
حــوَل الّديمقراطيـة 
والّدولـــة المدنيــة 

يف ِخضمِّ هذا احَلراك الذي تشهده 
اجلزائر، ودخوله الّسنة الَثانية 

وَمطالبه التي لم َتتوّقف، بل تزداُد 
ِته،  ال َيسُعني  ظام برمَّ إحلاًحا على النِّ

إال أن أطرَح بعَض الّتساؤالت!
.هل يستطيع هذا احلراك أن 

يخطط للمستقبل من دون وجود 
مشروع مجتمع ؟ وكذلك من دون 
وجود ممثلني عنه ؟ واألخطر من 

ذلك كله انعدام وجود نخبة متنورة 
تقوده وتتحدث باسمه ؟
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العميد يحسم قمة العميد يحسم قمة 
الداربي العاصميالداربي العاصمي

24

09
الوادي

ُتونسيــون َيغلقـون 
َمعبــر »حـــزوة«

09
ورقلة 

عائلــُة »مهـاوة« 
تطالــُب بإجـــالء 
ابِنهـا مـن الّصيــن

05
بومرداس

إضـراُب الّعماِل يشلُّ 
اإلقامات الَجامعيـة 

غل« ِمئاُت اآلالِف من الُعّمال في َقاعة انتظاِر »الشُّ

ما قبَل الّتشغيل.. عقوٌد معّلقة!ما قبَل الّتشغيل.. عقوٌد معّلقة!
هــــادف: الُبّد من إعادة النَّظر في قانوِن الَعمل وَتحيِّينه 

طـــــورش: ينبِغي تقديُم إحصاء َشامل لعقود ما قبَل الّتشغيل 

02
في ِذكرى استرَجاع بتروِل الَجزائر

ُعّمال الُمناولة دوَن ثروة 
دخل، صبيحَة أمس، عّمال شركات امُلناولة بكِل الُفروع التي يشتغلون 

بها يف كل قواعد احلياة وورشاِت البترول وآبار الّنفط، بكٍل من 
حاسي مسعود وحاسي بركني وحاسي العقرب وحاسي الرمل وقواعد 
احلياة بصحراء وادي ايرارة وصحراء عني أميناس وتيافيتي والسطح 
بإليزي، وكذا بحوض احلمراء وحوض بركاوي البتروليني،  يف حركة 

احتجاجية للمطالبة بإدماجهم كعماٍل يف املجمع البترولي.

21
ينمائّيون: الُمنتجون السِّ

إنشــاُء معهـــد 
للّسينمـا َضروري 

أّكَد أعضاُء جمعية امُلنتجني 
ينمائيني )اجلمعية األولى من  السِّ

نوعها يف اجلزائر(، يوم اإلثنني 
مبتحف السينما، يف لقاء خاص 

جمعهم بالصحافة ترأسه كلٌّ من 
بلقاسم حجاج وياسمني شويخ 

وجعفر قاسم ولطفي بشوشي، على 
ضرورة إنشاء معهد كبير للسينما من 

أجل ضمان تكوين الئق، مع التزام 
الدولة بتقريب ثقافة الفن السابع 

من تالميذ املدارس.

03

الجــزء الرابــــع 

حسم نادي مولودية اجلزائر قمة الداربي العاصمي 
أمام غرميه التقليدي احتاد العاصمة بهدف دون رد 

جاء يف الدقيقة 62 من عمر املباراة عن طريق املهاجم 
فريوي، وهو الفوز الذي يعزز العميد مكانته يف وصافة 

الترتيب العام، فيما خسر االحتاد ثالث نقاط أخرى 
تنقص من حظوظه يف لعب األدوار األولى هذا املوسم. 



02
أخبار السياسة

 جراد أشرَف على حفِل االقتناء وتفّقد ُمنشآت طاقوية

سوناطراك َتشتِري ناِقالت غاٍز وِنفط بَتمويل َجزاِئري 

10 سنوات. . سوناطراك:  16 مليار دوالر خالل  استهالك 
وَضعنا إسِتراتيجّيًة لمواجهِة تراُجع أسعاِر النفط
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يَجّدد: تبون 

َسـنبِني جمــــوريــًة قـويـّة 
بال َفســــاٍد وال َكــــــراهّية 

عّمـــار  قـــردود
تبون،  املجيد  عبد  اجلمهورية  رئيس  تعهد 
املزدوجة  الذكرى  مبناسبة  اإلثنني،  أمس 
اجلزائريني  للعمال  العام  االحتاد  لتأسيس 
جديدة  جمهورية  بـ«بناء  احملروقات،  وتأميم 

قوية بال فساد وال كراهية«.
موقع  على  الرسمي  حسابه  يف  تبون  وكتب 
 1956 يف  »فايسبوك«،  االجتماعي  التواصل 

بتأسيس  االستعمار  ضد  العمال  تعاضد 
الشهيد  بقيادة   )UGTA( التاريخية  النقابة 
الزعيم  كسب   1971 يف  إيدير،  عيسات 
السيادة على  باستعادة  الرهان  بومدين  هواري 
د عهدي معكم لنهرع  محروقاتنا. الّيوم، أجدِّ
قوية بال فساد وال  بناء جمهورية جديدة  إلى 

كراهية«.
مبناسبة  الطاقة  قطاع  عمال  تبون  هّنأ  كما 

 « قال:  حني  احملروقات،  تأميم  ذكرى 
حتدي  يف  والفنيني  املهندسني  من  ُثّلة  جنحت 
بتولي   1971 فيفري  يف  األجنبية  الشركات 
وتصدير  إنتاج  يف  والتحكم  املباشر  التسيير 
عزز  مما  التأميم،  قرار  صدور  بعد  احملروقات 
احتكار  من  وحرره  االقتصادي  االستقالل 
الثروات  على  األجنبية  الشركات  وسيطرة 

الوطنية«.

أمس  جراد،  العزيز  عبد  األول  الوزير  أشرف 
سوناطراك  مجمع  اقتناء  حفل  على  اإلثنني، 
ميناء  مستوى  على  نفط  وناقلة  غاز  لناقلتي 

العاصمة. اجلزائر 
لقطاع  تابعة  ملنشآت  وتفقد  زيارة عمل  و خالل 
إحياء  إطار  يف  العاصمة،  باجلزائر  الطاقة 
وإنشاء  احملروقات  لتأميم  املزدوجة  الذكرى 
الوزير  تفقد  اجلزائريني،  للعمال  العام  االحتاد 
هام  حكومي  بوفد  مرفوًقا  كان  الذي  األول 
الوطنية  التابع للشركة   37 النفطي رقم  الرصيف 
ميناء  مستوى  على  سوناطراك  للمحروقات 
تدشني  على  أشرف  حيث  العاصمة،  اجلزائر 

نفط. وناقلة  غاز  ناقلتي 
توارق«  »حاسي  الغاز  بناقلتي  األمر  يتعلق  و 
مكعب  متر  ألف   13 بطاقة  بركني«  و«حاسي 
 46 بطاقة  ايكر«  »ان  نفط  وناقلة  واحدة  لكل 
لهذا  ارتياحه  عن  جراد  أعرب  طن.و  ألف 

النوع  بهذا  التزود  أهمية  إلى  مشيًرا  االقتناء، 
 Hyproc( اقتنتها  التي  النقل  وسائل  من 
بأموالها   )Shipping Company
نقل  يف  مختصة  لسوناطراك  فرع  وهي  اخلاصة، 
احملروقات.مؤكًدا أن »األمر هنا يتعلق بإجناز هام 
دون  جزائري  متويل  خالل  من  كبير  وباستثمار 

إلى قروض«. اللجوء 
إلطارات  جراد  توّجه  ثانية،  جهة  من 
ومهندسي وعمال سوناطراك وكذا جميع عمال 
وذكرى  زامنا  باإلشادة،  اجلزائر  الطاقة يف  قطاع 

اجلزائريني. للعمال  العام  االحتاد  تأسيس 

رفُع قدراِت ِمصفاة »سيدي رزين«

على  ذاته  اليوم  يف  األول  الوزير  أشرف  كما 
رزين  سيدي  مبصفاة  اإلنتاج  وحدات  تدشني 

من  االنتهاء  بعد  العاصمة(،  )اجلزائر  ببراقي 
2019.و جرى  فيفري  تهيئتها يف  إعادة  أشغال 
عرقاب  محمد  الطاقة،  وزير  بحضور  التدشني 
والتهيئة  احمللية  واجلماعات  الداخلية  وزير 
األشغال  ووزير  بلجود،  كمال  العمرانية، 
العمل  ووزير  شيالي،  فاروق  والنقل،  العمومية 
عاشق  االجتماعي، شوقي  والضمان  والتشغيل 
ملجمع  العام  املدير  الرئيس  وكذا  يوسف، 

حكار. توفيق  سوناطراك، 
اخلدمة،  حيز  املنشآت  هذه  دخول  مع  و 
لتنتقل  العاصمة  اجلزائر  مصفاة  قدرات  ستزيد 
طن  مليون   3،645 إلى  طن  مليون   2،7 من 
الصينية  والشركة  قد وقعت سوناطراك  سنويا.و 
للنفط والهندسة والبناء )CPECC( يف سنة 
45 مليار دينار جزائري  2016 على عقد قيمته 

إعادة تهيئة هذه املصفاة. بغية إجناز أشغال 
عّمـــار قـــردود

أّكد الرئيس املدير العام لشركة سوناطراك،توفيق 
ملواجهة  إستراتيجية  وضعت  املؤسسة  أن  حكار 
على  احملافظة  سيتم  حيث  األسعار،  تراجع 
مستوى اإلنتاج مما يعطي إضافة قدرها 10 باملائة 
 ،2020 لسنة  سُيخصص  الذي  اإلنتاج  من 
اإلنتاج  تكاليف  يف  التحكم  إلى  باإلضافة 

باجلودة. املساس  دون  تخفيضها  ومحاولة 
التلفزيون  على  ضيًفا  نزوله  خالل  حكار  وقال 
تذبذب  »إن  السبت  األول  أمس  اجلزائري 
النصف  فمنذ  اجلديد،  باألمر  ليس  األسعار 

ُمنصبا  العمل  أصبح   2014 سنة  من  الثاني 
على التأقلم مع هذا الواقع العاملي اجلديد، ألنه 
واكتشاف  البترولية  الصناعات  تطور  مع  أصبح 
اليوم،  هناك،  جديدة  وبترولية  غازية  مناطق 
أثر  الذي  الطاقوية،  للصناعة  جديدا  مناخا 
حتى  والبترولية  الغازية  الصناعة  على  حتما 
دوالرا   60 مستوى  يف  األسعار  أصبحت 
مع  للتأقلم  سياستنا  كل  كيفنا  حيث  للبرميل، 

الواقع«.
وأشار املتحدث إلى أن الشركة سُتدشن املرحلة 

بحاسي  الغاز«  ضغط  »رفع  مشروع  من  الثالثة 
أخرى  غازية  مشاريع  هناك  أن  مبرزا  مسعود، 
إن:  وقال  سوناطراك،  برنامج  يف  اإلجناز  قيد 
االحتياجات  تلبية  الرئيسة  سونطراك  مهمة   «
الشركة  أن  كما  والبترول،  الغاز  من  الوطنية 
الوطنية،  السوق  احتياجات  جميع  ُتغطي 
من  الوطن  ربوع  كامل  تغطية  إلى  نهدف  إذ 

.»2024 مشتقات البترول يف حدود سنة 
موفق رباح 

باإلضافة إلى تدابير استعجالية تخّص التوظيف

بلوماسّية  حركُة الِبناء تدُعو لتفعيِل الدِّ
االقتَصادّية

الشعب اجلزائري  إليها  يتطلع  التـي  بناء اجلزائر اجلديدة،  الوطني إن مسار  البناء  قال رئيس حركة 
وعبر عنها يف حراكه السلمي، يستوجب إعادة الهيكلة االقتصادية واالجتماعية بإحداث تغييرات 
والقطاعات،  املجاالت  مختلف  يف  التسيير  ومناهج  طرق  حتديث  على  والعمل  عميقة،  هيكلية 
للموارد،  األمثل  االستغالل  قاعدة  على  ُيبنى  أن  يجب  الذي  اإلستراتيجي  الطاقة  قطاع  السيما 

والتوازن واالستدامة. والتنوع  اإلنتاج  ركائز  وعلى 
على  الرهان  بأن  قناعتها  احملروقات،  تأميم  ذكرى  مبناسبة  أمس  أصدرته  بيان  يف  احلركة  وجددت 
يفي  ال  الصخري  الغاز  أن  كما  التكاليف،  وباهَض  مجٍد  غير  أصبح  التقليدية  الطاقة  مصادر 
تكريس  عبر  الطاقوي  التحول  خيار  اجلزائر  على  يفرض  مما  واالقتصادية،  والتقنية  البيئية  بالشروط 
البديلة  الطاقة  مصادر  نحو  ويوّجه  احمللية،  اخلصوصية  ُيراعي  داخلي،  طاقوي  استهالكي  منوذج 
أكبر خزان طبيعي  تتوفر على  اجلزائر  املتجددة، كون  الطاقات  واالستثمار يف  واالقتصاد األخضر، 

البيان. بحسب  واحلرارية،  الشمسية  للطاقة  العالم  يف 
وذكرت أن هذا اخليار أصبح حتمية اقتصادية ال تقبل التأجيل ويجب أن تسنده اإلرادة السياسية، 
األكثر  املخرج  ميثل  فهو  واالجتماعية،  االقتصادية  السياسية  الساحة  يف  الفاعلني  كل  مشاركة  مع 
يرتبط  مجال  يف  األجيال  احتياجات  لتأمني  األكبر  والتحدي  والطويل،  املتوسط  املدى  يف  جناعة 

الشامل. باألمن 
الدبلوماسية االقتصادية لتسطير برامج تعاون وشراكة  الوطني على تفعيل  البناء  كما أكدت حركة 
مبعاجلة االختالل  واإلسراع  املتجددة،  الطاقات  واستقطاب االستثمارات يف مجال  وثنائية  إقليمية 
االجتماعية املتمثلة يف عدم املساواة والفوارق يف توزيع الدخل والثروة، باإلضافة إلى اتخاذ تدابير 
عن  التوظيف  عوض  البترولية  الشركات  يف  للشباب  املباشر  التوظيف  نظام  إرساء  عبر  استعجالية 

قانونية. لنهب األموال بطريقة  العصابة  إنشاؤها من طرف  التي مت  املناولة  طريق شركات 
عّمـــار قـــردود

 

التجارة:  وزارة   . للنقاش.  ستفَتُح 

االّتفاقياُت الّتجارية أدخَلت االقتصاَد 
الَوطني خانَة الّتبعية 

شركاء  وعدة  اجلزائر  بني  املبرمة  التجارية  االتفاقيات  أمس،  رزيق،  كمال  التجارة  وزير  هاجم 
التبعية«. الوطني يف »خانة  أنها أدخلت االقتصاد  دوليني، حيث قال 

وشركائها  اجلزائر  بني  املبرمة  التجارية  لالتفاقيات  تقييمي  لقاء  خالل  التجارة،  وزير  وأوضح 
أهداف  ذات  جتارية  اتفاقيات  تسيرها  شركائها  بأهم  االقتصادية  اجلزائر  عالقة  أن  الدوليني، 
دخول  يف  ساهمت  التنفيذ  حيز  دخولها  من  سنوات  بعد  أنها  إال  ظاهرها،  يف  نبيلة  واجتاهات 
وزارته  مصالح  أن  كاشفا  اخلارجي،  لإلنتاج  التبعية، واالستهالك  خانةى  يف  الوطني  االقتصاد 
ستبدأ  التي  وتلك  وشركائها  اجلزائر  مع  املفعول  السارية  االتفاقيات  حول  بناء  نقاش  لفتح  تسعى 
العربية  املنظمة  اتفاق  األوروبي،  االحتاد  مع  الشراكة  اتفاقية  من  بداية  القادمة،  السنوات  خالل 

التفاضلي بني اجلزائر وتونس، واالتفاق اإلفريقي. احلرة، االتفاق 
التي تواجهها اجلزائر منذ فترة حتتم عليها االعتماد  التحديات االقتصادية  التجارة أن  وأضاف وزير 
الوطنية  الكفاءة  على  أساسا  تعتمد  مختلفة  تسيير  جديدة، وسياسات  تفكير  طريقة  على 
رأسها  على  الوطني،  واالقتصادي  االجتماعي  بالواقع  دراية  على  هي  التي  احمللية  واإلمكانات 
بالتوازن  والتي هي ذات عالقة وطيدة  اجلزائر،  املبرمة من طرف  الدولية  بااللتزامات  املتعلقة  تلك 
التجاري وميزان املدفوعات، مضيفا أنه حان الوقت إلحداث تغيير جذري لبنية االقتصاد الوطني 

ومنتجا. متنوعا  يجعله  بشكل 
أحمد بوكليوة

امَلروقات تأميم  تزامنا وذكرى 

ُعّمال الُمناوَلة بفروِع سونطراك في 
رقي ُيضربون  الَجنوب الشَّ

التي  الفروع  متعاقدون مع سونطراك( بكل  املناولة )خواص  دخل، صبيحة أمس، عمال شركات 
النفط، بكل من حاسي مسعود، حاسي  وآبار  البترول  يشتغلون بها يف كل قواعد احلياة وورشات 
أميناس  ايرارة وصحراء عني  وادي  احلياة بصحراء  وقواعد  الرمل  العقرب، حاسي  بركني، حاسي 
للمطالبة  وذلك  البتروليني  بركاوي  وحوض  احلمراء  بحوض  وكذا  بإليزي،  والسطح  وتيافيتي 
أن  خاصة  معهم،  املتعاقدين  اخلواص  لدى  كعمال  وليس  البترولي  باملجمع  كعمال  بإدماجهم 

اآلالف منهم قد عملوا لدى هؤالء اخلواص لعقدين أو3 عقود كاملة.
املؤسسات  هذه  مع  القائمة  إشكاالتهم  حل  بضرورة  بالبالد  العليا  السلطات  الغاضبون  طالب  كما 

وإدماجهم. العمال  املرتكبة بحق  بالتجاوزات  تعلق  ما  اخلاصة، خاصة 
للدولة  خاصة  رمزية،  من  اليوم  لهذا  ملا  نظرا  إلضرابهم  فيفري  من   24 يوم  العمال  اختار  وقد 

تأميم احملروقات. واملتمثل يف ذكرى  اجلزائرية 
زهية سعاد 

باإلدماج  طالبوا 

ون  ُعّمال فروِع »سونطراك« بسكيكدة َيحتجُّ
سكيكدة،  يف  سونطراك  العمالقة  البترولية  الشركة  فروع  عمال  من  العشرات  أمس،  انتفض، 

الشركة. الفروع يف  باقي  انتهاء عقودهم مع  بإدماجهم يف مناصبهم ورفض فصلهم حال  وطالبوا 
مختلف  من  قادمني  البترولي،  املركب  إلدارة  الرئيس  الباب  أمام  العمال  من  العشرات  وجتمع 
احملروقات،  تأميم  بذكرى  االحتفال  مستغلني  واملستويات،  التخصصات  كل  ومن  الشركة  فروع 
اجلزائرية  اجلامعة  وأنهم من خريجي  مناصبهم خاصة  تثبيتهم يف  إلى  تدعوا  رفعوا شعارات  حيث 
سنوات  منذ  العمومية  املناولة  شركات  وباقي  الشركة  فروع  يف  يشتغل  أغلبهم  أن  كما  واملعاهد، 
متمسكني  قانونية،  غير  بطرق  واستغاللهم  التوظيف  يف  بالتمييز  عليها  القائمني  متهمني  طويلة، 

التشغيل. ملف  مع  تعاطيها  وطريقة  الشركات  تلك  تسيير  بفتح حتقيق يف 
جمال بوالديس  



عّمـــــار  قــــردود
الشباب  آالف  معاناة  استمّرت  فقد 
التشغيل«  قبل  ما  »عقود  إطار  يف  املدمجني 
على  حصولهم  عدم  ظل  يف  سنوات،  لعدة 
وعود  من  الرغم  وعلى  كاملة.  حقوقهم 
قبل  املشكلة  هذه  بحّل  السابقة  احلكومة 
رحلت  بدوي  حكومة  أن  إال   ،2019 نهاية 
وانقضى معها العام وما زال املشكل مطروحا 
بالرغم من بعض احملاوالت احملتشمة إلدماج 

عدد من الشباب عبر بعض الواليات كاجلزائر 
العاصمة وسطيف وتيارت ووهران.

نوفمبر  يف  بدوي،  حكومة  وأكدت 
 370 من  أزيد  إدماج  سيتم  أنه  املنقضي، 
ألف موظف ضمن عقود ما قبل التشغيل يف 
اإلدارات العمومية، وذلك عبر عدة مراحل، 
قائلة إّنه سيتم التكفل بانشغاالت هذه الفئة 
العمومية  الوظيفة  بني  شاملة  مقاربة  إطار  يف 

بترسيم  تقضي  االقتصادي،  والقطاع 
قبل  ما  عقود  فئة  من  موظف   374.304
التشغيل يف اإلدارات العمومية، على أن يتم 

ذلك تدريجًيا.
أن  متطابقة  مصادر  وكشفت  هذا، 
عبر  التشغيل  قبل  ما  عمال  احتجاجات 
واليات الوطن لم تتوقف، إذ سجلت اجلزائر 
 190 من  أكثر  رسمية  غير  إحصاءات  يف 

عّمـــــار  قــــردود
الرحمان  عبد  االقتصادي  اخلبير  أوضح 
قبل  ما  عقود  أن  الوطن«  لـ«أخبار  هاتف 
حتضيرية  مرحلة  هي  األصل،  يف  التشغيل، 
ومتهيدية للمستفيدين منها للحصول على خبرة 
هذه  فإن  هادف،  اعتقاد  ويف  ميداني.  وتأهيل 
الصيغة فرصة للتكوين أواًل واالبتعاد عن شبح 
الضعيف  األجر  من  الرغم  على  ثانيًا،  البطالة 
الذي يتقاضاه هؤالء، والذي ال يتجاوز 15 ألف 
قبل  ما  مرحلة  أن  على  هادف  وشّدد  دينار. 
التشغيل تسمح لهم الحقًا باحلصول على عمل 
يف قطاعات عمومية وخاصة، أو جتسيد مشاريع 
أو  كافية  ليست   - بحسبه  لكنها-  اقتصادية، 
ناجعة وال بد من إيجاد صفة قانونية ألصحاب 

صفتهم  ألن  التشغيل،  من  الصيغة  هذه 
القانونية غير واضحة؛ فهم ليسوا عماال باملعنى 
على  املساعدة  تتضمن  عقودهم  ألن  املعروف 
اإلدماج املهني، وهم األقرب إلى املتربصني ما 
قبل العمل ولهذا ال بد من إعادة النظر يف قانون 
اجلديدة  االقتصادية  للرؤية  وفًقا  وحتيينه  العمل 

للجزائر.
عقود  مشكلة  حل  أن  إلى  هادف  أشار  و 
يف  واملرحلية  التدرج  تتطلب  التشغيل  قبل  ما 
ذلك إلجناح العملية برمتها، ناهيك عن ضرورة 
التحلي بروح املسؤولية، ُمعتبًرا أن األمر سيكون 
له تأثير مالي على خزينة الدولة، لكن النتائج 

ستكون إيجابية بعد ذلك.

قال محمد بولسينة رئيس اجلمعية الوطنية 
التأسيس(،  )قيد  الشهادت  حاملي  للشباب 
إن  الوطن«،  لــ«أخبار  به  أدلى  تصريح  يف 
ملف عقود ما قبل التشغيل مت استغالله بشكل 
التي  السابقة  احلكومات  من طرف  معقول  غير 
الوحيد  احلل  أن  معتبًرا  فيه،  كثيًرا  استثمرت 
واجلذري لهذا امللف هو إلغاء هذه الصيغة نهائًيا 
جميع  إدماج  ضرورة  مع  تغيرت،  الظروف  ألن 
املستفيدين من صيغة عقود ما قبل التشغيل يف 
مناصب عمل قارة سواء يف القطاع العمومي أو 
اخلاص، على أن يكون ذلك تدريجًيا من خالل 
اجلامعية  الشهادات  حلاملي  األولوية  إعطاء 
مناصفة مع املستفيدين من جهاز املساعدة على 
اإلدماج املهني )DAIP( واملناصب الشاغرة.

و أشار بولسينة إلى عدم وجود قانون واضح 
ُيلزم املؤسسات بإدماج مختلف الشباب العاملني 
يف إطار عقود ما قبل التشغيل، وهو ما يجعلهم 
االستقرار  وعدم  الضغوط  أنواع  ملختلف  عرضة 
يف  تكون  والتي  العقد  مدة  طلية  االجتماعي 
بالقول:  مضيفا  سنوات،   3 األحيان  معظم 
على  وأؤكد   – الشهرية  املنحة  مبلغ  أن  »كما 
تلبي  األجر-ال  أو  الراتب  وليس  املنحة  كلمة 

جميع حاجيات الشاب اجلزائري«.

يلزم  واضح  قانون  يوجد  ال  أنه  أوضح  و 
سواء  اجلزائرية  املؤسسات  مختلف  ويجبر 
الشاب  إدماج  على  منها  اخلاصة  أو  العمومية 
اجلزائري املوظف يف إطار عقود ما قبل التشغيل، 
مبسيِّيري  ومعلًقا  مجهواًل  مصيره  يبقى  وبالتالي 
املؤسسات ويف أغلب احلاالت تنتهي مدة العقد 
التي  الوعود  من  الرغم  على  إدماج  أي  دون 

يسمعها من املسيرين طيلة فترة العقد.
الصيغة  لهذه  أن  بولسينة  ينكر  وال 
البطالة  شبح  عن  االبتعاد  مثل  إيجابيات، 
ما  عقد  من  املستفيد  إن  حيث  ومساوئها، 
للتعلم  سانحة  بفرصة  يحظى  التشغيل  قبل 
يحصل  ألن  تؤهله  خبرة  واكتساب  والتجربة، 

على وظيفة أفضل يف املستقبل.
الهدف  إن  القول  إلى  بولسينة  َخُلص  و 
امتصاص  هو  العقود  هذه  وراء  من  احلقيقي 
عجز  وتغطية  الشباب  وسط  يف  االحتقان 
ليس  توظيف عادلة  توفير سياسة  احلكومة عن 
إال، يف حني أن احلكومة الحقا وجدت نفسها 
يف معضلة عويصة وأمام قنبلة موقوتة قد تنفجر 

يف أي حلظة.
عّمـــــار قــــردود

توفيق طورش  البرملاني  النائب  قال 
وامليزانية  املالية  للجنة  السابق  الرئيس 
تصريح  يف  الوطني،  الشعبي  باملجلس 
أدلى به لــ«أخبار الوطن«، إنه احلكومة 
يف خطوة أولى ينبغي لها إعداد إحصاء 
شامل ودقيق لعقود ما قبل التشغيل عبر 
يتم ذلك  أن  الوطن على  كامل واليات 

على مستوى كل القطاعات الوزارية.
املرسـوم  طورش بأن  أفاد  و 
يف  املؤرخ   )336/19( رقم  التنفيـذي 
إدماج  املتضمن   2019 ديسمبر   08
على  املساعدة  جهازي  من  املستفيدين 
االجتماعي  واإلدماج  املهني  اإلدماج 
التعليمة  وكذا  الشهادات،  حلاملي 
يف  املؤرخة   25 رقم  املشتركة  الوزارية 
لكيفيات  احملددة   ،2019 ديسمبر   16
حتريك  يف  ساهما  ذاته،  املرسوم  تطبيق 
املستوى  على  خاصة  املعنية  اجلهات 
العملية  عرفت  لألسف  لكن  احمللي، 
بعض التهاون- بحسبه- متداركا بالقول 

إن تعهد رئيس اجلمهورية بتسوية هذا امللف قبل 
يتم  أن  خالله  من  اجلارية يتوقع  السنة  نهاية 
تفعيل املرسوم التنفيذي بخصوص تسوية عقود 

ما قبل التشغيل.
وحسب طورش، فإنه من الواجب اإلسراع 

تسمح  أن  شأنها  من  التي  العملية،  هذه  يف 
خبرات  من  باالستفادة  االقتصادي  للقطاع 
الشباب حاملي الشهادات الذين تكونوا لسنوات 

على مستوى اإلدارات العمومية.
عّمـــــار قــــردود
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تحَو نصف مليون متعاقد في قاعة انتظار »الشغل«

عقوُد ما قبَل الّتشغيِل تتحّوُل 
لعـقوِد مـا قـبَل الِبــــطالة

تبون،  املجيد  عبد  اجلمهورية  رئيس  أكد 
قبل  ما  تسوية ملف عقود  أيام فقط، على  منذ 
يف  ماضية  الدولة  أّن  على  مؤكًدا  التشغيل، 
السنة  نهاية  قبل  امللف  هذا  لتسوية  التزاماتها، 

اجلارية.
وسائل  مع  الدوري  لقائه  يف  تبون،  وأبرز 
ُتفرِّط  لن  اجلزائرية  الدولة  أّن  الوطنية،  اإلعالم 
يف هذه الشريحة مهما حدث، مضيفا بالقول: 
مع  ستنتهي  التشغيل  قبل  ما  عقود  تسوية  »إّن 

نهاية السنة، وأّن الدولة ملتزمة بذلك«.
قبل  ما  بعقود  التوظيف  صيغة  وتتضمن 
التشغيل توفير فرصة عمل للشباب من خريجي 
التكوين املهني يف الشركات  اجلامعات ومعاهد 
واملكاتب  واملؤسسات  واخلاصة  العمومية 
بالتأمني  الدولة  تتكفل  أن  على  اخلدماتية، 
االجتماعي وراتب مبعدل 15 ألف دينار شهريًا. 
للموظف،  كراتب  آخر  جزءًا  املستخدم  ويدفع 
املؤقت  املوظف  بانتداب  املؤسسة  تقوم  أن  على 

الصيغة  هذه  وتهدف  دائم.  موظف  إلى  وحتويله 
إلى امتصاص غضب املتخرجني ومنحهم فرصة 
الكتساب اخلبرة املهنية والوظيفية التي تساعدهم 

على التقدم لفرص عمل جديدة.
الرحمان  عبد  االقتصادي  اخلبير  وقال 
هادف، يف تصريحه أدلى به لــ«أخبار الوطن«، إن 
هذه الصيغة ساهمت بشكل نسبي يف توظيف - 
ولو مؤقتا - عدد من الشباب وامتصاص البطالة، 
إال أّن هذه الصيغة املؤّقتة أصبحت عماًل دائمًا يف 
حالة مؤقتة مع مرور الزمن، وهو ما ُيعتبر هضما 
اجلامعات،  خريجي  من  خاصة  العمال  حلقوق 
العمل  أن  يشعرون  منهم  اآلالف  أن  خصوصا 
بصيغة مؤقتة هو مبثابة املوت البطيء، إذ يف أي 
أرزاقهم ويلغي  العمل أن يقطع  حلظة ُيكن لرب 

املستفيدين  الذي يجعل  عقود عملهم وهو األمر 
من هذه الصيغة ُيعانون من ضغوط نفسية كبيرة 

تعود بالسلب على مردوديتهم يف العمل.
ويف تصريح لــ«أخبار الوطن«، قال إطار سام 
بوزارة العمل ) رفض الكشف عن هويته( إن صيغة 
»عقود ما قبل التشغيل« ما هي إال مرحلة مؤقتة 
الظروف االجتماعية  انتقالية، يف ظل  أو مرحلة 
واالقتصادية الصعبة التي تشهدها البالد. إال أن 
الدولة - كمؤسسات - تعكف خالل هذه األيام 
على إيجاد حل لتوظيف اآلالف، ويكن أن جتد 
احلكومة احلالية احللول الناجعة لهذا امللف الثقيل 

شريطة تفادي احللول املؤقتة.
قبل  ما  عقود  أن  ذاته  املسؤول  أوضح  و 
مبوجبها  يتم  خاصة  مهنية  عقود  هي  التشغيل 
الشباب  من  واملعاهد  اجلامعات  تشغيل خريجي 

تقوم  أن  على  خاصة،  أو  عمومية  مؤسسة  يف 
 3 وملدة  شهريًا  منحة  بدفع  التشغيل  مديرية 
»عقود  صيغة  وتهدف  للتجديد.  قابلة  سنوات 
يف  البطالة  من  احلد  إلى  التشغيل«  قبل  ما 
إلى  اجلامعات، مشيًرا  من  املتخرجني  صفوف 
أصطلح  ما  أو   ،2011 جانفي  أن احتجاجات 
الزيت  بـ«احتجاجات  الوقت  ذلك  يف  عليه 
العزيز  عبد  السابق  الرئيس  والسكر« دفعت 
بوتفليقة إلى اعتماد تسهيالت لتوظيف الشباب، 
وهي قرارات ساهمت يف تهدئة الشارع وامتصاص 
عليا  شهادات  على  احلاصلني  الشباب  غضب 
لآلالف  الباب  فتح  عن  فضاًل  البطالة،  بسبب 
لالستثمار يف مشاريع اقتصادية تتكفل احلكومة 

بدعمها يف إطار »لونساج«و »لوجنام«.
عّمـــــار قــــردود

هادف: العقود انتقلت من حالة مؤقتة إلى دائمة
تّبون ُيطمِئن وُخبراء يتوّقُعوَن صعوبَة التسوّية 

إليجاد حل لعقود ما قبل التشغيل. . هادف:
ال ُبّد من إعـــادِة النـــّـَظر

 في قـــانوِن الَعـمل وتـحيِّيِنه 

مع إدماج المتعاقدين تدريجّيا. . بولسينة:
الَحـلُّ الوحـــيُد هـــو إلغاُء 

صيـغة عقـــود ما قبَل الّتشغيِل 

توفيق طورش:
ال ُبّد من إحصــاٍء وطـــّني 
لعـــقود مـا قـبَل الّتشــغيل 

• ُحكومة جراد أمام تحدي تسويِة أكثر من 400 ألف عقٍد 
ُيطالب ِمئات اآلالف من الشباب العاملين بصيغة عقود ما قبل التشغيل بتسوية وضعهم، ووضع حد للغموض المتعلق 

بملفاتهم التي لم تسَو منذ سنوات خلت، بهدف تمكينهم من االستفادة من حقوقهم المهنية واالجتماعية، خاصة أن عددًا 
منهم قضى سنوات في هذه المناصب والوظائف المؤقتة، وقدم خدمات معتبرة مقابل راتب شهري زهيد.
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أخبار السياسة

90 باملائة قالوا إن نسبة اإلضراب جتاوزت 
ُمشِرفو وُمساِعدو الّتربية يشّلوَن المداِرس 

2030 3 ماليني طالب آفاق  اجلامعات مستعدة الستيعاب 
شيتور ُيعِلن عن تزويِد الَجامعة بقانوٍن أساسّي خاص قريًبا

الّصعب واالجتماعي  املهني  بوضعهم  نّددوا 
ُعّمال األسالِك الُمشتركة يحتّجون أمام مديرية التربية بعنابة
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بلحيمر:  . القوانني.  لتفعيل  إننا نحتاج  قال 

ـحفــيِّين ُحـرّية وصـوِل الصُّ
 للمعلــــوَمِة مكفــــــــولة

أحمد بوكليوة
أمس  بلحيمر،  عمار  االتصال  وزير  كشف 
دولية  تلفزيونية  قناة  إنشاء  اإلثنني، عن مشروع 
قدم  فيما  اآلراء،  لسبر  ومعهد  وقناتني محليتني 
شرحا عن برنامج احلكومة والورشات املفتوحة، 
القانوني  اإلطار  ضبط  ضرورة  على  مؤكدا 
والوكاالت  اإللكترونية  والصحافة  لإلشهار 

االستشارية.
الصحفيني،  بلحيمر  عمار  االتصال  وزير  طمأن 
الوطنية،  اإلذاعة  على  ضيفا  حلوله  لدى 
مصادر  إلى  الصحفيني  وصول  »حرية  إن  قائال 

لتفعيل  إال  نحتاج  وال  قانونيا،  مكفولة  املعلومة 
بفتح  اإلدارة  يلزم  القانون  بأن  مؤكدا  القوانني«، 
أمام اإلعالم، يف حني كشف عن  اخلبر  مصادر 
إضافة  دولية،  تلفزيونية  قناة  إنشاء  مشروع 
للشباب  أحداهما  أخريني،  اثنتني  قناتني  إلى 

برملانية. قناة  والثانية 
كما أكد، يف سياق كالمه، على ضرورة ضبط 
اإللكترونية  والصحافة  لإلشهار  القانوني  اإلطار 
لترقية  ورشة  وفتح  االستشارية،  والوكاالت 
الرقمنة،  وتسريع  التكنولوجية  اإلعالم  وسائل 
تكوين  صندوق  تفعيل  إعادة  عن  معلنا 

 .2015 متويله منذ  توقف  الذي  الصحفيني 
شرحا  االتصال  وزير  قدم  أخرى،  جهة  ومن 
وعلى  املفتوحة  والورشات  احلكومة  برنامج  عن 
معلنا  العاجلة،  السياسية  اإلصالحات  رأسها 
عن فتح ورشات كبيرة يف قطاع اإلعالم بهدف 
املواطن  ثقة  واسترجاع  املرجعي  اإلطار  تعزيز 
وخلق  واملسؤولية،  احلرية  بني  التوازن  وحتقيق 
والتعددية  النزيهة  بالتنافسية  تسمح  بيئة شفافة 

بحسبه.  فروعه،  بجميع  القطاع  يف 

التربية  ومساعدي  ملشريف  الوطنية  النقابة  قالت 
له  دعت  الذي  لإلضراب  االستجابة  نسبة  إن 

98.93 باملائة. أمس جتاوت 
وأوضح بيان أصدرته النقابة أمس »أن اإلضراب 
وقفة احتجاجية  بتنظيم  الثاني  ليومه  سيتواصل 
صباحا،   9 الساعة  من  بداية  وطني،  واعتصام 

العاصمة«.  برويسو يف  التربية  وزارة  ملحق  أمام 
وصفته  مبا  النقابة  تنديد  البيان  سجل  فيما 
املساعدين  مست  التي  والتحرشات  باملضايقات 
املديرين  بعض  قبل  من  التربويني  واملشرفني 
ومستشاري التربية، الذين حاولوا وبكّل الّسبل 
املضربني،  عزمية  من  والّنيل  اإلضراب  كسر 

واضًحا  خرقا  يٌعتبر  ذلك  أن  النقابة  وأمدت 
كفلته  الذي  اإلضراب  ٌمارسة  حلق  وفاضًحا 
الوصية  الوزارة  مناشدة  اجلمهورية،  قوانني 
مبلف  املتعلق  األساسي  القانون  يف  الّنظر  بإعادة 

التربويني. واملشرفني  املساعدين  إدماج 
موفق رباح

العلمي  والبحث  العالي  التعليم  وزير  أعلن 
باجلزائر  االثنني  أمس  شيتور،  الدين  شمس 
بقانون  اجلامعة  تزويد  قريبا  سيتم  العاصمة،أنه 
ويكّرس  العلمية  القيم  يدعم  خاص  أساسي 
استقاللية الفعل البيداغوجي، بحسب وصفه.

جمعه  تشاوري  لقاء  خالل  الوزير،  وأوضح 
»سيتم  أنه  الوطن،  عبر  اجلامعات  برؤساء 
يدعم  خاص  أساسي  بقانون  اجلامعة  تزويد 
الفعل  استقاللية  ويكرس  العلمية  القيم 
املسطر  الهدف  إطار  يف  وهذا  البيداغوجي”، 
والتفّتح  للتعليم  “إطارا  اجلامعة  جلعل  للقطاع 
ستصبح  اجلامعة  أن  مضيفا  واالبتكار«، 
اجلديد  األساسي  قانونها  ظل  يف  مستقباًل 

السليم  التنافس  فيها  يكون  للمعرفة  أسرة  مبثابة 
بإمكان  ويصبح  معيًشا  واقًعا  اجلامعات  بني  ما 
طابع  ذات  مؤسسات  إنشاء  والباحثني  اجلامعة 

اقتصادي.
بيداغوجية  جلان  تنصيب  سيتم  أنه  الوزير  وأكد 
وطنية يف كل اختصاص بهدف حتسني املستوى 
كًما ونوًعا، وهذا يف سياق جعل األستاذ الفاعل 
اجلهود  أن  الوزير  اعتبر  كما  القطاع.  الرئيس يف 
البيداغوجيا،  لفائدة  خصيًصا  توجه  أن  ينبغي 
والصرامة  العلمي  املعيار  دعم  خالل  من  وذلك 
للتعليم  الوحيدين  احملددين  بوصفهما  األكادميية 
على ضرورة  أكد  كما  العلمي.  والبحث  العالي 
وتثمينها  املتواصل  التكوين  مهمة  تأهيل  »إعادة 

من  ومتكينها  املجتمع  يف  اجلامعة  دور  لتعزيز 
حتصيل موارد خاصة لتصبح تدريجيا رافدا هاما 

املجتمع. إزاء  بأدائها  للتكوين 
أنه  الوزير  كشف  العلمي،  البحث  مجال  ويف 
االمتياز« ذات عالقة مبهن  »أقطاب  بعث  سيتم 
باملدينة  عليا  املستقبل، تكون يف شكل مدارس 
اجلديدة سيدي عبد اهلل. ويتعلق األمر بالذكاء 
كمرحلة  املستدامة  والتنمية  االصطناعي 
الطبية  العلوم  غرار  على  عب  الشُّ وبعض  أولى، 
االستجابة  أجل  من  وهذا  االقتصادية،  والعلوم 
الحتياجات املجتمع مؤكدا على أن “الوقت قد 

معرفة”. قطب  للجزائر  ليكون  حان 
عمار قـردود

املهنيون  العمال  اإلثنني،  أمس  احتج، 
لقطاع  التابعني  املشتركة  األسالك  وأصحاب 
للتنديد  عنابة،  والية  مقر  أمام  الوطنية  التربية 
وطالب  املزرية.  واالجتماعية  املهنية  بوضعيتهم 
التي  مطالبهم  بتلبية  الوصية  الوزارة  العمال  مثلو 
القانون  فتح  يف  واملتمثلة  باملشروعة،  وصفوها 
األسالك  لفئة  التعويضي  والنظام  األساسي، 
املشتركة والعمال املهنيني وأعوان األمن والوقاية 
وترسيم  االجتماعية،  اخلدمات  يف  وإشراكهم 

املتعاقدين. العمال 
ردا  جاء  االحتجاج  فإن  احملتجني،  وحسب 
إثر  الوطنية  التربية  وزارة  مصالح  بيان  على 

فيه  حذرت  التي  الوزارة  عن  الصادر  البالغ 
باالحتجاجات  اخلاصة  املغلوطة  الدعوات  من 
لألسالك  الوطنية  بالنقابة  دفع  ما  بالقطاع، 
لسان  وعلى  للرد،  املهنيني  والعمال  املشتركة 
استغربت  بأنها  بحاري«،  علي  »سيد  رئيسها 
الوزارة الوصية من مطالبها املشروعة التي  موقف 
20 سنة من االنتظار. وحسب مصادرنا،  تفوق 
استقبل  الدين«  جمال  »برميي  الوالية  والي  فإن 
إليهم  لالستماع  احملتجني  العمال  عن  مثلني 
لكون  املركزية  للجهات  املطروح  انشغالهم  ورفع 

وطنية. مطالبهم 
املهنيني  العمال  نقابة  أن  إلى  اإلشارة  وجتدر 

التربية  لقطاع  التابعني  املشتركة  واألسالك 
أصدرت  بعدما  الوصية  على الوزارة  ردت  كانت 
 22 يف  املؤرخ  التوضيحي  بالبالغ  سمته  ما 
إلى  باألساس  يروم  إنه  وقالت  اجلاري،  فيفري 
منها  يائسة  ومحاولة  النقابة  بسمعة  املساس 
عنها  تعبر  التي  املواقف  مصداقية  يف  للتشكيك 
األسالك  بفئة  املتعلقة  القضايا  من  كثير  يف 
املطالب  ومعاجلة  املهنيني،  والعمال  املشتركة 

نقابتهم. أثارتها  التي 
ف سليم

املصيُر ذاُته عرفه رجل األعمال حسني متيجي

إيداُع بروتوكول بوتفليقة الَحبس 
الُمؤّقت

بإيداع  اإلثنني،  أمس  بالعاصمة،  أمحمد  سيدي  محكمة  لدى  التحقيق  قاضي  أمر 
مدير التشريفات السابق برئاسة اجلمهورية مختار رقيق احلبس املؤقت.وقد مثل مدير 
التشريفات السابق مختار رقيق أمام قاضي التحقيق حملكمة سيدي أمحمد أول أمس 

النفوذ. األحد، بعد تورطه يف قضايا فساد واستغالل 
و اجلدير بالذكر أن مختار رقيق أُقيَل يف 17 أفريل 2019 من رئاسة التشريفات برئاسة 

.2019 أفريل   2 بوتفليقة يف  اجلمهورية، وذلك عقب استقالة 
احلبس  »سفينة«  عالمة  صاحب  متيجي  حسني  األعمال  رجل  أمس  أُودَع  كما 
بعد  بالعاصمة،  أمحمد  سيدي  محكمة  لدى  التحقيق  قاضي  من  بأمر  املؤقت، 
أفراد  األحد رفقة  األول  أمس  قد مثل  متيجي  كان حسني  فساد.و  قضايا  ضلوعه يف 

تورطهم يف قضايا فساد. العامة لالشتباه يف  النيابة  أمام  من عائلته 
موفق رباح

وارث استخلف أحمد 

ين خالدي ُمديًرا عاما  نور الدِّ
للجماِرك  الَجزائرية

عاما  مديرا  الدين خالدي  نور  اإلثنني،  أمس  راوية،  الرحمان  عبد  املالية  وزير  نّصب 
وارث. للجمارك خلفًا ألحمد 

بشير  واإلحصائيات  باالستشراف  املكلف  املنتدب  الوزير  التنصيب  حفل  وحضر 
لوارث  بالشكر  رواية  توجه  حيث  الهيئة،  لهذه  املسيرة  اإلطارات  وجميع  مصيطفى 
فيما تعلق بالعمل املنجز يف عصرنة هذه الهيئة، من خالل تدابير تسهيل اإلجراءات 
اجلمركي  للفضاء  أفضل  تغطية  أجل  من  ذاتها  الهيئة  تبذلها  التي  واجلهود  اجلمركية 

الوطني.
واستكمال  العصرنة  درب  يف  قدما  املضي  إلى  للجمارك  اجلديد  العام  املدير  دعا  كما 

الوطني. تنمية االقتصاد  املجال خلدمة  املباشرة يف هذا  املشاريع 
ق.و

األرندي ُيقِصي صديق شهاب نهائًيا 
صديق  الوطني  املجلس  عضو  أمس،  يوم  الدميقراطي،  الوطني  التجمع  حزب  أقصى 

للحزب. لالنضباط  الوطنية  اللجنة  اجتماع  األرندي عقب  نهائيا من  شهاب 
وأضح بيان احلزب أن اخلطوة أعقبت اجتماع جلنة االنضباط التي اجتمعت خصيصا 

للحزب. بالنيابة  العام  أحاله عليها األمني  بعدما  لدراسة ملف صديق شهاب، 
ق.و

محاكمُة الّصحفي مراكشي يوم 15 
مارس الُمقبل

مراكشي  سفيان  الصحفي  محاكمة  جلسة  العامة  النيابة  حّددت 
يوم 15 مارس املقبل مبحكمة بئر مراد رايس يف اجلزائر العاصمة. 
 27 يوم  رايس،  مراد  بئر  محكمة  لدى  التحقيق  قاضي  وأودع 
إدخال  بتهمة  املؤقت  احلبس  مراكشي  سفيان  املاضي،  سبتمبر 

املباشر بدون ترخيص ودون جمركة. البث  معدات 
ق.و

عمارة محسن  للمحامي  نافذا  حبًسا  سنة  التماس 

محاكمُة كريم طابو يوم 4 ماِرس 
الُمقبل

كرمي  السياسي  النشاط  محاكمة  جلسة  برمجة  عن  بادي  الغاني  عبد  احملامي  كشف 
املؤقت منذ  باحلبس  القادم. ويوجد طابو  4 مارس  يوم  أمحمد  طابو، مبحكمة سيدي 

مبعنويات  املساس  تهمة  له  العامة  النيابة  توجيه  بعد  سبتمبر 
اجليش.

أمحمد  سيدي  محكمة  التمست  ذاته،  السياق  يف  و 
دينار  ألف   50 قدرها  مالية  وغرامة  نافذا  حبًسا  سنة 
أحد  وهو  عمارة،  محسن  املشطوب  احملامي  حق  يف 
أحمد  األسبق  األول  الوزير  عن  املدافعني  احملامني 
نظامية  هيئة  إهانة  ُتهمتي  يواجه  حيث  أويحيى، 

مهامهم. تأدية  أثناء  واالعتداء على محامني 
احملامي  به  قام  الذي  االعتداء  تفاصيل  وترجع 

احملامي  بصفع  قام  حيث  زميليه،  حق  يف  املشطوب 
احملامية  وإهانة  وجهه،  على  أحمد«  »ح.ناصر 

بالعاصمة. احملامني  نقابة  مكتب  داخل  »ط.مليكة« 
املؤقت  احلبس  رهن  املاضي  أكتوبر  شهر  منذ  عمارة  محسن  ويوجد 

احلراش. العقابية يف  باملؤسسة 
موفق رباح



سميرة مزاري

املرفوعة  الالفتات  عبر  احملتجون  وتساءل 
من قبلهم عن األسباب الكامنة وراء االقصاء 
التنموي الذين يتعرضون له منذ سنوات من 

طرف املنتخبني احملليني لبلديتهم.
بومرداس  والي  بحضور  املعنيون  وطالب 
لالطالع على األوضاع املزرية التي يعيشونها، 
على  املسجلة  النقائص  جملة  بسبب 
التهيئة  مقدمتها  يف  يأتي  احليني،  مستوى 
للطرقات، يضاف  بالنسبة  احلضرية  السيما 
للصرف  حديثة  بشبكة  املنطقة  تزويد  إليها 
الصحي واملاء الشروب، وإجناز مالعب جوارية 

ومساحات ترفيهية لألطفال والعائالت.
حساين  حي  سكان  تطرق  كما 
باملنطقة  النقل  غياب  إلى  وبورعدة 
تربط  التي  اخلطوط  على  وباخلصوص 
بومرداس،  هداج  مبدينة  أوالد  بلدية 
جانب  إلى  والرغاية  الرويبة  العاصمة، 
أزمة البطالة التي تتربص بشباب املنطقة.

احملتجون  ندد  متصل،  سياق  ويف 
بني  التنموية  للمشاريع  العادل  بالتوزيع 
األحياء  بعض  أن  أكدوا  حيث  األحياء، 
املشاريع،  من  األسد  حصة  على  حتصلت 
تاركني  األخرى،  األحياء  إقصاء  مت  باملقابل 
إياها غارقة يف مستنقع من البدائية والتخلف 

على حد وصفهم.
وينتظر أن يتدخل والي بومرداس »يحي 
يحياتن« إلنصاف حي علي حساين وعيسى 
تنموية  مشاريع  وبرمجة  هداج  بأوالد  بورعدة 
من  املنطقة  إخراج  شأنها  من  احليني  لفائدة 
عقود  منذ  تشهده  الذي  والتخلف  البدائية 
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للمطالبة  بحقهم في التنمية 

غاضبون يحتجون أمام مقر بلدية 
أوالد هداج ببومرداس

بومرداس 
إضراب العمال يشل اإلقامات الجامعية

قسنطينة
إصابة قاصر في حريق بمدرسة بوخش عمار 
اصيب مساء أمس قاصر يف حريق بقايا طاوالت وكراسي مبدرسة بوخش 
عمار بحامة بوزيان بقسنطينة، وقد مت التصدي للحريق من طرف مصالح احلماية 
املدنية ومنعه من االنتشار، وقد خلف احلادث إصابة شخص م ش يبلغ من 
العمر 17 سنة ، بحروق من الدرجة األولى على مستوى اليد اليمنى،  ومت نقله 

إلى العيادة املتعددة اخلدمات بحامة بوزيان.
خديجة بن دالي

تكريم عونين أحبط محاولة تهريب 200 
ألف أورو

الدولي  بوضياف  محمد  مطار  مستوى  على  عاملني  عونني  تكرمي  مت 
بقسنطينة، وذلك بعد أن تفطنا حملاولة تهريب كمية معتبرة من العملة الصعبة 

املقدرة ب200 ألف أورو.
وهي العملية التي تطرنا  لها يف أعداد سابقة من جريدة » أخبار الوطن« حني 
متكنت مصالح اجلمارك على مستوى مطار محمد بوضياف الدولي بقسنطينة، 
بالتنسيق مع مصالح شرطة احلدود ليلة 27 إلى 28 جانفي املنصرم من حجز 
املبلغ املذكور لدى أحد املسافرين، والذي كان مخبأ يف سجاد محكم اخلياطة، 
حيث كرم العونان من سلكي اجلمارك والشرطة العاملني على جهاز السكانير 

اخلاص بفحص املسافرين نظير يقظتهما وتفانيهما أثناء تأدية مهامهما.

حجز أزيد من 2000 قرص مهلوس 
بحوزة  مهلوس  قرص   2000 من  أزيد  قسنطينة من حجز  متكنت جمارك 
أحد املسافرين القادمني من فرنسا على منت رحلة جوية، حيث مكنت فطنة 
فرقة فحص املسافرين التابعة ملفتشية أقسام اجلمارك قسنطينة باملديرية اجلهوية 
للجمارك، على مستوى مطار محمد بوضياف الدولي  من العثور على ما يزيد 
الرحلة  معاجلة  أثناء  وذلك  املسافرين،  أحد  بحوزة  مهلوس  قرص   2342 عن 

القادمة من مدينة مرسيليا الفرنسية.
خديجة بن دالي

تبسة 
وفاة شيخ صدمته سيارة

لقي صباح اليوم سبعيني حتفه يف حادث مرور على مستوى طريق ثليجان 
بالشريعة والية تبسة، الشيخ صدمته سيارة ثم الذ صاحبها بالفرار  دون اسعاف 
الضحية الذي لفظ أنفاسه يف عني املكان، فيما تدخلت الوحدة الثانوية للحماية 
مبستشفى   اجلثث  حفظ  مصلحة  الشيخ   الى  جثة  لتحويل  بالشريعة   املدنية 

الشريعة.
ف. ر

سكيكدة
 إعتراض 24حراقا بالساحل الغربي 

جنح، فجر أمس ، أفراد خفر السواحل بسكيكدة، من إحباط رحلة هجرة 
الغربية  السواحل  قبالة  أعمارهم بني23و35سنة  تتراوح  لـ24شابا  شرعية  غير 
من  احلراقة  الشباب  فان  الوطن«  »أخبار  مصادر  الى  استنادا  و  الوالية.  من 
بلديات املصيف القلي و واحد من العاصمة ، كانوا قد انطلقوا يف حدود الساعة 
التاسعة ليال من شاطئ القبيبة بني حدود بلديتي القل و الشرايع املعزول حيث 
مت اعتراضهم من قبل خفر السواحل للفرقة اإلقليمية يف سكيكدة و هم مباشرة 
إلى امليناء ،أين  مت. هذا و تسليم الشباب احلراقة  إلى مصالح الدرك الوطني 
املختصة إقليميًا ، حيث  باشرت  حتقيقا  معمقا يف القضية فيما مت  حجز قارب 

خشبي بدون محرك كانوا يعتزمون الهجرة به.
جمال بوالديس

عنابة 
توقيف شبكة تعتعدي  على  التجار 

جنحت مصالح الدرك الوطني بالبوني بعنابة يف وضع حدا لشبكة إجرامية 
خطيرة مختصة يف االعتداء على التجار وسرقة ممتلكاتهم

.كما هو احلال بالنسبة ألحد التجار الذي أودع شكوى بعد تعرضه لالعتداء 
من طرف مجهولني مدججني باألسلحة البيضاء على الساعة اخلامسة صباحًا 

حيث  كان متوجها إلى سوق اجلملة بالبوني وسلبوه مبلغ 11 مليون سنتيم. 
القبض على  ألقت  الدرك  فان مصالح  االمنية  املصالح  بيان ذات  وحسب 
من  ،ومتكنت  عنابة  من  ينحدرون  أشخاص  ثالثة  وعددهم  الشبكة  أفراد 

استرجاع املسروقات وتسليمها لصاحبها.
ف سليم

أضرب، أمس، العمال التابعون لقطاع 
العمل،  عن  ببومرداس  اجلامعية  اخلدمات 
ما أدى إلى شلل غالبية اإلقامات اجلامعية 

املتواجدة بالوالية.
وطالب العمال املضربون مبجموعة  من 
رفع  رأسها  على  السوسيومهنية  املطالب 
املعنيون  أكد  السياق  هذا  ويف  األجور. 
تتناسب  عليها  ال  املتحصل  األجور  أن 
بلة،  الطني  زاد  وما  املهنة،  صعوبات  مع 
أرباب  هم  العمال  معظم  أن  حسبهم، 
عائالت، ورواتبهم ال تكفي لتوفير  أبسط 

منهم  البعض  تساءل  حيث  الضروريات، 
 6 من  أسرة  احتياجات  تلبية  كيفية  عن 
ألف   18 يتعدى  ال  شهري  براتب  أفراد 
حتقيق  ضرورة  على  املعنيون  وشدد  دينار؟ 
سابقه،  عن  أهمية  يقل  ال  آخر  مطلب 
املتعاقدين  العمال  كل  بترسيم  يتعلق 
اجلامعية  اخلدمات  قطاع  يف  املوظفني 
املردودية  منحة  رفع  جانب  إلى  ببومرداس 
اخلاصة بهم، ما من شأنه حتسني الظروف 
العمال االجتماعية وحتقيق حياة كرمية لهم. 
ووصف عمال اخلدمات اجلامعية ببومرداس 

ال  الذي  املشروع  باحلق  املرفوعة  مطالبهم 
االستجابة  غاية  إلى  عنه  التنازل  يجوز 
يف  بالدخول  هددوا  كما  النشغاالتهم، 
اجلامعية  اإلقامات  يشل  مفتوح  إضراب 
بشكل تام يف حال جتاهلت اجلهات الوصية 
إضراب  أدى  أخرى،  جهة  من  ملطالبهم. 
إلى  ببومرداس  اجلامعية  اخلدمات  عمال 
اجلامعية  باإلقامات  خدمات  عدة  توقف 
يف مقدمتها اإلطعام والنقل، ما أثار استياء 

الطلبة املقيمني بها.
سميرة مزاري

حجـز 1280 قرص »ليريكا« ببودواو
املتنقلة  الفرقة  عناصر  متكنت 
بودواو  دائرة  ألمن  القضائية  للشرطة 
ببومرداس، من اإلطاحـة بعشريني كان 
بصدد  هو  و  الناريـة  دراجته  منت  على 
حتويل أقراص مهلوسة و مؤثرات عقلية 

إلى وجهة مجهولة.

بعد  به  اإلطاحة  عملية  متت  وقد 
تؤكد  املصلحة  إلى  معلومات  ورود 
املؤثرات  وترويج  بيع  يف  املعني  تورط 
العقلية بطرق غير شرعية. و بعد حتويله 
جميع  إستكمال  قصد  املصلحة  إلى 
املواد  بخصوص  القانونية  اإلجراءات 

أين قدر  التي مت حجزهــا،  الصيدالنية 
عددهــــا بـ 1280 قرص مهلوس مــن 
إجناز  بعدها  ليتم  بريغابالني         نوع 
ملف قضائي للمشتبه فيه ثم تقدميه أمام 

اجلهات القضائية املختصة.
سميرة مزاري

 معسكر 
 القبض على  324 متورطًا في قضايا إجرامية  

للشرطة  الوالئية  املصلحة  عاجلت 
القضائية بأمن والية معسكر 243 قضية 
إطار  2020 يف  خالل شهر  جانفي 
محاربة مختلف أشكال اجلرمية عبر القطاع 
احلضري، أوقف بشأنها 324 شخصا من 
،حيث  أطفال   05 و  إمرأة   18 ضمنهم 

أودع منهم 95 شخصا احلبس .
خالل  املصلحة  عاجلت  فقد 
متعلقة  قضية  املنصرم 120  شهر جانفي 
 131 فيها  تورط  باألشخاص   باملساس 
 64 املصلحة  عاجلت  ،حيث  شخصا 

قضية متعلقة بأشكال العنف منها قضية 
و  العمدي  القتل  مبحاولة  متعلقة  واحدة 
األصول  ضد  بالعنف  متعلقة  قضايا   08
إضافة إلى 25 قضية تهديد و 17 قضية 
املصلحة  فيما عاجلت  بالسب  .  متعلقة 
املاسة  القضايا  مجال  يف  قضية   42
و  شخصا   50 فيها  تورط   ، باملمتلكات 
قضية   16 يف  املعاجلة  القضايا  أهم  متثلت 
قضايا   08 و  البسيطة  بالسرقات  متعلقة 
إلى  املوصوفة ، إضافة  بالسرقات  متعلقة 

14 قضية تخريب .

أما يف مجال مكافحة املخدرات فقد 
متكنت الفرقة املختصة باملصلحة الوالئية 
توقيف 81 شخصا  من  القضائية  للشرطة 
خالل شهر جانفي 2020 ، بعد تورطهم 
واستهالك  باملتاجرة  متعلقة  يف 47 قضية 
املخدرات واملؤثرات العقلية ، أسفرت عن 
مهلوس و 479 غرام  قرص  حجز  1711 
 43 منهم  أودع  املعالج حيث  الكيف  من 
شخصا احلبس بعد تقدميهم أمام العدالة 

و استفاد البقية من صيغ اإلفراج.
 بهيجة بلعالم

غليزان 
حجز 13 قنطارًا من اللحوم البيضاء الفاسدة

غليزان  والية  أمن  مصالح  متكنت 
اللحوم  من  معتبرة  كمية  حجز  من 
لالستهالك  صاحلة  الغير  البيضاء 
هذا  و  كلغ،   25 و  قنطار   13 قرت  بـ 
مراقبة  وأثناء  شاحنة  توقيف  بعد 
مالكها  أن  اتضح  وتفتيشها  وثائقها 
مستوفية  غير  بيضاء  حلوم  يحمل 
رائحة  منها  وتنبعث  احلفظ  لشروط 

كريهة وحسب خلية اإلتصال ملديرية 
امن والية غليزان ، فإن قوات الشرطة 
بفرقة التطهير باملصلحة الوالئية لألمن 
بعرض  قامت  الوالية  ألمن  العمومي 
احملجوزات على  من  الكمية  هذه 
حرر  أين  ملعاينتها  البيطري  الطبيب 
شهادة حجز لعدم صالحية احلمولة مع 
النظافة  النعدام  وذلك  اتالف  محضر 

الصناديق،  نظافة  انعدام  مع  والتبريد 
 13 بـ  احملجوزة  الكمية  قدرت  حيث 
البيضاء  اللحوم  من  كلغ   25 و  قنطار 
اتالف  ليتم  37 صندوق،  يف  محملة 
املنتوج كليا وردمه بالتنسيق مع القسم 
الفرعي الفالحي بغليزان حفاظا على 

أمن وصحة املستهلك.
ب.أمني

نظم، صبيحة أمس، سكان كل من حيي علي حساين وعيسى بورعدة وقفة 
احتجاجية أمام مقر بلدية أوالد هداج ببومرداس للمطالبة بحقهم في التنمية.
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فقرمدقع وعزلةخانقة 

 » الحميــل«.. منطقـة ظـل 
فـــي بــرج بوعريــج

صفاء  كوثر  بوعريسة

بلدية  قرى  إحدى   ، احلميل  قرية 
مجانة الواقعة على بعد 09 كلم شمال 
والية برج بوعريريج ، منطقة من مناطق 
الظل باجلزائر، يعيش سكانها حتت خط 
يف  وأدخلهم  أرهقهم  الذي  املدقع  الفقر 

دوامة احلاجة والعَوز .
التي  املشاكل  جملة  رأس  على 
مشكلة   ، القرية  سكان  منها  يعاني 
أنها  القرية  لزائر  يخيل  الذي  السكن 
ترتقي  البيوت هشة ال  أشباح ،  مدينة 
آيلة  منها  العشرات   ، بيوتا  تسمى  ألن 
ينذر  ما  ساكنيها  رؤوس  فوق  للسقوط 
حلظة  أية  يف  حتدث  قد  إنسانية  مبأساة 
يستفيدوا  لم  القرية  سكان  أن  إذ   ،
 ، السكنات  توزيع  يف  حصص  من 
ملعاناتهم  التفت  املعنية  السلطات  وال 
يعيشون  جعلهم  ما  وهو   ، السكن  مع 
تِقهم  لم  سكنات  يف  احلقيقي  احلرمان 

حر الصيف وال برد الشتاء .
ويضطر السكان يف قرية احلميل الى 
وطرق  بدائية  جد  بوسائل  االستعانة 
مادة حيوية  أهم  للحصول على  تقليدية 
، وهي املياه الشروب وكذا لالستعمال 
استعمال  على  وعالوة  إذ   ، اليومي 
يف  املياه  على  احلصول  ألجل  الدواب 

مناطق بعيدة جدا ، جتد عديد العوائل 
ذات  املياه  لصهاريج  يلجئون  بالقرية 
من  سكانها  قرية  يف  الباهضة  التكلفة 

ذوي الدخل احملدود جدا .
والسكن  املياه  مشكل  عن  ناهيك 
الطرق  ايضا مشكل  السطح  يقف يف   ،
املهترئة بالقرية واملؤدية إليها ، وهو األمر 
الذي زاد من عزلة القرية ايضا بشكل ال 
النقل من  انعدام  يصدق ، فعالوة عن 
وإلى القرية ، من الصعب إلى املستحيل 

نظرا  القرية  داخل  مركبات  تدخل  أن 
لعدم تعبيدها منذ سنوات خلت ، كما 
ومركباتهم  يخافون على سياراتهم  أنهم 
من األعطاب التي قد تلحق بها ، كما 
للمرافق  كلي  انعدام  من  القرية  تعاني 
التهميش  وهو   ، والتهيئة  العمومية 
املخيف واملريب حسب ما اعتبره سكان 
القرية ، مطالبني باإلسراع يف االلتفات 

إلى قريتهم املعزولة .

اجلديد  املدير  تنصيب  أمس  مت  
الصحة  قبل مدير  الطاهير من  ملستشفى 
شغور  بعد  جيجل  لوالية  والسكان 
خلف  ما  شهرين  من  ألزيد  املنصب 

احتجاجات واسعة .
مديرا  خروب  عمر  السيد  تنصيب   
تنظيم  من  أيام  بعد  جاء  للمستشفى 
عمال ومهني املستشفى وقفة احتجاجية 
بالوالية  الصحة  مسؤولي  استهانة  ضد 
مند  أجورهم  ضخ  توقف  بعد  بحالتهم 
إلى  أذى  الدي  األمر  املنصب  شغور 
وكذا  املستشفى  نشاط  وعرقلة  تدمرهم 
حيث  الصحية  والتغطية  األدوية  نقص 

ارادوا  االحتجاجية  وقفتهم  خالل  ومن 
إيصال صوتهم للمسؤولني بأن املستشفى 
مديرا  يعني  لم  إذا  ماليا  عجزا  سيعرف 
التاريخ  وهو  29فيفري  تاريخ  قبل  جديد 
املطالب  هاته  املالية   السنة  لنهاية  احملدد 
العدد  يف  الوطن  أخبار  عليها  وقفت 
جهة  2020من  15فيفري  112ليوم 
أخرى سيعرف نشاط املدير اجلديد عدة 
حتسني  أجل  من  ثقيلة  ومهام  مشاكل 
يعرف  أصبح  الذي  املستشفى  صورة 
ظل  يف  املنطقة  سكان  لدى  باإلسطبل 
يقدمها  التي  السيئة  الصحية  اخلدمات 
قسم  يحتل  والذي  املختصني   وغياب 

الذي  الوقت  ففي  األكبر  احليز  العظام 
العظام  يعرف غياب مختص يف جراحة 
من  ركن  إلى  القسم  حتول  عامني  مند 
يتم  والتي  االستعجاالت  قسم  أركان 
االستعجاالت  وحتويل مرضى  فيه وضع 
املعدية من  فيهم قسم األمراض  مبا  إليه 
جهة أخرى سيكون ملف األمن الداخلي 
الطبي  والشبه  الطبي  والطاقم  للعمال 
أحد العوائق التي سيعرفها املدير يف ظل 
من  العمال  على  املتكررة  االعتداءات 
الذي  الوقت  املنحرفني يف  املواطنني  قبل 
أعوان  يف  حادا  نقصا  املستشفى  يعرف 

األمن والوقاية.

جيجل 

تنصيـب مديـر جديد لمستشفـى الطاهيـر

برج بوعريريج
حجـز 732 كلغ من اللحوم 
البيضـــاء الفاســــدة

متكنت الفرقة املختلطة مديرية التجارة واملفتشية البيطرية للمصالح الفالحية  بوالية برج بوعريريج 
من حجز كمية كبيرة من اللحوم البيضاء الفاسدة غير الصاحلة لالستهالك والتي كانت بحوزة أحد 

التجار بالوالية ، اين مت اتالف هذه الكمية املقدرة بـ 689 كلغ من الدجاج املذبوح و43 كلغ من أحشاء 
الدجاج بسبب عدم صالحيتها لالستهالك ، يف حني مت اتخاذ االجراءات القانونية ضد التاجر املخالف 

بسبب عدم احترامه للشروط القانونية والصحية الالزمة لتسويق هذه املواد احلساسة سريعة التلف .
صفاء كوثر بوعريسة

 قالمة 
مشاتــي بلديــة الخـزارة  
تستفيـــد مـــن الغــاز 

أشرف والي والية قاملة على تزويد مشاتي ريفية ببلدية اخلزارة بالغاز الطبيعي مبناسبة االحتفال 
بالذكرى األولى لليوم الوطني لألخوة والتالحم بني الشعب و جيشه من أجل الدميقراطية والذي أقره 

رئيس اجلمهورية مؤخرا.
 وتخص مشاتي خروبة، البور وبسباسة، حيث مست العملية 160 توصيلة. و مت إعطاء إشارة 

انطالق أشغال تهيئة املسلك الرابط بني مشتة البسباسة ومشتة قابل لهنادة، يف إطار مشاريع فك العزلة 
عن املناطق الريفية، مع تفقد املدرسة االبتدائية الشهيد »عقاقنية أحمد«، التي عرفت عملية  تهيئة و 
إعادة تأهيل.هذا وقد أشرف الوالي على تسليم سقالة مجرورة إلصالح الكهرباء لتدعيم حظيرة بلدية 
خلزارة، كما استمع النشغاالت مواطني مختلف املشاتي، خاصة يف ما يخص بالتزود باملياه الصاحلة 

للشرب، حيث أكد السيد الوالي يف هذا الشأن على ضرورة مواكبة التوسعات السكنية ، حسن التسيير 
التقني و القضاء على التوصيالت الغير شرعية و جعلها شرعية لتفاذي إضعاف قوة التدفق للمناطق 

البعيدة.
. خديجة بن دالي

عنابة
 التحــول واألمـن الطاقوي 
محــور ورشــة عمليــة 

أحتضن مسمع »أبو بكر بلقايد« بجامعة باجي مختار بعنابة أمس وعلى مدار يومني ورشة علمية 
حول التحول واألمن الطاقة املنظمة من طرف املديرية العامة للبحث العلمي والتطور التكنولوجي 

التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
الورشة العلمية التي أعطيت اشارة انطالقها من قبل األستاذ الدكتور محمد مانع مدير جامعة 
باجي مختار عنابة بحضور عبد احلفيظ اوراغ املدير العام للبحث العلمي والتطور التكنولوجي عرفت 
مشاركة 150 استاذ وخبير من هيئات البحث ومؤسسات التكوين العالي والبحث العلمي وممثلي 

القطاعات االقتصادية واالجتماعية حيث تضم الورشة أربعة محاور منها محور الطاقة األحقورية ومحور 
التحول الطاقوي والطاقة املتجددة ومحور االقتصاد والطاقة ومحور البحث واالتطور واالبتكار يف الطاقة. 
ف. سليم

قسنطينة 
مكتتبــو السكـن الترقوي 

المدعـــم يحتجـون 
احتج  يوم أمس العشرات من مكتتبي مشروع 300 سكن ترقوي مدعم  أمام ديوان والي 

قسنطينة ، ملطالبته بالتدخل الفوري حلل املشاكل التي تواجههم منذ سنة 2011 .
وقال احملتجون يف تصريح ألخبار الوطن إن هم  مطالبني بدفع مبالغ مالية إضافية اعتبروها تالعبا 

بهم ، باعتبار أنهم سبق لهم أن دفعوا الشطر األول للمرقي العقاري األول الذي كان مكلفا بإجناز 
الـ1000 سكن. هذا وقد تأزمت  مشكلة مكتتبي 300 سكن ترقوي مدعم بالوحدة اجلوارية رقم 20 
ببلدية اخلروب بوالية قسنطينة منذ عام 2011حيث مت وضع حجر أساس مشروع 1000 سكن ترقوي 
مدعم باملنطقة ويدفع املكتتبون الشطر األول والذي تراوح ما بني 650000 و 150000 دج للمرقي 

املكلف باإلجناز، غير أن األشغال لم تعرف انطالقة جيدة ليتم سحب املشروع من املرقي وحتويله لوكالة 
عدل قبل أن يحول مرة أخرى لديوان الترقية والتسيير العقاري بعدها، حيث مت استئناف األشغال عام 
2017 بعد تقسيم املشروع جلزئني األول بحصة 700 والثاني بحصة 300، وهي احلصة التي عرفت 
متاطال وتأخرا كبيرين ليتم سحبها مرة أخرى من املرقي العقاري املكلف وحتول للمرقي املكلف بإجناز 
احلصة األولى، غير أن املكتتبني وجدوا أنفسهم أخيرا مجبرين على دفع مبلغ مليون دينار، وهو األمر 

الذي عبروا عن رفضهم التام له باعتبار أنهم سبق لهم دفع الشطر األول وال يقبلون أي زيادات.
خديجة بن دالي

قالمة 
5 سنــوات سجنــــا نافـــذا 
لمديــر الصحــة السابــق 

أصدر صبيحة أمس قاضي محكمة اجلنح بقاملة حكم ابتدائي بالسجن 5 سنوات نافذة  و 20 
مليون غرامة مالية يف حق مدير الصحة األسبق و ممول صاحب شركة لتوزيع التجهيزات الطبية بعنابة، 

ناهيك عن احلكم عامني حبسا نافدة و 20 مليون غرامة مالية ضد أعضاء جلنة الصفقات مبديرية 
الصحة يف حني استفاد مدير مستشفى واد زناتي السابق من البراءة، هذا وقد مت توقيف مدير الصحة 
األسبق شهر جويلية املاضي، وإيداع احلبس بعد أن تورط يف قضية فساد تخص اقتناء جتهيزات طبية 

للعديد من املؤسسات االستشفائية والتي قدرت قيمتها ب 7.6 مليار سنتيم، حيث كشفت حتقيقات 
الدرك عن استالم املمول ملستحقاته يف حني لم تتلقى املؤسسات االستشفائية  أية جتهيزات. هذا وقد 

كان النائب العام لدى محكمة اجلنح قد التمس تسليط عقوبة 7 سنوات سجنا نافدة ملدير الصحة 
واملمول و 3 سنوات للمتهمني الباقني ويتعلق األمر بإطارات وأعضاء جلنة الصفقات مبديرية الصحة. 

خديجة بن دالي 

التالميد  أولياء  جمعيات  دعت 
ببلدية سيدي عمار والي والية عنابة الى 
أجل  من  البلدية  مصالح  لدى  التدخل 
العديد  محيط  يف  املنتشرة  القمامة  رفع 
حتولت  والتي  التربوية  املؤسسات  من 
الى كابوس حقيقي البناءهم والى مرتعا 
للكالب الضالة وسط مخاوف من انتشار 

األمراض املعدية .
ويف هذا الصدد نشرت جمعية أولياء 
بوجمعة«  »سويسي  لثانوية  التالميد 
بسيدي عمار عبر صفحتها الرسمية أمس 
صورا عبرت من خاللها عن احلالة املزرية 
التي يذهب فيها التالميد الى املدرسة يف 
كل يوم وسط القمامة والنفايات املنزلية 
تالميد  خاصة  مكامن  كل  يف  املرمية 
عمر  وبندير  املؤمنني  ام  عائشة  ابتدائية 
وتالميذ ثانوية سويسي عبد الكرمي الدين 
القمامة  بها  محيطة  مكان  عبر  يعبرون 
والكالب  الكريهة  الروائح  متلؤها  التي 
للخطر  ابناءهم  املتشردة ما  بات يعرض 

ولالمراض املعدية. واجلدير باالشارة ان 
بيئيا  وضعا  تعيش  عمار  سيدي  بلدية 
وفرتها  التي  االمكانيات  ورغم  متدهورا 
املالية  واملساعدات  الوالئية  السلطات 
تعاني  تزال  ال  انها  اال  البلدية  لهذه 

من تكدس القمامة وتركها لعدة ايام ما 
بات يهدد سكان االحياء بكوارث بيئية 
للجهات  عاجال  حترك  يتطلب  بات  ما 

املختصة الصالح االوضاع املتازمة.
ف سليم

سهام عاشور

عنابة 
القمامة تحاصر المؤسسات التربوية في سيدي عمار
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شهدت محاكمة اإلعالمي فضيل بومالة متابعة قياسية، فقد ُنقلت أحداثها على مستوى 
مواقع التواصل االجتماعي بشكل كبير جدا. ولقد حرص املتابعون على نقل املنشورات 

التي شاركها من حضر جلسة محاكمة بومالة، وتابع الرواد الفايسبوك ردوده وردود هيئة 
الدفاع التي تكونت من محامني جاؤوا من مختلف واليات الوطن، كما تداول النشطاء عبر 

فايسبوك أسئلة القاضي وأسئلة وكيل اجلمهورية.

تذمر املخرج واملنتج 
السينمائي بلقاسم حجاج 
من إقدام وزارة الثقافة،  
يف كل مرة، على الدعوة 

جللسات ثقافية وفنية  دون 
أن تضع إستراتيجية معينة، 
قائال إنه يف كل مرة يقدم   

الوافد اجلديد على وزارة 
الثقافة  على اخلطوة ذاتها؛ 

أي دعوات بال تنظيم أو 
إستراتيجية محكمة، وهذا 

دليل على   عدم اجلدية 
والال استمرارية.

تواصل سفارة الواليات املتحدة األمريكية تفاعلها مع 
املجتمع اجلزائري؛ فبداية من مشاركتها الشعب اجلزائري 

عبر صفحتها فايسبوك االحتفال بيناير، فاجلوالت 
التي قادتها إلى األسواق اجلزائرية، أبت السفارة هذه 

املّرة إال أن تشارك عشاق الكرة املستديرة هوسهم بها، إذ 
نشرت زوجة السفير األمريكي، صبيحة أمس، صورة لها 
عبر موقع فيسبوك اخلاص بالسفارة تعرب من خاللها 

عن استعدادها للداربي العاصمي، الذي دار بني مولودية 
اجلزائر واحتاد العاصمة، مساء أمس.

أثاَر إعالن مجلس الوزراء عن إطالق قناة برملانية ردود فعل 
كثيرة وتعليقات مختلفة غزت مواقع التواصل االجتماعي؛ 
ففي وقت اعتبر البعض القناَة تقّربا للسلطة التشريعية من 
املواطن، وجدها آخرون مدعاة للّتهكم، مذكرين بامللل الذي 

كان يصيبهم إثر البث املباشر لندوات املجلس الشعبي الوطني 
على التلفزيون العمومي وصوال لإلدالء برأيهم حول دور 

النواب وحجم االنتقادات التي توجه لهم حول مهامهم ومدى 
قيامهم بالدور التشريعي والرقابي.

وصل، السبت املاضي، أربعة طلبة موريتانيني قدموا 
من إقليم خوبي يف الصني إلى العاصمة نواكشوط 
بعد إقامتهم باجلزائر خالل فترة احلجر الصحي.

وبحسب وكالة األنباء املوريتانية، فقد جرى 
إجالء الطالب املذكورين يف وقت سابق من الصني، 

بالتنسيق بني وزارة الشؤون اخلارجية والتعاون 
واملوريتانيني يف اخلارج ووزارة الشؤون اخلارجية 

باجلزائر. يف حني، أوضحت وكالة األنباء ذاتها أنه 
كان يف استقبال الطلبة مبطار أم التونسي الدولي 
كل من محمد عبد الرحمن سيدينا السفير مدير 
املغرب العربي والسيد أحمدي حكي السفير مدير 

املوريتانيني يف اخلارج والشؤون القنصلية.

عثـراُت الثــقافة متـواِصلة 

ال..  لـعــهـــدة
 أخــــــــــرى!

الجـزائُر تؤِدي  األَمــــانـة

 َقــــــنـا ٌة
مســــدوَدة

لـســــــــَت وحـــــــــدك! 

أمريكـا.. أمريكـا.. 
ــع  ــع ُتشجِّ ُتشجِّ
الَعميــد! الَعميــد! 

قّرر احملامون واحملاميات 
بقسنطينة سحب الثقة 

من النقيب مصطفى األنور، 
وهو الذي عمر طوياًل على 

رأس التنظيم النقابي، حيث 
مكث أكثر من ربع قرن يف 

املنصب. 
و هتف املشاركون يف 

اجلمعية العامة بنادي 
احملامني، السبت املنقضي، 

ضد النقيب قائلني 
)ديقاج.. ديقاج( )ارحل 

ارحل(، رافضني بقاءه على 
رأس نقابة احملامني عهدة 

أخرى، األمر الذي أدى إلى 
تأجيل أشغال اجلمعية 

العامة.
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الماليير أنفقت إلنجاز مرافق بقيت مغلقة وأخرى تعرضت للتخريب 

غاضبون يغلقون مقر بلدية الغيشة باألغواط

نورين  عبدالقادر

من املشاريع التي صرفت عليها الدولة 
أغلفة مالية معتبرة بيت للشباب ومسبح 
أنها   النشاطات، غير  بلدي وقاعة متعدد 
ووكر  للتخريب  وعرضة  مغلقة  بقيت 
وال  واحليوانات  واجلرذان  والطيور  للحمام 
يستفيد منها شباب البلدية  ،حيث وقفنا 
العام  املال  حق  يف  حقيقية  جرمية  على  
التي  األسباب  عن  السكان  وتساءل   ،
والوحدة  الدائرة  أمن  مقرات  فتح  أخرت 
الثانوية للحماية املدنية ومقر إدارة الغابات  
املنجزة منذ سنوات ووضعهما يف اخلدمة 
عليها  إضافية  أموال  صرف  يتم  والتي 
مرافقها  بعض  ترميم  إلعادة  مرة  كل  يف 
هذه  ،وتكتسي  للتخريب  تتعرض  التي  
 ، املنطقة  لسكان  كبيرة  أهمية  املشاريع 
حيث يتم سنويا تسجيل حوادث وفيات 
يف األودية و برك املياه التي يلجأ األطفال 
السياحية  املناطق  يف  للسباحة  والشباب 
غابية  مساحات  على  البلدية  وتتربع   ،
أعوان  من  فرق  إلى  حتتاج  واسعة  جبلية 
الغابات  تسهر على حمايتها من مختلف 

االعتداءات التي تتعرض لها .

 أموال مهدورة 
أموال  هدر  من  الشباب  واشتكى 
وشبكات  التهيئة  مشاريع  يف  كبيرة 
احلضري  والتزيني  الصحي  الصرف 
وعمقت   ، مراقبة  دون  العمومية  واإلنارة 
احلفر  تنتشر  ،حيث  السكان  معاناة  من 
واألتربة واألوحال  وبقايا األشغال وبقاء 
الصحي  الصرف  بالوعات  من  الكثير 

اإلنارة  ،وضعف  مفتوحة  األمطار  ومياه 
العمومية بأغلب األحياء .

حتدثوا  اجلديدة   التجزئات  سكان    
مبختلف  ربط  سكناتهم  عدم  عن   أيضا 
،وطالب  التهيئة  وغياب  الشبكات 
الشباب بفتح حتقيق يف قائمة 150 قطعة 
منذ  للبلدية  املمنوحة  اجتماعية  أرض 
األدراج  قيد  اآلن  حلد  والزالت   2014
توزيع  جلنة  تهرب  من  كشفوا  ،كما 
السكنات من توزيع 37 سكن إجتماعي 
يف  واملواطنون  أشهر  منذ  جاهزة  أنها  رغم 

أمس احلاجة إليها .

 الساحة المفقودة 
و اشتكى السكان من تردي  وضعية 
بها  تزخر  التي  السياحية  الفضاءات 
املنطقة و تعرف  توافد املئات من السواح 
الربيع  فصلي  يف  خاصة  عليها   سنويا 
فتح حتقيق يف  للتنزه وطالبوا يف  والصيف 
املشاريع التي مت توجيهها لتهيئتها لكن ال 

أثر لها يف الواقع
مقر  هي  التي  البلدية  تتوفر  وال 
املديريات  ألغلب  فروع  على   لدائرة 
الضمان  كصندوق  واخلدماتية  االدارية 
ووكالة  سونلغاز   ومؤسسة  االجتماعي 
من  اإلدارة  لتقريب  اجلزائر  التصاالت 
معاناة  يتكبدون  الزال  الذين   املواطنني 
على  املتواجدة  للفروع  اليومي   التنقل 
مستوى دائرة أفلو لتسديد الفواتير أو دفع 
الطبية  باملراقبة  والقيام  الدواء  وصفات 
عند طبيب صندوق الضمان االجتماعي 
وتفعيل بطاقة الشفاء ، كما ينتظرون لعدة 
أيام لتصليح االعطاب التي تلحق مختلف 

الشبكات.

  شباب ضائع
بفتح مكتب  البلدية  ويطالب شباب 
بانشغاالتهم  يتكفل  بالدائرة  للتشغيل 
اليومية خاصة يف مجال تسوية وضعياتهم  
وإعالنات  املهني  باإلدماج  املتعلقة 

عروض العمل.
يبقى مشكل تدني اخلدمات الصحية 
التأطير  النقص املسجل يف مجال  بسبب 
الطبي والتجهيزات الضرورية للعالج يؤرق 
سكان البلدية الغيشة ويصنع معاناتهم يف 
تعاني  التي  والعزلة   ، النقل  غياب  ظل 

منها البلدية  .
حيث  كشف السكان عن حرمانهم 
للعيادة  األخصائيني  األطباء  زيارة  من 
البلديات  باقي  يف  بها  معمول  هو  كما 
أفلو  ملدينة  للتنقل  املرضى  ،حيث يضطر 
أو االغواط إلجراء الفحوصات والكشف 
وهو  األخصائيني  االطباء  عند  باألشعة 
لكبار  خاصة  كبيرة  معاناة  لهم  سبب  ما 
السن واملصابني باألمراض املزمنة ناهيك 
عن املصاريف الباهضة التي يتطلبها كراء 
التي  الفحوصات  وتكاليف  نقل  وسيلة 
من  واشتكوا   ، ألخرى  سنة  من  ترتفع 
تلجأ أغلب  إذ  النساء  لتوليد  قاعة  انعدام 
بالطرق  النساء احلوامل   لتوليد  العائالت 

التقليدية
يعاني  الطبية  التجهيزات  مجال  ويف 
املرضى من نقص التحاليل لغياب بعض 
املواد التي يتم استعمالها إضافة إلى قدم 
جهاز االشعة الذي اليستفيد املرضى من 

خدمات.

أدرار 

التهميش يطال قصر بوعلي 
بزواية كنتة 

يشتكي سكان قصر بوعلي بزواية كنتة جنوب والية أدرار، مما أسموه 
تلتزم  الزالت  التي  احمللية  السلطات  قبل  من  »اإلهمال«  و  بـ«التهميش« 
الصمت، جتاه املطالب التي سبق و أن رفعوها لتحسني الوضع املعيشي لهم، 

أمام االنعدام التام ملشاريع التنمية  احمللية .
أن  الوطن  ألخبار  حديثهم  معرض  يف  املذكور  القصر  قاطنو  قال 
املتكرر  املسؤولني احملليني  الذي طالهم  سببه  جتاهل  التهميش  اإلهمال,و 
هم  بينما  انشغاالتهم  على  الرد  وعدم  املواطن  مبصالح  واستخفافهم 
منكمشني على انفسهم داخل ابراجهم العاجية فهم لم يوفوا بالوعود التي 
بات  محدثونا   أنه  يرى  هذا  إثر  اإلنتخابيةوعلى  حمالتهم  يف  أطلقوها 
واالستجابة  الساكنة  انشغاالت  يف  للنظر  العاجل  التحرك  الضروري  من 
ملطالبهم من أبرزها ربط القصر مبا فيه من  األحياء اجلديدة   بشبكة الصرف 
الصحي للحد من انتشار املطمورات الفردية واجلماعية. استكمال وتعميم 
التي  الفقارات  7 سنوات   ترميم  منذ  انطلق  الذي  الطبيعي  الغاز  مشروع 
تدهورت وضعيتها جراء اإلهمال وأصبحت تشكل خطرا على املارة السيما  
توسيع  إلى  إضافة  القصر  مدخل  بتهيئة  املواطنون  طالب  كما  األطفال.  
شبكة املياه الصاحلة للشرب خصوصا مع زيادة التوسع العمراني فيما ناشد 
البساتني  أجل سقي  من  إرتوازية  آبار  بحفر  احمللية  السلطات  من  الساكنة 
امتعاضهم  القصر  سكان  يخف  لم  كما  اجلفاف   يواجهها  التي  التقليدية 
يستمر  التي  الشباب  قاعة  غرار  على  والشبانية  اإلدارية  املرافق  غلق  من 
القصر  بهذا  الناشطة  اجلمعيات  باتت  أين  سنوات  من سبع  ألزيد  غلقها 
تتسول القاعات واملنازل عن عقد اجتماعاتها وعرض نشاطاتها  فيما يبقى 
الفرع البلدي موصدا أمام املواطنني ملايقارب 5 سنوات بحجة عدم تزويده 
بشبكة اإلتصال األمر الذي زاد يف املعاناة اليومية للساكنة عند احتياجهم 
عمود  استغالل  عدم  عن  فضال   . بهم  اخلاصة  الوثائق  استخراج  خلدمة 
القصر  هذا  ليبقى   . اخلدمة  خارج  يبقى  الذي  موبيلس  لشركة  الهوائي 
فائدة  رصدت  بدون  وهي  أجنزت  أخرى  ومشاريع  املعطلة  للمشاريع  منوذج 
بوعلي  قصر  سكان  يناشد  الوضع  هذا  وأما  ضخمة  ميزانيات  الدولة  لها 
من السلطات الوالئية على رأسها الوالي واملصالح املعنية بضرورة التدخل 
والتكفل مبطالبهم النتشالهم من هذا الوضع والتقليل من معاناتهم لضمان 

حياة أفضل
عبداهلل مجبري

األغواط
إدماج 37 شابًا في قطاع األشغال العمومية 
استفاد 37 شابا يعملون لدى  مديرية األشغال العمومية باألغواط يف 
إطار اإلدماج املهني من عقود عمل دائمة يف إطار اإلجراءات التي باشرتها 
الدولة لتوظيف عمال اإلدماج املهني كما مت ترقية بعض العمال إلى رتب 

أعلى بعد أن استفادوا من عملية تكوين
نورين عبدالقادر

توقيف 23 متابعًا قضائيًا في 
قضايا  إجرامية 

23 شخصًا محل  أوقفت مصالح أمن األغواط يف مداهمات ميدانية 
يف  لتورطهم  القضائية،  اجلهات  عن  صادرة  قضائية  أوامر  بحث  مبوجب 

العديد من القضايا اإلجرامية.
القضايا جنح حترير شهادات تثبت وقائع غير صحيحة   من بني هذه 
مع استعمالها وجنح  تبديد أموال عمومية وجنح استغالل الوظيفة، وجنح 
تكوين جمعية أشرار و جناية التزوير و استعمال املزور يف محررات رسمية 
، وقد  مت ايداع ثمانية  08أشخاص منهم احلبس املؤقت، فيما صدرت يف  

حق البقية أحكام قضائية مختلفة
نورين عبدالقادر.

  خرج العشرات من الشباب الغاضب ببلدية الغيشة في والية األغواط إلى الشارع و أغلقوا مقري الدائرة و البلدية، 
احتجاجا على  تردي الوضع المعيشي ، مطالبين بالتدخل العاجل لوالي الوالية من أجل وقف نزيف األموال، 

والتحقيق في سبب غلق المرافق الضرورية التي صرفت عليها الماليير.

املقاطعة  وسط  بريد  مركز  يشهد 
اإلدارية جانت اكتظاظًا رهيبًا، وطوابير 
غير منتهية ، األمر الذي  أثار  استياء 
وسخط الزبائن يف مشهد يتكرر يف كل 
مرة ويزداد الضغط اكثر نهاية كل شهر.
بعض  يقول  تعقيدا  األمر  زاد  وما 
توقف  الوطن  تصريح ألخبار  الزبائن يف 
منذ مدة وسبب  للنقود  اآللية  املوزعات 
وقوفهم  جراء  املواطنني   لدى  غضب  
قضاء  دون  لساعات  طويلة  طوابير  يف 
فيه  تلعب  الذي  الوقت  يف  حاجتهم 
عوض  املتفرج  دور  الوصية  اجلهات 
البحث عن حلول جذرية النشغاالتهم 
التي جتاوزها الزمن حسب تصريحهم ل 

أخبار الوطن.
االكتظاظ  ظاهرة  أن  أكد  وكما 
أضحت هاجسا حقيقيا يتسبب لهم يف 
استمرار  مع  شهر  كل  يف  املعاناة  تكرار 
ديكورا  أصبح  الذي  اآللي  املوزع  عطب 
االمر  حسبهم  البريد  واجهات  يزين 
الذي جعل العديد من الزبائن يقطعون 
استخراج  اجل  من  الكيلومترات  مئات 
املزري  الوضع  من  هروبا  فقط  أموالهم 
وسط  بريد  مركز  فيه  يتخبط  الذي 
اجلهات  السكان  فيما طالب  املدينة  . 
الوصية بضرورة اإلسراع يف وتيرة االجناز 
ملركز بريد حي زلواز الذي  يعرف تأخرا  
من  جزء  امتصاص  شانه  ومن  كبير 

بريد وسط  املفروض على   الضغط  هذا 
املدينة  ويف ذات السياق قال املتضررين 
اليوم  وليد  ليس  انه  القائم  املشكل  من 
بل يعود لسنوات طويلة محملني السبب 
بالوالية  اجلزائر  لبريد  الوالئية  للمديرية 
الوضع  حلحلت  اإلرادة يف  غيبت  التي 
مبكاتب  القطاع  تدعيم  على  ملحني 
أحياء  مستوى  على  مصغرة  بريدية 
الشبابيك  أعوان  تكوين  مع  املقاطعة 
الوزارة  ملسعى  جتسيدا  وهذا  وتأطيرهم  
القطاع  عصرنة  يف  املتمثل  الوصية 
نوعية اخلدمات لضمان خدمة  وحتسني 

أنية عمومية لزبون .
براهيم مالك

إليزي
فوضى بمكتب بريد جانت
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رشيد شويخ

التي  املذكورة  االحتجاجية  احلركة 
التونسيني  الرعايا  بها  القيام  على  أقدم 
حتصلت  التي  املعلومات  بحسب  .تأتي 
قبلهم  من  لوصف  الوطن  أخبار  عليها 
خروجهم  خالل  عليهم.  بالتضييق 
مدينة  أسواق  من  يقتنونها  التي  بالسلع 
االحتجاجية  الوقفة  وتسببت  الوادي، 
تام.  بشكل  احلركة  شل  يف  املذكورة 
الذين  اجلزائريني  من  املئات  حرم  ما 
يتوافدون لتونس بغرض العالج ، خاصة 
بداية  مع  يتزامن  الذي  االثنني  يوم  وأن 
حركة  عادة  يشهد  تونس  يف  األسبوع 
كبيرة نحو املصحات والعيادات التونسية 
سلطات  من  احملتجون  وطالب  هذا   ،
اجلزائري  اجلانب  لدى  التدخل  بلدهم 

للتخفيف من اجراءات   احلجز عنهم . 
السياق مصدر من  ذات  هذا وكشف يف 
اجلمارك اجلزائرية بالوادي حتفظ عن ذكر 
اسمه ، أن التونسيني يحظون مبعاملة جد 
طيبة من اجلانب اجلزائري نفيا تعرضهم 
أن  املتحدث  ذات  ان  ،اال  ملضايقات 

بعملها  تقوم  اجلزائرية  اجلمارك  مصالح 
البالد  من  املهربة  السلع  حجز  جلهة 
و  الدولة  بدعم  معظمها  يتمتع  .والتي 
أن ما تقوم به املصالح اجلمركية من حجز 
عملها  صميم  يف  يدخل  املدعمة  للسلع 

وهو احلفاظ على اإلقتصاد الوطني.

بسبب ما وصفوه ب»المضايقات« 

تونسيون يغلقون معبر»حزوة« 
الحدودي في وجه الجزائريين

أغلق أمس اإلثنين العشرات من المواطنين التونسيين المعبر الحدودي بحزوة والذي يتاخم المعبر الحدودي  الطالب 
العربي بوالية الوادي ،ما أوقف حركة الدخول والخروج من و إلى  تونس .

فارس  الطالب مهاوة  تناشد عائلة 
ورقلة  من  العمر  من  الثالث  العقد  يف 
تبون  املجيد  عبد  اجلمهورية  رئيس   ،
مبدينة  حاليا  املتواجد  ابنها  إلرجاع 
يوهان الصينية ، بعد سلسلة النداءات 
ووالديه  الصني  من  الطالب  ذات  من 
وسائل  مبختلف  ترددت  ورقلة  من 

االتصال االجتماعي.
النداء األول أكد فيه فارس مهاوة 
اإلعالم  اختصاص  دكتوراه يف  طالب 
اآللي يف إطار بعثة للتعاون بني الدول، 
الدكتوراه  تقدمي رسالة  إال  له  يبق  ولم 
حسب تصريح والده يف نداء استغاثة 

قدمه لرئيس اجلمهورية.
من  كان  مهاوة  الطالب  أن  يذكر 

الى  سيدخاون  الذين  املرحلني  بني 
الثالث  يف  وابنته  زوجته  رفقة  الوطن 
املنقضي ، اال ان درجة حرارته  فيفري 

وعليه  درجة   37 جتاوزت  اليوم  ذلك  يف 
منعته السلطات الصينية مغادرة التراب 
الدم  حتاليل  إجراء  بعد  إال  الصيني 
الرضيعة  وابنته  لزوجته  والسماح   ،

أن  أشهر،  غير  أربعة  و  العام  صاحبة 
إلى اجلزائر  نقلهم  الطائرة رفض  طاقم 
تبقى  ألسباب  املطار  إلى  وانزلهم 
الصينني  استغراب  أثارت  مجهولة 
حسب تصريح مهاوة ، ليبيت بعدها 
ليلة كاملة باملطار إلى غاية اليوم املوالي 
اي  من  اخلالي  بيته  إلى  نقله  مت  اين 
أي  دون  احلياة  يصارع  وبقي  مؤونة 
بالصني،  اجلزائرية  للسفارة  تدخل 
التحاليل  نتيجة  ظهرت  يومني  وبعد 
السفارة  طرف  من  إبالغه  بعد  سلبية 
اجلزائرية مبدينة يوهان بالصني، وعليه 
عاجل  تدخل  مهاوة  عائلة  تناشد 
يف  ابنها  إلدخال  اجلزائرية  للسلطات 
مدينة  يف  هالكه  قبل  اآلجال  اقرب 
خالية من عروشها بسبب احلجر  والعزل 

السائد بها.
يوسف بن حيزية

على  والبناء  الفالحة  قطاع  يعاني 
أزمة  اليزي  والية  مبقر  اخلصوص  وجه 
مدة  منذ  املؤهلة  العاملة  اليد  يف  حادة 
تاما يف مختلف  الذي  سبب شلل  األمر 
العمومية  واملنشاة  كالسكن  املشاريع 
ومختلف االجنازات الكبرى نتيجة عزوف 
وهروبهم  املهن  تلك  عن  املنطقة  أبناء 
باقي  يف  السريع  الربح  عن  بحثا  منها 
املجاالت  وتأتي هذه األزمة التي ضربت 
وأصحاب  املقاوالتية   املؤسسات  مختلف 
املستثمرات الفالحية  موازاتا مع عمليات 
السريني  واملهاجرين  لألفارقة  الترحيل 
شرعية  غير  بطريقة  املقيمني  واألجانب 
واملنتشرين عبر تراب الوالية التي تقوم بها 
محاربة  أيطار  األمنية يف  املصالح  مختلف 

الهجرة غير الشرعية .
يف  املقاولني  من  عدد  كشف  وكما 
كبير  عديد  انأ  الوطن  أخبار  ل  حديثهم 
خصوصا  توقفت  قد  مشاريعهم  من 

العاملة  اليد  السكنية منها بسبب نقص  
ما اثر سلبا على وتيرة سيرورة املشاريع رغم 
الزمنية  باملدة  الشروط  دفاتر  يف  اقتيادها 
مالية  تبيعات  عليها  يكلفهم  الذي  األمر 
زائدة على التأخير معربني يف ذات السياق 
تلك  الشباب عن  هروب  اجتاه  قلقهم  عن 
املهنة  وعدم االهتمام بها خاصة يف معاهد 
إقباال  تشهد  التي  الوالية  يف  التكوين 
ينجر عنه استغالل األمر لدى  مما  ضعيفا 
القلة القادمة من واليات مجاورة والتحكم 
خيالية  مستويات  الى  لتصل  أسعارها  يف 
على املتر املربع الواحد خاصة  يف ظل عدم 
املهاجرين  غياب   بعد  عنهم  البديل  توفر 
على  أجورهم  يتقاضون  الذين  األفارقة 
كانت  التي  اليوميات  عمل  اجر  حساب 
تلبي االحتياجات املتزايدة يف اليد العاملة 

رغم عدم تأهيلها يف مختلف الورشات .
احمد   ش.  أكد   السياق  ذات  ويف 
انه   باملنطقة  الفالحة  قطاع  يف  مستثمر 

يواجهون يوميا متاعب كبيرة  مع ندرة اليد 
املؤهلة من اجل رعاية مساحاتهم  العاملة 
متحدثا  احلسرة  ملئها  وبكلمات  املغروسة 
رغم  اليوم  الشباب  أن  الوطن  أخبار  ل 
اال  البطالة  شبح  من  اليومية  معاناتهم 
أنهم ال يرغبون  بتاتا يف مزاولة العمل يف 
االمر  أرباح.  من  جتنيه  ما  رغم  الفالحة 
املجازفة  يف  التفكير   عليهم   حتم  الذي 
ان  األجنبية  العمالة  على  باالعتماد 
وجدت وتوظيفها بشكل شبه دائم داخل 
مأوى  لهم  موفرين  الفالحية  املستثمرات 
وملجاء يقيهم من حر الصيف وبرد الشتاء 
يضيف  وكما  تامني محاصيلهم  اجل  من 
اليوم أصبحت  الشباب  املتحدث ان  ذات 
الوكالة  من  املدعمة  املشاريع  تستقطبهم 
الوطنية لدعم وتشغيل الشباب  وصندوق 
التامني عن البطالة  وخاصة مشاريع النقل  

وليس الفالحة بحثا عن الربح السريع .
براهيم مالك

ورقلة
عائلة الطالب »مهاوة« تطالب بإجالء ابنها من الصين

ورقلة
مقتل  شخص وجرح آخرين في 

حادث سير
خلف حادث سير مروع ملركبة سياحية  وقع صباح اليوم بالطريق الوطني 
رقم 49 الرابط بني مدينتي ورقلة و غرداية ، عن وفاة زوجة النائب يف املجلس 
الشعبي البلدي بغرداية رابح الشحمة، وإصابة اثنني آخرين بإصابات متفاوتة 
اخلطورة ، ليتم نقل الضحية واجلرحى إلى مستشفى غرداية لتلقي اإلسعافات 
الدرك  مصالح  فتحت  فيما  اجلثث،   مبصلحة حفظ  الضحية  ووضع  األولية 

حتقيقا عن مالبسات احلادث.
يوسف بن حيزية

طرقات حي بني ثور في وضع كارثي
أثارت الوضعية التي تشهدها طرقات حي بني ثور بورقلة، تذمرا شديدا 
من طرف األهالي، هؤالء اعتبروا أنهم مقصني من مخططات التنمية بالبلدية 

جّراء تهميش السلطات املعنية لهم على حد تعبيرهم.
مشاريع  من  الرئيسية  أحيائهم  طرقات  استفادة  عدم  واستنكر  السكان 
الطرقات  باملكان، حيث متأل هذه  املنعدمة أصال  تهيئة لألرصفة  تعبيد وال 
مما خلق  أكثر من نقطة،  املتسربة يف  القذرة  واملياه  ناهيك عن احلفر  األتربة 

العديد من األزمات الصحية خصوصا لدى األطفال وكبار السن.
وضعية كارثية تعرفها أكبر أحياء البلدية، على غرار شارع بولفراد الذي 
الكارثية،  املركبات من خالل حالته  وأصحاب  للسكان  نقطة سوداء  يبقى 
فيما ناشد  املتضررون من هاته الوضعية ، املمثلني احملليني بضرورة االلتفاتة 
لألخذ بعني االعتبار غياب التنمية بجهتهم والوقوف على أهم انشغاالتهم 

فيها.

الوادي
هالك شخص وجرح 14 آخرين في 

حادث اصطدام سيارة بحافلة
وقع يف ساعة  مرور  آخرين  يف حادث   14 لقي شخص مصرعه وجرح 
على  ،وذلك  بحافلة  سيارة  اصطدام  اثر  االثنني،  أمس  من صباح  متقدمة 
مستوى الطريق الوطني رقم 03، بني بلديتي املغير و أم الطيور بوالية الوادي.

وحسب ما استفيد من مصالح احلماية املدنية فإن املتويف واجلريحني كانا 
لنقل  بحافلة  املركبة  تصطدم  ان  ،قبل  كليو  رونو  نوع  من  سيارة  مان  على 
الضحية  وفاة  يف  تسبب  ،ما  سكيكدة  ورقلة  خط  على  تشتغل  املسافرين 
االولى فيما اصيب الثاني بجروح خطيرة نقل على اثرها إلى مستشفى مدينة 
املغير. من طرف مصالح احلماية املدنية حيث يخضع للعالج املكثف فيها ، 
هذا و لم تسجل أية خسائر بشرية بني ركاب احلافلة يف حني تعرضت ألضرار 
مادية خاصة يف اجلهة األمامية منها ، فيما فتحت قوات الدرك الوطني حتقيقا 
لكشف االسباب احلقيقة للحادث املروري ، يف الطريق الوطني رقم 03 والتي 
تشهد يوميا حوادث مرورية .واستفدت اخيرا من مشروع ازدواجيتها بغالف 

مالي يقدر ب800 مليار سنتيم .
رشيد شويخ

أدرار
الكوابل الكهربائية تهدد سكان

 قصر الحاج
كوابل  انتشار  من  أوقروت  لبلدية  التابع  احلاج  قصر  سكان  يشتكي  
حد  تتدخل  لم   التي  احمللية  السلطات  ومسمع  مرأى  أمام  وهذا  كهربائية 

الساعة .
شكلت هذه األسالك الكهربائية  املنتشرة قرب اخلط الوطني رقم 51 ويف 
املارة.  الرئيس  خطرا على  الفقاقير ومحالت  القصر وفوهات بعض  مدخل 
وخصوصا األطفال الصغار الذي يلعبون بالقرب منها والغريب يف األمر كما 
احمللني  املسؤولني  أن   املذكور   بالقصر  املدني  املجتمع  الناشطني يف  أحد  قال 
على علم بهذه الكارثة وذلك ملدة أكثر من ثالثة أسابيع وذلك عبر شكاوي 
املواطنني والتقارير األمنية  دون أن يتدخلوا ملعاجلة هذا املشكل متهما إياهم 
بالتقصير وانتظار سقوط ضحايا حتى يعاجلوا هذا املشكل .لذا يناشد سكان 
للقضاء  العاجل  التدخل  سونلغاز  ومصالح  الوالئيه  السلطات  احلاج  قصر 
آهلة  الظواهر وهي وجود كوابل وأسالك كهربائية يف مناطق  على مثل هذه 

بالسكان.
عبداهلل مجبري

إليزي
أزمة يد عاملة في ورشات البناء والفالحة
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أيوب   بن تامون

هذه املشاريع أكد عليها والي الوالية يوسف شرفة 
أثناء الزيارة األخيرة للمقطعة اإلدارية لباب الوادي ، 
 ، جواري  فضاء    61 إجناز  يتم  أن  املنتظر  من  حيث 
وو13 مؤسسة رياضية من مسابح شبة أوملبية ، وقاعات 
 ،  ، الوالية  بلديات  مستوى  على  الرياضات  ملختلف 
االستجابة  أجل  من  تأتي   املشاريع  هذه  وجتسيد 
ملتطلبات الشباب مبختلف األحباء السكينة من أجل 
الرياضية والترفيه فيما كشف مدير الشباب  ممارستهم 
ملشاريع  ول  عن  كراش  طارق  اجلزائر  لوالية  والرياضة 
لباب  اإلدارية  باملقاطعة  اخلاصة  والترفيهية  الرياضية 
  2020 لسنة  األولية  امليزانية  انتعاش  عن  الوادي 
مستوى  على  جوارية  و  رياضية  مشاريع  بتسجيل 
املقاطعة اإلدارية بغالف مالي بقمة 144 مليار سنتيم 

من مشروعني ببلدية باب الوادي ، األول مسبح اوملبي 
بقيمة 15 مليار سنتيم، يشرع يف اجنازه خالل السداسي 
األول من السنة اجلارية ، وفيما يتم إعادة تأهيل ملعب 
أجل  من  مليار سنتيم   10 مبلغ  وتخصيص   ، فرحاني 
و  بولوغني،  ببلدية  حمادي  عمر  ملعب  تأهيل  إعادة 
األشغال تخص اإلنارة و الدعامات واألرضية والسياج، 
التشققات  وكذا غرف تغيير املالبس،  وترميم  بعض 
إعداد  اإلسراع يف  يتم  أن  املنتظر  ومن   ، املدرجات  يف 

الدراسة، وحتضير إجراءات اإلعالن عن  املناقصة على 
احلالي  الرياضي  املوسم  نهاية  بعد  اإلجناز  يف  يشرع  أن 
مباشرة ، ويف بلدية الرايس حميدو، من املنتظر الشروع 
يف وضع العشب االصطناعي مبضامني ملعبني  جواريني 
،  بحي ميرامار  و حي الرايس حميدو ، وإعادة تهيئة 
قاعة رياضية، واجناز مسبح شبه أوملبي ، و بلدية وادي 
بديار  للعب  فضاء  إجناز   مشروع   من  تستفيد  قريش 

الكاف ، وإعادة تهيئة قاعة الرياضة سكالة. 

تيزي وزو 
الماء و تعبيد الطرقات مطلب أهالي »بوزقان«

ال تزال بلدية بوزقان يف تيزي وزو حتلم باستالم مشروع يربط سكناتهم 
بشبكة املياه  ،وآخر لصرف الصحي ، خاصة و أنهم يضطرون  الستعمال 
طريق  املتنقلة عن  باألمراض  يهددهم  مما  مخلفاتهم،  من  للتخلص  احلفر 

املياه، خاصة أن األخيرة تصب يف احلقول واملزارع التي يقتاتون .
قال س السكان يف تصريحهم لـ« أخبار الوطن« إن أكثر ما يعكر حياة 
الشرعية لألراضي  تؤكد ملكيتهم  وثيقة  السكان، هو عدم حيازتهم ألي 
الريفية  أبا عن جد مما يحرمهم من االستفادة من اإلعانات  التي توارثوها 
يف  يعيشون  هؤالء  زال  ما  حيث  واالستغالل  للبناء  الدولة  توجهها  التي 
فإن  أية حلظة،  بانهيارها يف  يهدد  مبا  تدهورها  فعالوة على  تقليدية  بيوت 
األخيرة لم تعد تكفي عدد أفراد العائلة الواحدة ال أكثر يف وقت لم حترك 
بعد السلطات الوالئية ساكنا إليجاد حل لوضعية العقار غير املسجل من 
جهة ثانية، تعاني بوزقان من عزلة شبه تامة التي تفرضها عليهم وضعية 
الطرقات املؤدية إليها،إال أن تأخر عملية تزفيتها أدى إلى تعرضها لالنزالق 

واالنهيارات بسبب السيول،مما جعلها صعبة االستعمال
أحمد . أليان

سكان تيمزرات يطالبون باإلعانات الريفية
عبر سكان  بلدية تيمزارت بدائرة واقنون يف تيزي وزو عن استيائهم 
وتذمرهم الكبيرين من قوائم االستفادة من حصص السكنات الريفية التي 
مت اإلعالن عنها مؤخرا و قالوا إن حصة بلديتهم ضئيلة مقارنة مبثيالتها يف 
الوالية حيث قدرت ب 170 حصة من الشطر األول من مجموع 2000 
ملف يف إطار السكن الريفي مت إيداعها من طرف سكان متيزارت ممن تتوفر 
من  احملتجون  وطالب  السكنية  الصيغة  هذه  من  االستفادة  شروط  فيهم 
السلطات الوالئية بزيادة حصتهم من اإلعانات التي أقرتها الدولة يف إطار 
برنامج السكن الريفي  وأصروا على حضور والي الوالية لتبليغ احتجاجهم 

وانشغالهم لهم مباشرة
أحمد . أليان

 من المقرر أن تسلم قبل نهاية سنة 2020

تخصيص 150 مليار سنتيم لمشاريع 
جوارية ورياضية بالعاصمة

خصصت والية الجزائر العاصمة ما ال يقل عن  
150 مليار سنتيم ، إلنجاز مشاريع جوارية 
ورياضية هامة، من المنتظر أن يتم استالمها  

قبل نهاية السنة الجارية 2020.

ملعسكر  البلدي  الشعبي  املجلس 
أحياء  ملختلف  ميدانية  خرجة  ينظم 
انشغاالت  إلى  لالستماع  املدينة 

املواطنني و متابعة سير املشاريع
الوطني  باليوم  االحتفال  إطار  يف 
و  الشعب  بني  التالحم  و  لألخوة 
قام  الدميقراطية،  أجل  من  جيشه 
البلدي  الشعبي  املجلس  رئيس 
أعضاء  مع  مرفوقا  معسكر  لبلدية 
املجلس الشعبي البلدي بتنظيم زيارة 
تشرف  تنموية  مشاريع  لعدة  ميدانية 
عليها بلدية معسكر، حيث مت تفقد 
بقرية  العالج  قاعة  توسعة  أشغال 

نسبة  بها  وصلت  والتي  سالطنة 
بتخصيص  و  باملائة   85 األشغال 
غالف مالي يقدر ب 9 مالين دينار 
جزاري، كما مت زيارة امللعب البلدي 
محمد  )  بودحري  السلة  لكرة 
أنتهت  الذي  و  سابقا(  السوريست 
به أشغال إعادة  التأهيل بتخصيص 
غالف مالي يقدر ب 14 مليون دينار 
زيارة  الى  باالضافة  هذا  جزائري، 
بها األشغال  انتهت  مالعب جوارية 
من حي  كبيرة يف كل  بنسبة  تقريبا 
حمو،  نوالري  قرية  و  البيضاء  عني 
كما مت باملناسبة تكرمي أعضاء اجلمعية 

حي  و  اجلديد  مدبر  حي  من  لكل 
118 سكن بجانب جامعة سطنبولي 
حيني  كأحسن  إلختيارهم  مصطفى 
رئيس  وحسب  معسكر،  مبدينة 
مثل  فإن  البلدي  الشعبي  املجلس 
له  دورية  ستكون  الزيارات  هذه 
مختلف  عبر  املجلس  أعضاء  رفقة 
لإلستماع  معسكر  مدينة  أحياء 
التقرب  و  املواطنني  انشغاالت  الى 
احلسن  السير  ملتابعة  و  أكثر  منهم 
من  املنجزة  التنموية  االشغال  لوتيرة 

البلدية.
 بهيجة بلعالم

معسكر 

المجلس البلدي يتقرب من المواطنين

الصبايحية  دوار  سكان  يعاني 
من  معسكر  بوالية  تغنيف  ببلدية 
احمللية  التنمية  وانعدام  التهميش 
بسياسة  أسموه   ما  إلى  باإلضافة 
املنتخبون  يعتمدها  التي  »التسيب« 

احملليون حسب تصريحات السكان 
تصريح   يف  محدثونا  وأضاف 
أنهم يعيشون   « الوطن  »ألخبار 
تنموية    وعراقيل  عديدة  مشاكل 
اليومية وعلى  حياتهم  صفو  عكرت 
ما   ، الشروب  املاء  غياب  رأسها 

يوميا،  الصهاريج   القتناء   يضطرهم 
احلضرية،  التهيئة  عن انعدام  فضال 
التي  الطرقات  تدهور   رأسها  على  و 
تشهد حالة جد متقدمة من التدهور، 
من  تأسفهم  عن  السكان  عّبر  حيث 
للنظر  املعنية  السلطات  حترك  عدم 
يعيشونها،  التي  املأساوية  احلالة  يف 
من  العديد  يف  قاموا  وأنهم  خاصة 
للمجلس  شكاوى  برفع  املناسبات 
تهيئة  إعادة  أجل  من  البلدي، 
الطرقات، إال أن مطلبهم لم يجد آذانا 

صاغية حلد اآلن.
انعدام  أيضا عن  السكان حتدثوا   
وجود  من  العمومية بالرغم  اإلنارة 
الوطن   أخبار  كهربائية.   أعمدة 
تنقلت الى رئيس الدائرة فقير محـمد 
حيث أكد بأن الدوار يعاني فعال من 
بحل  وعد  كما   ، النقائص  بعض 
ذلك  ان  موضحا  قرريبا  املشاكل  هذه 

يتطلب  بعض الوقت .
 بهيجة بلعالم

التهميش يطال  دوار الصبايحية

بومرداس
أهالي قرى بلدية »عمال« يغلقون طريق 

محجرة  تيقرين
عمال  بلدية  بأعالي  الواقعة  القرى  سكان  أمس،  صبيحة  أقدم، 

ببومراس على غلق طريق محجرة تيقرين املتواجدة باملنطقة.
ويتعلق األمر بكل من سكان قرى أوالد بلمو، غيزلفان، تاعوينت 
وقرقور احتجاجا على الغبار الكثيف الذي تخلفه األشغال باحملجرة، وكذا 
حالة الطريق الكارثية التي تتسبب يف تطاير كبير للغبار، األمر الذي أثار 
لــ«أخبار  تصريحهم  يف  احملتجون  جهتهم، كشف  من  السكان.  استياء 
الوطن« أن املشكل طال أمده وتسبب يف معاناة حقيقية لسكان القرى، ال 
سيما وأنه ميس صحتهم بالدرجة األولى، أين خلق الغبار املتطاير بالطريق 
عند مرور شاحنات الوزن الثقيل العاملة باحملجرة أزمات صحية  خاصة 
اصابة  خلفت  واحلساسية،  الربو  من  يعانون  وممن  السن  لكبار  بالنسبة 
العديد منهم باالختناق مما استدعى نقلهم إلى املستشفى لتلقي العالج.

وما زاد الطني بلة، حسب محدثينا، هو سياسة الصمت والتجاهل 
التي انتهجتها السلطات احمللية لبلدية عمال إزاء املشكل، والذي كان، 
جتاهل  أن  غير  الساكنة،  قبل  من  عديدة  مراسالت  محل  قولهم،  وفق 
طريق  غلق  إلى  بهم  أدى  املعنيون،  يضيف  النشغالهم،  األخيرة  هذه 
احملجرة، كما توعدوا يف الوقت ذاته بتصعيد االحتجاج يف حال واصل 
مسؤولوهم جتاهل مطلبهم، مؤكدين أن الوضع بات ينذر بكارثة صحية 

تلقي بضاللها على السكان باملنطقة.
سميرة مزاري

مياه منبع بني أعراب غير صالحة للشرب 
من  ببومرداس  الثنية  لبلدية  احمللية  السلطات  مؤخرا،  حذرت، 

استهالك مياه منبع بني اعراب بسبب عدم صالحيتها للشرب.
وأوضحت ذات املصادر يف إعالن لها ، موقع من طرف رئيس بلدية 
الثنية أنه وبعد إجراء حتاليل بكتيريولوجية تبني أن مياه املنبع غير صاحلة 
للشرب. وجتدر اإلشارة أن منبع بني اعراب يشهد إقباال كبيرا من قبل 
ممن  السيما  الشروب  باملياه  للتزود  يقصدونه  حيث  بالبلدية،  املواطنني 

يفضلون استهالك مياه املنبع مقارنة مبياه احلنفيات.
وكانت السلطات احمللية لبلدية بومرداس قد حذرت أيضا يف منتصف 
جانفي املنصرم مواطنيها من استهالك مياه املنبع املتواجد أمم املقر السابق 
على  املجراة  املخبرية  التحاليل  أظهرت  بعدما  بالوالية،  الغابات  حملافظة 

عينة من مياه املنبع أنها غير صاحلة للشرب.
سميرة مزاري 
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احملترفة  الوطنية  الرابطة  أعلنت 
موقعها  عبر  لها،  بيان  يف  القدم  لكرة 
العمومي  التلفزيوني  أن  الرسمي، 
ثالثة  بنقل  سيتكفل  اجلزائري، 
للرابطة  العشرين  اجلولة  من  مباريات 
يوم  إجراؤها  املزمع  األولى،  احملترفة 
اجلاري،  فيفري   29 املقبل  السبت 
قنواتها،  عبر  مباشرة  الهواء  على 
مولودية  بلقاءات،  األمر  ويتعلق 
وهران  مولودية  ضيفه  أمام  اجلزائر 
اخلامسة  الساعة  على  ستنطلق  التي 
األوملبي،  جويلية   5 مبلعب  مساءا 
شباب بلوزداد ضد شبيبة القبائل التي 
بالعناصر،  أوت   20 مبيدان  سُتلعب 
باإلضافة   ،17:45 الساعة  من  بداية 
جنم  أمام  قسنطينة  شباب  مباراة  إلى 
الساعة  من  بداية  سُتجرى  التي  مقرة 

الشهيد حمالوي  18:45، مبلعب  الـ 
العشرين  اجلولة  أن  علما  بقسنطينة. 
الرابطة األولى، سيتم فيها تقدمي  من 
لقاء أوملبي الشلف أمام ضيفه أتليتيك 

اخلميس  يوم  سُيجرى  والذي  بارادو 
الشهيد  مبلعب  اجلاري،  فيفري   27

محمد بومزراق بالشلف.
مهدي هنان

تخص مباريات الجولة 20 من المحترف األول

الرابطة تكشف عن برنامج النقل المباشر 
أولمبي الشلف

زاوي يحث العبيه على نسيان 
هزيمة »الكناري« والتركيز 

علــى لقــاء بـــارادو
الشلف،  أوملبي  مدرب  زاوي  سمير  دعا 
التي  النكراء  الهزمية  نسيان  لضرورة  أشباله 
القبائل  شبيبة  مواجهة  خالل  الفريق  تكبدها 
من  الـ19  اجلولة  برسم  لواحد،  أهداف  بأربعة 
السبت  جرت  والتي  األولى  احملترفة  الرابطة 
قاسيا  وقعها  كان  التي  الهزمية  وهي  املنصرم، 
لم  الذين  واألنصار  الالعبني  نفسية  على 
يكونوا يتوقعون الهزمية بتلك النتيجة العريضة، 
خصوصا وأن النادي الشلفاوي، كان قد حقق 
نتائج حسنة، بعد عدم انهزامه يف 8 مباريات 
فقد  »الكناري«  مباراة  أنها يف  أن  إال  متتالية، 
خارج  وكانت  لها  لقاء  بأسوأ  التشكيلة  مرت 
لم  أين  كاملة  أهداف   4 وتلقت  متامًا  اإلطار 
تعتبر  أنها  خاصة  مدة  منذ  األمر  هذا  تشهد 
أحسن خط دفاع، لذا حّث املسؤول األول على 
العارضة الفنية ألبناء »الونشريس« العبيه إلى 
نسيان تلك الهزمية وضرورة التفكير يف مواجهة 
البطولة  الـ20 من  بارادو برسم اجلولة  أتليتيك 
محمد  مبلعب  اخلميس،  غد  بعد  واملرتقبة، 

بومزراق بداية من الساعة اخلامسة مساءا.
حتضيراتها  األوملبي  تشكيلة  وجتري  هذا 
مبلعب بومزراق، وسط جدية تامة من الالعبني 
هو  يتواجد  الذي  باملنافس  اإلطاحة  أجل  من 
اآلخر يف وضعية ال يحسد عليها بدليل تواجده 
يف املرتبة الـ12 برصيد 22 نقطة، فيما يتواجد 
املركز  يف  واألبيض  األحمر  الزي  أصحاب 
مباراة  تعثر يف  وأي  نقطة،   24 برصيد  العاشر 
يف  يدخل  الفريق  سيجعل  املقبل،  اخلميس 
النفق املظلم، وهو ما يحرص الالعبني واملسؤول 
األول على العارضة الفنية للشلفاوة على تفاديه 
البقاء  حتقيق  على  الصراع  حتقيق  أجل  من 
ضمن حظيرة الكبار قبل نهاية مباريات الرابطة 
لتفادي  وذلك  جوالت،  بعدة  األولى  احملترفة 
احلسابات يف اجلوالت األخيرة والتي من شأنها 
أن تؤثر على سقوط النادي إلى الدرجة الثانية 

يف نهاية املوسم الكروي اجلاري.
مهدي هنان

عقب توالي هزائم الفريق بثالثية
إدارة أهلي برج بوعريريج تدرس 
مستقبــل بوعكــاز مع الفريــق

خلفت الهزمية األخيرة التي مني بها أهلي البرج بثالثية مقابل هدف أمام الضيف شباب 
قسنطينة يف املباراة التي جرت مبلعب 20 أوت، حالة من االستياء لدى األنصار وحتى مسيري 
»الكابا«، خاصة وأنها الهزمية الثانية على التوالي وبثالثية، مما يؤكد على أن أمور األهلي ليست 
على ما يرام، حيث تراجع الفريق إلى املركز الـ13 برصيد 22 نقطة وبات من بني الفرق املهددة 
بالسقوط، وهو األمر الذي يؤكد على املعاناة الكبيرة للفريق يف بطولة هذا املوسم، رغم التغييرات 

احلاصلة على العارضة الفنية مع بداية مرحلة العودة بقدوم التقني التونسي معز بوعكاز.
أو غدا يف  اليوم  نهار ستفصل  األهلي  إدارة  أن  مقربة  أكدت مصادر  متصل،  ويف سياق 
التخلي عن  التونسي معز بوعكاز، حيث يدور احلديث عن نية املسيرين يف  مستقبل املدرب 
خدمات املدرب التونسي، بعد الهزمية التي تلقاها الفريق أمام »السنافر«، وهذا يف ظل تراجع 
عن  ناهيك  واحد،  فوز  مقابل  هزائم  ثالث  الفريق  سجل  حيث  بوعكاز،  مع  األهلي  نتائج 
املفهومة يف كل مباراة، وتفضل  التي طالت بوعكاز، بسبب خياراته غير  املتتالية  االنتقادات 
إدارة األهلي التريث قبل اتخاذ أي قرار، خاصة أن التضحية ببوعكاز تستلزم التعاقد مع مدرب 

جديد يف أقرب وقت ممكن.
البرايجي،  اجلمهور  كبيرة من طرف  احتجاجات  الشباب  أمام  املباراة  نهاية  وعرفت  هذا 
مهددا  الفريق  الذي جعل  األمر  وهو  امللعب،  أرضية  رشق  الهزمية من خالل  يتقبل  لم  الذي 
يف  جمهوره  من  األهلي  حرمان  حد  إلى  تصل  قد  االنضباط،  جلنة  طرف  من  قاسية  بعقوبة 
لقاءين، ولو أن إدارة الفريق أكدت أنها ستقوم بتقدمي ملف كامل عن كل ما جرى يف اللقاء، 
وهذا لتفادي تعرض الفريق إلى عقوبة ثقيلة قد حترم النادي من جمهوره يف املقابالت القادمة، 
والتي تبقى حاسمة من أجل اخلروج من الوضعية احلالية، علما أن األنصار لم يكونوا راضني 
عن تواصل الصراعات يف بيت األهلي، حيث طالبوا بوضع حد لها من أجل إخراج الفريق من 

الوضعية احلالية يف أقرب وقت ممكن.
مهدي هنان

مالكمة/دورة تأهيلية

 تأهل الجزائري نموشي إلى الدور ربع النهائي 
تأهل املالكم اجلزائري، يونس منوشي ) 75 إلى الدور ربع النهائي من الدورة التأهيلية التي جتري بقاعة أرينا بداكار 
)السينغال(، عقب تغلبه على االنغولي دانيال إيدياردو زوال، بنتيجة )0-5(.وسيواجه ممثل اجلزائر - املُعفى من الدور 
االول- الفائز من املنازلة ، بني املوريسي جون- ليك دافيد روسالبا و الغامبي باجي فوداي بنغيرا ، حلساب الدور ربع  

النهائي املرتقب يوم الثالثاء املقبل.ودائما وحلساب الدور ثمن النهائي ، يتقابل محمد فليسي )52 كلغ( - املعفى 
هو االخر من الدور االول- سهرة اليوم ، ممثل جمهورية الكونغو الدميقراطية ، الينغا كابنغي دودو ، بينما يحي عبد 

لي )63 كلغ(، يالقي البوتسواني  سيتشيرو كابو كولن.ولدى السيدات ، تتحدى إميان خليف ) 60 كلغ( االوغندية 
ربيكا امونغ ، يف اطار الدور ثمن النهائي.

غدا االثنني، تواجه فاطمة الزهراء سنوسي )57 كلغ( -املتأهلة الى ربع النهائي ، عقب اطاحتها بامللغاشية  ماري 
مادلني راسوا رينورو، - البستوانية  كينوزي سادي.باملقابل، أقصيت  اجلزائرية سارة كالي يف الدور ثمن النهائي  يف  
فئة 69 كلغ ، بعد انهزامها بالنقاط ، امام االيفوارية سيدجا سانوغو.وتتواصل الدورة التأهيلية بداكار حتى 29 فبراير 

، مبشاركة  13 مالكما جزائريا  ) 8 رجال و 5 سيدات(.ويف ختام الدورة ، يتأهل، 33 مالكما ) 22 رجال ة 11 
سيدة( الى موعد طوكيو- 2020 .

بلوزداد  شباب  إدارة  قامت 
من  طالتها  التي  باالتهامات  بالتنديد 
بتخريب  بسكرة  بإحتاد  نظيرتها  طرف 
العبي »العقيبة« لغرف تغيير املالبس 
املباراة  عقب  العالية  مبلعب  اخلاصة 
السبت  عشية  الفريقني  جمعت  التي 
النادي  والتي شهدت خسارة  املنصرم 
العاصمي بهدف دون رد، برسم اجلولة 

الـ 19 من الرابطة احملترفة األولى.
ويف السياق ذاته، نشرت الصفحة 
الرسمية لفريق شباب بلوزداد فيديو، 
اإلدارة  أعضاء  على  االعتداء  يوضح 
حتى على أعضاء الطاقم الفني، كما 
أكدت أن الفيديو املنشور ليس الوحيد 
هناك  بل  االعتداءات،  يضم  الذي 
النادي  إدارة  بها  حتتفظ  أخرى  صور 
لها  تعرض  التي  املضايقات  تلخص 
الفيديو  هذا  وجاء  البلوزدادي،  الوفد 
التي  املتداولة  الصور  على  للرد  أيضا 
تدل على كسر العبي شباب بلوزداد 
لغرف تبديل امللعب، وأكدت اإلدارة 
العاصمية أن ما حدث مع الشباب ال 

ميكن مقارنته بكسر باب أو غرفة تغيير 
الرسمية  الصفحة  مالبس.وأكدت 
ألبناء »العقيبة«، أن هذا الفيديو »جاء 
ولتوضيح  األحرف  عل  النقاط  لوضع 
للفتنة  وليس  العام،  للرأي  الصورة 
ونحن بدورنا نتمنى أن ال نرى هكذا 
آخر،  سياق  مجددا«.ويف  حوادث 
للمباراة  حتضيراتها  الشباب  تواصل 
بالضيف  ستجمعهم  التي  املقبلة 
شبيبة القبائل يف مواجهة قوية برسم 
اجلولة الـ 20 للرابطة احملترفة األولى، 
حيث كان رفقاء القائد شمس الدين 
نساخ قد استفادوا من يوم راحة عقب 
إياهم  منحها  بسكرة،  من  العودة 
استأنف  حيث  دوما،  فرانك  املدرب 
التعداد تدريباته التي شهدت اجتماعا 
الفرنسي الذي  مصغرا بينهم والتقني 
بسكرة  إحتاد  خسارة  بوضع  طالبهم 
مواجهة  على  والتركيز  النسيان  طي 
سهلة  تكون  لن  التي  »الكناري« 
حلاجة  بالنظر  بالغة  أهمية  وتكتسي 
النادي للنقاط الثالث لتعزيز صدارته 

التي تذلل الفارق عقب الهزمية األخيرة 
بينه وبني الوصيف شبيبة القبائل.ويف 
سياق متصل شهدت تدريبات شباب 
مرباح،  غايا  الثالثي  اندماج  بلوزداد 
من  تخلصوا  الذين  وبحلول،  تابتي 
اإلصابة التي كانوا يعانون منها، وهو 
بقيادة  الفني  الطاقم  أراح  الذي  األمر 
إليهم  حاجة  يف  سيكون  الذي  دوما 
القبائل،  شبيبة  أمام  القادم  اللقاء  يف 
أليام  الفرنسي  التقني  سينتظر  إذ 
إضافية من أجل التأكد من جاهزيتهم 
ضمن  الدعوة  لهم  توجيه  قبل  التامة 
»الكناري«،  بلقاء  املعنية  الـ18  قائمة 
غياب  رسميا  تأكد  الذي  الوقت  يف 
لفترة  رفقاءه  عن  جرار  عادل  الالعب 
تفوق األسبوع، وهذا بسبب اإلصابة 
التي تعرض لها يف اللقاء األخير أمام 
الالعب  بان  يعني  ما  بسكرة،  إحتاد 
األسبق لسريع غيليزان سيكون خارج 
السبت  لقاء  يف  »السياربي«  تعداد 

املقبل.
مهدي هنان

شباب بلوزداد 

إدارة »العقيبة« ترد على اتهامات 
نظيرتها من »عروس الزيبان«

تيسمسيلت
نـــــواد رياضيـــة رهينـــة 

منشـــآة وهزيـلــــة
تعيش النوادي الرياضية يف دائرة برج بونعامة بوالية تيسمسيلت منذ عقود على ُحلم 
إعادة تأهيل امللعب البلدي والقاعة املغطاة، فنادي الونشريس اليزال ينشط على أرضية 

ترابية، وكذلك هو الشأن بالنسبة لنوادي الهواة األخرى التي لم جتد سبيال إلقناع السلطات 
احمللية بإلتدخل والعدل بينهم وبني باقي الدوائر األخرى يف واليات الوطن

على َسفح هذه الُقّبة الصخرية من سلسلة جبال الونشريس يسُقط بصُرَك على  أفضِل 
املالعب من حيث املوِقع وأسوِئها من حيُث األرضية الترابية اخَلِطرِة واملاَلِحق التي التكاُد َتصُلح 
لَفتحها أمام الالعبني.القاعُة املغطاة الوحيدُة التي يلجُأ إليها ُهواة رياضاِت الّصالة ليست أفضَل 
حااًل من امللعب البلدي، فاليستِغُلها املدربون سوى ألّنها أصبحت واقعًا ُمحّتمًا عليهم ملواصلِة 
تدريب األشبال .الوضعية العامُة للهياِكل الرياضية يف دائرة برج بونعامة تبدو وِمن دوِن أَدنى 

شٍك غيَر مشجعٍة للوصول إلى األهداف املُعَلنِة للنشاط الُشباني يف اجلزائر، وهذا الواقع ِمن بني 
األسباب الّرئيسيِة لُضّعِف ترتيِب النوادي احمَللية لوالية تيسمسيلت بني نظيراتها من النوادي يف 

املُنافسات اجلهوية، حتى النقوَل املنافساِت الوطنيِة أو احملترفة.

«Par décision  N° 59 du 15 février 2020 du Ministre de 
l’Energie, un agrément définitif portant autorisation d’exer-
cice de l’activité de  stockage et de distribution de carbu-
rants (activité de vente de carburants). a été accordé à la 
SARL STATION SERVICE BIR ROUBAI. sis à la commune  
de KHOUBANA. Wilaya de M’SILA conformément aux dis-
positions du décret exécutif 15-57 du 08 février 2015.

إشـــهـار

AKHBAR EL WATANE 25-02-2020
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قرر املدرب سليماني أن يكون استئناف التدريبات اليوم اإلثنني 
على ملعب »أول نوفمبر« باحملمدية؛ استعدادا للجولة 21 من البطولة 
احملترفة الثانية وحقق نادي احتاد احلراش فوزا ثمينا أمام الضيف أوملبي 
أرزيو بهدفني دون رد، يف لقاء لعب على ملعب »1 نوفمبر« باحملمدية 
احلراشيون  ويدين  احملترفة.  الثانية  الرابطة  األسبوع 20 من  إطار  يف 
ويخلف يف  الدقيقة 43،  لعباني يف  لكل من  الثمني  االنتصار  بهذا 
يف  إلى 19 نقطة  رصيدها  الصفراء  رفعت  الفوز  وبهذا  الدقيقة 55 
جدول الترتيب، لينعش بذلك أبناء الصفراء كل حظوظهم يف البقاء، 
خاصة أن نتائج اجلولة العشرين كانت يف صالح الكواسر؛ إذ تقلص 

الفارق بني أصحاب املؤخرة إلى نقطتني فقط بعدما كان خمس نقاط 
يف األسبوع املاضي ورغم أن هذا االنتصار أقل ما يقال عنه ثمني، إال 
أنه لم يكن كافيا ألشبال املدرب سيد أحمد سليماني، ملغادرة املركز 
يف  صعبا  تنّقال  احلراش  احتاد  وينتظر  العام  الترتيب  سّلم  يف  األخير 
اجلولة القادمة عندما ينزل ضيفا على شبيبة بجاية، الذي يصارع هو 
اآلخر لتفادي السقوط، وهي املباراة التي سيرمي فيها رفقاء احلارس 
بلهاني، كل ثقلهم للعودة ولو بنقطة التعادل، والبقاء يف نفس وتيرة 
احملترفة  الرابطة  البقاء ضمن  وتعزيز حظوظهم يف  النتائج اإليجابية، 

هذا املوسم.

اتحاد الحراش

حلم تحقيق البقاء ينتعش في انتظار التأكيد
مولودية بجاية 

المــدرب حجـار متفـائل 
بتحقيـــق البقــاء

أكد مدرب مولودية بجاية شريف حجار، أن املهمة التي تنتظره على رأس العارضة 
الفنية لن تكون سهلة بالنظر إلى الوضعية التي يتواجد عليها الفريق، وطبيعة املباريات 

التي تستلزم تضافر جهود اجلميع لتحقيق الهدف املسطر لنهاية املوسم، وهو ضمان البقاء، 
مضيفا أنه واع باملسؤولية التي تنتظره من أجل االستجابة لتطلعات األنصار، حيث صرح 
قائال: » لقد وقفت على بعض النقائص التي سجلناها خالل املباريات املاضية، حيث 

يعاني الالعبون نفسيا بسبب النتائج احملققة إلى حد اآلن واملرتبة التي يتواجد عليها 
الفريق، وهو ما يجعلني أقول إن هذه األمور جعلت الفريق ال يحقق النتائج املرجوة. ونحن 

مطالَبون مبعاجلة كل هذه النقائص؛ حتى نتمكن من حتقيق النتائج املرجوة واألهداف 
املسطرة...وشدد ذات املتحدث قائال: » يجب أوال معاجلة بعض النقائص التي وقفنا 
عليها خالل املباريات املاضية، ومتكني الالعبني من استعادة الثقة بالنفس، ثم نعمل 

على مواصلة املشوار يف أحسن الظروف؛ من خالل أخذ األمور بجدية، وحصد أكبر عدد 
من النقاط خاصة داخل القواعد من أجل االبتعاد عن املنطقة احلمراء، خاصة أن حظوظ 
الفريق يف حتقيق البقاء التزال قائمة، ويكفي فقط أن نلعب كل املباريات بنفس العزمية 
لتحقيق الهدف املسطر...وواصل بنبرة كلها تفاؤل: » نعم، أعتقد أن اجلميع عازمون 

على رفع التحدي خاصة الالعبني. كما أننا بصدد القيام بعمل كبير من أجل متكينهم من 
استرجاع الثقة بالنفس وحتقيق الهدف املسطر، وضمان البقاء يف نهاية املوسم.

وفاق سطيف

النسر األسود يواصل التحليق
واصلت نسور الهضاب حتليقها عاليا، خاصة بعد أن حافظوا على سجلهم خاليا من 
الهزائم يف املباريات 6 األخيرة يف الرابطة احملترفة األولى؛ ما سمح للنسر األسود مبواصلة 
التقدم يف الترتيب العام ألندية البطولة، وبالعودة بقوة، واالقتراب من صدارة الترتيب، 
حيث يحتل الوفاق املرتبة الرابعة برصيد 27 نقطة، بفارق 9 نقاط عن الرائد شباب 
بلوزداد.  وعّبر مدرب وفاق سطيف التونسي نبيل الكوكي، عن رضاه التام مبا حققه 

أشباله ، مشيدا يف الوقت عينه، باألداء الذي قدموه فوق امليدان. وقال: »سعيد جدا 
باألداء الرجولي الذي قدمه فريقي ضد أهلي البرج؛ كنا الطرف األفضل طيلة تسعني 

دقيقة، واستحققنا احلصول على النقاط الثالث. وكنا نعلم منذ البداية أن املباراة لن تكون 
سهلة. طالبنا الالعبني بالتركيز، وعدم التساهل مع اخلصم، خاصة أن ارتكاب أي خطأ 
من شأنه أن يخلط أوراقنا أمام فريق يجيد التفاوض خارج الديار« ويأمل أنصار »النسر 

األسود« أن يحافظ رفقاء احلارس خضايرية على نفس النسق يف اجلوالت القليلة القادمة 
من الرابطة احملترفة األولى، وأن يركزوا على منافسة كأس اجلمهورية، التي باتت من بني 

أهداف الوفاق الذي وصل فيها إلى الدور ربع النهائي.

شببية سكيكدة 

الصعود للمركز الثالث زاد 
من تفاؤل الجميع

حقق، فريق شببية سكيكدة، انتصارا مهم و ثمني أمام شبيبة بجاية 
بنتيجة2.1 و هو الفوز الذي أعاد الروح لفريق من أجل لعب الصعود الذي يبقى 
مطلب األنصار الذين أحتلوا مدرجات ملعب العشرين أوت 55 و صنعوا الفرجة 
و الفرحة يف امللعب، و يف هذا السياق، قال مدرب شبيبة سكيكدة بأن الفريق 
إستعاد حيويته خاصة و كل الثقة التي وضعها يف الالعب العائد مرزوقي بعد 

أربع سنوات عقوبة و جدد مدرب الشبيبة بأنه هذا الفوز سوف يعبد طريق الصعود 
للنادي و يأمل يف مواصلة الالعبني ديناميكية الالعب برجولية و حرارة و على 

إدارة الفريق حتفيز الالعبني ماديا.
جمال بوالديس  

مولودية وهران

المدرب مشري سعيد بطرد النحس أمام قريون
ثمن، مدرب مولودية وهران، عبد اهلل مشري، الفوز الذي سجله فريقه على ضيفه جمعية عني مليلة )ثمن، مدرب مولودية وهران، عبد اهلل مشري، الفوز الذي سجله فريقه على ضيفه جمعية عني مليلة )1-13-3(، كان ضروريا بعد النتائج (، كان ضروريا بعد النتائج 

املتواضعة التي حققها الفريق يف املباريات األخيرة داخل الديار.املتواضعة التي حققها الفريق يف املباريات األخيرة داخل الديار.
وقال مشري يف تصريحات بعد املباراة »ال يسعني إال أن أشكر الالعبني على املردود املقدم أمام عني مليلة، لقد كانوا يف املستوى فنيا وقال مشري يف تصريحات بعد املباراة »ال يسعني إال أن أشكر الالعبني على املردود املقدم أمام عني مليلة، لقد كانوا يف املستوى فنيا 

وتكتيكيا، ويستحقون اإلشادة والثناء«.وتكتيكيا، ويستحقون اإلشادة والثناء«.
وأضاف »عانينا من ضغط رهيب قبل املباراة، خاصة وأننا لم نتذوق طعم االنتصار على ملعبنا منذ مباراة جنم مقرة، صحيح أننا عدنا وأضاف »عانينا من ضغط رهيب قبل املباراة، خاصة وأننا لم نتذوق طعم االنتصار على ملعبنا منذ مباراة جنم مقرة، صحيح أننا عدنا 

بنقطة إيجابية من قسنطينة، إال أننا كنا مصرين على حتقيق الفوز لتعويض خيبة الكأس«.بنقطة إيجابية من قسنطينة، إال أننا كنا مصرين على حتقيق الفوز لتعويض خيبة الكأس«.
وختم »عني مليلة سبب لنا الكثير من الصعوبات خاصة يف املرحلة األولى عندما تقدم بهدف مباغت، إال أننا حافظنا على تركيزنا، وختم »عني مليلة سبب لنا الكثير من الصعوبات خاصة يف املرحلة األولى عندما تقدم بهدف مباغت، إال أننا حافظنا على تركيزنا، 

وجنحنا يف قلب املوازين يف الشوط الثاني«.وجنحنا يف قلب املوازين يف الشوط الثاني«.
وكان مولودية وهران قد قلب تأخره بهدف أمام ضيفه جمعية عني مليلة، إلى فوز مستحق بنتيجة وكان مولودية وهران قد قلب تأخره بهدف أمام ضيفه جمعية عني مليلة، إلى فوز مستحق بنتيجة 33 /  / 11، يف اللقاء الذي جمع بينهما، ، يف اللقاء الذي جمع بينهما، 
على ملعب احلبيب بوعقل، يف إطار اجلولة على ملعب احلبيب بوعقل، يف إطار اجلولة 1919 من الرابطة احملترفة األولى ورفع املولودية رصيده بهذا الفوز إلى  من الرابطة احملترفة األولى ورفع املولودية رصيده بهذا الفوز إلى 2828 نقطة يف املركز السادس،  نقطة يف املركز السادس، 

فيما توقف رصيد عني مليلة عند فيما توقف رصيد عني مليلة عند 2323 نقطة يف املركز  نقطة يف املركز 1111..
وجنح جمعية عني مليلة يف إنهاء الشوط األول متقدما يف النتيجة، عبر مهاجمه، محمد طيايبة، يف الدقيقة وجنح جمعية عني مليلة يف إنهاء الشوط األول متقدما يف النتيجة، عبر مهاجمه، محمد طيايبة، يف الدقيقة 2929..

ويف الشوط الثاني، انقلبت األمور وجنح النادي الوهراني يف تسجيل ثالثة أهداف، عبر ماهي بن حمو يف الدقيقة ويف الشوط الثاني، انقلبت األمور وجنح النادي الوهراني يف تسجيل ثالثة أهداف، عبر ماهي بن حمو يف الدقيقة 5151، وعبد احلفيظ ، وعبد احلفيظ 
عبد احلق يف الدقيقة عبد احلق يف الدقيقة 5454، وزوبير مطراني، يف الدقيقة ، وزوبير مطراني، يف الدقيقة 7171..

اتحاد  عنابةاتحاد  عنابة

األنصار ينظمون مسيرة ضخمة اليوم للمطالبة برحيل اإلدارة 
يحضر أنصار فريق احتاد عنابة للخروج يف مسيرة ضخمة صبيحة اليوم الثالثاء يحضر أنصار فريق احتاد عنابة للخروج يف مسيرة ضخمة صبيحة اليوم الثالثاء 
للمطالبة برحيل اإلدارة احلالية للفريق العنابي يأتي ذلك بعد اخلسارة القاسية التي للمطالبة برحيل اإلدارة احلالية للفريق العنابي يأتي ذلك بعد اخلسارة القاسية التي 
هدف  مقابل  بثالثية  العلمة  مولودية  الضيف  أمام  املاضي  السبت  الفريق  هدف تكبدها  مقابل  بثالثية  العلمة  مولودية  الضيف  أمام  املاضي  السبت  الفريق  تكبدها 
أبيض  والفريق يسير نحو موسم  تبخر رسميا  الصعود  أن حلم  تأكد اجلميع  أبيض حيث  والفريق يسير نحو موسم  تبخر رسميا  الصعود  أن حلم  تأكد اجلميع  حيث 
البريكوالج« وطالبوا بضرورة  تواليا ولهذا فاألنصار كرهوا وملوا من »  الثانية  البريكوالج« وطالبوا بضرورة للسنة  تواليا ولهذا فاألنصار كرهوا وملوا من »  الثانية  للسنة 
إعادة ترتيب البيت العنابي من جديد وذلك من خالل شركة وطنية تتولى شؤون إعادة ترتيب البيت العنابي من جديد وذلك من خالل شركة وطنية تتولى شؤون 
الفريق أو جلب وجوه جديدة قادرة على حتمل املسؤولية لتسيير الفريق وإعادته إلى الفريق أو جلب وجوه جديدة قادرة على حتمل املسؤولية لتسيير الفريق وإعادته إلى 
وبعدها  الثورة  ساحة  من  سينطلقون  األنصار  أن  اإلشارة  وجتدر  هذا  األول  وبعدها احملترف  الثورة  ساحة  من  سينطلقون  األنصار  أن  اإلشارة  وجتدر  هذا  األول  احملترف 
ستجمهرون أمام مقر الوالية من أجل مالقاة والي عنابة مبطالبهم ولعل أهمها رحيل ستجمهرون أمام مقر الوالية من أجل مالقاة والي عنابة مبطالبهم ولعل أهمها رحيل 
اإلدارة احلالية وجلب شركة وطنية لتسيير الفريق يف اقرب وقت ممكن...من جهة اإلدارة احلالية وجلب شركة وطنية لتسيير الفريق يف اقرب وقت ممكن...من جهة 
العبي  إقامة  مقر  أمام  مباشرة  اللقاء  عقب  األنصار  من  كبيرا  عددا  جتمهر  العبي أخرى  إقامة  مقر  أمام  مباشرة  اللقاء  عقب  األنصار  من  كبيرا  عددا  جتمهر  أخرى 
الفريق بفندق ميموزا أين شتموا الالعبني وطالبوهم بتفسيرات حول اخلسارة القاسية الفريق بفندق ميموزا أين شتموا الالعبني وطالبوهم بتفسيرات حول اخلسارة القاسية 
التي تلقها الفريق أمام مولودية العلمة لكنهم لم يجدوا أي العب بالفندق حيث التي تلقها الفريق أمام مولودية العلمة لكنهم لم يجدوا أي العب بالفندق حيث 
اكتفى األنصار باحلديث مع مدرب احلراس سليم مقداد فقط...هذا وكشف رئيس اكتفى األنصار باحلديث مع مدرب احلراس سليم مقداد فقط...هذا وكشف رئيس 
النادي الهاوي محمد الهادي كروم أن مهمته على رأس فريق احتاد عنابة تنتهي بعد النادي الهاوي محمد الهادي كروم أن مهمته على رأس فريق احتاد عنابة تنتهي بعد 
الظروف  كانت  مهما  الفريق  يف  يواصل  لن  مباشرة حيث  أرزيو  املقبلة  اجلولة  الظروف لقاء  كانت  مهما  الفريق  يف  يواصل  لن  مباشرة حيث  أرزيو  املقبلة  اجلولة  لقاء 
واألسباب مؤكدا يف ذات أنه عمل بنية خالصة وبصدق اجتاه الفريق وأنه لم يخنه واألسباب مؤكدا يف ذات أنه عمل بنية خالصة وبصدق اجتاه الفريق وأنه لم يخنه 
بدليل أنه قدم شيكاته اخلاصة كضمانات للعديد من الالعبني حتى يضع الفريق بدليل أنه قدم شيكاته اخلاصة كضمانات للعديد من الالعبني حتى يضع الفريق 
على السكة الصحيحة وينطلق يف البطولة لكن وبعد الذي حدث أثناء وبعد لقاء على السكة الصحيحة وينطلق يف البطولة لكن وبعد الذي حدث أثناء وبعد لقاء 

العلمة قررت الرحيل نهائيا من الفريق.العلمة قررت الرحيل نهائيا من الفريق.

فوزا  أخرى  مرة  غليزان  سريع  فوزا ضيع   أخرى  مرة  غليزان  سريع  ضيع  
كان يف املتناول أمام مضيفه مولودية بحاية كان يف املتناول أمام مضيفه مولودية بحاية 
ملثلهما  هدفني  االيحابي  بالتعادل  ملثلهما واكتفى  هدفني  االيحابي  بالتعادل  واكتفى 
وعجز عن مسايرة نسق الصعود إلى  الرابطة وعجز عن مسايرة نسق الصعود إلى  الرابطة 
أثار  حملور  اضافية  بنفاط  احملترفة  أثار األولى  حملور  اضافية  بنفاط  احملترفة  األولى 
آخر  يف  عنابة  امام  مبيدانه  املخزي  آخر التعادل  يف  عنابة  امام  مبيدانه  املخزي  التعادل 
احلفاظ  السريع عن  الديار وعجز  بعقر  احلفاظ لقاء  السريع عن  الديار وعجز  بعقر  لقاء 
على تقدمهم يف النتيجة يف الشوط الثاني، على تقدمهم يف النتيجة يف الشوط الثاني، 
قاتلة بعد  قاتلة بعد وتلقوا هدفني من أخطاء دفاعية  وتلقوا هدفني من أخطاء دفاعية 
تراجعهم الكلي إلى اخللف، وهي النتيجة تراجعهم الكلي إلى اخللف، وهي النتيجة 
التي جعلت الفريق يتراجع للمركز اخلامس التي جعلت الفريق يتراجع للمركز اخلامس 
قبل مواجهة نارية أمام اخلروب العائد بقوة قبل مواجهة نارية أمام اخلروب العائد بقوة 
يف اجلولة املقبلة و ال يزال السريع يف رحلة يف اجلولة املقبلة و ال يزال السريع يف رحلة 
بعد  قواعده  خارج  نفسه  فرض  عن  بعد بحث  قواعده  خارج  نفسه  فرض  عن  بحث 
الفريق  اكتفى  حيث   ، جولة  الفريق   اكتفى  حيث   ، جولة   2020 مضي مضي 
بثالث نقاط فقط يف خمس مباريات   منذ بثالث نقاط فقط يف خمس مباريات   منذ 

و  أمر مقلق سيما  العودة وهو  و بداية مرحلة  أمر مقلق سيما  العودة وهو  بداية مرحلة 
أن التشكيلة فشلت يف حتقيق اي فوز سواء أن التشكيلة فشلت يف حتقيق اي فوز سواء 
تعلق األمر مببارياتها داخل الديار أو خارجها تعلق األمر مببارياتها داخل الديار أو خارجها 
الثالثني  النقطة  عند  الفريق  رصيد  الثالثني وجتمد  النقطة  عند  الفريق  رصيد  وجتمد 
احلصيلة  وهي  اآلن،  حتى  مجموع  احلصيلة من  وهي  اآلن،  حتى  مجموع  من 
جدول  يف  اخلامس  املركز  يف  وضعته  جدول التي  يف  اخلامس  املركز  يف  وضعته  التي 
الترتيب، وبفارق أصبح يرتفع تدريجيا  عن الترتيب، وبفارق أصبح يرتفع تدريجيا  عن 
سكيكدة و ، الثالثي الذي سيكون محل سكيكدة و ، الثالثي الذي سيكون محل 
يف  الصعود  تأشيرات  إحدى  على  يف صراع  الصعود  تأشيرات  إحدى  على  صراع 
البطولة، حيث تؤكد  املتبقية من  البطولة، حيث تؤكد اجلوالت  املتبقية من  اجلوالت 
اصبح  الفريق  أن  احملققة  النقطية  اصبح احلصيلة  الفريق  أن  احملققة  النقطية  احلصيلة 
وبالعودة  اآلن  نفسه حلد  وبالعودة عاجزا عن فرض  اآلن  نفسه حلد  عاجزا عن فرض 
الظروف  كل  كانت   ، املوب  مواجهة  الظروف إلى  كل  كانت   ، املوب  مواجهة  إلى 
بنتيجة  العودة  أجل  من  السريع  صالح  بنتيجة يف  العودة  أجل  من  السريع  صالح  يف 
كل  الفريق  عناصر  وجد  حيث  كل إيجابية،  الفريق  عناصر  وجد  حيث  إيجابية، 
الترحاب من قبل مسؤولي الفريق املنافس الترحاب من قبل مسؤولي الفريق املنافس 

عليهم  تفرض  لم  التي  جماهيره،  عليهم وحتى  تفرض  لم  التي  جماهيره،  وحتى 
بالنسبة  املواجهة  أهمية  رغم  ضغط  بالنسبة أي  املواجهة  أهمية  رغم  ضغط  أي 
الذي  املواجهة  حكم  وحتى  الذي لفريقهم،  املواجهة  حكم  وحتى  لفريقهم، 
الغليزاني  للفريق  بالنسبة  تخوفا  الغليزاني شكل  للفريق  بالنسبة  تخوفا  شكل 
حيث كان يف مستوى اللقاء ومنح كل فريق حيث كان يف مستوى اللقاء ومنح كل فريق 
الرابيد  يجد  لن  امليدان، حيث  على  الرابيد حقه  يجد  لن  امليدان، حيث  على  حقه 
بجاية  ملعب  يف  وجدها  التي  بجاية الظروف  ملعب  يف  وجدها  التي  الظروف 
التي  التنقالت  طبيعة  إلى  بالنظر  التي مجددا  التنقالت  طبيعة  إلى  بالنظر  مجددا 
الذي  التعثر  ووضع  القواعد  خارج  الذي تنتظره  التعثر  ووضع  القواعد  خارج  تنتظره 
أمام  الرابيد   بجاية،  يف  الفريق  فيه  أمام سقط  الرابيد   بجاية،  يف  الفريق  فيه  سقط 
خيارات محدودة من أجل حتقيق الصعود، خيارات محدودة من أجل حتقيق الصعود، 
حيث سيكون الالعبون والطاقم الفني أمام حيث سيكون الالعبون والطاقم الفني أمام 
املواجهات  يف  مسؤوليتهم  حتمل  املواجهات حتمية  يف  مسؤوليتهم  حتمل  حتمية 
خصوصا  نقطة  أي  تضييع  وعدم  خصوصا املقبلة  نقطة  أي  تضييع  وعدم  املقبلة 
إضافية خارج  نقاط  وجلب  ملعبهم  إضافية خارج داخل  نقاط  وجلب  ملعبهم  داخل 

غليزان إذا أرادوا الصعود. غليزان إذا أرادوا الصعود. 

سريع غليزان 

عقدة التعـادل تتواصل واألنصار في حيرة



13 السنة 01 - العدد 121 -الثالثاء 01 رجب 1441  هـ  - 25 فيفري2020م
أخبار الرياضات

رئيس  عبيدات،  الكرمي  عبد  حّذر 
اجلزائريني،  الشباب  لرعاية  الوطنية  املنظمة 
من تفشي ظاهرة تناول املخدرات واملنشطات 
أن  موضحا  ببالدنا،  الرياضي  الوسط  يف 
اللجوء إلى هذه اآلفات الضارة بجسم وعقل 
اإلنسان، بلغ شوطا  كبيرا وخطيرا يف آن واحد 
التستر عليه، بل يجب االستمرار  وال ميكن 
يف مكافحته بشتى الوسائل املسموح بها...
الوطنية  املنظمة  على  ضيفا  نزل  عبيدات 
باملركب  اجلزائريني  الرياضيني  للصحافيني 
إبراهيم،  بوضياف« بدالي  الرياضي »محمد 
يف  الظاهرة  هذه  تفشي  عن  محاضرة  إللقاء 
الوسط الرياضي، فدّق ناقوس اخلطر، وطلب 
باملوضوع  االهتمام  العمومية  السلطات  من 
تبادر  أن  ومتنى  مضى.  وقت  أي  من  أكثر 
بإجناز مراكز خاصة تسمح بتدعيم اإلجراءات 
اللجوء  بالتقليل من  التي سمحت  السابقة، 
الشباب.  وتوعية  الضارة  اآلفات  هذه  إلى 
املسؤولية  روح  غياب  على  عبيدات  وركز 
اختصاصاتها  مبختلف  اجلزائرية  النوادي  عن 
وفروعها، موضحا أن مسّيري األندية ساهموا 
تفشي  يف  مباشر،  غير  أو  مباشر  بشكل 
الظاهرة داخل الفرق، قائال: »ال يخفى اليوم 
على أحد أن كرة القدم يف بالدنا مسها هذا 
الفيروس اخلطير، فكثير من الالعبني يتعاطون 
على 14 حالة  ووقفنا  واملنشطات.  املخدرات 
لدى العبي كرة القدم، والعدد رمبا أكبر من 

ذلك. كما اتسعت رقعة استهالك الكوكايني 
التي تباع بأثمان باهظة؛ فغرام واحد ونصف 
غرام منها يباع بـ1.5 مليون سنتيم؛ فمن له 
السعر ما عدا  بهذا  اقتنائها  القدرة على  هذه 
الذين ميلكون أمواال طائلة؟!«، عّلق عبيدات 
بتأطير  املعنية  األطراف  كل  احملاضر  وحّمل 
املسّير  ال  أن  موضحا  الواقع،  هذا  الالعبني 
بدوره  يقوم  الطبيب  حتى  وال  املدرب  وال 
ينبغي  إنه  يقول  واستطرد  الالعب.  جتاه 
للنوادي  التربوي  الدور  عن  التساؤل  اليوم 
والبحث  اختصاصاتها،  مبختلف  اجلزائرية 
عن  تتراجع  جعلتها  التي  األسباب  عن 
حتت  املوجودين  الشباب  جتاه  بواجبها  القيام 
غير  له  بالنسبة  أصبح  فاجلميع  مسؤوليتها؛ 
مبال مبا يفعله الالعب خارج النشاط الرسمي 
ذكرتها  التي  األطراف  هذه  للنادي؛ »كل 
مسؤولة اليوم عن املستقبل الصحي لالعبني؛ 
فالرئيس ال يهمه هذا اجلانب بقدر ما يبحث 
عن حصول فريقه على النتائج اإليجابية؛ إذ 
على  ويخاف  اجلمهور،  ضغط  حتت  يعيش 
منصبه، وهي حال املدرب، الذي يبقى همه 
الطبيب  بينما  اإلخفاقات،  تفادي  الوحيد 
رغم كفاءته املهنية، ال يريد استدراك الوضع 
كل  قبل  الالعب  فيه  يتواجد  الذي  البدني 
أن  إلى  له وأشار عبيدات  التفطن  أو  مباراة، 
تناول  مبكافحة  مهتمة  يرأسها  التي  اجلمعية 
مع  بالتنسيق  وقامت  املخدرات.  أنواع  كل 

بعض املخابر الطبية، ملراقبة الوسط الرياضي 
وُشّخصت 14 حالة  من 2015 إلى 2018، 
التفطن  السهل  من  وقال: »عادة  إيجابية. 
يتصرف  فهو  املخدرات؛  متعاطي  لالعب 
كعدم  الرياضي؛  اإلطار  عن  يخرج  بشكل 
وتصرفاته  امليدان،  أرضية  فوق  االنضباط 
الروح  احترام  مبادئ  عن  وبعيدة  غريبة 
يلجأ  الالعبني  من  النوع  وهذا  الرياضية، 
للتحرر من ضغط  املمنوعات  تناول هذه  إلى 
اجلمهور، ال سيما قبل نهاية املوسم ببعض 
فيلجأ  التعب،  يدركه  حيث  اجلوالت، 
من  للرفع  املنشطات  أنواع  شتى  تناول  إلى 
مردوده فوق أرضية امليدان. ويسمح له ذلك 
حتويل  يف  املختصني  املناجرة  اهتمام  بجلب 
الستئجار  عبيدات  وتأسف  الالعبني«. 
بدون  لالعبيها  سكنات  األندية  بعض 
باتباع  ملَزمني  بصفتهم  عليهم؛  رقابة  فرض 
على  خالله  من  يحافظون  رياضي،  سلوك 
عن  كاالمتناع  واملعنوية؛  البدنية  صحتهم 
الذي  االنحراف  من  خوفا  الليلية  السهرات 
وقع فيه كثير من الالعبني يف الفترة األخيرة، 
ميكن  ال  الذي  التدخني  عن  أيضا  واالمتناع 
أن يتجه إليه الرياضي. ونّبه إلى أن كثيرا من 
ومكمالت  أدوية  اقتناء  يحّبذون  الرياضيني 
محالت  من  وحتى  الصيدليات  من  غذائية 
جتارية، لكنهم يجهلون أن بعضها حتتوي على 

مواد منشطة تعّرضهم لإلقصاء.

ظاهرة المخدرات في الوسط الكروي

رئيس المنظمة الوطنية لرعاية الشباب يقرع ناقوس الخطر

أكد سفيان فيغولي جنم غلطة سراي التركي، أن فريقه يستحق الفوز يف مباراة الداربي 
التي جرت أول أمس أمام »فينربخشة«. وقال »فيغولي« يف تصريحاته: »قدمنا مباراة كبيرة 

وسيطرنا على معظم أطوار املقابلة منذ البداية«. وأضاف: »أضعنا العديد من الفرص 
ولعبنا مباراة جميلة ونستحق الفوز ». وتابع: »علينا أن نركز يف املباراة املقبلة، وأن نقدم 
كل ما لدينا، ألننا نريد أن نكون أبطاال يف نهاية املوسم«. هذا وصنع النجم اجلزائري 

»سفيان فيغولي« احلدث يف داربي »إسطنبول« ويف آخر ثواني املباراة قام املدرب »فاحت تيرمي« 
بإخراج »سوسو« من املباراة وهو ما حدث، أين خرج »فيغولي« من أقرب نقطة من امللعب 
لكن جماهير »فينربخشة« التي كانت غاضبة رشقته بقارورات املياه وغيرها حتى تدخل 
أحد مسيري غلطة سراي حلمايته، لكن »فيغولي« رفض ذلك وأكمل يف نفس الطريق 
متحديا تلك اجلماهير الغاضبة وعبرت جماهير »غلطة سراي« عن إعجابها بـ »الغرينتا« 
الكبيرة التي يتمتع بها »فيغولي«، كما  أكدت أنه ال يهاب أي شيء يف امللعب حيث 

أشادت جماهير »غلطة سراي« مبدللها اجلزائري »سفيان فيغولي« الذي قدم مباراة كبيرة يف 
داربي إسطنبول وكان نادي غلطة سراي قد فاز يف املباراة بنتيجة 1-3 وهو الفوز األول لهم 
يف ملعب »فينربخشة« منذ 21 سنة يذكر أن »سوسو« شارك كأساسي يف املباراة وقدم أداء 
كبير يؤكد من جديد أنه يبقى أحد أفضل الالعبني يف الدوري التركي ونشر »فيغولي« عبر 

حسابه الرسمي يف »التويتر«: »احلمد هلل«.

بعد تألقه في داربي إسطنبول

فيغولــي: نستحق الفـوز 
والتتويج لن يفلت منـا 

أشاد النجم الدولي اجلزائري 
»آندي دولور« بالناخب الوطني 
»جمال بلماضي« واصفا إياه 
باملدرب اإلستثنائي ُمهاجم 

فريق مونبولييه الفرنسي قال يف 
تصريحات ُصحفية لوسائل إعالم 

فرنسية:«يف املنتخب الوطني 
اجلزائري لدينا ُمدرب استثنائي 

وغير عادي«. »الغجري« ذهب إلى 
أبعد من ذلك عندما وصف العمل 
الذي يقوم به »بلماضي« مع اخلضر 

باجلنون:«لقد قام بعمل مجنون 
منذ قدومه إلى املنتخب«.

آندي دولور

العمــل الــذي يقـوم بــه 
بلماضي مـع الخضر ُجنـون

وّجه »بيب غوارديوال »مدرب »مانشستر سيتي« رسالة لـ »محرز« ورفقائه قبل مواجهة 
صحفية:  تصريحات  يف  »غوارديوال«  وقال  األبطال  دوري  يف  األربعاء  غدا  مدريد«  »ريال 
وأضاف:  األبطال«.  دوري  بلقب  تتويجا  األكثر  امللكي  الفريق  هو  الريال..  يبقى  »الريال 
»على العبي فريقي أن يكونوا يف القمة ألنك ستواجه مدريد يف البيرنابيو يف أحد أفضل 
املالعب يف العالم«. وتابع: »سنحاول حتقيق أفضل نتيجة ممكنة، لقد واجهتهم يف العديد 

املناسبات سواء كالعب أو كمدرب وأعرف جيدا الفريق األبيض«.

قبل موقعة »مدريد«

غوارديــوال ُيوجــه 
رسالــــة لـمحــرز

تلقى النجم الدولي اجلزائري لفريق »ديجون« الفرنسي »ياسني بن زية« ضربة 
موجعة جديدة قبل مواجهة موناكو صانع األلعاب اجلزائري الذي التحق بديجون 
يف امليركاتو الشتوي املُنقضي تعرض إلصابة على مستوى أوتار الركبة يف احلصة 
التدريبية ليوم اجلمعة الالعب القادم من فريق أوملبياكوس اليوناني سيغيب لعدة 

أسابيع بسبب هذه اإلصابة حسب ماكشفته فحوصات »IRM« التي قام بها.

سيغيب لعدة أسابيع

ضربــــة موجعـــــة 
جديـدة لبــن زيــة

نيس يحدد فترة عودته

عطال يعود للتدريبات 
يـــوم 10 مــارس

سُيباشر النجم الدولي اجلزائري لفريق »نيس« الفرنسي »يوسف عطال« 
التدريبات على انفراد يوم العاشر مارس املُقبل وسائل إعالم فرنسية كشفت 

أن خريج مدرسة أتلتيك بارادو سيندمج يف التدريبات اجلماعية بعد عشرة أيام 
من التدرب على انفراد...بطل إفريقيا رفقة ُمحاربي الصحراء سيستغل فترة 

التوقف الدولي يف نهاية مارس ملضاعفة املجهودات والعودة بقوة...الظهير األمين 
للخضر كان قد أُصيب يف مباراة فريقه نيس ضد ميتز يوم ال7 ديسمبر 2019.

يحلم باستدعائه لمواجهتي زيمبابوي

بــــــن عيــــادة 
يغـــازل بلماضــي

يواصل حسني بن 
عيادة، الظهير األمين لشباب 
قسنطينة، صنع احلدث يف 

بفضل املستويات الكبيرة 
التي يقدمها منذ انطالق 

املوسم، األمر الذي جعله 
يطرق أبواب املنتخب األول 

بقوة وعلم  من مصادر 
موثوقة، أن مدرب املنتخب 
اجلزائري، جمال بلماضي، 
معجب كثيرا بأداء الالعب 

يف الفترة األخيرة، وقرر ضمه 
إلى القائمة املوسعة ملعسكر 

مارس املقبل ويفكر بلماضي 
يف ضم بن عيادة إلى القائمة 

النهائية، املعنية بخوض 
مباراتي الذهاب واإلياب 

لتصفيات كأس أمم إفريقيا 2021، ضد منتخب زميبابوي ويعاني اخلضر من 
فراغ كبير، يف مركز الظهير األمين، يف ظل إصابة مدافع نيس الفرنسي، يوسف 

عطال، وعدم جاهزية مهدي زفان، العب كريليا سوفيتوف سامارا الروسي، 
بسبب ابتعاده عن املنافسات لفترة طويلة.
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ستامفورد بريدج مسرح لقمة واعدة اليوم
تفاؤل بافاري بعد استعادة مارتينيز 

قبل مالقاة البلوز
معقله  يف  تشيلسي  ضد  املرتقبة  مباراته  قبل  أسلحته  أحد  ميونخ  بايرن  استعاد 
»ستامفورد بريدج«، اليوم الثالثاء، وذلك يف ذهاب دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا وأعلن 
مارتينيز  خايف  اإلسباني  الوسط  العب  عودة  اإللكتروني،  موقعه  عبر  األملاني  النادي 
للمشاركة يف التدريبات اجلماعية للفريق واستقبل العبو البايرن زميلهم بترحاب شديد 
غيابه  بعد  وذلك  التدريبات،  ملعب  داخل  إليهم  االنضمام  فور  له  بالتصفيق  وقاموا 
حوالي شهرين بسبب متزق عضلي وكان صاحب الـ31 عاًما قد تعرض لإلصابة خالل 
مشاركته ضد فولفسبورج، يف املباراة التي أقيمت يوم 21 ديسمبر املاضي ضمن منافسات 
بالركض  قيامه  إلى جانب  املران اجلماعي،  ملدة ساعة يف  مارتينيز  البوندسليغا وشارك 
البدنية خالل  لياقته  التأهيلي، الستعادة كامل  برنامجه  بالكرة، كجزء من  وتدريبات 
دور  لعب  على  لقدرته  بايرن،  قائمة  الالعبني يف  أبرز  أحد  مارتينيز  ويعد  املقبلة  األيام 
»اجلوكر« متعدد املراكز، إذ مينح مدرب الفريق البافاري خيارات عديدة، لالعتماد عليه 
يف وسط امللعب أو قلب الدفاع حال وجود غيابات ولعب مارتينيز كقلب دفاع قبل تعرضه 
لإلصابة، وذلك تعويًضا لغياب الثنائي نيكالس سولي ولوكاس هيرنانديز يف نهاية العام 
املاضي كما أعلن االحتاد األوروبي لكرة القدم )يويفا( عن اختيار الفرنسي كليمون توربان 

لتولي التحكيم يف مواجهة تشيلسي اإلجنليزي وبايرن ميونخ األملاني.

على  فرادي  تأتي  ال  املصائب  أن  يبدو 
الدوري  صدارة  فقدان  فبعد  مدريد،  ريال 
إيدين  البلجيكي  النجم  وخسارة  اإلسباني 
املدرب  سيفتقد  اإلصابة،  بسبب  هازارد 
كان  آخر  زيدان خدمات العب  الدين  زين 
من املمكن أن يوفر حلوال يف الهجوم وخرج 
أمس  انتهت  التي  املباراة  من  مصابا  هازارد 
بفوز ليفانتي على ريال مدريد يف إطار املرحلة 
25 من الدوري وتسببت اخلسارة يف فقدان 
ريال صدارة الدوري لصالح الغرمي برشلونة، 
عن  ستبعده  هازارد  إصابة  أن  تبني  كما 
املالعب نحو شهرين وزاد املهاجم البرازيلي 

بعد  زيدان  متاعب  من  رودريغو  الشاب 
لريال  الرديف  النادي  لقاء  من  اليوم  طرده 
وتلقى  الثالثة  الدرجة  بدوري  سانسي  أمام 
رودريغو البطاقة الصفراء الثانية بعد تسجيله 
من  بدال  الوقت  يف  لفريقه  الثاني  الهدف 
الرديف  بفوز  انتهت  التي  للمباراة  الضائع 
املباراة  حكم  ووجه  -2صفر  مدريد  لريال 
احتفاله  بسبب  البرازيلي  لالعب  اإلنذار 
حارس  أمام  استفزازي  بشكل  بالهدف 
رودريغو  زيدان  وترك  املنافس  الفريق  مرمى 
منح  أجل  من  الرديف  مدرب  تصرف  حتت 
غيابه  بعد  اللعب  فرصة  البرازيلي  الالعب 

للفريق األول يف ظل  املباريات األخيرة  عن 
اشتداد املنافسة بني الالعبني بعد تعايف كل 
رودريغو  يعود  أن  املتوقع  من  وكان  املصابني 
إلى الفريق األول بعد غياب هازارد، ولكن 
زيدان سيضطر للبحث عن بديل آخر مبا أن 
املطرود من  الالعب  مشاركة  متنع  القوانني 
باملباراة  املشاركة  من  الرديف  الفريق  مباراة 
ألسبوع  ريال  ويستعد  األول  للفريق  التالية 
غدا  سيتي  مانشستر  ويستقبل  حاسم، 
األربعاء يف ذهاب الدور ثمن النهائي لدوري 
أبطال أوروبا، كما يستقبل الغرمي برشلونة يف 

كالسيكو األرض األحد املقبل.

بعد هازارد
الميرنغي يفقد العبا آخر قبل الكالسيكو بسبب احتفال غريب

ذكرت وسائل إعالم بريطانية أن مانشستر سيتي استنجد بخدمات 
االحتاد  فرضها  التي  العقوبات  ملواجهة  بانيك  ديفيد  الشهير  احملامي 
من  لعامني  ستحرمه  والتي  الفريق  على  )يويفا(  القدم  لكرة  األوروبي 
البريطانية أن بانيك  ميرور  صحيفة  وذكرت  القارية  باملسابقات  املشاركة 
فريق  يورو( وسيقود  ألف   24 يوميا )نحو  ألف جنيه  سيتقاضى عشرين 
 63( بانيك  وعرف  الرياضي  التحكيم  محكمة  أمام  النادي  عن  الدفاع 
األوروبي  االحتاد  من  بريطانيا  خروج  مسار  تعطيل  يف  بنجاحه  عاما( 
)بريكست( يف مناسبتني، األولى حني تولى قضية منعت رئيسة الوزراء 
السابقة تيريزا ماي من تنفيذ اخلروج دون موافقة البرملان، والثانية حني 
الوزراء  رئيس  اتهمت  البريطانية  العليا  احملكمة  على مستوى  قضية  تابع 
االحتاد  وفرض  إليزابيث  للملكة  خاطئة  مشورة  بتقدمي  جونسون  بوريس 
على  يورو  مليون  بثالثني  مالية  وغرامة  لعامني  اإليقاف  عقوبة  األوروبي 
ويسعى  النظيف  املالي  اللعب  لقواعد  انتهاكه  بسبب  سيتي  مانشستر 
املنافسات  عن  الغياب  وتفادي  يويفا  عقوبات  إللغاء  سيتي  مانشستر 
مليون  من مئتي  بأكثر  وتكبد خسارة  املقبلني  املوسمني  األوروبية خالل 
يورو من اجلوائز وعائدات البث والرعاية وقال النادي يف وقت سابق إن قرار 

الرئيس التنفيذي  يويفا بني على رسائل مسربة وأدلة مسروقة، وحتدث 
ذاته  للمحامي  وسبق  للقرار  سياسية  دوافع  عن  سوريانو  للفريق فيران 
أجبرت   2013 جانفي  يف  قضية  وكسب  سيتي،  مانشستر  نادي  متثيل 
املدرب السابق جو رويلي على دفع نحو نصف مليون يورو للنادي تعويضا 

ومصاريف قضائية بسبب قضية رفعها املدرب قبل 12 عاما.

لوقف العقوبات األوروبية

مانشستر سيتــي يستنجــد بمحامــي البريكســـت
لعام إضافي

ماتويدي يعلن البقاء مع البيانكونيري
أعلن الفرنسي بليز ماتويدي العب وسط يوفنتوس 
وقرر  البيانكونيري  مع  إضايف  لعام  البقاء  اإليطالي، 
لعام  ماتويدي  بليز  عقد  متديد  بند  اليويف، تفعيل 
وقال  الفرنسي  الالعب  عقد  عليه يف  واملنصوص  آخر، 
سبورت  شبكة سكاي  أبرزتها  تصريحات  يف  ماتويدي 
خيار  على  ينص  كان  عقدي  هنا،  إيطاليا«سأبقى 
التمديد لعام إضايف، والنادي قرر تفعيله«. وأضاف »أنا 
سعيد باالستمرار هنا لعام آخر، هنا أشعر بالثقة وعائلتي 
نريد  رائع،  »الطموح  تورينو«.وتابع  يف  بخير  أنها  تشعر 
يف  بلدك  متثل  أن  دائًما  الفخر  اليورو، من  بلقب  الظفر 

احملافل الدولية والقارية«.
وحول مواجهة يوفنتوس لنظيره ليون بدوري األبطال، علق »حسام عوار العب مثير 
لإلعجاب ويكون حاسًما عندما يتعلق األمر بالتسجيل، لديه موهبة عظيمة«.وأمت »يف 
سنحاول  لكننا  خطورة  يشكل  قد  اخلصم  وإيكامبي،  تيريير  ومارتن  دميبلي  هناك  ليون 

فرض قوتنا«.

بعد استعادة المركز الثالث
 سيميوني ُيبرز أهمية الليغا

 ألتلتيكو مدريد
أكد املدير الفني ألتلتيكو مدريد، دييغو سيميوني، عقب االنتصار على فياريال، 
أن الليغا تعني احلياة بالنسبة لفريقه، بعيدا عن فوزه يف دوري أبطال أوروبا على ليفربول 
اإلجنليزي يف ذهاب دور الـ 16 وقال سيميوني عقب املباراة »شهدنا تقلبات منذ بداية 
على  الضغط  ناحية  من  سواء  والفريق يف حتسن  غرناطة  مباراة  بعد  من  لكن  املوسم، 
اخلصم أو االستحواذ على الكرة، عندما يتعرف الفريق على هويته يكون الطريق أقصر 
بكثير«.وأضاف »الفريق جنح يف قلب النتيجة بفضل كفاحه واستمر يف مواصلة الهجوم 
1-2«.وتابع »بعيًدا عن االنتصار املهم  التقدم  والبحث عن هدف ثالث بعدما جنح يف 
الذي حققناه أمام ليفربول، فالليغا هي حياتنا، مشجع أتلتيكو مدريد سينظر اإلثنني يف 
الصحف ليرى مكان الفريق يف جدول الليغا، وأكثر ما يهمني هو أن يحتل الفريق أعلى 
مركز ممكن يف اجلدول«.وبانتصاره صعد أتلتيكو مدريد للمركز الثالث برصيد 43 نقطة، 

متفوقا بفارق األهداف عن إشبيلية الرابع.

دوري أبطال أوروبا

قمة نارية بين نابولي قمة نارية بين نابولي والبارصا 
ق.ر

الفني  املدير  غاتوزو،  جينارو  اإليطالي  يدرك 
لنابولي، أن مفتاح الفوز مبباراة فريقه أمام برشلونة، 
هو تضييق اخلناق على ليونيل ميسي ويحل برشلونة 
اليوم  مساء  باولو،  سان  مبلعب  نابولي،  على  ضيًفا 
أوروبا  أبطال  لدوري  الـ16  دور  ذهاب  يف  الثالثاء، 
وقال غاتوزو يف تصريحات لصحيفة »كورييري ديلو 
وإنشاء  ميسي  لتقييد  »نسعى  اإليطالية،  سبورت« 
ملنع  وفصله  امللعب،  من  معينة  مناطق  يف  له  سجن 
برشلونة من بناء الهجمات«. ويعتقد نابولي أن آماله 
يف الوصول إلى دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا قد 

وأحرز  ميسي  على  السيطرة  يتمكن  لم  إذا  تتقلص 
األخيرة  فريقه  مباراة  يف  4 أهداف  برشلونة  قائد 
أمام إيبار، السبت املاضي ويبحث غاتوزو عن خطط 
النجم  وسجن  »قفص«  إلنشاء  مختلفة  تكتيكية 
اللقاء ومن غير املرجح أن يحقق  األرجنتيني خالل 
غاتوزو الذي حل محل كارلو أنشيلوتي يف ديسمبر، 
الكثير يف الدوري مع نابولي صاحب املركز السادس 
البارتينوبي األول هو  36 نقطة ويعتبر هدف  برصيد 
حتقيق  مع  أوروبا،  أبطال  دوري  يف  املشوار  مواصلة 
االختيار  ووقع  هذا  املقبل  العام  لنسخة  مؤهل  مركز 
املباراة  إلدارة  بريش  فيليكس  األملاني  احلكم  على 

النارية التي تعد بالكثير.

سان  لباريس  الفني  املدير  توخيل،  توماس  رفض 
جيرمان إلقاء اللوم على نيمار دا سيلفا، جنم الفريق، بعد 
واقعة طرده خالل مباراة بوردو، مبنافسات اجلولة 26 من 
أولى  صفراء  بطاقة  على  نيمار  وحصل  الفرنسي  الدوري 
البطاقة  على  يحصل  أن  قبل  األول،  الشوط  نهاية  يف 
وسئل   92 الدقيقة  يف  احلمراء  ثم  ومن  الثانية  الصفراء 
على  نيمار  يلوم  كان  إذا  الصحفي عما  يف املؤمتر  توخيل 
طرده، فقال: »خصمه ارتكب خطأ قبله، لكن احلكم قرر 
أبًدا، وبعد ذلك، كان نيمار  اللعب. لم أر هذا  استمرار 
غريبا  كان  املوقف  إنسان،  هو  واألخير  األول  غاضًبا، يف 
جًدا«. وتابع »إصابات تياغو سيلفا ونافاس؟ شعر نافاس 

مبشكلة  خرج  وتياغو  خطيًرا.  ليس  واألمر  العضالت  يف  بتعب 
عضلية، ليست خطيرة أيًضا لكنها كافية ليخرج من اللقاء، لدي 
املزيد«.وحتدث  لنعرف   3 أو  يومني  االنتظار  وعلينا  بسيط،  قلق 
يف  أهداف   7 استقبل  بعدما  الدفاعية  فريقه  معاناة  عن  توخيل 
مباراتني بالدوري، وقال: »كان غريًبا جًدا، لقد افتقرنا للعقلية يف 

الشوط األول من مباراة أميان«. وأردف »نحن افتقدنا تياغو، وكان 
االعتراف  علينا  لكن  ريكو،  للحارس سيرجيو  بالنسبة  حًظا سيًئا 
بأننا نواجه صعوبات يف الكرات الثابتة والركنيات«. وختم مدرب 
أمام بوروسيا دورمتوند، كان من  باريس »بعد هزمية دوري األبطال 
الصعب استعادة الثقة، أفضل شيء كان حتقيق الفوز، فهو يعطيك 

أسس جيدة للتحسن والتحليل واالستفادة«.

طمأن بخصوص نافاس وسيلفا
توخيل يبرر طرد نيمار
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أخبار العالم

الصين تؤجل دورة سنوية للبرلمان

كورونا يصل لدول الخليج

وكاالت

إصابة  أول  البحرين  سّجلت 
أعلنت  كما  اجلديد،  كورونا  بفيروس 
الكويت تسجيل أول ثالث إصابات، 
تأجيل  الصينية  السلطات  قررت  فيما 
للمرة  للبرملان  السنوية  االجتماعات 
تفشي  بسبب  عقود،  منذ  األولى 
أيضا  أفغانستان  وأعلنت  الفيروس. 
تسجيل أول إصابة بالفيروس يف والية 
قالت  حني  يف  البالد،  غربي  هرات 
الوفيات  عدد  إن  إيران  يف  السلطات 
وجتاوز   12 إلى  ارتفع  الفيروس  بسبب 
وقالت  حالة.  ستني  اإلصابات  عدد 
مت  إنه  االثنني  البحرينية  الصحة  وزارة 
بفيروس  مؤكدة  إصابة  أول  تسجيل 
كورونا ملواطن بحريني قادم من إيران، 
اشُتبه بإصابته وظهور أعراض الفيروس 
للعالج  فورا  نقله  »مت  وأضافت  عليه. 
الالزمة  الفحوص  وإجراء  والعزل.. 
وبدء  إصابته بالفيروس،  من  والتأكد 
للعالج  الالزمة  اإلجراءات  تطبيق 
خالطهم  ملن  التدابير الضرورية  واتخاذ 

املريض«.
وكالة  نقلت  الكويت،  ويف 

عن  االثنني  )كونا(  الكويتية  األنباء 
وزارة الصحة قولها إن ثالثة أشخاص 
بينهم مواطن سعودي أصيبوا بفيروس 
احلاالت  أن  وأضافت  كورونا اجلديد. 
الكويت-  يف  األولى  -وهي  الثالث 
شخص  سبعمئة  بني  من  كانت 
مت إجالؤهم من مدينة مشهد يف شمال 

شرق إيران األسبوع املاضي.
اجلوية  اخلطوط  أعلنت  قطر،  ويف 
وكوريا  إيران  من  القادمني  أن  القطرية 
الصحي  للحجر  سيخضعون  اجلنوبية 
الدوحة فحص  يوما. وقررت   14 مدة 
موانئها  إلى  القادمة  السفن  جميع 
والدوحة(،  والرويس  )حمد  الثالثة 
متنها  على  فرد  أي  إصابة  من  حتسبا 
موانئ  وقالت شركة  كورونا.  بفيروس 
على  فحص  تطبيق  بدأت  إنها  قطر 
موانئ  إلى  القادمة  السفن  جميع 
من  القادمة  تلك  خاصة  البالد، 
حاالت  تسجيل  عن  أعلنت  بلدان 
أنها ستقوم -كإجراء  إصابة، وذكرت 
احترازي- بتقليص دخول السفن إلى 

ميناء الرويس.
ويف كوريا اجلنوبية، ارتفع 

إجمالي عدد املصابني بالفيروس 
إلى 763 شخصا، وذلك بعد تسجي
ل 161 حالة جديدة، رغم رفع احلكو
مة مستوى التأهب لألمراض املعدية 

إلى أعلى درجاته. 
يف غضون ذلك، قررت السلطات 
السنوية  تأجيل االجتماعات  الصينية 
املقبل،  مارس  يف  املقررة  للبرملان 
وذلك  كورونا،  فيروس  تفشي  بسبب 
ورغم  عقود.  منذ  األولى  للمرة 
بعض  تخفيف  الصني  بدأت  ذلك، 
ووهان، وقالت  املفروضة يف  القيود 
للمقيمني  ستسمح  إنها  االثنني  اليوم 
مركز  مبغادرة ووهان  احملليني  غير 
عدد  ارتفاع  مع  حتى  الوباء،  تفشي 
اإلصابات بالفيروس إلى أكثر من 77 

ألف شخص.
الصحة الوطنية  جلنة  وأعلنت 
حاالت إصابة   409 تسجيل  االثنني 
يوم  كورونا  بفيروس  جديدة  مؤكدة 
حالة يوم   648 انخفاضا من  األحد، 
السبت، لكنها قالت يف بيان إن معدل 
حاالت الوفاة اجلديدة ارتفع إلى 150 

حالة مقابل 97 حالة.

بجراح مختلفة جراء قصف  فلسطينيني  أصيب خمسة 
لقوات االحتالل اإلسرائيلي على مجموعة من الفلسطينيني 
سلسلة  االحتالل  طائرات  شنت  كما  غزة،  مدينة  شرق 
من  متفرقة  مناطق  يف  للمقاومة  تابعة  مواقع  على  غارات 
قطاع غزة.  وقال جيش االحتالل اإلسرائيلي إنه استهدف 
يستعدون  كانوا  اإلسالمي  اجلهاد  حلركة  تابعني  مقاتلني 
باجتاه  القطاع  شمالي  من  صاروخية  قذائف  إلطالق 
مستوطنات وبلدات إسرائيلية. وأكد اجليش اإلسرائيلي أن 
طائراته احلربية تقصف أهدافا تابعة حلركة اجلهاد اإلسالمي 
ضد  املقاومة  أطلقتها  صاروخية  رشقات  على  ردا  غزة  يف 

أهداف إسرائيلية مساء األحد.
كما أمرت سلطات االحتالل بفتح املالجئ يف البلدات 
احلدودية، وعلقت الدراسة يف البلدات واملستوطنات املتاخمة 

للقطاع.
الصواريخ  من  عددا  بأن  إسرائيلية  إعالم  مصادر  وأفادت   
وأن  إسرائيل،  نحو جنوبي  غزة  قطاع  من  األحد  مساء  أطلقت 

نظام القبة احلديدية تصدى لعدد منها.
كل  تنديد  فقط من  ساعات  عقب  الهجمات  هذه  وتأتي 
اإلسالمي  واجلهاد  )حماس(  اإلسالمية  املقاومة  حركة  من 
شابا  إسرائيلية  جرافة  دعس  بجرمية  الفلسطينية  واخلارجية 
فلسطينيا والتنكيل بجثته قرب السياج الفاصل يف منطقة خان 

القطاع. وقالت سرايا القدس )اجلناح العسكري  يونس جنوبي 
 27( الناعم  علي  محمد  الشهيد  إن  اإلسالمي(  اجلهاد  حلركة 
عاما( هو أحد عناصرها، يف حني قال جيش االحتالل إنه قتل 

فلسطينيا حاول زرع متفجرات قرب السياج الفاصل.
وقد أعلنت »سرايا القدس« مسؤوليتها عن إطالق الصواريخ 
القدس مسؤوليتها  »تعلن سرايا  بيان  وقالت يف  قطاع غزة،  من 
عن قصف املستوطنات الصهيونية، والتي تأتي ردا على اغتيال 

الشهيد املجاهد محمد الناعم والتنكيل بجسده«.
وكاالت

الداء يتفشى عالميا

كورنا يهبط عقود النفط  %3
تراجعت عقود النفط اآلجلة يف بداية التعامالت األسبوعية، اإلثنني، 
بأكثر من 3 باملئة مدفوعة بتوسع دائرة تفشي فيروس »كورونا« حول العالم، 

وسط تزايد إجراءات دولية للوقاية من االنتشار.
على  الطوارئ  حالة  سابق،  وقت  يف  العاملية  الصحة  منظمة  وأعلنت 
بلدان،  انتشر الحقا يف عدة  الذي  الفيروس،  ملواجهة تفشي  نطاق دولي 
تركيا  بلدان مثل  العالم أجمع. ونفذت  ما تسبب يف حالة رعب سادت 
والكويت والسعودية واألردن وبلدان أوروبية، إجراءات تقيد دخول مواطني 

بلدان يف شرق وجنوب شرق آسيا إليها.
وبحلول الساعة )08:58 ت.غ(، تراجعت العقود اآلجلة خلام القياس 
إلى  أو 1.89 دوالرا  باملئة  أفريل بنسبة 3.26  العاملي مزيج برنت تسليم 
األمريكي  للخام  اآلجلة  العقود  تراجعت  كما  للبرميل.  دوالرا   56.08
دوالرا  أو 1.65  باملئة  بنسبة 3.09  أفريل  تسليم  الوسيط  غرب تكساس 
إلى 51.74 دوالرا للبرميل. وخالل وقت سابق اليوم، أعلنت السلطات 
ألفني  إلى  اجلديد،  كورونا  فيروس  جراء  الوفاة  حاالت  ارتفاع  الصينية، 

و594 شخصا، وإصابة 77 ألفا و150 آخرين.
ق.د

مهاتير محمد يقدم استقالته 
لملك  ماليزيا

قدم رئيس الوزراء املاليزي مهاتير محمد، اإلثنني، استقالته من منصبه 
مللك البالد.

رئيس  »بعث  احمللي،  إنسيت«  »ماليزيان  ملوقع  تغريدة  يف  ذلك  جاء 
السياسية  االضطرابات  من  يوم  بعد  امللك،  إلى  استقالته  رسالة  الوزراء 
الوزراء يف بيان مقتضب إن »مهاتير قدم  يف ماليزيا«. وقال مكتب رئيس 
استقالته إلى القصر الساعة الواحدة بعد ظهر اليوم )05:00 تغ(«. دون 
محمد،  مهاتير  املاليزي  الوزراء  رئيس  قال  والسبت  التفاصيل.  من  مزيد 
إن أحزاب االئتالف يف احلكومة تركوا له حرية حتديد موعد استقالته من 
منصبه. وأوضح مهاتير، يف مؤمتر صحفي بالعاصمة اإلدارية بوتراجايا، أن 
قرار حتديد موعد استقالتي من منصبي  أن يكون  اتفقت على  »األحزاب 

عائدا لي«.
قال   ،  2018 ماي   9 العامة يف  االنتخابات  فوزه يف  بعد  ويف خطابه 
رئيس الوزراء مهاتير محمد، إنه سيترك منصبه ألنور إبراهيم، بعد عامني 

تقريًبا وفًقا لقرار االئتالف.
ق.د

السودان 

حميدتي يطالب األمم المتحدة 
بتنمية  دارفور

طالب نائب رئيس مجلس »السيادة« احلاكم يف السودان محمد حمدان 
العمل  إلى  بالتوجه  املتحدة  األمم  وكاالت  اإلثنني،  )حميدتي(،  دقلو 

التنموي يف دارفور بدال عن العمل اإلغاثي.
جاء ذلك خالل خطاب حلميدتي، يف ورشة عمل بالعاصمة اخلرطوم، 
حول »تنمية قدرات عن حقوق اإلنسان والقانون الدولي اإلنساني لقوات 
دارفور  يف  اإلفريقي  واالحتاد  املتحدة  األمم  بعثة  نظمتها  السريع«  الدعم 
النازحني  إعادة  على  بالعمل  األممية  البعثة  وناشد حميدتي،  »يوناميد«. 
والالجئني إلى قراهم. ويف 17 فيفري اجلاري، وقعت احلكومة السودانية 
و«اجلبهة الثورية« املتمردة، اتفاقا لتمديد التفاوض بينها يف جوبا ملدة ثالثة 

أسابيع، حتى 7 مارس املقبل، قابلة للتجديد.
حقوق  بقضايا  السريع  الدعم  قوات  اهتمام  »يأتي  حميدتي  وقال 
اإلنسان من املسؤولية الواقعة على عاتقها يف حفظ األمن الداخلي وحماية 
احلدود«. وأشار إلى أن »قوات الدعم السريع ظلت تعمل بشفافية ووضوح 
تامني وال توجد ما تخفيه طوال فترة عملها«. وتابع: »قوات الدعم السريع 
ظلت تعمل وفق القانون الذي يحفظ حق اجلميع خاصة املدنيني، كما أن 
اتباع القوانني الدولية سيظل هدفا ساميا سنظل نعمل به«. ولفت حميدتي 

إلى أن حماية املدنيني سيظل واحدا من أهم أولويات الدعم السريع.
وكاالت

فلسطين   المحتلة

جرحى في غارات لالحتالل على غزة
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 تكنولوجيا

»تسريبات تقنية« تكشف مزايا هاتف 
آيفون 12 المقبل

هاتف  موعد طرح  تفصل عن  طويلة  أشهر  زالت  ما 
»آيفون 12«، لكن الشائعات الرقمية بدأت يف الكشف عن اخلصائص املرتقبة للجهاز الذي 

يحظى بترقب واسع يف العالم.
مستوى  على  الفتا  تغييرا  سيشهد   »12 فإن هاتف »آيفون  »فوربس«  موقع  وبحسب 

التصميم، والسبب هو أن اجلهاز سيدعم شبكة اجليل اخلامس من االتصاالت.
وأورد املصدر أن شركة »أبل« تخلت عن الهوائي »antenna« املسؤول عن شبكة 
يناسب  ال  الذي  الضخم  حجمه  بسبب  »كوالكوم«  شركة  قدمته  اخلامس الذي  اجليل 

التصميم اجلديد.
ومن احملتمل أن يجري طرح اجلهاز بأحجام مختلفة، على أن يكون األصغر يف حدود 
6.1 بوصات، إضافة على االعتماد على شاشة »أوليد« وأخرى من طراز »إل سي دي«، 

أما أفضل هاتف فسيصل حجمه إلى 6.7 بوصات وسيكون بشاشة »أوليد«.
 »ToF« يف غضون ذلك، يرتقب أن يتم تعزيز كاميرا هاتف »آيفون 12« بكاميرات

املتطورة، لكن األمر لن يشمل كافة املوديالت.
املجسمات، من خالل  أو  الكائنات  ترصد  أن  الذكية  للهواتف   TOF وتتيح كاميرا 

إطالق نبضات ضوئية وتقدير الوقت الذي تستغرقه للعودة.

تحذير صادم عن واتساب.. هكذا تكشف 
محادثاتك  الخاصة!

قال موقع فيسبوك 
للتواصل االجتماعي إنه 

»قلق بشدة« بشأن 
األمر الذي أصدرته 

الحكومة السنغافورية 
بحجب صفحة مدونة على 
الموقع، في إطار قانون 

مثير للجدل لمكافحة 
األنباء المزيفة.

خصوصية  ضربت  جديدة  صاعقة  ضمن 
تقرير  أفاد  التواصل،  مواقع  عبر  املستخدمني 
جديد بأن مجموعات احملادثة اخلاصة عبر تطبيق 
املستخدمني  خصوصية  »واتسآب« تعرض 
خلطر، إذ من املمكن أن يكشف محرك البحث 
»غوغل« أي مجموعة دردشة خاصة يف تطبيق 

واتساب عبر البحث.
إذاعة  يف  الصحايف  اكتشف  التفاصيل،  يف 
أن  وايلدون،  جوردان  األملانية  فيله«  »دويتشه 
الرابط«  استخدام ميزة »دعوة إلى مجموعة عبر 
يف التطبيق تتيح حملرك البحث أن يقوم بفهرستها.

فهرسة روابط
بعض  على  العثور  ذلك  ويسّهل 
بحث  خالل  من  فقط  اخلاصة  املجموعات 
بسيط عبر »غوغل«، ما يعني أنه ميكن ألي 
شخص بشكل عشوائي اكتشاف مجموعات 
االنضمام،  وبعد  إليها،  واالنضمام  احملادثة 

ميكن رؤية املشاركني وأرقام هواتفهم.

الشركة ترد
التقارير  على  واتساب  علقت  بدورها، 
يتم  محتوى  أي  غرار  وعلى  بأنه  الصادرة 
مشاركته يف القنوات العامة القابلة للبحث، 

ميكن العثور على الروابط التي يتم نشرها بشكل 
عام على اإلنترنت بواسطة مستخدمي التطبيق 

اآلخرين.
نشر  يتم  أال  يجب  أنه  الشركة  وأضافت 
مشاركتها  يف  املستخدمون  يرغب  التي  الروابط 
بشكل خاص إال مع أشخاص يعرفونهم ويثقون 

بهم.
يشار إلى أن تطبيق »واتسآب« هو أحد أكثر 
ويستخدمه  العالم  يف  انتشارا  املراسلة  تطبيقات 

نحو 1.5 مليار مستخدم.
 

فيسبوك »قلق بشدة« إثر غلق 
سنغافورة صفحة مدونة

أمرًا  األسبوع  هذا  احلكومة  وأصدرت 
ريفيو(  )ستيتستاميز  صفحة  بحجب  لفيسبوك 
نشرت  املدونة  هذه  إن  قائلة  سنغافورة،  يف 
أنباء كاذبة مرارًا ولم تلتزم بأي من التوجيهات 
األنباء  مكافحة  قانون  يف  عليها  املنصوص 

الكاذبة، والتالعب على اإلنترنت
بالبريد  مرسل  بيان  وقال فيسبوك يف 
مبوجب  الصفحة  بحجب  ملزم  إنه  اإللكتروني 

القانون.
وقال البيان »نرى أن األوامر من هذا القبيل 
بأن  احلكومة  زعم  مع  وتتنافى  متناسبة  غير 

على  والتالعب  الكاذبة  األنباء  مكافحة  قانون 
اإلنترنت لن يستخدم كأداة رقابة«.

على  اآلن  سنغافورة حتى  ترد حكومة  ولم 
طلبات للتعقيب.

أليكس  السنغافوري  السياسي  ويدير 
تاميز  )ستيتس  صفحة  أستراليا  يف  املقيم  تان 

املناهضة  النقدية  مبقاالتها  تشتهر  التي  ريفيو( 
للمؤسسات.

الكاذبة  األنباء  مكافحة  قانون  سريان  وبدأ 
يف أكتوبر، وسط قلق من جماعات مدافعة عن 
احلقوق، وسياسيني معارضني، يخشون من أن 

يستخدم إلسكات املعارضة.

ابتسام   بوكثيرابتسام   بوكثير
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خالفن الشائع عنهن ..نساء جزائريات:

ال نسعى وراء الرجل الغني أو الوسيم 
شاع كثيرًا مؤخرا  أن 
المستوى المادي الجيد 

هو من أهم صفات 
الزوج المثالي التي 
تتطلع إليها كل فتاة 
جزائرية ، في حين 

يبحث الرجل عن المرأة 
الجميلة لتكون شريكة 

حياته.
إبتسام  بوكتير

والروايات   الكثيرة  األفالم  ساعدت  رمبا 
والشاب  اجلميلة  الفتاة  حول  تتمحور  التي 
وترسيخها يف  الفكرة  ترويج هذه  الغني على 
مجتمعنا اجلزائري لذرجة اصبح الكل يخاف 
من فكرة الزواج ، لكن الواقع مختلف متامًا.

ما هي صفات الزوج المثالي؟
العاصمة   شوارع   يف  بها  قمنا  جولة  يف 
املجتمع  شرائح  مختلف  من  نساء  اخترنا 
مادية  امرأة  اجلزائرية  املرأة   أن  فكرة  لطرح  
حتى يف عالقتها االجتماعية حتى وإن كان 
الغنى أو الوسامة من ضمن قائمة اهتمامات 
لن  املعيارين  هذين  لكن  الفتيات،  بعض 
غياب  حال  يف  العالقة،  جناح  على  يساعدا 
عوامل أخرى هي أكثر أهمية بالنسبة للمرأة.

يف الواقع، هذا ما تبحث عنه كل فتاة يف 
شريك حياتها:

االحترام
ماستر  طالبة  و هي  لنا سارة.غ  صرحت 
يف علم االجتماع  أن كثيرًا ما نسمع أن احلب 
قد يختفي بعد الزواج، أو يضعف ويتغير يف 
العالقات  تنجح  ال  لذا  احلاالت،  أحسن 

القائمة على العاطفة وحدها باالستمرار.
وأكدت أن أحد أهم املعايير التي تضمن 
طول أمد العالقة بني الشريكني هو االحترام 

املتبادل يف احلياة الزوجية.
ال يوجد من ال ترغب يف االقتران برجل 
يحترم رأيها، ويقيم له وزنًا يف القرارات التي 
تخص أسرتهما الصغيرة، ويحترم مشاعرها، 
ويحرص على عدم جرحها مهما بلغت حدة 

النقاش.
فغالبًا ما يسيطر الغضب ويغيب االحترام 
ُتبنى  وبالتالي  الزوجية،  اخلالفات  أثناء 

مرور  مع  إزالتها  الصعب  من  يصبح  حواجز 
الوقت.

النضج  العاطفي
أستاذة  وهي  لسيرين  بالنسبة  أما 
باالبتدائي تريده عاطفي أكثر من شيء أخر

يكون  أن  فتاة  لكل  املهم  من  قالت:   
كما  العاطفي  املستوى  على  ناضجًا  شريكها 

الفكري
يتمكن  من  إلى  منا  واحدة  كل  حتتاج 
العاطفية،  احتياجاتها  وتفّهم  احتوائها  من 
ويسعى إلسعادها بداًل من إحاطتها بالهموم 

واملشاكل.
عالقته  أن  يدرك  عاطفيًا  الناضج  الرجل 
دائمًا  يسعى  معركة  ليست ساحة  بشريكته 

لتحقيق ذاته والفوز فيها.
املشاكل  حلل  ذلك  من  بداًل  يسعى  بل 
والتمسك  التعنت  عن  بعيدًا  بإنصاف، 
وسيطرته  هيمنته  إثبات  حملاولة  فقط  بالرأي 

على العالقة.
تحمل  المسؤولية 

يعتقد الكثيرون أن حتمل املسؤولية يشمل 
يف  لكن  املادية،  املنزل  أعباء  حتمل  فقط 

احلقيقة األمر ال يقتصر على ذلك.
كسب ثقة الشريكة وودها جزء من قدرة 
الزوج على حتمل مسؤولية هذه العالقة هذا ما 
أكدته ياسمني وهي عاملة بشركة االتصاالت 
شريك  مع  تكون  أن  تريد  من  يوجد  ال 
تراقبه  أن  عليها  دة،  مهَدّ بأنها  دائمًا  ُيشعرها 

أو تبحث يف هاتفه.
إن كانت تسلك هذا السلوك فهذا يعني 
األمان  منحها  على  قادرًا  ليس  شريكها  أن 

الذي حتتاجه.

الدعم المستمر واالهتمام
أما ليلى وهي ربة بيت وأم لثالثة أطفال 
أكدت لنا أنها  عندما تصاب باإلحباط ترغب 
يف اللجوء إلى أقرب الناس إلى قلبها لتشتكي 
إليه، وإن لم يكن هذا الشخص هو زوجها إذًا 

ال بد من وجود مشكلة يف عالقتهما.
وأنها  كامرأة حتتاج  ملن يدعمها يف العمل 
أو الدراسة، ويحفزها على التقدم، ويعتبر أن 

جناحها يف احلياة هو جناح شخصي له أيضًا.
كلنا بحاجة للشعور بالتعاطف واالهتمام 
ممن هم حولنا، حتى لو كنا قادرين يف احلقيقة 

على االهتمام بأنفسنا.
يراها  التي  التصرفات  من  الكثير  هناك 
أنها  حني  يف  للرجولة،  انتقاصًا  البعض 
تعكس مدى اهتمام الرجل مبشاعر شريكته.

املنزلية،  األعمال  يف  املشاركة  مثل 
عنها،  الدائم  والسؤال  االهتمام  بالزوجة، 
كل  يف  ومشاركتها  معها،  الفعال  والتواصل 

تفاصيل احلياة.
المختصون في علم النفس يؤكدون:

خديجة  النفسانية  الطبيبة  لنا  أكدت 
هذه  أيامنا  يف  والرجل  املرأة  أن  حللو  بن 
الذي يبحث عنه  أصبحا ال يفهمان ما 

الواحد يف اآلخر. 
والرغبات،  األذواق  لتعدد  ونظرا 
الرجل  ومواصفات  هوية  حتديد  فإن 
االستحالة،  إلى  أقرب  تغدو  املثالي 
حول  املكثفة  الدراسات  أن  إال 
املوضوع خرجت بصفات مشتركة 

للرجل املثالي
وبغض النظر عن فتى أحالم 
احلالي  الواقع  فإن  األمس،  فتاة 
املختلفة  الرؤى  من  كثيرًا  فرض 

هذه  مثل  عن  احلديث  وعند  الفتاة،  لدى 
تفضيل  قضية  السطح  على  تطفو  القضايا 
املرأة للرجل الغني، وهذا الكالم ال ينئى عن 
الصحة، فإن نسبة كبيرة من الفتيات ترغب 
تأمل أن جتد  الغني، ألنها  بالرجل  االرتباط 
الراحة يف ذلك، حيث أن بإمكانه أن يوفر لها 
كل أسباب احلياة الرغيدة، وقد تصطدم املرأة 
باختيارها، وتكتشف بأن املال ليس بالضرورة 
أن يكون مقياسًا الختيار الزوج املناسب، أو 
مصدرًا للسعادة خاصة مع غياب أمور أخرى 
يف  تكون  أن  وتتمنى  الزوجة  تنشدها  مهمة 

زوجها.
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لسلسلة  اجلديدة  الدراسة  وانضمت 
من الدراسات التي ربطت تناول الطعام صباحا 

بإنزال السمنة، وبالفوائد الصحية األخرى.
يف  نشرت  التي  اجلديدة  الدراسة  ووجدت 
دورية » جورنال أوف كلينيكال إيندوكرينولوجي 
السعرات  حرق  أن  املختصة  ميتابوليسم«  آند 
تناول وجبة  عند  بكثير  أعلى  احلرارية 

اإلفطار مقارنة بالعشاء.
هو  الفائدة  مفتاح  أن  الدراسة  أشارت 
النظام  الناجت عن  التوليد احلراري  عملية تسمى 
الغذائي )DIT(، والتي تشير إلى كمية الطاقة 
اجلسم  يستخدمها  التي  احلرارية(  )السعرات 

وفقا  الغذائية،  املواد  ونقل  الطعام  هضم  عند 
ملوقع »سالش غير«.

وأوضحت جوليان ريختر ، مؤلفة الدراسة: 
يف  تناولها  يتم  التي  الوجبة  أن  نتائجنا  »تظهر 
وجبة اإلفطار ، بغض النظر عن كمية السعرات 
احلرارية التي حتتوي عليها، تخلق ضعف التوليد 
مقارنة  الغذائي،  النظام  عن  الناجت  احلراري 
بالوجبة نفسها التي يتم تناولها لتناول العشاء. 
هذه النتيجة مهمة جلميع الناس ألنها تؤكد على 

قيمة األكل الكايف يف وجبة اإلفطار«.
16 مشاركا  الدراسة ما مجموعه  وتضمنت 
الدراسة  من  األولى  اجلولة  قضوا  الذكور،  من 

يتناولون وجبة إفطار منخفضة السعرات احلرارية 
وعشاء عالي السعرات احلرارية؛ وغيرت اجلولة 
لهم  قدمت  حيث  ذلك،  الدراسة  من  الثانية 
وعشاء  احلرارية  السعرات  عالية  إفطار  وجبة 

منخفض السعرات احلرارية.
متماثلة  كميات  تلقي  من  الرغم  على 
وجد  الدراسة،  خالل  احلرارية  السعرات  من 
حرارية  ذات سعرات  وجبة  تناول  أن  الباحثون 
أعلى   DIT قياس  إلى  أدى  الصباح  يف  عالية 

مبقدار 2.5 مرة.
وجبة  تناول  أن  الدراسة  اكتشفت  كما 
فطور أكبر وعشاء أصغر، يساعد على احلد من 

وجبة  تناول  يؤدي  بينما  اليوم،  طوال  الشهية 
خالل  الطعام  شهية  زيادة  إلى  صغيرة  فطور 

اليوم، وخاصة بالنسبة لألطعمة السكرية.
بشكل  جيدة  أنباء  النتائج  هذه  وحتمل 
السمنة،  يعانون من  الذين  خاص لألشخاص 
والذين قد يعانون من الرغبة الشديدة يف تناول 

الطعام والسكر طوال اليوم.
الذين  املرضى  »نوصي  ريختر:  وأوضح 
األشخاص  وكذلك  السمنة  من  يعانون 
من  بدال  كبيرة  فطور  وجبة  بتناول  األصحاء 
تناول وجبة عشاء كبيرة لتقليل وزن اجلسم ومنع 

األمراض الهضمية« .

6 طرق تساعدك على التخلص من إدمان المشروبات 
للصحة،   »Health Line« موقع  نشر 
على  اإلدمان  هذا  من  التخلص  تساعد  طرقا 
على  كبيرة  أضرار  من  تسببه  ملا  الغازية  املياه 
وتضرر  الوزن،  زيادة  سيما  ال  اإلنسان،  جسم 
واإلصابة  الشباب،  حب  ظهور  و  األسنان، 
النوع  من  السكري  مثل  املزمنة  باألمراض 

الثاني اخلطير، باإلضافة ألرق النوم.
يؤدي  طرق  ست  اعتماد  إلى  املوقع  ودعا 
هذه  إدمان  من  التخلص  إلى  بها  االلتزام 

املشروبات الغازية، وهي:

-1 شرب الماء بكميات كبيرة
إلى  البعض  يلجأ  بالعطش،  الشعور  عند 
تناول املشروبات الغازية، لذلك يف هذه احلالة 
واالنتظار  املياه،  من  كثيرة  كمية  يجب شرب 
اجلسم  ترطيب  على  يساعد  ما  دقائق،  عدة 

وجتنب احلاجة إلى شرب الصودا.

-2 مضغ )العلكة(
ميكن اللجوء إلى مضغ املسكة عند الشعور 
كوسيلة  الغازية،  املشروبات  تناول  يف  برغبة 
للحد من ذلك، أو التفكير يف عمل أي نشاط 

مفيد مثل االستحمام أو املشي لعدة دقائق.

-3 تجنب الجوع
وجتنب  اليومية،  الوجبات  تناول  يجب 
الشعور باجلوع عن طريق تناول بعض الوجبات 
والفواكه  املكسرات  مثل  الصحية  اخلفيفة 
الطازجة، وبالتالي تقل احلاجة إلى املشروبات 

الغازية.

-4 تناول الحلوى الصحية
الشخص  يتناول  األحيان،  بعض  يف 
التي  السكريات  من  كنوع  الغازية  املشروبات 

تزيد الشعور بالطاقة واحليوية، ويف هذه احلالة، 
ميكن اللجوء إلى بعض البدائل الصحية احملالة 
بعض  على  يحتوة  الذي  اللنب  أو  العسل  مثل 

عناصر التحلية أو الفواكه املوسمية.
جدير بالذكر أن عصائر الفواكه حتتوي على 
الغازية،  باملشروبات  مقارنة  غذائية  عناصر 
نفسه حتتوي على كمية كبيرة من  الوقت  ويف 

السكريات.

-5 التحكم في الضغط
البعض  أن  أعاله،  املذكور  املوقع  كشف 
يلجأ إلى استهالك املزيد من السعرات احلرارية 
وتناول املشروبات الغازية عند الشعور بالضغط 
أن  على  الدراسة  عرضت  لذلك  العصبي، 
هي  التنفس  ومتارين  والتأمل  الرياضة  ممارسة 

األجدى يف هذه احلالة.

-6 تناول مشروبات صحية
ُينصح باستبدال املشروبات الغازية بأخرى 
األعشاب  وشاي  األخضر  الشاي  مثل  صحية 
أو الفواكه ومياه جوز الهند أو املياه التي ُيضاف 

إليها النعناع وشرائح اخليار.
 

وفقا لدراسة جديدة

وجبة اإلفطار المتوازنة تساعد على حرق الدهون
كشفت دراسة جديدة 

عن أهمية وجبة 
اإلفطار، في حرق 

الدهون وإنقاص الوزن، 
ونوهت إلى أن وجبة 
اإلفطار »الكبيرة«، 

تعود بالفائدة أكثر من 
الوجبة الصغيرة.

ابتسام  بوكتير
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بوشارب  ألمل  الظلمة  ثابت  رواية 
فيها  سلطت  جدا  ضخمة  رواية  هي 
القضايا  من  الكثير  على  الضوء  الكاتبة 
ولكن  بينها  ما  يف  متناقضة  تبدو  التي 
القضايا  هذه  كل  يربط  دقيق  خيط  بينها 
من تنقيب عن اآلثار وبحوث علمية عن 
الثقوب السوداء وقضايا وطنية يف الصحافة 
االجتماعي  التواصل  ومنصات  واإلعالم 
من خالل  والتربية  التعليم  زاوية  وكذلك 
العديد من الشخصيات املركزية والهامشية 
-مع التحفظ على املصطلحني- ولضخامة 
هذه الرواية ال ميكن أن نحلل كل ما ورد 
فيها أو أن نفكك كلما طرحته الكاتبة يف 
مجرد منشور، لذلك سنقدم نقدا انطباعيا 
احلديث عما  املستطاع-  يف محاولة -قدر 
أثار اندهاشا أو تساؤال أو وما ترك انطباعا 

كيفما كان.
مفيد  وهذا االختالف  الرواية مختلفة 
جدا، لم يسبق لي أن قرأت رواية مماثلة ال 
يف األفكار أو يف كيفية السرد أو النقد الذي 
إحساسا  تثير  إنها  نقرأ!  ونحن  نستنتجه 
التي  املتعة  نفس  ليست  لكن  باملتعة، 
نحصل عليها من رواية عن القصص التي 
قالب  يف  املعرفة  متعة  هي  بل  عهدناها، 
روائي مليء بالتشويق، وبث صورة ملعظم 
يف  يوميا  نصادفهم  والذين  املجتمع  فئات 
االجتماعية  الطبقات  مختلف  و  حياتنا، 
كل طبقة تعتقد نفسها هي )رب الباقي( 
إلى  األعلى  من  ننتقل  أنفسنا  جند  وهنا 

األسفل.
وهي  عام  إطار  هناك  العمل  هذا  يف 
علمي  بحث  إجراء  وهي  املركزية  القصة 
يف  املوجودة  السوداء  الثقوب  عن  سري 
اآلثار  عن  والتنقيب  الهڨار  أرض  جوف 
ظاهريا، وقصص أخرى تنطوي حتت هذه 
القصة العامة وتبدو هامشية لكنها وجدت 
على األغلب لتحليل ما يجري يف الوسط 
العام يف ظل )قيامة الدنيا( التي ال يدري 

عنها هذا الوسط العام شيئا،
تطرح  الرواية  هذه  أن  القول  ونستطيع 
ثالثة عوالم مختلفة متاما لكن مجتمعة يف 

شيء واحد هو الفساد.
والعالم األول عالم يعج بالعلم والذكاء 
واملهتمني  الفلكيني  منهم  العلماء،  يقوده 
أخرى  علمية  وقصص  واألساطير  باآلثار 
الرواية  زادت  لكنها  الهامش  على  تأتي 
جند  رواده  وأبرز  أخرى.  معرفية  قيمة 
الذي  العبقري  هذا  فورتسنبورغ  هنريك 
العادية  النسبة  من  أعلى  نسبة  يستعمل 
العاديون  الناس  يستعملها  التي  للدماغ 
والذي يبدو مولعا باآلثار واآللهة السومرية 
وهو ممول مشروع البحث، كما جند جانلوكا 

الفلكية  الوكالة  يف  سابق  خبير  فيرو 
االوروبية )االيزا( الذي يظهر يف شخصية 
بسيطة ومتواضعة رغم العلم الكثير الذي 

ميلكه.
وقد جاء توظيف هذه الشخصية بهذه 
العلم  أن  إلى  والتواضع يف إشارة  البساطة 
يصنع اإلنسان احلقيقي أما اجلهل فيصنع 
الغباء  ألصحاب  ستبقى  التي  املظاهر 
والذين جندهم يف العالم الثاني، وهو عالم 
ذكاء  ولكنه  الذكاء  نفسه خارق  يحسب 
فاسد ال يستعمل إال يف الفساد والنهب 
ذلك  يجهل  لكنه  غبي  انه  أي  والسرقه 
جونيور  أو  خنخان  نزمي  العالم  هذا  وميثل 
وهو ابن وزير سابق الذي يعتبر شخصية 
موهبة  عنه  ورث  والذي  البالد  يف  هامة 
هذه  يف  اجتمع  وقد  البقرة«  »حلب 
الشخصية الفساد بأنواعه، فساد سياسي 

واقتصادي وثقايف وأخالقي.
يتقاسمه مع يحيى فرڨاني أو يحيى 
السفارة اجلزائرية يف  ليزافير وهو موظف 
نزمي  بني  وصل  جسر  ويعتبر  واشنطن 
واألكثر  جريدة  أكبر  و صاحب  جونيور 
مقروئية يف البالد التي اكتسبت شهرتها 
من قصص اجلن و ريبورتاجات وهمية 
وقصص  وخيانة  حب  عالقات  عن 
واملدعو  زغدودي  عالوة  وهو  ساذجة، 
احلاج الذي ميثل عاملا خاصا هو األخر 
من  فساد  لكن  أيضا  فساد  عالم  وهو 
يضم  إعالمي  فساد  وهو  مختلف  نوع 
الكثير من القصص التي تبدو منفصلة 
لكننا  املركزية  القصة  عن  وخارجة 
بفضلها ندرك أين »هم« وأين »نحن«.

كبير  فرق  وجود  خاللها  من  نستشعر 
والذكاء  العلم  )عالم  األول  العالم  بني 
الفارغ  العالم  وهذا  العلمي(  والبحث 
املزيفة واخلادعة وذلك من  باملظاهر  احملشو 
الذين  الصحيفة  هذه  يف  العاملني  خالل 
الطبقات  مختلف  من  شخصيات  ميثلون 
االجتماعية التي اجتمعت يف هذا الوسط 
الذي من املفروض ان يكون وسطا موضوعيا 
جديا منعزال عن تلك املشاكل الشخصية 
»التافهة« التي جندها بني الصحفيني منها 
سعيد شكيكني مسئول املوقع االلكتروني 
»الفقير« للجريدة و الذي يحقد على فريد 
كونه  احلق  جلريدة  الوطني  القسم  رئيس 

أعلى منه مرتبة ومختلف يف ميوالته.
باملوقع  صحفية  وهي  رتيبة  جند  كما 
شاعرة  من  غيرة  مجرد  من  والتي  أيضا 
بتغيير  منها  االنتقام  عبثا  تقرر  مزعومة 
التي جندها  الشخصية  اسمها عمدا! هذه 
تظهر تقريبا متأخرة يف الرواية وتوكل إليها 
الصحراء  عن  صحفي  تقرير  إجراء  مهمة 

فيه  بدأ  الذي  البحث  خبر  لنشر  متهيدا 
األركيولوجية،  لألبحاث  الدولي  املركز 
فتأخذ من طارقي من الهقار طريقا سهال 
مختار  مهدي  وهو  منها  طلب  ما  إلجراء 
الشخصية  وميثل  مبكرا  ظهوره  جاء  الذي 
العصامية الذي تعلم مبفرده بعدما اكتسب 

الكثير من العقد النفسية يف املدرسة. 
هو  مطروحة  التساؤالت  جعل  ما  أما 
الرواية  تنتهي  ملاذا  النهاية؛  يخص  فيما 
ذلك  كل  نهاية  عن  معبرة  عبثية  بنهاية 

تلك  بكل  السرية  تلك  وكل  البحث 
كل  أحدثتها  التي  الدهشة  بعد  البساطة 
تلك الكمية املعرفية قي البداية، كان من 
هذا  تكمل  نهاية  على  نحصل  أن  املنتظر 
ملاذا  أيضا  أفضل؟  نهاية  الضخم،  العمل 
مفتوحة  الشخصيات  بعض  نهاية  بقيت 
أبطال  من  البقية  نهاية  ذكرها كذكر  دون 

وشخصيات ثانوية؟

بقلم: لبنى عموري

للكاتبة أمل بوشارب

قراءة في رواية»ثابت الظلمة« 

»أخبار الوطن« شبكة إخبارية جزائرية تفتح 

لكم المجال لنشر مساهمتكم األدبية والفكرية، ال 

تترددوا في مراسلتنا عبر البريد االلكتروني التالي:

culturaelwatane@gmail.com 

»أخبار الوطن تنتظر إبداعكم«
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 أخبار الفن

كشف أسرار جديدة عن 
تشريح جثة مايكل جاكسون

انتحار كارولين 
ومسؤولون بريطانيون 
يتخذون قرارات حاسمة

الشهيرة كارولني فالك،  البريطانية  املذيعة  انتحار  أيام على  بعد 
ال تزال هذه احلادثة تلقي بظاللها على الوسط اإلعالمي واإلذاعي 
البريطاني، إذ أتخذ مسئولون بريطانيون قرارات حاسمة تلزم مقدمي 
العروض التلفزيونية باخلضوع الختبارات التقييم النفسي لتحديد ما 

إذا كانوا الئقني للعمل على الهواء أم ال.
وبحسب مصدر كشف لصحيفة »ذا صن« البريطانية فإنه على 
اخلضوع  املتحدة  اململكة  يف  سواء  حد  على  واملتسابقني  املضيفني 
»الختبارات نفسية« سنوية قبل كل سلسلة أو عرض جديد لتحديد 
ما إذا كانت حالتهم العقلية صحية مبا يكفي للظهور على شاشات 

التلفزيون.
أو  األحمر  باللون  العروض  مقدمي  على  عالمة  وضع  ويتم 
تتمكن  ولن  تفشل  فإنها  »حمراء«،  النتيجة  كانت  إذا  األخضر، 
من االستمرار بغض النظر عن املدة التي قضوها على الهواء، حيث 
التلفزيون  عاما يف   30 لديهم  الذين  أولئك  أنه حتى  املصدر  أضاف 

يجب عليهم االلتزام بالقواعد اجلديدة.

»ميرور«  صحيفة  كشفت 
تفاصيل  له عن  تقرير  البريطانية يف 
البوب  ملك  حول  جديدة،  وأسرار 
وذلك  جاكسون،  مايكل  الراحل 
فأشارت  تشريح جلثته،  عملية  بعد 
إلى أن جاكسون الذي تويف عن عمر 
 ،2009 العام  يف  عامًا  الـ50  يناهز 
بعد جرعة زائدة من مخدر جراحي، 
أُصيب بجروح يف الذراعني والوركني 
ناجمة  أنها  ويعتقد  والكتفني، 
الفتة  األلم،  مسكنات  حقن  عن 
من  للعديد  واضحة  آثار  وجود  إلى 
جراحات التجميل، التي خضع لها 

جاكسون على مر السنني.
وأشارت الصحيفة إلى أنه وجد 
جراحيتني خلف  لندبتني  آثار  أيضا 
جانبي  على  أخرى  وندوب  أذنيه، 

ندوبًا  هناك  أن  موضحة  األنف، 
أخرى يف قاعدة عنقه وعلى ذراعيه 

ومعصميه.
األطباء  أن  الصحيفة  وأكدت 
هذه  بأن  استنتاج  إلى  توصلوا 
التي  العمليات  عن  ناجتة  الندوب 
قام بها، الفتة إلى أن ظهور شفتيه 
وشم  إلى  يعود  الوردي  باللون 

جتميلي.
أن  الصحيفة  ذكرت  كما 
قبل  السقوط  إلى  تعرض  جاكسون 
ركبتيه  إصابة  إلى  أدى  وفاته، 
برضوض غامضة، إلى جانب تشوه 
الفاحت  اجللد  من  مبساحات  جسمه 
يعاني  كان  أنه  يؤكد  ما  والداكن، 
أن  إلى  مشيرة  البهاق،  من  بالفعل 
أنه  تبني  الطويل،  املتموج  شعره 

يسرا تمتلك مصنعا للمالبس في 
مسلسلها  الجديد

يسرا  النجمة  تواصل 
مسلسلها  مشاهد  تصوير 
الذي  عيرة«  »دهب  اجلديد 
انطلق يوم السبت 15 من شهر 
صورت  حيث  اجلاري،  فبراير 
إلى  بعدها  وسافرت  يوم  أول 
مهرجان  يف  للمشاركة  باريس 
العربية،  للدراما  القاهرة  أيام 
العاصمة  يف  أقيم  الذي 
الفرنسية باريس، بحضور 50 
أبرز جنوم وصناع  شخصية من 
والعربية،  املصرية  الدراما 
ختام  يف  تكرميها  مت  حيث 
الدراما  سفيرة  بلقب  املهرجان 

العربية.
مسلسلها  يف  يسرا  وجتسد 
»دهب عيرة« شخصية »عهد« 

التي متتلك مصنع مالبس، وتنشغل دائمًا بحل مشاكل أخواتها يف العمل وتهمل ابنها »هشام« الذي يجسد دوره الفنان 
الشاب خالد أنور، وهو شاب جامعي حتى يلجأ لتعاطي املخدرات ويصبح مدمنا، وتتطور األحداث بني يسرا وعائلتها يف 

إطار اجتماعي مشوق.
مسلسل »دهب عيرة« إنتاج مشترك بني شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة املتحدة للخدمات اإلعالمية، 
تأليف أمني جمال وأحمد عادل، وإخراج سامح عبد العزيز، ويشارك فى بطولته إلى جانب يسرا كال من حال شيحة، 
جومانا مراد، عبير صبرى، جومانا مراد، بيومى فؤاد، وخالد أنور، خالد سرحان، وهنادى مهنى وتيام مصطفى قمر وعدد 

آخر من الفنانني.
وتعود يسرا بـ »دهب عيرة« إلى الدراما الرمضانية بعد غيابها العام املاضي، حيث قدمت آخر أعمالها »لدينا أقوال 
أخرى« الذي مت عرضه بعيدًا عن شهر رمضان، وشارك فى بطولته شيرين رضا، جنالء بدر، أحمد حامت، نهى عابدين، 
محمد شاهني، عمر زهران، سلمى أبو ضيف لطيفة فهمى، وهدى املفتى، والعمل من تأليف عبد اهلل حسن وأمني جمال 

عبد اهلل أبو بكر وإبراهيم محسن وإخراج محمد على.

بريانكا شوبرا تخطف األنظار في حفل خاص 
 37( شوبرا  بريانكا  بوليوود  جنمة  خطفت 
يف  حضورها  خالل  األنظار  أمس،  يوم  عاًما(، 
بومباي  مدينة  يف  األزياء  بعالم  خاص  احتفال 

الهندية.
شفاف  طويل  أسود  بفستان  بريانكا  وأطلت 
خطفت من خالله أنظار كل احلضور، وبتسريحة 

شعر وماكياج مناسبني جدًا إلطاللتها هذه.
خالل  شوبرا  بريانكا  النجمة  أطلت  وكانت 
أغنية  كليب  يف  كموديل  املاضي  يناير  شهر 
What A Man Gotta Do مع زوجها 
النجم األميركي نيك جوناس وشقيقه النجم جو 
جوناس، وأثنى املتابعون على إطاللتها اجلميلة يف 

هذا العمل الفني الذي جمعها مع نيك وجو.

مي سليم في »خيط حرير« 
مع مي عز الدين

»خيط  مسلسل  لبطولة  سليم  مي  األردنية  الفنانة  انضمت 
محمد  تأليف  من  الدين،  عز  مي  املصرية  املمثلة  مع  حرير«، 
أبطال  بدأ  وقد  فخر،  إبراهيم  وإخراج  املالك،  عبد  سليمان 

املسلسل، تصوير املشاهد األولى من العمل األسبوع املاضي.
املغني،  عبد  محمود  الدين،  عز  مي  بطولة  من  املسلسل 
خليل،  وأحمد  بدر،  سوسن  مهنى،  هنادي  عثمان،  يوسف 
مسلسل  يف  مشاهدها  تصوير  سليم  تواصل  أخرى،  ناحية  من 

»إختراق 2« مع املمثلني أحمد عيد وطالل السدر، كما بدأت 
على  للعرض  حلقات،   8 من   »dox« مسلسل  تصوير  مؤخرًا 

الصفتي،  كتابته محمد  ويشرف على  اإلنترنت،  إحدى منصات 
من تأليف زلفى عبد اهلل وآية سيف ومحيي الدين أحمد، وإخراج 

بطولته ميدو عادل، محمد علي  ويشارك يف  محمد اخلبيري، 
رزق، بسنت شوقي، ومحمود حافظ.
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أقالم

من  للمستقبل  يخطط  أن  احلراك  هذا  يستطيع  هل   
دون وجود مشروع مجتمع ؟ وكذلك من دون وجود ممثلني 
عنه ؟ واألخطر من ذلك كله انعدام وجود نخبة متنورة 

تقوده وتتحدث باسمه ؟
 إنها فعال حركة شعبية جاءت نتيجة ظروف سياسية 

واقتصادية واجتماعية وثقافية ..
نحن  لنا  واضحا  أصبح  التشخيص  أن  لي  يبدو 
عليها  يطلق  ما  لقد دخلنا فعال يف مرحلة   ، اجلزائريني 
إلى  حتما  سيؤدي  الذي  التاريخي  باملصهر  الفالسفة 
الوالدة الثانية للجمهورية اجلزائرية ، هذا إذا متت الوالدة 
يف ظروف سهلة وبال عملية قيصرية وأالم الوالدة .لقد 
دخلنا حقا مرحلة العبور التاريخي ، هذه املرحلة مييزها 
مليئة  أنها  اجلزائر كما  واخلوف على مصير  القلق   اآلن 
بالكر والفر من نظام جثم على صدورنا منذ خمسني سنة 
بقوة السالح ..مارس خالل هذه املدة كل أنواع الكذب 
حركة  وتعطيل  املمنهج  والفساد  والشعبوية  واخلبث 
 ، الشعب  إرادة  رغما عن  نفسه  التنمية ..نظام فرض 
 ، االفواه  تكميم   ، العام  املال  نهب   ، مزورة  انتخابات 
مالحقات ، نظام يتقن ذلك جيدا ..واصبحت خبرة 

كبيرة يف اخلبث واملكر واملراوغة وطول النفس  
لكن رغم ذلك علينا أال نخاف كثيرا من احلراك وال 
نحن   . الزمن  جتاوزها  التي  كذلك  النظام  أساليب  من 
بناء  الى  للوصول  منها   مفر  انتقالية ال  مرحلة  اآلن يف 
الدولة املدنية الدميقراطية ، دولة القانون واملؤسسات ، إن 
لم يكن اليوم فغدا أو بعد غد ، هذه هي قناعتي وهذه 

هي فلسفة التاريخ ، هناك عملية غربلة يقوم بها جناح يف 
النظام ضد جناح آخر فاسد ومفسد ، وأكيد سوف حتصل 
عملية غربلة واسعة يف الشهور القادمة وحينما يتم ذلك 
بعد انتخاب برملان جديد نابع من عمق الشعب ومجالس 
بلدية حرة ووالة نزهاء ..وقضاء مستقل وصحافة حرة 
..بذلك سوف ينهار النظام القدمي رغما عنه ليترك املجال 
لنظام جديد عصري دميقراطي مدني ...الشعوب التي 
ال تتجدد تتبدد ومتوت، وشعب اجلزائر تاريخيا هذا طبعه 
قد يسكت عن الظالم ويتحمله بصبر حتى يظهر للظالم 
بأن هذا  الشعب ميت وال وجود له ،ولكنه حينما يثور  
ضد االستبداد والظلم يكون كالبركان الثائر ال توجد قوة 
كنتم غير  إن  التاريخ  واسألوا  ترهيبه  او  إخماده  تستطيع 

صادقني ..
الكثير من املثقفني وحتى من العامة يحدثونك عن 
الدول التي كانت مثلنا يف التخلف واالستبداد ورمبا كنا 
أحسن منها ، قد انطلقت وتركت التخلف واالستبداد 
وراءها ، ويستشهدون بالهند وماليزيا وسنغافورة والبرازيل 
واألرجنتني وحتى كوريا اجلنوبية التي كانت يف ستينات 
..وقد  واجلهل  والفقر  اجلوع  من  تعاني  املاضي  القرن 
يضربون مثال حتى باسبانيا يف عهد امللك فرانكو سيء 
الذكر ، كانت اسبانيا متخلفة نسبة البطالة فيها مرتفعة 
املتحدة  والواليات  فرنسا  إلى  منها  الشباب  هجرة   ،
مرتفعة ، انتشار الرشوة ، فساد اجلهاز القضائي واإلداري 
النظام  عنها  نفضت  ان  بعد  اسبانيا  إلى  االن  انظروا   ،
يفوق دخل كل  السنوي  الديكتاتوري ، مدخولها اخلام 

الدول العربية مجتمعة ..
العيش  توفر  أن  واستطاعت  نهضت  الدول  هذه  كل 
الكرمي لشعوبها ، بعد ان تخلت عن االنظمة الديكتاتورية 

االستبدادية  ..
يتساءل اجلزائريون ملاذا لم ننهض ؟ ملاذا أبناؤنا يأكلهم 

احلوت يف البحر ؟ 
هل نحن مصابون بالغباء والكسل واجلهل وأمراضنا 

غير قابلة للتشخيص والعالج ؟
ما هو سر تخلفنا وعجزنا على االنطالق نحو مستقبل 

زاهر وحياة كرمية ؟ 
واملتسلط  املخلف  النظام  إلى  يرجع  كله  األمر  هل 
هذا   ، الوطنية  سيادتنا  استرجاع  منذ  به  ابتلينا  الذي 
النظام لألسف استطاع أن ينتشر يف كل مفاصل الدولة 
يشكل  أن  سنة  خمسني  ملدة  استطاع  وقد  ومؤسساتها 
العقل اجلمعي بواسطة وسائل اإلعالم واألحزاب املوالية 

له  .
التعليمية  للمنظومة  إفساده  كله  ذلك  من  واألخطر 

والقضائية ...
 نظام لم ينجح إال يف الفساد واملكر واملؤسسة الوحيدة 

التي بقيت مستمرة هي مؤسسة الفساد.
اجلزائر  وفجر  يطول  سوف  واحلراك  الفكرية  املعركة 
ليس غدا ..ولكني متفائل مبستقبل اجلزائر ال بد للفجر 
إن يتنفس رغم مكر النظام...احلراك لن يتراجع ومطالب 
اجلزائريني بالعيش الكرمي وبدولة القانون واملؤسسات لن 

تتراجع .. 

حول الديمقراطية والدولة المدنية 

بقلم :عز الدين معزة-أستاذ بجامعة جيجل مهتم يتاريخ الجزائر 	

الجــزء الرابــــع 

في خضم هذا الحراك الذي تشهده الجزائر، ودخوله السنة الثانية ومطالبه التي لم تتوقف، بل تزداد إلحاحا على 
النظام برمته، ال يسعني إال أن أطرح بعض التساؤالت .
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القصوى

º18
الصغرى

 º13

 :الفجر

 :الشروق
:الظهر
 :العصر
 :المغرب
:العشاء

  السنة 01 - العدد 121 
الثالثاء 01 رجب 1441  هـ  - 25 فيفري2020م

 أقامت حفالت َصاِخبة ولم توّفر األمن

إنهـاُء َمهام مديرِة اإلقـاَمِة الَجـامعّية َبنات بالبـّيض
 أنهى، يوم أمس، املدير العام للخدمات اجلامعية مهام مديرة اإلقامة اجلامعية بنات بالبيض، ونصب

 .عبد القادر طالح رئيس مصلحة اإليواء بجامعة خميس مليانة خلفا لها
 القرار جاء على خلفية املشاكل التي تشهدها اإلقامة اجلامعية يف اآلونة األخيرة، والتي حتولت إلى

لـ »أخبار به  أدلت  بالبيض، يف تصريح  البيض. مديرة اخلدمات اجلامعية  بوالية  العام واخلاص   حديث 
 الوطن« قالت إّن إقالة مديرة اإلقامة كانت منتظرة خاصة بعد إقدامها على تنظيم 4 حفالت صاخبة داخل
 اإلقامة اجلامعية خالل أسبوع واحد )األسبوع املاضي(، دون مبرر، ما خّلف لغطا داخل احمليط اجلامعي

 .وخارجه وسّبب مضايقات كبيرة للطالبات
 وتضيف املتحدثة أن تهاون املديرة يف توفير األمن تسبب يف تسجيل اعتداءات عديدة على الطالبات

 داخل اإلقامة اجلامعية، آخرها االعتداء على طالبات داخل غرفتهن باإلقامة بداية الشهر اجلاري. وقالت
 املتحدثة ذاتها إنها بصدد إعداد تقرير مفصل ترفعه للمديرية العامة للخدمات اجلامعية من أجل رفع دعوى
قضائية ضد مديرة اإلقامة.                                                                      نورالدين رحماني

بلســــــان: ريـــــاض هــــــويلي

في ثاني يوم من الزيارةفي ثاني يوم من الزيارة

  ولــيُّ عهد أبو ظـــبي يستـقبُلولــيُّ عهد أبو ظـــبي يستـقبُل

 أسباب االنتحار ما تزال مجهولة
 هالك شـاب أضـرَم الّنــار
فـــي جـسـده  بخنشـــلة

 تويَف، صباح أمس مبصلحة
 احلروق باملستشفى اجلامعي

 بباتنة الشاب الذي حول إليها
 من خنشلة متأثرا باحلروق التي

.تعرض لها
 ولفظ الشاب)ر.ح( الذي

 يبلغ من العمر 20 سنة أنفاسه
 األخيرة إثر إصابته بحروق من

.الدرجة الثالثة
 يذكر أن الضحية قد 

 سكب كمية من البنزين على
 جسده أمام مسكنه بشارع دبي
 بوسط مدينة خنشلة ألسباب

 ما تزال مجهولة، وأضرم النار يف
 نفسه رغم محاوالت املواطنني
.ومصالح احلماية املدينة منعه

اجليش  أركان  رئيس  شنقريحة  السعيد  اللواء   اسُتقبل 
 الوطني الشعبي بالنيابة، أمس اإلثنني، يف اليوم الثاني من
 الزيارة التي يؤديها لإلمارات العربية املتحدة، من قبل الشيخ
القائد نائب  أبوظبي،  عهد  ولي  نهيان  آل  زايد  بن   محمد 

.األعلى للقوات املسلحة اإلماراتية
 وأوضح بيان صدر عن وزارة الدفاع الوطني يوم أمس أن

 اللقاء حضره عن اجلانب اإلماراتي الشيخ منصور بن زايد آل
لدولة الرئاسة  وزير شؤون  الوزراء  رئيس مجلس  نائب   نهيان 
 اإلمارات العربية املتحدة ومحمد أحمد البواردي كاتب الدولة
مستشار الدولة  وزير  املزروعي  فارس  واللواء  الدفاع،   لشؤون 
اجلزائري، اجلانب  وعن  اإلمارات.  لدولة  الرئاسية   الشؤون 

.»حضر اللقاء سفير اجلزائر بأبوظبي والوفد املرافق للواء
اللواء شنقريحة واصل زيارته إلى البيان أن   كما أضاف 

توصلت ما  آخر  على  اّطلع  املعرض، حيث  أجنحة   مختلف 
املأهولة غير  األنظمة  مجال  يف  احلديثة  التكنولوجيات   إليه 

.والطائرات دون طيار
ق.و

بومرداس

 ُسّكان قرى برج مَنايل
يعتصمون أمام مقر الِوالية
 اعتصم عشرات املواطنني من قرى مدينة برج منايل، شرقي بومرداس،

.أمام مقر الوالية احتجاجا على النقائص املسجلة باملنطقة
 وطالب احملتجون الذين ينحدرون من القرى النائية للبلدية، كأوالد

 عامر والقنانة، بتدخل والي بومرداس من أجل إنصافهم وتوفير أبسط
 ضروريات العيش الكرمي يف مقدمتها املاء الشروب وربط منازلهم بغاز

 املدينة، خاصة أن املنطقة تشهد موجة برد قارس خالل فصل الشتاء،
 باإلضافة إلى توفير النقل املدرسي لفلذات أكبادهم، الذين يضطرون وفق

.قول احملتجني إلى قطع عدة كيلومترات يوميا لبلوغ مقاعد الدراسة
سميرة مزاري

 بيَن صرخَتيِن..
!َمشــروع

قبَل تسعٍة وأرَبعنَي سنًة 
من اآلن، َصدَح صوٌت عاٍل 

داِته  يف اجَلزائر، لتِصَل َتردُّ
إلى أرجاِء الَعالِم أجمع: 

رنا! َفكانت - بَحٍق  َلقْد َقرَّ
- َصرخًة إيذاًنا ِببروِز َفجٍر 
َجديٍد بعَد َلياِلي اجَلزاِئر 
الَعصيَبِة، ِبدايَة َمرحلٍة 
لشعٍب ُيريُد أن َيلعَب مع 

ُع  الِكباِر، صوٌت ألّمٍة َتّتطلَّ
ياِدّي  للِقيام بدوِرها الرِّ

ا يف ُمناٍخ َدوليٍّ  ا َودولّيً إقليمّيً
َلم َيكْن عاِداًل وال ُمتواِزًنا- 

آنذاك. 
اريُخ، وإن  الّيوم، َيتكّرُر التَّ

اْختلَف يف َتفاصيِله، وَتداَخل 
رت  يف ُجزئّياِته، وَتغيَّ
وَم، ليَس  ُشخوُصه؛ اليَّ

الهّواري ُبومدين َمن يصرُخ؛ 
بل هَي صرخُة َشعٍب من 

ُدها  ٍة َجديدٍة، ُتسِّ ُجمهوريَّ
دولُة امُلؤّسسات الّتي ال 
ُسلطاَن ِفيها إاّل ُسلطاَن 

الَقانوِن، وال ِميزاَن إاّل ِميزاَن 
العدِل، ال َكراهيَة وال ُظلَم. 

عيَف وُتراِفق  دولٌة َتِمي الضَّ
َل الَقوّي.  امُلباِدَر، ومتنُع َتغوُّ

ليَس يف الّداخِل فحسب؛ 
فِنضاُل اجَلزاِئريني َيتدُّ 

أيًضا إلى أصقاِع الَعالم؛ فكَما 
كانت َصرخُة األمِس ضدَّ 

اإلمبريالّيِة الَعاملّية، ها هَي 
ظاِم  صرخُة الّيوَم ِضّد النِّ

الَعامليِّ اجَلديد، نظاٌم يعتِدي 
على الَكرامِة اإلنسانّيِة يف 
ِفلسطني، وَيهِضُم حقوَق 

حراِء الَغربّية آخَر  الصَّ
ُمستعَمرٍة يف أفريقّيا، َيهِدم 
يقراطيِة  األوطاَن باسِم الدِّ

وُحقوِق األقِلّيات، كَما هي 
احَلاُل يف الِعراق وُسوريا 

والَيمني وِليبيا.
وَم ال َيختِلُف على األمس؛  اليَّ

ني  َفِمن رغبِة اجَلزائريِّ
يف ُمارسِة سياَدِتهم على 

َبلِدهم وَثرواِتهم، إلى 
ِنضالهم من أجِل ُمارسِة 

إرادِتهم وُحقهم يف احُلرّيِة 
يقراطية. ِمن  والدِّ

لِم الَعامليِّ  ُمقاومِتهم للظُّ
الّناجِم عن استغالِل ثرواِت 

الَعالِم الَثالِث واملطالبِة 
بعالٍم أكثَر عداًل وأقلَّ ُظلما، 

إلى ُمقاومِتهم امُلخّططاِت 
الّدولّية اجَلديدِة الَهاِدفة 

عوب بحّجة  إلى َتفتيِت الشُّ
اإلرهاب أو تَت عنواِن َنشِر 

الّديقراطية.
نَي  بنَي َصرخِة اجَلزائريِّ
ذاَت الـ 24 فيفري 1971 

وَصرخِتهم ذاَت 22 فبراير 
1919، َمشروُع ُجمهورّيٍة 
َجديدة، دولٍة َحديثة، 

َجزائر َجديدٍة؛ وِتلُكم رسالٌة 
الُبدَّ ِمن ِقراءِتها بإمعان!

إلى إلى 11 مارس المقبل مارس المقبل
ُد أجَل الّتسجيل في دورة فيفري ُد أجَل الّتسجيل في دورة فيفريوزارة الّتكوين الِمهنّي ُتمدِّ   وزارة الّتكوين الِمهنّي ُتمدِّ

 أعلنت وزارة التكوين والتعليم املهنيني، يوم أمس، عن متديد فترة التسجيالت إلى غاية 1 مارس، لتمكني الشباب
.الراغبني يف االلتحاق مبؤسسات التكوين والتعليم املهنيني من التسجيل واالستفادة من تكوين مهني

 هذا، ودامت عملية التسجيالت بالنسبة إلى دورة فيفري 2020 شهرا ونصف الشهر، حيث انطلقت يف 05 جانفي
 املاضي وتواصلت إلى غاية 15 فيفري اجلاري. ويأتي قرار متديد التسجيالت لتمكني كل من له رغبة يف مزاولة تكوين

.مهني من االستفادة منه واحلصول على مهنة، بحسب ما أوردته الوزارة الوصية
ق.و

 حسم نادي مولودية اجلزائر قمة الداربي العاصمي أمام غريه
 التقليدي اتاد العاصمة بهدف دون رد جاء يف الدقيقة 62 من عمر

 املباراة عن طريق املهاجم فريوي، وهو الفوز الذي يعزز العميد مكانته
 يف وصافة الترتيب العام، فيما خسر االتاد ثالث نقاط أخرى تنقص

 .من حظوظه يف لعب األدوار األولى هذا املوسم

 فرجة كبيرة في المدرجات صنعها األنصار
 ونال جمهور الفريقني العالمة الكاملة يف هذه املباراة بعد أن صنعوا

 لوحات رائعة يف مدرجات ملعب 5 جويلية األوملبي ليستعيد الداربي
 نكهته الضائعة بعد سوء تسيير الرابطة يف مرحلة الذهاب الذي جعل
.اجلمهور الكروي يفقد مباراة كبيرة بعد رفض االتاد خوض اللقاء

وليد كويني

  الشناوة وأوالد البهجةالشناوة وأوالد البهجة
يبدعون في المدرجاتيبدعون في المدرجات



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 
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