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»أخبار الوطن« تزوُر عاِئلَته بأوالد سيدي امليهوب 

بـــــن عــدة ابراهيـــم.. 
قصـة شهيــد مــن غليــزان

 شهيُد الواجب الَوطنّي »بن عدة ابراهيم«.. بطُل غليزان ترّبى وترعرع يف بلدية 
حّد الشكالة بأقصى اجلنوب الشرقي للوالية، واستقر بعدها ببلدية أوالد سيدي 

امليهوب )جديوية( رفقة عائلته التي هربت - وقتذاك - من بطش اجلماعات 
اإلرهابية، جماعات شاء القدر أن يحبط عمَلها ابُنها البار ابراهيم!

02
احتياال بكوِنها  وَصفها 

وزيـُر الّصناعـة يفصُل في ملّف 
مصانـِع تركيــب السيــارات 

أطلق وزير الصناعة رصاصة الرحمة على مصانع تركيب السيارات، واصفا إياها بأنها 
مصانع احتيال بدال من أن تكون مشاريعا حقيقية، وهو ما يتسق وتصريحات تبون 

السابقة عن ملف تركيب السيارات.

الرابطة احملترفة الثانية

09
قسنطينة

ُمكتتبــو )عدل 2( 
يّتهمون مسؤوليـن 

بعرقلِة الَمشاريع
10

ورقلة
أَهالـــي الّقصــر 
الَعتيــق ُمهــّدُدون 

بالمـــوت ردًمــا
11

املسيلة
تخصيـُص 4 مالييـر 
دينار للتكّفل بذوي 
االحتياجاِت الَخاصة

الرؤســـاء يهــــددون الرؤســـاء يهــــددون 
بمقاطعـة الجولة الـبمقاطعـة الجولة الـ2020

»باسكال بونيفاس« يف ُمواجهِة »برنار هنري ليفي«.. أو

 ِعندمــا يتحــــول الكـــذُب 
إلى معيار للتمّيز والمصداقية 

  عرفت الثقافة الفرنسية بقدرتها على 
اإلبداع، خاصة يف املجال الفكري ويف حقول 
علوم اإلنسان واملجتمع بشكل عام. ومن بني 
جتليات إبداعها، قدرة العقل الفرنسي على 

إنتاج املفاهيم واملناهج والنظريات. ومن 
بني املفاهيم التي ارتبطت بالثقافة واللغة 

الفرنسية، مفهوم » امُلثقف«. وعادة ما يؤرخ 
لذلك بحادثة » ألفريد دريفوس«، وهو 

ضابط فرنسي من أصٍل يهودي ُحكم عليه 
يف باريس سنة 1894 بالّنفي إلى غويانا 

س لصالح أملانيا. بتهمة الّتجسُّ

الدكتور : مصطفى كيحل 	23

َمرضـى الّسرطـان في الجزائـر.. 
المـــوت مّرتيـــــنالمـــوت مّرتيـــــن!!  

 الّنائُب عبد القادر عبد العالي: الّنائُب عبد القادر عبد العالي:  5050 % من الُمصابين بالَجنوب يموتون! % من الُمصابين بالَجنوب يموتون!

ة، قلة الّتأطير ونقُص الَمراكز  ندرة األدويَّ

 90 % مــن األطفــال 
الَمرضـــى دوَن أِسـّرة 

 1500 حالـــة 
إصابـة جديــدة 
بالّسرطــان لدى 
األطفـال سنويـا 

05-04



02
أخبار السياسة

بهدف تحقيق التزامات الّرئيس

د أّن الحكومَة تؤدي  قوجيل ُيؤكِّ
مهاَمها فـي مرحلٍة َمصيرّية
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صفية  نسناس
علنية  جلسة  افتتاح  خالل  قوجيل،  وأوضح 
خصصت لعرض الوزير األول عبد العزيز جراد 
األمة  مجلس  أعضاء  أمام  احلكومة  مخّطَط 
احلكومة  عمل  مخطط  عرض  أن  ملناقشته، 

 94 للمادة  طبقا  يأتي  املجلس  أعضاء  على 
والنظام   16/12 العضوي  والقانون  الدستور  من 

الداخلي ملجلس األمة.
شرع،  قد  جراد  العزيز  عبد  األول  الوزير  وكان 
يوم أمس، يف عرض مخطط عمل حكومته أمام 

املصادقة  عقب  وذلك  األمة،  مجلس  أعضاء 
الشعبي  املجلس  نواب  أغلبية  قبل  من  عليه 

الوطني يوم اخلميس املنقضي.

أصدرت رئاسة اجلمهورية،أمس السبت، بياًنا 
منصات  ومختلف  اإلعالم  وسائل  فيه  ذكرت 
ذات  األخبار  كل  بأن  االجتماعي  التواصل 
الطابع البروتوكولي أو املتعلقة يف جانبها اخلاص 
من  حصرًيا  تستقى  اجلمهورية  رئيس  بنشاط 
عبر  أو  اجلمهورية،  الرسمي برئاسة  مصدرها 

بيانات تنشر عن طريق وكالة األنباء اجلزائرية.
االلتزام  عدم  أن  اجلمهورية  رئاسة  بيان  وأكد 
متعمًدا  إخالاًل  يعتبر  آنًفا  إليه  املشار  بالبيان 
األخبار  نشر  يف  وإمعاًنا  املهنة،  بأخالقيات 
لها  الباثة  اجلهة  تتحمل  والكاذبة  املضللة 

مسؤوليتها الكاملة.

و سبق لرئاسة اجلمهورية أن حذرت، يف بيان 
نشر  من   ، املاضي  ديسمبر   28 يف  صدر  لها 
غير  من  بالرئاسة  اخلاصة  الرسمية  املعلومات 

مصادرها.
عّمــــار  قـــردود

يحّل أمير دولة قطر الشيخ متيم بن حمد آل ثاني 
يوم 24 فيفري اجلاري باجلزائر ، يف زيارة رسمية 
املجيد  عبد  اجلمهورية  رئيس  خاللها  سيلتقي 

تبون.
القطري  ضيفه  مع  تبون  الرئيس  وسيتناول 
املشاريع  وتنشيط  الثنائي  التعاون  آليات  تفعيل 

الصناعة  قطاعات  يف  القطرية  االستثمارية 
يف  األوضاع  بحث  إلى  باإلضافة  والسياحة، 
حلل  واإلقليمية  الدولية  املساعي  إطار  يف  ليبيا 

النزاع فيها.
عّمـــــار قـــردود

أطلق وزير الصناعة رصاصة الرحمة على مصانع 
مصانع  بأنها  إياها  واصفا  السيارات،  تركيب 
احتيال بدال من أن تكون مشاريعا حقيقية، وهو 
ملف  عن  السابقة  تبون  وتصريحات  يتسق  ما 

تركيب السيارات.
علي،  آيت  فرحات  واملناجم  الصناعة  وزير  رّد 
على هامش عرض مخطط عمل احلكومة على 
مجلس األمة على أسئلة الصحفيني بخصوص 

إن  بالقول  السيارات،  تركيب  مصانع  مصير 
وليست  احتيال  السيارات  تركيب  “مصانع 

مشاريعا حقيقية”.
الوزير  قال  املصانع،  هذه  عمال  مصير  وعن 
“نستطيع إيجاد فرص تشغيل لهؤالء العمال يف 

أطر أجنع وحقيقية”.
ق.و

 6.11 بـ  عجزا  للجزائر  التجاري  امليزان  سجل 
 4.53 مقابل   2019 سنة  خالل  دوالر  مليار 

مليار دوالر سنة 2018. 
الدراسات  ملديرية  املؤقتة  البيانات  وأبرزت 
الصادرات  أن  للجمارك  التابعة  واالستشراف 
اجلزائرية بلغت 35.82 مليار دوالر خالل سنة 
2019 مقابل 41.79 مليار دوالر صدرتها خالل 
بانخفاض قدره )14.29-(  2018 ، أي  سنة 

باملائة.
دوالر  مليار   41.93 بلغت  فقد  الواردات،  أما 
بذلك  مسجلة،  دوالر  مليار   46.33 مقابل 
ووفقا  باملائة.   )-9.49( نسبته  انخفاضا 
يف  اجلزائرية  الصادرات  فإن  نفسها،  للبيانات 
 85.43 بنسبة  الواردات  فاتورة  غطت   2019

باملائة مقابل 90.22 باملائة يف 2018.
صادرات  من  األسد  حصة  احملروقات  ونالت 
اإلجمالي  احلجم  من  باملائة   92.80 بـ  البالد 
مليار   33.24 بـــ  قدرت  حيث  للصادرات، 
دوالر مقابل 38.87 مليار دوالر خالل 2018 ، 
وهو ما يعني تسجيل تراجع بنسبة )14.84-( 

باملائة.
احملروقات،  خارج  بالصادرات  يتعلق  وفيما 
مليار   2.58 تتجاوز  لم  حيث  هامشية  فتبقى 
احلجم  من  7.2باملائة  ميثل  ما  وهو  دوالر 
اإلجمالي للصادرات مقابل 2.92 مليار دوالر، 
خالل  باملائة   )-11.8( قدره  بانخفاض  أي 

الفترة نفسها.

احملروقات  خارج  املسجلة  الصادرات  وتتكون 
 1.95 بقيمة  املصنعة  نصف  املواد  من  أساسا 
مليار دوالر )مقابل 2.33 مليار دوالر( متراجعة 
الغذائية  املواد  وكذا  باملائة،   )-6.21( بنسبة 
373 مليون  407.86 مليون دوالر )مقابل  بـــ 
والعتاد  باملائة   )+9.12( قدره  بارتفاع  دوالر( 
)مقابل  دوالر  مليون   82.97 بــــ  الصناعي 
 -( نسبته  بانخفاض  دوالر(  مليون   90.1

7.92( باملائة.

ئيُس  ِفرنسا الّزبون الرَّ
ن األّول ني امُلموِّ والصِّ

حتتفظ  للجزائر،  التجاريني  الشركاء  وبخصوص 
فرنسا مبكانتها كأول بلد زبون للجزائر كما حتتفظ 
الصني مبكانتها كأول ممون. وخالل سنة 2019، 
 50.85 للجزائر  األوائل  اخلمسة  الزبائن  مثل 

باملائة من الصادرات اجلزائرية.
للبالد  زبون  كأول  مرتبتها  على  فرنسا  حتافظ 
من  باملائة   14.11( دوالر  مليار   5.05 بنحو 
للصادرات اجلزائرية(، مسجلة  املبلغ اإلجمالي 
ارتفاعا طفيفا قدره )0.52+( باملائة تليها إيطاليا 
بـــ 4.62 مليار دوالر )12.9( باملائة واسبانيا 
بـــ 3.99مليار دوالر )11.15( باملائة وبريطانيا 
العظمى بــ 2.29 مليار دوالر )6.42( باملائة. 

وأج / ق.و

أمس  يوم  جراد،  العزيز  عبد  األول  الوزير  قال 
حكومته  عمل  مخطط  إن  باجلزائر،  السبت 
برؤية  الوطني  إعادة بعث االقتصاد  إلى  يسعى 
املمارسات  مع  تامة  قطيعة  يجسدان  ونهج 
البشرية  التنمية  على  يقوم  حيث  السابقة، 

واالنتقال الطاقوي والتحول الرقمي.
عمل  مخطط  عرض  يف  األول  الوزير  وشرع 
األمة، يف جلسة  أعضاء مجلس  أمام  احلكومة 
صالح  بالنيابة  املجلس  رئيس  ترأسها  علنية 
الدستور،  من   94 للمادة  طبقا  وذلك  قوجيل، 

حيث خصصت لعرض مخطط عمل احلكومة 
تاله مناقشة عامة ليفسح املجال اليوم أمام الوزير 
األول للرد على استفسارات وانشغاالت أعضاء 
إصدار الئحة حول  ليتم  للبرملان،  العليا  الغرفة 

املخطط.
مصادقة  على  حاز  الذي  املخطط  هذا  وتضمن 
خمسة  الوطني  الشعبي  املجلس  نواب  أغلبية 
منط  باعتماد  احلكومة  اقتراح  تناولت  فصول، 
والشفافية،  بالصرامة  يتسم  للحكم  جديد 
املنظومة  إصالح  على  النمط  هذا  ويرتكز 
وأخلقة  االنتخابات،  لتنظيم  التشريعية 
تسيير  وأمناط  تنظيم  وإصالح  العامة  احلياة 
الكاملة  املمارسة  تناول  كما  وفروعها.  الدولة 
والتجديد  املالي  واإلصالح  واحلريات  للحقوق 
اقتصادية  مقاربة  إلى  إضافة  االقتصادي، 
جانب  وإلى  التشغيل.  وترقية  البطالة  ملكافحة 
مخطط  من  الثالث  الفصل  خصص  ذلك، 
والسياسة  البشرية  للتنمية  احلكومة  عمل 
بعنوان  الرابع  الفصل  جاء  بينما  االجتماعية، 
واستباقية،  نشطة  خارجية  سياسة  أجل  من 
والدفاع  األمن  تعزيز  اخلامس  الفصل  وتضمن 

الوطنيني.
صفية  نسناس

تبون  املجيد  عبد  اجلمهورية  رئيس  ُيشرف 
بنادي  األمم  بقصر  األحد،  اليوم  صباح   ،
بوالة  احلكومة  لقاء  افتتاح  على  الصنوبر، 
اإلثنني  غد  إلى  اللقاء  وسيتواصل  اجلمهورية 
وذلك مبشاركة رؤساء املجالس الشعبية الوالئية 

ورؤساء البلديات.
عنه  أعلن  أن  سبق  )الذي  اللقاء  هذا  ويعد 
احلكومة  بني  نوعه  من  األول  الوزراء(  مجلس 
بعد  يأتي  والذي  اجلمهورية،  ووالة  اجلديدة 
رئيس  أجراها  التي  املوسعة  األخيرة  احلركة 
الوالة.  سلك  يف  تبون  املجيد  عبد  اجلمهورية 
الرسمي  الناطق  االتصال  وزير  أكد  وقد 
للحكومة عمار بلحيمر ، اخلميس املاضي، يف 
الشعبي  املجلس  به يف  أدلى  مقتضب  تصريح 
الذي  اللقاء  يركز  أن  املرتقب  من  أنه  الوطني 
جديدة«  جزائر  أجل  »من  شعار  حتت  ينظم 

على ست ورشات كبرى، وهي » نوعية حياة 
حوكمة  نحو  االقتصادي،  العقار  املواطن، 
احلضري،  التوسع  يف  ومتحكمة  متجددة 
والذكاء  الرقمنة  الطرق،  عبر  واألمن  احلركية 

اجلماعي«. 
عامة  توجيهات  تبون  الرئيس  يقدم  أن  ويتوقع 
الشعبية  املجالس  رؤساء  إلى  وحتى  للوالة 
وزراء  من  عدد  أداء  سيكون  حيث  البلدية، 
كما  احملك،  على  جراد  العزيز  عبد  حكومة 
أن والة اجلمهورية احملتفظ بهم واملعينني اجلدد 

سيكونون حتت مجهر التقييم.
لالتفاق  اجلمهورية  والة  للقاء  السلطة  وتسارع 
والتي  املقبلة،  املرحلة  تسير  آليات  على 
ملفات،  عدة  ملناقشة  حتديات  عدة  تعترضها 
للبالد،  واالقتصادي  املالي  الوضع  أبرزها 
وكذا واقع التنمية يف اجلزائر العميقة واملناطق 

احلدودية.
وكان رئيس اجلمهورية قد أمر، خالل اجتماع 
اجلاري،  فيفري  الـ3  االثنني  املنعقد  الوزراء 
احلكومة باتخاذ إجراءات للقضاء على الفوارق 
الواليات  بني  املوجود  واالختالل  التنموية 
واجلنوبية  العليا  الهضاب  وواليات  الشمالية 
والريفية  احلضرية  املناطق  بني  وكذلك   ،
واجلبلية، وتوفير لها كافة اخلدمات الضرورية.

كما حّث رئيس اجلمهورية الوالة على وجوب 
يعيش  التي  الظل  ملناطق  شامل  مسح  إجراء 
فيها املواطنون احملرومون ، وشّدد بالقول: »إنني 
يكون  بأن  ابدأ  أقبل  لن  املواطن،  واقع  أعيش 
هناك مواطن من الدرجة األولى وآخر من درجة 
ثانية أو ثالثة ، بل يجب أن متتد ثمار التنمية 

إلى جميع اجلهات وإلى جميع املواطنني«.
عّمـــــــار قــــردود

رئاسة الجمهورية تؤّكد:
ئاسة ل ُتستقى إّل من مصدٍر َرسمي  أخبار الرِّ

أميُر َقطر في الجزائر في 24 
فيفري الَجاري

وصفها بكوِنها احتياًل
َوزير الّصناعة يفصل في ِملّف 

َمصانع تركيب الّسيارات 

الصادرات انهارت بـ )-14( بالمائة
الِميزان التجاري ُيسّجُل عجزا
 بــ 6 مليار في 2019

قال صالح قوجيل رئيس مجلس األمة بالنيابة، يوم أمس السبت، إن حكومة الوزير األول عبد 
العزيز جراد تؤدي مهامها يف مرحلة مصيرية وصعبة ، بهدف حتقيق التزامات رئيس اجلمهورية.

عقب عرضه على مجلس األمة
جراد: ُمخّطط عمِل الحكومة يهدُف إلى الَقطيعة 

مع الّنظام الّسابق

رهاٌن على التنمّيِة في عّز األزمة القتصادية
6 ورشاٍت ُكبرى تجمع الحكومِة بالوّلة
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الحدث

»أخبــار الوطــن« تــزور عائلـــة الشهيـــد »أخبــار الوطــن« تــزور عائلـــة الشهيـــد 
بــأوالد سيــدي الميهــوب فـــي غليــزانبــأوالد سيــدي الميهــوب فـــي غليــزان

  بن عدة ابراهيم قصة شهيد أحبط عمال إرهابيا بتيمياوين

ب.أمني /غليزان
اجلنــدي ابراهيــم اختــاره القــدر أن ميــوت شــهيدا ويدفــع 
بروحــه الطاهــرة يف ســبيل هــذا الوطــن العزيــز منقــذا عشــرات 
اجلنــود مــن املــوت بعــد أن فضــل االستشــهاد ومواجهــة 
مبنطقــة  اجليــش  مفــرزة  يفّجــر  أن  أراد  الــذي  االنتحــاري 
تيمياويــن بببــرج باجــي مختــار، لكنــه اصطــدم بجنــدي 

ــدة ». ــن ع ــم ب ــمه » ابراهي اس
والــدة الشــهيد ابراهيــم اســتقبلتنا ببيتهــا املتواضــع جــدا 
وكانــت برفقــة جدتــه التــي ظلــت مبتســمة تخفــي بهــا 
ــد هلل  ــا : احلم ــت لن ــث قال ــى حي ــزن واألس ــن احل ــرا م كثي
ابننــا استشــهد يف ســبيل الوطــن ويف ســبيل اهلل وحلــق بجــده 
الشــهيد فهــذا الشــبل مــن ذاك األســد » ، تتنهــد طويــا 
ــن  ــل يوم ــي قب ــي كلمن ــت » إبن ــا وقال ــل كام ــم تسترس ث
مــن استشــهاده وقــال لــي هــل توجهــت للبنــك فقــد تركــت 
لــك مبلغــا ماليــا لقضــاء حاجيــات املنــزل » وهنــا ذكــرت لنــا 
الوالــدة املفجوعــة بــأن ابراهيــم هــو املعيــل الوحيــد للعائلــة وال 

ــه. ــن دون ــة م ــل  العائل ــخص يعي ــد أي ش يوج
ــد 1996  ــن موالي ــم م ــي ابراهي ــب الوطن ــهيد الواج   ش

ببلديــة أوالد ســيدي امليهــوب هــو االبــن األكبــر لعائلــة  فقيــرة 
ــا  ــه أم ــرك  يف كفالت ــام 2015  و ت ــده  ع ــويف  وال ــيطة  ت و بس
و أختــن،  انضــم علــى إثرهــا إلــى صفــوف اجليــش الشــعبي 
ــزن  ــرة وح ــرة كبي ــه وبحس ــول والدت ــنة 2016 تق ــي س الوطن
ــش  ــوف اجلي ــرط يف صف ــب أن ينخ ــي كان يح ــق :« ابن عمي
ــه  ــاه وطن ــي اجت ــه الوطن ــة واجب ــر وتأدي ــة اجلزائ ــي حلماي الوطن
..و رغــم أننــا كنــا بحاجــة ماســة الــى مؤنســنا  اال أنــه  أصــر 
علــى االلتحــاق باجليــش وكل مــا كان يتقاضــاه مــن أجــرة كان 
ــة   ــي لتلبي ــا لنفســه ويســلمنا الباق يحتفــظ بجــزء بســيط منه
جميــع احتياجاتنــا  الــى أن تــويف واحلمــد هلل عــاش بطــا 

ــات شــهيدا«. وم
و تابعــت  األم احلزينــة بنبــرة منخفضة ال نكاد نســمعها   
ــي  ــي لب ــول ل ــهر ويق ــال كل ش ــي امل ــث ل ــي كان يبع : » إبن
حاجيــات العائلــة والباقــي اجمعيــه مــن أجــل تهيئــة البيــت 
اآليــل لانهيــار » وطلــب مــرة أن ال أنــام بالغرفــة املنهــار 
ســقفها وكان يتخــوف مــن انهيارهــا التــام وأن أمــوت وأتركــه 
ــن  ــى أن م ــو وأبق ــوت ه ــدف أن مي ــاءت الص ــن ش ــا لك يتيم

ــة » . ــة ميت ــه حي ورائ

  تشييع جثمانه في جنازة مهيبة  تشييع جثمانه في جنازة مهيبة 
حضرها آالف المواطنين حضرها آالف المواطنين 

  وّدعــت جمــوع غفيــرة مــن املواطنــن الذيــن قدمــوا مــن 
مختلــف بلديــات الواليــة الشــهيد البطــل بــن عــدة ابراهيــم يف 
ــي  ــة الت ــا الســلطات العســكرية واملدني ــة حضرته ــازة مهيب جن
قمــت واجــب التعــازي واملواســاة لعائلتــه املفجوعــة وتســلميها 
ــة  ــل عملي ــه قب ــى جثت ــا عل ــذي كان ملفوف ــي ال ــم الوطن العل

الدفــن .
ــازة  ــر واضحــا جــدا علــى كل مــن حضــر اجلن ــدا التأث وب
ملا  قدمــه الشــهيد مــن تضحيــة يف ســبيل أن ينعــم وطنــه 
ــرة التــي ألقاهــا ممثــل  باألمــن واإلســتقرار لتكــون الكلمــة املؤث
اجليــش الوطنــي أثنــاء جنــازة الشــهيد شــهادة حيــة ملــا قــام بــه 
ــه أرواح عشــرات  ــي أنقــذ مــن خال ــم مــن عمــل بطول ابراهي
اجلنــود الذيــن كانــوا داخــل املفــرزة بتيمياويــن واملرابطــن علــى 

ــة مالــي . ــر مــع دول حــدود اجلزائ

 شنقريحة يمنح  الشهيد شنقريحة يمنح  الشهيد
 وسام الشجاعة  وسام الشجاعة 

منــح اللــواء ســعيد شــنقريحة، رئيــس أركان اجليــش 
الوطنــي الشــعبي بالنيابــة، وســام الشــجاعة للشــهيد البطــل بــن 
عــدة ابراهيــم، عرفانــا وتقديــرا لقيــادة اجليــش الوطنــي الشــعبي 

ــر. ــه اجلزائ للتضحيــات التــي قدمهــا الشــهيد يف ســبيل وطن
ونــوه اللــواء بشــجاعة ويقظــة أفــراد اجليــش الوطنــي 
الشــعبي يف التصــدي للمحاولــة اإلرهابيــة االخيــرة بتيمياويــن 
احلدوديــة، مؤكــدا أن الــرد علــى مثــل هــذه احملــاوالت »اجلبانــة 
واليائســة« ســيكون »قويــا وحاســما بقــوة الســاح والقانــون«.

 رئيس الجمهورية يعزي عائلة  رئيس الجمهورية يعزي عائلة 
الشهيد ويأمر بترحيلها إلى سكن الئق الشهيد ويأمر بترحيلها إلى سكن الئق 

ــالة  ــون، برس ــد تب ــد املجي ــة، عب ــس اجلمهوري ــث رئي بع
إلــى عائلــة شــهيد عمليــة تيمياويــن. وأشــرف املستشــار 
بالعمــل اجلمعــوي، بلخضــر  املُكلــف  برئاســة اجلمهوريــة 
ــيلم  ــل وتس ــى ترحي ــزان عل ــة غلي ــي والي ــة وال ــى، رفق عيس
قبــل  مــن  املســتلزمات  مبختلــف  مجهــز  ســكن  مفاتيــح 
ــب  ــهيد الواج ــة ش ــى عائل ــكرية إل ــة والعس ــلطات املدني الس

ــم. ــدة ابراهي ــن ع ــي ب الوطن

ــة  ــى عائل ــزاء إل ــب الع ــى واج ــر عيس ــدم بلخض ــا ق كم
ــم ســلم ألمــه رســالة شــخصية  ــن عــدة، ث ــم ب ــد إبراهي الفقي

ــون. ــد تب ــد املجي ــة، عب ــس اجلمهوري ــا رئي ــث به بع
امتنــان  اجلمهورية، عــن  رئيــس  عبــر مستشــار  كمــا 
ــي وروح  ــري للموقــف البطول ــة والشــعب اجلزائ ــة اجلزائري الدول
ــن.  ــن الوط ــذود ع ــا الشــهيد يف ال ــى به ــي حتل املســؤولية الت

الجهات الرسمية تعزي العائلة الجهات الرسمية تعزي العائلة 
رئيس األركان بالنيابة:رئيس األركان بالنيابة:

ــن  ــة م ــجاعته ويقظ ــن بش ــم  متك ــدة ابراهي ــن ع ــهيد ب الش
إفشــال احملاولــة اإلجراميــة اليائســة وإنقــاذ زمائــه ومفرزتــه ، هــذا 
البطــل الــذي ســار عــن نهــج أســافنا امليامــن مــن شــهداء ثورتنــا 
ــة  ــه باســمي اخلــاص وباســم كاف ــه وذوي ــدة، وأجــدد ألهل املجي
مســتخدمي اجليــش الشــعبي تعازينــا القلبيــة اخلالصــة ، ســائلن 
املولــى العلــي القديــر أن يتغمــد روحــه الزكيــة بثــواب أهــل اجلنــة 
وأن يجمعــه باألنبيــاء واملرســلن يف ريــاض اخللــد والنعيــم ، وأن 
ــر والســلوان . نحــن فخــورون بهــذا العمــل  ــا جميعــا الصب يلهمن

البطولــي وندعــو لاقتــداء بــه ..
نصيرة براهيمي والي والية غليزان :نصيرة براهيمي والي والية غليزان :

أترحــم علــى الــروح الطاهــرة لهــذا البطــل فخــر الواليــة 
واجلزائــر عامــة ملــا قــام بــه مــن عمــل بطولــي أثبــت للعالــم كلــه 
ــش الشــعبي يف التصــدي لإلرهــاب، وســأكون  ــاءة اجلي ــوة وكف ق
بــإذن اهلل مــع العائلــة ولــن نتركهــا وحيــدة يف مصابهــا اجللــل ولــن 
ننســاها وســنعمل املســتحيل لتلبيــة كل حاجياتهــا وكل مــا هــي 
بحاجــة إليــه ألنهــا وببســاطة قدمــت لنــا شــهيدا بــات رمــزا مــن 

رمــوز اجليــش الشــعبي يف الدفــاع والــذود عــن وطنــه » . 
 محمد مختاري رئيس المجلس محمد مختاري رئيس المجلس

 الشعبي الوالئي بغليزان : الشعبي الوالئي بغليزان :
ــه  ــة بأن ــذه املناســبة األليم ــه يف ه ــا يســعني أن أقول  م
يعجــز اللســان عــن وصــف تضحيــات شــهداء الواجــب 
الوطنــي وبينهــم ابراهيــم البطــل  ابــن غليــزان الــذي نفتخــر 
بــه وبتضحياتــه يف ســبيل الوطــن كيــف ال وهــو الــذي 
ضحــى بروحــه الزكيــة مــن أجــل الدفــاع عــن مفرزتــه 
التــي تضــم عشــرات اجلنــود ولــوال وقفتــه لــكان عــدد 
الشــهداء أكبــر بكثيــر و نســأل اهلل القديــر أن يتغمــد شــهيدنا 
ابراهيــم  بواســع رحمتــه و يســكنه فســيح جناتــه  و أن يلهــم 

ــر و الســلوان .«  ــه الصب ذوي

 تبكي بحسرة والدموع تسبق كلماتها المتقطعة » ولدي مات شهيدا من أجل الوطن وقدم نفسه فداء للجزائر، تحيا الجزائر تحيا الجزائر .. «

 هكذا استقبلتنا والدة الشهيد البطل ابراهيم بن عدة ابن بلدية أوالد سيدي 
امليهوب يف والية غليزان الذي استشهد وهو يحاول التصدي لسيارة ملغمة 

حاولت اقتحام مفرزة للجيش مبنطقة تيمياوين ببرج باجي مختار.
شهيد الواجب الوطني »بن عدة ابراهيم« تربى وترعرع يف بلدية حد الشكالة 
بأقصى اجلنوب الشرقي للوالية واستقر بعدها ببلدية أوالد سيدي امليهوب 

)جديوية ( رفقة عائلته التي هربت وقتها من بطش اجلماعات اإلرهابية 
التي كانت تطوق املنطقة وخوفا من تعرضها ملكروه من قبل اجلماعات 
املتطرفة التي كانت ال تفّرق بني الصغير والكبير واملدني والعسكري ..
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المراكز تعاني ضغطا والمواعيد »لمن استطاع إليها سبيال«

ُندرة األدوّية َترهن حياَة 50 ألف مصاٍب بالّسرطان 
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صفية  نسناس
رغم األرقام الصادمة الصادرة عن وزارة الصحة وإصالح املستشفيات مؤخرا، والتي 
تكشف عن إصابة 50 ألف شخص بالسرطان سنويا يف اجلزائر، متوقعًة أن يصل 
أنواع  أكثر  أن  إلى  مشيرة   ،2025 سنة  آفاق  حالة  ألف   61 إلى  احلاالت  عدد 
القولون والرئة، أما عند النساء فسرطان  السرطان انتشارا عند الرجال هو سرطان 

الثدي والرحم.

60 ملياَر دوالر سنوًيا وُمعاناة املرضى مستمرة!

وتباعد  تأخر  اجلزائر من  السرطان يف  يعانيه مرضى  ما  اجلميع  لدى  معلوما  بات 
بات  الندرة، حيث  إلى  والتي حتولت  لهم  املوجهة  األدوية  تارة، ونقص  املواعيد 

تصريحات  لتزيد  اخلارج،  من  معارفهم  بواسطة  جلبها  على  مجبرين  املرضى 
املسؤولني، أبرزها التصريح األخير لوزير الصحة وإصالح املستشفيات عبد الرحمان 
بن بوزيد، حيث كشف عن عجز اجلزائر ضمان شراء األدوية اخلاصة بالسرطان 
تليق  ال  البرملان  نواب  اعتبرها  حيث  »زوبعة«،  أثارت  التي  التصريحات  وهي 

باملسؤول األول عن قطاع الصحة، الذي بات باألساس مثقال باملشاكل. 
هذه التصريحات أجبرت الوزير األول عبد العزيز جراد على التعقيب عليها، معتبرا 
الدولة  أن  فيه  يرد  لم  الوزير  أن تصريح  إلى  أُخِرجت عن سياقها«، مشيرا   « أنها 
تعتزم وقف شراء األدوية اخلاصة بالسرطان العتبارات اقتصادية، مؤكدا أن خطابه 
كان موجها للخبراء واألخصائيني خالل امللتقى العلمي الدولي اخلاص بالسرطان، 
بغية حثهم على ضرورة مراعاة معيار املوازنة بني املنفعة الطبية للدواء وجناعة العمل 
الطبي، مؤكدا أن ما يؤكد التزام الدولة بضمان وفرة دائمة للدواء اخلاص بالسرطان 
معاجلة  ومسلتزمات  أدوية  لتوفير  سنويا  دينار  مليار   60 من  أزيد  تخصيصها  هو 
كلفتها  تصل  الدولة  توفرها  التي  السرطان  أدوية  بعض  أن  إلى  مشيرا  السرطان، 

السنوية إلى مليون سنتيم لكل مريض.
هذا، وفتحت 41 مصلحة و77 وحدة للعالج الكيميائي عبر اجلزائر. وبلغ عدد 
بالقطاع  ُمسرعات  و10  العمومي  بالقطاع  ُمسرع   43 باألشعة  للعالج  املُسرعات 
اخلاص، بعد ما كان عددها ال يتجاوز 10 ُمسرعات يف سنة 2013 موجودة بالقطاع 
العمومي فقط.و أكثر أنواع السرطان انتشاًرا يف اجلزائر هي سرطان الثدي والقولون 

واملستقيم والبروستات.

50  % من َمرضى »بيار وماري كوري« قدموا من 
خارج الَعاصمة

أكد نور الدين بطاطا منسق النشاطات الصحية مبركز »بيار وماري كوري« باجلزائر 
العاصمة أنه مت إجراء قرابة 117 ألف فحص طبي متخصص، وأزيد من 19 ألف 
عالج باألشعة سنة 2019 على مستوى املركز ذاته، وهو ما يعني أنه بات يعرف 
يقارب  ما  إن  الوطن، حيث  مناطق  يقصدونه من مختلف  للمرضى  كبيرا  تدفقا 
خارج  من  قدموا  للعالج  اخلاضعني  األشخاص  مجموع  من   %  50 إلى   40

العاصمة، هذا الضغط الذي يعرفه يقابله نقص محسوس يف املساعدين الطبيني 
القليل،  األشعة  يف  املختصني  التقنني  عدد  جانب  إلى  واإلنعاش،  التخدير  يف 
كما قال املتحدث إن مواعيد العالج باألشعة ليست مفتوحة للمرضى القادمني 
من الواليات التي متلك مراكز مكافحة السرطان وهي محدودة للمقيمني باجلزائر 

العاصمة وتيبازة وبومرداس.

»مافيا الدواء« َترهُن حياَة مرضى الّسرطان يف 
اجلزائر

جهته،  من  اخلواص،  للصيادلة  الوطنية  اجلمعية  رئيس  نائب  كرمي  مرغمي  قال 
إن اجلزائر تسجل ندرة يف قائمة األدوية املوجهة لألطفال واألدوية املوجهة ملرضى 
السرطان، والسبب يف ذلك يعود إلى احتكار السلع من طرف املستوردين، مرجعا 
األمر إلى املمارسات غير األخالقية وغير القانونية التي ينتهجها بعض املستوردين 
واملوزعني الذين قاموا باحتكار الكميات املستوردة وعدم طرحها يف السوق، فيما 

قال إنه ابتزاز للصيادلة.

أوضح عبد العالي عبد القادر النائب البرملاني 
يف  تامنراست،  والية  عن 
الوطن«،  لــ«أخبار  تصريح 
التشخيص  تأخر  أن 
نصف  بحياة  يودي 
بالسرطان  املصابني 
حيث  باجلنوب، 
عملية  تأخر  إن 
والتي  التشخيص 
األولى  املرحلة  تعد 
العالج  رحلة  يف 
وخيمة  آثار  لها  الطويلة 
على حالة املصاب. وأوعز 
عدم  إلى  السبب  املتحدث 
مراكز  على  اجلنوبية  املناطق  توفر 
للتشخيص أو ملكافحة مرض السرطان الذي 
يعرف انتشاًرا متزايًدا باعتبار أن املنطقة ملوثة 
إشعاعًيا خاصة رقان بوالية أدرار،إال مؤخًرا، 
متخصصة  مراكز جديدة   4 تسليم  مت  حيث 
الوادي  من  كل  يف  السرطان  عالج  يف 

 2019 فيفري  يف  واألغواط  وبشار  وأدرار 
ومسرعي العالج يف كل من مستشفى ورقلة 
لتعزيز  بتمنراست  العسكري  واملستشفى 

العالج باألشعة.
التي  الكبيرة  املعاناة  أن  القادر  عبد  ذكر  و 
السرطان  مرضى  من  اجلنوب  سكان  يعرفها 
تعد مشكلة مستعصية، بسبب انعدام مراكز 
التشخيص املبكر عن السرطان، وحتى إن مت 
املريض  فإن  اإلصابة  تشخيص  أو  الكشف 
لن يتمكن من تلقي العالج واملتابعة الطبية 
املناطق  سكان  غالبية  أن  باعتبار  الالزمة، 
الفئات  ومن  اجتماعًيا  مؤمنني  غير  اجلنوبية 
مصاريف  دفع  من  تتمكن  ال  التي  املعوزة 

التنقل نحو باقي واليات الشمال.
مرضى  أغلب  أن  إلى  املتحدث  أشار  و 
السرطانات الذين يقطنون بتامنراست عندما 
يجدون  ال  للعالج  العاصمة  إلى  يسافرون 
املالية،  قدراتهم  حملدودية  للمبيت  مكاًنا 
أو  اإلشعاعي  العالج  جللسات  اخلضوع  بعد 

الكيميائي.

أما زناني علي الناشط سياسي بتامنراست، 
الوطن«أنه  لــ«أخبار  تصريح  يف  أكد  فقد 
خاصة  مراكز  إنشاء  الضروري  من  »بات 
مبكافحة السرطان يف كل من واليتي متنراست 
وتندوف باعتبارهما من أكثر املناطق اجلنوبية 
التي تسجل على مستواها ارتفاًعا متزايًدا يف 
البحوث  أثبتت  حيث  بالسرطان،  اإلصابة 
يف  اإلصابات  ارتفاع  وراء  األسباب  أول  أن 

هذه املناطق كونها مشبعة باإلشعاعات التي 
التي جعلت  تعود إلى احلقبة االستعمارية، 
لتجاربها،  حقاًل  اجلزائر  صحراء  فرنسا  فيها 
طبيعية  كوارث   - اآلن  حد  إلى   - مخلفة 
املنطقة  سكان  على  تظهر  آثراها  مازالت 
رأسها  على  خطيرة،  صحية  تداعيات  يف 

اإلصابة بالسرطان.
عّمــــار قـــردود

وسط  خطيرا  تناميا  السرطان  مرض  يعرف 
املجتمع اجليجلي وذلك بعد إحصاء عدد معتبر 
من اإلصابات بهذا املرض الفتاك كل سنة، ما 
دفع اجلمعيات املهتمة تدق ناقوس اخلطر حيث 
قبلهم  من  قدمت  التي  اإلحصائيات  كشفت 

والتي تبقى غير رسمية عن تسجيل ما يزيد عن 
يف  الوالية  مستوى  على  سرطان  حالة   5000
آخر 3 سنوات، وهو رقم مرعب وكبير ليؤكدوا 
لنا أن املرض منتشر بكثرة لدى الشباب مقارنة 
بالفئات األخرى، مطالبني بالتكفل الالزم بهم 

الضرورية  التكفل  وذلك يف ظل غياب وسائل 
مستوى  على  األشعة  قسم  فتح  رغم  محليا، 
إلى  انتشاره  الوالئي مرجعني سبب  املستشفى 
توسع القاعدة الصناعية وسط النسيج العمراني 

على غرار محطة أشواط.

السلطات  قابلتها  واملخيفة  املذهلة  األرقام  هذه 
وقف  والذي  السرطان،  ملعاجلة  مركز  بإنشاء 
ونحن  إذ  حالته؛  على  الوطن«  »أخبار  طاقم 
انتباهنا  شدَّ  وأقسامه  غرفه  بني  نتجول 
جتد  حيث  الغرف،  تشهده  الذي  االكتظاظ 
زد  ومرافقيهم يف غرفة جد صغيرة،  5 مرضى 

على ذلك غياب التكفل الالزم من قبل الطاقم 
يعانون  أنهم  املرضى  جل  لنا  أكد  إذ  الطبي؛ 
زادهم  وما  الصحي،  التكفل  وغياب  اإلهمال 
مسكنات  خاصة  األدوية،  غياب  هو  تذمرا 
حالة  يف  كان  مريض  إلى  لنا  ليشروا  اآلالم، 
رهيبة  آالم  من  يعاني  كان  حيث  خطيرة  جد 

وصعوبة يف التنفس، ورغم صراخه الذي كان 
يهز املكان لم يتدخل أي فرد من الطاقم الطبي 
من أجل إسعافه أو حتى تركيب جهاز التنفس 

االصطناعي له.
سهام عاشور

 الصبر بداية الشفاء، هي العبارة التي ال تكاد تغادر شفاه مرضى السرطان الذين قرروا التسلح بها ملجابهة املرض الذي ينخر أجسادهم الهزيلة، زادهم أملا العالج الكيماوي 
ق املرض  تارة ونظرات الشفقة من احمليطني بهم، والتي تتفحصهم بأعني ثاقبة تريد أن تكشف معاناتهم أكثر، فاملعركة واحدة بالنسبة إليهم، فال يختلف نوع األلم وال يفرِّ

بني أنثى وذكر يف تساقط الشعر بعد العالج الكيميائي، وخوفهم واحد من مصير مشابه يتوقعه معظم املصابني، غير أن ما يفرق بينهم هي الرغبة يف احلياة.

النائب البرلماني عن تامنراست عبد العالي عبد القادر:
وفاُة نصِف الُمصابين بالّسرطان في 

ر الّتشخيص الجنوب بسبب تأخُّ

الن ارتفاعا  تمنراست وتندوف ُتسجِّ
ُمخيفا في عدد اإلصابات 

أرقاٌم مخيَفة في جيجل 

 تكفُّل بداِئيُّ في ظلِّ 
ين غياب ُمختصِّ

 في أمراض الّسرطان

مركز عالج السرطان ومعاناة يومية



فيروز  رحال
مدير  علي  فارح  به  صرح  ما  وحسب 
املستشفى العمومي ببلدية بكارية، فإن عدد 
بالسنوات  مقارنة  مستمر  تزايد  يف  املرضى 
املاضية، حيث سجلت مديرية الصحة بوالية 
 2014 سنة  منذ  مصاب   1200 نحو  تبسة 
خالل  مصابا   214 بعدد   2018 غاية  إلى 
بسرطان  مصابة   80 منها  فقط،   2018 سنة 
الثدي وهو األكثر انتشارا لدى النساء، متبوعا 
الدرقية يف حني  والغدة  الرحم  عنق  بسرطان 
ميثل سرطان الرئة والقفص الصدري السرطان 
بسرطان  متبوعا  الرجال  لدى  شيوعا  األكثر 

القولون.
فقد   ،2019 سنة  يخص  فيما  أما   

 303 بعدد  مصابني   604 نحو  تسجيل  مت 
أن  مضيفا  األخيرة،  األشهر  خالل  مصابني 
حيز  دخلت  باملؤسسة  األورام  طب  وحدة 
الصحي  املرفق  وتعد   ،2015 سنة  اخلدمة 
تتوفر  حيث  احلدودية،  الوالية  بهذه  الوحيد 
على مصلحة للتشريح املرضي أي التأكيد من 
إصابة الشخص بهذا املرض أم ال، من خالل 
املشكوك  العضو  أو  اجلسم  من  عينة  حتليل 
املجال،  فيه حتت تصرف طبيب مختص يف 
العالج  قسم  على  املصلحة  هذه  حتتوي  كما 
الكيميائي ملختلف أنواع السرطان، فضال عن 
توفير املتابعة الصحية الالزمة للمرضى تعمل 
الوالية  أنحاء  كل  يف  املرضى  مرافقة  على 
واليات  نحو  التنقل  وعناء  مشقة  وجتنيبهم 

بهم.  تكفل  أفضل  ضمان  بهدف  أخرى، 
الصحية  اخلدمة  توفير  املدير ضمان  أكد  وقد 
لطب  الوحدة  هذه  مستوى  على  للمرضى 
مختصان  طبيبان  السرطانية:  األورام  وعالج 
على  فضال  نفسي  وطبيب  عامني  أطباء  و4 

فريق شبه طبي مؤهل ومتكامل.
يف  تبسة  والية  يف  املصابني  أمل  ويبقى 
السرطان،  مكافحة  يف  مختص  مركز  فتح 
مجال  يف  نوعية  نقلة  حتقيق  بإمكانه  والذي 
بأنواع مختلفة من  باملرضى املصابني  التكفل 
هذا الداء، وهذا بالنظر إلى الواليات الكبرى 
واخلدمات التي تقدمها املراكز املتخصصة يف 
للتشخيص  املتوفرة  العصرية  التجهيزات  ظل 

والعالج.
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تسجيُل 303 حاالت إصابٍة خالل األشهر األخيرة

1400 مصاب مبرض السرطان بوالية قاملة من ضيق  يعاني نحو 
مساحة مستشفى ابن زهر، والذي توجد به غرفتان فقط لعالج أزيد 
املستشفى  فتح  منذ  تسجيله  مت  بالسرطان  مصاب  مريض   1400 من 
يف سنة 2016، حسبما صرحت به رئيسة جمعية نور األمل ملرضى 
السرطان بقاملة جلريدة »أخبار الوطن«، حيث اشتكى املرضى من ضيق 
منها  الكيماوي  العالج  لتلقي  فقط  غرفتني  على  تتوفر  التي  املصلحة 

ويضطر  للنساء.  واألخرى  للرجال  غرفة 
 30 استيعاب  إلى   - بذلك   - املستشفى 
واحدة  غرفة  داخل  العالج  لتلقي  شخصا 
املرضى  لدى  كبيرا  تذمرا  خّلف  ما  وهو 
من  العديد  تدخل  من  بالرغم  وذويهم، 
اجلمعيات، منها جمعية نور األمل ملرضى 
على  يزال  ما  الوضع  أن  غير  السرطان، 
حديثهم  يف  املرضى  اشتكى  كما  حاله، 
كل  التنقل يف  من  الوطن«  »أخبار  جلريدة 
مرة لتلقي العالج باألشعة إلى والية عنابة 
ظل  يف  اجلامعي،  سينا  ابن  مبستشفى 
مبستشفى  باألشعة  التصوير  جهاز  غياب 
ابن زهر بقاملة، يضاف إلى ما تقّدم ضيق 
التكفل  عملية  ُيأزم  الذي  املستشفى  مقر 
عن  املرضى  عبر  وقد  مريض.   1400 بـ 
حيث  سكانير  جهاز  غياب  من  تذمرهم 
يضطر املرضى إلى االستعانة بالعيادات اخلاصة؛ األمر الذي يكلفهم 
الكثير من األموال التي ال تتوفر عند عامة الناس، حيث يعاني الفقراء 
من اآلالم يف ظل غياب التكفل التام بهم من طرف الدولة. فيما لم 

يطرح املرضى مشكل نقص األدوية بالوالية.
خديجة بن دالي 

مرضى  ملعاجلة  واحة  جمعية  ذكرت 
السرطان بقسنطينة، يف تقريرها السنوي، أّنه 
يرتقب تسجيل 1609 حاالت جديدة ملرض 
السرطان بالوالية، 950 حالة تتعلق بالنساء 

و659 حالة تخص الرجال.
وحسب ما صرح به نائب رئيس اجلمعية 
أحمد زمولي جلريدة »أخبار الوطن«، فإنه ال 
الصحيح  العدد  تقدم  أن  ميكن  توجد مصالح 
احلاالت  إلى  بالنظر  بالوالية  املرض  لهذا 
اجلديدة التي تظهر كل يوما، وهو ما يدعو إلى 

دق ناقوس اخلطر.
قدمته  الذي  اجلمعية  تقرير  وحسب 
ضبطها  مت  التوقعات  هذه  فإن   ،2019 سنة 
بناء  أجريت  متخصصة  دراسة  إلى  بالرجوع 
بإشراف  املعاينات  سجالت  معطيات  على 
مختصني يف مركز عالج السرطان يف سطيف. 
وحسب التقرير املقدم سابقا، فإن سنة 2019 
كانت مفصلية كونها تعد احملطة األخيرة إلمتام 
تبعا  فيها  وسيتم  للسرطان.  الوطني  املخطط 
لذلك تسليم املخطط الوالئي للمرض، وهي 
قاعدة بيانية ستمكن من ضبط كل التفاصيل 

توزيع  وبالتالي  الصحية،  باخلارطة  املتعلقة 
املوارد بشكل صحيح.

هذا، وسجلت قسنطينة ما يقارب 1300 
إصابة جديدة بالسرطان يف الفترة املمتدة بني 
واحة  جمعية  إلى  استنادا  و2018،   2014
والية  وقد سجلت  السرطان.  مرضى  لعالج 
قسنطينة خالل األربع سنوات األخيرة )من 
سنة 2014 إلى غاية سنة 2018( ما يقارب 
1300 حالة جديدة سنويا حيث وصل عدد 
املرضى يف قسنطينة إلى 5179 حالة. وفئويا، 
وقفز  5 مرضى،  نساء بني كل   3 بلغ معدل 
سرطان اجللد إلى املرتبة الثانية يف قائمة أنواع 
السرطان املنتشرة بني النساء، بالرغم من أنه 
لم يكن ضمن األنواع الثالثة املنتشرة خالل 

السنوات األخيرة.
وفق  إعداده  يتم  الذي  التقرير  وكشف   
املخطط  إطار  يف  متخصصة،  بيانات  قاعدة 
عرفت   2017 سنة  أن  للسرطان،  الوالئي 
باملرض،  اإلصابة  نسب  يف  ملحوظا  تناميا 
خصوصا وسط النساء؛ فقد مت تسجيل 866 
ما  حددت  التوقعات  أن  رغم  جديدة،  حالة 

أكثر  هناك  أن  أي  حالة،   742 عن  يزيد  ال 
من 100 حالة غير متوقعة. وحسب السجل 
باديس  ابن  مبستشفى  بالسرطان  اخلاص 
من  امرأة   135.1 فإن  بقسنطينة،  اجلامعي 
خالل  باملرض  أصنب  امرأة  ألف   100 أصل 

 .2017
األكثر  األعضاء  عن  تقرير  وكشف 
إصابة بالسرطان أنها الثدي بالنسبة للنساء، 
واجللد بالنسبة للرجال، بعدما ارتفعت نسب 
فالنساء  السرطان؛  من  النوع  بهذا  اإلصابة 
بنسبة  الثدي  بسرطان  لإلصابة  عرضة  أكثر 
الثانية  املرتبة  يف  يأتي  باملائة،   50 إلى   45
أو  القولون  سرطان  ثم  الدرقية  الغدة  سرطان 
سرطان  فإن  للرجال،  بالنسبة  أما  املستقيم. 
سرطان  يليه  شيوعا،  األكثر  يعد  القولون 
بني  وثيقة  عالقة  هناك  بأن  علما  الرئة، 
اإلصابة باملرض وعاملي الوزن والشيخوخة يف 

وسط سكان قسنطينة.
خديجة بن دالي 

مبرضى  للتكفل  دار  تدشني  بعد 
السرطان بقسنطينة 

إلجناز  تتطلَُّع  »واحة«  جمعية 
مستشفى لألطفال املُصابني بالّسرطان

واحدة  جمعية  مؤخرا،  دشنت، 
لعالج مرضى السرطان »دار واحة« لإليواء 
الواليات  مختلف  من  باملرضى  والتكفل 
منجلي،  بعلي   18 رقم  اجلوارية  بالوحدة 
مربع  متر  آالف   6 مساحة  على  تتربع 
سنتيم،  مليار   60 مبلغ  خصص إلجنازها 
ورجال  احملسنني  من  العديد  بها  تبرع 
جارية  صدقة  لتكون  بالوالية،  األعمال 

لهم ولذويهم.
إقامات   4 واحة«  »دار  وتضم  هذا،   
»يونس«  إقامة  منها  سريرا،   84 تضم 
اخلاصة بأطفال مرضى السرطان وتضم 4 
إقامات تضم فضاءات ثقافية وبيداغوجية 
وهي  النفسي،  للدعم  وفضاء  ومطعما 
التي تتربع  الهياكل  التي عززت من  الدار 
مبرضى  التكفل  مجال  يف  الوالية  عليها 
السرطان، وتعد األولى من نوعها بالوالية 
التي تتكفل باإليواء والعالج بالتنسيق مع 
املستشفى اجلامعي واملؤسسة االستشفائية 
الدار  إقامة  فكرة  مراد. وجاءت  بديدوش 
أعضاء  بها  قام  التي  الدراسة  إلى  بالنظر 

الذي  املبلغ  عن  كشفت  والتي  اجلمعية، 
عالجه  رحلة  يف  السرطان  مريض  يقدمه 
والذي يبلغ 20 مليون سنتيم بني نفقات 
الكيميائي  والعالج  واإلطعام  اإلقامة 
واحد  شهر  نحو  ملدة  باألشعة  العالج  أو 
فقط، يف حني أن املبلغ يتضاعف يف حالة 
العالج بالعيادات اخلاصة، حيث يرتقب 
و582  آالف   5 املرفق  هذا  يستقبل  أن 
شخصا، من بينهم 4 آالف و155 مريضا 
السنتني  خالل  اجلمعية  أبواب  طرقوا 

األخيرتني. 
بني  من  »واحة«  جمعية  وتعتبر 
الوطني  املستوى  الناشطة على  اجلمعيات 
حيث  اخلصوص،  وجه  على  وبقسنطينة 
لفائدة  وحتسيسية  توعوية  حمالت  تسطر 
بالتدخني  تتعلق  املرضى وأخرى  األطفال 
يف الوسط املدرسي وترقية النشاط البدني، 
الصحية  اخلدمات  تغطية  من  ومتكنت 
استفادوا  مريضا،  و464  آالف   4 لنحو 
من 102 اتفاقية تضامن مع مراكز التصوير 
هذا،  الطبية.  التحاليل  ومخابر  باألشعة 
آخر  مشروع  جتسيد  إلى  اجلمعية  وتتطلع 
إلنشاء مستشفى عالج األطفال املصابني 

بالسرطان. 
خديجة بن دالي 

يطبع  الذي  املزري  للوضع  تشخيصا   
التكفل باألطفال املصابني مبرض السرطان 
عدد  أجراها  دراسة  توقعت  اجلزائر،  يف 
 1500 تسجيل   2016 سنة  األطباء  من 
السرطان لدى  حالة إصابة جديدة مبرض 
 90 أن  متوقعني  عام،  كل  يف  الفئة  هذه 
لن  السرطان  مرضى  األطفال  من  باملائة 

يجدوا أسرة للعالج آفاق 2020، يف حال 
استمر الوضع على ما كان عليه، واملتمثل 
يف انعدام ونقص الهياكل وضعف التكفل 
هذا،  الهشة.  الشريحة  بهذه  الطبي 
الدراسة  توقعته  ما  احلالي  الوضع  ويؤكد 
باألطفال  التكفل  كون  االستشرافية؛ 

مرضى السرطان يبقى ُمغيبا!

يضطرون للّتنقل إلى عنابة لتلقى العالج باألشعة 
ُغرفتان فقط لعالج 1400 مريض بالّسرطان بقالمة 

ارتفاع رهيب في عدد اإلصابات بالسرطان بتبسة

حسب تقرير جمعية »واحة« لمرضى السرطان 
َتوُقّعات بتسجيل 1600 حالة َسرطان جديدة بقسنطينة في 2024

بعد تدشين دار للتكفل بمرضى السرطان بقسنطينة 
جمعية »واحة« تتطلَُّع إلنجاز مستشفى 

لألطفال الُمصابين بالّسرطان

بعد تدشين دار للتكفل بمرضى السرطان بقسنطينة 
جمعية »واحة« تتطلَُّع إلنجاز مستشفى 

لألطفال الُمصابين بالّسرطان

تشهد حاالت اإلصابة بمرض السرطان في والية تبسة ارتفاعا وانتشارا جد ملحوظ سنة تلوى األخرى، حيث فاق عدد 
المصابين 600 مريض خالل سنة 2019. هذا ويطالب المرضى بفتح مركز لمكافحة هذا الداء في عاصمة الوالية، حتى 

يتجنبوا عناء التنقل إلى خارج الوالية.
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مرضى بالبليدة يشكون تباعد المواعيد وندرة الدواء 

 الســرطـان ... الــواقــع المـــر
 حينما نذكر السرطان والمرضى المصابين بأورام سرطانية تعود للواجهة صورة حزينة و قاتمة

 ومؤلمة، عن واقع مؤسف من جهة، وصعب مضني ومجهد من جوانب تعددت وتشابكت، وفي المشهد 
العام والصورة السوداوية، نجد أن الحلقة الضائعة و الضعيفة والحائرة التائهة، والضحية األولى

 واألخيرة، هي المريض ومن تبعه وأحاط به من مقربين، خصوصا إن كانت هذه الحلقة هي من جنس 
»امرأة « وطفل صغير، وكذلك إن كان من فئة الضعفاء غير الميسورين المعدمين  والموصوفين 

بـ  »بؤساء األرض «
»أخبار الوطن« استقصت في واقع هذه الشريحة الهزيلة والهشة من المجتمع ، وعادت تحكي

 وتروي تفاصيل وقائعهم، في أرقام و بيانات مرة.

عبد الناصر حمودة 

 المشهد األول ..المرض والمواعيد 
الوهمية

 ، الضائعة  احللقة  و  الطريق  بداية  يف 
يحكي بعض من صادفتهم »أخبار الوطن« 
املوت  و  اخلبيث  املرض  يوميات  عن 
املنتظر، و يتأسفون ملا يجدوه و يقابلهم من 
واقع معقد، بدايته تظهر يف مواعيد العالج 
و  العام  نصف  إلى  أحيانا  تصل  التي  و 
التي  املريضات  إحدى  تروي  و   ، السنة 
التقيناها و قدمت من والية بعيدة بأقصى 
مركز  إدارة  مع  ضربت  أنها  البالد،  شرق 
مكافحة السرطان يف البليدة موعدا إلجراء 
يف  حسبهم  حتدد  باملرض،  خاصة  أشعة 
مدة قادمة متتد إلى 6 أشهر كاملة، وظلت 
تنتظر هي تتألم و حتسب األشهر و األسابيع 
و  املوعد  اقترب  و  الثواني،  و  الساعات  و 
هيأت نفسها للسفر مجددا و حمل نفسها 
بغصة  تفاجأت  لكنها  معها،  ومرضها 
كان  و  الطبيب،  تزور  جعلتها  أصابتها، 
الشك  يقبل  و ال  دقيقا  و  الفحص سريعا 
أو   « باألنيميا  مصابة  أنت   «  ، الريبة  أو 
العالج  و  بالعالج  عليك  و  الدم،  يف  فقر 
ثم العالج ، وسقطت مثلما تسقط أوراق 
و  احليرة  ريح  تقاذفتها  و   ، التوت  أشجار 
وعالجها  مرض،  يتبعه  مرض  الدهشة، 
و  القسمة  يقبل  ال  اخلبيث  ورمها  يف 
املجازفة، و الطبيب أكد لها و نصحها ، ان 
تعالج » االنيميا » أوال ثم ورمها، و ظلت 

على تلك احلال ال تدري ما العمل .

المشهد الثاني .. الدواء 
العلقم  واألشعة الصاعقة 

بأورام  املرضى  يوميات  ثنايا  يف 
إلى  سرطانية، تعترضهم مشاكل تضاف 
أدوية  اقتناء  إشكال  البعيدة،  املواعيد 
غير  أحيانا  و  شق،  يف  األثمان،  باهظة 
متوفرة و مفقودة ، و جتد املرضى يتسارعون 
على اجلمعيات وعلى مغتربني، يتوسلون 
و  حيلة  ال  بأيديهم  ليس  و  اليد  ميدون  و 
وراء  من  بلد  من  بدواء  يوصون  و  حل، 
هذا   ، احمليط  وراء  من  أحيانا  و  البحار 
و  معارف  لديه  و  مقتدرا  ميسورا  ملن كان 
مغتربون يقربونه. أما من كان من الطبقة 
و  يديه  يرفع  اهلل،  فله   ، املعسرة  الهشة 
فله  وأصاب  اجتهد  إن  و   ، املوت  ينتظر 
بهم،  العناية  يف  تخصصت  جمعيات 
أدوات  أو  توفر  متى  الدواء  لهم  و ضمان 
يحتاجونها ، ويف الشق والضفة األخرى، 
باألشعة،  للعالج  يتهيئون  هم  من  جتد 
الذي  العالج  هو  و  الكيميائي،  والعالج 
و  األلم  وسط  يعاني  املريض  من  يجعل 
للنساء و األطفال احلظ السيئ من العالج 
فتجد   ، نفسي  الم  يتبعه  عضوي  ألم   ،

املرضى يختبئون و يحتجبون..

 إنجاز مركز لعالج سرطان 
األطفال قريبا بالبليدة

ينتظر أن تنطلق يف األيام املقبلة أشغال 
بوالية  األطفال  سرطان  عالج  مركز  إجناز 
البليدة الذي خصص له غالف مالي قدره 
مركز  أول  يعتبر  سنتيم حيث  مليار   200

على املستوى الوطني.
جمعية  رئيس  تصريح  وحسب 
ملساعدة مرضى السرطان بالبليدة  »البدر« 
مشروع  فإن  موساوي  مصطفى  الدكتور 
الذي  األطفال  سرطان  عالج  مركز  إجناز 
تشرف عليه جمعيته سيعرف النور قريبا، 
 2015 سنة  إطالقه  مت  املشروع  أن  مضيفا 
أرض  قطعة  من  اجلمعية  استفادت  أين 
مساحتها 3000 متر منحت لها من طرف 
والية البليدة ومن املرتقب أن يضم املشروع 
على قطب للعالج يحتوي على 60 سريرا 
إليواء  سريرا   30 من  اجتماعي  وقطب 
للتربية  القطب  هذا  وسيخصص  األولياء 
والرياضية  الترفيهية  وللنشاطات  والتعليم 
املشروع  هذا  أن  السياق  ذات  يف  مشيرا 
الكبير سيسمح برفع نسبة شفاء األطفال 
املرتبطة  املتأخرة  األعراض  بتوقيف  وذلك 
ظروف  بتحسني  وكذا  العالج  أو  باملرض 
أن  موضحا  واألولياء  األطفال  استقبال 
 200 يفوق  ماليا  غالفا  يتطلب  املشروع 
اجلميع  أمام  مفتوح  واملجال  سنتيم  مليار 
الوطني  املشروع  هذا  يف  بقوة  للمساهمة 

حسب ذات املتحدث.
كما أضاف الدكتور موساوي أن اجلزائر 
جديدة  حالة   2500 من  أكثر  حتصي 
العالج  مراكز  أن  ومبا  األطفال  لسرطان 
فقد  ببالدنا  جدا  قليلة  باألطفال  اخلاصة 
أكبر مركز  الضروري حسبه إجناز  بات من 
يتسنى  حتى  األطفال  سرطان  لعالج 
التي  اخلدمات  من  اإلستفادة  للجميع 
بأخذ  قامت  اجلمعية  أن  مشيرا  يقدمها 
وكندا  لبنان  مثل  بلدان  عدة  من  التجربة 
يف  رائدة  البلدان  هته  تعتبر  وفرنسا حيث 
موضحا  األطفال  سرطان  عالج  مجال 
التقنية،  الدراسة  قيد  يوجد  املشروع  أن 
وزارة  طرف  من  عليه  املوافقة  متت  حيث 
اجلمعية  حتصل  أن  املنتظر  ومن  الصحة 
على رخصة البناء قريبا ومن ثم الشروع يف 
حملة حتسيسية بهدف املساهمة الفعالة يف 

املشروع.
»البدر«  جمعية  تتكفل  لإلشارة 
بدار  بإيواء مرضى السرطان وأوليائهم 
محطة  من  بالقرب  املوجودة  »اإلحسان« 
طاقة  تبلغ  حيث  البليدة  بوسط  القطار 
اإلستيعاب حوالي 70 سريرا ومن املنتظر 
بعد  سرير   100 إلى  النسبة  هاته  رفع 

استفادة اجلمعية من دار ثانية لإليواء.
 

عبداهلل مجبري
مرضى  من  العشرات  كان   بعدما 
والية  قصور  من  العديد  يف  السرطان 
ولوحدهم من  يعانون يف صمت  أدرار، 
وخصوصا  اخلبيث  املرض  هذا  تبعات 
املصابات  النساء  من  الكبيرة  األعداد 
يجهلن  واللواتي  الثدي  بسرطان 
أسبابه وأعراضه، يف ظل غياب تكفل 
والية  يف  املواطنون  حقيقي، استبشر 

األورام  عالج  مركز  بتدشني  أدرار 
السرطانية ودخوله  حيز اخلدمة يف شهر 
أكتوبر الفارط وذلك حلجم  املعاناة التي 
عدم  يف  بداية  املرضى  تواجه  كانت  
اآلتية  التحاليل  وانتظار  املبكر  الكشف 
بالشمال،  املتواجدة  املستشفيات   من 
زيادة على ذلك حتمل عناء رحلتهم يف 
التي  واملصاريف  العالج  عن   البحث 
كانت تثقل كاهل املرضى البسطاء من 
أجل  متابعة العالج الكميائي، حيث 
أمل  بصيص  الوحيد  املركز  هذا  يعد 
افتتاحه  مبجرد  حيث   اجلنوب،  جلهة 
التكفل  ومت  املرضى  عشرات  استقبل 
كانوا  الذين  املسجلني  املرضى  بجميع 
الوالية  وخارج  داخل  العالج  يتابعون 
ببرمجة حصص عالجية من 8 إلى 10 

حاالت مرضى يوميا.
عامر  بوجاوي  الدكتور  وحسب   
بهذا  الصحية  للنشاطات  الفرعي  املدير 
من  بداية  عدد  سجل   املركز  أن  املركز 
من  أكثر  املركز  لنشاط  األول  الثالثي 
حاالت   102 بينها  من  حالة   385

 131 ب  املركز  تكفل  حيث  جديدة،  
أكثر  بينها  من  مزمنة  حالة  يف  مريض 
من 24 حالة بصفة متتالية حتى تسهل 

عملية متابعتهم  يوميا.
احلاالت  أكثر  أن  الدكتور  وأضاف 
انتشارا هي سرطان الثدي ب150 حالة 
جديدة،  حالة   21 اكتشاف  مت  فيما 
حالة  ب47  املستقيم  سرطان  يليها 
بعدها  يأتي  ثم  8 حاالت جديدة  منها 

 8 بينها  من  حالة  ب37  الرئة  سرطان 
مصابة يف  حالة   22 و  حاالت جديدة 
البنكرياس منها 9 حاالت جديدة يليها 
بينها  من  البروستات   سرطان  13حالة 
10 حاالت جديدة ثم 11 حالة مصابة 
حاالت   7 فيها  الرحم  عنق  بسرطان 
جديدة لتبقى 108 حاالت متنوعة بني 

سرطان اجللد والدم .
وأرجع بوجاوي أسباب تفشي هذا 
املواد  إلى  اجلنوبية  الواليات  يف  املرض 
نشاط  جراء  البيئي  والتلوث  املسرطنة 
التدخني  البترولية فضال عن  الشركات 
اإلداري  اجلانب  من  .أما  واملخدرات 
مكافحة  مركز   مدير  فقال  والتسيير 
أن  اهلل  عبد  باهتي  واألورام  السرطان 
العالج  تقريب  على   عازمة  اإلدارة 
وقصور  قرى  يف  للمواطن  املتخصص 
املواطنني  ثقة  أدرار حتى تكسب  والية 
الوقت توعية للمرضى  ويكون يف نفس 
بهذه  إصاباتهم  على  يتسترون  الذين 
معرض  قال يف  اخلبيثة، حيث  األورام 
بعدما  الوطن«  »أخبار  جلريدة  حديثه 

عالج  مبصلحتي  املذكور  املركز  انطلق 
والعالج  باألشعة  السرطانية  األورام 
حتويل  يف  الشروع  سيتم  الكميائي 
مصلحة أمراض الدم إلى املركز كمرحلة 
ثانية، حيث سيمكن هذا من التكفل 
األمراض  وجميع  الدم  سرطان  مبرضى 
توفير  مع  للدم،  فقر  من  به  املتعلقة 

الدواء لهم.

 أما املرحلة الثالثة فسيشرع فعليا يف 
نهاية األسبوع القادم يف ضمان املعاجلة 
مبرافقة  باألشعة يف أسرع وقت، وذلك 
نفس  له  الذي  باتنة  مركز  مع  وتوأمة 
حيث  من  أدرار،  مركز  مع  املواصفات 
التجهيزات التي أشرفت عليهم الشركة 
مركز  مؤطرو  .ويأمل  فاريو  األمريكية 
تفعيل  يف  مستقبال  السرطان  مكافحة 
تنتظر  التي  الباطني  التشريح  مصلحة 
وذلك  بها  اخلاصة  التجهيزات  صفقة 
مستها  التي  التجميد  عملية  بسبب 
الصحة  مدير  أكد  فيما  الفارط  العام 
عن  املركز  رئيس  لسان  على  لعميري 
دفتر  على  كانت  التي  التحفظات  رفع 
الوزارة  ملعب  يف  اآلن  والكرة  الشروط 
واملوافقة،  اإلسراع  عليها  التي  الوصية 
املختص  الطبي  الطاقم  لتواجد  وذلك 
 4 من  يتكون  والذي  املصلحة  بهذه 
واملالحق  املخبريني  فيما   5 إلى  أطباء 
عددهم 12يسيرون مابني املخبر , ومخبر 

التشريح .

يسجل 385 حالة منها 102 حالة جديدة بأدرار 
مركز مكافحة السرطان.. بصيص أمل لمرضى السرطان 
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أخبار السر ايا

قال رئيس مجلس األمة بالنيابة، صالح قوجيل، أمس السبت خالل اجللسة العلنية التي عقدت 
ملناقشة مخطط عمل حكومة عبد العزيز جراد، إن الوزير األول احلالي من مواليد 1954 ورئيس 

اجلمهورية عبد املجيد تبون اختار لبرنامجه اإلنتخابي 54 تعهًدا تيمًنا بتاريخ اندالع الثورة 
التحريرية املظفرة. واعتبر قوجيل أنه رغم أن »ذلك جاء صدفة، إال أنه يحمل مغزى«..! لكن رئيس 

مجلس األمة بالنيابة صالح قوجيل لم يعِط تفاصيل ولم يوضح كنَه املغزى الذي حتدث عنه.

 قفزت جامعة »محمد بوضياف« باملسيلة إلى املرتبة األولى 
وطنيا،  حسب آخر تصنيف عاملي للموقع اإلسباني الشهير 
»ويبومتريكس« املتخصص يف تصنيف اجلامعات العاملية. 

وقفزت اجلامعة ذاتها إلى املرتبة 253 عامليا، وذلك من 
بني 1080 جامعة عاملية شملها التصنيف، حسب املستودع 

املؤسساتي للجامعة. التصنيف العاملي الشهير »ويبومتريكس« 
الصادر خالل شهر فيفري اجلاري يولي أهمية بالغة حلجم 
املقاالت واألبحاث العلمية املودعة، باإلضافة إلى أطروحات 
الدكتوراه واملاجستير، ومختلف املداخالت العلمية املدرجة 

ضمن التظاهرات العلمية الوطنية والدولية التي تنظمها 
اجلامعة. وسبق جلامعة »محمد بوضياف« باملسيلة أن حصدت 
املرتبة الرابعة وطنيا خالل شهر جويلية املنصرم، بعد كل من 

جامعات تلمسان ومستغامن وجامعة قسنطينة1. 

كشف وزير الصناعة فرحات آيت علي أنه تقرر إحلاق 
املؤسسة الوطنية للسيارات الصناعية )snvi( املوجود 
مقرها بالرويبة واملعروفة سابًقا بــ«سوناكوم« مبديرية 

الصناعة العسكرية بوزارة الدفاع الوطني، وذلك 
كمحاولة من احلكومة إلنقاذها من اإلفالس ومن الغلق 
النهائي خاصة وأنها تعتبر مفخرة الصناعة اجلزائرية.

طلب وزير التجارة كمال رزيق، أمس، من املواطنني املشاركة يف محاربة الفساد واملفسدين، حيث 
دعا املواطنني، بحسب منشور أتاحه على صفحته الرسمية على الفايسبوك، للمشاركة يف 

محاربة الفساد، عبر حتديد البلديات التي ما زال احلليب يباع على مستواها بأسعار تتجاوز 
سعره الرسمي 25 دج.

وجاء يف منشور رزيق: »من هو املوزع أو التاجر أو امللبنة التي مازالت خارج الصف؟«، مضيفا ” ومن 
الذين مازالوا يبيعون احلليب بالبيع املشروط أي يجبرك على أخذ شيء مع احلليب املدعم”.
ka�  كما دّعم رزيق منشوره بنشر حسابه إلكتروني إلرسال أي معلومة بخصوص هذه القضية.

mel.rezig@commerce.gov.dz

أصبحت موضة حتويل بعض القاعات 
السينمائية يف اجلزائر، إما إلى محالت 
لبيع التوابل أو قاعات للفنون القتالية 

عادة، كما جرى احلال بالنسبة إلى 
قاعة »شهرزاد« التي حولتها بلدية 
عنابة والتي كانت تعرف سابقا قبل 

االستقالل »سينما الفوكس« وعرفت 
أيضا بتسمية »الفوروم«، كانت وقتها 

مختصة يف عرض األفالم املصرية 
قبل أن يتم حتويلها إلى قاعة للفنون 
القتالية، فمتى تنفض وزارة الثقافة 

الغبار عن قاعات الفن السابع؟ !

المسيلة.. تحفظ ماَء وجه الجزائر

 »الرايــــس«.. »الرايــــس«..

دور الّسينمـــا فــي المـــزاد!

رزيــق يحشــد الّصفــوف 

 يطلـق الرهائن! يطلـق الرهائن!

1954. . شفـرة الّدولة!

»سوناكـــــوم«
ُموّكـــل الّدفـــاع

كشف رئيس عمادة األطباء اجلزائريني، محمد بقاط، أن 
اجلزائريني العائدين من مدينة »ووهان« الصينية سيغادرون مركز 
العزل  الصحي بفندق الرايس يوم غد االثنني،  بعد أن ثبت عدم 

إصابتهم بفيروس كورونا، مشيرا إلى أن التحاليل التي أجريت على 
الطلبة خالل مدة 14 يوما سليمة، حيث قضوا تلك الفترة حتت 

أعني املراقبني الطبيني الذين أجروا التحاليل الطبية الالزمة، والتي 
أثبتت عدم حملهم الفيروس القاتل.



08
أخبار الداخل

 السنة 01 - العدد3 11 -األحد 22 جمادى  الثانية1441  هـ  - 16 فيفري2020م

يف  زطيلي  عمر  أوضح  اإلطار  هذا  ويف 
بلدية  ان  اجلزائرية   االنباء  لوكالة  تصريح 
ضمن  مصنفة  بناية   120 حتصي  القصبة 
اخلانة احلمراء من قبل الهيئة التقنية ملراقبة 
عائلة   1500 مستواها  على  يقطن  البنايات 
تنتظر االستفادة من الترحيل وإعادة اإلسكان 
يف إطار العمليات التي باشرتها والية اجلزائر 
للقضاء على السكن الهش والبنايات اآليلة 

لالنهيار.
قائمة  أن  احمللي  املسؤول  ذات  وأشار 
اخلانة  يف  املصنفة  والدويرات  البنايات 
 350 سابقا  حتصي  كانت  التي  احلمراء 
نحو  عائلة   1000 ترحيل  بعد  تقلص  بناية 
سكنات جديدة تقع عبر بلديات أوالد فايت 

وعني البنيان وغيرها.

اعادة  عمليات  ان  املتحدث  واضاف 
وستتم   « »متواصلة  بالقصبة  االسكان 
تدريجيا, كاشفا عن عملية مماثلة يف غضون 
برنامج  تنفيذ  إطار  يف  وذلك  املقبلة  األيام 
العملية 26 إلعادة اإلسكان والترحيل حيث 

ستستفيد البلدية من حصة جديدة.
أغلب  ترحيل  بعد  أنه  املصدر  وأفاد 
مستوى  على  تقطن  كانت  التي  العائالت 
350 بناية مصنفة يف اخلانة احلمراء بالقصبة 
هذه  إقتحام  مت  الترحيل  من  إستفادوا  الذين 
أنه  مبرزا  الشاغرة بدون وجه حق,  البنايات 
إعطاء  القادمة  الترحيل  عملية  سيتم خالل 
األولوية للعائالت القاطنة بالبنايات املصنفة 
سابقا يف اخلانة احلمراء والتي لم تدرج أبدا 
أغلبيتها  »تقع  و  ترحيل  عملية  أي  ضمن 

التي  العليا  القصبة  مستوى  على  الساحقة 
سيتم التركيز عليها«.

من جهة أخرى ذكر املصدر أنه مت إحصاء 
حوالي 1500 عائلة يف إطار السكن الهش مت 

دراسة ملفاتها.
و اضاف ذات املسؤول ان  تأخر عمليات 
العريق  القصبة  حي  مستوى  على  الترميم 
يرجع   الى  املخطط الدائم حلفظ واستصالح 
القطاع احملفوظ للقصبة يحد من صالحيات 
عمليات  يف  التدخل  يخولها  وال  البلدية 
والبنايات,  الدويرات  مستوى  على  الترميم 
التي هي ملكيات خاصة أصال, ومينعها من 
أي تدخل, داعيا إلى ضرورة إعادة النظر يف 

هذا القانون.

العاصمة
تجهيز  44 مفترق طرق 
باإلشارات الضوئية الذكية

من املقرر تزويد قريبا 44 مفترق طرق على مستوى اجلزائر 
تنفيذ  إطار  يف  وذلك  الذكية  الضوئية  باإلشارات  العاصمة 

مشروع نظام ضبط حركة املرور واإلنارة العمومية بالعاصمة.
من  األول  الشطر  إطار  يف  ثانية  كحصة  العملية  تعتبر  و 
بالعاصمة  العمومية  واإلنارة  املرور  حركة  نظام ضبط  مشروع 
إنارة  و  اجلزائرية-اإلسبانية »حركية  الشركة  بها  التي كلفت 
باجلزائر العاصمة« دوذلك بعد انتهاء األشغال كمرحلة أولى 
منوذجية على مستوى 22 مفترق آخر والذي من املنتظر دخوله 

حيز اخلدمة قريبا لفك االختناق املروري.
ق.م

بجاية 
 سكان بلدية بوحمزة يطالبون 

بإنجاز عيادة للتوليد
يطالب سكان مختلف قرى بلدية بوحمزة بوالية بجاية، 
من اجلهات املعنية،خاصة مديرية الصحة،بضرورة فتح عيادة 
غلقها  سنوات،ومت  منذ  البلدية  منها  استفادت  التي  التوليد 

ألسباب مجهولة.
يجدون  الذين  السكان  معاناة  من  الوضعية  هذه  زادت 
أنفسهم مجبرين على التنقل إلى املناطق املجاورة، من أجل 
تلقي العالج الالزم.رغم أن السلطات احمللية للبلدية راسلت 
بعض  فتح  أجل  من  سنوات،  عدة  قبل  الوالئية  املصالح 
االستجابة  قصد  البلدية،  مستوى  على  الصحية  الهياكل 
منها،  يعانون  التي  العزلة  من  وإخراجهم  املواطنني  ملطالب 
الوسائل  نقص  بسبب  أبوابها  أغلقت  العيادة  هذه  أن  إال 
املواطنني،  مبشاكل  بالتكفل  تسمح  التي  والبشرية  املادية 
أبوابها  30 سنة خلت، إال أن  إلى  تاريخ إجنازها  حيث يعود 
الفترة، دون أن تقوم السلطات احمللية  ظلت مغلقة طيلة هذه 
بفتحها الستقبال احلوامل، وتخفيف معاناتهن يف التنقل إلى 
البلديات املجاورة، على غرار أقبو وسيدي عيش وتازمالت.
قريبا،  العيادة  هذه  فتح  يتم  أن  يف  املنطقة  سكان  يأمل 
وتدعيمها بالتعداد البشري الالزم والوسائل املادية مستقبال، 

حتى تدخل حيز اخلدمة.
بـــلقاسم.ج

معسكر
140  مليون دج لتجهيز 
المؤسسات التربوية   

استفاد قطاع التربية لوالية معسكر من مبلغ  140  مليون 
وإعادة  التربوية  املؤسسات  من  ملجموعة  االعتبار  إلعادة  دج 

جتهيزه.
  يندرج هذا البرنامج  يف  إطار صندوق الضمان والتضامن 
جتهيز  إلعادة  دج  رصد  42  مليون  م  احملليةحيث  للجماعات 
مجموعة من املدارس االبتدائية يف  حني استفاد الطور املتوسط 
من مبلغ  43  مليون دج إلعادة االعتبار ومبلغ  55  مليون دج 
إلعادة التجهيز.  وحظي  قطاع التربية بالوالية من جهة ثانية 
استيعابه  طاقة  مركزي  لرفع  طابع  ذات  تربوية  مشاريع  بعدة 
وتعويض  املناطق  مختلف  من  التربوية  املؤسسات  وتقريب 
مرافق منجزة بالبناء اجلاهز مبؤسسات جديدة بالبناء الصلب، 
 وفق ذات املصدر.  ويف  هذا الصدد سجلت دراسة إلجناز ثانوية 
جديدة ببلدية تيغنيف لتعويض ثانوية احلاج » لعروسي« املبنية 
بالبناء اجلاهز،  كما سجل مشروع إلجناز ثانوية ببلدية الكرط 
تعفي  أبناء هذه البلدية من التنقل نحوثانويات بلدية معسكر 
متوسطة  إلجناز  دراسة  تسجيل  عن  دراستهم،  فضال  ملزاولة 
تيغنيف.  ببلدية  جديدة  متوسطة  ومشروع  البرج  ببلدية 
من  ايضا  استفادت  معسكر  والية  أن  التربية  مدير   وأضاف 
مشروع إلجناز  13  قسما توسعيا لصالح الطور املتوسط و4  أقسام 
امر  على  جتسيدها  انتظار  يف  الثانوي  التعليم  لفائدة  توسعية 

الواقع  .  

بلدية القصبة أحصت 120 بناية مصنفة في الخانة الحمراء 

1500 عائلة تتنظر الترحيل من 
»دويرات« مهددة باالنهيار

أحصت مصالح بلدية القصبة بالجزائر العاصمة زهاء 1500 عائلة، تقطن على مستوى 120 بناية، مصنفة ضمن القائمة الحمراء تنتظر 
االستفادة من برنامج الترحيل وإعادة اإلسكان لوالية الجزائر.

لبلدية  املهني  التكوين  مركز  احتضن 
اليوم  أشغال  بورمرداس،  والية  شرق  بغلية 
العنب  أصناف  حول  اإلرشادي  التكويني 

التي تتأقلم مع مناخ الوالية.
الفالحية  الغرفة  نظمته  التكويني  اليوم 
املصالح  مديرية  مع  بالتنسيق  لبومرداس 
املثمرة  لالشجار  التقني  واملعهد  الفالحية 
ووجه  املرجة بالعاصمة،  تسالة  والكروم 
بالبلدية، حيث  الناشطني  الفالحني  لفائدة 
مختلف  على  التعرف  من  احلاضرون  متكن 
أصناف العنب التي تتالءم مع مناخ الوالية.

الزراعية  املهندسة  تطرقت  وبدورها 
لألشجار  التقني  املعهد  مستوى  على 
فعاليات  نشطت  التي  زهرة  املثمرة كماش 

اليوم التكويني إلى 98 نوع من العنب، كما 
تعرضت املهندسة  إلى أبرز االختالفات بني 
األسماء،  حيث  من  السيما  األنواع  هذه 
العنب،  حبات  الكرمات،  أوراق  األلوان، 
باإلضافة إلى املناطق التي ينتج بها كل نوع 

من العنب عبر أنحاء العالم.
على  التكويني  اليوم  منشطة  وركزت 
أصناف العنب التي تنجح غراستها يف والية 
بومرداس، إلى جانب العناصر الثالثة الهامة 
العنب  منتوج  زراعة  إجناح  إلى  تؤدي  التي 
وتواجد  والتربة  املناخ  رأسها  على  بالوالية 

املياه.
وقد شهد اليوم التكويني الذي احتضنته 
للفالحني  معتبرا  حضورا  بغلية  بلدية 

الشروحات  استحسنوا  حيث  باملنطقة، 
الوقت  نفس  يف  داعني  لفائدتهم،  املقدمة 
إلى تكثيف مثل هذه األيام التكوينية الهادفة 
املعرفية  القدرات  من  الرفع  إلى  حسبهم 
يف  املشتغلة  العاملة  اليد  وتأهيل  للفالحني 
معدل  من  الرفع  بغية  الفالحي،  املجال 
االنتاج وتنويعه وكذا تطوير القطاع الفالحي 
تشتهر  بومرداس  والية  أن  ويذكر  بالوالية. 
السوق  تغطي  حيث  املائدة،  عنب  بانتاج 
وحتتل  العنب،  أنواع  بأجود  سنويا  الوطنية 
دلس  داود،  سيدي  مثل  الشرقية  البلديات 
وبغلية.. املراتب األولى يف إنتاج هذه املادة 

مقارنة بباقي البلديات بالوالية.
سميرة مزاري

بومرداس 
يوم تكويني حول أصناف العنب

خصصت السلطات احمللية لبلدية قورصو 
غرب والية بومرداس مبلغا ماليا معتبرا يقدر 
تهيئة حي  إلعادة  سنتيم  ماليير   5 بحوالي 

بوضياف بذات البلدية.
وكان والي بومرداس »يحي يحياتن« قد 
أعطى إشارة انطالق مشروع التهيئة باحلي، 
خالل زيارة العمل والتفقد التي قادته، أول 

أمس، إلى بلدية قورصو.
عملية  أسندت  الذي  املشروع  ويشمل 

بالوالية  والتعمير  البناء  مديرية  إلى  تنفيذه 
إلى  باإلضافة  باحلي،  الطرقات  تهيئة  إعادة 
جتديد كل من شبكة املياه الشروب والصرف 

الصحي.
خصص  املشروع  الذي  سيسجل  كما 
االعتبار  إعادة  سنتيم  ماليير   5 مبلغ  له 
للمساحات اخلضراء املتواجدة للحي، وإجناز 
فضاءات للعب بالنسبة لألطفال، وهو األمر 

الذي استحسنه السكان.

بومرداس  والي  وقف  أخرى،  جهة  من 
التي  القاسية  الظروف  على  بختة  بن  بحي 
تتخبط فيها إحدى العائالت الفقيرة باحلي، 
اجتماعيا  سكنا  العائلة  منح  تقرر  حيث 
يحفظ كرامة كرامتها، باإلضافة إلى تزويدها 
ببعض اللوازم األساسية كاألغطية واألفرشة 
والتي  العائلة،  معاناة  من  التخفيف  قصد 

تتكون من 7 أفراد من بينهم معاقني.
سميرة مزاري

بومرداس
5 ماليير سنتيم لتهيئة حي بوضياف بقورصو
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والي قسنطينة يعد  بتسليم أولى الحصص شهر مارس المقبل

مكتتبو عدل 2 يتهمون  مسؤولين 
تنفيذيين  بعرقلة المشاريع

اشتكى العديد من المكتتبين من تماطل بعض المسؤولين التنفيذيين بوالية قسنطينة وعدم تنفيذهم لتعليمات الوالي السابق، وهو 
ما أثر حسبهم على السير الحسن لمختلف المشاريع السكنية في مقدمتها برنامج عدل.

خديجة بن دالي

 جاء ذلك خالل أول خرجة ميدانية 
للوالي اجلديد عبد احلفيد احمد ساسي 
الذي فضل ان تكون لقطاع السكن ملا له 
عرفت  حيث  بالوالية  حساس  وضع  من 
اواخر  يف  االحتجاجات  عديد  األخيرة 
الوالي  السابق. هذا وقد وعد  الوالي  أيام 
مكتتبي عدل 2 بالعمل على تنفيذ الوعود 
السابقة املتعلقة بتسليم أولى احلصص من 
بعض املواقع خالل شهر مارس الداخل، 
املكتتبني حول  تلقى شكاوي بعض  أين 
يعود  التي  والعراقيل  املسجلة  التأخرات 
ذكروا  الذين  املسؤولني  لتقاعس  بعضها 
أنهم رفضوا تنفيذ تعليمات الوالي السابق 
»عبد السميع سعيدون« ما أثر سلبا على 

سير مختلف املشاريع والورشات.
عديد  قسنطينة  والي  عاين  وقد 
كانت  حيث  إجنازها،  اجلاري  املشاريع 
عدل  سكن   6000 مبشروع  البداية 
أين  مراد  ديدوش  ببلدية  الرتبة  مبوقع 
السكنية  البرامج  حول  شروحات  تلقى 
ونسب  القطب  بهذا  الصيغ  مبختلف 
بالتهيئة اخلارجية  اإلجناز خاصة ما تعلق 
وكذا التجهيزات العمومية املرافقة، بينما 
هؤالء  املكتتبني شدد  مع  وخالل حديثه 
من  األولى  الكوطة  توزيع  ضرورة   على 
خالل  سكن   1452 واملقدرة  املوقع  هذا 
الثالثي األول إضافة إلى رفع عدد احلصة 

املزمع توزيعها مع ضرورة رفع وثيرة اإلجناز 
بفرق  باملوقع  العاملة  املقاوالت  دعم  و 
الهدف  حتقيق  استحالة  باعتبار  أخرى 
الرجل  ليأمر  احلالية،  بالوتيرة  املنشود 
عدل  وكالة  مسؤولي  الوالية  يف  األول 
وسونلغاز وباقي املقاوالت االلتزام بالوعد 
واحلرص على التسليم خالل شهر مارس 
مشيرا إلى أنه سيزور املوقع كلما سمحت 
الفرصة من أجل الوقوف على النقائص، 
السكني  القطب  أيضا  املعني  عاين  فيما 
منجلي،  علي  ملدينة  الغربية  بالتوسعة 
البرامج  أين تلقى شروحات عن مختلف 
أشغال  وسير  القطب  بهذا  السكنية 
التهيئة اخلارجية مبا يف ذلك ربطه مبختلف 
الشبكات الضرورية ، حيث أكد مسؤولون 

بوكالة عدل سونلغاز جاهزية موقع 1000 
بينما  مارس،  شهر  نهاية  للتوزيع  سكن 
املواقع  باقي  حول  التصريحات  كانت 
ستكون  بأنها   1500  1500+  +  2000
جاهزة قبل نهاية السنة يف حني سينتهي 
3 أشهر  2000سكن خالل  العمل مبوقع 
بشكل  األمور  جرت  حالة  يف  القادمة 

عادي مع مؤسسة سونلغاز.
عدل  مكتتبي  من  العديد  ونقل  هذا 
قسنطينة،  لوالي  انشغاالتهم  بقسنطينة 
معبرين عن استياءهم من عديد املسؤولني 
على مختلف املستويات ممن عرقلوا مشاريع 
أن بعض  مؤكدين  املواقع،  مبختلف  عدل 
تعليمات  ينفذوا  لم  التنفيذيني  املدراء 

الوالي السابق يف هذا اإلطار.

جديدان  تكوينيان  تخصصان  أُدرج 
التكويني  الدخول  برسم  قسنطينة  بوالية 
بهدف  اجلاري؛  فيفري  بدورة  اخلاص 
تكييف الطلب مع متطلبات سوق الشغل.

مبديرية  التكوين  مصلحة  رئيس  وقال 
سعيد  باملديرية  املهنيني  والتعليم  التكوين 
اجلديدين  التخصصني  هذين  أن  كعوش، 
من  كل  يف  سام  تقني  بتكوين  يتعلقان 
مرشد سياحي محلي وأخصائي يف اآلالت 

وتصميم وإنتاج األدوات.
سيتم فتح هذين التخصصني املوجهني 
من  بكل  الشغل  سوق  متطلبات  لتلبية 

السياحة  يف  املتخصص  الوطني  املعهد 
منجلي،  علي  اجلديدة  باملدينة  الواقع 
اإلنشاءات  يف  املتخصص  الوطني  واملعهد 
اخلروب،  مبنطقة  املتواجد  امليكانيكية 
سنة  منذ  ومت  كعوش.  السيد  ذكر  كما 
تخصصا  عشرين  حوالي  فتح   2017
تركيب  وتقنيني سامني يف  تقنيني  لتكوين 
والشراء  واحلرارية  الكهروضوئية  األلواح 
عبر  وذلك  مبكرة،  طفولة  ومعلم  والتموين 
أشار  ما  وفق  القطاع،  مؤسسات  مختلف 
التخصصات  هذه  وتضاف  املسؤول.  إليه 
املدرجة  األخرى  التخصصات  للعديد 

على  األخيرة،  الثالث  السنوات  خالل 
والطبخ  والفندقة  والتبريد  التركيب  غرار 
فني،  وتصميم  العمومية،  واألشغال 
وتقني سام يف تصميم املساحات اخلضراء، 
وصناعة  جودة  ومراقبة  وبيئة  وسالمة 
هذه  فتح  وساهم  وغيرها.  غذائية  مواد 
التخصصات اجلديدة يف تلبية االحتياجات 
املعبر عنها من طرف الشباب، واملندرجة يف 
إطار مواصلة تطبيق برنامج إصالح التكوين 
مصلحة  رئيس  حسب  املهنيني،  والتعليم 
التكوين مبديرية التكوين والتعليم املهنيني.
ق.م

للمصالح  احمللية  املديرية  لقحت 
الفالحية بوالية خنشلة، 5655 رأس بقر 

ضد دائي احلمى القالعية والكلب.
التابع  احمللي  البيطري  املفتش  أضاف 
العملية  هذه  أن  أوشن  محمد  للمديرية 
إلى غاية منتصف  زالت مستمرة  التي ال 
إلى حد اآلن  القادم، استفاد منها  مارس 
332 مربيا، فيما يخص إعادة التلقيح ضد 
احلمى القالعية، و170 مربيا للبقر يف إطار 
داء  ضد  التلقيح  لعملية  الوطنية  احلملة 

الكلب. وأشار أيضا إلى أن املخبر اجلهوي 
قام  قسنطينة،  والية  باخلروب يف  للبيطرة 
بتزويد املديرية الوالئية للمصالح الفالحية 
لقاح  جرعة  آالف   6 بـ  مؤخرا،  بخنشلة 
إلى  تضاف  القالعية،  احلمى  داء  ضد 
من  املتبقي  املخزون  متثل  جرعة   5500
حملة السنة املاضية، مشيرا إلى أن عدد 
اللقاحات الذي استفادت منه الوالية ضد 
آالف.  أكد   10 إلى  وصل  الكلب،  داء 
تسخير  مت  أنه  بالوالية،  البيطري  املفتش 

لبلوغ  اخلاص  القطاع  من  بيطريا   60
الهدف، وهو تلقيح أزيد من 15 ألف رأس 
والكلب،  القالعية  دائي احلمى  بقر ضد 
السنة  من  األول  الثالثي  نهاية  ”قبل 

اجلارية”.
خنشلة  بوالية  احليوانية  الثروة  تقدر 
من  وأكثر  الغنم،  من  رأس  ألف  بـ433 
رأس  ألف  و16  املاعز،  من  رأس  ألف   73
بقر، حسب ما ورد يف إحصائيات مديرية 

املصالح الفالحية يف نهاية سنة 2019.

قسنطينة 
تخصصان جديدان في التكوين المهني

خنشلة

تلقيح 5600 رأس بقر

خنشلة
سارق بطاريات الهواتف بيد 

األمن  
بأمن  الداخلي  اخلامس  احلضري  عناصر األمن  اوقفت 
القضية  .وقائع  السرقة  يف  مختص  شاب  خنشلة،  والية 
والية  من  املنحدر  الضحية  طرف  من  املقدمة  للشكوي  تعود 
بأمن  الداخلي  اخلامس  احلضري  إلى األمن  البواقي،  أم 
داخل  من  للسرقة  تعرضه  اختصاص  مكان  خنشلة،  والية 
بابار مبدينة  طريق  حي  مستوى  على  بركنها  قام  التي  مركبته 
خنشلة، استهدفت 111 بطارية هاتف نقال من مختلف األنواع 
البحث  بتكثيف  األمن  عناصر  إثرها  على  ليقوم   ، واألحجام 
املتواصلة  األبحاث   ، فيه  املشتبه  توقيف  أجل  من  التحري  و 
للضبطية القضائية باألمن احلضري اخلامس ، مكنت يف ظرف 
العثور عليها  أين مت  املسروقات،  تواجد  وجيز من حتديد مكان 
بحوزة أحد األشخاص على مستوى نهج عباس لغرور املعروف 
من  املصلحة  مقر  إلى  اقتياده  و  توقيفه  ليتم   ، السوافة  بزقاق 
األخير  هذا  صرح  أين   ، التحقيق  إجراءات  استكمال  أجل 
بأن بطاريات الهواتف النقال يجهل مصدرها ، و أنه استلمها 
من قبل شخص يف العقد الثالث من العمر، مسبوق قضائيا، 

ينحدر من مدينة خنشلة، مقابل مبلغ مالي.
نوي سعادي

برامج تكوينية لفائدة المرأة 
الريفية في 5 واليات شرقية

نظمت ادارة دار الفالح ببلدية احلامة بوالية خنشلة دورة 
واليات  من  ريفية  إمرأة   20 من  أكثر  لفائدة  مجانية  تكوينية 
وسوق  خنشلة  البواقي،  أم  باتنة،  تبسة،  غرار  على  الشرق 
أهراس،يهدف الى دمج املرأة الريفية يف عالم اإلدارة الفالحية 

من حيث القروض والتأمينات املصغرة.
التي حضرها  الريفية  للمراة  التكوينية  الدورة  فترة  وخالل 
مدراء الصناديق اجلهوية اخلمسة للواليات املشاركة ، ُنظمت 
 80 من  أكثر  منها  استفاد  موازية  أخرى  ورشات  ثالث  ايضا 
املثمرة، األمراض  فالح، منها ورشة خاصة بغراسة األشجار 
واحللول الضرورية أشرف عليها مهداوي صايف مدير الصندوق 
اجلهوي للتعاون الفالحي لوالية باتنة، وكذا السيد بحري بشير 
رئيس مصلحة مبحافظة الغابات لوالية خنشلة رفقة السيد قادة 
ورشة  تنظيم  عن  فضال  احملافظة.  بذات  مكتب  رئيس  هشام 
خاصة مبربي األبقار وأخرى خاصة بشعبة األشجار املثمرة، من 
تنشيط غريسي جمال الدين وكذا اخلبير بن حديد مصطفى. 
هذا وقد مت باملناسبة إمضاء عقود تأمني مع فالحني ومربي أبقار  
وآخر مع مركز جتميع احلليب التابع لدانون ببلدية بغاي بحضور 
مدير الصندوق اجلهوي للتعاون الفالحي لوالية خنشلة السيد 
احمللي  باملكتب  العملية  هذه  على  أشرف  الذي  مجيد  جبالي 

املتواجد بدار الفالح.
نوي سعادي

سكان حي عوماري بششار 
يطالبون  بمشاريع  التهيئة

باجلهة  الواقع  العزيز  عبد  عوماري  حي  حي  سكان  ناشد 
امتام  يف  باالسراع  املنتدبة   الوالية  مقر  ششار  ملدينة  الغربية 
املدينة  وغاز  املاء  من  الثالثية  بالشبكة  ربط سكناتهم  مشروع 

والكهرباء.
هذا  املشروع املسند ملقاولة االجناز منذ ازيد من سنة لكنه لم 
ينطلق فيه , كما طالبو باجناز مجمع مدرسي البناءهم ’واالنارة 
العمومية , وتهيئة الشوارع واالرصفة, ورفع القمامة التي غزت 
والقطط  للكالب  نرتعل  اصبحت  والتي  احلي  شوارع  اغلب 
الضالة ما اصبح يشكل خطرا على صحة وامن ابناءهم  وهي 
ينتفضون  عدة  احلي  سكان  جعل  ما  متعدد  مشاكل  كلها 
مرات من هذا الوضع الكارثي الذي باحلي  مطالبني السلطات 
باالستجابة ملجمل  للوالية  اجلديد  الوالي  راسهم  وعلي  احمللية 
ومختلف  املواطنني  بني  املساواة  اطار  املرفوعة.يف  اإلنشغاالت 
الضرورية  االحتياجات  يف  االولوية  مراعاة  مع  املدينة  احياء 

للسكان دون تفرقة او متييز
نوي سعادي
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يوسف بن حيزية

يف  األخيرة  هذه  وأصبحت 
ترتيب  و  ترميم  إلى  ماسة  حاجة 
اآلثار  عداد  يف  لكونها  ليس 
وإمنا  فقط،  التاريخية  املعمارية 
يف  املسجلة  التشققات  باعتبار 
على  فعليا  ضررا  تشكل  بعضها 
وعدم  لقدمها  نظرا  واملارة  ساكنيها 
صالحيتها للسكن حسب ما أكده 
بعض املختصني يف املجال املعماري 
لـ«أخبار الوطن«. و أسفرت العديد 
للسقوط  اآليلة  السكنات  هذه  من 
والتي تسببت تسربات مياه الصرف 
أرضيتها، وكذا  انزالق  الصحي يف 

يف  كبيرة  وتصدعات  انشقاقات 
اجلدران الداخلية وحتى اخلارجية.

هذه احلالة أضحت تشكل خطرا 
حتى على مستعملي الطريق املؤدي 
استدعى  كما  املدينة،  سوق  إلى 
ملرتني  املعنية  اجلهات  تدخل 
تدخل  أوالها يف  متثلت  متتاليتني، 
مديرية احلماية املدنية بالوالية بعد 
فيما  املنازل،  بعض  غرف  انهيار 
والوسائل  التجهيز  مديرية  تدخلت 
الوالية  مبصالح  سنوات  قبل  العامة 
لتطبيق قرار هدم بعض السكنات، 
ورفع بقايا الهدم حفاظا على سالمة 

وأمن املارة .
املنازل  طال  الذي  الضرر  ورغم 

، إال أن اجلهات املعنية، ال تتحرك   
الرأس  الفأس على  سوى بعد وقوع 
ويفتقر  سلبيا  موقفها  اعتبر  كما   ،
للشعور باملسؤولية ،متجاهلة قرارات 
التي  والتعمير،  البناء  مديرية  جلان 
الئقة  غير  املساكن  ذات  أن  تؤكد 
أن  عن  فضال  الكرمي،  للعيش 
باحلفاظ  تتعلق  املطروحة  املشاكل 
بعد  بأكملها،  عائالت  على 
يف  بالعيش  مهددة  أصبحت  أن 
الصرف  مياه  خّلفته  وما  العراء، 
الصحي بأساسات بيوتهم ، و يعّد 
املنازل  الوضع خطرا محدقا بسكان 
البيوت  لتهديد  جتاوزه  بل  لوحدهم 

املجاورة .

ورقلة 

قطعة خبز وجبن وجبة تالميذ 
ابتدائية سعد حثية

تفاجأ تالميذ السنة أولى ابتدائي بابتدائية سعد حثية بحي النصر 
اخلفجي بورقلة يف نهاية الفترة الصباحية ليوم اخلميس ، بوجبة هزيلة 
متثلت يف قطعتي خبز و جبنة واحدة ال تغني وال تسمن من جوع ، 
يف الوقت الذي أكد فيه رئيس اجلمهورية عبد املجيد تبون يف إحدى 
األول  الطور  تالميذ  إطعام  ضرورة  على  للصحافة  األخيرة  تدخالته 
املذكورة،  بالتعليمة  يلتزم  ال  مسؤول  كل  ومعاقبة  الساخنة  بالوجبة 
اال ان تعليمته لم جتد آذانا صاغية بابتدائية سعد حثية بحي النصر 

بورقلة.
يوسف بن حيزية

استالم خط السكة الحديدية »تقرت-
حاسي مسعود« نهاية السنة

من املرتقب  استالم مشروع خط السكة احلديدية الرابط بني تقرت 
وحاسي مسعود نهاية العام اجلاري، حيث وصلت نسبة أشغال االجناز 
بـ 60 يف املائة على مسافة تقدر بـ 40 كلم، إضافة إلى استكمال بناء 

املنشئات الفنية وتهيئة األرضية وفتح املمرات.
وينتظر استكمال هذا املشروع احليوي يف اآلجال املشار اليها بعد ما 
شهد تأخر يف وتيرة االجناز بسب بعض العراقيل واملتعلقة مبرور أنابيب 

املؤسسات البترولية ضمن مسار املشروع، مثلما متت اإلشارة اليه.
وكانت أشغال االجناز قد انطلقت سنة 2013 بغالف مالي يقدر 
بـ70 مليار دج برسم البرنامج التكميلي لدعم النمو وأسندت للمجمع 

املؤقت لشركات االجناز املكون من 5 شركات وطنية.
وسيساهم هذا املشروع الهام الذي سيربط فور دخوله حيز اخلدمة 
مدينة تقرت وحاسي مسعود على مسافة 150 كلم بإعطاء ديناميكية 
اجلنوب  مبنطقة  واالجتماعية  االقتصادية  للتنمية  جديدة  وحركية 

الشرقي للبالد.
اجلنوب  مبنطقة  املبرمجة  احلديدية  السكة  مشروع  وبخصوص 
النقل  مديرية  شرعت  فقد  اجلنوب«،  إطار«حلقة  يف  للبالد  الشرقي 
بورقلة يف حتديد مسار املشروع من طرف التقنيني وذلك متهيدا إلطالق 

أشغال االجناز، كما افاد به مدير القطاع، توفيق جدي.
4 خطوط  من  احلديدية  للسكك  الشرقي  اجلنوب  حلقة  وتتألف 
على  والوادي  وورقلة  وغرداية  األغواط  واليات  بني  ما  تربط  رئيسية 
الساعة  يف  كلم   220 وبسرعة  كلم   560 ب  تقدر  إجمالية  مسافة 
بالنسبة لقطارات نقل املسافرين و100 كلم يف الساعة بالنسبة لنقل 
الشبكة  خطوط  بني  والربط  ومد  توسعة  ستضمن  حيث  البضائع 

احلالية.
كما سيشكل املشروع رافعة خللق العديد من فرص الشغل وفك 

العزلة عن عديد املناطق بجنوب البالد، استنادا لذات املصدر.
 ق.م

أدرار

 سكنات ريفية في بلدية شروين 
دون تهيئة 

شروين  ببلدية  الريفية  للسكنات  جتزئة   47 قاطنو  حي  يطالب 
املياه  بشبكات  ربط حيهم  أدرار  والية  تيميمون  اإلدارية  املقاطعة  يف 
رفع  يف  االسراع  و  احلي  وتهيئة  والطرق  والكهرباء  للشرب  الصاحلة 
بقايا اشغال ربط سكناتهم مبشروع الصرف الصحي من خالل اجبار 
أرضية  وتسوية  احلفر  وردم  احلجارة  رفع  على  باالجناز  املكلفة  املقاولة 
الشوارع  قصد فتح مسالك امام اصحاب السيارات والراجلني متهمني 
السلطات بااالمباالة  وعدم االستجابة لنداءاتهم املتكررة ما اجبرهم 
االحياء  من  بكوابل  والكهرباء  انابيب  بواسطة  املياه  جلب  على 
املجاورة  املني هذه املرة االستجابة ملطالبهم بعد استفادة بلديتهم من 
غالف مالي معتبر  فاق ال30مليار سنتيما يف اطار صندوق الضمان 
على  للوقوف  للمسؤولني  دعوة  موجهني  البلديات  بني  ما  والتضامن 

معاناتهم اليومية من مدة طويلة.
عبداهلل مجبري

ماتزال السلطات المحلية بورقلة  تقف موقف المتفرج على حالة عديد السكنات اآليلة لالنهيار على رؤوس قاطنيها بالقصر 
العتيق ، وتهدد حتى عابري السبيل بحيي بني سيسين  وبني إبراهيم بالقرب من سوق الحجر وسط المدينة.

جتري بوالية البّيض عملية تشجير 
على مساحة 565 هكتارا، موزعة على 
بتجسيدها12  كلف  بلديات،  خمس 

مؤسسة بتكثيف الغطاء النباتي..
رئيس  قروج  جديد  وأوضح 
والدراسات  الثروات  تسيير  مصلحة 
التي  العملية  هذه  أن  د،  والبرمجة 
انطلقت نهاية السنة املنقضية، تشمل 
بلديات الكاف حلمر وبوقطب وسيدي 
وُكلفت  والشاللة.  والغاسول  طيفور 
بتجسيدها 12 مؤسسة بهدف تكثيف 
من  واحلماية  والنباتي  الغابي  الغطاء 
عملية  أن  املسؤول  وأضاف  التصحر. 
التشجير شملت إلى حد اآلن، حوالي 
اإلجناز  يف  تقدم  بنسبة  هكتار؛   200
وسيشمل  باملائة.   45 بحوالي  تقدر 
تقع  التي  املناطق  باألخص  املشروع 

اخلاص  الغابي  الشريط  طول  على 
بالسد األخضر.

التي  العملية  لنفس  وُخصص 
القطاعي  البرنامج  إطار  يف  تدخل 
فيما  دينار،  مليون   57 للغابات، 
شهرا،   24 بـ  اإلجناز  آجال  ُحددت 
أنواع  من  عدد  غرس  خاللها  سيتم 
احللبي  الصنوبر  غرار  على  الشجيرات 
والكاليتوس،  والعريش  والسرو 
الزيتون  أشجار  غراسة  إلى  إضافة 
بالفالحني.  اخلاصة  املساحات  عبر 
على  تشجير  إعادة  عملية  جتري  كما 
مساحة تفوق 1.900 هكتار، بغالف 
مالي قدره 104 ماليني دينار عبر سبع 
بلديات، هي بوقطب واخليثر وبريزينة 
وسيدي طيفور والبّيض والكاف حلمر 
اآلن  حد  إلى  مت  وقد  وتوسمولني. 

غراسة مساحة 300 هكتار، والعملية 
الذي  املشروع  من  لالنتهاء  متواصلة 
تشرف عليه املؤسسة اجلهوية للهندسة 

الريفية خالل أجل 36 شهرا.
الغابية  املساحة  تفوق  للتذكير، 
بوالية البّيض 122 ألف هكتار، منها 
تشجير  هكتار  ألف   28 عن  يزيد  ما 
منابت  تشكل  بينما  األخضر،  السد 
ألف   240 تفوق  مساحة  احللفاء 

هكتار.
من  كبير  جزء  يعرف  لإلشارة، 
الرعي  تدهورا بسبب  احللفاء،  منابت 
العشوائي  واحلرث  واملرّكز  العشوائي 
اخلاصة  األراضي  حساب  على 
التي  العوامل  من  وغيرها  باحللفاء، 

أثرت سلبا على هذه املساحات.
ق.م

البّيض
تشجير 565 هكتارا

غرداية
توقع إنتاج  753 ألف قنطار من علف الذرة

ينتظر حصاد محصول تصل كمياته إلى 753 ألف قنطار من علف الذرة، يف إطار احلملة اخلريفية التي أطلقت مبنطقة 
املنيعة 275 كلم جنوب غرداية.

تشتهر  التي  املنيعة،  املنتدبة  الوالية  إقليم  مناطق من  بعدة  الزراعة  تتركز هذه  الفالحية  املصالح   و حسب مديرية 
بتحقيق  الرش احملوري، أعطت مؤشراتها  قوامها 2.150 هكتار حتت  الباطنية، حيث خصصت مساحة  املائية  بثرواتها 
إنتاج »جيد«، بالنظر إلى طبيعة هذه النبتة من صنف احلبوب التي تزرع بالتناوب، عقب حصاد محاصيل احلبوب شهر 

جويلية الفارط، مثلما صرح لـ»وأج«، مدير القطاع.
متتد فترة منو الذرة العلفية بني شهرين وثالثة أشهر، حيث يتم قطعها وفرمها وتعبئتها بطرق آلية، قبل لفها على شكل 
البقر احللوب، وتوجه كميات  املواشي، السيما  لعلف  برباط محكم، وهي موجهة  رزم كبيرة مستديرة احلجم وحزمها 
اإلنتاج املتوقعة من الذرة العلفية بالدرجة األولى، لتلبية الطلب املتزايد على أعالف املواشي املدرة للحليب بوالية غرداية، 

والتي يقدر تعداد رؤوسها بـ 400 رأس من البقر، ولفائدة الواليات املجاورة.
ق.م

السلطات المحلية بورقلة تلتزم الصمت

أهالي القصر العتيق 
مهددون بالموت ردما
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س.بلقاسم

ويقول السكان إن  املشروع من شأنه 
أن يشجعهم على البقاء واالستقرار يف 
أخرى  عائالت  ويشجع   ، املنطقة 
فضلت النزوح إلى املدينة ، كما طالبوا 
املياه  بتوفير  كذلك  احمللية  السلطات 
على  جتبرهم  التي  للشرب  الصاحلة 

لسد حاجيات  املتنقلة  الصهاريج  كراء 
عائالتهم اليومية ومواشيهم .

الوالية عرفت نقصًا  للتذكير، فإن 
منطقة  يف  تقع  كونها  املياه  يف  فادحا 
بانخفاض  تتميز   ، جبلية  جيولوجية 
مشروع  لوال   ، اجلوفية  املياه  منسوب 
القرن يف 2008 الذي منحها اكتفاء يف 
الذي استجلب من عني  املادة احليوية 

صالح على مسافة 700 كلم تقريبا 
مجال  يف  حقق  الذي  اإلجناز  هذا 
املوارد املائية ، بات من الضروري على 
تلتفت النشغاالت سكان   أن   الوالية 
بقنوات  لتزويدهم  متنراست،  قرى 
عزلة  و  احلنفية  جفاف  مشاق  تغنيهم 
أقرب اآلجال  الطريق يف  بتعبيد  البعد 

املمكنة .

غياب المشاريع التنموية جعلهم يعيشون في عزلة 

سكان قرية »تاهيقت«  بتمنراست 
يطالبون بالماء و تعبيد الطريق

ما زالت نحو 80 عائلة بقرية تاهيفت الواقعة شمال شرقي  مقر والية تمنراست بحوالي 80 كلم ، تنتظر 
تحرك السلطات المحلية من أجل تخليصها من شبح العزلة كما طالبوا بتعبيد الطريق الذي يربطهم بالطريق 

الوالئي رقم 17 على مسافة 80كلم .

برج  املنتدبة  الوالية  يف  تتزايد 
كم   800 بنحو  الواقعة  مختار  باجي 
آلخر  حني  من  أدرار  األم  الوالية  عن 
ظاهرةانتشار األوساخ ,ورمي القمامات 
يف الطرق الرئيسية والشوراع وأمام املنازل 
والسكنات حيث بات هذا املنظر العفن 
واملقزز يطبع يوميات املواطن هناك حيث 
الواقع  بهذا  تصدم  وجهك  وليت  ما 
لنفايات  ا  ألكوام  تراكم  من  املعيش 
املنزلية وبرك مائيةملياه الصرف الصحي  
البالوعات  انسداد  جراء  الشوراع  يف 
.ولم يقتصر مشهد رمي األوساخ على 
بل  املستهلكة  املواد  وبقايا  الفضالت  
أمام  اجليفة  احليوانات  رمي  إلى  تعداه 
واألحياء  الطرقات  وسط  السكنات 
على غرار حي األبيض وهوراي بومدين 
والوصل .حيث أن نفوق هذه احليوانات 

يف  وتركها  أوالغنم  املاعز  فصيلة  من 
روائح  منها  تنبعث  صارت  الطريق 
كريهة تشمئز منها األنفس األمر الذي 
بات يشكل تهديدا للساكنة وخصوصا 
منها  بالقرب  يلعبون  الذين  األطفال 
حتى   األوساخ  مظاهر  من  يسلم  .ولم 
مخاطر  درء  أجل  من  أجنز  الذي  السد 
التي  الطوفانية   األمطار  وكوراث 
فضاء  فصار  أحيانا  املنطقة  تصيب 
أنواعها  بكل  القمامة  أنواع  كل  لرمي 
هناك  احمللية  السلطات  مرأى  أمام  وهذا 
الوضعية  إزاء هذه  التي لم حترك ساكنا 
هذا  على  الصارخ  املقرفة,والتعدي 
الهائل  الكم  أدى  وقد  .هذا  املشروع 
واألحياء  الطرقات  يف  األوساخ  لهذه. 
حولها  املاعز  حيوان  انتشار  إلى  املنزلية 
الشوارع  يف  ويجول  يصول  بات  حيث 

والطرقات مع املواطنني جنبا جلنب ممازاد 
احلدودية  املدينة  هذه  وجه  تشويه  يف 
اجتماعيون  ناشطون  عبر  وقد  .هذا 
عن امتعاضهم من هذه الوضعية حيث 
الوجـه  احترام  بضرورة  السكان  طالبوا 
احلضاري للمدينة وعدم تشويهه بذلك 
املخصصة  األماكن  يف  القمامة  بوضع 
للطرقات  احليوانات  إخراج  وعدم  لها 
بضرورة  الوصية  السلطات  فيماطالبوا 
خالل  من  املظاهر  هذه  على  القضاء 
نظافتها  على  واحلرص  الطرقات  تهيئة 
شبكة  وصيانة  النظافة  ملف  .ليبقى 
امللفات  أبرز  من  وتوسيعها  الصرف 
التنفيذية  السلطة  عليها  تراهن  التى 
ممثلة يف والي الوالية املنتدبة واملديريات 
التنفيذية التي لها صلة بهذا املشكل .
عبد اهلل مجبري

يشكي رؤساء اجلمعيات مبختلف 
التهميش  من  صالح  بعني  أنواعها 
اجلهات   جميع  قبل  من  املستمر 
يف  ويأتي   ، تسييرها  على  الوصية 
املجالس  رؤساء  أغلب  األّول   املقام 
يعطون  ال  الذين  البلدية  الشعبية 
منها  اجلهة،  لهاته   الكامل  االهتمام 
لهم  املخصصة  اإلعانات  ضخ  عدم 
امليزانيات  بواسطة  الدولة  طرف  من 
لهم   احملددة  األوقات  يف  املمنوحة 
ويستغلونها يف  منها  يستفيدون  حّتى 
نشاطهم، رغم  تطوير  مضاعفة 
للكثير  املتواصل  امليداني  العمل 
وصلت  التي  املتقدمة  واملراتب  منها  
مبختلف  اجلمعيات   من  الكثير  إليها 
مناطق املدينة، ناهيك عن التوصيات  
التي تبعث بها من حني  والتعليمات 

إلى أخر بل خصصتها الدولة من أجل 
تشجيعها وحتفيزها على تقدمي اخلدمة 
الالزمة يف امليدان سواء كانت رياضية 
العمل  يف  أومتخصصة  أوثقافية 
باملرضى والعمليات  كالتكفل  اخليري 
من  وغيرها  واإلطعام  اجلراحية  
األخرى التي  املعتمدة  اجلمعيات 
املناسبات  يف  نشاطاتها  من  تكثف 
النجاحات  يف  للمساهمة  املختلفة 
على غرار ما يجري يف بعض املناطق 
والواليات األخرى  حيث  حتظى كلها  
بسند كبير من قبل املسؤولني املباشرين 
لها ،بعدما التمسوا النية اخلالصة من 
قبل مسيريها ملواصلة العطاء اإليجابي 
وقد  يف منطقتنا،  يحدث  ما  عكس 
املستمر  التهميش  هذا  أجبر  بل  أدى 
بقّوة  الكثير من املسيرين لها على ترك 

الساحة كليا بسبب عدم القدرة على 
مواصلة العمل وتقدمي اخلدمة ملختلف 
إلى  يتجهون  املجتمع حّتى ال  شرائح 
االجتماعية   اآلفات   بعض   ممارسة 
وأّن  سيما   ، حياتهم  على  اخلطيرة 
الكثير  هالك  وراء  كان  اجلانب  هذا 
من الشباب باملنطقة و اجلهة عموما يف 
سنوات سابقة  واإلحصائيات املوجودة  
تؤكد ذلك ، يف حني جند أن البعض 
ال  األخرى   املعتمدة  اجلمعيات  من 
مبردود  لكن  امليدان  يف  تنشط  زالت 
الشديد  حبهم  من  نابع  جّدا  ضعيف 
النشاط  يفضلون  الذي  لالختصاص 
إذا  خصوصا  بتطويره  ويحلمون   فيه  
توفرت لهم الشروط الضرورية للنجاح 

والعناية الالزمة يف امليدان.
عبد املالك خلضار

الجمعيات تعاني التهميش في عين صالح

برج ياجي مختار
أحياء تتحول إلى مفرغات عمومية

بلدية عين ماضي باألغواط
المستفيدون من 550 قطعة أرض 

يطالبون بإعانات مالية
يطالب املستفيدون من 550 قطع أرض يف إطار التجزئات االجتماعية 
لسكان  احلكومة  بها  وعدت  التي  املالية  اإلعانات  مبنحهم  ماضي  بعني 
لبناء سكنات تنهي معاناتهم يف هذا املجال وتأسف  الهضاب واجلنوب 
هؤالء حلرمانهم من 1000 إعانة مالية التي استفادت منها الوالية مؤخرا 
  2016 منذ  ذلك  ينتظرون  أنهم  رغم  القطع  هذه  من  املستفيدين  لفائدة 
من  مستفيدون  أنهم  بحجة  السكن  صيغ  كل  من  حرمانهم  مت  ،حيث 

قطع أراضي
إعانات  مبنحهم  الهشة  السكنات  قاطنو  طالب  باملوضوع  وعلى صلة 

مالية إلعادة تأهليها ،حيث أصبحت مهدد بالسقوط بسبب قدمها .
من جهة أخرى يطالب السكان بتسريع وتيرة انطالق أشغال  املجمع 
املدرسي الذي استفادت منه البلدية ضمن شريحة 2019 والذي يضم 
مشروع  وكذلك   ، القادم  املوسم  بداية  مع  يكون جاهزا  قسما حتى   12

املسبح البلدي الذي لم تنطلق أشغاله بعد .
ويتساءل السكان عن مصير معهد تكوين األئمة املنجز منذ سنوات 

والذي استهلك غالفا ماليا معتبرا وبقي مغلقا حلد اآلن.
نورين عبدالقادر

الجلفة
300 مليون دينار لبعث التنمية 

ببلدية » القرنيني«
لبعث  دينار  مليون   300 عن  يقل  ال  ما  احمللية  السلطات  خصصت 
مشاريع التنمية احمللية ببلدية القرنيني الواقعة على بعد 80 كلم شمال 

باجللفة، العملية تهدف الى  حتسني اإلطار املعيشي للسكان.
 قال السيد عبد القادر ديبس يف تصريح لـوكالة االنباء اجلزائرية، إن 
الوالية،  والي  التي كان عدد منها محل معاينة من طرف  املشاريع  هذه 
للجماعات  والتضامن  الضمان  صندوق  ضمن  مسجلة  ضيف،  توفيق 
احمللية برسم 2019، مبجموع 12 عملية، وقد رصد لها قرابة 300 مليون 
دينار.من بني املشاريع التي توجد يف طور اإلجناز، تهيئة األحياء وتعبيد 
الطرق داخل النسيح احلضري للمدينة، وتعبيد الطريق الرابط بني بلدية 
القرنيني وعني وسارة على مسافة 10 كيلومترات، حيث يشارف مشروعه 

الذي رصد له غالف مالي بقيمة 70 مليون دينار على االنتهاء.
بالفئة  واالهتمام  بالرياضة  صلة  ذات  ميادين  املشاريع  مست  كما 
الشبانية، حيث ُرصد غالف مالي بقيمة 32 مليون دينار ملشروع تغطية 
البلدية  لشباب  ليسمح  االنتهاء،  على  أشغاله  توشك  البلدي،  امللعب 
الرياضة  وترقية  دعم  إطار  يف  باستغالله  سواء،  حد  على  والرياضيني 
إجناز  لتكملة  دينار  مليون   23 بقيمة  مالي  غالف  ُرصد  كما  اجلوارية، 
الشطر الثالث من مشروع إجناز مقر البلدية، ينتظر أن تكتمل أشغاله يف 

غضون شهر.
م.م

المسيلة
4 ماليير دينار للتكفل بذوي 

االحتياجات  الخاصة
استفاد 6135 شخصا من فئة ذوي االحتياجات اخلاصة من بينهم 
مليار   4.1 بـ  قدر  مببلغ  االجتماعي  الضمان  نفقات  من  معاق   840
االجتماعية  التأمينات  مدير صندوق  به  ما صرح  وذلك حسب  سنتيم 
للعمال األجراء باملسيلة الدكتور بودراع زين الدين ، أين أكد أن صندوق 
املجتمع  من  املهمة  الفئة  هذه  لفائدة  اخلاصة  بالتدابير  يقوم   '' كناص   ''
ُبغية  بهم  التكفل  ظروف  حتسني  مجال  يف  هادفة  استراتيجية  باعتماد 
عصرنة تسيير االداءات املقدمة لهم وإنهاء تنقالتهم املتعبة نحو هياكل 

الصندوق .
وأشار ذات املتحدث أن الصندوق ويف اطار االتفاقيات املبرمة مع ديوان 
األعضاء االصطناعية للمعوقني ولواحقها سيتم من خالل استفادت الفئة 
من األداءات العينية للتأمني على املرض من أجهزة اصطناعية ، بينما 
يستفيد ضحايا حوادث العمل أو األمراض املعترف بطابعها املهني أيضا 
دون إهمالهم هم اآلخرين ، ويف ذات السياق أيضا مت توقيع اتفاقيات مع 
سرور  وبن  وبوسعادة  الوالية  عاصمة  بلديات  عبر  تنشط  جمعيات   03
أيضا لفائدة أطفال ذوي االحتياجات اخلاصة مببلغ قدره 500 دج يوميا 

للطفل الواحد .
صفاء كوثر بوعريسة 
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اتحاد العاصمة

استقالة المـدرب دزيـري مرفوضــة!
اجلديد  املالك  »سيربور«،  شركة  أبدت 
لنادي احتاد العاصمة، متسكها ببالل دزيري 
أعلن،  قد  دزيري  وكان  للفريق  فني  كمدير 
من  الفريق  خروج  بعد  منصبه  من  استقالته 
مضيفه  أمام  خسارته  عقب  اجلزائر،  كأس 
عاشور،  جلول  لكن   0/1 وهران  جمعية 
أكد  »سيربور«،  لشركة  التنفيذي  الرئيس 
دزيري  إلقناع  جهده  قصارى  سيبذل  بأنه 
قدم  »دزيري  وأضاف:  قراره  عن  بالعدول 
يف  العاصمة،  الحتاد  مبقدوره  كان  ما  كل 
يكون  أن  أمتنى  جدا...  صعبة  ظروف 
غضب  حالة  يف  اتخاذه  مت  باالستقالة  قراره 
عاشور  كشف  أخرى،  جهة  من  فقط..«. 
ملكية  نقل  إجراءات  من  االنتهاء  يتوقع  أنه 
يف  »سيربور«،  شركة  إلى  العاصمة  احتاد 
وأوضح  تقدير  أقصى  على  يوما   20 غضون 
النادي  هيكلة  إلعادة  تخطط  »سيربور«  أن 
من جميع اجلوانب، مع االستثمار يف تاريخه 
ال  حقيقيا  سندا  يعدون  »الذين  ومشجعيه 
وذلك لتمكني  مطلقا«،  فيه  التفريط  يجب 
احتاد العاصمة من املنافسة بقوة على األلقاب 

احمللية واإلفريقية...يذكر أن احتاد العاصمة، 
الذي خسر مبارياته األربع األخيرة يف جميع 
املسابقات، تراجع للمركز السابع يف الدوري، 

عن  نقاط  بتسع  متخلفا  نقطة،   24 برصيد 
شباب بلوزداد املتصدر.

محمد.ل 

معنوياتها  بسكرة  احتاد  تشكيلة  رفعت 
أكثر من خالل التأهل إلى الدور ربع النهائي 
أقصت  حيث  اجلمهورية  كأس  منافسة  من 
شباب  احلالي  البطولة  ورائد  اللقب  حامل 
بعاصمة  يقصى  أن  يتوقع  لم  الذي  بلوزداد 
األخيرة  املرتبة  يحتل  فريق  يد  على  الزيبان 
األنصار  أشاد  وقت  يف  الترتيب،  سلم  يف 
يف  الالعبون  به  يقوم  الذي  الكبير  بالعمل 
سبيل إسعاد األنصار رغم الهزات االرتدادية 
بسبب  البسكري  البيت  يشهدها  التي 
اخلسارة تلو األخرى يف البطولة الوطنية ورغم 
ما  بقدر  البساكرة  كثيرا  تهم  ال  الكأس  أن 
تهمهم منافسة البطولة الوطنية التي يريدون 
أشاد  اجلميع  أن  إال  فيها،  البقاء  ضمان 
الذي  بلوزداد  شباب  حساب  على  بانتصار 
سيرفع أكثر املعنويات أكثر ويبشر بأن الفريق 
بوابة  من  أعلنها  التي  انتفاضته  سيواصل 
»السياربي« وقد أكد مسجل الهدف الوحيد 
يف مباراة عادل جعبوط، أن التأهل إلى الدور 

بلوزداد  شباب  حساب  على  النهائي  ربع 
املعنويات  رفع  سبيل  يف  مهما  عامال  يعد 
الوطنية  البطولة  من  القادمة  اللقاءات  قبل 

وأن  واألخير  األول  الفريق  هدف  تعد  التي 
ضمان البقاء هو مشروع االحتاد مقارنة بكأس 

اجلمهورية التي ال تعد من أولوياته.

اتحاد بسكرة

المعنويات تناطح السحاب بعد التألق في الكأس

شباب قسنطينة

خيارات خودة محل انتقاد
انتهت مغامرة شباب قسنطينة يف منافسة كأس اجلمهورية عندما أقصيت التشكيلة 

على يد نظيرتها من وفاق سطيف يف مواجهة كانت تبدو لصالح التشكيلة القسنطينية 
التي بدت أكثر عزمية سيما يف املرحلة األولى ألجل إهداء التأهل التاريخي على حساب 
الوفاق، لكن يبدو أن األخطاء الدفاعية التي يرتكبها أشبال خودة يف كل مرة، أضحت 
عادة غير سليمة بالنسبة لهم حيث متكن الوفاق من العودة من بعيد يف املرحلة الثانية 
مسجال هدفني حاسمني...ومن جهة أخرى أكد الهداف حسني بن عيادة، أن فرحة 
الهدف الذي سجله أمام الوفاق عن طريق مخالفة مباشرة، لم تدم طويال، مبا أن الوفاق 
متكن من التعديل يف بداية الشوط الثاني، إضافة إلى األخطاء الدفاعية التي ارتبكتها 
التشكيلة أدت بها إلى الهاوية سيما على مستوى األخط اخللفي، وتأسف بن عيادة 
عن اإلقصاء املر من الكأس مشيرا أن اجلميع عمل املستحيل من أجل منح األنصار 

فرحة غير مسبوقة منذ بداية املوسم إال أن خبرة الفريق اخلصم وطابع كأس اجلمهورية 
أدى إلى عدم الوصول إلى الهدف املنشود...هذا وقد بدا املدرب خودة جد متذمر 

من اإلقصاء الذي عاد به النادي الرياضي القسنطيني من الهضاب العليا، مشيرا أن 
الالعبني ورغم أخطائهم إال أنهم عملوا املستحيل ألجل العودة بالتأهل، وأشار التقني 
املغترب أن الفريق سيركز اآلن على مشوار البطولة الوطنية ألجل إنهاء املوسم يف مرتبة 
مشرفة، قائال أن الالعبني سيواصلون إسعاد أنصارهم يف مقابالت البطولة ألجل نسيان 

اإلقصاء املر من منافسة كأس اجلمهورية التي ال ترحم حسب تأكيد خودة دائما.

وفاق سطيف

حلــم استعــادة الكــأس 
يقتـرب مـن الحقيقـة

حقق وفاق سطيف، تأهال مثيرا إلى ربع نهائي كأس اجلزائر، بعدما جنح 
يف قلب تأخره إلى فوز بنتيجة 1-2 أمام نظيره شباب قسنطينة، وذلك بفضل 
هدافه املتألق بوصوف الذي قتل طموح السنافر بتسديدة عجز احلارس رحماني 
عن صدها، وكانت تشكيلة شباب قسنطينة قد افتتحت باب التسجيل عن 
طريق حسني بن عيادة يف الدقيقة 41، قبل أن يدرك ماليك توريه، التعادل 

لصالح وفاق سطيف يف الدقيقة 49 وجنح إسحاق بوصوف، يف تسجيل 
الهدف الثاني لصالح وفاق سطيف يف الدقيقة 84 وعرف اللقاء ندية كبيرة 

بني الفريقني، خاصة يف الشوط األول الذي شهد العديد من الفرص، قبل أن 
يتمكن حسني بن عيادة من وضع فريقه يف املقدمة، عبر مخالفة حرة مباشرة 

من على بعد 25 مترا. ويف الشوط الثاني، منح املدرب نبيل الكوكي تعليمات 
لالعبيه بضرورة التقدم إلى األمام، والتواجد بكثافة داخل منطقة العمليات، 

وهو ما أربك دفاع اخلصم الذي تلقى هدفا مباغتا بعد 4 دقائق فقط، عبر 
املهاجم توري وبينما كانت املباراة تلفظ أنفاسها األخيرة، تلقى الشاب إسحاق 

بوصوف متريرة داخل مربع العمليات، من زميله غشة، قبل أن يروض الكرة بطريقة 
جميلة ويطلق صاروخية أرضية زاحفة سكنت الشباك.

نصر حسين داي

اعتداء على الالعبين وآيت 
جـودي يلغــي الحصــة!

قرر مدرب نصر حسني داي عز الدين آيت جودي إلغاء احلصة التدريبية 
التي كانت مبرمجة أول أمس اجلمعة بسبب اعتداء أشباه األنصار على 

الالعبني وحاول بعض أشباه األنصار اإلعتداء على الالعبني باإلضافة إلى 
سرقة هواتفهم النقالة ما دفع باملدرب آيت جودي إللغاء احلصة التدريبية وسط 

استهجان كبير ملا حدث، وهو ما جعل املدرب آيت جودي يتصل باالدارة 
ملطالبتها بتوفير احلماية لالعبني أثناء التدريبات ألن ما حدث غير معقول وال 

يجب أن يتكرر، وشدد على أنه سيبذل كل ما يف وسعه النقاذ سفينة النصرية 
من الغرق.

أهلي البرج

سيناريــــو 2009 
يــــراود الجميـــع

حتلم تشكيلة أهلي البرج بإعادة ملحمة 2009 يف مسابقة كأس اجلمهورية، 
وهذا بعد تألقها يف معقل جمعية عني مليلة،يف ملعب الشهيد الزبير خليفي 
وحاولت إدارة النادي وحتى الطاقم الفني يف احلصص األخيرة، االهتمام 

باجلانب النفسي لالعبني، من خالل دعوتهم إلى نسيان املشاكل التي يعيشها 
النادي، والتفكير فقط يف التحدي الصعب املتبقى يف الكأس ولم ال تكرار 

سيناريو ما فعلته »الكابا« يف سنة 2009 ، عندما بلغت الدور النهائي من هذه 
املسابقة.

إلى ذلك، أكد الرئيس بن حمادي أنه سيسوي قريبا مستحقات أجرتني 
شهريتني، مشيرا أنه سيلتزم بالوعود التي قطعها لالعبني وتأتي هذه التأكيدات 
رغم تهديد الرجل سابقا باالستقالة من منصبه، بسبب اخلالفات احلاصلة بينه 

وبني رئيس النادي الهاوي احلواس رماش. كما قال بن حمادي أيضا إنه جد 
متفائل بنجاح فريقه يف االستحقاقات القادمة.

للمطالبة بتجسيد الوعود

رؤساء الرابطة المحترفة الثانية يهددون 
بمقاطعـــة الجولـــة الــــ20

الثانية،  احملترفة  الرابطة  أندية  رؤساء  هّدد 
يوم  املقررة   20 اجلولة  من  بداية  املنافسة  مبقاطعة 
22 فيفري اجلاري، وطالبوا بضرورة توضيح الرؤية 
أكثر بخصوص املخطط، الذي كان الوزير السابق 
والقاضي  رسمه،  قد  والرياضة  الشباب  لقطاع 
بقسميها  احملترفة  الرابطة  أندية  جميع  باستفادة 
األول والثاني، من عقود »سبونسور« مع شركات 

ومؤسسات وطنية.
قرار  أبرز  كان  املنافسة،  مبقاطعة  التلويح 
أفضى إليه االجتماع الذي انعقد مؤخرا، بفندق 
»األوملبيك« باجلزائر العاصمة، والذي حضره 12 
أهلي  ممثل  وكذا  الثانية،  الرابطة  ألندية  رئيسا 
مراد  داي  حسني  لنصر  ونظيره  بوزناد  نذير  البرج 
حللو عن الرابطة األولى، وقد ارتكز النقاش على 
النوادي  استفادة  مطلب  وجتديد  التمويل،  قضية 
احملترفة من عقود »رعاية« تبرم مع شركات وطنية، 
وتعميم هذا اإلجراء على جميع الفرق دون حصره 
األولى،  احملترفة  الرابطة  من  األندية  بعض  يف 
الوزير  طاولة  على  طرح  قد  كان  املطلب  هذا  ألن 
قائمة  ضبط  قد  كان   والذي  برناوي،  السابق 
للتكفل  اقترحها  التي  الوطنية  للشركات  أولية 
بتمويل النوادي، يف شكل صفقات »سبونسور«، 
موحدة  كحصة  سنتيم  مليار   15 مبلغ  حتديده  مع 
10 ماليير سنتيم  الدرجة األولى، مقابل  ألندية 
الرابطة  من  فريق  لكل  الرعاية  لعقد  كعائدات 
لم  بقي مجرد مخطط  الثانية، لكن هذا اإلجراء 

تتضح بشأنه أي مؤشرات ميدانية.

األندية  رؤساء  أصر  فقد  املنطلق،  هذا  من 
على ضرورة تنظيم جلسة ملمثلني عنهم مع الوزير 
احلالي للشباب والرياضة سيد علي خالدي، من 
الذي  املشروع  »جدية«  مدى  على  الوقوف  أجل 
األربعاء  يوم  وقد حددوا  اقترحه سابقه،  قد  كان 
يف  الوزارة،  ممثلي  مع  للجلوس  كموعد  القادم، 
حال موافقة الوزير على طلبهم، ألن هذه اجللسة 
ستكون كافية لالطالع على القرار الرسمي، بشأن 
حتت  احملترفة،  الرياضية  النوادي  وضع  مشروع 

رعاية شركات وطنية يف الشق املتعلق بالتمويل.
البطولة،  مواصلة  املجتمعون  الرؤساء  وربط 
املقترح  املشروع  بشأن  توضيحات  على  باحلصول 

مقاطعة  قرار  فإن  وإال  السابق،  الوزير  طرف  من 
التطبيق بداية  املنافسة سيدخل ـ حسبهم ـ حيز 
من اجلولة 20، املبرمجة يوم 22 فيفري احلالي، 
أي بعد 3 أيام فقط من موعد اجللسة املقترحة من 

طرفهم مع وزير الشباب والرياضة.
األندية  رؤساء  أثار  فقد  متصل،  سياق  ويف 
فريق  كل  عليها  يتحصل  التي  اإلعانات،  قضية 
من الرابطة الثانية كل موسم من شركة سونلغاز، 
بقيمة 200 مليون سنتيم، وهو املبلغ الذي لم يتم 
ضخه إلى حد اآلن يف أرصدة النوادي، مما جعل 
قبل  عليه  احلصول  ضرورة  على  يلحون  الرؤساء 

نهاية شهر فيفري اجلاري.
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كشفت مصادر مقربة من الرابطة احملترفة 
بأن األخيرة تفكر جديا يف تغيير  القدم  لكرة 
موعد الداربي العاصمي الكبير الذي سيجمع 
اجلزائر  مولودية  واجلار  العاصمة  إحتاد  بني 
فيفري اجلاري وذلك يف   23 الـ  أو  الـ21  إلى 
ويأتي  األول،  احملترف  من   19 اجلولة  إطار 
 22 تغيير املوعد الكروي بسبب تزامن تاريخ 
الشعبي  للحراك  األولى  الذكرى  مع  فيفري 
وهو  العام  يقارب  ما  من  البالد  عرفته  الذي 

جتنبا  التاريخ  تغيير  املسؤوليني  على  حتم  ما 
مثيرا  سيكون  الداربي  أن  مبا  إنزالقات  ألي 
من  فقط  ليس  غفيرة  جماهير  وسيجلب 
والعميد بل من كافة  نادي سوسطارة  عشاق 
األندية العاشقة للكرة وهو ما تعودنا عليه يف 
كل مرة يتعلق األمر بداربي اإلخوة األعداء، 
5 جويلية جاهزا إلحتضان  هذا وبات ملعب 
الصيانة  عمليات  بعد  الرسمية  اللقاءات 
األرضية  جتديد  إلعادة  باإلضافة  عرفها  التي 

كانت   بعدما  جديدة  حلة  لبست  التي 
املواجهة  سابق  وقت  يف  برمجت  قد  الرابطة 
لإلشارة  التاريخ،  نفس  يف  بولوغني  مبلعب 
الناديني  بني  تلعب  لم  الذهاب  مواجهة  فإن 
بسبب  اللقاء  خوض  اإلحتاد  لرفض  بالنظر 
غياب العبيه الدوليني ما تسبب يف خسارته 
لنقاط املواجهة على البساط وعقوبات شديدة 
الفريق  على  بظاللها  تلقي  تداعياتها  الزالت 

إلى غاية اليوم

نحو تغيير موعد الداربي بين اتحاد 
العاصمــة و مولوديــة الجزائــر

غليزان 

تدهـور أرضيــة ميــدان 
زوقــاري الطاهـر يثير 
استيــاء العبي السريـع 
حتولت أرضية ميدان ملعب  زوقاري الطاهر الى كابوس حقيقي لالعبي سريع 
غليزان بعد أن تدهرت كليا وأصبحت تشكل خطرا على صحتهم و تسببت يف 

عدة إصابات متكررة  امام صمت رهيب ملصالح الديجياس .
والغريب يف األمر أن أرضية امليدان التي اشرفت على تهيئتها شركة ايطالية 
سنة 2015 استغرقت وقتا طويال ولم متر سوى أقل من 5سنوات على ذلك إال 

أنها تدهورت وادت الى امتعاض عديد الالعبني  الذين أصيبوا خالل التدريبات 
واملباريات الرسمية وهو يتخوفون من تكرر االصابات كما حدث مع املهاجم محمد 

سوقار الذي غاب عن املنافسة  ملدة شهرين تقريبا .
 وزيادة على انتقادات الالعبني الرضية ميدان زوقاري الطاهر اشتمى املدرب 
السابق ايغيل مزيان يف عدة مناسبات ونالت قسطا كبيرا من االنتقادات و السخط 

من طرفه و مساعده بورزاق الذين لطاملا طالبوا بتهيئتها لكونها أثرت كثيرا على 
مردود الفريق وتسببت لالعبني يف اصابات خطيرة بسبب   سوء األرضية  لدرجة 
أن كل مباراة رسمية اال ويسقط فيها عنصر أو اثنني من التشكيلة الغليزانية يف 

لعنة اإلصابة .
 ويعد هذا امللعب املتواجد بعاصمة الوالية األكبر واألهم والوحيد الذي شكل 
منذ تأسيسه منتصف ثمانينيات القرن املاضي  سندا حقيقيا لنادي سريع غليزان 
، وبات حاليا بديال يستقبل مباريات الدوري جلميع الفئات سواء الرابيد او الفرق 

األخرى وحتي مباريات األسالك النظامية مما شكل  ضغطا كبيرا على أرضيته 
املعشوشبة اصطناعيا منذ خمس سنوات وهي املرة الثانية التي استبدلت فيها ،.

وبرغم الضغط القائم على هذا امللعب، إال انه يشكل مالذا للسريع  واألندية 
األخرى مبدينة غليزان  على حد سواء ما يستدعى القيام بإعادة صيانته وتوفير 
كافة املرافق له خصوصا ، مع األخذ بعني االعتبار أن أرضيته قد تآكلت جراء 
كثرة االستخدام ، ويف وقت سابق قامت ادارة املركب الرياضي  وهي اجلهة 
املسؤولة عن امللعب، بتجهيزه من خالل صيانة غرف خلع املالبس و مقاعد 

البدالء  ودهن مدرجاته، إال أنها لم تقم بصيانة وتهيئة األرضية وهو ما يطرح اكثر 
من استفهام ا.

ويحمل انصار السريع الدجياس نسؤولية ما يحدث مبلعب زوقاري الطاهر 
وتساءلوا عن سر كل هذا التقصير واإلهمال يف صيانة ملعب بحجم زوقاري الكاهر 
الذي يعتبر جوهرة حقيقية بغرب البالد وهو الذي أفتتح سنة 1987 و شهد مباراة 

استعراضية بني املنتخب الوطني بقيادة خلضر بلومي ونادي مرسيليا الفرنسي 
بنجومه املعروفني جومبيار بابان و ابيدي بيلي وغيرهم من الالعبني العامليني ...

أحكم  نادي احتاد اجلزائر سيطرته على 
املياه  يف  للسباحة  اجلزائر  بطولة  منافسات 
احلرة داخل احلوض، بنيله ثالث ميداليات 
السباقات  ختام  أربعة، يف  أصل  من  ذهبية 
واملفتوح،  الشباب  لصنفي  خصصت  التي 
اجلمعة  جرت  التي  األولى،  الطبعة  ضمن 
وزو.وسيطر  تيزي  ملدينة  األوملبي  باملسبح 
)رجال  املفتوح  الصنف  عند  اجلزائر  احتاد 
الشباب  صنف  عن  فضال  وسيدات(، 
لدى  كلم   3 مسافته  سباق  يف  )إناث(، 
رجال  املفتوح  صنف  الصنفني.فعند  كال 
)بداية من 14 سنة(، تفوق السباح الدولي 
أنيس جاب اهلل يف السباق بزمن 33 د 46 
بريد  نادي  سباحي  على  متفوقا  ج،   26 ثا 
 14 د   35( موباركي  بشير  محمد  اجلزائر، 
ثا   25 د   35( بوعلي  رضوان  و  ج(   90 ثا 
السباحة  توجت  السيدات،  ج(.ولدى   80
 36 يقدر  متميز  بتوقيت  بلقاسمي،  خنساء 
د 25 ثا 84 ج، على حساب سارة موالفي 
سباحي  نادي  من  ج(   72 ثا   37 د   38(
 67 ثا   14 د   40( شاطر  ليليا  و  القليعة، 
ج( من نادي عني الترك وهران.وسمح هذا 
 15( بلقاسمي  الصاعدة  للسباحة  التوقيت 
الشباب  صنف  يف  اللقب  بحصد  سنة(، 
 40( ليليا شاطر  كبير على  بفارق  )إناث(، 
زميلتها  و  الترك،  67 ج( من عني  ثا   14 د 

ج(.أما   07 ثا   26 د   42( عاشوري  إميان 
نادي  سباح  خطف  )ذكور(،  الشباب  عند 
 36 د   35 بزمن  طبغور  بن  وسيم  بوفاريك، 
ثا 85 ج، متبوعا بسباح احتاد اجلزائر، أسامة 
41 ج( و زميله صهيب  ثا   21 عالم )36 د 
تصريح  ج(.ويف   54 ثا   42 د   36( عوينة 
الوطنية  املنتخبات  مدير  أعرب  »وأج«،  لـ 
عبد  بن  ملني  للسباحة،  اجلزائرية  لالحتادية 
قدمه  الذي  باملردود  اقتناعه  عن  الرحمان، 
املياه  السباحون يف الطبعة األولى من بطولة 

احلرة داخل احلوض.
»فريق احتاد اجلزائر حصد كل األلقاب 
نادي  ناله  الذي  الشباب ذكور  لقب  ما عدا 
االحتاد،  مدرب  أشرك  حيث  بوفاريك، 
الدولية،  عناصره  أحسن  معنصري،  علي 
بدرجة  تألقت  التي  بلقاسمي  غرار  على 
 25 د   36( متميزا  توقيتا  بتسجيلها  كبيرة 
الذكور،  أزمنة  مع  نسجله  84 ج( حيث  ثا 
املياه  يف  املختصة  موالفي  سارة  تواجد  رغم 
احلرة. ناهيك عن فوز جاب اهلل بجدارة، يف 
التقني بخصوص  املفتوح«.وأضاف  الصنف 
تقييمه للمستوى الفني العام »مبا أنها مسابقة 
أولى، لم نكن منتلك قاعدة أزمنة مرجعية يف 
تخصص املياه احلرة داخل احلوض فال ميكننا 
احلديث حول صعود أو تراجع املستوى. لكن 
يف العموم عند رؤية النتائج احملققة من طرف 

بوعشير  طبغور،  بن  بلقاسمي،  اهلل،  جاب 
إلى  بالنظر  أزمنة جيدة  وموباركي، نحسبها 
انها  الطبعة األولى«.وتابع »عموما كمديرية 
الفني  املستوى  عن  راضون  نحن  فنية، 
واألزمنة احملققة رغم تواجد  بعض األوقات 
الذي  التوقعات  وفق  وذلك  جدا،  البعيدة 
وضعناها، فسجلنا عديد السباحني بلغوا هذا 
الزمن الذي يتراوح بني 32 و 45 دقيقة«.أما 
عبد  بن  ملني  اعترف  التنظيمية  الناحية  من 
الرحمان، ببعض الصعوبات التي واجهتهم 
بالنظر أنه »لم يتم تنظيم منافسات يف رابطة 
يفسر  »ما  وهو  طويلة،«  فترة  منذ  وزو  تيزي 

التأخير الذي حدث يف بداية احلصة«.
سيما وأنها سابقة أولى حتى للمدربني، 
بتواجد  عليهم  جديد  املنافسة  »فنظام 
ووجوب  واحد«  رواق  يف  اثنني  سباحني 
بينهما.  املسافة  احترام  بضرورة  تذكيرهم 
التحدي  رفع  يف  »جنحنا  األخير  يف  لكن 
داخل  احلرة  للمياه  مسابقة  أول  لتنظيم 
للمستقبل«،  إيجابي  مؤشر  وهو  احلوض 
ختم املتحدث.وشهدت النسخة األولى من 
داخل  احلرة  املياه  للسباحة يف  اجلزائر  بطولة 
 4( واحدة  حصة  يف  جرت  التي  احلوض، 
سباقات(، مشاركة 16 ناديا، ينحدرون من 
48 سباح،  رابطات والئية، مبجموع  ثماني 

من بينهم 12 فتاة.

سباحة/ بطولة الجزائر في المياه الحرة داخل الحوض

 اتحـاد الجزائـر يهيمـن على أول طبعة 

مبارزة- كأس العالم لسالح الحسام )وسطيات( مرحلة الجزائر

 مشاركــة 36 العبـــة 
مـــــن  تسعــة بلــدان 

تشارك 36 العبة، من بينهن 8 جزائريات، يف مرحلة اجلزائر لكأس العالم 
للمبارزة، يف اختصاص احلسام )وسطيات(، يف الفردي وحسب الفرق، املقررة امس 
و اليوم" 15 و 16 "فبراير احلالي، بالقاعة الرياضية للمركز الرياضي النسوي بنب عكنون 
)اجلزائر العاصمة(، حسبما علم من االحتادية اجلزائرية للرياضة.ومتثل هاته الالعبات 
تسعة بلدان، ويتعلق األمر بكل من بلجيكا، كرواتيا، مصر، فرنسا، ايطاليا، تونس، 

أوكرانيا، أوزبكستان واجلزائر )البلد املنظم(.ومن بني البلدان التسعة التي ستحضر 
هذا احلدث، سبعة منها ستشارك يف منافسة حسب الفرق، وهي: بلجيكا، مصر، 
فرنسا، ايطاليا، أوكرانيا، أوزبكستان واجلزائر.وتهدف العناصر الوطنية إلى "حتقيق 
أحسن نتيجة ممكنة، يف منافسة صعبة جدا، سيما يف ظل مشاركة أقوى العناصر 
على الصعيد العاملي، بغية حتسني ترتيبهن يف التصنيف الدولي يف كل من الفردي 
و حسب الفرق، ولم ال بلوغ ربع أو نصف النهائيني"، حسبما أفاد به املدير الفني 

الوطني، بالل هادي، ل"وأج".وحتسبا لهذا املوعد أجرت العناصر اجلزائرية عددا من 
التربصات، آخرها كان ما بني 11 و 14 فبراير، بالقاعة الفيدرالية "غرمول" بالعاصمة.
وحسب برنامج املنافسة الذي كشفت عنه الهيئة الفيدرالية، يخصص اليوم األول 
ملنافسات الفردي، أما اليوم الثاني فستجرى فيه مباريات الفرق.وبالنسبة للفردي، 

تنطلق املنافسات منتصف النهار بإجراء التصفيات، أما النهائيات فتجرى على 
اخلامسة مساء.أما فيما يتعلق بالفرق، فقد برمجت التصفيات منتصف النهار، على 

أن يقام النهائي يف حدود الثالثة بعد الزوال.
      قائمة الالعبات اجلزائريات:كوثر محمد بلكبير، بن عدودة شيماء، كحلي 
زهراء، بن شقور نايلة، بوعجاج حياة، دريس طاهرة أميمة، صاحلي نور الهدى وبن 

كحلة أفنان.   املدربان: برناوي نسيم- ميي وسيلة.
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بسبب خروق مالية

استبعاد السيتي من المسابقات 
القاريــة لعاميــــن

الزمالـك يـهزم الترجـي ويتـوج باللــقب 

توج الزمالك املصري بطاًل لكأس السوبر األفريقي للمرة الرابعة يف تاريخه، 
وذلك بعد فوزه على الترجي التونسي 3 ـ 1 يف املباراة التي أقيمت بينهما مساء 
الدوحة...وسجل  القطرية  بالعاصمة  الغرافة  بنادي  جاسم  بن  ثاني  بستاد 
أهداف الزمالك كل من يوسف أوباما واملغربي أشرف بن شرقي »هدفني« يف 
الدقائق 2 و 58، و95 فيما أحرز هدف الترجي، اجلزائري عبد الرؤوف بن 

غيث يف الدقيقة 54 من ركلة.
جدارة  عن  الفوز  الزمالك  واستحق  املستوى،  جيدة  املباراة  جاءت 
واستحقاق بعدما لعب بشكل منظم وذكي على املستويني الدفاعي والهجومي، 
وكذا سيطرته على كثي ر من مجريات األمور، باستثناء بعض الفترات التي 
نشط فيها بطل تونس لكن دون جدوى أمام الدفاع األبيض واحلارس محمد 
شيء  كل  على  بالسيطرة  خالصة  زملكاوية  كانت  املباراة  جبل...بداية  أبو 
داخل امللعب، وترجمها الفريق املصري بأقصى سرعة بتسجيل الهدف األول 
بالكرة من  الشايف  عبد  انطلق محمد  عندما  وذلك  فقط،  دقيقتني  مرور  بعد 
اجلهة اليسرى ومرر كرة عرضية متقنة استقبلها يوسف أوباما برأسه قوية يف 
الهدف، وسط حالة  الزملكاوي بعد  شباك معز بن شريفية وتواصل الضغط 
منافسه  أمام  امللعب  تائها يف  بدا  الذي  التونسي  الفريق  االرتباك ضربت  من 

املصري، وكاد األبيض أن يعزز هدفه أكثر من مرة ومبرور الوقت بدأ الترجي 
يستعيد توازنه ويدخل أجواء املباراة، وبالفعل نظم الفريق التونسي أكثر من 
هجمة شكلت خطورة حقيقة على مرمى محمد أبو جبل حارس الزمالك عبر 

املهاجم وتارا.
وبدأ الترجي الشوط الثاني مبنتهى القوة، وضغط منذ البداية بغية إدراك 
التعادل، وهو ما حتقق بالفعل بعدما احتسب احلكم اجلنوب أفريقي، فيكتور 
محمود  على  يد  ملسة  إثر  الفيديو  لتقنية  اللجوء  بعد  له  جزاء  ركلة  غوميز، 
حمدي الونش مدافع الزمالك وتصدى للركلة اجلزائري عبد الرؤوف بن غيث 
وسددها ببراعة محرزا هدف التعادل وكان الرد الزملكاوي سريعا على الهدف 
بالكرة  وتقدم  فردي  مبجهود  بن شرقي  أشرف  انطلق  بعدما  وذلك  التونسي، 
حتى وصل ملنطقة اجلزاء التونسية وسدد كرة رائعة بطريقة »السهل املمتنع« 
محرزًا الهدف الثاني للفريق األبيض ووسط الهجوم التونسي املتواصل أنهى 
الزمالك كل شيء واستثمر الهجمة املرتدة التي قادها يوسف أوباما من وسط 
إلى  حولها  والذي  اليسرى  اجلهة  يف  اهلل جمعة  عبد  إلى  الكرة  ومرر  امللعب 
فرجاني ساسي ومنه إلى بن شرقي داخل منطقة اجلزاء والذي لعبها من فوق 

احلارس يف الشباك محرزا الهدف الثالث.

كأس السوبر األفريقي

أعلن االحتاد األوروبي لكرة القدم »يويفا«، حرمان مانشستر سيتي من املشاركة يف 
دوري أبطال أوروبا ملوسمني مقبلني مع غرامة قدرها 30 مليون يورو وأوضح »اليويفا« يف 

بيان عبر موقعه الرسمي أن النادي اإلجنليزي ارتكب مخالفات خطيرة لقواعد اللعب املالي 
النظيف، وبالغ يف تضخيم إيرادات الرعاية يف الفترة من 2012 إلى 2016 وأشارت صحيفة 

»اجلارديان« اإلجنليزية، إلى أن االحتاد األوروبي »يويفا«، اعتبر أن مانشستر سيتي قام 
بتضليله وكشف التقرير أن إدانة مانشستر سيتي جاءت بعد التأكد من أنه قام بتضخيم 
إيراداته ولفتت الصحيفة إلى أن هذه اإلدانة جاءت بعد نشر مجلة دير شبيجل األملانية 
لوثائق مسربة عن السيتي يف نوفمبر من عام 2018 وأوضحت أن الوثائق التي خرجت 

للنور يف ذلك الوقت أن الرعاية السنوية الضخمة ملانشستر سيتي بلغت 67.5 مليون جنيه 
إسترليني وكان مسؤولو مانشستر سيتي قد نفوا صحة تلك التسريبات يف وقٍت سابق، 

مؤكدين أنها محاولة لـ«تشويه« صورة النادي وأكد التقرير أن مانشستر سيتي يحق له التقدم 
بطعن على القرار خالل الفترة املقبلة، أمام احملكمة الرياضية الدولية.

دورتموند يوجده إنذارا شديد 
اللهجـــة لسـان جرمـــان

وجه بوروسيا دورمتوند إنذارا شديد 
اللهجة إلى باريس سان جرمان الفرنسي بفوزه 

الكبير على ضيفه إينتراخت فرانكفورت 
برباعية نظيفة على ملعب »سيغنال إيدونا 
بارك« يف دورمتوند يف افتتاح املرحلة الثانية 

والعشرين من الدوري األملاني وسجل 
البولندي لوكاس بيشتشيك )33( واإلنكليزي 

جايدون سانشو )49( والنروجي إرلينغ 
هاالند )54( والبرتغالي رافايل غيريرو )74( 
األهداف وضرب بوروسيا دورمتوند عصفورين 
بحجر واحد حيث استعاد نغمة االنتصارات 
بعد خسارتني متتاليتني أمام مضيفيه فيردر 

برمين 3-2 كلفته اخلروج من الدور ثمن 
النهائي ملسابقة الكأس احمللية، وباير ليفركوزن 

4-3 يف الدوري حرمته من تقليص الفارق 
إلى نقطة واحدة عن غرميه التقليدي بايرن 

ميونيخ املتصدر، وأكد استعداده الستضافة متصدر الدوري الفرنسي الثالثاء املقبل يف ذهاب 
الدور ثمن النهائي ملسابقة دوري أبطال أوروبا وهو الفوز الثاني عشر لبوروسيا دورمتوند هذا املوسم 

فرفع رصيده إلى 42 نقطة وحلق باليبزيغ إلى املركز الثاني مشددا اخلناق على بايرن ميونيخ 
املتصدر وحامل اللقب يف األعوام السبعة األخيرة حيث قلص الفارق بينهما الى نقطة واحدة 
مؤقتا كما حافظ بوروسيا دورمتوند على نظافة شباكه وهو الذي عانى األمرين دفاعيا بسبب 
األخطاء القاتلة ملدافعني حيث استقبلت شباكه ثمانية أهداف يف املباريات األربع األخيرة 

وعلق القائد ماتس هوملس على نظافة الشباك قائال »كان ذلك مهما جدا، سمحنا لهم بخلق 
فرص قليلة جدا، وأعتقد أنهم سددوا مرة واحدة باجتاه مرمانا. كنا مركزين جدا ومندفعني 

جدا، وليس خط الدفاع هم من لم يستقبل أهدافا بل الفريق بأكمله«.

ُتعد حصيلته األضعف منذ موسم )2007-2008(

أرقام سلبية تعكس أزمة نابولي 

قبل إنطالق منافسات املوسم اجلاري كانت اغلب التوقعات تشير الى أن نادي نابولي سيكون مرشحا 
قويًا للمنافسة على البطوالت احمللية و القارية ، إال ان النتائج التي حققها مؤخرًا تؤكد بأنه سيخرج خالي 
الوفاض ولم يكن املتابعون ان يطلقوا تلك التوقعات لوال املعطيات التي سبقت إنطالقة املوسم اجلاري، 
، كما عززت  الفريق  وكافة جنوم  انشيلوتي  كارلو  املتمرس  املدرب  بخدمات  النادي  إدارة  احتفاط  نتيجة 
صفوفه بعدة صفقات بلغت قيمتها املالية نحو 190 مليون يورو ، غير ان الرياح جرت مبا ال تشتهيه توقعات 
املتابعني وكان نابولي قد سجل حصيلة سلبية بعد مرور 23 جولة من منافسات الدوري اإليطالي ، مما 
يعكس األزمة الفنية التي يعيشها الفريق منذ بداية املوسم اجلاري ، والتي اطاحت بأنشيلوتي الذي انتقل 
لتدريب إيفرتون محققًا معه نتائج متميزة يف الدوري اإلجنليزي، يف وقت يعاني فيه خليفته جينارو جاتوز 
امام جماهيره  و  ارضه  ليتشي على  أمام  السلبية ، كان آخرها خسارته  النتائج  االمرين بعد سلسلة من 
بثالثة اهداف لهدفني وتكشف صحيفة »ماركا« اإلسبانية بأن نابولي سجل هذا املوسم يف بطولة الدوري 
اإليطالي حصيلة سلبية تعتبر األسوأ منذ سنوات وكان نابولي قد تراجع يف جدول الترتيب بسبب نتائجه 
املتواضعة ، مبتعدًا عن املتصدر بـ 24 نقطة ، حيث يحتل حاليًا املركز احلادي عشر برصيد 30 نقطة فقط 
جمعها من ثمانية انتصارات و ستة تعادالت مقابل تسع هزائم وُتعد حصيلة نابولي هذا املوسم األضعف 
منذ موسم )2008-2007( عندما اكتفى - حينها- بجمع 27 نقطة خالل 23 مباراة ، أي بفارق ثالث 
نقاط فقط عن حصيلته هذا املوسم ، مع اإلشارة الى أن حصيلته السابقة ، حققها وهو صاعد للتو لدوري 
الدرجة األولى مفتقدًا للخبرة ومن الالفت للنظر بأن العبي نابولي لم يستفيدوا من دعم جماهيرهم يف 
التعادالت  فخ  وقوعهم يف  نقطة ، بسبب   36 نقطة من اصل   14 باولو« ، حيث خسروا  »السان  استاد 
وتلقيهم هزائم غير متوقعة ، كما أن التعاقدات التي أبرمتها إدارة النادي خالل االنتقاالت الصيفية لم 
يقدم اصحابها أي إضافة ، رغم أنها كلفت اخلزينة ما يقارب من 190 مليون يورو ، بدليل ان تشكيلة 
الفريق اصبحت هشة دفاعيًا و متواضعة هجوميًا بعدما اكتفى الفريق بإحراز 36 هدفًا وتلقي شباكه 34 
وآمال جماهير  رهان  فإن   ، اإليطالي  الدوري  لقب  على  املنافسة  فرصة  الفريق  إهدار  تأكد  وبعدما  هدفًا 
نابولي تبقى معلقة على نتائجه يف بطولتي كأس إيطاليا ودوري أبطال أوروبا للتدراك و التعويض. يشار الى 
أن نابولي بلغ الدور نصف النهائي يف كأس إيطاليا حيث جتاوز إنتر ميالن ذهابًا بهدف نظيف على ملعب 
»اجليوسيبي مياتزا« مبدينة ميالنو ، كما بلغ الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا ، إذ سيواجه برشلونة 
اإلسباني ذهابًا يف اخلامس و العشرين من الشهر اجلاري على ملعبه قبل مواجهة اإلياب بـ »الكامب نو« .

بعد أن جانب الفوز في الميستايا

لدغـة الخفافيــش 
تصيــب  سيميونـي 
بشعــور متنــاقض

على  مدريد،  أتلتيكو  مدرب  سيميوني  دييغو  أثنى 
انتهت  والتي  مستايا،  ملعب  يف  فالنسيا  مع  فريقه  مباراة 
بالتعادل اإليجابي 2-2 وافتتح ماركوس يورينتي التسجيل 
عادل  باوتيستا  جابريل  ولكن  لألتليتي،   15 الدقيقة  يف 
إلى  أتلتيكو  بارتي  توماس  وأعاد   40 الدقيقة  يف  النتيجة 
املقدمة مرة أخرى، ولكن جيفري كوندجوبيا أحرز التعادل 
مجددا يف الدقيقة 59 للخفافيش وقال سيميوني: »كانت 
الليغا اإلسبانية سعيا  مباراة كبيرة بني فريقني كبيرين يف 
نحو الفوز. مارسنا الضغط العالي على املنافس، لكنه حترر 
من  مزيد  وأضاف: »سنحت   »30 الدقيقة  من  بدءا  منه 
هجمات  شهد  الذي  الثاني،  الشوط  يف  لفالنسيا  الفرص 
مرتدة وفرصا خطيرة لنا أيضا«. وتابع: »فالنسيا فريق قوي 
للغاية على أرضه. لم يخسروا أي مباراة هناك هذا املوسم. 
بأداء  جدا  سعيد  لكنني  اليوم،  النتيجة  يف  مرتني  عادوا 
فريقي«. وزاد: »حني تؤدي مثلما حدث تشعر باملرارة لعدم 

الفوز والرضا يف الوقت ذاته عن الطريقة التي لعبوا بها«.

كونتي يريده في النيراتزوري

مقعــد أوزيــــل ُيقـــرب 
أوباميانــغ مـن الكالتشيـو

كشف تقرير صحفي بريطاني، أمس السبت، 
عن تطور جديد بشأن مستقبل الغابوني بيير إمييريك 
أوباميانغ، مهاجم آرسنال، الذي ينتهي عقده يف 

صيف 2021 وسبق أن ربطت تقارير صحفية، أوباميانغ 
باالنتقال إلى إنتر ميالن، بناء على رغبة أنطونيو كونتي 

مدرب النيراتزوري، لتعويض الرحيل املنتظر لالوتارو 
مارتينيز صوب برشلونة ووفًقا لصحيفة "ميرور"، فإن 

أوباميانغ رفض عرًضا للتجديد من إدارة آرسنال بقيمة 
350 ألف جنيه إسترليني أسبوعًيا.

وأشارت إلى أن رفض أوباميانغ يعني رحيله يف 
الصيف املقبل، ألن إدارة آرسنال تخطط لبيع أي جنم 
يتبقى يف عقده موسم واحد، وال يوافق على التجديد.
يذكر أن أوباميانغ يف حالة موافقته على عرض 
آرسنال، سيصبح صاحب الراتب األعلى يف الفريق 

اللندني بالتساوي مع زميله األملاني مسعود أوزيل وكانت تقارير إسبانية قد أكدت أن برشلونة 
سيفعل الشرط اجلزائي يف عقد الوتارو مع إنتر، البالغ 111 مليون يورو، خالل الصيف املقبل.
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أخبار العالم

األمم المتحدة رحبت بالطرح

 الناتو يدعو طالبان لالستمرار في التفاوض
وكاالت

على  تصريح  يف  ستولتنبرغ  وقال 
هامش مؤمتر ميونيخ لألمن، إن السبيل 
جهود  دعم  أجل  من  للحلف  األفضل 
اجليش  دعم  يف  االستمرار  هو  السالم 
إلى  مشيرا  األفغانية،  األمن  وقوات 
األفغاني  بالرئيس  الحقا  سيلتقي  أنه 
اجلهود  معه  وسيناقش  غني،  أشرف 
سلمي  حل  إلى  للتوصل  الرامية 
أفغانستان.  يف  للصراع  تفاوضي 
وأضاف »60 ألفا من جنود حلف الناتو 
يوجدون اآلن يف أفغانستان. إننا على 
استعداد لضبط مستوى القوة إذا أبدت 
طالبان إرادة حقيقية للحد من العنف، 

وسنجد طريقا للسالم«.
دوجاريك  ستيفان  قال  جهته  من 
لألمم  العام  األمني  باسم  املتحدث 
املتحدة إن جناح احملادثات بني الواليات 
خطوة  سيمثل  طالبان  وحركة  املتحدة 

البالد.  يف  السالم  إحالل  نحو  مهمة 
الدولية  املنظمة  أن  دوجاريك  وأكد 
ميهد  أن  وتوقع  احملادثات،  تتابع 
األفغان  ملفاوضات بني  الطريق  جناحها 
أمر  احلوار  أن  على  مشددا  أنفسهم، 
بني  البناءة  املفاوضات  لتمهيد  حيوي 

األفغان بشأن السالم.
وكان مسؤول أميركي رفيع قال إن 
الواليات املتحدة وحركة طالبان توصلتا 
إلى اتفاق هدنة سيدخل حيز التنفيذ 
انسحاب  إلى  يؤدي  وقد  جدا،  قريبا 
أفغانستان.  من  األميركية  القوات 
اتفاق  إلى  األميركي  املسؤول  وأشار 
يتبعه  أيام،  العنف مدة سبعة  خلفض 
خالل  أفغانية  سالم  محادثات  بدء 

عشرة أيام.
ستراقب  واشنطن  أوضح أن  كما 
إبرام  مرحلة  إلى  وستنتقل  الوضع، 
طالبان يف حال عدم خرق  مع  اتفاقية 

مباحثات  أن  املسؤول  وأكد  الهدنة. 
السالم واسعة، وتشمل كافة األراضي 
دونالد  الرئيس  أن  مبّينا  األفغانية، 
مع  االتفاق  إلى  بإيجابية  ينظر  ترامب 
طالبان. وأضاف أن القوات األميركية 
خالل  أفغانستان  من  ستنسحب 
بني  املباحثات  سارت  إذا  شهرا،   18

هو  كما  وطالبان  املتحدة  الواليات 
يوم  بعد  اإلعالن  وجاء  لها.  مخطط 
من قول ترامب إن ثمة »فرصة جيدة« 
طالبان خلفض  مع  اتفاق  إلى  للتوصل 

القوات األميركية يف أفغانستان.
وقت  التطورات يف  هذه  وتأتي 
أشرف  األفغاني  الرئيس  فيه  اجتمع 

غني مبيونيخ -على هامش قمة األمن- 
األميركي  اخلارجية  وزير  من  بكل 
إسبر  مارك  الدفاع  ووزير  بومبيو  مايك 
زاد  خليل  زملاي  األميركي  واملبعوث 
وقائد القوات األميركية يف أفغانستان، 
بشأن  األخيرة  التطورات  ناقشوا  حيث 

اتفاق السالم يف أفغانستان.

سامح  املصري  اخلارجية  وزير  أعلن 
اتفاقا  »تتوقع  بالده  أن  السبت،  شكري، 
يراعي  النهضة،  سد  حول  عادال  نهائيا 

مصاحلها ويحمي حقوقها املائية«.
نقلتها  تصريحات  يف  شكري،  وقال 
صحيفة  بينها  من  محلية  إعالم  وسائل 
سوف  املتحدة  »الواليات  إن  األهرام، 
)مصر  الثالث  الدول  على  تعرض 
نصا  القادم،  األسبوع  وإثيوبيا(  والسودان 
احلكومات  على  لعرضه  لالتفاق،  نهائيًا 
التوقيع  قبيل  املعنية،  الدول  ورؤساء 
أن  يف  الثقة  كل  »لدينا  وأضاف  عليه«. 
والروابط  الثالث  بالدول  أمريكا  عالقات 
مصر،  وبني  بينها  القائمة  االستراتيجية 
األمريكي  اجلانب  من  املخرج  ستجعل 
من  كل  أعلنت  واجلمعة،  متوازنا«. 
توقيع  سيتم  أنه  وإثيوبيا،  والسودان  مصر 
سد  وتشغيل  ملء  بشأن  النهائي  االتفاق 
النهضة قبل نهاية فبراير/ شباط اجلاري، 
ـ   12 )بني  مفاوضات  اختتام جولة  عقب 
برعاية  الثالث  الدول  جمعت  فبراير(   13
الدولي،  والبنك  األمريكي،  اخلزانة  وزير 
أبابا،  أديس  أبدت  فيما  واشنطن.  يف 
حتفظها على األنباء التي حتدثت عن قرب 
توقيع اتفاق نهائي، معتبرة أن التوصل إليه 
»يحتاج الكثير من العمل قبل أن يتبلور«.

فشلت  قد  الثالثة  األطراف  وكانت 
يف التوصل إلى اتفاق نهائي، عقب جولة 
السودانية  بالعاصمة  جرت  مفاوضات 
املاضي.  جانفي   23  -  22 يف  اخلرطوم، 
من  العديد  النهضة«  »سد  ملف  وشاب 
األزمات، حيث تتخوف القاهرة من تأثير 
حصتها  تدفق  على  للسد  محتمل  سلبي 
السنوية من مياه نهر النيل، البالغة 55.5 
السودان  يحصل  فيما  مكعب،  متر  مليار 

على 18.5 مليار متر مكعب.
مساء  أبابا  إديس  أبدت  جهتها  من 
اجلمعة، حتفظها على األنباء التي حتدثت 
بخصوص  نهائي  اتفاق  توقيع  قرب  عن 
النهضة« قبل نهاية فيفري اجلاري،  »سد 
معتبرة أن الوصول إلى اتفاق نهائي »يحتاج 
جاء  يتبلور«.  أن  قبل  العمل  من  الكثير 
ذلك يف تغريدة لوزير املياه والري اإلثيوبي 
سيليشي بيكيلي على حسابه يف »تويتر«.
ومصر  إثيوبيا  من  كل  واختتمت 
جديدة  مفاوضات  جولة  والسودان 
النهضة  سد  وتشغيل  ملء  بخصوص 
واشنطن،  األمريكية  بالعاصمة  انعقدت 
اخلزانة  وزير  برعاية  فيفري  و13   12 يومي 
ممثلي  وبحضور  منوشن  ستيفن  األمريكي 

البنك الدولي.
وبحسب البيان اخلتامي املشترك الذي 
نشرته وزارة اخلزانة األمريكية من املفترض 
الدول  بني  النهائي  االتفاق  توقيع  يتم  أن 
وقال  فيفري.  شهر  نهاية  قبل  الثالث 
لدول  والري  اخلارجية  »وزراء  إن  سيليشي 

إثيوبيا ومصر والسودان، استعرضوا خالل 
املفاوضات ما مت إحرازه من تقدم يف املسائل 
الفنية والقانونية بشان السد«. وأضاف أنه 
ال  االتفاق  أن  إال  تقدم  إحراز  من  بالرغم 
يزال يحتاج إلى مزيد من العمل ليتبلور يف 
صورته النهائية حتى نهاية الشهر اجلاري.

أديس  سفير  أكد  متصل،  سياق  يف 
أن  أريغا  فيتسوم  واشنطن  لدى  أبابا 
إلى  التوصل  دون  »انتهت  املفاوضات 
وكالة  مانقلته  حسب  نهائي«،  اتفاق 
األنباء اإلثيوبية. وشاب ملف سد النهضة 
فشل  آخرها  كان  األزمات  من  العديد 
أطراف األزمة يف التوصل إلى اتفاق شامل 
بالعاصمة  ونهائي عقب مفاوضات جرت 
22 - 23 جانفي  السودانية اخلرطوم، يف 
املاضي. وتتخوف القاهرة من تأثير سلبي 
محتمل للسد على تدفق حصتها السنوية 
من مياه نهر النيل، البالغة 55.5 مليار متر 
مكعب، فيما يحصل السودان على 18.5 

مليار متر مكعب.
ق. د

مصر عن »سد النهضة«: 

سائح صيني في فرنسا أول ضحية نتوقع ات فاقا نهائيا عادال
لـ »كورونا« في أوروبا!

إصابته  جراء  فرنسا  يف  صيني  سائح  السبت  أمس،  تويف، 
بفيروس كورونا املستجد »كوفيد Covid 19 »19، وهذه أول وفاة 
تسجل يف القارة األوروبية، حيث سجل عدد كبير من اإلصابات 
بعضها قيد احلجر الصحي فيما بعضها اآلخر ما يزال يتلقى العالج، 

ومعظم املصابني قدموا من الصني، أو احتكوا بقادمني منها.

اليمن.. 
الحوثيون يتهمون التحالف »السعودي 

اإلماراتي« بضرب مدنيين
قتلوا  املدنيني  عشرات  إن  السبت،  احلوثي  جماعة  قالت   
وجرحوا يف غارات للتحالف السعودي اإلماراتي يف محافظة اجلوف 
اإلنقاذ،  عمليات  إعاقة  بتعمد  التحالف  متهمة  اليمن،  شرقي 

وذلك بعدما أسقطت اجلماعة  طائرة للتحالف.
التحالف  طائرات  إن  للحوثيني  التابعة  املسيرة  قناة  وقالت 
أعلن  التي  الطائرة  حطام  قرب  جتمعهم  أثناء  مواطنني  استهدفت 
قرب  باجلوف  املصلوب  مديرية  يف  إسقاطها  أمس  مساء  احلوثيون 
حدود السعودية. ونقلت وكالة األنباء األملانية عن احلوثيني أن عدد 
وقال  األقل.  على  30 شخصا  بلغ  واجلرحى  القتلى  من  الضحايا 
املتحدث باسم وزارة الصحة يف حكومة احلوثيني يوسف احلاضري 
إن »معظم القتلى واجلرحى من النساء واألطفال«، متهما التحالف 
بإعاقة عمليات اإلنقاذ واإلسعاف بتنفيذه غارات جوية مع حتليق 

مستمر للطائرات.
باسم جماعة احلوثيني محمد عبد  املتحدث  قال  من جانبه، 
العدوان  يفشل  عندما  »كعادته  إنه  تويتر  على  تغريدة  يف  السالم 
املواجهة  ميادين  ويتلقى ضربات موجعة يف  األميركي،  السعودي 
املدنيني«.  استهداف  إلى  وحماقة  صلف  بكل  يبادر  العسكرية، 
للتحالف  تابعة  وكانت اجلماعة أعلنت أمس إسقاط طائرة مقاتلة 
متطور،  جو  أرض  بصاروخ  تورنيدو  طراز  من  اإلماراتي  السعودي 
وذلك أثناء تنفيذ الطائرة »أعماال عدوانية«. ولم تـِرد بعد معلومات 
من  نفي  أو  تأكيد  أي  يصدر  لم  كما  الطائرة.  طاقم  مصير  عن 

التحالف بشأن إسقاطها.
وكاالت

دعا األمين العام لحلف شمال األطلسي )ناتو( ينس ستولتنبرغ حركة طالبان 
إلى االلتزام بمسار المفاوضات من أجل التوصل إلى حل سلمي دائم في أفغانستان، 
وأكد أنه عندما تدرك طالبان أنها لن تربح الحرب أبدا، ستكون ملزمة بالجلوس 

والتفاوض.
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 تكنولوجيا

إنستغرام تختبر ميزة لرؤية »آخر المنشورات«
مانتشون  جني  املهندسة  اكتشفت 
باكتشاف  تشتهر  أصبحت  التي  ووجن، 
العديد  يف  املخفية  التجريبية  املزايا 
خدمة  أن  واخلدمات،  التطبيقات  من 
ميزة  تختبر  إنستغرام  الصور  مشاركة 
بالوصول  للمستخدمني  تسمح  جديدة 

إلى أحدث املنشورات.
وكانت إنستغرام قد بدأت يف السابق 
األهمية،  حسب  املنشورات  عرض  يف 
أن  يبدو  ولكن  التوقيت،  حسب  وليس 
املستخدمني  تستهدف  اجلديدة  امليزة 
املنشورات.  برؤية أحدث  الذين يهتمون 
وأطلقت الشركة على امليزة اسم »أحدث 
وهي   ،Latest Posts املنشورات« 
تظهر نافذًة منبثقًة فوق الصفحة الرئيسية 

وتعرض أحدث احملتوى من األصدقاء.
الوصول  من  ووجن  املهندسة  ومتكنت 
اجلديدة  بامليزة  اخلاصة  الشفرة  إلى 

واحلصول على لقطات شاشة على تطبيق إنستتغرام اخلاص بنظام التشغيل أندرويد. 
على  تعرف  بعودتك!  »مرحًبا  ُكتب  للمستخدمني  تظهر  التي  املنبثقة  النافذة  ويف 

املنشورات من أسماء األشخاص الذين تتابعهم و9 آخرين«.
»رؤية  زر  على  النقر  فيمكنه  املنشورات،  تلك  رؤية  املستخدم  أراد  حال  ويف 

.Not Now »أو اختبار »ليس اآلن See Posts »املنشورات

سامسونغ.. بنك طاقة للشحن الالسلكي وشاحن سيارة

تخطط شركة مايكروسوفت لإلعالن عن 
 Surface لعائلة  تنضم  جديدة  أجهزة 
نيويورك  Books، ضمن حدث يف مدينة 
 Surface Book هذا الربيع، مبا يف ذلك
3 و Surface Go 2، والذي يعد حتديثًا 
واألصغر  تكلفة  األقل   Surface جلهاز 
توفر  مع  مايكروسوفت،  مجموعة  ضمن 

األجهزة بعد وقت قصير من اإلعالن عنها.
وبالرغم من أن الشركة قد أعلنت عن عدد 
كبير من األجهزة اجلديدة يف حدثها يف شهر 

أكتوبر املاضي، إال أنها ابتعدت عن اإلعالن 
 ،Surface Book عن حتديث ألجهزة 
يف  مرة  آخر  الشركة  حدثته  الذي  املنتج  وهو 

شهر نوفمبر 2017.
تعديالت  إدخال  املتوقع  غير  ومن 
من  وبداًل  منتج،  أي  على  كبيرة  تصميمية 
ذلك، يتوقع إجراء تعديالت خارجية طفيفة 
يخيب  قد  مما  كبرى،  داخلية  حتديثات  مع 
احلصول  يف  يرغبون  كانوا  الذين  أولئك  أمل 
اجلديدة،  األجهزة  على  أصغر  حواف  على 
وذلك بالنظر إلى أن احلواف السميكة تعطي 
بأجهزة  مقارنًة  قدميًا  مظهرًا  اجلديدة  األجهزة 

معظم املنافسني.
جديًدا  اجتاًها  مايكروسوفت  وعرضت 

Suface Pro X و  للتصميم مع أجهزة 
االجتاه  هذا  أن  يبدو  لكن   ،Duo و   Neo
أجهزة  إلى  العام  هذا  يصل  لن  التصميمي 
 Surface و   Surface Book 3

.Go 2
فإن  الداخلية،  باملواصفات  يتعلق  وفيما 
 Surface جهاز  لتزويد  تخطط  الشركة 
العاشر  اجليل  إنتل من  Book 3 مبعاجلات 
 Nvidia الرسومات  معاجلة  وحدات  مع 
وحدات  عن  احلديث  دون  لكن   ،GTX
 Nvidia GeForce معاجلة الرسومات 

.RTX
ومن املتوقع أن يتضمن اجلهاز ما يصل إلى 
32 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، 

من  تيرابايت   1 إلى  يصل  ما  جانب  إلى 
 ،SSD نوع  الداخلية من  التخزين  مساحة 
وقد يدعم منوذج اجلهاز بقياس 15 إنشا خيارا 
 Nvida كوادرو  سلسلة  رسومات  لبطاقات 
Quadro، التي تستهدف علماء البيانات 

أكثر من املبدعني والالعبني.
Qua�  ومن املفترض أن تساعد بطاقات
لالستخدام  املصممة  إنفيديا،  من   dro
 Surface Book 3 جهاز  االحترايف، 
االصطناعي  الذكاء  حسابات  إجراء  على 
متنقلة  عمل  كمحطة  والعمل  اآللة  وتعلم 
املتطورة  احلوسبة  احتياجات  لتلبية  حقيقية 
احملددة  امليزات  إلى  يحتاجون  الذين  ألولئك 

 .Quadro التي توفرها بطاقات

عن  سامسونغ  شركة  أعلنت 
ملحقات جديدة لشحن أجهزتها، 
مبا يف ذلك بنك طاقة يدعم الشحن 
بقدرة  سيارة  وشاحن  الالسلكي، 

عالية.
التقنية  عمالقة  وأطلقت 
بالتزامن  اجلديدة  األجهزة  الكورية 
من  اجلديد  اجليل  إطالق  مع 
إس  )غاالكسي  الرائدة  هواتفها 
وثاني   ،Galaxy S20  )20
هواتفها القابلة للطي )غاالكسي زد 

Galaxy Z Flip )فليب
وتشمل املنتجات اجلديد بنكي 

ميتازان  وهما  أمبير/ساعة،  ميلي   10,000 بسعة  طاقة 
بدعم الشحن السلكي باستطاعة 25 واط، إضافة إلى 
أن كون أحدهما يدعم شحن األجهزة التي تدعم معيار 

Qi السلكًيا باستطاعة 7.5 واط.
ويأتي بنك الطاقة الذي يدعم الشحن الالسلكي مع 
منفذي )يو إس بي-سي( USB-C، أما بنك الطاقة 
الذي يدعم هذه امليزة فهو يأتي مع منفذين، األول من 
نوع )يو إس بي-سي( واآلخر من نوع )يو إس بي-أي( 

.USB-A
يف  لالستخدام  شاحن  فهو  الثالث،  املنتج  أما 

عبر  للشحن  واط   45 تبلغ  عالية  باستطاعة  السيارات 
 USB ملنفذ  واط   15 وباستطاعة   ،USB-C منفذ 

التقليدي.
)غاالكسي  هواتف  أن  إلى  سامسونغ  ونبهت 
 ،Galaxy S20 Ultra 5G )ألترا 5جي إس20 
 Galaxy Note10 بلس(  نوت10  و)غاالكسي 
Plus هي الوحيدة يف دعم الشحن باستطاعة 45 واط.
سامسونغ  كشفت  فقد  باألسعار،  يتعلق  فيما  أما 
عن سعر بنك الطاقة الذي يدعم الشحن الالسكي، إذ 
سوف يتوفر بسعر 80 دوالًرا أميركًيا، وال معلومات عن 

سعر بنك الطاقة اآلخر، وال شاحن السيارة. 

ابتسام   بوكثيرابتسام   بوكثير

مايكروسوفت تخطط إلطالقمايكروسوفت تخطط إلطالق
  SurfaceSurface  BookBook  33  

SurfaceSurface  GoGo  22 و و
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االنتظار  قاعة  يف   رهيب  ازدحام 
مبركز “بيير وماري كوري” مبستشفى 
املرض  مئات    ، باشا  مصطفى 
الوجوه  تكسو  التعب  ،عالمة 
،الكليواسي بعضه البعض و البعض 
أغلبهم قادم  كأنه ليس موجود يف ، 
من واليات أخرى  من أجل مباشرة 
كثيرًا  التي  باألشعة  العالج  حصة 

ماانتظروها...
جمعيات 

“قدمت  السيدات  إحدى  تقول 
العاصمة  عن  تبعد  التي  وهران   من 
بأكثر من 400 كلم من أجل العالج 
وتضيف:  الثدي”.  سرطان  من 
مقابل  السيارة  لِكراء  “اضطرابني 
أجل  من  دينار،  من10000  أكثر 
انتظرته  الذي  املوعد  تضييع  عدم 

طيلة 6أشهر كاملة”.
حالة  شخص  يشكو  بينما 
الصالة،  تشهدها  التي  الفوضى 
ال  “املستضعفني  أن  على  مشددا  
مكان لهم بهذا املكان”. وأشار إلى 
جتاوزالبعض ألدوارهم بالطابور “منذ 
مسمر  وأنا  األولى  الفجر  ساعات 
جتاوزنا  بينما  دوري،  أنتظر  مبكاني 

منتصف النهار”، على حد قوله.
املركز  يعيشها   كبيرة   فوضى 
األكبر من نوعه باجلزائر  مدار السنة 
 ، السرطان  مرضى  طرف  من   ،
تتعدى املعقول أحيانًا، بسبب غياب 
والكل  الواليات   ببقية  مراكزمماثلة 

يستنجد بالسلطات ....
النفسانية  الطبية  وصرحت 

حسنى بن داود 
لقد كان لي الشرف في أن أتعلم 

دروسا في الحياة من سيدات
وضربن املثل يف اإلرادة واإلميان. 
فقط،  املرض  مع  صراعهن  يكن  لم 

لقد كان أيضا صراعا مع العالج 
وما يصاحبه من معاناة وماينتج 
واجتماعية  نفسية  أضرار  من  عنه 
ويشغل  يهمنا  ما  نحن  وأسرية. 
ذاته  حد  يف  العالج  هو  بالنا 
لكن  احلياة،  يف  واستمراراملريض 
ما ستؤول إليه حياته بعد أن يشفى 
ما  غالبا  موضوع  فهذا  املرض  من 
يف  وحيدا  املريض  ونترك  نهمله، 

مواجهة حياتهاجلديدة.
فهذا  نفعل؟  عسانا  ماذا 
هي  وهذه  تخصصنا  مبجال  ليس 
أشواطا  قطعنا  فعال  إمكانياتنا!! 
وأصبح  السرطان  عالج  يف  كبيرة 
من  كثير  يف  القاتليشفى  املرض 
النفسي  البعد  لكن  األحيان، 
واالجتماعي ال يزال ثانويا جدا وال 
وما  الكايف.  باالهتمام  بعد  يحظى 
يزيد الطني بلة، وجودثقافة تقليدية 
ال تفرق بني املرض النفسي واجلنون 
بطبيب  النفسي  الطبيب  وتنعت 
الوقت  مع  يصير  الذي  احلمقى 

واحدا منهم.
سرطان الثدي عند النساء 

قاعة  داخل  جتولنا  خالل  من 
الثدي  سرطان  أن   الحظنا  العالج 
لدى  السرطانات  أنواع  يتصدر 
اللنساء يف قاعات العالج و أكدت 
و  ذلك  راشدي  الطبيبةحفصى  لنا 
اضافت انه متبوعًا بسرطان القولون 
والغدة  الرحم  وعنق  واملستقيم 
القولون  يأتي سرطان  الدرقية. كما 
الرجل،  لدى  فياملقدمة  واملستقيم 
والرئة  البروستاتا  بسرطان  متبوعًا 

واملثانة.
الثدي  سرطان  أن  وذكرت، 
السرطانات  أنواع  مقدمة  يف  يأتي 
 10 بتسجيل  باجلزائر،  املنتشرة 
مؤكدة  سنويًا،  جديدة  حالة  آالف 

أن ذلك“يشكل آفة وطنية.
وأشارت إلى أن نسبة التعرض 
اجلزائري  لدى  بالسرطان  لإلصابة 
لدى  بـ14%  تقدر   70 سن  يف 
الرجل، و%15 لدى املرأة، معتبرة 

إياها“نسبة مرتفعة جدا .
ومن أجل رفع التحدي مبواجهة 
الداء مبكرا، الكثير من اجلمعيات 
اجلهات  مع  مباشرة  ،تعمل 
جلن  بتنصيب  وذلك   ، املختصة 
املبكر  للكشف  للتكفل  وطنية 
انتشارًا  األكثر  السرطان  أنواع  عن 

باملجتمع”.
واليات  عدة  بإختيار     وذلك  
توعية  على  تعمل  خيم  تنصيب  و 
كل  بإجراء  لهم  السماح  و  الناس 
بقصد   ، مجاًنا  الطبية  التحاليل 
السرطان،  منأنواع  التقليص 
استفحال  قبل  باحلاالت  والتكفل 

املرض..

بمناسبة اليوم العالمي للسرطان 

المواعيد  الفتاكة  
وقلة أماكن العالج 

معاناة مرضى 
السرطان في الجزائر
يواجه  مرضى السرطان متاعب  ال حصر لها منذ بداية المرض إلى بدء العالج ،معاناة يومية ال تقتصر على شخص بل على األالف بدءًا 

بنقص المرافق في معظم الواليات، ومن هنا تصبح الواجهة العاصمة  وتأخر ضبط المواعيد العالج باألشعة ، التي تصل أحيانًا إلى 6 أو 8 
أشهرببعض مراكز مكافحة السرطان، على ِقلتها، وصواًل إلى الداء نفسه الذي يفتك بـنحو 44 ألف شخص. 
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جايكوبز  مارك  املصمم  اختار 
للموضة  نيويورك  أسبوع  ُينهي  أن 
طابع  ذي  ضخم  باستعراض 
أزيائه خلريف  رافق عرض  هوليوودي 
بهذا  شاركت  وقد   .2020 وشتاء 
العاملّيات  العارضات  أشهر  العرض 
واألختان  جيربر،  كايا  بينهّن  من 
ُسّجل  كما  حديد،  وبيلال  جيجي 
على  سايروس  مايلي  النجمة  حضور 
ممشى العرض بإطاللة شبابّية تتناسق 

مع شخصّيتها وأسلوبها.
قّدمت هذا العرض االستعراضي 
عشرات الراقصات والراقصني إضافًة 
إلى حوالي 80 عارضة. وقد اسُتهّل 
خاللها  حتّول  استعراضّية  برقصات 
منّصة  إلى  أفينيو  بارك  يف  مستودع 
الراقصون  عليها  يختال  مسرحّية 
لتظهر  عصرّية،  موسيقى  أنغام  على 
هذا  وسط  العارضات  ذلك  بعد 
بإطالالت  املعاصر  االستعراض 
جاءت مستوحاة من ستينّيات القرن 
املاضي وُمستلهمة من أيقونات موضة 

كينيدي  جاكلني  أمثال  احلقبة  تلك 
وأودري هيبورن.

هذا  يف  جايكوبز  مارك  قّدم 
من  أراد  100إطاللة  نحو  العرض 
األذواق،  جميع  إرضاء  خاللها 
بني  تتنّوع  التصاميم  رأينا  ولذلك 
وأزياء  العملّية  اليومّية  اإلطالالت 
أراد  فهو  الفاخرة.  األنثوّية  السهرة 
املاضي  بني  خاللها  من  يجمع  أن 
مفهوم  تطّور  ويستعرض  واحلاضر، 

خالل  نيويورك  مدينة  يف  األناقة 
امتّدت  التي  الشخصّية  مسيرته 

على مدى العقود الثالثة األخيرة.
هو  اجلميل  الزمن  إلى  احلنني 
العرض  هذا  وّلده  الذي  اإلحساس 
على  واملتابعني  احلضور  نفوس  يف 
فهو  االجتماعي.  التواصل  وسائل 
ليبني  املاضي  ذكريات  من  انطلق 
صورًا أنيقة لتصاميم تعتمد البساطة 

بطريقة عصرّية وعاملّية .

ابتسام  بوكتير

مواد غذائية تحسن مزاجك.. تعرف عليها
ذكر موقع Focus.de األملاني، أن األطباء ينصحون لتحسني املزاج، بتناول البقوليات واألسماك 
عالية  نسبة  على  حتتوي  الدهنية  األسماك  أنواع  أن  وأوضح  والبيض.  والسبانخ  والبروكلي  واملكسرات 
من أحماض أوميغا3-، التي تساعد على تخفيف أعراض االكتئاب، وحتفز إنتاج هرمونات السعادة – 

سيروتونني ودوبامني
أما البقول واملكسرات والبيض، فتحتوي على أحماض أمينية من ضمنها التربتوفان، املهم والضروري 
للحفاظ على توازن هرمون السيروتونني يف اجلسم، عالوة على أن التربتوفان مهم لإلنسان للنوم الطبيعي 

واليقظة.
يسبب  باجلسم  نقصه  الذي يف حال  الفوليك،  بحمض  غنيان  فهما  والبروكلي،  للسبانخ  وبالنسبة 

اضطراب النوم واالكتئاب.
كما كشف خبراء الطب يف مستشفى مايو بوالية أريزونا األميركية، أن مواد غذائية قادرة على حتسني 
الصحة النفسية لإلنسان بعد تناولها. واستنادًا إلى هذا، يؤكد اخلبراء على أن هذه املواد تساعد فقط على 
حتسني املزاج واحلالة النفسية. لذلك عند ظهور أعراض االكتئاب يجب قبل كل شيء مراجعة الطبيب.

الموضة تراقص 
الفن في وداع 

أسبوع نيويورك 
لألزياء
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ويجسدون  املمثلون  يتحرك  األولى  للوهلة 
منحوتات حديدية يف شكل مبهر وكأنها مخلوقات 
مرعب  خيالي  مشهد  يف  وكأننا  املريخ  من  أتت 
وبقي  صنعها  الذي  النحات  الفنان  على  تتمرد 
رافضا  اإلنسانية  املالمح  ببعض  ليحتفظ  يقاوم 

العبودية واخلنوع بقوة االستبداد والضالل.
احلرية،  أجل  من  ونضاله  اإلنسان  إشكالية 
أزلية تكاد تكون جوهر كل اإلشكاليات  إشكالية 
التي تطرح على كل النظم االجتماعية والسياسية 

واالقتصادية.
التغيير  يف  اجلامحة  الرغبة  العرض  يقدم 
واالنتقال إلى محطة القطار الذي مير بسرعة البرق 
وال يستطيع الناس اللحاق به ويف كل مرة يتأخرون 
عن ركوب العصر ألسباب عديدة منها الصراعات 
والغيرة واحلسد  والتعنت  املقدس  املختلفة واجلهل 
املسافرين  بقي  وهكذا  واخليانة،  والدسائس 
أنانيتهم  ضحية  والتعاسة  التخلف  مستنقع  يف 

وغباءهم.
الفنية  مفرداته  انسجام  بقوة  العرض  يخاطب 
املختلفة ليس فقط احلواس اخلمس بهدف املتعة و 
كذلك العقل أو الوعي وهذا مهم جدا يف لغة كونية 

يشترك فيها كل البشر هي لغة »فزياء اجلسد«.
يجمع بني  أن  املخرج محمد شرشال  استطاع 
»املسرح  نوع  يف  احلديث  للمسرح  اجتاهات  ثالث 
وثانيا،  والبنتوميم  امليم  فنون  أوال،  الصامت« 
البهلوانية  الفنون  وثالثا،  مليرهولد  البيوميكانيك 

للسيرك فكانت النتيجة ممتعة مشهديا وفكريا.
النوع  انه يتجاوز هذا  للتذكير أن من الصعوبة 
العروض املسرحية خمسة عشر دقيقة بحكم  من 
التي  اجلسدية  التعبيرية  اإلشارات  نفس  تكرار 
هي محدودة، لكن املخرج املبدع شرشال استطاع 
يف  احلديثة  التجارب  يف  املعضلة  هذه  يتجاوز  أن 
الفنية  املفردات  املجتمعات األوروبية، ثم توظيف 
نطاق  عن  تخرج  لم  والتي  وانسجامها  املختلفة 

عبودية  من  التحرر  األساسية:  الفكرة 
األشباح واالنتقال إلى فعل احلياة.

تفاصيل  خالل  من  نكتشف 
يف  يتحكم  املخرج  أن  املتميز  العرض 
واجتاهاتها  وأنواعها  املسرحية  املعرفة 
املختلفة بداية من مسرح »فزياء اجلسد« 
جتارب  إلى  تياتر«  »ليفيق  الى  مليرهولد 
مرورا  منوشكني  واريان  قروطوفيكي 
مسرح  التجارب  فرق  ثم  بروك«  »ببيتر 
أساسا  يعتمد  الذي  الدراما«  بعد  »ما 
على الكتابة الذهنية واحلركة اجلسدية.

من املالحظ أيضا أن اجلهود اجلبارة 
التعبير  تنويع  على  املمثلني  لقدرة 
هذا  وكل  وإشارته  ورموزه  اجلسدي 
كل  على  الفني  باإلبداع  بهيج  جو  يف 
املستويات، يدفعنا للقول أنه وألول مرة 
وخالي  صامت  مسرحي  عرض  ينجح 
العربي،  العالم  يف  املنطوقة  الكلمة  من 
املالوفة  الصيغة  املخرج وممثليه  فيه  جتاوز 

لتركيب العرض املسرحي.

َقَمُر َأقلُّ ِمْن َأن 
ُيِضيء
ِلْلَعيِن 

ِمْن َوْحِي الَمَساِء َسَواُدُه
َسَعْت َوِبَها ِإَذا اتَّ
َتَناُم ِباَلُدُه 
َيْغَتاُلَها 

َصاِص ِإَذا َرَنْت ُأُفُق الرَّ
اَلِم ِزَناُدُه َوِإَذا َأَضاَءْت ، ِللظَّ

وُء َدْروِيٌش  َوالضَّ
ُيَعاِنُق َربَُّه ِفي ُكلِّ َشيٍء

َفالِمَداُد ِمَداُدُه 
َيْفَترُّ ِمْن َخيِط الّتَجلِّي

ُمْحَرًقا َكالّناِر
َحْرًفا

َقْد َتَعّرْت َضاُدُه 
ِلْلُبنِّ ِفي َمْقَهى الَجَناِئِز

ْت ُجبٌَّة ُقدَّ
َفُبنٌّ َيْحَتِسيِه ِحَداُدُه 
َسْوَداُء َهِذي اأَلْرِض 

َوْجُه ُتَراِبَها 
َقْتٌل، 

َراِب _ ِعَناُدُه _ َوَشدَّ َعَلى التُّ
يُن َقّتاٌل ُهَنا  َوالطِّ

َصْلَصاُلُه َرَمٌد 
ُيَذرُّ َعَلى الُعُيوِن َرَماُدُه

َماُء َتْعَمى الدِّ
ْت ُرَؤاُه َوُيْبِصُر اللَّوُن الِذي اْبَيضَّ

َوُذبَِّحْت َأْحَفاُدُه 
اَل َلْوَن َلْك

َفاْرُكْض ِباَل َوْجٍه ُهَنا 
َواْقَرْأ َصَداَك
َفِلْلَمَدى َأْضَداُدُه

ٌر ُعُنُق الَكاَلِم ُمَحرَّ
َقْت  ُمْذ ُطوِّ
أَْسَماُعَنا 

وُت َليَس ُمَراُدُه  َوالصَّ
َنْبِكي َوَنْصُرُخ 
َقْد َيُمرُّ ِبَباِبَنا 

َطْرٌق
َوَيْفَتُح َما َيُقوُل ِزَياُدُه 

ُلوَن َسَيُمرُّ َبْعَدَك َأوَّ
ُلوا ُحبًّا َتَرجَّ

َوَليَس َيِقلُّ ِفيِهْم َزاُدُه
َهْل َيْعَشُق الَمْوَتى؟ 

َوُتْحَرق ُروُحُهْم ِعْشًقا 
ِفيِن ِمَهاُدُه َوَتْخَلَد ِللدَّ

َماُن َهَذا الزَّ
ُهَنا ِبَقْلٍب َواِحٍد 

َفِبَطْلَقٍة
َقْد َتْنَتِهي آَماُدُه

بقلم: هارون عمري

الدكتور حبيب  بوخاليفة:

»روائع لغة الجسد في عرض »جي.بي.أس«

قراءة في رواية »قلب المالك اآللي« لربيعة جلطي
وبني  بينه  تربط  اخليال  نسج  من  عادية  رواية  أمام  نفسك  تظن  األولى  للوهلة 
التكنولوجيا، حتدثنا عن ما عاشته املالك اآللي من خالل احتكاكها ببنوا البشر وسرد 
يومياتها معهم، وما تلبث أن تكتشف أنها تصف لنا واقعا عشناه ومازلنا نعيشه وكيف 
تخص  قضايا  عدة  حتتضن  حقيقية، حيث  ولكنها  مؤملة  الدمار،  يصنع  أن  لإلنسان 
مجتمعنا العربي: احلب، احلرب، املعتقدات، اإلرهاب وحتى نظرة املجتمع للمرأة. 

»عبد اخلالق ميلود قد كوفئ لنجاحه يف مأموريته تلك وبعد أن مت وصول األموال 
الدولة املرشحني  إلى هدفها املقصود إكراما له، مت اختياره من بني اآلالف من جنود 

للجنة، للقيام بـ »عملية استشهادية« ضد الكفار« ص71.
تاريخا طويال من  أليس ببائس هذا اإلنسان؟ أمامي  »أسلحة وأسلحة ثم أسلحة 
الصراع صراع البشر املرير ضد بعضهم البعض، خمسة وتسعون يف املائة من زمن عمر 

اإلنسانية قضاها البشر يف حروب، واخلمسة الباقية قضوها لالستعداد لها« ص155.
»نشأت ولم أفكر يوما بأن النساء ذوات شأن، لم يحدث أن فكرت للحظة أن املرأة 
إنسان« ص 172. حتى الرجل لم يسلم من التفكير املريض فيعتبر ضعيفا وليس برجل 
إذا ما هو أحب، بل وأسوأ من ذلك حيث يبدأ ترسيخ هذه األفكار منذ نعومة األظافر، 

لألسف هذا واقعنا
»تربيت على نبذ الرحمة، أن يكون لك قلب فأنت عالة على مجتمع اجلهاد« ص 

172.
دينك  عقيدتك،  كانت  مهما  التسامح  قيم  بث  على  حتثنا  كما 
يف  أعجبني  وما  اإلنسانية،  هو  يجمعنا  ما  األخير  ففي  وتوجهك، 
الرواية كونها حتاكي الواقع املعاش، مما جعلني أتذكر أحداث مشابهة 
جدا:  يّف  أثر  وهذا  الواقعية  احلياة  يف  أعرفهم  ممن  بعض  على  مرت 

العنف عموما وتعنيف املرأة خصوصا.
التي شهدها  والتطور  الثورات  بعد اإلسالم وكل هذه  يعقل  فال 
العالم مازالت النساء تضطهد، تقهر وتعّنف خاصة ألسباب تافهة، 
فال اإلنسانية حتث على ذلك وال حتى ديننا، ال أدري ما سيؤول إليه 

أمرنا إذ لم نسرع إلى إصالح حالنا.
بقلم: جهان يحي

»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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أعلنت وزارة املجاهدين وذوي احلقوق 
أول  »جائزة  الوطنية  املسابقة  تنظيم  عن 
مسابقة  وهي  السنوية،   »1954 نوفمبر 
املجاالت  يف  واملشاركة  للراغبني  مفتوحة 
والرواية،  القصة  التاريخي،  البحث 
تقدر  والتي  الوثائقي،  الشريط  الشعر، 
على  جزائري مقسمة  دينار  مليون  قيمتها 
أحسن األعمال التي تناولت موضوع الثورة 
املذكورة  املجاالت  خالل  من  التحريرية 
الستالم  أجل  آخر  حدد  حيث  أعاله، 

األعمال بتاريخ 31 أوت املقبل. 
يف  يشترط  املصدر،  ذات  وحسب 
األعمال أن تكون األعمال املرشحة أصلية 

ومسابقة  بها  املشاركة  أو  نشرها  يسبق  لم 
 )03( ثالث  ك  األعمال  تقدم  أخرى، 
نسخ مكتوبة بخط احلاسوب مرفقة بطلب 
خطي و شهادة ميالد أو نسخة من بطاقة 
للعمل  وصفية  بطاقة  الوطنية،  التعريف 
املقدم من السيرة الذاتية تتضمن اجنازات 

ومؤهالت املترشح.
األتي  العنوان  إلى  األعمال  ترسل 
يف  والبحث  للدراسات  الوطني  املركز 
 .54 نوفمبر  أول  وثورة  الوطنية  احلركة 
63 شارع انتصار 23 نوفمبر 1836 األبيار 

اجلزائر.
صارة. ب

من تنظيم وزارة المجاهدين
إعالن عن مسابقة وطنية »جائزة أول 

نوفمبر 1954«

من تنظيم كنيسة السيدة اإلفريقية
حفل فني ساهر بالجزائر العاصمة لمطرب 

األندلسي فريد خوجة 

خوجة  فريد  األندلسي  فنان  أحيا 
أمتع  ساهرا  فنيا  حفال  العاصمة  باجلزائر 
خالله اجلمهور احلاضر بباقة غنائية منوعة 

يف الصنعة والعروبي واحلوزي.
ساعة  مدار  وعلى  الفنان  وتألق 
من  العديد  تقدمي  يف  الزمن  من  ونصف 
األندلسي  الريبرتوار  من  املستقاة  األغاني 
وتصفيق  جتاوب  وسط  مدارسه  مبختلف 
كبير من احلضور وخصوصا من العائالت.
وقدم هذا احلفل -الذي نظم بكنيسة 
األصيل  الفن  حملبي  اإلفريقية-  السيدة 
مقطوعات موسيقية جميلة ودمجا آلالت 
وحتى  والباجنو  كالغيتار  متنوعة  موسيقية 
األكرديون وقد متيز خوجة بغنائه االرجتالي 

وصوته الذي أعطاه طابعا شبه أوبرالي.
موال  بانقالب  سهرته  الفنان  وافتتح 
يا  تفكر  »الش  الرمل  درج  ثم  ترى«  »قم 

أيضا  أدى  وقد  فات«  ما  العشية  شمس 
»جادك الغيث« يف نوع املزموم ليقدم بعدها 
العديد من األغاني املعروفة على غرار »يا 
إلى  باإلضافة  بالرج«  و«يا  بالدي«  بنت 
بـ  يختمها  أن  قبل  مالو«  حبيبي  »مال 

»سلي همومك«.
عددا  حفله  خالل  خوجة  قدم  كما 
»بيسامي  كـ  الكوبية  األغاني  روائع  من 
فريد  وأسس  و«كيزاس«،  موتشو« 
املعروفة  البليدة  من  -املنحدر  خوجة 
مجموعته  والعثماني-  األندلسي  بتراثها 
عدة  بعدها  ليصدر   2002 يف  املوسيقية 
ألبومات بينها نوبة يف »املزموم« وأخرى يف 
كرم  »نارجن«  بعنوان  وثالثة  الذيل«  »رصد 

من خاللها »مدينة الورود« البليدة.
ق.ث

صارة بوعياد

جلون  كتاب  بالتفلسف«  »العيش 
غرايش، ترجمة املفكر محمد شوقي الزين، 
العالج  تقنية  اعتمد  صفحة   600 يف  جاء 
الروحي قدميا إلى الطب  بالفلسفة من الطب 
صدر  الكتاب  املعاصرة،  اللحظة  يف  فلسفيا 

عام 2019، ويحتوي على 13 فصال.
أبرز املفكر واملترجم محمد شوقي الزين، 
الوطنية  باملكتبة  عقدت  فكرية  ندوة  يف 
للدراسات  اجلزائرية  اجلمعية  مع  بالتنسيق 
التصوف  يف  تصب  اهتماماته  أن  الفلسفية 
وبأن  العربي،  التراث  يهم  ما  وكل  والتأويل 
يف  العصر،  أمراض  يعالج  الفلسفي  الطب 
عالقة قائمة ما بني النفس واجلسد، باملعنى 

الواسع لعالج النفس وعاهاتها.
مشيرا يف البداية الندوة إلى تصوره العام 
أن  الزين  شوقي  قال  حيث  الترجمة،  يف 
من خالل  اللغات  بني  وساطة  هي  الترجمة 
الواسع  شكلها  ويف  والنصوص،  املفردات 

الترجمة هي وساطة بني الثقافات.
قابلة  غير  مصطلحات  هناك  أن  مفيدا   
لالختزال يصعب ترجمتها ونقلها من بيئتها 
إلى  منوها  أخرى،  ثقافية  بيئة  إلى  الثقافية 
إستراتيجية  إقامة  مفادها  أساسية  نقطة 
الترجمة وتاكتيك املترجم، الذي استعاره من 
يف  كثيرا  عليه  واشتغل  فوكو،  ميشال  املفكر 

عملية الترجمة.
الكتاب  »إن  الزين  شويف  قال  كما 
الطب  موضوع  يعالج  بالتفلسف«  »العيش 
مستعرضا  كنظر،  وليس  كمعيش  الفلسفي 
الفترة  للفلسفة من  تاريخية  ذلك يف منهجية 
الفترة  إلى  الوسيط،  بالعصر  مرورا  القدمية 
اخلاصة  الفترة  غياب  ظل  ويف  املعاصرة، 
أنها  إلى  اإلشارة  من  البد  احلداثة  بفلسفة 
عند  للعقل  املنهجي  التأسيس  تخص  فترة 

هيجل«.
يقصد شوقي من عنوان الكتاب »العيش 
بالتفلسف«، »عش وأنت تتفلسف« فالفلسفة 
النخبة، وكذا مسألة عامة تدعوا  هي مسألة 

إلى الفكر، وعليه ما دام نحن نتفلسف بطريقة 
أو بأخرى، ويحمل الكتاب عنوان فرعي حتت 
اسم »التجربة الفلسفية والرياضيات الروحية 
وعالجية النفس«، وهذه األخيرة تعد جوهرة 

املسألة حسب املترجم.
إن إقامة معاجلة النفس بالفلسفة يدخل 
يف الطب النفسي والطب العالجي بالفلسفة 
الكتاب،  يف  اعتباطية  بصفة  يأتي  لم  الذي 
وتهيأت  سقراط  إلى  الكاتب  استند  حيث 
ومسألة  وأفالطون  عنيفة،  حلالة  النفس 
وأرسطو  الكئابة،  حالة  يف  النفس  طمأنينة 
واحلكمة العملية، فضال على أبي قور واجلدل 

القائم بني اللذة واأللم.
شوقي  املترجم  أكد  الندوة  ختام  يف 
تتشكل  التي  املشاكل  تصور  أن  إلى  الزين 
حول ذواتنا وكيف نصل إلى االعتدال وسط 
الطمأنينة  عن  تبعدنا  العواطف  من  عواصف 
بصدد  حتن  الذي  الذات،  واستراحة  النفس 

التفتيش عنها.

نظمت الجمعية الجزائرية للدراسات الفلسفية أول أمس بالمكتبة 
الوطنية الحامة، ندوة فكرية شمل موضوعها قراءة في كتاب 

لجون غرايش »العيش بالتفلسف« للمفكر والمترجم محمد شوقي 
الزين، الذي أبرز أهمية التطور الفلسفي من الطب الروحي إلى 

العالج أو التداوي بالفلسفة.

مناطق  مختلف  من  ومطربات  مطربون  نشط 
اجلزائر حفال موسيقيا إحياء لليوم العاملي لإلذاعة 
»اإلذاعة  شعار  حتت  غفير،  جمهور  بحضور 
والتنوع، مت احياء اليوم العاملي لإلذاعة املصادف لـ 
13 فبراير من كل سنة بعد تأسيسه يف سنة 2011 
من طرف الدول األعضاء يف منظمة األمم املتحدة 
للتربية والعلوم والثقافة )يونسكو( واملصادقة عليه 
بعد ذلك من طرف اجلمعية العامة لألمم املتحدة.

الزمن،  من  والنصف  ساعتني  مدار  وعلى 
باإلذاعة  مسعودي  عيسى  بنادي  اجلمهور  سافر 
مختلف  من  مقطع  عشرين  حوالي  عبر  الوطنية 
خالل  فنانني  عشرة  أداها  التي  املوسيقية  الطبوع 

سهرة ممتعة.
وجمع هذا احلفل الذي مت بثه مباشرة على أمواج اإلذاعات الوطنية 
واحمللية مبختلف اللغات وعلى شاشة التلفزيون أيضا، فنانني شباب لهم 

جتارب مختلفة ومسار مختلف.
وفيصل  دباش  أميرة  و  مزاري  زهير  الفنانون  اخلشبة  على  وتعقب 
ريان وجميلة منصوري وبالل عنو و جهيدة و يحي اخلنشلي وإبراهيم 
شاوي و زيان ونيسي وخليفي زيان، إضافة إلى بوعالم شاكر و نرجس 
الذين أمتعوا اجلمهور يف الطابع الشعبي واملزابي والراي والترقي وشنوي 

)تيبازة( والوهراني والشاوي والبدوي والقبائلي واحلوزي العاصمي.
أداها  التي  السهرة  هذه  أغاني  جلميع  باالستماع  اجلمهور  ومتتع 
فالح  أحمد  سيد  إشراف  اجلزائرية حتت  االذاعة  جوق  رفقة  الفنانون 
و«أنا حالي«  و«ناني مدان«  اخبارو«   يعطيك  قلبي  تراش  منها »سال 
و«يليس نامتورث اينو« و«اكرد أنوكير« و«ما تبكيش يا جميلة« و«قلبي 

تفكر عربان« و«أنا قلبي قضى عليا«.

وحضر هذا احلفل كل من بلعيد محند أوسعيد، الوزير املستشار 
لإلذاعة  العام  املدير  و  اجلمهورية  لرئاسة  الرسمي  الناطق  لالتصال، 

الوطنية جمال سنحضري وبعض مدراء قنوات اإلذاعة الوطنية.
الثقايف  »التنوع  أن  أوسعيد  محند  بلعيد  صرح  الصدد،  هذا  يف 
و  االعتزاز  الصاعد  اجليل  يف  يستلهم  أن  يجب  العريق  اجلزائر  وتاريخ 

الفخر بوطنهم األم«.
لالتصال،  املستشار  الوزير  برعاية  املوسيقي  احلفل  هذا  تنظيم  ومت 
الناطق الرسمي لرئاسة اجلمهورية بلعيد محند أوسعيد ووزير االتصال، 
العاملي  اليوم  إحياء  مبناسبة  بلحيمر،   عمار  احلكومة  باسم  الناطق 
لإلذاعة من طرف اإلذاعة اجلزائرية بالتنسيق مع الديوان الوطني للثقافة 

واإلعالم.
ق.ث

تحت شعار »اإلذاعة والتنوع«
مجموعة من الفنانين تحيي اليوم العالمي لإلذاعة 

للمترجم والمفكر محمد شوقي الزين

كتاب »العيش بالتفلسف«.. 
حين يصبح العالج بالفلسفة
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دنيا سمير غانم ُتعوِّض غيابها 
في رمضان ببطولة فيلم جديد

عمرو دياب ودينا الشربيني 
وأول احتفال علني بعيد الحب

دياب  عمرو  املطرب  بني  احلب  عالقة  إلشهار  جديدة  بادرة  يف 
والفنانة دينا الشربيني، اتخذ دياب اخلطوة الرسمية الثانية واحتفل 
مبوقع  املوثق  حسابه  عبر  لهما  صورة  بنشر  احلب،  بعيد  دينا  مع 
مع  الصورة  نفس  بنشر  دينا  وقامت  مختصر،  تعليق  مع  إنستقرام، 

تعليق موسع لتحتفل معه بصدور ألبومه اجلديد »سهران«.
نشر دياب سابقا صورة رسمية واحدة له مع دينا وسط دعوات 
من املقربني منه إلى اجلمهور باحترام »عالقة احلب« بني الطرفني، 
ومساء أمس قام بنشر صورة ثانية له مع دينا وعلق عليها قائال: عيد 
إهدائها ألغنية حتمل  إلى  إشارة  أنتي«، يف  ما  حب سعيد.. »زي 
نفس االسم أطلقها عمرو دياب يوم اخلميس ضمن أغنيات ألبومه 

اجلديد »سهران«. 
 قامت دينا بنشر نفس الصورة وخاطبت دياب للمرة األولى باسم 
مع  اإلطالق  على  ألبوم  بأفضل  االحتفال  قائلة:  وعلقت  »حبيبي« 

أسطورتي عمرو دياب أفضل عيد احلب! ألف مبروك حبيبي.

سمير  دنيا  النجمة  تعاقدت 
من  جديد  فيلم  بطولة  على  غامن 
تتعاون  حيث  الكوميديا،  نوعية 
رمضان  يف  مسلسلها  مخرج  مع  فيه 
املخرج   »3 احلدوتة  »بدل  املاضي 
هو  هذا  ُيعّد  إذ  احللفاوي،  خالد 
تولى  بينهما؛ حيث  الثاني  التعاون 
خالد احللفاوي من قبل إخراج فيلم 
عبد  لكرمي  السري«  الرجال  »نادي 

العزيز وماجد الكدواني.
تصوير  بالفعل  دنيا  بدأت  وقد 

مشاهدها األولى من فيلمها اجلديد 
سيشاركها  الذي  أهالي«،  »تسليم 
ماجد،  هشام  من  كل  بطولته  يف 
العزيز  عبد  ودالل  فؤاد،  وبيومي 
شريف  تأليف  ومن  غامن،  وسمير 
جنيب. وتدور أحداث الفيلم يف إطار 
كوميدي اليت، ويعد التعاون األول 
دنيا  النجمة  من  كل  بني  سينمائيًا 
احللفاوي  خالد  واملخرج  غامن  سمير 
رمضان  موسم  يف  معها  قدم  الذي 

املاضي والذي حقق جناحًا كبيرًا.

رامي صبري يطرح أحدث أغانيه 
»حياتي مش تمام« 

صبري،  رامي  النجم  طرح  احلب،  عيد  مع  بالتزامن 
الرسمية  قناته  عبر  متام«،  مش  »حياتي  أغانيه  أحدث 
مبوقع الفيديوهات »يوتيوب«، وهي من كلمات وأحلان عزيز 

الشافعي، وتوزيع جالل احلمداوي.
ويأتي تعاون رامي صبري مع امللحن عزيز الشافعي بعد 
جالل  مع  سويًا  جمعتهما  التي  الدنيا«  »أهد  أغنية  جناح 

كبيرًا ونسب  التي حققت جناحًا  الثانية،  للمرة  احلمداوي 
مشاهدة عالية.

جديدة،  أغنية  صبري  رامي  طرح  أخرى،  ناحية  من 
يف شكل فيديو كليب من ألبومه اجلديد »وبقابل الناس«، 
وهي من كلمات أحمد علي موسى، وأحلان شادي حسن، 

وتوزيع طارق توكل، ومن إخراج هادي الباجوري.

نانسي عجرم تتجاهل تطورات قضية زوجها 
القرارات  أهمية  من  عجرم  نانسي  اللبنانية  النجمة  قللت 

ورفضت  املوسى،  محمد  فيلتها  قتيل  بقضية  املتعلقة  األخيرة 
التعليق على مجريات التحقيق أثناء مشاركتها يف حفل عيد 
احلب بإستاد القاهرة، مؤكدة أنها لن تتحدث إال بعد صدور 

قرار القضاء اللبناني.
املطربة اللبنانية نانسي عجرم، واجهت الصحافة املصرية 
للمرة األولى عقب قضية قتيل فيلتها، وطلبت منهم انتظار ما 
يقرره القضاء اللبناني، وقالت يف تصريحات مقتضبة خلف 
القاهرة الدولي ضمن احتفاالت  كواليس حفلها يف استاد 
أعياد احلب: أنتظر ما يقرره القضاء اللبناني يف أزمة مقتل 
السوري محمد املوسى، الذي حاول اقتحام منزلنا، وقدمت 

كل املستندات إلى جهات التحقيق للبت يف األمر.
وقللت نانسي بطريقة غير مباشرة من أهمية اخلطوات 
األخيرة املتعلقة بإعادة تشريح جثمان القتيل السوري قائلة: 
القضية ليس بها أي جديد وما يحدث هو محاوالت لدي 

البعض إلثارة اجلدل بأمور غير صحيحة.

كاظم  »القيصر«  ومحبي  معجبي  من  العديد  شكوى  بعد 
ثم  احملبوب  لنجمهم  حفالت  عن  إعالنات  وجود  من  الساهر 
يكتشفون بعد ذلك أنها غير حقيقية، قطع الساهر الطريق على 
أي أخبار كاذبة حول إقامته حفالت غنائية يف بعض األماكن، 

دون أن يكون اتفق عليها.
وعبر صفحته الرسمية على »فيسبوك« أكد الساهر أنه يعلن 
بنفسه من خالل الصفحة عن أماكن ومواعيد حفالته، وأن أي 
خبر آخر يكتب عن إحيائه حلفالت مقبلة من خارج الصفحة، 

عار من الصحة.
وكان الساهر قد تعرض لشائعات يف وقت سابق حول عالقته 
بفتاة ادعت أنها خطيبته وهو ما دعاه ألن يكذب كل تلك األخبار 

على حساباته الشخصية مبواقع التواصل االجتماعي. 
وأهني«،  »آه  أغنية  مؤخرًا  طرح  الساهر  كاظم  أن  إلى  يشار 
احتفااًل بعيد احلب، وهي من كلماته، وأحلان املوسيقار طالل.

كاظم الساهر يحذر جمهوره
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املثقفني  بني  احلوارات  تواصلت  و    
و  الدولة  و  املجتمع  قضايا  حول  الفرنسيني 
ألن   ، اليوم  إلى  القيمة  و  احلقيقة  و  العدالة 
بشغفها  تعرف  فئة   باألساس  هم  املثقفني 
و  االنسان  أرائها حول  عن  التعبير  و  بالكالم 
قضايا  كل  أي  الدولة  و  السياسة  و  املجتمع 
الشأن العام ، و التنديد بكل التجاوزات التي 
طرف  من  اجلماعات  و  األفراد  لها  يتعرض 
السلطات ، خاصة يف فرنسا البلد الذي كان 

فيه املثقفون ملوكا.
   و لكن عكس ما هو متوارث يف الثقافة 
الفرنسية منذ حلظة » إميل زوال« مرورا بلحظة 
 « كاالس  جون   « لقضية  انتصر  الذي  فولتير 
هذا الرجل البروتستانتي ، الذي اتهمه رجال 
الدين الكاتوليك  بقتل ابنه ، و لكن فولتير 
بحث القضية بنفسه و انتهى إلى أن كاالس 
راح ضحية التعصب الديني ، ألن ابنه انتحر 
استقبل  املوقف  هذا  بسبب  و   ، يقتل  لم  و 
طرف  من  الفاحتني  األبطال  استقبال  فولتير 
احملكمة جون  برأت  بعدما  الفرنسية  اجلماهير 
كاالس بعد إدانته . ولكن عكس هذا الشرف 
التراث  يف  املثقف  به  يحظى  الذي  الكبير 
الثقايف الفرنسي و الذي ميكن أن نعطي عديد 
يف  اإلعالم  وسائل  ساهمت   ، عليه  األمثلة 
ظهور مناذج أخرى للمثقفني يصفهم« باسكال 
االنتصار   : املغالطني  باملثقفني  بونيفاس«  
األكادميي  وهو   ، الكذب  خلبراء  اإلعالمي 
الفرنسي البارز و من أهم كتبه » فهم العالم » 
ملاذا كل هذه الكراهية » و » نحو احلرب العاملية 

الرابعة » و » من يجرؤ على نقد إسرائيل ».
صناعة  هم  املثقفني  من  الصنف  هذا  و   
وسائل  تلعب  حيث  باألساس  إعالمية 
اإلعالم و يف مقدمتها القنوات التلفزيونية دورا 
هؤالء  يتفنن  ، حيث  أفكارهم  نشر  كبيرا يف 
احلقائق  قلب  و  الوعي  تزييف  يف  املثقفني 
يريدون  ما  لتبرير  خبيثة  مناهج  استعمال  و 
بونيفاس  باسكال  حسب  فهم   ، له  الترويج 
املغالطون الذين يصنعون العملة الثقافية املزيفة 
ليضمنوا تربعهم على سوق اليقني ، و كلهم 
واعون بأنهم على النقيض من النزاهة الثقافية 
أن  لذلك لسببني : األول هو  يقلقون  و ال   ،
الغاية تبرر الوسيلة ، فاجلمهور الواسع عندهم 
ليس ناضجا مبا فيه الكفاية ليوازن بني األشياء 
، و أنه من الالئق قيادته مبناهج دقيقة نوعا ما 
باسكال   « يقول  كما  انطالقا  هو  الثاني  و   ،
فيها  يدافعون  التي  اللحظة  من   « بونيفاس 
عن أطروحاتهم املهيمنة و مناهجهم الذميمة 
؟  الدقة  من  التخلص  ملاذا   . ابدا  يعاقبوا  لن 
 ، لليقني  إضافيا  جهدا  يستلزم  احلقيقة  قول 
التلفظ بكذبة لم يعد على اإلطالق جتريدا من 
األهلية ، بل أصبح الكذب أداة فعالة إلضفاء 

الشرعية على املعارك االيديولوجية . 
 لقد عمل »باسكال بونيفاس » يف كتابه 
الذي رفضت دور النشر الفرنسية طبعه ، على 
مع  عالقتهم  كشف  و  السيئة  سيرتهم  فضح 

و   ، الغربية  القرار  دوائر  و  الصهيوني  اللوبي 
حتولوا  و  ضمائرهم  مع  عالقتهم  صفوا  كيف 
و   ، اخليانة  و  التزوير  و  للكذب  سدنة  إلى 
يف  األوفر   نصيبه  ليفي«  هنري  »برنار  أخذ 
هذا الكتاب من النقد ، حيث تتبع » باسكال 
و  » مساره اإلعالمي و صعود جنمه  بونيفاس 
كيف حتول إلى مرجعية زائفة يف توجيه الرأي 
العام، فهو اله و سيد املغالطني ، ال شك أن 
برنار هنري ليفي حسب باسكال بونيفاس هو 
املطلق ،  السيد  للمزيف  ذاته  املثالي  النموذج 
وحدة القياس النموذجية ، لقد أبدع النموذج 
األصلي و جعل منه مرجعية ، كذب مرات 
عديدة ، و فضحت أكاذيبه مرات عديدة يف 
 . جدوى  بدون  لكن   ، كتب  يف  و  مقاالت 
يبدو أن هناك مبدئني اثنني له : ما يضحك 
االنسان ال يقتله ، و ما ال يقتله يقويه ، لقد 
من  القوة  من  اكتسب  ما  لشدة  دوره  يف  جنح 
بنى حياته   ، فيها مضحكا  كان  التي  املرات 
على إدارة األكاذيب دومنا خجل ، إال أنه يقدم 
نفسه مع ذلك بوصفه النموذج املثالي للمثقف 
إعالمي  مضلل  فهو   ، األفكار  عالم  يف  املؤثر 
و  باألخالق  االلتزام  عن  البعد  كل  بعيد  و 
يجسد الوقاحة و االستخفاف ، يعتبر مدافعا 
ال يلني عن احلرية يف حني أنه مكارثي فتاك 
، يعتبر مناضال عامليا يف حني أنه فئوي ضار.  
باسكال  يثيرها  التي  القضايا  بني  و من   
هذا  صلة  ليفي  هنري  برنار  حول  بونيفاس 
صفة  عنه  ينفي  حيث   ، بالفلسفة  األخير 
كتبه  عما  يعلق  و   ، قاطعا  نفيا  الفيلسوف 
إلى  » من احلرب  ليفي يف كتابه  برنار هنري 
من  أنا   ، واضحني  لنكن   : قائال   « الفلسفة 
عن  البحث  بأن  يشكون  ال  الذين  أولئك 
 ، باألمس  كما  اليوم  إلى  يزال  ما  احلقيقة 
الذين ،  أولئك  أنا من   ، الفلسفة  مهام  أرفع 
و ملزيد من التوضيح ، ما يزالون يعتبرون بأن 
الفيلسوف الذي لسبب أو أخر ، يتخلى عن 
احلقيقة  ، هو فاقد للشرف و الكرامة » نعم 
قائال : هذا  الكالم  بونيفاس على هذا  يعلق 
كالم ال قيمة له بالنسبة لشخص لطاملا أخذ 
عليه استخفافه باحلقيقة ...أول عملية غش 
قام بها هي حتما كونه أراد أن يكون فيلسوفا و 
أن يقدم بهذا اللقب ، لكنه لم يدرس الفلسفة 
إطالقا ، و ليست الفلسفة هي الشيء الذي 
ال  دائما  بونيفاس  فهو حسب    « منه  يعيش 
فقط  ليكون  بل   ، اجلمهور  تنوير  عن  يبحث 
و  نرجسية  و  بطريقة سريعة جدا  الواجهة  يف 

ممارسة الكذب كفن ثامن .
مبعوث  و  مكارثي  بأنه  أيضا  يصفه  كما 
سياسي لاليديولوجيا ، ألنه مستفيد جدا من 
دائما  تقدمه  التي   الضخمة  اإلعالمية  اآللة 
على أنه مدافع ال يكل عن احلريات و هذا يف 
حد ذاته بهتان ، فهو باألساس مكارثي يبحث 
حقل  من  إقصاء  أو  إسكات  الوسائل  بكل 
مثال  و   ، معه  متفقني  ليسوا  الذين  اجلمهور 
ذلك اختالفه مع »ريجيس دوبريه« بخصوص 

حللف  العسكري  التدخل  األخير  هذا  رفض 
لم  ألنه  يوغوسالفيا  ضد  األطلسي  الشمال 
يكن مبررا ، وشن هنري ليفي حملة مسعورة 
ضد »ريجيس دوبريه« اتهمه فيها بأنه متعاون 
مع النازيني  » دوبريه ليس دريو )كاتب متعاون 
 ، برلني  او  بلغراد  يف  لسنا  و   ،) النازيني  مع 
بعيدين  لسنا  بأخرى  أو  بطريقة   ... لكن  و 
عن ذلك ، الشيء الذي نستشفه من خالل 
كراهية  هو  هل   . احلياة  يف  ملسناه   ، الكتب 
الدميقراطيات ؟ هل هو كراهية الذات ؟ حب 
انتحار  هو  هل  ؟  اآلمال  تخييب  و  التعامي 
مباشر ملثقف ؟ خسارة ، وداعا ريجيس » . و 
نفس اإلقصاء و التطرف استعمله ضد طارق 
رمضان و غيره من الفالسفة و املثقفني الذين 
يبحثون حقا و بصدق عن احلقيقة ، ألنه جنم 
هذا  يتوقف عند  لم  و   ، اإلعالم  كل وسائل 
احلد بل جترأ على اإلساءة للكثير من القامات 
الفكرية على غرار الفيلسوف »اميانويل كانط« 
عن  بشراسة  يدافع  جنده  هذا  من  أكثر  و   .
مختلف سياسات احلكومات اإلسرائيلية ، و 
اإلرهاب  مقاومة  باسم  األعذار  كل  لها  يجد 
املزعومة ، كما  الفاشية اإلسالمية  و محاربة 
يستعملها  والتي  السامية  مبعاداة  مهووس  أنه 
كورقة إقصاء ضد كل من يجرؤ على معارضته 
، فكل من ال يتفق معه هو بالضرورة ال يحب 
انتقاد احلكومة اإلسرائيلية هو  أن  و  اليهود ، 

دليل على معادة الصهيونية .
كتابه   « بونيفاس  باسكال   « ينهي  و 
انتظر  زلت  : ال  يقول  مهما جدا  يراه  بسؤال 
اجلواب على السؤال الذي أطرحه يف الكتاب 
 ، نفسي  تكرار  أجتنب  كذلك  أخرى  مرة   .
 ، إيديولوجية  خالفات  على  ينطوي  ال  ألنه 
صحية  و  فيها  مرغوب  حتى  و  طبيعية  إنها 
الفرق  و  الصدق،  مع  العالقة  عن  أحتدث   .
بني احلقيقة و الكذب، وهل شكل معيارا أم 
إما  أتلق جوابا ،  لم  املصداقية ؟  و  للتميز  ال 

ضمني أو سلبي .
الرحمان  عبد  الدكتور  قدمها  اإلجابة  و   
مزيان – رحمه اهلل – الذي ترجم الكتاب إلى 
اللغة العربية و هي الترجمة التي صدرت سنة 
2015 و هي الترجمة الثانية ، ألن الترجمة 
األولى صدرت »لروز مخلوف »يف سورية سنة 
2013 ، حيث جاء يف مقدمة ترجمة الدكتور 
»عبد الرحمان مزيان« ما يلي : » فرنسا التي 
ما  و  كانت  التي  علومها  و  بفلسفاتها  تعرف 
دو  كوليج  السوربون من  تخرج من رحم  تزال 
التاريخ ،  فرانس و من مكتباتها التي حتاكي 
اليوم حتارب من قبل فئة من املثقفني  ها هي 
النفوذ  لهم  املغالطني  املثقفني  ألن  ليس   ،
الثقايف فقط ، بل  و  السياسي  و  االجتماعي 
أنهم يحاولون قتل الفلسفة ، و قتل الفلسفة 
هو نهاية مسيرة أمة مثلما حدث عند العرب 
جتاري  و  الكذب  تناقض  الفلسفة  ألن   ...

احلقيقة » .
 

الدكتور : مصطفى كيحل  	

»باسكال بونيفاس« في مواجهة »برنار هنري ليفي«:
 أو عندما يتحول الكذب إلى معيار للتمّيز والمصداقية

  عرفت الثقافة الفرنسية بقدرتها على 
اإلبداع خاصة في المجال الفكري وفي 

حقول علوم اإلنسان والمجتمع بشكل عام، 
ومن بين تجليات إبداعها قدرة العقل 

الفرنسي على إنتاج المفاهيم 
والمناهج والنظريات، و من بين المفاهيم 
التي ارتبطت بالثقافة و اللغة الفرنسية 

مفهوم » المثقف«  وعادة ما يؤرخ 
لذلك بحادثة » ألفريد دريفوس«وهو 
ضابط فرنسي من أصل يهودي حكم عليه 

في باريس سنة 1894 بالنفي إلى 
غويانا بتهمة التجسس لصالح ألمانيا 

، و كانت تلك التهمة محل شك من 
طرف عائلته وأصدقائه الذين استطاعوا 
إثبات زيف الوثائق التي أدين بسببها ، 

وتحولت تلك القضية إلى قضية رأي عام  
انخرط فيها مجموعة من أصحاب الفكر و 

األدب ، فكتب »إميل زوال« مقاله الشهير 
» إني أتهم...« و أصدر مع مجموعة 

من الكتاب من أمثال » أناتول فرانس« 
و » مارسيل بروست« و غيرهم بيان 

بتوقيعهم نشر في الصحافة بعنوان
 » بيان المثقفين« وشكلت هذه الحادثة 

مرجعية تاريخية و معرفية للتأريخ 
لظهور مفهوم » المثقف« ، فلفظ المثقف 

استعمل ألول مرة كاسم في عبارة
 » بيان المثقفين«  .



 خالل يومين

  َمصــرع َمصــرع 77 أشخاٍص في حـوادث َسيـر أشخاٍص في حـوادث َسيـر  
 نّفذت ت وحدات احلماية املدنية 6048 تدخال،

 خالل يومني، يف عــدة مناطق مختلفة من الوطن وهذا
 إثر تلقيها مكاملات االستغـاثة. تدخلت وحدات احلماية
 املدنية خالل الفترة نفسها إثر تسجيل  13 حادث سير

 تسببت يف وفاة 07 أشخاص وإصابة 42 آخرين بجروح
 متفاوتة اخلطورة. يذكر أن أثقل حصيلة سجلت على

 مستوى والية أم البواقي بوفاة شخص وإصابة 06 آخرين
 .بجروح إثر وقوع حادثي مرور

 كما تدخلت وحدات احلماية املدنية من أجل تقدمي
 اإلسعافات األولية لـ 19 شخصا تسمموا بغاز أحادي
 املنبعث من أجهزت التدفئة، (co) أكسيد الكربون

 وذلك يف كل من: والية النعامة (08 أشخاص)، والية
 عنابة (03 أشخاص)، والية املدية (03 أشخاص)

 ووالية تلمسان (05 أشخاص)، جرى التكفل بهم يف
 مكان احلوادث عينها، قبل نقلهم يف حالة مستقّرة إلى

 .املصالح االستشفائية
 كما تدخلت عناصر احلماية املدنية بوالية باتنة إثر

 انهيار سقف منزل أثناء ترميمه، وذلك بحي كشيدة
 ببلدية باتنة. يذكر أن احلادث خّلف إصابة 4 أشخاص

 بجروح جرى إسعافهم يف مكان احلادث عينه، قبل
.حتويلهم إلى املستشفى احمللي

 رحمة عمار
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بتلمسان  أوقفوا 

 إحبـاط محاولة التحـاق 3 أشخاص بالجماعات اإلرهابية
 أحبطت مفرزة للجيش الوطني، أول أمس، محاولة التحاق

.ثالثة أشخاص باجلماعات اإلرهابية بتلمسان
 كشف بيان صدر أمس عن وزارة الدفاع الوطني أنه: »يف إطار

 مكافحة اإلرهاب، وبفضل استغالل املعلومات، أحبطت مفرزة
 للجيش الوطني الشعبي، يوم 14 فيفري2020، محاولة التحاق 3

.أشخاص باجلماعات اإلرهابية، جرى توقيفهم بتلمسان
 كما متكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي وعناصر الدرك

 الوطني، بكل من متنراست وتيارت وباتنة، من حجز 3 بنادق
 صيد وجهاز اتصال عبر األقمار الصناعية ونظارتي ميدان وكمية
 من الذخيرة، فيما أوقفت مفرزة أخرى للجيش الوطني الشعبي
 وعناصر الدرك الوطني 7 أشخاص وحجزوا 588 قرصا مهلوسا

 .و552 وحدة من املشروبات بكل من إن أميناس، بسكرة وورڤلة
 من جهة أخرى، ويف إطار محاربة الهجرة غير الشرعية، متكن

 حرس السواحل وعناصر الدرك الوطني من إحباط محاولة هجرة
 غير شرعية هّم بها 16 شخصا بكل من مستغامن وعني تيموشنت.
 يف حني، جرى توقيف 27 مهاجرا غير شرعي يحملون جنسيات

.مختلفة بكل من ورقلة، الوادي، تلمسان وبشار
ق. و

بلسان عبد العزيز تويقر 

الَمــــوت
!بـِال رحمـة 

 :قال إّن األفالن ِملُك مناِضليه. . صديقي

 ال نتهّرُب من َعقد دورة
 لّلجنــة الَمركزيــة

 رّد األمني العام
 لألفالن بالنيابة علي

 صديقي على الدعوات
 املطالبة بعقد ندوة

 وطنية وتكوين هيئة
 انتقالية لتسيير احلزب،
 قائال إن القيادة احلالية

 ال تتهرب من عقد
 دورة للجنة املركزية،
 مضيفا أن هدفهم أن
 تكون دورة اللجنة

 املركزية فضاء سياسيا
 لتعزيز اللُّحمة وتوثيق

 الوحدة، وجمع الشمل
 للذهاب إلى مؤمتر ناجح
 من أجل خدمة اجلزائر
 واحلزب، وأن ال تكون

.ساحة للصراع ومنبرا للفرقة وتشتيت الصف
 وعّقب صديقي، أمس السبت خالل اللقاء اجلهوي الذي جمع

 مناضلي احلزب مبستغامن، على الدعوات القائلة بحل أحزاب املواالة،
 قائال إن األفالن ميلك حرية قراره، وسيظل يف خدمة الدولة اجلزائرية وال
 يسمع إال إلى صوت وأنني مناضليه، وهم وحدهم من لهم احلق يف تقرير
 مستقبله وحتديد مصيره، وأن الشعب صاحب السيادة وهو املخول الوحيد

 بإلغاء من يشاء من األحزاب عبر صناديق االنتخاب، داعيا مناضلي
 احلزب إلى توحيد الصفوف وااللتفاف حول القيادة الشرعية، بحسب
 وصفه. وأكد املتحدث أن أبواب جبهة التحرير الوطني مشرعة، وقال:
 » نحن متفتحون على كل األفكار واالجتهادات الكفيلة بتحسني أداء

».احلزب وتفعيل دوره
س.ب

ُرّبا ُفِهم كالُم الَوزير خطأ، 
ف عن ِسياقه؛ َفقد  وُحرِّ

أِلفنا ُمنذ األزِل أن نكوَن يف 
اإلعالِم ُمخِطئني؛ أِلفنا أن 
ف الكالَم عن موضعه  ُنحرِّ

أو - باألحرى - هناَك طبقٌة 
أكثَر ذكاًء ِمّنا ما تزاُل ُعقولَنا 

غيرُة غيَر قادَرٍة على  الصَّ
استيعاِب ما َتقولُه من َهدٍر! 

ب  ، هْل َلنُة أساِتذة الطِّ ولكّنْ
ني التي أجرت سنة  اَلامعيِّ

2016 دراسًة وافَيًة عن َمرِض 
الّسرطاِن لدى األطفال، 

وَقالت - حينها - إّن الِسياَسة 
الَعرجاَء التي َتتبُعها وزارُة 

حة ستجَعُلنا عنَد أبواِب  الصِّ
2020 عاجزيَن عن َتوفيِر 

سريٍر ألكثِر من 90 باملائة من 
أكباِدنا التي َينهُش السرطاُن 
جسَدها الَضعيف ! أفراُدها 
أيًضا ال َيفهُمون؟! مع الِعلم 

ل سنوًيا  أّن الزائَر ُتسجِّ
نحو 1500 حالة إصابٍة 

جديدٍة بالّسرطان. لقد 
َر امُلختّصون من إهَماِل  حذَّ
هذا اَلانب الّذي لم ُتوِله 

الِوزاراُت املتالِحَقة أّي اهتماٍم، 
وَلم يتم بناُء أّي مستشفى 

اِء،  لألطفاِل امُلصابني بهذا الدَّ
وَلم ُتَضف أقساٌم خاصٌة به 

يف امُلستشفياِت امَلوجودِة 
صة  باسِتثناء »ِوحَدة ُمخصَّ

لألطفاِل ُبستشفى »حسيبة 
بن بوعلي لألم والطفل« تضمُّ 
12 سريرا«. هذا الَوضُع َيجعل 
نَي  ِمن أطفال الّسرطاِن َمنسيِّ
يف اَلزائر التي َعجزت عن 

َتوفيِر أحَد أهمِّ احُلقوِق التي 
َزّيَنت ديباجَة دساتير الَبلد 

مند 62. ورغَم ذلك، نحُن 
مطالُبوَن بعدِم حتريِف الَكالم 
عن ِسياقه؛ َففهُمنا قاصر! أنا 
ُث عن امُلعاناِة التي  هنا ال أحتدَّ
يكاِبدها األطفاُل، وِمن وراِئهم 

عائالٌت َتضيُع يف َشوارع 
خيصة؛  الرَّ الَعاصمة وفناِدقَها 

تنِي؛ مّرٌة  اُس َتوُت مرَّ فالنَّ
باملرِض وأخَرى بالَقهِر.

 وأخِتُم الكالَم بقصٍة رواها 
لي صديٌق ُمند ُمّدٍة َقصيرٍة، 
وَقد َوجدُته يف وضِع الَباِئس 
والَياِئس. قاَل خرجُت من داِر 

حافِة ُمّتجًها إلى وسِط  الصَّ
الَعاِصمة. قرَب امُلستشفى، 
َلفت انِتباهي رجٌل ُمنَكسٌر 

ُد  كاَن جالًسا يف زاوية، َتتوسَّ
ُركبَتيه طفلٌة ال تتجاوُز 
الّساِدسة، كانت ُمنهكَة 

اَلسِد. »كنُت أحمِلُق فيه 
؛ رفَع رأَسه جتاِهي  بال وعيٍّ
ُثَم أشاَح بوجِهه َعني؛ ولم 
أحتّرك، فأعاَد رفَع رأِسه 
ليشرَع يف احَلديِث معي، 

حديٌث َعرفُت ِمن ِخالله أّن 
جَل ينتظُر حلوَل موعدِه  الرَّ
مع الّطبيِب ُمنذ َيومنِي، وَقد 
َقِدَم ِمن واليٍة داخلّيٍة ُمنُذ 
أّياٍم، وليَس َمعه حقَّ ليلٍة 

َيقِضيها يف ُفندٍق رخيٍص من 
َفنادق شارع »حسيبة«، بعَد 
أن استنفَذ كلَّ ماَله تقريبا. 

فأويُته يف بيِتي ألعوَد 
ِبه صباًحا إلى امُلستشفى، 

َر سريٌر  وبوساطِة َمعاريف ُوفِّ
امَلريضة«.  للّطفلة 

إّن هذه احَلادثَة ليست حالًة 
شاذَة يف بالدي، التي َتتبُع 

ِسياسًة ِصحّية َجعلت الّناَس 
ميوتون آالَف امَلّرات قبَل أن 

يأُخَذهم امَلرض. 

القصوى

º21
الصغرى

 º08

سكيكدة

 التَّعرف على هوّية ُجثة الَحراق الذي لفَظه البحر
 جرى، أمس السبت، التعرف على صاحب جثة الشاب احلراق الذي لفظه البحر ليلة أول أمس مبنطقة القبيبة يف إقليم بلدية الشرايع غربي والية سكيكدة، وهذا فور

 وصولها إلى مصلحة حفظ اجلثث مبستشفى عبد القادر نطور. ويتعلق األمر بالضحية »د. إسالم« البالغ من العمر 20 سنة واملنحدر من والية وهران، وبالتحديد من منطقة
 سيدي البشير، حيث كان قد أبحر رفقة عدد من الشبان الذين ما زال مصيرهم مجهوال. وعليه، جرىإخطار عائلته التي حضرت على جناح السرعة إلى مستشفى القل
 وتعرفت على مالمح الضحية، حيث قال والده لـ »أخبار الوطن«، إن صاحب اجلثة ابنه غادر نحو إسبانيا مند 18 يوما مضت، رفقة عدد من شباب احلي الذين ما يزال

.مصيرهم مجهوال. يذكر أن مصالح األمن تنتظر نتائج حتاليل احلمض النووي من أجل تسليم اجلثة ألهله، إن ثبتت أقوال األب
جمال بوالديس

 الطارف

 ُسّكــان حــي »عيـن أعـالم« َيغلقـون
الطريــق ويلّوُحـــون بالّتصعيــد

 أقدم عدد من سكان 174 سكنا بحي أعالم بالدرعان (الطارف) على غلق الطريق الرابط بني واليتي الطارف وقاملة،
.وبالضبط على مستوى مخرج مدينة الدرعان، متسببني يف شل حركة املرور ساعات طويلة

 وأرجع عدد من املواطنني احملتجني إقدامهم على غلق هذا احملور من الطريق إلى تعذر تواصل احلوار مع رئيس بلدية الدرعان،
 متهمني إياه بأنه أخلف وعده املتعلق باستقبال وفد عن سكان احلي، لطرح انشغاالتهم واخلروج بحلول لفائدة سكان هذا احلي

.الذي يعتبر من األحياء األكثر كثافة سكانية وأكثرهم تهميشا
 وأكد بعض احملتجني أنه أمام الوضع املعاش الصعب الذي يكابده سكان هذا احلي، واملتمثل أساسا يف انتشار القمامة

 والقاذورات عبر طرقات احلي وأزقته، وانعدام اإلنارة العمومية وانسداد بالوعات صرف املياه ووانعدام التهيئة اخلارجية واهتراء
 .الطرقات، فإنه أصبح لزاما على السلطات العمومية حل هذه املشاكل التي نغصت حياة املواطنني

 هذا، وتدخلت كتيبة الدرك الوطني ورئيس دائرة الدرعان لفتح الطريق أمام مستعمليه، يف الوقت الذي قدموا فيه
 وعودا لضمان التكفل بجميع االنشغاالت املطروحة من طرف املواطنني، ابتداء من يوم األحد القادم. وهو ما ينتظره سكان
 احلي الذين أكدوا أنهم سيعودون لغلق الطريق يف حال لم تلب احتياجاتهم، وسيصعدون من احتجاجهم بالتوجه نحو مقر

.والية الطارف
محمد الرشيد قوبع



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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