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بلحيمر ُيراِهن على َتطهيِر ِقطاع اإلعالم

زغماتي: ال ُيوجد صحِفيٌّ
 مسجــون بسـبب ِمهنتـه 

ُه  قال إّن ِصراَع األدجَلة بلَغ أشدَّ

لطِة تنظيماُتها  مرابط: للسُّ
 وُممثِّلوها داخَل الَحراك

س للجبهة  كشَف العضُو املؤسِّ
عبي إلياس  السلمية للَحراك الشَّ
مرابط، خالَل حلوله ضيًفا على 

»أخبار الوطن«، أن مبادرتهم 
لن تكوَن حزبا سياسيا. ونفى 

أن يكون لهم أيُّ تواصٍل مع 
الّسلطة - حلد إدالئه تصريَحه. 

يف املقابل، قال املتحّدث إّن 
ها داخل  راعات بلغت أشدَّ الصِّ

احَلراك، وهي صراعاٌت ال تقتصُر 
فقط على اإليديولوجيات، 

مضيفا أن للسلطة تنظيماُتها 
وممثلوها وسَط احَلراكيني.

08
 متنراست

 الَكهرباُء الِفالحية حلُم
فاّلحي الَمناِطق الّنائية
06

عنابة
وائــِر  رؤساُء الدَّ
 فــي مـواجـــهِة
احتَجاجات الّسـَكن
05

 معسكر
 أطفاٌل ضمَن جماعِة أشراٍر 
تمتِهـــُن سرقـَة المحـاّلت
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 12
آيت جودي يقترُب من آيت جودي يقترُب من 
َتدريب اتحاِد بلعباسَتدريب اتحاِد بلعباس

العدالَة ويرُفضون رفَع احلصانِة عن زمالِئهم  ون  نّواب يتحدَّ

21

ِن والتَّقِديس خصياُت الّتاريخّيِة في الَجزائر تتأرجُح بيَن الفَّ الشَّ
دون ابِع يؤكِّ :ُمنتجون وُمخرجون يف الّفن السَّ

أّكَد منتجون ومخرجون يف الفن الّسابع أن األفالم التاريخية كانت محلَّ جدٍل أكثر من مّرٍة، خاصة حول الشخصية التاريخية التي ساهمت 
يف تفجير الثورة، التي يدرجها البعض يف إطار الفن، فيما يقدسها البعض اآلخر، وهناك من يجمع بني االثنني.

يش يشخلًفا لعبد القادر َيعِّ خلًفا لعبد القادر َيعِّ

  بات عز الدين آيت جودي مدرب نصر حسني داي السابق 
قاب أو قوسني أو أدنى من االلتحاق بالعارضة الفنية 

لنادي احتاد بلعباس، خلفا للمدرب عبد القادر يعيش.
ومير النادي البلعباسي بأزمة مالية خانقة هذا املوسم، ما 
تسبب يف تراجع نتائج الفريق يف الدوري، واستقالة املدرب 

عبد القادر يعيش وجهازه املعاون.

منـاطـق الظـل 
 فــي الجزائـر

      خالل العمل الصحفي، يّطلع املراسلون 
والصحفيون الذين ينزلون إلى امليدان 

لتقّصي أحوال الناس،على قصص إنسانية 
كثيرة مؤملة، ويشاهدون عن كثب أحزمة 

الفقر والبؤس والّظل التي لم ترها احلكومات 
املتعاقبة إال قليال، تلك األحزمة التي ال 

ُيشترط أحيانا أن تقطع املسافات الّطوال 
بحثا عنها، أو تتسّلق اجلبال ومتّشط الغابات، 

بل إّنها أحيانا أحزمة على مرأى من قصور 
ومكاتب املسؤولني، أو ال تبعد إال بعض األميال 

عن وسط املدن واحلواضر.
بقلم : د. حسينة بوشيخ 	23

ـرلـمــاُن بــوتـفليقـة ـرلـمــاُن بــوتـفليقـةبـَ بـَ
 ُيعرقل محاربة الفســاد!  ُيعرقل محاربة الفســاد! 

احلالّيُة الَبرملاِن  تركيبُة  رخيلة:   •
 َمطعوٌن يف ِمصداقيتها

سعيدي: احلصانُة حٌق قانونّي   •
أريَد ِبه باطل
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مجريات اليوم الثالث حملاكمة رموز البوتفليقية بالّتفاصيل

الّيوُم الَثالث من المحاكمِة في َقضيَتي 
تركيِب الّسيارات وحملِة الُعهدة الخامسة

االنتخابية للحملة  التمويل اخلفي  واملشاركة يف  األموال  تبييض  املشاركة يف  تهمة  يوجه حلمود شايد  القاضي 
حملة  ملديرية  املال  ببيت  بالتكفل  كلفني  وحداد  حداد  كلف  بوتفليقة  سعيد  أن  للقاضي  أكد  املال  أمني  حمود:  شايد 

تفليقة. بو
املال وهل وضعتها يف حيدرة؟ أنت قمت بجمع األموال اخلاصة باحلملة، صحيح؟ القاضي: من كلفك بجمع 

للشعب؟ مديتوها  ملا سحبتوها هل  األموال  منحتم  ملن  القاضي: 
محاسب. لدينا  يكن  ولم  شايد: سحبتها 

شايد:جمعت 75 مليار وكنت يف فيال حيدرة مقر املديرية وسحبت من مجموع 75 مليار 18 مليار و275 ألف دينار مصاريف.
الشعب؟ فرقتوها هل على  القاضي: كيف 

أنا سحبت األموال لتغطية املصاريف يف مديرية احلملة. شايد: ال أعلم سيدي القاض، 
القاضي: كم األموال نقًدا؟ ماذا عن املبالغ التي ذهبت ملكتب حداد.

البيضاء. الدار  شايد: األموال ذهبت لشركة حداد يف 
الصكوك؟ على  بالتوقيع  كلفك  العام: من  النائب 

بوتفليقة عن طريق حداد وقد أمضيت على شيكات لكن نسيت عددها. شايد :حسابان فقط فتحتهما، وقد كلفني سعيد 

استدعاء علوان عبد القادر
الصناعة بوزارة  التقنية  اللجنة  لرئيس  التهمة  يوجه  القاضي: 

إلي. املوجهة  التهم  أفند  ومواطن شريف  لالستثمارات  التقنية  اللجنة  رئيس  علوان: بصفتي 
اللجنة يف عهده. استلمت مهامي كرئيس  وقد  علوان :بدة من عينني 

القاضي: هل نزلت اللجنة للميدان أم ال ؟
علوان: لم تكن هناك جلنة، نزلت للميدان باستثناء ذهاب الوزير يف زيارة ميدانية.اعتمدت على دفتر شروط منعدم قانونًيا.

امتيازات. أنكم منحتموه  السيارات إال  له اعتماد يف مجال تركيب  بايري لم يكن  العام:لكن  النائب 
علوان: املؤسسة كانت يف نشاط نحن جددنا له فقط.

52 واضحة، وما زال ملف بايري ناقصا ومنحتموه فرصة للحصول  2017 املادة  النائب العام: هناك دفتر شروط وقانون املالية 
امتيازات. على 

امللف. لتجديد  سنة  مهلة  منحهم  علوان: القانون 
2000؟ 2018 وأنتم »متشو« مبرسوم  النائب العام: كيف جتدد يف 

2016 علوان: نشاطه بدأه يف 

استدعاء بايري واالستماع إليه
لبايري التهم  يوجه  القاضي 

غير مستحقة مزايا  من  االستفادة  القاضي: 
عام  أودعته  وقد  الصناعة.  أم  الفالحة  لوزارة  ذهب  إن  وأتساءل  استثمار  طلب  قدمت  إلي،  املنسوبة  التهم  بايري: أرفض 

2011، وقد منحت لي األرض لالستثمار ولم أحصل على رخصة البناء حلد الساعة
املشاركة يف تبيض األموال القاضي: يوجه تهمة جنحة 

الــ« ألو تيليفون«، وإال كنت حصلت على كل ما أرغب فيه. بايري: أنا لست من أصحاب 
السيارات. تركيب  إلى  السيراميك  نشاط  القاضي: حولت 

17 هكتارا  فيه  قرار  »بعتولي«   2015 بعدها يف عام  املوقع،  أحدد  لم  أودعت ملف االستثمار طلبت قطعة األرض  بايري: ملا 
بالسكان. مأهولة  أرضا  وأيضا طلبت منطقة صناعية ومنحوني  2 هكتار فقط،  وطلبي كان 

السيراميك؟ ونشاط  السيارات  تركيب  النشاطني أي  العالقة بني  ما هي  القاضي: 
املالية  بايري: األرض التي استفدت منها ال تتالءم ومشروعي، ألقدم طلب آخر لتعويض نشاط وتزامن ذلك وصدور قانون 

2014 الذي جاء فيه من بني النشاطات تركيب السيارات.
القاضي: عندك مقررين ل، )سي كا دي( تاع تركيب السيارات.

القاضي: أعطوا لك املقرر وأنت ما ال متلك االعتماد والشركة.
راه؟ الشريك األجنبي وين  القاضي: 

بــــ )  الوحيد وبكل فخر اني بديت  النشاط، وقد كنت  تزامنا وبداية  الرئيس استفدت، واالعتماد مينح  بايري:نعم سيدي 
90 شاحنة سنوًيا. ckd( وكنت أركب 

والسياني؟ لوندي  تعرف  القاضي: 
بايري :الرخصة يجب احلصول عليها بعد سلسلة من اإلجراءات وأودعت امللف على مستوى لوندي وسياني، وأمضيت دفتر 

أن ملفي كامل وسيوافق عليه. الشروط وأخبروني 
القاضي: فارس دخل شريكا معك بدون رأس مال »دخل براسو وشحال ألدا«؟ وهل هذا استغالل ملنصب أبيه؟

شريكيا  فارس  بقي  الشركة.  تع   )capitale( بدراهم  دخل  شريكا  فارس سالل  ودخول  مامدتهولي  دورو  بايري :البونكة 
11 مليار. 9 ماليير إلى  لـــ3 سنوات وخرج من رأس املال من 

استدعاء علي حداد واالستماع إليه
االنتخابية؟ للحملة  املال  اجمع  قالك  القاضي:« شكون 

القاضي: أنت تكلمت مع معزوز وطلبت األموال من بايري.
القرابة فهو صهري وأثق به، وال عالقة لي بحملة بوتفليقة. حداد: ذلك تربطه بي صلة 

أبدا لم أقل ذلك بتاتا- حداد يتراجع عن تصريحاته يف احملكمة االبتدائية بسيدي أمحمد- حداد: 
القاضي: من يكون أوراغ وأنت الذي نصبته يف مديرية احلملة؟

خبيهم. قالك  سعيد  القاضي: 
19مليارا لشركة  داو  القاضي: 

19 مليار اكلمني سعيد بوتفليقة وطلب مني على أساس أنه لدواعي أمنية  حداد:اللي يوجعو راسو يقول على حداد. وبشأن 
لفترة. يخبأهم عندي  أن 

السعيد مسؤول؟ نقًدا؟، وأين خبئت؟ وهل  املنقولة هل نقلت  القاضي: األموال 
القاضي يواجه حداد مع شايد حمود

أن يشك يف  أي شخص  وأحتدى  األول  املسؤول  والسعيد  االنتخابات  أي شيء عن  أعلم  وال  إطالقا،  أعرفه  حداد:شايد ال 
املال. أو منحني  وطنيتي 

مدير حملته يف كل  عينه  بوتفليقة  أن  وتأكدت  العليا  احملكمة  محاظر سماعه يف  قرأت  بوتفليقة،  مع  الثورة  دار  حداد: شايد 
90 عاما. عهداته وهو أالن فاق الـ 

النائب العام :حداد قلت كلفني سعيد واش رايك يف أقوال شايد وأورغ هما قالوا نتا كلفتهم بجمع األموال؟
حداد: سعيد بوتفليقة قال لي إذا كنت نعرف شخص تاع ثقة فاقترحت صهري أوراغ إلدارة احلملة

العام:« أورغ أنت لي نصبتو؟ النائب 
حداد: نعم ألنه صهري ومحل ثقة.

استدعاء أوراغ
أوراغ: لم انخرط ال يف حزب وال جمعية طيلة حياتي وانفي التهم وانأ صهر حداد.

بالبنك وأخذت عطلة بدون راتب بعد أن كلمني صهري حداد واقترح عليا العمل اجلديد. أوراغ: أعمل 
19مليارا. القاضي: من وضع األموال نقدا واملبالغ التي حولت املقدرة بـ 

البيضاء. للدار  التي حولت من حيدرة  لـ19 مليار  القاضي، وصلت  املبالغ، سيدي  أوراغ: بشأن 
نقلها. أوراغ: مالك حاج سعيد من 

الدولة« القانون وهل كنت تعرف ذلك، »مي نتا كنت عند  أنتم خرقتم  القاضي: تعرف قانون االنتخابات، 
39 مليارا من معزوز لتمويل احلملة. إيداع  20 مليون سنتيم للشهر، وقد كان  أتقاضى مبلغ  أوراغ:اتفقت معهم على أن 

عّمـــــار قــــردود

ُه  قال إّن صراع األدجلة بلغ أشدَّ

لطِة تنظيماُتها  مرابط: للسُّ
وَممثِّلوها داخَل الَحراك 

كشف العضو املؤسس للجبهة السلمية للحراك الشعبي الياس مرابط، خالل 
حلوله ضيفا على »أخبار الوطن«، أن مبادرتهم لن تكون حزبا سياسيا بل تبقى 

مبادرة هدفها أرقى من النشاط السياسي، مؤكدا على أنها لن تكون أرندي مكررا، 
يف حني شبهها مببادرة الثورة التحريرية.

رحمة  عمار 
بوجود  مرابط  اعترف  املقابل،  يف 
وسط  وانقسام  إيديولوجي  صراع 
شارك  إنه  قائال  الشعبي،  احلراك 
الثالثاء  بحراك  أسبوعني  أو  ألسبوع 
ينسحب  أن  قبل  بالطلبة،  اخلاص 
بات  الثالثاء  حراك  أن  من  تأكده  بعد 
شبه خال من الطلبة، موضحا أنه بعد 
حراك  على  مشاركته  اقتصرت  ذلك 
اجلزائريني.  جميع  ميثل  كونه  اجلمعة 
التيارات  بعض  وجود  بخصوص  أما 
إن  مرابط  فقال  احلراك،  مستوى  على 
احلراك،  داخل  موجودة  التيارات  كل 
يف  مقري  مؤخرا  أثارها  التي  سواء 
التيارات  تلك  أو  لألرسيدي  إشارته 
إلى  إشارة  يف  أحزابها،  حل  مت  التي 
الصراعات  أن  موضحا  احمُلل،  الفيس 
ميكن  وال  احلراك  داخل  أشدها  على 

حصرها يف الصراع اإليديولوجي فقط، 
هذا  يف  تنفخ  السلطة  حتى  أن  كاشفا 
ممثليها  للسلطة  أن  مؤكدا  املسعى، 
تنظيمات  طريق  عن  احلراك،  داخل 

وشخصيات.
أشيع  ما  مرابط  نفى  ثانية،  جهة  من 
مستشاري  أحد  حضور  من  مؤخرا 
ميالد  جلسة  خالل  تبون  الرئيس 
الشعبي،  للحراك  السلمية  اجلبهة 
كونه  يتعدى  ال  ذلك  أن  موضحا 
ليست  اجلبهة  أن  على  مؤكدا  إشاعة، 
أطياف  كافة  تضم  عفوية  مبادرة  سوى 
حراكيني  من  اجلزائري  املجتمع 
نظرتهم  أن  كاشفا  ونقابيني،  ونشطاء 

للنظام. التدريجي  التغيير  على  تقوم 
تنسيق  أي  لهم  يكون  أن  مرابط  ونفى 
يتم  لم  أنه  مضيفا  السلطة،  مع 

مبادرتهم،  تقدمي  عقب  بهم  االتصال 
على  لالنفتاح  احلراكيني  داعيا 
على  والعمل  وتقييمها  مبادرتهم 
جاعال  التخوين،  سياسة  بدل  تقوميها 
شرطا  مبادرَتهم  احلراك  تزكية  من 

للسلطة. ملفاوضتهم 
للسياسة،  يف  اجليش  دور  وحول 
اجلزائر  تأسيس  قيام  إلى  مرابط  عاد 
النظام اجلزائري قام  املستقلة، قائال إن 
للمؤسسة  كبير  ثقل  منح  أساس  على 
العامة  الصورة  أن  حني  يف  العسكرية، 
من  اجليش  بانسحاب  تفيد  حاليا 
ذلك  بأن  متداركا  السياسية،  احلياة 
انتخاب  مبجرد  كليا  به  اجلزم  ميكن  ال 
حتقيق  ليبقى  للجمهورية،  رئيس 
وجهة  من   - العسكري  املدني  التوازن 

التغيير. نظر مرابط - رهان 

االستشفائية  الوحدة  مدير  أكد 
»أخبار  لـ  دغبوش  رضا  ببوفاريك 
املعدية  األمراض  مصالح  أن  الوطن« 
 25 أمس  نهار  غاية  إلى  استقبلت 
هي  كورونا  بفيروس  مشبوهة  حالة 
صدور  غاية  إلى  الصحي  احلجر  حتت 

باستور. معهد  من  التحاليل  نتائج 

احلاالت  أن  ذاته،  السياق  يف  وأكد، 
البليدة  يف  كورونا  بفيروس  املؤكدة 
بالسيدة  3، ويتعلق األمر  إلى  ارتفعت 
الشقيقة  توجد  فيما  وابنتيها ،  املريضة 
القطار،  مستشفى  مستوى  على  الثالثة 
بأعراض  مصابة  أنها  أيضا  تبني  والتي 
اتصال  على  وكانت  كورونا،  فيروس 

مباشر مع بقية أفراد عائلتها املصابني. 
أما عن احلاالت املشتبه فيها األخرى، 
فهي تخص أفرادا من العائلة، والبقية 
أن  خلفية  على  وطالبات  طلبة  هم 
طالبة  هي  املصابات  من  واحدة 
أيضا  اتصال  على  وكانت  جامعية، 
بزميالتها.     عبد الناصر حمودة

الوادي،  بوالية  الصحة  مصالح  حتفظت 
يف  أشخاص   3 على  الثالثاء،  أمس 
من  قدموا  الدولي،  الوادي  قمار  مطار 
عليهم  ظهرت  أن  بعد  املقدسة  البقاع 

بفيروس كورونا. أعراض اإلصابة 
فإن  رسمية،  مصادر  وحسب 
تتراوح  رجال  هم  الثالثة  األشخاص 
يف  كانوا  سنة،  و73   45 بني  أعمارهم 

يؤدون  كانوا  حيث  املقدسة،  البقاع 
الوادي  إلى  ووصلوا  العمرة،  مناسك 
فجر  اجلزائرية  اجلهوية  اخلطوط  عبر 
عليهم  لوحظ  أن  وبعد  الثالثاء.  أمس 
بفيروس  احملتملة  اإلصابة  أعراض 
احلرارة،  درجة  ارتفاع  خاصة  كورونا، 
عليهم،  اخلاصة  الطبية  الفرقة  حتفظت 
االستشفائية  املؤسسة  إلى  ونقلتهم 

مبدينة  اجليالني  عمر  بن  العمومية 
غرف  فيها  خصصت  حيث  الوادي، 
نقل  مت  حني  يف  الصحي،  للحجر 
باستور  معهد  إلى  فيهم  املشتبه  عينات 
أو  إصابتهم  من  للتثبت  بالعاصمة 
عدمها.                   رشيد شويخ 

بلقاسم  العدل حافظ األختام  نفى وزير 
أي  وجود  الثالثاء،  أمس  زغماتي، 
آدائه  خلفية  على  بالسجن  صحفي 
مواطنا  يبقى  الصحفي  إن  قائال  مهنَته، 
جرائم  من  جرمية  ارتكابه  حال  ويف 
وفقا  وُيحاكم  ُيتابع  فإنه  العام  القانون 

للقانون.
حضوره  أثناء  العدل،  وزير  وأوضح 
االتصال  وزير  جمع  الذي  اللقاء 

يف  القانون  أن  املهنة  وشركاء  بالنقابات 
ُيتابع الصحفي بسبب ممارسة  اجلزائر ال 
يبقى  األخير  لكن  كصحفي،  مهمته 
للفعل  املجرم  للنص  وفقا  وُيتابع  مواطنا 
املنسوب إليه يف حال ارتكابه جرمية من 
جرائم القانون العام، قائال إنه ال وجود 
بسبب  العقابية  باملؤسسات  لصحفيني 
بالقول:  مضيفا  الصحفي،  عملهم 
حاليا  يحاكمان  اللذان  »الصحفيان 

العام  القانون  خرق  بسبب  موقوفان 
الصحفي«. العمل  وليس 

اإلعالمية  املؤسسات  بخصوص  أما 
فقال  السجن،  أصحابها  أودع  التي 
سوء  أي  له  ليس  اإلداري  املتصرف  إن 
هذه  أن  موضحا  األجور،  دفع  يف  نية 
سيئة،  مالية  وضعية  لها  املؤسسات 
لقاضي  الصحفيني  انشغال  بنقل  واعدا 
التحقيق.                 رحمة عمار 

الرسمي  والناطق  االتصال  وزير  أكد 
أمس  بلحيمر،  عمار  للحكومة 
تنفيذ  على  سيعمل  أنه  الثالثاء، 
املجيد  عبد  اجلمهورية  رئيس  تعهدات 

تبون بإرساء صحافة حرة وبال قيود.
ووعد بلحيمر، خالل لقاء جمعه أمس 
اإلعالم،  قطاع  نقابات  عن  ممثلني  مع 
األسماء  ضد  الوقوف  هو  هدفهم  أن 
حد  ووضع  اخلفي،  والتمويل  املستعارة 
األجنبية  بالقوى  واالرتباط  لالبتزاز 

إرساء  على  “سنعمل  قائال  املشبوهة، 
لتعهدات  تنفيذا  قيود  بال  حرة  صحافة 
ضوابط  وفق  وذلك  اجلمهورية،  رئيس 
وأخالقيات  املسؤولية  وروح  القانون 
للحريات،  الهادئة  واملمارسة  املهنة، 

الصحافة”. حرية  أبرزها 
“نحن  يقول:  الشركاء  خاطب  كما 
قواعد  إرساء  على  وسنعمل  شركاء، 
املهنة  وتنظيم  ومتحررة  حرة  صحافة 
واجلمود  الفوضى  من  وإخراجها 

شرعية”،  ال  واملصالح  والتجاوزات 
احلالي  الوضع  تشخيص  إلى  داعيا 
الصحفية  املمارسة  يخص  فيما  بدقة، 
من  اجلميع  مع  بالتشارك  يتمكن  حتى 

إيجاد احلل األنسب.
فعالية  يرجو  أنه  االتصال  وزير  وأكد 
الوطني  املجلس  يخص  فيما  أكثر 
املهنة  وأخالقيات  وأجهزته،  للصحافة 
النق وبطاقة الصحفي احملترف والتمثيل 
ابي.                                    ق.و

الدين عيادي. لنور  برئاسة اجلمهورية خلفا  للديوان  الدين بغداد دايج” مديرا  “نور  الرئيس عبد املجيد تبون  عني 
ومت استدعاء نور الدين عيادي إلى مهام أخرى، يف حني أن مدير الديوان اجلديد كان قد شغل منصب مدير عام بوزارة 
اخلارجية ثم عني سفيرا يف عدة دول.                                                                                              ق.و

البليدة 
 االشتباُه في إصابِة 25 حالًة بفيروس »كورونا« 

الوادي 
الّتحفُظ على 03 معتمريَن ُيشتبه في إصابِتهم بـ »كورونا« 

املؤسسات التي ُماّلكها يف الّسجن تشهد وضعية مالية حرجة
زغماتي: ال ُيوجد ُصحفّي في الّسجن بسبِب مزاولِتِه مهنَته

بداية من الوقوف ضّد األسماء امُلستعارة
بلحيمر ُيراهن على َتطهير قطاع اإلعالم

ئاسة  بغداد دايج ُمديرا لِديوان الرِّ

أخبار السياسة

أخبار السياسة



أما احملامي عمار خبابة، فقد جدد تأكيدُه، 
البرملان  وصَف  الوطن«،  لــ«أخبار  تصريح  يف 
يكن  لم  إنه  وقال  احلفافات«،  بــ«برملان  احلالي 
البرملان  نواب  أن  منطلق  من  توصيفه  يف  مخطًئا 
النزهاء  الرجال  من  يكونون  ما  أبعد  هم  احلالي 
الشخصية  مصاحلهم  خدمة  يريدون  والذين 

واخلاصة ليس إال.
البرملان  نواب  على  النار  خبابة  أطلق  و 

احلالي خاصة الذين رفضوا رفع احلصانة البرملانية 
واعتبرهم  فساد  قضايا  يف  املتابعني  زمالئهم  عن 
معرقلني للسير احلسن للعدالة، ويستوجب ضرورة 
عنه  أعلن  ما  وهو  بغرفتيه  للبرملان  الفوري  احلل 
رئيس اجلمهورية والذي تعهد بإجراء تشريعيات 

مسبقة قبل نهاية 2020.
عمار قردود
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نّواب يتحّدون العدالة ويرفضون رفع الحصانة عن زمالئهم 

برلمـــــاُن بوتـفليـقة ُيعـرِقــــل 
مـحـــــــــاربــــَة الَفســــــاد 

عمار قردود
الوطني  الشعبي  املجلس  نواب  وواصل 
اجتماعاتهم لرفع احلصانة عن النواب املتهمني يف 
الرئيس  سنوات حكم  فساد جرت خالل  قضايا 
املخلوع عبد العزيز بوتفليقة، متهيدًا لتقدميهم إلى 
رفض  يف  النواب  استمر  ذلك  مقابل  العدالة.و 
لصالح  وصوتوا  نواب  عن  البرملانية  احلصانة  رفع 
العدل  لوزير  واضح  حتٍد  يف  آخرين  عن  إسقاطها 

بلقاسم زغماتي.
املجلس  أعضاء  صادق  سابق،  وقت  ويف 
عن  البرملانية  احلصانة  رفع  على  الوطني  الشعبي 
بوجمعة  السابق  النقل  وزير  يتقدمهم  نواب  عدة 
رفض  فيما  طليبة،  الدين  بهاء  والنائب  طلعي 
ذاته يف حق  اإلجراء  تطبيق  أمس،  أول  هؤالء، 
ويتعلق  الدميقراطي  الوطني  للتجمع  ينتمي  نائب 
األمر بإسماعيل بن حمادي ثم الوزير السابق عبد 

القادر والي.
و قد مت رفع احلصانة عن 10 نواب - حتى 
تخلى  الذي  جميعي  محمد  من  بداية   - اآلن 
احلصانة  إسقاط  من  نائبان  جنا  فيما  عنها، 
مت  األمة،  ومبجلس  بأعجوبة.  عنهما  البرملانية 
إسقاط احلصانة عن 3 سيناتورات هم جمال ولد 
رفض  فيما  غول،  وعمار  بركات  والسعيد  عباس 

طالبي  وهما علي  عنهما  احلصانة  رفع  سيناتوران 
العديد  العدالة  مصالح  أوراغي.وتتابع  وأحمد 
الشعبي  واملجلس  األمة  من األعضاء يف مجلس 
واملعامالت  املالي  بـ«الفساد  تتعلق  بتهم  الوطني 

التجارية غير القانونية«.

نّواٌب فوق القانون...!
عبد  عن  احلصانة  رفع  النواب  رفض  وبعد 
قد  املاضي  سبتمبر  النواب يف  كان  والي،  القادر 
ورجل  البرملاني  النائب  عن  احلصانة  رفع  رفضوا 

األعمال إسماعيل بن حمادي.
 2019 جويلية  مطلع  منذ  ورفع البرملان 
السابق حلزب  العام  احلصانة عن كل من األمني 
الذي  جميعي،  محمد  الوطني  التحرير  جبهة 
أودع تصريًحا لدى رئيس املجلس الشعبي الوطني 
النائب  رفقة  البرملانية  احلصانة  عن  مبوجبه  تنازل 
عن والية باتنة بري ساكر، الذي اختار هو اآلخر 
إسماعيل  النائب  رفض  حني  يف  عنها،  تنازله 
أفراد عائلته رهن  بن حمادي الذي يوجد بعض 
احلصانة.  عن  التنازل  باحلراش  املؤقت  احلبس 
كما صادق نواب املجلس على رفع احلصانة عن 
الدين طليبة، يف حني  بهاء  للجدل  املثير  النائب 
وزراء  برتبة  األمة  مبجلس  أعضاء  وتنازل  صادق 

جمال  يتقدمهم  حصانتهم  عن  طواعية  سابقني 
طلعي  بوجمعة  بركات،  السعيد  عباس،  ولد 
املواالة  أعضاء  غالبية  تصدى  فيما  غول،  وعمار 
لرفع احلصانة عن سيناتورين وهما أحمد أوراغي 
سيناتور والية تلمسان وعلي طالبي سيناتور والية 

تيبازة.
اللجنة  األول ألعضاء  االجتماع  خالل  و 
طلب  ضد  الوطني  الشعبي  باملجلس  القانونية 
املجلس  يف  برملانيني  عن  النيابية  احلصانة  رفع 
رفع  طلب  على  لالطالع  الوطني،  الشعبي 
عضوي  حق  يف  العدل  وزارة  عن  الوارد  احلصانة 
ومير  حبيب  قدوري  وهران  والية  عن  املجلس 
محمد بن صغير، تعالت األصوات الغاضبة من 
أعضاء يف اللجنة املشكلة من عدة قانونيني تنتقد 
تزايد  من  الشديد  غضبهم  عن  ناهيك  الوثيقة، 
املجلس، يف ظل  نواب  طلبات رفع احلصانة عن 
ملفات جديدة ضد مجموعة  التقارير عن حتضير 
خالل  متدخلون  وحتدث  النواب.  من  أخرى 
املوجهة  لالتهامات  الكيدية  الطبيعة  عن  اجللسة 
احلصول  تخص  قضايا  يف  املالحقني  للبرملانيني 
على عقارات، واستغالل النفوذ. وأظهروا تضامنا 
مع البرملانيني، مشيرين إلى خلو امللف من أي أدلة 

تدين املعنيني.

رخيلة،  عامر  الدستوري  اخلبير  بحسب  و 
يف تصريح لــ«أخبار الوطن«، فإن » فترة بوتفليقة 
جنحت يف حتجيم دور املؤسسة التشريعية واعتبارها 
أن  والدليل  السلطة،  مطيع يف خدمة  تابع  مجرد 
التركيبة البشرية للبرملان بغرفتيه تتكون من أعضاء 
مستواهم العلمي واألكادميي جد محدود، والعيب 
ساهم  الذي  السابق  النظام  يف  ولكن  فيهم  ليس 
بلغوها،  التي  واملناصب  املراتب  إلى  إيصالهم  يف 

بحسب رخيلة.
الرغم من إقرار  على  أنه  رخيلة  أضاف  و 
الدستور فصاًل واضحًا بني السلطات الثالث، فإن 
السلطات  ترتيب  آخر  تأتي يف  التشريعية  السلطة 
بناًء  وذلك  والقضائية،  التنفيذية  بعد  الثالث 
بالقرار  القائم يف التفرد  السابق  النظام  رغبة  على 

يفسر سياسة  اجلمهورية، ما  رئاسة  على مستوى 
حول  اجلميع  قبل  من  املنتهجة  املطبق  الصمت 
هويات النواب الذين متكنوا من شراء مقاعدهم يف 

البرملان بغرفتيه. 
و أشار رخيلة إلى أنه وبسبب غياب التوازن 
بني السلطات الثالث، فإن السلطة القضائية ممثلة 
يف وزارة العدل هي التي باتت حُتاكم النواب، على 
األمن،  أجهزة  حتقيقات  نتائج  تتلقى  أنها  اعتبار 
والتقرير  فيها  للفصل  البرملان  إلى  متهيدًا لتحويلها 
بإحالتها على التصويت برفع احلصانة أو العكس.

لكن اخلطير يف األمر- بحسب رخيلة – هو 
االنتفاض  وقرروا  انتبهوا  بعضهم  أو  النواب  أن 
وفًقا  وذلك  العدل  وزارة  طلبات  على  والتمرد 
احلصانة  إسقاط  رفضهم  خالل  من  للقانون، 

إسماعيل  مع  مت  بن  ما  وهو  النواب  زمالئهم  عن 
والي  القادر  وعبد  املاضي  سبتمبر  يف  حمادي 
سيناتور  أوراغي  وكذلك أحمد  املاضي،  اإلثنني 
تيبازة  والية  سيناتور  طالبي  وعلي  تلمسان  والية 
ما جعل وزارة العدل يف حرج ويف حيرة من أمرها.

و يعتقد رخيلة أن إقدام النواب على حماية 
لصالح  التصويت  رفضهم  خالل  من  زمالئهم، 
»النيات«،  عن  النظر  وبغض  احلصانة  إسقاط 
يعتبر أمر غير مقبول ال أخالقًيا وال قانونًيا،حيث 
مكافحتها  يف  العدالة  مساعدة  بهم  ا  حرّيً كان 
للفساد وليس حمايته، وهو داللة على أن التركيبة 
باخلير  ُتبّشر  ال  بغرفتيه  للبرملان  احلالية  البشرية 
ومطعون يف مصداقيتها وال بد من حل البرملان يف 
أقرب اآلجال.                           عمار قردود

من جهة أخرى، اعتبرت اخلبيرة يف القانون 
لــ«أخبار  تصريح  يف  عبو،  بن  فتيحة  الدستوري 
احلصانة  رفع  طلب  وصول  ومبجرد  أنه  الوطن«، 
يحيل  املجلس  ملكتب  العدل  وزارة  من  البرملانية 
هذا األخير امللف إلى جلنة الشؤون القانونية التي 
ووصف  النائب  لتبريرات  االستماع  مهامها  من 
ما  يف  والنظر  الشكوى،  نوع  وحتديد  وضعيته، 
تعد  وبعدها  كيدية،  غير  أو  كيدية  كانت  إن 
هذه األخيرة تقريرها النهائي الذي ترفعه ملكتب 
املجلس الذي يحدد تاريخ جلسة التصويت التي 
ال بد أن تكون سرية، ويف حال تنازل النائب عن 
احلصانة لن متر قضيته على جلسة التصويت، ألن 
احلصانة  رفع  رفض  يف  احلق  لديها  ليس  اللجنة 
عن النائب بناء على القوانني املوجودة يف الدستور 
واملتعلقة باحلصانة، ودورها الوحيد هو االستماع 
للنائب املتابع، وإعداد التقرير النهائي الذي يرفع 
ملكتب املجلس ويف حال مت التصويت لصالح رفع 
احلصانة من النائب ال يعني ذلك أن تسحب منه 

صفته النيابية«.
مبثابة  البرملانية  و أضافت بن عبو »احلصانة 

درع ألعضاء البرملان، فبالرغم من إدراج مختلف 
حصانة  كل  عن  التخلي  مسألة  التشريعات 
إجرائية ملتابعة عضو يف البرملان وإمكانية متابعته 
جزائًيا بكل حرية وبدون اللجوء إلى رفع احلصانة 
البرملانية، إال أنه عملًيا فاملتابعة للعضو دون رفع 
رفع  إجراء  ويبقى  نسبية  هي  البرملانية  احلصانة 
ال  الذي  وجودها  بأساس  وحتتفظ  قائما  احلصانة 
ميكن إنكاره، ويعتبر إجراء رفع احلصانة البرملانية 
البرملان،  عضو  متابعة  إلمكانية  ضروري  شرط 
البرملانية وفًقا إلجراءات  حيث تتم رفع احلصانة 
إجرائي  نظام  اإلجرائية  احلصانة  وتبقى  قانونية 

غير مألوف ملتابعة عضو البرملان جزائًيا«.
البرملان بفتح جلان  و عن عدم ُمطالبة نواب 
قالت  النيابية،  ُعهداتهم  طيلة  الفساد  يف  حتقيق 
احلالي  البرملان  أعضاء  غالبية  ألن  عبو«رمبا  بن 
أنهم  أو  والتقنني،  التشريع  أمور  يف  يفقهون  ال 
فساد،  قضايا  يف  لتورطهم  أو  يلقون لها بااًل  ال 
وبالتالي من الصعب عليهم فتح ملفات هم املعني 

األول بها«.
عمار قردود

باملجلس  القانونية  اللجنة  رئيسة  كشفت 
تصريح  يف  خلضاري،  سعاد  الوطني  الشعبي 
لــ«أخبار الوطن«، أن عمل جلنتها ينتهي بعد رفع 
احلصانة البرملانية عن النائب املعني سواء طواعية 
أو رفض إسقاطها وما  النواب  أغلبية  أو بتصويت 

يلي ذلك أمر خارج عن اختصاص اللجنة.
الفقرة  »تنص  تقول:  خلضاري  أوضحت  و 
للمجلس  الداخلي  للنظام   72 املادة  من  الرابعة 
احلصانة  رفع  بإجراءات  املتعلقة  الوطني  الشعبي 

على أنه يفصل يف جلسة مغلقة باالقتراع السري 
بأغلبية أعضائه، بعد االستماع إلى تقرير اللجنة 
بأحد  االستعانة  ميكنه  الذي  املعني  والنائب 

زمالئه«.
و حتفظت خلضاري عن إبداء رأيها يف تورط 
من  »ذلك  إن  وقالت  الفساد،  يف  النواب  بعض 
كان  فيما  الفصل  بوسعها  وليس  العدالة  مهام 

النواب املعنيني متورطني فعلًيا أم ال«.
عمار قردود

التجمع  حزب  عن  البرملاني  النائب  دافع 
بوعريريرج  برج  والية  من  الدميقراطي  الوطني 
لــ«أخبار  تصريح  يف  حمادي،  بن  إسماعيل 
التنازل  رفضت  »أنا  وقال  نفسه  عن  الوطن«، 
البرملانية ألن هذه األخيرة  طواعية عن حصانتي 
مني  انتزاعها  بإمكانه  أحد  ال  لي،  شرعي  حق 

لديه  ومن  فاسًدا  أو  مجرًما  لست  وأنني  خاصة 
األدلة فليتقدم بها إلى العدالة للنظر فيها«.

لست  »أنا  يقول:  حمادي  بن  أضاف  و 
فاسًدا ال اليوم وال غًدا، كما أنني ال أعتبر نفسي 

منزًها عن اخلطأ أو فوق القانون«. 
ع. ق

من  السلم  مجتمع  حركة  عن  النائب  أفاد 
الوطن«  »أخبار  سعيدي،  فاطمة  سطيف  والية 
بأن احلصانة البرملانية حق قانوني للنائب أريد به 
النواب  بعض  طرف  من  خاصة  لألسف،  باطل 
الذين وصلوا إلى مناصبهم عن طريق اخلطأ وبناًء 
ال  الشيء  »فاقد  باب  ومن  ملتوية  طرق  على 
ُيعطيه«، فاألكيد أن الشعب ال ينتظر الكثير من 
ممثليه بالبرملان، والنتيجة املاثلة أمام أعيننا جميًعا 

البرملانية  احلصانة  إسقاط  إجراءات  كثرة  هي 
والتي بلغت منذ جويلية املاضي وحتى اليوم 13 

بني نائب وسيناتور.
مراًرا  طالبت  أنها  إلى  سعيدي  أشارت  و 
وتكراًرا إنشاء جلان حتقيق يف عدة قضايا وتقدمت 
الوزراء،  من  إلى عدد  وكتابية  مبساءالت شفهية 

لكن لألسف بقيت حبيسة أدراج املكاتب.
ع.ق

إثَر تكافلهم من أجل حماية زمالئهم من رفع الحصانة 
رخيلة: َتركيبُة البرلماِن الحالّية َمطعوٌن في ِمصداقيَّتها

فتيحة بن عبو:
»غالبيُة أعضاِء الَبرلمان الحالي

 ال يفقُهــــوَن أمـوَر الّتشريــع 

رئيسة اللجنة القانونية بالمجلس الشعبي:
دوُر الّلجنِة إداريٌّ َمحض وال ُيمكننا 
الجزُم بتوّرِط الّنائب في الَفساد 

النائب إسماعيل بن حمادي:
أنا لسُت فاسًدا ولسُت فوَق القانـــون 

النائب فاطمة سعيدي:
 الَحصانة حٌق قانونّي ُأريَد به باِطل

المحامي عمار خبابة: 
النّواُب الَحاليون ُيعرقلون الّسيَر 

دالــــــة الَحســــــن  للعـَ

طغت، مؤخرا، أخبار النّواب المتورطين في ملفات فساد على أخبار السلطة التشريعية، حيث توالت إرساليات 
السلطة القضائية للبرلمان من أجل رفع الحصانة عنهم بغية مباشرة التحقيق معهم، كون الحصانة تحول دون 

متابعتهم قضائيا، حيث تقوم العدالة بأثر رجعي بمراسلة مكتبي البرلمان )المجلس الشعبي الوطني ومجلس األمة( 
تباعًا في شأن ملفات تخص نواًبا أثيرت أسماؤهم في تحقيقات قضائية جارية. وانتخب نواب العهدة البرلمانية 

الحالية في 2017 على أن تمتد خمس سنوات كاملة.
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امُلقاطعة تقسيم  بإعادة  للمطالبة 
ِة الســــــــــوداء  أصحـــاُب الجبـــــّ
فــي وقــفةاحتــجاجية بسكيــــــكدة

ُه وزيُر الّتعليِم العالي ينِفي طعنــــَ
 فــــــي مستــــــوى األساتـــــــذة 

%من موظفي التربية قدموا من خارج الوالية   95

ـــــكن  بـإليـــــــزي  أوجـاود ُمطـالٌب بتســـويـِة ملّفـــــات  السَّ

اتهموا اإلدارة بغلق باب احلوار 
حـوَن بـالّدخـوِل فـي إضـراٍب َمفتـــــوح  ُعّمــال وكـاالِت التَّشغيـل ُيلوِّ

التشغيل  ُعّمال  يعانيها  التي  املزرية  بالوضعية  أقرَّ 

عاشق: سَيجري إدماُج 160 ألف شاٍب
 فـي منـاصـبهـم قـريبــــــــــــــا 

عنابة لوالية  التربية  مديرية  مصالح  عنها  أعلنت 

اإلفــــراُج عـن َنتـــــائج تـجـديـــِد
 اللِّجـــان ُمتســـــاويـة األعضــــــاء
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ردا على وصفه مستوى األساتذة بأنه يف مستوى »الصفر« 

الكنـاس َيدعو إلضراٍب شامل 
احتجــاًجا عـلى شيتــــــور 

رحمة  عمار 
العالي  التعليم  ألساتذة  الوطني  املجلس  دعا 
األسبوع  اجلامعات  لشل  األساتذة  »كناس«، 
املقبل  االثنني  احتجاجية  وقفة  تنظيم  مع  املقبل 
العلمي،  والبحث  العالي  التعليم  وزارة  مقر  أمام 
األخير،  العالي  التعليم  وزير  تصريح  خلفية  على 
بحسب  وقالوا  مسؤول،  غير  تصريح  أنه  معتبرين 
الوطن«  »أخبار  تلقت  الذي  البيان  يف  جاء  ما 
ألي  يسبق  لم  التي  اإلهانة  »وهي  منه  نسخة 
أن  الدولي  وحتى  الوطني  املستوى  على  مسؤول 

الوطنية«. للنخبة  وجهها 
لعقد  للكناس  النقابية  الفروع  املجلس  دعا  كما 
جمعيات طارئة قبل نهاية هذا األسبوع، حتضيرا 

يوم  سيعقد  الذي  الطارئ  الوطني  للمجلس 
القادم. االثنني 

خارج  جامعيون  أساتذة  عمد  آخر،  جانب  من 
النقطة  على  التركيز  إلى  الكناس  دعوة  إطار 
بإبعاد  تعلق  ما  وهي  شيتور،  أثارها  التي  الثانية 
البروفيسور سعيد  رد  السياسة، حيث  عن  الطلبة 
مبوقع  حسابه  على  أتاحه  منشور  يف  لوصيف 
»اجلامعة  عنوان  حتت  االجتماعي،  التواصل 
؟!«،  سياسية  وممارسات  سياسة  تنتج  اجلزائرية 
احلاصل  والسياسي  املجتمعي  التحول  إن  قائال 
نعيد  أن  يستوجب  حاليا  اجلزائري  املجتمع  يف 
نافيا  للسياسة،  اجلامعة  يف  واألستاذ  الطالب 
تراجعها،  يف  السبب  هو  التسييس  يكون  أن 

معتبرا أن ما يوصف مبمارسات سياسية وتسييس 
وامتداد  ريعية  ممارسات  هي  إمنا  حاليا  للجامعة 
ميكن  كيف  مستغربا  ريعي،  لنظام  طبيعي 
العلم والفكر  بأنها   هزمت  التي وصفها  للجامعة 
سياسي،  نضال  وممارسات  سياسيا  فعال  تنتج  أن 
التي  هي  والفكرية  العلمية  احملتويات  أن  مؤكدا 
فضاء  اجلامعة  من  وجتعل  بالسياسة،  ترقى 
الظواهر  على  املعنى  وإضفاء  واملداولة  للنقاش 
مؤخرا،  اجلامعة  ساد  مما  محذرا  والسياسات، 
السياسة  وهزمنا  اجلامعة  هزمنا  »لقد  بالقول: 
مهني«  تكوين  »مركز  اجلامعة  من  جعلنا  عندما 
ممارسات  السياسي  والعمل  السياسة  من  وجعلنا 

والرداءة«. والهشاشة  للوالء  مرادفة 

اجلبة  أصحاب  الثالثاء،  أمس  أقدم، 
احتجاجية  وقفة  تنظيم  على  السوداء 
قصد  وهذا  القضاء،  مجلس  مقر  داخل 
عن  باالنفصال  الوطنية  النقابة  مطالبة 
محاميي  كل  وإحلاق  قسنطينة  مقاطعة 
بهم،  خاصة  مبقاطعة  سكيكدة  والية 

حيث رفعوا شعارات تدعو إلى التمسك 
بالتصعيد  متوعدين  املشروع  احلق  بهذا 
إصرار  حال  يف  احتجاجهم،  لغة  من 
املطلب  هذا  رفض  على  املسؤولني 

- حسبهم. الشرعي 
جمال بوالديس

والبحث  العالي  التعليم  وزير  أصدر 
بيانا  شيتور  الدين  شمس  العلمي 
األساتذة  مستوى  وصف  بشأن  توضيحيا 
السياق  عن  بتره  مت  أنه  معتبرا  بأنه صفر، 
مواقع  عبر  مبتورا  الكالم  ونشر  العام 

االجتماعي. التواصل 
ما  أن  العالي  التعليم  وزارة  بيان  وأوضح 
ال  األساتذة  عن  كالم  من  للوزير  نسب 

الوزير  وأوضح   . الصحة  من  له  أساس 
البيداغوجي  التأطير  حول  كان  قاله  ما  أن 
لبعض املؤسسات اجلامعية، “إذ صرحت 
العالي  املصف  من  باألساتذة  التأطير  أن 

املؤسسات، أي صفر. ببعض  منعدم 
ميكنه  ال  أستاذا  بصفته  أنه  أضاف  كما 

أبدا أن يصرح مبثل هذا.
ق.و

عرضه  لدى  أمس  يوم  العمل،  وزير  وأوضح 
أمام أعضاء مجلس األمة يف  القانون  مشروع 
بالنيابة  املجلس  رئيس  ترأسها  علنية  جلسة 
العالقات  وزيرة  وبحضور  قوجيل  صالح 
حتتاج  الوكالة  أن  عزوار،  بسمة  البرملان  مع 
العديد من  أن  إلى  الوزير  أكثر، وأشار  لدعم 
من  صحيحة  معطيات  تعطينا  ال  املؤسسات 
600 ألف شركة أنشأت وفق صيغ املختلفة.

كشف  املهني،  اإلدماج  عن  حديثه  ويف 
من8  أكثر  شاب  ألف   160 عمل  أن  الوزير 
سنوات براتب ضعيف غير معقول، وأكد أن 
عاشق  يوسف  وأشار  قريبا.  بات  إدماجهم 
عامل  ألف   105 بـ  ثانية  دفعة  هناك  أن  إلى 
قريبا،  ملفاتها  دراسة  يف  مصاحله  ستشرع 
100ألف  لتبقى الدفعة الثالثة والتي تقدر بـ 

ملفاتهم الحقا. عامل ستدرس 
مشروع  أن  والتشغيل  العمل  وزير  وأكد 
 04-19 رقم  للقانون  واملتمم  املعدل  القانون 
واملتعلق   ،2004 ديسمبر   25 يف  املؤرخ 
من  التشغيل،  ومراقبة  العمال  بتنصيب 
والسرعة  »املرونة  من  مزيدا  يضفي  أن  شأنه 
أن  موضحا  العمل«،  عروض  معاجلة  يف 
يضفي  أن  شأنه  »من  القانون  هذا  مشروع 
مزيدا من املرونة والسرعة يف معاجلة عروض 

العمل  وطالبي  املستخدمني  ومتكني  العمل، 
بإعطاء دفع  من االستفادة من خدمة تسمح 

الثروة«. وخلق  التنمية  لوتيرة 
عاشق  السيد  أوضح  السياق،  هذا  ويف 
املشروع  هذا  يف  املدرج  التعديل  أن  يوسف 
عروض  معاجلة  آجال  تقليص   « إلى  يرمي 
أيام   )5( وعشرين  واحد  من  التشغيل 
أقصى.  كحد   - يوما   )21( خمسة  إلى 
»وضع  إلى  يهدف  املشروع  أن  الوزير  وأبرز 
القانوني  اإلطار  تكييف  إلى  ترمي  إجراءات 
ومراقبة  العمال  بتنصيب  املتعلق  والتنظيمي 
على  املسجلة  التطورات  مع  التشغيل 
تخفيف  خالل  من  العمل،  سوق  مستوى 
اإلجراءات سارية املفعول يف مجال التوظيف 

والتنصيب«.
عملية حتسني  الوزير  اعتبر  املنظور،  هذا  ومن 
أهم  بني  من  الشغل  سوق  تسيير  وعصرنة 
ترقية  إلى  الهادف  العمل  مخطط  محاور 
وضع  والذي  البطالة،  ومحاربة  التشغيل 
سوق  تسيير  هيئات  عصرنة  مسألة  بدوره 
نظام  فعالية  لتحسني  أساسي  كشرط  العمل 

العمل«. الوساطة يف سوق 
ق.و

عن  عنابة  لوالية  التربية  مديرية  أعلنت 
متساوية  اللجان  انتخاب  جتديد  عملية 
عدد  يفوق  الذي  التربية،  لقطاع  األعضاء 
مستوى  على  موظف  ألف   14 موظفيه 
عبر  املوزعة  التربوية  املؤسسات  جميع 

قليمها. إ
أكدت مصالح مديرية التربية، يف بيان لها، 
يومي  جرت  التي  االنتخابات  إثر  على  أنه 
بتجديد  واخلاصة  املنصرم  فيفري  و18   17
ملختلف  األعضاء  متساوية  اإلدارية  اللجان 
حظي  التربية،  لقطاع  واألسالك  الرتب 
وذلك  املهنة  يف  زمالئهم  بثقة  الفائزون 
التعليم  مفتشي  أسالك  جلنة  غرار  على 
وجلنة  املدرسي  التوجيه  ومفتش  االبتدائي 
ومستشاري  الرئيسيني  املستشارين  أسالك 
التغذية  ومستشري  واإلرشاد  التوجيه 
وجلنة  الثانوية  نظار  سلك  وجلنة  املدرسية 
مديري  وجلنة  املتوسط  مديري  سلك 
االبتدائية  املدارس  مديري  ومساعدي 
الثانوي  التعليم  أساتذة  سلك  وجلنة 

الرئيسيني  واألساتذة  املكونني  واألساتذة 
التعليم  أسالك  وجلنة  الثانوي  للتعليم 
املكونني  واألساتذة  واألساسي  املتوسط 
باإلضافة  املتوسط،  للتعليم  والرئيسيني 

املختلفة.  باقي جلان األسالك  إلى 
النتائج  أسفرت  فقد  باإلشارة،  واجلدير 
التربية  نقابات  قيادات  من  العديد  فوز  عن 
األعضاء  متساوية  اإلدارية  اللجنة  بعضوية 
للقطاع على غرار  الرتب واألسالك  ملختلف 
»دريدي  من  كل  بفوز  )األنباف(،  نقابة 
أساتذة  معلمي  أسالك  جلنة  يف  محمود« 
والرئيسيني  املكونني  واألساتذة  االبتدائي 
أعضاء   5 تضم  التي  االبتدائي،  للتعليم 
فاز  حني  يف  إضافيني،  أعضاء  دائمني و5 
أسالك  جلنة  بعضوية  سباعي«  »أحمد 
واألساتذة  واألساسي  املتوسط  التعليم 
املتوسط،  للتعليم  والرئيسي  املكونني 
الدائمني  األعضاء  عدد  تضم  بدورها  التي 

واالضافيون. نفسه. 
ف سليم 

 95 أن  التربية  لعمال  اجلزائرية  النقابة  كشفت   
إليزي  بوالية  التربية  قطاع  موظفي  من  باملائة 
توزيع  بطريقة  منددة  الوالية،  خارج  من  قدموا 
التي  التحويالت  إلى  باإلضافة  السكنات، 
مدير  النقابة  اتهمت  كما  العمال.  هؤالء  تخص 

والفساد. احملاباة  مبمارسة  بالوالية  التربية 
لعمال  اجلزائرية  النقابة  الثالثاء،  راسلت،أمس 
احتجاج  بشأن  »إليزي«  والية  والي  التربية 
السكن  ملفات  بخصوص  التربية،  قطاع  موظفي 
مدير  بفساد  وصفوه  مبا  منددة  والتحويالت، 
العرايف«.  »بركات  مبتوسطة  التربية، مستشهدين 
تلقت  الذي  النقابة  بيان  يف  جاء  ما  فحسب 
باملائة   95 فإن نسبة  الوطن« نسخة منه،  »أخبار 
من املوظفني قدموا من خارج الوالية، هم يعانون 

إن  التي  منازل  اكتراء  عليهم  لتعذر  سكن  أزمة 
أقرب  أن  علما  باهظة،  بأثمان  فهي  وجدت 
كلم.   1000 مبسافة  عنها  تبعد  إلليزي  والية 
األساتذة  حرم  التربية  مدير  إن  النقابة  وقالت 
اإللزامي  السكن  قرر حتويل  السكنات، حني  من 
باملتوسطة املخصص ملديرها إلى سكن للضيوف، 
خارج  سكن  من  املدير  هذا  يستفيد  حني  يف 
التجاوزات  إلى  إضافة  حاليا،  يشغله  املتوسطة 
النقابة  وأضافت  العمال.  حق  يف  ارتكبها  التي 
القطاع  من  املتقاعدين  بعض  طالب  املدير  أن 
يف  النقابة  ردت  حني  يف  السكنات،  بإخالء 
رمي  ضد  كنقابة  »إننا  الصدد  بهذا  بيانها 
به  األجدر  كان  حني  يف  الشارع  إلى  املتقاعد 
الغرباء  من  السكنات  إخالء  يف  العدالة  توظيف 

القطاع«. استولوا على سكنات  ممن 
على  بيانها  يف  النقابة  أكدت  أخرى،  جهة  ومن 
االجتماعني  الشركاء  من  وكغيرها  تسعى،  أنها 
بالقطاع، إلى لفت انتباه اجلهات الوصية إلى أن 
لدليل  املدرسية  املطاعم  السكن  ملف  يشهده  ما 
القطاع  يعيشها  التي  الكوارث  حجم  على  قاطع 
احلوار  باب  غلق  أن  موضحة  قولها،  حد  على   -
درجة  من  زاد  ما  هو  االجتماعي  الشريك  مع 
االحتجاجات  موجة  تزايد  إلى  أدى  ما  التوتر، 
الصدد - على  – يف هذا  واإلضرابات، مقترحة 
ملد  والسعي  األوضاع  تهدئة  الوصية  اجلهات 
 - املوظف  مشاكل  حل  أجل  من  احلوار  جسور 

قولها.  على حد 
أحمد بوكليوة

لوالية  للتشغيل  الوطنية  الوكالة  تنسيقية  كشفت 
للعمال  العام  االحتاد  لواء  حتت  املنضوية  اجلزائر، 
الوطنية  الوكالة  عمال  مطالب  عن  اجلزائريني، 
جاء  ما  حسب   - التي  اجلزائر،  لوالية  للتشغيل 
يف بيانها - ما تزال عالقة ليومنا هذا، مؤكدة على 

حتقيقها.  ضرورة 
الثاني  األسبوع  التشغيل  وكاالت  عمال  ودخل 
األسبوع(،  أيام يف   3( آليا  املتجدد  اإلضراب  من 
من  بداية  مفتوح  إضراب  يف  بالدخول  وتوعدوا 
تذمرا  الوضع  يشهد  حني  يف  املقبل،  األسبوع 
على  واملتعاملني  املتعاقدين  العمال  لدى  كبيرا 

حد سواء جراء عرقلة نشاطهم.
الوكالة  تنسيقية  الثالثاء،  أمس  كشفت،   

حتت  املنضوية  اجلزائر،  لوالية  للتشغيل  الوطنية 
لها  بيان  يف  اجلزائريني  للعمال  العام  االحتاد  لواء 
للتشغيل،  الوطنية  للوكالة  العام  للمدير  وجهته 
الوطنية للتشغيل لوالية  الوكالة  عن مطالب عمال 
والتي  هذا،  ليومنا  عالقة  تزال  ما  التي  اجلزائر، 
يف  جاء  ما  حسب  حتقيقها،  ضرورة  على  تؤكد 
ظروف  حتسني  يف  املطالب  هذه  ومتثلت  بيانها. 
الوزارة،  هيئات  باقي  مع  األجر  وتوحيد  العمل 
إدماج  مع  العمال  لكل  القاعدي  األجر  ورفع 
فيه،  املهني  اإلدماج  على  املساعدة  جهاز  منحة 
استثناء،  دون  للعمال  واألفقية  العمودية  والترقية 
واألجر  والنقل  الوجبة  منحة  رفع  إلى  باإلضافة 

الوحيد. 

ومن جهة أخرى، أكدت التنسيقية يف بيان تلقت 
محاوالت  كل  أن  منه،  نسخة  الوطن«  »أخبار 
احلوار مع اإلدارة قد باءت بالفشل، يف ظل غياب 
إلى  يوما  يرَق  لم  والذي  جاد  اجتماعي  شريك 
عقد  بضرورة  بذلك  مطالبة  العمال،  تطلعات 
اآلجال،  أقرب  الوطني يف  للمكتب  عامة  جمعية 
النقابي،  للتمثيل  جدد  أعضاء  انتخاب  بغية 
الوكالة  عمال  جميع  بيانها  خالل  من  داعية 
عاتقهم  على  أمورهم  ألخذ  للتشغيل  الوطنية 

القانونية يف سبيل حتقيقها.  الطرق  إلى  واللجوء 
أحمد بوكليوة

 جامعيون رّدوا على دعوِته لفصل الّطالب عن الّسياسة
دعا املجلس الوطني ألساتذة التعليم العالي جناح عبد احلفيظ ميالط، أمس الثالثاء، األساتذة 
للدخول يف إضراب وطني شامل، وتنظيم وقفة احتجاجية وطنية أمام مقر وزارة التعليم العالي 
والبحث العلمي االثنني القادم، وذلك على خلفية تصريحات وزير التعليم العالي والبحث العلمي 

شمس الدين شيتور، التي وصف فيها مستوى األساتذة بأنه يف مستوى الصفر.

أقر وزير العمل والتشغيل يوسف عاشق، أمس الثالثاء، 
بالوضعية الصعبة التي يعاني منها عمال وكاالت 

التشغيل، قائال إنهم يعملون يف ظروف مزرية.



سميرة مزاري

مصادر  حسب  اللجنة،   وتتكون 
مسؤولني  عدة  من  بالوالية،  مسؤولة 
لبومردس  العام  األمني  يتقدمهم 
وهيئات إدارية تابعة لعدة قطاعات مثل 
العمومية،  األشغال  احمللية،  اإلدارة  
الصحة  النقل،  الطاقة،  املائية،  املوارد 
التربية  قطاع  جانب  إلى  والسكان، 

ورؤساء الدوائر.
وفق  اللجنة،  لهذه  أوكلت  وقد 
ذات املصادر، الصالحية يف استدعاء  
أو  مؤهالت   ميلك   شخص  كل 
يف  الفعالة  املساهمة  شأنها  من  وظيفة 
حتقيق  هو  اللجنة  مهام  ومن  أشغالها، 
للفوارق  حد  ووضع  متوازنة  تنمية 
وضع  طريق  عن  االجتماعية، السيما 
لفائدة  استدراكي  استعجالي  مخطط 

سكان املناطق املعزولة أو النائية.
البداية  أن  األخيرة  وأوضحت هذه 
ستكون بإحصاء مناطق الظل، ومرافقة 
حيث  من  دقيق  بتقييم  اإلحصاء 
الزمنية لالحتياجات  التمويل واآلجال 
تعلق  ما  السيما  األولوية،  ذات 
للمواطنني  املعيشي  اإلطار  بتحسني 

أو  وفتح  النقل  املناطق من حيث  بهذه 
املطاعم  والطرق،  املسالك  تأهيل  إعادة 
باملياه  والتزود  العالج،  املدرسية، 
والطاقة  الصحي  والصرف  الشروب 
الكهربائية والغاز وكذا التعليم،  تقديرا 
لالحتياجات ووضع جدول زمني دقيق 
كشفت  متصل،  سياق  ويف  للتنفيذ. 
دائمة   تقنية  إنشاء خلية  مصادرنا عن 
مهامها  أداء  يف  الوالئية  اللجنة  تساعد 
تتشكل من اإلطارات  التقنية  التابعة  
على  واملديرات   الهيئات  ملختلف 
مستوى الوالية، مشيرة يف ذات السياق 

الوالئية  اللجنة  هذه  عمل   أن حصيلة 
سيكون موضوع تقرير يرفع  إلى اللجنة 
الوزارية املشتركة املنشأة لهذا  الغرض.

أن  إلى  اإلشارة،   وجتدر 
ببومرداس  املنصبة  الوالئية  اللجنة 
رقم  للتعليمة  جاءت  استجابة 
الداخلية  وزارة   عن  الصادرة    853
العمرانية،  والتهيئة  احمللية  واجلماعات 
ووضع  الظل  مناطق   بتحديد  املتعلقة 
األمثل   للتكفل  استعجالي   برنامج  
باالحتياجات  األساسية  لسكان هذه 

املناطق وحتسني ظروفهم  املعيشية .
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الحدث

مهمتها تحقيق التنمية بالمناطق المعزولة 

تنصيب لجنة والئية  لتحديد مناطق 
الظل ببومرداس

معسكر 
 أطفال ضمن جماعة أشرار مختصة في سرقة المحالت

الشرطة  فرقة  عناصر  متكنت 
القضائية باألمن احلضري األول مبدينة 
أشرار  مجموعة  تفكيك  من  معسكر 
مختصة يف السرقة ، مع توقيف سبعة  
أشخاص تتراوح أعمارهم بني 15 و 47 

سنة من ضمنهم ثالثة أطفال .
شكوى  إثر  جاءت   العملية   
من  القضائية  الشرطة  فرقة  تلقتها 
محله  تعرض  حول  الضحية  طرف 
علي  بابا  حي  شوارع  بأحد  التجاري 
مبدينة معسكر جلرمية السرقة من طرف 
مجهولني استهدفوا له أجهزة إلكترونية  
وكهرومنزلية على غرار كاميرا مراقبة ، 

صغيرة  هوائية  دراجات   ، تلفاز  جهاز 
و  أدوات   ، أطفال  ألعاب   ، احلجم 
إثرها  فتح   ، مختلفة  كهربائية  أجهزة 
بعد  القضية  يف  حتقيقا  الفرقة  عناصر 
إجراء املعاينة امليدانية ، حيث مكنت 
التحريات احلثيثة من التوصل إلى هوية 
أحد املشتبه فيهم البالغ من العمر 22 
املرفوعة  البصمات  استغالل  بعد  سنة 
من مسرح اجلرمية ، ليتواصل التحقيق 
إلى ضلوع  أفضى  ، حيث  القضية  يف 
ستة أشخاص آخرين من ضمنهم ثالثة 
املصلحة  عناصر  متكن  كما   ، أطفال 
خالل عمليات تفتيش ملساكن املشتبه 

فيهم من استرجاع جزء من املسروقات 
على غرار دراجة هوائية ، ألعاب أطفال 
مت  النجدة  عجلة  استرجاع  مت  كما   ،
اخللفي إلحدى  الصندوق  من  سرقتها 
املركبات ،حيث تعرف عليها صاحبها 
مباشرة ، ليتم إجناز إجراء قضائي موازي 
يف   ، املسروقة  العجلة  هذه  بخصوص 
حني استكملت إجراءات التحقيق يف 
القضية األولى ، ثم قدم املشتبه فيهم 
أمام العدالة ، التي أمرت بإيداع اثنني 
من  البقية  واستفاد  احلبس  رهن  منهم 

اإلفراج .
بلعالم بهيجة

 سكيكدة
مقصيون من السكن يعتصمون ليال أمام 

بلدية  فلفلة 
و  اإلجتماعي  السكن  من  املقصني  من  العشرات  أمس،  ليلة  أقدم، 
القاطنني يف أكواخ الصفيح يف بلدية فلفلة يف سكيكدة، على االحتجاج  
السكن  بتوزيع  املطالبة  قصد  العشاء  بعد صالة  هذا  و  البلدية،  مقر  امام 
اإلجتماعي الذي يشهد تخلفا كبيرا  بعض من احملتجون حاولوا التصعيد 
من خالل إحتكاكهم مبصالح األمن التي حاولت تفريقهم، قبل أن يتدخل 
مخطط  تنفيذ  بالشروع يف  كافية  لهم ضمانات  قدم  الذي  البلدية  رئيس 
بدايتها  الدي ستكون  و  للوالي اإلعالن عنها  التي سبق  الترحيل  عملية 
منتصف الشهر اجلاري و وعد احملتجني و خاصة أصحاب الصفيح بأن تكون 

األولوية لهم يف العملية و ما عليهم إال الصبر.
جمال بوالديس

سطيف 
العثور على جثة شيخ  داخل بركة ماء

متكنت مساء أمس، عناصر احلماية املدنية ببلدية عني آرنات الواقعة 
غرب والية سطيف، من العثور على جثة شخص يبلغ من العمر ¬62 
أجل  من  كلية  تفريغها  مت  والتي  أمتار   03 على عمق  بركة  داخل  سنة، 
إخراج  اجلثة، ولإلشارة فإن عملية البحث باشرتها عناصر احلماية املدنية 
مبعية عناصر الدرك الوطني وأهل الضحية منذ منتصف نهار أول أمس، إلى 
أن مت العثور عليها داخل البركة املتواجدة بقرية احملطة ببلدية مزلوق، وحضر 
عملية االنتشال إلى جانب احلماية املدنية والدرك الوطني وكيل اجلمهورية 
ورئيس البلدية، ليتم نقل اجلثة إلى مصلحة حفظ اجلثث مبستشفى محمد 
الوطني فتحت حتقيقا  الدرك  النور، يف حني فتحت مصالح  سعادنة عبد 

حول القضية.
آسيا.ع

المسيلة 
الرقابة القضائية لرئيس بلدية تامسة السابق 
تامسة  بلدية  رئيس  املسيلة  بوالية  مقرة  قاضي حتقيق محكمة  وضع 
التزوير يف  القضائية وذلك بجنحة  الرقابة  السابق رفقة فالح حتت تدابير 

محررات إدارية ، فيما مت االفراج عن 04 مواطنني متابعني يف 
 ، مقرة  مبحكمة  التحقيق  قاضي  أمام  مثلوا  قد  الستة  املتهمون  وكان 

والذي استمع إليهم رفقة الضحايا وعددهم 06 أيضا .
كانوا  مواطنون  اودعها  قد  كان  شكوى  إلى  القضية  حيثيات  وتعود 
قاموا  الذين  املتهمني  أحد  باملنطقة مع  أرض  قطعة  نزاع قضائي حول  يف 
باحلصول على محضر معاينة القطعة األرضية مبساعدة رئيس بلدية تامسة 
السابق وهو ما ساعدهم يف االستحواذ عليها بالرغم من خسارتهم القضية 

مسبقا يف اروقة العدالة .
صفاء كوثر بوعريسة

إصابة امرأتين في انفجار غاز
خطير  انفجار  إثر  متفرقة  بإصابات  املسيلة  ببلدية  إمرأتني  أصيبت 
للغاز داخل حمام منزلي بحي قرفالة يف ساعة متأخرة من الليل ، تسبب 
إلحداهما حروق من الدرجة الثانية يف اليدين والوجه والرقبة ، يف حني 
املدنية قد  احلماية  الصدمة .وكانت مصالح  تعرضت األخرى حلالة من 
مستشفى  نحو  نقلهما  يتم  أن  قبل   ، املكان  عني  يف  املصابتان  أسعفت 

الزهراوي باملسيلة لتلقي العالج ، يف حني مت فتح حتقيق يف احلادث .
من جهتها ، أوصت مصالح احلماية املواطنني بغلق حنفية الغاز مع 
الكاملة لتجنب  الغاز ، وأخذ االحتياطات  املكان يف حالة تسرب  تهوية 

الكوارث التي يخلفها انفجار الغاز .
صفاء كوثر بوعريسة

البليدة
قتيل وسبعة جرحى في حادث سير

يف  اخلطورة  متفاوتة  بجروح  أخرون   7 اصيب  و  حتفه  لقي شخص   
حادث مرور وقع على مستوى الطريق السيار بني مراد باجتاه وادي العاليق، 

اثر اصطدام بني شاحنة ذات مقطورة بسيارتني.
ومت نقل جثة الضحية إلى مصلحة حفظ اجلثث مبستشفى فرانز فانون، 
املستشفى،  لذات  االستعجاالت  إل مصلحة  ونقلهم  اجلرحى  إسعاف  و 
مت  فيما  إطفاء،  شاحنتي  و  إسعاف  سيارات   03 تسخير  فيها  مت  العميلة 
تسخير شاحنة إطفاء على مستوى الطريق السيار إلى غاية إزاحة الشاحنة 

و عودة حركة السير ال٠زئية إلى احلركة العادية و إزالة اخلطر.
أيوب بن تامون 

قالمة 
سكان قرية العازب يغلقون مقر البلدية

الرابع  ولليوم  أمس  يوم  احتج 
العازب  قرية  سكان  التوالي  على 
باجناز  للمطالبة   بقاملة  رقادة  بعني 

مشاريع التنمية احمللية
 و طالب  احملتجون يف لقاء مع 
»اخبار الوطن« تدخل الوالي كمال 
املشاكل  من  جملة  يف  للبث  عبلة 
وعلى  القرية  منها  تعاني  التي 
رأسها انعدام املياه الصاحلة للشرب 
الطرقات  تدهور  إلى  باإلضافة 
ناهيك  العمومية  اإلنارة  وانعدام 
عن تفشي ظاهرة البطالة يف اوساط 
الشقق  حالة  تدهور  و   ، الشباب 
املنجزة والذي  يقارب عمرها الست 

سنوات، دون ان يتم توزيعها، كما 
تزويدهم  بضرورة  السكان  طالب 
يضظرون  بحيث  الطبيعي  بالغاز 
إلى قطع مسافات طويلة من أجل 
بوتان.  غاز  قارورة  على  احلصول 
من  سئموا  أنهم  ذكروا  احملتجون 
وعدم  املعنية  السلطات  صمت 
الشباب  تهم  ملشاريع  برمجتها 
ملأل  وترفيهية  رياضية  مرافق  منها 
فراغات الشباب ، وهددوا مبواصلة 
البلدية  ملقر  وغلقهم  احتجاجهم 
إلى غاية مجئ الوالي وإيجاد حلول 

جدرية ملعاناتهم.
خديجة بن دالي

قام والي بومرداس »يحيي يحياتن« بتنصيب لجنة والئية مكلفة بتحديد مناطق الظل، قصد ضبط الخارطة المهنية 
للمخطط االستعجالي المتعلق بالتنمية على المستوى المحلي.

البيض
توقيف 3 موظفات بمديرية التضامن

ثالث  بتوقيف  التضامن   وزيرة  أمرت 
قطاع   مستوى  على  يعملن  حتفظيا   موظفات 
التحقيق  عقب   البيض،   بوالية  التضامن 
ذوي  من  طفل  وفاة  خلفية  على  يجري  الذي 
بحمام سباحة . حسب  اخلاصة  االحتياجات 
برئيسة  األمر  يتعلق  بامللف  صلة  على  مصدر 
البيداغوجي  باملركز  مرافقتني  و  مصلحة 
بالبيض . يحدث  1قزوح سعيد  رقم  التنفسي 
بالبيض  األمن  مصالح  تواصل  حني  يف  هذا 
التحقيق يف وفاة الطفل البالغ من العمر 12 سنة  
من مرضى التوحد و الذي إلتحق باملركز قبل 
للعديد من األطراف  سنوات حيث إستمعت 
بداية من مدير القطاع الى مديرة املركز الذي 
املعنيات  املوظفات  و كذا  الطفل.  فيه  يدرس 

بقرار التوقيف.
نورالدين رحماني
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بسبب التأخر في اإلعالن عن قوائم المستفيدين 

رؤســاء الدوائــر بـــ عنابــة  
فــي مواجهـة احتجاجـات السكـن 

ويف هذا الصدد عرف مقر دائرة برحال 
امس الثالثاء غلق بالكامل ما منع املوظفني 
املصالح حيث  مختلف  مهامهم يف  أداء  من 
يطالبون  احتجاج  املواطنني  من  العديد  شن 
عن  االعالن  الدائرة  رئيس  من  اثره  على 
رئيس  ومحملني  االجتماعي  السكن  قوائم 
الدائرة مسؤولية التماطل يف التكفل مبطالبهم 

التي اعتبروها مشروعة على حد قولهم.
الوالئية  السلطات  احملتجني  ودعا هؤالء 

السكن  يف  املتمثل  مطلبهم  يف  النظر 
لتمكينهم من االستفادة خاصة وانهم أرباب 
أعتبار  على  للسكن  احلاجة  أمس  ويف  أسر 
هذا  من  االستفادة  شروط  فيهم  تتوفر  انهم 

النمط من السكن.
وببلدية البوني أحتج العديد من طالبي 
سالم  احياء سيدي  من  املنحدرين  السكن 
مركز حيث جددوا  والبوني   2010 إحصاء 
االجتماعي  السكن  من  بحصتهم  املطالبة 

كان  الدائرة  رئيس  فان  مصادرنا  وحسب 
أستمع النشغاالت هؤالء املواطنني بغرض 
هذا  ويتزامن  الوالئية  للسلطات  رفعها 
الدائرة  مصالح  اعالن  من  فقط  أيام  بعد 
يف  اجتماعي  سكن   400 حصة  عن 
لقاطني  الهش  السكن  على  القضاء  اطار 
البيوت الفوضوية ألصحاب إحصاء 2007 
انتظار  يف  بالبلدية  احياء   10 عبر  واملوزعني 

ترحيلهم قبيل شهر رمضان.

تبسة
 عائالت مهددة بالموت في  بناية مائلة
تعيش ثماني  عائالت الرعب والهلع داخل بناية مهددة بالسقوط بحي احلمروني 

ببلدية العوينات والية تبسة ، مما حول حياتهم إلى كابوس بسبب  قدم السكنات 
حيث ظهرت تصدعات وتشققات وتآكل جميع أجزائها مبا فيها األساسات واألسقف 

واجلدران.
ميالن جد ملحوظ للبناية  و ظهور فجوة بينها وبني العمارة املجاورة و حترك األرضية و 
احتكاك كوابل الكهرباء كلما تعرضت إلى رياح أو سقوط األمطار خاصة يف هذه الفترات 

التي حولت حياتهم إلى جحيم حقيقي خوفا من أن ُيردموا حتت العمارة،  أين تزداد 
مخاوفهم  عند اإلضطرابات اجلوية  حيث يخرجون من منازلهم الجئني إلى األقارب أو 

اجليران  فيما يقيم البعض داخل اخليم يف ساحة احلي إلى غاية اإلعتدال اجلوي.
وباملوازاة مع ذلك أشارت العائالت من خالل حديثنا معها أنها تعيش جحيم 
حقيقي بسبب اخلوف من السقوط الذي تنتظره  كل من األسقف واجلدران وخاصة 

الشرفات وهذا كلما تهاطلت األمطار التي تتجمع بالسقف وتبدأ يف النفاذ بتسربها إلى 
داخل الغرف حتى أصبحت اجلدران واألسقف كلها تعاني االنهيار يف أية حلظة فوق 
السكان و هو ما تعكسه االهتزازات املتتالية مبجرد هبوب رياح، وهو األمر -حسبهم - 

الذي يزيد من تخوفهم من الردم حتت األنقاض وهو املشكل الذي دقت بشأنه العائالت 
رأسهم والي الوالية بإيفاد جلنة حتقيق يف عمليات الغش يف اجناز هذه السكنات مع 

ترحيلهم إلى سكنات الئقة  وقوع الكارثة
فيروز رحال

سكان مشتة العشاش بالمريج يطالبون التنمية
طالب سكان  مشتة  العشاش إحدى مناطق الظل التابعة إلى  بلدية املريج احلدودية 

بوالية تبسة ، من السلطات احمللية بتنظيم زيارة ميدانية إلى هذه املناطق من أجل 
الوقوف شخصيا على مدى معاناتهم منذ  سنوات  طويلة يف ظل غياب ضروريات العيش 
الكرمي  خاصة منها ما تعلق بحالة املسالك الريفية املليئة باحلفر واملطبات والتي تنعدم فيها 

احلركة أثناء سقوط   األمطار.
سكان املنطقة عبروا ألخبار الوطن عن حالة حياتهم اليومية والكارثية بني غياب 
الكهرباء واملياه الصاحلة للشرب وكذا   اخلدمات الصحية التي تضطر  باملرضى خاصة 

احلاالت احلرجة  بالتنقل إلى بلدية الونزة التي تبعد عنهم بـ 10 كلم أو إلى بلدية املريج 
البعيدة بـ 20كلم وهذا رفقة معاناة السير  يف املسالك الريفية الوعرة ناهيك عن املبالغ 
التي يستغلها أصحاب السيارات خالل تنقلهم، هذا و أضاف السكان معاناة األطفال 

املتمدرسني خالل توجههم على األقدام إلى أقرب مدرسة  والتي تبعد بحوالي 4 كلم  يف 
ظل غياب النقل املدرسي .

العديد من النقائص دفعت  بسكان هذه املنطقة مبناشدة  السلطات املعنية برفع الغنب عنهم  
خاصة منهم األطفال من أجل دمجهم يف املجتمع كغيرهم ، يف حني طالب الشباب  بتدعيمهم 

مبشاريع شبانية، من شأنها املساهمة يف حماية أبنائهم من ولوج عالم االنحراف.
فيروز رحال

بعنابة  للمياه  اجلزائرية  مؤسسة  هددت 
كل  أجتاه   ، القانونية  اإلجراءات  ،باتخاذ 
مستحقاته لدى  تسديد  عن  متقاعس  زبون 
شرعت  أنها  املؤسسة  ذات  وأشار  الشركة. 
زبائنها  لدى  التي  الديوان  حتصيل  عملية  يف 
وذلك  الوالية  وأحياء  بلديات  مختلف  يف 
للمياه  اجلزائرية  بيان  ويأتي  الودية.  بالطرق 
الفترات  يف  األخيرة  مصالح  قامت  بعدما 
السابقة بعمليات حتسيس وتوعية واسعتني يف 
وحتى  الصناعية  واملؤسسات  الزبائن  أوساط 
من  التجارية  احملالت  وأصحاب  البلديات 
خالل اخلرجات اجلوارية اليومية بغرض شرح 
كيفية تسديد الديون بالطرق الودية. وأضاف 
البيان :« انه يف إطار حتصيل الديون املستحقة 
الفرقة  قامت  )بوخضرة(  حي  سكان  لدى 
ميدانية  بخرجة  البوني  دائرة  وكالة  التجارية 
بهدف حتصيل الديون املستحقة بالطرق الودية 
التقرب  زبائنها  املواطن ودعت  على  تسهيال 
اآلجال«. أقرب  ويف  ببوخضرة  صندوق  من 
القانونية  اإلجراءات  باتخاذ  الشركة  وهددت 
مستحقاته. تسديد  يف  متقاعس  كل  اجتاه 
سكان  سابق  وقتا  يف  دعت  املؤسسة  وكانت 

أحياء )عايب عمار( بلدية وادي العنب بعد 
نزول ميداني للفرقة التجارية وكالة مركز برحال 
سعيا منها لتحصيل الديون بالطرق الودية إلى 
تسوية وضعيتهم إال أنها أكدت بأنه التمست 
وعليه  السكان  من  فقط  قليلة  لفئة  جتاوب 
الالزمة  القانونية  اإلجراءات  باتخاذ  لوحت 
اجتاه كل الزبائن الرافضني لتسديد املستحقات 

باإلشارة  عاتقهم. واجلدير  التي  على  املالية 
أن مؤسسة اجلزائرية للمياه بوالية عنابة كانت 
أوساط  يف  واسعة  حتسيس  حملة  باشرت 
إلى  التقرب  على  حثهم  بغرض  املواطنني 
وضعيتهم  تسوية  أجل  من  التجارية  مصاحله 

اجتاه الشركة .
ف سليم

التقني  اليوم  هامش  على  ذلك  جاء 
والتحكم  املاء  إقتصاد  حول  والدراسي 
واألنشطة  للزراعات  املوضعي  السقي  يف 
مديرية  طرف  من  نظم  الذي  الفالحية، 
املصالح الفالحية لوالية جيجل يوم اإلثنني 
الفالحية،  الغرفة  مع  بالتنسيق  املاضي 
املياه،  وتصريف  للسقي  الوطني  الديوان 
مديرية  إطارات  حضور  شهد  والذي 
معدات  بيع  يف  مختصة  وشركات  الري، 
وأنابيب السقي. وتضمنت املناسبة تقدمي 
املعهد  محطتي  ملمثلي  تقنية  مداخالت 
تقدمي  مت  أين  الزراعي،  للبحث  الوطني 
السقي  عملية  أهمية  حول  شروحات 
وزيادة  اإلنتاج  مردود  زيادة  يف  املوضعي 

جانب  من  املستثمرات.  يف  اإلنتاجية 
أن  الفالحية  املصالح  مديرية  قالت  آخر، 
النقاش  باب  فتح  عرف  الدراسي  اليوم 
إحدى  يف  للفالحني  التساؤالت  وطرح 
املستثمرات الفالحية الفردية أين مت القيام 
وإعطاء  املستثمرة  داخل  »برهنة«  بعملية 
حساب  كيفية  حول  للفالحني  شروحات 
التربة،  حرارة  ودرجة  احلموضة  درجة 
كما مت التأكيد على عملية القيام بتحاليل 
التربة ملعرفة مقدراتها وما حتتويه من أمالح 
ما  التسميد حسب  بعملية  للقيام  معدنية 

متتلكه التربة واحتياجات النبتة.
ب. ز

جيجــل
باحثــون يراهنـون على زيــادة 

في المستثمرات الفالحية
أكد باحثون من المعهد الوطني للبحث الزراعي لمحطة جيجل ومحطة بجاية 
على أهمية عملية السقي الموضعي في زيادة مردود اإلنتاج في المستثمرات 

وهذا خالل تقديمهم شروحات لفائدة الفالحين بجيجل.

عنابــة 

الجزائرية للمياه تهدد باللجوءللعدالة  لتحصيل ديونها

كشف مدير النقل لوالية عنابة خالل عرضه مؤخرا لتقرير حول واقع 
قطاعه بالوالية أنه سيتم اجناز 4 مواقف ذو طوابق باملدينة كمرحلة أولى.
 ويتعلق األمر مبحطة سيارات األجرة بسيدي إبراهيم ومحطة نقل 
القدمي  أسطنبولي  ومبوقف  بوجمعة(  )سويداني  باحلافالت  املسافرين 
وكذلك  له  األعتبار  وإعادة  توسعته  سيتم  الذي  عنابة  لبلدية  التابع 
باملدخل الشرقي بجانب احملطة البحرية وأنطالقة املوقف الرابع - حسب 
امليناء  مؤسسة  طرف  من  القادمة  القليلة  األشهر  يف  سيكون  املدير- 
الدورة  الوالئي خالل  الشعبي  املجلس  أعضاء  املتدخلون من  . وكان 
املشاريع  هده  جتسيد  يف  اإلسراع  ضرورة  على  أحلوا  للمجلس  العادية 
والقضاء  الوالية  تعرفه  والتي  املروري  االزدحام  فك  أجل  من  املتعثرة 

العشوائية يف  احلظائر  ظاهرة  األرصفة من خالل  احتالل  ظاهرة  على 
محاربتها  على  األمن  مصالح  تعمل  التي  باملدينة  والطرقات  الشوارع 
الوالية  والي  بحضور  الرابعة  العادية  الدورة  عقد  املجلس  أن  . يذكر 
ورئيس »األبوي« وأعضاءه املنتخبني واملجلس التنفيذي للوالية حيث 
خصصت الدورة ملناقشة وضعية قطاع النقل بالوالية أين تطرق احلضور 
مروري  اختناق  من  القطاع  حول  حتوم  التي  العوائق  و  العراقيل  إلى 
عنابة.... -ترامواي  احلافالت  التليفريك-وضعية محطات  -تعطل 

القطاع من  هذا  إخراج  املمكنة حملاولة  احللول  مت طرح بعض  الخ كما 
مشاكله املتراكمة.

ف سليم

نحو 4 مواقـف للمركبـــــات ذواث طوابــق 
باتنة

حجــز 117 كــغ مــن اللحـوم الحمــراء 
حجز أزيد من 117 كغ من اللحوم احلمراء و كبد اخلروف و األسماك الغير صاحلة 
لالستهالك من طرف الدرك الوطني،و عن طريق عمليتني متفرقتني، األولى قامت بها 

فرقة »فم الطوب«، حيث أطاحت بشاحنة تبريد صغيرة قادمة من خنشلة الى باتنة على 
متنها 30 كغ من السمك الغير صالح لالستهالك ،الذي انكشف  من املعاينة األولية و 
أكده الطبيب البطري بعد ذلك بتقرير. و الثانية قامت بها الفرقة االقليمية لواد الطاقة 

مدعمة بأفراد التدخل و التي  أطاحت ب  85 كغ من اللحوم احلمراء و2.9 كغ من كبد 
اخلروف و 6 رؤوس أغنام غير صاحلة لالستهالك كانت محملة على منت سيارة سياحية.

ويف ذات السياق مت تكوين ملف قضائي يف حق املشتبه فيهم عن جنح: »عدم 
امتالك شهادة االعتماد الصحي وعدم الفوترة وممارسة نشاط جتاري دون القيد يف السجل 
التجاري ونقل منتجات حيوانية آتية من مذبح غير شرعي وعرض للبيع منتج فاسد« 

وسيتم تقدميهم أمام النيابة حسب االختصاص .
ق.م

يواجه العديد من رؤساء الدوائر بوالية عنابة ، في الفترة األخيرة ، موجة احتجاجات غاضبة تنظم بوتيرة  شبه يومية أمام 
مقراة الدائرة للمطالبة باإلفراج عن قوائم وحصص السكن االجتماعي قبيل حلول شهر رمضان.

ف سليم
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بعد ما مت دعوة املسرحي 
اجلزائري عقباوي الشيخ 
حلضور فعاليات مهرجان 

»أولغا أفونسو« بهافانا 
عاصمة كوبا، بات الرجل 

يعمل بجهد وبدون استسالم 
للتأمني تذكرة سفر بعد 

حصوله على التأشيرة، وأوضح 
املعني من خالل حسابه على 
موقع التواصل االجتماعي 
»فيسبوك« أن االستقبال 

اجليد الذي حظي به من قبل 
سفير كوبا يف اجلزائر ومنحه 

رسالة توصية خاصة منه،  
شرع يف »معركة« تأمني مبلغ 

تذكرة السفر، قائال: »سأقاتل 
إلى آخر حلظة من أجل تأمني 

تذكرة السفر«.

وجهت املنظمة اجلزائرية حلماية وإرشاد 
املستهلك ومحيطه مراسلًة إلى وزير األشغال 

العمومية والنقل بخصوص فتح اخلطوط 
اجلوية مع الصني.

وطالبت املنظمة من الوزير يف املراسلة بإعادة 
النظر يف قرار فتح اخلطوط اجلوية مع الصني، 

خاصة وأن هذا القرار لقي سخطا وسط 
املواطنني. يف املقابل، قال املدير العام للخطوط 

اجلوية إن رحلة أول أمس ال تتعلق باستئناف 
الرحالت من وإلى الصني، وإمنا جاءت إجالء 

لرعايا جزائريني. يف حني، مت تناقل فيديوهات 
وصورا للمنحدرين من الطائرة توضح أنهم 

صينيون، وهو ما أثار لغطا واسعا وتخوفا كبيرا.

أوصت شركة »توتير« للتدوينات القصيرة موظفيها حول 
العالم، البالغ عددهم نحو 5 آالف موظف، بالعمل من املنزل 

بسبب تفشي فيروس »كورونا«.
وقالت الشركة يف مدونتها الرسمية، يف وقت متأخر من يوم 

اإلثنني، »نشجع بقوة جميع املوظفني يف جميع أنحاء العالم 
على العمل من املنزل إذا كانوا قادرين على تأديته من منازلهم. 
 )NCornV( هدفنا هو تقليل احتمال انتشار فيروس كورونا
». وألزمت الشركة موظفيها يف هونغ كونغ وكوريا اجلنوبية 
واليابان، التي شهدت عددا كبيرا من اإلصابات، بالعمل من 

املنزل ولفتت إلى أن توصيتها جاءت »كأجراء احترازي« خوفا 
من فيروس »كورونا.«

بدورها، طلبت غوغل أمس الثالثاء من موظفيها يف مكتب 
دبلن بايرلندا، البالغ عددهم نحو 8 آالف عامل، العمل من 

املنزل بعد أن أبلغ أحد موظفيها عن إصابته بأعراض تشبه 
أعراض األنفلونزا، بحسب متحدث باسم الشركة.

وجهت املنتجة سميرة حاج جيالني نداًء لرئيس اجلمهورية 
عبد املجيد تبون على موقع التواصل االجتماعي 

»فايسبوك«، متعلق برابح ظريف املدير السابق ملديرية 
الثقافة لوالية املسيلة، والذي تعاملت معه ككاتب سيناريو 
للفيلم التاريخي »أحمد باي«، متسائلة بخصوص استمرار 
وجوده يف السجن أكثر من شهرين. هذا، واستفهمت سميرة 

حاج جيالني »ما الذنب الذي ارتكبه؟«، مضيفة »يف ظل 
اجلمهورية اجلديدة، كيف نقبل أن يبقى يف السجن رجل 

مثقف، رجاًء سيدي الرئيس أن تنظر إلى هذه القضية 
وتطلق سراح رابح ظريف، فهو لم يخن وطنه بل أحبه حَد 

اجلنون وخدمه، ومكانه بني أهله وليس يف السجن«.

خالل افتتاح فعاليات أيام 
الشارقة املسرحية يف دورتها الـ 

م - من جديد - على أرض  30،  ُكرِّ
اإلمارات العربية املتحدة طاقُم 
مسرحية »جي. بي. أس«، املتوج 
بجائزة الشيخ سلطان القاسيمي 
مبهرجان املسرح العربي باألردن. 

يذكر أن العرض املسرحي لم 
يتلَق احلفاوة يف اجلزائر،  بل 
كل اإلجحاف من املسؤولني،  
يف انتظار التفاتة منهم تعيد 
للعرض ما يستحقه بني أهله.

أنت تسبــــــــح ِضـــــّد التّيــــار!

SMS وقايٌة عبَر الـ

»G.P.S«.. تائــــه في الجزائـــِر!

بأيِّ َذنٍب ُسِجن؟

رحـلـٌة شاَقـة. .والوجـهُة َتذكــرة!

»تـــويـتـر« و»غـوغـل«.. 
الــَزموا  بيوتـــــــَكم 

جلأت وزارة الصحة 
والسكان وإصالح 

املستشفيات إلى إرسال 
رسائل نصية للتحذير من 

فيروس »كورونا«، تشرح 
عبرها أساليب احلماية 

والوقاية منه، حيث 
تضمنت التوجيهات: 
- اغسل يديك باملاء 
والصابون أو استعمل 

مطهرا كحوليا
- عند الّسعال أو العطس، 

إحرص على تغطية 
أنفك وفمك مبرفقيك أو 
مبنديل ورقي وتخلص 

من املنديل فورا بعد 
االستعمال، ثم واغسل 

يديك.
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طالبوا بتوفير الماء والتغطية الصحية للمواشي 

الكهرباء الفالحية حلم فالحي المناطق 
النائية  بتمنراست

عبد املالك خلضاري

لـ«  تصريح  يف  املعنيون  وأبدوا  
أخبار الوطن » تذمرهم من االقصاء 
الذي طال األراضي التي يستغلونها 
البعض  منها  ،واستفاد  جد  عن  أبًا 
األخر يفّ إطار برامج الدعم الفالحي 
سابقا، و لم يغادروها بالرغم من كل 
لهم  وسببت  أرهقتهم  التي  املشاكل 

متاعب مالية.
ويف سياق ذي صلة قال املعنيون 
يف اتصال مع » اخبار الوطن » إنهم  
املازوت  محركات  على  يعتمدون 
من  حرمانهم  معاناة  إلى  ،لُتضاف 
اإلنارة املنزلية يف قرى نائية كمناطق 
املثال ال  ظل نذكر منها على سبيل 
احلصر )أبالسة،إن زروا، و غيرها  ( 

تعتبر  التي  السكنات  هاته  ،داخل  
ريفية التي أجنزوها منذ سنني مبا توّفر 
من مواد أولية أهمها الطوب و اخلشب 
و أعمدة أشجار النخيل، التي قطنها 
إبان  وانتشرت  القدم   منذ  السكان 
هؤالء  بالناحية،  االستعمار   عهد 
إنتاج  يف  جدارتهم  أثبتوا  الذين 
البيوت  غّطت  اخلضروات  مختلف 
عدد  يعتمد  كما  احمللية،  األسواق  و 
من السكان بهذه النواحي باخلصوص 
من  تعتبر  التي  و  املواشي  تربية  على 
أجود و أكثر السالالت املعروفة باجلهة 
و  الفوالن  و  اجلوار كالسيداون  و دول 

غيرها.

 استمرا ر مرهون 
لـ«أخبار  أكدت  محلية  مصادر   
الوطن«  إن استمرار نشاط الفالحني 
بالعشرات  يعّدون  الذين  واملوالني 
بهذه املناطق الثالث مرهون  بدعمها  
تغطي  أصبحت ال  التي  الطاقة  بهذه 
احتياجات الفالحني والسكان الذين 
ميارسون نشاط تربية الدواجن و النحل 
ربوع  عبر  التوسع  يف  آخذة  هي  التي 
الوالية ، نقلها مستثمرون من غرداية 
يستدعي  بات  مما   ، بجاية  و  أدرار  و 
الذي  و  توفيره  مت  ملا  اجلد  بعني  النظر 

احلصة  مبضاعفة  جاحد  إال  ينكره  ال 
املمنوحة لهذه البلديات ،خاصة وأن 
األعلى  املنطقة  تاظروك  كتني  منطقة 
و  البحر  سطح  على  بالوطن  ارتفاعا 
أنه  اكتشف  الذي  مبناخها  املعروفة 
يصلح لزراعة ما لذ و طاب من الفواكه 
ال زالت إلى اآلن تعتمد الدولة على 
االستيراد لتوفيرها بل و تغطية السوق 
الوطني مبادة املوز خاصة ،و لو توفرت 
هؤالء  بها  يطالب  التي  اإلمكانيات 
أوالها الكهرباء و دعم األسعار لشعبة 
البزنسة  أشكال  إيقاف  و  األعالف 
املتبعة من طرف املمولني بها، وعجز 
عن وضع حد لها فرع الديوان الوطني 

للحبوب بالوالية.

 مطالب مشروعة 
يرفع  وأخرى،  األسباب  لهذه 
والذي  املشروعة،  املطالب  هؤالء هذا 
الوصية  للجهات  رفعت  وأن  سبق 
الوطن »  ونذّكر بها من منبر » أخبار 
رفع  العليا  الهيئات  من  ويلتمسون   ،
فتح  واملتبّقيمن جملتها  العالق  الغنب 
الريفية  بالكهرباء  والتزّود  املسالك 
وزيادة كمية املنحة املخصصة للوالية 
لصالح  األعالف  بشعبة  املتعلقة 
الهيئات  تقريب  خالل  من  املوالني 

لبيع،  ونقاطا  العلف  لتوزيع  اخلاصة 
آبار  حلفر  إضافية  تراخيص  ومنح 
التغطية  توفير  على  زيادة  أخرى.  
طريق  عن  للحيوانات  الصحية 
تعزيز  عبر  ذلك  و  البيطرية  املصالح 
قدرات املراقبة و إنشاء املراكز البيطرية 
مهني  مجلس  إنشاء  عن  .ناهيك 
فضاء  ليكون  االبل  لشعبة  مشترك 
و  الشركاء  مختلف  بني  للتشاور 
املعنيني لتنظيم املهنة و الذي يخص 
حوالي 16 جهة ، قاطعينالعهد على 
للوالية يف تبوء  إعطاء الصورة األمثل 
مراتب متقدمة يف حتصيل مردود هام 
يف تعطية السوق احمللي ولم  ال الوطني 
الثروتني احليوانية  الكافية من  بالثروة 
و النباتية و التي عزمت وزارة التجارة 
أن  بعد  الشمال  نحو  تسويقها  مؤّخرا 
والية  حواجز  تعدّيها  محّرم  كانت 
إجراءات جتسيد ذلك  غرداية ، رغم 
الساعة  حلد  باملعّقدة  وصفت  التي  و 
،من أجل القضاء على غالء أسعارها 
بالسوق الوطني سدا للنقص و كبحا 
الستيرادها من خارج الوطن و يجهل 
سبقت  التي  الطريقة  و  مصدرها 
آثارها  و  املستهلكني  بيد  وضعها 
ارتبط  ما  و  صحته  على  الوخيمة 

فيهابأوامر تعاليم شرعنا احلنيف .

األغواط 
مناطق الظل تعري المنتخبين المحليين 

بالوالية ،  لوالي والية االغواط ملناطق الظل  امليدانية  الزيارة   كشفت 
على  احمللية  التنمية  مشاريع  بعث  احملليني يف  املنتخبني  فشل سياسة  عن 

الرغم من املبالغ املالية التي مت رصدها الجناز مشاريع تنموية.
وشرع والي األغواط يف زيارة مناطق الظل عبر 24 بلدية للوقوف على 
الظروف املعيشية لسكانها وحصر االحتياجات املسجلة يف املرافق الضرورية 

للتكفل بها .
أول خرجة له قادته لبلديات دائرة أفلو حيث كشفت املعاينة امليدانية 
التكفل  يف  املنتخبة  املجالس  فشل  عن  بسكانها  وااللتقاء  الظل  ملناطق 
يف  الدوار  عقلية  احملسوبية  وطغيان  وتهميشهم  السكان  هؤالء  بانشغاالت 
توزيع املشاريع حيث مت مد شبكة الكهرباء والغاز  مثال ألشخاص ملسافات 
الظالم  يف  تعيش  وبقيت  سكنية  جتمعات  منها  حرمت  بينما    ، طويلة 
وتعاني قساوة الطبيعة ،واستولى البعض على خزانات مائية وأبار أجنزتها 
على  غضبه  جام  السكان  صب  ،حيث  العطش   يعانون  وآخرون  الدولة 
عالقتهم  وتنقطع  كاذبة  »وعودا   – –حسبهم  لهم  قدموا  الذين  املنتخبني 
بهم مبجرد تربعهم على كراسي البلدية »   وهي ظاهرة يشتكي منها كل 
والي  التي قدمها  البلديات وقد كشفت األرقام  الظل عبر   سكان مناطق 
املشاريع   إجناز  املسجل يف  الكبير  التأخر  عن  التحكيم  الوالية يف جلسات 
حيث لم تتجاوز 40 باملئة  األمر الذي دفع بالسلطات املركزية إلى معاقبة 
الوالية و تقليص االعتمادات املمنوحة لها يف مجال مخطط التنمية البلدية 
لسنة 2020 إلى 58 مليار فقط ل24 بلدية ،من جهة أخرى كشف بعض 
املنتخبني أن البلديات يسيطر عليها رؤوساء البلديات واألعضاء املوالني لهم 
السلطات  وترفض  البلدية  شؤون  تسيير  من  املنتخبني  باقي  إقصاء  ،ويتم 

الوالئية االستماع إلى تظلماتهم  بحجة أنهم.
يتم  التي  للمشاريع  واملراقبة  املتابعة  غياب  عن  الزيارة  كشفت  كما 
إجنازها يف مناطق الظل حيث مت هدر أموال ضخمة يف مشاريع لم يستفد 
منها املواطن وبقيت العديد من الهياكل الصحية واإلدارية مغلقة ومهملة،

نورين عبدالقادر

أدرار 
ضعف الخدمات الصحية يؤرق سكان 

»تيمياوين«
بلدية  سكان  يشتكي 
بعد  على  الواقعة  تيمياوين، 
الوالية  مقر  من  كلم   800
كم   100 بعد  وعلى  أدرار، 
من الوالية املنتدبة برج باجي 
مختار من تدني يف اخلدمات 
الصحية املقدمة على مستوى 
الوحيدة على مستوى  العيادة 
احلدودية،  البلدية  تراب 
أدنى شروط  إلى  تفتقر  والتي 

اخلدمة.
خالل  السكان  قال  و 

لقائهم بـ »أخبار الوطن » أ، العيادة تفتقر لسيارات اإلسعاف ماعدا واحدة  
غير انها غير انها غير صاحلة ما يضطر املرضى التنقل بوسائلهم اخلاصة ، 
وعلى مسافات طويلة، خاصة للنساء احلوامل املقبالت على إجراء عملية 
قيصرية فيتم حتويلهم إلى مستشفى رقان، يف ظل انعدام طبيب مختص 
يف التوليد، حتى عدد القابالت محدود، فضالعن   تعطل أجهزة الكشف 
باألشعة، ما يحرم النساء احلوامل من متابعة وضعية احلمل، ، والغريب 
بحرارة  تعرف  منطقة  يف  اجلثث،  حفظ  ثالجة  على  تتوفر  ال  العيادة  أن 

مرتفعة، وهذا مايثير استياء وتذمر املواطنني .
عبد اهلل مجبري

جدد فالحو المناطق النائية بتمنراست نداءهم للسلطات المحلية والوالئية ومديريات المصالح الفالحية، من أجل ربط 
سكناتهم بالكهرباء الفالحية و توفير الماء والتغطية الصحية لمواشيهم  .

قصر  سكان  من  العشرات  نظم 
أدرار  جنوب  كم   29 الواقع  نومناس 
متنطيط  بلدية  أمام  احتجاجية  وقفة 
بسياسية    وصفوه  ما  على  احتجاجا 
قبل  من  »اإلقصاء«   و  التهميش«   «
اية  تبرمج  لم  التي  احمللية،  السلطات 

مشاريع للنهوض بالتنمية احمللية.
احمللية.يناشد  السلطات  طرف 
متنطيط  ببلدية  نومناس  قصر  مواطنو  
والي والية ادرار متكينهم من حقهم يف 
للمشاكل  حلول  إيجاد  قصد  التنمية 

الطريق  مشكلة  مقدمتها  يف  العالقة 
من  استيائهم  عن  حيثعبر احملتجون 
املوجهة  العديدة  املراسالت  خالل 
حترك  لم  الوصيةالتي  املصالح  الى 
مجمل  يف  احملتجون  وقال  ساكنا 
الوطن  إن  أخبار  تصريحاتهم جلريدة 
فرضت  للطريق.  احلالةاملتدهورة 
إلنعدام  وذلك  قسرية  عزلة  عليهم 
هذا  جتاه  أنواعه  مبختلف  النقل 
السائقني  الناقلني  القصرفمختلف 
يعزفون الى الدخول الى هذه األحياء 

والتصدعات  احلفر  بحجة  كثرة 
املوجودة فيه وهذا ماانعكس سلبا على 
املواطنني الذين يقطنون بهاوأضافوايف 
الطريق  هذا  أن  حديثهم  معرض 
ب29  الوالية  عاصمة  عن  البعيد 
ممرارئيسيا  اليعتبر  9كم  وطوله  كم 
إلصحاب  حتى  بل  للسكان  إال 
الكبرى.  املساحات  املستصلحات 
هذا  جعل  الذي  األمر  عزي  بسطح 

الطريق يشهد حركة مرورية كثيفة.
عبد اهلل مجبري

أدرار

سكان قصر نومناس  يحتجون بسبب غياب التنمية



إليزي 

دخــول المحطــة البريــة 
للنقــل حيـز الخدمــة 

يرتقب أن تدخل احملطة البرية لنقل املسافرين اجلديدة صنف )أ( حيز اخلدمة قبل 
نهاية السنة اجلارية بإيليزي، حيث تسجل نسبة 95 باملائة يف تقدم ورشاتها ، كما 

استفيد الثالثاء من مسؤولي مديرية النقل بالوالية.
وربطه  املشروع،  لهذا  اخلارجية  التهيئة  مستوى  على  األشغال  حاليا  وجتري 
بالطريق الرئيسي، وهي املرحلة األخيرة املتبقية إلمتام أشغال اإلجناز بالكامل ، مثلما 

صرح لـ«وأج« مدير القطاع.
حظيرة  على  مربع  متر   30.000 مساحة  على  تتربع  التي  املنشأة  هذه  وتتوفر 
مخصصة للحافالت وسيارات أجرة للنقل ما بني الواليات وبهو استقبال، وخمسة 
)5( أروقة مخصصة للحجز اإللكتروني للتذاكر، وعديد املرافق العصرية و الفضاءات 
ومقهى  وأكشاك  الهاتف  السريعة وخدمات  للوجبات  غرار مطعم  اخلدماتية ، على 
إنترنيت وفرع للبريد ، فيما مت تخصيص الطابق العلوي إلدارة احملطة ، كما أوضح 

السيد يوسف مغراوي.
و سيسمح هذا املرفق الذي رصد له غالفا ماليا قدره 700 مليون دج يف تنظيم 
تعرفها  التي  الصعبة  الوضعية  املسافرين يف ظل  البري وحتسني ظروف  النقل  حركة 
راحة  تضمن  التي  الضرورية  املرافق  ألبسط  تفتقد  والتي  احلالية  املسافرين  محطة 

املسافرين .
كما سيساهم هذا املشروع الذي يعد من أهم املشاريع التنموية التي تدعم بها 
قطاع النقل بوالية إيليزي يف توسيع شبكة خطوط النقل الداخلية واخلارجية ، حيث 
إلى  ساعة  نصف  كل  رحلة  مبعدل  منتظمة  رحلة   26 اليومية  الرحالت  عدد  تبلغ 

مختلف واليات الوطن، كما جرى توضيحه.
العاصمة،  واجلزائر  إيليزي  بني  مباشر  بري  خط  لفتح  حاليا  اجلهود  وتبذل 
إلى  والية  من  التذاكر  حجوزات  تغيير  بخصوص  املسافرين  معاناة  من  للتخفيف 
أخرى، استنادا ملدير النقل بالوالية.                                         براهيم مالك
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زاهية سعاد
و قال  األهالي   يف لفاء مع » أخبار الوطن« أنهم  منطقتهم 
تعرضت للتهميش املمنهج منذ العهدات الثالثة املاضية حيث لم 
يلتفت رؤساء بلدية ورقلة املتعاقبون على البلدية إلنشغالهم رغم 
مراسالتهم املتكررة لهم حيث مت تشييد عيادة جوارية بحي غربوز 
من  جدا  والقريب  بوضياف  محمد  مستشفى  من  جدا  القريب 
مستشفى قصر ورقلة العتيق وهو ما يعد متييزا صارخا بني األحياء 
مع  معاناتهم  عن  مبرارة  حتدثوا  الذي  السكان  تصريحات  حسب 

بعد املؤسسات الصحية عن منطقة سكناهم خاصة اذا ما علمنا 
بوفاة دكتورة جامعية بحي بوعامر الشعبي هذا بلسعة عقرب سام 
العام املاضي ذلك ان احلي يشهد تكاثرا كبيرا للحشرات السامة 
كون املنطقة قع وسط غابات النخيل وهو ما يزيد من حجم معاناة 
األهالي مع ظاهرة التسمم العقربي خاصة خالل فصول احلرارة  
التي تناهز التسعة أشهر من من كل سنة وقد رفع السكان نداء 
استغاثة عاجل لوالي الوالية بوبكر بوستة من أجل متكني 20 الف 

ساكن هذا احلي من قاعة عالج جوارية.

يتنقلون إلى المناطق األخرى بورقلة  للعالج

 20 ألـف نسمـة بحـي بوعامــر 
دون عيـــادة 

مايزال نحو 20 ألف ساكن بحي بوعامر بورقلة يعانون األمرين، حيث ال يتوفر حيهم  على مستوصف أو 
قاعة عالج منذ ثالثة عقود  من الزمن، ما يضطرهم للتنقل إلى المناطق البعيدة للعالج.

االبتدائية  اجلنايات  محكمة  سلطت 
بورقلة على املدعو )ك -ب( عقوبة 30 سنة 
سجنا نافذا وغرامة مالية نافذة بقيمة واحد 
)1( مليون دج، ملتابعته بجناية شحن ونقل 
املخدرات عن طريق العبور يف إطار جماعة 

إجرامية منظمة.
األربعة  شركائه  احملكمة  أدانت  كما 
اآلخرين وهم كل من ) ي-ب ( و ) ع-ز( 
و )س-س( و ) م -ب(. بـ 20 سنة سجنا 
 1( واحد  بقيمة  نافذة  مالية  وغرامة  نافذا 
يف  لتورطهم  منهم  واحد  لكل  دج  مليون   )

نفس القضية اجلنائية.
وتعود وقائع هذه القضية. حسب وقائع 
جلسة احملاكمة. إلى أكتوبر 2017. حينما مت 
وادي  مبنطقة  األمنية  احلواجز  بأحد  توقيف 
السودان ببلدية بريان )والية غرداية ( سيارة 

نفعية كان على متنها املدعو ) ك-ب(.
وسمح التفتيش الدقيق للسيارة بالعثور 
القنب  نوع  من  املخدرات  من  كمية  على 
بتجاويف  بإحكام  مخبأة  كانت  الهندي 
بـ  حينها  اإلجمالي  وزنها  وقدر  املركبة. 

972ر164 كلغ.

كما جرى يف نفس الوقت توقيف سيارة 
أخرى سياحية وكان على متنها كل من ) 
م -ب ( و )س-س( حيث تبني أنهما كانا 
األولى  السيارة  أمام  الطريق  بفتح  يقومان 

بغرض تفادي احلواجز األمنية.
هذه  يف  الرئيسي  املتورط  اعترف  قد  و 
البضاعة  بأن  ك-ب(  املسمى)  القضية 
سبدو  منطقة  من  استقدامها  مت  احملظورة 
إلى  نقلها  يعتزم  وكان  تلمسان(.  )والية 
مدينة ورقلة لتسليمها إلى أحد األشخاص 
الذي  ي-ب(   ( املسمى  طريق  عن  وذلك 

قبض عليه مبدينة ورقلة.
وسمح كشف سجل املكاملات الهاتفية 
إلى  بالتوصل  ب(  )ي-  يجريها  كان  التي 
وخالل  الذي  ع-ز(  املدعو)  اآلخر  شريكه 
اخلدمات  محطات  بإحدى  توقيفه  عملية 
بورقلة تخلص من هاتف نقال كان بحوزته 
برميه. قبل أن تلتقطه مصالح األمن. حيث 
أجنبي  لشخص  تعود  به شريحة  أن  اتضح 
بواسطته  أجرى  وأنه  إفريقية  جنسية  من 

مكاملة هاتفية مع املدعو )ي- ب(.
ق.م

ورقلة

 احكام بالسجن بين 20 و30 سنــــة 
فــي حـق لتجـــــار مخـــــــدرات

إليزي

استالم تجهيزات طبية خاصة 
لمواجهة فيروس كورونا

كشف رئيس 
مصلحة الوقاية باملؤسسة 

االستشفائية للصحة 
اجلوارية ابن سينا الدكتور 
ديب ياسني عن استالم 

مديرية  الصحة بوالية 
اليزي لعتاد وجتهيزات 

خاصة من طرف الوزارة 
الوصية موجه للممتهني 
الصحة باملنطقة ويتعلق 

االمر بأقنعة ثنائية 
جراحية  ونظارات  وبدالت خاصة باإلضافة الى كاميرات حرارية والتي توزع عبر 

املداخل البرية واجلوية للوالية ويتعلق االمر بكل من مطار تيسكا مبقاطعة جانت 
ومطار زرزايتني بعني اميناس وكذا املنافذ احلدودية املغلقة يف مقاطعة الدبداب و تني 

الكوم بجانت وتارات باليزي  حتسبا ألي طارئ .
وأضاف ذات املسئول ان املصالح الصحية على مستوى الوالية قامت  بتجهز 

أجنحة خاصة لتخصيص احلاالت احملتملة او املشتبه فيها عبر كافة مصاحلها 
الوقائية املوزعة عبر مختلف البلديات من الوالية وفيما مت تنظيم لقاءات مع مؤطري 
املؤسسة من األطباء وشبه الطبيني من اجل االطالع على كافة املعلومات والتدابير 

الصحية الوقائية من اجل التقيد بها فضال عن االطالع اكثر حول اهم وسائل العزل 
املخصصة لتاطير الطبي لتفادي انتقال لهذا الفيروس .

ومن جهته أكد مدير الصحة بالوالية احمد زناتي مباشرة العمليات 
التحسيسية يف هذا اإلطار يف كل املطارات الدولية املتواجدة على مستوى تراب 

اليزي والتي حتط بها الطائرات بشكل مؤقت واتخاذ كافة التدابير االحترازية أين 
مت تزويدها بكاميرات حرارية وتقدمي إرشادات مكثفة لألعوان وتنشيط حمالت 
حتسيسية بها وكذا على مستوى مداخل النقاط احلدودية مع التقيد بالتعليمات 

الوقائية التي أمرت بها الوزارة الوصية واستعمال الوسائل الوقائية بها مثل الكمامات 
واستعمال املناديل املعقمة و قفازات وعدم االحتكاك باملشتبه بهم ضمان لسالمة 

اجلميع من هذا الداء الذي يشهد انتشارا كبيرعبر العالم .
براهيم مالك

الوادي

 إصابة شرطــي فـــي مداهمــة أمنيـــة
أصيب شرطي بجروح خفيفة ليلة االثنني الى الثالثاء خالل مداهمة أمنية يف حي 19 مارس بالضاحية اجلنوبية الغربية من مدينة 

الوادي.
ونقل عدد من سكان احلي املذكور ألخبار ااوطن ، أن دورية أمنية كانت. يف صدد القيام مبداهمة امنية يف حيهم والقبض على 
عدد من مروجي املخدرات ، وباعة املهلوسات فيه  ، غير أن عدد من املنحرفني رشقوا أفراد الدورية باحلجارة ما تسبب يف اصابة شرطي 
بجروح خفيفه نقل على اثرها إلى مصلحة االستعجاالت بحي 8 ماي ، فيما مت تعزيز القوة األمنية التي عاودت مداهمة حي 19 مارس 

، حيث مت ايقاف مطلوبني للعدالة. وذلك بعد معركة  كر وفر يف شوارع احلي .
يذكر أن حي 19 مارس يعيش حالة من االنفالت األمني ، والتي بلغت الذروة قبل نحو الشهرين عندما نشبت معركة بالسيوف فيها 
جرح فيها 8 شبان.وكان سكان احلي قد طالبوا باستحداث مركز لألمن يف احلي لردع هؤالء املنحرفني الذين حولوا احلي إلى وكر لهم .
رشيد شويخ
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المواطنون يحملون البلدية المسؤولية 

أمطار طوفانية تغلـــــق
 الطرقـــــات بتيزي وزو  

أحمد . آليان
املنتخبني  من   استيائهم  املواطنون  وأبدى 
خطر  عودة  من  كبيرا  استياء  مبدين  احملليني 
الفيضانات احململة باألوحال واألتربة إلى واجهة 
األحداث بعاصمة جرجرة حلظات كانت كافية 
كي تعّري تلك األمطار سياسة البريكوالج التي 
ماتزال منتَهجة يف أغنى بلديات الوطن أمام تأخر 
والفوضى  الفيضانات  املدينة من  مشاريع حماية 
أمام  وزو  تيزي  أحياء  جل  تعيشها  التي  العارمة 
يزال  ما  التي  التهيئة،  مشاريع  يف  فادح  نقص 
الشأن  هو  كما  ورق،  على  حبر  مجرد  بعضها 

املنخفضة  باجلهة  الواقعة  األحياء  مستوى  على 
نفس  أن  املواطنني،  حسب  واحملّير،  املدينة  من 
السيناريوهات تتكرر كل سنة، وأن نفس الوعود 
إقباال  تشهد  التي  املناطق  تتكرر معها،و دخلت 
عارمة  فوضى  يف  يوميا  املواطنني  قبل  من  كبيرا 
املوجودة  األتربة  انهارت  بعدما  خوفهم  بسبب 
بسبب  األخيرة  وأغلقت  الطرقات  حواف  على 
املياه الكبيرة،و لم يجد املتوافدون أماكن يهربون 
احلال  كذلك  الطرقات،و  اهتراء  ظل  يف  إليها 
أما  بوزار  و  عميود  بلقاسم  كرمي  الحياء  بالنسبة 
بن  دراع  و  عيسي  بواد  الهشة  السكنات  سكان 

بيوتهم عن حمايتهم  لعجز  الشارع  خدة ففضلوا 
لبرك  و حولتها  عليها  التي سيطرت  األمطار  من 
الذين  لفرجة  وزو  تيزي  عاصمة  وحتولت  مائية 
كميات  تساقط  مبجرد  املزري  بواقعها  اصطدموا 
من املاء،وهم يشاهدون سياراتهم تغرق يف احلفر 
ويرون حقيقة املدينة كما لم يروها من قبل،حيث 
أما اآلن  أبناءها فقط،  املعاناة شتاء تطال  كانت 
فالفضيحة علنية و اجتاحت صور املدينة املنكوبة 
إلى  الداعية  االجتماعي  التواصل  صفحات 
التحرك و حماية املدينة من الفيضانات بدال من 
التغني بشعارات ال تسمن و ال تغني من جوع.

داي   حسني  لدائرة  املنتدب  الوالي  عني 
مؤخرا مـحمد نابي رئيسا لبلدية القبة من طرف 
، وهذا بعدما مت اإلنتخاب عليه باإلجماع من 
مع   ، البلدي  الشعبي  املجلس  أعضاء  طرف 
العلم أنه سبق حملمد نابي ترأس بلدية القبة يف 

الفترة املمتدة بني 2002 و2007، هذا التعيني 
وإيداعه  لعجايلية  مختار  توقيف   بعد  جاء  
احلبس املؤقت لتورطه يف تزوير محررات رسمية 

واستغالل الوظيفة .
  رضوان.محـمد

الترحيل  عمليات  من  املقصيون  طالب    
العاصمة  والي  تدخل   ، السمار  واد  ببلدية 
حتفظ  سكنات  إلى  ترحيلهم  و  النصافهم 

كرامتهم.
يف  الفوضوية   السكنات  قاطنو  ودعا   
الرد  التعجيل يف   « الوطن  »أخبار  مع  اتصال   
على الطعون التي أودعوها لدى اجلهات املعنية 

وبوالية  البيضاء  الدار  لدائرة  اإلدارية  باملقاطعة 
وضعيتهم  يف  النظر  إعادة  اجل  من  اجلزائر 
العائالت  ومنحهم سكنات الئقة كغيرهم من 
التي كانت تقطن نفس األحياء  منذ سنوات 

طوال.
محـمد .رضوان

كلم   60( هنني  ببلدية  مؤخرا  اكتشف 
األسود  للرخام  موقع  تلمسان(  والية  شمال 
قيمة  ذات  أولية  كمادة  يستغل  الذي  »النادر« 
عالية يف مجال البناء حسبما علم اليوم الثالثاء 

لدى رئيس املجلس الشعبي البلدي.
املوقع  هذا  أن  ل/وأج  ميلود  بوعزة  وذكر 
محمد«  »سيدي  قرية  من  بالقرب  اكتشف 
ببلدية هنني من طرف املؤسسة الوطنية للرخام 
ويتضمن أحد األنواع »النادرة« من الرخام ذات 
املشهورة  بيضاء  بخطوط  املزركش  األسود  اللون 
يف إيطاليا »وهو البلد الذي كانت اجلزائر تستورد 

منه هذه املادة األولية بالعملة الصعبة«.
وأضاف أن هذا املوقع اجلديد يأتي لتدعيم 
تتوفر  التي  باملنطقة  الرخام  استغالل  حظيرة 
أيضا على موقعني للرخام األبيض بأعالي جبل 
والية   46 ميونان  حيث  هنني  ببلدية   « »تازرة 

بالوطن مبادتي حصى الرخام وطحني الرخام.
تزويد  من  املكتشف  املوقع  هذا  وسيسمح 
النادر  بالرخام األسود  الوطن  عديد من مناطق 
من  املادة  هذه  استيراد  فاتورة  تقليص  وكذا 

اخلارج حسبما أبرزه نفس املصدر.
و.أ.ج

أقدمت مديرية التجارة لوالية البليدة،على 
اتخذا قرارا يقضي  بغلق مصنع« دانون« إلنتاج 
احلليب ومشتقاته بالبليدة، لعدم احترام إلزامية 

رقابة املطابقة املسبقة للمنتوج.
لوالية  التجارة  مدير  تصريح   وحسب 
بعد  جاء  القرار  اإلعالم،أن  لوسائل  البليدة 
بسكويت  ذوق  عطر  املصنع  استعمال  اكتشاف 
منتهي الصالحية، وعدم احترام إلزامية النظافة 
الغذائية وسالمتها، و  للمواد  والنظافة الصحية 
من  للمصنع،  مفاجئة  تفتيش  عملية  إثر  ذلك 
طرف مدير التجارة واألعوان، كما رفعت مديرية 

التجارة دعوى قضائية، ضد املصنع.

مديرية التجارة بالبليدة أمرت أمس الثالثاء 
ومشتقاته  للحليب  دانون«   « منتجات  بسحب 
والتي حتمل نكهة فراولة وشكوالطة بسكويت،  

والتي مت إنتاجها بعد 15 جانفي 2020
  أيوب بن تامون

القدمي حملكمة  املبنى  ترميم  أشغال  انتهت 
على  القدمية  بأعالي  يقع  بجاية،الذي  ملدينة 
معمارية  بهندسة  البحرية،ويتميز  الواجهة 
أثناء  املاضي  القرن  بداية  إلى  تعود  فريدة 
بامتياز  ثقايف  ارث  ويعد  االستعمارية،  احلقبة 
الواليات،ُتعتبر  بعاصمة احلماديني وغيرها من 
للشعب،واالهتمام  احلضاري  اإلرث  من  جزءا 
والتدمير  التهديدات  من  يحميها  وتأهيلها  بها 
املبنى  ترميم  فإن  زوالها،وعليه  تسبب  التي 
جهود  ضمن  بجاية،يندرج  حملكمة  القدمي 
للمحافظة  والرامية  الوصية  للجهات  مضنية 
حمايته. خالل  من  الضياع  من  التراث  على 
إلى  تشييده  تاريخ  يعود  املبنى  هذا  مضيفا،أن 
بالنسبة  استراتيجي  مبوقع  ويتمتع   ،1928 سنة 
املدينة،  ويطل  أعالي  يف  يقع  حيث  للمدينة، 
على الواجهة البحرية، ويتميز بهندسة معمارية 
فريدة تعود إلى بداية القرن املاضي إبان احلقبة 
االستعمارية، وقد تقّرر حتويل هذا املبنى األثري 
إلى ملحق ثقايف ملدرسة الفنون اجلميلة، واجناز 
مركز ثقايف حقيقي يف بجاية، غير أن القرار لم 
بإعادة  يقضي  قرار  مّت   2007 يتجسد.ويف سنة 

 2010 سنة  تسليمه  ومت  املبنى،  وتأهيل  ترميم 
وتوطيد  بتعزيز  قامت  التي  الثقافة،  ملديرية 
يزيد  بعمق  املسلح  باإلسمنت  القدمية  جدرانه 
عن 6 أمتار، بعدما لوحظت فيها تصدعات،إاّل 
أنه يف شهر مارس من عام 2014 وبعد عدة أيام 
من تساقط لألمطار دون توقف، تعرض اجلانب 
تام  وانهيار  تصدعات  إلى  للمبنى  الشرقي 
للجدار اجلانبي،ونظرا لتلف املواد التي بني منها 
والتي تعود إلى عام 1928، ومباشرة بعد احلادثة 
قامت مديرية الثقافة بتقدمي دعم مالي،  إلعادة 
اجلميلة  للفنون  مدرسة  ليكون  وتهيئته  ترميمه 
كما ذّكر ذات املتحدث، أن والية بجاية،تضم 
التاريخي  املوروث  ضمن  تدخل  عريقة  بنايات 
املدخل  كان  البنود  باب  احملمي،ومنها  الثقايف 
الذي  البحر  وباب  الناصرية،  ملدينة  الرئيسي 
بني يف عهد السلطان الناصر بن علناس حوالي 
1070 ميالدي،يف نفس الوقت الذي بنيت فيه 
األبواب األخرى للمدينة، استخدمها االسبان 

عندما احتلوا فضال عن حصون بجاية
بـــلقاسم.ج

شهدت ليلة أول أمس مدينة تيزي وزو وضواحيها تهاطل أمطار معتبرة أغرقت العديد من األحياء والتجمعات السكنية، خاصة 
أحياء المدينة العليا والمدينة الجديدة، بفعل المياه الجارفة .

يشتغلون  الذين  اخلواص  الناقلون  يطالب 
شرقي  باكارو  وبوخليفة  بوخليفة  خطوط  على 
رقم  ألوالئي  الطريق  وتعبيد  بجاية،بصيانة  والية 
23 أ الرابط بني تيشي وبوخليفة الذي يتواجد يف 

وضعية كارثية.
و أشار عدد من الناقلني اخلواص يف تصريح 
لـ«أخبار الوطن« ، إلى غياب أشغال التهيئة التي 
كانت تقوم بها مديرية األشغال العمومية، ما جعل 
وضعية الطريق تتدهور مع مرور الوقت؛إذ أضحت 
تشّكل خطرا حقيقيا على أصحاب السيارات. ومت 

تسجيل العديد من احلوادث املرورية على مستوى 
هذا الطريق،كما أن غياب األمن أضحى من بني 
املشاكل التي تواجه مستعملي هذا الطريق خاصة 
بوخليفة. بلدية  قرى  مبختلف  القاطنني  املواطنني 

مبختلف  النقل  يضمنون  الذين  الناقلني  أّن  ورغم 
اخلطوط كانوا راسلوا يف العديد من املرات املصالح 
العمومية  األشغال  مديرية  غرار  على  املختصة 
بهذا  التكفل  والدائرة من أجل  البلدية  ومسؤولي 
التزال  األمور  أّن  اآلجال،إاّل  أقرب  يف  املشكل 
شّن  يقّررون  الناقلني  جعل  ما  حالها،وهو  على 

عمر  السيد  أكد  املفتوح،مثلما  اإلضراب  هذا 
أدرار بصفته أحد ممثلي الناقلني؛«لقد سبق لنا أن 
راسلنا كل اجلهات املعنية من أجل التكّفل بهذا 
املشكل،إال أن الوضعية بقيت على حالها يف ظل 
تنظيم  على  نقدم  جعلتنا  املتكررة،التي  احلوادث 
اجلهات  دفع  أجل  من  االحتجاجية  احلركة  هذه 
أقرب  يف  الترميم  أشغال  يف  للشروع  املختصة، 
ومستعملي  الناقلني  ملطالب  واالستجابة  وقت، 

هذا الطريق ألوالئي.
بـــلقاسم.ج

بواليات  القطاعات  مختلف  وضعت 
مشددة  احترازية  و  استثنائية  إجراءات  بومرداس 
ملواجهة فيروس كورونا الذي ضرب اجلزائر مؤخرا.

لوالية  التربية  مدير  أكد  الصدد،  هذا  ويف 
»أخبار  مع  اتصال  يف  خنسوس«  »نذير  بومرداس 
باملناسبة  الوطن« أن مصاحله قد وضعت مخططا 
ستشرع يف تنفيذه األسبوع املقبل، ويشمل جميع 
املؤسسات التربوية املوزعة عبر تراب الوالية، يضم 
التربية،  قطاع  مهني  لفائدة  حتسيسية  حمالت 
إلى جانب دروس توعوية لفائدة التالميذ تتمحور 

غالبيتها حول النظافة مضيفا  أن املخطط الوقائي 
عرف تأخرًا يف التطبيق بسبب انشغال املؤسسات 
هذه  تنطلق  أن  على  باالمتحانات،  التربوية 
اإلجراءات فور تفرغ التالميذ.من جهته، كشف 
لنا مدير التكوين املهني لبومرداس صادق سعادنه 
عن وضع مديريته ملخطط عمل خاص مخصص 
املهني مبخاطر  التكوين  لتحسيس متربصي مراكز 
فيروس كورونا وطرق الوقاية ملنع انتشاره بالتنسيق 
مع مديرية الصحة لوالية بومرداس سينطلق خالل 

األيام القليلة القادمة. 

لوالية  الصحة  مديرية  وضعت  باملقابل، 
فيروس  من  للوقاية  استعجاليا  مخططا  بومرداس 
كورونا، يتضمن حمالت حتسيسية واسعة لطلبة 
إلى  املهني  التكوين  مراكز  ومتربصي  اجلامعات 
لفائدة  موجهة  وأخرى  املدارس،  تالميذ  جانب 
مستخدمي قطاع الصحة، الذين يزاولون مهامهم 
والعيادات  االستشفائية  املؤسسات  مستوى  على 
عبر  املوزعة  املستوصفات  وكذا  اخلدمات  متعددة 

تراب الوالية.
سميرة مزاري

بجاية
مطالب  بصيانة الطريق الوالئي رقم 23 

بومرداس  
تبني إجراءات استثناشية لمواجهة فيروس »كورونا«

خلفت األمطار الغزيرة املتساقطة ليلة أمس بوالية البليدة،  والتي كان 
منها  سقوط شجرة عمالقة بحي  برياح هوجاء يف عدة حوادث،  مصحوبة 
164 مسكن ببلدية بوقرة خلفت خسائر مادية فقط تتمثل يف تخريب دراجة 
نارية  وحاوية للقمامة،  كما أعاقت حركة السير ، كما تسببت األمطار يف 
انزالقات عديدة عبر الطرقات التي حتولت إلى مضمار زلج ، ومنها احلادث 

املروري بني شاحنة وسيارتني سياحيتني بالطريق السيار بني بلدية بني مراد  
وادي العاليق والذي خلف قتيل و7 جرحى ، وحادث انقالب حافلة لنقل 
فان  باملقابل   ، الشبلي  موسى  سيدي  ببوقرة  الدوران  محور  يف  املسافرين 
الفالحني استبشروا خيرا بتساقط األمطار بعد  نحو شهرين من شح األمطار .

 البليدة 
اقتالع أشجار عمالقة ببوقرة

العاصمة 
تنصيب  محـمد نابي رئيسًا لبلدية القبة

الجزائر
المقصيون  من الترحيل بالسمار  يستنجدون الوالي 

تلمسان
اكتشاف موقع للرخام األسود »النادر« بهنين 

البليدة
 غلق مصنع »دانون« إلنتاج الحليب ومشتقاته 

انتهاء أشغال ترميم المبنى القديم لمحكمة بجاية
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ويستهل السباعي اجلزائري حملته التأهيلية 
امام  افريل   17 يف  طوكيو2020،  اوملبياد   الى 
سلوفينيا على الساعة 19:45،  بالتوقيت احمللي  
البرنامج  التوقيت اجلزائري(، حسب   18:45 (

الذي كشفت عنه الهيئة الدولية.
ضد  الثانية،  مباراتهم  اجلزائر  ممثلو  ويلعب 
منتخب السويد )18 افريل( على الساعة 19:45 
) 18:45، توقيت جزائري(، قبل اختتام الدورة 
افريل(على   19  ( املانيا  املنظم،  البلد  مبالقاة 
الساعة 15:45 بالتوقيت احمللي ) 14:45 سا، 

توقيت جزائري(.
امم  كاس  يف  الثالثة  املرتبة  اجلزائر  واحتلت 
افريقيا2020، املؤهلة الى اوملبياد 2020، عقب 
الترتيبي،  اللقاء  -32 27 يف  انغوال  فوزها على 
بينما توجت مصر بلقب الدورة امام تونس  )27 

.)23
وستمنح  الدورة التأهيلية، فرصة  اخرى للمنتخب الوطني 
من اجل خوض اوملبياد طوكيو، اذ تتيح الدورة التأهيلية ملوعد 
اليابان 2020، امكانية اقتطاع تذكرتني مؤهلتني لكل مجموعة 

من املجموعات الثالث.
وجتمع الدورة التأهيلية رقم 1 كل من، النرويج  البلد املنظم، 
البرازيل، الشيلي وكوريا اجلنوبية، بينما الدورة التأهيلية، فتضم  

فرنسا )املنظمة(، كرواتيا، البرتغال وتونس.
2020، ستة  اآلن ألوملبياد طوكيو  تأهلت حتى  للتذكير، 
العالم  )بطل  الدامنارك  املنظم(،  )البلد  اليابان  وهي   منتخبات 
إفريقيا  )بطلة  مصر   ،)2020 أوروبا  )بطلة  إسبانيا   ،)2019
2020(، األرجنتني )بطل أمريكا 2019( والبحرين املتأهلة عن 

منطقة آسيا.
القسم الرياضي

رئيس االتحادية الجزائرية للمبارزة.. أمزيان الحسين:
»النتائج التي حققناها خالل البطولة 

اإلفريقية جيدة«
اعتبر رئيس االحتادية اجلزائرية للمبارزة بالنيابة، أمزيان احلسني، أن النتائج التي 
حققتها املشاركة اجلزائرية خالل البطولة اإلفريقية لفئات األصاغر واألشبال واألواسط 
بالنظر  جيدة  وذلك  فيفري(،   24-29( الغانية  كوست  كيب  مبدينة  )ذكور-إناث( 

للعدد القليل الذي شاركت به اجلزائر يف هذا املوعد القاري.
وأوضح أمزيان«حققنا نتائج جيدة ونحن مسرورون بذلك. نعتبرها حصيلة إيجابية 
رغم مشاركتنا بعدد أقل مما أشركناه يف املنافسات السابقة«. وحصد املبارزون اجلزائريون 

يف البطولة االفريقية 14 ميدالية : 5 ذهبيات، 4 فضيات و5 برونزيات.
وأضاف ذات املسؤول »اعتدنا على إقحام أكثر من 20 مبارزا، لكننا اكتفينا ب12 
فقط هذه املرة واخترنا األكثر جاهزية، مقارنة مع مصر التي شاركت بحوالي 60 مبارزا 

ونالت 45 ميدالية«.
حققوا  »لقد  قائال  األواسط  قبل  من  املسجلة  بالنتائج  بالنيابة  الرئيس  نوه  كما 
امليداليات.  وافتكوا  لنفسهم  ثأروا  أغلبيتهم عند األشبال،  أخفقت  فبعدما  املفاجأة، 
نحن سعيدون بهذه النتائج، وذلك نظرا للضائقة املالية بسبب تأخر وصول التمويل، 

األمر الذي حرمنا من تربصات ومنافسات دولية«.
سيتم  التي  الوطنية  العناصر  لبعض  هامة  حتضيرية  محطة  املنافسة  هذه  وتعتبر 
املقبل  أبريل  املقررة شهر  )رجال-سيدات(  االفريقية  البطولة  األكابر يف  إشراكها عند 
إلى  اجلزائرية  االحتادية  تطمح  األوملبية، حيث  األلعاب  إلى  واملؤهلة  املصرية  بالقاهرة 

تأهيل عنصرين اثنني الى موعد طوكيو، واحد عند الذكور وآخر لدى اإلناث.
ميدالية  ل45  عناصره  بحصد  املصري  املنتخب  سيطرة  البطولة  هذه  وعرفت 
ترتيب  جدول  يف  األولى  املرتبة  لينال  برونزية(،   14 و  فضية   12 ذهبية،   19(
امليداليات. وشاركت اجلزائر يف هذا احلدث القاري ب11 رياضيا )ثماني إناث وثالثة 

ذكور(، بقيادة ثالثة مدربني.
على  للمصادقة  لالحتادية،  العادية  العامة  اجلمعية  تنعقد  أخرى،  جهة  من 
التقريرين املالي واألدبي لسنة 2019 ومناقشة مخطط العمل لسنة 2020، يوم السبت 

7 مارس على مستوى مقر الفيدرالية باملرادية باجلزائر العاصمة.

بسبب الخوف من انتشار فيروس كورونا
إلغاء بطولة كونمينغ الصينية للتنس

أعلنت رابطة الالعبات احملترفات للتنس، إلغاء بطولة كومنينغ للسيدات، يف أفريل 
املقبل بسبب اخلوف من انتشار فيروس كورونا.

وكانت البطولة ستقام خالل الفترة بني 27 أفريل و3 ماي مبشاركة 32 العبة يف 
منافسات الفردي و16 فريقا يف منافسات الزوجي قبل أن يتسبب الفيروس يف إلغائها.

شخص  ألف   89 من  أكثر  وأصيب  شخص  آالف   3 من  أكثر  الفيروس  وقتل 
بالعدوى منذ ظهوره يف الصني قرب نهاية العام املاضي.

الالعبات  مصلحة  يف  قرار  أفضل  اتخذنا  »لقد  بيان  يف  الالعبات  رابطة  وقالت 
2021 وخوض  البطولة يف  إقامة  إلى  الرابطة واجلماهير، نتطلع  والبطولة والعاملني يف 

منافسات الرابطة املقررة يف 2020«.
ومن املفترض إقامة بطوالت للتنس يف الصني يف سبتمبر وأكتوبرقبل أن تشارك 

أفضل ثماني العبات يف البطولة اخلتامية أول أسبوع من نوفمبر.
وقالت الرابطة إنها ستستمر يف التواصل مع اجلهات الطبية ملتابعة انتشار الفيروس 

وستعمل على إدارة التغييرات الطارئة.

بطولة مونتيري لتنس
األمريكية فينوس تودع المنافسة مبكرا

ودعت األمريكية فينوس ويليامز بطولة مونتيري املكسيكية من الدور األول، بعد 
سقوطها أمام السلوفاكية آنا كارولينا شميدلوفا، املصنفة 199 عامليا، مبجموعتني لواحدة 
6-4 و3-6 و3-6 يف ساعتني و29 دقيقة.ورغم أن فينوس، املصنفة األولى سابقا و65 
عامليا حاليا وبطلة وميبلدون خمس مرات من قبل، والتي ستكمل عامها الـ40 يف جوان 
املقبل، ظفرت باملجموعة األولى، لكنها سقطت بشكل غير متوقع يف املجموعة الثانية 
قبل أن تخسر املجموعة الثالثة واحلاسمة.ويعد االنتصار هو األول لشميدلوفا يف عام 
2020، حيث صرحت عقب املباراة »إنها واحدة من االنتصارات األهم يف مشواري، 

خاصة أنها أمام العبة كبيرة مثل فينوس«.

الدورة المؤهلة لأللعاب شبه األولمبية     

المنتخب النسوي لكرة السلة على الكراسي يتغلب على جنوب إفريقيا
اجلزائري  الوطني  املنتخب  اجتاز 
النسوي لكرة السلة على الكراسي، نظيره 
 )53-33( بنتيجة  افريقيا  جنوب  من 
امس،  اول   ،)32-06 االول)  الشوط 
االولى  اجلولة  حلساب  بجوهانسبورغ  
أوملبية  الشبه  لأللعاب  املؤهلة  الدولة  من 
املرشحات  موقع  ومن   .) 2020 )طوكيو 
الوحيدة  التأهل  بتأشيرة  للظفر  االبرز 
سيدات  جتد  لم  اوملبية،  الشبه  لأللعاب 
على  السلة  لكرة  اجلزائري   املنتخب 
االفريقي  اللقب  حامالت  الكراسي، 
جتاوز  يف  تذكر  صعوبة  متتاليتني،  ملرتني 
خالل  من  االرض،  صاحبات  عقبة 
فوزهن باألشواط الثالثة االولى من املقابلة 
قبل   )06-05  ،16-02  ،16-04( ب 
املنافس  لفائدة  الرابع  الشوط  عن  التنازل 
منافسة  اّن  وباعتبار   .)15-22( بنتيجة 
جنوب  منتخبي  على  تقتصر  االناث، 
افريقيا واجلزائر، قررت االحتادية االفريقية 
اربع  اقامة  الكراسي  على  السلة  لكرة 
مدى  على  التشكيلتني  بني   مواجهات 
اربعة ايام من املنافسة، قبل اقامة املقابلة 

املنتخب  إثرها  على  يتحدد  التي  النهائية 
االوملبياد.ويف  تأشيرة  على  يحوز  الذي 
منافسة الذكور، استهل املنتخب اجلزائري 
لكرة السلة على الكراسي منافسات هذه 
األوملبية،  شبه  لأللعاب  املؤهلة  الدورة 
نظيره  على  االفتتاحية  املقابلة  يف  بالفوز 
املغربي يف مقابلة امتدت للوقت االضايف 
الوقت  انتهاء  بعد   ،)64  70-( بنتيجة 

االصلي للمواجهة بنتيجة التعادل )-55
55(. ومن جهته، تفوق منتخب جنوب 
بنتيجة  املصري  املنتخب  على  افريقيا 
الذكور  منافسة  اّن  ومعلوم   .)72-53(
تتنافس  منتخبات  اربعة  قبل  من  تنشط 
الشبه  لأللعاب  واحدة  تأهل  تأشيرة  على 
و  اجلزائر  من  بكل  االمر  ويتعلق  أوملبية، 

جنوب افريقيا ومصر  واملغرب.

ضبطت االتحادية الدولية  لكرة اليد تواريخ الدورة رقم 3 التأهيلية إلى األولمبياد، المقررة من 17 إلى 
19 أفريل ببرلين  األلمانية، بمشاركة المنتخب الجزائري رجال.

السباعي الجزائري سيستهل حملته التأهيلية إلى األولمبياد  

االتحادية الدولية لكرة اليد تضبط 
تواريخ مباريات مجموعة الجزائر

 دورة رادس لتنس الطاولة  

الجزائري العربي بورياح يتأهل إلى أولمبياد طوكيو
العربي  اجلزائري  الالعب  افتك 
بورياح تأشيرة املرور الى األلعاب االوملبية 
الطاولة،  تنس  فردي  يف   2020 طوكيو 
يحيى،  بن  كرمي  التونسي  على حساب 
اختتمت  التي  التأهيلية  الدورة  خالل 
عقب  التونسية،  برادس  األسبوع  نهاية 

ثالثة أيام من املنافسة.
املجموعتني  يف  منهزما  كان  فبعدما 
بورياح  جنح   ،)6-11 و   7-11( األوليني 
الفرنسية  التشكيلة  صفوف  يف  الناشط 
العودة  يف  الطاولة،  لتنس  كوربفوا 

بالنتيجة، ليفوز باملجموعة الثالثة 11-9 
ثم الرابعة 11-5.

التقدم  التونسي من  املنافس  ومتكن 
املجموعة  خالل  النتيجة  يف  مجددا 
اخلامسة )12-10(، قبل ان يعدل ممثل 
السادسة  املجموعة  يف  الكفة  اجلزائر 

.)11-5(
متكن  السابعة،  املجموعة  يف  ثم 
بورياح من خطف الفوز الذي اقتطعت به 
اجلزائر تذكرة املرور الى االلعاب االوملبية 

طوكيو 2020.

عودتها  سجلت  اجلزائر  تكون  بهذا 
املاضيتني  الطبعتني  يف  غيابها  بعد 
)2012 بلندن و2016 بريو دي جانيرو(.

الطاولة  لتنس  ظهور  آخر  ويعود 
 2008 إلى  االوملبياد  يف  اجلزائرية  

ببكني، مبشاركة ايدير خورطة.
يف  اجلزائر  شاركت  فإن  وللتذكير 
 2020 اوملبياد  الى  املؤهلة  رادس  دورة 
خروف،  سامي  هم  العبني،  بأربعة 
العربي بورياح،  كاتيا كساسي، وليندة 

لغرايبي .

إشهار

Akhbar el watan 04/032020

إعالن
يعلن رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية المسيلة 

بأن السيد : خلنش موسي 
قد تقدم بطلبه من أجل إنشاء مشروع : قاعة العاب 
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خلفا لعبـد القـادر يعيشخلفا لعبـد القـادر يعيش

آيت جودي يقترب من تدريب اتحاد بلعباس

»الكـاف« يقبـل استقالـة المغربـي معاذ حجـي
أعلن االحتاد األفريقي لكرة القدم »كاف« يف بيان رسمي، اول أمس، 

استقالة املغربي معاذ حجي من منصب األمني العام.
وقال كاف يف بيان: »قدم معاذ حجي استقالته لرئيس االحتاد 

األفريقي أحمد أحمد وقبلها األخير رسميا«. وأضاف: »سيدعو رئيس 
كاف جلنة الطوارئ لالجتماع واختيار أمني عام جديد للكاف«. وأشار 

البيان إلى أن معاذ حجي قرر االستقالته لرغبته يف البقاء باملغرب ألسباب 
شخصية. وأعرب أحمد أحمد عن امتنانه ملعاذ حجي مؤكًدا أن عمله ال 

يقدر بثمن يف قيادة إصالحات مؤسسة الكرة األفريقية منذ تعيينه يف أفريل 
.2019

وقال معاذ حجي يف نص استقالته: »أود أن أشكر الرئيس أحمد 
أحمد بحرارة على إتاحة الفرصة لي خلدمة كرة القدم يف قارتنا على هذا 

املستوى من املسؤولية«. وأردف: »تستمر اإلصالحات العديدة التي بدأت 
يف اخلطط الرياضية واإلدارية منذ عام 2017، ليس لدي أدنى شك يف أن 

الرئيس سوف يستمر يف العمل من أجل التطوير الفعال لكرة القدم«.

نصر حسني  مدرب  آيت جودي،  الدين  عز  نصر حسني بات  مدرب  آيت جودي،  الدين  عز  بات 
داي السابق، قاب أو قوسني أو أدنى من االلتحاق داي السابق، قاب أو قوسني أو أدنى من االلتحاق 

خلفا  بلعباس،  احتاد  لنادي  الفنية  خلفا بالعارضة  بلعباس،  احتاد  لنادي  الفنية  بالعارضة 
للمدرب، عبد القادر يعيش.للمدرب، عبد القادر يعيش.

مالية خانقة  بأزمة  البلعباسي  النادي  مالية خانقة ومير  بأزمة  البلعباسي  النادي  ومير 
هذا املوسم، ما تسبب يف تراجع نتائج الفريق هذا املوسم، ما تسبب يف تراجع نتائج الفريق 
القادر  عبد  املدرب  واستقالة  الدوري،  القادر يف  عبد  املدرب  واستقالة  الدوري،  يف 

يعيش، وجهازه املعاون.يعيش، وجهازه املعاون.
أيام  قبل  تقدم  قد  جودي،  آيت  أيام وكان  قبل  تقدم  قد  جودي،  آيت  وكان 

حسني  نصر  لنادي  كمدرب  منصبه  من  حسني باستقالته  نصر  لنادي  كمدرب  منصبه  من  باستقالته 

بسبب  فقط،  ألسابيع  استمرت  قصيرة  جتربة  بعد  بسبب داي،  فقط،  ألسابيع  استمرت  قصيرة  جتربة  بعد  داي، 
غياب االستقرار اإلداري.غياب االستقرار اإلداري.

ربط  اإلحتاد  نادي  إدارة  مجلس  ربط وعلم  أن  اإلحتاد  نادي  إدارة  مجلس  وعلم  أن 
عليه  وعرض  جودي،  آيت  باملدرب  عليه اتصاالته  وعرض  جودي،  آيت  باملدرب  اتصاالته 
إلى  األول،  الفريق  تدريب  على  اإلشراف  إلى فكرة  األول،  الفريق  تدريب  على  اإلشراف  فكرة 
إلى  بلعباس  مسيرو  املوسم. ويسعى  نهاية  إلى غاية  بلعباس  مسيرو  املوسم. ويسعى  نهاية  غاية 
الذي سبق وأن  الذي سبق وأن االستفادة من خبرة آيت جودي،  االستفادة من خبرة آيت جودي، 
داي،  حسني  نصر  غرار  على  أندية،  عدة  داي، درب  حسني  نصر  غرار  على  أندية،  عدة  درب 
وشبيبة القبائل، وجمعية عني مليلة، إلعادة الفريق وشبيبة القبائل، وجمعية عني مليلة، إلعادة الفريق 

محمد هشامإلى السكة الصحيحة.إلى السكة الصحيحة.

دخل في تربص مغلق بسيدي موسىدخل في تربص مغلق بسيدي موسى

 المنتخــب الوطنـي النسـوي يستعـد 
للمواجهة المزدوجة أمام بوركينافاسو

اجلزائري  للمنتخب  الفني  الطاقم  اجلزائري وجه  للمنتخب  الفني  الطاقم  وجه 
العبة  العبة   لـ2222  الدعوة  للسيدات  القدم  لـلكرة  الدعوة  للسيدات  القدم  لكرة 
تربص  يف  للدخول  محترفات،  تربص   يف  للدخول  محترفات،   88 بينهن  بينهن من  من 
الى  أمس وسيستمر  اول  اعتبارا من  الى حتضيري  أمس وسيستمر  اول  اعتبارا من  حتضيري 
الوطني  الفني  باملركز  اجلاري  مارس  الوطني   الفني  باملركز  اجلاري  مارس   88 غاية غاية 
اوردته  حسبما  بالعاصمة،  موسى  اوردته بسيدي  حسبما  بالعاصمة،  موسى  بسيدي 
على  »الفاف«  القدم  لكرة  اجلزائرية  على االحتادية  »الفاف«  القدم  لكرة  اجلزائرية  االحتادية 

موقعها الرسمي.موقعها الرسمي.
االستعداد  اطار  يف  املعسكر  هذا  االستعداد ويدخل  اطار  يف  املعسكر  هذا  ويدخل 
برسم  بوركينافاسو،  امام  املزدوجة  برسم للمواجهة  بوركينافاسو،  امام  املزدوجة  للمواجهة 
نهائيات  الى  املؤهل  التصفوي  األول  نهائيات الدور  الى  املؤهل  التصفوي  األول  الدور 
لقاء  ويجرى  لقاء .  ويجرى   .20202020 لألمم  افريقيا  لألمم كأس  افريقيا  كأس 
تقام  ان  على  افريل،  تقام   ان  على  افريل،   66 يوم  باجلزائر  يوم الذهاب  باجلزائر  الذهاب 

مقابلة العودة بواغادوغو بتاريخ مقابلة العودة بواغادوغو بتاريخ 1414 أفريل. أفريل.
اجلزائر منتخب  تواجه  التأهل،  اجلزائر منتخب ويف حال  تواجه  التأهل،  ويف حال 
الذي  الثاني  التصفوي  الدور  يف  ديفوار  الذي كوت  الثاني  التصفوي  الدور  يف  ديفوار  كوت 
مستوى  على  املنتخبات  اقوى  دخول  مستوى يعرف  على  املنتخبات  اقوى  دخول  يعرف 

القارة.القارة.
وحتضيرا لهذه املنافسة، شاركت زميالت وحتضيرا لهذه املنافسة، شاركت زميالت 
افريقيا،  احتاد شمال  دورة  تاكنينت يف  افريقيا، كهينة  احتاد شمال  دورة  تاكنينت يف  كهينة 
التي جرت شهر فيفري الفارط بتونس، حيث التي جرت شهر فيفري الفارط بتونس، حيث 

احتل املنتخب اجلزائري خاللها املركز الرابع .احتل املنتخب اجلزائري خاللها املركز الرابع .
لألمم  افريقيا  كاس  نهائيات  ان  لألمم يذكر  افريقيا  كاس  نهائيات  ان  يذكر 
هذا  أن  غير  بالكونغو،  مقررة  كانت  هذا سيدات  أن  غير  بالكونغو،  مقررة  كانت  سيدات 
البلد قرر يف اخر املطاف عدم تنظيمها، مما دفع البلد قرر يف اخر املطاف عدم تنظيمها، مما دفع 
من  الترشيحات  باب  فتح  الى  القارية  من الهيئة  الترشيحات  باب  فتح  الى  القارية  الهيئة 
جديد، حيث قدمت كل من غينيا االستوائية  جديد، حيث قدمت كل من غينيا االستوائية  
احلدث  الحتضان  ترشحهما  ملفي  نيجيريا  احلدث و  الحتضان  ترشحهما  ملفي  نيجيريا  و 

املقرر شهري نوفمبر وديسمبر املقبلني .املقرر شهري نوفمبر وديسمبر املقبلني .

قائمة الالعبــات:
بن  فاطمة،  خرباش  كهينة،  بن تاكنينت  فاطمة،  خرباش  كهينة،  تاكنينت 
كنزة  حجار  مونية،  حواش  شهرزاد،  كنزة سكران  حجار  مونية،  حواش  شهرزاد،  سكران 
وبن عيشوش رحيمة )األمن الوطني(، لوناس وبن عيشوش رحيمة )األمن الوطني(، لوناس 
هااليي  فاطمة،  بارا  كرمية،  حمادي  هااليي ملياء،  فاطمة،  بارا  كرمية،  حمادي  ملياء، 
ضاوي  الوسطى(،  اجلرائر  )جمعية  ضاوي أمينة  الوسطى(،  اجلرائر  )جمعية  أمينة 
عربي  )ماتز/فرنسا(،  مورغان  بلخيثر  عربي فري،  )ماتز/فرنسا(،  مورغان  بلخيثر  فري، 
عويدة كلتوم، قندوسي زينب )آفاق غليزان(، عويدة كلتوم، قندوسي زينب )آفاق غليزان(، 
إميان  مروش  أميزور(،  )نادي  فوزية  إميان باكلي  مروش  أميزور(،  )نادي  فوزية  باكلي 
كلووي  ليديا،  بلقاسمي  قسنطينة(،  كلووي )نادي  ليديا،  بلقاسمي  قسنطينة(،  )نادي 
صوفيا  غالتي  فرنسا(،  )أورليون/  صوفيا نغازي  غالتي  فرنسا(،  )أورليون/  نغازي 
)إيسي  سارة  بوداود  فرنسا(،  أفيرون/  )إيسي )رودي  سارة  بوداود  فرنسا(،  أفيرون/  )رودي 

وعد بالتكفل بانشغاالت الشبابوعد بالتكفل بانشغاالت الشباب

 سيـد  علـي خالـــدي يــزور العديـــد 
من المنشـآت الرياضيـة بواليـة بشـار

أفاد وزير الشباب والرياضة، سيدعلي أفاد وزير الشباب والرياضة، سيدعلي 
خالدي، أول أمس، بوالية بشار ان الوزارة  خالدي، أول أمس، بوالية بشار ان الوزارة  
التكفل  بخصوص  وعودا،  تقدم  وال  التكفل تلتزم  بخصوص  وعودا،  تقدم  وال  تلتزم 
بانشغاالت الشباب والرياضيني قصد تطوير بانشغاالت الشباب والرياضيني قصد تطوير 

هذا القطاع.هذا القطاع.
التي شرع  الزيارة  الوزير خالل  التي شرع وأوضح  الزيارة  الوزير خالل  وأوضح 
يومني  تدوم  والتي  الوالية  هذه  إلى  يومني فيها  تدوم  والتي  الوالية  هذه  إلى  فيها 
جنوب  كلم  جنوب   كلم   374374 تيمودي  من  تيمودي واستهلها  من  واستهلها 
نقدم  وال  نلتزم  »نحن  الوالية  نقدم عاصمة  وال  نلتزم  »نحن  الوالية  عاصمة 
وعودا وذلك لغرض وحيد الذي يتمثل يف وعودا وذلك لغرض وحيد الذي يتمثل يف 
ضمان تكفل حقيقي بانشغاالت ومشاكل ضمان تكفل حقيقي بانشغاالت ومشاكل 
قطاع  تطوير  بهدف  والرياضيني  قطاع الشباب  تطوير  بهدف  والرياضيني  الشباب 

الشباب والرياضة«.الشباب والرياضة«.
وعاين الوزير مركب رياضي أجنز وجهز وعاين الوزير مركب رياضي أجنز وجهز 
مالية  بتكلفة  املنطقة  ذات  شباب  مالية لفائدة  بتكلفة  املنطقة  ذات  شباب  لفائدة 

قدرها قدرها 7272 مليون دج. مليون دج.
الذي  خالدي  علي  سيد  الذي وأبدى  خالدي  علي  سيد  وأبدى 
منطقة  يزور  الرياضة  لقطاع  وزير  أول  منطقة يعد  يزور  الرياضة  لقطاع  وزير  أول  يعد 
وممثلي  املنتخبني  عديد  حسب  وممثلي تيمودي،  املنتخبني  عديد  حسب  تيمودي، 
املدني،  واملجتمع  رياضية  املدني، جمعيات  واملجتمع  رياضية  جمعيات 
ممثلو  طرحها  التي  لإلنشغاالت  ممثلو موافقته  طرحها  التي  لإلنشغاالت  موافقته 
رياضية محلية بخصوص مسألة  رياضية محلية بخصوص مسألة جمعيات  جمعيات 
بالعشب  البلدي  امللعب  بتجهيز  بالعشب التكفل  البلدي  امللعب  بتجهيز  التكفل 

اإلصطناعي.اإلصطناعي.
إلى  ذلك  إثر  احلكومة  عضو  إلى وتنقل  ذلك  إثر  احلكومة  عضو  وتنقل 
ببشار   « نايف  »األمير  الرياضي  ببشار املركب   « نايف  »األمير  الرياضي  املركب 
والذي أجنز وجهز بفضل هبة من السعودية، والذي أجنز وجهز بفضل هبة من السعودية، 

وعاين عدد من مرافقه .وعاين عدد من مرافقه .
الواقع  الرياضي  الهيكل  هذا  الواقع ويتوفر  الرياضي  الهيكل  هذا  ويتوفر 
لكرة  ملعب  على  بشار  مدينة  لكرة جنوب  ملعب  على  بشار  مدينة  جنوب 

القوى  ألف مقعد، ومضمار أللعاب  القوى القدم  ألف مقعد، ومضمار أللعاب  القدم 
ومبنى  متر،  ومبنى   متر،   400400 بطول  أروقة  ست   بطول من  أروقة  ست   من 
أوملبي  شبه  مسبح  على  يتوفر  أوملبي رياضي  شبه  مسبح  على  يتوفر  رياضي 
أن  باملناسبة  الوزير  وأكد  للتنس.  أن وملعب  باملناسبة  الوزير  وأكد  للتنس.  وملعب 
هذا الهيكل الرياضي سيساهم » يف تطوير هذا الهيكل الرياضي سيساهم » يف تطوير 
ممارسة الرياضة يف املنطقة ».كما تفقد وزير ممارسة الرياضة يف املنطقة ».كما تفقد وزير 
من  األول  اليوم  خالل  والرياضة  من الشباب  األول  اليوم  خالل  والرياضة  الشباب 
األوملبي  املسبح  بشار  لوالية  الزيارة  األوملبي هذه  املسبح  بشار  لوالية  الزيارة  هذه 
بعاصمة الوالية واطلع على بعض أنشطته بعاصمة الوالية واطلع على بعض أنشطته 

ومنشآته .ومنشآته .

الذي  الرياضي  املرفق  هذا  الذي وسيكون  الرياضي  املرفق  هذا  وسيكون 
أجنز بتكلفة مالية قيمتها أجنز بتكلفة مالية قيمتها 772772 مليون دج ،  مليون دج ، 
وسيلة لتطوير وترقية ممارسة رياضة السباحة وسيلة لتطوير وترقية ممارسة رياضة السباحة 
 ، األخرى  املائية  الرياضات  من  ، وغيرها  األخرى  املائية  الرياضات  من  وغيرها 
والرياضة  الشباب  قطاع  مسؤولي  والرياضة حسب  الشباب  قطاع  مسؤولي  حسب 

لوالية بشار.لوالية بشار.
زيارة  والرياضة  الشباب  وزير  زيارة وواصل  والرياضة  الشباب  وزير  وواصل 
عدة  بتفقد  الثالثاء،  أمس  للوالية  عدة العمل  بتفقد  الثالثاء،  أمس  للوالية  العمل 

منشآت أخرى تابعة لدائرته الوزارية.منشآت أخرى تابعة لدائرته الوزارية.

نهائي كأس العرب ألقل من نهائي كأس العرب ألقل من 2020 سنة سنة

مدرب منتخب تونس يعول على صالبة 
المجموعــة أمــام السنغــال

تونس  ملنتخب  املساعد  املدرب  تونس أكد  ملنتخب  املساعد  املدرب  أكد 
للشباب هشام الصيد أن مقابلة الدور النهائي للشباب هشام الصيد أن مقابلة الدور النهائي 
لكأس العرب التي ستجمع هذا األربعاء نسور لكأس العرب التي ستجمع هذا األربعاء نسور 
قرطاج مبنتخب السنغال، لن تختلف عن باقي قرطاج مبنتخب السنغال، لن تختلف عن باقي 

املقابالت األخرى رغم قيمة الرهان.املقابالت األخرى رغم قيمة الرهان.
الذي  الصحفي  املؤمتر  الصيد خالل  الذي وقال  الصحفي  املؤمتر  الصيد خالل  وقال 
عن  املقابلة  نخرج  أن  يجب  »ال  أمس  عن عقد  املقابلة  نخرج  أن  يجب  »ال  أمس  عقد 
اللقب  على  سيحصل  الفائز  أن  فرغم  اللقب إطارها  على  سيحصل  الفائز  أن  فرغم  إطارها 
باقي  عن  يختلف  لن  معها  التعامل  أن  باقي إال  عن  يختلف  لن  معها  التعامل  أن  إال 
املقابالت األخرى، فالرهان لن يجعلنا ننسى املقابالت األخرى، فالرهان لن يجعلنا ننسى 
إلى  الوصول  إلى  قادتنا  التي  اللعب  إلى ثوابت  الوصول  إلى  قادتنا  التي  اللعب  ثوابت 
كان  البداية  منذ  »هدفنا  كان النهائي«. وواصل  البداية  منذ  »هدفنا  النهائي«. وواصل 
التقّدم يف املسابقة بشكل تدريجي وإعطاء كل التقّدم يف املسابقة بشكل تدريجي وإعطاء كل 
ما جنحنا  وهو  االهتمام  تستحق من  ما  ما جنحنا مقابلة  وهو  االهتمام  تستحق من  ما  مقابلة 
يف القيام به«. وحول رأيه يف املنافس منتخب يف القيام به«. وحول رأيه يف املنافس منتخب 
فريق طريقة  الصيد »لكل  قال هشام  فريق طريقة السنغال  الصيد »لكل  قال هشام  السنغال 
نسبّيا  مختلف  القادم  واملنافس  وأسلوبه  نسبّيا لعبه  مختلف  القادم  واملنافس  وأسلوبه  لعبه 

بداية  منذ  ضّدها  لعبنا  التي  الفرق  باقّي  بداية عن  منذ  ضّدها  لعبنا  التي  الفرق  باقّي  عن 
حّظه  وحلسن  ذلك  تؤكد  ونتائجه  حّظه البطولة،  وحلسن  ذلك  تؤكد  ونتائجه  البطولة، 
فقد استفاد من اللعب ضد منتخبات أسلوب فقد استفاد من اللعب ضد منتخبات أسلوب 
لعبها يشبه طريقة لعبنا ولكن هذا ال يعني أّنه لعبها يشبه طريقة لعبنا ولكن هذا ال يعني أّنه 
عنا«. وأضاف«جناحنا  بأفضلية  املقابلة  عنا«. وأضاف«جناحنا يدخل  بأفضلية  املقابلة  يدخل 
خالل  بقدرتنا  أساسا  ارتبط  البطولة  خالل يف  بقدرتنا  أساسا  ارتبط  البطولة  يف 
ولهذا  لعبنا  طريقة  فرض  على  مقابلة  ولهذا كّل  لعبنا  طريقة  فرض  على  مقابلة  كّل 
اخلصوص  بهذا  واضحة  التعليمات  اخلصوص فإن  بهذا  واضحة  التعليمات  فإن 
يف  للدخول  املنافس  أمام  املجال  ترك  يف بعدم  للدخول  املنافس  أمام  املجال  ترك  بعدم 
أن  أثبتنا  البطولة  بداية  »منذ  أن املقابلة«. وختم  أثبتنا  البطولة  بداية  »منذ  املقابلة«. وختم 
مصدر قّوتنا األساسي هو جماعية األداء وعليه مصدر قّوتنا األساسي هو جماعية األداء وعليه 
فإننا نعّول على صالبة املجموعة وتكاملها من فإننا نعّول على صالبة املجموعة وتكاملها من 
أننا  رغم  األساسي  هدفنا  إلى  الوصول  أننا أجل  رغم  األساسي  هدفنا  إلى  الوصول  أجل 
معتز  العبنا  خدمات  من  محرومني  معتز سنكون  العبنا  خدمات  من  محرومني  سنكون 
الزدام الذي سيكون حتت طائلة عقوبة البطاقة الزدام الذي سيكون حتت طائلة عقوبة البطاقة 
الرهان  الثانية، وبحول اهلل سنكسب  الرهان الصفراء  الثانية، وبحول اهلل سنكسب  الصفراء 

أمام السنغال«.أمام السنغال«.

إلياس الشتي يغيب عن مواجهة الزمالك.. وبدران في الموعد
تأكد غياب اجلزائري إلياس الشتي، عن مواجهة الترجي والزمالك، تأكد غياب اجلزائري إلياس الشتي، عن مواجهة الترجي والزمالك، 
يف إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعد غد اجلمعة املقبل. وتعرض يف إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعد غد اجلمعة املقبل. وتعرض 
الالعب إلصابة على مستوى الفخذ األمين، يف مباراة الذهاب، والتي الالعب إلصابة على مستوى الفخذ األمين، يف مباراة الذهاب، والتي 

انتهت بفوز الزمالك انتهت بفوز الزمالك 3-13-1..
وأكدت الفحوصات التي خضع لها الشتي، حاجته إلى الراحة ملدة وأكدت الفحوصات التي خضع لها الشتي، حاجته إلى الراحة ملدة 

1010 أيام، وهو ما يعني خروجه من حسابات املدير الفني لفريق باب سويقة  أيام، وهو ما يعني خروجه من حسابات املدير الفني لفريق باب سويقة 
معني الشعباني.معني الشعباني.

وسيعول الشعباني على الالعب عبد القادر بدران، بعد أن تعافى متاما وسيعول الشعباني على الالعب عبد القادر بدران، بعد أن تعافى متاما 
من اإلصابة، التي أبعدته ملدة من اإلصابة، التي أبعدته ملدة 33 أسابيع. أسابيع.
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أضحى مجمع خدمات امليناء »سربور« املساهم 
الرئيسي لنادي احتاد العاصمة، الناشط ببطولة الرابطة 
احملترفة األولى لكرة القدم، بعد شراء نسبة  94.34 
باملائة من أسهم النادي العاصمي، وفق ما أعلنه اول 

أمس، األمني العام للشركة ، حليم حمودي.
نشطها  صحفية  ندوة  خالل  حمودي  وصرح 
اإلعالن  »أستطيع  حمادي  ببولوغني  عمر  مبلعب 
رسميا أن مجمع سربور، أضحى املساهم الرئيسي يف 
احتاد العاصمة، حيث تخلى املالك السابق مؤسسة 
اخلدمات العمومية وأشغال الطرقات والبناء حداد، 
 94.34 بنسبة  واملقدرة  ملجمعنا  أسهمه  عن جميع 

باملائة«.
تسعى  التي  الكبرى  املشاريع  أبرز  بني  ومن 
العتيق  املقر  تهيئة  إعادة  هي  إلجنازها،  »سربور« 
للفريق العاصمي، وضع إدارة مركزية، متتلك جميع 
مع  يتماشى  ملعب  استغالل  للتسيير،  السلطات 
قطب  إنشاء  عن  النادي. ناهيك  وأهداف  حجم 

جتاري موجه للمنتوجات املشتقة عن النادي.
وأوضح ذات املتحدث »انطلق مجمع سربور، يف 
املقبلة،  األيام  رياضي سيتم جتسيده خالل  مشروع 
والتكفل  املقر  فتح  إعادة  التكوين،  مركز  من  بداية 

بكامل ديون االحتاد على مستوى الضرائب«.

اشترت  بور«  »سير  شركة  أن  جلول   وكشف 
رسميا 94.35 باملائة من أسهم املالك السابق، وأنها 
األسهم حتى تصبح  بقية  استكمال شراء  تأمل يف 
ملكيتها للفريق كاملة غير منقوصة. كما أكد توفير 
كل اإلمكانيات الالزمة الحتاد اجلزائر جلعله مشروعا 

رياضيا واقتصاديا ناجحا.
ألف   15 يضم  »سربور«  مجمع  أن  للتذكير، 
للمؤسسة  القانوني  التحويل  عن  نتاج  فهو  عامل، 
السابقة لتسيير املساهمات املوانئ، فمن بني مهامه 
تسيير وإدارة 10 موانئ جتارية و 48 ميناء صيد برقم 

أعمال قدره 56 مليار دينار جزائري.
من جانب أخر، كشف ايضا املدير العام ملجمع 
منير  مع  االتفاق،  مت  إنه  عاشور  جلول  »سيربور« 
دزيري  لبالل  خلفا  األول  الفريق  لتدريب  زغدود 

املتسقيل من منصبه.
وكان بالل دزيري قد اعلن عن استقالته عقب 
امام  العاصمي  »الداربي«  يف  اجلزائر  احتاد  خسارة 
لبطولة   19 اجلولة  حلساب   ،0-1 اجلزائر  مولودية 
مع  العمل  من  أشهر  ثمانية  بعد  االولى،  الرابطة 

النادي االحمر واالسود.
على  منصبه  من  االستقالة  لدزيري  وسبق 
خلفية اخلسارة أمام جمعية وهران 1-0،  يف منافسة 

تدخل  بسبب  قراره،  عن  يعدل  أن  قبل  الكأس، 
يذكر  ل«سيربور«  العام  املدير  الرئيس  عاشور  جلول 
سابق  العب  هو  اجلزائر  الحتاد  اجلديد  املدرب  ان 
الفنية  العارضة  له وعمل ضمن  النادي، وسبق  يف 
من  الفرق  بعض  قاد  كما  »سوسطارة«،  لتشكيلة 

شببية  تاجنانت،  دفاع  غرار  على  الثانية،  الرابطة 
املرتبة  حاليا  االحتاد  ويحتل  القبة.  ورائد  بجاية 
العاشرة يف الرابطة االولى، رفقة اجلار نادي بارادو، 

برصيد 25 نقطة، بعد مرور 20 جولة.
محمد هشام

مجمع »سربور« يحصل على أغلبية األسهم و يعين زغدود مدربا جديدا

 جلول عاشور: سنوفر كل اإلمكانات لجعل اتحاد العاصمة مشروعا ناجحا

 كشف املدرب اجلديد لنادي 
أهلي برج بوعريريجن بالل 

دزيري، اول امس، أنه 
ورشته األولى بالفريق 
تتمثل يف إعادة مللمة 
املجموعة  وإعادة الثقة 
لالعبني، عقب ثالث 
هزائم متتالية يف البطولة.
وصرح دزيري الذي 

يخلف التونسي معز بوعكاز 
على رأس العارضة الفنية 

لفريق البرج »رسمت انضمامي 
بعقد ميتد ملوسمني مع أهلي برج 

بوعريريج، الذي اعرف بيته بعدما دربته املوسم 
الفارط. ورشتي األولى تتمثل يف إعادة مللمة 

املجموعة وإعادة الثقة لالعبني لبعث الفريق يف 
البطولة«.

والتحق دزيري قادما من احتاد اجلزائر بعد 
فسخ عقده بالتراضي األسبوع الفارط، إثر 

خسارته داربي العاصمة الكبير ضد 
مولودية اجلزائر 0-1، برسم اجلولة 
الـ 19 من بطولة احملترف األول.
وأضاف »أعود إلى فريق 
البرج بهدف ضمان البقاء يف 
البطولة والذهاب إلى أبعد 
حد ممكن يف كأس اجلزائر. 

سأقود  اليوم أول حصة 
تدريبية دون االحتياج إلى 

فترة تأقلم، سيما وأنني أعرف 
أغلبية الالعبني«.

ويأمل النادي البرايجي املتواجد 
يف الصف الـ13 يف جدول ترتيب الرابطة 
األولى  برصيد 22 نقطة، يف إيقاف النزيف 
بقيادة املدرب دزيري، بداية من يوم اخلميس 
ضد مولودية اجلزائر، يف افتتاح مباريات اجلولة 
21. كما سيواجه أهلي البرج ضمن منافسة 

كأس اجلزائر جاره وفاق سطيف يف داربي 
»الهضاب العليا« برسم الدور ربع النهائي.

مدرب أهلي برج بوعريريج، دزيري:

سأعمـل على إعادة الثقة لالعبين 
لبعـث الفريـق فـي البطولـة

كأس الجزائر
»الفـــاف« تكشــف عــن برنامــج 

مباريــات ذهــاب ربــع النهائــي
 كشفت االحتادية اجلزائرية لكرة القدم، اول أمسن عن برنامج لقاءات ذهاب الدور ربع نهائي كأس اجلزائر، 

والتي تتصدرها قمة »الهضاب العليا« بني اهلي برج بوعريريج ووفاق سطيف. وجترى مباريات إياب الدور ربع 
النهائي يوم  السبت 21 مارس.
البرنامـــج:  

-الثالثاء 10 مارس:
احتاد بسكرة - وداد بوفاريك )سا 15(            

أهلي برج بوعريريج - وفاق سطيف )سا16(   

-األربعاء 11 مارس:
احتاد بلعباس - أمل بوسعادة )سا 16(    

املتأهل بني ترجي قاملة- نادي بارادو مع املتأهل بني جمعية وهران - أوملبي الشلف )سا 16(

أكد أن وفاق سطيف جاهز لمواجهة اتحاد بسكرة

نبيــل الكوكـي: علينـــا مواصلـــة 
حصــد النتائــج اإليجابيـــة

نبيل  سطيف،  وفاق  مدرب  أعرب 
تفاؤله  عن  بسطيف  أمس  اول  الكوكي 

ديناميكية  أشباله  مواصلة  بإمكانية 
تنقلهم  عند  احملققة  االنتصارات 
اخلميس املقبل إلى بسكرة ملواجهة 
 21 الـ  اجلولة  برسم  احمللي  اإلحتاد 

من البطولة.
التونسي  التقني  وأوضح 

على هامش احلصة التدريبية التي 
جحنيط  أكرم  القائد  رفقاء  أجراها 

استعدادا   1945 ماي  الثامن  مبلعب 
مبواصلة  متفائل  أنه  بسكرة  إحتاد  ملواجهة 

أشباله حصد النتائج اإليجابية يف منافسة البطولة للمرة 
مقابالت  ال6  يف  الفوز  بعد  وذلك  التوالي  على  ال10 
بنقطة  العودة  إلى  إضافة  بسطيف  جرت  التي  األخيرة 
على  حمادي  عمر  ملعبي  من  كامال  والزاد  وهران  من 
الوادي  برأس  قيدوم  والشهيد  اجلزائر  مولودية  حساب 

على حساب جنم مقرة.

أهمية  من  »بالرغم  الكوكي  نبيل  وأضاف 
املقابلة املقبلة يف حسابات فريقنا يف منافسة 
البطولة الوطنية إال أن التحضيرات لهذا 
غرار  على  عادية  بصفة  جتري  املوعد 
باقي املقابالت«، مشيرا إلى هاجس 
أرضية ميدان ملعب بسكرة  السيئة 
بتطبيق  حسبه-   - تسمح  ال  والتي 
يف  قائال  جميلة. وأستطرد  قدم  كرة 
بالتعامل  مطالبون  »نحن  السياق  هذا 
لتحقيق  مستعد  اجلميع  وأن  الوضع  مع 

نتيجة إيجابية ببسكرة.«
املقبل  اخلميس  يوم  الوفاق  وسيجري 
مقابلته أمام إحتاد بسكرة بتعداد مكتمل حيث ستكون 
كل اخليارات متاحة أمام املدرب  نبيل الكوكي ما عدا 
املنتخب  مع  أصيب  الذي  بوصوف  إسحاق  املتألق 
 20 من  ألقل  لألمم  العرب  كأس  منافسة  يف  الوطني 
األيام  السعودية يف  العربية  باململكة  التي جرت  عاما 

القليلة املاضية.

لجنة االنضباط توقف عادل جرار 4 مباريات
عاقبت جلنة االنضباط التابعة لرابطة احملترفة اول أمس العب شباب بلوزداد، عادل جرار، باإليقاف 
ل 4 مباريات، منها واحدة غير نافذة. وجاء قرار اللجنة، على خلفية ما بدر من الالعب عقب نهاية 
مباراة فريقه ضد احتاد بسكرة، يف ثمن نهائي كأس اجلزائر. وألزمت اللجنة إدارة شباب بلوزداد، بتسديد 

تكاليف األضرار املادية التي حدثت داخل ملعب بسكرة.
وعاقبت الهيئة أندية جمعية الشلف، وشباب بلوزداد، واحتاد العاصمة بخوض مباراة دون جمهور، 

مع تغرميها ماليا، بسبب رشق أنصارها أرضية امليدان.
ونفس العقوبة، سلطت أيضا على ناديني من الرابطة الثانية  لكرة القدم، وهما شبيبة بجاية وآمل 
بوسعادة، وعوقب هذا األخير بسبب رمي املقذوفات على امليدان واجتياح اجلمهور امللعب عند انتهاء 
اللقاء . وغّرمت جلنة االنضباط أيضا، 11 ناديا ب 100 ألف دينار، جراء غياب الفتة الرابطة الوطنية 

لكرة القدم على أرضية امليدان .
من جانب أخر، مت معاقبة الالعب محمد بختاوي العب مولودية سعيدة باإليقاف، أربع مقابالت 
ودفع غرامة مالية ب 40 ألف دينار جراء   تصرف غير رياضي اجتاه رسمي . كما عوقب سليمان عاللي 
العب شبيبة بجاية  ومحمد كرواني العب احتاد احلراش باإليقاف لثالث  مقابالت، واحدة مع وقف 

التنفيذ، ودفع غرامة مالية ب 30 ألف دينار.
وسلطت جلنة االنضباط عقوبة اإليقاف ملباراتني مع املنع من دخول امللعب وقاعة تغيير املالبس، 

على املدير الرياضي لشباب قسنطينة، نصر الدين مجودي، بسبب سلوك سيئ اجتاه رسميني.

برسم  العاصمة،  واحتاد  بارادو  نادي  بني  العاصمي  الداربي  يجرى 
 7 السبت  يوم  القدم،  الرابطة االولى احملترفة لكرة  21 من بطولة  اجلولة 
مارس مبلعب 5 جويلية ابتداء من الساعة الرابعة مساء، بدال عن ملعب 
عمر حمادي، حسبما أعلنت عنه الرابطة احملترفة اول أمس على موقعها.
منافسيه  استقبال  على  اعتاد  بارادو  أن  بيانها  يف  الرابطة  وأفادت 

مبلعب عمر حمادي بولوغني سابقا، لكن هذه املنشأة يسيرها فريق احتاد 
اجلزائر.ويف آخر مباراة له يف البطولة، عاد »الباك« بفوز خارج الديار امام 
اوملبي الشلف 0-1،  يف حني تلقى االحتاد خسارة على يد مضيفه شبيبة 
الساورة بنفس النتيجة، علما أن تشكيلة »سوسطارة« لم تنل سوى نقطة  

واحدة يف  خمس مباريات منذ بداية مرحلة االياب.

 ويتقاسم الناديان املرتبة العاشرة برصيد 25 نقطة لكل منهما ولكن 
بارادو تنقصه مباراة متأخرة امام مولودية اجلزائر.

وتعرف اجلولة 21 تنقال صعبا للمتصدر، شباب بلوزداد الى الشلف 
ملالقاة األوملبي احمللي، يف حني يشد مالحقه مولودية اجلزائر، الرحال الى 

الهضاب العليا ملواجهة اهلي برج بوعريريج.

الرابطــة ترســم مبــاراة بــارادو واتحــاد العاصمـة بملعــب 5 جويليـــة
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االتحـاد اإليطالـي يحديد موعد 
 مانشستـر يونايتـد يخطـط إلبـــرام مواجهـة يوفنـتوس وإنتر ميالن

أغلـى صفقـة في تاريـخ  البريميرليغ 

يستعد  يونايتد  مانشستر  أن  بريطاني،  صحفي  تقرير  كشف 
الصيف  خالل  اإلجنليزي،  الدوري  تاريخ  يف  األغلى  الصفقة  إلبرام 
جنم  سانشو،  جادون  اإلجنليزي  الدولي  لضم  اليونايتد  املقبل. ويخطط 
إلى  ليفربول وتشيلسي، باإلضافة  أيضا يف  املطلوب  بوروسيا دورمتوند، 

باريس سان جيرمان.
يونايتد  مانشستر  فإن  البريطانية،  »تيليغراف«  صحيفة  وبحسب 
الصفقة  ليصبح  سانشو  لضم  دورمتوند  إلى  رسمي  عرض  تقدمي  ينوي 
األغلى يف تاريخ البرمييرليغ. وذكرت تقارير سابقة أن دورمتوند لن يترك 

سانشو بأقل من 100 مليون إسترليني.

ويعتبر الدولي الفرنسي بول بوغبا، جنم مانشستر يونايتد، صاحب 
أعلى قيمة انتقال يف تاريخ الدوري اإلجنليزي، عندما انتقل من يوفنتوس 

مقابل 89 مليون جنيه إسترليني عام 2016.
وأشار التقارير إلى أنه من املتوقع أن يتقاضى سانشو راتًبا أسبوعًيا 
يونايتد  مانشستر  توصل  حال  إسترليني،  جنيه  ألف   200 إلى  يصل 
مدرب  سولسكاير  غونار  أولي  على ضمه. ويتمسك  التفاق  ودورمتوند 
أمجاد  تعيد  قوية  تشكيلة  لبناء  سعيه  ظل  سانشو، يف  بضم  اليونايتد 

الشياطني احلمر.
القسم الرياضي

تقدم بعرض رسمي لضم سانشو

كشف تقرير صحفي، عن توصل االحتاد اإليطالي لكرة القدم ورابطة الدوري 
»سيريا آ«، ملوعد الداربي بني يوفنتوس وإنتر ميالن، يف اجلولة 26 بالكالتشيو.

وكان من املفترض أن ُتقام املباراة، يوم األحد الفارط، خلف األبواب املغلقة 
وبدون اجلماهير، يف أعقاب تفشي فيروس كورونا بإيطاليا.

ومع ذلك مت تأجيل املباراة، باإلضافة إلى 4 أخرى، وعقد االحتاد اإليطالي 
والرابطة اجتماعا مع األندية من أجل حل هذه املشكلة، بحسب صحيفة »الغازيتا 

ديلو سبورت« اإليطالية.
وأشارت الصحيفة، إلى أنه سيتم لعب الداربي بني يوفنتوس وإنتر ميالن، يوم 

9 مارس اجلاري، يف متام السابعة والنصف مساًء بتوقيت جرينتش.

مواجهــة يوفنتــوس وليـون 
ُمــهددة بغيـاب الجماهيــر

الـ16 من  دور  بإياب  وليون  يوفنتوس  مواجهة  أن  فرنسي،  تقرير صحفي   كشف 
دوري أبطال أوروبا، قد تقام خلف األبواب املغلقة )بدون حضور اجلماهير(.

وبحسب صحيفة »ليكيب« الفرنسية، فإن هناك احتمال أن ُتقام املباراة يف »أليانز 
ستاديوم« بتورينو، بغياب اجلماهير، بسبب القلق من فيروس كورونا.

بدون  تقام  قد  اجلاري  مارس   17 يف  إقامتها  املُقرر  »املباراة  الصحيفة:  وأضافت 
جماهير، وكذلك لقاء باريس سان جيرمان ضد بوروسيا دورمتوند«. وأشار التقرير، إلى 
أن االحتاد األوروبي لكرة القدم »يويفا«، يراقب الوضع، حيث يوجد أكثر من 2000 
حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا يف إيطاليا. وكان من املُقرر أن يلعب يوفنتوس ضد 
إنتر ميالن، أمس خلق األبواب املغلقة، لكنه مت اتخاذ القرار بتأجيل املباراة. ُيذكر أن 

يوفنتوس تلقى الهزمية بهدف دون رد يف لقاء الذهاب بفرنسا.

ناديه  إدارة  ريال مدريد، يف استئناف  قائد  راموس،  يأمل سرجيو 
ضد البطاقة احلمراء التي حصل عليها أمام مانشستر سيتي، يف ذهاب 

ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، من أجل املشاركة يف مباراة اإلياب 
بإجنلترا.

مباراة  يف  مباشرة  حمراء  بطاقة  على  حصل  قد  راموس  كان 
 ،)1-2( امليرينغي  فيها  سقط  والتي  املاضي،  األربعاء  الذهاب، 
لالنفراد  طريقه  يف  وهو  جيسوس،  غابرييل  البرازيلي  أعاق  عندما 

باملرمى.
االحتاد  أمام  باستئناف  اآلن  امللكي حتى  النادي  إدارة  تتقدم  ولم 

لم  الذي  )يويفا(  القدم  لكرة  األوروبي 
مباريات  عقوبات  عن  اآلن  حتى  يعلن 
يف  رغبته  عن  راموس  الذهاب. وأبدى 
»التالمس  وقال:  بالعودة،  املشاركة 
جيسوس،  مع  للغاية  خفيفا  كان 
الشك«. وأضاف:  حتتمل  واملخالفة 
لالستئناف  نسبة  أي  هناك  كانت  »إذا 
بهذه  مدريد  ريال  سيقوم  العقوبة،  ضد 
يتم  حتى  سأضغط  جانبي  ومن  اخلطوة، 

راموس يطلب إلغاء البطاقة الحمراء أمام السيتي

هيغواين يقترب من أتلتيك بيلباو
ينهي األرجنتيني غونزالو هيغواين 
مهاجم يوفنتوس اإليطالي، عقده مع 
البيانكونيري، يف نهاية املوسم اجلاري.
ووفقا لصحيفة "ماركا" اإلسبانية، 
فقد ارتبط اسم هيغواين، باالنتقال إلى 

أتلتيك بيلباو اإلسباني. ويشتهر فريق إقليم 
الباسك بأنه يتعاقد فقط مع العبني من 

اإلقليم، لذلك فإن تردد اسم هيغواين أثار 
املزيد من اجلدل.

وأوضحت الصحيفة، أن هيغواين هو 
حفيد ملواطن باسكي هاجر إلى األرجنتني، 

وكشف عن ذلك والده جورج هيغواين، قبل 15 عاما، حني لعب جنله األكبر فيدريكو 
لريال سوسيداد.

وقال جورج: "كان جدي من أصل الباسك الفرنسي، وأخبرني والدي دائًما، أن 
جدي علمه أن الباسك ليسوا إسبان وال فرنسيني، بل باسك فقط".

علق النرويجي إيرلينغ هاالند مهاجم بوروسيا دورمتوند األملاني، على 
أنباء اهتمام ريال مدريد بالتعاقد معه، خالل الفترة املقبلة. وأفادت تقارير 
صحفية مؤخًرا، أن ريال مدريد ُيخطط للتعاقد مع هاالند مقابل 75 مليون 

أورو، لتدعيم اخلط الهجومي.
اجليد  »من  تو«:  فور  »فور  ملجلة  تصريحاته  خالل  هاالند،  وقال 
قمت  أنني  يعني  فهذا  بضمي،  مهتمة  الكبرى  األندية  تكون  أن  دائًما 
زالتان  كان  طفولتي  »منذ  أوضح:  األعلى،  مثله  جيد«. وعن  بعمل 
إبراهيموفيتش، فأنا أحب عقليته وكيف يرى األشياء بشكل مختلف، 

وأعتقد أنني دائًما أحتاج للثقة التي يتحلى بها«.

هاالنــد يــرد علــى اهتمــام ريـال مدريـد  

 آرسنــال يهتــم بالتعاقـد
مع جناح ساسولو بيراردي

يفكر آرسنال يف تدعيم صفوفه من الدوري اإليطالي، بعدما ملع أحد 
الالعبني باملسابقة يف أعني املدير الفني للغانرز، ميكيل أرتيتا.

ويهتم مدرب آرسنال بالتعاقد مع جناح ساسولو، دومينيكو بيراردي، 
بعدما سجل األخير 9 أهداف وصنع 5 آخرين يف الدوري اإليطالي باملوسم 

اجلاري، وذلك بحسب ما أفاد موقع "كالتشيو ميركاتو".
وبات بيراردي "25 سنة" أحد أيقونات ساسولو الذي شارك معه يف 245 
مباراة، على مدار 8 سنوات، سجل خاللها 83 هدًفا، كما سبق أن شارك يف 

5 مباريات دولية مع املنتخب اإليطالي.
ويرى أرتيتا أن بيراردي قادر على إضافة بعض احللول اإلبداعية يف وسط 

ميدان آرسنال، بعد اخلروج الصادم لفريقه من الدوري األوروبي على يد 
أوملبياكوس اليوناني. ويلعب بيراردي أساسيا يف اجلانب األمين، إال أنه ميلك 
القدرة يف اللعب كمهاجم صريح أو يف مركز 10. ويتطلع آرسنال للتعاقد مع 
العبني جدد، خوًفا من رحيل جنومه بسبب عدم املشاركة يف دوري أبطال 
أوروبا. وبات آرسنال مهدًدا برحيل مجموعة من الالعبني البارزين أمثال 
بيير إمييريك أوباميانغ، ألكسندر الكازيت وبوكايو ساكا وجرانيت تشاكا 

وشكودران موستايف.

المبــارد:مستقبل كيبا في تشيلسي
أشاد فرانك المبارد، مدرب تشيلسي، 
بسلوك كيبا حارس مرمى فريقه، مشيرا إلى 
أنه ميلك مستقباًل يف قلعة ستامفورد بريدج.

ولم يشارك كيبا يف أي مباراة منذ 
التعادل )2-2( أمام آرسنال، يوم 21 

جانفي املاضي، وهي املباراة التي أتت بعد 
4 أيام من ارتكابه خطأ متأخرا تسبب يف 

خسارة تشيلسي أمام نيوكاسل )-1
0(. واستعان المبارد، منذ ذلك الوقت، 

باحلارس البديل ويلي كاباييرو، يف املباريات 
الست التالية.  

وقال مدرب تشيلسي، بحسب ما نقل 
موقع "سكاي سبورتس": "هو محترف كما 

توقعت، تدرب بصورة جيدة وحافظ على هدوئه ودعم الفريق، وقلت ذلك يف كل 
أسبوع، كوني أتعرض للسؤال عنه بشكل أسبوعي".

وعند سؤال المبارد عما إذا كان هناك مستقبل لكيبا حتت قيادته، أجاب: 
"نعم، كل العب هنا يتحكم يف مصيره عن طريق الكيفية التي يلعب بها 

ويتدرب بها". وأضاف: "هذا هو تشيلسي الذي يحاول تضييق الفجوة مع القمة، 
ال يوجد من ميكنه التراخي، نحن ندفع بعضنا البعض يوميا، ويف الصيف سننظر 

للمجموعة ككل بالطبع."

االتحـــــاد اإلنجليـــزي 
يديـــن أنشيلوتـــي

أدين كارلو أنشيلوتي، مدرب إيفرتون، بسوء السلوك، وخرقه 
للقانون  يف االحتاد اإلجنليزي لكرة القدم، بسبب واقعته التي حدثت 

عقب نهاية مباراة فريقه بالتعادل اإليجابي 1-1 أمام مانشستر 
يونايتد يف البرمييرليغ.

وأشهر حكم مباراة البطاقة احلمراء يف وجه أنشيلوتي عقب 
صافرة النهاية، بسبب اعتراضه على إلغاء هدف متأخر لفريقه، بعد 

الرجوع إلى تقنية الفار.
وألغي الهدف الذي سجله دومينيك كالفيرت ليوين، بعدما 
رأت تقنية الفار أن الالعب جيلفي سيجوردسون، الذي تواجد يف 
التسلل بالقرب من ديفيد دي خيا، أعاق رؤية احلارس اإلسباني، 

وبالتالي كان متداخاًل يف اللعبة.
وقال االحتاد اإلجنليزي يف بيان "يزعم أن لغة أو سلوك مدرب 
إيفرتون يف أرض امللعب بنهاية مباراة مانشستر يونايتد يوم األحد 
تصل إلى مستوى غير الئق، وميلك الفرصة حتى يوم اخلميس 5 
مارس 2020 للرد على ذلك". يذكر أن إيفرتون يرحل يف اجلولة 
املقبلة ملواجهة تشيلسي، يوم األحد القادم يف الدوري اإلجنليزي.
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بعدما تراجع في الصين
كوريا الجنوبية تعلن الحرب على كورونا

يعقد وزراء داخلية دول االحتاد 
اليوم،  استثنائيا  اجتماعا  األوروبي 
لبحث الوضع على حدود االحتاد مع 
تركيا حيث يحاول آالف املهاجرين 
دخول اليونان وبلغاريا منذ األسبوع 

املاضي. 
مسؤولْي  لتصريحات  ووفقا 
فإن  رويترز،  لوكالة  أوربيْي 
الدعم  تقدمي  إلى  يهدف  االجتماع 
لليونان وبلغاريا يف مهمتهما حلراسة 
احلدود اخلارجية لالحتاد األوروبي. 
الثالثاء  زارت  بينما  ذلك  يأتي 
أورسوال  األوروبية  املفوضية  رئيسة 
احلدودية  املنطقة  الين  دير  فون 
يوجد  حيث  وتركيا،  اليونان  بي 
الوصول  يحاولون  مهاجر  ألف   13
إلى دول االحتاد األوروبي، بحسب 

إحصاءات األمم املتحدة.
ومن املقرر أن تقوم فون دير الين 
مع كل من رئيس املجلس األوروبي 
البرملان  ورئيس  ميشيل  تشارلز 
ساسولي بتقييم  ديفيد  األوروبي 
أورستيادا.  منطقة  يف  الوضع 
الثالثة  املسؤولون  يلتقي  وسوف 
كيرياكوس  اليوناني  الوزراء  برئيس 

ميسوتاكيس.

مع  التصريحات  هذه  وتتزامن 
تواصل تدفق املهاجرين نحو احلدود 
أنقرة  إعالن  عقب  لتركيا،  الغربية 
الوصول  املهاجرين من  أنها لن متنع 
مت  الذي  االتفاق  أوروبا، رغم  إلى 
األوروبي  االحتاد  مع  إليه  التوصل 
عام 2016.  وكان الرئيس التركي 
رجب طيب أردوغان قد حّذر أوروبا 
من تدفق ماليي املهاجرين نحوها، 
األوروبيي  اكتراث«  »بعدم  وندد 

باملهاجرين السوريي. 
حزب  أعضاء  أمام  كلمة  ويف 
أنقرة  بالعاصمة  والتنمية  العدالة 
فتح  »منذ  أردوغان  قال  اليوم، 
عدد  بلغ  الالجئي  أمام  حدودنا 
األوروبية  الدول  نحو  املتدفقي 
مئات اآلالف، وسيصل هذا العدد 
أن  أردوغان  وأكد  املاليي«.  إلى 
بالده عازمة على عدم حتمل عبء 
على  الالجئي  ملاليي  مستدام 
حدودها والفارين من النظام الظالم 
أن  موضحا  اإلرهابية،  واملنظمات 
بالده تكافح يف سوريا من أجل أمن 
اإلنسانية  األزمة  وإنهاء  أراضيها 
التي يعاني منها ماليي السوريي.
وكاالت

ال يزال كورونا يتمدد يف مختلف القارات 
إجراءات  التخاذ  الدول  من  العديد  دفع  مما 
الذي  الفيروس  انتشار  من  للحد  صارمة 
أودى حتى اآلن بحياة أكثر من ثالثة آالف، 

معظمهم يف الصي.
بأن  جديدة  صحية  بيانات  أفادت  وقد 
وأن  النساء،  من  بالرجال  فتكا  أكثر  املرض 
بلغت  املصابي  عدد  بي  الوفيات  نسبة 
ليو  وأودى كورونا بحياة  الصي،  يف   2.3%
تشى مينغ، كبير األطباء يف مستشفى تشانغ 
فى »ووهان«، بعد أن لعب دورا بارزا يف احلد 
قال  سابق،  وقت  ويف  املرض.  انتشار  من 
أدهانوم  تيدروس  العاملية  الصحة  منظمة  مدير 
يف  ُسجلت  التي  اإلصابات  إن  غيبيريسوس 
خارج  املاضية  والعشرين  األربع  الساعات 
اإلصابات  من  مرات  بتسع  أكثر  الصي، 

املسجلة يف الفترة نفسها داخل الصي.
الصي  يف  للصحة  الوطنية  اللجنة  وقالت 
الصيني سجل  الرئيسي  البر  إن  الثالثاء  اليوم 
أمس االثني 125 حالة إصابة بفيروس كورونا 
يف  حالة   202 العدد  كان  بينما  املستجد، 
السابق. وبذلك يصل إجمالي حاالت  اليوم 

 80151 إلى  اآلن  حتى  الصي  يف  اإلصابة 
حالة، وقد بلغ عدد الوفيات فيها بحلول نهاية 
أمس االثني 2943، وذلك بزيادة 31 حالة 
اجلديدة  والوفيات  السابق.  اليوم  عن  وفاة 

كلها بإقليم هوبي بؤرة تفشي الفيروس.
كوريا  رئيس  فقال  اجلنوبية  بكوريا  أما 
فيروس  مع  حرب«  »يف  بالده  إن  اجلنوبية 
بلومبرغ  وكالة  وذكرت  اجلديد.  كورونا 
ملجلس  اجتماع  يف  طلب  مون  أن  لألنباء 
العمل  احلكومية  الهيئات  جميع  من  الوزراء 
وفق »نظام طوارئ« على مدار الساعة ملراقبة 
اجلنوبي  الكوري  الرئيس  وقدم  الوضع. 
كافية  إمدادات  توافر  لعدم  للشعب  اعتذاره 

من الكمامات الطبية.
اجلنوبي  الكوري  االقتصاد  إن   وقال 
تراجع  إلى  مشيرا  »خطيرا«،  وضعا  يواجه 
واألنشطة  واالستهالك  االستثمارات 
 477 اجلنوبية  كوريا  وسجلت  الصناعية. 
إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي 
يف   ،4812 إلى  البالد  يف  اإلصابات  عدد 

حي بلغ عدد الوفيات 28.
 وكاالت

أسعار النفط تصعد لليوم الثاني وسط آمال في خفض اإلنتاج
صعدت أسعار عقود النفط اآلجلة، الثالثاء، لليوم الثاني على التوالي وسط آمال بخفض إنتاج اخلام من جانب حتالف 

)أوبك+(، بعد هبوط حاد لألسعار خالل الشهر املاضي.
 6 - 5 ويلتقي التحالف املؤلف من كبار منتجي اخلام يف املنظمة إلى جانب منتجني مستقلني تقودهم روسيا، يومي 
مارس/آذار اجلاري، لبحث مصير اتفاق خلفض اإلنتاج، ينتهي يف 30 من ذات الشهر، وأية إجراءات أخرى لكبح جماح 
هبوط األسعار بسبب فيروس »كورونا املستجد«. وبحلول الساعة )06:42 ت.غ(، صعدت العقود اآلجلة خلام القياس 

العاملي مزيج برنت تسليم مايو/ أيار بنسبة 1.32 باملئة أو 69 سنتا إلى 52.58 دوالرا للبرميل.
كما صعدت العقود اآلجلة للخام األمريكي غرب تكساس الوسيط تسليم أبريل/ نيسان بنسبة 1.65 باملئة أو 78 سنتا 
إلى 47.52 دوالرا للبرميل. ويجري حاليا تنفيذ اتفاق خلفض إنتاج النفط من جانب التحالف املؤلف من كبار منتجي 

»أوبك« ومستقلني بقيادة روسيا، بواقع 1.7 مليون برميل يوميا، ينتهي يف مارس اجلاري. 
واإلثنني، توقع بنك »أوف أمريكا غلوبال«، بلوغ سعر برميل خام برنت 54 دوالرا يف املتوسط خالل 2020، منخفضا 8 
دوالرات عن تقديراته السابقة، األسبوع املاضي البالغة 62 دوالرا للبرميل. وأعلنت الصني، الثالثاء، ارتفاع عدد الوفيات 

يف البالد جراء اإلصابة بفيروس كورونا اجلديد إلى 2945 حالة، بينما بلغ عدد اإلصابات 80.15 ألفا.
وظهر الفيروس يف مدينة ووهان وسط الصني ألول مرة، يف 12 ديسمبر 2019، وانتشر الحقا يف 71 دولة، بينها 12 دول 

عربية هي الكويت، البحرين، اإلمارات، العراق، عمان، لبنان، مصر، اجلزائر، قطر، األردن وتونس واملغرب.

أزمة الالجئين
اجتماع أوروبي استثنائي لدعم اليونان وبلغاريا

كارلوس غصن يعود للواجهة 

ميشال عون يحدد موقف لبنان من القضية
بالده  إن  االثنني  عون  ميشال  اللبناني  الرئيس  قال 
أو  القضائي  للتعاون  اتفاقيات  أية  تربطهما  ال  واليابان 
تسليم املطلوبني، وذلك على خلفية هروب رئيس شركة 

نيسان السابق كارلوس غصن من طوكيو إلى بيروت.
جمع  لقاء  بعد  اللبنانية  للرئاسة  بيان  يف  ذلك  جاء 
هيرويوكي  يوشي  اليابان  يف  للعدل  الدولة  ووزير  عون 
بالعاصمة بيروت. ونقلت الوكالة الوطنية لإلعالم عن 
ليس  واليابان  »لبنان  اللقاء،  خالل  قوله  عون  الرئيس 
معاهدة  يوقعا على  ولم  تعاون قضائي  اتفاق  أي  لديهما 

لتسليم املجرمني«.
وكانت النيابة اليابانية أصدرت أواخر جانفي املاضي 
مذكرة اعتقال بحق غصن على خلفية تهم فساد، قبل أن 
تعلن أنه انتهك قرار إخالء السبيل املشروط بعدم مغادرته 
اجلهات  أن  اللبناني  الرئيس  وذكر  لبنان.  إلى  اليابان 
كارلوس غصن  بشأن  اليابان  راسلت  بالده  املختصة يف 
ولم تلق أية إجابة رسمية. وأكد الرئيس اللبناني احلاجة 
إلى احلفاظ على العالقات اجليدة بني البلدين، مشيرا 

إلى أن القضاء اللبناني يتمتع بالسيادة. وأكد عون للوزير 
الياباني أن غصن دخل إلى أراضي لبنان عبر مطار رفيق 
فرنسي  سفر  وبجواز  شرعية  بصورة  الدولي،  احلريري 
وهوية لبنانية. من جهته، أعرب الوزير الياباني عن رغبة 
يف  التعاون  متمنيا  لبنان،  مع  العالقات  تطوير  يف  بالده 

قضية غصن، دون تفاصيل إضافية.
وجرى توقيف غصن بالعاصمة طوكيو، يف 19 نوفمبر 
2018، بتهمة ارتكاب مخالفات مالية عندما كان مديرا 
أنقذها  أن  سبق  التي  للسيارات،  نيسان  لشركة  تنفيذيا 
يوما،   130 ملدة  السجن  غصن  ودخل  اإلفالس.  من 
وُأفرج عنه الحقا بكفالة بانتظار بدء محاكمته يف أبريل/

هروبه  وبعد  ملراقبة.  يخضع  كان  حيث   ،2020 نيسان 
الثاني  يناير/كانون  أوائل  بيروت  مؤمترا صحفيا يف  عقد 
املاضي، حيث رفض االتهامات املوجهة له ووصفها بأنها 
»ال أساس لها«. وقال »لقد هربت من الظلم واالضطهاد 

السياسي« )يف اليابان(.
ق.د



16
آشهار

:



1 السنة 01 - العدد 128 -األربعاء  09 رجب 1441  هـ  - 04 مارس 2020م 7
تكنولوجيا

ابتســـام  بوكتيـــر
للدعاوى  املقترحة  األولية  التسوية  عن  وُكشف 
املقاطعة  قاضي  موافقة  وتتطلب  اجلمعة  ليلة  اجلماعية 
كاليفورنيا.  خوسيه،  سان  يف  دافيال(  )إدوارد  األميركية 
وتدعو التسوية شركة آبل إلى دفع 25 دوالًرا للمستهلكني 
عدد  املبلغ حسب  هذا  تعديل  وميكن  آيفون،  لكل جهاز 
أجهزة آيفون املؤهلة، وذلك بحد أدنى إجمالي للدفع يبلغ 

310 ماليني دوالر.
ارتكاب أي مخالفات،  آبل قد نفت  وكانت شركة 
لتفادي  الواليات املتحدة  القضية على مستوى  وحسمت 
األعباء وتكاليف التقاضي. أما تسوية اجلمعة فهي تشمل 
هواتف:  ميلكون  الذين  املتحدة  الواليات  يف  املستخدمني 
آيفون 6، أو آيفون 6 بلس، أو آيفون 6إس، أو آيفون 6إس 
إي  إس  آيفون  أو  بلس،   7 آيفون  أو   ،7 آيفون  أو  بلس، 
التي تعمل بنظام التشغيل )آي أو إس 10.2.1( أو إصدار 
آيفون  أو   ،7 آيفون  هواتف  مالكي  تشمل  كما  أحدث. 

 )11.2 إس  أو  )آي  التشغيل  بنظام  تعمل  التي  بلس   7
أو إصدار أحدث قبل 21 كانون األول/ ديسمبر 2017.

تباطأ بعد تثبيت  أداء هواتفهم  وزعم املستهلكون أن 
حتديثات آبل البرمجية، وقالوا: إن هذا ضللهم لالعتقاد 
مما  حياتها،  دورة  نهاية  بلوغ  على  أوشكت  هواتفهم  بأن 
جعلهم يعتقدون أن األمر يتطلب منهم استبدال الهواتف 

أو احلصول على بطاريات جديدة.
إلى  رئيسية  بصورة  املشكالت  آبل  شركة  وأرجعت 
وغيرها  العالي  واالستخدام  احلرارة  درجات  يف  التغيرات 
بسرعة  يعملون  مهندسيها  إن  وقالت:  املشكالت،  من 
وبنجاح ملعاجلتها. ويشير احملللون أحياًنا إلى تباطؤ أجهزة 
فقد  بالتسوية،  يتعلق  فيما  “اختناًقا”.أما  بوصفه  آيفون 
وصفها محامو املستهلكني بأنها :عادلة ومعقولة وكافية«، 
كما وصفوا مبلغ 25 دوالًرا التي ستدفعها آبل كل آيفون 
بأنها “كبيرة بأي درجة”، قائلني: إن خبير األضرار حدد 

46 دوالًرا لكل آيفون بوصفه احلد األقصى املمكن.
ويخطط احملامون للحصول على ما يصل إلى 93 مليون 
لقاء  دوالر،  مليون   310 من   30٪ يعادل  ما  أي  دوالر، 
الرسوم القانونية، باإلضافة إلى ما يصل إلى 1.5 مليون 

دوالر لتغطية النفقات. ُيشار إلى أن شركة آبل كانت قد 
اعتذرت وخفضت سعر البطاريات البديلة إلى 29 دوالًرا 
املستخدمني  احتجاجات  عقب  وذلك  دوالًرا،   79 من 

على البطاريات البطيئة.

ابتســـام  بوكتيـــر

التفاصيل  من  الكثير   Instagram )إنستاغرام(  على  الشخصي  ملفك  يضم 
الشخصية عنك، لذلك يجب أن تعمل على حماية خصوصيتك بشكل أكثر إحكاًما، ومنع 

الغرباء من رؤية قصصك وصفحتك الرئيسية وتقييد وصولهم لها.
فيما يلي 6 نصائح تساعدك يف حماية خصوصيتك على إنستغرام:

-1 ضبط الحساب خاص:
أبسط  من   Private Account خاص(  )حساب  ليكون  حسابك  تفعيل  يعد 
األشياء التي ميكنك القيام بها حلماية اخلصوصية، وبالتالي لن يتمكن من يزور ملفك الشخصي 
للمرة األولى من رؤية منشوراتك، حيث يجب أن تقبل طلبهم قبل أن يتمكنوا من رؤية هذه 

البيانات.
• اضغط على خيار )اإلعدادات( يف صفحة ملفك الشخصي.

.Privacy )اضغط على )اخلصوصية •
.Account Privacy )اختر )خصوصية احلساب •

• قم بتفعيل خيار )حساب خاص( Private Account من خالل الضغط على 
زر التمرير املجاور.

مالحظة: أي شخص يتابعك قبل تغيير حسابك إلى خاص سيظل قادًرا على رؤية 
بياناتك، وإذا كان هناك أي شخص تريد منعه من رؤية بياناتك فعليك إزالته من 

قائمة متابعيك.

-2 حماية القصص:
ومنع مشاركتها، من خالل  تنشرها،  التي  القصص  يرى  إنستغرام حتديد من  لك  يتيح 

إجراء اخلطوات التالية:
• اختر )اإلعدادات(.

• اضغط على خيار )اخلصوصية(.
.Story )اختر )القصة •

• مبجرد الضغط على خيار )إخفاء القصة من( Hide Story From سُتفتح قائمة 
مبن يتابعك، اضغط على الدائرة بجانب اسم الشخص الذي ال تريده أن يشاهد قصتك.

وملنع شخص محدد من مشاركة قصتك، اتبع اخلطوات التالية:
• اضغط على خيار )القصة( Story، يف نفس الصفحة، وقم بالتمرير لألسفل سترى 

.Sharing )خيار )املشاركة
• من خالل خيار )السماح باملشاركة( Allow Sharing، ميكنك إيقاف أو منع 

األشخاص من إرسال قصصك إلى اآلخرين
)السماح  تشغيل  إيقاف  أيًضا  ميكنك  كما   •
Allow Resha� (بإعادة املشاركة يف القصص

من  األشخاص  ملنع   ،ring to Stories
إضافة مشاركاتك إلى قصصهم.

اختر  فيسبوك،  على  مشاركة قصصك  ملنع   •
 Share فيسبوك(  على  قصتك  إيقاف)مشاركة 
وهذا   ،Your Story to Facebook

يعني أن قصصك سُتنشر على إنستاغرام فقط.

لتقييد وصول قصصك إلى أشخاص محددين 
على إنستغرام، اتبع الخطوات التالية:

• اختر )اإلعدادات(.
• اضغط على خيار )اخلصوصية(.

.Story )اختر )القصة •
 Close )ضمن خيار )األصدقاء املقربون •
أو  األشخاص  إضافة  ميكنك   ،Friends

حذفهم.

-3 حظر أشخاص محددين:
ميكنك حظر أشخاص تختارهم من رؤية صفحتك الرئيسية، لفعل ذلك اتبع اخلطوات 

التالية:
• اذهب إلى احلساب اخلاص بالشخص الذي تريد حظره.

الزاوية  النقاط يف  ثالثية  القائمة  على  انقر   ،Profile التعريف(  )ملف  • يف صفحة 
العلوية اليمنى

.Block )اختر )حظر •

-4 إيقاف إرسال جهات اتصالك إلى إنستغرام:
• انقر على )اإلعدادات(.

.Account )اختر )احلساب •
• اختر )مزامنة جهات االتصال( Contacts Syncing وقم بتعطيل املزامنة.

-5 إيقاف اقتراح حسابك على اآلخرين:
جهاز  استخدام  يجب  بل  الذكي،  الهاتف  تطبيق  باستخدام  هذا  تغيير  ميكنك  ال 

الكمبيوتر، باتباع اخلطوات التالية:
• سّجل الدخول إلى موقع إنستغرام، انتقل إلى ملفك الشخصي.

.Edit Profile )انقر على )تعديل امللف الشخصي •
Similar Account Sugges� )قم بإلغاء خيار )اقتراحات مماثلة للحساب •

.tions

-6 إيقاف اإلعالنات المخصصة:
على  اإلعالنات  إعدادات  إلى  االنتقال  أواًل  عليك  اإلعالنات،  تخصيص  لتعطيل 

فيسبوك، على الهاتف الذكي:
• اختر )اإلعدادات واخلصوصية(.

خلل في آيفون يكلف الشركة 500 مليون دوالر!
وافقت شركة آبل على دفع ما يصل إلى 500 مليون دوالر لتسوية الدعاوى القضائية التي ُتتهم فيها 
بإبطاء أجهزة آيفون األقدم دون إعالم المستخدمين، وقد فعلت ذلك بعد إطالق الجديدة من الهواتف 

بهدف تحفيز أصحابها على شراء هواتف، أو بطاريات بديلة.

تصميم جديد لـ»مسنجر«.. ومزايا تختفي من التطبيق
أعلنت شركة »فيسبوك« أمس االثنني أنها ستبدأ بإصدار نسخة »أسرع وأصغر وأبسط« من تطبيق التراسل الفوري »مسنجر« على نظام »آي. أو. إس« املشغل 

لهواتف »أيفون« من »آبل«.
ل أسرع مبقدار الضعف مقارنًة بالنسخة  وأوضحت »فيسبوك«، التي متتلك أكبر شبكة للتواصل االجتماعي يف العالم، أن النسخة اجلديدة من التطبيق سُتحَمّ

احلالية، كما أن حجمها لن يتعدى ربع حجم النسخة احلالية.
ومن املتوقع أن ُتطلق النسخة اجلديدة من »مسنجر« خالل األسابيع القليلة املقبلة.

ويف هذا السياق، قال الرئيس التنفيذي لـ«فيسبوك« مارك زوكربيرغ، يف منشور، إن »النسخة اجلديدة من مسنجر ستجعل املستخدمني يشعرون بأنها أسرع وأكثر 
استجابًة مقارنًة بالتطبيقات األخرى التي يستخدمونها«.

من جهتها، قالت »فيسبوك« يف تدوينة: »بغية الوصول إلى هذه املزايا يف مسجر، أعدنا كتابة الشفرة األساسية للتطبيق بالكامل«.
ومع ذلك، نبّهت الشركة على أن التصميم األبسط اجلديد للتطبيق سيأتي على حساب غياب بعض املزايا مؤقتًا، لكن الشركة لم حتدد املزايا التي سُتزال مؤقتًا.

وشدد »فيسبوك« على أنها تعمل على إعادة تلك املزايا قريبًا، لكنها لم حتدد جدواًل زمنيًا لذلك.
تبويب  عن  تخلت  الشركة  أن  فيه  ظهر  »مسنجر«،  اجلديد لتطبيق  التصميم  عن  تقريرًا  املاضي  اجلمعة  يوم  نشر  قد  التقني   TechCrunch موقع  وكان 

. Discover »استكشف«
وكانت »فيسبوك« قد أعلنت عن إعادة تصميم تطبيق مسنجر يف شهر أيار/مايو 2018. وتعهدت وقتئذ بجعل التطبيق أبسط.

6 نصائح لحماية خصوصيتك على إنستغرام
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تبسة

  فعاليـات االحتفــال باليوم العالمــي للحمايــة المدنيــة 
وتقديم مناورة تطبيقية افتراضيــة موضوعها  حادث مرور

 احتضنت دار الثقافة محـمد الشبوكي بوالية تبسة فعاليات اليوم العالمي للحماية المدنية المصادف لـ الفاتح مارس كل سنة »تحت شعار مسعف لكل بيت«، تحت إشراف والي الوالية 
موالتي عطاهلل و رئيس المجلس الّشعبي الوالئي .

 فيروز رحال
 والّسلطات املدنّية األمنّية والعسكرّية ، وبحضور 
بلقاسم   « السّيد  بتبّسة  التونسّية  اجلمهورّية  قنصل 
املدنّية  للحماية  الوالئي  املدير  ومرافقة   ، العّياري« 
وقد   . قطاعه  وإطارات   « دراوات  الّصادق   « املقّدم 
هاما  احتفاليا  برنامجا  املدنية  احلماية  مديرية  أعدت 
للعتاد  معرض  و  السنوية  لإلحصائيات  تقدمي  تضمن 
ملقر  الوالي  تدشني  التدخل على  لفرق  مؤخرا  املقتنى 
للحماية  الرئيسية  الوحدة  السينوتقنّية » مبقر  الفرقة   «
املدنية بتبّسة التي تعّزز بها اجلهاز ومن مهامها املتعددة 
االنقاض  األشخاص حتت  على  البحث  املساعدة يف 
يف حال الكوارث الطبيعّية والصناعّية ، وكذا البحث 
على األشخاص التائهني واملفقودين و مواجهة كوارث 
الفعاليات عرض  هذه  برنامج  وتناول  وهذا  محتملة. 
جسماني  مرور  حلادث  افتراضية  تطبيقية  مناورة 
باستعمال التقنيات احلديثة ، أين ثمن السّيد الوالي 
يف كلمة له ، جهود رجال احلماية املدنّية بالوالية ، 
مذكرا دائما بالدور الفعال الذي يقومون به يف حماية 

 « بيت  لكّل  » مسعف  أّن شعار  مبرزا   ، االشخاص 
يف  املدنية  واحلماية  املواطن  بني  إشتراكية  عملية 
عمليات اإلسعاف عند وقوع حوادث يف حياته اليومّية 
حماية  يف  أكثر  االنخراط  على  املواطنني  تشجيع  مع 
والي  استغل  السياق  ذات  ويف  الشخصّية،  السالمة 
التاّم  الّتنسيق  ضرورة  على  بالتأكيد  الفرصة  الوالية 
بني مصالح احلماية ومديرّية الصّحة بالوالية ، لضمان 
 « فيروس  ضّد  الوقائّية  والّتدابير  االجراءات  تفعيل 
كورونا » . و خالل هذه املناسبة مت إمضاء اتفاقّية تعاون 
يف مجال احلماية املدنّية بني الواليات احلدودّية على 
اجلانبني اجلزائري والّتونسي ، تهدف يف مضمونها الى 
تظافر اجلهود و تبادل اخلبرات بني البلدين ، يف مجال 
ويف  الطبيعّية،  الكوارث  ومواجهة  احلرائق  مكافحة 
ذات السياق مت تكرمي عائالت ألفراد احلماية املتوفنّي 
تكوينهم جتسيدا  مت  مسعفا  وعشرون  واحد  تكرمي  و   ،
حظي  كما  بيت،  لكل  مسعف  السنة  هذه  لشعار 
الفائزون يف مسابقة املناورات وفرق الغطس و التدّخل 

بنصيبهم من التكرميات.

الشريعة  ببلدية  القاطنة  "جدي"  عائلة  عاشت   
الفترة جراء عدم  واقعا صعبا خالل هذه  تبسة  والية 
بدولة  ابنها حسني  تكاليف عالج  تأمني  على  القدرة 
جدي  مليون.   600 و  مليار  بحوالي  واملقدرة  تركيا 
الشبوكي  محـمد  مبستشفى  طبيب  يشتغل  حسني 
وضحاها  ليلة  يف  الصحية  حالته  تدهورت  بالشريعة 
تطلبت  الكبدية  األوردة  جلطة يف  إلى  تعرض  حيث 
وهو  كبد،  زراعة  يف  تتمثل  مستعجلة  عملية  إجراء 

متواجد حاليا يف عيادة خاصة يف والية قفصة باجلارة 
موعد  حتديد  غاية  إلى  املشددة  العناية  حتت  تونس 
دفعت  حلسني  احلرجة  الصحية  احلالة  لعمليته. 
مبجموعة من شباب املنطقة للتفكير مبساعدته وحتقيق 
إنسانية  مبادرة  إطالق  عبر  االجتماعي  التكافل 
متوزعون  ويوميا  تقريبا  أيام   3 منذ  هؤالء  فيها  انطلق 
يف أرجاء البلدية جلمع التبرعات منذ الساعات األولى 
من  هذا  وكل   ، مساءا  السادسة  غاية  إلى  اليوم  من 

الدكتور  أطلقها  أخرى  مبادرة  حسني.  صحة  أجل 
األبيض  املئزر  "حملة  شعار  حتت  جمال  عبداملالك 
ملساعدة الدكتور املريض" لتخصيص مداخيل يوم 01 
مارس لفائدة عالج حسني، وهي املبادرة التي تفاعل 
الوالية  أطباء  وبعض  املنطقة  أطباء  من  العديد  معها 
الطريقة ، هذا  املبادرة والعمل بنفس  باإلنظمام لهذه 
ومن جهة أخرى لقيت مثل هذه املبادرات جتاوبا كبيرا 
كبار  ورجال  نساء  ككل  املدني  املجتمع  طرف  من 

وصغار، حيث خصصت كل احملالت التجارية بكافة 
األشكال مداخيل اليوم األحد لفائدة الطبيب حسني. 
ويف حلظة انسانية بأمت معنى الكلمة تقدم مساء اليوم 
الطفل إسحاق دبوس املقعد على كرسي متحرك إلى 
فيهما  يجمع  كان  حصالتني  قدم  أين  الطبيب  منزل 
تكاليف عالجه ، حيث قرر تأجيل عمليته اجلراحية 

حتى يتعافى حسني جدي .
 فيروز رحال 

مبادرة إنسانية لجمع تكاليف عالج الطبيب  جدي حسن 

سوف يرى الطفل األكبر الوضع اجلديد على أنه أخذ بعض امليزات 
التي كان ينفرد بها، ويظن أنه سيبقى يف اخللفية، على الرغم من أن األمر 
ليس كذلك بالنسبة لآلباء، إال أنه من الطبيعي أن يشعر األخوة األكبر 

بهذا الشعور.
الطفل  الثاني، لم يكن  الطفل  يحدث هذا ألنه حتى حلظة مجيء 
األول يتخيل وجود شخص آخر سيحظى بنفس القدر من االهتمام الذي 
كان له وحده، لذلك يكون قبول األمر صعبًا بالنسبة للطفل األول، وليس 
التي  النصائح  بعض  على  التعرف  هنا  مُيكنِك  عليه،  التعود  السهل  من 
ُتكنِك من التعامل مع األمر بإيجابية، وجتنب حدوث الغيرة بني اإلخوة. 
إذا واجهِت   ناهذ حروزي   النفسانية  الطبيبة  قالت  السياق  ويف هدا 
األم مواقف تدل على أن هناك غيرة بني اإلخوة، فمن املهم أن تعرف ما 

الذي يجب وال يجب عليِك فعله، فعلى سبيل املثال:
-1 يجب أال ُيعاقب أو يوبخ الطفل األكبر سنًا، الذي ُيظهر عالمات 

الغيرة، على ما يفعله.
-2 شيء آخر حتتاجني إلى االنتباه إليه، وهو إيالء املزيد من االهتمام 
لألخ األكبر سنًا، ومحاولة حتقيق رغباته، وجعل الطفل يشعر بأنه مازال 
محط انتباهِك واهتمامِك وأن أخاه األصغر لم يؤثر سلبًا على قدر الرعاية 

واالهتمام الذي كان يحظى به قبل مجيئه.
-3 طريقة أخرى ملنع الغيرة وهي تضمني األخ األكبر يف رعاية املولود 
اجلديد تشيًا مع قدراته، وإذا كان األخ األكبر سنًا ال يريد املسؤولية املوكلة 

إليه، فال يجب إجباره على ذلك.
لكن مُيكنِك من خالل االنخراط يف أنشطة مشتركة مع طفلك األكبر 
الطفل  سنًا واملولود اجلديد، تشجيع األخ األكبر على املشاركة يف رعاية 
األصغر، وميكن يف هذه احلالة للنزهة العائلية أو أي نشاط خارج املنزل أن 

يساعدك.
التناغم  لتعزيز  الطرق  أبسط  من  واحدة  هو  التعاوني،  السلوك  تعزيز 

يساعدون  فعندما  البعض،  بعضهم  دعم  تعليمهم  مُيكنِك  األخوة،  بني 
تقدرين  أنِك  وتخبرينهم  معًا،  جيدًا  ويعملون  ويتعاونون  ويشاركون 
جهودهم، فمن األرجح أن يكرروا هذه السلوكيات ألنهم يعلمون أن هذا 

ما تريدين منهم القيام به.
-4 ال جُتري مقارنة بني األشقاء، ليس كل طفل لديه نفس سرعة 
اجتماعيًا  أطفالِك  أحد  يكون  أن  فيمكن  واملهارات،  والقدرات  النمو 
أكثر ونشيطًا، بينما يكون اآلخر هادئًا، املُقارنة بني األطفال جتعل لدى 
الطفل محل املُقارنة مشاعر سلبية جتاه أخيه، فيشعر أنه يتمتع بإعجابِك 

ومحبتِك دونه.
مثل  تكوني  أن  ميكنِك  ال  »ملاذا  قبيل  من  جماًل  أبدًا  تقولي  فال 
أختك؟« »ملاذا ال تكون منظمًا مثل أخيك؟« هذه املُقارنات تارس ضغطًا 
غير عادل على األشقاء الذين أشدمت بهم وتقلل من شأن طفلِك اآلخر، 

أي أن تأثير املقارنات يكون سلبيًا على الطفلني على حد سواء.
ما الذي يمكن عمله أثناء الحمل وقبل والدة 

الطفل الثاني؟
وأضافت يف نفس السياق ان هناك بعض اإلجراءات البسيطة التي 
على  التغلب  من  ُتكنِك  والتي  الثاني،  الطفل  والدة  قبل  فعلها  ميكن 

مشكلة الغيرة بعد الوالدة، ومنها:
أثناء احلمل  - حاولي إعطاء األخ األكبر سنًا بعض الوقت اخلاص 

وقبل الوالدة.
-  احرصي على عدم وضع طفلِك يف مركز العالم قبل والدة طفلِك 
أن  دون  لكن  اخلاص،  وقته  وُتعطيه  به  تهتمي  أن  هذا  يعني  الثاني، 
ُتشعريه أنه مركز الكون وأنه محط اهتمامِك األول واألخير، ومن طرق 
تعوديه على حتقيق  منِك، وال  يطلبه  ما  مثاًل كل  تفعلي  أال  حتقيق هذا 

كامل رغباته وطلباته.

أبدأي  كبيرة بشكل ظاهر  بطنِك  ُتصبح  أن  ومبجرد  احلمل  - خالل 
يف تعريف طفِلك األكبر بأخيه، اجعليه يلمس بطنِك ويتعرف على أنه 

بداخلِك طفل آخر سيشاركه اللعب واملرح.
- التحدث مع طفلِك حول معنى األخوة، وكم سيكون ممتعًا أن 

يلعب مع أخيه وأن يكون مسؤواًل عنه وعن حمايته ألنه سيصبح كبيرًا 
 وله دور مع أخيه األصغر. 

- إذا كان ذلك ممكنًا، يجب فصل سرير الطفل األكبر وحجرة نومه عن 
حجرتِك قبل والدة األخ التالي.

، فكيف يمكن التخلص من الغيرة بين اإلخوة
أن تكون في مركز االهتمام هو غريزة متأصلة لدى البشر يدافعون عن الحصول عليه بكامل قوتهم إذا تطلب األمر ذلك، اآلباء الذين ينتظرون الطفل الثاني سيواجهون هذا الموقف 

في الغالب، ألن الطفل األول الذي كان محور التركيز الوحيد للعائلة والمحيطين به يرى المولود الجديد منافسًا وبالتالي تنشأ الغيرة. 
ابتســـام  بوكتيـــر

لقيــت تجاوبــا كبيــرًا فــي 

ُمشكلة تربوية شائعة تربوية
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ابتســـام  بوكتيـــر

زيت  أن  البرتغالية  برشلونة  جامعة  يف  علماء  أظهر 
الزيتون يحتفظ مبستوى مضادات األكسدة التي يحتويها 
حتى عند تعرضه للمعاجلة احلرارية خالل عملية حتضير 

بشأن  املستقبلية  للتوصيات  مهمة  النتائج  وهذه  الطعام. 
الغذاء.

مديرة  المويال،  روزا  قالت  الصدد  هذا  ويف 
وسالمة  التغذية  مجال  يف  البحوث  معهد 

 ،)INSA-UB( الغذائية  املنتجات 
الطعام  حتضير  تأثير  دراسة  متت  »لقد 
زيت  يف  املوجود  البوليفينول  يف 
الزيتون سابقا يف ظروف املختبرات أو 
الصناعة، بعيدا عن الظروف احلقيقية 

يف منازلنا«.
معايير أوروبية

النتائج،  فوروم  ميديك  موقع  ونشر 
الطهو  أن  أظهرت  والتي 
درجة   120 حرارة  بدرجة 
نسبة  خفضت  مئوية، 

 ،40% بنسبة  البوليفينول 
درجة  يف   75% وبنسبة 

حرارة 170 درجة مئوية.

كما أن الوقت الالزم لطهو الطعام أثر يف الفينوالت الفردية - هيدروكسي إيروسول ، ولكن 
ليس يف احملتوى الكلي للفينول. وتبني أن مستوى مضادات األكسدة بقيت ضمن املعايير التي 

وضعها االحتاد األوروبي يف مجال الصحة.
الدراسة  املعاجلة وذكرت  أثناء  البوليفينوالت  تركيز  انخفاض  النظر عن  أنه »بغض 

احلرارية، يبقى زيت الزيتون محتفظا مبستوى 
األوروبي.  االحتاد  وضعها  التي  املعايير 
بخصائصه  يتمسك  أنه  يعني  وهذا 
املضادة ألكسدة دقائق الكوليسترول 
دراسة  الباحثون  ويعتزم  الضار«. 
طهو  الزيتون يف  زيت  استخدام  تأثير 

مواد غذائية مثل اللحوم والبقوليات.

طهـــو  زيـــت  الزيتـــــون 
ال يـــؤثر  علــى  فوائـــــده

قلوب الرجال والنساء تختلف 
.. فـي حركـة تـدفـق الــدم بها

عن  مختلفة  الرجال بطريقة  بقلوب  الدم  يتدفق 
ما  حسب  النساء،  قلوب  يف  بها  يتدفق  التي  تلك 
كشفته دراسة جديدة أجراها فريق بحث من جامعة 

»ويسكنسن« األميركية.
وأجرى الفريق البحثي عمليات مسح لقلوب عدد 
يف  جذرية  اختالفات  أظهرت  النساء والرجال،  من 
حجرة  وهي  األيسر،  البطني  عبر  الدم  تدفق  حركة 

الضخ الرئيسية للقلب.
تبذل  الرجال  أن قلوب  املسح  وتبنّي من عمليات 

مزيدًا من الطاقة من أجل حتريك الدم.
وأكد الباحثون أن هذه النتائج ميكن أن تلقي الضوء 
اجلنسني يف عالجات  بني  التماثل  عدم  على سبب 

أمراض القلب واألوعية الدموية.
النساء  بني  التباين  أن  الباحثون  وأضاف 
والرجال يف أمراض القلب ميكن تفسيرها من خالل 
االختالفات يف حجم وشكل قلوب الذكور واإلناث، 
يتحرك  وكيف  الهيكلية  امليكانيكية  خالل  من  كما 

الدم عبرها.
وعلى سبيل املثال، تبني أن الطاقة احلركية، أي 
كانت  العضالت،  وتعبئة  تقلص  أثناء  املنفقة  القوة 

ومن  الرجال.  لدى  األيسر  البطني  يف  بكثير  أعلى 
ملناطق  مقياس  وهو  الدوران،  كان  أخرى،  ناحية 
التدفق الدوار الذي يتشكل خالل نقاط مختلفة من 

الدورة القلبية، أكبر عند النساء.
ديفيد  الدكتور  الباحث  قال  السياق،  هذا  ويف 
بالرنني  التصوير  بيانات  »باستخدام  روتكوفسكي: 
انقباض  كيفية  يف  اختالفات  وجدنا  املغناطيسي، 
الرجال والنساء. وكان هناك ضغط أكبر  القلب عند 
يف جدار البطني األيسر للنساء ودوران أكبر يف حجم 

الدم«.
بالرنني  »التصوير  تقنية  الباحثون  واستخدم 
املغناطيسي4D« لتصوير تدفق الدم يف القلب وأوعية 
لدى 20 رجاًل و19 امرأة. وقد الحظوا، عند املقارنة 
بني  كبيرة  اختالفات  وجود  القلب،  وظائف  يف 

اجلنسني.
وهذه النتائج ميكن استخدامها للمساعدة يف إنشاء 
معايير كمية تتكيف مع اجلنس، لتوفير تقييم أفضل 
فهم  أيضًا حتسني  النتائج  لهذه  وميكن  القلب.  ألداء 
مختلف  بشكل  والنساء  الرجال  قلوب  استجابة  سر 

للضغوط اجلسدية واملرض.

ابتســـام  بوكتيـــر
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يجلس عند محطة االنتظار، كان ينتظر قدوم 
الترام وهو كله أمل يف اصطياد ضحية أخرى لعله 
حياة  تهمه  وال  النقود  همه  املال،  على  يحصل 
الناس فهو يريد تسديد مصاريف وتكاليف عالج 
أشهر  منذ  املستشفى  إلى  دخلت  التي  ابنته 
وضعوا  وقد  املركزة  العناية  حتت  تزال  ال  وهي 
تستطيع  لكي  االصطناعي  التنفس  أنبوب  لها 
إبرة  ثقوب  أثار  عليها  الصغيرة  ويدها  التنفس 
التغذية  أكياس  إلى  الوريدي ألنها حتتاج  احلقن 
وللعمر  أخرى  مرة  العيش  تستطيع  كي  الطبية 

بقية واألعمار بيد اهلل.
شيء  كل  يف  األطوار  غريب  شخص  هو 
وقبعته  لباسه  وطريقة  وحتركاته  مشيته  وحتى 
خلف  إلى  قلبها  وقد  رأسه  على  وضعها  التي 
ووضع نظاراته عليها مالمحه تبدو غريبة كذلك 
الذي  البارز  والوشم  يلبسه  الذي  اجلينز  ولباس 
رسمه على يده وعلى صدره أيضا، ينظر للركاب 
نظرة حادة وهو يريد أن يختار بنفسه الضحية ال 
يهمه السن وال يهمه املظهر بقدر ما يهمه املال، 
ويعتمد كثيرا من األحيان الركوب وسط زحمة 
باملال  واملليئة  الفارغة  يعرف اجليوب  الناس كي 
وأحيانا يركب الترام يف ساعة متأخرة من الليل 
تواجدهم  نقاط  البوليس  رجال  مغادرة  وبعد 
من  خالية  شبه  تصبح  احملطات، حتى  كل  من 
خالل  أحيانا  مؤمنة  غير  وهي  األمنية  احلراسة 

الساعات األخيرة من الليل.
هو  وجرائمه  عملياته  تنفيذ  يف  أشرف  يبدأ 
وقد  والسلب  السرقة  اعتاد  محترف  شخص 
أمر  حقه  يف  وصدر  شكاوي  عدة  به  أودعت 
الشعرة  مثل  منها  يخرج  كان  لكن  بالقبض 
تعقبه  أشرف يصعب  العجني،  تخرج من  التي 
املراقبة  كاميرات  وحتى  به  اإلمساك  حتى  أو 
املوضوعة يف الشارع كان يتجنبها كذلك كي ال 

يكتشف أمره.
كان منزله خالي متاما من أدنى شروط احلياة 
ال ميلك ما يأكله أو حتى األفرشة فهو ينام فقط 
على الكرتون فقد باع أثاث البيت ألجل عالج 
إبنته املريضة سيرين، وزوجته التي ذهبت عند 
أهلها ولم تستطع العيش معه ألنه شخص عنيف 
جدا وقد كان يضربها مرارا وتكرارا ألجل املال، 
كانت تشتغل ممرضة ولكنها تعبت كثيرا معه هو 
دائما يعكر صفو حياتها وقلب حياتها رأس على 
عند  لتعيش  وذهبت  املنزل  له  فتركت  عقب، 

أهلها لقد ارتاحت من تسلطه وجبروته.
فعال ارتاحت من ظلمه وقسوته كان أشرف 
يأتي ككل مرة يف وقت متأخر من الليل أحيانا 
وأحيانا  اجتاهه  وال  الطريق  يعرف  ال  ثمل  جتده 
باب  حتى  العمارة  ساللم  درجات  على  يتعثر 
شقته يكاد ينساه وباخلطأ يذهب إلى باب جاره 
ويقوم بطرقه وينادي »إفتحي يا لعينة إفتحي«. 

ولكن أين زوجته ...؟

فالمنزل خال  تماما
إبنته  زوجته  عمله  شيء  كل  خسر  أشرف 
الناس  يحبه  مهذب  رجل  ما  يوم  يف  كان  لقد 
ويحب عمله أيضا، كان مخلص يف عمله طيلة 
سنوات اشتغل لدى مكتب البريد موظف بسيط 
وتعرض مكتب البريد إلى السرقة وقد مت إدانته 
واقتيد إلى السجن وظل لسنوات وسنوات كان 
ال  وهو  بالسرقة  يتهم  أن  له  كيف  مصدق  غير 

يعرف معنى السرقة أبدا.
احليل  كل  يتعلم  ظل  اللحظة  تلك  ومنذ 
وكل فنون السرقة واإلجرام حتى شكل عصابته 
السطو  عمليات  كل  تنفذ  كانت  السجن  داخل 
ومن  السجن  قضبان  وراء  من  أنواعه  وبكل 

زرع  لقد  املدبر  الرأس  هو  كان  جدرانه،  وراء 
الرعب  ينشروا  أماكن كي  كل تالميذه يف عدة 
أشرف  يخرج  سنوات  عدة  وبعد  الناس  داخل 
من السجن وتالميذه أصبحوا رجاال وتفرقوا لم 
يبقى منهم سوى القليل وكان البعض منهم قد 
غادر عمله، هذا ألنه صار ليس من مقامه ولكن 
أو  يأكل  كي  يديه  يحرك  أن  عليه  كان  أشرف 

ميوت جوعا ألنه ال أحد يقدم له وجبة الطعام.
طلبت  سنوات  عدة  بعد  األولى  فزوجته 
بالنسبة  أما  آخر  شخص  من  وتزوجت  الطالق 
لزوجته الثانية فقد تعرف عليها بالصدفة عندما 
إلى عضة  تعرض  أن  بعد  املستشفى  إلى  ذهب 
كلب مفترس، وقد أخفى عنها كل شيء حتى 
أخرى  وهوية  آخر  اسم  أعطاها  وقد  حقيقته 

وتزوجها بعد ذلك.
قال لها بأنه يعمل بناء لدى أحد املقاوالت 
وظل يخفي أمره عنها حتى بدأت تظهر حقيقته 
ضابط  جاره  كان  الصدفة  طريق  عن  يوم  ويف 
البوليس ينظر له نظرة دقيقة وغريبة شّك يف أمره 
شاهده،  أين  يعرف  وال  قبل  من  شاهده  وكأنه 
ولكن بالتأكيد سيعرف عنه كل شيء لقد عرف 
حقيقته منذ بداية دخوله إلى السجن وإلى غاية 
خروجه وظل اسم أشرف على كل األلسنة املجرم 
اخلطير الذي اختفى عن أعني رجال البوليس، 
املرة ال ميكنه اإلفالت وبعد احلادية  ولكن هذه 
عشرة متاما يركب الترام شيخ كبير يف السن وهو 

ضعيف البنية والنظر.
املدني  بزيه  البوليس  رجال  من  رجل  كان 
جالس وهو ينظر إلى الراكبني ويف هذه اللحظات 
يركب أشرف الترام كان ينظر يف كل االجتاهات 
على شيخ  نظره  وقع  وبالفعل  يجد ضحية  لعله 
كل  عنه  عرف  وقد  السن،  يف  طاعن  كبير 
التحركات وحتى املكان الذي يريد أن ينزل فيه 

وإلى أين ذاهب.
بعد أن جلس معه أشرف وبدأ يف احلديث 
بعد هذه  له  يخبأ  ما  يعرف  والشيخ يحكي وال 
نصف  جتاوز  وقد  الترام  سار  وعندما  اللحظات 
املسافة توقف قليال وكان الشيخ ينظر إلى أشرف 
وهو  وعجلته  وعصبيته  حديثه  طريقة  وإلى 

يتصبب عرقا.
وكان ضابط البوليس ينظر إلى كل األحداث 
من بعيد و يراقب وقد تعرف أيضا على أشرف 
الذي كان يعرفه أحق املعرفة، أشرف لم ينتبه 
البوليس  لضابط  أيضا  ينتبه  ولم  للركاب  جيدا 
له  ينتبه  لم  لهذا  عكسية  بوضعية  جلس  ألنه 
احملطة  يف  الشيخ  نزول  موعد  قرب  وقد  أشرف 
وعندما  وملهوف،  متشوق  أشرف  وكان  القادمة 
أشرف  وكان  بصعوبة  الشيخ  نزل  الترام  توقف 
يراقب  وهو  خفية  البوليس  ضابط  ونزل  يتبعه 
أشرف ما يفعله وسار الشيخ يف الطريق ويف وسط 
سكني  وأخرج  أمامه  مباشرة  وقف  مظلم  شارع 

حاد ليضعه مباشرة يف ظهره.
عندك،  شيء  كل  أخرج  أشرف:  له  قال 
مال، ساعة، هاتف نقال، قلت لك كل شيء.
الشيخ ارجتف من اخلوف ملا رأى أشرف وهو 
نفس الرجل الذي كان يحدثه منذ قليل داخل 

الترام.
هي  هذه  هل  أنت؟  أهذا   : الشيخ  له  قال 

الرجولة واألخالق.
قال له أشرف: ال تعطيني دروسا يف املوعظة، 

أعطيني املال وبسرعة ليس لدي الوقت.
أعطاه الشيخ كل ما عنده.

قال له الشيخ : اذهب ال أراك اهلل خيرا.
واختفى أشرف وسط الظلمة ولم يرى الشيخ 
سوى خيال أشرف، وضابط البوليس كان يرى 
إلى  بخطوة  خطوة  أشرف  تتبع  وقد  شيء  كل 
ولم متضي  املكان  علم  وقد  إلى شقته  أن وصل 
سوى حلظات حتى داهمت رجال الشرطة املكان 
هائل  عدد  بحوزته  وكانت  اشرف  على  وقبضوا 
والهواتف  الوثائق  من  ومجموعة  املسروقات  من 
ذهب  الصباح  يف  الشيخ  املال،  وبعض  النقالة 
إلى مركز الشرطة وعندما دخل إلى املركز وجد 

أشرف واقف.
البارح دعيت ربي يطيحك  الشيخ:  له  قال 
يف موال دعوتك واآلن أنت هنا ستلقى مصيرك 

أيها املجرم.
لبقية  السجن  أشرف  دخل  قد  املرة  وهذه 
حياته ألنه متورط يف عدة جرائم كبيرة وخطيرة 
وقد ارتاح منه اجلميع بعدما عانوا من جرائمه.

بقلم: مراد العمري

الــراكــــــب   ا ألخـــــيـــــر

»أخبار الوطن« شبكة إخبارية جزائرية تفتح 

لكم المجال لنشر مساهمتكم األدبية والفكرية، 

ال تترددوا في مراسلتنا عبر البريد االلكتروني 
التالي:

culturaelwatane@gmail.com 
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إعداد: صارة بوعياد

سميرة حاج جيالني: »من حق المنتج تغيير السيناريو مع 
احترام الشخصية التاريخية«

الوطن«،  »أخبار  لـ  جيالني  حاج  سميرة  املنتجة  أكدت 
بينهما  املوقع  الفني  العقد  يقرأ  لم  األردني  عكنان  أسامة  أن 
يف مسلسل »فرسان األهقار« الذي عرض عام 2011، وترجع 
اتهاماته اخلطيرة بكونها سلبت السيناريو منه، قائلة »من حق 

املنتج تغيير السيناريو«.
شؤون  يف  يتدخل  ال  أن  األجدر  »من  بقولها:  مضيفة 
فيلم  عن  موضحة  عنها«،  يدافعون  أبناء  فللجزائر  اجلزائر 
الشهيد العربي بن مهيدي للمخرج بشير درايس أن ال عالقة 
لهذا  لتوجه  أسامة عكنان،  قبل  كتبه من  الذي  بسيناريو  له 

األخير رسالة مفادها »أصمت وال دخل لك باجلزائر«.
وقد أشارت املنتجة سميرة حاج جيالني يف تصريح سابق 
لـ »أخبار الوطن« بخصوص الفيلم التاريخي املنتظر عرضه يف 
قاعات السينما »أحمد باي«: »الفيلم يتطرق حلقبة تاريخية 
بدأنا  حيث   ،1850 إلى   1825 من  اجلزائر  تاريخ  يف  مهمة 
ناهيك عن  ودام ملدة عشر أشهر،   ،2018 العام  التصوير من 
كلها  واالكسيسوارات  والديكور  املالبس  أن  معرفة  ضرورة 

صنعت بأنامل جزائرية بحثة«.
وبجدر الذكر أن حاج جيالني، قامت على مدار العشرين 
مسلسل  غرار  على  تاريخية  تلفزيونية  أعمال  بإنتاج  سنة 
»عيسات إيدير«، ومشاركتها يف أكبر إنتاج مشترك يف مسلسل 

»ذاكرة اجلسد« مما يسمح لها أن تكون منتجة »أحمد باي«.
أحمد راشدي: »األفالم التاريخية في السينما هي فن 

وليست كتابًا للتاريخ«
أكد املخرج أحمد راشدي يف حديث لـ »أخبار الوطن«: 
كاتب  من  بإشراف  الثقافة  وزارة  نظمتها  التي  اجللسات  »إن 
سياسية  إرادة  تبرز  السينماتوغرافية  بالصناعة  املكلف  الدولة 
أن  أمتنى  شخصيات  ثالث  تقدمي  يف  عنها  ومعلنة  واضحة 
تكون يف مستوى ما هو قادم، خاصة فيما يكمن يف اإلنتاج 
السينما كصناعة  إلى  كثقافة  السينما  مرحلة  من  السينمائي 
وهذا ما هو متعارف عليه يف كل من املغرب وتونس، بإنتاج 

أفالم أمريكية يف مدنها السينمائية«.

»التفتح على اإلنتاج المشترك ضروري للتكوين«
من  لكل  تسهيالت  من  البد  »وعليه  راشدي:  مضيفا 
إلى  التأشيرة  من  سينمائية،  أفالم  اجلزائر  يف  يصور  أن  يريد 
مدرسة  يعتبر  الذي  املشترك  اإلنتاج  على  والعمل  اجلمارك، 
للتكوين، وفتح أسواق للسينما اجلزائرية، لتعود إال ما كانت 
عليه سابقا يف العهد الذهبي أين كانت املشاركات يف العديد 
من املهرجانات على غرار برلني، موسكو، البرازيل، واقادوقوا، 
ويف أقل من 10 سنوات وصلت السينما اجلزائرية إلى القمة 
يف العالم، لتظهر طابعها اجلديد يف السينما العاملية انطالقا من 
السينما  مثل  مثلها  النجوم،  منه صناعة  مبرزة  املوضوع  فكرة 

املصرية التي ولدت مع النجوم«.
هي  السينما  »إن  راشدي:  قال  التاريخية  األفالم  وعن 
فن وليس واقع، بل السينما هي فن يقلد الواقع مبنظور فني، 
تاريخية ككرمي  إلى شخصيات  السينما  تطرقت يف  وشخصيا 
بلقاسم وبن بولعيد، وهي شخصيات عظيمة صنعت الثورة، 
ورجال خدموا الثورة انطالقا من تفجيره يف الفاحت نوفمبر 54«.

ويف رحلته الطويلة يف اإلخراج العديد من األفالم التاريخية 
أحمد  املخرج  أوضح  الثورة  صنعت  لشخصيات  السينمائية 
التاريخية  األفالم  انطلقت يف صناعة  »أنا شخصيا  راشدي: 
السينمائية من زاوية االحترام وتقديس الشهداء الذين رحلوا 
القضية وكل أعمالي تقوم على مبدأ مفروض عليا  من أجل 
من نفسي أال وهو متجيد ومتجيد الشهداء األبرار، ويف إحدى 
بن  لفيلم  األوراس  بتصوير معركة يف جبل  أقوم  املرات كنت 
بأننا  وأخبرونا  املجاهدين  من  مجموعة  بجانبنا  مرا  بولعيد 
املكان  12 كلم من  بعد  املعركة كانت على  التاريخ ألن  نزور 
الذي نحن بصدد التصوير فيه، لكن األهم هو إبراز الشخصية 
فني  إنساني  وحضور  نفس  يعطيها  السينما  ألن  التاريخية 

وليس كتاب للتاريخ«.
تقدميها  نستمر يف  أن  التاريخية البد  الشخصية  أن  منوها 
سينمائيا، مفيدا راشدي: »وإني مقصر يف حق الشخصيات 
توصل  لم  لكن  السابع،  الفن  بطولة  صنعت  التي  التاريخية 
للثورة  األعلى  املجلس  مثل »سبنيرا«  أساسية  أشياء  السينما 
اجلزائرية، التي كانت أعلى هيئة تشرف على الثورة، واملنظمة 

اخلاصة los، احلكومة املؤقتة«.
»كما لم نتحدث سينمائيا عن معركة اجلرف بتبسة من 

8 جنراالت  معها  وقهرت  فرنسا يف  قهرت  التي   1955 العام 
أهراس  سوق  يف  احلال  هو  كما  جندي،  ألف   40 من  وأكثر 
املعارك  من  الكثير  ومنها  جزائري   650 فيها  استشهد  التي 
فمن  وعليه  الفرنسي،  االستعمار  اجلزائر ضد  خاضتها  التي 
لألجيال  لنتركها  السينما  يف  ذلك  كل  نظهر  أن  الضروري 
القادمة، نبرز منها بطوالت اجليل الذي ضحى بكل شيء يف 

سبيل القضية الوطنية ويف سبيل بلد اسمه اجلزائر«.

عمر تريباش: »مشكل التوزيع قائم في كل األفالم 
السينمائية« 

قال املخرج واملنتج عمر تريباش لـ »أخبار الوطن«: »بالتوازي 
مع غلق القاعات السينمائية، بدأت السينما اجلزائرية تتدهور، 
عمر  تتجاوز  يالقيان صعوبات  املنتج  أو  املخرج  أصبح  حيث 
إجناز الفيلم إلى 6 أو 7 سنوات، وبعد العرض الشريف مباشرة 
يعود حبيس األدراج بسبب مشكل التوزيع، وعلى ضوء هذا 
املشكل رجال األعمال ال يغامرون باالستثمار يف هذا القطاع«. 
العام  من  رئيس  أول  تبون  املجيد  »عبد  تريباش:  مشيرا 
1962 يتكلم عن السينما ويعود معه األمل لتظهر أولى مبادرة 
يف تشكيل احلكومة وتقرير 3 شخصيات ثقافية وزيرة الثقافة 
مليكة بن دودة، يوسف سحيري كاتب الدولة املكلف بالصناعة 
الثقايف،  باإلنتاج  املكلف  دادة  وسليم  السينيماتوغرافية، 
ومنتجني  مخرجني  مع  عقدت  التي  السينمائية  واجللسات 
وكذا تقنني وجمعيات ونوادي سينمائية قدموا حوصلة على 

حالة السينما حاليا وقدموا اقتراح ملعاجلة املشاكل«.
مبرزا عمر تريباش أن احلل يتمثل يف بناء مجمع سينمائي 
يضم فيه كل وسائل السينما مثل ما هو احلال يف مصر وفرنسا 
وغيرها من الدول األخرى، حيث ملا يدخل املخرج إلى املجمع 
مع السيناريو ال يخرج من هناك إال بالفيلم كامال ألنه حاليا 
يف ظل غياب هذه املؤسسات يستحيل إجناز فيلم بدون مواجهة 

مجموعة من صعوبات. 
مفيدا أن هناك إرادة سياسية من الدولة واضحة لتأسيس 
مشروع سينمائي هادف، منوها أن ما حدث يف التسعينيات 
عرفت تخريب وغلق عدة مؤسسات لإلنتاج، هناك يف املقابل 
أخرى  ملراكز  يحتاج  الذي  العاصمة  باجلزائر  العاشور  مركز 

للديكور، خياطة املالبس واالكسيسورات، وغيرها. 

أكد منتجون ومخرجون في الفن السابع  أن األفالم التاريخية محل جدل قائم في أكثر من مرة، خاصة حول الشخصية التاريخية التي ساهمت في 
تفجير الثورة، حيث يدرجها البعض في إطار الفن، فيما يقدسها البعض األخر  وهناك من يجمع بين االثنين.

منتجون ومخرجون في الفن السابع يؤكدون:

»الشخصيات  التاريخية في الجزائرتتأرجح 
بين الفن والتقديس«
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جاستين تيمبراليك يحقق الماليين 
في وقت قياسي

جينيفر لوبيز توّضح سبب عدم 
زواجها من أليكس رودريغيز

أكدت النجمة جينيفر لوبيز أنها منذ خطوبتها من العب البيسبول 
السابق أليكس رودريغيز، يف شهر مارس عام 2019، وتوقعت أن إمتام 

الزواج سيكون خالل شهرين فقط على أقصى تقدير.
وأضافت خالل مقابلة مع اإلعالمية األميركية أوبرا وينفري يف 
التعلم من خبراتها  أنها قررت   ،»Vision tour برنامج »2020 
سريع،  قرار  أي  اتخاذ  بعدم  حياتها  يف  االندفاع  وعدم  السابقة، 
اإلطالق،  على  سهاًل  ليس  القرار  هذا  أن  بحجة  لفترة  واالنتظار 

خصوصًا أن كالهما لديه عائلته اخلاصة.
وأشارت لوبيز إلى أن كالمها ال يعني أي تقليل من الرومانسية 
التي تعيشها مع خطيبها أليكس، وتابعت: »هو يدعمني إلى حد 
ك بير، وال يتأخر على مساندتي بأي من األمور التي تخصني على 

اإلطالق، مثلما يظهر بكافة أعمالي ومشاريعي«.

طرح النجم األميركي جاستني 
اجلديدة  أغنيته  تيمبراليك 
التي   »The other side«
طريقة  على   SZAبـ جتمعه 
الفيديو كليب، وهي إحدى أغاني 
 Trolls world Tour فيلم 
تيمبراليك  شركة  أنتجته  الذي 
مارس  يف  يصدر  أن  املتوّقع  ومن 

املقبل.
من  عددًا  تيمبراليك  وشارك 
SZA على حسابه  برفقة  الصور 
الرسمي أعلى أحد مواقع التواصل 
معناه:  مبا  وكتب  االجتماعي 
 SZA محبي  من  كنت  »لقد 

وكاتبة  كمغنية،  طويلة  لفترة 
عندما  وكفنانة  ومؤدية،  أغاني، 
 the other»على العمل  بدأنا 
أن  الواضح  من  كان   ،  »side
ما  بالضبط  هما  ورؤيتها  صوتها 
أتشرف  وأنا  األغنية،  حتتاجه 

بالتعاون معها يف هذا املجال«.
مقطع   SZA ونشرت  كما 
صفحتها  على  كليب  الفيديو  من 
أن تكون جزًءا  »تتشرف  وكتبت: 
 Trolls worldأغنية من 
ما  الكليب  حقق  وقد   ،»tour
بعد  4 ماليني مشاهدة  الـ  يقارب 

5 أيام على طرحه فقط.

عمرو دياب يهدي ألبوم 
»سهران« إلى روح فنان راحل

بعد أن اضطر لتأجيل حفله الذي 
كان مقررًا أن يقام يوم اجلمعة املاضي 
احلداد  حالة  بسبب  املنارة،  مركز  يف 
الرئيس  على  الدولة  أعلنتها  التي 
أحيا  مبارك،  حسني  محمد  األسبق 
بساحة  احلفل  دياب  عمرو  الهضبة 
التجمع  يف  للمؤمترات  املنارة  مركز 
اخلامس، واحتفل مع جمهوره بإطالق 
حفل  يف  »سهران«،  اجلديد  ألبومه 

حمل الفتة كامل العدد.
احلفل  خالل  الهضبة  وغنى 
وهي  اجلديد  ألبومه  أغاني  معظم 
»حلوة البدايات« التي بدأ بها احلفل، 
»سهران«،  بأغاني:  واستكمل 
بس«،  و«جامدة  و«مهرجان«، 
يفتكرني«،  و«هيعيش  و«جميلة«، 
يف  يوم  و«أول  دي«،  و«بالضحكة 
يف  و«مكانك  و«بحبه«،  البعد«، 
مانتي«،  و«زي  و«روح«،  قلبي«، 
التالت«،  و«يوم  مرايتها«،  و«قدام 

و«عم الطبيب«.

أطلقت الفنانة السورية رويدا عطية أغنيتها اجلديدة حتت عنوان »حدا 
يف  عطية  وأشارت  للرجل،  املرأة  خيانة  موضوع  فيها  تتناول  التي  تاني« 
تعود  أن  تريد  األغنية ألنها كانت  تقدمي هذه  اختارْت  أنها  إلى  حديثها 
بقوة الى الساحة الفنية، موضحة أن األغنية جريئة يف موضوعها الذي 
يف  قّدمْته  الذي  املوضوع  أن  إلى  مشيرة  املولى،  علي  الشاعر  كتبه 
مواقع  زمن  احلالي ويف  واقعًا يف عصرنا  أمرًا  أصبح لألسف  األغنية 
التواصل االجتماعي. كما أكدت أن الكليب اخلاص باألغنية برهن 
ليست ضّد  املبدأ  من حيث  أنها  إلى  الفتة  كممثلة،  قدراتها  عن 

خوض جتربة التمثيل.

رويدا عطية تغني عن الخيانة

كارول سماحة تكشف 
عن موعد طرح أغنيتها  

اجلمهور  تشويق  سماحة  كارول  اللبنانية  الفنانة  أكملت 
والتي  هعيش«،  »مش  عنوان  حتمل  التي  اجلديدة  ألغنيتها 
صورتها مؤخرًا يف باريس على طريقة الفيديو كليب مع املخرج 

والفنان اللبناني جاد شويري.
ونشرت سماحة عبر صفحتها اخلاصة على أحد مواقع 
التواصل االجتماعي صورة كتبت فيها بعض من كلمات 
األغنية التي تقول:«امتحان وسقطت يف وملوا الورق، جبنا 
كارت احترق، ناوي عيش عمري اللي جاي، على ورقة 

بيضا«.

عاصي الحالني يكشف عن أصوله غير اللبنانية
غير  أصوله  عن  بالكشف  متابعيه  احلالني  عاصي  اللبناني  الفنان  فاجأ 
اللبنانية، وهو ما جاء ردًا على سؤال عن سبب حبه الكبير للفلكلور العراقي، 

وإظهاره له يف عدد من أعماله. 
وقال احلالني يف مقابلة مع برنامج »هذا أنا«، الذي يعرض على قناة »أبو 
ظبي«، إنه قّدم يف بداية حياته الفنية يف أوائل التسعينيات اللون العراقي، 

وتعاون مع شعراء عراقيني وغنى اللهجة العراقية.
دفعه  الفضول  وأن  اللون،  هذا  يحب  منزل  نشأ يف  أنه  وأضاف 

إلى السؤال عن سبب ذلك، ليعرف أن عائلة احلالني تعود يف 
أصولها إلى العراق، وأنها انتقلت للعيش يف لبنان، ولفت إلى 
أن حبه للون العراقي قد يرتبط بعامل جيني، مع اإلشارة إلى 

أن التراث العراقي غني على مستوى الشعر واملوسيقى.
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المدير العام المس�ي

تويقر عبد العزيز
المدير التنفيذي مسؤول الن�ش
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الإدارة والتحرير:
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redaction@akhbarelwatane.net
الإشهار:

023 57 30 15

الإتصال بالوكالة الوطنية للن�ش والإشهار: 01 

شارع باستور - الجزائر
الهاتف: 28 71 73 021 -  64 16 71 021

الفاكس: 19 99 73 021 -  59 95 73 021

الطبع:

SIA الوسط

SIA الجنوب

ي تصل الجريدة 
الوثائق والصور ال�ت

ي حالة  لن ترد إىل أصحابها ح�ت �ف
ها عدم ن�ش

شاهدتها  التي  والبؤس  الفقر  مناطق  صور  مازالت 
عملي  خالل  اجلزائري  الشرق  من  متفّرقة  أنحاء  يف 
األغلفة  عن  املسؤولون  كلما حتدث  الصحفي، حتضرني 
السكن  ماليير  وعن  للتنمية  املرصودة  الضخمة  املالية 
االستثمارية  واملشاريع  احلضرّية،  والّتهيئة  الريفي، 
والفالحية، الزلت أذكر مالمح وتقاسيم وجه رجل رمبا 
كان يف اخلمسني آنذاك، واحلزن يعتصره والدمع متجّمد 
كان   2006 عام  من  ديسمبر  برد  يف  عينيه،  مآقي  يف 
العمل  من  جاء  ألنه  نظيفة  ليست  وثيابه  خفا،  يلبس 
إلى مقر اجلريدة حامال ملف السكن الريفي الذي طال 
من  بإقصائهم  معه  ومن  هو  تفاجأ  وقد  انتظاره،  أمد 
االستفادة بعد إعالن القائمة، انتقلت معهم إلى حيث 
لبلدية سيدي  تابع  اسمه عني شهود  مكان  يقطنون يف 
طعامها  تطهو  تزال  ما  كانت  عائالت  اكتشفت  عمار، 
احلالة  تلك  ولكن  هشة،  أكواخا  وتقطن  احلطب،  فوق 
املزرية لم تشفع لهم كي يستفيدوا من سكن ريفي بكل 

يسر وكرامة. 
احلياة  يف  املعاناة  صنوف  فكل  أبعد،  قرى  يف  أما   
مناظر  يف  تختصر  التي  املعاناة  تلك  موجودة،  اليومية 
بائسة ألطفال يقطعون عشرات الكيلومترات سيرا على 
األقدام كي يلتحقوا مبدارسهم، دون لباس جيد يقيهم برد 
الشتاء، ودون وجبات غداء ساخنة، بل إّن حبة البرتقال 
بلديات  قرى  يف  هنالك  عارمة...   بفرحة  يلتقطونها 
واليتي سكيكدة وجيجل،  قرى  احلدودية ويف  الطارف 
بطريق معّبدة وعيادة طبية  النفس  مينون  حيث مواطنون 
ومتوسطة وثانوية ألجل متدرس أبنائهم، السيما البنات 
منهن، ففي قرى بوطويل وتامخرت وتافرطاس، التابعة 
لبلدية أوالد رابح بوالية جيجل، مازالت الفتيات تتوّقفن 
عن الدراسة بعد نيل الشهادة االبتدائية أو شهادة التعليم 
األساسي بسبب مصاعب النقل اليومي إلى املؤسسات 
النقل  فوسيلة  معروف،  سيدي  بلدية  نحو  التربوية 
تلك  سكان  من  وأجياال  أجياال  رافقت  التي  الوحيدة 
واجلرارات،  اخلضر  نقل  شاحنات  هي  املنسّية  املناطق 
وإلى اليوم مازالت تلك القرى التي عانت الويالت خالل 
حرب التحرير، وعاشت الرعب والّترويع خالل سنوات 
اإلرهاب، تنتظر حقها من أموال التنمية الوطنية التي ال 
تطالها إال قليال، خاصة وأّنها تتبع بلدية فقيرة مبداخيل 
تعبيد  فبقّي حلم  مليون سنتيم،  املئة  تتجاوز  سنوية ال 
أبناء  يرافق  فرنسا،  شّقتها  التي  اجلبلّية  الطريق  تلك 
املنطقة ويحّفزهم للبقاء يف أراضيهم بعد أن نزح الكثير 

منهم إلى البلدات املجاورة أو إلى واليات أخرى. 
ضرورات  وغّياب  املناطق،  بتلك  الطرق  شق  فعدم 
يدفع  وغيرها،  ومحالت  وطبابة  متدرس  من  بها  احلياة 
بالناس إلى التفكير يف املغادرة ألجل مستقبل أبنائهم . 

 الفقر أيضا، لطاملا كان جاثما ومتربعا يف الضواحي 
تلك  عن  مناذجا  أنسى  لست  الكبيرة،  باملدن  احمليطة 
بوسدرة،  الصرول،  كأحياء  عنابة  والية  يف  التجمعات 
القرية والشعيبة بسيدي عمار، سيبوس، أول  القنطرة، 
الّتهميش  من  تعاني  التي  األحياء  من  وغيرها  ماي، 
حلول  إيجاد  وعدم  سكانها  مبعاناة  املسؤولني  والمباالة 
جذرية ملشكالتها، أو تلك املناطق التي أصبحت مرادفا 
للتجمعات العمرانية العشوائية التي لم يراعى يف وضعها 
استعجالية  حلول  مبثابة  كانت  ولكنها  مسبق،  تخطيط 
التي  واملصانع  الشركات  عمال  من  اآلالف  إلسكان 
كانت تستقطب اليد العاملة من مختلف واليات البالد، 
يف  أفضل  حياة  عن  بحثا  للنازحني  مالذا  أصبحت  ثم 
املدينة، ثم للباحثني عن األمن والطمأنينة خالل العشرية 
السوداء، لتغدّو اليوم جتمعات بشرية كبيرة لكنها تفتقر 
إلى اخلدمات واملرافق ولم تفلح السلطات احمللية املتعاقبة 
يف تطويرها وإحداث متنية حقيقية بها، مما جعل معدل 
آخر،  بعد  عاما  تزداد  الفقر  ونسبة  مرتفع،  بها  البطالة 
إضافة إلى ارتفاع معدالت اجلرمية مبختلف أنواعها أيضا.  
إّن األحزمة أو الضواحي التي حتيط باملدن بعد أن تشّكلت 
العقود  معّينة على مدى  واجتماعية  تاريخية  يف ظروف 
األخيرة، متثل حاليا عبئا كبيرا على التنمية احمللّية، وجتد 
اإلدارات احمللية، ممثلة يف البلديات خاصة، نفسها عاجزة 
أمام توفير حلول جذرية وسليمة ملشكالتها، فتلجأ هي 
على  أبقت  التي  الظرفية  واحللول  الّترقيع  إلى  األخرى 
هذه املناطق، مناطق ظّل مبفهوم الّتخلف الّتنموي وليس 
مبفهوم العزلة اجلغرافّية، فهي قريبة من عواصم الواليات 
أحد  أّنها  لنقل  أو  والتّنمية،  الّتحضر  يف  بعيدة  ولكّنها 
أهم ضحايا نهب املال العام وسوء التسيير والفساد الذي 
التنموية  واملشاريع  اخلطط  تنفيذ  من  البلديات  ميّكن  لم 
كما يجب.  وإن سقت أمثلة بتجمعات أعرفها فإّن كل 
الّتجمعات  هذه  من  تعاني  استثناء  دون  اليوم  الواليات 
التي نشأت يف الضواحي وعلى أطراف املدن، وتوّسعت 

عشوائيا دون تخطيط مسبق أو مخّططات عمرانية.
 بل إّن كثيرا منها شّوه الّنسيج العمراني للبلد وأحلق 
الّضرر بأراضي زراعية خصبة، لكّنها اليوم أصبحت أمرا 
واقعا وال مفر من تسوية وضعيتها بعد أن توّطن سكانها. 
والّتخلف  والّتهميش  الفقر  بأّن  االعتقاد  فإّن  ولذلك 
عن  جغرافيا  البعيدة  والقرى  املناطق  يف  فقط  موجود 
الواقع  من  مهمة  جلوانب  إغفال  فيه  الواليات،  عواصم 
فئات  ملطالب  وجتاهل  اجلزائريني،  ماليني  يعيشه  الذي 
املدينة وعيشها  رفاهية  لم تطل  أكبر، فئات  مبرارة  تشعر 
البعيدة  والقرى  الريف  عبق  منها  ضاع  أن  بعد  الرغيد 

املعزولة يف الطبيعة .
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بقلم : د. حسينة بوشيخ  	
أستاذة محاضرة بقسم علوم اإلعالم واالتصال جامعة باجي مختار عنابة 	

مناطق الظل  في الجزائر ..بين عزلة في أعالي الجبال وتهميش على أطراف المدن

ما أضيق العيش لوال فسحة األمل!
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رّدوا باالحتجاج أمس الُعمال 

 رزيـق يَتوّعُد الموظفيـن الّذين ال يحترمـوَن مواِقيـت الَعمــل
وقمع االقتصادية  للرقابة  العام  املدير  من  رزيق،كال  التجارة،كمال  وزير   راسل 

املوارد وتنظيمها،مدير  السوق  لضبط  العام  اخلارجية،املدير  للتجارة  العام  املدير   الغش، 
األنظمة ومدير  القانونية  والشؤون  التنظيم  العامة،مدير  والوسائل  املالية   البشرية،مدير 

.املعلوماتية بخصوص احترام أوقات العمل القانونية
 وأكّدت مراسلة وزير التجارة، التي تلقت »أخبار الوطن« نسخة عنها يوم أمس، على

القانونية طبًقا العمل  أوقات  باحترام  التجارة  لوزارة  املركزية  اإلدارة  التزام موظفي   ضرورة 
 لألحكام التنظيمية سارية املفعول يف هذا املجال. وأوضح البيان أن املوظفني ال يحترمون

.أوقات العمل رغم وضع نظام إثبات احلضور عن طريق آلة البصمات
 و شّدد البيان على العمال بضرورة إثبات احلضور عن طريق آلة البصمات خالل الفترة

 الصباحية من الساعة الثامنة 8.00 صباًحا إلى غاية الساعة التاسعة 9.00 على األكثر
 ويف الساعة 12.00 وكذا يف الساعة 13.00 على األكثر، ويف الفترة املسائية ابتداًء من

.»الساعة 16.30

والوسائل املالية  مدير  رزيق  كلف   كما 
الالزمة اإلجراءات  جميع  باتخاذ   العامة 
بصرامة، التعليمة  هذه  محتوى  تطبيق   قصد 
السماح  وذلك من خالل غلق األبواب وعدم 
األوقات. هذه  بعد  بالدخول   للموظفني 
 وتعهدت الوزارة باتخاذ اإلجراءات القانونية يف
.حق املوظفني الذين ال ميتثلون لهذه التعليمة

 من جهة أخرى، احتج عدد من العمال
انتظار يف  فور صدورها،  التعليمة  هذه   بسبب 

.مدى التزامهم بتطبيقها

عّمــــــار قــــردود

بلسان عبد العزيز تويقر 

ُكَرة الَفّساد

 يف ظِل تصعيِد االحتجاجات

ور االبتدائي  وزيُر الّتربية ُيراهن على امتصاِص َغضب أساتذة الطَّ

يطمئن :بلمهدي 

 نحَو إعداِد َنص قانونّي لَتجريِم
الُمعتديَن على األِئمة

 كشف وزير الشؤون الدينية واألوقاف © أن مصاحله تعمل على
 إعداد نص قانوني لتجرمي املعتدين على األئمة، كما أعطى الوزير

.توضيحات يف ملف السكن اخلاص باألئمة غير املستفيدين
أمس بلمهدي،  يوسف  واألوقاف  الدينية  الشؤون  وزير   أعلن 

الوزارة ستعمل أن  الوطنية،  لإلذاعة  به  أدلى  تصريح   الثالثاء، يف 
 على إعداد نص لتجرمي املعتدين على األئمة، حيث صرح قائال:
 »سيكون هناك تكفل بنص لتجرمي املعتدين على اإلمام«، مضيفا
املجالس إشراك  من خالل  لإلمام  توجيهي  دليل  إعداد  سيتم   أنه 
 العلمية عبر واليات الوطن وهو عبارة عن ميثاق شرف ألخالقيات

.املهنة. ويف هذا الصدد، أكد بلمهدي أن وزارة الشؤون الدينية قد فتحت قنوات احلوار مع األئمة
 ومن جهة أخرى، أوضح الوزير أن مصاحله على علم مبعاناة األئمة فيما يتعلق مبلف السكن، محددا عدد

 املتضررين بـ 7000 إمام يف حاجة إلى سكن، من بني 23 ألف موظف يف القطاع الديني، قائال: »نعمل على
 .»حل هذا املشكل وفق الفرص املتاحة

 أحمد بوكليوة

 أباَن َمساُر ُمحاكمِة امُلّتهِمني 
ياراِت  يف َقضّيِة َتركيِب السَّ
وَتويِل احَلملِة االنتخاِبّية 
للّرِئيس امَلخلوِع عبد العزيز 
بوتقليقة َعن َحجِم َفساٍد 
غيَر َمسبوٍق؛ فساٌد َغرَقت 

ِفيه ُمختَلُف ُمؤّسساِت 
ولِة الّتي َساَيرت »الِعصابَة  الدَّ

راِت  يف َسيطرِتها على ُمقدَّ
الِبالد امَلالّيِة، وأصبَحت 

َتتصّرُف فيها حسَب األهواِء؛ 
فُتجاِزي الَفاِسَد وتدفُع به 
إلى الَواِجَهة عبَر َمشاريَع 

َضخمٍة ُمّوَلة من اخَلزينِة 
بأرقاٍم َمُهولٍة. وُتقِصي كلَّ 

ُمخالٍف أو َرافٍض ألّن َيتحّوَل 
إلى أداٍة لَتحويِل األمواِل 

الُعمومّيِة نحَو ُوجَهاٍت أخَرى. 
إّن َكيفيَة جمِع أمواِل احَلملِة 

التي كاَن ُيديُرها الّسعيد 
َشقيُق امَلخلوِع من َخلِف 

ستاٍر لُتعطي صورًة ُمصّغرًة 
مِن الّذي ُيِكن دفُعه  عن الثَّ
للِعصابة؛ فأمواٌل بامَلاليير 
ُسِحب وأوِدَعت يف ِحساباٍت 
َشخصّيٍة دوَن َحسيٍب وال 
َرِقيب. و كرُة الَفساد التي 

كاَنت َتكُبر باستمراٍر وَتلتِهم 
ما َتبّقى من َحياٍء َلم َتكْن يف 
الَواِقع لتأَخَذ َحجَمها ذاَك، 
لوال الَقاِبلّية التي أظهَرتها 
َنات امُلجتَمع  ُمخَتلف ُمكوِّ

ر الذي  يِر يف َطريِق الشَّ للسَّ
َرسمُه بوتفليقة، وَرسمُه 

بعَدُه شقيُقه الّسعيد؛ طبقٌة 
ِسياسّيٌة وإدارٌة َسايرَتا هذا 
رَتاُه، وَجعال ِمنُه  سَق وأطَّ النَّ
ِنظاَم ُحكٍم قائٍم على َتوزيِع 

يِع؛  َفيكِفي أن َتستِمع إلى  الرِّ
ردِّ أحمد اويحيى الذي ال 
يعرُف أن بِحساِبه أكثَر من 
ثالثنَي ملياَر لَتعِرَف حجَم 
امَلأساِة، وِمثَله سالل الّذي 

أضاَع ما َتبّقى ِمن َماِء الَوجِه، 
واعترَف بأّنه ُمجّرُد وزيٍر أّول 

»ْنتاع ُحّمْص ولوبيا«. 
 هذا، دوَن احَلديِث عن 

ِرجاِل امَلال واألعماِل الّذين 
انَخرطوا ِبقوٍة يف َعملّيِة نهِب 
امَلال الَعام عبَر آلياٍت وأدواٍت 

ُهم َيعِرفوَن أّنها غيُر َمنطقّيٍة 
وغيُر َقانونّيٍة، واألكثر من 
ذلك غيُر أخالقّيٍة! لكّنهم 
انخَرطوا يف َنسٍق َيعتِمد 
هَب مبدًأ، ورغَم ذلك  النَّ
ى حداد »أّي واحٍد  َتدَّ

يشكُّ يف وَطنّيِته«؛ طبًعا، 
وطنيٌة ُتِطر َذهبا ومالييَر 
يناراِت.  من الّدوالرات والدِّ

لقد َتّدَث كثيٌر من الّذين 
َعرفوا بوتفليقة - عن ُقرٍب 

جِل  - وَقالوا إّن عقيدَة الرَّ
كانت َقائمًة على َتقريِب 

يِع من  الَفاسِدين من َمنابِع الرِّ
يطرِة َعليهم وإحكاِم  أجِل السَّ
الَقبضِة على َمفاِصل الّدولِة، 

ويبُدو أّنه - فعال - جنَح يف 
َذِلك جَناًحا َعِظيما. 

التعليم ألساتذة  املستقلة  الوطنية  للنقابة  العام  باألمني  الوطنية  التربية  وزير   التقى 
اللقاء طبعه إن  الوزير  وقال  النقابة.  بانشغاالت  املتعلقة  املواضيع  تناوال   االبتدائي، حيث 

.اإلنصات النشغاالت هذا الطور مهنيا وبيداغوجيا

 عمد وزير التربية الوطنية لتنظيم لقاء مع األمني العام للنقابة الوطنية املستقلة ألساتذة
 التعليم االبتدائي، أمس الثالثاء، حيث قال بيان صدر عن الوزارة الوصية إن اللقاء يندرج
الشركاء كافة  الوطنية مع  التربية  وزارة  برمجتها  التي  الثنائية  اللقاءات  إطار سلسة من   يف 
 االجتماعيني، حسب رزنامة متتد من 02 فيفري إلى 21 مارس اجلاري. وجرى خالل اللقاء
 تناول املواضيع املتعلقة بانشغاالت النقابة ذات الطابع التربوي والبيداغوجي واالجتماعي
 واملهني، بحسب البيان الذي أبرز أن االجتماع خلص إلى مجموعة من القرارات التي متس

 طور التعليم االبتدائي، وقد متثلت يف التركيز على حتسني التعليم، باعتماد أدوات التقومي
تكنولوجيا ودمج  احملفظة  وتخفيف  احملتوى،  جتويد  بإجراءات  مرفقة  البيداغوجية   واملعاجلة 

.اإلعالم واالتصال يف القسم، والعمل على حتسني ظروف عمل األستاذ

 وأكد محمد واجعوط، خالل اللقاء، أن الوزارة ستعمل مع الشركاء االجتماعيني على
 إعداد ما سماها خارطة طريق توافقية، التي من شأنها أن تضمن استقرار القطاع للتمكن

.من وضع إستراتيجية وطنية لتنفيذ مشروع النهوض بالتربية

 ويأتي اللقاء يف ظل التصعيد الذي عمدت إليه تنسيقية أساتذة االبتدائي بعدما عادت
 للتصعيد عبر اإلضراب، عقب إجهاض وقفتهم أمام ملحقة وزارة التربية الوطنية بالرويسو،
 أول أمس.                                                                               أحمد بوكليوة

 يف واليتي باتنة واملدية

 الجيــــــُش يـدمِّــُر 13
 مـخبــــأ  لإلرهــابييـن

 كشف بيان صدر أمس الثالثاء عن وزارة الدفاع الوطني عن تدمير 12 مخبأ
 لإلرهابيني، إثر عملية بحث ومتشيط نّفذها اجليش مبنطقة جبل أحمر خدو، ببلدية
 أريس يف والية باتنة. وذكر البيان أنه ُعثر داخل املخبأ على مواد غذائية وأفرشة،
مخبأ للجيش  أخرى  مفرزة  دمرت  فيما  الصنع.  تقليدية  قنابل   6 إلى   باإلضافة 
 للجماعات اإلرهابية وقنبلة تقليدية الصنع، وذلك خالل عملية البحث والتفتيش

.املتواصلة مبنطقة وادي عيواج يف والية املدية
 كما أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بتمنراست 15 شخصا، وضبطت

 6 مولدات كهربائية و03 مطارق ضغط وجهاز كشف عن املعادن، باإلضافة إلى
 مركبتني رباعيتي الدفع وبندقية صيد. فيما ضبطت عناصر الدرك الوطني باملعاملة،
من طلقة  و579  يدويتني  وقنبلتني  آليني  مسدسني  اجلزائر)ن.ع.1(،  والية   يف 

 .مختلف العيارات
 من جهة أخرى، أوقفت مفرزة مشتركة للجيش الوطني الشعبي بغليزان تاجر

فيما سياحية،  ومركبة  املعالج  الكيف  من  كيلوغرامات   3,3 وحجزت   مخدرات 
.أوقف عناصر الدرك الوطني 3 جتار مخدرات بحوزتهم 570 قرصا مهلوسا ببسكرة

 رحمة عمار

الوزيُر األسَبق يحيى ِقيدوم
 فــــي ِذّمــــة اهلل 

 انتقل إلى رحمة اهلل، أمس الثالثاء، باجلزائر العاصمة، الوزير األسبق يحيى قيدوم، عن عمر ناهز 79 سنة
.إثر مرض عضال ألّم به، حسب ما علم لدى أقاربه

 وكان املرحوم الذي ينحدر من والية قسنطينة، وهو بروفيسور مختص يف طب العظام، قد تقلد عدة مسؤوليات
 من بينها وزيرا للصحة والسكان بني سنتي 1995 و1999، ثم وزيرا للشباب والرياضة بني سنتي 2005 و2006،

 .كما كان املرحوم عضوا قياديا يف حزب التجمع الوطني الدميقراطي

هذا، وستشيع جنازة الفقيد اليوم بعد صالة الظهر مبسقط رأسه يف قسنطينة.                                  وأج
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