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02
َجميُع املصابنَي من عائلٍة واحدة

 ارتفـاُع عـدد اإلصـابـاِت
 بكورونـا إلـى 17 حالًة

الَوكيُل الَقضائي يكشُف يف ُمحاكمة املّتهِمني يف ِملّف السيارات
عرباوي أخَذ 8000 مليار سنتيم من اخَلزينة. 

 معزوز استولى على 3979 ملياَر سنتيم. 
 بايري استحوَذ على 1360 ملياَر سنتم.

05
برج بوعريرج

 رئــــيُس بلديــــة 
»خليل« رهَن الَحبس

08
الوادي

 الّزوابُع الّرملّيِة تحرُم
كــاَن الَكهربــــاَء السُّ

05
النعامة

 الّتجارُب الّنووّية الِفرنسّية..
 المــأســاُة ُمـسـتمــــــّرة!

02

12
  أكُسوح وَكابري لتدعيِم الَعارضةأكُسوح وَكابري لتدعيِم الَعارضة
الَفنّيــــة التحـــاد الَعـــاصمةالَفنّيــــة التحـــاد الَعـــاصمة

2 مليار دوالر سنوًيا فاتورة استيراد الّدواء باجلزائر تقّدر بنحِو  

04
 تحركاٌت في الَبرلمان لبعِث طريق »جن جن- الَعلمة «

امَلشروع شِهَد تعثَر اإلجناِز وتأخرًا فاَق أربَع سنوات

أّكَد الّنائب باملجلس الشعبي الوطني عن والية سطيف، فريدة غمرة، مؤخًرا، أن وزارة النقل واألشغال الُعمومّية، قد وعدت بإعادة بعث 
ار »جن جن – العلمة«، واستكمال األشغال به باعتبار أن هذا املشروع يعُد أولويَة القطاع. مشروِع َمنفذ الّطريق السيَّ

زغدود يشرُع يف حتضيراِته ملباراة »الباك«زغدود يشرُع يف حتضيراِته ملباراة »الباك«

وّقع املدرب منير زغدود على عقود إشرافه على تدريب 
نادي احتاد العاصمة، أول أمس، خلًفا لبالل دزيري، 
الذي استقال من منصبه عقب اخلسارة يف الداربي 

العاصمي أمام مولودية اجلزائر، بنتيجة )0-1.(.

ســّرٌي ِجــدا
     عندَما كان عبد العزيز بوتفليقة يرغُب يف 
رشح للعهدِة األولى، بعد عودته من اخلليج،  التَّ

ما بني مرحٍب وُمشكك ومعارض وُمنبِطح، 
سألت عنه الطاهر وطار ببراءِة ذئِب الَبوادي. 

ف تلَك االبتسامة امَلاكرة  فرّد علّي وهو يؤلِّ
التي عادة ما تدّل على موقف ِسلبيٍّ ال يريُد 
أن يتعرَض له بالتفصيل؛ ومّما قاَله بإيجاز: 

»التقيُت به أّوَل مرٍة يف قصر املرادية مع هواري 
بومدين، وكان وزيرا للخارجية يطمُح يف أن 
يكوَن نائبا له بإحلاح شديٍد رغبًة منه يف 

َتوُقٍع يضمن استمرارّيَته يف احلكومة.

بقلم : د  السعيد بوطاجني 	23

َمافيـا الـّدواء تـرهـــنَمافيـا الـّدواء تـرهـــن
 صحــة الجـزائـرييـن! صحــة الجـزائـرييـن!

للمواِد  الوطنّية  الوكالُة   بلعمبري: 
الّدواء سوِق  انتعاَش  ُتعيق  الصيدالنية 

 بركاني: بارونات االستيراد 
الَقرار َمراكز ُصنع   َتضغُط على 
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أخبار السياسة
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اليوم الرابع من محاكمة املتهمني يف ملف تركيب السيارات
مرافعُة الَوكيل القضائي للخزينة الُعمومية

-   حسان عرباوي وأحمد معزوز وبايري استفادوا من قطع أراٍض بطرق غير شرعية.
-   املتهمون قاموا مبراسالت غرضها احلصول على مزايا.

1300 مليار إضافة إلى العقارات إلى جانب املتعاملني عزوز وعرباوي وحداد. بايري استنزف 
8000 مليار سنتيم و3979 مليار سنتيم أخذها معزوز. -   عرباوي أخذ 

=========================

رجل األعمال التركي صاحب شركة أمين أوتو :
20 سنة وساّلل عّطل مشاريعي« »أستثمُر يف اجلزائِر منذ 

أعمال  برقم  السيارات  20 سنة، يف استيراد  أوتو«: أستثمر يف اجلزائر منذ  مدير شركة »أمني 
 84 لدينا  باملائة،   30 بـ  ونحن  70باملائة  بـ  يساھم  اجلزائري  الشريك  دينار،  مليار   35 بلغ 

الوطن. متعامال و1800 عامل عبر 
مدير شركة »أمني أوتو«: سالل من عطل مشاريعي ورفض املوافقة.

========================

ِني وطلَب مني 15 مليارا عشايبو: بوشوارب ابتزَّ
الفار  الصناعة  لوزير  اتهامات  األربعاء،  أمس  عشايبو،  الرحمان  عبد  األعمال  رجل  عبد  وجه 

القاضي كضحية وطرف مدني. عبد السالم بوشوارب، خالل استجوابه من طرف 
السيارات،  تركيب  قطاع  وأنا أشتغل يف  42 سنة  القاضي مدة  الرحمان عشايبو: سيدي  عبد 
شركاتي جمدت بسبب االستيراد، والوزير األول عبد املالك سالل اعترف لي بأنه لم يستطع 
لبوشوارب«،  مقدرتش  غالب  لي:«اهلل  قال  العبارة  وبصريح  بوشوارب،  الصناعة  وزير  مواجهة 

مليارا.  40 قيمتها  تكبدت خسائر  بوشوارب وسياسته  الوزير األسبق  وبسبب 
فعلت؟ وماذا  القاضي: 

يرد  لم  بوشوارب  الوزير  حتى  معلقا،  تركت  بالرفض  وثيقة  أي  لي  تقدمي  يتم  لم  عشايبو: 
وأقفلت كل األبواب ولم أجد أين أذهب. 

االعتماد. البداية وحرمني من  منذ  أوقفني  بوشوارب  القاضي  عشايبو: سيدي 
أكثر؟ القاضي وضح 

عشايبو: لقد قام مبنح دفاتر الشروط للجميع إال نحن مت إقصاؤنا، والوزير الوحيد الذي تلقيت 
منه الرد هو سالل.

العدالة ألنني ظلمت كثيرا. أمام  اليوم جد مسرور ألني  أنا  عشايبو: 
القاضي هل منح لك دفتر شروط جديد أم ال؟

عشايبو: لم مينح لي أي شيء
القاضي هل هم من أرادوا أن توقع معهم االتفاقية؟

عشايبو:»فورد« يقدمون عقد غير متجدد أما بوشوارب قدم لنا عقد متجدد كل ثالث سنوات 
نتخوف. يجعلنا  األمر  وهذا 

مليارا.  15 ابتزني وطلب مني  بوشوارب  عشايبو: 
مقراوي  السيدة  عامني  وبعد  سنتيم،  ماليير  بــ10  »إسوزي«  شركة  أنشأنا  عشايبو: 

أن بوشوارب رفض منحك االعتماد. امللف كامل غير  أن  استقبلتني وأخبرتني 
أنه ملكية خاصة الديوان على أساس  عشايبو: بوشوارب كان يسير 

و.ك

عمر ربراب: 
ُنسيِّر عالمة »هيونداي« بالجزائر منذ 20 سنة وبوشوارب عّطل َنشاطنا

بتصريحاته  عمر  ربراب  الضحية  األربعاء،  أمس  العاصمة،  قضاء  ملجلس  العام  النائب  واجه 
معزوز  منهم  املتعاملني  من  عددا  إن  فيها  قال  والتي  العليا،  للمحكمة  احملقق  املستشار  أمام 

العالمات. للحصول على  قدموا رشاوى  وطحكوت 
الضحية: العام طرح األسئلة على  النائب  ليتولى  التصريحات  تلك  ربراب  نفى 

الصناعة؟ لوزارة  العام : متى قدمت طلبك  النائب 
ربراب: منذ 1998 ونحن املوزعون احلصريون لعالمة هيونداي وبعد توقيف استيراد السيارات 

قبلنا. املودع من  امللف  يقبلوا  لم 
النائب العام :يف عهد أي وزير؟

املجمع،  نشاطات  وتعطيل  جتميد  مت  السالم  عبد  بوشوارب  الصناعة  وزير  عهد  يف  ربراب: 
حيث تنقلت شخصيا للوزارة ورفض استقبالي حتى من الباب. وأكدت الشاهدة التي تشتغل 

وفقط.  امللفات  دراسة  مهمتهم  أن  الصناعة  بوزارة  التقنية  اللجنة  كعضو 
االستثناءات  من  بعدد  السماح  ومت  جديدا  كان  السيارات  تركيب  قطاع  أن  شرحت  الشاهدة 

النشاط. وتأطير  لتنظيم  قانونية، ولكن ذلك كان حتمية  ولو كانت غير  حتى 
وليد ك.

محاكمة الناشط السياسي كرمي طابو
ُس الِوحدَة الوطنّية وضّد الُعنف واألفكار االنفصالّية أنا أقدِّ

طابو  كرمي  محاكمة  جلسة  بالعاصمة،  امحمد  سيدي  مبحكمة  األربعاء،  أمس  افتتحت، 
معنويات  »إضعاف  بتهمة  املتابع  واالجتماعي  الدميقراطي  االحتاد  باسم حزب  الرسمي  الناطق 

منشوراته«. عبر  العنف  على  والتحريض  الوطنية«  بالوحدة  و«املساس  اجليش« 
بدايُة استجواب كرمي طابو

هيئة  دفوعات  للمداولة يف  اجللسة  وترفع  الدستورية،  عدم  دفوعات  قبول  ترفض  القاضية     -
الدستورية. بعدم  الدفاع 

100 محاٍم تأسسوا  والزغاريد، وأكثر من  التصفقيات  -    كرمي طابو دخل قاعة احملاكمة حتت 
من  كبيرة  أعداد  امحمد  سيدي  محكمة  محيط  شهد  فيما  السياسي،  الناشط  عن  للدفاع 

املواطنني.
-   القاضية تقرر نقل احملاكمة إلى قاعة أكبر لتبدأ احملاكمة.

-    كرمي طابو يتوقف عن الرد ويقول للقاضية: »أريد سماع اآلذان ألنني لم أسمعه منذ مدة«.
على  وهو  يوميا  ساعة   20 ويقضي  القليعة  بسجن  تامة  عزلة  يف  كان  أنه  إلى  يشير  طابو     -

انفراد وكان يف ظروف كارثية.
يومًا،  عليه  أحرض  ولم  السياسي،  نضالي  يف  العنف  استعمال  عدم  »تعلمت  طابو:      -
2001 حني شهدت منطقة القبائل أعمال العنف كنت مع غيري نرفض ذلك، وأمام  حتى يف 
منطقة  بدون  جزائر  فال  الوطنية  الوحدة  على  احلفاظ  مع  أيضا  أنا  كنت  االنفصالية  األفكار 

بدون جزائر«. القبائل  منطقة  القبائل وال 
-     طابو: »أريد من وزير العدل أن يفتح حتقيقا فيما تعرضت له خالل التحقيق«.

أن  العدالة  أرشيف  يرى يف  عندما  سنوات   7 عمره  الذي  ابني  سأقابل  »كيف  طابو:       -
والده مت توقيفه بتهم املساس بالوحدة الوطنية«. ليضيف:«هذا األمر جرحني كثيرًا، أنا أقدس 

الوطنية هي قضية عائلية«. الوطنية، ولدي أقارب يف كل ربوع الوطن والوحدة  الوحدة 
وليد ك.

بوقادوم،  اخلارجية صبري  الشؤون  وزير  أّكد 
سياسة  لها  ليس  اجلزائر  أن  األربعاء،  أمس 
عدوانية ضد أي دولة من دول اجلوار، فيما 

البحرية. احلدود  ترسيم  يخص 
 وأورد بوقادوم، يف ندوة صحفية نشطها مع 
سلمية،  دولة  اجلزائر  أن  اإلسبانية  نظيرته 
بني  مشاكل  وجود  عن  ترويجه  مت  ما  وكل 
اجلزائر وإسبانيا حول ترسيم احلدود كذب. 

اتخذته  الذي  القرار  أن  الوزير  وأضاف 
احلدود  أن  إلى  يشير  سنتني  قبل  السلطة 
من  رّوج  وما  مفاوضات،  بعد  ترسيمها  يتم 
أخبار حول وجود مشاكل يف هذا اخلصوص 
بوقادوم أن معاهدة  له أهداف أخرى. وتابع 
إلى  حدود  برسم  للدول  احلق  تعطي  البحار 
املسافة  200 عقدة بحرية، ويف حال كانت 
ضيقة، فاملعاهدة تعطي حق املفاوضات بني 

البلدين.
ومن جهتها، أكدت وزيرة الشؤون اخلارجية 
اجلزائر  أن  غونزليساليا«  »أرشنا  اإلسبانية 
يخص  فيما  باملائة  مئة  متفقتان  وإسبانيا 
خالف  وجود  حال  ويف  احلدود،  قضية 

مفاوضات حلله. هناك  ستكون 
و.ك

والتعاون  األوروبي  واالحتاد  اخلارجية  للشؤون  اإلسبانية  الوزيرة  صرحت 
اإلسباني  احلكومة  رئيس  بأن  األربعاء،  أمس  غونزليساليا«،  »أرشنا 
ندوة  يف  الوزيرة  وأوضحت  املقبل.  أفريل  اجلزائر  سيزور  سانشيز«  »بيدرو 

الزيارة ستكون مهمة  صحفية نشطتها مع وزير اخلارجية صبري بوقادوم أن 
العالقات اجلزائرية اإلسبانية من جديد. إلعادة رسم خريطة 

و.ك

إلى  بفيروس كورونا  املؤكدة  يوم أمس، حاالت اإلصابات  ارتفعت، 
17 حالة يف اجلزائر، بحسب بيان لوزارة الصحة.

لفيروس  مؤكدة  جديدة  حاالت   9 تسجيل  أمس  مت  إنه  الوزارة  وقال 
العدد  بذلك  ليرتفع  نفسها  العائلة  من   ،)NCorn V( كورونا 
أن  الوزارة  وأوضحت  مؤكدة.  حالة   17 إلى  لإلصابة  اإلجمالي 
“التحقيق الوبائي ما زال مستمرا ملعرفة وحتديد هوية كل األشخاص 

املقيمني بفرنسا”. وابنته  الرعية اجلزائري  الذين كانوا يف اتصال مع 
من  بالغ  جزائري  رعية  من  انتقلت  قد  الفيروس  عدوى  أن  يذكر 
اجلزائر من  أقاما يف  واللذين  بفرنسا،  املقيمني  وابنته  83 سنة  العمر 
البليدة، واللذين تأكدت  21 فيفري املنصرم مع أسرتهما يف  14 إلى 

21 فيفري. إلى فرنسا يف  بفيروس كورونا بعد عودتهما  إصابتهما 
ق.و

واصلت املصالح االستشفائية املختصة يف البليدة حتقيقاتها الوبائية 
فيروس  بأعراض  إصابتها  يف  يشتبه  جديدة  حاالت  عن  للكشف 

45 حالة مشبوهة إلى غاية يوم أمس. كورونا، والتي بلغت رقم 
و حسب مدير مستشفى بوفاريك رضا دغبوش، ويف تصريحه أدلى 
األمراض  مصلحة  غادرت  حالة   12 فإن  الوطن«،  »أخبار  لـ  به 
بعد  الطالبات،  من  غالبيتها  املاضية،  ساعة   24 الـ  يف  الوبائية 
فيروس،  أنها غير حاملة ألي  باستور  املخبرية ملعهد  النتائج  إثبات 

مشيرا إلى أنه ويف ظل التحقيقات التي باشروها مع محيط العائلة 
الطبي  احلجر  حتت  وضعها  مت  أخرى  حالة   13 إحضار  مت  املصابة 
بالعاصمة،  باستور  ملعهد  وإرسالها  الطبية  للتحاليل  إلخضاعهم 
واملراقبة  الصحي  احلجر  يف  حالة   31 تزال  ما  بينما  وقائي  كإجراء 

الطبية. التحاليل  نتائج  انتظار صدور  الطبية يف 
عبدالناصر حمودة

وزير الشؤون اخلارجية صبري بوقادوم:

الجزائُر وإسبانيا ُمّتِفقتان تماًما 
فيـمــا يخـــــصُّ الحــــــدود 

الهجرة، مكافحة اإلرهاب..  والطاقة ضمن األجندة
رئيُس الحكومِة اإلسباني يحلُّ بالجزائر أفريل الُمقبل

املصابني من عائلة واحدة جميع 
ارتفـاُع عدِد اإلصابات بكورونا إلى 17 حالًة مؤّكـدة 

)NCorn V( 12 شخصا ثبَت عدم إصابتهم بـ  فيما غادر 
فــــحـُص 45 حــالًة مشتبــــٌه فيـهــا بالبـليــــدة



عمار  قردود
لكّنه يف الوقت نفسه أطلق النار على الوكالة 
الوطنية للمواد الصيدالنية، واعتبر دورها ُمعيًقا يف 
اليوم  2008 وحتى  وأنه منذ  الدواء  مجال سوق 
املنتجة  الشركات  خاص  بشكل  تعرقل  كانت 

لألدوية بالبالد.
و أوضح بلعمبري أنه بسبب الوكالة الوطنية 
للمواد الصيدالنية بقي االكتفاء الذاتي يف مجال 
األدوية وطنًيا ثابتا يف حدود 50 باملائة إلى أواخر 
2017، رغم أن احلكومة كانت قد أعلنت أنه يف 
سنة 2019 سيتم رفع نسبة االكتفاء الذاتي إلى 
 - لألسف   – يحدث  لم  ذلك  باملائة،لكن   70
بسبب جملة من املُعيقات، على رأسها التسويق 
وقفت  التي  البيروقراطية  اإلدارية  واإلجراءات 

حاجًزا يف وجه تطوير سوق الدواء محلًيا.
الذي  امللحوظ  بالتذبذب  يتعلق  وفيما 
أوضح  باجلزائر،  األدوية  سوق  يف  تسجيله  مت 
باجلزائر  األدوية  مستوردي  عدد  أن  املتحدث 
يتراوح بني 60 و70، معتبرا أن هناك من أثبت 
برامج  احترامه  خالل  من  واالحترافية  املهنية 
برهنت  أخرى  مجموعة  توجد  فيما  االستيراد 
اجلزائر  يف  السوق  تذبذب  سبب  هي  بأنها 
معروفون.  مستوردون  وهم  عديدة،  ولسنوات 
وأضاف املتحدث يقول: » ونتمنى أن تكون هناك 
إجراءات صارمة لكي ال يبقى يف امليدان إال من 

يعمل مبسؤولية واحترافية«.
الوصية كي  الوزارة  »نطالب  يقول:  أردف  و 
يحظى  من  لكل  واملتابعة  الرقابة  آليات  ل  تَفعِّ
ببرنامج لالستيراد من أجل الوقوف على كميات 
حلول  إيجاد  أجل  ومن  االستيراد،  ووتيرة 
استعجالية يف حال وجود خلل قد يؤدي إلى ندرة 
الدواء يف السوق اجلزائرية، والذي قد يستلزم سنة 
أو سنتني من أجل العودة إلى االستقرار والوفرة.

يف  يتسبب  آخر  عامل  إلى  بلعمبري  وأشار 
والذي  اجلزائرية،  السوق  يف  األدوية  بعض  ندرة 
الوطنيني  املنتجني  بعض  إعالن  إلى  يرجع 
كانت  التي  األدوية  بعض  إلنتاج  شروعهمفي 
ستستورد يف 2018 وتأخرهم يف تطبيق برامجهم، 
األمر الذي قابله تسرع يف إلغاء عمليات استيراد 
الذي  احمللي  املنتج  توفير  قبل  األدوية  تلك 

يعوضها.
للصناعة  جيدة  بوادر  هناك  أن  كشف  و 

الصيدالنية من خالل عقود شراكة أجرتها مخابر 
التفكير  يف  والشروع  للبحث  جامعات  مع  وطنية 
املنتوج  إن  حيث  األولية«،  املواد  إنتاج  يف  جدًيا 
الوطني من الصناعات الصيدالنية قفز من 15 إلى 

60 باملائة يف العشرين سنة األخيرة.
تقليص  يستحيل  أنه  بلعمبري  أوضح  و 
من  أقل  إلى  األدوية  من  اجلزائر  واردات  فاتورة 
ملياري دوالر سنوًيا على املدى املتوسط، يف ظل 
الظروف الراهنة املتسمة يف وجود فوضى كبيرة يف 
ثقة  استعادة  ضرورة  على  وأكد  األدوية،  سوق 

املواطن يف األدوية املصنعة محلًيا.
منحت  الصحة  وزارة  أن  بلعمبري   وأوضح 
الترخيص لـ 121 مشروًعا استثمارًيا يف الصناعة 
 90 يزال  ما  2016،لكن  حتى  الصيدالنية 
ُينتظر  وكان  اليوم،  بعد حتى  غير جاهز  مشروعا 
بها  األشغال  تشرف  إنتاج  وحدة   140 استالم 
اإلنتاجية  الوحدات  إلى  تضاف  نهايتها،  على 
مردوديتها،  حتسني  على  تعمل  والتي  املوجودة 
احلاجيات  من  باملائة   50 حالًيا  تغطي  حيث 

الوطنية من األدوية.

البيروقراطيُة تعرِقل تصديَر المواِد 
الّصيدالنية 

مرحلة  يف  الدخول  بلعمبري   واستبعد 
تشبع إذا ما باشرت الوحدات اإلنتاجية الـ 140 
واحدة  عالمة  أنتجت  ما  إذا  خاصة  العمل، 
عدة  اإلنتاج  مرحلة  تسبق  حيث  األدوية،  من 
القائمني  أن  موضحا  بالتنظيم،  تتعلق  مراحل 
تصدير  إلى  يطمحون  الصيدالنية  الصناعة  على 
وهو  واإلفريقية،  العربية  األسواق  نحو  الفائض 
والبيروقراطية،  العراقيل اإلدارية  فعلًيا رغم  ما مت 
مثل ما حدث ملصنع مختص يف صناعة القفازات 
الطبية بأوالد قاسم بعني مليلة، الذي لم يستطع 
اآلن  حتى  منتجاته  إحدى  وتصدير  تسويق 
ألسباب واهية، والشيء نفسه بالنسبة ملنتج أدوية 
بالطارف، إذ إنه لم يستطع – هو اآلخر - تسويق 
52 دواء حتى اللحظة بسبب البيروقراطية.وأّكد 
املواد  إنتاج  يف  االستثمار  ضرورة  على  بلعمبري 
األولية وهذا لن يتأتى - بحسب بلعمبري - إال 
التحدي  برفع عدة حواجز وعقبات تعترض هذا 

وأولها التكوين.
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فاتورة استيراد الّدواء بالجزائر تقدر بنحو 2 مليار دوالر سنوًيا

واء مـا تـزاُل تتحــّكُم َمافيــــا الـدَّ
 فــــي ِصحــــــة الَجزائــــريين

عمار  قردود 
وأكد الوزير، خالل حلوله ضيًفا على القناة 
سوَق  ساد  الذي  التعتيم  أن  الثالثة،  اإلذاعية 
األدوية كان يصب يف مصلحة بعض األطراف، 
القرار  صنع  يف  سلطتهم  لهم  أتاحت  الذين   «
الصحة  حماية  حساب  على  السوق،  توجيه 

العامة ومصالح الدولة اجلزائرية«.
و يف 2017،كشف وزير الصحة - آنذاك - 
به بعض  تقوم  املالك بوضياف عن مخطط  عبد 
الوطني  املنتوج  لضرب  األدوية  استيراد  بارونات 
التي  السياسة  بعد  الصيدالنية  الصناعات  من 
الوطني  اإلنتاج  تشجيع  يف  الدولة  انتهجتها 
املجدية،  غير  االستيراد  فواتير  من  والتقليل 
قدرتها  اجلزائر  أثبتت  التي  األدوية  أنواع  خاصة 

على تصنيعها محلًيا.
األدوية  من  التغطية  إن  بوضياف  قال 
وال  الوطني  الصعيد  على  باملائة   96 تتجاوز 
استيراد  أعباء  لتحمل  العمومية  للخزينة  حاجة 
أدوية نستطيع تصنيعها. ويف الوقت نفسه، نفى 
الوزير أن تصل الندرة إلى حد تهديد حياة بعض 
الكثير  له  يروج  املزمنة مثلما  أصحاب األمراض 

من بارونات االستيراد.
وإصالح  والسكان  الصحة  وزير  أكد  فيما 
سبتمبر  يف  ميراوي  محمد  السابق  املستشفيات 
لم  الدواء  لسوق  اإلجمالية  الفاتورة  أن   2019
املمتدة  الفترة  خالل  باملائة   3 بنسبة  إال  ترتفع 
اجلزائر  أن  الوزير  وأردف   .2014-2018 بني 
استطاعت، خالل الفترة ذاتها، تخفيض فاتورة 

االستيراد بنسبة 27باملائة وذلك بفضل تشجيع 
خالل  ارتفعت  التي  الوطنية  الدوائية  الصناعة 
52باملائة.  بنسبة  األخيرة  اخلمسة  السنوات 
وتطرق ميراوي يف كلمته إلى مختلف التجهيزات 
التي بادرت بها احلكومة من أجل دفع الصناعة 
الوطنية، موضًحا أن كل املؤشرات احملققة بفضل 
قاعدة صناعية صيدالنية متثلها 92 وحدة إنتاج 
اإلجناز.  قيد  مشروعا  و244  نشاط،  حالة  يف 
االستقاللية  حتقيق  أن  ميراوي  محمد  وأضاف 
يف مجال الصناعة الصيدالنية بات هدًفا سيادًيا 
إستراتيجية  اعتماد  مت  وعليه  بامتياز،  للجزائر 
وكل  لألدوية  الدائمة  الوفرة  لضمان  وطنية 
األولى  مقاربتني  على  تقوم  الطبية،  املستلزمات 
تعمل على تشجيع املنتج احمللي وحمايته والثانية 

ملتعاملي  الوطني  االحتاد  رئيس  كشف 
الصيدلة والناطق باسم االحتادية اجلزائرية لألدوية 
لــ«أخبار  تصريح  يف  كرار،  الواحد  عبد  الدكتور 
الوطن«، أن املنتجني اجلزائريني يصنعون ما قيمته 
2 مليار دوالر سنوًيا من األدوية، وهو مؤشر على 
تطور الصناعة الصيدالنية احمللية التي ستشرع يف 

إنتاج أدوية عالج السرطان بداية من 2020.

يستهلكون  اجلزائريني  أن  املتحدث  وأوضح 
من  محلًيا  ُتصنَّع  دواء  علبة  مليون   420 سنوًيا 
مجموع 730 مليون علبة يتم إنتاجها، ما يوحي 
بأن املنتوج احمللي ميتاز بنوعية عالية ولو كان األمر 
غير ذلك لتم تسجيل مشاكل وتعقيدات صحية 

لدى املرضى.
وأشار املتحدث إلى وجود 90 مصنًعا محلًيا 

إجناز  انتظار  يف  األدوية،  أصناف  مختلف  ينتج 
منتجا   150 لـ  االعتماد  منح  بعد  أخرى  مصانع 
من وزارة الصحة والسكان وإصالح املستشفيات، 
للدواء  احلماية  توفير  يف  احلكومة  بدور  مشيًدا 
املصنع محلًيا من خالل تقليص استيراد مختلف 
أنواع األدوية، ما سمح بتغطية احتياجات السوق 

الوطنية بنسبة 50 باملائة.         عمار قردود

والشركات  املخابر   - تزال  وما   - قادت 
من  شعواء  حمالت  لألدوية  املُصنِّعة  األجنبية 
أجل عدم االعتراف بالدواء »اجلنيس« أو املكافئ 
على  وعملت  محلًيا،  املصنوع  باألصلي  الشبيه 
الدواء  سوق  يتشكل  حيث  سمعته،  تشويه 
مكلفة  مؤسسة  و20  منتًجا   60 من  باجلزائر 
احلالي  اإلنتاج  أن  كما  موزًعا،  و560  بالتعليب 
»اجلنيسة«،  األدوية  من  باملائة   80 بلغ  لألدوية 

وفق بلعمبري.
و رغم أن الدواء »اجلنيس« ميلك مواصفات 

العمل  آليات  غرار  على  نفسها،  األصلي  الدواء 
واالستعمال واجلرعة والتأثير إال أنه أقل تكلفة، 
غير أن البعض يرى فيه ضعف »الفعالية«، األمر 
الذي جعل مجموع املواطنني الذين هم يف حاجة 

إلى العالج يقبلون عليه.
يف املقابل، كشف عدد من الصيادلة وحتى 
عن  الوطن«،  »أخبار  مع  حديثهم  يف  األطباء، 
التي  اخلاصة  األدوية  مخابر  من  عدد  جتاوزات 
لترويج  الصيدليات  وبني  بينها  وسيطا  جعلت 
من  معينة  نسبة  منح  طريق  عن  وذلك  أدويتها 

مقابل  الصيدليات  ألصحاب  »مجانا«  األدوية 
هذا  يف   - مبرزين  معها،  األخيرة  هذه  تعامل 
الدواء  رواج  تشجع  احلكومة  أن   - السياق 
األساسية  الوسائل  من  يعتبر  ألنه  »اجلنيس« 
األدوية  تطبيقها من أجل تخفيض سعر  التي مت 
املواطنني عليها واملساهمة يف تقليص  إقبال  ورفع 
فاتورة االستيراد بحكم أن اجلزائر شرعت يف إنتاج 

الدواء »اجلنيس« يف 1982.
عمار قردود

اجلزائريني  األطباء  عمادة  رئيس  أما   `
تصريح  يف   - اعتبر  فقد  بركاني،  بقاط  الدكتور 
القدرة على  الوطن« - أن اجلزائر لديها  لــ«أخبار 
إنتاج األدوية احليوية بنسبة 80 باملائة، وأن ذلك 
سيسمح لها مستقباًل وحتديًدا على املدى القريب 
مليار   2 من  أقل  إلى  االستيراد  فاتورة  بتقليص 
دوالر سنوًيا، رغم انعدام ثقة املريض واملستهلك 
اجلزائري باألدوية املنتجة محلًيا وتفضيله األدوية 
املستوردة التي تعود عليها منذ عقود، مؤكدا على 
املواطن  ثقة  واستعادة  الذهنية  هذه  تغيير  ضرورة 
وقدرات  حتسيسية  حمالت  خالل  من  اجلزائري 
تسويقية هائلة من طرف املنتجني، واالعتماد أكثر 
على املخبر الوطني ملراقبة املواد الصيدالنية الذي 
 300 ويوظف  ُيكّون  حيث  دولية،  مرجعية  يعد 

خبير ذي مستوى عاٍل.
أسماهم  من  على  النار  بركاني  أطلق  و 
اتهمهم  الذين  األدوية«،  استيراد  بــ«بارونات 
بالتورط يف الطعن يف فعالية الدواء املصّنع محلًيا 

فاتورة  تقليص  عدم  وبالتالي  سمعته،  وتشويه 
مليار   2 سنوًيا  تستنزف  التي  األدوية  استيراد 

دوالر من خزينة الدولة.
تكمن   – بركاني  بحسب   - املشكلة  لكن 
يف أن املواد اخلام أو األولية تكون غالًبا مستوردة، 
ألنه  الدواء  سعر  يف  التحكم  ميكن  ال  وبالتالي 
يرتبط بالشركات العاملية وتقلبات أسعار الصرف، 
ويأمل بركاني يف أن تتحكم اجلزائر مستقباًل يف 
تقنيات إنتاج املواد األولية التي تدخل يف صناعة 

األدوية.
األطباء  »مساهمة  بضرورة  بركاني  طالب  و 
من  األدوية،  من  الواردات  فاتورة  تقليص  يف 
التوجه  ثم  أدوية مصنعة محلًيا،  توصيف  خالل 
تغّول  توقيف  ومحاولة  اجلنسية  األدوية  نحو 
»اللوبي« الضاغط على مراكز صنع القرار، والذي 

حال دون تخفيض فاتورة االستيراد«.
عّمــــار قـــردود

يضغطون على مراكز صنِع القرار. . بقاط بركاني:
هــون بارونــــاُت االستيـراِد ُيشوِّ

 ُسمعـــَة الَمنتــــــوِج الَمحـــــلي 

قال إنه كان باإلمكان رفع االكتفاء الذاتي إلى 70 بالمائة 

بلعمبري: الوكالُة الوطنّية للمــــواِد 
الصيدالنية ُتعيق انتعاَش سوِق الــّدواء

فتح الوزير المنتدب المكلف بالصناعة الصيدالنية عبد الرحمن لطفي جمال بن باحمد، مؤخًرا، النار على بعض 
الفاعلين بسوق األدوية، قائاًل إن: »منظمة الصحة العالمية وضعت تحت تصرفنا منذ أربع سنوات برنامجا حسابيا 

ولكن لم يتم تطبيقه أبًدا، ألن الشفافية تقلق بعض الناس«.

• ضغوٌط على ُصّناع القرار لإلبقاِء على االستيراد 

الرهان على إنتاج أدوية الّسرطان 
واء في الجزائر 150 ُمصّنًعا َمحليا يدخلوَن سوَق إنتاج الدَّ

تعد الرهان األبرز لتقليِص فاتورة االستراد 
اِئع  األدويــــُة الَجنيســـة بيــَن الثِّقــــــة والشـــــّـَ

• ُمنتجون َمحلّيون لم يلتِزموا بمواعيد التَّسليم 

ثّمن رئيس نقابة الصيادلة الخواص مسعود 
بلعمبري، في تصريح لـــ»أخبار الوطن«، 
قرار وزارة الصحة باستحداث نظام ترقيم 
تسلسلي إلكتروني لكل ُعلب الدواء، سواء 

تلك المنتجة محلًيا أو المستوردة بغية تنظيم 
سوق األدوية في الجزائر والتحكم فيها. 
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املديرة  بسبب جتاوزات 
أساتــــذُة متوســـطِة »عبد الجليل«

 بالَعـــاصمة يقـــاطعوَن االمتحاَنـــات 

مدرسة »حسني سراي« بحمادي غربي بومرداس
التالميــُذ فـي إضـــراٍب منذ يوميـن

 واتـهامـاٌت بالتحايـل تطاُل المديـــرة

:)SNAPES( الـ دعت األساتذة لتنظيم صفوفهم.. 
شيتور مطالٌب بردِّ االعتبار ألساتذة الّتعليم الَعالي

السابقة املنظومة  سيناريو  تكرار  من  تخوفات 
َقــــرار مراجعـــة الـ )ألـ أم دي( يفتــــُح بــــاَب التســــاؤالت 

طالبوا باإلدماج دون قيٍد أو شرط
دون احتجاجـــاِتهم عّمـــــاُل عقــــوِد ما قبـــَل الّتشغيـــل يجــدِّ

القرن«:  الغبار على »مشروع  َتعُد بنفض  العمومية  وزارة األشغال 

تحركـاٌت بالبرلمــان لبعِث مشـروِع 
منـفـــذ»جــن جــن- العلـــمة« 
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48 ألف حامل شهادة بّطال

ِخّريجـو ِتقنيـات النَّشاطــات 
ــارع  الَبدنيـة ينزلــوَن الشَّ

أحمد  بوكليوة 
النشاطات  تقنيات  خريجو  أمس،  نظم، 
أمام  احتجاجية  وقفة  والرياضة  البدنية 
بالعاصمة،  والرياضة  الشباب  وزارة  مقر 
أمام  االحتجاج  من  منعهم  مت  أن  بعد 
الوطنية  التربية  لوزارة  التابعة  امللحقة 
مناصب  بتوفير  للمطالبة  برويسو، 
املوزعة  املناصب  يف  النظر  وإعادة  الشغل، 
يف الطور االبتدائي على املستوى الوطني.

الوطنية  اللجنة  رئيس  رابح  معمري  وأكد 
تصريحه  يف  املدرسية،  للرياضة  الصحية 
البطالني  أن  الوطن«  »أخبار  لـ  به  أدلى 
النشاطات  تقنيات  لشهادة  احلاملني 
بطال،  ألف   48 فاق  والرياضة  البدنية 
من  املقدمة  الشحيحة  املناصب  ظل  يف 
تتعدى  ال  والتي  الوصية  اجلهات  طرف 

إّن  إذ  الوطني؛  املستوى  على  منصبا   250
أستاذ مختص  منصب  أجل  من  املتقّدمني  عدد 
 2500 جتاوز  الواليات  بعض  يف  الرياضة  يف 
واحدا  منصبا  تتيح  شخصا، شاركوا يف مسابقة 

اثنني. أو منصبني 
مشكل  إلى  احملتجون  تطّرق  ثانية،  جهة  من 

سياسة  أسموه  مما  اشتكوا  حيث  احملسوبية، 
مستحقيها.  غير  على  الشغل  مناصب  توزيع 
أخرى  تخصصات  درسوا  من  هناك  إن  وقالوا 
داعني  البدنية،  التربية  أستاذ  منصب  وشغلوا 

الطور االبتدائي. املوزعة يف  املناصب  للنظر يف 
للرياضة  الصحية  الوطنية  اللجنة  قامت  كما 

املدرسية مبراسلة وزارة التربية الوطنية، للمطالبة 
والرياضة  البدنية  التربية  تدريس  مهمة  بإسناد 
االختصاص،  أهل  إلى  االبتدائي  الطور  يف 
يف  البدنية  التربية  ملادة  الساعي  احلجم  ورفع 
البدنية  التربية  مادة  وإدراج  االبتدائي،  الطور 
االبتدائي.  التعليم  امتحان شهادة  والرياضة يف 

خالد  اجلليل  عبد  متوسطة  أساتذة  أقدم 
العاصمة،  باجلزائر  درارية،  بدائرة  السبالة 
جتاوزات  بسبب  اإلضراب  إلى  اللجوء  إلى 
إلى  وصلت  والتي  املتوسطة  مديرة 
التربية  قطاع  عمال  وشتم  ضرب  حد 

بحسبهم. باملؤسسة، 
خالد  اجلليل  عبد  متوسطة  أساتذة  دخل 
يف  األربعاء،  أمس  بدرارية،  السبالة 
مديرة  جتاوزات  بسبب  العمل  عن  إضراب 
أخالقية«،  بـ«ال  وصفوها  التي  املتوسطة، 
رافضني  والشتم،  الضرب  حلد  وصلت  إذ 
الفصل  امتحانات  وتصحيح  تأطير  بذلك 
الشهر  من  األول  يف  بدأت  والتي  الثاني، 

اجلاري.
لـ  تصريحهم  يف  املتوسطة،  أساتذة  وأكد 
قامت  املتوسطة  مديرة  أن  الوطن«  »أخبار 

األساتذة،  تأطير  بدون  االمتحان  بتنظيم 
وإنها  بإضرابهم  تبالي  »ال  إنها  قائلة 
مبفردها«  االمتحانات  أوراق  ستصحح 
التربية.  مديرية  قوانني  بذلك  منتهكة 
اعتمدت  املديرة  أن  األساتذة  وأضاف 
أجل  من  املتوسطة  ورشات  عمال  على 

احلراسة.
ألساتذتهم  املمتحنني  التالميذ  وكشف 
يف  غشوا  قد  املمتحنني  معظم  أن  عن 
املشددة  احلراسة  لغياب  نظرا  أجوبتهم، 
انتهاك  تسبب يف  مما  إسنادها ألهلها  وعدم 
مصداقية االمتحان - على حد قولهم، يف 
مفصال  تقريرا  املتوسطة  أساتذة  رفع  حني 

التربية. ملديرية  الوضع  عن 
أحمد بوكليوة

ابتدائية  تالميذ  األربعاء،  أمس  انتفض، 
غربي  حمادي  ببلدية  سراي  حسني 
للمطالبة  املدرسة  مديرة  ضد  بومرداس 
اتهام  خلفية  على  وذلك  برحيلها، 

. بالتحايل  املديرَة  أواليائهم 
منذ  إضراب  يف  املدرسة  تالميذ  دخل 
الرئيسية  البوابة  أمام  بقوة  وجتمعوا  يومني 
»ديقاج  شعارات  مرددين  لالبتدائية، 

الرحيل. املديرة على  املديرة« إلجبار 
أولياء  من  عدد  أوضح  أخرى،  جهة  من 
بعد  جاءت  أبنائهم  انتفاضة  أن  التالميذ 
حيث  املعنية،  ملعاقبة  احملاوالت  كل  فشل 
متهمني  املديرة  ضد  شكوى  األولياء  رفع 

البعض  نفى  باملقابل،  يف  بالتحايل.  إياها 
املدرسة،  ملديرة  املوجهة  االتهامات  اآلخر 
ومعروفة  محترمة  سيدة  املعنية  أن  مؤكدين 
األساتذة  متهمني  العمل،  يف  بتفانيها 
استغلوا  وبالتالي  سمعتها،  تشويه  مبحاولة 

املؤسسة. مديرة  لطرد  التالميذ 
مدرسة  تالميذ  إضراب  أن  هؤالء  وذكر 
فترة  مع  يتزامن  بحمادي  سراي  حسني 
هذا  يف  داعني  الثاني،  الفصل  امتحانات 
بومرداس  لوالية  التربية  مدير  السياق 
التي  االتهامات  يف  حتقيق  وفتح  للتدخل 

التالميذ. أولياء  قبل  للمديرة من  وجهت 
سميرة مزاري 

والشبكة  التشغيل  قبل  ما  عقود  عمال  دعا 
وزير  عنابة  من  األربعاء،  أمس  االجتماعية، 
العمل والضمان االجتماعي إلى النظر يف الئحة 
أبرزها  ممثليهم،  طرف  من  إليه  املرفوعة  املطالب 

املطالبة باإلدماج دون أي قيد أو شرط.

األربعاء  أمس  شهد  الوالية  مقر  محيط  وكان 
التشغيل  قبل  ما  عقود  لعمال  دورية  وقفة 
وهتافات  شعارات  رافعني  االجتماعية  والشبكة 
عملهم  مناصب  يف  واإلدماج  بالترسيم  تطالب 
بصورة دائمة بدون أي شرط، واحتساب سنوات 

وإعادة  رجعي  بأثر  والتعويض  التقاعد  العمل يف 
عملهم  مناصب  إلى  تعسًفا  توقيفهم  مت  الذين 
حد  على  بها-  يعملون  كانوا  التي  باملؤسسات 

تعبيرهم.
 ف. سليم 

يوصف  الذي  املشروع  هذا  تعطل  وكان   
كبيرة  أمل  خيبة  خلف  قد  القرن  مبشروع 
نواب  جعل  مما  املنطقة،  سكان  لدى 
إلى  يسارعون  به  املعنية  الثالثة  الواليات 
عاجال  للتدخل  احلكومة  وزراء  مراسلة 
إلى  أدت  التي  العراقيل  كل  وإزالة  حلل 
التسليم، حيث  وكذا  اإلجناز  عملية  تأخر 
قال عضو مجلس األمة عن والية جيجل، 
»جن  السيار  الطريق  إن منفذ  سبوتة،  فؤاد 
جن - العلمة« يبقى وصمة عار على جبني 
األشغال  قطاع  على  تداول  مسؤول  كل 
باملجلس  له  مداخلة  يف  مؤكدا  العمومية، 
تدهورت  قد  املنجزة  األجزاء  بعض  أن 
باملشروع  العاملة  الشركات  وأن  بالفعل، 
املالية،  وضعيتها  تسوية  الوزارة  من  تنتظر 
الذي  املتردي  الوضع  لهذا  أسفه  عن  معربا 
املفترض  من  كان  وقت  يف  املشروع  شهده 
أن جتني البالد ماليير الدوالرات من ورائه 
إلى  إضافة  إستراتيجيا،  مشروعا  كونه 
جن  ميناء  بعث  بإعادة  سيسمح  كان  أنه 
وسياسية  اقتصادية  حيوية  ويخلق  جن 

املنطقة. كامل  واجتماعية يف 
باملجلس  النائب  دعا  الساق،  هذا  ويف 
توضيح  إلى  يوسف ماضي  الوطني  الشعبي 
ذهبت  نفسه  واألمر  املشروع،  هذا  مصير 
أن  أكدت  التي  فرخي  بدرة  النائب  إليه 
تنمويا،  اقتصاديا  شريانا  يعد  املشروع 
يف  التعجيل  احلكومة  على  ويستوجب 
النائب  أما  به.  اخلاص  امللف  تسوية 
السيار  الطريق  إن  فقال  حمدادوش،  ناصر 
الذي  والعلمة،  ميناء جن جن  بني  الرابط 
دوالر  ماليير   03 بـ  املالية  تكلفته  قدرت 
باملائة   35 سنوات  خمسة  خالل  منه  أجنز 
مت  الذي  تسليمه  موعد  أن  يعني  ما  فقط، 
متديده عدة مرات سيتأخر لسنوات أخرى. 
»جن  منفذ  مشروع  أن  بالذكر  واجلدير 
كلم   110 مسافة  على  ميتد  العلمة«  جن- 
بالطريق  جن  جن  ميناء  ربط  إلى  ويهدف 
العابر  الطريق  وكذا  غرب«  »شرق-  السيار 

للصحراء.
ب. ز

ملستخدمي  املستقلة  الوطنية  النقابة  طالبت 
االعتبار  برد  الوصيّة  اجلهات  العالي  التعليم 
كرامة  وحفظ  العالي،  التعليم  ألساتذة 

القطاع. مستخدمي 
ملستخدمي  املستقلة  الوطنية  النقابة  ودعت 
الوصية  اجلهات  لها،  بيان  يف  العالي،  التعليم 
العالي  التعليم  قطاع  مستخدمي  كرامة  حلفظ 
اعتبار  رد  إلى  باإلضافة  وعماال،  أساتذة 
البلبلة  خلق  أن  البيان  وأضاف  األساتذة. 

احلسن  السير  على  يؤثر  اجلامعي  الوسط  يف 
على  النقابة  أكدت  كما  القطاع،  ملؤسسات 
التعليم  مستوى  بأن  يقر  املوضوعي  التقييم  أن 
يرضي  الذي ال  العلمي  البحث  ومسار  اجلامعي 
أحدا، ويشهد مستويات متردية واقع ليس وليد 
ترتبط  نتاج منظومة متهالكة ال  اللحظة، بل هو 
بقطاع التعليم العالي فقط بل هي عامة وشاملة 
البيان.  لباقي القطاعات- على حد ما جاء يف 

الوطنية  النقابة  وجهت  أخرى،  جهة  ومن 

بيانها،  يف  العالي،  التعليم  ملستخدمي  املستقلة 
أساتذة  كرامة  بحفظ  املعنيني  كل  إلى  نداء 
االنتظام  ضرورة  على  فيه  مؤكدة  القطاع، 
من  وااللتزام  واحلرص  واحدا،  صفا  والوقوف 
حقوقهم  عن  والدفاع  كرامتهم  صون  أجل 

املشروعة.  ومصاحلهم 
أحمد بوكليوة

والبحث  العالي  التعليم  وزير  تصريح  أحدث 
دي(  أم  )ألـ  نظام  مبراجعة  اخلاص  العلمي، 
كبيرة  ضجة  مستقبال،  عنه  التخلي  واحتمال 
وسط الطلبة واألساتذة اجلامعيني، بعدما وصفه 
املستوى  تقهقر  فاشال سبب  نظاما  »بكونه  الوزير 

باجلزائر«. العلمي 
الطلبة  آراء  الفارط،  األحد  بداية من  تضاربت، 
منها  خاصة  االجتماعي  التواصل  مواقع  عبر 
العالي  التعليم  وزير  تصريحات  إثر  الفايسبوك 
اجلزائرية،  اجلامعات  مستوى  حول  األخيرة 
مراجعة   - األقل  على  أو   - إلغاء  واحتمال 
عن  الطلبة  عبر  حيث   ،)LMD( الـ  نظام 
راح  من  فهناك  األمر،  حول  املختلفة  آرائهم 
هذا  عن  اجلزائرية  اجلامعة  استغناء  قرار  يؤيد 
أن  منذ  الكثير  عانت  حسبهم  والتي  النظام، 
العالي  التعليم  أحضان  بني  النظام  هذا  وضع 
الفكرة،  عارض  من  وهناك  العلمي،  والبحث 

ذلك،  عناء جراء  من  اجلامعة  ملا ستتكبده  نظرا 
صفحات  على  تفاعلهم  خالل  من  مضيفني 
يستوجب  تعليمي  نظام  تغيير  أن  الفايسبوك 
لرفع  هادفة  إستراتيجية  على  مبنية  دراسات 
تسمو  وجعلها  اجلزائرية  اجلامعة  مستوى  سقف 
ترتيب  مراكز  أولى  وحتتل  منافسة،  تكون  ألن 

الكبرى. العاملية  اجلامعات 
إلى  الوطن«  »أخبار  نزلت  الصدد،  هذا  ويف   
جاء  ما  على  كثب  عن  الوقوف  بغرض  امليدان 
سبر  من خالل  االجتماعي،  التواصل  مواقع  يف 

اجلامعيني. الطلبة  آراء 
الطالب  أبدى  الوطن«،  »أخبار  لـ  تصريح  ويف 
موقع  يف  متعاون  صحفي  وهو  مراد«  »لكحل 
»أخبار اجلزائر« وطالب بكلية اإلعالم واالتصال 
إن  قائال:  املوضوع،  يف  رأيه   ،3 اجلزائر  بجامعة 
العلمي  والبحث  العالي  التعليم  وزير  تصريح   «
على  رأيه  وبنى  قوية«،  فعل  ردود  له  ستكون 

مدى سخط األساتذة اجلامعيني من تصريحاته. 
للطلبة  الوطني  »الصوت  باسم  املتحدث  وأوضح 
يف  ينجح  لم  دي(  أم  )ألـ  نظام  أن  اجلزائريني« 
للتعليم  العليا  املنظومة  أدرجه يف  اجلزائر ألن من 
مبتور،  نظام  وتبني  إجناز  فتم  عمله،  يتم  لم 
وال  مستوردا  نظاما  يبقى  أنه  إلى  باإلضافة 
ظل  يف  اجلزائري،  االقتصادي  والوضع  يتماشى 

الشغل. وعالم  اجلامعة  احلاصل بني  التباعد 
النظام  بتغيير  تفاؤله  مدى  بخصوص  أما 
تعيشها  التي  الظروف  إن  ُمّحثنا  قال  اجلامعي، 
إعداد  على  التركيز  على  تشجع  ال  حاليا  اجلزائر 
فقط،  األكادميية  للمعايير  وفقا  جامعية  منظومة 
واستقرارا  وجهدا  وقتا  يستغرق  ذلك  أن  خاصة 
حاليا  يغلب  ما  أن  حني  يف  كبيرة،  ومراجعات 
القطاعات  مختلف  يف  احلكومة  قرارات  على 

العجلة. تطبعه 
أحمد بوكليوة 

• أساتذُة للتربية البدنية خارج مجاِل االختصاص 
احتج خريجو تقنيات النشاطات البدنية والرياضة، مساء أمس، أمام مقر وزارة الشباب والرياضة، مطالبني 

بتوفير مناصب شغل لهم وإعادة النظر يف املناصب املوزعة يف الطور االبتدائي على املستوى الوطني.

 أّكد النائب باملجلس الشعبي الوطني عن والية سطيف، 
فريدة غمرة، مؤخرا، أن وزارة النقل واألشغال العمومية 

قد وعدت بإعادة بعث مشروع منفذ الطريق السيار »جن 
جن – العلمة«، واستكمال األشغال به على اعتبار أن هذا 

املشروع يعد أولوية للقطاع.



صفاء كوثر بوعريسة 

وكان أولياء التالميذ قد توجهوا من قرية تاكرومبالت 
شعارات  حاملني   ، ابناءهم  رفقة  املاين  بلدية  مقر  نحو 
 '' باالبتدائية  املتمدرسني  أبناءهم  ألواح  على  كتبت 
مدرستنا مستقبلنا اصلحوها '' و '' نحن جزائريون نطالب 
التالميذ  رفعها  التي  املعبرة  العبارات  '' ، وهي  بحقوقنا 
داخل مقر البلدية والذين انقطعوا عن الدراسة منذ أكثر 
عن  ناهيك   ، االبتدائية  سقف  انهيار  جراء  يومني  من 
احلالة املزرية التي تتخبط فيها املؤسسة من مرافق كارثية 
، طالب أولياء التالميذ بتصليحها وحل مشاكلهم ، يف 
حني لم يتم االستجابة لنداء التالميذ وأولياءهم منذ يوم 
احملتجون  اعتبره  ما  وهو   ، االحتجاج  غاية  إلى  احلادثة 

تعطيال ملستقبل ابناءهم الدراسي . 
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طالبوا  بإصالح مرافق المدرسة االبتدائية

أولياء تالميذ قرية تاكرومبالت  
يحتجون أمام مقر البلدية

برج بوعريريج 

المفتش العام السابق للوالية رهن الحبس
أودع قاضي التحقيق مبحكمة برج 
لوالية  السابق  العام  املفتش  بوعريريج 
برج بوعريريج )س. د( احلبس املؤقت 
للوالية  أمني  منصب  شغل  والذي   ،
واليات  بعدة  عام  أمني  ثم  بالنيابة 

آخرها بوالية بجاية .
كما مت إيداع مدير الوكالة العقارية 
عضو  و  )ل.ز(  البرج  لوالية  السابق 
.م(  )ح  السابق  الوكالة  إدارة  مجلس 
بالفساد  تتعلق  تهم  يف  احلبس  رهن 
وتبديد األموال، يف حني مت وضع حتت 
مدير  نائب  من  كل  القضائية  الرقابة 
الوكالة العقارية ) م .ب.س( و عضو 
ب   . ك   ( السابق  الشعبي  املجلس 
ادارة  مجلس  يف  عضوا  كان  والذي   )
بلدية  رئيس  منصب  ويشغل  الوكالة 

جنوب الوالية حاليا.
يف  قضائيا  متابعون  املعنيون  وكان 
تهم متعددة متعلقة بالفساد ، ، حيث 
والرقابة  احلبس  منهم  ثالثة  ايداع  مت 
استغالل  سوء  بتهم  للبقية  القضائية 
 ، عمومية  أموال  تبديد  الوظيفة، 
اثناء  الضريبي  التهرب  يف  واملشاركة 
الفترة  يف  أرضية  قطع  توزيع  عمليات 

املمتدة من 2006 الى 2011.

..إيداع رئيس بلدية خليل والممون 
الحبس المؤقت

برج  مبحكمة  التحقيق  قاضي  أمر 
بلدية  رئيس  من  كل  ايداع  بوعريريج 
البلدية  وممون  بوعريريج  ببرج  خليل 
باملواد الغذائية واخلردوات رهن احلبس 

املؤقت بتهم تتعلق بالفساد .
واملالية  االقتصادية  الفرقة  وكانت 
قد  بوعريريج  ببرج  للشرطة  التابعة 
فتحت حتقيقا بأمر من وكيل اجلمهورية 
مشبوهة  صفقات  اكتشاف  مت  أين   ،
لتموين  سنتيم  ماليير   05 بقيمة 
واخلردوات  الغذائية  باملواد  البلدية 
يعتبر  الذي  الثاني  املتهم  طرف  من 
وهي   ، البلدية  رئيس  أقارب  من 
 ، العام  املال  بتبديد  املتعلقة  التهمة 
املؤقت  احلبس  رهن  ايداعهما  مت  أين 
وتبديد  الوظيفة  استغالل  سوء  بتهم 
الصفقات  قانون  ومخالفة  العام  املال 
لرئيس  بالنسبة  املصالح  وتعارض 

البلدية .
صفاء كوثر بوعريسة

 أخبار غليزان
 إحباط  محاولة ترويج  34 قنطارا من التمر الفاسد

متكن أفراد الفرقة اإلقليمية للدرك الوطني مبنداس من إحباط محاولة ترويج 
اثر قيام  العملية متت   . لالستهالك  موجهة  كانت  الفاسد  التمر  من  34قنطا 
عناصر الدرك الوطني بتنفيذ شرطة املرور على مستوى الطريق الوطني رقم 23 
الرابط بني مدينتي غليزان وتيارت بالضبط على مستوى بلدية منداس، أين مت 
توقيف شاحنة نوع اسيزي محملة بـ )34 قنطار( من التمر دون إمتالك الفاتورة، 
بعد عرض السلعة على أعوان املفتشية اإلقليمية للتجارة التابعة ملديرية التجارة 
البشري واحليواني )منتوج يف حالة  أنها غير صاحلة لإلستهالك  بغليزان، تبني 
فاسدة ومتعفنة(. و تنفيذا لتعليمات النيابة مت إجناز ملف قضائي ضد املعني، 

مع ردم كمية التمر الفاسدة.

حجز 140 قنطار قمح لين مغشوش
متكن أفراد فصيلة الطريق السيار شرق غرب بيلل، من معاجلة قضية تخص 
اللني  القمح  من  قنطار   190 حجز  خاللها  مت  أين  االقتصادية،  الشرطة  ميدان 
)140 قنطار فرينة 50+قنطار نخالة( ، العملية متت اثر قيام أفراد الفصيلة بدورية 
عبر الطريق السيار )شرق/ غرب( بالضبط مبحول يلل، أين مت توقيف جرار طريقي 

نوع مان، كان قادما من مدينة وهران باجتاه بلدية يلل )غليزان(،
وبعد مراقبة الوثائق اإلدارية اخلاصة بالشاحنة وتفتيشها تبني أن املعني ينقل 
على متنها حوالي 190 قنطار من مادة القمح اللني )غير مطحون( حسب الفاتورة 
املقدمة من طرف السائق منها 140 قنطار من مادة القمح اللني التي كانت مموهة 
املعني يحوز  أن  الفاتورة تبني  النخالة . وبعد استظهار  50 قنطار من مادة  بــــ 
ملف  إجناز  مت  النيابة  لتعليمات  تنفيذا   ، فقط  النخالة  مادة  تخص  فاتورة  على 
قضائي ضد املعني، حجز البضائع حجز عيني مع تسليمها إلى مديرية أمالك 

الدولة بغليزان.

ضبط 300 قنطار من اإلسمنت دون فوترة
متكن أفراد الفرقة اإلقليمية للدرك الوطني بحد الشكالة يف والية غليزان من 
حجز كمية معتبرة من االسمنت قدرها 300 قنطار دون امتالك صاحبها لفاتورة 
ميدان  يف  املعاجلة  القضة  فإن  بغلزان  الوطني  الدرك  مجموعة  وحسب   . شراء 
الشرطة االقتصادية ومتت اثر قيامهم بعملية مراقبة لشرطة الطريق على مستوى 
توقيف  أين مت  وتيارت،  أرهيو  وادي  الرابط بني مدينتي  الوطني رقم90  الطريق 
جرار طريقي نوع فولفو محمل بـ )300 قنطار( من االسمنت دون إمتالك فاتورة 
وحجز  املعني،  ملف  قضائي ضد  إجناز  مت  النيابة  لتعليمات  تنفيذا  و  الشراء. 
أمالك  إلى  وتسليمها  قضائي،  أمر  صدور  غاية  إلى  إعتباريا  حجزا  اإلسمنت 

الدولة بغليزان.

تفكيك شبكة مخصتة في سرقة المواشي بتيزي وزو 
بتاريخ 25 /02 / 2020 متكنت الفرقة االقليمية للدرك الوطني بواسيف 
من وضع حد لعصابة اجرامية متتهن سرقت املواشي عبر اقليم الوالية متكونة من 
أربعة أشخاص ،العملية مكنت من استرجاع احدا عشر رأس من الغنم ،بعد 
لذراع  بالسوق األسبوعي  املسروقة  املواشي  بيع  التحصل على معلومات مفادها 
امليزان حيث مت وضع خطة واتخاذ كل االجراءات القانونية ليتم استرجاع املواشي 

املسروقة وتوقيف أفراد الشبكة وتقدميهم للعدالة وايداعهم احلبس. 
 أمني .ب

بومرداس
مصرع رجل وزوجته اختناقا بالغاز

لقي ، شخصان مصرعهما اختناقا 
أوالد  ببلدية  الكربون  أول أكسيد  بغاز 

هداج غرب بومرداس.
احلادث وقع حسب مصادر محلية 
الساعة  حدود  يف  الوطن«  لــ«أخبار 
اكتشاف  مت  أين  مساءا،  السادسة 
العمر  من  األربعينيات  يف  رجل 
مسكنهما  داخل  متوفيان  وزوجته 
الكائن بحي محمد بوضياف  العائلي 

جراء  سابقا،  املخفي  بحوش  الشهير 
الكربون  أكسيد  أول  لغاز  استنشاقهما 
املاء،  سخان  أو  املدفئة  من  املنبعث 

مخلفني وراءهما 3 أطفال.
الزوجة  أن  مصادرنا  وأشارت 
للغة  مدّرسة  تشتغل  كانت  املتوفية 
بغدادي«  »غامن  مبتوسطة  الفرنسية 
قبل  ببودواو  الهضبة  بحي  الواقعة 
نايت  مولود  متوسطة  إلى  تنتقل  أن 

بلقاسم بحي محمد بوضياف، حيث 
خلف خبر مصرع الزوجني صدمة لدى 

زمالء وزميالت الضحية.
تدخلت  أخرى،  جهة  من 
إبالغها  فور  املدنية  احلماية  مصالح 
اجلثتني  بتحويل  وقامت  احلادثة،  عن 
مبستشفى  اجلثث  حفظ  مصلحة  نحو 

الرويبة.
سميرة مزاري

احتج أولياء التالميذ بقرية تاكرومبالت ببلدية الماين الواقعة شمالي برج بوعريريج أمام مقر البلدية ، تعبيرا منهم 
على استيائهم من عدم اهتمام السلطات المعنية بإصالح سقف المدرسة االبتدائية بالقرية ‘’ رابح بن مريم ‘’ والذي 

سقط جراء الرياح واألمطار األخيرة .

 جيجل
طلبة الجامعة المركزية يدخلون في إضراب

أقدم طلبة جيحل على إضراب باجلامعة املركزية ببلدية جبجل حيث قاموا بغلق كل 
الذي  والتسيب    باحلقرة  ما أسموه  أقسامها بسبب  ولوج  منافد اجلامعة ومنع أي أحد من 

تشهده  اجلامعة باالضافة الى املشاكل البيداغوجية .
 الطلبة رفعوا مطالب عديدة ويف كثير من املرات للهيئات من أجل حتسني ظروف دراسة 
الطالب غير أن ذلك لم يغير من األمر شيئا ماجعلها تنعكس سلبا على املستوى التعليمي 
لهم وهذا ماوضحته العالمات الكارثية للطلبة خالل إمتحانات السداسي األول قبل أسبوع.
سهام عاشور

سقوط أشجار بسبب الرياح
انقطاع التيار الكهربائي بمختلف بلديات جيجل

شهدت والية جيجل هبوب رياح جد قوية عبر مختلف بلدياتها وهو األمر الذي حدرت 
على  قوية  رياح  بهبوب  خاصة  حتذيرية  نشرية  أصدرت  والتي  اجلوية  األرصاد  مصالح  منه 

ستتعدى سرعتها 100كلم يف الساعة.
وعرفت والية جيجل ومند حوالي الساعة التاسعة ليال رياح جد قوية استمرت لساعات 
الكهربائي  التيار  إنقطاع  وكذا  املناطق  مبختلف  أشجار  عدة  سقوط  خلفت   ، األولى  الفجر 
عبر جل البلديات خاصة الغربية منها كزيامة منصورية، العوانة،حي أوالد بولنار بعاصمة 
الوالية،وكذا قاوس والشقفة وسيدي معروف.هاته االنقطاعات أعادت لألدهان معاناة سكان 
هاته املناطق مع اإلنقطاعات املتكررة للتيار الكهربائي مع كل قطرة مطر او عند سوء األحوال 

اجلوية
سهام عاشور  

سكيكدة 
حجز سالح ناري بأم الطوب

الدرك  عناصر  أمس،  متكن، 
أم  ببلدية  اإلقليمية  للفرقة  الوطني 
من  سكيكدة،  والية  غربي  الطوب 
 16 الصنف  من  ناري  سالح  حجز 
»بندقية صيد« و 4 قناطير من الشمة 
على  نوعية  عملية  يف  هذا  و  املقلدة، 

مستوى »مشتة« والد سليمان.
أثناء تقدمي املتورطني أمام النيابة و 
قاضي التحقيق لدى محكمة متالوس، 
حيث أمر بحجز احملجوزات و اإلفراج 
عن األب و ثالثة من أبنائه و أفادتهم 
بخصوص  للمحاكمة  استدعاء  من 

املقلدة«،  »الشمة  املتاجرة بال رخصة 
»اإلبن«  الرابع  املتهم  بحبس  أمر  فيم 
من  ناري  سالح  حيازة  بخصوص 

الصنف السادس بدون رخصة.
جمال بوالديس
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18 ألف نسمة يعايشون الفقر والعوز 

بلدية ونوغة بالمسيلة  .. ستة 
عقود من التخلف

 جمال أبو أشرف
 

على  املتعاقبة  املجالس  أن  يظهر 
تسيير شؤون بلدية ونوغة حوالي 50كم 
لم  الوالية  لعاصمة  الغربي  الشمال  إلى 
منذ  املواطن  طموحات  يف  يوما  تكن 
حيث  كبلدية  إنشاءها  تاريخ  63سنة 
وبالضبط  االستعمارية   للحقبة  تعود 
 18 الـ  1957 وبتعداد سكاني فاق  سنة 
ألف نسمة موزعة على  جتمعات سكانية 
الوادي  وأهل  ملوزة  غرار  على  كبرى  
والفواحت  عيسى  سيدي  وقريتي  واملكمن 
السنوات  من  الكثير  عاشت  حيث 
العجاف حرمت على إثرها  من مشاريع 
تنموية من شأنها أن تكون مبثابة انطالقة 
حقيقية لقاطرة التنمية أين بقيت تراوح 
والية  إلى  قسنطينة  عمالة  من  مكانها 
سيدي  دائرتي  ثم  فاملسيلة  سطيف 
1985وبقي  منذ  الضلعة  فحمام  عيسى 
يف  األخماس  يضرب  املواطن  معها 
اخللل  مكمن  عن  متسائال  األسداس 
الذي أعاق التنمية بهذه البقعة اجلرافية 

املسماة ونوغة  .

 سكان يعانون العطش 
ونوغة   بلدية  أحياء  سكان  يعاني 
شمال  إلى  55كم  بعد  على  الواقعة 
حيي  غرار  على  املسيلة  الوالية  عاصمة 
أزمة  من  وسط    الوادي  وأهل  ملوزة 
لم  إن  طوال  أشهر  منذ  خانقة  عطش 
الترقيع  سياسة  مع  خاصة  سنوات  نقل 
السابقة  البلدية  املجالس  انتهجتها  التي 
لذات البلدية رغم األموال الباهظة التي 
الشروب  باملاء  الربط  مشروع  التهمها 
صاحلة  غير  تبقى  التي  املرات  ولعديد 
اجناز  إليها  املسندة  املؤسسة  رحيل  مبجرد 
األحياء  عديد  تشهد  ،حيث  املشروع 
نقصا بهذه املادة احليوية  ونحن يف فصل 
الشتاء فما بالك يف فصل احلرارة خاصة 
تنتهجها  التي  عرجاء  سياسة  ظل  يف 
تسيير  لها  اسند  التي  للمياه  اجلزائرية  
عن  عاجزة  نفسها  وجدت  والتي  املاء 
التكفل بتوفير قطرة ماء شروب  و تثبت 
خاصة  آلخر  يوم  من  التسيير  يف  فشلها 
األسبوع  مرة يف  احلنفيات  يزور  املاء  وأن 
يف مدة ال تتجاوز ال20دقيقة يف الكثير 
من األحياء يف حني تبقى الفاتورة تأتي 
تباعا بالرغم من عدم وجود عدادات ولم 
تركيبها  يف  الشركة  هذه  نفسها  تكلف 
الذي  .األمر  فيها  التفكير  حتى  بل 
حيث  الصهاريج  على   االعتماد  اجبره 
كحمام  مجاورة  بلديات  من  جلبها  يتم 

الضلعة وبن داوود ببرج بوعريريج.

 عزلة خانفة  
مظاهر واحلرمان  تلوح لك من بعيد 
البلدية  ارض  قدماك  تطأ  إن  وما  حيث 

واحلرمان  املعاناة  صور  لك  تظهر  حتى 
فال مظاهر للتحضر خاصة يف ظل انعدام  
العديد من األحياء  التهيئة احلضرية يف 
و  امسلم   أوالد  وحي  التطوري  كاحلي 
وفرس  بودر  اجلديد  واحلي  رحال  وأوالد 
ومبجرد  طرقاته  تتحول  حيث  واملقامرية  
مائية  إلى شبه مجاري  املطر  زخات من 
على  وبخاصة  فيها  التنقل  يصعب 
عراك  يف  يصبحون  الذين  املتمدرسني 
تتحول  حني  يف  األوحال  مع  حقيقي 
،األمر  والغبار  لألتربة  إلى مصدر  صيفا 
الذي أرق السكان خاصة يف ظل سياسة 
اتبع سياسة  طاملا  الذي  البلدي  املجلس 
الهروب لألمام وترك املواطن يف مواجهة 

مثل هكذا نقائص.

 الصحة مريضة 
عن  مبنأى  يكن  لم  الصحة  قطاع 
املواطن  يوميات  تطبع  التي  املعاناة  هذه 
بهذه البلدية املغبونة كما  يحلو لسكانها 
نقص  من  يشتكون   حيث  بتسميتها 
توفر  من  الرغم  على  الصحية  التغطية 
البلدية على عيادة متعددة اخلدمات إال 
أنها ال تؤدي دورها الذي وضعت ألجله 
بحكم التدفق البشري الذي تعرفه يوميا 
تكون  تكاد  التي  اإلمكانات  ظل  يف 
منعدمة يف الكثير من األحيان مع ضرورة 
املكمن  من  بكل   العالج  قاعات  فتح 
بأهل  الطبية  املناوبة  ضمان  مع  والفواحت 
الشروط  متوفرة   الوادي ليال خاصة وأن 
مديرية  تضع  حيث  السكان  كعدد 

الصحة طبيبا لكل 3000نسمة.

  السكن حلم األهالي 
إطار  ويف  أخرى  جهة  من 
أرقت  حسبهم  التي  االنشغاالت 
يومياتهم وجعلت الكثير يفكر يف النزوح 
بسكن  يظفر  عله  الوالية  عاصمة  إلى 

يؤويه رفقة عياله بعد أن حرم منه بسبب 
السكن  من  الضئيلة  احلصة  أسماه  ما 
بنوعيه  التي متنح للبلدية  التي ال تلبي 
احتياجات املواطنني بهذه البلدية حيث 
تبقى عدد الطلبات على مثل هذا النمط 
من السكن الريفي واالجتماعي يف تزايد 
مستمر يف حني احلصة غير كافية حيث 
حصة  برفع  اخلصوص  هذا  يف  طالبوا 
القضاء  وبالتالي  السكن  من  البلدية 
وبخاصة  اإلشكال  هذا  على  جزئيا  ولو 
أكثر على العزاب الذين وجدوا أنفسهم 
والي  ناشدوا  .حيث  منه  محرومون 
الوالية بضرورة أخذ مطلبهم مأخذ اجلد 
طالبوا  .كما  إضافية  حصص  ومينحهم 
بضرورة فتح حتقيق يف ملف الزلزال الذي 
حسبهم بقي علبة سوداء حملت الكثير 
من تبذير املال العام ورمبا أكثر يف مجال 
حسبهم  حيث  السكن  من  االستفادة 

حمل أسماء غريبة .

 أحياء تعيش في الظالم 
غرار  على  أحياء  عدة  سماء  حتولت 
واملقامرية  الوادي  بأهل  امللعب  حي 
من  شبكة  إلى  حمودة  أوالد  يف  وحتى 
يكاد يالمس  بعضها  الكهربائية  اخليوط 
الذي  العشوائي  الربط  نتيجة  األرض 
جلأ إليه سكان احلي للحصول على هذه 
أنه  رغم  بحييهم  املنعدمة  احليوية  املادة 
الذين  السكان  يقول  النشأة،  حديث 
الوضع  مسؤولية  الوصية  اجلهات  حملوا 
عنها،  ستنجر  التي  املأسوية  واحلوادث 
 ، شرعية  سكناتهم  أن  على  مؤكدين 
متسائلني يف الوقت ذاته عن سبب رفض 
اجلهات الوصية تزويدهم بالكهرباء رغم 
واملتكررة  العديدة  وشكاويهم  طلباتهم 
والتي لم تنقطع يوما ، يف حني  يضيف 
الكهرباء-  أي  منها-  يستفيد  محدثونا 
صابني   الفوضوية  السكنات  أصحاب 

جام غضبهم على السلطات الوصية التي 
أقصتهم وجعلتهم يعيشون حياة بدائية، 
مشيرين إلى أن هناك من العائالت من 
كأنها  الشموع،  على  تعتمد  تزال  ال 
سياق  ويف  الوسطى،  العصور  يف  تعيش 
إدراكهم   لـنا  احلي.  سكان  أكد  متصل 
لسكناتهم  العشوائي  الربط  خطر 
احملظورة  تبيح  الضرورة   لكن  بالكهرباء، 
الربط  هذا  على  مجبرين  أنفسنا  لنجد 
رغم خطورته،مؤكدين على أن السلطات 
تطلق جملة من الوعود بهدف إسكاتهم  
وهي الوعود التي  طال أمدها ولم جتسد 
إلى غاية حيث ال تزال حبيسة  األدراج.

 بطالة خانقة 
من جهة أخرى طرح شباب املنطقة 
جملة  يف  اختصروها  والتي  انشغاالتهم 
 « احلياة   نهاية  »هنا  عنوانها  واحدة 
املرافق   يف  الواضح  النقص  مع  خاصة 
ال  ترابني  ملعبني  باستثناء   الشبانية 
حني  يف  القدم  كرة  ملمارسة  يصلحان 
يستغل آخرون السوق األسبوعي لتنظيم 
الشباب يف  روتني  لكسر  رياضية  دورات 
أحدهما  الترابيني  امللعبني  يبقى  حني 
اآلن  وهو  سابقة  عهدة  املاليير يف  التهم 
الشباب   مما  جعل  القضاء  على مستوى 
منعدمة  مرافق  بني  أمره  من  دوامة  يف 
العديد منهم  بطالة خانقة أجبرت  وبني 
أخرى  أماكن  عمل يف  عن  البحث  الى 
إذا  البطالة  نسبة  أن  علمنا  إذا  خاصة 
بهذه  فالبطالة  البلدية  استثنينا عمال  ما 
آخرون  اختار  حني  يف   /100 البلدية 
الفئة  أن  آخرون  أضاف  فيما  املقاهي 
كإجراء  يعملون  90/°منها   احملظوظة  
يف  طبعا  اخلواص  لدى  البلدية  خارج 
ملصطلح  وجود  ال  ونوغة  الن  الورشات 
من  أكثر  حتصي  التي  وهي  بها  الورشة 
1200خريج جامعة ،يأتي هذا يف غياب 

املراكز الثقافية واملالعب اجلوارية وحتى 
وجه  يف  موصدة  ظلت  املوجود  املكتبة 

الشباب منذ إنشاءها.

 مطالب الفالحين ..أمل يتجدد
من   العديد  ناشد  أخرى  جهة  من 
البلدية  بقرى  املاشية  ومربي  الفالحني 
وأهل     عيسى  سيدي  قرى  غرار  على 
مديرية  مصالح  من  والبحيرة  الوادي 
الفالحة بإعادة ترميم  السدود على غرار 
احلياة  عصب  تعتبر  الذي  اخلرزة   سد 
القرى  وحتى  املذكورة  للقرى  بالنسبة 
فإن  محدثونا  وحسب  حيث  املجاورة  
عملية الترميم واالجناز الذي عرفه السد 
لم  السهوب  مصالح  طرف  من  املذكور 
ميض عليها أكثر من عامني حتى عادت 
املعاناة إلى الفالحني خاصة بعد اهتراء  
سواقيه وهو الذي كان يراهن عليه بسقي 
األراضي   من  4000هكتار  من  أكثر 
طرحوا  كما  املذكورة  بالبلدية  الفالحية 
مشكلة تزويدهم بالكهرباء الريفية قصد 
أدى  السقي حيث  استغاللها يف عملية 
احملركات  على  اعتمادهم  إلى  غيابها 
املعنيون  ليطالب  أعباء  يزيدهم  ما  وهو 
مطلبهم  اخذ  بضرورة  الوصية  اجلهة  من 
عالقة  تربطهم  وانه  خاصة  اجلد  مأخذ 

وطيدة بأرضهم وخدمتها .
التي متيز سكان  املعاناة  وبالرغم من 
البلديات  عن  ونوغة  املذكورة  البلدية 
التفاتة  يف  يأملون  أنهم  إال  األخرى 
التهميش  61سنة من  بعد  تنموية جادة 
التي  الغنب  حياة  تنسيهم  واإلقصاء   
عاشوها طيلة السنوات العجاف السابقة 
عاجلة  تنموية  مشاريع  ببرمجة  وذلك 
لشباب  متنفس  مبثابة  تكون  وأخرى 
البلدية الذي تنخره البطالة والروتني وهو 
معاناته يف كلمة :«ونوغة  اختصر  لطاملا 

أنصفها التاريخ وظلمتها اجلغرافيا.

 أزيد من 18 ألف نسمة ببلدية ونوغة بالمسيلة  يعانون الفقر و العوز في بلدية صنفت ضمن بلديات الظل،  النعدام أغلب ضروريات 
الحياة، المنطقة التي عاشت سنوات عجافا وشح مشاريع التنمية يبحث سكانها اليوم عن إعادة بعث التنمية بها من جديد .
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بعد انتشار فيروس كورونا يف أكثر من دولة يف العالم، أصبح الفيروس يهدد النشاطات الثقافية، 
إثر سلسلة من اإلجراءات التي أدت إلى إلغاء عدة حفالت يف العراق والكويت، باإلضافة إلى إلغاء 
مهرجانات يف السعودية. وطال فيروس معارض دولية للكتاب يف كل من فرنسا وبريطانيا فألغاها، 

باإلضافة إلى إغالق متحف اللوفر.فهل ستحذو اجلزائر التي اكتشفت حاالت إصابة مؤكدة بفيروس 
كورونا حذو جاراتها، فتعمد إلى إلغاء املهرجانات، أو أن الفيروس عندنا فاقٌد مفعوله؟

فاجأ، أمس األربعاء، وزير الشؤون 
اخلارجية فوزي بوقادوم كل من 

حضر الندوة الصحفية التي عقدها 
ِه  مع نظيرته اإلسبانية، إثر ردِّ

باللغة اإلسبانية على سؤال طرحته 
الصحافة اإلسبانية، التي تفاجأت 
– هي األخرى - بتحّدث بوقادوم 

باإلسبانية بطالقة كبيرة. يذكر أن 
وزيرة اخلارجية اإلسبانية حتدثت 
باللغة الفرنسية؛ وبحديثه باللغة 
اإلسبانية أبان الوزير عن إتقانه 4 
لغات، ما جعله محّل إعجاب وفخر.

عد أن أغلقت كل أبواب الفن والثقافة يف وجهها باجلزائر، حّلت 
الفنانة رجاء مزيان يف فرنسا للمشاركة يف مهرجان »عرب 

وفوليس« الذي ينظمه معهد العالم العربي يف باريس، وذلك 
إلحياء حفل فني يقام مبناسبة اليوم العاملي للمرأة. يذكر أن 
رجاء فنانة راب ُعرفت بنقل صوت الشعب، وقد مت تصنيفها 

مؤخرا من طرف قناة )بي بي سي( ضمن قائمة 100 امرأة 
مؤثرة وملهمة يف العالم لسنة 2019.

أثار عالم الفلك اجلزائري لوط بوناطيرو اجلدل، أول أمس، 
بعد تصريحه باختراع علماء جزائريني وعراقيني دواًء 

مضاد لفيروس كورونا، وهو اخلبر الذي مت تداوله على نطاق 
واسع ونال اهتمام اجلزائريني، الذين استقبلوا اخلبر بني 

ساخر ومرحب؛ فالساخرون استغربوا تصريح بوناطيرو الذي 
أدهشهم كون دول بحجم أمريكا والصني وروسيا عجزت عن 
إيجاد دواء فّعال لهذا املرض. أما املرحبون واملهللون فوجدوا 

يف التصريح فرصة للتذكير بالكفاءات اجلزائرية املغّيبة، 
والدليل أن باحثني جزائريني مبعية باحثني عراقيني 

متكنوا من اإلطاحة بكورونا. يذكر أن علماء عراقيني أكدوا 
تصريحات بوناطيرو يف انتظار إعالن ا وزارة الصحة رسميا 

اختراع دواء كرونا.

وّجه عبد الرحمن عشايبو 
الطرف املدني يف قضية 

مصنع تركيب السيارات لرجل 
األعمال وصاحب عالمة 

»كيا« سابقًا اتهامات لوزير 
الصناعة األسبق عبد السالم 
بوشوارب، خالل سماعه أمس 
يف جلسة احملاكمة. يذكر أن 

عشايبو أكد أن وزير الصناعة 
الهارب تسبب يف إفالس 8 من 

شركاته، ما أدى إلى طرد أزيد 
من 1500 عامل.

إسبانيا.. كابريانا ال تتحّدُث الفرنسية! 

المعـــــابُر  حـــــدوٌد!

بـوشــــــــــــوارب.. ِمعــول هـــدٍم 

الجزائرسٌد عاٍل! 

الثقــــافة أيــضا ُتِصيبـها الَعـدوى!

َرجـــــــاءٌ  محـاَصــــــــــر 

ذكرت وسائل إعالم تونسية أن مواطنا تونسيا ينحدر من 
والية نابل ُمنع، يوم أمس، من الدخول إلى التراب اجلزائري 
عبر املعبر احلدودي ببوشبكة، وذلك بعد أن أثبت التحقيق 
معه أنه عاد من إيطاليا يف الفترة األخيرة. وكشف اإلعالم 

التونسي أنه مت اتخاذ قرار يف شأن املعني يقضي بإعادته إلى 
تونس ووضعه حتت احلجر الصّحي مبنزله، يف انتظار التأّكد 

من حالته الصحية وإجراء التحاليل الضرورية للكشف إذا 
كان يحمل فيروس كورونا أو ال. 
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تسببت في سقوط عدد من الكوابل الكهربائية

 الزوابع الرميلة تحرم سكان 
الوادي من الكهرباء

رشيد شويخ 

يف  باالتصال  املكلف  وحسب 
الكهرباء  لتوزيع  اجلهوية  املديرية 
،فإن  مسلم  احلبيب  بالوادي  والغاز 
التموين  يف  وانقطاعات  تذبذبات 
بالطاقة الكهربائية ، مت  تسجيلها يف 
باملنطقة  البلديات ، خاصة  عدد من 
الشمالية  بالضاحية  الشط   الصناعية 
واملنطقة  الوادي  مدينة  من  الشرقية 
البلدية  ذات  يف  بوحميد   الفالحية 
بلدية  يف  باملنطقةالصناعية  ،وكذا 
انقطاعات  الى  ،باإلضافة  كوينني 
أخرى بكل من بلدياتالطريفاوي وواد 
ونسة  اميه  بلدية  من  وجزء  العلندة، 
النخلة  بلديتي  وكذا  الوالية  غرب 
عطب  تسجيل  مت  وتغزوت،وقماراذ 
مبنطقة  محولكهربائي  مستوى  على 
وتدخلت  بقمار،  الشرقي  الباب 

السرعة  جناح  على  التقنية  املصالح 
التموين  لضمان  بتغييره  وقامت 
كما  باملنطقة،  الكهربائية  بالطاقة 
باملقاطعة  املناطق  بعض  عرفت 
ام  خاصة  انقطاعات  املغير  اإلدارية 

واملغير.  واحلمرايةواسطيل  الطيور 
سقوط  تسجيل  مت  السياق.  ويف 
بعض الكوابل الكهربائية يف بلديات 
الشط  وحي  والنخلة  الطريفاوي 

بعاصمة الوالية . 

 تمنراست 
سكان عاصمة الهقار يطالبون بمقبرة 

باملدينة  الوحيدة  املقبرة  متنراست بسبب ضيق  بلدية  تستمر معاناة سكان 
يطالبون  الساكنة  املوتى ،ما جعل  لدفن  تتسع  تعد  لم  والتي  بها ،  الوحيدة  و 
اجلهات املعنية بضرورة التدخل من أجل منحهم قطعة أرض حتى يتمكنوا من 
التي  القدمية  املقبرة كون  أو  القريب  املوتى و الصالة عليهم داخل املصلى  دفن 
بالدفن  القائمون  أن جلأ  بعد  باملوتى  ،باتت مكتظة  االستعمارية  للحقبة  تعود 
إلى اعتماد طريقة التراكم امليت على بعضهم، و أصبحوا يصلون عليهم أيضا 
يف مصلى سرسوف و املخصص للعيد أيضا  و األكبر على مستوى املدينة، رغم 
الشكاوى املتكّررة املقدمة لعدد كبير من املسؤولني إال أن دار لقمان بقيت على 
حالها إلى اليوم و ظّلت على حالها، وما زال أهالي املوتى و عامة قاطني بلدية 
حد  إليجاد  التدخل  بضرورة  املعنية،  اجلهات  و  الوالي  يستصرخون  متنراست 
يطالب هؤالء  منذ سبع سنوات ، حيث  بال  تشغل  باتت  التي  القضية  لهذه 
التدخل الشخصي من طرف مديرية املصالح الفالحية بتخصيص قطعة أرض 
كون هناك عدة أراض لكنها حسبهم لم تستغل و ال ترقى لذلك بالنظر ملوقعها 
ذو النشاط املرتبط بالصناعة أو التجارة باملدخل الشرقي للحي تبركات باحملاذاة 
من التجمعات السكنية اجلديدة. هذا الذي جّر احلديث منا على هذا املوضوع 
هو حديث أحد املوظفني بعني صالح، جّره سؤال إدارته عن سبب غيابه ليسرد 
اعتذار غيابه وهو تنّقله ملدينة متنراست بعد وفاة ابن عمه، وصادف مجريات 

هذا وجودنا بعني املكان عارضا املشكل املذكور أعاله.
وعليه، يناشد هؤالء التحّرك من املسؤولني عبر » أخبار الوطن » لوضع حد 
التي  بكثافتها  الكبيرة  قاطني عاصمة األهقار  أرهق كاهل  الذي  املشكل  لهذا 
تزداد يوما يعد يوم ، ومبقبرة واحدة لم يضاعف عددها مقارنة بالتطور العمراني .
عبد املالك خلضاري

برج باجي مختار
 الشروع في إحصاء مناطق الظل 

باجي  برج  دائرة  باشرت  
مناطق  إحصاء  مختار يف عملية  
الظل عبر بلديتي  الوالية املنتدبة 
وتيمياوين  مختار  باجي  برج 
العربي  الدائرة  رئيس  وقد كشف 
ستمس  العملية   مويسي أن 
التي  والتجمعات  املناطق 
الكرمي  العيش  متطلبات  تفتقر 
جاءت  و   . احلياة  وضروريات 
العملية يف إطار التعليمات  التي 

وجهها والي أدرار للمسؤولني احملليني بغرض اإلسراع يف إحصاء مناطق الظل 
انطلقت العمليات يف عدة بلديات عبر أقاليم الوالية. حيث قامت مصاحله  
وذلك   املذكورتني   بلديتني  عبر  السوداء   والنقاط  العجز  مناطق  بإحصاء 
بإعداد البطاقة التقنية والكشف الكمي والتقديري للعمليات الالزمة لكل 
القطاعات  مستوى جميع  على  تتطلبها  االحتياجات   التي  منطقة حسب 
التزود  نقص   متثلت يف  املسجلة   النقائص  أغلب  أن  الدائرة  رئيس  وأوضح 
باملاء الشروب  والكهرباء والصرف الصحي أما يف اجلانب التربوي  فسجلت 
إلى ضعف  إضافة  املدرسي   واإلطعام   والنقل  االكتظاظ  مشكل  مصاحله  
التغطية الصحية وخصوصا يف مناطق البدو والرحل  كما حتتاج هذه املناطق 
إلى شبكة طرقات وإنارة عمومية  ووضع حد إلنتشار النفايات والقمامات 
وهو  الصحي  الصرف  قنوات  إنسداد  على   القضاء  عن  فضال  العشوائية 
املشكل الذي يهدد بكارثة إيكولوجية. ويبقى املواطن يف برج باجي مختار 
يعلق امال كبيرا على هذه االلتفاتة الكبيرة التي اهتمت باحتياجات هذه  
الفئة الهشة   يف اجلزائر العميقة. والذين مازالوا يعيشون خارج أطر التنمية 

وخصوصا أن هذه املبادرة جاءت من الرئاسة .  
عبد اهلل مجبري

أدرار 
حمالت تحسيسية لفائدة الشباب والتالميذ

يف   الدوائر  أمن  و  أدرار  والية  ألمن  التابعة  الشرطة  قوات  شرعت  
تنظيم حمالت حتسيسية توعوية حول السالمة املرورية ، مخاطر املخدرات 
واحمليط   البيئة  نظافة  واحلفاظ على  لألنترنت  السيئ  اإلستعمال  ، مخاطر 

لفائدة تالميذ املدارس ومستعملي الطريق من سواق .
فيفري من  النصف األول من شهر   حيث استفاد 1377 تلميذ خالل 
السنة اجلارية من عمليات التحسيس و التوعية التي تقوم بها قوات الشرطة 
على مستوى املؤسسات التعليمية التي تتبع إقليم االختصاص سواء املتواجدة 
على مستوى مدينة أدرار أوعلى مستوى الدوائر، كما مت تنظيم 04 حواضر 
مرورية لفائدة أطفال املدارس،يف نفس السياق مت استفادة مايزيد عن 750 
الدوران  ومحاور  الطرقات  املنظمة على مستوى  احلمالت  هذه  شخص من 
الرئيسية. يف نفس السياق مت توزيع مطويات وقصاصات تعنى بالسالمة املرو

ريةومخاطراملخدرات واالستعمال السيء لالنترنت ونظافة احمليط.
عبد اهلل مجبري

كشفت المديرية الجهوية لتوزيع الكهرباء و الغاز بالوادي عن تسجيل تذبذب في التزود بالكهرباء في عدد من بلديات 
والية الوادي خالل اليومين الماضيين بسبب الرياح الهوجاء التي اجتاحت المنطقة ، كما سقط عدد من الكوابل الكهربائية .

مصالح  أن  الوطن  أخبار  علمت 
األمن بالوادي ،متكنت خالل اليومني 
املاضني من تفكيك عصابة مختص يف 
املترددين على  املواطنني   نشل وسرقة 
سوق ليبيا . حيث متكن عناصر األمن 
توقيف  من  بالوادي  الثاني  احلضري 
مجموعة أشرار تتكون من ثالثة أفراد 
سنة   34 و   22 بني  أعمارهم  تتراوح 
يستولون على أغراض املتسوقني بسوق 
ليبيا بوسط املدينة عن طريق استعمال 
إلى  تعود  العملية  . تفاصيل  العنف  
روتينية  بدورية  األمن   عناصر  قيام 
ليبيا  بالزي املدني على مستوى سوق 

أشخاص   03 انتباههم  ليثير  حيث 
و  املراقبة  عملية   لتنطلق  مشبوهني 
الترصد لتحركاتهم إلى أن دخلوا احد 
متلبسني  توقيفهم  ليتم  الضيقة  األزقة 
السرقة  بجرم  القيام  محاولتهم  أثناء 
بعد  فيهم  املشتبه  املواطنني،  ألحد 
اجلسدي  التلمس  لعملية  إخضاعهم 
أسلحة  على  بحوزتهم  عثر  القانونية 
بيضاء متمثلة يف شفرات حالقة ليتم 
الثاني  احلضري  األمن  ملقر  حتويلهم 
.بعد  التحقيق  عملية  الستكمال   ،
مت  القانونية  اإلجراءات  كافة  استيفاء 
إعداد ملف جزائي للموقوفني وتقدميهم 

أمام اجلهات القضائية املختصة إقليميا 
عن جرم تكوين جمعية أشرار لإلعداد 
جنحة السرقة بالتعدد و محاولة حمل 
الصنف  من  أسلحة  عدة  أو  سالح 

السادس دون مبرر شرعي.
عناصر  متكن  السياق  ذات  ويف 
الشرطة التابعني ملختلف املصالح بأمن 
والية الوادي من توقيف 41 متورط يف 
قضايا ذات طابع جزائي مبحوث عنهم 
مبوجب أوامر قضائية ،ضبط وإحضار 
تنفيذ أحكام قضائية واكراهات بدنية  

خالل شهر فيفري 2020.
رشيد شويخ

الوادي

تفكيك عصابة السطو على زبائن سوق ليبيا

لنقابة  الوالئية  األمانة  استنكرت 
اليزي  لوالية  التربية  لعمال  اجلزائرية 
عن  املترتبة  الكارثية  الوضعية  عن 
للقطاع  والفوضوي  العشوائي  التسيير 
السكن  مبلف  يتعلق  فيما  خاصة 
املدرسية  املطاعم  ومشكل  والتحويالت 
وزاد  كبير  استياء  خلف  الذي  األمر 
عمال  لدى  والتوتر  االحتقان  درجة  من 
وموظفي القطاع مما أدى إلى تزايد موجة 
األيام  يف  واإلضرابات  االحتجاجات 
على  قاطع  كدليل  باعتبارها  و  األخيرة 
القطاع  يعيشها  التي  الكوارث  حجم 
قد  التي  املوقوتة  بالقنابل  إياه  واصفا 
استمرار  حالة  األيام يف  مرور  مع  تنفجر 
اإلدارة على غلق باب احلوار مع الشركاء 
احلائط كل  االجتماعيني ضاربة عرض 
اجلديدة  اجلزائر  نحوى  التوجه  مساعي 
التي رسمها رئيس اجلمهورية وصرح بها 

عالنية أمام اجلميع .
الوالئية  األمانة   وأضافت 

التربية  لعمال  اجلزائرية  لنقابة 
لها  رسالة  يف   )S.A.T.E(
نسخة  الوطن  أخبار  شبكة  تسلمت  
عنه أنها تتابع بأسف وحسرة ما حدث 
ابن  العرايف  بركات  مبتوسطة  لزمالئهم 
حرمان  حد  إلى  احملاباة  درجة  وصلت 
قرار  بسبب  السكن  من  األساتذة 
اإللزامي  السكن  حتويل  التربية  مدير 
باملتوسطة املخصص ملديرها إلى سكن 
فيما  به  املعني  حرمان  و  للضيوف 

يستفيد مدير املتوسطة من سكن خارج 
املؤسسة وعلى حساب األستاذ املغلوب 
على أمره  علما ان نسبة 95 باملائة من 
اليزي  بوالية  التربية  قطاع  يف  املوظفني 
يكابدون  يجعلهم  ما  الوالية  خارج  من 
عناء التنقالت والكراء إن وجد و الذي  
الذي يستحوذ  الوقت  اثقل  كاهلهم يف 
تابعة  وظيفية  سكنات  على  غرباء  فيه 
للقطاع دون ان يحرك املسئول األول على 

القطاع ساكنا  على حد وصفهم .

حال  يف  النقابة  ذات  هددت  وكما 
من  أالن  عليه  هو  ملا  الوضع  استمرار 
وسياسة  والعشوائي  الفوضوي  التسيير 
املسئول  يطبقها  التي  مبكيالني  الكيل 
املطبق  والسكوت  القطاع  على  األول 
والتصعيد  االحتجاجات  مبواصلة  عليها 
بتجسيد  وعود  اي  تلقي  عدم  حال  يف 

مطالبهم املهنية واالجتماعية.
مبا سيحدث  التنبؤ  ميكنه  احد  فال   

مسبقا ان بقيا احلال على ماهو عليه .
براهيم مالك

إليزي

 نقابات عمال التربية تستنكر التسيير العشوائي للقطاع



االغواط
انتشار مروجي المخدرات يؤرق سكان حي زقاق

الطاقة باجلهة اجلنوبية ملدينة األغواط مصالح  ناشد سكان حي زقاق 
واحلبوب  املخدرات  بيع  بؤر  على  للقضاء  باحلي  نشاطها  بتكثيفها  األمن 

املهلوسة واخلمور التي أصبحت خطرا حقيقيا يهدد حياة أطفالهم .
وكشف هؤالء يف وقفة احتجاجية أن احلي حتول إلى وكر لترويج السموم 
السالفة الذكر من طرف بعض املجرمني ورغم املراقبة التي يفرضها سكان 
احلي غير أنهم يستغلون أوقات عدم تواجدهم لترويجها وسط شباب احلي 
،وأشاد السكان باجلهود التي تقوم بها الدوريات األمنية غير أنها تبقى غير 
كافية واألمر يتطلب إجراءات صارمة لتجفيف منابع هذه السموم ، لإلشارة 
تشتكي الكثير من أحياء املدينة من توسع دائرة نشاط مروجي املخدرات 
واحلبوب املهلوسة وقد مكنت املداهمات التي تقوم بها مصالح الشرطة من 
لقاءا  املصالح  ذات  نظمت  وقد   ، اخلطيرين  املجرمني  من  العديد  توقيف 
حتسيسيا باملكتبة العمومية البشير اإلبراهيمي حول خطر املخدرات وضرورة 

تظافر اجلهود بني اجلميع لتطويق املجرمني واحلد من نشاطهم .
نورين عبدالقادر

ممتهنو التكوين ببلدية الحاج المشري 
يشكون الحقرة والتهميش 

يدرس أكثر من 150 ممتهن ببلدية احلاج املشري شمال األغواط يف مقر 
التدفئة  بها  تنعدم  متسخة  مظلمة  قاعات  وسط  احليوانات  اسطبل  يشبه 
واإلنارة والتتوفر على الوسائل الضرورية من سبورات ووسائل بيداغوجية ما 

عدا طاوالت وكراسي ،وتنتشر باملقر األشواك واألوساخ .
املفروضني عليهم من  والتهميش  املمتهنون عن شعورهم باحلقرة  وعبر 
بلدية سيدي  مبركز  تسجيلهم  مت  متكررة  فبعد شكاوي   ، املسؤولني  طرف 
بوزيد الذي يبعد عنهم ب120كلم  ومت منحهم هذا املقر الذي كان للحرس 
البلدي بدون تهيئة وتطوع بعض األساتذة بتدريسهم ، ورغم مرور سنتني 
على انطالق عملية التكوين لم يحظ ولو »بشمعة » ال من طرف البلدية وال 
من طرف مصالح مديرية التكوين األمر الذي عمق من معاناتهم وجعلهم 
»يشعرون بأنهم غير جزائريني » ،وأفاد هؤالء الشباب أن بلديتهم الوحيدة 
وشبابها ضائع  معزولة  بلدية  أنها  رغم  للتكوين  مركز  من  تستفد  لم  التي 
الثقافة والشباب والرياضة  بالبلدية مرافق  ومصيرهم مجهول حيث تنعدم 
ماعدا بعض الهياكل التي ظلت خالية من كل جتهيز تعشش فيها الطيور 

والفئران.
نورين عبدالقادر
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ابراهيم سالمي

ورعاة  ملوالني  حية  شهادات  هي 
يؤكدون  البيض  النعامة  و  مبنطقة 
فيها عن اندثار نبات احللفاء وتصحر 
أراضيهم وهجرتها بسبب مواد سامة 
وبطونهامن  قطعانهم  أرجل  حملتها 
الناموس  املجاورة  وادي  منطقة 
البيض  و  النعامة  والية  لتراب 
املعروفة بتواجد نفايات قدمية وخطيرة 
رحلة  من  بعدعودتها  هذا  للغاية  و 
مثيرة  تصريحات  الكأل  عن  البحث 
لم نكن نعلم يف بادئ األمر اذ كانت 
مجرد دعاية أم هي حقائق مسكوت 
تالزم  ملاذا  بدورنا  وتساءلنا  عنها؟ 
املستمر  الصمت  الوصية  الهيئات 
لتفنيد  تتدخل  القضية وال  إزاء هذه 
أو تأكيد ما يردده املوالون بعد قيامها 
مجرد  هل  علمية؟  ميدانية  بأبحاث 
يحلو  )كما  للخرافة  لفظي  تكذيب 
للبعض تسميتها( سيعيد االبتسامة 
يف  احلائرين  املوالني  من  للكثير 
تربية  ملواصلة  مالئم  مكان  إيجاد 

حيواناتهم.
من  الكثير  حوله  أثير  حديث 
ومعاينة  احلقائق  لتقصي  و  الكالم 
املناطق املتضررة ومحاورة أهلها.كانت 
لنا هذه اجلولة بالقرب من منطقة الكأ  
شرق  ابراهيم  سيدي  من  القريبة 
و  النعامة  مغراربوالية  بلدية  جنوب 
البيض   والية  جلنوب  ايضا  املجاورة 

احلدودية مع والية بشارو التي كانت 
مسرحا لتجارب فرنسا النووية

قد  وحديث  حكايةعجيبة  انها 
ال يصدقه العقل ألول وهلة وأقاويل 
تواجد  عن  املنطقة  أهل  يتداولها 
تسمم  الى  أدى  كيمائي  اشعاع 
املوجودة ببعض  والنباتات  األعشاب 
املذكورة   باملنطقة  الرعوية  املناطق 
والسبب  منها  العديد  على  وأتى 
الرئيسي حسبهم يعود  بقايا النفايات 
بعد  فرنسا  خلفتها  التي  الكثيرة 
الفترة  يف  كيماوية  لتجارب  اجرائها 
اإلستعمارية بصحراء وادي الناموس 
بشاروالبعيدة  لوالية  إقليميا  التابعة 

عن املناطق املتضررة ب 70 كلم.
و بالرغم من ان نبتة احللفاء تعتبر 
والبيض،  النعامة  مبنطقة  أولية  مادة 
وقد عرفت إنتشارا واسعا منذ سنوات 
خلت، إال أنها بدأت تتناقص شيئا 
فالسبب  االخيرة،  االعوام  فشيئا يف 
حول  الباحثون  أرجعه  الرئيسي 
املوالني  انتقال  إلي  احللفاء  إختفاء 
وادي  منطقة  إلى  للرعي  مبواشيهم 
حتمل  التي  االخيرة  هذه  الناموس 
املستعمر  زرعها  سموما  طياتها  يف 
حتصد  تبعياتها  والتزال  الفرنسي 
معتبرة  منها  خسائر  هذا  يومنا  الى 
فهذه  االبل،  و قطعان  املاشية  هالك 
ثم  االراضي  هذه  فوق  ترعى  املاشية 
أال  األم  املنطقة  الى  أدراجها  تعود 
والبيض، حاملة  النعامة  وهي والية 

يف أرجلها أتربة هي يف حقيقة األمر 
آثار إشعاعات كيمياوية، فتدوس بها 
على أراض خاصة على نبتة احللفاء 
يوم  بعد  يوما  لتموت  عليها،  وتؤثر 

حتى  تصل الى مرحلة االنقراض.
لهم   الذين  املنطقة  كبار  اشار  و 
الظاهرة  هذه  حول  كاملة  معلومات 
التي تهدد املنطقة بالكامل،  و تقدمي 
شرح واٍق حول الظاهرة املقلقة الندثار 
االخيرة  السنوات  يف  احللفاء  مادة 
ألسباب قد سبق ذكرها أعاله ناهيك 
التي  اجلفاف  مرحلة  مخلفات  عن 
وبغية  منذ سنوات،  املنطقة  أصابت 
إلى أغلب  تنقلنا  التأكد من احلقيقة 
إنتشارا  تشهد  كانت  التي  املناطق 
بوقطب  فيها  مبا  احللفاء  ملادة  كبيرا 
 ، املشرية  غرب  و  شمال  توسمولني 
سيد  األبيض  و  البيوض  و  النعامة  
مساحات  بها  الحظنا  التي  الشيخ 
املواشي  تواجد  وقلة  جرداء،  رعوية 
االرضيةوتعرضها  جفاف  بسبب  بها 
لزحف املواد الكيمياوية املتسربة من 
سقوط  جراء  الناموس  وادي  منطقة 
األمطار أين تتوسع هذه الرقعة لتصل 
والية  غاية  وإلى  بعيدة  مناطق  الى 

النعامة و البيض شرقا،
وادي  منطقة  تبقى   و  هذا 
مبا  هذا  يومنا  إلى  مجهولة  الناموس 
وأسرار  خبايا  من  طّياتها  يف  حتملة 
خطيرة تهدد والية النعامة و البيض 
بكاملها وحتى املناطق املجاورة لها .

سببت في  اندثار الغطاء النباتي وهالك الماشية ونفوق االبل 

 التجارب النووية الفرنسية في 
النعامة .. المأساة مستمرة

مايزال سكان المناطق الصحراوية يعانون من مخلفات التجارب النووية المجراة  خالل الحقبة االستعمارية، والتي تسببت 
في اندثار الغطاء النباتي و هالك الماشية و نفوق اإلبل بوالية النعامة.   

الترك  وادى  قرية  سكان  ناشد 
بالوادي  ونسة  أمية  لبلدية  التابعة 
حتسني  بضرورة  احمللية،  السلطات 
من خالل  باملنطقة  الصحية  اخلدمات 
التكفل  شأنها  من  عالج  قاعة  إجناز 
التنقل  على  يجبرون  الذين  باملرضى 
ببلدية  املتواجدة  الطبية  املؤسسة  إلى 

امية ونسة لتالقي العالج الالزم.
لقائهم  خالل  السصكان  قال  و 
احلوامل  النساء  إن   « الوطن  بـ«أخبار 
عالجهم  لتالقي  التوجه  على  يجبرن 
من  كثير  ويف   ، احلمل  فترات  أثناء 

لعاصمة  للتوجه  يضطرون  األحيان 
أو  األدوية  نقص  بسبب  الوالية 
البلدية  بذات  األولية  اإلسعافات 
لقطع مسافات طويلة معرضني حياتهم 
تكبدهن  على  فضال  أخطار،  لعدة 
بوسائل  االستعانة  باهظة يف  ملصاريف 
الذي  الفادح  للنقص  نظرا  خاصة 
ببلديتهم  اإلستشفائية  املؤسسة  تشهد 
،جراء غياب  الطاقم الطبي يف بعض 
توفر  عدم  إلى  باإلضافة  األحيان، 
املرضى  ملعاينة  الطبية  األجهزة  بعض 
بأنهم  مضيفني  تعبيرهم  حد  على   ،

افتقار  .بسبب  مزرية  حالة  يعيشون 
قريتهم لوحدة عالج ، التي من شأنها 
أن تتكفل باملصابني باألمراض املزمنة 
واألطفال الرضع  ، وكذا  األشخاص 
بحكم  العقربي  للسع  يتعرضون  الذي 
بدال  وذلك   ، للقرية  الفالحي  الطابع 
من التنقل إلى  مركز بلدية أميه ونسة 
، و برمجة طبيب مناوب  فيها . هذا 
والسكان  الصحة  مدير  االهالي  ودعا 
احمللية  السلطات  مع  التنسيق  بضرورة 

ومتكينهم من حقهم يف الصحة
رشيد  شويخ

الوادي

قرية وادي الترك بدون قاعة عالج

بسكرة
تراجع محسوس في عدد حرائق النخيل

عدد  يف  محسوسا  تراجعا  ببسكرة،  املدنية  احلماية  مصالح  سجلت 
سنة  خالل  الوالية،  عبر  النخيل  بساتني  يف  احلرائق  إلخماد  التدخالت 

2019، مقارنة بسنة 2018، 
لعرض  تقدميه  خالل  لقرع،  احلق  عبد  العقيد   ، الوالئي  املدير  قال  و 
حول نشاطات عمل هذه املصالح، ضمن فعاليات االحتفال باليوم العاملي 
للحماية املدنية ، أنه مت تسجيل خالل السنة الفارطة، 324 تدخال لعناصر 
اإلطفاء من أجل إخماد حرائق مست واحات النخيل مقابل 405 تدخالت 

يف 2018.
أفاد العقيد بأن هذا التراجع يف عدد احلرائق كان »ثمرة مجهودات مبذولة، 
من خالل التوعية غير املباشرة عبر وسائل االتصال املختلفة واملباشرة، من 
خالل التواجد امليداني مع الفالحني، بتقدمي نصائح وإرشادات حول كيفية 
مستواها،  على  لالشتعال  قابلة  مواد  ترك  مبنع  والوقاية  البساتني،  تنظيف 

وعزل املساحات املزروعة عن بعضها« .
و7  بالوالية  رئيسية  وحدة  ببسكرة،  املدنية  احلماية  تضم  لإلشارة، 
وحدات ثانوية، كما تعززت خالل سنة 2019، بدخول حيز اخلدمة، وحدة 
ثانوية جديدة بسيدي خالد، وإنشاء رتل متنقل، وسيشرع يف إجناز مركزين 
السنة اجلارية،  وبرانيس، خالل  العالية  املدنية مبنطقتي  للحماية  متقدمني 

لتخفيف عبء التدخل عن الوحدة الرئيسية ببسكرة.
ق.م
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بسبب غياب أدنى ضروريات الحياة 

قرية بلبشير بمعسكر..حياة بدائية 
ومعاناة مع العزلة والتهميش

بهيجة بلحالم /أحمد بوكليوة

اشتكى، سكان دوار بلبشير ببلدية 
الوطن«  »ألخبار  معاناتهم  عن  فروحة 
ومزية،  صعبة  جد  حياة  يعيشون  أنهم 
خاصة وأنه الزال هناك بعض العائالت 
يستعملون  التكنولوجيا  عصر  ويف 
مصابيح تقليدية إلنارة بيوتهم، معبرين 
عن مدى استيائهم من املسؤولني، الذين 
ملناطق  الكهرباء  بإيصال  طالبوهم  لطاملا 
سكناهم ، حيث أكدوا يف تصريحهم أن 
السكان، يعانون صعوبة كبيرة يف التنقل 

بني املنازل، قصد الزيارات ليال.

 غاز البوتان لمن استطاع إليه سبيال
يف  البوتان  غاز  قارورات  توفر  يتعذر 

القرية، من احلني إلى اآلخر، إذ تصل أسعارها إلى 250 
دج للقارورة الواحدة، حيث أنهم يستخدمونها للطهي وكذا 
التدفئة، منددين بضرورة اجناز مشروع غاز املدينة من أجل 

رفع الغنب عنهم.

حافلة واحد للتالميذ  وممرض وحيد
وكشف، أولياء التالميذ »ألخبار الوطن« على  وجود 
نظرا  تكفي  ال  أصبحت  املدرسي  للنقل  واحدة  حافلة 
عبر  مبرمجة  لتصبح  ركوبهم  عند  التالميذ  الكتظاظ 
موعد  عن  التالميذ  تأخر  يسبب  ما  وإيابا،  ذهابا  رحلتني 
الدراسة، كما تعاني نساء القرية من انعدام وجود ممرضات 
من  أخرى  لبلديات  التنقل  عليهم  يتعذر  ما  باملستوصف 

أجل العالج.

 أزمة بطالة
ومن جهة أخرى عبر العديد من الشباب عن امتعاضهم 
توفير  قصد  إليهم  السلطات  التفاتة  عدم  بسبب  الشديد 
فرص العمل يف قراهم الريفية إذ يعانون ويتخّبـطون بسبب 
بعض  أن  كما  أرهقتهم،  التي  والبطالة  العمل  غـياب 
الشباب يلجئون إلى العمل يف الفالحة والرعي، يف حالة 
ما كان لهم أراض، تركها لهم أجدادهم، داعني السلطات 
احمللية على رأسهم سيد والي والية معسكر من بالتدخل 
العاجل إلعطائهم حقهم املهضوم ضمن املشاريع التنموية 
التي أقصيت منها ظلما من طرف املجالس الشعبية البلدية 

املتعاقبة واحلالية.

يعاني سكان دوار بلبشير ببلدية فروحة  بوالية معسكر من انعدام أدنى ضروريات  الحياة والمتمثلة 
في الكهرباء والغاز ووسائل النقل الجماعية، حيث يضطرون إلى صناعة مصابيح حرارية من أجل 

إنارة بيوتهم  باإلضافة إلى مشاكل  أخرى .

أعطى والي والية بجاية، تعليمات 
صارمة لرؤساء الدوائر الـ 19 ،  و رؤساء 
أجل  من  بلديا،  شعبيا  مجلسا   52
استقبال  املجتمع املدني واحلرص على 
 ، املواطنني  انشغاالت  إلى  االستماع 
اإلمكانيات  حدود  يف  بها  والتكفل 

املتوفرة وعدم تقدمي الوعود.
احملليني  املسؤولني  على  الوالي  ألح 
املتعلقة  التعليمة  بهذه  التام  االلتزام 
اإلطار  هذا  يف  املواطنني،  باستقبال 
اجلهاز  على  األّول  املسئول  أعطى 
لكّل  صارمة  تعليمات  التنفيذي 

لتخصيص  احملّلية  واإلدارات  اجلهات 
األسبوع  مدار  على  االستقبال  أّيام 
عن  واالستماع  املكاتب  أبواب  وفتح 
كخطوة  املواطنني  مشاكل  إلى  قرب 
أولى لكبح طاهرة غلق الطرقات أو غلق 
العديد  استجاب  وقد  العمومية  املرافق 
نتائج  حّقق  ما  وهو  اإلجراء  لهذا  منها 
أّثرت  جّدا.وقد  كبيرة  بنسبة  ملموسة 
والتي  النظير  املنقطعة  االحتجاجات 
السنوات  بجاية،يف  والية  شهدنها 
احملّلية  التنمية  قطاع  على  األخيرة سلبا 
بها  ُمني  التي  الكبيرة  اخلسائر  ولعّل 

والتي  ذلك،  على  دليل  بجاية،  ميناء 
عرقلة  نتيجة  يوميا  مبلياري سنتيم  تقّدر 
،نتيجة  امليناء  وإلى  من  البضائع  نقل 
ظاهرة غلق الطرقات. وعليه سارع والي 
باتخاذه  املوضوع  احتواء  إلى  الوالية 
سّكان  ومطالبة  صارمة  إلجراءات 
الطرقات  غلق  عن  بالعزوف  الوالية 
انشغاالتهم  وطرح  العمومية  واملقّرات 
القوية  إرادته  مبديا  القانونية  بالطرق 
التي  والعراقيل  املشاكل  كّل  يف معاجلة 

تعيق حياتهم اليومية
بـــلقاسم.ج

التابعة  بوجليل  ببلدية  استفادت 
القليم دائرة تازمالت غربي والية بجاية، 
من مشروع اجناز منطقة صناعية جديدة  
باملنطقة«الظل«احلدودية  للنهوض 
املعزولة،وكما استفادة الوالية من منطقة 
لتلك  مكملة  ستكون  أخرى  صناعية 
املتواجدة ببلدية القصر والتي تضم العديد 
والصناعية  االقتصادية  املنشات  من 
الكبرى بالوالية يأتي هذا بعد أن أضحت 
هذه األخيرة مزدحمة بالكثير من املنشات 
وباتت غير قادرة على استيعاب املزيد من 

املنشات االقتصادية والصناعية.
الوالية  سكان  من  الكثير  وينتظر   
تفعيل هذا املشروع ميدانيا حيث يخضع 
حاليا لعمليات تهيئة بالنظر إلى ما ميكن 
الوالية  ألبناء  عمل  فرص  من  يوفره  أن 
املليون  من  سكانها  عدد  يقترب  التي 
نسمة بنسبة بطالة تقدر ب 10 باملائة من 
بالوالية فضال عما  العاملة  القوم  مجموع 
االقتصادي  الفضاء  هذا  يشكله  أن  ميكن 
املستثمرين  جللب  سانحة  فرص  من 
كثيرا  الذين  االقتصاديني  واملتعاملني 

الصناعي  العقار  غياب  من  اشتكوا  ما 
االقتصادية  مشاريعهم  الحتضان  الالزم 
كما  هذا  الوالية.  تراب  عبر  والصناعية 
يقع  الذي  الصناعي  العقار  هذا  سيكون 
عن  بعيدا  كبيرة  أهمية  ذات  مبنطقة 
للمنطقة  مكمال  السكانية  التجمعات 
تتمركز  والتي  حاليا  املتواجدة  الصناعية 
على  احلائزة  الكبرى  املؤسسات  جل  بها 
وخاصة  الوالية  حدود  تتعدى  سمعة 

املرتبطة بالصناعات التحويلية. 
بـــلقاسم.ج

بجاية
الوالي يأمر المسؤولين بفتح مكاتبهم للمجتمع المدني

المنطقة الصناعية بـ»بوجليل« تفتقد إلى  مستثمرين

تيزي وزو 
سكان »اث زكي« يطالبون بتعبيد الطرقات 
ناشد سكان منطقة اث زكي ببلدية  بوزقان يف والية تيزي وزو بضرورة 
تدخل السلطات احمللية والوالئية من أجل تعبيد الطريق الرابط بني قريتهم 

ومركز املدينة والذي عرف تدهورا كبيرا يف السنوات القليلة املاضية.
 لم تنفع شكاوى ورسائل سكان القرية يف تغيير الوضع كما لم تأت 
احلركات االحتجاجية التي قام بها السكان أكلها بل بقي الوضع على حاله 
منذ سنوات حيث يشهد الطريق الرابط بني مركز بلدية بوزقان و منطقة اي 
زكي  حالة متقدمة يف التدهور من خالل إنتشار احلفر والتصدعات وإنهيار 
أجزاء منه يف نقاط عديدة على مسافة 10 كيلومترات، حيث لم يعرف 
مشروع تعبيد وتهيئة قط منذ أن مت تعبيده سنوات رغم أن الطريق يعتمد 
عليه أزيد من 8 آالف نسمة وأدت وضعية الطريق املهترئة إلى اإلضرار 
بأصحاب املركبات ال سيما منهم حافالت نقل املسافرين الذين تضرروا 
كثيرا ماديا بسبب األعطاب التي أحلقت بعرباتهم، وكانت الطريق فيما 
سبق سببا إلحتجاج السكان يف عدة مناسبات إال أن السلطات الوالئية 

واحمللية لم حترك ساكنا
احمد - اليان

بومرداس
تخصيص 2 مليار سنتيم إلنجار مشاريع تربوية بقدارة 

استفادت مؤخرا ابتدائية ابراهيم كالش الواقعة بقرية أمسطاس ببرج 
منايل شرق بومرداس من غالف مالي يقدر بــ 2 مليار سنتيم، إلجناز 4 

أقسام إضافية ومطعم مدرسي لفائدة التالميذ.
قادت  التي  األخيرة  الزيارة  خالل  االبتدائية  عليه  حتصلت  املشروع 
وعد  املدرسة،  لوضعية  تفقده  وبعد  املنطقة، حيث  إلى  بومرداس  والي 
أولياء التالميذ ببرمجة مشروع مستعجل لتدعيم ابتدائية ابراهيم كالش 
األقسام،  عليها  تتواجد  التي  الكارثية  للحالة  نظرا  إضافية  أقسام   4 بــ 
باإلضافة إلى إجناز مطعم مدرسي لفائدة تالميذ القرية على مستوى هذه 
األخيرة. ويذكر أن هذا االنشغال كان موضوع شكاوي ومراسالت عديدة 
من قبل جمعية قرية أمسطاس إلى السلطات احمللية لبلدية بوزقزة قدارة، 

نظرا للوضعية الكارثية التي يزاول فيها أبناء القرية تعليمهم.
سميرة مزاري

 
جامعي،  بيداغوجي  مقعد  آالف   4 مشروع  إجناز  أشغال  ستنطلق 
إجناز  يتضمن  شامل  مشروع  من  أول  كشطر  القادم؛  ماي  رسميا، شهر 

قطب جامعي يضم 9 آالف مقعد بيداغوجي مبدينة بومرداس.
بالوالية  العمومية  التجهيزات  قالت السيدة صليحة بن هناية مديرة 
على هامش دورة املجلس التنفيذي الوالئي التي ُخصصت لدراسة ومتابعة 
الوالية، إن »إطالق أشغال  التنموية احليوية عبر  املشاريع  إجناز عدد من 
إجناز الشطر األول من هذا القطب اجلامعي الضخم بعد رفع التجميد املالي 

عنه، سيكون يوم 19 ماي القادم مبناسبة عيد الطالب«.
مبنطقة  هكتارا   20 مساحة  احليوي يف  املشروع  هذا  وُخصص إلجناز 
الساحل بضواحي مدينة بومرداس، تضيف السيدة هناية، غالف مالي 
يتجاوز 10 ماليني دينار، سيوجه إلجناز كل أشغال التهيئة، وربط املشروع 
مبختلف اخلدمات والطرقات الرئيسة والثانوية واملباني األساسية واملقاعد 
البيداغوجية املذكورة، كما أكدت أنه مت تعيني مؤسسة وطنية مؤهلة إلجناز 

هذا املشروع، لتفادي التأخر يف عملية اإلجناز.
ق.م

البليدة
توقيف قاتل جاره في أوالد يعيش

النيابة املختصة أمس،بوضع مشتبه فيه كان وراء جرمية قتل  أمرت 
أول أمس  جثة هامدة  42 سنة،عثر عليه  املدعو ) ع.ر(  راح ضحيتها 
يسبح يف دمائه داخل مسكنه بالعمارة رقم 23 بحي 1000 مسكن ببلدية 

أوالد يعيش بوالية البليدة.
متكنت مصالح األمن لدائرة أوالد يعيش بوالية البليدة من فك لغز 
اجلرمية، و توقيف املشتبه فيه البالغ من العمر 56 سنة، بعد ساعات قليلة 

من وقوع اجلرمية، وهو جار الضحية.
التحقيقات األولية كشفت أن املشتبه فيه، هو إرهابي تائب يسكن 
الطرفني  بني  مناوشات كالمية  كانت   ، الضحية  مع  العمارة   نفس  يف 
فجر أول أمس،  يجهل خلفياتها قبل العثور على الضحية  ميتا داخل 

مسكنه،  وعلى جسده طعنة خنجر على مستوى الرقبة.
أيوب بن تامون
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من  أقل  املاء  لكرة  اجلزائر  بطولة   تنطلق 
20 سنة وذالك  بإجراء املرحلة األولى يومي 
القادمني بسطيف، وتنظم  اخلميس واجلمعة 
البطولة،  هذه  للسباحة  اجلزائرية  االحتادية 
مبسبح املركب الرياضي 8 ماي 1945 بوالية 

سطيف.
أندية  أربعة  البطولة،  هذه  يف  وتشارك 
سطيف،  جمعية  سطيف،  وداد  وهي 
حيث  قسنطينة.  ونادي  العلمة  مستقبل 
على  مقابالت  إجراء ست  املنافسة  ستشهد 
مدار ثالث حصص، يتحدد يف نهايتها إسم 
املاء  لكرة  اجلزائر  بطولة  فإن  لإلشارة  الفائز. 
تعتمد على نظام االحتاد الدولي للسباحة يف 

منح نقاط اللقاء  فوز )3 نقاط(، تعادل )نقطتان( وهزمية )نقطة واحدة(. ويتكون فريق كرة املاء من سبعة العبني أساسيني 
من بينهم حارس املرمى، إضافة إلى ستة احتياطيني، حيث جتري املباريات يف حوض يخطط بقياس 30 مترا على 25 
مترا. للتذكير، فقد فاز كل من وداد سطيف ونادي قسنطينة باملرحلة األولى لبطولة اجلزائر لكرة املاء يف صنفي األكابر 
وأقل من 16 سنة،  يوم 22 فيفري الفارط، وذالك يف ختام املنافسة التي جرت باملسبح األوملبي أحمد ديلمي  مبدينة 

العلمة سطيف.
محمد هشام

البطولة الوطنية للعدو الريفي  
مشاركة مخيبة في''ماراطون وهران'' 
ورئيس النادي متذمر من عدائيه

املنصرم  الشهر  مطلع  املتوجني  وهران''،  ''ماراطون  الهاوي  النادي  رياضيو  خيب 
بالبطولة اجلهوية للعدو الريفي، ظن رئيسهم باحتاللهم الصف الرابع حسب الفرق عند 
األكابر برسم البطولة الوطنية التي أقيمت نهاية األسبوع مبيدان سباق اخليل ''عنتر ابن 

شداد« بالسانية بوهران.
املسجلة  للنتائج  مستاء  بأنه  عبايدية،  نورالدين  الوهراني،  النادي  رئيس  وصرح 
باملناسبة، بعدما راهنت كثيرا على الصعود على منصة التتويج، إال أن سلوك العدائني 

قبل املسابقة أثار غضبي كثيرا.
ورغم أنه مرت سنة واحدة فقط على تأسيس ''ماراطون وهران«، إال أن إدارة النادي 
دخلت البطولة الوطنية بطموحات كبيرة، غذتها النتائج اجليدة التي حققها ممثلوها يف 
الذي  بالشلف  كلوش''  ''أحمد  مهرجان  غرار  على  السابقة،  الريفي  العدو  مهرجانات 
أنهاه الفريق يف الصف الثالث حسب الفرق، فضال عن تتويجه بلقب البطولة اجلهوية 

التي أقيمت يف الفاحت فيفري بوهران.
يرفعون سقف  السباقات جعلهم  تلك  عدائيه يف  تألق  بأن  املسؤول  نفس  واعتبر 
تسمح  التي  املالية  اإلمكانيات  على  النادي  إدارة  تتوفر  ال  الذي  الوقت  يف  شروطهم 
السنوية  املالية  اإلعانة  من  النادي  استفادة  عدم  ظل  سيما يف  ملطالبهم،  باالستجابة 

املفروض استالمها من طرف املديرية احمللية للشباب والرياضة.
وتبعا للمشوار املتواضع الذي أداه رياضيو ''ماراطون وهران''، الذين جاء أفضلهم، 
إحالتهم  النادي  إدارة  قررت  األكابر،  سباق  يف  ال13  املركز  يف  أمينة،  محمد  وهو 
على مجلس التأديب »لإلجابة على ما بدر منهم من مساومات قبل انطالق البطولة 
الوطنية«، على حد تعبير املسؤول األول عن النادي، مضيفا أنه يشترط منهم من اآلن 
»الثأر ألنفسهم« خالل البطولة الوطنية لنصف املاراطون املبرمجة ليوم 14 مارس اجلاري 

بعني الدفلى.
وختم ذات املتحدث قائال »صراحة، لم أهضم بعد إخفاقنا يف البطولة الوطنية، 
خالل  بشار  نادي  تقدموا  أنهم  بدليل  عناصري،  إمكانيات  من  واثق  وأنني  خاصة 

البطولة اجلهوية، علما وأن األخير احتل املرتبة الثانية يف البطولة الوطنية«.

النصر الليبي يؤكد مشاركته في بطولة 
أفريقيا  للطائرة

أبدت إدارة النصر الليبي موافقتها بشكل رسمي على املشاركة بفريق الكرة الطائرة 
يف منافسات البطولة األفريقية لألندية األبطال. وستقام البطولة يف العاصمة املصرية 

القاهرة بشهر أفريل املقبل.
وكان االحتاد الليبي للكرة الطائرة قد وجه خطابني إلدارتي النصر واالحتاد املصراتي 
فريقني  على  املشاركة  الليبي  االحتاد  األفريقية. واقتصر  البطولة  يف  املشاركة  بشأن 
2019- موسم  الرابع يف  وحتى  األول  من  املراكز  على  التي حصلت  الفرق  من  فقط 

2020. وكان األهلي طرابلس قد أكد موافقته على املشاركة بالبطولة.

اليابان تواصل االستعداد إلقامة 
األولمبياد في موعدها

قال يوشيهيدي سوجا كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني امس األربعاء إن بالده 
تستعد الستضافة دورة األلعاب األوملبية يف موعدها، وسط تكهنات بإمكانية تأجيلها؛ 
مؤمتر  خالل  التعليق  بهذا  سوجا  كورونا. وأدلى  فيروس  مخاطر  من  املخاوف  بسبب 

صحفي تقليدي.
وكانت سيكو هاشيموتو وزيرة األوملبياد قالت اول أمس إن عقد طوكيو مع اللجنة 
السماح  إلى  ُيترَجم  قد  2020. هذا  األلعاب يف  إقامة  الدولية »ينص على  األوملبية 

بتأجيلها« حتى نهاية العام اجلاري.
وتأتي تصريحات هاشيموتو رغم أنها أكدت أن احلكومة ال تزال ملتزمة باستضافة 

األوملبياد املقرر انطالقها يف 24 جويلية املقبل.
إلغاء  حق  وحدها  الدولية  األوملبية  اللجنة  متتلك  االستضافة،  لعقد  ووفقا 
األلعاب. وقال توماس باخ رئيس اللجنة األوملبية الدولية األسبوع املاضي إن منظمته 

»ملتزمة متاما« بإقامة أوملبياد طوكيو يف موعدها رغم انتشار فيروس كورونا.

بسبب تفشي وباء كورونا

تأجيل البطولتين األفريقية والعربية للكيك 
بوكسينغ وللمواي طاي  

لألمم  االفريقية  البطولتان  ًأجلت 
بوكسينغ  للكيك  والعربية  طاي  للمواي 
اجلاري  مارس  شهر  املقررتني  لألندية، 
التوالي،  على  واألردن  تونس  من  بكل 
ما  حسب  كورونا،  وباء  تفشي  بسبب 
أعلنت عنه أول أمس، االحتادية اجلزائرية 
كونتاكت  الفول  و  بوكسينغ  للكيك 

واملواي طاي والرياضات املشابهة.
الوطنية،  الفيدرالية  رئيس  وأوضح 
مراسالت  »تلقينا  قائال  السيد،  عباس 
واالفريقية  الدولية  االحتاديات  من 
عن  فيها  تعلن  طاي،  للمواي  والتونسية 
كانت  التي  لألمم  القارية  البطولة  تأجيل 
مقررة األسبوع األول من الشهر اجلاري، 
إصابة  تخوفا من  غير محدد،  تاريخ  إلى 
رياضيني  من  احلدث  بهذا  املعنيني 
ورسميني  ومنظمني  وحكام  ومدربني 

وحتى اجلمهور بفيروس كورونا«.
للمواي  االفريقية  البطولة  وكانت 
مارس   8 الى   4 من  بتونس  مقررة  طاي 
لتتم  )رجال-سيدات(،  األكابر  فئة  يف 
سجلت  التي  العشرة  البلدان  مراسلة 

للمشاركة فيها، إلخبارها 
بالتأجيل.     

املنتخب  وخاض 
لهذا  اجلزائري 
تربصا  االختصاص 
باملركب  حتضيريا 
بسرايدي  الرياضي 
الى   1 بوالية عنابة، من 
 24 مبشاركة  مارس،   3
فتاة،   11 منهم  مصارعا 
يقودهم املدربان بن باهي 
رابح. وزغرابة  رشيد 

أيضا  »تسلمنا  االحتادية  مسؤول  وأضاف 
يعلن  العربي  االحتاد  من  أخرى  مراسلة 
للكيك  العربية  البطولة  تأجيل  عن  فيها 
بوكسينغ والرياضات املشابهة لألندية إلى 

شهر يونيو القادم لنفس السبب«.
لألندية  العربية  املنافسة  وبرمجت 
املشابهة  والرياضات  بوكسينغ  للكيك 
)أصاغر-أشبال- الفئات  جميع  يف 
إلى   13 من  إناث(،  أواسط-أكابر/ذكور 
أشهر  بثالثة  تأخيرها  ليتم  مارس،   16

الوباء. وكانت  هذا  انتشار  من  تخوفا 
العربي  املوعد  يف  املشاركة  تعتزم  اجلزائر 
ب30رياضيا، من بينهم 6 فتيات، ميثلون 

10 أندية وطنية.
عاصمة  ووهان  يف  الفيروس  وظهر 
مقاطعة هوبي الصينية قبل أن ينتشر يف 
االصابات  عدد  وبلغ  بلدا.   60 حوالي 
الصني  داخل  ألف   80 كورونا  بفيروس 
املستوى  على  الوفيات  عدد  جتاوز  فيما 

العاملي 3100 حالة.

بمشاركة أربعة أندية

انطالق بطولة الجزائر لكرة الماء 
ألقل من 20 سنة بسطيف

الدورة الدولية لتنس بالمنستير  
إدراج إيناس إيبو مباشرة في الجدول النهائي

`أدرجت العبة التنس اجلزائرية ايناس إيبو مباشرة يف 
اجلدول النهائي للدورة الدولية لإلناث )منستير- تونس(، 
املقررة يف الفترة ما بني 9 و 15 مارس، حسب القائمة التي 

نشرتها اول أمس جلنة التنظيم.
رصدت  التي  الدولية  الدورة  هذه  منافسات  وتعرف 
لها جائزة مالية تقدر ب 15 ألف دوالر امريكي، مشاركة 
عدد معتبر من الالعبات، منهن من تتواجدن يف مراتب 
لو  الفرنسية  رأسهن  على  الدولي،  الصعيد  على  حسنة 
برولو، التي حتتل املركز ال22 يف ترتيب االحتادية الدولية 
للتنس و املركز ال383 يف ترتيب جمعية العبات التنس.
ومعلوم ان الالعبة اجلزائرية ايناس ايبو، التي شاركت 
جائزة  لها  رصدت  -التي  احملترفة،  قطر  دورة  يف  مؤخرا 
االحتاد  ترتيب  يف  ال153  الصف  حتتل  دوالر،  ماليني   3

الدولي للعبة.

إشهار إشهار

Akhbar el watan 05/032020 Akhbar el watan 05/032020

إشهار تأسيس مكتب جمعية ذات صبغة محلية 

 2012 جانفي   12 يف  املؤرخ   12-06 رقم  القانون  ألحكام  طبقا 
املتعلق باجلمعيات.

- لقد مت هذا اليوم  2020-03-02 جتديد مكتب جمعية .
املسماة: جمعية أولياء التالميذ ملدرسة الشهيد قريش رابح بلدية 

بلعائبة .
املقر اإلجتماعي: مقر املدرسة_ بلدية بلعائبة .

املودع: شيخ املكي
الوظيفة يف اجلمعية: رئيس اجلمعية .

املعتمدة بتاريخ :2020-03-02 حتت رقم :59.

إعالن
يعلن رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية المسيلة 

بأن السيد : سراي العدوي 
قد تقدم بطلبه من أجل إنشاء مشروع :  استغالل مؤسسة تسلية -قاعة 

انترنت -
بالعنوان :باحملل رقم 02 الكائن بحي تعاونية الشيخ املقراني رقم القطعة 

02ببلدية املسيلة  والية املسيلة 
بناء علي القرار لوالئي رقـــم :16 بتاريخ  : 2020/01/05

واال  االقتراحات  لكل  محقق  محافظ  سمير  مرزوقي   / السيد  يعني 
عتراضات املصرح بهــــا باملديرية التقتية لبلديةاملسيلة  و ذلك ملدة 15يوما
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الجولة الـــالجولة الـــ2121 للرابطة الثانية المحترفة للرابطة الثانية المحترفة

جمعية وهران ونادي بارادو يتأهالن ويتواجهان في الدور ربع النهائي
أكمل كل من جمعية وهران ونادي باردو عقد املتأهلني أكمل كل من جمعية وهران ونادي باردو عقد املتأهلني 
إلى دور ربع النهائي لكأس اجلزائر بعد تغلبهما على التوالي إلى دور ربع النهائي لكأس اجلزائر بعد تغلبهما على التوالي 
على ناديي جمعية الشلف وترجي قاملة يف لقاءين متأخرين على ناديي جمعية الشلف وترجي قاملة يف لقاءين متأخرين 

عن الدور ثمن النهائي.عن الدور ثمن النهائي.
ربع  الدور  يف  باردو  ونادي  وهران  جمعية  فريقا  ربع ويلتقي  الدور  يف  باردو  ونادي  وهران  جمعية  فريقا  ويلتقي 
يوم  العاصمة  باجلزائر  الذهاب  مباراة  يوم النهائي، حيث ستقام  العاصمة  باجلزائر  الذهاب  مباراة  النهائي، حيث ستقام 
1212 مارس جاري،  فيما تلعب مقابلة العودة يوم  مارس جاري،  فيما تلعب مقابلة العودة يوم 2020 من نفس  من نفس 

الشهر مبلعب الشهر مبلعب ‘’‘’احلبيب بوعقلاحلبيب بوعقل’’’’  بوهران.  بوهران.
من   النهائي  ربع  الدور  إلى  وهران  جمعية  فريق  من  وعاد  النهائي  ربع  الدور  إلى  وهران  جمعية  فريق  وعاد 
كأس اجلمهورية لكرة القدم بعد ست سنوات من الغياب عنه كأس اجلمهورية لكرة القدم بعد ست سنوات من الغياب عنه 
حيث كان آخر وصول له إلى  هذه احملطة املتقدمة من املنافسة حيث كان آخر وصول له إلى  هذه احملطة املتقدمة من املنافسة 

الشعبية إلى عام الشعبية إلى عام 20142014..
الثانية،  الرابطة  يف  الناشط  الوهراني،  النادي  الثانية، وتغلب  الرابطة  يف  الناشط  الوهراني،  النادي  وتغلب 
الشلف بهدف نظيف سجله  الشلف بهدف نظيف سجله اول أمسن على ضيفه جمعية  اول أمسن على ضيفه جمعية 
الناشط  يف  الناشط  يف   النادي ال1111  بإقصاء  له  الشوط األول وسمح  النادي اليف  بإقصاء  له  الشوط األول وسمح  يف 

الرابطة األولى من هذه املسابقة.الرابطة األولى من هذه املسابقة.
وكانت آخر مباراة لعبتها اجلمعية يف هذا الدور يف سنة وكانت آخر مباراة لعبتها اجلمعية يف هذا الدور يف سنة 
20142014 عندما أقصيت على  يدي مولودية بجاية التي تغلبت  عندما أقصيت على  يدي مولودية بجاية التي تغلبت 
أيضا آنذاك على النادي اآلخر للمدينة، مولودية وهران، يف أيضا آنذاك على النادي اآلخر للمدينة، مولودية وهران، يف 
الدور ثمن النهائي قبل أن تواصل بنجاح مغامرتها إلى غاية الدور ثمن النهائي قبل أن تواصل بنجاح مغامرتها إلى غاية 

التتويج  بالكأس.التتويج  بالكأس.

يف  العويف،  سالم  يف ،  العويف،  سالم  ‘’‘’اجلمعاوةاجلمعاوة’’’’،  مدرب  مدرب ورفض  ورفض 
منافسة  اعتبار  املباراة،  أعقبت  التي  االعالمية  منافسة تصريحاته  اعتبار  املباراة،  أعقبت  التي  االعالمية  تصريحاته 
من  املتقدم   الدور  هذا  إلى  تأهله  بعد  لفريقه  هدفا  من الكأس  املتقدم   الدور  هذا  إلى  تأهله  بعد  لفريقه  هدفا  الكأس 
مرة  اجلديدة  املدينة  ابناء  النهائي  دورها  نشط  التي  مرة املسابقة  اجلديدة  املدينة  ابناء  النهائي  دورها  نشط  التي  املسابقة 
واحدة يف  تاريخهم، وكان ذلك عندما خسروا أمام مولودية واحدة يف  تاريخهم، وكان ذلك عندما خسروا أمام مولودية 
أفضل  من  واحدة  يف  اإلضايف(   الوقت  بعد  أفضل   من  واحدة  يف  اإلضايف(   الوقت  بعد   4-34-3( )اجلزائر  اجلزائر 
حسب  الكأس،  حسب السيدة«  الكأس،  ‘’‘’السيدة«  تاريخ  يف  النهائية  تاريخ املقبالت  يف  النهائية  املقبالت 

املتتبعني.املتتبعني.
إلى  ندائه  لتجديد  أيضا  الفرصة  العويف  سالم  إلى واغتنم  ندائه  لتجديد  أيضا  الفرصة  العويف  سالم  واغتنم 
السلطات احمللية ملساعدة  النادي الذي مير بأزمة مالية خانقة، السلطات احمللية ملساعدة  النادي الذي مير بأزمة مالية خانقة، 
مضيفا أنه يتوجب على العبيه طي صفحة  التأهل والتركيز مضيفا أنه يتوجب على العبيه طي صفحة  التأهل والتركيز 
سكيكدة  إلى  ينتظرهم  الذي  الصعب  املقبل  التنقل  سكيكدة على  إلى  ينتظرهم  الذي  الصعب  املقبل  التنقل  على 
ملواجهة  الشبيبة احمللية السبت املقبل برسم اجلولة الملواجهة  الشبيبة احمللية السبت املقبل برسم اجلولة ال2222 من  من 

بطولة الرابطة الثانية.بطولة الرابطة الثانية.
من جانبه ، جاء تأهل نادي بارادو على حساب ترجي من جانبه ، جاء تأهل نادي بارادو على حساب ترجي 

قاملة بضربات الترجيح قاملة بضربات الترجيح 3-34-4 ) )0-00-0 بعد  بعد 120120 دقيقة(. دقيقة(.
النخبة،  بقسم  ينشطون  الذين  »األكادمييون«،  النخبة، ووجد  بقسم  ينشطون  الذين  »األكادمييون«،  ووجد 
صعوبات كبيرة يف ازاحة »السرب األسود« الذي ينشط ضمن صعوبات كبيرة يف ازاحة »السرب األسود« الذي ينشط ضمن 
رابطة ما بني اجلهات )مجموعة الشرق( حيث انتظروا سلسلة رابطة ما بني اجلهات )مجموعة الشرق( حيث انتظروا سلسلة 
كانوا  أن  بعد  كانوا   أن  بعد   4-34-3 التأهل ب  لتحقيق  الترجيحية  التأهل ب الضربات  لتحقيق  الترجيحية  الضربات 
منهزمني منهزمني 3-32-2. وكان نادي بارادو قد أهدر ضربة جزاء خالل . وكان نادي بارادو قد أهدر ضربة جزاء خالل 

الشوط االضايف األول عن طريق يسري بوزوق.الشوط االضايف األول عن طريق يسري بوزوق.
وسيواجه »الباك« يف الدور املقبل )ذهابا و إيابا( جمعية وسيواجه »الباك« يف الدور املقبل )ذهابا و إيابا( جمعية 
جمعية  حساب  على  تأهلت  التي  الثانية(  )الرابطة  جمعية وهران  حساب  على  تأهلت  التي  الثانية(  )الرابطة  وهران 
رمضان  تسجيل  من  رمضان   تسجيل  من   1-01-0 بنتيجة  األولى(  )الرابطة  بنتيجة الشلف  األولى(  )الرابطة  الشلف 

حيطالة )د حيطالة )د 45+145+1(.(.

للتذكير، عرفت املباريات األخرى للدور ثمن النهائي للتذكير، عرفت املباريات األخرى للدور ثمن النهائي 
اقصاء حامل اللقب شباب بلوزداد على يد احتاد بسكرة اقصاء حامل اللقب شباب بلوزداد على يد احتاد بسكرة 
1-10-0، فيما متكن وفاق سطيف، املتوج ب، فيما متكن وفاق سطيف، املتوج ب88 كؤوس، من  كؤوس، من 

التأهل على حساب شباب قسنطينة التأهل على حساب شباب قسنطينة 2-12-1 .                                                        .                                                       
محمد هشام-

في انتظار عقد جمعية عامة استثنائيةاالثنين القادم
كروم يستقيل رسميا من رئاسة فريق اتحاد عنابة

أعلن رئيس فريق احتاد عنابة، محمد الهادي كروم، أمس األربعاء رسميا 
استقالته من على رأس فريق احتاد عنابة لكرة القدم، الناشط يف الرابطة الثانية 
احملترفة، دون أن يذكر األسباب التي دفعته لرمي املنشفة. وجاء قرار كروم على أمواج 

إذاعة عنابة، يف انتظار عقد جمعية عامة استثنائية يوم االثنني القادم.
الى  اخلروج  التوالي  الثاني على  أمس لألسبوع  أول  الفريق جددوا  انصار  وكان 
الوالية  مقر  قبالة  واالعتصام  املدينة  بوسط  الثورة  ساحة  جابت  مسيرة  يف  الشارع 
للمطالبة بعقد جمعية عامة النتخاب إدارة جديدة للفريق العنابي، من خالل إسنادا 
مهمة التسيير لشركة عمومية، على غرار العديد من الفرق الوطنية. وطالب األنصار 
نصابها  الى  الفريق  إعادة سكة  أجل  من  برميي،  الدين  الوالية جمال  والي  بتدخل 
ليتمكن من اخلروج من مهازل النتائج االخيرة التي سجلها داخل وخارج الديار. وكان 

والي عنابة استقبل االسبوع املاضي ممثلني عن األنصار وقدماء الفريق وأستمع الى مطالبهم ووعد بالتدخل وباملساعدة يف إطار القانون.
وجتمع العشرات من مناصري فريق احتاد عنابة، أول أمس، أمام مقر الوالية  للمطالبة بأن تتكفل شركة وطنية بالنادى لضمان متويله حسب ما لوحظ.

وتضمنت الشعارات التي رفعها األنصار خالل هذه الوقفة االحتجاجية املطالبة برحيل رئيس مجلس إدارة الشركة الرياضية ذات األسهم احتاد عنابة عبد الباسط زعيم ورئيس 
النادي الهاوي محمد الهادي كروم .وكان مناصرو الفريق قد ساروا، عبر وسط مدينة عنابة وذلك انطالقا من ساحة الثورة قبل أن يتجمعوا أمام ومقر الوالية

وقد تفرق األنصار احملتجون بهدوء بعد أن استقبل والي الوالية جمال الدين برميي ممثلني عنهم الذين طرحوا انشغاالتهم ووعدهم بالنظر فيها مع اجلهات املعنية.
سليم.ف

لشبيبة  الهاوي  النادي  رئيس  امس  اول  اعلن 
من  الرسمية  إستقالته  عمروس،  احلق  عبد  سكيكدة، 
ملدير  سلمها  قد  كان  التي  االستقالة  وهي  الفريق  ادارة 
التي  املالية  الضائقة  بسبب  للوالية،  والرياضة  الشباب 

تعصف بالفريق.
غير  بأنه  إستقالته،  رسالة  يف  عمروس،  وأوضح 
 300 يضم  والذي  الفريق،  مبصاريف  التكفل  على  قادر 
العبا ما بني جميع الفئات. وأوضح الرئيس ، بأن بعض 
العيش على مداخيل  ُمتعودة على  التي كانت  األطراف 
نهاية  تواجده يف منصبه. كما متسك يف  أقلقها  الفريق، 
نسخة  على  الوطن«  »اخبار  حتوز  التي  الكتابية  استقالته 

منها، بأن عالقته مع رئيس النادي احملترف تبقى جيدة، 
وبأنه سيظل يدعم النادي.

شببيىة  فريق  رئيس  أعلن  منفصل،  سياق  يف 
سبونسور  لعقد  امضاءه  قيطاري،  جمال  سكيكدة، 
مليار   2 بقيمة  املينائية يف سكيكدة  املؤسسة  مع  جديد 
سنتيم سوف يضخ منها شطرها األول بعد أيام قليلة قصد 
املساعدة يف تسوية الوضعية املالية لالعبني الذين هددوا 
خالل  بوسعادة،  من  بفوز  مباشرة  العودة  بعد  باملقاطعة 
اجلولة 21 من الرابطة الثانية احملترفة، مكنهم من احتالل 
األو الرابطة  الى  الصعود  امال  كل  وبعث  الثاني  الصف 
لى.                                          جمال بوالديس

كان من بين األوائل الذين ساندوا إنشاء مراكز تكوين
العائلة الرياضية تعزي عائلة الفقيد يحيى قيدوم

عّبر رئيس اإلحتاد اجلزائري لكرة القدم، خير الدين زطشي، عن تعازيه اخلالصة، إثر 
وفاة وزير الشباب والرياضة السابق يحيى قيدوم.

ونشر املوقع الرسمي للفاف، اول أمس رسالة التعزية التي توجه بها زطشي، 
»بقلوب  الرسالة   يف  وجاء  الفقيد.  لعائلة  الفاف،  أعضاء  كل  وباسم  باسمه 
اهلل،  بإذن  له  واملغفور  املرحوم  وفاة  نبأ  تلقينا  وقدره،  اهلل  بقضاء  خاشعة 
وزير  تقلد منصب  الذي  97 سنة،  يناهز  قيدوم، عن عمر  يحيى  البروفيسور 
يتقدم  املصاب اجللل،  وبهذا  والرياضة.  للشباب  وزير  ثم  والسكان،  للصحة 
رئيس اإلحتاد اجلزائري لكرة القدم، خير الدين زطشي، وكافة أعضاء املكتب 
الفيدرالي، واألمني العام للفاف، الطاقم الفني للمنتخب الوطني، إلى عائلة 
الفقيد بأحر التعازي واملواساة، سائلني املولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع 

رحمته، ويلهم ذويه الصبر والسلوان، إنا هلل وإنا إليه راجعون«.
من جهته ترحم وزير الشباب والرياضة، الهادي خالدي، على نظيره يحيى 
قيدوم، وعلق خالدي يف حسابه الرسمي »تلقيت ببالغ احلزن واألسى نبأ وفاة املغفور 
له بإذن اهلل تعالى، البروفسور يحيى قيدوم«، وواصل »هو قامة من قامات طب جراحة 

م  لعظا عبارات ا بأخلص  اتقدم  األليمة،  املناسبة  »بهذه  وأردف  سابقا«،  والرياضة  الشباب  ووزير 
التعازي واملواساة لعائلته. راجًيا املولى عز وجل أن يتغمد الفقيد برحمته الواسعة وأّن يلهم ذويه جميل الصبر والسلوان«.

كما قدم الرئيس السابق للجنة األوملبية مصطفى بيراف، تعازيه اخلالصة لعائلة وزير الشباب والرياضة السابق يحيى 
قيدوم، ونشر بدرور تعزية على الصفحة الرسمية للكوا على شبكة التواصل اإلجتماعي فايسبوك جاء فيها »تلقيت ببالغ 
األسى واحلزن نبأ وفاة األخ والصديق، البروفيسور يحيى قيدوم .باسمي اخلاص، أتقّدم بأخلص التعازي واملواساة لعائلة 
الفقيد الكبير راجيا من املولى عز وجل أن يتغمد روحه الطاهرة برحمته الواسعه، ويلهمنا جميعا جميل الصبر والسلوان، 

إنا هلل وإنا إليه راجعون«.
انتقل إلى رحمة اهلل، اول امس، وزير الصحة األسبق، يحيى قيدوم، باملركز االستشفائي بن باديس بقسنطينة، بعد 

تعرضه لوعكة صحية يف األشهر األخيرة.
الفقيد يحيى قيدوم طبيب وسياسي ولد يف قسنطينة، تقلد عدة مناصب عليا يف مجال الصحة والسياسة تقلد منصب 

وزيرا للصحة والسكان ثم وزيرا للشباب والرياضة، واستمر يف مزاولة عمله كجراح للعظام حتى أثناء شغله ملنصب وزير.
وأشرف قيدوم على وزارة الشباب والرياضة، يف الفترة املمتدة من 2001 إلى 2007، وكان من بني األوائل الذين 
ساندوا إنشاء مراكز تكوين تابعة لالحتاد اجلزائري. واشتهر قيدوم بعدائه التاريخي لرئيس االحتاد اجلزائري السابق، محمد 

روراوة، حيث كان من أشد املعارضني لسياسته.
كما يعتبر قيدوم من أفضل الرؤساء الذين تعاقبوا على مولودية قسنطينة، حيث عرف النادي معه انتعاشة كبيرة، 

وجنح يف حتقيق العديد من اإلجنازات.

بسبب الضائقة المالية

رئيس النادي الرياضي الهاوي لشبيبة 
سكيكدة يقدم استقالته 

النتائج الفنية للدور ثمن النهائي:
جمعية وهران - اوملبي الشلف 1-0  

نادي بارادو- ترجي قاملة 0-0  )ضربات الترجيح 4-3(.
وداد بوفاريك - مولودية وهران 2-0   
أمل بوسعادة - أمل األربعاء 1-0   

جمعية أمل عني مليلة - أهلي البرج 1-3   
احتاد بلعباس - احتاد عنابة 1-0   

احتاد بسكرة - شباب بلوزداد 1-0   
وفاق سطيف - شباب قسنطينة 2-1

برنامج ربع النهائي )ذهاب(
الثالثاء 10 مارس:

احتاد بسكرة - وداد بوفاريك )سا 15(   
أهلي البرج - وفاق سطيف )سا 16(   

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

نادي بارادو - جمعية وهران )سا16(  
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وقع املدرب منير زغدود، على عقود إشرافه على تدريب نادي 
احتاد العاصمة، اول أمس، خلًفا لبالل دزيري، الذي استقال من 
منصبه عقب اخلسارة يف الداربي العاصمي، أمام مولودية اجلزائر 

.1-0
واتفق زعدود مع مسيري النادي العاصمي، على اإلشراف 
بجلب  التكفل  مع  املوسم،  نهاية  غاية  إلى  الفريق  تدريب  على 

جهازه املعاون.
ومصطفى  كابري،  توفيق  الثنائي  ضم  على  زغدود  وأصر 
أكسوح، جلهازه املعاون، بالنظر إلى اخلبرة الكبيرة التي ميتلكانها، 
كما  توازنه،  الفريق الستعادة  مساعدة  على  قدرتهما  إلى  إضافة 

احتفظ مبدرب احلراس فريد بلمالط.
النادي  رفقة  تدريبية  أن خاض عدة جتارب  وسبق ألكسوح 

الفريق األول، كما شغل  تدريب  العاصمي، حيث أشرف على 
منصب املدرب املساعد للبلجيكي بول بوت، سنة 2017.

هو  زغدود،  منير  العاصمة،  اجلديد الحتاد  املدرب  أن  يذكر 
الفنية  العارضة  العمل ضمن  له  النادي، وسبق  العب سابق يف 
لتشكيلة »سوسطارة«، كما قاد بعض الفرق من الرابطة الثانية، 

على غرار دفاع تاجنانت، شببية بجاية ورائد القبة.
ويحتل االحتاد حاليا املرتبة العاشرة يف الرابطة األولى، رفقة 

اجلار نادي بارادو، برصيد 25 نقطة، بعد مرور 20 جولة.
يوم   21 اجلولة  حلساب  بارادو  تشكيلة  االحتاد  وسيواجه 
الساعة  من  بداية  بالعاصمة  جويلية   5 مبلعب  مارس   7 السبت 

الرابعة مساء.
محمد هشام

زغدود يشرع في تحضيراته لمباراة »الباك«

أكسوح وكابري لتدعيم العارضة الفنية التحاد العاصمة

وهران،  مولودية  نادي  إدارة  مجلس  نفى 
راجت  التي  الشائعات  أمس،  اول 

املدرب  من  إشعارا  تلقيه  حول  مؤخرا 
ميشال  جون  السابق،  الفرنسي 
وديا،  مستحقاته  قضية  حلل  كفالي، 

قبل اللجوء للطرق القانونية.
قد  املولودية  إدارة  وكانت 

من  مراسلة  املنصرم،  األسبوع  تلقت 
»فيفا«،  القدم  لكرة  الدولي  االحتاد 

املدرب  مستحقات  تسديد  بضرورة  تخطرها 
 2 قبل  دوالر،  ألف   100 تبلغ  والتي  الفرنسي، 

مارس اجلاري.

أن كفالي  بيان،  الوهراني يف  النادي  وأكد 
لم يتصل بأي طرف من مجلس اإلدارة، بل 
توجه إلى جلنة مختصة من أجل احلصول 
قوبل  طلبه  أن  غير  مستحقاته،  على 
ما  وهو  قانونيا،  يكن  لم  بالرفض ألنه 
دفعه للجوء للمحكمة الدولية الرياضية 

»كاس«.
على  املولودية  مسيرو  ويصر 
والذهاب  »كاس«،  قرار  ضد  االستئناف 
بعيدا يف القضية، حيث جهزوا ملفا يتضمن 
يف  كان  كفالي  أن  تؤكد  التي  اإلثباتات،  كافة 

حالة تخلي عن املنصب.

باملدرب  االحتفاظ  القبائل،  شبيبة  إدارة  مجلس  قرر 
نهاية  الفني حلني  اجلهاز  رأس  على  الزلفاني،  يامن  التونسي 
عقده، رغم رفض االحتاد اجلزائري لكرة القدم، منحه رخصة 

استثنائية لإلشراف على مباريات الفريق.
وكانت املديرية الفنية باالحتاد احمللي، قد رفضت تأهيل 
الزلفاني بسبب عدم امتالكه  شهادة »الكاف أ« أو ما يعادلها.

سيعود  بالزلفاني  االحتفاظ  أن  النادي،  مسيرو  ويرى 
املوجودة  اخليارات  أفضل  وأنه  خاصة  الفريق،  على  بالفائدة 

يف الوقت احلالي.
وتعتقد إدارة شبيبة القبائل، أن الطريق نحو العودة إلى 
منصات التتويج، سيمر حتًما عبر االحتفاظ بخدمات املدرب 

التونسي، وضمان االستقرار على املستوى الفني.

أكدت إدارة مولودية اجلزائر مواجهة فريقها لنادي مرسيليا 
املباراة  هذه  جتري  أن  املنتظر  ومن  املقبل،  جويلية   26 يوم 

االستعراضية مبلعب 5 جويلية بداية من الساعة 20:45.
وقال النادي العاصمي، يف بيان نشره عبر حسابه الرسمي 
على »فيسبوك« »تصريحات رئيس مجلس اإلدارة، عبد الناصر 
أملاس، فهمت باخلطأ، ولم يتحدث أبدا عن توقيع عقد شراكة 
مع النادي الفرنسي«. وأكدت إدارة املولودية، أن األمر يتعلق 
مبباراة ودية بني الفريقني، مبلعب 5 جويلية األوملبي، يوم 26 

جويلة املقبل.
باجلزائر،  مارسيليا  أوملبيك  أكادميية  أن  إلى  البيان  وأشار 
بني  الذي سيجمع  الكبير،  الكروي  احلدث  هذا  تنظم  سوف 

فريقني عريقني.
جدير بالذكر، ان بعض األخبار راجت على أن »العميد« 
مانفته  الفرنسي وهو  أوملبيك مارسيليا  أمضى عقد شراكة مع 

اإلدارة التي أكدت أن األمر يتعلق مبجرد مباراة إستعراضية.

قررت االستئناف ضد قرار »كاس«
 إدارة مولودية وهران ترفض منح كفالي مستحقاته   

رغم رفض »الفاف« منحه رخصة استثنائية
شبيبة القبائل متمسكة بالتونسي الزلفاني

اللقاء برمج  شهرجويلية المقبل
إدارة مولودية الجزائر تؤكد مواجهة مرسيليا

يعيش يرفض المثول أمام المجلس التأديبي
المساعد زواوي لقيادة »المكرة« أمام »الكناري«

زواوي  املساعد  املدرب  تعني  بلعباس،  إحتاد  إدارة  قررت 
الزين، مؤقتا يف مهمة اإلشراف على التشكيلة، خالل 

مباراة شبيبة القبائل املقررة اليوم يف إطار اجلولة 21 
لرابطة األولى احملترفة، ويف إنتظار تعني خليفة 

كبيرة  بنسبة  سيكون  والذي  يعيش  املدرب 
تراهن  »املكرة«  فإن  أيت جودي،  عزالدين 
لتحسني وضعيها  املواجهة  كثيرا على هذه 
املهمة  أن  رغم  وهذا  الترتيب،  سلم  يف 
الذي  »الكناري«  أمام  مسحيلة  ستكون 

بدوره سيحاول تدارك اخلسارة املاضية التي 
بثالثية  بلوزداد  شباب  الرائد  أمام  به  حلقت 

لهدف.
الحتاد  الفني  املدير  يعيش  القادر  عبد  رفض 

إدارة  ملجلس  التأديبي  املجلس  أمام  املثول  بلعباس، 
النادي، على خلفية ما بدر منه عقب نهاية مباراة احتاد بسكرة خالل 

اجلولة 20 لرابطة األولى التي جرت وقائعها نهاية األسبوع الفارط والتي 
عرفت سقوط »املكرة« بقواعدها على وقع نتيجة 1-0.

وكان يعيش قد دخل يف خالف حاد مع مجموعة من أنصار احتاد 

حتمل  رفضه  بسبب  بسكرة،  أمام  الهزمية  بعد  بلعباس، 
مسؤولية تراجع نتائج الفريق يف مرحلة اإلياب.

فوجئوا  بلعباس  احتاد  مسيري  أن  وعلم  
املجلس  عن  يعيش  القادر  عبد  بغياب 
إنذار،  سابق  دون  أمس  اول  التأديبي، 

ليقرروا تأجيله إلى موعد الحق.
يف  بلعباس  احتاد  إدارة  وتفكر 
حق  يف  قاسية  مالية  عقوبة  تسليط 
خصم  إلى  تصل  قد  يعيش،  املدرب 
على  مترده  بسبب  كامل،  شهر  راتب 
إدارة النادي وعدم احترامه لوائح القانون 

الداخلي.
قرر  يعيش  املدرب  أن  إلى  اإلشارة  جتدر 
كثرة  بسبب  بلعباس  احتاد  تدريب  من  االنسحاب 

املشاكل والصراعات داخل محيط الفريق.
محمد هشام

قرعة دوري األمم األوروبية
البرتغال في مجموعة واحدة مع فرنسا وكرواتيا

 أسفرت قرعة دوري األمم األوروبية التي سحبت 
الصعوبة  متفاوتة  مجموعات  عن  أمس،  اول 

يف  املسابقة  من  األربعة  املستويات  ضمن 
نسختها الثانية.

األمم  دوري  قرعة  وكشفت 
األوروبية عن مباريات منتظرة خاصة 
فرنسا بطلة العالم ووصيفتها كرواتيا، 
ووصيفتها  أوروبا  بطلة  والبرتغال 

فرنسا.
املشاركة  املنتخبات  وتوزعت 

على أربعة مستويات إذ ضم كل مستوى 
من املستويات الثالثة األولى 16 منتخبًا، 

حيث مّت توزيع هذه املنتخبات الـ16 على أربع 
مجموعات.

منتخبات  سبعة  فضم  الرابع  باملستوى  يتعلق  وفيما 

أربعة  منها  واحدة  ضمت  مجموعتني  على  انقسمت 
بلقب  البرتغال  ثالثة. وفازت  والثانية  منتخبات 
النسخة األولى من البطولة عقب تخطي هولندا 

يف النهائي.
املستوى  مجموعات  أبطال  ويتأهل 

األول إلى نصف النهائي.
البطولة يف  املجموعات يف  دور  ويقام 
سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر 2020، على أن 
يقام الدور النهائي بني 2 و6 جوان 2021.
املركز  صاحبة  املنتخبات  وتهبط 
إلى  والثاني  األول  الدوريني  يف  األخير 
الدوري األدنى تصنيفًا يف النسخة الثالثة موسم 
2023-2022، فيما يصعد أبطال الدوريات الثاني 

والثالث والرابع الى الدوريات األعلى تصنيفًا.

 إياب ربع نهائي رابطة أبطال أفريقيا
الترجي التونسي عازم على رد على هزيمة القاهرة   

مواجهة قوية وصعبة تنتظر نادي الزمالك املصري ضد 
الترجي الرياضي التونسي، غدا اجلمعة املقبل يف إياب ربع 

نهائي دوري أبطال أفريقيا على ملعب رادس.
الرياضي يف  وكان نادي الزمالك تغلب على الترجي 
القاهرة  أهداف مقابل هدف مبلعب  بثالثة  املاضي  اجلمعة 

الدولي.
األمن  إن  أمس  تونسية،  صحفية  تقارير   وقالت 
التونسي وافق على حضور أكثر من 55 ألف متفرج ملباراة 

الترجي ضد الزمالك يوم اجلمعة مبلعب رادس .
على  الترجي حصل  أن  الرقمية«  »تونس  موقع  وذكر 
مشجع   55 من  أكثر  حضور  أجل  من  األمنية  املوافقات 
ملوقعته ضد الزمالك من أجل عبور بطل دوري أبطال أفريقيا 

يف العامني املاضيني، حصون املارد األبيض.
وكان نادي الترجي طالب جماهيره عبر مواقع التواصل 
اإلجتماعي باحلضور بكثافة ملدرجات األصفر واألحمر من 

أجل مساندة الفريق ضد الزمالك.
بشأن  جديدا  مقترحا  التونسية  الصحة  وزارة  وتدرس 
والزمالك  التونسي،  الترجي  مباراة  يف  اجلماهيري  احلضور 
املقررة  أفريقيا،  أبطال  دوري  نهائي  ربع  إياب  املصري، يف 

مبلعب رادس، اجلمعة املقبل.
اللجنة  ورئيس  العامة  للصحة  العام  املدير  واقترح 
الوطنية ملتابعة فيروس الكورونا، شكري حمودة، أن تدور 

الوقائية  املباراة من دون جمهور، وذلك ضمن اإلجراءات 
للحد من تفشي فيروس كورونا، بعد الكشف عن أول حالة 

إصابة يف تونس قبل أيام.
املؤمتر  خالل  األربعاء  امس  حمودة  شكري  وأكد 
املقترح  هذا  أن  التونسية،  الصحة  بوزارة  املنعقد  الصحفي 
يبقى يف إطار النصيحة الفنية على أن يبت أصحاب القرار 

يف األمر الحقا.
حمدي  التونسي  الترجي  رئيس  أن  بالذكر،  جدير 
استعدادا   ، الفريق  تدريبات  حضور  على  حرص  املؤدب 
للمباراة احلاسمة ضد الزمالك املصري، يوم اجلمعة املقبل، 

مبلعب رادس، بإياب ربع نهائي دوري األبطال.
بالالعبني واجلهاز  املران  انطالق  قبل  املؤدب  واجتمع 
القاهرة  هزمية  على  للرد  وتشجيعهم  عزائمهم  لشحذ  الفني 
نهائي  لنصف  العبور  أجل  من  املاضي،  1-3  اجلمعة 

املسابقة القارية.
هي  ووجهت  التدريبات،  غفيرة  جماهير  وحضرت 
املنتظرة،  النتيجة  يحققوا  حتى  لالعبني  رسائل  األخرى 
السلطات األمنية وافقت على فتح »الفيراج«  خصوصا أن 

مبلعب رادس، وحضور 50 ألف متفرج للمباراة.
من جهة أخرى نشير إلى أن املهاجم ياسني اخلنيسي 
شارك يف التدريبات اجلماعية بعد متاثله للشفاء شأنه شأن 

سامح الدربالي.

البرنامج:
إحتاد بسكرة- وفاق سطيف

أهلي البرج  - مولودية اجلزائر
شبيبة القبائل- إحتاد بلعباس

نتائج  القرعة
المستوى األول:

املجموعة األولى: هولندا وإيطاليا والبوسنة وبولندا
املجموعة الثانية: إنكلترا وبلجيكا والدمنارك وإيسلندا

املجموعة الثالثة: البرتغال وفرنسا والسويد وكرواتيا
املجموعة الرابعة: سويسرا وإسبانيا وأوكرانيا وأملانيا

المستوى الثاني
املجموعة األولى: النمسا والنرويج وإيرلندا الشمالية ورومانيا

املجموعة الثانية: تشيكيا واسكتلندا وسلوفاكيا وإسرائيل
املجموعة الثالثة: روسيا وصربيا وتركيا واملجر

املجموعة الرابعة: ويلز وفنلندا وجمهورية إيرلندا وبلغاريا
المستوى الثالث:

املجموعة األولى: أذربيجان ولوكسمبورغ وقبرص ومونتينيغرو
املجموعة الثانية: أرمينيا وإستونيا ومقدونيا الشمالية وجورجيا

املجموعة الثالثة: مولدافيا وسلوفينيا وكوسوفو واليونان
املجموعة الرابعة: كازخستان وليتوانيا وبيالروسيا وألبانيا

المستوى الرابع:
املجموعة األولى: مالطا وأندورا والتفيا وجزر فارو

املجموعة الثانية: سان مارينو وليشتنشتاين وجبل طارق
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الموهبة اإلنجليزية بيلينغهام في طريقه 
نيمار يستعين بالفيفا للعودة إلى دورتموند

إلى برشلونة

يتمسك البرازيلي نيمار دا سيلفا، جنم باريس سان جيرمان، برغبته 
يف العودة إلى برشلونة الصيف املقبل، وفقا لتقرير صحفي كتالوني.

مع  العالقة  أن  نيمار  يرى  ديبورتيفو«،  »موندو  صحيفة  وبحسب 
مواطنه ليوناردو، املدير الرياضي لسان جيرمان، ال ميكن حتملها.

وهذا بعدما رفض ليوناردو التفاوض مع برشلونة، من أجل انتقال 
نيمار، كما منع مشاركته مع الفريق عندما كان الئًقا، وبالتالي لم يظهر 
مبستوى جيد أمام دورمتوند بدوري األبطال، عندما انهزم الفريق الباريسي 

.)2-1(
وأشار التقرير إلى أن نيمار، سيحاول الضغط على إدارة سان جيرمان 
لوائح االحتاد  برشلونة، معتمًدا على  إلى  الرحيل  مرة أخرى، من أجل 
عكس  على  املقبل،  الصيف  صفه  يف  ستقف  والتي  )فيفا(،  الدولي 

الصيف املاضي، الذي كان فيه سان جيرمان سيد قراره.

الالعب حق  متنح  التي  الفيفا،  على الئحة  االعتماد  نيمار  وينوي 
الرحيل عن ناديه، بعد مرور 3 مواسم أو 3 سنوات من عقده األول، دون 
أن يقوم بتجديده، مقابل دفع تعويض يتحدد بناًء على سعر شرائه )222 

مليون أورو(، والراتب الذي يحصل عليه.
ومن املتوقع حتديد قيمة النجم البرازيلي بـ180 مليون أورو، وهو السعر 

الذي ميكن أن يكون يف متناول برشلونة.
البارسا، سيتقاضى  إلى  نيمار  عودة  ذلك، يف حالة  إلى  باإلضافة 
قيمة العقد املنصوص عليه يف عامه الرابع مع البلوغرانا قبل رحيله، حيث 
تقاضى يف األول 18 مليون أورو، ويف الثاني 20 مليون أورو، ويف الثالث 
 24 على  عودته  بعد  موسم  أول  يف  سيحصل  أنه  أي  أورو،  مليون   22

مليون أورو.
القسم الرياضي

بسبب رفض إدارة سان جيرمان التخلي عنه

وضع نادي بوروسيا دورمتوند عينه على موهبة إجنليزية جديدة، حملاولة الظفر 
بها على طريقة غادون سانشو، جنم الفريق احلالي.

الدولي  بات   ،2017 عام  الفيستيفال  أسود  إلى  سانشو  انضمام  ومنذ 
للتنقيب عن  ناديه  الفريق، مما دفع  الـ19 عاًما، أحد جنوم  اإلجنليزي، صاحب 
املواهب الشابة يف إجنلترا. ووفًقا لصحيفة »سبورت بيلد«، فإن دورمتوند يرصد 
جودي بيلينغهام، العب برمنغهام سيتي، الذي يبلغ من العمر 16 عاًما فقط.

وأشارت الصحيفة إلى كون العب الوسط الشاب أحد أبرز املواهب اإلجنليزية 
يف الوقت الراهن، مما جعله مطمع ألكبر األندية يف بالده.

بيلينغهام،  مع  التعاقد  وتشيلسي  يونايتد  مانشستر  ليفربول،  ويستهدف 
لينضم إليهم دورمتوند يف هذا السباق. وكشفت الصحيفة عن اقتراب مسؤولي 
مما  أورو،  35 مليون  بيلينجهام مقابل  التوصل التفاق لضم  النادي األملاني من 
سيجعله أغلى العب يف تاريخ النادي، متجاوًزا ماتس هوميلز، املنضم للفريق 

الصيف املاضي مقابل 30.5 مليون أورو.
وخاض بيلينغهام 31 مباراة مع فريقه يف دوري الدرجة األولى اإلجنليزي هذا 

املوسم، مسجاًل 4 أهداف.

إدارة »بي إس جي« توجه 
صفعة  لمبابي

سان  باريس  نادي  إدارة  وجهت 
لكيليان  جديدة  صدمة  جيرمان، 
الفريق. وكشفت  مهاجم  مبابي 
أن  الفرنسية،  »ليكيب«  صحيفة 
خطابا  أرسلت  جي  إس  بي  إدارة 
الكرة  الحتاد  املاضي  األسبوع  نهاية 
مشاركة  رفضها  فيه  تؤكد  الفرنسي، 
مبابي يف دورة األلعاب األوملبية املقبلة 

طوكيو 2020.
وأشارت الصحيفة إلى أن اإلدارة 
دورة  بأن  رفضها،  بررت  الباريسية 
األجندة  ضمن  تدخل  ال  طوكيو 

الدولية للفيفا.
وأضافت أن هذا اخلطاب يكتب 
وينهي  امللف،  هذا  يف  النهاية  كلمة 
باحملفل  املشاركة  يف  مبابي  آمال 
األوملبي. وتقام الدورة األوملبية خالل 
أوت   9 إلى  جويلية   24 بني  الفترة 
املقبل، ما لم يتم تأجيلها لوقت الحق 

بسبب تفشي فيروس »كورونا«. وكان ليوناردو املدير الرياضي للنادي الباريسي، 
أشار إلى صعوبة مشاركة مبابي يف األوملبياد، خاصة أن الالعب سيشارك مع 

املنتخب الفرنسي يف كأس األمم األوروبية )يورو 2020(، الصيف املقبل.

يترقب النجم اإلجنليزي هاري كني حتديدم 
الفريق  نتائج  وقع  على  توتنهام  مع  مستقبله 
تقارير صحفية  اجلاري. وأفادت  املوسم  بنهاية 
قائد  كني،  أن  األربعاء،  امس  إجنليزية، 
توتنهام، سيفكر يف ترك الفريق هذا الصيف إذا 
فشل سبيرز يف حجز مقعد مؤهل لدوري أبطال 

أوروبا يف املوسم اجلديد.
قوية  إصابة  من  سنة(   27( كني  ويعاني 
يف أوتار الركبة، أبعدته عن الفريق طوال الفترة 
توتنهام  املاضية، وقد ال يشارك مرة أخرى مع 

قبل انتهاء املوسم.
وبحسب صحيفة »تيليغراف« البريطانية، 

طريق  عن  سيحاول  توتنهام  فإن 
ومدربه  ليفي  دانييل  رئيسه 

إقناع كني  جوزيه مورينيو، 
املقبل  املوسم  يف  بالبقاء 
الفريق  يتأهل  لم  إذا 

لدوري أبطال أوروبا.
توتنهام  ويحتل 
جدول  يف  السابع  املركز 
بفارق  البرمييرليغ، 

تشيلسي  عن  نقاط   5
صاحب املركز الرابع، املؤهل 

أوروبا. ويثق  أبطال  لدوري 

بالبقاء  كني  إقناع  على  قدرته  يف  ليفي 
مع توتنهام، وإن لم يتمكن من ذلك، 
فلن يفرط يف خدماته بأقل من 150 

مليون جنيه إسترليني.
إذا  فإنه  للتقرير،  ووفًقا 
مقعد  حجز  يف  توتنهام  فشل 
املوسم  مؤهل لدوري األبطال يف 
التي  امليزانية  فإن  اجلديد، 
ستخصص ملورينيو لضم صفقات 
مليون   50 عن  تزيد  لن  جديدة 

جنيه إسترليني.

كين يفكر في مغادرة توتنهام  
إسباني،  صحفي  تقرير  كشف 
األول  اخليار  عن  األربعاء،  امس 
جنم  راكيتيتش،  إيفان  للكرواتي 
االنتقاالت  فترة  يف  برشلونة، 

الصيفية املقبلة.
مع  راكيتيتش  عقد  وينتهي 
برشلونة بنهاية املوسم املقبل، وارتبط 
ناٍد،  من  أكثر  إلى  باالنتقال  اسمه 
ابتعاده عن املشاركة أساسًيا مع  بعد 

الفريق الكتالوني.
»ماركا«  صحيفة  وبحسب 
األول  اخليار  فإن  املدريدية، 
إسبانيا،  يف  البقاء  هو  لراكيتيتش 

مدريد  ألتلتيكو  هدًفا  يعتبر  حيث 
الذي كان يسعى لضمه قبل انطالق 
هذه  تتم  لم  لو  لكن  املوسم.  هذا 
الصفقة، فال مانع لدى جنم إشبيلية 
مع  عقده  استكمال  من  السابق 
ذات  بحسب  الكتالوني،  النادي 

املصدر.
كان  راكيتيتش  أن  بالذكر  جدير 
منذ  برشلونة،  يف  أساسًيا  عنصًرا 
 ،2015 عام  إشبيلية  من  انضمامه 
قبل أن يبتعد عن التشكيل األساسي 
يف معظم فترات هذا املوسم، لصالح 
الثنائي آرثر ميلو وفرينكي دي يونغ.

يحلم جنم باريس سان جيرمان بإنهاء مسيرته يف املالعب بارتداء قميص 
تقرير  ليونيل ميسي، بحسب  األرجنتينية  األسطورة  بجوار  واللعب  برشلونة، 
صحفي كتالوني.ويتعلق األمر بالدولي البرازيلي تياغو سيلفا )35 عاًما(، الذي 
ينتهي عقده مع سان جيرمان بنهاية املوسم اجلاري، ويبدو أن هناك اجتاها لعدم 

التجديد له.
وبحسب صحيفة »موندو ديبورتيفو«، فإن سيلفا لن ينظر للعروض الضخمة 
أمريكا،  أو  أو من الصني  أوروبا  الكبرى يف  الفرق  التي ستقدم له، سواء من 
سيلفا،  على ضم  حريًصا  الكتالوني  النادي  برشلونة ضمه.وكان  طلب  حال 
قبل انتقاله إلى سان جيرمان، إال أن الراتب الباريسي الذي ُقدر بثالثة أضعاف 
اقتناص  إلى كامب نو.وحاول برشلونة مجدًدا  انتقاله  البلوغرانا، منع  عرض 
جنم السامبا، خالل تواجده يف صفوف بي إس جي، إال أن كل محاوالته باءت 

بالفشل، مثلما حدث مع ماركو فيراتي وماركينيوس وأخيًرا نيمار.

تياغو سيلفا يحلم بمجاورة ميسي

أسطورة مانشستر يونايتد.. شمايكل:
»سولسكاير يتعرض إلهانة كبيرة واليونايتد سلك الطريق الخاطئ«

يعتقد بيتر شمايكل أسطورة مانشستر يونايتد يف حراسة املرمى وقائده السابق أن الطريق ال يزال طويال قبل أن يفكر النادي 
يف البحث عن بديل للحارس األساسي ديفيد دي خيا.

ويتعرض اإلسباني دي خيا النتقادات بعدما أهدى إيفرتون هدفا يف الدقيقة الثالثة خالل التعادل 1-1 يف جوديسون بارك 
ليوين وتدخل  املهاجم دومينيك كالفرت  أن يسددها لتصطدم يف منافسه  الكرة قبل  تباطأ يف تشتيت  الفارط حيث  يوم األحد 
لرويترز: »ال أعتقد أن هناك مشكلة يف حراسة املرمى يف  التاريخ،  املرمى. وقال شمايكل، الذي يعد أحد أفضل احلراس يف 
يونايتد«. وأضاف احلارس السابق البالغ عمره 56 عاما: »من السخيف احلديث عن هذا األمر. لقد أخطأ أمام إيفرتون وارتكب 

خطأ أمام واتفورد«.
وأضاف الرجل الذي يتولى ابنه كاسبر حراسة ليستر سيتي: »كنت أعمل كمحلل تلفزيوني يف مباراة إيفرتون وكّنا نبحث 

بجدية عن األخطاء التي ارتكبها ولقد وصلنا إلى سبعة أخطاء على مدار موسمني«.

راكيتيتش في طريقه إلى أتلتيكو مدريد  
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عشية لقاء بين بوتين وأردوغان 
روسيا تتهم تركيا بخرق اتفاق إدلب اإلصابات  عدد  تراجع 

الصني،  يف  كورونا  بفيروس 
أمس، لليوم الثالث على التوالي 
إيران  هائل يف  قفز بشكل  بينما 
من  العديد  يف  االنتشار  وواصل 
الدول مخلفا مزيدا من الضحايا 
ومثيرا املخاوف من احتمال حتوله 
إلى وباء عاملي. وحتى اآلن بلغ 
نحو  بالفيروس  اإلصابات  عدد 
93 ألف شخص، فيما بلغ عدد 

الوفيات نحو 3220.
الفيروس  وضعية  يلي  وفيما 

يف 80 دولة:
للصني:  الرئيسي  البر   -  1
الصني  يف  اإلصابات  عدد  بلغ 
80200 إصابة، بينما بلغ عدد 
كونغ  هونغ  2981، ويف  الوفيات 
إصابة   101 الصني(:  )تتبع 

توفيت منها حالتان.
2 - إيران بلغ عدد اإلصابات 

2922، والوفيات 92
اجلنوبية: 5328  كوريا   -  3

إصابة تويف منها 32.
إصابة   293 اليابان:   -  4

تويف منها 6.
إصابة   2502 إيطاليا:   -  5

تويف منها 79.
6 -  ماكاو: 10 إصابات.

 110 سنغافورة:   -  7
إصابات.

8 - الواليات املتحدة: 109 
إصابات، تويف منها 9.

9 - فرنسا: 212 إصابة تويف 
منها 4.

10 - أملانيا: 196 إصابة.
إصابة   165 إسبانيا:   -  11

بينها حالة وفاة.
12 - الكويت: 56 إصابة.

إصابة   42 تايالند:   -  13
بينها حالة وفاة.

إصابة   39 تايوان:   -  14
بينها حالة وفاة.

15 - البحرين: 49 إصابة.
16 - ماليزيا: 36 إصابة.

إصابة   39 أستراليا:   -  17
تويف منها حالة واحدة.

18 - بريطانيا 51 إصابة.
19 - اإلمارات: 27 إصابة.

20 - فيتنام: 16 إصابة.
21 - كندا: 29 إصابة.

22 - السويد: 30 إصابة.
23 - سويسرا: 56 إصابة.
24 - العراق: 32 إصابة.
25 - النرويج: 32 إصابة.

26 - ُعمان: 12 إصابة.
27 - النمسا: 24 إصابة.
28 - روسيا: 3 إصابات.

29 - كرواتيا: 9 إصابات.

30 - إسرائيل: 12 إصابة.
 3 الفلبني:   -  31

إصابات بينها حالة وفاة.
32 - اليونان: 7 إصابات.
33 - الهند: 6 إصابات.
34 - لبنان: 13 إصابة.

35 - رومانيا: 3 إصابات.
36 - باكستان: إصابتان.
37 - فنلندا: 7 إصابات.
38 - هولندا: 24 إصابة.

39 - جورجيا: 3 إصابات.
40 - املكسيك: 6.

41 - مصر: إصابتان.
42 - اجلزائر: 8 إصابات.

إصابة  أفغانستان:   -  43
واحدة.

مقدونيا:  شمال   -  44
إصابة واحدة.

45 - إستونيا: إصابتان.
إصابة  ليتوانيا:   -  46

واحدة.
47 - بلجيكا: 13 إصابة.

)روسيا  بيالروسيا   -  48
البيضاء(: 4 إصابات.

49 - نيبال: إصابة واحدة.
إصابة  سريالنكا:   -  50

واحدة.
إصابة  كمبوديا:   -  51

واحدة.
 10 الدامنارك:   -  52

إصابات.
53 - البرازيل: إصابتان.

إصابة  نيوزيلندا:   -  54
واحدة.

إصابة  نيجيريا:   -  55
واحدة.

56 - أذربيجان: 3 إصابات.
إصابة  موناكو:   -  57

واحدة.
-58 قطر: 8 إصابات.

إصابة  اإلكوادور:   59-
واحدة.

-60 آيسلندا: 11 إصابة.
-61 أرمينيا: إصابة واحدة.

إصابة  لوكسمبورغ:   62-
واحدة.

-63 إيرلندا: إصابتان.
-64 التشيك: 3 إصابات.

إصابة  الدومينيكان:   65-
واحدة.

-66 إندونيسيا: إصابتان.
-67 السنغال: إصابتان.

إصابة  السعودية:   68-
واحدة.

-69 األردن: إصابة واحدة.

-70 تونس: إصابة واحدة.

-71 املغرب: إصابة واحدة.

-72 البرتغال: 4 إصابات.
73 - رومانيا: 4 إصابات.

 10 مارينو:  سان   74-
إصابات بينها حالة وفاة.

-75 أندورا: إصابة واحدة.

-76 التفيا: إصابة واحدة.
إصابة  أوكرانيا:   77-

واحدة.
إصابة  ليختنشتاين:   78-

واحدة.
-79 تشيلي: إصابة واحدة. 

إصابة  األرجنتني:   80-
واحدة.

اتهمت روسيا تركيا، أمس، بالتقاعس عن الوفاء بالتزاماتها 
مبوجب اتفاق إلنشاء منطقة منزوعة السالح يف محافظة إدلب 
ذلك،  من  بدال  »املتشددين«  أسمتهم  ما  ومبساعدة  السورية 
يأتي هذا عشية اجتماع يف موسكو بني الرئيس التركي رجب 

طيب أردوغان ونظيره الروسي فالدميير بوتني.
وزارة  باسم  متحدث  عن  الروسية  اإلعالم  وكالة  ونقلت 
الروسية قوله إن التحصينات »اإلرهابية« اندمجت مع  الدفاع 
يومية  هجمات  إلى  أدى  مما  إدلب،  يف  التركية  املراقبة  مواقع 
على قاعدة حميميم اجلوية الروسية يف سوريا. وقال املتحدث 
ميكانيكية،  لفرقة  مساوية  قوات  حشدت  تركيا  إن  الروسي 

منتهكة القانون الدولي.
الفروف  سيرغي  الروسي  اخلارجية  وزير  قال  جهته،  من 
إن روسيا لن تتوقف عن محاربة ما وصفه باإلرهاب يف منطقة 
إدلب السورية، من أجل حل أزمة الهجرة يف أوروبا. ويف مؤمتر 
صحفي مع نظيره الفنلندي يف هلسنكي، أضاف الفروف أن 
موسكو تواصل احلوار مع االحتاد األوروبي إليجاد حلول لهذه 
إنه  التركي  الرئيس  قال  سابقة،  تصريحات  ويف  املشكلة. 
سيبحث خالل لقائه نظيره الروسي اخلميس املقبل إبرام اتفاق 
الواقعة  السورية،  إدلب  منطقة  يف  النار  إطالق  لوقف  جديد 

قرب احلدود التركية.
وقد انهار اتفاق وقف إطالق النار األخير، الذي مت التوصل 
النظام  قوات  تقدم  مع  املاضي،  الثاني  يناير/كانون  يف  إليه 
األسابيع  يف  الروسية،  اجلوية  القوات  من  املدعومة  السوري 
املعارضة  فصائل  معاقل  آخر  إدلب،  منطقة  داخل  األخيرة 

السورية.
بسوريا  اخلاص  األميركي  املبعوث  أكد  بينما  ذلك  يأتي 
بالذخيرة  تركيا  لتزويد  بالده  استعداد  جيفري  جيمس 
واملساعدات اإلنسانية يف منطقة إدلب شمالي سوريا. وأضاف 
جيفري الذي زار مناطق سيطرة املعارضة يف إدلب ضمن وفد 
وأن  األطلسي،  شمال  حلف  يف  شريك  تركيا  أن  أميركي، 
جيشها يستخدم عتادا أميركيا، يف حني قال السفير األميركي 
يف أنقرة ديفيد ساترفيلد إن واشنطن تبحث طلب أنقرة احلصول 

على دفاعات جوية.
فيه  تشتد  الذي  الوقت  يف  الداعمة  الكلمات  هذه  وتأتي 
حدة القتال عبر احلدود يف منطقة إدلب السورية حيث تخوض 
احلكومة  قوات  ضد  معارك  السورية  املعارضة  وقوات  تركيا 

السورية املدعومة من روسيا.
وكاالت

العراق 
عشرات المصابين خالل صدامات بساحة الخالني 

أفادت مصادر أمنية وصحية بإصابة عشرات املتظاهرين خالل مصادمات وقعت ليلة أمس يف ساحة اخلالني وسط بغداد.
وذكر مصدر أمني أن عدد املصابني -ومعظمهم حاالت اختناق- بلغ 75 شخصا، مشيرا إلى أن بعض اإلصابات خطرة. وقال 

إن اإلصابات كانت جراء استخدام قنابل الغاز املدمع، إلى جانب استخدام بنادق صيد ومولوتوف.
ويف سياق ذي صلة، قال مصدر يعمل بدائرة صحة الرصافة يف بغداد األربعاء، إن حصيلة االشتباكات يف محيط ساحتي 
التحرير واخلالني وسط بغداد مساء الثالثاء بني املتظاهرين وقوات األمن ارتفعت إلى 47 إصابة يف صفوف املتظاهرين. وأضاف 
أن املتظاهرين أصيبوا بجروح وحاالت اختناق بسبب انفجار قنابل الغاز املدمع. ويف توضيح ملا وقع بالساحة، قال شهود عيان إن 
قوات األمن تقدمت باجتاه املتظاهرين مساء أمس، بهدف إبعادهم عن احلاجز األمني يف نفق ساحة التحرير. وذكروا أن إصابات 

بعض املتظاهرين كانت »بليغة وتطلب نقلهم على الفور إلى املستشفى«.
وتشهد ساحة اخلالني القريبة من ساحة التحرير حيث مركز التظاهرات يف بغداد، عمليات كر وفر ومصادمات بني مجاميع 

من املتظاهرين وقوات أمنية، رغم سيطرة األخيرة عليها وإعادة افتتاحها منتصف فيفري املاضي.
ق.د

مدى تفشي كورونا عبر 80 دولة

أردوغان يدعو الدول األوروبية إلى احترام الالجئيين القادمين إليها
الدول  جميع  أردوغان،  طيب  رجب  التركي  الرئيس  دعا 
اليونان إلى احترام الالجئيني القادمني  األوروبية ويف مقدمتها 

إليها، بشكل يتالئم مع اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان.
جاء ذلك يف كلمة له خالل اجتماع الكتلة البرملانية حلزب 
أنقرة.  بالعاصمة  التركي  البرملان  يف  احلاكم  والتنمية  العدالة 
دماء  تذهب  أن  تسمح  لن  تركيا  أن  أردوغان  الرئيس  وأكد 
اليوم )منذ  لغاية  شهدائها هدرا. وأضاف أن نظام األسد فقد 
انطالق درع الربيع( أكثر من ثالثة آالف و200 من عناصره. 
وأكد بالقول : »أثبتنا خالل عملياتنا األخيرة بأن تركيا ليست 
دولة ال تعرف كيف حتارب، بل دولة ال تريد احلرب«. وتابع 

أردوغان: »لن نترك الشعب السوري املظلوم لوحده«.
وبخصوص الالجئيني قال أردوغان: »عقب الهجوم الذي 

أدى إلى استشهاد 36 من جنودنا فتحنا األبواب أمام املهاجرين 
الراغبني بالذهاب إلى أوروبا وهذا يتوافق مع القانون الدولي«. 
وأكد أردوغان أن على اليونان التي تستخدم كافة الوسائل ملنع 
إلى  حتتاج  قد  أنها  تنسى  أاّل  أراضيها،  إلى  الالجئني  دخول 
األوروبية ويف  الدول  ندعو جميع  وأردف :«  ما.  يوما  الرحمة 
القادمني  الالجئيني  مع  باحترام  التعامل  إلى  اليونان  مقدمتها 
إليهم ومبا يتالئم مع اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان«. وخالل 
يونانيني  لالجئني  هنا«  »القدس  صحيفة  من  صورة  عرضه 
»رمبا  أردوغان:  قال  لبالدهم،  النازي  االحتالل  إبان  بسوريا 
رئيس  جدة  أو  جد  الصورة  يف  الظاهرين  األطفال  أحد  يكون 

الوزراء اليوناني.«
وكاالت
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تكنولوجيا

ابتســـام  بوكتيـــر
أعلنت شبكة تويتر عن إمكانية جديدة الستعمال الرموز التعبيرية، حيث ميكن 
إرسالها حاليا كرد على الرسائل املباشرة، سواء كان ذلك فيمتصفح الويب أو أحدث 

إصدارات تطبيق تويتر.
وأوضحت الشبكة أنه ميكن حذف الرمز التعبيري إذا أخطأ املستخدم يف إحدى 
املرات يف اختيار الرمز املناسب، ومع ذلك يتعني علىاملستخدم يف البداية العثور على 

خيار الرد بواسطة الرموز التعبيرية.
الفأرة فوق  الويب حتريك مؤشر  وللقيام بذلك يتعني على املستخدم يف متصفح 
تظهر  عليها  وعندالنقر   ،)+( الزائد  عالمة  مع  القلب  أيقونة  تظهر  أن  إلى  الرسالة 
مجموعة الرموز التعبيرية التي ميكن االختيار من بينها، ويف تطبيق تويتر على األجهزة 

اجلوالة يتعني على املستخدم النقرمرتني على الرسالة نفسها.

ابتســـام  بوكتيـــر

خدمات  تستخدم  لهواوي-  -اململوكة  وهونر  هواوي  لشركتي  الذكية  الهواتف  تعد  لم 
مينع  والذي  هواوي،  ترامبعلى  دونالد  الرئيس  إدارة  فرضته  الذي  احلظر  نتيجة  غوغل؛ 
إلى  اضطرها  مما  الصينية؛  الشركة  إلى  خدماتها  أو  منتجاتها  بيع  من  األميركية  الشركات 
غاليري«  »آب  تطبيق  استخدام  هواوي  وبدأت  أجهزتها.  املنتجاتتدريجيا يف  استبدال هذه 
)AppGallery( بدل »غوغل بالي« يف هواتفها احلديثة، لكن الطريق ال يزال طويال 
أمامهاالستبدال جميع تطبيقات وبرامج غوغل، ومع ذلك فإن النتائج بدأت تظهر بالفعل؛ 
الرئيسية.  االجتماعية  منالشبكات  بدءا  التطبيقات،  من  واملزيد  املزيد  إضافة  متت  حيث 
وتهدف خدمات هواوي للموبايل )Huawei Mobile Services( إلى توفير جتربة 
السحابية،  اخلدمات  مثل  اخلدماتاألساسية،  من  وهونور  هواوي  أجهزة  ملستخدمي  كاملة 
التي تأتي جنبا إلى جنب مع نظام التشغيل  الفيديو وغيرها،  التطبيقات، ومشغل  ومتجر 
األخيرلهواوي إميوي EMUI 10( 10(. والوافد اجلديد من هواوي لسلسلة التطبيقات التي 
ستستغني به عن إحدى أفضل منتجات غوغل هو محرك البحث، حيث سيدخل بحثهواوي 
)Huawei Search( قريبا اخلدمة على الهواتف اجلديدة، وليس فقط عبر املتصفح، 
الشاشة  أيضا. وتظهر لقطات  لتعويض غياب محركبحث غوغل  بل عبر تطبيق مخصص 
األولى لتطبيق بحث هواوي أنه جزء من خدمات هواوي للهاتف الذكي؛ حيث ميكننا إجراء 
عمليات بحث سريعة،باإلضافة إلى وجود اختصارات للطقس، والنتائج الرياضية، وحتويل 
الوحدات، واآللة احلاسبة. وميكن أيضا تصفية النتائج التي مت احلصول عليها حسب فئات، 

مثل مقاطع الفيديو واألخبار والصور، مما يسمح بإجراء بحث أكثرانتشارا.

تويتر يتيح الرد على الرسائل 
المباشرة بواسطة الرموز التعبيرية

يتعين على المستخدم العثور على خيار الرد بواسطة الرموز التعبيرية 
إلرسال رمز إلى الطرف اآلخر. 

باستخدام الذكاء االصطناعي.. كاميرا هذا الهاتف 
الياباني تلتقط الصور العارية

ميكن توصيل هاتف تون إي20 بجهاز ولي األمر وحتذيره إذا حاول األوالد التقاط صورة شخصية عارية )مواقع 
التواصل( أصبحت الهواتف الذكية منصة التصوير األساسية للغالبية العظمى من الناس يف جميع أنحاء العالم، 
وقد امتد هذا إلى الصور العاريةكذلك، فإذا كنت تريد التأكد من أن أطفالك ال يشاركون يف هذا النوع من الصور، 

فإنك قد حتتاج إلى هاتف »تون إيTone E20( »20( الذكي.
يحتوي اجلهاز اجلديد لشركة تون اليابانية على ميزة أطلق عليها اسم حماية الهواتف الذكية، وفقا ملا ذكره موقع 

سي نت املختص بالتقنية. 
وتستخدم هذه امليزة التعلم اآللي داخل تطبيق الكاميرا للكشف عن الصور العارية التي يتم التقاطها بالهاتف. 

وإذا اكتشف صورة عاريةبواسطة تطبيق الكاميرا، فلن يقوم التطبيق بحفظها يف معرض الصور.
يف خطوة مثيرة لالهتمام إلى حد ما، ميكن أيضا توصيل الهاتف بجهاز ولي األمر وحتذيره إذا حاول األوالد 

التقاط صورة شخصية عارية.
وتقنيا، هاتف تون إي 20 ذو قدرة عالية، ويحوي معالج هيليو بي 22، وثالث كاميرات خلفية )12 ميغابكسل 
و13 ميغابكسل + 2 ميغابكسل(، وماسحا ضوئيا للبصمات على اجلهة اخللفية للهاتف، وبطارية 3900 مللي أمبير 

يف الساعة.
كما يستخدم اجلهاز شاشة عالية الدقة »أتش دي+« بحجم 6.26 بوصات، وسعة تخزين قابلة للتوسعة تبلغ 64 

غيغابايتا، وكاميرا سيلفيبدقة 8 ميغابكسالت، ويعمل بنظام أندرويد 9.0.

بعد نظام التشغيل وغوغل بالي.. ضربة هواوي القادمة ستكون لمحرك البحث األشهر
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 مختصون يرجحون السبب لمياه عين السودة الملوثة

تسجيل 169 إصابة بالتهاب الكبد الفيروسي في الوسط المدرسي بقالمة
 سجلت والية قالمة 169 إصابة بالتهاب الكبد الفيروسي  
في الوسط المدرسي،  بالعديد من المناطق ، فيما ارجع 
المختصون السبب وراء ذلك لتلوث مياه عين السودة .

خديجة بن دالي

كشف األمني العام ملديرية التربية 
بقاملة يف تصريح خص به جريدة اخبار 
 169 حوالي  تسجيل  مت  أنه  الوطن 
الفيروسي   الكبد  مبرض  اصابه  حاله 
على مستوى عديد املناطق والبلديات 
كبلديه اخلزاره بوحشانة وعني صندل 
يف ألوسط املدرسي  بسبب املياه امللوثة 
واملرجح ان تكون من مياه عني السودة، 
على  بناء  احلاالت  تسجيل  مت  حيث 
بها جلنة  تقوم  التي  الدورية  اخلرجات 
مختصة يف يف الكشف عن االصابات 
تتكون  والتي  الفيروسي  الكبد  مبرض 
والبيئة  التربية  الصحة،  مديريه  من 
والتي تقوم ب حتليل اول مره املياه من 
التي  احلقيقيه  االسباب  حتديد  اجل 

ادت الى انتشار هذا املرض.
مؤخرا  قاملة  والية  سجلت  وقد 

تنامي اإلصابة مبرض الكبد الفيروسي 
 « مبرض  الشعبي  الوسط  يف  املعروف 
الصفاير » صنف الذي ما فتئ ينتشر 
رعب  و  قلق  الى  أدت  كبيرة  بصورة 
بلدية  قاطنوا  خصوصا  السكان  وسط 
بلدية خلزارة  و  بوحشانة وعني صندل 
فان  الوطن  أخبار  مصادر  وحسب   ،
السبب يف انتشاء هذا املرض يعود الى 
أحد املنابع املائية املتواجدة مبنطقة عني 
ال  ببلدية عني صندل يف حني  سودة 
تزال السلطات الوالئية لم تصدر بيان 
يوضح اسباب هذا املرض ما عدا بعض 
تخص  التي  واالرشادات  النصائح 
مت  وقد  هذا  املرض.  هذا  من  الوقاية 
تسجيل العشرات من االصابات بداء 
مصلحة  استقبلتهم  الفيروسي  الكبد 
زهر  ابن  مبستشفى  املعدية  االمراض 
فيما غادرت بعض احلاالت بعد ان مت 

التكفل بها .
قاملة  والية  سكان  ويتخوف  هذا 
يف  املرض  لهذا  الواسع  االنتشار  من 
الوالية  سكان  اغلب  اعتماد  ظل 
بالنظر   ، الطبيعية  الينابيع  مياه  على 
التذبذب يف تزويد  الى نقص وأحيانا 
للشرب،  الصاحلة  باملياه  الساكنة 

اخلطر  ناقوس  دق  إلى  يدعو  ما  وهو 
حفاظا  وذلك  القضية  يف  حتقيق  وفتح 
صمت  ظل  يف  املواطنني  حياة  على 
ألي  اتخاذها  وعدم  احمللية  السلطات 
حمالت  تنظيم  أو  وقائية  اجراءات 
االجتهادات  بعض  ماعدا  حتسيسية، 
املؤسسة  وزعت  حيث  الفردية 

عن  بقاملة  اجلوارية  للصحة  العمومية 
طريق مصلحة الطب الوقائي و الوبائي 
الكبد  انتقال  طرق  حول  منشورات 
و  منه  الوقاية  أساليب  و  الفيروسي 
والتي  الذي تصاحبه،  كذا االعراض 
تتمثل أساسا يف حمى، تعب كبير، 

قيء وإسهال وكذا يرقان يف اجلسم. 

اجلامعي  باملستشفى  طبية  والشبه  الطبية  النشاطات  مديرية  مدرج  أمس  أول  احتضن 
بحضور  وأعراضه  الكورونا  فيروس  حول  حتسيسي  دراسي  يوم  بسطيف،  النور  عبد  سعادنة 
والسكان  الصحة  تنظيمه مديرية  إلى  بادرت  والذي  املعدية،  أستاذة مختصني يف األمراض 

بوالية سطيف، وبحضور أزيد من 200 طبيب ميثلون 20 مؤسسة صحية عبرالوالية.
 1945 ماي   8 مبطار  احلدودية  الصحية  املراقبة  خلية  رئيس  فالحي  سليم  الدكتور  أكد 
بسطيف، أن اخللية التي يشرف عليها تعمل على مراقبة حال املسافرين حالة بحالة خاصة 
وأن مطار الثامن ماي يستقبل مسافرين من دول أوروبا بكثرة، مضيفا أنه يجب تعزيز املراقبة 
البروفيسور عبد  الوباء، من جهته  تفشي هذا  ملنع  والبشرية  املادية  اإلمكانيات  وتسخير كل 
إلى  فتطرق  بسطيف  اجلامعي  باملستشفى  املعدية  األمراض  مصلحة  رئيس  لشهب  املجيد 
أهمية عملية الكشف عن حقيقة احلاالت املشتبه فيها أو حاالت اإلصابات املؤكدة يف وقتها 
املناسب، كما مت يف األخير تقدمي عدة نصائح للوقاية من هن هذا الفيروس على غرار الغسل 

الدوري لليدين واستعمال الكمامات وعدم ملس األنف والعينني.
آسيا.ع

تولي السلطات احمللية واألسرة الثورية وكذا املجتمع املدني بوالية تبسة  أهمية بالغة لذكرى حرق السوق يف 
الرابع من مارس من سنة 1956  حيث حتتفل به والية تبسة كل سنة  من خالل إطالق تسمية 04 مارس على 

عدد من املؤسسات و األحياء و كذا املركب الرياضي.
عطاهلل  نحو  موالتي  الوالية  والي  إشراف  احمللية حتت  والسلطات  املنطقة  مجاهدو  أمس  توجه صباح  حيث 
النصب التذكاري بوسط مدينة تبسة إلحياء الذكرى الـ 64 حلرق السوق  مذكرين بتفاصيل هذه احلادثة حني 
لتنتقم  السوق والذي نكل كثيرا باجلزائريني،  الفرنسيني  مبدخل  بوزيد بقتل أحد اجلنود  الفدائي سماعلي  قام 
منه فرنسا بوحشية عقب هذه العملية بإضرام النار يف سلع و بضائع املواطنني املعروضة بالسوق القريب من وسط 
املدينة، ملنع متوين الثورة وجتفيف منابع الدعم لها وكذا نهب املمتلكات ، أين سقط العشرات من الشهداء بساحة 

الشرف مع جرح املئات من الثوار.
و احياءا لهذه املناسبة  حث والي الوالية على ضرورة االستماع إلنشغاالت سكان مناطق الظل بالبلديات 
النائية عبر تراب الوالية من قبل املسؤولني احملليني واعطائها حقها من التنمية يف البرامج التنموية والتكفل بها وفق 
ما يتوفر من امكانيات ، مشيرا إلى أن تنمية هذه املناطق خاصة الريفية سيكون بناءا على برنامج يضمن استقرار 

السكان بها ، جاء هذا خالل زيارة عمل قادته إلى بلدية سطح قنتيس للوقوف على انشغاالت سكانها.
فيروز رحال

تبسة 

 تبسة تحيي الذكرى الـ 64 لحادثة حرق سوق المدينة

مختصون يلحون على تعزيز المراقبة لتفادي انتشار المرض
فيروس كورونا محور يوم دراسي بمستشفى سطيف

التي سبقتها، حيث  بالسنة  مقارنة   2019 باملائة  خالل سنة   10 بلغ  اجلرمية  نسبة  تراجعا محسوسا يف  األمنية  املصالح  سجلت 
سجلتما يفوق عن   414  الف قضية خالل  السنة املاضية   يف حني مت تسجيل اكثر من  461 قضية  خالل 2018، %49 من مجمل 
هذه القضايا متعلق بالفساد. و يرجع هذا االنخفاض بحسب  مدير األمن العمومي واالستعمال بقيادة الدرك الوطني عبد القادر روبة 
الى اجلهود املبذولة من طرف وحدات الدرك الوطني حيث جعلت محاربة الشبكات االجرامية احملور الرئيسي لعملها امليداني مما أسفر 
عن تفكيك 614 جماعة أشرار اضافة الى معاجلة قضايا خاصة مبكافحة الفساد والتحويل الغير شرعي لألموال جتاه اخلارج وكذا تبديد 
اموال عمومية.  و احصت ذات املصالح 49 %من القضايا املعاجلة متعلقة بالفساد االقتصادي متورط فيها عدد من املسؤولني، فيما 
مت  وحجز 44 الف   طن من الكيف املعالج و أزيد من 814 ألف قرص مهلوس وذلك عبر عمليات نوعية، توجت بتفكيك 122 شبكة 
اجتار باملخدرات. وعن اجلرمية السيبرانية قال ذات املتحدث إن عدد التحقيقات السيبرانية عرف ارتفاعا من 1245 يف 2018 الى 1652 
قضية يف 2019 مست 1044 ضحية ، حيث خصت أغلبية القضايا أساسا االعتداءات ضد االشخاص بنسبة %64 اما باقي القضايا 
االخرى فشملت النصب على شبكات االنترنت، االحتيال، املساس بأنظمة معاجلة اآللية للمعطيات واالعتداءات على املمتلكات. 
أما معاجلة القضايا املرتبطة باستغالل القصر و بكل أنواع النشاطات غير الشرعية, ذات الصلة بهذه الفئة, يف الفضاء السيبراني, خالل 
سنة 2019، أظهرت تعرض 231 قاصرا لهذا النوع من االنحراف، مما مثل ارتفاعا بنسبة %62,67 مقارنة بسنة 2018 )142 قاصر(. 
يف سياق متصل، متكنت وحدات الدرك الوطني املتخصصة يف حماية األحداث من إعادة إدماج 494 قاصرا يف أوساطهم العائلية حيث 

عرف ارتفاعا بنسبة %67 مقارنة بسنة 2018.
رضوان مـحمد

 حسب  إحصائيات الدرك الوطني 
تراجع في نسبة الجريمة خالل 2019
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وليد. كويني 

األيام  هذه  خالل  اجلزائرية  العائالت  تلجأ 
التخاذ إجراءات احترازية تفاديا النتشار عدو هذا 
اجلزائريون   قلل  باالنتشار، حيث   املهدد  الفيروس 
يف   خاصة   والزيارات  العائلية  الزيارات  من 
السالم  طريقة  تغيير  آخرون  كماقرر  املسشفيات، 
لتقتصر على إلقاء التحية بدل املصافحة أو العناق، 
النشاطات  بعض  من  تقليل  مؤخرًا  لوحظ  كما 
باألماكن  واستبدلوها  املزدحمة  األماكن  وجتنب 
سي،  وفيتامني  الليمون  استهالك  وزاد  املفتوحة، 
سوائل  لشراء  الصيدليات  على  اإلقبال  زاد  كما 

التعقيم والكمامات.

وداعًا للمصافحة و»التسالم«
على  اجلديد  كورونا  فيروس  من  اخلوف  أثر 
العادات االجتماعية فأصبح معظم الناس يتجنبون 
السالم  وأصبح  املزدحمة،  واألماكن  الزيارات 
يقتصر على املصافحة باليد أو إلقاء التحية، حتدثنا 
مع أشخاص تغيرت عاداتهم ونشاطاتهم، وآخرين 
لم يتأثروا مبا أثير حول مخاطر املرض، حيث أّكدت 
أنه منذ إعالن عن  إميان عاملة مبؤسسة خاصة  لنا 
أول حالة إصابة بالفيروس يف اجلزائر، عمدت إلى 
املرض،  خشية  الوقائية  األمور  من  بالعديد  القيام 
صديقاتها  بعض  رفقة  فضلت  أنها  إلى  مشيرة 
بالتحية،  واالكتفاء  واملصافحة  القبالت  تفادي 
فيها  تشتغل  التي  املؤسسة  أن  إلى  أشارت  كما 
وضعت الفتة تنبه على ضرورة االكتفاء باملصافحة 

باأليدي.
بعض  ألراء  استطالعنا  خالل  رصدنا  كما 
خصوصا  طرفهن  من  كبير  إهتمام  ظهر  األمهات 
واملناديل  معقم  السائل  يرسلن  حيث  باألبناء، 
املدارس،  إلى  أبنائهن  مع  اجلافة  واملناديل  الرطبة 
كما وجهوا تعليمات لألبناء باحلرص على استخدام 
مع  مشاركتها  وعدم  لوحدهم  الشخصية  أدواتهم 
أحد، وهذا احلرص يساعد يف عدم انتشار املرض، 
أن  إلى  الفتة  باستمرار،  أيديهم  غسل  وضرورة 
املدرسي  املجتمع  كل هذه سلوكيات جديدة على 

السبب فيها اخلوف من املرض.
يف  تسبب  اإلعالم  أن  عاملة،  إميان،  وترى 
الناس  مخاوف  من  زاد  ما  كبيرة،  ضجة  إحداث 
اخلارج،  يف  يحدث  لم  ما  وهو  األمر،  وتضخيم 
من  األمر  بادئ  يف  متخوفة  كانت  أنها  وتؤكد 
املرض، إال أن اخلوف بدأ يخف تدريجيا، مشيرة 
العادات  بعض  بّدل  كورونا  فيروس  انتشار  أن  إلى 
بها،  تقوم  كانت  التي  االجتماعية  واألنشطة 
العامة  لألماكن  الذهاب  تتجنب  أصبحت  حيث 
األمراض،  انتقال  على  تساعد  التي  واملزدحمة 
املصابني  ألن  الربو  مبرض  مصابة  أنها  وخصوصا 
باألمراض الصدرية أكثر عرضة من غيرهم لإلصابة 

بالفيروس وأكثر تأثرا به.
الدين،  زين  الشاب  لنا  صرح  جانبه  ومن 
فيه  يؤثر  لم  املرض  أن  بالعاصمة،  جامعي  طالب 
ولم يغير عاداته االجتماعية ألنه ميتلك وعيًا كبيرًا 
واتباع  النظافة  على  حرصه  إلى  باإلضافة  باملرض 
كل التعليمات التي تقي أي إنسان من األمراض، 
باملناديل  احتفاظه  كان  له  بالنسبة  تغير  ما  ولكن 
بواجباتي  أقوم  ويقول:  باستمرار،  املعقمة  الرطبة 
جلميع  وأذهب  الزيارات  وأتبادل  االجتماعية 
نفسي  أعزل  ولم  املرض  من  أتخوف  وال  األماكن 
بسببه، فهو مرض عادي كغيره من األمراض، وعن 
السالم على األصدقاء يقول: أسلم عليهم كالسابق 
ولكن من الطبيعي جتنب السالم واالقتراب وتقبيل 
البعض  أن  الحظت  ولكني  مريض،  إنسان  أي 
وال  طبيعي  أمر  وهذا  باليد  السالم  يتجنب  أصبح 

يضايقني.

 الكمامات.. طوق نجاة في المستشفيات
العاصمة  باجلزائر  أيضا  جولتنا  خالل  الحظنا 
التعقيم  بضرورة  وعيًا  أكثر  أصبحت  الناس  أن 
مع  مشاركتها  وعدم  خاصة  أدوات  واستخدام 
أحد، لدرجة أصبح البعض يتفادى حتى الذهاب 
كالتحاليل  بسيطة  أمور  أجل  من  للمستشفى 
تشتغل  التي  سامية  وتقول  الدم،  زمرة  وكشف 
كممرضة بإحدى املستشفيات العمومية أن اخلوف 
صار باديا على وجوه الناس الذين يأتون للمؤسسة 
يأتي  صار  البعض  أن  إلى  أشارت  كما  الصحية، 
واضعًا كمامات حتى من أجل الزيارات وهو األمر 
فيما  تصريحها،  حسب  سابقًا،  تعهده  لم  الذي 
لقربها من املرضى  إلى أن عملها احلساس  أشارت 
جعلها رفقة زمالئها أكثر حيطة وحذر مع املرضى 
إلى اإلهتمام  أكثر من أي وقت مضى، باإلضافة 
أن  إلى  أشارت  فيما  األدوات،  وتعقيم  بالنظافة 
بعض املرضى جاءوا للمستشفى حاملني معهم إبر 
طبية الستخدامها خوفًا من إستعمال اإلبر املتواجد 
عندنا و«هذا من حقهم ألن اخلوف من املرض صار 

كبيرًا«، حسب قولها.

 وسائل التعقيم ال تفارق الحقائب
أصبحت كل حقيبة نسائية أو مدرسية أو حتى 
سيارة ال تخلو من وسائل التعقيم، التي زاد الطلب 
الكبار  حلماية  كورونا،  فيروس  ظهور  مع  عليها 
واألضمن  األسهل  األسلوب  بوصفها  والصغار 

للحصول على أيد وأدوات نظيفة يف أي وقت.
عامة يف شركة  موظفة عالقات  داليا محمد، 
الذعر  من  حالة  يف  تسبب  املرض  أن  خاصة، 
واخلوف لدى الناس، وال تزال هذه احلالة منتشرة، 
زائدا  يكون  األحيان  بعض  يف  الذعر  أن  وأكدت 
على احلد وهو ما حدث معها حيث تلقت اتصاال 
من مدرسة ابنتها يؤكد لها أن ابنتها لديها ارتفاع يف 
احلرارة ويتساءل عن سبب إرسالها للمدرسة وهي 
للمدرسة  وتتجه  فورا  عملها  لتترك  احلال،  هذا  يف 
من  تعاني  ال  أنها  أكد  الذي  للطبيب  لتصحبها 

ارتفاع احلرارة وال من أي مرض.

من  استيائه  عن  ربعائلة،  مصطفى،  أعرب 
الضجة اإلعالمية الكبيرة التي أثارت الرعب لدى 
الناس حول فيروس كرونا، فهو أوال وأخيرا كغيره 
واستعجب  بالعدوى،  تنتقل  التي  األمراض  من 
من الناس الذين يتعاملون معه وكأنه شبح مخيف، 
فهو يف رأيه ال يحتاج لكل هذا التهويل، ويرى بأنه 
حصل على أكثر من حقه، وزاد اهتمام الناس به 
قلة  أن  ويؤكد  العصر،  قضية  وكأنه  عنه  واحلديث 
السبب يف ذلك، ويرى أن اإلجراءات  الوعي هي 
الوقائية التي ينصح األطباء باتباعها لتجنب انتشار 
املرض هي اإلجراءات الوقائية التي يجب اتباعها 

لتجنب أي مرض آخر.
ومن جانب آخر وللحصول على وقاية أفضل، 
بإعطاء  نصحها  الطبيب  أن  موظفة،  قالتفوزية، 
كما  العادية،  باإلنفلونزا  اخلاص  التطعيم  ابنتها 
أصبحت تستخدم السائل املعقم باستمرار وترسله 
كما  باستخدامه،  وتنصحها  للمدرسة  ابنتها  مع 
 C فيتامني  زيادة  على  تركز  أصبحت  أنها  تؤكد 
يف وجبة الطعام التي تقدمها ألسرتها، وأصبحت 
أكثر حرصا على تعقيم مكتبها وهاتفها فور وصولها 

للعمل.

 الصيدليات .. الرابح األكبر
أضحت الصيدليات املستفيد األكبر من مرض 
الناس على شراء وسائل  إقبال  زاد  كورونا، حيث 
والفيتامينات  والكمامات  التعقيم  كسوائل  الوقاية 
واألدوية وكل ما شأنه توفير الوقاية لهم من املرض، 
حتى إن الزائر للصيدليات يالحظ شراء األم واألب 
التركيز على  التعقيم باجلملة، كما أصبح  لسوائل 
اجلراثيم  مكافحة  على  قدرته  ومدى  السائل  نوع 

أكبر من قبل.
بالشراقة  صيدلية  يف  صيدالني  معاذ،  أكد 
غرب العاصمة، أن اإلقبال على سوائل التعقيم زاد 
%500، كما كان يقتصر على فئة معينة  بنسبة 
جميع  من  اآلن  عليه  الطلب  ليزداد  األطفال  وهم 
الصيدليات  على  الزبائن  إقبال  زاد  كما  األعمار، 
الكمامات  والقت  الوقاية،  وسائل  عن  للسؤال 
إقباال كبيرًا إلى جانب أدوية األنفلونزا، ويف املقابل 
تفوق100%  بنسبة  املنتجات  بعض  أسعار  زادت 
من  الشراء خلوفهم  على  الناس  إقبال  معاذ  ويرجع 
تعتبر  التي  الوقاية  مبفهوم  ووعيهم  املرض  انتشار 

أفضل من العالج. 

بعد تسجيل 8 إصابات مؤكدة في الجزائر

» كورونا« ..  ضيف ثقيل يغير عادات الجزائريين
أثار انتشار فيروس كورونا  في الجزائر مؤخرا حالة من الذعر بين الجزائريين ، بعد تأكيد تسجيل 8 إصابات ، األمر الذي دفع العائالت إلى  اتخاذ 
جملة من االحتياطات و التدابير لتفادي نقل العدوى  وغير البعًض من عاداتهم االجتماعية، فيما باتت  الروابط االجتماعية مهددة ، بسبب التقليل من 

الزيارات العائلية تفاديا للعدوى.



20
نفحات من االدب و الفكر 

 السنة 01 - العدد 129 -اخلميس  10 رجب 1441  هـ  - 05 مارس 2020م
W

على  البيت  الشرقي  بختة  تقتحُم  كما  متاما 
هواري معلنة الشوق واحملبة، تقتحم رواية »املوت يف 
وهران« للحبيب السائح التي صدرت عن دار العني، 
القاهرة 2013 على قارئها زمَن القراءة مبشهد سرديٍّ 
بجسدْي  التحفا  قلبنْي  بني  والوجَع  احلرقة  اختزَل 
العمل  لهذا  األصلية  القصة  نهاية  معلنني  بعضهما 
التي تدّرجْت يف منّوها على مقاعد الدراسة، بني فتاة 
بالنضج  فامتألْت  احلسنة  بالعناية  الظروُف  حبتْها 
نظرا المتالئها بالثقافة والفتنة، وبني الهواري الذي 
عاَش أشكال املوِت املتعدد يف غموض ماضيه الذي 

سيكتشفه أكثر يف صندوق أمه الراحلة.
مشاعره جتاه والده الذي سلك طريقا مخضبا بالدم 
الدامية«)ص90(،  املعمعة  يف  أباه  »فقد  أْن  فكان 
املناعة)اإليدز(، ومبوتها  أّمه بفقدان  وفجيعته مبرض 
غير  ناره  يطفئ  لم  كبيرا  فراغا  روحه  يف  ترك  الذي 
أمامها،  باكيا  الهواري  أجهش  حني  بختة  صدر 
ُمنِزال  بوذراع،  وهيبة  أمه  كماَل  صورتها  يف  متمثال 

يْمتي«. إلى سمعها بني بكاء وتأّس: »أنِت أمَّ
بختة  بأنفاس  املعّطر  السردي  املشهد  هذا  لكنَّ 
الرواية  بداية  قاطع  بشكل  سيعلن  الهوراي،  وعرق 
التي جّف حبرها على الورق يوم اكتمال سنِة وحيِد 
حّب  ليلة  وبعد  والعشرين،  الرابعة  بوذراع  وهيبة 
الورود  بائعي  رصيف  إلى  فيها  سيخرجان  هادر، 
ليشتري لها ما كان يف الصفحة 32 مجرد أمنية حني 
أو زهرة  باقة  يريد  إْن كان  بالسؤال  بائع  عرض عليه 

واحدة. 
جوابه،  يف  احملذوفات  وبتقدير  فأجابه:«قريبا« 
يكون قد قال ما فصله يف الورقة الثانية من الرواية، 
ليلة  بعد  الورود  بائعي  ببختة على رصيف  مّر  حني 
اخلليلة  جسد  يلبس  جسده  ورود  تفاصيلها  أّثثْت 
فيرغم »املوت يف وهران« على اإلنصات جّيدا، برغم 
التي تستمّر رغم سيوف  الوجع، إلى خطاب احلياة 
الفناء القاضية على أبهج مظاهر السعادة واحلضارة.

خّطه  ما  هو  احلقيقة،  يف  اخلطاب،  هذا  فلعّل 
تلك  بإضافة  واعدا  بالضبط«،  عام  »منذ  الهواري 
الليلة األخيرة إلى مسّودة ما كتبه عن حياته، وأّنه 

بعد ذلك سيضع القلم.
وإْذ ال يهّم كثيرا معرفة الصفة التي تربط بطل 
الرواية بالكتابة ألّنها غير واضحة وال تأثير لها على 
األحداث، إال أنه يهم أكثر حني ننظر إلى األمر من 
هو  فاألّوِل  الّنّص،  ونسق  التاريخي  السياق  زاويتْي 
سياق مرحلة بكاملها من حياة شعب مرْت مراراُتها 
عصر  يف  كان  آنذاك  البلد  كأمنا  متناقضًة  غامضًة 
املشافهة يتناقُل أهُله الفجائَع تارة بسند صحيح وغالبا 
يكون  أْن  ضروريا  فكان  وجهل،  وتوّهم  ضعف  بني 
بالّذات  بحق، ألنه  األزمة  تلك  ابن  وهو  الهّواري، 
ابن معّمر صفصاف، كاتبا، أو مدّونا، ألّنه، وبرغم 
أبوه  أوصله  يوم   1992 يف  فهو  آنذاك،  سنه  حداثة 
إلى املدرسة كان ابن سّت سنوات فقط، ينتمي إلى 
جيٍل متأّلم شهد سنني اجلمِر، فطفولته املجروحة يف 
احلقيقة هي ذاكرة على ما حدث، وشهادة ال ميسك 
مشافهًة  كتابة ال  ُث  يحدِّ القلم حني  إال  بتفاصيلها 

عن«املوت يف وهران«آنذاك.
أّما حني ننظُر إلى األمر من زاوية نسق الّنّص، 
فكون الهواري يحمل صفة الكتابة مهما كان القصد 
فذاك  وله،  به  خاصة  كتابة  كانت  ولو  حتى  بها، 
ر كون البطل هو نفسه راوية هذا العمل، وصوُته  يفسِّ
ووهيبة  بختة  عن  مخبرا  املتكّلِم  بضمير  الناطق 
بل  الدين سْعياد،  وجمال  ومعمر صفصاف  بوذراع 
ر يقينا ما صّدر به الكاتب عمله بعبارة  إنَّ هذا ما يفسِّ
خارجة عن نسق النص، أي عن منت الرواية، تؤّكد 

بأّن:«أسماء الشخوص، هنا، من فعل التخييل.
أّي تطابق لها يف الواقع لن يكون سوى محض 
صدفة«، بل لعلَّ اختياَر ضمير املتكّلم ليكون صوَت 
الراوية/ البطل هو يف احلقيقة تقّصٌد إلى جعل هذا 
السيرة من منطلقات  تقتضيه  ما  العمل ملتبسا بني 
ما  وبني  احلدِث،  حرارة  الواقعي  من  تنهُل  واقعية 
يقضي به التخييُل حني يساهم يف أنساج األحداث 
وفق متطلباِت موضوع الرواية، فيحصُل التداخل بني 
بذلك  فتتداخل  أفعالُها  تتنامى  حني  الشخصيات 

مصائرها أيضا.
بني  الفاصلة  املسافة  يف  الرواية  هذه  منْت  لقد 
انطلقْت من مأساٍة  أْن  السيرة واملتخيَّل، فمن ذلَك 
أطعمْت الشعَب اجلزائريَّ جلوع النهايات التي كانْت 
ال  بشٍر  قرابنُي  وتنكيال،  ووحشية  ذبحا  تصلها، 
ذنَب لهم إال أْن تواجدوا يف املكان الصحيح، اجلزائر 
البهية، ويف الزمان اخلاطِئ بزالته وخطيئته يف حق 

اإلنسان.
ثقل  عن  بعيدة  ناحيًة  انتبذْت  الرواَية  لكّن 
قليلة  غيُر  روايات  فيه  وقعْت  الذي  الواقعي  احلدث 
موضوعا  الدموية  املرحلة  من  أصحابها  اتخذ  ممن 
فسقطوا بال قصد يف أْسر احلدث، فتحّولْت رواياتهم 
يف بعض جوانبها إلى مجّرد تأريخ ملا قالتْه الصحافة 
آنذاك بل إنَّ تغييَب األزمة بثقل أحداثها عن هذه 
الرواية أتاَح لإلنسانّي البروَز هادئا بعيدا عن التهويل 
املسافة  فقد  إلى  بالكتابة  تنحو  التي  والبكائيات 

الضرورية بني الذات واملوضوع.
كانْت املرحلة الدموية يف »املوت يف وهران«مجّرد 
فتباين  تعدد  الذي  املوت  أشكاِل  من  واحد  شكٍل 
بوذراع،  وهيبة  موت  ومنها  احلقيقية؛  معانيه  بني 
معمر صفصاف، حسنية )نسيمة الوزاني(، خْصرو 
البومة، األسقف كالفيري وسائقه محمد...إلخ، 
وبني معانيه املجازية وهي األهّم؛ منها انسداد آفاق 
احلياة أمام الهواري الذي طرد من اجلامعة تزامنا مع 
مرض أمه، وفيما بعد دخوله السجن، ومنها موت 
عليه  يكون  ما  أسوأ  نحو  يختلف  راح  بعدما  املكان 
يذكر  ال  كان  فالروائيُّ  لتاريخه،  يتنّكر  أخَذ  حني 
ومنها  احلالّي،  أو  السابق  باسمه  مرفقا  إال  مكانا 
تغّير مالمح املدينة التي عصفْت بها، قبل أْن تفعل 
يزاُل  ما  وهو  املدفون  اإلنسان  أزمُة  الدموية،  املرحلُة 

على قيد احلياة.
لكنَّ األهمَّ يف كل هذا هو كون »املوت يف وهران« 
للنهاية؛ ظّلْت  برغم ما تعرضه من أشكاٍل متعددة 
ُل رغم  يف احلقيقة، تعرض احلياة التي أخذْت تتشكَّ
تارة يف محبة  اجلرح واحلزن والفقد واملوت، متبّديًة 
تثْلْمُه  لم  احتراما  لذكراها  وحفظه  ألمه،  الهواري 

املناعِة،  فقدان  اجتماعيا  احملرج  باملرض  إصابُتها 
جاءت  التي  وزاني  نسيمة  أو  بحسنية  عالقته  يف 
هاربة من كل املوت لتجد يف بيته احلياة والدفء، 
التي تشبه نكباته،  له مبواجعها  فشعر وهي تعترف 
معترفا لنفسه كما جاء على لسانه: »أني كنُت إّياها 
معترفة إلى نفسها. كانت يف جانب ما هي لساني.

)ص78(. 
عبدقا  مع  صداقته  يف  أخرى  تارة  ومتبّديًة 
إليه  أحسن  املبروكي(الذي  القادر  النقريطو)عبد 
الهواري إذ أشركه يف جتارة، وكان منذ صغره وجده 
قوارير  يف  عرقا  فيه  ألن  وهران  فحول  من  فحال 
ورغم  ووضوح،  بعمق  ى  تتبدَّ احلياة  إنَّ  بل  أدرار. 
أنف املوت، يف احلب الذي يسيل ماؤه الّدافق بني 
الرجل واملرأة فيسقيان بقلبيْهما يف جسديْهما شجرة 

الساللة ويقاومان معا من أجِل االستمرار والبقاء.
هل موضوع هذه الرواية هو املرحلة الّدموية إًذا؟ 
ال ميكن اجلزم بإطالق، لكنه ليس كذلك، فاملرحلة 
الدموية هنا هي ظالُل الرواية أو خلفيُتها التي مّهدْت 
احلياة  يواجُه  حني  اإلنسان  وهو  الرئيس  للموضوع 
وحيدا مقهورا بال دعم وال سند، متاما كجرٍح جديد 
مفتوح على النسيم. كان هذا حاُل الهواري وحسنية 
خاصة إْذ كانا وجهنْي ملعاناة واحدة، بل تشابها إلى 
درجة التطابق لوال فارق الذكورة واألنوثة، كأنها هو، 

فكالهما يعاني أزمة مع األب برمزياته املختلفة.
قبَل  ولَد  وإنسان  القتيل،  القاتل  ابن  الهواري 

زواج أمه وأبيه بيوم واحد، وهَي عانْت مع والدها، 
التغّرب،  على  الضغط  فحملها  أمها،  شبيهة  ألنها 
مع  كالهّواري؛  متاما  فهي،  السمها،  التنّكر  وعلى 
فارق بسيط فقط، كان قلبها مكتظا بوجع أفرغتْه له 
وماتْت بجرعة مخّدر زائدة، فيما هو وجَد بعد وفاة 
أمه صندوق أسرارها الذي وّضح له بعض ماضيه، 

فأفرغ فيه جراحا أخرى.
الرواية،  الشخصيات هي موضوع  إّن جراحاِت 
حضورها  ألّن  الدموية  املرحلة  إغفال  يجب  ال  وإذ 
التأكيد  من  البّد  األحداث،  على  ومؤثر  واضح 
اجلراحات؛  تلك  عن  لتكشف  حضرْت  أّنها  على 
ال باعتبارها أحداثا سياسية، وإمنا، وبشكل واضح، 
ألنها جتارب إنسانية مؤملة تركت الكثير من التحّطم 
يف باطن اإلنسان اجلزائرّي اجلريح ممثال يف شخصية 
الهّواري الذي ينتمي سياسيا نظرا لسنه )24 سنة( 
إلى جيل ما بعد مرحلة الرئيس هّواري بومدين، بل 
تلك  لوَن  كانْت  التي  األحادية  على  ثار  جيٍل  إلى 
نفَسه،  فوجد  السبعينية  األبوة  متمّردا على  املرحلة 

مع بدايات التسعينيات، جيال بال أٍب.
»دقاٍت  بعد  الهّواري  سيجد  كله  هذا  وبرغم 
حثيثة على الباب« )ص173( يف آخر الرواية، حني 
بختة  حبيبَته  الرواية،  من  صفحة  أّول  يف  يفتح، 
الشرقي، بل قْل بخُته الذي ظّل غائبا متحّطما يف 
بقوة  إليه:«ْشحال توحشتك! ضّمني  غيابها جتهش 

!«.)ص9(.
بقلم: الشاعر والناقد محمد األمني سعيدي

للكاتب الحبيب السائح

ُل قراءة في رواية »الموت في وهران«.. السيرُة والمتخيَّ

»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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أخبار الثقافة

ربيعة ماسة حجوج

تقليديا  موروثا  تعّد  »الرشتة« 
العائالت  تفضله  القدم،  يف  متجدرا 
اجلزائري،  الوسط  ومناطق  العاصمية 
وتعتبر أهم طبق يف موسم املولد النبوي 
يتم  اخلصوص،  وجه  على  الشريف 
البخار  على  بالطهي  األكلة  حتضير 
عكس  على  ناضجة،  تصبح  حتى 
على  بوضعها  حتضر  التي  الكنافة 
أّنهما  من  وبالرغم  ساخنة،  صفيحة 
إال  اخلارجي،  الشكل  يف  يتشابهان 
ومذاقها،  مكوناتها  واحدة  لكل  أن 

وبالتأكيد طريقة حتضيرها.
رفيعة  خيوط  عن  عبارة  والرشتة 
من  املصنوع  العجني  من  وطويلة 
سمكها  يراوح  بحيث  وامللح،  الدقيق 
والسباغيتي  العربية  الشعيرية  بني 
يف  ُتَباع  التي  الرشتة  وجند  اإليطالية، 
السوق جاهزة، باملقابل هناك عائالت 
بطرق  بيوتها  يف  تصَنعها  تزال  ال 
تقليدية، بآلة مخصصة لذلك، تطهى 
بعها يف »الكسكاس« وهو إناء به ثقوب 
القدر، ويبدأ تبخيرها بعد  يوضع فوق 
والتوابل  الزيت  من  قليلة  كمية  وضع 
الذي  املرق  يحضر  وباملوازاة  عليها. 
الرشتة  عجني  خليوط  مصاحبا  يكون 
عند التقدمي، ويوضع فيه دجاج أو حلم 
اللفت  من  وبعض  وحمص  وتوابل 
والكوسى أو القريع، وتكون إما حمراء 
بيضاء،  أو  إليها،  الطماطم  فتضاف 
جتهز  أن  وبعد  بكثرة،  املتداولة  وهي 
إليها  تضاف  الطبق  يف  وتوضع  األكلة 
سحرا  تضفي  التي  القرفة  من  رشة 
الطبق  هذا  متيز  متفردة  ونكهة  خاصا 
وجتد نفسك مأسورا برائحتها الشهية.

إلى  الرشتة  تسمية  أصل  يعود 
كلمة  إلى  وحتديدًا  فارسية،  أصول 
أو  اخليط،  وتعني  ورشت،  تارشتا، 

خيوط العجني، وال تزال إلى يومنا هذا 
ُتدعى تارشتا يف مدينة تلمسان، كما 
باجلنوب  املدن  بعض  يف  تناولها  يتّم 
لبنان  ويف  أيضا،  وليبيا  التونسي، 
على  ويقدمونها  العدس  إليها  يضيفون 

شكل شوربة.
دقيق  بشكل  تواجدها  زمن  وعن 
أو  وقت  إلى  تتوصل  لم  املصادر  فإن 
ورد  أنه  غير  لذلك،  محددين  مكان 
رحلة  كتاب  يف  الرشتة  طبق  اسم 
توجه  حني  وشرًقا،  غرًبا  خلدون  ابن 
العام  يف  الشام  بالد  من  خلدون  ابن 
803 هجرية إلى القائد املغولي املسلم 
لطلب  دبلوماسي  كسفير  تيمورلنك، 
به أهل دمشق  السالم، حني استعان 
رحلته هذه يف  فدّون  معه،  للمفاوضة 
كتابه »تاريخ ابن خلدون«، غير أن هذا 

األمر ال يستند إلى تأكيد أو نفي.
وجند يف الصفحة 4804 من كتاب 
الصادرة عن  ابن خلدون، ويف طبعته 
التالية:  الفقرة  بيروت  يف  الفكر  دار 
»ثم أشار إلى خدمه بإحضار طعام من 
بيته يسمونه »الرشتة« وُيحكمونه على 
فُأحِضرت األواني منه  أبلغ ما ميكن، 
قائمًا  فمثلُت  علّي،  بعرضها  أشار  و 
وقع  واستطبت،  وشربت  وتناولتها 
جلست  ثم  املواقع،  أحسن  منه  ذلك 
تاريخية  مراجع  غياب  وسكتنا«.ويف 
املرجح  فإنه من  املوضوع،  حاسمة يف 
»الرشتة«  طبق  ذكر  خلدون  ابن  أّن 
الذي عرفه يف اجلزائر، وشبهه بالطبق 

الذي قدم له أثناء لقائه بتيمورلنك.
ويبدو ظاهرا للجميع أن هذا الطبق 
وجغرافيا  تاريخ  من  أشواطا  قطع  قد 
املغرب  إلى  وصل  حتى  الشعوب 
العربي، وبالتحديد إلى اجلزائر! ولعّل 
أن  فآثر  ذلك،  يف  يدًا  خلدون  البن 
فارس  بالد  يف  األصلي  موطنه  يترك 
األمازيغ،  بالد  أحضان  بني  ليستقر 

التي  اجلزائرية  العائالت  مطابخ  ويف 
كل  يف  وتتهافت  الطبق  هذا  تعشق 
مناسبة القتناء ما يتطلب من مكونات 
األهل  كل  عليه  ويجتمع  لتحضيره، 
تبادل  يف  وتسارع  واجليران،  واألحبة 
جتمعهم  واجلامع  احلي  يف  األطباق 
خيوط  جتتمع  كما  والتآزر  احملبة  موائد 

عجني الرشتة!.
من  جزًء  »الرشتة«  أصبحت   
العادات والتقاليد العربية التي تتشبع 

يجعل  ما  وتنوعها،  وغناها  بثرائها 
والتقاليد  العادات  باكتشاف  املهتمني 
ملختلف الشعوب، يندهشون من عمق 
هويتها الثقافية والتاريخية واحلضارية.

الذي  الرشتة  طبق  أن  ثبت  وإن 
طبق  ذاته  هو  خلدون  ابن  عنه  حتدث 
يجعلنا  فهذا  عندنا،  املشهور  الرشتة 
نقل  يف  يدا  خلدون  البن  أن  نقول 
الرقائق  هذه  وتبقى  إلينا.  الطبق  هذا 
املستخلصة من املعجنات والتي يضاف 

إليها املرق واللحم واخلضروات بشكل 
العائالت  موائد  يزين  وشهي،  أنيق 
الوطن  مناطق  معظم  يف  اجلزائرية 
فقد  األخيرة،  اآلونة  يف  خصوصا 
العائالت  عودة  سنوات   10 شهدت 
مثير  بشكل  الرشتة  طبق  تقدمي  إلى 
هذه  األجيال  أن  يعني  ما  لالهتمام، 
وتقاليدها  أصالتها  نسيان  ميكنها  ال 
وموضة  التكنولوجي  التقدم  يف خضم 

األكل السريع.

تتعدد تقاليد األكل الشعبي في البلدان عبر العالم، وهذا بحسب التموقع الجغرافي والتمازج السوسيولوجي واألنثروبولوجي، مما يثري مكونات الطعام ويساهم بشكل فعال 
في إضافة عناصر متعددةإليه ولكل بلد أكالت شعبية تقليدية تتوارثها األجيال عبر السنين، ابتدعها األجداد ليسير على دربهم األحفاد، ففي الجزائر يزخر المطبخ الشعبي 

بقائمة ال حصر لها من المأكوالت التقليدية على غرار الكسكسي والبركوكس والرشتة. 

تعّد موروثا ثقافيا 

»الرشــتــة« أكلة تقليدية جزائرية يزخر بها المطبخ الشعبي

المزمع تنظيمه يوم 16 مارس الجاري 

»جماليات القصة القصيرة النسوية« موضوع ملتقى ببومرداس
ينظم قسم اللغة العربية بكلية اآلداب واللغات ببودواو التابعة 
جماليات  حول  دراسي  ملتقى  ببومرداس  بوقرة  أمحمد  جلامعة 
مارس   16 يف  إجراءه  املزمع  اجلزائرية،  النسوية  القصيرة  القصة 

اجلاري بقاعة احملاضرات الكبرى للكلية.
كلية  عنه  أعلنت  ما  حسب  امللتقى،  يف  املشاركون  يحاول 
تتعلق  محورية  إشكالية  على  اإلجابة  ببودواو،  واللغات  اآلداب 
أساسا بتمثالت جمالية القصة القصيرة النسوية اجلزائرية ومدى 

إبراز اجلهود النقدية جلمالية هذا النوع األدبي يف اجلزائر.
إلى  امللتقى  موضوع  اختيار  سبب  األخيرة  هذه  وأرجعت 
القصيرة، مؤكدة أن اجلهود  القصة  قلة االهتمام باالشتغال على 
النقدية املهتمة بالكتابة النسوية اجلزائرية تركز يف أغلب األحيان 
على الرواية ثم الشعر، ويعود السبب حسبها إلى غياب التواصل 
القرائي لعدم إعادة دور النشر طبع القصص القصيرة للرعيل األول 
من الكاتبات أو اجليل الالحق لهن، مضيفة أن توجه بعض أعالم 
الفرصة  للرواية خصوصا، منح  النسوية اجلزائرية  القصيرة  القصة 

لغياب هذا اجلنس األدبي يف الساحة اإلبداعية اجلزائرية.
امللتقى الذي سيشهد عدة مداخالت  وبالتالي، يهدف هذا 
إلى عادة  اجلزائري  وباحثني يف مجال األدب  ألساتذة مختصني 
االعتبار للقصة القصيرة النسوية يف اجلزائر وبعث مجدها األدبي 
من جديد، إضافة إلى استقطاب املتلقي للقصة القصيرة النسوية 
والتعريف بأعالمها وكذا الوقوف عند جمالية هذا اجلنس األدبي.
ويركز امللتقى الذي سينظم مبناسبة اليوم العاملي للمرأة املوافق 
لــ 8 مارس من كل سنة على 3 محاور رئيسية، حيث سيخصص 
اجلزائرية  النسوية  القصيرة  القصة  عن  خلفية  لتقدمي  األول  احملور 
من حيث النشأة والتطور، يليه احلديث بإسهاب عن جمالية هذا 
اجلنس  األدبي، يف حني يتناول احملور الثالث اجلهود النقدية يف 
القصة القصيرة النسوية يف اجلزائر، وذلك عبر مداخالت لعديد 

األساتذة والباحثني يف املجال.
سميرة مزاري 



22 السنة 01 - العدد 129 -اخلميس  10 رجب 1441  هـ  - 05 مارس 2020م
 أخبار الفن

إلغاء حفالت روتانا في الكويت 
بسبب كورونا

»جرح كبير« لسهيلة بلشهب 
يقترب من مليون مشاهدة عبر 

»اليوتيوب«
كليب  فيديو  لشهب،  بن  سهية  اجلزائرية  الفنانة  رحت 
جديد بعنوان »جرح كبير« على قناتها الرسمية عبر »اليوتيوب«، 
إلى مليون مشاهدة، كما القى  للوصول  الكليب  حيث يقترب 

االستحسان واإلشادة من طرف املشتركني يف القناة.
النوع  ومن  اجلزائرية  باللهجة  جاءت  كبير«  »جرح  أغنية 
وتلحني  كلمات  العابدين،  زين  بوزيد  أخرجها  العاطفي، 
موسيقي  توزيع  جو،  سات  إنتاج  طبيش،  يحيى  اإلعالمي 
على  املشرف  الطاقم  من  كبيرا  فريقا  وضمت  مرابط،  محمد 

تصوير العمل.

عن  »روتانا«  شركة  أعلنت 
إلغاء حفالتها التي كان مقررًا لها 
مارس اجلاري يف حلقة السيارات 
خلفية  على  وذلك  بالكويت، 
التي  االحترازية  اإلجراءات 
بسبب  أخيرًا  الكويت  اتخذتها 
مبرض  اإلصابات  أعداد  تزايد 

كورونا.
تكون  أن  يفترض  وكان 
التالي  النحو  على  احلفالت 
يجتمع  أن  مقررًا  كان  حيث 
الفنانة  مع  حسني  تامر  الفنان 
يلتقي  بينما  مارس   5 يوم  إليسا 
شعيل  نبيل  اخلليج«  »بلبل 
 6 يوم  املهندس  ماجد  الفنان 

مطرف  شمل  فيلتئم   7 يوم  أما 
الوهاب  عبد  وشيرين  املطرف 
وعبادي اجلوهر ويوم 12 سيكون 
اللقاء بني الفنانني أصالة نصري 
وعبد اهلل الرويشد ويختتم راشد 
مارس   14 يوم  احلفالت  املاجد 

مع فؤاد عبد الواحد.
روتانا  شركة  قرار  ويأتي 
من  سلسلة  مع  بالتزامن 
اإللغاءات ملجموعة من احلفالت 
واألنشطة يف الكويت كان مقررًا 
أعلن  حيث  مارس  شهر  لها 
أيضًا مركز جابر األحمد الثقايف 
سواء  أنشطته  كافة  تعليق  عن 

الغنائية أو املسرحية. 

أسماء المنور وحاتم عمور 
يدعمان مرضى السرطان

بعد أن عبر املطربان حامت عمور وأسماء املنور يف وقت 
على  وتدوينات  متفرقة  إعالمية  تصريحات  ويف  سابق 
بانخراطهما  االجتماعي  التواصل  مواقع  على  حسابهما 
آالم  من  تخفف  أن  شأنها  من  التي  اخليرية  األعمال  يف 
حامت  بأن  مؤكدًا  بات  فإنه  السرطان،  مرضى  األطفال 
حيث  آخرين  فنانني  بخالف  بوعديهما  أوفيا  وأسماء 
عن  مختلفة  إعالمية  إطالالت  ويف  مؤخرًا  معًا  كشفا 
قرب إصدار »ديو« غنائي سيتم الترويج له قبل طرحه يف 
القناة الرسمية للفنانني، على أن تخصص عائداته لفائدة 
الديو  أكثر عن هذا  السرطان دون إعطاء تفاصيل  مرضى 

الذي بات جاهزًا.
العمل  املنور يف هذا  ويأتي إسهام حامت عمور وأسماء 
اإلنساني النبيل موازاة مع ما بات يعرف بعريضة السرطان 
بكل  املجتمع  فيها  وطالب   ، عليها  التوقيع  مت  التي 
مكوناته إحداث صندوق مكافحة السرطان الذي ينبغي 
حيث  السرطان.  مرضى  عالجات  لدعم  يخصص  أن 
العدد  عليها  املوّقعني  عدد  وجتاوز  عريضة  النشطاء  عمم 
املطلوب قانونيًا والذي يبدو بأن اجلهات احلكومية املسؤولة 
ستتفاعل إيجابيًا معها، وستعمل على إحداث صندوق 

خاص ملساعدة مرضى السرطان.

هاني شاكر يسخر من محمد رمضان 
املوسيقيني،  نقيب  شاكر،  هاني  الفنان  هاجم 
رمضان  محمد  الفنان  أطلقها  التي  األخيرة  األغنية 
وذلك خالل  »إنت جدع«،  بعنوان  »يوتيوب«  على 
املذاع  بالعربي«،   ET« برنامج  على  ضيفًا  حلوله 

.mbc على قنوات
وعبر نقيب املوسيقيني عن رأيه يف األغنية بعد 
مينفعش  »كالم  بقوله:  ساخرًا  لكلماتها  استماعه 
الضحك  من  نوبة  يف  ليدخل  أساًسا«،  يتغنى 

الهستيري.
بينه  واملشادات  التطورات  سبب  شاكر  وأوضح 
وبني »رمضان«، وأرجعها لسبب عدم وفاء رمضان، 
بوعوده للنقابة، أثناء أخذ تصريحات آلخر حفالته، 
واملظهر  العامة  والقواعد  باآلداب  يلتزم  لم  لكنه 

الالئق.

سعد المجرد ضيف المسلسل الكوميدي التونسي
نشر املمثالن التونسيان بسام احلمراوي وكرمي الغربي صورة على حسابيهما على انستقرام 
جمعتهما بالفنان املغربي سعد املجرد يف فرنسا معلنني مشاركة املجرد يف اجلزء اجلديد من 
املسلسل الكوميدي »دنيا أخرى« املنتظر أن يبّثه تلفزيون »احلوار التونسي« اخلاص يف رمضان 

القادم.
وكتب الغربي معّلقًا على الصورة« سعد املجرد يف دنيا أخرى 4 مرحبا«،أّم 
املمثل بسام احلمرواي فكتب معلقًا على ذات الصورة » سعد املجرد يف 

دنيا أخرى ...مرحبا فرار« و فرار يقصد بها أخي.
مبشاركة  مرحب  بني  الصورة  على  اجلمهور  تعليقات  وتنّوعت 
الفّنان املغربي يف العمل التونسي وبني منتقد وبني متسائل عن 
جدية اخلبر ممن رأوا أّن الصورة مجرد إعالن من املمثلني للجزء 
الرابع من املسلسل مستبعدين أن يشارك املجرد فيه ، وبني 
مستفسر عن نوعّية الدور الذي قد يشارك به سعد املجرد 
عن  املجرد  إبعاد  ضرورة  على«  ومؤّكد  محّذر  بني  و 
املمّثالت اجلميالت بسبب سوابقه املعلومة للجميع« 

كما كتب أحدهم.
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أحمل  كنت  الرئيس.  مع  موعد  آنذاك  لي  كان 
وأوراقي  أغراضي  بعض  فيها  أضع  صغيرة  حقيبة 
مكتبه،  إلى  يرجع  أن  إلى  تريث  لي  قيل  ووثائقي. 
فانزويت يف ركن بانتظار وصوله. وعندما جاء نهضت 

من مكاني فاندفع العسس نحوي حملاصرتي.
          ال أدري حتديدا يف أّي شيء فكروا. عندها 
هذا  الوزراء:  ببعض  مرفقا  وكان  بومدين،  لهم  قال 
بومدين  أعرف  كنت  وشأنه.  اتركوه  الطاهر.  عمكم 
انقالب  ضد  ظللت  بأني  علم  على  وكان  جيدا، 
انتخبه  الذي  بلة  بن  أحمد  على   1965 جوان   19
الشعب دميوقراطيا. لقد عشت ضد منطق االنقالبات 
العسكرية التي حتدث يف العالم الثالث، ويف إفريقيا. 
يف تلك اللحظة تعرفت إلى عبد العزيز املالي. لم يكن 
إن  اسمع:   أسباب.  لعدة  يعجبني  الشخص  هذا 
أقول لك: سيكون  فإني  رأيي  ترغب يف معرفة  كنت 
عدة  بحكم  سيأتي،  اجلزائر،  خراب  أسباب  من 
اعتبارات، لينتقم من اجلميع، ومن الذين لم ينتخبوه 
عندما  بن جديد  الشاذلي  العقيد  عليه  وفضلوا  رئيسا 
الناس يرشحون محمد صالح يحياوي. ال أدري  كان 
كيف لم أصدق الطاهر وطار. بدا لي متحامال عليه، 
كما تصورت أن هناك خالفا بينهما، لكنه لم يرغب 
يف اإلفصاح عنه لسبب أجهله. لم أتبني األمر جيدا. 
بوتفليقة،  شخصية  عن  املعلومات  بعض  لي  كانت 
لكنها لم تكن مؤكدة، وكنت متعاطفا معه ألسباب 

راجعتها الحقا بحكم املالحظة والتجربة.  
         رمبا بقيت يف ذهني فصاحته وقدراته التعبيرية 
وكلماته التأبينية التي قالها يف حق الرئيس بومدين يف 
العالية، وكنت أحترم هذا األخير عندما كنت  مقبرة 
طالبا يف صفوف املتطوعني، ومتعاطفا مع اليسار، رغم 
على  قامت  التي  األوهام  من  كثير  عن  سأتخلى  أني 
الشباب. لقد حدثت عدة  العاطفة واالندفاع ومثالية 
أمور اعتبرتها تراجعات، وخيانة للمبادئ التي آمنا بها 
يف فترة سابقة، مبا يف ذلك انتقاد بوتفليقة للثورة الزراعية 
يف خطاب متلفز، رغم أنه كان أحد مناصريها الكبار 
فيما سبق. لذلك لم أعد أنتمي إلى أية جهة، كما 
لم أعد أتعاطف مع التكتالت واألحزاب واجلماعات. 
         أصبحت حذرا حتى من نفسي، شبيها 
إلى حد كبير بشخص مريض بكل العلل، وقلق من 
وطار،  الطاهر  موقف  يف  فكرت  الوقت  ومع  اجلميع. 
وتساءلت متعجبا من قدراته على االستبصار: كيف 
استبق األحداث بسنني وعرف مآل اجلزائر التي ستغرق 
واالختالسات  اجلهوية  من  عقدين  خالل  وحل  يف 

والعبث والتدمير املبرمج؟ هل كان يعرف أشياء خفية 
نفسه  سيحيط  الذي  بوتفليقة  الرئيس  شخصية  عن 
لي.  تتضح  الفكرة  بدأت  وقت  بعد  وقبيلته؟  بعائلته 
لم يكن وطار ميزح إذ اتخذ منه موقفا مناوئا، ولم يكن 
على  مؤسسا  موقفه  كان  زعمت.  كما  عليه  متحامال 

معطيات لم أتبينها جيدا، لكنها مضيئة.
إلى  مراسلة  بعد،  فيما  جاءت،  لقد             
أمرا  تخص  اجلمهورية  رئاسة  من  اجلاحظية  جمعية 
ما، رمبا كانت مجرد جّس نبض ملعرفة توجه اجلمعية 
الواجب  من  أنه  ترى  هل  وطار:  لي  فقال  ورئيسها. 
معرفتي  وحسب  بعقالنية،  أجبته  عليهم؟  نرّد  أن 
باجلاحظية  يتعلق  األمر  كان  إن  التنظيمية:  باجلوانب 
األمر  كان  إن  أّما  املكتب.  استشارة  احلكمة  فمن 
يخصك فأنت أدرى مبكة وشعابها. كنت أعرف ذكاء 
وطار وخوفه من الوقوع يف أخطاء كشخص ال يباع وال 
أرّد  لن  باألمر:  مبال  غير  وعلق  حلظة  فكر  يشترى. 
عليهم، ال باسم اجلاحظية وال باسمي اخلاص. هؤالء 
ال يستحقون إجابتي ألني أعرفهم، ولم يحدث أن رّد 
عليهم. وضع الرسالة جانبا ولم يعد إليها ثانية. كانت 

ال حدث بالنسبة إليه، مجّرد مسودة ال شأن لها.
            ثّم جاءت األضحوكة. قال لي: كنت 
أشخاص  أوقفني  عندما  األبيار  ناحية  يف سيارتي يف 
الرئاسة،  من  أو  البوليس،  من  لعلهم  مجهولون، 
أخطأمت  لقد  لهم:  فقلت  احلج،  إلى  تذكرة  ومنحوني 
إلى  بحاجة  هم  مبن  تهتموا  أن  عليكم  كان  الطريق. 
ذلك. يف ذلك الوقت قفز الناس على الفرصة وذهبوا 
بأموال  ومحيطه  الرئيس  لتزكية  مطمئنني  احلج  إلى 
الشعب، وهم يعلمون أنهم استفادوا من جولة سياحية 
رفضه  الذي  الشيء  الدولة.  نفقة  الراقصات على  مع 
التعامل  يف  يرغب  يكن  ولم  عواقبه،  قرأ  ألنه  وطار 
مع الرئاسة. كان ذلك آخر شيء يفكر فيه. لم تكن 
الرسمية، وحتى  املؤسسات  أغلب  مع  عالقاته جيدة 
على  حفاظا  باستعالء  ذلك  فعل  معها  تعامل  عندما 
كرامته ، كما فعل مع عدة وزراء، ومع رئيس املجلس 
لي،  قاله  كايف، حسبما  علي  املرحوم  للدولة  األعلى 

رغم أن بعض املنظورات ترى شيئا آخر. 
ملكوت  إلى  سفره  من  وطار  عاد  لو             
السماء لسكت الكثيرون ألنه ميلك ملفات، هو الذي 
تكلم وأدان يف الوقت الذي سكت فيه من انتفعوا من 
اجلهوية، ومن رئاسة اجلمهورية أيضا، مبن فيهم أولئك 
فيها،  ينبتوا  أن  فكادوا  الدولة  إقامة  أعجبتهم  الذين 

حفاظا على »أمنهم«، وخوفا من الشعب.
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سّري جدا
بقلم الدكتور السعيد بوطاجين روائي وأكاديمي جزائري  	
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العمرة وزيارة المسجد النبوي ممنوعتان بسبب كورونا 

ينّيــة للُمواطنــيَن والُمقيمـين عاِئـــر الدِّ عوديــة تعلِّــق الشَّ  السُّ
تعليق األربعاء،  السعودية، أمس  السلطات   قررت 

 شعيرتي العمرة وزيارة املسجد النبوي بالنسبة للمواطنني
 واملقيمني مؤقتا، وذلك على خلفية انتشار فيروس كورونا
 الذي أحدث طوارئا عبر العديد من دول العالم، يف حني
 سيتم مراجعة هذا القرار بشكل مستمر وإيقاف العمل

.به متى انتفت األسباب التي دعت إليه

الداخلية وزارة  عن  أمس  يوم  صدر  بيان   وأوضح 
التدابير إطار  يف  يندرج  وقائيا  جاء  القرار  أن   السعودية 
انتشار من  للحد  اململكة  اتخذتها  التي   االحترازية 
إلى الدخول  تعليق  قرار  عقب  وذلك   الفيروس، 
مؤقتا. النبوي  املسجد  وزيارة  العمرة  ألغراض                                                             اململكة 
ق.و

بلــســـان: ريــاض هـــويلي 

عــاٌد وَثمــود
في ِسيـدي امحمد؟ 

 تيزي وزو

عمـاُل الطريـق االجِتنابـــّي »ذراع الميـــزان - الجباحـية« يحتّجـــون

قلب مسار عجلِة االستيراد إلى االستثمار

 رزيـق ُيطمِئــن الَمواليــن بترقية
الَمنتـــوج الَمحــلي من اللحـــوم

 أكد، أمس األربعاء، كمال رزيق وزير التجارة يف لقاء
ومستوردي للموالني  الوطنية  الفيدرالية  عن  مبمثلني   جمعه 
استعداده احلمراء،  للحوم  الوطني  املجلس  ورئيس   اللحوم 
 التام ومصالح قطاعه لدعم املوالني ومنتجي اللحوم احلمراء،
إلى املستوردين  حتويل  نحو  تتجه  اجلزائر  أن  على   مؤكدا 
 مستثمرين حقيقيني، وذلك من خالل تطوير كل ما يرتبط
 بعملية التربية والذبح محليا. وأوضح الوزير أنه سيتم دعم
باقي عبر  لتسويقها  اجلنوب  مبناطق  خاصة  احليوانية   الثروة 

.واليات الوطن
مع التنسيق  سيتم  أنه  الوزير  أكد  أخرى،  جهة   ومن 

 وزارة الفالحة للتقليص من األعباء املالية املترتبة على املوالني من خالل تطهير الشعبة من املضاربني، قائال »إن اجلزائر
.»تتجه اليوم نحو ترقية املنتوج احمللي وتقليص فاتورة الواردات من اللحوم

أحمد بوكليوة

خالصُة الَقوِل إّن نظاَم 
امَلخلوِع عبد العزيز 

بوتفليقة لم َيُك – يوما 
ا، َبل ُيِكُن القوُل  - وطنّيً
- دوَن ُمواربٍة - إّنه كاَن 

ِضّد اجَلزائر أَمًة وشعًبا؛ 
فِعندما َيعتِرُف الَوكيُل 

الَقضائي يف ُمحاكمة 
امُلّتهمني يف ِملّف تركيِب 
الّسيارات بأّن العرباوي 

أخَذ 8000 ملياَر سنتيٍم 
من اخَلزينِة الُعمومّية، 
يف حني استوَلى معزوز 

على 3979 مليارا، وبايري 
على 1360 مليارا، يف 
الوقِت الذي يعترُف 

فيه عشايبو بأن وزيَر 
الِصناعة وامَلناجم عبد 
السالم بوالشوارب طلَب 

ِمنه ِرشوَة قدرها 15 ملياَر 
سنتيم ُمقابَل الّسماِح 
له مُبواصلِة الّنشاِط، 

ليجِزَم عمر ربراب 
بّأن عالمَة »هونداي« 

انُتِزعت من »سيفيتال« 
خارَج القانون!

هذه احلقائُق إضافًة إلى 
تصريحاٍت َسابقٍة أفاَد 
بها الوزيران األّولنيِّ - 
الّتِعُس أحمد أويحيى 

والهاِلك عبد املالك ساّلل 
د حقيقًة  - إّنا ُتؤكِّ

واِحدًة، فكما سبَق أن ُقلَنا 
إّن بوتفليقة وعصابَتُه 

انتَقموا ِمن اجَلزائر، 
هّدموا ُمؤّسساِتها، وَنهُبوا 

ُموا  راِتها، وحطَّ ُمقدَّ
ِقَيمها، وأذّلوا ُشرفاَءها؛ 

ر هذا  وإّل كيَف ُنفسِّ
اجُلرَم امُلقَترِف يف حقِّ 

البلِد وُمقّدراتها؟ كيَف 
يكُن َتبريُر حجَم هذا 

الفساد؟ وهْل ُيعقل 
أنَّ هذا الَفساَد الذي 

جتاوَز فساَد عاٍد وَثموٍد 
ا على الّرئيِس  كان َخِفّيً

امَلخلوع؟!
 َهل ُيعقُل أّن تركيَب 

سيارٍة يف اجَلزائر 
امَلخدوعِة ُيساوي 

ِضعَف سيارٍة ُمستوردٍة 
من أصقاِع الَعالم، ِعلًما 

أّن الّسيارَة امُلرّكبة 
ُهنا َتستفيُد من دعٍم 

وُقروٍض وأرٍض وامتيازاٍت 
ما نزَلت بها نظرّياُت 

الستثمار؟
احلقيقُة َجارحٌة، وما 
حدَث يف حقِّ اجلزائِر 
ل يكُن تصنيُفه إل 
يف َمرتبة »اخِليانِة 

الُعظمى«؛ خيانٌة يف حِقّ 
هداِء، الّشعِب.  الَوطن، الشُّ

وِمن هذه الّزاويِة، فإنَّ 
الُعقوباِت ينَبِغي أن تكوَن 
رم امَلعلوم. يف ُمستوَى اجلُّ

 دخل، يوم أمس، العمال اجلزائريون
التركية الشركة  لدى   املستخدمون 
مبشروع املُكلفة  ايغوا”  نورول   “أوزغول 
املزدوج االجتنابي  الطريق  إجناز   أشغال 
ذراع )من  وزو  تيزي  والية  بني   الرابط 
غرب«  – »شرق  الّسيار  بالطريق   امليزان( 
يف بالبويرة،  اجلباحية  منطقة  عبر   املار 
العمال استالم  بعد  العمل  عن   إضراب 
عومار مبنطقة  األخير  بالشطر   الناشطني 
ودخولهم مناصبهم  بترك  إشعارا   بالبويرة 
ما وهو  يوما،   30 ملدة  إجبارية  عطلة   يف 
أسباب حول  عديدة  تساؤالت   طرح 
باملشروع املكلفة  التركية  الشركة   اتخاذ 
 منذ 2016 هه اخلطوة. واستفهم العمال
إلى بالشركة  أدت  التي  األسباب   حول 
 اتخاذ هذه اخلطوة، وإقدامها على محاولة

مبرر بدون  اجلزائرية  العاملة  اليد   تسريح 
العمال ممثل  تصريح  وبحسب   قانوني. 
يتم لم  فإنه  الشركة،  لدى   اجلزائريني 
 جتديد عقود عدد من العمال بداية السنة
العمال هؤالء  يلَق  ولم   ،2019  اجلارية 
لم اإلجناز  تقدم  نسبة  أن  رغم   أجورهم 
الشطر عرف  فيما  باملائة،   50  تتجاوز 
واجلباحية امليزان  ذراع  بني   اجلنوبي 
قوله. حسب  ملحوظا،  تقدما   بالبويرة 
التركية الشركة  املتحدث  واتهم   هذا، 
 باستبعاد العمال اجلزائريني واستخالفهم
شهد وقد  األصل،  بلدهم  من   بآخرين 
احتجاجات بسبب  كليا  توقفا   املشروع 
 العمال الذي قاموا بوقف األشغال لغاية

.جتديد عقودهم
أحمد اليان

التونسية الشواطئ  أمواُج  لفظُته 

 تشييـع جثمـاِن الَحـــــراق
 الّرابــــــع  بقــــالــمة

 ُشيَِّع، مساء أول أمس بقاملة، جثمان
البالغ حسام(  )ع.  املدعو  الرابع   احلراق 
قدم كرة  وهو العب  سنة،   26 العمر   من 
 سابق، والذي لفظته أمواج البحر بسواحل
يذكر التونسية.  نابل  بوالية  الهوارية   داود 
املستشفى إلى  نقل  الضحية  جثمان   أن 
إلى ثّمَة  ومن  املعموري،  الطاهر   اجلامعي 
الثالثة احلراقة  دفن  أن  بعد  بقاملة   منزله 
بنزرت شاطئ  أمواج  لفظتهم   الذين 

 التونسي. هذا، وقد حاول الضحية عبور السواحل من أجل رؤية ابنته من زوجته اإليطالية
لم القنصلية  أن  غير  مرات  تأشيرة طلبها خمس  للحصول على  يئس من محاوالته  أن   بعد 
 جتبه بالقبول، ففضل ركوب أمواج البحر بحثا عن عائلته غير أن البحر أبى ذلك ليرجعه جثة

.هامدة إلى بيته
 وقد مت تشييع جنازة الضحية يف جٍو مهيب، وبحضور غفير للمواطنني الذين نددوا مبثل 

 .هذه املمارسات، وطالبوا بتدخل السلطات احمللية إلنقاذ الشباب من شبح احلرقة
 هذا، وما تزال اإلشاعات تطال قضية احلراقة املتبقني، والبالغ عددهم 14 حراقا، بحيث

 لم تظهر - حلد الساعة - أي أخبار رسمية عنهم.                             خديجة بن دالي

 ُشيِّعت، يوم أمس، جنازة الفقيد الراحل الطبيب والوزير األسبق يحيى قيدوم مبقبرة »زواغي سليمان«
الوسط من  الفقيد، خصوصا  ورفقاء  الوطنية  الشخصيات  من  العديد  مهيب حضرته  جو  يف   بقسنطينة 
العمل كمختص يف أمراض النبيلة وتفانيه يف  الفقيد عرَف بأخالقه احلميدة وصفاته  أن   الطبي. يذكر 
املفاصل والعظام حتى أن البعض لقبه بطبيب الفقراء.                                         خديجة بن دالي

بمقبرة زواغي بقسنطينة

  تشييُع جنـازِة الَوزيـر األسبــقتشييُع جنـازِة الَوزيـر األسبــق
  يـحيــــــــى  ِقيـــــــدوميـحيــــــــى  ِقيـــــــدوم

 أمضي والي عنابة جمال الدين برميي،
 يوم أمس، قرار جتريِد بوطبة العياشي رئيس
وادي لبلدية  البلدي  الشعبي   املجلس 
 العنب من عضويته باملجلس بسبب املتابعة

.اجلزائية من اجلهة القضائية املختصة
بيان خلية اإلعالم واالتصال  وحسب 

الدين« جمال  جّرد«برميي  عنابة،   لوالية 

العنب وادي  بلدية  رئيَس  عنابة   والي 
قضائية متابعة  محل  يعد  والذي   حتفًظا، 
وذلك املختصة،  القضائية  اجلهات   من 
 حسب القرار رقم 525 املؤرخ يف 04 مارس
وفقا ملا التوقيف  قرار   2020. ويأتي صدور 
 تنص عليه أحكام املادة 43 من القانون رقم
  10-11 املتعلق بالبلدية، حسبما أشير إليه.
ف سليم

بقرار من والي عنابة
 تعليــُق عضويـِة ميـر وادي العنــب
ا إثــــَر متــابعِته قضائيــــــــّـً



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 
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