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الجمعُة الّثانية بعَد العاِم األّول

ُكون بالَحراك  الُمتظاِهرون يتمسَّ
وبمطلــِب  الّتغييــر الِجــذرّي

 تركيــب كاميرات حرارّية عبر نقاط المراقبة

راسة حة: تعليُق الدِّ  وزيُر الصِّ
 حالًيــا غيـــُر وارد

 صّرح وزيُر الّصحة وإصالح املستشفيات عبد الرحمان بن بوزيد، مساَء أّول 
 أمٍس، خالل الزيارة الفجائية التي قادته إلى الوحدة االستشفائية العمومية
 ببوفاريك يف البليدة، بأّنه يرفع القبعَة حتّيًة ألفراد العائلة التي تأكد إصابة

.أفراد منها بفيروس كورونا املستجد، نظيَر املسؤولية التي حتلت بها

05
معسكر

 رئيُس بلدّية بوهني
أمـاَم العــدالــــة

06
جيجل

 تــوزيُع 12مليـــاَر
ين  سنتيم على الُمعوزَّ

08
بسكرة

 صنـدوُق الّضمــان
 االجتمـاعي يجـوُب
المناطـَق المعزوَلة
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12

ابطُة المحترَفة تقتِرُح ابطُة المحترَفة تقتِرُحالرَّ   الرَّ
إجراَء الّلقاءات دوَن جمهوٍرإجراَء الّلقاءات دوَن جمهوٍر

    09
كنّية العراقيل الِبيروقراطّية َتكبح االستثماَر في الَمشاِريع السَّ

 

بت يف تعطيِل إجناز مشاريَع  تشهُد املشاريُع االستثمارية يف قطاع الّسكن، بوالية ورقلة، العديَد من العراقيل البيروقراطّيِة التي تسبَّ
 .الّسكن بالوالية، بحسب ُمنظمة »األيادي الَبيضاء«، التي ناشدت رئيَس اجلمهورية  التدخَل إليفاد جلنة حتقيق عاجلة

  فيروس كورونا يهّدد البطولَة الجزائريةفيروس كورونا يهّدد البطولَة الجزائرية

اجلزائــري االحتــاد  لــدى  باإلعــالم  امُلكلــُف   أّكــَد 
بصــدد »الفــاف«  أّن  عبــود،  بــاي  صالــح  القــدم،   لكــرة 
اجلزائريــة البطولــة  مباريــات  إجــراء  قــرار   اتخــاذ 
كورونــا فيــروس  إنتشــار  بســبب  جمهــور،  .دوَن 

آخر خبر
حريٌق َمهول بـ »سوق دبي« بعين البنيان

 شبَّ حريٌق مهول، أمس اجلمعة، باملركز
 التجاري املسمى »سوق دبي« التابع
 لبلدية عني البنيان غربي اجلزائر

 .العاصمة
 وحسَب مصادِر »أخبار الوطن«، فإنَّ

 احلريَق شّب داخل  محٍل يقُع باملركِز
 التجاري امُلسمى »سوق دبي«، حيث

 شوِهَد تصاعُد دخاٍن كثيٍف  من املبنى، ما
 أثاَر فزَع سكان البنايات املجاورة، الذين
  غادر بعضهم منازلهم. هذا، و تدخلت
 عناصر احلماية املدنية بكِل عتادها

 الثقيل من أجل إخماد احلريق، يف انتظار
.ما سيكشف عنه التحقيق يف احلادث

حكوماٌت َتستبيُح الخزينَة حكوماٌت َتستبيُح الخزينَة 
بــ»نفــخ الَعـجــالت«بــ»نفــخ الَعـجــالت«
ر بنحِو 8 ماليير دوالر! كاوبي: الخسائُر المباِشرة ُتقدَّ

 ُمتابعون: اخلســائُر غير امُلباِشــرة
!تفــوُق الـ 60 ملياَر دوالر
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ناشدوا تبون إيفاَد لجنة تحقيق لورقلة
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يف اجلمعة الثانية بعد العاِم األول

كون بالَحراك  الُمتظاهرون يتمسَّ
وبمطلِب الّتغيير الجذري 

ف »الّراغب يف احتكار احَلراك الشعبي، يكون رئيُس  • بهجومه العنيف على ما أسماُه » الّتيار العلماني امُلتطرِّ
لم  عبد الرزاق مقري  قد قطع شعرة معاوية مع أحزاب الّتيار العلماني الذي اشتغَل معهم  حركة مجتمع السِّ

كثيرا،  يف إطار مبادرات التوافق واالنتقال الّدميقراطي.

للنفط  املصدرة  الّدول  ُمنظمة  وزراء   قّرر 
توصيَة  اجلمعة،  أمس  )أوبيب(، 
اإلضايف  اخلفض  بتوسيع  حلفائهم 
إلى  يوميا(،  برميل  مليون   1.5( املقترح 

.2020 نهاية  غاية 
مساء  نشر  املنظمة  بيان  يف  وجاء 
السوق  تطور  إلى  »بالنظر  أنه  اخلميس 
 178 الـ  االستثنائي  االجتماع  وعقب 
اخلميس  أمس  عقد  )الذي  »أوبيب«  لـ 
لندوة  الوفود  رؤساء  عقد  بفيينا(، 
وقرروا  جديدة  استشارات  »أوبيب« 
اإلضايف  اخلفض  مدة  بتمديد  التوصية 
إلى  يوميا،  برميل  مليون   5،1 املقترح 
 30 عوض  سنة،   2020 أواخر  غاية 
يف   - البيان  ويضيف  املقبل«.  جوان 
واملتابعة  االستشارات  أن   - اإلطار  هذا 
املستمر  الفحص  وكذا  والدراسة 
على  تدل   « للسوق  احلالية  للظروف 
يف  األعضاء  للدول  الثابت  االلتزام 
على  سويا  بالعمل  »أوبيب«  منظمة 

النفطية«. السوق  استقرار  حتقيق 

بيان  أعضاء  جدد  الغرض،  ولهذا 
بصفة  العمل  على  عزمهم  التعاون، 
الراهن.  التحدي  رفع  أجل  مشتركة من 
مناقشة،  محل  االقتراح  هذا  وسيكون 
منظمة  طرف  من  اجلمعة،  اليوم  خالل 
واقترح  وحلفائها.  للنفط  املصدرة  الدول 
اخلميس،  أمس  أول  »أوبيك«،  وزراء 
السنة  لبقية  يوسعوا  أن  حلفائهم  على 
عليها خالل  املتفق  التخفيض  مستويات 
مليون   7،1(  2019 ديسمبر   6 اجتماع 
املبادئ  إلى  »نظر  وذلك  يوميا(،  برميل 
أفاق  حول  والتوافق  احلالية  األساسية 

السوق«.
املصدرة  الدول  منظمة  مؤمتر  رئيس  وأكد 
أمس  أول  عرقاب،  محمد  للنفط 
تضافر  ضرورة  على  بفيينا،  اخلميس 
تعرفها  التي  التحديات  ملجابهة  اجلهود 
ظل  يف  وخاصة  العاملية  النفط  سوق 
الطلب  على  كورونا  لوباء  السلبي  التأثير 

واألسعار.
وأج

اجلمعة،  أمس  النهضة،  حركة  حذرت 
التركيز  فخ  يف  جراد  حكومة  وقوع  من 
التطبيق  آليات  حتديد  دون  الوعود  على 
بها  متر  التي  االقتصادية  األزمة  ظل  يف 
يجسد  أن  إلى  دعت  حني  يف  اجلزائر، 
الدميقراطي  االنتقال  املقبل  الدستور 

الفعلي.
النهضة  حلركة  العام  األمني  وتساءل 
العادية  الدورة  خالل  عائشة،  بن  يزيد 
مع  املتزامنة  الوطني،  الشورى  ملجلس 
ما  الشعبي،  للحراك  األولى  الذكرى 
الدستور  ضوء  على  التعديل  كان  إن 
اجتماعيا  عقدا  لينجز  كاف  احلالي 
السياسي  االستقرار  حتقيق  على  قادرا 
صناعة  آلية  أن  أم  للتنمية،  املفضي 
هاجسا  تشكل  تزال  ما  الدولة  القرار يف 
مجموعة  ظل  يف  خاصة  اليوم،  إلى 
تكتنف  التي  السلبية  النقاط  من 
للجزائر، بداية من قدر  العامة  الوضعية 
الناجت  من   %  30 بـ  العمومي  الدين 
ضبط  صندوق  ونضوب  اخلام  الداخلي 
للمحروقات  التبعية  وازدواجية  املوارد 
اخلارجية  والتبعية  للصادرات  بالنسبة 
للمؤشرات  إضافة  للواردات، 
الشرائية  والقدرة  املتصاعدة  االجتماعية 
واإلمراض  البطالة  ونسبة  والتضخم 
مؤكدا  االجتماعية،  واالحتجاجات 
نقاط تستوجب على احلكومة  أنها كلها 
أجل  من  االعتبار  بعني  تأخذها  أن 
على  والعمل  باالقتصاد  النهوض 

لتنمية. ا
الدستور  على  يتعني  أنه  املتحدث  وأكد 
يف  األساس  حجر  يكون  أن  القادم 
انتقال  على  يعتمد  الدميقراطي  االنتقال 
نظام  إلى  املطلقني  احلكام  من  السلطة 

ميكن  وال  منتخب،  مدني  دميقراطي 
فيه  تتوفر  سياسي  بإصالح  إال  ذلك 
احلاكمة  النخبة  لدى  السياسية  اإلرادة 
مؤكدا  بصدق.  التغيير  إحداث  يف 
والنقاش  املجتمعي  احلوار  أن  على 
هو  اجلميع  فيه  يشارك  الذي  املفتوح 
الواقعي  التجسيد  قوة  يعطيه  الذي 
»التحدي  إن  قائال  الشعبي،  والتجاوب 
السياسي  اإلصالح  يفرض  االقتصادي 
اجلميع  على  األزمة  أعباء  تتوزع  كي 

اجلميع«.  معها  ويتفاعل 
احلكومة  عائشة خطة عمل  بن  ووصف 
يفتقد  طموحا  برنامجا  »إنه  بقوله 
املدة  يحدد  وال  التمويل  مصادر  إلى 
الفعلي  التجسيد  يقتضيها  التي  الزمنية 
يتم  محددة  أرقاما  وال  للمخطط، 
املتابعة على أساسها«، وأنه يجب على 
النظام  آليات  يف  النظر  إعادة  احلكومة 
وصفها  التي  تسييره،  وطواقم  اإلداري 
وذلك  والبيروقراطي،  الثقيل  بالنظام 
عمل  خطة  ألية  عائق  أّي  لتفادي 

طموحة. 
النهضة  حلركة  العام  األمني  ثمن  كما 
إطالق  إلى  أفضت  التي  اإلجراءات 
بسبب  احملتجزين  احلراك  سجناء  سراح 
إلى  داعيا  املعارضة،  السياسية  آرائهم 
التهدئة،  إجراءات  من  مزيد  اتخاذ 
بني  الثقة  بناء  إعادة  على  والعمل 
ومواصلة  املواطنني،  وبني  احلاكم 
املسؤولني  ومحاكمة  الفساد  محاربة 
ثمن  كما  الفساد،  قضايا  يف  املتورطني 
عودة الدبلوماسية اجلزائرية إلى الساحة 
محليا  نزيه،  ووسيط  كفاعل  الدولية 

ودوليا.
أحمد بوكليوة

وليد  كويني 
شوارع  يف  مسيراته  الشعبي  احلراك  يواصل 
يوم  ليبلغ،  األخرى  واملدن  العاصمة 
بتغيير  للمطالبة   ،55 الـ  جمعته  أمس، 
الرأي  معتقلي  سراح  وإطالق  جذريا  النظام 
مطلب  غلى  باإلضافة  احلقوقيني،  والنشطاء 

التعبير. حرية 
جمعته  يف  الشعبي  احلراك  انطلق  وكالعادة، 
فعلى  اجلمعة.  صالة  بعد  مباشرة   55 الـ 
بشارع  الهتافات  انطلقت  العاصمة،  مستوى 

ديدوش مراد مع تسجيل وجود أمني مكثف، 
الثانية  اجلمعة  يف  احلراكيني  هتافات  وعلت 
النظام  بتغيير  مطالبة  األولى  السنة  بعد 
جدريا. وانطلق املتظاهرون من شارع ديدوش 
وسط  الرئيسة  الساحات  باجتاه  وحتركوا  مراد 
صالة  انتهاء  بعد  مباشرة  العاصمة،  اجلزائر 
باإلفراج  تطالب  شعارات  حاملني  اجلمعة، 
بينما  الرأي.  ومعتقلي  احلراك  سجناء  عن 
للنشاط كرمي طابو املوجود  حمل بعضهم صور 
النهائي  احلكم  إصدار  انتظار  احلبس يف  رهن 

ترديد  يف  املتظاهرون  استمر  كما  حقه.  يف 
أولى  وهي  و8،   7 باملادتني  تتعلق  شعار 
بالسيادة  املطالبة  الشعبي  احلراك  شعارات 

الشعبية.
له وسط  فقد وجد مكانا  فيروس كورونا،  أما 
الفيروس  املتظاهرون  حتدى  حيث  الهتافات، 
الشعبي  احلراك  ملواصلة  داعني  بالهتافات، 
بعض  ارتدى  املقابل  يف  به.  والتمسك 

الواقية. الكمامات  األمن  عناصر 

تبون  املجيد  عبد  اجلمهورية  رئيس  واصل 
الوطنية  الشخصيات  مع  السياسية  املشاورات 
املجتمع  عن  وممثلني  سياسية  أحزاب  وقادة 
البالد  يف  العام  الوضع  تقييم  بشأن  املدني، 
جمهورية  لبناء  والتحضير  الدستور  وتعديل 

جديدة.
أمس  أول  تبون،  استقبل  اإلطار،  هذا  ويف 
ألبناء  الوطنية  املنظمة  عن  وفدا  اخلميس، 
مبارك،  خلفة  العام  أمنيها  بقيادة  املجاهدين 
وذلك يف إطار املشاورات اجلارية حول »الوضع 
الدستور«،  تعديل  ومشروع  البالد  يف  العام 
اجلمهورية.  لرئاسة  بيان  به  أفاد  ما  حسب 
إلى  »استمع  الرئيس  أن  ذاته  املصدر  وأوضح 
الدستور  مراجعة  حول  الوفد  واقتراحات  آراء 

على  احلفاظ  يف  واالستمرار  الوفاء  يضمن  مبا 
وتراثها  ذاكرتها  ويحمي  نوفمبر،  ثورة  مبادئ 
جرى  فقد  ذلك،  من  واألهم  التاريخي«. 
العتماد  بذلها  الواجب  »اجلهود  عن  احلديث 
يوفر  ممكن،  وطني  توافق  بأوسع  دستور 
مسؤولياتهم  لتحمل  الشباب  إلعداد  الشروط 
العصر  على  متفتحة  بروح  الدولة  بناء  يف 
للشعب  اجلامعة  الوطنية  بالقيم  ومتشبعة 

مكوناته«. بكل 
وفدا عن  الرئيس  استقبل  أخرى،  ومن جهة 
رئيس  رأسهم  على  الوطني،  حركة اإلصالح 
الذي  اللقاء  وهو  غويني،  فياللي  احلركة 
يندرُج يف إطار املشاورات اجلارية حول تعديل 
رئاسة  بيان  به  أفاد  ما  حسب  الدستور، 

اجلمهورية أول أمس، حيث ستفرز مثل هذه 
وشاملة  متعددة  رؤى  السياسية  املشاورات 
خصوصا  امللفات  من  العديد  معاجلة  بشأن 
التعديل  يف  السياسي  باجلانب  يتعلق  ما 
بحسب  ورشته  انطلقت  الذي  الدستوري 
يأتي  اللقاء  أن  البيان  وأضاف  الرئاسة.  بيان 
وأيضا  السياسية  الطبقة  ملتطلبات  استجابة 
جميع  إلى  وصوال  الشعبي  احلراك  متطلبات 
وغيرها. واالجتماعية  االقتصادية  املستويات 

قطار  انطالق  وسط  اللقاءات  هذه  وتأتي 
واحمللية  التشريعية  لالنتخابات  التحضير 
نهاية  تقدير  أقصى  التي ستجرى على  املقبلة 

اجلارية. السنة 
وليد كويني 

األخير،  عددها  يف  اجليش،  مجلة  أّكدت 
ستضع  جديدة  »مرحلة  دخلت  اجلزائر  أن 
التي  السلبية  للممارسات  نهائيا  حدا  معها 

العمق«. الدولة يف  استهدفت 
»معالم  أن  افتتاحيتها  يف  املجلة  وأوضحت 
رئيس  بوصول  جليا  تتضح  اجلديدة  اجلزائر 
سدة  إلى  تبون  املجيد  عبد  السيد  اجلمهورية 
وشفافة  ونزيهة  حرة  انتخابات  إثر  احلكم، 
بالدنا  بأن  االعتقاد  يعزز  ما  عليها،  غبار  ال 
حدا  معها  تضع  جديدة  مرحلة  دخلت 
يف  الدولة  استهدفت  سلبية  ملمارسات  نهائيا 
العمق«. وأضافت أن هذه املرحلة »تستدعي 
الذين  الوطن،  أبناء  جهود  وتظافر  تكافل 
األمة،  قدرة  على  راسخة  قناعة  حتذوهم 
مؤسسات وشعب، لتجاوز الصعوبات الظرفية 

الوطني  الرصيد  من  االستلهام  عبر  الراهنة، 
الذي يجعل اجلزائر فوق كل اعتبار«، مشيرة 
إلى أن »أكثر الرسائل ِداللة على هذا التوجه 
مختلف  بني  التام  االنسجام  ذلك  اجلديد، 
تقول  االفتتاحية  وتابعت  الدولة«.  مؤسسات 
إن »التالحم بني الشعب وجيشه عزز الشعور 
بالدور  أيقنت  التي  الفئات  لعديد  بالوطنية 
عن  واملدافع  والشعب  الوطن  حلامي  البارز 
اجلليلة  املهام  جلية  بصورة  وتكشفت  حياته، 
سبيل  يف  املسلحة  قواتنا  أفراد  يؤديها  التي 

أمنها«. نصرة اجلزائر وعزة 
أن  إلى  املجلة  أشارت  السياق،  هذا  ويف 
الزيارة  إثر  برز  لبناء عهد جديد  املسعى  »هذا 
األعلى  القائد  اجلمهورية،  رئيس  قادت  التي 
إلى  الوطني،  الدفاع  وزير  املسلحة،  للقوات 

من  أراد  كمحطة  الوطني  الدفاع  وزارة  مقر 
خاللها أن »يقف وقفة عرفان للجيش الوطني 
الدستورية،  بالشرعية  متسكه  على  الشعبي 
دستور  له  يخولها  التي  ملهامه  أدائه  وحسن 
إلى  وخالصة  خاصة  حتية  ويوجه  البالد، 
ما  على  الشعب  الوطني  اجليش  أفراد  جميع 

بذلوه من جهود وتضحيات«.
املطلقة  »املساندة  أن  االفتتاحية  أكدت  كما 
لرئيس  الشعبي  الوطني  اجليش  يقدمها  التي 
هذه  لتجسيد  احلثيثة  مساعيه  يف  اجلمهورية 
اخلطوات نابعة من إدراكه العميق أنها كفيلة 
ببناء جزائر قرية وشامخة، مثلما أكده رئيس 
اللواء  بالنيابة  الشعبي  الوطني  اجليش  أركان 
سعيد شنقريحة، يف العديد من املناسبات«.
ق.و

يف إطار ورشة تعديل الّدستور
ياسية َتطغى على ُمشاوراِت تّبون الوجوُه السِّ

اجليش: مجلة  ستنَتهي..  الّسلبية  امُلمارسات  إّن  قالت 
الجزائُر دخلت مرحلًة جِديدة بانتخاِب رئيٍس للجمهورّية 

2020 إلى غاية نهاية 
ُمنظمة »أوبيب« توِصي بتوسيِع 
الَخفِض اإلضافــــي الُمقتـــَرح 

 دعت ألن يجّسد الّدستور اجلديد االنتقاَل الّدميقراطي 

ُر حكومـَة جــّراد النَّهضـة تحـذِّ
 مـن إغفـاِل آليـاِت الّتنِفيـــذ 



قاَل القاضي، أول أمس خالل جلسة احملاكمة 
والتمويل  السيارات  تركيب  مللَفّي  خصصت  التي 
اخلفي حلملة العهدة اخلامسة، إّنه ال ميكن استدعاء 
الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة وشقيقه السعيد 

للشهادة يف هذه احملاكمة.
وجاء ردُّ القاضي بعد طلب عدد من املتهمني 
ئيس يف  الرَّ املعني  آنفا بحضور  املذكورين  امللفني  يف 
محامي  فدعا  احلملة؛  متويل  ملف  خاصة  امللف، 
أجل  من  السابق  الرئيس  باستدعاء  شايد  أمني 
أرجع  حني  يف  احلملة،  ملف  يف  بشهادته  اإلدالء 
إلى كون احملاكمة استئنافية  الرفض  القاضي سبب 
ابتدائية  محاكمة  وليست  الثانية  الدرجة  على  أي 

وهو ما يعتبر عائقا قانونيا.
ق.و
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نحَو 70 مليار دوالر قيمُة خسائر الخزينة العمومية

حكومــاٌت تستبيـُح الخزينــة بـــ »نفـِخ الَعجـالت«

 رياض  هويلي
تركيب  قطاع  يف  املتهمني  محاكمة  فتحت 
السيارات )الناشطني يف القطاع والَوزيرين األّولني 
أحمد أويحيى وعبد املالك سالل، باإلضافة إلى 
واملناجم  الصناعة  وزير  منهم:  آخرين  وزراء  عدة 
الفار عبد السالم بوشوارب ومن خلفاه يف املنصب 
جرت  والتي  بدة(،  ومحجوب  يوسفي  يوسف 
فصولها يف محكمة سيدي امحمد، الباب واسعا 
طال  الذي  املمنهِج  النهب  عملية  على  لالطالع 
لالقتصاد  كبيرًة  خسائَر  وكّبَد  العمومية،  البنوك 

الوطني، ولكن أيضا جليب املواطن.

 نحَو 70 ملياَر دوالر ُنهبت 
يارات باسم َتركيب السَّ

املالي  اخلبير  يقول  السياق،  هذا  ويف 
التي  اخلسائر  إن  كاوبي  محفوظ  واالقتصادي 
وتبقى  جدا  كبيرة  العمومية  اخلزينة  تكبدتها 
تقريبية، لكنه يعترف - يف الوقت ذاته - بأن عملية 
أن  موضحا  قانوني.  غطاء  حتت  كانت  هذه  النهب 
امتيازات  منح   2016 لسنة  التكميلي  املالية  قانون 
 – متثلت  السيارات،  تركيب  لقطاع  مسبوقة  غير 
واإلعفاء  اجلمركية  احلقوق  من  اإلعفاء  يف  أساسا 
منح  حني،  يف  املضافة.  القيمة  على  الضريبة  من 
القانون ذاته صالحيات للمجلس الوطني لالستثمار 
ملنح امتيازات أخرى لسوق تركيب السيارات، منها 
هذه  السيارة.  ببيع  املتعلقة  الضريبة  من  اإلعفاء 
قروض  منح  إلى  باإلضافة  اخليالية،  االمتيازات 

وأراٍض وغيرها، مت استغاللها من قبل الناشطني يف 
الصعبة  العملة  وتهريب  الربح  هامش  لزيادة  القطاع 
حتت عنوان استيراد الهياكل. ويقّدر اخلبير محفوظ 
كاوبي، يف اتصال أجرته معه »أخبار الوطن«، قيمة 
يقول  حني  يف  دوالر،  ماليير   8 من  بأزيد  اخلسائر 
خبراء آخرون إن اخلسائر غير املباشر جتاوزت الـ 60 

مليار دوالر!
أما بالنسبة إلى اخلبير املالي وأستاذ االقتصاد 
مهماه بوزيان، فإنه من الصعب حصر حجم اخلسائر 
تركيب  قطاع  يف  العمومية  اخلزينة  تكبدتها  التي 
الرقم  إّن  يقول  لكّنه  األرقام،  لتضارب  السيارات 
التقريبي حلجم النهب باسم تركيب السيارات يقدر 

بنحو 129 مليار دينار جزائري.
ولفهم ما حصل بالتحديد، يشرح اخلبير املالي 
محفوظ كاوبي بشيء من التفصيل، قائال: » منذ 
تركيب  حول  االقتصادية  املؤشرات  كانت  البداية، 
الّنجاعة  إلى  تفتقد  كونها  مشجعة  غير  السيارات 
يف  مهمة  حلقات  غياب  إلى  بالنظر  االقتصادية، 
ما  اإلدماج؛  نسبة  إلى  وصوال  التركيب،  سلسلة 
استعراض  إلى  تتحول  ذاتها  حدِّ  يف  العملية  جعل 
اخليالية  االمتيازات  ولعل  شعبوي.  سياسي 
العالمات  وتعدد  القطاع  يف  للناشطني  املمنوحة 
أسئلة   - اخلبير  بحسب   - يطرح  اجلزائر  يف  املركبة 
اليوم  يوصف  ما  وأن  سيما  املتبعة،  السياسة  حول 
فيه  شاركت  اخلزينة  ألموال  ومقّن  ممنهج  بنهب 
الوطني  املجلس  البنوك،  منها  رسمية  مؤسسات 
خالل  من  البرملان  وحتى  احلكومة  لالستثمار، 

مشاريع القوانني التي صادق عليها.

 الّسوُق راكٌد. . والَحلُّ في 
االستيراِد الَمشروط

حلحلة  وكيفية  الّيوم،  السوق  واقع  وعن 
األزمة التي يعرفها سوق السيارات، يرى محفوظ 
العودة  يف  احلل  أن  اجلزم،  من  بشيء  كاوبي 
كما  معتمدين  وكالء  طريق  عن  االستيراد  إلى 
احلكومة  تشرع  أن  على  سابقا،  به  معمول  كان 
لتركيب  وصناعي  اقتصادي  ملناخ  التأسيس  يف 
السيارات على املدى املتوسط، مؤكدا أن مشروع 
استيراد السيارات األقل من ثالثة سنوات سيكون 

مآله الفشل العتبارات عديدة. 

يار »شرق-  ريُق السَّ  الطَّ
غرب« يلتِهُم 21 ملياَر دوالر

يف ظل هول أرقام الفساد التي نخرت اخلزينة 
القطاعات،  من  العديد  طالت  والتي  العمومية، 
أّكد اخلبير املالي محفوظ كاوبي، لـ »أخبار الوطن« 
انطلق  الذي  غرب«،  »شرق-  السّيار  الطريق  أن 
احلقيقية  تكلفته  تقدر  دوالر،  مليار   3.7 بنحو 
وأخفتها  السابقة  احلكومات  بها  تصّرح  لم  والتي 
على الرأي العام بـ 21 مليار دوالر، ما يعني بلغة 
أهل االختصاص أن املشروع خضع لعدة عمليات 
تقيم مالي ومراجعة دون تقدمي دراسات مضبوطة، 
الطريق  أن  وال حصائل اإلنفاق واإلجناز. ومعلوم 
إجنازه  يكتمل  لم  والذي  غرب«،  »شرق-  السّيار 
ضمن  العليا  احملكمة  مستوى  على  مفتوح  بعد، 

قضايا الفساد املبرمِج النظُر فيها.

 رفَع رئيس الغرفة اجلزائية األولى 
مبجلس قضاء اجلزائر العاصمة، مساء 
من  اخلامس  اليوم  جلسة  اخلميس، 
تركيب  بقضيتي  املتعلقة  احملاكمة 
للحملة  اخلفي  والتمويل  السيارات 
 ،2019 أفريل  لرئاسيات  االنتخابية 
األحد  يوم  استئنافها  عن  وأعلن 
بعض  محامو  اعتبر  فيما  املقبل، 
يحتاج  كهذا  ثقيال  ملفا  أن  املتهمني 

وقتا قد يصل الشهرين للفصل فيه.
وتواصلت، خالل اليوم اخلامس 
دفاع  هيئة  مرافعات  احملاكمة،  من 
املنصة  على  تداول  حيث  املتهمني، 
متت  الذين  املتهمني  من  عدد  محامو 
جدولة مرافعاتهم، فيما سيرافع البقية 
األسبوع  املبرمجة خالل  اجللسات  يف 
الوزير  دفاع  هيئة  نفت  حيث  املقبل، 
التهم  كلَّ  زعالن  الغاني  عبد  السابق 
التماسات  ورفضت  ملوِكلها،  املوجهة 
النائب العام الذي التمس 10 سنوات 
بتأييد  مطالبًة  حقه،  يف  نافذا  سجنا 
سيدي  محكمة  عن  الصادر  احلكم 

امحمد القاضي ببراءة املتهم.
والوالي  الوزيرة  دفاع  هيئة  أما 
السابق ميينة زرهوني، فاعتبرت عقوبة 
10 سنوات سجنا نافذا التي التمسها 

النائب العام بـ »املبالغ فيها«.
محامّي  إلى  االستماع  مت  كما 
تأييد  طلبوا  الذين  املتهمني  بعض 
محكمة  عن  الصادر  بالبراءة  احلكم 
بكل  األمر  ويتعلق  األولى،  الدرجة 
كرمي  وبوجميعة  حسيبة  مقرواي  من 
وهما إطارين سابقني بوزارة الصناعة، 
عبد  منرود  األعمال  رجال  وكذا 
جانب  إلى  سماي،  واإلخوة  القادر 
السابق  احلكم  وإلغاء  البراءة  طلب 
أمني  حمود  شايد  حق  يف  الصادر 
عبد  للمترشح  االنتخابية  احلملة  مال 
العزيز بوتفليقة، وأورغون أحمد عضو 
سائق  سعيد  وحاج  احلملة،  مبديرية 
باإلضافة  رجل األعمال علي حداد، 
للجنة  إلى محمد علوان رئيس سابق 

التقييم التقني بوزارة الصناعة.
الثقيلة يف  إلى األسماء  وبالعودة 

العام  احلق  ممثل  التمس  فقد  امللفني، 
مالية  وغرامة  نافذا  سجنا  سنة   20
الوزيرين  حق  يف  دينار  مبليون  تقدر 
األولني األسبقني أحمد أويحيى وعبد 
سنة   15 التمس  كما  سالل،  املالك 
سجنا نافذا يف حق الوزيرين األسبقني 
و10  بدة  ومحجوب  يوسفي  يوسف 
األسبقني  الوزيرين  حق  يف  سنوات 
عبد الغني زعالن ونورية ميينة زرهوني 
ورجال األعمال محمد بايري وأحمد 
مليك  وحاج  حداد  وعلي  معزوز 

السعيد.
سنوات  ثماني  التماس  مت  كما 
السابق  املدير  من  كل  حق  يف  سجنا 
عاشور  عبود  اجلزائري  الوطني  للبنك 
حسان  عرباوي  األعمال  ورجالي 
بالنسبة  ذاته  واألمر  سالل،  وفارس 
إلى اإلطارين السابقني بوزارة الصناعة 
و5  أمني،  وتيرة  مقراوي  حسيبة 
أمني  حمود  شايد  حق  يف  سنوات 
مال احلملة االنتخابية للرئيس السابق 
بوتفليقة، وكذا ثالث سنوات يف حق 

اإلخوة سماي.
فرض  كذلك  االلتماس  وشمل 
غرامات مالية على املتهمني، تراوحت 
دينار  ماليني  وثالثة  مليون  بني 
احملجوزة.  ممتلكاتهم  جميع  ومصادرة 
كما التمس النائب العام غرامة مالية 
يف  املقررة  تلك  مرات  بخمس  تفوق 

حق األشخاص املعنويني.
بالتماسه  إنه  العام  النائب  وقال 
»يستجيب  فإنه  األحكام،  هذه 
ملطالب احلراك الشعبي يف فرض دولة 

القانون«.
إثر  تأتي  احملاكمة  هذه  أن  يذكر 
دفاع  هيئة  وكذا  اجلمهورية  نيابة  رفع 
الصادر  احلكم  يف  استئنافا  املتهمني 
بتاريخ  أمحمد،  سيدي  محكمة  عن 
10 ديسمبر املنصرم، والتي قضت فيه 
احملكمة بسجن كل من وزير الصناعة 
 20 بوشوارب  السالم  عبد  األسبق 
سنة حبسا نافذا مع إصدار ضده أمرا 
بسجن  قضت  كما  الدولي،  بالقبض 
أويحيى  أحمد  األسبق  األول  الوزير 

15 سنة حبسا نافذا مع مصادرة كل 
ممتلكاته احملجوزة كعقوبة تكميلية.

بسجن  احملكمة  قضت  كما 
املالك  عبد  األسبق  األول  الوزير 
وكل  نافذا،  حبسا  سنة   12 سالل 
األسبقني  الصناعة  وزيري  من 
 10 محجوب  وبدة  يوسف  يوسفي 

سنوات حبسا نافذا.
الوزيرة  كانت  اإلطار،  ذات  ويف 
السابقة نورية ميينة زرهوني قد أدينت 
صدر  فيما  نافذا  حبسا  سنوات  ب5 
معزوز  أحمد  األعمال  رجال  حق  يف 
نافذا  حبسا  سنوات  ب7  حكم 
احملجوزة  األموال  جميع  مصادرة  مع 
حبسا  سنوات  ب6  عرباوي  وحسان 
نافذا مع مصادرة األموال احملجوزة وكذا 
محمد بايري ب3 سنوات حبسا نافذا 
االول  الوزير  جنل  إدانة  الى  باإلضافة 
سنوات  ب3  سالل  فارس  االسبق 

حبسا نافذا.
ق.و/ وأج

يعترف الخبراء المتابعون لنشاط تركيب السيارات، منذ منتصف 2016 إلى غاية 2019، بأن الخزينة العمومية تكبدت خسائر بنحو 70 مليار دوالر، بين الخسائر المباشرة والمقدرة بنحو 8 مليار دوالر، 
والخسائر غير المباشرة المقدرة بنحو 60 مليار دوالر. هذا، في الوقت الذي علمت فيه »أخبار الوطن« أن القيمة المالية الحقيقية للطريق السّيار »شرق- غرب« غير المصرح بها بلغت 21 مليار دوالر.

. كاوبي: الخسائُر المباشرة ُتقّدر بنحِو 8 ماليير دوالر!
.  ُمتابعون: الَخسائر غير المباِشرة تفوق الـ 60 ملياَر دوالر!

قضيتا تركيب الّسيارات وتمويل الُعهدة الخامسة 
فـاع تطعــُن في التماســـــاِت النِّيـابـــة  هيئــــُة الدِّ

القاضي تحّجج بكون المحاكمة استئنافّية
استدعاُء بوتفليقة وشقيِقه 
شاهَديـــــِن غيـُر ممكـٍن 
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بالوعود احلكومة تراهن على مخطط متويل خماسيٍّ لاللتزام 

وزارُة الّسكن تعتِرُف بضعـِفا لّتمويـل وُنـدرِة الوعـاء الَعّقـاري 

أحمد  بوكليوة
و كشف وزير السكن والعمران والـمدينة، كمال 
حصيلة  عن  االجتماع  هذا  خالل  ناصري، 
صيغها،  بجميع  إجنازها  املقرر  السكنات  برامج 
974 ألف و300 وحدة سكنية،  والتي قدرت بـ 
جاٍر  سكنية  وحدة  و643  ألف   648 بينها  من 
إجنازها و325 ألف و657 وحدة لم يتم االنطالق 
البرنامج  هذا  إمتام  أن  موضحا  بعد،  إجنازها  يف 
التمويل  توفر  عدم  هما  رئيسيان،  قيدان  يعترضه 
الـمنجزة  السكنات  تهيئة  الستكمال  الالزم 
تسليمها  من  التمكني  أجل  من  إجنازها  واجلاري 
العقارية  األوعية  وندرة  جهة،  من  وتخصيصها 
والبرامج  باإليجار)عدل(  البيع  سكنات  إلجناز 
على  بعد  إطالقها  يتم  لم  التي  االجتماعية 
الوزير  أكد  حني،  يف  الواليات.  بعض  مستوى 
الالزمة  التدابير  جميع  اتخاذ  ضرورة  على  األول 
الـمطلوب. بالتمويل  احلالي  البرنامج  إجناز  لدعم 

مجلس  فإن  اخلتامي،  البيان  يف  جاء  ما  وحسب 

الطرق  دراسة  يف  اجتماع  خالل  شرع  الوزراء 
مراعاة  مع  القائمة  القيود  برفع  الكفيلة  والوسائل 
وتّوفر  التمويل  حيث  من  الـمسجلة  النقائص 
فيها  يرتفع  التي  الواليات  يف  العقارية  األوعية 
وضع  السياق،  هذا  ويف  السكن.  على  الطلب 
متعدد  تقديري  متويل  مخطط  الوزراء  مجلس 
2020 و2024، مع  السنوات للفترة املمتدة بني 
التكميلي  الـمالية  قانون  إطار  يف  األولوية  إعطاء 
الـمكتملة  السكنات  بتهيئة  للتكفل   ،2020 لـ 
بشبكات  ربطها  وكذا  استكمالها،  واجلاري 
السنة  خالل  توزيعها  بهدف  والغاز  الكهرباء 

اجلارية.
العقارية  األوعية  تخصيص  املجلس  قرر  كما 
يتم  لم  التي  البرامج  بعض  إلجناز  احملددة 
البرامج اجلديدة  االنطالق فيها بعد. وبخصوص 
الوزير  أسدى  إطالقها،  سيتم  التي  لإلسكان 
عملية  يف  الشروع  أجل  من  توجيهات  األول 
أجل  من  السكن  طلبات  خرائط  لرسم  عاجلة 

والية،  كل  حسب  احلقيقية  احلاجة  حتديد 
األقطاب  مستوى  على  سكنات  إجناز  وتأييد 
السكانية  التجمعات  لتجنب  الـمدن  حول 
وسائل  توفير جميع  على ضرورة  مؤكدا  الكبيرة، 
للمواطنني،  الئق  سكن  لتوفير  الالزمة  الراحة 
والـمالعب،  اخلضراء  الـمساحات  يف  واملتمثلة 
اخلاصة  والـمواقف  التجارية  والـمحالت 

العمومية. الـمرافق  وجتهيزات  بالسيارات، 
الوزراء  مجلس  أسدى  أخرى،  جهة  من 
توجيهات للوالة من أجل تسريع إجراءات جتسيد 
برنامج اإلسكان الذي على عاتقهم، واملتمثل يف 
الـمدعم  العمومي  والسكن  االجتماعي  السكن 
من  االجتماعية،  والتجزئات  الريفي،  والسكن 
خالل تسريع إجراءات إلغاء تقسيم الـمساعدات 
للمستفيدين  قوائم  ووضع  البلديات،  حسب 
من  املزيد  لضمان  رقمية  بطريقة  املرقني  واختيار 

السكن. ملف  تسيير  الشفافية يف 

املركز  احتضنه  الذي  الوطني  امللتقى  دعا 
العلوم  »معهد  بتيسمسيلت  اجلامعي 
السلطات  السياسي  العلوم  قسم  القانونية« 
لتأسيس مرصد وطني مهمته رصد األزمات 
والتوجه  والدولية،  اإلقليمية  والتحديات 
من  للحدِّ  احلدودية  املناطق  تنمية  نحو 
الدعوة  مع  املختلفة،  األمنية  التهديدات 
االستراتيجيات  وضع  يف  اجلامعة  إلشراك 

اإلقليمي. باحمليط  اخلاصة 
قسم  واإلدارية  القانونية  العلوم  معهد  نظم 
للعالمة  اجلامعي  باملركز  السياسية  العلوم 
بتسمسيلت،  الونشريسي  يحي  بن  احمد 
حول  األول  الوطني  امللتقى  مؤخرا، 
التهديدات  ملواجهة  اجلزائرية  اإلستراتيجية 
املغاربي  اإلقليمي  جوارها  يف  األمنية 
الدكتور  برئاسة   ،2010 بعد  والساحلي 
عام  وبإشراف  سمير  الضروس  قالع 

غربي. محمد  للبروفيسور 
جمع  الذي  امللتقى  توصيات  وركزت 
على  اجلزائر  من  جامعة   29 من  أساتذة 
رصد  مهمته  وطني  مرصد  تأسيس  ضرورة 
والدولية،  اإلقليمية  والتحديات  األزمات 
حتقيق  يف  جهودها  ملواصلة  اجلزائر  داعية 

اإلقليمية،  منطقتها  يف  واالستقرار  األمن 
سياسة  اجلزائر  تبني  بضرورة  أوصت  فيما 
اإلقليمي  محيطها  جتاه  براغماتية  خارجية 
االقتصادية  مصاحلها  يضمن  مبا  واإلفريقي، 
إستراتيجية  وضع  مع  واألمنية،  والسياسية 
التنسيق  إطار  يف  اجلوار  دول  بني  اتصال 

املتعدد مع األطراف.
التنمية  نقطة  امللتقى  أثار  ثانية،  جهة  من 
على املناطق احلدودية، حيث وجه توصيات 
مقاربة  حتديد  بضرورة  تقضي  السلطات  إلى 
من  للحد  احلدودية  للمناطق  تنموية 
قيم  وتفصيل  املختلفة،  األمنية  التهديدات 
النشاطات  مختلف  يف  املشاركة  عبر  املواطنة 
وتوعية  املختلفة  األمنية  التهديدات  ملواجهة 
التوجه  ضرورة  مع  بخطرها،  املواطنني 
على  قائمة  اقتصادية  مبقاربة  اجلوار  لدول 

والتمويل. االستثمار 
ضرورة  على  امللتقى  أّكد  للجامعة،  وبالعودة 
واالجتماعية  اإلنسانية  بالعلوم  االهتمام 
السياسات  رسم  يف  املختصني  وإشراك 
اإلقليمي  باحمليط  اخلاصة  واإلستراتيجيات 

للجزائر.
سارة بومعزة 

سجلت حالتي إصابة مؤكدة بفيروس كورونا 
مدير  أكده  معسكر، حسبما  بوالية  املستجد 

الصحة. 
بأنه  العامري«  محمد  الصحة«  مدير  صرح 
بفيروس  مؤكدة  إصابة  حالتي  تسجيل  مت 
ويتعلق  اخلميس،  صبيحة  املستجد  كورونا 
من  البالغة  وابنتها  77سنة  عمرها  بأم  األمر 
54 سنة، وهي طبيبة مبستشفى مسلم  العمر 

الطيب. 
وأوضح مدير الصحة أن املصابتني كانتا على 

بالبليدة،  املصابة  بالعائلة  مباشر  اتصال 
انتقال  إلى  أدى  مما  نفسها،  الوليمة  وحضرتا 
احلالتني  أُخضعت  جرى  وعليه،  العدوى. 

الّصحي. العزل  إلجراءات 
خالد«  »يسعد  مستشفى  مدير  صرح  كما 
سريرا   15 بطاقة  مرجعية  وحدة  إنشاء  مت  أنه 
أن  أيضا  وأّكد  الصحة.  مدير  من  بتعليمات 

مستقرة. املصابتني  حالة 
بلعالم بهيجة

عبد  املستشفيات  وإصالح  الصحة  وزير  صّرح 
خالل  أمس  أول  مساء  بوزيد،  بن  الرحمان 
الوحدة  إلى  بها  قام  التي  الفجائية  الزيارة 
البليدة،  يف  ببوفاريك  العمومية  االستشفائية 
تأكد  التي  العائلة  ألفراد  حتّيًة  القبعَة  يرفع  بأّنه 
نظيَر  املستجد،  بفيروس كورونا  أفراد منها  إصابة 
عن  للتبليغ  وحضورها  بها،  حتلت  التي  املسؤولية 
وهو  الفيروسي،  باملرض  إصابتها  يف  اشتباهها 
عائالت  لدى  يكون  أن  يتمنى  ما  الذي  السلوك 

أو مواطنني آخرين.
زيارته  أن  بوزيد  الرحمان  عبد  الصحة  وزير  وأكد 
يف  تصب  االستشفائية  بوفاريك  وحدة  إلى 
الصحي  التكفل  ظروف  على  االطمئنان  إطار 
ذلك  يكون  وأن  املرض،  بأعراض  باملصابني 
على صحة  االطمئنان  إلى  باإلضافة  قرب،  عن 

املرضى والوقوف على مدى العناية بهم والتكفل 
بهم كما يجب.

كما أكد أن السلطات أولت عناية فائقة وجندت 
مصاحلها من أجل التكفل بكل احلاالت املرضية 
اجلميع  تصرف  حتت  ووضعت  واملشبوهة، 
إلى  عمدت  كما  واإلمكانات،  الوسائل  كل 
يف  متخصصة  استشفائية  أقطاب  تخصيص 
وشرق  وغرب  وجنوب  بشمال  محورية  واليات 
النقاط  عبر  املراقبة  تكثيف  عن  ناهيك  البالد، 
اقتناء  بصدد  وهم  والبحرية،  واجلوية  البرية 
واقتناء  النقاط،  بهذه  حرارية  كاميرات  وتركيب 
هذه  مثل  عن  الكشف  يف  تساعد  التي  الوسائل 

األمراض. 
و عن تعليق الدراسة يف مثل هذه الظروف، قال 
وزير الصحة إن األمر غير وارد حاليا، خاصة وأن 

الوضع يبدو متحكم فيه. أما عن منحة العدوى 
والتي طالب بها عمال اإلدارة، فأكد » بن بوزيد 
» أن األمر غير مناسب يف هذا الوقت بالتحديد.

اقتناء  حول  التجارة  وزارة  مع  التنسيق  بشأن  و 
الوزير  قال  واألدوات،  والتجهيزات  الكمامات 
يشهد مضاربة  العالم  إن  بوزيد  بن  الرحمان  عبد 
يف هذا األمر، وبديهي أن حتدث مثل هذه األمور 

يف مثل هذه الظروف. 
بوناطيرو  لوط  الباحث  اكتشاف  موضوع  عن  و 
أنه  دواء يعالج فيروس كورونا، أكد وزير الصحة 
وأن  وزارته  مصالح  إلى  يتقّدم  أن  بوناطيرو  على 

اكتشافه.  أو  يقدم عرضه 
عبدالناصر حمودة

اخلميس  حبيلس،  بن  سعيدة  اجلزائري  األحمر  الهالل  رئيسة   أعلنت 
األحمر  الهالل  هيئات  بني  يجمع  ناٍد مشترك  إنشاء  باجلزائر، عن  املنقضي 

املنطقة. بلدان  لكل 
و على هامش يوم دراسي حول آثار األزمة يف ليبيا على املنطقة، أكدت بن 
حبيلس تقول »نتطلع إلى إنشاء ناد مشترك يضم كل هيئات الهالل األحمر 
وأضافت  فّعال«،  بشكل  والتدخل  قوة  تشكيل  بهدف  املنطقة،  لدول 
العالم«.و  يف  نوعه  من  األول  سيكون  النادي  هذا  »إن  تقول:  املتحدثة 
وعي  إيقاظ  »يف  أوال  يتمثل  النادي  هذا  دور  فإن  حبيلس،  بن  بحسب 
من  املدنيني  لتجنيب  القرار  صاحبة  األخرى  واألطراف  املتنازعة  األطراف 

أثار احلرب وإراقة الدماء«.
املعنية  إقناع األطراف  تقول: »سنعمل من أجل  كما أوضحت بن حبيلس 
بأن  مذكرة  اعتبار«،  كل  فوق  اإلنسان  وكرامة  األرواح  على  احلفاظ  بأن 

يف  الناتو  حلف  بلدان  تدخل  إلى  يعود  ليبيا  يف  الفوضوي  »الوضع  مصدر 
 .»2011 املنطقة سنة 

و سُتستلهم جهود هذا النادي من مبادئ االحتاد الدولي جلمعيات الصليب 
نشاط  كل  صميم  يف  اإلنسانية  تضع  التي  األحمر،  والهالل  األحمر 

إنساني.
الوضع  تدهور  الليبيني منذ  اجلزائري جتاه  الهالل األحمر  و بخصوص جهود 
الذي  الوحيد«  »البلد  هي  اجلزائر  بأن  حبيلس  بن  صرحت  البلد،  هذا  يف 

مباشر. الليبي بشكل  الشعب  إلى  متكن من منح مساعداته 
ويف الشأن نفسه، أشارت رئيسة الهالل األحمر اجلزائري غلى أن منظمتها 
جانفي   5 يوم  الليبية  نظيرتها  مع  اتفاقية  على  وقعت  التي  الوحيدة  هي 

املاضي.
وأج

احلدودية املناطق  لتنمية  مقاربة  لوضع  السلطات  دعوا 

باحثون يدُعـــون لتأسيِس َمرصد وطنــيٍّ 
لألزمـــــات   والتــّحديــــــــــــات 

معسكر  
تسجيُل حالَتي إصابٍة مؤكدة بفيروس كورونا 

ص لدراسة ملف السكن، حيث  ترأس،أّول أمس، الوزير األول عبد العزيز جراد اجتماعا وزاريا مشتركا ُخصِّ
تطرق االجتماعإلى متطلبات إمتام وحدات السكن اجلاري إجنازها، والعراقيل التي تعترض الوحدات 

السكنية التي لم يتم االنطالق يف إجناز مشاريعها، حسب ما جاء يف البيان اخلتامي الجتماع مجلس الوزراء.

•  أجل مناقشة منحة العدوى 
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اليوم  القائمون على هذه اجلمعيات قد أكدوا مبناسبة  وكان 
العاملي لألطفال املصابني بداء السرطان نيتهم إطالق حملة من 
أجل إقتناء بناية يف طور اإلجناز تقع بوسط عاصمة الوالية، على 
الناشطة  احمللية  اجلمعيات  أهم  ألحد  رئيسي  كمقر  تستغل  أن 
املرضى  الداء اخلبيث، وهي جمعية أضواء ملساعدة  يف محاربة 
املصابني بداء السرطان، مع العلم أن البناية املذكورة تعود ملكيتها 
ألحد اخلواص الذي تعهد بتقدمي املساعدة الالزمة للمعنيني من 
خالل تخفيض ثمنها. كما أكد هؤالء على إستغاللها يف نفس 
الوقت كدار إليواء املرضى القادمني من مختلف بلديات الوالية 
إلى  بالنظر  الراحة  من  قسط  ألخذ  لهم  مكان  وتوفير  وإيوائهم 
األلم واملعاناة التي يسببها لهم اخلضوع للعالج بوحدة مكافحة 
األمراض السرطانية املوجودة مبستشفى محمد الصديق بن يحي، 
كما أنها ستحتوي على مطعم، مكتبة لألطفال املرضى، قاعة 
اجلمعيات  هذه  انتقدت  السياق،  ذات  ويف  وصيدلية.  للعالج 
غياب دعم املسؤولني احملليني واملنتخبني ملشروع إجناز دار مرضى 
السرطان بالوالية الذي ورغم القيام بجميع اإلجراءات اخلاصة به 
بالتنسيق مع اجلهات املعنية إال أنه ال يزال متوقفا إلى يومنا هذا. 
واجلدير بالذكر أن والية جيجل تشهد تزايدا غير طبيعيا حلاالت 
تسجيل   2018 سنة  شهدت  حيث  السرطان،  مبرض  اإلصابة 
540 حالة إصابة جديدة بالداء، يف حني أن سنة 2019 عرفت 
من  العديد  جعلت  األرقام  هذه  حالة.   600 من  أكثر  تسجيل 
الفاعلني ومنهم أطباء، نواب باملجلس الوالئي واملجلس الشعبي 

الصحة  وزارة  لدى  طلب  وتقدمي  اخلطر  ناقوس  دق  إلى  الوطني 
للتحقيق  جلنة  لتشكيل  يهدف  املستشفيات  وإصالح  والسكان 
يف هذا األرقام املخيفة ويف األسباب التي قد تكون وراء ذلك. 
ويف املقابل، يأمل املرضى بالوالية يف إستجابة جدية من طرف 
السلطات احمللية إلنشغاالتهم املتعلقة بتوفير الظروف واإلمكانيات 
الالزمة لضمان تكفل أمثل بهم داخل حدود الوالية، ومن دون 
أن يجدوا أنفسهم مجبرين على السفر والتنقل على مسافة تقدر 
مما  أخرى،  بواليات  العالج  على  للحصول  الكيلومترات  مبئات 
ال  قد  إضافية  مادية  تكاليف  حتمل  ويكبدهم  آالمهم  يضاعف 

تتوفر للكثيرين منهم.
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الحدث

بعد تماطل  السلطات الوصية في تجسيد وعودها 

إطـــــالق  حملـــــة  إلنجــــاز
 دار مرضـــى السرطـان  بجيجـــل

بجاية
12 سنة حبسا نافذًا للمتورطين في قتل شاب من الوادي

نطقت محكمة اجلنايات االستئنافية 
12سنة  باحلكم   ببجاية،  قضاء  مبجلس 
متهمني،والبراءة  خلمسة  نافذا  حبسا 
السائح  مقتل  قضية  للسادس،بخصوص 
مدينة  من  سنة   36 زوبير  عيسي  الشاب 
املغير بوالية الوادي بعد االعتداء عليه من 
طرف مافيا الباركينغ بشاطئ لوطا يف سوق 

االثنني صيف سنة 2018.
وهذا  القضية  بخصوص  احلكم 

جناية  أشرارو  جماعة  بجناية  تكوين 
الضرب واجلرح العمدي املفضي إلى الوفاة 
تعرض  احداثها.للتذكير،فقد  قصد  دون 
والية  من  قدم  الذي  زبير  عيسى  الشاب 
الوادي،إلى اعتداء من قبل خمسة شبان 
على مستوى حظيرة عشوائية بشاطئ لوطا 
الفاحت أوت من السنة  بسوق االثنني، يوم 
دفع  األخير  هذا  رفض  ما  بعد   ،2018
ثمن ركن سيارته املقدر بـ200 دينار،وقد 

ظل الضحية يصارع املوت بغرفة اإلنعاش 
لبجاية،لقرابة  عمران«  مبستشفى«خليل 
أسبوع قبل أن يلفظ أنفاسه األخيرة متأثرا 
لها،وقد  تعرض  التي  البليغة  باإلصابات 
اإلقليمية  الفرقة  مصالح  يومها  فتحت 
للدرك الوطني لسوق االثنني حتقيقا معمقا 
شبان  خمسة  توقيف  مت  أين  القضية،  يف 
أشتبه يف تورطهم يف قضية مقتل الضحية.
بــلقاسم.ج

معسكر
رئيس بلدية بوهني أمام العدالة

هيئة  أمام  باحملمدية   .ي«  بوهني«ع  بلدية  »مير«    ، صبيحة  مثل 
احملكمة بتهمة السب والشتم يف حق عضو منتخب يف املجلس يف حادثة 
مجموعة  ومناقشة  مهامه  تأدية  أثناء   2019 جانفي   29 تاريخ  إلى  تعود 
مشاريع للمصادقة عليها يف مداولة.رئيس البلدية يواجه تهما يف العديد 
من القضايا من ضمنها 3 قضايا اعتداء إحداها على شاب يف شهر ماي 
املاضي واثنتني بتاريخ 14 أوت املاضي على مسن وقاصر  ضحاياه توجهوا 
بشكاوى جماعية أمام مكتب وكيل اجلمهورية لدى محكمة احملمدية التي 
كانت قد أمرت مصالح الدرك الوطني إلقليم بوهني باإلستماع إلى جميع 
احملمدية  محكمة  لدى  القضائية  الهيئة  أدانت  فيما    . األطراف  إفادات 
مبعسكر املتهم بعقوبة 3 أشهر حبسا نافذا وتغرميه مببلغ 10 ماليني سنتيم 

ومببلغ مماثل كتعويض للضحية.

مطار غريس يدخل الخدمة نهاية مارس
من املقرر ان تعود  الرحالت اجلوية عبر مطار غريس  بوالية معكسرة 
نهاية شهر مارس اجلاري بعد 10 سنوات من الغلق  وشهد مطار غريس 
بوالية  مبعسكر منذ تدشينه سنة  1984 تذبذبا يف اخلدمات ، حيث مت 
غلقه مرات عديدة و بعدها مت إعادة فتحه ليبقى دون استغالل منذ أكثر منذ 
10 سنوات. لتقّرر السلطات العمومية إعادة وضعه يف اخلدمة واستغالله 
ابتداًء من 26 مارس اجلاري،وسط فرحة مستعمليه وذلك ببرمجة رحلتني 
يوميا بني غريس- اجلزائر واجلزائر-غريس و ذلك يومي األحد واخلميس.
وعبر مختلف املواطنني عن فرحتهم نظرا للمسافة الطويلة التي يعانونها 

يف احلافالت و سيارات االجرة.
بلعالم بهيجة.

قسنطينة
حجز قنطارين من اللحوم البيضاء الفاسدة

حجزت مديرية التجارية قنطارين من اللحوم البيضاء الفاسدة والغير 
صاحلة لالستهالك اثناء خرجات لها رفقة قوات الشرطة باالمن العمومي، 
وذلك بعد مراقبة روتينية لشاحنة تبريد صغيرة على مستوى الكلم الرابع 
حيث ضبط بداخلها قنطارين من اللحوم البيضاء) 200 كغ ( كما تبني أن 
سائق الشاحنة و هو صاحب مطعم لألكل السريع بوسط املدينة وال يحوز 
على أي اعتماد صحي، حيث مت معاينة الكمية املضبوطة من قبل الطبيب 
البيطري الرئيسي وتأكد أنها غير صاحلة لالستهالك البشري و عدم مطابقة 
للقوانني املعمول بها يف مثل هاته املنتوجات ليتم توجيهها لإلتالف باملذبح 

البلدي، وحترير مخالفة ضد املعني .
خديجة بن دالي

المسيلة
استرجاع 28 رأسا من الماشية

اإلقليمية  املجموعة  وحدات  متكنت 
تفكيك  من  باملسيلة   الوطني  للدرك 
شبكة إجرامية مختصة يف سرقة املواشي 
عبر إقليم والية املسيلة و الواليات املجاورة 
لها  ويتعلق األمر باملسميني )ص.ع(  و 
سنةعلى  و25   34 البالغني  )ص.م( 
اجللفة  والية  من   واملنحدرين  التوالي 
ماشية  رأس   )28( إسترجاع  مت  حيث 
 12 كباش.   02  ِ نعجة   14( يف  متمثلة 
خروف( و تسليمها إلى مالكها مع حجز 

لنقل  تستعمل  كانت  صغيرة   شاحنة 
فور   ، البلدي  باحملشر  وضعها  و  املاشية 
اإلنتهاء من التحقيق سيتم تقدمي املعنيني 
أمام السيد وكيل اجلمهورية لدى محكمة 
إخفاء  و  السرقة  تهمة  عن   ، امللح  عني 

املواشي .
وحدات  متكنت  آخرى  جهة   من 
املجموعة اإلقليمية للدرك الوطني باملسيلة 
، و أثناء القيام بدورية وسط مدينة حمام 
الضلعة من توقيف سيارة نوع بيجو 307 

يف  أ(   )ن  املسمى  طرف  من  مقتادة 
املسمى  مرافقه  و  الرابع من عمره   العقد 
)خ.ف( البالغ من العمر 37 سنة ، أين مت 
العثور  بعد تفتيش املركبة على كمية من 
بـــــ50  تقدر  معالج(  )كيف  املخدرات 
وكيل  السيد  أمام  مثولهما  انتظار  يف  غ 
الضلعة  حمام  محكمة  لدى  اجلمهورية 
باملخدرات  املتاجرة  و  احليازة  أجل  من 

)كيف معالج( .
جمال أبو أشرف

أطلقت بعض الجمعيات الخيرية الناشطة على مستوى والية جيجل، قبل أيام، حملة تطوعية تهدف إلى جمع المال 
بغرض إقتناء بناية يمتلكها أحد الخواص وإستغاللها كدار لمرضى السرطان، وهذا بعد تماطل السلطات المحلية في 

تجسيد وعودها السابقة بإنجاز هذا المشروع.

برج بوعريريج
ضبط  119 كلغ من اللحوم الفاسدة

دوريات  إثر  على  البيئة  وحماية  العمران  شرطة  فرقة  عناصر  متكنت 
رقابية بعدة محالت جتارية معدة لبيع اللحوم بالتجزئة من حجز كمية كبيرة 
من مختلف اللحوم الفاسدة كانت بحوزة متورط يف العقد الرابع من عمره 

، وذلك يف إطار حفظ النظام العام ال سيما ما تعلق بالصحة العمومية .
البرج  بوالية  البلدي  الصحة  حفظ  مكتب  رفقة  العملية  هذه  ومتت 
بحضور طبيب بيطري الذي أكد أن كمية 119.5 كلغ من اللحوم البيضاء 
عدم  بسبب  وفاسدة  لالستهالك  غير صاحلة  واألحشاء  املجمدة  واحلمراء 
حيازة صاحبها على شهادة الذبح الصحي ، أين مت إتالفها على مستوى 
مركز الردم التقني ، يف حني أجنز ملف قضائي ضد املشتبه به )ب. ي( 

وإرساله إلى النيابة احمللية للتحقيق .
صفاء كوثر بوعريسة

سكيكدة
إنقاذ فتاة من الغرق في البحر

املواطنني  و بعض  املدنية يف سكيكدة،  أعوان احلماية  متكن، أمس، 
من انقاد فتاة يف عقدها الثاني، من املوت غرقا، و هذا بعدما عثروا عليه 
يف شاطيء »ماركات« و هي يف عرض البحر تتقادفها األمواج و يف ظروف 
ال تزال مجهولة و مت التدخل يف بداية األمر من قبل شبان قاوموا األمواج 
احلماية  غطاسي  من  خاصة  فرقة  حتضر  أن  قبل  إنقادها  محاولني  العالية 
إنقاذها و حتويلها على  الثانوية يف سطورة، حيث جنحوا يف  للوحدة  املدنية 
بينما بشارت  القدمي  باملستشفى  الطبية  إلى مصلحة االستعجاالت  عجل 

مصالح األمن املختصة حتقيقا يف مالسبات احلادثة.
جمال بوالديس   

سكيكدة
حبس حارس ابتدائية دس المخدرات في كراريس التالميذ 

لدى محكمة  اجلمهورية  وكيل  أمر، 
حارس  بإيداع  االبتدائية،  سكيكدة 
املدرسة االبتدائية احمد بن فالمي رهن 
احلبس املؤقت املتهم )42( سنة مت تقدميه 
من طرف عناصر الشرطة القضائية عقب 
داخل  املخدرات  بترويج  متلبسا  ضبطه 

محيط املدرسة.
إلى تخزين كميات من  املتهم يعمد 

املخدرات نوع الكيف املعالج بني كراريس 
هي  الدراسةو  حجرات  داخل  التالميذ 
مبحكمة  العامة  النيابة  حركتها  القضية 
إلى  واردة  معلومات  عقب  سكيكدة 
التي  و  القضائية  واجلهات  األمن  مصالح 
تاريخ  يف  نوعها  من  خطيرة  سابقة  تعد 
حارس  فيها  متورط  اجلزائرية  املدرسة 
القضية   تفجير  مت  ابتدائية ،و  مدرسة 

اعترف  توقيف مستهلك مخدرات  عقب 
حارس  من  املخدرات  على  يتحصل  بأنه 
املدرسة االبتدائية أحمد بن فالمي بحي 
املدينة املتهم  بوسط  بوالكرمة  عيسى 
يتخذ من قسم التحضيري بذات املدرسة 
يقوم  التي  واملخدرات  للسموم  مخزنا 

بترويجها على زبائنه..
جمال بوالديس
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في ظل غياب أدني متطلبات الحياة الكريمة 

سكان قرى »ابن باديس«   
بقسنطينة يعيشون تحت عتبة  الفقر

خديجة بن دالي

 قال سكان إنهم ان يعبرون مسالك 
ترابية تتحول إلى أوحال يف فصل الشتاء 
يف  هم  خلسائر  تكبدهم  عن  ناهيك 
املياه  على  احلصول  أجل  من  عنها  غنى 

الصاحلة للشرب و الغاز، 
قسنطينة  والية  والي  وقف  وقد  هذا 
عبيد  عني  دائرة  إلى  قادته  زيارة  خالل 
تعاني  التي  النقائص  من  جملة  على 
باديس  ابن  ببلدية  احلنبلي  قرية  منها 
ربط  قضية  خصوصا  سابقا   « الهرية   «
كالغاز،املاء  الشبكات  مبختلف  القرية 
ومركز  طريق  إجناز  وكذا  الكهرباء،  و 
املواطنني باالطالع  صحي  حيث طمأن 
و  فيها  للبث  القرية  هذه  ملف  على 
أخذها بعني االعتبار و هو احلال بالنسبة 
يعقوب،  بني  قرية  سكان  النشغاالت 
التي عاين بها مدرسة عبادة عبد العزيز و 

التي استفادت  يف إطار البرنامج البلدي 
مطعم  و   لعب  ساحة  اجناز  من  للتنمية 
شهر  يف  يسلم  ان  املرتقب  من  مدرسي 
به   األشغال  نسبة  بلغت  ان  بعد  ماي 
70 باملائة وهو ما سيسمح بتقدمي  الوجبة 
الساخنة  للتالميذ يف إطار حتسني ظروف 
قادته  زيارة  وخالل  التالميذ.  متدرس 
 300 الوالي  عاين  باديس  ابن  لبلدية 
سكن  عمومي ايجاري  )40+260 ( و 
الذي بلغت أشغال  السكنات به املرحلة 
النهائية لتنطلق أشغال التهيئة اخلارجية 

التي  هي يف مرحلة إعداد الصفقة.
الوالي  وجه  عبيد   عني  ببلدية  و 
العراقيل  رفع  يف  بالتعجيل  تعليمات 
التهيئة  ألشغال  املصاحبة  التقنية 
عمومي  سكن   4000 مبشروع  اخلارجية 
القوائم  ايجاري، مؤكدا أن اإلعالن عن 
بعد  ستكون   املشروع  بهذا  اخلاصة 
اخلارجية  التهيئة  أشغال  من  االنتهاء 

تبلغ  عبيد  عني  بلدية  حصة  أن  علما 
املعبر  الطلبات  يغطي  ما  وحدة   1000
 300 بإضافة  الصيغة  هذه  من  عنها 
االجناز،  طور  يف  هي  التي  أخرى  وحدة 
قنوات  متديد  األشغال  أن  أكد  كما 
مبشروع   قريبا  الشبكات سيكون  مختلف 
كحالشة  بقرية  عمومي  مسكن   18
مسكن   100 مشروع  أن  مضيفا  كبار 
بلغت    fnpos اجتماعي  تساهمي 
أشغال  أما  باملائة   80 به  األشغال  نسبة 
الشبكات فهي ال تزال على مستوى جلنة 
الصفقات .هذا وقد قرر الوالي منح مبلغ 
الوالية  ميزانية  من  سنتيم  مليون   600
باألضواء  البلدي  امللعب  إنارة  لتدعيم 
النقائص  على  الوقوف  بعد  الكاشفة 
ميدانيا .و أمر الوالي بإعادة بعث مشروع 
إجناز مجمع مدرسي بحي 1050 مسكن 
بحل اإلشكال اإلداري من اجل تسليمه 

خالل الدخول اإلجتماعي املقبل.

توزيع 12 مليار سنتيم على 
العائالت  المعوزة  

 من املقرر توزيع ما اليقل عن 12 مليار سنتيم على أزيد من 25 ألف 
عائلة معوزة بوالية جيجل، كإعانات مالية تقدر بـ6000 سنتيم  للعائلة 
الواحدة كشف التقرير املقدم من طرف مدير االدارة احمللية خالل إجتماع 
الذي نظم مبقر والية جيجل مساء ، عن تخصيص  التنفيذي  املجلس 
أزيد من 119 مليون دينار جزائري من ميزانية البلدية و الوالية يستفيد 
6000 دينار  بـ  تقدر  25600 عائلة معوزة كإعانة نقدية  أزيد من  منها 
التضامن  وزارة  متنحها  التي  املالية  اإلعانة  إلى  باإلضافة  هذا  جزائري، 
لهذه الفئة. ويف ذات اإلجتماع ، مت التطرق لوضعية قطاع التجارة بالوالية 
وعرض مختلف الهياكل التجارية املستغلة واملشاكل التي اعترضت عدم 
الرقابة   ، البلديات  مبختلف  املغطاة  التجارية  األسواق  بعض  استغالل 
االصطياف  وموسم  رمضان  لشهر  التحضيرية  اإلجراءات   ، اإلقتصادية 
2020، وكذا توفير املواد ذات االستهالك الواسع ال سيما مادة احلليب 
واخلبز. وشدد والي الوالية ، عبد القادر كلكال ، خالل االستماع إلى 
االعتماد على  املعنية على ضرورة  القطاعات  املقدمة من طرف  التقارير 
وضمان  املسجلة  املشاكل  على  للقضاء  محكمة  واستراتيجية  منهجية 
تقدمي خدمة عمومية ذات نوعية رفيعة للمواطن من طرف جميع املسؤولني 
احملليني بالوالية ، كما أكد أيضا على أهمية متابعة متوين السوق باملواد 
مخطط  ووضع  الفضيل  الشهر  خالل  الواسع  االستهالك  ذات  الغذائية 
تدخل صارم ملراقبة مختلف احملالت والسلع املعروضة حفاظا على صحة 

املستهلك.
ب. ز

منتخبون يطالبون بلقاءات دورية 
لحل مشاكل التنمية 

طالب بعض رؤساء املجالس البلدية بوالية جيجل، بتدارك أخطاء 
الفترات والعهدات السابقة للوالة، والشروع يف تنظيم لقاءات دورية جتمع 
املسؤول األول بالوالية واملنتخبني احملليني، وهذا بهدف معاجلة العراقيل 

التي تقف يف وجه النهوض بالتنمية احمللية.
ممثلي  جتاهل  يف  اإلستمرار  احلكمة  من  ليس  أنه  املتحدثون  وقال   
الشعب من منتخبني محليني وعدم اإلجتماع بهم بصفة دورية ملعاجلة 
مشاكل التنمية فيما أسموه بـ »مناطق الظل والظالم الدامس«. مؤكدين 
أنه من املؤسف القول أن املعضلة احلقيقية للتنمية تكمن يف غياب أي 
لقاء بني الوالي برؤساء البلديات ملدة تزيد عن السنتني، وهو ما خلق- 
حسبهم- »إنفصاال تاما بني الوالي والواقع فسح املجال للقيل والقال وكثرة 
السؤال«، وكانت النتيجة أن املواطن البسيط هو من ضريبة تعثر التنمية.
ب/ز

النعجة  قرية  سكان  اشتكى 
الصغيرة ببوالصوف من اهتراء شبكات 
الوالي  طالبوا  و  الصحي  الصرف 
بضرورة جتديدها وكذا ربط حوالي 120 
إلى  إضافة  املختلفة  بالشبكات  منزل 
انشغاالت تتعلق باجناز ملعب جواري  
بأنها  الوالي  أكد  والتي  ومستوصف 
املادية  اإلمكانات  إطار  يف  ستدرس 
تسجيلها  برمجة  او  إلنشائها  املتوفرة 

مستقبال.
لتفقد  ميدانية  خرجة  وخالل 

ومعاينة بعض املواقع واألحياء السكنية 
التي تعاني من نقائص ، وقف الوالي 
ربط  كمشروع  منها،  العديد  على 
حتصيص املنية املتكون من 727 حصة 
و  الصحي  الصرف  بقنوات  سكنية 
الطريق على مستوى مدخلني و الذي 
الوالي  استمع  كما   ، االجناز  قيد  هو 
جلملة من االنشغاالت املتعلقة بالربط 
بالشبكات املختلفة )ماء ,كهرباء وغاز 
التهيئة  و  التحصيص  من  لشطر   )
الوالي  السيد  اكد  اذ  الثاني  بالشطر 

انه سيتم التكفل بها ، كما عرج على 
على  يحتوي  الذي  الهضبة  حتصيص 
482 منزل من املنتظر ربطه بالكهرباء 
وكذلك اكمال اجناز الطريق إلى اجلزء 
عن  االول  املسؤول  وأكد   ، السفلي 
االشغال  أن  اجلزائر  الشرق  عاصمة 
بحي  الداخلية  الطرق  باجناز  اخلاصة 
املخيل ستنطلق قريبا بعد اتخاذ كافة 
املبلغ  وتخصيص  االدارية  االجرات 

الالزم الجنازها .
خديجة بن دالي

بلدية  مصالح  مؤخرا،  قامت 
والية  شرق  جنوب  الواقعة  غبالة 
التقنية،  املصالح  رفقة  جيجل، 
على  واملتابعة  الدراسات  مكتب 
عملية  من  الثالث  الشطر  انطالق 
دار  عجيسة-  غبالة-  طريق  تعبيد 
ضمن  يدخل  والذي  أحمد، 
التأهيلي للوالية املسير من  البرنامج 
الوالئي.  الشعبي  املجلس  طرف 

األشغال  تصل  أن   املرتقب  ومن 
انتظار  مشنوعة يف  منطقة  غاية  إلى 
تسجيل عمليات أخرى لبلوغ منطقة 
دار أحمد وبني أسامة وظهر القيقب 
على مسافة 4 كلم إضافة إلى ممر واد 
مصالح  –حسب  والذي  مشنوعة 
البلدية-سيكلف مبلغا ماليا معتبرا.
ب.نوارة

جيجل
استئناف عملية تعبيد طرقات بلدية 

غبالة  الجبلية

قسنطينة

مشاكل ونقائص األحياء تحت مجهر الوالي

قسنطينة ساسي  والية  والي  اكد  
افتتاح  خالل  احلفيظ،  عبد  أحمد 
اشغال اجللسة الثانية حول » السياحة 
مؤشرات«  و  مقومات  قسنطينة  يف 
اإلداري  باملجمع  املداوالت  قاعة  مبقر 
يعد  الذي  اللقاء  أهمية  على  للوالية 
و  السياحة  واقع  على  للتعرف  فرصة 
الذي  الدور  أهمية  إلى  مشيرا  أفاقها 
يجب أن يلعبه مهنيي القطاع يف خلق 
السبل الكفيلة باستغالل كل املكونات 
و الطاقات املتوفرة  ليكون قطاع السياحة 
قطاعا منتجا و موردا للمدخول املادي و 

خالقا ملناصب الشغل و دلك من خالل 
خلق منتوج سياحي يستقطب السياح 

املجلس  رئيس  ذكر  جهته  من 
موضوع  اختيار  ان  الوالئي  الشعبي 
اجلديدة  توجهات  يعكس  السياحة 
إطار  يف  للبالد  العليا  للسلطات 
االقتصاد البديل من خالل حتفيز النمو 
كمحرك  دورها  إلى  مشيرا  االقتصادي 
الوظائف  و  األنشطة  من  هائلة  لشبكة 
ذّكر  االجتماعية.كما  و  االقتصادية 
و  مقوماتها  و  قسنطينة  مدينة  بأهمية 
ما  الثقايف  بعدها  و  التاريخية  معاملها 

بامتياز  سياحية  وجهة  لتكون  يؤهلها 
طرف  من  نظم  اللقاء  ان  إلى  .يشار 
اللقاء  وعرف  الوالئي  الشعبي  املجلس 
تكرمي  مع  املداخالت  من  جملة  تقدمي 
يف  الفاعلني  و  املتدخلني  من  عدد 
مختصني  ومشاركة  السياحي  القطاع 
من  طلبة  و  السياحة  قطاع  مهنيي  و 
املعاهد املتخصصة يف املجال السياحي 
التراث  حول  معرض  تنظيم  مت  ،كما 
به  تزخر  الذي  السياحي  و  التقليدي 

والية قسنطينة  .
خديجة بن دالي

الوالي يأمر  بالنهوض بالقطاع السياحي

تعاني قريتا الحنبلي وبني يعقوب ببلدية ابن باديس بقسنطينة من جملة من المشاكل التي صعبت حياتهم اليومية و أثقلت 
كاهلهم في ظل غياب أدنى متطلبات الحياة الكريمة، منها شبكات الغاز و الكهرباء والماء وحتى طريق معبد.
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أصدرت مديرية النقل لوالية البليدة بيانا لفائدة متعاملي النقل، ألزمتهم من 
خالله بأخذ كل االحتياطات الوقائية الالزمة لتفادي تفشي فيروس كورونا. 

كما عادت املديرية للدعوة إلى تفادي االكتظاظ داخل احلافالت كإجراء وقائي 
ضد انتشار فيروس كورونا، وطالبت متعاملي النقل من أصحاب احلافالت وسيارات 

األجرة بتنظيف مركباتهم وتعقيمها واإلبالغ عن كل حالة مشتبه بها، وهو ما 
لوحظ مؤخرا، حيث أضحى أصحاب احلافالت يتجنبون نقل الكثير من األشخاص 

رغم أن القانون الذي مينع االكتظاظ داخل احلافالت ُسنَّ منذ مدة.

شهدت املدينة اجلديدة سيدي عبد اهلل، أول أمس، 
حادثا مأساويا متثل يف مقتل عاملني تابعني لشركة 
»كوسيدار« يف إحدى ورشات تركيب جدار إسمنتي 

تقع بجانب طريق رئيس. وخالل وجود »أخبار 
الوطن« يف مكان احلادث، وقفت على صعوبة املهمة 
التي أوكلت للمؤسسة، كون مشروع الطريق ُينجُز 

دون احترام املعايير، األمر الذي جعل التربة أسفله 
تنجرف ما استدعى بناَء ذلك اجلدار اإلسمنتي 

لتفادي انهيار الطريق، وهي األشغال التي قضى فيها 
العامالن نحبهما، يف انتظار فتح حتقيق يف ما يخّص 

إجناز املشروع دون احترام املعايير املعمول بها.

صنع قراُر الدولي اجلزائري اعتزاَل كرة القدم االحترافية الكثير من 
التساؤالت، خصوصا وأن الالعب محل اهتمام العديد من األندية 

التركية واخلليجية. هذا، وكشف مدافع »اخلضر« يف تصريح إعالمي 
أن قرار اعتزاله لم يكن خيارا بل حتمية، وسبب ذلك كون والدته 
ُتعاني من مشاكل صحية وكان عليه اتخاذ هذا القرار للبقاء إلى 

م خالل  جانبها قصد االعتناء بها. ُيذكر أن املدافع اجلزائري سيكرَّ
لقاء اخلضر املقبل أمام زميبابوي.

أطلقت العديُد من الفّعاليات حملًة تضامنية تهدف من ورائها الضغط 
على السلطات كي تفرج عن الشاعر رابح ظريف واملدير السابق 

ملديرية الثقافة باملسيلة؛ إذ دعا املتضامنون مع الّرجل لتنظيم وقفة 
مساندة له األحد املقبل أمام احملكمة االبتدائية. وتعود خلفية سجن 

رابح ظريف إلساءته إلى أحد رموز الثورة التحريرية عبان رمضان.

كثر احلديث، مؤخرا، وسط الطلبة 
اجلامعيني عن توقف حافالت نقل 

الطلبة التابعة لشركة رجل األعمال 
طحكوت املوجود رهن احلبس إثر 
تورطه يف قضايا فساد عن مزاولة 
نشاطها. وكثرت اإلشاعات حول 

هذا املوضوع وما سيسببه من مشاق 
للطلبة، فيما كشفت مصادرنا عن 

أن وزارة التعليم العالي والبحث 
العلمي ستصدر قرارا بوقف حافالت 

»طحكوت« من مزاولة نشاطها، 
وستفتح الباب أمام متعاملني آخرين 

يف قطاع النقل.

ُ الِعصابــــة مشاريـــع قــــــاتـلة 

مم! الّسيُرِعالُج الصَّ

 الَمصائــــــُب ال تأتــــي ُفــرادى!

..إّنها التعبئة! 

ُكورونــا 
فـــــي 
الَحافلـة!

 االعتزاُل تحت أقداِم األّمهات 
(

طوى الكاتب والشاعر علي مغازي مسافَة 65 كلم سيًرا على 
األقدام، ليطرح مشاكل قريته وانشغاالت الفالحني بها على 
والي بسكرة والوزير األول، مخاطبا اجلهات الرسمية بالقول 

إن خطوته جاءت عقب »منع باب مكتبكم املزخرف ذي الطبقة 
الغليظة من اجللد واإلسفنج صوت طرقات وأنني فالحيها«، 

حيث قرر الشاعر أن يوصل صوتهم نظر إلى حالتهم التي باتت 
مزرية للغاية، يف ظل عدم استجابة السلطات النشغاالتهم.
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وسط مخاوف من انتقالها للتجمعات السكانية

الجرذان تغزو مزارع وبساتين النخيل بالوادي
رشيد شويخ

 هذه الوضعية باتت  تشكل  تهديدا 
حقيقيا على إجمالي اإلنتاج الوطني من 
تعد  الوادي  والية  وأن  خاصة  التمور، 
إنتاج   بحجم  للتمور  وطني  منتج  اكبر 
سنوي يتجاوز املليون ونصف املليون طن 

من التمور.

 البلديات الجنوبية األكثر تضررا 
وأكدت يف هذا الصدد مجموعة من  
شمال  واليات  ،  أن  الوادي  فالحي 
البالد بصفة عامة و والية تبسة  بصفة 
القوارض  ،اذ  خاصة، هي مصدر هذه 
احململة  الشاحنات  عبر  للمنطقة  تصل 
من  فضالت  املشكلة  العضوية و  باملواد 
فالحو  يستعملها  حيوانية ،و التي 
املنطقة كسماد طبيعي ملزروعاتهم خاصة 
أشاروا  و   ، للبطاطا   الزراعية  الدورة  يف 
القوارض هي عبارة عن جرذان  أن هذه 
طويل  لها  ذيل  احلجم  كبيرة  سوداء 

اسمها العلمي  )ميريون  دوشون ( .
و أكد الفالحون  أن مزارع و بساتني 
 ، للوالية  اجلنوبية  البلديات  النخيل يف 
الظاهرة،. هذه  من  تضررا  األكثر  هي 

ثروة  اجلرذان  على  خطر  ويكمن 
بتخريب  طلع  تقوم  كونها  يف  النخيل 
يعرف  ما  أو  قلبها  كذا  و   النخلة 
املعروف  لدى  من  محليا »باجلمار«,  و 
متوت  مبجرد  أن  نخلة  املنطقة  فالحي 
القضاء على قلبها  أو ال تنتج غلتها  إذا 

ما  خرب طلعها  

 محاصيل أخرى  مهددة بالتلف
تخلفها  التي  األضرار  تقتصر  ال  و 
النخيل فقط بل  شملت   اجلرذان  على 
الزراعية  احملاصيل  باقي  كذلك  
محصول  أهم  تعد  التي  و  كالبطاطا ، 

تقوم  حيث   , املنطقة   تنتجه   زراعي  
بالشكل  والعبث  بتخريب   اجلرذان 
فرص  من  يقلل  مما  البطاطا,  اخلارجي 

تسويقها ، بأسعار مرضية للفالحني .
و حذر عدد من املهندسني الفالحني 
املصالح الفالحية وكذا املزارعني ، على  
الوطني  من  املستوى  و  احمللي  املستوى 
تفاقم هذه اخلطر و انتشاره  ليس يف  والية 
من   أن  اخلشية  بل   فحسب   الوادي 
واليات  باقي  إلى  اجلرذان  ميتد  خطر  
للتمور  كواحات   املنتجة  البالد  جنوب 
وبسكرة  وتقرت  ورقلة  والية  نخيل 
خطر  أن  كما  الوادي  ,  من   القريبة 
اجلرذان ال يقتصر على  القطاع الفالحي 
فقط ،بل أن خطرها  ميكن أن يصل إلى 
أسباب  لكونها  أحد   ، اإلنسان  صحة 

اإلصابة   مبرض الليشمانيا  اجللدي .

 السكان في خطر 
عدد  كشف  السياق،  هذا  ويف 
 1945 ماي   8 حي  من  سكان  من 
الشرقية  الشمالية  الضاحية  يف  والواقع 
عن  بعيدة  ،والغير  الوادي  مدينة  من 
مشاهدتهم  عن   ، النخيل  بساتني 
،وعبروا  احلي  جتوب  اجلرذان  من  لعدد 
عن تخوفهم من أن تهجم اجلرذان على 
على  حقيقا  خطرا  يشكل  مما  بيوتهم 

بشكل  الصغار  األطفال  وحياة  حياتهم 
انتشارها  يزيد من مخاوف  خاص ،ومما 
حسب عدد من املهتمني بهذا الشأن من 
خالل قنوات الصرف الصحي  املفتوحة 
يف عديد النقاط يف احلي املذكور ،خاصة 
الصرف  لقنوات  النهائي  املصب  وأن 

الصحي لوحظ فيه عدد من اجلرذان.

نداءات  استغاثة 
بالشأن  مطلعة   مصادر  دعت  .و 
الفالحي بوالية الوادي ،السلطات احمللية 
املعنية  إلى التدخل العاجل من خالل 
إقامة »حواجز  عبر  االستباقية   الوقاية 
الشماليني  املدخلني  صحية »على 
مع  احلدود  على  أسطيل  بلدية  للوالية  
على  قشة   بلدية  بن  و  بسكرة  والية  
الضيف  ملنع    تبسة   والية   حدود  
الوالية    إلى  الدخول  من  الظل  الثقيل 
باملواد  احململة  الشاحنات  رش  كذا   ،و 
العضوية من واليات الشمال  باملبيدات 
للقضاء على اجلرذان  وباقي احلشرات و 
العضوية.  املواد  يف  العالقة   الطفيليات  
ذات  فنصحتهم  للفالحني  بالنسبة  أما 
العضوية   املواد  معاجلة  بضرورة  املصادر  
اآلتية  الشاحنات   من  يشترونها  التي 
استعمالها   قبل  الشمال   واليات  من 

كسماد فالحي طبيعي.

الوادي

فضالت الدواجن تؤرق سكان 
البلديات  الفالحية

الريفية  وهي أكثر  الفالحية و  البلديات  يعاني االالف من سكان 
من نصف بلديات بوالية الوادي الثالثني ،  من ظاهرة انتشار الشاحنات 
الدواجن،و  فضالت   من  أساسا  ،املكونة  العضوية  باألسمدة  احملّملة 
مختلف  يف  تستعمل  ،والتي  الوطن  واليات  مختلف  من  القادمة 

املزروعات خاصة البطاطا .
وذكر بعض السكان املتضررين من انتشار الشاحنات املتخصصة يف 
بيع هذا النوع من السماد، خاصة  يف بلديات تغزوت ،ورماس، حاسي 
خليفة ،الرباح،الرقيبة وهي معروفة بإنتاجها الغزير من البطاطا وغيرها 
إلي  حتولت  يومياتهم  البلديات  أن  هذه  ،وأشار سكان  اخلضروات  من 
جحيم حقيقي جراء هذا املشكل ،ملا له من آثار صحية خطيرة عليهم 
وعلى ذويهم وباتت تشكل مصدر خطرً  على حياتهم، ال سيما وأن هذه 
املواد العضوية تنبعث منها روائح كريهة ،تصل إلى   املساكن ،خاصة 
وأن عدادا كبيرا من الشاحنات تتوقف يف وسط التجمعات السكانية، أو 
على جنبات املسالك الفالحية املؤدية للمزارع القريبة من القرى ومراكز 
البلديات،  مما يجعل املواطنون يستنشقون هذه الروائح  ،يحدث هذا يف 
الوقت الذي  تعد فيه فضالت الدواجن من أخطر ملوثات البيئة،بحسب 
احملسنات  على  يعتمد  غذائها  أغلب  الدواجن  أن  بحكم  بيطرية  تقارير 
الكيماوية، ويتعاظم خطر اإلصابة مبختلف األمراض اجللدية و التنفسية 

وأمراض احلساسية، خاصة على فئتي كبار السن واألطفال .
كما كشف العديد من  السكان املتضررين  على أن األسمدة العضوية 
باتت مالذا أمنا  تعيش فيه احلشرات الضارة والسامة ،كالعقارب وحتى 
األفاعي ، هذا اضافة إلى اجلرذان التي لم يكن سكان وادي يعرفونها 
من قبل ، إذ بينت التحقيقات أن مصدرها هو املواد العضوية القادمة من  
واليات الشمال خاصة تبسة وباتنة . لكن األخطر من هذا كله بنظر 
عدد من السكان، هو حتول بعضالفالحني، إلي جتار  بالتجزئة.لألسمدة 
الفالحية وأصبحت التجمعات السكانية حظائر لتجميع الفضالت. ما 

يجعل املخاطر أعظم ونسب اإلصابة باألمراض يف تزايد.
رشيد شويخ

ورقلة  

مشروع  لتعزيز شبكيتي
 الكهرباء والغاز

الطبيعي  والغاز  الكهرباء  لتعزيز شبكتي  عملية   141 يجري جتسيد 
عبر مختلف بلديات والية ورقلة. 

من بني هذه العمليات التي تتراوح نسب تقدم أشغالها من 20 إلى 
ومتوسطة  منخفضة  ومنطلقات  كهربائية  محوالت  إجناز  املائة،  يف   75
التوتر )أرضية وهوائية(، بهدف حتسني عملية التزود بالكهرباء والقضاء 
مثلما  الصيف،  فصل  خالل  السيما  للتيار،  املتكرر  االنقطاع  على 
االستثماري  املخطط  إطار  يف  األشغال  هذه  توضيحه.تندرج  جرى 
لسنة 2020، الهادف إلى تدعيم وتعزيز الشبكات الكهربائية والغازية 
بالوالية. يف السياق نفسه، مت تركيب 48 محوال كهربائيا من أصل 60 
محوال مبرمجا  سنة 2020، ليرتفع العدد اإلجمالي لهذه التجهيزات 
إلى 5.189 محوال، باإلضافة إلى إجناز 49 منطلقا كهربائيا منخفض 
التوتر )30 كيلو فولط(، حيث  التوتر، وخمسة منطلقات أخرى عالية 

بلغ عدد املنطلقات 138 منطلقا عبر الوالية.

تعاني بساتين النخيل في منطقة وادي سوف ومزارعها  من غزو جرذان الحقول لها  وأضحت الجرذان  تهدد مئات اآللف  
من  أشجار النخيل  في المنطقة،وهكتارات من مختلف المزروعات.

االجتماعي  الضمان  صندوق  شرع 
الضمان  »صندوق  األجراء  غير  للعمال 
املناطق  زيارة  يف  بسكرة،   « االجتماعي 
من  اخلدمات  تقريب  بهدف  املعزولة؛ 
تقدم  متنقلة  مكاتب  خالل  من  املواطن؛ 
من  عنهم  للتخفيف  للمواطنني  خدمات 
مدير  روانة  حسان  وحسب  التنقل.  معاناة 
وكالة صندوق الضمان االجتماعي بسكرة، 
اخلدمات  أفضل  تقدمي  على  التركيز  مت 
املعزولة،  البلديات  كل  عبر  للمواطنني 

مشيرا إلى أن مصاحله جتوب الوالية بسيارة 
إن  وقال  املطلوبة.  اخلدمات  على  حتتوي 
وتسليم  حتيني  املقدمة  اخلدمات  بني  من 
بطاقات الشفاء، واستخراج الوثائق املطلوبة 
كشهادة االنتساب أو عدمه، وجمع ملفات 
التقاعد،  منحة  شهادة  وتسليم  التقاعد 
عن  فضال  أمكن،  إذا  الطبي  والفحص 
واإلجابة  وحتصيلها  االشتراكات  دفع 
باإلضافة  االنشغاالت،  مختلف  عن 
تلك  دفع  بإلزامية  املواطنني  حتسيس  إلى 

التغطية  من  لالستفادة  االشتراكات 
اخلدمات  كل  أن  إلى  الفتا  االجتماعية، 
للمواطن  م  تقدَّ الصندوق  بها  يقوم  التي 
بعني املكان، وبأي منطقة معزولة. كما دعا 
الوكالة  منح  إلى  والبلديات  الدوائر  رؤساء 
ألن  الكهربائي؛  بالتيار  مزودا  الئقا  موقعا 
أجهزة اإلعالم اآللي تشتغل بتلك الطاقة، 
البرنامج األسبوعي  مشيرا إلى إعالن حول 

واملنطقة التي تتنقل إليها مصاحله.
رضوان محـمد

بسكرة 

صندوق الضمان االجتماعي يجوب المناطق المعزولة

بوالية  املائية  املوارد  قطاع  َتدّعم 
بسكرة بعدة مشاريع تتعلق بإجناز مناقب 
عدة  يف  السكان  لتزويد  الشرب  مياه 
بلديات وأحياء بعاصمة الوالية، تتضمن 
إطار  يف  آخر  و12  قطاعيا،  منقبا   17
بلعيد  وحسب  الداخلية.  وزارة  مشاريع 
املناقب  فإن  املائية،  املوارد  مزيركت مدير 
الشرب،  مبياه  السكان  لتزويد  موجهة 
مشيرا إلى برنامجني؛ األول يتعلق بإجناز 
مشروع  وهو  بسكرة،  بوالية  منقبا   17
الصفقات  جميع  وأُسندت  قطاعي، 
بعد  عملها  ستباشر  التي  للمقاوالت 

وأضاف  بالوالية.  الرقابة  مصالح  تأشيرة 
املدير أن 12 منقبا تدخل يف إطار مشاريع 
احمللية، ومتس  واجلماعات  الداخلية  وزارة 
املشاريع  وضع  مت  وقد  البلديات.  بعض 
إلى  الفتا  اإلجناز،  ومباشرة  التنفيذ  حيز 
عرفت  بسكرة  ملدينة  الغربية  املنطقة  أن 
تذبذبا يف توزيع مياه الشرب خالل صائفة 
املشاريع  هذه  ُبرمجت  وعليه   ،2019
بهذه  املواطن  وتزويد  املائية  املوارد  لتعبئة 
الصيف.  فصل  يف  خاصة  احليوية  املادة 
أما يف ما يتعلق بتوصيل مياه الشرب إلى 
املشروع  فإن  اجلديد،  احلضري  القطب 

سنتيم،  مليار   50 له  ُخصص  األول 
لتجسيد 4 مناقب، والتحويل على مسافة 
متر  آالف   5 بسعة  وإجناز خزان  16 كم، 
الثانية، يف إطار تقييم  مكعب. واملرحلة 
املشاريع مت حشد 50 مليار سنتيم، إلجناز 
وخزان  الضخ  مبركز  ربطها  مع  مناقب   6
أن  وأكد  معكب.  متر  آالف   5 بسعة 
االنتهاء من اإلجراءات اإلدارية القانونية 
القطب  لدعم  املشروع  مبباشرة  سيسمح 
احلضري اجلديد مبياه الشرب، والتجزئات 

املتواجدة بالقرب من طريق باتنة.
رضوان.محـمد

إنجاز عدة »مناقب« لمياه الشرب



تمنراست
التنمية غائبة بحي قطع الوادي العتيق

باجلملة  مشاكل   بتمنراست  العتيق  الوادي  قطع  حي  سكان  يعاني 
املؤدية  الطرقات  للتنمية احمللية  يف مقدمتها تدهور حالة  تام  مقابل غياب 
للحي التي جعلت السير بها أمرًا يكاد يكون مستحياًل  فضاًل عن انعدام 

اإلنارة العمومية وغياب األمن وأشياء أخرى .
. السكان وخالل حديثهم مع جريدة أخبار الوطن  أكدوا أن معاناتهم 
أجل  من  العراقيل  من  الكثير  يوميا  تصادفهم  فهم  يوم,  بعد  يوما  تتفاقم 
إيصال أصواتهم للمسؤولني احملليني، فهذا احلي الذي يعد من أكبر األحياء 
بينها  من  عدة  مشاكل  يف  يتخبطون  سكانه  لكن  متنراست،  والية  يف 
اهتراء الطرقات والتي تتحول مع تهاطل األمطار إلى برك وأوحال يصعب 
السير فيها وهذا يف ظل إقصاء حيهم من مشاريع التحسني احلضري وفق 
تصريحاتهم، ناهيك عن انعدام األرصفة فمتاعب سكان هذا احلي لم تنته 
بعد ،حيث عبر السكان ممن التقينا بهم ،عن تذمرهم وقلقهم الشديدين، 
بسبب الوضعية املزرية التي يعشونها بهذا احلي محملني يف نفس الوقت 
بسبب  القاذورات  تكاثر  مع  خصوصا  معاناتهم  مسؤولية  احمللية  السلطات 
إنعدام حاويات القمامة والتي تسبب حسبهم يف انتشار احلشرات الضارة 
كالبعوض الذي يحرم العائالت القاطنة بهذا احلي النوم صيفا أو حتى شتاء 
، وحسب ما أكد هؤالءالسكان أنهم تقدموا بعديد الشكاوي للمسؤولني 
عن املنطقة بضرورة التدخل وحتسيني ظروف مستوى معيشتهم إال أن هذا 
جمعية  عبرت  كما  املعنيني،  تخاذل  بسبب  مكانه  يراوح  بقي  املشكل 
احلي عن إستيائها عن عدم وجود أماكن الترفيه لألطفال والذي حسبهم 
التبغ يف سوق  مادة  لبيع  مكان  ليصبح  أستبدل  أنه  إال  إجنازه  مبرمج  كان 

الكاليتوس .
تساءل محدثونا  عن سبب توقف األشغال يف ملعب جواري معشوشب 
توقفت  إنذار  سابق  دون  لكن  فيه  بدأت  قد  األشغال  كانت  إصطناعيا 
وأضحى شباب احلي ميارسون هوايتهم يف الواد غير مبالني باحلجارة والغبار 
السلطات  هؤالء  يناشد  وبهذا  األخطار  من  للكثير  يعرضهم  الذي  الشئ 

الوالئية التدخل العاجل وانتشال حيهم من هذه الوضعية املزرية
كرزيكة أحمد

إليزي 
برنامج »استعجالي« لتأمين المنطقة 

من أخطار الفيضانات

أخطار  من  اليزي  والية  لتأمني  استعجاليا  برنامجا  وضع  مؤخرا   تقرر 
الفيضانات، حتسبا لوقوع اية كوارث طبعية مماثلة لتلك التي عايشتها املنطفة 

السنة املاضية.
نهاية  اخلارجية  وزارة  من  وفد  ل  امليدانية  الزيارة  عقب  جاء  البرنامج 
الفيضانات،  بأضرار  التكفل  عمليات  على  وقف  الذي  املاضي   االسبوع 
التي اجتاحت الوالية املنتدبة جانت بوالية إيليزي نهاية السنة املاضية.و 
املتكون من  مسؤولني مركزيني بوزارة الداخلية واجلماعات احمللية والتهيئة 
العمرانية يترأسه سعيد صامت، مفتش مركزي بذات الدائرة الوزارية حيث 
عاين  األشغال اخلاصة بالتكفل مبختلف الهياكل والبنى التحتية املتضررة 
لتأمني  »استعجالي«  برنامج  تسطير  تقرر  حيث  الفياضات،   تلك  جراء 

املنطقة من أخطار الفيضانات.
كما عاين الوفد  مدى تقدم أشغال إجناز  ثالثة )3( جسور عند مدخل 
مدينة جانت بكل من إيفري وجسر بني حيي أغوم وأجاهيل, وآخر نحو 

قرية إن أبربر، والتي أسندت مهمة إجنازها لشركة »كوسيدار«.
الرابط بني  املزدوج  الطريق  الوفد األشغال اجلارية على مستوى  وتفقد 

مدينة جانت ومطار »تيسكا« والطريق االجتنابي للمدينة.
ويف هذا الصدد أعطى والي والية إيليزي, مصطفى أغامير، تعليمات 
»صارمة« للمؤسسات املقاوالتية املكلفة باإلجناز بخصوص احترام مواعيد 
تسليم األشغال يف وقتها احملدد.يذكر أن الفيضانات التي شهدتها املنطقة 
التحتية  والبنى  باملنشآت  أضرارا جسيمة  خلفت  قد  املاضية  السنة  نهاية 
مبنطقة جانت, حيث مت إحصاء جميع األجزاء املتضررة من هذه التقلبات 

اجلوية للتكفل بها على املدى املتوسط والبعيد.
ق.م
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أخبار الجنوب

زاهية سعاد

قال املنسق الوالئي لهذه التنسيقية 
لـ«  تصريح  يف  يف  سرحاني  موالي 
برقية  املنظمة  رفعت  إن  الوطن«  أخبار 
عديدة  عقب  شكاوي   تبون  للرئيس 
االستثمار  عملية  جعل  ما  وهو  تلقتها 
الواحات  بعاصمة  السكن  قطاع  يف 
العشرات  اضطر  حيث  خطر  يف  ورقلة 
العقاريني ببلدية ورقلة إلى  املرقني  من 
االستَثمار  الى  والتوجه  االنسحاب 
و  سوف  كوادي  مجاورة  واليات  يف 
البيروقراطية  للعراقيل  وذلك  تقرت 
التي تعرضوا ببلدية ورقلة االم خاصة 
مشاريعهم   عطلت  منهم  العديد  وان 
املنطقية  غير  التحفظات  كبعض 
لبلدية  التقنية  املصالح  تتعمد  التي 
مللفات  املرقني  دفع  عند  فرضه  ورقلة 
اجراء  انه  علما  املطابقة  على  احلصول 
شكلي ال غير وهو ما عرقل العديد من 
تعرف  التي  بورقلة  السكنية  البرامج 
من  السكنات  تسليم  يف  كبيرا  تأخرا 
الصيغ حيث تشهد احلصص  مختلف 

 2014 و   2013 لسنوات  السكنية 
تأخرا يف التسليم وكلها بسبب عراقيل 

البيروقراطية بورقلة.
ورقلة  اجلنوب  عاصمة  ان  يذكر   
عدم  مردها  خانقة  اسكن  أزمة  تشهد 
ذلك  وكل  آجالها  تسليم احلصص يف 
بسبب متاطل بعض الهيئات واملصالح 
املطابقة  رخص  منح  يف  التقنية 
التسليم  محاضر  على  التأشير  أو 
اغلبها  وحجج  ألسباب  للسكنات 
واليات  منسق  أجبر  ما  وهو  مصطنعة 

لأليادي  الوطنية  للمنظمة  اجلنوب 
اخلضراء يرفع برقية استعجالية للرئيس 
اسماه  ما  عن  اللثام  إلماطة  تبون 
وبجهود  السكنية  باحلصص  التالعب 
االستثناء  حققوا  الذين  املرقني  بعض 
يستلموا  ولم  السكنات  سلموا  حيث 
محاضر املطابقة منذ 4 و 5 سنوات من 
بحي  ترقوي  50 سكن  الزمن كحصة 
السكنات  أصحاب  يستفد  لم  والتي 
منها رغم جاهزيتها منذ عدة سنوات.

منظمة األيادي البيضاء بورقلةتستغيث  رئيس الجمهورية

العراقيل البيروقراطية تكبح  
االستثمار في المشاريع السكنية

تشهد المشاريع االستثمارية في قطاع السكن بوالية ورقلة العديد من العراقيل البيروقراطية التي تسببت في تعطيل 
إنجاز مشاريع السكن بالوالية بحسب  منظمة األيادي البيضاء  التي ناشدت رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون التدخل 

إليفاد لجنة تحقيق عاجاًل .

شدد وزير املوارد املائية على ضرورة 
تدعني التموين باملياه الصاحلة للشرب 
 ، متنراست  بوالية  نوعيتها  حتسني  و 
على  املياه  توزيع  تعميم  على  مؤكدا 
كل البلديات و تقليص نسبة امللوحة 
وأوضح  السكان  منها  يشتك  التي 
الوزير لدى معاينته محطة مراقبة املياه 
الواقعة مبدخل مدينة متنراست  نهاية 
التي  الزيارة  االسبوع املاضي  يف إطار 

اجلنوب  من  الوالية  هذه  إلى  فيها  شرع 
الكبير أن »جهود قطاع املوارد املائية ترتكز 
خدمات  تدعيم  على  احلالي  الوقت  يف 
وحتسني  للشرب  الصاحلة  باملياه  التموين 

نوعيتها لفائدة ساكنة املنطقة''.
يف  يرافقه  الذي  بيراكي  السيد  وأشار 
هذه الزيارة الوزير املنتدب املكلف بالفالحة 
أنه »يتم  الصحراوية واجلبلية فؤاد شحات 
املياه  توزيع  لتعميم  أكبر  وبجهود  العمل 

هذه  بلديات  كافة  عبر  للشرب  الصاحلة 
لنسبة  أفضل  وبشكل  وتقليص  الوالية 
الساكنة'',  منها  يشتكي  التي  املياه  ملوحة 
املوجهة  املياه  أن  ذاته  الوقت  يف  مؤكدا 
املعمول  املعايير  كافة  على  تتوفر  للمواطن 

بها وطنيا ودوليا.
ويف هذا اجلانب أعطى الوزير تعليمات 
إلى إطارات وحدة مؤسسة اجلزائرية للمياه 
الصاحلة  املياه  توزيع  عملية  توسيع  لضمان 

الوالية,  بلديات  كافة  عبر  للشرب 
حاليا  تضمن  املؤسسة  أن  علما 
لفائدة  احليوية  املادة  بهذه  التموين 
خمس بلديات من بني 10 بلديات.

املؤسسة  ستشرع  الصدد  هذا  ويف 
عملية  يف  القادمني  الشهرين  خالل 
لفائدة  للشرب  الصاحلة  املياه  توزيع 
)عني  الزوى  فقارة  بلديتي  سكان 

صالح( وعني أمقل )متنراست(.
القطاع لدى اطالعه على  وزير  وحث 
خلزان  احملاذية  املائية  املنشأة  ذات  نشاط 
مكعب(  متر  ألف   50( النهائي  التجميع 
باليقظة  التحلي  ضرورة  على  التقنيني 
واحلرص على جودة املياه املوزعة و العمل 
على ضمان املراقبة امليكروبيولوجية بشكل 

دائم.
رضوان.م

تمنراست
تدعيم التموين بالمياه الصالحة للشرب وتحسين نوعيتها

املاضي   السابوع  نهاية  استأنفت  
 « بوعمامة  مبطار«الشيخ  اجلوية  الرحالت 
ملشرية )والية النعامة وقد برمجت شركتا 
اخلطوط اجلوية اجلزائرية وطاسيلي للطيران 
أربع رحالت يف األسبوع على مستوى هذا 
تسع  لنحو  به  النشاط  توقف  بعد  املطار، 
جوية  رحالت  ثالث  وبرمجت  سنوات. 
بني مطار هواري بومدين باجلزائر العاصمة 
السبت  أيام  وإيابا  ذهابا  مشرية  ومطار 
رحلة  إلى  إضافة  واألربعاء،  واألحد 
السانية  مطار  وإلى  من  األحد  يوم  رابعة 

زيادة  إمكانية  بوهران مع  بلة«  »أحمد بن 
الطلب،  حسب  وذلك  الرحالت  عدد 
املصدر . ومن جهتها، وفرت  وفق نفس 
مؤسسة تسيير مصالح مطارات وهران كافة 
اجلوية  الرحالت  لتنظيم  املالئمة  الظروف 
مبطار مشرية وضمان راحة املسافرين, كما 
ببهو  للصحافة  مسافرون  إليه.وثمن  أشير 
قاعة املطار استئناف الرحالت اجلوية على 
التفكير يف  مقترحني  املنشأة  هذه  مستوى 
باجتاه  وخصوصا  أخرى  رحالت  برمجة 
وهو  بقسنطينة  بوضياف«  »محمد  مطار 

برا  التنقل  عناء  تفادي  من  سيمكن  ما 
ملسافات طويلة من أجل السفر إلى مناطق 
أشارت  جهتها،  ومن  الوطن.  شمال 
النعامة  بوالية  والسكان  الصحة  مديرية 
مستوى  على  لليقظة  فرقة  تعيني  إلى 
يف  وذلك  مبشرية   « بوعمامة  مطار«الشيخ 
إطار اإلجراءات الوقائية الالزمة للتصدي 
لفيروس كورونا التي اتخذتها وزارة الصحة 

والسكان وإصالح.
ق.م

النعامة
استئناف الرحالت الجوية بمطار مشرية
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مشاريع التنمية في خبر كان 

سكان »عوف« بمعسكر يعيشون حياة  البداوة

بهيجة بلعالم 

التفاتة  عوف  دائرة  سكان  ينتظر 
التي  انشغاالتهم،  جل  إلى  املسؤولني 
طالت دون أن تعرف حلوال، على غرار 
أزمة السكن التي الزمت املتضررين منذ 
التي  والطرقات  االستعماري،  العهد 
إلى  باإلضافة  واإلهمال  التسيب  طالها 
الصحة  قطاع  املشاريع,  التسيير يف  سوء 
البناء  يف  املنعدمة  الكهربائية  اإلنارة  و 

الريفي  دون حترك مصالح البلدية.

  عائالت تقطن بنايات الموت 
بشارع  القاطنة   العائالت  كشفت 
 « القادر  عبد  »درمي  و  محمد«  »رفاس 
يف تصريح لـ »اخبار الوطن »أنها مهددة 
بلغت  بعدما  األنقاض  حتت  باملوت 
سكناتهم درجات متقدمة من التدهور، 
جدران  بني  العيش  قساوة  يتجرعون 
االستعماري،  العهد  الى  تعود  هشة 
وحتت أسقف توشك على السقوط فوق 
الى  باالضافة  حلظة،  أية  يف  رؤوسهم 
بنايات  و  فيه   يتخبطون  الذي  الضيق 

اخرى ال تصلح حتى للعيش  .
التي  والشقاء  البؤس  حياة  هي 
االستقالل،  منذ  جد  عن  أبا  الزمتهم 
باتت حياتهم ال تعنيهم بقدر ما يعنيهم 
القاهر  الواقع  ظل  يف  أوالدهم  مستقبل 
أوضاعهم  وأن  بحياتهم،  يتربص  الذي 
بعد  الشتاء  فصل  قدوم  مع  تأزما  زادت 
بسبب  منازلهم  الى  السيول  تسرب 
التي  أسقفهم  على  املرسومة  التشققات 
حول  ما  اخلوف،  على  تبعث  باتت 
ملبيت  تصلح  ال  أكواخ  الى  بيوتهم 
والرطوبة  القارص  البرد  فيها،  البشر 
متعرضني  جحيم  الى  أيامهم  حوال 
التنفسية  باألمراض  االصابة  خطر  الى 

املستعصية.
لكن  امل ترحيلهم  على  ويعيشيون 
يومنا  الى  هي  كما  وضعيتهم  تزال  ال 

هذا.

 رسائل منسية 
هذه  عند  السكان  يستسلم  ولم 
رفع  واصلوا  أنهم  أبرزوا  بل  النقطة 
شكاويهم وكتابة نداءاتهم واستغاثاتهم 
البلدية  مستوى  على  سواء  للمسؤولني 
قطعوا  مرة   آخر  وكانت  الدائرة،  أو 
االخيرة. زيارته  بعد  للوالي  الطريق 

الرد  بالتفاتة  يحلمون  الزالوا  أنهم  غير 
معلق  ترحيلهم  حلم  بات  بعدما  عليها 
عن  تساءلوا  فيما  معروف،  غير  الجل 
من  والنظروالتحقق  تهميشهم   سبب 
البؤس  حياة  من  وانتشالهم  وضعيتهم 

بترحيلهم لسكنات الئقة.

إقامة الجبرية 
هو  آخر،  مبشكل  مشكل  معاجلة 
قمة  يف  وهو  املواطنني  أحد  تصريح 
سخطه من الوضعية الكارثية التي آلت 
اليها الطرقات بسبب أشغال إعادة تهيئة 
الى  وحتولها  الطرقات  اهتراء  و  الطرقات 
تساقط  املائية عند  والبرك  للحفر  مسرح 
يف  بلديتهم  طال  األمطار، فاهمال  

بخصوص إعادة التهيئة والتجهيز.

 الصحة مريضة 
على  السكان  أّكد  جهتهم،  من 
ضرورة توفير اطباء متخصصني وممرضات 
اهل  من  توظيف  و  النهار  يف  خاصة 
العمل  عن  عزفو  البعض   الن  املنطقة 
لبعد املنطقة   وعزلتها وعدم توفر النقل 
خاصة ملا يتاخر الوقت ,  تصليح سيارة 
االسعاف  الن واحدة ال تكفيهم للتنقل 
كانت  ما  حالة  يف  املجاوزة  للواليات 
الى تذمر  ,باالضافة  احلالة حرجة جدا 
املمرضيني بنقص الكهرباء مما يؤدي الى 
الطبية  االالت  ومختلف  االشعة  توقف 
ومنها ما ادى الى احتراقها ، وفتح دار 
ألبناء  الترفيه  توفير  أجل  من  للشباب 
املناطق، كون هذه املناطق ال تتوفر على 

يف  اجللوس  وانهكهم  للترفيه   فضاءات 
املقاهي لساعات طويلة, كما طالبوا بفتح 
املهني  التكوين  و  املدنية  للحماية  مركز 

بصفتها دائرة كبيرة.

 الكهربا  حلم السكان
كما صرح املواطنني الذين استفادو 
 20 واملقدرعددهم  الريفي  الدعم  من 
الريفية   الكهرباء  شبكة  بتوفير  عائلة  
املديرية  راسلوا  بأنهم  السكان  أكد  كما 
برمجتهم  أجل  من  املعنية  والبلدية 
التي  احليوية  املادة  بهذه  لتزويدهم 
التي  بساتينهم  سقي  يف  يستغلونها 
الذين  التالميذ   منها،ومشكلة  يقتاتون 
يعانون األمّرين خالل مراجعة الدروس، 
كإجراء  اضطروا  أنهم  السكان  وأكد 
مؤقت وأمام غياب الكهرباء وعدم وجود 
حلول رسمية يف األفق، إلى االستنجاد 
باحملوالت او الطريقة التقليدية كالشموع 
و “التي أنارت لهم املنازل رغم املصاريف 
البنزين  جلب  يف  تصرف  التي  الباهظة 
أو مدفأة قارورات الغاز، التي هي أيضا 
اظطر  ومما   , محدقا  خطرا  أصبحت 
اقاربهم   البعض الى بقاء اوالدهم عند 
السلطات  من  الدراسة،وطالبوا  بغرض 
وهو  بالشبكة،  ربطهم  ضرورة  احمللية 
السلطات  سكوت  تترجمه  الذي  األمر 
احمللية  يف برمجة املشروع أو حتى ‘اعطاء 
تفسيرات حول املوضوع  راجني  العمل 
على هذا االنشغال مع املديرية املختصة 
أقرب  يف  بالكهرباء  تزويدهم  أجل  من 

وقت.

ما يزال سكان دائرة عوف بوالية معسكر يتخبطون في مشاكل أرهقت كاهلهم  ما جعلهم يطالبون السلطات المعنية 
بالتدخل عاجاًل لتحسين أوضاعهم المعيشية.

كشف والي والية البليدة كمال 
البرنامج  استكمال  إطار  يف  نويصر  
واألحياء  الظل  مناطق  لربط  املسطر 
الغاز   بشبكة  مهمشة  كانت  التي 
بقيمة  ماليا  غالفا  تخصيص  عن 
260 مليار سنتيم ، وعمليات الربط  
مع   ،  2020 نهاية سنة  مع  تنتهي 
من  أخرى  مالية  أغلفة  تخصيص 

أجل الربط بشبكة الكهرباء .
أول  قادته  التي  الزيارة  وأثناء 
ببلدية  املعزولة  املناطق  إلى  أمس 
بالتصرف   األمر  أعطي  بوفاريك، 
من  باملشروع  املكلف  للمقاول 

سعيداني  معمر  مركز  ربط  أجل 
اعتراض  تسجيل  بعد  بالغاز،  
أمر  بوعقاب  ومبركز   ، املشروع  على 
عميلة  يف  باإلسراع  املقاول  الوالي  
تزفيت الطريق من أجل القضاء على 
مشكل االزدحام املروري، قبل إجناز 
كما   ، واألرصفة  اإلنارة  مشروعي 
األحواش  سكان  الولي  السيد  وعد 
عند االستماع النشغاالتهم  بتسوية 
عقود امللكية لسكناتهم  وفق القانون 
االقتطاع  األمر طلب  اقتضى  وإن   ،
األوعية  كون  حالة  يف  الوزارة  من 
السكنات  فوقها  املوجودة  العقارية 

تابعة لألراضي الفالحية ، وبوسط 
الوالي  السيد  ألح  بوفاريك  مدينة 
على املقاول املكلف باجناز شطر من 
مشروع تهيئة قنوات الصرف الصحي 
يف  باإلسراع  الدين  محي  بشارع 
اقتضي  إن  ليال  والعمل  األشغال 
و  األشغال  إنهاء  أجل  من  األمر 
وعاين   ، الطريق  بتزفيت  السماح 
التنموية  املشاريع  من  العديد  الولي 
النقل  محطة  مثل  والهامة   احليوية 
بريان ومشروع  الرياضي يف  واملركب 

100 مسكن اجتماعي مدعم.
أيوب ن تامون

البليدة

260 مليار سنتيم لربط السكنات بشبكةالغاز

الشلف
فوضى بمصلحة األمومة في مستشفى 

»اإلخوة خليف« 
بالشرفة  خليف  االخوة  مبستشفى  والطفولة  االمومة  مصلحة  تشهد 
بالشلف حالة من االكتظاظ والضغط اليومي املتزايد نتيجة للتوافد الكبير 
للنساء احلوامل على هذا املستشفى الذي مت حتويله مؤخرا للتكفل باألمومة 
الى  بالنظر  واعتباره مستشفى متخصصا يف هذا اجلانب   والطفولة فقط 

افتقاد الوالية الى مصالح متخصصة بأمراض النساء والتوليد.
تعرف ذات املصلحة ضغطا كبيرا ننتجه لقلة عدد املؤطرين املتخصصني 
من قابالت واطباء يف طب النساء والتوليد وكذا اطباء االطفال االمر الذي 
من  بكثير  وادى  املصلحة  على  املشرف  الطبي  الطاقم  مهام  من  صعب 
احلاالت الى تشنجات بني املرضى الوافدين وكذا الطاقم الطبي الذي لم 
يعد قادرا على االستجابة لكافة الوافدين عليه من شتى مناطق الوالية 

وحتى الواليات املجاورة كغليزان وعني الدفلى .
ويضطر الطاقم العامل باملستشفى التكفل فقط باحلاالت الطارئة يف 
احلدود القصوى على اعتبار عدد االسرة والذي ال يتالءم مع عدد املرضى 
الوافدين على املصلحة حيث غالبية احلاالت الوافدة-حسب مصدر من 
ذات املستشفى-حاالت استشارة وال تتطلب املكوث باملستشفى حيث 
ان اطباء املستشفى يشكون من عدم توجيه اطباء املراكز الصحية القادمني 
الى  املريضة  بتوجيه  مكتفني  الصحيحة  الوجهة  املرضى   هؤالء  منها 
مستشفى االخوة خليف إذا املرأة حامل دون اعتبار لوضعها الصحي والذي 
ميكن ان يتطلب استشارة طبية فقط دون توجيه نحو العيادة املتخصصة.

وتشكو إدارة املستشفى من عدم كفاية الطاقم الطبي املمثل يف اطباء 
أخصائيني يف امراض النساء والتوليد قابالت ، وكذا اطباء أطفال. رغم 
أضافت  كما  مالية  ،06مناصب   2019 عام  فتحت  املستشفى  إدارة  ان 
09 مناصب مالية اخرى يف نفس التخصص لكن لم يلتحق اي طبيب 

مختص باملستشفى العتبارات
اطباء   05 على  الوالية  عموم  عبر  الصحي  القطاع  يتوفر  لإلشارة، 
متخصصني يف طب امراض النساء والتوليد ،حيث يفضل غالبية هؤالء 

االطباء االخصائيني التوجه نحو القطاع اخلاص.
طه االمني

انجاز مشروع ازدواجية الطريق 
الوطني رقم 04  

تعكف مصالح مديرية األشغال العمومية لوالية الشلف على اإلسراع 
يف  اشغال اجناز ازدواجية الطريق الوطني رقم 04 الذي يصل غرب اجلزائر 
بشرقها على محور  والية الشلف والذي ميتد ألكثر من 20 كيلومتر ،هذا 
احملور احليوي بالنسبة حلركة املرور ،يعرف الكثير من النقاط السوداء والتي 
غالبا ما تسببت يف حوادث مرور مميتة اخرها احلادث املروري الذي اودى 

بحياة 05 اشخاص  باملدخل الشرقي ملدينة وادي سلي قبل شهرين.
على  مماثل  اشهر مشروع   06 منذ  اطلقت  قد  املصالح  ذالت  وكانت 
نفس احملور وميتد من بلدية وادي الفضة الى ام الدروع شرق مدينة الشلف 
على مسافة 09كيلومتر والذي فاقت االشغال بها ال%70 حيث اوكلت 
اشغال االجناز الى مقاولتني متخصصتني يف املجال. ليبقى الشطر الثاني 
واملمتد من املخرج الغربي لدينة الشلف حتى مدخل مدينة وادي سلي 
انطلقت  كيلومتر،والذي   11 مسافة  على  الصناعية  املنطقة  على  مرورا 
اعتبار  على  متسارعة  بوتيرة  تسير  وهي  شهر  من  اكثر  منذ  به  االشغال 
وجود مقاولتني باشرتا  االشغال يف فترة متزامنة وهوما سيمكن يف حال 
السوداء على  النقاط  الكثير من  رفع  القانونية من  استكماله يف اآلجال 
هذا احملور احليوي ويضمن سيولة حركة املرور الذي يعرفه هذا املسار الذي 
كبير  تدفقا  يوميا  يشهد  حيث  الشلف  والية  عبر  بالشرق  الغرب  يصل 

للمركبات والسيارات.
 طه االمني 
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الوطنية  البطولة  اليوم األول منافسات  وصرح دايخي على هامش 
»خضعت  بقاعة حرشة حسان  اجلارية  وكبريات(  )اكابر  دو  للكاراتي 
فرجاوي  األستاذ  طرف  من  اجلزائر  إلى  عودتي  مبجرد  جراحية  لعملية 
جراح الفك والوجه والرقبة مبستشفى مصطفى باشا. فترة النقاهة متر يف 
اآلجال احملددة، عضلة الوجه تعود إلى طبيعتها. أمتنى العودة إلى أجواء 

التدريبات يف غضون شهر على أقصى تقدير«.
ورقة  اقتطاع  أجل  من  السباق  يف  دائما  اجلزائري  البطل  ويتواجد 
التأهل إلى اوملبياد 2020، وهو متفائل لتشريف اجلزائر يف موعد طوكيو.
برنامج  أخلطت  التي  اإلصابة  هذه  من  الرغم  »على  وأضاف 

نشاطي، أنا متفائل يف اقتطاع تأشيرة التأهل ألوملبياد  طوكيو، يف انتظار 
الضوء األخضر من طرف طبيبي سأواصل التدريبات. اوملبياد  طوكيو 
برنامج  مرة،  ألول  دو  الكاراتي  رياضة  دخول  مع  خاص  معنى  لها 
املنافسات االوملبية.« واستطرد قائال »أمتنى أن أكون يف املستوى وأضمن 

تأهل تاريخي للجزائر.«
 24 املرتبة  حاليا  يحتل  -الذي  يشارك  دايخي  أن  املرتقب  ومن 
عامليا-  يف الدورة التأهيلية لألوملبياد، املقررة من 8 إلى 10 ماي املقبل 

بباريس بفرنسا، حيث  يتأهل الثالث األوائل يف كل فئة.
القسم الرياضي

رغم إصابته في الوجه، المصارع دايخي يؤكد: 

»أنا متفائل في اقتطاع تأشيرة 
التأهل ألولمبياد  طوكيو«

التجمع الوطني العسكري الحادي عشر أللعاب القوى لإلناث

 سيطرة عناصر قيادة القوات البحرية 
على المنافسة

سيطرت عداءات قيادة القوات البحرية على منافسات التجمع الوطني العسكري 
احلادي عشر أللعاب القوى لإلناث، الذي احتضنه اول أمس، مركز جتمع وحتضير الفرق 
الرياضية العسكرية الشهيد مسعود بوجريو بنب عكنون بالعاصمة، مبناسبة اليوم العاملي 

للمرأة.
 200 اختصاصات سباق  البحرية جلية يف  القوات  قيادة  وكانت سيطرة عداءات 
بينما  مرات،  اربع  200  متر  التتابع  وسباق  متر   800 سباق  متر،   400 سباق  متر، 
خطفت قيادة الدرك الوطني لقب سباق 60 متر، يف الوقت الذي عادت فيه املرتبة األولى 

يف مسابقة رمي اجللة للناحية العسكرية األولى.
البحرية،  القوات  عداءة  قيادة  عبرت  متر،   200 سباق  بلقب  تتويجها  وعقب 
عونالي كرمية عن سعادتها بهذه النتيجة حيث قالت ''الحظت أن املستوى الفني لهذه 
هذا املوعد يف منحنى تصاعدي كل موسم. الشيء الوحيد الذي أمتناه اليوم هو تكوين 
فريق وطني عسكري نسوي أللعاب القوى كي تتسنى لنا الفرصة للمشاركة وتشريف 

الراية الوطنية يف مختلف احملافل الدولية''.
بسباقات  فازت  أن  بعد  سعادتها  بوغازي  زميلتها  حليمة  تخف  لم  جانها،  ومن 
البحرية،  القوات  قيادة  يف  زميالتها  رفقة  التتابع  سباق  وكذلك  متر   800 متر،   400
حيث أكدت أنها راضية عن نتائجها يف املنافسة التي تبقى مشرفة كما شكرت القيادة 

العسكرية على تنظيم مثل هذه التظاهرات.
أما لقب سباق 60 متر، فقد عاد للعداءة سناء عجال من قيادة الدرك الوطني والتي 
يكن سهال ألن  لم  الذي  التتويج  هذا  على  أوال  اهلل  ''احلمد  تتويجها:  عقب  صرحت 
املستوى الفني كان جيدا مقارنة بالسنوات املاضية. هذا اللقب جاء بعد املجهودات التي 

قمنا بها منذ بداية املوسم الرياضي''.
ويف مسابقة رمي اجللة، حتصلت العداءة سارة بلعيد من الناحية العسكرية األولى 
على املرتبة األولى  ألتي  صرحت بعد الفوز '' املنافسة كانت قوية فنيا مقارنة باملواسم 
الفارطة واملستوى يبقى يف حتسن مستمر. اآلن أمتنى املشاركة يف املنافات  القارية والعاملية 

القادمة إن شاء اهلل''.
هذا  اعتبرت  والتي  مراح  بنيدة  السابقة  األوملبية  البطلة  املوعد حضور  هذا  وشهد 

املوعد شرفا كبيرا للرياضة العسكرية.
وقالت مراح ''لقد ال حضت وجود مستوى ال بأس به وتنافس بني العداءات بشكل 
كبير وقوي ولكن بصراحة ال ميكننا مقارنته باملدني. أمتنى أن يتم تكوين فريق وطني 

عسكري نسوي كي يتم رفع املستوى واملشاركة يف احملافل العاملية مثل عند الرجال'' 
بدائرة  العسكرية  الرياضات  مصلحة  رئيس  العميد  قال  االفتتاح،  كلمة  ويف 
االستعمال والتحضير ألركان اجليش الوطني الشعبي، عمر قريش: ''مبناسبة تنظيم هذا 
التجمع الوطني العسكري، احتفاال باليوم العاملي للمرأة  املصادف للثامن من مارس من 
كل سنة، يسعدني ويشرفني أن أتقدم بعبارات التقدير والعرفان إلى كل نساء اجلزائر 
اجليش  دورها يف صفوف  بذلك  مثمنني  العسكرية،  املرأة  بالذكر  ونخص  عامة  بصفة 

الوطني الشعبي يف البناء والدفاع عن الوطن''.
الشعبي  الوطني  للجيش  العليا  القيادة  من  وبدعم  العسكرية  الرياضة  ''إن  مضيفا 
ترتكز يف منطلقاتها على حشد الطاقات البشرية املوجودة دون متييز، وتعمل على تفعيل 
دور املرأة وحتسني مستواها من خالل التدريبات واملنافسات وفتح املجال أمامها إلثبات 
مفخرة  تعد  والتي  حققتها  التي  والنجاحات  النتائج  ذلك  على  دليل  وخير  دورها، 
املثالية  الرياضية  بالروح  التحلي  إلى  املتنافسات  أدعو جميع  كما  وللجزائر.  للرياضات 
وأمتنى أن يتوج هذا التجمع الرياضي بالنجاح التام، مبا يخدم الرياضة النسوية العسكرية 

خاصة والرياضة الوطنية عامة''. وشهد هذا املوعد مشاركة 186 عداءة من 24 فريقا.

كأس إفريقيا لألندية الفائزة بالكؤوس لكرة اليد
 تأجيل المنافسة المقررة بالجزائر

)رجال(،  اليد  لكرة  بالكؤوس  الفائزة  لألندية  افريقيا  لكأس  ال36  الطبعة  أُجلت 
املقررة يف مطلع افريل املقبل باجلزائر، إلى تاريخ الحق، بسبب  فيروس كورونا، حسبما 

أعلنته الكونفدرالية الفريقية للعبة.
وأوضح بيان الهيئة االفريقية »قصد الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا والتقليص 
من احتماالت العدوى بني الرياضيني، تعلن الكونفدرالية االفريقية  لكرة اليد، تأجيل 
إلى تاريخ الحق، منافسات الطبعة ال27، للكأس االفريقية املمتازة  لألندية والطبعة 
ال36 كأس افريقيا لألندية الفائزة بالكؤوس لكرة اليد، املقررتني مطلع افريل باجلزائر.«

وأشار نفس املصدر الى ان  الكونفدرالية االفريقية للكرة الصغيرة ، ستحدد مواعيد 
وتواريخ املنافسة بالتنسيق مع االحتادية اجلزائرية لالختصاص.

وكان من املقرر ان جتمع مباراة الكاس اإلفريقية املمتازة لألندية - والذي ميثل الفائز فيها 
قارة افريقيا يف الطبعة املقبلة لكأس العالم لألندية يف العربية السعودية-  الزمالك  املصري 

والنجم الساحلي التونسي.
البطولة  لقب  املاضي  اكتوبر   13 يف  األخضر(  )الرأس  ببرايا  الزمالك  نادي  وأحرز 
اإلضايف  الوقت  بعد  املصري،  سبورتينغ  نادي  مواطنه  حساب  على  لألندية  االفريقية 
)-33 31(، بينما توج النجم  الساحلي التونسي يف افريل 2019 بكأس افريقيا لألندية 
 28-( املصري  االهلي  النادي  على  حساب  )املغرب(،  وجدة  مبدينة  بالكؤوس  الفائزة 

.)24

البطولة الوطنية للكاراتي دو  

انطالق المنافسات بمشاركة ما يقارب 600 مصارع
حسان  حرشة  بقاعة  أمس  اول  انطلقت 
بالعاصمة، منافسات البطولة الوطنية للكاراتي 
مصارع   595 مبشاركة  وكبريات(،  )اكابر  دو 

ميثلون 232 ناديا تابعا ل35 لرابطة  والئية.
املخصصة  االول  اليوم  منافسات  ومتيزت 
)رجال  فردي  وكاتا  كوميتي  للتصفيات 
منهم  املرشحني،  معظم  بتأهل  وسيدات( 
هذا  حاضرين  خالل  كانوا  الذين  الدوليني 

املوعد الرياضي.
 - االوزان:  يف  الوطنية  املسابقة  وجترى 
50 كلغ، 55- كلغ، 61- كلغ، 68- كلغ ) 
كوميتي( عند السيدات. و- 60 كلغ، 67- 
لدى  كلغ  و84+  كلغ   84  -  ،  75  - كلغ، 

الرجال.
للكاراتي  اجلزائرية  االحتادية  رئيس  ونوه 
الذي  اجليد  بالتنظيم  مسدوي،  سليمان  دو 
تعتبر  املنافسات  التي  من  االول  مّيز  اليوم 

مهمة جدا على الصعيد الوطني.
وصرح مسدوي، »الكاراتي دو اجلزائري 
ميداليات  ب6  ترجمها،  ذهبية  مبرحلة  مير 

االخيرة  ولدينا  االفريقية  البطولة  يف  ذهبية 
مواهب  ببروز  احسن  نتائج  طموحا  لتحقيق 
من  السباق  يف  دائما  واعدة  ورياضيني 
طوكيو  اوملبياد  الى  املرور  تأشيرة  أجل  اقتطاع 
يف  قوية  »ننتظر  منافسة  واضاف   ».2020
املصارعني  الدوليني  بحضور  الفئات  جميع 
البطولة،  هذه  خالل  حاضرين  كانوا  الذين 
من  الذي  يتعافى  دايخي  حسني  باستثناء 
االفريقية  البطولة  يف  تلقاها  الوجه  يف  اصابة 

االخيرة.«
الرياضي  التنظيم  مدير  اكد  جهته،  من 
للهيئة الفدرالية  حمزة حميدي »كل الظروف 
الوطنية«،  للبطولة  جيد  سير  لضمان  مواتية 
البطولة  هو تسجيل  مييز هذه  ايضا »ما  مشيرا 
يف  وقال  االنترنت.«  عبر  املشاركني  كل 
بتلقي  التقنية  هذه  لنا  »ستسمح  الشأن  هذا 
املقبلة  للمنافسات  حتسبا  دقيقة،  احصائيات 

بهدف تطوير هذه الرياضة«.

عّبر بطل افريقيا في الكاراتي دو، الجزائري حسين دايخي )84+كلغ( المصاب على مستوى الوجه في نهائي البطولة 
اإلفريقية لالختصاص )-7 9 فيفري بالمغرب(، عن تفاؤله  في التأهل إلى األلعاب االولمبية بطوكيو2020، على 

الرغم من غيابه لمدة شهر إضافية عن المنافسة.

بسبب فيروس كورونا
تأجيل انطالق البطولة اإلفريقية لألندية

أعلنت رابطة كرة السلة اإلفريقية، عن تأجيل إنطالق الطبعة األولى من البطولة اإلفريقية لألندية، التي كانت مقررة يوم 13 مارس اجلاري 
بدكار بسبب فيروس كورونا.وأفاد بيان للرابطة اإلفريقية، أنه مت تأجيل »هذه البطولة القارية اجلديدة، التي تعرف مشاركة 12 فريقا، والتي كان 
من املقرر أن تنطلق يوم 13 مارس اجلاري من دكار.حيث أكد رئيس رابطة البطولة اإلفريقية ونائب رئيس رابطة كرة السلة األمريكية للمحترفني، 

السنغالي أمادو غالو، قرار التأجيل بقوله إنه »بناء على توصية احلكومة السنغالية بشأن املخاوف الصحية املتصاعدة املتعلقة بفيروس كورونا.
وأضاف أيضًا »أشعر بخيبة أمل ألننا غير قادرين على إعطاء إِشارة انطالق هذا الدوري التاريخي يف املوعد الذي كان مقررا، لكننا نتطلع الى 
إطالقه يف وقت الحق«.لتذكير فإن بطولة كرة السلة اإلفريقية، هي أول بطولة للمحترفني ضمن البطولة األمريكي ينظم خارج أمريكا الشمالية 

بالتعاون مع االحتاد الدولي لكرة السلة، يعرف مشاركة 12 ناديا، من بينها املجمع البترولي اجلزائري.
وستحتضن ست مدن إفريقية مباريات املوسم العادية، وهي الرباط والقاهرة ودكار والغوس ولواندا واملنستير، على أن جترى النهائيات )نصف 

النهاية باإلقصاء املباشر والنهاية( مبدينة كيغالي الرواندية.
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فيروس كورونا يهدد البطولة الجزائرية   

الرابطة المحترفة تقترح إجراء اللقاءات دون حضور الجمهور

القدم،  لكرة  باإلعالم لدى اإلحتاد اجلزائري  املكلف  القدم، أكد  لكرة  باإلعالم لدى اإلحتاد اجلزائري  املكلف  أكد 
صالح باي عبود، أّن »الفاف« بصدد إتخاذ قرار إجراء مباريات صالح باي عبود، أّن »الفاف« بصدد إتخاذ قرار إجراء مباريات 

البطولة اجلزائرية بدون جمهور بسبب إنتشار فيروس كورونا.البطولة اجلزائرية بدون جمهور بسبب إنتشار فيروس كورونا.
وكشف صالح باي عبود يف تصريح للقناة اإلذاعية الثالثة وكشف صالح باي عبود يف تصريح للقناة اإلذاعية الثالثة 
نحن  احلال  قائال: »بطبيعة  كورونا  فيروس  إنتشار  عن  نحن أمس،  احلال  قائال: »بطبيعة  كورونا  فيروس  إنتشار  عن  أمس، 
وهذا  كورونا،  فيروس  إنتشار  وهي  الساعة  لقضية  متابعة  وهذا يف  كورونا،  فيروس  إنتشار  وهي  الساعة  لقضية  متابعة  يف 
يحدث،  ما  عن  بعيدة  ليست  الفيدرالية  اجلميع،  يحدث، واجب  ما  عن  بعيدة  ليست  الفيدرالية  اجلميع،  واجب 
بوزارة  إتصلت  واإلحتادية  يومية،  بصفة  األحداث  نتابع  بوزارة ونحن  إتصلت  واإلحتادية  يومية،  بصفة  األحداث  نتابع  ونحن 
حول  اإلستفسار  أجل  من  والرياضة  الشباب  ووزارة  حول الصحة  اإلستفسار  أجل  من  والرياضة  الشباب  ووزارة  الصحة 
ننس  أن ال  وأضاف »يجب  إتخاذها«،  يتوجب  التي  ننس األوضاع  أن ال  وأضاف »يجب  إتخاذها«،  يتوجب  التي  األوضاع 
أن املنتخب الوطني سيلعب مباراة هامة أمام زميبابوي، وسننظر أن املنتخب الوطني سيلعب مباراة هامة أمام زميبابوي، وسننظر 

إلى اإلجراءات التي سنتخذها.«إلى اإلجراءات التي سنتخذها.«
وراسلت رابطة كرة القدم احملترفة، االحتادية اجلزائرية لكرة وراسلت رابطة كرة القدم احملترفة، االحتادية اجلزائرية لكرة 
القدم، أول أمس التخاذ قرار بخصوص إمكانية اجراء مباريات القدم، أول أمس التخاذ قرار بخصوص إمكانية اجراء مباريات 
اجلمهور،  حضور  بدون  والثانية  األولى  احملترفتني  اجلمهور، الرابطتني  حضور  بدون  والثانية  األولى  احملترفتني  الرابطتني 
أفاد به فاروق بلقيدوم،  أفاد به فاروق بلقيدوم، بسبب تفشي فيروس كورونا، وفق ما  بسبب تفشي فيروس كورونا، وفق ما 

الناطق الرسمي للهيئة الكروية املسيرة للمنافسة.الناطق الرسمي للهيئة الكروية املسيرة للمنافسة.
للرابطة  التنفيذي  باملكتب  عضو   وهو  بلقيدوم،  للرابطة وصرح  التنفيذي  باملكتب  عضو   وهو  بلقيدوم،  وصرح 
انفرادية.  قرار بهذا اجلحم بصفة  اتخاذ  الرابطة  بإمكان  انفرادية. »ليس  قرار بهذا اجلحم بصفة  اتخاذ  الرابطة  بإمكان  »ليس 
وعليه سنتواصل مع االحتادية والتي بدورها ستستشير السلطات وعليه سنتواصل مع االحتادية والتي بدورها ستستشير السلطات 
العليا التخاذ قرار اللعب دون جمهور من عدمه يف بقية مشوار العليا التخاذ قرار اللعب دون جمهور من عدمه يف بقية مشوار 

املنافسة«.املنافسة«.
وعلى غرار أزيد من وعلى غرار أزيد من 8080 بلدا عبر العالم، تضررت اجلزائر  بلدا عبر العالم، تضررت اجلزائر 

الصحة واإلسكان  وزارة  فيروس كورونا. فحسب حصيلة  الصحة واإلسكان بداء  وزارة  فيروس كورونا. فحسب حصيلة  بداء 
وإصالح املستشفيات، مت تسجيل وإصالح املستشفيات، مت تسجيل 1717 حالة مؤكدة بأرض الوطن  حالة مؤكدة بأرض الوطن 

منذ يوم األربعاء الفارط.منذ يوم األربعاء الفارط.
»يف حال تقرر إقامة مباريات بطوالتنا دون جمهور سيكون »يف حال تقرر إقامة مباريات بطوالتنا دون جمهور سيكون 
ذلك من أجل سالمة املناصرين اجلزائريني وتفادي كل مخاطر ذلك من أجل سالمة املناصرين اجلزائريني وتفادي كل مخاطر 
العدوى. سوف جنتمع على مستوى الرابطة للقيام باإلجراءات العدوى. سوف جنتمع على مستوى الرابطة للقيام باإلجراءات 

الالزمة«، ختم فاروق بلقيدوم حديثه.الالزمة«، ختم فاروق بلقيدوم حديثه.
الحقة  تواريخ  إلى  القارية  املنافسات  عديد  تأجيل  الحقة ومت  تواريخ  إلى  القارية  املنافسات  عديد  تأجيل  ومت 
الرابطة  موسم  افتتاح  بينها  من  كورونا،  فيروس  تفشي  الرابطة بسبب  موسم  افتتاح  بينها  من  كورونا،  فيروس  تفشي  بسبب 
اإلفريقية لكرة السلة بداكار )السنغال(، بطولة إفريقيا لألندية اإلفريقية لكرة السلة بداكار )السنغال(، بطولة إفريقيا لألندية 
الفائزة بالكأس وكأس السوبر اإلفريقية لكرة اليد )رجال(، التي الفائزة بالكأس وكأس السوبر اإلفريقية لكرة اليد )رجال(، التي 

كانت مبرمجة بداية أفريل باجلزائر.كانت مبرمجة بداية أفريل باجلزائر.
تضررا  األكثر  البلدان  أحد  إيطاليا  تعد  أوروبا،  تضررا وبقارة  األكثر  البلدان  أحد  إيطاليا  تعد  أوروبا،  وبقارة 
الرياضية،  املنافسات  تأجيل جميع  مت  كورونا، حيث  الرياضية، بفيروس  املنافسات  تأجيل جميع  مت  كورونا، حيث  بفيروس 
مبا فيها مباريات كرة القدم، التي ستلعب دون جمهور إلى غاية مبا فيها مباريات كرة القدم، التي ستلعب دون جمهور إلى غاية 
اإليطالي  الوزير  الفارط،  األربعاء  وقعه  مرسوم  وفق  أفريل،  اإليطالي   الوزير  الفارط،  األربعاء  وقعه  مرسوم  وفق  أفريل،   33

األول، غيسيبي كونتي.األول، غيسيبي كونتي.
.......مباريات كرة القدم يف املغرب بدون جمهور.......مباريات كرة القدم يف املغرب بدون جمهور

وعلى عكس اجلزائر، قرر االحتاد املغربي لكرة القدم، إقامة وعلى عكس اجلزائر، قرر االحتاد املغربي لكرة القدم، إقامة 
فئاتها  بجميع  الكروية  املسابقات  مختلف  يف  املباريات  فئاتها جميع  بجميع  الكروية  املسابقات  مختلف  يف  املباريات  جميع 

بدون جمهور اعتبارا من اليوم األربعاء بدون جمهور اعتبارا من اليوم األربعاء 44 مارس  مارس 20202020..
على  اإللكتروني  موقعه  عبر  قراره  املغربي  االحتاد  على وأعلن  اإللكتروني  موقعه  عبر  قراره  املغربي  االحتاد  وأعلن 
على  حرصها  إطار  »يف  بيانه  نص  يف  قال  حيث  على اإلنترنت  حرصها  إطار  »يف  بيانه  نص  يف  قال  حيث  اإلنترنت 

سالمة أسرة كرة القدم من العبني ومدربني ومسيرين وجماهير سالمة أسرة كرة القدم من العبني ومدربني ومسيرين وجماهير 
املغربية  امللكية  اجلامعة  قررت  املختصة  اجلهات  مع  املغربية وبتنسيق  امللكية  اجلامعة  قررت  املختصة  اجلهات  مع  وبتنسيق 
لكرة القدم إجراء جميع املباريات يف مختلف املسابقات الكروية لكرة القدم إجراء جميع املباريات يف مختلف املسابقات الكروية 

بجميع فئاتها بدون جمهور«.بجميع فئاتها بدون جمهور«.
وبحسب البيان فإن جميع مباريات كرة القدم سواء على وبحسب البيان فإن جميع مباريات كرة القدم سواء على 
صعيد بطوالت احملترفني أو بطوالت الهواة إضافة إلى بطوالت صعيد بطوالت احملترفني أو بطوالت الهواة إضافة إلى بطوالت 
السيدات ستقام بدون جمهور، ودعا االحتاد اجلميع إلى االلتزام السيدات ستقام بدون جمهور، ودعا االحتاد اجلميع إلى االلتزام 

بهذا القرار.بهذا القرار.
.......«الفيفا« يؤجل تصفيات آسيا للمونديال.......«الفيفا« يؤجل تصفيات آسيا للمونديال

 كما أعلن االحتاد الدولي لكرة القدم »الفيفا« عن تأجيل  كما أعلن االحتاد الدولي لكرة القدم »الفيفا« عن تأجيل 
بسبب  بسبب ،   ،20222022 قطر  العالم  لكأس  آسيا  تصفيات  قطر مباريات  العالم  لكأس  آسيا  تصفيات  مباريات 
االحتاد  مع  زيوريخ  يف  مقره  يف  االحتاد  كورونا. واجتمع  االحتاد فيروس  مع  زيوريخ  يف  مقره  يف  االحتاد  كورونا. واجتمع  فيروس 

اآلسيوي، ملناقشة أنشطة كرة القدم يف آسيا.اآلسيوي، ملناقشة أنشطة كرة القدم يف آسيا.
يف  املقبلة  املباريات  تأجيل  حول  التفاق  التوصل  يف ومت  املقبلة  املباريات  تأجيل  حول  التفاق  التوصل  ومت 
العالم  لكأس  واملؤهلة  اجلاري،  مارس  يف  اآلسيوية  العالم التصفيات  لكأس  واملؤهلة  اجلاري،  مارس  يف  اآلسيوية  التصفيات 
مراقبة  أنه سيواصل  مراقبة . وأكد االحتاد  أنه سيواصل  20232023. وأكد االحتاد  آسيا  آسيا  وكأس  20222022 وكأس 
واملنتخبات اآلسيوية خالل  الفرق  مبباريات  يتعلق  فيما  واملنتخبات اآلسيوية خالل الوضع  الفرق  مبباريات  يتعلق  فيما  الوضع 
العاملية. وكان  الصحة  منظمة  مع  بالتواصل  املقبلة،  العاملية. وكان الفترة  الصحة  منظمة  مع  بالتواصل  املقبلة،  الفترة 
حول  الرياضية  النشاطات  كافة  بقوة  قد ضرب  كورونا  حول فيروس  الرياضية  النشاطات  كافة  بقوة  قد ضرب  كورونا  فيروس 

العالم.العالم.
...وإحتمال تأجيل تصفيات مونديال قطر...وإحتمال تأجيل تصفيات مونديال قطر

يؤكد  خبرًا  الرياضية،  الصحافة  نشرت  متصل  سياق  يؤكد يف  خبرًا  الرياضية،  الصحافة  نشرت  متصل  سياق  يف 
االحتادات  مع  يتشاور  »الفيفا«،  القدم  لكرة  الدولي  االحتاد  االحتادات أن  مع  يتشاور  »الفيفا«،  القدم  لكرة  الدولي  االحتاد  أن 

العالم  العالم املعنية حول اقتراح بتأجيل املباريات يف تصفيات كأس  املعنية حول اقتراح بتأجيل املباريات يف تصفيات كأس 
»قطر »قطر 20222022 » يف آسيا وتصفيات كأس آسيا  » يف آسيا وتصفيات كأس آسيا 20232023 خوفًا من  خوفًا من 
مخيف  بشكل  تنقله  بعد  اجلماهير  بني  كورونا  فيروس  مخيف انتشار  بشكل  تنقله  بعد  اجلماهير  بني  كورونا  فيروس  انتشار 
الشرقية  األسيوية  والدول  العربية  الدول  معظم  اجتاح  الشرقية حيث  األسيوية  والدول  العربية  الدول  معظم  اجتاح  حيث 
بعد أن انطلق من األراضي الصينية قبل أن يعرقل العديد من بعد أن انطلق من األراضي الصينية قبل أن يعرقل العديد من 
قد  احتاد  من  أكثر  وكان  اجمع.  العالم  يف  الرياضية  قد املناسبات  احتاد  من  أكثر  وكان  اجمع.  العالم  يف  الرياضية  املناسبات 
قرر خوض املباريات من دون جماهير بعد نصائح وزارة الصحة قرر خوض املباريات من دون جماهير بعد نصائح وزارة الصحة 

يف بالده.يف بالده.
.....كورونا يهدد مصير بطولة إفريقيا للمحليني.....كورونا يهدد مصير بطولة إفريقيا للمحليني

وأصبحت بطولة كأس األمم األفريقية لالعبني احملليني يف وأصبحت بطولة كأس األمم األفريقية لالعبني احملليني يف 
انطالقها  على  شهر  من  أقل  قبل  التأجيل  تهديدات  انطالقها مواجهة  على  شهر  من  أقل  قبل  التأجيل  تهديدات  مواجهة 
يف دولة الكاميرون. وأعلنت وزارة الصحة الكاميرونية يف بيان يف دولة الكاميرون. وأعلنت وزارة الصحة الكاميرونية يف بيان 
بفيروس  إصابة  حالة  أول  اكتشاف  اجلمعة،  امس  لها  بفيروس رسمي  إصابة  حالة  أول  اكتشاف  اجلمعة،  امس  لها  رسمي 

كورونا يف البالد.كورونا يف البالد.
وتستضيف الكاميرون بطولة كأس األمم األفريقية للمحليني وتستضيف الكاميرون بطولة كأس األمم األفريقية للمحليني 
1616 منتخبا من  منتخبا من  املقبل مبشاركة  أفريل  املقبل مبشاركة   أفريل   2525 إلى  إلى    44 الفترة بني  الفترة بني يف  يف 

بينها املغرب وليبيا كفريقني عربيني.بينها املغرب وليبيا كفريقني عربيني.
أي  »كاف«  القدم  لكرة  األفريقي  االحتاد  عن  يصدر  أي ولم  »كاف«  القدم  لكرة  األفريقي  االحتاد  عن  يصدر  ولم 
الكاميرون قبل انطالق  الكاميرون قبل انطالق تعليق بشأن ظهور أول حالة كورونا يف  تعليق بشأن ظهور أول حالة كورونا يف 
شهر  يف  احملليني  بطولة  تقام  أن  مقررا  القارية. وكان  شهر البطولة  يف  احملليني  بطولة  تقام  أن  مقررا  القارية. وكان  البطولة 
جانفي املاضي، لكن مت تأجيلها إلى أفريل إلمتام االستعدادات جانفي املاضي، لكن مت تأجيلها إلى أفريل إلمتام االستعدادات 

من جانب الكاميرون.من جانب الكاميرون.
محمد هشام

الجولة 22 للرابطة الثانية المحترفة
أولمبي المدية في حوار كروي ساخن مع أمل االربعاء

تقام بقية مقابالت اجلولة ال22 هذا السبت 9 مارس اجلاري، بإجراء عدة مواجهة واعدة ابرزها القمة الواعدة بني اوملبي املدية 
وأمل االربعاء اي بني الرائد وصاحب املركز الرابع.

ومن بني املقابالت التي ستكون نتائجها جّد هامة بالنسبة ملنشطيها، تلك التي ستجمع بسكيكدة بني الشبيبة احمللية 
وجمعية وهران )بني الثالث الذي يستقبل  السابع(، واحلوار املباشر بني اصحاب اسفل الترتيب، مولودية بجاية )املركز ما قبل 
االخير( واوملبي ارزيو )املركز ال12(، وكذا املواجهة بني احتاد عنابة )املركز التاسع( الذي يستقبل شبيبة بجاية )املركز ال14(.

وتنشط بقية مقابالت هذه اجلولة بني جمعية خلروب ومولودية العلمة، ودفاع تاجنانت مع سريع غيلزان ومولودية سعيدة مع 
وداد تلمسان.

...احتاد احلراش يفوز على أمل بوسعادة
من جهته، فاز فريق احتاد احلراش على الضيف أمل بوسعادة بنتيجة 1-2، يف لقاء مقدم عن اجلولة ال22 لبطولة الرابطة 

الثانية احملترفة لكرة القدم، جمع بينهما اول أمس مبلعب أول نوفمبر باحملمدية،
وسجلت األهداف من طرف جريبعة يف الدقيقة 21 ليعدل بعد ذالك النتيجة سوكال يف الدقيقة 46 لصالح أمل بوسعادة، 

ليعلن الفوز بهدف حروش يف الدقيقة 1+90 للحراش.
بعد هذه النتيجة، يغادر احتاد احلراش  22 نقطة مؤقتا املركز ال16 واألخير ألول مرة منذ انطالق املوسم، ليرتقي الى الصف 

ال15. بينما يبقى أمل بوسعادة يف املركز التاسع مبجموع 26 نقطة رفقة احتاد عنابة املنقوص من لقاء.
القسم الرياضي

بوزيدي يطالب بنقاط الفوز
العبو سريع غليزان يرفعون التحـدي أمـام تاجنـــانت  

أنهت تشكيلة سريع غليزان حتضيراتها للقاء املقبل، الذي سيتنقل خالله أشبال يوسف بوزيدي الى تاجنانت يف مباراة يريد أنهت تشكيلة سريع غليزان حتضيراتها للقاء املقبل، الذي سيتنقل خالله أشبال يوسف بوزيدي الى تاجنانت يف مباراة يريد 
الغليزانيون عدم التفريط يف نقاطها لبقاء يف سباق الصعود.الغليزانيون عدم التفريط يف نقاطها لبقاء يف سباق الصعود.

واعد الكوتش بوزيدي، العدة وسط انضباط تام داخل التشكيلة وبحضور كل الالعبني بدون استثناء من اجل دخول أرضية واعد الكوتش بوزيدي، العدة وسط انضباط تام داخل التشكيلة وبحضور كل الالعبني بدون استثناء من اجل دخول أرضية 
ميدان لهوي اسماعيل بكل اصرار أمام الدفاع التجنانتي ميدان لهوي اسماعيل بكل اصرار أمام الدفاع التجنانتي والعودة بكامل الزاد، ما يتيح السود مينا بتعزيز صدارتهم ومراقبة والعودة بكامل الزاد، ما يتيح السود مينا بتعزيز صدارتهم ومراقبة 

سباق الصعود عن قرب.                                                                                سباق الصعود عن قرب.                                                                                
وكان للمدرب بوزيدي، حديث حماسي مع العبيه خالل احلصة التدريبية األخيرة، حيث طالبهم بضرورة التركيز جيدا وكان للمدرب بوزيدي، حديث حماسي مع العبيه خالل احلصة التدريبية األخيرة، حيث طالبهم بضرورة التركيز جيدا 

وبدل مجهودات إضافية، كما حثهم على ضرورة أخد زمام األمور بجدية من اجل دخول لقاء جتنانت بقوة.وبدل مجهودات إضافية، كما حثهم على ضرورة أخد زمام األمور بجدية من اجل دخول لقاء جتنانت بقوة.
واستغل الطاقم الفني الفرصة يف كل حصة تدريبية لهذا األسبوع للتحدث مع كل العبيه ودعاهم للتحلي باملسؤولية امللقاة واستغل الطاقم الفني الفرصة يف كل حصة تدريبية لهذا األسبوع للتحدث مع كل العبيه ودعاهم للتحلي باملسؤولية امللقاة 

على عاتقهم، ألنه ال مجال للتعثر مستقبال اذا ما ارادوا حتقيق الصعود للرابطة احملترفة األولى.على عاتقهم، ألنه ال مجال للتعثر مستقبال اذا ما ارادوا حتقيق الصعود للرابطة احملترفة األولى.
أمني.ب

الجولة الـ23 من بطولة القسم الثاني هواة )مجموعة الوسط (
نادي الرغايــــــــة يفوز على وداد بوفاريــــــــك  

فاز نادي الرغاية على مضيفه وداد بوفاريك بنتيجة فاز نادي الرغاية على مضيفه وداد بوفاريك بنتيجة 0-01-1، أول أمس ، أول أمس 
لكرة  الوسط(  الهواة )مجموعة  بطولة  لكرة  من  الوسط(  الهواة )مجموعة  بطولة  لقاء مقدم عن اجلولة ال2323 من  لقاء مقدم عن اجلولة اليف  يف 

القدم واملتواصلة هذا السبت.القدم واملتواصلة هذا السبت.
رفقة  نقطة  رفقة   نقطة   2626 برصيد  برصيد   ال1111  الصف  الى  الرغاية  نادي  يرتقي  الوبهذا  الصف  الى  الرغاية  نادي  يرتقي  وبهذا 
كل من جنم القليعة وجنم تقرت مؤقتا، اما بالنسبة للوداد، فيتصدر الترتيب كل من جنم القليعة وجنم تقرت مؤقتا، اما بالنسبة للوداد، فيتصدر الترتيب 

رفقة شباب بني ثور برفقة شباب بني ثور ب4343 نقطة يف انتظار استكمال باقي املباريات. نقطة يف انتظار استكمال باقي املباريات.
أي  أتلق  لم  الساعة  »حلد  قالئال  بالل  لدزيري  خلفا  للفريق  أي الفنية  أتلق  لم  الساعة  »حلد  قالئال  بالل  لدزيري  خلفا  للفريق  الفنية 
اتصال من إدارة احتاد العاصمة. وال من أندية أخري يف اجلزائر، لكن يف اتصال من إدارة احتاد العاصمة. وال من أندية أخري يف اجلزائر، لكن يف 

املقابل هناك بعض العروض خارج الوطن«.املقابل هناك بعض العروض خارج الوطن«.

بعد تقلص حظوظه في الصعود إلى القسم الثاني الهواة
رئيس وفاق القل يحذر من التالعب بنتائج باقي المقابالت
وجه أمس، رئيس فريق وفاق القل، فؤاد وجه أمس، رئيس فريق وفاق القل، فؤاد 

توتة، حتذيرات شديدة اللهجة لعدد من احمليطني توتة، حتذيرات شديدة اللهجة لعدد من احمليطني 
بالنادي وحتى الالعبني من التالعب بباقي بالنادي وحتى الالعبني من التالعب بباقي 

نتائج املقابالت التي سيلعبها »الدالفني« بعزم نتائج املقابالت التي سيلعبها »الدالفني« بعزم 
واصرار وقوة من أجل اخلروج برأس مرفوع، خاصة واصرار وقوة من أجل اخلروج برأس مرفوع، خاصة 
وتقليص حظوظه يف ان يكون ضمن الثمانية الذين وتقليص حظوظه يف ان يكون ضمن الثمانية الذين 
سيصعدون الى القسم الثاني الهواة، يف ظل جملة سيصعدون الى القسم الثاني الهواة، يف ظل جملة 
املتاعب املالية ونقص التعداد الذي يعرفه اعرق املتاعب املالية ونقص التعداد الذي يعرفه اعرق 

فريق يف الوالية والثالث يف الوطن.فريق يف الوالية والثالث يف الوطن.
 كما شدد رئيس »الدالفني« على ضرورة  كما شدد رئيس »الدالفني« على ضرورة 
مواصلة الالعبني لالعب باقي املقابالت بإصرار مواصلة الالعبني لالعب باقي املقابالت بإصرار 

وعزمية محذرا بعض االشخاص الذين تعودوا على وعزمية محذرا بعض االشخاص الذين تعودوا على 
اغتنام مثل هذه الفرص من اجل ترتيب املقابالت اغتنام مثل هذه الفرص من اجل ترتيب املقابالت 
وتعهد باللعب بنزاهة واحلفاظ على ما تبقى من وتعهد باللعب بنزاهة واحلفاظ على ما تبقى من 

سمعة الفريق.سمعة الفريق.
جمال بوالديس

لرابطة الثانية المحترفة 
البرنامج:السبت سا 15  

احتاد عنابة - شبيبة بجاية
مولودية بجاية - أوملبي أرزيو )بدون جمهور(

جمعية اخلروب - مولودية العلمة
دفاع تاجنانت - سريع غليزان
أوملبي املدية - أمل األربعاء

شبيبة سكيكدة - جمعية وهران
مولودية سعيدة - وداد تلمسان

بطولة القسم الثاني هواة 
البرنامج:السبت سا 15

رائد القبة - شباب الدار البيضاء
احتاد بني دوالة - احتاد البليدة
رائد بومرداس -وفاق املسيلة

احتاد األخضرية - شباب بني ثور
جنم تقرت - احتاد خميس اخلشنة
جنم القليعة   - شباب عني وسارة

جنم بن عكنون - شباب حي اجلبل

بطولة القسم الثاني هواة  ا لرابطة الثانية المحترفة
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أخبار الرياضات

بدأ احتاد العاصمة، مساعيه للتعاقد مع مدرب أجنبي 
كبير من قارة أوروبا، لتولي منصب املدير الفني للفريق يف 
املوسم املقبل. وكشف جلول عاشور املالك اجلديد للنادي، 
تنوي  »سيربور«،  شركاء  مع  وبالتنسيق  الفريق  إدارة  أن 
أو  إسبانيا  من  كبار  أجانب  مدربني  مع  اتصاالت  إجراء 

البرتغال أو كرواتيا.
لإلذاعة  تصريحات  يف  أمس  عاشور،  يستبعد  ولم 
املدرب  أن  إلى  أملاني. وأشار  مدرب  مع  التعاقد  الوطنية، 
اجلديد منير زغدود، سيبقى يف منصبه حتى نهاية املوسم، 
يضمن  مبا  الترتيب  بجدول  الفريق  وضع  أجل حتسني  من 
املشاركة القارية يف املوسم املقبل. ومتنى عاشور، بقاء منير 
فني  مدير  مع  التعاقد  مع  حتى  الفني  اجلهاز  يف  زغدود 

جديد.
من ناحية أخرى، أشار عاشور إلى أنه هو من سيترأس 
مجلس اإلدارة، على أن يجرى قريبا تعيني مدير عام ونوه 
»لن يكون سعيد عليق الرئيس السابق للفريق، وال تربطه 

أي عالقة بالنادي أو بشركة سيربور«.
يف  يأمل  يزال  ال  العاصمة  احتاد  إن  عاشور  وقال 
استعادة النقاط الثالث التي جرى خصمها من رصيده بعد 

االنسحاب من خوض مباراة أمام مولودية اجلزائر.
بداعي  اللقاء  خوض  رفض  قد  العاصمة  احتاد  وكان 

تواجد 5 من العبيه مع املنتخب العسكرى، وتواجد مؤيد 
فيه  تنص  الذي  الوقت  يف  الليبي،  املنتخب  مع  الاليف 
اللوائح على تأجيل املباراة حال تواجد 4 العبني من فريق 
واحد مع املنتخبات الوطنية. وأشار عاشور إلى أنه ينتظر أن 
تصدر محكمة التحكيم الرياضي الدولية، قرارها النهائي 

يف غضون شهر ونصف.
سيسوي  أنه  جلول،  عاشور  أكد  أخر،  جانب  من 
مستحقات العبي إحتاد العاصمة يف األيام املقبلة، مؤكدا أن 
هذه األمور بسيطة بالنسبة له، وقال » الالعبون سيأخذون 
هذه  املشاكل،  هذه  من  يعاني  الفريق  نترك  لن  أموالهم، 

تفاصيل صغيرة«.
أنه  بور«  سير   « ملجمع  العام  املدير  الرئيس  أكد  كما 
العاصمة  إحتاد  لفريق  اجلديدة  اإلدارة  عن  الكشف  سيتم 
عن  سنكشف  املقبل،  »األسبوع  قائال  املقبل  األسبوع 
إداري  مجلس  العامة،  املديرية  للفريق  اجلديدة  اإلدارة 
جديد، زغدود منحناه ورقة بيضاء من أجل اختيار طاقمه 
اإلداري،  املجلس  يف  سيبقى  سيربور   « وأضاف  الفني«، 
وسنعني مديرا عاما جديدا لتسيير إحتاد العاصمة، وسنعني 
ولنقل  اجلماهير  تنظيم  يف  حتى  جديدة،  رياضية  مديرية 

املعلومة الرسمية«.
محمد هشام

أكد ان اتحاد العاصمة ينوي التعاقد مع مدرب أجنبي كبير، جلول عاشور:

»سأسوى مستحقات الالعبين وعليق لن يكون المدير الرياضي«

ينتظر رائد الرابطة األولى احملترفة، شباب بلوزداد، 
املهددة  تنقل صعب عندما يحل ضيوفا على األندية 
اخلميس  يومي  املقررة   21 اجلولة  حلساب  بالنزول، 

والسبت.
نقطة،   39 بلوزداد  ب  شباب  املتصدر  وسيكون 
1-3، يف  القبائل  على شبيبة  مقنعا  فوزا  الذي حقق 
امتحان حقيقي عندما يحل ضيفا على أوملبي الشلف 
بعد  سيما  االنتصارات  ملعانقة  العودة  الى  املتعطش 
املنافسات  التوالي يف كل  انهزامات على  تلقيه  ثالثة 
اخرها اقصاء يف الدور ثمن النهائي لكاس اجلزائر على 

يد جمعية وهران 1-0، يوم الثالثاء الفرط.
يف حني، يسعى شباب قسنطينة الى تدارك التعثر 
على ارضه 1-1، امام جنم مقرة، لكن املهمة لن تكون 
يف املتناول، عندما ينزل ضيفا على أبرز األندية املهددة 
يبقى  اللقاء  أن  غير  داي،  حسني  نصر  بالسقوط، 

مفتوحا على جميع التكهنات.
وباتت »النصرية« امام خيار واحد ال ثاني له، أال 
وهو الفوز وغير الفوز، الن اخلسارة ستعقد أكثر فأكثر 
من وضعيتها وسترهن من حظوظها يف البقاء.          

يف  الساورة  وشبيبة  وهران  مولودية  فريقا  ويلتقي 
السادس  املركز  يتقاسمان  فريقني  بني  واعدة  مواجهة 
تتمثل  يف  مشتركة،  وبأهداف  نقطة،   29 مبجموع 
النتائج  وتأكيد  املقدمة،  كوكبة  من  اكثر  االقتراب 

االيجابية التي حققاها.

الصف  يلتقي صاحبا  العاصمي،  »الداربي«  ويف 
العاشر برصيد 25 نقطة، نادي بارادو واحتاد اجلزائر، 

يف لقاء ال يقبل القسمة على اثنني.
فإذا كان »الباك« يريد تأكيد فوزه خارج الديار يف 
البطولة وافتكاكه لتذكرة ربع نهائي الكأس أمام مضيفه 
إدارته  عينت  الذي  االحتاد،  أوضاع  فإن  قاملة،  ترجي 
منير زغدود مدربا جديدا، تراوح مكانها بعد سلسلة 

النتائج السلبية.
تشكيلة  مقرة،  جنم  يستضيف  آخر،  جانب  من 
افتكاك  نقاط  على  عزمية  وكله  مليلة،  عني  جمعية 

الفوز للخروج من منطقة اخلطر.
القسم الرياضي

ختام الجولة 21 لرابطة األولى المحترفة

الرائد شباب بلوزداد في سفرية 
صعبــــــة  إلــى الشلــــــــف

من أجل تحقيق نتيجة إيجابية ضد مولودية وهران
زرواطـــي يحفـز العبـي شبيبــة الســاورة

االنضباط تعاقب المدير اإلداري التحاد بلعباس
لجنة  باإليقـــــــاف لـــــــ 3 أشهــــــــــــــر

رئيس مجلس  زرواطي  عقد محمد 
مع  اجتماًعا  الساورة،  شبيبة  إدارة 
الالعبني واجلهاز الفني، اول أمس، من 
أجل حتفيزهم على حتقيق نتيجة إيجابية 
 21 اجلولة  إطار  وهران، يف  مولودية  أمام 

لرابطة األولى احملترفة.
وطالب زرواطي، العبيه بضرورة العودة 

ضمن  مبكرا  البقاء  لضمان  وهران،  من  األقل  على  بنقطة 
الكبار ومواصلة الضغط على أصحاب املقدمة. ودعا زرواطي، 
املخضرم  بقيادة  الفني  اجلهاز  بتعليمات  التقيد  إلى  الالعبني 
مزيان إيغيل، والتفكير يف مصلحة الشبيبة، وتقدمي املزيد من 
التضحيات لتحقيق إجناز هذا املوسم. ويحتل شبيبة الساورة، 

املركز السابع يف جدول الترتيب برصيد 29 نقطة.

فرضت جلنة االنضباط بالرابطة احملترفة لكرة 
القدم، عقوبة اإليقاف 3 أشهر، يف حق املدير 
قورين،  بن  بلعباس، سفيان  اإلداري الحتاد 
من  ومنعه  دج،  ألف   200 ب  تغرميه  مع 
امليدان  وأرضية  املالبس  تغيير  غرف  دخول 

طوال فترة العقوبة.
سوء  بسبب  قورين  بن  عقوبة  وجاءت 
مباراة  خالل  احلكام،  كرامة  وانتهاكه  السلوك، 

فريقه املاضية ضد احتاد بسكرة.
العام  للمناجير  إنذار  بتوجيه  االنضباط  جلنة  واكتفت 
100 ألف دج  لشباب بلوزداد، توفيق قريشي، مع تغرميه ب 

بسبب انتقاده قرارات الهيئة.
وكان قريشي قد اتهم جلنة االنضباط باحملسوبية والكيل 
مبكيالني يف تطبيق القوانني، بعد تسليطها عقوبة خوض مباراة 
بدون جمهور، يف حق فريقه، يف حني اكتفت بتوجيه إنذار 

فقط ملولودية اجلزائر واحتاد العاصمة.

البرنامج:
السبت سا 15

نصر حسني داي-شباب قسنطينة )بدون جمهور(
جنم مقرة - جمعية عني مليلة

سا 16
نادي بارادو- إحتاد اجلزائر

مولودية وهران- شبيبة الساورة
جمعية الشلف- شباب بلوزداد )بدون جمهور(

وفــــــاق سطيــف يفتـك مركـــز الوصافــة
 و»العميـــــــد« ينهــار في البـــــــــرج

لفوز  الثانية بعد حتقيقه  املرتبة  فريق وفاق سطيف  افتك 
الذي  الوقت  0-2، يف  احتاد بسكرة  الديار على  ثمني خارج 
انهار فيه املطارد السابق مولودية اجلزائر خارج الديار أمام اهلي 
برج بوعريريج 0-3، ضمن الدفعة  األولى من لقاءات اجلولة 
ال21 من بطولة الرابطة احملترفة األولى لكرة القدم التي جرت 

أول أمس وتختتم اليوم.
أطاح  بفوز ثمني من بسكرة، عندما  وعاد وفاق سطيف 
السطايفي«  ل«النسر  نظيفة، سمحت  بثنائية  احمللي  باالحتاد 
برفع رصيده الى 36 وبفارق ثالث خطوات عن الرائد شباب 
مولودية  من  الوصافة  مركز  الوقت  نفس  يف  منتزعا  بلوزداد، 
مؤقتا   14 الصف  يف  بسكرة  احتاد  يتواجد  حني  يف  اجلزائر، 

برصيد 21 نقطة.
الديار،  خارج  اجلزائر  مولودية  فريق  انهار  جهته،  من 
الذي  األمر  بوعريريج،  برج  اهلي  أمام  نظيفة  بثالثية  وسقط 
الى  ويتدحرج  الوصافة  مركز  يفقد  العاصمي  النادي  جعل 

املرتبة الرابعة برصيد 34 نقطة.
أما األهلي »البرايجي« فيبدو انه حقق االنطالقة املثالية 
الصف  الى  ارتقى  حيث  دزيري،  بالل  العائد،  املدرب  مع 
العاشر ب25 نقطة مناصفة مع كل من نادي بارادو )ناقص 

لقاءين( واحتاد اجلزائر )ناقص مباراة(.
األرض  عاملي  القبائل  شبيبة  استغلت  باملقابل، 
واجلمهور لتنقض على الضيف احتاد بلعباس بهدفني وقعهما 
الالعب بلغربي، وهو الفوز الذي سمح ل«الكناري« بالتقدم 
الى الصف الثالث برصيد 35 نقطة، بينما يتواجد »العباسية« 
مليلة  عني  رفقة جمعية  مؤقتا  نقطة  الثامنة ب28  املرتبة  يف 

املنقوصة من مباراة.
ويبدو أن أوضاع االحتاد »العباسي« ال تبشر باخلير، سيما 
وأن الفريق لم يحقق الفوز منذ اجلولة 18، كما تعد اخلسارة 

الثانية على التوالي.

قال أنه يتحمل مسؤولية التعثر، نغيز:
ألنصارنا  »نتأسف 

يف  بالتعويض  ونعدهم 
اجلوالت املقبلة«

نغيز  نبيل  قدم 
مدرب مولودية اجلزائر، 
جلماهير  اعتذاره 
اخلسارة  بعد  فريقه، 
اول  البرج،  أهلي  من 
مولودية  أمس. وأخفق 

اجلزائر، يف احلفاظ على 
احمللي،  الدوري  وصافة 

أهلي  يد  على  سقوطه  بعد 
يف  نظيفة،  بثالثية  البرج، 

األسبوع الـ 21 من عمر املسابقة.
نظهر  لم  ألننا  للنسيان  اليوم  »مباراة  نغيز  وقال 

لم  ولكننا  إيجابية  بنتيجة  العودة  حاولنا  املطلوب،  باملستوى 
ننجح يف ذلك«.

وتابع »خسرنا اللقاء، يجب علينا أن نتعلم من أخطائنا، 
لنتمكن من العودة بقوة خالل اجلوالت املقبلة«. وأَضاف »لم 
نكن ننتظر هذا األداء املخيب، لم ندخل املباراة بشكل جيد، 
الثقة  ومنح  الفريق  مهمة  صعب  األول  الهدف  وأن  خاصة 

للخصم«.
لكن  النتيجة،  العودة يف  الثاني حاولنا  الشوط  ونوه »يف 
»أحتمل  آخرين«. وأمت  بهدفني  املباراة  قتل  يف  جنح  اخلصم 
مسؤولية هذا التعثر، نتأسف ألنصارنا ونعدهم بالتعويض يف 

اجلوالت املقبلة«.

»الكناري« يعمق جراج »المكرة«
الزلفاني: »لم أضبط نفسي والجزائر وطني«

اعتذر التونسي يامن الزلفاني، مدرب شبيبة القبائل، عن التصريحات التي أطلقها 
األسبوع املاضي، ضد املديرية الفنية باالحتاد اجلزائري، بعد مباراة شباب بلوزداد، والتي 

انتهت بفوز األخير بنتيجة 3-1.
وقال الزلفاني، عقب نهاية مباراة فريقه ضد احتاد بلعباس »قدمنا مباراة جيدة 
هدفني،  من  أكثر  تسجيل  على  قادرين  وكنا  عديدة،  فرص  صنعنا  العموم،  على 
لكن األهم تطبيق فلسفتنا املعتادة«. وأضاف »سعيد جدا بردة فعل الالعبني، لقد 
كنا مطالبني بتحقيق الفوز رغم قلة اخليارات، وجنحنا يف كسب التحدي«. وأضاف 
»أرغب يف االعتذار عن تصريحاتي األسبوع املاضي، والتي جاءت بعد خسارتنا أمام 

بلوزداد«. وتابع »أحب اجلزائر كثيرا، خاصة أن الفرصة التي منحت لي هنا لم أحصل 
عليها يف تونس«. وأردف »أحترم اجلميع وأرغب يف تقدمي صورة جيدة يف هذا البلد الذي 

مبدينة قسنطينة«. وختم »كنت  هنا  يعيشون  أعمامي  أن كل  أيضا، خاصة  أعتبره وطني 
غاضبا قليال ولم أضبط نفسي، وأمتنى من كل قلبي أن جند حال للقضية«.

أكد أن أهلي البرج جاهز للتتويج بكأس الجزائر  
بن حمادي: »األوضاع تحسنت مع قدوم دزيري«

أكد أنيس بن حمادي، رئيس مجلس إدارة نادي أهلي البرج، اول أمس، أن فريقه جاهز 
للتتويج بكأس اجلزائر، بعد عودة بالل دزيري ملقعد املدير الفني.

وقال بن حمادي »فريقنا قدم مباراة كبيرة، وأظهر ردة فعل رائعة أمام مولودية اجلزائر، 
كثيرا  ندمت  »صدقوني  دزيري«. وتابع  املدرب  قدوم  مع  كلية  حتسنت  األوضاع  صراحة 
ألنني لم أجدد لدزيري، بعد نهاية املوسم املاضي، سعيد جدا بعودته، وأدعو وفاق سطيف 

من اآلن إلى للتركيز على البطولة، فالكأس ستكون من نصيب أهلي البرج هذا املوسم«.
التتويج بكأس اجلزائر، وسنعمل على دعم  وختم بقوله »تركيزنا سيكون منصبا على 

الالعبني وحتفيزهم بكل ما أوتينا من قوة، من أجل حتقيق هذا الهدف والبداية ستكون عبر 
تخطي عقبة وفاق سطيف«.
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عقده مع فالنسيا ينتهي في 2021

ريال مدريد ينافس برشلونة 
على صفقة فيــران توريـس

بوغبا يصر على الرحيل 
عن »الشياطين الحمر«

ناديي  أن  اجلمعة،  امي  إسباني،  صحفي  تقرير  كشف 
أتلتيكو مدريد ويوفنتوس دخال يف منافسة مع برشلونة على أحد 

الصفقات املميزة.
أتلتيكو  فإن  اإلسبانية،  ديبورتيفو«  »موندو  لصحيفة  ووفًقا 
ويوفنتوس كشفا عن االهتمام بضم فيران توريس، جنم فالنسيا، 

يف الصيف املقبل.
على  بقوة  املزايدة  ميكنه  الروخيبالنكوس  أن  إلى  وأشارت 

يف  أندريا برشلونة  بني  اجليدة  العالقة  بسبب  الصفقة، 
ووكيل  لألتليتي،  الفني  السكرتير  بيرتا، 
املقرب  الصديق  مينديز  خورخي  الالعبني 

لبيتر ليم رئيس فالنسيا.
أن  إسبانية  تقارير  أكدت  أن  وسبق 
عقد توريس )20 عاًما( مع فالنسيا ينتهي 
يف 2021، والالعب رفض بالفعل عرضني 

للتجديد.
ُتدير  التي  الوكالة  أن   وأوضحت 
نفسها  هي  الرياضية  توريس  أعمال 
غونزاليس  بيدري  أحضرت  التي 
هذا  يلعب  والذي  برشلونة،  إلى 
مع  اإلعارة  سبيل  على  املوسم 

الس باملاس، ناديه األصلي.
القسم الرياضي

كشف تقرير صحفي بريطاني، امس اجلمعة، عن نقطة حتول يف 
املوسم  خالل  يونايتد،  مانشستر  وسط  جنم  بوغبا  بول  الفرنسي  مصير 

احلالي.
عن  الرحيل  يف  يفكر  بدأ  بوغبا  فإن  »ميرور«،  لصحيفة  ووفًقا 
مع العب  بالتعاقد  املوسم  هذا  مطالبات  احلمر عقب خروج  الشياطني 

الوسط البرتغالي برونو فرنانديز.
أن  إلى  الصحيفة  وأشارت 

مت  أيًضا  يونايتد  مانشستر  يف  التركيز 
صوب  وتوجيهه  بوغبا،  بول  من  سحبه 

الذي خطف األنظار بشدة من خالله  فرنانديز 
تألقه يف املباريات األخيرة.

انتقل من سبورتينغ  وكان برونو فرنانديز قد 
امليركاتو  خالل  يونايتد  مانشستر  إلى  لشبونة 

الشتوي املاضي مقابل 55 مليون أورو.
بأن  ادعاءات  خروج  رغم  أنه  وأوضحت 
فرنانديز يف خط  ومشاركة  العودة  يريد  بوغبا  بول 

يف  يفكر  يزال  ال  الفرنسي  النجم  لكن  الوسط، 
املغادرة فقط.

األندية  أكثر  هما  مدريد  وريال  يوفنتوس  أن  يذكر 
الراغبة يف التعاقد مع بوغبا خالل امليركاتو الصيفي املقبل.

أن  اجلمعة،  امس  بريطاني،  صحفي  تقرير  أكد 
مانشستر سيتي يرفض املخاطرة بأحد أهم العبيه يف داربي 

مانشستر املرتقب.
فإن  البريطانية،  ميل«  »ديلي  لصحيفة  ووفًقا 
ضد  للتواجد  فرصة  لديه  بروين  دي  كيفني  البلجيكي 
29 من الدوري  مانشستر يونايتد، غدا األحد، يف اجلولة 

اإلجنليزي املمتاز.
وأشارت إلى أن السيتي يرفض التسرع يف الدفع بدي 
بروين، حتى يكون الالعب جاهًزا بنسبة 100 باملائة خالل 
املباريات التالية ضد بيرنلي وآرسنال بالبرمييرليغ، وأمام ريال 

مدريد يف إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.
غوارديوال،  بيب  اإلسباني  أن  الصحيفة  وكشفت 
اليوم حتديثا بشأن إصابة  مانشستر سيتي، سيقدم  مدرب 

دي بروين خالل املؤمتر الصحفي للداربي.
ضد  يشارك  لم  بروين  دي  أن  أكد  غوارديوال  وكان 

شيفيلد وينزداي، بسبب معاناته من مشكلة يف الكتف.

قال أندريا أنييلي رئيس يوفنتوس اإليطالي، إن منافسه احمللي 
املغمور أتالنتا، يفتقر للتاريخ الدولي، ورغم ذلك يشارك يف 

دوري أبطال أوروبا.
يف  الثالث  املركز  احتل  الذي  أتالنتا،  ويشارك 

املاضي، يف دوري األبطال  املوسم  الدوري اإليطالي 
ألول مرة وتأهل إلى دور الـ 16، يف واحدة من أبرز 

نتائج املسابقة.
األندية  احتاد  رئيس  وهو  أنييلي،  أن  وبدا 
الدوري،  يف  الفرق  أداء  أن  إلى  يشير  األوروبية، 
يجب أال يكون كافيا ملشاركتهم يف البطولة األبرز 

يف القارة.
وأضاف أنييلي خالل مؤمتر صحفي يف لندن 

بدون  لكن  أتالنتا،  يفعله  ملا  كبير  احترام  »لدي 
يشارك  فهو  الرائع  الرياضي  واألداء  الدولي  التاريخ 

هذا  هل  أوروبا.  يف  األبرز  األندية  بطولة  يف  مباشرة 
صائب أم ال؟«.

إيطاليا  ساعد  الذي  روما  يف  أفكر  أنني  »ثم  وأضاف 

يف  األوروبية  البطوالت  ضمن  تصنيفها  على  احلفاظ  يف 
السنوات األخيرة، وخاض موسما سيئا يف -2018
2019 وخرج من دوري األبطال، وخسر ما يتعلق 
بحاجة  أيضا  نحن  األموال.  على  بحصوله 

حلماية االستثمارات والتكاليف«.
وقدم احتاد األندية األوروبية، اقتراحا 
هذا املوسم مبنح أماكن دائمة إلى 24 من 
بني 32 يف دور املجموعات بالبطولة، لكنه 
قوبل مبعارضة كبيرة. ولم يرد أتالنتا على 
تصريحات أنييلي، لكن جيورجيو جوري 
رئيس بلدية برجامو، كان من حتدث عن 

األمر.
لكني  أنييلي  »احترم  تويتر  يف  وكتب 
ال أتفق معه. بداًل من األغنياء والنخبة فأنا 
أفضل النتائج على أرض امللعب وجدارة املمثل 
أوروبا  الذي اكتسب مكانه يف  للمقاطعة  الوحيد 

بالعرق. هذا ما ُيطلق عليه رياضة«.

غوارديوال يرفض المخاطرة 
بدي بروين في الداربي رئيس يوفنتوس يصدم أتالنتا

أكد روبن أمورمي، مدرب سبورتنغ لشبونة اجلديد، جاهزيته التامة للتحدي الكبير، الذي ينتظره مع العمالق البرتغالي، 
بعدما دفع عشرة ماليني يورو لفسخ عقده مع براغا.

ويحتل سبورتنغ، بطل البرتغال 18 مرة، املركز الرابع يف الدوري املمتاز بعد 23 جولة، وبفارق 20 نقطة عن بورتو املتصدر.
وفاز أمورمي، العب البرتغال السابق الذي قضى أغلب مسيرته يف املالعب يف صفوف بنفيكا، عشر مرات يف 13 مباراة يف 

كل املسابقات منذ قيادة براجا، يف ديسمبر كانون األول، كما أحرز لقب كأس الرابطة.
وقال املدرب البالغ عمره 35 عاما للصحفيني، اول أمس، بعدما أصبح رابع مدرب يقود سبورتنغ املتعثر هذا املوسم »أعرف 

التحدي الكبير، لكني أثق حقا يف هذا النادي وأمتنى أن يؤمن بي«.
وأضاف »أعرف مدى عظمة سبورتنغ، بغض النظر عما يقدمه يف الوقت احلالي.. أعرف أن بعض اجلماهير ال تثق بي، 

وسأحاول إقناعهم، لكن الفوز هو الشيء الوحيد املهم يف كرة القدم«.

مدرب لشبونة الجديد، روبن أموريم ..

»سأحاول إقناع الجماهير بقدراتي«
سولسكاير يدعو شبـاب 

اليونايتد للتعلم من إيغالو
مدرب  سولسكاير  غونار  أولي  قال 
إيغالو  أوديون  املهاجم  إن  يونايتد،  مانشستر 
النادي  التي وضعها  التوقعات  يرتقي ملستوى 
عندما تعاقد معه وإن الالعب النيجيري ميكنه 

التطور مبجرد التأقلم مع زمالئه.
عاما   30 عمره  البالغ  الالعب  وأحرز 
كاونتي  داربي  على   )3-0( الفوز  يف  هدفني 
املنافس يف الدرجة الثانية ليتأهل يونايتد إلى 

دور الثمانية بكأس االحتاد اإلجنليزي.
اإلعارة  سبيل  على  القادم  إيغالو،  ورفع 
املاضي،  جانفي  يف  شينهوا  شنجهاي  من 
رصيده إلى 3 أهداف يف مشاركتني بالتشكيلة 
األساسية مع يونايتد وحصل على إشادة من 

مدربه النرويجي.
وقال سولسكاير خالل مؤمتر صحفي »إيغالو يفعل ما طلبناه منه عند التعاقد معه وهناك 
املزيد. سيتطور وسيكون أكثر تركيزا أمام املرمى ويتأقلم بشكل أكبر معنا. ال توجد لدي أي 
شكوك«. وأضاف »ميلك القوة البدنية. ميكن مترير الكرات إليه ويستطيع احلفاظ عليها. من 

الصعب ألي مدافع التعامل معه عندما يتوقع الكرة ويسبقه إليها«.
مع  التعامل  كيفية  تعلم  ميكنهم  الشبان  اليونايتد  مهاجمي  أن  إلى  سولسكاير  وأشار 
املدافعني من إيغالو الذي سيظل مع الفريق حتى نهاية املوسم. وقال »يف بعض األحيان ال 
يعتاد الشبان على ذلك يف األكادميية. ال ميكنك التدخل بهذا الشكل يف أغلب األوقات. 
املركز  يونايتد، صاحب  مانشستر  والتعلم منه«. ويستضيف  إليه  النظر  بالتأكيد ميكنهم  لذا 
يف  األحد  غدا  اللقب  حامل  سيتي  مانشستر  جاره  املمتاز،  اإلجنليزي  الدوري  يف  اخلامس 

»داربي مانشستر«.

فتح إيتور إليزيغي رئيس أتلتيك بيلباو اإلسباني، باب العودة أمام جنم بايرن 
ميونخ، إلى ملعب سان ماميس يف الصيف املقبل.

موندو  صحيفة  نشرتها  تصريحات  يف  الباسكي،  النادي  رئيس   وحتدث 
ديبورتيفو، عن احتمالية استعادة بيلباو لالعبه السابق خايف مارتينيز. وعن ذلك، 
العودة وتقدمي أفضل ما لديه معنا، ألنه  للغاية أن يرغب خايف يف  قال »من املهم 

سيمنحنا شيًئا غير موجود يف تشكيلتنا حالًيا«.
إلى  لالنضمام   ،2012 عام  بيلباو  عن  رحل  قد  عاًما   31 الـ   وكان صاحب 
النادي البافاري مقابل 40 مليون أورو، ليصبح بعدها من ركائز الفريق األساسية.

ولم يحظ مارتينيز بفرصة املشاركة بكثرة مع بايرن ميونخ هذا املوسم، لتعدد 
املباريات، كما أن عقده سينتهي يف  العديد من  للغياب عن  التي دفعته  إصاباته 

صيف 2021.

 وبسؤاله عن مدى قدرة ناديه على شراء مارتينيز، أجاب رئيس 
بيلباو »خايف قد يكلفنا 20 مليون أورو، نحن قادرون على دفع هذا 

املبلغ«.
وأضافت الصحيفة أن فرصة الالعب يف املشاركة باللقاء املهم 

أمام توتنهام يف األسبوع التالي، تبدو أكثر واقعية.
أن  يونايتد،  مانشستر  مدرب  سولسكاير،  غونار  أولي   ويأمل 

يكون جنمه الفرنسي الئقا للعب أمام توتنهام، يف مباراة مهمة ستحدد 
معالم املنافسة على املراكز املؤهلة إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا.

الفرنسي ديديي ديشان،  املنتخب  أن مدرب  أيضا،   وذكرت »ليكيب« 
أوكرانيا  تواجه  التي  الفريق  تشكيلة  إلى  اقتراب شفائه،  رغم  بوغبا  يستدعي  لن 

وفنلندا أواخر الشهر.

بيلباو يفتح باب العودة لخافي مارتينيزبيلباو يفتح باب العودة لخافي مارتينيز

يوفنتوس يستهدف صفقة البرازيلي ويليان 
كشفت تقارير صحفية إجنليزية، اول أمس أن يوفنتوس يستهدف عقد صفقة مجانية بنهاية املوسم اجلاري. وبحسب صحيفة »ديلي إكسبريس« اإلجنليزية، فإن مسؤولي يوفنتوس يخططون لضم اجلناح البرازيلي 

ويليان، جنم تشيلسي، والذي ينتهي تعاقده بنهاية هذا املوسم.
وأشار التقرير إلى أن ويليان )31 عاما( رفض العرض اجلديد املقدم من تشيلسي، والذي ميتد ملدة موسمني، حيث كان يهدف إلى توقيع عقد مدته 3 مواسم، وبالتالي سيبحث عن ناٍد جديد يف الصيف.

وتأتي رغبة يوفنتوس بناء على توصية مدربه ماوريسيو ساري، والذي أشرف على تدريب ويليان العام املاضي، يف تشيلسي. وخاض ويليان 36 مباراة بقميص تشيلسي هذا املوسم يف مختلف املسابقات، سجل 
خاللها 6 أهداف وصنع 5.
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أخبار العالم

تركيا تحتفظ بحق الرد
هـدوء حـذر بإدلب بعـد اتفـاق بوتيـن وأردوغـان

أعلن وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، جتاوز عدد طالبي اللجوء 
ظهر  حتى  شخص،  ألف   142 »أدرنة«  والية  من  اليونان  إلى  عبروا  الذين 

اجلمعة.
وأضاف يف تغريدة على تويتر :« حتى الساعة 12.10 وصل عدد طالبي 
اللجوء الذين عبروا إلى اليونان من أدرنة إلى 142 ألفا و175 شخًصا«. وبدأ 
تدفق طالبي اللجوء إلى احلدود الغربية لتركيا، اخلميس 27 فيفري الفائت، 
عقب إعالن أنقرة أنها لن تعيق حركتهم باجتاه أوروبا. والسبت، أعلن الرئيس 
التركي رجب طيب أردوغان أن بالده ستبقي أبوابها مفتوحة أمام الالجئني 
الراغبني بالتوجه إلى أوروبا، مؤكدا أنه ال طاقة لها الستيعاب موجة هجرة 

جديدة.
الجئ  ألف   35 نحو  منع  مت  أنه  يونانية  مصادر  أعلنت  جهتها  من 

عازال  جدارا  ستبني  احلكومة  وأن  تركيا،  من  املرور  يحاولون  ومهاجر كانوا 
اليونانية  املمارسات  التركية  الداخلية  الالجئني، يف حني نشرت  ملنع وصول 

ضدهم، معتبرة أنها »تنتهك القيم اإلنسانية«.
اليونان منعت ما يقرب  اليونانية اخلميس أن  وذكرت مصادر باحلكومة 
من 35 ألف مهاجر من عبور احلدود إلى أراضيها خالل أسبوع، كما بلغ عدد 
االعتقاالت ملن جنحوا يف العبور 244. وأعلنت اليونان عزمها بناء جدار بطول 
15 كلم على حدودها مع تركيا ملنع طالبي اللجوء من العبور إلى أوروبا، كما 
ذكرت مصادر أمنية أن بناء اجلدار سيكتمل خالل أسابيع عدة كتتمة جلدار 

ُبني عام 2012 بالتعاون مع االحتاد األوروبي بطول 12.5 كلم.
وبدوره، أعلن وزير الدفاع اليوناني فرض قيود مؤقتة على املالحة حول 
جزيرتي ليسبوس وساموس يف بحر إيجة بهدف منع وصول الالجئني، موضحا 
لدعم  مسيرة  اخلميس  أثينا  وشهدت  التجارية.  السفن  يشمل  ال  املنع  أن 
آالف  هتف  اليونان، حيث  عند حدود  احملتشدين  اللجوء  وطالبي  املهاجرين 
احملتجني ضد سياسات االحتاد األوروبي حيال الهجرة، كما رفعوا شعارات من 

قبيل »اليونانيون واألجانب ميكنهم العمل مًعا« و«املوت للفاشية«.
ضد  تستخدم  الشرطة  أن  أمس  باليونان  محلية  إعالم  وسائل  وذكرت 
طالبي اللجوء يوميا ما بني 700 و1000 قنبلة غاز مدمع على حدودها البرية 

والبحرية.
وكاالت 

قالت قناة اإلخبارية السعودية إن السلطات السعودية أعادت فتح احلرمني 
الشريفني يف مكة املكرمة واملدينة املنورة، بعد أن أغلقا لتعقيمهما ملنع انتشار 
كان  إذا  ما  السعودية  اإلخبارية  تقرير  من  يتضح  اجلديد.ولم  كورونا  فيروس 
سيسمح للزوار بالعودة إلى املوقعني بعد تعقيمهما. وكانت السعودية قد قررت 
إغالق احلرمني بني صالتي العشاء والفجر يف إطار إجراءات احترازية اتخذتها 
ملواجهة انتشار كورونا شملت أيضا إغالق صحن الطواف حول الكعبة املشرفة 
واملسعى بني الصفا واملروة طوال فترة تعليق العمرة مؤقتا للمواطنني واملقيمني 

وجميع القاطنني يف مكة املكرمة.

وأكدت السلطات أنه لن يسمح باالعتكاف واالفتراش داخل احلرمني، 
النبوي  احلرم  يف  القدمي  واملسجد  زمزم  ماء  مشارب  إغالق  قرارها  إلى  إضافة 
الشريف مبـا فيه الروضة وغلق مقبرة البقيع. وانتشرت على وسائل التواصل 
االجتماعي صور وتسجيالت أظهرت الكعبة املشرفة يف وسط باحة املسجد 
فوق أرضية بيضاء وحيدة حتيط بها عوائق بالستيكية، إلى جانب مجموعة 
من عناصر األمن وعّمال النظافة.  وانتشر الفيروس يف أكثر من 80 دولة، مع 

إجمال إصابات يفوق 95 ألفا عامليا ووفيات تفوق 3200 حالة حتى اآلن. 
ق.د

ألف   97 العالم،  حول  اجلديد  كورونا  بفيروس  املصابني  عدد  جتاوز 
شخص، حتى أمس.

ووفقا ملعلومات وكاالت األنباء، استنادا إلى إعالنات رسمية، بلغ عدد 
آالف   3 تسجيل  مت  إذ  العالم.  حول  و386  آالف   3 الفيروس  جراء  الوفيات 
و43  إيران،  و107 يف  إيطاليا،  و148 يف  للصني،  الرئيسي  البر  وفاة يف  و42 
يف كوريا اجلنوبية، و12 يف اليابان، و11 يف الواليات املتحدة، و7 يف فرنسا، 
و3 حاالت يف العراق، ومثلها يف إسبانيا، واثنني يف أستراليا، ومثلها يف هونغ 

كونغ، وحالة وفاة واحدة يف كل من سويسرا وبريطانيا وسان مارينو وتايالند 
وتايوان والفلبني.

و552  ألفا   80 الصيني  الرئيسي  البر  يف  بالفيروس  املصابني  عدد  وبلغ 
شخصًا، و104 يف هونغ كونغ، و10 يف ماكاو، و44 يف تايوان. كما بلغ عدد 
الذين حتسنت حالتهم الصحية بعد اإلصابة بالفيروس حول العالم، 55 آالف 

و186 شخصا.`

إدلب  إلى  أمس،  احلذر،  الهدوء  عاد 
شمالي غربي سوريا إثر بدء التهدئة املتفق عليها 
بني روسيا وتركيا منتصف ليلة أول أمس، على 
كما  االتفاق،  السوري  النظام  خرق  من  الرغم 
قوات  من  عنصرا   21 قتلت  أنها  تركيا  أعلنت 

النظام انتقاما ملقتل جندي تركي أول أمس.
ودخل اتفاق وقف إطالق النار يف إدلب حيز 
التنفيذ منتصف الليل بالتوقيت احمللي، بعد قمة 
جمعت الرئيسني الروسي فالدميير بوتني والتركي 
وشدد  موسكو.  يف  أمس  أردوغان  طيب  رجب 
وعلى  السورية،  األراضي  وحدة  على  اجلانبان 
أال حل عسكريا للنزاع هناك، إضافة إلى أهمية 
منع تدهور األوضاع اإلنسانية، كما أشار أردوغان 
إلى ضرورة أخذ مسار جنيف يف احلسبان، مؤكدا 
من  اعتداء  أي  على  الرد  بحق  بالده  احتفاظ 
النظام. وأفاد وكاالت إعالمية، بأن قوات النظام 
قصفت يف اللحظات األولى لبدء تنفيذ االتفاق 

بلدات يف ريفي إدلب اجلنوبي وحلب الغربي.
وقال شهود إن املنطقة لم تشهد سوى إطالق 
نيران من املدافع اآللية وقذائف الهاون واملدفعية 
من قوات النظام والفصائل اإليرانية على بعض 

اخلطوط األمامية يف محافظتي حلب وإدلب. 
التركية،  الدفاع  وزارة  قالت  جانبها،  من 
التابعة  القوات  من  فردا   21 قتلت  إنها  أمس، 
اجليش  من  جندي  مقتل  بعد  السوري،  للنظام 

مبحافظة  الربيع«  »درع  عملية  منطقة  يف  التركي 
ضد  نيرانها  النظام  قوات  أطلقت  عندما  إدلب، 
التركي  االتفاق  إعالن  قبيل  التركية  القوات 
تدمير  مت  أنه  بيان  يف  الوزارة  وأضافت  الروسي. 
النظام  لقوات  صواريخ  وراجمتي  مدفعني 
شهيدنا  دم  يذهب  »لم  البيان  وتابع  السوري، 

هدًرا، ومت الرد على الفور انتقاًما له«.
وأعربت مصادر يف املعارضة عن شكوكها يف 
استمرار التهدئة ألنها ال تلبي مطلبا تركيا رئيسيا 
اتفاق  حدود  إلى  النظام  قوات  تنسحب  بأن 
سوتشي، حيث كان من املفترض إنشاء منطقة 
يحتموا  أن  النازحني  من  للماليني  ميكن  آمنة 
إنشاء  على  أمس  املوقع  االتفاق  وينص  فيها. 
جانبي  من  كيلومترات  ستة  مبسافة  آمن«  »ممر 
مما يعني ضمنيا منطقة   ،»4 »أم  الدولي  الطريق 
عازلة بطول 12 كيلومترا، على أن حتدد تفاصيل 
وموسكو  أنقرة  بني  مفاوضات  بعد  املنطقة  هذه 
االتفاق،  إعالن  وقبل  أيام.  سبعة  غضون  يف 
وأصيب  قتلوا  مدنيا   16 بأن  اجلزيرة  مراسل  أفاد 
آخرون بجروح خطيرة نتيجة غارات جوية روسية 
استهدفت مركزا يؤوي نازحني قرب مدينة معّرة 
مصرين يف ريف إدلب الشمالي، كما قتلت امرأة 
يف قصف مدفعي لقوات النظام استهدف مدينة 

دارة عزة بريف حلب.
وكاالت 

اليونان تطارد القوارب 
142 ألف طالب لجوء عبروا من تركيا إلى اليونان

بعد إغالق مؤقت
السلطاـت السعوديـــة تعيد  فتـح الحرميــن الشريفيــن 

الوفيات بلغت 3 آالف و386 شخصا 
مصابـو كـورونا حـــول العالـم يتجـاوزون 97 ألفــًا

و284  آالف   6 اجلنوبية:  كوريا 
إصابة

إيطاليا: 3 آالف و858 إصابة
إيران: 3 آالف و513 إصابة

اليابان: 1054 إصابة
فرنسا: 423 إصابة
أملانيا: 400 إصابة

إسبانيا: 261 إصابة
الواليات املتحدة: 160 إصابة

سنغافورة: 117 إصابة
بريطانيا: 115 إصابة
سويسرا: 111 إصابة
السويد: 88 إصابة
هولندا: 88 إصابة

أستراليا: 61 إصابة
النرويج: 59 إصابة
الكويت: 58 إصابة
البحرين: 52 إصابة

ماليزيا: 50 إصابة
بلجيكا: 50 إصابة
تايالند: 47 إصابة

كندا: 45 إصابة
النمسا: 41 إصابة
العراق: 35 إصابة
الهند: 31 إصابة

اإلمارات: 28 إصابة
أيسلندا: 26 إصابة

سان مارينو: 21 إصابة
اجلزائر: 17 إصابة
فيتنام: 16 إصابة

الدمنارك: 15 إصابة
إسرائيل: 15 إصابة

لبنان: 15 إصابة
عمان: 15 إصابة

اإلكوادور: 13 إصابة
إيرلندا: 13 إصابة

كرواتيا: 10 إصابات
اليونان: 10 إصابات

قطر: 8 إصابات

وفيما يلي أحدث إحصائيات حول عدد المصابين اإلجمالي 
:»Worldometer« بالفيروس حول العالم وفق موقع

تشيكيا: 8 إصابات
فنلندا: 7 إصابات

املكسيك: 6 إصابات
بالروسيا: 6 إصابات
البرتغال: 6 إصابات

رومانيا: 6 إصابات
باكستان: 5 إصابات
السنغال: 4 إصابات

روسيا: 3 إصابات
الفلبني: 3 إصابات

أذربيجان: إ3 إصابات
جورجيا: 3 إصابات
البرازيل: 3 إصابات

نيوزيلندا: 3 إصابات
تشيلي: 3 إصابات
إندونيسيا: إصابتان

مصر: إصابتان
إستونيا: إصابتان

السعودية: إصابتان
املجر: إصابتان

املغرب: إصابتان
أفغانستان: إصابة واحدة

أندورا: إصابة واحدة
أرمينيا: إصابة واحدة

كمبوديا: إصابة واحدة
جمهورية الدومينيكان: إصابة واحدة

األردن: إصابة واحدة
التفيا: إصابة واحدة

ليتوانيا: إصابة واحدة
لوكسومبورغ: إصابة واحدة
ليختنشتاين: إصابة واحدة

موناكو: إصابة واحدة
نيبال: إصابة واحدة

نيجيريا: إصابة واحدة
سريالنكا: إصابة واحدة

تونس: إصابة واحدة
األرجنتني: إصابة واحدة

أوكرانيا: إصابة واحدة
بولندا: إصابة واحدة

سلوفينيا: إصابة واحدة
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 تكنولوجيا

P40 Pro إليك نظرة أولية على هاتف هواوي
هواوي  الصينية  التكنولوجيا  عمالقة  ستعد 
لكشف النقاب عن أحدث منتجاتها الرائدة املتمثلة 
 Huaweiو Huawei P40 بسلسلة هواتف
P40 Pro يف فرنسا بتاريخ 26 مارس 2020، 
 P40 ووفًقا للتسريبات السابقة فإن تصميم سلسلة
السلسلة  تتضمن  قد  كما  مسبوق،  غير  سيكون 

.Plus إصدار
ويبو  الصيني  التدوين  موقع  اآلن  وظهرت 
 Huawei أول صورة حقيقية لهاتف Weibo
P40 Pro، وكالعادة، مت رصدها يف مترو األنفاق 

يف يد أحد املوظفني الذي يختبره.
املكان  هو  املترو  أن  األخيرة  اآلونة  يف  ويبدو 
عنها  املعلن  غير  األجهزة  عن  للكشف  املفضل 
بعد، إذ جرى يف السابق رصد أجهزة شاومي وهونر 
وسامسوجن وغيرها من الهواتف التي لم يتم إصدارها 

بعد عبر مترو األنفاق.

ويحتوي الهاتف الظاهر يف الصورة على العديد 
 Huawei P40 القادم  الهاتف  ميزات  من 
Pro، مبا يف ذلك الشاشة املنحنية من الطرفني، 
األمامية  الكاميرا  املتضمن  الثقب  يظهر  كما 

املزدوجة يف الزاوية العلوية اليسرى من الشاشة
اجلهاز  هذا  من  اخللفي  اجلزء  أن  من  وبالرغم 
محمي بحافظة واقية حتجب رؤية ترتيب عدسات 
الكاميرا اخللفية، إال أن التصميم األمامي للهاتف 
املتاحة  التصميمات  مع  أساسي  بشكل  يتسق 

سابًقا.
والشائعات  التسريبات  صدقت  حال  ويف 
 Huawei السابقة، فمن املفترض أن يأتي هاتف
 OLED نوع  من  منحنية  بشاشة   P40 Pro
 ،Kirin 990 معالج  مع  إنًشا،   6.5 بحجم 
الوصول  ذاكرة  من  غيغابايت   12 إلى  يصل  وما 
العشوائي، وبطارية تبلغ سعتها حوالي 5000 ميلي 

 HUAWEI أمبير داعمة للشحن السريع
SuperCharge بقدرة 50 وات.

اجلهاز  دعم  عن  املعلومات  حتدثت  كما 
للشحن الالسلكي، وسيتم تشغيله بواسطة 
واجهة املستخدم EMUI 10 املعتمدة على 
يزال  ال  لكنه   ،10 أندرويد  التشغيل  نظام 

يفتقر إلى خدمات غوغل.
هواوي  لهاتف  اخللفية  الكاميرا  وحتتوي 
خمس  مجموعه  ما  على   P40 Pro
اليكا  شركة  قبل  من  معتمدة  عدسات 

Leica، إحداها عبارة عن عدسة تليفوتوغرافية 
ما  البؤري  النطاق  ويغطي   ،Periscope

يعادل 18 – 240 ميليمتر.
ويقال إن الهاتف يوفر مستشعر صور مخصًصا 
 1/1.33 بحجم  سوني  من  ميغابيكسل   52 بدقة 
 Quad Quad بتقنية  مزود  أنه  كما  إنًشا، 

الصور  التقاط  يف  للمساعدة  الفريدة   Bayer
ومقاطع الفيديو يف ظروف اإلضاءة املظلمة للغاية.

وبالنسبة لأللوان، فإن أحدث تقرير يظهر لونني 
تشير  ذلك،  ومع  واألسود،  األبيض  هما  فقط، 
لدينا  يكون  أن  ميكن  أنه  إلى  السابقة  التكهنات 
والتي   ،P40 لسلسلة  ألوان  إلى خمسة  يصل  ما 
تشمل األيض واألسود والذهبي والفضي واألزرق.

آبل تعتزم إطالق هاتف آيفون األصغر 
واألرخص في مارس

تعتزم شركة آبل إطالق هاتف آيفون األصغر واألرخص قريًبا جًدا، وذلك وفًقا لتقرير من وكالة بلومبرغ، حيث يبدأ موردو شركة التكنولوجيا العمالقة في تجميع طراز آيفون ذي األسعار 
المعقولة، وهو األول من نوعه منذ iPhone SE، في شهر فبراير، مما يسمح للشركة بالكشف عن الجهاز في شهر مارس. وسيتم تقسيم أعمال تجميع الهاتف الجديد بين فوكسكون 

.Wistronوويسترون و Pegatron وبيجاترون Foxconn

والتنبؤات  والشائعات  التقارير  وكانت 
املتعلقة بطراز آيفون املنخفض التكلفة قد بدأت 
بالظهور يف العام املاضي، وجاء بعضها من احمللل 
مينغ تشي كو Ming-Chi Kuo، الذي 
يتمتع بسجل حافل عندما يتعلق األمر بتوقعات 

آبل.
النموذج  أن  سابق  وقت  يف  احمللل  وذكر 
هاتف  مثل  سيبدو  التكلفة  املنخفض  القادم 
iPhone 8، وسيحتوي على شاشة بحجم 
تشغيله  سيتم  ورد،  ما  وبحسب  إنًشا،   4.7
يشغل  الذي  آبل،  من   A13 معالج  بواسطة 

.iPhone 11 أيًضا جهاز
وال يزال iPhone 8 معروًضا يف السوق، 

دوالًرا، يف   449 مقابل  حالًيا  بيعه  يتم  حيث 
مقابل   iPhone SE الشركة  باعت  حني 
399 دوالًرا عندما مت إطالق هذا اجلهاز يف عام 

.2016
وأثبتت أجهزة آيفون األكثر كلفة أنها حتظى 
ذلك  يف  مبا  املستهلكني،  لدى  كبيرة  بشعبية 
كان  التي   ،iPhone 11 أجهزة  أحدث 
سعرها املبدئي أقل بحوالي 50 دوالًرا من أسعار 

آبل املعتادة.
أن  بلومبرج  لوكالة  منفصل  تقرير  وذكر 
الشركة املصنعة لهواتف آيفون طلبت من شركة 
يف   A13 معالج  إنتاج  زيادة  مؤخًرا   TSMC
كان  الطلب  أن  بسبب  وذلك  احلالي،  الربع 
 ،iPhone 11 املتوقع على هاتف  أعلى من 

التكلفة  منوذج  إنتاج  أيًضا ألن  ذلك  يكون  وقد 
املنخفضة سيبدأ قريًبا.

واملعالج  الشاشة  ذكر حجم  إلى  وباإلضافة 
بلومبرج  قالت  فقد  اجلهاز،  يف  املستخدمني 
اللمس  معرف  على  سيحتوي  اجلهاز  أن  أيًضا 
Touch ID املدمج يف زر الصفحة الرئيسية، 
من  بداًل  املعروفة  آبل  تقنية  استخدام  يعيد  مما 
اختيار جهاز استشعار بصمات األصابع املدمج 
أندرويد  منافسي  معظم  مثل  الشاشة  حتت 

احلديثني.
ولن يتضمن اجلهاز ميزة التعرف على الوجه 
من آبل Face ID، كما لم يتضح بعد ما إذا 
.iPhone SE 2 كان اجلهاز سيحمل اسم
يذكر أن جهاز آيفون املنخفض التكلفة ميكن 

أن يساعد يف تعزيز وجود آبل يف أسواق الهواتف 
وخاصًة  منًوا،  واألسرع  تنافسية  األكثر  الناشئة 
الهند التي ال تزال مبيعات أجهزة آيفون تواجه 
صعوبات فيها، حيث تكون أجهزة أندرويد ذات 

األسعار املعقولة أكثر شيوًعا.
حصتها  زيادة  إلى  كوبرتينو  شركة  وتتطلع 
إطالقها  قبل  العاملي  الذكية  الهواتف  سوق  يف 
هواتف آيفون الداعمة لشبكات اجليل اخلامس 
5G يف وقت الحق من هذا العام، وتأمل آبل 
أن تعود شحنات هواتفها إلى النمو هذا العام، 
بعد أن حددت لنفسها هدًفا يتمثل بشحن أكثر 
من 200 مليون جهاز يف عام 2020، ويفترض 
مهًما  دوًرا   iPhone SE يلعب خليفة  أن 

يف هذا الهدف.

ابتسام   بوكثير

بوينغ »777 إكس «.. الطقس يلغي الرحلة المنتظرة
أعلنت مجموعة »بوينغ« األربعاء أن الرحلة األولى لطائرة املسافات الطويلة »777 إكس«، التي كان مقررا أن تنطلق من ضواحي سياتل يف 

شمال غرب الواليات املّتحدة، اخلميس، أرجئت إلى موعد الحق، بسبب سوء األحوال اجلوية.
وقال عمالق صناعة الطيران األميركي يف بيان مقتضب »نحن نرجئ موعد الرحلة األولى 
مشيرًا  الطقس«،  بسبب  يناير،   23 يف  غد  يوم  مقّررة  كانت  التي  إكس،  للطائرة 777 
إلى اّن الفرق املسؤولة عن تنظيم هذه الرحلة املهّمة للغاية يدرسون إمكانية الطيران يوم 

اجلمعة.
وكانت الرحلة األولى لهذا الطراز اجلديد من طائرات املسافات الطويلة من بوينغ مقّررة 
أساسًا يف صيف 2019، لكّنها أرجئت بسبب مشكالت يف محّرك »جي إي 9 إكس« اجلديد الذي 

تصّنعه شركة »جنرال إلكتريك«، إضافة إلى صعوبات تتعّلق بعمل األجنحة والبرامج املعلوماتية.
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أصبحوا عاجزين  عــــن شـراء الـدواء

مطالب ببجاية  بتصنيف  »الغلوكــــــوم« 
ضمــــــن  األمـــــراض  المزمنـــــــة

يناشد مرضى الغلوكوم المزمن بوالية بجاية-  أو ما يعرف بارتفاع ضغط 
العين- وزير العمل والتشغيل والضمان االجتماعي والمدير العام للصندوق الوطني 
للضمان االجتماعي  التدخل عاجاًل من أجل اعتماد هذا المرض ضمن قائمة األمراض 

المزمنة، حتى يتسنى لهم الحصول على الدواء مباشرة من الصيدليات بصفة 
منتظمة وبدون انقطاع.

ارتفاع  أو  اجللوكوم  مرض  أن  مختصون  أكد 
من  مصنف  مرض  هو  املزمن،  العني  ضغط 
األمراض املزمنة املعترف بها عبر كافة دول العالم 
الدواء  املريض  مبوجبه  يتلقى  كمرض  واملعتمدة 
بصفة مستمرة مدى احلياة، وصنفته معظم دول 
العالم ومنها تونس واملغرب ضمن قائمة األمراض 
املزمنة التي تتكّفل بها الدولة بنسبة 100 باملائة 
خلطورته على بصر اإلنسان كأول مرض مسّبب 
بصفة  الدواء  تلقى  العالم.وعدم  عبر  للعمى 
يومية ومدى احلياة حسب ذات املصدر، يعّرض 
غاية  إلى  تدريجية  بصفة  البصر  لفقدان  املريض 
مدة  خالل  للترميم،  القابل  غير  الكلي  العمى 
تتراوح بني 10 و15 سنة، علما أن التطّور الطبي 

هذا  يف  نوعية  قفزة  األخيرة  السنوات  يف  حّقق 
لهذا  املناسب والضروري  الدواء  بإيجاد  املجال 
العمليات  إلى  اللجوء  املرضى  ما جّنب  املرض، 
اجلراحية، وما حتمله من خطورة ذلك على الرؤية 
لصعوبة هذا النوع من العمليات اجلراحية.وأمام 
من  مزمن،  ض  كمر   املرض  هذا  اعتماد  عدم 
االجتماعي  للضمان  الوطني  الصندوق  طرف 
برفض طلبات التكفل بالدواء لعشرات املرضى، 
متاعبهم  من  وزادت  هؤالء  معاناة  تضاعفت 
ثالثة  كل  الدواء  شراء  إلى  باالضطرار  الصحية 
يف  دينار  الـ4000  تتجاوز  مالية  مببالغ  أشهر 
احلاالت املرضية املستقرة، وحتى املرضى املؤّمنني 
بدفع  الدواء  لشراء  كذلك  يضطرون  اجتماعيا 

بطاقة  استعمال  الستحالة  بالصيدليات  النقود 
الشفاء لتجاوز املبلغ الـ3000 دينار جزائري.هذا 
فيما ينقطع حسب العاملني يف هذا املجال،عديد 
املتمثل  الدواء  أخذ  عن  احلال  ميسوري  املرضى 
أوضاعهم  أمام  للعني،  قطرات  يف  أساسا 
الشراء  على  قدرتهم  لعدم  الصعبة  االجتماعية 

العمى  ويسبب  سّبب  ما  وهو  للدواء،  املنتظم 
الكلي أو اجلزئي غير القابل للترميم للعشرات من 
املختصة  السلطات  تدّخل  يقتضي  ما  املرضى، 
املزمنة  األمراض  قائم  ضمن  املرض  العتماد 
املرضى  من  لآلالف  املضمون  املستمر  للتكفل 

املنتشرين عبر الوطن.
بــلقاسم.ج

لم تسّجل أّية حالة إصابة بفيروس كورونا بوالية 
التواصل  شبكات  عبر  له  رّوج  ما  عكس  بجاية، 
االجتماعي.هذا ما طمأنت به السلطات املواطنني، 
ودعتهم إلى عدم االنسياق وراء التهويل ،مضيفة أن 
أنفلونزا  عن  عبارة  وهي  مستعصية  حاالت  هنالك 

املوسمية لعديد املرضى ومت التكفل بها مباشرة.
كشف  نائب مدير الصحة لوالية بجاية،الدكتور 
إجراءات  تطبيق  يف  مستمرة  مصاحله  أّن  حميسي، 
لفيروس  تهديد  أي  من  للوقاية  واليقظة  احليطة 
خاص ،وطاقم  جناح  تسخير  باملناسبة  ومّت  كورونا. 
الطبية  املعدات  مختلف  توفير  مع  محترف  طبي 
مديرية  فّندت  صلة،  ذات  سياق  والصيدالنية.ويف 

كورونا،  بفيروس  إصابة  بجاية، تسجيل  الصحة 
طارئ  أي  ملواجهة  الوقائية  التدابير  عن  وكشفت 
محتمل، مشيرة الى أن والي بجاية أعطى تعليمات 
يف إجتماع طارئ مع كل األطراف واملديريات املعنية 
بوضع مخطط وقائي مستعجل بهدف تدعيم مختلف 
الفيروس  هذا  من  املواطنني  وحماية  الوقاية  سبل 
 12 الساعة  باجلزائر حلد  سجلت  حيث  الفتاك، 
»اخبار  رصدت  أخرى،  جهة  مؤّكدة.من  حاالت 
الوطن« بعني املكان حمالت التعبئة يف امليدان وسط 
ارتياح املواطنني والناشطني يف املجتمع املدني، الذين 
التي  سيما  ال  اجلمعيات  حترك  ضرورة  على  أّكدوا 
تنشط يف املجالني الصحي والبيئي عبر حمالت توعية 

ولقاءات حتسيسية باملدارس،املتوسطات، الثانويات، 
اجلامعات واملساجد، واحلفاظ على النظافة والوقاية.

بتنظيم  املدنية،بادرت  احلماية  مديرية  جهتها  من 
أبواب مفتوحة بدار الثقافة طاوس عمروش، ومّت وضع 
جناح مخصص للتحسيس من فيروس كورونا وكيفية 
الوقاية منه، ومت إعطاء توجيهات وشروحات للمواطنني 
على  االحترازية  واملراحل  النظافة  عمليات  حول 
السليمة،  النظافة  وإتباع  الطبية  الكمامة  وضع  غرار 
والعطس  السعال  بعد  خاصة  مناديل  واستعمال 
البجاويون  أن  بالذكر،  التجمعات.جدير  وجتنب 
إقتناء  أجل  من  وتأهب  اندفاع  حالة  يف  يتواجدون 
الكمامات الطبية ووسائل تنظيف وغسل اليدين من 

صابون ومحلول ومعجون.وخالل جولة استطالعية لـ 
ببلديات  الصيدليات  مختلف  عبر  الوطن.«  »اخبار 
بجاية الكبرى على غرار القصر،اميزور،اقبو،خراطة، 
وبجاية، سجلنا نفاذ الكمامات الطبية مبدينة بجاية 
ما أحدث هلعا وارتباكا وسط املواطنني الذين توافدوا 
القصر،  منها  القتنائها  أخرى  مدن  صيدليات  على 
النوعية  حسب  تباينا  الكمامات  أسعار  تعرف  فيما 
و200  دج   150 دج،  دج،100   70 بأسعار  وتسّوق 
دج.بقي اإلشارة إلى أّن احلماية املدنية وضعت حيز 
اخلدمة الرقم األخضر 1021 من أجل التبليغ عن أية 
حالة يشتبه إصابتها بفيروس كورونا للتكفل الفوري 
باألشخاص املعنيني دون تأخير.          بــلقاسم.ج 

إشاعات عن تسجيل حاالت إصابة بفيروس كورونا ترعب سكان بجاية

تهافت لشراء الكّمامات الطبية ووسوائل تنظيف اليدين

 يهدف لتكييف التكوين مع متطلبات القطاع االقتصاد بوهران 
»آفاق « برنامج جديد لإلدماج المهني 

»السريع« للشباب
يجري التحضير ملبادرة جديدة تشجع اإلدماج املهني »السريع« للشباب يهدف 
إلى »تكييف التكوين مع متطلبات القطاع االقتصادي، سيكون جاهزا سبتمبر 

املقبل .

و قال املدير الوطني للبرنامج الوطني للدعم تكوين-تشغيل- تكييف-  تأهيل  
» أفاق« ، مراد مليا إن قابلية التشغيل تعد من أهداف برنامج »آفاق«، إال أن 
البرنامج اجلديد سيسمح بتحقيق األهداف مبزيد من النجاعة، وذلك بفضل 

»التعاون املتبادل بني أنظمة املعلومات للقطاعات الشريكة )تشغيل وتكوين(. كما 
أشار الى أن اللجوء إلى أنظمة املعلومات سيتيح »رؤية دقيقة حول املهن التي 
تسجل عجزا«، مما سيسمح »بالتكوين حسب متطلبات سوق الشغل، لضمان 
اإلدماج السريع للمتخرجني اجلدد«. وسيتم االنتهاء من حتضير البرنامج يف 

سبتمبر القادم، بتنظيم ندوة وطنية يف اجلزائر العاصمة وفق نفس املصدر الذي  
ذكر مبكتسبات عدة على غرار مهنية عدة مسارات جامعية يف الليسانس واملاستر. 

وذكر السيد مليا يف املراسم التي أشرف عليها باملدرسة-الورشة جلمعية صحة 
»سيدي الهواري« بأن الشباب قد تلقوا تكوينا يف إطار مشروع »فرصة، مدرسة 
الفرصة الثانية« املنظم من طرف »أفاق« لصالح الشباب املتسربني من املدرسة. 
و قد تلقى املتخرجون ملدة ستة أشهر تكوينا يف إحدى االختصاصات املتعلقة 
بالنجارة و البناء و النحت على احلجر و احلدادة الفنية و السباكة و الكهرباء و 

اخلياطة. ومت تنظيم باملناسبة معرض حول مختلف أنشطة ورشات مدرسة »صحة 
سيدي الهواري« والذي كان محل زيارة مدير برنامج »آفاق« املعرض الذي هنأ  
املتربصني ومسؤولي اجلمعية داعيا إياهم الى تعريف الشباب أكثر بهذه الفرصة 

حركيا  معاق  مالك،  فرج  عمي  باملجاهد  التكفل  تيبازة  بوالية  تقرر 
والبالغ من العمر 78 سنة، مبنحه سكنا اجتماعيا بعد 57 سنة من االنتظار 

واملعاناة مع الترحال والكراء بني أرجاء الوالية.
ويقطن املجاهد بأحد املناطق املعزولة بسيدي راشد أين يؤجر سكنا 
هشا بعد إقصائه سنة 2018 من طرف اللجنة الوالئية للطعون من السكن 
االجتماعي بسبب جتاوز املنحة التي يتقاضاها السقف املالي املسموح به 
لالستفادة من هذا النوع من البرامج السكنية, يف حني أن حالته الصحية 
صيغة  مثل  أخرى  برامج  انتظار  حتتمل  وال  »مستعجلة«  واالجتماعية 
االجتماعي التساهمي, حسب الشروحات التي قدمتها اليوم رئيسة دائرة 

أحمر العني.
وقرر والي تيبازة, حاج موسى عمر, بعد التشاور مع مدير املجاهدين 
قائمة  يف  اسمه  إدراج  خالل  من  به  التكفل  العني  أحمر  دائرة  ورئيسة 
املستفيدين من السكنات العمومية اإليجارية التي يرتقب أن يعلن عنها 
مراسلة  إثر  انفراجا  عرفت  قد  كانت  قضيته  أن  خاصة  املقبل  األسبوع 
مديرية املجاهدين من خالل وزارة القطاع, احلكومة للحصول على رخصة 
الذي  الطلب  وهو  اجتماعي  سكن  من  باالستفادة  له  تسمح  استثنائية 

حظي بالقبول, حسب مدير املجاهدين, وحيد حمودة.
وجاء قرار الوالي بعد سماعه إلنشغال املجاهد عمي فرج الذي »فاض 
غيضا« يف كلمة مقتضبة على هامش لقاء جمع اليوم الهيئة التنفيذية مع 
سكان بلدية سيدي راشد أين اعرب املجاهد عن إحباطه ويأسه من وضعه 
االجتماعي يف مثل هذه السن املتقدمة وهو الذي التحق بصفوف جيش 
شبابه  وهب  و  سنة  ال17  يتجاوز  لم  وعمره   1959 سنة  الوطني  التحرير 

للوطن --مثلما قال-- إال أنه ينتظر »سكن العمر« منذ 57 سنة خلت.
من  يعاني  حيث  متحرك  كرسي  على  مقعد  وهو  فرج  عمي  وتابع 
إعاقة جسدية إلى جانب عديد األمراض املزمنة األخرى --حسب أفراد 
أن  قبل  عائلته  أفراد  رفقة  يأويه  ينتظر سكن  لسنوات  ظل  أنه  عائلته-- 

يجهش بالبكاء ما جعل القاعة تتعاطف معه بقوة.
التحق املجاهد مالك فرج سنة 1959 بصفوف جيش التحرير الوطني 
أن  قبل  املعارك  عديد  يف  وشارك  اجليش  عضوية  ونال  الشرقية  بالقاعدة 
يصاب يف اشتباكات مع العدو على مرتني سنتي 1959 و 1961, استنادا 

ملدير املجاهدين بتيبازة.
ولد املجاهد مالك فرج مبصر، إال أن حبه وشغفه وحنينه للوطن األم 
جعله يلبي نداء الثورة و يلتحق بصفوف جيش التحرير الوطني انطالقا من 

العاصمة املصرية،القاهرة.
وبعد أن أعرب عن اسفه للوضع الصحي واإلجتماعي لهذا املجاهد, 
قال الوالي يف تصريح لواج أنه من »املهم جدا« أن تكون جسور التواصل مع 
املواطنني واإلحتكاك بهم ما يسمح باتضاح الرؤية أكثر للمسؤول لالطالع 
عن  بعيدا  تعيش  لسنوات  بقت  التي  احلاالت  هذه  مثل  عن  قرب  عن 

األضواء و دون اهتمام املسؤولني.
وشدد يف السياق أن مثل هذه املناسبات )الزيارات امليدانية للمناطق 
املعزولة( تأتي جتسيدا لسياسة احلكومة الرامية إلنشاء جزائر جديدة و ذلك 
خاصة من خالل إحصاء مناطق الظل و من ثمة التكفل بالفئات الهشة.

رضوان.م  

مجاهد من ذوي االحتياجات الخاصة من تيبازة
عمي» فرج مالك« يستفيد من السكن بعد خمسة عقود من االنتظار
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أخبار المجتمع

ابتســـام  بوكتيـــر

اإلنتروبيا كما يقول محمد
 صابر خبير الفيزياء، هي أحد 
املبادئ املهمة يف الفيزياء والكيمياء
، إضافة إلى إمكانية تطبيقها يف 
مجاالتأخرى مثل علمي

 االقتصاد والفلك. فهي تعتبر 
جزءًا من الديناميكا احلرارية، ويف 
الكيمياء الفيزيائية تعد مبدأ 

أساسيًا.
غالبًا ما يرمز لإلنتروبيا بحرف 
)S( يف املعادالت. وتكون وحدة ق
ياسها هي اجلول لكل كلفن. وكلم

ا زاداستقرار النظام، قلت
 اإلنتروبيا.

أهمية اإلنتروبيا في حياتنا
أظهرت نتائج إحدى 

الدراسات أن احتاد اخلاليا 
احلية مع بعضها يف شكٍل

 ُمنتظم )اإلنتروبيا( لتشكيل
 األنسجة، لتكون يف 

صحة جيدة،يحدث نتيجة
 الكيمياء احليوية ونتيجة لهذا 
االكتشاف فقد فتح باب األمل
 أمام العلماء ليستطيعوا إنتاج
 أنسجة وأعضاء صناعية، 
اعتمادًاعلى أسس الديناميكا 

احلرارية.
وجد العلماء أّن عملية تكوين ال
أعضاء تلزم تكوين مجموعاٍت
 من األنسجة، ولتكوين

 األنسجة يلزم تكوين خاليا
 متجاورة، ولكي جتتمع هذها
خلاليا وتكون محاذية لبعضها
، فإن ذلك يحدث نتيجة ألسٍس 
كيميائية حيوية أو نتيجة مُلاذاة 
اخلاليا لبعضها، والتي تعمل ع
لى جتميع هذهاخلاليا مع بعضها
 يف نظاٍم مرتٍب )اإلنتروبيا(، 
ما يساعد هذه اخلاليا يف
 تكوين األنسجة التي تكون

 األعضاء.

مؤسس مبدأ اإلنتروبيا
إنه رودولف كلوسيوس عالم 
الفيزياء األملاني، درس حتى و
صل إلى املرحلة اجلامعية، وتخرج 

متخصصًا يف الفيزياء، 
ودخل يف سلك التعليم،ومت 
تعيينه أستاذًا للفيزياء يف كلية 
الهندسة بجامعة برلني عام 1850م
، وهو نفس العام الذي قدم فيه
 فرضية قانون الديناميكا

 احلراريةالثاني، مؤكدًا على ما 
ُيسمى اإلنتروبيا، والذي

 ينص  على أنه ال ميكن أن 
تنتقل احلرارة من جسٍم بارٍد
 إلى جسٍم ساخٍن، ومؤكدًا عل
ى ماُيسمى مبدأ اإلنتروبيا والذي ي

عني تبديد الطاقة املتاحة.
بعد ذلك، ارتقى رودالف إلى 
درجة أستاذ للفيزياء يف جامعة فورت
سبورغ يف عام 1867م، ويف 

جامعة بون يف عام 1869م، 
وُتويف يف 24 أغسطس )آب( 

عام 1888 م.

فرط استخدام مطهرات اليد يزيد من احتمالية اإلصابة بكورونا
حذر اخلبراء من اإلفراط يف استخدام 
مطهر األيدي للحيلولة من مخاطر 

اإلصابة بفيروس كورونا، ألنه ميكن أن 
يزيد بالفعل من خطراإلصابة.

وبحسب موقع »ميرور« رغم أن غسل
 اليدين بانتظام واستخدام مطهر اليدين 
ميكن أن يقلل من انتقال الفيروس،

 لكن يف حديثه إلى كيودونيوز، أوضح 
متحدث باسم شركة كاو للمنتجات 
الكيماوية، أن اإلفراط يف استخدام

 منتجات تعقيم األيدي القائمة على الك
حول، ميكن أنيزيل البكتيريا الطبيعية
 التي تلطف اجللد وتتصدى ملسببات

 األمراض.
وأوضح املتحدث الرسمي: 

»بالطبع، من الضروري غسل اليدين 
واستخدام منتجات تعقيم اليدين

 القائمة على الكحول؛ من أجل احلد 
منانتقال الفيروس اجلديد، ولكن 
اإلفراط يف استخدام أي شيء ليس 

جيدًا«.

الجفاف قد يساعد في تكاثر بالبكتيريا
عادة ما حتتوي مطهرات اليدين على

 الكحول من 60 إلى ٪95، ما يساعد عل
ى إبقاء األيدي خالية من البكتيريا

 والفيروسات.
ومع ذلك، فإن هذا الكحول يحرم

 البشرة من الزيت واملاء، والذي ميكن

 أن يؤدي إلى بشرة جافة جدًا.
وأضاف املتحدث: »ميكن أن تصبح
 البشرة اجلافة والتالفة معقاًل للبكتيريا
 املرضية، وتزيد أيضًا من خطر دخول 
الفيروسات إلى اجلسم منخالل جروح

يف اجللد«.
ملنع اإلصابة، من املهم للغاية غسل

 اليدين بكمية معتدلة من الصابون 
ألكثر من 30 ثانية بطريقة فعالة بداًل 
من غسل اليدين عدة مرات فياليوم.
 »وبعد غسل اليدين، من املهم أيضًا

 التأكد من جتفيفها متامًا، ألنه قد يؤدي تر
ك اليد الرطبة إلى اضطرابات يف اجللد، 
ما يسهل علىالفيروسات التشبث
 باليدين، وفقًا للمتحدث الرسمي.
 وبصرف النظر عن احلفاظ على نظافة
 اليدين، نصحت مراكز السيطرة على 
األمراض والوقاية منها أيضًا بتنظيف
 جميع األسطح عالية اللمس بانتظام.

وقد أوضحت على موقعها على
 اإلنترنت: »تشمل األسطح عالية
 اللمس العدادات وأجهزة الكومبيوتر

 اللوحي واألبواب وتركيبات
 احلمام واملراحيض والهواتف ولوحة
 املفاتيح واألجهزة اللوحية وطاوالت

 السرير«.
أيضًا، من الضروري القيام بتنظيف أي
 أسطح قد حتتوي على دم أو براز أو 

سوائل يف اجلسم.

ما هي اإلنتروبيا وما عالقتها بالفوضى؟
اإلنتُروبيا هي مقياس 
الفوضى داخل نظام 
ما، وهي إحدى 
الخصائص الواسعة 

للديناميكا الحرارية، 
بمعنى أن قيمتها 

تتغير باختالف مقدار
المادة الموجودة 
داخل النظام.
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أالحظ منذ فترة طويلة الكثير من التعليقات 
تاريخية  مسائل  املزيف حول  والكالم  العنصرية 
حساسة عادت للظهور بعد عقود من االستقالل، 
التي  والكارثة  خطير  يقال  ما  فإن  احلقيقة  ويف 
نتجت عن انعدام وجود الدولة الوطنية واملجتمع 
مستقبال  يحدث  أن  ميكن  ملا  مقدمة  هو  الواحد 
لعبت  التي  والعراق  لبنان  عن  يختلف  ال  وقد 
فيها الدول الكبرى على وتر الطائفية الدينية فإن 
اجلهوية  اخلالفات  هو  اجلزائر  يف  احلساس  الوتر 
وإشعال  حتريكها  السهل  من  التي  والعشائرية، 
فتيلها كما كان باألمس يف ليبيا واليمن ولبنان 
والعراق وهو نفس مصير كل الدول العربية التي 
املواطنة  دولة  بناء  السياسية  نخبتها  تستطع  لم 
واملؤسسات بل تركت طعمًا سائغا يف يد الدول 

الكبرى مكشوفا.
إن اجلزائر ال تعتبر حالة استثنائية يف العالم 
العربي بل هي تعتبر تكرارا لغباء احلاكم العربي 
الذي يعيش حالة تصحر فكري واستعالء على 
والتخطيط  البناء  ميكنها  التي  املثقفة  النخبة 

فيعمل لتجنبها جتنبا خلطورتها على كرسيه.
ولعل ممارسات اجلهوية مكرسة حتى داخل 
املنطقة  تلك  أبناء  بأن  كالقول  الدولة  مؤسسات 
يسيطرون على البنوك وأبناء تلك املدينة كلهم يف 
قطاع احملروقات وذلك العرش كل أبناءه يف الوزارة 
مؤشر  وهذا  عمهم،  ابن  هو  الوزير  ألن  الفالنية 
خطير على عدم وجود إمكانية البناء حتى داخل 
املجتمع  على  انعكس  وما  الدولة،  مؤسسات 
بشكل كبير بالنظر ألن مستشاري بومدين ومن 
تبعوه نسوا أو جتاهلوا بأن الدول الوطنية توحدت 
بالقوة مثلما هي أملانيا وفرنسا اللتان حتويان عديد 

اجلهات داخل دولة واحدة.
أما يف احلالة اجلزائرية فإنه وبدال من قضاء 
تكرسها  راحت  اجلهوية  على  السياسية  النخبة 

ال  ومؤسساتها،  الدولة  ووظائف  األحزاب  عبر 
يختلف اثنان يف أهمية الدولة الوطنية والتجانس 
املجتمعي يف عملية التخطيط والبناء االقتصادي 
وبدون  الدميقراطية  وفعالية  الدميقراطي  والتحول 
ال  فإنه  جزائري(  )أنا  اجلزائريون  كل  يقول  أن 
لو  ميركل  جناح  حتى  وال  احلراك  جناح  ال  ميكن 

متنح لها قيادة اجلزائر.
الزالت  اجلزائريني  من  العظمى  فالغالبية 
تفتخر بالعرش واحلومة واملدينة بعيدا عن مكانة 
بقاء  حالة  ويف  املعريف  واملنتوج  الفكري  اجلانب 
تدخل  إلى  إضافة  التفكير،  من  النمط  هذا 
كاحلرب  هامشية  قضايا  يف  اجلزائرية  الدولة 

اإلثيوبية واللبنانية والصراع الوهمي مع املغرب، 
فإنه ميكن القول بأن بقاء الوضع كما هو سيجعل 
قنبلة  اجلزائر  يف  والعشائري  اجلهوي  العامل 
عن  تختلف  جتعلها  ال  قد  حلظة  أي  يف  موقوتة 

الصراع الطائفي يف العراق ولبنان سابقا .
بقلم: محمد علي القاسمي احلسني

رعــشــة النــبــيــذ
ُجنَّ النَّبيُذ وَكْأُس ُعْمـــِري ُأْتِرَعْت والّروُح َعْطَشى والُعيوُن َسَهاَرى

ُة اْلَمْعَنى اْسَتَوْت َوَرَبْت َوَحـا َن ِقَطاُفَهـــــا َوَتَرّنَحْت َأْبَكـــــــاَرا ُحوِريَّ
ـــــاِوُل َلْمسَها َفُيزيُحـــَها َســــدُّ الَمَخــــــاِوِف َعاِليا َقّهـــاَرا وَيدي ُتحـَ
ــا َلَها والَبْحـــــــُر ِفّي َوَلْم َأُعــــْد َبّحـاَرا ِمْلُح الُحروِف َيزيُدني َعَطشـً
َمــا ُعْدُت َتــــاًء ِفي الّظالِم َتَلْعَثَمْت َمــــــا َعاَد َصْوتي َعــْوَرًة ِلُيَداَرى

ــــــاَرا يِح َتْعـــِزُف َلْحَنها َتْنِهيَدتي َتَتَزمَّـــــــُل اأَلْشجـَ وَقَصـــاِئِدي ِفي الرِّ
َوَصحا َصهيُل الُعْمِر َيْنُسُج َشْهَقـــــًة ِمْن َأْلِف ُحْزٍن َيْخُضُب اأَلْوَتـــــاَرا

َؤى َأْنواَرا والـــــَوْجُد َأْنَبَت باِسقـــاٍت في َدمــي الَحْت ِبُشْريـــــاِن الــــرُّ
ي اّلذي َيْغُفو َعلى َشْعِر الَمَساِء ِخَمــــــــاَرا َيا َطاِعنا ِفي الُحْلـِم َيا ِســـــرِّ
ْقَتِنــــــــي في ِمْعَصَميَك ِسَواَرا ــاُت َضْوًءا َتْسَتِظلُّ ِبَنْجَمــــــــــٍة َطوَّ َتقتـَ
ـــي َنشيٌد َيْعَتلـــي اأَلقَمـــــاَرا ِني ُحُلمـِ َما َعـــــاَد ُيْغريِني اْلَحريـــــُر َيُلفُّ
يــــِن َيا َجَسدي اّلذي َنَسُجوا َلُه ِمْن َوْهِمِهْم َأْســـــــــَواَرا َغيِّْر ُطُقوَس الطِّ

ْك رموز الحــــــزن واحلــل عقدة في ذيـــــل فستــــــاني ألغدو ثارا َفكِّ
َيا َثــــــــْوَرًة ِمْن َأْلِف ُلْغــــٍز ُزْلِزَلْت َنْحَو الُغيــــــــوِم ِلَتْسَتقي اأَلْسَرارا
ـي ُسْؤَلـــــــَها ِمـْن َثْلِج ُروحي َكْيَف ُأْشِعُل َنـــاَرا ْت ِبَكفِّ يا َلفَحــــــًة َحطَّ
يــا َأذُرو ِسِنينــي ِفي الَهَبـــــــاِء ُغَباَرا َوَأُدوُر َكالّدْرويِش ِفي َأَلــــِق الضِّ
وَعَبـــاَءٍة ِبَغَضــا الَقَتـاِد َغَزْلُتــــــَها ِبُخيـــوِط صْبٍر توِجُع اُلـَصبَّــــاَرا
جى ُمَترّدًدا َثْوِبــــي َتَلْعَثَم َخاِئًفـــــا ُمْحَتــــــاَرا والَخْطـــُو َأْجَهَش في الدُّ
ومواسُم الُحْلِم اْسَتَوْت بقريحتــــــــي أيُّ المنــــــاِجِل تحُصُد اإلكبـــــارا
ــاَرا ــــــوِء َهْبِني َشْهَقًة إّني اْنَبَجْسُت ِمَن الّصَدى ِقيثـَ َيا ِكْبريــــاَء الضَّ

َطْيـــُر اأَلَســـاِطيِر اْحتــــَواني َلْيَلــًة َأْلَقى َعَلى َشَفِتي الِغَنــــــاَء َوَطــاَرا

بقلم: الشاعرة عائشة جالب

وهل تبني القبلية دوال عظمى!؟

»أخبار الوطن« شبكة إخبارية جزائرية تفتح لكم 

المجال لنشر مساهمتكم األدبية والفكرية، ال تترددوا 

في مراسلتنا عبر البريد االلكتروني التالي:

culturaelwatane@gmail.com 

»أخبار الوطن تنتظر إبداعكم«

سلسال الموت
من هذا الذي ال يرتقب ذاك السلسال املخيف 

يلف حول رقبتنا على الدوام كأفعى تدور حول فريستها لتلفظ أنفاسها األخيرة 
وبأمر واحد يخنق رقبتنا ويقطع أصداء أنفاسنا 

ينهي تلك احلياة البائسة ويجرها إلى املقبرة لنتلقى العقاب أوال يف الدنيا والنهاية يف اآلخرة 
سلسال صنع من ذنوب وأخطاء اقترفها البشر دون حساب 

والذوا بالفرار دون عقاب ليهيموا يف هذه األرض ويقترفوا مزيدا من اجلرائم
ال الشك وال النكران ميحوان حقيقة متزج األلم والرهبة يف أن
 نتصور أن احلياة زينة ولكن بعيشها ندفع ثمنا باهظا ال يقاس

كل خطوة نخطوها على األرض محسوبة بإتقان ولكن التافه من ميشي ويتنفس بال مباالة
بقلم: أية سوالف سالمي/ النعامة
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أخبار الثقافة

إلى جانب معرض تشكيلي موضوعه نساء الطوارق

وكالة اإلشعاع الثقافي تحتفي 
باألقالم النسائية في عيدهن

حتتفي الوكالة اجلزائرية لإلشعاع 
املرأة،  حلقوق  العاملي  باليوم  الثقايف 
املصادف للثامن مارس اجلاري، من 
خالل برنامج خاص سطرت الوكالة 
الثقافية،  الفعاليات  تنظيم  إطار  يف 
اللطيف  عبد  دار  ستحتضن  حيث 
اجلاري،  مارس   08 األحد  يوم 
تكرمي مميز للمرأة املبدعة احلاضرة من 

خالل القلم والصورة.
تكرم  البيان،  ذات  وحسب 
املبدعة  املرأة  الثقايف  وكالة اإلشعاع 
حيث  العاملي،  عيدها  يف  واملنتجة 
جزائرية  نسائية  أقالم  تستضيف 
قول  يف  جدارتها  أثبتت  شابة 
أن  واستحقت  اجلميلة،  الكلمة 
تفتك جوائز وطنية رفيعة املستوى، 
لالحتفال  فرصة  التظاهرة  تعد  كما 
الرؤية  خالل  من  الطوارق  بنساء 
أحمد  سيد  الفنان  للمصور  الفريدة 
على  الضوء  يلقي  الذي  مناصرية، 

مكانة املرأة يف مجتمع الطوارق.

البرنامج  يفتتح  أن  املقرر  ومن 
من  لعدد  جلسة  يتبعه  أدبي  بلقاء 
على  أعمالهم،  يقدمون  الكاتبات، 
بن  نسرين  للروائية  »سلفي«  غرار 
لكحل  املتوجة بجائزة علي معاشي 
للشاعرة  أسود«  »شجن   ،2019
نالت  التي  باجلياللي  عائشة 
معاشي  علي  جائزة  األخرى  هي 
ناهد  للكاتبة  »سيالن   ،2019
جبار  آسيا  بجائزة  املتوجة  بوخالفة 

للرواية 2018.
»املرأة  معرض  أن  الذكر  ويجدر 
سيد  للمصور  الطوارق«  املجتمع  يف 
فرصة  سيكون  مناصرية  أحمد 
من  التورقية  املرأة  عالم  الكتشاف 
خالل الصورة، ليختتم اللقاء بحفل 
الشاعرات  إحياء  من  شعري  أدبي 
شاينس،  سارة  اسطنبولي،  فايزة 

وريدة شريفي.
صارة. ب

إبراهيم سالمي 

الوطنية  األيام  فعاليات  انطلقت 
للشعر الفصيح يف طبعتها األولى حتت 
مديرية  وإشراف  الوالية  والي  رعاية 
العمومية،  الرئيسية  واملكتبة  الثقافة 
مدير  انطالقتها  إشارة  أعطى  حيث 
إدارة  وتولى  النعامة  بوالية  الثقافة 
اجللسة االفتتاحية الدكتور بلية بغداد.
األيام،  يف  املشاركني  الشعراء  من 
الشاعر سليمان جوادي، عاشور فني، 
عبد القادر مكارية، أحمد عبد الكرمي 
حسنة  بختي  الشاعرة  إلى  باإلضافة 
مضمون  وكان  غامن  بن  ومختارية 
أفاق  حول  يتمحور  الصباحية  اجللسة 
الشعر الفصيح يف اجلزائر وأهم احملطات 

التي مر بها. 
أدارها  التي  املسائية  الفترة  أما 
عرفت  الطيب  تواتي  األستاذ  باقتدار 
مشاركة الشاعر ساحي أحمد صاحب 
ديوان 1500 بيت شعري، و »العصفور 
األزرق« إسماعيل عبد الكرمي واألستاذ 
عتبي محمد والشاعر عرباوي املجدوب 

.
وأكد الدكتور بلية بغداد بأن الشعر 
من  الكثير  جتاوز  العشرين  القرن  يف 
لكن  والعربية  الوطنية  والقضايا  احملن 
الفترة األخيرة عاد ومعه أسماء جديدة 
الشعر،  مجال  يف  كثير  إنتاج  وهناك 
جتربة  ميثل  هؤالء  بني  من  اسم  وكل 

فريدة من نوعها.
»إن  قال:  املجدوب  عرباوي  أما 
هذه  يف  معنا  الشعر  يف  قامات  وجود 
أمثال  الفصيح  للشعر  الوطنية  األيام 
سليمان  والشاعر  عاشور  فني  األستاذ 

االستمرارية  على  دليل  جوادي 
واإلبداع يف هذا املجال، أملنا يف تكرار 
املهتمني  واستقطاب كل  املواعيد  هذه 

بالشعر الفصيح«.
سليمان  الشاعر  قال  حني  يف 
جوادي: »انعقاد األيام الوطنية للشعر 
الفصيح التي احتضنتها مدينة املشرية 
اجلديدة  اجلزائر  يف  جيدة  مبادرة  تعد 
يف  واكتشفنا  جميعا،  ننشدها  التي 
الفترة الصباحية طاقات إبداعية كبيرة 

تزخر برصيد ثقايف كبير«.
بن  مختارية  الشاعرة  وأفصحت 
مع  خاصة  ناجحا  كان  القاء  أن  غامن 
أبدعوا كثيرا يف  الذين  الشعراء احمللني 
وأن  تنوعت،  التي  الشعرية  ألقاءاتهم 
الفصيح  بالشعر  لالهتمام  حان  الوقت 

الذي يعد ثقافة وإبداع فني.
قال:  عاشور  فني  الشاعر  أما 
الوطني  امللتقى  هذا  اليوم يف  »الحظنا 

أليام الشعر الفصيح أن غالبية املدعوين 
كانوا من أجيال مختلفة وهو ما أضاف 
فكانت  الوطنية،  األيام  لهذه  جمالية 
على  زيادة  وممتعة،  متعددة  أصوات 
يف  كان  الذي  اإللقاء  مستوى  ذلك 

املستوى املطلوب«.
بنجاح  أشادت  حسني  وبختة 
الفصيح  للشعر  الوطنية  األيام  هذه 
والنصوص  احملكم  التنظيم  ناحية  من 
من  التجاوب  وأيضا  للنقاش  املطروحة 
بهذه  االرتقاء  ومتنت  احلضور،  طرف 

األيام إلى ملتقى وطني .
وتوجت هذه األيام الوطنية للشعر 
ضرورة  بينها  من  هامة  بتوصيات 
من  وترقيته  الفصيح  بالشعر  االهتمام 
كما  وطنية،  ملتقيات  تنظيم  خالل 
مت تكرمي ضيوف هذا امللتقى الذي كان 

ناجحا من كل جوانبه.

كسب بيت الشعر الوالئي بالنعامة الذي يتولى تسيره الشاعر القدير عرباوي مجدوب الرهان من خالل النجاح الباهر الذي 
حققته األيام الوطنية للشعر الفصيح والذي تفاعلت معه الطبقة المثقفة بسينما األمل بمدينة المشرية، بمشاركة الشاعر 

الكبير سليمان جوادي وعاشور فني والشاعر أحمد ساحي. 

احتضنت طبعته األولى سينما األمل بالنعامة 

األيام الوطنية للشعر الفصيح فرصة 
لالرتقاء بديوان العرب

الرحيم  عبد  األستاذ  ينظم 
األملانية  اللغة  قسم  رئيس  بوفادن 
وحتت  األجنبية  اللغات  بكلية 
منصوري  ابراهيم  العميد  إشراف 
القاسم  أبو   --2 اجلزائر  بجامعة 
سعد اللهوب، وبالتعاون مع مخبر 
الترجمة واملنهجية بجامعة وهران 
02، فعاليات امللتقى الدولي أول 
حول »اجلزائر جتاه البلدان الناطقة 
العلم  ميداني  يف  األملانية  باللغ  
يومي  تنظيمه  مقرر  والثقافة« 
بقاعة  اجلاري،  مارس  و10   9
بجامعة   D باملبنى  احملاضرات 

بوزريعة.
محاور  عدة  امللتقى  يتضمن 
اللغة  تعليمية  غرار،  على 
اجلامعة  يف  أجنبية  كلغة  األملانية 
والتنوع  اللغات  تعليم  اجلزائرية، 
بني  املقارنة  اللسانيات  الثقايف، 

اللغة العربية واللغة األملانية.

إبراز  إلى  امللتقى  ويهدف 
والدول  اجلزائر  بني  العالقات 
خاصة  األملانية  باللغة  الناطقة 
كما  والثقافة،  العلم  ميداني  يف 
مع  العالقات  تقوية  على  يعمل 
للتعرف  للطلبة  فرصة  وهو  أملانيا، 
تبيان  الثقافة األملانية، وكذا  على 
إمكانية اللغة األملانية كلغة أجنبية 
تدرس  والتي  اجلزائر  يف  ثالثة 
واجلامعية،  الثانوية  األطوار  يف 
بني  العلمي  التبادل  على  فضال 
واجلامعات  اجلزائرية  اجلامعات 
بني  وصل  همزة  وخلق  األملانية، 
تدرس  التي  اجلزائرية  اجلامعات 
 ،2 وهران  األملانية -جامعة  اللغة 
اجلزائر  جامعة  بلعباس،  جامعة 
-2 لتطوير اللغة األملانية وتعليمها 

ونشرها على نطاق واسع.
صارة. ب 

المزمع تنظيمه يومي 09 و10 مارس الجاري 
جامعة الجزائر 2 تحتضن أول ملتقى دولي حول عالقة الجزائر بألمانيا 

يعد رمز ثورة بني األحرش بالميلية 

مديرية الثقافة بجيجل ترد على 
مطالب استرجاع »مدفع بني فرقان«

ردت مديرية الثقافة بوالية جيجل، قبل أيام، على مطالب سكان 
التحديد،  فرقان على وجه  بني  امليلية وبعض اجلمعيات مبنطقة  بلدية 
والتي تتعلق باسترجاع املدفع املتواجد على مستوى متحف كتامة بهدف 
عرضه بوسط املدينة، بالقول أن املدفع يعد أحد رموز ثورة بني األحرش 
باملنطقة. مضيفة أن هذا املوروث الثقايف املنقول يعتبر أيضا تراثا وطنيا 
الالزم  القانوني  اإلجراء  هو  كتامة  متحف  يف  ووضعه  محليا،  وليس 

حلمايته من جميع األخطار التي قد يتعرض لها.
واجلدير بالذكر أن هذا املدفع الذي يعد شاهدا على ثورة احلاج محمد 
بن عبد اهلل بن األحرش سنة 1801، مت العثور عليه مبنطقة »مازر« قبل 
الوالية ووضعه بطريقة غير الئقة  أكثر من سنة، ومت نقله إلى عاصمة 

خلفت جدال واسعا وسط السكان.
ب.ز
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 أخبار الفن

جين فوندا المناضلة تحضر
 فيلمها الوثائقي

هاني شاكر في أول أغنية 
باللهجة  اللبنانية 

اجلديدة  أغنيته  على  هاني شاكر من وضع صوته  الفنان  انتهى 
مشواره  يف  اللبنانية  باللهجة  األولى  األغنية  وهي  بتنسى«،  »كيف 
إلى  العمل عليها  الطويل، والتي استمر خلمس سنوات يف  الغنائي 
نادين  اللبنانية  الشاعرة  كلمات  من  وهي  أخيرًا،  النور  أبصرت  أن 
مت  وقد  منير،  باسم  وتوزيع  توفيق،  وليد  النجم  وأحلان  األسعد، 
تسجيلها يف أستوديو »الرسالة« يف القاهرة، بحضور وليد توفيق الذي 

أصر على اإلشراف على األغنية لكي تخرج يف أفضل صورة.
حتدث شاكر عن كواليس األغنية قائاًل: »فكرة األغنية خطرت 
لي خالل التقائي بالفنان الكبير وليد توفيق منذ أعوام عدة يف اململكة 
األردنية الهاشمية، وكشفُت له عن رغبتي يف تقدمي أغنية باللهجة 
اللبنانية، لكن ضيق الوقت لم يسمح لي بتحقيق هذه الرغبة، ولطاملا 
كنا  لكن  توفيق،  وليد  تنفيذها مع صديقي  ومتّنيت  الفكرة  راودتني 

كلما قّررنا إجناز األغنية يخدعنا الوقت فنضطر لتأجيلها«.

فوندا  جني  النجمة  حضرت 
الوثائقي  للفيلم  األول  العرض 
أُعيد  الذي   FTA األميركي 
 American منظمة  يف  بّثه 
املنّظمة   ،Cinematheque
الثقافية األميركية يف لوس أجنلوس 
املخّصصة لعرض األفالم، والتي مت 
ملهرجان  كفرع   1981 عام  إنشاؤها 
 Filmex Los Angeles
السينمائي السنوي، الذي كان ُيقام 

سنويًا بني عاَمي 1971 و1983.
فوندا،  جني  جنحت  وقد   
يف  عامًا،   82 العمر  من  البالغة 
النحيل  بجسمها  األنظار  خطف 
وشعرها الرمادي القصير، هي التي 
بشعر  طويلة  لعقود  عليها  اعتدنا 

 FTA فيلم  أن  ُيذكر  فاتن.  أشقر 
أُنتج  أميركي  وثائقي  فيلم  هو 
جني  بطولة  من  وكان   1972 عام 
وإخراج  ساثرالند،  ودونالد  فوندا 

فرانسيس باركر.
الشهيرة  املمثلة  فوندا،  جني 
أول  منذ  املاليني  سحرت  التي 
الفّضية  الشاشة  على  لها  ظهور 
الثانية  يف  اليوم  باتت   ،1960 عام 
حديث  تزال  ال  لكنها  والثمانني، 
جاين  واإلعالم.  الصحافة  أهل 
التي  السياسية  الناشطة  هي 
أذهلت مواطنيها األميركيني عندما 
احلرب  ضد  املعارضة  لواء  رفعت 
فيتنام يف  على  بالدها  شّنتها  التي 

ستينيات القرن املاضي.

رجاء مزيان تشارك في حفل 
فني بفرنسا يوم الثامن مارس

مزيان  رجاء  الفنانة  حتي  أن  يرتقب 
وذلك  مارس،   8 يوم  بفرنسا  فنيا  حفال 
يف  املرأة  حلقوق  العاملي  اليوم  مبناسبة 
العالم  ملعهد  وفوليس  عرب  مهرجان 
العربي يف باريس، وقد مت تصنيف الفنانة 
مؤخرا من طرف قناة بي بي سي ضمن 
العالم  100 امرأة مؤثرة وملهمة يف  قائمة 

لسنة 2019.
رجاء مزيان ابنة بلدة مغنية بتلمسان، 
البالغة من العمر 31 عاما، هي فنانة بدأ 
أن  منذ  يظهر  واملسرح  للموسيقى  عشقها 
ألبوم  أول  كانت طفلة، فقامت بتسجيل 
لها ألغاني األطفال عندما كانت يف الـ14 
من عمرها فقط، وبعد أن أصدرت ألبومني 
لها، حاولت مزيان الشابة يف العام 2013 
روائي طويل من كتابتها، إال  فيلم  إنتاج 
أن عجزها عن متويل املشروع منعه من رؤية 
النور، تخرجت من البرنامج الفني »أحلان 
يف  طريقها  واصلت  بعدها  وشباب«، 
االجتماعي،  الواقع  لتنتقد  الفن،  سماء 
الثقايف وحتى السياسيي، وطريقة التسيير 
التي  أغانيها،  يف  املجاالت  مختلف  يف 

تلقى تفاعال كبيرا من طرف اجلمهور.

سعاد حسني لم تنتحر .. ماتت مقتولة
يف  فهمي  حسني  الفنان  كشف 
الغموض  الستار عن  تصريحات صحافية، 
الفنانة سعاد حسني يف  بوفاة  أحاط  الذي 
ما  األخبار  تضارب  بعد  غامضة،  ظروف 
كانت  التي  النفسية  لظروفها  انتحارها  بني 
متر بها، أو تعرضها جلرمية قتل مدبرة وهو ما 

أكده.
ما  صدق  عن  أدلة  تقدميه  سياق  ويف 
فهمي:  قال  السندريال،  قتل  من  يعتقده 
ُقتلت وعندي  بل  تنتحر  لم  »سعاد حسني 
كلمتها  أنا  وفاتها  وقبل  ذلك،  على  دالئل 
القاهرة  مهرجان  يف  تكرميها  بخصوص 
رسالة  يف  صوتًا  دقيقة   20 بإرسال  وقامت 
منه  ميكن  ما  بإذاعة  فقمت  للمهرجان، 
منتهى  يف  فكانت  املهرجان،  وقت  حسب 
جديد  عمل  عن  تتكلم  وكانت  التفاؤل، 
»جايا  لي  وقالت  كوميديًا  ويكون  يجمعنا 
مصر قريب ودا مش منطق واحدة هتنتحر«.

املستشفى  من  خرجت  أنا  لي  وقالت  أيام،  بثالثة  احلادثة  قبل  مكاملة  خالل  من  ذلك  »كان  وأضاف: 
100 ألف جنيه إسترليني، وقاعدة مع واحدة صحبتي وبعدين اتضح أنها وال  وسحبت فلوسي من البنك 

صاحبتها وال حاجة اللي هي نادية يسري«.

تامر حسني يتحدى كورونا 
يف  كورونا  بفيروس  املصابة  احلاالت  من  العديد  اكتشاف  رغم 
بريطانيا، إال أن النجم املصري تامر حسني جتاهل هذا اخلطر الذي 
حفل  إلحياء  استعداده  عن  وأعلن  بالعالم،  ذعرًا  يشكل  أصبح 
غنائي ضخم يف لندن يوم 4 أفريل املقبل. ومن املتوقع أن يقدم تامر 
خالل احلفل مجموعة كبيرة من أغانيه، كما أن احلفل سيشهد 
بسبب  التجمعات  خطورة  رغم  العربية  اجلاليات  من  إقبااًل 
هذا الفيروس، وللعلم قام عدد من النجوم ألغوا حفالتهم 

الغنائية خوًفا من فيروس كورونا.
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أقالم

سافر  اجلديدة  احلكومة  عن  اإلعالن  فعقب 
كان  آراء  املختصني,نحو  من  شلة  مع  اجلدل  بنا 
من  الضخم  العدد  لهذا  مستحسن  غير  أغلبها 
إسراف  هذا  بأن  قال  أحدهم  أن  الوزرات,حتى 
للمال العام...وها نحن نعود لنفس السياسات 
نفعا... جتد  لم  والتي  املاضوية  املتعاقبة  

مقترحا أال يفوق عددها الـ15. أي اإلبقاء على 
يف  التحكم  يتم  حتى  الكالسيكية.  الوزارات 
هذه  احلكومة  على  يثني  آخر  .وراح  العام  املال 
االنتاج  قطاعات  من  وّسعت  أنها  مسألة  يف 
اإلبداع  يتحرر  سوف  اآلن  من  وبدءا  الثقايف 
خلت...وذلك  عهود  منذ  مخزنا  كان  الذي 
االقتصادي)الصناعي  االنتاج  مقابل  طبعا 
بحاجة  األول.فبلدنا  يكّمل  والفالحي(الذي 
ماسة ألفكار ورؤى وفلسفات وجب حتويلها إلى 
األيام  من  يوم  يف  تكن  األرض,ولم  على  واقع 
أزمتها وعواقبها مادية مالية أو نقصا يف الثروات 
أكبر  تنتظرها  هذه  وزارة  الـ39  فإن  وذاك  لهذا   .
األزمة  بسبب  والرهانات  واملجابهات  التحديات 
اإلقتصادية التي تعيشها البالد راهنا ...وهذا ما 
تنّبه له املستشارون يوم أوجدوا خمسة وزارات يف 
الشق االقتصادي وحده,حيث التركيز على هذا 
اجلانب مهم جدا.تقابلها وجها لوجه وزارة منتدبة 
مكلفة باحلاضنات والتي يتميز عملها بالتنسيق 
هذه  خدمة  ألن   االنتاجية  الشركات  أكبر  بني 
األعمال  حاضنات  أن  كون  يف  تتمثل  األخيرة 
وتشجيعها  الناشئة  للشركات  ضروري  عمل 
على التوسع والتمدد. وإضافات لكل هذا فهناك 
هندسة جديدة للعالقة بني السلطات التنفيذية.

املختصون  يراها  التي  الفلسفة  أن  عن  ناهيك 
هي العمل على التطبيق امليداني وليس احلضور 
إيالء  السابقة.زيادة على  الوزارات  اإلداري مثل 
رياضة النخبة أهمية بارزة وهذا دليل على  حجم 
الوصية  اإلدارة  بني  يربط  أن  ميكنه  الذي  الوعي 
والواقع.بعد أن وصلت كل الرسائل من القاعدة 

شيفراتها... وتفكيك  تفهمها  ومت  القمة  إلى 
النعت  سبيل  على  احلكومة  هذه  وصف  وميكن 
اإليجابي بحكومة الورشات ال لشيء سوى أنها 
طبيعة  اجلرح.وهضمت  على  األصبع  وضعت 
العلمية  للكفاءات  اليد  ومدت  والوقائع  األشياء 
لديهم  اجلدد  الوزراء  أغلب  جتد  والثقافية.فأنت 
وأهل  منتجني  أنهم  مبعنى  وأدبي  فكري  إنتاج 
التوجهات  وتفسير  تفّهم  بإمكانهم  اختصاص 
ألول  وهذا  اإلختصاص  لألمور.ونفس  احلسنة 
مرة منذ اإلستقالل ...ونحن هنا ال مندح هذه 

احلكومة مجانا .
رؤية  عبر  اهلل  بحول  جناحها  نلتمس  ولكننا 
استشرافية مماثلة لتجارب دول أخرى نهجت نفس 
النهج خاصة األوروبية منها.... والدليل األخر 
على مقومات النجاح التكتيكي هو إعطاء أهمية 
والسهبية... اجلبلية  واملناطق  للصحراء  كبرى 

واقعا  صار  األمل  بأن  أشرنا  وأن  سبق  حيث 
يف  الوطن  هذا  أبناء  جميع  إشراك  يف  ملموسا 
التنمية الشاملة واملستدامة وأال تكون مجرد حبر 
ال  خطابات  أو  رنانة  ورقية  وشعارات  ورق  على 

تتجاوز حجم القاعة التي قيلت فيها.
على  نشهد حربا ضروسا  بذلك سوف  ألننا 
لطاملا  وأشكاله..ألنه  ألوانه  مبختلف  التهميش 
عبر سكان هذه املناطق عن عزلتهم وها قد حان 
اليوم  مطالبون  وأنهم  بجزائريتهم  ليشعروا  الوقت 
وغدا إلبراز طاقاتهم  ومواهبهم اخلالقة يف شتى 
املجاالت..ولم يعد األمر يقتصر على جهة دون 

أحرى....
اجلديدة  وعي حكومتنا  نتيجة  هذا جاء  كل 
وتبعث  األمم.....   تسابق  أن  حتاول  التي 
امليامني  احلراك  شباب  بها  حلم  جديدة  بجزائر 
.وكمالحظني ال بد أن نبارك هذا املسعى والذي 
ال تنقصه سوى امليدان وثمة امليدان والشد على 
الصعاب.وما  وتخطي  األهداف  لبلوغ  النواجذ 

ذلك مبستحيل أو عسير.

حكومة الورشات هذه هي التي 
ستنجح بحول اهلل

 بقلم :جمال نصراهلل / شاعر وصحفي جزائري 	

أتخيل الواقع اجلزائر منذ 
عهود خلت عبارة عن جسد 

عليل...أنهكته األهوال وسوء 
األحول...وأتخيل كذلك بأنه 

بحاجة ماسة إلى طبيب عام 
أكثر من خبير ومختص ميده 
بوصفة كاملة ومركبة ,حتى 
ال نقول ُخلطة ممزوجة تعمل 
عمل املسح الشامل لكافة 

األعضاء حتى يتعافى ويعود 
للحياة الطبيعية تدريجيا بعد 
التشخيص طبعا....وأتخيل 
كذلك أن احلكومة اجلديدة يف 
عهد الرئيس تبون قد تنبأت 

بهذا األمر وأرادت صنع خارطة 
واسعة األطراف تلف لفا كل 

مفاصل وزوايا هذا الوطن 
الشاسع لتصبح جل القوائم 
مشتركة يف احلركة نفسها 

وتصب يف بعضها البعض عبر 
عمليات منظمة ومستمرة؟
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َذ قرَب السفارة األمريكية  نفِّ

 مقتُل إرهابّيين وإصابُة رَجال أمٍن في هجوم انتحاري بتونس
 أقدَم إرهابيان على تنفيذ هجوم انتحاري يف منطقة حتوي عدة سفارات بالعاصمة

ومقتل أشخاص  ستة  إصابة  يف  تسبب  ما  األميركية،  السفارة  بينها   التونسية، 
.املهاجَمني

 وأعلنت وزارة الداخلية التونسية أن إرهابيني فجرا نفسيهما مستهدفني دورية أمنية
 بالقرب من السفارة األميركية، ما أسفر عن مصرعهما وإصابة 5 رجال أمن ومدني
واحد، يف حني مت تداول أنباء مفادها أن الهجوم كان يستهدف السفارة األميركية.
 وقالت مصادر إعالمية إن شخصني نفذا التفجير االنتحاري على منت دراجة نارية قرب
 السفارتني األميركية واملصرية.ونشرت السفارة األميركية، من جانبها، بيانا مقتضبا
 قالت فيه إن »فرق الطوارئ بصدد التعامل مع االنفجار الذي وقع بالقرب من السفارة
األميركية يف تونس، ويرجى عدم الوجود باملنطقة واتباع وسائل اإلعالم والتعليمات ال
أمنية«.                                                                                                 ق.و

بلسان عبد العزيز تويقر 

قف َعقلّيُة السَّ

مسؤولياتها بالتَّخلي عن  البلديات   اّتهموا 

 ُمدراء االبتدائّياِت بقسنطيَنــة يحتّجون بسبب َمشاكـل الِقطـــاع

 كانت ستلَصُق بعبوات غاسوٍل مقّلد

 إحباُط محاولِة إدخال ملصقاِت َعالمٍة
 تجاريــة عالمــــّية بالــــوادي

اجلمارك مصالح  أن  مطلعة،  مصادر  من  الوطن«،  »أخبار   علمت 
جتارية عالمة  عبوات  ملصقات  من  اآلالف  عشرات  تهريب   أحبطت 
 معروفة عامليا تخّص غسول شعر، وذلك على مستوى املعبر احلدودي
عليها التي حتصلت  املعلومات  وحسب  الوادي،  بوالية  العربي   الطالب 
التابعة للجمارك اجلزائرية الوطن«، فإن فرقة فحص املسافرين   »أخبار 
 باملركز احلدودي الطالب العربي يف الوادي متكنت من إيقاف مواطن كان
 قادما من تونس وبحوزته ملصقات يتم وضعها على عبوات منتوج مواد
 جتميل يتمثل يف غسول شعر )هاد أند شولدز( بلغ عددها 100.000
الغسول يف ملصنعه إلنتاج  نقلها  بصدد  كان  املوقوف  أن  يذكر   وحدة. 
التقليد مكافحة  إطار  يف  العملية  وتدخل  الوالية،  بلديات   .إحدى 

.هذا، ومن املنتظر أن يعرض املوقوف أمام اجلهات القضائية املختصة يف األيام القليلة القادمة
رشيد شويخ

تشيُر آخُر األرقاِم امُلسّربِة 
عبَر َوسائِل اإلعالِم إلى أّن 
الُبنوَك اجَلزائرّيِة أقرَضت 
امُلواِطننَي ما َيزيُد عن 50 

ألَف ِملياَر ِديناٍر لشراِء 
الّسكناِت ِبختِلف ِصَيِغها. 
وُتشيُر َمصاِدري الّشخصّيُة 

إلى أنَّ أكثَر ِمن ِمليوَن ُشّقٍة يف 
اجلزائر خاويٌة وال َيسُكنها 

أصحاُبها، ليَس ألّنُهم َيِلُكَون 
َسكًنا آخَر، وَلِكن ألّن أغَلَبهم 
اْضَطّرُته الُظروُف إلى َتغييِر 
مقِر اإلقاَمِة بسبب الَعمِل أو 
لوا  َغيرِه من األسباِب ؛ فَتحوَّ

ِمن ُماّلٍك إلى ُمستأِجريَن. 
مَم الذي أصاَب أجهزَة  إنَّ الصَّ
الّدولِة وإصراَرها على امُلِضيِّ 
ياسِة اخَلاطَئة نفِسها  يف السِّ
نَي إلى  هو ما أوَصل اجَلزائريِّ

هذا امَلوِصل. وإّن اإلصراَر 
باع اخُلطواِت نفِسها  على اتِّ

مات ذاتها َسُيعطي  وامُلقدِّ
نتائَج كاِرثّيًة على امُلسَتوَيني 

ط والَبعيد؛ ولن  امُلتوسِّ
ُتلَّ - يف األَساس - أزمَة 

الّسكن التي َيتخّبُط فيها 
اجَلزائريون، َسواٌء بالّنسبِة 
إلى الذين ال َيِلكون َسكًنا أو 
الذيَن امتلكوا ُشقًة وَرهنْت 

َحياَتهم الُبنوُك؛ ألنَّ اإلصراَر 
كن  على ما ُيسَمى بالسَّ
االجتماِعي هو إْهداٌر 

مَلوارِد األّمِة، وَهدٌر ملستقبِل 
د  اِعدة الّتي َتِ األجياِل الصَّ

نفَسها َمحشورًة يف َزوايا 
م هاِمًشا من  َضّيقٍة، ال ُتقدِّ

احَلركِة. وَنعتِقُد أّن الّذهاَب 
نحَو ِصيغة أخرى أكثر ُمرونٍة 

على َشاكلِة ما يحدُث يف 
وِل التي يكوُن  كثيٍر من الدُّ
كن  فيها احُلصوُل على السَّ

ُمرتِبطا باحَلاجِة والّظروِف 
الّتي ُتيُط بالّراِغب يف ذلك 

كِن، وعن َطريِق الِكراء  السَّ
ا. إّن  امَلدروِس باَت أمًرا ُملّحً
الِبناَء من أجل الِبناء ِعبٌء 

حقيقيٌّ على الّدولِة، وال ُبدَّ 
من َتغييِر الَبوصلِة، والّنظِر 
يف اتاهاٍت ُمختلفٍة بعيًدا 
خّلي عن هذا  عن ِفكرة التَّ

اإلرِث الِعمرانّي أو الّسعيِّ إلى 
َتقدِيه للَخواِص، ألّن امُلشكَل 

َسيبقى قاِئًما ماداَمِت هذه 
ياسة قائمًة.  السِّ

ا ُمنذ   هذا الَكالم كاَن صاحِلً
ا  ِسنتنَي وما يزاُل صاحِلً

ظر  إلى اآلن، حنَي ُتِعن النَّ
ص ما جاَء يف بياٍن  يف ُملخَّ
ملصالح الَوزير األّوِل الّسيد 

عبد العزيز جراد حوَل 
الَعراقيل الّتي تعتِرُض 

كنّية  استكماَل البرامِج السَّ
احَلالية على اعتبار أّن عدَم 
الّتفكيِر يف َتغييِر الَغايِة من 
الّسكن واألهداِف امُلتوّخاِة 

من عملياِت اإلسكاِن، بعيًدا 
عن ِفكرة “امُلهم َسقٌف وَكفى “ 
َسيجعُل اجلزائريني َيعيشوَن 

الوضَع نفَسُه وإن اختلفت 
األرقاُم من سنٍة إلى أخرى. 
وضُع االرتباِط باملكان الذي 

هو يف األصل حاجٌز وسٌد أماَم 
طوِر  كلِّ طموٍح ورغبٍة يف التَّ

والّتطويِر

تحاليل باستور جاءت ساِلبة

 اإلفراُج عن الّطالب الجاِمعي
الُمشتبه في إصابِته بكورونا
الطبي الفريق  أن  الوطن«،  لـ«أخبار  سكيكدة،  من  طبية  مصادر   أّكدت 

 املكلف برعاية الطالب اجلامعي »ا. نذير« )24 سنة( العائد من روسيا، والذي
 وضع حتت احلجر الصحي، قد استقبل التحاليل الطبية من معهد باستور بعد
حيث كورونا،  بفيروس  عدمها  من  إصابته  معرفة  قصد  إرسالها  من   ساعات 
 اتضح بأن النتائج كانت سالبة وأن املعني غير مصاب بالفيروس اخلطير، مما أدى

.إلى إخالء سبيله واإلفراج عنه
قد بسكيكدة  القدمي  املستشفى  يف  الصحي  احلجر  مصلحة  كانت   و 

 استقبلت، يف ساعة مبكرة من يوم أمس اجلمعة، الطالب اجلامعي العائد من
 روسيا، قصد وضعه حتت احلجر الصحي ومراقبته يف إطار الوقاية، قبل أن يتضح

.بأنه غير حامل للفيروس
.جمال بوالديس

 ُتوِّجت فتيات نادي »حمار إفري أوملاس« املغربي بلقب الدورة الدولية الثالثة لكرة القدم النسوّية داخل القاعة،
 بعد تفوقهن على نادي كرة القدم أقبو بنتيجة )1-2(، وذلك مساء أمس مبلعب أقبو. ورغم امتالك نادي كرة القدم
 أقبو تقاليد عريقة يف ترقية وتطوير رياضة كرة القدم النسوية، ورغم شراسة أداء الالعبات يف هذه املباراة، إال أن
 الدقائق األخيرة لم تكن لصاحلهن، وللمرة الثالثة، فضيعن الظفر بلقب الدورة. ولقد عرفت الدورة مشاركة ثمانية
 فرق من خارج اجلزائر، على غرار نادي بوردو، نادي قوسان املدينة ونادي ساليكاو القادمني من فرنسا وفريق نادي
 »حمار إفري أوملس«، ومن داخل اجلزائر شارك فريق بومرداس وفريق تابع للجمعية الوطنية لتطوير الرياضة النسوية،
 وكذا نادي عاصمة احلماديني إلى جانب نادي كرة القدم أقبو صاحب الضيافة. وجاءت هذه الدورة الدولية الثالثة
ألحياء الذكرى العاشرة لتأسيس النادي املنظم للدورة، وكذا احتفاال باليوم العاملي حلقوق املرأة.                  ق. ر

الّدورة الدوليُة الثالثة لكرة القدم النسوّية داخل القاعة ببجاية

  َنادي أقبو ُيضيِّع الّلقَب أمام »حمارَنادي أقبو ُيضيِّع الّلقَب أمام »حمار
إفري أولمس« الَمغربـــــــــيإفري أولمس« الَمغربـــــــــي

تسجيــُل إصابـــاٍت َجديـــدة
حـايا  بخنشـــلة   بالِتهـــاب السَّ

 أفادت مصادٌر يوميَة »أخبار الوطن« بأّن عددا من اإلصابات بداء التهاب الّسحايا
 ُسّجَل لدى تالميذ متوسطة »رغيس محمد«، بقرية أوالد عز الدين ببلدية احململ يف

.خنشلة. وذكر املصدر أن عدد احلاالت جتاوز 7 إصابات أغلبهم متاثَل للشفاء
 وأضاف املصدر أن تلميذا يف الصف الثاني متوسط يدرس باملتوسطة نفسها نزَل،

 يوم أمس، مبصلحة األمراض املعدية إثر تأكد إصاباته بداء التهاب الّسحايا ليفوق عدد
 التالميذ املصابني   7 إصابات جرى اكتشافها منذ أسبوعني يف هذه املتوسطة. وذكر
الوقوف، على  قدرته  وعدم  جسمه  حرارة  يف  شديد  بارتفاع  شعر  التلميذ  أن    املصدر 
 فأجريت له الفحوصات والتحليل يف مصلحة االستعجاالت بالعيادة متعددة اخلدمات
 باحململ، فيتبنّي أنه مصاب بداء التهاب الّسحايا، ليحّول إلى مصلحة األمراض املعدية

.مبستشفى أحمد بن بلة بعاصمة الوالية، حيث وضع حتت الرقابة الطبية
 وعليه، راسلت السلطات احمللية واألمنية اجلهات املعنية للتحقيق يف أسباب انتشار 

 .هذا الداء وسط تالميذ القرية، و التدخل حلصر انتشاره و منع انتقاله لتالميذ آخرين
س. محمد

م، نهاية هذا األسبوع، مدراء املدارس االبتدائية التابعني لبلدية قسنطينة  نظَّ
 وقفة احتجاجية سلمية أمام مقر مديرية التربية، وذلك بعد تنظيم وقفة احتجاجية
 أمام بلدية قسنطينة، معّبريَن عن استيائهم من الوضعية املزرية التي تشهدها أغلب
 املدارس االبتدائية، باإلضافة إلى كثرة النقائص بها، بحيث تفتقر االبتدائيات إلى

.أبسط الضروريات التي متكن من التسيير املالي اجليد
التي املشاكل  من  جملة  منه  نسخًة  الوطن«  »أخبار  حتوز  الذي  البيان   وعّدد 

 يتخبط فيها مدراء املؤسسات التربوية االبتدائية، منها عدم التزام املَصالح البلدية
وكذا واإلطعام  والترميم  التجهيز  منها  املدارس،  جتاه  القانون  يفرضها  التي   باملهام 
 تعيني العمال، طبقا للمرسوم )226-16( املؤرخ يف 25 أوت 2016 واحملدد للقانون

على حّد واألولياء  األساتذة  انتفاضة  إلى  ذلك  أدى  للمدارس، حيث   األساسي 
 السواء داخل املدارس، رغم الطلبات التي يقدمها مختلف املدراء والتي ال تلقى يف

 .غالب األحيان ردا إيجابيا
وتعيني واإلطعام  التجهيز  املدراء يف جانب  مطالب  أغلب  وقد متحورت   هذا، 

 العمال، حيث طالبوا بضرورة تزويد املدارس بالطاوالت والسبورات وأجهزة اإلعالم
 اآللي، ناهيك عن التوزيع العادل للعمال خصوصا احلراس )مبعدل حارسني نهارا
 وثالث حراس ليال(، مع توفير عمال النظافة بحيث توجد مؤسسات ال حتتوي على

.عمال نظافة خصوصا اجلديدة منها

 خديجة بن دالي



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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