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 الَعولمـة ُتصـاب بالتَّرهـِل 
في َزمِن َجاِئحة »كورونا«

  كان بإمكان منظمة »أوبك« وشركائها 
املستقّلني، بدال من الدخول يف جدل 
تخفيض سقف اإلنتاج بـ 1,5 مليون 
برميل يوميا، تخصيُص قيمة هذه 

احلصة إليجاد لقاح فّعال وبشكل سريع 
كمساهمة جادة وعملية يف إطار اجلهود 

العاملية املبذولِة لتطويق انتشار هذا 
الوباء واحتوائه ثم اجتثاثه طبيا، ألنه 
حتى مع اعتماد الّسعر احلالي لبرميل 

خام النفط القياسي »البرنت«، فإن هذه 
احلصة من التخفيض ستكون قيمتها 
التراكمية ملدة شهر ونصف الشهر يف 

حدود 3,5 مليار دوالر.

بقلم : د. مهماه بوزيان  	23
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حي  وضُع 5 أشخاٍص احتكوا بالهارِب من مستشفى بوفاريك حتَت احَلجر الصِّ

وزارة الصحة تحصي 20 إصابـة 
ُمؤّكــدة بفيــروس كورونــا

  أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس األحد، عن ارتفاع عدد املصابني بفيروس كورونا 
يف اجلزائر إلى 20 حالة مؤكدة، وذكرت الوزارة - يف بيان لها - أنه مت تسجيل حالة 

جديدة بالفيروس صبيحة أمس األحد، ويتعلق األمر برعية جزائري قدم من إسبانيا 
بعد قضائه فترة هناك، جرى التكفل به ووضعه حتت احلجر الصحي.

10
وسطيف بجاية  بواليتي  امِلياه  توزيع  يف  بأزمٍة  ينِذر  باَت 

منســوُب َســـّد »إيغيــل أمــدة« 
ـخ  ينخفـض إثـر غلـِق َمحطـِة الضَّ

كشفت مصادر مّطلعة عن استمرار تراجع منسوب سدِّ » إيغيل أمدة »من يوٍم آلخر، 
بسبب توقف ضخ املياه من َسّد خراطة، عقَب غلق سكان منطقة الصنادلة التابعة 

لبلدية خراطة شرقي والية بجاية محطة الّضخ منذ أزيد من شهر، احتجاجا منهم 
على السلطات التي تأخرت يف ربط سكناتهم بالغاز الطبيعي.

أسبــوع  قبــل 
 مـــن انطــالق 

تربص اخُلضــر 
حتسبا ملواجهة 

زميبابـــوي 

09
إليزي 

170 شركـًة ُتقابلها 
بطالـــة خانقـــة!

08
الوادي 

تسجيــُل 66 إصابـًة 
باللشمانيا الِجلديـة

06
جيجل

التَّهيئُة تعرقُل تسليَم 
سكناٍت نسبة إنجاِزها 

فاقـــت 90 % 

إصابــُة قديـورة وعــدُم إصابــُة قديـورة وعــدُم 
جاهزّيِة بن الَعمري ُيخِلطاِن جاهزّيِة بن الَعمري ُيخِلطاِن 

أوراَق بلماضــــــي أوراَق بلماضــــــي 

الُوالة. .نسٌق من الَفساد اإلداري!الُوالة. .نسٌق من الَفساد اإلداري!
»البوتفليقية«  لـ  اآلخَر  الوجه  مستغامن  حادثة 

03

مستغانـــم  واِلــي  معاَقبــة  مُيكــن  ال  قانوًنــا  فاعلــون: 



02
أخبار السياسة

 السنة 01 - العدد 132 -اإلثنني  14 رجب 1441  هـ  - 09 مارس 2020م

إيجابية قريبا  إمكانية تسجيل تطورات  إلى  أشاَر 

بوقدوم متفائٌل بــحلِّ األزمـِة الّليبية 
تبون،  املجيد  عبد  اجلمهورية  رئيس  ترأس 
العاصمة،  باجلزائر  األحد  أمس  يوم 
والذي  الوزراء،  ملجلس  الدوري  االجتماع 
استمع فيه الرئيس إلى جملة من النقاشات 
أبرزها  الوزارات،  مختلف  طرحتها  التي 
وإصالح  والسكان  الصحة  وزير  مداخلة 

بوزيد. بن  الرحمان  عبد  املستشفيات 
أعمال  دراسة جلدول  االجتماع  تضمن  كما 
تتعلق  عروض  على  واملصادقة  املناقشة 
الطاقة  قطاعات  يف  النشاطات  بتطوير 
والالسلكية  السلكية  واملواصالت  والبريد 
التقليدية  والصناعة  والسياحة  املائية  واملوارد 

الناشئة  للمؤسسات  البيئي  والنظام 
املبتكرة. واملؤسسات 

املجيد  عبد  اجلمهورية  رئيس  استمع  كما 
إلى  الوزراء،  مجلس  اجتماع  خالل  تبون، 
وإصالح  والسكان  الصحة  وزير  مداخلة 
حول  بوزيد  بن  الرحمن  عبد  املستشفيات 
املرتبطة  الدولية  الصحية  الوضعية  تطور 
اجلزائر  يف  املتخذة  والتدابير  كورونا  بفيروس 
الفيروس  تفشي  ظل  يف  الوضع  هذا  ملواجهة 
املوضوعة  التدابير  وكذلك  الوطن،  يف 

كورونا. بفيروس  باملصابني  للتكفل 
ق.و

أمس  والسكان،  الصحة  وزارة  أعلنت 
بفيروس  املصابني  عدد  ارتفاع  عن  األحد، 
مؤكدة،  حالة   20 إلى  اجلزائر  يف  كورونا 
تسجيل  مت  أنه  لها  بيان  يف  الوزارة  وذكرت 
أمس،  صبيحة  بالفيروس  جديدة  حالة 
ويتعلق األمر برعية جزائري قدم من إسبانيا 
به  التكفل  مت  هناك، حيث  فترة  قضائه  بعد 

الصحي. ووضعه حتت احلجر 
لها  بيان  يف  الصحة،  وزارة  دعت  كما 
املضطرين  املواطنني  األحد،  أمس  أصدرته 

رحالتهم،  تأجيل  إلى  الوطن  خارج  للسفر 
من  احلد  »قصد  بيانها:  يف  الوزارة  وقالت 
وزارة  تنصح  كورونا،  فيروس  تفشي  خطر 
املضطرين  اجلزائريني  املواطنني  الصحة 
أن  الوباء  هذا  نشاط  بلدان  إلى  للذهاب 
القصوى«،  للضرورة  إال  رحالتهم  يؤجلوا 
إلى  املواطنني،  الصحة،  وزارة  دعت  فيما 
انتقال  لتفادي  الوقائية  التدابير  كل  اتخاذ 

القاتل.« الفيروس  عدوى 
وليد كويني 

أصدرته  بيان  يف  الصحة،  وزارة  كشفت 
املصاب  الشخص  ضبط  عن  األحد،  أمس 
احلجر  من  هرب  الذي  كورونا،  بفيروس 
مستوى  على  عليه  املفروض  الصحي 

مبستغامن. بوفاريك،  مستشفى 
مدير  خليل  محمد  توفيق  كشف  فيما 
أمس  مستغامن،   بوالية  والسكان  الصحة 
األحد، يف تصريح لوكالة األنباء اجلزائرية، 
كان  والذي  بكورونا،  املصاب  الشخص  أن 
مستشفى  من  السبت  أمس  أول  فر  قد 

نفسية. اضطرابات  من  يعاني  بوفاريك، 
االستعجاالت  مصالح  بأن  املتحدث  وأفاد 
العقلية  لألمراض  االستشفائية  باملؤسسة 
صباحا  الثانية  الساعة  حدود  يف  استقبلت 
وبعد  مرضية،   حالة  األحد  يوم  من 
املصابة  احلالة  أنها  من  التأكد  مت  التحريات 
مستشفى  من  فرت  التي  كورونا  بفيروس 

بوفاريك.
املصاب  أن  ملستغامن  الصحة  مدير  وأوضح 
املتخصصة  االستشفائية  باملؤسسة  عزله  مت 
مت  كما  بتيجديت،  العقلية  األمراض  يف 
الذين  أو  القريبني  األشخاص  بكل  التكفل 

الوقاية  مصلحة  رئيس  وأكد  به.  احتموا 
األشخاص  كل  قائمة  وضع  مت  أنه  ملستغامن 
كما  باملصاب،  اتصال  لهم  كان  الذين 
كانوا  الذين  املعنيني  الصحية  اخللية  ستتابع 
عليه  العثور  حلظة  باملصاب،  االتصال  على 
الطاقم  إلى  باإلضافة  أشخاص،   5 وهم 
املؤسسة  بهذه  املناوب  الطبي  وشبه  الطبي 

يوم.  14 االستشفائية ملدة 
وليد كويني

لـ  به  أدلى  تصريح  يف  بوقادوم،  وأوضح 
عليه  أشرف  حفل  هامش  على  )و.أ.ج( 
مبناسبة  الشعب  بقصر  اجلمهورية  رئيس 
»مستمرة  اجلزائر  أن  للمرأة،  العاملي  اليوم 
مشيرا  ليبيا«،  يف  األزمة  حلل  جهودها  يف 
)وزير  احلويج  الهادي  عبد  »زيارة  أن  إلى 
احلكومة  يف  الدولي  والتعاون  اخلارجية 
يف  تندرج  اجلزائر  إلى  املؤقتة(  الليبية 
األيام  »يف  قائال:  وأضاف  اإلطار«.  هذا 
تطورات  هناك  ستكون  القادمة،  القليلة 
تكون  أن  أمتنى  الليبية(  األزمة  )حلل 

إيجابية«.
الشخصي  املبعوث  استقالة  وبخصوص 
لألمني العام لألمم املتحدة إلى ليبيا غسان 
سالمة، ألسباب صحية يف فترة حساسة 
يف  أمله  عن  بوقدوم  أعرب  ليبيا،  بها  متر 
أن يتم »تعيني مبعوث آخر يف أقرب وقت 
األطراف  جميع  من  بالقبول  يحظى  ممكن 

وال مييل إلى طرف على حساب آخر«. 
باليوم  االحتفال  ومبناسبة  آخر،  سياق  يف 

العاملي للمرأة، أكد وزير الشؤون اخلارجية 
للمرأة  احملتشمة  املشاركة  من  »بالرغم  أنه 
والتي  الدبلوماسي،  السلك  يف  اجلزائرية 
املاضية،  القليلة  السنوات  تتطور يف  بدأت 
أن هناك دبلوماسيات ومنهن سفيرات  إال 

املجال  هذا  يف  مهما  دورا  يَن  أدَّ بارزات، 
يشرِّفن  أن  جهودهن  بفضل  واستطعن 

اجلزائرية«. واملرأة  اجلزائر 
وأج

باحلكومة  الدولي  والتعاون  اخلارجية  وزير  دعا 
بها  خاص  مدخل  إليجاد  اجلزائر  املؤقتة  الليبية 
املؤمترات  كل  أن  معتبرا  الليبية،  األزمة  حللحلة 
األزمة  تطويق  من  تتمكن  لم  حاليا  متت  التي 
للشعب  الفعلية  املشاغل  تراِع  لم  كونها  الليبية، 
يكون  لن  لألزمة  النهائي  احلل  أن  مؤكدا  الليبي، 
مختلف  بني  الليبي  الوطني  احلوار  نطاق  خارج 

الفرقاء.
باحلكومة  الدولي  والتعاون  اخلارجية  وزير  دعا 
ندوة  يف  حلويج«،  الهادي  »عبد  املؤقتة  الليبية 
حزب  مبقر  األحد  أمس  عقدها  صحفية، 
الليبية  األزمة   « عنوان  حتت  املستقبل،  جبهة 
ضرورة  إلى  اجلوار«،  دول  على  وانعكاساتها 
الليبية،   األزمة  حل  يف  اجلديدة  اجلزائر  مساهمة 
يف  جتربة  ولها  اإلرهاب  ويالت  عايشت  كونها 
أكبر  الوطنية  واملصاحلة  األزمات  هذه  مع  التعامل 
دليل، مؤكدا إميانه بالوصفة املغاربية أو العربية أو 
اإلفريقية يف حل األزمة كونها األقرب، مستبعدا 
املنطقة، حيث طعن فيها  جناعة احللول من خارج 

ليبيني  تستقبل  كانت  املؤمترات  تلك  إن  بالقول 
بليبيا. مقيمني  وغير  »زائرين«، 

إياها  داعيا  اجلزائر،  دور  على  املتحدث  وأكد 
تكتيكي  حل  ال  لألزمة،  قطعي  حل  إليجاد 
اعتبر  حني  يف  األخرى،  املبادرات  تضمنته  كما 
سالمة«  »غسان  املتحدة  األمم  مبعوث  استقالة  أن 
ال تؤثر على األزمة الليبية، مقلال من آثار جهوده 

الليبي. بالداخل 
للحويج،  وفقا  الليبية  األزمة  حل  بخصوص 
االقتراع  صندوق  إطار  خارج  يكون  لن  إنه  فقال 
من  يتمكن  حتى  محظا،  ليبيا  حال  يكون  وأن 
الشعب  يعايشها  التي  احلقيقية  املشاكل  طرح 
تعرفه  الذي  التدخل  إشارة منه حلجم  الليبي، يف 
وإقليميني،  دوليني  فاعلني  الليبية من عدة  األزمة 
ال  احلالية  احلكومة  إن  بقوله  ذلك  على  مستدال 
الليبي بل  تواجه أزمة سياسية وال تواجه الشعب 
تواجه الدخالء، مراهنا على تفكيك »امليليشات« 
حوار  نحو  والتوجه  السالح  جتميع  أزمة  وحل 
وطني شامل دون إقصاء أي جهة معينة،  خاصة 

من  األزمة  حلل  هامة  منصة  باعتبارهم  القبائل 
دولة  إلى  هذا  بعد  لتتجه  االجتماعي،  اجلانب 
أمت  على  أنهم  املتحدث  وأضاف  »دميقراطية«. 
لبر  ليبيا  قيادة  بعد  احلكم  للتخلي عن  االستعداد 
الشعب  السالح ضد  من حمل  ودمج كل  األمان 
معني،  إيديولوجي  توجه  له  يكون  أن  دون  الليبي 
السابقة  احملاوالت  من  االعتبار  ضرورة  إلى  مشيرا 

التي فشلت يف حل األزمة.
ومبناسبة اليوم العاملي للمرأة املصادف لـ 8 مارس، 
وأشاد  اجلزائرية  املرأة  حلويج«  الهادي  »عبد  حيى 
والعشرية  التحريرية  الثورة  إبان  الفعال  بدورها 
معربا  اليوم،  املجتمع  يف  الفعال  ودورها  السوداء 
باجلزائرية  تقتدي  التي  الليبية  باملرأة  فخره  عن 
يف  السعي  ثم  أوال،   األمان  لبر  بالدها  إليصال 
إلى  دعا  كما  املجتمع،   يف  لها  الفعالة  املشاركة 
اجلوار  أولوية  حق  مبرزا  الليبية  اجلزائرية  الشراكة 

املناطق اآلمنة حاليا.  يف 
محمد رضوان 

قضاء  مبجلس  األولى  اجلزائية  الغرفة  واصلت 
اليوم  إطار  يف  األحد،  أمس  العاصمة،  اجلزائر 
تناولت  التي  احملاكمة  جلسات  من  السادس 
اخلفي  والتمويل  السيارات  تركيب  قضيتي 
االستماَع  اخلامسة،  للعهدة  االنتخابية  للحملة 
يف  املتمثلني  املتهمني،   دفاع  هيئة  مرافعات  إلى 
الوزير  جنل  سالل  وفارس  الصناعة  وزارة  إطارات 

السابق. األول 
مصطفى،  الكرمي  عبد  املتهم  دفاع  هيئة  وطالبت 
وهو إطار سابق يف وزارة الصناعة،  بتبرئة موكلها 
أنه »ليس له أي سلطة يف اتخاذ  وحجتهايف ذلك 
 .« القطاع  وزير  اختصاص  إلى  يعود  الذي  القرار 
إطار  وهي  مقراوي حسيبة  دفاع  هيئة  طالبت  كما 
لـ  نظرا  ملوكلتهم  بالبراءة  نفسها  الوزارة  يف  أيضا 
تورطهما يف  تثبت  التي   « واألدلة  القرائن  »غياب 

السيارات. تركيب  ملف  »فضيحة« 
مدير  وهو  عمر  أغادير  املتهم  دفاع  فريق  أكد  و 
ينتظر  األخير  هذا  أن  بالوزارة  الصناعية  الترقية 
ما جاء  تبرئته«، ألنه حسب   « احملكمة  هيئة  من 
على لسان الذفاع »ال ميلك أي صالحية لقبول أو 
محددة  مهامه  كانت  بل  املتعاملني  ملفات  رفض 
األجانب  والشركاء  املتعاملني  استقبال  يف  فقط 

وتوجيههم«.
من  سالل  فارس  املتهم  دفاع  هيئة  رافعت  كما 
إليه،  املوجهة  التهم  أجل »براءة« هذا األخير من 
واستدلت بأن فارس » كان شريكا يف قطاع تسويق 
فيها  يكن  لم  سنوات  خالل  تركيبها  ثم  سيارات 

والده يف منصب وزير أول«.
خالل  احملكمة،  هيئة  تواصل  أن  املقرر  من  و 
احملاكمة،  هذه  من  السادس  لليوم  املسائية  اجللسة 

املتهمني. باقي  دفاع  مرافعات  إلى  االستماَع 
وكان ممثل احلق العام التمس يوم اخلميس املنصرم 
مبليون  تقدر  مالية  وغرامة  نافذا  سجنا  سنة   20
أحمد  األسبقني  األولني  الوزيرين  حق  يف  دينار 
أويحيى وعبد املالك سالل. كما التمس 15 سنة 
يوسف  األسبقني  الوزيرين  حق  يف  نافذا  سجنا 
حق  يف  سنوات  و10  بدة  ومحجوب  يوسفي 
ميينة  ونورية  زعالن  الغني  عبد  األسبقني  الوزيرين 
وأحمد  بايري  محمد  األعمال  ورجال  زرهوني 

السعيد. معزوز وعلي حداد وحاج مليك 
كل  سنوات سجنا يف حق  ثماني  التماس  مت  كما 
عبود  اجلزائري  الوطني  للبنك  السابق  املدير  من 
وفارس  حسان  عرباوي  األعمال  ورجل  عاشور 
اإلطارين  وكذا  السابق،  األول  الوزير  جنل  سالل 

وتيرة  مقراوي  حسيبة  الصناعة  بوزارة  السابقني 
مال  أمني  و5 سنوات يف حق شايد حمود،  أمني 
بوتفليقة،  السابق  للرئيس  االنتخابية  احلملة 
سماي.  اإلخوة  حق  يف  سنوات  ثالث  وكذا 
مالية  غرامات  فرض  كذلك  االلتماس  وشمل 
ماليني  وثالثة  مليون  بني  تتراوح  املتهمني  على 
كما  احملجوزة،  ممتلكاتهم  جميع  ومصادرة  دينار 
تلك  مرات  بخمس  تفوق  مالية  غرامة  التمس 

املقررة يف حق األشخاص املعنوية.
وتأتي هذه احملاكمة التي انطلقت األسبوع املنصرم 
اجلمهورية  نيابة  رفع  إثر  اجلزائر،  قضاء  مبجلس 
احلكم  يف  استئنافا  املتهمني  دفاع  هيئة  وكذا 
 10 بتاريخ  أمحمد  سيدي  محكمة  عن  الصادر 
كل  بحبس  فيه  قضت  والتي  املنصرم،   ديسمبر 
بوشوارب  السالم  عبد  األسبق  الصناعة  وزير  من 
أمرا  ضده  إصدار  مع  نافذا  حبسا  سنة   20
األسبق  األول  الوزير  وسجن  الدولي،  بالقبض 
مصادرة  مع  نافذا  حبسا  سنة   15 أويحيى  أحمد 

تكميلية. كعقوبة  احملجوزة  ممتلكاتهما  كل 
ق.و

السابقة فاشلة. . حلويج:  الدولية  امُلبادرات  اعتبر 
ُنراهن على منظوٍر َجزائرّي ُمغايٍر لحِل األزمــة اللِّيبـــية 

اخلامسة  العهدة  حلملة  اخلفي  والتمويل  السيارات  تركيب  قضيتا 
ــــــــجًة هيئـُة الِدفـاع طالبـت بالبـــــراءة ُمتحجِّ

 بمحدوديــــِة صالحيـــــات الُمّتهميـــــن 

ترأّسه تّبون واستمع جلدول أعمال الوزراء

حــي أهـُم محـــاوِر  الوضُع الصِّ
نقاشــات مجلــِس الــــوزراء

احلالة اجلديدة رعية جزائرّي قِدم من إسبانيا

حة ُتحصي 20 إصابًة  وزارُة الصِّ
ُمؤكــدًة بفيــروس ُكورونــــا 

5 أشخاص احتكوا به حتت احلجر الصحي  وضع 

ضبُط المصـاب بكورونــا الهـارب 
من مستشفى بوفاريك بمستغانـم

 أّكد وزير الشؤون اخلارجية، صبري بوقدوم، أمس األحد، أن اجلزائر »مستمرة يف جهودها« حللحلة 
األزمة الليبية، مشيرا إلى إمكانية تسجيل تطورات »إيجابية« يف األيام »القليلة القادمة«.
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حاِدثُة مستغانم هي الوجُه اآلخر لـ »البوتفليقية« التي كّرست إهانَة المواطنين

الـــّوالة. . َنسق من الفساد اإلداري!

ئاسَة بإنذاره. . قسنطيني: طالَب الرِّ

قانونا ال ُيمكن معاقبُة والي مستغانم 

عبد العزيز تويقر 
مع  مستغامن  والي  حادثة  أعادت  لقد 
مهندس وامرأة أحلت يف طلبها بضرورة النظر إلى 
وضعيتها إلى األذهان حادثًة أكثَر رعبا واستفزازا 
الذي  املخلوع  الرئيس  بطلها  كان  للجزائريني، 
الذين  اآلالف  أمام  ونهرها  سائلة  على  تطاول 
والذين  وهران،  قاعات  إحدى  بهم  امتألت 
جاؤوها ينشدون التغيير بعد سنوات النار والّدمار 
للرئاسة صاح يف وجه عجوز  املترشح  بوتفليقة  ؛ 
فقط ألن  راهوش يف جيبي«،  ما  »ابنك  مكلومة 
أن  يف  أمل  بريَق  القادم  الفارس  يف  رأت  العجوز 
تستعيد بعض مالمح ابنها املختطف. وقد مرت 
احلادثة ألن التواطؤ كان قد بلغ مداه، واسُتبيحت 
الّيوَم.  املالينُي  أجلها  من  انتفض  التي  الكرامة 
حادثة مستعامن لم تكن خارَج الّنسق العام الذي 
الروح  إضعاف  خالل  من  بوتفليقة؛  له  مّكَن 
طبعا  الفساد؛  يف  وإغراقهم  للجزائريني  املعنوية 
احمللية عصب  اإلدارة  وكانت  متعددة  أدوات  عبر 
والذلة  باملسكنة  القبول  يعتمد  مخّطٌط  املخطط؛ 
رشوية«،  »مشاريع  وإطالق  األمن  توفير  مقابل 
الريع؛  تقاسم  من  واستمراريتها  دميومتها  تستمد 
تغّول  مظاهر  من  الكثير  تظهر  عهده  يف  فبدأت 
منظومة  لضرب  استعملها  التي  األداة  وهم  الوالة 
إهانة  ُواّلة مّكنهم من  اجلزائر.  اإلدارية يف  القيم 

كل هيئة منتخبة عصّية إن وجدت، كما مكنهم 
من  والنسيج  النسق  ذلك  تشكيل  أدوات  من 
الفساد عبر تدخلهم يف حتديد قوائم املترحشحني 
كانت  وقد  خاصة  النيابية،  االستحقاقات  يف 
املفسدين  على  جوهرها  يف  تعتمد  املعايير 
الوالة  وأصبح  املقاومة  محور  فأنهك  والفاسدين؛ 
الوالة  فاسدين، وهنا ميكن االستدالل بعدد من 
وأبعدهم  فساد  قضايا  يف  العدالة  أدانتهم  الذين 
الشخص ذاته، ليعيدهم بعد فترة إلى مهام أكبر.

الوالي  فيها  تصرف  التي  مستغامن  حادثة 
مبنطق الطاغية ال املسؤول هي امتداد لذلك النسق 
الذي اعتمدته اإلدارة اجلزائرية ذات اجلذور التي 
يف  والتي شهدت  االستقالل،  قبل  ما  إلى  تعود 
تعميم  اجتاه  يف  مدروسا  اختالال  بوتفليقة  عهد 
الفساد عبر تغليب املفسدين ومتكينهم من تسيير 
حدود  إشكالية  طرح  أعادت  كما  العام.  الشأن 
وآلياته  والعقاب  والثواب  واالحترام  املسؤولية 
للمقصر  تعطي  وال  الكرامة  حتفظ  التي  اإلدارية 
أنها  كما  للقانون.  اخلضوع  من  للنجاة  فرصة 
بداية لفضح االعتداءات واإلهانات التي يتعرض 
األصوار  وبني  املكاتب  داخل  املوظفني  أالف  لها 

املغلقة والفضاءات التي ال تصلها عني الكاميرا.
هذه املمارسات التي يختزنها نظام بيروقراطي 

متعفن تصر السلطات يف اجلزائر على عدم التنازل 
عنه من خالل إهانة كل ما يرتبط بحرية االختيار، 
والعينة األكثر وضوحا هي ما يتعرض له األميار 
املباشر  وعلى  الناس  أمام  إهانات  من  املنتخبون 
فإنها  حجة  التقصير  مبررات  من  اتخذت  وإن  ؛ 
على  واإلداري  املعني  سطوة  عن  تعبير  الواقع  يف 
املهندس  لذلك  ممثل  هو  هنا  واملنتخب  املنتخب، 
الوالي  وجههما  يف  صرخ  التي  العجوز  وتلك 
مختلف  يف  تكريسه  مت  املنطق  هذا  بقرار.  املعني 
عبر  االستقالل  مند  سطرت  التي  السياسات 
التوصيات التي يتلقاها الوالة يف كل لقاء يجمعهم 
التي  السلوكات  وهي  احلكومات،  مختلف  مع 
آخر  بتغييرها يف  تبون  املجيد  الرئيس عبد  طالب 
لقاء بقصر املؤمترات يف نادي الصنوبر بالعاصمة، 
والتقرب من املواطن لكسر احلاجز الذي بناه العھد 
عبر  متر  ال  تقة  ؛  املفقودة  الثقة  البائد السترجاع 
املؤسسات املنتخبة التي عملت »البوتفليقية« على 
اإلجهاز على ما تبقى منها. مناسبة ذكر الرئيس 
خاللها باجلزائر اجلديدة التي تسعى إلى جتسید 
آلياتها  أن  غير  احلراك.  يف  الشعب  به  طالب  ما 
بقيت ذاتها وأذرعها ونسقها العام بقي ذاته. وبقي 
اجلو  يصنع  من  وحده  احلالي  القانون  وفق  الوالي 

الصحو اجلميل كما املكفهر العاصف بواليته.

يرى فاروق قسنطيني احملامي ورئيس اللجنة 
حديث  يف  السابق،  اإلنسان  حلقوق  الوطنية 
من  بدرت  التي  التصرفات  أن  الوطن«،  لـ«أخبار 
السميع سعيدون  عبد  مستغامن  والية  والي  طرف 
غير معقولة وليس له احلق يف التعامل مع املواطنني 
والي  عليه  أقدم  »ما  مضيفا:  وظلم،  باحتقار 
لم  وتصرفه  احلالية،  احلكومة  يشّرف  ال  مستغامن 
الفرنسي،  »القّياد« زمن االستعمار  به حتى  يقم 
الشعب«. كما  فمنصبه كواٍل يحتم عليه خدمة 
أشار قسنطيني، يف حديثه، إلى أنه من األجدر 
أن تشهر يف وجه الوالي »بطاقة حمراء« ويوجه له 
إنذار يتم وضعه يف ملفه حلرمانه من االرتقاء إلى 
مناصب عليا أو تعيينات مستقبال، قائال: »هذا 
املناصب احلكومية  له مستقبل يف  يبَق  لم  الوالي 

بعد ما أقدم عليه«.
ومن الناحية القانونية، كشف قسنطيني أنه 

ال ميكن متابعة والي مستغامن من الناحية اجلزائية، 
مشيرًا  اجلزائريني،  أثار غضب  الذي  تصرفه  بعد 
إلى أنه لم يقم بشتم أو سب يف حق املواطنني، 
الوالي وحرمانه من  مضيفًا: »يجب توبيخ وإنذار 
أن  يجب  اإلجراء  وهذا  أعلى،  ملناصب  الترقية 
قسنطيني  أردف  فيما  املعنية«،  الوزارة  به  تقوم 
بعد  األخيرة  اآلونة  يف  تغير  الوالة  سلوك  بأن 
قوله؛  »التبزنيس« - حسب  20 سنة قضوها يف 
ما  متناسني  اخلاصة  بأمورهم  ينشغلون  كانوا  إذ 
تغيرت  »اآلن،  قائال:  اجلزائري،  املواطن  يعانيه 
ومجبرا  أكبر  بشكل  مراقبا  الوالي  وأصبح  األمور 
على تأدية مهامه بشكل تام، وهو ما جعلنا نرى 
طرف  من  مشاهدتها  نعهد  لم  جديدة  تصرفات 
يتصرفون  يزالون  ما  الذين  اجلمهورية  والة  بعض 

بعقلية النظام السابق«.
وليد كويني

يونس،  كرمي  اجلمهورية  وسيط  أعرب 
التعامل  لطريقة  »أسفه«  عن  السبت،  يوم 
مستغامن  والية  والي  اعتمدها  التي  واإلجابة 
إلى  انتباهه  لفت  حاولت  سيدة  على  رده  يف 
الوالي  سلوك  أن  وأّكد  االجتماعية،  وضعيتها 
»يذهب  باعتباره  املطلقة«،  اإلدانة  »يستحق 
رئيس  أقرها  التي  الرسمية  التوجيهات  عكس 

اجلمهورية«.
وجاء يف بيان صدر عن وسيط اجلمهورية، 
الطريقة  على  األسف  من  بكثير  اطلعت  »لقد 
على  مستغامن  والية  والي  بها  أجاب  التي 
وضعيتها  إلى  انتباهه  لفت  حاولت  سيدة 

االجتماعية، ومساعدتها على حلها«.
وأضاف أن طريقة التعامل واإلجابة التي 
التي  السوية  للمعاملة  املعني »منافية  اعتمدها 

وهو  بها،  يتحلى  أن  الدولة  عون  على  يجب 
يذهب  باعتباره  املطلقة  اإلدانة  يستحق  سلوك 
والتعليمات  الرسمية  التوجيهات  عكس 
لقاء  اجلمهورية خالل  رئيس  عليها  أصر  التي 
اجلمهورية«.  والوالة، بحضور وسيط  احلكومة 
وأضاف املتحّدث يقول: »إنني إذ أخذت علما 
جميع  أدعو  الوصية  للوزارة  األولي  باملوقف 
عالقة  على  هم  الذين  خاصة  املسؤولني، 
بأقصى درجات  يتحلوا  أن  باملواطنني،  مباشرة 
اللياقة ونكران الذات يف التعامل مع املواطنني 
يف  تفانيهم  خالل  من  بالفعل،  يثبتوا  وأن 
املوضوعة  بالثقة  يكونوا جديروين  أن  عملهم، 
واملواطن يف ظل  الوطن  أجل خدمة  من  فيهم 

اجلمهورية اجلديدة«.
وأج

تعنيف  حوادَث  عنابة  والية  تسجل  لم 
مسؤولني ملواطنني تفاعلت معها وسائل اإلعالم 
وصفحات التواصل االجتماع، مثلما ما حدث 
يف األسبوع األخير بوالية مستغامن؛ كون تعامل 
عنابة  لوالية  التنفيذي  اجلهاز  ومسؤولي  الوالة 
إلى  قادتهم  التي  امليدانية  خرجاتهم  خالل 
تتسم  ظّلت  املواطنني  انشغاالت  مع  األحياء 
املسؤولنَي  بتعامل  مقارنة  »الليونة«  من  بنوع 
فإن  املواطن،  عن  النظر  وبغض  املنتخبني. 
هم  يعتبرون   - كغيرهم   - البلديات  منتخبي 
تعرضوا  وهم  شيء  كل  قبل  مواطنني  كذلك 
يف العديد من املناسبات إلى ما يشبه التعنيف 
اللفظي أمام أعني اجلهاز التنفيذي واملواطنني، 
»راني  كـ  قاسية  يعتبرونها  عبارات  من خالل 

نوقفك«. 
والي  مع  وقعت  حادثة  أحدث  ولعل 
السابق »توفيق مزهود« الذي مت حتويله إلى والية 
السابق  العنب  وادي  بلدية  رئيس  مع  باتنة 

أمام حشد  اتهمه صراحة  ملا  بوطبة«  »عياشي 
بلديات  رؤساء  رفقة  البلدية  كبير من مواطني 
السبوتاج«، وهو االتهام  بـ »  آخرين مبا وصفه 
وأرجع  باطال.  واعتبروه  األميار  رفضه  الذي 
البلدية  الشعبية  املجالس  العديد من منتخبي 
بعنابة أسباب ظاهرة تعنيف املنتخبني، الذين 
هم بالدرجة األولى مواطنون مت انتخابهم لعهدة 
اليومية  بانشغاالتهم  والتكفل  لنقل  محددة 
يف  ممثلة  الوالئية،  السلطات  مع  بالتنسيق 
مصالح الدائرة إلى سياسة التهميش واإلقصاء 
التي انتهجها والة سابقون تعاقبوا على الوالية 
طالبوا  املنتخبني  أن  يذكر  املنتخبني.  حق  يف 
امللفات  يف  التصرف  صالحيات  باسترجاع 
ملف  غرار  على  أيديهم،  بني  وجعلها  الثقيلة 
عرضة  تركهم  عوض  والتشغيل،  السكن 
الذي  اليومي  والتعنيف  اليومية  لالحتجاجات 

يطالهم من قبل املواطنني.
ف. سليم 

كريم يونس:
 طريــقُة تعامــِل والـــــــي 
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قال إنها ستتحّصُل على حَصٍص يف السوق.. جريدان:

ُم تسهيــــــالت وإعفـــاءات  سنقـــدِّ
جبائيــة لتمكيِن الُمؤسسات الناشئـة

العاملي للمرأة اليوم  خالل إشرافه على حفل نّظم مبناسبة 

تّبـون يعلـُن عن إنشـاِء جائـزٍة 
وطنّيــة للمــرأة الُمبدَعـة

الصغيرة  املؤسسات  وزير  جريدان  ياسني  كشف 
اجلديدة  اإلجراءات  أن  املعرفة  واقتصاد  والناشئة 
املؤسسات  ستمكن  اجلزائرية  الدولة  أقرتها  التي 
على  احلصول  من  املشاريع  وأصحاب  الناشئة 
تكبح  التي  العراقيل  رفع  مع  السوق،  من  حصة 
تطويرها ومرافقتها لتمكينها من لعب دور محوري 
أن  إلى  مشيرا  االقتصادي،  النمو  عجلة  لدفع 
األعلى  املجلس  من خالل  ستكون  التي  املرافقة 
املشاريع  جناح  يف  ستساهم  واحلاضنات  لالبتكار 
وهو العنصر الذي كان غائبا يف السياسات السابقة 

لدى وكاالت دعم الشباب.
للمسابقة  الثانية  الطبعة  فعاليات  افتتاح  وخالل 
واملؤسسات  اجلزائرية  املؤسسات  لتحدي  الوطنية 
الناشئة بقسنطينة، كشف جريدان عن اإلجراءات 
الناشئة  املؤسسات  لترقية  املتخذة  املختلفة 
واملبتكرة، سواء من حيث دعمها اإلداري أو من 
حيث املسائل املتعلقة بإشكالية متويلها عن طريق 
الوزير  قال  والذي  لالبتكار،  أعلى  مجلس  إنشاء 
االستراتيجي  للتوجه  الزاوية  حجر  سيكون  إنه 
املبتكرة  واملبادرات  األفكار  تثمني  مجال  يف 
خدمة  يف  العلمي  للبحث  الوطنية  واإلمكانات 
وتنمية اقتصاد املعرفة، وكذا صندوق استثماري 
الناشئة  املؤسسات  ودعم  لتمويل  مخصص 
مفاهيم  يحدد  قانوني  إطار  وضع  مع  واملبتكرة، 
املؤسسات الناشئة واحلاضنات وكذا املصطلحات 
اخلاصة بالنظام البيئي القتصاد املعرفة، من أجل 
عالوة  الكيانات،  هذه  إنشاء  إجراءات  تسهيل 
على عملية إعداد النصوص التنفيذية ذات الصلة 
التي ستفضي إلى مراجعة النصوص املوجودة من 

أجل تكييف آليات التمويل مع دورة منو املؤسسة 
للحظائر  الوطنية  الوكالة  تفعيل  وإعادة  الناشئة، 

التكنولوجية وتطويرها.
إنه  باملناسبة  ألقاها  التي  كلمته  يف  الوزير  وقال 
سيتم متكني حاملي املشاريع املبتكرة واملؤسسات 
املتاحة  املساحات  من  االستفادة  من  الناشئة 
الشباب  وزارة  لقطاع  التابعة  املؤسسات  داخل 
يتم  أن  على  املهني،  التكوين  ووزارة  والرياضة 
تهيئة مساحات مخصصة لهذه املؤسسات ضمن 
املناطق الصناعية مع إعطاء األولوية للمناطق التي 
املشاريع  حاملي  من  كبيرة  إمكانات  فيها  تتوفر 
ورقلة،  بشار،  قسنطينة،  السيمايف  املبتكرة، 

هذا  توسيع  قبل  وباتنة  سطيف  تلمسان  وهران، 
وضع  تقرر  بينما  الوطن،  ربوع  كل  إلى  املسعى 
تسهيالت وإعفاءات جبائية وضريبية جد معتبرة 
تدعم خلق املؤسسات الناشئة وتوسيع نشاطاتها، 
اإلجراءات  يف  تسهيالت  إقرار  إلى  باإلضافة 
تزامنت  املسابقة  هذه  أن  إلى  مشيرا  اإلدارية، 
واملتميزة  البالد  بها  متر  التي  اخلاصة  والظروف 
امليادين  بتغيرات وإصالحات جمة مست عديد 
العمومية  املرافق  بعصرنة  الصلة  ذات  واملجاالت 
ما  للمواطنني،  املقدمة  اخلدمات  جودة  وحتسني 

أوجب البحث عن السبل املساعدة.
 خديجة بن دالي 

التاريخ. . زيتوني: أشاد بنضال املرأة اجلزائرية عبر 

علــى المـرأة أن ترفـَع 
تحّديات المرحة الجديدة 
التي تشهُدهـا الجزائــر 

أمس  املجاهدين،  وزير  زيتوني  الطيب  أّكد 
جديدة  مرحلة  تعيش  اجلزائر  أن  األحد، 
مستوى  يف  نكون  أن  جميعا  منا  تتطلب 

التحديات واملسؤولية امللقاة على عاتقنا.
اليوم  صادَف  الذي  أمس  يوم  زيتوني،  وأشاد 
اجلزائرية  املرأة  بنضال  املرأة،  حلقوق  العاملي 
عبر التاريخ وهذا خالل حفل رمزي نظم على 
باليوم  االحتفال  مبناسبة  القطاع،  نساء  شرف 

العاملي للمرأة.
العيد  أن  الوزير  اعتبر  احلفل،  هذا  وخالل 
تسمح  تاريخية  »محطة  يعد  للمرأة  العاملي 
باالقتداء بنضال املرأة يف العالم واملرأة اجلزائرية 
خالل  عظيم  دور  لها  كان  حيث  خاصة، 
والثورة  الوطنية  واحلركة  الشعبية  املقاومة 
التحريرية الكبرى؛ فكانت مناضلة ومجاهدة 

وفدائية وممرضة«.
وباملناسبة، دعا زيتوني النساء العامالت بالقطاع إلى أن يكن يف »مستوى هذه التحديات خلدمة 
أرامل الشهداء واملعطوبني وذوي احلقوق، ولعب دورهن على يف املرحلة احلالية خدمة للجزائر 
التي فتحت بها ورشات كبيرة ومتشعبة فيما يخص القوانني التي تسير الوزارة والقطاعات التي 

لها عالقة باملجاهدين وذوي احلقوق«.
وأج

البدايُة كانت برئيس بلدية دلس ببومرداس

الوالي يشرُع في عزِل الُمنتَخبين 
المحّليِّيـن الُمتاَبعيــن قضائًيـا

يحياتن،  يحي  بومرداس  والي  شرع 
احملليني  املنتخبني  عزل  يف  مؤخرا، 
مقدمتهم  يف  كان  قضائيا،  املتابعني 
املجلس  يف  وأعضاء  البلديات،  رؤساء 

الشعبي الوالئي.
لـ«أخبار  مطلعة،  مصادر  كشفت 
أمس  أول  كانت  البداية  أن  الوطن«، 
برئيس بلدية دلس )ع.ش(، الذي صدر 
بيقضي  قضائي  قرار  أيام  قبل  حقه  يف 
بحبسه مدة سنتني عن تهمة منح رخصة 
دون الرجوع إلى الشباك املوحد، متثلت يف 
رخصة بناء منحت ملقاول قصد اإلشراف 

على مشروع سكني. 
وكان مير دلس املعزول قد جمع أغراضه 
جرى  فيم  الوالي،  قرار  مباشرة بعد 
الذي  والي  محفوظ  بالنائب  استخالفه 
حزب  وهو  األفالن،  حزب  إلى  ينتمي 
ترأس  والي  أن  يذكر  ذاته.  املعزول  املير 

بلدية دلس بداية من يوم أمس.
العزل  حملة  أن  إلى  مصادرنا  وأشارت 

التي شرع فيها والي بومرداس، تطبيقا للتعليمة الوزارية التي تنص على إنهاء مهام كل منتخب 
متابع قضائيا، ستمس 4 منتخبني يف املجلس الوالئي و4 منتخبني محليني يف كل من بلدية 
زموري، بومرداس، قورصـو واألربعطاش، باإلضافة إلى أزيد من 30 منتخبا يتوزعون على عدد 
القليلة  األيام  العزل خالل  قرار  يشملهم  أن  جدا  قضائيا وممكن  ومتابعون  احمللية  املجالس  من 

القادمة.
سميرة مزاري

إثَرها احتجاجهم أوقف مواطنو »بني زيد« 

م ضمانـات إلنهاء  الوالــي يقدِّ
ُمعاناة سكــّان قرية »أقنــة« 
أنهى، أمس األحد، سكان قرية أقنة يف بلدية بني زيد غربي والية سكيكدة احتجاجهم الذي 
استمر أسبوعا كامال، بعد غلقهم مقر البلدية باألقفال، وهذا بعدما رفعوا جملة من املطالب 
التنموية إلى أعضاء من جلنة احلوار والتفاوض التي اتهموها باإلخالل بالتزاماتها اجتاه مطالبهم 

املرفوعة بعد انقضاء مهلة ثالثة أسابيع.
أنهى احملتجون، يوم أمس، احتجاجاتهم بعدما اجتمع الوالي عروة عيسى مع ممثلني عن احملتجني 
رفعوها،  التي  املطالب  بجملة  تتعلق  التي  الضمانات  كل  لهم  قدم  القرية، حيث  من سكان 
والتي يوجد أغلبها على طاولة املديريات املعنية، منها تعميم اإلنارة العمومية على سكان منطقة 
»العارطة« التي ما تزال سكناتها التي يفوق عددها 150 بناية بال كهرباء، ناهيك عن اإلنارة 
العمومية الغائبة أصال وكذا استفادة كل املستحقني من السكن الريفي وجتديد شبكة الطرقات 
أكد  التي  املطالب  وهي  الغاز،  شبكة  مشروع  عن  التجميد  ورفع  كارثي،  وضع  يف  هي  التي 

بخصوصها الوالي - حسب مصادرنا - أنها ستنفذ بعد إمتام اإلجراءات القانونية والتنظيمية.
جمال بوالديس

أمس  تبون،  املجيد  عبد  اجلمهورية  رئيس  أعلن 
جائزة  إنشاء  عن  العاصمة،  باجلزائر  األحد 
شتى  يف  املبدعة  اجلزائرية  للمرأة  موجهة  وطنية 
املجاالت. وقال الرئيس تبون، يف كلمة له ألقاها 
اليوم  إحياء  مبناسبة  حفل  على  إشرافه  خالل 
الكرمية  املناسبة  بهذه  »يسعدني   : للمرأة  العاملي 
أن أعلن عن إنشاء اجلائزة الوطنية للمرأة املبدعة 

اجلزائريات  بالنساء  سنوي  الحتفاء  املوجهة 
اعترافا  املجاالت،  كل  يف  املتميزات  املبدعات 
على  لهن  وحتفيزا  إلجنازاتهن  وتثمينا  بجهودهن 
شق طريقهن بكفاءة وجدارة يف شتى املجاالت«.

بـ  لإلشادة  املناسبة  اجلمهورية  رئيس  اغتنم  كما 
بها  تفردت  التي  واملتميزة  املبدعة  »املساهمات 
اجلديدة  اجلزائرية  الدولة  بناء  يف  اجلزائرية  املرأة 

مراسم  جرت  وقد  وصيانتها«.  عليها  والدفاع 
احلفل بحضور أعضاء من الطاقم احلكومي وممثلني 
إلى  باجلزائر،  املعتمد  الدبلوماسي  السلك  عن 
يف  تنشط  وأخرى  سياسية  نسوية  وجوه  جانب 
مجاالت االقتصاد واإلعالم فضال عن ممثالت عن 

احلركات النقابية واملجتمع املدني ومجاهدات.
ق.و

للمرأة العاملي  اليوم 

م موظفاتها  وزارُة الشؤوِن الخارجّية تكرِّ
جرى، أمس األحد بوزارة الشؤون اخلارجية باجلزائر العاصمة، تكرمي عدد من موظفات القطاع نظير إسهامهن يف خدمة السياسة اخلارجية والدبلوماسية 

اجلزائرية.
وثمن، باملناسبة، األمني العام للوزارة شكيب رشد قايد املجهودات التي ما فتئت تبذلها املرأة من أجل ترقية العمل الدبلوماسي وإشعاع صورة اجلزائر يف 
اخلارج، مبا يعود بالنفع على البلد«. كما وجه قايد دعوة للعامالت يف القطاع »للمساهمة أكثر وبفعالية يف إرساء لبنات اجلزائر اجلديدة، حتت قيادة رئيس 

اجلمهورية عبد املجيد تبون«.
وذكر قايد باألدوار التي لعبتها املرأة اجلزائرية على مدار التاريخ حيث بقيت »شاهدا وصانعا ملجد الوطن العظيم وشريكا فعاال يف مختلف محطاته ابتداء 

من دورها غير املسبوق يف ثورة التحرير إلى غاية تبوئها أرقى املناصب يف الدولة، واقتحامها كّل مجاالت العمل بهمة ونشاط وكفاءة«. وأبرز املسؤول نفسه 
أن املرأة اجلزائرية »شاركت أيضا جنبا إلى جنب أخاها الرجل كل مراحل الثورات اجلزائرية ضد االحتالل ويف ثورة نوفمبر املجيدة التي غيرت مجرى 

التاريخ، وحفظت للجزائر هيبتها واستقاللها انطالقا من قناعتها بأن حريتها لن تنفصل عن حرية الوطن«.
وأج



والدائرة  البلدية  رئيسي  احملتجني  ودعا   `
الدين  جمال  »برميي  الوالية  والي  لدى  التدخل 
من أجل متكينهم من حصص معتبرة من هاذين 
من  املئات  لتمكني  السكن  من  البرنامجني 
العائالت من االستفادة من سكن الئق يف ظل 
تزايد عدد طلبات السكن االجتماعي وكذا ظاهرة 

البيوت الفوضوية .
الى  الغاضبني  املواطنني  هؤالء  دعا  كما 
املنتشرة  »الظل«  مبناطق  األمثل  التكفل  ضرورة 
بالبلدية كالريفية منها وذلك فيما يتعلق بالتهيئة 
احلضرية ملختلف التجمعات السكنية القدمية على 
االنقاطاعات  ظاهرة  ومعاجلة  منها  الريفية  غرار 
كثيرا  أرهقت  التي  الكهربائي  للتيار  املتكررة 

مواطني البلدية خاصة مع سقوط االمطار بسبب 
الشروب  املاء  قضية  عن  زيادة  األعطاب  كثرة 
كثيرا  فيه  بانه  السكان  عنه  يقول  الدي  باملنطقة 
الشرب  املواطنني يف  يتعمله  وبات ال  امللوحة  من 
للتدخل  املعنية  السلطات  داعيني  الغسيل  وحتى 
ومعاجلة هذا االشكال املطروح مند مدة من طرف 
مواطني البلدية. واستغرب احملتجني اقصاء بلدية 
العلمة من حصة 2999 وحدة سكنية اجتماعية 
للبلدية  الوالية مؤخرا  كانت اعلنت عنها مصالح 
اسباب  توضيح  الى  السلطات  داعيني  الوالية 
البرنامج.  هذا  من  حصة  اي  البلدية  منح  عدم 
كانت  عنابة  والية  أن مصالح  باالشارة  واجلدير 
عمومي  سكن   2999 تخصيص  عن  أعلنت  قد 

وضعها  مت  والتي  الوالئية  بلديات  لفائدة  ايجاري 
السماح  اجل  من  الدوائر  رؤساء  تصرف  حتت 
ويتعلق  مهامها  ملباشرة  للبلديات  التحقيق  لفرق 
و100  عنابة  لبلدية  سكنية  وحدة  االمر ب295 
العنب  واد  لبلدية  و550  التريعات  لبلدية  وحدة 
و132  البوني  لبلدية  و494  برحال  لبلدية  و553 
لبلدية عني الباردة و785 لبلدية احلجار و90وحدة 
سكنية لبلدية شطايبي . وأشارات ذات املصالح 
االعالن  سيتم  االجناز  طور  يف  اخرى  مشاريع  أن 

عنها وتوزيعها على جلان الدوائر فور استالمها.
ف سليم
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الحدث

للمطالبة بحصص إضافية من السكن االجتماعي والريفي

موطنــون يغلقــون مقر بلديــة
 العلــــمة فــــي عنــــــابة

توقيف امـرأة بحوزتــها مواد فاســدة لصنـــاعة الحلويـــات
احلضري  لألمن  الشرطة  قوات  جنحت 
حماية  إطار  يف  و  بعنابة،  خرازة  اخلارجي 
املساس  ما من شأنه  ومحاربة كل  املستهلك 
بالصحة العمومية ، يف  توقيف إمراة تبلغ من 
العمر 35 سنة ، من أجل قضية حيازة مواد 

نشاط  ممارسة  و   ، احللويات  لصناعة  فاسدة 
جتاري دون رخصة ، كما متكنت قوات الشرطة 
بالتنسيق مع املفتشية اإلقليمية للتجارة و قمع 
الغش بدائرة برحال ، من حجز كمية معتبرة 
من املواد األولية املستوردة منتهية الصالحية 

ملفني  اجناز  مت   ، سيئة  حفظ  حالة   يف  و   ،
األولية  املواد  أتالف  مع  حقها  يف  قضائيني 

الفاسدة من طرف املصالح املختصة .

ف سليم

يرتقب ان ميثل يف 16 من الشهر مارس 
اجلاري مير بلديه سيدي عمر بوالية البيض 
بوقطب  مبحكمة  التحقيق  قاضي  أمام 
طالت  فساد  شبهات  حول  معه  للتحقيق 

ملف قفه رمضان املاضي .
الدرك  فرقة  فيها  التي حققت  القضية 
الوطني بسنتني املختصة إقليميا قبل حوالي 
مواطنني  من  شكاوي  على  بناءا  أشهر   5
قفه  منح  باحملاباة يف  و مجلسه  املير  اتهمت 

 . مستحقيها  على  توزيعها  عدم  و  رمضان 
املشتكون و حسب مصادرنا اخلاصة  اتهموا 
بقوائم  بالتالعب  املجلس  أعضاء  و  املير 
اعتبارات  و منحها على أساس  املستفيدين 
سياسية حزبية . مير بلدية سيدي عمر يف 
رده على التهم املوجهة له صرح إن القضية 
ال  و  شخصية  خلفات  أساس  على  مبنية 

عالقة لها بالفساد .
نورالدين رحماني

املاضي  فرقة  األسبوع  نهاية  انطلقت 
التابعة  الوطني  للدرك  والتحري  البحث 
لبلدية  الوطني  للدرك  اإلقليمية  للمجموعة 
استدعاء  عملية  يف  تبسة  بوالية  الونزة 
أعضاء وموظفني يف املجلس الشعبي لبلدية 
صفقة  قضية  يف  معهم  للتحقيق  الونزة 
مشبوهة حول تزويد شوارع و مداخل البلدية 

باإلنارة العمومية مببالغ خيالية .
عريضة  فجرتها  التي  الفضيحة  وهي 
خالل سنة 2017 والتي أمرت من خاللها 
الوطني  الدرك  عناصر  العوينات  محكمة 
لبلدية الونزة بفتح حتقيق معمق حول القضية 
والتي أدت إلى احلصول على دفتر الشروط 
اخلاص باملشروع  و إخضاعه للخبرة أين مت  

الوقوف على العديد من التجاوزات اخلاصة 
من  االنتهاء  انتظار  ويف   ، الصفقات  بإبرام 
التحقيقات مع جميع األطراف املعنية  فقد 
خرق  قطعيا  البلدية  يف  مسؤول  مصدر  فند 
يف  العام  للمال  والتبديد  الصفقات  قانون 
الدرك  فتح  وأكد  املقاوالت  مع  االتفاقيات 
للتحقيق ووضع كل امللفات حتت تصرفه من 
دون التعليق على اإلجراءات القضائية فيما 
املنجمية  بالعاصمة  احمللي  الشارع  يزال  ال 
الصفقات  هذه  نيران  غليان  على  يعيش 
التي تطرح بشأنها عدة أسئلة حول األسعار 

اخليالية.
فيروز رحال

بوالية  الوطني  الدرك  مصالح  متكنت 
من  قنطارا   1.235 حجز  من  غليزان 

اإلسمنت واحلديد لغياب الفوترة.
لوالية   الوطني   للدرك  بيان  وحسب 
املعتبرة  الكمية  هذه  حجز  مت  فقد  غليزان 
على  أمني  حاجز  يف  مؤخرا  االسمنت  من 
السيار شرق-غرب، حيث  الطريق  مستوى 
مت ضبط على منت شاحنة ذات مقطورة 996 

قنطار من

احلديد  من  قنطار  و239  اإلسمنت 
قضائي  ملف  إجناز  مت  وقد   ، للبناء  املوجه 
يف حق شخصني وهما ناقلي هذه البضاعة 

“لعدم الفوترة” وحتويله للعدالة .
من  الكمية  هذه   حجز  عملية  وتأتي 
محاربة  إطار  واحلديد  يف  اإلسمنت  مادتي 
الشرطة  مبيدان  خاصة  الوالية  عبر  اجلرمية 

االقتصادية
ب.أمني

استيقظ، أمس، سكان حي احلوادش 
وقع  على  بومرداس  غرب  زموري  ببلدية 
باحلي.  الشباب  أحد  انتحار  حادثة 
مصادر  به  أفادت  ما  حسب  االمر  ويتعلق 
»أ.ب« يف  باملدعو  الوطن«  محلية ل«أخبار 
العشرينيات من العمر، أقدم على وضع حد 
حلياته شنقا مبسكنه العائلي وألسباب تبقى 

مجهولة.
يف  يعرف  املعني  ان  مصادرنا  وذكرت 
وبشهادة  احلسنة  بأخالقه  احلوادش  حي 
من  حالة  يف  تسبب  الذي  االمر  اجلميع، 

االنتحار. خبر  جيرانه  تلقي  لدى  الهلع 
عني  الى  املدنية  احلماية  مصالح  وتدخلت 
املتويف على مصلحة حفظ  لتحويل  املكان، 
حتقيقا  االمن  مصالح  فتحت  فيما  اجلثث، 
لتحديد اسباب  احلادثة.من جهتهم تداول 
فايسبوك  االجتماعي  التواصل  موقع  رواد 
من  يطلب  الضحية  جدار  من  منشور  ٱخر 
خالله الصفح من اجلميع السيما من  أخطأ 
يف حقهم، حيث اعتبر املنشور رسالة وداع 

نشرها املعني قبل انتحاره.
سميرة مزاري

توقيـــــف   عصـــابة  نســـاء تمتهـن  فـــــي التزويـــر 
التابعة  واملالية  االقتصادية  الفرقة  جنحت 
بعنابة،  القضائية  للشرطة  الوالئية  للمصلحة 

يف اإلطاحة بعصابة تزوير من بينها 6 نساء.
واالتصال  االعالم  خلية  بيان  وحسب 
 09 مت  توقيف  فقد   ، عنابة  والية  ألمن 

،تتراوح  نساء   06 بينهم  من   ، أشخاص 
فيهم  مشتبه   ، سنة   66 و   40 بني  أعمارهم 
يف قضايا التزوير و استعمال املزور ، النصب  
حيث   ، املواطنني  من  العديد  ضحيتهم  راح 
القانونية  اإلجراءات  كافة  استكمال  بعد  و 

الالزمة يف حقهم ، صدر يف حق إمراتني منهم  
أمر باحلبس ، فيما وضع البقية اآلخرين حتت 

الرقابة القضائية.
ف سليم

أقدم صبيحة أمس األحد العديد من المواطنين المنحدرين من عدة أحياء ومداشر ببلدية العلمة 
بعنابة على غلق مقر البلدية بالسالسل واألقفال ما منع الموظفين والمواطنين على حد سواء من 
الدخول إلى مصالح البلدية وذلك للمطالبة ببرامج إضافية من السكن بصيغتي الريفي واالجتماعي 

خاصة وأن البلدية تعاني عجزا كبيرا في السكن في مختلف األنماط على غرار االجتماعي.

معسكر
 اإلهمـــال  الطبـي  يــودي  بحيــاة  امــرأة  وجنينـــــــها 

 القبــــض علـــى محتـال  سرق  هواتـــــف نقــــــالة 

فتحت مصالح األمن املختصة لوالية معسكر 
مبستشفى  وجنينها  امرأة  وفاة  ظروف  يف  حتقيق 
الضحية  زوج  وجه  مبعسكر،حيث  رحمة  بلبوري 
أصابع االتهام بالتقصير الطبي املفضاة إلى الوفاة .
يف  ماجاء  حسب  القضية  حيثيات  تعود 
شكوى الزوج إلى وكيل اجلمهورية لدى محكمة 

غريس  ، ملا توجه الزوج  رفقة زوجته   40 سنة  
إلى مصلحة التوليد لوضع حملها  مما رفض الطاقم 
الوالية  عاصمة  إلى  وحولوها  توليدها  الطبي 
املنطقة  بعد  من  بالرغم  إسعاف  سيارة  منت  على 
ب23كلم وكانت املرأة على وشك وضع حملها ، 
لتفارق احلياة رفقة جنينهخا بعد دقائق من دخولها 

املستشفى .
جلنة  إيفاد  بضرورة  شكواه  يف  الزوج  وشدد 
األعمال  نتيجة  القضية  يف  للتحقيق  وزارية 

والتقصير الذي أدى إلى وفاة األم وطفلها 
بلعالم بهيجة  .

متكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية باألمن 
احلضري الثاني مبدينة معسكر من توقيف شخص 
جرميتي  يف  تورطه  بعد  سنة   58 العمر  من  يبلغ 
سرقة بطرق احتيالية ، استهدف خاللها هواتف 

نقالة ومبالغ مالية .
الشرطة  فرقة  تلقتها  أولى  شكوى  إثر   
تعرضه  حول  األول  الضحية  طرف  من  القضائية 
جلرمية السرقة بطريقة احتيالية من طرف شخص 
 ، ماليا  مبلغا  و  نقاال  هاتفا  له  استهدف  مجهول 

مدينة  من  نقله  فيه  املشتبه  منه  طلب  أن  بعد 
حلظة  أوهمه  أين   ، معسكر  مدينة  إلى  غريس 
مبلغ  إلى  بحاجته  معسكر  مدينة  إلى  وصولهما 
مالي الستكمال إجراءات شراء إحدى السلع كما 
النقال  طلب منه يف تلك األثناء استعمال هاتفه 
، ليكتشف الضحية بعدها أنه راح ضحية جرمية 
سرقة ، فتح إثرها عناصر الفرقة حتقيقا يف القضية 
، حيث تلقوا بعدها شكوى مماثلة من طرف ضحية 
ثانية تعرض جلرمية السرقة بطريقة احتيالية بنفس 

الطريقة من طرف مجهول استهدف له هو اآلخر 
و  احلثيثة  التحريات  مكنت  ، حيث  نقاال  هاتفا 
استغالل األوصاف املقدمة حول املشتبه فيه وكذا 
تسجيالت إحدى كاميرات املراقبة بأحد احملالت 
 ، وتوقيفه  فيه  املشتبه  هوية  حتديد  من  التجارية 
حيث تعرف عليه الضحيتني مباشرة ، ليتم إجناز 
التي  العدالة  أمام  قدم  ثم   ، قضائي ضده  إجراء 

أمرت بإيداعه احلبس .
بلعالم بهيجة  .

البيض
مير بلدية سيـدي عمـر أمـام  التحقيـق

تبسة
فتــــــح  تحقيـق  فــي  صفـــقة 
»مشبــــوهة « ببلـدية  الونــزة

غليزان
حجـــز قنطـار مـــن اإلسمنـــت

 والحديــــد  غيــــر  المفوتـــر

`بومرداس

انتحار شـاب  شنقـا بزمـوري
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حسب تقرير أعّدته لجنة التعمير بالمجلس الوالئي لجيجل

التهيئة تعرقل تسليَم سكنات نسبة 
إنجازهـــــا فاقــــت الـ 90 %

باملجلس  والسكن  التعمير  جلنة  وقالت 
مع  تنسيقي  لقاء  هامش  على  الوالئي  الشعبي 
لدراسة  خصص  الوكالة  مبقر  عدل  وكالة  مدير 
األشغال  إن  باإليجار،  البيع  سكنات  وضعية 
صالح  بأوالد  سكن   400 حصة  مستوى  على 
جتاوزت  فيما  بلغت99%،  قد  الطاهير  بلدية 
مبختلف  والربط  اخلارجية  التهيئة  أشغال  نسبة 
الشبكات %95، متوقعة أن يتم تسليمها نهاية 
مارس. أما مشروع 400 مسكن بأمزوي ببلدية 
بلغت  أن نسبة اإلجناز  التأكيد على  فتم  جيجل 
التهيئة  أشغال  توقفت  حني  يف   ،  99% الـ 

حدود  يف  الشبكات  مبختلف  والربط  اخلارجية 
الـ %75 )الربط باملاء %15، التطهير 80%، 
أما   ، الطرق60%(   ،  90% الدعم  جدران 
أو  ماي  شهر  فسيكون  لتسليمها  احملتمل  التاريخ 
مسكن   800 حصة  وبخصوص  املقبل.  جوان 
البلدية فقد تعدت نسبة اإلجناز  مبزغيطان بذات 
اخلارجية  التهيئة  نسبة  بذلك  لتتجاوز   ،  88%
والربط مبختلف الشبكات التي قدرت بـ 75%، 
موعد  أن  تؤكد  والسكن  التعمير  جلنة  جعل  مما 
تسليم أجزاء من هذا املشروع قد يتأخر إلى شهر 
سبتمبر املقبل. ويف مقابل ذلك ال تزال أشغال 

التهيئة اخلارجية بحصة 400 مسكن بتيميزارت 
ببلدية العوانة ال تتعدي 45 باملئة يف الوقت الذي 
أما  باملئة،   90 جتاوزت نسبة إجناز املشروع برمته 
حصة 300 مسكن بأسردون ببلدية امليلية فنسبة 
باملئة   30 حدود  يف  متوقفة  اإلجناز  أشغال  تقدم 
والسكن  التعمير  جلنة  دعت  وقد  هذا  فقط. 
تكاثف  ضرورة  إلى  الوالئي  الشعبي  باملجلس 
التعمير  سونلغاز،  )مصالح  الهيئات  كل  جهود 
املشاريع  توزيع  أجل  من  املعمارية(  والهندسة 

السكنية يف اآلجال احملددة.
ب. ز

صرح والي والية قاملة السيد كمال عبلة أن 
مصاحله قد اتخذت كل اإلجراءات القانونية من 
أجل البحث عن احلراقة املفقودين والبالغ عددهم 
14 حراقا ، مؤكدا انه يف اتصال دائم مع املركزية 
ووزارة اخلارجية التخاذ التدابير الالزمة إزاء هذا 
امللف مضيفا انه يتم أيضا التنسيق مع السلطات 

التونسية من أجل مواصلة البحث عن املفقودين، 
اجلهود  تكاتف  ضرورة  على  الوالي  كشف  كما 
إلحباط مخططات الهجرة الغير شرعية من اجل 
العمل على  و  بدايتها  احملاوالت يف  هاته  احباط 

حماية الشباب من املوت.
للحراقة  اخلامسة  اجلثة  أن  إلى  يشار 

املفقودين لفظتها امواج البحر مؤخرا عبر سواحل 
طبرقة ومت التعرف عليها بحيث تعود للشاب أمني 
تشييع  وسيتم  بقاملة  العربي  عني  بلدية  من  ح، 

جنازته اليوم.
خديجة بن دالي

الوطني  للدرك  االقليمية  املجموعة  متكنت 
خالل  املاشية  من  رأسا   60 استرجاع  من  بقاملة 
منها  اجلارية  السنة  من  وفيفري  جانفي  شهري 
29 رأس غنم و 30 رأس بقر، وذلك بعد معاجلة 
لدى مصالح  مودعة  قضايا   7 أصل  من  قضايا   3

الدرك الوطني بقاملة، حيث مت توقيف 6 أشخاص 
و تقدميهم أمام النيابة احمللية بوالية قاملة، يف حني 
ال يزال البحث جاري عن 37 رأسا أخرى. هذا 
وقد سجلت ذات املصالح خالل سنة 2019 ، 35 
قضية تخص سرقة املواشي بوالية قاملة، مت على 

إثرها معاجلة 18 قضية مع توقيف 35 شخصا أودع 
13 منهم احلبس املؤقت ، مع استرجاع 337 رأسا 

فيما ال تزال 140 رأسا من الغنم مسروقة.

خديجة بن دالي

عن  األحد  أمس  عنابة  والية  أعلنت 
قدرها  اإلجناز  طور  يف  سكنية  حصة  تخصيص 
2400 وحدة سكنية ذات طابع عمومي إيجاري 
لفائدة أحياء بلدية سيدي عمار على أن توزع بعد 

االنتهاء من األشغال مبا فيها التهيئة اخلارجية.
أعطى  فقد  الوالئية  مصالح  بيان  وحسب 
تعليمات   « الدين  جمال  »برميي  الوالية  والي 
يف  للشروع  احلجار  دائرة  رئيس  من  لكل  صارمة 

السكن  وملدير  للبلدية  التحقيق  جلان  تنصيب 
هذه  إجناز  ملواقع  الوالي  ميدانية  خرجة  لبرمجة 
كثب  عن  لالضطالع  املقبلة  األيام  يف  السكنات 
عن مدى تقدم األشغال كما كدت مصالح الوالية 
الشرفة  وهي  سرايدي،  املتبقية  البلديات  أن 
والعلمة سوف تستفيد من حصص سكنية ريثما 
تضبط ملفات املشاريع املخصصة لهذه البلديات.

عن  الفارط  األسبوع  أعلنت  عنابة  والية  وكانت 

وحدة   2999 قدرها  سكنية  حصة  تخصيص 
،توضع  أإليجاري  العمومي  بصيغة  سكنية، 
حتت تصرف جلان الدوائر من أجل السماح لفرق 
التحقيق للبلديات ملباشرة مهامها كما أن األشغال 
اإلعالن  سيتم  أخرى  سكنية  مشاريع  يف  جارية 

عنها و توزيعها على جلان الدوائر فور استالمها.
ف سليم

من  بالعديد  الطماطم  منتجو  طالب، 
السقي،  حصة  يف  بزيادة   ، الشرق  واليات 
اليد  وتوفير  الدعم  على  احلصول  كذا  و 
تطوير  و  الشعبة  بهذه  العاملة،  للنهوض 
لهذا  الذاتي  االكتفاء  يحقق  مبا  زراعتها، 

املنتوج.
الوطني  امللتقى  هامش  على  هذا  جاء  و 
املداوالت  قاعة  يف  األول  أمس  انعقد،  الذي 
مدراء  مبشاركة  الوالئي،  الشعبي  باملجلس 
بحضور  و  والية   11 عن  الفالحة  املصالح 
املشاركون  قدم  أين  الفالحة،  وزارة  عن  ممثلني 
و  الشعبة  هذه  واقع  التشخيص  و  بالتحليل 
املشاكل التي يتخبط فيها املنتجون، السيما ما 
تعلق منها بالسقي، يف ظل حالة اجلفاف التي 
على  يؤثر حسبهم  ما  الوطن،  واليات  تعيشها 
انطالق  يتزامن مع  أن ذلك  و  املنتوج، خاصة 

حملة الزرع و البذر املقررة األسبوع القادم.
اليوم  هذا  خالل  املنتجون  تطرق  و 
الدراسي، إلى إشكالية اجلانب املالي و عالقة 
طالبوا  أين  البنوك،  مع  احملولني  و  املنتجني 
من  املجال،  هذا  يف  أكثر  مرونة  و  بتسهيالت 
أجل رفع العراقيل التي تصادفهم يف كل موسم 
فالحي، باإلضافة إلى تأثيرات املنتوج املستورد 
فساده،  لدرجة  كساده  و  احمللي  املنتوج  على 
بسبب صعوبة عملية التسويق و كذا احلصول 
وقتها، كما حتدثوا  املالية يف  على مستحقاتهم 

عن قضية الدعم و ضرورة تقدمي تسهيالت يف 
هذا اجلانب، خاصة و أن الكثير من املنتجني 
محرومون من مختلف أشكال الدعم الفالحي 
يف هذه الشعبة و بات من الضروري حسبهم، 
ميكنهم  مبا  الالزمة،  التسهيالت  لهم  متنح  أن 
شأنهم  من  الذي  الدعم  من  االستفادة  من 
الصناعية  الطماطم  زراعة  تطوير  من  متكينهم 
و مت خالل  اخلارج. هذا  نحو  التصدير  ملا ال  و 
مع  مختلفة  ورشات  فتح  الدراسي،  اليوم  هذا 
و  الوزارة  عن  ممثلني  مبشاركة  القطاع،  مهني 
البنوك، لتقدمي كل الشروحات و احللول الالزمة 

للمشاكل املطروحة.
لوالية  الفالحية  املصالح  مدير  أوضح  و 
الوطن«،  »ألخبار  بوخملة  صالح  سكيكدة، 
رفعها  سيتم  املطروحة،  اإلنشغاالت  بأن 
مبا  تلبيتها،  على  العمل  و  فيها  للنظر  للوزارة، 
املساهمة يف  للمنتجني، بهدف  يقدم اإلضافة 
والية  وان  خاصة  وطنيا،  الشعبة  هذه  تطوير 
سكيكدة تبقى رائدة يف إنتاج هذه الشعبة على 
قنطار   800 حتقيق  متوقعا  الوطني،  املستوى 
لتحويل  وحدة  فتح  إلى  مشيرا  الهكتار،  يف 
الطماطم، من شأنها رفع اإلنتاج إلى أزيد من 
9 آالف قنطار و ذلك ما يساهم يف القضاء على 
احململة  اجلرارات  و  الشاحنات  طوابير  ظاهرة  

بالطماطم يف الطرقات.
جمال بوالديس

بوعصيدة  حي«  سكان  طالب، 
سكيكدة،  ببلدية متالوس  يف  الساسي«، 
مصالح األمن، بتكثيف دورياتها باحلي، الذي 
املتكررة  واالعتداءات  لالنحرافات  بؤرة  أصبح 

على السكان.
أخبار  لـ«  تصريح  يف  املعنيون  طالب  و 
الوطن«  بتوفير مركز أمني وتعزيز تواجد عناصر 
الشرطة بالزي املدني للقضاء على كل أشكال 
التجاوزات التي باتت هاجسهم الوحيد، حيث 
أكد البعض منهم أنهم صاروا ال يؤمنون على 
الذين  الغرباء  إلى  بالنظر  وممتلكاتهم،  أنفسهم 

يقصدون احلي من األحياء املجاورة·
اإلشتباكات  فإن  عيان،  شهود  وحسب 
آخرها  حياتهم،  صفو  تعكر  صارت  املتكررة 
حينما  املاضي،  األسبوع  نهاية  وقعت  التي 
عصيًا  يحملون  شباب  من  مجموعة  جاءت 

بإحدى  املواطنني  أحد  على  وهجموا  وسواطير 
العمارات التي كادت تسقط بها أرواح، ويؤكد 
لم  أنهم  أحياء،  عدة  من  املرحلون  املواطنون 
شبه  االعتداءات  هذه  مثل  يتوقعون  يكونوا 
بعضهم  وأشار  منطقة حضرية،  داخل  اليومية 
التامة،  بالراحة  اآلن  ينعموا حلد  لم  أنهم  إلى 
كونهم صاروا يرون مثل هذه اإلعتداءات التي 
فرحتهم  بعد  بخير،  ليست  األمور  بأن  تنبئ 
يف  لسنوات  معاناة  إثر  اجلديدة،  بالسكنات 
بنايات مهددة باإلنهيار يف عدة أحياء شعبية، 
جرائم  وقوع  من  الشديد  تخوفهم  وقد أبدوا 
من  طالبوا  ومشتقاتها  املخدرات  ظاهرة  بفعل 
و  ملجابهتها  مجهوداتها  تكثيف  األمن  مصالح 

يف القريب العاجل.
جمال بوالديس

ببلدية  العمومية  املفرغة  مشكلة  عادت 
بعد   ، مجددا  للظهور  بقسنطينة  باديس  ابن 
قرار السلطات احمللية القاضي بتوسيعها بالرغم 
من الرفض الشعبي لها، حيث عرفت القضية 
عديدة  احتجاجات  صاحبتها  جمة  مشاكل 
سابقا، لتعود للظهور مجددا بعد القرار األخير، 
خطر  من  املفرغة  هاته  تشكله  ما  مؤكدين 
االطفال  فئة  خصوصا  الصحية  حياتهم  على 
هذا  منها.  القرب  يدرسون  الذين  التالميذ  و 
ابن  بلدية  نهاية األسبوع ، مواطنوا  وقد خرج 
باديس يف مسيرة رفعوا خاللها شعارات رافضة 
للوقوف  وزارية  جلنة  بإيفاد  مطالبني  للمفرغة، 
على الكارثة البيئية والصحية التي تسبب فيها 
امتالء املفرغة القريبة من السكان والتي لم يراع 
يف إجنازها حياة القريبني منها ممن يعانون حاليا 

من عدة أمراض تنفسية.
وتساقط  اجلوية  األحوال  سوء  ورغم 

األمطار، إال أن العشرات من سكان بلدية ابن 
للشارع  اخلروج  قرروا  قسنطينة  بوالية  باديس 
الفتات  رافعني  الرئيسية،  الطريق  جابوا  أين 
رافضة للمفرغة العمومية باملنطقة رفضا قاطعا، 
قبل أن ينظموا وقفة سلمية أمام مقر البلدية، 
بتخصيص  القاضي  األخير  بالقرار  منديني 
أصال  املرفوضة  املفرغة  توسع  مليار ألجل   30
سبب  عن  املعنيون  تساءل  حيث  قبلهم،  من 
تعنت السلطات وتعاملها مع صحتهم وحياتهم 
استحالة  إلى  مشيرين  الالمباالة،  من  بنوع 
البلديات  نفايات  استقبال  املرة  هذه  قبولهم 
يف  بالتصعيد  مهددين  بها،  والتسمم  األخرى 
وأصر  عليه  ماهي  على  األمور  استمرت  حال 
يعني  الذي  التوسعة  مشروع  على  املسؤولون 

حسبهم قرار إعدامهم باألمراض.
خديجة بن دالي

طالب صباح أمس العشرات من املستفيدين 
من القطع األرضية بتحصيص أول نوفمبر ببلدية 
عنها  اإلعالن  مت  والتي   ، تبسة  بوالية  الشريعة 
خالل سنة 1993 لتمكينهم من قطعهم األرضية 
منها  يستفيدوا  أن  دون  سنة   30 الـ  قاربت  التي 
من  اخلاصة  طريقتهم  عن  استيائهم  عن  معبرين 
والتسيير  للتنظيم  احمللية  الوكالة  مقر  غلق  خالل 
واالسمنت  اآلجر  من  بجدار  بالشريعة  العقاريني 
محتجني بذلك عن عدم تطبيق  وعودها املتعلقة 
التي  باألراضي  اخلاصة  امللكية  عقود  مبنحهم 

استفادوا منها.
احملتجون ناشدوا بذلك والي الوالية من أجل 
املتمثلة  ملشاكلهم  حلول  إليجاد  العاجل  التدخل 
ألراضيهم  ملكية  عقود  على  حتصلهم  عدم  يف 
مؤكدين بأنهم تقدموا عدة مرات للوكالة العقارية 
أراضيهم ،  والتصرف يف  ملنحهم عقود االستفادة 
اليوم،  حلد  لم  جتسد  وعودا  يتلقون  مرة  كل  ويف 
هذا و أضاف هؤالء أن من بينهم من وافته املنية 
ولم ينعم بحقه يف السكن وبقيت عائلته تعيش يف 
معاناة يف ظل احلقرة والتهميش بحيث ال يعقل – 

حسبهم - أن يستفيد مواطن بقطعة أرضية وينتظر 
استفادته  مصير  يعرف  أن  دون  سنة  عشرين  ملدة 
وقتا  أخذت  التي  التحصيص،  أمكنة  حتى  وال 
بتهيئة  املتعلقة  األشغال  تنطلق  أن  دون  طويال 
املعنية  يطالبون اجلهات  لذا فهم  التحاصيص، ، 
وعلى رأسها والي والية تبسة بفتح حتقيق يف هذه 

القضية.
فيروز رحال

سكيكدة
منتجـــو  الطماطــم  يطالبــون
 بــرفـــع  حصــــة السقـــــي

غياب  األمن  يؤرق سكان حي »بوعصيدة الساسي«

قالمة

م والــــي  قالــــمة يطمــئـن عائــــالت الحراقـــــة

استرجـــاُع   60 رأســــا  مــــــــن المـــــــاشيــــة

عنابة
نحـو توزيــع 2400 وحــدة سكنيـة بسيــدي  عمــــار 

تسبب تأخر أشغال 
التهيئة الخارجية والربط 
بمختلف الشبكات على 
مستوى العديد من 

المشاريع السكنية بوالية 
جيجل في تأخر عملية 
تسليمها وتوزيعها على 
مستحقيها، رغم أن نسبة 
األشغال الكلية تجاوزت 

الـ 90 بالمائة.

قسنطينة
سكان ابن باديس  يحتجون بسبب  قـــرار 
توسيــــــع   المفرغــــة   العمومـــــية

تبسة
محتجون يغلقون مقر الوكالــة المحليـة للتسييـر العقـاري  
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لقي شاب حتفه، بعد أن 
ألقى بنفسه من أعلى هرم 
»خفرع« يف منطقة اجليزة 
بالقاهرة، بحسب ما أورده 

اإلعالم احمللي.
ونقلت وسائل إعالم 

مصرية أن وزارة السياحة 
واآلثار املصرية أعلنت، 
يوم أمس األحد، وفاة 
شاب ألقى بنفسه من 

أعلى هرم »خفرع الثاني«، 
مبنطقة أهرامات اجليزة. 

وذكر أنه »مت إحالة 
الواقعة على النيابة 

التي فتحت  حتقيقا  يف 
احلادثة«.

يف بادرة تعد األولى من نوعها يف اجلزائر، وبالضبط يف والية 
معسكر، مت االتصال باحلماية املدنية على أساس نشوب حريق 
يف إحدى املنازل، وعند وصول فرقة احلماية إلى مكان احلريق 
املزعوم تبنّي لهم أن املوضوع كّله مرتب من قبل املواطنني الذين 
عزموا على تكرمي عناصر احلماية املدنية، ليكون هذا التكرمي 

الذي خصت به فرقة الـ محمدية مبعسكر سابقة أولى يف 
معسكر واجلزائر كلها.

كرمت املصالح الصحية 
مبستشفى بوفاريك، أمس 

األحد، املصابات بفيروس كورونا 
مبناسبة اليوم العاملي للمرأة.

ونشرت الصفحة الرسمية لوالية 
البليدة على صفحتها اخلاصة 
»فاسبوك« صورا توّثق أجواء 

االحتفال باليوم العاملي للمرأة 
باملصلحة املكلفة باملصابات 

بفيروس كورونا على مستوى 
مستشفى بوفاريك.

 استقطبت األعمال اخليرية واإلنسانية العشرات من شباب 
أفلو؛ إذ نظموا مبادرات ملساعدة املرضى والعائالت املعوزة 
والفقيرة، ومتكنوا من خاللها - يف ظرف أسبوع - من جمع 

100 مليون من أجل إجراء عملية جراحية لشاب بطال.
كما تكفل شباب أفلو – فيما سبق - بالعديد من املرضى 

ومنحوهم فرصة العالج داخل وخارج الوطن، وقد تركت 
هذه املبادرات أثرا إيجابيا وسط السكان وكشفت عن القيم 
األصيلة التي يتشبع بها شباب املنطقة رغم الصعوبات التي 

يواجهونها لبناء مستقبلهم .

دخل، أمس، عمال بلدية الناصرية 
شرقي بومرداس يف إضراب، تضامنا 

مع »اسماعيل منداس« املعتقل يف 
حراك اجلمعة املنقضي، واملنحدر من 
الوالية ذاتها. ورفض العمال االلتحاق 
مبناصب عملهم، ورفعوا الفتات مبقر 

بلدية الناصرية أعربوا من خاللها عن 
تضامنهم مع املعتقل، مطالبني يف الوقت 

نفسه بإطالق سراح زميلهم املعتقل.
هذا، وجتمع عدد من الصحفيني، أمس 

األحد، أمام محكمة سيدي أمحمد خالل 
مثول الصحفي خالد درارني نصرة له، 

قبل أن يتم إطالق سراحه الحقا.

ألـو..شـبَّ احتفـاٌل بمعسكـر!

كـلُّ سنـٍة وأنتـّن األمــــل 

للزمالِة والجغرافيا عليكم حٌق!

 يــُد اهلِل مـع
 َشبــاب آفلــو

التحقيـُق مع هــرِم »خفـرع«

مصائـُب كورونـا فـي بوفاريُك احتفــال 

كل شخص يحتفي باملرأة يف يومها العاملي بطريقته اخلاصة، 
ولألديب واألكادميي واسيني األعرج طريقته اإلبداعية 

يف االحتفال، إذ نشر الكاتب عبر   صفحته اخلاصة باملوقع 
التواصل االجتماعي »الفايسبوك« كالما يف املرأة،  قائال:  »أن 

حتب، يعني أن هناك امرأة ما، تتخفى فيك، وترفعك عاليا كلما 
انكسرت، لها وحدها قبلة اليد والقلب، كل سنة وهي األمل«.
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الوادي 

سكان قريـة  القداشــي يشربـــون
من  مياه اآلبـر ويتنقلون على الحمير

رشيد  شويخ
ظروف  من  القرية  هذه  سكان  يشتكي  إذ 
أين  العديد من األهالي،  معيشية قاسية الزمت 
يعيشون حياة بدائية، خاصة وأنهم يعتمدون على 

مياه اآلبار كمصدر رئيسي للشرب.
كما  الفالحي،  بطابعها  متتاز  التي  القرية 
التمور  بإنتاج  املعروفة  القرى  املنطقة من أهم  تعد 
والبطاطا اللتني تشتهران بهما الوالية على املستوي 
الوطني، حيث يوفر هذا النوع من النشاط مناصب 
العديد  جعل  الذي  األمر  للسكان،  كبيرة  شغل 
من السكان يتمسكون بأرضهم وكذا االبتعاد عن 

جو املدينة الصاخب.
أكبر مشكل  ،فإن  القداشي  أهالي  وحسب 
يواجهونه يف قطاع الزراعة هو بقاء مزارعهم بدون 
تسوية عقارية ،رغم مراسالتهم العديدة للمصالح 
لقمان بقت على  دار  أن  بالغرض ، اإل  املختصة 
حالها،وأشار العديد من مزارعي القداشي أن بقاء 
أراضيهم بدون تسوية يعد مشكال ينغص عليهم 
حياتهم،وكثيرا ما أثناهم عن توسيع مستثمراتهم 
عن  أيضا  حتدثوا  الفالحني  بعض   ، الفالحية 
هيئات  قبل  من  بهم  التالعب  يف  نوع  وجود 
أجل  من  وتعبوا  أنهمكدوا  رغم  و   ، ومسؤولني 
إلى جنات خضراء  القاحلة  الصحراء  هذه  حتويل 
، ومصدر لكسب لقمة عيشهم . املشكل املذكور 
–بحسبهم- يف عدم ربطأراضهم  بشبكة  تسبب 
فيما   ، سونلغاز  مؤسسة  طرف  ،من  الكهرباء 
أضاف آخرون أنه قد أودع جميع الوثائق املطلوبة 
أراضيهم  لقطع  العقارية  التسوية  على  للحصول 
ويف  رد من جهتهم،  أي  هناك  يكن  لم  لذلك   ،
الذي  املأزق  أن  أكد  القرية  قاطني  حديث ألحد 
زاد الطني بلة هو قلة مادة املازوت التي تعتبر مادة 
التزود  مشكل  بقي  حيث   ، مزارعهم  يف  حيوية 
،خاصة  األحيان  من  كثيرا  يف  منتظم  بها  الغير 
املولدات  تشغيل  يف  تستعمل  األخيرة  هذه  وأن 
التي  املياه  مضخات  تشغيل  ألجل  الكهربائية 

تسقى بها مزارعهم الفالحية.
اضطروا  منهم  العديد  يوجد  أنه  وأضافوا 

إلى توقيف عملهم ملدة أيام ،قصد احلصول على 
هذه املادة من احملطات التي تبعد كيلومترات  من 

القرية.
القرية  باملياه  منازل   تزويد  مشكل  أن  كما 
التي  املصاعب  أعقد  من  يعد  للشرب  الصاحلة 
املذكور  السكني  بالتجمع  القاطنون  منها  يعاني 
،األمر الذي دفع بالسكان إلى حفر اآلبار للتزود 
القداشي  عبر  فاملار  للحياة،  الضرورية  املادة  بهذه 
يالحظ عبر طريقها عددا كبيرا من اآلبار املنتشرة 
املنطقة  أطباء  من  العديد  الشأن حذر  هذا  ،و يف 
القداشي  سكان  استعمال  استمرار  مخاطر  من 
أخطار اإلصابة  ينطوي ذلك من  اآلبار ،وما  ملياه 
باألمراض املتنقلة عبر املياه كالتيفويد و الكوليرا  

مثال .
اخلدمات  انعدام  عن  السكان  حتدث  كما 
اخلدمات  تقدمي  مستوى  فإن  ،وحسبهم  الصحية 
وجود  ظل  يف  عنه  احلديث  ميكن  ال  الصحية 
مرافق  صحية أصال فيه، حيث تفتقر القرية ملركز 
التوجه  إلى  مما يضطرهم   ، قاعة عالج  أو  صحي 
املركز  أو  بالرباح  اجلوارية  الصحية  املؤسسة  إلى 
خاصة   ، منهم  القريبة  الدبديبي  بقرية  الصحي 

عند احلاالت احلرجة كحاالت اللسع العقربي.
والشبانية  الترفيهية  املرافق  عن  احلديث  أما 
أبدى  و  عنه،  بعيدة  القداشي  تزال  ال  ترف  فهو 
استيائهم  املوضوع   هذا  يف  املواطنني  من  العديد 
وتذمرهم الشديدين ،جراء هذا املأزق الذي حول 
لألطفال  بالنسبة  خاصة  جحيم،  إلى  حياتهم 
الذين يدرسون يف املدرسة االبتدائية التي تتكون 
فيها  تنعدم  تلميذا   15 قسم  كل  يف  قسمني  من 
أبسط الضروريات التي من حق أي طفل احلصول 
على  فنذكر  القانون،  عليه  ينص  حسبما  عليها 
أي  انتباه  يلفت  الذي  املدرسة  فناء  املثال  سبيل 
الزائر فيخيل له أنه يف مصنع الستخراج احلجارة 
وبشتى  مكان  كل  ،يف  احلجارة  تناثر  خالل  من 
من  اللعب  األطفال يف  يعيق حركة  ما  األشكال 
جهة ،كما تشكل خطرا الحتمال وجود عقارب 

وحشرات ضارة حتت احلجارة.
أما أزمة النقل فهي أزمة ال حل لها،حسب 
على  االعتماد  عليهم  ألزم  ،مما  السكان  وصف 
سيارات بعض املارين من الفالحني ، وذلك مع 
حتمل الوقوف حتت أشعة الشمس احلارقة خاصة 
يف فصل الصيف، وقد يضطر بعضهم الستعمال 
مضطرين  العديدين  وجد  ،فيما  للتنقل  احلمير 
احتياجاتهم  نحوها  وقضاء  التنقل  للتخلي  عن 

جراء هذا املشكل املذكور.
إمام  توفير  مشكل  عن  األهالي  حتدث  كما 
،لتعليم  القرية  ألطفال  قرآنية  ومدرسة  للمسجد 
هذا  توفر  عدم  من  أقلقهم  مأزق  الناشئة  فهو 
وذلك  األولويات  من  يعتبرونه  ،حيث  املطلب 
مديرية  إياها  وعدتهم  التي  الوعود  من  بالرغم 

الشؤون الدينية لكن لم يوجد أي صدى لذلك.
الرباح  ببلدية  مسؤول  مصدر  وكشف  هذا 
ألراضي  العقارية  الوضعية  تسوية  مشكل  أن   ،
اخلاصة  خالالمللكية  من  حلها  القداشيسيتم 
بامللف  اخلاصة  اإلدارات  طريق  ،عن  لألراضي 
من  االستفادة  لهم  يتسنى  ،وحتى  املذكور 
خدمات مؤسسة توزيع الكهرباء والغاز ،ومنحهم 
من  تنشط  البلدية  أن  قال  كهرباء،كما  عدادات 

أجل تسوية أوضاعهم يف أقرب وقت ممكن .
عدد  فإن  املغلوقة  العيادة  مشكل  وعن 
السكان بالقرية قليل ،و ال ميكنهم من بناء قاعة 
عالج خاص بهم ،فهم يتلقون عالجاتهم بقاعة 
سكانية  كثافة  األكثر  الدبديبي  يف  قرية  العالج 
من القداشي ،وفيما يخص بشبكة املياه الصاحلة 
اآلبار  مياه  يحبذون  السكان  فأكد  أن  للشرب، 
عن مياه األخرى،أما عن مشكلة النقل فمعظمها 
ملك خاص ،واخلواص يرفضون التوجه نحو مثل 
القرى التي ال يقطن بها عدد مهم من السكان، 
ومعظم األهالي  يعتمدون على سياراتهم اخلاصة 
للتوجه إلى عاصمة البلدية أو الوالية غير أنه اشار 
خالل  من  مشكلتهم  حلت  املتمدرسني  أن  إلى 

توفير حافلة للنقل املدرسي.

تعاني العديد من العائالت في قرية القداشي ببلدية الرباح التي تبعد نحو 24 كلم عن مدينة الوادي، عدة مشاكل 
تنموية ولعل أبرزها أزمة حادة في النقل وشح في المياه الصالحة للشرب، مما نغص عليهم حياتهم، على الرغم من أن 

القرية المذكورة تحوي كثافة سكانية معتبرة.

بوالية  والسكان  الصحة  مديرية  كشفت 
66 منذ مطلع  أزيد من   الوادي ،عن تسجيل 
السنة اجلارية حالة اصابة يف الليشمنيوز اجللدي 
، بني سكان البلديات احلدودية الثالثة بوالية 
الطالب  و  قشة  ،بن  املاء  دوار  ،وهي  الوادي 

العربي .
فإن  املصادر  ذات  من  أستفيد  ما  وحسب 
غالبية املصابني  مت تسجيلهم يف  بلدية بن قشة  
ب   44 حالة ،ثم بلدية  الطالب  العربي ب15 
حالة  و أخيرا يف بلدية دوار املاء ب 07  حاالت 
،وأوضحت مصالح اجلوارية بالطالب العربي أن 
املتمدرسني  األطفال  من  هم  املصابني  غالبية 
الوطن سبب  ،وأرجعت مصادر صحية ألخبار 

انتشار الليشمانيوز اجللدية ،يف البلديات الثالثة 
إلى تركز تربية املواشي  فيها واشتغال الغالبية 
،وعدم  الرعي  نشاط  يف  السكان  من  العظمى 
احترام شروط النظافة لدى غالبية املربني ،هذا 
منذ  املنطقة  يسود  الذي  الطقس  إلى  اضافة 
النتشار   مالءم  يعد  ،والذي  عديدة   أسابيع 
حشرة الفيلوبوتوم وهي املسؤولة عن نقل املرض 
 « بسكرة  األهالي ب«مسمار  بني  يعرف  الذي 
والسكان  الصحة  مديرية  أكدت  جهته  ،من 
األسبوع  نحو  منذ  باشرت  ،أنها  بالوادي 
يف  واملساكن  االسطبالت  مختلف  لرش  حملة 
الديلتاميترين،وهذا  مبادة  احلدودية  البلديات 
التي  اخلاصة  الرزنامة  من  ونصف  شهر  قبل 

يف  الرش  عمليات  يف  للبدء  سنويا  تعتمدها 
موعدها  تقدمي  ،ليجري  الوالية  بلديات  غالبية 
تغير  ،إلى  املصدر  نفس  بحسب  السنة  هذه 
الطقس الذي أدى إلى ظهور حشرة الفيلوبوتوم 
احلرارة  ودرجة  الرطوبة  وجدت  بعد  مبكرا 
إلنتشارها  مالئما  وسطا  تعد  ،والتي  املعتدلة  
.كما وفرت مصالح مديرية الصحة فرقا خاصة 
العيادة  يف  للمرضى  الطبية  الرعاية  لتحسني 
يف  ،وكذا  العربي  بالطالب  اخلدمات  املتعددة 
املقاطعة  يف   لها  التابعة  العالج  قاعات  كل 

الصحية للصحة اجلوارية بالطالب العربي.
رشيد شويخ

بلدية  وأحياء   يشتكي سكان قصور ، 
عاصمة  جنوب  60كم  الواقعة  تامست 
الصحية  أدرار ، من تدني اخلدمات  الوالية 
العيادة  مصالح  تقدمها  التي  املختلفة 
الصحية  املتواجدة  يف مقر البلدية، اضطرت 
املواطنني التنقل الى املناطق البعيدة للعالج  
 تسببت هذه الوضعية املتردية للخدمات 
يف معاناة يومية لدى الكثير من املرضى الذين 
اليجدون من يتكفل بهم نظرا لنقص لغياب 
,والتحاليل  الطبية  املعدات  ونقص  التأطير 
الطبية املختلفة حيث يضطر الكثير منهم إلى 
التنقل يوميا  رغم مشاق ,ومتاعب السفر إلى 
مناطق أخرى  مجاورة كزوا ية كنتة وفنوغيل 
التي تشهد نفس الوضعية تقريبا ليبقى املالذ 
األخير لهؤالء املرضى يف احلصول على عالج 
املشاكل  التي  بني  أدرار.ومن  مستشفى  هو 
املذكورة  البلدية  يف  السكان  منها  يعاني 

سيارة  كغياب  السكان  إفادات  حسب 
املرضى  نقل  من  متكنهم  جديدة  إسعاف 
اخلطيرة  احلاالت  خاصة  أثناء  بسهولة 
املصابني  نقل  تتطلب  واملستعصية  التي 
إلى نقص  وادرار إضافة  رقان  إلى مستشفى 
املعدات واألدوية الضرورية ,وغياب املؤطرين 
من أطباء مختصني ,وقابالت وغير ذلك وهو 
يناشد من خالله  سكان قصور  الذي  األمر 
يف  واملسؤولني  احمللية  السلطات  املنطقة  هذه 
العيادة  بهذه  عناية  يولوا  الصحة  أن  قطاع 
أهم  رصد  قصد  ميدانية  بزيارات  ,والقيام 
احتياجات هذا املرفق ,والوقوف على ضعف 
الصحية  املؤسسة  ,وتدعيم  اخلدمات  هذه 
القصور  ببعض  املتواجدة  عالج  ,وقاعات 
باإلمكانات والوسائل الضرورية قصد رفع من 

مستوى التكفل وتقدمي خدمات  أفضل .
عبد اهلل مجبري

أثرية  مبواقع  متنراست،  والية  تزخر 
هذه  لكن  جدا،  وهامة  متنوعة  سياحية 
أهميتها  زائرها  بعض  بعد  يعرف  لم  الكنوز 
هذه  بأهمية  املدني  احلس  غياب  بسبب 
حيث  التاريخية  الناحية  من  األثرية  املواقع 
بعض  وتشويه  للتخريب  عرضة  أضحت 
والكتابات  الصخرية  والرسومات  النقوش 
عن  للتعبير  البدائي  اإلنسان  نحتها  التي 
يقصدها  أثرية  مواقع  وأضحت  حضارته 
املوجودة  املواقع  غرار  والقاصي.على  الداني 

يف طاسيلي نهقار.أسكرم أتاكور.مرتوتك
مواقع  عدة  املناطق  بهذه  تتواجد  حيث 
ونقوش  رسومات  يف  متمثلة  هامة  أثرية 
مضى  فيما  كانت  البدائي  لإلنسان  تعود 
هؤالء  يصرف  أين  األجانب  للسياح  قبلة 
ماليني الدوالرات من أجل رؤيتها لكن بعد 
املعالم  هذه  حتولت  السياحي  النشاط  توقف 
ال  مهجورة  أطالل  إلى  األثرية بتمنراست 
تؤمها أفواج سياحية، بقدر ما يرتادها بعض 
الرسم  وهي  طقوسهم،  ملمارسة  الشباب 
وإعادة الكتابة على هذه األثار املمتدة ملاليني 

السنوات.
أنسبغورأحمد  السيد  لنا  أكد  حيث 
ناشط جمعوي مكلف باإلعالم مبنتدى اتاكور 
الصحراوية أنه  السياحة  و  للثقافة  للترويج 

فيها  عاث  التي  املناطق  هذه  حلال  تأسف 
بعض  أتلفت  بحيث  فسادا  املراهقني  هؤالء 
املتمثلة  الكتابات  وأزيلت  الرسومات األثرية 
وكتابة  أشياء  رسم  التيفناغ  وأعيدت  يف 
يشمئز الناظر من رؤيتها بفعل بعض الزائرين 
وأسكرم  طاسيلي  غرار  املناطق.على  لهذه 

وأتاكور
رئيس  حلسن  إيدابير  السيد  بدوره 
لوالية متنراست  السياحية  الوكاالت  جمعية 
خربت  التي  املناطق  هذه  حلال  تأسف 
والكتابات  الرسومات  يف  املتمثلة  أثارها 
األثرية  املواقع  هذه  أن  أكد  األثرية,حيث 
للسياح  مقصد  مضى  زمن  يف  كانت 
األجانب ولم تخرب بل بالعكس كان هؤالء 
يحافظون عليها مخافة من اإلندثار.لكن بعد 
هذه  وأصبحت  السياحي  النشاط  توقف  أن 
تعرضت  ودب  هب  من  لكل  مرتعا  املناطق 
للتخريب .لذا يطالب هؤالء السلطات املعنية 
تفعيل  الوطنية  األهقار  ديوان حظيرة  خاصة 
دور املراكز املنتشرة يف هذه املناطق السياحية 
من  كل  ومعاقبة  املراقبة  عمليات  بتكثيف 
املكتسبات  بهذه  العبث  نفسه  له  تسول 

األثرية
كرزيكة أحمد

تسجيل  66 حالة إصابــة باللشمانيـا الجلديــة 

أدرار 
خدمات صحية متدنية  ببلدية تامست  

تمنراست
مواقع أثرية و سياحية  عرضة للتخريب 
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براهيم  مالك
التشغيل  لقطاع  األول   املسؤول   تصريحات 
بالوالية خليفي مسعود عن  نسبة البطالة  كشفت 
عن بلوغها  11.25 وهي نفسها خالل سنة 2018 
يف  الرؤية  وضوح  عدم  مسلسل  تواصل  يفسر  ما 
امللف األكثر تعقيدا الذي ارق املسؤولني املتعاقبني  
والتحايل  التماطل  بسبب  طوال  لسنوات  عليه 
الذي تنتهجه الشركات العاملة يف إرسال عروض 
العمل والشروط التعجيزية التي تفرضها يف انتقاء 
اليد العاملة باملنطقة وباإلضافة إلى اللوبيات التي 
تسيطر على املناصب  خاصة ذات األجر املرتفع ما 
شكله اختالال واضحا يف معادلة وفرت مناصب 
يقارب  ما  تسجيل  رغم  البطالة  وتقليص  الشغل 
3507 عرض عمل مقدم من 122 مؤسسة عاملة 
املسئول  الوالية  حسب ذات  تراب  على مستوى 
وانفجار  موقوتة  قنبلة  بوجود  تنذر  معطيات  وهي 
مستوى  على  تعقيدا  األكثر  امللف  يف  وشيك 

الوالية.

األمل المفقود
ملسافة  التنقل   عناء  من  عانوا  ممن   كثيرون 
نحو   سكناتهم  مقر  من  كلم   1000 الى  تصل  
الشركات  تلك  إدارة  بها   تتواجد  التي  املراكز 
حاسي  مدينة  يف  معظمها  يقع   والتي  البترولية 
حيث   جدوى  دون  لكن  الوالية   شمال  مسعود 
يصطدمون بواقع مرير حني يطلب منهم العودة يف 
ويأتي  هاتفيا  بهم  االتصال  بعد  معلن  غير  وقت 
هذا بعدما جفت جيوبهم من مصاريف التحاليل 
نهيك  الالمتناهية  االدارية  والوثائق  الطبية 
االنتظارالطويلة  وساعات  املبيت  مصاريف  عن 
غياب  يف  هذا  ويحدث  الشركة  ادارة  بوابة  امام 
الى  التوجيه  من  للعامل  واملرافقة  للمراقبة  تام 
التنصيب املفروضة على الفرع الوالئي لتشغيل او 

ملحقاته يف مسمياتها اجلديدة  على حد قولهم ل 
اخبار الوطن تاركتا اياهم يكابدون عناء التنقالت 
دون الظفر مبنصب يغنيهم من شبح البطالة الذي 
ينفرد  للعمل  موجه  كل  فليس  لسنوات  يطاردهم 
نداءاتهم  رغم  يقول  حالهم  لسان  وهذا  مبنصب 
اجل  من  املسئولني  من  املعنيني  اجتاه  املتكررة 
حفظ كرامتهم وصون حقوقهم املشروعة قانونيا مع 

تسهيل إدماجهم يف سوق العمل .

مطالب بفتح تحقيق
على  امليدان  يف  فاعلة  جمعيات  نادت 
غرار منظمة املجتمع املدني على لسان رئيسها 
د . م  بضرورة فتح حتقيقات ميدانية للوقوف 
مشبوهة  توظيف  عمليات  أسموها  ما  على 
مبختلف الشركات البترولية وخاصة الشركات 
مسئولني  مع  جهات  تواطؤ  بسبب  املناولة 
نافذين بالشركات وعلى اثر إقصاء العديد من 
الكم  الشغل رغم  املنطقة من حقهم يف  أبناء 
الوالية  بتراب  تتواجد  التي  لشركات  الهائل 
مقارنة مع النسبة املئوية لطالبي الشغل وكما 
يطالب  ذات املسئول اجلهات الوصية بضرورة 
التكثيف يف جلان مراقبة ومتابعة على املستوى 
يف  شريك  تعتبر  جهة  اي  إقصاء  دون  احمللي 
لكون  السياق  ذات  يف  يلح  وكما  املجال 
الشركات التي تقدم عروض العمل على الفرع 
تتعمد  بل  السوق  متطلبات  حتترم  ال  الوالئي 
يف  البطال  امام  تعجيزية  خيالية  وضع شروط 
يكون  مالئم  عرض  تقدمي  حالة  ويف  املنطقة 
الطلب شحيح جدا ما يسبب دخول البطالني 

يف مناوشات فيما بينهم هم يف عن عنها .

السلطات  غائبة 
خ    - الوالئي  الشعبي  املجلس  عضو  كشف 
. م  - يف تصريح ل أخبار الوطن أن مربط الفرس 
ملف التشغيل  بوالية اليزي عموما يكمن يف نقص 
املتابعة الدقيقة له وغياب العزمية لدى املسئولني يف 
إنهاء اجلدل القائم يف هذا امللف مقارنة بالسنوات 
عندما  مسبوقة  غير  حركية  شهدت  أين  املاضية 
وجدت نية التغيير و إرادة كبيرة ودليل على ذالك 
جماعية  مسئولية  وحتمل  الفاعلني  كل  إشراك 
اجتاه هذا امللف  أين حصدت نتائجه يف اقل من 
ستة شهور فقط  بسبب منح تسهيالت لشركات 
جللب مناصب سوق عمل  يف املنطقة دون عوائق 
بيروقراطية باإلضافة إلى حتليل كل عروض العمل 
املقدمة عن طريق معرفة العرض والطلب احلقيقي 
لشركة من داخل ورشاتها املعنية من اجل القضاء 
مسميات  وتغيريف  التحايل  فرضية  على  نهائيا 
بعض  تنتهجها  التي  املطلوبة  الشغل  مناصب 
لتتحايل  يقول   منها  املناولة   خاصة  الشركات 
يضيف  وكما  باملنطقة  املتوفرة  العاملة  اليد  على 
القرار وعدم  العضو يف م ش و أن سياسة أحادية 
استشارة ذوي اخلبرة واالختصاص هي من شانها 
زادت الطينة بال على حد قوله على غرار سياسة 
العقوبات املالية التي تفرض على الشركة يف حالة 
خرق قوانني التشغيل بعد متابعة مفتشية العمل 
التي أثبتت أنها لم تأتي بأكلها فال املوظف اخلارق 
للقانون عقب وال البطال احملروم استفاد مؤكدا يف 
ذات السياق ان التشغيل يف الوالية يحتاج لتضافر 
اجل  من  دوريا  جتتمع  جلان  وإنشاء  اجلهود  كل 
استنباط زبدة العمل الرقابي امليداني الذي يعتبر 
امتصاص  منظومة  مواصلة  يف  األساسي  احملرك 
للقضاء  الشغل  سوق  يف  والنهوض  البطالة  شبح 
امللف  على  املرسومة   القامتة  الصورة  على  نهائيا 

األكثر غموضا باملنطقة.

170 شركة تقابلها بطالة خانقة  

ملف التشغيل بإليزي يثير التساؤالت 
مازالت أزيد من 170 شركة مابين الوطنية والخاصة وشركات أجنبية تنشط على تراب والية إليزي تثير عالمات 

استفهام كبيرة حول مدى امتصاصها لشبح البطالة الذي بقي يراوح مكانه لسنوات.

 « احلفرة  بحي  الشوارع  أحد  أهالي  يعيش 
املجاهدين » الواقع بعاصمة والية متنراست وضعا 
انسداد  جراء   ، بيئية   بكارثة  مزريا ينذر  صحيا 
امللوثة  املياه  الصحي وتسرب  الصرف  قنوات  أحد 

يف الشارع أمام املنازل اآلهلة بالسكان. 
عزل  إلى  القنوات  هذه  فيضان  أدى  حيث 
بعض املنازل عن اخلارج، ناهيك عن رجوع املياه 
مع  ذلك  تزامن  كما  املياه.   دورات  الى  القذرة 
االحتجاجات التي قام بها الساكنة وعرفت تدخل 
املصالح التابعة لديوان التطهير حسب رئيس مركز 
سببه  أرجع  احمدالذي  باعلي  السيد  متنراست 
معاودة انسداد األخيرة هو غش اإلجناز من طرف 

املقاوالت املنجزة. ويف اتصال رئيس احلي املذكور 
إعالميا فّصل وضع بعض السكان بهذا الشارع، 
امتدادا من مسجد احلي إلى غاية حد الشارع من 
ذات احلي، والذين عبروا عن استيائهم وتذمرهم 
الشديدين من هذا الوضع املزريجراء هذا االنسداد 
الذي عاود اخلروج من البالوعات احلديثة اإلجناز، 
رغم التشكيات العديدة للسلطاتااحمللية. لكن دون 
ذلك،  عن  فقط  أسبوعني  منذ  املرة  هذه  جدوى 
املنبر  هذا  عبر  استغاثة  نداء  يوجهون  جعلهم  مما 
الوضع  دام  ما  الوالئية  السلطات  اإلعالمي إلى 
الصحي وتفشي االوبئة قد يتصاعد إن لم يؤخذ 
التدخل العاجل تزامنا وارتفاع درجة احلرارة ودخول 

فصل الصيف مبكرًا؛ حيث ارتفعت درجة احلرارة 
وقد تكثر احلشرات الناقلة لهذه االوبئة من ذباب 
وبعوض مع خشيتهم من اختالط مياه الشرب مبياه 
يناشدون  فهم  تعبيرهم.  الصحي حسب  الصرف 
من  والوالئية النتشالهم  احمللية  السلطات  مجددا 
بكارثة  وينذر  يطاق  ال  أصبح  الذي  الوضع  هذا 
املواطنون مدير  ناشد هؤالء  األفق. كما  بيئية يف 
تقوم  أن  البيئية،  البيئة وجمعيات  ومدير  الصحة 

بدورها يف إنقاذهم من هذا الوضع الكارثي.
عبد املالك خلضاري

عائلة   1500 من  أكثر  أفلو  بلدية  حتصي 
تتوزع بني أحياء قدمية وجديدة الزالت محرومة 
من الكهرباء و تعيش يف  الظالم، على الرغم  
الوصية من  للسلطات  املتكررة   املراسالت  من 
بالكهرباء  سكناتهم  لربط  مشروع  اجناز  اجب 
على  بعد  يتجسد  لم  احللم  املشروع   أن  غير 

أرض الواقع  .
عائلة   330 من  أكثر  تتواجد   املقابل  يف 
سنوات  إلى  تعود  قدمي  حي   14 على  تتوزع 
بها  كهربائية  أعمدة  تركيب  يتم  لم  الستينات 
األحياء  من  كوابل  يجلبون  سكانها  ،وبقي 
التي  اخلطورة  رغم  منهم  القريبة  والسكنات 
أكثر  البلدية  ،وحتصي  الساكنة  على  تشكلها 
الفوضوية  باألحياء  تقطن  عائلة   1000 من 

خالل  املدينة  بأطراف  استحداثها  مت  التي 
العشرية السوداء من طرف السكان الفارين من 
املناطق الريفية خوفا من املجموعات اإلرهابية 
،وحي  بوخروف  وحي  الشهداء  مقبرة  كحي 
كل  من  محرومة  يعقوب  عني  ،وحي  بودالل 
وعمومية  منزلية  كهرباء  من  احلياة  مرافق 
صالح  وماء  ،وغاز  الصحي  الصرف  وقنوات 
ومؤسسات  حضري  وتزيني  وتهيئة  للشرب 
أوضاعا  سكانها  يعيش  حيث  وصحية  تربوية 
يقطنون يف  أنهم  رغم  ومزرية  قاسية  اجتماعية 
،ومتنى سكان  منتدبة  لوالية  ترقيتها  مت  مدينة 
ما  يوم  عليه مسؤوال يف  يطل  أن  األحياء  هاته 

ليرى بأم عينه وضعهم املأساوي . 
نورين عبدالقادر

الناشطات  الفتيات  من  املئات  تشكو 
والعصرية   التقليدية  الصناعات  مجال  يف 
توفير  االغواط من عدم  الريفية  يف  بالبلديات 
فيها  للنشاط  لهن  مقرات  وال  للتكوين  مراكز 

وترقية منتوجاتهن وتسويقها .
من  العديد  رئيسات  كشفت  حيث 
أن   « املجال  هذا  يف  النشطة  اجلمعيات 
مختلف  يف  ينشطن  الفتيات  من  العشرات 
كصناعات  والعصرية   التقليدية  الصناعات 
الطني  وأواني  والقشابية  الزرابي  من   الصوفية 
واحللفاء واملأكوالت الشعبية والطرز على احلرير 
الثروة  خلق  يف  وتساهمن  العصرية  واأللبسة 
التي من شأنها النهوض بالتنمية احمللية وترقية 
تواجهن  لكن  بالوالية  اإلقتصادي  النشاط 
احلريف   النشاط  هذا  ترقية  يف  كبيرة  صعوبات 

،حيث  الدعم   وغياب  التهميش  بسبب 
كالصوف  األولية  املواد  على  العثور  من  يعانني 
وال  للجمعيات  مقرات  يجدن   وال  والطني 
هذه  لتأطير  املهني  التكوين  مبراكز  تخصصات 
لتسويق  فضاءات  وانعدام  احلرفية   النشاطات 
املعارض ،وعدم دعمهن سواءا  املنتوج خاصة 
من  ال  املادي  املجال  يف  أو  التكوين  مجال  يف 
مكتب  طرف  من  وال  الدولة  مؤسسات  طرف 
االحتاد األوربي بالوالية الذي يتلقى دعما ماليا 
لتشجيع السياحة والفالحة  ،وكشفت بعض 
أنه  احلرفية   الصناعات  مجال  يف  الناشطات 
التقليدية  املنتوجات  من  كبير  مخزون  يوجد 

والعصرية متراكم  بالبيوت واليسوق إال نادرا
نورين عبدالقار

عدة  باألغواط  األمنية  املصالح  أحبطت 
من  كبيرة  بكميات  السوق  إلغراق  عمليات 
إتالف  شهر  خالل  مت  حيث  الفاسدة   اللحوم 
البيضاء  اللحوم  من  قنطار   50 من  أكثر 
بكل  متفرقة  عمليات  يف  حجزها  مت  واحلمراء 
وبليل كانت  وأفلو  بوزيد  من األغواط وسيدي 
قناطير  آخرها حجز سبعة  لالستهالك  موجهة 
من اللحوم احلمراء بتجمع بليل بحاسي الرمل 
األسبوع  نهاية  بوزيد  سيدي  ببلدية  و11قنطار 

الظاهرة  هذه  ،وتثير  الدرك  مصالح  طرف  من 
يناشدون  الذين  السكان  لدى  كبيرة  مخاوف 
مراقبة  فرض  من  الغش  وقمع  املراقبة  مصالح 
ذبح  ومخافر  اللحوم  بيع  محالت  على  صارمة 
يعزفون  السكان  من  الكثير  ،وأصبح  الدجاج 
يثقون  التي  احملالت  من  إال  اللحوم  شراء  عن 

يف أصحابها .
نورين عبدالقادر

تمنراست 
 كـــــارثة  بيئيـــة تهــــدد حـــــــي الحفـــــرة 

 األغواط 
1500عائلة تعيش الظالم بآفلو

 األغواط 
التهميش واإلقصاء  يطاالن الحرفيــات 

 األغواط 
حجـز 50 قنطــارا مـن اللحـــوم 

الفاســـــدة خــــالل  شهـــــــر  
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باَت  ينذر بأزمة في توزيع المياه بواليتي بجاية و سطيف

منســـوب ســد  »إيغيـــل  أمـــــدة« 
 ينخفــــض إثــر  غلـق محـطة الضـــخ 

و أفادت مصادر مطلعة، من مصالح مديرية 
مفصال  تقريرا  ببجاية،أعدت  املائية  املوارد 
وضعته حتت تصرف الوالية و أبلغت وزارة املوارد 
ممكن  وقت  أقرب  يف  التدخل  أجل  املائية،من 
الوضعية  بقاء  الضخ،ألن  استئناف  أجل  من 
حاليا  املوجود  املخزون  نفاد  إلى  احلالية،سيؤدي 
بسد املوان،قبل حلول شهر رمضان و املتمثل يف 
4 مليون متر مكعب و بالتالي تذبذب التوزيع و 
التسبب يف أزمة كبيرة يف تزويد عاصمة الوالية 
احليوية. املادة  بهذه  املجاورة  البلديات  بعض  و 

كما يعتبر سد اغيل أمدة املنجز يف إطار برنامج 
املنشآت  من  واحدا  الكبرى،  املائية  التحويالت 
الضخمة التي وضعت حيز اخلدمة كسد خّزان، 
عاصمة  و  باملنطقة  املياه  تساقط  قلة  بسبب 
يف  شرع  حيث  عامة،  بصفة  العليا  الهضاب 
خراطة،  سد  من  انطالقا  املياه  ضخ  عملية 
اليوم،بوضع  يف  مكعب  متر  ألف   100 مبعدل 
استالم  انتظار  اخلدمة،يف  حيز  واحدة  مضخة 
املشروع،ما أدى  املسجلتني يف نفس  املضختني 
أيضا إلى تأخر كبير يف عملية ملء السد الذي 

تقارب طاقة استيعابه أزيد من 140 مليون متر 
بعض  احملطة  نفس  شهدت  وقت  يف  مكعب، 
اغيل  سد  امتالء  نسبة  جعل  األعطاب،ما 
أمدة تعرف تذبذبا كبيرا،موازاة مع تأخر دخول 
عدم  ظل  اخلدمة،يف  األخريني  الضخ  محطتي 
استغالل سد أمدة يف متويل عدة بلديات باملياه 
من  التمكن  عدم  إلى  للشرب،إضافة  الصاحلة 
الشروع يف سقي املساحات الزراعية،مثلما كان 

مقررا خالل إجناز املشروع.

بـــلقاسم.ج

كشفت مصادر مطلعة عن  استمرار  تراجع منسوب سد »إيغيل أمدة«من يوم آلخر، بسبب توقف الضخ من سد خراطة، بعد 
غلق سكان منطقة الصنادلة التابعة لبلدية خراطة شرقي والية بجاية  محطة الضخ منذ أزيد من شهر،احتجاجا منهم على 

السلطات التي تأخرت في  ربط سكناتهم بالغاز الطبيعي.

القضائية  للشرطة  الوالئية  املصلحة  متكنت 
سنة  من  فيفري  شهر  بجاية،خالل  والية  بأمن 
2020، من معاجلة 103 قضية، منها 31 قضية 
تتعلق باجلنايات واجلنح ضد املمتلكات تورط فيها 

ما عدده 39 شخصا.

أمر  أشخاص   06 حق  يف  صدر  إثرها  على 
تتعلق  قضية   50 معاجلة  من  متكنت  إيداع،كما 
 59 فيها  تورط  األفراد  ضد  واجلنح  باجلنايات 
أشخاص   03 إثرها صدر يف حق  على  شخصا، 
 11 الفترة  نفس  خالل  عاجلت  إيداع،كما  أمر 
قضية تتعلق مبكافحة املخدرات واملؤثرات العقلية، 

منهم   12 حق  يف  شخصا،وصدر   18 فيها  تورط 
عاجلت  فقد  االقتصادية  القضايا  إيداع،أما  أمر 
إلى  باإلضافة  شخصا،   15 فيها  تورط  قضية   11

تسجيل 06 قضايا تتعلق باجلرائم اإللكترونية.

بـــلقاسم.ج

الشبل  باجلزائر  بلدية أوالد  يشتكي سكان 
العاصمة من نقص املرافق الصحية ، وعدم تلبية 
املوجود منها حاجيات السكان ،حيث أكد ممثلون 
ال  املوجود  الوحيد  املستوصف  أن  السكان  عن 
يقتصر  به  العمل  وأن  خاصة  احلاجيات،  يغطي 
على ساعات قليلة من اليوم، وهو ما يجبر السكان 
على التنقل إلى  بلدية بئر توتة أو بلدية  بوفاريك 

من أجل أبسط عالج صحي.

عيادة  إجناز  مشروع  أن  أكد  البلدية  رئيس 
الشؤون  برفض مديرية  متعددة اخلدمات أصطدم 
الدينية واألوقاف طلب البلدية لكراء قطعة أرضية  
من أجل إجناز املشروع ، ويطالب »املير« من والي 
الوالية التدخل بهذا الصدد من أجل املوافقة على 

وأنها  السيما   ، املذكورة  األرضية  القطعة  كراء 
قاعة   باجناز  يسمح  استراتيجي  موقع  يف  توجد 
متعددة اخلدمات الصحية، إلى جانب اجناز مرافق 
جوارية، من أجل إنعاش التغطية الصحية ببليدة 

أوالد الشبل التي فاق تعدادها 20 ألف نسمة.

أيوب بن تامون

تتطلع السلطات الوالئية بغليزان لتوزيع  أكبر 
الطابع االجتماعي االيجاري  حصة سكنية ذات 
خالل شهري مارس وافريل القادمني بعدة بلديات 

مقدرة ب4090 وحدة سكنية .

 وحسب ما علمته أخبار الوطن  فان احلصة 
  ، سكنية  وحدة   4090 بـ  املقدرة  السكنية، 
للسلطات  اجلديدة  االستراتيجية  إطار  يف  تدخل 
السكن. أزمة  من  التخفيف  اجل  من  الوالئية 

يعيش  التي  البلديات  من  عدد  ستمس  العملية 
عملية  انتظروا  لطاملا  خانقة  سكن  ازمة  سكانها 
التوزيع بعد جملة وعود سابقة لنشر قوائم السكن 

االجتماعي ..

العملية  فإن  الوطن   أخبار  مصادر  وحسب 

اجلمهورية  رئيس  بتعليمات  إلتزاما  تأتي  التي 
السكنات  قائمة  عن  اإلفراج  يف  باإلسراع 
من  كل  ستمس  الفور   على  وتوزيعها  اجلاهزة 
خطاب  سيدي   ،  ) 150حصة  مديونة)  بلدية 
)110حصة(، سيدي امحمد بن عودة )30 حصة 
شهر  خالل  ستوزع  و  )500حصة(  داود  بن   ،)

مارس املقبل .

حصتها  فقدرت  ارهيو  وادي  بلدية  أما 
السكنية ب )800 حصة( والتي ستكون جاهزة 
للتسليم شهر أفريل القادم  بعد االنتهاء من دراسة 

ملفات املواطنني ..

نالت  غليزانن  الوالية  عاصمة  وبخصوص 
املنجزة  السكنات  عدد  حيث  من  األسد  حصة 

رنضان  شهر  خالل  قريبا  توزيعها  سيتم  والتي 
قيد  حاليا  وهي  وحدة   2500 ب  وقدرت  القادم 
التي  احلصة  وهي  السكن  طالبي  ملفات  دراسة 
الطلبات و تقلل  بامكانها ان تلبي جزء كبير من 

من معضلة السكن  .

على  عريضة  آماال  غليزان  مواطنو  ويعلق 
أن  ويتمنون  التوزيع  عملية  يف  لالسراع  السلطات 
تكون العملية نزيهة و حسب القوانني املعمول بها 
يف هذا املجال و أن يستفيد منها أصحابها وتفادي 
إقحام اسماء ال تتوفر على شروط االستفادة كما 

حدث يف عدة مرات

ب.أمني

تصريح  يف  النمسؤول  ذات  وكشف   
ل  مصاحله  اعتماد  عن  الوطن«  أخبار  لـ« 
قيد  اخرى  و  جديد  استثماريا  مشروعا   10
وزو  تيزي  والية  والي  تعهد  قد  و  الدراسة 
و  وزو  بتيزي  االستثمار  تطوير  على  خالل 
خلية  بإنشاء  وذلك  لهم   الدعم  كل  بتقدمي 
املستثمرين  تتابع  أن  شأنها  من  التي  متابعة 
والعمل،وتتدخل  األشغال  مراحل  كل  يف 
حلل املشاكل التي يواجهونها يف امليدان مهما 
كان نوعها وصعوبتها، وقرر الوالي إعادة اآللة 
االقتصادية للمستثمرين اخلواص بتيزي وزو 
جلب  على  الصحيح،والعمل  طريقها  إلى 
أكبر عدد من املستثمرين إلى الوالية، حيث 
مستوى  على  املستثمرين  لكل  نداء  وجه 
األجانب،مطالبا  املستثمرين  وحتى  الوالية 
وزو  بتيزي  املعنية  املصالح  التقرب من  منهم 

لتسهيل لهم مهمة االستثمار وطمأن يف هذا 
الصدد بتوفير كل اإلمكانيات املادية واملعنوية 
والوسائل الالزمة التي من شأنها أن تساعد 
الصناعية  مبهامهم  القيام  على  املستثمرين 
راحة،  بكل  واالستثمارية  واالقتصادية 
وبعيدا عن املشاكل اعترف بوجود صعوبات 
سنرفع  واألمن،لكننا  واإلدارة  العقار  يف 
على  سيعمل  أنه  وكشف  يضيف  التحدي 
اإلدارية  والعراقيل  البيروقراطية  القضاء على 
إعادة  فيها  مبا  املستثمرين  مهام  تعيق  التي 
وراء معظم  الذي يقف عقبة  للعقار  االعتبار 
واسترجاع  العقار  بتطهير  اسنقوم  املشاريع 

األراضي املمنوحة التي لم يتم استغاللها''

أحمد . آليان

مسكنا  حي145  سكان  بعض  طالب 
املعنية  احمللية  السلطات  من  وزو  بتيزي 
بسبب  احلي  طريق  تعبيد  يف  باإلسراع 
طالبو  كما  إليها،  آل  التي  الكارثية  احلالة 
بتوفير اإلنارة العمومية قصد تفادي املشاكل 

الناجمة عن الظالم الدامس يف احلي. 

مسكنا،يف   145 حي  سكان  يعيش 
الكثيرة  املشاكل  بسبب  وحرمان  عزلة 
هذه  مقدمة  يف  وتأتي  منها،  يعانون  التي 
التي  واملتدهورة  الكارثية  احلالة  املشاكل 
الذي  احلي  احلي،هذا  طرقات  إليها  آلت 
قرية  شبه  الى  به  االهتمام  نقص  حوله 
النشأة،  حديث  حي  أنه  من  بالرغم  نائية 
ويشتكي  حرمان  يف  سكانه  يعيش  حيث 
تعتبر من  متطلبات  غياب عدة  السكان من 
اليومية  حياتهم  يف  األساسية  الضروريات 
يطالب  لذا  الوقت،  مرور  مع  تراكمت  التي 
ب  املعنية  اجلهات  احلي  بهذا  القاطنون 
احلي  لهذا  االعتبار  إلعادة  العاجل  التدخل 
يعتبرونه  الذي  بانشغالهم  بالتكفل  املنسي 
طرقات  تهيئة  يف  واملتمثل  أساسيا  مطلبا 
مسالك  تتواجد  وتعبيدها،حيث  احلي 
مدة  منذ  متدهورة  احلي يف وضعية  وطرقات 
يف  املتواصلة  معاناتهم  عن  معبرين  طويلة، 

والبرك  األوحال  تكثر  حيث  الشتاء  فصل 
قنوات  انعدام  جراء  واملستنقعات  املائية 
يف  الغبار  إلى  باإلضافة  باملنطقة  الصرف 
فصل الصيف، وهذه وضعية صعبت عليهم 
حياتهم وساهمت يف صعوبة تنقالتهم داخل 
سنوات  منذ  عليه  هو  ما  على  بقي  والوضع 
طويلة بالرغم من عديد الشكاوى واملراسالت 
التي رفعوها إلى املصالح املعنية. كما طالبوا 
أجل  من  التدخل  بضرورة  احمللية  السلطات 
برمجة مشاريع تهيئة الطرق واملسالك املؤدية 
يؤرق  هاجس  إلى  حتولت  والتي  احلي  إلى 
األحيان  بعض  يف  أنهم  حيث  حياتهم، 
فصل  يف  احلي  من  اخلروج  عليهم  يصعب 
الشتاء بسبب الوضعية الكارثية التي تتواجد 
فيها الطرقات وانعدام سبل أخرى للتنقل أو 
اخلروج منه خاصة أثناء تساقط األمطار التي 
تؤدي إلى امتالء احلفر باملياه وحتول الطرقات 
احلي  سكان  أيضا  ويشتكي  أوحال.  إلى 
الشوارع،  يف  العمومية  اإلنارة  انعدام  من 
مشاريع  بتسجيل  البلدية  سلطات  وطالبوا 
لتوفير اإلنارة العمومية بالشوارع قصد تفادي 

املشاكل الناجمة عن الظالم 

أحمد . آليان

العاصمة

سكان أوالد الّشبل يعانون نقصا  فـي المرافق الصحيـة

غليزان

نحــو توزيـــع 4 آالف سكــــن اجتماعــي   

بجاية

القبض علـى 31 مجرمـا خـالل شهر فيفـــري 

أكد والي والية تيزي وزو محمود جامع في تصريح خصه » لالخبار 
الوطن » أن الوالية اتخذت استراتيجية استثمارية جديدة تهدف 

إلى النهوض بالقطاعات الصناعية واالقتصادية بالوالية، مشيرا إلى 
أن مصالحه اتخذت كل اإلجراءات الجدية لدعم ومساعدة المستثمرين 

لالستثمار بتيزي وزو، ووعد بوضع حد للعقبات البيروقراطية والمشاكل 
اإلدارية التي يواجهها المستثمرون، وتوفير لهم كل اإلمكانيات المادية 

والمعنوية.

تيزي وزو

 تبني إستراتيجيـة جديدة لدفــع 
عجلــة  االستثمــار بالـــوالية 

تعبيد الطرقات وتوفير اإلنــارة 
مطلب  سكان حـي 145 مسكنــا  
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أخبار الرياضات

القسم الرياضي
للرياضة،  الدولي  االحتاد  وراسل 
ضمان  لها  يؤكد  للرماية  اجلزائرية  االحتادية 
يف  املشاركة  تأشيرة  شعبي  هدى  اجلزائرية 
التأشيرة،  شعبي  ضمان  األوملبياد. وبعد 
األوملبياد  يف  املشاركني  اجلزائريني  عدد  يرتفع 

إلى 21 رياضيا.
من  كل  تأهل  القوىن  ألعاب  ففي 
عبد  1500متر(،  و   800( توفيق  مخلويف 
املالك حلولو )400 متر حواجز( وثابتي بالل 
)3000 متر موانع(، بينما ستكون السباحة 
اجلزائرية ممثلة بأسامة سحنون )سباحة حرة، 

50 متر، 100 متر(.

اجلزائر  حتصلت  الدراجات،  رياضة  ويف 
على ثالث تأشيرات غير اسمية، اثنتان على 
الطريق وواحدة يف سباق ضد الساعة. ويتعني 
هوية  ملعرفة  طوكيو  موعد  اقتراب  انتظار 
بهذه  سيظفرون  الذين  اجلزائريني  الدراجني 

التأشيرات.
رياضة  ستشارك  ذلك  جانب  إلى 
األمر  ويتعلق  باسمني  الشراعية  الزوارق 
يف  بريشي،  أمينة  ومواطنته  بوراس  بحمزة 
التجديف  رياضة  فيه  الذي ستحضر  الوقت 
آيت  وكمال  بودينة  علي  سيد  من  بكل 
فستمثل  أمينة  خريس  الرياضية  داود. أما 

اجلزائر يف الكانوي كاياك.

العربي  األخر،  اجلزائري  الرياضي  وكان 
يف  طوكيو  موعد  تأشيرة  ضمن  قد  بورياح، 

رياضة تنس الطاولة.
تأهل  فعرفت  اجلزائرية،  املالكمة  أما 
محمد  وهم  سيدتان  منهم،  أسماء  سبعة 
81 كلغ(، شعيب بلودينات )91+  حومري ) 
كلغ(، محمد فليسي )52 كلغ(، يونس منوشي 
)75 كلغ( وعبد احلفيظ بن شبلة )91 كلغ( 
لدى الرجال وبوعالم رميساء )51 كلغ( واميان 
السيدات. وتبقى  لدى  كلغ(   60( خليف 
ابواب التأهل ملوفد طوكيو 2020 مفتوحة أمام 
الكاراتي  رياضات  يف  اجلزائريني  الرياضيني 

واجليدو واملصارعة واملالكمة.

في تخصص رماية وتصويب

الجزائريــة هــدى شعبـــي تنـال 
تأشيــرة موعــد طوكيــو

باعتبارهما أول سيدتين تفتكان بطاقة المشاركة في األلعاب األولمبية

روميساء بوعالم وإيمان خليف تدخلنا 
تاريخ المالكمة النسوية الجزائرية

دخلت 
روميساء بوعالم 

وإيمان خليف تاريخ 

المالكمة النسوية الجزائرية من الباب الواسع، بفضل إنجاز بارز باعتبارهما أول 
سيدتين تفتكان بطاقة المشاركة في األلعاب األولمبية، لينصب القفاز النسوي 

الجزائري كضيف بارز خالل فعاليات أكبر محفل رياضي في المعمورة.
إجناز بوعالم وخليف لم يكن باألمر الهني يف تخصص رياضي لطاملا كان حكرا على 
الرجال ولو أن املالكمة تسمى بالفن النبيل. فاكتساب املالكمتني لتأشيرة املشاركة يف 

املوعد األوملبي يعد أبرز محطة يف مشوارهما الرياضي.
وصنعت روميساء بوعالم، التي استهلت مشوارها سنة 2013، املفاجأة بنيل بطاقة 
لتعانق حلم كل  التأهيلية بداكار،  الدورة  أثناء   ،2020 إلى األلعاب األوملبية  الصعود 
اإلفريقية  لأللعاب  الذهبية  بامليدالية  توجت  التي  وهي  العالي،  املستوى  من  رياضي 

2019 بالرباط.
  روميساء بوعالم:حجز مقعد للمشاركة 

في الحدث األولمبي أمر مبهر
وصرحت مالكمة احتاد الشفة )البليدة( »حجز مقعد للمشاركة يف احلدث األوملبي 
لها  يسبق  لم  التي  اجلزائرية  النسوية  املالكمة  تاريخ  يف  سابقة  وأنها  سيما  مبهر،  أمر 

احلضور يف هذا املوعد الكبير الذي يبقى حلم كل رياضي من املستوى العالي«.
وجتاوزت بوعالم العقبات والصعاب التي واجهت مشوارها الرياضي الفتي، بداية 
يتميز  بامتياز  رجالي  كتخصص  دوما  تصنف  التي  املالكمة  ممارستها  والديها  برفض 
بالعنف والضربات املوجعة التي تصيب الوجه  احلسن للجنس اللطيف، غير أن املعطيات 

سريعا ما تغيرت ليصبح األب و األم أول املشجعني.
وأضافت صاحبة ال25 ربيعا  »مارست اجليدو والكاراتي منذ سن اخلامسة، ولم 
أكن أتوقع أبدا أن ألج عالم املالكمة خاصة بالنسبة لفتاة لم تعتد على تلقي الضربات 
القاسية على الوجه. أبي وأمي رفضا متاما ولوجي هذه الرياضة تخوفا من اإلصابات. 

لكن مع مرور الوقت غيرا رأيهما وساهما بقدر كبير يف بلوغي هذا املستوى«.
وشهدت سنة 2014 االنطالقة احلقيقية ملشوار روميساء بوعالم، حينما شاركت 
يف بطولة العالم بكوريا اجلنوبية وكأس إفريقيا بجنوب إفريقيا، لكن ال أحد كان يراهن 
آنذاك على هذه الفتاة  الصغيرة التي أضحت مبرور الزمن الرقم واحد يف وزن 51 كلغ على 

الساحة القارية.
وأوضحت بوعالم التي حتلم بارتقاء منصة التتويج بأوملبياد طوكيو 2020  »يف وقت 

ليس ببعيد كانت تهمش النسوة الالئي ميارسن املالكمة، لكن الوضعية تغيرت.
األمور لكم تكن سهلة للمالكمات لوال العمل الشاق والتضحيات. مبناسبة هذا 
رياضية  ليست  املرأة  أن  مفادها  للمجتمع  رسالة  نوجه  أن  األوان  آن  التاريخي،  التأهل 
من الدرجة الثانية ولها احلق يف أن تستفيد من منح قيمة حتى تفتح لها أبواب النجاح 

والتألق«.
أحرزت على امليدالية الفضية يف بطولة إفريقيا بياوندي )2013( والكونغو )2017(، 
إال أن املركز التاسع الذي حتصلت عليه ببطولة العالم 2018 بالهند شجعني على املضي 
قدما والنظر ملستويات أسمى. ففي سنة 2019 حققت ذهبية األلعاب اإلفريقية باملغرب 
واليوم أنا متأهلة إلى موعد طوكيو .. هذا أمر رائع ومشجع«، ختمت مالكمة الفريق 

الوطني حديثها.
  إيمان خليف: تنتظرنا طريق طويلة

 وشاقة للبلوغ إلى أحسن المراتب
نفس  على   ،2020 األوملبية  األلعاب  إلى  الثانية  املتأهلة  خليف،  إميان  وسارت 
املنحى التصاعدي، بفضل نيلها ذهبية الدورة املؤهلة لألوملبياد التي جرت بني 20 و 29 

فيفري بالعاصمة السنغالية داكار.
وحتدت ابنة مدينة تيارت )20 سنة( جميع الترشيحات والتكهنات، حينما توجت 
بلقب بطولة اجلزائر عام 2018، ليتم بعدها استدعاؤها للمنتخب الوطني واملشاركة يف 

بطولتني عامليتني.
وأثناء محاورتها، قالت خليف »مشواري انطلق سنة 2016. كنت أحلم بخوض 
دورة أوملبية، كنت أشاهد املالكمني اجلزائريني على شاشة التلفزيون خالل ألعاب ريو 

2016 متمنية أن أسير على نهجهم يف يوم من األيام، اليوم حققت حلمي«.
وتطمح مالكمة فريق جمعية احلماية املدنية مواصلة مشوارها ضمن هذه املؤسسة 
العريقة التي قدمت الكثير للقفاز اجلزائري، بتكوين عديد املالكمني املتميزين للمنتخب 

اجلزائري.
جيدة  تطور  مرحلة  يف  اجلزائرية  النسوية  املالكمة  أن  تعتبر  التي  خليف  وأضافت 
العمل  واصلت  لكنني  اخلامس،  بالصف  اكتفيت   ،2019 اإلفريقية  األلعاب  »خالل 
بعد  الرجال  تتساو مع  لم  النسوية  قائلة  »املالكمة  التطور«. وحتسرت  بجدية من أجل 
مع  األمور  بنفس  نقوم  أن  نستطيع  القوانني.  يف  وحتى  الرياضية  املنح  يخص  فيما 
الرجال. تنتظرنا طريق طويلة وشاقة للبلوغ باملالكمة النسوية إلى أحسن املراتب.. لكن 
صراحة نتواجد يف وضعية أحسن بكثير من الفتيات الالئي سبقونا يف هذا التخصص«.

منع الجمهور من سباق الجائزة الكبرى للسيارات بالبحرين
جائزة  لسباق  املنظمة  اللجنة  أصدرت 
البحرين الكبرى لطيران اخلليج للفورموال، بيانا 
املشاركني  على  السباق  باقتصار  يفيد  رسميا 
فقط دون حضور اجلماهير، وذلك حفاًظا على 
سالمة املواطنني واملقيمني ومحبي هذه الرياضة 

من تفشي فيروس كورونا يف البالد.
وقال البيان، إن األمير سلمان بن حمد آل 
خليفة ولي العهد، باقتصار إقامة سباق جائزة 
فقط حفاًظا  املشاركني  الكبرى، على  البحرين 
على سالمة املواطنني واملقيمني ومحبي رياضة 

سباقات الفورموال وان.
صاحب  ألمر  »امتثاال  البيان  وأضاف 
األعلى  القائد  نائب  العهد  ولي  امللكي  السمو 
تعلن  الوزراء،  مجلس  لرئيس  األول  النائب 
حلبة البحرين الدولية أن السباق سيقتصر على 

املشاركني فقط وسيتم نقله متلفًزا«.
البحرين  مملكة  اتخذته  مبا  احللبة  ونوهت 
حسب  وقائية  وتدابير  احترازية  إجراءات  من 

فيروس  احتواء  يف  أسهمت  الدولية  املعايير 
البحرين  جعل  ما  انتشاره،  ومنع  الكورونا 
الصحة  منظمة  قبل  من  وتقدير  إشادة  موضع 
العاملية يف طريقة تعاملها مع الفيروس الحتوائه 

ومنع انتشاره.
موطن  الدولية  البحرين  حلبة  وأوضحت 

رياضة سباق السيارات يف الشرق األوسط أنها 
سباقات  محبي  تطلعات  تلبية  على  حترص 
الفورموال، وإن ملا يتمتع به سباق جائزة البحرين 
سنوًيا  كثيف  جماهيري  إقبال  من  الكبرى 
للفورموال  الدولي  التقومي  يف  أساسي  كحدث 
وان، ولكن تبقى سالمة اجلميع أولوية مهمة.

استفادت الرياضية الجزائرية هدى شعبي المتخصصة في الرماية والتصويب )10 متر هواء مضغوط( من إقصاء بطلة 
إفريقيا، المصرية شيماء حشاد من طرف االتحاد الدولي بعد ثبوت تناولها للمنشطات، لتنال بطاقة المشاركة في األلعاب 

األولمبية 2020 المبرمجة الصيف القادم بطوكيو باليابان.

بطولة إنديان ويلز للتنس

انسحــاب هاليــب وكيربــر بسبـب اإلصابـــة
انسحبت املصنفة األولى عامليًا سابقًا الرومانية سيمونا هاليب واألملانية أجنليك كيربر من بطولة إنديان ويلز للتنس التي تنطلق يف وقت الحق 

من األسبوع احلالي لعدم اكتمال تعافيهما من اإلصابة.
وقالت هاليب املصنفة الثانية عامليًا بطلة وميبلدون التي تعاني من إصابة يف القدم يف بيان »أشعر بخيبة أمل كبيرة للغاية الضطراري لالنسحاب 
من بطولة إنديان ويلز 2020«. وأضافت »ولسوء احلظ فإّن اإلصابة يف القدم التي تعرضت لها قبل بطولة دبي ال تزال تسبب لي املتاعب ولن 

أمتكن من التعايف قبل موعد السفر إلى إنديان ويلز«.
ولم يكتمل أيضًا شفاء كيربر )32 عامًا( املصنفة األولى عامليًا سابقًا وصاحبة ثالثة ألقاب كبرى من إصابة يف الساق ويتوقع لها أن تغيب 

جراء ذلك أيضًا عن بطولة ميامي املفتوحة املقررة يف وقت الحق من الشهر اجلاري. 
وقالت كيربر وصيفة بطلة إنديان ويلز يف العام املاضي عبر إنستغرام »صبري يتعّرض الختبار هذه األيام بينما أتعافى من إصابة يف الساق 
اليسرى«. وأضافت: »كنت آمل أن أكون جاهزة للمشاركة يف بطولتي إنديان ويلز وميامي املقبلتني لكن فريقي الطبي نصحني باالنتظار قلياًل«.
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إياب ربع نهائي لرابطة أبطال إفريقياإياب ربع نهائي لرابطة أبطال إفريقيا

»القلعة الحمراء« تكمل المهمة في بريتوريا وتضمن بطاقة المربع الذهبي
القسم الرياضي

أبطال  لدوري  الذهبي  املربع  من  أضالع  أبطال   لدوري  الذهبي  املربع  من  أضالع   33 حتددت حتددت 
والرجاء  مصر،  من  واألهلي  الزمالك  بتأهل  والرجاء إفريقيا  مصر،  من  واألهلي  الزمالك  بتأهل  إفريقيا 
املغربي  الوداد  بني  األخير  املتأهل  انتظار  يف  املغربي املغربي،  الوداد  بني  األخير  املتأهل  انتظار  يف  املغربي، 
عربي  فريق  تتويج  ليتأكد  التونسي  الساحلي  عربي والنجم  فريق  تتويج  ليتأكد  التونسي  الساحلي  والنجم 

باللقب.باللقب.
جدارته  جدارته    2-02-0 ذهابًا  الفائز  املصري  األهلي  ذهابًا  وأّكد  الفائز  املصري  األهلي   وأّكد 
أرض  على  تعادله  عقب  الذهبي  املربع  إلى  أرض بالتأهل  على  تعادله  عقب  الذهبي  املربع  إلى  بالتأهل 
يف  امس  اول  يف   امس  اول   1-11-1 إفريقي  اجلنوب  داونز  صن  إفريقي مضيفه  اجلنوب  داونز  صن  مضيفه 

إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.
إاّل  منافسه  لضغط  املبكر  قبوله  ورغم  بريتوريا،  إاّل يف  منافسه  لضغط  املبكر  قبوله  ورغم  بريتوريا،  يف 
أّن األهلي خطف هدف التقدم بفضل النيران الصديقة أّن األهلي خطف هدف التقدم بفضل النيران الصديقة 
ركلة حرة  بعد  مرماه  غالط حارس  الذي  مابو  ركلة حرة لليبوهانغ  بعد  مرماه  غالط حارس  الذي  مابو  لليبوهانغ 
منفذة بدهاء من التونسي املتألق علي معلول يف الدقيقة منفذة بدهاء من التونسي املتألق علي معلول يف الدقيقة 
يف  سريعًا  التعادل  أدرك  سيرنيو  غاستون  أّن  غير  يف ،  سريعًا  التعادل  أدرك  سيرنيو  غاستون  أّن  غير   ،2424

الدقيقة الدقيقة 2828..
التأهل  ورقة  اإليجابي  التعادل  نتيجة  التأهل وضمنت  ورقة  اإليجابي  التعادل  نتيجة  وضمنت 
أن  بعد  أن   بعد   3-13-1 املباراينت  مجموع  تفّوق يف  الذي  املباراينت لألهلي  مجموع  تفّوق يف  الذي  لألهلي 
فاز ذهابًا يف ملعب القاهرة بثنائية نظيفة حملت توقيع فاز ذهابًا يف ملعب القاهرة بثنائية نظيفة حملت توقيع 

علي معلول.علي معلول.

رياضيًا خلروجه  ثأر  النتيجة يكون األهلي قد  رياضيًا خلروجه بهذه  ثأر  النتيجة يكون األهلي قد  بهذه 
يف ذات هذا الدور املوسم املاضي أمام نفس املنافس بعد يف ذات هذا الدور املوسم املاضي أمام نفس املنافس بعد 
 ) )5-05-0( ذهابًا  القارية  املنافسة  األثقل يف  )تكبه خسارته  ذهابًا  القارية  املنافسة  األثقل يف  تكبه خسارته 

وفوزه إيابًا )وفوزه إيابًا )0-10-1(.(.
وتعد البطولة احلالية هي البطولة رقم وتعد البطولة احلالية هي البطولة رقم 3232 التي يتوج  التي يتوج 
شمال  أندية  جنحت  حيث  العربية،  األندية  أحد  شمال بها  أندية  جنحت  حيث  العربية،  األندية  أحد  بها 
أفريقيا يف الظفر باللقب أفريقيا يف الظفر باللقب 3131 مرة من قبل. وتوج األهلي  مرة من قبل. وتوج األهلي 
ملواطنه  ألقاب  ملواطنه   ألقاب   55 مقابل  مرات،  مقابل   مرات،   88 بالبطولة  بالبطولة املصري  املصري 

الزمالك، والزمالك، و44 للترجي التونسي. للترجي التونسي.
33 مرات مقابل مرتني  مرات مقابل مرتني  بالبطولة  الرجاء  فاز  بالبطولة يف حني  الرجاء  فاز  يف حني 
القبائل  وشبيبة  سطيف  وفاق  وفاز  الوداد،  القبائل لشقيقه  وشبيبة  سطيف  وفاق  وفاز  الوداد،  لشقيقه 

باللقب مرتني لكل مهما.باللقب مرتني لكل مهما.
بلقب  التونسيني  واألفريقي  الساحلي  النجم  بلقب وتوج  التونسيني  واألفريقي  الساحلي  النجم  وتوج 
وحيد لكل منهما، كما هو احلال لفرق اإلسماعيلي من وحيد لكل منهما، كما هو احلال لفرق اإلسماعيلي من 

مصر ومولودية اجلزائر واجليش امللكي املغربي.مصر ومولودية اجلزائر واجليش امللكي املغربي.

خرج من بيت مازيمبي بأخف األضرار

الرجــاء المغربـي يؤمـن عبـوره إلـى نصـف النهائـي
بعد الخروج أمام الرجاء
مازيمبـي يقيـل 
مدربـه ميهايـو 

كازيمبــــي
أقال مازميبي الكونغولي مدربه ميهايو أقال مازميبي الكونغولي مدربه ميهايو 
كازميبي، عقب اخلروج من دوري أبطال كازميبي، عقب اخلروج من دوري أبطال 
أفريقيا على يد الرجاء البيضاوي املغربي.أفريقيا على يد الرجاء البيضاوي املغربي.
وفشل مازميبي يف جتاوز عقبة الرجاء وفشل مازميبي يف جتاوز عقبة الرجاء 
بعد فوز هزيل بهدف دون رد يف إياب بعد فوز هزيل بهدف دون رد يف إياب 

ربع نهائي دوري األبطال، ليودع البطولة ربع نهائي دوري األبطال، ليودع البطولة 
القارية لصالح الفريق املغربي الذي تفوق القارية لصالح الفريق املغربي الذي تفوق 

ذهابًا بثنائية نظيفة.ذهابًا بثنائية نظيفة.
وقال موسى كاتيمبي رئيس نادي وقال موسى كاتيمبي رئيس نادي 

مازميبي، عبر بيان رسمي اول أمس، إنه مازميبي، عبر بيان رسمي اول أمس، إنه 
تقرر توجيه الشكر مليهايو كازميبي، الذي تقرر توجيه الشكر مليهايو كازميبي، الذي 
تولى تدريب الفريق يف أفريل تولى تدريب الفريق يف أفريل 20172017، ، 

ولكنه لم يحقق لقب دوري أبطال أفريقيا.ولكنه لم يحقق لقب دوري أبطال أفريقيا.
وأسند كاتيمبي مهمة إدارة الفريق وأسند كاتيمبي مهمة إدارة الفريق 
للمدير الرياضي درازين سيفتوفيتش للمدير الرياضي درازين سيفتوفيتش 

بشكل مؤقت، حلني التعاقد مع مدرب بشكل مؤقت، حلني التعاقد مع مدرب 
أوروبي لقيادة الفريق الكونغولي. وتأهل أوروبي لقيادة الفريق الكونغولي. وتأهل 
الرجاء ملواجهة الزمالك يف نصف نهائي الرجاء ملواجهة الزمالك يف نصف نهائي 

دوري أبطال أفريقيا.دوري أبطال أفريقيا.

َضِمَن الرجاء املغربي عبوره إلى نصف 
خسارته  رغم  إفريقيا  أبطال  دوري  نهائي 
اول   1-0 الكونغولي  مازميبي  مضيفه  ضد 
أمس  يف إياب ربع نهائي املسابقة ليستفيد 

من فوزه ذهابًا 2-0.
عرضًا  الرجاء  قّدم  لوبومباشي،  يف 
يف  سوى  شباكه  تهتز  ولم  مميزًا  دفاعيًا 
مناسبة وحيدة بهدف إسحاق تشيبانغو يف 

الدقيقة 50.
مجموع  يف  بتفوقه  تأهله  الرجاء  وأّمن 
منافسه  تغلب على  أن  بعد   2-1 املباراتني 
بالدار  اخلامس  محمد  مركب  يف  ذهابًا 

البيضاء بهدفني دون رد.
املرمى  حارس  أنقذ  لوبومباشي،  يف 
البيضاوي  الرجاء  فريقه  الزنيتي  الدولي 
من   69 الدقيقة  يف  جزاء  لركلة  بتصديه 
الفريق  يضغط  أن  منطقيا  املباراة. وكان 
أن  كابونغو  وكاد  البداية،  منذ  املضيف 
إال  األولى  الدقيقة  يف  التسجيل  يفتتح 
بإبعاد  التصديات  مسلسل  بدأ  الزنيتي  أن 

كرته.  
التقدم  مينح  رحيمي  سفيان  وكاد 

اإليفواري  باحلارس  انفرد  بعدما  للرجاء 
للكرة  تصدى  األخير  لكن  غبوهو  سيلفان 
انفرد العب  6،  كما  الدقيقة  يف  بجسده 
مازميبي السابق ومسجل الهدف األول ذهابا 
بن ماالنغو لكنه أهدر الفرصة بطريقة غريبة 

يف الدقيقة 11.
أنقذها  بعيد  من  كرة  موليكا  وسدد 
وأبقى   ،27 الدقيقة  يف  أيضًا  الزنيتي 
على  املميزة  فعله  بردة  نظيفة  شباكه  على 
من  األخيرة  الثواني  يف  موليكا  تسديدة 

الشوط األول.
الشوط  يف  الضغط  مازميبي  وواصل 
عندما  التسجيل  افتتاح  يف  وجنح  الثاني، 
مرر تريزور مبوتو كرة عرضية داخل املنطقة 
الشاب  من  بغفلة  تشيبانغو  فاستقبلها 
محمد زريدة وسددها يف شباك الزنيتي يف 

الدقيقة 50.
واندفع العبو مازميبي أكثر بعد الهدف 
وحصلوا  الرجاء،  دفاع  لدى  ارتباك  وسط 
اإلثيوبي  احلكم  احتسبها  جزاء  ركلة  على 
الزنيتي  من  خطأ  إثر  تيسيما  بامالك 
بنفسه  للركلة  انبرى  الذي  موليكا  على 

يف  بقدمه  أنقذها  املغربي  احلارس  أن  إال 
الدقيقة  69.

الرجاء  دفاع  معنويات  التصدي  ورفع 
الذي منع العبي مازميبي من الوصول إلى 

شباك الزنيتي مجددا، بل أن البديل أيوب 
للمضيف  القاضية  الضربة  يوجه  كاد  نناح 
عندما انفرد وسدد بقوة لكن احلارس غبوهو 

أبعد الكرة إلى ركنية يف الدقيقة  88.

النتائج::
ماميلودي صن داونز - األهلي المصري 1-1

مازيمبي -- الرجاء المغربي 1-0
النجم الساحلي -  الوداد المغربي 1-0

موناكو يواصل التخبط ويخسر أمام نيس
سليماني بديال وأوناس ممررًا حاسمًا
واصل نادي موناكو الذي ينشط يف صفوفه الدولي اجلزائري، إسالم سليماني، نزيف واصل نادي موناكو الذي ينشط يف صفوفه الدولي اجلزائري، إسالم سليماني، نزيف 
النقاط بخسارته أمام مضيفه نيس النقاط بخسارته أمام مضيفه نيس 2-21-1 اول أمس يف املرحلة الثامنة والعشرين من الدوري  اول أمس يف املرحلة الثامنة والعشرين من الدوري 

الفرنسي لكرة القدم.الفرنسي لكرة القدم.
وكان موناكو البادئ بالتسجيل عبر الدولي التونسي األصل وسام بن يدر يف الدقيقة وكان موناكو البادئ بالتسجيل عبر الدولي التونسي األصل وسام بن يدر يف الدقيقة 3232  
رافعا رصيده إلى رافعا رصيده إلى 1818 هدفا وحلق مبهاجم باريس سان جيرمان كيليان مبابي إلى صدارة الئحة  هدفا وحلق مبهاجم باريس سان جيرمان كيليان مبابي إلى صدارة الئحة 

الهدافني.الهدافني.
وأدرك نيس التعادل بواسطة الدولي الدمناركي كاسبر دولبرغ يف الدقيقة وأدرك نيس التعادل بواسطة الدولي الدمناركي كاسبر دولبرغ يف الدقيقة 5959، قبل أن ، قبل أن 

يسجل الالعب نفسه القادم الصيف املاضي من أياكس أمستردام الهولندي، هدف الفوز يف يسجل الالعب نفسه القادم الصيف املاضي من أياكس أمستردام الهولندي، هدف الفوز يف 
الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع رافعا رصيده إلى الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع رافعا رصيده إلى 1111 هدفا على الئحة الهدافني. هدفا على الئحة الهدافني.

وبصم سهرة اول أمس، النجم الدولي اجلزائري، أدم أوناس، على متريرة حاسمة رائعة مع وبصم سهرة اول أمس، النجم الدولي اجلزائري، أدم أوناس، على متريرة حاسمة رائعة مع 
فريقه  نيس يف مواجهة الضيف موناكو. اللقاء الذي يدخل حلساب اجلولة الفريقه  نيس يف مواجهة الضيف موناكو. اللقاء الذي يدخل حلساب اجلولة ال2828 من الدوري  من الدوري 

الفرنسي انتهى بفوز زمالء الغائب بداعي اإلصابة، يوسف عطال  بهدفني لهدف وحيد.الفرنسي انتهى بفوز زمالء الغائب بداعي اإلصابة، يوسف عطال  بهدفني لهدف وحيد.
العب »اخلضر« أوناس  منح التمريرة احلاسمة يف هدف التعادل الذي العب »اخلضر« أوناس  منح التمريرة احلاسمة يف هدف التعادل الذي 

سجله  دولبيرغ  لفريق نيس. وغادر أوناس  امليدان يف الدقيقة سجله  دولبيرغ  لفريق نيس. وغادر أوناس  امليدان يف الدقيقة 7777 تاركا مكانه ملواليدا، بينما  تاركا مكانه ملواليدا، بينما 
من جانب  موناكو شارك إسالم سليماني بديال لفابريغاس يف الدقيقة من جانب  موناكو شارك إسالم سليماني بديال لفابريغاس يف الدقيقة 7272..

وهي املباراة الثالثة على التوالي التي لم يذق فيها موناكو الفوز بعد تعادلني متتاليني، فأهدر وهي املباراة الثالثة على التوالي التي لم يذق فيها موناكو الفوز بعد تعادلني متتاليني، فأهدر 
فرصة االنفراد باملركز اخلامس وجتمد رصيده عند فرصة االنفراد باملركز اخلامس وجتمد رصيده عند 4040 نقطة وتراجع إلى املركز التاسع، فيما  نقطة وتراجع إلى املركز التاسع، فيما 

ارتقى نيس الى املركز السادس برصيد ارتقى نيس الى املركز السادس برصيد 4141 نقطة بفارق نقطة واحدة أمام ليون ومونبلييه اللذين  نقطة بفارق نقطة واحدة أمام ليون ومونبلييه اللذين 
يحالن ضيفني على ليل ورين األحد يف ختام املرحلة.يحالن ضيفني على ليل ورين األحد يف ختام املرحلة.

محمد هشام

بعد أن تغلب الريان على السد القطري، براهيمي:
»نحن نسير في الطريق الصحيح للظفر باللقب«

أبدى الدولي اجلزائري ياسني براهيمي، العب الريان القطري سعادته الكبيرة بالفوز على السد أبدى الدولي اجلزائري ياسني براهيمي، العب الريان القطري سعادته الكبيرة بالفوز على السد 0-01-1 أول امس، بدوري جنوم  أول امس، بدوري جنوم 
قطر، مشيرا إلى أن فريقه استحق الفوز وحصد النقاط الثالث عن جدارة.قطر، مشيرا إلى أن فريقه استحق الفوز وحصد النقاط الثالث عن جدارة.

وقال براهيمي يف تصريحات صحفية بعد نهاية املباراة »الريان قدم أداء مميزا أمام فريق قوي مثل السد، وأظهرنا شخصيتنا وقال براهيمي يف تصريحات صحفية بعد نهاية املباراة »الريان قدم أداء مميزا أمام فريق قوي مثل السد، وأظهرنا شخصيتنا 
خالل املباراة، وأعتبر األداء اجلماعي هو السر احلقيقي يف االنتصار«.خالل املباراة، وأعتبر األداء اجلماعي هو السر احلقيقي يف االنتصار«.

وأضاف: »نحن اآلن نسير يف طريق املناسبة على اللقب، ونتمنى أن نستمر يف املنافسة بكل قوة، خصوصا أن السد تعثر بعد وأضاف: »نحن اآلن نسير يف طريق املناسبة على اللقب، ونتمنى أن نستمر يف املنافسة بكل قوة، خصوصا أن السد تعثر بعد 
هذه اخلسارة، وعلينا أن نواصل العمل بكل قوة حتى نتمكن من الوصول إلى هدفنا يف النهاية«. وختم براهيمي »رغم الصعوبات، هذه اخلسارة، وعلينا أن نواصل العمل بكل قوة حتى نتمكن من الوصول إلى هدفنا يف النهاية«. وختم براهيمي »رغم الصعوبات، 

إال أن الريان أظهر صورة جيدة ونحن سعداء باالنتصار وإرضاء جماهيرنا«.إال أن الريان أظهر صورة جيدة ونحن سعداء باالنتصار وإرضاء جماهيرنا«.

فريقه  حكيمي  أشرف  املغربي  قاد 
بوروسيا  إلسقاط  دورمتوند  بوروسيا 
مونشنغالدباخ يف عقر داره بهدفني مقابل 
منافسات  إطار  يف  أمس،  اول  هدف، 

اجلولة الـ25 من الدوري األملاني.
طريق  عن  جاءا  دورمتوند  هدفا 
الدقيقتني  يف  وحكيمي،  هازارد  ثورغان 
8 و71، بينما أحرز الرس ستيندل هدف 

مونشنغالدباخ يف الدقيقة 50.
بهذا االنتصار، قفز دورمتوند للمركز 
تراجع  بينما   ،51 للنقطة  بوصوله  الثاني 
مونشنغالدباخ للمركز اخلامس بعد جتمد 

رصيديه عند 46 نقطة.
اجلزائري،  الدولي  النجم  وترك 
مواجهة  يف  بصمته  سبعيني،  بن  رامي 
ضد  مونشنغالدباخ،  بوروسيا  فريقه، 

جرت  التي  دورمتوند  الضيف  بوروسيا 
رامي بن سبعيني  اول أمس.حيث كاد 
هدف  يخطف  أن  أساسيا،  دخل  الذي 
التعادل ألصحاب األرض، بعدما تلقى 
متريرة بينية حريرية من جوناس هوفمان، 
مباشرة،  يسارية  بتسديدة  ليقابلها 

ارتطمت بالعارضة.
محمد هشام

ترك بصمته في المواجهة
بن سبعيني أساسيا في موقعة دورتموند ومونشنغالدباخ  
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تلقى الناخب الوطني، جمال بلماضي، ضربة 
الغرافة  نادي  امس،  أول  أعلن  أن  بعد  موجعة 
قديورة،  وخضع  عدالن  اجلزائري،  إصابة  الدولي 
الدولي اجلزائري، احملترف بفريق الغرافة القطري إلى 
الفحص الطبي،  أمس األحد، يف مستشفى الطب 
الرياضي وجراحة العظام »سبيتار«، من أجل حتديد 
مصيره بشأن اإلصابة التي يعاني منها، والتي لم يتم 
حسمها بشكل نهائي منذ اإلصابة التي تعرض لها 

يف اجلولة قبل املاضية يف مباراة فريقه أمام السيلية.
الصربي  واملدرب  الغرافة  إدارة  وتخشى 
إلى  وتؤدي  خطيرة  اإلصابة  تكون  أن  يوكانوفيتش 
وأن  السيما  املوسم،  نهاية  حتى  الفريق  عن  غيابه 
حالًيا،  العب  من  أكثر  غياب  من  يعاني  الفريق 
قاسم  األساسي  املرمى  وحارس  عمرو سراج  ومنهم 
حسن،  يوسف  االحتياطي  املرمى  وحارس  برهان، 
ومن ثم يلعب باحلارس الثالث يف املباريات األخيرة.

الوطني،  للمنتخب  كبيرة  قوة  قديورة  ويشكل 
املدرب  عليه  ويعتمد  امللعب  وسط  يف  وللغرافة 
سفيان  مواطنه  رفقة  الفريق،  قيادة  يف  بوكانوفيتش 

هنى أحد هدايف الفريق هذا املوسم.
اجلراحي  التدخل  إلى  قديورة  وفى حال حاجة 
لن  اخلسارة  فإن  املوسم،  نهاية  حتى  غيابه  وتأكد 
املنتخب  على  أيًضا  بل  فقط،  الغرافة  على  تكون 
التي  األساسية  العناصر  من  أنه  خاصة  الوطني، 
يتابع  والذي  بلماضي  جمال  املدرب  عليها  يعتمد 
الرئيسية  العناصر  من  كان  ألنه  نظًرا  قديورة،  حالة 
يف فوز محاربي الصحراء، بكأس األمم اإلفريقية التي 

أقيمت العام املاضي يف مصر.
اجلزائريني  الالعبني  أبرز  من  قديورة  ويعد 

سفيان  من  كل  رفقة  املوسم  هذا  القطري  بالدوري 
هنى يف الغرافة، وياسني براهيمي يف الريان، وبغداد 

بوجناح يف السد، ومحمد بن يطو يف الوكرة.
عن  غائبا  سيكون  قديورة  كبيرة  وبنسبة 
فاخلضر  إفريقيا،  لكأس  املؤهلة  التصفيات 
الشهر  نهاية  مباراتني  زميبابوي  يف  سيواجهون 
بعد  جديد،  مشكل  أمام  احلالي. وبات  بلماضي 
اإلصابة  عطال  بسبب  يوسف  األمين  املدافع  غياب 
حيث  شك.  محل  بلعمري  جمال  تواجد  وحتى 
العمري،  بن  اجلزائري،  الدولي  وضعية  تزال  ال 
منذ  املنافسة  عن  الغائب  وهو  املعالم،  واضحة  غير 
الساعة،  يتمكن  وحلد  اإلصابة. ولم  بسبب  فترة، 
من إستئناف التدريبات مع ناديه الشباب السعودي، 

مضيعا أربع مباريات على التوالي حلد األن.
ويثير هذا الوضع، حالة من القلق داخل صفوف 
الليوث، نظرا للفراغ الرهيب الذي تركه قلب األسد 
الفني  الطاقم  اخللفي. ويعيش  اخلط  صفوف  يف 
الوضع،  نفس  بلماضي،  جمال  بقيادة  للخضر، 
بإعتباره يتجه لفقدان واحد من أهم ركائزه األساسية 
خريج  عودة  اجلميع،  زميبابوي. ويأمل  مواجهة  قبل 
اللحاق  أمل  على  للواجهة سريعا،  النصرية  مدرسة 
نهاية   2021 الكان  تصفيات  يف  املزدوجة  باملواجهة 

الشهر اجلاري.
شيتة  أسامة  قّدم  العمري،  بن  عكس  وعلى 
العب إحتاد العاصمة، اول أمس، مباراة كبيرة أمام 
نادي بارادو مؤكدا تعافيه الكلي من اإلصابة اخلطيرة 
التي تعرض لها. وسيكون شيتة من دون شك أحد 
حلول بلماضي يف التربصات املقبلة للخضر، خاصة 
املناسبات  من  العديد  يف  أكد  الوطني  الناخب  وأن 

إعجابه بإمكانيات الالعب.
ويف سياق منفصل، وجهت اإلحتادية اإلفريقية 
لكرة القدم، »الكاف« مراسلة رسمية، إلحتاد الكرة 
يف زميبابوي، رافضة طلبه القاضي بإستقبال »اخلضر« 

نهاية الشهر مبدينة  »بوالوايو« احمللية.
بلده،  إحتادية  بأن  الزميبابوي،  اإلعالم  وأشار 
الصحراء،  محاربي  أمام  املباراة  حتويل  على  مجبرة 

منافس  املنتخب  ويبقى  إفريقيا.  جنوب  ألرض 
اإلفريقي  اإلحتاد  من  ملراسلتني  تلقيه  ورغم  الوطني، 
جتبرانه على اللعب خارج دياره، مقتنعا بإقامة املباراة 
يف زميبابوي. وفرضت هيئة أحمد أحمد غرامة مالية، 
على اإلحتاد الزميبابوي، بسبب تأخره يف ترسيم امللعب 

الذي يستقبل مباراة منتخبه أمام اجلزائر.
محمد هشام

قبل أسبوع من انطالق تربص »الخضر« تحسبا لمواجهة زيمبابوي

إصابة قديورة وعدم جاهزية بن العمري تخلط أوراق بلماضي

جلمعية  الفني  املدير  زاوي،  سمير  طالب 
الالعبني  رواتب  بتسديد  النادي  إدارة  الشلف، 
أندية  بني  البقاء  هدف  حتقيق  على  لتحفيزهم 

الصفوة.
كان زاوي، أعلن الثالثاء املاضي، استقالته 
من تدريب الفريق على خلفية اخلروج من مسابقة 
وهران  جمعية  أمام  اخلسارة  عقب  اجلزائر  كأس 
0-1، يف دور الثمن نهائي، قبل أن يتراجع حلني 

مقابلته املسؤولني.
ضيفه  أمام  الفريق  تعادل  بعد  زاوي  وقال 
يف  أمس،  اول   ،2-2 املتصدر  بلوزداد  شباب 
النادي  إدارة  »سألتقي  البطولة  من  الـ21  اجلولة 
الالعبني  رواتب  تسديد  ضرورة  منها  وسأطلب 
حتى يتحفزون من أجل حتقيق هدف البقاء الذي 
حددناه قبل بداية املوسم«. وأضاف »فريقنا شاب 

ويفتقد خلبرة دوري الدرجة األولى، من الصعب 
على أي مدرب حتفيز العبيه إذا لم يتلقوا رواتبهم 
اإلدارة  إقناع  أجنح يف  لم  إذا  أشهر، صراحة  منذ 
سأغادر«. وتابع  لالعبني  املالية  املشكلة  بحل 
»باإلضافة إلى املشكلة املالية، هناك بعض أشباه 
الرابطة  إلى  سقوطنا  يريدون  الذين  املشجعني 
الثانية، هم يفرضون ضغطا سلبيا على الالعبني 
يفقدهم الثقة ويؤثر على أدائهم«. وأكد زاوي »لو 
سددت اإلدارة مستحقات الالعبني، فإن جمعية 
الشلف سيضمن البقاء يف غضون اجلوالت األربع 

أو اخلمس املقبلة«.
يشار إلى أن جمعية الشلف يحتل املركز 12 
مناصفة  احملترفة،  األولى  الرابطة  ترتيب  بجدول 

مع شباب أهلي البرج ولهما 25 نقطة.

طالب من إدارة جمعية الشلف اإلسراع في تسديد المستحقات  
زاوي:بعض أشباه المشجعين يريدون 
سقوطنــا إلـى الرابطـة الثانيــة

ثمن الفوز المحقق على شباب قسنطينة.. يايا:

»سنفعــل المستحيــــل إلنقـاذ 
النصريــة مــن السقــــوط«

نصر حسني  نادي  قائد  يايا،  فوزي  أعرب 
الذي  بالفوز  الكبيرة  سعادته  عن  داي، 

حساب  على  أمس،  اول  فريق  حققه 
من   21 اجلولة  يف  قسنطينة،  شباب 

الرابطة االولى احملترفة.
طويال  »انتظرنا  يايا  وقال 
لنا  سيعيد  الذي  االنتصار  هذا 
من  وسيمكننا  بأنفسنا،  الثقة 
مبعنويات  املشوار  بقية  مواصلة 

املباريات  »يف  مرتفعة«. وأضاف 
لكن  جيًدا،  أداًء  قدمنا  السابقة 

دخلنا  اعتبارات،  لعدة  عنا  غاب  الفوز 
نتيجة  حتقيق  على  عزم  وكلنا  املواجهة 

إيجابية الستعادة آمالنا يف البقاء، وجنحنا يف حتقيق 
أننا  يعني  ال  قسنطينة  أمام شباب  »الفوز  ذلك«. وختم 
ضمنا البقاء ضمن حظيرة الكبار، لكنه سيكون انطالقتنا 

احلقيقية بكل تأكيد، ال نعلم ماذا سيحدث 
على  مصرون  لكننا  املستقبل،  يف 
من  النصرية  إلنقاذ  املستحيل  فعل 

السقوط«.
داي،  حسني  نصر  ووضع 
السلبية  نتائجه  لسلسلة  حدا 
إثر  احملترفة،  األولى  الرابطة  يف 
فوزه على ضيفه شباب قسنطينة 
 20 ملعب  على  أمس   ،1-0
مباريات  ضمن  بالعناصر،  أوت 

اجلولة الـ 21 من عمر املسابقة.
وقعه  الوحيد،  املباراة  هدف 
الدقيقة  يف  عزي،  الدين  عماد  الالعب 
45. ورفع نصر حسني داي رصيده بهذا الفوز، 
إلى النقطة 19 يف املركز 15، فيما توقف رصيد الشباب 

عند النقطة 31 يف املركز اخلامس.

ختام الجولة 21 للرابطة األولى المحترفة
شبـاب بلوزداد يعود بنقطة ثمينة من الشلف 

واتحاد العاصمـة يواصل سقوطــه الحر
سقط شباب بوزداد، رائد الرابطة احملترفة األولى، يف 
فخ التعادل اإليجابي أمام مضيفه أوملبي الشلف 2-2، 

أمس السبت، ضمن اجلولة 21 لرابطة األولى.
وكان أوملبي الشلف السباق يف فتح باب التسجيل، 
بواسطة، بن عمران يف الدقيقة 42، قبل أن يسجل أمير 
سعيود هدف التعادل لبلوزداد يف الدقيقة 60، ثم أضاف 
شمس الدين نساخ الهدف الثاني يف الدقيقة 63، قبل 
يف  الشلف  ألوملبي  النتيجة  هملة  بن  فوزي  يعدل  أن 

الدقيقة 70.
ورفع شباب بلوزداد، رصيده إلى 40 نقطة يف صدارة 
25 نقطة  إلى  الشلف رصيده  أوملبي  رفع  الترتيب، فيما 

يف املركز الـ11.
مع  وهران  مولودية  فريق  تعادل  أخرى،  مباراة  ويف 
عن  الساورة  شبيبة  وتقدم   ،1-1 الساورة  شبيبة  ضيفه 
يدرك  أن  قبل   ،48 الدقيقة  اجلليل سعد يف  عبد  طريق 

التعادل عن طريق زكرياء منصوري يف  أصحاب األرض 
الدقيقة 78. ورفع مولودية وهران رصيده إلى 30 نقطة يف 
املركز السادس، فيما رفع شبيبة الساورة رصيده إلى نفس 
السابع، مع تفوق  املولودية  املركز  النقاط يف  الرصيد من 

بفارق األهداف.
وفشل فريق إحتاد العاصمة يف حسم نتيجة الداربي 
العاصمي أمام فريق بارادو لصاحله يف املباراة التي إنتهت 

بنتيجة 1-1 مبلعب 5 جويلية األوملبي
طريق  عن  زواري  الالعب  اإلحتاد  هدف  وسجل 
النتيجة  يعدل  أن  قبل   ،82 الدقيقة  مباشرة يف  مخالفة 

الالعب بوزوك يف الدقيقة 90+4.
املركز  نقطة يف   26 إلى  العاصمة رصيده  احتاد  ورفع 
من  ذاته  الرصيد  إلى  رصيده  بارادو  رفع  فيما  العاشر، 

النقاط يف املركز التاسع.
محمد هشام

يعتبر من المواهب الشابة الصاعدة

وفـاق سطيف يمدد عقد بقرار 
لثالثــة مواســم ونصــف

أعلن نادي وفاق سطيف، اول أمس، متديد 
حتى  بقرار،  منصف  الشاب،  مهاجمه  عقد 
جوان 2023. وكان بقرار قد قضى نصف موسم 
دون  اجلزائر  مولودية  لنادي  انتقاله  بعد  أبيض، 
موافقة إدارة الوفاق، قبل أن يتمكن املدير العام 
تعاقده  ومتديد  بالعودة  إقناعه  من  حلفاية،  فهد 

مع الفريق.
عبر  مقتضبا،  بيانا  السطايفي  النادي  ونشر 
حسابه الرسمي على »فيسبوك«، أكد فيه بقاء 

جنمه الشاب لثالثة مواسم ونصف.
ويعتبر بقرار من أفضل املهاجمني الصاعدين 
املوسم  جنمه  سطع  حيث  سطيف،  وفاق  يف 
مهاراته  بفضل  النادي،  رديف  رفقة  املاضي 

الكبيرة وفعاليته العالية أمام املرمى.
الشاب،  الالعب  أن  إلى  اإلشارة  جتدر 
خالل  الوفاق،  رفقة  للمشاركة  متاحا  سيكون 

النادي يف  إدارة  بعد جناح  املوسم،  تبقى من  ما 
احلصول على رخصة استثنائية لتأهيله.

النتائــج:
نادي بارادو- إحتاد اجلزائر 1-1

مولودية وهران- شبيبة الساورة 1-1
جمعية الشلف- شباب بلوزداد 2-2

نصر حسني داي- شباب قسنطينة 1-0
جنم مقرة - جمعية عني مليلة 0-1
إحتاد بسكرة- وفاق سطيف 0-2

أهلي البرج  - مولودية اجلزائر 3-0
شبيبة القبائل- إحتاد بلعباس 2-0
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مورينيـو يوجه نقدا الذعا مورينيـو يوجه نقدا الذعا 
لصفقة تانغاي  ندومبلـيلصفقة تانغاي  ندومبلـي

وجه جوزيه مورينيو مدرب 
توتنهام هوتسبير انتقادات 

حادة لالعب الوسط تانغاي 
ندومبلي، بعد استبداله بني 

الشوطني خالل التعادل )1-1( 
مع بيرنلي يف البرمييرليغ، أول 

أمس.
ولم يترك الالعب املنضم 
هذا املوسم من ليون يف صفقة 
قياسية بلغت 54 مليون جنيه 

إسترليني، بصمة كبيرة يف 
أول 45 دقيقة مع السبيرز، 

حيث سيطر بيرنلي على وسط 
امللعب.

وخرج ندومبلي يف 
االستراحة، ضمن تغييرين 

للمدرب مورينيو، مع محاولة 
توتنهام تعويض التأخر 

بهدف. وجاءت مشاركة 
جيوفاني لوسيلسو ولوكاس مورا بدال من ندومبلي والعب الوسط أوليفر سكيب البالغ 
عمره 19 عاما، لتساعد على تطور األداء كثيرا ويخرج توتنهام بنقطة التعادل بعد ركلة 
جزاء من ديلي آلي. ويف الوقت الذي أشاد فيه مورينيو بأداء توتنهام عقب االستراحة 

فإنه وجه انتقادات لالعب ندومبلي.
وقال املدرب البرتغالي »يف الشوط األول لم نكن منلك خط وسط. بكل تأكيد 

ال أحتدث عن سكيب ألنه شاب عمره 19 عاما وخاض ساعتني من اللعب يف األيام 
األخيرة، أنا ال أنتقده على اإلطالق«.

وواصل »لكني لن أتهرب ويجب أن أقول إنه )ندومبلي( كان ميلك الوقت الكايف 
للوصول إلى مستوى مختلف«.

وأردف املدرب البرتغالي »أعلم أن الدوري اإلجنليزي صعب وبعض الالعبني 
يحتاجون إلى فترة أطول للتأقلم يف بطولة مختلفة، لكن العبا بإمكاناته يجب أن يقدم 

إلينا أكثر مما يفعل خاصة عند النظر إلى ما قدمه لوكاس ولوسيلسو وبعض الالعبني 
اآلخرين. كنت أنتظر منه املزيد يف الشوط األول«. وأكد مورينيو أن الالعب البالغ 

عمره 23 عاما سيواجه صعوبات للعودة إلى التشكيلة األساسية.
وزاد »يعاني الكثير من الالعبني الرائعني يف مواسمهم األولى يف دولة جديدة 
ألسباب مختلفة، هناك أمثلة عديدة على ذلك. إنه العب صاحب موهبة رائعة. 

عليه أن يعرف أنه يجب أن يتحسن كثيرا ويعرف أني ال أستطيع أن أمنحه الكثير من 
الفرص للعب ألن الفريق أكثر أهمية«.

قبل أيام قليلة من مواجهة بوروسيا دورتموند

نيمــار يستفــز جماهيــر باريــس بواقعــة جديــــدة
لغضب  إثارته  جيرمان،  سان  باريس  جنم  جونيور  نيمار  واصل 
دورمتوند  بوروسيا  مواجهة  قليلة من  أيام  قبل  الفرنسي،  فريقه  جماهير 

يف إياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.
ونقلت صحيفة لو باريزيان احتفال ماركوس راشفورد عبر حسابه 
الذي  جزاء،  ركلة  من  لهدفه  األولى  السنوية  بالذكرى  إنستغرام  على 
ملعب حديقة  1-3 يف  إس جي  بي  على  الفوز  يونايتد  مانشستر  منح 

األمراء العام املاضي.
وكتب راشفورد على الصورة »يا لها من ليلة رائعة«، متذكرا ليلة 6 
مارس 2019، عندما جنح املانيو يف تعويض خسارته ذهابا بهدفني دون 

رد على ملعب أولد ترافورد.

إال أن نيمار لم يفوت الفرصة بالرد على املهاجم اإلجنليزي بقوله 
»يا لها من ليلة سخيفة« مع تعبيرات تبكي من كثرة الضحك.

وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى أن جماهير باريس سان جيرمان 
يهتم  ال  أنه  إلى  ويشير  يليق،  وال  مستفزا،  تصرفا  نيمار  رد  اعتبرت 
مبشاعر اجلماهير، بل كتب أحد املغردين ردا على مشجع إجنليزي »قد 
أن  باريزيان  لو  ال«. ولفتت  نحن  إمنا  لكم،  مضحكا  نيمار  رد  يكون 
نيمار سبق له استفزاز جماهير سان جيرمان بتصريحه أكثر من مرة أن 
مساهمته يف فوز برشلونة على بي إس جي 1-6 يف دوري األبطال، يعد 

من أهم ذكريات مسيرته مع كرة القدم.
القسم الرياضي

رفض يورغن كلوب مدرب ليفربول الدخول 
بيل  السابق  النادي  أسطورة  مع  مقارنة  يف 
1-2 على بورمنوث، واقترب  شانكلي بعدما فاز 
خطوة جديدة من حصد لقب الدوري اإلجنليزي 

املمتاز لكرة القدم ألول مرة يف 30 عاما.
هديف  ماني  وساديو  محمد صالح  وسجل 
بهدف سجله  التأخر  من  ليفربول  ليتعافى  الفوز 
22 على أرضه على  كالوم ويلسون ويحقق فوزه 
فريق  رقم  ويحطم  األضواء،  دوري  يف  التوالي 

املدرب شانكلي يف 1972.
حصد  إلى  ليفربول  قاد  الذي  كلوب  وقال 
»لن  املاضي  املوسم  أوروبا  أبطال  دوري  لقب 

أدخل يف مقارنة أبدا مع هذا الرجل«.
حققنا  أننا  أعتقد  كنت  »عظيم.  وتابع: 
املباراة  قبل  الرقم  نفكر يف  لم   .22 أو   23 الفوز 
لبعض  األمر  يف  التفكير  ميكن  بعدها  لكن 
الدقائق«. وزاد: »هذا لطيف. هذا لطيف حقا. 

واستثنائي وليس شيئا عاديا«.
يف  مباريات  أربع  يف  هزائم  ثالث  وبعد 
طريق  إلى  العودة  املهم  من  كان  املسابقات  كل 
الذي  كلوب  للمدرب  بالنسبة  االنتصارات 
ويلسون  هدف  احتساب  من  غضبا  استشاط 
بعدما دفع جو جوميز مدافع ليفربول خالل بناء 

هجمة الهدف األول.
وقال كلوب إن طريقة تعايف ليفربول أظهرت 
املدرب  الفريق. وأضاف  وعقلية  شخصية 
األملاني »كان يجب أن نقاتل بقوة. لسنا عباقرة 

لكن ال يزال بوسعنا القتال حتى نهاية املوسم ثم 
سنرى ما سنحققه«.

واستعاد ليفربول فارق 25 نقطة يف صدارة 
الدوري وهو ما يعني احلاجة إلى ثالثة انتصارات 
باللقب. وسينصب  التتويج  لضمان  إضافية 
مدريد  أتلتيكو  مواجهة  على  اآلن  كلوب  تركيز 
لدوري  الستة عشر  دور  إياب  املقبل يف  األربعاء 

األبطال حيث خسر 0-1 ذهابا.
وقال كلوب: »نحتاج إلى ثالثة انتصارات؟ 
ال ال.. تركيزنا على مباراة أتلتيكو بنسبة 100 
بكل  نعرف.  كما  صعبة  مواجهة  هذه  باملائة. 
أن  ويحاول  هنا  إلى  املنافس  يأتي  لن  تأكيد 

يخوض مباراة ودية«.
مباراة  سيحدث.  العكس  »بل  وأضاف 
يعود  رمبا  باملائة.   100 بنسبة  ستساعدنا  اليوم 
ما  وسنرى  التشكيلة  إلى  العبني  أو  العب 
سيحدث. وبعد ذلك وبتشكيلة جيدة يف أنفيلد 

سنحاول تغيير األمور«.
ميلك  هندرسون  غوردان  أن  كلوب  وأكد 
أتلتيكو بعدما أصيب  أمام  للعب  فرصة كبيرة 
اخللفية  الفخذ  عضالت  يف  الوسط  العب 
ليفربول  أداء  وانخفض  الذهاب  مباراة  يف 
بوضوح يف غيابه. وقال »هندرسون كان خارج 
موقفه  احلالي  الوقت  يف  أعرف  وال  التشكيلة 
لكن أعتقد أنه سيتدرب غدا. إذا كانت حالته 
جيدة سأكون مطالبا باتخاذ قرار بشأنه. بكل 

تأكيد سيكون من الرائع عودته«.

كلـوب: أرفض مقارنتي  بشانكلي وأتلتيكو 
لــن يخــوض وديــة فــي أنفيلـــد

طالب داميانو توماسي رئيس رابطة العبي كرة القدم يف إيطاليا بإيقاف 
النشاط الكروي يف البالد وسط تكهنات إعالمية بحظر الدخول واخلروج من 

منطقة لومبارديا بشكل تام وسط محاوالت الحتواء انتشار فيروس كورونا.
الرياضية بدون جماهير  وقررت احلكومة اإليطالية إقامة جميع األنشطة 
حتى الثالث من أفريل يف محاولة الحتواء انتشار الفيروس الذي تسبب يف وفاة 

نحو 200 شخص يف البالد.
من  الناس  متنع  والتي  املشددة  اإلجراءات  من  املزيد  اتخاذ  املتوقع  ومن 
ماليني  عشرة  حوالي  سكانها  تعداد  يبلغ  التي  لومبارديا،  دخول  أو  مغادرة 

نسمة، إلى جانب عدة أماكن أخرى.
ورد داميانو توماسي على ما يتردد وكتب على تويتر »دعونا نوقف الدوري! 

هل نريد شيئا آخر؟ أوقفوا كرة القدم«.
وقال  سابق  وقت  يف  الالعبني  رابطة  موقع  على  بيانا  توماسي  وأصدر 
»هناك خطورة على الالعبني ويجب اتخاذ كل اإلجراءات االحترازية من أجل 
سالمتهم. داخل امللعب ال ميكن الوقوف على ُبعد متر واحد«. وأضاف »لكن 
كل إجراء يجب اتخاذه لضمان سالمة كل املوجودين يف امللعب ويتضمن ذلك 

أفراد اجلهاز الفني واألشخاص لتخفيض املخاطر«.
االحتاد  رئيس  جرافينا  غابرييلي  رفض  السبت  يوم  من  سابق  وقت  ويف 
أي العب  أصيب  لو  األولى  الدرجة  دوري  توقف  احتمال  استبعاد  اإليطالي 

بفيروس كورونا.

رئيــس رابطـة الالعبيــن فـــي إيطاليـا رئيــس رابطـة الالعبيــن فـــي إيطاليـا 
يطالــب بإيقــاف النشــاط الكــروييطالــب بإيقــاف النشــاط الكــروي

هدف تيفيز يهدي بوكا جونيورز لقب الدوري األرجنتيني
أحرز كارلوس تيفيز هدفًا بتسديدة رائعة ليهدي بوكا جونيورز لقب الدوري األرجنتيني لكرة القدم السبت 

حيث تفوق 0-1 على خيمناسيا البالتا وانتزع لقب املسابقة يف اجلولة األخيرة للموسم.
 وكان ريفر باليت متقدمًا على غرميه بوكا جونيورز بفارق نقطة واحدة قبل انطالق اجلولة األخيرة وكان 
سيضمن إحراز اللقب إذا خرج باالنتصار لكنه تعادل 1-1 خارج أرضه مع أتليتيكو توكومان. ويف التوقيت ذاته 
كان بوكا يحتاج إلى الفوز على أرضه أمام خيمناسيا وينتظر تعثر ريفر. وخرج بوكا باالنتصار املطلوب بالفعل 

ليجتاز غرميه بفضل تسديدة هائلة من تيفيز من 20 مترا قبل 18 دقيقة من النهاية.
املسابقة منذ  لقبه األول يف  ريفر من إحراز  أربع سنوات وحرم  الثالثة يف  للمرة  الدوري  بلقب  بوكا  وتّوج 

.2014
وثأر بوكا للهزمية أمام ريفر يف نهائي كوبا ليبرتادوريس 2018 وكذلك يف الدور قبل النهائي للمسابقة القارية 
العام املاضي. ومتثل النتيجة ضربة للمدرب مارسيلو غاياردو الذي كان ميّني نفسه بحصد لقب الدوري ألول مرة 
حيث توج العب وسط ريفر السابق بأغلب األلقاب املمكنة يف مسيرته الرائعة كمدرب لكن ينقصه هذا اللقب. 

 مارسيـال وأوباميانـــغ 
على الئحة طلبات كونتي

كشفت تقارير صحفية إيطالية، اول امس، عن البدالء احملتملني لألرجنتيني الوتارو 
مارتينيز يف إنتر ميالن، خالل املوسم املقبل. وارتبط اسم الوتارو بالرحيل عن إنتر ميالن 
واالنضمام إلى برشلونة يف الصيف املقبل، حيث ميلك شرًطا جزائًيا يف عقده بقيمة 111 

مليون يورو.
وبحسب صحيفة "توتو سبورت" اإليطالية، فإن إنتر بدأ بالفعل يف وضع اخليارات 

البديلة التي ميكنها تعويض رحيل الوتارو. وأشارت إلى أن الغابوني بيير إميريك أوباميانغ، 
مهاجم آرسنال، هو اخليار األول بالنسبة ألنطونيو كونتي، مدرب إنتر، لقيادة هجوم 

النيراتزوري بجوار روميلو لوكاكو.
ويرتبط أوباميانغ بعقد مع آرسنال حتى نهاية املوسم املقبل، ولم يجدد عقده حتى 
اآلن، األمر الذي قد ُيجبر آرسنال على بيعه يف الصيف، حتى ال يرحل مجاًنا بنهاية 

املوسم اجلديد. ووضع إنتر خياًرا بدياًل حال فشل صفقة أوباميانغ، وهو الدولي الفرنسي 
أنطوني مارسيال، مهاجم مانشستر يونايتد.
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أخبار العالم

كورونا 
الفيروس يواصل انتشاره عالميا ويقتل أكثر من 3500 شخص

بني  سياسي  إلى توتر  اليونانية  التركية  احلدود  طريف  بني  التوتر  امتد 
البلدين، حيث حملت اليونان تركيا مسؤولية انهيار االتفاق املبرم مع االحتاد 
األوروبي ملنع وصول املهاجرين، بينما نشرت أنقرة تسجيال إلطالق الشرطة 

اليونانية الرصاص عليهم، وهو ما نفته أثينا.
ووصف رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، خالل لقاء مع 
شبكة سي أن أن األميركية، االتفاق املبرم بني االحتاد األوروبي وتركيا قبل 
رجب  التركي  الرئيس  محمال  بامليت،  املهاجرين  تدفق  لكبح  سنوات  أربع 
ذلك  اليوناني  الوزراء  رئيس  وعزا  االتفاق.  انهيار  مسؤولية  أردوغان  طيب 
البلدين، من  أثارتها على احلدود بني  تركيا  إن  قال  التي  احلالية  األزمة  إلى 
ورأى  أوروبا.  إلى  والتوجه  املغادرة  على  ومساعدتهم  الالجئني  حث  خالل 
ميتسوتاكيس أن تركيا ملزمة مبنع األشخاص من الوصول إلى اخلط الساحلي، 

وباحتواء املهربني ومنع العبور غير القانوني إلى بالده.

إطالق نار
املراقبة  كاميرات  فيديو من  السبت  التركية  الرئاسة  نشرت  املقابل،  يف 
على احلدود مع اليونان، يظهر فيه جندي يوناني يطلق النار بشكل مباشر على 
الجئني حاولوا اجتياز السياج الفاصل قرب معبر بازاركولي. وقال إسماعيل 
األوروبية  احلضارة  »نرى  تويتر  على  التركي  الداخلية  وزير  نائب  تشاتقلي 
على حدودنا مع اليونان«. وسبق أن ُقتل ثالثة الجئني بنيران حرس احلدود 

اليوناني أثناء محاولتهم الوصول إلى اجلانب اليوناني من احلدود.

ويف تعليق على الفيديو، قال مسؤول حكومي يوناني لرويترز إن القوات 
إطالق  أمس  وشهد  حية.   ذخيرة  وليس  صوت  طلقات  تستخدم  اليونانية 
قوات األمن اليونانية قنابل الغاز املسيل للدموع، مما أدى إلى حاالت اختناق 
يف  اللجوء  طالبي  من  العديد  عولج  حيث  األطفال،  بعض  طالت  وإغماء 

مخيمات ميدانية باملنطقة.

احتراق مخيم
من جهة أخرى، اندلع حريق يف مخيم »وان هابي فاميلي« لالجئني يف 
جزيرة ليسبوس اليونانية أمس، بعد أعمال عنف شهدتها ليسبوس يف نهاية 
األسبوع استهدفت صحفيني ومنظمات رعاية. وقال مسؤول يف املخيم لوكالة 
الصحافة الفرنسية إن »مبنى املدرسة أصيب بأضرار كبيرة، ال ميكننا إعطاء 

مزيد من التفاصيل يف الوقت الراهن«.
ويف األسبوع املاضي وصل إلى ليسبوس وأربع جزر يونانية أخرى يف بحر 
إيجه أكثر من 1700 مهاجر قادمني من تركيا، مما دفع العشرات من سكان 
هذه اجلزر إلى االحتجاج وقطع للطرق واالعتداء على سيارات تقل أعضاء يف 
منظمات غير حكومية وعلى صحفيني. وازداد التوتر مع توجه نشطاء ميينيني 
متطرفني من مختلف الدول األوروبية إلى ليسبوس واحلدود اليونانية التركية 
للتعبير عن رفضهم دخول املهاجرين إلى أوروبا، يف حني تظاهر مناهضون لهم 

يف ليسبوس وأثينا عدة مرات يف األيام املاضية دعما لالجئني.
وكاالت 

من  أكثر  مبقتل  متسببا  العالم،  أنحاء  انتشاره يف  املستجد  كورونا  فيروس  يواصل 
وإغالق  احلجر  إجراءات  من  املزيد  التخاذ  العالم  يدفع حكومات  ما  3587 شخصا، 
 105 قرابة  بالفيروس  أصيب  اآلن،  وحتى  اجلوية.  والرحالت  الدراسة  وتعليق  املنافذ 
آالف شخص يف 100 دولة وإقليم حول العالم. وأدى هذا االنتشار إلى تعليق العمرة 
ورحالت جوية وتأجيل أو إلغاء فعاليات رياضية وسياسية واقتصادية يف عدة بلدان، 
كما بات نحو 300 مليون تلميذ عبر العالم محرومني من الذهاب إلى املدارس ألسابيع.

 وفيما يلي آخر التطورات العاملية بشأن انتشار كورونا وإجراءات مكافحته:

الصين
السلطات  أعلنت  عامليا،  املرض  انتشار  بؤرة  يعد  الذي  اآلسيوي  البلد  هذا  يف 
ارتفاع عدد الوفيات نتيجة اإلصابة بفيروس كورونا إلى 3099 بعد تسجيل 27 حالة 
أشخاص  أربعة  أمس  وُقتل  إصابة جديدة.   44 تشخيص  مّت  كما  اليوم،  وفاة جديدة 
املصابني  لعزل  ُيستخدم منشأة  فوجيان كان  مقاطعة  فندق يف  انهار  بعدما  األقل  على 
حالة  يف  جرحى  بينهم خمسة  األنقاض،  من حتت   42 إخراج  مت  حيث  بالفيروس، 

خطيرة.

ماليزيا
البالد، وذلك  إلى  السياحية  اليوم األحد دخول جميع السفن  حظرت السلطات 

بعد تأكد ارتفاع عدد اإلصابات إلى 93 شخصا.

اليابان
السفينة  من  شخصا   696 بينهم  من   ،1159 إلى  اإلصابة  حاالت  عدد  ارتفاع 

السياحية »دياموند برينسيس« التي ترسو يف ميناء يوكوهاما بالقرب من طوكيو.

كوريا الجنوبية
ليصل  السبت،  مساء  متأخرة  ساعة  حتى  إصابة جديدة  حالة   93 اكتشاف   مت 

مجمل عدد احلاالت إلى 7134.
وفرضت السلطات حجرا صحيا على قاطني عمارة سكنية تضم 142 شخصا، إثر 
تسجيل 46 إصابة بني سكان العمارة التي تقع يف مدينة دايغو جنوب شرقي البالد. 
وتدرس احلكومة خطة إلرسال طائرة إلجالء 220 من رعاياها من إيران هذا األسبوع.

إيران
قالت السلطات يف هذا البلد الذي يعد -إضافة إلى كوريا اجلنوبية وإيطاليا- من 
أكثر البلدان تأثرا بالفيروس بعد الصني، إنه مت تسجيل 194 وفاة 145. كما سجلت 
1076 إصابة جديدة باملرض خالل الساعات 24 املاضية، ليصل إجمالي عدد املصابني 

إلى 5823.

إيطاليا
أعلنت السلطات فرض حجر صحي على كامل إقليم لومبارديا الذي يضم مدينة 
وفرضت  البالد.  أخرى شمالي  أقاليم  وعشرة  للبالد-  االقتصادية  -العاصمة  ميالنو 
انتهاء مدة  السلطات قيودا صارمة على الدخول إلى هذه األقاليم واخلروج منها حتى 
إعالم  وسائل  أوردته  للحكومة  قرار  مشروع  وفق  املقبل،  أبريل/نيسان   3 يوم  احلجر 
إيطالية.  وقد تسارعت وتيرة العدوى يف هذا البلد األوروبي، حيث قالت هيئة احلماية 
املدنية اإليطالية إنها سجلت أكثر من 1200 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع مجموع 
اإلصابات يف البالد إلى 5883 حالة، بينما تويف 36 شخصا ليصل مجموع الوفيات 

إلى 233 حالة.

السعودية
طلبت وزارة الصحة السعودية من القادمني من مصر ولبنان وإيطاليا وكوريا اجلنوبية 

ا ملدة أسبوعني من تاريخ عودتهم. عزل أنفسهم منزلّيً
وقالت الوزارة أمس السبت إنها سجلت حالتني جديدتني »ملواطنة قادمة من إيران 
عبر البحرين، واحلالة األخرى ملواطنة قادمة من النجف بالعراق عبر اإلمارات.. وبذلك 

تصل جميع احلاالت املؤكدة إلى سبع حاالت«.
باستثناء  والبحرين  والكويت  اإلمارات  مع  البرية  حدودها  السعودية  وأغلقت 
الشاحنات التجارية، كما قصرت رحالت الطيران القادمة من تلك الدول على ثالثة 

من مطاراتها.
كما قررت وزارة التعليم تعليق الدراسة مؤقتا يف جميع املدارس ومؤسسات التعليم 

اجلامعي مبحافظة القطيف شرقي اململكة ملدة أسبوعني اعتبارا من األحد.

اإلمارات
قالت وزارة الصحة اإلماراتية أمس السبت إن مجموع املصابني لديها ارتفع من 30 
إلى 45. وناشدت السلطات املواطنني واملقيمني أال يسافروا إلى اخلارج، وقررت إغالق 

جميع املدارس ملدة شهر اعتبارا من األحد.

البحرين
عزل  إلى  ولبنان  ومصر  اجلنوبية  وكوريا  إيطاليا  من  القادمني  كل  البحرين  دعت 

أنفسهم ملدة أسبوعني.

الكويت
مصابة  جديدة  حاالت  ثالث  اكتشاف  السبت  الكويتية  الصحة  وزارة  أعلنت 

بالفيروس، ليرتفع العدد اإلجمالي لإلصابات يف الكويت إلى 61.
احلجر  بتطبيق  االلتزام  -بينها مصر-  دول  من سبع  القادمني  الوزارة  طالبت  كما 

الصحي ملدة أسبوعني.
وقررت السلطات إجالء املواطنني الكويتيني من مصر، كما أعلن مجلس الوزراء 
القادمة من مصر وست دول  الطيران  الكويتي -يف وقت سابق- وقف جميع رحالت 

أخرى واملغادرة إليها ملدة أسبوع.
وكاالت 

أزمة المهاجرين 

تركيا تتهم الشرطة اليونانية بإطالق 
الرصـــاص وأثينــا تنفـــي

اليمن

المبعـوث األممـي يدعـو 
إلبعـاد مأرب عن النزاع

شدد املبعوث األممي إلى اليمن 
مارتن غريفيث، األحد، على ضرورة 
خفض التصعيد، وإبقاء مدينة مأرب 

)شرق( بعيدة عن النزاع.
وأوضح غريفيث، يف بيان، أنه 
اختتم زيارته ملدينة مأرب، بعد لقائه 
ممثلي السلطات احمللية، وقادة القبائل 
واملجتمع املدني، وبعض النازحني 
اليمنيني داخلًيا. وقال "جئت إلى 

هنا اليوم لالستماع إلى أهل مأرب، 
وهمومهم ولضمان أن يسمعهم العالم 

معي".
وشدد املبعوث األممي، على ضرورة 
"إبقاء مأرب مبعزل عن النزاع، وضمان 

استمرارها مالًذا لليمنيني ومواصلة 
طريقها نحو التنمية واالزدهار". وتابع 
"استقبلت مأرب مئات اآلالف من 

النازحني منذ بداية النزاع، ويف األسبوع 
املاضي، وصل ما يزيد على ألف أسرة 

إلى هنا هرًبا من القتال يف محافظة 
اجلوف املجاورة".

وأردف غريفيث، أن "الطريقة 
الوحيدة إلنقاذ اليمن من االنزالق مجدًدا إلى صراع واسع النطاق ومأساة إنسانية جديدة هي العودة 

إلى الهدوء من خالل عملية خفص تصعيد شاملة وجامعة وخاضعة للمساءلة". واختتم قائال: "حان 
الوقت لذلك، سأعمل مع األطراف جلعل هذا حقيقة واقعة، اليمن ال يستطيع االنتظار". والسبت، 

وصل غريفيث، إلى مدينة مأرب، قادما من العاصمة السعودية الرياض، التي عقد فيها اجلمعة، لقاء 
مع رئيس احلكومة اليمنية معني عبدامللك، تناول تطورات الوضع يف البالد، وأهمية وقف التصعيد 

العسكري.
يأتي حترك املبعوث األممي بعد أسبوع من سيطرة مليشيات احلوثي على مدينة احلزم، عاصمة 
محافظة اجلوف، ما أدى إلى نزوح آالف اأُلسر إلى محافظة مأرب املجاورة. كما يأتي ذلك وسط 

حديث اجليش اليمني عن عزمه إعادة السيطرة على احلزم، وطرد احلوثيني من كامل احملافظة.
وجاءت سيطرة احلوثيني على احلزم، بعد أسابيع من سيطرتهم على مساحات واسعة من مديرية 

نهم اجلبلية، التي توصف بأنها البوابة الشرقية للعاصمة صنعاء. وبالسيطرة على معظم احملافظة 
ومديرياتها، تصبح اجلوف ثالث محافظة مينية مالصقة للسعودية تسيطر عليها قوات احلوثي بعد 

محافظتي صعدة وحجة.
ق.د
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تكنولوجيا

ابتســـام  بوكتيـــر
ملساعدتك يف هذه العملية، قمنا بإنشاء طريقة مفيدة 
لتوجيهك الستعادة حساب إنستغرام املعطل أو املخترق أو 
احملذوف حسب وضعك، وقد يستغرق استرداد احلساب 

بضعة أيام أو بضعة أسابيع.

لماذا تم تعطيل حسابي في إنستغرام؟
يتم  حيث  حسابك،  لتعطيل  عديدة  أسباب  يوجد 
رسالة  ظهور  طريق  عن  حسابك  تعطيل  مت  أنه  إعالمك 

تخبرك بذلك عندما حتاول الدخول للحساب.
تعطيل  سبب  حول  دقيقة  إرشادات  املنصة  تقدم  ال 
إرشادات  انتهاك  عن  ينتج  إنه  تقول  لكنها  احلسابات، 
أشياء  فإن  عام  وبشكل  االستخدام،  شروط  أو  املجتمع 
والُعري  الكراهية  وخطاب  القانونية  غير  األنشطة  مثل 
احلساب،  تعطيل  يف  األساس  هي  الرسومي  والعنف 
أن  املخالفات  يكررون  الذين  املستخدمون  يجد  قد  كما 

حساباتهم محذوفة نهائًيا دون اللجوء إلى تعطيلها.
كيفية استعادة حساب إنستغرام معطل:

ما  أول  فإن  احلساب،  تعطيل  رسالة  تتلقى  عندما 
يطالبك به التطبيق هو معرفة املزيد، حيث سيرشدك هذا 
بشكل أو بآخر خالل العملية الستعادة حسابك املعطل، 
ولكن ضع يف اعتبارك أنه الستعادة حسابك يجب عليك 

اجتياز عملية االستئناف.
االتصال  صفحة  يف  الطعون  تقدمي  ميكنك  كما 
والنقر  املطلوبة  احلقول  ملء  سوى  عليك  وما  الرسمية، 
فوق )إرسال( ملراجعة قضيتك، ولكن جتنب االعتذار ألن 
هذا يعني أنك كنت مخطًئا، كما قد ُيطلب منك إرسال 

صورة شخصية للتحقق يف مرحلة ما من العملية.
ميكنك تكرار عملية االستئناف بقدر ما تريد حتى 
حتصل على وسيط أكثر تساهاًل، وعلى افتراض أنك لم 
األمر  يستغرق  فلن  قصد  عن  رئيسية  قواعد  أي  تنتهك 

أكثر من بضعة أيام للحصول على رد.
كيفية إعادة تنشيط حساب إنستغرام:

إلغاء  خيار  سنوات  بضع  قبل  إنستغرام  أضافت 
تنشيط حسابك مؤقًتا عندما حتتاج إلى أخذ استراحة 
من املنصة، وال ميكن إجراء هذه العملية إال عبر متصفح 
أو حاسب محمول )وليس التطبيق(، ولكنه سيزيل كل 

محتواك ويبدو أنه قد مت حذف حسابك بالكامل.
ومع ذلك من السهل جًدا استعادة حسابك املعطل 
يف املنصة، فما عليك سوى تسجيل الدخول مرة أخرى 
تلقائًيا،  حسابك  تنشيط  وسيتم  جهاز  أي  باستخدام 
وبناًء على املدة التي قضيتها بعيًدا قد حتتاج إلى املوافقة 

على أي شروط وأحكام جديدة سارية منذ مغادرتك.

كيفية استعادة الحساب المخترق:
للمتسللني،  متكرر  هدف  إنستغرام  حسابات  تعتبر 
يحاولون  أو  خاصة  حسابات  إلى  للوصول  يسعون  حيث 
سرقة  إلى  يهدفون  أو  بك  اخلاص  املستخدم  اسم  بيع 

بياناتك الشخصية إلجراءات شنيعة أخرى.
فإذا كنت تشك يف اختراق حسابك فيجب عليك 
اتخاذ اإلجراءات يف أقرب وقت ممكن، وكلما طالت فترة 
اختراق املتسللني إلى حسابك زاد الضرر الذي ميكن أن 

يحدثوه خلصوصيتك وسمعتك عبر اإلنترنت.
بريد  رسالة  من  التحقق  هو  فعله  عليك  ما  أول 
البريد  تغيير  مت  أنه  تفيد  والتي  إنستغرام  من  إلكتروني 
طريقة  أسهل  هي  وهذه  بحسابك،  املرتبط  اإللكتروني 
من  متكنت  إذا  ولكن  حلسابك،  املتسللني  على  للسيطرة 
اإلجراء  عكس  فيمكنك  اإللكتروني  البريد  على  العثور 

على الفور.
أما إذا لم تتمكن من العثور على البريد اإللكتروني، 
األوان،  فوات  قبل  إلصالحه  آخر  واحد  خيار  فهناك 

حيث ميكنك طلب رابط تسجيل الدخول ليتم إرساله إلى 
مت  الذي  اإللكتروني  البريد  عنوان  من  بداًل  هاتفك  رقم 

إضافته من قبل املتسللني.
فيجب  حسابك،  إلى  الوصول  يعيد  هذا  كان  إذا 
عليك على الفور تغيير كلمة املرور وإلغاء الوصول املمنوح 
ألي تطبيقات تابعة جلهات خارجية، وقد جتد أيًضا أنك 
تتابع اآلن بعض احلسابات اجلديدة لكن ال تقلق بشأن 

ذلك إال بعد تأمني حسابك.
عندما يفشل كل ذلك ال يزال بإمكانك اإلبالغ عن 
خالل  من  وذلك  الوصول،  الستعادة  املخترق  احلساب 

اتباع اخلطوات التالية:
• يف شاشة تسجيل الدخول، انقر فوق احلصول على 
مساعدة يف تسجيل الدخول على نظام أندرويد، أو هل 

.iOS نسيت كلمة املرور على نظام
• إذا كنت من مستخدمي أندرويد فقم بإدخال اسم 
ثم  الهاتف  رقم  أو  اإللكتروني  البريد  عنوان  أو  املستخدم 

انقر فوق )التالي(.

• اآلن انقر فوق )هل تريد املزيد من املساعدة؟( واتبع 
التعليمات التي تظهر على الشاشة.

صورة  إرسال  إلى  ستحتاج  العملية  هذه  من  كجزء 
لنفسك حتمل رمز احلماية للتحقق من هويتك، ولتقليل 
املصادقة  تشغيل  من  تأكد  أخرى  مرة  االختراق  فرصة 

الثنائية يف أقرب وقت ممكن.
هل ميكن استعادة احلساب احملذوف؟

إذا قمت أنت أو أي شخص لديه معلومات تسجيل 
استعادته،  من  تتمكن  فلن  احلساب،  بحذف  الدخول 
مشاركة  يف  للغاية  حذًرا  تكون  أن  يجب  السبب  لهذا 
األصدقاء  مع  بك  اخلاصة  الدخول  تسجيل  معلومات 

والعائلة.
احلساب  استعادة  ميكنك  ال  أنه  من  الرغم  وعلى 
باستخدام  جديد  حساب  إنشاء  ميكنك  لكن  احملذوف 
نفس عنوان البريد اإللكتروني أو رقم الهاتف، ولكن لن 
تتمكن من استخدام نفس اسم املستخدم ولن تكون قادًرا 

على استعادة أي متابعني أو صور منشورة.

تراجع سهم »آبل« خالل تعامالت اجلمعة يف ظل انتشار 
املخاوف من فيروس »كورونا« وتقييم مدى تأثير الضار بأعمال 

الشركات واألسواق واالقتصاد على مستوى العالم.
»فوكسكون«  بينها  من  لـ«آبل«  موردة  شركات  وأطلقت 
أهداف  بلوغ  عدم  بشأن  حتذيرات  سيميكونداكتور«  و«أون 

إيراداتها الفصلية بسبب فيروس »كورونا« وتأثيره على اإلنتاج.
البالغ  موظفيها  جميع  من  طلبت  أنها  عن  وكشفت »آبل« 
الذهاب  السليكون  بوادي  مقرها  يف  موظف  ألف   12 عددهم 
تفشي  خطر  من  خوفًا  اإلمكان  قدر  منها  والعمل  منازلهم  إلى 

»كورونا«.
من  العمل  »سياتل«  يف  موظفيها  من  »آبل«  طلبت  كما 
يف  شخص  عشرين  إصابة  تأكد  إعالن  بعد  سيما  ال  منازلهم 

املدينة بالفيروس القاتل.
تكنولوجية  شركة  أحدث  »آبل«  أصبحت  القرار،  وبهذا 
بينها »فيسبوك«  ومن  منازلهم،  من  العمل  موظفيها  من  تطلب 

و«تويتر« و«مايكروسوفت« و«الفابت« و«أمازون«.
أعلن  »آبل«،  لشركة  التنفيذي  الرئيس  كوك،  تيم  وكان 
أن املصانع التي تصنع هواتف »أيفون« يف الصني عاودت العمل 

مجددًا إثر سيطرة بكني على تفشي فيروس كورونا املستجد.
األميركية:  بزنس«  »فوكس  قناة  مع  لقاء  يف  كوك،  وقال 
»أشعر أن الصني سيطرت على انتشار فيروس كورونا. أنظروا إلى 
جدًا  متفائل  أنا  يوم.  بعد  يومًا  تنقص  فهي  )املصابني(،  األرقام 

بذلك«.
فهاتف  الصني،  يف  موردين  لدينا  أن  املعلوم  وأضاف: »من 
آيفون ُيصنع يف كل مكان يف العالم. لدينا مكونات رئيسية )من 
الهاتف( قادمة من الواليات املتحدة، ولدينا أجزاء رئيسية أخرى 

ُتصّنع يف الصني«.
وتابع: »باإلضافة لألجزاء التي ُتصّنع يف الصني، فقد أعيد 

فتح هذه املصانع واستؤنف العمل فيها«.

هكذا تسترد حسابك على إنستغرام!
تعد منصة إنستغرام أحد أكثر منصات التواصل شيوًعا في العالم، وقد يكون تعذر الوصول إلى 

حساب إنستغرام كابوًسا للعديد من المستخدمين، حيث إن فقدان العديد من الصور ومقاطع الفيديو 
قد يكون أمًرا مريًرا لعدد كبير من المستخدمين، لكن لحسن الحظ ليس من الصعب جًدا استعادة  

حسابك في إنستغرام في معظم الحاالت.

موظفــو آبـل بأمريكـا يعملـون مـن المنـزل.. والسبـب؟!

هــل تدفـع تيـك تـوك الصينيـة للمشاهيـر لترويج هاشتاقـات بين المراهقيـن؟
يف خبر نشر يف أكتوبر على TikTok، يذهب الساحر الرقمي وجنم الفيديو، زاك كينج، الستالم صحن بوريتو مع الرقائق. بعد أن يدفع، يقفز وتتغير مالبسه 

يف حلظة إلى بذلة كأنه من رواد الفضاء ثم يطفو كل شيء يف هواء املتجر، كما لو أن اجلاذبية صفر. منظر مدهش على هذا التطبيق الناجح.
جنمة أخرى، بريتاني بروسكي - املعروفة باسم »فتاة kombucha« - تظهر على تطبيق الفيديو يف نفس الوقت وهي تأكل وجبة بوريتو ثم فجأة يتحول 

شعرها إلى مستعار بشكل مجنون. أيضا يتحول كلب صغير طويل الشعر، jiffpom@، إلى مصاص دماء بعد ملسه وجبة بوريتو.
جميع مقاطع الفيديو هذه يف تيك توك نزلت حتت هاشتاقboorito ، هي حلملة إعالنية أميركية تروج لوجبة بوريتو بقيمة 4 دوالرات يف عيد الهالوين. 

إنها أكثر احلمالت ضخامة التي قام بها مطعم Chipotle على اإلطالق، حيث حقق الهاشتاق 3.9 مليار مشاهدة على هذا التطبيق الصيني.
السبب يتعلق مبروجي TikTok الذين يجلبون مليارات من املشاهدات، وهذا مقياس مثير للدهشة، نظرًا ألنه مت تنزيل TikTok حوالي 145 مليون مرة 
فقط يف الواليات املتحدة وحدها، وفًقا ملوقع Sensor Tower. لن يكشف تطبيق الوسائط االجتماعية كل املعلومات، مثال ال يعني بالضرورة أن 3.9 مليار 

شخص شاهدوا هاشتاق البوريتو أو أنهم ذهبوا لشراء بوريتو.
 Captiv8 اآلن بدأ املسوقون يف اختبارها. ويصنفونها إلى جانب سنابشات كوسيلة للوصول إلى الشباب املراهقني الذين هم قوة شراء مستقلة. ووفًقا لشركة

، فإن %69 من مستخدمي TikTok تتراوح أعمارهم بني 14 و 26 عاًما.
لكن إعالنات TikTok ميكن أن تكون معقدة والعائد على االستثمار غير مؤكد، وال ميكن للمرء ببساطة تشغيل نفس اإلعالن الذي مت إنشاؤه لصالح 
Facebook أو YouTube. ميكن للماركات إدارة حملة للترويج لعالمة تصنيف ، مثل boorito والتي تكلف حوالي 150،000 دوالر ، ميكنهم الدفع 

.Captiv8 حلجز الشاشة الرئيسية للتطبيق ، وقد تكلف 50 ألف دوالر يوميًا مقابل 5 ماليني مشاهدة مضمونة، وفقا لدراسات
وقالت يف تيك توك األسعار تتغير بناًء على أهداف املعلن. ويتطلب أي جهد التنسيق الدقيق مع كل من فريق املبيعات و«املشاهير والنجوم مثل King و Broski، الذين يتم الدفع لهم بشكل منفصل«.

ومنذ جناح بوريتو، صار هناك اهتمام خاص بنجوم التيك توك، ففي أي وقت تبدأ فيه منصة جديدة لوسائل التواصل االجتماعي يف الوصول إلى جمهور جماهيري، يجني األشخاص الذين كانوا هناك أواًل أكبر املكافآت. مثال بدأت 
شارلي دي أميليو، التي أطلقت عليها صحيفة »نيويورك تاميز« مؤخًرا اسم »امللكة احلاكمة« لـ TikTok، حياتها املهنية هناك يف صيف عام 2019 ولديها اآلن 30.6 مليون متابع.
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تحت شعار »التّرقب والتحسيس والتجند دون هلع أو تخويف«

نظام احترازي وحمالت تحسيسية  لمجابهة فيروس كرونا
 سطرت العديد من المديريات في مختلف القطاعات بالتنسيق مع الجمعيات المحلية و الوالئية و فعاليات المجتمع 

المدني برنامجا خاصا للوقاية و التحسيس و توعية المجتمع بفيروس كورونا المستجد ، يقضي بإطالع 
المواطنين على خطورة المرض و كيفية الوقاية منه دون إثارة الخوف و الهلع و ذلك تحت شعار«التّرقب 

والتحسيس والتجند دون هلع أو تخويف«.

  مديريات الصحة ببجاية على أهبة االستعداد 
من  للوقاية  جتندها  بجاية،  بوالية  الصحية  املصالح  تواصل 
وكشف  للتصدي  احترازية  تدابير  وضع  مت  حيث  كورونا،  فيروس 
املصابني. كما مت استحداث قاعات للعزل ونصب كاميرات حرارية 
اتخذت  اإلطار،  هذا  جوارية.يف  إعالمية  لقاءات  وتخصيص 
مديرية الصحة لوالية بجاية، التدابير اإلحترازات الالزمة، عقب 
انتشار فيروس كورونا، مت استحداث نظام إحترازي بكل من مطار 
املرفقني  هذين  تزويد  ومت  بجاية،  وميناء  الدولي  رمضان  عبان 
توفير  مع  املسافرين  وتقيس حرارة جسم  ترصد  بكاميرات حرارية 
املمرضني  العشرات من  قفازات وكمامات طبية.وكما  مت تسخير 
بفيروس  مهاهم، وعزل شخص مصاب  يباشرون  وكلهم  واألطباء 
التواصل  مت  أنه  مؤكدة  »املرض«،  أعراض  فيه  توفرت  إذا  كورونا 
أخد  أجل  بجاية،من  بوالية  إستشفائية عمومية  120مؤسسة  مع 
تخصيص  مع  الالزمة،  واألدوية  الوسائل  وتوفير  واحلذر  احليطة 
العمومية  باملؤسسة  باإلعالم  جهته،املكلف  للعزل.من  قاعة  
بتنظيم  بادرت  قد  مصاحله  أن  صرح  ببجاية،  اجلوارية  للصحة 
والسلك  واألطباء  املواطنني  لفائدة  مستعجل  حتسيسي  برنامج 
شبه الطبي على مستوى إقليم املؤسسة املمتدة على نطاق دائرتي 
العامرية واملالح، حتت شعار »التّرقب والتحسيس والتجند دون هلع 
أو تخويف«. كما برمجت لقاءات جوارية يف الساحات العمومية 
ولقاءات  مطويات  وإعداد  اخلدمات،  املتعددة  العيادات  وعبر 
واستخدام موقع التواصل االجتماعي للمؤسسة وعبر أثير اإلذاعة 
الصومام احمللية، من أجل التقرب من املواطنني وشرح كل ما يتعلق 
بهذا الوباء القاتل.وكما أن التدابير الوقائية تطبيق يف امليدان، من 
خالل توفير مخزون مّهم من املعدات الوقائية، على غرار النظارات 
املآزر  جراحية،  وأقنعة  عادية  أقنعة  املختلفة،  األقنعة  الوقائية، 

األنواع،  مختلف  ومن  املعقمة  وغير  املعقمة  القفازات  اخلاصة، 
بدالت كاملة، أحذية خاصة وغيرها من املعدات الوقائية.

  تنظيم حمالت تحسيسية و مخطط وقائي 
املستشفيات  وإصالح  والسكان  الصحة  مصالح  وضعت 
كرونا  لفيروس  التصدي  إطار  يف  وقائيا  مخططا  بجاية،  بوالية 
يتضمن مجموعة من اإلجراءات خاصة على مستوى نقاط السفر 
وتنقل األشخاص، حسبما علم من مسؤول بالقطاع. ومت يف هذا 
العملية  هذه  على  لإلشراف  متخصص  طبي  طاقم  تعيني  اإلطار 
املخصصة  احلراري  االستشعار  أجهزة  على  باالعتماد  الوقائية 
ميناء  بالوالية على غرار  املعابر احلدودية  الغرض عبر جميع  لهذا 
املطارات  تسيير  مصالح  مع  بالتنسيق  رمطان«،  بجاية،مطار«عبان 
حميسي. القطاع،  مدير  نائب  به  أفاد  ما  حسب  بالوالية، 

املؤسسات  جميع  مستوى  على  حتسيسية  حمالت  أطلقت  كما 
الوقاية  وسبل  الفيروسي  هذا  حول  القطاع  ومصالح  االستشفائية 
منهي حيث مت يف هذا الصدد القيام بحصة تطبيقية على مستوى 
عملية  يف  »تتمثل  »حدادن  اجلوارية  للصحة  العمومية  املؤسسة 
والتعامل  وعزله  إجالءه  وكيفية  كوروناي  بفيروس  محاكاة ملصاب 
معه لتفادي انتقال الفيروس وانتشاره، حسبما صرح مدير مصلحة 
البرنامج  إطار  يف  التدابير  تلك  وتندرج  املؤسسة.  بذات  الوقاية 
الوطن  مناطق  مختلف  يف  الوصية  الوزارة  اتخذته  الذي  الوقائي 

للتصدي لهذا الفيروس.
 جمعيات  بالعاصمة تتفاعل للتحسيس و التوعية 
غرار  على  العاصمة،  اجلزائر  يف  ناشطة  جمعيات  شرعت 
تنظيم  حمالت  الدموي،  يف  والضغط  السكري  جمعية مرضى 
خالل   من   ، كورونا  فيروس  انتشار  من  للحد  وتوعوية  حتسيسية 

وضع برنامج لتوعية املواطنني باإلجراءات الوقائية.
وحسب رئيس  جمعية مرضى السكري والضغط الدموي، فإن 
احلمالت التحسيسية ترتكز أساسا على كبار السن من أصحاب 
األمراض املزمنة باعتبارهم أكثر عرضة لإلصابة بالفيروس، نتيجة 
نقص املناعة لديهم ، حيث تتم احلمالت التحسيسية على مستوى 
مقر اجلمعية  حيث يتوافد عليه  يوميا نحو 30 مريض من املصابني  
بأمراض مزمنة،  وكذا على مستوى املساجد، وباإلمكان توسيع 
العملية على مستوى املؤسسات التربوية،  بعد أخذ الترخيص من 

الوزارة املعنية لتوسيع احلمالت التحسيسية.
بـــلقاسم.ج/ أيوب بن تامون

احتضنتها ثانوية فرانتز فانون ببومرداس
5 واليات تشارك في المرحلة الجهوية 

لتظاهرة »الرياضيات في كل مكان«
احتضنت، أمس، ثانوية فرانس فانون ببومرداس فعاليات 

املرحلة اجلهوية اخلاصة بالتظاهرة الرياضياتية »الرياضيات يف كل 
مكان«، والتي تنظمها وزارة التربية الوطنية إحياء لليوم العاملي 

للرياضيات املوافق لــ 14 مارس من كل سنة.
عرفت التظاهرة مشاركة مديريات التربية لـ 5 واليات هي 

بومرداس، اجلزائر العاصمة  مبديرياتها الثالث شرق، غرب ووسط، 
إلى جانب كل من والية البويرة، تيزي وزو وتيبازة.

وكانت واليات الوطن قد شهدت مؤخرا تنظيم مسابقات 
والئية يف إطار التظاهرة، حيث مت اختيار من كل والية 15 تلميذا 

يف األطوار الثالث مبعدل 5 تالميذ يف كل طور، أما املرحلة اجلهوية 
حسب ما أعلن عنه مدير التربية لبومرداس »نذير خنسوس« 105 
تلميذ مبعدل 35 تلميذ يف كل طور، يتنافسون على املراحل الثالثة 
األولى التي ستؤهلهم لبلوغ املرحلة الوطنية املقامة يوم 12 مارس 

اجلاري.
وأوضح مدير التربية لبومرداس أن تظاهرة »الرياضيات يف كل 

مكان« تهدف إلى إبراز الدور الهام ملادة الرياضيات يف حياتنا اليومية 
وفضلها على باقي العلوم األخرى، وجاء تنظيم هذه املسابقة قصد 
حتبيب التالميذ يف مادة الرياضيات، السيما وأن املؤسسات التربوية 

عبر العالم تشتكي من صعوبة تدريس املادة.
ولهذا الغرض، أضاف املسؤول ذاته أن وزارة التربية الوطنية 

بذلت مجهودات كبيرة يف تذليل الصعوبات املتعلقة بتدريس مادة 
الرياضيات ويف مختلف األطوار، باعتبار الرياضيات مفتاحا لكل 

العلوم األخرى كالهندسة، اجليولوجيا، الفيزياء ... والتي تعتمد، 
وفق قوله، على احلسابات الرياضياتية.

سميرة مزاري

المسيلة
 تكريم المشاركات في المعرض الحرفي  في عيدهن العالمي  

تزامنا واليومي العاملي للمرأة املصادف لل08مارس من كل سنة شهدت  أمس  قاعة الرياضات باملركب اجلواري الرياضي 
بعني احلجل يف املسيلة  فعاليات احلفل التكرميي حيث أشرفت املؤسسة الوطنية للتراث واحلرف املهنية فرع عني احلجل 
بالتنسيق مع املركب اجلواري  على تكرمي أزيد من 50 مشاركة ومشارك يف معرض الطبق التقليدي " أحسن أكلة وحلوة 

تقليديتني " ،  أين عرفت املسابقة  مشاركة ممثلي عدة بلديات كعني احلجل وسيدي هجرس وسيدي عيسى وبوسعادة مدير 
املركب " علي لعيفاي "  أكد  على أن هناك برنامجا مستقبلي سيكون جهويا يف حال توفر االمكانيات الالزمة  مضيفا  أن هناك 

عارضات ومشاركات لهن قدرات رائعة وكبيرة تنتظرن مساعدة ووقفة خاصة من اجلهات الوصية علما أن املسابقة أشرفت 
عليها جلنة مختصة من أساتذة يف الطبخ واحللويات.

جمال أبو أشرف 

صندوق الضمان االجتماعي 
يطلق فضاء "الهناء"

أطلق الصندوق الوطني للضمان االجتماعي  "cnas" و" 
casnos "     الصندوقني حملة ستجوب ا 23بلدية مكونة من 
موظفني  وأطباء سيتم من خاللها استقبال ملفات الترقيم اخلاصة 

بأرباب العمل مع امكانية الدفع عن بعد  إضافة ملنح شهادة 
التحيني واإلنتساب وعدم اإلنتساب مع إستقبال الطعون.

كما ستمكن العملية من منح كلمة السر للمؤمنني اجتماعيا 
قصد الولوج إلى فضاء أطلق عليه فضاء الهناء والذي بدوره 
سيمكن للمؤمن الولوج باريحية واإلطالع بسهولة عن ملفه 

وحتى املراقبة القبلية والبعدية أو ما تعرف باملراقبة الطبية وهي 
اخلطوة التي ثمنها املؤمنون لهم اجتماعيا خاصة وانها ستضع حدا 

لتنقالتهم خاصة وأن املسيلة معروفة بشساعة مساحتها .
العملية جاءت  يف إطار جتسيد اخلدمة املشتركة للشباك 

املتنقل  ما بني صندوقي والذي يرمي إلى حتسني اخلدمة العمومية 
من خالل تقريب اخلدمات املواطن والتقرب أكثر وتسهيل احلصول 

على مختلف األداءات.

أساتذة وطلبة نظموا تأبينية الستذكار خصاله 
احمد حمران .. األستاذ الذي 
أحبه الجميع في كلية اإلعالم 
نظمت كلية اإلعالم واالتصال بجامعة اجلزائر 3 ، 
، وقفة تأبينية للراحل الدكتور أحسن حيمران و التي 
شهدت حضور عدد  كبير من األساتذة والطلبة وكذا 

أقارب الفقيد 
الوقفة التأبينية شهدت حضور رفقاء درب الراحل 
من أساتذة وطلبة، عبر معظمهم عن حزنهم الشديد 

لفقدانهم لقامة من قامات اإلعالم، والذي عرف 
بحسن معاملته للطلبة  دون متييز و ال محاباة ما جعل 
اجلميع يحبه و يستفيد من خبراته يف مجال اإلعالم و 

االتصال 
كما تطرق الطلبة إلى املسار النضالي للراحل ودوره 
الكبير يف تكوين طلبة اإلعالم مبرزين أن املرحوم أفنى 
عمره يف تلقني فنيات التحرير وأصول الكتابة الصحفية 

الصحيحة .
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ابتســـام  بوكتيـــر

لماذا زبدة الشيا للبشرة؟

زبدة الشيا للبشرة
تشتمل زبدة الشيا على حمض األوليك وحمض اإلستيريك وحمض اللينوليك، واألحماض 
الدهنية، وهي مكونات ذات خصائص فريدة للبشرة،حيث تعمل على تبييض وتفتيح لون اجللد، 
تشد البشرة وتزيل جتاعيد الوجه واخلطوط الدقيقة حول الفم والعينني، إضافة الى خصائصهاالترطيبية 
التي  وامليكروبات  لاللتهابات  كمضاد  وتعمل  البشرة،  تنعيم  يف  تساهم  إنها  إذ  للبشرة،  والشفائية 
على  الشيا  زبدة  تشتمل  ذلك،  الى  إضافة  الشباب...  ظهورالبثور وحب  فتكافح  البشرة،  تصيب 
فيتامينات A و E وF، التي تساعد يف حماية البشرة من التلف واألضرارالتي تلحقها األشعة فوق 
البنفسجية بالبشرة، وتهدئة البشرة اجلافة، وحتسني مرونة اجللد. وما مييزها أنها تذوب يف درجة حرارة 

اجلسم،فتمتصها البشرة بسهولة تامة وبسرعة.
زبدة الشيا لترطيب البشرة

ترطيب  مقدمها  يف  مذهل،  مفعول  له  سيكون  ببشرتك  للعناية  اليومي  الروتني  يف  الشيا  زبدة  دمج  إن 
ال  سواء،  حد  على  واجلسم  الوجه  لبشرة  رائع  م  ومنعِّ هيمرطب  الشيا  زبدة  إن  إذ  اجلافة،  البشرة 
سيما خالل األشهر الباردة، حيث تصاب البشرة بالتقشر والتشقق واخلشونةالشديدة، فهي حتبس 
البشرة  تغذي  فهي  الدهني  محتواها  الى  ونظرًا  طويلة.  لفترة  ناعمة  لتبقيها  البشرة  داخل  الرطوبة 

وتساعد يف تلييناجللد، من دون أن تتسبب يف انسداد املسام. استخدمي خليط زبدة الشيا وزيت جوز 
الهند لترطيب بشرة الوجه والعنق، وخليط زبدة الشياوزيت الزيتون لترطيب اليدين والقدمني. دلكي 

بشرتك جيدًا بهذه اخللطات وشطفيها من ثم باملاء الدافئ.
زبدة  ُتستخدم  النباتي،  واألستيرول  الدهنية  األحماض  من  كبيرة  كمية  على  احتوائها  بفضل 
الشيا لعالج حب الشباب والطفح اجللدي والندباتوعالمات متدد اجللد واحلروق ولدغات احلشرات. 
لذلك، إذا كنت تعانني من حب الشباب وأي عيوب على بشرتك، ال تترددي يف استخدام زبدةشيا 
على بشرتك، من خالل تدليك بشرة وجهك بها مرة يوميًا ملدة أسبوع، فهي ستجعل بشرتك مشرقة 

ونضرة وخالية من الشوائب.
السن،  يف  التقدم  وعالمات  البشرة  لشيخوخة  املضادة  العوامل  أفضل  أحد  الشيا  زبدة  ُتعتبر 
 ،Eو A فيتامني  الكوالجني يف اجللد وتعزز منمرونة اجللد، بفضل اشتمالها على  إنتاج  فهي حتفز 
والكاتيكني، التي تعمل كمضاد لألكسدة ضد اجلذور احلرة التي تلحق باجللد أضرارًاكبيرة، مما يقلل 
من التجاعيد واخلطوط الدقيقة، ويكافح ظهور عالمات التقدم يف السن على البشرة، وتعزيز الدورة 
الدموية يف اجللد وجتديدخاليا اجللد. وإذا ما مت استخدام زبدة الشيا بانتظام على البشرة، فسيكون له 
مفعول رائع على البشرة. يكفي أن تدلكي بشرة وجهك بالقليلمن زبدة الشيا العضوية مرة يوميًا بعد 

االستحمام، بلطف وبحركات دائرية.

زبدة الشيا لترطيب البشرة والتخلص 
مـــن التجاعيــد وحــب الشبــاب

ال بد أنك أصبحت على علم بأهمية زبدة الشيا في مجال العناية بالبشرة، فهذا المكون الطبيعي ال مثيل له في الحفاظ على بشرة ندية وشابةوخالية من العيوب، بعيدًا عن المنتجات باهظة الثمن.
وفي هذا المقال، سنطلعك الى أبرز فوائد زبدة الشيا للبشرة، ال سيما في مجال ترطيب البشرة، التخلص من التجاعيد، وإزالة حب الشباب.

طريقة عمل غمازة الذقن بالمكياجطريقة عمل غمازة الذقن بالمكياج
غمازة الذقن هي عالمة فارقة يف وجه املرأة، ُتعطي خصوصية ملظهرها وتضفي على جمالها فرادًة ومتّيًزا إلى حّد ميكن 

اعتبارها توقيعًاجمالًيا مضافًا إلى مالمح صاحبتها.
تسعى بعض النساء إلى احلصول على غمازة الذقن بعميات جراحية ، لكّن األمر ال يحتاج إلى كل هذه التكلفة واآلالم 

إذ ميكن اعتمادها عنطريقة حيل املكياج عبر توليد نوع من اخلدع البصرية لإليهام بوجود غمازة يف منطقة الذقن.
غمازة الذقن

فرد كرمي األساس على الوجه بالكامل، وتركه لبضع دقائق حتى متتصه البشرة بالكامل.
حتديد املنطقة املراد رسم الغمازة فيها على الذقن، وعادًة ما تظهر غمازات الذقن يف منتصف الذقن.

باستخدام قلم الكحل البني يتم رسم شكل هالل صغير يف املنطقة التي مت حتديدها يف اخلطوة السابقة.
باستخدام فرشاة ظالل العيون الرفيعة يتّم فرد الكحل البنّي ومزجه مع كرمي األساس املوجود على البشرة، وذلك من خالل 

حتريكالفرشاة لألعلى ولألسفل.
يف حال عدم وضوح غمازة الذقن ميكن استخدام قلم الكحل البنّي بالدرجة الداكنة، وتعتمد درجة لون قلم الكحل البني 

املستخدم علىدرجة لون البشرة األصلّي
اذا كنِت توّدين احلصول على شكل غمازة الذقن لكّنك لسِت من محّبات املكياج كما أّنِك تخشني من عمليات التجميل 
وتداعياتها السلبية التييمكن أن تعود على البشرة، فهناك طريقة أسهل ميكن من خاللها خلق الذقن وهي من خالل عملية 
الضغط، اذ يكفي االستعانة بقلم احلبر منأجل حتديد منطقة الذقن املراد تكوين الغمازات فيها، ومن ثم توجيه اجلزء اخللفي 
املسطح لفرشاة ظالل العيون نحو النقطة التي متّتحديدها، ثم البدء بتوليد قوة ضغط مناسبة جتاه اجللد املوجود هناك، ملّدة ال 

تقل 15 دقيقة، واالستمرار يف تكرار هذه اخلطوة الى حيناحلصول على الغمازة املطلوبة.
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إذ  الروايات،  قراءة  بفائدة  اليوم  الّناس  ُتقِنع  أن  صعٌب 
أّن جّلهم يعتبر األدَب ترفيها، وفعال منّزها عن أّي غرضية 
ُمكنة، إذا أردنا أن نعرف مكانة األدب داخل املجتمع، فالبد 
يف  املتخصصة  املعاهد  أسوار  خارج  اإلجابة  عن  نبحث  أن 
دراسته، فال ُيكن الوثوق يف أهل االختصاص، ألّن هؤالء، 
سيقولون لك بصوت واحد: نحن ندرس األدب للطلبة، ألّن 

علينا أن ننهي البرامج املُقّررة يف وقتها.
أنا أملّح هنا، إلى أّن األدب بالنسبة للمختصني، ال يعدو 
من  كّل  وليس  أجرة شهرية،  مقابله  يتلقون  يكون عمال  أن 
وإذا  إليه،  احلقيقية  حاجته  يعرف  ويدرسه  األدب  يدرٍّس 
أضفنا إلى هذه العينة، مواقف شرائح املجتمع األخرى، قد 

نصل إلى نتيجة مزعجة.
إلى اليوم، مازلنا ال نعرف حاجتنا احلقيقية إلى األدب، 
املعّلم،  مثل  التقليدية  االجتماعية  التأثير  مناذج  حتّول  وأمام 
األديب، املفّكر، وظهور مناذج جديدة: اإلعالمي، الرياضي، 
الصعب احلديث عن  السينمائي أصبح من  النجم  املطرب، 

حضور مضيء لألدب.
بتأثير  االجتماعية،  النماذج  حتوالت  يساير  املجتمع  إّن 
فرضتها  التي  والسياسية  االقتصادية  التحوالت  من  مباشر 
منظومة سياسية، اجتهت نحو قلب منظومة القيم، واالعتداء 
التي  القيم  لصالح  واإلنسانية  واجلمالية  الفنية  القيم  على 
أصبح  وكّلهم  الفقيه.  أو  املال،  رجل  أو  السياسي،  ينتجها 

يفرض منذجة اجتماعية جديدة للمجتمع.
كان األديب إلى زمن ما يعاني من رقابة سياسية شديدة، 
داخل  الكلمات  حركة  تراقب  السلطة،  عيون  حتت  وكان 
جملة  بسبب  والسجن  للتعذيب  يتعرض  فقد  نصوصه، 
صعوبة  من  الرغم  وعلى  اخليالية.  شخصيته  بها  تلفظت 
التجربة، إاّل أّنها تكشف عن أّن األنظمة السياسية يف مرحلة 
األدب،  بأهمية  واعية  كانت  ما 

وبخطورته. بل كانت الرقابة تقرأ وتساهم بطريقة أو بأخرى 
يف الترويج للكتب، وحتّرض من حيث ال تدري على القراءة. 
أليست الرقابة واحلظر أهم الوسائل التي رّوجت لألدب عبر 
تاريخه الطويل؟ يكفي أن يزج بأديب ما يف األقبية السفلية 

لوزارات الداخلية ليعلو جنمه، وتنفذ كل نسخ كتبه.
هذا النوع من الرقابة املُتعلمة لم يعد موجودا اليوم، فلم 
اخلطر  غّير  لقد  ندر  فيما  إال  السجون،  دخل  بأديب  نسمع 
مواقعه، وأصبح الفايسبوك أحد تلك القالع اجلديدة للخطر. 
الرقابة اليوم أمية ال تقرأ، ولم تعد مكترثة بجدوى األدب، 
بل أن كتابة جملة فايسبوكية لهي أهم وأثقل وزنا من ركام 

من الصفحات التي تروي سيرة متخيلة لكائن ِحبري ما.
صعب أن ُتقنع الطالب اجلامعي، الذي ينتمي إلى األقسام 
األدبية، بجدوى قراءة األدب؛ لعدة أسباب، معظمها نفسي 
طالب األدب يعتبر نفسه ُمعاقبا مبجرد أنه ينتمي إلى القسم 
األدبي. فسنوات دراسته يقضيها محّمال بعقدة األدب، وهو 

الذي ينظر إلى تخصصه بدونية كبيرة.
أو ديوانا شعريا  اليوم يخجل أن يفتح رواية  الطالب  صار 
ينتابه  اجلامعية  احلافلة  داخل  أو  اجلامعي  املطعم  طابور  يف 
طلبة  هناك  منه،  وتسخر  تترصده  العيون  كل  أّن  إحساس 
كانوا  حني  زمالئهم  على  للكذب  اضطروا  أنهم  أخبروني 

يسألونهم عن تخصصهم.
مع  طبيعية  عالقات  يعقد  أن  الطالب  لهذا  يكن  كيف 
األدب؟ سؤال آخر: كيف يتم تدريس األدب؟ بأي أسلوب؟ 
وال  يقرأه  ال  من  األدب  ُيدّرس  أن  صعب  منهجية؟  وبأّي 
قاعدتهم  حيث  املخدرات،  ببارونات  الوضع  يشبه  يتذوقه 
الذهبية: املخدرات مدمرة لإلنسان، ومع ذلك يروجون لها. 
ُيدّرس األدب بدون حّس أدبي، ودون جمالية مغرية للطلبة. 
كأنه ال فرق بني حتليل قصيدة أو تشريح جثة فأرة مخبرية ال 
على  يشكلون خطرا  قد  األدب  أساتذة  أن  إذن،  نستغرب 

األدب الذي ُيدّرسونه.
منذ سنوات، خرج وزير أول للحكومة اجلزائرية ينتقص 
الشعر  كالمه  يف  واستهدف  اإلنسانية،  العلوم  أهمية  من 
أفالطون بخطورة  لم يكن يف درجة وعي  أّنه  حتديدا صحيح 
الشعر على مستقبل جمهوريته، بل كان وعيا ضحال، قليل 
الشكيمة، منحازا لرؤية ضيقة وسطحية جدا ألهمية العلوم 
اإلنسانية، وألهمية األدب حتديدا من هنا، أي من مثل هذه 
وينكمش  أكثر،  يتآكل  باألدب  الوعي  حيز  يزداد  املواقف، 

بشكل فظيع. والواقع يبرهن على هذا التآكل.
نشتر شاعرا«  »هيا  رواية  بانتباه شديد  يقرأ  اجلميع  ليت 
باقتصادها  الرواية  كروش؟  أفونسو  البرتغالي  للروائي 
ذكية  سردية  مقاربة  املوضوع ضمن  هذا  طرحت  التخييلي، 
وعميقة، لم تخل من السخرية الالمعة يتخيل الروائي عاملا 
وأسهم  الرياضية،  واملعدالت  واألرقام،  احلسابات،  قوامه 

البرصات...إلخ.
حيث  أرقاما،  حتمل  بل  أسماء،  حتمل  ال  شخصيات 
النسب  خالل  من  ُتدرك  املشاعر  رقمية.  هويتها  صارت 
بكيمياء  يؤمنون  ال  فهم  الدم،  يف  األدريانني  لتدفق  املئوية 
العواطف، وال باالنفعاالت. يف عالم كهذا، ال مكان للفن، 
وال للجمال، وال لألدب فقط عالم مبني على منطق رياضي 
يكن  لكن  الشعراء،  عن  املجتمع  استغنى  هنا،  جدا  دقيق 

احلصول عليهم يف متاجر متخصصة.
الشعراء، من  الروائي محالت تعرض سلعها من  تخيل 
حساسيات مختلفة، ويبقى أّن الشاعر األغلى هو الذي يحمل 
نسبة كبيرة من النزعة التدميرية، وهذا النوع من الشعراء ال 
يشتريهم أحد. قررت بطلة الرواية أن تشتري شاعرا، فطلبت 

من والدها أن ُيرافقها إلى احملل حيث يباع الشعراء.
بهذا  البيت سعيدة  إلى  وأخذته  شاعرا،  اشترت  وهناك 
أّن الشاعر كائن  البيت، اكتشف اجلميع  الغريب يف  الكائن 
واألغرب  كالمه،  وبطريقة  وبصمته،  بحركاته،  غريب، 
التأمل  الفراغ  ق يف  أنه يقضي ساعات طويلة وهو يحدِّ هو 
الشعري أو الصويف بالنسبة لهذه العائلة هو حتديق يف الفراغ! 
بأنه  األدب،  من  اليوم  االجتماعي  املوقف  هو  هذا  أليس 

حتديق يف الفراغ؟ ...يتبع
بقلم: األكادميي والناقد لونيس بن علي

أصـــــوات الـــــروايــة

 شبكة إخبارية جزائرية تفتح لكم 
»أخبار الوطن«

المجال لنشر مساهمتكم األدبية والفكرية، ال تترددوا 

في مراسلتنا عبر البريد االلكتروني التالي:

culturaelwatane@gmail.com 

»أخبار الوطن تنتظر إبداعكم«
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أخبار الثقافة

أخرجه أحمد راشدي

 فيلم بن بولعيد يعرض اليوم
 في قاعات السينما بقطر 

صارة بوعياد
من    2008 عام  إنتاجه  مت  والفيلم 
طرف وزارة املجاهدين اجلزائرية، بالتعاون 
مع مؤسسة ميسان بلقس فيلم، وتلفزيون 
بن  سافر  كيف  الفيلم  ويصور  اجلزائر، 
العربية  البلدان  من  عدد  إلى  بولعيد 
متنكرا جللب السالح إلى اجلزائر من أجل 
الثورة وكيف ألقت عليه قوات االستعمار 
التونسية  احلدود  على  القبض  الفرنسي 
العاصمة،  تونس  إلى  اقتياده  ليتم  الليبية 
ومنها إلى اجلزائر ليحاكم عليه باإلعدام، 
غير أنه متكن من حفر خندق رفقة بعض 
معتقالت  أشد  حيطان  حتت  رفقائه  من 
االحتالل حتصينًا و فر منه بطريقة معجزة، 
ليعود إلى قيادة الثورة من جديد، وتتوالى 

األحداث.
يف  راشدي  أحمد  املخرج  أكد  ولقد 
»إن  الوطن«:  »أخبار  لـ  سابق  تصريح 
السينما هي فن وليس واقع، بل السينما 
هي فن يقلد الواقع مبنظور فني، وشخصيا 
شخصيات  إلى  السينما  يف  تطرقت 
تاريخية ككرمي بلقاسم وبن بولعيد، وهي 
شخصيات عظيمة صنعت الثورة، ورجال 
خدموا الثورة انطالقا من تفجيره يف الفاحت 

نوفمبر 54«.
اإلخراج  يف  الطويلة  رحلته  ويف 
السينمائية  التاريخية  العديد من األفالم 

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

للتاريخ«.

كرزيكة أحمد
لـ  املنتدى  رئيس  زونقة  محمد  أكد 
القافلة ضمت حوالي 20  »أخبار الوطن« أن 
شخص أغلبهم من الفئة الشبابية واستغرقت 
أربعة أيام من 04 فيفري إلى 08 فيفري أين 
بالسيارات  أفيالل  عبر  أسكرم  لقمة  صعدوا 
اتاكور  مسالك  عبر  والنزول  الدفع  الرباعية 

سيرا على األقدام.
لم  التي  املناطق  اكتشاف  منها  والهدف 
للترويج  اجلبال  مرتفعات  يف  بعد  تكتشف 
بعد  األجانب  السياح  جلب  أجل  من  لها 
الركور الذي شهده هذا القطاع منذ 20 سنة، 
مستوحشة  الطبيعية  األماكن  هذه  وأضحت 
بعد إن كانت تعج بالسياح خاصة األجانب 
وعلمية  استكشافية  القافلة  هذه  أن  وأضاف 
تكوين  هؤالء  تلقى  أن  بعد  واحد،  أن  يف 
اجليولوجية  البنية  يف  األولية  اإلسعافات  يف 

األمور  هذه  ألن  املناطق،  واكتشاف  لألرض 
مهمة لهؤالء لنقلها للسياح الذين يزورون هذه 

املناطق.
كذالك  ضمت  القافلة  فإن  وحسبه 
بعض اإلعالميني والصحافيني وذلك بغرض 
رئيسي  كهدف  الداخلية  للسياحة  الترويج 
التي  السياحية  املناطق  بهذه  والتعريف 
لهم من أجل  أهقار يف خطوة هامة  بها  يزخر 
بدل  املناطق  هذه  نحو  املواطنني  استقطاب 
من التوجه إلى اخلارج، باعتبار السياحة تعد 
قفزة  وإعطاء  للذهب األسود  الرئيسي  البديل 

قوية يف الرفع من االقتصاد الوطني.
أعضاء  أحد  أنسبغور  أحمد  أشار  كما 
املنتدى واملكلف باإلعالم أن أهقار أو متنراست 
متحف  تعد  كما  رائعة  سياحية  مناطق  بها 
سنني  كانت يف  األرض،  على  كبير  طبيعي 
مختلف  من  القادمني  للسياح  قبلة  خلت 

الدول األوروبية لكن مؤخر بعد القيود األمنية 
التي وضعتها الدولة خلت من السياح.  

رزق  مصدر  كانت  السياحة  أن  وأضاف 
الكثير من األهالي يف متنراست خاصة البدو 
لنقل  جمالهم  هؤالء  يسخرون  أين  الرحل 
السيارات  تصلها  ال  التي  لألماكن  السياح 
عليها،  يتحصلون  التي  النقود  بعض  مقابل 
والذين  السياحيني  املرشدين  إلى  إضافة 
دراية  لهم  ألن  املناطق  هذه  من  ينحدرون 

مبسالك الصحراء واملناطق السياحية.
هؤالء  أصبح  السياحة  توقفت  أن  وبعد 
يف  ضنكة  وحياة  صعبة  أوضاع  يعيشون 
الصحراء التي تعرف بقسوة العيش فيها، أين 
يناشد مسئولو املنتدى السلطات العليا للبالد 
لتحسني  جديد  من  السياحة  وتنشيط  بعث 
مستوى البدو الرحل من جهة وجلب العملة 

الصعبة من جهة أخرى.

ناشد منتدى اتاكور لترويج الثقافة والسياحة الصحراوية السلطات العليا بتمنراست بعث السياحة واالهتمام بالترويج لها، 
 عبر قافلتهم الترويجية التي جالت الصحراء تحت شعار »التحدي الكبير«، حيث استوقفتهم األوضاع صعبة وحياة ضنكة

 في الصحراء التي تعرف بقسوة العيش فيها.

تحت شعار »التحدي الكبير«

منتــدى اتاكـور الصحـراوي يناشــد 
السلطات العليا بعث السياحة بتمنراست

»احملافظة  ملشروع  الوطنّية  املديرية  تبرمج 
العاملية  األهمية  ذو  البيولوجي  التنّوع  على 
األنظمة  خلدمات  املستدام  واالستعمال 
البيئية يف احلظائر الثقافية باجلزائر« و«الديوان 
الوطني للحظيرة الثقافية للتاسيلي ن أزجر«، 
من 06 إلى 13 مارس 2020، مهّمة ميدانية 
بجانت وايليزي للمباشرة يف جتديد اتفاقيات 
الثقايف  البيئي  للتراث  التشاركي  التسيير 
الثقافية  احلظيرة  بإقليم  املستدامة  والسياحة 

للتاسيلي ن ازجر.
امليدانية  املهّمة  هذه  خالل  سيّتم 
احملليني  املنتخبني  مع  تشاورية  لقاءات  عقد 
إيليزي،  مستوى  على  الشريكة  والقطاعات 
إطالق جتديد  أجل  احلواس وجانت من  برج 
البيئي- للتراث  التشاركي  التسيير  مقاربات 
الثقايف التي بادر بها املشروع يف كّل من موقع 
تيهوداين، انهاف، اهرير، ومداك، من خالل 
هذا  جتسيد  يف  طرف  كّل  التزامات  حتديد 
االتفاق مع اقتراح برامج تنموية بيئية ينبغي 
على  التأكيد  مع  تعاونية  بطريقة  جتسيدها 
ضرورة إشراك السّكان احملليني يف كّل مراحل 
والعملّية  التقنية  اإلستراتيجية  هذه  جتسيد 

ملشروع احلظائر الثقافية اجلزائرية.
آليتان  املهمة  هذه  خالل  وسيعرض 

الثقافية  البيئية  السياحة  لتنمية  جديدتان 
ازجر،  ن  للتاسيلي  الثقافية  احلظيرة  بإقليم 
التشاركي  التسيير  اتفاقية  يف  األولى  تتمّثل 
جمع  إلى  تهدف  التي  املستدامة،  للسياحة 
الفاعلني احملليني يف السياحة لتوحيد قدراتهم 
السياحة  خلدمة  املادية  جهودهم  و  البشرية 
عائدات  وضمان  بالتاسيلي  الثقافية  البيئية 
تتعّلق  حني  يف  احمللّية،  للساكنة  اقتصادية 
لسياحة  األخالقي  االلتزام  مبيثاق  الثانية 
ممارسات  إرساء  إلى  تصبو  التي  ثقافية  بيئية 

البيولوجي،  التنّوع  تراعي حفظ  السياحة  يف 
تثمنّي التراث الثقايف وتّنمية األقاليم.

يتطلب  املسعى  هذا  أهداف  حتقيق  إن 
املساهمة الفّعالة وتضافر جهود كّل األطراف 
الفاعلة من أجل تبني رؤية موّحدة وشاملة يف 
احلظيرة  إلقليم  الثقايف  البيئي  التراث  تسيير 
مع  يتماشى  مبا  أزجر  ن  للتاسيلي  الثقافية 
قائمة  ضمن  املوقع  لتصنيف  العاملية  املعايير 
التراث العاملي املختلط لليونسكو منذ 1982.
صارة. ب

للمواقع ذات أولوية بالحظيرة الثقافية للتاسيلي ن ازجر

إطــالق مسـار تجديـد اتفاقيـات التسييـر 
التشاركــي للتـراث الطبيعـي والثقافـي 

الخليفة العام الشيخ علي بلعرابي يعود من دولة تشاد 
الطريقة التيجانية جزائرية المنبت 

والقارة اإلفريقية حاضنتها

عاد اخلليفة العام للطريقة التيجانية الشيخ علي بلعرابي إلى مقر اخلالفة بعني 
ماصي باألغواط بعد جولة قادته إلى دولة تشاد دامت عدة أيام كانت مليئة بالنشاطات 
الدعوية، من أبرزها املؤمتر العلمي األول للطريقة التيجانية يف تشاد الذي انعقد حتت 
عنوان: »الطريقة التيجانية منهج لإلصالح وبناء لألمة«، مببادرة من مشيخة الطريقة 

التيجانية بتشاد حتت رعاية املجلس األعلى للشؤون اإلسالمية.
مت عرض أربعني بحثا وورقة علمية قدمها باحثون وباحثات من مختلف اجلامعات 
واملؤسسات التعليمية املختلفة التشادية، وعلماء الطريقة من الدول املجاورة وأعضاء 
من البعثة األزهرية، وقد حظي اخلليفة باستقبال كبير من طرف سلطات تشاد وعلى 
رأسها رئيس اجلمهورية التشادية إدريس ديبي إنتو ومسئولني كبار يف الدولة وشيوخ 

الهيئات اإلسالمية ومئات اآلالف من مريدي الطريقة التيجانية.
كما زار الشيخ علي بلعرابي عدة مدارس ومعاهد دينية تابعة للطريقة التيجانية 
حيث يتم إحصاء أكثر من 1000حافظ لكتاب اهلل، وتضم مدرسة مبروكة لوحدها 
14 ألف طالب، ويف تصريح له أوضح  اخلليفة العامة للطريقة التيجانية الشيخ علي 

بلعرابي عن عمق العالقات بني اجلزائر وتشاد.
تكوينهم  تلقوا  تشاد  دولة  إطارات ومسئولني كبار يف  أن  وكشف يف هذا اإلطار 
يف اجلزائر  منهم وزير الداخلية الذي درس بوالية األغواط وآخرون بعنابة وقسنطينة 
ووهران، وأكد أن الطريقة التيجانية هي جزائرية املنبت بال منازع وحاضنتها الكبرى 

هي القارة اإلفريقية .
وتدخل هذه الزيارة يف إطار تشجيع السياحة الدينية بني البلدين ورعاية حتفيظ 
التيجانية رئيس اجلمهورية  العام للطريقة  القرآن الكرمي ونشر الدعوة، وشكر اخلليفة 

عبد املجيد تبون على الرعاية التي خصه بها والوفد املرافق له .
عبد القادر نورين 

سيعرض اليوم فيلم بن بولعيد الذي أخرجه أحمد راشدي في قاعات السينما 
بقطر،عقب  دعوة من المؤسسة العامة للحي الثقافي كاترا، يحكي الفيلم قصة 
الشهيد مصطفى بن بولعيد، الذي كان عضوًا في الحركة الوطنية الجزائرية 
وعمل مع رفاقه لشرح فكرة الثورة المسلحة التي قادها في منطقة األوراس 
في عام 1954، وعليه ستكون المناسبة فرصة للتعريف بشهدائنا األبرار 

الذين ضحوا من أجل تحرير الجزائر من زاوية الفن السابع.
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 أخبار الفن

يســـر ا تصـــور »دهب 
عيــرة« فـي مصــر

محمد إسالم رميح يفوز باللقب 
الثالـث لذا فـويس كيـدز

توج السوري محمد إسالم رميح باللقب الثالث لبرنامج ذا فويس 
كيدز، ومنح النجمة اللبنانية نانسي عجرم لقبها األول، على حساب 
املوهبة اللبنانية محمد إبراهيم من فريق عاصي احلالني، وياسمني 

أسامة من فريق محمد حماقي.
إسالم رميح قدم أوال أغنية ألف ليلة وليلة ونال أوال لقب أحلى 
صوت يف فريق نانسي على حساب زميله يوسف حسن، ويف التصفية 
النهائية قدم أغنية »يا عسل« لصابر الرباعي، وفاز بتصويت اجلمهور، 

واجلائزة إنتاج وتصوير أغنية من شركة بالتينومي ريكوردز.

مشاهدها  يسرا  النجمة  تصور 
ديكور  يف مسلسل »دهب عيرة« يف 
فيال باملعادى ويستمر التصوير حتى 
منتصف الليل، للمخرج سامح عبد 
»عهد«  شخصية  وجتسد  العزيز، 
التي متتلك مصنع مالبس، وتنشغل 
يف  أخواتها  مشاكل  بحل  دائمًا 
الذي  »هشام«  ابنها  وتهمل  العمل 
خالد  الشاب  الفنان  دوره  يجسد 
أنور، وهو شاب جامعي حتى يلجأ 
مدمنا،  ويصبح  املخدرات  لتعاطي 
وتتطور األحداث بني يسرا وعائلتها 

يف إطار اجتماعي مشوق.
إنتاج  عيرة«  »دهب  مسلسل 
جروب  العدل  شركة  بني  مشترك 
والشركة  العدل  جمال  للمنتج 
اإلعالمية،  للخدمات  املتحدة 
عادل،  وأحمد  جمال  أمني  تأليف 
العزيز، ويشارك  وإخراج سامح عبد 

فى بطولته إلى جانب يسرا كال من 
عبير  مراد،  جومانا  شيحة،  حال 
صبرى، جومانا مراد، بيومى فؤاد، 
وخالد أنور، خالد سرحان، وهنادى 
مهنى وتيام مصطفى قمر وعدد آخر 

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

محمد على.

وفاة روبي بفيروس األنفلونزا اإلسباني 
اإلسبانى  األنفلونزا  بفيروس  روبي  النجمة  تصاب 
خالل أحداث فيلم »كيرة واجلن« للنجمني كرمي عبد العزيز 
بعد  الفيلم  من  األولى  املشاهد  يف  وتتوفى  عز،  وأحمد 
إصابتها بالفيروس، حيث جتسد دور زوجة كرمي عبد العزيز 
يف العمل، من إخراج مروان حامد، حيث يف عام 1918، 
اجتاح وباء األنفلونزا اإلسبانية العالم، ويف فترة وجيزة أوقع 

ضحايا باملاليني.
ووضعت شركة سينرجى فيلمز، خطة إنتاجية محكمة 
وأبرز  املقبلة،  الفترة  خالل  ضخم  سينمائي  عمل  لتقدمي 
الزمنية  للحقبة  ضخمة  ديكورات  بناء  اخلطة،  تلك  نقاط 
التي  الفيلم، فضال عن تصميم املالبس  التي يدور حولها 
معدات  أحدث  جلب  عن  فضال  والزمن،  الوقت  تناسب 
التصوير من اخلارج، باإلضافة ألعمال اجلرافيكس واملونتاج 

الذي سيتم تنفيذها يف أوروبا.
تاريخ  فى  األفالم  أقوى  من  يعد  واجلن«،  »كيرة  فيلم 
إنتاجًا وجنومًا وكتابة، حيث يرصد حقبة  املصرية  السينما 
مهمة فى تاريخ مصر أثناء ثورة 19، إذ يتناول العمل واقع 
ثورة  أبان  اإلجنليزى  االحتالل  فترة  فى  املصرى  املجتمع 
من  ملجموعة  الفيلم عن قصص حقيقية  ويكشف   ،1919
ثورة  املصرية ضد االحتالل االجنليزى وقت  املقاومة  أبطال 

1919 حتى عام 1924.

محمد هنيدى قريبا في »النمس واإلنس« 
واإلنس«  »النمس  فيلم  تصوير  ينطلق 
اجلاري  مارس   14 يوم  هنيدى  محمد  للنجم 
العمل  مبعاينته مخرج  يقوم  الذي  الديكور  يف 
الفيلم  بطولة  يف  وتشاركه  عرفة،  شريف 
النجمة منة شلبى، الذي تعاقدت منذ يومني 
املخرج  وبني  بينها  متت  عمل  جلسات  بعد 
املنتجة  اجلهة  وجترى  عرفة،  شريف  الكبير 
للفيلم إبرام باقي التعاقدات األيام احلالية قبل 
األيام  عنهم  اإلعالن  ويتم  التصوير،  انطالق 

القليلة املقبلة.
على جانب آخر قرر هنيدي تأجيل فيلمه 
السينمائي اجلديد »كينج سايز » حلني انتهاء 
وعرض  واإلنس«،  »النمس  فيلم  تصوير 
الساحل«،  فى  أيام   3« مسرحيته  لهنيدى 
السعودية  العربية  اململكة  فى  املاضى  العام 
ضمن  املسرحية  أيضا  وعرضت  بجدة، 

فعاليات موسم الرياض.
أعماله  آخر  عن  مؤخرًا  هنيدى  وكشف 
روائًيا  فيلًما  سيقدم  أنه  إلى  الفًتا  الفنية، 
وليس »كارتون«، لكن بطل الفيلم لظروف ما 

سيتحول لشخصية صغيرة.

كشف الفنان املصري محمود 
العسيلي عن اإلعالن الدعائي 
لكليب اغنيته اجلديدة "جنة 
تكفينا"، وذلك على حسابه 

اخلاص على احد مواقع التواصل 
االجتماعي، وعلق على الفيديو 
قائال: "أغنية من األقرب إلى 

قلبي، يارب تعجبكوا"، اال انه لم 
يحدد موعد محدد لطرح الكليب.

اجلدير ذكره أن محمود العسيلي 
انتقد مؤخرا قرار نقابة املوسيقيني 
يف مصر مبنع فناني املهرجانات من 
الغناء، قائال: "يعني إيه إن إحنا 

ممكن يف سنة 2020 مننع نوع كامل 
من املزيكا.. ال وإيه أكتر نوع مزيكا 

مسموع يف الشارع املصري".

محمــود العسيلــي يشــّوق الجمهـور 
لكليـــب »جنــة تكفينــــا«
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أقالم

نتنفس  ونحن  التنفسي،  اجلهاز  يهاجم  املستجد  كورونا  فيروس 
النفط، لذلك يتوجب »تلقيح النفط« بدًء ..!!!

• تلقيح برميل النفط
كان بإمكان منظمة أوبك وشركائها املستقّلني، بدال من الدخول يف 
جدل التخفيض لسقف اإلنتاج بـ 1,5 مليون برميل يوميا، تخصيص 
جادة  كمساهمة  سريع  وبشكل  فعال  لقاح  إليجاد  احلصة  هذه  قيمة 
ثم  واحتوائه  الوباء  هذا  انتشار  لتطويق  العاملية  اجلهود  إطار  يف  وعملية 
النفط  خام  لبرميل  احلالي  السعر  اعتماد  مع  حتى  ألنه  طبيا،  اجتثاثه 
قيمتها  ستكون  التخفيض  من  احلصة  هذه  فإن  البرنت،  القياسي 
أن  وأعتقد  دوالر،  مليار   3,5 حدود  يف  ونصف  شهر  ملدة  التراكمية 
استثمارا بهذا القدر يف سوق اللقاحات سيكون كفيال بإيجاد »البلسم 
الشايف« .. لكنني على يقني بأن تصوري هذا هو مجرد لغو من القول، 
بل هو حالة هذيان، ألن »الفواعل« يف الساحة الدولية، و«الضوابط« 
كانت  وإن  حتى  النمطية،  عن  اخلروج  متنع  للمنظمات  و«احملددات« 
وألن  أرواح،  إنقاذ  إلى  تهدف  كانت  وإن  حتى  بحتة،  إنسانية  لغاية 
تخضع  سوقية«  »قيمة  هي  الليبرالية«  »العقيدة  يف  األرواح«  »إنقاذ 
املنافسة  قواعد  احترام  وتستوجب  السوق،  معروضات  يف  الربح  ملنطق 
احلّرة ..!! وبذلك يحرم عليك التدخل فيما ال يعنيك ..!!  لذلك لم 

أجد ُبّدا من اللجوء لكهف الفلسفة.
• كورونا ُتنّفذ ما كانت تهدد به الصين: وقف 

تصدير األتربة النادرة
على  محسوًسا  املستجد«  التاجي  كورونا  تأثيرات »فيروس  كانت 
الكلي  االقتصاد  أداء  على  وكذلك  األسواق  من  واسعة  مجموعة 
لالقتصاد الصيني خالل أوائل عام 2020، و لم ُتعف صناعة األتربة 
املعاجلة  منشآت  من  العديد  أبلغت  حيث  العوامل،  هذه  من  النادرة 
 ،2020 فيفري  شهر  بداية  مع  مطولة.  إغالق  عمليات  عن  الصينية 
من   80% إلى   70 بني  ما  تعليق  يف  كورونا  فيروس  انتشار  تسبب 
القدرات الفعلية ملنشآت معاجلة األتربة النادرة يف الصني، وهو ما مّثل 
ما يقرب من 80 ألف إلى 100 ألف طن يف السنة من سعات املعاجلة 
بالغ  قلق  مصدر  شّكل  األمر  وهذا  النادرة.  األتربة  ملنتجات  عنها  املبلغ 
من  العاملي  اإلنتاج  إجمالي  أن  إلى  بالنظر  الكبرى،  الصناعية  للدول 
تعدين هذه العناصر كان قد بلغ 173 ألف طن يف العام املاضي 2019.

بوليسي«  »فورين  مجلة  نشرته  ما  إلى  العودة  لنا  ينبغي  وهنا 
األميركية منذ عشرة أشهر فقط، حني تطرقت إلى زيارة الرئيس الصيني 
شي جني بينغ إلى أحد مرافق صقل املعادن النادرة، هذا املرفق الذي 
بـ »أحد املصانع الغامضة« وأشار الرئيس الصيني حينها إلى  وصفته 
احتمال أن تلجأ الصني إلى قطع اإلمدادات من عناصر األتربة النادرة 
رحمتها  حتت  األميركي  االقتصاد  من  ضخمة  قطاعات  تقبع  التي 
رأي،  مجرد  ليس  املجلة  حتليل  يف  وهذا  إليها،  ماسة  حاجة  يف  كونها 
وسائل  فيه  انخرطت  وقد  الصني،  داخل  متناميا  توجها  يشكل  بل 
تصدير  حظر  فكرة  تتعاطى  أصبحت  التي  الصينية  احلكومية  اإلعالم 
املواد املعدنية اإلستراتيجية إلى الواليات املتحدة كواحدة من اإلجابات 
الرئيس  قرار  على  رّد  تقدميها  الصني  تستطيع  التي  احملتملة  احلاسمة 
األميركي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على سلع صينية مبئات 
التجارة  من  على 93 %  تسيطر  الصني  مادامت  الدوالرات،  مليارات 

العاملية لألتربة النادرة.
املواد  هذه  استخدام  شبهة  نفسها  عن  الصني  تبعد  وحتى 
اإلستراتيجية لإلضرار باخلصوم وباإلقتصاد العاملي، فقد أعلنت يف عدد 
من التقارير املنشورة مؤخرا، بأنها استأنفت نشاط مرافقها اإلستخراجية 

والصناعية لألتربة النادرة.

• وباء كورونا يجعل العولمة محّل ُمسألة عميقة .. 
دعوات إلى التحلل منها

بتاريخ 26 فيفري 2020 نشر »مايكل نايتس« الباحث يف برنامج 
“بوليتيكو”  مجلة  يف  األدنى  الشرق  لدراسات  واشنطن  ملعهد  الزمالة 
مقاال بعنوان »الشرق األوسط مستقبل األوبئة الدائمة« عبر فيه عن 
واحلّد  العوملة  متدد  تقليص  إلى  دافعة  فكرة  إلى  األوبئة  حتول  إمكانية 
من اإلنبهار بها كفكرة نهائية للبشرية، بل حتى إمكانية توقفها متاما، 
ليلفت بذلك انتباه كتاب الروايات وخبراء االقتصاد وعلماء االجتماع 
والتكنولوجيا إلى أفق جديد للنظر، وكيف لألوبئة واحلروب على املوارد 
أن تتسبب يف انهيار التجارة العاملية. كما يلفت اإلنتباه يف مقاله إلى ظهر 
فيروس كورونا يف إيران مباشرة بعد الصني رغم حالة التكتم الشديدة 
لكن الشلل املرافق للعجز أيضا، والتي تعد شريكا جتاريا لها، وفيهما 
جغرافية  نقطة  تعد  إيران  وأن  الصني،  يف  النظام  يشبه  شموليا  نظاما 
مهمة تربط آسيا ويوروآسيا وشبه اجلزيرة العربية والشام، لذلك ينبغي 
أن يكون هذا الترابط يف املسألة موضع قلق عاملي. كما عبر عن غرابة 
انتشار فيروس كورونا يف مهد أقدم وأعظم احلضارات وأحد منابع أقوى 
املدارس الطبية القدمية والطب البديل والطبيعي الناجع، ولذلك يف رأيه 
يعد انتشار الفيوروس وما سببه من شلل داخل الصني يعّد تطورا دراميا 
ستنبني عليه تداعيات طويلة األمد يف املنطقة والعالم، وفسوف تصبح 
األوبئة قريبا أمرا مألوفا ومحركا للمجتمع املستقبلي، ومن هذا املنظور 
فالتطورات  احلجاج،  أمام  املكرمة  مكة  إغالق  إمكانية  الباحث  توقع 
ترديد  نتخلى  ستجعلنا  وتداعياتها  الفيروس  إلنتشار  واملعقدة  الدرامية 
ترنيمة العوملة التي ألفناها، وأصبحت لدينا من املسلمات وبأننا نعيش 
وطلب  والسفر  التنقل  من  يجعل  مبا  الوقت،  مرور  مع  يصغر  عالم  يف 
البضائع والتسوق أكثر سهولة وسرعة و ُيسر وبجهد أقل وأثمان أرخص، 
لكنه بعد اآلن ستتغير حركة الناس متاما بسبب اآلثار القوية االجتماعية 
واالقتصادية إلنتشار الوباء على أجزاء من املنطقة، مبا سيتسبب مثال 
يف وقف تدفق احلجاج إلى مكة املكرمة، أو خروج رجال املال واألعمال 
األجانب من دبي، أو التخلي النهائي لدول اخلليح عن جلب العمالة 

من آسيا.
•النماذج الرياضية تخبرنا عن حدود انتشار كورونا

مكندريك  و  كيرماك  أوغيلفي  ويليام  العاملان  قدم  العام 1927  يف 
ورقة علمية عنوانها »إسهام يف النظرية الرياضياتية للوبائيات« وقد طرحا 
يف ورقتهما سؤاال جوهريًا : ملاذا ينتهي الوباء يف النهاية ؟. وقد عمال 
على صياغة عالقات رياضية، ومنوذج حسابي لقياس احتماالت التعايف 
والشفاء، وتناوال بالبحث إحدى أهم املشاكل يف علم األوبئة واملتعلقة 
بإمكانية التأكد من النهاية الوباء حني ال يتبقى أفراد من األكثر قابلية 
للمرض، يف حني ال يزال هناك الكثير من األفراد القابلني للمرض وال 
يزالون موجودين بني السكان غير املصابني، و أيضا مدى تفاعل العوامل 
الوباء.  نهاية  يف  عنها  ينتج  قد  والتي  والوفاة  والشفاء  للعدوى  املختلفة 
فكان إسهامهما الرئيس هو إدراك وجود عامل »كثافة مستوى العتبة« 
من مجموعة األفراد األكثر قابلية للمرض، هذه العتبة التي تتمثل يف 
عدد األفراد املركزيني بحيث أنه مع وجود معدالت معينة من العدوى 
الكثافة،  لدينا  كان  فإن  وهكذا  يقع،  أن  للوباء  ميكن  واملوت،  والشفاء 
مشتركة  عالقات  بينها  توجد  عوامل  وهي  والشفاء،  والوفاة  والعدوى، 
أساسية مثل عالقة احلرارة واملادة السريعة لالشتعال والشرارة والوقود. 
فإذا جلبت األربعة معا بالقياس احلرج لكل منها، التوزان احلرج، فإنتها 
تنتج نيرانًا، أي وباء. معادالت كيرماك ومكندريك عايرت الظروف التي 
تشتعل فيها هذه النار، وتستمر يف االحتراق، ثم يف النهلية تخمد. أحد 
التضمينات امللحوظة يف بحثهما تتمثل يف »الزيادات الصغيرة يف معدل 
العدوى التي قد تؤدي إلى أوبئة كبيرة« هذا التحذير الهادئ ظل صداه 
الصحة  موظفي  على  تستحوذ  أساسية  حقيقة  إنها  اآلن،  حتى  املرتفع 
»ديفيد  تعبير  حّد  على  اإلنفلونزا  موسم  خالل  سنة  كّل  يف  العامة 
الوباء  وجائحة  املعدية  احليوانات  أمراض  كتابه »الفيض:  يف  كوامن« 

التالية بني البشر« الذي نشره سنة 2012. 

•الفلسفة تسعى إلرشادنا في »متاهة كورونا«
ولد  السيد  »د.  املوريتاني  الباحث  كتب  فيفري  شهر  بداية  يف 
أباه« مقالة بعنوان » كورونا بعني فلسفية« استحضر فيها بدايًة بعض 
مضامني مقال بعنوان »درس جنون البقر« لعالم األنثروبولوجيا »كلود 
هذا  خصوصية  يشكل  ما  أن  إلى  فيه  ذهب  والذي  شتراوس«  ليفي 
ظاهرة »الكانبالية«،  من  جديد  نوع  إلى  اإلنسانية  انتقال  هو  احلدث 
أي أكل اإلنسان للحم البشر، من خالل القيام بتقدمي أعالف للماشية 
الفيروس  ينتقل  وبذا  اإلنسان،  يستخدمها  أن  قبل  ميتة  حلوم  تتضمن 
أباه«  »ولد  الباحث  تطرق  ثم  اإلنسان.  إلى  احليوان  من  الغامض 
كل  يجمع  ما  أن  ليقرر  كورونا،  لفيروس  اجلديدة  املوجة  عن  للحديث 
املوجات الفيروسية، مرورا باإلنفلونزا اإلسبانية يف نهاية احلرب العاملية 
عالم  أشهرهم  من  قتيل  مليون  خمسون  ضحيتها  ذهب  والتي  األولى، 
االجتماع األملاني »ماكس فيبر« والشاعر الفرنسي »أبولينير« والكاتب 
التشيكي »فرانز كافكا«، وصوال إلى »فيروس كوفيد 19«، هو هذا 
التهديد الذي غدت تشكله عالقة اإلنسان باحليوان بعد فصول طويلة 
الفيلسوف  مالحظات  استحضر  كما  األليفة.  احليوانات  تدجني  من 
السلطة  منوذج  من  انتقل  احلديث  الغرب  أن  فوكو«  الفرنسي »ميشال 
العقابية العنيفة إلى منط من »السلطة احليوية« التي تتركز على ضبط 
عميقة  إشكالية  إلى  الباحث  يتطرق  ثم  السكان،  ورغبات  حركة 
تتعلق مبا نعيشه راهنًا مع املوجة الفيروسية اجلديدة، أين حتول املوضوع 
البيولوجي إلى رهان سياسي واستراتيجي كوني. لم تعد آليات الرقابة 
والضبط التقليدية قادرة على تأمني اإلنسان من هذا اخلطر املنتقل عن 
طريق احليوان، مبا ينجر عنه موقفان وجوديان كبيران: النظرة التوجسية 
ينقل  الذي  يكون »العدو«  أن  ميكن  الذي  املجاور  األقرب  من  اخلائفة 
املرض واملوت، وانحسار أصالة جتربة املوت الفردية الضائعة يف الظاهرة 

الوبائية، حيث يتحول املوتى إلى أرقام صماء يف العروض اإلخبارية.
نهايات  يف  مقالة،  املسكيني«  التونسي »فتحي  املفكر  كتب  كما 
نفس الشهر )فيفري(، بعنوان » الفلسفة والكورونا: من معارك اجلماعة 
إلى حروب املناعة« أشار فيه انه منذ أن مّت اكتشاف »الفيروسات« يف 
خالل  من  احلياة  ملعنى  جديدا  تاريخا  اإلنسانية  دخلت  سنة 1892، 
عالقتنا مع يف العالم احمليط بنا، عالقة »العالم احملسوس« املرئي بالعالم 
»خياليا«،  أو  عقليا«  »كائنا  »الاّلمرئي«  يعد  لم  حيث  الالمرئي، 
يقول  لذا  وإدراك.  وعي  عن  معها  نتعايش  مساحة »طبيعية«  صار  بل 
التحّدي  نواجه  أن  ميكننا  الفلسفية،  الناحية  من  أنه  »املسكيني« 
وجه  يف  كورونا  فيروس  يرفعه  الذي  والبيوسياسي  البيوتكنولوجي 
ما  اعتبار  هو  إحداها  ارتسامها،  ميكن  عدة  طرق  من  الراهنة  اإلنسانية 
يحدث مع فيروس كورونا يشبه ما شّخصه فوكو يف كتابه املراقبة واملعاقبة 
)1975( عن طريقة الدولة يف معاجلة وباء الطاعون بوصفه منوذجا سائدا 
البشر،  من  والساحات  الشوارع  إخالء  حيث  الصحي،  احلجر  ملنطق 
الصّحة  تصبح  هاهنا  اجليش.  أو  للشرطة  إاّل  التجوال  يحّق  ال  حيث 
إغالق،  صارم:  فضائي  حصر  األمر  بادئ  يف   « حقيقيا  أمنّيا  مشكال 
بالطبع، يف املدينة ويف ملحقاتها؛ منع اخلروج .. القضاء على احليوانات 

التائهة؛ تقطيع املدينة إلى أحياء منفصلة ..«.
مبقتضاها  تتّم  التي  املعايير  مناقش  يف  الكونّي  البعد  يستحضر  ثم 
سياسة احلياة التي يفرضها تفشي فيروس كورونا، وانتقال العدوى التي 
أحدثها يف عالم »معولَم« بشّدة، وذلك يف ضوء ما كتبه هابرماس عن 
»مستقبل الطبيعة البشرية، بخصوص ماهية مجموعة األطراف القادرة 
األرض،  على  احلياة  مستقبل  عن  النقاش  من  جزءا  تشّكل  أن  على 
وليس املجتمعات أو الشعوب التي ال تزال يف خصام مرير مع ذاكرتها، 
العالقة  هي  ما  عن  ليتساءل  البشري«،  النوع  »حتسني  مشاريع  وعن 
املأمولة مع قدرة املخابر البيوتكنولوجية على تصنيع احلياة: هل هي مجرد 
توصيف قانوني أم هو استشكال أخالقي ال يزال ملتبسا؟ وهل أنه لم 
سيتم  وهل  ؟  التقنية  عصر  من  البشري  اجلسد  حماية  باإلمكان  يعد 
حتنيط كّل الوصايا األخالقية؟ كون حتسني النوع البشري يطرح مشكال 

أخالقيا وقانونيا غير مسبوق لم يعد ميكن تأجيله.

 بقلم مهماه بوزيان - باحث جزائري وخبير في الشأن الطاقوي
mah2bouziane@gmail.com

 العولمــة تصـاب بالترهــل 
فــي زمن جائحة »كورونا«
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امُلرور  قالت إنها تدخلت لفتِح  َحركة 

المديرّيُة العامة تفنُِّد خبَر استعمالها القّوَة ضدَّ المتظاهرين 
بلسان عبد العزيز تويقر 

وقصة يوسف

ومتشيط  بحٍث  عملية  خالل 

يـن فـي انفجـار ُلغـم بالّشلـف استشهاُد عسكِريَّ

    َلم َتعْد الّساحُة 
األَدِبّية يف اجَلزائر 

َتصنُع الّتميَز والّزخَم 
الّلذيِن كانت َتصَنُعهما 
قبَل ِعقَدين من الّزمِن، 

وَلم َتُعد امُللتقياُت 
دواُت الِفكرّيُة  والنَّ

َتستقِطُب امُلبِدعنَي 
واألَساتذَة وامُلفكريَن، 

شاُط عن أغلِب  وغاَب النَّ
الَفضاءاِت التي كانت 

َتصَنُع َبهجَة األَماِسي، 
وخاصًة أمِسياُت نهايَة 

األسبوِع! كما َغابت 
الَكثيُر من األسماِء التي 

ميَز؛  كانت َتصنُع التَّ
َب بعَضها املوُت وتاَه  ُغيَّ

عدٌد ِمنها يف أروقِة 
هميِش، وغّيَر الكثيُر  التَّ

فَة يف اجتاِه  ِمنهم الدَّ
فضاءاٍت أخرى؛ طبًعا 
ليس ُحّبا يف الُهروِب 

كوِص بقدِر ما كاَن  والنُّ
وراَء األمِر عدٌد من 

ها فتوُر  الَعواِمل، أهمُّ
الهيئاِت وامُلؤّسساِت 

التي كان ُيفتَرُض ِبها أن 
تكوَن حاِضنًة للّنشاط 
، وزاَدها ِغياُب  ِاألدبيِّ

تاِب عن  احتاِد الكُّ
احِة بعَد أن أصبَح  السَّ

َرهينًة بني أيِدي َكمشٍة 
من امُلنَتِفعني، وَلم َنعْد 
نسمُع له َضجيًجا أو 
َنرى َطحيًنا؛ فانَتهى 

قايفُّ واحَلراُك  الِفعُل الثَّ
الِفكرّي إلى واٍد َسحيٍق، 
وَعشعَش يف فضاءاِته 
الُغراُب ومن ال ُيحِسن 

عيق.   غير النَّ
عَر واألدَب -      إّن الشِّ

ٌف  عموًما - بلسٌم وُملطِّ
للَذوِق الَعام، وحنَي 
يغيبا عن امَلشهد ال 
ُيكُنك إال أن ترى 
انعكاساِت أُفوِلهما 
على الّشارع؛ شاِرٌع 

فقَد ُحدوَده وأِصيَب 
بَلوثِة اجُلنوِن، فما 
عاَد يهتُم بالّذوِق 

طافِة،  ليِم وال باللَّ السَّ
وعاَدت ِبنا األياُم إلى 

عصٍر أجَلٍف أشعٍث 
متّكَن فيه ُيوسف من 
رمِي إخوِته َجميعهم 
حا -  يف اجّلب، ُمصحِّ

بذلك - للّذين تَدّبروا 
القراَن أربعَة عشَر قرًنا 
ِة الّنبيِّ  َمفهوَمُهم لقصَّ
والَكواكب.  ورمبا عبُد 

الرّزاق بوكبة وحَده من 
يصنُع االسثتناَء، وهَو 

خاِرج هذه الّلوحة. 

إثر  الشلف  بوالية  أمس  أول  جنديان  استشهد 
بيان  إليه  أشار  ما  حسب  الصنع،  تقليدي  لغم  انفجار 

لوزارة الدفاع الوطني.
وأوضح بيان صدر أمس عن وزارة الدفاع الوطني أن 
انفجار اللغم جاء خالل عملية بحث ومتشيط نفذتها مفرزة 

للجيش الوطني الشعبي مبنطقة بني بوعتاب بالشلف، ما 
خّلف استشهاد عسكريني برتبة عريف متعاقد، ويتعلق 

األمر بكل من »بالل بوسكاية« و«باديس نواصرية«.
أركان  رئيس  شنقريحة،  السعيد  اللواء  وتقدم 
التعازي  بخالص  بالنيابة،  الشعبي  الوطني  اجليش 

واملواساة ألسرتي الشهيدين وذويهما، مؤكدا أن اجليش 
الوطني الشعبي سيواصل دون هوادة جهوده مهما كانت 
والقضاء  املجرمني  هؤالء  فلول  مالحقة  يف  التضحيات 

عليهم أينما وجدوا عبر كامل التراب الوطني.
ق.و

أقدم، مساء أول أمس، مجهولون على اغتيال مهندس تنقيب يدعى 
»بيداس تيبرماسني« رميا بالرصاص يف املنطقة املسماة »حاسي الشقة »، 

بضواحي مدينة حاسي مسعود.
 وحسب مصادر »أخبار الوطن«، يرجح أن يكون الفاعلون منتمني 
إلى جماعة إرهابية تنشط بإقليم اجلنوب الشرقي، ميتهنون سرقة املركبات 
رباعية الدفع وترهيب املواطنني واألجانب. وعن الواقعة، حسب املصادر 
إلى  ذاته، فإن الضحية كان قادما من ورشة احلفر )ENF 29( متجها 
باتنة،  بوالية  منزله  إلى  للتوجه  استعدادا   )02  -  24( احلياة  قاعدة 
ليتفاجأ بهجوم جماعة مسلحة قصد سرقة املركبة التي كان على متنها 

رفقة السائق. 
يوسف بن حيزية 

رفضت النيابة العامة لدى محكمة املسيلة، صبيحة أمس، اإلفراج عن 
مدير الثقافة السابق رابح ظريف الذي سبق وأن مت توقيفه منذ قرابة الشهرين عن 
جنحة التهجم على مخالفيه فكر ا ووصِفهم بالقطيع، حيث مت تأجيل احملاكمة 

إلى الـ 15 من مارس اجلاري. 
وتوبع ظريف على خلفية تخوين شخصيات تاريخية، واتُّهم بعدم االلتزام 
بواجب التحفظ الذي يفرضه عليه منصبه الرسمي، والذي يجبره على احتواء 
جميع التوجهات واألفكار، كما اتهم بالتهجم على رموز الدولة اجلزائرية من 

الشهداء واملجاهدين خاصة وأنه خّون الشهيد عبان رمضان.
 هيئة الدفاع التي يتقدمها احملامي والناشط السياسي عامر رخيلة طالبت، 

يف مرافعتها، باإلفراج عن رابح ظريف، مؤكدة على أن التهمة هي مكيدة 
سياسية مدبرة وال عالقة لها بالواقع.

جمال أبو أشرف

املسيلة محكمة 

 الّنيابــة الَعاّمـة ترفـُض  الّنيابــة الَعاّمـة ترفـُض 
اإلفراَج عن رابح ظريفاإلفراَج عن رابح ظريف

مسعود حاسي 

مقتُل عامٍل بشركة سونطراك رمًيا بالّرصاص 

املواقع  بعض  تناقلته  ما  الوطني  لألمن  العامة  املديرية  كذبت 
منشورات،  من  االجتماعي  التواصل  شبكات  وصفحات  اإلخبارية 
مفادها أن مصالح الشرطة قد استعملت، أول أمس السبت، القوة ضد 

متظاهرين وسط العاصمة.
بعد  »قواتها  فإن  الوطني،  لألمن  العامة  املديرية  بيان  وبحسب 
أصحابها  احتل  العاصمة  شوارع  بأحد  مرخصة  غير  مسيرة  تسجيلها 
الطريق العام، ما أدى إلى عرقلة حركة املرور كليا، وغلق بعض احملالت 
املعمول  والتنظيمات  القوانني  الشرطة وفق  التجارية، تدخلت مصالح 
بها يف مثل هذه احلاالت للمحافظة غلى النظام العام وإعادة فتح حركة 

املرور، وبسط الطمأنينة يف نفوس املواطنني.«
كما أضاف البيان أنه »على إثر هذه العملية، جرى توقيف عدد 
من املشاركني يف املسيرة غير املرخصة، الذين خضعوا لدراسة حاالتهم 
فيما سيقدم  غالبيتهم  نفسه - إخالء سبيل  اليوم  بعدها - ويف  ليتم 

بعضهم أمام اجلهات القضائية املختصة للنظر يف حاالتهم«.
رحمة عمار 

الرئيس  بجاية  بوالية  عيش  سيدي  محكمة  أدانت 
بالتهم  أدكار  لبلدية  البلدي  الشعبي  للمجلس  السابق 
املنسوبة إليه، وقضت بسجنه 6 أشهر حبسا نافذا، وتغرميه 

بـ 20.000 دج.
يذكر أن املتهم متابع من طرف نيابة اجلمهورية لدي 
احلسن  السير  عرقلة  تهمة  عن  عيش  سيدي  محكمة 
ملجرى االنتخابات )االنتخابات احمللية 29 نوفمبر2017(، 

لتصدر احملكمة حكمها يف الدعوى احلالية بحبس »حمور 
ايدير« 6 أشهر حبسا نافذا مع غرامة مالية قدرها 20000 
دج. وما يزال املتهم حمور إيدير متابعا أيضا لدي محكمة 
إبرام  وجنحة  عمومية  أموال  تبديد  جنحة  بتهمة  خراطة 
منح  بغرض  والتنظيمية  التشريعية  لألحكام  خرقا  صفقة 

امتيازات غير مبررة للغير.

بجاية

6 سنواٍت حبًسا نافذا لِمير »أدكار« الّسابق

أقدم، صبيحة أمس األحد، العشرات من مدراء الثانويات باملسيلة على 
تنظيم وقفة احتجاجية مبقر مديرية التربية، وذلك على خلفية إهانة مدير التربية 
أحَد الزمالء من خالل رفض استقباله، حيث اعتبر احملتجون ما أقدم عليه املدير 

خرقا للبروتوكوالت املتعارف عليها. 
هذا، ورفض 70 مديرا االلتحاق مبناصب عملهم صبيحة أمس، تعبيرا عن 
تضامنهم املطلق مع مدير ثانوية عبد املجيد مزيان، حيث أكدوا أن تصرفا كهذا 
مرفوض جمله وتفصيال، خاصة وأنهم يطمحون جلزائر جديدة. وهدد احملتجون 
بعدم مزاولة عملهم يف حال عدم اعتذار الرجل األول يف قطاع التربية للمدراء 

ومن خاللهم املدير املعني.
جمال أبو أشرف

ملسيلة ا

مون  مون ُمدراء الّثانويات ينظِّ ُمدراء الّثانويات ينظِّ
وقفـــة احتجاجّيــــة وقفـــة احتجاجّيــــة 

بـــلقاسم.ج

 األدب..



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

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

