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04
فحُص 400 حالٍة منُذ دخوله اجَلزائر

تخصيص أجنحـٌة في الُمستشفيات 
للُمصابيـــَن  بكورونــــا

  إدماج 160 ألف عامل بأثر رجعي من 2019

 عاشـق شوقي: السجن ألربـاب 
الَعمـل غير المصّرحين بالُعّمـال 

د وزيُر الَعمل   توعَّ
والّضمان االجتماعي 
يوسف عاشق شوقي 

أرباَب العمل امُلتخّلِفني 
عن التصريح بالُعّمال 
بعقوبات صارمة، قد 

تصل حّد سجِنهم، 
يف وقٍت أّكد استمرار 
عمليات إدماج 160 
ألَف عامل، ُمطمئنا 

بأن اإلدماج سيتم بأثر 
رجعي من 2019.

09
إليزي

نساُء حـي بالباشير 
َيغِلقــن الّطريــق 
الوطنـــــي !

10
مستغامن 

 الَوالــي يعتــِذُر 
عبــــر األِثيـــر 

08
أدرار

نــدرُة األدوّيـــة 
ُتثيـــُر استيــــاَء 
ُسّكـان »تمياوين«

04

13

بلماضـــــيبلماضـــــي َيضبـــــط  َيضبـــــط 
برنامَجـــه التحضيـــرّي برنامَجـــه التحضيـــرّي 
لُمواجهــة زيمبابـــويلُمواجهــة زيمبابـــوي

إلى احَلضيض الّنفط  َيهوي بأسعار  كورونا 

اقتصاُد ما بعَد الّبترولاقتصاُد ما بعَد الّبترول

10
رئيــُس بلدّيـة دراريـة ونائـُب ميـر بئر توتة رهُن الَحبـس

ابتّزوا تاجًرا وَطلبوا رشوًة لتسهيِل نشاِطه

ناء والتعمير بالبلدية نفِسها، وكذا نائب رئيس  لطات القضائية، مؤَخرا، كاّل من رئيس بلدية درارية وناِئبه ورئيس جلنة البِّ أودعت السُّ
ٍة غير ُمستحقة، باإلضافة إلى تهمة إساءة استغالل الوظيفة واستعماِل النفوذ. بلدية بئر توتة، احلبَس بتهم طلب وُقبول مزيَّ

ة لالعبني ة لالعبنييف انتظار الَكشِف عن القائمة االسميَّ يف انتظار الَكشِف عن القائمة االسميَّ

اِخب الوطني جمال بلماضي برناَمج الّترُبِص  ضبط النَّ
، حتسًبا للمواجهة امُلزدوَجة، الّتي سيخوُضها ُمحاربو  الّتحضيريِّ

الّصحراء أمام الزميبابوي، يف إطار اجلولة الّثالثة والّرابعة عن 
املجموعة الثامنة، من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2021.

 أّكد وزير الصحة أنَّ 
ص للّتكفِل  أجنحًة سُتخصَّ
باملصابني بفيروس ُكورونا 

عبر كلِّ امُلستشفيات. 
ومنُذ دخول الفيروس 
اجلزائَر، كشَف مدير 

الوقاية بوزارة الصحة عن 
فحص 400 حالٍة اشُتِبَه 
يف إصابتها، فيما أكد أّنه 

لم ُتسجل حاالت جديدة 
ليستقر الرقم عند 20 

إصابة مؤكّدة.

يع!! يعيتحّطُم على ِجدار الرِّ يتحّطُم على ِجدار الرِّ

03

احتياطي  استنزاِف  بني  اجلزائُر  حميدوش: 
واالقِتــــراض  ـــرف  الصَّ

حــوَل الّديمقراطيـة 
والّدولـــة المدنيــة 

َحراكيو اجلمعة الـ 55 لم مينعهم فيروس 
وارع، رافعنَي شعاَر  »كورونا« من اخُلروج إلى الشَّ

»فيروس كورونا وال انتوما« وشعاَر »ماراناش 
حابسني حتى تخطونا، تبون ديالكوم هو 

الكورونا«، مع استمرارهم يف رفِع ِشعار »دولة 
مدنية – ماشي عسكرية«، وإضافة شعار آخر - 
على كلٍّ ليس بجديد من حيث جوهره ولكّنه 
جديد من حيث الّرد على السلطة التي تدعي 

بأنها بدأت ببناء اجلزائر اجلديدة بعد انتخابات 
12 ديسمبر 2019 - أال وهو »سلموا السلطة 

للشعب من أجل جزائر جديدة«، وهو امتداٌد 
- بطريقة أخرى - للشعارات التي كانت تطالب 

بتطبيق املادة 07 و08 من الّدستور. 
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البلدين.. »جيمس كليفرلي«:  يف إطاِر تعزيز االستثمارات بنَي 

إبـراُم اتفاقيـٍة إلنشـاء مدرَســـة 
بريطانّيــــٍة فــــي الَجزائــــر

كشف »جيمس كليفرلي« وزير الدولة البريطاني املكلف بالشؤون اخلارجية للشرق األوسط 
وشمال إفريقيا أن اجلزائر وبريطانيا قررتا تعزيز عالقتهما الثنائية يف مجال االستثمار، 

معلنا عن إبرام اتفاقية إلنشاء مدرسة بريطانية يف اجلزائر.

على  التشغيل  وكاالت  عمال  يواصل   
لألسبوع  إضرابهم  الوطني  املستوى 
بإضراب  متوعدين  التوالي،  على  الرابع 
غياب  ظل  يف  األيام،  قادم  يف  مفتوح 
على  الرد  وعدم  لهم  نقابي  متثيل 

لبهم. مطا
على  التشغيل  وكاالت  عمال  دخل 
يف  اإلثنني،  أمس  الوطني،  املستوى 
التوالي،  على  الرابع  لألسبوع  إضراب 
على  اجلهات،  بعض  مستوى  على 
مطالبني  والشرق،  اجلنوب  رأسها 
تزال  ما   - بحسبهم   - التي  بحقوقهم 

هذا. ليومنا  عالقة 
»محمد  أكد  السياق،  هذا  ويف 
التشغيل  بوكالة  موظف  بولسينة« 
الوطن«  »أخبار  لـ  سكيكدة،  بوالية 
انتظار  يف  والية   39 اإلضراب شمل  أن 
وأضاف  الواليات.  باقي  انضمام 
لوكاالت  العامة  املديرية  أن  املتحدث 
عن  ممثلني  باستدعاء  قامت  التشغيل 
على  ستوافق  بأنها  وأقرت  الوكاالت، 
تاريخ  حتديد  دون  لكن  العمال  مطالب 
أن  على  مؤكدا  ذلك،  أجل  من  معني 
سيصعِّدون  التشغيل  وكاالت  عمال 
مفتوحا  اإلضراب  ويجعلون  احتجاجهم 
أجل  من  القادمة،  األيام  من  ابتداء 
لوضع  اجلمهورية  رئيس  انتباه  لفت 
اإلداري  التماطل  بعد  خاصة  العمال، 

وزارة  قبل  من  ملموسة  فعل  ردة  وغياب 
العمل.  

الوطنية  الوكاالت   كما وجهت تنسيقية 
حتت  املنضوية  اجلزائر  لوالية  للتشغيل 
اجلزائريني،  للعمال  العام  االحتاد  لواء 
للوكالة  العام  للمدير  بيانا  جهتها،  من 
التي  مطالبهم  عن  للتشغيل،  الوطنية 
هذا،  ليومنا  عالقة  تزال  ما  أنها  أكدوا 
ما  حسب  حتقيقها،  بضرورة  مطالبني 
املطالب  هذه  ومتثلت  بيانها.  يف  به  جاء 
األجر  وتوحيد  العمل  ظروف  حتسني  يف 
األجر  ورفع  الوزارة،  هيئات  باقي  مع 
منحة  إدماج  مع  العمال  لكل  القاعدي 
املهني  اإلدماج  على  املساعدة  جهاز 
للعمال  واألفقية  العمودية  والترقية  فيه، 
النقل  الوجبة،  دون استثناء، رفع منحة 

الوحيد.  واألجر 
التنسيقية  أكدت  أخرى،  جهة  ومن 
أن كل طرق احلوار مع اإلدارة قد باءت 
اجتماعي  غياب شريك  بالفشل يف ظل 
تطلعات  إلى  يوما  يرَق  لم  والذي  جاد، 
بضرورة   - بذلك   – مطالبة  العمال، 
يف  الوطني  للمكتب  عامة  جمعية  عقد 
أقرب اآلجال بغية انتخاب أعضاء جدد 
خالل  من  داعية  النقابي،  للتمثيل 
الوطنية  الوكالة  عمال  جميع  بيانها 

أمورهم. زمام  وحتمل  للتشغيل 
أحمد بوكليوة

واألوقاف  الدينية  الشؤون  وزير  أكد 
اإلثنني،  أمس  بلمهدي،  يوسف 
يبقى  احلوار  باب  أن  على  الشلف  من 
التكفل  بغية  األئمة  كل  أمام  »مفتوحا« 

بانشغاالتهم. األمثل 
على  احمللية،  للصحافة  بلمهدي  وصّرح 
إلطارات  الوطنية  الندوة  افتتاحه  هامش 
بفندق  واألوقاف  الدينية  الشؤون  وزارة 
مفتوحة  احلوار  »أبواب  بأن  »ميرادور«، 
بجميع  للتكفل  األئمة  كل  أمام 
استقباله  إلى  الفتا  انشغاالتهم«، 

عنهم. ممثلنَي  املاضي  األسبوع 
قائال:  السياق،  هذا  يف  واسترسل، 
»مرحبا بكل من يريد أن يحاور ويناقش 
أبواب  أي  هناك  ليست   )..( ويطالب 
حدود  يف  احلوار  يكون  أن  على  مغلقة 
املعقول واآلداب واحترام قواعد السالمة 
منظمة  بطريقة  وكذا  البلد،  يف  واألمن 

ومجدولة«.
املمثلني  »بعض  أن  إلى  الوزير  ولفت 
احلكومة  تعتمد  أن  قبل  لقاءه  طلبوا 
ممكن«،  غير  أمر  وهو  عملها  برنامج 
مشيرا - يف الوقت ذاته - إلى أن دائرته 
االقتراحات  بكل  »ُترحب«  الوزارية 
التسيير  يف  يساهم  مبا  احلوار  وأشكال 

عامة. للقطاع  األمثل 
االثنني  بلمهدي صبيحة  قام  ولإلشارة، 
إلطارات  الوطنية  الندوة  أشغال  بافتتاح 
لينتقل  الدينية واألوقاف،  الشؤون  وزارة 
كلم   68( تاوقريت  بلدية  إلى  بعدها 
زاوية  زار  حيث  الشلف(،  غربي  شمال 
على  إشرافه  على  باإلضافة  الشعابنية، 
على  الزكاة  وطرود  إعانات  توزيع  عملية 
عائالت معوزة بقرية أوالد احلاج خروبي 

ذاتها. بالبلدية 
وأج

رحمة  عمار 
وأبرز املسؤول البريطاني، خالل ندوة صحفية 
الشؤون  وزير  مع  مناصفة  أمس  نشطها 
اخلارجية صبري بوقدوم، أنه »مسرور بزيارته 
االستراتيجي  احلوار  وأن  اجلزائر،  إلى  األولى 
االفتتاحي بني اململكة املتحدة واجلزائر حقق 
إنشاء  اتفاقية  إبرام  باهرا”، كاشفا عن  جناحا 
التبادل  وتعزيز  اجلزائر،  يف  بريطانية  مدرسة 

البلدين. بني  الثقايف 
بني  االستثمار  فرص  إلى  الطرفان  تطرق  كما 
خروج  بعد  خاصة  ترقيتها،  وسبل  البلدين 
الوزير  وأكد  األوروبي.  االحتاد  من  بريطانيا 
بني  اليوم  املوقعة  أن االتفاقيات  البريطاني 
للشراكات. احلقيقي  التعميق  تؤكد  البلدين 

لشؤون  البريطاني  الدولة  وزير  وأدى  هذا، 
وزارة  يف  إفريقيا  وشمال  األوسط  الشرق 
البريطانية  اخلارجية  والشؤون  الكومنويلث 
اجلزائر  إلى  عمل  زيارة  كليفرلي«  »جيمس 
من  لدعوة  تلبية  اليوم،  إلى   8 من  ابتداء 

والكفاءات  باجلالية  املكلف  الدولة  كاتب 
بلدهان. رشيد  باخلارج 

أن  اخلارجية  الشؤون  لوزارة  بيان  وأوضح 
الدورة  »عقد  إطار  يف  تندرج  الزيارة  هذه 
»اجلزائري-  اإلستراتيجي  للحوار   9 الـ 
بلدهان  مناصفة  سيترأسها  التي  البريطاني«، 
الزيارة  هذه  أن  اليبيان  وأضاف  وكليفرلي«، 
بتبادل  يتميز  استثنائي  »ظرف  يف  تأتي 
كانت  حيث  املستوى«،  رفيعة  زيارات 
الصناعة  وزير  بها  قام  التي  تلك  األخيرة 
يف  اجلزائر  متثيل  أجل  من  لندن  إلى  واملناجم 
حول  املنعقدة  املتحدة«  »إفريقيا-اململكة  قمة 
اللورد  وزيارة  األخير،  االستثمار شهر جانفي 
»ريزبي« إلى اجلزائر يف إطار البعثة البريطانية 
املنعقدة  اجلزائر  مع  واالستثمار  التجارة  حول 

املنصرم. فبراير  شهر 
سيعكفان  »اجلانبني  أن  ذاته  البيان  وأضاف 
احلوار  تعميق  على  الدورة  هذه  خالل 
يف  األهمية  ذات  املواضيع  حول  والتشاور 

القانوني  اإلطار  سيما  الثنائية،  العالقات 
وتطوير  »البريكسيت«،  ومالءمته مع  الثنائي 
خالل  من  اجلزائر  يف  اإلجنليزية  اللغة  تعليم 
وتوسيع  اجلزائر  يف  بريطانية  مؤسسات  فتح 
من خالل  سيما  االقتصادي،  التعاون  مجال 
اجلزائرية  للكفاءات  املستمرة  املساهمة 
التوجيهات  إطار  يف  املتحدة  باململكة  املقيمة 

اجلزائرية. للحكومة  اجلديدة 
كما ستمكن هذه الدورة من »تبادل وجهات 
النظر حول مجمل املسائل اإلقليمية والدولية 
ليبيا  يف  سيما  املشترك،  االهتمام  ذات 
واليمن  وسوريا  الغربية  والصحراء  والساحل 
الشاملة  القضايا  حول  وكذا  وفلسطني، 
والتغيرات  اإلرهاب  ومكافحة  الهجرة  مثل 
البريطاني  املسؤول  أن  مؤكدا  املناخية«، 
وزير  قبل  من  الدورة  هذه  عقب  سُيستقبل 

بوقدوم. اخلارجية صبري  الشؤون 

عمراوي  مسعود  اإلثنني،  أمس  راسل، 
وزيَر  بسكرة  االنتخابية  الدائرة  عن  النائب 
للنظر  العلمي،  والبحث  العالي  التعليم 
خريجو  منه  يعني  الذي  البطالة  مشكل  يف 
مختلف  يف  دكاترة  من  اجلزائرية  اجلامعات 
شهادة  متييع  ثنائية  من  محذرا  التخصصات، 
رغم  البطالة  على  حامليها  وإحالة  الدكتوراه، 

للتوظيف.   اجلامعات  حاجة 
النهضة  أجل  من  االحتاد  عن  النائب  قال 
أمس  عمراوي،  مسعود  والبناء  والعدالة 
تلقت  الذي  الكتابي  سؤاله  يف  اإلثنني، 
إن نسبة األساتذة  الوطن« نسخة منه  »أخبار 
يف   ،%  80 تقارب  املتعاقدين  أي  املؤقتني 
واحملالني  وطنيا  املتخرجني  الدكاترة  عدُد  حني 
مستمر  تزايد  يف  مباشرة  بصفة  البطالة  على 
رغم النقص الفادح الذي تعرفه كل جامعات 
لوزير  سؤاال  موجها  استثناء،  وبدون  الوطن 
»ما  مفاده  العلمي  والبحث  العالي  التعليم 
التي تنوون اتخاذها إلنصاف  هي اإلجراءات 
من  واملاجستير  الدكتوراه  شهادتي  حملة 

قارة  مناصب  يف  مباشرة  توظيفهم  أجل 
التعاقد،  نظام  عن  بعيدا  املدة  محددة  وغير 
وتؤكد  النصوص يف صاحلهم  وأن كل  خاصة 

؟«. أحقيتهم 
واملتخرجني  التدرج  طلبة  أن  عمراوي  وأكد 
من اجلامعات اجلزائرية من دكاترة يف مختلف 
إنه  قائال  البطالة،  على  محالون  التخصصات 
الشباب  هؤالء  اجلامعات  استقطاب  بدل 
اجلامعية،  للشهادات  واحلامل  املتخرج 
فحسبه  أحقيتهم،  رغم  لهم  أصبحت طاردة 
السنوات  يف  العالي  التعليم  قطاع  عرف  قد 
بعد  ما  لفئة  مسبوق  غير  تهميشا  األخيرة 
ظاهرة  بـ«  ما سماه  ابتداء من خلق  التدرج، 
فتح  عدم  عن  تولدت  التي  البطال«  الدكتور 
املاسة  احلاجة  رغم  للتوظيف  مالية  مناصب 
تعرفه  الذي  الفادح  النقص  نتيجة  لذلك 
معظم اجلامعات اجلزائرية - على حد قوله. 
مناصب  فتح  عدم  سبب  عمراوي  وأرجع 
اجلامعات  مديري  أن  إلى  إما  للتوظيف  مالية 
العالي  التعليم  لوزارة  يقدمون  الذين  اجلزائرية 

خاطئة  تسيير  مخططات  العلمي  والبحث 
وإما  التسيير،  وسوء  املتابعة  عدم  نتيجة 
ألنه  املرفوضة  التقشف  سياسة  انتهاج  إلى 
التربية  قطاعي  على  تطبيقها  أبدا  يعقل  ال 
باعتبار  العلمي  والبحث  العالي  والتعليم 
وأن  واستراتيجيني،  حساسني  القطاعني 

والوطن.  األجيال  مبستقبل  متعلق  األمر 
الفتح  »إن  قائال:  عمراوي،  وأضاف   
يف  الوضع  دون  الدكتوراه  ملناصب  العشوائي 
احلسبان االحتياجات احلقيقية، ومراعاة دقة 
سيؤدي  اجلامعة،  احتياجات  مع  التناسب 
شهادة  متييع  إلى  القريب  األجل  ويف  حتما 
الدولة  متنحها  شهادة  أعلى  وهي  الدكتوراه، 
بذلك  طالبا  املتفوقني«،  الطلبة  ألحسن 
املوضوع  يف  بجدية  النظر  الوصية  اجلهة 
لوضع  الالزمة  القصوى  األهمية  وإعطائه 

جذرية.  حلول 
أحمد بوكليوة 

التأطير عبر اجلامعات  رغم نقص 
حاِملـو الّدكتوَراه بيـَن َفكــّي الِبطالة وَتمييِع الّشهــادة

بالتواطِؤ  العامة  امُلديرّيَة  اّتهموا   

 عّمُال وكاالت التَّشغيِل ُيواصلون 
إضراَبهـــم لألسبوع الّرابـــــع 

. بلمهدي: الّتكفل بانشغاالتهم.  الوزارة على   أكَد عزَم 

باُب الِحوار مفتوٌح أمام كلِّ األئَمة
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بيَن تفشي كورونا وحرِب الّسوق

اقتصــاُد مـا بعـَد الِبتــــرول
 يتحّطـــُم علــى ِجدارالّريـــع!

الخبير االقتصادي أمحمد حميدوش:

ــرِف واالقتـراُض محتمـٌل لتجاوزهـا األزمـــة َستستنــزُف احِتياطـــّي الصَّ

 وليد  كويني 
ونصف  قرن  من  أكثر  وخالل 
النفط  أسعار  شهدت  القرن، 
من  للعديد  نظرًا  وارتفعًا  انخفاضًا 
أو  العالم  شهدها  التي  املتغيرات 
التي مرت بها الدول املنتجة، ليبصم 
السنوات  من  سنة  على   2020 عام 
السوداء يف حياة إنتاج النفط، الذي 
شهدت أسعاره تراجعا كبيرًا ألسباب 
مختلفة، أبرزها تفشي مرض كورونا 
 100 من  أكثر  أصاب  الذي  اجلديد 
ألف شخص حول العالم وأدى لوفاة 
أدى  كما  مصاب،   3500 من  أكثر 
الصني  يف  بأكملها  مدن  عزل  إلى 

وإيطاليا.
أكبَر اخلسائر منذ  السوُق تسجُل 

حرِب اخلليج الّثانية
سجلت أسعار النفط العاملية أكبر 
اخلليج  حرب  اندالع  منذ  خسائرها 
 ،31% بلغت  بنسبة   ،1991 سنة 
العاملية  الشركات  كبرى  وأرجعت 
راجع النهيار  أن ذلك  للنفط  املنتجة 
االجتماع  خالل  التحالف  اتفاق 
كان  والذي   ،)+ )أوبيك  األخير 
يقضي مبواجهة ضعف الطلب العاملي 
كورونا،  تفشي  نتيجة  اخلام،  على 
ظل  يف  اإلنتاج،  خفض  بتمديد 
تشهدها  التي  السلبية  التداعيات 
مستورد  أكبر  تعد  التي  الصني 
وكالة  ذكرت  كما  العالم.  يف  للخام 

وصفته  ما  أن  األمريكية  »بلومبرغ« 
النفط  أسعار  يف  الكارثي  باالنهيار 
سينعكس على صناعة الطاقة العاملية 
بشكل عام، ويضر باقتصادات عاملية 

معتمدة على عائداتها النفطية.

حرُب ِحصٍص بين روسيا 
والسعودية

وكشفت العديد من البيانات أن 
اخلالف الروسي- السعودي، خالل 
املنعقد  األخير   )+ )أوبيك  اجتماع 
له  كان  فيينا،  النمساوية  بالعاصمة 
دور كبير يف التهاوي الكارثي ألسعار 
روسيا خالل  النفط، حيث عرضت 
باخلفض  العمل  متديد  االجتماع 
احلالي لإلنتاج، والذي ينتهي بنهاية 
الشهر احلالي، وهو ما اعتبرته اململكة 
العربية السعودية غير كاف الستعادة 
تداعيات  ظل  يف  السوق،  توازن 
انتشار فيروس كورونا املستجد، على 
الطلب العاملي على الطاقة. وشهدت 
من  موسعة  بيع  عمليات  التعامالت 
قبل املستثمرين بعد الصدمة الناجمة 
عن فشل )أوبك +( يف التوصل إلى 
اإلنتاج،  خفض  تعميق  بشأن  قرار 
اعتبرت  التي  روسيا  بسبب معارضة 
مخاطر  تقييم  ألوانه  السابق  من  أنه 
فيروس كورونا على معدالت الطلب 

العاملية.

عرقاب متفاِئل وحكومة جراد 
أمام ِرهان َصعب

يف  صدمة  النفط  أسعار  وشكلت 
حيث  اإلثنني،  أمس  اجلزائري  الشارع 
 31 األسعار  ببلوغ  اجلزائريون  تفاجأ 
السعر  دون  للبرميل، ليهوى  دوالرا 
األخير  املالية  قانون  يف  املعتمد  املرجعي 
واملقدر بـ50 دوالرا، عقب فشل اجتماع 
الشارع  جعل  ما  وشركائها،  »أوبك« 
التراجع  هذا  تداعيات  يترقب  اجلزائري 
على اجلزائر التي يرتبط اقتصادها بشكل 
النفط يف ظل ضعف  بصادرات  أساسي 

الصادرات الوطنية خارج احملروقات.
وزير  فيه  كان  الذي  الوقت  يف 
باجتماع  متفائال  عرقاب  محمد  الطاقة 
بالعاصمة  املنعقد  األخير  »أوبيك+« 
اجلزائر  أن  أّكد  حيث  فيينا،  النمساوية 
ترقية  ستواصل  األوبك  رئيسة  بصفتها 
البلدان من أجل بحث  التشاور بني كل 
سوق  استقرار  لضمان  توافقية  حلول 
الوزاري  »االجتماع  إن  قال  كما  النفط، 
الثامن ملنظمة »أوبك+« كان جد هام«، 
أنها  ظهرت  التي  التصريحات  وهي 
املتوقع  من  حيث  احلالي،  الواقع  عكس 
اجلزائري  النفط  متوسط سعر  يسجل  أن 
تراجعا  السنة  من  األول  الثالثي  نهاية 
كبيرًا، وهو ما سيضع حكومة جراد حتت 
حتضير  على  تعكف  التي  وهي  الضغط 
التكميلي اخلاص بسنة  املالية  قانون 

.2020

محمد  الطاقة  وزير  طمأن 
تصريح  يف  اإلثنني  أمس  عرقاب، 
املخاوف  بعد  اجلزائريني  إعالمي، 
إلى  النفط  تهاوي أسعار  بخصوص 
ما دون الـ35 دوالرا للبرميل، حيث 
على  تعمل  اجلزائر  إن  عرقاب  قال 

احتواء األزمة احلاصلة.
التي  »الوضعية  إن  الوزير  وقال 
سببها  حاليا  النفط  أسعار  بها  متر 
كورونا«،  فيروس  تفشي  الرئيس 
سبق  احلالية  األزمة  أن  إلى  مشيرًا 
 ،2014 سنة  العالم  بها  مر  وأن 
 20 إلى  النفط  أسعار  وانخفضت 
دوالرا للبرميل، موضحًا أن »الوزارة 
تعمل ليل نهار من أجل جتاوز هذه 
النفط«،  التي حلت بأسعار  األزمة 
عبد  اجلمهورية  »رئيس  أن  مضيفا 
تكثيف  بضرورة  أمر  تبون  املجيد 
البلدان  بني  واحملادثات  املشاورات 
واملستهلكة  للنفط  واملصدرة  املنتجة 
من أجل تقريب وجهات النظر فيما 

بينها«.

األزمُة الحالّية فرصٌة لبروز 
قطاعاٍت أخرى

وقلل وزير الطاقة من حجم األزمة 
التي اعتبرها فرصة للقطاعات األخرى 
الساحة  يف  تبرز  لكي  احملروقات  خارج 
حلول  وإعطاء  الوطنية  االقتصادية 
احلالية  »األزمة  وصرح:  جديدة، 
إلبراز  األخرى  للقطاعات  فرصة  تعتبر 
لبناء  املجاالت«  مختلف  يف  نشاطاتها 
اقتصاد جديد ُيبعد اجلزائر عن األزمات 
يف كل مرة يتراجع فيها سعر البترول، 
االستعجال  ضرورة  على  عرقاب  وأكد 
اتخاذ  يف  »األوبك«  منظمة  رفقة 
أجل  من  وبسرعة  الالزمة  اإلجراءات 
وكشف  النفط.  لسوق  التوازن  إعادة 
متواصلة  اجلزائر  جهود  أن  املسؤول 
قائال:  واملصدرة،  املنتجة  الدول  بني 
»اجلزائر يف صدد إجراء تشاورات حتى 
مع  اإلثنني(  )يقصد  اليوم  صبيحة 
الدولة املنتجة واملصدرة للنفط، والدول 
واتفاق  له  املستهلكة  والدول  املنتجة، 
التعاون بني أوبك وغير أوبك هو احلل 

األمثل«.
وليد ك.

كشفت وزارة املالية الروسية، أمس 
التكيف  بإمكانها  موسكو  أن  اإلثنني، 
و30  دوالرا   25 بني  النفط  أسعار  مع 
إلى   6 من  متتد  لفترة  للبرميل  دوالرا 
تهاوي  بعد  وذلك  مقبلة،  سنوات   10
األسعار، والتي شكلت خسائَر قياسية 

لم تعهدها السوق منذ سنة 1991.
وأضافت وزارة املالية الروسية بأنها 
الوطني  الثروة  صندوق  إلى  تلجأ  قد 
صعيد  على  االستقرار  لضمان  للبالد 
االقتصاد الكلي إذا استمر نزول أسعار 

حتى  أنه  إلى  الوزارة  ولفتت  النفط. 
الفاحت من مارس يحّصل الصندوق أكثر 
من   9.2% أو  دوالر  ملياَر   150 من 

الناجت احمللي اإلجمالي لروسيا.
الدولية  الوكالة  أعلنت  من جانبها 
أن االستهالك  للطاقة، أمس اإلثنني، 
العام،  هذا  سيتراجع  للنفط  العاملي 
على   ،2009 العام  منذ  األولى  للمرة 
الواسع لفيروس كورونا  خلفية االنتشار 

املستجد.
ق.و

لدى  االقتصادي  اخلبير  اعتبر 
أن  حميدوش  امحمد  الدولي  البنك 
االستقالل،  منذ  انتهجت،  اجلزائر 
املواد  ببيع  الريع  على  املعتمد  النموذج 
التي  الدول  جل  جعل  ما  األولية، 
ضمن  تصنف  السياسة  تلك  انتهجت 
املتخلفة ومن الصعب عليها التوجه نحو 
حقيقي  اقتصاد  وبناء  الصادرات  تنويع 
وصلب، ما جعل من النفط نقمة على 

الدول النامية.
احلالي  التراجع  حميدوش  وأرجع 
ألسعار النفط على املستوى العاملي إلى 
القرارات السياسية بشكل رئيس، التي 
الصناعية  الدول  توجهات  عادة  تخدم 
فيروس  ظهور  إلى  باإلضافة  الكبرى، 
كورونا القاتل الذي كان له أثر كبير - 
يف اآلونة األخيرة - خصوصا أنه مس 
أكبر دولة مستوردة للنفط على املستوى 

العاملي الصني، والتي تراجع اقتصادها 
بنسبة فاقت 17%.

حكومٌة دوَن كفاءات ال ُيمكنها بناء 
اقتصاٍد  فعال

كشف  اجلزائر،  وبخصوص 
سيبقى  األسعار  انهيار  أن  حميدوش 
الشبح الذي يرعب احلكومة واملسؤولني 
أن  علينا  »أوال،   قائال:  اجلزائر،  يف 
نعرف من هو ربان الباخرة التي تستورد 
وبعدها  اجلزائري  النفط  %65 من 
سنعرف كل شيء«، مضيفا: »لم نضع 
والتي  مكانها  يف  املناسبة  الكفاءات 
اقتصاد  من  اجلزائر  إخراج  بإمكانها 
الريع إلى اقتصاد حقيقي قوي ال يتأثر 
برامج  هنالك  وليس  البترول،  بسوق 
اقتصادية حقيقية وفعالة لدى حكومة 
بـ12 وزيرًا من النظام القدمي، وال ميكننا 

بناء سفينة جديدة بحطب قدمي«. كما 
أن  علينا  »هنا،  قائال:  محدثنا  تساءل 
احتياطات  ذهبت  أين  السؤال:  نطرح 
الصرف املقدرة بـ 240 مليار دوالر؟«.

االقتصادي  اخلبير  كشف  كما 
حتٍد  أمام  اجلزائر ستكون  أن  حميدوش 
صعب يف األشهر القادمة إذا ما تواصل 
الـ50  النفط حتت سقف  أسعار  تراجع 
دوالرا للبرميل، مبرزًا - يف هذا اإلطار 
- أن هذه األزمة ستستنزف ما تبقى من 
احتياطي الصرف اجلزائري املقدر بـ60 
يف  احلاصل  العجز  لتغطية  دوالر  مليار 
امليزان التجاري، كما أوضح حميدوش 
يف  االقتراض  إلى  ستتجه  اجلزائر  أن 
انهيار  وتواصل  العجز  تواصل  حال 

أسعار البترول يف السوق العاملية.
 وليد كويني 

   شهدت أسعار النفط الخام تقلبات 
كبيرة بعد تهاوي األسعار من جهة، 
وتراجع الطلب من جهة أخرى، ما 
جعل أكبر الدول المصدرة للبترول 
تدق ناقوس الخطر، خصوصا التي 
تعتمد على النفط كمورد أساسي  

للعملة الصعبة.

عرقاب يطمئن الجزائريين:
تبون ُمّطلٌع على الُمستجّداِت والعمُل 
علــــــى احتــواِء األزمــَة جـاٍر

بين 25 دوالرا و30 دوالرا للبرميل
 ُيمِكُن لروسيا الّتكيُف مـع أسعــاِر 
النِّفــــط 10 سنـــواٍت كامــلة!
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التوليد  بن بوزيد يِعُد باستحداِث مزيٍد من أقسام 

تجهيــُز مستشفـــى بوفاريـك بجناَحيِن الستقَبال الُمصاِبين بكـورونا 

الوزراء  ُأِقرَّ خالَل اجتماع مجلس  املبلُغ 

تخصيــُص 3.7 مليـــاَر دينــاٍر لمواَجهــِة َفيـــروس ُكورونـــــا 
400 حالٍة منذ دخوِل كورونا اجلزائَر فحص 

حي  وضُع 8 أشخاٍص تحَت الَحجر الصِّ
اشُتبَه فـــــي إصابتِهــم بكورونـا 
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2019 160 ألف عامل بأثر رجعي من  إدماج 

ـد أربـاَب  وزيـُر الَعمـل يتوعَّ
حيـَن بالُعّمـال  العمِل غير الُمصرِّ

وعد وزير الصحة والسكان وإصالح املستشفيات 
من  مزيد  بتخصيص  بوزيد  بن  الرحمان  عبد 
وأعلن  اجلديدة،  املستشفيات  يف  التوليد  أقسام 
املصابني  الستقبال  جناحني  تخصيص  عن 

بوفاريك. مبستشفى  بكورونا 
وإصالح  والسكان  الصحة  وزير  وكشف 
أمس  بوزيد،  بن  الرحمان  عبد  املستشفيات 
اإلثنني، يف تصريحات إذاعية، أنه سيتم وضع 
بالنساء  األمثل  والتكفل  االكتظاظ  ملشكل  حد 
مشكل  إلى  الصحة  وزير  تطرق  كما  واحلوامل. 
أقسام  تشهدهما  اللذين  والضغط  الفوضى 
على  عددها  بزيادة  وتعهد  االستعجاالت، 
باإلضافة  واملستشفيات،  الطبية  املراكز  مستوى 
إجناز مستشفيات خاصة باالستعجاالت يف  إلى 

واجلنوب. الكبرى  املدن 
النقائص املسجلة  بإقرار  ولم يكتِف وزير الصحة 
على مستوى املستشفيات، بل تعهد بإجناز مزيد 

اجلديدة. املستشفيات  من 
وبالعودة إلى ملف فيروس كورونا املستجد، قال 
املسؤول إنه مت جتهيز جناحني الستقبال املصابني 
مبستشفى بوفاريك، ردا منه على الصور املتناقلة 
الصحي،  للحجر  القسم املخصص  حول وضعية 
املستشفيات  لكل  تعليمات  وّجه  أنه  مضيفا 
الستقبال  مجهزة  أجنحة  لتوفير  الوطن  عبر 
الذي  بوفاريك  مستشفى  أن  موضحا  املصابني، 
كورونا  بفيروس  املصابني  من  عددا  استقبل 
للحجز  املخصص  القسم  وأن  قدمي،  مؤخرا 
لم يكن جاهزا.                                                                          الصحي 
ق.و

 

أحمد  بوكليوة
بوزارة  الوقاية  مدير  فورار  جمال  كشف 
الندوة  خالل  به  أدلى  تصريح  يف  الصحة، 
أمس  الصحة  بوزارة  عقدت  التي  الصحفية 
منذ دخول  400 حالة  اإلثنني، عن فحص 
عدد  أن  إلى  مشيرا  اجلزائر،  إلى  كورونا 
 20 بلغت  الفيروس  بهذا  املؤكدة  اإلصابات 
حالة  يف  اإلصابات  هذه  ومتثلت  إصابة. 
اإليطالي  الرعية  وحالة  اإلسباني  الرعية 
 17 إلى  باإلضافة  بالده،  إلى  َل  ُرحِّ الذي 
اجلزائري  بالرعية  عالقة  على  كانت  حالة 
كورونا،  بفيروس  املصاب  فرنسا  من  القادم 
البليدة،  يف  حالة   13 تسجيل  مت  حيث 
معسكر.  يف  وحالتني  العاصمة،  يف  حالتني 
بفيروس  املصابني  جميع  أن  املتحدث  وأكد 
تقرب  التي  ذاتها  العائلة  من  هم  كورونا 
وأضاف  فرنسا،  من  القادم  اجلزائري  للرعية 
بوفاريك  مبستشفى  الوقاية  مصلحة  مدير 
التسجل  اجلزائر  أن   - السياق  هذا  يف   -
الفيروس جاء من  هو  بل  »كورونا مستوطنة« 

البلد. خارج 
 من جهة أخرى، كشف محمد يوسفي مدير 
بوفاريك عن وضع  الوقاية مبستشفى  مصلحة 

8 أشخاص حتت احلجر الصحي إثَر االشتباه 
انتظار  يف  كورونا،  بفيروس  إصابتهم  يف 
مؤكدا  بهم،  اخلاصة  التحاليل  نتائج  صدور 
التحقيق  تواصل  املستشفى  مصالح  أن  على 
األشخاص  عدد  حلصر  احلاالت  هذه  مع 
إلى  يوسفي  دعا  كما  بهم.  احتكوا  الذين 
التنقل،  ضرورة تشديد احلراسة على مناطق 
موضحا أن الوباء ليس متجذرا يف الوطن بل 

هو مستورد من اخلارج. 
بكورونا  املصابني  حالة  عن  حديثة  ويف   
بوفاريك،  مستشفى  مستوى  على  املوجودين 
مستقرة،  الصحية  وضعيتهم  أن  يوسفي  أكد 
من  ألنه  نفسيا،  مرافقتهم  »نحاول  وقال: 
بفيروس  اإلصابة  فكرة  تتقبل  أن  الصعب 

قاتل ال ندرك ماهيته«. 
»يجب  قائال:  للمواطنني  فورار  توجه  كما 
وااللتزام  احليطة  أخذ  املواطنني  على 
الصحة  وزارة  أن  مؤكدا  الوقائية«،  بالتدابير 
كورونا  فيروس  ألن  التجمعات،  مبنع  تقم  لم 
لم ينتشر بصفة كبيرة يف اجلزائر، وأنه ليس 
اللقاءات  عقد  من  متنعنا  استنفار  هناك حالة 
اإلجراءات  إن  قائال  االجتماعات،  وتنظيم 
يف  الوبائية  الوضعية  حسب  تدريجيا  تتخذ 
التي  واملناطق  اإلصابات  وعدد  اجلزائر، 
الوضع  أن  إلى  مشيرا  الفيروس،  فيها  انتشر 
الوقائية،  اإلجراءات  وتيرة  رفع  يستلزم  ال 
عن  الصحة  بوزارة  الوقاية  مدير  أعلن  إذ 
بفيروس  خاص  إلكتروني  موقع  استحداث 
اإلجراءات  على  االطالَع  يتيُح  كورونا، 
تعريفه  بالفيروس،  اإلصابة  من  الوقائية 
حالة  يف  لالتصال  األخضر  والرقم  وأعراضه 

اإلصابة أو االشتباه يف اإلصابة.

األخير  اجتماعه  خالل  الوزراء  مجلس  كشف 
3.7 مليار دينار،  عن رصد ميزانية أولية تقدر بـ 
اخلاصة  املستعجلة  بالنفقات  التكفل  قصد 

»كورونا«. بفيروس 
الوزراء،  مجلس  الجتماع  اخلتامي  البيان  أعلن 
مليار   3.7 مبلغ  أمس، عن تخصيص  أول  مساء 
كورونا  فيروس  ملواجهة  أولية  كميزانية  دينار 
صيدالنية  مواد  تكاليَف  املبلغ  ويغطي  املستجد، 
دينار،  مليار   3.5 مببلغ  الوقاية  ووسائل  وأدوية 
 100 مببلغ  وخدمات  »كورونا«  فيروس  كواشف 
 100 قدره  مببلغ  حرارية  وكاميرات  دينار  مليون 

جزائري. دينار  مليون 
املجلس  استماع  إثر  على  القرار  هذا  جاء  وقد 
وإصالح  والسكان  الصحة  وزير  مداخلة  إلى 
لفيروس  احلالية  الوضعية  حول  املستشفيات 
اجلزائر  يف  املتخذة  والتدابير  العالم،  يف  »كورونا« 
املراقبة  إجراءات  بتعزيز  له،  والتصدي  ملواجهته 
وخاصة  البرية،  واحلدود  واملوانئ  املطارات  يف 
مخزون  وجتديد  أوروبا  من  القادمة  الرحالت 
واألدوية  الطبية  واملستلزمات  الوقاية  وسائل 
الكشف  أجهزة  ألحدث  الفوري  واالقتناء 

احلرارية. والكاميرات 
بالشكر  اجلمهورية  رئيس  توّجه  ثانية،  جهة  من 
رتبهم،  مبختلف  الصحي  القطاع  مستخدمي  لكل 
وكذلك لرجال األمن ورجال احلماية املدنية نظيَر 
كما  الوباء.  لهذا  للتصدي  جهد  من  يبذلونه  ما 

تأجيل  االقتضاء  وعند  اليقظة  من  املزيد  إلى  دعا 
وإجراء  اجلزائر  يف  املقررة  الدولية  التظاهرات 

مغلقة«. الرياضية يف مالعب  املقابالت 

رضوان محمد

توعد يوسف عاشق شوقي وزيُر العمل والضمان االجتماعي أرباَب 
مال بعقوبات صارمة قد تصل حدَّ  العمل املتخلِّفني عن التصريح بالعُّ
سجنهم. يف حني، أكد الوزيُر استمرار عمليات إدماج 160 ألف عامل، 

مطمئنا بأن اإلدماج سيتم بأثر رجعي من 2019.

كشف مدير الوقاية بوزارة الصحة عن فحص 400 حالة منذ 
دخول فيروس كورونا اجلزائر، فيما أكد أنه لم يتم تسجيل حاالت 
جديدة ليستقر الرقم عند 20 إصابة. يف حني، مت وضع 8 أشخاص 

حتت احلجر الصحي على مستوى مستشفى بوفاريك.

• وزارة الصحة: الوضُع ال يستلِزم رفَع وتيرِة اإلجراءات الِوقائّية

رحمة  عمار 
يوسف  االجتماعي  والضمان  والتشغيل  العمل  وزير  أّكد 
على  ضيفا  حلوله  خالل  اإلثنني،  أمس  شوقي،  عاشق 
الضمان  مصالح  لدى  التصريح  ضرورة  على  الوطنية،  اإلذاعة 
لتسهيل  متنقلة  مكاتب  تخصيص  عن  كاشفا  االجتماعي، 
إلى  العمل  أرباب   - ذاته  السياق  يف  العملية، ُمنبِّها - 

إلى سجنهم. تصل  قد  عقوبات صارمة  مواجهتهم 
النِّسب  مراجعة  إعادة   - ا  حالّيً  - ذاته  املتحدث  استبعد  كما 
عن  سيعلن  ورشات  فتح  إلى  مشيرا  لالشتراكات،  املئوية 
تسجله  الذي  للعجز  حلول  إيجاد  بخصوص  الحقا  نتائجها 

االجتماعي. الضمان  صناديق 
عن  املتحّدث  فكشف  االجتماعيني،  ركاء  الشُّ بخصوص  أما 
إّياها  ا  داعّيً ُشروطها،  التي استوفت  النَّقابات  ِملفات  اعتماد 

امليدان. بنشاطها يف  والقيام  بالقوانني  االلتزام  إلى 
عامل،  ألف   160 إدماج  عملية  تواصل  عن  عاشق  أكد  كما 
من  بداية  رجعي  بأثر  سُيحَتسب  اإلدماج  بأن  هؤالء  مطمئنا 
خالل ثالثة  األولى  العملية  تنتهي  أن  على   ،2019 نوفمبر 
امللفات  تسوية  عملية  استمرار  مؤكدا  أقصى،  كأجل  أشهر 
واالجتماعي  املهني  اإلدماج  على  املساعدة  باألجهزة  املعنية 

من  األّول  الّشق  انتهاء  عن  كاشفا  الشهادات،  حاملي  من 
أشهر،  ثالثة  ملف يف غضون  ألف   160 يضم  الذي  العملية، 
مطمئنا املعنيني بأن احتساب اإلدماج سيكون بأثر رجعي من 

.2019 نوفمبر 
رفعت  احلكومة  أن  على  تأكيَدُه  يوسف  عاشق  جّدد  كما 
العليا،  والهضاب  اجلنوب  يف  املشاريع  كل  عن  التجميد 
االجتماعي  الضمان  مجال  يف  جديدة  مذكرا باتخاذ تدابير 

امللفات.  والتشغيل يف ما يخص آجال معاجلة 
قطاعه  االجتماعي إن  والضمان  والتشغيل  العمل  وقال وزير 
بني  وسيط  مجرد  هو  بل  شغل،  مناصب  بخلق  معنيا  ليس 
أن  مؤكدا  الشغل،  وطالبي  للوظائف  املنتجة  املؤسسات 
اقتصاد حقيقي  بإنشاء  استحداَث مناصب شغل ال يكون إال 
املبادرة  إلى  الشباب   - السياق  هذا  يف   - داعيا  للثروة،  منتج 

الوظائف. انتظار  املقاوالتية وعدم  ودخول عالم 
قطاعه  تخص  ال  التشغيل  سياسة  »إن  يقول:  عاشق  وأردف 
االقتصادية  الفعالية  على  وتعتمد  القطاعات،  كل  متس  بل 
وملناصب  خالق للثروة  اقتصادي  نشاط  باستحداث  املرتبطة 
يف  وشاملة  طريق متجانسة  خارطة  وضع  عن  كاشفا  الشغل، 

اجلديدة. االقتصادية  املقاربة  إطار 



سكيكدة 
البحر يلفظ 40 كلغ من المخدرات 

في أخناق مايون 
أخناق  لبلدية  اإلقليمية  للفرقة  الوطني  الدرك  مصالح  أمس،  جنحت، 
املخدرات كانت  40 كلغ من  إسترجاع  مايون غربي والية سكيكدة، من 
أمواج البحر بشاطيء خريف املعزول و الصخري قد قذفتها بصورة مفاجيء 
بعد األمواج العاتية التي تعرفها املنطقة، حيث مت العثور عليها من قبل بعض 
و  التي حجزتها  املختصة  املصالح  أخطرا  الدين  املنطقة  أبناء  الصايدين من 

شرعت يف فتح حتقيق يف القضية.
جمال بوالديس

تبسة
توقيف المتورط في جريمة القتل العمد

للشرطة  الوالئية  للمصلحة  التابعة  اجلنائية  أمس  الفرقة  أول  عاجلت 
باستعمال  عمدي  قتل  بجرمية  قضية  تتعلق  تبسة  والية  بأمن  القضائية 
سالح ناري من الصنف اخلامس )بندقية صيد( راح ضحيتها الشاب )غ.ر( 

البالغ من العمر23سنة.
 حيث تعود الوقائع إلى تلقى أمن الوالية نداء من قسم االستعجاالت 
لشخص  املؤسسة  استقبال  حول  الوالية  بعاصمة  يوسف  بوطرفة  الطبية 
بإصابته  متأثرا  أنفاسه  أين  لفظ  الصدر  مستوى  على  ناري  بطلق  مصاب 
البليغة ، ومن جهتها قامت قوات الشرطة باإلجراءات الالزمة و فتح حتقيق 
والذي  والسريع  الواسع  االنتشار  و  التدخل  مخطط  تفعيل  مع  القضية  يف 
أسفر إلى  توقيف املشتبه فيه الرئيسي البالغ من العمر29سنة واسترجاع أداة 
اجلرمية ، يف انتظار االنتهاء من التحقيق بسماع ثالثة أطراف آخرين حول 

وقائع القضية.
فيروز رحال

عنابة 
اإلطاحة بعصابة تمتهن السطو على 

المنازل  بالبوني
متكنت مصالح األمن بدائرة البوني بعنابة من وضع حدا لنشاط عصابة 
من  أيديهم  طالته  ما  وسرقة  املنازل  على  السطو  يف  متخصصة  إجرامية 
مجوهرات واآلت كهور منزلية. وحسب مصادرنا فقد جنحت مصالح األمن 
يف توقيف املشتبه فيهم بناءا على شكوى أحد الضحايا تعرض مسكنه الى 
السرقة نهارا ما مكن عناصر الشرطة من اإلطاحة بعصابة من 4 أشخاص 
فإن  املصالح  لذات  املنازل.واستنادا  سرقة  يف  مختصة  االعمار  مختلف  يف 
كانت  سنة  و23   19 بني  ما  أعمارهم  أشخاص،   4 من  تتكون  العصابة 
تستهدف أحد املساكن مبنطقة بوزعرورة بإقليم البوني.ومت تقدمي املشتبه فيهم 
أشرار  جمعية  تكوين  بتهمة  احلجار  محكمة  لدى  القضائية  اجلهات  أمام 
األجهزة  بالدكر أن  والكسر.واجلدير  التعدد  بظريف  املقترنة  املوصوفة  السرقة 
األمنية بدائرة البوني كانت متكنت يف الشهر األخيرة من تفكيك العديد من 
الشبكات التي تعمل على السطو على املنازل خاصة الشاغرة التي يوجد فيها 

افراد العائلة الرتباطهم بظروف عملهم .
ف سليم

سطيف
سكان »عين الروى« يحتجون

 ويطالبون بالتحقيق في قوائم السكن
احتج أول أمس سكان بلدية عني الروى الواقعة شمال والية سطيف، 
الذين لم ترد أسماءهم يف قائمة السكن االجتماعي التي مت اإلعالن عنها، 

أمام مقر البلدية مطالبني بإعادة النظر يف القائمة التي لم تقنعهم.
القائمة  بإلغاء  مطالبني  آمالهم،  السلطات خيبت  أن  احملتجني،  وصرح 
السلطات  قطعتها  التي  الوعود  تستويف  وال  عادلة  غير  كونها  فيها  وطعنوا 
ملنح  معمقة  بتحقيقات  تقوم  مصاحلها  أن  أكدت  التي  أمامهم،  احمللية 
هذه  منح  يف  باجلملة  جتاوزات  وجود  على  مؤكدين  ملستحقيها،  السكنات 
السكنات، ألشخاص ميسورين مقارنة بوضعهم االجتماعي، إضافة على 
اتهامات باعتماد احملاباة يف بعض احلاالت، خالفا لوعود السلطات، حيث 
يوجد من بني املستفيدين شباب ميسوري وجتار، يف حني حرمت عشرات 
العائالت من السكن، ورفع احملتجون مطلب جتميد القائمة وفتح حتقيق يف 
التجاوزات، مطالبني والي الوالية بضرورة التدخل وإنصافهم، ولإلشارة فإن 

احملتجني قاموا بغلق مقر البلدية بالسالسل ومنعوا املوظفني من ولوجها.
آسيا.ع

ف سليم

ببلدية  بوخضرة  بحي  اجلاهزة  البيوت  دعا أصحاب سكنات   حيث 
من  متكينهم  أجل  من  الدائرة  مصالح  لدى  التدخل  الوالية  والي  البوني 
مؤكدين  الفارط.  العام  العملية  توقف  بعد  الئقة  سكنات  الى  الترحيل 
قبولهم الترحيل الى منطقة الكليتوسة ببرحال لتخليصهم من معاناة هدا 
البيوت  أصحاب  جانبهم  من  تعبيرهم.  حد  على  السكنات  من  النوع 
والفخارين  مروان  كأبو  عنابة  ببلدية  فوضوية  جتمعات  عدة  يف  »املهدمة« 
مت  بيتوهم  لكون  بأنصافهم  للمطالبة  االحتجاج  جددوا  حرب  وسيدي 
تهدميها من قبل مصالح الدائرة بدون وجه حق حسب قولهم لكونهم ارباب 
اسر ومن أبناء تلك املناطق داعيني الوالي الى التدخل العاجل خاصة انهم 
االستقبال  يوم  مناسبة  التشغيل  يفوت أصحاب عقود  ولم  مأوى.  بدون 
املخصص من قبل السلطات الوالئية للمواطنني لالحتجاج ورفع شعارات 
باإلدماج  تعلق  فيما  املركزية  اجلهات  لدى  الوالي إلسماع صوتهم  تدعو 
من  وغيرها  التقاعد  يف  العمل  سنوات  واحتساب  شرط  او  قيد  أي  دون 
املطالب التي يصفونها باملشروعة. كما احتج طالبي السكن االجتماعي 
والريفي ببلدية التريعات أيام قليلة بعد زيارة والي الوالية للمنطقة محملني 

املنتخبني مسؤولني تراجع التنمية بالبلدية.
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الحدث

الشغل  والسكن على رأس المطالب

غليان في الجبهة االجتماعية بعنابة

بومرداس

إنهاء مهام رئيس بلدية  شعبة العامر
رئيس  مهام  بومرداس  والي  انهى   
بلدية  شعبة العامر على خلفية متابعته 
خاصة  ومندوبة  نائبه  رفقة   قضائيا  

بذات املجلس.
والي  ديوان  أكد  السياق،  هذا  ويف 
أن  أمس،  أول  له  بيان  يف  بومرداس، 
إلى  شمل  قد  التحفظي  التوقيف  قرار 
من  كل  دلس،  بلدية  رئيس  جانب 
على  بناء  العامر،  شعبة  بلدية  رئيس 
يف  الصادر  القضائية  باملتابعة  اإلعالن 
حق هذا األخير، من قبل نيابة وكيل 
 19 بتاريخ  بودواو  مبحكمة  اجلمهورية 
رئيس  نائب  وكذا   ،2020 جانفي 
باملجلس  خاصة  ومندوبة  البلدية 
املتابعني  العامر  شعبة  لبلدية  الشعبي 

قضائيا بناء على قرار من محكمة دلس 
الصادر ضدهما يف جانفي الفارط.

التوقيف  قرار  أن  البيان  وأضاف 
من   43 للمادة  تطبيقا  جاء  التحفظي 
جوان   22 يف  املؤرخ   10 11ـ  القانون 
2011 املتعلق بالبلدية الذي ينص على 

توقيف كل منتخب متابع قضائيا.
كانت  الوطن«  »أخبار  أن  ويذكر 
أمس  الصادر،  عددها  يف  تطرقت  قد 
شرع  التي  العزل  حملة  إلى  االثنني، 
املنتخبني  ضد  بومرداس  والي  فيها 
أن  مشيرة  قضائيا،  املتابعني  احملليني 
البداية كانت بعزل رئيس بلدية دلس 
قبل  حقه،  يف  صدر  الذي  »ع.ش«، 
ملدة  النافذ  باحلبس  قضائي  قرار  ايام، 

دون  رخصة  منح  تهمة  عن  سنتني 
يف  متثلت  املوحد،  الشباك  الى  الرجوع 
لالشراف  مقاول  لفائدة  بناء  رخصة 
على مشروع سكني، وكذا نائب ببلدية 
نافذ  حبس  بسنتني  املعاقب  بومرداس 
سنتيم  مليون   50 قدرها  مالية  وغرامة 

عن تهم التزوير واستعمال املزور.
وينتظر أن حتمل األيام القادمة املزيد 
من التوقيفات التي ستطيح بعدة رؤوس 
أميار  بينهم  الوالية،  مستوى  على 
الشعبية  املجالس  يف  منتخبة  وأعضاء 
قورصو،  من  بكل  والبلدية  الوالئية 

األربعطاش، بومرداس وزموري
سميرة مزاري

تورط 18 امرأة و11 قاصرا في قضايا إجرامية
التابعة  العملياتية  الفرق  نظمت 
للشرطة القضائية بأمن بومرداس خالل 
شهر فيفري الفارط  84 عملية مداهمة 
واألماكن  النقاط  من  العديد  عبر 
االختصاص،  والتي  بإقليم  احلساسة 
مكنتها من معاجلة 224 قضية إجرامية 
تورط فيها 324 شخص، منهم 18 إمرة 

و 11 قاصر و 10 أجانب.

 4044 حجز  من  مكنتها  والتي 
الفرق  هذه  لتباشر  مهلوسا،  قرصا 
اإلجراءات  كافة  باتخاذ  العملياتية 
القانونية ضد املشتبه فيهم، مع تقدميهم 
أمام اجلهات القضائية املختصة وتتمثل 
فيما  املعاجلة  اجلرائم  هذه  طبيعة 
يف  جرائم  معاجلة  قضية   33 يلي، 
93 قضية يف جرائم  العمومي،  الشيء 

يف  قضايا   04 باألشخاص،  املساس 
اجلرائم  يف  قضايا   07 اآلداب،  جرائم 
االقتصادية و املالية 37 قضية يف جرائم 
املخدرات، 47 قضية يف جرائم املساس 
يف  قضايا   03 واملمتلكات،  باألموال 
أمن  توفير  بهدف  املعلوماتية،  اجلرائم 

املواطن وحماية ممتلكاته.
سميرة مزاري

 كشف مصادر مقربة أن سلطات دائرة 
العلمة الواقعة شرق والية سطيف، تستعد 
هذه األيام من أجل لنشر قوائم املستفيدين 
إيجاري  عمومي  مسكن   800 حصة  من 
خالل األسابيع املقبلة، وهذا بعد االنتهاء 
من إعداد القائمة والتي طالب من خاللها 
والي الوالية بأن تكون نزيهة وبعيدا عن أي 
املستحقني  وأن متس  أو جتاوزات  تالعبات 
السكن.      من  النوع  احلقيقيني لهذا 
من  كان  فإنه  املصادر  ذات  وحسب 
املفروض أن يتم نشر القوائم اخلاصة بهذه 

بحصة  الفارطة،  السنة  نهاية  قبل  احلصة 
تأجيلها  مت  أنه  مستفيد إال   400 تضم 
الرئاسية،  االنتخابات  مع  ذلك  لتزامن 
ثانية  مرة  القوائم  تأجيل نشر  مت  كما 
تخوف  ظل  يف  اجلديدة  السنة  بداية  مع 
احتجاجات  من حدوث  احمللية  السلطات 
وهذا يف ظل  احلصة  من  املستفيدين  ضد 
لدى  املودعة  الطلبات  القياسي من  العدد 
مبلف  متصل  سياق  ويف  الدائرة،  مصالح 
يف  العلمة  بلدية  مصالح  فتحت  السكن 
التسجيالت  باب  املاضية  القليلة  األيام 

للراغبني يف احلصول على السكن الترقوي 
املدعم يف صيغته اجلديدة، حيث تقرر فتح 
أسبوع للمواطنني  ملدة  التسجيالت  باب 
التسجيل خالل  من  يتمكنوا  لم  الذين 
امللفات  عدد  أن  علما  السابقة،  العملية 
6000 ملف  إيداعها سابقا بلغت  التي مت 
تخص حصة ال تتجاوز 120 مسكن، فيما 
تناهز  على حصة إضافية  البلدية  حتصلت 
السلطات  أكدته  ما  حسب  وحدة   200

احمللية للبلدية.
آسيا.ع

شهدت والية عنابة، أمس االثنين، عدة احتجاجات قبالة مقر الوالية، وذلك في مشهد بات يتكرر يوميا 
للمطالبة بالسكن االجتماعي والتشغيل وغيرهما من المطالب االجتماعية .

سطيف
توزيع 800 سكن إجتماعي نهاية مارس
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االحتجاج أسفر عن إنهاء مهام األمين العام للبلدية

سكان بلدية األمير عبد القادر بجيجل 
يعترضون موكب الوالي

سهام بن عاشور

واتهم احملتجون  األمني العام للبلدية 
بإثارة الرعب وسط السكان بطريقة تعامله 
تعسفية  بطرق  البلدية  أمور  يسير  وانه 
موضحني ان  ان ما يحدث  داخل البلدية 
األمني  بني  املصالح  صراع  نتيجة  هو 
البلدي،  الشعبي  املجلس  وأعضاء  العام 
للبلدية   اإلداري  للمقر  تشميعهم  مبررين 
حصص  توزيع  تأخر  بسبب  شهرين  ملدة 
البناء الريفي ،التي التي قال عنها سكان 

املنطقة انها املتنفس الوحيد لهم بعد عجز 
من  إضافية  حصص  توفير  يف  البلدية 
أخرها  كانت  والتي  االجتماعي  السكن 

شهر مارس من العام املاضي.
مافيا  الى  أشاروا  السياق  ذات  ويف 
األمتار  االف  على  تسيطر  التي  العقار 
املتمثلة يف االستالء على العقار العمومي 
قبل  من  عمومية  أرضية  قطع  شاكلة  يف 
وإعادة  ومواطنني  محسوبني  اشخاص 
خيالية  ومببالغ  شرعية  غير  بطريقة  بيعها 
االمر  البلدية  مصالح  ازمة  من  عمق 

اجل  من  تخطط  املافيا  هاته  جعل  الذي 
اإلطاحة برئيس املجلس الشعبي البلدي 
بعد تصديه لهم وتهدمي عدة منازل شيدت 

بطريقة غير قانونية .
أمرا  الوالية  والي  اصدر  جهته  من 
السيد  للبلدية  العام  األمني  مهام  بإنهاء 
السيد  وتعني  الدين«  نصر  »بولشعير 
كما  بالنيابة  عاما  أمينا  زهير«  »براهيمي 
بفتح  املواطنني  كل  الوالية  والي  وعد 
حتقيق معمق حول انشغاالتهم مؤكدا لهم 

انه له عودة للمنطقة بعد أسبوع.

تبسة
السكان يطالبون بإنشاء ممهالت على 

طريق »الموت« 
ينتظر السكان والطلبة يف اإلقامات اجلامعية والكليات  على مستوى 
طريق قسنطينة املزدوج بعاصمة الوالية تبسة جتسيد وعود السلطات احمللية 
الرئيسي الذي بات يحصد العديد من  بوضع املمهالت يف هذا الطريق 
االرواح و قال السكان يف تصريح ألخبار الوطن   أنهم بحاجة لتنصيب 
ممهالت  من  مفترق الطرق عند مقر الوحدة الرئيسية للحماية املدنية إلى 
غاية احملطة البرية للمسافرين املجاهد حسني آيت أحمد مرورا بالكليات 
واآلداب  واالجتماعية  اإلنسانية  العلوم  و  الدقيقة  العلوم  اجلامعية 
واللغات، وكذا اجناز املمرات العلوية جتنبا ألخطار يومية وتالعب مفضوح 
من  العديد  شهد  املوت  الذي  طريق  مستوى  على  البشرية  باألرواح 
حوادث املرور املميتة راح ضحيتها  طلبة وشيوخ وأطفال وهذا عند عبور 
الطريق الذي تسلكه مختلف أنواع املركبات بسرعة جنونية، خاصة منها 
الشباب الطائش الذي  يقوم بإستعراضات للسيارات جللب األنظار وهذا 

يف الغياب التام لعناصر األمن.
فيروز رحال

جيجل 
بني فرقان...منطقة سياحية محرومة من التنمية  

فرقان  بني  منطقة  تعاني 
شرق  امليلية  ببلدية  الواقعة 
والية جيجل من تهميش مس 
ومجاالت  القطاعات  مختلف 
من  حتى  السكان  وحرم  احلياة 
هواتفهم  عبر  إتصاالت  إجراء 

النقالة.
فرقان  بني  سكان  ويؤكد 

من  جملة  تشهد  املنطقة  هذه  أن  كبيرة  سياحية  مؤهالت  متتلك  التي 
آلالف  مفضلة  سياحية  وجهة  إلى  التحول  من  حرمتها  التي  النقائص 
السياح الذين يحجون إلى عاصمة الكورنيش خالل موسم اإلصطياف. 
هذا األمر لم يستثني قطاع اإلتصاالت حسبهم ، إذ يشتكون من إنعدام 
مازر  مناطق  مستوى  على  وهذا   ، الثالث  للمتعاملني  الهاتفية  التغطية 
الزوار  أو  املشاتي  هذه  ما جعل سكان  وهو   ، وتاليزة  اهلل  أوالد جاب   ،
يف  سواء   ، املنطقة  وإلى  من  اإلتصال  ربط  عن  يعجزون  إليها  القادمني 
أيضا. مضيفني أن هذا  الفصول  املسائية ويف جميع  أو  الصباحية  الفترة 
والفالحية خاصة خالل  التجارية  أغلبية مصاحلهم  قضاء  عرقل  الوضع 
عاجل  نداء  هؤالء  ووجه  متزايدة.  حركية  يعرف  الذي  الصيف  فصل 
هوائي  تركيب  أجل  من  للتدخل  املختصة  واجلهات  احمللية  للسلطات 
باملنطقة ومتكني السكان من اإلستفادة من خدمات شبكة الهاتف النقال 

وفك العزلة عنهم وتسهيل قضاء مصاحلهم وحاجياتهم .
ب . ز

سكيكدة  
والي سكيكدة يمهل مير »عين قشرة«  

5 أيام  لحلحة االنسداد 
سكيكدة  والية  والي  أمس،  أبرق، 
عيسى عروة إعذارا لرئيس املجلس الشعبي 
دعيا  املنتخبني،  باقي  و  قشرة  لعني  البلدي 
إنهاء حالة  و  توافقي   إيجاد حل  إلى  إياهم 
اإلنسداد احلاصل يف املجلس، حيث منحه 
القانوني بحل  القرار  إتخاد  أيام قبل  خمسة 
له  مسير  تعني  و  البلدي  الشعبي  املجلس 
قصد جتنب تعطيل التنمية احمللية يف البلدية.
حتوز  الدي  الوالي  بيان  بحسب  و 
والي  فإن  منه،  نسخة  على  الوطن«  »أخبار 
ككل  البلدي  املجلس  توعد  سكيكدة، 

اإلنسداد  و  املجلس  يف  اجلمود  حالة  النهاء  بالتدخل  البلدية  رئيس  و 
بعد أشهر من الصراعات و اخلالفات الداخلية التي عطلت العديد من 
املشاريع املسجلة يف البلدية منها سبع مشاريع لم تنطلق بعد  و ستة لم 
املخصص  البرامج  تعطيل  يف  اإلسنداد  حالة  تسببت  كما  بعد،  تسند 
و  املشترك  الصندوق  اطار  البلدية يف  منها  استفادة  التي  املدارس  لترميم 
توعد الوالي املنتخبني احملليني على مستوى بلدية عني قشرة بالتدخل وفق 
القانون إلنهاء حالة االنسداد جتنبا إلستمرارية تعطيل مصالح املواطنني .
جمال بوالديس

سطيف  والية  والي  مؤخرا  كشف 
السيد بلكاتب محمد، أن السلطات احمللية 
تؤطرها  تفتيشية  خرجات  تنظيم  قررت 
املفتشية العامة للوالية، وهذا قصد معاينة 
تصنف  التي  االبتدائية  املدارس  بعض 
السيما  البلديات  بعض  سوداء يف  كنقاط 
سيتم  ذلك  مع  باملوازاة  و  منها.  النائية 
القانونية ضد  اإلجراءات  من  جملة  اتخاذ 
املتعلقة  األخيرة  للتعليمات  املخالفني 
النصف  بنظام  املطاعم املدرسية  بفتح 
واملناطق  باألرياف  السيما  داخلي، 
املعزولة، مع تقدمي وجبات ساخنة  اجلبلية 
على  القاطنني  التالميذ  لفائدة  ومتوازنة 

ووجهت  منازلهم.     عن  مسافات بعيدة 
على  تنص  تعليمات  الوالئية  السلطات 
تطوير  بهدف  املالية  اإلعتمادات  استغالل 
البلديات،  وصاية  حتت  املوضوعة  املدارس 
اإلفراج عن القانون اجلديد  إلى غاية  وهذا 
املتعلق باستحداث ديوان وطني متخصص 
املادية  مبختلف االنشغاالت  للتكفل 
والطور  باملدارس  اخلاصة  والبيداغوجية 
إطالق  أهمية  مع  االبتدائي خصوصا، 
مختلف  انطالق  ضمان  بهدف  املناقصات 
التهيئة  وإعادة  بالترميم  العمليات املتعلقة 
لضمان  والصيف  الربيع  عطلتي  خالل 
املستويات  كل  على  جيد  مدرسي  دخول 

خالل املوسم املقبل، وتأتي هذه التعليمات 
الوضع  على  احمللية  السلطات  وقوف  عقب 
من  منه العديد  تعاني  الذي  الكارثي 
والتي  النائية  باملنطق  االبتدائية  املدارس 
لم تقدم وجبات اإلطعام منذ بداية الفصل 
الدراسي الثاني، مما تسبب يف معاناة كبيرة 
مناطق  يف  التالميذ املتمدرسني  آلالف 
الذي  األمر  سكناهم،  مقرات  عن  بعيدة 
أولى له الوالي أهمية كبيرة، ولإلشارة فإن 
هناك عديد املدارس متواجدة بوالية سطيف 
الباردة  الوجبات  يتناولون  تالميذها  الزال 

بالرغم من وجود مطاعم مدرسية بها.
آسيا.ع

ناشد سكان مشاتي بلدية عني احلجر 
السلطات  سطيف،  والية  جنوب  الواقعة 
التنفيذي  املسؤول  رأسها  وعلى  احمللية 
انشغالهم  وأخذ  التدخل  بضرورة  األول 
مع  معاناتهم  وإنهاء  اجلد،  محمل  على 
املشاتي  سكان  وأكد  البوتان.  غاز  قارورة 
قارورة  مع  متواصلة  معاناتهم  أن  جلريدتنا 
خالل  أكثر  تتفاقم  والتي  البوتان،  غاز 

أصحابها  يستغل  أين  الشتاء  فصل 
الفرصة للرفع من األسعار التي تصل إلى 
بأصحاب  يضطر  الذي  األمر  دج،   500
إلى  الدخل  عدميي  أو  الضعيف  الدخل 
االحتطاب من أجل استعماله يف التدفئة 
احلصر  ال  املثال  سبيل  وعلى  والطهي، 
تعيش مشتة أوالد شبل هذه األيام موجة 
باردة، يف ظل ندرة قارورات الغاز وصعوبة 

من جهته  عادية،  بأثمان  عليها  احلصول 
كل  بأن  لنا  أكد  بالوالية  الطاقة  مدير 
املادة  بهذه  ربطها  سيتم  الوالية  مشاتي 
احليوية، وقد مت رصد مبالغ مالية يف انتظار 
واإلدارية  القانونية  االجراءات  استكمال 
التريث،  إلى  السكان  وماعلى  فقط، 
املادة  بهذه  الوالية  ربط  نسبة  أن  مضيفا 
جتاوز %90.                         آسيا.ع

سطيف
خرجات تفتيشية للوقوف على سير المطاعم المدرسية

قام سكان بلدية األمير 
عبد القادر بقطع طريق و 
اعتراض موكب  الوالي عبد 

القادر كلكال،  مطالبين 
بالتحقيق  مع مسؤولي 

البلدية ومحاسبتهم على سوء 
التسيير ، خاصة فيما يخص 

ملف السكن االجتماعي و 
الذي اعتبروه القطرة التي 
أفاضت الكأس،  باإلضافة 

إلى التسيير التعسفي لألمين 
العام للبلدية ما اضطر 

الوالي إلنهاء مهامه.

سكان مشاتي عين الحجر يطالبون بالغاز

خالل  عنابة  والية  أمن  مصالح  قامت 
على  االعتماد  إطار  املنصرم يف  فيفري  شهر 
التقنيات احلديثة يف مجال تأمني املواطنني يف 
أرواحهم وممتلكاتهم،  بـ 1846 عملية تدخل 

بفضل كاميرات احلماية .
تدخل   185 التدخالت  هذه  بني  من 
باملخدرات  واملتاجرة  استهالك  مبحاربة  متعلق 
متعلقة  تدخالت  و 10  املهلوسة  واألقراص 
مبحاربة السرقات و 313 تدخل متعلق مبحاربة 

التجارة غير الشرعية، 45 تدخل متعلق مبحاربة 
 27 العام،  الطريق  يف  الكحولية  املشروبات 
تدخل متعلق مبحاربة بيع املشروبات الكحولية 
بدون ترخيص،   281تدخل متعلقة بتسهيل 
بحوادث  متعلق  تدخل   82 املرور،  حركة 
املرور، 57 تدخل متعلق مبحاربة ظاهرة احلظائر 
تدخالت   846 إلى  إضافة  الشرعية،  غير 
أمن  مصالح  مختلف  قامت  .كما  مختلفة 
والية عنابة خالل نفس الفترة بــ  3118عملية 

شرطية، أفضت إلى توقيف 230 شخص من 
أجل حيازة أسلحة بيضا محظورة توقيف 525 
واملؤثرات  املخدرات  حيازة  أجل  من  شخص 
طرف  من  بحث  توقيف  664محل  العقلية، 
شخص   936 توقيف  القضائية،  اجلهات 
مت  أنه  .لإلشارة  مختلفة  جرائم  يف  متورطني 
يف  الالزمة  القانونية  اإلجراءات  كافة  اتخاذ 

حق املشتبه فيهم.
ف سليم

عنابة
األمن يسجل 1800 تدخل عن طريق كاميرات المراقبة
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تعافى رجل يبلغ من العمر 100 عام 
من إصابته بفيروس كورونا، وخرج من 
املستشفى يف مقاطعة هوبي الصينية 
معافًى بعد عالج  دام 13 يوما، ليكون 

بذلك أكبر مريض يتعافى من هذا 
املرض - حتى اآلن.

وكان هذا املريض بني مجموعة تضم 
أكثر من 80 مريضا مصابا بالفيروس 
القاتل، خرجوا من مستشفى لرعاية 

األم والطفل يف مدينة ووهان مبقاطعة 
هوبي، حيث ظهر وانتشر املرض.

جدير بالذكر أن الرجل املعمر من 
مواليد شهر فيفري 1920، وهذا يعني 
أنه أمت عامه املائة، ودخل هذا املعمر 
املستشفى يف 24 فيفري إثر إصابته 
بفيروس كورونا، وكان لديه مشاكل 

صحية من بينها مرض الزهامير وارتفاع 
ضغط الدم وقصور يف عمل القلب.

تفاجأ والي العاصمة يوسف شرفة بتباطؤ وتيرة إجناز األشغال 
على مستوى مشروعي ملعب »براقي«، و«الدويرة« بالعاصمة.
وأسدى الوالي تعليمات صارمة لتنظيم الورشات وتدعيمها، 

مؤكدا على احترام آجال التسليم املقررة شهر جوان املقبل، حيث 
طالب بالشروع يف تهيئة األرضية املخصصة للعشب الطبيعي، 
مشيرا إلى أن املشروع سيكون محل معاينة أخرى خالل الـ 48 

ساعة املقبلة، للتأكد من تطبيق التعليمات.
ولم يكن مصير ملعب الدويرة أحسن حاال، ليأمر الوالي 

بالتدعيم الفوري للمشروع بكافة الوسائل الالزمة.

أعلن مدير الوقاية بوزارة الصحة 
جمال فورار عن استحداث موقع 
إلكتروني خاص بفيروس كورونا، 

يتيُح االطالع على اإلجراءات 
الوقائية املتخذة لتجنب اإلصابة 

بالفيروس وتعريفه وأعراضه، 
باإلضافة إلى الرقم األخضر.
ويأتي هذا ضمن اإلجراءات 

الوقائية التي راهنت احلكومة على 
تعزيزها ملواجهة فيروس كورونا.

من املرتقب أن ميُثل، مجددا،  كلٌّ من الصحفي خالد درارني 
والناشط السياسي سمير بلعربي، اليوم الثالثاء، أمام نيابة 

محكمة سيدي أمحمد، بعد أن تقرر تأجيل مثولهما أمام النيابة 
الذي تقّرَر أمس االثنني.

وكانت مصالح األمن قد أوقفت درارني وبلعربي يوم السبت 
املنقضي،  خالل مسيرة نظمها عشرات املواطنني بوسط اجلزائر 

العاصمة، مطالبني  بالتغيير اجلذري.

اعترف رئيس جامعة 
»اجلزائر2« عمار مانع، خالل 
أشغال امللتقى الدولي األول 

الذي كان موضوعه »اجلزائر 
جتاه البلدان الناطقة باللغة 

األملانية يف ميداني العلم 
والثقافة«، بعد إلقاء كلمة 

لرئيسة القسم اخلاص باللغة 
األملانية أنه لم يفهم أي كلمة 

بهذه اللغة الغريبة عنه، 
ليختار اللغة الفرنسية إللقاء 

كلمة باملناسبة.

َمالعــٌب مـع وقـِف اإلنَجـاز!

ألمانيا بتتكلِّْم َعربي!

لسـان رئيــُس الجامــعة أعجمــّي!

خالد درارني وسمير 
بلعربي.. اليـــــوم! 

 كرونــا يـدخـــُل ِغينيـــس! 

وقـايــــــــٌة  إلكتـرونيـــــــــة!

كلٌّ من األساتذة وطلبة بجامعة »اجلزائر 2« بفصاحة السفيرة 
األملانية، التي حتدثت العربية خالل أشغال امللتقى الدولي 
األول  الذي كان موضوعه »اجلزائر جتاه البلدان الناطقة 
باللغة األملانية يف ميداني العلم والثقافة«. هذا، وفاجأت 

السفيرة اجلميع عند إلقائها كلمة باملناسبة بلغة الضاد، األمر 
الذي أثار العديد من التساؤالت لدى احلضور الذين استغربوا  
حديَث بعض األساتذة باللغة الفرنسية، يف وقت أتقنها العجم



أدرار
سكان »قصر أوقديم« و»بربع« 

يقطعون  الطريق
خرج سكان حي قصر أوقدمي وبربع إلى الشارع تنديدا باألوضاع املزرية 
التي تعيشها هذه األحياء حيث قام احملتجون بغلق الطريق ونصب خيمة 
الوالي  بتدخل  مطالبني  بربع  ملتوسطة  املقابل  الدوران  محور  قرب  كبيرة 
إلنصاف قصورهم القريبة من عاصمة الوالية  ب 02 كلم لكنها تعاني من 

التهميش واإلقصاء يف جميع اجلوانب التنموية.
والتهيئة  للتنمية  تام  غياب  تشهد  األحياء  هذه  أن  احملتجون  أكد  وقد 
احلضارية األمر الذي جعلهم ينتفضون ويخرجون إلى الشارع بعدما ضاقت 
باستكمال  احملتجون   طالب  وقد  ملعاناتهم   حل  إيجاد  يف  السبل  بهم 
توسعتي شبكة املياه الصاحلة للشرب والصرف الصحي يف القصرين وذلك 
بعد التوسعات السكنية التي شهدتها هذه األحياء.  و طالبوا باجناز عيادة 
اخلدمات  املتعددة  العيادة  على  الضغط  تخفيف  يتم   حتى  قريبة  صحية 
قصبة القايد . وخالل الوقفة االحتجاجية  أنتقد احملتجون انعدام التهيئة 
داخل هذه هذه األحياء التي حتتاج إلى تعبيد الطرق وهذا رغم قربهم  من 
وسط املدينة .كما طالبوا بإجناز فرع بلدي يف إطار تقريب االدارة من املواطن 
يبقى  االنشغاالت  هذه  جتسيد  انتظار  العمومية.ويف  باإلنارة  وتزويدهم 
سكان هذه القصور يأملون من املسؤولني احملليني  إلتفاتة جادة ترفع عليهم 

الغنب وحتسن من الصورة احلضارية ملدينة أدرار .
عبد اهلل مجبري

ندرة األدوية يثير استياء سكان 
تمياوين

يف  حادة  ندرة  من  أدرار  جنوب  كم   800 تيمياوين  سكان  يشتكي 
األدوية على مستوى الصيدلية الوحيدة املتواجدة يف املنطقة ،األمر الذي 
أثار استياء وتذمر املرضى وجعلهم يطلقون نداءات استغاثة إلى السلطات 

احمللية من أجل توفير األدوية للسكان.
كما طالب املواطنون بتوفير أدوية التي يكتبها األطباء األخصائني الذين 
الوحيدة  خيرية.فالصيدلية  جلمعيات  ومبادرات  حمالت  إطار  يف  يأتون 
الحتتوي على هذا النوع من األدوية التي التوجد أيضا حتى يف مقر عاصمة 
تذبذب  الوحيدة  الصيدلية  صاحب  أرجع  وقد  هذا  مختار.  برج  الوالية 
األدوية يف احملل إلى توقف أغلبية املوزعني يف بلدية رقان التي. تبعد 600 
كم من تيمياوين وهو غير قادر على تكاليف النقل ولقد تعهد بتوفير هذه 
تعويضه  أو  النقل  توفير  من خالل  الوصايا  تدخل  حالة  الدوائية يف  املواد 
وعلى هذا األساس يناشد املرضى املصالح الصحية ومن كل الهيئات ذي 

صلة بتوفير األدوية قصد التقليل من معاناتهم .
عبد اهلل مجبري

إليزي
نقابة التربية تدعو إلى تخصيص 

حصص سكنية جديدة
اليزي يف  لوالية  التربية  لعمال  اجلزائرية  لنقابة  الوالئية  األمانة  دعت 
تخصيص  اجل  من  العاجل  التدخل  الى  الوالية  للوالي  موجهة  رسالة 
حصص سكنية جديدة لكل بلدية وحتى ملحقات البلديات وهذا بسبب 
الوضعية الكارثية التي بات يعيشها األستاذ على مستوى الوالية ومعاناته 
اجتاه  مردوده  على  سلبي  بشكل  أثرت  التي  السكن  ظروف  جراء  اليومية 

التلميذ.
تسلمت   لها  رسالة  يف  سات  التربية  لعمال  الوالئية  النقابة  وأضافت 
التي  الوطن نسخة عنه ان األحدث األخيرة وموجة االحتجاجات  أخبار 
بات يعاني منها القطاع مؤخرا كانت نتيجة تراكمات الزمة السكن والتي 
تنخر القطاع فمن غير املعقول مطالبة االستاذ بتعليم نوعي هادف يف ظل 
عدم استقراره فالسكن الالئق يحفظ به كرامته ويسهل عليه عمله وواجبه 
السياق  ذات  يف  مطالبني  خاصة  والتلميذ  عامة  التربوية  املؤسسة  نحوى 
تأجيل احلصة السكنية ‘ 24 ‘ الى غاية التخصيص الكامل لسكنات جراء 
التبعات السلبية التي يدفع ثمنها القطاع الى غاية اليوم واالسراع يف تسوية 

وضعية السكنات املقتحمة من طرف غرباء عن القطاع .
وكما شددت النقابة يف رسالتها الى والي الوالية على ضرورة تخصيص 
احلصة السكنية لالساتذة وعبر كافة البلديات لكون القطاع حرم منذ عقد 
نفس  مستقبال  املوظف  يعيش  ان  رافضني  السكن  حصة  من  الزمن  من 
ودوائره.  املستقبل  يجهل  والكل  اليوم  زميله  فيها  يتخبط  التي  الظروف 

فالغاية ضمان حياة كرمية للموظف ومتدرس ناجح للتلميذ.
براهيم مالك
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السكن والعمل والصحة أهم المطالب 

شباب إليزي يحتجون بسبب تدني 
أوضاع  المعيشة

براهيم مالك

شعارات  احملتجون  ردد  كما 
مختلف  جابت  التي  املسيرة  خالل 
مبحاربة  تنادي  املدينة  شوارع  
التهميش واإلقصاء واملطالبة بحقوقهم 
القانون  يكفله  فيما  االجتماعية 
يف  الشباب  من  العديد  أوضح  وكما 
تصريحهم ل أخبار الوطن عن تذمرهم 
توزيع  تأخير  مشكل  من  واستيائهم 
جاهزيتها  رغم  االجتماعية  السكنات 
السلطات  حبيسة  بقيت  وحسبهم 
مرة  كل  ففي  سنة  عن  تزيد  لفترة 
زاد  الذي  األمر  التقسيم  فيها  يؤجل 
أزمة  إلى  باإلضافة  معاناتهم  من 
الوالية  مؤخرا  ضربت  التي  البطالة 
أين أصبح  شبح البطالة يف تزايد من 
سنة ألخرى يف اغني والية تتربع على 
التي  الشركات  من  املئات  مساحتها 
باتت املناصب فيها توزع بالتقطير على 

تعبيرهم  حد  على  التشغيل  وكاالت 
الوالية  يف  الصحي  الوضع  عن  نهيك 
تطلعات  مستوى  يف  يرقى  ال  الذي 
املجتمع يف اجلنوب عامة أملني يف ذات 
بضرورة  العليا  السلطات  من  السياق 

فرض الرقابة على املتسببني يف تعطيل 
التي  االجتماعية  املشاريع  مختلف 
تهدف أساسا على انتشال املواطن يف 
والعزلة يف ظل  التهميش  اجلنوب من 
اجلزائر اجلديدة التي نادى بها اجلميع.  

نظم العشرات من شباب والية إليزي وقفة احتجاجية سلمية أمام مقر الوالية للمطالبة بتحسين الظروف المعاشة ،التي 
يتخبط فيها  الشباب، مطالبين السلطات المحلية بضرورة التدخل النتشالهم من جحيم المعاناة التي بدأت تتفاقم يوما بعد 

يوم، والمتمثلة في مشكل السكن ونقص مناصب العمل وتردي الوضع الصحي في الوالية .

الزيارات  األيام سوى عن  النعامة هذه  ال حديث يف والية 
دون  مدباب  ايدير  النعامة  والية  والي  بها  يقوم  التي  الفجائية 
هذه  و ساهمت  العمومية،  املؤسسات  و  لإلدارات  إعالم  سابق 
أداء  يف  املتقاعسة  القطاعات  لبعض  احليوية  عودة  يف  املبادرات 

واجبها.
ساعات  الى  األحيان  بعض  يف  الزيارات  برنامج  امتد  و 
املوجودة  الظل  مناطق  من  العديد  لتشمل  الليل  من  متأخرة 
املغربية على غرار بلدية القصدير  باملناطق احلدودية مع اململكة 
عني  املتخذة  يف  االستعجالية  القرارات  بني  من  و  و صفيصفة 
املكان مطالبته بضرورة إنهاء جميع املشاريع املنطلقة بهذه املناطق 
يف أجالها احملدد كما امر جميع الهيئات بوضع كل التسهيالت 
شملت  و  هذا  الفواتير.  تسديد  عملية  خاصة  املقاولني  أمام 
بلدية  ولقرى  الشبانية  الهياكل  لبعض  التي خصصت  الزيارات 
الصفيصفة و القصدير بالتزام والي الوالية بتوفير جميع املطالب 
التي تخص املواطن من صحة عمومية و توفير فضاءات الترفيه 

املرافق  على  القائمني  أمر  و  املعزولة  املناطق  هذه  أطفال  لفائدة 
العمومية بأداء واجبهم اجتاه شرائح املواطن و من يستطيع عليه أن 

يرحل و يترك مكانه لغيره.
ابراهيم سالمي

النعامة

الوالي يتفقد مناطق الظل ويتخذ قرارات فورية

 الوادي 
غاضبون يعتصمون أمام مقر الوالية

الوادي  بلدية  سكان  من  العشرات  اعتصم 
بتوضيحات بخصوص  ،للمطالبة  الوالية  مقر  أمام 
االجتماعية  التحصيصات  من  املستفيدين  قوائم 
سكان  املوقع  ذات  يف  احتج  كما   ، بلديتهم  يف 
بلدية املقرن على قوائم املستفيدين  من السكنات 

االجتماعية  .
اإلجتماعية  التحصيصات  على  احملتجون 
بالعشرات  الذين كانوا  الوالية ، و  ببلدية عاصمة 
 ، الوضوح  بعدم  وصوفه  مبا  منددة  شعارات  رددوا 
مصالح  قبل.  من  امللف  تسيير  يشهده  والذي 
البلدية ،اذا عبر الكثيرين منهم عن استغرابهم من 
التحصيصات  من  املستفيدين  قوائم  من  اقصائهم 
االجتماعية العمومية التي اقرتها  السلطات لصالح 
سكان اجلنوب والهضاب العليا قبل من أكثر  من 
ألسباب  منا  حرموا  استفادتهم   لكن   ، سنتني 
،وطالب  قولهم  حد  على  بها.  اعالمهم  يتم  لم 
احملتجون بتسوية ملفهم ومتكينهم من التحصيصات 
التي بنوا عليها أحالمهم يف بناء سكن الئق يحفظ 
والية  والي  احملتجون   دعا   و  هذا   ، كرامتهم   
وانصافهم  .للتدخل  سعيد  بن  القادر  عبد  الوادي 
،يذكر أن ملف التحصيصات اإلجتماعية يعد من 

الشعبي  املجلس  فجرت  التي  املوقوتة  القنابل  أبرز 
الوالية  مصالح  نشر  بعد  خاصة   ، احلالي  البلدي 
مت  التحصيصات  من  املستفيدين  حول  لتقرير 

الكشف فيه عن جتاوزات باجلملة.
من جهتهم اعتصم يف ذات الوقت العشرات 
 35 بعد  على  تقع   التي  املقرن  بلدية  سكان  من 
الوادي  مدينة  من  الشرقي   الشمال  إلى  كيلومترا 
من  املستفيدين  قائمة   على  احتجاجا  ،وذلك 
السكنات اإلجتماعية يف بلديتهم والتي مت اإلعالن 
مبا  احملتجون  ندد  ،و  املنقضي  األسبوع  نهاية  عنها 
التوزيع ،من  التي شابت عملية  وصفوه بال عادلة 
االستفادة  لهم  يحق  ال  أشخاصا  إدراج  خالل 
عدد  استغربوا   .و  السكن  من  تقديرهم  حسب 
منهم من تصرفات رئيس بلديتهم الذي لم يتفاعل 

معهم حسبهم .
على  احملتجني  من  وفدا  وإلتقى  هذا 
الوادي والسكانات  التحصيصات السكانية ببلدية 
اإلجتماعية ببلدية املقرن برئيس ديوان والي الوادي 
،الذي وعدهم بتوصيل انشغالهم للمسؤول األول 

على الوالية .
رشيد شويخ

 قتيل وجريحان في 
حادث مرور بتغزوت  
واصيب  حتفه   شخص  لقي  
مرور  بجروح خطيرة يف حادث  مرافقاه 
رقم  الوطني  الطريق  وقع  على مستوى 
بوالية  تغزوت  بلدية  بتراب  وذلك   48
شهود  بحسب  وقع  احلادث  الوادي. 
ملدينة  اجلنوبي  املدخل  وقع  عند  عيان 
السيارة   سائق  فقد  أن  ،بعد  تغزوت 
الثالثة  الضحايا  متنها  على  كان  التي 
السيطرة   ،   505 بيجو  نوع  من  ،وهي 
اصطدامها  يف  تسبب  ما  سيارته،  على 
وفاة سائق  االنارة ،ما تسبب يف  بعمود 
أصيب  ،فيما  املكان  عني  يف  املركبة 
اثرها  مرافقاه بجروح خطيرة نقلوا على 
 8 الطبية   إلى مصلحة  االستعجاالت 
ماي 1945 مبدينة الوادي ،فيما فتحت 
حتقيقا  بتغزوت  الوطني  الدرك  قوات 
 ، أسبابه  لكشف  املروري   احلادث  يف 
و الذي يعتقد أن السرعة الشديدة هي 

سببه األساسي له.
رشيد شويخ
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التمور  يف مدينة  تعكس حالة سوق 
الوادي ،الوضعية التي باتت تعانيها زراعة 
النخيل و انتاج التمور فيها ،فالوالية التي 
تضم حوالي  03 ماليني و 800 ألف  نخلة 
، تنتج سنويا أكثر من مليونني و 500 ألف 
والتي  التمور،  أنواع  مختلف  من   قنطار 
يأتي يف مقدمتها الدقلة نور بإنتاج يساوي 
مليون 700  ألف قنطار . هذه األرقام لم 
محترما  سوقا  حتتضن  بأن  للوادي  تشفع  
للتمور ، فاملوقع احلالي له  يقع يف الركن  
ليبيا .و استغرب   الشرقي لسوق  اجلنوبي 
التجار من وضعهم يف هذا املوقع  ،وتسألوا 
لتسويق  خصص  الذي  املكان  هذا   عن 
املنتوج االستراتيجي للوالية والذي كانت 
باتت  الوادي  أن  رغم  به  تعرف  تزال  وال 
قطبا فالحيا وطنيا يف شتى املزروعات ،اذ 
ال ميكن ملن يزور مدينة الوادي  ألول مرة 
أن يعرف بوجود موقع لبيع التمور ،اإل بعد 
،كما  املنطقة  أبناء  من  واحدا  يسأل  أن 
كثيرا ما اشتكى الباعة من وضعية السوق 
احلالية ،فهي تقع يف منخفض تتجمع فيه 
بركة  إلى  وحتوله  نزلت  كلما  األمطار  مياه 
البراكات   « ل  الدخول  معها  ،يستحيل 
مصالح  أجنزتها  األخيرة  هذه  أن  ،كما   «
بلدية الوادي ،مبواد اجناز محلية ،و أسقف 
أمام  عاجزة  تقف  ما  ،كثيرا  احلديد  من 
مياه األمطار و قوة الرياح التي تهب على 
ما   ، السنة  نصف  من  أكثر  يف  املناطق 
التي  التمور  من  القناطير  عشرات  يجعل 

وقت  أي  للتلف يف  الباعة عرضة  يخزنها 
الوكاالت  أصحاب  من  عدد  كان   ,كما 
دعوا  قد  بالوادي  الفنادق  و  السياحية 
سوق  تهيئة  ضرورة  إلى  احمللية  السلطات 
ما  كثيرا  التي  معلما  اعتباره  على  التمور 
يطلب زوار وادي سوف زيارتها ،واشتكى 
يكون  أن  األخير ميكن  هذا  أن  هؤالء من 
ما  كثيرا  ،اذا  للتمور  سوقا  إال  شيء  أي 
األجانب   السياح  مالحظات  محل  كان 
الذين يزور عدد منهم الوالية بشكل دوري 
بالوادي  التمور  سوق  جتار  واقترح  
،من  الئق  بشكل  السوق  تهيئة  ،إعادة 
تكون  جديدة  محالت  بناء  خالل 
 ، احمللي  املعماري  الطابع  مع  منسجمة 
للسوق  جذاب   رئيسي  مدخل  توفير  مع 

،على  احلالي   موقعه  تغير  يجب  الذي 
املقر  غرار  على  املدينة  وسط  يكون  أن 
مقهى  مكان  ،أو  الوادي  لبلدية  القدمي 
قدماء احملاربني الذي  مت تهدمي واالستيالء 
على مساحات واسعة منه ،و أضاف يف 
الوادي  املتعاملون السياحيون يف  املوضوع  
مناسب  بشكل  التمور  سوق  اعادة  ،أن 
شرط  ذاته  بحد  سياحي  ملقصد  سيحوله 

أن يتم اجنازه بشكل مدروس .
والية  من  مصادر  كشفت  جهته  من 
التمور يعد من  الوادي ،أن موضوع سوق 
بني امللفات التي يتم دراستها  من  طرف 
اتخاذ  يتم  ،وقد  احلالي  الوادي  والي 
فصل  حلول  قبل  امللف  هذا  يف  قرارات 

اخلريف القادم .

يسوق منتوج 3 ماليين نخلة 

مطــالب  بتهيئـة ســـوق  
التمــور  بالـــوادي

دعا باعة سوق التمور، في مدينة الوادي ،والي الوالية عبد القادر بن سعيد إلى ضرورة كونها سوق 
عصرية مختص في  بيع منتوجهم اإلستراتيجي ،و الذي طالما عرفت به الوالية منذ القدم ،والتي تضم 

أكبر عدد من النخيل و أكبر محصول من التمور من مختلف األنواع ، في مقدمتها دقلة نور .

يف سابقة تعد االولى من نوعها  أغلقت العشرات من نساء 
حي بالباشير ببلدية اليزي الطريق الوطني رقم 03 على مستوى 
احلوس  برج  وبلدية  جانت  ملقاطعة  املؤدي  اجلنوبي  املخرج 
احتجاجا على الظروف القاسية التي يتخبط فيها سكان احلي 

، رغم النداءات املتكررة للجهات الوصية لكن دون جدوى .
وحسب تصريحاتهن لـ« أخبار الوطن«  فاإلقصاء املمنهج 
اجتاه  النسوي  العنصر  من  اجلامعة  خلريجي  اإلدارة  طرف  من 
باملركز  اخلاصة  التوظيف  مسابقة  يف  األخيرة  العمل  مناصب 
الكأس   افاضت  التي  القطرة  كانت  باحلي  املتواجد  البريدي 
أيضا  باملتوسطة  عمل  مناصب  من  ذلك   قبل  حرمن  حيث 
باحلي  إياه  واصفينا  األخرى  اخلدمات  تدني  عن  نهيك 

املغضوب على أمره .
الظروف  أن  الطريق  يف  املعتصمات  النسوة  أكدت  وكما 

واملتمثلة  كاهلهن  أرهقن  لسنوات  فيها  يتخبطون  التي  املعيشية 
يف ضعف ضخ املياه الشروب يف منازلهن ورداءته وكذا االنتشار 
تتما  التي  البلدية  أمام مرأى مصالح  للقمامة واألوساخ  الرهيب 
طل يف كل مرة من اجل رفعها دون سبب ما ينجر عنه انبعاث 
أمام  و  تكدسها ألسابيع  جراء  احلشرات   وانتشار  كريهة  روائح 
التجمعات السكانية األمر الذي ينذر بخطر صحي وبيئي على 
حصتهن  من  احملليني  املسئولني  من  يطالنب  وكما   . الساكنة 
احلي  ابناء  جتاهل  يتم  مرة  كل  ففي  االجتماعية  السكنات  يف 
وحرمانهم من االستفادة من احلصص السكنية مبختلف صيغها 

حد  على  الوالية  من  خارج  أناس  فيه  يستفيد  الذي  الوقت  يف 
تصريحهن . ويف ذات السياق أعرب النسوة عن مواصلة والوقفة 
وغلق الطريق إلى غاية تلبية مطالبهن وإنصافهن من طرف الرجل 
يكفله  كرمي  عيش  اجل  من  حقوقهن  وضمان  الوالية  يف  األول 
النساء  طرف  من  الطريق  غلق  ويعتبر  .هذا  والدستور  القانون 
اليزي  والية  مستوى  على  مرة  ألول  تسجل  نوعها  من  سابقة 
األمر الذي جعل الكثير من املتتبعني لشان احمللي يجمعون على 
أن الوضع املعاش قد بلغ سيله الزبي أملني من اجلهات الوصية 

بضرورة التدخل العاجل قبل تفاقم الوضع .
براهيم مالك

إليزي
نساء حي »بالباشير« يغلقن الطريق الوطني رقم 03

النعامة 
القبض على مشعوذ المقابر 

مبشعوذ  اإلطاحة  من  املشرية  ببلدية  الوالئي  األمن  مصالح  متكنت 
مداهمة  خاللها  من  مت  املصالح  ذات  تلقتها  معلومة  على  بناء  املقابر 
املسكن الذي يقيم فيه . بعد تفتيش منزل الساحر مت حجز أغراض كان 
يستعملها يف السحر و الشعوذة على غرار  كتب خاصة بالشعوذة و معدات، 
الى  باالضافة  أشخاص،  أسماء  عليها  مدون  قدمية  طالسم،متائم،ألبسة 
مادة فضية اللون عبارة عن زئبق أبيض ومصحف شريف عليه آثار التمزيق 
و محذوفة منه بعض الصفحات مع حجز مبلغ مالي قدره 22ألف دج من 
عائدات السحر و الشعوذة . عملية تفتيش منزل الساحر اسفرت ايضا عن 

حجز عرضيا لبندقية تقليدية الصنع بدون وثائق.
ابراهيم سالمي

النعامة  

 حجز أزيد من 11 قنطارا من 
الكيف  المعالج 

متكنت فرق حرس احلدود يوم أمس من إحباط محاولة إغراق اجلزائر 
بكمية كبيرة من السموم حيث مت حجز 1174 كلغ من املخذرات بالبلدية 

احلدودية جنني بورزڨ إثر عملية بحث وتفتيش .
فيها  متكنت  التي  العمليات  عديد  بني  من  العملية  هذه  تعد  حيث 
مختلف املصالح االمنية لوالية النعامة منذ بداية السنة اجلديدة من إحباط 

عمليات  مماثلة تخص ادخال السموم و ترويجها يف وطننا .
الوطني  للجيش  املستمرة  واليقظة  العالية  االحترافية  بفضل  هذا  و 
الشعبي و ملختلف املصالح األمنية من اجل التصدي لكل أشكال اجلرمية 

املنظمة.
ابراهيم سالمي

الوادي
إالغاء التظاهرات الدولية  لتجنب 

انتشار فيروس كورونا
أصدر والي الوادي قرارا أول أمس  األحد قرار بإلغاء أي تظاهرة دولية 
بالوالية يحضرها أشخاص أجانب  قادمون من خارج الوطن  ،وهذا تبعا 
كورونا  فيروس  من  الوقاية  إطار  يف  السلطات   تتخذها  التي  لإلحتياطات 

املستجد.
 291 الرقم  يحمل  الذي  سعيد  بن  القادر  عبد  الوالي  قرار  وحسب 
/20فإن هذا القرار اتخاذ يف إطار احلفاظ على الصحة العمومية وبناءا على 
876 كانت مديرية الصحة والسكان وإصالح  مذكرة تنظيمية  حتت رقم 
،والتي   2020 مارس   05 يوم  اصدرتها  قد  الوادي  لوالية  املستشفيات 
أوصت بإلغاء كل اللقاءات التي يحضر فيها زوار أجانب مبا فيهم التونسيون 
و  التظاهرات  كل  يف  الوادي  بوالية  وتواجدهم  حضورهم  يكثر  الذين  و 
الفاعليات اجلماهيرية والتي تنظم يف قاعات مغلقة .يذكر أن والية الوادي 
من املقرر أن حتتضن يف األسابيع القليلة القادمة عديد املؤمترات التي تنظمها 
جامعة الشهيد حمه خلضر بالوادي ،على غرار امللتقى الدولي لكلية العلوم 
اإلجتماعية و اإلنسانية تزامنا مع اليوم الوطني  لذوي اإلحتياجات اخلاصة  
خالل األسبوع القادم ،كما كان من املقرر أن يتم تنظيم عديد الفعاليات 
الثقافية و الرياضية مبناسبة العطلة الربيعة القادمة ،على غرار عرس الهامش 
،و تظاهرة النجع الدولية الثقافية ،واملنتدى االقتصادي العربي .يذكر أن 
الوادي شهدت قبل نحو 10 أيام  إلغاء ملتقى دولي من تنظيم كونفدرالية 
أرباب العمل كان من املقرر أن يشارك فيه عديد األساتذة ورجال األعمال 

من خارج الوطن. 
رشيد شويخ
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بتهمة االبتزاز واستغالل النفوذ 

رئيس بلدية درارية ومنتخبون ونائب 
ببلدية بئرتوتة رهن الحبس

و جاء يف  بيان لقيادة الدرك الوطني 
حتصلت »أخبار الوطن على نسخة منه ، 
إن فرقة األبحاث للدرك بسيدي سليمان 
االقليمية  للمجموعة  التابعة  بالعاصمة، 
بالدرك الوطني  باجلزائر ،  أحبطت مؤخرا 
مستحقة  غير  مزية  وطلب  ابتزاز  عملية 
تورط فيها مسؤولون محليون راح ضحيتها 

أحد التجار.
عملية  أن  ذاته،  املصدر  وأوضح 
الضحية  تقدم  عقب   جاءت  االبتزاز  
ببالغ إلى فرقة األبحاث  املذكورة  مفادها 
تعرضه  لعملية إبتزاز متثلت يف طلب مبلغ 
طرف  من  سنتيم  مليون   80 قدره  مالي 
جلنة  ورئيس  ونائبه  درارية  بلدية  رئيس 
البناء والتعمير بنفس البلدية، إضافة إلى 

نائب رئيس بلدية بئر توتة مقابل السماح له بإقامة معرض  
جتاري بحي الدابوسي ببلدية الدرارية .

وبعد إعداد عناصر الدرك خلطة أمنية محكمة بعد فتح 
حتقيق يف القضية بأوامر من وكيل اجلمهورية لدى محكمة 
الشراقة ،  مت القبض على رئيس جلنة البناء والتعمير لبلدية 
درارية، وهو على منت سيارة تابعة ملصالح البلدية، متلبسا 

بتلقي شطر من املبلغ املالي املتفق عليه مع الضحية كرشوة 
واملقدر بـ50 مليون سنتيم.

وأضاف املصدر ذاته، أن التحقيق مع املوقوف، أثبت 
تورط كل من رئيس بلدية درارية ونائبه وكذا نائب رئيس 
بلدية بئر توتة، حيث مت تقدمي املتهمني الـ4 أمام النيابة، 
والتي أودعتهم احلبس االحتياطي يف انتظار محاكمتهم .

أودعت السلطات القضائية، مؤخرا، محال من رئيس بلدية درارية ونائبه ورئيس لجنة البناء والتعمير بالبلدية نفسها وكذا 
نائب رئيس بلدية بئر توتة الحبس بتهم طلب وقبول مزية غير مستحقة، وسوء استغالل الوظيفة واستعمال النفوذ.

حصة  من  املستفيدون  يتساءل 
ببلدية  اجتماعية  سكنية  وحدة   163
بجاية،عن  بوالية  عيش  سيدي 
بعد،  لهم  تسلم  لم  التي  سكناتهم 
نشر  على  سنة  قرابة  مرور  من  بالرغم 

القائمة
تدخل  بضرورة  املعنبون   طالب  و 
على  األول  املسؤول  بصفته  الوالي 
القائمة  عن  واإلفراج  الوالية  مستوى 
احلصة  من  ل163مستفيدا  النهائية 
البلدية  لهذه  املخصصة  السكنية 
منددين بشعارات لتجاهلهم من طرف 
وعدم  عيش  بسيدي  احمللية  السلطات 
وخاصة  ملطالبهم  صاغية  آذان  إيجاد 
لهم  تليق  ال  بسكنات  يقطنون  أنهم 
وتنعدم بها أدنى شروط احلياة الكرمية 

فهم يقطنون بسكنات فوضوية وآخرون 
يعيشون  وآخرون  سكنات  استأجروا 
وقاموا  عائلتهم  رفقة  عائلي  سكن  يف 
منذ  اجتماعي  سكن  ملفات  بإيداع 
سنوات كما أن القائمة مت االنتهاء من 
واإلفراج  ضبطها  ومت  فيها  التحقيقات 
السنة  قرابة  منذ  األولية  القائمة  عن 
والنصف،خاصة أن السكان مهمشون 
ويعانون من أزمة سكن يف ظل جتاهل 
دفعهم  ما  ملطالبهم  املعنية  اجلهات 
بحركة  والقيام  للشارع  اخلروج  إلى 
قاموا  بعدما  وتصعيد  احتجاجية 
القليلة  بوقفة احتجاجية خالل األيام 
املاضية أمام مقر الدائرة ولكن لم يلتقوا 
وعودا صاغية ما جعلهم يصعدون من 
الوطني  الطريق  بغلق  وقرروا  لهجتهم 

املدينة،وعلى  مدخل  عند  رقم26 
بوفد  والتقى  الوالية  والي  تنقل  الفور 
عن  باإلعالن  ووعدهم  احملتجني  من 
العاجل. القريب  يف  النهائية  القائمة 
السكن  اجتاه  وضعيتهم  بتسوية 
لهذه  السكنية  حصتهم  عن  واإلفراج 
فإن  تصريحاتهم  وبحسب  البلدية 
يعطيهم  مفاتيح  سكناتهم  سليم 
األمل يف االنتظار خاصة أن معظمهم 
سكنية  صيغة  أية  من  يستفيدوا  لم 
والسكن  الدولة  من  مالي  دعم  أو 
من  املستفيدين  بعض  ضروري.وقال 
ينتظرون  أنهم  السوسيال«،  »كوطة 
اإلعالن عن  مت  أن  منذ  تسلم شققهم 

أسمائهم منذ ما يقارب سنة.
بـــلقاسم.ج

حليب  ندرة  مشكل  تزال  ال 
وادغير  ببلدية  متواصلة  األكياس 
على  الثاني  بجاية،لألسبوع  بوالية 
عليه«اخبار  وقفت  ما  وهو  التوالي 
التي  التفقدية  اجلولة  الوطن«أثناء 
أين الحظنا طوابير  بها أمس  قامت 
منذ  والرجال  النساء  من  طويلة 
الصباح الباكر أمام احملالت التجارية 

يف انتظار الظفر بكيس حليب.
ويف حديثنا للبعض منهم أكدوا 
لنا أنهم سئموا هذه الوضعية ،حيث 
واالنتظار  باكر  للنهوض  يضطرون 
لعدة دقائق من أجل كيس حليب و 
هو ما يتطلب حسبهم حل يف القريب 
العاجل وتدخل اجلهات املعنية من 

،من  للمشكل  حل  إيجاد  أجل 
بلديات  أغلب  تشهد  آخر  جانب 
حليب  يف  حادة  بجاية  مدينة ندرة 
اوقاس،سوق  ببلديات  األكياس 
حيث  االثنني،صدوق،شميني، 
وندرة كبيرة يف  أزمة خانقة  الحظنا 
حليب األكياس وذلك راجع حسب 
إلى  معهم  حتدثنا  ممن  التجار  بعض 
طرف  من  املادة  هذه  توزيع  عدم 
بتوزيع  اخلاصة  الشاحنات  أصحاب 
احلليب، األمر الذي دفع باملواطنني 
قليل  يف  احلليب  على  عثروا  الذين 
الستغالل  التجارية  احملالت  من 
من  أكثر  أكياس  واقتناء  الفرصة 
يساهم  ما  وهو  اليومية  حاجياتهم 

التجارية  باحملالت  احلليب  ندرة  يف 
وسط  التذمر  من  حالة  خلف  ،ما 
إلى  يضطرون  الذين  املواطنني، 
أمام  طويلة،  طوابير  يف  االصطفاف 
الرغم من  واجهات احملالت. وعلى 
و  بالتصدي  التجارة  وزير  تصريح 
القضاء على هذه الظاهرة ،وتكثيف 
مصالح مديرية التجارة لوالية بجاية، 
املوزعني  على  الرقابة  عمليات 
ومحالت بيع احلليب املدعم إال أن 
أزمة ندرة احلليب باتت ظاهرة تتكرر 
يف كل مرة بالعديد من املناطق دون 
تفسيرا  املواطنون  أو  التجار  يجد  أن 

لها.
بـــلقاسم.ج

عائلة  ألف  من  أزيد  استفدت 
من  معسكر  والية  يف  املعاريف  بدوار 
املشروع  هو  و  الطبيعي  الغاز  مشروع 
 8 عن  اليقل  ما  له  خصص  الذي 
مت  السياق  هذا  ويف  سنتيم.  ماليير 
بدوار  الطبيعي  بالغاز  300منزل  ربط 
املعاريف عميروش بتكلفة  أزيد من 8 
ماليير سنتيم، و  580مسكن  بقرية 
مالية  بتكلفة  البلدية   بنفس  قالنزة  
متربط   كما  سنتيم،  ب12مليار  تقدر 
ببلدية  العيد   أهل  بقرية  400مسكن 

عقاز  بتكلفة قدرت 12مليار سنتيم.
انطالق  املقابل   يف  سيتم  و    

 5781 ل  مركز    141 ربط  مشروع 
قدر   مببلغ  الريفية  بالكهرباء  عائلة 
هذه  بأن  مقرا   ، سنتيم  1مليار  ب 
لبرنامج  جتسيدا  جاءت  العمليات 
تبون«  املجيد  »عبد  اجلمهورية   رئيس 
طموح  طاقوي  ببرنامج   خص   الذي 
خدمة  يف  الدولة   جهود  يعكس  
الغاز  مجال  يف  سيما  ال  املواطن  
مضيفا  الريفية،  الكهرباء  و  الطبيعي 
على  سكنيا  24جتمعا  ربط  سيتم  انه 
املشترك  الضمان والتضامن   عاتق 

للجماعات احمللية.
 بهيجة بلعالم

مصنع  عمال  أمس،  دخل، 
»أجيالكس«  ملؤسسة  التابع  السيراميك 
على  إضراب  يف  بومرداس  شرق  بيسر 
صب  عن  املصنع  إدارة  توقف  خلفية 

أجورهم ألشهر.
بأماكن  االلتحاق  العمال  رفض 
العمل، وجتمعوا بقوة أمام مدخل املصنع 
مطالبني اإلدارة بدفع رواتبهم العالقة منذ 
األسباب  عن  هؤالء  تساءل  كما  أشهر، 
التي جعلت هذه األخيرة متتنع عن صب 

األجور اخلاصة بهم.
وندد املعنيون بسياسة التجاهل التي 
عشرات  حيال  املصنع  إدارة  انتهجتها 
منذ  باملصنع  يشتغلون  الذين  العمال 
حق  هي  األجور  أن  مؤكدين  سنوات، 
التنازل عنه  يجوز  لكل عامل وال  شرعي 

حتت أي ظرف.
عائالت  أرباب  أنهم  العمال  وأشار 

جعلهم  ألشهر  الرواتب  من  وحرمانهم 
اضطر  مزرية، حيث  أوضاع  يتخبطون يف 
العديد منهم إلى االقتراض قصد التمكن 
الضروريات  وتوفير  أسرهم،  إعالة  من 

ألبنائهم املتمدرسني.
العمال  دعا  الوضع،  هذا  وأمام 
اجلهات  تدخل  ضرورة  إلى  املضربون 
مصنع  عن  القائمني  إلجبار  الوصية 
العالقة،  أجورهم  دفع  على  السيراميك 
احلوار  محاوالت  كل  فشل  بعد  السيما 
مبطالبهم  ضربت  والتي  اإلدارة،  مع 
ذاته  الوقت  يف  متوعدين  احلائط،  عرض 
االستجابة  حني  إلى  اإلضراب  مبواصلة 
النشغالهم، فهل ستستجيب إدارة مصنع 
ستواصل  أم  عمالها  ملطالب  السيراميك 

الصمت إزاء حقوقهم املشروعة؟
سميرة مزاري

بجاية
المستفيدون من السكن »بسدي عيش« يطالبون بالمفاتيح

ندرة حليب األكياس تؤرق سكان وادغير 

معسكر
ربط 1000 عائلة بشبكة الغاز الطبيعي

بومرداس 
عمال مصنع السيراميك بيسر في إضراب

األيام  هذه  البطاطا  أسعار  تعرف 
انخفاضا محسوسا باألسواق احمللية لوالية 
من  الكيلوغرام  يعرض  بجاية،حيث 
كان  ان  بعد  دينار   32 ب  حاليا  البطاطا 

سعرها يتجاوز 45 دينار .
باألسواق  املتجول  يالحظ  حيث 
سعر  ببجاية،أن  والفواكه  للخضر  احمللية 
هذه  محسوسا  انخفاضا  يشهد  البطاطا 
الكيلوغرام  سعر  كان  ان  األيام،فبعد 
يف  دج   45 و   40 عن  يقل  ال  منها 
حاليا  يتجاوز  ال  املاضي،أصبح  الشهر 
التجار من  للكيلوغرام وهناك من  35 دج 
أصحاب  منهم  خاصة  ب33دج  يبيعها 
يف  يجوبون  الذين  النفعية  السيارات 
ويرجع  املدينة.  وشوارع  أحياء  مختلف 
العاملني  حسب  األسعار  يف  التقهقر  هذا 
مقارنة  العرض  وفرة  الفالحة،إلى  بقطاع 
يف  اإلنتاج  وفرة  إلى  بالطلب،إضافة 
الدولة  إتباع  عن  الوطن،ناهيك  واليات 

للمستهلكني  البطاطا  توفير  لسياسة  ممثلة 
يف جميع األوقات وبأسعار تنافسية،وذلك 
البطاطا وأصحاب  من خالل دعم منتجو 
غرف التبريد على حد سواء، خاصة وأن 
وصل  قد  االستهالك  الواسعة  املادة  هذه 
سعرها يف أشهر مضت من السنة املنصرمة 
أخرى  للكيلوغرام،من جهة  دج   70 إلى 
يف  االنخفاض  هذا  املوطنون  استحسن 
اجلزائرية  العائالت  أن  مبرزين  البطاطا 
مختلفة،متمنني  بكميات  يوميا  تقتنيها 
يف ذات السياق أن تبقى هذه األسعار يف 
شهر رمضان  القادم الذي لم تعد تفصلنا 
وتعرف  هذا  شهرين،  من  اقل  إال  عنه 
أسعار اخلضروات األخرى استقرارا حيث 
يعرض الكيلوغرام من البزالء مابني 100 
بسعر  يباع  ،والبسباس  دج   150 إلى  دج 

ينحصر مابني 40 دج و60 دج.
بـــلقاسم.ج

بجاية
تسجيل انخفاض محسوس في أسعار البطاطا

والي مستغانم يعتذر  
السميع  عبد  مستغامن  والي   قدم 
بدر  ما  على  رسميا  اعتذارا  سعدون، 
دائرة  إلى  امليدانية  زيارته  منه  خالل 
التي  الضجة  يومني من  بعد  بوقيرات 
و  املواطنني،  مع  تصرفاته  أحدثتها 
وزراة  فعل من طرف  رد  من  تبعها  ما 
اجلمهورية.  وسيط  وكذا  الداخلية 
وقال والي مستغامن يف تصريح لإلذاعة 
وال  أخالقي  “ال  مبستغامن:  احمللية 

والي  رسميا”.وكان  أعتذر  وعليه  املواطنني  بإهانة  لي  يسمحان  املهني  مساري 
والتعمير  البناء  بقطاع  مهندس  أهان  قد  سيرات،  ببلدية  وقوفه  خالل  مستغامن 
“دبري  بعبارة  السكن  و رد على سيدة تشكوه وضعها مع  لباسه،  بسبب طريقة 

راسك” ما اعتبر إهانة يف حقهما.
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أخبار الرياضات

القسم الرياضي

ويف نهائي الرجال، فاز املجمع البترولي 
نهائي  يف  أما  الوطني،  األمن  جمعية  على 
ملصارعات  الغلبة  كانت  فقد  السيدات، 

أوملبيك بئر توتة أمام املجمع البترولي.
املنافسة  هذه  املجمع  ينهي  وبهذا 
ذهبية،  ميداليات  بسبع  الصدارة  يف 
منازلة  »كوميتي«  اختصاصات  يف 
وحسب  الفردي  و«كاتا«  استعراض  لدى 
الفرق )رجال وسيدات(، متبوعا بأوملبيك بئر 
جمعية  فريق  جاء  فيما  ألقاب،  بأربعة  توتة 
األمن الوطني ثالثا بتحقيق مصارعيه لثالث 
هذه  خالل  النفيس،  املعدن  من  ميداليات 

البطولة التي جرت على مدار ثالثة أيام.
وصرح املدير الرياضي للمجمع البترولي 
تيديري زايدي، عقب انتهاء املنافسات قائال 
الفرق  عند  آخر  بلقب  مسكا  كان  »ختامها 
)رجال(، احلمد هلل أن مجهودات الرياضيني 
شهر  منذ  اجتهدوا  ألنهم  سدى  تذهب  لم 
لقد  النهائيات،  يخص  فيما  الفارط.  أوت 
أننا  إال  الرجال،  عند  سيما  مشدودة  كانت 
احملققة  األلقاب  يف  وأحقيتنا  جدارتنا  أثبتنا 
لكنا  املصابني  »لوال  وأضاف  الفردي«.  عند 
أمتنى  كما  ذهبية.  ميداليات  تسع  بلغنا  قد 

الشفاء  دايخي  حسني  الدولي  للمصارع 
العاجل والعودة سريعا لزمالئه«.

الرئيسي  املدرب  أوضح  جهته،  من 
أمني،  نفراوي  توتة،  بئر  أوملبيك  لفريق 
خاصة  للغاية،  صعبة  كانت  »املنافسات 
بعناصر  تدعم  الذي  البترولي  املجمع  أمام 
تونس،  من  وأخرى  الوطني  املنتخب  من 
أبناء  من  يتكون  الذي  فريقنا  عكس  على 
على  احلفاظ  من  متكنا  ذلك  ورغم  النادي. 
»تقنية  أيضا  السيدات«. وأفاد  عند  اللقب 
لقطات،  عدة  يف  أنصفتنا  »فار«  الفيديو 
وحتى  قدموه  ما  على  رياضيينا  وأشكر 
كذلك  الفضل  له  يعود  الذي  الفني  الطاقم 
يف امليداليات احملققة. أستطيع القول أننا بلغنا 
أكبر عدد  واملتمثل يف حصد  املنشود  الهدف 
من امليداليات، مع التركيز أكثر على احلفاظ 
على اللقب حسب الفرق عند السيدات وهو 

ما حدث بالفعل«.
الوطني،  الفني  للمدير  بالنسبة  أما 
البطولة  »مستوى  فصرح  حسناوي،  يوسف 
عناصر  تأكيد  وعرف  املتوسط،  فوق  كان 
األلوان  متثيل  يف  أحقيتها  على  املنتخب 
أن  نخفي  يجعلنا  ال  ذلك  لكن  الوطنية، 
قليال  تراجع  الدوليني  املصارعني  مستوى 
مقارنة مع البطولة االفريقية األخيرة باملغرب، 

والسبب يعود إلى اإلرهاق إثر مشاركاتهم يف 
الدورات الدولية«. وقال أيضا »يف الكوميتي 
بئر  وأوملبيك  البترولي  املجمع  تألق  شاهدنا 
سعيد  حاج  كاميليا  فإن  الكاتا  أما  توتة، 
عرفت  كما  كعبها.  علو  أخرى  مرة  أكدت 
البطولة تألق بعض العناصر من ناديي البويرة 
للبطولة،  »كتقييم  قائال  وبريكة«. واختتم 
وفيما  دولية،  ومبعايير  ناجحة  كانت  لقد 
يخص اعتماد تقنية الفيديو »فار« فهي طريقة 
الشبانية  الفئات  بطوالت  وحتى  عاملية، 
املعتمد  التنظيمي  املستوى  بهذا  ستقام 
انطلقت  التي  البطولة،  هذه  أن  دوليا«.يذكر 
 595 مشاركة  عرفت  الفارط،  اخلميس  يوم 
لرابطة  لـ35  تابع  نادي   232 ميثلون  مصارع 

والئية.
لتصفيات  األول  اليوم  وخصص 
)رجال  فردي  »كاتا«  و  »كوميتي« 
فيه  جرت  فقد  الثاني  اليوم  أما  وسيدات(، 
الفرق(  )فردي-حسب  الـ«كاتا«  نهائيات 

والـ«كوميتي« فردي )رجال-سيدات(.
 - التالية  األوزان  يف  املسابقة  وجرت 
كلغ   -68 كلغ،   -61 كلغ،   -55 كلغ،   50
كلغ،   60 و-  السيدات.   عند  )كوميتي( 
67- كلغ، - 75 ، - 84 كلغ و84+ كلغ، 

لدى الرجال.

 البطولة الوطنية للكاراتي دو

تتويج المجمع البترولي رجال 
وأولمبيك بئر توتة سيدات بللقب

كان مبرمجا في الصحراء الجزائرية
تأجيل رالي توارق 2020 بسبب 

فيروس كورونا

رالي  أُّجل 
 2020 توارق 
مقررا من  الذي كان 

مارس   27 إلى   20
ي  ر جلا ا

بصحراء اجلزائر )بني عباس- بشار(، الى تاريخ الحق جراء تفشي فيروس 
املنظمون .  أمس  اول  أعلنه  العالم، حسبما  دول  من  العديد  يف   ، كورونا 
ُمنظمة احلدث مبساهمة االحتادية  A.M.A  إيفنت ،  وأوضحت شركة  
اجلزائرية للرياضات امليكانيكية، انه » جتنبا لوقوع أي أضرار صحية ُمحتملة، 
شددت املنظمة العاملية للصحة على ضرورة  جتنب قدر املستطاع  التجمعات 
الكبيرة وهذا من اجل درء عدوى الفيروس.« وأضاف املنظمون »العديد من 
التظاهرات الرياضية، أُلغيت خالل هذه االيام  وحتى رالي توارق معني بهذا 
االلغاء وهذا حتى ال نضع صحة املشاركني يف خطر.« وطمأن هؤالء يف بيان 
»عندما تعود األمور الصحية الى نصابها، فإننا سنحدد تاريخا جديدا إلجراء 

الرالي ولن يدفع  املشاركون األجانب حقوق التسجيل مرة اخرى«.
توارق  رالي  منظمة  A.M.A إيفنت  شركة   بني  االتفاق  وجرى 
واالحتادية اجلزائرية للرياضات  امليكانيكية على ان تكون املشاركة اجلزائرية 
»باملجان«.للتذكير، سبق ملسؤولي االحتادية االجتماع  مبمثلي هذه الشركة 
وطلبوا منهم  دفع -على األقل- مبلغ 10 ماليني دينار كحق لتنظيم التظاهرة 
لتنظيم مثل  والقوانني  اجلزائرية  الشروط   دفتر  الى  والعودة  باجلزائر  الدولية 

هذه املواعيد الرياضية الدولية .
وكان املسؤول االول لالحتادية كرمي بن حميش قد صرح ان هذه الشركة 
اجلزائرية- االملانية التي ُيسّيرها الرئيس السابق بالنيابة للهيئة الفدرالية، آمير 
بن عمر »كان من املفروض ان تصب العملة الصعبة للمشاركني االجانب 
مبناسبة تنظيم رالي توارق 2020 )880 الف اورو( يف رصيد بنكي جزائري 
ليستفيد  الدينار )حوالي 17 مليار سنتيم( هنا يف اجلزائر  الى  وحُتّول بعدها 

منها االقتصاد الوطني لكن هذا لم يكن«.
املاضي )مارس  العام  توارق  رالي  وسبق ل A.M.A  إيفنت، تنظيم 
2019 ( على مسافة 1500 كلم )سبع مراحل، ثالث  بتاغيت وأربع ببني 
»ولم   2018 سنة  والسياحة   لالستكشاف  الدولي  »راد«  ورالي  عباس( 
تستفد اجلزائر حينها من اي مداخيل بالعملة الصعبة  املتأتية من املشاركني 
يف   جزائرية  وخاصة  عمومية  مؤسسات  ساهمت  بالعكس  بل  االجانب، 
»تدين  امليكانيكية،  للرياضات  اجلزائرية  االحتادية  ومازالت  الرالي«.  متويل 
توارق  رالي  حلد اآلن، مببلغ 80 مليون سنتيم  للشركة املذكورة منذ تنظيم 
الطبعة   ،2019 سنة  الفيديرالية  الهيئة  ألغت  كما   .2019 املاضي  العام 
الذي  االقتصادي  الظرف  جراء   ،2019 الدولي  صحاري   رالي  اخلامسة 

تعيشه اجلزائر.

للحد من مخاطر انتقال العدوى
تأجيل بطولة إفريقيا للمنطقة األولى 
والبطولة المغاربية للسباحة     

افريقيا  بطولة  تأجيل  للسباحة  اجلزائري  لالحتاد  الفدرالي  املكتب   قرر 
للمنطقة األولى والبطولة املغاربية لشباب، املقررتني آنفا بني الفاحت والرابع من 
شهر أفريل باجلزائر العاصمة، إلى موعد الحق بسبب تفشي فيروس كورونا، 

حسب ما اعلنته الهيئة الفدرالية اول أمس.
على  صفحتها  على  الفدرالية  الهيئة  نشرته  الذي  البيان  وحسب 
مبقر  املنعقد  العادي  اجتماعه  خالل  الفدرالي،  املكتب  فإن  الفايسبوك، 
جلأ  قد  احلاضرين،  األعضاء  من  وبإجماع  السبت  األسبوع  نهاية  االحتاد 
»احترازيا« لتأجيل املنافستني عمال منه على منع أي انتشار محتمل لفيروس 

كورونا املتفشي حاليا عبر أنحاء العالم واحلد من مخاطر انتقال العدوى.
يف هذا الصدد، صرح رئيس االحتاد اجلزائري للسباحة، محمد حكيم 
الفدرالي  املكتب  أعضاء  لدى  العالية  املسؤولية  روح  »أحيي  قائال  بوغادو 
وبالرغم من أننا نتأسف جميعا إلعالن هذا التأجيل إال أن احلكمة واألولوية 
التي نوليها لصحة السباحات والسباحني يف كل الظروف تقتضي منا قرارا 

كهذا.« وسيتم الكشف عن املواعيد اجلديدة للمنافستني الحقا.

كرة السلة على الكراسي  

انتخاب حمزة شريح نائبا أول للكونفدرالية اإلفريقية
انتخب اجلزائري حمزة شريح يف منصب 
االفريقية  للكونفدرالية  االول  الرئيس  نائب 
لكرة السلة على الكراسي )ذوي االحتياجات 
االنتخابية  العامة  اجلمعة  خالل  اخلاصة(، 
بجوهانسبورغ  األسبوع،  نهاية  جرت  التي 
القارية  الدورة  هامش  على  افريقية،  اجلنوب 
والتي   2020 البراملبية  لأللعاب  التأهيلية 
للرجال  اجلزائريني  املنتخبني  تتويج  عرفت 
املكتب  -عضو  شريح  واستفاد  والسيدات. 
ذوي  لرياضات  اجلزائرية  لالحتادية  التنفيذي 
باختصاص  واملكلف  اخلاصة  االحتياجات 
اعضاء  ثقة  من  الكراسي-  على  السلة  كرة 

زكوه  الذين  للعبة  االفريقية  الكونفدرالية 
مسؤوال  أربع سنوات، حيث سيكون  لعهدة 
على منطقة شمال قارة افريقيا، علما وان ممثل 

اجلزائر تابع للرابطة اجلهوية لبرج بوعريريج.
من جهته، نصب اجلنوب افريقي شارل 
الكونفدرالية  رئيس  منصب  يف  سوندرس 
خلفا  الكراسي  على  السلة  لكرة  االفريقية 
الهيئة يف  الذي سير  العوني  للمغربي حميد 

العهدتني االخيرتني )8 سنوات(.
اجلديد  التنفيذي  املكتب  ويضم 
على  السلة  لكرة  االفريقية  للكونفدرالية 
الكراسي كال من اجلنوب افريقي سيبوجيل 

فونديني )بصفته  نائب رئيس مكلف مبنطقة 
)نائب  سميي  ألفراد  الكيني  اجلنوب(، 
رئيس مكلف مبنطقة وسط القارة االفريقية(، 
اللجنة  مسؤول  حسان،  محمود  املصري 
التقنية للهيئة واجلنوب افريقية لوليتا كريج، 
االمني  منصب  التصنيف. أما  جلنة  مسؤولة 
العام فعاد الى اجلنوب افريقي اندريو شومن. 
للتذكير، عقدت آخر انتخابات للكونفدرالية 
االفريقية لكرة السلة على الكراسي باجلزائر 
القارية  الدورة  تنظيم  مبناسبة   ،2016 سنة 
دي  بريو  األوملبية  شبه  لأللعاب  املؤهلة 

جانيرو.

 توج كل من المجمع الرياضي البترولي وأولمبيك بئر توتة عند النساء من العاصمة بلقب البطولة الوطنية للكاراتي دو 
)أكابر( حسب الفرق في اختصاص »كوميتي«، وذلك خالل فوزهما في منازالت اليوم الثالث واألخير من المنافسة التي 

احتضنتها قاعة حرشة حسان بالعاصمة نهاية األسبوع.

األسترالية بارتي تحافظ على صدارة التصنيف العالمي للتنس
حافظت األسترالية آشلي بارتي على صدارة التصنيف العاملي لالعبات التنس احملترفات الصادر أمس اإلثنني والذي شهد صعود 
األمريكية صوفيا كينني للمركز الرابع واألوكرانية إلينا سفيتولينا للمرتبة اخلامسة. وصعدت كينني للمركز الرابع بعد فوزها اول أمس، 
بلقب النسخة األولى من بطولة ليون املفتوحة بعد تغلبها على األملانية آنا-لينا فريدسام بنتيجة 2-6 و6-4 و4-6. ومن ناحيتها، ارتقت 
سفيتولينا للمركز الرابع بعدما توجت األحد أيضا بلقب بطولة مونتيري املفتوحة على حساب التشيكية ماري بوزكوفا بنتيجة )7-5 
و6-4 و4-6(. وشهدت املراكز الـ10 األولى أيضا تراجع الكندية بيانكا أندريسكو مركزين لتحتل املرتبة السادسة والنيوزيلندية كيكي 

بيرتنز مركزا لتحل يف املرتبة السابعة.
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رغم إلحاح األندية المتأهلة  

»الكاف« مترددة في تطبيق 
تقنيـة الفيديو فـي نصـف 
نهائــي دوري األبطــال

لم يعلن االحتاد األفريقي لكرة القدم »كاف« حتى اآلن عن اعتماد تطبيق تقنية حكم 
الفيديو املساعد »الفار« يف مباريات نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وقال مصدر داخل الكاف إن اقتراح تطبيق »الفار« يف نصف نهائي دوري األبطال ما 
يزال محل دراسة، وما يقال عن اتخاذ قرار نهائي يف هذا الشأن غير صحيح.

وكان بيتسو موسيماني، املدير الفني لنادي صن داونز اجلنوب أفريقي، أكد يف 
تصريحات صحفية عقب مباراة فريقه أمام األهلي املصري، أنه يتمنى أن يطبق الكاف 

تقنية »الفار« بدًءا من نصف النهائي ليتجنب تكرار أحداث نهائي النسخة املاضية حينما 
تعطل »الفار« يف رادس، ولم يكمل الوداد املغربي مباراته أمام الترجي.

ويلتقي الزمالك املصري مع الرجاء املغربي يف نصف نهائي دوري األبطال، فيما يجمع 
نصف النهائي اآلخر األهلي املصري والوداد املغربي. وقال املصدر »القرار الرسمي املعتمد 
حتى اآلن هو تطبيق »الفار« يف املباراة النهائية فقط، وإذا حدث أي تعديل سيعلن عنه 

»الكاف« من أجل جتهيز مالعب نصف النهائي يف مصر واملغرب«.

نصف نهائي كأس االتحاد اإلفريقي

مواجهـة مغربيـة خالصة بيـن نهضة بركـان وحسنية أكادير 
وبيراميـــدز المصــري يصطــدم بحوريــا الغينــي

القسم الرياضي
واإلياب  وبركان،  القاهرة  يف  ماي   3 يف  الذهاب  مباراتا  وتقام 
النهائية يف  املباراة  تلعب  أن  وأكادير، على  10 منه يف كوناكري  يف 

24 ماي.
إقامة  املقبل،  اخلميس  اجتماعه  يف  القاري  االحتاد  وسيؤكد 
الوحيدة  املرشحة  لكونها  الرباط  املغربية  العاصمة  يف  النهائي 

الحتضانها.
وأمام مدرجات خالية بسبب اخلشية من تفشي فيروس كورونا 
املستجد يف ملعب بركان، قاد العربي الناجي الفريق البرتقالي إلى 
الفوز على املصري البورسعيدي بتسجيله هدف املباراة الوحيد برأسية 
مرت من فوق احلارس أحمد عبد الفتاح إثر ركلة ركنية من البوركيني 

أالن تراوري يف الدقيقة 40. وكان الفريقان تعادال 2-2 ذهابًا.
ويف أكادير، استطاع حسنية أكادير جتديد فوزه على ضيفه النصر 
اجلماهيري  احلضور  عنه  غاب  الذي  أدرار  ملعب  على   2-0 الليبي 
0-5 يف ملعب  النصر ذهابًا  اكتسح  املغربي قد  الفريق  أيضًا. وكان 

بترو سبورت يف العاصمة املصرية القاهرة.
وافتتح هداف املسابقة كرمي بركاوي التسجيل من ركلة جزاء يف 
الدقيقة 69، وأضاف رضى العطاسي الثاني يف الوقت احملتسب بداًل 

من ضائع يف الدقيقة  90+4.
زاناكو  ضيفه  أمام  خسارته  من  الرغم  على  بيراميدز  وتأهل 

بثالثية  لفوزه ذهابًا  الدفاع اجلوي، وذلك  1-0 على ملعب  الزامبي 
 ،45+1 الدقيقة  يف  الوحيد  الهدف  كوال  رودجرز  وسجل  نظيفة. 
يف املباراة التي كان خاللها الضيوف األخطر طوال شوطيها، وأهدر 
الذهاب،  مباراة  نتيجة  مبعادلة  كفيلة  كانت  فرص  مهاجموهم عدة 

فيما جاء أداء بيراميدز مخيبًا لآلمال.
ثمن  يدفع  أن  أنتي شاشيتش  الكرواتي  بيراميدز  مدرب  وكاد 
األساسية  التشكيلة  يف  االحتياطية  العناصر  بعض  على  اعتماده 

للمباراة، لو جنح الضيوف استثمار الفرص التي أتيحت لهم.
يف   2-0 عليه  بفوزه  انيمبا  ضيفه  إقصاء  من  حوريا  ومتكن 

كوناكري. وكان الفريقان تعادال 1-1 ذهابًا.
وافتتح بوالجي سيميون ساكني التسجيل ألصحاب األرض يف 
الدقيقة 28، وعزز بوباكار ساماسيكو النتيجة إثر تسديدة قوية بعد 

متريرة من موراليي سيال يف الدقيقة 84.

للفوز بلقب  أليو بادجي العب األهلي املصري، أن فريقه هو األقرب  السنغالي  أكد 
التأهل  أن  لناديه،  اإلعالمي  للمركز  تصريحات  بادجي يف  أفريقيا. وأضاف  أبطال  دوري 
إلى الدور قبل النهائي من املسابقة، على حساب صن داونز، خطوة مهمة للغاية يف طريق 

الفريق للظفر باللقب.
وتابع أن االهلي جتاوز عقبة كبيرة يف مشواره تتمثل يف صن داونز، مشيًرا إلى أن فريقه 
يلعب كل مباراة على حدة، وأنه أغلق امللف األفريقي ويركز على اجلانب احمللي، خاصة مع 

تصدر الفريق لترتيب بطولة الدوري.
ونوه »أشعر بسعادة كبيرة ألنني شاركت أساسًيا أمام صن داونز، لم أعلم ذلك إال 
بعد تناول اإلفطار يوم اللقاء. مستعد للمشاركة يف أي وقت سواء أساسيا أو احتياطيا ألنني 
العب محترف«. وأضاف »رينيه فايلر املدير الفني للفريق حتدث معي عقب املباراة وقدم لي 

التهنئة على التأهل، ولم يكن له أي تعليق على أدائي«.
وأردف »الفرصة اخلطيرة التي أهدرتها كانت مهمة بالفعل وحظوظها قوية يف التسجيل، 
لكن الكرة وصلت لي يف ارتفاع غير مناسب، لذلك لم استطع السيطرة عليها وأبعدها دفاع 
وكانت  الزمالك،  أمام  السوبر  لقاء  يف  إال  محلًيا  يخسر  لم  »األهلي  داونز«. وأشار  صن 
اخلسارة بركالت الترجيح، وهو ما يعني أن فريقنا هو األقوى محلًيا«. وتابع »عالقتي جيدة 
أليو  بزمالئي واجلميع ُيشجعني،  أنا يف مرحلة تكوين صداقات  الالعبني، حالًيا  بجميع 
مستمر«. وأمت  بشكل  معهما  أحتدث  لي،  الفريق  العبي  أقرب  من  كهربا  ومحمود  دياجن 
»كنت أمتلك عرًضا قوًيا من الدوري الروسي قبل اللعب لألهلي، ووصلت املفاوضات إلى 
مرحلة متقدمة لكني فضلت األحمر لرغبتي يف التواجد ضمن هذا الكيان الكبير ألنه رقم 

واحد يف القارة«.

أليـو بادجــي: األهلـــي المصـــري 
األقــرب للتتويــــج اإلفريقــي

رباعية تاجنانت تثير غضب األنصار   

بوزيدي يطالــب إدارة سريع 
غليزان بتلبية مطالب الالعبين

خيب سريع غليزان كل اآلمال يف مواصلة اللعب على ورقة الصعود للرابطة االولى بعد 
عودته بهزمية مذلة امام تاجنانت بأربعة أهداف لصفر  .

وعاد اول أمس سريع غليزان من سفريته إلى جتنانت يجّر يف أعقابه هزمية برباعية حني 
واجه الدفاع احمللي، يف مباراة خاضها »الرابيد« بنّية حتقيق نتيجة إيجابية يؤكد من خاللها 

فوزه العريض امام اخلروب لكن حدث ما لم يكن متوقعا .
وتأكد للعيان أن »السريع« ليس يف أفضل حال، ونتائجه يف مرحلة العودة تؤكد أن أشبال 
املدرب بوزيدي دخلوا يف أزمة نتائج، يف موسم دخله الفريق بهدف العودة  إلى الرابطة احملترفة 

األولى، لكن حتري الرياح مبا ال اشتهي السفن.
وإعتبر األنصار هزمية ملعب اسماعيل لهوي بتاجنانت وبرباعية كاملة، باملذلة فتحت 

بابا كبيرا للشك يف أداء الالعبني وعن احتمالية رفع األرجل، ويف هذا السياق اعترف املدرب 
بوزيدي بعد نهاية املباراة بأن فريقه كان خارج اإلطار، حني صرح لرجال اإلعالم وعلى غير 

العادةـ ليشكو الالعبني الذين لم يتحملو مسؤوليتهم ملقيا عليهم اللوم .
و أضاف أن اجلو العام خالل فترة التحضيرات لهذه املباراة يف غليزان اثار شكوكه، وملح 

التقني العاصمي أن قضية تأخر اجور الالعبني والتي بلغت أكثر من سبعة أشهر ألقت بظاللها 
على الهزمية طالبا يف نفس الوقت من الرئيس حمري مبتابعة األمر بجدية وتلبية مطالبهم .

أمني.ب

افتتح أمس االثنني بوهران ملتقى تبادل اخلبرات 
التظاهرات  تنظيم  مجال  يف  اجلزائري-البريطاني 
 19 للطبعة  املدينة  لتنظيم  حتسبا  الكبرى  الرياضية 

أللعاب البحر األبيض املتوسط العام املقبل 2021.
وزارة  عليه  تشرف  الذي  امللتقى  هذا  وميثل 
العمرانية،  والتهيئة  احمللية  واجلماعات  الداخلية 
تنظيم  وجلنة  باجلزائر  بريطانيا  سفارة  مع  بالتنسيق 
وتبادل  النقاش  لفتح  فرصة  املتوسطية  األلعاب 
البريطانيني  اخلبراء  عروض  خالل  من  اخلبرات 
وكذا ممثلي الطرف اجلزائري، وذلك بهدف الرفع من 
مستوى جناعة التحضيرات اخلاصة بالتظاهرة الرياضية 

اجلهوية.
والذي  يومني  يدوم  الذي  امللتقى،  هذا  وينظم 
من خالل  القادر جالوي،  عبد  وهران  والي  افتتحه 
تتركز  أشغاله  برنامج  ضمن  مدرجة  جلسات  ثالث 
حول األطر التنظيمية واألمنية والترويجية للمنافسات 

الرياضية الكبرى.
باملناجمنت  املتعلقة  األولى  اجللسة  وتتناول 
مداخلتني تخصص  ناجحة  تظاهرة  أجل  املدمج من 
األولى لتقدمي عرض عام حول ألعاب البحر األبيض 

بالتسيير  فتتعلق  الثانية  أما   ،2021 وهران  املتوسط 
املدمج والتخطيط للتظاهرات الرياضية الكبرى.

باعتباره  لألمن  فتخصص  الثانية  اجللسة  أما 
محور رئيسي يف تنظيم التظاهرات الكبرى، فيما تقام 
كعامل  الرياضية  بعنوان«التظاهرات  الثالثة  اجللسة 

لرفع جاذبية اإلقليم وحتقيق مكتسبات دائمة«.
وأكدت ممثلة سفارة بريطانيا باجلزائر باملناسبة أن 
بالدها مستعدة ملساعدة اجلزائر على تنظيم األلعاب 
مثلما كان احلال عليه يف وقت سابق مع دول أخرى 
سبق وأن نظمت مثل هذه التظاهرات. وشارك يف هذا 

ملتــقـى التبـــادل الجزائـري-البريطانــي ملتــقـى التبـــادل الجزائـري-البريطانــي 
حـول تنظيم التظاهـرات الرياضية الكبرىحـول تنظيم التظاهـرات الرياضية الكبرى

يشهد الدور نصف النهائي لمسابقة كأس االتحاد اإلفريقي لكرة القدم، مواجهة مغربية خالصة بين نهضة بركان، وصيف بطل الموسم الماضية، وحسنية أكادير. وفي المواجهة الثانية، سيلتقي 
بيراميدز المصري الذي تأهل على حساب زاناكو الزامبي، مع حوريا كوناكري الغيني الذي أطاح بانيمبا النيجيري.

النتائـــــج:
بيراميدز المصري- زاناكو الزامبي. 0-1
حسنية أكادير -  النصر الليبي. 2-0  
حوريا الغيني- إنييمبا النيجيري. 2-0

نهضة بركان - المصري البورسعيدي. 1-0  

تحسبا لأللعاب المتوسطية بوهران 2021  
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أخبار الرياضات

الكاميرونـي »أليوم أليوم« إلدارة 
مواجهــة الجزائـر- زيمبابـوي 

إختارت الكاف احلكم الكاميروني، أليوم أليوم، من أجل إدارة املواجهة املرتقبة 
بني اخلضر وزميبابوي، يف إطار تصفيات الكان 2021.

وسبق لهذا احلكم، وأن أشرف على نهائي كأس إفريقيا، بني »محاربي 
الصحراء« والسنغال على األراضي املصرية.

وكان الكاميروني، قد أعلن ضربة جزاء لصالح أسود »التيرانغا« بطريقة غير 
شرعية، قبل أن يتراجع عن قراره بعد إستعمال تقنية »الفار«.

وسيساعده يف هذه املهمة كل من نوبي نيقيقو، و سوندا أومارو، أما احلكم 
الرابع بليس يوفال، فهو أيضا من الكاميرون.

كما أعلنت الكونفيدرالية اإلفريقية لكرة القدم يف نفس الوقت، عن حكم 
موقعة اإلياب متمثال يف السوداني محمود علي محمود إسماعيل، وسيكون يف 

مساعدته محمد عبد اهلل إبراهيم، وأحمد ناجي صباحي، أما احلكم الرابع إليزيديك 
محمد.

محمد هشام

في انتظار الكشف عن القائمة اإلسمية لالعبين

بلماضي يضبط برنامجه التحضيري لمواجهة زيمبابوي
محمد هشام           

وسينطلق تربص املنتخب الوطني يوم اإلثنني 23 مارس اجلاري، 
باملركز الوطني لتحضير املنتخبات الوطنية، بسيدي موسى، تخضيرا 
ملواجهة زميبابوي التي برمجت يوم اخلميس 26 مارس اجلاري مبلعب 
يتنقل  أن  ليال، على  الثامنة  الساعة  بالبليدة، على  مصطفى شاكر 
»اخلضر« يف اليوم املوالي إلى جنوب إفريقيا على منت طائرة خاصة، 
تابعة للخطوط اجلوية اجلزائرية. وبرمج لقاء العودة مبلعب محايد على 
أرضية دوبسونفيل مبدينة سويتو بجنوب إفريقيا يوم األحد 29 مارس 

اجلاري، على الساعة الثالثة مساء.
وسيعلن مدرب »اخلضر« بلماضي عن القائمة اإلسمية املعنية 
بهذا اللقاء األسبوع القادم، والتي قد تعرف عدة مفاجآت، بسبب 
عدم جاهزية بعض الركائز التي ساهمت يف تتويج اجلزائر بكأس أمم 

إفريقيا 2019 مبصر.
يتزايد  اجلزائري،  للمنتخب  خرجة  أول  عن  يوما   17  فقبل 
عيادة  باتت  حيث  الوطني،  الفريق  العبي  وسط  اإلصابات  عدد 
»اخلضر«ممتلئة. فقط، أصيب نهاية األسبوع، وسط امليدان الهجومي 
لنادي نيس، آدم وناس، ليغادر أرضية امليدان قبل نهاية املواجهة أمام 
موناكو، حلساب اجلولة ال28 من البطولة الفرنسية. وأحس الالعب 
السابق لنادي نابولي االيطالي بآالم على مستوى الفخذ، يف انتظار 

خضوعه الى الكشوفات الطبية املعمقة.
الغرافة  لنادي  الدفاعي  امليدان  وسط  يغيب  أن  يرتقب  كما 
من  معاناته  بسبب  زميبابوي  مباراة  عن  قديورة،  عدالن  القطري، 

احمللية،  الصحافة  الركبة. وحسب  مستوى  على  بليغة  إصابة 
سيغيب  أنه  يعني  مما  املتقاطعة،  االربطة  يف  قطع  من  فإنه  يعاني 
ملدة طويلة. وتعد هذه االصابة مبثابة ضربة موجعة بالنسبة لالعب 
السابق لنادي نوتينغهام فوريست االجنليزي، وهو الذي قدم عروضا 

مميزة خالل كأس افريقيا األخيرة.
كما يبقى صخرة دفاع الفريق الوطني ونادي الشباب السعودي، 
جمال الدين بن العمري، بعيدا عن املنافسات منذ حوالي شهرين، 

بسبب إصابة يف الكاحل.
الناخب  زية ال يدخل كثيرا يف مخططات  أن بن  وبالرغم من 
ديجون  لنادي  اجلديد  الالعب  أن  إال  بلماضي،  جمال  الوطني، 
الذي  األمر  الفخذ،  مستوى  على  إصابة  الى  تعرض  الفرنسني، 

يستدعي غيابه ملدة شهر كامل.
تعرض  تدريجيا،  عافيته  استعاد  وبعدما  أخرى،  جهة  من 
مهاجم أوملبياكوس اليوناني، العربي هالل سوداني، إلصابة خطيرة 
أنهت  التي  االصابة  وهي  للركبة،  املتقاطعة  األربطة  يف  قطع  إثر 

موسمه مبكرا.
من جهته، تعرض الظهير األمين يوسف عطال، الى متزق عضلي 
شهر ديسمبر الفارط، األمر الذي أخضعه إلى عملية جراحية، حيث 

سيعود الى امليدان شهر أفريل املقبل.
اخليارات  أن  إال  املتعددة،  اإلصابات  هذه  من  الرغم  وعلى 
ستكون متوفرة أمام الناخب الوطني، جمال بلماضي، لوضع القائمة 
املعنية مبباراتي زميبابوي ذهابا و ايابا بهدف افتكاك تأشيرة التأهل الى 

النهائيات االفريقية املقررة يف 2021 بالكاميرون.

تبون دعا إلى المزيد من اليقظة

مباريات دون جمهور للتصدي 
لفيــروس كورونــــا

دعا الرئيس اجلمهورية، عبد املجيد تبون، اول أمس، إلى إقامة املباريات الرياضية 
يف مالعب مغلقة يف حال اقتضت الضرورة ذلك، ملواجهة انتشار فيروس كورونا.

ودعا تبون خالل ترأسه ملجلس الوزراء إلى مزيد من اليقظة وعند االقتضاء تأجيل 
التظاهرات الدولية املقررة يف اجلزائر، وإجراء املباريات الرياضية يف مالعب مغلقة.

وإجتمع رئيس احتاد الكرة اجلزائري، خير الدين زطشي، أمس اإلثنني، برؤساء 
األندية احملترفة، وكان موضوع كورونا ضمن جدول االجتماع. وخاطب االحتاد اجلزائري 
اخلميس املاضي وزارتي الصحة والشباب والرياضة، بشأن اإلجراءات الوقائية التي ينبغي 

العمل بها. واستبعد عبد الكرمي مدوار، تأجيل مباريات الدوري مرجحا إقامتها دون 
جمهور يف حال أمرت اجلهات املختصة بذلك. وسجلت اجلزائر 20 حالة مؤكدة مصابة 

بفيروس كورنا منها 17 حالة تنتمي لعائلة واحدة.

القدم  لكرة  الزميبابوية  االحتادية  إختارت 
إفريقيا،  بجنوب  سويتو  مبدينة  دوبسونفيل  ملعب، 
مارس،   29 األحد،  اجلزائري  املنتخب  إلستقبال 
ضمن فعاليات اجلولة الرابعة )املجموعة الثامنة( من 
تصفيات كأس أمم إفريقيا 2021، حسب ما أفادت به 

اول أمس الصحافة احمللية.
وكانت الهيئة الزميبابوية قد إختارت يف البداية 
تغير  أن  قبل  جوهانسبورغ،  مبدينة  أورالندو  ملعب 
دوبسونفيل  مبلعب  اللقاء  إجراء  وتقرر  اختيارها 

بسوويتو، الذي يتسع ل24 ألف متفرج.
الكونفدرالية  رفضت  أن  بعد  التغيير  هذا  وجاء 
الذي  االستئناف  »الكاف«،  القدم  لكرة  االفريقية 
السماح  أجل  من  الزميبابوية  االحتادية  به  تقدمت 
بسبب  قواعدها،  داخل  دولية  مباريات  بإجراء  لها 

الوضعية السيئة ملالعبها.
''عندما  تقول  مايل  سانداي  جريدة  وكتبت 
زميبابوي  منتخب  يستقبل  أن  القارية  الهيئة  رفضت 
احتادية جنوب  مراسلة  احتاديتنا  قررت  الديار،  داخل 
افريقيا، االختيار األول وقع على ملعب أورالندو ولكن 
يف نهاية املطاف مت اختيار ملعب دوبسونفيل. وشوهد 
امللعب،  يف  اللقاء  بتحضير  يقومون  العمال  بعض 

حيث كانوا على اتصال مع االحتادية الزميبابوية.

مراسلة  تلقت  قد  الزميبابوية  االحتادية  وكانت 
علما  حتيطها  القدم  لكرة  اإلفريقية  الكونفدرالية  من 
من  متكنها  التي  للمعايير  تستجيب  ال  مالعبها  بأن 
»الكاف«  فإن  وعليه،  الدولية.  املباريات  احتضان، 
احمللية  املالعب  استعمال  زميبابوي من  قررت حرمان 

يف كل املباريات الدولية القادمة.
وكان من املقرر أن تستأنف تصفيات كان 2021 

التي انطلقت نوفمبر املاضي، يف شهر أوت 2020، 
قبل أن يتم تقدميها إلى مارس بسبب التغيير احلاصل 
يف تاريخ ، انطالق النسخة املقبلة، والذي سيكون يف 

جانفي 2021 عوضا من جوان لنفس السنة.
الثاني  املركز  زميبابوي  الثالثة، حتتل  اجلولة  قبل 
برصيد 4 نقاط، خلف اجلزائر التي سجلت حلد اآلن 

مشوارا بدون خطأ برصيد 6 نقاط من فوزين.

االتحاديــة الزيمبابويـــة تختـــار ملعــب االتحاديــة الزيمبابويـــة تختـــار ملعــب 
دوبسونفيــل بسويتـو إلستقبـال »الخضـر«دوبسونفيــل بسويتـو إلستقبـال »الخضـر«

 ضبط الناخب الوطني، جمال بلماضي، برنامج التربص التحضيري، تحسبا للمواجهة المزدوجة، التي سيخوضها محاربي الصحراء أمام نظيره الزيمبابوي ضمن إطار الجولة الثالثة والرابعة
 عن المجموعة الثامنة، من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2021.

يتسع ل24 ألف متفرج

الدولي  له  خضع  الذي  الطبي  الكشف  أثبت 
اجلزائري، عدالن قديورة، العب وسط منتخب اجلزائر 
الرباط  يف  بقطع  إصابته  أمس،  اول  القطري،  والغرافة 
الصليبي للركبة، وبالتالي انتهاء موسمه. وكان الالعب 
احمللي،  الدوري  يف  فريقه،  مع  لإلصابة  تعرض  قد 
فيها  فاز  التي  الوكرة،  أمام  األخيرة  املباراة  عن  وغاب 
الغرافة 1-2،  وأجرى الكشف الطبي الذي أثبت هذه 
اإلصابة. وتعد إصابة قديورة مبثابة ضربة قوية للغرافة، 

حيث يعد مبثابة العقل املفكر للفريق.

 قديورة يتأسف إلصابته 
ويتمنى التوفيق للخضر

اجلزائرية  للجماهير  مؤثرة  رسالة  قديورة،  ووجه 
وخاصة التي قدمت له الدعم بعد اإلصابة التي تعرض 
لها. ونشر قديورة عبر حسابه الرسمي يف »الفايسبوك« 
مستوى  على  خطيرة  إلصابة  تعرضت  األسف  »مع 
كنت  »أيضا  السيلية«. وأضاف  أمام  مباراتنا  الركبة يف 
أمام  مباراتنا  يف  الصليبي  الرباط  يف  قطع  من  أعاني 

بوتسوانا، لذلك فإن العملية اجلراحية ستكون مثالية من 
أجل التعايف بشكل نهائي من مشاكل الركبة«. وتابع » 
أي العب  مسيرة  يف  يحدث  اإلصابات  من  النوع  هذا 
إن  قبل  ذي  من  أقوى  سأعود  ولكنني  القدم،  كرة  يف 
شاء اهلل«. وأردف »أشكر اجلميع على رسائل التشجيع 
والدعوات التي وصلتني، وأمتنى التوفيق لنادي الغرافة 

وخاصة املنتخب الوطني يف قادم االستحقاقات«.
محمد هشام

العمليـــة الجراحيــــة ستكــــون مثاليـــة 
مــن أجــل التعافــي وسأعــود بقـــــوة

تمنى التوفيق للمنتخب الوطني، قديورة:

شارك بديال

محــرز يسقــط بثنائيـــة 
فــي داربـــي مانشستــر

انتصر مانشستر يونايتد على جاره اللدود مانشستر سيتي 0-2 اول أمس يف اجلولة 
29 من الدوري اإلنكليزي لكرة القدم.

ويحتل مانشستر سيتي وصافة الدوري بـ57 نقطة فيما يأتي الـ«يونايتد« يف املركز 
اخلامس بـ45 نقطة.

ومني فريق املدرب االسباني بيب غوارديوال بطل املوسمني املاضيني بهزميته 
السابعة هذا املوسم يف الدوري وبقي يف املركز الثاني بفارق 25 نقطة عن ليفربول 

املتصدر، إال أنه ميلك مباراة مؤجلة.
وسجل الفرنسي أنطوني مارسيال يف الدقيقة 30 واإلسكتلندي سكوت 

ماكتوميناي يف الدقيقة 6+90، هديف أصحاب األرض الذين حققوا فوزهم الثاني عشر 
هذا املوسم يف البرمير ليغ .

وترك الدولي اجلزائري، رياض محرز، بصمته يف داربي مدينة مانشستر، وشارك 
محرز بديال  وبصم على مراوغة عاملية عندما أسقط الظهير األيسر للشياطني احلمر 

ويليامس أرضا.
محمد هشام

إتحـاد بلعبـاس يتفـق مـع المـدرب لطفـي عمـروش
توصل احتاد بلعباس إلى اتفاق مع املدرب الوطني لطفي عمروش، لتدريب الفريق حتى نهاية املوسم خلفا للمستقيل عبد القادر يعيش.

وقال قدور بن عياد، رئيس احتاد بلعباس، إن تفاصيل بسيطة تفصل عمروش عن تدريب فريقه. وكشف بن عياد، أول امس، انه جرى االتفاق مع عمروش على 
املنافسة على لقب مسابقة كأس اجلزائر، وضمان البقاء مبكرا يف الرابطة األولى احملترفة. ويحتل احتاد بلعباس املركز التاسع مناصفة مع احتاد اجلزائر وأتلتيك بارادو برصيد 

26 نقطة.
يشار إلى أن لطفي عمروش، املدرب املساعد السابق لشباب بلوزداد، كان استقال من منصبه قبل أسابيع بعد مجيء املدير الفني الفرنسي فرانك دوما، الذي خلف 

الوطني عبد القادر عمراني، الذي انتقل إلى الدفاع احلسني اجلديدي املغربي.
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زيـدان: إنها أسوأ مباراة لنا هذا الموسم
ريال مدريد يسقط في فخ بيتيس

قال الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد، عقب الخسارة 1-2 أمام ريال بيتيس، اول أمس، إن الفريق قدم أسوأ مبارياته هذا 
الموسم في الدوري اإلسباني، مؤكدا أنه يتحمل مسؤولية الهزيمة.

القسم الرياضي
وصرح زيدان يف مؤمتر صحفي عقب اللقاء "لم نقدم أداء جيدا يف أي من شوطي املباراة، لقد ارتكبنا 

العديد من األخطاء وفقدنا الكثير من الكرات، عندما ال تكون يف مستواك تتعقد األمور".
وأضاف "إنها أسوأ مباراة لنا هذا املوسم، غاب عنا الكثير، الطاقة واللعب واالستحواذ والكثافة، 
إنه يوم سيئ، أنا املسؤول عن اخلسارة، ال ينبغي أن نفكر كثيرا يف األمر، لكننا لسنا سعداء بالطبع 

بهذه املباراة".
وتابع "بدأنا املباراة على نحو سيئ، ولم نتحسن، ليس لدي أي تفسير، افتقدنا للكثير من األمور، 

ليس أمرا بعينه، على أية حال نقدم موسما جيدا وميكننا التحسن مستقبال، لقد كانت 
مأساة، لم نكن نستحق الفوز، يجب التفكير فيما هو قادم".

وبسؤاله عن أداء الالعبني قال زيدان "إنهم حاولوا، لكن أنا املسؤول، سأدافع عنهم، 
وإذا كان علي أن أقول شيء لهم سأحتدث معهم، ونحن افتقرنا بالفعل إلى كل شيء، 

وخاصة االستحواذ على الكرة". وأشار إلى أن قراره باستبدال كروس كان فنًيا وال يعني أي 
لوم عليه، مؤكًدا أنهم جميًعا يف نفس القارب. وواصل: "أخطاء الدفاع؟ اليوم كان كل شيء 

سيئا يف الدفاع والهجوم، وليس الدفاع فقط على الرغم من أننا استقبلنا هدفني". واختتم: 
"ريال بيتيس؟ لقد لعبوا بطريقتهم".

كورتوا يحدث حالة طوارئ داخل البرنابيو
فجر البلجيكي تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد، حالة من القلق، بعد الهزمية أمام ريال بيتيس، اول أمس األحد.

وسقط ريال مدريد يف فخ الهزمية )2-1( خالل مواجهة ريال بيتيس، ضمن منافسات اجلولة الـ 27 من عمر الليغا.
ووفًقا لصحيفة "ماركا"، فإن هناك املزيد من األخبار السيئة لريال مدريد، خاصة بعد اخلسارة أمام بيتيس وفقدان الصدارة لصالح 

برشلونة، باإلضافة إلى إصابة مارسيلو الظهير األيسر للميرنغي. وأضافت أن كورتوا شوهد وهو يغادر ملعب املباراة وهو يعرج، موضحة أنه 
يعاني من مشكلة عضلية.

ومن املقرر أن يخضع تيبو كورتوا لفحوصات طبية، لتحديد مدى طبيعة وقوة اإلصابة. ويستعد الفريق امللكي حتت قيادة 
زيدان، لدخول املرحلة احلاسمة من املوسم، حيث أن ريال مدريد سيواجه مانشستر سيتي، يف إياب دور الـ 16 بدوري أبطال أوروبا، 

بعد أسبوع واحد فقط.

مارسيلـو يفاقـم معانـاة "الميرينغـي"
زاد البرازيلي مارسيلو، العب ريال مدريد، معاناة امليرينغي عقب الهزمية )2-1( أمام ريال بيتيس، ضمن منافسات اجلولة الـ27 

من الليغا، اول أمس.
فبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، كان استبدال مارسيلو خالل املباراة بسبب اإلصابة، حيث اشتكى من مشكلة 

عضلية وطلب من املدرب زيدان التغيير. وذكرت الصحيفة أن مارسيلو أُصيب يف أوتار الركبة، ورغم انتظار الفحوصات الطبية التي سيخضع لها، فإنه 
لن يشارك غالبا ضد إيبار يف اجلولة املقبلة بالليغا. كما بات موقفه محل شك من املشاركة ضد مانشستر سيتي، يف إياب ثمن نهائي دوري أبطال 

أوروبا. وتعد هذه اإلصابة الثالثة ملارسيلو، هذا املوسم، والتي قد متنح الفرصة بشكل أكبر لفيرالند ميندي.

برشلونة ُيجهز آرثر ميلو لموقعة نابولي
ديبـاال يكرر 
إنجـاز فيدال
ساهم باولو ديباال، جنم يوفنتوس 

يف فوز فريقه على الغرمي التقليدي 
إنتر ميالن، بهدفني نظيفني، يف 

إطار منافسات اجلولة 26 من الدوري 
اإليطالي. وأحرز ديباال الهدف الثاني 

ليوفنتوس، بطريقة رائعة، ليساهم 
يف استعادة البيانكونيري لصدارة 

الكالتشيو.
وذكرت شبكة "أوبتا" 

لإلحصائيات، أن ديباال متكن من 
التسجيل يف ذهاب وإياب الدوري هذا 
املوسم أمام إنتر ميالن، بعدما أحرز 

هدًفا يف اجلولة السابعة يف الفوز )2-1(، 
وسجل يف اجلولة 26 يف االنتصار 

بنتيجة )2-0(.
وأضافت أن آخر العب من 

يوفنتوس جنح يف التسجيل ذهاًبا وإياًبا 
ضد اإلنتر يف موسم واحد بالدوري 

اإليطالي، كان التشيلي أرتورو فيدال، 
يف موسم )2013/2014(.

يستهدف نادي برشلونة، استعادة جنمه قبل املباراة الصعبة أمام 
نظيره نابولي، يف إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

ومن املقرر إقامة املباراة، يوم 18 مارس اجلاري، على ملعب 
الكامب نو معقل برشلونة، وكانت مباراة الذهاب بني الفريقني 

قد انتهت بالتعادل اإليجابي 1-1 على ملعب سان باولو.
وبحسب صحيفة "سبورت"، فإن البرازيلي آرثر ميلو جنم 
وسط برشلونة، يستجيب بشكل جيد للعالج، مشيرة إلى 

أن جهاز برشلونة يشعر بالتفاؤل حول تواجد الالعب يف مباراة 
نابولي.

وتعرض آرثر ميلو لإلصابة يف الكاحل األمين، خالل تدريبات 

البارسا يوم اخلميس املاضي، استبعد على إثرها 
عن مباراة ريال سوسييداد، التي أقيمت 

السبت املاضي يف الليغا.
وتابعت الصحيفة، أن آرثر لن يكون 

متاًحا ملدربه كيكي سيتني، يف مباراة 
ريال مايوركا املقبلة، إال أنه سيكون 

متاًحا ملباراة نابولي. ونوهت أن برشلونة يعمل على 
منع اختيار آرثر ضمن قائمة املنتخب البرازيلي الذي 
يستعد ملواجهة بوليفيا وبيرو نهاية الشهر اجلاري، من 

أجل احلصول على قسط أكبر من الراحة.

أندريـه أونانا 
مرشـح لخالفـة 
كيبا في تشيلسي
كشفت تقارير صحفية بريطانية، اول 
أمس، عن ظهور اسم جديد، ضمن قائمة 
املرشحني حلراسة مرمى تشيلسي يف املوسم 
اجلديد، يف ظل احتمالية رحيل اإلسباني 

كيبا أريزاباالغا.
وتشير بعض التقارير إلى أن فرانك 

المبارد، مدرب تشيلسي، يفكر يف 
االستغناء عن كيبا بنهاية املوسم، يف ظل 

عدم تقدميه املستويات املأمولة منه منذ 
انضمامه يف صيف 2018، كأغلى حارس 

يف العالم.
وبحسب صحيفة »إكسبريس« 

البريطانية، فإن الكاميروني أندريه أونانا، 
حارس أياكس، دخل ضمن قائمة املرشحني 
خلالفة كيبا يف تشيلسي، وهو احلارس الذي 

حظي باهتمام برشلونة يف الفترة املاضية.
ويرتبط أونانا بعقد مع أياكس حتى 

صيف 2022، ومن املتوقع أن يراقبه 
تشيلسي فيما تبقى من املوسم احلالي 
حلسم موقفه. وارتبط اسمان آخران 

بتدعيم مركز حراسة املرمى يف تشيلسي، 
هما األملاني مارك أندريه تير شتيغن، 

حارس برشلونة، واإليطالي جيانلويجي 
دوناروما، حارس ميالن.

كشفت تقارير صحفية إيطالية، اول أمس، عن تغير محتمل 
يف مصير الدولي اإلسباني فابيان رويز، العب وسط نابولي.

ريال  من  قادًما   ،2018 صيف  يف  نابولي  إلى  رويز  وانضم 
بيتيس، ومن وقتها وهو يقدم مستويات رائعة يف الدوري اإليطالي، 

مما جذب إليه أنظار قطبي إسبانيا.
يف  يبقى  قد  رويز  إن  الفرنسي،  سبور"   10 لو   " موقع  وقال 
السبب  أن  موضحا  املقبل،  املوسم  نهاية  حتى  نابولي  صفوف 
الوحيد الذي قد يدفع إدارة النادي اجلنوبي، للتفريط يف خدماته، 
سيكون تلقيهم عرضا ماليا ضخما ال ُيرفض. وبنّي أنه فيما عدا 

ذلك، فمن الوارد جًدا بقاء الالعب بل واملوافقة على متديد عقده 
مع نابولي.

التفريط يف  نابولي،  رئيس  لورينيتس  أوريليو دي  وال يفضل 
رويز هذا الصيف، على أمل أن يتألق الالعب مع إسبانيا يف يورو 
2020، وبالتالي يتم بيعه يف صيف 2021 مببلغ مناسب. ويدرس 
بقيمة  الالعب، مع وضع شرط جزائي  متديد عقد  نابولي  رئيس 
مناسبة، لكن هناك مشكلة تواجه ذلك، وهي عدم رغبة رويز يف 
وضع شرط جزائي تزيد قيمته عن 80 مليون يورو، حتى ال يلقى 

صعوبة يف الرحيل.

نابولــي يرفــض التخلــي عــن خدمــات فابيــان رويـــز

قال روي كني قائد مانشستر يونايتد السابق، إن ناديه قطع خطوة عمالقة 
يف عملية تطوير مستواه حتت قيادة أولي غونار سولسكاير، بالفوز أمام مانشستر 

سيتي.
وسجل مارسيال ومكتوميناي هديف فوز اليونايتد 0-2 على املان سيتي، 
اول أمس األحد، ليعزز موقعه يف املركز اخلامس بالدوري اإلجنليزي، ويحافظ 

على سجله دون هزمية يف 10 مباريات متتالية يف كل املسابقات.
وأضاف كني لشبكة سكاي سبورتس "ال يزال الطريق طوياًل لكنها خطوة 
عمالقة. أشدت بالسيتي كثيًرا يف السنوات األخيرة املاضية، لكن شعرت أن 

الفوز أهم لليونايتد من السيتي".
وتابع "كان الفريق يتعرض لضغط كبير وانتقادات. كنت أوجه انتقادات 
لكن اليونايتد أدى بشكل رائع. هذه دفعة كبيرة للمدرب سولسكاير. األجواء 
ذلك". وأشاد  تواصل  أن  يجب  كبيرا  فوزا  حتقق  عندما  لكن  مذهلة  كانت 
جاري نيفيل زميل كني السابق يف تشكيلة اليونايتد وزميله احلالي يف التحليل 
مرة  املمتاز ألول  الدوري  السيتي يف  وإيابا على  ذهابا  الفريق  بفوز  التلفزيوني، 

منذ عشر سنوات.
ماتيتش  ونيمانيا  وفريد  مكتوميناي  الوسط  برباعي  مشيدا  نيفيل  وقال 
وبرونو فرنانديز "هذا االنتصار ال يكفي بعد للحصول على ما يريده الفريق فيما 
يتعلق بالتأهل لدوري أبطال أوروبا وإنهاء املوسم يف املربع الذهبي لكنها حلظة 

رائعة".
وأضاف "كنت أفكر يف خط الوسط وكان حديث كل مشجعي يونايتد حول 
أصبح  مقدمات  ودون  فجأة  18 شهرا..  ملدة  معاناة  وجود  على  ينصب  العالم 

اليونايتد ميلك خط وسط". وتابع "هل هذه أفضل مجموعة من العبي يونايتد يف 
آخر 8 سنوات؟ ال األمر ال يتعلق باملوهبة. لكن بكل تأكيد هذه أفضل مجموعة 

وبفارق كبير بسبب رغبتهم يف الوجود هنا".

روي كيـن يشيــد بصحـوة مانشستر يونايتـد
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أخبار العالم

تلميح لبصمات خارجية 

نجاة رئيس الوزراء السوداني من محاولة اغتيال

يواصل فيروس كورونا اجلديد انتشاره عامليا، حيث قررت السعودية 
األحد أكبر  إيطاليا   كما سجلت  احتوائه،  حملاولة  إجراءات  حزمة 
حصيلة للوفيات، وأعلنت مصر عن أول حالة وفاة، يف حني انخفضت 
عن  السعودية  الرسمية  األنباء  وكالة  بالصني.ونقلت  االنتشار  وتيرة 
املواطنني  الداخلية أن احلكومة قررت تعليق سفر  بوزارة  مصدر مسؤول 
واملقيمني مؤقتا من وإلى تسع دول، يف إطار جهودها للسيطرة على انتشار 
والبحرين،  والكويت،  اإلمارات،  دولة  القرار  ويشمل  كورونا.  فيروس 

ولبنان، وسوريا، ومصر، والعراق، وكوريا اجلنوبية وإيطاليا. 
التنسيق  والصحة  الداخلية  لوزارتي  فإن  ذاته  املصدر  وحسب 
وزارة  أعلنت  كما  واالستثنائية.  اإلنسانية  احلاالت  مع  للتعامل 
عدد  ليرتفع مجمل  بالفيروس،  أربع إصابات جديدة  الصحة اكتشاف 
اإلصابات يف اململكة إلى 11 حالة.  وقال التلفزيون السعودي إنه سيتم 
معلومات  يعلنون  ريال على من ال  ألف   500 إلى  غرامة تصل  فرض 
صحيحة عن صحتهم لدى دخول البالد. ولتفادي انتشار اإلصابات، 
علقت السلطات الدروس العلمية والبرامج الدعوية واحملاضرات وحلقات 
علق  األثناء،  آخر. ويف  إشعار  املساجد حتى  القرآن يف جميع  حتفيظ 
من  الرحالت  اإلماراتي جميع  و«االحتاد«  البحريني،  اخلليج«  »طيران 
وزارة  أعلنت  فيروس كورونا. من جهة أخرى،  السعودية بسبب  وإلى 
 65 إلى  اليوم  اإلصابات صباح  عدد  ارتفاع إجمالي  الكويتية  الصحة 
95 حتى  بلغ  املصابني  إن عدد  البحرينية  الصحة  وزارة  وقالت  حالة. 
اآلن. أما يف قطر، فقد أعلن مكتب االتصال احلكومي تعليق الدخول 
احترازي  يف إجراء  اليوم،  من  اعتبارا  دولة   14 البالد من  إلى  مؤقتا 
الصني  الدخول يشمل  تعليق  إن  املكتب  وقال  فيروس كورونا.  بسبب 
وباكستان  والهند  وسوريا  ولبنان  ومصر  والعراق  وإيران  اجلنوبية  وكوريا 
ونيبال وسريالنكا وتايلند وبنغالديش والفلبني.  ويشار إلى أن اخلطوط 
إيطاليا  من  اجلوية  الرحالت  بالفعل  عّلقت  قد  كانت  القطرية  اجلوية 
وإليها، ضمن اإلجراءات االحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا. 
واجلامعات  املدارس  يف  الدراسة  تعليق  القطرية  السلطات  أعلنت  كما 

اعتبارا من يوم غد يف إطار اجلهود للحد من انتشار كورونا.
جديدة  إصابة   14 تسجيل  اإلمارات  أعلنت  جهتها،  ومن 
أمس أول  سجلت  مصر،  ويف  مختلفة.  جنسيات  من  لشخصيات 
القاهرة  إلى  عاما( وصل   60( أملاني  لسائح  البالد  يف  بالفيروس  وفاة 
قبل أسبوع قادما من بالده، بينما ارتفع عدد اإلصابات يف مصر إلى 
55. وقررت ُعمان والبحرين وإسرائيل تشديد إجراءاتها على املسافرين 

القادمني من مصر.
وتسعى القاهرة حلماية قطاع السياحة املهم وطمأنة املسافرين بأنها 
آمنة للزوار بعد انتشار فيروس كورونا على سفينة سياحية يف نهر النيل.  
بالفيروس  شخصا   45 إصابة  اكتشاف  مت  إنه  السبت  مسؤولون  وقال 
األقصر.  مدينة  إلى  السفينة  وصلت  بعدما  أجانب-  سياح  -منهم 
أعلنت عن ثالث حاالت إصابة  وحتى ذلك احلني، كانت مصر قد 

الفلسطيني  الوزراء  رئيس  أعلن  أخرى،  بالفيروس.   من جهة  مؤكدة 
يف  كورونا  بفيروس  املصابني  أعداد  ارتفاع  االثنني  اليوم  اشتية  محمد 
الضفة الغربية إلى 20 إصابة. وقال وزير الصحة اللبناني حمد حسن 
أن هناك  االنتشار احملدود، مضيفا  زال يف مرحلة  ما  فيروس كورونا  إن 

حالتني حرجتني من بني املصابني البالغ عددهم 32.
األعلى  املعدل  ذات  الدول  إحدى  تعّد  التي  إيران  ويف 
اليوم  الصحة  وزارة  الصني، أعلنت  خارج  الفيروس  بسبب  للوفيات 
إلى  اإلصابات  ليرتفع عدد  وفاة  تسجيل 595 إصابة جديدة و43 
7161 والوفيات إلى 237. وأعلنت، أمس، وفاة النائب السابق للشؤون 

السياسية يف احلرس الثوري اإليراني بسبب إصابته بفيروس كورونا.
إنه مت  اليوم  إبراهيم رئيسي  إيران  وقال رئيس السلطة القضائية يف 
اإلفراج عن نحو 70 ألف سجني بسبب تفشي الفيروس.  ويف العراق، 
إلى  الوفيات  عدد  ليرتفع  بالفيروس،  شخصني  وفاة  السلطات  أعلنت 
مع  احلدودية  املنافذ  جميع  إغالق  قرار  تنفيذ  مع  تزامنا  وذلك  ست، 
للمسافرين  ُيسمح  أن  على  أسبوع،  وملدة  اليوم  من  اعتبارا  إيران، 

العراقيني بالدخول عبر مطاري بغداد والبصرة.

أوروبا
133 شخصا  الفرنسية أنه تويف يف إيطاليا  وذكرت وكالة الصحافة 
 24 خالل  البالد  يف  للوَفَيات  عدد  أكبر  وهو  كورونا،  فيروس  بسبب 
إيطاليا  تكون  وبذلك  وفاة.   366 إلى  اإلجمالي  العدد  ليرتفع  ساعة، 
ثاني أكبر بؤرة للمرض يف العالم بعد الصني، سواء فيما يخص الوفيات 

أو اإلصابات.
إقليم  كامل  على  صحيا  حجرا  اإليطالية  السلطات  وفرضت 
يعني  مبا  البالد،  شمال  يف  أخرى  مقاطعة   14 جانب  إلى  لومبارديا، 
احلجر على قرابة ربع السكان.  ويف أملانيا، سجلت 210 حاالت إصابة 
جديدة، ليرتفع عدد اإلصابات إلى 1112 من 902 حتى أمس األحد.
وكاالت

جنا رئيس الوزراء السوداني عبد اهلل حمدوك، 
موكبه يف  استهدفت  اغتيال  محاولة  من  أمس، 

العاصمة اخلرطوم بواسطة سيارة مفخخة.
وقال التلفزيون السوداني إن حمدوك نقل إلى 
لم تتضح  التي  مكان آمن بعد محاولة االغتيال 
بعد أسبابها وخلفياتها. ويف أول تعليق له على 
العملية، قال رئيس الوزراء عبد اهلل حمدوك يف 
الشعب  »أطمئن  بتويتر  على صفحته  له  تغريدة 
أن  وأضاف  تامة«.  بخير وصحة  أنني  السوداني 
ما حدث »لن يوقف مسيرة التغيير، ولن يكون إال 
الثورة  العاتي، فهذه  الثورة  دفقة إضافية يف موج 
محمية بسلمتيها، وكان مهرها دماء غالية بذلت 

من أجل غد أفضل وسالم مستدام«.
أن  السودانية  األنباء  وكالة  أكدت  كما 
اعتيادي،  بشكل  مهامه  حاليا  ميارس  حمدوك 
بعد  آمن،  موقع  ويف  جيدة  وبصحة  بخير  وهو 
تفاصيلها  تتضح  لم  تفجير  حملاولة  موكبه  تعرض 
وذلك  اليوم،  صباح  من  التاسعة  بعد الساعة 
بحري يف  اخلرطوم  كوبر« يف  »كوبري  مدخل  يف 
وقال  مكتبه.  إلى  عادة  فيه  يتوجه  الذي  املوعد 
احلدث  مكان  من  تصريحات  يف  اخلرطوم  والي 
عن  تفجير  حملاولة  تعرض  حمدوك  إن موكب 

بعد، وأكد أن صحته جيدة، وأن لدى السلطات 
يف  اجلزيرة  مكتب  مدير  وقال  فيهم.  مشتبها 
حالة  هناك  إن  الكباشي  املسلمي  اخلرطوم 
السوداني  الشعب  عموم  بني  واسعة  استنكار 
الذي لم يعرف يوما ثقافة االغتياالت السياسية.

هكذا وقع احلادث
مراسلة  نقلت  العملية،  تفاصيل  وبشأن 
اجلزيرة نت يف اخلرطوم مزدلفة عثمان عن مصادر 
ناسفة  عبوة  انفجار  نتج عن  االنفجار  أن  موثوقة 
على  تقف  كانت  »هونداي«  سيارة  يف  وضعت 

الشارع الرئيسي ولم يكن داخلها أحد. وأفادت 
املخصصة  األولى  السيارة  أصاب  االنفجار  بأن 
وأن  األمني،  احلراسة  فريق  وداخلها  للحماية 
السيارة الثانية التي كانت تسير بسرعة اصطدمت 
باألولى، ويرجح أنها كانت تقل رئيس الوزراء، 
حيث حتطم زجاجها. وألن االنفجار وقع بقرب 
أحد املنازل فقد تضررت سيارة كانت تقف داخله 
على نحو طفيف، كما حتطم زجاج املنزل بشكل 

كامل.

بصمات خارجية
وقالت وكاالت إعالمية، يف اخلرطوم الطاهر 
املرضي إن والي اخلرطوم ملح إلى وجود بصمات 
املرة  أنها  معتبرا  الفاشلة،  احملاولة  يف  خارجية 
فيها  يستهدف  التي  السودان  تاريخ  يف  األولى 
مسؤول سوداني رفيع بعملية كهذه، وهو أسلوب 
السياسية  الساحة  يف  معروف  وغير  دخيل 
اآلن  حتى  جهة  أي  تعلن  ولم  السودانية. 
مسؤوليتها عن محاولة االغتيال الفاشلة، كما لم 
إصابات يف صفوف  هناك  كانت  إذا  بعد  تتضح 

مرافقي حمدوك أم ال.
وكاالت

كورونا 

إيطاليا تسجل أعلى حصيلة للوفيات وإجراءات استعجالية في عدة دول
ألمانيا: 

االتحاد األوروبي يخطط الستقبال 
أطفال مهاجرين وصلوا إلى اليونان

ا« من دول االحتاد  أعلنت أملانيا صباح أمس، أن حتالًفا »تطوعّيً
األوروبي يعتزم استقبال نحو 1500 طفل من طالبي اللجوء يف اجلزر 
اليونانية، وذلك قبيل محادثات يجريها الرئيس التركي رجب طيب 

أردوغان اليوم يف بروكسل مع مسؤولي االحتاد األوروبي.
وقالت احلكومة األملانية يف بيان إن هناك »مفاوضات جتري على 
املستوى األوروبي هذه األيام بشأن حل إنساني بهدف تنظيم رعاية 
حُتّدد  أن  دون  من  املتطوعني«،  من  حتالف  إطار  يف  القصر،  هؤالء 
البلدان التي ستشارك يف هذا التحالف.   وأضافت احلكومة أن هذا 
التحالف األوروبي يسعى لدعم اليونان يف مواجهة الوضع اإلنساني 
أعمارهم  تزيد  ممن ال  ويافع،  و1500 طفل   1000 بني  ملا  الصعب 

على 14 عاًما يتواجدون يف جزرها، وأغلبهم بنات.
وذكر البيان أن هذه اخلطوة تتعلق مبن يعانون من حاجة ماسة 
للرعاية، خاصة من ال يكونون بصحبة أهاليهم، كما أكدت أملانيا 
أنها مستعدة ألخذ العدد »املناسب« من هؤالء القاصرين.   وتضغط 
األحزاب اليسارية يف أملانيا منذ أيام لدفع أوروبا، وأملانيا على وجه 
أو  اليونان،  جزر  يف  املوجودين  األطفال  رعاية  باجتاه  اخلصوص، 

الذين يصلون إلى احلدود التركية اليونانية.
إلجراء  بروكسل  إلى  أمس،  أردوغان،  يصل  أن  املقرر  ومن 
املهاجرين  وضع  بشأن  األوروبي  االحتاد  مسؤولي  مع  محادثات 
على احلدود التركية اليونانية، وذلك بعدما أكد أمس أن تركيا لم 
يتعلق  ما  الدولي يف  املجتمع  من  توقعته  الذي  الدعم  على  حتصل 
بالالجئني، لكنه يأمل التوصل إلى نتيجة مختلفة بعد احملادثات.

وندد أردوغان بالصمت األوروبي حيال محاوالت خفر السواحل 
اليوناني إغراق قوارب الالجئني يف عرض البحر، وأشار إلى أن هناك 

من يدعمها يف ذلك، على حد تعبيره.
وكاالت
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تكنولوجيا

ابتســـام  بوكتيـــر

على  تساعدك  تطبيقات   6 إليك 
العمل من املنزل أثناء انتشار كورونا:

RescueTime 1 تطبيق-
عندما تعمل من املنزل ألول مرة، قد 
وقت  ضبط  يف  االختالف  بعض  تواجه 
تغيير  بسبب  وهذا  جيد،  بشكل  العمل 
 RescueTime تطبيق  البيئة. 
فهم  لك  تتيح  التي  التطبيقات  أحد  هو 
مرة  كل  يف  لوقتك  استخدامك  كيفية 
تبدأ بالعمل يف مهمة، ومساعدتك على 

حتسني وقتك بشكل أفضل.
ملستخدمي  مجاًنا  متاح  التطبيق 
بالي،  جوجل  متجر  يف  أندرويد  أجهزة 
ستور،  آب  يف  وآيباد  آيفون  وملستخدمي 
وهو  إس،  أو  وماك  ويندوز،  وملستخدمي 
ملتصفحاتكروم،  كإضافة  أيًضا  متوفر 

وفايرفوكس.

-2 تطبيقات التواصل
ُيعتبر التواصل اجليد من أهم ميزات 
يكون  رمبا  ولكن  الناجحة،  العمل  فرق 
فريقك  أفراد  جميع  ألن  صعًبا  األمر 

االستعانة  ميكنك  ُبعد،  عن  يعملون 
أو   ،Slack مثل:  التواصل  بتطبيقات 
واتساب، أو تيليجرام حيث ُصممت هذه 
التطبيقات كأنظمة تسمح بالدردشة لِفرق 

العمل والتعاون بشكل مريح وفوري.

MindMeister 3 تطبيق-
تظهر  أن  ميكن  األحيان  بعض  يف 
تكون  ولكنها  عشوائي  بشكل  األفكار 
االستعانة  ميكنك  هنا  للنسيان،  عرضة 
إنشاء  على  تساعدك  التي  بالتطبيقات 
مثل  بسرعة  ألفكارك  ذهنية  خريطة 
تطبيق: MindMeister الذي يقدم 
اخلرائط  إلنشاء  املميزات  من  العديد 
السحب  طريق  عن  بسهولة  الذهنية 

واإلفالت.
ملستخدمي  مجاًنا  متاح  التطبيق 
بالي،  جوجل  متجر  يف  أندرويد  أجهزة 
ستور،  آب  يف  وآيباد  آيفون  وملستخدمي 
وهو  إس،  أو  وماك  ويندوز،  وملستخدمي 

متوفر أيًضا كإضافة ملتصفح كروم.

SyncBack 4 تطبيق-

بالذهاب  املخاطرة  تريد  ال  كنت  إذا 
إلى املكتب للحصول على ملفاتك بسبب 
استخدام  فعليك  كورونا،  فيروس  انتشار 
نظام ملزامنة ملفاتك على حاسوب العمل 
لذلك  حل  وأفضل  املنزل،  حاسوب  مع 
 SyncBack :هو استخدام أداة مثل
احتياطية  نسخة  بعمل  لك  تسمح  التي 
جلميع ملفاتك املهمة وفتحها يف أي مكان 

آخر ومشاركتها مع فريق العمل.

-5 تطبيقات حفظ المالحظات
بعض  يف  املالحظات  حفظ  ميثل  قد 
يكون  عندما  خاصًة  مشكلة،  األحيان 
لديك الكثير منها منتشرة يف كل مكان. 
و   Evernote مثل:  أدوات  هناك 
جًدا  مفيدة  تعتبر   Google Keep
للمساعدة يف تنظيم مالحظاتك ومزامنتها 

مع جميع أجهزتك.

Trello 6 تطبيق-
األدوات  من   Trello تطبيق  ُيعتبر 
املهمة جًدا بالنسبة لفرق العمل الكبيرة، 
حيث يساعدهم على إدارة املهام عن ُبعد 
بسهولة، باستخدام البطاقات، واللوحات 
البسيطة لعرض مهمة كل فرد يف الفريق 

وحتديد التقدم الذي أحرزه يف املشروع.

بالي  نينتندو  منصة  من  النادر  النموذج  بيع 
 ،Nintendo Play Station ستيشن 
والذي لم يطرح يف األسواق أبًدا، مقابل مبلغ 360 
ألف دوالر يف مزاد علني، وذلك بعد أن قرر مالكها 
املزادات  منصة  عبر  فبراير  شهر  يف  بيعها  األصلي 

.Heritage Auctions العلنية
 Greg وفاز جامع ألعاب الفيديو غريغ مكليمور
Pets.( موقعي  مؤسس   ،McLemore

متفوًقا  باملنصة،   ،)Toys.com( و   )com
شركة  مؤسس  فيهم  مبن  آخرين،  جامعني  على 
Palmer Luc� لوكي  باملر   ،Oculus VRR

.key
Greg McLe� مكليمور غريغ   وقال 

more: »أعتقد أنني حصلت على الكثير، وكان 
خاصًة  العناء،  هذا  كل  يستحق  لي  بالنسبة  األمر 
هذه  حتكي  بحيث  مجموعتي،  بباقي  تقترن  عندما 
املجتمع«،  أجل  من  أنقذها  أن  أريد  قصة  املجموعة 

Ar�  وتشتمل مجموعة مكليمور على ألعاب أركيد
 Atari( تعمل بقطع النقود املعدنية، مثل cade

.»)Pong
Nin� نينتندو بالي ستيش نوُيعتقد أن منصة 
النموذج الوحيد  tendo Play Station هي 

املتبقي لشراكة فاشلة بني شركتي سوني ونينتندو، 
وتعد املنصة اسًما شائًعا ملا كان ُيفترض أنه إصدار 
Super Nintendo Enter� نظام  )من 

tainment System( الذي يدعم األقراص 
املدمجة.

وأعلن عمالقا ألعاب الفيديو يف عام 1991 أنهما 
سيعمالن مًعا، لكنهما أنتجا 200 منصة فقط قبل 
انتهاء الصفقة، وجرى تدمير النماذج األولية األخرى 
البالغ عددها 199 منوذًجا عندما انتهت الشراكة بني 
ذلك  بعد  سوني  وركزت  رسمًيا،  وسوني  نينتندو 
على خطها من املنصات وأصدرت أول منصة بالي 

ستيشن Playstation يف عام 1994
Nin� ستيشن بالي  نينتندو  منصة   وكانت 

tendo Play Station مملوكة أصاًل من قبل 
املؤسس   ،Olaf Olafsson أوالفسون  أوالف 
Sony Com� لشركة  التنفيذي  )والرئيس 

استقال  الذي   ،)puter Entertainment
شركة  يف  وعمل   1996 عام  يف  سوني  شركة  من 
النموذج  وترك  املالية،  للخدمات   )Advanta(
األولي الوحيد املتبقي فيها عندما غادر يف عام 1999 

.Time Warner لالنضمام إلى تامي وارنر

6 تطبيقات تساعدك على العمل من المنزل
بسبب انتشار فيروس كورونا )COVID-19( في معظم دول العالم، 
سمحت العديد من الشركات مثل مايكروسوفت وأمازون وتويتر وآبل 

لموظفيها بالعمل من المنزل تفاديا النتشار الفيروس، وبالتالي إذا كنت 
تريد تجنب أماكن االزدحام والبدء في العمل من المنزل، فإليك األدوات 

الالزمة.

نموذج نينتندو بالي ستيشن النادر يباع بـ 360 ألف دوالر 

التفكير بصوت عاٍل.. تغريدات على 
تويتر تختفي بعد يوم

أعلنت »تويتر« أنها تختبر طريقة تسمح للمستخدمني »بالتفكير بصوت عال« من خالل تغريدات تختفي بعد يوم من نشرها 
بدال من أن تبقى ظاهرة ومتاحة للمشاركة.

سان  من  تتخذ  التي  تويتر  شركة  ذكرته  ملا  وفقا  البرازيل،  يف  »فليتس«  عليها  أطلق  الزوال  سريعة  تغريدات  نشر  جتربة  وبدأت 
فرانسيسكو مقرا لها.

وإذا طّبقت على نطاق واسع، فستنضم »تويتر« إلى تطبيقات أبرزها »سناب شات« و«فيسبوك« قامت بخطوة مماثلة.
وقالت الشركة يف رسالة نشرت على حسابها يف »تويتر«: »نحن جنرب طريقة جديدة تسمح لكم بالتفكير بصوت عاٍل على املنصة من دون 

إعجابات أو إعادة نشر التغريدة أو تعليقات«.
وأضافت »سيطلق عليها )فليتس( وستختفي بعد 24 ساعة«.

وأوضح كايفن بيكبور مطّور املنتج يف »تويتر« ان هذا األمر قد يشجع املستخدمني على تشارك أفكار لم يكونوا سيعّبرون عنها يف تغريدة دائمة.
وتابع: »هذا تغيير جوهري بالنسبة إلى تويتر، لذلك نحن متحمسون لبدء اختباره«.
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جامعة  أجرتها  أميركية  دراسة  وكشفت 
بول ستايت يف والية إنديانا، أن الرجال أكثر 
العطالت  أيام  يف  خاصة  النساء  من  كسال 
فيه  يقضي  الذي  الوقت  ففي  األسبوعية، 
أن  جند  االسترخاء،  يف  وقته  معظم  الرجل 
املنزلية  األعمال  الكثير من  بإجناز  تقوم  املرأة 

يف أيام العطالت األسبوعية.
وأشارت الدراسة التي شملت 300 رجل 
وامرأة تتراوح أعمارهم ما بني 19 و90 عاما، 
بهدف  بأجسادهم  خاصة  أجهزة  ربط  ومت 
أن  إلى  ساعة،   24 خالل  حركتهم  تعقب 
نشاطا  األيام  أكثر  من  تعد  اإلجازات  أيام 
الرجل  خالف  على  للمرأة،  بالنسبة  وتعبا 
االسترخاء  يف  وقته  ثلثي  نحو  ميضي  الذي 

والتسلية.
خموال  األيام  أكثر  أن  النتائج  وأثبتت 
بالنسبة للرجل هو يوم األحد، حيث ميضي 
التسلية  أو  االسترخاء  وقته يف  ثلثي  الرجل 

مبعدل يفوق املرأة بنسبة 10 باملئة.
كما أظهرت أن الرجال ميضون 64 باملئة 
باالسترخاء.  السبت  أيام  يف  وقتهم  من 
عطلة  أيام  أن  الدراسة  وجدت  املقابل،  ويف 
األسبوع تعد من أكثر األيام التي تبذل فيها 
النسبة  أن  العلماء  واستنتج  مجهودا،  املرأة 
الكبرى من الرجال يكرهون القيام باألعمال 

املنزلية.
املتخصص   ، براهمية  حكيم  ويعلق 
النتائج،  هذه  على  األسرية  العالقات  يف 
تعاني  التي  املشكالت  أكثر  من  “إن  قائال 
كافة  وإلقاء  الزوج  كسل  هي  الزوجة  منها 
مسؤوليات األسرة على كاهلها”، وأشار إلى 
على  تقضي  أن  شأنها  من  املشكلة  هذه  أن 
أي أسرة بسبب شعور الزوجة بالقهر والضغط 
وحتمله  بها،  زوجها  شعور  بعدم  وإحساسها 

املسؤولية وتعامله معها وكأنها خادمة.
مع  التعامل  من  بد  ال  أنه  إلى  ولفت 
مشكلة كسل الزوج على أنها ظاهرة مرضية 
لن يتم التخلص منها إال بالهدوء والتخطيط 
السريع  والغضب  التذمر  دون  منظم  بشكل 

من رفضه للمساعدة.
الطلب  العالج تتمثل يف  وأكد أن بداية 
البسيطة  األعمال  ببعض  القيام  الزوج  من 
فال  املناسب،  الوقت  اختيار  مع  ولكن 

مباشرة  عودته  بعد  بذلك  القيام  منه  تطلب 
ذلك  ألن  راحته،  وقت  أثناء  أو  العمل  من 
سيدفعه إلى رفض الطلب دون التفكير فيه 
من  باإلحباط  يشعره  ما  وهو  األساس،  من 

العالج.
باستخدام  الزوجة  ناصر  نصح  كما 
املصطلحات التشجيعية التي تدفع الزوج إلى 
التعاون واملشاركة معها يف أعمال املنزل، كما 
ميكنها مكافأته على املساعدة التي يقدمها، 
مثل إعداد وجبة مفضلة، أو دعوته إلى حفل 
رومانسي، منبها إلى أن استخدام العبارات 
اخلالف  إلى  تؤدي  أن  شأنها  من  احملبطة 
إلى  الزوج  يدفع  مما  الزوجني،  بني  والشجار 

التمادي يف الكسل.
 ، الهامل  محمد  أوضح  جانبه  ومن 
استشاري الصحة النفسية، أن مشكلة كسل 
الرجل ال تقتصر على عدم مشاركة املرأة يف 
قد  لكن  الزوجية،  احلياة  شؤون  ويف  املنزل 
يصل األمر إلى رفض الذهاب إلى العمل، 
ألنه أصبح مكرسا حياته للنوم والراحة فقط.
ميثل  الكسل  التطور يف  أن هذا  إلى  ونبه 
املادي  األسرة  مستقبل  على  منحنى خطيرا 
تدهور  نتيجة  ويدمرها  يتدهور  قد  الذي 
زيادة  إلى  باإلضافة  االقتصادية،  األوضاع 

حدة اخلالفات الزوجية.
أفضل عالج  أن  إلى  الهمل   لفت   كما 
أسلوب  استخدام  هو  احلاالت  هذه  ملثل 
املقارنة بني الزوج وشخص آخر من احمليطني 
باألسرة لكي يحفزه الشعور بالغيرة، ويدرك 
أن رفضه الذهاب للعمل هو خطأ سيضره هو 
الوقوف على األسباب  وعائلته، مع محاولة 
والقضاء  ومعاجلتها  الكسل  إلى  تدفعه  التي 

عليها.
و نصح  النساء بإتباع هذه اخلطوات من أ 

جل احلصول على أفضل النتائج :
1- اقبلي عرض مساعدة زوجك 

بالمنزل حتى وإن كنِت ال تحتاجين 
إليها

إذا قدم لك عرضًا باملساعدة يف أمر ما، 
فال تقولي له بأنك ال حتتاجني لها، وتسردي 
عليه قائمة باملهام التي عليه فعلها، بل اقبلي 

مساعدته بامتنان.

قد يعرض عليك املساعدة يف أمر كنِت 
معك  يستغرق  وال  به،  القيام  وشك  على 
ليس  ملساعدته  قبولك  ولكن  دقائق،  سوى 
على  لتشجيعه  وإمنا  فعليًا  لها  الحتياجك 
على  له  تقديرك  له  اظهري  وبعدها  املزيد، 
يف  رغبته  وستالحظني  املساعدة،  هذه 

معاونتك مجددًا.
-2اقتنعي بأنه لن يشبهك!

حتى وإن كنتما متشابهني يف أمور كثيرة، 
ال  ستختلف،  باألمور  قيامكما  طريقة  فإن 
متاما،  مثلك  األمور  يؤدي  أن  منه  تنتظري 
يترك  ستجعله  قواعدك  يتبع  أن  يف  رغبتك 

املساعدة نهائيًا.
فإذا ساعد يف مذاكرة األوالد، أو ترتيب 
أنه  العشاء، فتقبلي  إعداد  أو  األغراض، 
تستطِع  لم  فإذا  أسلوبه،  وفق  بذلك  سيقوم 
حتمل طريقته فال تطلبي منه املساعدة يف هذا 

األمر من البداية.
-3ال تخبريه بطريقة مساعدته لِك

مقيدون  بأنهم  الشعور  الرجال  يكره 
وال  يومه،  له  تنظمي  فال  عليهم،  ومسيَطر 
مبا عليه فعله، ال جتعليه يشعر إنك  تخبريه 
مثل والدته أو والده يف توجيهه، فهذا يجعله 
وإمنا  معك،  التعاون  يف  وفتورا  ابتعادًا  أكثر 
تعاملي كزوجة محبة، وحددي ما حتتاجني 
إليه من مساعدة، دون وضع إطار عام حلياته، 

أو توجيه مستمر لكيفية استغالله لوقته.
  -4التعيدي عمل شيء قام به

لم  أداءه  به ألن  قام  بأمر  القيام  إعادتك 
مساعدتك  راغب يف  غير  يعجبك ستجعله 
لشكه يف أهمية وجودة ما يقدمه، فالتدقيق 
األزواج  يجعل  الزوجات  بعض  من  الزائد 
شاعرين بأنهم فيما يشبه االختبار، ما يقتل 
الشعور  وهو  للمساعدة،  الدافع  بداخلهم 

بالتقدير واألهمية.
زوجك  غسل  طريقة  تعجبك  ال  قد 
سيصيبه  لغسلها  إعادتك  ولكن  لألطباق، 
لها  تركك  بينما  يكررها،  ولن  باإلحباط، 
يف  راغبًا  سيجعله  الشكر،  عن  وتعبيرك 
نفسه يف  هو  وسيطور  من جديد  مساعدتك 

القيام باألمر.

-5اختاري وقت الطلب
ما  فغالًبا  هام،  أمر  للتوقيت  اختيارك 
يف  منه  طلبته  إذا  تريدين  مبا  زوجك  سيقوم 
الطلب  طريقة  اجعلي  لكن  سعيد،  وقت 
مزاجه  يفقد  ال  حتى  ضاغطة  وغير  لطيفة 

اجليد!
 -6تمسكي  بالصبر

لغضبك لن  لصبرك، وتفريغك  فقدانك 
العكس،  على  كساًل،  أقل  زوجك  يجعل 
كثيرًا ما يؤدي الغضب وقلة الصبر إلى جعل 

األزواج أكثر كساًل.
بعيدًا  وامشي  عميقًا،  نفسًا  خذي 
االنفجار  وشك  على  بأنك  شعرت  إذا  عنه 
رد فعلك  األزواج سيفهمون  فأغلب  غضبا، 
يف  متادوا  أنهم  وسيدركون  الغيظ،  كظم  يف 
مساعدة  لك  قد يقدم  واإلهمال،  الكسل 

فورية بعدها.
-7أظهري تقديرك وعبري عن شكرك

الشعور بالتقدير من احلاجات األساسية 
لإلنسان، غالبًا ما نكرر األمور التي تتسبب 
عن  الهام، وتعبيرك  الشعور  هذا  منحنا  يف 
االمتنان والشكر سيدفع زوجك للتخلي عن 

كسله والقيام باملزيد.
إليِك،  ترجع  الشكر  عن  التعبير  طريقة 
من  وابل  إلى  يحتاجون  الرجال  فبعض 
بينما ال  االمتنان،  وتعبيرات  الثناء  كلمات 
يحتاج البعض إلى أكثر من ابتسامة وكلمة 

شكرا.
-8انتبهي لنبرة صوتك

يغلقون  الكثيرين  يجعل  العالي  الصوت 
سيتجاهل  العناد،  شرارة  ويشعل  عقولهم، 
بلهجة  منهم  يطلب  ما  األزواج  من  الكثير 
حادة ونبرة صوت مرتفعة، قد يخرجون من 
أخرى،  مشكلة  يف  األمر  ويتسبب  املكان 
حتدِث بلهجة عادية، ونبرة معتدلة، وحاولي 

أن حتتفظي بأسلوبك الودود.
ليست  ساحة  الزوجية  وختامًا، احلياة 
وحدك  مسئوليتك  هي  وال  الدائم،  للحراك 
يف  ذكاًء  أكثر  كوني  فقط  ولكن  بالتأكيد، 
التعامل مع شريكك، فحان الوقت للخروج 

من دائرة الشكوى والنقد.

األب الكسـول مصدر إزعاج لألسرة كلهـا

استخدام العبارات المحبطة 
تؤدي إلى الخالف والشجار بين 
الزوجين، مما يدفع الزوج إلى 
التمادي في الكسل. يعتبر الكسل 

من أسوأ الصفات التي يمكن 
أن يتصف بها الرجل، ألنه 

بذلك يحكم على مسيرة نجاحه 
وتقدمه وسعادته األسرية 

بالفشل، نظرا إلى أنه يحافظ 
على شخصيته الكسولة ونمط 
حياته الذي يدور في حلقة 
مفرغة قدر المستطاع، ألنه 

يضع الكسل على رأس أولوياته 
في الحياة .

7 نصائح للظفر بمساعدة الزوج في البيت

قسم المجتمع
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ابتســـام  بوكتيـــر
لتنعمي بحاجبني مطواعني يسّهالن 
أن  من  بّد  ال  إطاللة،  أّي  تنفيذ  عليك 
حترصي على أن يكونا نظيفني متاًما قبل أن 
تبدئي. ما عليك سوى أن تقصدي أقرب 
صالون بنفت براو بار، وستتوّلى خبيرات 
احلواجب املاهرات عملّية صبغ حاجبيك 
بالشمع  شعرهما  وإزالة  وتشكيلهما 
لنفسك  احجزي  إتقان!  بكّل  وتنميقهما 
موعًدا أو توّجهي مباشرة إلى الصالون قبل 

أي مناسبة ودّللي حاجبيك.
نظيفني  حاجباك  أصبح  وقد  اآلن 
إلى  سوى  حتتاجي  لن  وجاهزين، 
إطاللة  على  لتحصلي  واحد  مستحضر 
 Brow احلواجب املناسبة. تضّم باليت
ما  كّل  اجلديدة   Zings PRO
بحجم  واحدة  عبوة  يف  إليه  حتتاجني 
مادتني  الباليت  هذه  تتضّمن  عملّي! 
األصباغ  من  عاٍل  بتركيز  شمعّيتني 
لتشكيل احلواجب، مادة شمعّية شّفافة، 
الفائقة  احلواجب  بودرة  من  ألوان  و4 
هذه  تضّم  كما  للتعزيز!  والقابلة  النعومة 
متدّرجة  مسّطحة  فرشاة  الرائعة  الباليت 
لتوزيع  أسطوانية  وفرشاة  البودرة  لتطبيق 
املواد بسهولة فائقة، باإلضافة إلى فرشاة 
لتطبيق  حاّدة  بزاوية  األطراف  مزدوجة 
الباليت  هذه  لك  وتتيح  الشمعية.  املواد 
إطالالت  من  له  حصر  ال  عدد  تنفيذ 

بأّنك  حتًما  ستشعرين  احلواجب! 
تتمّتعني مبهارة احترافية بعد استخدامها.

 إطاللة الحواجب الطبيعية الجميلة
جلميع  مناسبة  اإلطاللة  هذه 
لفطور  املثالية  اإلطاللة  إّنها  السيدات. 
مع الصديقات أو لنزهة على الشاطئ مع 

وجبة يف الهواء الطلق!
إلى  حاجبيك  بتمشيط  ابدئي   -
األسطوانية.  الفرشاة  بواسطة  األعلى 
الزاوية  ذات  الفرشاة  استخدمي  ثّم 
احلاّدة لتوزيع املادة الشمعية الشفافة على 
أوله حتى طرفه. من شأن  احلاجب من 
الرائعة تثبيت شكل  املادة الشمعية  هذه 

احلاجب مع احلفاظ على مرونته.
املادة  يف  عينها  الفرشاة  اغمسي   -
أي  مبلء  وقومي  لوًنا  األفتح  الشمعّية 
باملظهر  فراغات يف حاجبيك. سُتذهلني 
الطبيعي املمتلئ والكثيف الذي ستضفيه 

هذه املاّدة على حاجبيك.
- الهدف من هذه اإلطاللة هو حتسني 
وتعزيز شكل احلاجب الطبيعي باستخدام 
يتبقى  وال  املواد.  من  ممكنة  كمية  أقّل 
عليك سوى أن تغمسي الفرشاة املتدّرجة 
للون  املطابقة  البودرة  يف  خفيف  بشكل 
شعرك، وأن توّزعيها فوق املادة الشمعية. 
بواسطة  احلاجب  مّشطي  ذلك،  بعد 

بهذه  املواد.  لدمج  األسطوانية  الفرشاة 
نعومة  أكثر  احلاجب  سيبدو  الطريقة 

وكثافة من أّي وقت!

إطاللة الحواجب الجريئة
من  ممّيزة!  لسهرة  األمثل  اإلطاللة 
السهل للغاية أن حتّولي إطاللتك النهارية 

لتالئم السهرة بثالث خطوات بسيطة.
أوله  من  احلاجب  قاعدة  - حّددي 
الشمعية  املادة  بواسطة  طرفه  حتى 
ذات  بالفرشاة  باالستعانة  األغمق 
احلاجب.  محيط  لرسم  احلاّدة  الزاوية 
واستخدمي ما تبّقى من املادة الشمعية 
بشكل  حاجبيك  مللء  الفرشاة  على 
خفيف، كخطوة أولى يف تنفيذ اإلطاللة 

اجلريئة.
- إلبراز احلاجب جيًدا، عّززيه من 
القوس حتى الطرف بواسطة بودرة أغمق 

من لونه الطبيعي.
احلاجب  بتمشيط  قومي  ثّم   -
املواد  لتوزيع  األسطوانية  الفرشاة  بواسطة 
ستجعلك  منها.  زائدة  كمية  أي  وإزالة 
وتشعرين  جريئة  تبدين  اإلطاللة  هذه 
يف  للتألق  جاهزة  وستكونني  بالقوة، 

سهرتك!

 إطاللة الحواجب الناعمة والكثيفة

عندما  لك  األمثل  اإلطاللة  إّنها 
تكونني متأخرة!

األفتح  البودرة  لون  بتطبيق  ابدئي   -
بواسطة  القوس  حتى  احلاجب  أول  من 
الفرشاة  واستخدمي  املتدّرجة.  الفرشاة 
أول  من  أفتح  بودرة  لون  لتطبيق  عينها 
احلاجب حتى القوس بتمريرات خفيفة.

- لتأثير متدّرج طبيعي، طّبقي بودرة 
القوس  من  احلاجب  على  بدرجة  أغمق 
أن  الطريقة  هذه  الطرف. من شأن  حتى 

متنحك نتيجة طبيعية!
احلاجب  متشيط  تنَسي  وال   -
بالفرشاة األسطوانية لتوزيع البودرة املطّبقة 

واحلصول على شكل أنعم.

وّدعي اإلطاللة البسيطة في الحفالت

ثـالث طــرق عصــرية لــرسم الحــواجب
هل سئمت اإلطاللة البسيطة عينها في السهرات؟ ال تقلقي، ففي جعبتي بعض النصائح واإلرشادات السهلة التي ستساعدك 
على تغيير أسلوب مكياجك هذه المرة! وال شّك في أّن تغيير إطاللة الحاجبين من أبرز األمور التي ُيمكن مالحظتها 
على الفور في مكياج أّي سّيدة. فالحاجبان يؤطران الوجه وُيبرزان تعابيره، كما ُيضفيان لمسة خاصة على المالمح 

ويحّددانها. في ما يلي سأعلمك كيفية تنفيذ أربع إطالالت حواجب مختلفة لتتألقي بروعة أًيا كانت مشاريعك!

هدى بيوتي تضيف 5 أنواع جديدة من ظالل العيون المزدوجة
مجموعة  من  ابتكاراتها  بأحدث  بيوتي  هدى  تطالعنا 
تطرح  حيث  ميلتيد‘،  ميتال  آند  ’مات  العيون  ظالل 
العالمة 5 خيارات جديدة من ظالل العيون السائلة املطفية 
هذه  على  لها  إضافة  ثالث  عن  بذلك  لتكشف  والالمعة، 
املجموعة املفّضلة لدى عاشقات اجلمال والتي تتميز بسهولة 
االستعمال. وتوفر التشكيلة اجلديدة توليفة من التركيبات 
لتضمن  واملعدنية  املطفية  اللمسات  بني  متزج  التي  السائلة 
التألق بإطاللة ساحرة، إذ جتمع كل علبة من العلب املزدوجة 
بني ظل مطفي ومخملي غني من جهة وآخر المع وبراق من 
اجلهة الثانية. وقد مت تصميم هذه التشكيلة لتمنح السيدات 
إطاللة رائعة يسهل احلصول عليها خالل تطبيق روتني العناية 

اليومي.
حيث مت تصميم ظالل العيون السائلة لوضع طبقة واحدة 
املثالية،  اإلطاللة  على  للحصول  طبقات  بعدة  مزجها  أو 
وتتميز هذه الظالل باجلودة املعهودة لكافة ابتكارات عالمة 
’هدى بيوتي‘، والتي جتمع بني اللون الغني واللمعان البراق 
العالمة  وقد حرصت  لوقت طويل.  والثبات  املزج  وسهولة 
للتلطخ  مضادة  لتكون  فائقة  بعناية  تشكيلتها  تصميم  على 
ومقاومة للماء مع لون يدوم ملدة تصل إلى 12 ساعة مما يعد 

ثورة حقيقية يف عالم اجلمال!
تأتي  الرائدة،  بيوتي‘  ’هدى  منتجات  باقي  هي  وكما 
لتطلعات  كاستجابة  الظالل  من  اجلديدة  التشكيلة  هذه 
بيوتي‘  ’هدى  عملت  فقد  العالمة.  عاشقات  واحتياجات 
املتمثلة يف احلصول  لتلبي متطلبات عمالئها  ابتكارها  على 
على مجموعة من الظالل سهلة التطبيق لتصبح هذه التشكيلة 
ذات الفعالية الفائقة إضافة مثالية إلى مجموعة مستحضرات 
أم خبيرة  مبتدئة  كانت  بكل سيدة سواء  اخلاصة  التجميل 
على  الظل  تطبيق  ببساطة  السيدة  تستطيع  حيث  جتميل. 
اجلفن باستخدام الريشة املخصصة ثم دمجها بإصبع اليد أو 

بالفرشاة حتى الوصول إلى درجة اللون واإلشباع املطلوبني! 
التجميل مجموعة واسعة من  التشكيلة خلبيرات  تتيح  كما 
اخليارات مثل التفنن بتحديد أجزاء اجلفن وإبرازها أو وضع 
عدة طبقات وصواًل إلى جتريب أشكال وخطوط مختلفة أو 

إبراز الزاوية الداخلية للعينني.
ومشبعة  غنية  تدرجات  املخملية  املطفية  الظالل  وتقدم 
باأللوان يسهل دمجها وتطبيقها فوق بعضها باستخدام إصبع 
اليد أو الفرشاة. كما حتتوي تركيبة املسحوق على خواص 
لفترة أطول  الظل  ثبات  التي تساعد على  الزيت  امتصاص 
دون أن يتلطخ أو يزول. ويتيح تصميم الريشة املميز استخدامًا 
مزدوجًا حيث ميكن استخدامها لتطبيق الظل السائل بالشكل 

كما  اجلفن  كامل  على  املألوف 
محددة  حافة  بوجود  تتميز 
كمحدد  الظل  تطبيق  تتيح 
للعني فقط. فيما تتميز الظالل 
عالية  بتركيبتها  املعدنية 
اللمعان والتي تضمن احلصول 
كما  ومتألق.  أنيق  مظهر  على 
تتمتع بخصائص أخرى تضمن 
احلفاظ على مظهر متألق للعني 
يدوم طوياًل مثل مقاومة التلطخ 
تصميم  أما  الفوري.  واجلفاف 
فراشي  من  املستوحى  الريشة 
استخدامًا  فيضمن  الرسامني 
دقيقًا  وتطبيقًا  للظالل  سهاًل 
املثالي  التحديد  جانب  إلى 
حافتها  بفضل  للعني  والدقيق 

الرقيقة.
سحرها  املجموعة  تستلهم 

الفاخر  احلياة  بأسلوب  الشغوفات  املوضة  عاشقات  من 
جذابة  بإطاللة  للتألق  رائعًا  خيارًا  يجعلها  ما  والراقي، 
وخوض جتربة رائعة. ومتنح الظالل اجلديدة إطاللة ساحرة 
لعاشقات الفخامة. وتتألف التشكيلة من 5 توليفات جديدة 
من الظالل التي تنبض بالرقي واألناقة، وتضفي مزيدًا من 

السحر على اللحظات املميزة يف حياة كل سيدة:
وملعان  دافئ  لون  هوني‘:  هيال  آند  توست‘  ’سينامن 

نحاسي قوي
’يف آي بينك‘ آند ’مليون دوالر ديلز‘: وردي مائل نحو 

البنفسجي
’ريكويست اليت‘ آند ’سلو جامس‘: موف ضبابي

دريب‘:  ’داميوند  آند  ليس‘  ’فرينش 
ليلكي ثلجي

آند  روب‘  ’كشمير 
بيني  سوت‘:  ’بينتهاوس 
الرمادي  نحو  مائل 

الكشميري
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اسما،  حتمل  ال  التي  الفتاة،  تكتشف 
أّن شاعرها يقول كالمًا غير مفهوم، وحينما 
جدار  على  غريبة  أشكاال  يرسم  يتكلم  ال 
يكتب  كان  الغالب  ويف  الصغيرة،  غرفته 
شعرا وحني تسأله عن تلك الكلمات، كان 
العالم  يرى  خاللها  من  نافذة  أّن  عليها  يرّد 
الالمتناهي بوعيه الشعري، كان يرى العالم 
عر. إّنه يقول  الالمتناهي من خالل نافذة الشِّ
نافذة  هو  بالذات،  هذا  هو  الشعر  أّن  للفتاة 
نلمحه  قد  الكبير  العالم  العالم  مشرعة على 

يف تلك التفاصيل املُهملة يف احلياة.
نهايتها،  هو  الرواية  هذه  يف  يهّمني  ما 
يف  فّعاال  الشعر  صار  التي  اللحظة  تلك  أي 
واقتراح  الواقع،  تغيير  على  وقادرا  احلياة، 
كان على وشك  الفتاة  والد  حلول ملعضالته 
اإلفالس، بسبب انخفاض مردودية مصنعه 
يكن  لم  ألّنه  ناجعة،  تكن  لم  احللول  كّل 
متاما.  مختلفة  زاوية  من  مشكلته  إلى  ينظر 
ابنته،  شاعر  كتبه  شعريا  بيتا  قرأ  وحني 
سقطت من السماء املعجزة! لقد أدرك الوالد 
أّن الدفء اإلنساني الذي تخّلفه القبلة ميكن 
أن يكون مفتاح معضلته االقتصادية وهنا فهم 
أن نقص التدفئة يف مصنعه يف األيام الباردة 
الشعر  إلى نقص قوة اإلنتاج  التي أدت  هي 

أنقذ مصنعا من اإلفالس.
اليوم،  الناس  يفهمه  ال  كما  األدب، 
ميكن أن يكون مفتاحا للكثير من معضالتنا 
األسباب  بني  من  هو  وهجرانه  اإلنسانية، 
التي قتلت فينا ملكة اخليال، وجففت منابع 
األذواق، وغيرت مسار االنفعاالت واملشاعر 

نحو مصّب آخر.

صحيح، أّن األدب ال ميكن له أن يوقف 
يقلب  أو  األوبئة،  عصر  ينهي  أو  احلروب، 
األنظمة الديكتاتورية، أو يوقف مّد املجاعات 
يف القارة اإلفريقية. وإن كانت وظيفته ليست 
تلك. من هنا تبدأ حالة الوعي أو عدم الوعي 
بقيمة األدب يف املجتمع، ويف حياة األفراد.

حدا  تضع  أن  شعرية  لقصيدة  ميكن  ال 
لكن  متناحرتني،  قوميتني  بني  مسلح  لنزاع 
باملستقبل،  تتنبأ  أن  وميكن  حتّذر،  أن  ميكن 
وقوع  قبل  اإلنساني  الضمير  حتّرك  أن  وميكن 
الكارثة أو تورطه بعد وقوعها لتشعره بالذنب.

تاريخه،  جيدا  قرأنا  إذا  األدب،  وظيفة 
محاولة  من  الرغم  وعلى  مؤّثرة،  كانت 
تدعو  جمالية  منظومات  يف  به  الزّج  البعض 
إلى الغرضيته، فقد كان ذلك بدافع سياسي 
الفن ألجل  إلى  فالدعوة  مما هو جمالي  أكثر 
الفن، أو األدب ألجل األدب لم تكن بريئة 
من سياسات عزل األدب والفن عن احلياة، 
أثيري، معزول عن احلياة  إلى عالم  ونقلهما 

وعن التاريخ يقول خوان غويتسيوللو:
للفن  الفن  جتريدات  من  »فبانتزاعنا 
ُيجبرنا  السؤال  فإّن  لعبا،  بوصفها  والكتابة 
تتجاوز  التي  املشاكل  من  قائمة  طرح  على 
فإذا  احملضة  اجلمالية  االعتبارات  إطار 
دائما  هما  اللعبي  والعنصر  الالنفعية  كانت 
فإّن  األدبي،  للعمل  األساسيتان  اخلاصيتان 
اعتبار األدب كفعل إجرامي يف أغلب بلدان 
بإبداع  البعض  إدعاءات  ُيفند  احلالي  العالم 
مكتف  السماء(،  يف  يسبح   ( أثيري  فن 
االجتماعية  احلياة  هامش  وعلى  بذاته، 
عبد  تر:  عشها،  تلوث  »عصافير  كلية«. 

الكرمي جويطي، ص30.
وسائل  أحد  األدب  كان  ما،  مرحلة  يف 
األنظمة  وضد  االستعمار،  ضد  املقاومة 
األمريكية  الرواية  غرار  على  الديكتاتورية 
الالتينية، واليوم نتساءل: ماذا بقي من ُبعد 
املقاومة يف األدب؟ هل مازال األدب يقترح 
للمقاومة؟  الثقافية  الوسائل  كأحد  نفسه 
العوملة  مقاومة  ااًلصوليات،  مقاومة 
التنميط  منظومات  مقاومة  واالمبريالية، 
الثقافية، مقاومة االستبداد السياسي للدول 
أن  اليوم  لألدب  ميكن  هل  الوطنية...إلخ 

يربينا على قيم احلوار؟.
دونالني  إليه  نبهتني  األخير،  السؤال 
الشيق  كتابها  يف  تتحدث  وهي  ميلر، 
األدب  قراءة  تأثير  عن  بالكتب(  )الهامسون 
على حياتها الشخصية، لقد كانت دونالني 
تتصور حياتها  أنها ال  بالرواية، حتى  مولعة 

دون رواية بني يديها.
ما أثار انتباهي يف كتابها هو أّن القراءة، 
حتى يف املجتمع األمريكي، أخذت تنحصر 
مع الوقت، ومن خالل جتربتها يف التدريس، 
الحظت أّن األطفال ال مييلون إلى قراءة 

الكتب كثيرا، بل إّن املدرسني أنفسهم كانوا 
املقررة  الكتب  بقراءة  االكتفاء  إلى  مييلون 
عن  إعالن  إلى  لها  بالنسبة  القضية  حتولت 
القراءة،  إلى  الدعوة  يومي من خالل  نضال 
وتقريب الكتاب أكثر إلى األطفال ما شدني 
كشفت  خاللها  من  التي  الفقرة،  هذه  هو 

دونالني عن فلسفتها للكتاب:
اعتذار(  )أو  حّب  خطابات  الكتب  »إّن 
احلوار  آخر من  بيننا، مضيفة مستوى  منّررها 
يتجاوز كلماتنا املنطوقة، وال يستطيع أي مّنا 
تخيل قضاء حياته مع شخص ال يقرأ«. ص 
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ميكن  كهذا  موقفا  أّن  من  الرغم  على 
ربط  أّن  إاّل  املثالية،  املواقف  ضمن  إدراجه 
الكتاب باحلب، ثّم باحلوار يجعل منه عامال 
ضروريا لبناء العقل التواصلي داخل املجتمع، 
املجتمعات التي ال تقرأ، وتلك التي تنتقص 
من قيمة األدب، هي مجتمعات ال تواصلية 

يف األساس.
بقلم: األكادميي والناقد لونيس بن علي

أصـــــوات الـــــروايــة

»أخبار الوطن« شبكة إخبارية جزائرية تفتح لكم 

المجال لنشر مساهمتكم األدبية والفكرية، ال تترددوا 

في مراسلتنا عبر البريد االلكتروني التالي:

culturaelwatane@gmail.com 

»أخبار الوطن تنتظر إبداعكم«

ثاني
زء ال

الج

ثاني
زء ال
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صارة بوعياد
 ،2 اجلزائر  بجامعة  األول  الدولي  امللتقى  شمل 
ميداني  يف  األملانية  باللغة  الناطقة  البلدان  جتاه  »اجلزائر 
اللغة  رئيس  بوفادن  الرحيم  عبد  برئاسة  والثقافة«  العلم 
يف  يتجلى  أهمها  أساسية  محاور  عدة  على  األملانية، 
تعليمية اللغة األملانية كلغة أجنبية يف اجلامعة اجلزائرية، 
وتعليم اللغات والتنوع الثقايف، كما تطرق امللتقى أيضا إلى 
محور اللسانيات املقارنة بني اللغة العربية واللغة األملانية.

البرنامج  أن  إلى  باجلزائر  أملانية  سفيرة  أفادت 
األملانية،  اللغة  تدرسي  يف  قيمة  محاضرات  يتضمن 
اجتماعية  نفسية  أنثربولوجية،  كظاهرة  وتعددها 
وثقافية، وامللتقى يساهم يف بناء جسور ما بني البلدين 
بصفة  األملانية  واللغة  عامة  بصفة  »اللغات  بقولها: 
األمر  ويتعدى  التواصل  يف  أساسي  عامل  متثل  خاصة 
إلى أن يكون املفتاح ملعرفة رؤية اجلانب األخر من العالم 

والتعرف على ثقافته وعلمه«.

 »جماليات التلقي األلمانية
 والدراسة النقدية«

يف  عربي  أدب  أستاذة  نويقس  بن  خليدة  قالت 
عنوان  حملت  التي  مداخلتها  يف  األملانية  اللغة  قسم 
»أنا  األملانية،  التلقي  ياوس« وجماليات  روبيرت  »هانس 
الوطن  اليوم يف  عادة  العربية،  باللغة  التلقي  نظرية  أدرس 
العربي واجلزائري خصوصا ترى أن اللغة األجنبية األولى 
ضرورية جدا، رغم أنها كانت يف فترة من الفترات السابقة 
تعاني من إهمال نوعا ما يف ميدان األدب العربي، لكن 
والكتب  املترجمة  الدراسات  على  نعتمد  أصبحنا  اليوم 
على  منارسها  التي  النقدية  املناهج  فمعظم  املترجمة، 
على  وطبقت  غريبة  األصل  يف  هي  العربية  نصوصنا 
نصوص غربية«. أما أستاذة اللغة األملانية باية عصمان، 
اللسانيات  الثقايف يف  »املبدأ  مداخلتها  أكدت من خالل 
اللغة  بني  املقارنة  على  واألمثال«،  احلكم  يف  املقارنة 
األملانية واللغة العربية من حيث دور الثقافة يف التأثير على 

حكم  هناك  أن  مبرزة  اللغتني،  يف  واحلكم  األمثال  نشأة 
موجودة يف اللغتني، وهناك أمثلة مستمدة من القرآن الكرمي 
يف اللغة العربية، كما هناك أمثلة مستمدة من اإلجنيل يف 

األملانية.
يف حني أبرزت هالة عالق أستاذة األدب العربي يف 
وتصورها  التلقي«  وجمالية  »التأويل  بـ  اخلاص  مداخلتها 
وهي  »القراءة«  التلقي  نظرية  حول  ياوس  روبرت  لهانس 
يف األصل مدرسة أملانية اهتمت بفعالية القراءة والعالقة 
بني القارئ والنص، والتي نحاول من خاللها التطرق إلى 
يف  تتمثل  األملانية  املدرسة  تبنتها  التي  املختلفة  املفاهيم 
التأويلية  توضيح مفهوم  واخلبرة اجلمالية مع  االنتظار  أفق 

األدبية كما شرحها ياوس.
»الملتقى يمثل فرصة جيدة للتقاسم 

المعرفة وعرض األبحاث«
املختصة يف األدب  الدكتورة هدى مالحي  وأشارت 
ملدرسة  املعريف  »األثر  مداخلتها  من  انطالقا  العربي 

املعاصر«،  العربي  النقدي  التلقي  األملانية يف  كونستانس 
الهامة  األملانية  النقدية  املدارس  أحد  من  االقتراب  إلى 
التي سعت إلى خرق التوقع واخلروج عن املألوف، وعليه 
تفسير  يف  وتعددت  املناهج  »اختلفت  مالحي:  قالت 
التلقي،  قراءة  إلى  اإلبداع  قراءة  فمن  األدبية  الظاهرة 
والنص  للقارئ  االعتبار  أعادت  قد  كونستانس  ومدرسة 
من  األدبي  التلقي  أصبح  بحيث  اإلجرائية،  بآليتها  مها 
أن  العلم  مع  املعاصرة  النقدية  الدراسات  انشغاالت  أهم 
التلقي ظاهرة قدمية مصاحبة حلركة اإلبداع ونزرا لظروف 
إال  لها  التنظير  يظهر  لم  واجتماعية  وسياسية  تاريخية 
التي  األملانية  كونستانس  مدرسة  نقاد  يد  على  مؤخرا 
اجلدلية  خالل  من  النص  معاني  استجالء  إلى  سعت 
القائمة على العالقة بني النص ومتلقيه«. وأكد األستاذ 
بن سعد أستاذ الترجمة األملانية إلى أن امللتقى ميثل فرصة 
املعرفة وعرض األبحاث، ففي مداخلتي  للتقاسم  جيدة 
أقدم قواعد اللغة التي ترتكز عليها الترجمة وآراء الباحثني 

يف املناهج املتبعة وكذا املناهج األقل تداوال.

انطلقت االثنين أشغال الملتقى الدولي األول بجامعة الجزائر 2، »الجزائر تجاه البلدان الناطقة باللغة األلمانية في ميداني العلم والثقافة«، بالتعاون مع مدير مخبر الترجمة والمنهجية بجامعة وهران 2، 
وبحضور رئيس الجامعة وسفيرة ألمانية بالجزائر، حيث أبرز العالقة بين البلدين، وتقوية العالقات مع ألمانيا، فكان بمثابة همزة وصل بين الجامعات الجزائرية ونشرها على أوسع النطاق، والعمل على 

تطويرها كلغة أجنبية ثالثة في البالد. 

احتضنتها جامعة أبو القاسم سعد اهلل

ملتقـى »اللغـة األلمانيـة فـي ميدانـي العلـم والثقافـة« 
همــزة وصــل بيــن الجامعــات الجزائريـــة

ف. سليم
كما ذكرت بأعمال اجلمعية ماضيا )تاريخيا( وقالت 
جمعية  أسرة  من  ضمنا  هم  وجزائرية  جزائري  كل  إن 
العلماء املسلمني اجلزائريني من حيث املبدأ، وأشارت إلى 

أهمية التعاون مع اجلمعية يف املجال الثقايف والفكري.
وقد كانت أجواء اجلمعية التأسيسية االنتخابية وفق 
)باالقتراع( من ثالثة  قانونية، حيث تشكلت جلنة  بنود 
أفراد أداروا العملية بشكل شفاف، فترشح البعض وُرشح 
البعض اآلخر حيث وصل العدد إلى 15 ومت توزيع أوراق 

االختيار »االنتخاب السري«.
ومت اختيار 11 فردا، ثمانية رجال وثالث نساء، ليتم 
بعدها اختيار رئيس الشعبة الوالئية بني اإلخوة واألخوات 
أعضاء املكتب الوالئي بعد لقاء بينهم، وأسفرت العملية 
على اختيار األخ الدكتور احملامي نور الدين فليغة كرئيس 
لشعبة عنابة الوالئية واألخ محمد رياض بلعمري نائبا له 
ـ على أن يتم توزيع املهام على األعضاء الباقني بعد تشاور 

وتفاهم بينهم.
األعلى  الشعبة  متثل  عنابة  شعبة  أن  الذكر  ويجدر 
مناطق  أكثر  إلى  اجلمعية  وصول  يف  التغطية  حيث  من 
ّ اإلخوة على  12(، حلث  الوالية )تسع من ضمن  تراب 
االجتهاد يف الوصول إلى نسبة مرضية يف مجال »تغطية« 

تراب والياتهم باستحداث شعب بلدية كبيرة يف الدوائر 
املجال  وإفساح  والفروع،  الشعب  ثم  الكبيرة،  والبلديات 
لألخوات من النساء والبنات لتكوين فروع نسوية خالصة 
تتيح لهن العمل على تقدمي األفضل للعمل اإلصالحي.

كلمات  من  تخُل  لم  التنظيمية  اجللسة  أن  وللعلم 
أرسلها  التي  اجلمعية  رئيس  الدكتور  الشيخ  كلمة  أوالها 
إلى املجتمعني وقد قرأها الدكتور فاروق الصامي وستنشر يف 
الدين  األخوين حسن خليفة وحسام  وكلمات  البصائر، 
للدكتور  اخلتامية  والكلمة  والتنظيمية  التوجيهية  حمادي 
يف  الدعوي  العمل  وحقيقة  طبيعة  فيها  بلور  التي  الصامي 

جمعية العلماء املسلمني اجلزائريني حاضرا ومستقبال.
بينهما  وما  وعنابة  قاملة  إلى  اجلولة  إليه  ومما خلصت 
)الطارف التي حضر بعض أعضاء شعبتها أشغال الندوة 
التشاورية حول التربية والتعليم والتكوين جلهة الشرق يف 
اجلهاز  تعزيز  يف  واالجتهاد  التربوي  النظر  تعميق  قاملة(، 
التربوي على مستوى فضاءات ومدارس اجلمعية بتكثيف 
اللقاءات، واالهتمام بالكفاءات واستيعابها واعتماد منهج 

مقارب لهذا األمر يف الشعب.
القادمة  الصيفية  اجلامعة  تكون  أن  اقتراح  مت  كما 
خاصة مبحورين: آفاق جمعية العلماء املسلمني اجلزائريني 
آفاق  يف  أيضا  التربية  محور  على  واالشتغال   ،)2031(
هذه  احتضان  يف  عنابة  من  جهات  رحبت  وقد   2031

اجلامعة الصيفية يف آجالها بحضور نوعي للخبراء والعلماء 
واملهتمني .

ويعد ذلك إجناز كبير للجمعية وقفزة نوعية إلى أفق 

أفضل، مع العمل على االجتهاد يف تقوية التعاون والعمل 
بني الواليات القريبة يف اجلهات املختلفة وتشجيع التوأمة 

والتفاعل العملي اإليجابي بني الشعب. 

في إطار التعاون مع الجمعيات في المجال الثقافي والفكري

تنصيـــب المكتـــب الوالئــي لشعبــة عنابــــة
تم مؤخرا تنصيب المكتب الوالئي لشعبة عنابة بعد عقد جمعية عامة )تأسيسية( وفق مقتضيات خريطة العمل التي اعتمدها المكتب الوطني وكلف فريقا من أعضاء الجمعية العلماء المسلمين بتنفيذها، حيث أشادت 

مديرة المكتبة بالفعل الثقافي الذي تقوم به الجمعية على المستوى الوطني.



22 السنة 01 - العدد 133 -الثالثاء  15 رجب 1441  هـ  - 10 مارس 2020م
 أخبار الفن

أنستاسيا تسقط على المسرح... 
تكسر قدمها وتكمل الغناء

هند صبري سفيرة 
»سامسونغ« في تونس

النجمة هند  اليوم عن اختيارها  العاملية  أعلنت شركة سامسونغ 
صبري لتكون سفيرتها يف تونس.

وخطفت هند األنظار خالل احلفل الذي يشهد على هذا، حيث 
ارتدت قميصًا و«جاكيت دورادا« تونسي من تصميم مي.

ويف صعيد آخر، تعود هند الستئناف تصوير مسلسلها الرمضاني 
واملسلسل  عز،  أحمد  النجم  أمام  الثالثة  للمرة  خالله  تقف  الذي 
سينرجي،  وتنتجه  أحمد عالء،  ويخرجه  دويدار،  باهر  تأليف  من 

ويشارك يف بطولته الفّنان هشام سليم. 

أن  »سبوتنيك«  وكالة  ذكرت 
إقليم كراسنودار،  مغنية روسية من 
سقطت  فيشنيوفسكايا،  أنستاسيا 
العرض وكسرت  املسرح خالل  عن 

قدمها.
ووقع احلادث يف حفل استقبال 
من  الفنانة  اقتربت  عندما  احملافظ، 
تتمكن  لم  حيث  املسرح.  حافة 
الفتاة يف مرحلة ما من احلفاظ على 

توازنها وسقطت إلى األوركسترا.
الفيديو  مقطع  على  ويظهر 
واملغنية تسقط على مسافة عدة أمتار 

القدم  يف  كسر  تلقت  قد  أنها  ورغم 
النهاية،  حتى  الغناء  تابعت  فإنها 

حسب ما نقلته قناة »360«.
املتشفى  إلى  الفنانة  نقل  ومت 
بعد األداء وهي قد خضعت لعملية 

جراحية يوم أمس السبت.
ناشطو  تناقل  سابق،  وقت  يف 
مقطع  االجتماعي  التواصل  مواقع 
فيديو يوثق حلظة سقوط مؤلم للفنانة 
خالل  احلناوي،  ميادة  السورية 
الصيفي  املسرح  على  إحيائها حفل 

يف صفاقس جنوبي تونس.

نجوى كرم بين الحيرة وإنجاز الـ 100 مليون
حيت جنوى كرم  قبل ساعات حفلها الغنائي 
هناك،  الضخمة  العربية  اجلالية  وسط  أملانيا  يف 
صالة  إلى  وصولها  فور  اجلمهور  استقبلها  حيث 

املطار مبظاهرة حب قوية.
بعض  عن  نكشف  نواعم  خالل  ومن 
التفاصيل اخلاصة بشمس األغنية اللبنانية، كما 

نكشف عن جناح جديد يف مسيرتها الفنية.
التحضير  بدأت  قد  كرم  جنوى  أن  رغم 
2020، حيث  عام  اجلديد يف  الغنائي  ملشروعها 
أنها سّجلت أكثر من أغنية خالل  نواعم  علمت 
من  حيرة  يف  زالت  ما  ولكنها  املاضية،  الفترة 
العام  الغنائي األول لها هذا  حيث اختيار العمل 

خصوصًا يف ظل الظروف الراهنة يف البالد.
أغنيتها  جناح  حتصد  تزال  ال  جنوى  ولكن 
حققت  حيث  العشق«،  أبو  »ملعون  الشهيرة 
أيام  قبل  اليوتيوب  قناة  عبر  مشاهدة  مليون   100
وفقًا ألحد  املوضة«  »أيقونة  لقب  على  وحصلت 
املواقع العاملية، كما رآها أيضًا من أكثر النجمات 
مبيعًا يف الشرق األوسط، كاشفًا عن أن جمهور 
جمهور  هو  كرم  جنوى  اللبنانية  األغنية  شمس 
يف  واسعة  شعبية  جماهيرية  لديها  فهي  دولي؛ 

كل دول العالم.

ماريا كاري وأفريل الفين تلغيان 
حفالتهما بسبب كورونا

بعد أن انتشر فيروس كورونا يف مختلف بلدان العالم وأصبح يشكل خطرا على الناس اتخذ معظم الفنانني قرار إلغاء 
حفالتهم منهم الفنانة الكندية افريل الفني التي أعلنت األسبوع املاضي عن إلغاء جولتها الغنائية لدول شرق أسيا.

أما الفنانة العاملية ماريا كاري أعلنت عبر حسابها اخلاص على أحد مواقع التواصل االجتماعي أنها ألغت حفلتها يف 
هاوواي التي كان من املقرر إقامتها يوم 10 مارس اجلاري. 

أما فرقة BTS الكورية الشهيرة اعتذرت عن إحياء حفالتها على صفحتها: »الرجاء تفهم أن هذا القرار قد اتخذ بعد 
دراسة مستفيضة ودقيقة« مؤكدين أن املعجبني سوف يستردون ثمن تذاكر احلفلة.

مليونير العرب يكّرم 13 امرأة 
مؤثرة في العالم العربي

القطاعات،  مختلف  يف  وإجنازاتها  للمرأة  وتقديرًا  العاملي،  املرأة  يوم  يف 
م املرأة األم واألخت والزوجة واحلاكمة، ويخّصها  مشروع مليونير العرب ُيكِرّ
بفلتر خاص يحّيي من خالله نساء عربيات قويات ومؤّثرات يف العالم العربي.

خطوة فريدة من نوعها لم يسبقه إليها أحد، مليونير العرب هو أول شركة 
ناشئة يف املنطقة تستخدم  تقنية الواقع املعزز “AR” على إنستغرام لتكرمي 
املرأة احلاضرة محليًا وعامليًا، على رأس عملها سواء يف األدب، يف الفن، يف 

الهندسة، يف احلقوق، أو حتى يف فعل اخلير.
املجاالت،  مختلف  من  عربية  امرأة   13 اختار  العرب  مليونير  مشروع 
من بينهن السيدة فيروز، األسطورة احلّية األكثر حتقيقًا للشهرة يف العالم، 
وجاللة امللكة األردنية رانيا العبد اهلل، وهي من أكثر السيدات العربيات 
اهتمامًا بحقوق الطفل واملرأة، الكاتبة والروائية املصرية واملدافعة الشرسة 
عن حقوق املرأة نوال السعداوي، والعاملة والباحثة السعودية، والعضوة يف 

مجلس الشورى السعودي حياة سندي..وغيرهن. 
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أقالم

صراع مستمر كل جمعة بني النظام   
أبهرت  حضارية  سلمية  بطرق  والشعب 
أم  السلطة  يف  أكان  سواء  فاجلزائري  العالم، 
من الشعب حريص على أمن اجلزائر ووحدتها 
نحو  انحراف  أي  أن  يعرف  فالكل  وسالمتها 
وهذا  واليابس  األخضر  على  سيأتي  العنف 
شيء إيجابي وتطور كبير يف الفكر السياسي 

للسلطة واملجتمع اجلزائري على حد سواء. 
منذ  اجلزائر  رؤساء  أن  نعرف  كلنا   
1962 وصلوا إلى السلطة على ظهر الدبابة، 
واستبدوا بها ووضعوا الشعب أمام األمر الواقع 
إما القبول بهم أو اتهامهم بالعمالة واخليانة، 
أي  وضد  الشعب  جاهزة ضد  دائما  فالتهمة 

معارض حر. 
يطفو  اجلزائرية  السلطة  خصوم  بدأ   
أكتوبر  أحداث  خالل  بقوة  السطح  على 
إخماده  من  السلطة  متكنت  حيث   ،1988
املتظاهرين  على  احلي  الرصاص  بإطالق 
واقتصادية  سياسية  بإصالحات  وعود  مع 
فيفري  دستور  عنها  نتج  عميقة،  واجتماعية 
اجلمعيات  أما  الباب  فتح  الذي   1989
السياسية ملمارسة نشاطها السياسي والدخول 
االنتخابات  من  بداية  السياسية  املنافسة  يف 
البلدية والوالئية يف جوان 1990 التي جنح فيها 
احلزب احملل »الفيس« بقوة ثم تلتها انتخابات 
املجلس الوطني الشعبي يف ديسمبر 1990 مع 
البرملانية  املقاعد  بأغلبية  فيها  »الفيس«  جناح 
يف الدورة األولى. هذه اللعبة السياسية أثارت 
همجية جنراالت الدم واخلراب الذين أرغموا 
الرئيس »الشاذلي« على تقدمي استقالته وإلغاء 
االنتخابات البرملانية لتدخل اجلزائر بذلك يف 

حرب أهلية دموية بأمر من جنراالت الدم على 
رأسهم »خالد نزار« و«العربي بلخير« وغيرهم، 
هذه احلرب األهلية كادت أن تعصف بالدولة 

اجلزائرية من اخلريطة اجليوسياسية.
إال  األهلية  احلرب  تنته  لم   
متكونة  أخرى  لعصابة  آخر  مجاال  لتفتح 
»السعيد  رأسهم  على  أشرار  مجموعة  من 
وذراعهم  و«أويحي«  و«سالل«  بوتفليقة« 
العسكري اجلنرال »توفيق« وال ننس ذراعهم 
اإلعالمي  وذراعهم  حداد«  »علي  املالي 
يف  فعلت  الشرذمة  هاته  رحماني«،  »أنيس 
نهبت  البشري،  العقل  يتصوره  ال  ما  اجلزائر 
أموال اخلزينة العامة وعطلت التنمية وأفسدت 
واالقتصادية  االجتماعية  واحلياة  اإلدارة 
أن نشرت  بعد  والتعليمية  والتربوية  والثقافية 
أتباعها من املتملقني والوصوليني يف املناصب 
ووالة  وزراء  من  اجلزائرية  للدولة  احلساسة 
ورؤساء دوائر ومدراء واليات ورؤساء بلديات 
وبرملان مزور، لم يتركوا شيئا نظيفا إال وأفسدوه 
والشهداء  األمانة  وخانوا  األمة  بقيم  وعبثوا 
لرئيس  وممددوها  الرئاسية  االنتخابات  وزوروا 
مقعد مريض ال يقوى على احلراك أو الكالم 
وأصبحت جزائر املليون ونصف املليون شهيد 
الشعب  حتمل  بأسره.  العالم  أمام  أضحوكة 
خيانتهم بصبر ليس حبا فيهم أو خوفا منهم 
يف  يتورعون  ال  شرذمة  أنهم  يعلم  كان  لكنه 

إدخال اجلزائر يف حرب أهلية.
وضيق  وغباوتها  العصابة  هذه  شر   
قراءتها  وسوء  التاريخ  بحركة  وجهلها  أفقها 
وببعض  بنفسها  الزائدة  وثقتها  للواقع، 
لم  الذين  لها  املوالني  املال  ورجال  اجلنراالت 

يكونوا ليترددوا أبدا يف استعمال الذخيرة احلية 
ضد الشعب... حتى أنهم جعلوا ملتملقيهم 
يف  وهم  له  الهدايا  ويقدمون  يركعون  إطارا 
احلياء  اهلل  سلبها  بوجوه  والسرور  الفرح  غاية 
ملسؤول  ما  يوما  قلت   ... الكرامة  عنها  نزع 
الدولة : أال تخافون من غضب اهلل  كبير يف 
والشعب ؟ رد علي باستهزاء وتكبر وغباوة ال 
نظير لها: اهلل لنا جميعا لكن أين هو الشعب 
..؟ هكذا كان يفكر رجال بوتفليقوس ... 
واملال  والسجون  والقضاء  والعسكر  السلطة 
عن  تعتقد  العصابة  جعل  هذا  كل  بيدهم. 
جهل ال متناهي أنها خالدة يف السلطة متجبرة 

يف األرض.
السنة  يف  احلراك  كان  صراحة،   
مدنية  دولة  بناء  حول  موحدا  األولى 
العلماني  ذلك  يف  يشترك  دميقراطية، 
لكن  والنوفمبري،  الباديسي  واإلسالماوي 
املالحظ عليه اآلن أن هناك جهة حتاول توجيه 
احلراك والسيطرة عليه ويتمثل هذا اجلناح يف 
جماعة »الفرانكوفيل« الذين وقفوا مع اجليش 
يف سنوات التسعينات إلبادة اإلسالماويني، 
وهاهم اآلن يخافون من ميل السلطة إلى حتقيق 
التي  مطالب احلراكيني وبناء اجلزائر اجلديدة 
وعد بها الرئيس املنتخب »عبد املجيد تبون« 
الدستور  تعديل  بعد  مراحل،  على  وذلك 
وإجراء استفتاء حوله ثم حل املجالس الشعبية 
املنتخبة وإجراء انتخابات حرة ونزيهة، وهذا 
يعلمون  ألنهم  »الفرانكوفيل«  كثيرا  يقلق  ما 
فالشعب  السرب  خارج  تغرد  أقلية  أنهم 
اجلزائري لن يتنازل عن هويته ودينه ولغته مما 
جعل رئيس حركة »حمس« السيد »مقري« 

يقول أن احلراك سيطر عليه العلمانيون.
»الفرانكوفيل  جتاوز  الشعبي  احلراك   
السياسية،  األحزاب  وكل  واإلسالماويني 
وهو يتهيكل تدريجيا بأفراد الشعب املرتبطني 

بهويتهم وثقافتهم.
والديني  العلماني  بني  فالصراع   
الذي  واقعنا  على  بظالله  يلقي  والسياسي 
بصورة  أو  سلبية  بصورة  إما  اليوم  نعيشه 
ما هو  توظيف  ينبغي  ايجابية، ويف نظري ال 
فالدولة  العكس  أو  سياسي  هو  فيما  ديني 
املدنية هي التي تقبل اجلميع دون استثناء من 
تدبير  هي  و  مؤمن،  ومتدين  ملحد  علماني 
هو  فيها  والدين   ... واملجتمع  احلياة  لشؤون 
ينبغي  التي  الفاضلة  واألخالق  العليا  القيم 
جميع  يف  املجتمع  سلوكات  كل  تعم  أن  لها 

مجاالت احلياة مبا فيها شؤون السياسية.
الشعب اجلزائري تعلم الدرس جيدا   
يختطف  أن  يريد  وال  السوداء  العشرية  من 
اإلسالم دين الرحمة واحلرية والسالم واألمن 
واملؤامرات  املصلحة  دين  إلى  ويحول  واألمان 
ذلك  كل  واالغتياالت  والقتل  والدسائس 
حتت شعارات »وهم الدولة اإلسالمية«، وال 
الفرانكوفيلية أن تكون على  يريد من األقلية 

رأس دولة املليون ونصف املليون شهيد. 
وصناديق  أبنائها،  جلميع  اجلزائر   
االقتراع ستختار األحسن ... هذا يف حالة 
ويف  االنتخاب،  وقوانني  الدستور  مراجعة 
ما  يعلم  وحده  فاهلل  بذلك  التالعب  حالة 

احلالة التي ستكون عليها اجلزائر.

بقلم :عز الدين معزة - أستاذ بجامعة جيجل، مهتم بتاريخ الجزائر  	

حول الديمقراطية والدولة المدنية
حراكيو الجمعة الـ 55 لم يمنعهم فيروس »كورونا« من الخروج إلى الشوارع رافعين شعار 

»فيروس كورونا وال انتوما« و»ماراناش حابسين حتى تخطونا، تبون ديالكوم هو الكورونا« 
مع استمرار رفع شعار »دولة مدنية – ماشي عسكرية« مع إضافة شعار آخر على كل ليس بجديد 

من حيث جوهره ولكنه جديد من حيث الرد على السلطة التي تدعي بأنها بدأت ببناء الجزائر 
الجديدة بعد انتخابات 12/12/2019 أال وهو »سلموا السلطة للشعب من أجل جزائر جديدة« 
وهو استمرار بطريقة أخرى للشعارات التي كانت تطالب بتطبيق المادة 07 و 08 من الدستور.

الجزء 6
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صينيا  19 متنها  على 

ـص لسفينـة قادمـة مـن إيطاليـا  الّسلطـات ترخِّ
بالّرســــو فــي مينـــاء تنــــس 

بلســـان: ريــاض هـــويلي

األمــواُل 
ــوداء  السَّ

إثَر تفّشي فيروس كورونا 

الجوّيــُة الجزائرّيــة تعّلــُق رحالتهـا نحـَو ميـالن 

 وفجأًة، َيرتبُك اجَلميُع، 
اْصَفّرت وجوٌه واسَوّدْت 

فط  ُأخرى؛ أسعاُر النِّ
روْن،  لوَن ُيحذِّ َتتهاَوى؟ امُللِّ

لون ِما   وأعواُن احُلكومِة ُيقلِّ
يصفونه عادًة بالّتهويِل.. 

َسنتجاوُز األزَمة؟
يف َهذه احَلاالت، ُتساِرع 

ياسّيُة  الِبيروقراطّيُة السِّ
إلى استْخراِج أسُطواَنَة 
»االنتَقاِل إلى ما بعَد 

الِبترول«؛ أسُطوانٌة أِلَف 
اجَلزائرّيون َسمعَها ُمنذ 
األزمِة »االقِتصادّيِة - 

امَلالّية« عاَم 1986؛ أزَمٌة 
كاَن لها أثرها؛ َفِمن أحداِث 

قسنطينة إلى أحَداِث 
اخَلاِمس من أكتوبر 1988، 

إلى الّتخِلي عن اخَلياِر 
االشتراكيِّ إلى ُشّباِك 
قِد الّدولّي؟ صندوِق النَّ

 َتتعاَفى اجَلزائُر من ِمحَنِتها 
األمِنّيِة وَتنتِعُش َخزاِئُنها، 

َيغيُب احَلديُث - مرًة 
أخَرى، عن اقتصاِد ما بعَد 

ُه َبوصلَتنا إلى  الِبترول، ُنوجِّ
ُب  الُبورصاِت الَعاملّية، َنترقَّ
أسعاَر ِبرميِل الّنفِط، إلى 
يع، َنشتِري  أْن َنغِرق يف الرِّ

لم االجتماِعيَّ مبالِيير  السُّ
الّدوالراِت لتجاوِز َمرحلِة 
ُق  َغلياِن امُلواِطننَي، ُنصفِّ

إلجنازاٍت َوهمّيٍة َمصُحوبٍة 
ة ال وجوَد  ِبخطاباٍت َشعبويَّ

لها إاّل يف ُصوِر ِتليفزيوٍن 
َسيطرْت عليه احُلكوماُت 

امُلتهاِلَكة. تهَدُأ األموُر 
ا؛  ا، َتتحّرُك ِسياسّيً اجِتماعّيً

اسِتحقاقاٌت على األبواِب، 
نعوُد إلى برِميل الّنفِط، 
َنشتري أصواَت امُلواِطننَي 
للبقاِء يف احُلكم، َيتجّلى 

الَفساُد وَتختِفي أسطواَنُة 
»ما بعَد الِبترول«.. وهكَذا 

َدواليْك!
 أربعوَن سنًة من احَلِديث 

ر، امُلستنَسِخ عن  امُلكرَّ
االقتصاِد امُلنِتج، اقتصاُد 

راعِة، الِفالحِة،  الزِّ
كنولوِجّيات  ناعة، التِّ الصِّ

وامَلعِرفة. ِعشروَن سنًة 
من احَلديِث عن الّطاقاِت 

اجَلِديدة أو الَبِديلة، ال 
َشيَء حتّقَق، بْل ال شيَء 

جاُل  انطلَق.. ملاذا؟ الرِّ
َموجودوَن، اإلمَكاناُت 

َموجودٌة، اخِلبراُت َموجودٌة، 
األمواُل كانت َموجودة!
 لسُت َخبيًرا؛ وَلِكّنني 

كُمالحٍظ أعتِقُد أنَّ إخضاَع 
ياسِة، وبناَء  االقتصاد للسِّ

ياساِت الّتنمِوّية  السِّ
على ِحساباِت احُلكِم، 
سواٌء بالُوصوِل إليِه أو 
الَبقاِء فيه، هَي أْسباُب 
بقاِء اقِتَصاد اجَلزائر 

ا يتغّذى  ا، ِريعّيً ِبيروقراِطّيً
من ِبئِر ِنفٍط.. وِبئَس 

الّشراب!

 أعلنت شركُة اخلطوط اجلوية اجلزائرية، أمس اإلثنني، تعليَق رحالتها نحو ميالن اإليطالية ابتداًء من الّيوم الثالثاء بسبب تفشي فيروس كورونا.
هذا، وفرضت السلطات اإليطالية، األحد املنقضي، احلجَر الصحي على ماليني األشخاص شمالي إيطاليا، يف أحدث اخلطوات املتخذة الحتواء فيروس »كورونا 

املستجد« املتفشي يف البالد.

أحبَط، يف ساعة متأخرة من مساء أول 
أمس، عناصر الدرك الوطني التابعني للفرقة 
اإلقليمية لكركرة )غربي والية سكيكدة(، 
محاولَة هجرة غير شرعية همَّ بها عدٌد من 
الشبان الذين كانوا مّتجهنَي نحو جزيرة 

إيطاليا.
ُيذكر أن معلومات دقيقة وردت املصالح 
املعنية تفيُد بأن عددا من الشبان هم بصدد 
التخطيط لالنطالق يف هجرة غير شرعية، 
وهذا بعدما أخفوا قاربا خشبيا طوله سبعة 
أمتار يف وادي قبلي، قرَب مدخل قرية بن 

زويت، إلى جانب إخفائهم كلَّ املعدات التي 
تستعمل يف الهجرة غير الشرعية. هذا، ومتّكن 
الشباب من الفرار دقائَق قبل مداهمة عناصر 
الدرك الوطني املكاَن الذي كانوا مجتمعني 
فيه. وبعد اتخاذ كل التدابير القانونية، 

وبحضور وكيل اجلمهورية، أتلف عناصر األمن 
القارَب اخلشبي وفتحوا حتقيقا يف القضية.

جمال بوالديس

ُعِثَر، مساء أول أمس، على جثة احلّراق السادس املنحِدِر من قاملة، ويتعلق 
األمر باملدعو )ب. أمني(، إثر لفِظ أمواج البحر جّثَته بشاطئ »الرفراف« بالسواحل 

التونسية. 
وعليه، أجلت فرقة احلرس البحري بغار امللح جّثة الضحية يف حدود الساعة 

اخلامسة من مساء يوم أول أمس، وبعد معاينة املصالح األمنية التونسية اجلثة 
بالتنسيق مع النيابة العامة اجلزائرية نقلت جثة احلراق إلى املستشفى احمللي »حسان 
بلخوجة« برأس اجلبل، حيث تعرضت ا للتشريح قصد التعرف على هوّية صاحب 

اجلثة، الذي تعرف عليه أصدقاؤه وأقرباؤه.
هذا، وقد طمأن والي والية قاملة كمال عبلة أهل الضحايا املفقودين بأن 

التنسيق جاٍر على مستوى عاٍل بني وزارتي الشؤون اخلارجية اجلزائرية ونظيرتها 
التونسية من أجل البحث عن احلراقة الثمانية املتبّقني، مضيفا أّنه يجب القضاء 

على هذه الظاهرة، والتبليغ عن محاوالت الهجرة غير الشرعية من أجل إحباطها يف 
حينها، وتفادي اخلسائر يف األرواح.

جتدر اإلشارة إلى أن مصير 8 حراقة بقاملة، و4 من والية عنابة ما يزال مجهوال 
إلى غاية اللحظة، وهو الوضع الذي أثر سلبا على عائالتهم وأصدقائهم، الذين 

يعيشون على أعصابهم، مطالبني بتدخل السلطات اجلزائرية للتنسيق مع السلطات 
التونسية من أجل إيجاد صيغة ممكنة للبحث عن احلراقة يف سواحل تونس.

خديجة بن دالي 

12 حراقا ما يزال مجهوال مصير 

أمــواُج الَبحـر تلفـُظ جّثَة أمــواُج الَبحـر تلفـُظ جّثَة 
حـّراق َجزائـرّي بتونــس حـّراق َجزائـرّي بتونــس 

ة  سكيكد

إحباُط محاولِة هجرة غير َشرعّية بكركرة 

رّخصت املصالح الصحّية، بوالية الشلف، لسفينة أجنبية بالّرسو يف مناء تنس، بعد 
فحص طاقم السفينة والتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا.
مبديرية  الوقاية  مصلحة  رئيس  عن  اإلثنني،  أمس  اجلزائرية،  األنباء  وكالة  ونقلت 
الصحة نصر الدين بن كرطالية قولَه إن الفرقة املكلفة باملعاينة الصحية للوقاية من فيروس 
تنس  مليناء  احملاذية  باملياه  الراسية  األجنبية  للسفينة  املنقضي،  األحد  رّخصت،  كورونا 
بدخول امليناء، بعد التأكد من عدم إصابة طاقمها الصيني )19 شخصا( بفيروس كورونا.
وكانت هذه السفينة األجنبية قد حلت باملياه اإلقليمية احملاذية مليناء تنس منذ الفاحت 
من مارس، ولم يسمح لها بالّرسوِّ إال بعد فحص طاقمها، الذي حال سوء األحوال اجلوية 
دون الوصول إليه إلى غاية يوم األحد املنقضي.
وكانت السفينة األجنبية قد انطلقت من ميناء »أوغوستا »جنوبي إيطاليا محملة مبواد 
كيمياوية جلبت لصالح إحدى الشركات باجلزائر.
كما أشار املسؤول ذاته إلى اإلجراءات االحترازية التي مت اتخاذها للوقاية من إصابة 
القفازات،  ولبس  الكمامات  بوضع  إلزامهم  غرار  على  كورونا،  بفيروس  امليناء  عمال 
باإلضافة إلى تسخير فرق ملعاينة جميع السفن األجنبية القادمة إلى ميناء تنس.
وليد كويني 

جلأ عدد من نواب رئيس املجلس الشعبي البلدي 
ببلدية متوسة بخنشلة إلى تقدمي استقالتهم اجلماعية، 

عقَب اإلفراج عن قوائم املستفيدين من حصة 180 
سكنا، دون إشراكهم يف إعدادها، مؤكدين تبرئة ذمتهم 

من القائمة التي أعدها رئيس دائرة عني الطويلة.
بّرأ نواب رئيس بلدية »متوسة« بخنشلة، من خالل 
صفحاتهم الشخصية على شبكة التواصل االجتماعي 

فايسبوك، ذمَتهم من القائمة املفرج عنها، وأكدوا أنها 
غير ُمنصفة للمحتاج احلقيقي للسكن يف بلديتهم، 

ليعلنوا استقالتهم اجلماعية من الهيئة التنفيذية للبلدية. 
لإلشارة، فإن االحتجاجات متواصلة لليوم الثالث 

على التوالي ببلدية متوسة تنديدا بالقائمة التي اعتبروها 
مجحفة يف حق احملتاجني احلقيقيني للسكن يف بلديتهم.
 محمد / س

180 سكًنا امُلستفيدين من حصة  بقائمة  تنديدا 

 استقالــٌة َجماعّيــة لُنــّواِب رئيـس 
ــة »متوســة« بخنشلــــة  بلديَّ

!

ق.و



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 
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