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امُلصابون بفيروِس كورونا سيغادرون امُلستشفياِت قريًبا 

بــن بوزيـــد: ال نستطيــُع 
منــــع دخــول األجانـــب  

بعَد أسُبوع من غلِق وحدة دانون 

توقيــُف الّنشـــاط الِتجــاري 
بمصنـع سيليـا بالبليدة تحفظا

 أوقفت، نهار أمس، مصالح مديرية 
التجارة يف البليدة النشاط 

التجاري مبلبنة بني تامو »سيليا« 
إلنتاج احلليب ومشتقاته بشكل 
حتفظي، وجرى تشميع عتاد و 
آالت إنتاجية، بسبب استعمال 
ٍح بها يف  امللبنة مادة غير مصرَّ
قائمة املكونات التي تدخل يف 

صناعة اجلنب. يذكر أن هذا القرار 
هو الثاني من نوعه جتاه مؤسسة 

إنتاجية للحليب ومشتقاته يف 
البليدة، بعد تشميع وحدة دانون 

األسبوع املاضي.
05

بجاية
مـدراُء االبتدائّيـات 
يحتّجـون أمـاَم مقـرِّ 

دائــرة خراطـــة
10

غليزان
ُمنِتجـو الحبــوب 
ُيطالبون بتنظيـِم 

السقـــــّي
06

سكيكدة
وضـُع مديــر أمـالك 
الّدولِة الّسابـق تحت 
الّرقابـِة القضائّيـة

24

13

ُمباريــات البطوَلـــة ُمباريــات البطوَلـــة 
الَوطنّيـــة ستلعــــب الَوطنّيـــة ستلعــــب 
رسمّيــا دوَن جمهــوررسمّيــا دوَن جمهــور

احترازي لهذا اخلميس كإجراء  املدرسية  الُعطلة  مطالٌب بتقدمي 

ق بين النَّقابات ق بين النَّقاباتكورونا ُيفرِّ كورونا ُيفرِّ

09
سكــان قصــر تازولــت يعتِصمــون أمــام َمقــّر البلديـة

أدرار

 نّظم سكان قصر تازولت الّتابع لبلدية زواية كنتة، جنوبي والية أدرار، وقفة احتجاجية أمام البلدية تنديدا بالنقائص التنموية 
ومبا أسموه التهميش واإلقصاء املمنهجني، واللذين طاال أحياءهم، ناهيك عن غياب مشاريع التنمية احمللية. 

للحدِّ من انتشار فيروس كوروناللحدِّ من انتشار فيروس كورونا

وصلت عدوى إقامة املباريات بدون جمهور إلى البطولة اجلزائرية؛ إثَر 
التعليمات التي قدمها رئيس اجلمهورية عبد املجيد تبون خالل ترأسه 

مجلس الوزراء األحد املنصرم، والقاضية بضرورة التفكير يف إقامة 
املباريات الرياضية يف مالعب مغلقة يف حال اقتضت الضرورة ذلك، ملواجهة 

انتشار فيروس كورونا.

حة  كشف وزير الصِّ
وإصالح املستشفيات عبد 

الرحمان بن بوزيد أن 
املصابني بفيروس كورونا 

املستجد سيغادرون قريبا 
املستشفى، بعد أن متاثلوا 
للشفاء واستقرت حالتهم 

الصحية. فيما أوضح 
أنه ال ميكن منع دخول 

األجانب حاليا، معتبرا أن 
الوضع متحكٌم فيه.

وأوليــاء الّتالميــذوأوليــاء الّتالميــذ

03

الُعطلـة لتقديـِم  تدعـو  الّتالميـذ  أوليــاِء  جمعيـاُت 

أخُر خبر

زوابــٌع رملّيـــة تقطــُع 
التيار الكهربائّي بتقـرت

شِهدت مدينُة تّقرت وضواحيها، بدايًة 
من صبيحِة أمٍس، هبوَب زوابَع رملّية 
و رياٍح قوٍة أسفرت عن انقطاع التيار 
الكهربائي بُجلِّ أحياء عاصمة وادي 

ريغ بتقرت.
هذا، وكانت مصالُح األرصاد اجلوية قد 
دعت املواطنني وخاصة املسافرين - يف 

نشرية خاصة - ألخذ احليطة واحلذر، 
ألن الرؤية ستكون ِشبَه منعدمة يف 
الطرقات الوالئية والوطنية خاصة 

تلك املتجهة إلى الوادي، ورقلة، حاسي 
مسعود، جامعة، املغير، بسكرة، مسعد 

باقليم والية اجللفة. 

ألوانـه سابـٌق  الُعطلـة  موعـد  يـُر  َتغيِّ بوديبـة: 
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أخبار السياسة
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املستشفى  قريبا املصابون بفيروس كورونا سيغادروَن 

وزيــر الصحــة: ال نستطيــُع
 منـــَع دخـــــوِل األَجانــــب 

 كشف وزير الصحة وإصالح املستشفيات، عبد الرحمان بن بوزيد، أن املصابني بفيروس 
كورونا املستجد سيغادرون قريبا املستشفى بعد أن متاثلوا للشفاء واستقرت حالتهم 

الصحية. فيما أوضح أنه ال ميكن منع دخول األجانب حاليا، معتبرا أن الوضع متحكم فيه.

املجيد  عبد  اجلمهورية  رئيس  دعا 
واحلماية  الوطني  األمن  مصالح  تبون 
والتجنيد  اليقظة  من  »مزيد  إلى  املدنية 
األخرى  املصالح  مختلف  مع  والتنسيق« 

لفيروس كورونا. التصدي  من أجل 
»شكر  رسالة  يف  تبون،  الرئيس  أعرب 
وتهاني« بعث بها إلى املدير العام لألمن 
املدنية،  للحماية  العام  واملدير  الوطني 
لكافة  اخلالصة  وتهانيه  »شكره  عن 
والى  الوطني  األمن  وأعوان  إطارات 
كذلك  املدنية  احلماية  وأعوان  إطارات 
التصدي  يف  املبذولة  مجهوداتهم  عن 
على  وهذا  ظهوره،  منذ  كورونا  لفيروس 
مستوى ربوع الوطن يف املطارات واملوانئ 

البرية«. واحلدود 
هذه  إن  اجلمهورية  رئيس  وقال 
الساعة  غاية  إلى  »سمحت  املجهودات 
فيها،  والتحكم  الوضعية  هذه  باحتواء 

الالزمة  اإلجراءات  اتخاذ  مع  باملوازاة 
على  حرصا  املسخرة  اإلمكانات  وتوفير 

املواطنني«. أمن وسالمة 
بتشجيعاته  اجلمهورية  رئيس  تقدم  كما 
الوطني  األمن  وأعوان  إطارات  إلى 
إياهم  داعيا  املدنية,  احلماية  ورجال 
والتجنيد  اليقظة  من  »مبزيد  التحلي  إلى 
من  مزيد  وإلى  الوباء  لهذا  للتصدي 
مختلف  مع  واالنسجام  التنسيق 
جتاه  اجلواري  العمل  وكذا  املصالح، 
مبهامهم  األصيل  بااللتزام  املواطنني 
ال  الذي  اإلنساني  البعد  ذات  النظامية 
سلك  يف  وتكوينهم  أخالقهم  عن  يحيد 
جميعا  نتعاون  والتي  الوطني،  األمن 
اجلمهورية  معالم  ضمن  تكريسها  على 

يقظة وحزم«. اجلديدة بكل 
وأج

رضا  بوفاريك  مستشفى  مدير  أكد 
»أخبار  لـ  به  أدلى  تصريح  يف  دغبوش، 
أصل  من  أشخاص   07 أن  الوطن«، 
بفيروس  إصابتهم  يف  يشتبه  كان   13
األمراض  مصلحة  غادروا  الكورونا 
حجر  حيث  بوفاريك  مبستشفى  املعدية 
التحاليل  نتائج  تلقي  بعد  عليهم، 
باجلزائر  باستور  معهد  من  املخبرية 
حالة   14 أن  إلى  مشيرا  العاصمة، 
الساعة  حلد   - مستقرة  حالتها  مؤكدة 
للتحاليل  إخضاعهم  إعادة  انتظار  يف   -

القادم.  األسبوع 
مصادر  كشفت  السياق،  هذا  يف  و 
مديرية  أن  الوطن«  »أخبار  لـ  موثوقة 
تعلميات  أعطت  البليدة  لوالية  الصحة 
ببوفاريك  االستشفائية  املصلحة  إلدارة 
عمال   06 لـ  حتفظي  بإيقاٍف  تقضي 
هروب  خلفية  على  وهذا  العمل،  عن 
مصلحة  من  الكورونا  بفيروس  مصاب 
األمراض املعدية، والذي مت العثور عليه 

مستغامن. بوالية 
عبد الناصر حمودة 

احمللية  واجلماعات  الداخلية  وزير  قال 
العناصر  بعض  إن  بلجود  الكرمي  عبد 
احلراك  إليه  وصل  ما  تهدمي  تريد 
والثالثاء،  اجلمعة  يومي  بخروجهم 
ولهم نوايا واضحة يف تهدمي البالد وخلق 

الداخلية.  وزير  بحسب  املشاكل، 
زيارته  هامش  على  بلجود،  وأوضح 
عن  حديثه  يف  بسكرة،  لوالية  امليدانية 
احلراك الشعبي املستمر، قائال : »مؤخرًا 
حتطيم  ويريدون  يعملون  العناصر  بعض 
يخرجون  حيث  احلراك،  إليه  وصل  ما 
يتكلمون  واليوم  واجلمعة  الثالثاء  يومي 

يف  الوزير  وأضاف  أخرى«،  أيام  عن 
والنوايا  نوايا  لهم  »هؤالء  حديثه: 
بها  والرجوع  البالد  تهدمي  هي  واضحة 
إلى السنوات املاضية وإدخال اجلزائر يف 
مشاكل، لذا أطلب من املواطنني اليقظة 

رئيسهم«. حول  وااللتفاف 
اجلمهورية  رئيس  أن  بلجود  وأضاف 
الفعلي  بالتطبيق  التزم  تبون  املجيد  عبد 
بداية  الشعبي  احلراك  مطالب  لكل 
األمن  وعودة  الدستور  املراجعة  من 

واالستقرار.
وليد ك.

زغماتي  بلقاسم  العدل  وزير  أكد 
وقت  يف  السيما  أحوج،  القضاء  أن 
مجتمعنا،  يعرفه  الذي  املخاض 
واألخالقيات  القيم  مبنظومة  لالستنارة 
ويقنعهم  أحكامه  من  األفراد  ليطمِئَن 

بها.
وأبرز وزير العدل، أمس يف كلمته خالل 
لتكرمي  العليا  احملكمة  نظمتها  احتفالية 
املواطنني  أن  القضاء،  جهاز  متقاعدي 
اليوم بحاجة لالطمئنان ألحكام القضاء 
لنقل  املتقاعدين  داعيا  بها،  واالقتناع 
عاشوا  كونهم  اجلديد،  اجليل  إلى  القيم 
منتسبي  من  يستلزم  عسيرا  مخاضا 
القيم  مبنظومة  االستنارة  القضاء  جهاز 
بأحكام  األفراد  ليطمئن  واألخالقيات 

القضاء - على حد تعبيره.
من  املتقاعدين  أن  زغماتي  وأضاف 
طوال  األمّرين  عانوا  القضاء  جهاز 
بالقيم  متمسكني  وظلوا  خدمتهم، 

الذات واالستقامة. واألخالق ونكران 
ق.و

أحمد  بوكليوة
وإصالح  والسكان  الصحة  وزير  أبرز 
منتدى  خالل  الثالثاء،  أمس  املستشفيات، 
كورونا  بفيروس  املصابني  أن  الشعب  جريدة 
مستشفى  مستوى  على  املوجودين  املستجد 
عليهم  تظهر  ال  ومعسكر  والقطار  بوفاريك 
يف  وهم   )Covid - 19( مرض  أعراض 
التي  بالعائلة  األمر  ويتعلق  جيدة،  حالة 
من  العدوى  التقطت  التي  بالبليدة  تقطن 
فرنسا.  من  قادما  البالد  دخل  الذي  قريبها 
الوضع  بخصوص  املواطنني  الوزير  وطمأن 
حيال  للقلق  داعي  »ال  إنه  قائال  احلالي، 
من  األولى  املرحلة  يف  وأننا  احلالي  الوضع 
انتشار  لعدم  نظرا  املتخذة،  اإلجراءات 
الفيروس بشكل كبير«، مضيفا أنه »ال داعي 
 20 حاليا  لدينا  ألنه  والتهويل  التوتر  خللق 

بحالة جيدة. وأنهم  فيها،  متحكم  إصابة 
 وأكد وزير الصحة أن مستشفى بوفاريك قد مت 
من  متكنه  التي  الوسائل  مبختلف  ومده  تهيئته 
فيما  بالفيروس،  مصابة  حالة  أي  استضافة 
الوطن،  واليات  كافة  يف  الكمامات  توفير  مت 

إجراءات  اتخذ  املالية  وزير  أن  إلى  مشيرا 
وقال  للكمامات،  استراد  أي  ملنع  استعجالية 
واملستوردين  املنتجني  كل  استدعاء  مت  قد  إنه 
مدى  معهم  وناقش  الكمامات،  قطاع  يف 
أجل  من  لديهم  املتاحة  الوطنية  اإلمكانية 
إنتاج العدد الكايف يف حال لزومه، وقال أيضا 
الكمامات  ارتداء  الضروري  من  »ليس  إنه 
واملمرضني،  لألطباء  خصصت  وأنها  حاليا 
لتفادي  به  واملصابني  الفيروس  من  للوقاية 

العدوى.  نقل 
الرحالت  تعليق  بخصوص  بوزيد  بن  وأوضح 
من  تعاني  التي  الدول  مع  والبحرية  اجلوية 
توقيف  مت  إنه  قائال  كورونا،  فيروس  تفشي 
واجلزائر،  ميالن  بني  الرابطة  اجلوية  اخلطوط 
دخول  من  ممنوعون  إيطاليا  شمال  سكان  وأن 
مضيفا  العدوى،  لنقل  جتنبا  الوطني  التراب 
أنه ال ميكن منع املسافرين القادمني من فرنسا 
للمراقبة  إلى اجلزائر، لكنه حتما سيخضعون 
قد  التي  احلرارية،  الكاميرات  خالل  من 
خالل  من  الفيروس  لهذا  احلاملني  تبني 
مت  حني  يف  أجسامهم،  حرارة  ارتفاع  تسجيل 

إقامة  يف  واملتمثلة  الثقافية  التجمعات  إلغاء 
كما  رسمي  بشكل  واملعارض  الصالونات 
االجتماعات  أيضا بعض  اإلجراءات  شملت 
عبد  اجلمهورية  رئيس  من  بقرار  الوزارية 
أي  لتفادي  احترازا  وذلك  تبون،  املجيد 

واحتوائه قدر اإلمكان. للفيروس  عدوى 
مدير  فورار  جمال  أورد  أخرى،  جهة  من 
مت  أنه  املنتدى  خالل  الصحة  بوزارة  الوقاية 
الوطن  مستوى  على  املستشفيات  كافة  جتهيز 
بخصوص  احلاالت  أخطر  الستقبال  حتضيرا 
توخي  ضرورة  على  مشددا  الفيروس،  هذا 
اجلزائرية، خاصة  احلذر على مستوى احلدود 
أن اجلزائر جتهل حقيقة األوضاع املتعلقة بهذا 

التي تقاسمها احلدود.  الدول  الفيروس يف 
الصحة  وزير  كشف  أخرى،  جهة  ومن 
ستعمل  الدولة  أن  عن  املستشفيات  وإصالح 
بينهم  من  صينيني  أخصائيني  استقدام  على 
الفيروس،  لهذا  التصدي  أجل  من  جزائري 
بالطرق  وإعالمهم  األطباء  تكوين  وكذا 
معه.  التعامل  وكيفية  منه،  للوقاية  احلديثة 

عن  جراد  العزيز  عبد  األول  الوزير  أعلن 
سيتم  اإلعداد  طور  يف  استعجالي  مخطط 
إطالقه قريبا من أجل فك العزلة عن املناطق 
احملرومني  للسكان  املساعدة  وتقدمي  النائية 
على  للتنمية  املستعجلة  املشاكل  تسوية  وكذا 

املخطط  أن هذا  املناطق، مضيفا  مستوى هذه 
خريطة  أساس  على  إعداده  مت  االستعجالي 
حتديد  أجل  من  مرة  ألول  احلكومة  أُعدتها 
هذه  مكنت  حيث  اجلزائر،  يف  الظل  مناطق 
التي  الظل  مناطق  عدة  معاينة  من  األخيرة 

 9 يسكنها  منطقة   15.000 عددها  فاق 
اإلجمالي  العدد  خمس  أي  نسمة،  ماليني 

الوطن. لسكان 
و يف هذا السياق، ذكر الوزير األول أن الدولة 
ورثت عن احلكم السابق وضعا »كارثيا« متيزه 
لتسجيل  نظرا  االقتصادية،  الوضعية  هشاشة 
خطيرة  واختالالت  األقاليم  تنمية  يف  فوارق 
اخلدمات  على  املواطنني  حصول  مجال  يف 

القاعدية. العمومية 
االستعجالية،  املخططات  هذه  مع  باملوازاة  و 
اجلاري  البرنامج  بعث  إعادة  احلكومة  تعتزم 
برنامج  السيما  العمومية  للسكنات  إجنازه 
البيع باإليجار، حسب ما صرح به عبد العزيز 
اجلمهورية،  رئيس  لتوجيهات  وفقا  جراد 
العراقيل  ورفعت  درست  احلكومة  مؤكدا أن 
السيما  البرنامج،  هذا  إجناز  تواجه  التي 
توزيع  وتعتزم  وبالتمويل  بالعقار  املتعلقة  تلك 
قبل  ومساعدات  سكنية  وحدة   450.000
سكنية  وحدة   70.000 منها   2020 نهاية 
توزيعها خالل شهر  الصيغ سيتم  من مختلف 

السنة اجلارية. مارس من 

 الوزير األول يعلن: 
 إعداُد مخططاٍت اسِتعجالّية للحدِّ مــن الَفوارق الّتنموّيـة 

كورونا لفيروس  للتصدي 

تّبـــون يدُعــو مصـالَح األمـِن 
والحماية الَمدنّية للتحّلي بالَيقظة 

اشُتِبَه يف إصابتهم بفيروس كورونا 

7 أشخاٍص يغادروَن ُمستشفى بوفاريــك 

الكرمي بلجود: الداخلية عبد  وزير 

بعُض العناصِر تريُد تهديَم ما حّقَقُه الَحراك

 : العدل بلقاسم زغماتي  وزير 

القضاُء يحتاج لَتطمين الُمواطنيَن ألحكامــِه
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وعدت بدراسة كل الوضعيات المطروحة

وزارُة الّتربية تسدي تعليميات 
صارمـــــــة لمديريـاتـــها

 إلى 12 مارس الجاري
أولياء التالميذ ُيطالبوَن بتقديِم الُعطلة والّنقاباِت ترفض

المكلف باإلعالم لدى نقابة »كنابست« .. مسعود بوديبة:
ه الّنظـــُر فـي َتغييـِر مواعيــد العُّطــل سابــٌق ألوانــــِ

وليد  كويني 

على  يوميا  االستقبال  يكون  حني،  يف 
حتديد  مع  والتعليم،  التربية  مؤسسات  مستوى 
الدوام  وقت  من  املسائية  أو  الصباحية  الفترة 

الرسمي.
بيان  يف  الوطنية،  التربية  وزارة  وأّكدت 
الالزمة  اإلجراءات  اتخذت  أنها  أمس،  أصدرته 
حالة  املطروحة  الوضعيات  كل  على  للوقوف 
مع  وتسويتها  ومعاجلتها  دراستها  قصد  بحالة، 
وذلك  لها،  املناسب  الكتابي  الرد  تخصيص 
يف  به  املعمول  والتنظيم  القانونية  النصوص  وفق 
بضمان حسن  الوزارة  أمرت  كما  اآلجال،  أسرع 
مع  والتجاوب  واإلصغاء  والتوجيه  االستقبال 

قضايا املواطنني بهدف جتسيد بوادر التغيير املنشود 
وتسخير اإلدارة خلدمة املواطن.

أحمد خالد: قراُر الوزارة جاَء استجابًة 
لمطلبنا الذي رفعناه إلى الوزير

أولياء  جمعية  رئيس  خالد  أحمد  رّحب 
الوطن«،  »أخبار  مع  اتصال  يف  التالميذ، 
بفتح  القاضية  التربية  لوزارة  األخيرة  بالتعليمة 
أبواب مديريات التربية الستقبال املواطنني يومني 
التربوية  املؤسسات  إلزام  وأيضا  األسبوع،  يف 

باستقبال أولياء التالميذ يوميًا.
وأوضح أحمد خالد أن هذا القرار يعد نقطة 
جمعية  رفعتها  التي  املطالب  بني  ومن  إيجابية 
الذي جمعها مع  لقائها األول  التالميذ يف  أولياء 

وزير التربية محمد واجعوط - حسب قوله، فيما 
»ألن  القطاع  مصلحة  يف  يصب  القرار  أن  كشف 
سيعزز  والتربوية  التعليمية  املؤسسات  أبواب  فتح 
األمر  واألساتذة؛  التالميذ  أولياء  بني  التنسيق 

الذي سيكون له أثر إيجابي وبشكل كبير« . 
ويف السياق ذاته، أوضح املتحدث أن القرار 
سيعالج بعض املشاكل خصوصا من ناحية متابعة 
تطور  مدى  ومعرفة  املتمدرسني  ألبنائهم  األولياء 
التلميذ، ويقرب األولياء من األساتذة، كما أشار 
التالميذ  أولياء  جمعية  تلقي  إلى  خالد  احمد 
املؤسسات  بعض  رفض  بسبب  الشكاوى  بعض 
يف  أمله  مبرزًا  األولياء،  أمام  أبوابها  فتَح  التربوية 
بشكل  التربية  لوزارة  األخيرة  التعليمة  تطبيق 

صارم.

وليد  كويني 

التعليم  ألساتذة  الوطني  املجلس  نّدد 
العالي مبا أسماه »التضييق على العمل النقابي 
الوزارة  أن  كشف  حيث  احلوار«،  أبواب  وغلق 
شيتور  الدين  شمس  الوزير  تنصيب  ومنذ 
ما  حسب  وجههم،  يف  مغلقة  احلوار  وأبواب 
جاء يف بيان للمجلس الوطني ألستاذة التعليم 

العالي.
التعليم  الوطني ألساتذة  املجلس  وأوضح 
العالي، يف بيان له حتوز »أخبار الوطن« نسخة 
ومخالف  منفرد  التصرف  »هذا  أن  منه، 
ورئيس  اجلمهورية  رئيس  وأوامر  لتوصيات 
الوزراء وهذا بالرغم من الطلبات املتعددة التي 
مت إيداعها لفتح أبواب احلوار وإيصال انشغاالت 
األساتذة«، موضحا أن »التضييق على العمل 
العالي وسعي  التعليم  وزارة  النقابي من طرف 
ووحدة  استقرار  لضرب  الوزارة  داخل  أطراف 

النقابة.
موافقة  ميالط  أعلن  ثانية،  جهة  من 
الساحقة  »باألغلبية  الوطني  املجلس  أعضاء 
الدكتور  األول  الوزير  السيد  عرض  قبول  على 
لتلبية  النقابة  واستعداد  جراد  العزيز  عبد 

دعوته يف أقرب اآلجال«، قائال إن »الكناس« 
املسار  إجناح  يف  وأساسيا  فعاال  مساهما  كانت 
ديسمبر   12 وانتخابات  االنتخابي  الدميقراطي 
2019، ال ميكن أن تقف اليوم حجرة عثرة أمام 

مسار بناء وتشييد اجلزائر اجلديدة، بحسبه.
وصفه  ما  بيانه  يف  املجلس  وندد 
املاسة  القطاع  لوزير  املسؤولة  غير  بالتصريحات 
اجلامعيني  األساتذة  كبيرة من  بكرامة شريحة 
الذي يشكلون 90 باملائة من أساتذة اجلامعة، 
رجل  ومسؤولية  وانضباط  بروح  للتحلي  ودعاه 
اعتذاره  بتقدمي  لألساتذة  االعتبار  ورد  الدولة، 
مستقبال  وتفادي  بهم،  الذي حلق  الضرر  عن 
لألسرة  تسيء  التي  الشعبوية  التصريحات 

اجلامعية.
السلطات  بتدخل  املجلس  طالب  كما 
األول  والوزير  اجلمهورية  رئيس  يف  ممثلة  العليا 
العلمي  والبحث  العالي  التعليم  وزارة  إللزام 
االجتماعيني  الشركاء  مع  احلوار  أبواب  بفتح 
االجتماعية  املطالب  حول  استثناء،  بدون 
منذ  العالقة  اجلامعي  لألستاذ  والبيداغوجية 
والسكن  األجور  ملفات  السيما  سنة،   12

والتحويل وضعف التأطير والتعسف اإلداري.

الوطني  للدرك  العليا  املدرسة  أعلنت 
»الشهيد مواز امحمد« بزالدة عن إبرام اتفاقية 
 ،»3 »اجلزائر  جامعة  مع  بالتنسيق  شراكة 
االقتصادية  اجلرائم  مهني يف مكافحة  »ماستر 
الدراسية  السنة  من  ابتداء  واملالية«، 
االتفــاقية،  توقيع  مت  حيث   ،2020/2021
العليا  املدرسة  مستوى  على  الثالثاء،  أمس 

للدرك الوطني بزرالدة.
وأوضح بيان للدرك الوطني أن بعث برنامج 
هذا التكوين أملته حتمية التصدي لهذا النوع 
من اجلرائم اآلخذة يف التفاقم تبعًا خلصوصيات 
املرحلة، من النواحي االجتماعية واالقتصادية 
البرنامج  يتضمن  حيث  والتكنولوجية، 

أمني  طابع  ذات  مقاييس  املتضمن  التكويني 
شهرًا   24 بعد  سيتّوج  والذي  ومهني،  وتقني 
بشهادة تكوين “ماستر مهني يف ميدان مكافحة 
اجلرائم االقتصادية واملالية«، سُيمّكن الضباط 
التحري  تقنيات  مبختلف  اإلملام  من  املتربصني 
واملالية،  االقتصادية  اجلرمية  يف  والتحقيق 
تقنيات  اخلارجية،  التجارة  ميادين  يف  خاصة 
البنوك واملعامالت اجلمركية، الغش اجلبائي، 
إدارة امليزانيات، الصفقات العمومية، تبييض 
اجلرائم  كل  وكذا  املداخيل  حتصيل  األموال، 
يف  عليها  واملنصوص  امليدان  بهذا  الصلة  ذات 

التشريع اجلزائري.
رحمة عمار 

التالميذ  ألولياء  الوطنية  املنظمة  طالبت 
إلى  للمتمدرسني  الربيع  عطلة  موعد  بتقدمي 
من  التخوف  نتيجة  وهذا  مارس،   12 اخلميس 
انتشار فيروس كورونا يف البالد والذي وصل إلى 

عتبة 20 حالة إصابة مؤكدة.
ألولياء  الوطنية  املنظمة  رئيس  وأوضح 
لـ«أخبار  تصريح  يف  زينة،  بن  علي  التالميذ 
الوطنية لتقدمي  التربية  الوطن«، أنهم راسلوا وزارة 
مارس   19 يوم  عوض  اخلميس  هذا  إلى  العطلة 

اخلاصة  الوزارة  رزنامة  يف  سابقًا  مقررا  كان  الذي 
 .2019-2020 الدراسية  للسنة  العطل  ببرنامج 
وعلل بن زينة مطلبهم بأن سبب هذا القرار يعود 
بالدرجة األولى للوقاية من فيروس كورونا قائال: 
»التالميذ بصفة عامة أكملوا االمتحانات وتقدمي 
كورونا  مرض  من  الوقاية  من  نوع  العطلة  موعد 
تتأزم  حتى  أكثر  لالنتظار  احلاجة  دون  املنتشر 

األمور«.
ومن جهة أخرى، كشف بن زينة أن موعد 

هو  الثالث  الدراسي  للفصل  املدرسي  الدخول 
اآلخر قد يعرف تأخرًا »حسب الظروف والوضعية 
املنظمة  أن  إلى  مشيرًا  اجلزائر«،  يف  الصحية 
الوطنية ألولياء لتالميذ ستدرس األمور - وبشكل 
خاص انتشار فيروس كورونا - قبل ثالث أيام من 
الوزارة،  طرف  من  احملدد  املدرسي  الدخول  موعد 
موعد  سيؤخر  احلاجة  استدعت  إذا  إنه  حيث 
من  الثالث  بالفصل  اخلاص  املدرسي  الدخول 

السنة الدراسية 2020-2019.       وليد. ك

نقابة  لدى  باإلعالم  املكلف  وصف 
املطالبة  جهته،  من  بوديبة،  مسعود  »كنابست« 

تأخير  أو  بأسبوع كامل  الربيع  بتقدمي موعد عطلة 
العطلة الحقا تخوفا من فيروس كورونا بـ »السابق 

ألوانه«.
 وأشار بوديبة، يف حديثه لـ«أخبار الوطن«، 
العطلة  تقدمي  ضد  »كنابست«  نقابة  أن  إلى 
املدرسية يف الوقت احلالي، مبا أن اجلزائر لم تبلغ 
مرحلة اخلطر احلقيقي املهدد الذي يستدعي قرارًا 
بهذا احلجم. كما أوضح بوديبة أن قطاع التربية ال 
الفيروس مقارنة باملالعب  يشكل تهديدًا بانتشار 
أبناء  يقصدها  »فاملدارس  الثقافية؛  والتجمعات 
منطقة أو بلدية أو دائرة واحدة عكس التجمعات 
األخرى التي تشهد حضور أعداد كبيرة من خارج 

الوالية والوطن يف بعض األحيان«.
فترة  أن  »نرى  حديثه:  يف  بوديبة  وقال   

تستغل  أن  يجب  العطلة  قبل  املتبقية  األسبوع 
بالشكل الالزم كفترة للتحسيس والتوعية لصالح 
التالميذ«، مشيرًا - يف السياق ذاته – إلى افتقار 
املرض  بهذا  متعلقة  ثقافة  ألي  حاليًا  التالميذ 
الذي ينتشر يف العالم مبا يف ذلك اجلزائر، مضيفا 
:«ذهاب التالميذ إلى العطلة وهم يجهلون أبسط 
خطر  ذاته  حد  هو يف  كورونا  مرض  عن  األشياء 
ألنهم سيعودون للمدارس مرة األخرى«، فيما دعا 
بوديبة وزارة التربية إلى التنسيق مع وزارة الصحة 
برنامج  لوضع  املقبل  األسبوع  استغالل  أجل  من 
وحتسيسية  توعوية  دروس  تقدمي  أجل  من  موحد 
جميع  يف  منه  الوقاية  وكيفية  كورونا  بفيروس 

مدارس الوطن.
وليد .ك

أعلنت وزارة التربية الوطنية، أمس الثالثاء، عن تخصيص يومين في األسبوع الستقبال المواطنين 
وأولياء التالميذ، وكذا الموظفين المنتمين للقطاع، وذلك على مستوى مديريات التربية. 

قال إن الكناس لن تقَف حجر عثرة أمام الجزائر الجديدة
ميـــالط يّتِهـــُم شيتـــــور
ويستثنــي تبــــون وجـــراد

لمكافحة الجرائم االقتصادية والمالية 
اتفاقيـة شراكـة بيـن مدرسـة

 الـدرك وجامعــة الجزائــر 03
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الربح طالبوا برفع هامش 

ُموّزعـــو الَحليــب بالبويــرة يدخلـــون فـي إضــراب

55 من عمر احَلراك الطالبي الـــ  الثالثاء 
الحراكيــــون يتمّسكــون بمطلـــب الّتغييــر الجـــذري

أمام مقر والية جيجل 

الّلجنــة االجتماعيـة لمعطوبـي الجيـش
ـــُم وقفــــــًة احتجاجيـــــــة  تنظِّ

املعتدين مبقاضاة  طالبوا 

عّماُل مستشفى المغير يحتجون تنديدا 
باالعتــــداء علــى طبيبـة وممرضــة 

التقنية  املصالح  إلى جانب موظفني من 

الحكـُم علـى ميـر قسنطينــة األسَبـــق 
بالّسجــــــن سنتيــــن  نافذتيـــــن 

ُتثبت عدميَة اإلرهاب  إّنها  قالت 

الجزائـُر تِديـُن الَهجمــات التـــــــي 
استهدفــت  شمالــي بوركينافاســــــو
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الراهنة.. جراد:  والتحديات  املهمة  نظرا حلجم 

مـن الحكــــمة تخفيـــُف النَّزعــــِة 
المطلبيــــة للخــروج مــن األزَمـــة 

يف  البويرة  بوالية  احلليب  موزعو  دخل   
إضراب عن العمل منذ يومني، مع تنظيم وقفة 
بالبويرة،  التجارة  مديرية  مقر  أمام  احتجاجية 
للمطالبة برفع هامش الربح املمنوح لهم خاصة 

مع ارتفاع تكاليف نشاطهم.
الذين  املوزعني  هؤالء  ممثل  وبحسب   
الرئيس  طلبهم  فإن  أمس،  صباح  جتمعوا 
سنتيم،   0.90 البالغ  الربح  هامش  رفع  وهو 
تزال  ما  أمدها  طال  التي  مطالبهم  أن  مبرزين 
مؤكدين  الوصية،  الوزارة  إجابة من طرف  دون 
تنظيم نشاطهم  إلى جانب األخيرة يف  وقوفهم 

حتقيق  شريطة  لكن  األكياس  حليب  وشعبة 
مطلبهم مبا يتيح لهم البقاء يف النشاط، قائلني 
ظل  يف  منهم  العديد  يهدد  اإلفالس  شبح  إن 
أن  إلى  مشيرين  املداخيل،  وقلة  األعباء  تزايد 
التوزيع يكون بالنسبة لهم يف ظل مسار ميتد بني 
ثم  البويرة  غاية  إلى  بومرداس  يف  بودواو  ملبنة 
البلديات البعيدة عنها، على طول مسافة تفوق 
150 كلم يف اليوم، وهو ما ال يعقل! كما اعتبروا 
توحيد هامش الربح بينهم وبني موزعني آخرين 
أمرا  كلم   30 يتعدى  ال  مسار  ينتشرون ضمن 

غير معقول.

 وطالب املوزعون بضرورة النظر النشغالهم 
نشاطهم  استقرار  يضمن  مبا  الربح  هامش  ورفع 
والعودة إلى توزيع أكياس احلليب، حيث عرف 
إضراب  منذ  البلديات  عديد  يف  ندرة  األخير 
حسب  التجارة-  مديرية  أجبر  مما  املوزعني، 
مبلبنة  االستنجاد  على  إفريك-  أحسن  مديرها 
عمومية وكذا خواص لضمان إيصال كمية 10 
بالوالية، وضمان  لتوزيعها  أالف كيس حليب 
انتظار  احمللي، يف  بالسوق  األساسية  املادة  توفر 

ما سيسفر عنه اجتماع الوزير باملوزعني. 
 سامية عماري

نّظم، صبيحة أمس، عناصر التنسيقية 
اجليش  ومتقاعدي  ملعطوبي  الوطنية 
جيجل،  والية  مقر  أمام  احتجاجية  وقفة 
مطالبني بتحسني أوضاعهم ودراسة ملفاتهم 
الكرمي  العيش  أجل ضمان  من  االجتماعية 

لهم ولعائالتهم.
احمللية  السلطات  احملتجون  طالب  كما   
عبر  البلدية  املصالح  إلزام  بضرورة  للوالية 
الوالية بتخصيص شطر معتبر من السكنات 

االجتماعية لهم.
 للتذكير، فان التنسيقية الوطنية أغلقت 
جيجل  والية  مقر  منافذ  املاضي  األسبوع 
الوالي  رفض  بعد  فيها  العمال  واحتجزت 
النشغاالتهم  االستماع  كلكال  القادر  عبد 
االحتجاجات،  تصعيد  بعد  قراره  يف  ليعود 
حيث  املئات،  ليبلغ  احملتجني  عدد  وارتفاع 
ودونها  ملطالبهم  واستمع  ممثلني عنه  استقبل 

ووعدهم بحلها يف أقرب اآلجال.
ق.م

 احتج، االثنني املنقضي، الطاقم الطبي 
واإلداري وعمال املؤسسة االستشفائية باملغير 
وممرضة  طبيبة  على  االعتداء  إثر  الوادي،  يف 

كانتا تعمالن يف مصلحة االستعجاالت. 
العاملون يف املستشفى الكبير باملغير رفعوا 
االعتداءات  من  بحمايتهم  مطالبة  شعارات 
تتكرر  أصبحت  التي  واملعنوية  اجلسدية 
الطبية،  االستعجاالت  مصلحة  يف  خاصة 
إلى  اإلثنني  ليلة  وقع  ما  آخرها  كان  والتي 

املرضى  ألحد  مرافقون  أقدم  عندما  الثالثاء، 
على االعتداء على الطبيبة واملمرضة املناوبة، 
الشتائم  من  وابال  أسمعوهما  أن  بعد  وذلك 
والسباب، وطالب احملتجون بتدخل السلطات 
من  حمايتهم  قصد  واألمنية  املدنية  احمللية 
املؤسسة  إدارة  دعوا  كما  االعتداءات.  هذه 
االستشفائية العمومية ملقاضاة املعتدين وعدم 

التسامح معهم ليكونوا عبرة لغيرهم.
رشيد شويخ

االبتدائية  اجلنايات  محكمة  أدانت 
لبلدية  األسبق  الرئيس  ميلة  قضاء  مبجلس 
قسنطينة وموظفني من املصالح التقنية بالتهم 
املنسوبة إليهم، وأصدرت أحكاما تتراوح بني 
سنة إلى سنتني سجنا نافذا عن جناية تزوير 

محررات إدارية.
االبتدائية  اجلنايات  محكمة  وحكمت 
بلدية قسنطينة األسبق )س.ر(  على رئيس 
نافذتني مع  5 سنوات سجنا منها سنتني  بـ 
الوظيفة يف  استغالل  تبرئته من جنحة سوء 
بوجنانة  بحي  فيال   32 إجناز  مشروع  قضية 
ارتكاب  تهمة  تثبيت  مع  قسنطينة،  مبدينة 

جناية تزوير محررات إدارية.
كما متت إدانة كل من املوظفني )م.م( 
و)س.ر( من املصالح التقنية باجلماعة احمللية 
ذاتها، وحكمت احملكمة عليهم بـ 5 سنوات 
جناية  عن  نافذة  واحدة  سنة  منها  سجنا 
املشاركة يف تزوير محررات إدارية لكل واحد 

منهما، يف حني متت تبرئة ثالثتهم من جنحة 
سوء استغالل الوظيفة فيما مت إيداعهم رهن 

احلبس بعد النطق باحلكم مباشرة.
فيال   32 مشروع  إجناز  قضية  أن  يذكر   
مت  حيث   ،2014 لسنة  تعود  بوجنانة  بحي 
خلفية  على  القضية  هذه  يف  التحقيق  فتح 
صاحلة  غير  أرضية  على  املشروع  جتسيد 
قبل  من  منجز  خبرة  لتقرير  وفقا  للبناء 
مكتب دراسات أجنبي مختص صنف املوقع 

كمنطقة حمراء.
املتهمان  استفاد  هذا،  مع  وموازاة 
وهما  نفيها،  القضية  يف  املتورطان  املتبقيان 
لقسنطينة  البلدي  الشعبي  باملجلس  النائب 
)ب.م( واملرقي )م.د( من البراءة من تهمتي 
وسوء  إدارية  محررات  تزوير  يف  املشاركة 

استغالل الوظيفة.
محمد رضوان

الهجمات  »بشدة«  اجلزائر  أدانت 
املاضي،  استهدفت،األحد  التي  »املشينة« 
سكان منطقتي »دانغيال« و«بارغا« يف شمال 
عديد  بحياة  أودت  والتي  بوركينافاسو، 

الضحايا املدنيني.
وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الشؤون 
شريف،  علي  بن  العزيز  عبد  اخلارجية، 
بشدة  ندين  »إننا  )و.أ.ج(  ل  تصريح  يف 
التي استهدفت يوم األحد  الهجمات املشينة 
»دانغيال«  منطقتي  سكان   2020 مارس   8
و«بارغا« يف شمال بوركينافاسو، والتي خلفت 
عدة ضحايا وسط املدنيني األبرياء«. وأضاف 
املسؤول يقول »نقدم تعازينا لعائالت الضحايا 

جراء هذه األفعال الشنيعة، ونعرب لهم عن 
تضامننا التام مع حكومة بوركينافاسو وشعبها 
ال  الذي  الفظيع  العمل  هذا  ملواجهة  الشقيق 

يوصف«.
التي  املتكررة  االعتداءات  أن  وأضاف 
يتعرض لها السكان العزل ببوركينافاسو أثبتت 
إليه  الذي وصلت  املسدود  الطريق  مرة أخرى 
هذه اجلماعات اإلرهابية الدموية التي، مهما 
كانت أسبابها, تبحث من خالل هذا العنف 
الشنيع عن الظهور والبروز بالتعرض إلى حياة 

الناس األبرياء وفرض اخلوف والبلبلة.
وأج

أوفياء  الثالثاء،  أمس  املتظاهرون،  كان 
الـ  مسيرة الثالثاء  يف  خرجوا  حيث  ملوعدهم، 
55 من عمر احلراك الطالبي، انطالًقا من ساحة 
املتظاهرين شعارات مناوئة  الشهداء.ورّدد بعض 

للسلطة ورموزها.
يوم  املواطنني،  من  وعدد  وجاب الطلبة 
رافعني  للعاصمة،  الرئيسة  الشوارع  أمس، 
شعارات ُتطالب باإلفراج عن املعتقلني السياسيني 
وموقويف احلراك، بينما رفع بعضهم صور كرمي طابو 

مرّددين شعار »قلنا العصابة تروح«.
املتمثلة  السابقة  مطالبهم  جددوا  و 
القانون  دولة  وبناء  النظام  تغيير  ضرورة  يف 
ورّدد  التعبير.  وحرية  والدميقراطية  والعدالة 
احلراكيون الطلبة شعارات »الشعب ْمحرر هو اللي 
جيل  و«لكل  السلطة«  مصدر  و«الشعب  يْقرر«، 
 .»2019 فيفري   22 وثورة هذا اجليل هي  ثورته 
ورافعوا لصالح إصالح العدالة وحرية الصحافة، 
احلراك إلى حني  مبواصلة  متسكهم  على  مؤكدين 

حتقيق جميع مطالب احلراك املرفوعة منذ سنة.
موفق رباح

دعا الوزير األول، عبد العزيز جراد، إلى جتند كافة األطراف للخروج من »األزمة متعددة األبعاد«، التي 
تشهدها البلد، قائال إنه من احلكمة تخفيف النزعة املطلبية.

على  )و.أ.ج(،  به  خص  حديث  ويف 
هامش تنصيب رضا تير رئيسا جديدا للمجلس 
الوطني االقتصادي واالجتماعي، أوضح جراد 
أنه »أمام حجم املهمة والتحديات الراهنة وكذا 
الراهن  خطورة الوضع االقتصادي واالجتماعي 
للبلد، ُينتظر جتند كل األطراف للخروج من هذه 
األزمة متعددة األبعاد عبر مشاركة أكثر فعالية 
الثقيلة  املهمة  يف  السيما  الشعبية،  للحركة 
يتطلع  التي  املتجددة  الدولة  بناء  يف  املتمثلة 
جلميع  ملك  اجلزائر  ألن  بلدنا  أبناء  كافة  لها 

أبنائها«.
األول  الوزير  اعتبر  اخلصوص،  هذا  يف  و 
أنه »سيكون من األكثر حكمة تخفيف النزعة 
املطلبية واالحتالل املبالغ فيه للطريق العام الذي 
ال يزيد سوى يف تأّزم الوضع احلالي دون تقدمي 
يواجهها  التي  املشاكل  ملختلف  ملموسة  حلول 
»تعهد  تبون  أن  مذكرا  واملواطنات«،  املواطنون 
بقاعدة  جديدة  جمهورية  بناء  مسار  بإرساء 
دستورية تكرس شفافية االنتخابات ودميقراطية 
وطبقة  قوي  مدني  ومجتمع  حقيقية  تشاركية 

سياسية ممثلة وصحافة حرة ومسؤولة«.
وأكد املتحدث أن »احلكمة والتفهم وجتند 
الذي  الوحيد  السبيل  وهو  لألمة  احلية  الِقوى 
من  اخلروج  ضمان  أجل  من  هادئا  حال  يتيح 
يسبق  لم  واجتماعية  واقتصادية  سياسية  أزمة 
املفضوحة  التالعبات  لها مثيل، واستبعاد كل 
التي لن تتمكن من تقسيم أبناء هذا البلد وال 

املساس باللحمة الوطنية للشعب اجلزائري«.

على  للتأكيد  جراد  عاد  ثانية،  جهة  من 
ال  عملية  يف  »بدأ  إنه  قائال  الشعبي،  احلراك 
مع  قطيعة  يف  جديدة  جزائر  لبناء  فيها  رجعة 
احلكومة  أن  مضيفا  املاضي«،  وممارسات  نظام 

التي عينها الرئيس تبون »جعلت عملها امتدادا 
ملطالب هذا احلراك املنقذ بفضل مرافقة وحماية 

اجليش الوطني الشعبي ومصالح األمن«.
وأج



بومرداس
حجز 60 كلغ من الدجاج الفاسد ببرج منايل

حجز  من  بومرداس  شرق  منايل  ببرج  التجارة  ملفتشية  التابعني  الرقابة  أعوان  متكن 
وإتالف كمية من اللحوم البيضاء غير الصاحلة لالستهالك، قدرت بأزيد من 60 كلغ، 
مديرية  عنه  أعلنت  ما  حسب  متت،  احلجز  عملية  دينار.   14000 قاربت  مالية  بقيمة 
التجارة لبومرداس، على مستوى محل للتجزئة مختص يف بيع الدواجن يقع ذات البلدية، 
وبالتالي  الصالحية  أنها منتهية  باحملل  املخّزن  الدجاج  بعد معاينة كمية من  حيث تبني 
غير صاحلة لالستهالك، مما اضطر بأعوان الرقابة إلى السحب النهائي للكمية احملجوزة ثم 
القيام بإتالفها، وذلك حماية لصحة املستهلك.                              سميرة مزاري

البراءة لرئيس دائرة بومرداس السابق 
برأت محكمةمبرداس، رئيس الدائرة السابق »س.س« من التهم املوجهة إليه من قبل 

مصالح البلدية ، واملتعلقة أساسا باستغالل الوظيفة.
بومرداس  بلدية  مصالح  رفعتها  التي  القضائية  الدعوى  إلى  يعود  امللف،  حيثيات 
على  وذلك  الوظيفة«،  »استغالل  تهمة  له  وجهت  حيث  السابق،  الدائرة  رئيس  ضد 
خلفية  منحه محال جتاريا ألحد الشباب من ذوي االحتياجات اخلاصة يف وسط مدينة 
بومرداس.  غير أنه تبني من خالل مجريات احملاكمة براءة املعني من التهم املنسوبة إليه، 

مما أدى بقاضي محكمة بومرداس إلى إصدار حكم بالبراءة لصالح هذا األخير.
سميرة مزاري

المسيلة 
 استرجاع 28 رأسا من الماشية المسروقة

 28 املسيلة من استرجاع  بوالية  الوطني  للدرك  املجموعة اإلقليمية  متكنت وحدات 
رأس من املاشية املسروقة كانت بحوزة شبكة إجرامية مختصة يف سرقة املواشي عبر إقليم 
والية املسيلة والواليات املجاورة لها . وكانت ذات العناصر قد اوقفت العصابة اإلجرامية 
ويتعلق األمر بكل من ) ص . ع ( 34 سنة و ) ص . م ( 25 سنة والقاطنني بوالية 
اجللفة ، اين مت استرجاع 28 رأس من املاشية من بينها 12 خروف وتسليمها إلى مالكها ، 
يف حني مت حجز شاحنة صغيرة  ووضعها باحملشر البلدي وهي ملك لشريكهما الثالث ) ع 
. م ( والتي كانت تستعمل لنقل املاشية ، يف انتظار تقدمي املتورطني أمام وكيل اجلمهورية 

لدى محكمة عني امللح للمحاكمة .                     صفاء كوثر بوعريسة

المسيلة
وضع رئيس بلدية بوسعادة تحت الرقابة القضائية

أمر قاضي التحقيق لدى محكمة املسيلة بوضع رئيس املجلس الشعبي البلدي احلالي 
لبوسعادة وسلفه إضافة إلى موظف مكلف بتسيير احلظيرة البلدية حتت الرقابة القضائية 
تهم من  املتهمني   لهؤالء  الفساد. وحسب مصدر قضائي ، وجهت  لتورطهم يف قضايا 
بينها »سوء استغالل السلطة« و«تبديد أموال عمومية« و«سوء استخدام النفوذ« ، مضيفا 
ذات املصدر  بأنه مت اإلفراج عن 10 أشخاص آخرين مت التحقيق معهم على ذمة نفس 
قضايا الفساد، يف حني تتم متابعة 28 رئيس مجلس شعبي بلدي بوالية املسيلة من طرف 
العدالة يف قضايا تتعلق بالفساد. و يف ذات السياق استمع قاضي التحقيق لدى محكمة 
املسيلة لـ13 شخصا بني شهود ومتهمني يف إطار هذه القضايا املتعلقة بالفساد خالل جلسة 

دامت عدة ساعات.
 رضوان محـمد

قالمة
مصرع كهل في انقالب جرار بمشتة ساليمية 

قاملة، إلجالء    املدنية خلزارةوالية  للحماية  الثانوية  الوحدة  أول أمس  تدخلت مساء 
خلزارة.  بلدية  مبشتة سالميية  سيرتا  نوع  من  جراره  إنقالب  بعد   ، حتفه   لقي شخص 
وحسب بيان مصالح احلماية املدنية فقد تدخلت مصاحلها إلسعاف الضحية  البالغ من 
العمر 65 سنة بعد تعرضه إلصابات خطيرة وقدمت له اإلسعافات األولية يف عني املكان 
ومت إجالؤه بسيارة اإلسعاف إلى املؤسسة العمومية للصحة اجلوارية خلزارة وبعد معاينته 
من طرف الطبيب تبني أنه متويف، وحسب ما صرحت به مصادر أخبار الوطن فإن الضحية 

كان يعتزم الذهاب جللب املياه الصاحلة للشرب على مسافة 5 كلم.
خديجة بن دالي

تبسة
إدماج 25 موظفا في مناصب عمل قارة  

 أشرف والي والية تبسة موالتي عطاهلل   على عملية تسليم قرارات اإلدماج ومقررات 
التعيني لـ » 25 » موظفا لدى اإلدارة احمللّية للوالية بنسبة تكفل مئة باملئة، والذين مت مّت 
تنصيبهم بعد التأشير على محاضرهم من طرف املراقب املالي حيث استفاد » 15 » موّظفا 
منهم من رتبة » متصّرف إداري« ، وعني البقية بني رتب » مساعد مهندس مستوى أّول يف 
اإلعالم اآللي ، تقني سامي يف اإلعالم اآللي ، تقني يف اإلعالم اآللي ، محاسب إداري 
رئيسي و كاتب مديرّية رئيسي » ، فيما مّت تسجيل أزيد من » 300 » حالة قيد االستغالل 
على مستوى مصالح الّرقابة املالّية، وهذا عمال بأحكام املرسـوم الّتنفيـذي رقم » 336 / 
19 » املؤّرخ يف » 08 ديسمبر 2019 » و املتضّمن إدماج املستفيدين من جهازّي املساعدة 

على اإلدماج املهني واإلدماج االجتماعي حلاملي الّشهادات .
جدير ذكره ، أن املثبتني اليوم يف مناصبهم هم من الفئة األولى املشمولة بالعملية من 
الذين يثبتون أقدمية عمل تعادل أو تفوق ثـماني سنوات بحلول تاريخ »01 نوفمبر 2019 

» ، وفق ما جاء يف صلب أحكام النصوص القانونية والتنظيمية املوضوعة للغرض.
فيروز رحال

بـــلقاسم.ج

وهو االمر الذي يهدد حياة وسالمة التالميذ 
،علما ان ممول واحد يقوم بتزويد جميع املدراس 
اسانكره  الذي  االمر  بالدائرة،وهو  االبتدائية 
سالمة  للحفاظ  املدراء  من  وتظامنو  االولياء 
احمللية،  السلطات  من  يطالبون  لذا  ابنائهم، 
التربية  وإدارة  التنفيذي  اجلهاز  رأسها  وعلى 
ملعاينة  التحقيق  جلنة  ببعث  ببجاية،  بوالية 
القضية. يف  حتقيق  وفتح  اخلكيرة  الظتهرة  هذة 
ضمان  إلى  الوصية،  طالبومناملديرية  وباملناسبة 

توفير عمال دائمني ومؤهلني لتغطية النقص املسجل يف تأطير املطاعم املدرسية باليد العاملة املؤهلة، و تنظيم دورات تكوينية 
للعمال املوضوعني حتت التصرف باملطاعم، و إعادة النظر يف كيفية دفع مستحقات املمونني مبا يفسح املجال للمنافسة و يزيد 
من اقبال التجار على متوين املطاعم املدرسية، كما طالبت بتخصيص دعم من ميزانية البلديات يضاف الى املنحة الوزارية 

للرفع من مبلغ الوجبة اليومية.
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الحدث

احتجاجو بسبب تزويد المطاعم المدرسية بمواد غذائية فاسدة

مدراء  المدراس االبتدائية يحتجون 
أمام مقر دائرة خراطة ببجاية

بجاية

األمــن يقبض عـلى ســـارق متلبســا  
الشرطة  فرقة  عناصر  متكنت 
القضائية لألمن احلضري األول التابعة 
ألمن والية بجاية، من توقيف شخص 
لفندق  بالكسر  السرقة  قضية  يف  تورط 
مبدينة بجاية. تفاصيل العملية جاءت 
بعد تلقي مصالح الشرطة ملكاملة هاتفية 
الوطني  لألمن  األخضر  الرقم  على 
حالة  يف  شخص  على  القبض  مفادها 
داخل  من  السرقة  بصدد  وهو  تلبس 
على  بجاية،  مدينة  بوسط  فندق 

الشرطة  عناصر  إنتقلت  السرعة  جناح 
املشتبه  ضبط  مت  أين  املكان  عني  إلى 
أغراض  وبحوزته  الفندق  داخل  فيه 
كان  أكياس  داخل  موضوعة  متنوعة 
بالدخول  قام  بعدما  سرقتها  بصدد 
النوافذ  النزل عن طريق كسر أحد  إلى 
املشتبه  الداخل،  إلى  والولوج  والتسلق 
فيه إستغل قيام صاحب الفندق بغلق 
األشغال  ببعض  القيام  لغرض  النزل 
تصليح  لورشة  إمتالكه  وكذلك 

السيارات بالقرب من النزل وقام بفعل 
السرقة، ويتعلق األمر باملدعو/ ع م، 53 
سنة، املقيم ببجاية، وقد مت إجناز ملف 
قضية  ألجل  فيه  املشتبه  ضد  جزائي 
السرقة بالكسر، ومت تقدميهم أمام وكيل 
اجلمهورية لدى محكمة بجاية املختص 
إقليميا وبعد جلسة املثول الفوري صدر 
ضده حكم بـ 03 سنوات حبس نافذة 
وغرامة مالية قدرها 100.000 دينار.

بـــلقاسم.ج

عنابة

مكــتتبــو عـــدل  2 ينتــفضـــون
بعنابة   )2 )عدل  مكتتبي  نظم 
أمام  إحتجاجية  وقفة  الثالثاء  أمس 
الوكالة اجلهوية لوكالة )عدل ( بسيدي 
عاجلة  بتسوية  للمطالبة  وذلك  عاشور 
املكتتبني  فيها  يتخبط  التي  للمشاكل 
ألصحاب  املوقع  فتح  عدم  بينها  من 
وتسديد  املوقع  الختيار  األول  الشطر 
سنوات   7 بعد  خاصة  الثاني  الشطر 

من االنتظار.
 و قال احملتجون يف تصريح ألخبار 
الكثير  به  يشو  امللف  انه    الوطن 
الوضوح  عدم   بسبب  الغموض  من 
امللف  مع  التعامل  يف  والشفافية 
خاصة عندما طالب املكتتبني بتعليق 

القوائم اإلسمية لألرقام الكرونولوجية 
على  احلاصلني  للمكتتبني  سواء 
سيستفيدون  الذين  أو  التخصيص 
ويسكنون مستقبال على حد تعبيرهم.  
مشروع  ادراج  عدم  عن  متساءلني 
يف  كامال   2000 ومشروع   1026
خاصة  مؤخرا  فتح  الدي  التخصيص 
قالوا  املواقع  بهده  األشغال  نسبة  وأن 
عنها بانها متقدمة جدا وتزيد عن 80 
باملائة نسبة أشغالها وناهيك عن عدم 
للمواقع  التوجيه  يف  الترتيب  اعتماد 
للمكتتبني  التخصيص  منح  عند 
نسبة  الذي   2200 مشروع  وإدراج 
بالرغم  باملائة   49 عن  تزيد  ال  إجنازه 

من أن نسبة أشغال 2000 تفوت 92 
باملائة. كما تساءل املكتتبني احملتجني 
جمعة  منطقة  سكنات  مصير  عن 
حسني بالبوني من مشروع 500 سكن 
التي ستنتهي األشغال بها يف القريب 
العاجل وملن ستوزع فضال عن مشاكل 
التهيئة اخلارجية اخلاصة بجميع املواقع 
عن  وزيادة  كبير  بطئ  تعاني  والتي 
تعيق  التي  الفوضوية  األبنية  مشكل 
سيرورة األشغال مبوقع الڨنطرة والبالغ 
عددها 30 بيت عشوائي وكذلك عن 
والبالغ  املتبقية  املشاريع  انطالق  موعد 

عددها 2400 مسكن .
ف سليم

لألمن  القضائية  الضبطية  متكنت    
والية  بأمن  عشر  السادس  احلضري 
أشخاص   03 توقيف  من  قسنطينة 
25 سنة يف  21 و  تتراوح أعمارهم بني 
بحيازة  تتعلقني   ، متفرقتني  قضيتني 
قارورة غاز مسيل للدموع و سالح ابيض 
وترويج  حيازة  كذا  و  شرعي  مبرر  دون 

أدوية صيدالنية دون رخصة.
 القضية األولى وقعت بجامعة قسنطينة 

شخص  بقيام  تفيد  معلومات  ورود  إثر 
بترويج مهلوسات داخل احلرم اجلامعي، 
بالتنسيق  املعني  القبض على  مت  حيث 
بحوزته  العثور  ومت   ، االمن  أعوان  مع 
على 35 كبسولة من دواءبريغابلني 150 
اجلامعي  بالوسط  للترويج  مهيأة  ملغ 
بـ8830  باإلضافة إلى مبلغ مالي يقدر 
الثانية  القضية  وقعت  حني  يف  دج، 
احمليط  االجتنابي  الطريق  مستوى  على 

باجلامعة املركزية حيث مت توقيف مركبة 
من نوع قولف ، على متنها شخصني، 
غاز  وقارورة  ابيض  سالح  بحوزتهما 
السائق،  كرسي  حتت  للدموع  مسيل 
اجناز  و  املصلحة  مقر  حتويلهمإلى  ليتم 
ملفإجراءات جزائية منفصلني يف حقهم 
عن  احمللية  النيابة  امام  تقدميهم  ومت 

القضايا السالفة الذكر.
خديجة بن دالي

أقدم،  أمس،31 مديرا بالمدراس اإلبتدائية التابعة لدائرة خراطة بوالية بجاية،على االجتجاج امام مقر دائرة 
خراطة،بسبب توزيع مواد غذائية فاسدة ومنتهية الصالحية على المدراس بالمنطقة.

قسنطينة
القبض على 3 شبان يروجون المخدرات داخل الحرم الجامعي
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غلق مقر البلدية لليوم الثالث على التوالي 

السكن والمياه يخرجان سكان  العلمة 
بعنابة إلى لشارع

ف سليم

الئحة  حسب  احملتجني  ويطالب 
الوالئية  للسلطات  املرفوعة  املطالب 
حصة  توفير  بضرورة  عنابة  لوالية 
للبلدية  الريفي  السكن  من  معتبرة 
وكذلك  ريفية  كبلدية  تصنف  التي 
من برنامج السكن االجتماعي لكون 
أخر حصة حتصلت عليها العلمة تعود 
أزمة  زاد من  ما  وهو   2010 إلى سنة 
منددين  تعبيرهم  حد  على  السكن 
بالتخير الكبير املسجل يف توزيع حصة 
برنامج  إطار  يف  سكنية  وحدة   131
السكن الريفي وبالنسبة للنقل عرجوا 
عاصمة  باجتاه  املسافرين  معاناة  على 
الوالية عنابة بسبب نقص احلافالت 
املخصصة خلط اخلط) العلمة/عنابة ( 

باخلط  تعمل  واحدة  حافلة  أن  للعلم 
بضرورة  السكان  مطالبة  عن  ناهيك 
احلجار   / العلمة  )برحال  خط  فتح 
البلدية  عن  العزلة  لفك   ) برحال   /
يشتكي  العمرانية  للتهيئة  وبالنسبة 
الطرقات  تهيئة  عدم  من  املواطنني 
من  للعديد  الداخلية  واملسالك 
األحياء كالريفية منها كحي 35سكن 
محمد  بالوهاب  املجاهد  وحي  ريفي 
رحمه اهلل و91 سكن ريفي كما طالبوا 
للخضر  جهوي  سوق  اجناز  بضرورة 
لقطاع  تشجيعا  باملنطقة  والفواكه 
الفالحة باجلهة ولتوفير مناصب شغل 
العمل على حل مشكلة ملوحة مياه 
الشرب ما بات بالسكان إلى شراء املاء 
للشرب  سواء  الصهاريج  من  الشروب 
سد  اجناز  على  والعمل  للطهي  أو 

الذي  املخالفة  سد  وخاصة  باملنطقة 
الفالحية  التنمية  يف  كثيرا  سيساهم 
باملنطقة وتهيئة املسالك الريفية وإعادة 
يزال  ال  الذي  البلدي  امللعب  فتح 
لقطاع  وبالنسبة  إنشائه  مند  مغلقا 
اجناز  إلى  حاجة  يف  البلدية  التربية 
غرار  التربوية على  املرافق  العديد من 
احلصحاصية  بحي  جديدة  متوسطة 
متوسطة  يف  الكبير  لالكتظاظ  نظرا 
مراح عبد اهلل وكذلك إلى اجناز ثانوية 
قايدي  بحي  ابتدائية  مدرسة  والى 
للقضاء على االكتظاظ مبدرسة عياري 
عمار بالعلمة وحاجة البلدية إلى اجناز 
النصارى  بئر  بحي  مدرسي  مجمع 
املدرسة  وبني  بينه  املسافة  لبعد  نظرا 
بسيدي  مبروك  تليلي  االبتدائية 

حامد.

أخبار جيجل
سكان زيامة منصورية يحتجون 

احتج سكان بلدية زيامة منصورية غرب والية جيجل بقطع الطريق 
الوطني يف شطره الرابط بني واليتي جيجل وبجاية وهذا بسبب االنقطاع 

املستمر للتيار الكهربائي  بالبلدية.
األيام  طيلة  منصورية  زيامة  مواطنو  منها  يعاني  التي  املشكلة  هذه   
والتي تتفاقم مع سوء األحوال اجلوية ومع كل قطرة مطر االمر الذي يعرقل 
حياة املواطنني ويجمد نشاطهم اليومي خاصة بالنسبة للتجار الذين اكدوا 
ألخبار الوطن انه هاته االنقطاعات تؤدي بنا الى تكبل عدة خسائر وفساد 
السلع هذا وكان رئيس املجلس الشعبي لبلدية زيامة منصورية السيد فؤاد 
الكهرباء  لتوزيع  الوطنية  الشركة  ان مصالح  أسابيع  مند  اعلن  قد  عميرة 
والغاز سونلغاز قد غيرت ربط البلدية بالكهرباء الى محطة درقينة ببجاية 
ايراقن وهذا من اجل تفادي االنقطاعات  بعدما كانت حتول من محطة 

املتكررة غير ان هذا االجراء لم يغير شيئا باحلال.
 

مقاول يتسبب في كارثة إيكولوجية بتاسيفت 
تسبب مقاول متكفل مبشروع اجناز جسر مبنطقة تاسيفت بلدية الطاهير 
بكارثة بيئية وايكولوجية خطيرة وهذا بعد إجنازه ملمر عبور مؤقت للسكان 
فوق وادي املنطقة ماجعل االوساخوالنفايات  تتراكم عند جوانبه ماادى 
الى انسداد منافد الوادي االمر الذي جعل مياهه تتعفن  وانتشار روائح 
فيضان  بعد  حقيقي  الى خطر  السكان  تعرض  فيما  هذا  باملكان  كريهة 
الواد بعد االمطار الغزيرة التي شهدتها والية جيجل ليلة االمس ماجعل 

السكان املجاورون للواد يباتون خارج بيوتهم خوفا على حياتهم. 
سهام عاشور

يعاني، سكان منطقة »الطبانة« أو ما 
مدينة  أعالي  يف   »3 رقم  »باملفرزة  تعرف 
أدنى  غياب  من  سكيكدة،  غربي  القل 
التام  الغياب  مقابل  احلياة  ضروريات 

ملشاريع التنمية احمللية  .
احلضاري  التحسني  و  التنمية  غياب 
من  العديد  يف  بالسكان  دفع  املفرزة  يف 
بلدية  مقر  أمام  اإلحتجاج  إلى  املرات 
بضرورة  احمللية  السلطات  مطالبني  القل، 
التدخل العاجل قصد توفير أدنى شروط 
تزال  ال  التي  املنطقة  يف  احمللية  التنمية 
غياب  ظل  يف  إهتماماتها  خاصة  خارج 
شروطها  و  احلياة  مقومات  من  العديد 
أبرزها غياب شبكتي املياه الصاحلة لشرب 
و الصرف الصحي و كدا اإلنارة العمومية 

 120 من  أزيد  يوجد  حيث  املنزلية،  و 
الغاز  كذا  و  الكهرباء  شبكة  بدون  بناية 
الطرقات  لشبكة  كلي  غياب  و  الطبيعي 
يف املنطقة و حتى املاء الشروب، و هو ما 
دفع بالسكان إلى اإلستنجاد يف أكثر من 
مرة بصهاريج املاء و كدا إقامة األحواض 
بالرغم  الصلبة  و  السائلة  نفاياتهم  لصب 
الصحة  تهدد  التي  العديدة  املخاطر  من 
العمومية. رئيس بلدية القل، يف إتصال 
مصاحله  بأن  أكد  الوطن«،  »أخبار  مع 
تبدل قصار اجلهد من أجل جعل املنطقة 
التحسني  مشاريع  خالل  من  منوذجية 
احلضاري التي انطلقت قبل أسابيع و منها 
تعبيد الطرقات و املسالك و هذا بالتنسيق 
العزلة عن  العقارية قصد فك  الوكالة  مع 

سكان املفارز اجلديد يف املنطقة و قال بان 
مصاحله سجلت العديد من األشغال هي 

اآلن أما قيد اإلجناز أو مبرمجة.
جمال بوالديس

غربي  الشرايع  بلدية  سكان   دعا 
احمللية  السلطات  سكيكدة،   والية 
ثانوية  الجناز  مشروع  برمجة  ضرورة  إلى 
باملنطقة ، من شأنها إنهاء معاناة التالميذ 
الذين يضطرون  املشي ازيد من7 كم سيرا 

على االقدام لاللتحاق مبقاعد الدراسة .
»أخبار  لـ  تصريح  يف  السكان  قال  و 
تلميذ    1200 من   أزيد  إن  الوطن«  
أغبال  عني  قرية  و  القل  بني  موزعني 
يتنقلون الى املدرسة البعيد  و يف ظروف 
قلة  أمام  صعبة  أنها   عنها  يقال  ما  أقل 
اإلقامة  كذا  و  املدرسي  النقل  وسائل 

الداخلية لطلبة الدين جتبر عائالتهم على 
الدراسية مبكرا و خاصة  وقف مسيرتهم 
الفتيات من بنات القرى املجاورة، حيث 
املسؤولني  وعود  من  ملوا  بأنهم  أكدوا 

التربية  وزير  و  الوالي  يطالبون  و  احملليني 
التي  معانتهم  إلنهاء  العاجل  التدخل 

أستمرت لعقود.
و يف سياق متصل أكد ممثلي املجتمع 
بأن  الوطن«،  »ألخبار  تصريح  يف  املدني 
على  كبيرا  تخلفا  تشهد  التنمية  عملية 
البلدية  طالوا  حيث  البلدية،  مستوى 
بضرورة القضاء على أزمة شبكة الطرقات 
إلى  لهم،  الرئيسي  الكابوس  هي  التي 
جانب فتح مصلحة اإلستعجاالت الطبية 

باملستشفى النهاري مبركز البلدية.
جمال بوالديس

سكيكدة 
التهيئة الحضرية مطلب سكان »الطبانة«

أغلق لليوم الثالث على 
التوالي مقر بلدية 

العلمة بعنابة من قبل 
المحتجين للمطالبة 

بالسكن وتحقيق 
التنمية المحلية، 

وإقالة أعضاء المجلس 
الشعبي البلدي.

 مواطنو بلدية الشرايع يطالبون بإنجاز ثانوية  

برج بوعريريج 
ابتدائية عميروش محـمد وضعا كارثيا

يعاني تالميذ املدرسة االبتدائية عميروش محـمد امزيان الواقعة وسط مدينة 
برج بوعريريج من التهميش واضح املعالم ، وذلك نظرا للحالة الكارثية املرعبة 
باتت تشكل خطرا حقيقيا يحلق يف  والتي  التربوية ،  املؤسسة  إليها  آلت  التي 
االفق . ويناشد أولياء التالميذ رفقة ابناءهم السلطات املعنية من أجل التدخل 
العاجل وتسوية وضعية املدرسة نظرا للمخاطر احملدقة بتالميذ املدرسية التربوية 
، بداية من البوابة الرئيسية اآليلة للسقوط يف أي حلظة والتي تشكل هشاشتها 
خطرا على السالمة العامة للمتمدرسني وعمال املؤسسة ، ناهيك عن دورة املياه 
التي تفتقر إلى أدنى شروط النظافة ، والتي هي األخرى تعتبر مكانا خطيرا جدا 
يهدد الصحة العامة خاصة يف ظل انتشار فيروس كورونا الذي يتطلب النظافة من 
كافة النواحي . هذا ويناشد أولياء التالميذ ايضا استكمال األشغال التي كانت 
قد انطلقت مسبقا قبل أن يتم إيقافها منذ أزيد من أربعة شهور ألسباب تبقى 
مجهولة إلى الساعة ، مطالبني باألخذ يف عني االعتبار أنها مكان مهم جدا للنشأ 

مستقبال ، ومن غير الالئق أن تكون بهذا اخلطر وهذه احلالة .
صفاء كوثر بوعريسة

سكيكدة
وضع مدير أمالك الدولة السابق تحت 

الرقابة  القضائية 
أمرت غرفة اإلتهام لدى مجلس قضاء سكيكدة بوضع مدير أمالك الدولة 
تهم  القضائية يف  الرقابة  اعمال  شهير  يف سكيكدة حتت  رفقة رجل  السابق  
تتعلق باستغالل النفوذ و التالعب بقيمة العقار   قرار غرفة االتهام جاء عقب 
العقاري  رئيس احلفظ  و  ر  اإلفراج عن رجل األعمال ف.  النيابة يف  استئناف 
قاضي  السيد  أمام  تقدميهما  أثناء  اجلاري  الشهر  مطلع  عليهما  اإلفراج  مت  اللذان 
الرقابة  حتت  الدولة  ألمالك  الوالئي  مدير  بوضع  أمر  قد  كان  الذي  التحقيق 
القضائية بخصوص ملف إستفادة رجل األعمال و املستثمر »ر .ف« من عقارات 
بطرق مشبوهة يف منطقة بولقرود يف سكيكدة، حيث يتم متابعتهم بتهمة تتعلق 

بإستغالل النفوذ واستغالل سلطة أعوان الدولة والتالعب بقيمة العقار .
جمال بوالديس

البحر يلفظ جثة فتاة بشاطى المرسى 
الثانوية يف بن عزوز  تدخل، ليلة أول أمس، أعوان احلماية املدنية للوحدة 
قد  البحر  أمواج  كانت  الهوية  مجهولة  فتاة  إنتشال جثة  أجل  من   ، بسكيكدة 
تزال مجهولة، حيث مت اإلبالغ عنها من قبل بعض هواة  لفظتها يف ظروف ال 
الصيد،  ليتم إخطار مصالح الدرك الوطني التي إتخدت جميع التدابير القانونية 
و مت حتويل اجلثة على مصلحة حفظ اجلثث مبستشفى عزابة، حيث يرجح بأنها 

»حلراقة«.
جمال بوالديس
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فارق احلياة، مساء اإلثنني املنقضي، عبد احلميد 
جناح أّول طيار ينحدر من اجلنوب، وذلك مبسكنه 

الكائن ببلدية كوينني بوالية الوادي عن عمر 
ناهز 102 سنة. 

الراحل من مواليد 1918 بالوادي،  تلقى تعليما 
أوليا يف املدارس الفرنسية،  ليلتحق بالعمل 

كممرض يف مستشفى الوادي. ويف سنة 1952،  
حتصل على شهادة قيادة الطائرة بعد أن اجتاز كل 

االختبارات بنجاح، ليكون – بهذا اإلجناز - أول 
من يقود طائرة من سكان اجلنوب. كما كان الفقيد 
واحدا من مؤسسي عميد نوادي كرة القدم يف وادي 

سوف،  وهو أوملبي الوادي وذلك يف سنة 1947.  
هذا، وكان للراحل إسهامات فكرية من خالل 

تأليفه عددا من الكتب، على غرار »سالطني آل 
جالب يف وادي ريغ ». شيعت جنازة الفقيد عبد 

احلميد جناح بعد عصر يوم أمس يف مقبرة 
كوينني بالوادي.

على ما يبدو، فإن فيروس كورونا 
طال اجلائزة العاملية للرواية 

العربية »البوكر«، حيث مت إلغاء 
حفل اإلعالن عن الرواية الفائزة 
بالدورة احلالية. يذكر أن احلفل 
امللغى كان من املقرر تنظيمه يوم 

14 أفريل يف أبوظبي. ويدخل هذا 
القرار االحترازي يف إطار الظروف 

الدولية واإلجراءات الوقائية 
الساعية على احلفاظ على 

الصحة العامة. يف حني، أعلنت 
اجلهات الوصية أن مستجدات 

الدورة ستعلن على موقع اجلائزة 
يف وقت الحق، بالتنسيق مع دائرة 

الثقافة والسياحة ألبوظبي.

تناثرت شظايا فيروس كورونا يف األسواق، وأحرَقت مئات 
املليارات من الثروة الورقية ألصحاب املاليير يف العالم خالل 

الشهر املاضي.
Jeffrey Preston Be� 7 جيفري بريسنت بيزوس  فقد
zos(( مؤسس ورئيس، واملدير التنفيذي ورئيس مجلس إدارة 
شركة أمازون دوت كوم  مليارات الدوالر من الثروة الورقية بني 
عشية وضحاها،  وأكثر من 18 مليار دوالر خالل الشهر املاضي.
 شهد أغنى شخص يف العالم انخفاض ثروته إلى 110 مليارات 

دوالر بني عشية وضحاها،  منخفًضا من 117 مليار دوالر،  حيث 
تراجعت أسهم أمازون بنسبة 7 ٪ عند إقفال يوم اإلثنني 

املنقضي من إغالق يوم اجلمعة.
Bernard Ar� (ورمبا يكون امللياردير »برنارد أرنو« 

nault( اخلاسر األكبر من فيروس كورونا،  إذ دحرجه 
الفيروس إلى ثالث أغنى رجل خلف بيل غيتس.

أمرت نيابة محكمة سيدي أمحمد بالعاصمة، أمس الثالثاء، 
بوضع الصحفي خالد درارني حتت الرقابة القضائية، بتهمة 

التحريض على التجمهر واملساس بالوحدة الوطنية، بحسب ما 
أعلن عنه احملامي عبد الغني بادي.

 ومن جهة أخرى، أمر قاضي التحقيق مبحكمة سيدي امحمد 
بإيداع الناشط السياسي سمير بلعربي احلبس املؤقت، مجددا.

املعني وجهت له - على غرار الناشط سليمان حميطوش - تهمتا 
التحريض على التجمهر غير السلمي واملساس بالوحدة الوطنية.

بعد قرار منع التجمعات 
الثقافية والرياضية بسبب 

انتشار فيروس كورونا، 
وإعالن البطوالت الوطنية 

بدون جمهور، نتساءل ما 
هو مصير املهرجان الوطني 

للمسرح احملترف، الذي 
يشارف على االفتتاح يوم 
19 مارس اجلاري، لتدخل 
كل من الرياضة والثقافة 

احلجر الصحي يف اجلزائر.

كورونـا يعصـف بـ »البوكــر« 

فــــــــــــلة.  . 
تتأرجــــــــح؟ 

الرياضــة والثقافــة تحـت الحجـر 

النشطـــاء  بيــــن 
الرقابـــة والحبــس

آن لطيــِرالجنــوب أن يحــّط! 

الوبــــاء  يحاصــر 
أثريـــاء  العالـــم 

عادت الفنانة فلة عبابسة 
لتصنع اجلدل، حيث أشعلت،  
يف اليومني األخيرين، مواقع 

التواصل االجتماعي، إثر 
نشرها تسجيل فيديو تناولت 
فيه موضوع احلراك الشعبي 

الذي أبانت عن موقفها املناوئ 
له. إال أن فلة سارعت إلى 

حذف الفيديو املناوئ للحراك 
وعمدت إلى بث تسجيل فديو 

آخر قدمت فيه اعتذارها 
للجمهور، معتبرة أن موقفها 
األول كان زلة بدرت منها يف 
خضم الظروف الصعبة التي 

تعيشها، 



الوادي 
حملة تحسيسية للوقاية من حوادث المرور

 ، الوادي  والية  يف  بتغزوت  اخليرية  اإلحسان  جمعية  أقامت، 
املدنية  للحماية  الثانوية  والوحدة  بتغزوت  الشرطة  مبشاركة مصالح  و 
رقم  الوطني  الطريق  مستوى  على  املرورية  للسالمة  حملة  بقمار، 
48، العابر لتراب البلدية إذ مت توزيع مطويات على مستعملي الطريق  

تضمن عددا من اإلرشادات املرورية .
و أضح عبد الرحيم عون اهلل أحد القائمني على احلملة التحسيسية، 
وعضو يف جمعية اإلحسان اخليرية ،أن الشعار الذي مت اختياره من 
قبل اجلمعة كان نحو ثقافة مرورية واعية”، و الهدف منه توعية   كل 
من له عالقة بالطريق من سواق وركاب وكذا الراجلني وحسب ذات 
املتحدث فإنه املطوية تضمنت  اجلوانب املتعلقة باحترام وتطبيق قواعد 
السالمة املرورية، كما مت تنبيه  املواطنني لتزايد احلوادث املرور املترتبة 
عن السرعة املفرطة وعدم احترام اإلشارات  املرورية وقانون املرور ،وهو 
ذلك  مخاطر  ،و  الطرقات  ارهاب  ضحايا  أعداد  تزايد  إلى   أدى  ما 
على الصحة العمومية بني أفراد املجتمع، ودعت اجلمعية يف حملتها 
التحسيسة إلى ضرورة التوقي من احلوادث املرورية ، وذلك من خالل  
التحسيس من مخاطر السرعة املفرطة والتجاوز اخلطير على إعتبار أن 
ذلك هو العامل األول املسبب للحوادث املرورية ، كما مت التنبيه إلى 
التقليل  املركبات  وهو ما من شأنه  ضرورة إحتراممسافة األمان، بني 
من احلوادث ،كما حث املتطوعون يف جمعية اإلحسان السواق إلى  
عدم القيام باملناورات والتجاوزات اخلطيرة وعدم السير على اليسار، 
عدم استعمال الهاتف احملمول أثناء السياقة، و ضرورة  استعمال حزام 
األمن يف املقاعد األمامية، عدم نقل األطفال يف املقاعد األمامية دون 
سن العاشرة، من جهتم مت التأكيد على املارة إلى ضرورة استعمالهم  
على  السير  ،وكذا  الطرقات  يف  الراجلني  لسير  املخصصة  للممرات 
األرصفة أو حواف الطرقات املهيأة لهذا الغرض.، وهذا تفاديا لوقوع 

احلوادث املرورية.
رشيد شويخ

سكان قرية العرفجي يطالبون بشق  
طريق واستحداث مكتب بريدي

شمال  الواقعة  و  بالرقيبة  التابعة  العرفجي  قرية  سكان  يطالب 
عاصمة والية الوادي بإنشاء طريق مباشر بينها وبني الطريق الوطني 

رقم 48 ،وفتح مكتب بريدي الذي طال انتظاره.
إجناز  تأخر  من  الشديدين  وامتعاضهم  تذمرهم  السكان  أبدى 
بني  الرابط   48 رقم  الوطني  بالطريق  مباشرة  يربطهم  الذي  الطريق 
تعاني  التي  للقرية،  األولويات   من  يعتبرونه  كما  وبسكرة،  الوادي 
العزلة حيث أن بإجنازه تصبح قريتهم ذات حيوية ونشاط ومنطقة عبور 
، مع العلم أنه يوجد طريق يربط بني القرية وعاصمة البلدية لكنه بات 
ال يلبي حاجيات القرية التي تعد فالحية بإمتياز، كما صرح بعض 
طويلة،  مدة  منذ  البلدية  مصالح  لدى  مسجل  الطريق  بأن  املواطنني 

لكن الغريب يف األمر أنه لم يتم إجنازه وذلك ألسباب مجهولة.
كما أعرب السكان أيضا عن استيائهم الكبير من انعدام مكتب 
بريدي على مستوى القرية ، متسائلني عن سبب بقاء مبنى املكتب 
البريدي، هيكال دون أن يتم افتتاحه، واإلستفادة منه لصالح سكان 
العرفجي ، حيث مت بناء هذا الفرع منذ ما يقارب اخلمس سنوات، 
لكن لم يتم بدئ العمل فيه ألن بفتحه يتخلصون من عناء ومشقة 
البلدية من أجل سحب أموالهم وإيداعها وإجراء  الذهاب إلى مركز 

مختلف العمليات البريدية .
رشيد شويخ 
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إنشاء خلية لجمع اقتراحات المواطنين واحتياجاتهم

 الشــــروع في معــاينـة  
منـــاطق الظـــل بإليـــزي 

براهيم مالك

على  خلية  تكليف  مت  و  هذا 
جلمع  الوالية  ديوان  مستوى 
عملية  بشان  املواطنني  اقتراحات 
الظل  مناطق  احتياجات  إحصاء 
احمللية  السلطات  سارعت  التنموية 
مصطفى  الوالية  والي  رأسها  على 
التنفيذين  املدراء  ومختلف  مير  اغا 
من  املناطق  تلك  على  الوقوف  يف 

عني املكان .
ملناطق  التقنية  للبطاقة  وحتضيرا 
ضاحية  على  الوقفة  كانت  الظل 
للدولة  املتاخمة  احلدودية  تارات 
من  كلم   300 بعد  وعلى  الليبية 
املسئولني  وقف  اين  اليزي  بلدية 
التي  احلقيقية  املعاناة  على  احمللني 
مختلف  يف  الساكنة  فيها  يتخبط 

والتعليم  التربية  سواء  املجاالت 
والتدهور  التحتية  والبني  والصحة 
منذ  الساكنة   ارقي  الذي  املعيشي 
التفاته  دون  بالقصيرة  ليست  فترت 
ويف   . حينها  القرار  أصحاب  من 
الوصية  اجلهات  وعود  جتسيد  انتظار 
لسكان منطقة تارات الذين استبشروا 
خيرا يف تلك الزيارة . وفيما سجلت 
على  احمللني  املنتخبني  زيارة  ايضا 
اميهرو  ملنطقة  اليزي  بلدية  مستوى 
جنوبا  كلم   400 بعد  على  النائية 
املسالك  صعوبة  من  تعاني  التي 

بسبب  العطش  وازمة  اليها  املؤدية 
اهتراء وضعية االبار بها باالضافة الى 
عدم توفرها على اخلزان املائي ونقص 
العيادة  مستوى  على  والعتاد  االدوية 
لضمان  احلياة  ضروريات  من  وغيرها 
السياق  ذات  ويف  الكرمي.  العيش 
املناطق  أفقر  من  واحدة  اختيرت 
من  تضررا  وأكثرها  جانت  مبقاطعة 
سوء املعيشة وهي منطقة تيني النائية 
على بعد 30 كلم لتكون النقطة التي 
وقف عندها الوالي املنتدب للمقاطعة 
شاللي بوعالم والتي تعاني من عدة 
سكن  ظروف  من  جعلت  مشاكل 

عليها خصوصا  يحسدون  ال  قاطنيها 
باملياه  التزود  ملصدر  تفتقر  القرية  وان 
الطاقة  مصدر  غياب  مع  الشروب 
الساكنة  كون  عن  نهيك  الكهربائية 
ال زالوا يقطنون يف اخليام رغم موقعها 
الوطني  لطريق  احملادي  االستراتيجي 
التمدرس  03 نهيك عن ظروف  رقم 
األمل  بصيص  ليبقى   . والصحة 
املعيشية  الظروف  حتسني  يف  لساكنة 
خالل  من  املسئولني  بها  وعد  التي 
اثقلت  التي  املعاناة  على  وقوفهم 
الى  قائمة  طويل  امد  منذ  كاهلهم 

غاية جتسيدها على ارض الواقع .

باشرت السلطات المحلية على مستوى والية اليزي ومقاطعة جانت معاينة المناطق المحرومة من المخططات التنموية 
والتي تعاني  جملة من المشاكل، لغرض تصنيفها ضمن مناطق الظل والتكفل بها وهذا تطبيقا لتعليمات التي تمخضت 

عن اللقاء األخير الذي جمع الحكومة بالوالة.

باحتجاجات  أدرار  والي  استقبل 
اثر  والدوائر  البلديات  سكان  من 
التي قام بها ،حيث  التفقدية  الزيارة 
يف  بالتحقيق  املنطقة  شباب  طالبه 
التي  الترفيهية  و  الصحية  املرافق  أمر 
أن  رغم  بعد  اخلدمة  حيز  تدخل  لم 

البعض منها جاهز.
االتهام   اصابع  احملتجون  ووجه 
محمليهم  احملليني  للمنتخبني 
بتقصيرهم  املزرية  األوضاع  مسؤولية 
إخفاء  و  جهة  من  االجناز  مراقبة  يف 
من  الوالي  على  احلقيقية  األوضاع 
جهة أخرى ، و يف هذا الصدد وجه 
بخصوص  صرمة«  »تعليمات  الوالي 
ميدانيا  ستنفذ  والتي  الظل،  مناطق 
املسؤولني  محذرا  األولويات  حسب 
من التماطل يف تنفيذ ومتابعة مشاريع 
إلى  املدني  املجتمع  داعيا   ، التنمية 
لتحقيق  احملليني  املنتخبني  العمل مع 

تطلعاتهم.
الزيارة امليدانية التي  كان هذا يف 
املجلس  رئيس  رفقة  الوالي  بها  قام 
و  أدرار  لوالية  الوالئي  الشعبي 
على  أعرب  أين  تنفيذيني  مسؤولني 

املواطن  راحة  لتحقيق  الدائم  حرصه 
السياق  هذا  ويف  األولى،  بالدرجة 
وجتهيز  إجناز  مشروع  مبعاينة  قام  
كما  بتمنطيط  البيومترية  املصلحة 
عاين  املسبح البلدي اجلديد، وتفقد 
إعطائه  عن  فضال  املدرسي  املجمع 
فتح  تشجيرو  عملية  انطالق  إشارة 
شبكة  إجناز  مشروع  انطالق  ورشة 
احلاج  أوالد  بقصر  الصحي  الصرف 
املامون ، كما عاين أيضا  مشروع إجناز 
بالشعب  وتكسيته  جواري  ملعب 
مشروع  و  الوئام،  بحي  االصطناعي 
متر   200 بسعة  مائي  خزان  إجناز 
مكعب بأوالد سيدي وعلي الصغرى 
مقر  تفقد  فتم  تامست  ببلدية  اما 
الطريق  إجناز  ومشروع  املدنية  احلالة 
وتيطاف  حلمر  قصري  بني  الرابط 
على مسافة 5 كلم كما وكذا معاينة 
املستعملة  املياه  مشروع جتديد شبكة 
االعتبار  إعادة  ومشروع  بقصر حلمر، 
لقاعة العالج بقصر عنطر، فضال عن  
مكتب  وجتهيز  إجناز  مشروع  معاينة 
بزيارة  قام   كما  اجلديد،  بقصر  بريد 
معاينة  متت  حيث  فنوغيل   بلدية 

ألحياء  حضرية  تهيئة  إجناز  مشروع 
و  حصص،  أربع  على  البلدية  مبقر 
ومشروع  اخلدمات،  املتعددة  العيادة 
توسعة مكتب بريد زاوية سيدي عبد 
السيد  مبجهودات  فيه  أقر  القادرالذي 
مدير البريد واملواصالت لتحسني هذه 
التوسعة،  هذه  خالل  من  اخلدمة  
بضرورة  تعليمات  له  أسدى  وباملوازاة 
كشك  وتخصيص  التأطير  زيادة 
خاص بذوي االحتياجات اخلاصة،  
عملية  انطالق  إشارة  أعطى   كما 
التشجير على مستوى إحدى املدارس 
معاينة  أيضا  متت  و   ، االبتدائية 
أمام  بفتحه  أمر  الذي  البلدي  املسبح 
تفقد  كما  شهرين،  خالل  املواطنني 
مسؤولي  مع  والتقى  البلدي   امللعب 
ميثل  الذي  الوحيد  الرياضي  النادي 
الرابطات  مابني  يف  فنوغيل  بلدية 
حالة  يف  إعانات  بتقدمي  إياهم  واعدا 
مشروع  الوالي   عاين  كما  الصعود، 
بقصر  الصحي  الصرف  شبكة  إجناز 
مع  لقاء  بعقد  الزيارة  لتختتم  اعباني 
املجتمع املدني لالستماع النشغاالت 

املواطنني.

أدرار
 السكــان  يستقبلون الــوالي باالحتجاجــات
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أخبار الجنوب

عبداهلل مجبري

من  املنطقة   سكان  ويشتكي 
لها صلة  قطاعات   النقائص يف  عديد 
باملواطنني فرضت عليهم املعاناة بسبب 
التهميش .حيث أعرب سكان القصر 
الوقفة  بيان   خالل  من  استيائهم  عن 
بات  التي  الوضعية  من  االحتجاجية 
منسوب  لتصاعد  وذلك   احلي  عليه 
القنوات  من  الصحي  الصرف  مياه 
ينذر  بات  الذي  األمر  األحياء  داخل 
السكان  تهدد  إيكولوجية  بكارثة 
عن  .فضال  سواء  حد  على  والبيئة 
بفعل  الطوبية  لسكنات  االنهيارات. 
املتسربة  املياه  عن  الناجمة  التشققات 
الفعلي  باالنطالق  يطالبون  فهم  لذا 
الذي  الصحي  الصرف  قنوات  ملشروع 
من  اإلدارة  بيرواقراطية  رهني  بقى 
شبكة  بتجديد  طالبوا  .كما   2019
مر  التي  للشرب  الصاحلة  املياه  قنوات 
فهي  سنة   25 من  أكثر  إجنازها  على 
والصدأ   إلهتراء  تعرضت  حسبهم 
طالب  االحتجاجيه  الوقفة  وخالل 
املدينة  بالغاز  بتزويدهم  احملتجون 

برامج  خالل  من  بالكهرباء  وإمدادهم 
عن  يستغنون  حتى  املادة  لهذه  توسعة 
مسافات  على  الكهربائية  الكوابل  جر 
بعيدة داخل هذه األحياء كما أشتكى 
السكان من عدم دخول املرفق البلدي 
على  مضى  وقد  السيما  اخلدمة  حيز 
إجنازه 6 سنوات لذا فهم يطالبون بفتح 
مثل هذه املرافق أمام املواطنني ليتمكنوا 

من  ويخفف  خدماته  استغالل  من 
الوثائق اخلاصة  معاناتهم يف استخراج 
بهم .   وأما هذا الوضع يناشد سكان 
الوالئية  السلطات  من  تازولت  قصر 
املعنية  واملصالح  الوالي  رأسها  على 
مبطالبهم  والتكفل  التدخل  بضرورة 
النتشالهم من هذا الوضع والتقليل من 

معاناتهم لضمان حياة أفضل.

 احتجو بسبب على غياب التنمية 

سكان قـصر تــازولت بــأدرار  
يعتصمـــون أمــام مقر البلديـة

نظم سكان قصر تازولت التابع لبلدية زواية كنتة  جنوبي والية أدرار ، وقفة احتجاجية أمام البلدية تنديدا بالنقائص 
التنموية وبما أسموه التهميش واإلقصاء الممنهج الذي يطال أحياءهم ناهيك عن غياب مشاريع التنمية المحلية . 

مشريف  من  العشرات  أمس  صبيحة  احتج 
لوالية  التربية  مديرية  مقر  أمام  التربية  ومشرفات 
طالبوا  عديدة  كتابية  شعرات  رافعني  ورقلة 
التربوية.   املؤسسات  داخل  األمن  بتوفير  فيها 
اجلسدي  االعتداء  عقب   جاءت  االحتجاجات 
اخلفجي  بحي  متوسطة  مدير  له  تعرض  الذي 
االنفالت  عن  ناهيك  أيام  منذ  وربقلة  مبدينة 

وصعوبة  واملتوسطات  الثانويات  داخل  األمني 
السيطرة علي التالميذ من طرف مشريف التربية مبفردهم كما 
مشرف  اصبح  فقد  بدقة  القانونية  مهامهم  بتحديد  طالبوا 
التربوية  العمليات  كل  يف  رئيسي  كعنصر  يدخل  التربية 
مع  مهاهم  واختالط  لهم  الساعي  احلجم  ما عمق من  وهو 
خالل  من  التربية  مشرفو  وطالب  كما  أخرى  ادارية  مهام 

هذه الوقفة االحتجاجية بضرورة كسر شوكة التهميش التي 
بضرورة  التربية  مدير  مطالبني  الزمن  من  عقود  منذ  تطالهم 
استقبالهم واالنصات ملشالهم التي لها شقني شق اجتماعي 
وشق ومهني بحت يتعني على القائمني بالقطاع بورقلة رفعها 

الى الوزارة الوصية.
زاهية سعاد

ورقلة 
مشـرفو التربية يحتجون

أخبار األغواط 
تعطل شبكة األلياف البصرية  بالبلدية 

يشتكي سكان حي الصادقية مبدينة األغواط من تعطل شبكة األلياف 
لهم  سبب  مما  تصليحها  يتم  ولم  شهرين  حلوالي  البلدي  بالفرع  البصرية 
معاناة حقيقية يف استخراج الوثائق ،حيث يقضون ساعات يف الطوابير و 
يترددون وأياما على الفرع من أجل سحب وثائقهم ،كما سبب هذا املشكل 
متاعب كبيرة للعمال الذين يقضون الساعات الطوال ميألون الوثائق بالقلم 
وسط ضغط رهيب من طرف املواطنني ،واستغرب املواطنون متاطل اجلهات 
الوصية يف تصليح عطب بسيط وتركهم يعانون يف الوقت الذي تسعى فيه 
الدولة لعصرنة االدارة للتكفل السريع باحتياجات املواطن ، كما اشتكوا 

من كثرة الوثائق التي أصبحت تطلبها مختلف املصالح يف كل امللفات .

ضحايا اإلرهاب يشتكون التهميش واإلقصاء
الوطنية  املنظمة  حتت  املنضوين  األغواط  بوالية  اإلرهاب  ضحايا  رفع 
لضحايا اإلرهاب  يف وقفات احتجاجية  عدة مطالب للجهات العليا يف البالد 
للتكفل بها يأتي على رأسها فتح باب احلوار  من طرف املسؤولني ملمثليهم 
لالستماع النشغاالتهم ، وعبر هؤالء عن استياءهم عن صد األبواب يف 
التي  والتوجيهات  التعليمات  رغم  احملليني  املسؤولني  طرف  من  وجههم 
الواردة إليهم من السلطات املركزية ،و كشف احملتجون عن عدم تقاضيهم 
ملنحهم ملدة ثالثة أشهر وغياب التكفل النفسي والطبي باملتضررين منهم 
من  وغيرها  االصطناعية  األعضاء  على  منهم  املعاقني  حصول  ،وصعوبة 
املطالب الشرعية األخرى ،كما ناشدوا املسؤولني بسن قانون خاص بهم 
اجتماعية  أوضاعا  يعيشون  منهم  الكثير  وأن  لهم حقوقهم  خاصة  يكفل 

صعبة جراء املعاناة التي تكبدوها خالل العشرية السوداء.

مطالب بالتكفل بالطلبة  المصابين بالتوحد  
التربية  النفس وعلوم  املشاركون يف ملتقى وطني نظمه قسم علم  رفع 
واألرطوفونيا بجامعة األغواط مؤخرا عدة توصيات للتكفل بالطلبة املصابني 

باضطراب طيف التوحد لدمجهم يف املجتمع .
النفس  الفئة يف علم  لهذه  املجال  بفتح ماستر  و طالب مختصون يف 
العيادي ،وترجمة املصادر واملراجع املتخصصة يف اضطراب طيف التوحد 
اجلامعة  بني  الشراكة  ،وتوثيق  العربية  اللغة  إلى  باإلجنليزية  املكتوبة 
واملؤسسات اخلاصة والعمومية املشرفة على تأطير هذه الفئة ،وترقية املركز 
طيف  باضطراب  للمصابني  متخصص  مركز  إلى  البيداغوجي  النفسي 
النشاطات  وتكثيف  للعالج  قاعات  وإنشاء  به  التجهيزات  وتوفير  التوحد 
التكوينية والتحسيسية لكافة القائمني على تربيتهم  لرعايتهم ،كما أوصوا 
امليدان  يف  واملختصني  الطلبة  لفائدة  والتكوينية  الدراسية  األيام  بتكثيف 

لتطوير معارفهم األكادميية والعلمية حول اضطراب طيف التوحد .
نورين عبدالقادر

تمنراست
مطالب بإعداد مخططات جديدة 

إلنعاش الفالحة 
تكوين  فرص  برمجة  ضرورة  على  متنراست  منطقة  فالحو  أكد 
للفالحني والشباب عبر مختلف مؤسسات التكوين املهني لضمان اليد 
العاملة املؤهلة يف مجال الفالحة، كما دعوا إلى تدعيم مختلف النشاطات 
الرعوية باملنطقة ومتكني مربي اإلبل واملواشي من تسويق مواشيهم عبر 
برنامج جديد خاص  وضع  و ضرورة  من جهة،  الوطن  أنحاء  مختلف 
باملناطق  أو إجناز سدود خاصة  أرتوازية  آبار  املياه من خالل حفر  بتوفير 
التي تتميز بهطول األمطار بكميات كبيرة و كذلك اجناز برامج إضافية 
من الكهرباء الريفية و ربط احمليطات الريفية بهذه الطاقة من جهة اخرى، 
من أجل حتقيق  إعداد مخطط جديد لتطوير الفالحة بهذه املنطقة من 
اجلنوب الكبير الذي أقر به  الوزير املنتدب املكلف بالفالحة الصحراوية 
واجلبلية »فؤاد شحات« رفقة وزير املوارد املائية »بيراكي أرزقي« يف لقاء 

جمعهم بفالحني املنطقة ضمن الزيارة امليدانية التي قاما بها.
ويف ذات السياق أكد وزير املوارد املائية أنه سيشرع خالل شهر مارس 
اجلاري يف إجناز الشطر الثاني من عملية حتويل املياه املستعملة, حيث مت 
رصد كل اإلمكانيات املالية الضرورية من أجل جتسيد هذه العملية، كما 
أعلن  أيضا أنه سيتم إجناز شبكة لربط القرية باملياه الصاحلة للشرب قبل 
شهر رمضان القادم  وستضمن السلطات احمللية حاليا التموين بهذه املادة 

احليوية بواسطة الصهاريج.
ق.م

 ،52 رقم  الوطني  الطريق  يعرف 
الرابط بني عني صالح و أدرار عبر املخرج 
بالبركة   مرورا  الغربية  بقراها  اخلاص 
مع  الطريق  وتكدسها يف  الرمال  زحف 
كّون  الذي  الرياح  جراء  للرؤية  حجب 
املاضية  السنون  عبر  الرمال  من  كثبان 
الذي   « باجودة   « عرق  بـ  يعرف  ما 
األربعة  عن  يزيد  ما  ارتفاعه  طول  بلغ 
يشكل خطرا  بات  وضع  تقريبًا،  أمتار 
على مرتادي هذه الطريق وهو ما غفل 
عنه املعنيون بالطريق و املسؤولني على 
قاسم   م،  املواطن  عليه  نّبه  و  السواء، 
أخبار   « بـ  اتصل  الذي  الشاب  هن  و 
فيض  صوته  نبرة  من  ظهر  و   « الوطن 

وضعه  و  الطريق  حالة  على  الغيظ  
والتحذيرات  الشكاوي  رغم  املنسي 
املتكّررة ملصالح احلماية املدنية لتفادي 
أي حادث مرور قد يخّلفه ذلك الوضع، 
القضية  تناول  بضرورة  إيانا  موصيا 
بضرورة  السائقني  جميع  و  باجلريدة 
توخي احليطة واحلذر، يف انتظار تدخل 

اجلهات الرسمية إلزالة الرمال.
ويف السياق ذاته، أبدى العشرات 
على  املذكور  الطريق  مستعملي  من 
من  الكبير  تذمرهم  كلم   5 مسافة 
هذا  إليها  آل  التي  املزرية  الوضعية 
زحف  ظاهرة  تفشي  بسبب  الطريق 

الرمال وتغطية أجزاء كبيرة منه.

الطرق  من  العديد  تعرف  كما 
وضعية  باملقاطعة  والوالئية  الوطنية 
املرور  حركة  معها  أصبحت  كارثية 
مستعمليها،  على  كبيًرا  خطًرا  تشكل 
القرى  بني  الرابط  الطريق  يعرف  إذ 
تدهور  حالة  صالح  وعني  الشرقية 
زحفت  التي  الرمال  خلفتها  مستمرة 
بفعل العواصف الهوجاء التي تشهدها 
النقاط  من  الكثير  حول  ما  املنطقة 
منها إلى أشبه ما تكون مبسالك ترابية 
يستحيل املرور عبرها أحيانا، وهو األمر 
يبدون  املركبات  أصحاب  جعل  الذي 

استياء كبيرًا.
عبد املالك خلضاري

أدرار
زحف الرمال ُيهّدد مستعملي طريق عين »صالح – البركة«
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 إلنقاذ المنتوج  الفالحي من الجفاف

منتجو الحبوب بغليزان يطالبون 
بتنظيم سقي المحيطات الفالحية 

ب.امني 

ويشتكي منتجو احلبوب  بالوالية 
من تأخر وصول مياه السقي الفالحي 
الشلف  محيط  مستوى  على  السيما 
األسفل مما  يؤثر سلبا على هذا النشاط 
الفالحي و على غرار نشاطات أخرى 

مثل زراعة البطاطا ..
سهل  فالحي   بعض   قال  و 
الشلف  مبناطق  احلمادنة و وادي ارهيو  
تأخر ألخبار الوطن أن  حصولهم على  
لري  املوجهة  السقي   مياه   كميات 
املساحات املزروعة  باحلبوب و البطاطا 
املوسم  لهذا  الشرقية  املناطق  بتلك  
اصبحت غير كافية ومنعدمة احيانا .

و يجد الفالحون صعوبات كبيرة 
بسبب  الفالحية  أراضيهم   يف سقي 
أو  املمنوحة  الكميات   لقلة  أو  ذلك  
منو  أو  الغراسة   لفترة  مالئمتها  عدم 
من  بالرغم  املثال   سبيل  على  الثمار 
تسديد املزراعني  لتكاليف مياه  الري  
لدى  الديوان الوطني للسقي و صرف 
ارهيو   وادي  وحدة   )onid( املياه 

حسب املشتكون  .
استمرار   سوءا  الوضع  زاد  ما  و 
تأخر نزول األمطار خالل شهر فيفري 
اجلاري الذي دخل أسبوعه الثالث  مما 
إنتاج   تراجع حجم  الى   يؤدي حتما 

الزراعات الكبرى  و  منتجات متنوعة 
و  املذكورة  باملناطق  كاخلضروات  
املتواجدة بسهل مينا الى اجلهة  تلك 
املزارعون  اشتكى  حيث   الغربية 

لنفس األسباب  .
املوارد  مصالح  جانبها  من  و 
قد  بأنه  الفالحني  طمأنت  املائية 
متر  ماليني   5 حصة  تخصيص  مت 
ملزروعات  التكميلي  للري   مكعب 
يف  األسفل   الشلف  مبحيط  احلبوب 
و   2020 ملوسم  السقي  حملة  اطار 
بخصوص قلة مياه الري أو عدم توفير 
األغراض  لهذه  الكافية  الكميات 

الى  املزارعني  األخيرة  هذه  تدعو   ،
للسقي  الوطني  الديوان  من  التقرب 
وحدة وادي ارهيو من أجل التسجيل 
و االستفادة من املوارد املائية  لتغطية 

حاجياتهم يف هذا املجال.
وجتدر اإلشارة إلى انه قد  بلغت 
حوالي  اآلن  حلد  املسجلة  املساحة 
450 هكتار من احلبوب و مت استهالك 
نحو 800 ألف متر مكعب من املياه ، 
بينما ينتظر أن يتم منح الكمية احملددة 
بـمليوني متر مكعب لري محيط مينا 

بعد موافقة اجلهات الوصية .

يطالب عشرات الفالحين بوالية غليزان بضرورة تنظيم  تسيير المياه  بالمحيطات المسقية لسد حاجة المزارعين لري 
أراضيهم وإنقاذ اإلنتاج الزراعي لهذ الموسم في ظل تأخر تساقط األمطار.

و  حقوقيون  ناشطون  طالب 
بوالية  املدني  للمجتمع  جمعيات 
التدخل  الوالية  والي  من  لبيض 
التنفيذيني  املدراء  توقيف  أجل  من 
تلقتها  رسالة  و يف  قضائيا.   املتابعني 
اجلمعيات  من  الوطن«  »أخبار  شبكة 
ان  فيها  اعتبرت  البيض  بوالية  احمللية 
يحلم  التي  اجلديدة  اجلمهورية  بناء 
اجلها  من  قام  التي  و  اجلزائريون  بها 
حراك 22 فيفري مير عبر توقيف املدراء 

احلاليني بوالية البيض و الذين أدينوا 
يف قضايا مرتبطة بالفساد . نشير الى 
قضائيا حاليا  املتابعني  املدراء  ان عدد 
من  مدراء  بأربعة  يقدر  البيض  بوالية 
بينهم اثنني مت ادانتهما بالسجن النافذ 
قبل شهرين من االن و الزالوا ميارسون 
األمر  يتعلق  و  عادية   بصورة  مهمهم 
أدين  الذي  العمومية  االشغال  مبدير 
سوء  بتهمة  نافذة  سجن  بسنتني 
الثقافة  دار  مدير  و  الوظيفة  استغالل 

أدين  الذي  بالبيض  بلخير  محـمد 
بتهمة  نافذة  بسنتني سجن  األخر  هو 
متويل جمعيات وهمية و منح امتيازات 
السياق ينتظر  غير مستحقة .يف ذات 
التي  التحقيقات  نتائج  البيض  سكان 
يف  االمن  مصالح  مختلف  باشرتها 
منها  فاحت  التي  املديريات  بعض 
و  العام  باتت حديث  و  الفساد  رائحة 

اخلاص بوالية البيض . 
نورالدين رحماني

لبلدية  احمللية  السلطات  شرعت 
رمي  بجاية،يف  بوالية  غير  وادي 
سيدي  مبنطقة  املنزلية  النفايات 
العشوائية  املفرغة  بودراهم،وإغالق 
املتواجدة عبر تراب البلدية بعد معاناة 

دامت عدة سنوات.
وتأتي هذه اخلطوة بعد أن أعيد فتح 
مركز الردم التقني لسيدي بودراهم مع 
بداية هذا األسبوع، وهو ما من شأنه 
أن يسمح بوضع حّد لالنتشار املخيف 
من  العديد  عبر  العشوائية  للمفرغات 
أحياء بلدية خالل السنوات األخيرة، 
احتجاجية  حركات  من  تبعته  وما 

بالتكفل  للمطالبة  املواطنني  من طرف 
مبشكل النفايات، الذي أضحى يشكل 
حياتهم.وشرعت  على  كبيرا  خطرا 
يف  غير  وادي  لبلدية  احمللية  السلطات 
رمي النفايات على مستوى هذا املركز 
املادية  الوسائل  بكل  جتهيزه  مت  الذي 
االستجابة  شأنها  من  التي  الالزمة، 
للمعايير املعمول بها بعد أن مت إغالقه 
غير  وادي  بلدية  سكان  طرف  من 
بسبب  سنوات؛  ثالث  من  أكثر  منذ 
األخطار التي كان يشكلها آنذاك على 
حياتهم اليومية، قبل أن تقرر املصالح 
األمور؛  بعض  يف  النظر  إعادة  املعنية 

من خالل اقتناء جتهيزات حديثة،من 
من  السكان  حماية  تضمن  أن  شأنها 
األحسن  األخطار،والتكفل  كل 
مبشكل النفايات،وهو ما جعل املصالح 
للمواطنني  ضمانات  تقدم  الوالئية 
بخصوص احترام كل املعايير، خاصة 
والبيئة  النظافة  بشروط  تعلق  فيما 
وغيرهما. لإلشارة، املفرغة العشوائية 
على  متواجدة  غير  وادي  لبلدية 
مستوى املوقع الذي يحتضن سكنات 
»عدل«،التي سيتم توزيعها قريبا على 

املستفيدين منها.
بـــلقاسم.ج

املكتتبني  مئات  يطالب 
الوصية  اجلهات  من  ببومرداس 
بتسريع وتيرة إجناز املشاريع السكنية 
انطلقت  التي  عدل  صيغة  يف 
حمادي،  مثل  بلديات  عدة  عبر 
موسى،   وأوالد  اخلشنة  خميس 
أين تشهد هذه املشاريع وتيرة سير 

بطيئة أثارت سخط هؤالء.
كشف عدد من مكتتبي عدل 
2013 ببومرداس لــ«أخبار الوطن« 
برنامج  على  حتصلت  الوالية  أن 
وحدة   5500 يفوق  معتبر  سكني 
باإليجار،  البيع  صيغة  يف  سكنية 
غير أن البعض من هاته احلصص 
حد  إلى  األشغال  بها  تنطلق  لم 
جعل  الذي  األمر  األسطر،  كتابة 
إلى  الوالية  والي  يناشدون  هؤالء 
العملية  تسريع  قصد  التدخل 

أجل  من  املقاوالت  وتنصيب 
الشروع يف أشغال اإلجناز.

أقرر  السياق،  ذات  ويف 
العقارية  األوعية  بتوفر  محدثونا 
مشاريع  احتضان  شأنها  من  التي 
السكنات، غير أن هذه األرضيات 
مهيئة  غير  قولهم،  حسب  تبقى، 
الردم،  وآثار  الشاليهات  بقايا  من 
بضرورة  ذاته  الوقت  يف  مطالبني 
رفع وتيرة اإلجناز يف املواقع السكنية 
 ETTRB مؤسسة  إلى  املوكلة 
مقارنة  رهيبا  تأخرا  تعرف  والتي 
بالذكر  خاصني  انطالقها،  بتاريخ 
موقع 488 مسكن بحمادي، 412 
مسكن بخميس اخلشنة، وموقعي 
أوالد  ببلدية  مسكن  و500   912

موسى.
سميرة مزاري

البيض
مطالب بإقالة  المدراء التنفيذيين المتابعين قضائيا

بجاية
مركز الردم التقني »سيدي بودراهم« يفتح أبوابه  مجددا

بومرداس
تماطل في إنجاز مشاريع عدل

تزفيت  عملية  مؤخرا  انطلقت 
سيدي  ببلدية  للطرقات  واسعة 
تشمل  العاصمة،  باجلزائر  موسي 
واألحياء،  الشوارع  من  العديد 
أشغال  فإن  البلدية  رئيس  وحسب 
الثورة  حي  يف  انطلقت  التزفيت 
األول  الشطر  وتخص  الزراعية 
انتظار  يف  سنتيم،  مليار   6 بقيمة 
والذي  الثاني  الشطر  انطالق 
األشغال  مديرية  عاتق  على  يكون 

سنتيم  ماليير   7 بقيمة  العمومية 
، على أن تنطلق عمليات مماثلة يف 
بن  حي  من  بكل  القادم  األسبوع 
صيام بالهواورة، وحي لعميرات  يف 
ظل الظروف املناخية اجليدة، وهي 
مشاريع من شأنها أن حتسن وضعية 
البلدية  وأحياء  بشوارع  الطرقات 
احلفر  مع  املواطنني  معاناة  وتنهي 

واملطبات.
أيوب بن تامون

العاصمة 
انطالق مشاريع تعبيد الطرقات بسيدي موسى

غليزان
1590 سكنا اجتماعيا تنتظر التوزيع
 كشفت مصادر مسؤولة يف والية غليزان بان  1590 سكنا اجتماعيا سيتم 

توزيعه على املواطنني  بخمس بلديات موزعة عبر اقليم الوالية خالل شهر مارس 
اجلاري، و ستنطلق عملية دراسة امللفات طالبي السكن االجتماعي بعاصمة 
الوالية بعد شهر رمضان املعّظم. وقال ذات املصدر، بأن السلطات الوالئية 

قررت االفراج عن هذه احلصة الهامة خالل الشهر اجلاري والتي توزع على 150 
سكنا اجتماعيا ببلدية مديونة، 110 مسكن اجتماعي ايجاري ببلدية سيدي 

خّطاب، 30 سكن ببلدية سيدي امحمد بن عودة، 500 سكن ببلدية بن داود 
املتاخمة لعاصمة الوالية و800 سكن ببلدية وادي ارهيو،

وقررت السلطات الوالئية الشروع يف هذه  العملية لتخفيف حّدة أزمة السكن 
التي يعيشها فئة واسعة من املواطنني. والذي يعلقون عليها أمال لتطليق املعاناة.
ب.أمني
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أخبار الرياضات

القسم الرياضي

اجلزائري- امللتقى  افتتاح  ويف 
البريطاني حول تبادل اخلبرات يف تنظيم 
أوضح  الكبرى،  الرياضية  التظاهرات 
عن  يقل  ال  ما  تخصيص  مت  أنه  إيالس 
350 مليون دوالر إلجناز منشآت رياضية 
جديدة وإعادة تأهيل أخرى. وأبرز البطل 
أهمية هذا  السباحة  السابق يف  اجلزائري 
أن  اجلزائري  للجانب  يسمح  الذي  اللقاء 
تنظيم  البريطانية يف  التجربة  يستلهم من 
غرار  على  الكبرى  الرياضية  التظاهرات 
األلعاب األوملبية لعام 2012 التي أقيمت 
للجنة  العام  املدير  وتطرق  لندن.  يف 
التنظيم خالل مداخلته أيًضا إلى الهدف 
الذي تسعى إليه اجلزائر من خالل تنظيم 
هذه الطبعة من األلعاب املتوسطية املقررة 
جويلية   5 إلى  جوان   26 من  الفترة  يف 
تعتزم  أن  البالد  إلى  مشيرا   ،2021
بريقه  احلدث  لهذا  وإعادة  التحدي  رفع 
أوملبية  بألعاب  يتعلق  األمر  وأن  خاصة 
مصغرة. وأضاف أن هذا امللتقى يعد أيضا 
للتقدم  املطلوبة  اخلبرة  الكتساب  فرصة 
يف  أهم  رياضية  تظاهرات  تنظيم  بطلب 
أهمية  إيالس  سليم  أبرز  كما  املستقبل. 

املكسب  يف  واملتمثل  األلعاب  هذه  إرث 
الكبير فيما يخص املرافق الرياضية التي 
ستفيد الرياضيني يف املنطقة بفضل تنظيم 

هذه األلعاب بعاصمة غرب البالد.
مهما  رصيدا  قال  كما  هذا،  ويعد 
كبير  بشكل  يسهم  أن  شأنه  من  للغاية 
الرياضة اجلزائرية وظهور  يف عملية تطوير 
جيل جديد من الرياضيني القادرين على 
املستقبل  يف  عاليا  الوطنية  األلوان  رفع 
خالل التظاهرات الرياضية الكبرى.           
إيان  البريطاني،  اخلبير  ركز  جانبه  ومن 
ب  املعنونة  مداخلته  خالل  ميكستر، 
للتظاهرات  والتخطيط  املدمج  »التسيير 
الرياضية الكبرى« على اجلانب األمني، 
وأبرز  احلشود.  تسيير  طريقة  إلى  مشيرا 
البحر  ألعاب  منظمو  يولي  أن  يتعني  أنه 
املتوسط أهمية خاصة لتكوين املتطوعني، 
مع ضمان التنسيق األفضل بني مختلف 

األطراف املشاركة يف تنظيم احلدث.
هذا  اعتبر  ذلك،  إلى  باإلضافة 
إقامة  عن  يفصل  الذي  الوقت  أن  اخلبير 
االختبارات  إلجراء  التظاهرة  كاٍف 
أحسن  أجل ضمان  الالزمة من  واحملاكاة 
اجلانب  من  املتوسطية  لأللعاب  تنظيم 

أونن  إيجمان  اخلبير  أبرز  كما  األمني. 
أكد  حيث  االفتتاح،  حفل  جناح  أهمية 
كبير  حد  إلى  يعتمد  التظاهرة  جناح  أن 
هنا  »من  قائال  حفل  االفتتاح  على 
بالكفاءات  االستعانة  أهمية  تكمن 
بالتحضير لهذا احلفل«.  البارزة لتكليفها 
اآلجال  احترام  فإن  اخلبير،  لذات  ووفقا 
سواء فيما يتعلق بإجناز املنشآت أو تنظيم 
املنافسات،  أمر ضروري، معتبرا بأن  أي 
تأخير ميكن أن يترتب عنه نفقات إضافية 
إيالء  أيضا  اقترح  ضرورية.كما  غير 
من  املواطنني  لتحسيس  خاص  اهتمام 
تنظيم  جناح  يف  بدورهم  املساهمة  أجل 

األلعاب املتوسطية.
يف افتتاح أشغال هذا امللتقى املنتظم 
على مدار يومني من طرف وزارة الداخلية 
العمرانية  والتهيئة  احمللية  واجلماعات 
اجلزائر،  يف  بريطانيا  سفارة  مع  بالتنسيق 
جدد والي وهران عبد القادر جالوي إرادة 
إجناح  على  العمومية  السلطات  وتصميم 
مع  املتوسط  البحر  ألعاب  من   19 الطبعة 
الهامة  املالية  املوارد  على  الضوء  تسليط 
يف  جديدة  منشآت  إلجناز  املخصصة 

مجاالت مختلفة وإعادة تأهيل أخرى.

أكد أن الجزائر عازمة على إنجاح ألعاب البحر المتوسط.. إيالس:

»خصصنا 644 مليون دوالر لتجسيد 
39 مشروعا«

 من أجل العودة القوية للمنافسة العالمية

الدراج ياسين شعالل يستأنف 
التدريبات

استأنف الدراج اجلزائري ياسني شعالل التدريبات، بالعاصمة 
الفرنسية باريس، بعد ركونه للراحة ملدة أسبوع عقب مشاركته يف  
يوم  الستار  عليها  أسدل  التي  املضمار،  على   2020 العالم  بطولة 

الفاحت مارس اجلاري ببرلني بأملانيا.
باريس  نادي  صفوف  يف  ينشط  الذي  اجلزائري  الدراج  وكان 
للدراجات، قد شارك يف بطولة العالم ببرلني، على أمل الظفر على 
تأشيرة التأهل إلى األلعاب األوملبية بطوكيو 2020، لكن نزلة البرد 
هذه  احلسابات . وجراء  عليه كل  اخلطت  لها  تعرض  التي  احلادة 
الوعكة الصحية، اكتفى شعالل باملركز ال17 يف سباق »سكراتش«، 
قبل ان ينهي السباق بالنقاط يف املركز ال22 ، ليضيع بذلك فرصة 
إهداء اجلزائر تأشيرة تأهل ألوملبياد طوكيو. ومن اجل العودة القوية 
بعد هذه املنافسة العاملية، فضّل شعالل الركون للراحة ملدة ثماني 

أيام، قبل استئناف التدريبات حتسبا للمرحلة الثانية من املوسم.

بمشاركة 16 فريقا
األكاديمية العسكرية لشرشال تحتضن 
البطولة الوطنية لسباق التوجيه  

التي  وإناث(  )ذكور  التوجيه  لسباق  العسكرية  الوطنية  البطولة  يف  يشارك 
انطلقت اول أمس باألكادميية العسكرية لشرشال الرئيس الراحل هواري بومدين 

بتيبازة، 16 فريقا ميثلون مختلف هياكل اجليش الوطني الشعبي.
الرياضي  البرنامج  إطار  يف  تندرج  التي  املنافسة  من  األول  اليوم  وخالل 
العسكري ملوسم 2020-2019، أجرى املتنافسون البالغ عددهم 88 مشاركا، 
منافسة »املسافة املتوسطة ذكورا وإناثا« على ميدان غابي ميتد على طول 5000 

متر، حسب منظمو هذه التظاهرة.
وميثل املتنافسون يف هذه التظاهرة التي أشرف على افتتاحها، قائد االكادميية 
اللواء سليم قْريد، 16 فريقا تابعا للنواحي العسكرية الستة إلى جانب بعض 

املدارس و قيادة القوات اجلوية.
»املسافة  منافسة  بإجراء  املقبلة  األيام  خالل  البطولة  فعاليات  وتتواصل 
على  الستار  يسدل  أن  قبل  طولي  متر  آالف   10 امتداد  على  ذكور  الطويلة« 
التظاهرة ب«منافسة التتابع« واالعالن عن النتائج الفنية النهائية لهذه البطولة 

غدا اخلميس.
وتعد رياضة سباق التوجيه، منافسة ضد الزمن يف ظروف ميدانية »صعبة« 
منها  خاصة  الوضعيات  كل  تسيير  يف  العسكريني  األفراد  حتكم  مدى  لقياس 
للفرد  والبدنية  الفكرية  القدرات  بامتحان  يسمح  ما  عادية«  »غير  احلاالت 
العسكري الى جانب انتقاء احسن العناصر لتدعيم النخبة الوطنية، مثلما قال 

قائد االكادميية لدى إشرافه على االفتتاح الرسمي للتظاهرة.
كما تعتبر رياضة سباق التوجيه التي جتري بوسط غابي على مسلك محدد 
مبعالم يكتشفها املتسابق باالعتماد على بوصلة وخريطة يف وقت زمني محدد 
موعد رياضي »هام« حتتضنه سنويا أكادميية شرشال--كما أكد عليه اللواء قْريد.

وأضاف أنها تكتسي أهمية بالغة يف حياة العسكري و جتمع بني التكوين 
البدني و الفكري و العسكري من خالل توظيف معارفه يف مجال اجلغرافيا و 
التوبوغرافيا مع التحلي باليقظة والتركيز إلتخاذ القرار يف الوقت املناسب و دقة 

رد الفعل السريع يف اختياره لإلجتاه.
كما شدد على أهمية التحكم يف مثل هذا النوع من الرياضات ملا له عالقة 
مباشرة مبهام الفرد العسكري موضحا أن القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي 

توليه عناية خاصة للرقي بها ألعلى املستويات.
من  فرد  لكل  املسجل  التوقيت  الفردي حسب  الناجحني يف  ترتيب  ويتم 
أقل إلى أعلى توقيت فيما يتم احتساب الترتيب حسب الفرق بجمع التوقيت 
مسافة  و  طويلة  )مسافة  اثنني  الختصاصني  عناصر  ثالث  ألحسن  املسجل 

متوسطة(.

في انتظار التأشيرة البرالمبية طوكيو 2020

تتويج المنتخب الوطني لكرة الجرس باللقب اإلفريقي
)رجال  اجلزائريان  املنتخبان  توج 
باللقب  اخرى  مرة  اجلرس  لكرة  وسيدات( 
لكنهما  املصرية  سعيد  بور  مبدينة  االفريقي 
طوكيو  البراملبية  االلعاب  الى  بعد  يتأهال  لم 

. 2020
الدورة،  على  كلية  اجلزائر  ممثال  وسيطر 
واملغرب  مصر  منافسيهما،  على  بفوزهما 
)ذهابا وايابا( يف الدور االول، قبل ان ُيواجها 
النهائي  يف  مصر  فيهما،  ترتيبا  األحسن 

ويتغلبان عليها مرة اخرى عند اجلنسني.
ليفوز  ومصر  اجلزائر  النهائيان،  وجمع 
بالنسبة  ب12-2  االخير  يف  اجلزائريون 

للسيدات و -13 3 عند الرجال.
)رجال(  االفريقي  التتويج  هذا  ويعتبر 
التوالي،  على  والثالث  للجزائر  الثامن 
الذي  بطهرات  محمد  املدرب  قيادة  حتت 
الدورة  مبناسبة   ،2015 سنة  املنتخب  بعث 
دي  بريو  البراملبية  لأللعاب  االفريقية 
محمد  زمالء  قاد  ان  بعد  جانيرو2016، 

مقران لعدة تتويجات قارية.

وصرح مدرب السيدات بطهرات »نحن 
وخاصة  مبصر  احملققة   النتائج  على  راضون 

الوجه الذي أبانت عنه الالعبات.
والوصول  افريقية  القاب  ثالث  بعد 
نسيان  2018، دون  مونديال  نهائي  ربع  الى 

مشاركة يف براملبياد 2016، نسعى االن
العالي،  ومستوانا  كعبنا  علو  إلظهار 

شريطة ان متنح لنا وسائل العمل«.
اجلزائري  املنتخب  احتفظ  جهته،  من 
املنافسني،  نفس  امام   2020 بلقبه  للرجال 
منذ  نالها  التي  التتويجات  الى  تضاف 

.2009
بلعربي  احلليم  عبد  الالعب  واوضح 
منتخبات  رؤية  نحبُذ  كنا  مصر  يف   « قائال 
بصفة  مستوانا  ُنقيم   حتى  كثيرة  افريقية 
اجلرس  كرة  مستوى  رفع  وكذلك  جيدة 
املشكل  نفس  الشديد  لألسف  االفريقية. 
ضعيف  حضور   مرة.  كل  يف  يتكرر 
للمنتخبات االفريقية يف املنافسات الرسمية، 
وهو ما أثر سلبا على مستوى املنافسة وايضا 

الصعيد  على  االختصاص  هذا  مكانة  على 
الوضعية لن تخدم  الدولي« . ليضيف »هذه 
كرة اجلرس االفريقية وقد حترمه من املشاركة 
يف البراملبياد املقبلة، مادام ان دورة بور سعيد 
الى  مؤهلة  تكون  ان  املفروض  من  كان  التي 
يف  كذلك  تكن  لم   ،2020 طوكيو  موعد 
اجلزائريني  املنتخبني  وعلى  الراهن،  الوقت 
التي  البراملبية  االوملبية  اللجنة  قرار  انتظار 
او  املقبلة  االيام  يف  املوضوع  يف  ستفصل 

الساعات القادمة.«
وتنص قوانني الدورة التأهيلية  لأللعاب 
الدولية  االحتادية  حتكم  التي  البراملبية 
لرياضات ضعاف البصر، على انه حتى تكون 
املنافسة معتمدة، يجب ان تشارك  فيها على 
دورة  لم يحدث يف  ما  وهو  فرق  اربعة  االقل 
بورسعيد حيث اقتصرت على  اجلزائر، مصر 
اللحظات االخيرة  انسحاب يف  واملغرب بعد 
أكدا  ان  سبقا  واللذين  إثنني  ملنتخبني   ،

مشاركتهما.

تم إطالق ما ال يقل عن 39 مشروًعا في مختلف القطاعات بوهران بميزانية إجمالية تقدر بـ 644 مليون دوالر تحسبا 
لتنظيم الطبعة الـ 19 من ألعاب البحر األبيض المتوسط سنة 2021، حسبما ذكره أول أمس المدير العام للجنة التنظيم 

لهذا الحدث سليم إيالس.



1 2
أخبار الرياضات

 السنة 01 - العدد 134 -األربعاء  16 رجب 1441  هـ  - 11 مارس 2020م

قبل مواجهتهم الحاسمة لرائد أولمبي المدية

األزمــة الماليــة تفجـــر 
بيــت سريــع غليــزان  
بدأت حظوظ فريق سريع غليزان للعب على ورقة الصعود للرابطة احملترفة 
االولى تتضاءل نسبيا عقب الهزمية املذلة امام متذيل الترتيب دفاع تاجنانت، 

نهاية األسبوع الفارط.
وكشفت تصريحات املدرب يوسف بوزيدي، عقب اخلسارة الثقيلة التي 
مني بها سريع غليزان يف خرجته الى تاجنانت برباعية نظيفة، أن شيئ ما 
يحدث داخل بيت فريق »أسود مينا« الذي استعاد عافيته قبل هاته املباراة 

ومتركز من الفوز على اخلروب برباعية كاملة جعلت اجلميع يف غليزان يتكهنون 
بعودة الفريق للتنافس على الصعود، لكن حدث بعدها ما لم يكن يف احلسبا .

ويبدو ان  العناصر الغليزانية كانت قد اتفقت فيما بينها قبل مواجهة 
تاجنانت على طريقة ما ترد بها على جتاهل الرئيس حمري ملطالبها، سيما وأن 
التقني العاصمي أكد أنه شعر بوجود أمر غريب يحدث داخل الفريق اضطره 

إللغاء اإلجتماع التقني صبيحة اللقاء.
وتأتي هذه الوقائع  لتفتح احلديث مجددا حول نية إدارة الفريق يف التنافس 

جديا على ورقة الصعود، خصوصا يف ظل التصريحات النارية التي أدلى بها 
املدرب يوسف بوزيدي عقب املواجهة عندما كشف أنه شعر بحدوث أمور غير 
طبيعية يف اخلفاء قبل اللقاء، كما أن استياء الالعبني من غياب وقفة حقيقة 
للرئيس حمري الذي غاب عن التشكيلة يف األيام األخيرة، رافضا تقدمي أي 

حتفيزات لرفقاء زيدان أكدت صحة توقعاته .
وكان رئيس السريع قد التقى العبيه قبل مواجهة تاجنانت، أين صدم 

العبيه بعدم توفر السيولة املالية ولم يقدر على جلب املال لتسديد مستحقاتهم 
العالقة التي فاقت  ثمانية أشهر،  حسب ما صرح به بعض الالعبني، حيث 

حتطمت معنوياتهم كليا وجعلتهم  يتنقلون لتاجنانت دون روح.
ومن جهتهم، لم يتقبلوا أنصار السريع هزمية تاجنانت وهم الذين كانوا 

ينتظرون العودة بنقطة على االقل لبعث آمالهم يف الصعود مادام ان الفريق كان 
ال يبعد سوى بست نقاط عن املتصدر، وصبوا جام غضبهم على رفقاء زيدان 

وادارة الفريق وانهالوا عليهم بالسب والشتم.
أمني.ب

ذهاب الدور ربع النهائي لكأس الجزائر  

جمعيـــة وهــران عازمــة علــى تجــاوز »البـــاك« 
و»المكــرة« لإلطاحـــة بأمـــل بوسعــــادة

محمد هشام
كما يتمنى املدرب العويف أن تقوم اإلدارة بتأهيل الالعبني الثالثة 
الذين مت جلبهم يف امليركاتو وهم محمدي عبد الرحمن ،فرحي أيوب 
وتكون  العاصمة،  يف  الفريق  مع  يتواجدون  الذين   عيسى  والعربي 
اإلدارة قد إستخرجت رخصهم مساء أمس الثالثاء، ولهذا قام العويف 
أمس  أول  وأعادهم  الرديف  من  منهم  ثالثة  العبني  أربعة  بتسريح 
إلى وهران وهم حرير، بغداوي ودالي، إضافة إلى آيت إيدير كرمي، 
وهذا بعدما إستعاد الالعبني برملة والهندي اللذين غابا عن موقعة 
منهم  الكثير  سيتنقل  املدينة  أبناء  فإن  علمنا  وحسبما  سكيكدة، 
إلى ملعب دار البيضاء بالعاصمة، لتشجيع الفريق حيث سيكونون 
مصحوبني بحمراوة الذين وعدوهم مبساعدتهم خاصة بعدما حتسنت 
حضوا  حمراوة  أن  بدليل  األخيرة  اآلونة  يف  اجليران  بني  العالقة 
لقاء الكأس ضد الشلف الذي جرى بوهران، كما أن  بكثرة خالل 
اإلدارة إجتمعت بالعبيها ورفضت الضغط عليهم مؤكدة أن األولوية 
املتبقية،  املباريات  يف  املجهود  ببذل  الالعبني  وطالبت  للصعود 
لتحقيق الهدف املرجو وهو الصعود. نشير أن تربص العاصمة حتملت 
من  مبزيد  وعدت  والتي  لوهران  والرياضة  الشبيبة  مديرية  تكاليفه 
بعيدا يف  والذهاب  الصعود  والتحفيزات يف حالة حتقيق  املساعدات 

كأس اجلمهورية .
ويف املباراة الثانية من ذات املنافسة، سيواجه احتاد بلعباس  فريق 
وأن  العنيد، خاصة  املنافس  أمل يف جتاوز هذا  بوسعادة، وكله  أمل 
»املكرة« تعول كثيرا على هذه املنافسة إلنقاذ موسمها ولضمان البقاء 

مبكرا يف الرابطة األولى احملترفة.
اجلزائر  احتاد  مع  مناصفة  التاسع  املركز  بلعباس  احتاد  ويحتل 

ونادي بارادو برصيد 26 نقطة.
القدم،  لكرة  اجلزائري  لإلحتاد  الرسمي  املوقع  أعلن   لإلشارة، 
اول أمس، عن أسماء احُلكام املعنيني باإلشراف على ذهاب الدور 
ربع النهائي ملُنافسة الكأس. وعني احلكم نسيب، إلدارة املُباراة بني 
إحتاد بلعباس وأمل بوسعادة. وسيكون عوينة، حامال لصافرة اللقاء 

بني نادي بارادو وجمعية وهران.

أمس،  اول  والرياضة،  الشباب  وزارة  ممثل  أفاد 
خالل اجتماع االحتادية اجلزائرية لكرة القدم ورؤساء 
األندية احملترفة، إعادة تفعيل احلساب املالي اخلاص 
تتخبط  التي  لألندية،  جديد  نفس  »كاس«  لبعث 
غالبيتها يف أزمة مالية خانقة، حسبما نشرته الهيئة 

الفيدرالية.
وجاء يف بيان االحتادية »أطلع ممثل وزارة الشباب 
ستتخذها  التي  الترتيبات  على  احلضور  والرياضة 
بتمويل  يتعلق  فيما  سيما  ال  العامة،  السلطات 
املالي  احلساب  تفعيل  إعادة  أساس  على  األندية، 
قبل  لألندية  جديد  نفس  »كاس« لبعث  اخلاص 

اتخاذ التدابير املستدامة والفّعالة«.
جرى  الذي  االجتماع  خالل  االعالن  هذا  ومت 
بالعاصمة،  موسى  بسيدي  الوطني  التقني  باملركز 
بني رئيس االحتادية اجلزائري لكرة القدم، خير الدين 
رئيس  بحضور  احملترفة،  األندية  ورؤساء  زطشي، 
رابطة لكرة القدم احملترفة، عبد الكرمي مدوار، وأعضاء 
اإلدارية  الرقابة  مديرية  وأعضاء  الفيدرالي  املكتب 
واملالية لإلحتادية برئاسة رضا عبدوش، باإلضافة إلى 

ممثل عن وزارة الشباب والرياضة.
حول  االجتماع  هذا  أعمال  جدول  ومتحور 
النقطتني املسجلتني وهما إجازة النادي احملترف ملوسم 
الرياضية  للشركات  اجلديد  والتسيير   2020-2021

ذات أسهم، وفق نفس املصدر.
بعد تدخل رئيس االحتادية خير الدين زطشي، 
ورئيس مديرية الرقابة اإلدارية واملالية، رضا عبدوش، 
جاء الدور على بعض ممثلي االطراف احلاضرة لشرح 
املهام والدور الذي يتوجب عليهم القيام به من أجل 
التنظيمي  الوضع  حتسني  اجل  من  األندية،  دعم 
على  احلصول  زاوية  من  وكذلك   واملالي،  واإلداري 

شهادة »ايزو«، كما أوضحت االحتادية.
وسمح النقاش الذي دار خالل اإلجتماع   للعديد 
من الرؤساء واملديرين العامني لألندية  من ابداء آرائهم 
حول حال اإلحتراف ووضع األندية، كما عبروا عن 
متسكهم باملبادرة التي تتبناها الفاف من أجل محاولة 
إنقاذ مشروع اإلحتراف يف اجلزائر من الوضعية املتواجد 

فيها حاليا.

»الفاف« تطالب بتفعيل الحساب المالي الخاص»الفاف« تطالب بتفعيل الحساب المالي الخاص

سيواجه فريق جمعية وهران، اليوم نادي بارادو بمناسبة لقاء الذهاب للدور ربع النهائي من كأس الجمهورية، ويعول رفاق القائد برملة على هذه المنافسة للذهاب فيها بعيدا، خاصة 
أنهم يستقبلون خصمهم في مباراة العودة على أرضية ملعب الحبيب بوعقل.

إلعادة بعث نفس جديد لألندية

البرنامــــج:
األربعاء سا 16

احتاد بلعباس - أمل بوسعادة  
نادي بارادو - جمعية وهران  

التأكيد  تبون  املجيد  عبد  اجلمهورية  رئيس  جدد 
على تعليماته قصد االنتهاء من اجناز مالعب كل من 

تيزي وزو وبراقي بالعاصمة ووهران يف اقرب اآلجال.
الوزراء،  مجلس  اجتماع  يف  مداخلته  وخالل 
والرياضة   الشباب  وزير  من  تبون  الرئيس  طالب 
اجناز  من  االنتهاء  على  السهر  خالدي،  سيدعلي 
مالعب كل من تيزي وزو وبراقي بالعاصمة ووهران يف 
التي  املقبلة  الدولية  للمنافسات  اقرب اآلجال، حتسبا 

ستحتضنها اجلزائر.
مجلس  خالل  قبل،  من  الح  قد  تبون  وكان 
على  املاضي،  فيفري   23 يوم  ُعقد  الذي  الوزراء 
املبرمجة  الرياضية  املنشآت  إجناز  يف  التعجيل  ضرورة 
حتسبا الحتضان اجلزائر للتظاهرات الدولية، على غرار 
إفريقيا  أمم  بطولة  و   2021 بوهران  املتوسطية  األلعاب 

لكرة القدم للمحليني يف 2022.
وشّدد الرئيس تبون خالل رده على العرض الذي 
قدمه وزير الشباب والرياضة، على أهمية  اإلسراع يف 
قبل  واجلامعية  املدرسية  الرياضة  تنظيم  إشكالية  حل 
نهاية الثالثي اجلاري موجها تعليمات بوضع مقاييس 
كما  بينها،  للتنافس  احملترفة  األندية  لتشجيع  محددة 
طلب من كاتب الدولة املكلف برياضة النخبة  اإلسراع 

يف التحضير اجلدي أللعاب البحر األبيض املتوسط.

ويعد تسليم، يف نهاية 2020، مشاريع املالعب 
التي من املقرر أن حتتضن التظاهرات الدولية على املدى 
للحكومة، حيث  األولوية  األعمال  بني  من  القصير، 
حتى  احملترفة  النوادي  مساعدة  العمل  برنامج  يقرر 

يتوفروا على مراكزهم اخلاصة للتكوين.
ويرمي مخطط عمل احلكومة الى وضع حتت تصرف 
النخبة الرياضية والرياضيني الرفيعني املستوى، منشئات 

متعددة التخصصات من خالل تبني تسيير لني وفعال.
املنشئات  مجال  يف  التغطية  حتسني  وبخصوص 
يف  املساعدة  تقدمي  احلكومة  برنامج  يقرر  القاعدية، 
صالح النوادي احملترفة لكرة القدم من خالل التنازل عن 
ومنشئاتهم  مالعبهم  إلجناز  األراضي  منح  و  املالعب 
جعل  من  النوادي  هذه  البرنامج  الرياضية. وسيمكن 

املنشئات ذات مردودية اكبر وتنويع موارد التمويل.

تبــون يلــح علــى ضــرورة التعجيــل تبــون يلــح علــى ضــرورة التعجيــل 
فــي إنجــاز المنشــآت الرياضيـــةفــي إنجــاز المنشــآت الرياضيـــة

تحسبا للمنافسات الدولية المقبلة التي ستحتضنها الجزائر

تصفيات كأس العالم ألقل من 20 سنة سيدات

ثالثـي تحكيم موريتاني 
لمباراة المغـرب-الجزائر

يدير ثالثي حتكيم نسوي موريتاني، لقاء املغرب - اجلزائر، حلساب ذهاب 
الدور الثاني من تصفيات كأس العالم لكرة القدم  سيدات ألقل من 20 سنة، 
املقرر يوم اجلمعة القادم 20 مارس بالرباط، وفق ما أعلنته الكونفدرالية اإلفريقية 
لكرة القدم. وسيدير املباراة احلكمة الرئيسية عيساتا الم، مبساعدة مواطنيها مرمي 

شداد و لوالي ديبا.
وتأهلت »اخُلضريات« إلى الدور التصفوي الثاني املؤهل لكأس العالم للفئة، 

إثر الفوز على السودان اجلنوبي بنتيجة 0-4، مطلع أفريل باجلزائر العاصمة، 
حلساب إياب الدور التصفوي األول.

وكانت شبليات املدرب أحمد لعريبي، قد فزن يف لقاء الذهاب الذي جرى 
بالعاصمة االوغندية كامباال بنتيجة 0-5، شهر جانفي الفارط. من جانبه، 

تأهل املنتخب املغربي على حساب نظيره املصري.
وسبق للمنتخبني اجلزائري واملغربي االلتقاء مبناسبة دورة احتاد شمال إفريقيا 

مبلعب الدار البيضاء باجلزائر العاصمة، وانتهى اللقاء بنتيجة التعادل السلبي 0-0. 
ومعلوم أن نهائيات كأس العالم ستجرى شهر أوت 2020 بكل من كوستاريكا وبنما.
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أخبار الرياضات

لتخوف السلطات العليا من إنتشار فيروس كورونا

مباريات البطولـة الوطنيـة ستلعب رسميا دون جمهور
محمد هشام

عبد  املستشفيات،  وإصالح  وزير الصحة والسكان  أعلن 
الرحمن بن بوزيد أمس، وبصفة رسمية بأن مباريات البطولة الوطنية 

املتبقية، ستلعب دون حضور جمهور.
إنتشار  نقاش حول مستجدات  ندوة  بوزيد، خالل  وكشف بن 
والسكان وإصالح  الصحة  وزارة  أن  الشعب،  مبنتدى  فيروس كورونا 
لهذا  لتصدي  الالزمة،  اإلجراءات  جميع  أتخذت  املستشفيات، 
الفيروس، منذ وصوله إلى إيطاليا وفرنسا وحتى إسبانيا بحكم قربهم 

من اجلزائر.
تبون،  املجيد  عبد  اجلمهورية  رئيس  تعليمات  بأن  الوزير  وأكد 
مغلقة  تكون  أن  يجب  الرياضية  التظاهرات  وبأن  واضحة  كانت 
العليا  السلطات  لتخوف  اخلطوة،  هذه  فصاعدا. وجاءت  هنا  من 

يف  عامليا  بقوة  يضرب  والذي  كورونا  فيروس  إنتشار  من  البالد  يف 
األسابيع املاضية، وقال بن بوزيد »تعليمات الرئيس كانت واضحة، 
والرياضة  الشباب  ووزير  اجلمهور،  ستكون  بدون حضور  واملباريات 

سيدعلي خالدي هو من سيأخذ مسؤوليته يف هذا املوضوع«.
القدم،  لكرة  اجلزائرية  االحتادية  أن رئيس  بالذكر،  جدير 
احملترفة،  األندية  برؤساء   ، أمس  إجتمع  اول  زطشي،  الدين  خير 
االحتاد  وخاطب  االجتماع.  جدول  ضمن  كورونا  موضوع  وكان 
اجلزائري اخلميس املاضي وزارتي الصحة والشباب والرياضة، بشأن 

اإلجراءات الوقائية التي ينبغي العمل بها.  
يذكر أنه تقرر لعب العديد من املباريات يف البطوالت األوروبية 
األنشطة  كافة  جتميد  إيطاليا  قررت  بينما  املغلقة،  األبواب  خلف 
ملواجهة هذا الوباء إلى غاية الثالث من أفريل املقبل. يأتي هذا القرار 

بعد ارتفاع كبير يف عدد احلاالت املصابة.

أوكلت له مهمة إنقاذ النادي من شبح السقوط

فؤاد بوعلي يمنح موافقته 
لإلشـراف علـى النصرية

منح التقني فؤاد 
بوعلي موافقته املبدئية 
لإلشراف على العارضة 
الفنية لفريق نصر حسني 
داي، خلفا لعز الدين 
آيت جودي، املستقيل 

من منصبه حسب املعني 
باألمر.

وأوضح بوعلي، الذي 
أوكلت له مهمة إنقاذ 

النصرية من شبح السقوط 
قائال »منحت موافقتي 

املبدئية، واألمور تسير يف 
الطريق الصحيح، لكن 
علّي أن اجتمع أوال مع 
الالعبني قبل الفصل يف 

األمر نهائيا«.
ويف حال ترسيم 

التحاقه بالعارضة الفنية 
سيصبح فؤاد بوعلي املدرب 

الرابع للفريق منذ بداية املوسم احلالي، بعد كل من رزقي رمان، خلضر عجالي وعز الدين 
آيت جودي، وأثرت حالة الالإستقرار التي يعيشها الطاقم الفني، بشكل سلبي على 

نتائج الفريق، الذي تدحرج الى املركز 15 وما قبل األخير برصيد 19 نقطة.
وتنتظر ابن مدينة تلمسان، الذي أشرف على عدة أندية جزائرية، مهمة صعبة من 
أجل جتنيب النادي العاصمي شبح السقوط، بالرغم من أن الفريق »األصفر واألحمر« 
حقق فوزا مهما يوم السبت الفارط على حساب الضيف شباب قسنطينة 0-1 برسم 

اجلولة 21.
ويف الوقت الذي كان فيه النادي العاصمي بحاجة الى جميع عناصره من أجل 

حتقيق البقاء، قامت اإلدارة بتفريغ التعداد يف فترة االنتقاالت الشتوية، من خالل تسريح 
أكثر من أربعة العبني أساسيني، حيث توجه البعض منهم إلى البطولة التونسية.

ويف اجلولة 22 املقررة السبت املقبل، يتنقل الفريق إلى مدينة عني مليلة ملالقاة 
اجلمعية احمللية، يف اختبار صعب أللوان »الدم والذهب«.

للترجي  احملوري  للمدافع  الدعوة  توجيه  مت 
الرياضي التونسي، عبد القادر بدران، لتعزيز صفوف 
 26 يومي  مباراتني  يجري  الذي  الوطني  املنتخب 
زميبابوي  منتخب  مع  إيابا  مارس   29 و  ذهابا  مارس 
يف إطار تصفيات كأس إفريقيا لألمم 2021 حسب ما 
املنتخب  تربص  التونسي. وينطلق  الترجي  بيه  أفاد 
اجلزائري يوم 23 مارس اجلاري باملركز التقني بسيدي 

موسى.
أبعدته  إصابة  من  تعافى  قد  بدران  وكان 
أجواء  إلى  يعود  أن  قبل  أسابيع  ثالثة  املالعب  عن 
يوم  التونسي  الترجي  فريقه  مع  الرسمية  املقابالت 

اجلمعة املاضي .
النهائي  ربع  إياب  مباراة  بدران  خاض  حيث 
لرابطة أبطال إفريقيا لكرة القدم مع الزمالك املصري 
توقيع  من  نظيف  بهدف  الترجي  فيها  فاز  التي 
اجلزائري األخر بن ساحة دون أن يتمكن من التأهل 

إلى الدور نصف النهائي.
كما وجه الناخب الوطني، الدعوة إلى مهاجم 
للمشاركة  العريبي،  التونسي، كرمي  الساحلي  النجم 
الوطني،  للمنتخب  املقبل  اإلعدادي  املعسكر  يف 
على  التونسي  للنادي  الرسمي  احلساب  وأوضح 
صفوف  لتعزيز  استدعي  العريبي  أن  »فيسبوك«، 

اجلولة  مواجهتي  سيخوض  الذي  اجلزائر،  منتخب 
الثالثة والرابعة من تصفيات كأس أمم أفريقيا 2021، 

ضد منتخب زميبابوي.
مجموعته  يتصدر  اجلزائري  املنتخب  أن  يذكر 

يف التصفيات اإلفريقية برصيد 6 نقاط من انتصارين 
ثالثا  بوتسوانا  ويأتي  نقاط،  ب4  بزميبابوي  متبوعا 
املركز  يف  زامبيا  منتخب  يقبع  فيما  واحدة،  بنقطة 

األخير بدون رصيد.

بلماضي يستنجد بالمدافع عبد القادر بدران  بلماضي يستنجد بالمدافع عبد القادر بدران  

وصلت عدوى إقامة المباريات بدون جمهور إلى البطولة الجزائرية، بعد التعليمات التي قدمها رئيس 
الجمهورية عبد المجيد تبون، خالل ترأسه لمجلس الوزراء األحد الفارط، بضرورة التفكير في إقامة المباريات 

الرياضية في مالعب مغلقة في حال اقتضت الضرورة ذلك، لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

لتعويض غياب بن العمري

بات مجلس إدارة نادي مولودية اجلزائر، بقيادة الرئيس عبد 
الناصر أملاس، أمام ورطة حقيقية بعد رفض املدرب الفرنسي، 

برنارد كازوني، مقترحات جديدة لفسخ تعاقده مع النادي.
وعلم  أن إدارة املولودية اقترحت على الفني الفرنسي فسخ 
 3 قدره  تعويضا  منحه  مع  األول،  الفريق  مع  بالتراضي  عقده 

أشهر، لكنه رفض العرض جملة وتفصيال.

العاصمي، تسديد  النادي  واشترط كازوني على مسؤولي 
ارتباطه  فض  مقابل   ،2021 جوان  غاية  إلى  املالية  مستحقاته 
باملولودية. ويتمسك كازوني باللجوء إلى الُطرق القانونية، وَطرق 

أبواب »الفيفا«، للحصول على كامل حقوقه املادية.
مع  جديدة  جلسة  املولودية  إدارة  تعقد  أن  املرتقب  ومن 

املدرب كازوني، للحصول على رده النهائي.

كازوني يهدد باللجوء إلى »الفيفا« 
طالب بكامل مستحقاته 

بعد أن رفض خيارات المدرب دزيري

 إدارة أهلـي البــرج تتجه 
للتخلي عن خدمات شاوشي

يواصل احلارس الدولي 
اجلزائري فوزي شاوشي، إثارة 
اجلدل مع فريقه أهلي البرج، 
بسبب خروجه عن النص يف 
العديد من املناسبات، ومع 

كل املدربني الذين تعاقبوا على 
تدريب النادي هذا املوسم.

وكانت إدارة األهلي قد 
أبعدت شاوشي لعدة أشهر، 

بسبب خالفه مع املدرب 
السابق، فرانك دوما، قبل أن 
تقرر قبل أسبوعني إعادته إلى 
صفوف الفريق، ليتسبب يف 

إثارة أزمة جديدة.
وعلم  أن مدرب األهلي 

اجلديد، بالل دزيري، غاضب 
جدا من شاوشي بسبب سلوكه السيئ، وعدم احترامه خيارات اجلهاز الفني، ما فتح 

باب التكهنات بشأن مستقبله مع النادي.
وغادر شاوشي احلصة التدريبية التي خاضها فريقه، اول أمس، غاضبا، 

بسبب رفض املدرب دزيري إعادته إلى التشكيل األساسي يف مباراة كأس اجلزائر 
أمام وفاق سطيف.

لجنة االنضباط تعاقب مولودية الجزائر بلقاء دون جمهور

محمد هشام

سفيان  اجلزائري،  الدولي  امليدان  متوسط  خاض 
فغولي، املباراة رقم 100 رفقة ناديه غلطة سراي التركي، 
حينما تعادل مع مضيفه سيفا سبور بنتيجة 2-2، اول 

امس، برسم اجلولة الـ 25 من البطولة التركية احملترفة.
عاد  التي  اإليجابية  النتيجة  يف  فغولي  وساهم 
بها فريق مدينة اسطنبول إلى الديار، بتسجليه لهدف 

وإهدائه لتمريرة حاسمة.
وقدم الالعب السابق لنادي فالنسيا اإلسباني متريرة 
هدف التعادل لزميله رداميل فالكاو عند الدقيقة 14 من 
تقدم  بعدما  الكولومبي  املهاجم  بها  ليعدل  اللقاء،  عمر 

ليقلب   ،7 الدقيقة  يف  السبق  بهدف  األرض  أصحاب 
الالعبان األدوار يف الدقيقة 37 حينما أهدى فالكاو متريرة 
حاسمة لفغولي، مكنته من تسجيل هدف التقدم، غير 
أن تشكيلة سيفا سبور أدركت التعادل عند الدقيقة 59، 

لينتهي اللقاء على وقع التعادل اإليجابي 2-2.
التركي  سراي  غلطة  نادي  هنأ  املناسبة،  وبهذه 
-عبر حسابه الرسمي على انستغرام- العبه اجلزائري 
بقميص غلطة   100 رقم  املباراة  فغولي  »يلعب سفيان 
سوسو«. وبدوره  هنيئا   .. التركية  البطولة  يف  سراي 
اول  اخلضر  مع  مباراة   62 بسجله  الذي  فغولي  نشر 

أمس »صورة مع عبارات الشكر والعرفان« على حسابه 
الشخصي يف انستغرام، قميصا خاصا به لنادي غلطة 
سراي وهو يجمل الرقم 100 كداللة على عدد املباريات 

التي خاضها باللونني األصفر واألحمر.
والتحق فغولي )30 سنة( بالعمالق التركي سنة 
حيث  االجنليزي،  هام  ويست  نادي  من  قادما   2017
مع  استثنائيا    )2018-2019( موسما  اجلزائري  عاش 
غاالتاسراي حيث توج بالثالثية احمللية الكأس والبطولة 
والكأس املمتازة، لتكون خامتتها مسك حيث توج رفقة 
املنتخب اجلزائري بلقب كأس أمم إفريقيا 2019 مبصر.  

فغولي يخوض اللقاء رقم فغولي يخوض اللقاء رقم 100100 مع غلطة سراي مع غلطة سراي
تعادل مع مضيفه سيفا سبور

عاقبت جلنة اإلنضباط التابعة للرابطة احملترفة لكرة القدم فريق مولودية اجلزائر 
األخير  اللقاء  خالل  النارية،  األلعاب  ورمي  بسبب  استخدام  جمهور  دون  بلقاء 
الذي انهزم فيه أمام أهلي برج بوعريريج 3-0، برسم اجلولة 21 من الرابطة االولى، 
حسبما اعلنت عنه اول أمس الهيئة املسيرة للمنافسة. وباإلضافة الي هذه العقوبة، 
مت تغرمي املولودية مببلغ 200 ألف دينار جزائري. وعلى إثر هذه العقوبة، يستضيف 
»العميد« فريق جنم مقرة يوم السبت املقبل على الساعة 17:45  مبلعب 5 جويلية 
األوملبي  حلساب اجلولة 22، دون حضور جمهوره. كما سلطت الرابطة عقوبة لقاء 
واحد على مدرب شبيبة الساورة، مزيان ايغيل، بسبب االحتجاج على القرار خالل 

املواجهة التي جمعت فريقه مبولودية وهران 1-1، التي جرت االسبوع الفارط حلساب 
اجلولة 21 من الرابطة االولى. وبهذا، سيحرم إيغيل من دخول ارضية امليدان وغرف 

تغيير املالبس يف اللقاء املقبل الذي سيجمع فريقه بأهلي برج بوعريريج.
وعاقبت اللجنة كاًل من عبد القادر غراب، العب نادي بارادو، ومحمد األمني 
حامية العب شبيبة الساورة، وحمزة سالم العب احتاد بلعباس، باإليقاف ملباراة 

واحدة، بسبب حصولهم على إنذار احتجاج.
واحلكم  سفيان،  مباركي  تلمسان،  وداد  العب  استدعي  أخرى،  جهة  من 
املساعد كشيدة بوعالم جللسة 12 مارس 2020 على الساعة احلادي عشر صباحا.
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سيتيـن يخطـط لثـورة فـي برشلونـة
في ظل تدني مستوى بعض الالعبين

 أفادت تقارير صحفية إسبانية، أمس الثالثاء، بأن كيكي سيتين، المدير الفني لبرشلونة، يعتزم إجراء بعض التغييرات في الفريق 
الكتالوني. وتولى سيتين قيادة برشلونة في جانفي الماضي، خلًفا إلرنستو فالفيردي.

القسم الرياضي

 والذي رحل عن الفريق عقب خسارة كأس السوبر اإلسباني. وبحسب إذاعة »كادينا 
سير« اإلسبانية، فإن سيتني يرغب يف ضخ دماء جديد يف جميع خطوط برشلونة، عدا 
مركز حراسة املرمى.ويرى سيتني أن خطوط الدفاع والوسط والهجوم يف حاجة إلى تدعيم 

قوي بعناصر تصنع الفارق، يف ظل اهتزاز مستوى الالعبني احلاليني، األمر الذي أثر على 
نتائج الفريق. أما بالنسبة ملركز حراسة املرمى، فهناك اقتناع لدى سيتني بأن الثنائي تير 

شتيغن ونيتو يقدم مستويات مرضية، وال داٍع لضم حارس ثالث معهما.
ويتصدر برشلونة جدول ترتيب الليغا حالًيا بفارق نقطتني عن ريال مدريد، كما تنتظر 

مباراة العودة لدور الـ16 لدوري أبطال أوروبا أمام نابولي.

أن  الثالثاء،  امس  صحفي،  تقرير  كشف 
مانشستر  مهاجم  أغويرو،  سيرجيو  األرجنتيني 
املقبل،  الصيف  يف  إسبانيا  إلى  يعود  قد  سيتي، 

ولكن هذه املرة بقميص ريال مدريد.
مانشستر  إلى  عاًما(   31( أغويرو  وانتقل 
سيتي، قادًما من أتلتيكو مدريد يف صيف 2011، 

وجنح يف حتقيق العديد من البطوالت معه.
فإن  سبور« الفرنسي،   10 »لو  موقع  وبحسب 
فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، يدرس إحضار 
منافس قوي لكرمي بن زمية يف هجوم امليرنغي، ويرى 

أن أغويرو هو األنسب لذلك.
نهاية  حتى  السيتي  مع  بعقد  أغويرو  ويرتبط 
االحتاد  ملعب  عن  رحيله  ويعتبر  املقبل،  املوسم 

أقرب من أي وقٍت مضى.
احملكمة  حكم  سيتي  مانشستر  وينتظر 

»يويفا«  األوروبي  االحتاد  قرار  بشأن  الرياضية 
عامني  ملدة  األوروبية  املشاركات  من  بحرمانه 
مقبلني، بسبب خرق قواعد اللعب املالي النظيف.

قالت  البريطانية،  »ذا صن«  وكانت صحيفة 
يف  بالرحيل  ألغويرو  سيسمح  سيتي  مانشستر  إن 
املشاركة  من  الفريق  منع  مت  إذا  املقبل،  الصيف 

بدوري أبطال أوروبا بدًءا من املوسم اجلديد.
وأوضحت أن السيتي سيعامل أغويرو كحالة 
يف  وبالتالي  عاًما،   31 سنه  أن  سيما  ال  خاصة، 
الالعب  يظهر  لن  األوروبية،  العقوبة  تأييد  حالة 
مجدًدا بدوري األبطال إال بعمر 34 عاًما. وأشارت 
تقارير أخرى لرغبة ريال مدريد يف ضم ليروي ساني 

أيضا من مانشستر سيتي، يف الصيف املقبل.
وبحسب صحيفة »كيكر« األملانية، فإن بايرن 
وأنه  بالالعب، خاصة  اهتمامه  تراجع عن  ميونخ 

بسبب  املوسم  بداية  منذ  السيتي  مع  يشارك  لم 
اإلصابة، مما يتيح الفرصة أمام الريال لضمه.

الرباط  يف  بقطع  إلصابة  ساني  وتعرض 
الدرع  بكأس  ليفربول  مباراة  خالل  الصليبي 
يشارك  ولم  وقتها  ومن  املاضي،  اوت  اخليرية، يف 

مع السيتي يف أي مباراة رسمية.
ساني  وضع  مدريد  ريال  أن  التقرير  وأوضح 
اخلط  تدعيم  أجل  من  الصيفية،  أجندته  ضمن 
عقده  ينتهي  الالعب  بأن  علًما  للفريق،  األمامي 
يف صيف 2021، وال توجد إشارات تفيد بإمكانية 

جتديده.
بقميص  مباراة   134 يف  ساني  وشارك 
من  قادًما  للفريق  انضمامه  منذ  سيتي  مانشستر 
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هدًفا، وصناعة 45 أخرى.

برشلونـة يرضــخ لمطالــب تيـر شتيغـن

يوفنتـوس يسعى 
لضـم الكرواتي 
إيفان راكيتيتش

كشفت تقارير صحفية إسبانية، امس 
الثالثاء، أن برشلونة ويوفنتوس تفاوضا يف 
جانفي املاضي على عقد صفقة تبادلية، 

لكنها لم تتم يف النهاية.
وكان يوفنتوس يسعى لضم الكرواتي 
إيفان راكيتيتش، العب وسط برشلونة، 
يف ظل ابتعاده عن خيارات املدرب إرنستو 

فالفيردي يف ذلك التوقيت. وبحسب 
صحيفة »موندو ديبورتيفو« اإلسبانية، فقد 
عرض يوفنتوس خدمات جناحه البرازيلي 

دوغالس كوستا، مقابل احلصول على 
راكيتيتش.

وارتبط اسم راكيتيتش كثيًرا بالرحيل 
عن برشلونة سواء ليوفنتوس أو باريس سان 
جيرمان، حيث كان مرشًحا للدخول يف 

صفقة البرازيلي نيمار دا سيلفا.
وينتهي عقد راكيتيتش مع برشلونة 

بنهاية املوسم املقبل، يف الوقت الذي 
يستعد فيه يوفنتوس لتكرار محاولته مجدًدا 
يف الصيف املقبل، من أجل ضمه. وكان 
راكيتيتش اعترف يف وقٍت سابق برغبته يف 
اللعب إلى جوار كريستيانو رونالدو، جنم 

يوفنتوس، قائاًل: »بالطبع أود أن ألعب مع 
كريستيانو رونالدو«. وأضاف: »نشاهده 
وهو يلعب ونرى ما يفعله يف يوفنتوس 
اآلن، بالنسبة لي، إنه أحد أفضل 

الالعبني يف التاريخ«.
وميلك راكيتيتش خيارين آخرين، 
أحدهما يتمثل يف العودة لناديه السابق 
إشبيلية، واآلخر هو رغبة أتلتيكو مدريد 

يف االستعانة بجهوده، حيث حاول حتقيق 
ذلك مطلع هذا املوسم.

نادي  داخل  الثقة  من  حالة  وجود  عن  تقرير صحفي،  كشف 
برشلونة، فيما يتعلق مبستقبل حارس املرمى األملاني مارك أندريه 

تير شتيغن.
وبحسب صحيفة »ديلي ميل« اإلجنليزية، نقال عن تقارير 
من  برشلونة  مع  محادثات  يجري  شتيغن  تير  فإن  إسبانية، 
أن  النادي  إدارة  وتعتقد   ،2024 التجديد حتى صيف  أجل 
تير شتيجن  عقد  اجلديد. وينتهي  العقد  على  األملاني سيوقع 

 4 اآلن  حتى  وكالئه  وعقد  املقبل،  املوسم  بنهاية  برشلونة  مع 
اجتماعات باإلدارة.

وكان األملاني قد وقع آخر عقد له عام 2017، بعد أن أصبح 
مانشستر  إلى  برافو  كالوديو  انتقال  عقب  األول،  احلارس 
سيتي، وهناك حالة من االرتياح يف ظل وجود شرط جزائي 

بعقده احلالي بقيمة 180 مليون أورو.
منزعجون  شتيغن  تير  وكالء  أن  إلى  التقرير،  وأشار 
وجود  ونفوا  بضمه،  األندية  اهتمام  حول  الشائعات  من 
صفوف  يف  سعادته  الالعب  أكد  كما  محادثات،  أي 
البلوغرانا. وتوقعت الصحيفة، أن ترضخ إدارة برشلونة ملطالب 

تير شتيغن باحلصول على راتب كبير.

فـاردي يفتــح 
بـاب العـــودة 
لمنتخب إنجلترا
رفض جيمي فاردي مهاجم ليستر 
سيتي استبعاد العودة لتشكيلة إجنلترا 
يف بطولة أوروبا 2020، يف ظل إصابة 
الثنائي األساسي هاري كني وماركوس 
راشفورد. لكن الالعب البالغ عمره 33 

عاما قال إنه لم يناقش بعد األمر مع غاريث 
ساوثجيت، مدرب املنتخب.

ويتصدر فاردي، الذي اعتزل اللعب 
الدولي مع منتخب بالده بعد كأس العالم 
2018، قائمة هدايف الدوري اإلجنليزي 

املمتاز برصيد 19، هدفا بعدما سجل هدفني 
يف الفوز 0-4 على أستون فيال، اول أمس.
ويف ظل استمرار تعايف كني مهاجم 
توتنهام هوتسبير من جراحة يف عضالت 
الفخذ اخللفية، خضع لها يف جانفي، 

وغياب راشفورد مهاجم مانشستر يونايتد 
بسبب إصابة يف الظهر، رّشح البعض فاردي 
للمشاركة يف بطولة أوروبا يف جوان وجويلية.
وقال فاردي الذي سجل سبعة أهداف 

يف 26 مباراة مع إجنلترا، لشبكة سكاي 
سبورتس »من يعلم؟ غاريث وأنا اتفقنا على 
ترك الباب مفتوح ألي سبب يحدث، وبعد 
ذلك سنجلس معا ونناقش األمر )إذا كانت 

هناك حاجة(«. وأضاف »لم يحدث أي 
نقاش أو شيء من هذا القبيل... يغيب 
الزميالن )كني وراشفورد( بسبب اإلصابة 

لكن هما يف طريقهما للعودة يف الوقت 
املناسب، لذا الوقت فقط سيحسم األمر«.
وأكد ساوثجيت األسبوع املاضي أن 
كني، الذي عاد إلى املران اولف أمس، 

وراشفورد يسيران يف طريق التعايف لكنه لم 
يستبعد ضم فاردي. ورغم ذلك اعترف 
فاردي بأن الغياب عن تشكيلة إجنلترا 

ساعده، وقال »لن أكذب، فقد أصبحت 
أحصل على املزيد من أيام األجازة يف فترة 
التوقف خلوض مباريات دولية، لذا بات 
بوسعي االبتعاد التام لفترة عن كرة القدم 

وهذا صب يف مصلحتي«.

بشأن  القلق  من  حالة  وجود  عن  إسباني،  تقرير  كشف 
فيروس  بسبب  جماهير،  بدون  الليغا  مباريات  إقامة  إمكانية 

كورونا.
وبحسب إذاعة »كادينا كوبي« اإلسبانية، فإن رابطة الليغا 
يف انتظار قرارات وتوصيات وزارة الصحة بالبالد، حول اللعب 

بدون جماهير.
وأضافت: »كل شيء على ما هو عليه اآلن، لكن إذا قررت 
الليغا  فإن  املغلقة،  املباريات خلف األبواب  إقامة  الصحة  وزارة 

مستعدة لتنفيذ هذا السيناريو«.
البطوالت  يف  املباريات  من  العديد  لعب  تقرر  أنه  ُيذكر 
األوروبية خلف األبواب املغلقة، بينما قررت إيطاليا جتميد كافة 

األنشطة ملواجهة هذا الوباء.

تعليق  اإليطالي،  الوزراء  رئيس  كونتي  جوسيبي  وأعلن 
كافة األنشطة الرياضية يف الدولة، مبا فيها مباريات الكالتشيو، 

بسبب تفشي وباء فيروس كورونا.
يأتي هذا القرار بعد ارتفاع كبير يف عدد احلاالت املُصابة، 
بالكامل،  إيطاليا  على  القرار  تعميم  سيتم  أنه  كونتي  وأكد 

وإيقاف كافة األنشطة حتى 3 أفريل املقبل.
اول  اإليطالية،  األوملبية  اللجنة  أكدت  بعدما  ذلك  جاء 
تأجيلها  ينبغي  البالد  يف  الرياضية  الفعاليات  كافة  أن  أمس، 

حتى الثالث من أفريل املقبل، بسبب أزمة فيروس كورونا.
ويأتي هذا بعد 48 ساعة من مطالبة وزير الرياضة اإليطالي 
تشديد  مع  الدوري،  فعاليات  بإيقاف  سبادافورا  فينشينزو 

احلكومة إجراءاتها نظرا لتفشي الفيروس يف البالد.

الليغا تترقب قرار اللعب بدون جماهير

بيريـز يصوب أنظاره تجاه أغويرو

بعد توقيف النشاط الرياضي في إيطاليا
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أخبار العالم

دول تخفي أعداد المصابين 

70% من المصابين بكورونا بالصين تعافوا

بومبيو،  مايك  األمريكي  اخلارجية  وزير  قال 
واملستقلة،  املوحدة  أفغانستان  دولة  تدعم  بالده  إن 
حكومة  تشكيل  يحاول  كيان  وجود  بشدة  وتعارض 
فيه  قّيم  الثالثاء،  بيان،  يف  ذلك  جاء  فيها.  موازية 
بومبيو  وأوضح  أفغانستان.  يف  السالم  مسيرة  بومبيو 
مضاعفة  جهودا  تبذل  األمريكية  املتحدة  الواليات  أن 
إلحالل االستقرار يف أفغانستان وحتقيق استقاللية هذا 
البلد. وأعرب عن امتنانه من مساعي الرئيس األفغاني 
أولوياتها حتقيق  لتشكيل حكومة تضع يف  أشرف غني 
املتحدة  »الواليات  قائال:  وتابع  البالد.  يف  االستقرار 
بسالم  العيش  يف  األفغاني  الشعب  رغبة  مدى  تدرك 
الضروري تشكيل حكومة تستوعب كافة  وأمان، ومن 
مستقبل  ضمان  أجل  من  األفغاني،  املجتمع  شرائح 
البالد وأمنه واستقراره«. وأُجريت االنتخابات الرئاسية 
األفغانية يف سبتمبر املاضي، مبشاركة شعبية منخفضة 

جًدا، وأظهرت نتائجها األولية فوز، أشرف غني، الرئيس احلالي، 
لكن منافسه عبداهلل عبداهلل شَكك يف النتائج وأعلن فوزه وأحقيته 
باملنصب. ويف 29 فيفري املاضي، شهدت العاصمة القطرية الدوحة 
الطريق وفق جدول زمني  ُيَهد  املتحدة وطالبان  الواليات  اتفاقا بني 

إلى انسحاب الواليات املتحدة على نحو تدريجي من أفغانستان.

وُتعاني أفغانستان من حرب مستمرة منذ أكتوبر 2001، حني 
»طالبان«،  بحكم  واشنطن،  تقوده  دولي  عسكري  حتالف  أطاح 
الواليات  يف  هجمات  تبنى  الذي  »القاعدة«،  بتنظيم  الرتباطها 

املتحدة، يوم 11 سبتمبر من العام نفسه.
وكاالت

الشفافية  بعدم  دوال  العاملية  الصحة  اتهمت 
وقالت  بكورونا،  املصابني  أعداد  إخفاء  وتعمد 
هذا  محاربة  جتعل  لم  الدول  من  كثيرا  إن 
احلكومات  فيها  تشترك  سياسية  أولوية  الفيروس 

واملجتمعات.
وأشارت املنظمة إلى أن أكثر من %70 ممن 
املرض.  من  تعافوا  الصني  يف  بالفيروس  أصيبوا 
الرئيس  أن  رسمية صينية  إعالم  وسائل  وأفادت 
تفشي  بؤرة  ووهان،  بينغ وصل مدينة  شي جني 
املبذولة  اجلهود  لتفقد  الثالثاء،  اليوم  الفيروس، 
ملكافحة العدوى وزيارة العاملني باخلطوط األمامية 
املرة  هي  وهذه  الطبي.  املجال  يف  العاملني  مثل 
بدء  منذ  ووهان  الرئيس  فيها  يزور  التي  األولى 
ظهور املرض فيها أواخر العام املاضي. وتأتي زيارة 
أدنى عدد من  الصني  فيه  شي يف وقت سجلت 
اإلبالغ  بدء  منذ  اليوم  اجلديدة  اإلصابة  حاالت 
أسابيع.  سبعة  قبل  اإلصابات  عن  اليومي 
وسجلت الصني 17 حالة وفاة جديدة و19 إصابة 
 24 الساعات  خالل  املستجد  كورونا  بفيروس 
أمس،   لألنباء،  بلومبيرغ  وكالة  املاضية.ونقلت 
إجمالي  الصني أن  يف  الصحية  السلطات  عن 
ألفا  ثمانني  إلى  ترتفع  املؤكدة  اإلصابة  حاالت 
هذا  يف  الوفيات  إجمالي  وبلغ  شخصا.  و754 

البلد جراء اإلصابة بالفيروس 3136 شخصا.
ويف مقاطعة هوبي، بؤرة تفشي الفيروس، مت 
ومن  أمس.  إصابة خالل  و17  وفاة   17 تسجيل 
بني اإلصابات اإلجمالية التي يبلغ عددها ثمانني 
حالة  و897  ألفا   59 متاثلت  حالة،  و754  ألفا 
للشفاء حتى اآلن. ويف إيطاليا، ُطلب من حوالي 

تطبيق  بدء  مع  منازلهم،  يف  البقاء  مليونا  ستني 
إجراءات غير مسبوقة يف العالم لوقف انتشار هذا 
الفيروس اجلديد. وعنونت الصحافة احمللية أمس، 
»اجلميع يف املنزل، كل شيء مغلق« بعد صدور 
مرسوم وقعه رئيس احلكومة جوزيبي كونتي يوسع 
الكبرى  البالد إجراءات اإلغالق  أنحاء  إلى كل 

التي طالت األحد ربع سكان شمال البالد.

عقوبات على المتكتمين
مبؤمتر صحايف  املرسوم  لهذا  مهد  كونتي  وكان 
خالله  ودعا  أمس،  مساء  احلكومة  مبقر  عقده 
حازمة  وبلهجة  منازلهم«.  »مالزمة  إلى  مواطنيه 
يكن  مرسوما  »سأوقع  احلكومة  رئيس  قال 
هناك  تعود  لن  منزلي.  أالزم  باآلتي:  تلخيصه 
بأسرها  اجلزيرة.. إيطاليا  شبه  يف  حمراء  منطقة 
ستصبح منطقة محمية«. ويف إيران، هدد مسؤول 
محلي بأن العقوبة تنتظر من يتكتم على إصابته 

بفيروس كورونا.
الثالثاء  أمس  اإليرانية  فارس  وكالة  ونقلت 
محافظة  محافظ  شهرياري  مهدي  محمد  عن 
إن  البالد( القول  الغربية )شمال غربي  أذربيجان 
كورونا  فيروس  من  تعاني  التي  الدول  »مختلف 
»وفقا  أنه  وأوضح  إليران«.  مماثلة  مشاكل  تواجه 
فإن  كورونا  فيروس  ملكافحة  الوطنية  اللجنة  لقرار 
املؤكدة  إصابته  على  يتكتم  من  تنتظر  عقوبات 
أمس  الصحة  وزارة  وأعلنت  كورونا«.  بفيروس 
ارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن كورونا يف البالد 

إلى 237 حالة واإلصابات إلى 7161.
وكاالت 

مع بداية انسحاب الجيش األمريكي .. بومبيو: 

»نعارض بشدة تشكيل حكومة موازية في أفغانستان«
منظمات  إغاثة 

 اليمن يعاني أزمة كوليرا 
»منسية« تهدد األمطار بتفاقمها

قالت منظمة »أوكسفام« لإلغاثة الدولية، إن اليمن يعاني 
أزمة »كوليرا« منسية، وإن موسم األمطار املقبل يهدد بتضخم 
اإلثنني،  مساء  بيان،  يف  املنظمة  حاالتها.وأضافت  عدد 
باملرض  املصابني  اليمنيني  أن »عدد  األناضول،  عليه  اطلعت 
أبريل  يف  األمطار  موسم  من  البالد  اقتراب  مع  يتصاعد  قد 
)نيسان(.. فيما أنظمة الرعاية الصحية على وشك االنهيار«.
إصابتها  يف  املشتبه  احلاالت  إجمالي  أن  البيان،  وأفاد 
و253  »مليونني  بلغ   ،2019 وديسمبر  بالكوليرا بني جانفي، 
ألفا و488«. وأوضح أن »تفشي الوباء باليمن يف 2019، يعد 
ألف   860 من  أكثر  رصد  مت  إذ  عامليا،  اإلطالق  على  الثاني 
»ال  احلاالت  أن  واعتبر  بالكوليرا«.  إصابتها  يف  مشتبه  حالة 
ملعاجلة  املبذولة  اجلهود  الصراع  يعوق  حيث  ازدياد،  يف  تزال 
األزمة املنسية، وأن احملافظات التي تقع شمال اليمن يف خطر 

كبير بسبب شح املياه«.
باليمن محسن  »أوكسفام«  البيان عن مدير مكتب  ونقل 
صّديقي، أن »حاالت الكوليرا ما زالت مبستويات مماثلة للعام 
املاضي، وأنه ألمر مرّوع أن حتظى األزمة املستمرة على قدر قليل 
من االهتمام«. واعتبر صّديقي أن »األزمة يف اليمن من صنع 
تسليح جميع  يواصلون  الذين  وأولئك  كلي،  بشكل  اإلنسان 

األطراف يف احلرب، يتحملون مسؤولية عواقبها املدمرة«.
يودي  أن  يكن  حادا  إسهاال  يسبب  مرض  و«الكوليرا« 
واألطفال  العالج،  يتلق  لم  إذا  املريض خالل ساعات  بحياة 
سنوات،   5 عن  أعمارهم  وتقل  تغذية،  سوء  يعانون  الذين 
معرضون بشكل خاص خلطر اإلصابة. ويعاني القطاع الصحي 
أدى  الذي  املتفاقم،  الصراع  جراء  حادا  تدهورا  اليمن،  يف 
إلى تفشي األوبئة واألمراض، وإغالق عدد كبير من املرافق 

الصحية.
بني  حربا  اليمن  يشهد  التوالي،  على  السادس  وللعام 
بتلقي  املتهمني  احلوثيني  ومسلحي  للحكومة  املوالية  القوات 
العاصمة  بينها  محافظات  على  واملسيطرين  إيراني،  دعم 
صنعاء منذ سبتمبر 2014. ومنذ مارس 2015، يدعم حتالف 
يف  احلكومية  القوات  السعودية،  اجلارة  تقوده  عربي  عسكري 

مواجهة احلوثيني.
وكاالت

أعلنت »أرامكو السعودية«، أكبر شركة 
بـ  عمالئها  تزويد  عزمها  العالم،  يف  نفط 
املقبل،  أفريل  يوميا يف  برميل  مليون   12.3
الطاقة  عن  يوميا،  برميل  ألف   300 بزيادة 
برميل  مليون   12 البالغة  املستدامة  القصوى 
احمللية،  للبورصة  إفصاح  وحسب  يوميا. 
مع  االتفاق  مت  إنه  أرامكو  قالت  الثالثاء، 
الكميات  بهذه  تزويدهم  على  عمالئها 
وتتوقع  القادم،  الشهر  مطلع  من  اعتبارا 
الشركة أثرا ماليا إيجابيا على املدى الطويل. 

النفطي 9.6 ماليني  السعودية  إنتاج  ويبلغ 
املاضي  جانفي  أرقام  وفق  يوميا  برميل 
من  أقل  وهو  متوفرة(،  بيانات  )أحدث 
تستطيع  التي  املستدامة  القصوى  الطاقة 
السوق كانت حتتم  إنتاجها، إال أن وضعية 

على الرياض ضبط اإلنتاج.
ستضخ  السعودية  أن  ذلك،  ويعني 
اإلنتاجية  قدرتها  يفوق  مبا  العاملية  للسوق 
القصوى خالل الشهر املقبل، عبر استخدام 
روسيا  مع  اتفاق  فشل  بعد  مخزوناتها، 

النفط.  إنتاج  خفض  وتعميق  لتمديد 
وبدأت السعودية حرب أسعار وزيادة لإلنتاج 
عقب فشل اتفاق )أوبك+( لتعميق خفض 
برميل  ماليني   3.2 إلى  الكلي  اإلنتاح 
الطلب  انخفاض  تداعيات  ملواجهة  يوميا، 
الرفض  نتيجة  كورونا،  فيروس  بسبب 
اإلثنني،  النفط،  أسعار  وانهارت  الروسي. 
بنسبة 25 باملئة كأدنى نزول ليوم واحد منذ 

.1991
ق. د

أرامكو

 سنزود عمالءنا بـ 12.3 مليون برميل يوميا في أفريل
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تكنولوجيا

ابتســـام  بوكتيـــر
يحمل  الذي  التطبيق،  على  ُيطلق  وقد 
اسم   ،Seymour )سيمور(  الرمزي  االسم 
ويبدو  إصداره،  عند   )Fitness( أو   )Fit(
أن الشركة تهدف إلىإطالقه مع اإلصدار 14 
 iOS )إس أو  )آي  التشغيل  نظام  من  القادم 
 )watchOS( نظام من  القادم   7 واإلصدار 

.)tvOS(واإلصدار 14 القادم من نظام
هو  اجلديد  اللياقة  تطبيق  أن  يبدو  كما 
إلى  متاحًا  وسيكون  بذاته،  مستقل  تطبيق 
 ،)Activity( احلالي النشاط  تطبيق  جانب 
مقاطع  بتنزيل  يسمحللمستخدمني  بحيث 
مجموعة  تغطي  التي  البدنية  اللياقة  فيديو 
إلى  املختلفة،  واخليارات  التمرين  أنشطة  من 
إكمال  حول  علىإرشادات  احلصول  جانب 

تلك األنشطة على ساعة آبل الذكية.
توفير  إلى  آبل  شركة  تتجه  ذلك  إلى 
ميكن  التي  املختلفة  التمارين  من  مجموعة 
مع  الذكية،  ساعتها  مع  ومزامنتها  تنزيلها 
عرض مقاطع الفيديونفسها على هاتف آيفون 

.)Apple TV( أو حاسب آيباد أو منصة
جعل  يف  تفكر  الشركة  أن  الواضح  ومن 
خالل  املستخدم  تقدم  تتبع  الذكية  ساعتها 
كل مترين، على غرار الطريقة التي ميكن بها 

من  احلالية  اللياقة  أنشطة  الذكيةتتبع  للساعة 
 ،)Activity( احلالي  النشاط  تطبيق  خالل 
مما قد يؤدي إلى توسيع أنواع التمرينات التي 

ميكن استخدامالساعة ألجلها.
اجلري الداخلي وركوب الدراجات

من  التدريبات  األميركية  الشركة  وتقدم 
خالل تطبيقها للياقة البدنية مجانًا، حيث ال 
توجد يف الوقت احلالي عمليات شراء داخل 
وهناك  باحملتوى.  مرتبطة  أوتكاليف  التطبيق 
من  األنشطة،  أنواع  من  واسعة  مجموعة 
الدراجات  وركوب  الداخلي  اجلري  ضمنها 
األساسية  والتمددوالتدريبات  والتجديف 
الطلق  الهواء  يف  واملشي  القوة  وتدريبات 

واليوغا.
القادم   14 اإلصدار  يتضمن  قد  كما 
من نظام التشغيل )آي أو إس( iOS واجهة 
PencilK�( ةبرمج تطبيقات جديدة تسمى

it(، والتي تتيحللمستخدمني الكتابة اليدوية 
 ،)iOS( ضمن  نصي  إدخال  حقل  أي  يف 
والتقومي  والبريد  الرسائل  تطبيقات  مثل 
 ،)Apple Pencil( باستخدام  وغيرها، 
مع حتويل احملتوى املكتوب بخط اليد إلى نص 

قياسي.

البريد  رسائل  من  شخصية  بنسخة  االحتفاظ  يعتبر 
ميكنك  حيث  مفيًدا،  أمًرا  بالعمل  اخلاصة  اإللكتروني 
أُرسلت  التي  بعضاملالحظات  لتوثيق  الحًقا  إليها  الرجوع 

إليك أو املشاريع التي عملت عليها.
هناك عدد من الطرق التي ميكنك استخدامها إلنشاء 
اخلاصة  اإللكتروني  البريد  رسائل  من  احتياطية  نسخة 
بالعمل، ولكن قبل القيام بذلكعليك التحقق وأخذ اإلذن 

من جهة العمل أو املشرف لتجنب أي تداعيات قانونية.

لعمل نسخة احتياطية من جميع رسائلك اإللكترونية 
مبا يشمل املجلدات الفرعية، ميكنك استخدام ميزة تصدير 
Export املوجودة يف أحدثإصدارات Outlook، وذلك 

من خالل اتباع اخلطوات التالية:
.File افتح خيار ملف •

.Open & Export اختر فتح وتصدير •
.Import/Export اضغط على استيراد وتصدير •

.Export to a file اختر تصدير إلى ملف •
والتقومي  الرسائل  على  االحتياطية  النسخة  ستحتوي 
بعد  وميكنك   PST كملف وسُتحفظ  االتصال.  وجهات 

ذلك أخذ هذا امللف وفتحه على أيحاسوب آخر.
إذا كنت ال تريد حفظ األرشيف بالكامل، فيمكنك 
حتديد الرسائل الفردية وسحبها إلى مجلد يف )تطبيق إدارة 
امللفات يف ويندوز(، أو تطبيقFinder إذا كنت تستخدم 

كملفات  رسائلك  وسُتحفظ  إس،  أو  ماك  التشغيل  نظام 
MSG كاملة مع أي مرفقات.

Out� يف  الفردية  اإللكتروني  البريد  رسائل  ظوحلف 
يف  باسم«  »حفظ  األمر  استخدم  أيًضا  ميكنك   look

Outlook وذلك من خالل اخلطواتالتالية:
.File اضغط على ملف •

• اختر حفظ باسم Save As حيث ميكنك حفظ 
أو  نصي،  كملف  مثل:  متعددة  بتنسيقات  الرسائل 

RTF، أو HTML، ولكن مع هذه الطريقةستحتاج إلى 
حفظ أي مرفقات بشكل فردي.

رسائل  من  احتياطية  نسخة  إنشاء  كيفية  ثانًيا: 
 Google Takeout أداة  استخدم  ميكنك   :Gmail
رسائل  ضمنها  ومن  وتصديرها،  البيانات  جميع  لتنزيل 
البريد اإللكتروني، للرجوع إليها مستقباًل أوالستخدامها 
اإللكتروني  البريد  رسائل  وسُتحفظ  أخرى.  خدمة  مع 

.MBOX كملفات بامتداد

مثل  إلكتروني  بريد  خدمة  استخدام  أيًضا  ميكنك 
بريدك  لتنزيل  إما   Thunderbird أو   Outlook
أو   ،POPبروتوكول عبر  حاسوبك  على  اإللكتروني 
رسائل  وحفظ   IMAP بروتوكول  عبر  فقط  إليه  الوصول 

البريد اإللكتروني من داخل التطبيق.

من  احتياطية  نسخة  حلفظ  أخرى  خيارات  ثالًثا: 
بريدك اإللكتروني:

البريد  رسائل  لتصدير  اخليارات  من  املزيد  تتضمن 
رسائل  حتويل   Gmail أو   Outlook يف  اإللكتروني 
البريد اإللكتروني إلى ملفات PDF وإعادة توجيهها إلى 
بعض  هناك  ولكن  الشخصي،  اإللكتروني  بريدك  عنوان 

اجلوانب السلبية لهذه الطرق.
متعددة  إلكتروني  بريد  رسائل  حتويل  تريد  كنت  إذا 
إلى ملفات PDF، فمن احملتمل أن تقوم بذلك لكل منها 
 PDF ملفات لنتحتوي   Outlook ويف  منفرد،  بشكل 
بشكل  حفظها  عليك  يتعني  لذلك  مرفقات،  أي  على 

منفصل.
استخدام  ميكنك  جيميل،  تستخدم  كنت  إذا 
 Save Emails to :إضافات متصفح جوجل كروم مثل
PDF التي تتيح لك تصدير رسائلك أوتنزيلها أو طباعتها 
اإللكتروني  البريد  رسائل  ضمنها  ومن   ،PDF كملفات

املتعددة يف وقت واحد.

لـمحبي اللياقة البدنية.. خبر سار من آبل!
تطور شركة آبل تطبيقًا جديدًا للياقة البدنية ألجهزة هواتف آيفون 

وساعة آبل الذكية ومنصة )Apple TV(، بحيث أن التطبيق 
مصممللسماح للمستخدمين بتنزيل مقاطع الفيديو اإلرشادية ذات 

الصلة باللياقة البدنية، والتي من شأنها السير معهم خطوة بخطوة 
خالاللتدريبات المختلفة.

كيف يمكنك حفظ نسخة احتياطية من رسائل البريد اإللكتروني؟

عن  نقاًل  األسبوع،  هذا   )Wired( مجلة  أفادت 
نتائج دراسة أجرتها جامعة )KU Leuven( يف بلجيكا 
من  املاليني  املتحدة،أن  اململكة  يف  برمنغهام  وجامعة 
لرقاقة  الداعمة  امليكانيكية  باملفاتيح  املزودة  السيارات 
عرضة  تكون  قد  وكيا  وهيونداي  تويوتا  صنع  من  الراديو 
لالختطاف بسببوجود خلل يف تنفيذ التشفير، مما يسمح 

للمتسللني باستنساخ املفاتيح وقيادة السيارة يف ثوان.
األسبوع  هذا  من  سابق  وقت  يف  الباحثون  وكشف 
التشفير  أنظمة  يف  وجدوها  جديدة  ضعف  نقاط  عن 
املستخدمة من قبل أجهزة منع احلركة،وهي األجهزة التي 
تعمل بالراديو داخل السيارات والتي تتواصل من مسافة 
والسماح  السيارة،  قفل  إللغاء   )FOB( مفتاح مع  قريبة 

للمحركبالعمل.

تويوتا  تنفيذ  كيفية  يف  مشاكل  الباحثون  ووجد 
 Texas( شركة  من  التشفير  لنظام  وكيا  وهيونداي 
بحيثتسمح   ،)DST80( املسمى   )Instruments
جهاز  يستخدم  الذي  للمتسلل  التشفير  تنفيذ  طريقة 
القراءة واإلرسال )Proxmark RFID( الرخيص نسبًيا 

واملوجود بالقرب من جهاز)FOB( خداع السيارة لتعتقد 
بأن لديه املفتاح الفعلي.

من  مقربة  على  املهاجم  يكون  أن  الطريقة  هذه  وتتطلب 

 Proxmark( ومسحه ضوئًيا باستخدام جهاز )FOB( جهاز
RFID(، وذلك من أجالحلصول على معلومات كافية لتحديد 
 Proxmark( جهاز  باستخدام  واستنساخه  التشفير  مفتاح 

RFID( نفسه، وتعطيل مانع احلركة، الذييمنع تشغيل السيارة 
دون وجود املفتاح الفعلي يف القرب منها.

العقبة  ستكون  احلركة،  منع  نظام  تعطيل  ظل  ويف 
الوحيدة املتبقية هي فتحة املفتاح التي جتعل احملرك يعمل، 
لكن هذا األمر يتطلب تقنياتسرقة السيارات القدمية مثل 

األسالك أو استبدال املفتاح مبفك البراغي.
وأصبح الهجوم ممكًنا ألن مفاتيح التشفير املستخدمة 
الهندسة  خالل  من  بسهولة  اُكتشفت  السيارات  يف 
مفتاح  كان  حالةتويتا،  ويف  الثابتة،  للبرامج  العكسية 
إشارة  مع  بثه  يتم  تسلسلي  رقم  على  يعتمد  التشفير 
لم  املعنية  وهيونداي  كيا  سيارات  أن  حني  يف   ،)FOB(
تستخدم سوى24 بت عشوائي للحماية بداًل من 80 بت 

.)DST80( التي يوفرها نظام
تشمل  املتأثرة  السيارات  مناذج  إن  الباحثون  ويقول 
وكيا   ،4 راف  وتويوتا  كوروال،  وتويوتا  كامري  تويوتا 
وهيونداي   I10وهيونداي ريو،  وكيا  سول  وكيا  أوبتيما 
I20 وهيونداي I40، وفيما يلي قائمة كاملة بالسيارات 
التي وجد الباحثون أنها تتضمن عيوب تشفير يف أجهزة 

منع احلركة.

تحذير.. مفاتيح سيارات تويوتا وهيونداي وكيا قابلة لالستنساخ
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ابتسام بوكثير

التراث  راية  رافعة  وجالت  صالت   
اجلزائري فيعيون العالم. ويف هذا احلوار الذي 
أهم  عن  حتدثت   “ الوطن  بـ“أخبار  جمعها 
مسيرتها  يف  الفارق  صنعت  التي  احملطات 
املصممني  شمل  أنيلتم  متمنية  اإلبداعية، 
هذا  إلخراج  واحدة  يدا  ويكونوا  اجلزائريني 

التراث إلى العاملية واسترجاع ما سرق منا. 

مرحبا بك  نادية حركات  ضيفة 
على جريدة “أخبار الوطن”، هال 

عرفت قراءنا بنفسك؟

طفلة  حلم   NadHar Creation
حركات  إمرأة   شغف  ،و  مراهقة  ،طموحة 
مدينة  من  أصولي  عصامية،  مصممة  نادية 
الفن بوسعادة ،ترعرعت يف منزل يعمه الفن، 
عائلة تعشق العلم و املعرفة  اكتسبت مهارتي 
يف الرسم عن طريق أخ فنان ملهم يقوم برسم  

مالمح النساء و أناقتهن.
عائلتي كلها  مهووسة بشتى أنواع الفنون 
التطريز ،التصاميم و املوضة بعيًدا  اخلياطة و 
عن عالم األزياء حركات نادية طبيبة أسنان 
مما  اخلياطه  و  التصميم   يبقى  شغفي  ولكن 
جعلني  أتخلى عن  عيادتي لتحقيق حلمي.

 ما هو مصدر إلهامك؟

الرونقة  املوضة عالم سحري يدخلك فن 
و التألق و من أحد الهاماتي  هو الفنان نصر 

الدين ديني. 

هل تلقيت الدعم؟

نفسي  كونت  مادي،  دعم  أي  اتلقى  لم 
دعم  لكن  و  الصعوبات  كل  رغم  بنفسي 

عاىلتي املعنوي والنفسي كان سر جناحي.

ما الذي يؤثر يف  أذواقنا فيما تعلق 
باملوضة واألزياء؟

أعمل على تطوير كل األزياء واملجوهرات 
اخلاص  ذوقي  حساب  على  االكسسوارات 
ال  هذا  لكن  و  البوسعادية  باصولي  أفتخر 
فكل  أخرى  أزياء  على  منالعمل  مينعني 
منطقة  تاريخ  عن  معبرة  التقليدية  البستنا 
على  يعمل  رائع  من  األكثر  املزيج  وهذا  ما 

تشكيل أذواقنا. 

ماهي التحديات التي تواجهينها ؟

من  الكثير  تأتيني  األخيرة  الفترة  يف 
الطلبات من الفتيات، حيث أصبحت الفتاة 
األزياء  وترتدي  اجلزائري،  بالتراث  تهتم 
راجع  وهذا  واحلفالت،  األعراس  يف  التراثية 
املشهورات  والنجمات  بالفنانات  لتأثرهم 
يف  اليوم  التقليدي  اللباس  يقدمن  اللواتي 
أجمل احللل هنا يكمن التحدي فينشر طابعنا 
اجلزائري من الشمال إلى اجلنوب و من الشرق 
إلى الغرب فأنا ملهمة بكل البستنا التقليدية 
من النايلية البوسعادية إلىالعاصمية القبائلية 

الوهرانية العنابية و الصحراوية.

ماذا حتضر املصممة حركات نادية  
وأين ومتى ستطلق تشكيلتها 

اجلديدة؟

أحضر لتصاميم جديدة، والتي سأطلقها 
قريًبا يف تظاهرة فاشن وهران 2020، وسوف 

يكون العرض يف وهران  أوال.

ما شكل املنافسة يف عاملكم؟
املنافسة بني مصممي األزياء تكون دائما 
يحب  مصمم  هناك  يكون  دائما  إيجابية، 
يدفع  ما  وهذا  اآلخر،  قدمه  مما  أحسن  تقدمي 
تكون  املنافسة  لي  وبالنسبة  لتقدمياألفضل. 
ويأتي بشيء  أكثر،  يبدع  أن  يف من يستطيع 
التقليدي،  والزي  اجلزائري  للتراث  جديد 

ومن ينال صدى،ومن يحبه الناس أكثر.

 أين ميكن للزبون االطالع عليها ؟
يف  موجودة  فهي  لتصاميمي  بالنسبة 
و  وهران  مدينة  ضواحي  يف  اخلاص  محلي 
 NadHar العنوان موجود يف غوغل مابس

Création

كلمة أخيرة لقراء “ أخبار الوطن 
“ اجلزائرية..

 ” الوطن  اخبار  “شبكة  جلريدة   شكرا 
اجلزائرية التي أمتنى لها النجاح، كما أمتنى أن 
نكون نحن املصممون اجلزائريون يدا واحدة، 
التقليدي  الزي  استرجاع  أجل  ونكافحمن 
الذي أخذ منا، والذي بدأ ينسب إلى بلدان 
أخرى، وإن شاء اهلل، السنوات القادمة تكون 
وتكون  عاملية  لدينا مشاركاتأوسع يف عروض 

مثمرة وتعود على تراثنا بالفائدة والترويج.

حركات نادية  مصممة جزائرية، حاكت أناملها الذهبية 
أروع األزياء التقليدية بلمسة عصرية رائعة، تمتلك من 

المهارات الفنية ما يخولها لالبتكار، صنعت الحدث منذ عقد 
من الزمن لتصبح اليوم من أفضل المصممين الجزائريين.

تخلت عن اختصاصها من أجل هوايتها 

نادية .. طبية أسنان أبدعت في تصميم 
الزي التقليدي الجزائري  
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ماسك الكركم والزبادي والليمون:

المكونات:
- ملعقة صغيرة كركم
- ملعقة كبيرة زبادي

- 10 قطرات من عصير الليمون.
طريقة حتضير املاسك

بعضها  مع  املكونات  اُخلطي 
البعض وضعي اخلليط على بشرتِك.

اُتركي اخلليط حتى يجف.
مرتني  أو  مرة  املاسك  كرري 

ا، لبشرة نضرة وناعمة. أسبوعّيً

جربي خليط الكركم وزيت 
الزيتون:

المكونات:
- نصف ملعقة صغيرة كركرم

- ملعقة صغيرة زيت زيتون
- ملعقة صغيرة عسل

- ماء دايفء

طريقة تحضير الماسك:
البعض،  مع  املكونات  اُخلطي 

ووزعيها على بشرتِك.
 30  -  20 ملدة  املاسك  اُتركي 

دقيقة حتى يجف متاًما.
وكرري  باملاء،  وجهِك  اُشطفي 
ا لتغذية بشرتِك،  املاسك مرة أسبوعّيً
ومفيد هذا املاسك أكثر للبشرة اجلافة.

جربي ماسك الكركرم وماء 

الورد:

المكونات:
ملعقة كبيرة من الكركم

ملعقة كبيرة من ماء الورد
ملعقة صغيرة عسل

تحضير الماسك:
بعضها  مع  املكونات  اُخلطي 

البعض، ووزعيها على بشرتِك.
اُتركي اخلليط حتى يجف، عند 

إزالة املاسك اُفركي بشرتِك قليًل.
ا  أسبوعّيً مرة  املاسك  جربي 

لنضارة قبل دخول الربيع.

ماسك الكركرم لبشرة مشرقة في ربيع 2020
الكركرم له فوئاد مذهلة 

وخيالية بالنسبة للجسم، يحتوي 
على الكثير من الفيتامينات 

والمضادات الحيوية التي تغذي 
الجلد، وتقوي مناعة الجسم، 
لهذا هو خيار ذكي إن كنِت 
ستعتمدينه كأساس لماسك 

طبيعي لبشرتِك، خاصة مع 
االستعداد للربيع القادم، ولهذا 

اخترنا لِك خلطات مذهلة وسهلة 
من الكركم لبشرة مشرقة في 

ربيع 2020.

تقشير الوجــه في المنـزل.. روتــين جمـالي لبشـرة شابــة
يساعدِك  جمالي  الوجه روتني  تقشير 
على احلصول على بشرة نضرة وشابة أطول 
البشرة على  يعمل تقشير  إذ  ممكنة،  فترة 
واألوساخ  الّشوائب  من  مسامها  تخليص 
والّسموم، ما مينع ظهور حب الشباب ويسمح 
بتوحيد لون الوجه ومحاربة جفافه واألهم أّنه 
ُتعتبر  التي  الدقيقة  اخلطوط  ظهور  من  يحّد 

من أهم علمات الشيخوخة.
تقشير  فوائد  إلى  باإلضافة  لِك  نقّدم 
الطبيعية لتقومي  أهم اخللطات  الوجه، 
أهم  من  كواحدة  املنزل  يف  باملهّمة 
والحظي  طبيقها  بالبشرة .  خطوات العناية 

الفرق.

تقشير الوجه
• يحّد من ظهور حب الشباب، والرؤوس 

السوداء.
• ُيفتح مساماته املُغلقة.

يف  والدهون  الزيوت  تراكم  ُيقلل   •
مسامات البشرة.

عنه،  والتالفة  امليّتة  اخلليا  يزيل   •
بالتالي مينحه النضارة واحليوية.

البشرة،  وجفاف  خشونة  من  يحّد   •
وبالتالي ُيساهم يف تنعيمها وترطيبها.

• ُيقلل شحوب واسمرار الوجه.
البشرة،  وشباب  حيوية  على  ُيحافظ   •
الشيخوخة  علمات  ظهور  يقلل  وبالتالي 

واخلطوط الدقيقة.
• يزيل األوساخ واألتربة العالقة به.

• ُيوحد لون البشرة.
• ميّده بالفيتامينات والعناصر الّلزمة.

• خلطة لتقشير الوجه

المكّونات:
معلقة صغيرة من السكر البني .

البكر  الزيتون  زيت  من  قطرات  بضع 
املمتاز .

الطريقة:
صب بضع قطرات من زيت الزيتون البكر 
املمتاز إلي السكر البني وخلطهم جيدًا معًا.
بشرتك  بتنظيف  تقوم  أن  الضروري  من 

متامًا إلزالة امليكاج قبل إستخدام املقشر.
باملاء وأخذ كمية  الوجه  ميكنك تنظيف 
من املقشر لتدليك الوجه بها يف حركة دائرية 
تتمكن  األقل حتي  علي  دقائق   -3 2 ملدة 
يتم  اإلنتهاء  وعند  امليتة  اخلليا  إزالة  من 

الشطف باملاء الدافئ لفتح املسام املسدودة.
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املولود  فرناس  بن  عباس  هو  اليوم  صديقنا 
ببلدة  وبالضبط  تاكرنا  بإقليم  ميالدية   810 عام 
رندة األندلسية ) إسبانيا اليوم( من أسرة أصولها 
حكم   أيام  األموية  الدولة  حكم  إبان  أمازيغية، 
احلكم بن هشام وابنه عبد الرحمن وأطلق على 
األندلس  حكيم  اسم  العبقرية  الشخصية  هذه 
نظير تعدد اكتشافاته واختراعاته ألنه كان شاعرا 
تصميمه  بينها  من  طبيبا  وكذلك  للعود  وضاربا 
حتديد  عملها  بامليقاتة  ُسميت  مائية  لساعة 
الشفاف  للزجاج  وصناعته  الغرب،  من  الشرق 

من احلجارة وكذلك النظارات الطبية.
كما أنه صنع أول قلم حبر يف التاريخ والذي 
حلد  له  يوجد  األسطوانة،  طريق  عن  يعمل 
أطلقت  وكذلك  بغداد  بالعاصمة  متثال  الساعة 
إحدى  على  اسمه  الفضائية  ناسا  وكالة  عليه 
وشاية  من  عباس  يسلم  لم  األقمار،  فوهات 
والزندقة  بالكفر  بدوره  أتهم  حتى  أيامه  احلساد 
ثم  علنا  املساجد  بإحدى  محاكمته  فتمت 
تبرئته، وتقول املراجع بأن سقوطه على ظهره يف 
أول محاولة طيران له هي التي تسببت وعجلت 

فيما بعد  بوفاته سنة 887.
كل ما يهمنا يف هذه الورقة هي األفكار التي 
سبقت مشروعه يف الطيران فحتى وهو أخفق يف 
هذه  يصنفون  والباحثني،  العلماء  فإن  التحليق 
يجيئا  أن  قبل  البشرية  اجنازات  أكبر  من  احملاولة 

األخوين رايت اللذان اخترعا الطائرة. 
عن  وتنبئ  جوهرية،  ذاتها  حد  يف  فالفكرة 
عقل طموح جامح لكنها لألسف حملت معها 
صنع  الذي  الوقت  ويف  بحيث  النسيان  نكسة 
باحلرير،  ولفهما  القماش  من  جناحني  عباس 

علماء  اعتبره  والذي  الذيل  قيمة  متاما  تناسى 
كلما  للطائرة  أساسية  ركيزة  بعد  فيما  الطيران 
على  االكتشافات  كانت  يوم  الهبوط   حاولت 
قدم وساق، وعلى هذا األساس لم يضع عباس 

احلسابات الفيزيائية.
وحلق  صعد  مثلما  سريعا  وهوى  فسقط 
سريعا وتعرض لكسر يف إحدى عظامه اخللفية، 
والذي  الذيل  قيمة  هو  قلنا  كما  يهمنا  ما  كل 
بالشيء  وأبدا  دائما  العربية  ثقافتنا  يف  يعتبر 
شيئا  دوما  ونعتبره  املهم،  وغير  والهنّي  املشني 
منقوصا ال أهمية له لكنه بالعكس الذيل هو من 
يحقق  هو  كما  والتحتي  الفوقي  التوازن   يحقق 
اإلقالع السليم واالستمرار يف التأمل والتمتع ويف 
ذلك حكمة ربانية للقادر القدير الذي لم يخلق 
جزءا يف األرض إال وهو ذي أهمية، ولنأخذ هذا 
من جانب سياسي أوال بحيث كل الذين جنحوا 
وفعالة  قوية  أذيال  لهم  كانت  سياسيا  وعّمروا 
يف  والذي  فقط  التاريخ  باب  من  وجنحوا  مؤثرة 
أغلب األحايني ال يفرق بني الشر واخلير مبعنى 
يف  تكمن  قوته  سر  قائد  أو  سياسي  زعيم  أي 
حاشيته وأذياله الذين ميثلون له املرجعية والسند 
بل الوعاء الذي ميكنه من املكوث أطول واخللود 

أكثر؟
املسؤوليات  سماء  يف  التحليق  وكذلك 
وصناعة أكبر قدر من الشواهد التاريخية ماذا لو 
أن عباس بن فرناس تذكر يف زمانه  أي وهو يجّهز 
نفسه للتحليق أن يضع حسابات الذين ألم يكن 
له أن طار فعال مثل الطيور وصار اختراع الطائرة 
بعده ال  يأتي  أن  من صلب عربي قح ...قبل 
اإلخوة رايت وال بروغر ليكون هذا األخير والذي 

وفاة  من  سنة   400 بعد  جاء  معروف  هو  كما 
بكل  وجاهزة  كاملة  تطير  آلة  ويخترع  عباس 

املواصفات.
تعتبر   التي  اجلزئيات  إهمال  ثقافة  إذا  إنها 
العقول  من  الكثير  والزال  الزم  فكريا  مرضا 
العربية خاصة تلك املشتغلة يف احلقول املعرفية 
لطاملا  لهذا  الرياضية،  وحتى  واألدبية  والفنية 
بقينا نسمع من أفواه املعلقني الرياضيني أن هذه 

املقابلة أو تلك ُتلعب على جزئيات صغيرة.
ال  الغربي  العقل  علينا  تفوق  وذاك  ولهذا 
التجارب  يخوض  وال  دقيق  أنه  سوى  لشيء 
عثرة  وراءه  يترك  لن  أنه  أحس  إذا  إال  العلنية 
العربي  العقل  عليه هل  نقطة ضعف حُتسب  أو 
متسارع لهذا احلد أم هو متناس ومتهافت الهثا 
الساعة،  حلد  ندري  ليس  إال  ليس  البروز  وراء 
بن  لعباس  الطيران  محاولة  عملية  متت  كيف 
محاولة  هي  أم  سرية  يف  متت  ..هل  فرناس 

علنية.
أشهد عليها اجلميع واألكيد أن الرأي األخير 
هو األصح وإال من الذي نقل أطوارها وسجلها 

العلماء  أن  أخيرا  نقول  اليوم،  نعرفها  حتى  لنا 
الفيزياء  يف  يبدعوا  لم  أنها  مشكلتهم  العرب 
وأهملوا هذا اجلانب املهم من العلوم ألنه األقرب 
للواقع والواقعية، وكذلك للعقل والعقالنية وهذه 

نقطة ضعفهم األولى واألخيرة.
اليوم  حتى  تالزمهم  اآلفة  هذه  ظلت  ومنه 
وأعملوا  جيدا  اتفقوا  الذي  األوربيني  عكس 
عقولهم يف هذا املجال بناء وحتكيما على قوانني 
الكون، ومنه صاروا منطقيني أفضل وأوسع منا 
جهودنا  بقيت  ممن  متاما  عكسنا  وتدبرا  إدراكا 
تتكئ على التجريد واخليال حتى ال نقول على 
اخليال والذي مجرد ما إن نزل إلى أرض الواقع 
إال و بدا منقوصا وغير مكتمل ومجرد تأويالت.
لألعراض  ليس  وصيانة  حماية  إذا  الذيل 
وحماية  والتطلعات  واملشاريع  لألفكار  وإمنا  فقط 
أهمية  عباس  نسي  وحينما  الكون  لرضا 
ثمن  ذلك  مبوجب  يدفع  راح  الذيل  وحسابات 
حياته فكم لعالم من هفوة وكم لفارس من عثرة 
يوم يبصر فقط وال يتبصر ويوم يتحسر وينكسر.

بقلم: جمال نصر اهلل

عباس بن فرناس..... 
الطائر الذي نسي ذيله!

»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«
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أخبار الثقافة

تحت إشراف عبد الرزاق بوكبة
المقهى الثقافي لبرج بوعريريج يحتفي بالمرأة

محمد  الثقافة  دار  احتضنت 
الثقايف  املقهى  فعاليات  بوضياف 
بوالية برج بوعريريج يف عدد خاص 
عيدهن  يف  بقوة  املرأة  فيه  شاركت 
يف  فاعالت  تكرمي  عرفت  العاملي، 
بينهم  من  كانت  والثقافة،  الفن 
املمثلة واملخرجة املسرحية تونس أيت 
علي، الشاعرة نعيمة تقري، والفنانة 

التشكيلية سليمة حضرباش.
عرف  الذي  العدد  هذا  وجاء 
من  النسوي  للعنصر  كبيرا  حضورا 
وحتى  ومراهقات  وشابات  نساء 
مساحة  إعطاء  أجل  من  أطفال، 
يف  املشاركة  خالل  من  للمرأة  كافية 
املقهى  عرف  حيث  الثقافية،  احلياة 
كإلقاء  مختلفة  فنية  عروضا  الثقايف 
واملسرح،  الفنون  ومختلف  الشعر 

لشاعرات  املشرفة  النماذج  وهي 
من  العديد  يف  ومشاركات  وأديبات 

اجلوانب الفنية.
معرض  فتح  مت  الصدد،  هذا  ويف 
الصناعة  لعرض  الثقافة  دار  صالة  يف 
أنامل  أبدعت  التي  احملترفة  اليدوية 
النساء يف صنعها من حلويات تقليدية 
كالفخار،  فنية  حتف  وعصرية، 
ذات  التقليدية  األلبسة  إلى  باإلضافة 
تعبر  يدويا  واملصنوعة  العصري  الطابع 
الثقايف  املوروث  عن  األولى  بالدرجة 

واحلضاري للمرأة اجلزائرية.
منشط  بوكبة  الرزاق  عبد  وأكد 

يف  كانت  املرأة  »إن  الثقايف:  املقهى 
الوجبة  يف  شريكة  السابقة  األعداد 
اليوم استحوذت عليها  الثقافية، بينما 
من خالل مناذج الفن التشكيل، الشعر 
أعطى  مما  األخرى  والفنون  الشعبي 

نكهة خاصة''.
الثقافية  اجللسات  أن  أشار  كما 
أكثر  تكون  املرأة  فيها  تشارك  التي 
الشراكة  طابع  عليها  يغلب  جمالية 
واملبدعة،  املبدع  بني  املهمة  وهي 
فضاء  أجل   من  والفنانة  الفنانة  بني 
الفن  بروح  ومتناسق  متكامل  جزائري 

واإلنسانية.
صفاء كوثر بوعريسة صارة بوعياد

سنجاق  نبيلة  اإلعالمية  قالت 
يف  »املرأة  لـ  خصتها  التي  مداخلتها  يف 
املرأة  موضوع  »إن  اجلزائرية«:  السينما 
بالتطورات  مرتبط  اجلزائرية  السينما  يف 
مدار  على  اجلزائر  عرفتها  التي  التاريخية 
بفترة  مرورا  التحريرية  بالثورة  أوال  فترات 
نهاية  إلى  لتستمر  االستقالل  بعد  ما 
التي  التسعينيات  وبداية  الثمانينات 
وسوسيولوجيا  سياسيا  منعرجا  شكلت 
هاما يف حياة كل اجلزائريني، وصوال إلى 
التي حاولت  اجلديدة  بالسينما  يعرف  ما 
أن تعود إلى الظهور والتطرق إلى مواضيع 
وانشغاالته  باإلنسان  مباشرة  صلة  لها 

اخلصوصية«.
ورقتها  يف  سنجاق  وسجلت 
األولى  تتمثل  أساسيتني،  مالحظتني 
التجارب  بتعاقب  اجلزائرية  السينما  بأن 
بتوقيع  ولكن  النسوية  لسينما  أسست 
رجالي، وثانية تتعلق بظهور سينما نسوية 

بتوقيع املرأة يف حد ذاتها.
األولى  السنوات  يف  املرأة  أن  مبرزة 
اجتماعية  حالة  كانت  اجلزائرية  للسينما 
ثانوية وسط أحداث بطولية كبرى، يتفق 
لم  الثورية  األفالم  أن  واملتابعون  النقاد 
احلقيقية  صورتها  املرأة  تعطي  أن  تستطع 
زوجة  فهي  بالرجل  مرتبطة  أظهرتها  بل 
املجاهد فالن أو أم الشهيد فالن ولم تظهر 

كفاعلة صاحبة قرارات.
ومتيزت أفالم السبعينات باستعراض 
اجتماعية  منظومة  داخل  اإلنسان 
حالة  من  ينفك  أن  يحاول  متصارعة، 
وشكلت  أخرى،  إلى  واالنتقال  معينة 
تنوع  التي  نوعية من حيث األفالم  طفرة 
فيها حضور املرأة، حسب اإلعالمية نبيلة 

سنجاق.

فيلم »عمر قتالتو الرجلة« يفضح 
ذكورية المجتمع 

عدة  على  مداخلتها  يف  ركزت  ولقد 
فيلم  منها  نذكر  سينمائية  ألفالم  مناذج 

يسرد  الذي  بوعماري  حملمد  »الفحام« 
قصة بلقاسم الذي يشتغل فحام ويعييل 
وهناك  كبيرة،  بصعوبة  الصغيرة  أسرته 
يف  للعمل  خرجت  قد  بزوجته  يفاجئ 
بلقاسم  ليدخل  اجلديدة،  املصانع  أحد 
يف صراع اجتماعي مرير مشدودا مبنطق 
بينما  املسبقة،  واألحكام  اجلماعة 
أو  املرأة فاطمة  يركز املخرج على إصرار 
صليحة وقوتها وعزمها على التغيير دون 

اخلوف منه.
لعبد  الرجلة«  قتالتو  »عمر  وفيلم 
الكاميرا  أخرج  الذي  علواش  الرزاق 
إلى الفضاء االجتماعي املفتوح ليفضح 
األكاذيب التي أسسها الرجال ألنفسهم 
الهندية  واألفالم  األغاني  خالل  من 
التي حتكي لهم عن املرأة واحلب لكنهم 
املرأة،  تلك  عن  منفصلني  الواقع  يف 

فكانت مجرد خيال.
املخرجة  إلى  سنجاق  أشارت  كما 

الزهراء زعموم كنموذج أخر جليل  فاطمة 
يف  حضورها  أثبت  التي  السينمائيات 
انخرطت   ،2000 مطلع  منذ  الساحة 
العشرية  أحداث  تصوير  يف  سريعا 
كغيرها   2009 »زهر«  فيلم  يف  السوداء 
مواضيعها  من  لتنوع  املخرجات،  من 
تتعلق  اجتماعية  مبحتويات  الحقا 
فيلم  يف  احلال  هو  كما  والطفولة  باألسرة 
»قداش حتبني« 2011، ويف عملها األخير 
زعموم  اقتحمت  حيث   2019 »باركور« 
على  محجوب  دائما  ظلت  حساسيات 
العازبات  واألمهات  كاحلب  السينما، 

والعنف اجلسدي واملعنوي ضد املرأة.

»المرأة المنتجة صانعة المحتوى 
كمخرجة وكاتبة سيناريو«

أشارت نبيلة سنجاق إلى اسم آسيا 
السينما  تاريخ  يف  فارقة  كعالمة  جبار 
اجلزائرية واألدب اجلزائري، حيث تعتبر 
أول امرأة أجنزت عمل روائي طويل بعنوان 
سلط  الذي  شنوة«،  جبل  نساء  »نوبة 
واملوسيقى  الغنائي  التراث  على  الضوء 

لهذه املنطقة.

شويح  بشير  ميينة  على  ركزت  كما 
وفيلم »رشيدة« 2002 كأول عمل طويل 
لهذه التقنية التي واكبت مختلف مراحل 
واشتغلت  اجلزائر  يف  السينمائي  اإلنتاج 
هذا  رائدات  من  وكانت  التركيب  يف 
حضور  فيه  انحصر  وقت  يف  التخصص 

املرأة يف التمثيل.
»بابيشا«  فيلم  على  الضوء  وسلطت 
للمخرجة مونية مدور بقولها: »إن الفيلم 
من  الكثير  تطرح  تزال  ما  بقضية  التزم 
تناول  أيضا  ولكنها  والبحوث  األسئلة 
ثمة  املرأة،  نظر  وجهة  من  الدامية  الفترة 
تبتعد كثيرا  آراء قالت أن مونية مدور لم 
تعرضت  التي  السابقة  الكليشهات  على 
لهذا املوضع، إال أنه يف نظري يبقى هذا 
»املنارة«  مثل  األعمال  من  كغيره  العمل 
للمرأة  إنصافا  النسا«  و«دورا  ميا«  رشيدة« 
الصورة وحصرتها  التي همشتها  اجلزائرية 
واملجاهدة  واألخت  األم  منوذج  يف 
املرأة  كثيرا  نشاهد  لم  بينما  واملعلمة، 
السياسية التي حلد اآلن لم يتم تناول هذا 
النساء اجلزائريات وال  البعد يف شخصية 

املرأة احلقوقية أو النقابية«.

شاركت اإلعالمية الجزائرية نبيلة سنجاق في أيام السينما المغربية في دورتها الثالثة بالمغرب، بمداخلة قيمة 
سلطت الضوء على صورة المرأة الجزائرية في السينما، سجلت فيها مالحظتين أساسها انتقال أفالم من توقيع رجالي 

إلى إبداع نسائي، مبرزة عدة نماذج، أمام حضور متنوع من طلبة المدرسة العليا لألساتذة والسينمائيين على 
غرار يسرى طارق وفرح الفاسي ومريم التوزاني.

اإلعالمية نبيلة سنجاق تؤكد في مداخلتها:

»السينما الجزائرية انتقلت من توقيع 
رجالي إلى إبداع نسوي« 

من بين أهم أعماله المسرحية »األجواد«
عبد القادر علولة.. 26 سنة على االغتيال

العاشر من شهر  القادر علولة يف  املسرحي عبد  اغتيال  26 سنة مرت على 
يف  اإلرهاب  يد  على  وهران  مدينة  مستغامن  شارع  يف   ،1994 العام  من  مارس 

سنوات عرفت بالعشرية السوداء.
تلمسان يف غرب  بوالية  الغزوات  1939 يف مدينة  8 جويلية  يوم  ولد علولة 
اجلزائر، ودرس الدراما يف فرنسا، وانضم إلى املسرح الوطني اجلزائري وساعد على 

إنشاءه يف عام 1963 بعد االستقالل.
اتسمت أعماله بالعامية اجلزائرية والعربية نذكر منها على سبيل املثال وليس 
و«التفاح«   ،)1985( و«األجواد«   )1989( و«اللثام«   )1980( ال«  »القَوّ احلصر: 
 1994 يناير  مقتله يف  قبل  وكان   ،)1993( السيدين«  و«أرلوكان خادم   )1992(
األعمى  اإلرهاب  يد  ولكن  »العمالق«،  بعنوان  جديدة  مسرحية  لكتابة  يتهيأ 

كانت أسرع.
ولقد اشتهر عبد القادر علولة يف توظيف شكل احللقة يف مسرحه )وهو رفيق 
قدمي لولد عبد الرحمن كاكي على درب الفن( غطت على كل التجارب األخرى، 
لكونه صرف كل جهوده يف األعوام اخلمس عشرة األخيرة من حياته لبناء مسرح 
العملية  املمارسة  أن توصل من خالل  بعد  وأداء،  مستلهم من »احللقة« شكاًل 
إلى قناعة شخصية أن القالب املسرحي األرسطي ليس هو الشكل املالئم الذي 
وقدم  معها،  يتعامل  التي  البيئة  يف  االجتماعية،  رسالته  به  يؤدي  أن  يستطيع 

خاللها خمسة أعمال فنية ثرية.
ويف محاضرة له ألقاها يف برلني سنة1987 يف املؤمتر العاشر للجمعية الدولية 
اكتشاف  إلى  قادته  التي  الطريق  عن  علولة  القادر  عبد  يتحدث  املسرح،  لنقاد 
مسرح احللقة، ويبدو من حديثه أنه اكتشف هذا الشكل باملصادفة، وبالتحديد 
عن طريق احتكاكه بالواقع احلي حني أصبح يتنقل بفرقته يف جوالت فنية لتقدمي 
واجلامعات،  الثانويات  طالب  على  املعروفة،  العرض  صاالت  خارج  العروض 

وعلى عمال الورشات واملصانع، وعلى الفالحني يف احلقول.
صارة بوعياد

في إطار أيام السينما المغربية في دورتها الثالثة
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 Game of  وفاة نجم سلسلة
 thrones

أنغام تهدد زوجها بالخلع 

بينه  االنفصال  حدوث  عدم  تأكيده  على  فقط  ساعة   12 بعد 
إلعالن  بالتمهيد  إبراهيم  أحمد  املوسيقي  املوزع  بادر  أنغام،  وبني 
الطالق رسميا، وأكد مصدر مقرب من األزمة أن إبراهيم كان يرفض 
مع  حلها  املمكن  من  احلالية  األزمة  أن  ويرى  أنغام  عن  االنفصال 
الوقت، ولكن املطربة املصرية هددت باستخدام حقها القانوني لطلب 

الطالق »خلعا«.
إبراهيم نفسه أكد هذا االحتمال يف البيان الذي نشر عبر حسابه 
مبوقع الفيس بوك مساء أمس وقام بحذفه الحقا، وذكر فيه صراحة 
حتى لو »اتخلعت« من أي طرف يخيرني بينه وبني أوالدي هختار 
راحة أوالدي مع حبي الكبير للطرف الغالي ده اللي مازال هو األخر 
»على ذمتي« واقسم باهلل لم يحدث اي انفصال »حتى اآلن« لكن 

محدش عارف بكرا جايب ايه املهم راحة والدي قبلي شخصيا.
املوزع  الثاني  زوجها  بخلع  سابقا  قامت  التي  أنغام  أن  ويبدو   
التجربة إلصرارها  تكرار  جتد حرجا يف  لم  الكويتي،  فهد  املوسيقي 
على طلب الطالق، وهو ما دفع إبراهيم إلصدار بيان جديد مهد فيه 

لقرب حدوث االنفصال.

أصل  من  الفرنسي  املمثل  تويف 
سويدي ماكس فون سيدو عن عمر 
املنتجة  وكتبت  عاما،   90 الـ  يناهز 
محطم  »بقلب  سيدو  فون  كاترين 
نعلن  أن  جدا  يؤملنا  متناه  ال  وحزن 
الثامن  فون سيدو يف  ماكس  رحيل 

من مارس«.
العام  السويد  فون سيدو يف  ولد 
1929 وقد اشتهر أوال بفضل تعاونه 
الذي  برغمان  إنغمار  املخرج  مع 
جعله يخوض جولة شطرجن مع املوت 
الذي  فيلم »ذي سيفنث سيل«  يف 

عرض العام 1957.
يف  املسيح  السيد  دور  جسد 
إيفر  ستوري  غريتيست  »ذي  فيلم 
إلى جانب شارلتون   )1965( تولد« 
هيستون كما شارك يف فيلم »هاواي« 

)1966( إلى جانب جولي اندروز.
يف السنوات األخيرة، لم يتوّقف 
عن املشاركة يف بعض أعمال الثقافة 
مشاركته  منها  الشعبيني  والفن 
 Game« مسلسل  يف  األخيرة 
 Star»و  ،»of thrones

.»Wars

تامر حسني يلغي كل حفالته الفنية 
بسبب فيروس كورونا

مصر  يف  حفالته  كل  حسني  تامر  النجم  ألغى 
خالل شهري مارس وإبريل بناًء على قرار رئيس مجلس 
الوزراء املصري مبنع إقامة فعاليات جماهيرية ضمن عدة 

إجراءات احترازية ملنع انتشار فيروس كورونا.
الفيس  مبوقع  الشخصية  صفحته  عبر  تامر  وكتب 
مع  ومتاشًيا  للمجتمع  العامة  السالمة  على  بوك: حرصا 
اإلجراءات االحترازية جلمهورية مصر العربية بوقف كافة 
هذا  على  الشكر  كل  بشكرهم  والتجمعات،  احلفالت 

القرار السليم حرصا على مصلحة الناس.
واحملددة  القادمة  احلفالت  كافة  تأجيل  مت  وأضاف: 
من  ونرجو   2020 ابريل  وشهر  مارس  شهر  من  كل  يف 
على  للحفاظ  الصحية  اإلجراءات  كافة  اتخاذ  اجلميع 

سالمه األفراد واملجتمع.
برفقة  حفال  يقدم  أن  املقرر  من  كان  تامر  أن  يذكر 
 Zed مسرح  على  عجرم  نانسي  اللبنانية  النجمة 
مارس،   12 يوم  مساًء   4 الساعة  زايد  الشيخ   Park
جامعة  لطالب  مارس   13 يوم  حفل  تقدمي  على  وتعاقد 
إلى  يسافر  أن  املقرر  من  كان  كما  للتكنولوجيا،  أكتوبر 
لندن لتقدمي حفل غنائي يوم 4 أبريل املقبل، ولم تعلن 
اإللغاء  قرار  عن  الثالث  للحفالت  املنظمة  الشركات 

وطرق استرداد ثمن التذاكر حتى اللحظة.

حقيقة غناء محمد رمضان دويتو باللغة الفرنسية
على  فترة  منذ  رمضان  محمد  الفنان  نشر 
بحسابه  امللحقة  املصورة  القصص  خاصية 
الراب  بغني  جتمعه  صورة  بإنستغرام  اخلاص 
مفاجأة  عن  وأعلن  جيمس،  مايتر  الفرنسي 
ماهية  لتخمني  جمهوره  دعا  ما  وهو  قادمة، 
كبير  رمضان وخمن عدد  يعدها  التي  املفاجأة 
املطرب  مع  دويتو  أغنية  تكون  رمبا  أنها  منهم 

الفرنسي.
عن  كشف  الفرنسي،  الراب  مغني  لكن 
رمضان،  عنها  أعلن  التي  املفاجأة  حقيقة 
خالل حلوله ضيفًا على برنامج ET بالعربي، 
حيث أكد تعاونهما معًا يف دويتو غنائي، لكنه 

سيكون مفاجأة فعاًل جلمهور رمضان.

مهرجـــان األقصــر للسينمـا يعلـق 
فعــاليــاتــه   بــسبب  الوبــاء

لم تصمد فعاليات الدورة التاسعة ملهرجان األقصر 
للسينما اإلفريقية طويال، أمام ضغوط انتشار فيروس 
كورونا، ومت اإلعالن رسميا عن تعليق كل الفعاليات 
واحتجاز أعضاء جلان التحكيم داخل غرفهم ملشاهدة 
األفالم وإعالن نتيجة املسابقة الرسمية، علما أن كل 
ضيوف املهرجان خضعوا لفحص طبي ولكن لم تعلن 

النتائج بعد.
رسمي  لقرار  استجابت  األقصر  مهرجان  إدارة 
فعاليات  أية  مبنع  مصر  يف  الوزراء  رئاسة  عن  صادر 
احترازية  إجراءات  ضمن  جماهيرية  حشودا  تضم 
بيانا  املهرجان  وأصدر  كورونا،  فيروس  انتشار  لوقف 
رسميا قال فيه: إيقاف جميع الفعاليات اجلماهيرية 
جلان  واستمرار  اإلفريقية  للسينما  األقصر  ملهرجان 

التحكيم يف العمل إلعالن اجلوائز
مهرجان  بدأ  فؤاد:  سيد  السيناريست  وقال   
من  السادس  يف  فعالياته  اإلفريقية  للسينما  األقصر 
مارس واستمر ثالثة أيام مت فيهم عرض 70 % من 
األفالم املشاركة يف املسابقات وخارج املسابقات ومت 
داخل  لوي  جون  للنجم جيمي  مؤمترا صحفيا  عمل 

معبد األقصر.
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العقد  خالل  الدولة  سعت  لقد    
خطاب  ترويج  إلى  باألخص،  األخير 
يف  الراغبني  الشباب  مساعدة  مفاده 
مصّغرة  مؤسسات  وإنشاء  االستثمار 
الصعوبات واإلجراءات اإلدارية  وتذليل 
من  تواجه  التي  العديدة  والقانونية 
إطار  يرغب يف احلصول على قروض يف 
الشباب  وتشغيل  لدعم  الوطنية  الوكالة 
»أونساج« أو القروض املصّغرة » كناك«، 
التجربة  خاضوا  الذين  الشباب  أّن  غير 
يؤكدون بقاء العديد من الصعوبات التي 
تواجههم رغم الّتحسينات التي أُدخلت 
يف  للشباب  القروض  منح  تسيير  على 

إطار هذه الوكالة .
تخفيف  الّتحسينات  تلك  ومن 
مت  الذي  املشروع  طلب  تقدمي  ملف 
األولى،  املرحلة  يف  عنه  االستغناء 
الشاب  فيها  يدّون  باستمارة  ليعوض 
إن  فيه  لُينظر  مبشروعه  تتعّلق  معلومات 
غير  أم  قرض  من  لالستفادة  قابال  كان 
قابل. باإلضافة إلى استحداث مرافقني 
خالل  من  املشاريع  حاملي  يساعدون 
باملعلومات  وتزويدهم  القوانني  شرح 
إال  املطلوبة.  اإلجراءات  لتنفيذ  الالزمة 
كافيني  غير  يبقيان  األمرين  هذين  أّن 
والصعوبات  العقبات  عشرات  لتذليل 

أمام حاملي املشاريع يف إطار الوكالة.
حديثا،  املنّصبة  احلكومة  أن  ويبدو 
تعنى  جديدة  وزارة  خلق  بأّن  ترى 
مشاريع  ملرافقة  األعمال  بحاضات 
إذ  اإلطار،   هذا  يف  يندرج  الشباب 
احلاضنات  سميث  »ستيوارت  يعّرف 
بكونها »مجموعة برامج ُتعّدها احلكومة 
أكادميية  مجموعة  أو  أعمال  حتالف  أو 
متنوعة.  وخدمات  تدريبا  تتضّمن 

الشركات  مساعدة  ذلك  من  والهدف 
لتحصل  احلاضنة  يف  املوجودة  الصغيرة 
على فرصة أفضل للبقاء على قيد احلياة 

أثناء مرحلة البداية«.
الناشئة  الشركات  هذه  فإّن  وعليه   
وسط  اإلفالس  من  حتميها  بيئة  ستجد 
يف  خاصة  ترحم،  ال  اقتصادية  منافسة 
تقدمي  مع  الصعبة،  التأسيس  بدايات 
والتطوير  والتدريب  املعرفية  املساعدة 
اقتصاد  عصر  يف  الالزم  واملهني  العلمي 
املعرفة. غير أّن الكثير من املهتمني بريادة 
الطرق  عن  يتساءلون  للشباب  األعمال 
والكيفّيات التي ستعمل بها هذه الوزارة 
اجلزائر،  يف  الناشئة  املؤّسسات  ملرافقة 
واالستثمار  األعمال  مناخ  أّن  العلم  مع 
عموما يف البلد ما يزال قاصرا وغير محّفز 
ينبغي  التي  التساؤالت  وهي  أساسا، 
أن جتيب عنها الوزارة الوصية من خالل 
القريب.  املستقبل  يف  امليداني  عملها 
مؤّسسات  دور  عن  آخرون  يتساءل  كما 
مثل  احلالية،  الشباب  ومرافقة  دعم 
الشباب  وتشغيل  لدعم  الوطنية  الوكالة 
حاملي  من  كبيرا  عددا  دعمت  التي 
املشاريع، ولكّنها مازالت تواجه حتدّيات 
البيروقراطي  الواقع االقتصادي واإلداري 
تكشف  حيث  البلد.  يف  املعقد  واملالي 
متابعة سير إنشاء العديد من املنشآت يف 
إطار الوكالة لدعم وتشغيل الشباب، عن 
طول  بسبب  متعّددة  وعراقيل  صعوباٍت 
الّتأسيس  مراحل  تستغرقه  الذي  الوقت 

وتعقد اإلجراءات.
املستفيدين  بعض  يطرح  كما   
إشكالية املساهمة الشخصية التي ينبغي 
وقد  يدفعها،  أن  املشروع  صاحب  على 
االستفادة  قيمة  من  أكثر  أو   1% متثل 

من  الكثير  على  يصعب  إذ  املالية، 
الشباب البطال توفير مبالغ مالية تتراوح 
ما بني 10 و 4 مليون سنتيم، مع العلم 
أّن » أونساج » ال متنح القروض يف شكل 
مبالغ مالية مباشرة، بل متنحها يف شكل 
عتاد، ُتدفع قيمته املالية لصالح مموِّن يكون 
معتمدا لدى الوكالة وطنيا و اسمه مدرٌج 
وذلك  املعتمدين،  املمّونني  قائمة  يف 
اإلنترنيت،  شبكة  على  الوكالة  مبوقع 
تواجه  أخرى  معضلة  عن  ناهيك 
أصحاب املشاريع متمثلة يف ضرورة توفير 
النشاط حتى يحصل حامل  ملزاولة  مقر 
واملوافقة  التجاري  الّسجل  على  املشروع 
ورغم  القرض،  على  للبنك  النهائية 
بدل  بتوفير  تتكّفل  أصبحت  الوكالة  أّن 
إيجار ملدة سنتني مببلغ 50 مليون سنتيم 
العائق لم يزل كليا،  أّن  لكل سنة، إال 
إذ يتعنّي على صاحب املشروع احلصول 
على وعد بالكراء عن طريق موّثق وانتظار 
حساب  يف  لإليجار  املالية  القيمة  صّب 
إلى  صك  عبر  يسلمه  كي  املوثق  ذات 
املستفيد  استأجر  الذي  العقار  صاحب 
يضطر  املدة  هذه  كل  وخالل  محله. 
إلى دفع عربون لصاحب  املشروع  حامل 
ألّنه  نشاطه  بدء  ميكنه  ال  كما  العقار، 
بعد  التجاري  السجل  على  يحصل  لم 
تقدمي  يتطّلبان  اللذان  اجلبائية  والبطاقة 
عقد كراء محل النشاط أو عقد ملكية، 
حيث ال تقبل مصالح السجل التجاري 
تقدمي وعد بالكراء فقط !. وبعد أن تنتهي 
معضلة عقد الكراء، يبقى العقار مجمدا 
البنكية  اإلجراءات  استكمال  انتظار  يف 
وصّب مبلغ القرض يف حساب املستفيد 
باسم املمّون، وعليه فإّن سنة كاملة من 
قيمة اإليجار التي مُتنح كقرٍض للمستفيد 

تذهب هباًء، وكثير من الشباب يستأجر 
محل العمل ويغِلُقه يف انتظار استكمال 
بعض  أّن  العلم  مع  اإلجراءات،  باقي 
الوكالة، واجهوا  املستفيدين من قروض 
املمّونني  مع  وعراقيل  جدّية  مشكالٍت 
الذين يضّخمون الفواتير ولكن يف املقابل 

يزّودونهم بعتاٍد ذو جودة منخفضة. 
ويف احملّصلة؛ فإّن الكثير من الشباب 
من  املالي  الدعم  يجدوا  لم  الذين 
عائالتهم أو من مّدخراتهم السابقة، قد 
الّتحول  تخلوا عن مشاريعهم وعن حلم 
كل  ميلكون  ال  ألّنهم  أعمال،  رواد  إلى 
هذه املبالغ املالية، انطالقا من املساهمة 
الشخصية ووصوال إلى مستحقات املوّثق 
واحملضر القضائي ومقابل رهن العتاد بعد 
استالمه،  واملبلغ اإلضايف الذي يتطّلبه 
اإليجار  أسعار  ألّن  املؤسسة،  مقر  كراء 
إذ  الكبيرة،  الواليات  مرتفعة خاصة يف 
ينبغي تعويض الفرق بني السعر احلقيقي 
املقّدر  القرض  ومبلغ  التجارية  للعقارات 
الواحدة.  للسنة  مليون سنتيم  بخمسني 
على  السهل  من  ليس  أعباء  وكلها 
بها  يتكّفل  أن  جامعي  خريج  شاب 
من  كثيرا  أّن  العلم  مع  وسهولة،  بيسر 
للجهل  ضحية  يقعون  املشاريع  حاملي 
القيام  يف  للخطأ  أو  اإلجراءات  ببعض 
بعض  يؤدي  ال  كما  اخلطوات،  ببعض 
حسب  دورهم  الوكاالت  يف  املرافقني 
ببعض  املستفيد  يزّودون  وال  ينبغي  ما 
املعلومات الضرورية يف الوقت املناسب، 
بغض الّنظر عن أزمة غياب الّتنسيق بني 
مختلف الفاعلني لتذليل الصعوبات أمام 
فاإلجراءات  الناشئة،  املؤسسات  هذه 
طويلة  مازالت  واملالية  واجلبائية  اإلدارية 

ومعّقدة.

    أثار اإلعالن عن خلق وزارة جديدة في الحكومة المشّكلة أخيرا، أال وهي وزارة الحاضنات، جدال كبيرا وسط الجزائريين، انبرت له كالعادة مواقع 
التواصل االجتماعي، التي انقسم روادها بين مستهجن رافض ومتسائل عن ماهية هذه الوزارة، وما الذي ستقدمه من جديد، السيما أّن للشباب الجزائري 

تجارٌب محبطة مع عالم إنشاء المؤسسات المصّغرة بسبب بيروقراطية اإلدارة والبنوك. 

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

 حاِضنات األعمال للمؤّسسات الناشئة

الّتنظير .. في ُمواجِهة تحديات الواقع
 تجربة مشاريع » أونساج« نموذجا 	
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ح بها  بسبب استعمال مادة غير مصرَّ

بلسان عبد العزيز تويقرتوقيُف الّنشاط التجاري بمصنِع »سيليا« تحفًظا

تعليمـــُة 
الَوزيــــر

عقب هروب مصاب بكورونا

توقيـُف 6 ُعمـال بمستشفـى بوفاريـك عن الَعمل

أبرَقت، الّيوَم، وزارُة الّتربيِة 
الَوطنّية إلى ُمختلف 
املديرياِت وامُلؤّسسات 

عليمية َتعليمًة  التَّ
د فيها على ضرورِة  ُتشدِّ

استقباِل امُلواطنني وأولياء 
امُلتمدرسنَي والّتكفِل 
بعراِئضهم وُمختلف 

االنشغاالِت التي تتعّلُق 
مبسار الَعملية الّتعليميِة، 

واملساِر الّدراسي ألوالِدهم.  
وِفعًل، فقد جاَءت هذه 
الّتعليمُة يف وقِتها بعد 
أن أصبَحت الكثيُر من 

ُمؤّسسات الّتربيِة تتعّسُف 
، وأصبَحت معها  يف هذا احلقِّ
زيارُة َسجنٍي أسهَل من لقاِء 

أستاٍذ أو ُمعلٍم؛ وهنا، أحتّدُث 
عن جتارَب شخصّيٍة فقد 

حّددت بعُض امُلؤّسسات 
يوًما واحًدا للقاء امُلعلم كّل 
خمسَة عشر يوما، وغالًبا 

ما ال يّتم ذلك بذرائَع 
وحجٍج مختِلَفة، رغم الّظلِم 
واألذى الذي َيلحُق مختلَف 

األطراف والَفاعلني يف 
الَعملية الّتعليمية؛ ألن وليَّ 

الطفل يف الغالِب يحتاُج 
إلى تواصٍل مستمٍر مع 

امُلشرف على َتعليم وتربيِة 
ابِنِه لتصحيِح ُمختلف 
االختلالت التي ُيِكن 
أن حتدث أثناء عملية 
الّتلقني.  وهذا ما َيراُه - 
لألسف - بعُض امُلعلمني 

وامُلعلمات ِعبئا ثقيًل 
وجَب الّتخلُص منه بكِل 
الوساِئل. وحتى وسائَط 

الّتواصل التي استحَدَثها 
ظاُم الّتربويُّ على  النِّ

ُضعِفه ال يّتم استغللها 
بشكٍل سليٍم؛ فتجُد كراَس 
امُلتمدرس - غالبا - خالًيا 

من أي ملحظٍة سواء 
سلبيًة كانت أو إيجابّيًة، 

وهي امُللحظاُت التي تسمُح 
مبتابعِة األطفال من قبل 

األولياِء وتقومِي بعض 
الّسلوكاِت التي َتتطّلب 

ذلك.  واألخطُر من ذلك أن 
بعَض امُلعلمنَي ال ينتِبهوَن 
إلى نقطٍة أساسّيٍة تتعّلُق 

عامِل مع األطفاِل وهي  بالتَّ
قضية الّنشاِط امُلفِرط 

الذي ُيعانِي منه أكثُر من 
نصِف الّتلميِذ، وهو أمٌر 

غالبا ما َيكوُن سبًبا يف 
نهِر الّتلميِذ، وقمِعهم. 
وزيادًة على ذلك، جِنُد 

أغلَب امُلعلمني ال يتعاونون 
مع األولياِء يف هذا األمر، 

ويعتبروَنه »تشويًشا«، وهو 
ر بشكٍل َكبير على  ما ُيؤثِّ
َعملّية االندماِج يف غياب 

آلياٍت للّتواصِل مع األولياء، 
واصِل،  أو ُقْل الّرغبة يف التَّ
ونظًرا إلى ِعّدة اعتبارات 
ل فيها يف  أخرى، سُنفصِّ

وقتها تعتبر هذه التعليمة 
أكثر من ُمهمة.

كشفت مصادر مطلعة لـ »أخبار الوطن« أن إدارة املصلحة االستشفائية ببوفاريك 
التي شغلت  احلادثة  العمل، وهذا على خلفية  6 عمال عن  أوقفت بشكل حتفظي 
مبستشفى  املعدية  األمراض  مصلحة  من  بكورونا  مصاب  هروب  بعد  العام  الرأي 

بوفاريك، والذي اختفى 48 ساعة قبل العثور ضبطه يف والية مستغامن.
ورئيس  الليلية  املناوبة  مبدير  يتعلق  األمر  فإن  املصدر،  عنه  كشف  ما  وحسب 

املناوبة الطبية وممرض و3 أعوان حراسة، يف انتظار مثولهم أمام مجلس التأديبي، قبل 
صدور القرار األخير من إدارة مستشفى بوفاريك.

يذكر أن املصاب بفيروس كورونا يوجد حاليًا على مستوى مستشفى مستغامن، 
حيث يخضع للحجر الصحي بعد ثبوت معاناته من اضطرابات عقلية.

عبد الناصر حمودة

مصالح  أمس،  نهار  باشرت،   
بالبويرة  الوطني  الدرك  رفقة  التجارة 
الكبيرة  الكمية  إتالف  عملية 
احملجوزة من البقوليات اجلافة منتهية 
 6 كميتها  فاقت  والتي  الصالحية، 
آالف قنطار بقيمة قاربت 10 ماليير 
ملؤسسة  تابع  مبخزن  ضبطت  سنتيم 

خاصة معروفة باملنطقة. 
 وبحسب رئيس مكتب املراقبة 
بالبويرة  التجارة  مبديرية  الغش  وقمع 
العملية  فإن  مسعودي،  أحمد 
وجود  عن  معلومات  ورود  سبقها 
منتهية  مواد  من  معتبرة  كميات 
مبنطقة  يقع  مخزن  داخل  الصالحية 
قمع  فرقة  إرسال  ليتم  العجيبة، 
أنها  تبني  حيث  املكان،  إلى  الغش 
منتهية  جافة  بقوليات  عن  عبارة 
الصالحية مكونة من عدس وحمص 
وفاصولياء وأرز، كانت داخل املخزن 
حجزها  ليتم  كبيرة،  بأكياس  معبأة 
إلى  االقتصادي  املتعامل  واستدعاء 

اإلجراءات  الستكمال  املديرية 
القانونية. 

اإلجراءات  من  االنتهاء  وبعد   
القانونية، باشرت مصاحله - حسب 
محدثنا - رفقة مصالح الدرك الوطني 
التقني  الردم  مبركز  احملجوزات  إتالف 

للعملية  سخرت  حيث  بأحنيف، 
شاحنة   30 أيام  ثالثة  ستدوم  التي 
مقطورة مبعدل 10 شاحنات كل يوم، 
وذلك وفق محضر اإلتالف كما ميليه 

القانون. 
 سامية عماري

عني رئيس اجلمهورية، عبد املجيد تبون، اللواء عثامنية عمار قائدا للقوات 
البرية، وهو القائد السابق للناحية العسكرية اخلامسة.

استخلف رئيس اجلمهورية، أمس الثالثاء، قائد القوات البرية وهو املنصب 
الذي شغله اللواء سعيد شنقريحة الذي يشغل حاليا منصب قائد األركان بالنيابة، 

بقائد الناحية العسكرية اخلامسة عمار عثمانية. كما عني اللواء نور الدين حنبلي 
قائدا للناحية العسكرية اخلامسة.

ق.و

رئيُس الجمهورّية يعين الّلواء رئيُس الجمهورّية يعين الّلواء 
عثامنية قائدا للقوات البريةعثامنية قائدا للقوات البرية

بالبويرة  خاصة  مؤسسة  لدى  التجارة  مصالح  حجزتها 

إتالُف 6 آالف قنَطار مـن الَبقوليات 

 أوقفت، نهار أمس، مصالح مديرية التجارة يف البليدة النشاط التجاري مبلبنة بني 
وآالت  عتاد  تشميع  وجرى  بشكل حتفظي،  ومشتقاته،  احلليب  إلنتاج   « »سيليا  تامو 
إنتاجية، بسبب استعمال مادة غير مصرح بها ضمن قائمة املكونات يف صناعة اجلنب، 
بعد  البليدة،  يف  ومشتقاته  للحليب  إنتاجية  مؤسسة  تطال  التي  الثانية  العملية  وهي 

تشميع وحدة دانون األسبوع املاضي. 
وأوضح مدير التجارة جمال عباد، يف تصريحه أدلى به لـ »أخبار الوطن«، أن أعوان 
احلليب  إلنتاج  »سيليا«  وحدة  مست  التي  والرقابة  التفتيش  عملية  إطار  ويف  الرقابة 
ومشتقاته يف بني تامو، وقفوا على مخالفة »الغش«، متثلت يف استعمال مادة غير مصرح 
بها ضمن مكونات نوع من األجبان، دون أن يتم ذكرها ضمن مركبات املنتوج بشكل 
قانوني، وهو ما يعاقب عليه القانون. وأمام هذه املخالفة، قاموا بتوقيف نشاط امللبنة مؤقتا 
وتشميع العتاد، وإيداع دعوى قضائية رسمية مع إتالف 60 قنطارا من مادة » عجينة 

احلليب » التي تستعمل يف إنتاج األجبان.
دانون،  املاضي، وحدة  األسبوع  التجارة شّمعت،  مديرية  أن  إلى  اإلشارة  و جتدر 
عقب ضبط مواد أولية )750 كيلو غراما( منتهية الصالحية، يف انتظار الفصل النهائي 

يف قضيتها خالل األيام القادمة. 
عبد الناصر حمودة 

الثالثاء، والية سكيكدة  شهدت، أمس 
غير  هدنة  عقب  وهذا  االحتجاجات،  عودة 
معلنة لم تصمد إال أياما قليلة، حيث حاصر 
أمس العشرات من طالبي السكن االجتماعي 
ملطالبة  وهذا  الوالية،  مقر  الصفيح  من سكان 
قطعها  التي  بالتزاماته  بالوفاء  الوالية  والي 
السكن  حصص  عن  اإلفراج  بخصوص 
االجتماعي املوجه يف إطار القضاء على السكن 

فيما  الوالية.  عاصمة  يف  والصفيح  الهش 
تساهمي  مسكن   400 حصة  مكتتبو  أقدم 
غلق  على  الوالية  جنوبي  احلروش  بلدية  يف 
والي  مطالبني  أمامها،  واالعتصام  الدائرة  مقر 
املكلف  باملقاول  الدفع  قصد  بالتدخل  الوالية 
املشروع،  ورشات  غلق  للتعجيل يف  باألشغال 
كاملة،  أزيد من خمس سنوات  استمر  الذي 

حيث ما يزال يعرف تخلفا يف اإلجناز. 

إقناع  من جهته، جنح يف  الدائرة،  رئيس 
احملتجني باجللوس إلى طاولة املفاوضات أفضت 
إلى إبرام محضر اجتماع يقضي بدعوة املقاول 
لتدعيم ورشات األشغال، ومن ثم منحه مهلة 
املشروع  وتسليم  األشغال  ورشة  دعم  قصد 

للمكتتبني الذين متسكوا بتدخل الوالي.
جمال بوالديس

الوالية يحاصرون  السكن  طالبو 

مكتتبو مكتتبو 400400 مسكن يغلقون مقرَّ دائرِة الحروش  مسكن يغلقون مقرَّ دائرِة الحروش 



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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