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!!ُسدود الَجزائر في خطرُسدود الَجزائر في خطر

 مُثل،  أمس األحد، الرباعي السعيد بوتفليقة شقيق ومستشار الرئيس
 السابق عبد العزيز بوتفليقة ورئيس دائرة األمن واالستعالمات السابق

 الفريق محمد مدين املدعو »توفيق«، وكذا عثمان طرطاق منسق األجهزة
 األمنية بالرئاسة سابًقا،  واألمينة العامة حلزب العمال لويزة حنون، أمام

 قاضي جلسة االستئناف يف احملكمة العسكرية للبليدة’، بعد الطعن يف
.أحكام صدرت يف حّقهم تقضي بحبسهم 15 عاًما حبسا نافذا

 نسبـة امتالئهـا بالطمـي % 63

مـي حـلٌّ َصعـب تقنّيـا مـي حـلٌّ َصعـب تقنّيـاإزالـُة الطَّ   بومــــزو: بومــــزو: إزالـُة الطَّ

  لإلشراف على العارضة الفنيةلإلشراف على العارضة الفنية

غليــزان13  سريـــع 

  مفاوضـات مـع بوزيـديمفاوضـات مـع بوزيـدي

خلًفا للعميد سرهود إسماعيل

 تنصيُب الَعميد قواسمَية رئيًسا
ألركـان الــدرك الوطنــي

ب قائُد الدرك   َنصَّ
 الوطني العميد عـرعـار

 عبد الرحمان العميَد
 قواسمية نور الدين رئيسًا

 ألركان الدرك الوطن،
 تنفيذًا للمرسوم الرئاسي

 املؤّرخ يف 06 فيفري 2020،
 املتضمن تعيني العميد
 قواسمية نور الدين يف

 مهام رئيس أركان الدرك
 الوطني، خلفـًا للعميد

 .سرهود إسماعيل

02

  خزراجـيخزراجـي: بعض الّسدود انتهـت ُمّدة صالحَيتهـا: بعض الّسدود انتهـت ُمّدة صالحَيتهـا

طرطاق يغيب عن جلسة احملكمة  العسكرية

  مثول الّسعيد وتوفيق وحنونمثول الّسعيد وتوفيق وحنون
  فــي محكمــة االستئنــاففــي محكمــة االستئنــاف
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أخبار السياسة

ذّكر باستعداد الجزائر احتضاَن الحوار الليبي 

تّبون يعلُن إنشاَء وكالٍة 
وطنّية للّتعاون الدولي
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 صفية  نسناس
وقال تبون، يف كلمته التي ألقاها خالل قمة االحتاد 
اإلفريقي، إن التجربة الناجحة التي عاشتها اجلزائر 
األزمات يف  بأن حل  اليقني  استقاللها ستعزز  منذ 
السلمي  احلل  على  يقوم  أن  ينبغي  السمراء  القارة 
تدخل  أي  دون  الوطنية  واملصاحلة  الشامل  واحلوار 
الرامية  للمبادرات  دعمها  ستواصل  كما  أجنبي، 
العادلة  القضايا  عن  والدفاع  النزاعات  فض  إلى 
استرجاع  أجل  من  وتناضل  تكافح  التي  للشعوب 
املصير  تقرير  يف  حقها  وممارسة  األساسية  حقوقها 

ومن أهمها القضية الفلسطينية.
وقد أعلن رئيس اجلمهورية، يف هذا اخلصوص، عن 

ستضخ  التي  الدولي،  للتعاون  وطنية  وكالة  إنشاء 
فيها اجلزائر أمواال كمساعدات لدول مبنطقة الساحل 
تعزيز  يف  تكمن  مهمتها  أن  إلى  مشيرا  اإلفريقي، 
الدول  السيما  اجلوار  دول  مع  والتضامن  املساعدة 

الشقيقة يف الساحل.
 وتطرق الرئيس، يف كلمته، إلى األزمة يف الساحل 
والتي اعتبرها »مثاال مؤسفا وتعيسا«، حيث شهد 
تدهورا  مالي  مثل  دول  يف  أصال  الهش  االستقرار 
النيجر  عن  ناهيك  الليبية،  األزمة  عقب  مفاجئا 
التي  الهجمات  من  األخرى-  هي   - تنج  لم  التي 
الدموية  الهجمات  تصاعد  مع  استهدفت جيشها، 
وبعض  فاسو  بوركينا  يف  اإلرهابيون  يقترفها  التي 

عدم  أن  مؤكدا  الساحلية،  البلدان  يف  احملاوالت 
من  الرغم  على  الساحل  منطقة  اكتسح  االستقرار 

اجلهود الشجاعة التي بذلتها البلدان املعنية.
رئيس  قال  فقد  الليبية،  األزمة  يخص  فيما  أما 
ليبيا  يسود يف  الذي  املأساوي  الوضع  إن  اجلمهورية 
طويلة  حدودا  اجلزائر  معها  تتقاسم  التي  الشقيقة 
قلق،  مصدر  يشكل  يزال  ما  مشتركا،  ومصيرا 
باحتضان احلوار  باقتراح اجلزائر اخلاص  حيث ذكر 
التي  أن اجلزائر  الليبيني، مؤكدا على  بني األشقاء 
تدعو إلى وقف التدخل يف ليبيا تدعم بقوة اجلهود 
وإلى  دائمة  بصفة  فيها  االقتتال  إلنهاء  املستمرة 

تهيئة الظروف للحوار بني اإلخوة الليبيني.

 المحكمة رفضت طلَب اإلفراج الُمؤقت

تأجيُل محاكَمة ُفضيل بوَمالة 
إلى 23 فيفري

كشفت وزارة الداخلية واجلماعات احمللية والتهيئة العمرانية عن إستراتيجيتها 
اجلزائريني  أرواح  يحصد  بات  الذي  الطرقات  إرهاب  محاربة  إلى  الرامية 
بشكل رهيب، حيث أقرت تدابيَر مستعجلة وأخرى طويلة املدى من أجل 

حصر العوامل املسببة حلوادث املرور » يف إطار مقاربة متعددة القطاعات.
قامت السلطات العمومية من خالل فحص كافة اجلوانب املتعلقة مبشكل 
بالسالمة  املتعلقة  اجلوانب  مختلف  يشمل  تدخٍل  مخطط  بوضع  الطرقات 
مخلفاتها  وحجم  املرورية  السالمة  مشكلة  حساسية  إلى  نظرا  املرورية، 
العمل  سيتم  واإلداري  القانوني  اجلانب  فمن  املواطن؛  حياة  يخص  فيما 
على جترمي كافة السلوكيات غير املسؤولة على مستوى الطرقات، خاصة ما 
النقل اجلماعية واملدرسية، والسحب بصفة حتفظية لرخص  تعلق بوسائل 

استغالل خطوط النقل للمتسببني يف حوادث املرور.
نقل  سائقي  كافة  أسماء  تضم  والية  لكل  بطاقية  استحداث  سيتم  كما   
يف  منهم  املتسببني  ومتابعة  حتديد  ضمان  أجل  من  والسلع  األشخاص 
تعرف  التي  واحلساسة  السوداء  النقاط  جميع  وإحصاء  املرور،   حوادث 
ارتقاعا يف نسبة حوادث املرور، مع حتيني طرق توظيف السائقني باالستناد 
إلى اخلبرة والصحة النفسية وحتيني املنظومة القانونية واملؤسساتية الفاعلة يف 
مجال السالمة املرورية،  من خالل جملة من التدابير الردعية، باإلضافة 

إلى استحداث مشروع خاص بالوقاية املرورية.
السريعة  الطرق  تهيئة  إعادة  للطرقات، فسيتم  التحتية  البنية  أما يف جانب 
والرفع من وتيرة أشغال إعادة تهيئة الطرق على مستوى املناطق احلساسة، 
واستحداث واستغالل األنظمة التكنولوجية يف مراقبة احلركة املرورية، وكذا 

تعميم استعمال اإلنارة العمومية وأجهزة الرادار على الطرق.
الطرقات، فإن اإلجراءات ستشدد من  التفتيشي يف  يتعلق باجلانب  وفيما 
أجل احلفاظ على عمليات املراقبة والتفتيش جلميع العالمات يف الطرقات، 
الطرقات  شبكة  على  املفاجئة  التفتيش  وعمليات  املختلطة  الفرق  وتعزيز 
التقنية  باملراقبة  املرتبطة  الوسائل احلديثة  بأكملها، وكذا تكثيف استخدام 
الثاني على خطوط  للسائق  إلى االستخدام اإللزامي  للسيارات، باإلضافة 

املسافات الطويلة لضمان اللياقة البدنية والعقلية اجليدة للسائقني.
ومن بني اإلجراءات املعلنة يف الشق التربوي واإلعالمي، أنه سيتم تكثيف 
املستوى  على  حتسيسية  لقوافل  الدوري  بالتنظيم  التحسيسية  احلمالت 
الوطني، وتكثيف األعمال الوقائية اجلوارية لفائدة مستخدمي الطريق، وكذا 

مرافقة مستخدمي الطريق من خالل حتسيس متقدم ألخطار الطرقات، مع 
تكثيف احلمالت اإلعالمية ألعمال التحسيس والوقاية لفائدة مستخدمي 
الطريق، وتعبئة احلركة اجلمعوية يف إطار تنويع أعمال الوقائية واملسبقة يف 
مجال السالمة املرورية، كما سيتم اللجوء إلى أعمال املساعدة والدعم لفائدة 
األشخاص وعائالت ضحايا احلوادث، والتوقيع على اتفاقات الشراكة بني 
املندوبية الوطنية ألمن الطرقات وسوناطراك و«رونو« من أجل تشجيع أعمال 
ومستخدمي  للمتمرسني  وتربوية  بيداغوجية  دعائم  ونشر  املرورية،  الوقاية 

الطريق.
والتهيئة  احمللية  واجلماعات  الداخلية  وزارة  تركز  ذلك،  إلى  باإلضافة 
بصفة  الطرقات  إشكالية  يف  املتداخلة  أخرى  القطاعات  مع  العمرانية،  
منتظمة، على ربط كل اجلهود التصحيحية التي من شأنها أن حتد بفعالية 

معدالت الوفيات بالطرقات.
صفية  نسناس

البيضاء،  الدار  مبحكمة  اجلنح  قاضي  أَجل 
أمس األحد،  قضية الناشط السياسي “فضيل 
هيئة  من  بطلب  املقبل  فيفري   23 إلى  بومالة” 

احملكمة لإلطالع على امللف.
عن  اإلفراج  بطلب  املتهم  دفاع  هيئة  وتقدمت 
الطلب  وهو  الضمانات،  جميع  تقدمي  مع  املتهم 

هيئة  ورفضته  اجلمهورية،  وكيل  رفضه  الذي 
احملكمة بعد املداولة القانونية.

تهم  بومالة  فضيل  اإلعالمي  وسيواجه  هذا، 
من  منشورات  وتوزيع  الوطنية  بالوحدة  املساس 

شأنها املساس بوحدة التراب الوطني.
س.ب

عبد  عـرعـار  العميد  الوطني  الدرك  قائُد  نصب 
الرحمان العميَد قواسمية نور الدين رئيسًا ألركان 
املؤّرخ  الرئاسي  للمرسوم  تنفيذًا  الوطني.،  الدرك 
العميد  تعيني  املتضمن   ،2020 فيفري   06 يف 
الدرك  أركان  رئيس  مهام  يف  الدين  نور  قواسمية 

الوطني، خلفـًا للعميد سرهود اسماعيل. 
وقد حّث قائد الدرك الوطني، من خالل الكلمة 
الدرك  أركانات  املناسبة،  بهذه  ألقاها  التي 
على  املركزية  الهيئات  رؤساء  يف  ممثلني  الوطني، 
طاعة رئيس أركان الدرك الوطني اجلديد، تنفيذًا 
الشعبي، ودعا  الوطني  لقانون اخلدمة يف اجليش 
بكل  الوثيق  والتعاون  اجلهود،  ظفر  إلى  اجلميع 
صدق وأمـانة يف أداء املهام املوكلة ملؤسسة الدرك 
واملواطن. كمـا  الوطن  الوطني، يف سبيل خدمة 
الدرك  قائد  الرحمن  عبد  عرعار  العميد  ه  توجَّ
الدين،  نور  قواسمية  العميد  إلى  بتهانيه  الوطني 
الدرك  أركان  رئيس  منصب  رسميًا  توليه  إثر 
ِته  مهمَّ يف  والنجاح  التوفيق  له  متمنيًا  الوطني، 

اجلـديدة، منّوها بقدراته القيادية واملهنية.

السعید  األحد، الرباعي  أمس  حضر، 
السابق  الرئيس  ومستشار  شقيق  بوتفلیقة 
األمن  دائرة  ورئيس  بوتفليقة  العزيز  عبد 
مدين  محمد  الفريق  السابق  واالستعالمات 
منّسق  طرطاق  عثمان  وكذا  »توفيق«،  املدعو 
األجهزة األمنية بالرئاسة سابًقا، واألمينة العامة 
حلزب العمال لويزة حنون، جلسة االستئناف يف 
احملكمة العسكرية للبليدة، بعذ الطعن يف أحكام 
يف  حق  يف  صدرت  عاًما   15 بسجنهم  قضت 
سبتمبر، بتهمتي »املساس بسلطة اجليش والتآمر 

على سلطة الدولة«. 
األمنية اجلنرال  لألجهزة  السابق  املنسق  ورفض 
رغم  احملكمة  هيئة  أمام  املثول  طرطاق  بشير 
حضوره، وهو السلوك ذاته الذي قام به يف اجللسة 
الثالثة  املتهمون  بينما حضر  التي جرت سابقا، 
اآلخرون.واتسمت اجللسة الصباحية باالستماع 
واالستعالمات  األمن  جلهاز  السابق  للمدير 
مت  حني  يف  مدين،  محمد  املتقاعد  الفريق 

االستماع للمتهمني اآلخرين مساء. 
بينهم  من  الشهود  حضور  اجللسة  شهدت  و 
العقبي،  حبة  للرئاسة  األسبق  العام  األمني 
بوغازي،  علي  محمد  السابق  الرئيس  ومستشار 
سابًقا  الدستوري  املجلس  رئيس  إلى  باإلضافة 
حضور  بدون  احملاكمة  جرت  و  بلعيز.  الطيب 
األمن يف  لقوات  انتشار كبير  الصحافة.و سجل 

محيط احملكمة وأغلقت الطريق املؤدية إليها.
وقد جاء يف بيان احملكمة العسكرية أن املتھمین 
متابعون »من أجل أفعال مت ارتكابھا داخل بناية 
عسكرية حتمل طبقا للقانون وصف جناية التآمر 
ضد  والتآمر  الجیش  بسلطة  املساس  أجل  من 
سلطة الدولة، وھي األفعال املنصوص واملعاقب 
قانون  من   284 املادة  يف  التوالي  على  علیھا 
القضاء العسكري واملادتین 77 و78 من قانون 

العقوبات«.

بوتفليقة  السعيد  املتهمني  دفاع  هيئة  كانت  و 
طلب  أودعت  قد  حنون  ولويزة  وطرطاق  وتوفيق 
العسكري  االستئناف  مجلس  لدى  االستئناف 
يوم  بعد  أي  املاضي،  سبتمبر   26 يف  بالبليدة 
جناية  قضية  يف  باحلكم  النطق  من  فقط  واحد 
والتآمر  اجليش  بسلطة  املساس  أجل  من  التآمر 

ضد سلطة الدولة.
وكان سعيد بوتفليقة مستشار الرئيس السابق عبد 
العزيز بوتفليقة قد حتول إلى الرجل القوي الفعلي 
يف القصر الرئاسي دون سلطات دستورية، خاصة 
بعد تدهور صحة شقيقه.وازدادت قوته أكثر إلى 
الرئيس  إصابة  بعد  ثانًيا«  »رئيًسا  اعتباره  درجة 
أفريل   27 يف  دماغية  بجلطة  بوتفليقة  املخلوع 
2013 شّلت حركته وأفقدته القدرة على الكالم.
باسم  اشتهر  الذي  مدين   محمد  الفريق  أما 
االستعالم  دائرة  رئيس  فكان  توفيق  اجلنرال 
على  تطلق  كانت  التي  التسمية  وهي  واألمن، 
االستخبارات بني 1990 و2015 حتت سلطة وزير 
الدفاع.وبالنظر للصالحيات الكبرى التي متتع بها 
البعض  لقبه  للجهاز،  قيادته  من  25 سنة  طيلة 
إلى  االستخبارات  حول  الذي  اجلزائر«  بـ«رب 

»دولة داخل الدولة«.
وخلفه يف املنصب بعد تنحيته يف 2015 مساعده 
السابق عثمان طرطاق منسقا ملصالح األمن، بعد 
اجلمهورية.  برئاسة  وإحلاقه  اجلهاز  هيكلة  إعادة 
وقد غادر منصبه بعد استقالة بوتفليقة يف الثاني 
غير  احتجاجية  حركة  ضغط  حتت  أفريل  من 
زالت  وما   2019 فيفري   22 يف  بدأت  مسبوقة 

متواصلة.
أما املتهمة الرابعة التي مثلت مساء أمس األحد 
بالبليدة،   العسكري  االستئناف  مجلس  أمام 

فهي رئيسة حزب العمال لويزة حنون.
عّمــــار  قــــردود

تجريم السلوكيات، استحداث بطاقية وتهيئة الُبنى التحتية

وزارُة الّداخلية َتضع إستراتيجّية »ردُع إرهاِب الّطرقات«

 أكد رئيس اجلمهورية عبد املجيد تبون، يوم أمس األحد، بالعاصمة االثيوبية 
أديس أبابا، أن اجلزائر ستساهم دوما يف تعزيز اجلهود الهادفة إلى حتقيق 

السلم واألمن يف إفريقيا، معتبرا أن حل األزمات يف القارة يتبغي أن يقوم على 
احلل السلمي واحلوار الشامل واملصاحلة الوطنية. 

فيما غاب طرطاق عن الجلسة 

مثوُل الّسعيد وتوفيق وحّنون 
في َمحكمة االستئناف 

خلفا للعميد سرهود إسماعيل

تنصيُب العميِد قواسمَية رئيًسا ألركان للّدرك 
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أخبار السياسة

عمار  قردود
اخلبير اجليوفيزيائي  قال  الصدد،  هذا  ويف   
إّن السدود  الوطن«  لــ«أخبار  شيباني  مسعود 
اجلزائرية تعاني من مشكلة عويصة ومتفاقمة تتمثل 
يف الترسبات الطينية والكثافة الكبيرة يف األوحال، 
حتى أن بعض السدود باتت سدودا طينية وليست 

مائية، بعد أن غلبت األوحال على املياه.
االستنجاد  بضرورة  احلكومة  شيباني  نصح  و 
عمق  حتديد  يف  اجليورادار«   « على تقنية  واالعتماد 
الطبيعية  املائية  واخلزانات  الرسوبية  األحواض 
االصطناعية  املائية  واخلزانات  البحيرات  يف  متمثلة 
املوجات  ترددات  تقنية  على  واملرتكزة  كالسدود، 
يف  »اجليورادار«  تقنية  أهمية  إلى  أشار  الصوتية.و 
املائية  واخلزانات  الرسوبية  األحواض  عمق  حتديد 
املائية  واخلزانات  البحيرات  يف  متمثلة  الطبيعية، 

االصطناعية كالسدود، واملرتكزة على تقنية ترددات 
املوجات الصوتية.

و أفاد شيباني بأنها »تقنية ميكن استغاللها يف 
من  الطويل،  املدى  على  املستقبل  استشراف  إطار 
تستخدم يف  كما  الطبيعية،  املخاطر  من  احلد  أجل 
واملسطحات  واملوانئ  للسدود  املالئمة  املواقع  دراسة 
يف  هاًما  دوًرا  تلعب  مواقع  منشآت  بصفتها  املائية، 
املوارد  تدبير  على  وتعمل  جهة،  من  البيئي  املجال 

املائية من جهة أخرى«.
و أّكد شيباني أنه من الصعب حتديد كمية مياه 
السد بشكل مضبوط ودقيق يف ظل الكميات الكبيرة 
من الطمي والطني املوجودة به، لكن باإلمكان تقدمي 
أرقام مضبوطة ودقيقة حول جودة املياه ومدى تلوثها 
ومكونات التربة ودرجة احلرارة وغيرها من املؤشرات 

الفيزيائية من طرف اخلبراء والتقنيون.

اجليولوجيا  أستاذ  بومزو  احلميد  عبد  أما 
أن  الوطن«  لــ«أخبار  أّكد  فقد  قسنطينة  بجامعة 
الترسبات  لكن  بالتساقط،  مرتبط  السدود  امتالء 
أنه »يف حال كثرة  الطينية حتد من ذلك. وأضاف 
الترسبات يقل حجم املياه، واحلل هو إزالة الطمي 
من قاع السدود، وهي خطوة صعبة جًدا تقنًيا ألنها 
تتعلق بعمق قد يصل إلى 150 متًرا، ناهيك على 

أنها عملية جد مكلفة مادًيا«.
الطيني  ترسب  مشكل  أن  بومزو  أضاف  و 
لطبيعة اجلزائر  نظًرا  املتواصل  يبقى اخلطر  بالسدود 
اجليولوجية التي تفتقر إلى غطاء نباتي كثيف ميكن 
من احلد من اجنراف التربة، إلى جانب املنحدرات 
إزالة  عملية  أن  كما  الوديان.  تعرفها  التي  القوية 
الترسبات مكالفة مادًيا من ناحية وصعبة بيئيا من 
ناحية أخرى بالنظر إلى األماكن التي ستوضع بها 
نوعية  أن  إزالتها، خاصة كما  يتم  التي  الترسبات 

غير  تصبح  ما  عادة  الطمي  بها  يوضع  التي  التربة 
صاحلة لإلنبات.

وجب  الظاهرة،  هذه  حدة  من  وللتخفيف   
طول  على  احلواجز  أو  السدود  من  اإلكثار  ضرورة 
الغالف  تكثيف  عن  والبحث  الوادي،  مجرى 
وكمثال  النهر،  وأطراف  جنبات  على  النباتي 
بطالء  والتفكير  الصبار،  بنبات  االستعانة  ميكن 
اصطناعي بيئي يوضع على األماكن واملناطق التي 

تتعرض لالجنراف، بحسبه.
تقنية  دراسات  إجراء  ضرورة  على  أّكد  كما 
لتحديد مواقع السدود، وذلك تفادًيا لألوحال،ألنه 
من غير املعقول إجناز السدود دون دراسات طبوغرافية 
وجيولوجية مما يؤدي إلى امتالئها بالترسبات؛ األمر 
الذي ينعكس سلًبا على حجم املياه داخل اخلزان 

املائي.

خزراجي،  املالك  عبد  اجليولوجي  اخلبير  دّق   
إذ  اخلطر؛  ناقوس  الوطن«،  »أخبار  مع  حديثه  يف 
البالد خاصة تلك  اندثار عدد من السدود يف  توّقع 
للّتوحل الكامل بسبب تعرية  القدمية جراء تعرضها 
األحواض املائية الناجتة أساًسا عن غياب أو ضعف 
هذه  حماية  على  تساعد  التي  الغابية  املساحات 

الوحدات من التوحل بشكل سريع.
الّتسليم  الضروري  من  بأّنه  خزراجي  أفاد  و 

فترة  نهاية  اقتربت من  بعًضا من سدود اجلزائر  بأّن 
الطينية  الترسبات  نسبة  زادت  ولذلك  صالحيتها، 
التي تقلص تدريجًيا من طاقة خزن السدود للمياه.و 
الظواهر  إحدى  الطينية هي  الترسبات  أّن  إلى  أشار 
مستوى  على  الّرواسب  تراكم  عن  والناجتة  املعّقدة 
صرف  أحواض  اجنراف  قوة  من  واملتأتية  السدود، 

مياه األمطار.
عمار قردود

تبحث احلكومة اجلزائرية عن تعزيز عالقات 
مجال  يف  الكوبية  نظيرتها  مع  والشراكة  التعاون 
املوارد املائية، من أجل االستفادة من جتربتها يف 

هذا املجال.
املوارد  وزير  تباحث  املاضي،  أكتوبر  ففي 
مارغريتا  »كارال  كوبا  جمهورية  سفيرة  مع  املائية 

بوليدو اسكوندال« سبل تعزيز ودعم التعاون بني 
البلدين يف مجال املوارد املائية.وخالل احملادثات، 
تعزيز  يف  الفعلية  رغبتهما  عن  الطرفني  كال  عبر 
والعمل  املائية  املوارد  مجال  يف  التعاون  عالقات 

على نقل اخلبرات التقنية.
عّمـــــــار قــــردود

عمار  قردود 
و رغم أن سياسة بناء السدود جّنبت 
يف  املاء  ونقص  العطش  ويالت  اجلزائر 
العديد من املناطق إال أن مشكلة العطش 
ما تزال قائمة، ولكن ليس باحلدة نفسها 
قد  سنوات.و  منذ  عليها  كانت  التي 
أن  إلى  الصدد،  هذا  يف  مسؤولون،  أشار 
األوحال تشكل 12 % من سعة تخزين 
 11 أن  السدود،علًما  يف  اإلجمالية  املياه 
املستوى  على  سًدا   80 مجموع  من  سًدا 
وكشف  املشكل.  بهذا  معني  الوطني 

عندما  املائية(  املوارد  )وزير  أرزقي  براقي 
للسدود  الوطنية  للوكالة  عاًما  مديًرا  كان 
والتحويالت يف 2017 بخصوص مشكل 
سيركز  هام  علمي  مشروع  عن  التّوحل 
على متابعة التوحل يف السدود باستعمال 

تقنية نووية.
ونّبه خبراء إلى خطر كبير آخر يهدد 
ندرة  جانب  إلى  للبالد،  املائي  األمن 
السدود  امتالء  ظاهرة  يف  ويتجلى  املياء، 
باألوحال العالقة يف قعرها، إذ يقدر حجم 
املياه غير املستغلة جراء هذه األوحال بأكثر 

من مليار متر مكعب سنوًيا، تصب كلها 
يف البحر والوديان، ومتثل 12 يف املائة من 

مجموع املياه التي توفرها السدود سنوًيا.
توّحل  بظاهرة  احلكومة  وأقرت 
مؤكدة  بالطبيعية،  وصفتها  التي  السدود 
مصاريف  تتجاوز  تنظيفها  مصاريف  أن 
من  أزيد  أن  مضيفة  بناء سدود جديدة، 
مليار متر مكعب ترمى يف البحر والوديان، 
كبيرة  بواخر  بــ3  االستنجاد  تقرر  لذلك 
إجناز  يف  واالستمرار  األوحال  إلزالة 

السدود.

املوارد  بوزارة  التسيير  مسؤول  أّكد 
فيفري  يف  حقالون،  مراد  املائية، 
نزع  على  تعمل  الوزارة  أن   ،2019
مستوى  لرفع  السدود  من  األوحال 

تصنيع  حالًيا  يتم  أنه  مضيًفا  املياه، 
السدود  من  األوحال  لنزع  بواخر   3
اخلارج،  استيرادها من  فاتورة  لتقليص 
من  مكعب  متر  مليون   11 نزع  مؤكًدا 

األوحال يف السدود قريًبا، مع أن هذه 
البواخر املصنعة يف اجلزائر تنزع األوحال 

بسعة 2000 متر مكعب يف الساعة.

براقي  أرزقي  املائية  املوارد  وزير  أشار   
استنفار  ليست يف وضعية  اجلزائر  أن  إلى 
أو إجهاد مائي، بالرغم من نقص تساقط 
األمطار الذي يشهده الوطن يف هذا الفصل 
تساقط  نقص  أن  إلى  مشيًرا  الشتوي، 

ليس  السنة  من  الفترة  هذه  يف  األمطار 
التغيرات  أن  منطلق  من  استثنائًيا،  أمًرا 
األمطار  تساقط  فترة  أخرت  التي  املناخية 

إلى شهري مارس وأفريل.
السدود،  امتالء  نسبة  يخص  وفيما 

نسبة  املياه  مخزون  جتاوز  عن  براقي  أعلن 
63 باملائة، موضًحا أن أكبر حجم من املياه 
التي متون حنفيات املواطنني تضخ من املياه 

اجلوفية.
موفق  رباح

مدير  الشريف  علي  بن  الوردي  قال 
للسدود  الوطنية  بالوكالة  شرق  اإلجنازات 
امتالء  نسبة  إن  الكبرى  والتحويالت 
غاية  إلى  الوطني  املستوى  على  السدود 

باملائة.وقال بن   64 بـ  أول أمس، قدرت 
إن  األولى  اإلذاعية  للقناة  الشريف  علي 
منطقة  من  تختلف  السدود  امتالء  نسبة 
إلى أخرى؛ فبالنسبة إلى الناحية الشرقية 

للبلد، بلغت 80 باملائة، ونحو 60 باملائة 
امتالء  نسبة  قدرت  بينما  البالد،  وسط 
الغربية،  اجلهة  يف  باملائة   50 بـ  السدود 

وذلك بسبب شح األمطار.

املواطنني  الشريف  علي  بن  وطمأن 
حجم  خالل  من  الشروب،  املاء  بوفرة 
استغالل السدود التي يبلغ عددها إجمااًل 
نحو  أي  االستغالل،  إطار  يف  سًدا   80
فقط  وباألمس  مكعب،  متر  مليار   80
مكعب،  متر  مليار   4.40 املنسوب  بلغ 
يكفي  الشريف  علي  بن  يضيف  وبالتالي 
سنتني  الشرب  مياه  من  املخزون  هذا 

ونصف السنة.

وبخصوص السدود التي هي يف طور 
للسدود  الوطنية  الوكالة  ممثل  قال  اإلجناز، 
إن عددها 6 سدود، وهي سد »بوخروفة« 
سنة  به  األشغال  تنتهي  الطارف،  بوالية 
2020، سّد »جدرة« بسوق أهراس الذي 
سد   ،2021 بداية  األشغال  به  ستنتهي 
»بوزينة« بباتنة الذي ستنتهي األشغال به 
سنة 2020، وسد »سوق الثالثاء« بوالية 
تيزي وزو، وتنتهي أشغاله بداية 2021، 

باإلضافة إلى سد »سيدي خليفة« الذي 
وكذا   ،2019 يف  األشغال  به  انطلقت 
يف  أشغاله  انطلقت  الذي  »بوحديد«  سد 
املوجهة  املياه  عنابة.وعن  بوالية   2019
من السدود لسقي األراضي الفالحية هذه 
 700 بـ  تقدر  إنها  املتحدث  قال  السنة، 
متر  مليار  من  وأكثر  مكعب،  متر  مليون 

مكعب موجهة ملياه الشرب.

للسدود  الوطنية  الوكالة  تسلمت 
مارس  يف  باجلزائر،  الكبرى  والتحويالت 
الطمي  إلزالة  الصنع  محلية  آلة   ،2018
يهددها  الذي  السدود،  خلف  املتراكم 
عائم،  قارب  على  بة  مركَّ بالتوحل.اآللة 
بنسبة  تصنيعها  يف  الوطني  املنتج  ويدخل 
%70، وهي إحدى ثالث آالت أو معدات 
مت التعاقد على بنائها مع املؤسسة اجلزائرية 

الوطنية  املؤسسة  فرع  الصناعية  للتجهيزات 
للهياكل املعدنية والنحاسية. وتدخل اآللة 
اخلدمة فور تسلُّمها، وفق ما صرح به براقي 
أرزقي املدير العام للوكالة- آنذاك ووزير املوارد 
املائية حالًيا. وأوضح براقي يقول: »ظاهرة 
ل تشكل أولويًة باجلزائر؛ كونها تهدد  التوحُّ
على  قدرتها  وتقلص  باالنهيار،  سدودها 
املتراكمة  األوحال  تشغل  إذ  املياه،  تخزين 

%12 من سعتها،  ا ما نسبته  خلفها حالّيً
مكعب  متر  مليار  من  أكثر  البالد  يحرم  ما 
الوطنية  الوكالة  سنوّيًا«.وحتصي  املياه  من 
ا  للسدود والتحويالت الكبرى أحد عشر سّدً
كبيًرا تضررت بسبب التوحل وأن بعًضا من 
تلك السدود ال يزيد عمر استغالله على 7 

سنوات فقط.
موفق رباح 

دعا العتماد تقنّية »الجيورادار« .. شيباني:

 بعُض الّسدود تحّولت سدوًدا طينّية! 

 رغم أن الجزائر تحصي 80 
سًدا عبر الوطن وأن هناك 6 

سدود جديدة قيد اإلنجاز، إال أن شبح 
العطش ما يزال ُيخيم على الجزائريين، 

وال يقتصر األمر فقط على العطش 
وقلة المياه بل امتد ليصل إلى جودة 
المياه التي ُيزود بها المستهلكون، حيث 

تتكون من كمية هائلة من األتربة 
وذلك بسبب مشكلة ترسب الطيني 

واألوحال في السدود.

نسبة امتالء الّسدود تجاوزت 63 بالمائة 

مي ُتهدد  ظاهرُة امتالء الّسدوِد بالطَّ
أمن الجزائر الَمائي

نحَو رفع 11 مليون متر مكعب من الّطمي قريًبا

 وزير الموارد المائية:

لسَنا في وضعّية استنفاٍر أو إجَهاد َمائي

مدير اإلنجازات بالوكالة الوطنية للسدود:

َمخزون مياه الّسدود يكِفي سنتين ونصف الّسنة

الجزائُر تمِلك 80 سًدا في انتظار تشييد 6 أخرى 

الجزائر تصنِّع آلة لرفع األوَحال المحاذية الّسدود

حّذر باحثون في الجيولوجيا وعلوم األرض والبيئة والجيوفيزياء من الترسبات 
الكبيرة على مستوى السدود بسبب انجراف التربة، ملفتين إلى ضرورة أخذ هذا 
المشكل بعين االعتبار على المدى الطويل عند الرغبة في تشييد الّسدود مستقبال، 

ودعوا إلى ضرورة إنجاز دراسة ميدانية جيوفيزيائية في أقرب فرصة.

األوحاُل المستخرَجة ُتضِعف الِغطاء الّنباتي 

مي حلٌّ َصعب تقنّيا  بومزو: إزالُة الطَّ

ب الّطمي .. خزراجي: إثَر ترسُّ

عدٌد من الّسدود انتهت مّدُة صالحيِتها 

مي من الّسدود االسِتعانُة بُكوبا لنزع الطَّ
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أخبار السياسة

150 ألَف هكتاٍر محلَّ تقاٍض.. شحات:

حراوّيــــة ستساهــــم    الّزراعــــة الصَّ
بــــ 45 % مـن اإلنتـاج الوطنــي
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10 آالف عون رقابة ملنع املضاربة يف رمضان

وزارُة الّتجارة َتدرُس شـراء المواشي بدل اللحوم المجمدة

وأضا ص. نسناس/ اإلذاعة 
السماح  أن  إذاعية،  تصريحات  خالل  أمس  يوم  رزيق،  ف 
ال  التي  املجمدة  اللحوم  استيراد  من  أفضل  املواشي  باستيراد 
نعرف مصدرها جيدا، وسيتم بالتنسيق مع وزارة الفالحة دراسة 
أن  مضيفا  وتندوف،  ومتنراست  أدرار  يف  مذابح  إنشاء  إمكانية 
اإلجراء يدخل يف إطار تضامن اجلزائر مع دول اجلوار، ويندرج 
ضمن تعليمات رئيس اجلمهورية عبد املجيد تبون، حيث إنه 
لدراسة  املتعلقة  الشعب  كل  مع  اتفاقيات  توقيع  املنتظر  من 
قدرتها على متوين السوق الوطنية باللحوم بأسعار معقولة، وذلك 
بهدف تشجيع املنتوج احمللي، مشيرا إلى أنه مت اتخاذ مجموعة 
من اإلجراءات االستعجالية التي أرسلت للوزير األول لتموين 
العمومية  للمؤسسات  بالسماح  للمطالبة  الصحراوية،  املناطق 
مبنحها السجل التجاري اخلاص بالبيع باجلملة بعد أن كان مينع 

ذلك من أجل محاربة التهريب إلى جانب تشجيع املقايضة.

 10 آالِف عون رقاَبة
 سيجّندون في َرمضان 

وبخصوص أبرز إجراءات الوزارة ملراقبة األسواق، ذكر الوزير أنه 
سيتم إعادة النظر يف العالقة بني الوزارة والتاجر بانتهاج مقاربة 
تصويت وعدم الّلجوء إلى الزجر مباشرة، حيث سيكون هناك 

يتم تطبيق - حينها - عقوبات  املخالفة  حتسيس وإذا تكررت 
سيجندون  رقابة  عون  آالف   10 هناك  أن  إلى  مشيرا  صارمة 

خالل شهر رمضان.
وعن حتضيرات الوزارة لشهر رمضان، جّدد الوزير تأكيده بإعطاء 
اعتماد تعميم  إلى جانب  والرقابة،  للتدخل  تعليمات صارمة 
استثنائي، وألول  الفضيل بشكل  الشهر  التخفيضات يف هذا 
السلع واأللبسة واألحذية واألواني، مضيفا  مرة ستكون على 
أنه سيتم السماح للتجار بالقيام بالبيع الترويجي أو التفاضلي 
تنظيم  سيتم  كما  اجلزائريني،  قلوب  على  الفرحة  إلدخال 
48 والية من  املنتوج احمللي فقط، على مستوى  لبيع  معارض 
قبل الغرف التجارية وتطبيق إجراء تسقيف األرباح على املواد 

األكثر استهالكا، إذا دعت الضرورة لذلك.

 فتُح 652 سوًقا جواريًة 
نهاية 2020

 وحول ما تعلق بإجراءات وزارة التجارة للقضاء على األسواق 
املوازية، ذكر الوزير أن هناك 600 سوق غير نظامي عبر التراب 
نهاية  يف  نهائيا  السوداء  النقاط  على  القضاء  وسيتم  الوطني، 
2020، مبرزا أن معاجلة هذه املسألة ستتم بليونة إلدماج هؤالء 
 - الوزارة  أولويات  من  أن  مضيفا  الشرعية،  التجارة  يف  الباعة 
652 سوقا جوارية موجودة  إعادة فتح  خالل هذا اخلماسي - 

عبر التراب الوطني، ألنه من غير املعقول أن تبقى هذه األسواق 
مغلقة وذلك إلدماج هؤالء الشباب الباعة يف هذه األسواق من 
أهداف  أكبر  من  يعد  الذي  التجاري  النشاط  وألخلقة  جهة، 
بحسب  أخرى،  جهة  من  تبون  املجيد  عبد  اجلمهورية  رئيس 

رزيق.
إنشاء  تعميم  تشجيع  على  الوزارة  حرص  املتحّدث  وأبرز 
اجلزائر  يف  موجودة  فقط  بـ11  عددها  املقدر  الكبرى  املساحات 
العاصمة، باعتماد مقاربة جديدة بتشجيع القطاع اخلاص على 

االستثمار يف هذا اجلانب خللق املئات من هذه املساحات.

الُبّد من تعديل القانون التِّجاري 
ن للتَّصدير  وعلى الُمتعاملين التَّفطُّ

إلى  للدخول  اجلزائر  استعدادات  عن  حديثه  معرض  ويف   
منطقة التبادل احلر اإلفريقية وتقييم اتفاق الشراكة مع االحتاد 
األسبوع  خالل  ورشات  بتنظيم  التجارة  وزير  أفاد  األوروبي، 
القادم لتقييم اتفاق اجلزائر مع أوروبا وتقييم االتفاق التفاضلي 
بني اجلزائر وتونس، وورشة حول املنطقة العربية احلرة وورشة 
حيز  ستدخل  التي  إفريقيا  مع  »الزنيكاف«  اتفاقية  لتقييم 
لتقدمي  الفاعلني،  املتعاملني واجلمعيات وكل  بإشراك  التطبيق 
مقترحاتهم واملشاركة يف اتخاذ القرار. وأشار املتحدث إلى أنه 
امليزان  إبرامها كان هناك عجز يف  التي مت  ويف كل االتفاقيات 

التجاري، وأن جتاوزه يكون من خالل تشجيع ثقافة التصدير، 
ولذلك طلبنا من املؤسسات االقتصادية أن تخصص 20 باملائة 

من إنتاجها للتصدير.
 وأكد على ضرورة أن يتفطن املتعاملون االقتصاديون للتصدير 
مرهونة  ستكون  ملنتوجاتهم  الدولة  حماية  أن  يدركوا  وأن 
الصعبة،  بالعملة  األولية  املواد  جلب  عن  والبحث  بالتصدير 
مبرزا أن هناك نية لدى السلطات العمومية ملرافقة هذا العملية، 

حيث تدعم الدولة 50 باملائة من نفقات النقل.
من جانب آخر، كشف رزيق عن الشروع يف إعداد بطاقة وطنية 
إنتاجه  يتم  ما  كل  تخص  أشهر   6 خالل  استكمالها  سيتم 
والتجارة  والصناعة  الفالحة  سواء  قطاعات  عدة  يف  باجلزائر، 
أن  مضيفا  واخلدمات،  البحري  والصيد  التقليدية  والصناعة 
الهدف من هذه البطاقية معرفة كل املعلومات اخلاصة بقدراتنا 
اإلنتاجية لتحديد العجز املوجود، كما طالب وزارتي الفالحة 
تصدير  ميكن  ال  ألنه  الوسم  عملية  يف  باإلسراع  والصناعة 

املنتوجات إلى اخلارج بدون وسم .
اجلمهورية  رئيس  بإعالن  تعلق  وفيما  أخرى،  جهة  من 
هذا  أن  رزيق  اعتبر  اجلزائري،  التجاري  القانون  تعديل  عن 
التعديل ضروري حتى يتماشى مع النظرة اجلديدة الستقطاب 
املؤسسات  خللق  الكافية  الضمانات  وإعطاء  االستثمارات 

االقتصادية .

 كشف وزير التجارة كمال رزيق أن احلكومة تدرس إمكانية استيراد املواشي واألبقار من دول اجلوار، سواء موريتانيا ومالي والنيجر وتشاد، على أن يتم ذبحها 
باجلنوب مراعاة للجانب الصحي وذلك لتموين واليات اجلنوب والشمال باللحوم.

 اعتبر الوزير املنتدب امُلكّلف بالفالحة الصحراوية واجلبلية فؤاد شحات أن الزراعة الصحراوية باتت أولوية، رغم املشاكل 
التي تعرفها والتي تتمثل - أساسا - يف تسوية مسألة العقار الفالحي، بعد حصول عدد كبير من املستفيدين على أراض ذات 

طابع فالحي غير أن بعضها وألسباب متعددة لم تدخل حيز االستغالل.

صفية  نسناس
هناك  بأن  أمس  يوم  بها  أدلى  إذاعية  تصريحات  خالل  الوزير  وأفاد   
لالستثمار،  نهائية  موافقة  على  احلصول  ينتظرون  يزالون  ما  مستفيدين 
ملفتا إلى أن هذا الوضع يعرقل اإلنتاج ويحتاج إلى مسح شامل وسريع، 
مشيرا إلى أن حوالي 150،000 هكتار من األرض املخصصة هي محل 
قادرة  اجلنوبية  املناطق  يف  الزراعة  فإن  ذاته،  للمتحدث  ووفًقا  تقاضي. 
على توفير ما بني 45 إلى ٪50 من اإلنتاج الزراعي الوطني، شرط اتباع 
خطوات متناغمة تتمثل يف دعم املزارع القائمة ومرافقة املزارع الناشطة؛ 
من خالل مساعدة الفالحني على تسويق منتجاتهم أو حتويلها، معتبرا 
أنه ميكن دعم جميع اجلوانب عن طريق إنشاء قطاعات لتعزيز األنشطة 

الزراعية يف هذه املناطق إلى أقصى حد ممكن.
كما أشار الوزير املنتدب إلى أنه من الضروري تنظيم استخدام عقالني 
وذكي للمياه لتجنب ضياعها عن طريق االستخدام املفرط، عبر إدخال 
احليوية،  املادة  هذه  من  ممكن  قدر  أكبر  توفير  املمكن  من  جتعل  أنظمة 
مضيفا أن الدولة ستواصل تقدمي املساعدة لهذا النمط الزراعي من خالل 
ربط املمتلكات الزراعية بشبكة الطرق، ويف الوقت نفسه تزوِّد الفالحني 
بالكهرباء كونها ضرورية ألنشطتهم، من خالل تقنيات الطاقة املتجددة.

االستثمارات  حماَية  لضماِن  الَقوانني  ومراجعة 

دعواٌت إلنشاء مراكَز تحكيم 
ُمختّصـــــة بالجزائـــر

 دعا اخلبراء املشاركون يف الندوة الدولية حول احلماية القانونية والقضائية 
للمستثمرين، التي نظمت يومي اجلمعة والسبت باجلزائر العاصمة، إلى إنشاء 

مراكز حتكيم مختصة يف اجلزائر من أجل املساهمة يف حتسني جاذبية البلد 
لالستثمارات، مركزين على ضرورة مراجعة القوانني التي حتكم االستثمار 

وإنشاء معاهد تكوين لفائدة احملامني يف مجال التحكيم. 
 وأكد الفاعلون على ضرورة الّلجوء إلى مراجعة »شاملة وعميقة« للنصوص التي حتكم االستثمارات 
اإلجراءات  قانون  يكون مستقال عن  اجلزائر  بالتحكيم يف  يتعلق  قانون  وتبني  واألجنبية،  الوطنية 
املدنية واإلدارية، موضحني أنه ينبغي تبني نص قانوني يقوم على املعايير التي تعدها منظمة األمم 
املتحدة يف النموذج املسمى »األونكتاد« )UNCTAD( الذي يحكم عالم تسوية اخلالفات التجارية 

واالقتصادية، علما أن 70 بلدا قد انخرطوا يف النموذج.
واقترح املتدخلون وضع آليات قوانني خاصة إلنشاء مراكز حتكيم باجلزائر، مبرزين يف هذا السياق 
أن قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية لم يحدد شروط مركز حتكيم. ويتعني على اجلزائر التي تتوفر 
على مركز حتكيم وحيد على مستوى الغرفة اجلزائرية للتجارة والصناعة إعداد قائمة خاصة مبراكز 
التحكيم املعتمدة، وقائمة أخرى تضم أسماء املختصني يف التحكيم مستعدون للتواجد على مستوى 

وزارتي التجارة والعدل.
كما دعا املتدخلون إلى عقد اتفاقيات شراكة مع الدول املشاركة يف الندوة على غرار مصر والسعودية 
وإسبانيا وفرنسا، األمر الذي هو ما يعتبرونه وسيلة لتبادل اخِلبرات وفرص لتحسني تكوين اخلبراء 

اجلزائريني يف مجال التحكيم.
كما ركزوا، يف السياق ذاته، على استحداث سلطة وطنية حلماية املعطيات الشخصية بغية تفعيل 
القانون املتعلق بها، والتعاون مع الدول الشريكة لضمان حماية ُمثلى ملعطيات املؤسسات واألشخاص 

يف ظل اقتصاد العوملة كأداة للدفاع عن مصالح الشركات اجلزائرية.
وأج 



جمال بوالديس 

أقدم أمس  سكان منطقة حمروش قطاف 
ببلدية بني والبان و اخالي قرية » اقنة » ببني 
البلدية  مقر  غلق  على  سكيكدة،  بوالية  زيد 
باألقفال احتجاجا على غياب مشاريع التنمية 

احمللية 
الوطن   ألخبار  تصريح  يف  احملتجون  حمل 
كامل املسؤولية لرئيس البلدية   بسبب  غياب 
أدنى ضروريات   احلياة و على رأسها  و شبكة 
املاء الشروب و الصرف الصحي . و قال السكان 
إن أطفالهم  يقطعون مسافات طويلة  مشيا على 
بسبب  الدراسة  مقاعد  إلى  للوصول  األقدام 
تدهور  عن    فضال  املدرسي،  النقل  غياب 

الطرقاتو تدني اخلدمات الصحية  .
من جهته قام رئيس البلدية بلقاء احملتجني 
لهم  لهم ضمانات  التجاور معهم  كما قدم  و 
التنموية   املشاريع  من  عدد  لتجسيد  كافية 
التنمية على رأسها توفير املاء الشروب و النقل 

املدرسي للتالميذ.
مغلقة  زيد  بني  بلدية  تزال  ال  ذالك  إلى 
قرية  العشرات من سكان  إصرار  أمام  باألقفال 
التوالي  على  الثاني  لألسبوع  غلقها  على  أقنة 
مطالبني  حمللية  السلطات  مع  احلوار  رافضني 
بحضور والي الوالية لتجسيد مطالبهم املشروعة 
أبرزها رفع حصص السكن الريفي توفير النقل 
عن  تغيب  التي  الكهرباء  شبكة  و  املدرسي 
أخرى  مطالب  عن  ناهيك  عائلة   50 من  أزيد 

يتمسكون بشرعيتها.
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الحدث

 غاضبون يغلقون بلديتي »بني 
والبان« و»بني زيد« باألقفال

تيزي وزو 
عمال جامعة مولود معمري ينتفضون 

وقفة  أمس  وزو  تيزي  معمري  مولود  جامعة  عمال  من  العشرات  نظم 
احتجاجية أمام مقر رئاسة اجلامعة للمطالبة بتسديد رواتبهم العالقة منذ  أشهر، 
منددين مبا وصفوه بالتجاهل املمارس جتاههم من قبل السلطات املعنية.  وأعرب 
احملتجون  عن قلقهم جتاه وضعيتهم العالقة والغامضة بعد رحيل النقابة حيث 
أفاد هؤالء أن عدم تقاضيهم أجورهم منذ شهرين أدخلهم يف دوامة من املشاكل 
دون  موظفني  أنفسهم  وجدوا  الذين  األسر  ألرباب  بالنسبة  اليومية، خصوصا 
دخل،منددين بعدم تدخل اجلهات املعنية حلل وضعيتهم، وأكدوا أن فسخ عدة 
عقود كانت مسندة لرئاسة اجلامعة زاد من مخاوفهم، بعد ما أصبحوا مهددين 

بقطع مصدر رزقهم.
أ.أليان

قسنطينة
غرق طفل في بركة بالخروب

 لقي طفل حتفه غرقا داخل بركة مائية ببلدية اخلرب يف والية قسنطينة 
، حيث تدخلت يوم أمس مصالح احلماية املدنية لوالية قسنطينة، بحي عني 
النحاس أمام عمارات يف طور اإلجناز باخلروب، ألجل غريق داخل بركة مائية 
بعمق 06 أمتار و طول 02 متر، الضحية طفل من جنس ذكر يبلغ من العمر 
حوالي 13 سنة مت إجالءه إلى مستشفى اخلروب و التأكد من وفاته باملستشفى.
خديجة بن دالي

بجاية
تجار سوق الخضر و الفواكه بالقصر في يضربون 
أغلق أمس، جتار سوق التجزئة  للخضر والفواكه الكائن بإقليم بلدية القصر 
بوالية بجاية، البوابة الرئيسية للسوق األسبوعي، بعد أسبوع من أوقفهم عن 
الساحة  فيها  تتخبط  التي  املزرية  األوضاع  على  احتجاجا  التجاري،  نشاطهم 

املركزية لهذه السوق، إضافة إلى غالء أسعار الكراء .
و حكل التجار  مصالح بلدية القصر التي  كامل املسؤولية لتعفن األوضاع  
خاصة  طويلة،  سنوات  منذ  املطالب  لالئحة  االستجابة   يف  متاطلهت  بسبب 
عن  فضال  السوق،  داخل  املائية  البرك  و  احلفر  بالنظافة،كثرة  تعلق  ما  منها 
إلى  وجهوها  رسمية  مراسلة  عبر  و  التجار  األمنية.  التغطية  ضعف  إشكالية 
والي بجاية، أكدوا بأن بلدية القصر أصبحت عاجزة عن دراسة مطالب التجار، 
التجاري  الفضاء  هذا  ألن  للسوق،  املتدهورة  أسعار،والوضعية  بغالء  املتعلقة 
أصبح عبارة عن مفرغة عمومية، تتكدس بها النفايات، التي حتولت إلى مالذ 
أماكن تفتقر فيها  الضالة ، فضال عن بيعها يف  لألبقار و األغنام، و الكالب 

أدنى شروط النظافة.
بـــلقاسم.ج

بومرداس
ضبط  4 آالف قرص مهلــوس  في دلس

متكنت الفرقة املتنقلة للشرطة القضائية ألمن دائرة دلس ببومرداس، 
من حجز كميات معتبرة من األقراص املهلوسة، مقدرة ب 3360 قرص، 
كانت بصدد الترويج وسط الشباب على مستوى عدة مناطق من املدينة.
عملية احلجز جاءت، حسب بيان ألمن بومرداس حتوز »أخبار الوطن« 
فيهم  املشتبه  لألشخاص  الشرطة  قوات  تفطن  إثر  على  منه،  نسخة 
إلى املصلحة، حيث متكن عناصر  الواردة  للمعلومات  باالستغالل اجليد 
مستوى  على  كانوا  أشخاص،   4 بتوقيف  الفرقة  لذات  العمليات  الفوج 
أين مت إسترجاع مبلغ  املهلوسة،  ببيع األقراص  يقومون  محطة احلافالت 
يف  تستعمل  كانت  نقالة   هواتف  وكذا  سنتيم   مليون   31 بـ  قدر  مالي 

اإلتصاالت مع أشخاص غرباء لغرض بيع املؤثرات العقلية.
سميرة مزاري

برج بوعريريج 
 حجز 327 كلغ من اللحوم الفاسدة

حجزت عناصر فرقة شرطة العمران وحماية البيئة بوالية برج بوعريريج 
327 كلغ من اللحوم البيضاء واألحشاء الفاسدة وذلك إثر دوريات رقابية 

شملت عدة محالت جتارية معدة لبيع اللحوم بالتجزئة .
وطبيب  البلدي  الصحة  حفظ  مبكتب  مرفقة  العناصر  ذات  وكانت 
بيطري قد حجزت هذه الكمية من اللحوم الفاسدة كانت بحوزة كل من 
) ع - خ ( و ) ب - م - ر ( واللذان ال يحوزان على شهادة الذبح الصحي 
، اين مت اتالف الكمية على مستوى مركز الردم التقني ، فيما اجنز ملف 

قضائي ضد املتهمني .
صفاء كوثر بوعريسة

الوادي
مواطنون ببلدية النخلة يحتجون بسبب اإلسطبالت

من  العشرات  األحد  أمس  احتج 
بعد  الواقعة على  النخلة  بلدية  سكان 
الوادي  مدينة  جنوب  كيلومترا   20
تربية  إسطبالت  بنقل  للمطالبة 

املواشي خارج النسيج العمراني.
احملتجون الذين اعتصموا أمام مقر 
مطالبة  شعارات  ورفعوا  النخلة  بلدية 
عدد  يتخذها  التي  االسطبالت  بنقل 

يف  تقع  و  املواشي  لتربية  املوالني  من 
.داعني  السكان  التجمعات  وسط 
مصالح البلدية إلى انشاء موقع خاص 
خارج املدبنة .ينتقل إليه كل هؤالء .و 
اوضح احملتجون أن تواجد االسطبالت 
يف  تسبب  النخلة  أحياء  وسط  يف 
تسجيل العديد من  االمراض املتنقلة 
اجللدية  كالليشمانيا  احليوانات  عبر 

الى  اضافة  هذا  وغيرهِا  واجلدري 
قظ  ما  وهو  الكريهة  الروائح  انتشار 
مضاجيعهم خاصة يف فصلي الصيف 
والربيع .ودعوا احملتجون مصالح البلدية 
يف  مطلبهم  وتلبية  العاجل  للتدخل 
سيستمرون  فانهم  .واال  وقت  اقرب 
يف تنظيم هذه احلركات االحتجاجية.

رشيد شويخ 

لقي شاب يدعى »ر.ز« يف العقد 
تعرضه  بعد  حتفه  العمر  من  الثالث 
صيد  بندقية  من  ناري  إلطالق 
بجروح  آخرين  شابني  وأصيب   ،
خطيرة، بعد شجار شب بني عائلتني 
استعملت فيه أسلحة بيضاء وبنادق 
كبيرين  وخوفا  هلعا  ماخلف  صيد، 
مبشتة  بوشالغم  زاوية  سكان  وسط 

خروبة  ببلدية هواري بومدين.
الوطن«  أخبار   « مصادر  وحسب 
بني  صراع  يف  متثل  احلادث  فإن 
عائلتني )شاوي( حول ملكية  قطعة 
للدجاج  مستودع  على  حتتوي  أرضية 
 ، الزيتون  أشجار  من  معتبر  عدد  و 

عيارات  إلطالق  أفضى  الشجار  هذا 
دفاعا  شاوي.ر(   ( املدعوا  من  نارية 
عن نفسه  على مجموعة من األفراد 
على  كانوا   ، شخص   14 يف  متثلت 
 « مازدا   « نوع  من  نفعية  سيارة  منت 
و سيوف حاصروا  لسكاكني  حاملني 
منزله محاولني اإلعتداء عليه ، هذا 
بعني  شخص  مقتل  خلف  الذي 
بجروح  له  مرافقني  إصابة  و  املكان 
نقلهم  إثرها  على  مت  اخلطورة  متفاوتة 
لتلقي  بومدين  هواري  ملستشفى 
وقد  هذا  األولية.    اإلسعافات 
املدنية  احلماية  عناصر  تدخلت 
حمام  لبلدية  الثانوية  للوحدة  التابعة 

الضحية  جثة  لنقل   ، بقاملة  دباغ 
)ر.ز( البالغ من العمر 38 سنة الذي 
تويف بعني املكان و شخصني متأثرين  
بإصابات بليغة منهم املدعو ) ع.ب( 
والذي  سنة   40 العمر  من  البالغ 
تعرض الى اصابات بليغة يف الكتف 
والرجل، يف حني تدخلت فرقة الدرك 
مت  و   ، البلدية  لذات  التابعة  الوطني 
إلقاء القبض على القاتل و حتويله ملقر 
الفرقة ،للتحقيق معه حول مالبسات 
املجموعة  طوقت  يف حني   ، القضية 
او  طاريء  حتسبا ألي  احلادث  مكان 

إنزالقات أخرى .
خديجة بن دالي 

والية سكيكدة على صفيح ساخن

قالمة 
مقتل شاب وإصابة آخرين في شجار عائلي
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إستئناف ملبنة » المائدة » إنتاج الحليب المدعم 

إحصاء المربين المتضررين من نوعية 
العلف  بعنابة

كشفت مصادر مطلعة بمديرية الفالحة لوالية عنابة عن استئناف ملبنة » المائدة « إلى إنتاج الحليب المدعم وحليب 
البقرة مع االتفاق على إحصاء المربين المتضررين من نوعية العلف.

ف سليم 
لوالية  الفالحية  املصالح  مديرية  وكان 
من  كال  بحضور  عمل  جلسة  عقدت  عنابة 
احلليب  خلية  و  اإليدوغ  مللبنة   العام  املدير 
املهني  الوطني  الديوان  وممثل  للمديرية 
و رئيس  التجارة  مديرية  و ممثلي  للحليب 
املجلس الوالئي املهني املشترك لشعبة احلليب 
باالضافة الى مسيري ملبنتي » نوميديا » و » 
املائدة وممثلي ملبنتي » املراعي » و » حليب 
احللوب  األبقار  عن مربي  بالدي« فضال 
إلى  التطرق  مت  اللقاء  هذا  خالل  مت  حيث 
ملف اإلنخراط اخلاص بدعم شعبة احلليب 
الثالثية  اإلتفاقية  و مناقشة   2020 لسنة 
املصالح  )مديرية  األطراف  مختلف  بني 
الفالحيةاملربي امللبنة( لسنة 2020 و مناقشة 
احلليب  إنتاج  إلى   « املائدة   « ملبنة  عودة 
وقضية  البقرة  وحليب   )LPC( املدعم 
املدعمة  امللفوفة  اخلضراء  األعالف  إشكالية 
حيث مت اتفق املجلس الوالئي املهني املشترك 

إحصاء  على  امللبنات  مع  احلليب  لشعبة 
املربني املتضررين من نوعية األعالف املوزعة 
مؤخرا وتعويضهم بأعالف ذات نوعية جيدة 
اللقاء  كما أكد وألح  يف أقرب آجال وخالل 

حرص  ضرورة  على  الفالحية  املصالح  مدير 
ملفات  ومرافقة  ومراقبة  تقدمي  على  امللبنات 
املربني يف الوقت احملدد وذلك لتسهيل عملية 

دعم إنتاج املربني والتحويل يف وقته.

متكن أعوان الرقابة وقمع الغش التابعني 
كمية  حجز  من  عنابة  لوالية  التجارة  ملديرية 
الفاسدة  الدجاج  وكبدة  اللحوم  من  معتبرة 
ودون  البشري  لالستهالك  صاحلة  الغير 
أثر عمليات  البيطرية وذلك  الشهادة الصحية 
التدخل امليداني ألعوان الرقابة بالتنسيق مع 

إتالف  و  نهائي  سحب  مت  البيطرية  املصالح 
غير  بيضاء  حلوم  مادة  من  1699.5كغ  لــ 
الصحية  الشهادة  دون  و  لإلستهالك  صاحلة 
غير  دجاج  كبد  من  كغ  البيطرية  120 
حلم  مادة  من  كغ   06 لإلستهالك   صالح 
بيضاء  حلوم  أصل  ومن  مسبقا  محضر  مفروم 

بعد  مباشرة  احملجوزة  اللحوم  إتالف كمية  ومت 
معاينتها من الطبيب البيطري ومصالح البيئة 
التجار  ضد  قضائية  متابعة  ملفات  حترير  ومت 
املخالفني و قد مت إجناز محضر مخالفة من أجل 

إحالة املعنيني على اجلهات املختصة.
ف سليم

خفر  عناصر  أمس،  فجر   جنح، 
بسكيكدة،  اإلقليمية  للفرقة  السواحل 
شرعية  غير  هجرة  محاولة  إحباط  من 
غربي  القل  مدينة  من  الشبان  من  لعدد 
خشبي  قارب  منت  على  كانوا  الوالية، 
سردينا  جزيرة  ناحية  لإلبحار  يستعدون 

االيطالية.
و إستنادا إلى مصادرنا، فان الشبان 
أعمارهم  تراوحت  ب12  عددهم  البالغ 
بني  يتوزعون  سنة   37 و   23 بني  ما 

انطلقوا  قد  كانوا  القلي  املصيف  بلديات 
ليال من شاطئ بوقارون ببلدية الشرايع و 
يف  توقيفهم  يتم  أن  قبل  محروس،  الغير 
سكيكدة،  بلدية  إقليم  يف  البحر  عرض 
ليتم حتويلهم مباشرة إلى ميناء سكيكدة 
املختصة  األمن  مصالح  إلى  تسليمهم  و 
ضدهم  قضائيا  حتقيقا  فتحت  التي 
بخصوص محاولة الهجرة الغير شرعية .

جمال بوالديس  

املسيلة  والية  أمن  مصالح  أطلقت 
دورة تكوينية يف مجال لغة اإلشارة لفائدة 
والتابعني  الشرطة  سلك  يف  موظفا   15
احلضري  األمن  ومراكز  الدوائر  ألمن 

بأمن الوالية .
مع  بالتنسيق  املبادرة  هذه  وجاءت 
يف  وذلك  االجتماعي  النشاط  مديرية 
مع  للتواصل  املنتهجة  السياسة  إطار 
أين   ، والبكم  الصم  فئة  من  املواطنني 
أشرفت على الدورة املقامة على مستوى 
أستاذة  باملسيلة  سمعيا  املعاقني  مدرسة 

مختصة يف لغة اإلشارة بحضور إطارات 
النشاط  مدير  وكذا  الوالية  أمن  من 
باالضافة   ، املسيلة  لوالية  االجتماعي 
الى الطاقم االداري والتربوي للمدرسة .

هذه  املدرسة  أطفال  واستحسن 
الهامة من  الفئة  التي تخدم هذه  املبادرة 
املجتمع ، أين تخلل حفل االفتتاح تقدمي 
ألطفال  املميزة  النشاطات  من  مجموعة 

املدرسة.
صفاء كوثر بوعريسة

بالفرقة  الشرطة  عناصر  أوقفت 
دائرة  بأمن  القضائية  للشرطة  املتنقلة 
اوالد رشاش الواقعة شرق مدينة خنشلة 
مقر عاصمة الوالية علي بعد 30 كلم ، 
شخص يف العقد الثالث من العمر يشغل 

بدائرة  السكن  فرع  قسم  رئيس  منصب 
أوالد رشاش عن تهمة طلب و قبول مزية 
واجباته  من  عمل  ألداء  مستحقة  غير 

قدرها 2 مليون سنتم
نوي سعادي

باألمن  الشرطة  عناصر  اوقفت 
خنشلة،  والية  بأمن  األول  احلضري 
العمر  من  الرابع  العقد  يف  شخص 
ينحدر من والية خنشلة،  احتال على 
ضحيتني تنحدران من واليتي قسنطينة 
بأنه صناعي  أوهم ضحاياه   ، بسكرة  و 

و  الدواجن  بيوت  تركيب  يف  مختص 
على  ليستولي   ، البالستيكية  البيوت 
 40 قدره  الضحيتني  من  مالي  مبلغ 
مليون سنتم كتسبيقات لغاية استكمال 

وتسليم البضاعة.
نوي سعادي

 1265 أمن والية عنابة  سجلت مصالح 
قضية يف حصيلة شهر جانفي الفارط 2020 
هذا  .ويف  الوالئي  األمن  حصيلة  حسب 
»بوبير  عنابة  والية  أمن  رئيس  أعلن  الصدد 
قمر الزمان« امس االحد أمام وسائل االعالم 

الوالية  أمن  نشاطات  حلصيلة  عرضه  خالل 
 1265 تسجيل  عن  املنصرم  جانفي  لشهر 
قضية من بينها، 23 قضية اسرة واداب عام 
351 قضية  الى  الكترونية إضافة  13 جرمية  و 
متعلقة باالجتار باملخدرات . كما اكد رئيس 

امن عنابة باملناسبة على ان مصاحلة ستواصل 
توفير  و  االجرام  معاقل  لدك  العزمية  بنفس 

االمن واألمان ملواطني عنابة وزوارها .
ف سليم

باشرت مصالح بلدية بلدية سيدي عمار 
للكالب  وقنص  ابادة  عملية  عنابة  بوالية 
الضالة املنتشرة يف العديد من احياءها وذلك 
وجمعية  الوطني  الدرك  مصالح  مع  بالتنسيق 

الصيادين .
جديدة  عملية  امس  اول  ليلة  وشهدت 
التجمعات  يف  ملطاردة الكالب املتجولة 
 ، مركز  )عمار  بسيدي  غرار  على  احلضرية 
مصالح  فرقة  مع  بالتنسيق  وذلك  الشعيبة( 
وهذا  الصيادين  وجمعية  الوطني  الدرك 
هذه  يف  البري  احليوان  هذا  تكاثر  من  للحد 

بعد  احلملة  هذه  يف  الشروع  مت  حيث  الفترة 
صدور قرار والئي واملتضمن الترخيص بصيد 
إقليم  كامل  عبر  املتشردة  احليوانات  ومطاردة 
النوع من  والية عنابة من اجل مكافحة هذا 
املناطق  على  خطرا  تشكل  التي  احليوانات 
مصادر  .وحسب  عيشها  ملكان  املجاورة 
منتخبة فقد أسفرت العملية األخيرة التي مت 
القيام بها عن إبادة 32 كلبا ضاال داخل احمليط 
العمراني بسيدي عمار مركز .واستناذا لبيان 
بلدية سيدي عمار فقد انطلقت العملية التي 
و  العامة  الوسائل  و  البيئة  مديرية  باشرتها 

الصيانة حتت إشراف رئيس املجلس الشعبي 
الكالب  32 كلب من  بالقضاء على  البلدي 
عمار  سيدي  العمراني  احمليط  داخل  الضالة 
النائب  من  كل  العملية  حضر  قد  و  مركز. 
رجم  دراجي  قطاع  ومندوب  بالبيئة  املكلف 
الصيادين  الوطني وجمعية  والدرك  برقوقة  و 
وبترخيص من من السلطات املعنية بالوالية.

ف سليم

القاطنني  املواطنني  من  العشرات  دعا 
بالبيوت الفوضوية بعنابة وزير السكن والعمران 
واملدينة »ناصري كمال« بتخصيص حصص 
من  لتخليصهم  عنابة  لوالية  معتبرة  سكنية 
سنوات  الى  تعود  التي  »الصفيح«  سكنات 

طويلة عانوا فيها االمرين.
الكثير  من  كغيرها  عنابة  والية  تشهد 
من واليات الوطن تعاني من ظاهرة )البيوت 
سكان  ب«  عليهم  يطلق  ما  او   ) الفوضوية 

الصفيح« واملنتشرة يف كل بلديات الوالية 12 
وواد  واحلجار  عمار  وسيدي  والبوني  كعنابة 
وغيرهم  وسرايدي  وشطايبي  والعلمة  العنب 
االحصائيات  أخر  وحسب  البلديات.  من 
فان والية عنابة رغم البرامج السكنية السابقة 
إطار  يف  الفئة  لهذه  الدولة  خصصتها  التي 
برنامج القضاء على السكن الهش حتصي اكثر 
من 15 الف بناية فوضوية موزعة عبر مختلف 
قبل  من  احصاءها  مت  والتي  الوالية  أحياء 

مصالح الدوائر على غرار بالبوني وعنابة .
انشغالهم  رفع  جددوا  الصدد  هذا  ويف 
سنة  يف  الوالية  بتمكني  يناشدون  للوزارة 
برامج  من  معتبرة  حصص  من   2020
البيوت  هذه  لقاطني  االمناط  املختلفة  السكن 
الريفي  الفوضوية على غرار برنامجي السكن 
مزرية  ظروف  يعيشون  لكونهم  واالجتماعي 

وقاهرة جدا .
ف سليم

حجز دجاج غير صالح لالستهالك

تسجيل ألف قضية إجرامية في شهر واحد

بالتنسيق مع مصالح الدرك وجمعية الصيادين
إبادة 32 كلبا ضاال بالوسط العمراني لسيدي عمار

أحصاء  15  ألف بناية فوضوية  بعنابة  
قاطنو »الصفيح » يطالبون بحصتهم من السكن

سكيكدة 
إحباط محاولة هجرة غير 

شرعية بالقل

المسيلة 
 دورة تكوينية في لغة اإلشارة 

لموظفي  الشرطة

أوالد رشاش بخنشلة
توقيف رئيس فرع قسم السكن 

متلبسا بتلقي رشوة

بخنشلة
توقيف شخص يحترف النصب 
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أخبار السر ايا

 في خرجة غير متوقعة من الروائي سمير قسيمي، أعلن 
الكاتب عدم ترّشحه مرة أخرى لجائزة »البوكر« مجددا، وال إلى 
أي جائزة تحمل توّجهات سياسية، وذلك إثَر عدم تأهل روايته 
الصادرة  تروتوار«،  »ساللم 
إلى  البرزخ،  منشورات  عن 
القصيرة  القائمة  مسابقة 
للرواية  العالمية  للجائزة 

العربية »البوكر«.
في  قسيمي  سمير  وكتب 
صفحته  على  ورد  منشور 
»الفيسبوك«  عبر  الرسمية 
الجوائز  اعتزال  قراره  أن 
ليس  السياسي  الطابع  ذات 
موضحا  نهائيا،  بل  انفعاليا 
ابتداء  »ولكن،  بالقول: 
قرار  فهذا  الدورة،  هذه  من 
تنشر  نشر  دار  وأي  نهائي، 
جائزة  أي  في  طمعا  لي 

أعفيها بكل حب«.

 أعلنت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية عن تسجيل تذبذب في رزنامة 
رحالت القطارات من وإلى محطة آغا بالعاصمة. وأوضحت الشركة أن التذبذب 
خلّف  الذي  األمر  أعاله؛  المذكورة  المحطة  بمدخل  تقني سجل  خلل  إلى  راجع 
حالة من التذمر وسط المسافرين خاصة منهم الطلبة والعمال بسبب تأخرهم عن 

مواعيد التحاقهم بمقرات العمل والدراسة.

ِنصُف الَجزائرّيات َبِدينات!

خبر  وثّق  الذي  الفيديو  تسجيل  أن  يبدو   
شيخ يشتكي اعتقال السلطات الجزائرية ديَكه 
في  الّنار  انتشار  التواصل  مواقع  في  انتشر 
حيث  مشرعا،  العالمية  باب  فتح  بل  الهشيم، 
تداولت وكاالت إعالمية دولية التسجيل، على 
غرار »روسيا اليوم« و » سبوتنيك عربي«.

االجتماعي  التواصل  مواقع  رواد  وتناقل 
التسجيل على نطاق واسع، مبدين تعاطفا كبيرا 
»اعتقال«  بأّن  الشيخ  صّرح  لما  معه،خاصة 
ديكه جاء عقب شكوى تقدمت بها دبلوماسية 
من  انزعجت  كونها  حّيه،  في  تسكن  إيطالية 

صياحه، داعيا لتقفي أثر ديكه وإعادته له

الّتغذية.. عبُء األطفال! 
 أّكد البنك الدولي، الخميس المنصرم، أن العديد من الدول حول العالم 
»تعاني – اآلن - مما يشار إليه باسم ›العبء المزدوج لسوء التغذية‹« 
والمتمثل إلى جانب »زيادة معدالت السمنة بوتيرة سريعة«، في »ارتفاع 

التقزم بين األطفال«.
وبهذا الخصوص، تكشف معطيات التقرير تصدُّر موريتانيا دوَل المنطقة 
المغاربية، في نسبة انتشار التقزم بين األطفال الذين يقل عمرهم عن خمس 
سنوات، وذلك بـ 27.9 %، تليها ليبيا بـ21 %، والمغرب بـ 14.9 %، 

والجزائر بـ11.7 %، ثم تونس بـ10.1%.

بعنوان  الدولي،  البنك  عن  المنقضي  الخميس  صدر  تقرير  قّدم   
الوشيك«  العالمي  للتحدي  واالقتصادية  الصحية  التبعات  »السمنة: 
معطيات رقمية بشأن انتشار السمنة بين النساء في عدد من الدول، وذكر 

من بينها الجزائر.
وُتبيِّن المعدالت التي تضمنها التقرير أن ما يزيد عن نصف الجزائريات 
تعانين من مشكلة الوزن الزائد! وجاءت الجزائر في المرتبة الثانية مغاربيا 
بنسبة 68.1 % بعد ليبيا المتصدرة بنسبة 72 %، وتونس بنسبة 67.8 
%، ثم المغرب بـ 66 %، وأخيًرا موريتانيا حيث تعاني 43.8 % من 
الوزن الزائد. وقال البنك الدولي إن زيادة الوزن والسمنة يعتبران »تحدًيا 
عالمًيا وشيًكا خاصة بين الفقراء ومن يعيشون في البلدان منخفضة أو 
متوسطة الدخل«، مسجاًل أن التقرير »يبدد األسطورة القائلة إن السمنة 

مشكٌل مسجل فقط في البلدان والمناطق الحضرية مرتفعة الدخل«.

 تساءل البروفيسور في الفيزياء النووية عبد الكاظم 
العبودي عن الّسر وراء طمس فضاِئع التفجيرات النووية 
في  تساءل  حيث  الجزائرية،  الصحراء  في  الفرنسية 
منشور ورَد في حسابه على موقع التواصل االجتماعي 
»فايسبوك«: »لماذا يعرف العالم مأساة »هيروشيما« 
و«فوكوشيما«  »تشرنوبيل«  وحوادث  و«ناغازاكي« 
نفذتها  التي  النووية  تبقى جرائم رقان و«اينيكر«  فيما 

فرنسيا بصحراء الجزائر منسية؟!«.

ديُك األبياِر يصيُح في روسَيا 

قــلـٌم يـعـتـزُل 
السـيـــاســـة!

»هـيـروشيـمـا« 
ضائعٌة في الّصحراء؟

»أغا«ســـكـٌّة
 بــــال 
مـخرج! 
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والي األغواط يتوعد بمحاسبة المتورطين 

ثلثا االعتمادات المالية مجمدة بسبب 
صراعات  المنتخبين

نورين عبدالقادر

برادعي  السيد  االغواط  والي  كشف 
التي  التحكيم  جلسات  أثناء  عبدالقادر 
مع  الدوائر  مبقرات  تنظيمها  يف  شرع 
املدني  املجتمع  وممثلي  احملليني  املنتخبني 
لتقييم تنفيذ برنامج التنمية لسنة 2019 
التنمية  مخطط  برنامج  أولويات  وتسطير 
فقط  باملئة   36 أن   2020 لسنة  البلدي 
لسنة  املخصصة  املالية  االعتمادات   من 
2019 واملقدرة ب160 مليار مت استهالكها 
احمللية  للمجالس  ذلك  مسؤولية  وحمل 
مجلسها  يعجز  بلدية  كل  بحرمان  وتوعد 

عن جتسيد املشاريع املمنوحة له.
عليها  تتوفر  التي  املعطيات  وحسب 
لم  البلديات  بعض  أن   « الوطن  »أخبار 
املخطط  مشاريع  إجناز  نسبة  بها  تتجاوز 
البلدي للسنة املنصرمة 12 باملئة ،وأخرى 
 ، تصرف  لم  معطلة  املاليير  بها  بقيت 
املجتمع  ممثلي  بعض  تدخالت  وكشفت 
بوالي  التي جمعتهم  اللقاءات  يف  املدني 
الوالية عن تأخر تسوية وضعية املئات من 
قطع  ومن  الريفي  البناء  من  املستفيدين 
األراضي لعدة سنوات ،وانعدام  املسالك 
وعدم  العمومية  اإلنارة  ونقص  الريفية 

الصحي  الصرف  بقنوات  التجزئات  ربط 
وقنوات شبكة املياه وغياب النظافة وتردي 
وضعيات شبكات الطرق الداخلية وانتشار 
الفوضوية  والتجارة  الفوضوية  البناءات 
واألماكن  والطرقات  الشوارع  واحتالل 
 ، الطاوالت  جتار  طرف  من  العمومية 
ببعض  اإلدارية  اخلدمات  وتردي وضعية 
ليوم  ينتظر  املواطن  أن  لدرجة  البلديات  
أو يومني إلمضاء وثائقه ، وعدم التكفل 
النائية  باملناطق  املتمدرسني  بنقل بعض  
وعدم التكفل اجليد باملطاعم املدرسية إلى 
بها  تقدم  لم  البلديات  بعض  أن  درجة 
األول   الثالثي  خالل  الغذائية  الوجبات 
وتردي  باملدارس  النظافة  وسائل  وغياب 
رغم  الكتامات  من  املياه  وتسرب  األفنية 
األموال الضخمة التي مت ضخها للبلديات 
،وهروب  التربوية   بالهياكل  للتكفل 
وغيابهم  مكاتبهم  من  املنتخبني  بعض 
استقبال  من  تهربا  العمل  فترات  أثناء 
املواطنني بحجة تنقلهم ملقر الوالية حلضور 
الدولة  وسائل  واستغالل  االجتماعات 
كالسيارات والشاحنات لقضاء مصاحلهم 

ويف كل األوقات  ،
رسمها  التي  القامتة  الصورة  هذه 
بلديات  بأغلب  التنمية  واقع  عن  املواطن 

الوالية وما جنم عنها من تردي يف الوضع 
التي  الصراعات  سببه  للسكان  املعيشي 
منذ  احمللية  املجالس  أغلب  فيها  غرقت 
إلى  ووصلت  االنتخابية  العهدة  بداية 
بقيت  حيث   ، ببعضها  االنسداد  حالة 
عاجزة عن التكفل مبصالح املواطنني رغم 
توفر  املوارد املالية حلل الكثير من املشاكل 
العالقة ،كما كشفت تدخالت املسؤولني 
غياب  عن  املطروحة  االنشغاالت  حول 
وحتى  املصالح  مختلف  بني  للتنسيق  تام 
بعض  طرف  من  لإلجراءات  فهم  عدم 
األمر  باملراسالت  واالكتفاء  املسؤولني  
وتأخر  اإلجراءات  تعطل  إلى  أدى  الذي 
لعدة  التنموية  البرنامج  من  العديد  تنفيذ 

سنوات.
املشاكل  وتراكم  التعفن  هذا   وكان 
احمللية   املجالس  أغلب  تعيشه  الذي 
االحتجاجات  من  العشرات  يف  سببا 
والدوائر   البلديات  ملقرات  املتكرر   والغلق 
ومعاقبة  املنتخبة  املجالس  بحل  واملطالبة 
كثيرة  قضايا  أن  مصادر  وتشير  املفسدين 
ومخالفة  عمومية  أموال  بتبديد  تتعلق 
املزور  واستعمال  التزوير  الصفقات  قانون 
وملفات فساد قد جتر الكثير من املنتخبني 

ألروقة العدالة.

ورقلة
مجهولون  يستحوذون على مساحات شاسعة ببامنديل 

أقدم مجهولون  مؤخرا باالستحواذ على مساحات شاسعة  مبنطقة بامنديل 
محيطات  إقامة  ،بهدف  قانونية  غير  ورقلة، بطرق  الوالية  عاصمة  عن  كلم   6
فالحية ومساكن يف ظل غياب الرقابة وقوانني ردعية من قبل السلطات احمللية.  
أن  إال  األمن  مصالح  إلى  املوجهة  والشكاوي  املعدة  التقارير  من  الرغم  وعلى 
السلطات احمللية عجزت على تطبيق القوانني الردعية ضد املخالفني للقانون فيما 
يخص عمليات النهب الواسعة التي طالت على العديد من املساحات الشاسعة 
من  العديد  إحاطة  إلى  األشخاص  من  العديد  جلأ  بعدما  وهذا  املنطقة.  بذات 
فوضوية  بطرق  فالحية  محيطات  إقامة  مجمعات  بهدف  على شكل  األراضي 
القانونية  واإلجراءات  التدابير  جميع  باتخاذ  املطالبة  املعنية  املصالح  مرأى  أمام 

السترجاع األراضي التي مت االستيالء عليها بطرق ملتوية .
هذا بالرغم من تدخل الوالي السابق جالوي قام بعملية هدم عديد البنايات 
واالساسات التي شيدت بدون تراخيص للبناء ، اال أن العملية توقفت وعادت 
ذات املافيا للظهور والنشاط من جديد دون حسيب وال رقيب وهذا ببيعها أراض 

غير موثقة وال مسجلة باملسح لألراضي.
يوسف بن حيزية

ورقلة 
أزمة مياه حادة بحاسي مسعود

تشهد  العديد من أحياء عاصمة الذهب األسود حاسي مسعود) 90 كلم عن 
مقر الوالية ورقلة( ،منذ أسابيع من تذبذ يف التزود باملاء الشروب .

وقال سكان عدد من األحياء يف تصريح لـ »أخبار الوطن » على غرار حي 
املسجد العتيق،والسوق األسبوعي القدمي والسبب  أنهم يضطروت جللي هذه املادة 
املاء من طرف  يتم قطع  املجاولرة  بعناء حيث يف كل مرة  املتالطق  احليوية من 
الشركة  لدى  املودعة   الشكاوى  لم جتدي  ،فيما  للمياه  اجلزائرية  مصالح شركة 
الوصية نفعا، و اليت تتحجج و يف كل مرة بأعطاب تقنية على مستوى الشبكة  .
يوسف بن حيزية

أدرار
فتح تحقيق في عملية التوظيف بفندق توات 
على  متت  التي  التوظيف  عملية  يف  حتقيق  بفتح  بهلول  العربي  أدرار  والي  أمر 
مستوى فندق توات الذي  مت إعادة فتحه مع مطلع السنة اجلديدة بعد عملية ترميم 
جديدة . أثارت كيفية توظيف العمال بهذا الفندق الرأي العام احمللي وذلك لوجود 
شبه إقصاء لليد العاملة احمللية وخصوصا حاملي الشهادات اجلامعية ومعاهد التكوين 
بالوالية .وجاء يف بيان حتوز جريدة أخبار الوطن على نسخة منه إنه يف إطار متابعة 
ملف التشغيل والتكفل بانشغاالت املواطنني وبناء على معلومات يتدوالها رواد مواقع 
التوظيف .أسدى  التي حصلت يف عملية  التجاوزات  التواصل االجتماعي تخص 
املسؤول األول على الوالية تعليمات إلى مفتش العمل قصد القيام مبعاينة واالضطالع 
على الوضعيةالقانونية ملستخدميه.جدير بالذكر أنه كانت هنالك احتجاجات كبيرة 
للشباب العاطل عن العمل  من جميع أنحاء الوالية   أمام فندق توات عقب وجود 
جتاوزات شابت عمليات إدارة املوارد البشرية يف جلب يد عاملة بالفندق عن طريق 
الوالية األمر  العملية عن توظيف شبه كلي من خارج  االنتقاء حيث أسفرت هذه 
مثل  بسيطة  وظائف  من  إقصائهم  عقب  احملليني  البطالني  هؤالء  يتقبله   الذي   لم 
على  للتربصات  وإجرائهم  التكوين  معاهد  من  تخرجهم  رغم  واالطعام   االستقبال 

هذه التخصصات  داخل هذه الفنادق املتواجدة بأدرار 
عبد اهلل مجبري

تمنراست 
 فوضى المرور تعرقل حركة السير »بتين زاوتين« 
زواتني«  »بتني  األسبوعية  السوق  مستوى  على  مجددا    املرور  فوضى  عادت 
365 كلم جنوب عاصمة والية متنراست، حيث عبر  الواقعة على بعد  احلدودية، 
العديد من املواطنني  عن استيائهم وتذمرهم من االزدحام املروري  أمام الغياب الكلي 

لألمن على مستوى هذا الطريق.
كما عرف هذا السوق خالل األسابيع املاضية، غيابا كبيرا لعناصر أمن الدائرة 
يعد  الذي  الرئيس  الطريق  عبر  مبحاذاته  الدوريات  تكرار  أو  عادوالتنظيمه  لو  الذين 
محاربة  يف  يومها  الفضل  لهم  ،لكان  للسيارات  طريقا  و  املعروضات  ملختلف  سوقا 
االنتصاب الفوضوي للشاحنات الذي عاد إلى سابق عهده، حسب بعض املتسوقني 
الذين طالبوا بعودة رجال األمن إليه حتى يلتزم اجلميع بالنظام الذي ال يعّمر طويال، 
رغم أن هذا السوق غير مسيج وال ميكن حصر منافذه، مما جعل الباعة وال الراجلون 
بعد  يوما  يعرف  الذي  التجاري  الفضاء  هذا  إلى  املؤدية  املداخل  يف  يتحكمون  ال 
سطيف  ومن  املجاورة  الوطنالواليات  أنحاء  جميع  من  التجار  من  كبيرا  إقباال  يوما 
خاصة،فضال عنأولئك القادمني من خارج الوطن حسب قولهم وبالرغم مما حتققه هذه 
السوق من حركية يف املعامالت التجارية، إال أنها لم تنل اهتمام املسؤولني الذين 
يتجاهلون الفوضى العارمة التي تقام بها، بسبب عدم تهيئة مكان خاص بالسيارات 
والشاحنات يف ظل تهرب مختلف الهيئات املسؤولة بالدائرة،من مسؤوليتها وأدائها 
لدورها الكامل يف تنظيم احلركة التجارية داخل األسواق بتجسيد سوق رسمي يومي 

أو أسبوعي، تبقى هذه األسواق مجرد فوضى عارمة .
عبد املالك خلضاري

أنزجمير بأدرار
مبادرات لتأهيل طريق المستصلحات الفالحية   

 أطل فالحو عني الفتح بأنزجمير 
جنوب  كم   100 بعد   على  الواقعة 
الصالح  شخصية  مبادرات  أدرار، 
ملستصلحاتهم  النمؤدي  الطريق  حال 
كارثي  وضع  تشهد  التي  الفالحية 

منذ أزيد من 30 سنة .
 قال عدد من الفالحني يف تصريح 
تعد   منطقتهم  إن  الوطن«  أل3اخبار 
قطبا فالحيا بامتياز  ساهمت يف الرفع 
من يف االقتصاد احمللي والوطني، من 
املتنوعة،  الفالحية  املنتوجات  خالل 
هذا  كل  لكن  الوفيرة  احملاصيل  و 
احمللية  السلطات  لدى  لها  يشفع  لم 
إلصالح حال الطريق الوطني رقم 06  

الفالحية  املستصلحات  لهذه  املؤدس 
جلمع  مبادرة  إلطالق  دفعهم  ما   ،
مساهمات مالية بهدف تهيئة الطريق 
الفالحي املؤدي إلى مستصلحاتهم .

ملوا  ما  بعد  املبادرة  هذه  وتأتي 
بإصالحها  وعدوا  التي  الوعود  من 
لقمان  دار  املسؤولني ولكن  من طرف 
ماجعلهم  .هذا  حالها  على  بقت 
شكل  يف  جماعية  هبة  يطلقون 
جيوبهم  من  ذاتية  التبرعات  جمع 
على  وتعديلها  احلفر  ترميم  قصد 
الوطني  الطريق  تربط  كم   15 مسافة 
الفالحية  باملستصلحات   06 رقم 
الطريق  هذا  يعتبر  حيث  املذكورة 

املستصلحني  ملركبات  الوحيد  املمر 
والطماطم  القمح  ألطنان  وشاحنات 
جتد  جعلها   الذي  الصفراء  والذرى 
صعوبة يف نقل هذه املنتوجات بسبب 
الطريق  هذا  وتصدعات  احلفر  حجم 
خالل  من  الفالحون  يناشد  .لذا 
هذه املبادرة والي الوالية السيد بهلول 
العون لهم ومساندتهم  العربي مد يد 
هذا  تهيئة  من  ماتبقى  إكمال  يف 
يف  سيساهم  شأنه  من  الذي  الطريق 
املستصلحات  هذه  عن  العزلة  فك 
يف  كبيرا  دفعا  ويعطي  الفالحية 

العملية اإلنتاجية
عبد اهلل مجبري

تسببت الصراعات و الخالفات بين المنتخبين المحليين ببلديات األغواط في تجميد ثلثي االعتمادات المالية ، 
ما أدى إلى تجميد مشاريع التنمية المحلية في العديد من البلديات .
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أخبار الجنوب

رشيد شويخ

الشعبي  النزلة  حي  شباب  قام 
الوادي  مدينة  وسط  يف  يقع  والذي 
املرافق  وعديد  رئيسيان  سوقان  ويضم 
غير  احتجاجية  بحركة   ، اخلدمية  
مسبوقة ،بعد أن رفعوا شعارات منددة 
الذي  التنموي  والركود  بالتهميش 
تعانيه النزلة ، رغم أنه  يعد من أكثر 
بالسكان  كثافة  الوادي  مدينة  أحياء 
داعية  أخرى  شعارات  ،ورددوا 
السلطات للتدخل قبل أن ينزلق الوضع 
ذلك  مع  موازاة  ،و  عقباه  يحمد  ال  ملا 
األوساخ  بجمع  يقومون  احملتجون  كان 
أزالوا  املنتشرة يف احلي ،كما  والقمامة 
األتربة عن األرصفة أو ما تبقى منها يف 
الشارع الرئيس للنزلة و الذي يربط بني 
ليبيا وسوق دبي ، كما شملت  سوق 
احملتجون  أكد  ،التي  النظافة  حملة 
العمومية  املرافق  عديد  ستستمر  أنها 
مكتب  غرار  ،على  بحيهم  املتواجدة 
السعيد  الشهيد  ثانوية  و  النزلة  بريد 
املارة  عشرات  وانضم  .هذا  احلي  عبد 
سكان  من  وغيرهم   احلي  سكان  من 
الوادي يف حملة التنظيف االحتجاجية 
،التي  النزلة  بريق  من  شيئا  ،وأعادوا 

تضم  معاملا أثرية والتي من أهمها مقام 
يعد  الذي  روحه  الولي سيدي ضواي 
مؤسس مدينة األلف قبة وقبة ،و كذا 
العزازلة الطيارة وهم أولياء صاحلون لهم 
كرامات. و رفع احملتجون أيضا شعارات 
منددة بالبيروقراطية التي يتعرضون لها 
،من قبل مصالح وهيئات عديدة ،بعد 
أن أمر  والي الوالية عبد القادر بن سعيد 
، خالل زيارته امليدانية للحي يف موفى 
املصالح  ،عديد  املاضي   جانفي  شهر 
والهيئات الى التكفل مبختلف مشاكل 
النزلة ،واعطاءها األولوية ،لكن يبدوا 

انتقموا  املسؤولني  هؤالء  من  عدد  أن 
من األهالي بطريقتهم ،وعاود السكان 
ووضع  الوالية  لوالي  استغاثة  بعثت 
حد ملن ضرب بعدد من قراراته عرض 
من  النزلة  أهالي  واستغرب  احلائط. 
حيهم  يعرفها  التي  الكبيرة  النقائص 
ساكنا  املنتخبون  يحرك  أن  ،دون 
،رغم موقع حي النزلة الذي يحده من 
الشمال سوق ليبيا ومن اجلنوب سوق 
االالف  يوميا  يقصدنه  ،والذي  دبي 
عديد  من  القادمني  املتسوقني  من 

الواليات ومن تونس الشقيقة

استغرب سكان حي األمل اجلديد 
الكرمي  عبد  حساني  ببلدية  الزقم  يف 
كيلومترا   14 بعد  على  ،والواقعة  
شرق مدينة الوادي ،من عدم توفر املاء 
الصالح للشراب يف حيهم اجلديد وذلك 
منذ أن قطنوا فيه قبل نحو الشهرين ، 
والسبب عدم وجود الكهرباء يف  موقع 
أهالي  من  عدد  وأوضح   . املياه  خزان 
احلي ،أن فرحتهم باإلنتقال إلى بيوتهم 
،بقيت  اجلديد  السكاني  التجمع  يف 
حنفيات  وجدوا  أن  بعد  منقوصة  
خزان  وجود  رغم   ، ماء  دون  بيوتهم 
الذي  السكاني  التجمع  محيط  ماء يف 
اتصلوا  بأنهم  أكدوا  ،و  فيه  يقطنون 
مبصالح ديوان الترقية و التسيير العقاري 

بلدية حساني عبد الكرمي من أجل حل 
يعانون  باتوا  وأنهم  ،خاصة  اإلشكال 
األمرين من أجل التزود باملياه الصاحلة 
املياه  جللب  يلجأون  إذا   ، للشرب 
كاجلر  منها  التقليدية  الوسائل  مبختلف 
يصل  ،وقد  التقليدية   العربات  على 
الصهاريج  مياه  شراء  إلى  األمر  بهم 
بأسعار ليست يف متناول اجلميع خاصة 
وأنهم يحتجون كميات كبيرة منه يوميا 
اليومية ،وعبر  ،يف شتى استعماالتهم 
عن  بالزقم  اجلديد  األمل  حي  سكان 
دخول  حتى  حل   بدون  املشكل  بقاء 
يفصلنا  يعد  لم  الذي  الصيف  فصل 
،أين  معدودات  شهور  اإل  عليه 
املياه  من  اليومي  اإلستهالك  يتضاعف 

،وتزيد استعماالته، ودعا األهالي كل 
مسؤوليتها  حتمل  إلى  احمللية  السلطات 
للمياه  اجلديد  اخلزان  بربط  والتسريع 
أبلغتهم  البلدية  مصالح  وأن  ،خاصة 
املالية  املستحقات  سددوا  بأنهم 
من   . الكهربائي  بالربط  اخلاصة 
يف  مسؤول  مصدر  كشف  آخرى  جهة 
بالوادي ،أن اخلزنات  مؤسسة سونلغاز 
، شبكة ضغط  ربطها  حتتاج يف  املائية 
موقع  و   ، التوتر  املتوسط  الكهربائي 
الكهربائية  األعمدة  عن  بعيد  اخلزان 
أضاف  ،و  املتوسط  التوتر  حتمل  التي 
أن األشغال جارية لتقريب الشبكة من 

موقع اخلزان املائي اجلديد .
رشيد شويخ

في حركة احتجاجية فريدة من نوعها  ،قام سكان حي النزلة بوسط مدينة الوادي ، بتنظيم بحملة 
تنظيف بالشارع الرئيس للحي وذلك للمطالبة برفع الغبن والتهميش عن الحي .

في سابقة  فريدة من نوعها

سكان النزلة بالوادي يحتجون بتنظيم 
حملة  تنظيف

  ورقلة 
 قرية غرس بوغفالة تتحول إلى 

مفرغة  عمومية 
صب سكان قرية غرس بوغفالة بورقلة جل غضبهم على رئيس بلدية 
أنقوسة التابعني لها إداريا ورذلك عقب نفاذ صبرهم بسبب متاطل عمال  

النظافة  يف رفع النفايات املنزلية ملدة تزيد عن شه ين كاملني .
البقايا  من  أطنان  إن  الوطن«  »أخبار  مع  حديثهم  يف  السكان  قال   
املنزلية  تراكمت بشكل مثير للقلق خاصة تسببت يف انتشار احلشرات 
الضارة و تكاثرها   باإلضافة إلى الروائح الكريهة  نحملني رئيس البلدية 
و  القمامة   رفع  شاحنات  إرسال  يف  متاطله  بسبب  باملنطقة  يحدث  ما 

محاسبة املتسببني يف حتويل قريتهم إلى مفرغة عمومية .
زاهية سعاد

ورقلة
ال غاز وال كهرباء و مشاريع التنمية 

منعدمة في  »أفران« 
الزال  أهالي قرية أفْران  بدائرة أنقوسة الريفية الواقعة على بعد 35 
إلى 40 كيلومتر شمال والية  ورقلة يعانون األمرين بسبب انعدام مشاريع 

التنمية احمللية التي أزمت من وضعيتهم املعيشية .
   قال  السكان  يف تصريح لـ«أخبار الوطن« اتهم محرمون من الكهرباء 
ما اضطرهم   االستعانة  الكابالت الكهربائية املمتدة إلى مسافات طويلة 
ملقاة على سطح األرض مما يشكل خطرا حقيقيا على السكان خاصة  
األطفال حيث كثيرا ما تعرضوا لصعقات كهربائية، و هو  ما وقع قبل 
بقرية  15سنة  العمر  البالغ من  الطفل »معروف خلضر«  لقي   أيام حيث 
البور على مقربة من قرية أفران إثر بصعقة كهربائية أردته قتيال ، ورغم 
أفران إال أن  سكان هذه  لقرية  املجاورة  البور  بقرية  هذه احلادثة األليمة 
  ، األرضية  بالكابالت  لبيوتهم  الكهرباء  جلب  على  مجبرين  األخيرة 
باالضافة  عن عدم توفر محول كهربائي  مخصص للتجمعات السكنية 
جعل  مما  فالحي  كهربائي  مبحول   الساكنة  يكتفي  بل  باملنطقة  الريفية 
فواتير الكهربائية غالية الثمن وهو ما جعل السكان يطالبون من والي والية 

بالتدخل العاجل من اجل اجاد حلول نهائية لهم .
زاهية سعاد

ورقلة 
فالحو الحجيرة يطالبون  بمياه السقي 

والكهرباء  الفالحية

الزال 200  فالح بقرية لقراف بدائرة احلجيرة التي تقع على بعد 
تسعينات  بداية  منذ   يعانون  ورقلة،   والية  مقر  عن  كلم   180 زهاء 
تقع  التي  نخيلهم  بساتني  الى  املؤدية  الفالحية  املسالك  انعدام  من 
خارج النسيج العمراني لبلديتي احلجيرة والعلية وما تبعهما من قرى 

فالحية.
تزويد  عدم  من  الوطن«  لـ«أخبار  تصريح  يف  الفالحون  واشتكى 
الى  عن  باالضافة  الفالحية   الكهرباء  الفالحية بشبكات  أراضيهم 

نقص فادح يف مياه السقي بسبب قدم الشبكة نطالبني ذ
ملشاكلهم ألنهم  بايجاد حلول جذرية  الوصية   اجلهات   مطالبني 

سئموا من طرق االبواب املوصدة .
من  جهته أكد رئيس بلدية احلجيرة ان مشروع  املسالك الفالحية 
التي يتحدث عنها الفالحون ببلدية احلجيرة قد أعيد تفعيله بعدما كان 
التشقف  الوزير األول األسبق بسبب سياسة  مجمدا بفعل تعليمات 
حفاظا على التوازنات املالية مضيفا أن انطالقة األشغال به ستكون يف 

غضون األيام القليلة القادمة .
زاهية سعاد

رغم وجود خزان ماء به
الحي الجديد في الزقم بالوادي بدون ماء

طبيعي  بتراث  أدرار   والية  تزخر  
التي  الرطبة  املناطق  يف  يتمثل  هائل 
املناطق يوجد  املنطقة ومن بني  متيز هذه 
موقعني مصنفني كمناطق رطبة طبيعية 
وهما  الدولية  رامسار  اتفاقية  بحسب  
ومنطقة  بتيميمون  سعيد  أوالد  منطقة 
متنطيط بفنوغيل إال أنها تعاني االهمال  
بتمنطيط  يحيي  الد  )او  منطقة  تزخر 
ورثه  الذي  والنباتي  البيئي   بالتنوع    )
االنسان عن أجداده واملتمثل يف عملية 
فقارة  هنو  فقارة  مثل  بالفقاقير  السقي 
وات صالح وغراسة النخيل التي تعطي 
جتلب  كانت  التمور  من   عديدة  أنواع 

عبث  ولكن  العائالت  وفيراعلى  دخل 
كانت  التي  بالفقارة  الساكنة   وإهمال 
وانتشار  املنطقة  لهذه  املائية  الثروة  متثل 
مرض البيوض. واجلفاف أدى الى املوت 
لها .هذا  املشكلة  الواحات  لهذه  البطئ 
ماجعل جمعيات فاعلة باملجتمع املدني 
السلطات  تناشد   و   اخلطر  ناقوس  تدق 
التنفيذية متمثلة يف وزير الفالحة ووزير 
املوارد املائية ووالي والية أدرار بالتدخل 
للمحافظة على هذه اإلرث الطبيعي من 
تساعد  حلول  باقتراح  وذلك  االندثار 
هذه  بني  ومن  احلياة  إلى  عودتها  على 
بالطاقة  يشغل  ارتوزي  بئر  احللول حفر 

احملمية  لسقي  بالرياح  والطاقة  الشمسية 
الفالحي  الدعم  وتخصيص  املذكورة 
ملالكي البساتني  احملمية وذلك  بغراسة 
النخيل واالشجار املثمرةمع  تنويع طريقة 
بالتقطير  السقي  إلى  بالغمر  السقي 
يف  املاء  تخزن  جديدة  احواض  .إنشاء 
لفقارة  االعتبار  مع  إعادة  بستان  كل 
هنو عن طريق مشاريع تساعد يف عودتها 
من  كل  من  .آملني  أخرى  مرة  للنشاط 
اإلرث  لهذا  يلتفت  أن  القرار  مركز  يف 

الطبيعي الذي يزول من أمام أعينهم .
عبداهلل مجبري

   

واحات  تمنطيط  بأدرار تستغيث
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عبد الناصر حمودة

أسماك نادرة مهددة باالنقراض 
بوادي حمام ملوان

الشأن  يف  العارفني  بعض  لفت 
البيئة  شق  يف  خاصة  و  البيئي، 
على  املسؤولة  اجلهات  انتباه  املائية، 
التدخل  بضرورة  البيئة،  حماية 
السريع ملواجهة خطر تلوث مياه وادي 
و تسميم  منع صيد  و  ملوان،  حمام 
و  الشبوط  اسماك  من  نادرة  انواع 
احلنكليس و حيونات برمائية اخرى 
مثل السرطان يف موسم التبييض من 
يقومون  الذين  املنطقة،  زوار  طرف 
مبياه  غسلها  و  السيارات  بتشحيم 
انخفاظا  مؤكدين  الصافية،  الوادي 
يف  االسماك  تلك  اعداد  يف  ملحوظا 
عن  ناهيك  هذا  األخيرة،  السنوات 
و  الطريق   قارعة  رمي األوساخ على 
على ضفاف الوادي و التي أصبحت 
تشكل منظرا مشوها للطبيعة و منفرا 

السياحة  تطلب  التي  للعائالت 
املياه  جريان  مبناظر  التمتع  و  باملنطقة 

وسط اخضرار جميل.

 وادي الشفة لغسل وتشحيم 
المركبات في الهواء الطلق

من  يعاني  الشفة  وادي  أصبح 
وغير  املقصود  التخريب  ويالت 
املقصود،خاصة ان مياهه، أصبحت 
عشرات  غسل  جراء  للتلوث  عرضة 
وسط  سيارتهم  و  ملركباتهم  الزوار 
املسؤولية  بروح  حتليهم  دون  الوادي 
تلك  تلويث  بخطر  منهم  أو إحساس 
أالف  مئات  يقصدها  التي  املياه 
خارج  و  داخل  من  سنويا  السياح 
أخذها  عوض  لالستجمام،  اجلزائر 
إلى محالت غسل السيارات باملدن و 
األماكن املخصصة لذلك، و الغريب 
يف األمر إن أيادي التخريب لم تقتصر 
سموم  رمي  و  الوادي  محيط  على 
صناعية مبياهه فقط، بل وصل األمر 

مبجرمني يف حق الطبيعة و البيئة الى 
رمي األوساخ و بقايا املأكوالت دون 
على  تشكله  الذي  باخلطر  إحساس 
و  البرية  احليونات  سالمة  و  صحة 
خاصة القردة املنتشرة باملنطقة، التي 
أدخلتها يف رحلة  و  احلرائق  انهكتها 

مستمرة عن الطعام.

 مياه قذرة تصب بوادي الجمعة 
باألربعاء

األربعاء،  مبدينة  اجلمعة  وادي 
العذبة،  مبياهه  يعرف  كان  الذي 
املاضية،  قليلة  االشهر  غضون  يف 
وادي  كبير  حدا  الى  يشبه  اصبح 
بعدم  العاصمة،  باجلزائر  احلراش 
الصحي  الصرف  قنوات  أصبحت 
املعروف  جويلية   05 اجلديد  للحي 
بـ مقينقات تصب يف مجراه، هذا ما 
اثار غضب و استياء مدينة االربعاء، 
لهذه  حل  ايجاد  بضرورة  مطالبني 
الوضعية املاساوية و التي تنذر بوقوع 

كارثة بيئية، وذكروا ان هذه الوضعية 
تلك  توزيع  مباشرة  تفاقمت، 
 3900 حوالي«  اجلديدة  السكنات 
املياه  تلويث  تسبب يف  ما  مسكن«، 
عن  التخلي  الى  الفالحون  اضطر  و 
االخر  البعض  اقدم  فيما  الزراعة 
الزراعية  محاصيلهم  سقي  على 
الى  اشاروا  كما  امللوثة،  املياه  بتلك 
من  كبيرة  كميات  استخراج  عملية 
دون  الوادي  من  احلصى  و  الرمال 
اخلضوع الى املقايس التقنية و البيئية 
للحفاظ على سطح االرض و احترام 

املسافات بني الضفاف.
وديان  أن  نقول  هذا  ومن خالل 
يجب  و  تستغيث  البليدي  األطلس 
تدخل املسؤولني لتوفير اعوان املراقبة 
طبيعتها  شرف  حفظ  و  حلمايتها، 
منطقة  الى  تتحول  ان  قبل  العذراء 
لوحاتها  كل  من  مجردة  و  مخربة 
عليها  حتافظ  ماتزال  التي  الطبيعية 

رغم حتالف أعداء البيئة ضدها.

تيزي وزو
سكان بوزقان يطالبون بتوفير 

الماء و تعبيد الطرقات
باستالم  حتلم  وزو  تيزي  يف  بوزقان  بلدية  تزال  ال 
وآخر  للشرب،  الصاحلة  للمياه  بشبكة  يربطهم  مشروع 
لصرف املياه القذرة مبا أنهم مجبرون على استعمال احلفر 
للتخلص من مخلفاتهم، مما يهددهم باألمراض املتنقلة 
احلقول  أن األخيرة تصب يف  املياه، خاصة  عن طريق 

واملزارع التي يقتاتون منها .
تصريحاتهم  حسب  السكان،  حياة  يعكر  ما  أكثر 
تؤكد  وثيقة  هو عدم حيازتهم ألي  الوطن«  أخبار   « لـ 
عن  أبا  توارثوها  التي  لألراضي  الشرعية  ملكيتهم 
الريفية  اإلعانات  من  االستفادة  من  يحرمهم  مما  جد 
زال  ما  حيث  واالستغالل  للبناء  الدولة  توجهها  التي 
تدهورها  تقليدية فعالوة على  بيوت  يعيشون يف  هؤالء 
تعد  لم  األخيرة  فإن  حلظة،  أية  يف  بانهيارها  يهدد  مبا 
لم  وقت  يف  أكثر  ال  الواحدة  العائلة  أفراد  عدد  تكفي 
حترك بعد السلطات الوالئية ساكنا إليجاد حل لوضعية 
بوزقان من  تعاني  ثانية،  املسجل من جهة  غير  العقار 
الطرقات  وضعية  عليهم  تفرضها  التي  تامة  شبه  عزلة 
املؤدية إليها،إال أن تأخر عملية تزفيتها أدى إلى تعرضها 
لالنزالق واالنهيارات بسبب السيول،مما جعلها صعبة 

االستعمال.
أ. أليان

أهالي  بني دوالة يطالبون 
باإلعانات  الريفية

دوالة  يف  بني  ببلدية  املواطنني  من  العشرات  عبر 
قوائم االستفادة  استيائهم وتذمرهم من  وزو عن  تيزي 
عنها  اإلعالن  مت  التي  الريفية  السكنات  حصص  من 
مؤخرا و قالوا إن حصة بلديتهم ضئيلة مقارنة مبثيالتها 

يف الوالية
170 حصة  بـ  املمنوحة   السكنية  احلصة  وقدرت 
إطار  يف  ملف   2000 مجموع  من  األول  الشطر  من 
دوالة  بني  إيداعها من طرف سكان  مت  الريفي  السكن 
الصيغة  هذه  من  االستفادة  شروط  فيهم  تتوفر  ممن 
السكنية وطالب احملتجون من السلطات الوالئية بزيادة 
حصتهم من اإلعانات التي أقرتها الدولة يف إطار برنامج 
السكن الريفي  وأصروا على حضور والي الوالية لتبليغ 

احتجاجهم وانشغالهم لهم مباشرة
أ.اليان

مطالب بغلق المفرغة 
العمومية بواد فالي

مفتوحة  رسالة  اجلديد  فالي  واد  وجه سكان حي 
العاجل  التدخل  منه  يلتمسون  وزو  تيزي  والية  لوالي 
اجلديد  حيهم  مستوى  على  العمومية  املفرغة  لغلق 
الذي يقطنونه قبل سنتني يف إطار القضاء على األحياء 
تشكله  الذي  الكبير  اخلطر  إلى  مشيرين  القصديرية 
املفرغة على جميع األصعدة السيما تلوث البيئة واملياه 

اجلوفية.
 ونوه القاطنون يف رسالتهم، إلى أن األرضية املعنية 
حديقة  ملشروع  تخصص  أن  املفروض  من  باملفرغة 
املنطقة، أن احلي اجلديد  للبلدية وكشف سكان  عامة 
لبناء  أرض  قطع  إلى  ماسة  بحاجة  اجلديد  القطب  او 
مرافق أكثر حيوية،و تعويض املفرغة العمومية بحديقة 
جتمع  وسط  يف  وجودها  احلكمة  من  وليس  للسكان 
وال  موجود،  احلل  أن  إلى  مشيرين  كثيف،  سكاني 
الوالئية  للمصالح  ميكن  حيث  إدارية  إرادة  إال  يتطلب 
من  اخلالية  اجلبال  نحو  العاصمة  جنوب  مسالك  شق 
عمومية  مفرغة  إلجناز  واملرافق  السكانية  التجمعات 
مستوى  على  إقامتها  تكنولوجية،عوض  مبواصفات 

التجمعات السكانية
ا-اليان

وديان مصب لمياه الصرف الصحي و أخرى ورشاتز غسل السيارات

كارثة بيئية تهدد المزارع والتجمعات 
السكنية بضواحي وديان البليدة

إن وادي الشفة، وادي حمام ملوان ، وادي الجمعة باألربعاء، أكبر الوديان بإقليم والية البليدة،  غير أنها أضحت مهددًة بتلوث مياهها العذبة التي تنبع 
من سلسلة األطلس البليدي، بعدما أصبح بعضها فضاًء مفتوحًا لعشرات الزوار لغسل و تشحيم سياراتهم وسط الوادي دون رادع ، فيما حولت وديان أخرى 

إلى قنوات مفتوحة للصرف الصحي.

أغلق  أمس سكان حي 307 مسكن الواقع 
ببلدية دلس على الطريق الوطني رقم 24 وكذا 
تزامنا  العقاري،  والتسيير  الترقية  ديوان  مقر 

وزيارة والي والية بومرداس إلى البلدية.
الواقعة  سكناتهم  بتزويد  طالبوا  احملتجون 
يزال  أين ال  الطبيعي،  بالغاز  تاقدامت  مبنطقة 
احليوية  املادة  هذه  من  محرومون  احلي  سكان 
زيارة  احلي  سكان  وانتهز   .2020 عز  يف 
دائرة دلس  إلى  بومرداس »يحي يحياتن  والي 
شود،  وبن  دلس  أعفير،  الثالث  ببلدياتها 

انشغالهم  بالوقفة االحتجاجية إلسماع  للقيام 
إلى السلطات الوالئية بعدما عجزت السلطات 
حسب  املشكل  حل  عن  لبلديتهم  احمللية 
بغلق  قاموا  الذين  احملتجون  وتساءل  قولهم. 
كل من الطريق الوطني رقم 24 يف شقه الواقع 
والتسيير  الترقية  ديوان  مقر  وكذا  ببلديتهم 
العقاري عن األسباب الكامنة وراء إقصاء حي 
307 مسكن الواقع على بعد بضع كيلومترات 
البلدية، يف وقت مت فيه ربط غالبية  من مركز 

القرى التابعة لهذه األخيرة بالغاز الطبيعي.

يحياتن«  »يحي  بومرداس  والي  أن  ويذكر 
تفقدية  زيارة  يف  أمس،  صبيحة  شرع،  قد 
التابعة  وأعفير  شود  بن  دلس،  بلديات  إلى 
تقدم  مدى  على  للوقوف  دلس،  لدائرة 
األشغال بعديد املشاريع قيد اإلجناز واالستماع 
عدة  من  يعانون  الذين  املواطنني  النشغاالت 
للوالي  الثالثة  اخلرجة  وهي  باملنطقة،  نقائص 
بعد تلك التي قادته يف األيام األخيرة إلى كل 

من بلدية تيجالبني وبغلية.
سميرة مزاري 

تزامنا وزيارة والي بومرداس إلى المنطقة 
سكان حي 307 مساكن بدلس يغلقون الطريق الوطني رقم 24

خلف حادث مرور وقع على مستوى  الطريق 
 7 إصابة  تيكجدة  ومنطقة  البويرة  بني  الرابط 
التي  حافلتهم  تعرض  جراء  بجروح  أشخاص 
حادث  إلى  سياحية  رحلة  يف  تنقلهم  كانت 
انحراف ، وقد مت نقلهم حسب بيان للحماية 
 ، العالج  لتلقي  البويرة  مستشفى  إلى  املدنية 
هم  الضحايا  أن  إلى  املصدر  ذات  أشار  حيث 
الكاليتوس  بلدية  من  قدموا  شباب  مجموعة 
بالعاصمة و منخرطون يف جمعية خيرية تدعى 
إصاباتهم  سبب  بأن  مضيفا   ، العطاء  سواعد 

يعود باألساس إلى قفزهم من احلافلة يف حلظة 
وقوع احلادث مبنطقة علوان ، وحلسن احلظ لم 

تكن إصاباتهم خطيرة .
سامية عماري

..أولياء تالميذ يغلقون أبواب  
مدرسة»سالم أحمد«

متوسطة  تالميذ  أولياء  أمس  نهار  أغلق 
التابعة  سحابة  بن  بقرية  الواقعة  أحمد  سالم 

إقليميا لبلدية الدشمية جنوب عاصمة البويرة  
بانعدام  خطوتهم  مبررين   ، املدرسة  أبواب 
ولم  مدة  منذ  باملتوسطة  الرياضيات  ملادة  معلم 
 ، الوصية  اجلهات  طرف  من  استخالفه  يتم 
املادة  الشغور يف  هذا  استمرار  أن  إلى  مشيرين 
و  متدرسهم  يرهن  ألبنائهم  بالنسبة  األساسية 
هي  التي  الثاني  الفصل  المتحانات  خوضهم 
على األبواب ، مما يستدعي حسبهم التدخل 
أبنائهم  متدرس  يضمن  أستاذ  لتعيني  العاجل 

بصورة طبيعية .

البويـرة 
7 جرحى انحراف حافلة بتيكجدة
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اجلزائري  املنتخب  حتصل 
)أوساط(  احلرة  املصارعة  الختصاص 
الفرق  حسب  الثانية  املرتبة  على 
منافسات  من  الرابع  اليوم  خالل   ،
املشتركة  للمصارعة  اإلفريقية  البطولة 
)أشبال-أواسط-أكابر-سيدات(، 
البيضوية  بالقاعة  جرت  التي 
بوضياف«  »محمد  األوملبي  باملركب 
بعشر  تتويجه  بعد  العاصمة،  باجلزائر 
ميداليات )2 ذهبيتان، 6 فضيات و2 

برونزيتان(.
للمنتخب  األولى  املرتبة  وعادت 
النهائيات  على  سيطر  الذي  املصري 
 6( ميداليات  تسع  خطف  أن  بعد 
ذهبية، 2 فضيتان و1برنونزية(، بينما 
اكتفى منتخب جنوب افريقيا باملرتبة 

الثالثة )2 ذهبيتان وبرونزية(.
املصري  املنتخب  مدرب  وصرح 
''بكل صراحة،  ل''واج'':  فراغ  ممدوح 

منذ  املوعد  هذا  حتضيرات  يف  انطلقنا 
تعتبر  االفريقية  البطولة  ألن  شهرين 
بالنسبة  األهمية  غاية  يف  موعدا 
لدورة  حتسبا  وذلك  املصرية  لالحتادية 
لأللعاب  املؤهلة  باملغرب  اجلديدة 
لم  صراحة  بكل   .2020 األوملبية 
على  الطريقة  بهذه  نسيطر  أن  أتوقع 

منافسات املصارعة احلرة''.
املصدر:  نفس  يضيف  أن  قبل 
على  يتركز  االحتادية  ''عمل 
توقف  دون  والتربصات  التحضيرات 
لكل املنتخبات ويف مختلف الفئات. 
املصارعني املصرين يحضرون سويا دون 
بصراحة  االعتبار.  بعني  العمر  أخد 
األواسط  فئة  قدمته  ملا  أنا جد سعيد 
وحتما ستكون لكم فرصة ملشاهدتهم 
تأسف  جانبه،  األكابر''.ومن  مع 
املدرب الوطني عون فيصل على مردود 
كان  بأنه  مؤكدا  اجلزائريني  الالعبني 

أفضل.وقال  نتائج  حتقيق  باإلمكان 
الناخب الوطني ل''واج'': ''هدفنا كان 
خطف خمس ميداليات ذهبية وبكل 
صراحة أنا غير راض عن مردود بعض 
األسماء مثل فاحت بن فرج اهلل، حامل 
كلغ،   86 لوزن  افريقيا  بطولة  لقب 
 61( لعريبي  ألسامة  األمر  ونفس 
كلغ( ومحمد بن مهيريز )57 كلغ(''.
مسابقات  من  الرابع  اليوم  ختام  ويف 
باجلزائر،  للمصارعة  اإلفريقية  البطولة 
بلغ مجموع امليداليات اجلزائرية : 54 
 24 13 ذهب،   : تفاصيلها  ميدالية، 
فضة و 17 برونز.ويخصص يوم السبت 
الرومانية   – االغريقية  املصارعة  إلى 
والسيدات )أكابر(.لإلشارة أن اجلزائر 
يضم  مبنتخب  املوعد  هذا  يف  تشارك 
األصناف  مختلف  من  رياضيا   90

)أشبال-أواسط-أكابر-سيدات(.

آية  اجلزائرية  املصارعة  حققت 
البرونزية  امليدالية  سياد  البهجة  نور 
من  )أقل  الكيميتي  اختصاص  يف 
59 كلغ / أواسط(, السبت, ضمن 
البطولة االفريقية )أشبال,  فعاليات 
وقائعها  اجلارية  وأكابر(,  أواسط 
شهر  من   9 لغاية  املغربية  بطنجة 
الثانية  سياد  ميدالية  فبراير.وتعتبر 
املوعد  هذا  يف  للجزائر  نوعها  من 
القاري بعد برونزية مواطنها يانيس 
تاس, أمس اجلمعة, يف اختصاص 
أواسط(.ومتكنت  )فردي  الكاتا 
من  جزائرية  أخرى  أسماء  خمسة 
ويتعلق  النهائي,  تأشيرة  ضمان 
األمر بكل من: سيليا ويكان )أقل 
من  )أقل  عبوريش  لويزة   ,)48 من 
من  )أقل  عبيد  إيناس  كلغ(,   53
)أقل  حالسة  أنيس  كلغ(,   59
)أقل  تاس  ويانيس  كلغ(   55 من 
األكابر, ضمن  كلغ(.لدى   61 من 
سبع  تأشيرة  اجلزائريون  املصارعون 
سيدات,  الكيميتي  يف  نهائيات. 

معطوب  المية  من  كل  ستلعب 
)أقل من 68 كلغ(, وداد دراعو )أقل 
)أكثر  مقداس  ولبنة  كلغ(   55 من 
الذهب,  أجل  من  كلغ(   68 من 
الوقت الذي تأهلت فيه كاميليا  يف 
الوطني  واملنتخب  سعيد  حاج 
فردي  الكاتا  لنهائيات  النسوي 
وحسب الفرق.أما بالنسبة للرجال, 
)كيميتي  دايخي  حسني  تأهل 
ومنتخب  كلغ(   84 من  أكثر   /
نهائيات  للنهائي.وبرمجت  الرجال 

األواسط سهرة اليوم السبت, بينما 
األحد. يوم  األكابر  نهائيات  جترى 
 9 إلى   7 من  املوعد  هذا  ويجرى 
مبشاركة  بطنجة  زياتن  بقاعة  فبراير 
29 دولة.  400 مصارعا من أصل 
املنافسة  هذه  يف  اجلزائر  وتشارك 
ب28 مصارعا.ويبقى هدف النخبة 
الوطنية يف هذا البطولة ضمان أكبر 
حتسبا  والنقاط  امليداليات  من  عدد 

للتأهل لأللعاب األوملبية 2020

مصارعة حرة حسب الفرق

 المنتخب الجزائري لألواسط يحل ثانيا
جيدو/البطولة الكبرى لباريس 2020/اليوم األول

 إقصاء مبكر لسبعة جزائريين

األلعاب العربية النسوية لألندية

ميدالية ذهبية وأخرى فضية 
للجزائر في تنس الطاولة

مصارعني  سبعة  أقصي 
جزائريني من أصل عشرة, السبت, 
من  االول   اليوم  فعاليات  ضمن 
للجيدو  الكبرى  البطولة  منافسات 
اجلارية  السالم(,  )غراند  بباريس 
الفرنسية. بالعاصمة  وقائعها 
هاجر  من:  بكل  األمر  ويتعلق 
فايزة  كلغ(,   48 من  )أقل  ميكارمي 
كلغ(,   52 من  )أقل  عيساهني 
كلغ(,   52 من  )أقل  موسى  مرمي 
كلغ(,   57 من  )أقل  حالطة  ميينة 
أمينة بلقاضي )أقل من 63 كلغ(, 
كلغ(   60 )أقل من  رباحي  محمد 

كلغ(.  -66( بوبكر  ورباحي 
وكانت املصارعة بلقاضي املصارعة 
السيدات  عند  الوحيدة  اجلزائرية 
التي تأهلت للدور الثاني بعد فوزها 
قبل  دافيدوفا,  داريا  الروسي  أمام 
كالريس  الفرنسية  ضد  تنهزم  أن 
املوالي.أما عند  الدور  أغبيغنينو يف 
التأهل  من  رباحي  متكن  الرجال, 
اللقاء  يف  فوزه  بعد  الثاني  للدور 
شينشيال  سانشو  إيان  على   األول 
أمام  السقوط  قبل  ريكا  كوستا  من 

االسباني رومان ديانيا بيراز.

الرياضية  اجلمعية  نادي  توج 
اجلزائري,  االربعاء  لنادي  النسوية 
يف  ذهبية  منها  مبيداليتني, 
املنافسة  يف  الزوجي   منافسات 
التي أقيمت اجلمعة بالقاعة املغطاة 
النسخة  ضمن   الشارقة,  مبؤسسة 
العربية  األلعاب  من  اخلامسة 
النسوية اجلارية ) 2 الى 12 فبراير(  
)اإلمارات  الشارقة  بإمارة  املقامة 
الفريق  عزز  املتحدة(.كما  العربية 
امليداليات  من  حصيلته  اجلزائري 
منافسة  يف  كانت  فضية  مبيدالية 
السلة  كرة  الفرق.ويف  حسب 
البترولي  املجمع  العبات  تغلبت 
الشارقة  نادي  على  السلة  لكرة 
 ,)81-60( بنتيجة  اإلماراتي 
.هذا   )39-30( األول  الشوط 
املجمع  لالعبات  الثالث  هو  الفوز 
الكويت  نادي  أمام   املسجلني  بعد 
النسوي )54-78(, و نادي النخبة 
هزمية  مقابل   )115-36( السعودي 
القبلي   الوطن  نادي  أمام  واحدة 

الفوز  بهذا   .)64-67( التونسي 
ضمن املجمع البترولي تأهله للدور 
اجلزائر  وتشارك  للمنافسة.  الثاني 
أنواع  خمسة  يف  الشارقة  موعد  يف 
السلة  كرة   : وهي  الرياضات,  من 
باملجمع  ممثلة  الطائرة  الكرة  و 
الرياضية  اجلمعية  البترولي, 
نادي  الطاولة(,  )كرة  النسوية  
وجبالنا   ) دو  )كاراتي  التوتة  بئر 
بالقوس(.  )الرمي  فايت   ألوالد 
رياضة  املقابل غابت اجلزائر يف  يف 
ألعاب القوى و هو ما سيقلص من 
يف  باللقب  االحتفاظ  يف  حظوظها 

الترتيب النهائي للميداليات. 
تشارك  للجزائر,  باإلضافة 
بلدان:  متثل  أندية  الدورة  هذه  يف 
العربية  العربية املتحدة و  اإلمارات 
األردن  و  والبحرين  السعودية 
السودان  و  وليبيا  ومصر  والكويت 
وسوريا و تونس وفلسطني و سلطنة 

عمان والعراق واملغرب.

AKHBAR EL WATANE 10-020-2020

كاراتي دو أقل من 59 كلغ

 ميدالية برونزية للجزائر الكيميتي

إشهار

قسم الهواة وسط: الجولة 19
وداد بوفاريك 3 شباب بني ثور 1

الوداد يعمق الفارق الى 6 نقاط 
بطولة  من  الوسط  مجموعة  رائد  بوفاريك  وداد   , ااسبت  مساء  متكن 
بني  املباشر شباب  باملالحق  التي جمعته  املواجهة  الهواة من حسم  قسم 
ثور والفوز بنتيجة 3 اهداف مقابل هدف واحد , مؤكدا بذلك على قوته 
له  نقاط تسمح   6 إلى  الفارق  بذلك  الترتيب,  وعمق  واحقيته يف تصدر 
احملترفة  الرابطة  الى  الصعود  الثقةلتحقيق  من  بنوع  اجلوالت  باقي  بلعب 

الثانية .
       أيوب بن تامون
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الرابطة المحترفة األولى

السياربي يضّيع فرصة تعميق الفارق 

بطولة  من  الـ17  اجلولة  نتائج  عرفت 
تضييع  القدم.  لكرة  األولى  احملترفة  الرابطة 
الرائد. شباب بلوزداد. فرصة تعميق الفارق 
شباب  اقترب  حني.  يف  مالحقيه.  عن 
املقدمة. بعد إطاحته  قسنطينة من أصحاب 
مبضيفه احتاد العاصمة. أما نصر حسني داي 
فيبدو أن أوضاعه ال تبشر باخلير اثر »انهياره« 
على أرضه أمام أوملبي الشلف بنتيجة عريضة 
ويف الوقت الذي كان اجلميع يظن أن شباب 
لصاحله. متكن  الثالث  النقاط  بلوزداد حسم 
جنم مقرة من تعديل النتيجة عن طريق لقجع 
بتعادل  انتهى  الذي  اللقاء  آخر نفس من  يف 
أي  تخدم  ال  النتيجة  وهي   .)1-1( »مر« 
ضيع  الذي  »السياربي«  خصوصا  طرف. 
فيما  الريادة.  بكرسي  لالبتعاد  ثمينة  فرصة 
البقاء ويحوز  النجم يصارع من أجل  يزال  ال 
أما  الصدارة.  يف  نقطة   33 »العقيبة«  أبناء 
مبجموع   14 الصف  يف  فيتواجدون  »املقاروة« 
من  فقط  نقاط  ثالث  بعد  وعن  نقطة   18

أخرى.  مباراة  ويف  بالنزول  املهددين  أول 
من  أكثر  قربه  هام  بفوز  قسنطينة  عاد شباب 
اللقب.  بحامل  أطاح  بعدما  املقدمة.  ثالثي 
جرى  لقاء  يف   .)3-1( بنتيجة  اجلزائر  احتاد 
على  املسلطة  العقوبة  بسبب  جمهور  دون 
يقفز  املثير.  الفوز  هذا  وبفضل  العاصميني 
أما  نقطة.  الرابع ب26  املركز  الى  »السنافر« 
اخلامسة ب24ن  املرتبة  الى  فيتراجع  االحتاد 
باملقابل. انتهت القمة التي جمعت مولودية 
بالتعادل  سطيف.  وفاق  بالضيف  وهران 
السطايفي« هو  ال«النسر  )1-1(. حيث كان 
السباق الى التهديف. لكن »احلمراوة« أدركوا 
نتيجة  بوتيش وال تساعد  التعادل عن طريق 
الفريقان  ضيع  حيث  طرف.  أي  التعادل 
ليكتفيا  املقدمة.  اصحاب  »مزاحمة«  فرصة 
احتاد  رفقة  معا  اخلامس  الصف  باحتالل 
جهة  منهما.من  لكل  نقطة  ب24  اجلزائر 
أرضه  على  داي  حسني  نصر  إنهار  أخرى. 
وأمام جمهوره على يد الضيف أوملبي الشلف 

ب)0-3(. وهي النتيجة تعكس مدى عمق 
األزمة التي تعصف بالنادي العاصمي وحتتل 
األخير  قبل  وما  الـ15  الصف  »النصرية« 
حاصدا 15 نقطة فقط منذ بداية املوسم. يف 
بالتنفس  لـ«الشلفاوة«  الفوز  هذا  يسمح  حني 
واالبتعاد عن اخلطر. متقدما الى املرتبة الـ12 
لقاء.  من  املنقوص  بارادو  نادي  رفقة  مؤقتا 
ست  وبفارق  نقطة   21 الى  رصيده  رافعا 
جانبهما.  من  السقوط  منطقة  عن  خطوات 
وشبيبة  بوعريريج  برج  أهلي  من  كل  استغل 
بلعباس  الحتاد  استقبالهما  فرصة  الساورة 
عليهما  الفوز  أجل  من  مليلة.  وجمعية عني 
وسمحت  التوالي  على   )2-1( و   )2-0(
بالتقدم  والشبيبة  لألهلي  النتيجتني  هاتني 
املركز  »البرايجية«  الترتيب. حيث يحتل  يف 
بلعباس  باحتاد  ليلتحق  نقطة  ب22  التاسع 
وجمعية عني مليلة. أما الساورة فتتواجد يف 

الصف الثامن مبجموع 23ن.

اتفاق  إلى  العلمة  مولودية  إدارة  توصلت 
السابق  الالعب  قضية  يتعلق  فيما  نهائي 
عباس عبد املالك، حول الطريقة املثلى لتسديد 
احلكم  على  حصوله  بعد  املالية،  مستحقاته 
»التاس«،  الدولية  الرياضية  احملكمة  من  األولي 
جميع  على  الالعبني  مع  حسبه  االتفاق  مت  أين 
وسينال  التسديد.  بطريقة  املتعلقة  التفاصيل 
يف  سنتيم  مليون   500 قيمة  السابق،  الالعب 
نهاية هذا الشهر، على أن ينال قيمة مليار سنتيم 
شهر أفريل املقبل، يأتي هذا يف الوقت الذي دافع 
النادي  لصالح  هالل  سعد  جمال  العام  الكاتب 
على مستوى احملكمة الرياضية باجلزائر العاصمة، 
السابق  الالعب  رفعها  التي  الشكوى  بخصوص 
بتعويضات  يطالب  األخير  هذا  دلهوم،  مراد 
تقاضيه  عدم  جراء  سنتيم،  مليار  تفوق  مالية 
جميع األجور الشهرية يف بطولة املوسم املاضي، 
خالل  العلمة  مولودية  فريق  بيت  كما شهد 
أن  بعد  املاضيني، حالة طوارئ حقيقية  اليومني 
الدعوى  بصحة  احلكم  العلمة  محكمة  قررت 
رقاب،  سمير  املخلوع  الرئيس  قبل  من  املرفوعة 
منذ شهرين  بوترعة  علي  نائبه  به  أطاح  أن  بعد 
قبل  من  وبترخيص  استثنائية  عامة  بجمعية 
مديرية الشباب والرياضة لوالية سطيف، بعد أن 
من  عضوا   14 بتوقيع  القانوني  النصاب  مت جمع 
على  يؤكد  القضائي  احملضر  ما جعل   ،19 أصل 
شرعية العملية حينها يف احملضر الرسمي وبعد أن 
مت سحب الثقة منه رسميا، شرع الرئيس رقاب 
يف عملية رد الفعل وقام يف أول خطوة برفع دعوى 

القانون  أن  مؤكدا  احلالية،  اإلدارة  ضد  قضائية 
واضح وال ميكن إبعاده بهذه الطريقة وأن األصل 
هو استدعاء اجلمعية العامة بحضوره وهو يعرض 
على  املوافقة  حال  ويف  حيث  لألعضاء،  األمر 
تنحيته يقوم بتحديد موعد جمعية عامة انتخابية 
الترشح  يف  للراغبني  ترشيحات  جلنة  فتح  مع 
جديدا  رئيسا  وتفرز  شفافة  االنتخابات  لتكون 
للفريق...ويف سياق آخر هدد املدرب مصطفى 
سبع باالستقالة من منصبه، بسبب فشل اإلدارة 
العقد  توقيعه  العالقة، منذ  يف تسوية مستحقاته 
املتوفرة،  املعلومات  قبل شهر من اآلن. وحسب 
فإن املدرب السابق الحتاد البليدة قد تطرق لهذا 
املوضوع يف اجتماعه مع املسيرين، حيث طالبهم 
جناح  بعد  خاصة  األقل،  على  أجرتني  بتسوية 

مولودية  أمام  مباراة  آخر  يف  الفوز  من  التشكيلة 
الفريق  مسيري  إن  مصادرنا،  سعيدة. وقالت 
على  االنشغاالت  طرح  سبع  املدرب  من  طلبوا 
طاولة الرئيس العائد بقرار قضائي سمير رقاب، 
الصفة  حاليا  ميتلك  من  هو  األخير  أن  مادام 

القانونية، لسحب أموال النادي من البنوك.
ندوة  عقد  يف  الهاوي  النادي  إدارة  وترغب 
عن  والكشف  موقفها  شرح  أجل  من  صحفية، 
الرئيس سمير  بعودة  قرار احملكمة،  بعد  مستقبلها 
القرار  وهو  جديد،  من  مهامه  ممارسة  إلى  رقاب 
الذي لم يكن يتوقعه الرئيس املؤقت علي بوترعة، 
املسيرين  أن  مقتضب  تصريح  أكد يف  األخير  هذا 
سيجتمعون قريبا، بهدف إصدار بيان مشترك حول 

مستقبل الفريق يف ظل املستجدات األخيرة.

مولودية العلمة

اإلدارة تطمئــن بحـل قضيتـي دلهوم وعباس

نصر حسين داي

آيــت جــودي يعلـق فشــل 
النصرية على مشجب الرابطة

فتح عز الدين 
آيت جودي، مدرب 

نصر حسني داي، النار 
على مسؤولي الرابطة 
اجلزائرية لكرة القدم، 

بسبب رفضهم مقترحات 
تأجيل مباراة جمعية 
الشلف يف الدوري، 
واعتمادهم »سياسة 

الكيل مبكيالني«. وقال 
آيت جودي يف تصريحات 
لوسائل اإلعالم، عقب 
نهاية مباراة جمعية الشلف: »من الطبيعي أن نخسر أمام جمعية الشلف وبنتيجة 
ثقيلة، فال يعقل أن نخوض هذا الكم الهائل من املباريات ويف ظرف وجيز عكس 
نظرائنا الذين استفادوا من راحة أكبر منا«. وأضاف »يجب على مسؤولي الرابطة 
التحلي باالحترافية، ال ميكننا املواصلة بهذه الطريقة، فنحن الفريق الوحيد الذي 
خاض مباراتني يف ظرف ثالثة أيام«.وتابع » لقد طلبنا من مسؤولي الرابطة تأخير 

مباراة جمعية الشلف، بسبب مواجهتنا شبيبة القبائل، يوم األربعاء، ولكنهم رفضوا 
املقترح، بينما وافقوا على تأخير مباراة الشبيبة واحتاد بسكرة بـ 24  ساعة«.وختم 
»يجب على مسؤولي الرابطة مصارحتنا فقط، لن أتكلم عن أداء احلكام أو برمجة 
املباريات بطريقة عشوائية، ولكن إذا كانوا يستهدفون النصرية فليعلنوا ذلك، حتى 

ال نستمر يف إرهاق أنفسنا«.

أهلي البرج

القبضة الحديدية بين رماش 
وبــن حمـادي متواصلــة

أكد احلواس رماش، رئيس النادي الهاوي ألهلي البرج، رفضه كافة مقترحات التنازل 
عن حصة الفريق يف الشركة احملترفة، مشددا على أن باب الرحيل مفتوح أمام أي شخص 

ال يفكر يف مصلحة النادي وكان أنيس بن حمادي، رئيس مجلس إدارة األهلي، اتهم 
رئيس النادي الهاوي بعرقلة مساعي املساهمني يف رفع رأس مال الشركة املالكة، وخفض 
حصة النادي الهاوي إلى أقل من 50 باملائة وقال رماش يف تصريحات لوسائل اإلعالم:« 
قلتها وأعيدها، لن أخون القضية ولن أبيع راية أهلي البرج مهما كان الثمن، خاصة عندما 
يتعلق األمر بأشخاص همهم الوحيد، خدمة مصاحلهم الشخصية«.وأضاف: »من يريد 
الرحيل فليقم بذلك من اآلن، لم نرغم أي شخص على ضخ أمواله يف النادي، واألهم 

بالنسبة لنا يبقى احلفاظ على مصالح الفريق، وإغالق الباب يف وجه االنتهازيني«.وختم: 
»أؤكد أن الدولة قادرة على التكفل باألهلي، مهما كانت مشاكله، هذا الفريق ملك 

ألنصاره وسيظل كذلك مادمت رئيسا للنادي الهاوي«....وبغض النظر عن هذه القبضة 
احلديدية، فإن أنصار األهلي أكدوا أنهم لن يتسامحوا مجددا مع الالعبني ويرفضون أي 

إعذار جدد مبا أن الفريق يتواجد يف مرتبة غير مطمئنة مقارنة مع األهداف املسطرة يف بداية 
املوسم و من أجل تدارك البداية السيئة يف مرحلة العودة من البطولة بعد الهزمية القاسية 
أمام الرائد شباب بلوزداد، فإن األنصار أكدوا أنهم يقفون بجانب الفريق حتما لكنهم 
يرفضون أي تهاون من رفقاء احلارس سيدريك الذين دخلوا مرحلة العودة ببطء شديد 
وبخمول يؤكد أن املستقبل القادم ال يبشر بنهاية موسم مشرفة، يف وقت سارعت إدارة 

النادي إلى الدفاع عن الالعبني، من خالل القول إن املشكلة الرئيسية التي يشتكي منها 
النادي غياب األموال، وهو ما كان سببا يف التأخر املسجل يف تسوية الرواتب الشهرية.

وداد بوفاريك يؤكد قوته في البطولة

التحضيرات متواصلة لمواجهة 
الحمــراوة فـي الكـــأس

حسم وداد بوفاريك رائد ترتيب مجموعة الوسط يف بطولة قسم الهواة ، املواجهة 
التي جمعته مساء يوم السبت برسم اجلولة الـ 19 باملنافس األقوى على الريادة شباب 
يف  قوته  بذلك  وأكد   ،3/1 بنتيجة  عريضا  فوزا  حتقيق  من  ومتكن  لصاحله،  تور  بني 
صدارة املجموعة وعمق الفارق بينه وبني املالحق املباشر شباب بني ثور إلى 6 نقاط 
، هذا الفارق يجعل الوداد يلعب بنوع من الثقة يف النفس يف باقي اجلوالت من أجل 
كسب تأشيرة الصعود إلى الرابطة احملترفة الثانية يف نهاية املوسم، من جهة ثانية فإن 
وداد بوفاريك املـتألق هذا املوسم يف تصفيات الكأس، وتأهله إلى الدور الثمن النهائي 
الطموح يوم اخلميس  ثانية لتحقيق نفس  على حساب مولودية اجلزائر،  يراهن مرة 
القادم مبلعب محمد رقاز على حساب مولودية وهران والتأهل إلى املربع الذهبي للسيدة 
الكأس ، ورغم صعوبة املأمورية ، السيما وأن احلمراوة توجد يف مركز قوي، ومرشحة  

للفوز عل الورق ، لكن  املواجهة قد حتمل املفاجأة  
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أملح بالل دزيري، املدير الفني الحتاد العاصمة 
لكرة القدم إلى إمكانية ترك منصبه عقب خسارة 
يف   ،3  /  1 قسنطينة  شباب  ضيفه  أمام  الفريق 
اجلولة الـ17 من مسابقة الرابطة احملترفة األولى...
بشأن  قرار  أي  أتخذ  »لم  بالل:  دزيري  وقال 
وسنرى  النادي  مسؤولي  مع  سأحتدث  مستقبلي، 

بعدها ما سيحدث«.
منذ  دزيري،  املدرب  على  الضغوط  وتزايدت 
املجموعات مبسابقة  دور  العاصمة من  احتاد  خروج 
واحتج  فوز  أي  حتقيق  دون  أفريقيا  أبطال  دوري 
اخلسارة  بعد  بشدة  الالعبني  على  الفريق  مشجعو 
أمام وفاق سطيف 1 / 3، الثالثاء املاضي يف اجلولة 
الذعة  انتقادات  وجهوا  الدوري، كما  من  الـ16 
الذي  اجلزائر،  احتاد  أن  دزيري...يذكر  للمدرب 
تلقت شباكه 11 هدفا يف املباريات األربع األخيرة، 
تراجع للمركز اخلامس على جدول ترتيب الدوري 
احمللي بعدما جتمد رصيده عند 24 نقطة...يشار 
منذ  كبيرة  مالية  أزمة  يعيش  اجلزائر  احتاد  أن  إلى 
إدارة  تعيش  أخرى  جهة  2019...ومن  فيفري 
احملكمة  قبل  من  إنصافها  أمل  على  اجلزائر  احتاد 
الثالث  النقاط  الستعادة  الدولية،  الرياضية 

املخصومة من رصيد النادي وإعادة برمجة مباراته 
مبرمجة  كانت  التي  اجلزائر،  مولودية  اجلار  أمام 
بحجة  مقاطعتها  ومتت   ،2019 أكتوبر   12 بتاريخ 
مؤيد  الليبي  وتواجد  الفيفا  تواريخ  مع  تزامنها 
تلك  يف  بالده  منتخب  مع  معسكر  يف  الاليف، 

الفترة.
كشف مصدر عليم، أن إدارة االحتاد راسلت 
احملكمة الرياضية الدولية مرة ثانية، بعدما أكدت 
احملترفة  الرابطة  ضد  الشكوى  تسجيل  األخيرة 
بحيث  اجلاري،  العام  بداية  القدم  كرة  واحتادية 
تضمنت املراسلة كل تفاصيل القضية، يف انتظار 

برمجة اجللسة األولى بعد حوالي شهر من اآلن.
ويطالب االحتاد بإلغاء العقوبات التي سلطت 
عليه يف 14 أكتوبر من العام املاضي، بحيث أقرت 
رصيده  من  نقاط  ثالثة  خصم  االنضباط  جلنة 
البساط  على  اجلزائر  مولودية  أمام  املباراة  وخسارة 
قدرها  مالية  وغرامة  لصفر،  أهداف  ثالثة  بنتيجة 

100 مليون سنتيم
الطعون  جلنة  من  القضية شكال  رفض  وبعد 
جلأ  اجلزائرية،  الرياضية  واحملكمة  للفاف  التابعة 
برمجة  يف  أمل  وكله  الدولية،  للمحكمة  االحتاد 

»الداربي« مجددا واستعادة ثالث نقاط على األقل 
يدعم بها رصيده.

الطعن  بلقروي  هشام  قرر  آخر،  صعيد  على 
يف العقوبة التي سلطت عليه من قبل إدارة فريقه 
قبل أسبوعني، بحيث أحيل الالعب الدولي على 
ضد  الكاذبة  تصريحاته  بحجة  التأديبي  املجلس 
مع  شهرين  راتب  من  باحلرمان  وعوقب  الفريق، 

إحالته للتدرب مع الفريق الثاني.
مع  فريقه  مباراة  صبيحة  بلقروي   وصرح 
شبيبة القبائل األخيرة، أن مسؤولي النادي طردوه 
من  التخفيض  مقترح  رفضه  بسبب  الفندق  من 
راتبه، وهو ما كذبته إدارة االحتاد على لسان الناطق 

الرسمي للفريق طارق غول.
صفعة  بالل،  دزيري  أشبال  وتلقى  هذا، 
 8 ملعب  أرضية  على  سطيف،  وفاق  من  قوية 
األول  باملسؤول  تدفع  أن  شأنها  من   ،1945 ماي 
واختياراته.  ملراجعة حساباته  الفنية  العارضة  عن 
علما أن رفقاء زماموش أكدوا ضعفهم خارج الديار، 
على  سطيف  من  فقط  واحد  بفوز  عادوا  بحيث 
خسروا  فيما  الثانية،  اجلولة  يف  مقرة  جنم  حساب 

بقية املباريات.

اتحاد العاصمة

دزيــري يبـدي استعـداده للرحيـل

بعد فوزها على جمعية عين مليلة 

الساورة تعود لسكة االنتصارات بقيادة إيغيل
عادت شبيبة الساورة لسكة اإلنتصارات بعد فوزها اول 
امس على الضيف جمعية عني مليلة حلساب اجلولة الثانية 

من مرحلة العودة من الرابطة احملترفة األولى . وجاء فوز نسور 
الصحراء ليكون مبثابة القطيعة مع سلسلة النتائج السلبية التي 

الزمت الفريق منذ اجلولة احلادية عشر من مرحلة الذهاب 
،حيث كان اخر فوز لرفقاء يحي شريف امام إحتاد بسكرة 

مبلعب 20 اوت ببشار يف إطار اجلولة العاشرة  ومنه لم يذق 
الفريق طعم اإلنتصار ما عجل برحيل املدرب اليامني بوغرارة 
وإستبداله باملدرب مزيان إيغيل الذي متكن منذ مجيئه لبيت 
الشبيبة مع نهاية مرحلة العودة من حتقيق تعادل امام شباب 

قسنطينة مبلعب األخير وفوز امام جمعية عني مليلة وهي 
النتائج التي اوضح املدرب إيغيل بأنها جاءت بفضل العمل 

الكبير الذي قام به الالعبون خالل فترة التحضيرات الشتوية 
والتي مكنت عناصره من إسترجاع لياقتهم البدنية يف إنتظار 
الفاعلية التي تبقى غائبة يف بعض األحيان . وبدت شبيبة 

الساورة اكثر واقعية يف لقاء اول امس خاصة يف املرحلة الثانية 
اين قلبت تأخرها إلى فوز مستحق وثمني من الناحية املعنوية 

سيحرر من دون شك رفقاء فرحي يف باقي املباريات املقبلة 
،خاصة وان نسور الصحراء تنتظرهم خرجتني متتاليتني امام 

كل من مولودية العاصمة ونادي باردو ،وهي املهمة التي يعيها 
جيدا الالعبون وحتى الطاقم الفني للبقاء على دينامكية 

النتائج اإليجابية. وكان املدرب إيغيل قد منح العبيه فترة يوم راحة على ان تستأنف التشكيلة تدريباتها عشية اليوم مبلعب 20 اوت ببشار حتضيرا للقاء 
العميد حلساب اجلولة املقبلة ،وهو اللقاء الذي مت تقدميه ليوم السبت 15 فيفيري بسبب مشاركة مولودية العاصمة يف املنافسة العربية .    

حيدبي .ع  

سريع غليزان 

مفاوضــات مــع بوزيـــدي 
لإلشراف على العارضة الفنية 

  أفادت مصادر جد مقربة من إدارة سريع عليزان  الرئيس بأنها توصلت إلى إتفاق 
مبدئي مع املدرب يوسف بوزيدي الذي سبق له قيادة العارضة الفنية للفريق قبل موسمني 

وذلك لالشراف  على باقي املشوار ،ومن املرتقب أن يلتحق التقني العاصمي بغليزان خالل 
الساعات القادمة لتوقيع العقد .

و سارعت ادارة الفريق خالل الساعات املاضية حلسم قضية املدرب الذي سيقود  
الرابيد خلفا لوهيب بورزاق الذي لم يحقق اإلجماع وسط الشارع الرياضي عقب اخفاقه يف 

أولى خرجاته مع الفريق
،ويحاول رئيس الفريق من خالل التعاقد مع بوزيدي  إمتصاص غضب األنصار على 

النتائج املسجلة مع بداية مرحلة العودة  و حتقيق الديكليك خالل اجلوالت القادمة من 
البطولة و العودة مجددا للتنافس على ورقة الصعود .

و ربطت ادارة السريعو اتصاالتها الرسمية  باملدرب بوزيدي يوسف قبل شهر  و ذلك 
عقب رحيل املدرب السابق مزيان إيغيل غير أن الطرفان لم يتوصال إلتفاق رسمي بسبب 

املطالب املالية للتقني العاصمي ،لكن املعطيات تغيرت خالل األيام القليلة املاضية  يف ظل 
ضغط الشارع الرياضي من جهة و عدم جناح وهيب بورزاق يف املهمة التي منحها له حمري 

خالل أولى جوالت البطولة من جهة أخرى...يذكر أن بوزيدي سبق له قيادة الرابيد 
خالل ثاني موسم له يف الرابطة الثانية لكنه لم يعمر طويال داخل البيت الغليزاني بسبب 

مشاكل وقعت بينه وبني العبي الفريق  

سليماني: 

الرأسيــات نقطـة قوتـــي
أبدى »إسالم سليماني« مهاجم »موناكو« عن 
سعادته بالفوز احملقق أمام »أميان« أول أمس السبت 
يف مباريات الدوري الفرنسي وقال »سليماني« يف 
تصريحاته: »أوال سعيد بعودتي للميادين مجددا، 
ويبقى األهم النقاط الثالث وأداء الفريق ككل«. 

وأضاف: »الهدف الذي سجلته؟ كان جيدا 
برأسية.. سالحي املفضل واالحتفالية كانت على 

طريقتي اخلاصة«.وتابع: »النقاط الثالثة كانت 
مهمة بالنسبة لنا«. كما أشاد »أدريان سيلفا« قائد 
»موناكو« بزميله مؤكدا أن »الغرينتا« التي يتمتع بها 

»سليماني« تساعد الفريق ككل.

بعد طرده أمام نيم

فييــرا ُيدافــع عن بوداوي 
أمـــــام الفرنسييـــن

رفض باتريك فييرا، ُمدرب نادي نيس، حتميل الدولي اجلزائري هشام بوداوي، مسؤولية 
اخلسارة يف داربي اجلنوب أمام نيم، أول أمس السبت وأوضح بطل العالم وأوروبا، بأن متوسط 

ميدانه، قام بدوره، وبأن تلقيه لبطاقة حمراء لم يؤثر كثيرا على النتيجة النهائية للُمباراة 
وصّرح قائال لوسائل اإلعالم الفرنسية :«طرد بوداوي لم يكن ُمنعرج اللقاء، لقد قمنا بالكثير 
من األخطاء الساذجة ودفعنا ثمنها غاليا«. وُصنفت »ليكيب«، خريج مدرسة بارادو، كأسوأ 

العب يف املُباراة، بسبب طرده، وهذا رغم أنه كان بصدد تقدمي آداء يف املُستوى.

بعد عودته للتدريبات

أخبــار ســارة لغـــــوالم
تلقى »فوزي غوالم« الضوء األخضر للعودة للميادين مجددا بعد اإلصابة التي تعرض 
لها وجعلته خارج حسابات الفريق حتى يف قائمة دوري األبطال وأكدت املصادر اإليطالية، 
أن »غوالم« وبعد استئنافه التدريبات اجلماعية لن يكون متاحا للمدرب »غاتوزو« سوى يف 
نهاية الشهر احلالي...الالعب اجلزائري مطالب باستعادة لياقته الكاملة قبل املشاركة ألول 

مرة مع املدرب »غاتوزو« الذي رفض رحيله إلى غاية مشاهدته عن قرب.

هل هي فرصة الخضر ؟

الفجيـــــرة ُيقــيل 
بوقــرة

أعلن نادي الفجيرة اإلماراتي، على موقعه 
الرسمي، عن فسخه عقد اجلزائري مجيد 
بوقرة بسبب سوء النتائج احمُلصل عليها يف 

الدوري وشكرت إدارة الفريق »بوقي«، على 
اخلدمات التي قدمها طيلة الفترة املاضية، 

ُمتمنية له التوفيق يف جتاربه اإلحترافية 
القادمة ويأتي رحيل املاجيك عن 

النادي اإلماراتي، لُيحيي آليا 
احلديث عن إمكانية تواجده 
يف الطاقم الفني للمنتخب 

بلماضي، الوطني وكان جمال 
القائد األسبق قد أكد مرارا بأن 
صاعد للخضر تقني 

ويريد العمل 
معه عندما تتاح 

الُفرصة.

كرة السلة على الكراسي المتحركة إناث

بشـار تحتضـن الدورة الوطنيـة الثانيــة 
إحتضنت القاعة املتعددة الرياضات الدبدابة ببشار فعاليات الدورة الوطنية الثانية لكرة السلة على األرائك املتحركة إناث مبشاركة خمسة أندية من القسم 
الوطني األول .الدورة عرفت تنظيما محكما ومنافسة قوية بني الفرق املشاركة كما كانت فرصة للعناصر الوطنية للتحضير جيدا للبطولة اإلفريقية املقررة الشهر املقبل 
بجنوب إفريقيا.وبعد يومني من املنافسة توجت فتيات  ورقلة  باللقب الدورة وللمرة الثانية على التوالي ،خالل هذا املوسم وهذا بعد حصولها على لقب الدورة 
األولى التي جرت بالعاصمة وتطمح ملواصلة املشوار خالل الدورة الثالثة املقررة الشهر املقبل بعاصمة الغرب الباهية وهران ومن ثمة احلفاظ على لقب البطولة الذي 
بحوزتها حاليا. يذكر ان اإلحتادية اجلزائرية لرياضة املعاقني تبرمج كل سنة خمس دورات وطنية يتم إحتساب ترتيبها ونقاطها فياجلدول النهائي للبطولة الوطنية .     
ع.حيدبي
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بعد خسارته لقب الكأس

 سقوط مدو لفالنسيا في الليغا

مفاجأة الدوري اإليطالي

فيرونــا يلـدغ يوفنتوس 
فرط يوفنتوس يف فرصة تعزيز 

صدارته للدوري اإليطالي لكرة 
القدم، بعدما خسر أمام مضيفه 

فيرونا بنتيجة 2-1 ، ضمن منافسات 
املرحلة 23 من املسابقة وتقدم 

»اليويف« عن طريق جنمه البرتغالي 
كريستيانو رونالدو )64(، قبل أن 
يسجل فابيو بوريني هدف التعادل 

لفيرونا )75( وجلأ احلكم إلى تقنية 
الفيديو املساعد )فار( ليحتسب ركلة 
جزاء لفيرونا بعد أن ملست الكرة يد 

املدافع ليوناردو بونوتشي داخل منطقة اجلزاء، ليترجمها جيامباولو باتزيني بنجاح يف الشباك 
)85( وكان احلكم قد ألغى هدفا سجله كومباال مدافع فيرونا يف الدقيقة 20 بداعي التسلل 

وبهذه الهزمية، جتمد رصيد يوفنتوس عند 54 نقطة يف صدارة الترتيب املسابقة...يف املقابل، 
جنح فيرونا يف زيادة رصيده إلى 34 نقطة يف املركز السادس، على بعد ثماني نقاط من املركز 

الرابع املؤهل إلى دور املجموعات بدوري أبطال أوروبا املوسم املقبل.

 برشلونة يستغل الئحة الليغا للتعاقد مع مهاجم

أكد كيكي سيتني مدرب برشلونة أن النادي 
يتطلع إلى التعاقد مع مهاجم لتعويض غياب العبه 
االنتقاالت  باب  املصاب عثمان دميبلي رغم غلق 
يف الدوري اإلسباني لكرة القدم وتعرض املهاجم 
الفخذ  عضالت  يف  لتمزق  الشاب  الفرنسي 
يف  جلراحة  وسيخضع  املاضي،  األسبوع  اخللفية 
فترة  برشلونة  يحدد  أن  قبل  الثالثاء  غدا  فنلندا 
أنه  على  االحتاد  لوائح  وتنص  املالعب  غيابه عن 
األقل  على  أشهر  خمسة  العب  غياب  حال  يف 

فترة  خارج  بديل  مع  التعاقد  ناديه  بوسع  يصبح 
االنتقاالت، بشرط أن يكون من أول درجتني يف 
الدوري اإلسباني أو يف انتقال مجاني وال يسمح 
قبل  الفريق  مع  باملشاركة  املصاب  لالعب  حينها 
أيضا  يوافق  أن  ويجب  أشهر،  خمسة  فترة  مرور 
على استبداله بالالعب اجلديد وبعد إصابة دميبلي 
بات برشلونة ميلك ثالثة مهاجمني فقط هم ليونيل 
ميسي وأنطوان غريزمان وأنسو فاتي )17 عاما( مع 
بسبب  ماي  حتى  سواريز  لويس  غياب  استمرار 

»لو  للصحفيني:  سيتني  وقال  الركبة  يف  جراحة 
كان ممكنا، نريد التعاقد مع العب متعدد املراكز. 
األمر ليس سهال وسوق االنتقاالت مغلقة ونريد 
احلصول على املوافقة قبل ذلك كله« وأضاف »من 
وهذا  لالنضمام،  العب  إلى  نحتاج  أننا  الواضح 
سيساعدنا« وذكرت تقارير محلية أن برشلونة رمبا 
يتعاقد مع ويليان جوزيه مهاجم ريال سوسيداد أو 

أنخيل رودريغيز العب خيتايف.
ق.ر

أنه  سيتي،  ملانشستر  الفني  املدير  غوارديوال،  بيب  أكد 
الصيف  خالل  فريقه  تشكيلة  جتديد  يف  كثيًرا  يفكر  لم 

أبرزتها  تصريحات  خالل  غوارديوال،  وقال  املقبل 
يف  »التغييرات  سبورتس«:  »سكاي  شبكة 

عن  فكرة  لدي  أعرف..  ال  املقبل؟  الصيف 
األمر ولكن ليس لدي اتصال مع أي شخص 
يرتبط بهذا املوضوع، ألنني لست مستعًدا هذا 
»بالطبع  ذلك«.وأضاف:  يف  للتفكير  املوسم 
سيلفا  دافيد  ألن  التغييرات  بعض  سنجري 
ببعض  يتعلق  فيما  كذلك  واألمر  سيغادر، 
التغييرات  عدد  كم  أعرف  ال  لكنني  املراكز، 

صعب،  دائًما  امليركاتو  ألن  امليزانية  حجم  أو 
وال يزال لدينا شهرين أو ثالثة أشهر، وهذه املدة 

يزال  »ال  األمور«.وتابع:  من  الكثير  تغير  أن  ميكن 
عليها  ننافس  التي  الرائعة  األشياء  من  الكثير  هناك 

أسبوعني  بعد  نهائية  مباراة  املوسم، حيث سنخوض  هذا 
االحتاد  كأس  لدينا  أن  كما  جديد،  بلقب  للفوز  أسابيع  ثالثة  أو 

البرمييرليغ  الثاني يف  املركز  »نحاول حتقيق  وواصل:  اإلجنليزي«. 
ونناضل من أجل التأهل إلى دوري أبطال أوروبا يف املوسم 
ضد  عاٍل  مستوى  على  مباراتني  وسنخوض  املقبل، 
صفقات  على  بقائه  »تأثير  واستمر:  مدريد«.  ريال 
يأتي  الذي  الوحيد  السبب  ليس  هذا  السيتي؟ 
الالعبون هنا من أجله. لقد كنا على اتصال مع 
العبني آخرين، إال أنهم لم يأتوا رغم أنني كنت 
هنا«. وأردف: »أعتقد أن النادي كبير مبا يكفي 
اللعب  يرغبون يف  الذين  لالعبني  ليكون جذاًبا 
بطريقتنا، أو الذين شاهدوا الفريق يف التلفزيون 
أو قد لعبنا ضدهم«.واستطرد: »سيظل الالعبون 
يريدون املجيء ألسباب اقتصادية أو ألنهم يريدون 
فقط اللعب يف مانشستر سيتي. أعتقد أن التواجد 
هنا ليس حاًل سيًئا لهم«. وأمت: »كان النادي مستقًرا 
ويسير بشكل جيد قبل مجيئي إلى هنا. لست السبب 
يف ذلك ولكن السيتي جيد مبا يكفي، ونحن بحاجة لالعبني 

الذين يعتقدون أن بإمكانهم مساعدتنا«.

بيب غوارديوال: 

لســت سبًبـا فـي استقـرار مانشستـر سيتي

إصابة ديمبلي وسواريز أضعفته  هجوميا

على   ، فوزه  عقب  القدم،  لكرة  اإلسباني  بالدوري  الثالث  املركز  وجوده يف  خيتايف  عزز 
ضيفه فالنسيا بثالثية نظيفة يف اجلولة 23 من الدوري اإلسباني لكرة القدم، التي شهدت أيضا 
فوز ليفانتي على ليغانيس بهدفني دون رد وسجل ثالثية خيتايف خورخي )58 و67(، وخاميي 
ماتا )87( واضطر فريق »اخلفافيش« إلكمال املباراة بعشرة العبني بعد طرد أليساندرو فلورينزي 
)78( ورفع خيتايف رصيده إلى 42 نقطة يف املركز الثالث، بفارق ثالث نقاط أمام إشبيلية الذي 
يواجه سلتا فيغو غدا األحد، وتوقف رصيد فالنسيا عند 37 نقطة يف املركز اخلامس وهذا الفوز 
هو 12 خليتايف يف الدوري هذا املوسم مقابل اخلسارة يف خمس مباريات والتعادل يف ست، يف 
حني أصبحت هذه اخلسارة هي السادسة لفالنسيا يف الدوري هذا املوسم مقابل الفوز يف عشر 
مباريات والتعادل يف سبع...يذكر أن فالنسيا فقد لقب كأس امللك الذي حققه املوسم املاضي 

بخسارته أمام غرناطة 2-1 يف ربع نهائي املسابقة.

في مباراة مجنونة شهدت سبعة أهداف

 ليفركوزن يهزم دورتموند 
فـــي البوندسليغـــا

أهدر فريق بوروسيا دورمتوند فرصة 
مقاسمة بايرن ميونيخ صدارة الدوري 

األملاني لكرة القدم وسقط على ملعب 
مضيفه باير ليفركوزن 4-3 يف مباراة مثيرة 
باملرحلة 21 من البوندسليغا وعلى ملعب 
باي آرينا، سجل رباعية أصحاب األرض 

كيفني فوالند )20 و43( وليون بايلي )80( 
والرس بيندر )82(، أما ثالثية الضيوف 

فسجلها ماتس هوميلز )22( وإميري تشان 
)33( ورافاييل غيريرو )65( وتوقف رصيد 

دورمتوند عند 39 نقطة يف املركز الثالث بفارق نقطتني خلف اليبزيغ الوصيف الذي يلتقي غدا 
األحد مع مضيفه البايرن الذي يتصدر جدول الترتيب بـ 42 نقطة، يف حني رفع ليفركوزن 

رصيده إلى 37 نقطة يف املركز اخلامس ويف بقية املباريات فرض فريق بادربورن التعادل اإليجابي 
1-1 على مضيفه شالكه. ويف مباريات أخرى فاز يونيون برلني على مضيفه فيردر برمين بهدفني 

دون رد، وماينز على مضيفه هيرتا برلني 1-3، وفرايبورغ على ضيفه هوفنهامي بهدف نظيف، 
وتعادل فولفسبورغ مع فورتونا دوسلدورف 1-1.

إثر مزاعم قرصنة برامج السيتي

االتحــاد اإلنجليــزي ال يعاقــب ليفربـــول 
أغلق االحتاد االجنليزي لكرة القدم حتقيقا حول مزاعم قرصنة 

معلوماتية ملوظفني من نادي ليفربول، طالت برنامج بحث عن املواهب 
ملواطنه مانشستر سيتي وبحسب تقارير صحافية، تعود احلادثة الى 

العام 2013، عندما متكن افراد مرتبطون بليفربول من الدخول مرارا الى 
حساب نادي سيتي على برنامج »سكاوت 7« االلكتروني الذي يتضمن 
قاعدة معلومات ضخمة عن أكثر من 500 ألف العب يف العالم، إضافة 

الى أشرطة مصورة ألدائهم، وهو مخصص ملساعدة األندية يف البحث 
عن املواهب وحتديد الالعبني الذين ترغب يف التعاقد معهم وأضافت 

التقارير العام املاضي أن اتفاقا سريا أبرم يف سبتمبر 2013 يقضي 
بدفع ليفربول تسوية مالية بقيمة مليون جنيه استرليني )1.3 مليون 

دوالر أميركي( الى سيتي، بعدما جلأ االخير الى خبراء يف تكنولوجيا 
املعلومات والقرصنة، لتبيان ما اذا كان قد تعرض الختراق معلوماتي من 
قبل النادي األحمر واشار االحتاد االجنليزي يف بيانه اجلمعة »نظر االحتاد 

االنكليزي لكرة القدم يف ادلة تلقاها بهذا الشأن، مبا يف ذلك معلومات 
مقدمة من الناديني، وقرر عدم املضي يف التحقيق«. وتابع »يرجع األمر الى العديد من العوامل، مبا يف ذلك عمر املخاوف املزعومة والتسوية التي اتفق 

عليها الناديان«. وكانت صحيفة »تاميز« قد أوضحت ان رابطة الدوري اإلنكليزي لم تكن على علم بالتسوية التي مت التوصل إليها بني الطرفني. وأشارت 
الى أن ليفربول قام أيضا بدفع قيمة التسوية، من دون أن يقّر النادي أو أي من األفراد الذين كانوا موضع اتهام من قبل سيتي، بذنبهم  ويسير ليفربول راهنا 
بثبات نحو حصد لقب الدوري االجنليزي للمرة األولى يف ثالثة عقود وانزال مانشستر سيتي عن عرشه يف املوسمني األخيرين وارتفعت حدة املناوشات بني 
الناديني، ويف 2018 هاجم جمهور ليفربول حافلة سيتي قبل مباراة ضمن ربع نهائي دوري ابطال اوروبا خرج منها الفريق األحمر فائزا كما اوقف جنم سيتي 

رحيم سترلينغ من قبل مدرب املنتخب االنكليزي غاريث ساوثغيت مباراة واحدة، بعد شجار مع زميله يف املنتخب مدافع ليفربول جو غوميز، وذلك بعد 
مباراة ساخنة بني سيتي وليفربول )3-1( على ملعب انفيلد.

خالل الميركاتو الصيفي
تشيلسي ينقض على هداف ميالن

اقتحم نادي تشيلسي السباق على أحد الالعبني املستهدفني من قبل ميالن اإليطالي 
خالل امليركاتو الصيفي املقبل وكان األمريكي أنتوني روبنسون، العب ويجان، على أعتاب 
االنضمام إلى ميالن خالل شهر جانفي املاضي، ولكن الصفقة فشلت بسبب عدم متكن 

الالعب من إنهاء الكشف الطبي قبل انتهاء امليركاتو ووفًقا لصحيفة »ميرور« البريطانية، فإن 
عدة أندية من البرمييرليج مهتمة بروبنسون أبرزها تشيلسي، عقب فشل انتقال الالعب إلى 
ميالن مقابل 10 ماليني إسترليني وأشارت إلى أن ميالن أجل الصفقة إلى الصيف املقبل، 
ولكنه على وشك خسارتها ألن ويجان حدد سعر بيع روبنسون )10 ماليني إسترليني( ملن 

يرغب يف ضمه...يذكر أن تشيلسي لديه إميرسون بامليري وماركوس ألونسو مبركز الظهير األيسر، 
ولكن األخير قد يرحل عن البلوز خالل صفقة تبادلية مع إنتر ميالن.
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أخبار العالم

تجاوز ضحايا السارس

كورونا يقتل 813 شخصا
وكاالت

 813 وفاة  عن  املستجد  كورونا  فيروس  أسفر 
يف  كونغ،  وهونغ  الفلبني  يف  اثنان  بينهم  شخصا، 
لوباء سارس، إال  العاملية  حصيلة جتاوزت احلصيلة 
أن منظمة الصحة العاملية قالت إنها ترى يف استقرار 

عدد اإلصابات اجلديدة »نبأ سارا«.
وتسبب فيروس كورونا املستجد -الذي ظهر يف 
 89 يف  الصني-  وسط  ووهان  مبدينة  سوق  ديسمبر 
وفاة إضافية الساعات الـ 24 األخيرة بالصني )بدون 
هونغ كونغ ومكاو( وهو أكبر عدد وفيات خالل يوم 
واحد جراء هذا الوباء، وفق ما أعلنت جلنة الصحة 
الوطنية. ووقعت 81 من بني وفيات أمس يف إقليم 
حاالت  أغلب  تتركز  حيث  الصني  وسط  هوبي 
بالوفيات  »نادر«  تراجع  سجل  حني  يف  اإلصابة، 
ظهور  أول  التي شهدت  اإلقليم  عاصمة  ووهان  يف 

للمرض.
ويخضع قسم من الصني القارية حلجر صحي، 
 813 املرض  جراء  الوفيات  حصيلة  بلغت  وقد 
شخصا، باإلضافة إلى وفاة شخص يف هونغ كونغ 
املؤكدة  اإلصابات  عدد  وبلغ  الفلبني.  يف  وآخر 
األحد يف الصني قرابة 37 ألفا ومئتني، أي 2600 

إصابة جديدة مقارنة باحلصيلة اليومية السابقة.

وبذلك تكون احلصيلة قد جتاوزت عدد وفيات 
الذي  )سارس(  احلاد  التنفسي  االلتهاب  متالزمة 
 2002 عامي  العالم  774 شخصًا يف  بحياة  أودى 
و2003. واعتبرت منظمة الصحة السبت أن عدد 
اإلصابات اجلديدة الذي يسجل يوميا بالصني أصبح 
»يف حالة استقرار« مشيرة يف الوقت نفسه إلى أنه 
من املبكر جدا القول إن الوباء جتاوز مرحلة الذروة. 
كما صرح مايكل راين مدير البرامج الصحية الطارئة 
أربعة  منذ  االستقرار  من  فترة  تسجل  منظمته  إن 
يرتفع،  لم  عنها  املبّلغ  اإلصابات  عدد  إن  إذ  أيام، 
لتأثير  يكون انعكاسا  ورمبا  سارا  نبأ  اعتبره  ما  وهو 

إجراءات الرقابة التي اُتخذت.
إذ  بها،  املشتبه  اإلصابات  عدد  أيضًا  وتراجع 
بلغ األحد أكثر بقليل من 3900 خالل الساعات 
الـ 24 األخيرة، مقابل أكثر من 5300 يف احلصيلة 
جونغ  قدر  جانفي،  وأواخر  اخلميس.  عنها  املُعلن 
باألمراض  الصينيني  اخلبراء  أبرز  أحد  نانشان 
التنفسية أن الوباء ميكن أن يبلغ ذروته حوالي الثامن 
من فيفري قبل أن يبدأ بالتراجع. و«كورونا« عبارة 
عن عائلة من الفيروسات، غير أن ستة منها فقط 
تصيب البشر، والفيروس اجلديد هو العضو السابع 

بهذه العائلة القاتلة.

األفريقي بالعاصمة  االحتاد  مقر  يف  بدأت 
للقمة  الـ33  الدورة  أعمال  األحد  أمس  اإلثيوبية 
»إسكات  شعار  حتت  دولة   45 مبشاركة  األفريقية 
مشاركة  لتعزيز  مسعى  يف  وذلك  البنادق«،  صوت 
املسلحة  النزاعات  من  عدد  الوساطات يف  يف  االحتاد 

التي متزق القارة، ومن أبرزها النزاع الليبي.
الدول  لقادة  مغلقة  بجلسة  القمة  أعمال  وبدأت 
إلى  واالستماع  األعمال  جدول  إلقرار  األعضاء 
رئيس  وانتخاب  األفريقي،  االحتاد  حالة  عن  تقارير 
الدورة للعام املقبل.  وتناقش القمة على مدى يومني 
مجموعة من القضايا األمنية واالقتصادية، ومن بينها 

التجارة  ملنطقة  التشغيلي  واإلطالق  الليبية  األزمة 
احلرة األفريقية. ويعقب اجللسة املغلقة جلسة أخرى 
بينهم  من  القادة،  من  عدد  فيها  يتحدث  افتتاحية 
رئيس  بوصفه  رامافوزا  سيريل  أفريقيا  جنوب  رئيس 
العام  األمني  يلقي  كما   ،2020 للعام  االحتاد  دورة 

لألمم املتحدة أنطونيو غوتيريش كلمة يف اجللسة.
وقال مراسل اجلزيرة يف أديس أبابا حسن رزاق إنه 
من املنتظر أن يتطرق رئيس جنوب أفريقيا خلطة بالده 
على رأس االحتاد األفريقي، كما سيتحدث يف جلسة 
االفتتاح مندوب احلكومة الفلسطينية الذي سيحاول 
حشد الدعم األفريقي ضد خطة السالم األميركية يف 

منطقة الشرق األوسط.
وسياسيا  أمنيا  ملفا  ستني  زهاء  القمة  وتناقش 
يتطرق  األول  اليوم  ففي  ومؤسساتيا،  واقتصاديا 
واألمن  السلم  بحالة  تتعلق  ملفات  لستة  املجتمعون 
يف القارة األفريقية، وتعنى بدراسة حاالت النزاعات 
ومنطقة  السودان  ليبيا وجنوب  مناطق عدة، مثل  يف 
أطلق  قد  االحتاد  وكان  أفريقيا.  غرب  ويف  الساحل 
القائمة  احلروب  بإنهاء جميع  تعهدا   2013 العام  يف 
لم  ما  وهو   ،2020 العام  بحلول  األفريقية  القارة  يف 
األفريقي  االحتاد  مفوضية  رئيس  رسم  وقد  يتحقق. 
موسى فكي صورة قامتة للوضع يف القارة من الساحل 

إلى الصومال، معتبرا أن الوقت الذي مر منذ 2013 
يف  األمنية  اإلشكالية  تعقيد  »مدى  بكشف  سمح 
يتناول  كما  النزاعات«.  تسوية  أتاح  مما  أكثر  أفريقيا 
لالحتاد،  املؤسساتي  اإلصالح  ملف  األفارقة  القادة 
املرتقبة  األفريقية  احلرة  التجارة  منطقة  إطالق  وملف 
يف جوان املقبل، وما يواجه ذلك من عقبات، ومنها 
على  األعضاء  الدول  بعض  برملانات  مصادقة  عدم 
القادة  يبحث  كما  األفريقية.  احلرة  التجارة  اتفاقية 
مجلس  يف  ألفريقيا  دائم  مقعد  تخصيص  مطلب 

األمن الدولي التابع لألمم املتحدة.
ق.د

انطلقت  أمس 
»إسكات صوت البنادق«..  شعار القمة اإلفريقية

ستة  وأصيب  أميركيان  جنديان  قتل 
عسكرية  قاعدة  داخل  نار  إطالق  يف  آخرون 
ما  وفق  أفغانستان  شرقي  ننغرهار  والية  يف 
مسؤول  وكان  األميركية،  للقوات  بيان  ذكره 
جنودا أميركيني  إن  قال  أميركي  عسكري 
السبت إلطالق  أمس  مساء  تعرضوا  وأفغانا 
منفذه  أن  محليون  مسؤولون  النار، وأكد 
جندي أفغاني استهدف زمالءه األميركيني.

وكان الوضع مساء السبت ال يزال ضبابيا 
قالت  إذ  العامة يف شيرزاد،  القيادة  ثكنة  يف 
مصادر أمنية أفغانية لوكالة الصحافة الفرنسية 
إن جنديا أفغانيا واحدا على األقل أطلق النار 
من  الثكنة.  داخل  األميركيني  زمالئه  على 
األميركية  القوات  باسم  الناطق  قال  جهته، 
بيان  يف  ليغيت  سوني  العقيد  أفغانستان  يف 

إن »قوة أميركية وأفغانية مشتركة تعمل يف والية ننغرهار تعرضت 
لنيران مباشرة«، مضيفا »نقيم الوضع، وسندلي مبعلومات إضافية 

حني تتوفر«.
غير أن وكالة الصحافة الفرنسية نقلت عن مصدر أمني أفغاني 
قوله إن »جنديا أفغانيا أطلق النار« على عسكريني أميركيني داخل 
الثكنة، مما أدى إلى اشتباك بني الطرفني، مؤكدا أن »إطالق النار 
أفغانية  أمنية  مصادر  وأكدت  طويال«.  استمرا  واالشتباكات 
أفغانية.  وأخرى  أميركية  قوات  بني  دارت  االشتباكات  أن  عدة 
»مروحيات عديدة  فإن  األفغانية،  احلكومة  وبحسب مسؤول يف 

هبطت وأقلعت من مقر القيادة العامة إلخالء املصابني«.

للقوات  دموية  األكثر  كانت  املاضية  السنة  أن  إلى  يشار 
األميركية يف أفغانستان منذ انتهاء العمليات القتالية رسميا نهاية 

العام 2014.
إلى  تسللوا  طالبان  من  عناصر  قتل  املاضي،  ديسمبر  ويف 
اجليش األفغاني تسعة جنود أفغان يف وسط البالد، ويف جويلية 
األميركية  القوات  من  عنصرين  أفغاني  جندي  قتل  املاضي، 
أثناء زيارتهما قاعدة للجيش األفغاني يف قندهار. ولطاملا شكك 
يف  القوات  إبقاء  جدوى  يف  ترامب  دونالد  األميركي  الرئيس 
اخلارج، ووصف احلرب يف أفغانستان -التي بدأت بعد هجمات 

11 سبتمبر -2001 بأنها استنزاف ألرواح األميركيني وأموالهم.
وكاالت

في قاعدة شرقي أفغانستان
مقتل جنديين أمريكيين في إطالق نار

ليبيا
االتحاد األفريقي يبحث 
إرسال قوات إفريقية

ليبيا  النزاع يف  العسكرية بني طريف  احملادثات  إن جولة  املتحدة  األمم  قالت 
انتهت اجلمعة دون التوصل إلى اتفاق يحول الهدنة احلالية لوقف دائم إلطالق 

النار.
الرئيس الكونغولي دينيس ساسو نغيسو إن االحتاد  من جهة أخرى، قال 

األفريقي يبحث مقترحا لتشكيل قوات أفريقية يف ليبيا. 
 وذكرت بعثة األمم املتحدة للدعم يف ليبيا أن وفدي حكومة الوفاق الوطني 
الوطني  القرار  اتفقا على االمتناع عن رهن  املتقاعد خليفة حفتر  اللواء  وقوات 
ومقدرات ليبيا ألي قوة خارجية، واحلفاظ على سيادة ليبيا وسالمة أراضيها. 
الليبية العسكرية املشتركة  اللجنة  ويف بيان بشأن اجلولة األولى من محادثات 
أن  املتحدة  األمم  أضافت  بجنيف،  الطرفني(  كال  من  ضباط  خمسة  )تضم 
اجلانبني شددا على ضرورة احترام الهدنة، ووقف تدفق املقاتلني غير الليبيني 
وإخراجهم من البالد، واإلسراع بعودة النازحني إلى منازلهم، وعقد جولة ثانية 

من احملادثات يف الـ18 من الشهر اجلاري.
مبشاركة  جنيف  يف  املتحدة  األمم  مقر  يف  مباشرة  غير  وأجريت محادثات 
املبعوث األممي إلى ليبيا غسان سالمة، وكان األخير قد صرح اخلميس املاضي 
بأن طريف الصراع حققا تقدما نحو وقف دائم إلطالق النار يف ليبيا، ولكن تبقى 
بعض النقاط اخلالفية.  واللجنة العسكرية املشتركة هي إحدى ثمار مؤمتر برلني 
ليبيا،  النزاع يف  إنهاء  املاضي، لبحث سبل  19 جانفي  الذي عقد يف  الدولي 
ومن مهام اللجنة االتفاق على شروط وقف دائم إلطالق النار وانسحاب قوات 

الطرفني من بعض املواقع.
ومنذ أوائل أفريل 2019 تشن قوات اللواء املتقاعد خليفة حفتر هجوما على 

قوات حكومة الوفاق يف طرابلس، يف محاولة للسيطرة على العاصمة.
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 تكنولوجيا

اختراق حسابات تويتر 
على فيسبوك وماسنجر

أكدت شركة تويتر يوم اجلمعة تعرض 
احلسابني الرسميني ملوقع فيسبوك العمالق 

للتواصل االجتماعي وتطبيق ماسنجر التابع له 
لالختراق.

وقال متحدث باسم تويتر يف بيان عبر البريد 
اإللكتروني إن احلسابني تعرضا لالختراق من 
خالل منصة ثالثة. وأضاف » فور علمنا بهذه 
املسألة أغلقنا احلسابني املخترقني ونعمل عن 
كثب مع شركائنا يف فيسبوك الستعادتهما«.

وكان حساب الرئيس التنفيذي لشركة تويتر 
جاك دورسي قد تعرض لالختراق يف أغسطس/

آب مما سمح لشخص غير مخول بإرسال 
تغريدات عامة من بينهما إهانات عنصرية 
وكلمات بذيئة ملتابعيه البالغ عددهم أربعة 
ماليني شخص قبل تأمني تويتر احلساب.

كورونا يفزع آبل.. تمديد إغالق المتاجر والشركة 

احلديث  كثر  التي  امليزة  أن  ذلك  ويؤكد 
عنها مؤخًرا يجب أن تظهر قريًبا ضمن النسخة 

الرسمية ألجهزة آيفون وآيباد.
ميزة  أضاف  قد  واتساب  أن  إلى  وبالنظر 
التجريبية  اإلصدارات  يف  الداكن  الوضع 
املخصصة لنظام أندرويد، فقد كان األمر مجرد 
 iOS مسألة وقت قبل وصول امليزة ملستخدمي

أيًضا.
موعد  أي  بعد  يوجد  ال  أنه  من  وبالرغم 
رسمي دقيق لوصول الوضع الداكن إلى إصدار 
ينبغي  iOS، لكن ال  الرسمي على  واتساب 

أن يستغرق ذلك وقًتا طويًل.

واتساب  باختبار  املتعلقة  املعلومات  وكانت 
وضًعا داكًنا جديًدا قد ظهرت يف شهر مارس من 
اململوك  التراسل  برنامج  واستمر  املاضي،  العام 
لشركة فيسبوك، والذي يضم أكثر من 1.5 مليار 
عام  أوائل  اًرا من  اعتب  مستخدم نشط شهرًيا 

2018، يف التلميح للمظهر الداكن القادم.
وتلقت تطبيقات أخرى من فيسبوك، مبا يف 
ذلك إنستغرام وماسنجر، الوضع الداكن خلل 
يحصل  لم  ذلك،  ومع  املاضيني،  الشهرين 
التطبيقات  مثل  الوضع  هذا  على  واتساب 

األخرى.
ويطلق على الوضع الداكن يف واتساب اسم 

ملف  وهو يضف  االختيار،  واجهة  Dark يف 
املستخدم  واجهة  على  غامق  أخضر  تعريف 
األلوان  بعض  مع  املراسلة  لتطبيق  بالكامل 

املتناقضة.
الرئيسية وقائمة اإلعدادات  الشاشة  وتظهر 
بواجهة  يتعلق  فيما  لكن  غامق،  بلون  اآلن 
مظلمة  تصبح  الدردشة  فقاعات  فإن  احملادثة، 
فقط، بينما تكون اخللفية بيضاء أو تعكس أي 

لون آخر قام املستخدمون بتعيينه كخلفية.

تقليل سطوع الشاشة
لتقليل  الداكن  الوضع  ميزة  تصميم  وجرى 

اخللفية  استبدال  خلل  من  الشاشة  سطوع 
بألوان  التراسل  وفقاعات  الفاحتة  األلوان  ذات 
مع  التعامل  الداكن  الوضع  ويسهل  أغمق، 
الرسائل يف ظروف اإلضاءة املنخفضة، كما متنع 
أكبر قدر ممكن من  التطبيق من استنزاف  امليزة 

البطارية.
الوضع  أضافت  قد  آبل  شركة  أن  يذكر 
 iOS حتديث  مع  آيفون  هاتف  إلى  الداكن 
للمستخدمني  يسمح  والذي  املاضي،  العام   13
الداكن لقوائم اجلهاز وتطبيقات  بتفعيل الوضع 
اخلارجية  اجلهات  تطبيقات  جانب  إلى  آبل 

أيًضا. 

الصني  يف  متاجرها  إغلق  أيام  منذ  أعلنت  أن  بعد 
التكنولوجيا  فبراير اجلاري، عادت عملقة  التاسع من  حتى 
وأوضحت أنها ستمدد اإلغلق بسبب تفشي فيروس كورونا 

يف البلد.
يف التفاصيل، قالت الشركة يف بيان لها: »بعد التشاور مع 
إعادة  والهيئات احلكومية، نعمل على  العامة  الصحة  خبراء 
فتح مكاتبنا ومراكز االتصال التابعة لنا يف األسبوع الذي يبدأ 
يف 10 فبراير، ونحن نستعد إلعادة فتح متاجر البيع بالتجزئة 

لدينا«.
وأضافت: »نواصل إخبار عملئنا عند االنتهاء من مواعيد 
وبينما  مفتوحا،  اإلنترنت  على  متجرنا  يزال  وال  االفتتاح، 
نعود تدريجيًا إلى العمل، فإن أولويتنا األولى هي رفاهية فرقنا 
وشركائنا املوردين والعملء يف جميع أنحاء الصني، وال نزال 
متعاطفني مع املتأثرين بفيروس كورونا وأولئك الذين يعملون 

على مدار الساعة لعلج انتشاره ودراسته واحتوائه«.
ويف وقت سابق من هذا الشهر أشارت الشركة إلى أنها تخطط إلغلق 
جميع متاجرها يف الصني حتى 9 فبراير استجابًة لفيروس كورونا، وتعد 
الصني منطقة سوق وتصنيع مهمة لشركة آبل، وهي محرك رئيسي لنموها، 
حيث شحنت آبل 3.2 مليون هاتف آيفون للصني حتى شهر ديسمبر، 

وذلك وفًقا لبيانات أكادميية الصني لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.

»غير محتمل اآلن«
 Ming-Chi Kuo كو  تشي  مينغ  البارز  احمللل  خفض  بدوره، 
 2020 عام  من  األول  للربع  املئة  يف   10 بنسبة  آيفون  لشحنات  توقعاته 

بسبب فيروس كورونا، وأوضح أن التوقعات للربع التالي غير واضحة.
موعًدا  فبراير   10 يوم  اقترحت  قد  الصينية  احلكومة  أن  من  وبالرغم 
نهًجا  تتبع  قد  آبل  شركة  أن  يبدو  لكن  التجارية،  األعمال  الستئناف 
من  ستفتح  أنها  إلى  باملتاجر  اخلاصة  الصفحات  تشير  حيث  مختلًفا، 
جديد يوم االثنني، لكن مذكرة للموظفني احملليني يف الصني مرسلة من 
إلى أن هذا غير محتمل  Deidre O’Brien تشير  أوبراين  ديردري 

اآلن.

»بروتوكوالت صحية«
آبل  بشركة  واألفراد  بالتجزئة  البيع  قسم  رئيس  نائب  رسالة  وتنص 
أنه بينما تعمل آبل على إعادة فتح مكاتبها، فقد تستغرق األمور  على 
وقًتا أطول يف املتاجر، وقالت املذكرة: تعمل متاجر البيع بالتجزئة التابعة 
للشركة بنشاط على إعادة فتحها يف موعد سيتم حتديده يف األسبوع القادم، 
لكن تؤثر عمليات التنظيف اإلضايف والبروتوكوالت الصحية والقيود احمللية

حول األماكن العامة يف هذا القرار.
وتستمر املذكرة يف القول إن آبل تتوقع أن تكون عملية استئناف العمل 
تدريجية، وتضيف “بالنظر إلى أننا نعمل مًعا الستئناف العمل تدريجًيا 
خلل األسابيع القليلة املقبلة، فإن الرفاهية الصحية للموظفني هي أولوية 
أولى، ونحن ممتنون للغاية للجميع ملواجهة هذه الفترة الصعبة بأقصى قدر 

من التعاطف والتفاهم«.
ويؤثر إغلق املتاجر ومنافذ بيع منتجات آبل األخرى على املبيعات يف 
الصني، لكن التأثير األكبر من احملتمل أن يكون على اإلنتاج، وبالرغم من 
أن املوردين الرئيسيني للشركة يشيرون حالًيا إلى أنهم يخططون الستئناف 
العمليات يف 10 فبراير، يشك البعض يف أن هذا سيكون ممكًنا أو أنه سيتم 

حتقيق مستويات اإلنتاج املطلوبة.

أخيرًا.. »الوضع 
الداكن« لواتساب 
متاح في آيفون
أصبح الوضع الداكن الذي ظهرت حوله الكثير من التسريبات متاًحا في نهاية المطاف 

لمستخدمي تطبيق التراسل الفوري واتساب، حيث اكتشف المستخدمون المشاركون في البرنامج 
التجريبي لخدمة TestFlight الميزة في المالحظات المرفقة مع أحدث نسخة تجريبية من 

واتساب لنظام آي أو إس )النسخة 2.20.30.13(.
ابتسام   بوكثيرابتسام   بوكثير



18
أخبار المجتمع

 السنة 01 - العدد 108 -االثنني 16 جمادى  الثانية1441  هـ  - 10 فيفري2020م

جمال بوالديس

هي حكاية عمي رابح نحيلة البالغ 
من العمر 87 سنة، بقية الوجلة ببلدية 
سكيكدة،  والية  غربي  أعطية  أود 
األهل  من  اجلميع  عليه  تخلى  الذي 
 50 مند  وحيدا  تركوه  و  األقارب  و 
سنة يتنقل من مكان إلى مكان و حتى 
قبل  له،  رزقا  أتخذها  التي  الغابة  يف 
ال  طوب  من  »براكة«  يف  يستقر  أن 
له  الشروط  شيدها  أدنى  على  تتوفر 
و  نفسه  على  حاز  بعدما  أقاربه  أحد 
العراء  يف  مرمي  الشيخ  هذا  يرى  هو 
برد  يحميه من  له  مكان  و مشردا، ال 
الشمس....  حر  من  وال  الشتاء 
»قصرا«  رابح  لعمي  بنسبة  »بالبراكة« 
يحميه من كل شيء فيكفيه أن يغلق 
من  بالرغم  بالسالسل،  بابها  عليه 
أفتقارها للكهرباء، حيث يضيء غرفته 
بالشموع و يوفر الدفاء لها من احلطب 
الدي يجمعه من الغابة املجاورة، كما 
أنه يبيت يف غالب األيام ببطنه اخلاوي 
حيث  الثلوج،  تساقط  اثناء  خاصة 
ان  قبل  »براكته«  مغادرة  يستطيع  ال 
بخطواته  يسرع  أو  خير  فاعل  يتذكره 
فغدائه  التجارية  احملالت  أحد  إلى 
شيء  أي  أو  قال،  كما  »شايح«  خبز 
املثقل  العجوز  هو  و  جوعه،  يسكت 
باملرض و يبلغ سنته 86، ال يريد شيء 
العائلة  دفأ  أال  حياته  من  تبقى  ما  يف 
الكثر  أشقائه  أبناء  أحد  يأخذه  أن  و 

به  تتكفل  األقل  على  أو  القرية  يف 
بوالية  االجتماعية  النشاطات  مديرية 
سكيكدة و تنقله إلى دار العجزة التي 
اخلطيرة  الوضعية  هده  من  أرحم  هي 
لم  انه  و  خاصة  عليها  يوجد  التي 

يتزوج مرة يف حياته ..
عينه  الدموع يف  و  قال  رابح  عمي 
أنا عائلته ظلمته عندما تخلت عنه   ،
يف هده »البراكة«، و أنه ال يريد شيء 
أال أن ينقل الى مكان يحفظ به كرامته 
عليه  تخلى  بعدما  وهذا  كإنسان، 
فهو  األقارب،  و  األهل  من  اجلميع 
أو  املجاور  املسجد  يف  حاجته  يقضي 
يف الغابة، وهذا بالرغم من املخاطر و 
و  املتشردة،  الضالة  احليوانات  حتى 
الدي  القريب  الوادي  يف  ثيابه  يغسل 
ليسارع  البرد  فيه حتى يف عز  يستحم 
الى أشعال النار باحلطب يف »براكته« 
يف  فقده  بعدما  جلسمه  الدفاء  ليوفر 
وسط عائلته مند أزيد من 50 سنة...
لبلدية  احمللية  السلطات  بأن  نشير 
البلدية  رئيس  يف  ممثل  أعطية،  أوالد 
الوطن«،  »ألخبار  تصريح  يف  أكد 
مؤقت  حل  أيجاد  يحاول  سوف  بأنه 
لوضعية عمي رابح الدي فعال تخلت 
عليه عائلته و اجلميع على أعتباره غير 
متزوج، حيث سوف تعرض قضيته يف 
دورة املجلس البلدي املقبل على أمل 
التكفل به صحيا و يف إقامة الئقة على 
اعتباره رفض التحول الى دار العجزة 

بسكيكدة.

أخبار الوطن زارته  في عز البرد الذي يجتاح المنطقة

 عمي رابح نحيلة سجين في »براكة« منذ 50 سنة
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فيما عدا هاتين الحالتين.. فوائد عسل النحل مذهلة
لها  حصر  ال  فوائد  النحل  عسل  يقدم 
حيث يحتوي على عدد كبير من الفيتامينات 
يشير  ولكن  اإلنسان،  جسم  لبناء  املهمة 
بالنصائح  املعني   ،»The Pump« موقع 
احلمل  فترتي  أثناء  لألمهات  الصحية 
تتوقف  أن  الضروري  من  أنه  إلى  والرضاعة، 
عسل  تناول  عن  احلمل  فترة  يف  األمهات 
يتناوله  أن  ميكن  ال  وكذلك  اخلام  النحل 
واحد  عام  عمر  من  األصغر  الرضع  األطفال 

على األقل.

جراثيم بكتيرية
النحل  عسل  أن  إلى  السبب  يرجع 
الطبيعي اخلام ميكن أن يحتوي على جراثيم 
الهضمي  للجهاز  سامة  تكون  رمبا  بكتيرية، 
لألجنة  وكذلك  الرضع  لألطفال  الصغير 
احتماالت  توجد  كما  األمهات.  أرحام  يف 

من  أنه  رغم  للتلوث،  النحل  عسل  لتعرض 
األمور نادرة احلدوث ولكنه غير مستبعد، لذا 
يجب امتناع األمهات يف فترة احلمل عن تناول 
أي أنواع من عسل النحل ما لم يكن مبسترا.

ويقول اخلبراء إن البسترة هي أفضل صديق 
لألمهات أثناء فترة احلمل، ألن عملية البسترة 
تساعد على قتل البكتيريا املسببة لألمراض، 
احلامل  األم  على  خطرة  تكون  أن  ميكن  التي 
وبشكل أكثر خطورة على اجلنني داخل الرحم.

 »The Pump« موقع  تقرير  ويوضح 
أن معظم أنواع عسل النحل املعبأ جتاريا يكون 
ومراجعة  التأكد  من  البد  أنه  إال  مبسترا 
جتنب  وينبغي  العبوة.  ظهر  على  البيانات 
احلصول على أي عسل نحل خام أو عضوي أو 

الرضع  يف مرحلة احلمل والرضاعة ولألطفال 
أقل من عمر عام.

بسترة عسل النحل بالمنزل
املنزل  يف  النحل  عسل  بسترة  وميكن 
بطريقة سهلة وبسيطة لقتل أي بكتيريا وأيضا 
لتقليل تبلوره إذا مت تخزينه لفترة طويلة، كما 

يلي:
1. صب العسل اخلام يف قدر.

احللوى  حرارة  قياس  ميزان  وضع   .2
والسوائل على جانب القدر.

ميزان  رأس  كامل  غمر  من  التأكد   .3
احلرارة بالكامل يف العسل.

4. رفع درجة حرارة العسل ببطء إلى 60 
درجة مئوية.

 60 عند  احلرارة  بدرجة  االحتفاظ   .5
درجة مئوية ملدة 30 دقيقة.

6. يتم صب العسل املبستر يف وعاء نظيف 
إغالق  يتم  ثم  التسخني،  عملية  اكتمال  بعد 
أي  ملنع  بإحكام  الزجاجية  العبوة  أو  احلاوية 

ملوثات غير مرغوب فيها. 

بريق أمل

 دراسة تضيء أسرار السرطان الوراثية 
في إطار مشروع أعّد 
بالتعاون مع 1300 

باحث من أربع 
قارات، صدرت دراسة 
حديثة حول األسرار 

الجينية للسرطان. 
ويهدف المشروع إلى 
فهم طبيعة األورام 
السرطانية وكيفية 
مكافحتها وتطوير 
العالجات واألدوية 

المناسبة لها.

 كما يستند هذا العمل إلى التسلسل 
اجليني ألكثر من 2600 ورم سرطاني ينتمي 

إلى 38 نوعًا من السرطان.
يف التفاصيل، نشرت مجلة »نيتشر« وغيرها 
من املجالت الطبية التابعة للمجموعة نفسها، 
عليه  أطلق  الذي  البحثي،  البرنامج  هذا  نتائج 
 20 من  أكثر  شكل  على  كانسر«  »بان  اسم 

مقالة.
تطبيقات  وجود  عدم  من  الرغم  وعلى 
عالجية ملموسة يف الوقت احلالي، إاّل أن ثمة 
الكثير من الدروس النظرية املمكن استخالصها 
أفضل  معرفة  تكوين  وتتيح  الدراسة،  من 
بالتحّوالت اجلينية التي تؤّدي إلى تكاثر اخلاليا 

السرطانية،
أو  السرطان  من  مختلفة  أنواع  عنها  وتنتج 

تنّوع يف األورام السرطانية من فرد إلى آخر.

وهو  شتاين،  لينكولن  الدكتور  أمل  بدوره، 
املشروع،  هذا  على  أشرفوا  الذين  العلماء  أحد 
للبحوث  أونتاريو  معهد  عن  صادر  بيان  يف 
حول  املتراكمة  »املعرفة  تؤّدي  أن  السرطانية، 
أصل األورام وتطورها إلى إيجاد أدوات جديدة 
وإنتاج عالجات مناسبة  بالكشف عنها  تسمح 

لها تكون أكثر فعالية«.

»اكتشاف هام«
آخر  عالم  وهو  كامبل،  بيتر  شرح  كما 
شارك يف املشروع من معهد »ولكام سانغر« بأن 
االكتشاف األكثر إثارة لالهتمام هو االختالف 
املمكن أن يظهر يف نوع واحد من السرطان بني 

مريض وآخر.
ويعود ذلك إلى العدد الكبير من التحّوالت 
الورم  على  تطرأ  قد  التي  املُمكنة  اجلينية 

السرطاني، وترتبط ببعض األحيان بنمط حياة 
املريض، مثل التدخني.

»دليل آخر«
يفيد  آخر  دليل  إلى  التوّصل  مت  كذلك 
قبل  السرطانات  أنواع  بعض  تطّور  بإمكانية 
أمام  املجال  يفتح  ما  تشخصيها،  من  سنوات 

تطوير »عالجات مبكرة« وفقًا لكامبل.
السرطانية  أن األورام  الدراسة  فيما أظهرت 
تتمتع  اجلسم  من  مختلفة  أجزاء  تصيب  قد 

بنقاط مشتركة أكثر مما ُيعتقد.
يف هذا السياق، قال العالم يواكيم ويشنفلت 
بعض  هناك  يكون  »قد  كوبنهاغن  جامعة  من 
تتشابه  التي  البروتستات  أو  الثدي  سرطانات 

فيها عملية التحّوالت اجلينية«.
وأكد »ما يعني أن املريض املصاب بسرطان 

نفسه  العالج  من  االستفادة  ميكنه  البروستات 
الذي تخضع له مصابة بسرطان الثدي« .

عالج أنسب!
 5 إلى   4 الورم  املتوّسط، يحوي مجني  ويف 
بالسرطان،  إصابة  تسّبب  قد  جينية  حتّوالت 

ولكنه عامل متغّير وفقًا لنوع املرض.
حتول جيني يف  أي  عدم حصول  تبني  كما 
إكمال  يعني ضرورة  ما  وهو  األورام،  من   5%

البحوث يف هذا املجال.
األفضل  املعرفة  تؤّدي  قد  وبالعموم، 
اجلينية،  الناحية  من  سّيما  ال  بالسرطانات، 
احلاالت حني  على  التعّرف  عملية  إلى حتسني 
يكون التشخيص معّقدًا، وبالتالي إعطاء العالج 

األنسب.

ابتسام  بوكتير



20
نفحات من االدب و الفكر 

 السنة 01 - العدد 108 -االثنني 16 جمادى  الثانية1441  هـ  - 10 فيفري2020م
W

املنتسبني إلى اجلامعة اجلزائرية،  الكثير من 
وباحثني  طلبة  تقاعدوا،  أو  اخلدمة  يف  أساتذة 
اجلامعة  يلعنون  واإلداريني،  املوظفني  وحتى 
السلبية  األوصاف  بشتى  ويصفونها  اجلزائرية، 
تظهر  الفشل..الخ،  وإنتاج  واالنهيار  كالرداءة 
بعدما  األساتذة  لدى  حادة  بصورة  اللعنات  هذه 
مثلما  رفيعة،  مناصب  يفقدون  أو  يتقاعدون، 
واملؤسسات  الهيئات  إصدار بعض  مبناسبة  تظهر 
وبطبيعة  العالم  يف  اجلامعات  ترتيب  العاملية 
–وهو  اجلزائرية  اجلامعات  ترتيب  يتأخر  احلال 
أمر طبيعي جدا بالنظر ملعايير الترتيب ومعطيات 
اجلامعة والدولة اجلزائرية ككل- فتتحول اجلامعة 
وانتقاص  وتقبيح  شتم  موضوع  إلى  اجلزائرية 
مبعايير  عارفني  وأميني،  مثقفني  الكل؛  قبل  من 

التقييم أو جاهلني بها. 
وضعهم  ألن  الطلبة  موقف  عن  أحتدث  لن 
معقد ويحتاج لدراسات علمية ميدانية، ما يؤلم 
كثيرا هو موقف األساتذة غير املبرر متاما، بل ميكن 
إدراجه حتت مظلة املثل الشعبي »يأكلوا يف الغلة 
ويسبوا يف امللة«، قد يكون املوقف مبررا لو استقال 
أحد األساتذة من منصبه يف اجلامعة وقال بأنني 
ال أستطيع االشتغال يف هذه املؤسسة بالنظر لكذا 

أو كذا من األمور السلبية.
أما وإنهم أساتذة كونتهم هذه اجلامعة والكثير 
الذي  الوضع  يف  بأخرى  أو  بصورة  أسهم  منهم 
تعيشه رداءة كان أو فسادا، فاملوقف ال يبرر، ألن 
من اشتغل أكثر من ثالثني سنة يف مؤسسة ما، ال 
يحق له أن ينتقدها يف اليوم املوالي لتقاعده، من 
هؤالء األساتذة من مارس اإلدارة ومنهم من كان 
ووطنيا،  محليا  العلمية  للهيئات  رئيسا  أو  عضوا 
أو بأخرى مما ميكن وصفه  كلهم استفادوا بصورة 
باالمتيازات التي متنحها اجلامعة اجلزائرية-تذاكر 
والطويلة  القصيرة  التربصات  للخارج،  السفر 
السبتية،  بالسنة  يعرف  وما  العلمية  والعطل 
اخلاصة  التسهيالت  من  استفادوا  منهم  الكثير 
أن  بالترقيات وتيسير نشر أعمالهم ..الخ، دون 
نتحدث عن أنواع أخرى من االمتيازات املشروعة 

وغير املشروعة.
يلعنون  الذين  هؤالء  أن  األمر،  يف  الغريب 
يف  الرداءة  غير  تنتج  ال  -التي  اجلزائرية  اجلامعة 
يهنئون  تراهم  الفشل-  إال  تكرس  وال  نظرهم 
يتحصلون  الذي  وأبناءهم  وزمالءهم  طلبتهم 
أعماال  ينتجون  الذين  أو  عليا،  شهادات  على 
أو  اجلزائر  يف  وبحوثا  كتبا  يصدرون  أو  جديدة 
عاملية،  أو  محلية  بجوائز  يتوجون  أو  اخلارج،  يف 
وكأن هذه اإلجنازات أجنزت يف دول أخرى أو يف 
كواكب غير الكوكب الذي نعيش فيه، أو ليست 
هذه منتجات اجلامعة اجلزائرية التي ال تنتج إال 

الرداءة؟.
تنتج  تزال  وال  أنتجت  اجلزائرية  اجلامعة 
يشتغلون  ومفكرون  باحثون  متميزة،  إطارات 
يترجمون، يبدعون، يكرمون ويتوجون  ينتجون، 
قيمة  تعرف  التي  البلدان  من  كثير  يف  بجوائز 
األطباء  وتعترف ألهله، يكفي ذكر آالف  العلم 
املستشفيات  يف  حاليا  املوجودين  اجلزائريني 
اجلامعة  منتوج  أغلبهم  لوحدها،  الفرنسية 
اجلزائرية وما قيل عن األطباء ينطبق على الكثير 

من التخصصات.
ليست  اجلزائرية  اجلامعة  أن  يعلم  الكل 
اجلزائر  حال  من  احلقيقة  يف  وحالها-  بخير، 

عن  معزولة  جزيرة  ليست  فاجلامعة  ككل- 
غيرها من املؤسسات والقطاعات، ومادامت كل 
املؤسسات وكل القطاعات تعاني من مشكالت 
اجلامعة  تشذ  أن  ننتظر  فال  اجلوانب،  متعددة 
فيها  اجلزائري  املجتمع  من  عينة  اجلامعة  عنها، 
فيها  املجتمع؛  املتواجدة يف  البشرية  األمناط  كل 
مراتب  دون  ما  وفيها  والكفء  واجلاد  النشيط 
وأصناف عديدة متحرجة نحو األسفل، وهذا أمر 
العريقة ليس  طبيعي جدا، بل حتى اجلامعات 
كل أساتذتها حائزين على جائزة نوبل أو بنفس 

الدرجة من العلم والعمل.
اجلامعة اجلزائرية مؤسسة لها تاريخ، وتاريخها 
صنعته متغيرات سياسية واقتصادية واجتماعية 
وعلمية، داخلية وخارجية، عوامل متعددة منها 
القرارات  عليها  مرت  الذاتي،  ومنها  املوضوعي 
الظرفية،  االرجتالية  والقرارات  املدروسة  الواعية 
توجيه  يف  بأخرى  أو  بصورة  أسهم  ذلك  كل 
وكذا  التخصصات  فتح  وأولويات  التكوين  طرق 
الهياكل اجلامعية، وتعيني املسئولني يف مختلف 
على  وتوزيعه  والتوظيف  اجلامعة،  مفاصل 
ولإلطارات  للبرامج  والتقييم  املناطق،  مختلف 
والتغييرات اجلذرية، كالتعريب، أو االنتقال من 

النظام الكالسيكي إلى النظام اجلديد ل م د .
كون اجلامعة يف وضع غير جيد بصورة عامة، 

ال يعني أنه ال توجد بها كفاءات متميزة وأساتذة 
أكفاء مشهود ألبحاثهم على املستوى العاملي قبل 
احمللي، كما أن وجود النقائص ال يعفى املنتسبني 
إليها من املسؤولية كل من مكانه وحسب قدراته 
من جهة أولى، وال يعطيهم احلق من جهة ثانية 

للعنها أو وصفها بالرداءة وو..الخ.
املهني  يهني  قد  الذي  والسب  اللعن  بدل 
على  منصبا  االهتمام  يكون  ملاذا ال  املهان،  قبل 
االقتراح وتقدمي البدائل واحللول؟ خاصة أن هؤالء 
األساتذة –الالعنون- يعرفون جيدا اجلامعة وما 
البرامج  يعرفون  حقيقية؛  مشكالت  من  تعانيه 
التدريس  طرق  يعرفون  خلل،  من  فيها  وما 
النشر  مشكالت  يعرفون  ملل،  من  فيها  وما 
والباحثني  الطلبة  ومعاناة  املصنفة  املجالت  يف 
املقبلون على مناقشة أطروحاتهم أو تقدمي ملفات 

الترقية لرتب أعلى.
من  التأطير  يف  الكبير  العجز  ...ويعرفون 
مشكالت  ويدركون  الدائمني،  األساتذة  قبل 
التأطير من قبل طلبة الدكتوراه املشتتني بني إجناز 
التظاهرات  يف  واملشاركة  املقال  ونشر  األطروحة 
يعرفون  مجانا،  بالتدريس  ويكلفون  العلمية 
يعرفون حال  التدريس،  ومدرجات  قاعات  حال 
األساتذة غير املتحصلني على سكنات ويشتغلون 

خارج مقرات سكنهم....الخ.

هم  الطويلة-  اخلبرة  ذوو  -خاصة  األساتذة 
أدرى الناس بحال اجلامعة من الداخل، وهم أقدر 
الناس على االقتراح املفيد والفعال حللحلة األمور 
اجلامعة  تعانيها  كثيرة  األفضل، مشكالت  نحو 
اجلزائرية، مثلما تعانيها اجلامعات يف الدول التي 
العربية،  املنطقة  يف  سيما  ال  حالنا  من  حالها 
مشكالت اجلامعة لن يحلها غير املنتسبني لها، 
لذلك يكون األجدر بهؤالء أن يتحول اهتمامهم 
من اللعن إلى االقتراح ولو من باب إبراء الذمة، 
لفرص  البدائل  إعطاء  على  القائم  البناء  والنقد 

التغيير نحو األحسن.
اجلزائر  يف  اللعن  ثقافة  فإن  فقط،  لإلشارة 
مختلف  ففي  وأهلها،  اجلامعة  على  تقتصر  ال 
نصمط«،  وإال  »نلعب  فكرة  تسود  القطاعات 
اجلهة  يعلم  وهو  أدبية  جائزة  يف  شارك  بعضهم 
التقييم  جلنة  أعضاء  ويعرف  عليها،  املشرفة 
التتويج  من  استبعاده  مت  فلما  اشتغالها،  وطريقة 
حتكيمها،  وجلنة  اجلائزة  على  لعناته  جام  صب 
نفس الشيء يف املنافسات الرياضية، الفرق التي 
تتقهقر يف الترتيب نتيجة سبب ما، تلعن الرابطة 

أو االحتادية أو الوصاية.
ثقافة اللعن لن جتدي نفعا، ولن تزيل بؤسا، 
بل ستسرع اخلراب األعظم، بينما إشعال شمعة 

أحسن من التفنن يف لعن الظالم.
بقلم: الدكتور فارح مسرحي من جامعة باتنة  

»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«

لماذا يلعن الجامعيون 
الجامعة الجزائرية؟
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أخبار الثقافة

بن  مليكة  الثقافة  وزيرة  قامت 
يف  األحد  تبسة  والية  بزيارة  دودة 
إطار زيارة عمل وتفقد  لقطاعها من 
املواقع  مختلف  على  الوقوف  خالل 

األثرية.
لهذه  املسطر  البرنامج  وحسب 
الوطن  أخبار  حتوز  والتي  الزيارة 
الثقافة  وزيرة  فإن  منها،  نسخة 
تستهل زيارتها بجولة يف أهم املناطق 
األثرية يف عاصمة الوالية على غرار 
الروماني  واملسرح  كاراكال   باب 
وكذا البازيليك ثم جولة يف املتحف 
اليوم  يف  ليتم  الوطني،  العمومية 
يف  الزيتون  معصرة  إلى  زيارة  املوالي 
األبيض  املاء  ببلدية  برزقال  منطقة 
ليومي  ستدوم  الزيارة  أن  أن  باعتبار 

األحد واالثنني.
التبسي  فالشارع  جهته  ومن 
على  اإلطالع  بعد  بلبلة  يعيش 
برنامج الزيارة والذي أغفل فيه أهم 
وهي  الفترة،  هذه  خالل  منطقة 
عليها  تعاقبت  والتي  نقرين  منطقة 

السنة  مطلع  منذ  اكتشافات  عدة 
اجلارية، بداية باكتشاف الفسيفساء 
الرومانية يف منطقة بوباديس واحلمام 

الروماني القدمي يف منطقة تيفاش.
الوالية  هذه  يف  احمللي  املجتمع 
احلدودية والتي حتتوي على أكثر من 
املصنف  الوطني  التراث  من   50٪
من  التفاتة  ينتظر   املصنف،  وغير 
وزيرة الثقافة والسلطات  الوصية من 
أجل فك احلصار الثقايف على والية 

تبسة.
فيروز رحال

للوقوف على مختلف المواقع األثرية
وزيرة الثقافة في زيارة لوالية تبسة

شاعر ورقلة يبهر في مستغانم
تتويج الشاعر محمود بن زازة بجائزة 

الشعر العربي الفصيح

شعرية  أمسية  للنشر  كتاب  دار  نظمت 
بعنوان »هلوسات« للشاعر اإلماراتي علي اخلوار 
ضمن أيام مهرجان شتاء كتاب املقام يف أبتاون 
اإلعالمي  األمسية  هذه  وقّدم  بدبي،  مردف 

املعروف محمود العلي.
بدأت األمسية بتقدمي الشاعر علي اخلوار، 
خالل  من  العلي  محمود  اإلعالمي  بكلمات 
مقدمة ديوان هلوسات، حيث أضاف للمقدمة 
واصفًا  الشاعر  لهذا  واالحترام  التقدير  كلمات 
بغزارة  الـقصائد  منه  تتدفق  الذي  بالينبوع  إياه 
إال أن املتلقي ال يشعر باالرتواء ليبقى متعطشًا، 
تالزم  التي  الشعرية  والصور  املفردات  لعذوبة 

كافة قصائده الشعرية.
بأجمل  يبوح  وهو  طربًا  القلُم  وابتسَم 
الشاعر  ديوان  يف  نبتْت  التي  الشعرية  الصور 
متمردًا  فكان   »2020 »هلوسات  اخلوار  علي 
حالة  أوجد  لكونه  الشعرية  الدواوين  على 
من التمرد تفرد بها من خالل مقاطع شعرية 

قصيرة جمع من خاللها ما بني الغزلي والوطني 
وساخر،  جاد  بأسلوب  والديني  واالجتماعي 
أدارج  لغوية اتسمت يف  وهو يستخدم مفردات 
املعنى من خالل تلك  وإيصال  التفاصيل  أدق 
القصائد الغير مكتملة واملكثفة، والتي جاءت 
رباعيات  غرار  على  أبيات  أربعة  أو  بيتني  يف 

من  جيدًا  حضورًا  األمسية  وشهدت  اخليام. 
واألدبي  الثقايف  بالشأن  واملهتمني  اجلمهور 
ومتذوقي الشعر وممثلي وسائل األعالم، مبحرًا 
2020 ليتخلل عملية  بهم يف ديوانه هلوسات 
التنوع يف القصائد  التوقف يف محطات  اإلبحار 

التي قدمها، خالل األمسية الشعرية.

بنزازة  محمود  الشاعر  توج 
املنقضي  األسبوع  ورقلة  والية  من 
بجائزة الشعر العربي الفصيح ضمن 
للمهرجان  الثالثة  الطبعة  فعاليات 
الوطني لشعر الشباب التي أقيمت 
مبدينة مستغامن، فيما عادت املرتبة 
الثانية ضمن نفس املنافسة للشاعر 
والية  من  ميداوي  سليم  محمد 
للشاعر  الثالثة  واملرتبة  األغواط، 
والية  من  يعيش  الدين  سيف 

قسنطينة.
شارك يف هذه التظاهرة الشبانية 
الشباب  مديرية  نظمتها  التي 
بالتنسيق  مستغامن  لوالية  والرياضة 
للنشاطات  الوالئية  الرابطة  مع 
الثقافية والعلمية »الوئام«، وأقيمت 
حتت شعار »الوحدة الوطنية يف الشعر 
اجلزائري« زهاء 70 شاعرا شابا من 
25 والية تنافسوا على مدار 4 أيام 
يف  األولى  املراتب  على  للحصول 

الفئات الثالث للمسابقة.
الشعر  فيفئة  السياق  ذات  ويف 
امللحون نال الشاعر حسني معطاوي 
األولى،  املرتبة  املسيلة  والية  من 
من  حماني  الطيب  مبحمد  متبوعا 
الثالث  الصف  يف  ثم  ورقلة  والية 

أحمد ساسفة من والية تيارت.
هذه  هامش  على  أقيمت  كما 
الوطنية  الندوة  الشعرية  املسابقة 
بحضور  الشباب  لشعر  الثالثة 
هذا  يف  مختصني  وباحثني  أساتذة 
سهرات  وثالث  األدبي  املجال 
الشعبي  املستغامني  الطابع  يف  فنية 
والبدوي واألندلسي مخيم الشباب 

بصالمندر.
ومت خالل حفل االختتام الذي 
الرحمن  ولد عبد  الثقافة  بدار  أقيم 
الشعر  جائزة  توزيع  مبستغامن  كاكي 
األمازيغي التي عادت املرتبة األولى 
أم  والية  من  دحو  حسني  للشاعر 
عبد  للشاعر  الثانية  واملرتبة  البواقي 
الشيهاني من والية غرداية  الهادي 
والشاعر عبد الوهاب صحراوي من 

ورقلة حتصل على املرتبة الثالثة.
حسب  املهرجان  هذا  ويهدف 
الوطن«  »أخبار  لـ  املنظمني  تصريح 
إلى انتقاء وصقل املواهب الشابة يف 
وتشجيع  واألدبي  الشعري  املجال 
إمكاناتهم  وتطوير  الشباب  الشعراء 
الذوق  وترقية  والبيانية  اللغوية 

الفني.
يوسف بن حيزية

صارة بوعياد

لصديقتي  الشكر  »كل  املقام«:  »سّيدة  واسيني صاحب  قال 
والكبير، وشكرا  املميز  اجلهد  هذا  كاترين شاريو على  ومترجمتي 
ملعهد العالم العربي بباريس على التكرمي الكبير، اثر صدور كتاب 
عنوان  حملت  حياتي  عن  وسيرة  الفرنسية،  باللغة  زيادة  مي 

»واسيني، الظل واجلذر«.
»ليالي إزيس كوبيا، ثالثمائة ليلة وليلة يف جحيم العصفورية« 
التي  األعرج،  واسيني  لألديب  والعشرون  السادسة  الرواية  هي 
أم  الناصرة من  املولودة يف  زيادة  سرد يف تفاصيل احلكاية عن مي 

فلسطينية أرثوذكسية، وأب ماروني لبناني.
الرواية تنتقل بنا إلى السنوات األخيرة ملي زيادة، التي خطت 
)الترجمة  كوبيا  إزيس  اسم  حتت  زهرية«  »أحالم  أشعارها  أولى 
مشفى  داخل  أشهر  السبعة  على  مركًزا  زيادة(،  ملاري  احلرفية 

األمراض العقلية والنفسية، املسمى »العصفورية« بريف بيروت.
والثانوية  رأسها،  مبسقط  االبتدائية  دراستها  زيادة  مي  زاولت 
بعينطورة اللبنانية، يف سنة 1908 سافرت االبنة الوحيدة مع والديها 
إلى القاهرة أين كان أبوه يدير مجلة »احملروسة«، ولقد عاشت مي 
مجتمعات  يف  املرأة  حقوق  إرساء  أجل  من  دؤوبة  مناضلة  زيادة 
عربية ذكورية يف البيوت والشوارع واملقاهي، ولكنها انهزامية حيال 
صون سيادة بلدانها. تابعت دراستها األدبية والفلسفية يف جامعة 
القاهرة، وازدادت ريشتها حتليًقا يف سماء األدب العربي، فأنشأت 
سنة 1912 النادي األدبي، الذي كان يجلب كل يوم ثالثاء كبار 
الُكتاب العرب من طينة طه حسني، وعباس محمود العقاد، وقاسم 
أمني، ومصطفى صادق الرافعي. نشرت مي زيادة أبحاثها النقدية 
والفكرية يف كبريات املجالت العربية والعاملية بحكم إتقانها عدة 
دو  وألفونس  بودلير  شارل  بأشعار  زيادة  مي  تأثرت  حية.  لغات 
المارتني وجورج غوردون بيرون، وبأعمال أديب املهجر جبران خليل 

جبران، إذ زلزلتها قراءة روايته »األجنحة املتكسرة«، والتي تناولت 
قصة حب لم تنته كما اشتهت األنفس.

دخلت مي يف حالة من احلزن إثر رحيل جبران الذي وفته املنية 
بنيويورك ربيع 1931، حيث كانت تتبادل معه الرسائل ملدة 19 سنة 
بدون انقطاع، فلم تقَو على مجابهة اآلالم واالكتئاب، فتدهورت 
وتلك  عصبًيا،  انهارت  احلضيض،  إلى  معنوياتها  وهوت  صحتها 
زيادة،  جوزيف  عمها،  ابن  استغلها  التي  هي  احلرجة  احلالة 
بعدما استدرجها من  العصفورية،  إلى مستشفى  باحليلة  ليدخلها 
القاهرة إلى بيروت، أو باألحرى من أزهار اللوتس لنهر النيل إلى 
قطعة جحيم دانتي ببيروت: »العصفورية«، أكبر مصحة عقلية يف 
ممتلكات  على  لالستيالء  عقلها  أقاربها  استباح  األوسط.  الشرق 

والدها بشحتول.

صدر كتابا عن مي زيادة باللغة الفرنسية

كاترين شاريو تكتب سيرة »واسيني، 
الظل والجذر«

فاجأ الروائي واألكاديمي واسيني األعرج قراءه بإصدار كتابه عن مي زيادة باللغة الفرنسية، حيث قال على صفحته الرسمية 
»الفايسبوك« »أكون بذلك قد وفيت بما وعدت به، إنصاف هذه المرأة العظيمة: مي زيادة القصة الحقيقية المرأة ال تشبه 

األخريات، كما أعلن عن إصدار الباحثة والمترجمة الفرنسية كاترين شاريو كتابا عن حياته وتجربته األدبية، ويدخل في نوع 
السيرة بعنوان »واسيني، الظل والجذر«.

خالل أمسية الشعرية
الخوار »يهلوس« في مهرجان شتاء كتاب بدبي

اجلزائرية  الوكالة  تنظم 
مع  بالتعاون  الثقايف  لإلشعاع 
يف  اجلزائرية  السينما  متحف 
السنوية،  الثقافية  نشاطاتها  إطار 
مؤنس  واملخرج  املنتج  مع  لقاء 
»آفاق  حول  للحديث  خمار 
اجلزائر«،  يف  السينمائي  اإلنتاج 
يف  املقبل  فيفري   15 السبت  يوم 

سينماتيك اجلزائر العاصمة.
للمخرجني  مخصص  اللقاء 
العالي  املعهد  وطالب  الشباب 
املسرحية  والفنون  للحرف 
واملعهد  البصري  والسمعي 
التكوين  يف  املتخصص  الوطني 
واملعاهد  البصري  السمعي  املهني 
لهم  السماح  أجل  من  األخرى، 

معارفهم يف عالم  وتعميق  بتوسيع 
البرنامج  يتخلل  حيث  السينما، 
القصير  الروائي  الفيلم  عرض 
مدته  نقاش  يليه  األخير«  »العابر 
مؤنس  املخرج  مع  دقيقة   20
»أيام«  كليب  يليها عرض  خمار، 
متبوعا  اجلزائرية  وردة  للفنانة 
مبناقشة، لينطلق بعدها اللقاء حول 

آفاق اإلنتاج يف اجلزائر.
منتج  خمار  مؤنس  يعتبر 
ومخرج من اجلزائر، أسس شركة 
عام  يف  لإلنتاج«  »سفينة  إنتاج 
2003، حيث كان منتجا مشاركا 
الروائي  الفيلم  منها  أفالم   لعدة 
الطويل »اخليانة« للمخرج  فيليب 
والفيلم    ،2004 سنة  فيوكن 

الليل«  »ينتهي  الوثائقي  الروائي 
لـ  سيريل لوثي، ويف 2006 كان 
املوسيقي  الفيلم  لإلنتاج يف  مديرا 
صافينز   تأليف  من  القوسطو 

بوصبيعة.
الفيلم  أنتج   ،2007 عام  يف 
الروائي القصير »حورية«  للمخرج 
محمد يرغي ، الذي نال  اجلائزة 
من  األولى  الطبعة  يف  الكبرى 
للفيلم  الدولي  وهران  مهرجان 
الروائي  الفيلم  أخرج  العربي، 
سنة  األخير«  »العابر  القصير 
2011 ، الذي فاز  بجائزة  اللؤلؤة 
عربي  فيلم قصير  السوداء ألفضل 

يف مهرجان أبو ظبي السينمائي.
دور  يف  الفيلم  هذا  عرض 

عام  أجنلوس  لوس  يف  السينما 
2011 من خالل  برنامج« أوسكار 
من  ترشيحه  مت  كما  هوبول«، 
»شورت  األمريكي   املوزع  قبل 
للمشاركة يف جوائز  إنترناشيونال« 

األوسكار.
صارة. ب 

بسينماتاك الجزائر العاصمة السبت المقبل
لقاء مع مؤنس خمار للحديث عن »آفاق اإلنتاج السينمائي في الجزائر«
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 أخبار الفن

»Yikes« نيكي ميناج تطرح

في مقالبه الجديدة رامز 
جالل يواجه البركان

رمضان  يقدمه  الذي  اجلدي  برنامجه  تفاصيل  كل  إحاطة  رغم 
القادم، بسرية تامة، إال أن تسريبات أكدت أن النجم رامز جالل بدأ 
يف حتضير برنامج املقالب اجلديد لعام 2020، حيث تسربت أخبار 
أنه سوف يبدأ تصوير حلقات البرنامج يف إحدى جزر الفلبني بقارة 

آسيا، ويحمل اسم البرنامج اسما مبدئيا وهو »بركان رامز«.
كل  رامز  بها  يظهر  التي  الرئيسية  كالفكرة  البرنامج  فكرة  وتعد 
عام يف شهر رمضان، وهي خداع الضيف الذي يظهر معه يف احللقة، 
لتقدمي إعالن أو منتج شهير يف مكان معني، وبعد وصول الضيف يثور 
بركان يف كل مكان، حتى يشعر الضيف بالرعب، ومن هنا تتصاعد 

أحداث كل حلقة.
جديد  كوميدي  فيلم  لتحضير  رامز  يستعد  أخرى،  ناحية  ومن 
تشاركه فيه النجمة غادة عادل، ولم يستقر صناع الفيلم على االسم 
النهائي له حتى اآلن، ومت االتفاق بشكل مبدئي مع الفنان بيومي 

فؤاد وحمدي امليرغني، للمشاركة يف الفيلم.

نيكي  العاملية  النجمة  أطلقت 
 »Yikes« اجلديدة  اغنيتها  ميناج 
املوسيقية  والتطبيقات  يوتيوب  على 
بتحقيق  األغنية  وبدأت  العاملية، 
رواج كبير بني اجلمهور على منصات 

اإلنترنت.
ميناج  نيكي  أن  ذكره  اجلدير 
شّكلت مؤخرا صدمة كبيرة ملتابعيها 
على  غامًضا  منشوًرا  كتبت  أن  بعد 
مواقع  احد  على  اخلاص  حسابها 

حذفته  ثم  االجتماعي،  التواصل 
بسرعة.

وكتبت نيكي البالغة من العمر 
 expecting a»: عاًما   36
أن  دون  انتظر«، من  أو  أتوقع  مبعنى 
تكشف أي تفصيل، وحذفتها وفق 
البريطانية،  ميل«  »ديلي  صحيفة 
وفسر البعض منشورها بأنها حامل، 
حبيبها  من  زواجها  بعد  وذلك 

كينيث بيتي.

كشفت الفنانة الكويتية جواهر، عبر »سناب شات«، عن إصابتها مبرض السرطان. 
هذا اخلبر شكل صدمة جلمهورها، الذي متنى لها الشفاء العاجل، ونشرت جواهر 

الكويتية صورتني عبر حسابها على تطبيق »سناب شات«، كانت الصورة األولى 
معبرة عن الناجني من مرض السرطان، وعلقت عليها قائلة: »إن شاء اهلل ينكتب 

اسمي معاهم املتشافني يارب«.
التقطتها خالل وجودها يف  أنها  ثانية يبدو  كما قامت جواهر بنشر صورة 

العالج،  الطبية وسرير  فيها أحد األجهزة  باملستشفى، وظهر  العالج  غرفة 
إن اهلل  بها اهلل  »يأتي  قائلة:  الصورة. وعلقت عليها  تظهر يف  لم  أنها  إال 

العيدان أكدت إصابة جواهر  لطيف خبير«. بدورها، االعالمية مي 
بالسرطان، من خالل منشور لها على«إنستقرام« دعت فيه ملواطنتها 

السرطان  مرض  تقاوم  الكويتيه  جواهر  »الفنانه  قائلة:  جواهر 
شي  مايف  يشافيها  اهلل  ياجماعه  ادعولها  خطيرة..  ومبرحلة 

بعيد عن ربنا«.

 Star ما حقيقة وفاة نجمة
Academy ريم غزالي؟

التواصل  مواقع  ضجة  حدثت 
اإلجتماعي خالل الساعات املاضية بأخبار 
 Star برنامج  جنمة  وفاة  عن  تتحدث 
Academy اجلزائرية رمي غزالي، األمر 
بني  كبيرًا  وقلقًا  واسعًا  جداًل  أثار  الذي 
عن  التعبير  إلى  عمدوا  الذين  املتابعني، 

حزنهم ونعوها.
غير  األخبار  هذه  أن  بعد،  فيما  وتبني 
صفحتها  عبر  غزالي  نشرت  إذ  صحيحة، 
املغلوطة  األخبار  هذه  من  عددًا  اخلاصة 
وقتلونا«،  املرض  يف  »حسدونا  عبارة  مع 
وتابعت: »حسبنا اهلل ونعم الوكيل فيكم، 
للشائعات من  ترّوج  املريضة،  النفوس  إنها 
أجل احلصول على عدد كبير من عالمات 

اإلعجاب، من دون مراعاة لقلق العائلة واألحباب«.
وكانت رمي كشفت من خالل صورة جتمعها بشقيقها عن معاناتها من ورم خبيث يف الدماغ، خضعت بسببه جلراحة 

عاجلة يف إحدى مستشفيات فرنسا، وحرصت على طمأنة جمهورها باستمرار.

جواهر الكويتية تقاوم مرض السرطان 

شاركت الفنانة سوزان جنم الدين متابعيها على تطبيق إنستغرام مبقطع فيديو 
عفوي، شرحت من خالل تدابير الوقاية ونصائحها للحماية من فيروس كورونا 

املميت واملنتشر يف العالم.
وظهرت املمثلة السورية على طبيعتها وهي تضع القفازات والكمامة الطبية، 
وأوصت اجلميع على ضرورة ارتدائها خاصة عند السفر والتواجد يف املطارات 

للوقاية واحلماية من الفيروس اخلطير.
ورغم أن سوزان قامت بإغالق خاصية التعليق على الفيديو إال أنها لم تسلم 
من بعض املنتقدين الذين استغلوا كالمها وسخروا منها ألنها تستغل أي قضية 
من أجل إثارة اجلدل عبر للسوشال ميديا، يف املقابل أثنى العديد ممن تداول 
املقطع على اللفتة اجلميلة واهتمامها بالقضية اخلطيرة املنتشرة وتشجيع اجلميع 

على اخذ التدابير الوقائية الالزمة. 

ملحن أغنية نانسي عجرم يوضح سبب اتهامها بالسرقة
بعد اتهامه بسرقة حلن أغنية »قلبي يا قلبي« اجلديدة 
للفنانة نانسي عجرم من مطرب عراقي، خرج امللحن نبيل 
خوري ليوضح األمر ويشرح التقارب بني األحلان من خالل 

تقرير يف برنامج theinsider بالعربي.
املتقاربة  األربعة  الكوردات  االورغ  الشاب على  وعزف 
وشرح كيف التداخل بينها يساهم يف احلصول على احلان 
األمر  ووثق  اللحن،  وليس يف  األغنية  روحية  متشابهة يف 
بأن  األمر  وأنهى  النجوم،  من  لعدد  عدة  احلان  من خالل 

أغنية نانسي »هي األجمل طبعا«.
اللبنانية  الفنانة  اتهم  داود  روني  العراقي  الفنان  وكان 
بسرقة األغنية منه، لناحية الكلمات واللحن، ونشر مقطعا 
بني  التشابه  فيه  شرح  فيسبوك  يف  حسابه  على  مصورا 

األغنيتني التي حتمالن االسم نفسه.

سوزان نجم الدين تتعرض للسخرية 



شركة ذ.م.م
رأسمالها

100.000 دج

المدير العام المسير
تويقر عبد العزيز

المدير التنفيذي مسؤول النشر
رياض هويلي

اإلدارة والتحرير:
023 57 30 15

redaction@akhbarelwatane.net
اإلشهار:

023 57 30 15

اإلتصال بالوكالة الوطنية للنشر واإلشهار: 
01 شارع باستور - الجزائر

الهاتف: 28 71 73 021 -  64 16 71 021
الفاكس: 19 99 73 021 -  59 95 73 021

الطبع:

SIA الوسط
SIA الجنوب

الوثائق والصور التي تصل 
الجريدة لن ترد إلى أصحابها 
حتى في حالة عدم نشرها
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أقالم

• فهم اإلشكالية .. حتى ال نسقط 
يف ندرة الفهم 

يف اآلونة األخيرة، تصاعدت موجة إثارة موضوع 
حتى  والعلمية،  العامة  النقاشات  يف  النادرة  األتربة 
املنجمية  لثرواتنا  ناجع  كبديل  يطرحها  البعض  أن 
التقليدية، ولعل مرد  األخرى، خاصة احملروقات غير 
النادرة« يف  »األتربة  بأن هذه  البعض  اعتقاد  هو  ذلك 
هامة،  عوائد  البلد  على  سيدر  لها  استغاللنا  حالة 
البيئي  البعد  مع  التعاطي  إشكالية  سيجنبنا  كما 
بأن  يجهل  من  هناك  ذلك  كّل  يف  لكن  وتعقيداته. 
عامليا  غارقة  هي  وأكاسيدها  النادرة  األتربة  صناعة 
التلوث، وهذا ما دفع بدول  حتى األذقان يف معضلة 
غلق  إلى  األمريكية  املتحدة  والواليات  كأستراليا 
البيئية،  اإللتزامات  بسبب  مناجمها  من  العديد 
مصير  يف  بالتحكم  للصني  سمح  الذي  الوضع  هذا 
والقيمة،  املستوى  الرفيعة  االستراتيجية  صناعاتها 
وهذا ما دفع بالرئيس األميركي احلالي إلى اإلنسحاب 
من اتفاقية املناخ العاملية ودخوله يف حرب جتارية شاملة 
مع الصني، وتبنيه نهجا غير متحفظ سمح بشركات 
التعدين العودة للعمل بقوة يف مناجم األتربة النادرة، 
ُيذكر  كما  احلرجة.  والعناصر  اإلستراتيجية  واملعادن 
العديد  تشغيل  الفلبني  علقت   ،2016 عام  يف  أنه 
الذي  القرار  وهو  بيئية،  ألسباب  النيكل  مناجم  من 
نغفل  ان  دون  عامليا.  املعدن  أسعار  ارتفاع  يف  تسبب 
يف   10 ُتنتج  ماليزيا  أن  حيث  املاليزي،  الوضع  على 
املائة من أكاسيد األتربة النادرة، و هي اآلن يف حالة 
التأرجح منذ العام املاضي 2019، حيث توقفت أهم 
مناجمها، وهي اليوم مترددة بني اإلستمرار يف التوقف 
العودة بقوة ملواصلة تعدين هذه األكاسيد متجاوزة  أو 

غضب سكان املناطق املتضررة فعال من النشاط.. !!

 • األتربة النادرة،
 هل هي فعال نادرة ؟

 Rare( األتربة النادرة أو العناصر األرضية النادرة
earth elements or Rare earth me-

بل  اإلطالق،  على  نادرة  ليست  هي   )=tals REE
يف  بكثرة  منتشر  هو  ما  مجموعتها  عناصر  من  يوجد 
تاريخيا  اكتسبتها  تسمية  هي  إمنا  األرضية،  القشرة 
تضم  كمجموعة  وهي  عليها،  والتعرف  اكتشافها  مع 
الدولي  االحتاد  تعريف  حسب  كيميائيًا  عنصرًا   17
هي:  العناصر  وهذه  والتطبيقية،  البحتة  للكيمياء 
السيريوم،  الالنثانيوم،  اإليتريوم،  السكانديوم، 
السماريوم،  البروميثيوم،  النيودمييوم،  البريزيودمييوم، 
الدسبروزيوم،  التيربيوم،  اجلادولينيوم،  اليوروبيوم، 

الهومليوم، اإلربيوم، الثوليوم، اإليتربيوم، اللوتيتيوم.

• ثورة الطاقة املستدامة وتأثيراتها 
على خامات األتربة النادرة الناضبة

اخلضراء،  الطاقة  قطاع  يف  الكبير  النمو  إن 
تباعا،  يتم تسجيلها كل سنة  التي  املذهلة  والقفزات 
واالعتماد  النادرة  األتربة  بعناصر  االهتمام  من  يزيد 
فيزيائية  خواص  من  به  تتميز  ما  نظير  عليها، 
وكيميائية عديدة وفريدة، جتعل الطلب عليها ُمتزايدا 
املتطورة،  الفائقة، وأجهزتها  يف صناعة اإللكترونيات 
فخواص بعضها من قدرة موصلية كهربائية فائقة عند 

درجات احلرارة العالية، أو محّفزات سريعة وقوية وتامة 
يف عديد سالسل التفاعالت الكيميائية، أو مقاوميتها 
فعالة  ضوئية  والقطات  كُمثبتات  أو  للتآكل،  العالية 
يتم  محفزة  كعوامل  أو  ممتازة،  كمؤكسدات  أو  جدا، 
خالل  الكيميائية  العمليات  بعض  إلجناز  استغاللها 
زمن قصير نسبيًا وعلى أكمل وجه، هذه اخلصائص 
ثورتي  يف  عنها  غنى  ال  عناصر  منها  جعلت  الهامة 
يف  تدخل  فهي  الرقمي،  واالنتقال  الطاقوي  االنتقال 
واحلواسيب  املتجددة،  الطاقات  معدات  صناعات 
احملمولة، والشاشات املسطحة، والكاميرات الرقمية، 
السيارات  وصناعة  الذكية،  النقالة  والهواتف 
واملغانط  املنمنمة  والبطاريات  والهجينة  الكهربائية 
صناعة  يف  تستخدم  والتي  العالي  األداء  ذات  القوية 
الرياح،  طاقة  حظائر  من  الكهرباء  توليد  توربينات 
كوابل  ويف  الكهربائية  الطاقة  توفير  مصابيح  وصناعة 
املغناطيسي  الرنني  تصوير  وأجهزة  الضوئية  األلياف 
واألقمار الصناعية، ونظارات الرؤية الليلية والصواريخ 
دقيقة التوجيه وأنظمة الرادارات واالتصاالت املتطورة 

ومعدات الطيران واملالحة اجلوية.

• جغرافية األتربة النادرة والهيمنة 
الصينية .. التحدي األول

لتحقيق  الالزمة  اإلستراتيجية  املعادن  جغرافيا 
التدفقات  عن  أقطابها  تختلف  الطاقوي  االنتقال 
عن  بعيدا  وتنزاح  والغاز،  بالنفط  اخلاصة  التقليدية 
الهيدروكاربونات،  قطاع  يف  اليوم  الرئيسني  الالعبني 
أين سيلعب الشرق األوسط دوًرا هامشًيا يف املستقبل، 
وتصعد  )جزئًيا(،  وإفريقيا  الالتينية  أمريكا  بينما 
التجارة  أصبحت  حيث  مهيمن،  كالعب  الصني 
على  تعتمد  النادرة  األتربة  يخص  فيما  كلها  العاملية 
السابق  الزعيم الصيني  إلى أن  التقارير  الصني. تشير 
 1992 عام  يف  ألقاه  خطاب  يف  قال  بينغ  تشياو  دنغ 
األتربة  الصني  ولدى  نفطه،  األوسط  الشرق  »لدى 
الصيني  الرئيس  بسنوات، طلب  بعد ذلك  النادرة”، 
تطوير  :«حتسني  قائال  بالده،  من  املزيد  زميني  جيانغ 
وتطبيقات األتربة النادرة، وتغيير ميزة املوارد إلى تفوق 

اقتصادي.« 

 • مسلمو ميامنار ..
 ضحية »األتربة النادرة«

الصني  فإن   ،2018 سنة  إحصائيات  حسب 
النادرة وأكاسيدها،  تهمني عامليا على صناعة األتربة 
حيث يجري تعدين 68 يف املائة من هذه األتربة النادرة 
يف الصني، كما يتم إنتاج 89 يف املائة من أكاسيدها 
يف  ُتنتج  املائة  يف   10 و  كذلك،  لوحدها  الصني  يف 
ماليزيا، و واحد يف املائة )٪1( يف بقية العالم. وعند 
العودة إلى تعدين هذه األتربة جند 11 يف املائة منها يقع 
الثانية بعد الصني، وتأتي  املرتبة  يف ميامنار، وهي يف 
بعدها استراليا )10 ٪( ثم الواليات املتحدة )9 ٪( والـ 
٪2 املتبقية يف باقي مناطق العالم. وهنا ندرك املسعى 
صناعة  على  هيمنتها  لتوطيد  اإلستراتيجي  الصيني 
مواصلتها  خالل  فمن  وأكاسيدها،  النادرة  األتربة 
استغالل مناجم ميامنار تكون قد ضمنت سيطرتها على 
79 يف املائة من تعدين األتربة النادرة يف العالم بأسره، 
ومن هنا تولدت معاناة السكان يف املناطق التي يجري 
الثروات، ومن سوء حظ مسلمي  فيها استغالل هذه 

األتربة  بكنوز  حتتهم  من  تزخر  أراضيهم  أن  ميامنار 
استراتيجية  أنابيب  مّد  كذلك  يجري  وفوقها  النادرة 
للغاز والنفط، ولذلك يجري ترحيلهم قسرا، واضطهاد 
يف  للعمل  واإلنخراط  أراضيه  مغادرة  يرفض  من  كّل 
تلك الصناعات يف ظروف قاتلة ومدمرة للحياة. وهذا 
ترحيل  من  األصليني  السكان  حلياة  املأساوي  الوضع 
كذلك  جنده  للحياة،  قاتل  وتلويث  وتشريد  واضطهاد 
يف دول أخرى على غرار بوليفيا أين تعمل الشركات 
العابرة للقارات يف استغالل عنصر الليثيوم الذي تقوم 
عليه صناعة السيارات الكهربائية، أو يف الكونغو أين 
يتم إنتاج 56 يف املائة من عنصر الكوبالت الذي يعد 
هذه  بطاريات  صناعة  يف  األساسي  الثاني  العنصر 

السيارات الكهربائية. 
ومن بني أوجه تفسيرات تصاعد أحداث العنف 
واإلضطهاد الدامي للسكان املسلمني يف ميامنار وخاصة 
لتوطيد  الصني  سعي  هو  املسلمة،  الروهينجا  أقلية 
تتوقف  ال  حتى  ميامنار،  يف  احمللية  احلكومة  سيطرة 
النادرة، كما حدث يف  اإلمدادات نحوها من األتربة 
مقاطعة يوهان الصينية، املتاخمة مليامنار، حيث توقفت 
يف نوفمبر 2018 واردات جميع املوارد من اخلامات، مبا 
يف ذلك خامات األتربة النادرة، كنتيجة لثورة السكان 
األصليني ضد ما ُيعتقد بوجود حملة لتهريب خامات 
مناجم  من  الصني  إلى  النادرة  األتربة  هذه  معادن 
حيث  ميامنار،  يف  األماكن  من  وغيرها  كاشني  والية 
تعمل أعداد كبيرة من الصينيني. لذلك جند بأنه وفقا 
للمنظور الصيني فإن هذه احلملة الرهيبة والشاملة ضد 
اقتصادية معتبرة  أثمرت عوائد  قد  السكان األصليني 
لصالح بكني، فمع تراجع املخاوف من توقف إمدادات 
واستئناف  الصيني  نحو   وأكاسيدها  املعادن  خامات 
الصني جلبها من ميامنار يف سبتمبر املاضي، انخفضت 
مباشرة أسعار معادن األتربة النادرة من أعلى مستوياتها 
يف جوان 2019، فعلى سبيل املثال انخفضت أسعار 
يف   20 الـ  تتجاوز  بنسبة  والديسبروسيوم  النيودمييوم 
أعلى مستوياتها  نوفمبر من  مباشرة يف منتصف  املائة 
معدن  تداول  مّت  حيث  املاضي،  جوان  يف  األخيرة 
النيودمييوم، وهو عنصر يدخل يف تكوين املغانط املجهزة 
الكهربائية، بحوالي  السيارات  دائم محركات  بشكل 
تداول  جرى  بينما  الواحد،  للكيلوغرام  دوالًرا   54
لتحسني  إضافته  تتم  الذي  الديسبروسيوم،  معدن 
مقاومة حرارة املغناطيس الدائم، بحوالي 230 دوالًرا 
للكيلوغرام الواحد. وحتى اآلن، تشكل الصني قطبا 
والهجينة،  الكهربائية  السيارات  لصناعة  ناشئا  عامليا 
فهي متثل حوالي نصف اإلنتاج يف السوق العاملية لهذه 
الصناعات الناشئة، وهذا يعني أن الطلب على معادن 
األتربة النادرة املستخدمة لصنع مغانط محركات هذه 
أعلنت  لذا  مستقبال،  بإضطراد  سيزداد  السيارات 
منذ  الصينية  املعلومات  وتكنولوجيا  الصناعة  وزارة 
خامات  من  إنتاجها  ستزيد  البالد  بأن  فقط  أشهر   3
ألف   130 يتجاوز  قياسي  مستوى  إلى  النادرة  األتربة 
لذلك  الطلب،  هذا  لتلبية  محاولة  يف  العام  هذا  طن 
اإلمدادات  هذه  ضمان  على  حريصة  الصني  أن  جند 
األتربة  خامات  ألن  الناس،  حياة  حساب  على  ولو 
النادرة يف مناجم ميامنار حتتوي على تركيزات عالية من 
الديسبروسيوم الذي يتم استخراجه يف مناطق محدودة 
مصدًرا  متثل  ميامنار  أصبحت  لذلك  الصني،  يف  فقط 
جذاًبا جللبه و بأسعار منخفضة نسبًيا بسبب العمالة 

الرخيصة ونقص احلماية البيئية.

• حتدي إنتاج األتربة النادرة .. 
حتدي التلوث، التحدي الثاني

طن  املثال،  سبيل  على  لنأخذ  الصورة  لتبسيط 
صقله،  جرى  قد  النادر  األتربة  أكاسيد  من  واحد 
الطن  هذا  إن صقل   .. ؟  بيئيا  كلف  قد  يكون  فكم 
من  مكعب  متر  ألف   60 عنه  سينتج  الواحد، 
النفايات التي حتتوي على حمض الكبريتيك وحمض 
الهيدروفلوريك، و200 متر مكعب من املياه احلمضية 
املسح  لهيئة  وفقا  املشعة.  النفايات  من  طن   1,4 و 
اجليولوجي األمريكية، ُقدر اإلنتاج العاملي من أكاسيد 
األتربة النادرة بـ 120 مليون طن يف عام 2017، مبعنى 
أن ذلك قد خلف أزيد من 30 ألف مليار متر مكعب 
من النفايات السامة واملياه احلامضية والعناصر املشعة 
أحق  من  التساؤل  لي  يحق  وهنا   .. اليورانيوم  مثل 
باإلدانة يف التلويث، الغاز الصخري أم األتربة النادرة 
؟؟!! .. أم فقط يتم إدانة ما لدينا من ثروات بحكم 
الصخري،  الغاز  ثالث احتياطي عاملي من  أننا منتلك 
ميثل 10 يف املائة من قدرات اإلستغالل املؤكدة عامليا، 
وبذلك ُيتخوف من حتولنا إلى قطب مهيمن بخصوص 

هذا املورد ؟؟

• هل يتوجب علينا لبناء »املدينة النظيفة« 
أن نفعل القذارة يف احلواشي ؟ !

»هل من احملتوم علينا، لصناعة ما هو أنظف أن نقوم 
بالتلويث أكثر ؟!« حسب توصيف الكاتب والصحفي 
املعادن  »حرب  كتاب  مؤلف  بيترون«  »غيوم  الفرنسي 
والرقمي«  الطاقوي  لإلنتقال  املخفي  الوجه  النادرة: 
ترتبط  الفكرة  جذور  لكن   ،2018 عام  أصدره  الذي 
والفقيرة،  املتخلفة  الدول  إلى  التلوث  ترحيل  مبسعى 
مع إعاقة التنمية على مستواها حتى ال تتحول بفضل 
موضوع  جند  وهنا   .. ناشئة  اقتصاديات  إلى  مواردها 
تناقضات  عن  يعبر  بارز  كمثال  يبرز  النادرة«  »األتربة 
توجهات اإلستدامة الغربية ككل وألزمة الوعي البيئي 

املجزأ واملنقوص. 

 • ماذا لدينا نحن
 من األتربة النادرة ؟

لسؤالنا  كافيًا  جوابا  جند  أن  اآلن  النادر  من  إنه 
بكثرة، لكن مصدرها  متداولة  نعم هناك نسبة  هذا، 
بعضها  يصل  عديدة،  مختلفة  أرقام  وهناك  مبهم، 
مؤكد  هو  ما  لكن  املبرر،  غير  والتضخيم  املبالغة  حّد 
حلّد الساعة هو عدم وجود تقديرات موثوقة ملا يختزنه 
النادرة، رغم  باطن األرض اجلزائرية من هذه األتربة 
أية  تدهشنا يف  أن  وميكنها  معطاء،  أرض  بأنها  يقيننا 
حلظة مبا تختزنه من مكنونات ثمينة، لذلك يتوجب 
اإلستكشاف  مخططات  تعميق  إلى  التوجه  علينا 
للمجال املنجمي الوطني، وحتيني معطياته، مع ضرورة 
جتميع النشاط الوطني يف هذا املجال، وإعادة تنظيمه، 
عديد  قبل  من  املبذول  اجلهد  تعضيد  من  لإلستفادة 
أرضيات  وحتضير  التكاليف،  تقليل  بغية  القطاعات، 
فيها  تتقاطع  التي  الصناعية  السالسل  يف  اإلستثمار 
العلمي  والبحث  والبيئة  واملياه  املعادن  مع  الطاقة 
والتطوير التكنولوجي واإلبداع، والتمويل املبتكر، مع 
بروز نسيج من املؤسسات الناشئة التي حُتيل كل هذه 
الثروات واجلهد إلى قيمة مضافة يف الدورة االقتصادية 

ملؤسساتنا وأسواقنا ولصالح املجموعة الوطنية ككل.

بقلم : مهماه بوزيان - باحث جزائري مختص في االنتقال الطاقوي واالستشراف االقتصادي
mah2bouziane@gmail.com

األتربــة النادرة كمثال حي عن الوعي البيئي المجزأ 
والمنقــوص .. و تناقضـات توجهــات االستدامـة

األتربة النادرة .. والحلول الوفيرة



الغاز إثَر استنشاقهم  الغاز أشخاص  إثَر استنشاقهم  1010 أشخاص  م  امرأٌة وَتسمَّ َهلكت  م فيما  امرأٌة وَتسمَّ َهلكت  فيما 

  مصـرُع مصـرُع 33 أشخـاص فــي حــوادث أشخـاص فــي حــوادث
  َسيـــر خـــالل َسيـــر خـــالل 2424 ساعــــة ساعــــة

 سجلت وحدات احلماية املدنية 3059 تدخال خالل 24 ساعة األخيرة، نّفذتها يف عدة مناطق من الوطن ؛ إذ 
 تكّفل أعوان احلماية املدنية خالل الفترة نفسها بإسعاف 10 مصابني وإجالء 3 قتلى إثر وقوع 05 حوادث سير. يذكر

.أن التكفل بالضحايا جرى يف مكان احلوادث عينها، قبل نقلهم إلى املراكز االستشفائية
 كما تدخلت وحدات احلماية املدنية من أجل تقدمي اإلسعافات األولية لـ 12 شخصا تسمموا بغاز أحادي 

 أكسيد الكربون وغاز املدينة املنبعث من وسائل التدفئة، منهم شخصني بوالية اجللفة، 5 أشخاص بوالية غليزان و5
 أشخاص بوالية تبسة. يذكر أن أعوان احلماية املدنية تكفلوا بالضحايا مبكان احلوادث قبل نقلهم إلى املستشفيات

.احمللية يف حالة مستقرة
 هذا، وتدخلت وحدات احلماية املدنية من أجل نقل 03 أشخاص من عائلة واحدة إلى املستشفى احمللي، ويتعلق

 األمر بأم تسممت بالغاز وطفليها اللذين اختنقا. تبلغ األم من العمر 29 سنة، والطفلة 04 سنوات والرضيع 09
 أشهر. يذكر أن الطفلني هلكا إثر استنشاقهما غاز املدنية املتسرب داخل منزلهم العائلي الكائن باملكان املسمى متيجة

 .يف دائرة برج بونعامة
 رحمة عمار

24

06:15 :الفجر

07:43 :الشروق
13:02:الظهر
15:59 :العصر
18:25 :املغرب

19:44:العشاء

  السنة 01 - العدد 108 
االثنني 16 جمادى  الثانية1441  هـ  - 10 فيفري2020م

امَلالية 2020  بعَد إسقاطه يف قانون 

رائب على دخل ُعّمال الَجنوب ُد قراَر تخفيِض الضَّ  الُحكومُة تمدِّ
املالية مسؤولي املؤسسات الكبرى   راسل املدير العام للضرائب بوزارة 

 واملدراء الوالئيني للضرائب التخاذ اإلجراءات الالزمة حول توضيح وضعية
من إعفاَءهم  يحنيِّ  لم   2020 املالية  قانون  كون  الكبير،  باجلنوب   العمال 

.الضريبة على الدخل، وهو ما جعل رواتبهم مهددة بالتقلص
تدارك سيتم  أنه  املالية  بوزارة  للضرائب  العام  املدير  مراسلة   وأكدت 

 األمر، من خالل جتديد القرار يف قانون املالية التكميلي، الذي سبق وأن
 أشارت إليه اجلهات الرسمية، مضيفا أن التسوية ستتم بأثر رجعي ابتداء

.من الفاحت جانفي 2020
 هذا، وأثار عدم جتديد قرار إعفاء العمال باجلنوب من تقليص الضريبة

 على الّدخل، خالل قانون املالية 2020، لغطا وتخوفا كبيرا؛ فسبق لعدة
 نقابات أن رفعت بيانات مشتركة للجهات الوصّية، مطالبة إياها بالنظر يف
 امللف وتوضيح ما إن كان اإلجراء قد سقط سهوا أو أنه مت التراجع عن إعفاء
 عمال اجلنوب الكبير من االمتياز السابق، كما راسل نواب برملانيون الوزير
 األول عبد العزيز جراد بخصوص تخفيض الضريبة على الدخل اإلجمالي،
 مطالبني إياه بتجديد متديد قرار تخفيض 50 باملائة من الضريبة على الدخل
 اإلجمالي أو الضريبة على أرباح الشركات لفائدة العاملني بواليات اجلنوب

.الكبير أدرار، تيندوف إليزي ومتنراست
 رحمة عمار

بلسان عبد العزيز تويقر 

!قبَل عام

 وزارة الّدفاع توّضح اإلجراءات

 استدعاُء الَمولوديــَن فـي 
2001 للِخدمـة الَوطنّية
 أفادت وزارة الدفاع الوطني بأن الشباب املولودين بني 1 جانفي و31 ديسمبر 

 2001 ملزمون بأداء واجب االنتقاء الطبي.وجاء يف بيان صدر أمس األحد عن
 وزارة الدفاع الوطني: »ليكن يف علم املواطنني الشباب املولدين بني 01 جانفي

 و31 ديسمبر 2001 أنهم ملزمون بأداء واجب االنتقاء الطبي طبقا ألحكام
 القانون رقم )06-14( املؤرخ يف 09 أوت 2014، املتعلق باخلدمة الوطنية«.
 وأضاف البيان أن الشباب املعنيني الذين تلقوا االستدعاء مطالبون بالتقدم يف
التاريخ املبني يف االستدعاء إلى مركز أو مكتب اخلدمة الوطنية املنتمني إليه.

 كما أكدت الوزارة أن املعنيني يجب أن ُيحِضروا االستدعاء وبطاقة الهوية وبطاقة
 اإلقامة وشهادة مدرسية وصورتني شمسيتني، واحتياطا الوثائق التي تثبت

 حالتهم الصحية. أما املواطنون الذين لم يصلهم االستدعاء فعليهم إما التقرب
 من مقر البلدية مبكان ميالدهم أو التقرب من مركز أو مكتب اخلدمة الوطنية
 املنتمني إليه.ويف السياق نفسه، أوضح البيان أنه بإمكان الشباب املستدعني
 إيداع لدى مركز أو مكتب اخلدمة الوطنية يف يوم إجراء االنتقاء الطبي طلبات
 التأجيل أو اإلعفاء لسبب كفل العائلة. يف حني أن كل مواطن ال يستجيب
 لالستدعاء من أجل إجراء االنتقاء الطبي يعلن مؤهٌل تلقائيا، ويفقد احلق يف

.طلب اإلعفاء، وسيستدعى ألداء التزاماته مع الدفعات التابعة لصفه
ق.و

 قبَل سنٍة وَنيف من 
الّيوم، اجتمَع يف القاعِة 
الَبيضاوّيِة ُقرابَة َعشرِة 
آالِف َشخٍص، كان َبينهم 

األفالني و«امُلتأْفِلن«، 
وكاَن االجِتماُع شرارًة 

أيَقظت وعَي اجَلزائرّيني 
ل  وَدفعتُهم إلى ُمقاومِة الذُّ
د بعد  وامَلهانة؛ وعٌي جتسَّ
أياٍم َمعدوداٍت يف األمواِج 

الَبشرّية التي َخرجت إلى 
واِرع رافضًة اخُلضوَع  الشَّ
لُبهتاِن »البوتفليقية«!
 يف الّتاسِع من ِفيفري 

امُلنَقضي، جتّمَع يف الَقاعِة 
البيضاوّيِة بعَد َرفِس 
وَدهِس وَمهانِة ِعلّية 

الَقوم،  َحضر بوشارب 
صاحَب الَكادنة امُلنقِلب 
عبَية  على الّشرعيِة الشَّ

وَحضر معُه بوحجة 
امُلنقِلب َعليه مذلواًل 

َمدحوًرا،  جاَء زّياري ولوح 
ياضي وبّطاش  ومدور الرِّ

شيخ الَبلدّية وساّلل كبيُر 
الَكهنة، وحضَر الّشاميُّ 

والَبغدادي و«الكاشيري«، 
وابَتهَجت أخاديُد ابن 
عّباس،  كَما كان ُسرور 
واحُلبور َباديان على 

وجِه نادية املطرودة.  
وجاَء الّناُس من أقاِصي 
األرِض لَيشهُدوا يوًما 
ِمن أياِم الَهواِن والّذِل، 
فتقّدَم القوُم يسبُقهم 

»الكادر«، وأعلَن اجلميُع 
الَبيعَة عبَر ِشعارات ِمثَل 
»بوتفليقة ديالنا«. كان 
الّيوُم َمشهوًدا، ويف ُعرِف 

خس   اريِخ حنَي يبلُغ  الرُّ التَّ
ُل وعيٌّ ُمضاد  مداه يتشكَّ
ألن الّنفوَس ُجبلت على 

الّثورِة وال ُيكن أن َتستمر 
يف ُقبول امَلهانة ؛ فكانت 

الَقاعة الَبيضاوّية بدايَة 
حلول الّسواِد على عهِد 
الَفساد وبداية الّرفِض 

الذي انتَهى بطرِد امَلخلوع 
والّزِج بأغلِب عصاَبة 

القاعة البيضاوية وَعبَدة 
جن؛ فبهَث  الكادر يف السِّ

الذي َكفر.
 لقد َتادى َعبدُة »الكادر« 

يف االستخفاِف بعُقول 
اجَلزائريني وُقدرِة الّشعب 
الّساكت على َقلِب امَلوازين، 

فانَتهى االستخفاُف إلى 
ُبركان غضٍب انفجَر يف 

َشوارع العاِصَمة وكثيٍر ِمن 
امُلدن التي ما تزاُل - إلى 

ُر عن  الّرفض  الّيوم - تعبِّ
والّرغبة يف إصالٍح ال 
ُيعيد البلَد إلى عهد 

الُبهتان،  وال يصنُع للقادم 
»كادر« آخر.  فهل يتعض 

اخللف؟ !

مبنطقة تيمياوين احلدودّية مع مالي

 استشهاُد جنديٍّ في عملّية استهدَفت مفرزًة للجيش
 أبرز بياٌن صدر أمس األحد عن وزارة الدفاع الوطني أنه جرى استهداف مفرزة للجيش الوطني الشعبي، يف حدود العاشرة 

 وخمسني دقيقة صباح يوم أمس ، مبنطقة تيمياوين احلدودية ببرج باجي مختار)الناحية العسكرية السادسة(. وذكر البيان أن
 انتحاريا كان على منت مركبة رباعية الدفع مفّخخة نّفذ الهجوم. وفور كشف السيارة املفخخة ، متّكن العسكري املكلف مبراقبة
 املدخل من إحباط محاولة اقتحام املركبة املشبوهة املركز، غير أن االنتحاري قام بتفجير مركبته متسببا يف استشهاد اجلندي

 املكلف باحلراسة. من جهة أخرى، تقّدم اللواء السعيد شنقريحة رئيس أركان اجليش الوطني الشعبي بالنيابة بخالص التعازي
 واملواساة ألسرة الشهيد وذويه ، منوها باليقظة التي حتلى بها أفراد املفرزة ومتكنهم من إحباط وإفشال هذه احملاولة اليائسة، التي
 تبحث عن الصدى اإلعالمي، مؤكدا عزم قوات اجليش الوطني الشعبي على مكافحة اإلرهاب وتعقب املجرمني عبر كامل

.التراب الوطني حفاظا على أمن واستقرار البالد
ق.و

القصوى

º21
الصغرى

 º08

 والي العاصمة

ابط بين قاريدي وسيدي مبارك هذه الّسنة  َتسليم الَطريِق الرَّ
.أكد والي العاصمة يوسف شرفة، أمس األحد، على ضرورة تسليم مشروع الطريق الرابط بني قاريدي وسيدي مبارك، محددا موعد االنتهاء منه يف الربع األخير من السنة 

 وأوضح الوالي، أمس األحد خالل زيارته التفقدية، أن الطريق من شأنه فك االختناق املروري الذي يعرقل بلدية بئر خادم، محددا رقم 40 ألف سيارة ستمر منه يوميا.
.كما حدد موعد 15 أفريل كآخر أجل لتسليم الشطر الثاني من طريق وادي أوشايح

 أما بخصوص تضرر الفالحني من الطرق املستحدثة، فأفاد شرفة خالل زيارته ملنطقة مقطع خيرة بأنه سيبعث املرسوم املتعلق بتعويض املتضررين نتيجة توسيع الطرقات،
رحمة عمار.حيث إن التعويضات ستشمل األراضي واملاشية واآلبار، باإلضافة إلى املزروعات


