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عيــــن الكلمــــة
أليكسي ُزوربا. .الكتابُة بالّروح

 كان يجب أن يولد يف اليونان، يف أثينا 
أو يف أية مدينة أخرى هناك، وليس يف 

مكان آخر. ال يجب أن ينشأ يف بلدان 
الطاعون التي ولدنا فيها رغما عّنا، 

وكان عليه أن يعيش بعيدا عن عصابات  
اجلماليات الصغيرة، عن القبح املتعالي. 
كان نيكوس كازنتزاكيس )1883 ــ 1957( 

محظوظا إذ نشأ يف موطن املالحم 
واألساطير والفلسفة واألشعار واآللهة 

وجبل األوملب العظيم. ولو لم جتتمع 
هذه العناصر ملا كتب اإلخوة األعداء 

واملسيح يصلب من جديد ورواية زوربا 
اإلغريقي، بتلك املعرفة، وبتلك املهارة 

االستثنائية يف تاريخ األدب.
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في َقضيتي تركيب السيارات والّتمويل الَخفّي لحملة بوتفليقة

تأجيـــُل محاكَمــــة رمــــوز 
»العصابـة« إلـى 26 فيفــري

أمس  يوم  العاصمة،  اجلزائر  قضاء  مبجلس  األولى  اجلزائية  الغرفة  رئيس  قّرر    
األربعاء، تأجيَل جلسة محاكمة االستئناف يف قضيتي تركيب السيارات والتمويل 
اخلفي لألحزاب وللحملة االنتخابية ألفريل 2019، إلى تاريخ 26 فيفري اجلاري.

04
الموروث الثقافي الجزائري

الَبرنـوس لبـاُس َوقــار حاكتـه 
الجــدات وتوارثــه األحفــاد

البرنوس لباس تقليدي اشتهر قدميا يف أوساط الرجال، وهو عبارة عن معطف طويل 
أو عباءة من الصوف أو وبر اجلمال يضم غطاء للرأس، يكون مفتوحا من األمام حتى 

منطقة الصدر، حيث تتم خياطته قليال ليبدو مرتديه وكأنه ميلك جناحان.

مدير مرّكب 5 جويلية لـ »أخبار الوطن«:

10
بومرداس

 تالميـُذ يحتّجـون 
رفقـة أوليائهـم 
وأساتذتهــــم

09
 عين صالح

تّجـار َمواد البنـاء 
خـــارج َمجـــال 

الّرقابــــــة!
09
الوادي

ُسكـان تقديديـــن 
يقطعـون الطريـق 
بسبــب التنميــة

المجـاَل لالنتقاد.. الملعُب المجـاَل لالنتقاد.. الملعُب 
سيكتِســي حلـة عالمّيـة!سيكتِســي حلـة عالمّيـة!

ُتضاف إلى آالِف الجرائم الّتي ارتكَبتها ِفرنسا االستعمارية 

رّقان..رّقان.. جرٌح مفتوح على رمال َمسمومة جرٌح مفتوح على رمال َمسمومة

د.السعيد بوطاجين 	

الدكتور بن عومـــر: على الّسلطات الجزائرّية الّتوجُه للقضاء الّدولي
2020 حالَة سرطاٍن في  حالَة سرطاٍن في 20192019 سببها اإلشعاعات الّنووية  سببها اإلشعاعات الّنووية 

قانــون "موريـن" لــم يعوض أحـدا 

05-04



02
أخبار السياسة

في قضيتي تركيب السيارات والتمويل الخفي لحملة بوتفليقة

تأجيُل محاكَمة رموز »العصابة« إلى 26 فيفري
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صفية نسناس
السامني،  املسؤولني  من  موقوفا   17 التحق  النهار،  منتصف  حدود  يف 
جلبهم  مت  الذين  بالعاصمة،  بالرويسو  اجلزائر  قضاء  مبجلس  سابقا، 
وعبد  أويحيى  أحمد  الوزراء  يتقدمهم  والقليعة،   احلراش  سجن  من 
املالك سالل والوزراء يوسف يوسفي وعبد الغني زعالن ومجوب بدة، 
باإلضافة إلى رجال أعمال على غرار محمد بايري عبود عاشور وعرباوي 
عن  القاعة  وغيرهم، حيث غصت  علي  وحداد  أحمد  ومعزوز  حسان 
كاملها ببعض املواطنني ورجال اإلعالم واحملامني، وكذا شهدت اجللسة 

حضور عائالت املوقوفني.
وقد كان أحمد أويحيى أول املتهمني الذي وقف أمام قاضي االستئناف، 
لتطلب بعدها هيئة الدفاع تأجيل اجللسة بعد تأسس محامني جدد يف 
القضية لصالح أحمد أويحيى، وذلك بعد انسحاب محاميه يف جلسة 
سيدي امحمد، باإلضافة إلى محامني آخرين متأسسني لصالح محمد 
دفاع  طلب  يف  للنظر  اجللسة  رفع  القاضي  ليقرر  معزوز،  وأحمد  بايري 
الستئناف  احملكمة  هيئة  دخول  تالها  ثم  اجللسة،  بتأجيل  أويحيى 
بعدها  وتقرر  بأسمائهم  املتهمني  على  القاضي  نادى  حيث  اجللسة، 
تأجيل جلسة االستئناف إلى غاية 26 فيفري القادم،  وإعادة املتهمني 

إلى سجن احلراش والقليعة.
وتأتي هذه احملاكمة الثانية يف القضيتني، إثر رفع نيابة اجلمهورية وكذا 
سيدي  محكمة  عن  الصادر  احلكم  يف  استئنافا  املتهمني  دفاع  هيئة 
أمحمد يوم 10 ديسمبر املنقضي، والتي قضت فيه حبس الوزير السابق 
بالقبض  أمرا  إصدار  مع  نافذا  حبسا  سنة   20 بوشوارب  السالم  عبد 
الدولي ضده. كما حكمت احملكمة بحبس الوزير األول السابق أحمد 
15 سنة حبسا نافذا مع مصادرة كل ممتلكاته احملجوزة كعقوبة  أويحيى 
تكميلية، باإلضافة إلى احلكم بحبس الوزير األول السابق عبد املالك 

سالل 12 سنة حبسا نافذا.
10 سنوات  يوسف  يوسفي  السابق  الوزير  بحبس  احملكمة   كما قضت 
حبسا نافذا، وحبس الوزير السابق بدة محجوب 10 سنوات حبسا نافذا 
وقضت  نافذا،  حبسا  سنوات   05 زرهوني  ميينة  نورية  السابقة  والوزيرة 
نافذا  حبسا  سنوات   07 معزوز  أحمد  األعمال  رجل  بحبس  احملكمة 
مع مصادرة جميع األموال احملجوزة، وكما قضت احملكمة بحبس رجال 
األموال  مصادرة  مع  نافذا  حبسا  سنوات   06 عرباوي  حسان  األعمال 
احملجوزة ومحمد بايري 03 سنوات حبسا نافذا وحبس جنل الوزير األول 

األسبق سالل فارس 03 سنوات حبسا نافذا.

أفاد بيان لوزارة الصناعة واملناجم، يوم أمس، 
وجه لكافة املتعاملني االقتصاديني الناشطني 
الصناعية،  والفروع  القطاعات  مختلف  يف 
عالقات  وتسيير  حتديد  يف  تتدخل  ال  بأنها 

الشراكة بني املتعاملني.
نشرته  بيان  بحسب  الوزارة،   وأشارت 

االجتماعي  التواصل  مبوقع  صفحتها  على 
يضبطها  التي  مهامها  أن  إلى  »فايسبوك«، 
السياسة  تسطير  يف  أساسا  تتمثل  القانون 
ومتابعتها  تنفيذها  عبر  واملنجمية  الصناعية 
تطوير  يضمن  مبا  تطبيقها،   على  والسهر 
وتقوية النسيج الصناعي الوطني. مشيرة يف 

تشجيع  على  تعمل  أنها  غلى  ذاته  السياق 
من خالل حتسني  املنتج،  االستثمار  وترقية 
محيط االستثمار ومناخ األعمال، مبا يضمن 
منافسة عادلة ومشروعة بني جميع املتعاملني 
دون متييز، سواء من حيث الشكل القانوني 
هذه  فيه  تنشط  الذي  االقتصادي  القطاع  أو 

تدخل  أي  أن  بيانها  يف  مؤكدة  الشركات، 
واملناجم  الصناعة  وزارة  طرف  من  محتمل 
واملتعاملني  للشركاء  الداخلية  الشؤون  يف 
واضحا  وخرقا  جتاوزا  يعد  االقتصاديني 

لصالحياتها التي يخولها لها القانون.
بيانها  واملناجم  الصناعة  وزارة  واختتمت 

إيفادها  من  جدوى  ترى  ال  إنها  بالقول 
إقحامها يف قضايا ليست  مبراسالت غرضها 
من مهامها وال من صالحياتها،  خصوصا 
واخلالفات  الشريك  باختيار  يتعلق  فيما 

والنزاعات بني الشركاء.
صفية  نسناس

مناقشات  على  االقتصادي  اجلانب  طغى 
أمس  الوطني،  الشعبي  املجلس  نواب 
مناقشة مخطط  الثاني من  اليوم  األربعاء يف 
عمل حكومة عبد العزيز جراد، حيث طالب 
األدنى  احلد  رفع  لصالح  املتدخلون  النواب 
لألجر الوطني املضمون، وهو الذي من شأنه 
أن ُيساهم يف رفع أجور عدد من اجلزائريني. 
القاضي  اجلمهورية  رئيس  قرار  ثّمنوا  كما 
بالنسبة   )irg( الدخل  على  الضريبة  بإلغاء 
وطالبوا  دينار،  ألف   30 من  األقل  لألجور 

بتوسيعها إلى فئات أخرى.
للمصادقة  البرملان  نواب  معظم  يتجه  و 
باملوافقة على مترير مخطط عمل حكومة عبد 
العزيز جراد، اليوم اخلميس،،  حيث أبدى 
عدد من النواب خاصة اإلسالميون املنتمون 
أجل  من  واالحتاد  السلم  مجتمع  إلى حركة 
النهضة والعدالة والبناء، نيتهم يف التصويت 
أول حكومة يف  بــ«نعم« على مخطط عمل 

عهد رئيس اجلمهورية عبد املجيد تبون.
الوطن«  التي علمت »أخبار  و من األحزاب 
عمل  برنامج  مترير  لصالح  ستصوت  أنها 
الوطني،  التحرير  جبهة  جراد:  حكومة 
مجتمع  حركة  الدميقراطي،  الوطني  التجمع 

السلم »حمس«، جبهة املستقبل، جتمع أمل 
اجلزائرية،  الشعبية  احلركة  »تاج«،  اجلزائر 
مع  األحرار،  وكتلة  والتنمية  العدالة  جبهة 
العلم أن تصويت نصف عدد نواب املجلس 

واحد  نائب  إلى  باإلضافة  الوطني  الشعبي 
كاٍف لتمرير برنامج عمل احلكومة.

عمار  قردود

سيدي  مبحكمة  التحقيق  قاضي  استمع 
أمحمد اجلزائر العاصمة، أمس األربعاء، إلى 
املتهمني يف قضية فساد مرتبطة باستثمارات 

مجمع عمر بن عمر.

ويخضع عدد كبير من املتهمني، من بينهم 3 
أفراد من عائلة بن عمر وموظفني عموميني، 
سيدي  مبحكمة  اخلامسة  بالغرفة  للتحقيق 

أمحمد.

ومن بني املتهمني يف امللف الوزيرين األولني 
األسبقني أحمد أويحيى وعبد املالك سالل 

وزير الفالحة السابق رشيد بن عيسى.
ق.و

تناقلت عدة وسائل إعالمية، ومواقع تواصل 
بلهادي  أحمد  سيد  حتويل  نبأ  اجتماعي، 
سيدي  محكمة  لدى  اجلمهورية  وكيل 
امحمد إلى محكمة ڤمار بوادي سوف. كما 

قال رئيس نقابة القضاة يسعد مبروك إن وكيل 
اجلمهورية حملكمة سيدي امحمد بلهادي قد 

ُحول إلى محكمة قمار بوالية الوادي.
وكان وكيل اجلمهورية بلهادي قد ذاع صيته 

البراءة يف حق معتقلي احلراك  التماسه  بعد 
ومرافعته الستقاللية القضاء.

ق.و

باسم  الرسمي  االتصال الناطق  وزير  كشف 
استحداث  سيتم  أنه  بلحيمر  احلكومة عمار 
مجلس وطني ألخالقيات الصحافة املكتوبة 
الذي ستنبثق عنه سلطة  السنة،  نهاية  قبل 
وسلطة  احملترف،  الصحفي  ببطاقة  خاصة 
خاصة  وأخرى  السحب،  مبراقبة  مختصة 

باإلشهار.
للصحافة  به  أدلى  تصريح  بلحيمر، يف  وأفاد 
احلكومة  عمل  مخطط  مناقشة  هامش  على 
باملجلس الشعبي الوطني أمس األربعاء، بأن 
ستنبثق  املهنة  ألخالقيات  الوطني  املجلس 
منه العديد من السلطات األخرى التي تهتم 

مبراقبة السحب وباإلشهار.
على  »سنقضي  يقول:  بلحيمر  وأضاف 
وسيتم  اإلعالمية،  الساحة  يف  االحتكار 
بـ  اإلعالمية  الساحة  يف  السيطرة  تسقيف 

.»40%
مع  التنسيق  سيتم  أنه  املتحدث  وأّكد 
نهائيا  القضاء  أجل  من  الفاعلة  القطاعات 
التواصل  مواقع  يف  املغلوطة  األخبار  على 
االجتماعي، مضيفا يف هذا السياق:« ظاهرة 
األخبار املغلوطة معقدة، ويصعب حلها حتى 

يف الواليات املتحدة األمريكية«.
عمار  قردود

كشفت النائب البرملاني عن اجلالية اجلزائرية 
حصري  تصريح  يف  سليم،  أميرة  بتونس، 
إلى  بطلب  تقدمت  أنها  الوطن«،  لـــ«أخبار 
السفر  تخفيض ضريبة  أجل  من  احلكومة 
البرية احلدودية للمسافرين  املعابر  عبر جميع 
 1000 من  بًرا  للحدود  العابرين  اجلزائريني 
دينار إلى 500 دينار، وأنه من املقرر أن تأخذ 
احلكومة الطلب بعني االعتبار يف قانون املالية 
األشهر  يف  واملقرر    ،2020 لسنة  التكميلي 

رئيس  ذلك  عن  أعلن  مثلما  املقبلة،  القليلة 
اجلمهورية.

عدة  اندالع  يف  الزيادة  تلك  تسببت  قد  و 
املعابر  عبر  خاصة  شعبية  احتجاجات 
طالب  تونس،حيث  مع  البرية  احلدودية 
الضريبة  قيمة  تخفيض  بضرورة  املسافرون 

وإعادتها كما كانت 500 دينار جزائري.
عّمــــــار  قــــردود

باملجلس  نائب  شعالل  أحمد  البروفسور  أكد 
احلالي  احلكومة  مخطط  أن  الوطني  الشعبي 
واحلكومة  املواطن  بني  الثقة  إعادة  إلى  يهدف 

وحتسني املستوى املعيشي واالقتصادي.
وأضاف أحمد شعالل، يف تصريحات أدلى بها 
لإلذاعة يوم أمس، أن هذا املخطط جاء يف ظرف 
خاص وجاء بوثيقة شاملة تعرضت لكل نواحي 
االقتصاد اجلزائري واجلانب السياسي يف تسيير 
ثمنوا  نقاشاتهم  يف  النواب  أن  وأوضح  الدولة، 
كل ما ميكن تثمينه من أجل الوصول إلى اجلزائر 

خالل  من  املواطنون،  بها  يحلم  التي  جديدة 
التي من  اآلليات  بالتعبير عن  مطالبة احلكومة 
املرسومة  لألهداف  الوصول  تكفل  أن  شأنها 
اآلليات  هذه  هي  ما  أي  املخطط،  هذا  ضمن 
املخطط  هذا  لتحقيق  الالزمة  األموال  وأين جند 

الطموح جدا.
وأشار البروفسور إلى أن النواب، خالل مناقشتهم 
يومي الثالثاء واألربعاء، طالبوا بترشيد نفقات 
الدولة ألن السنوات املاضية شهدت تسيبا كبيرا 
يف إهدار املال العام.                     صفية. ن

قالت إّن النزاعات بين الشركاء ليست من صالحياتها

ج بها في شؤون الُمتعاِملين االقتصاديين ناعة ترفُض الزَّ وزارة الصِّ

لغة األرقام َتطغى على ُمناقشة مخّطط عمل الحكومة

الّنواب ُيطالبون برفع الَحّد األدنى لألجور 

قرر رئيس الغرفة اجلزائية األولى مبجلس قضاء اجلزائر العاصمة، يوم أمس األربعاء، تأجيَل جلسة محاكمة االستئناف يف 
قضيتي تركيب السيارات والتمويل اخلفي لألحزاب وللحملة االنتخابية ألفريل 2019 إلى تاريخ 26 فيفري اجلاري.

لجان لمراقبة الّسحب واإلشهار 
حافة الَمكتوبة إنشاُء مجلٍس َوطنّي ألخالقيات الصَّ

العودة لسعر 500 دينار. . أميرة سليم:
 َضريبة الّسفِر عبَر المعابر البرّية سُتخفَّض 

قال إنه جاء في ظرف خاص.. البروفسور شعالل:
ُمخّطط الحكوَمة يهِدُف إلعادة الّثقة بين الُمواطن والُحكومة

َقاضي الّتحقيق بمحكمة ِسيدي أمحمد َيستِمع لإلخوة بن عمر

تحويُل وِكيل الجمهورية بلهادي إلى واِدي سوف 



سميرة مزاري

مدرسة  أمس،  صبيحة  شهدت، 
اخلشنة  خميس  ببلدية  عويف  أحمد 
غرب والية بومرداس حركة احتجاجية 
الذي  االبتدائية،  مدير  مع  تضامنية 
وجهة  نحو  حتويل  قرار  حقه  يف  صدر 

أخرى.
التي  االحتجاجات  سلسلة  بعد 
ويف  الوطن  عبر  املدارس  تالميذ  يشنها 
مختلف األطوار للمطالبة برحيل مدراء 
تالميذ  هم  ها  التعليمية،  مؤسساتهم 
اخلشنة  بخميس  عويف  أحمد  ابتدائية 
يصنعون االستثناء وينتفضون ضد قرار 

التحويل.
الوقفة االحتجاجية عرفت مشاركة 
األولياء  جانب  إلى  املدرسة  تالميذ 

مديرية  لقرار  رفضهم  عن  للتعبير 
مدير  بتحويل  القاضي  بالوالية  التربية 
يشهد  املدير  وأن  سيما  ال  االبتدائية، 
وحسن  العمل  يف  بالتفاني  الكثير  له 
وحتى  باملدرسة  املوظفني  مع  تعامله 

التالميذ، وهو األمر الذي جعل هؤالء 
قرار  ويرفضون  مبديرهم  يتمسكون 
التربية  مديرية  عن  الصادر  التحويل 

لوالية بومرداس.

03 السنة 01 - العدد 111 -اخلميس 19 جمادى  الثانية1441  هـ  - 13 فيفري2020م
الحدث

تالميذ في بومرداس يحتجون رفقة 
أوليائهم و أساتذتهم

سكان  أمس،  صبيحة  اعتصم، 
حي الكومني التابعة لبلدية تيجالبني 
أحد  منزل  أمام  بومرداس  بوالية 
ضد  معه  تضامنا  باحلي،  املواطنني 

قرار مصالح بلديتهم الصادر مؤخرا.
الذين  احلي  سكان  وأوضح 
أنهم  املعني  منزل  أمام  بقوة  جتمعوا 
على  بناءا  االعتصام،  على  أقدموا 
قرار هدم املنزل الذي أصدرته مصالح 

بلدية تيجالبني يف حق أحد املواطنني 
باحلي.

هبوا  الذين  املعتصمون  ووصف 
البلدية  التضامن مع جارهم قرار  إلى 
إلى  حسبهم  ويهدف  بالتعسفي، 
اعتبر  فيم  ذنب.  دون  عائلة  تشريد 
قبل  من  تهديد  مبثابة  القرار  آخرون 
تيجالبني ضد صاحب  بلدية  رئيس 
جمعية  يف  عضوا  باعتباره  املسكن 

أول  طالبته،  التي  الكومني  حي 
أمس، بإصالح قناة الصرف الصحي 
املتواجدة أمام ابتدائية احلي، نظرا ملا 
على  تهديد  من  القذرة  املياه  تشكله 
على  املتمدرسني  التالميذ  صحة 
مستوى املؤسسة، وما قرار هدم املنزل 
إال ردة فعل ملصالح بلديتهم إزاء هذا 

االنشغال.
سميرة مزاري

سكان حي الكومين يعتصمون  تضامنا مع جارهم

غليزان
رعية سوري يحاول االنتحار

حاول س رعية سورية يشتغل بورشة بناء باالنتحار حرقا باستعمال البنزين مهددا 
بوضع حد حلياته بسبب رفض مقاول لتسليمه مستحقاته املالية د التي تفوق500مليون 
سنتيم وحسب ما علمته أخبار الوطن فإن العامل السوري املقيم بغليزان بطريقة قانونية 
لدى  للتدخل  احمللية  السلطات  انتباه  لفت  محاوال  االجناز  قيد  البناية  ألعلى  وتسلل 
املقاول وحمله لدفع ما عليه من ديون صارخا بأعلى صوت بانه سينتحر إن لم يحضر 

املقاول ويسلمه كامل مستخقاته .
ووفقا ملصادر مختلفة فإن املقاول نفى نفيا قاطعا بان يكون العامل السوري يدين 
بذلك املبلغ وصرح بأنه سوى الوضعية املالية مع الرعية السورية لكن يبقى االشكال 
الوحيد يف القضية حسب مصادرنا عدم التصريح بعمل الرعية السورية من قبل صاحب 

املقاولة وهو
ب.أمني

عائلة شهيد حادثة تيمياوين 
تستفيد من السكن

استجابت السلطات الوالئية بغليزان لنداء عائلة شهيد الوطن بن عدة براهيم  يف 
العيش  لها  ببرج باجي مختار ومنحتها سكنا اجتماعيا الئقا يكفل  تيمياوين  حادثة 
الكرمي ومنحت والية غليزان سكنا محترما لعائلة الشهيد يف اعترفا منها بالعمل البطولي 
بتيمياوين  احليش  مبفرزة  كبيرة  قتلى  حصيلة  اجلزائر  مجنبا  اهلل  رحمه  قدمه   الذي 

مضحيا بنفسه عوض السماح للسيارة املفخخة باقتحام باب املفرزة .
وتأكد بصفة مؤكدة  يوم أمس منح السلطات يف غليزان سكنا لعائلة الشهيد  وهو 
ما يثبت وقوف الدولة الى جانب العائلة وعدم ترك الفرصة للمتاجرين بقضية العائلة 
خصوصا بعد استعداد بعض اجليهات الستغالل الظرف الصعب الذي متر به  من باب 

التضامن بترميم سكنها استغالل القضية سياسيا .
وكانت  والي غليزان نصيرة براهيمي قد حضرت مراسيم تشيبع جنازة الشهيد و 
قدمت واجب العزاء لعائلته وطمأنتتها بالتكفل بها مستقبال وحتقق ذلك بعد أقل من 

24ساعة من ذلك مبنح العائلة سكنا محترما..
ب.أمني

اليزي
حجز ألف كاميرا مراقبة بمنطقة 

الحمراء
أيطار  يف  واملخدرات  التهريب  ملكافحة  املتنقلة   اجلهوية  اجلمارك  فرقة  متكنت 
نشاطاتها باليزي  و بالتعاون مع مفرزة اجليش الوطني الشعبي يف عملية مشتركة مبنطقة 
محاولة  إحباط  من  محكم  كمني  اثر  إدريس  عمار  برج  بلدية  باقليم  بالكبور  حاسي 
تهريب كمية  معتبرة من البضاعة األجنبية املستوردة عن طريق التهريب واملتمثلة يف 
1980 كاميرا مراقبة 360 درجة و 200 هاتف نقال من نوع سامسونغ وسبعة مفرقعات 
كروية الشكل كانت على منت سيارة رباعية الدفع من نوع طيوطا كان صاحبها بصدد 

إدخالها إلى تراب الوالية .
ومتت عملية حجز البضاعة بعد االشتباه يف السيارة ومطاردتها ليتم العثور عليها 

عالقة بالكثبان الرملية مبنطقة احلمراء فيما الذا أصحابها بالفرار .
براهيم مالك

ميلة
سقوط مميت لشخص من علو مسجد 

بوادي النجاء
تسبب سقوط شخص )61 سنة(  من علو مسجد الرحمان بقرية معزوزي خلضر 
ببلدية وادي النجاء غرب ميلة يف وفاته فور إدخاله إلى مصلحة االستعجاالت بالعيادة 
املتعددة اخلدمات بذات اجلماعة احمللية حسب ما علم يوم الثالثاء من مصالح احلماية 

املدنية بالوالية.
املدنية  للحماية  الثانوية  الوحدة  تدخلت ألجله  احلادث  أن  املصدر  ذات  وأوضح 
لدائرة وادي النجاء التي سجلت سقوط رجل كان يقوم بأشغال فوق املسجد من علو 
يقارب10 أمتار.وأضاف أن الضحية  مت نقله و هو فاقد للوعي وله جروح أسفل الظهر إلى 
املصالح االستعجالية حيث تويف فور إدخاله إليها.من جهتها فتحت اجلهات األمنية 

املختصة إقليميا حتقيقا لتحديد أسباب احلادث بدقة.
ق.م

عين تموشنت
حجز ملياري سنتيم و82 ألف

 أورو مزورة
التحري مساء أمس بوالية عني متوشنت  من حجز  و  البحث  متكن عناصر فرقة 
2مليار و 700مليون سنتيم و كذا 82الف اورو مزورة ومعدات التزوير لدى شبكة تتكون 
املزورة  باألموال  السوق  إغراق  محاولني  ورشة سرية  ينشطون يف  كانوا  3اشخاص  من 
،حيث مت حترير إجراءات قضائية ضدهم من قبل الفرقة املختصة للمثول أمام محكمة 

حمام بوحجر .
رفيق.ف

بعد صدور قرار ضد تحويل مدير مدرسة »أحمد عوفي«

أقدم، أمس، العشرات من معطوي 
و مشطوبي اجليش الوطني الشعبي يف 
مقر  أمام  اإلحتجاج  على  سكيكدة، 
الوالية، مطالبني الوالي بتجسيد وعوده 
املطالب  تلك  خاصة  و  الفئة  هذه  جتاه 
التي سبق و أن أتفقوا عليها مع الوالي 

رأسها  على  رسمي  محضر  يف  السابق 
و  اإلجتماعي  السكن   من  االستفادة 

احلق يف التوظيف و التكفل و غيرها
سارع  جهته،  من  سكيكدة  والي 
و  احملتجني،  عن  ممثلني  مع  لالجتماع 
إلى  ستنظر  الوالية  بان  تأكيده  جدد 

مطالبهم املشروعة وفق القانون، خاصة 
و  توجيهات  محل  كانت  التي  تلك 
دعا  كما  اجلمهورية،  رئيس  قرارات 
احملتجني إلى التزام الهدوء و ترك فرصة 

للوالية من أجل جتسيد التزاماتها.
جمال بوالديس

سكيكدة
معطوبو و مشطوبو الجيش يعتصمون أمام مقر الوالية

اإلبتدائية  احملكمة  أمس،  قضت، 
عقاري  مرقي  بحبس  سكيكدة،  بوالية 
نافدا،  حبسا  عامني   ملدة  »م،عمار« 
واإلحتيال  النصب  بجنحة  مواجهته  بعد 
أموال  من  سنتيم  مليار   14 وحتويل 
أن  قبل  اخلاص  حسابه  إلى  املكتتبني، 
يختفي عن األنظار و عن ورشته يف احلي 

السكني 200 مسكن بحي مسيون.
ورشة  صاحب  وهو  املتهم  كان  و 
عددهم  البالغ  الضحايا  وعد  قد  مشروع 
بتسليمهم  املكتتبني  من  شخص   200
سكناتهم نهاية سنة 2015 ، ثم تأجلت 
أن  قبل  املرات  من  العديد  يف  املواعيد 
يسحب منهم كل أموالهم املقدر بأزيد من 

14 مليار و يختفي يف ورشة لم تتحرك بعد 
  ،70% بها  االجناز  مرحلة   تبلغ  لم  ،و 
قبل ان يقرر املكتتبني حتريك دعوة قضائية 
االحتيال،  و  النصب  تهمة  عن  ضده 
لينم  املؤقت   احلبس  إيداعه  مت  حيث 

اصدار حكما بحسبه  لسنتني.
جمال بوالديس

عامان حبسا نافذا لمرق سلب زبائنه 14 مليار سنتيم

عنابة
حجز هواتف وسماعات أذن مستوردة

متكنت مصالح اجلمارك بعنابة العاملة على مستوى مطار رابح بيطاط الدولي بعنابة من إحباط عملية استيراد هواتف نقالة 
ومجموعة من سماعات األذن كانت بحوزة احد املسافرين القادمني الى ارض الوطن.

وحسب بيان املديرية اجلهوية للجمارك بعنابة انه يف إطار النشاطات الدورية املتعلقة مبكافحة كل أنواع  الغش و التهريب 
عبر احلدود واملكاتب اجلمركية متكنت مصالح اجلمارك العاملة على مستوى مطار عنابة من حجز 115 هاتف نقال بلواحقه من 
مختلف األنواع، باإلضافة إلى 70 سماعة أذن. واستناذا لذات املصدر فان هذه الهواتف مت حجزها يف عملية تفتيش إنتقائية 
مبطار رابح بيطاط لدى أحد املسافرين بعد تصريح خاطئ ليتم اتخاد اإلجراءات اإلدارية املناسبة يف حق صاحب هذه احملجوزات
ف سليم
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رّقان الجرُح الَمفتوح على الّرمال الَمسمومةرّقان الجرُح الَمفتوح على الّرمال الَمسمومة
 التفجيرات النووية الفرنسية على صحراء عذراء جزائرية 

عبد اهلل مجبري
يف يوم 13 فيفري من كل سنة، يسترجع اجلزائريون عامة 
وأهل اجلنوب خاصة مأساة من مآسي اجلرائم االستعمارية التي 
أمره، شعب  مغلوب على  أعزل  فرنسا يف حق شعب  اقترفتها 
اسُتِغل هو وأرضه أبشع استغالل يف حتقيق طموح فرنسا النووي، 
إذ ما تزال هذه التفجيرات التي اتخذت منطقة حمودية، وهي 
التي تبعد حوالي 60 كم من منطقة رقان بإقليم توات، مسرحا 
لها، لتبقى احلادثة وصمة عار على جبني فرنسا االستدمارية؛ 
وكيف ال، وألغازها لم تفكك حتى اآلن، وذلك لهول وحجم 
املجاورة،  والقصور  رقان  سكان  يعانيها  التي  واملعاناة  الكارثة 
الذين يدفعون ثمن اجلرم رغم مرور أكثر من 60 سنة على هذا 

احلدث املشؤوم. 
مازالت  االنفجارات  عن  املترتبة  واآلثار  الكارثة  حجم 
الفرنسي  العدو  وحقد  همجية  مدى  وتبني  أسرارها  تكشف 
الناجمة عن  األمراض  تزايد  بعد عام، وذلك من خالل  عاما 
أن  يذكر  واألتربة.  الرمال  عبر  املنتشرة  النووية  اإلشعاعات 
الوثيقة النووية الفرنسية لسنة 1960 كشفت أن األرض تلوثت 
باإلشعاعات على مساحة بطول 150 كم وعرض 30 كم، األمر 
مختلفة  أمراض  من  يعاني  والثاني  األول  اجليلني  الذي جعل 
عذرية  انتهاك  عن  ناهيك  وإعاقات  خلقية،  وتشوهات  ونادرة 

البيئة وتعرض مختلف الواحات إلى اجلفاف. 

لماذا رقان بالّضبط؟!
 ذكرت الدراسات أن اختيار منطقة رقان جاء بعد دراسات 
والدراسات  العامة  االستطالعات  كشفت  حيث  معمقة، 
إلجراء  أمثل  جغرايف  كمجال  اختيرت  رقان  أن  اإلستراتيجية 
وتنفيذ مشروع التجربة النووية الفرنسية يف جوان 1957، ولتكون 
قاعدة التفجيرات منطقة احلمودية غير البعيدة عن رقان، ومنطقة 
التي  النقطة  الصفر أي  نقطة  القريبة من احلمودية  “تنزروفت” 
يطلق منها التفجير. وكان املسؤول املباشر عن املشروع الفرنسي 
يف الصحراء اجلزائرية اجلنرال” شارلي ايالت”، ومّت اعتبار رقان 
مناطق  ثالث  إلى  ٌقّسمت  محّرمة  منطقة  التجربة  إجراء  قبل 
رئيسة، فاملنطقة املركزية تبلغ مساحتها 6000 كلم مربع، وقد 

ُمنع الطيران فوقها بصفة دائمة ابتداًء من 15 أكتوبر 1959. أما 
أُطلق  مربع  كلم   50 مساحة  على  فتمتد  برقان  احمليطة  املنطقة 
على  أراضيها  فوق  الطيران  وُمنع  الزرقاء”  “املنطقة  اسم  عليها 
ارتفاع أقل من 3000م أثناء الست ساعات التي عقبت وقت 
وأطلق  السابقتني،  املنطقتني  الثالثة  املنطقة  االنفجار.وحتتوي 
إلى  الشرق  من  عرضها  ويبلغ  اخلضراء”  “املنطقة  اسم  عليها 
كلم،   150 اجلنوب  إلى  الشمال  وطولها من  كلم   200 الغرب 
ومنع حتليق الطيران فوقها على ارتفاع أقل من 3000م مدة 12 
ساعة التي تعقب ساعة االنفجار.و شرح اجلنرال »الفو« سبب 
اختيار رقان، فقال إن اختيار منطقة »رقان« إلجراء جتربة القنبلة 
 ،1958 بها سنة  األشغال  بدأت  1957 حيث  الذرية حتدد يف 
ويف أقل من ثالث سنوات وجدت مدينة حقيقية برقان يقطنها 
6500 فرنسي و3500 صحراوي، كلهم كانوا يشتغلون ليل نهار 

إلجناح إجراء التجربة النووية يف اآلجال احملّددة لها.

بح الَقِاتم والُمغيَّم بتوات  الصُّ
استيقظ سكان منطقة توات عامة وسكان »رقان« خاصة 
صباح يوم 13 فيفري 1960 على َوقْع انفجار ضخم، جعل من 
سكانها حقاًل للتجارب النووية باإلضافة إلى بعض املجاهدين 
مجاهدا   150 بـ  عددهم  وقدر  باإلعدام،  عليهم  ُحِكَم  الذين 
التفجيرات،  منطقة  من  بالقرب  خشبية  أعمدة  على  ُعّلقوا 

ليستغلوا كفئران جتارب للنظام الفرنسي.

 تفجيراٌت غير ُمحّددة 
على مدار 6 سنوات 

أضواء  رأوا  بأنهم  االنفجار  صّرح بعض من عايشوا حلظة 
بيضاء تخطف نظر كل من رآها، كما أن أبواب املنازل املوصدة 
املناطق  إلى  صداه  وصل  الذي  االنفجار  قوة  بفعل  فتحت 
تدابير  باتخاذ  السكان  الفرنسني  القادة  أمر  وقد  البعيدة. هذا، 
كخروجهم من املنازل واالنبطاح وقت حتليق الطائرة، وأعطتهم 
من  وصف  حيث  اإلشعاع،  تأثير  لكشف  يعلقونها  قالدات 
السماء  بتلبد  وذلك  الزمان،  آخر  أهوال  بأنها  اللحظة  عايش 
ولقد  األخرى.  واملناطق  املنطقة  غطت  كثيف  دخان  بسحابة 

ذكر املركز الوطني للبحث والدراسات يف احلركة الوطنية وثورة 
17 جتربة  أجرى  قد  الفرنسي  االستعمار  أن   1954 نوفمبر  أول 
نووية من 13 فيفري 1960 إلى 16 فيفري 1966، حيث كانت 
وسميت  طنا،   70 بقوة   1960 فيفري   13 يف  األولى  التجربة 
 05 بقوة  الثانية فكانت  التجربة  أما  »اليربوع األزرق«.  بعملية 
طن وسميت عملية »اليربوع األبيض«. وأتبعت تلك التجارب 

 1961 أفريل  و25   ،1960 ديسمبر   27 يف  أخريني  بعمليتني 
الفيزياء  وأستاذ  الباحث  يوضح  حني،  يف  10 أطنان.  بطاقة 
والكيمياء النووية يف جامعة وهران كاظم العبودي )مؤلف كتاب 
57 جتربة نووية باجلزائر، وأن  »يرابيع رقان«( بأن فرنسا أجرت 
 150 الفاصلة بني تفجير وآخر كانت مسافتها أقل من  املسافة 

كلم، مما جعل اجلو مشبعا باإلشعاع النووي.

رغم مرور أكثر من نصف قرن على التفجيرات، مازالت ِجراح رقان مفتوحة على رمال مسمومة بفعل المواد التي استعملت في تفجيرات نّفذت على أرض عذراء، استباحت فيها فرنسا النسل والحرث! في 
المقابل، يأمل الضحايا وسكان المنطقة من السلطات العليا في ممارسة الضغط في المحاكم الدولية ومجالس حقوق اإلنسان على فرنسا من أجل إدانة الفعل وتجريمه. 

كونها جرائم ال تتساقط بالتقادم..  
الدكتور بن عومر:

لطــات  لطــات علـــى السُّ علـــى السُّ
الَتوجـه للقضــاء الَتوجـه للقضــاء 
الدولـي ضد فرنسا الدولـي ضد فرنسا 

20 حالة سرطان في 2019 سببها المخلفات 

تشوهاٌت وأمراض ناِدرة بالَمناطق الُمحاذية للّتفجيراتتشوهاٌت وأمراض ناِدرة بالَمناطق الُمحاذية للّتفجيرات
•تفجيُر الَحمودية ُيعادل 70 مرة ُقنبلَة هيروشيما 

»أخبار  جلريدة  عومر  بن  الصالح  محمد  الدكتور   قال 
الوطن«، وهو مختص يف القانون الدولي بجامعة أدرار، إّن جرائم 
فرنسا برقان واينكر هي جرائم ضد اإلنسانية وجرائم إبادة، وهي 
فآثارها  املستمرة،  اجلرائم  تتقادم. وهي من  التي ال  اجلرائم  من 
األمراض  يف  واملتمثلة  اليوم،  غاية  إلى  سارية  زالت  ما  السلبية 
واألوبئة التي تعصف باإلنسان والشجر واحليوان. وطالب الدكتور 
فرنسا  بتحميل  الدولي  القضاء  مطالبة  بضرورة  العليا  السلطات 
الضحايا  تعويض  والعمل على  منقوصة،  غير  كاملة  مسؤولياتها 
على  ينطبق  األمر  وكذلك  اإلشعاعات،  من  املنطقة  وتطهير 

اجلمعيات الفاعلة يف حقوق اإلنسان والبيئة.
كبير  دور  له  اإلعالم  إن  بلقاسم  بوشريفي  اإلعالمي  قال 
وهو  بوشريفي  بلقاسم  يرى  إذ  الكارثة،  على  الضوء  تسليط  يف 
إعالمي يعمل يف عدة جرائد وطنية إن اإلعالم سلط الضوء على 
هذه التفجيرات وآثارها على البيئة والسكان، مبينا حجم وفظاعة 

الكارثة.
مرئي  أنواعه  بكل  اإلعالمي  املشهد  انفتاح  أن  وأضاف   
واملسموع واملكتوب ساهم يف تبليغ الرأي العام بهذه القضية التي 

كانت من الطابوهات.
عبد اهلل مجبري

عبداهلل مجبري
يف  للبحث  الوطني  املركز  نشرها  التي  الدراسة  وذكرت 
التفجيرات  أن لتلك   1954 نوفمبر  أول  وثورة  الوطنية  احلركة 
انعكاسات سلبية وآثار وخيمة على اإلنسان والبيئة، جعلت 
القوات  رحيل  بعد  إنه  إذ  للنفايات،  مقبرة  اجلزائرية  الصحراء 
عميقة  حفرا  وضعت  النووية،  التجارب  قواعد  من  الفرنسية 
املعدات  كامل  بها  وكّدست  الضخمة،  اآلالت  بواسطة  جدا 
من  والنفايات  الثقيلة  األشغال  تنفيذ  يف  املستعملة  واآلالت 
املقاييس  مراعاة  دون  إشعاع،  ومواد  وبيولوجية  كيميائية  مواد 
العاملية يف هذا املجال، وهو ما جعل خطرها يتوّسع على الطبيعة 

واإلنسان.

 الّسرطاُن والُعقم وَتشّوهات
 َخلقّية تتزايد 

خطيرة  أمراض  عدة  ظهور  التفجيرات  منطقة   عرفت 
وقاتلة، نذكر يف مقدمتها مرض السرطان والعقم واإلجهاض، 

وتسجيل حاالت تشّوه يف املواليد اجلدد ووفاة الكثير منهم.
وهذا ما أكده رئيس جمعية الغيث القادم التومي جلريدة 
تزايد  يف  النادرة  األمراض  أن  كشف  حيث  الوطن«،  »أخبار 
التشوهات اخللقية. كما أضاف  من عام إلى عام، ومن بينها 
التومي أن احلاالت السرطانية املكتشفة يف 2019 بسبب هذه 
العدد  عن  ناهيك  حالة   20 إلى  عددها  وصل  اإلشعاعات 
الكبير للحاالت التي تعرضت للوفاة جراء عدم الكشف املبكر، 
مركز  يف  وحتى  املستشفيات  يف  اإلمكانات  انعدام  ظل  يف 

مكافحة السرطان الوحيد الذي يفتقر للتجهيزات الضرورية.
مت  أنه  اعمر  سيد  الهامل  كشف  نفسه،  السياق  ويف 
تسجيل مئات احلاالت من ضحايا مرضى السرطان والعيون، 
منها حاالت مستعصية تسببت يف موت املصاب. كما كشف 
الهامل أنه خالل الفترة املمتدة بني 2016 إلى 2019 سجلت 
أكثر من 50 حالة إصابة بداء السرطان أغلبها سرطان اجللد. 

رقان  يف  بدقة  الضحايا  عدد  ضبط  يصعب  إنه  الهامل  وقال 
واملناطق املجاورة جراء حتويل عدة حاالت إلى مراكز مكافحة 

السرطان بواليات الشمال على غرار اجلزائر العاصمة ووهران.

 الُمجتمع الَمدني ُيطاِلب
 باسترجاع األرشيف 

ملعرفة  التحرك  بأدرار يف  املدني  املجتمع  فعاليات  شرعت 
سياسة  ظل  يف  خصوصا  امللف،  هذا  يثيره  الذي  الغموض 
نواب  وعجز  العليا،  السلطات  تنتهجه  الذي  املطبق  الصمت 

املنطقة يف إثارة هذا امللف أمام غرفة البرملان. 
كل هذا لم يثن الشهود والضحايا الذين يتمسكون بكشف 
احلقائق عن اإلذالء بشهادتهم، على غرار جمعية ضحايا الـ 13 
فبراير 1960، التي تطالب على لسان رئيسها الهامل سيد أعمر 
بضرورة استرجاع أرشيف التجارب النووية برقان، الذي بفضله 

النووية  النفايات  مصير  وكذا  النووية  اإلشعاعات  رصد  ميكن 
الفرنسية. كما يتساءلون عن أسباب تأخر فرنسا يف االعتراف 
بدفع  مطالبهم  ويجددون  باجلنوب،  خاصة  باجلزائر  بجرائمها 
ومخابر  لعالجهم  طبية  مرافق  وإجناز  للضحايا  التعويضات 
للتحاليل وكشف احلقيقة الكاملة لألجيال والرأي العام الوطني 

والدولي عن اجلرائم النووية الفرنسية التي مت اقترافها.
بضرورة  برقان  القادم«  »الغيث  جمعية  طالبت  كما 
اإلسراع يف جتهيز مركز مكافحة السرطان باألجهزة الضرورية، 
التومي  أضاف  كما  به.  الباطني  التشريح  مصلحة  وفتح 
املؤسسات  تزويد  الصحة  وزارة  أنه يجب على  رئيس اجلمعية 
وأطباء  باألشعة  الكشف  بجهاز  بأدرار  املوجودة  االستشفائية 
السرطان  ملرضى  يتسنى  حتى  األشعة،  يف  متخصصني 
إلى ضرورة  التومي  تشخيص إصابتهم يف أسرع وقت، وأشار 
على  يتنقلون  منهم  العديد  ألن  املرضى  بنقل  الدولة  تكفل 

نفقتهم اخلاصة. 

• 150 مجاهدا ُعّلقوا على أعمدة خشبية قرب التفجيرات

رغم بشاعة ما نتج عن التجارب األولى، إال أن فرنسا تمسكت بتنفيذ سلسلة من التفجيرات على التوالي، في سنتي 1961 و1966 بـ 13 
تجربة باطنية منها 4 لم يتّم احتواؤها بصفة آمنة وبلغت طاقة مجموع تلك التجارب 405 طن. و بلغ تفجير الحمودية طاقة 60 كيلو 

طن، أي ما يعادل 70مرة قنبلة هيروشيما.
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ِفرنسا ُتراِوغ واغتيال الجزائريين ِفرنسا ُتراِوغ واغتيال الجزائريين ُمتواصلُمتواصل
قانون مورين لم يعّوض أحدا 

 سارة بومعزة
البلوتونيوم،  آثار ذرات  املناطق اجلزائرية  100 جيل بتلك  حيث يواجه أزيد من 

ليؤكد اخلبراء يف كل مرة على ثقل امللف، مؤكدين أنه الثاني بعد ملف االستقالل،
باملناطق  بحوث  مراكز  بإنشاء  العالي  والتعليم  الصحة  وزارة  من  كال  مطالبني   
املتضررة للتشخيص، مع فرض كلمة اجلزائر دوليا يف امللف من خالل ندوة دولية حتت 
إشراف هيئة األمم املتحدة ملعاجلة امللف مع حتويل 13 فيفري موعد تفجيرات رقان إلى 

يوم عاملي. 
وتطوير  الصحة  لترقية  الوطنية  الهيئة  خياطي رئيس  مصطفى  البروفيسور  ويؤكد 
البحث العلمي على ضرورة إنشاء مراكز بحوث مبناطق التفجيرات النووية برقان وعني 
إكير، ذلك أن عمر حياة ذرة فنابل البلوتونيوم هو 24 ألف سنة، مبعنى فاتورة يدفعها 
أنها تتعلق مبناطق آهلة بالسكان، سواء يف موضع  100 جيل متتالية، كما  أكثر من 
التجارب الباطنية والسطحية منها، وهو ما يجعل من عدد الضحايا مجهوال، ذلك أنه 
منذ بداية التحضير للتفجيرات من 1958 إلى 1968 كان األطباء املشرفون على امللفات 
ليهاجروا بها فيما بعد، وحتى يف الفترة املمتدة بني 1968 إلى 1975، وكل ما يتعلق 
بصحة مواطني الصحراء قبل تكوين اجلزائريني كان مرهونا بهم، يف حني أن مقاربة 
ترجح عدد الضحايا بـ15 ألفا، من باب أنه قبل 5 سنوات كان عدد الضحايا الفرنسيني 
والبولونزيني 1000 شخص، يف حني أن مقارنتهم بعدد سكان اجلزائر فإن العدد مياثل 

15 ألفا، يف حني أن األمر يبقى مرهونا بدراسات ميدانية توثقه.
خالفت  فرنسا  أن  أوضح  أن  خلياطي  فسبق  القانوني،  باجلانب  يتعلق  فيما  أما 
باإلسمنت  وتعزيزها  للمنطقة،  مبسح  القيام  عليها  يتعني  كان  أنه  باب  من  القواعد 
املسلح، يف حني أنها أبقتها معرضة للتعرية، ومع جهل املواطنني بأخطار اإلشعاعات 
تعرضهم  من  ضاعف  ما  وهو  منازلهم،  لبناء  املعدات  من  العديد  استخدموا  فقد 
يتم استغاللها وهي معرضة لإلشعاع  لليوم  املعادن  العديد من  أن  لألمراض، كاشفا 

ومنها الزنك، حيث كثيرا ما خلف اقتناؤها أخطارا كبيرة.
 ومن بني العراقيل املسجلة نذكر هيمنة اجلانب الفرنسي على خرائط التفجيرات، 
وبالتالي تبقى املناطق اخلطرة غير محددة متاما منها منطقة احلمودية برقان، حيث الغلق 

ال ميثل سوى 1\10 من حجم املناطق املتضررة فعليا، وأكثر من ذلك بعني إكير.
و من جهة أخرى، أكدت رابطة حقوق اإلنسان يف عدة تقارير لها أن قانون مورين 
مجرد خدعة من طرف فرنسا، حيث أحاطته بجملة من العراقيل تقف يف وجه منح 
تعويضات لضحايا اجلرائم النووية بل وجتعلها مستحيلة، حيث ومن بني 911 متضررا 
الذين طلبوا تعويضا من العسكريني الفرنسيني سكان جنوب احمليط الهادي واجلزائريني 
لم تقبل ملفات سوى 16 شخصا كلهم جنود فرنسيون، متسائلني عن سبب عدم وجود 

خبراء جزائريني يف جلنة التعويضات.
الذي يحدد كيفية   2014 22 سبتمبر  املؤرخ يف  القرار  أن  الرابطة  وأوضحت 
وتعويض  باالعتراف  املتعلق   2010 جانفي   5 يف  املؤرخ  مورين  قانون  تطبيق 
أحدا  يعّوض  ال  تعويضات  قرار  بكونه  يتميز  الفرنسية  ضحايا التجارب النووية 

التي  النووية  اإلشعاعات  إلى  150.000 شخص  تعرض  يحتمل  تقريبا، حيث 
القانونية واإلدارية والطبية من طرف السلطة  التعقيدات  قامت بها فرنسا، إال أن 
من  تعويضا  طلبوا  الذين  متضررا   911 بني  ومن  تعويضهم.  دون  حالت  الفرنسية 
العسكريني الفرنسيني سكان جنوب احمليط الهادي. أما اجلزائريني فلم تقبل سوى 

ملفات 16 شخصا كلهم من جنود فرنسيني. 

الدور اجلزائري، متسائلة عن أسباب عدم  الرابطة إشكالية  إلى ذلك فتحت 
التعويضات، يف حني أن اجلزائر هي املتضرر األول  وجود خبراء جزائريني يف جلنة 
من التجارب النووية، التي استعمل فيها العسكريون الفرنسيون مادة ‘’البلوتونيوم’’ 
السامة، والتي تشير تقارير اخلبراء اجلزائريني إلى أن سمه يبقى يف األرض ألزيد 

من 25 ألف سنة. 

 مع عودة ذكرى التفجيرات النووية الفرنسية بالصحراء الجزائرية، كل سنة، تعود المطالب لتطفو للسطح، بداية من دعاوى تحويل 13 فيفري ليوم عالمي ضد النووي، خاصة أنها 
تمثل أكبر االنعكاسات عبر العالم، نظرا لقوتها مقارنة بقنبلتي هيروشيما وناكازاكي.

• فاتورة يدفُع ثمَنها 100 جيٍل 

 بشير صالح
برقان«  النووية  فرنسا  جرائم  واحلياة،  املوت  صراع  »رقان 
مؤلف جديد لألستاذ عبد الرحمان حملرزي باحث دكتوراه قسم 
التاريخ بجامعة أدرار ومدير متحف املجاهد، تدعمت به املكتبة 
النووية  للتفجيرات  الستني  والذكرى  تزامنًا  اجلزائرية  األكادميية 
الفرنسية يف رقان 13فبراير1960، حيث حاول الكاتب أن يجمع 

كل اجلوانب املتعلقة بهذه اجلرمية االستعمارية.
 200 يف  والتوزيع  للنشر  املثقف  دار  عن  صدر  الكتاب 
من  اجلزائري  البروفيسور  توقيع  من  توطئته  جاءت  صفحة، 
واإلشعاع  احليوية  الفيزياء  أستاذ  العبودي  كاظم  عراقي  أصل 
أهمية  حول  حرمة،  حلسن  الصحفي  والكاتب  وهران  بجامعة 

البحث العلمي يف تاريخ التفجيرات النووية بالصحراء 
الدراسات يف هذا  لقلة  اجلزائرية عموما، نظرًا 

محظورة  عسكرية  املنطقة  لكون  املجال، 
خالل الفترة االستعمارية. 

بتفجيرات  فرنسا  وقامت  هذا، 
 20 بني  قوتها  تراوحت  كثيرة 
فصول،  ست  ويف  طن.  كلو  و70 
األهمية  حملرزي  األستاذ  يتناول 
حيث  رقان،  ملوقع  اإلستراتيجية 
للتفجيرات  التحضيرات  انطلقت 

بداية  مع  سنة1957،  منذ  النووية 
املشروع الفرنسي يف فصل الصحراء بعد 

على  مركزا  سنة1956،  البترول  اكتشاف 
البعد احلضاري للمنطقة ونفي الدعاية الفرنسية 

الضوء على  السكان. وسلط  املنطقة خالية من  يف كون 
وأنها  خصوصا  اإلنساني  الدولي  القانون  منظور  من  اجلرمية 
الغبار  جعل  مما  اإلفريقي  الساحل  دول  على  مفتوحة  جغرافية 

النووي ينتقل ملسافات غير معلوم.

ويف الفصلني اخلامس والسادس، 
النووية  التفجيرات  تأثيرات  استعرض 
خالل  من  والبيئة  اإلنسان  على 
مبرض  لإلصابة  عالية  معدالت  ظهور 
فضال  اخللقية،  والتشوهات  السرطان 
عن تراجع املنتوج الفالحي وارتفاع املخاطر 
نفايات  وجود  الباطنية يف ظل  واملائية  البيئية 
صناعية مشعة حلد اآلن. وتكمن أهمية املؤلف يف 
عرض  خالل  من  وامليدانية  النظرية  اجلوانب  بني  املزاوجة 
وضحايا  النووية  املنشأة  بورشات  عملوا  لعمال  حية  شهادات 
حول  وأرشيفية  خاصة  صور  عن  فضال  واملرض،  التفجيرات 

األضرار املتزايدة.

ُمؤّلف كتاب »رقان ِصراع الَموت والحياة«: 

 إّدعاُء فرنسا بخُلّو المنطقة 
مـــن السكــان كـــاذب 

 • ِسلسَلة تفجيراٍت ُقّوتها بين 20 و70 كيلوطن

مع كشف أرشيف الّتجارب وإقرار تعويضات

َبرلمانيون ُيطالبون بضرورة 
َتجريــم االستعمار الفرنسي 

عدد  أجمع   
املجلس  نواب  من 
الوطني  الشعبي 
إلى  ينتمون 
األطياف  مختلف 
التقت  السياسية، 
»أخبار  بهم 
مبنى  ببهو  الوطن« 
يوسف  زيغود 
األربعاء،  أمس 
فظاعة  على 
االستعمار  جرائم 
اجلزائر  الفرنسي يف 
جرائَم  واعتبروها 
اإلنسانية،  ضد 

ومن بينها تلك اجلرائم البشعة التي خلفتها التفجيرات النووية الفرنسية يف الصحراء اجلزائرية خالل احلقبة االستعمارية وبعد 
االستقالل، وطالبوا باإلسراع يف إصدار قانون لتجرمي االستعمار الفرنسي.

قال بن كاللة حسام البرملاني عن والية إليزي إنه، ورغم مرور 60 سنة عن التجارب النووية الفرنسية، إال أن ضحايا عملية 
»اليربوع األزرق« و«إينكير« ما يزالون - حتى اآلن - يعانون بسبب اإلشعاعات النووية اخلطيرة التي تتسبب يف إصابة املواطنني 

مبختلف أنواع السرطنات، وأضاف املتحدث أن فرنسا رفضت تسليم اجلزائر خرائط مواقع التجارب.
كما أكد أنه كان من بني النواب املوقعني على مشروع قانون جترمي االستعمار الفرنسي يف نسخته اجلديدة بعد إجهاضه يف 

املرة األولى. 
املادية واملعنوية لضحايا  التعويضات  البرملاني عن والية تندوف، فقد طالب بضرورة تقدمي فرنسا  أما سنوسي محمد مولود 
التفجيرات النووية، موضحا أنه يعني باملعنوية االعتراف بجرائمها واالعتذار عنها. أما البرملاني ناصر الدين حمدادوش النائب 
عن حمس، فقد ثمن مشروع قرار جترمي االستعمار الفرنسي، وقال إن ضحايا التفجيرات النووية الفرنسية يف الصحراء اجلزائرية 
كثيرون وأن آثارها ما تزال بادية للعيان وإشعاعاتها النووية ما تزال حتصد أرواحا كثيرة من األبرياء وإصابة آخرين بالعاهات املستدمية. 
أما أمني عصماني رئيس حزب »صوت الشعب«، فقد طالب صراحة بتعويضات مادية من فرنسا، وحتديدا لصالح ضحايا 

التفجيرات والتجارب النووية الفرنسية، قائال إنه ال حديث يف املوضوع إال بعد منح التعويضات.
أما النائب سمير جبايلي رئيس كتلة األحرار، فقال إن فرنسا ارتكبت جرائَم فظيعة تصنف ضمن جرائم ضد اإلنسانية يف 
اجلزائر أثناء احلقبة االستعمارية، وخاصة جتاربها وتفجيراتها النووية التي خلفت آالف الضحايا واإلعاقات وذوي العاهات املستدمية 
والتشوهات اخللقية، وما تزال تخلف - حتى اآلن - ضحايا وإصابات بالسرطان، حيث تسجل منطقة رقان أكبر نسب اإلصابة 

بسرطان اجللد يف اجلزائر.
عمار قردود
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 قدرت قيمتها بـ 3 ماليير سنتيم 

حجز 50 ألف علبة من المؤثرات 
العقلية  بعنابة

تمكنت قوات الشرطة، بأمن والية قسنطينة، من توقيف شخصين أعمارهما 25 سنة مع حجز كميات جد معتبرة من 
األدوية قدرت بـ 49380 علبة دواء من بينها 29160 كبسولة دواء مصنف في خانة المؤثرات العقلية وقد بلغت 

القيمة المالية لمجمل المحجوزات أزيد من 03 ماليير سنتيم .

خديجة بن دالي

إلى  تعود  القضية  حيثيات 
التابعني  الشرطة  عناصر  اشتباه 
لألمن  الوالئية  للمصلحة 
العمومي يف مركبة نفعية من نوع 
» رونو ماستر » كانت مركونة أمام 
أحد املستودعات مبدينة  قسنطينة 
الشرطة  قوات  لها  توجيه  ليتم 
للشرطة  الوالئية  للمصلحة 
التفتيش  عند  أين  القضائية، 
الدقيق للمركبة مت ضبط 512 علبة 

اوليركسي  نوع »  دواء مهلوس من 
قرص   15360 مبجموع   « ملغ   10
ضمن الكمية االجمالية احملجوزة و 
املقدرة بـ 16410 علبة من مختلف 
وبإذن  الوقت  نفس  يف  و  األدوية 
تفتيش  مت  املختصة  السلطة  من 
احملاذيان  املرآب  و  املسكن  كل من 
ملكان ركن املركبة مما قاد الى العثور 
معتبرة من  أخرى جد  على كمية 
األدوية قدرت بـ 32970 علبة من 
أدوية  من  كبسولة  ضمنها13800 
من  عقليا  مؤثرة  خصائص  ذات 
ليريكا  نوع  من  ااًلصناف  مختلف 

بريغابالني 150 و 300 ملغ . وبعد 
التحريات و األبحاث املعمقة التي 
باشرتها الفرقة االقتصادية و املالية 
باملصلحة الوالئية للشرطة القضائية 
أفضت الى حتديد هوية املشتبه فيه 
الرئيسي الذي قام باستئجار املراب 
مدعيا استغالله يف تخزين األلبسة 
ليتم توقيفه، كما مت باملوازاة توقيف 
محل  أنه  تبني  للمعني  شريك 
سرقة  قضية  عن  قضائي  حكم 
من  أخرى  مركبة  و حجز  بالعنف 
اقتياده  ليتم   « ايبيزا  » سيات  نوع 
الى مقر املصلحة الستكمال كافة 
تقدمي  ومت  القانونية،  االجراءات 

قضايا  عن  العدالة  أمام  املعنيني 
حيازة  و  اقتناء   ، توزيع   ، عرض 
خصائص  ذات  صيدالنية  أدوية 
األحكام  مخالفة  عقليا،  مؤثرة 
التقنية  و  االدارية  باملراقبة  املتعلقة 
و األمنية، ممارسة غير شرعية ملهنة 
بيع األدوية و تخزينها وعرضها يف 
قبل  من  بها  مرخص  غير  أماكن 
يقوم  املختصة  االدارية  اجلهات 
شهادة  على  يحوز  شخص  بها 
قار  جتاري  نشاط  ممارسة  صيدلي، 
بطريقة غير شرعية ملواد صيدالنية 

بدون رخصة .

لوالية  الغابات  محافظة  اعلنت 
عمليات  يف  الشروع  عن  امس  عنابة 
معاينة ميدانية لغابات اشجار الصنوبر 
الغابية  البلديات  البحري يف مختلف 
على غرار ببلدية واد االعنب وشطايبي 
»الدودة  ظهور  من  خوفا  وسرايدي 
اجلرارة« حيث نظمت االخيرة خرجة 
ميدانية لغابة الصنوبر البحري ببلدية 
واد العنب ملعاينة احلالة الصحية لهذا 

الصنف )الدودة اجلرارة(.
تبدأ  الصنوبر  دودة  بأن  ونذكر 
على  بيضها  جتمع  حيث  بالنمو 

بنسج  تقوم  ثم  الصمغية  األشجار 
متهيدا  األغصان  براعم  حول  اخليوط 
يسبب  مما  البلوغ  حالة  بعد  ألكلها 
الشجر  موت  الى  تؤدي  مضاعفات 
السلبية  واإلنعكاسات  تسميمه  بعد 
املضرة التي تصل إلى صحة اإلنسان 
يسبب  بروتني  على  حتتوي  حيث 
إلتهابا وتهيجا يف اجللد مما قد يسبب 
العيون  يف  بحساسية  لكثيرين  اصابة 
والبشرة وضيق يف التنفس ولذا يف كل 
الغابات  محافظة  مصالح  تقوم  سنة 
هذه  حلماية  امليدانية  املعاينة  بعملية 

ضرر. ويف  أي  من  الغابية  الثرورة 
املصالح  ذات  اعلنت  متصل  سياق 
لرئيسة  ميدانية  بخرجة  القيام  عن 
كل  رفقة  عنابة  الغابات  مقاطعة 
الثروات  توسيع  مصلحة  رئيسة  من 
املكاتب  رؤساء  األراضي،  حماية  و 
أعوان  و  املقاطعة  مستوى  على 
الغابات على مستوى حوز سليمات، 
فرز بوزيزي الختيار موقع إجناز مشروع 
التشجير 50 هآ ) برنامج سوناطراك(.
ف سليم

التأكيد  بالطارف  الثالثاء  أمس  مت 
على ضرورة توسيع املساحات املسقية 
يف شعبة الطماطم الصناعية عن طريق 
السقي بتقنية قطرة-قطرة وذلك خالل 
بهذه  والنهوض  لتطوير  خصص  لقاء 
املصالح  مديرية  به  بادرت  الشعبة 

الفالحية .
املصالح  مديرية  مسؤولو  واعتبر 
مت  الذي  اللقاء  هذا  خالل  الفالحية 
الوالية  والي  إشراف  الوالية حتت  مبقر 
السيد بن عرعار حرفوش وحضور عدد 

وعدة  الصناعية  الطماطم  منتجي  من 
وحدات  أصحاب  غرار   على  شركاء 
وبنك  الفالحة  وغرفة  التحويل 
واملجلس  الريفية  والتنمية  الفالحة 
الوالئي  واإلحتاد  البلدي  الشعبي 
لالحتاد الوطني للفالحني اجلزائريني – 
بأن توسيع املساحات املسقية للطماطم 
يعد  احلدودية  الوالية  بهذه  الصناعية 
أحد الشروط الضرورية لضمان إقالع 
تقدر  مساحة  التي حتتل  الشعبة  هذه 
خالل  الوالية  بهذه  هكتار  بـ5500 

املوسم الفالحي 2019/2020 بعدما 
كانت ال تتجاوز خالل املوسم املاضي 

2018/2019 سوى 4117 هكتار .
اللقاء  هذا  خالل  التأكيد  مت  كما 
الذي أعقبه نقاش مثمر بني املنتجني 
وجميع  التحويل  وحدات  وأصحاب 
الشركاء احلاضرين على ضرورة الرفع 
طن   5950 من  التحويل  قدرات  من 
طنا   9950 حدود  إلى  حاليا  يوميا 

يوميا .
مـحمد الرشيد قوبع

عنابة
»الدودة الجرارة« تهدد أشجار الصنوبر البحري

الطارف 
ضرورة توسيع المساحات المسقية في شعبة الطماطم

سكيكدة 
نهاية أزمة بلدية بني زيد بعد 10 

أيام من االحتجاج
قرر، يف ساعة متأخرة من مساء أول أمس ،سكان قرية »أقنة« يف 
بلدية بني زيد غربي والية سكيكدة، إنهاء احتجاجهم أمام مقر البلدية 
أبقوها خارج اخلدمة، و  أيام كاملة، و  التي أغلقوها باألقفال ملدة عشر 
هذا بعدما رفعوا جملة من املطالب االجتماعية التي قالوا بأنها مشروعة.

قرار السكان يأتي عقب جناح اللجنة الوالئية التي أوفدها والي الوالية 
إلى املنطقة و التي عاينت يف بداية األمر احلالة الصعبة التي توجد عليها 
القرية يف زيارتهم امليدانية إليها، حيث أسفر اإلجتماع إلى إمضاء محضر 
أرقوا بانهم سوف ينقلون  الوالي الدين  القرية و ممثلي  إجتماع بني ممثلي 
إنشغاالتهم للوالي و خاصة مطالبهم االستعجالية على رأسها حقهم يف 
الكهرباء مبنطقة العارطة التي ال تزال بال إنارة و كذا رفع حصة السكن 
الريفي و النقل املدرسي و حتى املاء الشروب، حيث وافق احملتجني على 
تلك »الهدنة« و منح فرصة للوالي من اجل جتسيد تلك املطالب متوعدين 

بالتصعيد.
جمال بوالديس

سكان  »حي مسيون« ينتفضون
تالميذه  أولياء  أمس  احتج   
عاصمة  يف  مسيون  اجلديد  احلي 
الوالية سكيكدة ، تندديدا بإهمال 
اجلديد  حليهم  احمللية  السلطات 
إليه قبل سنتني فقط   انتقلوا  الذي 
املشاريع  و  الضرورية  املرافق  أن  غير 

التنموية منعدمة به.
و اشتكى السكان خالل لقائهم 
شبكة  تدهور   من  الوطن  بأخبار 
الطرقات التي باإلضافة إلى  النقل 
يقطعون  الذين  لألطفال  املدرسي 
إلى  الوصول  قصد  طويلة  مسافات 

املؤسسات التربوية.
أحد  قال  السياق،  هذا  يف  و 
التالميذ يف تصريح »ألخبار  أولياء 

الوطن«، بأنهم يعاون األمرين  يف لنقل  أطفالهم الى املدرسة  فيما 
الصغيرة    الشاحنات   استعمال   على  مجبرين  انقسهم  احرون  يجد 
لاللتفات  الوالية   والي  بتدخل   مطالبني  الدراسة  مبقاعد  لاللتحاق 
النقل  رأسها  على  السكان   مطالب  توفير  اجل  من  النشغاالتهم  

املدرسي ألبنائهم الصغار و تهيئة الطريق و باقي املسالك الفرعية.
جمال بوالديس

إنهاء مهام مديرة المعهد الوطني
 للشبه الطبي 

قرار   عن  املطلعة،  الوطن«،  »أخبار  مصادر  أمس،  كشفت، 
إنهاء مهام »ق ن«مديرة املعهد الوطني للتكوين العالي شبه الطبي 
بسكيكدة، بعد شهر من احلركة االحتجاجية و الشلل على مستوى 

املعهد.
و استنادا الى ذات املصادر ، فإن الوزارة املعنية قررت إنهاء مهام 
املديرة عقب حالة االنسداد بينها و بني الفريق املهني و اإلطارات 
على مستوى املعهد الدين رفضوا بقائها و متسكوا برحيلها الفوري يف 
ظل جملة االتهامات املوجهة اليها و شنوا إضرابا مفتوحا عن العمل 
وسط احتجاجات الطلبة  واعتصامهم أمام مقر مديرية الصحة لوالية 
أبرزها  للمديرة  االتهامات  احملتجون سلسلة  وجه  سكيكدة، حيث 
معها يف  مسدود  طريق  إلى  األمر  ووصل  للمؤسسة   تسيير  طريقة 
أكثر من محاولة للحوار ...و قد علق البعض قرار توقيف املديرة إلى 
التقرير األسود الذي دونته اللجنة الوزارية التي أوفدتها وزارة الصحة 
قبل أيام الى الوالية و التي اجتمعت بكل األطراف حيث متسك 
ممثل اإلطارات و العمال باالتهامات املوجهة للمديرة بالتعسف الذي 
متارسه املعنية من خالل توقفات للعاملني دون أسباب موضوعية، 
املعاملة  مع  القرارات،  بكل  إنفرادها  مع  مبررات،  دون  حتويالت 

السيئة للطاقمني اإلداري والبيداغوجي للمعهد.
جمال بوالديس



07 السنة 01 - العدد 111 -اخلميس 19 جمادى  الثانية1441  هـ  - 13 فيفري2020م
أخبار السر ايا

اعترف وزير 
االتصال عمار 

بلحيمر أن 
قضية األخبار 
المتادولة على 

شبكات التواصل 
معقدة، والمشرع 

يجد صعوبة 
في متابعة 

سرعة التطور 
التكنولوجي.

أجبرت إدارة المدرسة االبتدائية الواقعة بحي المزارعة ببلدية أوالد موسى غربي 
على  المسجل  االكتظاظ  بسبب  السبت،  يوم  الدراسة  على  التالميذ  بومرداس  والية 
أن  الوطن«،  لــ»أخبار  حديثهم  في  التالميذ،  أولياء  األخيرة.وكشف  هذه  مستوى 
المدرسة محل الجدل ال تحمل اسما ولكن تعرف بمدرسة حي المزارعة، وأن  أبناءهم 
يدرسون في ظروف كارثية بسبب جملة النقائص التي تشهدها المؤسسة، كان آخرها 
قرار اإلدارة الذي يجبر التالميذ على الدراسة يوم السبت، الذي يعد عطلة مشروعة 
للتالميذ، وهو القرار الذي أثار سخط األولياء بالمنطقة.وأشار األولياء إلى أن أقسام 
القسم  في  المتمدرسين  التالميذ  عدد  يتعدى  حيث  رهيبا،  اكتظاظا  تسجل  المدرسة 

الواحد عتبة 40 تلميذا، وهو ما يجعل  التمدرس أمرا مستحيال.

»كليتو لبالد«.. يطارد »السراقين«!

الجلسات  أشغال  ختام  في    
الوطنية للسينما، التي احتضنها قصر 
لفت  أيام،  ثالثة  مدار  على  الثقافة 
االنتباه  السينمائية  نوادي  أعضاء 
ضرورة  وإلى  القاعات،  مشكل  إلى 
وتحدث  هذا،  سينمائية.  مدينة  خلق 
أحد الناشطين من تلمسان على إحدى 
القاعات السينما بمغنية التي تم بيعها 
إلى أحد التجار الذي حولها إلى محل 
الوصية  الوزارة  داعيا  التوابل،  لبيع 
إلى إنقاذ القاعة المتبقية من الضياع 

واإلهمال.

تونة الُقماش في المغرب!
 نّبهت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك الجزائريين إلى أن خبر  احتواء 

السوق الجزائرية   تونة معلّبة مصدرها الصين عاِر عن الصحة. 
يبّين أن مادة  فيديو  التواصل االجتماعي تسجيل  هذا، وانتشر على مواقع 
التونة المعلبة ما هي إال نسيجا ملونا ُقصد به تغليط المستهلك وإيهامه بأن ما 

في العلبة بروتين مصدره سمك التونة!
المغرب،  في   2019 مارس  بتاريخ  سجل  الفيديو  أن  المنظمة  وأوضحت 

والدليل أن الصوت الذي يسمعفي لكنته مغربية.

 عرفت محاكمة 
المتهمين في قضية 

تركيب السيارات، يوم 
أمس، بمجلس قضاء 

الجزائر توافد عشرات 
المواطنين الذين 

انتظروها ساعات، 
وراحوا يهتفون 

عند دخول المتهمين 
للمحاكمة بعبارتهم 

الشهيرة » كليتوا البالد 
يا السراقين«.

رزيق  كمال  التجارة  وزير  دعوة  أثارت 
المواشي  بتربية  المهتمة  للجمعيات  الموجهة 
السوق  بتمويل  بموجبه  يتعهدون  اتفاق  إلبرام 
بسعر  الحمراء  باللحوم  رمضان  شهر  خالل 
800 دج، مقابل حمايتهم ومنع استيراد اللحوم 
بما فيها المجمدة، سلسلة من ردود الفعل  لدى  
الموالين الذين اعتبروا أن التسقيف يحتاج إلى 
جملة من اإلجراءات،  على رأسها توفير العلف 
جدال  في  دخلوا  حين  في  بالشعير،  والتزويد 
القدرة  أن  أكدوا  الذين  المواطنين  من  عدد  مع 

الشرائية للمستهلكين تقتضي تسقيف األسعار.

ـينـما بـتـلمسان مـتـّبـلة!   السِّ

الــــــوزيـــر
 تـغلُبه اإلشـاعة  

لــحوُم رزيـق  
ِفــــتــنـــة  

االكــتظـاظ
ســــــارق 
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ارتفاع في أسعار الحديد واإلسمنت

تجار مواد البناء خارج مجال
 الرقابة بعين صالح

عبد املالك خلضاري

عموما،  البناء  مواد  تشهد  حيث 
و  احلديد  األساسيتان  املادتان  و 
األسعار  فاحشا يف  ارتفاعا  اإلسمنت 
الشرائية  القدرة  تردي  يطارده  ،الذي 
،وأرق  البطالة  ازدياد  و  للمواطن 
جاورها  ما  و  املقاطعة  سكان  بذلك 
غياب  يف  أقل،  بدرجة  املقاولني  و 
لدى  اجلشع  و  اإلنساني  الضمير 
 « الوطن  أخبار   »، التجار   بعض 
عينة  السوق ألخذ  إلى  نزلت  بدورها 
بني  فارقا  والحظت   ، األسعار  من 
احلالية و قبل أسبوعني ،إذ وصل ثمن 
املستعمل  احلديد  من  الواحد  القنطار 
دينار  عشر  أالف  إلى  اخلرسانة  يف 
يف  كان  ما  بعد   )10.000( جزائري 
 7500  ( دينار  أالف  سبعة  حدود 
الكيس  ثمن  وصل  حني  ،يف   ) دج 
دج   1000 اإلسمنت  من  الواحد 
،فيما بلغ ثمن املتر الواحد من البالط 
بباقي  امللالحظات  ونفس   ، 350دج 

البائعني  بعض  يدعي  والذي  املواد، 
مرتفعة  بأثمان  املادتني  يشترون  أنهم 
سكان  ،وكان  ضئيل  فيها  وربحهم 
بفتح  استبشرواخيرا  قد  املنطقة 
بوالية  أولف  ببلدية  مصنع األسمنت 
170 كلكذم فقط  بعد  أي على  أدرار 
وبحكم   ، صالح  عني  غرب  جنوب 
كانت  بعدما  األسعار  فستقل  قربه 
تستورد واليات الشمال كالشلف ، و 
هو ما حدث فعال  بعد انطالق عملية 
موسى  سيدي  مبصنع  والبيع  اإلنتاج 
الذي مت تدشينه خالل  ببلدية متقطن 
األسبوع الثاني من شهر أوت 2016، 
أين سجل انهيار يف أسعار اإلسمنت 
، لكن ذلك لم يُدم طويال إلى يومنا 
ألن   ، خاللها  تذبذبا  وشهد  هذا 
يزال  فال  يتحّقق  لم  وجوده  من  املراد 
سكان الوالية  نظر  يف  مرتفعا  السعر 
ضد  باملتابعة  أمر  استصدار  منذ 
الهامل  علي  البرملاني  النائب  مالكه 
أواخر العام املاضي ، آلن الفارق بني 
كيس اإلسمنت املستورد من الشمال 

وكيس اإلسمنت املنتج محليا باملصنع  
املوجود على تراب دائرة أولف ،ليس 
دينار  بـمائة  قدر  ،و  كبيرا  فارقا 
ذلك  ،ومعنى  )100دج(  جزائري 
إلى  يصل  محليا  املنتج  الكيس  أن 
املعلومات  بعض  ،وحسب  دج   800
إنتاجه  يتم   الذي  الكيس   فإن غالء 
محليا املتسبب فيه بعض التاجر، ألن 
بعض  باملصنع حسب  ثمنه  الكيس 
املعلومات  غير املؤكدة ، ما بني 550 
دج و 620 دج، ويف غياب  اإلعالن 
من  احلقيقي  الثمن  عن  الرسمي 
يعرف  ،الذي  املصنع  مسؤولي  طرف 
من خالله املواطن مصدر ارتفاع سعر 
هو  املواطن  ، فإن  اإلسمنت  كيس 
ارتفاع األسعار فيه  املتضرر األول من 

و غيره من مواد البناء.
من  املواطنون  ،يأمل  وعليه 
حد  لوضع  التدخل  الوصية  اجلهات 
اإلسمنت  سعر  يف  التجاوزات  لهذه 
من  األخرى  املواد  بعض  ،و  خاصة 

خالل الرقابة الفاعلة.

أخبار النعامة 
غرس أزيد من 374 هكتارا 

بأشجار الزيتون 
الزيتون  النعامة مساحة أكثر من 374 هكتارا بشجيرات  غرست عبر والية 
 1647 إلى  املثمرة  باألشجار  املغروسة  املساحة  بذلك  لتقفز  السنة  هذه  خالل 
هكتارا ومت حتقيق هذه املساحة اإلضافية بفضل تطبيق مختلف البرامج على غرار 
للتنمية  اجلوارية  واملشاريع  الفالحي  االستثمار  ودعم  لتنمية  الوطني  الصندوق 
الريفية وبرامج احملافظة السامية لتطوير السهوب. وبلغت حملة اجلني لهذه السنة 
من  قنطار   8400 من  أكثر  جني  املاضي   نوفمبر  شهر  منتصف  انطلقت  التي 
محاصيل الزيتون تشمل مساحة منتجة تقدر بأكثر من 344 هكتارا والتي أعطت 
منتوجا وفيرا عبر العديد من املستثمرات واحمليطات الفالحية التي تستعمل عبرها 
تقنيات الري بالتقطير والواقعة أغلبها ببلديات صفيصيفة وعسلة والبيوض والعني 

الصفراء وجنني بورزق.

تدابير لحماية الموارد اإليكولوجية 
بالمناطق  الرطبة 

شرع يف جتسيد جملة من اإلجراءات الرامية إلى حماية املوارد اإليكولوجية 
التي  النعامة   بوالية  رامسار  اتفاقية  إطار  املصنفة يف  الثالثة  الرطبة  املناطق  عبر 

تتجاوز مساحتها إجماال 221 ألف هكتار .
قطاع  مصالح  من  علمية  إطارات  إشراف  حتت  اإلجراءات  هذه  تندرج  و 
الغابات بالوالية ضمن نظام مراقبة ومتابعة مستمر وبعيد املدى يهدف إلى تثمني 
املسطحات املائية والشطوط الطبيعية التي تتوفر عليها الوالية واحلفاظ على الثروة 

احليوانية والنباتية وأصناف الطيور املائية احملمية التي تتوفر عليها .
 

نقص الوعاء العقاري يرهن المشاريع  
التنموية 

يف  اجلديدة  االستثمارات  تستوعب  التي  العقارات  غياب  مشكل  أصبح 
املستثمرين اجلدد خصوصا مع اإلجراءات  يواجه  رئيسيا  عائقا  النعامة ،  والية 
التشجيعية التي اتخذتها الدولة من أجل خلق فرص عمل كافية للشباب لبعث 
ديناميكية اقتصادية جديدة يف ذات الوالية. ويف هذا اإلطار يجد معظم املقبلني 
من  متكنهم  متنع  صعوبات  عدة  صغيرة  استثمارية  اقتصادية  مشاريع  بناء  على 
احلصول على محالت أو مقرات من أجل إقامة هذه املشاريع، يف حني ال تزال 
املئات من الوعاءات العقارية التي استحوذ عليها أشخاص بحجة االستثمار منذ 

سنوات مضت عبارة عن قطع مسيجة دون أثر للمشروع املزمع اجنازه.
 جمعها : س.ابراهيم

تشهد سوق مواد البناء بعين صالح،  منذ أسبوعين تقريبا ،ارتفاعا مذهال في األسعار ، بالرغم من وفرة  
اإلنتاج، ارجعه مختصون في المجالى الى انعدام الرقابة من قبل  المصالح المختصة .

تشهد هذا األيام  حقول وبساتني والية أدرار بداية نضج زرع احلبوب مما 
املنطقة  الطازج حيث يقوم فالحو  القمح  إيذانا لبدءعملية حتضير  يعني هذا 

بتحضير مادة )زنبو( من محصول القمح وهو يف بداية اإلخضرار.
حيث  النضج  بداية  يف  وهو  والشعير  القمح  من  املادة  هذه  إعداد  ويتم 
تفصل رؤوس سنابل القمح والشعير عن السيقان حتى يتم ربطها على شكل 
النخيل  العمليات يجلب احلطب من جريد  القيام بهذه  حزم صغيرة  وأثناء 
لتوضع  املشتعل  رماد  إعطاء  أجل  من  ويحرق  اخلاوية  النخل  جذوع  ,وبقايا 
احلزمات املربوطة من القمح فيه وتغطى ,وبعد مدة ستشوى السنابل مت حتول 
يسمى  األخير  .وهذا  فركها  ليتم  الطبق  السعفي  يسمى  كبير  وعاء  الى 
من  وهناك  السمن  مع  جيدا  يفرك  )زمبو(  الرطب  الطازج  القمح  أو  الفريك 
وتستعمل يف وجبة  وتطحن  أو جتفف  لذيذ,  ليصبح طبق  السكر  له  يضيف 
أن  .كما  املنطقة  سكان  من  الكثيرين  لدى  املفضلة  وهي  أواحلساء  احلريرة 
على  مير  الذي  أيضا  الشعير  بل  محصول  فقط  القمح  على  )زنبو( اليقتصر 
عمليات مماثلة إال أن الفرق بعد فصل رؤوس السنابل عن السيقان ,وحزمها 
توضع يف قدر كبير مملوء من املاء فوق النار هادئة فتترك فيه حتى تغلي جيدا 
,وبعد ذلك يتم تصفية السنابل من املاء املغلي ,ونشرها يف الهواء الطلق حتى 
,وتبقى  القشرة  ليتم تصفيتها من  ,وبعد ذلك توضع يف مهراز خشبي  جتف 

حبوب صافية جزء منها يذهب للطحن ,ليقتات منه طوال السنة ,واجلزء الباقي يخزن على شكل بذور ملوسم احلرث يف 
املوسم املقبل  .

عبد اهلل مجبري

أدرار
قمح الزنبو ..عادات فالحية قديمة

األغواط
مرافق إدارية وبريدية مغلقة 

بـ»عين البكاي«
تبقى العديد من املرافق اخلدماتية التي أنفقت عليها الدولة أموال كبيرة 
ببلدية احلاج املشري مغلقة واليستفيد السكان من خدماتها من ذلك  مكتب 
يتنقلون  والسكان  املغلقة منذ سنوات  الوظيفي    البريدية  والسكن  الوكالة 
جلهات أخرى لسحب مستحقاتهم املالية من منح ورواتب وقضاء حاجاتهم 
البريدية ومنهم العجزة وكبار السن واملصابني بأمراض مزمنة ، وأفاد سكان 
ما  الستخراج  املواطن  أمام  أبوابه  يفتح  ما  نادرا  البلدي  الفرع  أن  التجمع 
يتنافى مع  أن هذا  السكان  و يرى  به  لعدم وجود عامل  وثائق  يحتاجه من 
الضرورية  واملرافق  اإلدارة  لتقريب  تسعى  التي  وتوجهاتها   الدولة  سياسية 
من املواطن . ويطالب السكان بدعم  قاعة العالج بطبيب دائم وبالوسائل 
لتحسني  االستعجالية   احلاالت  لنقل  إسعاف  وبسيارة  للعالج  الضرورية 
القاطنني  املرضى  من  للعشرات  تقدم  ، حيث  للمرضى  الصحية  اخلدمات 
بالتجمع واملناطق املبعثرة القريبة منه وناشدوا والي الوالية بالتدخل لإلفراج 
عن مشروع عيادة التوليد الريفية املسجلة منذ سنوات من طرف وكالة التنمية 
ولكن  باملئة  ب10  املقدرة  مساهمتها  بتسديد  البلدية  وقامت  االجتماعية 

الزال مصيرها مجهوال
منذ  والكهرباء  بالغاز  ربطهم  قطعة من عدم   60 ويشتكي سكان جتزئة 
اجلديد  السكني  احلي  بهذا  العمرانية  للتهيئة  كليا  غيابا  ويسجلون  سنوات 
كما يطالبون بتجزئة جديدة  وبتسجيل إكمالية ألبنائهم الذي يتزايد عددهم 
من سنة ألخرى ، وحفر بئر عميقة لتزويدهم مباء الشرب ، حيث يتزودون 
لسد  وأصبح اليكفي  املستعملة  باملياه  بالتلوث  مهدد  مائي  منبع  من  حاليا 
عدد السكان الذي يتزايد من سنة ألخرى  ، من جهتهم  يطالب سكان 
تفك  بفتح مسالك  واحلميرة  زيرق  للتجمع كمنطقة  التابعة  املبعثرة  املناطق 

العزلة عنهم وربطهم بشبكة الكهرباء   .
نورين عبدالقادر
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رشيد شويخ

،فإن  املتحدث  ذات  وحسب 
من  عينة  أخذت  الذين  األشخاص 
املتويف  زوجة  ،هم  يومني  قبل  دمائهم 
معه  كانوا  الذين  من  اقربائه  من   3 و 
نحو  األخيرة  العالجية  رحلته  يف 
،وكشف  التونسية  صفاقس  مدينة 
تقرر  قد  اإلجراء  أن هذا  املسؤول  ذات 
تسجيل  عدم  رغم  احترازيا  اتخاذه 
اخلنازير  بإنفلونزا  االصابة  أعراض  أية 
التأكد  منهم ، وسيتم  واحد  أي  على 
الطبية  التحاليل  استكمال  بعد  أكثر 
املتخصصة التي ستجرى على العينات 
يف  هؤالء  أجسام  من  أخذها  مت  التي 
أن  .بحكم  بالعاصمة  باستور  معهد 
املعهد املذكور هو الهيئة املرجعية التي 
،من  سابق  وقت  يف  اعتمادها  جرى 
للكشف  للصحة  العاملية  املنظمة  قبل 
اخلنازير  كإنفلونزا  العاملية  األوبئة  عن 
عن  رده  ويف  .هذا  والكورونا  الطيور  و 

كشفها  التي  النتيجة  صدقية  مدى 
تفيد  والتي  التونسي  اخلاص  املخبر 
اخلنازير  ...بإنفلونزا  بإصابةالهالك 
يف  وكما  أنه  لعويني  الدكتور  .اوضح 
اجلزائر يف تونس معهد مرجعي وحيد 
بانفلونزا  االصابة  حاالت  إلثبات 
باستور  معهد  ،وهو  وغيرها  اخلنازير 
التونسي .وال ميكن اثبات أن الضحية 
انفلونزا  مبرض  أكيد  بشكل  تويف 

اخلنازير .
يذكر أن كهال  ويدعى ح سعد ويبلغ 
من العمر 45 سنة ،قد تويف قبل يومني 
التونسية  اخلاصة  املصحات  إحدى  يف 
اخلنازير عشرة   بانفلونزا  اصابته  ،بعد  
التونسي  أيام من مكوثه يف املستشفى 
أسبوع  ملدة  بقي  أن  بعد  إليه  .ونقل 
العمومية  اإلستشفائية  املؤسسة  يف 
دون  الوادي  مبدينة  اجليالني  عمر  بن 
تشخيص حالته ،اذ نقلته عائلته ‘إلى 
الصحية  حالته  ساءت  أن  بعد  تونس 
مصالح  شروع  من  ساعات  ،وقبيل 

دمه  من  عينات  نقل  بالوادي  الصحة 
نحو معهد باستور بالعاصمة .

الصحة  مديرية   مصالح   وكان 
وضعت   قد   ، الوادي  لوالية  والسكان 
يف حالة استنفار  ،خاصة على مستوى 
املعبر احلدودي بالطالب العربي  الذي 
مطار  ،وكذا  وتونس  اجلزائر  بني  يصل 
إطار  يف  وذلك  الدولي  الوادي  قمار 

املخطط الوطني ملكافحة داء كورونا.
مستوى  على  نصبت   حيث 
العربي  الطالب  احلدودية  البوابة 
،واملتاخمة  لألراضي التونسية ، عدد 
من الكاميرات  احلرارية ، والتي تقوم 
بكشف األشخاص الذين ميرون عليها 
 37 من  أكثر  حرارتهم  درجات  وتكون 
درجة حرارية  ،كما مت تكثيف املراقبة 
الطبية فيه من خالل زيادة عدد األطقم 
وكذا  وممرضني  أطباء  ،من  فيه  الطبية 
وعدد  الطبيبة  األجهزة  مبختلف  جتهيز 
تنقل  من  الواقية  الكمامات  من  كبير 

األمراض عبر التنفس.

كشف مدير الصحة و السكان لوالية الوادي عبد القادر لعويني، عينيات من 4 أشخاص هم ذوي الضحية الذي توفي 
مطلع األسبوع الجاري في احدى المصحات التونسية، بعد أن أصيب. بأنفلونزا الخنازير. تم ارسالها إلى معهد باستور 

بالعاصمة كإجراء احترازي للتحقق من  انتقال العدوى لهم، من عدمه.

بعد وفاة أحد أفرادها بإنفلونزا الخنازير قبل أيام بتونس

تحويل عينات أربعة أشخاص من 
عائلة بالوادي إلى معهد باستور

الشمالية    البلديات  سكان  اليزال 
عدم  من  ،يشتكون  الوادي  والية  من 
لهم  املخصصة  البرية  احملطة  مالئمة 
و  موقعها  بسبب  الوالية  عاصمة  يف 
مخصص  فيها  مرفق  أي  وجود  عدم 

للمسافرين والناقلني .
بها   تتواجد  والتي  املذكورة  احملطة 
الوادي   مدينة   بني    الرابطة  اخلطوط 
 ، الرقيبة  الشمالية   اجلهة  وبلديات 
املقرن   ، خليفة  ،حاسي  احلمراية 
ميه   ، الكرمي  عبد  ،حساني  ،الدبيلة 
ونسة ، ،سيدي عون  وقمار ،  يتفق 
من    ، فيها  والناقلون  املسافرون  فيها  
يف  املوجود  و    موقعها   مالئمة  عدم 
مدينة  من  الشرقي  الشمالي  الطرف  
الوادي بالقرب من سوق ليبيا  ،والتي 
صدور  منذ  إحتجاجات  محل  كانت 
قرار حتويل الناقلني إليها قبل 12 سنة .
من  عدد  الصدد  هذا  يف  أكدت  و 
املسافرات » ألخبار الوطن  »  أنهن   و 
شبه  منطقة   يف  احملطة  لوقوع  كنتيجة 

تقريبا   يومي  بشكل  يتعرضن  معزولة 
فصل  يف  املساء  ساعات  يف  وخاصة 
صيفا   القيلولة  ساعات  و   ، الشتاء 
والتي  املعاكسات   و  للمضايقات 
تتحول يف بعض األحيان إلى حترشات 
جنسية و اعتداءات وسرقة  ألغراضهن  
،إذ  مجوهراتهن   و  النقالة  كالهواتف 
الشكاوي  عديد  األمن  مصالح  تسجل 

يف هذا اخلصوص .
 كما يشتكي املسافرون  املستعملون 
ليبيا  من هدر وقتهم  بني  حملطة سوق 
مضطرون  أنهم  إذ    , احلافالت 
احلضري   النقل  حافالت  الستعمال 
تنقلهم     يف  كبير   وقت  تستهلك  التي 
بني حي  فالرحلة   ، املدينة  أحياء  بني 
اغلب   فيه  تتمركز  الذي  و  مارس    19
إلى  العمومية   اإلدارات  و  املديريات 
يف  تستغرق  مثال  املسافرين   محطة 
املتوسط  أربعني  دقيقة إلى نحو الساعة 
تزيد  ال  بينهما  املسافة  أن  العلم  مع 
هذا  أدى  و  كيلومترات.  ثالثة    عن  

الوضع إلى عزوف سكان بلديات اجلهة 
الشمالية من  الوالية   عن التنقل إلى 
مدينة الوادي  إلى يف احلاالت الضرورية   
أنفسهم   الناقلون  وجد  كما      . جدا 
مجبرين أمام هذا الوضع  ،إلى  تقليص 
رحالتهم من  سبع  رحالت و أحيانا 
يف  احملطة  كانت  أيام  رحاالت  ثماني  
حي األعشاش الكائن يف وسط املدينة 
إلى خمس رحالت يف أحسن األحوال  
حاليا ،  وهو ما   قلص من  أرباحهم 
بشكل ملحوظ .كما أن  عدد كبير من 
التي  العتداءات  كنتيجة  و  الناقلني 
عن  توقفوا   ، مرة   من  أكثر  طالتهم 
احلركة  يف  تقل  التي  الفترة  يف  العمل 
أين تتحول احملطة ملستعمرة للمنحرفني 
، كما  ال توجد يف احملطة التي يقصدها 
يساعد  مرفق  أي  ،لوجود  يوميا  املئات 
الراحة لهؤالء من  يضمن أدنى شروط 
مغطاة  مواقف  ،و  عمومي  مرحاض 

تقيهم حر الصيف وقر الشتاء .
رشيد شويخ

لقي مساء أمس شاب يف العقد 
الثالث من عمره مصرعه ، وأصيب 
متفاوته  بجروح  آخرين  شخصني 
اخلطورة  يف حادث مرور أليم وقع يف 
املدخل الغربي ملدينة الوادي حدث 

اثر  اصطدام حافلة بسيارة.
فإن  عيان  شهود  وحسب 
احلادث وقع    على مستوى الطريق 
الوطني رقم 16 والرابط بني مدينتي 
امس  اول  .زوال  تقرت  و  الوادي 

تويوتا  من  حافلة  اصطدام  بعد 
ماورتي  نوع  من  بسيارة  كوستير 
.بعد مجاوزة خطيرة .هذا و مصالح 
احلماية املدنية التي نقلت اجلريحان 
و اجلثة لإلستعجاالت حي 8 ماي 
الدرك  قوات  فتحت  .فيما   1945
الذي  احلادث  يف  حتقيقا  الوطني 
يعتقد أن السرعة املفرطة هي سببها 

الرئيس
رشيد شويخ

إحتج  مساء الثالثاء العشرات 
مبدينة  األعشاش  حي  سكان  من 
يف  الواقعة  املراقد  على  الوادي 
إلى  حتولت  التي  و  حيهم،  وسط 
بؤر للفساد. وجابت مسيرة راجلة 
يف شوارع حي األعشاش الواقع يف 
فيها  .رددت  الوادي  مدينة  وسط 
شعارات منددة مبا يجري يف املراقد 
املتواجدة يف حيهم و البالغ عددها 
الصدد  هذا  أشاروا يف  ، حيث   5
إلى حتولها إلى ملجأ للفساد  ،  و 
 ، املمنوعات  كل  لتعاطي  مكام  
واوضحوا بأنهم باتوا خائفني على 
انتشار  جراء  عوائلهم  و  أبنائهم 
عنهم  الغريبة  الظواهر  هذه  مثل 
إلى  السلطات  احملتجون  دعا  ،و 
اتخاذ موقف حازم خاصة وأن هذه 
خطرا  تشكل  ال  الفندقية  املرافق 

 ، فحسب  العامة  األخالق  على 
بل على سالمتهم بفعل أن عددا 
يتعاطون  املراقد  نزالء  من  كبيرا  
.هذا  املهلوسة  واحلبوب  اخلمور 
شوارع  من  عددا  احملتجون  وقطع 
يتم  ولم  املرور  حركة  أمام  احلي 
اعادة فتحها اال بعد تدخل قوات 

األمن .
قد  كان  الوادي  والي  أن  يذكر 
مراقد  لـ7  التحفظي  بالغلق  أمر 
بتحويل  قام  السنتني ،و  نحو  قبل 
استغالل  لرخص  املانحة  السلطة 
املرفق الفندقي املذكور من مصالح 
السياحة  مديرية  إلى  البلدية 
مت  لكن  التقليدية  والصناعات 
العدول عن القرار شهورا قليلة بعد 

ذلك.
رشيد شويخ

محطة  البلديات الشمالية محل سخط المسافرين والناقلين 

الوادي 
وفاة شخص وجرح آخرين في حادث مرور

سكان حي األعشاش يحتجون 

سكان  العشرات  أمس.  قطع 
يف  جامعة  ببلدية  تقديدين  قرية 
رقم  الوطني  ،الطريق  الوادي  والية 
48«. أ »الرابط بني مدينتي  الوادي 
على  احتجاجا  ،وذلك  وجامعة 

تدهور وضع املعيشة.
شعارات  برفع  احملتجون  وقام 
بجملة  ومطالبة  بتهميشهم  منددة 
من االحتياجات التي تنقص القرية 
التي تعد واحدة من أقدم التجمعات 
،اذ  ريغ  وادي  منطقة  يف  السكانية 
يف  باالسرع  تقديدين  اهالي  طالب 
البلدة  يربط  الذي  الطريق  ازداوجية 
نزيف  لوقع  وذلك  جامعة  مبدينة 
الطريق  حتصدهم  الذين  األرواح 
بزيادة  طالبوا  دوري.كما  بشكل 
الريفي  السكن  من  القرية  حصص 
حوالي  تضم  تقددين  وان  خاصة 
عددا  اال  يستفد  لم  ألف ساكن   11
اخلاصة  اإلعانات  من  منهم  قليال 
الريفي .والذي يعد  ببرامج السكن 
احملتجون  طالب  ،كما  لهم  األنسب 

البلدة  يف  الصحية  اخلدمات  بترقيه 
التي تتوفر على قاعة عالج ال ياتيها 
الطبيب اال نادرا ،كما دعا احملتجون 
العاجل  للتدخل  التربية  مصالح 
متوسطة  تالميذ   انقاذ  أجل  من 
الذي  احملدق  اخلطر  من.  تقديدين 
اجلدران  تدهور   بسبب  يتهددهم 
ناشد  ،كما  فيها  األسقف  و 
التقديدنيون السلطات احمللية ببرمجة 
بالعشب  البلدة  ملعب  تكسية 
االصطناعي بحكم أن ناديهم يلعب 
مثل  ويستحق  اجلهوي  القسم  يف 
حضر  و  هذا   . الهام  الهيكل  هذا 
رئيس دائرة جامعة و رئيس املجلس 
الشعبي البلدي من أجل االستماع 
لوالي  ونقلها  احملتجني  النشغاالت 
وسط  االحتجاج  وجرى  الوادي. 
التي  الوطني  الدرك  قوات  حضور 
مستوى  غلى  احلركة  بإعادة  قامت 
الوادي  بني  الرابط  املذكور  الطريق 

وجامعة.
رشيد شويخ

سكان تقديدين يقطعون الطريق 
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بــلقاسم.ج

من  النوع  هذا  غياب  أدى 
نسبة  ضياع  باملنطقة،إلى  املنشآت 
لم  الذين  الشباب  من  معتبرة 
عن  للترفيه  مناسبا  مكانا  يجدوا 
مختلف  ممارسة  خالل  من  أنفسهم 
الثقافية  والنشاطات  الرياضات 
من  العديد  حترص  التي  والتربوية 
واالجتماعية  الثقافية  اجلمعيات 
على احلفاظ عليها من الزوال.وأمام 
البعض  انساق  املرافق،  غياب هذه 
باعتبارها  االجتماعية  اآلفات  وراء 
مالذا يخلصهم من هاجس البطالة 
معتبرة  نسبة  مست  التي  القاتلة 
من شباب قرى » توريرت إغيل«ال 
يدفع  منهم،كما  اجلامعيني  سيما 

الفراغ القاتل البعض إلى قضاء وقتهم 
الضائع يف التجول الشوارع واملقاهي.
 مشاريع منعدمة وبطالة خانقة 

بالقرى  األولياء  أرجع  وقد 
املذكورة،غياب فرص الشغل باملنطقة 
حقها  األخيرة  هذه  إعطاء  عدم  إلى 
بها  تتمتع  التي  احمللية  التنمية  يف 
حيث  الوالية،  بلديات  مختلف 
بها  التنموية  املشاريع  غياب  أدى 
تفتح  التي  الشغل  فرص  انعدام  إلى 
يتوفر  الذي  للشباب  التغيير  أبواب 
يف  كامنة  وقدرات  مؤهالت  على 
وسط معيشي يفتقر ألدنى ضروريات 
يستدعي  وتغييره  الكرمي،  العيش 
تكفل  املنطقة-  شباب  -حسب 
بانشغاالتهم،  احمللية  السلطات 
إليها يف  التي تطرقت  الوعود  وجتسيد 

كل موعد انتخابي.
 ومنطقة فالحيه دون مدا خيل 

جبائية
بلدية  رئيس  قال  جهته،  من 
عمورة،إن  عمار  إغيل«  توريرت   «
والية  بلديات  أفقر  من  تعتبر  بلديته 
بجاية، كونها منطقة جبلية وسكانها 
متلك  وال  الفالحة،  على  يعتمدون 
إلى  بالفائدة  تعود  اقتصادية  منشآت 
الدعم  أن  مضيفا  البلدية،  خزينة 
سنة  كل  عليه  تتحصل  الذي  املالي 
إطار  يف  يدخل  والذي  الوالية،  من 
املخططات البلدية للتنمية ال يتعدى 
3.8 مليار سنتيم، يعتبر ضعيفا جدا 
ويعد غير كاف لتجسيد جل املشاريع 
ذات  املبرمجة.واعترف  التنموية 
طموحا  برنامجا  قدم  أنه  املتحدث، 
املشاريع  من  العديد  إجناز  يشمل 
ويف  البلدية  قرى  مبختلف  التنموية 
باخلصوص  منها  القطاعات،  شتى 
الذي  العمومية  األشغال  قطاع 
املزيد  لفتح  يسعى  أنه  شأنه  يف  قال 
وتصليح  تهيئة  وإعادة  املسالك  من 
طرقات البلدية املتدهورة، إلى جانب 
اإلسراع يف إيجاد حلول ملشكل نقص 

ماء الشروب الذي يعاني منه سكان 
البلدية منذ أمد بعيد.

 الغاز الطبيعي حلم الجميع
املجلس  رئيس  وأضاف 
»توريرت  بلدية  البلدي،أن  الشعبي 
إغيل«تعيش عند حلول فصل الشتاء 
يف عزلة عن العالم اخلارجي،ومعاناة 
السكان لم جتد لها السلطات الوالئية 
حال،رغم املراسالت التي رفعها إلى 
اجلهات املعنية القاضية بتزويد البلدية 
البلدية  البوتان.رئيس  غاز  بقارورات 
مستودعا  خصصت  بلديته  أن  أكد 
قارورات  من  كبيرة  كمية  الستقبال 
غاز البوتان وذلك أمام استحالة تزويد 
بالنظر  املدينة  بغاز  املنطقة  سكان 
بها  تتميز  التي  الصعبة  للتضاريس 
إلى  املاسة  احلاجة  ورغم  البلدية، 
اإليجابي  الرد  يتلق  لم  أنه  ذلك،إال 
سياق  املذكورة.ويف  املصالح  قبل  من 
عمورة،أن  عمار  متصل،يخشى 
وتتكرر  البلدية  سكان  معاناة  تتفاقم 
املنطقة  عاشتها  التي  الظاهرة  نفس 
،حينما  سنتني  قبل  الشتاء  خالل 
عن  كامل،معزولة  شهر  ملدة  عاشت 
التساقط  اخلارجي،بسبب  العالم 
سمكها  بلغ  التي  للثلوج  الكثيف 
تسبب  ونصف،والذي  متر  من  أكثر 
من  العديد  يف  الطرقات  انقطاع  يف 
املصالح  مختلف  تدخل  احملاور،فرغم 
إلنقاذ العديد من العائالت من املوت 
متأخرا  كان  ذلك  أن  احلقيقي،إال 
وعليه  املذكورة،  املشاكل  بسب 
بقارورات  البلدية  بتزويد  جدد مطلبه 
املستلزمات  توفير كل  مع  البوتان  غاز 
الطرقات  غلق  قبل  وذلك  الضرورية 
يبلغ  فاملنطقة  الثلوج،  تساقط  جراء 
سطح  فوق  متر   1200 الـ  علوها 
البحر.وعن النقص املسجل يف املرافق 
رئيس  يتوان  لم  الشبانية،  الرياضية 
بلدية » توريرت إغيل«عن التأكيد أن 
املشكل مطروح منذ مدة طويلة بحكم 
ملختلف  ماسة  حاجة  يف  املنطقة  أن 

املرافق الشبانية املذكورة.

 كارثة إيكولوجية تهدد قرية  
بوحاتم

بوحامت،من  قرية  سكان  يشكو 
يف  املمارسة  التهميش  سياسية 
املسؤولني احملليني  قبل  حقهم من 
واقعا  عليهم  فرضوا  والذين 
بجملة من  اجتماعيا مزريا مملوءا 
النقائص التي عكرت صفو حياتهم، 
يف  جاء  ما  حسب   - مقدمتها  ويف 
 - القرية  سكان  من  العديد  تصريح 
إليها  ألت  الكارثية التي  الوضعية 
تعلق  ما  سيما  الطرق وال  شبكة 
ووسط  القرية  بني  الرابط  بالطريق 
املدينة والذي تغمره برك مائية وركام 
من األوحال مبجرد سقوط األمطار،ما 
يصعب حركة املرور بالنسبة للراجلني 
هذه  تتسبب  املركبات،كما  حتى  أو 
املدارس يف  تالميذ  تأخر  الوضعية يف 
الدراسة  مقاعد  باكرا إلى  الوصول 
متطاير  غبار  إلى  صيفا  يتحول  بينما 
الطريق. مستعملي  منه  يتذمر 
القذرة،  املياه  صرف  قنوات  وانعدام 
القرية،  سكان  طرحه  آخر  انشغال 
حيث اضطرت العديد من العائالت 
الفالحية ومترير  أراضيها  شق  إلى 
املستعملة عبرها  املياه  صرف  قنوات 
املتبعة والشروط  املعايير  مراعاة  دون 
العديد  وراء تصدع  كان  الالزمة ما 
منها يف مرات كثيرة وتسرب كميات 
من املياه القذرة فوق السطح.واألخطر 
من ذلك أن العديد من فالحي القرية 
بتلك  محاصيلهم  بغرس  يقومون 
مبثابة الوضع  وهو  األراضي الفالحية 
اخلطير الذي ينذر بكارثة وبائية،كون 
تلك األراضي متتص املياه القذرة التي 
تشكل خطرا صحيا على املستهلكني.

وفيما يتعلق باملناطق اجلبلية،
القرية املذكورة عن  سكان  أعرب 

استيائهم، 
أعدوا ملفات  مؤكدين أنهم 
لدى  الشأن أودعوها  هذا  يف  كثيرة 
لم  اليوم  غاية  املصالح املعنية وإلى 

يستفيدوا من أي املساعدات.

سيدي بلعباس

سكان دوار بالحة يطالبون بتحسين ظروف العيش
يعيش  سكان دوار أوالد بالحة بوالية سيدي بلعباس أوضاع مزرية بسبب غياب 
كل مقومات احلياة يف هذه املنطقة التي تنعدم فيها ضروريات العيش الكرمي على غرار 
التي  الريفية  اإلنارة  وخاصة  عنهم  الغنب  رفع  شأنها  من  التي  العمومية  املرافق  غياب 
تشكل هاجسا يوميا لديهم ،فضال عن غياب التغطية الصحية الالزمة التي تفتقر إليها 
منطقتهم ،إذ ال تتوفر إال على مركز ال يقدم أدنى اخلدمات الصحية ،مما يضطرهم للتنقل 
نحو املناطق األخرى املجاورة ،وهو األمر الذي يكلفهم مصاريف إضافية كانوا يف غنى 
عنها ،هذا إلى جانب غياب وسائل النقل ما حرم العديد من تالميذ القرية من مزاولة 
الدراسة يف أحسن الظروف ،وهي املشاكل التي أضاف السكان إليها تدهور التهيئة يف 
الوسط الذي يعيشون فيه ،مطالبني يف هذا السياق بضرورة حترك الوصاية النتشالهم من 

مظاهر الغنب يف أقرب وقت ممكن  
 رفيق.ف

بومرداس 
النفايات تحاصر تالميذ ابتدائية عمرانية 

بحي  الواقعة  عمر  عمراني  االبتدائية  باملدرسة  التالميذ  أولياء  من  عدد  جدد   
احلالميية ببلدية بودواو احتجاجهم للمرة الثانية، تعبيرا عن سخطهم من مكب النفايات 

املجاور للمدرسة وعجز السلطات احمللية لبلديتهم عن رفعه.
وطالب األولياء الذين جتمعوا بقوة بالقرب من املكب بضرورة تدخل السلطات احمللية 
ووضع حد نهائي  لهذه الكارثة الصحية والبيئية التي تهدد األطفال وكل سكان احلي.
وتوعد املعنيون يف حديثهم لــ«أخبار الوطن« مبواصلة االحتجاج لغاية إيجاد حل نهائي 
بها،  للقمامة  العشوائي  الرمي  نتيجة  املدرسة،  بجوار  تراكمت  التي  النفايات  ملفرغة 
للنفايات من  املتكرر  الرمي  للقمامة بسبب  إلى مكب  املكان حتول  أن  وأضاف األولياء 
قبل سكان احلي، وأن مصالح بلدية بودواو رغم نداءاتهم املتكررة لم تكلف نفسها عناء 
التدخل لتطهير جوار املدرسة من القمامة، والتي شوهت إلى حد بعيد الوجه اجلمالي 
للحي، كما أثرت سلبا على متدرس التالميذ نتيجة الروائح الكريهة املنبعثة من النفايات 
وكذا احلشرات الضارة واحليوانات الضالة كالقطط والكالب التي وجدت مالذا لها وسط 

القمامة..
سميرة مزاري

بجاية 
سكان قرية »تيزي«يطالبون  بتهيئة 

الطرقات 
دعا  سكان قرية«تيزي«بأعالي بلدية بجاية،إمتام تهيئة طريق قريتهم بعد حتسن اجلو 
هذه األيام،خاصة وأنهم يعانون كثيرا من تدهور أوضاع الطريق خاصة من كثرة احلفر 
تهيئة  فيها أشغال  والتي تسبب  الطريق  قارعة  إلى »أفخاخ« منصوبة على  التي حتولت 
و إعادة قنوات الغاز واملاء يف احلي منذ الصائفة املاضية،ما فرض حصارا على العديد 
من العائالت وكذا األطفال والعمال الذين يعانون كثيرا لاللتحاق مبدارسهم و مناصب 
إليها األخير  عملهم.كما أبدى سكان احلي ذاته تدمرهم من الوضعية املزرية التي آل 
والتي يعيشونها منذ سقوط أولى قطرات املطر،حيث تنتشر األوحال و كل اجلوانب جراء 
البلدي الذي  الغاز واملاء ضمن املشروع  التي بسبب إعادة تهيئة قنوات  عمليات احلفر 
استفادوا منه،كما عبر لنا سكان احلي ل«منبر القراء«عن املعاناة التي يعانون منها حيث 
قرية«  ينتظر سكان  لدى خروجهم.  كثيرا  يعانون  و  بيوتهم  قال أصبحوا محاصرون يف 
تيزي »من املجلس الشعبي البلدي ،النظر يف جملة مشاكلهم وانشغاالتهم اليومية وهذا 
بإدراجهم ضمن البرنامج التنموي والذي سيقضي على مظاهر التهميش والتخلف الذي 

يسيطر على املنطقة التي تبعد عن مقر الوالية بحوالي 3 كيلومترات.
بـــلقاسم.ج

سعيدة
تسليم منطقة النشاط »يوب« قريبا

سعيدة   بوالية  يوب   ببلدية  النشاطات  منطقة  تهيئة  مشروع  من  االنتهاء  يرتقب 
بداية الثالثي الثاني  من السنة اجلارية  وسيساهم هذا املوقع اجلديد الذي يضم 35 قطعة 
أرضية يف جتسيد مشاريع استثمارية لها انعكاسات إيجابية يف تطوير االقتصاد احمللي و 
الوالية سعيد سعيود،  والي  أوضحه  ملا  وفقا  الشغل اجلديدة  املئات من مناصب  توفير 

خالل معاينته ملختلف املشاريع التنموية بدائرة يوب.
و تشمل أشغال تهيئة هذا املوقع االستثماري الذي يتربع على مساحة 8 هكتارات 
العمومية و  الشروب و قنوات الصرف الصحي و اإلنارة  للمياه  الباطنية  إجناز الشبكات 
نقب مائي إضافة إلى خزان مائي وفقا ملا أوضحه مدير األشغال العمومية بلخير خالد 

بن الوليد.
و قد انطلقت أشغال تهيئة هذه املنطقة اجلديدة التي تشرف عليها مديرية األشغال 
العمومية منتصف شهر ديسمبر املاضي حيث حددت أجالها بأربعة أشهر وفقا لنفس 

املصدر.
الضمان  و  التضامن  دج من صندوق  مليون   14 قدره  مالي  مت تخصيص غالف  و 

للجماعات احمللية كما أشير إليه.
و من املرتقب أن يتم استغالل هذا املوقع يف اجناز مشاريع استثمارية على غرار وحدة 
إلنتاج الفواكه اجلافة و أخرى إلنتاج أغذية األنعام و املراقبة التقنية للسيارات و جتميع 

احلليب.
و سيتم بفضل هذه املشاريع توفير زهاء الف منصب شغل جديد لفائدة شباب دائرة 

يوب وفقا ملدير الصناعة و املناجم خليفة عيسى.
 ق.م

تراكم المشاكل وتوقف عجلة التنمية 

قرى »تاوريث إغيل« ببجاية تستغيث السلطات  
ناشد العديد من سكان قرى بلدية«توريرت إغيل« التابعة إلقليم دائرة ادكار الواقعة غربي والية بجاية،السلطات المحلية 

التعجيل في انتشالهم من العزلة التي فرضت عليهم لسنوات وجعلتهم يعيشون حياة بدائية مزرية،من خالل توفير مختلف 
المرافق الحيوية والترفيهية التي من شأنها أن ترفع الغين عنهم .
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سيد بختي كيف تقيم األشغال إلى غاية اليوم ؟
لقد قمنا مبا يلزم طيلة الشهريني املاضيني حيث سخرنا العامل البشري الكايف من أجل إجناز العمل بصفة دقيقة ومدروسة على مستوى النقاط التي مسهتها األشغال، 

لقد كنا حتت الضغط خاصة وسابقنا الزمن من أجل جتهيزه خاصة وأننا كما تعلمون كنا حتت أنظار اجلميع ولم  يكن مسموحا لنا اخلطأ

ماذا بشأن األبواب اإللكترونية وباقي النقاط المعنية باألشغال ؟
األبواب اإللكترونية ستكون سابقة أولى من نوعها يف اجلزائر وستكون فرصة إلستعمال جتريبي يف إنتظار تعميمها على مستوى باقي امللعب مبا أننا ركبنا أربع مداخل 
إلكترونية، سنحاول جتربتها والتعرف على مدى جتاوب اجلماهير اجلزائرية ملختلف األندية مع هاته التكنولوجيا اجلديدة علينا يف اجلزائر، األكيد أننا سنقضي على مشكل 
التذاكر املزورة يف إنتظار تصحيح بقية األمور على غرار اإلكتضاظ على مستوى مداخل وخارج امللعب أما بخصوص غرف تغيير املالبس فاألشغال إنتهت وحتولت إلى فضاء 
إحترايف على طريقة اخلارج وهو األمر بالنسبة للنفق املؤدي إلى امللعب، قمنا بوضع صور املنتخبات الوطنية األحسن عبر التاريخ على غرار منتخب الثمانينات وكذا املنتخب 
املتوج بآخر كأس إفريقية باألراضي املصرية، ولكن يجب أن يعلم اجلميع 
بأن امللعب محتاج لصيانة على مدار العام من أجل احلفاظ على الوجه اجليد 

للملعب وجتنبا ألي إنتقادات شعبية أو رسمية مستقبال

هل لنا أن نعرف لماذا اخترتم فتح الملعب بمناسبة 
مباراة شباب بلوزداد والنصرية ؟

يف احلقيقة لم نختار املوعد مسبقا بل تركنا املجال مفتوحا بني نهاية 
شهر فيفري وبداية شهر مارس ومع املطالب الكثيرة التي تصلنا من األندية العاصمية بغية اللعب على مستوى امللعب لم يكن أمامنا سوى تلبيتها ومبا أن الداربي العاصمي بني الشباب 

والنصرية هو أول موعد يف البرنامج أردنا أن جنعله فرصة لتدشني امللعب بعد فترة من اإلجتهاد من طرف جميع عمال امللعب دون إستثناء
هل يمكن أن نقول بأن مشاكل الملعب إنتهت ؟

يف احلقيقة يجب على اجلميع أن يدركو بأن امللعب كان يجب أن يغلق منذ مدة ولفترة طويلة من أجل إعادة النظر يف كل الهياكل الداخلية إال أن األمر تعذر علينا مبا أن الوزارات 
املتعاقبة لم متنحنا الرخصة كما أن أندية العاصمة كانت تفرض ضغطا رهيبا على إدارة املركب من أجل اللعب هناك خاصة بالنسبة للفرق املشاركة يف البطوالت القارية، لكن بعد 
نهاية تلك الفترة املضغوطة قمنا بالالزم والدليل أن امللعب إكتسى حلة عاملية لم يسبق وأن كان عليها سابقا سواء يف عهده أو يف عهد املدراء السابقني، ومن هذا املنطلق ال أعتقد بأن أحدا بوسعه توجيه أصابع اإلتهام و اإلنتقاد لهم على األقل يف املستقبل القريب خاصة وأنهم 

لم يدخرو جهدا من أجل تغيير ما ميكن تغييره
هل واجهتم مشاكل مالية خالل عملية الصيانة ؟

أعتقد بأن اجلميع شهد على مرحلة فراغ مالية مر بها امللعب يف ظل توقف إحتضان املباريات التي تعتبر املصدر األساسي ملداخيل املركب ضف إلى ذلك أن دعم الوزارة لم يكن أبدا كايف بأن املصاريف تتجاوز بكثير تلك املداخيل وهو ما جعلنا نساير الوضع ونحاول بأقصى 
جهدنا توظيف ميزانية خاصة بإعادة هيكلة وإصالح امللعب، نأمل يف أن تكون الفترة املقبلة مريحة لنا من الناحية املالية ونأمل أن تلتزم األندية اجلزائرية بدفع ديونها إجتاهنا 

هل من كلمة ختامية سيد بختي ؟
أمتنى أن تساهم وسائل اإلعالم يف تنوير الرأي العام من خالل مساعدتنا مستقبال وعدم فتح املجال لإلنتقاد غير البناء خاصة وأن جل اإلنتقادات غير مبينة على أسس صحيحية، أبوابنا مفتوجة أمام اجلميع لإلطالع على مختلف العراقيل التي نواجهها سواء ماديا أو حتى 

بشريا إضافة إلى ضغط املنافسة التي نواجهها ليس من السهل إرضاء اجلميع وأمتنى أن نكون عند حسن اجلميع

بعد إنتهاء األشغال مدير المركب يؤكد في حوار لـ:»أخبار الوطن«

 ملعب  ملعب 55 جويلية سيكتسي حلة عالمية والمجال لإلنتقاد بعد اليوم جويلية سيكتسي حلة عالمية والمجال لإلنتقاد بعد اليوم

التجمع الوطني العسكري األول أللعاب القوى داخل القاعة

تتويج الناحية العسكرية األولى باللقب
توج فريق الناحية العسكرية األولى بلقب التجمع الوطني العسكري األول أللعاب القوى داخل القاعة, الذي جرى مساء الثالثاء 
مبركز جتمع وحتضير الفرق الرياضية العسكرية بنب عكنون باجلزائر العاصمة.وحتصل عداؤو الناحية العسكرية األولى على ثالث ميداليات 
ذهبية وميداليتني فضيتني. يف الوقت الذي حلت فيه الناحية العسكرية الرابعة يف الصف الثاني بذهبيتني  وبرونزيتني, فيما عاد املركز 
الثالث للناحية العسكرية اخلامسة بذهبيتني وبرونزية واحدة.وحقق ذهبيات الناحية العسكرية األولى كل من: بوحدة سفيان يف سباق 
400 متر ومزيان زهير )القفز الطويل( وتيماني محمد )القفز العالي(.أما اللقبني الذين حتصلت عليهما الناحية العسكرية الرابعة فجاءت 

عبر ميهاني لزهر يف ساق 60 متر,  وبوزيان محمد رضا يف اختصاص رمي اجللة.
وتوج بذهبيتي الناحية العسكرية اخلامسة العداءان حتاك اسامة يف سباق 800 متر وورغي رمضان  يف سباق ال3 آالف متر.

وحتصل على بقية الذهبيات كل من درابلي محمد أمني )مركز جتمع وحتضير الفرق الرياضية العسكرية بنب عكنون( يف سباق 
1500 متر, وزميله يف الفريق ياسر محمد تريكي يف القفز الثالثي, إضافة إلى فريق الناحية العسكرية الثانية يف اختصاص 4 مرات 

400 متر تتابع.
وخالل كلمته اخلتامية, أكد قائد مركز جتمع وحتضير الفرق الرياضية العسكرية بنب عكنون, العقيد غويني بايزيد, قائال »أهنئ 
الفائزين على اجلهود املبذولة خالل التحضير, وأمتنى لهم نتائج أخرى لتشريف اجليش الوطني الشعبي«.وأضاف »أطلب ممن لم يسعفهم 

احلظ يف نيل املراتب األولى أن يضاعفوا من عملهم حتسبا للمنافسات املقبلة«.
وجرت خالل هذه املنافسة 10 اختصاصات ويتعلق االمر بكل من سباقات: 60 متر, 400م, 800م, 1500م, 3000 آالف, 4 

مرات 400م, اضافة الى القفز الطويل, الوثب العالي,  القفز الثالثي ورمي اجللة.
القوات والنواحي العسكرية وكذا الوحدات  16 فريقا قادما من مختلف قيادات  92 رياضيا ميثلون  البطولة مشاركة  وعرفت هذه 
العسكرية الكبرى.وعرف احلدث حضور أبطال جزائريني سابقني يف ألعاب القوى, ويتعلق األمر بعبد الرحمن حماد وعمار براهمية, 
امليداليات  الذين قاموا بتسليم  القوى, عبد احلكيم ديب,  الى رئيسي االحتاديتني اجلزائريتني للمصارعة, رابح شباح, وألعاب  إضافة 

للرياضيني املتوجني.

تنس/البطولة األفريقية لألواسط
 تأهل الجزائرية بكرار للدور ربع النهائي 

املرور  تأشيرة  بكرار  إيناس  اجلزائري  التنس  - ضمنت العبة  جوهانسبورغ 
الى الدور ربع النهائي للبطولة االفريقية لألواسط )ذكور وإناث(, اجلارية وقائعها 
ببريتوريا )جنوب افريقيا(, عقب فوزها الثالثاء أمام الالعبة الكاميرونية أنا لوري 
ليمونغو تومبو بواقع شوطني مقابل صفر )0-2(.وخطفت اجلزائرية الشوط األول 
بنتيجة 5-7, قبل أن تطيح بها من جديد يف الشوط الثاني 2-6.وحلساب الدور ربع 
قد النهائي, تالقي بكرار )املصنفة رقم 7(, الالعبة املغربية آية العوني.وكانت بكرار 
أطاحت االثنني, بالالعبة كيلي أراندس من جنوب افريقيا بواقع 3-6, 2-6.ويف 
اجلدول الزوجي, متكنت بكرار وزميلتها التونسية وئام بوبكر من التأهل للدور ربع 
النهائي بعد الفوز أمام ثنائي من مدغشقر يتكون  من ميالي رانايفو وناريندا كورين 
بنتيجة 6-7, 6-1 )8-10(.يف الدور املقبل, تالقي بكرار وبوبكر الزوجي املركب 
باراكات ووينلومو, املصنفات  والنيجيرية  تومبو  ليمونغو  لوري  أنا  الكاميرونية  من 
رقم 2.ومن جانبه, أقصي اجلزائري اآلخر سمير حمزة رقيق يوم امس االثنني 
من املنافسة بعد انهزامه يف الدور األول امام امللغاشي  توكي رانيفو بواقع شوطني 
مقابل صفر 1-6, 2-6.كما اقصي يف اجلدول الزوجي رفقة زميله التونسي وسام 
عبد الرحمان يف الدور األول بعد الهزمية أمام ثنائي من جنوب افريقيا مركب من 
داميان نزار وأندرياس سكوت يف النقاط احلاسمة 5-10, بعد أنا كانا متعادالن 
يف األشواط 1-6, 7-5.وجترى املسابقة  من 10 الى  16 فبراير, على األراضي 

السريعة لتيك سبور كمبيس بهات فيلد ببريتوريا.
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اتحاد الجزائر

 مجمـع سيربور...هل ينهي األزمة؟
اجلزائر  موانئ  تسيير  مجمع  أعطى 
الشركة  أسهم  شراء  على  موافقته  »سيربور« 
العاصمة  احتاد  لنادي  أسهم  ذات  الرياضية 
حسبما  األول.  احملترف  القسم  يف  الناشط 
عاشور  للمجمع  العام  املدير  الرئيس  أكده 
صحفية  ندوة  خالل  له  تصريح  ويف  جلول 
نشطت باجلزائر العاصمة. قال السيد عاشور 
رئيس  طرف  من  استقبالنا  »عقب  جلول 
اجلمهورية عبد املجيد تبون. مت منحنا الضوء 
االخضر و دعم السلطات العمومية من اجل 
اجلزائرية  العدالة  مع  االجراءات  يف  الشروع 
خطوة  تعتبر  انها  النادي.  أسهم  شراء  و 
النادي«  عشاق  مساندة  الى  حتتاج  مستدامة 
الذي  للمجمع.  العام  املدير  الرئيس  وتطرق 
بوعالم  االدارة  مجلس  برئيس  مرفوقا  كان 
شندري و االمني العام منير دبيشي. مطوال 
عن  الكشف  دون  »الطموح«  املشروع  الى 
الصفقة  هذه  يف  املعتمدة  االليات  و  الطرق 
مع النادي العاصمي وبخصوص ديون النادي 

لدى املؤسسات العمومية و اخلاصة.
 اكد السيد عاشور جلول عن استعداده 
»لشراء أسهم النادي بكل تاريخه الثقيل فيما 
يخص التسيير املالي« وأضاف الرئيس املدير 
التفاصيل  كل  »لدينا  بالقول  للمجمع  العام 
اننا على  التي تخص تسيير احتاد العاصمة. 
العمومية  املؤسسات  بالديون لدى  تامة  دراية 
طرف  من  قرارات  اتخاذ  سيتم  اخلاصة.  و 
هذه  تسهيل  اجل  من  العمومية  السلطات 
نحن  الديون  حجم  يكون  مهما  الصفقة. 
الكبير«  النادي  هذا  ملساعدة  استعداد  على 
»ساربور«.  ملجمع  العام  املدير  الرئيس  وأعلن 

يف  شرع  قد  مجمعه  أن  املناسبة.  بهذه 
تكوين  مركز  بناء  أجل  من  دراسات  اجراء 
وفندق  أرضيات  سيضم  الذي  البنيان  بعني 
نظرة  »لدينا  بالقول  واختتم  إدارية  وأبنية 
للنادي.  املستقبلي  التسيير  حول  أخرى 
املالي  الدعم  توفير  على  يقتصر  لن  فاألمر 
سيجعل  كبير  مشروع  على  بل  وحسب. 
العاصمة مؤسسة حقيقية بوسائلها  من احتاد 
النادي  سيحظى  إذ  والتجارية.  اللوجستية 
بإدارة جديدة وأنا على علم اليقني أن املهمة 
احلاليني.  للمسيرين  بالنسبة  سهلة  تكن  لم 
تعمل  تسيير  لهيئات  بحاجة  النادي  لكن 
فحتى  احملددة«  األهداف  حتقيق  سبيل  يف 

النادي  أسهم  على  احلصول  يف  التفكير  قبل 
الوقت  يف  »ساربور«  مجمع  يعد  العاصمي. 
يعيش  الذي  لالحتاد  الرئيسي  املمول  احلالي 
2019- املوسم  انطالقة  منذ  صعبة  وضعية 
تعرض  التي  القضائية  املتابعات  بعد   2020
حداد  علي  األعمال  رجل  مالكه.  لها 
وانبثقت شركة تسيير موانئ اجلزائر »ساربور« 
التي حتصي يف تعدادها 15 ألف موظف. عن 
للتسيير  السابقة  للشركة  القانوني  التحويل 
األسهم  ذات  للشركة  الدولة  ومساهمات 
للميناء )سوجيبور(. املكلفة بنشاطات عشرة 

موانئ جتارية و45 ميناء صيد.
محمد.ل

أعلن املدرب نبيل نغيز، عقب ترسميه 
مولودية  لفريق  الفنية  العارضة  رأس  على 
املوسم   إنهاء  عدم  حال  »يف  أنه  اجلزائر، 
»سيقدم  األوائل«،  الثالثة  الفرق  ضمن 
»العميد«  مع  ارتباطه  رغم   استقالته«، 
بعقد ميتد ملدة 18 شهرا وقال املدرب اجلديد 
 5 مبلعب  الصحفية  ندوة  خالل  للعميد 
الفريق  قيادة  »استلمت   : األوملبي  جويلية 
ذريعة  ليست  لكنها  صعبة  ظروف  يف 
يف  حاليا  نتواجد  أهدافه.  عتبة  لتخفيض 
الصف الثالث للترتيب العام وأظن أنه مركز 
مناسب ملواصلة اللعب على األدوار األولى 
واعترف  اللقب«  على  التنافس  وحتى 
»مغادرة  أن  السابق  الوطني  املدرب  مساعد 
بعض ركائز التشكيلة األساسية، على غرار 
سفيان  والقائد  عزي  أيوب  شافعي،  فاروق 
بن دبكة، أضعف من قدرات التي سمحت 
يف  جيدة  انطالقة  حتقيق  العاصمي  للنادي 
»مستعد  أنه  أفاد  لكنه  املوسم«،  بداية 
احملافظة  بهدف  احلالي«،  بالتعداد  للعمل 
املسطرة  األهداف  وبلوغ  الوتيرة  نفس  على 
الفريق  وضع  يف  األولى  مهمتي  »تتمثل 
الثقة  إعطاء  عبر  الصحيحة  السكة  على 
لالعبني، مع استرجاع الالعبني املصابني، 
تقدمي  منهم  فننتظر  جابو،  املومن  عبد  مثل 
أوضحه  ما  وهو  للمجموعة«،  كبيرة  إضافة 
يف  االنطالق  إلى  نغيز  ويسعى  املتحدث 
مبزاحمة  لفريقه  تسمح  التي  النقاط  حصد 
اللقب،  على  بلوزداد  شباب  البطولة  رائد 
شبيبة  ضد  الساخنة  املواجهة  من  بداية 
اجلولة  السبت حلساب  يوم  املقررة  الساورة، 
الـ 18 من احملترف األول »يف الكأس العربية 

اختتمت املولودية مشاركتها بفوز من خارج 
الديار. لكن األمور مختلفة متاما يف البطولة 
رؤية  متمنيا  حضورنا«  إثبات  وعلينا  احمللية 
)الثقة  النفسية  »احلالية  نفس  يف  العبيه 
والتحرر( ضد الرجاء البيضاوي وهو ما سمح 
بنيل الفوز )0-1(« وبخصوص امللعب الذي 
يستقبل فيه »العميد«، أكد نغيز أن اللعب 
يف بولوغني، 5 جويلية أو يف ملعب آخر ال 
تكون  أن  املهم  إليه«،  بالنسبة  مشكلة  يعد 
واسعة  واملدرجات  جيدة  امليدان  »أرضية 
املولودية،  أنصار  من  ممكن  عدد  أكبر  لتسع 
يف  اجلماهير  دعم  على  كثيرا  يعتمد  ألنه 
لوفاق  السابق  املدرب  وشدد  مهمته«  إجناح 
سطيف -الذي سيشتغل مبعية فوزي لعفري 
مراد  و  مساعدين  كمدربني  بابوش  رضا  و 
توفر  ضرورة  على  بدني-  كمحضر  إيكوان 

االستقرار  الهدوء،  سيما  النجاح،  عوامل 
جميع  تعاون  يتطلب  ما  وهو  والوضوح. 
أعضاء عائلة املولودية من العبني، مدربني، 
التحلي  العمل  »يجب  وأنصار  مسيرين 
فأي  الوضعيات،  هذه  مثل  يف  بالصرامة 
للفريق  احلسن  بالسير  يعصف  قد  تراخي 
التقني  قال  أهدافه«،  حتقيق  سبيل  يف 
إجازة  نغيز، على  نبيل  يتوفر  اآلن ال  وحلد 
املدرب التي تسمح له باإلشراف على فريقه 
املباريات، حيث  أثناء  من مقعد االحتياط 
بتحضير  »سيكتفي  أنه  الشأن  بهذا  كشف 
األسبوع«.  خالل  التدريبات  يف  الفريق 
املساعد على  املدرب  يشرف  اللقاء  يوم  ويف 
توجيه التشكيلة من بنك البدالء«، وذلك 

يف انتظار تسوية هذه الوضعية االدارية.

مولودية الجزائر

نغيـز يرفـع شعـار التألتق أو الرحيـل

شباب بلوزداد

دومـا يحصـن العبيـه مــن 
الغرور قبل موعد الزيبان

يثق فرانك دوما 
مدرب شباب بلوزداد، يف 
قدرة فريقه على تخطي 
عقبة احتاد بسكرة، اليوم 
اخلميس، يف إطار ثمن 
نهائي كأس اجلزائر وقال 

دوما خالل املؤمتر الصحفي 
التقدميي للمباراة »مواجهة 
احتاد بسكرة ستكون صعبة 

على جميع املستويات، 
فاألمر يتعلق مبباراة كأس«. 

وتابع »احتاد بسكرة قدم 
مباراة جيدة أمام الوصيف 

شبيبة القبائل، لذلك 
يجب عدم االستهانة 

به، نعلم أن أرضية امليدان صعبة للغاية لكنها لن تكون عائقا أمام عودتنا بتأشيرة 
التأهل«. وأمت »غالًبا ما نغير خططنا خالل سير املباراة، سنرى كيف سيلعب اخلصم 

ضدنا، سنتأقلم مع أسلوبه من أجل حتقيق االنتصار«.

شبيبة القبائل

المسيـرون يدعمـون مـالل
جددت إدارة نادي 
شبيبة القبائل، الثقة يف 
رئيس مجلس اإلدارة، 
شريف مالل، خالل 

اجتماع طارئ لألعضاء 
املساهمني، مبقر النادي 
وخلص االجتماع الذي 

حضره كل من نائب 
رئيس مجلس اإلدارة، 

مليك أزالف، واألعضاء، 
رشيد كانا، وخليفة 

شيوخ، ونسيم بن عبد 
الرحمن، إلى جتديد 

الثقة بشريف مالل حتى 
نهاية املوسم واتفق مسيرو 
الشبيبة على وضع برنامج 

عمل فعال، يف األيام املقبلة، واخلروج بقرارات مهمة مبا يتماشى مع مصالح النادي، 
إضافة إلى اتخاذ كافة اإلجراءات الالزمة، حيال »جتاوزات البعض« ضد الفريق...
جتدر اإلشارة إلى أن العديد من أنصار النادي القبائلي، باشروا حتركاتهم يف الفترة 
املاضية، لسحب الثقة من الرئيس مالل، وطالبوا السلطات احمللية بجلب شخص 

قادر على إعادة الشبيبة إلى سابق عهده.

أهلي البرج
أشبال بوعكاز يقاطعون التدريبات 

رفض العبو أهلي البرج، خوض 
التدريبات، احتجاجا على عدم 

حصولهم على مستحقاتهم املالية، 
يف غياب شبه تام ملسؤولي النادي، 
بعد استقالة رئيس مجلس اإلدارة، 

أنيس بن حمادي وفاجأ العبو األهلي 
املسيرين مبقاطعة املران، ورفضهم 
العودة إلى التدريبات، إلى حني 

حضور رئيس النادي الهاوي، احلواس 
رماش، أو ممثل عنه وكان رئيس 

مجلس اإلدارة املستقيل بن حمادي، 
قد وعد الالعبني بصرف جزء من 

املستحقات املالية، غير أن إعالنه قرار 
االنسحاب خلط األوراق، وجعل كل األمور مؤجلة ويصر العبو األهلي على مقاطعة 
التدريبات، رغم ارتباطهم بخوض مباراة دور الـ 16 من كأس اجلزائر، أمام جمعية 

عني مليلة، اليوم اخلميس.
من جهته  أبدى معز بوعكاز، مدرب أهلي البرج، تضامنه مع رئيس مجلس 

اإلدارة، أنيس بن حمادي بعد انسحابه من تسيير الفريق، بسبب خالفه مع رئيس 
النادي الهاوي احلواس رماش وقال بوعكاز يف تصريحات صحفية حرصه يف الوقت 
ذاته، على حتضير العبيه ملواجهة جمعية عني مليلة اليوم اخلميس، يف دور الـ16 
من كأس اجلزائر وقال بوعكاز: »أعتقد أن مشكلة اإلضرابات ومقاطعة التدريبات 

أصبحت عادة بالنسبة لألندية اجلزائرية يف الفترة األخيرة، فالعديد من الفرق 
تتخبط يف نفس املشكالت«. وأضاف »لن نترك األمور على حالها، وسنسعى 

إليجاد حل للمشكلة. الالعبون واعون بحجم املسؤولية امللقاة على عاتقهم، وقد 
باشروا التدريبات على انفراد للحفاظ على لياقتهم قبل مباراة عني مليلة«. وختم 
»متضامنون مع رئيس مجلس اإلدارة، أنيس بن حمادي، خاصة وأنه وضع كامل 
ثقته يف شخصنا، وحتى الالعبون يثقون به رغم عدم حصولهم على مستحقاتهم 
منذ مدة. أعتقد أنه ميتلك مكانة خاصة ومن املستحيل أن نواصل مهمتنا بدونه«.

برنامج الدور ثمن النهائي
يف بوفاريك )ملعب رقاز سا 14(:
 وداد بوفاريك- مولودية وهران 
 يف عني مليلة )ملعب زوبير خليفي

 سا 14(: 
جمعية عني مليلة - أهلي البرج 

يف بلعباس )ملعب 24 فبراير سا 15( : 

احتاد بلعباس- احتاد عنابة 
يف بوسعادة )ملعب عبد اللطيف سا 14(: 

أمل بوسعادة- أمل األربعاء 
يف بسكرة )ملعب العالية سا 15( : 

احتاد بسكرة- شباب بلوزداد 
يف سطيف )ملعب 8 ماي سا 18:45(: 

وفاق سطيف - شباب قسنطينة 

المباراتان المتأخرتان 
لحساب الدور 32

يف وهران )ملعب بوعقل سا 14( : 
جمعية وهران-احتاد اجلزائر

يف العاصمة )ملعب بولوغني سا 15(: 
نادي بارادو- مولودية البيض

مولودية قسنطينة
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الناخب  كتيبة  يف  املصابني  عدد  يرتفع 
الوطني جمال بلماضي من يوم آلخر، بعدما 
ثالثة  بينهم  العبني  خمسة  عددهم  بلغ 
الدفاع،  خط  يف  ينشطون  كّلهم  أساسّيون 
وبن  بلعمري  عطال،  من  بكل  األمر  يتعّلق 
تعّرض  الذي  املصير  نفس  وهو  سبعيني، 
هالل  الوطني  املنتخب  إلى  حديثا  العائد  له 
على مستوى  أصيب  الذي  العربي سوداني، 
مبكرا،  موسمه  أنهت  الصليبية  األربطة 
باإلضافة إلى اإلصابة اخلطيرة ملدافع الترجي 
املنافسة  عن  ستبعده  التي  بدران،  التونسي 
الرسمية ملدة ال تقل عن ثالثة أسابيع،  كان 
يعّول عليه من أجل تدعيم اخلط اخللفي، ما 
سيعّقد مأمورية الطاقم الفني يف تشكيل قائمة 
23 العبا املعنيني بترّبص شهر مارس املقبل، 
زميبابوي  رسميان ضد  لقاءان  الذي سيتخلله 
التصفيات  من  والرابعة  الثالثة  اجلولتني  عن 
إقامتها  املزمع   2021 إفريقيا  أمم  املؤّهلة لكأس 

بالكاميرون.
مختلف  يف  دوليينا  إصابات  بدأت 
جمال  الوطني  الناخب  تؤرق  البطوالت 
الطبية  التقارير  كل  ترجح  حيث  بلماضي، 

بلعمري وبن سبعيني  الدفاع عطال،  لثالثي 
من  فمنهم  مارس،  شهر  تربص  عن  غيابهم 
تربص اخلضر  فترة  للشفاء يف  متاثل  يكون قد 
وبالتالي  بدنيا،  نقصا  يعاني  يكون  من  ومنه 
واردا  أمرا  املذكور سيكون  الثالثي  فإن غياب 
أمام حتّد  الفني  الطاقم  أمر سيضع  جدا، وهو 
يف  قوية  دفاعية  منظومة  وضع  بعدما  جديد 
األشهر القليلة املاضية، ساهمت بشكل كبير 
يف العودة القوية للمنتخب الوطني قاريا خالل 
اخلضر  بتتويج  كّللت  والتي   ،2019 سنة 
اجلزائر  تاريخ  يف  الثاني  اإلفريقي  باللقب 

املستقلة.
الذي  اخلضر  دفاع  من  باملائة   75 غياب 
الفارطة بدون  للسنة  املنتخب  إنهاء  ساهم يف 
السلبي على مردود  له األثر  هزمية، قد يكون 
أول ظهور  املايسترو يوسف باليلي، يف  رفقاء 
لهم يف سنة 2020 حلساب التصفيات املؤهلة 
بلماضي  أن  2021، حيث  إفريقيا  أمم  لكأس 
خلالفة  املقبلة  املباريات  يف  البدالء  سيشرك 
يف  صعوبات  سيجد  األخير  لكن  املصابني، 
يعاني  الذي  الشح  ظل  يف  لهم  بدالء  إيجاد 
منه، بسبب اإلصابات التي تالحق عددا من 

دوليينا يف مختلف البطوالت.
العب  شك  دون  من  سيشرك  بلماضي 
أساسيا  حالميية  رضا  البلجيكي  بيرشوت 
بن  مكان  الالوي  عبد  وأيوب  عطال،  مكان 
بلعمري،  مكان  تاهرات  ومهدي  سبعيني 
وسيضطر إلى املفاضلة بني زفان الذي أمضى 
عقدا حديثا مع نادي كريليا سوفيتوف سمارا 
لقاء  أي  معه  لم يخض  اآلن  الروسي، وحلد 
الكروي،  املوسم  رسمي بسبب عدم انطالق 
أو بني الظهير األمين لنادي شباب قسنطينة بن 
عيادة الذي مّت استدعاؤه يف السابق ولم يقنع 
لتعويض حالميية يف حالة العقوبة أو اإلصابة، 
توقاي  أمني  محمد  احملوري  يستدعي  وقد 
املنافسة  الغائب عن  التونسي  الترجي  العب 
منذ انطالق املوسم، والذي لم يخض كذلك 
رفقة  املكشخة  مع  رسمي  لقاء  أي  اآلن  حلد 
رحو طاهرات وماندي لسد غياب الرقم واحد 
إلياس  على  يعتمد  وقد  بلعمري،  الدفاع  يف 
فريقه  يف  أساسية  قطعة  بات  الذي  شتي 
محمد  على  أو  التونسي  الرياضي  الترجي 
هذا  جديد  من  مدربه  استدعاه  الذي  فارس 

األسبوع بعدما أصيب قبل انطالق املوسم.

عطال، بلعمري، بدران، سوداني وبن سبعيني في العيادة

هاجس اإلصابات يشكل صداعا لبلماضي
بعد تأكد ميوله للخضر

ديشـان يغــازل عـوار 
اخلضر  ومحبو  عشاق  يترقب 
جنم  قرار  اجلمر،  من  أحر  على 
نادي ليون حسام عوار، بخصوص 
مستقبله الدولي، خاصة وأن كافة 
الختياره  تشير  األخيرة  املعطيات 
السيما  الوطني،  املنتخب  متثيل 
تريده  التي  عائلته  تدخل  بعد 
ما  وهو  األصلي،  بلده  بقميص 
اإلعالم  وسائل  عديد  أكدته 
األخيرة،  األسابيع  يف  الفرنسية 
تاريخ  خالل  التأكيد  انتظار  يف 
أين سيكون هذا  القادم،  »الفيفا« 
لصاحب  بالنسبة  حاسما  املوعد 
قد  أنه  اعتبار  على  ربيعا،   22
يجد نفسه مجبرا على رفض دعوة 
ديشان،  ديدي  الفرنسي  الناخب 
وفنلندا،  أوكرانيا  لوديتي  حتسبا 

كونه يستعد إلدراج اسمه ضمن قائمة 23 املعنية بالتربص املقبل، بعد تألق عوار 
يف بطولتي الليغ 1 ودوري أبطال أوروبا.

استباق  بلماضي  الوطني جمال  الناخب  يرفض  الذي  الوقت  يف  هذا،  يأتي 
األحداث يف ملف عوار، رغم رغبته الشديدة يف رؤيته بقميص اخلضر، حيث ينتظر 
موقفا من النجم الصاعد لنادي ليون يؤكد فيه، نيته باالنضمام إلى تشكيلته قبل 
توجيه الدعوة له، وهو ما قد يحدث قريبا، بعد التصريحات التي أدلى بها حسام 
ملوقع »أنفو بلوس«، أين أكد بأنه حسم أمره، وسيكشف عن مستقبله الدولي يف 
الوقت املناسب، ولو أن كافة املؤشرات توحي اللتحاقه ببلد أجداده، بعد اقتناعه 
توده أن يسير على  التي ال  لعائلته،  املوقف احلاسم  إلى جانب  مبشروع بلماضي، 

خطى نبيل فقير.
وأنه  خاصة  باخلضر،  عوار  التحاق  إجراءات  إنهاء  يف  »الفاف«  تسارع  وقد 

سيكون مطالبا بتغيير جنسيته الرياضية، بعد متثيله املنتخبات السنية لفرنسا.
هذا، وكشف عوار قبل يومني يف مقابلة مع قناة »كونبيني سبور« للحديث عن 
 20 على  الرد  عبر  للجماهير  أكبر  بشكل  نفسه  ولتعريف  حياته،  تخص  جوانب 
سؤاال بشكل سريع، وكان أبرزها رده على استفسار حول أصوله، حيث لم يتردد 

صاحب 22 ربيعا يف االعتراف بأنه جزائري األصل.
وحتدث حسام عوار يف هذا امللف قائال: »قريبا ستعرفون اسم املنتخب الذي 
سألعب له، لقد اتخذت قراري النهائي منذ مدة، وأنا أنتظر الوقت املناسب فقط، 
ال أستطيع أن أقول لكم اآلن ماذا سأمثل بني اجلزائر وفرنسا، ولكن الباب مفتوح 

لكال املنتخبني وسأخبركم بقراري الحقا ». 
ولعب مقربو حسام عوار على وتر العاطفة، قصد استمالته نحو اخلضر، على 
على  يسير  كي  وعائلته،  لوالديه  اجلزائرية  واجلذور  أصوله  عن  معه  احلديث  غرار 
اللعب  اختاروا  ممن  وآخرين،  وغالم  وبراهيمي  محرز  غرار  على  سابقيه،  خطى 
ملنتخب الوطن األم بدال من فرنسا، كما لعب جنم ريال مدريد كرمي بن زمية الذي 
يعد صديقا مقربا لعائلة عوار، دورا مهما يف حتفيز حسام الختيار اخلضر، خاصة 

بعد ما تعرض له من »عنصرية«.
وكما هو معلوم، يعيش حسام عوار مع والدته وجده يف مدينة ليون بجوار عائلة 

الالعب كرمي بن زمية.

القادر  عبد  بلعباس  احتاد  مدرب  أكد 
الناشط  ناديه  مغادرة  عن  تراجعه  يعيش 
عند  »نزوال  القدم  لكرة  األولى  الرابطة  يف 
القتراب  وكذا  واألنصار  املسيرين  رغبة 
لكأس  النهائي  ثمن  الدور  مباراة  موعد 
اجلمهورية« اليوم أمام احتاد عنابة مبلعب 24 
بلعباس وكان يعيش  1956 بسيدي  فبراير 
التي  املقابلة  بأن  سابق  وقت  يف  قد صرح 
برج  أهلي  ميدان  على  تشكيلته  خسرتها 
البطولة  من  ال17  اجلولة  برسم  بوعريريج 
منددا  ''املكرة''.  أبناء  مع  له  األخيرة  هي 
إدارة  خارج  من  أطراف  »تدخل  وصفه  مبا 
الفني«  للطاقم  التقنية  الشؤون  يف  النادي 
وقال املدرب : »بالنظر إلى الوضعية الصعبة 
التي يعيشها االحتاد املقبل على موعد هام 
قررت  فقد  اجلمهورية.  كأس  مسابقة  يف 
التراجع مؤقتا عن استقالتي. حيث سنعمل 
جاهدين على جتديد العهد مع الفوز مبناسبة 
نتائج  وتراجعت  عنابة«  احتاد  استقبال 
أصحاب القميص األخضر واألحمر كثيرا 
يف اجلوالت األخيرة بعدما فاجأوا املتتبعني 
الترتيب.  يف  الثالث  الصف  إلى  بارتقائهم 
السابقة.  الثالث  حيث خسروا مقابالتهم 
مولودية  أمام  ميدانهم  على  واحدة  ومنها 
وهران يف افتتاح مرحلة اإلياب من البطولة 
بأنه  السياق  هذا  يف  املتحدث  نفس  وأكد 
تشكيلته  نتائج  تراجع  يتوقع شخصيا  كان 

لالعبيه  املتكررة  اإلضرابات  خلفية  على 
بأن  مضيفا  املالية.  مبستحقاتهم  للمطالبة 
معتبرة  لفترة  التدريبات  عن  هؤالء  توقف 
خالل مرحلة اإلعداد الشتوي وعدم إجراء 
الثاني  للشطر  حتسبا  مغلق  لتربص  الفريق 
إلى  األمور  عودة  يف  »تسببا  املوسم  من 
يعيش  القادر  يتردد عبد  ولم  الصفر«  نقطة 
استمرار  بأن  معتبرا  اخلطر  ناقوس  دق  يف 
االضطرابات يف النادي »من شأنه أن يطيل 
أمد النتائج السلبية ما يهدد مستقبل االحتاد 

يف الرابطة األولى« ودخل أشبال يعيش يف 
االثنني  أمس  منذ  بتلمسان  مغلق  تربص 
كأس  يف  عنابة  احتاد  ملواجهة  استعدادا 
العاصمي  التقني  أراد  حيث  اجلمهورية. 
الالعبني  »جتنيب  القرار  هذا  خالل  من 
مزيدا من ضغط األنصار الغاضبني«. على 
حد تعبيره وميلك احتاد بلعباس لقبني اثنني 
آخرهما  يعود  اجلمهورية  كأس  منافسة  يف 
يف  فاز  عندما   2017-2018 موسم  إلى 

املباراة النهائية على شبيبة القبائل.

اتحاد بلعباس

 المـدرب يعيـش يتراجع عـن االستقالة 
جمعية عين مليلة

بوغــرارة يعـد بالتأهـل 
أمــــام   الــــبـــرج

أنهى عناصر جمعية عني مليلة إضرابهم 
بصفة نهائية مع العودة إلى التدّرب 

بصفة دورية، مفّضلني مصلحة الفريق 
على مصلحتهم الشخصية، خاصة أّنهم 
تنتظرهم مقابلة قوية اليوم اخلميس أمام 
أهلي البرج يف إطار الدور ثمن النهائي 

من منافسة كأس اجلمهورية حيث 
اجتمعت إدارة الرئيس صيد بن شداد 

قبل حصة االستئناف، بالعبيها، 
حيث شكرتهم كثيرا على ما قدموه يف 
مباراة شبيبة الساورة رغم هزميتهم غير 

املستحقة، وطمأنتهم، من جهة أخرى، 
على مستحقاتهم، خاصة أنها أكدت أنها تعمل جاهدة على أن تقوم بهذه العملية 
يف أسرع وقت ممكن، حتى يستفيدوا من أموالهم، وتضمن بذلك عودة الهدوء إلى 

الفريق من جديد ولم تكن اإلدارة الوحيدة التي عقدت اجتماعا بالعبيها، بل كذلك 
املدرب اليامني بوغرارة، الذي شكر العبيه على املجهودات الكبيرة، وطالبهم بنسيان 
املباراة، والتركيز على املواعيد الرسمية القادمة، خاصة املتعلقة منها باملباراة املبرمجة 

اليوم أمام أهلي البرج ورفض املدرب بوغرارة منح العبيه راحة؛ حيث برمج االستئناف 
أّول أمس باملركب الرياضي »الزبير خليفي«. وعرفت احلصة حضور جميع الالعبني 
باستثناء العناصر املصابة؛ يف صورة الظهير األيسر جمال إيبوزيدن، حيث مت إخضاع 

الالعبني حلصة تدريبية استرجاعية، وأراد على ضوء ذلك أن يستعيدوا إمكانياتهم، يف 
حني شرع يف متارين خاصة أمام املرمى وبطريقة لعب جديدة وقرر بوغرارة إجراء معظم 
احلصص التدريبية التحضيرية ملباراة أهلي البرج على ملعب »زبير خليفي« املعشوشب 
طبيعيا، من أجل ضمان التحضير اجليد على أرضيته، حتى يكونوا بذلك يف كامل 

إمكانياتهم؛ بحكم أّن موعد الكأس سيجعلهم يعودون إلى وتيرة النتائج اإليجابية التي 
غابت عنهم يف مباراة اجلولة املاضية أمام شبيبة الساورة.
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بعد 10 أسابيع 

كـليـنسـمان يـستـقيل مـن تـدريب هـرتـا بـرلين 
برلني  هرتا  نادي  تدريب  من  مفاجئة  استقالة  كلينسمان  يورغن  األملاني  املدرب  أعلن 
بعد 76 يوما فقط من تعيينه، معتبرا انه لم يحصل على دعم مناسب من ادارة النادي الذي 
يحارب من اجل البقاء يف دوري النخبة كتب كليسنمان )55 عاما( على صفحته يف موقع 
فيسبوك وذلك بعد ثالثة أيام من اخلسارة أمام ماينتس املتواضع 3-1 ليقف على بعد 6 نقاط 
من منطقة الهبوط »كمدرب، احتاج لثقة األشخاص املشاركني يف هذه املهمة وهذا لم يتحقق 
بعد«. وأكد وكيل أعمال الالعب املتوج مبونديال 1990 روالند ايتل هذا اخلبر لوكالة سيد 
األملانية احد فروع وكالة فرانس برس وقال املدرب السابق ملنتخبي املانيا والواليات املتحدة 
السابق وعلى  الى دوري  والعودة  التخلي عن منصبي كمدرب،  »بعد دراسة طويلة، قررت 
سيبقى  هرتا  ان  مقتنع  »انا  السابق  الهداف  وتابع  النادي«.  ادارة  مجلس  يف  الطويل  املدى 
التضامن والتركيز على األساسيات.  الوحدة،  الهبوط، أهم األمور هي  صامدا.. يف صراع 
ويأتي  كمدرب«.  مبسؤوليتي  والوفاء  طاقتي  الى  الوصول  ميكنني  ال  مضمونة،  تكن  لم  إذا 
القرار املفاجىء لكلينسمان مبثابة الصدمة لهرتا برلني الذي كان يأمل يف انتشاله من منطقة 
الهبوط الى املراكز املنافسة على التأهل الى دوري ابطال اوروبا واسُتقدم هداف شتوتغارت، 
انتر االيطالي، موناكو الفرنسي وبايرن ميونيخ السابق يف نوفمبر املاضي، بعد بداية مخيبة 
مع املدرب السابق الكرواتي أنتي تشوفيتش وبعد قدومه أصبح الوجه اجلديد لهرتا الطامح، 
والذي عقد صفقة استثمارية مع رجل االعمال الرس فيندهورست الصيف املاضي ليمتلك 49,9 % من حصة النادي وبعد قدومه، صرح 
كلينسمان ان برلني تستحق »ناديا كبيرا« ثم اعتبر انه يجب التأهل الى دوري االبطال يف غضون ثالث سنوات وبحسب صحيفة »بيلد« اليومية، 
حصل خالف بني كلينسمان واالدارة حول مستقبله مع النادي الذي لم يضمن له بقاءه بعد الصيف املقبل وكان كلينسمان جنح يف قيادة منتخب 
املانيا الى نصف نهائي مونديال 2006 على ارضه، ثم اشرف على املنتخب االميركي بني 2011 و2016 وقاده الى نهائيات املونديال يف البرازيل 

2014. وكان هرتا برلني النادي الثاني يف مسيرة كلينسمان التدريبية بعد بايرن ميونيخ يف 2009.

كأس السوبر األفريقي غدا بالدوحة

مـنــاظـرة  كـرويـة حـامـيـة الـوطـيـــس 
بــيـن   الـــتــرجـــي والــزمـالـــك

صدام ُمعتاد خالل آخر عامني، بني املدرب باتريس كارتيرون، والترجي 
يقود  الذي  الفرنسي  الفني  يلتقي  عندما  اجلمعة،  غدا  سيتجدد  التونسي، 
الزمالك  ويلتقي  األفريقي  السوبر  لقب  على  سويقة،  باب  بفريق  الزمالك 
اللقب  على  الدوحة،  القطرية  بالعاصمة  اجلمعة،  مساء  التونسي  بالترجي 

القاري.
مباراة  التونسي يف  بالترجي  كارتيرون  الفرنسي  مواجهات  أولى  وجاءت 
املصري،  لألهلي  قيادته  أثناء   ،2018 أفريقيا  أبطال  بدوري  املجموعات  دور 
أزارو،  وليد  للمغربي  بهدف  برادس  امليدان  خارج  فوزا  األحمر  حقق  حيث 

ليصعد الفريقني معا لدور الثمانية.
وتكررت مواجهة كارتيرون، والترجي يف نهائي دوري أبطال أفريقيا عام 
2018 حيث فاز ذهابا مبلعب برج العرب باإلسكندرية 1-3، يف مباراة شهدت 

بسبب حتريضه  انتقادات شديدة  كارتيرون  تعرض  كبيرا كما  جدال حتكيميا 
أزارو على متزيق قميصه كنوع من التحايل على احلكم اجلزائري مهدي عبيد، 
مما تسبب يف خسارة الفريق جلهود الالعب يف مباراة اإلياب احلاسمة، التي 
خسرها يف رادس 0-3، ليخسر األهلي لقبا كان يف املتناول، بينما خسر هو 

منصبه.
القارة  كبار  أحد  املغربي،  الرجاء  مع  أخرى  جتربة  يف  كارتيرون  وانتقل 
قبل  املوسم  يف  الكونفدرالية  ببطولة  املهمة  توليه  قبل  توج  الذي  السمراء، 
األفريقي  السوبر  لقب  حلصد  املغرب  بطل  قيادة  يف  كارتيرون  وجنح  املاضي 
بالفوز 1-2 على الترجي يف الدوحة مطلع العام املاضي، بعد شهرين فقط من 

تعيينه، ليرد اعتباره جزئيا أمام بطل تونس.
ق.ر

البرازيلي  عودة  أمام  الباب  برشلونة  يغلق  لم 
حيث  جيرمان،  سان  باريس  جنم  سيلفا،  دا  نيمار 
إلى  إلعادته  ضخمة  تبادلية  صفقة  إجراء  يف  يفكر 
املقبلة  الصيفية  االنتقاالت  فترة  يف  نو،  كامب 
وحاول برشلونة بكل ما أوتي من قوة استعادة نيمار 
يف الصيف املاضي، لكنه اصطدم بتعنت كبير من 
على  صمم  الذي  جيرمان،  سان  باريس  قبل 
»إل  برنامج  وبحسب  البرازيلي  بنجمه  االحتفاظ 
تقدمي  يف  يفكر  برشلونة  فإن  اإلسباني،  شيرنغيتو« 
عرض مغر لسان جيرمان، من أجل حسم الصفقة يف 
العرض يتضمن االستغناء  املقبل وأوضح أن  الصيف 
عن جنمي الفريق أنطوان غريزمان وعثمان دميبلي، مقابل 
احلصول على خدمات نيمار ويتمنى برشلونة أن يكون هذا 
العرض كافًيا إلقناع ليوناردو، املدير الرياضي لسان جيرمان، 
بإمتام الصفقة...ويف سياق ذي صلة أكد جوردي ميستري 
نائب رئيس برشلونة السابق، أن العبي البلوغرانا، طالبوا 
بعودة البرازيلي نيمار مهاجم باريس سان جيرمان احلالي، 

إلى صفوف البارصا.
وحاول برشلونة استعادة خدمات نيمار خالل سوق 
البي إس جي  إدارة  املاضية، لكن  الصيفية  االنتقاالت 
وكشف  البرازيلي  النجم  عن  التخلي  بشدة  رفضت 
جيرارد بيكيه مدافع البارصا عن استعداد بعض 
يحصلون  التي  الدفعات  لتأجيل  الالعبني 
الصفقة،  إمتام  أجل  من  النادي  من  عليها 
من  املزيد  عن  اإلدارة  تكشف  لم  لكن 
الكواليس الداخلية وقال ميستري، خالل 
»يف  كتالونيا«:  »راديو  إلذاعة  تصريحاته 
برشلونة،  يف  فيه  كنت  الذي  الوقت 
فيها  تدخل  فقط،  واحدة  حالة  شهدُت 
وكان  صفقة،  بضم  ليطالبوا  الالعبون 

األمر متعلقا بنيمار«.
وعن سبب رحيله عن منصبه، أجاب 

 : ي كرة ميستر مختلفا عن جلنة  رحلت ألنني كنت  »لقد 
القدم يف النادي يف تلك اللحظة، حيث كنت وحدي أدعم بيب 
رحيل  سبب  أن  مؤخًرا،  صحفية  تقارير  سيجورا«.وذكرت 
بيب  العام  املدير  يف  للثقة  النادي  فقدان  كان  ميستري، 

سيجورا.

لضم نيمار

برشلـونة يـغـري سان 
جيرمان بغريزمان وديمبلي

بصفقة ألمانية
كلـوب يـخـطـط لتـعزيز مثـلـث الـرعـب 
يستهدف يورغن كلوب مدرب ليفربول، أحد جنوم الدوري األملاني، لتعزيز قوة فريقه الهجومية يف املوسم املقبل 
وقالت صحيفة »سبورت بيلد« األملانية، إنَّ كلوب يرغب يف جلب تيمو فيرنر، مهاجم اليبزيج، إلى ملعب أنفيلد 
ويطمح املدرب األملاني لتعزيز قوة هجوم الريدز بضم مواطنه، رغم وجود الثالثي محمد صالح، وساديو ماني، 
د الدولي األملاني، عقده مع اليبزيج مؤخًرا حتى عام 2023، وهناك تقارير تشير إلى تضمنه  وروبرتو فيرمينو وجدَّ
شرًطا جزائًيا لم ُيكشف بعد عن قيمته ويتنافس فيرنر على قنص لقب هداف البوندسليغا هذا املوسم، إذ سجل 

حتى اآلن 20 هدًفا، متأخًرا عن روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم بايرن ميونخ، املتصدر بفارق هدفني.
ُيذكر أن فيرنر أبدى إعجابه مؤخًرا بالدوري اإلجنليزي، فاحًتا الباب أمام إمكانية خوضه جتربة خارجية هناك 

يف املستقبل القريب.

تفوق على أساطير النادي

لوكـاكو يدخل تاريخ النيراتزوري 
كأسـرع العـب يسـجـل 20 هدفًا 

دخل املهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو تاريخ نادي إنتر ميالن اإليطالي من أوسع 
التاسعة  مباراته  يف  ميالن  سي  أي  شباك  يف  العشرين  هدفه  سجل  بعدما  أبوابه 

والعشرين بكافة املسابقات ليصبح اسرع العب يحقق هذا اإلجناز الفردي والذي 
يعكس سرعة تأقلمه وتألقه مع »النيراتزوري«. وكان لوكاكو قد سجل يف »دربي 
مقابل  أهداف  بأربعة  انتهت  التي  املباراة  يف  لإلنتر  الرابع  الهدف  الغضب« 
هدفني ضمن اجلولة الثالثة والعشرين من بطولة الدوري اإليطالي، ليرفع بذلك 
رصيده التهديفي إلى 21 هدفًا يف 29 مباراة يف الدوري والكأس احملليني ودوري 
الكأس وهدفني  الدوري وهدفني يف  17 هدفًا يف  أوروبا ، حيث سجل  أبطال 

لوكاكو جنح يف  فإن  البريطانية،  »ذا صن«  األبطال وبحسب صحيفة  يف دوري 
التفوق على مهاجمي إنتر ميالن السابقني ، حيث احتاج املهاجم البلجيكي إلى 

خوض 29 مباراة ليسجل 20 هدفًا ، بينما البرازيلي رونالدو احتاج إلى 31 مباراة 
إلحراز 20 هدفًا يف موسم )1998-1997( مثله مثل األوروغوياني روبن سوزا يف موسم 

)1993-1992(. وبدوره، احتاج األرجنتيني هرنان كريسبو إلى 36 مباراة ليسجل 20 هدفًا يف موسم )-2002
2003( غداة انضمامه إلى إنتر ميالن قادمًا من التسيو ، رغم انه كان يف أوج عطائه بعكس لوكاكو الذي جاء 
من مانشستر يونايتد بعد موسم صعب قضى اغلب جوالته احتياطيًا هذا واحتاج البرازيلي ادريانو و األرجنتينيان 
رودريغيو باالسيو و دييغو ميليتو إلى 37 مباراة إلحراز ذات احلصيلة التهديفية ، يف حني ان املهاجم اإليطالي 
كريستيان فييري لم يسجل هدفه العشرين إال بعدما خاض 38 مباراة يف موسم )2000-1999(....يشار الى 
أن لوكاكو أثبت علو كعبه على املهاجم األرجنتيني ماورو إيكاردي ، بعدما احتاج األخير خلوض 39 مباراة حتى 

يسجل هدفه العشرين مع باريس سان جيرمان الفرنسي، أي بفارق عشر مباريات عن لوكاكو.

إشـــهـــــــار  2020-02-13
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أخبار العالم

»الصحة العالمية« ترى فرصة لوقف انتشار الوباء

حصيلة وفيات كورونا ترتفع إلى 1110 شخصا
وكاالت

اليومي للوضع املتعلق  ويف حتديثها 
اللجنة  أكدت  الفيروس،  بانتشار 
الصحية يف هوبي أيضا تسجيل 1638 
تقع  التي  املقاطعة  يف  جديدة  إصابة 
وسط الصني، وكانت البؤرة التي انتشر 
منها الفيروس يف ديسمبر املاضي. وبلغ 
عدد الوفيات يف مقاطعة هوبي وحدها 
إجمالي حاالت  ويصل  حالة،   1068
إلى  بالفيروس  فيها  املؤكدة  اإلصابة 

33,366 حالة.
العاملية  الصحة  منظمة  وكانت 
عدد  أن  سابق  وقت  يف  أعلنت  قد 
يوميا  ل  تسجَّ التي  اجلديدة  اإلصابات 
استقرار،  حالة  يف  أصبح  الصني  يف 
مشيرة إلى أن ذلك ال يعني بالضرورة 
وقالت  الذروة.  مرحلة  جتاوز  الوباء  أن 
»فرصة  ثمة  إن  الثالثاء  املنظمة 
الذي  الفيروس  تفشي  لوقف  واقعية« 
»تهديدا خطيرا جدا«،  يطرح  يزال  ال 
أدهانوم  تيدروس  املنظمة  مدير  وأكد 

يف  صحفي  مؤمتر  -خالل  غيبريسوس 
 )...( اآلن  استثمرنا  »إذا  جنيف- 
الوباء«.  لوقف  واقعية  فرصة  لدينا 
وقبل ساعات أُعلن خالل مؤمتر يجمع 
»وجود  أن  جنيف،  يف  عالم  أربعمئة 
%99 من احلاالت يف الصني سيظل 
لكن  البلد،  لهذا  كبيرة  طوارئ  حال 
ذلك يشكل تهديدا خطيرا جدا لسائر 

دول العالم«.
الذي  افتتاح هذا االجتماع  ولدى 
دعا  الوباء،  مكافحة  وسائل  يعرض 
إظهار  إلى  الدول  كل  غيبريسوس 
التي  البيانات  تشارك  عبر  »التضامن« 
الوفيات  حصيلة  ارتفعت  متلكها. 
املستجد  كورونا  فيروس  عن  الناجتة 
بعد  أشخاص،   1110 إلى  الصني  يف 
وفاة   94 أبلغت مقاطعة هوبي عن  أن 
اإلصابات  عدد  جتاوز  بينما  جديدة، 

املؤكدة بالفيروس 42 ألفا.
اليومي للوضع املتعلق  ويف حتديثها 
اللجنة  أكدت  الفيروس،  بانتشار 
الصحية يف هوبي أيضا تسجيل 1638 

تقع  التي  املقاطعة  يف  جديدة  إصابة 
التي  البؤرة  وكانت  الصني،  وسط 
ديسمبر  يف  الفيروس  منها  انتشر 
يف  الوفيات  عدد  وبلغ  املاضي. 
حالة،   1068 وحدها  هوبي  مقاطعة 
اإلصابة  حاالت  إجمالي  ويصل 
 33,366 إلى  بالفيروس  فيها  املؤكدة 
حالة. وكانت منظمة الصحة العاملية 
عدد  أن  سابق  وقت  يف  أعلنت  قد 
ل يوميا  اإلصابات اجلديدة التي تسجَّ
استقرار،  حالة  يف  أصبح  الصني  يف 
مشيرة إلى أن ذلك ال يعني بالضرورة 

أن الوباء جتاوز مرحلة الذروة.
ثمة  إن  الثالثاء  املنظمة  وقالت 
»فرصة واقعية« لوقف تفشي الفيروس 
خطيرا  »تهديدا  يطرح  يزال  ال  الذي 
تيدروس  املنظمة  مدير  وأكد  جدا«، 
مؤمتر  -خالل  غيبريسوس  أدهانوم 
استثمرنا  »إذا  جنيف-  يف  صحفي 
اآلن )...( لدينا فرصة واقعية لوقف 
خالل  أُعلن  ساعات  وقبل  الوباء«. 
عالم يف جنيف،  أربعمئة  يجمع  مؤمتر 

يف  احلاالت  من   99% »وجود  أن 
الصني سيظل حال طوارئ كبيرة لهذا 
البلد، لكن ذلك يشكل تهديدا خطيرا 

جدا لسائر دول العالم«.
الذي  افتتاح هذا االجتماع  ولدى 
دعا  الوباء،  مكافحة  وسائل  يعرض 
إظهار  إلى  الدول  كل  غيبريسوس 
التي  البيانات  تشارك  عبر  »التضامن« 
تابع  دولي  خبراء  وفد  ووصل  متلكها. 
الصني،  إلى  العاملية  الصحة  ملنظمة 

يف  اخلبير  أيلوارد  بروس  رأسه  على 
مصدر  دراسة  بهدف  إيبوال،  مكافحة 
الفيروس وآثاره. وسيعقد وزراء الصحة 
طارئا  اجتماعا  األوروبي  االحتاد  يف 
تدابير  ملناقشة  بروكسل،  يف  اخلميس 
الصني  وخارج  الوباء.  ضد  منسقة 
مصرع  عن  الفيروس  أسفر  القارية، 
شخصني: األول يف الفلبني والثاني يف 
هونغ كونغ، ومت تأكيد أكثر من أربعمئة 

إصابة يف حوالي ثالثني دولة.

حذر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، 
قوات  سيضرب  التركي  اجليش  أن  من  أمس، 
على  اعتداءاتها  كررت  حال  يف  السوري  النظام 
اجلنود األتراك، حتى لو كان ذلك خارج املناطق 

املشمولة باتفاق سوتشي.
الكتلة  باجتماع  ألقاها  كلمة  -يف  وأضاف 
يف  بالبرملان  والتنمية  العدالة  حلزب  النيابية 
النظام  قوات  اعتداء  »حال  أنه  أنقرة-  العاصمة 
السوري على قواتنا، سنضربها حتى يف املناطق 
أردوغان  وتابع  سوتشي«.  باتفاق  املشمولة  غير 
لن  إدلب  املدنيني يف  التي تقصف  الطائرات  أن 
السابق،  يف  كان  كما  بحرية  التحرك  تستطيع 

ما  حيال  صامتة  تظل  لن  تركيا  أن  إلى  مشيرا 
للمأساة  اجلميع  جتاهل  رغم  إدلب،  يف  يجري 
هناك. وشدد على أنه »لن يكون أحد يف مأمن 
مبكاٍن أُهدر فيه دم اجلنود األتراك، ولن نتغاضى 
أي  استفزاز  أو  حقد  أو  عمالة  عن  اآلن  بعد 
النظام  خروج  على  بالده  إصرار  مجددا  كان«، 
بحلول نهاية  املراقبة  نقاط  بعد  ما  إلى  السوري 

فيفري اجلاري.
ويف سياق متصل، قالت الرئاسة الروسية إن 
التركي  نظيره  مع  ناقش  بوتني  فالدميير  الرئيس 
-يف اتصال هاتفي- الصراع املتصاعد يف محافظة 
بيان  -يف  الكرملني  وأضاف  السورية.  إدلب 

وأردوغان  بوتني  أن  االتصال-  بشأن  مقتضب 
الروسية  االتفاقات  تنفيذ  أهمية  على  اتفقا 
ضرورة  وكذلك  سوريا،  بخصوص  التركية 
مواصلة االتصاالت بني بلديهما بشأن هذا البلد 
قال  السياق،  املعنية. ويف  الوكاالت  من خالل 
وزير خارجية تركيا مولود جاويش أوغلو إن وفدا 
املقبلة  األيام  خالل  موسكو  سيزور  بالده  من 

لبحث الصراع املتصاعد يف منطقة إدلب.
يف غضون ذلك، أعلن مركز التنسيق الروسي 
السوري يف بيان مشترك عن رئيس املركز الوطني 
اجلنرال  الروسي  باجليش  الدفاع  إلدارة  الروسي 
ميخائيل ميزنتسيف ووزير اإلدارة احمللية السورية 

جيش  عمليات  أن  مخلوف،  حسني  والبيئة 
النظام يف منطقة خفض التصعيد بإدلب جاءت 
»اإلرهابيني«.  باستفزازات  وصفها  ما  على  ردا 
وأوضح أن اجليش السوري حصل على كميات 
كبيرة من اآلليات العسكرية واألسلحة والذخيرة 

خالل انسحابهم من محافظة إدلب.
وأضاف البيان أن اجلماعات املسلحة قامت 
بتفخيخ وإغالق الطرق املؤدية إلى نقاط التفتيش 
يف محافظات إدلب وحلب وحماة، بهدف منع 
روسيا  شكلتها  آمنة  ممرات  عبر  املدنيني  خروج 

وسوريا.
ق.د

أردوغان محذرا:

 سنضرب النظام السوري في أي مكان ردا على اعتداءاته

أعّدته  مطّول  حتقيق  كشف 
أجهزة  أن  بوست  واشنطن 
واألملانية  األميركية  املخابرات 
سنوات  مدى  على  استخدمت 
سويسرية  لشركة  تابعة  جتهيزات 
متخصصة يف تشفير االتصاالت، 
من أجل التجسس على أكثر من 

مئة بلد عدو وحليف.
وكشف التحقيق -الذي أعدته 
التلفزيون  مع  بالتعاون  الصحيفة 

اإلذاعة  ومحطة  إف«  دي  »زد  األملاني 
أن  إف«-  آر  »إس  السويسرية  والتلفزيون 
واألملانية  األميركية  املخابرات  أجهزة 
اشترت عام 1970 شركة التشفير »كريبتو 
للغاية«  سرية  »شراكة  إطار  يف  جي«  إي 
إن  »بي  األملاني  االستخبارات  جهاز  مع 
دي« عن طريق شركات مسّجلة بدول تعد 

»كريبتو  شركة  وكانت  ضريبية.  مالذات 
العاملية  احلرب  بعد  ترّبعت  قد  جي«  إي 
جتهيزات  بيع  قطاع  عرش  على  الثانية 
بـ  جتهيزات  باعت  وقد  احملمولة،  التشفير 
»ماليني الدوالرات« ألكثر من 120 بلدا.
التي  التجهيزات  تشفير  على  وأبقي 
ما  أما  املتحدة،  الواليات  حللفاء  بيعت 
قادرين  األميركيون  العمالء  فكان  عداها 

وعمدت  تشفيرها،  فك  على 
إلى »التالعب  وكالتا االستخبارات 
الرموز  فك  بغية  الشركة  بتجهيزات 
)الزبائن(  البلدان  كانت  التي 
رسائلها  توجيه  يف  تستخدمها 
االستخبارات  ومتّكنت  املشفرة«. 
األميركية واألملانية بهذه الطريقة من 
مراقبة أزمة احتجاز الرهائن بالسفارة 
 ،1979 عام  طهران  يف  األميركية 
وتزويد بريطانيا مبعلومات عن اجليش 
األرجنتيني إبان حرب فوكالند، ومتابعة 

حمالت االغتيال بأميركا الالتينية.
لوكالة  اآللية  هذه  وأتاحت 
دليل  امتالك  األميركية  االستخبارات 
عام  استهدف  اعتداء  ليبيا يف  توّرط  على 
أسفر  الغربية  برلني  يف  ليليا  ملهى   1986

عن مقتل جنديني أميركيني.  

وسطاء ومالذات ضريبية وأجهزة تشفير.. 

استخبارات أمريكا وألمانيا تجسست على 120 دولة
أسعار النفط ترتفع 2 بالمئة مع 

توقعات تعميق »أوبك« خفض اإلنتاج
تعامالت  باملئة يف   2 من  بأكثر  اآلجلة  النفط  عقود  قفزت 
بالنسبة خلام برنت، مدفوعة باحتمالية تنفيذ حتالف  األربعاء، 
يف  التوازن  لتحقيق  اإلنتاج،  خفض  يف  تعميقا  »أوبك+«، 

السوق.
توصية  تساند  إنها  الفنزويلية  النفط  وزارة  قالت  والثالثاء، 
اللجنة الفنية املشتركة لتحالف أوبك+ خلفض إضايف قدره 600 
اتفاق  تنفيذ  حاليا  ويجري  النفط.  انتاج  يف  يوميا  برميل  ألف 
خلفض إنتاج النفط من جانب التحالف املؤلف من كبار منتجي 
»أوبك« ومستقلني بقيادة روسيا، بواقع 1.7 مليون برميل يوميا، 
ت.غ(،   07:35( الساعة  وبحلول  املقبل.  مارس  يف  ينتهي 
صعدت العقود اآلجلة خلام القياس العاملي مزيج برنت تسليم 
دوالرا   55.12 إلى  دوالرا   1.11 أو  باملئة   2.06 بنسبة  أفريل 
للخام  اآلجلة  العقود  صعدت  االجتاه،  نفس  يف  للبرميل. 
 1.52 بنسبة  مارس،  تسليم  الوسيط  األمريكي غرب تكساس 
باملئة أو 76 سنتا، إلى 50.70 دوالرا للبرميل. ويأتي االرتفاع، 
على الرغم من ظهور بيانات أمريكية كشفت عن توقعات بارتفاع 
إنتاج اخلام األمريكي ملستويات قياسية إلى 13.2 مليون برميل 

يوميا، بزيادة 960 ألفا.

ارتفعت حصيلة الوفيات الناتجة عن فيروس كورونا المستجد في الصين إلى 1110 أشخاص، بعد أن أبلغت مقاطعة هوبي 
عن 94 وفاة جديدة، بينما تجاوز عدد اإلصابات المؤكدة بالفيروس 42 ألفا.
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 تكنولوجيا

سيارات ذكية تتواصل مع إشارة 
المرور وتحذر من الطقس

أوضحت شركة أبحاث السوق آي 
دي سي IDC أن شحنات الهواتف 
الذكية في الصين لألشهر الثالثة 
المنتهية في مارس قد تتراجع 

بأكثر من 30 في المئة مقارنًة 
بالفترة نفسها من العام الماضي 
بسبب تفسي فيروس كورونا، 

والذي يخلق حالة إرباك في خطط 
إطالق المنتجات وسلسلة التوريد 

وقنوات التوزيع على المدى 
المتوسط والطويل.

يف  الذكية  للهواتف  سوق  أكبر  تواجه  وقد 
التي  السوداء،  البجعة  بتأثير  يسمى  ما  العالم 
ويأتي  به  التنبؤ  ميكن  ال  نادًرا  حدًثا  تصف 
كمفاجأة ويكون له تأثير كبير وعواقب وخيمة، 
بسبب  التقوميية  السنة  من  األول  النصف  يف 
تفشي فيروس كورونا اجلديد الذي أودى بحياة 

أكثر من ألف شخص يف الصني.
تفشي  أثر  لقد  بيان:  يف   IDC وقالت 
فيروس كورونا على موسم التسوق للعام القمري 
اجلديد يف أواخر يناير ومن املتوقع أيًضا أن يكون 
أنها  التالية، وأضافت  آثار سلبية يف األشهر  له 

يف  الذكية  الهواتف  شحنات  انخفاض  تتوقع 
الصني بأكثر من 30 يف املئة على أساس سنوي 

يف الربع األول من عام 2020.
كاناليس  السوق  أبحاث  شركة  وتوقعت 
الشهر  هذا  من  سابق  وقت  يف   Canalys
يف  الذكية  الهواتف  شحنات  تنخفض  أن 
بني  املئة  يف   50 إلى  تصل  بنسبة  الصني 
األشهر الثالثة األخيرة من عام 2019 واألشهر 
الثالثة األولى من عام 2020. وقالت الشركة 
أن  احملتمل  من  فبراير:   3 يف  أصدرته  تقرير  يف 
التسويق حيث  أنشطة  التكنولوجيا  بائعو  يوقف 

إطالق  إلى  االنتباه  يحولوا  أن  املرجح  غير  من 
5G، ويستغرق  منتجات جديدة، مثل أجهزة 
البائعون بعض الوقت لتغيير خرائط طرق إطالق 
أن  احملتمل  من  والتي  الصني،  يف  املنتجات 

تخفف شحنات 5G يف عام 2020.
وقد يؤخر تفشي املرض خطط الصني لطرح 
يف   IDC وأشارت  اخلامس،  اجليل  خدمات 
تقريرها اليوم الثالثاء إلى أن أجهزة 5G تتطلب 
وحاالت  للشبكة  أفضل  وتغطية  أقل  أسعاًرا 

استخدام مفيدة جلذب املستهلكني.
القمرية  السنة  رأس  عطلة  الصني  ومددت 

اجلديدة يف محاولة الحتواء املرض، مما يعني أن 
العديد من املصانع ظلت مغلقة لفترة أطول من 
الزمن، ويقال إن تأثير انتشار الفيروس على ثاني 
أكبر اقتصاد يف العالم كبير جًدا، ومن احملتمل 
لتراجع  نتيجة  عاملية  تداعيات  له  يكون  أن 

الطلب الصيني.
ومن املتوقع أن تؤدي عمليات احلجر الصحي 
وغيرها من التدابير املتخذة الحتواء الفيروس إلى 
تعطيل سلسلة التوريد العاملية، حيث إن العديد 
أو  الصني  إنتاج يف  لديها مصانع  الشركات  من 

تعتمد على البالد يف مكونات مختلفة.  

السيارات  قائدو  سيتمكن 
الترقب  فترات  جتنب  من  قريبًا 
إشارات  لتغيير  انتظارًا  الطويلة 
اللون  إلى  ألضوائها  املرور 
حديثة  تقنية  بفضل  األخضر 
تعرف متى ستتحول اإلشارات 
اللون  من  القريبة  املرورية 
ملا  وفقا  األخضر،  إلى  األحمر 
ميل«  »ديلي  صحيفة  نشرته 

البريطانية.

تجنب التأخير
اجلديدة،  التقنية  وتتيح 
إحدى  يف  تشغيلها  مت  التي 

شبكة  عبر  التواصل  الصنع،  األوربية  السيارات 
املرورية،  اإلشارات  حول  بيانات  مبنظومة  اإلنترنت 
الشاشة  تخبر  بالسيارة.  معلومات  شاشة  مع  مباشرة 
عند  املرور  إشارة  عليه  ستكون  الذي  باللون  السائق 
ال  القانونية  بالسرعة  يلتزم  أنه  طاملا  منها،  االقتراب 
يتجاوز احلد األقصى، وتساعد يف احلالة على حتديد 
متأخرا  الوصول  لتجنب  بها  االلتزام  الواجب  السرعة 

والتوقف يف اإلشارات املرورية لفترات طويلة.

تعزيز السالمة وحماية البيئة
 V2I يزعم مبتكرو التقنية، التي أطلق عليها اسم

والتي مت جتربتها يف منوذج سيارة »سيات ليون« سميت 
أنها  برشلونة،  يف  التحتية«  بالبنية  متصلة  بـ«مركبة 
على  السالمة  عناصر  حتسني  إلى  الوصول  يف  تسهم 

الطرق وتدفق حركة املرور بسالسة وحماية البيئة.

سيارات تحذر من أحوال الطقس
كما تعمل شركة »فورد« على طرح تقنية معلومات 
يف %80 من سياراتها تتولى توفير معلومات املخاطر 
احمللية لقائدي السيارات من خالل التحذير من وجود 
أي حوادث على الطرق التي يسلكونها وأحوال الطقس 

السيئ واالختناقات املرورية

ابتسام   بوكثيرابتسام   بوكثير

إنستغرام تقرر.. »هؤالء ال تحتاج إلى متابعتهم«!
تتيح  ميزة  أضافت  أنها  اخلميس،  إنستغرام،  والفيديو  الصور  مشاركة  خدمة  أعلنت 
الصفحة  يف  ظهورا  األكثر  املتابعون  وهم  صنفني،  إلى  املتابعني  تصنيف  للمستخدمني 
الرئيسية، واملتابعون الذين يكون التفاعل معهم قليًل. يف التفاصيل، أوضحت الشركة أنه 
ميكن للمستخدمني مع امليزة اجلديدة إدارة حالة املتابعة، أو اإلشعارات، أو كتم احلسابات غير 
املرغوبة. وأكدت انستغرام اململوكة لشركة فيسبوك أنها تركز يف الواقع على تقريب املستخدم 
من الناس واألشياء التي تهمه، حيث أنها تعرف أن اهتماماته وعلقاته قد تتطور مع الوقت«.
وأضافت: »سواء تخرجت، أو انتقلت إلى مدينة جديدة، أو أصبحت مهووًسا باهتمام 
جديد ووجدت من يشاطرك ذلك، فإننا نريد أن نسهل عليك إدارة احلسابات التي تتابعها 

على إنستغرام على نحو يجعلها متثل اتصاالتك واهتماماتك احلالية خير متثيل«.

ميزة مفيدة
فيما ُيعتقد أن هذه امليزة مفيدة إلى حد كبير إن كان املستخدم يسعى إلى تقليل عدد 
املتابعني، وإدارة جتربة التمرير يف انستغرام. وكانت الشركة قد أضافت حديثا أيضا القدرة 
على فرز قائمة املتابعني من األقدم إلى األحدث، وذلك بغية تسهيل معرفة األشخاص الذين 

ُبِدَئت متابعتهم يف بداية االشتراك باخلدمة، ولم يعد هناك تواصل حقيقي.
ومن خلل متكني املستخدمني من معرفة احلسابات التي ال يتفاعلون معها، فإنه يسهل 

عليهم إلغاء املتابعة لتقليل عدد املنشورات التي تظهر يف الصفحة الرئيسية.
ُيشار إلى أن امليزة اجلديدة أصبحت متاحة للمستخدمني اعتبارا من اليوم، وقد تتأخر يف 

الوصول إلى مستخدمي هواتف أندرويد.

تراجع شحنات الهواتف الذكية في 
الصين بسبب فيروس كورونا



18
أخبار المجتمع

 السنة 01 - العدد 111 -اخلميس 19 جمادى  الثانية1441  هـ  - 13 فيفري2020م

نبيلة بن يحي

  لونيس ڤنانة البالغ من العمر سبعة عشرة سنة، من قرية املرج التابعة 
واإلحسان  البر  ذوي  من  بجاية،يطلب  يف  برباشة  بدائرة  كنديرة  لبلدية 
مساعدته من أجل إجراء عملية مستعجلة.   حيث أشار الوالد قنانة حليم 
أن ابنه لونيس قد أجرى كل مراحل العالج الكيماوي باجلزائر، لكن عند 
وصوله إلى املرحلة النهائية، فقد استعصى األمر بعدم توفر العالج الالزم 
املتمثل يف زراعة النخاع العظمي من أجل خروج ابنه من مرحلة اخلطر، 
وذلك قبل أن يتم االتصال بإحدى مستشفيات تركيا لهذا الغرض، فيما 
وبالنظر  مليار سنتيم،  يعادل 2.6  ما  أورو  ألف   130 العملية  تقدر تكلفة 
إلى اإلمكانيات احملدودة للعائلة فإن هذه األخيرة تناشد أصحاب القلوب 
الرحيمة من أجل مساعدتها على تغطية تكاليف العملية لتعود البسمة إلى 

العائلة، فقد أطلق الهالل األحمر اجلزائري فرع  شفاه الطفل لونيس وإلى 
برباشة حملة جمع التبرعات من أجل التكفل بالطفل لونيس، هذا األخير 
الذي يحتاج إلى العملية خالل ستة أشهر القادمة بداية من يوم 6 جانفي 
املنقضي أي قبل شهر جويلية القادم، وبالنظر للطابع املستعجل لهذه العملية 
التكفل  خالل  من  وذلك  بالتدخل،  مطالبة  التضامن  وزارة  فإن  املكلفة، 
بالطفل لونيس الذي أجبره املرض على تعليق دراسته، وقد وضعت العائلة 

الرقمني:
0559312281 و0674544124

100728226cel 63 رقم احلساب اجلاري

الذى  املرعب  املرض  هذا  السرطان  يعد  لم 
يصيب اإلنسان ويشعره بقرب نهايته، بل ميكن أن 
فقط  عليه  السيطرة  متكن  مرض  كأى  معه  نتعامل 
حديد،  من  وعزمية  قوة  ميتلك  به  املصاب  كان  إذا 
فالسيطرة على املرض ال تقتصر فقط على األبحاث 
تصنع  لن  والتى  احلديثة،  العالج  وطرق  العلمية 
األبحاث  من  العديد  أكدت  حيث  شيئا،  مبفردها 
والدراسات أن الدعم النفسى يرفع نسبة الشفاء وأن 
احلالة النفسية القوية لها تأثير كبير على تقوية جهاز 

املناعة، ومن ثم مقاومة هذا املرض الشرس.

الحالة النفسية السيئة تضعف مناعة الجسم
قسم  رئيس  لوجني،  حفيظ  الدكتور  أوضح 
أن   ، اخلاصة  العيادات  الحدى  النفسى  التأهيل 
النفس لها سلطان على اجلسد وخالياه، ال نستطيع 
لكن  نفسى  سبب  له  السرطان  إن  صراحة،  القول 
احلالة  على  كبير  بشكل  تعتمد  منه  الشفاء  نسبة 
فقط  السرطان  على  يتم  التطبيق ال  وهذا  النفسية، 
ولكن على كل األمراض، فرفع احلالة النفسية يزيد 
مقاومة املناعة لألمراض ما يسهم فى شفاء املريض.

اكتئاب السرطان أصعب من السرطان ذاته
يعرفون  حني  البشر  أن  إلى  الدكتور  ولفت 
تبدأ  متتالية،  مبراحل  ميرون  بالسرطان  إصابتهم 
الشديد  فالغضب  املرض  نكران  ثم  بالصدمة 
املريض  يستسلم  الشديد  التعب  ومع  واالكتئاب 
أن  إلى  مشيرا  العالج،  رحلة  ويبدأ  الواقع  لألمر 
يتوقفون  وآخرين  املراحل  بكل  ميرون  املرضى  بعض 
وهؤالء  العالج  ملرحلة  سريعا  وينتقلون  أحدها  عند 

ينتقلون  والبعض اآلخر  إرادة وعزمية،  بقوة  يتسمون 
لبعض  يؤدى  ما  اخلوف  إلى  االكتئاب  مرحلة  من 
السرطان أصعب  اكتئاب  ويعد  املوت،  إلى  املرضى 

من السرطان ذاته.

مريض السرطان كأى مريض شفاؤه لم يعد 
مستحيال

وتدور اجللسة النفسية للمريض كما يقول رئيس 
عن  ال  حالية  أحداث  حول  النفسى  التأهيل  قسم 
وذلك  اآلن  وأفكاره  حياته  طريقة  منها  املاضى، 
الكثير  عمل  ويستطيع  يعيش،  حى  أنه  إلثبات 
عزميته  يقوى  وهذا  بالسرطان،  مصابا  كان  لو  حتى 
وتقوية  األمل  زرع  قدر  فعلى  املقاومة،  على  وقدرته 
اللحظة احلالية للمريض تكون النتائج وعلى األسرة 
واملجتمع منع نظرات الشفقة على املريض حتى ال 
يشعر باإلحباط، فهو مثل كل املرضى شفاؤه لم يعد 

مستحيال.

األطفال المرضى بالسرطان يحتاجون رعاية 
نفسية خاصة

الدكتور  أكد  بالسرطان  املصابني  األطفال  وعن 
عالجا  يحتاجون  فهم  ما،  نوعا  مختلف  األمر  أن 
نفسيا من نوع مختلف، فبجانب أن السرطان يدمر 
طفولتهم ويجعلهم يعيشون حياة من نفس أعمارهم 
مرحلة  من  به  ميرون  ما  جيدا  يستوعبون  ال  جندهم 
الوحش  هذا  يحاربون  كيف  يعرفون  وال  صعبة 
الشرس، والدعم النفسى واألسرى يساعدهم كثيرا 
فى عيش طفولتهم ليستمتعوا بقدر منها حتى يشفوا 

متاما من املرض.

شعارهم أنت أقوى من »المرض الخبيث«

أبطال محاربون قهروا السرطان باإلرادة والعزيمة

بحاجة إلى 2.6 مليار قبل شهر جويلية إلنقاذ حياته

قنانة لونيس بطل يحارب 
سرطان الدم  ويحتاج إلى 
عملية جراحية مستعجلة بتركيا

شعارهم أنت أقوى من »المرض الخبيث«..
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المصممون العرب نجوم حفالت ما بعد األوسكار
عن  نتحّدث  أن  الصعب  من 
نأتي  أن  دون  العاملّية  الفنّية  املهرجانات 
الذين  العرب  املصممني  ذكر  على 
يفرضون حضورهم على البساط األحمر 
على  تتهافت  أنيقة  إطالالت  عبر 
ليتأّلقن  العاملّيات  النجمات  اعتمادها 

بأزياء فاخرة وممّيزة على السواء.
النجمات  على  يلي  فيما  تعّرفوا 
اللواتي اخترن أزياء حتمل ملسات عربّية 

يف حفالت ما بعد أوسكار 2020.
- اختارت العارضة مولي سيمز ثوبًا 
دار  توقيع  حمل  األسود  الدانتيل  من 
بكتف  متّيز   Georges Chakra
من  اختارته  وهي  وبكّم ضخم.  واحدة 
مجموعة الدار من األزياء الراقية خلريف 

وشتاء 2019-2020.
- اعتمدت املمثلة املكسيكّية ميليسا 
البّراق  املعدنّي  التول  من  ثوبًا  باريرا 
تزّين بحزام مخملّي عند اخلصر. وهي 
 Georges مجموعة  من  اختارته 
Chakra من اخلياطة الراقية اخلاصة 
وقد   . وشتاء2018-2019  بخريف 
وحقيبة  صندل  مع  إطاللتها  نّسقت 

باللون األسود.
ديان  األملانّية  املمثلة  تأّلقت   -
الفضي  باللون  معدنّي  بثوب  كروغر 
متّيز بتصميمه املبتكر عند الكتف. وقد 
 Elie Saab مجموعة  من  اختارته 
وصيف  بربيع  اخلاصة  الراقية  لألزياء 

.2019
ماريسا  األميركّية  املمثلة   اختارت 

الذهبي  من  بألوانه  تدّرج  ثوبًا  تومي 
مجموعة  من  الفاحت  األزرق  إلى 
للخياطة   Georges Hobeika

الراقية اخلاصة بربيع وصيف2020.
األميركّية  املمثلة  اعتمدت   -
هالستون سيج ثوبًا من األورعنزا الزهري 
متّيز بقّصاته غير املتوازية. وهي اختارته 
Georges Hobei�  من مجموعة
وشتاء  خلريف  الراقية  اخلياطة  من   ka

.2019-2020
كايت  البريطانّية  املمثلة  تأّلقت   -
بيكينسيل بثوب باللون األحمر الياقوتي 
من مجموعة Zuhair Murad من 

اخلياطة الراقية لربيع وصيف2020.
األميركّية  اإلعالمّية  اعتمدت   -
باللون  مشرقة  إطاللة  سادلر  كات 
املصرّية  املصممة  توقيع  األصفر حملت 

مرمر حليم.
ديتا  األميركّية  النجمة  اختارت   -
فون تيسي ثوبًا ذهبيًا بّراقًا من تصميم دار 
املنفوخية  بكّميه  متّيز   ،Elie Saab

وبحزام جلدّي عند اخلصر.
باز  اإلسبانّية  النجمة  تألقت   -
بني  بألوانه  تدّرج  بّراق  بثوب  فيغا 
دار  من  اختارته  واألسود.  الوردي 

.Georges Hobeika
واشنطن  كاري  النجمة  اختارت   -
من  فرعوني  طابع  ذات  الفتة  إطاللة 
من   Zuhair Murad مجموعة 
وصيف  بربيع  اخلاصة  الراقية  اخلياطة 

.2020

اختبار  مت  ميل«  »ديلي  موقع  وبحسب 
ما يقرب من 100 ألف شخص يف اليابان 
تتبعهم ملدة  مت  ثم  الغذائي،  نظامهم  حول 
أولئك  أن  البحث  كشف  وقد  عامًا.   15
الذين تناولوا منتجات فول الصويا املخمرة 
أقل  كانوا   - وناتو  ميسو  مثل   - العصرية 

عرضة للموت املبكر بنسبة 10% .
»ميسو«، الذي يعنى »الفول املخمر«، 
واحلساء  السوشي  إلى  تضاف  عجينة  هو 
عن  عبارة  »ناتو«  أما  السلطة،  وضمادات 
طبق يتكون من فول الصويا املخمر والذي 

يكون لزجًا.
احملتمل  من  هذا  إن  الباحثون  يقول 
يف  عالية  املنتجات  هذه  ألن  يحدث؛  أن 
املركبات املفيدة التي تساعد على احلفاظ 

سبيل  على  استقرار الكوليسترول،  على 
املثال.

للسرطان  الوطني  املركز  الفريق يف  قام 
باليابان بالتحقيق يف الروابط بني عدة أنواع 
من منتجات الصويا واملوت، من أي سبب 
ومن السرطان، وأمراض القلب، واألوعية 

الدموية، وأمراض اجلهاز التنفسي.
ونساء  رجال  من  بيانات  جمع  مت  وقد 
عامًا،  و74   45 بني  أعمارهم  تتراوح 
وأجريت الدراسة يف 11 من مناطق مراكز 
املشاركون  قام  اليابان،  يف  العامة  الصحة 
عاداتهم  حول  مفصلة  استبيانات  مبلء 
وحالتهم  حياتهم  وأسلوب  الغذائية 

الصحية
مكونات هامة يف نظام الغذاء الياباني

إال أن هنالك املزيد من املكونات التي 
الغذائي،  نظامهم  يضيفها اليابانيون إلى 
ليتمكنوا من العيش بصحة جيدة، وهذه 

األطعمة هي:
ُتعد األسماك مصدرًا  السمك: حيث 
الدهنية،   3 أوميغا  ألحماض  رائعًا 
القلب،  صحة  على  احلفاظ  عن  املسؤولة 
االلتهابات.  من  والتقليل  والعينني  املخ 
أمر  وهو  بالسيلينيوم،  غنية  فاألسماك 
ونظام  لألكسدة  املضادة  لدفاعاتنا  حيوي 
على  يساعد  الذي  ب  وبفيتامني  املناعة، 

احلفاظ على توازن كيمياء الدماغ.
األعشاب البحرية الغنية باملعادن: مبا يف 
ذلك اليود والزنك واملغنيسيوم والكالسيوم 
النادرة  املعادن  من  والعشرات  والبوتاسيوم 

املناعي  لنظامنا  نحتاجها  التي  األخرى 
وصحة  لألكسدة  املضادة  والدفاعات 

القلب.
األخضر  الشاي  وهو  )الشاي(:  ماتشا 
أطراف  من  املصنوع  التقليدي  املجفف 
وهو  الشاي،  نبات  من  الطازجة  األوراق 
يسمى  الفالفانول  من  معني  بنوع  غني 
تعزز  املواد  هذه  أن  ويعتقد  الكاتيكني، 

دفاعات اجلسم املضادة لألكسدة.
مصدرًا  تعد  املخللة:  اخلضراوات 
يحسن  الذي  الطبيعي  للبروبيوتيك  كبيرًا 
على  ويساعد  الهضمي،  اجلهاز  صحة 
يف  الغذائية  العناصر  وامتصاص  هضم 
الطعام الذي نأكله، والذي يفيد بعد ذلك 

جميع مجاالت صحتنا.

كشف باحثون من المركز القومي للسرطان في اليابان عن سر العمر الطويل 
لليابانيين، قائلين إن البالغين في منتصف العمر الذين يتناولون بانتظام عجينة 

ميسو المضافة إلى السوشي والحساء قد يضيفون سنوات إضافية إلى حياتهم.

دراسة تكشف سر العمر 
الطويل  لليابانيين

ابتسام  بوكتير
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عملية  األدبية  الظاهرة  أن  به  املسلم  من 
العربي  النقد  تأقلم  هل  ولكن  جدا،  معقدة 

املعاصر مع هذه التعقيدية؟
منذ تراجع املعتمد النقدي الذي يتوخى 
أسئلة النشأة خارج العمل األدبي، عششت 
املناهج النسقية مشكلة حقال نقديا مستقال، 
له ناموسه اخلاص ومؤسساته ومراكز هيمنته. 
فاحتفى النقاد مبناهج احملايثة من شكالنيات 
الظهور  يف  وبدأت  وسيميائيات،  وبنيويات 
كتشكل  األدبي  النص  تتحسس  ذائقة 
وال  الواقع  مع  يتمرجع  ال  داخلي،  وانتظام 

يتضايف مع التاريخ.
بعد  ما  مناهج  على  نقادنا  إطالع  ورغم 
إعالنهم  مع  وتأويلية  تفكيكية  من  احلداثة 
العلني والضمني عن توبة نصوح من موبقات 
ألن  كثيرا،  يتغير  لم  األمر  أن  إال  البنيوية 
يؤمن  وال  النص  خارج  شيئا  يرى  ال  ديريدا 
على  إال  والقراءة  الكتابة  بني  وحدة  بتواجد 
سبيل إضافة شيء للنص من طرف القراءة.

فالنص )كما جاء يف صيدلية أفالطون( 
يخفي  حينما  »إال  يكون  وال  اإلدراك  فوق 
وقاعدة  تركيبه  قانون  األولى  الوهلة  منذ 
لعبته«، لست أدري هل تستطيع التفكيكية 
الصمود بعد االكتشافات الهامة التي توصل 
أو  )العرفنية  املعرفية  العلوم  يف  باحثون  إليها 
مفاده  حتديا  تؤكد  البحوث  فهذه  اإلدراكية( 
أنه ال يوجد شيء عصيا عن اإلدراك، وتؤكد 
بأن طاقاتنا اإلدراكية مكبوتة ويجب حتريرها 

لتطال العالم احملتجب عنا.
عما  كثيرا  التأويلية  مجال  يختلف  ال 
النص،  ثنايا  يف  البقاء  مسألة  يف  طرقناه 
يقتضي  التأويلي  املبدأ  أن  من  الرغم  فعلى 
بواسطة  تستبطن  معاني  بتواجد  االعتراف 
للتفكيكية  خالفا  االستكشافية،  الطاقة 
التي ترفض اللوغوس واملعنى وال تعترف إال 
باإلحاالت الالمتناهية للدوال )جمع دال( إال 
أن فيلسوف التأويلية األملاني غادامير يذهب 
األدبي  العمل  أن  إلى  الفهم  فن  كتابه  يف 
الالحتديدية  طبيعته  بسبب  إدراكه  ميكن  ال 
وبسبب القابليته للشرح والتفسير وبسبب ال 

ترجميته وال تطابقيته.
فكرة  جتسدها  التي  املقوالت  هذه  تعود 
كل  من  وانفالته  ومتيزه  األدبي  العمل  فرادة 
الذي  الرومانسي  التراث  إلى  علمية  مقاربة 
بلور فكرة اجلميل يف عالقته باملتسامي، بل 
يرجعها البعض إلى التراث الصويف اليهودي 
احملدثة،  األفالطونية  من  املنحدر  واملسيحي 
من  الكثير  جعلت  املتعالي  الواحد  ففكرة 
منفصل  عالم  وجود  بني  يفرقون  الفالسفة 
ونحتويه  يحتوينا  وعالم  بذاته،  مستقل  عنا 

ونستطيع تعقله.
إن الفرق بني والتر بن يامني وبني جورج 
ماركسيتهما  من  الرغم  على  لوكاتش، 
والهيغلية،  الكانطية  برواسب  املعتلجة 
الفن  تسامي  بفكرة  إلتزم  والتر  أن  يكمن يف 
مستعمال مقولة الهالة L'aura وراح يفهم 
بها الطابع املتسامي للفن حينما يكون بعيدا 
يفهم  راح  بل  التقاني،  اإلنتاج  إعادة  عن 

إلى  الوصول  باستحالة  الترجمة  استحالة 
حني  يف  للنص،  املتسامي  األصلي  املعنى 
انطلق لوكاتش يف نظريته حول الفن، من أن 
كل شيء يكون عصيا عن الفهم وخارج إطار 
فهم التجربة التاريخية فهو حالة تشيؤ واضحة 
املعالم، بشرط أن يكون هذا التفسير معتلجا 

بالبراكسيس.
كي نعود إلى سؤالنا، بعد هذا التوضيح 
النسقية  املناهج  هيمنة  بأن  نحدد  املنهجي، 
خلقت  احلداثية  بعد  وما  البنيوية  بعد  وما 
الوطن  يف  وهمية  فنية  )عقيدة(  دوكسا 
األدبي  النص  أن  يف  تلّخص  العربي، 
االجتماعية  بالتجاذبات  له  عالقة  ال 
استقالليته  له  بل  والسياسية،  واالقتصادية 
التامة، وناموسه اخلاص، مما جعل الكثير من 
املبدعني يقعون يف وهم النضال ووهم السلطة 
األدبية. يجرنا هذا إلى سؤال تفريعي، هل 
يعيش العالم األدبي العربي فعال استقاللية 

ما؟.
التفريعي  السؤال  هذا  على  جنيب  كي 
عاشت  نقدية  جتربة  إلى  العودة  من  البد 
على  التعرف  يف  نوعها  من  فريدة  جتربة 
لقد  الفني،  املجال  استقاللية  إشكاليات 
بورديو  بيير  الفرنسي  االجتماع  عالم  كرس 
كتابا مهما لدراسة استقاللية املجال األدبي 
أن  وقبل   ،)1992( الفن«  »قواعد  عنوانه 
بواسطتها  ينشأ  التي  الكيفية  دراسة  يبدأ يف 
املاكرو  العاملني  يف  ويستقل  األدبي  املجال 
يبرهن  راح  اجتماعي،  وامليكرو  اجتماعي 
كما  الفن،  االجتماع  علم  مصداقية  على 
محو  ويف  األدبي  العمل  تعقل  يف  يفهمه، 
كل  يتحدى  راح  بل  يدعيه،  الذي  تساميه 
النظريات الرافضة ملفهمة الفن عموما والنص 
األدبي خصوصا بتطبيق نظريته حول املجال 

من  )نظام  والهابتوسات  الرمزي  والرأسمال 
االستعدادات العقلية والعملية.

التربية  لفلوبير:  نصا  بورديو  اختار 
العاطفية، واندهش من قراءة لوكاتش اخلبير 
بالواقعية حينما اعتبر هذا النص ذاتيا ونفسيا 
ألنه ينتمي إلى الرواية التعليمية ولم ير فيه 
ينطلق  االجتماعية.  باحلركية  الضاج  البعد 
مع  تتماشى  النص  شمولية  أن  من  بورديو 
شمولية العالم الذي عاش فيه فلوبير، ويقصد 
واالجتماعية  السياسية  الرجات  بذلك 
اجلمهورييني  حكم  بني  واالقتصادية 
واإلمبراطورية بزعامة نابلوين الثالث يف القرن 

التاسع عشر. 
من  مجموعة  مع  نواة  شكل  ففلوبير 
كانت  بودلير،  بينهم  من  نذكر  األدباء، 
حتمية لنشوء مجال أدبي جديد فيما بعد، 
هذه النواة بدأت بتواطؤ بني أصحاب األدب 
املجال  ضد  للفن،  الفن  وأصحاب  اخلالص 
والفن  االجتماعي  الفن  أصحاب  القائم: 

البورجوازي. 
حسب بورديو لم يكن ليتسنى وجود هذه 
البوهيميني  حركة  يف  جتسدت  التي  النواة، 
زهدية  وجود  دون  الثانية، 

الذي  الرفض  سببها  كان  أصحابها،  عند 
والنظرة  النبيلة  الطبقات  طرف  من  وجدوه 
املصلحية الصرف التي لقوها مع بورجوازيني 
على  الربح  هو  األساس  هممهم  تافهني، 
البوهيميون  كان  لقد  الفن.  حساب 
انتماءاتها  يف  البروليتاريا  إلى  أقرب  طبقة 

االجتماعية، ولكنها بروليتاريا بدون عمل.
أي  املجال،  استقاللية  بورديو  بيير  يفهم 
جديد   Nomos ناموس  بتشكل  مجال، 
فتنتج  فاعليه،  على  خاصة  شرعية  يضفي 
وال  وشيفراتها،  قوانيها  لها  خاصة  سلطة 
املجال  استقاللية  قياس  بأن  نعرف  أن  بد 
يستبعده  مبا  ولكن  يستحضره  مبا  يكون  ال 
ويلغيه، ولكي يبتعد بورديو عن السقوط يف 
فوكو،  عن  يختلف  ولكي  البنيوية،  النزعة 
جوهرية  قيمة   L'agent للفاعل  يعطي 
الفكرية  االستعدادات  فنظام  نسبيا،  فاعلة 
املجال  يجعل  )الهابتوسات(  والعملية 
القاعدة  وفق  احلركة،  ودائم  التحول  دائم 
التالية: كلما كانت الثنائية مهيمن/مهيمن 
تقليد/إبداع  الثنائية  كانت  كلما  هشة  عليه 

ممغنطة، والعكس صحيح...يتبع
بقلم: وحيد بن بوعزيز

قراءة في مفهوم المجال األدبي .. بن بوعزيز:

في نقد الجوائز األدبية

»أخبار الوطن« شبكة إخبارية جزائرية تفتح لكم 

المجال لنشر مساهمتكم األدبية والفكرية، ال تترددوا 

في مراسلتنا عبر البريد االلكتروني التالي:

culturaelwatane@gmail.com 

»أخبار الوطن تنتظر إبداعكم«
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ربيعة ماسة حجوج

وتلمسان  القبائل  منطقة  تشتهر 
أطلق  وقد  بالبرنوس،  اجللفة  ومسعد 
البرانس  أصحاب  اسم  خلدون  ابن 
يف  ويعّرف  األمازيغ،  أو  البربر  على 
تاريخ  يف  واخلبر  املبتدأ  ديوان  كتابه 
العربي  املغرب  بالد  والبربر  العرب 
تبتدئ  البربر  بالد  »حدود  بقوله: 
حيث الرجال يرتدون البرنوس وتنتهي 

حيث الناس ال يأكلون الكسكسي«.
القبائل  عند  أفرنوس  أو  والبرنوس 
مقدس  لباس  الشاوية،  عند  وأعالو 
يلبسه،  من  ومقام  بعظمة  يوحي 
بعيدا  يحترمه  أن  يرتديه،  من  وعلى 
عن أّية رمزية دينية كانت، إن املتأمل 
للبرنوس يجد أنه محاك بطريقة موحدة 
ومتساوية بدون تعقيدات، ما يعكس 
السائدة  واحلكمة  والعدل  النفوذ  ذلك 

يف املجتمع اجلزائري.
حبيب:  بروين  البحرينية  قالت 
»عندما يسألك أحد: ما احلب؟ فقط 
ودقق  مالبس،  من  ترتدي  ما  تأمل 
سوى  ليس  أنه  لتعرف  النسيج،  يف 
ومتداخلة،  متواشجة،  عالقات حب 
فوق  بعضها  متراكبة  متآلفة،  ومتحدة 
أو جوار أو مقابل أو مع أو أمام بعض«. 
للمتأمل جيدا  املشهد  يبدو  هكذا 
متداخل  ممزوج  نسيج  ألنه  للبرنوس، 
الرجل  به  يلتف  والوقار،  احلب  من 
آخر  وجها  مانحا  ويرتديه  اجلزائري 

للشهامة والهيبة.

»لباس ارتبط بالمقاومة ورمز 
للدولة بعد االستقالل«

ولطاملا ارتبط هذا اللباس باملقاومة 
رمزا  إلى جنب، وكان  واإلمامة جنبا 
ثم  الفرنسي،  االستعمار  إبان  لهما 
حتول إلى رمز للدولة بعد االستقالل، 
عبد  األمير  ذلك  على  دليل  وخير 
القادر، اإلمام عبد احلميد بن باديس 
اللذين يظهران دائما بالبرنوس، الشيخ 
التبسي،  والعربي  اإلبراهيمي  البشير 

والرئيس هواري بومدين.
وقد كتب الروائي كفاح جرار رواية 
حتكي  البرانس«،  »أصحاب  سماها 
صلى  محمد  بايعوا  أمازيغ  عن  قصة 
اإلسالم،  بدايات  وسّلم يف  عليه  اهلل 
»يا  بـ  املعروف  احلديث  بينهم  وجرى 

أهل املغرب«.
مبرحلة  البرنوس  صناعة  تبدأ 
ثم تغسل  الوبر،  أو  الصوف  فيها  يجّز 
الشمس،  أشعة  حتت  وجتفف  وتنقى 
ومتّشط باملّشاط، ثم تكشط مبا يسمى 
القرداش، حتى تتفرق عناصر الصوف 
كومة  تبقى  وال  بعض،  عن  والوبر 
واحدة، بعدها يأتي دور املغزل فيغزل 
الصوف أو الوبر ليصبح خيوطا متساوية 
النسوة يف نسج  السمك ومن ثم تبدأ 

هذه اخليوط عبر املنسج اليدوي.
لشهور  النسج  عملية  وتستمر 
تسعة  إلى  أشهر  ثالثة  من  متتد  عدة 

املرأة  يد  خفة  بحسب  أشهر، 
ُينّقى  األخير  ويف  تنسجه،  التي 
ويخاط  والزوائد  الشوائب  من 
بـ  تسمى  ما  أو  الصدر  منطقة  يف 
»الصدارة » وهي عبارة عن شريط 
الصدر  منطقة  يف  يوضع  خاص 
ثم  خاصة،  ملسة  ليضفي  ويخاط 
ليصبح  البرنوس  ويرتب  يغسل 

جاهزا للبس.
الوجهاء  اجتماع  يف  ويعرف 
بـ  يسمى  ما  القبائل،  منطقة  يف 
»حكماء  جلنة  أو  تاجماعت«   «
هذا  يف  كان  من  أنه  القرية«، 
رأسه  يغطي  أن  عليه  االجتماع 
تسقط  أن  ومبجرد  برنوسه،  بقلنسوة 
من على رأسه يتوقف عن الكالم، 
ألن هذا يعني أنه قد متلكه الغضب 

وال يستطيع مواصلة احلديث.
وكان الرجل اجلزائري ال يستغني 
عن لبس برنوسه طوال السنة، ففي 
الشتاء هو درع واقي وجيد من قساوة 

التي  اجلبال  تلك  يف  خصوصا  البرد 
تكسوها الثلوج، وال يوجد أفضل من 
ليخفف  القطني  األبيض  الرداء  هذا 
فيغطي  جرجرة،  جبال  برد  من 
الثوب  بهذا  جسمه  كامل  الرجل 

املرأة بكل حب وشغف  الذي حاكته 
باقي  أو  أخيها،  أو  ابنها  أو  لزوجها 

أقاربها.
مناص  فال  الصيف  خالل  أما 
أو الشهيلي  السيروكو  من هبوب رياح 
القرى  تلفح  التي  احلاّرة  امللتهبة 
يضع  الرجل  يجعل  ما  واملداشر، 
فيضفي  أكتافه  على  مطويا  برنوسه 
و  متفردة  جمالية  مظهره  على  ذلك 
يبدو أكثر أناقة، ويكون البرنوس عازال 

ممتازا حلرارة اجلو.

»العروس تّزف لبيت زوجها 
مرتدية برنوس جّدها«

املتعلقة  اجلميلة  العادات  ومن 
بالبرنوس أاّل تخرج العروس إلى بيت 
أو  أو جّدها  والدها  ببرنوس  إاّل  زوجها 
برنوس أهل العريس، وعند عتبة باب 
باخلير  تفاؤال  به  تدّثر  عائلتها  بيت 

هذه  تزال  وال  والعّز،  والعفة  والوقار 
العادة متارس إلى غاية اليوم.

كل  يف  حاضر  البرنوس  أن  وجند 
املناسبات كاخلتان واألعراس واألعياد 
والتكافل  التضامن  مناسبات  ويف 
ثاوزيعث«   « أو  كالوزيعة  الناس  بني 

وغيرها.
املوروث  شواهد  من  شاهد  إنه 
األمازيغي  اجلزائري  للرجل  الثقايف 
النسوة  ترتدي  املقابل  يف  احلّر، 
كل  حسب  على  التقليدية  ألبستهن 
التي  التقليدية  باحللي  وتزينها  منطقة 

تزيدها جماال وأصالة.
مولود  يجيء  أن  ميكن  وال 
برنوس  له  يحاك  أن  دون  حديث 
قريته،  يف  أقرانه  مع  به  يتباهى 
طفل  لكل  برنوس  ويصنع  كما 
عريس  يهيئ   وال  ختانه،  عند 
برنوس  له  يحاك  أن  دون  جديد 
قلنسوة  مطبقا  يرتديه  جديد، 

البرنوس على رأسه حياء.
البرنوس  أن  يبدو  فيما 
البربرية  بالرموز  املطرز  احلريري 
قد أخذ مكان البرنوس القطني 
خاصة  التقليدي  األبيض 
ثمن  لغالء  وهذا  للعرائس، 

البرنوس التقليدي وندرته.
ومن احملزن أن جند أن تقليد 
تراجع  قد  البرنوس،  ارتداء 
سواء  احلالي  وقتنا  يف  كثيرا 
منطقة  او  القبائل  بالد  يف 
والعليا،  والهضاب  اجلنوب 
لتبقى قلة قليلة ممن يتمسكون 
مختلفة  بألوان  يرتدونه  به 
فاألبيض  املنطقة،  حسب 
للغنم،  األبيض  الصوف  من  يصنع 
والبني واألسود يصنع من وبر اجلمال 

والصوف األسود أو البني لألغنام.
بهذا  متسكا  أكثر  الشيوخ  إن 
التقليد، وبعض الشباب ممن يحاولون 

احلفاظ على هذا املوروث، خاصة وان 
قساوة  من  يقي  لباس  أفضل  البرنوس 
احلرارة  درجة  تنخفض   أين  الثلوج، 

إلى أقل من الصفر بكثير.
املهرجان  انطلق   ،2004 عام  يف 
قرية  وكانت  باجلزائر،  للبرنوس  األول 
وزو،  تيزي  بوالية  بوزقن  ببلدية  حورة 
بتنظيم من اجلمعية الثقافية » يعقوبي 
فرحات«، بالتعاون مع مديرية الثقافة 
للوالية، تتواصل هذه االحتفالية لغاية 
املنصرم  أوت  شهر  شهد  فقد  اليوم، 
للعام  البرنوس  بتظاهرة  االحتفال 
تعتبر  حيث   التوالي،  على  اخلامس 
للتعريف  جميلة  فرصة  التظاهرة  هذه 
الذي  الثقايف،  احلريف  املوروث  بهذا 
املجتمع  أصالة  عن  صدق  بكل  يعّبر 
تنوعها  ومدى  األمازيغي،  اجلزائري 

تراثا وحرفة.
وعن املوضوع حتدثنا مع الصحّفي 
واإلعالمّي صالح الدين األخضري، 
شخصيا  »يهمني  قائال:  لنا  وصّرح 
اليونسكو  لدى  البرنس  يصنف  أن 
قائال:«  وأردف  املغرب،  كميزة ألهل 
سأعمل على ذلك، وسأسعى جاهدا 
املوروث  هذا  يتبوأ  حتى  جهتي  من 
املوروثات.  باقي  الالمادي مكانة بني 

الثقافية يف العالم ككل«.

التقيناهم  من  بعض  لنا  وعّبر 
موروث  أنه  البرنوس،  عن  وسألناهم 
يساوي ثروة، كما تقول احلاّجة مرمي، 
رمز  أنه  فاطمة  اخلالة  أخبرتنا  فيما 
قال  فقد  محمد  عمي  أّما  »الستر«، 
يحتفظ  ملن  وفخر  لالبسه،  نعمة  بأنٌه 
مبناسبة  به  تهندم  لطاملا  أنه  ويقول  به 

أو بغيرها.
أّن  فّلة  تقول  اجلديد  اجليل  ومن 
بجناحي  يتوشح  وهو  لوالدها  رؤيتها 
والقوة  باحلماية  شعورا  متنحها  برنوسه 

التي يتركها منظر ارتداءه للبرنوس.

 يعد موروثا ثقافيا جزائريا 

البرنوس لباس الوقار حاكته 
الجّدات وتوراثه األحفاد

البرنوس لباس تقليدي اشتهر قديما في أوساط الرجال، وهو عبارة عن 
معطف طويل أو عباءة من الصوف أو وبر الجمال يضم غطاء مدبب الرأس، 
يكون مفتوحا من األمام حتى منطقة الصدر حيث تتم خياطته قليال ليبدو 

مرتديه كأنه يملك جناحين.
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 أخبار الفن

ديانا حداد تطرح »ما حد يحس 
بالعاشق« في عيد الحب

شيرين عبد الوهاب ُتغنِّي شارة 
مسلسل نادين نجيم للَمّرة الثانية

الفّنانة  َغّنتها  التي  بتحس«،  يا  بتفكر  »يا  أغنية  حّققت 
شيرين عبد الوهاب، لشارة مسلسل »خمسة ونص« رمضان 
املاضي، جناحًا كبيرًا، وكشفت بعض املصادر الصحافّية أّن 
شيرين اّتفقت مع شركة الصّباح املُنتجة ملسلسل نادين جنيم 

اجلديد على ِغناء الشارة اجلديدة للمسلسل للمّرة الثانية.
وكانت شيرين قد َقّدمت األغنية األولى باللهجة اللبنانية 
للَمّرة األولى يف مسيرتها وَحّققت جناحًا كبيرًا، ومن املُتوّقع أن 

تكون األغنية اجلديدة باللهجة ذاتها.

حداد  ديانا  الفنانة  طرحت 
»برنسيسة  تهديها  جديدة،  أغنية 
الغناء العربي« إلى العشاق مبناسبة 
اللون  من  اختارتها  احلب«  »عيد 
حتمل  اللبناني،  البدوي  الغنائي 
بالعاشق«  يحس  حد  »ما  عنوان 
فضل  وأحلان  إسبر،  حياة  كلمات 
للموزع  موسيقي  وتوزيع  سليمان 
بطريقة  صّورتها  صباغ،  عمر 
املخرج  مع  دبي  يف  كليب  الفيديو 
اجلمهور  أمام  واضعة  »شهاب«، 
بسيناريو الكليب جزءًا من حياتها 
ديانا  وأعربت  كفنانة.  اليومية 
حداد عن سعادتها بجميع تفاصيل 
بالعاشق«  يحس  حد  »ما  أغنية 
إنها بذلت جهدًا كبيرًا من  وقالت 

أجل إظهارها بهذا الشكل النهائي 
ويسمعه  اجلمهور  سيراه  الذي 
متكاملة  كأغنية  النهائية  بالنتيجة 
متّس  أنها  مؤكدة  وصورة،  صوتًا 

األحاسيس وحتّرك القلوب عشقًا.
األغنية  ديانا  سّجلت  وقد 
ووضعت  ودبي،  بيروت  بني  ما 
ملّحن  بوجود  األغنية  على  صوتها 
فضل  اللبناني  امللّحن  العمل 
خصيصًا  حضر  الذي  سليمان 
حلضور تسجيل الصوت برفقة عمر 
لألغنية،  املوسيقي  املوزع  صّباغ 
التي  لألغنية  عمل  كفريق  وذلك 
من  جزءًا  بها  تروي  كلمات  حتمل 
يشعرون  وما  العاشقني  إحساس 

به. 

فيلم »طفيلي« يقفز للمركز الرابع 
في شباك التذاكر

اجلنوبي  الكوري  الفيلم  أن  الصادرة  البيانات  أظهرت   
بأمريكا  التذاكر  شباك  يف  الرابع  للمركز  قفز  »طفيلي« 

الشمالية ، بعد فوزه بجوائز األوسكار.
ووفًقا ملوقع »بوكس أوفيس موجو« املتخصص يف تتبع 
السوداء  الكوميديا  فيلم  احتل  فقد  التذاكر  شباك  إيرادات 
الكوري اجلنوبي املركز الرابع من حيث اإليرادا، اعتباًرا من 
يوم االثنني )بتوقيت الواليات املتحدة(، بعد أن كان يحتل 

املركز الـ 12 يف اليوم السابق له.

 4 على  الفيلم  حصول  من  واحد  يوم  بعد  هذا  ويأتي 
حفل  يف  فيلم،  أفضل  جائزة  بينها  ومن  أوسكار،  جوائز 
توزيع جوائز األوسكار الثاني والتسعني الذي أقيم يف لوس 

أجنلوس يوم األحد املاضي.
وأصبح الفيلم الكوري أول فيلم على اإلطالق يف تاريخ 
جوائز األكادميية الذي يفوز بجائزة أفضل فيلم روائي عاملي 
وأفضل فيلم، كما حصل على جائزة أفضل مخرج وأفضل 
سيناريو أصلي، وفقا لوكالة أنباء يونهاب الكورية اجلنوبية.

إليسا تتمسك برسالتها اإلنسانية بعد اعتزال الفّن
تنسي«  »ما  تطبيق  عن  لإلعالن  شرف  ضيفة  إليسا  النجمة  َحّلت 
الذي ُيعَنى بالكشف املبكر عن مرض سرطان الثدي يف جامعة القديس 
يوسف يف بيروت، وذلك بحضور القيِّمني على احلفل وعدد من األطباء 

وطالب اجلامعة، فضاًل عن حضور أهل الصحافة واإلعالم.
حول  ِعّدة  كلمات  تاله  اللبناني،  الوطني  بالنشيد  احلفل  بدأ  وقد 
يف  التطبيقات  عالم  يف  نوعه  من  األّول  ُيَعدُّ  الذي  تنسي«،  »ما  تطبيق 
مجال الطب، ليكون الهدف األساسي منه هو التوعية   بالكشف املبكر 

عن مرض سرطان الثدي، وطرح العالج، وكيفية محاربته.
بالصورة  النساء  تذكير  بينها  من  أخرى  بخصائص  التطبيق  يتميز 
الشعاعية والفحص الذاتي، وتزويد كل سيدة باملعلومات الكافية لالطالع 
على كل مراحل سرطان الثدي، ونصائح أسبوعية حول كيفية تفادي هذا 

املرض والعالجات املتوفرة له.
وكان ملوقع »نواعم« حديث سريع مع النجمة »إليسا« حول هذا احلفل، 
تهملي نفسك،  قائلة:  »ال  نواعم  متابعات  إلى  برسالة  توّجهت  حيث 
الفّن  اعتزالها  كان سيؤثر  إن  وعند سؤالها  األساس«.  ألّن صحتك هي 
على نشاطها اإلنساني؟، أّكدت إليسا أّن »األمرين مختلفان وال يتعّلقان 

ببعضهما البعض، ولكّنها ستواصل مسيرتها اإلنسانية بعد اعتزالها«.

أصالة عن أغنّيتها الخليجية الجديدة: 
»مو منطقية حالوتها«

أعلنت الفّنانة أصالة نصري أّنها ستطرح قريبًا أحدث أغانيها 
باللهجة اخلليجية، وغّردت عبر حسابها على موقع تويتر: »األهّم 
ا، رح تسمعوا  من اّللي كنت رح قوله، هّوه إّني قريًبا بّس مو جّدً
وبّس  حالوتها،  منطقّيه  مو  واألغنية  جديدة،  خليجّية  أغنية 

هيك، وتصبحوا على خير«.
وأعربت أصالة يف وقت سابق  عن استيائها من األسئلة 
أحد  من  »شامخ«،  اجلديد  كليبها  فكرة  اقتباس  حول 
الكليبات األجنبية، إذ قالت: »مو مشكلة ضايقكم؟ 

إذ فيه تشابه بالكليب بيضايقكم؟ ما بيضايق«.
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الوثائق والصور التي تصل 
الجريدة لن ترد إلى أصحابها 
حتى في حالة عدم نشرها
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أقالم

 1883( كازنتزاكيس  نيكوس  كان   
موطن  يف  نشأ  إذ  محظوظا   )1957 ــ 
واألشعار  والفلسفة  واألساطير  املالحم 
ولو  العظيم.  األوملب  وجبل  واآللهة 
لم جتتمع هذه العناصر ملا كتب اإلخوة 
جديد  من  يصلب  واملسيح  األعداء 
املعرفة،  بتلك  اإلغريقي،  زوربا  ورواية 
تاريخ  يف  االستثنائية  املهارة  وبتلك 

األدب.
من واجب الهيئات الثقافية الدولية 
نصبا  االستثناء  لهذا  تخصص  أن 
البؤس  ناطحات  من  أبهى  تذكاريا 
ومتاثيل احلمقى. أن تكتب روايات بهذه 
من  لست  أنك  فمعناه  اخلالدة  العبقرية 
كان  نيكوس  أن  بّد  ال  السرد.  دهماء 
من هؤالء األنبياء الذين ولدوا إلضاءة 
الوهم.  شحذه  الذي  اخلرايف  عجزنا 
العقل  إيقاظ  يف  رواياته  أسهمت  لقد 

والروح. 
رقصت  األرض  أمنا  أّن  أتصور     
لوالدته ألّن روايات بهذا املستوى قادرة 
يف  املتخصصني  آالف  إسكات  على 
إنتاج السفاسف. إّن الذهاب إليها كمن 
يذهب إلى قارة من املعارف االستوائية، 
النفس  تطهير  أشكال  من  شكل 
والعقل: »دور الفّن ال يجب ان يقتصر 
على إضفاء صورة جميلة وخيالية على 
إن مهمته األساسية  بل  الواقع واحلياة، 
هي كشف احلقيقة، مهما كانت قاسية 

ومدّمرة:« هكذا قال. 
كازنتزاكيس  علينا  تصدق  لقد   
تلك  يف  والبالغة  احلكمة  من  بكثير 
إلى  تعيدك  التي  املربكة  الهاالت 
يحبو  زال  ما  مجهري  ككائن  حقيقتك 
غابة  يف  او  البهيج،  السرد  حقل  يف 
أجد  ال  لذلك  إيكو.  بتعبير  السرد 
منافذ كثيرة للحديث عنه. من الصعب 
املنضبطة  األكادميية  بأدواتنا  نتمكن  أن 
منها،  أكبر  ألنها  بنصوصه  اإلحاطة 
أرقى من املناهج ومن أي حتليل صنمي. 
على  وأقبل  البصيرة  شحذ  لقد     
الترحال  من  استوحاها  بفلسفة  احلياة 
يف  الفلسفة  الكاتب  درس  املطالعة.  و 

بهنري  وتأثر   1907 من  بداية  باريس 
حول  فكانت  أطروحته  أما  برغسون. 
جزء  يقضي  أن  قبل   ،1909 عام  نتشه 
فرنسا  بني  ما  متجوال  حياته  من  كبيرا 
وأملانيا وإيطاليا وروسيا وإسبانيا وقبرص 
والصني  وتشيكوسلوفاكيا  ومصر 

واليابان.
        ويف النمسا يطلع على التعاليم 
البوذية، وسيحّب بوذا كمرشد روحي، 
بني  »من  عنه:  قال  لذلك  وكمنقذ. 
جميعا  األرض  ولدتهم  الذين  الناس 
يقف بوذا متألقا يف الذروة، روحا نقية 
بالرحمة واحلكمة. كان  مليئا  خالصة، 
اخلالص  إلى  الطريق  ويفتح  يده  ميّد 
وهو يبتسم بوقار، والكائنات تتبعه دون 
تفكير«، وهو الذي سيخلصه من بعض 

أسئلته مبنحه السكينة والسالم. 
 أّية فلسفة تلك! و أية صور ابتكرها 
واجلسد  والنفس  الواقع  على  للتدليل 
عبقرية  أية  و  واملوت!  واحلياة  والروح 
من  ذاتها!  الفلسفة  من  التخلص  يف 
زوربا،  كان  واملعياريات.  األحكام 
مريدا:  والعالم  قطبا  أبطاله،  أحد 
»األحداث املعاصرة لم تكن سوى أمور 
قدمية يف روح زوربا، ما دام هو نفسه قد 
جتاوزها. وال شك يف أن البرق واملراكب 
واألخالق  احلديد،  وسكك  البخارية، 
كانت  والدين،  والوطن،  السائدة، 
تبدو، يف عقله، كبنادق عتيقة صدئة. 
لقد كانت روحه تتقدم بأسرع مما يتقدم 
الروائي،  كما  زوربا،  يبدو  العالم«.   
الكون واألرض  منسجما مع نفسه، مع 
والسماء واملطر والسعادة واأللم واملاضي 
أو كشالل  رقراقة،  واحلاضر، كمعزوفة 
من أقواس قزح. ملاذا يرقص زوربا؟ لم 
العالمات  من  كمنظومة  اللغة،  تكن 
الدالة، وسيلة تواصل نهائية، إذ تبدو 
يحّل  لذلك  منها،  أكبر  األحاسيس  له 

الرقص محّل العناصر اللسانية.
يحاول  الغربية:«  املقولة  تردد   
حالة  يبلغ  أن  باستمرار  قاطبة  الفن 
املوسيقى«. لكن املوسيقى، هذه املرة، 
مايكل  فيلم  يف  حاولت،  التي  هي 

بعبقرية  الرقصة  بلوغ  كاكويانيس، 
ميكيس تيودوراكيس. ومنذ الستينيات 
تلك  استنطاق  عبثا  يحاول  والنقد 
أن  يجب  بأنها  يقتنع  أن  دون  الرقصة، 
زوربا قد حّول  وإذا كان  تبقى كذلك، 
العناصر اللغوية إلى عناصر غير لغوية، 
القاموس  من  أكبر  كانت  املأساة  فألّن 
كانت  لقد  ولدت.  هكذا  والسينما.  
عاملا من األقوال، كما تبدو يف حركات 
املمثل انطوني كوين. كانت كل حركاته 
أنظمة دالة، وكان العالم مرحلة عابرة و 
الناس ماضني إلى الرماد، ذاك قدرهم 
يلخص  كان  لذلك  اخلالئق،  فجر  منذ 
ذات  مارا  بحكمة:«...كنت  الكون 
يوم، يف قرية صغيرة. كان ثمة جّد هرم 
فقلت  لوز.  شجرة  يغرس  التسعني  يف 
أتزرع  الصغير،  األب  أّيها  له:«إيه، 
محني  وهو  إلّي  فالتفت  لوز؟.  شجرة 
كما كان وقال: إّنني أتصّرف، يا بنّي، 
وكأّنني لن أموت أبدا«. فأجبته:« وأنا 

أتصرف وكأنني أموت يف كّل حلظة«.
عليه:  بنى  الذي  املنطق  هو  هذا   
جاءت  هكذا  اخلالدة.  احلتمية  تلك 
خطاباته مقلوبة. لقد كان بطله فيلسوفا 
ومثاليته:  الكاتب  ثقافة  على  تغّلب 
»كنت أنظر إلى زوربا على ضوء القمر 
الكبرياء،  بتلك  وأعجب  الشاحب، 
مع  بهما  يتالءم  اللتني  البساطة  وبتلك 
العالم، وبجسده وروحه، كيف يشكالن 
األشياء،  وكل  منسجما،  واحدا  كال 
والنوم،  واللحم  واملاء  واخلبز  النساء 
وتتحول  مع جسده  بفرح  تتحدد  كيف 
هذا  حياتي  يف  أر  لم  إنني  زوربا.  إلى 

التفاهم بني اإلنسان والكون«.
اجلهد  من  سنون  فيلزمنا  نحن  أما   
لنصل إلى عبقريته، وكثير من التواضع 
هذا  إلى  الوصول  ميكن  ال  العارف. 
تفصلنا  ثمة مسافة كبيرة  الذكاء غدا. 
واملعاناة  القراءة  من  مسافة  عنه، 
الوجودية. يلزمنا جبل األوملب و مدينة 
ال  قبره:«  على  ُكتب  ما  ويلزمنا  أثينا، 
أنا  أمل لي يف شيء، ال أخاف شيئا. 

حّر.«

السعيد  بوطاجين 	

ألـيكـسي -زوربــا 
الـكتابـة  بالـروح

 كان يجب أن 
يولد في اليونان، 

في أثينا أو في 
أية مدينة أخرى 
هناك، وليس في 

مكان آخر. ال يجب 
أن ينشأ في بلدان 

الطاعون التي 
ولدنا فيها رغما 
عّنا، وكان عليه 

أن يعيش بعيدا عن 
عصابات  الجماليات 
الصغيرة، عن القبح 

المتعالي.




