
بني » الذباب اإللكتروني« و جدل حرية الّتعبير

خطاب الكراهية .. الوجه القبيح 
لمواقـع التواصــل االجتماعــي

   تبدو بعض احملتويات التي ُتنشر 
عبر مواقع التواصل االجتماعي 

صادمة أو فّجة، لكونها ال تتّسق مع 
املألوف أو مع تصوراتنا اجلمعّية و 
القيمّية حّيال بعض املوضوعات، 

ذلك أّن البعض قد ال يفّرق أيضا بني 
خطاب الكراهية وحرية الّتعبير، 
لكّنه بالتأكيد محتوى يعّبر عن 

املستوى التعليمي واألخالقي 
والفكري ملنتجه كما قد يعّبر عن 

قّيمه وتصوراته يف احلياة .  
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02
متيم آل ثاني يثّمن دور اجلزائر يف حل النزاعات 

تبون: توافـق تام بين الجزائر 
وقطـر حول القضايا اإلقليميـة 

الثالثاء الـــ 53 من عمره

الطلبـة الحراكيـون مصّممـون 
علــى التغييــر الجــذري 
كان املتظاهرون أوفياء ملوعدهم،  أمس، حيث خرجوا يف مسيرة الثالثاء 

53 من عمر احلراك الطالبي، انطالًقا من ساحة الشهداء.ورّدد املتظاهرون 
شعارات مناوئة للسلطة ورموزها، متمسكني بالتغيير اجلذري.

05
عنابة

عمــال وكــــاالت 
التشغيل فـي إضراب

06
املسيلة

رئيسا بلديتي سيدي 
عامـر وبنـي يلمان 
رهـــن الحبـــس

10
البليدة

مشاريع إلنهاء أزمة 
العطش فـي المدينة 
الجديـدة بوعينـان

02

السـؤال المحرجالسـؤال المحرج!!

09
مخلفات الشركات البترولية  تهدد  الثروة احليوانية بإليزي

1010 آالف رأس مــن اإلبــل  آالف رأس مــن اإلبــل 
مهـــددة بالنفـوق وســـط مهـــددة بالنفـوق وســـط 
»بالوعـــات« نفطيـــــة»بالوعـــات« نفطيـــــة

أزيد من 10 آالف رأس من اإلبل مهددة بالنفوق داخل بالوعات 
نفطية، تخّلفها الشركات البترولية بوالية إليزي، الوضعية 

دفعت إلى دق ناقوس اخلطر من أجل إيجاد حل عاجل حلماية 
هذه الثروة احليوانية ..

طباعـة األمـــوال .. طباعـة األمـــوال .. 

العاصمة11 إحتاد 

سوسطـــارةسوسطـــارة تخســـر الرهـــان  تخســـر الرهـــان 
العاصمي ودزيـري فـي عين اإلعصارالعاصمي ودزيـري فـي عين اإلعصار

األزمة املالية تلقي بظاللها على املشهد

النائب تيغرسي يسائل حكومة جراد عن استمرار طباعة األموال النائب تيغرسي يسائل حكومة جراد عن استمرار طباعة األموال 

كاوبـــــــي: 
احلكومة ملزمة 
باإلفصــاح عـن 
مصادر متويلها



02
أخبار السياسة

قال أن رئيس اجلمهورية يريد دستوًرا جلميع اجلزائريني
لعقاب: مسودة الدستور ستكون جاهزة خالل 15 يوًما

53 من عمر احلراك الطالبي الـــ  الثالثاء 
الحراكيون مصممون على التغيير الجذري 
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أمير قطر يثّمن دور اجلزائر يف حل النزاعات 

تبون: تـوافق تـام بيـن البـلـديـن
 حـــول القـضـايـا اإلقـلـيـمـيـة 

أكد رئيس اجلمهورية، عبد املجيد تبون، على وجود توافق تام بني اجلزائر وقطر 
حول مختلف القضايا اإلقليمية والدولية.

عّمــــار  قـــردود
صحفية  ندوة  يف  الثالثاء،  أمس  تبون،  وقال 
آل  حمد  بن  متيم  الشيخ  قطر  أمير  مع  مشتركة 
ثاني الذي يقوم بزيارة رسمية إلى اجلزائر، »كان 
وفدي  ألعضاء  توسعت  ثنائية  محادثات  لنا 
التأكيد  احملادثات  هذه  خالل  ومت   ، البلدين« 
كل  حول  البلدين  تام بني  »توافق  وجود  على 
النقاط التي طرحت أثناء احملادثات، سواء كانت 
بالقضايا  تتعلق  جهوية  أو  سياسية  أو  اقتصادية 
بالشأن  املتعلقة  تلك  و  العربي  بالعالم  اخلاصة 

يف  أمله  عن  تبون  الرئيس  وأعرب  الدولي«. 
البلدين،  بني  يجمع  الذي  التوافق  هذا  استمرار 
معبرا عن شكره للشيخ متيم على زيارته للجزائر.
بن  متيم  الشيخ  قطر  دولة  أمير  ثمن  جهته  من 
والعربي«  اإلقليمي  اجلزائر  »دور  ثاني،  آل  حمد 
النزاعات«.   من  الكثير  »حل  يف  وإسهامها 
والعربي«  اإلقليمي  اجلزائر  دور  »نثّمن  وأضاف 
حل  يف  مشرف  تاريخ  لها  »اجلزائر  أن  مضيفا   ،
يف  و  املنطقة  يف  املوجودة  النزاعات  من  الكثير 
ألن  اجلزائر  إلى  بحاجة  ونحن  العربي  العالم 

من  بكثير  األسف،  مع  مير،  العربي  العالم 
األزمات«.

ويف ذات السياق، أعرب أمير دولة قطر عن أمله 
ستعقد  التي  املقبلة  العربية  القمة  تكلل  أن  يف 
التي  احملادثات  النجاح«.وبشأن  ب«  باجلزائر 
»كانت  أنها  أكد  تبون،  الرئيس  مع  جمعته 
األمور«،  كل  يف  متفقون  ونحن  وطيبة  بناءة 
العالقات  تطوير  على  »العمل  على  عزمه  مؤكدا 
االقتصادية  املجاالت  يف  البلدين  بني  الثنائية 

واالستثمارية«.

العمال،  حلزب  العامة  األمينة  ترأست 
اجتماع  أول  الثالثاء،  أمس  حنون،  لويزة 
خروجها  بعد  حلزبها  السياسي  للمكتب 
حسابه  يف  احلزب  السجن.ونشر  من 
لالجتماع  صوًرا  »فايسبوك«  على  الرسمي 
األعمال  جدول  عن  تفاصيل  إعطاء  دون 

التي دارت حوله. والنقاشات 

بعد  صحفية  ندوة  حنون  تنشط  لم  و 
غير  حلزبها على  الدورية  االجتماعات 
إنها  سابق  وقت  يف  قالت  حيث  عادتها، 
معطيات  أخذ  أجل  من  وقت  إلى  حتتاج 
أنه  العلم  السياسية.مع  املستجدات  عن 
حبًسا  أشهر   3 و  بــعامني  عليها  محكوم 

نافذ. غير 
البليدة  يف10  حنون سجن  غادرت  و  هذا 
مجلس  أصدره  حكم  اجلاري بعد  فيفري 
قضى  البليدة  يف  العسكري  االستئناف 
التآمر على سلطة اجليش  تهم  بتبرئتها من 

التبليغ. بجرمية عدم  إدانتها  مع  والدولة، 
موفق رباح

خلدون  ابن  جامعة  داخل  الطلبة  تعّرض 
ليلة  البيضاء،  باألسلحة  لالعتداء  بتيارت 
أول أمس، خّلف إصابة 5 طلبة وأثار هلعا 

الوسط اجلامعي. كبيرا يف 
لالحتاد  العام  األمني  عنصل  وكشف سمير 
جلريدة  تصريح  يف  أمس،  احلر،  الطالبي 
االعتداء،  حيثيات  عن  الوطن«،  »أخبار 
غرباء  أشخاص  طرف  من  مت  أنه  قائال 
قيامهم  أثناء  جامعيني  طلبة  هاجموا 
اإلنسانية  العلوم  كلية  داخل  مبعرض 
بجامعة ابن خلدون والية تيارت، ما أدى 
5 طلبة منهم، إذ تعرض اثنان  إلى إصابة 
الثالثة  أما  األسنان،  مستوى  على  لكسر 
مستوى  على  طعنات  فتلقوا  اآلخرين 

اجلسم. من  مختلفة  مناطق 

أعني  أمام  وقعت  احلادثة  أن  عنصل  وأكد 
حراس أمن احلرم اجلامعي دون أن يبدو أية 
ردة فعل تذكر، مبررين ذلك بأنهم يخافون 
املنصب ال  أجر  وأن  على حياتهم، خاصة 
يف  تعبيرهم،  حد  على  املجازفة،  يستحق 
قرب  يقطنون  املعتدين   أن  أضاف  حني 
النادي  يترددون على  احلرم اجلامعي وأنهم 
اجلامعي يوميا، وإدارة الكلية على علم تام 

بذلك.
إدارة  طالب  اإلحتاد  أن  محدثنا  كما سجل 
حتقيق  لفتح  األمن  رجال  بتبليغ  اجلامعة 
خوفا  بالرفض  قوبل  لكنه  القضية،  حول 
قام  حني  يف  اجلامعة،  سمعة  تشويه  من 

االعتداء. باإلبالغ عن  الضحايا 
أحمد بوكليوة

اإلرشاد  جمعية  أمس،  أطلقت،    
أولى  إنسانية  مساعدات  قافلة  واإلصالح 
العاصمة  الليبي من اجلزائر  لفائدة الشعب 
واألفرشة  الغذائية  املواد  بطرود من  محملة 

ومواد أخرى.
واإلصالح  اإلرشاد  جمعية  رئيس  وأوضح 
تعد  القافلة  أن  أمس،  حزام،  الدين  نصر 
الليبي  للشعب  موجهة  نوعها  من  األولى 
املدى«  طويلة  »استراتيجية  إطار  يف  تندرج 
العالم  يف  الشعوب  مع  التضامن  مجال  يف 

والعالم. وإفريقيا  العربي 
»التضامن  شعار  حتت  القافلة  وجاءت 
شاحنات  ثالثة  وتضمنت  املغاربي«، 
مراكز  ثالثة  من  تنطلق  احملسنون  بها  تقدم 
والثانية  العاصمة  اجلزائر  من  األولى 
ورقلة.  من  والثالثة  بوعريريج   برج  من 
إلى  تتجه  ثم  ومن  بتقرت  كلها  وستلتقي 
مبنطقة  الليبية  اجلزائرية  احلدودية  املناطق 
الدبداب أين يتم تسليم هذه املساعدات. 

عربون  مبثابة  املساعدات  هذه  بأن  وأضاف 
إلى  الكرمي  اجلزائري  الشعب  من  وفاء 
هذه  يتجاوز  أن  له  متمنيا  الليبي  الشعب 

واستقراره. أمنه  ويسترجع  بسالم  احملنة 
املتحدث  قال  اإلجراءات  وبخصوص 
اإلجراءات  جميع  اتخذت  اجلمعية  بأن 
السالم  جمعية  قرينتها  مع  والترتيبات 
هذه  وتسليم  املبتغى  لتحقيق  الليبية 
رئيس  ذّكر  كما  ألصحابها.  املساعدات 
جلمعية  التابعة  اجلزائرية  اإلغاثة  هيئة 
أن  بوشيبة  محمد  واإلصالح  اإلرشاد 
و100  غذائي  طرد   100 تضم  القافلة 

2860 حفاظة ومواد أخرى. بطانية و 
مبادرات  لها  كانت  اجلمعية  أن  إلى  وأشار 
للشعب  مساعدات  أرسلت  حيث  مماثلة 
الفلسطيني   والشعب  الشقيق  الصحراوي 
شعب  جانب  إلى  والصومالي  السوري  و 

والتشاد. الروهنغا 
اجلمهورية،   وأج رئاسة  يف  مبهمة  املكلف  كشف 

الدستور  تعديل  مسودة  أن  لعقاب،  محمد 
شهر  من  الثاني  النصف  خالل  جاهزة  ستكون 
اخلبراء  جلنة  أن  إلى  مشيًرا  املقبل،  مارس 
قطعت  الدستور  تعديل  مشروع  بإعداد  املكلفة 
من  تقريًبا  يوًما   15 لها  وبقيت  كبيرة  أشواًطا 

أجل اإلنتهاء من املسودة األولى.
ندوة علمية  ألقاها يف  لعقاب خالل كلمة  وتابع 
اجلمهورية  و  الدستوري  »التعديل  عنوان  حتت 
اجلديدة« بجامعة اجلزائر ، أمس الثالثاء، أن: 
املشاكل  عن حل  عجزه  أثبت  احلالي  »الدستور 
اإلبقاء  الئًقا  يعد  ولم  مجتمعنا،  تواجه  التي 

إعداد نسخة جديدة«. عليه ويجب 
أطلق  اجلمهورية  رئيس  أن  لعقاب  أكد  و 
للدستور جتسيًدا  وعميق  لتعديل شامل  مشروًعا 

مشدًدا  االنتخابية،  احلملة  يف  الــ54  لتعهداته 
وإمنا  الرئيس  مقاس  على  يكون  لن  التعديل  بأن 
توجهات  عن  يظهر  ويعّبر  للجزائريني  دستوًرا 

عاملية.
وأورد لعقاب، أن الدستور احلالي، أثبت عجزه 
املجتمع،  يف  املطروحة  املشكالت  حل  عن 
وجتسيد  تفسير  يف  بعجزه  يتعلق  فيما  خصوًصا 
لعقاب،  قال  الدستور.ولهذا،  من   102 املادة 
البناء  هو  الدستور،  تعديل  من  الهدف  أن 
مستقبال  أبناءنا  ميّكن  مرجعي،  لدستور 
أن  مؤكًدا  إليه،  بالرجوع  مشاكلهم  حل  من 
لشخصه،  دستوًرا  يريد  ال  اجلمهورية،  رئيس 
العاملية،  التوجيهات  على  مبنًيا  دستوًرا  بل 
خصوًصا يف مسألة احلقوق واحلريات واملساواة.

بأن  اجلمهورية  رئاسة  يف  مبهمة  املكّلف  وشّدد 

اجلامعة يجب أن تكون قاطرة  إلعداد الدستور، 
قانوني  بدور  تقوم  »اجلامعة  قائاًل:  ذلك  وشرح 
واملرحلة  أولى  مرحلة  يف  واملناقشة  اإلثراء  وهو 
اجلامعيني  والطلبة  األساتذة  على  يجب  الثانية 

املجتمع«. النقاش يف  تأطير 
لتوزيع  من  إرادة  وجود  عن  لعقاب  وكشف 
املجتمع  جمعيات  على  مسودة   700 إلى   500
إلكتروني  موقع  يف  املسودة  نشر  مع  املدني 
أن  مضيفا  عليها،  اإلطالع  حق  اجلميع  وإعطاء 
لبناء  األولى،  اللبنة  سيكون  اجلديد،  الدستور 
القوانني  جميع  بناء  وإعادة  قوية،  مؤسسات 
للتعديالت الدستورية، وعلى رأسها قانون  وفًقا 
الدولة  مؤسسات  بناء  إلعادة  االنتخابات، 

الوطني. الشعبي  املجلس  رأسها  وعلى 
عّمــــار قـــردود

يف  خرجوا  أمس، حيث  ملوعدهم،   أوفياء  املتظاهرون  كان 
من  انطالًقا  الطالبي،  احلراك  عمر  من   53 مسيرة الثالثاء 
للسلطة  مناوئة  املتظاهرين شعارات  بعض  الشهداء.ورّدد  ساحة 

ورموزها.
أعدادهم  كانت  الذين  املواطنني،  من  عدد  و  الطلبة  وجاب 
االحتفال  عشية  للعاصمة،  الرئيسية  الشوارع  أمس،   غفيرة، 
 26 يف  انطلق  الذي  الطلبة   حراك  على  كاملة  سنة  مبرور 
املعتقلني  عن  باإلفراج  ُتطالب  شعارات  رافعني   ،2019 فيفري 
طابو  كرمي  بعضهم صور  رفع  بينما  احلراك،  موقويف  و  السياسيني 

تروح«. العصابة  »قلنا  مرّددين شعار،  بومالة،  وفوضيل 
القانون  دولة  وبناء  النظام  تغيير  بضرورة  مطالبهم  جددوا  و 
الطلبة  احلراكيون  ورّدد   التعبير،  وحرية  والدميقراطية  والعدالة 
مصدر  »الشعب  و  يقرر«،  اللي  هو  ْمحرر  »الشعب  شعارات 
فيفري   22 هي  اجليل  هذا  ثورة  و  ثورته  »لكل جيل  و  السلطة« 
الصحافة،  حرية  و  العدالة  إصالح  لصالح  رافعوا  و   »2019
جميع  حتقيق  حني  إلى  احلراك  مبواصلة  متسكهم  على  مشددين 

املرفوعة منذ سنة. مطالب احلراك 
عّمــــــار قــــردود

السجن بعد خروجها من 
حنون تترأس أول اجتماع لحزب العمال 

   تيارت
غرباء يعتدون على طلبة بجامعة ابن خلدون

3 واليات  من 
انطالق قافلة مساعدات لفائدة الشعب الليبي 



عّمـــــار  قــــردود
الشباب  آالف  معاناة  استمّرت  فقد 
حركة  عن  البرملاني  النائب  أكدت  املدمكما 
مشيرة  األمر،  سعيدي  فاطمة  »حمس« 
مخطط  عرض  خالل  توّضح  لم  احلكومة  أن 

برنامج عملها على البرملان مصادر متويلها.
و بناًء على ذلك من املنتظر أن ينزل وزير 
املالية عبد الرحمن راوية إلى املجلس الشعبي 
الوطني للرد على تساؤالت النواب بخصوص 
طباعة النقود يف اجلزائر، وهل توقفت احلكومة 
السابقة،  الوجوه  رحيل  بعد  طباعتها  عن 
احلقيقة  األرقام  عن  بالكشف  مطالبني 

ومصارحة املواطن.
و تساءل الهواري تيغرسي:«أين وصلت 
؟  مستمرة  تزال  ال  وهل  النقود  طباعة  عملية 
وحول إمكانية العودة إليها يف حال كانت قد 
تيغرسي:«  العملية رسمًيا« .وأضاف   توقف 
عنها  أعلن  التي  املطبوعة  األموال  قيمة  هل 
قبل  أويحيى  أحمد  األسبق  األول  الوزير 
6556  مليار  فاقت  أنها  قال  والتي  سجنه 
قامت  أم  احلكومة؟  بها  اكتفت  دينار،  قد 

باملزيد من الطبع؟«.
عملية  استمرت  حال  يف  أنه  وأضاف 
واضحة  أرقام  بتقدمي  مطالبة  الطبع  فاحلكومة 
وصحيحة حول قيمة هذه العملية - حسبه- 
املوارد  يف  وشح  بأزمة  متر  اجلزائر  وأن  خاصة 
السابق  الرئيس  عهد  يف  احلكومة  و   ، املالية 

بوتفليقة ،  قد أفرطت يف طباعة النقود التي 
فاقت قيمتها كل األسقف املعلن عنها بكثير.
وكانت احلكومة قد تبنت أواخر 2017، 
برئاسة أحمد أويحيى، جملة من اإلجراءات 
غير  بالتمويل  يعرف  ما  إلى  باللجوء  املتعلقة 
عجلة  وحتريك  امليزانية  عجز  لسد  التقليدي، 
االقتصاد و التنمية، يف ظل الصعوبات املالية 

التي تواجهها الدولة.
حكومة   وضعتها  التي  اخلطة  وحسب 
أويحيى آنذاك وصادق عليها البرملان بغرفتيه، 

اجلزائر  بنك  يقوم   ،2017 أكتوبر   8 بتاريخ 
من  سنوًيا  دوالر  مليار   11 يعادل  ما  بطباعة 
سنوات،   5 مدار  على  اجلزائري،  الدينار 
أن  على  العمومية،  للخزينة  البنك  يقرضها 
أسعار  انتعاش  عند  مستقباًل،  الديون  ُتسدد 
األرقام  تلك  جتاوزت  احلكومة  البترول.لكن 
و  سنة  ظرف  يف  و  حيث  مخيف،  بشكل 
دوالر، حسب  مليار   60 طبع  مت  فقط  نصف 
 55 هو  و  مقرر  هو  مبا  مقارنة  بيانات رسمية، 

مليار دوالر فقط على مدار 5 سنوات.
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األزمة المالية تلقي بظاللها على المشهد

طبــــــاعة األمــــوال .. 
الســـــؤال  المحـــــرج !

املالية  جلنة  عضو  البرملاني،  النائب  أكد 
و امليزانية باملجلس الشعبي الوطني، الهواري 
تيغرسي، يف تصريح لــ«أخبار الوطن« تقدمه 
بسؤال كتابي لوزير املالية عبد الرحمان راوية، 
احلقيقية  األرقام  عن  بالكشف  إياه  ُمطالًبا 
يوم  ذلك  فعل  أنه  أشار  و  املطبوعة،  لألموال 
متواجد  السؤال  أن  و  اإلثنني،  األول  أمس 

مبكتب رئيس املجلس سليمان شنني جلدولته 
و برمجته الستدعاء الوزير املعني للرد عليه يف 

جلسة علنية خالل األيام املقبلة.
و أفاد تيغرسي أن بحوزته معلومات مؤكدة 
ُتفيد عدم توقيف احلكومة طبع األموال عكس 
ما صرحت به رسمًيا يف 2019. و أضاف أن 
األموال التي مت طبعها منذ 2017 و حتى اليوم 

التي أعلن  تلك  من  بكثير  أكبر  هي  و  مهولة 
عنها الوزير األول األسبق أحمد أويحيى قبل 
سجنه  و التي فاقت 6556  مليار دينار، و أنه 
ال  و  اجلزائريني  ُتصارح  أن  احلكومة  من  يريد 

تنتهج الضبابية خاصة يف مثل هكذا أمور.
عمار قردود

يف  كاوبي،  املالي،محفوظ  اخلبير  حّذر 
جلوء  مخاطر  من  الوطن«  لــ«أخبار  تصريح 
ما  أو  الداخلية  االستدانة  إلى  احلكومة 
لكن  التقليدي  غير  بالتمويل  عليه  ُيصطلح 
ظل  يف  ذلك  إلى  مضطرة  احلكومة  أن  يرى 
البترولية  اجلباية  عائدات  انهيار  بل  تراجع 
و  »حتمية  األموال«هو  فــ »طبع  و بالتالي 
ليس خياًرا« و بغض النظر عن اآلثار السلبية 
النتهاج هذا »اخليار احلتمي«فإنه يبقى متاًحا 
جراد  حكومة  أن  و  خاصة  منه  بد  ال  أمر  و 
أعلنت عن استمرارها يف احملافظة على الطابع 
مبالغ  رصد  خالل  من  للدولة  االجتماعي 
مشاريع  و  االجتماعية  للتحويالت  خيالية 
الضريبة  إلغاء  عن  ناهيك  كبيرة،  سكنية 
الوطني  األجر  و مراجعة   IRG الدخل  عن 
احلكومة  جلوء  و  املضمون »السميغ«  األدنى 

مئات اآلالف من أصحاب عقود  إدماج  إلى 
من  املزيد  يعني  ما  هو  و  التشغيل  قبل  ما 
األموال لتجسيد ذلك ميدانًيا و بالرغم من أن 
العجز العمومي قدر بــ1700 مليار دينار إال أن 

احلكومة مستمرة يف نفس املسار.
إلى  جراد  حكومة  جلوء  كاوبي  اعتبر  و 
طبع النقود معاكسا متاًما ملا كان مرتقبا منها، 
عن  باإلفصاح  ُملزمة  احلكومة  أن  أفاد  لكنه 
مصادر متويلها و أن هناك آليات و ميكانيزمات 
التقليدي  غير  التمويل  عمليات  تضبط 
قبل  بالرغم من تسجيل جتاوزات خطيرة من 
النقود  طبع  موضوع  يف  السابقتني  احلكومتني 

الذي جتاوز السقف املسموح به.
يف  اإلفراط  منطق  أن  كاوبي  يعتقد  و 
املصاريف لم يتم مراجعته من طرف احلكومة 
اإلنفاق  يف  زيادة  هناك  أن  حيث  احلالية، 

تآكل  و  املداخيل  بالرغم من نقص  العمومي 
يجعل  الذي  األمر  هو  و  الصرف  احتياطي 
يف  تسجيله  مت  الذي  احلكومي  االنكماش 
2019 يهدد حكومة جراد و يضعها يف مأزق 
و  للتمويل  ناجعة  و  جديدة  مصادر  إيجاد 

سيزيد من متاعبها املالية.
إلى  احلكومة  تضطر  بأن  كاوبي  توقع  و 
و  اخلارجية  االستدانة  خياري  إلى  اللجوء 
االستدانة الداخلية مًعا لتغطية العجز الكبير 
يف امليزانية و أن ذلك سيظهر يف قانون املالية 
أكثر  يتجسد  و   2020 لـسنة  التكميلي 
األفضل  أن  قال  ،و   2021 مالية  قانون  يف 
من  بالرغم  اخلارجية  االستدانة  هو  للحكومة 
سياسًيا  و  اقتصادًيا  خاصة  قراراتها  قساوة 
مبدأ  على  العتمادها  مثمرة  و  ناجعة  لكنها 
صرف املال يف محله.         عّمـــــار قـــردود

قال أن األرقام المصرح بها خاطئة .. تيغرسي لـ»أخبار الوطن«:
معلومات مؤكدة أن الحكومة تواصل طبع النقود

الخبير المالي محفوظ كاوبي:
 الحكومة ُملزمة باإلفصاح عن مصادر تمويلها 

البنك المركزي طبع كتلة نقدية أكبر مما كان مسطًرا له
رغم أن الوزير األول عبد العزيز جراد أعلن اللجوء إلى تمويل مخطط عمل الحكومة من أساليب مختلفة إال أن خيار اللجوء إلى االستدانة 
الخارجية وطباعة األموال يبقى قائًما بسبب نقص المداخيل وتآكل احتياطي الصرف، و يبدو أن الحكومة ال تزال تطبع األموال و لم 
توقف العملية مثلما تم اإلعالن عن ذلك سابًقا، و هو ما كشف عنه عضو لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني الهواري 

تيغرسي الذي توجه بسؤال كتابي لوزير المالية عبد الرحمان راوية، ُمطالًبا إياه بالكشف عن األرقام الحقيقية لألموال المطبوعة، ال 
سيما بعدما طالب الرئيس عبد المجيد تبون الحكومة بضرورة مصارحة الشعب.

النائب مهدي زنتوت:
استمرار الحكومة في طبع 
األموال .. خديعــــــــة 

باملجلس  امليزانية  و  املالية  جلنة  عضو  و  »حمس«  حركة  عن  البرملاني  النائب  اعتبر 
الشعبي الوطني، مهدي زنتوت، يف تصريح لـــ«أخبار الوطن« أنه يف حال مت التأكيد بأن 
احلكومة ال تزال ماضية يف طبعها لألموال دون تغطية يعتبر »خديعة و جرمية كبرى يف حق 
اجلزائر«، و يعتقد أن »طبع األموال« ليس باحلل الناجع و ليس حاًل بل هو استمرار لألزمة 

و ترحيلها من وقت إلى وقت آخر فقط.
و نصح زنتوت احلكومة بضرورة البحث و إيجاد آليات جديدة و ناجعة بدل اللجوء إلى 
طبع األموال التي ستؤدي بالبالد إلى اإلفالس التام، لكنه باملقابل أفاد بأنه ليس له علم 
ما إذا كانت احلكومة ال تزال تطبع النقود أم ال و قال أنه يعلم بأنه قد مت وقف عملية طبع 
األموال خالل الثالثي األول من سنة 2019 بحسب تصريحات رسمية و أنه ليس هناك 

طبع لألموال على مستوى البنك املركزي.
ع. قردود

النائب فاطمة سعيدي:
الحكومة مطالبة بالكشف 
عن قيمة النقود المطبوعة 

تصريح  يف  سعيدي  فاطمة  السلم  مجتمع  حركة  عن  النائب  كشفت  جهتها  من 
أحمد  آنذاك  األول  للوزير  شفوًيا  سؤااًل  وجهت   2018 جويلية  يف  أنها  الوطن«  لــ«أخبار 
أويحيى، طالبته بتقدمي تبريرات بخصوص األموال املطبوعة يف إطار قانون القرض والنقد، 
تدبير  والقرض  النقد  قانون  تعديل  يف  »ورد  األول:  للوزير  املرفوع  السؤال  يف  جاء  حيث 
يقضي باستحداث آلية متابعة تنفيذ وبشكل استثنائي وملدة 5 سنوات شراء البنك املركزي 
مباشرة عن اخلزينة السندات املالية التي تصدرها هذه األخيرة من أجل املساهمة يف تغطية 

احتياجات متويل اخلزينة«.
وعليه – تضيف – النائب فإن احلكومة اليوم، مطالبة بتحديد املبلغ الذي مت إصداره 
يف هذا اإلطار وبشكل رسمي، ونفس الشيء بالنسبة آللية املتابعة التي مت استحداثها يف 
قانون القرض والنقد، ملتابعة هذه األموال وطريقة توزيعها على املشاريع، حيث تساءلت 

النائب عن مصير هذه اآللية، وهل مت استحداثها بالفعل؟.
اإلقرار  أو  األموال  طبع  من  ذمتها  بتبرئة  ُملزمة  جراد  حكومة  أن  سعيدي،  قالت  و 
تعليمات رئيس اجلمهورية اخلاصة بضرورة مصارحة  إطار تطبيق  بذلك كخطوة مهمة يف 
الشعب، خاصة و أن الوزير األول جراد لم يقدم توضيحات بخصوص مصادر متويل برنامج 
عمل حكومته، و تساءلت سعيدي عن مصير األموال املطبوعة و ُوجهتها، و أوضحت أن 
املادة 67 من قانون النقد و القرض املُعدل ُيتيح للحكومة بعض الصالحيات دون العودة 

إلى البرملان.
ع. قردود

النائب أحمد صادوق:
 طبع النقود تجاوز السقف 

الذي حددته الحكومة
الذي  السقف  جتاوز  النقود  طبع  أن  صادوق  أحمد  البرملاني  النائب  قال  جهته،  من 
حددته احلكومة سنوًيا بكثير ، حيث فاق مجموع ما مت طبعه 6556 مليار دج مبا يعبر عن 
شراهة و تخبط و سوء تقدير، بحسبه، قائال أنه كان ينبغي أن تتم العملية يف ظل رقابة 
التي  اجلهة  باعتباره  الوطني  الشعبي  املجلس  رأسها  على  و  الدولة  مؤسسات  من  صارمة 
رخصت لهذا اإلجراء االستثنائي مع حتديد السقف الزمني بسنة واحدة قابلة للتجديد عند 
الضرورة.  كما أنه كان يفترض بحسب صادوق أن تتوجه هذه األموال املطبوعة لالستثمار 
بهدف حتريك النمو و ليس لسد العجز يف ميزانية التسيير ، وهو ما انعكس على بسلبية 
أنه جاء  للمواطن، خصوًصا  الشرائية  القدرة  ارتفاع األسعار و تراجع  العملة و  على قيمة 
بدون تغطية من إنتاج أو أصول ذات قيمة كالذهب و العملة الصعبة مما سيرهن بال شك 

األجيال القادمة ويحملها ثقل املديونية .
ع. قردود



04
أخبار السياسة

القاعدية  الوثائق  بسبب 
بلجود مطالب باإلفراج عن السيارات المحتجزة 

الثالث  الشطر  دفعوا  الذين  املكتتبني  يخص 
وزير السكن يعلن عن فتح موقع عدل هذا األسبوع 
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التربية: .. وزير  املطروحة  ملعاجلة االنشغاالت 

سنفّعـل سياســـة الحــــوار 
مــع الشركـــــــــــــــاء 

 أحمد  بوكليوة
محمد  الوطنية  التربية  وزير  أكد 
نقابة  برئيس  جمعه  لقاء  يف  واجعطوط، 
والتكوين،  التربية  لعمال  الوطني  االحتاد 
مبقر  للنقابة  الوطني  املكتب  وأعضاء 
على  عازمة  لوزارة  أنا  الوزارية،  دائرته 
الشركاء  مع  لقاءات  سلسلة  برمجة 
عن  يعّبر  ذلك  أن  قائال  االجتماعيني، 
اإلرادة الصادقة  للتقارب وتفعيل سياسة 

االنشغاالت  معاجلة  يف  والتشاور  احلوار 
املطروحة.

خالل  من  الوطنية،  التربية  وزير  ودعا 
اللقاء،  عقب  الذي  اإلعالمي  البيان 
قدما  للمضي  الوزارة  وموظفي  إطارات 
مع الشريك االجتماعي من أجل ترسيخ 
الذي  املتبادل  والتفاهم  البناء  احلوار 
بهدف  القطاع  يف  الرشيدة  احلكومة  يعزز 
للتحديات  والترصد  للصعوبات  التصدي 

بعني  األخذ  مع  القطاع  تواجه  قد  التي 
للبالد.          العليا  املصلحة  االعتبار 

على  االعتماد  ضرورة  على  شدد  كما 
منقطع،  غير  بشكل  االجتماعي  احلوار 
باألستاذ  اهتمامه  ذلك  خالل  من  مبينا 
كونه  واملهنية،  االجتماعية  ومنزلته 
يعرف  وكأستاذ  القطاع  عن  أول  مسؤول 

النبيلة.  املهنة  هذه  متاعب  جيدا 

الدائرة  عن  النائب  عمراوي  مسعود  أمس،  ساءل، 
واجلماعات  الداخلية  وزير  بسكرة،  االنتخابية 
عن  بلجود،  كمال  العمرانية  والتهيئة  احمللية 
ألصحابها،  إرجاعها  يتم  لم  التي  السيارات 
بحجزها  الوطني  الدرك  فرق  قامت  والتي 
الوثائق  يف  تكمن  املشكلة  أن  بحجة 

القاعدية.
أمس  الكتابي،  سؤاله،  يف  عمراوي،  وأكد 
منه،  نسخة  الوطن«،  »أخبار  تلقت  والتي 
السيارات  وثائق  أن  أكدوا  ومختصني  خبراء  أن 
إن  املواطنني  ذنب  عن  متسائال  وصحيحة،  سليمة 
أنه  مضيفا  اإلدارة،  مستوى  على  استشرى  قد  الفساد  كان 
ينبغي حتميل املسؤولية للمتسببني يف ذلك، حيث صاغ سؤاله للوزير بـ« 
تتحمل  ال  وملاذا  إداري  فساد  هناك  كان  إن  ذلك  يف  املواطنني  ذنب  ما 
استعجالية  إجراءات  من  وهل  أخطاءها،  املواطن  حتمل  بدل  مسؤوليتها 

تتخذونها من أجل استرجاع السيارات ألصحابها؟«.
السيارة  السيارات غير مؤهل ملراقبة  بالقول أن خبير  كما أوضح عمراوي 
لعجزه عن معرفة مدى صحتها، مؤكدا على كالمه بأن السيارات بيعت 
عدة مرات ومبراقبة خبراء السيارات الذين أكدوا بدورهم سالمتها، مضيفا 
أن هناك سيارات محتجزة حديثة العهد ومستخرجة يف سنة 2018، وأن 
وكل  اجلمارك  مبراقبة  اجلزائرية  احلدود  تعدت  وأن  سبق  السيارات  هذه 

هيئات الرقابة.
ومن جهة أخرى قدم النائب يف نص تساؤله بعض التوضيحات املتعلقة 
بالبيع والشراء وأن املواطن البسيط يصعب عليه معرفة أن الوثائق القاعدية 
متلفة أو غير سليمة مسندا املسؤولية إلى اإلدارة، قائال أن استمرار الوضع 
كساد  عنه  يترتب  مما  السيارات  سوق  على  خطرا  يشكل  قد  حاله  على 
كبير وتوقيف عمليات البيع نهائيا ألي سيارة مهما كان مصدرها وتاريخ 

إنتاجها.
أحمد بوكليوة 

كشف وزير السكن والعمران واملدينة كمال ناصري، أمس الثالثاء، عن 
قائال  القادمة،  القليلة  األيام  يف  »عدل«  وكالة  موقع  فتح 
الشطر  دفعوا  الذين  املكتتبني  يخص  اإلجراء  هذا  أن 
يف  مكتتب  ألف   120 عددهم  بلغ  والذي  الثالث 

36 والية.
ألقاها  كلمة  خالل  أمس،  الوزير،  وأوضح 
حصة  أن  القطاع  نشاطات  تقييم  ملتقى  يف 
وحدة  ألف   32 تبلغ  العاصمة  اجلزائر 
وكالة  مشاريع  إجناز  نسبة  أن  قائال  سكنية، 
املائة، قائاًل أن »وكالة  70 يف  »عدل«بلغت 
 70 حوالي  إجناز  من  تقريبا  انتهت  عدل 
وكالة  »أمرت  مضيفا  سكنية،  وحدة  ألف 
يقنت  لم  ملن  بالنسبة  االختيار  مواقع  بفتح  عدل 
عدل خالل  وكالة  وستشرع  السكنات«.  هذه  بعد 
ألف   70 إلجناز  مناقصة  فتح  يف  القادمة  القليلة  األيام 

وحدة سكنية جديدة.
سكني  برنامج  تسجيل  عن  السكن  وزير  أعلن  ثانية  جهة  من 
-2020 2024 يضم مليون وحدة سكنية مبختلف صيغ  خالل اخلماسي 
إن  ناصري   الضرورية.وأكد  والتهيئة  لها  املرافقة  التجهيزات  مع  العرض 
 65 سيكون  حيث  اإلعانات،  سياسة  تفضيل  يتضمن  اجلديد  البرنامج 

واجلنوب. والهضاب  الريفية  للمناطق  موجه  البرنامج  هذا  باملائة من 
سكنية لم  وحدة  ألف   970 بـ  املقدرة  اجلارية  من  السكنات  باملائة    30

بعد تنطلق 
ويف سياق آخر حث وزير السكن مسؤولي القطاع على تسريع  وتيرة تنفيذ 
إجناز السكنات اجلارية املقدرة بـ 970 ألف وحدة سكنية، وكشف يف هذا 
برامج  بتنفيذ  ناصري  بعد.وتعهد  تنطلق  لم  منها  باملائة   30 أن  السياق 
جديد  برنامج  استحداث  عبر  القصديرية  البيوت  على  للقضاء  جديدة 

الظاهرة. هذه  انتشار  ومنع  الفوري  والتدخل  املستمرة  للمراقبة 
عّمـــــار قـــردود

على مستوى 7 معاهد 

البكالوريا المهنية رسميا
 سبتمبر القــــــــــادم  
أن  رسميا،  أمس،  فريحة،  بن  هيام  املهنيني،  والتعليم  التكوين  وزيرة  أعلنت 

املقبل. سبتمبر  بداية  املهنية،  البكالوريا  انطالق 
أن  سطيف،  من  أمس،  فريحة،  بن  هيام  املهنيني،  والتعليم  التكوين  وزيرة  قالت 
املؤسسات  أن  قائلة  املقبل،  سبتمبر  من  بداية  رسميا  ستنطلق  املهنية  البكالوريا 
املهنية، جاهزة الستقبال الناجحني يف شهادة التعليم األساسي، والذين سيختارون 
التعليم املهني التي تسمح لهم باجتياز  الثانوي الكالسيكي، أو معاهد  التعليم  بني 
31 معهدا جديدا. 17 معهدا يف انتظار إجناز  البكالوريا املهنية، وذلك على مستوى 
وفيما يخص التخصصات املتوفرة يف البكالوريا املهنية، ستضم التكوين يف السمعي 
أخرى  تخصصات  إضافة  سيتم  حني  يف  الفوتوغرافية،  السينما  وكذا  البصري، 

الحقا.
ق.و

دعا العمال الستئناف العمل .. يعالوي:

تونيك سجلت عجزا بـ10 
مالييــر  دينـــــــــــار 

دعا رئيس مجلس إدارة املجمع العمومي لصناعة الورق والتعليب »تونيك صناعة«، 
نافيا  املفتوح،  إضرابهم  وتوقيف  العمل  العمال الستئناف  أمس،  يعالوي،  إدريس 
ماليير  بـ10  مقدرا  عجزا  تسجل  أنها  رغم  باإلفالس،  مهددة  املؤسسة  تكون  أن 

دينار.
أنه  ال  لوأج، أمس،  »تونيك صناعة«، يف تصريح  إدارة مجمع  رئيس مجلس  قال 
الذي  املالي  العجز  مواجهة  أجل  من  العمل  مواصلة  سوى  حاليا  املجمع  أمام  خيار 
وضعه،  مت  الذي  النجاعة  مخطط  على  مراهنا  دينار،  ماليير  بـ10  واملقدر  تواجهه 
توافقية ترضي  2020 يف إطار نظرة  العجز خالل سنة  أنه سيسمح باستدراك  قائال 
جميع األطراف، متوجها بذلك للعمال املضربني منذ أسبوع، لالحتجاج على عدم 
استجابة  مبدى  مرهون  املجمع  إدارة  مجلس  عمل  مخطط  أن  قائال  رواتبهم،  تلقي 
حلركة  حد  ووضع  النشاط  استئناف  خالل  من  املصنع  إلنقاذ  وانخراطهم  العمال 
دون  »جاءت  ألنها  القانونية  الناحية  من  الشرعية«  ب«غير  وصفها  التي  اإلضراب 

إثر جمعية عامة وغير منطقية«. أو إشعار باإلضراب  إنذار  سابق 
من  التفاق  وصوله  قرب  عن  أعلن  شهرين،  منذ  املتوقفة  العمال  لرواتب  وبالعودة 
ب140  املقدرة  األجور  كتلة  تغطية  يف  املصنع  حاجيات  متويل  على  احلصول  أجل 
لم يتعد  الشهري املسجل مؤخرا  الشركة  مليون دينار شهريا علما أن معدل رأسمال 

120 مليون دينار.
رائدة  بأن »تونيك صناعة«  العمال  كما استبعد يعالوي سيناريو اإلفالس، مطمئنا 
عن  كاشفا  األزمة،  لتجاوز  القدرات  كامل  ولها  قاريا  و  وطنيا  الورقية  الصناعة  يف 
والتنمية  الفالحة  بنك  مع  مبدئي  التفاق  بينها  توصلهم  من  احللول  من  جملة 
أن  وميكن  دينار  مليار  يقدر ب1  ائتمان  قرض  منحهم  أجل  من  بنك«  »بدر  الريفية 
2.5 مليار دينار يوّجه القتناء املواد األولية، يف حني أن النقابة ترى أن  يرتفع ليبلغ 

للمجمع. املالية  االحتياجات  يغطي  زهيد وال  املبلغ  هذا 
ق.و/ وأج

اجلزائري يستهلك 3000 كيلوات من الكهرباء سنويا

بوزريبة يدعو إلنشاء مخبر لمراقبة 
نجاعة األجهزة الكهرومنزلـــــــية 
استخدام  وترشيد  لتطوير  الوطنية  للوكالة  العام  املدير  بوزريبة  الصالح  محمد  كشف 
وهيكلة  لتجنيد  تهدف  الطاقة  مجال  يف  جديدة  إلستراجتية  التحضير  عن  الطاقة 
باإلضافة  معينة،  جمعية  مستوى  على  التبريد  أجهزة  مجال  يف  الصناعيني  جميع 
وخلق  السوق  بحماية  يتعلق  فيما  التشاور  اجل  العالقة  من  ذات  الوزارات  لتجنيد 

نزيهة. منافسة 
اجلزائري  أن  الوطنية،  اإلذاعة  على  ضيفا  حلوله  خالل  أمس،  بوزريبة،  وأوضح 
منع  السوق من خالل   يستلزم حماية  وهذا  كيلوات سنويا   3000 يستهلك حوالي 
األجهزة التي تستهلك الطاقة بصفة مفرطة من التسويق، داعيا إلنشاء مخبر وطني 
ملراقبة جناعة األجهزة الكهرومنزلية بغرض حتسيس وتوعية املواطن باملخاطر التي قد 
للتحكم  وطني  توفير سوق  على  كما حث  األجهزة،  هذه  استغالل  تنجم عن سوء 

الطاقة. يف 
املنزلية  املصابيح  باستبدال جميع  تعلق  فيما  بالطموح  وصفه  برنامج  عن  أعلن  كما 
و«هو ما سيعود بفائدة كبيرة على البالد السيما وأن اجلزائر متأخرة نوعا ما يف هذا 
الوطنية لتطوير وترشيد  للوكالة  العام  املجال مقارنة بالدول األخرى«. وكشف املدير 
نوع  اقتصادي من  مليون مصباح  لشراء  ملناقصة  الوكالة  إطالق  الطاقة عن  استخدام 
يف  االقتصادية  لإلنارة  التحول  أجل  مدعمة، من  بأسعار  للمستهلك  led موجهة 

املقبلة. اخلمس سنوات  غضون 
اإلذاعة الوطنية



ف سليم

بنود  بتطبيق  املضربني  العمال  وطالب 
 ،2014 يف  املوقعة  اجلماعية  االتفاقية 
وزارة  أجهزة  باقي  أجورهم مع عمال  وبتوحيد 
العمل، وإلى رفع النقطة االستداللية، ودمج 
األجر  مع  املهني  اإلدماج  جهاز  تسيير  منحة 
والوجبة  الوحيد  األجر  منحة  ورفع  القاعدي 
املوظفني  مستحقات  صرف  وكذا  والنقل، 
منذ  املناصب  بعض  ترتيب  إعادة  عن  الناجتة 
2016، هذا إلى جانب استفادتهم من احلق 
امتيازات  وإعطاء  آلي،  بشكل  الترقية،   يف 
الصعبة  للظروف  نظرا  اجلنوب  يف  للعمل 

االعتبار  رد  ناهيك عن  املنطقة،  متيز  التي 
والكفاءات،  املهمشة  اإلطارات  لكل 
لتطوير القطاع وحتسني نوعية اخلدمة فيه، 
وتصنيف عمل الوكالة من املهن الشاقة هذا 
الالزمة  األمنية  احلماية  توفير  جانب  الى 
خاصة يف الوكاالت التي تشهد تهديدات 
يومية ملوظفيها. واجلدير باالشارة ان عمال 
30 وكالة والئية للتشغيل، على املستوى 

الوطني، من بينها عنابة وخالل اجتماعهم 
االخير صادقوا على خيار االحتجاج للرد على 
سياسة الصمت والالمباالة املنتهجة من طرف 
منذ  العالقة  بانشغاالتهم  التكفل  الوصاية يف 
تعلق  ما  خاصة   . قولهم  حد  على  سنوات 

بني  املوقع  اجلماعية  االتفاقية  بنود  بتطبيق 
 ،2014 يف  االجتماعي  والشريك   ، اإلدارة 
حيث مت االتفاق على شل القطاع من خالل 
شن إضراب ،وطني دوري متجدد ملدة ثالثة 

أيام .
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طالبوا باالستجابة لمطالبهم العالقة منذ سنوات

عمال وكاالت التشغيل بعنابة في إضراب

عنابة 
»الهليكوبتر« لمداهمة أوكار الجريمة

بومرداس 
9 آالف سكن ستوزع قريبا 

 أكد والي بومرداس يحي يحياتن أن مصاحله قد وضعت بأيدي جلان 
املستفيدين  قوائم  إعداد  9 آالف وحدة سكنية من أجل  الدوائر حوالي 
أو  الشاليهات  قاطني  لترحيل  املوجهة  للسكنات  بالنسبة  سواء  منها 

بالنسبة للسكن االجتماعي. 
وأشار يحياتن أن البرامج السكنية ببومرداس وعلى غرار واليات الوطن 
قد عانت يف وقت سابق من مشاكل مالية بالنظر إلى الوضعية التي عرفها 
االقتصاد الوطني يف السنوات األخيرة، لكن املشكل قد مت تداركه السيما 
بعد وضع وزارة السكن العمران واملدينة ملخطط مرافقة لبعث كل البرامج 
السكنية املتوقفة، مضيفا يف ذات السياق أن هذه البرامج تتواجد حاليا يف 
مرحلة إعادة الهيكلة، حيث استفادت الوالية من عديد املقررات إلعادة 
هيكلة هذه البرامج والعملية متواصلة إلى غاية معاجلة كل املشاكل املالية 

للبرامج السكنية يف طور اإلجناز بالوالية.
سميرة مزاري

البليدة

توقيف رعية إفريقي يبيع
 ذهبًا مغشوشًا

أمر وكيل اجلمهورية لدى محكمة البليدة ، بوضع رعية إفريقي  يبلغ 
من العمر 22 سنة احلبس املؤقت،  يف انتظار محاكمته بتهمة النصب 
الوطني بأوالد  للدرك  الفرقة اإلقليمية  توقيفه من قبل  واالحتيال ، بعد 

يعيش بوالية البليدة .
العملية متت إثر دورية عادية،عندما لفت انتباه عناصر الدرك شخصان 
بصدد  كانا  اجلزائري  الشرق  واليات  إحدى  من  قادمان  النجدة  يطلبان 
شراء 01 كلغ من الذهب من عند الرعية اإلفريقية الذي قام بتسليمهما 
كيسا شافا بداخل كريات من املعدن األصفر، مدعيا أنه من مادة الذهب 
مقابل مبلغ مالي بقيمة 14ألف أورو،  و مليون دينار جزائري ، ليتم توقيف 

املشتبه فيه الذي اعترف بقيمة  1 مليون دينار جزائري من املسروقات.
أيوب بن تامون

سكيكدة
إحباط محاولتين للهجرة غير الشرعية 
جنح، أمس، خفر السواحل،  بوالية سكيكدة،من إحباط محاولتني 

للهجرة غير الشرعية و توقيف 37 شخصا من بينهم قاصر
شابا،   13 لـ  شرعية  غير  هجرة  محاولة  السواحل  قوات  أحبطت   و 
منت  على  توقيفهم  بعد  بسكيكدة،  السكنية  األحياء  مبختلف  يقطنون 
قارب خشبي على مستوى منطقة »سرجينيا« انطالقا من الشاطئ الكبير.
من جهة أخرى أحبط  حراس السواحل محاولة هجرة غير شرعية لـ 
24 شابا، تتراوح أعمارهم بني 23 و 35 سنة، مت تطويق قاربهم بعرض 
مجموع  حتويل  مت  وقد   . الشرايع  ببلدية  وقارون  رأس  مبنطقة  البحر  مياه 
املوقوفني 37 الى اجلهات املختصة للتحقيق معهم و استكمال اإلجراءات 

القانونية، قصد تقدميهم أمام اجلهات القضائية للمحاكمة.
جمال بوالديس

التحقيق في قضية  محمية بن قانة 
علمت، أخبار الوطن، من مصادرها املطلعة بأن قاضي التحقيق لدى 
محكمة سكيكدة، باشر سماع عدد من املقاولني و املستفيدين من قطع 
التي  و  بأعالي مدينة سكيكدة،  قانة«  أرضية على مستوى احملمية »بن 
كانت محل صراع بني جمعيات املجتمع املدني و والي والية سكيكدة 
قصد  النافدين  املقاولني  من  لعدد  باجلملة  تراخيص  منح  الذي  األسبق 

اإلستثمار يف تلك األراضي و إقامة مشاريع سكنية تقول مصادرنا.
و أضافت ذات املصادر ، إن قاضي التحقيق استدعى  أزيد من 25 
بلدية سكيكدة  رئيس  و  املقاولني،  من  املستفيدين  من  عدد  و  شخص 
السابق املسجون بدوره يف املؤسسة العقابية بسكيكدة بعدما حرر رخص 
للمقاولني و لم يسجل »حسب مصادرنا« أي اعتراض على عملية  بناء 
التعدي على تلك احملمية أو جرف حتى مرافق ترفيهية عمومية يف منطقة 

التسلية بن قانة.
جمال بوالديس

اإلقليمية  املجموعة  وحدات  شنت 
مداهمة  عملية   ، بعنابة  الوطني  للدرك 
 ، اجلرمية  أوكار  لضرب  النطاق  واسعة 
حي  وباخلصوص  أحياء  عدة  استهدفت 
الزرقاء، حجر الديس ،  البركة  الصرول، 

واد النيل وغيرها  .
االمنية  املصالح  ذات  بيان  وحسب 
فانه خالل العملية مت تفتيش لألشخاص 
 ، إجرامية  أعمال  يف  يشتبه يف ضلوعهم 
حيث مت تسخير كامل اإلمكانيات املادية 

وحدات  إقحام  خالل  ومن  والبشرية 
إقليمية ، وحدات أمن الطرقات، فصائل 
تقنية  سينو  أفواج  والتدخل  ،  األمن 
ومبشاركة الوحدات اجلديدة باإلضافة إلى 
مختلف الوسائل التقنية املتطورة والتدعيم 
على  اخلناق  تضييق  أجل  من  باملروحية 
 20 توقيف  العملية  ومت خالل  املجرمني. 
شخص منهم شخصني مبحوث عنهم يف 
العدالة، حجز 499 هاتف نقال و15 لوحة 
كمية  مهلوس،  قرص   60 حجز  رقمية، 

شمة  كيس   500، املعالج  الكيف  من 
مقلدة باإلضافة إلى حجز األسلحة بيضاء 
ألحد  مسروق  جرار  واسترجاع  محضورة 
يف  جنحة   20 رفع  مت  ،كما  الفالحني 
30 جنحة يف   ، القضائية  الشرطة  مجال 
146 جنحة  الشرطة االقتصادية ،  مجال 
اخلاصة  الشرطة  مجال  يف  مخالفة  و38 
حيث مت اجناز ملفات قضائية ضد املشتبه 

فيهم وتقدميهم أمام اجلهات القضائية.
ف سليم

قسنطينة
القبض على عصابة مختصة في سرقة األموال

متكنت فرقة قمع اإلجرام بأمن والية 
إجرامية  شبكة  تفكيك  من  قسنطينة 
أعمارهم  تتراوح  06 أشخاص  تتكون من 
قضية  يف  متورطني  سنة،   60 و   29 بني 
اإلعداد  لهدف  أشرار  جمعية  تكوين 

الرتكاب جناية ضد األموال.
تعليمة  إلى  تعود  القضية  حيثيات 
فعل  قضية  وقائع  حول  للتحقيق  نيابية 
العملة  من  مالي  مبلغ  طال  الذي  السرقة 
الوطنية يقدر بـ مليار و600 مليون سنتيم 
كان مخبأ يف خزانة حديدية مبحل جتاري 

بحي  للخياطة  ورشة  و  كمستودع  معد 
منجلي  علي  اجلديدة  باملدينة   02 دمبري 
بعد  احملققني  قبل  من  املفتوح  .التحقيق 
إعادة فتح القضية مكن بعد حتريات حثيثة 
و استغالل جيد للمعلومات و املعطيات من 
حتديد هوية مشتبه فيهم جراء الثراء البادي 
 05 توقيف  مت  األبحاث  بتكثيف  عليهم، 
من  األولى  مركبتني  و حجز  فيهم  مشتبه 
نوع  من  الثانية  و  أكسنت  هيونداي  نوع 
رونو سامبول كانت بحوزتهم على مستوى 
حتويلهم  و  منجلي  علي  اجلديدة  املدينة 

اإلجراءات  الستكمال  الفرقة  إلىمقر 
الالزمة . وقد أفضت التحقيقات املعمقة 
يف القضية مع املعنيني إلى الوصول ملشتبه 
سابق  وقت  يف  استدعاؤها  مت  أخرى  فيها 
قرائن من  التحقيق، و بعد جمع  إطار  يف 
وحتويلها  توقيفها  مت  املعنية،  إدانة  شأنها 
ملف  اجناز  من  االنتهاء  وبعد  للمصلحة 
مت  املعنيني  حق  يف  جزائية  إجراءات 
تقدميهم أمام النيابة احمللية ، فيما مت حجز 

املركبتني و وضعهما باحملشر.
خديجة بن دالي

البراءة لمير قسنطينة السابق
مبجلس  اجلنايات  محكمة  قضت 
لرئيس  ،بالبراءة  قسنطينة  قضاء 
املجلس الشعبي البلدي األسبق لبلدية 
قد  احلق  ممثل  كان  أن  بعد  قسنطينة 
التمس سجنه 12 سنة عن  قضية منح 
اجتماعية  جلمعيات  باملاليير  إعانات 

ورياضية .
منتخبون،  فجرها   التي  القضية  
املنح  هذه  قانونية  بعدم  عقب شكاوي 

قسنطينة  والي  إثرها  على  قام  والتي 
حسني واضح بإبطالها. ومثل يوم أمس 
رئيس املجلس الشعبي البلدي األسبق 
مبحكمة  »س.ر«  قسنطينة  ملدينة 
وذلك  القضاء،  مبجلس  اجلنايات 
جلمعيات  وإعانات  منح  قضية  عن  
اجتماعية ورياضية قدرت بـ 20 مليار 
مداولتني  خالل  من  وذلك  سنتيم، 
على  تقدم   2014 و   2013 لعامي 

إثرها منتخبون باملجلس بشكوى لوالي 
الذي  واضح«  وقتها«حسني  قسنطينة 
قرر إبطالها على الرغم من أن اإلعانات 
صرفت، لتباشر التحقيقات يف القضية 
وحتى  منتخبني  حينها  مست  التي 
ممثل  التمس  حيث  جمعيات،  رؤساء 
سنة   12 السجن  عقوبة  تسليط  احلق 
نافذة يف حق املعني قبل أن يتم تبرئته.
خديجة بن دالي

 سكيكدة
عمال شركة األمن والحماية  يحتجون أمام مقر شركة  »أفال«

احتج، أمس، عمال شركة األمن 
 ،« أفال   « شركة  مقر  أمام  واحلماية  
دائمة  مناصب  يف  بإدماجهم  مطالبني 
 « سوناطراك   « شركة  مستوى  على 
واإلستفادة من جميع اإلمتيازات واملنح 
التي يتحصل عليها زمالؤهم العاملون.

ألخبار  تصريح  يف  احملتجون  وقال 
التي  املهام  بنفس  يقومون  انهم  الوطن 

يختلف  بينما   زمالئهم   بها  يقوم 
عمال  يبقى  حيث  فئة،  كل  راتب 
هذه املؤسسة املتفرعة عن »سوناطراك« 
مهمشني ومحرومني من عدة إمتيازات 
التكميلي«  »التقاعد  مقدمتها  يف 
اإلضافية«  الساعات  عن  و«التعويض 
اجلماعية  االتفاقية  غياب  عن  ناهيك 
وغياب  وواجباتهم  حقوقهم  حتدد  التي 

اللجنة  أعضاء  وانتخاب  النقابة 
تعيينها،  من  بدال  باملؤسسة  املشتركة 
جتمعهم  خالل  احملتجون  متسك  كما 
صباح أمس أمام مدخل مديرية » أفال 
» بإلغاء قرارات الطرد التعسفي ضد 61 
 7 منهم  الوطني  املستوى  على  عامال 

عمال بوالية وهران.
جمال بوالديس

دخل أمس الثالثاء،عمال الوكالة الوطنية للتشغيل بعنابة، في إضراب دوري لمدة ثالثة أيام متتالية، احتجاجا على عدم 
االستجابة لمطالبهم العالقة، منذ سنوات على حد تعبيرهم. 
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احتجاجا على غياب التنمية 

غاضبـون يغلقـون بلدية
العلـمـــة بعـنابـــــــة 

ف . سيلم
مشاكلهم  فان  احملتجني   هؤالء  وحسب 
العمومية  واإلنارة  الكهرباء  غياب  يف  تتمثل 
مند سنة 2013 تاريخ استالم سكناتهم الريفية 
وغياب الغاز الربط بشبكة الغاز الطبيعي ناهيك 
جعل  ما  احلضرية  للتهيئة  احلي  افتقار  عن 

السكان يعانون من كثرة االوحال والبرك املائية 
خالل يف فصل الشتاء.

من  تلقوها  كثيرة  وعود  بأن  مؤكدين 
السنوات األخيرة من اجل  البلدية يف  منتخبي 
ال  الوضع  أن  إال  املذكور  للحي  االعتبار  إعادة 
يزال على حاله ويسير من سيئ إلى أسوء على 

من  مصادر  كشفت  جهتها  تعبيرهم.من  حد 
ممثلني  استقبل  البلدية  رئيس  ان  عنابة  بلدية 
ورفع  إليهم  االستماع  أجل  من  احملتجني  عن 
انشغالهم للجهات املعنية بغرض التكفل بتهيئة 

احلي بشكال كامل.

محكمة  لدى  التحقيق  قاضي  باشر 
الفاسد  شبهة  ملف  يف  التحقيق  سكيكدة، 
إستدعاء كل  بالوالية ،حيث مت  الصحة  مبديرية 
ممونني  و   « د  .ن.  »م  السابق  الصحة  مدير  من 
و عدد من اطارات املديرية، الذين  وجهت لهم 
شبهات  تتعلق بإبرام صفقات مشبوهة ومخالفة 
استغالل  وسوء  العمومية  الصفقات  لقانون 

الوظيفة والتالعب باملال العام وإستغالل النفوذ.
والية  ألمن  القضائية  الضبطية  كانت  و 
بخصوص  دقيق  حتقيقا  فتحت  قد  سكيكدة، 
شكوى  يف  وردت  التي  امللفات  من  سلسلة 
بخصوص  املختصة،  النيابة  تلقتها  مجهولة 
مستوى  على  التسيير  و  املالي  الفاسد  شبهات 
بتسيير  تتعلق  لوالية سكيكدة،  الصحة  مديرية 

و  التجهيز  مستوى  على  صفقات  و  مشاريع 
التهيئة بكل من القطاع الصحي املستشفى القدمي 
اجلديد  العمراني  بالقطب  احلروق  مستشفى  و 
بوزعرورة و صفقات أخرى هي األن يف ملف امام 

قاضي التحقيق.
جمال بوالديس

ثاني  أغبال  عني  قرية  سكان  يشتكي، 
والية  غربي  الشرايع  ببلدية  سكاني  جتمع  أكبر 
سكيكدة، من تدني  اخلدمات الصحية بالقرية 
عدد  لتزايد  بالنظر  بلدية  مبثابة  أصبحت  التي 

سكانها والذي تعدي 5000 نسمة.
تصريح   يف  السكان  عن  ممثلني  وحسب 
»ألخبار الوطن«، فالقرية بها قاعة عالج وحيدة 

الوافدين  املرضى  من  الهائل  العدد  تستوعب  ال 
عليها لضيقها، وعدم وجود غرفة للفحص، وهو 
ما يجعل املرضى ينتظرون دورهم خارج القاعة، 
لوقت طويل يف وضع أثار إستيائهم، بالرغم من 
الطبية  التجهيزات  من  العديد  بها  القاعة  أن 
اخلاصة  والتجهيزات  األسنان  طب  كرسي  مثل 

مبصلحة األمومة والطفولة.

يف املقابل قال مدير الصحة لوالية سكيكدة 
القرية سوف  بأن  السكان،  مطالب  على  رده  يف 
مبناصب عمل جديدة لطب  قريب،  تتدعم عن 
األطفال و األسنان و النساء و هذا وفق البرنامج 
لباقي  الشيء  نفس  هو  و  اجلارية  لسنة  اخلاصة 

القرى املعزولة يف الوالية.
جمال بوالديس

سكيكدة
تكريم عميد المؤذنين »الحاج 

عبداهلل بن الشيخ مطاطلة«

سكيكدة
خدمات صحية متدنية بـ »عين أغبال «

تبسة
سكان التجمع الريفي بالمريج يطالبون بالكهرباء

سكان التجمع الريفي لبلدية املريج بالونزة والية تبسة يف وقفة احتجاجية رافعني أهم انشغاالتهم 
و املتمثلة يف غياب الكهرباء  منذ سنوات طويلة رغم الوعود املتكررة للسلطات احمللية على غرار قطاع 

الطاقة و سونلغاز.
بعد  خاصة   ضرورية  من  أكثر  مادة  الذي   أصبح  الكهربائي   التيار  بإطالق  طالبوا  احملتجون 
االنتهاء  من كافة أجزاء املشروع و كذا التوصيالت، ويف رد لرئيس جلنة البناء والتعمير  السيد بوعكاز 
فإن مصاحله قامت باإلتصاالت الالزمة بعد هذا االحتجاج والتي ستقوم بدورها بأول جتربة إلطالق 

التيار الكهربائي ليقوم بعد ذلك السكان بتوصيل سكناتهم بطريقة عادية جدا.
ف. ر

المسيلة
رئيسا بلديتي سيدي عامر وبني يلمان رهن الحبس

أيدت غرفة االتهام لدى مجلس قضاء املسيلة قرار قاضي التحقيق بإيداع كل من رئيسي بلدية 
سيدي عامر احلالي والسابق وثالث منتخبني باملجلس الشعبي البلدي رهن احلبس املؤقت يف تهم 
إساءة استغالل الوظيفة وتبديد أموال عمومية وسوء استخدام النفوذ ، كما مت وضع رئيس بلدية بني 

يلمان رهن احلبس املؤقت أيضا لذات التهم بعدما كان حتت الرقابة القضائية .
وتعود حثيات القضية الى ورود  لدى أمن دائرة سيدي عامر منذ سنة مفادها وجود منتخبني 
يقومون بأداء مهاهم مبلحقات إدارية غير موجودة باألساس ، ومن خالل ذلك يتقاضون مستحقات 
مالية عن أعمال ال وجود لها على الواقع ، بل مجرد أوراق بيضاء يف بعض املصالح  اإلدارية والفروع 

امللحقة بالبلدية .
وعلى إثر هذه اجلرمية وبعد فتح حتقيقات أولية من طرف أمن الدائرة بالتنسيق مع الفرقة االقتصادية 
واملالية التابعة للشرطة القضائية ، مت الكشف على وجود 07 ملحقات غير مربوطة بالشبكة البيومترية 
وبعضها غير مجهز وال ميكن القول بأنه مكان للعمل ، فال شبكة كهربائية يف املكان وال جتهيزات وال 
وثائق فيها ، وهو ما يؤكد وجود اختالل يف تسيير املجلس الشعبي البلدي من خالل هذه التالعبات .
صفاء كوثر بوعريسة

قالمة
مدير دار العجزة بحمام دباغ يفند االشاعات

دار  نفاد مؤونة اخلاصة مبخزن  تداوله حول  ما مت  بقاملة  دباغ  ببلدية حمام  العجزة  دار  فند مدير 
العجزة بحمام دباغ ، بعد أن قام مجموعة من الشباب يف الشروع يف جمع عدد من التبرعات من 
احملسنني  استدراج  مجهولون  حاول  حيث  االجتماعي  التواصل  شبكات  عبر  احملسنني  و  املواطنني 
مبعلومات مغلوطة حول نفاذ املياه املعدنية و احلفاظات و حتى املواد الغذائية وهو ما سيؤثر حسبهم على 
ظروف إقامة النزالء، وهو ما سارعت إدارة إلى تفنيده حيث صرح عن وجود مؤونة من مختلف املواد 
الغذائية و اللحوم وحتى املياه املعدنية وهو ما تؤكده الفيديوهات التي حتوز عليها جريدة أخبار الوطن، 
حيث أكدت إحدى املقيمات أن الوجبات املقدمة يتم تقدميها بصفة عادية كما أنها غنية مبختلف 
املكونات و ال يوجد تذبذب يف اإلطعام، ناهيك عن التكفل الطبي والنفسي. هذا وقد حذرت اإلدارة 
الوقوف على  الدار من اجل  التقرب من  إلى  إياهم  املواطنني من االنصياع وراء اإلشاعات داعية   ،

ظروف التكفل و مدى توفر مختلف املواد الضرورية لضمان حياة كرمية و آمنة للمقيمات.
خديجة بن دالي

باتنة
حجز 979 قرص مهلوس بمطار مصطفى بن بولعيد 
من  قرص    979 بباتنة  الدولي  بولعيد  بن  مصطفى  مبطار  اجلوية  احلدود  شرطة  فرقة  حجزت 

املؤثرات العقلية لدى شخص يبلغ من العمر 55 سنة من بأمن الوالية.
و حسب بيان  خلية االتصال والعالقات العامة فالشخص الذي مت توقيفه كان على منت رحلة 
جوية قادمة من فرنسا حيث عثر بحوزته على هذه الكمية من املؤثرات العقلية من مختلف األنواع.و 
قد فتحت مصالح أمن دائرة سريانة حتقيقا يف القضية ليتم تقدمي املوقوف أمام نيابة محكمة سريانة  

مثلما متت اإلشارة إليه.
ق.م

تبسة
انطالق أشغال تهيئة المدخل الشمالي لبلدية نقرين 
هذا  يهدف  و  تبسة(  كلم جنوب   160( نقرين  لبلدية  الشمالي  املدخل  تهيئة  أشغال  انطلقت 

املشروع إلى حتسني واجهة املدينة التي تعد بوابة والية تبسة من اجلهة اجلنوبية .
ومت تخصيص غالف مالي يفوق 10 ماليني دينار  لتجسيد هذا املشروع املسجل ضمن املخططات 
البلدية للتنمية لسنة 2018 والذي يتضمن إعادة االعتبار للمدخل الشمالي لبلدية نقرين اجلنوبية 

فيما مت حتديد آجال اإلجناز ب 3 أشهر.
ق.م

جيجل
أشغال تهيئة من غير دراسة  ببني معادة

عبر العديد من سكان منطقة بني معادة ببلدية سطارة  عن استيائهم من احلالة التي أضحت 
عليها طرقات املنطقة والتي أصبحت حتت رحمة أشغال التهيئة ماجعلها معرضة لالجنراف خاصة يف 

األماكن القريبة من منازلهم والذي يرونه خطرا يهدد حياتهم .
 قال أحد املواطنني  لـ«أخبار الوطن« ان أحد األعمدة الكهربائية سقط على منزله جراء تلك 
األشغال والذي شكل خطرا حقيقيا على أفراد عائلته ويندر بوقوع حوادث خاصة يف حالة تساقط 
االجنراف  من  التربة  حلماية  وقائية  حواجز  وإقامة  مستعجلة  حلول  بإيجاد  طالبوا  األمطار.املواطنون 
ومتأملني من املسؤولني اإلستماع ملطالبهم من أجل إنهاء حالة التخوف والفزع التي طالتهم مند بداية 

تلك األشغال.
سهام عاشور

احتج سكان الحي الريفي »دريدي خميسي » بمنطقة الحصحاصية ببلدية العلمة بعنابة امس 
وأغلقوا مقر البلدية قبل إعادة فتحها بعد تدخل العديد من عقالء المنطقة وذلك احتجاجا على 

الوضعية المزرية التي يتخبط فيها حيهم .

سكيكدة
انطالق التحقيق في ملف مديرية الصحة

مسجد  وإمام  الدينية  اللجنة  كرمت 
الشهيد  بقرية  خلضر،  بن  مـحمد  الشيخ 
يف  الويدان  بني  ببلدية  مطاطلة  رابح 
سكيكدة، عميد املؤذنني احلاج عبداهلل بن 
الشيخ، اعترافا باملجهوادت التي بذلها طيلة 
خلدمة  حياته  مكرسا   ، املاضية  السنوات 

بيت اهلل.
األذان  رفع  من  أول  يعد   الشيخ 
يف  متطوعا  حياته  كرس  أن  بعد  باملسجد، 
بات  الذي   الرجل   هذا  اهلل،  بيت  خدمة 
وهو  التراويح  صالة  يف  القرية  شباب  قدوة 
حتدى  الزمن،  من  القرن  مشارف  على 

الظروف والتضاريس جللب املياه من الينابيع 
سنوات  للمصلني  لتوفيرها  الشعاب  و 
الثمانينيات و التسعينيات، ووقف يف وجه 
كان   األذان،كما  رفع  أجل  من  اإلرهابيني 
إلى  احملتاجني  و  املساكني  ملساعدة  يهب 
يزال  وال  كان  التقصير،  عند  البكاء  درجة 
ينام نصف الليل ويقيم ثلثته وينام سدسه، 
قول  عليهم  ينطبق  الذين  من  رجل  فهو 
عمره  طال  من  الرجال  خير  الكرمي  الرسول 

وحسن عمله.
جمال بوالديس
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أخبار السر ايا

بعد قرار إنشاء مركز 
السينماتوغرايف الوطني من قبل 

رئيس اجلمهورية وبطلب من وزيرة 
الثقافة بن دودة، تساءل الكثيرون 

عن أهمية تواجد كل من املركز 
الوطني للسينما والسمعي البصري 
واملركز اجلزائري لتطوير السينما، 
متسائلني ما إن كان املركز سيخضع 
للتأطير واملتابعة، من أجل الوقوف 
على نتائجه وتطويرها، أم أن قطاع 
الثقافة ومراكزه سيبقون يراوحون 

مكانهم ويكتفون بهدر املال العام 
دون تأطير وخارج أي إستراتيجية 

جادة للصناعة السينمائية.

تلّقى جماهير إحتاد العاصمة ومولودية 
اجلزائر، الثناء من وزير الشباب والرياضة 

سيد علي خالدي، نظير الصورة اجلميلة التي 
رسموها على املدرجات خالل مباراة الداربي.

وكتب وزير الشباب والرياضة، على حسابه 
مبوقع التواصل االجتماعي »فايسبوك«: 

»هنيئا ملولودية اجلزائر على الفوز يف الداربي 
العاصمي و مبروك الحتاد العاصمة على 

األداء املشرف«، متوجها للجماهير  بالقول: 
»وحتية خالصة ألنصار الفريقني على الصورة 

الرائعة التي رسموها يف مدرجات ملعب 5 
جويلية«، مضيفا: »كم اشتقنا إلى مثل هذه 

األجواء يف مالعبنا و حتية ملناصري كل 
أندية كرة القدم عبر الوطن«.

حتّول مشكل تسرب املياه الشروب إلى سيناريو يومي يطبع 
بلدية أوالد موسى ببومرداس، حيث جنم عن هذا األخير 

هدر كميات كبيرة من املياه يف الشوارع دون تدخل يذكر 
للمسؤولني احملليني وال حتى اجلزائرية للمياه.

ويف زيارة قادت »أخبار الوطن« إلى عدة أحياء بالبلدية 
وقفنا على واقع مرير يعيشه املواطن باملنطقة، وأول ما لفت 
انتباهنا هو كميات هائلة من املياه تتسرب يف الشوارع محولة 

بذلك طرقات املدينة إلى مستنقعات من املياه الراكدة 
صّعبت من تنقل املواطنني واملركبات بها.

من جهتهم، عّبر بعض املواطنني يف حديثهم لنا عن سخطهم 
من الوضع، حيث أكدوا أن مشكل التسربات يتكرر كل مرة 

وميتد ألشهر دون أن تتدخل السلطات احمللية لبلدية أوالد 
موسى أو تكلف نفسها عناء التنقل ملعاينة التسربات، بل 
تكتفي باملشاهدة فاسحة بذلك املجال لكميات هائلة من 

املياه الشروب تهدر هباء يف الشوارع.

سجلت املؤسسة العمومية متيجة حدائق إلصالح شبكات الصرف الصحي 
على مستوى البليدة، 131 تدخال عبر 11 بلدية خالل سنة 2019، كاشفة أن 

النقاط السوداء التي تدخلت على مستواها أماطت اللثام عن حجم االهتراء 
الذي تعاني منه بعض القنوات، يف حني أن بعضها اآلخر مت وضعها دون املعايير 

التقنية املناسبة، رغم أن تلك القنوات تقع باألزقة واألحياء الشعبية.
وأبرز بيان املؤسسة، أمس، عن جملة من املشاريع التي أجنزتها واألخرى التي 

برمجت القيام بها، إال أن نقطتي االهتراء ووضع بعض القنوات بطريقة ال 
حتترم املعايير التقنية، يكشف أن الغش طال حتى املجاري، رغم أن ذلك 

ينعكس على صحة املواطنني.

بعد تدخل رئيس اجلمهورية،عبد املجيد تبون، من 
أجل إجالء اجلزائريني املقيمني بالصني، على خلفية 

انتشار فيروس »كورونا«، ناشد عدد من الرعايا 
اجلزائريني بإيطاليا السلطات اجلزائرية من أجل فتح 

خطوط التواصل مع جاليتها بعد ارتفاع أعداد املصابني 
باملرض يف إيطاليا.

وتساءل عدد منهم ملا ال يتم اإلسراع يف التواصل معهم، 
رغم استحداث كتابة دولة مكلفة باجلالية اجلزائرية 
يف اخلارج تابعة إلى وزارة اخلارجية برئاسة بالدهان، 

حيث لم يتم حتى اللحظة إنشاء خلية أزمة على 
مستوى وزارة الشؤون اخلارجية أو القنصليات و السفارة 

اجلزائرية بروما لتدارس أوضاع اجلزائريني بإيطاليا.

جماهير المولودية واإلتحاد المنتصرالفعلي

مركز ثقافي يواجه وزارة 
سيادية

الجالية تسائل كتابة الدولة ؟

 الغش يطال قنوات
 الصرف الصحي

ماذا بعد قرار إنشاء مركز 
السينماتوغرافي؟!

المياه الشروب بالشوارع 
بأوالد موسى !

أبدى املخرج واملنتج السينمائي بلقاسم حجاج أسفه 
من ضعف النشاطات التي تقوم بها وزارة الثقافة والتي 
هي محدودة األثر يف تفعيل املشهد الثقايف اجلزائري، 

بحسبه، باملقابل قال على هامش لقاء جمعية املنتجني، 
أن نشاط أحد املراكز الثقافية األجنبية يف اجلزائر يبقى 

أكثر أثرا من نشاط وزارة ذات سيادة، مضيفا أن املركز 
يعمل بشكل قوي لتكريس ثقافة بالده وترويجها وسط 

اجلزائريني، والطلبة على وجه اخلصوص.
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 من أجل  القضاء على نقص التأطير

مطالب برفع الدعم وإنشاء معهد 
لتكوين األئمة بالوادي

رشيد شويخ

رسمية  إحصائيات  بحسب  و 
يتوزع حوالي 700 مسجد ومصلى 
الثالثني  الوالية  بلديات  عبر 
و  املصلني  من  اآلالف  يقصدها 
الصلوات  ألداء  يوميا  املصليات 
يزداد  اجلمعة    صالة  و  اخلمسة 
الطابع  بحكم   ، عليها  اإلقبال 
الوالية  الغالب على سكان  احملافظ 
، غير ان نسبة كبيرة من مساجد 
والية الوادي منجز مبواد بناء محلية 
باتت يف معظمها حتتاج إلى أشغال 
ترميم مببالغ مالية طائلة فبالرغم من 
الوالية  يف  األثرياء  و  احملسنني  هبة 
للتبرع و تقدمي يد العون للمساعدة 
املساجد  عديد  ترميم  إعادة  يف 
تقدمها  التي  املالية  اإلعانات  و 
مبعدل  للمساجد  سنويا  الدولة 
بهبات  سنويا  للعبادة  دار  عشرين 
ماليني   10 بني  ما  قيمتها  تتراوح 
و  سنتيم  مليون   80 حتى  تصل  و 
ذلك بناء على البطاقة التقنية التي 
و  لها  الدينية  اجلمعيات  تقدمها 
تعتزم  التي  املشاريع  تتضمن  التي 
االجناز  طور  يف  هي  التي  و  اجنازها 
املمنوحة  املالية  القيمة  زادت  و   ،
يف  املذكورة  لآللية  وفقا  للمساجد 
مليون   130 السنوات  عن  بعض 
أن أصبحت اإلعانات  بعد  سنتيم 
توزع بشكل مركزي من طرف وزارة 

الشؤون الدينية و األوقاف ، لكن 
مت إعادة توزيعها من طرف مديريات 
هذه  واألوقاف  الدينية  الشؤون 
ذلك  من  بالرغم  و  لكن   . السنة 
تبقى اإلعانات املمنوحة من طرف 
املرجو  حتقيق  عن  قاصرة  الدولة 
الكثير  اهلل  بيوت  لعدد  نظرا  منها 
يف  إعانات  هكذا  إلى  حتتاج  التي 
والية الوادي من جهة و من جهة 
التي  القانونية  الشروط  إلى  أخرى 
اجلمعيات  يف  أن  تتوفر  أن  يجب 
تتحصل  التي  املشاريع  أو  الدينية 
على دعم . ومن بني أهم املشاكل 
يف  العبادة  دور  منها  تعاني  التي 
التأطير ،  الوادي هي نقص  والية 
الى  الرسمية  اإلحصائيات  وتشير 
ان اقل من نصف املساجد السبعة 

املتواجدة عبر  األربعة عشرة  و  مئة 
للوالية  املشكلة  الثالثني  البلديات 
تتوفر على تأطير رسمي واحد فقط 
إمام  أو  معلم  إمام  أو  أستاذ  بإمام 
مدرس  كثيرا ما كان غياب التأطير 
مشاكل  وقوع  يف  سببا  الرسمي 
املختلفة  التيارات  ،بني  باملساجد 
أكبر عدد  السيطرة على  تريد  التي 
من املساجد ،وكثرت الدعوات يف 
لتكوين  معهد  إنشاء  إلى  املوضوع 
الدينية  الشؤون  إطارات  و  األئمة 
مقبول  تأطير  ضمان  أجل  من 
املجاورة  والواليات  الوالية  ملساجد 
اخلطاب  توحيد   يضمن  ما  لها 
الفقهية  واملرجعية  املسجدي 
املذهب  يف  متمثلة  للجزائريني 

املالكي .

الوادي

سخط من التسعيرات الجزافية 
لسيارات النقل الحضري 

الزالت التسعيرات اجلزافية  التي يطبقها أصحاب  سيارات النقل 
احلضري العاملة عبر أحياء مدينة الوادي، تثير سخط  مستعمليها من 

سكان املدينة أو الذين يقصدونها لقضاء مصاحلهم.
اخلاصة  العدادات  وجود  عدم  جدوى  عن  املواطنون   تساءل  و 
كونها  استعمالها   غالبية  الناقلون  يرفض  التي  و    ، بالسيارات 

ستقلص من مداخيل هؤالء .
وحسب عدد من مستعملي هذا النوع من النقل احلضري ،فإنه 
كثيرا ما كانت التسعيرة اجلزافية املطبقة حاليا ،محل سخط من طرف 
املواطنني ،إذ قاطع أغلبهم الركوب يف سيارات األجرة بسبب الزيادة 
وتعتمد   ، األحياء  بني  ملا  النقل  تعريفات  يف  معقولة حسبهم  الغير 
مناطق  ثالث  إلى  املدينة  تقسيم  على  اجلديدة  اجلزافية  التسعيرة 
 70 ل  تصل  بتسعيرة  واحدة  منطقة  خالل  من  التنقل  يتم  ،حيث 
دينار وعند التنقل من منطقة إلى منطقة أخرى فالتسعيرة تصل إلى 
100 دج وتصل أقصى تسعيرة لـ150 دج وحتى 200 دج عند التنقل 
الوادي  ملدينة  املشكلة   64 األحياء  عبر   « »ب  إلى  أ«   « منطقة  من 
، املترامية األطراف .ويف املوضوع إعتبرت  مصادر من مديرية النقل 
بالوالية ، أن اعتماد نظام جزايف يف حتديد تسعيرات النقل احلضري 
بالسيارات خلقت نوعا من فوضى النقل ، خاصة من ناحية مستوى 
األسعار و التي كثيرا ما كانت محل خالف بني الراكب و السائقني 
،واعتبر ذات املتحدث أن من شأن استخدام نظام العداد أن يزيد من 
األشخاص  و عدد  املدينة  وان عدد سكان  الناقلني خاصة  مداخيل 
الذروة  أيام  يف  شخصا  مليون  نصف  حاجز  يتجاوز  إليها  الوافدين 
،بحكم املوقع اجلغرايف للمدينة من جهة وحتولها لقطب صحي وجتاري 
كبير يف اجلهة اجلنوبية الشرقية من البالد ، واستغرب مواطنون من 
عدم تطبيق العمل بالعداد يف مدينة الوادي رغم أن الغالبية الساحقة 
من السيارات مزودة به ، وكان مدير النقل يف الوالية قد شدد يف وقت 
سابق على ضرورة آن يتم التعديل يف كل العدادات ،لكي يتم اعتماد 
تستدعي  الكيلومتر  يف  دج  ب15  التسعيرة  ،وأن  اجلديدة  التسعيرة 

الزيادة على التسعيرة املطبقة حاليا عبر ككل اخلطوط .
كما كانت حافالت النقل احلضري التي تعمل يف عاصمة الوالية 
محل سخط الكثير من املواطنني خاصة وأن الكثير منها يتجاوز عمرها 
بتجديد  الناقلني  إلزام  حول  احلديث  من  الرغم  فعلى   ، سنة   30
حافلتهم خصوصا ومبراقبة احلافلة وضرورة ان تكون قابلة لالستعمال 
أنها بقت مجرد  اإل  املركبات  و  السيارات  مراقبة  مراكز  وقوبلها على 
حبر على ورق ، غير أن دخول املؤسسة العمومية يف النقل احلضري 
األولى  وتعد  واخلاص،  العام  القطاعني  بني  املنافسة  من  نوع  أوجد 
نسب  زيادة  يف  ساهم  بالوقت  عملها  أن  كما  بعيد  حد  الى  مقبولة 
اإلقبال عليها خاصة وأن ال تستهلك من الوقت الكثير وتعد مريحة 

جدا مقارنة بأغلبية حافالت النقل احلضري التابعة للخواص.
رشيد شويخ

ورقلة 

البراءة لمدير مستشفى تقرت 
في قضية فساد

املؤسسة  من  األربع  املتهمني  االبتدائية  تقرت  محكمة  برأت  
مستشفى  مدير  بينهم  من  بتقرت،  أعميرات  سليمان  االستشفائية 
تقرت، ومسؤول العتاد الطبي و مديرة النشاطات الطبية وممثل نقابة 

األطباء العامون.
 املتهمون األربع متابعني بجنح التبديد واالستعمال غير املشروع 
واستعمالها على نحو غير شرعي لإلساءة استغالل الوظيفة على نحو 
خرق القوانني والتنظيمات وكذا جنحة استغالل النفوذ أنكر املتهمون 
األربع أمام هيئة احملكمة اجلرم املنسوب إليهم، فيما التمس ممثل احلق 

العام يف حقهم حكم 7 سنوات سجنا نافذة..
يوسف بن حيزية 

تعد والية الوادي أكثر  والية بها مساجد على المستوى الوطني و األولى على مستوى واليات الجنوب الجزائري بحسب 
إحصائيات صادرة من وزارة الشؤون الدينية و األوقاف ، وتعرف هذه األخيرة إقباال كبيرا من طرف المصلين.

يعاني سكان حي قطع الوادي 
مشاكل   بتمنراست  العتيق 
للتنمية  تام  غياب  مقابل  باجلملة 
حالة  تدهور  مقدمتها  يف  احمللية  
الطرقات املؤدية للحي التي جعلت 
السير بها أمرًا يكاد يكون مستحياًل  
فضاًل عن انعدام اإلنارة العمومية 

وغياب األمن وأشياء أخرى .
حديثهم  وخالل  السكان   .
أكدوا  الوطن   أخبار  جريدة  مع 
أن معاناتهم تتفاقم يوما بعد يوم, 
من  الكثير  يوميا  تصادفهم  فهم 
العراقيل من أجل إيصال أصواتهم 
احلي  فهذا  احملليني،  للمسؤولني 
يف  األحياء  أكبر  من  يعد  الذي 
سكانه  لكن  متنراست،  والية 
يتخبطون يف مشاكل عدة من بينها 
مع  تتحول  والتي  الطرقات  اهتراء 
وأوحال  برك  إلى  األمطار  تهاطل 
ظل  يف  وهذا  فيها  السير  يصعب 

إقصاء حيهم من مشاريع التحسني 
تصريحاتهم،  وفق  احلضري 
األرصفة  انعدام  عن  ناهيك 
لم  احلي  هذا  سكان  فمتاعب 
تنته بعد ،حيث عبر السكان ممن 
وقلقهم  تذمرهم  ،عن  بهم  التقينا 
الوضعية  بسبب  الشديدين، 
احلي  بهذا  يعشونها  التي  املزرية 
محملني يف نفس الوقت السلطات 
احمللية مسؤولية معاناتهم خصوصا 
مع تكاثر القاذورات بسبب إنعدام 
تسبب  والتي  القمامة  حاويات 
حسبهم يف انتشار احلشرات الضارة 
العائالت  يحرم  الذي  كالبعوض 
صيفا  النوم  احلي  بهذا  القاطنة 
أكد  ما  وحسب   ، شتاء  حتى  أو 
بعديد  تقدموا  أنهم  هؤالءالسكان 
املنطقة  عن  للمسؤولني  الشكاوي 
ظروف  وحتسيني  التدخل  بضرورة 
هذا  أن  إال  معيشتهم  مستوى 

بسبب  مكانه  يراوح  بقي  املشكل 
عبرت  كما  املعنيني،  تخاذل 
عن  إستيائها  عن  احلي  جمعية 
عدم وجود أماكن الترفيه لألطفال 
إجنازه  مبرمج  كان  والذي حسبهم 
إال أنه أستبدل ليصبح مكان لبيع 

مادة التبغ يف سوق الكاليتوس .
سبب  عن  محدثونا   تساءل 
جواري  ملعب  األشغال يف  توقف 
كانت  إصطناعيا  معشوشب 
لكن  فيه  بدأت  قد  األشغال 
وأضحى  توقفت  إنذار  سابق  دون 
يف  هوايتهم  ميارسون  احلي  شباب 
والغبار  باحلجارة  مبالني  غير  الواد 
للكثير  يعرضهم  الذي  الشئ 
هؤالء  يناشد  وبهذا  األخطار  من 
السلطات الوالئية التدخل العاجل 
الوضعية  هذه  من  حيهم  وانتشال 

املزرية
كرزيكة أحمد

تمنراست
التنمية غائبة بحي قطع الواد العتيق
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أخبار الجنوب

   براهيم مالك

احليوانية  الثروة  تشكل  الزالت 
مبنطقة اليزي مصدر رزق لعدد كبير من 
العائالت خاصة االبل منها نظرا لقدرته 
على  وصبره  املشاق  حتمل  يف  العجيبة 
احتمال هجير الصحراء الشاسعة وحرها 
مختلف  بني  للفخر  منبعا  فهي  الالفح 
يف  اساسية  مكانة  من  لها  ملا  القبائل 
للمجتمع  السوسيو-اقتصادية  احلياة 
الصحراوي . فمايقارب 10 االف راس  
باتت يف  ازجر مؤخرا  ترعى على ارض 
البرك  تزايد  باملوت بحكم  املهددة  خانة 
املخلفات  عن  الناجتة  السامية  املائية 
يف  املنتشرة  البترولية  لالبار  النفطية 
ومن  تيافتي  منطقة  غرار  على  املنطقة 
اوهانت الى مازولة ومن توفيني الى رود 
النص كلها نقاط شاهدة على بالوعات 
من احواض مفتوحة على مصرعيها دون 
سياج يف مساحة رعوية جتوبها قطعان من 
االبل لتفتك باعداد كبيرة يف كل سنة 
بعد سقوطها يف البرك وعدم استطاعتها 
عن  نهيك  الوحل  نتيجة  منها  اخلروج 
منها  البعض  احتواء  بسبب  خطورتها 
على مواد كيمياوية سامة مضر باحليوان 
والنبات وحتى املياه اجلوفية . او نتيجة 
فكثيرا  اخلطيرة  السوائل  لتلك  لشربها 
بجانبها  مرمية  هامدة  جثث  توجد  ما 
انه  فادحة  كما  املوالون خسائر  مما كبد 
اصبح يهدد الثروة املهمة لسكان املنطقة 
اجلهات  تدخل  عدم  حال  يف  بالزوال 
تقوم  التي  التصرفات  من  واحلد  املعنية 
وال  رقيب  دون  الشركات  تلك  بها 

حسيب.

 جمعيات تستغيث
اجمع عدد من أصحاب اجلمعيات 
غرار  على  البيئي  املجال  يف  الفاعلة 
البرية  احليوانات  حلماية  اكنان  جمعية 
مبنطقة عني اميناس وعلى لسان رئيسها 
موسى لهيزة  يف حديثه ل أخبار الوطن 
أن الوضع أصبح ال يطاق ملا يحدث لثروة 
من خالل  الوالية  تراب  على  احليوانية 
نقاط  عدة  تشهده  الذي  البيئي  التلوث 

فمؤخرا  النص  رود  منطقة  يف  أخطرها 
من  عدد  نفوق  حادثة  سجلت  فقط 
املتكررة  انذارتهم  رغم  بها  اإلبل  رؤؤس 
مخرج  إيجاد  بضرورة  املعنية  للجهات 
لهذا الوضع الكارثي الذي باتت تسببه 
البترولية  لشركات  الصناعية  املخلفات 
بكثرة يف اآلونة األخيرة ورغم توفر بعض 
املؤسسات التي أبرمت عقودا مع شركة 
سونطراك لهذا الغرض ومن اجل حتويل 
املخلفات من مواد سائلة إلى صلبة لكنها 
ال تكفي لتغطية العدد الكبير من البرك 
الوالية  مستوى  على  املتواجدة  املفتوحة 
املساحة  والشاسعة  األطراف  املترامية 
أصبح  األمر  آن  املسئول  ذات  يضيف  و 
يشكل خطرا حتى الساكنة حسبه أين 
مت علق احد الساكنة يف احد األحواض 
مبنطقة تيفتي ولوال قدرة اخلالق وتدخل 
من  بقطعة  إلنقاذه  األفراد  من  عدد 
ليتم اجالئه  رميها لضحية  بعد  الشاش 
ذات  .ويف  بالرمال  املردوم  املستنقع  من 
السياق أكد – ز. يوسف رئيس جمعية 
عن  يزيد  ما  انه  على  البيئية  السالم 
سنويا  فقدانها  يتم  اإلبل  من  رأس   35
دفعهم  ما  الصناعية   املخلفات  بسبب 
الشركات  إرغام  اجل  من  التدخل  الى 
من  مباشرة  التخلص  بضرورة  املعنية 
التي  صاحلة  غير  البترولية  األحواض 
الدولة مؤخرا  أن  أكد  البيئة وكما  تهدد 
اجل  من  معتبرة  مالية  مبالغ  رصدت 
املجال  هذا  يف  خاصة  لشركات  صرفها 
للقضاء نهائيا على تلك األخطار املهددة 
للبيئة واإلنسان ولكن إلى غابة اللحظة 
املنشود  املستوى  إلى  تتطلع  لم  يقول 
مضيفا يف ذات السياق أن االنشغاالت 
وهي  الوصية  اجلهات  إلى  رفعت  كلها 
التي  الشكاوي  مختلف  على  اطالع  يف 
يرضي  إيجاد مخرجا  أملني يف  يتلقونها 
جميع األطراف املعنية من اجل احلفاظ 
الذهب  مناطق  يف  حيوانية  ثروة  على 

األسودو يف بيئة اكثر أمنا وسالمه.

 ثروة ضائعة 
أوضح عدد من مربي اإلبل باملنطقة 
أن  الوالية  من  الشمالية  اجلهة  خاصة 

العاملة  البترولية  الشركات  تخلفه  ما 
رزقهم  مصدر  يف  نزيف  من  املنطقة  يف 
تهديدا  يشكل  بات  والذي  الوحيد 
يأكلون  حلومها  فمن  لثروتهم.  مباشرا 
مسافرون  وعليها  يلبسون  وبرها  ومن 
امتهانها  على  الكثير  عزوف  رغم  .هذا 
بسبب كثرة مشاكلها وصعوبة تربيتها يف 
جوالة  حيوانات  لكونها  احلاضر  الوقت 
عن  بحثا  الكيلومترات  الالف  تقطع 
تواجد  ومع  الوالية  تراب  على  الكالء 
عن  الناجتة  واملستنقعات  األحواض 
املخلفات الصناعية التي أضحت خطرا 
وما  األولى  بالدرجة  اإلبل  يهدد  حقيقا 
ينجر عنه من خسائر مادية كبيرة بسبب 
يف  مطالبني  األحواض  تلك  يف  وقوعها 
كل  الشركات  بتحمل  السياق  ذات 
رزقهم  ملصدر  يحصل  ما  عن  املسئولية 
مع ضرورة تدخل مديرية الطاقة واملناجم 
تلك  عن  الناجتة  للخسائر  لتعويضهم 
السلوكيات اضافة الى تسييج األحواض 
املوزعة على مختلف النقاط حتى ال تقع 
بها احليوانات الباحثة عن املياه الشروب 

خصوصا مع اقتراب فصل الصيف .

 اعتداء على الطبيعة 
الفاعلة  اجلمعيات  مختلف  دعت 
يف املجال البيئي وحماية احليوان وعدد 
وجمعيات  املدني  املجتمع  ممثلي  من 
مربي االبل بالوالية على ضرورة تدخل 
وضع  اجل  من  البلد  العليا يف  الهيئات 
التي  التلوث  معدالت  يف  الرتفاع  حد 
مؤخرا  للعيان  واضحة  بصورة  تكاثرت 
من  والتقليل  اليزي  والية  تراب  على 
من  الصحراوية  الطبيعة  على  االعتداء 
فرض  مع  باطنية  وثروة  وحيوان  نبات 
الضرائب  من  وجملة  ردعية  عقوبات 
التي  املخالفات  تلك  مرتكبي  على 
الحتمد نتائجها باإلضافة الى التخلص 
من تلك النفايات السامة وتطبيق ضريبة 
البيئة كما هو معمول به يف العديد من 
دول العالم من اجل احلفاظ على املوروث 
احليواني يف الصحراء عامة ومنطقة ازجر 

خاصة وحماية البيئة واالنسان .

مخلفات الشركات البترولية  تهدد  الثروة الحيوانية بإليزي

  10 آالف رأس من اإلبل مهددة 
بالنفوق داخل بالوعات نفطية

أدرار

انتشار بؤر الفساد يؤرق سكان 
حي الغربي

الفساد  بؤر  انتشار  أدرار من  بعاصمة  الواقع  الغربي  اشتكى سكان حي 
والرذيلة  داخل  احلي، باإلضافة إلى غياب األمن و مشاريع التنمية احمللية .
»أخبار  استلمت  األفاق   حي  طرف  جمعية  من  موقع  بيان  حسب 
استيائهم  عن  املذكور  احلي  سكان  أعرب  حيث  منها  نسخة  الوطن« 
أوكار  إنتشار  جراء  حيهم  إليها  آل  التي  الوضعية  من  وتذمرهم  الشديدين 
قبل  من  التهميش  يعاني  احلي  إن  البيان  وأضاف  الرذيلة  واإلنحراف   
للشرب   الصاحلة  املياه  و غياب  الطرقات،  تدهور  احملليني بسبب    املسؤولني 
اوكار  انتشار  العمرانية ، فضال عن غياب االمن و  التهيئة  وانعدام مشاريع 
الوالئية  السلطات  اخلطر  مناشدين  ناقوس  دق  العائالت  دفع   ما  الفساد 
كثب  عن  للوقوف  احلي  لهذا  زيارة  برمجة  بضرورة  أدرار  والي  رأسها  وعلى 
على مايعانيه من نقائص تنموية وإجتثات  هذه الظاهرة لألخالقية ومحاسبة 

املتورطني يف إنتشارها داخل احلي .
عبد اهلل مجبري

زحف الرمال يهدد قصور 
وبساتين »أولف« و»رقان«

أدرار  ورقان  بوالية   ، أولف  لبلديتي   البلدي  املجلس  من  اعضاء  دعا  
بضرورة وضع حد لزحف الرمال التي بات تهدد   أجزاء كاملة   من  قصور 

وبساتني املنطقتني .
بأكملها   بساتني  إن  الوطن«  لـ«أخبار  تصريح  املنطقة يف  قال سكان  و    
مصالح  عجزت  فيما  أدرار  بوالية  أولف  بلدية  من  قريبة  قصور  اختفت  يف 
القصور  تهدد  بعض  باتت  التي  الرمال  زحف  مواجهة  ظاهرة  عن  البلدية 
إزاحة  بأدرار  ملصالح متخصصة  يف  بلديات  ,ورقان  ,وحتتاج عدة  أولف  يف 
إلى  أولف  مدينة  يف  الشوارع  بعض  تتحول  .حيث  الشوارع  الرمال  عن 
.وقال  املصالح  املختصة  فيه  تغيب  وقت  املتحركة  يف  الرمال  من  وديان 
يف  يتزايد  الرمال  زحف  إن  ,ورقان  أولف  بلديتي  من  أحياء  مواطنون 
بلدية  من  مواطنون  طالب  ومارس  كما  فبراير  كشهري  له  املوسمية  الشهور 
الرمال  التي تزحف خاصة على أحياء  أولف  بتوفير ميزانية خاصة  إلزالة 
طرقاتها  ومعالم  جدرانها  معاها  تخفي  كادت  اجلنوبية  لدرجة  املدينة 
السكان  تيديكلت  حسب شكاوي  .وتشهد  أحياء  منطقة  جنوب  شرق 
فوضى عارمة فرضها االنتشار الرهيب  للقمامات املتراكمة  يف بعض األحياء 
,والروائح  الضارة  احلشرات  تزايد  يف  ماساهم  املنطقة  ,وهو  مشوهة  وجه 
الكريهة  التي تخنق األنفاس  ناهيك  عن إنتشار احليوانات  كالكالب  ال
ضالة  التي تتجول  يف املكان  مايشكل  خطرا كبيرا على سالمة املواطنني .
عبد اهلل مجبري

الوادي

فتح معبر »حزوة« بعد غلقه من 
قبل  المحتجين 

عادت يف ساعة متأخرة من يوم امس حركة املرور من و إلى تونس من 
العربي  الطالب  ملعبر  واملتاخم  التونسية،  بحزوة  احلدودي  املعبر  فتح  خالل 
التونسيون  وصفه  ما  على  احتجاجا  غلقه  من  طويلة  ساعات  بعد  بالوادي  

بسوء املعاملةخالل عمليات التفتيش  التي تقوم بها اجلمارك اجلزائرية .
 ومت فتح حركة املرور  أمام  اجلزائريني الراغبني يف الدخول للتراب التونسي 
و للخارجني منه ، والذين يتجاوز عددهم اخلمسة االالف شخصا يوميا .وجاء 
التونسية  فض اإلحتجاج و  االعصتمام بعد اتصاالت قامت بها السلطات 
باحملتجني وعدتهم بالتدخل لدى نظيرتها اجلزائرية .هذا وتسبب االعتصام 
يف شل حركة املرور بشكل تام امام حركة املرور .بحكم كثافة عدد املركبات 
التي تعبره والبالغ عددها خالل سنة 2019 اكور من 700 الف مركبة ِو اثر 
من مليوني شخصا ،اغلبهم مم واليات اجلنوب. اجلزائري و التونسي و حتى 
مواطنني ليبني . ويف هذا السياق نفت السلطات اجلزائرية ان يكون أعوانها 
من  جمركيني قد أساؤا التعامل من التونسيني مؤكدا على عميق العالقة بني 

الشعبني الشقيقني
رشيد شويخ

أزيد من 10 آالف رأس من اإلبل مهددة بالنفوق داخل بالوعات نفطية،  تخلفها 
الشركات البترولية بوالية إليزي، الوضعية دفعت إلى دق ناقوس الخطر ،من أجل إيجاد 

حل عاجل لحماية هذه الثروة الحيوانية من الضياع.
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بـــلقاسم.ج

على  سلبا  أثرت  ثقيلة  الديون  هذه 
جانب  من  للشركة  الداخلية  احليوية 
تراكمها  نتيجة  اخلدمات  نوعية  حتسني 
تسجيل  املاضية،مع  السنوات  خالل 
خالل  باملائة   50 من  أكثر  بلغت  نسبة 
املاضية. بالسنة  مقارنة  اجلارية  السنة 
بسبب تأخر دفع مستحقاتها املالية  حرج 
بوالية  الغاز  و  الكهرباء  توزيع  طال شركة 
مليار   445 من  أكثر  بلغت  التي  بجاية، 
هذه  الديون  معدل  سجل  سنتيم،حيث 
الفترة  نفس  مع  مقارنة  باملائة   50 السنة 
املتعاملون  يأتي  و   ، املنصرمة  السنة  من 
األمر  عادة  عليهم  يطلق  الذين  العاديون 
 242 على  بحصولهم  األولى  املرتبة  يف 
يف  سنتيم  مليار   117 مقابل  سنتيم  مليار 
العام املاضي 2018 مبعدل ارتفاع بلغ 107 
باملائة و تليها اإلدارات و خاصة ب 107 
مليار سنتيم يف   102 مقابل  مليار سنتيم 
عام 2018 مبعدل تطور قدره 5 باملائة ،وهي 
تأثير سلبي على اجلانب  لها  التي  الديون 
املعضلة  هذه  تشكل  و  للشركة  املالي 
حسب مصدر من ذات املصالح عائقا كبيرا 
أمام هذه الشركة ، هذا الوضع املثير للقلق 
و  املؤسسة  ميزانية  كبير على  يؤثر بشكل 
يف  خاصة   ، األنشطة  سير  حسن  على 

بتحسني  املتعلقة  االستثمارات  مجال 
اخلدمة،وعليه  يف  االستمرارية  و  اجلودة 
فان إدارة الشركة تدعو عمال ئها إلى دفع 
ذلك  اآلجال،ومع  أقرب  يف  مستحقاتهم 
معتبرة  مبجهود  املؤسسة  ذات  قامت  فقد 
السترداد ديونها،عن طريق تسهيل القيام 
مكاتب  فتح  غرار  على  الدفع  بعملية 
الدفع  الوالية،و  أنحاء  يف  جديدة  جتارية 
بالبيوت  أو  البريد  مكاتب  مستوى  على 
و هو ما سيدفع بذات املصالح إلى اتخاذ 
غرار  على  الالزمة  التدابير  و  اإلجراءات 
دفع  عن  املتأخرين  للزبائن  الفوري  القطع 
مستحقاتهم بعدما انتهت املدة القانونية.و 
يف هذا الصدد،مت ربط 1850 منزل ببلدية 
لقرىى  بالنسبة  اجلبلية،وكذلك  أدكار 

بلدية تيزي انبربر و متزريت و بني معوش 
ملعاناة  حد  وضع  يف  سيساهم  ما  هو  و 
السكان الذين كانوا يعانون بتوفير قارورات 
أو  التعبئة  نقاط  البوتان على مستوى  غاز 
مختلف  من  احلطب  جمع  إلى  اللجوء 
املناطق املجاورة.و هي املبادرة التي ثمنتها 
العائالت بعد انتظار عقود من الزمن ، و 
إطار  يف  متواصلة  الربط  عمليات  مازالت 
البرنامج التنموي الذي سيشمل مختلف 
بلديات  كافة  مستوى  على  املخططات 
احمد  السيد  عنه  كشف  مثلما  الوالية 
معبد والي الوالية يف اآلونة األخيرة لبلوغ 
على  بالغار  التغطية  نسبة  من  باملائة   75

مستوى إقليم الوالية.

معسكر 
  180 عائلة تستفيد من الغاز 

الطبيعي ،  الغاز  بزالقة  مبعسكر من  180 عائلة  أزيد من  استفادت   
املمتد على طول مسافة أزيد من 4 كم ، و هو املشروع الذي رصد له أكثر 

من 81 مليون دينار.
،أثارت  الوالئية  السلطات  برفقة  معسكر  والي  عليها  اشرف  العملية 
استحسان و ترحيب العائالت التي حرمت من الغاز لسنوات طوال خاصة 

خالل فصل الشتاء  نظرا لبرودة املنطقة .
 والي الوالية قام أيضا بتدشني مركز حتويل طاقة السيارات من البنزين 
لصناعة  اجلزائرية   املؤسسة  بزيارة   قام   ببلدية  غريس فيما  إلى سيرغاز  
مبيدات احلشرات باملنطقة الصناعية ببلدية معسكر  و دعا إلى استغالل 
املساحة الشاغلة باملؤسسة الجناز خط إنتاج جديد و خلق مناصب عمل 

للشباب.
بلعالم بهيجة 

 الديون بلغت  445 مليار سنتيم 

آليات جوارية لتسديد المستحقات 
المالية لسونلغاز  ببجاية

تعمل شركة الكهرباء و الغاز ببجاية،جاهدة من اجل استرجاع مستحقاتها غير المسددة لدى المواطنين و التي بلغت ما يفوق 
عن 445 مليار سنتيم،و يتعلق األمر بالديون المسجلة لدى اإلدارات و المؤسسات العمومية و الزبائن العاديين أو العائالت.

املؤسسة  تدعمت 
يف  فانون«  »فرانس  االستشفائية 
جديدة،من  بجاية،مؤخرا،بتجهيزات 
املرضى،  معاناة  تخفف  أن  شأنها 
املؤسسة  هذه  إلى  يوميا  يتوجهون  الذي 
الصحية لتلقي العالج الالزم يف مختلف 

األمراض.
تخص  اجلديدة  التجهيزات 
مت  حيث  الكلي؛  غسيل  مصلحة 
لتطلعات  استجابة  جديدة  آالت  اقتناء 
املتواجدة  التجهيزات  أن  املرضى،خاصة 
للعدد  تستجيب  ال  قدمية  باملستشفى 
الكبير من املرضى، الذين ُيجرون حصصا 
قرار  ويأتي  الكلى.  غسيل  تخص  يومية 
الصحية  املؤسسات  مختلف  تدعيم 
بعد  الوالية،  عاصمة  عبر  املتواجدة 
باملستشفى  خاصة  نقائص  عدة  تسجيل 
يتطلب  الذي  عمران«،  »خليل  اجلامعي 

التي  والبشرية  املادية  الوسائل  كل  توفير 
الذين  باملرضى  بالتكفل األحسن  تسمح 
يعانون من مختلف األمراض؛ حيث إن 
التكنولوجيا احلديثة أصبح من  استخدام 
بني أولويات املشرفني على القطاع؛ سواء 
املركزي.وعلى  أو  احمللي  املستوى  على 
اجلامعي  املستشفى  استفاد  آخر،  صعيد 
جديدة،  جتهيزات  من  عمران«  »خليل 
بعض  عن  املبكر  بالكشف  تسمح 
املناسب،  الوقت  ومعاجلتها يف  األمراض 
التجهيزات  هذه  أن  األطباء  أكد  حيث 
باملرضى  األحسن  بالتكفل  ستسمح 
اجلديدة  العيادة  فتح  مت  الذي  الوقت  يف 
للتوليد، التي مت تدعيمها بالوسائل املادية 
األولياء  جعل  الذي  البشري،  والتعداد 
التكفل  بخصوص  ارتياحهم  عن  يعّبرون 
بحاالت األطفال يف الوقت املناسب.من 
يعانون  بأنهم  املرضى  أحد  جهته، صرح 

أيضا جراء األدوية الغالية التي ال يستطيع 
املستشفى توفيرها، إلى جانب التحاليل، 
على  مجبرين  أنفسهم  يجدون  حيث 
اخلاصة  املخابر  مستوى  على  بها،  القيام 
على الرغم من أن أسعارها مرتفعة جدا، 
نفسه  البسيط  املواطن  يجد  ما  وغالبا 
حائرا كونه غير قادر على تسديد كل هذه 
الوضع  هذا  دورية.وأمام  بصفة  التكاليف 
يناشد هؤالء املرضى اجلهات القائمة على 
استفادتهم  بالوالية بضرورة  الصحة  قطاع 
من مركز جديد مختص يف معاجلة الفشل 
الذي  الفادح  العجز  يسد  الكلوي،عله 
نذير  محمد  اجلامعي  املستشفى  يسجله 
سيخفف  مما  اجليدة،  املتابعة  توفير  وكذا 
مستوى  على  املعاجلة  مصاريف  عليهم 
الطوابير  أعباء  وكذا  اخلاصة،  العيادات 

الطويلة التي غالبا ما تنتهي بخيبة أمل.
بـــلقاسم.ج

ببجاية
مستشفى »فرانس فانون« يتدعم  بتجهيزات جديدة

بوبراك  غابة  األيام،  هذه  تشهد، 
بومرداس  شرق  داود  سيدي  ببلدية 
على  بها  الغابية  املسالك  لفتح  أشغاال 
محافظة  كلم.وأوضحت   2 مسافة 
األشغال  أن  بومرداس  لوالية  الغابات 
انطلقت مؤخرا، وستمس حوالي 2 كلم 
من املسالك الغابية بغابة بوبراك، حيث 
اسند املشروع الذي استفادت منه البلدية 
يف اطار البرنامج القطاعي التنموي لسنة 
الريفية  الهندسة  مجمع  إلى   ،2018

قرية  جهتها،  من  وزو.  بتيزي  جرجرة 
ثيزة ببلدية عمال قد استفادت، يف بداية 
لشق  مشابه  مشروع  من  اجلاري،  الشهر 
على  بالقرية،  الغابية  الطرق  من  عدد 
مسافة تقدر بــ 3 كلم، والذي  حتصلت 
عليه القرية مبوجب الطلب الذي تقدمت 
به جمعية ثافاث الناشطة باملنطقة لدى 
بخصوص شق  بالوالية  الغابات  مديرية 
بالقرية،  الغابية  الطرقات  من  املزيد 
جني  أثناء  العائالت  مهمة  لتسهيل 

القرية  سكان  وربط  واخلروب  الزيتون 
ذكرت  السياق  هذا  ويف  بأراضيهم. 
بالقرية  الغابية  الطرق  أن نقص  اجلمعية 
الزيتون  محصول  جني  عملية  جعل 
األمر  للعائالت،  بالنسبة  جدا  صعبة 
للمشكل،  حل  إيجاد  توجب  الذي 
والتقدم بطلب لدى مديرية الغابات قصد 

شق طرقات غابية جديدة  باملنطقة.
سميرة مزاري

بومرداس
فتح 2 كلم من المسالك الغابية بغابة بوبراك

البليدة
مشاريع إلنهاء أزمة العطش في 

المدينة الجديدة  بوعينان
كشفت تقرير مصالح اجلزائرية للمياه وحدة البليدة عن جملة املشاريع 
التي استفادت منها املدينة اجلديدة بوعينان شرف والية البليدة خالل 
السنة اجلارية 2020 ، والتي من شأنها إنهاء أزمة نقص توزيع املياه التي 

تعاني منه املنطقة التي تضم 23 ألف وحدة سكنية .
ويتعلق األمر بإجناز خزانات للمياه بسعة ما بني 2000و 5000 متر 
مكعب بهدف تدعيم هياكل التخزين، وكدا تدعيم شبكة التوزيع من 
إلى  والسعي   ، التوزيع  شبكة  بقنوات ضمن  املدينة  أحياء  ربط  خالل 
االنتقال من نظام التوزيع مبعدل مرة كل يومني على مستوى حيي النخيل 
توزيع  فيه   يتم  الذي   الوقت  اليومي ، يف  التوزيع  نظام  إلى  والوريدة   ،
املياه حاليا بحيي 3000و 2600 سكن بشكل يومي، ومن أجل حتسني 
اخلدمات وتقريبا الزبائن من اإلدارة،  من املنتظر أن يتم فتح وكالة جتارية 
على مستوي املدينة اجلديدة بوعينان يف ظل ارتفاع عدد املشتركني ومؤشر 
تزايدهم خالل السنوات القادمة مع توزيع سكنات جديدة، وفيما يخص 
مستوى  على  للشرب  الصاحلة  باملياه  التموين  لتحسني  املوجهة  املشاريع 
املشاريع  السنة بجملة من  القطاع هذه  املدينة اجلديدة بوعينان ، تدعم 
اجلاري إجنازها، والتي من شأنها أن تقضي على التدبدب واالختالل يف 
توزيع هذه املادة احليوية ، على غرار مشاريع بالقطب السكني الصفضاف 
ببلدية مفتاح ، وأخرى بسيدي سرحان بأعالي بوعينان ، ويتعلق األمر 
من  كل  مستوى  على  مكعب  9000متر  بسعة  مائية  خزانات  بوضع 
بلديات البليدة ، و مفتاح ، وبوقرة، والشبلي ، و وادي العاليق ، وإجناز 
محطة ضخ بحي الصفصاف، خاصة وان القطب السكني بالصفصاف  
من املنتظر أن يتم توزيع به 14 ألف وحدة سكنية توجد يف طور االنتهاء 
أنقاب   10 وإجناز   ، أخرى  3 محطات  تهيئة  إعادة  وكذا  األشغال،  من 
مائية جديدة ، وأشار تقرير املؤسسة اجلزائرية للمياه ،  أن والية البليدة 
التي تعتمد على املياه اجلوفية بنسبة 80 باملائة ، تسجل عجزا يف التمويل 
املشاريع  من  بالرغم  يوميا  مكعب  متر   30.850 بنسبة  الشروب  باملياه 

املنجزة خالل السنوات املاضية .
أيوب بن تامون

بومرداس
حوادث السير تودي بحياة 9 أشخاص 

خالل 2019
لقي 9 أشخاص حتفهم و جرح آخرين 237 يف 206 حادث مرور 

وقعت خالل سنة 2019.
بالدرجة  احلوادث  هذه  أسباب  متثلت  فقد  املصادر،  ذات  وحسب 
األولى يف العنصر البشري بنسبة 98,06 % .  أما نوع احلوادث األعلى 
تسجيال يف هذا العنصر فعادت لعدم انتباه السائق داخل األحياء بـ 34 
حادث وعدم أخذ احليطة واحلذر من طرف املشاة أثناء اجتياز الطريق بـ 
32 حادث، أما بسبب عوامل املركبة فسجلت نسبة 0,97 %، و عامل 
احمليط 0,97 %. فيما سجل  خالل سنة 2018 203 حادث مروري 

خلف 10 قتلى و226 جريح.
سميرة مزاري
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عاد فريق إحتاد العاصمة ليخيب آمال عشاقه 
من جديد، وهذه املرة يف الداربي العاصمي الكبير 
سقط  أين  اجلزائر،  مولودية  التقليدي  الغرمي  أمام 
على  أمس  أول  عشية  منصوري  احلارس  رفقاء 
حلساب  رد  دون  بهدف  جويلية   5 ميدان  أرضية 

اجلولة الـ 19 من الرابطة احملترفة األولى.
عن  اإلحتاد  أبان  فقد  اللقاء،  إلى  وبالعودة 
صدم  الذي  واملستوى  األداء  يف  كبيرة  رداءة 
أنصاره، فالفريق الذي سجل محاوالت محتشمة 
الشوط  مواصلة  على  يقو  لم  األول  الشوط  خالل 
التي  املولودية  مرمى  لبلوغ  الالزمة  بالقوة  الثاني 
وتوقع  اإلحتاد  دفاع  غفلة  استغالل  من  متكنت 

هدف الفوز بالدقيقة 61 عن طريق سامي فريوي
مرة أخرى أثبتت تشكيلة سوسطارة عجزها 
التي مت حتقيقها  النتائج  أن  ومحدوديتها، وأكدت 
بفضل  كانت  اخلانقة  األزمة  من  بالرغم  مسبقا 
الدفعة الكبيرة لألنصار الذين يبقون السند الوحيد 
للفريق والرجل األوحد فيه، أين اتسم على رفقاء 
أشباحا  وكانوا  أمس،  أول  لقاء  البرودة يف  الاليف 
الذين  العميد  املجال لالعبي  تاركني  امليدان  فوق 
كانوا األفضل واستحقوا الفوز يف الداربي الكبير.

األنصار في قمة الغضب 
ودزيري أثبت محدوديته 

غليان  حالة  املولودية  ضد  الهزمية  وخلفت 
كبيرة يف أوساط األنصار، الذين غادروا مدرجات 
للمواجهة،  الرسمي  الوقت  نهاية  قبل  جويلية   5
سخطهم  عن  عبروا  أين  اخليبة،  أذيال  جارين 
الكبير من الالعبني الذين لم يكونوا يف املستوى 

املطلوب وقدموا مباراة كارثية من كافة اجلوانب، 
يف  غائبا  كان  الذي  الدفاع  مستوى  على  خاصة 
أكثر من مناسبة ولوال احلظ العاثر لالعبي املنافس 
إلى  باإلضافة  حسبهم،  أثقل  النتيجة  لكانت 
الهجوم الذي غابت عنه الفعالية خاصة وأن أمين 
كثيرة،  كرات  تصله  ولم  منفردا  تواجد  محيوص 
املنتهجة من طرف  السياسة  األنصار  وأعاب  هذا 
التي  العشوائية  وتغييراته  دزيري  بالل  املدرب 
التدريب،  عالم  يف  مستواه  محدودية  أكدت 
الذين  وبومشرة  حمودة  بن  باستبدال  فاجئ  أين 
العاصمة  إحتاد  جانب  من  العناصر  أفضل  كانا 
غضب  أججت  التي  اخلطوة  وهي  املواجهة،  يف 
زواري  بإقحام  السبب  يفهموا  لم  الذين  األنصار 
دخوله  يكن  لم  الذي  عرجي  وليد  وكذا  بديال، 
بضرورة  تتعالى  األصوات  جعل  ما  متاما،  موفقا 
تنحية »باللو« من على العارضة الفنية واالستعانة 
لقيادة  الكافية  والكفاءة  الالزمة  اخلبرة  له  مبدرب 
سفينة »سوسطارة« خالل ما تبقى من عمر املوسم 
العاصمي  النادي  احتالل  على  والعمل  احلالي، 
أحد املراكز الثالث املؤهلة للمنافسة القارية املوسم 
يعيشها  التي  الوضعية  األقل يف ظل  على  املقبل 
الفريق والعراقيل التي كانت واجهته منذ فترة، مبا 
أن التنافس على اللقب بات يف حكم املستحيل.

عن  دزيري  بالل  املدرب  امتنع  وقد  هذا 
الداربي، حيث  نهاية  بأي تصريح عقب  اإلدالء 
مساعده  نشطها  التي  الصحفية  الندوة  عن  غاب 
من  العديد  يطرح  الذي  األمر  وهو  زميتي،  فريد 
التساؤالت حول نية الرجل األول بالعارضة الفنية 
التي  الكبيرة  االنتقادات  بعد  املنشفة  رمي  يف 

»باللو«  أن  زميتي  أكد  وقت  كانت يف حقه، يف 
الندوة  عن  دزيري  »غياب  قائال  الفريق  يف  باق 
الصحفية ال يعني أنه قرر االستقالة أو الرحيل عن 
صفوف الفريق، لدينا مشروع طويل األمد، وعلينا 
اآلن التطلع لألمام، والتفكير يف ما هو قادم وأهم«

 نقص الخبرة أحد
 أسباب الهزيمة 

ويف سياق متصل، برر الطاقم الفني لإلحتاد 
اخلسارة املسجلة بنقص اخلبرة لدى العبي الفريق 
املدرب  أكده  ما  حسب  شابة  عناصر  من  املكون 
كان  اإلحتاد  أن  إلى  مشيرا  زميتي،  فريد  املساعد 
ملا  بالنظر  األقل  على  بالتعادل  اخلروج  على  قادرا 
األمور  أن  إال  األول،  الشوط  يف  الالعبون  قدمه 
لم تسر وفق ما كانوا يأملونه، حيث صرح عقب 
يف  الفوز  نتمنى  كنا  »لألسف،  قائال  املواجهة، 
يف  ذلك، خاصة  من  مقربة  على  وكنا  الداربي، 
الشوط األول، لكننا افتقدنا للنجاعة وعانينا من 
سوء التركيز أمام املرمى«، وأضاف »خضنا شوطا 
تسجيل  من  جدا  قريبني  وكنا  املستوى،  يف  أول 
هدف على األقل، لكن األمور انقلبت يف الشوط 
املباراة  هدف  تسجيل  يف  املولودية  وجنح  الثاني، 
»اجلميع  وأردف  دفاعنا«،  من  غفلة  يف  الوحيد، 
جزئيات  على  تلعب  الداربي  مباريات  أن  يعلم 
التسعني  طيلة  كبيرا  تركيزا  وتتطلب  صغيرة، 
دقيقة، أعتقد أننا افتقدنا لعامل اخلبرة خاصة وأن 

جل عناصرنا من الشباب«
مهدي هنان

إتحاد العاصمة

»سوسطـارة« تخسـر الرهـان العاصمـي 
ودزيــري فــي عيــن اإلعصــــار

فيما تم إيقاف العبين من »بونة« بأربع مباريات

معاقبة »النصرية« و»الموب« 
باللعب دون جمهور لمباراة واحدة

للرابطة  التابعة  اإلنضباط  جلنة  سلطت 
احملترفة لكرة القدم، عقوبة اللعب بدون جمهور 
داي  نصر حسني  فريقي  واحدة يف حق  ملباراة 
مالية  غرامة  إلى  باإلضافة  بجاية،  ومولودية 
مقدرة بـ 200 ألف دينار جزائري بسبب رمي 
مباراتهما  خالل  للمقذوفات  الفريقني  أنصار 
جمعت  حيث  املنصرم،  السبت  جرت  التي 
1-( بلعباس  إحتاد  بالضيف  »النصرية«  األولى 

1( ضمن فعاليات اجلولة التاسعة عشرة للرابطة 
معاقبتها  مت  فقد  »املوب«  أما  األولى،  احملترفة 

على خلفية ما حدث يف مباراة  سريع غليزان 
والتي انتهت بنتيجة )2-2( برسم اجلولة 20 

من الرابطة الثانية.
العبي  اللجنة  عاقبت  أخرى،  جهة  من 
فريق احتاد عنابة، عبد امللك هادف وأكرم تومي 
رياضي  غير  »تصرف  بسبب  مباريات،  بأربع 
أمام  الفريق  لقاء  خالل  الرسميني«،  جتاه 
الضيف مولودية العلمة )خسارة 3-1(. كما مت 
تغرمي الثنائي املذكور ماليا، مببلغ 40 ألف دج.
مهدي هنان

وفاق سطيف 

التشكيلة السطايفية تستأنف 
التحضيرات لمواجهة النصرية

عادت تشكيلة وفاق سطيف عشية أمس، إلى أجواء التحضيرات حتسبا ملباراة 
اجلولة الـ 20 من بطولة الرابطة احملترفة األولى، واملقررة يوم السبت أمام نصر حسني 
داي، وهي احلصة التي عرفت اجتماعا مصغرا بني الالعبني واملدرب نبيل الكوكي، 
الذي طالبهم بضرورة نسيان الفوز احملقق يف لقاء جنم مقرة ووضع األرجل على األرضـ 
خاصة أن الوفاق سيكون معنيا مبواجهة أحد الفرق املهددة بالسقوط، وهو ما يفرض 

التعامل بجدية كبيرة مع هذه املباراة التي ستعرف تواصل غياب صانع األلعاب 
إسحاق بوصوف، املتواجد مع املنتخب الوطني لألواسط يف السعودية.

ويف سياق آخر، تتجه إدارة الوفاق نحو رفض الشرط الذي وضعه املكتب 
الفيدرالي لالحتادية اجلزائرية لكرة القدم، من أجل تأهيل الالعب بكار فيما تبقى 
من املوسم اجلاري، حيث يرفض املسيرون فكرة تأهيل الالعب مع مولودية اجلزائر 

مجانا، ويشترطون احلصول على قيمة مالية مقابل ذلك، وهذا على الرغم من إصرار 
الالعب على العودة إلى املنافسة وتفادي شبح املوسم األبيض.

من جهة ثانية، طمأن الرئيس املؤقت للنادي الهاوي للوفاق جابر زغالش، بحل 
املشكل املالي الذي يعاني منه الفريق يف أقرب وقت ممكن، خاصة أن الفريق ينتظر 
احلصول على بعض اإلعانات العمومية وكذا إعانات املمولني يف األيام املقبلة، بغية 
تسوية بعض األجور الشهرية لالعبني، لتحفيزهم على مواصلة التألق يف اجلوالت 
املقبلة، علما أن إدارة الوفاق تنتظر موافقة شركة »أوريدو« لالتصاالت، على جتديد 
عقد الرعاية ملوسم أخر، وهذا مقابل رفع قيمة التمويل املمنوح للفريق، السيما بعد 

العودة القوية التي سجلها رفقاء غشة خالل مرحلة العودة
مهدي هنان

تأهيليات أولمبية للمالكمة

 إقصاء الجزائري مرجان )57 كلغ( في ثمن النهائي 
أقصي املالكم اجلزائري اسامة مرجان )57- كلغ( االثنني يف الدور ثمن النهائي للدورة التأهيلية الى اوملبياد طوكيو- 2020 , اجلارية بقاعة أرينا 

بداكار )السينغال(, عقب خسارته امام االنغولي  بيدرو مانويل بالنقاط.ويأتي تعثر مرجان بعد اقصاء كل من فاطمة زهراء سنوسي )57 كلغ( يف الدور 
ربع النهائي , اثر خسارتها امام  البتسوانية , كنوسي سادي و سارة كالي ) 69 كلغ( يف ثمن النهائي  عقب انهزامها بالنقاط  امام االيفوارية سيدجا 

سانوغو.وقبلها  تأهلت املالكمة اجلزائرية, إشراق شايب )75 كلغ(  الى نصف نهائي حيث ستواجه نظيرتها املغربية خديجة ماردي , بعد غد االربعاء 
حلساب  الدور نصف النهائي.وتعرف منافسات اليوم اخلامس من الدورة التأهيلية بداكار, دخول شمس الدين  كرامو ) 69 كلغ( الذي سيتقابل مع 

الغاني جيسي الرتي يف اطار الدور ثمن النهائي .
وتأهل االحد اربعة مالكمني جزائريني الى الدور ربع النهائي وهم :  يحي عبد لي )63 كلغ(, محمد فليسي ) 52 كلغ(, اميان خليف ) 60 كلغ( 
ويونس منوشي  )75 كلغ(.وعند الرجال يتأهل اصحاب املراتب الثالث االولى الى اوملبياد  طوكيو-  2020 , بينما يتأهل يف فئتي 91 و + 91 كلغ , 

منشطا النهائي.اما لدى السيدات,  فتتأهل منشطات النهائي , باستثناء وزن 51 كلغ التي تقتطع فيه صاحبات املرتب الثالث االولى  تأشيرة املرور الى 
االوملبياد.وتتواصل منافسات الدورة التأهيلية بداكار حتى 29 فبراير , مبشاركة  13 مالكما جزائريا  ) 8 رجال و 5 سيدات(.ويف ختام الدورة , يتأهل, 

33 مالكما ) 22 رجال ة 11 سيدة( الى موعد طوكيو- 2020.

تايكواندو- تأهيليات أولمبياد طوكيو- 2020 بالرباط

 إقصـــاء مصارعـــي المنتخـب الوطنــي 
أقصي مصارعو املنتخب اجلزائري للتايكواندو الثالثة املشاركني يف الدورة التأهيلية لأللعاب االوملبية- 2020  بطوكيو التي اختتمت 
االحد )-22 23 فبراير( بالرباط  )املغرب (، حسبما علم اليوم االثنني من االحتادية اجلزائرية لالختصاص.وخرجت نسرين سواليني 

)57- كلغ(، يف الدور ربع نهائي للمنافسة التأهيلية ملوعد طوكيو - 2020  ولم تتمكن من الوصول الى املربع الذهبي  نظرا » لنقص اخلبرة 
»، حسبما صرح به  ل«واج« االمني العام لالحتادية اجلزائرية للتايكواندو ، سمير معيانة.كما اقصي  إسالم قطفاية )85- كلغ( ومحمد 

قريف )58- كلغ( يف الدور ثمن النهائي.وقال معيانة ان الدورة  التأهيلية باملغرب كانت »صعبة للغاية«  وعرفت تأهل صاحبي املرتبة األولى 
والثانية«.وكان سمير معيانة - وهو مدير الفرق الوطنية سابقا- قد اكد ان االحتادية  تستهدف  »اقتطاع تأشيرة  واحدة ملوعد طوكيو » ، 

مشيرا الى ان اجلزائر »لم تتأهل اال مرة واحدة يف تاريخ االوملبياد وكان ذلك سنة 2012 بلندن«.

الكاٌس الوطنية العسكرية للجيدو

 انطالق المنافسة بمشاركة 
170 مصارع و مصارعة  

اعطيت االثنني بالقاعة املتعددة الرياضات على مستوى مركز جتمع و حتضير 
الفرق الوطنية العسكرية الشهيد مسعود بوجريو بنب عكنون )اجلزائر(، إشارة انطالق 
البطولة الوطنية العسكرية للجيدو )24 الى 26 فبراير(،التي سينشطها حوالي 170 
مصارع من بينهم 30 مصارعة .و ستؤطر هذه البطولة التي سيكون فيها التنافس بني 
21 فريقا ، ميثلون قيادات القوات و النواحي العسكرية و الوحدات الكبرى، من قبل 
حكام االحتادية اجلزائرية للجيدو .ويف كلمته االفتتاحية ، قبل انطالق املنافسة ، 

حرص العقيد غويني با يزيد، قائد مركز جتمع و حتضير الفرق الرياضية العسكرية على 
:« التأكيد على االهمية التي يوليها اجليش الوطني الشعبي للرياضة العسكرية التي 

تساهم مساهمة فعالة يف التحضير البدني و الذهني للعسكري«.و اضاف العقيد غويني 
با يزيد الذي اشرف على مراسيم االفتتاح نيابة عن السيد العميد رئيس مصلحة 

الرياضات  العسكرية بدائرة االستعمال و التحضير اركان اجليش الوطني  الشعبي :« 
اّن كل جناح ميداني يف املجال الرياضي، ال يكون اال ثمرة ملنافسة شريفة و عادلة، وهي 
نفسها املبادئ التي تتماشى متاما مع القيم العليا للمؤسسة العسكرية » محفزا« باملناسبة 
املشاركني على بذل كل املجهودات من اجل حتقيق االنتصارات والتتويجات ».وختم 

السيد العقيد ، كلمته بحث املشاركني على اظهار قدراتهم فوق البساط ، واحلفاظ دوما 
على روح املجموعة و العمل بجد من اجل حتقيق احسن النتائج املمكنة .
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العميد يحسم داربي البهجة والشناوة يصنعون الفرجةالعميد يحسم داربي البهجة والشناوة يصنعون الفرجة

المولوديــة بكـل شطـارة تؤكـد تفوقهـا علـى سوسطارة
غرميه  أمام  ثمينا  فوزا  اجلزائر  مولودية  فريق  غرميه حقق  أمام  ثمينا  فوزا  اجلزائر  مولودية  فريق  حقق 
التقليدي إحتاد العاصمة بنتيجة التقليدي إحتاد العاصمة بنتيجة 0-01-1 يف إطار اجلولة الـ يف إطار اجلولة الـ1919  
من احملترف األول ومتكن عميد األندية اجلزائرية من اإلرتقاء من احملترف األول ومتكن عميد األندية اجلزائرية من اإلرتقاء 
يف جدول الترتيب وخطر وصافة الترتيب من شبيبة القبائل يف جدول الترتيب وخطر وصافة الترتيب من شبيبة القبائل 
برصيد برصيد 3333 نقطة، وبفارق ثالث نقاط عن املتصدر شباب  نقطة، وبفارق ثالث نقاط عن املتصدر شباب 
بلوزداد الذي ميلك بلوزداد الذي ميلك 3636 نقطة يف رصيده وميلك فريق مولودية  نقطة يف رصيده وميلك فريق مولودية 
ستكون  حيث  بارادو،  نادي  أمام  متأخرة  مباراة  ستكون اجلزائر  حيث  بارادو،  نادي  أمام  متأخرة  مباراة  اجلزائر 
فرصة مناسبة ألشبال املدرب نبيل نغيز من أجل اإلرتقاء فرصة مناسبة ألشبال املدرب نبيل نغيز من أجل اإلرتقاء 
»الداربي«  هذا  بداية  جاءت  وقد  الترتيب  صدارة  »الداربي« إلى  هذا  بداية  جاءت  وقد  الترتيب  صدارة  إلى 
سريعة نوعا ما، حيث لم يتم ترك أي مجال ملرحلة جس سريعة نوعا ما، حيث لم يتم ترك أي مجال ملرحلة جس 
األولى  الثواني  يف  سّجل  تهديد  أول  أن  بدليل  األولى النبض،  الثواني  يف  سّجل  تهديد  أول  أن  بدليل  النبض، 
وكان لصالح املولودية، ملّا نفذ الالعب بوردمي، ركنية ردها وكان لصالح املولودية، ملّا نفذ الالعب بوردمي، ركنية ردها 
الدفاع يف املّرة األولى، ثم عادت إلى الظهير األمين حشود الدفاع يف املّرة األولى، ثم عادت إلى الظهير األمين حشود 
عبد الرحمان، الذي سّدد كرة قوية من على مشارف عبد الرحمان، الذي سّدد كرة قوية من على مشارف 1818  
مترا، غير أن تسديدته جانبت القائم األمين للحارس طوال مترا، غير أن تسديدته جانبت القائم األمين للحارس طوال 
عثمان...الرد من جانب »سوسطارة« لم يتأّخر كثيرا، إذ عثمان...الرد من جانب »سوسطارة« لم يتأّخر كثيرا، إذ 
مع  صراعه  يف  يتفّوق  محيوص،  أمين  املهاجم  مع (  صراعه  يف  يتفّوق  محيوص،  أمين  املهاجم  )د22(  )دويف  ويف 
املدافع احملوري مرواني، ليسّدد كرة بالقدم اليسرى، لكن املدافع احملوري مرواني، ليسّدد كرة بالقدم اليسرى، لكن 
محاولته لقيت نفس مصير محاولة حشود، بعد أن مّرت محاولته لقيت نفس مصير محاولة حشود، بعد أن مّرت 
جانبية عن إطار املرمى وبعد ذلك بقّي اللعب منحصرا يف جانبية عن إطار املرمى وبعد ذلك بقّي اللعب منحصرا يف 
وسط امليدان إلى غاية )دوسط امليدان إلى غاية )د1313(، أين عاد االحتاد وهّدد مرمى (، أين عاد االحتاد وهّدد مرمى 
املولودية مّرة أخرى عن طريق الالعب بومشرة، الذي قام املولودية مّرة أخرى عن طريق الالعب بومشرة، الذي قام 
العمليات، ثم فّضل  ليتوغل داخل منطقة  العمليات، ثم فّضل بعمل فردي،  ليتوغل داخل منطقة  بعمل فردي، 
التسديد نحو إطار املرمى عوض التوزيع نحو الزمالء، لكن التسديد نحو إطار املرمى عوض التوزيع نحو الزمالء، لكن 
التعادل  بذلك  ليبقى  اإلطار،  عن  جانبية  جاءت  التعادل كرته  بذلك  ليبقى  اإلطار،  عن  جانبية  جاءت  كرته 
البداية ويف  »الداربي« مع هذه  نتيجة  البداية ويف السلبي يخّيم على  »الداربي« مع هذه  نتيجة  السلبي يخّيم على 
)د)د2020( حتّصلت مولودية اجلزائر على مخالفة بعيدة بحوالي ( حتّصلت مولودية اجلزائر على مخالفة بعيدة بحوالي 
3030 مترا عن إطار املرمى، وهي املخالفة التي تولى تنفيذها  مترا عن إطار املرمى، وهي املخالفة التي تولى تنفيذها 
كرته  أن  إال  مباشرة،  بطريقة  بوردمي،  الوسط  كرته العب خط  أن  إال  مباشرة،  بطريقة  بوردمي،  الوسط  العب خط 
عرين  حامي  كثيرا  تقلق  ولم  املرمى  إطار  فوق  عرين جاءت  حامي  كثيرا  تقلق  ولم  املرمى  إطار  فوق  جاءت 
مباغتة  مباغتة (  )د2626(  يف  االحتاد  حاول  ثم  منصوري  )د»لياسما«  يف  االحتاد  حاول  ثم  منصوري  »لياسما« 
الظهير  نفذها  مترا،  الظهير   نفذها  مترا،   1919 بعد  على  من  مبخالفة  بعد منافسه  على  من  مبخالفة  منافسه 
األمين ربيع مفتاح، بكيفية مباشرة، غير أن احلارس عثمان األمين ربيع مفتاح، بكيفية مباشرة، غير أن احلارس عثمان 
بالكرة،  وأمسك  الصحيح  بالشكل  متمّركزا  كان  بالكرة، طوال،  وأمسك  الصحيح  بالشكل  متمّركزا  كان  طوال، 
هذه  يف  محاولة  وآخر  احملاولة  هذه  مفعول  بذلك  هذه مبطال  يف  محاولة  وآخر  احملاولة  هذه  مفعول  بذلك  مبطال 
املرحلة األولى جاءت يف )داملرحلة األولى جاءت يف )د3+345+45( لصالح االحتاد، حيث ( لصالح االحتاد، حيث 

وبعد عمل جماعي من الالعبني، تصل الكرة إلى متوسط وبعد عمل جماعي من الالعبني، تصل الكرة إلى متوسط 
امليدان حمزة كودري الذي يوّزع باجتاه البديل بن خليفة، امليدان حمزة كودري الذي يوّزع باجتاه البديل بن خليفة، 
لكن رأسية األخير علت العارضة األفقية للحارس عثمان لكن رأسية األخير علت العارضة األفقية للحارس عثمان 
الشوط  نهاية  على  قاموح،  احلكم  بعدها  ليعلن  الشوط طوال،  نهاية  على  قاموح،  احلكم  بعدها  ليعلن  طوال، 
الشوط  العاصمة  احتاد  السلبي...ودخل  بالتعادل  الشوط األول  العاصمة  احتاد  السلبي...ودخل  بالتعادل  األول 
طّوال،  عثمان  احلارس  شباك  إلى  الوصول  بنية  طّوال، الثاني  عثمان  احلارس  شباك  إلى  الوصول  بنية  الثاني 
بحوالي  بعيدة  مخالفة  على  محيوص،  الالعب  بحوالي ليحصل  بعيدة  مخالفة  على  محيوص،  الالعب  ليحصل 
2020 مترا عن إطار املرمى يف )د مترا عن إطار املرمى يف )د5454(، ليتكّفل الظهير األمين (، ليتكّفل الظهير األمين 
األفقية حلامي  العارضة  قذفته علت  أن  إال  ربيع،  األفقية حلامي مفتاح  العارضة  قذفته علت  أن  إال  ربيع،  مفتاح 
للمولودية  بالنسبة  الفرج  جاء  للمولودية (  بالنسبة  الفرج  جاء  )د6161(  ويف  املولودية  )دعرين  ويف  املولودية  عرين 
التي استطاعت أن تفّك شفرة دفاع االحتاد، حيث وبعد التي استطاعت أن تفّك شفرة دفاع االحتاد، حيث وبعد 
تسديدة قوية من الالعب بوردمي، اصطدمت كرته  بالقائم تسديدة قوية من الالعب بوردمي، اصطدمت كرته  بالقائم 

األمين يف املّرة األولى ثم عادت إلى املهاجم فريوي سامي، األمين يف املّرة األولى ثم عادت إلى املهاجم فريوي سامي، 
الكرة  وضع  يف  لينجح  الرقابة،  من  متحّررا  كان  الكرة الذي  وضع  يف  لينجح  الرقابة،  من  متحّررا  كان  الذي 
»العميد«  أنصار  من  عارمة  فرحة  وسط  الشباك،  »العميد« داخل  أنصار  من  عارمة  فرحة  وسط  الشباك،  داخل 
الذين سّجلوا تواجدهم بقوة يف مدرجات ملعب الذين سّجلوا تواجدهم بقوة يف مدرجات ملعب 55 جويلية  جويلية 
تأمني  أرادت  وإمنا  املسّجل،  بالهدف  املولودية  تكتف  تأمني ولم  أرادت  وإمنا  املسّجل،  بالهدف  املولودية  تكتف  ولم 
النتيجة بهدف آخر، وهو ما كاد أن يكون لها يف )دالنتيجة بهدف آخر، وهو ما كاد أن يكون لها يف )د7777(، (، 
عندما استلم املدافع األمين حشود عبد الرحمان، كرة على عندما استلم املدافع األمين حشود عبد الرحمان، كرة على 
مشارف خط مشارف خط 1818 مترا، ليقذف بقوة، لكن احلارس منصوري  مترا، ليقذف بقوة، لكن احلارس منصوري 
إسماعيل، أبعد اخلطر إلى الركنية لينقذ مرماه من هدف إسماعيل، أبعد اخلطر إلى الركنية لينقذ مرماه من هدف 
ثان...دقيقتان فقط بعد محاولة حشود الضائعة، متوسط ثان...دقيقتان فقط بعد محاولة حشود الضائعة، متوسط 
امليدان بوردمي، يتوّلى تنفيذ مخالفة مباشرة من على بعد امليدان بوردمي، يتوّلى تنفيذ مخالفة مباشرة من على بعد 
2020 مترا بكيفية جميلة، غير أن العارضة األفقية تعاطفت  مترا بكيفية جميلة، غير أن العارضة األفقية تعاطفت 

النتيجة  تعميق  من  وحرمته  طوال،  عثمان  احلارس  النتيجة مع  تعميق  من  وحرمته  طوال،  عثمان  احلارس  مع 
الضائعة  احملاولة  املولودية على هذه  الضائعة وسط حسرة من أسرة  احملاولة  املولودية على هذه  وسط حسرة من أسرة 
غاية  إلى  األخير،  الشيء  نشاهد  لم  اللقطة  تلك  غاية وبعد  إلى  األخير،  الشيء  نشاهد  لم  اللقطة  تلك  وبعد 
االحتاد  أراد  أين  الضائع،  بدل  الوقت  من  الرابعة  االحتاد الدقيقة  أراد  أين  الضائع،  بدل  الوقت  من  الرابعة  الدقيقة 
البديل زواري عبد الكرمي،  البديل زواري عبد الكرمي، معادلة الكفة بواسطة مخالفة  معادلة الكفة بواسطة مخالفة 
لكن كرته جانبت القائم األيسر ببضع سنتمترات، ليعلن لكن كرته جانبت القائم األيسر ببضع سنتمترات، ليعلن 
بفوز  »الداربي«  نهاية  على  مباشرة  قاموح،  احلكم  بفوز بعدها  »الداربي«  نهاية  على  مباشرة  قاموح،  احلكم  بعدها 
احتفلوا  الذين  للشناوة  عارمة  وفرحة  للمولودية  احتفلوا مستحق  الذين  للشناوة  عارمة  وفرحة  للمولودية  مستحق 
بعد  البطولة خاصة  لقب  تفاؤال الستعادة  وازدادوا  بعد مطوال  البطولة خاصة  لقب  تفاؤال الستعادة  وازدادوا  مطوال 
كسبهم للداربي الرسمي رقم كسبهم للداربي الرسمي رقم 105105 بني اجلارين واحلصيلة  بني اجلارين واحلصيلة 
تعادال...ما  تعادال...ما   و3838  لالحتاد  و  لالحتاد   2828 للمولودية،  فوز  للمولودية،   فوز   3939 العامة العامة 

يعنى أن العميد أكثر شطارة من سوسطارة. يعنى أن العميد أكثر شطارة من سوسطارة. 

العرس العاصمي كان رائعا

إقبــال قياسـي وأجـواء خرافيـــة
أفاد تقرير إخباري بأن ديربي العاصمة املؤجل من املرحلة 19 من الرابطة احملترفة األولى ، الذي أقيم سهرة 
أول أمس اإلثنني، شهد إقباال جماهيريا هو األكبر يف املوسمني األخيرين على األقل وتغلب مولودية اجلزائر 
على احتاد العاصمة 0-1، بينما بلغ عدد الذين تابعوا املباراة من مدرجات ملعب 5 جويلية، نحو 50 ألف 

مشجع وأوضح التقرير أن املنظمني باعوا 40325 تذكرة، تضاف إليها 3500 تذكرة قامت إدارة احتاد العاصمة 
بتوزيعها على املشجعني األعضاء يف النادي كما نوه إلى أن مبيعات تذاكر املباراة حققت إيرادات بنحو 200 ألف 
دوالر...يشار إلى أن مولودية اجلزائر استعاد مركز الوصافة بعدما رفع رصيده إلى 33 نقطة متخلفا بـ3 نقاط عن 

جاره شباب بلوزداد، وال يزال ميلك مباراة مؤجلة وتوقف رصيد احتاد العاصمة عند 25 نقطة يف املركز التاسع.

عبد المؤمن جابو )العب مولودية الجزائر(: 

عرفنا كيف نحقق الفوز أمام االتحاد
قال عبد املؤمن جابو، صانع ألعاب نادي مولودية اجلزائر، إن فريقه استحق الفوز بالنقاط الكاملة من مواجهة 
الغرمي التقليدي، احتاد العاصمة، وأضاف جابو، يف تصريحات: »مواجهة االحتاد، كانت صعبة للغاية، خاصة يف 

الشوط األول عندما متكن من خلق العديد من الفرص«.وواصل: »املدرب نغيز، عرف جيدا كيف يسخر إمكانيات 
الالعبني، الذين تعاهدوا على تقدمي أفضل ما لديهم يف املباراة«.وأكمل: »عانينا من ضغط رهيب، لكن يف النهاية 
حققنا الفوز، وأكدنا للجميع أن إمكانياتنا تؤهلنا للمنافسة على اللقب«. وختم: »األجواء كانت خرافية مبدرجات 

ملعب 5 جويلية، نشكر أنصارنا كثيرا على دعمهم الكبير، ونعدهم مبواصلة حصد االنتصارات«. 

فريد زميتي )مساعد مدرب اتحاد العاصمة(: 

 الخبرة خانتنا أمام مولودية الجزائر 
أكد فريد زميتي، مساعد مدرب احتاد العاصمة، أنَّ فريقه افتقد للخبرة يف مواجهة الديربي، أمام مولودية 
اجلزائر، يف اجلولة الـ19 من الرابطة احملترفة األولى، والتي خسرها بهدف نظيف وقال زميتي يف املؤمتر الصحفي 

عقب املباراة: »لألسف، كنا نتمنى الفوز يف الديربي، وكنا على مقربة من ذلك ، خاصة يف الشوط األول، لكننا 
افتقدنا للنجاعة وعانينا من سوء التركيز أمام املرمى«.وأضاف »خضنا شوًطا أول يف املستوى، وكنا قريبني جًدا من 
تسجيل هدف على األقل، لكن األمور انقلبت يف الشوط الثاني، وجنح املولودية يف تسجيل هدف املباراة الوحيد، 
يف غفلة من دفاعنا«.وتابع »اجلميع يعلم أن مباريات الديربي تلعب على جزئيات صغيرة، وتتطلب تركيًزا كبيًرا 

طيلة التسعني دقيقة. أعتقد أننا افتقدنا لعامل اخلبرة خاصة وأن جل عناصرنا من الشباب«.
وختم »غياب دزيري عن الندوة الصحفية ال يعني أنه قرر االستقالة أو الرحيل عن صفوف الفريق. لدينا 

مشروع طويل األمد، وعلينا اآلن التطلع لألمام، والتفكير يف ما هو قادم وأهم«.

مولودية وهران

الحمـراوة في وقـفة احتجاجيـة جديدة
يف ظل حالة اجلمود، والتهديدات التي يتلقاها الفريق بشكل مستمر من طرف جلنة ضبط احلسابات والتدقيق فيها، فإن أنصار يف ظل حالة اجلمود، والتهديدات التي يتلقاها الفريق بشكل مستمر من طرف جلنة ضبط احلسابات والتدقيق فيها، فإن أنصار 
مولودية وهران قرروا النزول مجددا إلى الشارع، البارحة، لالحتجاج أمام مجلس قضاء وهران ومطالبة السلطات القضائية بفتح حتقيق مولودية وهران قرروا النزول مجددا إلى الشارع، البارحة، لالحتجاج أمام مجلس قضاء وهران ومطالبة السلطات القضائية بفتح حتقيق 

عميق ضد الشركة الرياضية املفلسة التي باتت تعطل مصالح النادي، وتعرض مصير القلعة احلمراء للخطر.عميق ضد الشركة الرياضية املفلسة التي باتت تعطل مصالح النادي، وتعرض مصير القلعة احلمراء للخطر.
استغرب هؤالء األنصار صمت السلطات احمللية على كل تلك التجاوزات، واحلل بحسب رأيهم يبقى متمثال يف العدالة التي استغرب هؤالء األنصار صمت السلطات احمللية على كل تلك التجاوزات، واحلل بحسب رأيهم يبقى متمثال يف العدالة التي 

ميكنها أن تكشف هؤالء املتّورطني، وتخليص املولودية من أنيابهم بعدما صاروا يعتبرونها وسيلة لتصفية صراعاتهم وحساباتهم ميكنها أن تكشف هؤالء املتّورطني، وتخليص املولودية من أنيابهم بعدما صاروا يعتبرونها وسيلة لتصفية صراعاتهم وحساباتهم 
الشخصية، وهو الوضع الذي لن يقبلوه على اإلطالق، خاصة وأن كل محاوالت املجيء بشركة وطنية لشراء األسهم باءت بالفشل، الشخصية، وهو الوضع الذي لن يقبلوه على اإلطالق، خاصة وأن كل محاوالت املجيء بشركة وطنية لشراء األسهم باءت بالفشل، 
وهذا مّرده إلى احمليط املتعفن والضبابية التي حتكم دواليب اإلدارة يف غياب تام لبعض التقارير املالية السابقة، خاصة تلك التي تعود وهذا مّرده إلى احمليط املتعفن والضبابية التي حتكم دواليب اإلدارة يف غياب تام لبعض التقارير املالية السابقة، خاصة تلك التي تعود 
ألحمد بلحاج املعروف باسم بابا على صعيد آخر، على الرغم من حالة االرتياح التي خيمت على البيت احلمراوي بعد أن متكن ألحمد بلحاج املعروف باسم بابا على صعيد آخر، على الرغم من حالة االرتياح التي خيمت على البيت احلمراوي بعد أن متكن 

زمالء سباح زين العابدين من العودة بنقطة ثمينة من ملعب الشهيد حمالوي أمام شباب قسنطينة، خاصة بعد خيبة األمل الكبيرة زمالء سباح زين العابدين من العودة بنقطة ثمينة من ملعب الشهيد حمالوي أمام شباب قسنطينة، خاصة بعد خيبة األمل الكبيرة 
التي تولدت عقب اخلروج من الدور ثمن النهائي لكأس اجلمهورية على يد وداد بوفاريك، إال أن ذلك لم ينه حالة احليرة لدى اجلميع، التي تولدت عقب اخلروج من الدور ثمن النهائي لكأس اجلمهورية على يد وداد بوفاريك، إال أن ذلك لم ينه حالة احليرة لدى اجلميع، 
فالفريق أضحى قويا خارج قواعده والدليل هو عودته بـفالفريق أضحى قويا خارج قواعده والدليل هو عودته بـ1111 نقطة كاملة من أصل  نقطة كاملة من أصل 2727 نقطة ممكنة، وهي حصيلة تضعه من بني األحسن  نقطة ممكنة، وهي حصيلة تضعه من بني األحسن 

يف احملترف األول، لكن يف املقابل، ال يزال الفريق يضّيع العديد من النقاط التي يف املتناول عندما يتعلق األمر باالستقبال مبلعب يف احملترف األول، لكن يف املقابل، ال يزال الفريق يضّيع العديد من النقاط التي يف املتناول عندما يتعلق األمر باالستقبال مبلعب 
الشهيد أحمد زبانة، فاحلمراوة لم يحصدوا سوى الشهيد أحمد زبانة، فاحلمراوة لم يحصدوا سوى 1313 نقطة من أصل  نقطة من أصل 2727 نقطة، أي مت تضييع  نقطة، أي مت تضييع 1414 نقطة داخل أسوار زبانة، رقم كبير  نقطة داخل أسوار زبانة، رقم كبير 

كان ليضع مولودية وهران يف املقدمة وبفارق مريح عن البقية، ولهذا فإن املدرب مشري بشير وبقية أشباله مطالبون مبراجعة العديد من كان ليضع مولودية وهران يف املقدمة وبفارق مريح عن البقية، ولهذا فإن املدرب مشري بشير وبقية أشباله مطالبون مبراجعة العديد من 
األمور، ومحاولة إيقاف هذا النزيف حتى يتسنى لهم احللم بلعب األدوار األولى.األمور، ومحاولة إيقاف هذا النزيف حتى يتسنى لهم احللم بلعب األدوار األولى.

اتحاد عنابة

األنصــار ينتفضــون ضــد إدارة كــروم
أقام أنصار احتاد عنابة، أمس، وقفة احتجاجية ضخمة، أمام مقر الوالية، للمطالبة بتنحية االدارة احلالية، أقام أنصار احتاد عنابة، أمس، وقفة احتجاجية ضخمة، أمام مقر الوالية، للمطالبة بتنحية االدارة احلالية، 

ومنح تسيير الفريق لشركة وطنية، الوقفة التي شارك فيها عدد غفير من األنصار أكدوا بصوت واحد أن احتاد عنابة ومنح تسيير الفريق لشركة وطنية، الوقفة التي شارك فيها عدد غفير من األنصار أكدوا بصوت واحد أن احتاد عنابة 
يجب أن يسند تسييره لشركة وطنية على غرار أندية املدن الكبيرة، ألنه من غير املعقول أن يقوده جهاز اداري يجب أن يسند تسييره لشركة وطنية على غرار أندية املدن الكبيرة، ألنه من غير املعقول أن يقوده جهاز اداري 
يقتات على اعانات السلطات احمللية وهو ما لم يرفضه رئيس الفريق محمد الهادي كروم الذي أكد تنحيه بعد يقتات على اعانات السلطات احمللية وهو ما لم يرفضه رئيس الفريق محمد الهادي كروم الذي أكد تنحيه بعد 

مواجهة اجلولة القادمة ضد أوملبي آرزيوهذا وأكد لنا محمد الهادي كروم أنه عمل بنية وإخالص مع الفريق بدليل مواجهة اجلولة القادمة ضد أوملبي آرزيوهذا وأكد لنا محمد الهادي كروم أنه عمل بنية وإخالص مع الفريق بدليل 
أنه حتى بدخول اإلعانات واألموال لم يسترجع قيمة شيكاته إلى غاية اليوم حيث ال تزال أكثر من مليار وأنه حتى بدخول اإلعانات واألموال لم يسترجع قيمة شيكاته إلى غاية اليوم حيث ال تزال أكثر من مليار و600600  
مليون سنتيم قيمة شيكاته لدى بعض الدائنني ومع ذلك يقول فضلت عدم تسويتها واسترجاعها من أجل الفريق مليون سنتيم قيمة شيكاته لدى بعض الدائنني ومع ذلك يقول فضلت عدم تسويتها واسترجاعها من أجل الفريق 
حتى يواصل مشواره يف البطولة يف أحسن الظروف...من جهة أخرى كشف لنا ذات املتحدث أن عائلته طالبته حتى يواصل مشواره يف البطولة يف أحسن الظروف...من جهة أخرى كشف لنا ذات املتحدث أن عائلته طالبته 
بضرورة املغادرة والتنحي من رئاسة الفريق وتركه ملن يرغب يف تولي زمام األمور خصوصا أنها تعبت وكلت من بضرورة املغادرة والتنحي من رئاسة الفريق وتركه ملن يرغب يف تولي زمام األمور خصوصا أنها تعبت وكلت من 

سب وشتم األنصار عبر مختلف وسائل التواصل االجتماعي وأيضا من خالل الوقفات االحتجاجية وعلى صعيد سب وشتم األنصار عبر مختلف وسائل التواصل االجتماعي وأيضا من خالل الوقفات االحتجاجية وعلى صعيد 
أخر أكد كروم أن رحيله يف الوقت احلالي لن يؤثر على الفريق الذي ميكنه ضمان البقاء بأريحية تامة بعدما تبخر أخر أكد كروم أن رحيله يف الوقت احلالي لن يؤثر على الفريق الذي ميكنه ضمان البقاء بأريحية تامة بعدما تبخر 
حلم الصعود للموسم الثاني على التوالي مؤكدا أن الفريق ال يزال بحوزته ست مباريات داخل الديار ميكنه من حلم الصعود للموسم الثاني على التوالي مؤكدا أن الفريق ال يزال بحوزته ست مباريات داخل الديار ميكنه من 

خاللها أن يضمن بقاءه بأريحية تامة يضيف محمد الهادي كروم كما أكد لنا أنه سيضمن تنقل فريق الرديف اليوم خاللها أن يضمن بقاءه بأريحية تامة يضيف محمد الهادي كروم كما أكد لنا أنه سيضمن تنقل فريق الرديف اليوم 
إلى آرزيو وكذا الفريق األول إلى نفس مكان وبعدها سيرحل وتنتهي مهمته بصفة رسمية ونهائية من على رأس إلى آرزيو وكذا الفريق األول إلى نفس مكان وبعدها سيرحل وتنتهي مهمته بصفة رسمية ونهائية من على رأس 
فريق احتاد عنابة حيث سيلتقي مدير الشباب والرياضة ويؤكد له رحيله من الفريق مبجرد تنقل الفريق إلى آرزيو.فريق احتاد عنابة حيث سيلتقي مدير الشباب والرياضة ويؤكد له رحيله من الفريق مبجرد تنقل الفريق إلى آرزيو.
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أخبار الرياضات

على  غوارديوال  سيتي  مانشستر  مدرب  يراهن 
ريال  قهر  أجل  من  محرز  رياض  اجلزائري  النجم 
مدريد بعقر داره وأمام جمهوره يف ثمن نهائي رابطة 
وعدم  سترلينغ  إصابة  بعد  خاصة  أوروبا  أبطال 
جاهزية األملاني ساني ويسعى محرز الذي سيحل 
من  التاريخ  لكتابة  مدريد  مبدينة  فريقه  رفقة  اليوم 
خالل التسجيل يف مرمى النادي امللكي وهو األمر 
الذي لم يتحقق من قبل بحكم أن محرز لم يسبق له 
أن واجه النادي امللكي وينتظر عشاق اخلضر بفارغ 
ومانشستر  مدريد  ريال  بني  األربعاء  مباراة  الصبر 
الذي صار يف  بتألق رياض محرز  سيتي ويحلمون 

املمّررين يف  بالنسبة ألحسن  لوحده  الثالث  املركز 
الدوري اإلجنليزي بثماني متريرات حاسمة حتى ال 
يبقى يف حوزة اجلزائر العب واحد فقط حصل على 
هذا  ماجر  رابح  أقدام  من   1987 الكبير يف  اللقب 
نادي  حياته  يف  مرة  ألول  محرز  رياض  وسيواجه 
وسيفتقد  أوروبا  أبطال  رابطة  ضمن  مدريد  ريال 
مدريد  ريال  أو  سيتي  مانشستر  إما  الّلعبة  عشاق 
أقوى  النهائي من  للربع  للتأهل  املوصلة  املعركة  يف 
يف  طعن  الذي  غواديوال  املدرب  وسيجد  منافسة 
كبريائه بعد أن فاق الفارق بني ناديه ونادي ليفربول 
ذلك  سبيل  يف  يوجد  وال  نقطة  عشرين  من  أكثر 

ولم  متقدمة  أدوار  وبلوغ  مدريد  ريال  إزاحة  سوى 
ال الفوز باللقب املستعصي عن النادي وظهر محرز 
أمام  تختلف  األمور  ولكن  ليستر  أمام  مميز  مبستوى 
الرواق  ريال مدريد، ألن قائد »اخلضر« سيجد يف 
البرازيلي مارسيلو، وهو ما  الذي يلعب فيه النجم 
يعني أن رياض مجبر على الدفاع أكثر من الهجوم، 
يف  البرازيلي  املدافع  هذا  العادة  يف  يقضيه  ما  ألن 
شباك  عن  مدافعا  يقضيه  مما  أكثر،  املنافس  عرين 

كورتوا.
مختلفة  مباراة  يف  نفسه  محرز  رياض   سيجد 
ال تشبه أي مباراة لعبها يف الدوري اإلجنليزي، وقد 

يستعمل فنياته ليكون رجل املباراة يف مواجهة ريال 
محرز  رياض  على  تبصم  قد  مباراة  ألنها  مدريد، 
رياض  وكان  النجوم  بقية  أمامه  تأفل  الذي  النجم 
والعشرين  التاسع  ميالده  بعيد  احتفل  قد  محرز 
بطريقته اخلاصة، تزامنا مع عودته إلى مدينة ليستر 
التي عاش فيها أحسن ذكرياته عندما تّوج يف سنة 
اإلجنليزي  الدوري  يف  أحسن العب  بلقب   2016
فرصة  فاستغل  »الثعالب«،  مع  الدوري  ولقب 
عودته إلى مكانته األساسية ومت تعيينه رجل املباراة 
مانشستر  نادي  بها  الفوز  مّكن  مثيرة  مواجهة  يف 

سيتي من االبتعاد عن ليستر بفارق سبع نقاط.

في قمة رابطة األبطال

محـرز أمــل السيتــزن اليـوم لالنقــالب علـى الملكــي

أبدى اجلزائري إسماعيل بن ناصر، متوسط ميدان ميالن اإليطالي، سعادته باللعب 
بأحد أعرق األندية يف العالم، مؤكدا يف الوقت ذاته، أن فوزه رفقة اخلضر بكأس أمم أفريقيا، 
سيظل راسخا يف ذهنه إلى األبد وقال بن ناصر يف تصريحات لراديو »مونت كارلو«: »أنا 
مرتاح جدا يف ميالن، وبالطبع سعيد للغاية بكل ما أتلقاه من إشادات، من مختلف أساطير 
ذهب،  من  بأحرف  تاريخه  كبار، صنعوا  جنوم  هم  النهاية  يف  السابقني،  عبيه  وال  النادي 
ما  أفضل  لتقدمي  دائما  »أطمح  وتابع:  التطور«.  مواصلة  أجل  من  دائما  يحفزني  وكالمهم 
للتدرب،  بحاجة  أكون  ال  ثالثة  أو  يومني  كل  املباريات  نلعب  عندما  فريقي،  رفقة  لدي 
وأحيانا أكتفي بالركض فقط، لكنهم يعلمون دائما أنني جاهز ملنح اإلضافة«. وأشاد جنم 
اخلضر بزميله، زالتان إبراهيموفيتش، مؤكدا أنه ميتلك شخصية فريدة من نوعها، ويسعى 
دائما ألن يكون األفضل وأضاف: »إبراهيموفيتش العب كبير جدا، أنا سعيد ألنني ألعب 
نهاية  قريبا  وإن كان  فيها العًبا كبيًرا جًدا حتى  أزامل  التي  املرة األولى  وأنها  معه خاصة 
مسيرته«. وتابع: »إنه متطلب جدا، وطلباته ال تصدق، لم يسبق لي رؤية ذلك حقا، رغم 
أنه يتعمد املبالغة يف بعض الفترات، فأحيانا أقدم له متريرة وإن ضاعت منه الكرة، يعتبر 
أنني السبب«.وأكد بن ناصر أن جتربته رفقة منتخب بالده يف كأس األمم األفريقية املاضية 
كانت استثنائية جدا وأضاف: »خضنا جتربة فريدة من نوعها، ال ميكن أن أنسى ما عشته 
رفقة املنتخب يف مصر، وسأتذكر أيضا أننا استقبلنا من طرف املاليني يف اجلزائر«. وزاد: 
»لقد كان أمرا رهيبا حقا، فقد قطعنا 20 كلم يف 8 ساعات، والكل كان يجري خلف احلافلة 
التي كانت تقلنا، كنت أعيش ذلك ألول مرة«. وختم: »بلماضي مدرب كبير وقوي جدا 
التي  الفرق  نقاط ضعف  يدرس  وكان  للمنتخب،  الكثير  أضاف  لقد  الفنية،  الناحية  من 

واجهتنا بطريقة جيدة، إنه حقا مدهش«.

إسماعيل بن ناصر لراديو »مونت كارلو«:

 تتويجنـا بالكـان سيبقى 
خالــدا فـي التاريــخ 

رفع الالعب الدولي اجلزائي السابق، 
مع  أهداف،  أربعة  إلى  غّلته  درفلو،  أسامة 
إليه، يف  انضّم  الذي  الهولندي  فينلو  فريق 

شهر جانفي املاضي.
جاء آخر هدف للمهاجم أسامة درفلو، 
ملّا منح فريقه فينلو الفوز )1-0( أمام املضيف 
عمر  من   24 اجلولة  حِلساب  غرونينغن،. 

البطولة الهولندية.
وتوقيع  الوحيد  الهدف  درفلو  سّجل 
عمر  من  األخيرة  اللحظات  يف  اإلنتصار، 

املباراة )د87(،
فريق  مع  رصيده  يف  درفلو  يحمل 
هولندا،  بطولة  يف  أهداف  ثالثة  فينلو، 
السابق  ناديه  البلد مع  وهدفا يف كأس هذا 

فيتاس أرنهامي.
مع  التهديفية  ضاّلته  درفلو  ووجد 
الفريق اجلديد فينلو، عكس فترة »الّصيام« 
للبطولة  األّول  نصف  يف  الشباك  هّز  عن 
السابق  فريقه  مع  املوسم،  هذا  الهولندية 
درفلو  أسامة  املهاجم  وانضّم  أرنهامي  فيتاس 
جانفي  يف  فينلو  فريق  إلى  سنة(   26(

مِلّدة 6 أشهر، املُرادف حتى  املاضي، ُمعارا 
الصيف املقبل. كونه مازال يرتبط مع نادي 
تنقضي  ِبعقد،  الهولندي  أرنهامي  فيتاس 

مّدته صيف 2022.
بات فريق فينلو بعد هذا الفوز الثمني، 
يشغل املركز 14 ِبرصيد 27 نقطة. ويتموقع 

نادي غرونينغن ثامنا مبجموع 35 نقطة.
بقاء  يف  املساهمة  درفلو  أسامة  يأمل 
األولى  الدرجة  يف  يلعب  فينلو  فريقه 
إسدال  عن  جوالت   10 قبل  الهولندية، 
ناديا متنافسا(. وأيضا استعادة  الستار )18 
مركزه الدولي مع املنتخب الوطني اجلزائري، 
ولِم ال حضور مقابلَتي زميبابوي أواخر مارس 
والرابعة  الثالثة  اجلولَتني  حِلساب  املقبل، 
أو   ،2021 إفريقيا  أمم  كأس  تصفيات  من 
يف  القادم.  جوان  شهر  زامبيا  مواجهة  يف 
الذي  العربي سوداني،  املهاجم  ظّل إصابة 
انتهى موسمه قبل اآلوان. ولو أن الناخب 
يف  »سّيدا«  يبقى  بلماضي  جمال  الوطني 
األمر  تعّلق  سواء  املناسب،  القرار  اّتخاذ 

ِبالالعبني أو اخلّطة التكتيكية.

مع فينلو الهولندي

أسامــة درفلــو يصـل 
لهدفــــه الرابـــع

يختص باكتشاف المواهب

ليفركــوزن يستعيــن 
بخبــــرة مطمـــور
اتفق نادي بايرن ليفركوزن األملاني، مع الدولي اجلزائري السابق كرمي 

مطمور، قصد اإلستفادة من خبرته، يف إنتقاء املواهب الصاعدة وكشفت وسائل 
إعالم فرنسية، عن تعاقد نادي بايرن ليفركوزن، مع كرمي مطمور، ليكون املكلف 

باكتشاف املواهب الشابة يف الليغ1 الفرنسية وجاء اختيار النادي األملاني، 
للدولي اجلزائري السابق، بحكم خبرته الطويلة يف الدوري األملاني، ومعرفته 

اجليدة ملتطلبات هذه البطولة...يذكر أن كرمي مطمور )34 عاما(، خريج مدرسة 
نادي ستراسبورغ الفرنسي، وحمل ألوان العديد من األندية األملانية أبرزها 

مونشنغالدباخ، فرانكفورت، وكايزر سالوتن.

بعد إصابته في الركبة 

ديجــون يعلــن مـدة 
غيــاب بــن زيـــة

أعلن ديجون الفرنسي، مدة غياب العبه اجلزائري ياسني بن زية، بعد 
ظهور نتائج الفحوصات الطبية التي خضع لها، وتعرض بن زية إلصابة قوية 
يف الركبة، اجلمعة املاضي، خالل مشاركته يف تدريبات فريقه، التي سبقت 
مواجهة نادي موناكو، يف إطار اجلولة 26 من الدوري الفرنسي وقال ديجون، 

عبر موقعه الرسمي: »تعرض بن زية إلصابة يف الركبة األسبوع املاضي، 
وقد أثبتت الفحوصات التي خضع لها الالعب، أنه يعاني إصابة عضلية يف 

الركبة، ما يدل على عدم توفره من 3 إلى 4 أسابيع«.وبذلك تأكد غياب صانع 
األلعاب اجلزائري عن مواجهة باريس سان جيرمان، السبت املقبل، إضافة إلى 

مواجهتي، تولوز وستراسبورغ...جدير بالذكر أن ديجون يحتل املركز السابع 
عشر يف الدوري الفرنسي، برصيد 27 نقطة.
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زيدان،  الدين  زين  يجد  أخرى  مرة 
كبيرة  ورطة  يف  نفسه  مدريد،  ريال  مدرب 
بالكالسيكو، األحد  برشلونة  مواجهة  قبل 
املقبل، باجلولة 26 من الدوري اإلسباني، 
ويخوض  برنابيو  سانتياغو  ملعب  على 
بنقطتني  املواجهة وهو متأخر  امللكي  الفريق 
نقاط   5 فقد  بعدما  املتصدر،  برشلونة  عن 
فيغو  سيلتا  مع  بالتعادل  جولتني  آخر  يف 
 .)1-0( ليفانتي  أمام  واخلسارة   ،)2-2(
أمام  السقوط  بعد  برشلونة  فإنَّ  املقابل،  يف 
على  متتالية،  مباريات   4 يف  فاز  فالنسيا، 
 ،)3-2( بيتيس  وريال   ،)2-1( ليفانتي 
ليجد   ،)5-0( وإيبار   ،)2-1( وخيتايف 
لكنَّ  نقطة  بـ55  الترتيب  قمة  على  نفسه 
مدريد،  ريال  يعانيه  الذي  احلرج  املوقف 
الشهر  السوبر،  كأس  خوض  قبل  عايشه 
السعودية،  العربية  اململكة  يف  املاضي 
والذي توج به الفريق امللكي، على حساب 
آخر  يف  الفرنسي  فاملدرب  مدريد  أتلتيكو 
كأس  مباريات  قبل  بالليغا  مواجهات   4
السوبر، فاز مبباراة واحدة كانت أمام خيتايف 
أمام  مواجهات   3 يف  وتعادل   ،)3-0(
فالنسيا )1-1(، وبرشلونة )0-0(، وأتلتيك 
زيزو،  خوض  ومع  النتيجة  بنفس  بيلباو، 
من  محروًما  نفسه  وجد  اإلسباني،  السوبر 
الثالثي إيدين هازارد، وغاريث بيل، وكرمي 
اللجوء  عليه  لزاًما  فكان  لإلصابة،  بنزميا؛ 

إلى حل يعوض افتقاده لألجنحة، يف ظل 
جونيور،  وفينيسيوس  رودريجو،  خبرة  عدم 
ووجد  فاسكيز  لوكاس  مستوى  وتواضع 
الوسط كاسيميرو،  رباعي  زيدان، احلل يف 
ولوكا  فالفيردي،  وفيدريكو  كروس،  وتوني 
املقدمة  ويف  إيسكو،  بجانب  مودريتش، 
الريال  مدرب  واعتمد  يوفيتش  لوكا  فقط 
وأمامه  الدائرة،  يف  كاسيميرو  تواجد  على 
مودريتش،  وأمامهما  وفالفيردي،  كروس، 
حتركات  يف  مركزية  عدم  مع  وإيسكو، 
زيدان،  كسبه  الذي  الرهان  وهو  الالعبني، 
نصف  يف  فالنسيا،  على  الفوز  يف  فنجح 
كروس،  الثالثي  بأهداف   )3-1( النهائي 
وإيسكو، ومودريتش ورغم أنَّ الرهان لم يكن 
مدريد،  أتلتيكو  أمام  النهائية  باملباراة  فعااًل 
الذي أغلق املساحات على العبي امليرنغي، 
الريال  منحت  التي  األبرز  اللقطة  أن  إال 
التتويج، كانت يف تدخل فالفيردي )العب 
ما  موراتا،  )116( على  الدقيقة  الوسط( يف 
لتنتهي  للتسجيل،  ذهبية  فرصة  من  حرمه 
بركالت  الفوز  ثم  السلبي،  بالتعادل  املباراة 
إليه  يلجأ  قد  احلل  )1-4(.هذا  الترجيح 
أمامه،  الهجومية  احللول  أوال لقلة  زيزو، 
امليدان،  وسط  على  للسيطرة  باإلضافة 
الفريق  وسط  مستوى  تراجع  مع  خاصة 
من  وأيضا  األخيرة،  الفترة  يف  الكتالوني 
أجل تضييق املساحات أمام ليونيل ميسي، 

رباعية  بتسجيل  مؤخرا  بريقه  استعاد  الذي 
أمام إيبار، ليتصدر قائمة هدايف الليغا بـ18 
ل الالعبون األربعة مجتمعني هذا  هدفا وسجَّ
املوسم 16 هدًفا وصنعوا 21 آخرين؛ حيث 
 ،)4( وصنع  أهداف   4 كاسيميرو  أحرز 
أهداف وصنع )8(، كما   5 وسجل كروس 
أحرز فالفيردي هدفني وصنع )4(، وسجل 
مودريتش سجل 5 أهداف وصنع )5(. فهل 
لالعتماد  زيدان  طريق  األرقام،  هذه  تكون 
من  املرتقب،  الكالسيكو  يف  الرباعي  على 
صدارة  واستعادة  املواجهة،  حسم  أجل 

الليغا...؟

زيدان يواجه ميسـي بقوة دفع رباعي في قمة ضد مانشستر سيتي

إيسكو يكشف مفتاح االنتصار 
شدد إيسكو العب خط وسط ريال مدريد، 

على صعوبة مواجهة مانشستر سيتي بطل إجنلترا، 
يف ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، اليوم 
األربعاء وقال إيسكو، خالل تصريحات نقلتها 
صحيفة »موندو ديبورتيفو« اإلسبانية: »مفتاح 

التفوق على مانشستر سيتي هو التركيز الشديد، 
وارتكاب أخطاء أقل، ففي دوري األبطال التفاصيل 
الصغيرة تصنع الفارق«. وأضاف: »كما قلت سابًقا 

يجب أن نكون يف تركيزنا، ألننا لدينا الكفاءة، 
ونلعب يف معقلنا البرنابيو، وهو أمر مهم للغاية، 

وأعتقد أن الفريق واثق من القيام باألشياء بشكل 
صحيح، وستكون مباراة رائعة جًدا«. وتابع: »ظهوري بشكل أكبر مع الفريق؟ السر 

هو املزيد من العمل، وأريد حًقا إظهار قدراتي، وساعدني على ذلك ثقة زيدان، 
وأتطلع إلى مساعدة الفريق يف املباريات املهمة املقبلة«. ويف نفس السياق، حتدث 

فينيسيوس: »اللعب بدوري أبطال أوروبا ُيحفز جميع الالعبني، ويف مدريد نريد دائًما 
الفوز بالبطولة، ونحن مستعدون لكل شيء«.

سيكون جاهًزا لمواجهة اليوم ضد ليون
هيغواين ينثر االرتياح في يوفنتوس

عاد األرجنتيني غونزالو هيغواين مهاجم 
يوفنتوس، للمشاركة يف املران اجلماعي، بعدما 

تعافى من اإلصابة التي تعرض لها مؤخًرا 
وبحسب املوقع الرسمي للنادي، فإن هيغواين 

شارك يف املران اجلماعي كامال، وشارك دوغالس 
كوستا يف جزء منه وكان هيغواين قد غاب عن 

املباراة ضد سبال، بسبب آالم يف الظهر، وسيكون 
جاهًزا ملواجهة أوملبيك ليون اليوم األربعاء يف ذهاب 
ثمن نهائي دوري األبطال وأشار التقرير، إلى أن 

إنتر سيكون متاًحا ملواجهة إنتر ميالن األحد، واملتوقع أن ُتقام دون جماهير بسبب 
تفشي فيروس كورونا يف إيطاليا مؤخًرا.

تعيين إسباني لقمة ليون
حكم إيطالي يدير مواجهة مدريد 

يتولى احلكم اإليطالي دانيلي اورساتو إدارة مباراة ريال مدريد اإلسباني مع 
مانشستر سيتي اإلجنليزي اليوم األربعاء يف ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا 
ويساعد اورساتو كل من لورينزو ماجانيلي واليساندرو جياالتيني ودانييلي دوفيري 
يف ملعب سانتياغو برنابيو ويتولى ماسيميليانو ايراتي مسئولية تقنية حكم الفيديو 
املساعد )فار( بالتعاون مع كاري كاربوني وسبق الورساتو أن أدار مباراة واحدة من 

قبل للريال هذا املوسم خالل الفوز على قلعة السرايا التركي بهدف دون رد كما أدار 
املباراة التي اكتسح فيها ريال مدريد فريق ماملو السويدي 8 / 0 يف عام 2015 ويتولى 
اإلسباني جيل مانزانو إدارة مباراة ليون الفرنسي مع يوفنتوس اإليطالي اليوم أيضا، 
ويساعد مانزانو كل من دييغو باربيرو وانخل نيفادو وجويليرمو كوادرا ويتولى خوان 

مارتينيز مسؤولية تقنية حكم الفيديو املساعد )فار( بالتعاون مع ريكارد دي بورجوس.

ذكريات  األسبق،  ميونخ  بايرن  مدرب  هاينكس  يوب  استعاد 
تتويج الفريق البافاري حتت قيادته بلقب دوري أبطال أوروبا عام 2013 
 »Frankfurter Rundschau« صحيفة  مع  مقابلة  وخالل 
فريقه  2012 يف حتفيز  نهائي عام  إلى دور  أشار هاينكس  األملانية، 
عقب وصوله للمباراة النهائية، يف املوسم التالي وخسر البايرن حينها 
النهائي  يف  الترجيح،  بركالت  تشيلسي  يد  على  األوروبي  اللقب 
الذي احتضنه ملعب أليانز أرينا وعن ذلك، قال هاينكس: »بسبب 
بالنادي  العاملني  وكافة  الفني  اجلهاز  الفريق،  شعر  اخلسارة،  هذه 
من  اللقب  قنص  بايرن حينها  مثيل«.واستطاع  له  يسبق  لم  بدافع 
أنياب غرميه بوروسيا دورمتوند بنهائي وميبلي 2013، ليعوض خسارته 
اللقب  هذا  أنَّ  هاينكس  وأكد  البلوز  يد  على  سبقه  الذي  العام  يف 
جاء نتاج خيبة أمل كبيرة يف نهائي 2012، مضيًفا: »كنا الفريق 

األفضل، لكننا لم نكن جاهزين بعد حلمل الكأس«.

يوب هاينكس: 

تشيلسي سر تتويج البايرن بدوري األبطال في 2013

قبل موقعة سهرة اليوم

التاريــخ يرعـب غوارديـوال أمـام الميرنغـــي
يحتضن ملعب سانتياغو بيرنابيو، اليوم األربعاء، 
مسابقة  من  الـ16  دور  يف  املرتقبة  القمم  من  واحدة 
دوري أبطال أوروبا، وذلك عندما يستقبل ريال مدريد 
اإلسباني نظيره مانشستر سيتي اإلجنليزي، يف مباراة 
الرقم  الذهاب ويف الوقت الذي ميلك فيه ريال مدريد 
أبطال  دوري  بلقب  تتويًجا  األندية  كأكثر  القياسي، 
البطولة  بلقب  السيتي  يتوج  لم  مرة،   13 بواقع  أوروبا 
من قبل ودائما ما عانى مانشستر سيتي تاريخيا أمام 
باملسابقات  اإلقصائية  األدوار  يف  اإلسبانية  الفرق 
األوروبية، حيث لم يحقق سوى انتصارا وحيدا وودع 
كأس  يف  األولى  املواجهة  وأتت  مرات   4 املنافسات 
أتلتيك  أمام   1969-1970 موسم  األوروبية  الكؤوس 
ذهابا  تعادل  وحينها  األول،  الدور  يف  وحتديدا  بلباو، 
باإلياب  ميدانه  على  يفوز  أن  قبل   ،3-3 إسبانيا  يف 
0-3، ويتأهل للدور التالي أما املواجهة الثانية فكانت 
أمام   1973  1972- موسم  األوروبي  االحتاد  كأس  يف 
على  تعادل  وحينها  أيضا،  األول  الدور  يف  فالنسيا، 
أرضه ذهابا 2-2، وخسر يف اإلياب بإسبانيا بنتيجة 
أبطال  تظهر يف دوري  املواجهات  بدأت  ثم  1-2 ومن 
أوروبا، وكانت البداية من موسم -2013 2014 أمام 

برشلونة وحتديدا يف دور الـ16، وحينها خسر ذهابا على 
ميدانه 0-2، وخسر يف اإلياب من جديد بالكامب نو 
1-2 وتكررت املواجهة من جديد أمام برشلونة يف دور 
وحينها   ،2015 2014- موسم  من  أخرى  مرة  الـ16 
إياًبا يف  1-2، وخسر  خسر ذهاًبا على ملعب االحتاد 
الفرق  أمام  مواجهة  آخر  وجاءت   1-0 نو  الكامب 
يف  مدريد  ريال  أمام  اإلقصائية  األدوار  يف  اإلسبانية 
تعادل  وحينها   ،2016  2015- موسم  نهائي  نصف 
اإلياب  يف  وخسر  أرضه،  على  الذهاب  يف  سلبًيا 
بالبيرنابيو 0-1 ولم يحقق مانشستر سيتي أي انتصار 
من  اإلقصائية  األدوار  يف  اإلسبانية  األراضي  على 
 4 واخلسارة  واحدة  مرة  بالتعادل  األوروبية  املسابقات 
مرات، أما سجل نتائجه أمام األندية اإلسبانية ذهاًبا 
 3 )انتصار وحيد-  فكان  اإلقصائية  األدوار  وعودة يف 
زار  وأن  سبق  عام،  وبشكل  هزائم(.   6 تعادالت- 
مباريات   10 يف  اإلسبانية،  األندية  سيتي  مانشستر 
أدوارها،  مبختلف  األوروبية  املسابقات  بجميع  سابقة 
اإلقصائية،  األدوار  أو  املجموعات  مرحلة  يف  سواء 
وتكبد  وحيد  وتعادل  اثنني  انتصارين  خاللها  حقق 
فياريال  األول على حساب  االنتصار  هزائم وحقق   7

بثالثية نظيفة، يف دور املجموعات من دوري األبطال 
فأتى  الثاني،  االنتصار  أما   2012 2011- من موسم 
على حساب إشبيلية بنتيجة 1-3 يف دور املجموعات 
من مسابقة دوري أبطال أوروبا موسم -2015 2016 
أما  بلباو،  أمام  فكان  الوحيد  التعادل  إلى  وبالنظر 
الهزائم السبع فأتت أمام برشلونة مرتني وكل من ريال 

اإلقصائية،  األدوار  يف  واحدة،  وفالنسيا مرة  مدريد 
املجموعات،  يف  السيتي  وخسر  سالفا  ُذكر  حسبما 
أمام راسينغ سانتاندير يف مرحلة املجموعات من كأس 
االحتاد األوروبي موسم 2008 - 2009 بنتيجة 3-1، 
أمام ريال مدريد يف مجموعات دوري األبطال  وخسر 
هزمية  آخر  أما   ،3-2 بنتيجة   2013  2012- موسم 
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كورونا  يتفشى.. 

إصابات بدول الخليج والوفيات 
ترتفع بإيران وإيطاليا

وكاالت

يف  إعالمية،  وكاالت  أعلنت 
طهران وفاة 3 أشخاص جدد بفيروس 
مجموع  ليرتفع  إيران  يف  كورونا 
فيه  وقت ارتفع  15، يف  إلى  الوفيات 
الكويت  من  كل  يف  اإلصابات  عدد 
يف  والبحرين والعراق، والوفيات 

إيطاليا وكوريا اجلنوبية والصني.
اإليرانية،  الصحة  وزارة  وقالت 
بفيروس  املصابني  عدد  إن  أمس، 
كورونا املستجد يف إيران ارتفع إلى 95 
مصابا، ودعت املواطنني إلى البقاء يف 
إلى  السفر  وعدم  اإلمكان  قدر  بيوتهم 
وفاة   15 تسجيل  ومع  أخرى.  مدن 
إيران  تصبح  بكورونا  اإلصابة  جراء 
تأثرت  التي  الدول  قائمة  رأس  على 
بالفيروس بعد الصني، البؤرة األساسية 
للفيروس املسمى »كوفيد19-«، حيث 
يناهز عدد الوفيات 2600 حالة. ويف 
الكويت ذكرت وكالة األنباء الرسمية 
آخرين  كويتيني  مواطنني  ثالثة  أن 
املستجد،  كورونا  بفيروس  أصيبوا 
وجميعهم قادمون من إيران. وأضافت 
الثالث  اإلصابة  حاالت  أن  الوكالة 
مستقرة  وجميعهم يف حالة  اجلديدة، 
العدد  جتعل  الصحي،  احلجر  وقيد 
يف  بالفيروس  للمصابني  اإلجمالي 
البالد يرتفع إلى ثماني حاالت. كما 
أوقفت إدارة الطيران املدني يف الكويت 
اجلنوبية  كوريا  وإلى  من  الرحالت 

وتايلند وإيطاليا. 
فقد  العراقية،  الصحة  وزارة  أما 
جديدة  أربع حاالت  عن  أعلنت 
محافظة  يف  كورونا  بفيروس  مصابة 

كركوك لعائلة عراقية عادت من إيران. 
وأضافت الوزارة يف بيانها أنه مت تطبيق 

احلجر الصحي على العائلة.
األنباء  وكالة  أكدت  من جانبها، 
إصابات  ست  تسجيل  البحرينية 
جديدة بالفيروس لسعوديني وبحرينيني 
قادمني من إيران. كما سجلت ُعمان 
ورصدت  جديدة.  إصابات  والعراق 
قادمني  مواطنني  لدى  اإلصابات  هذه 
سلطات  وأعلنت  أيضا.  إيران  من 
احلدود  إغالق  العراق  كردستان  إقليم 
انتشار  من  مخاوف  بسبب  إيران  مع 
الفيروس. ونقلت رويترز عن ممثل مطار 
دبي الدولي وقف املطار كّل الرحالت 
إشعار  حتى  إيران  وإلى  من  اجلوية 

آخر، باستثناء طهران.
املدني  الطيران  هيئة  أعلنت  كما 
القادمة من  الرحالت  البحرينية وقف 
يومني. يف  ملدة  والشارقة  دبي  مطاري 
املدني  الطيران  هيئة  أعلنت  حني 
بني  الطيران  رحالت  وقف  العمانية 

أعلنت  جهتها،  من  وإيران.  السلطنة 
جميع  تعليق  اإلمارات  أنباء  وكالة 
إيران  من  والقادمة  املتجهة  الرحالت 
ملدة  والشحن  الركاب  فيها طائرات  مبا 

أسبوع.
الوفيات  عدد  ارتفع  إيطاليا  ويف 
إلى سبعة، يف  كورونا  فيروس  بسبب 
بالفيروس  املصابني  عدد  شهد  حني 
حيث  السلطات،  قلق  أثار  ارتفاعا 
بعدما  229 شخصا  إلى  وصل 
فقط  إصابات  ثالث  ُسّجلت  كانت 
هذا  ودفع  املاضي.  اجلمعة  يوم 
اتخاذ  إلى  اإليطالية  السلطات  األمر 
إجراءات مشّددة، ال سيما يف شمالي 

البالد.
أعلنت،  فقد  للصني  وبالعودة 
وفاة جديدة  71 حالة  أمس، تسجيل 
بفيروس كورونا، وهو أدنى معدل يومي 
منذ نحو أسبوعني. وبهذا، يرتفع عدد 
الوفيات اإلجمالي يف البالد إلى أكثر 
وصلت  بينما  شخص،   2600 من 

إسرائيليون،  مستوطنون  نصب 
 33 مداخل  على  الفتات  الثالثاء، 
الغربية  الضفة  شمالي  ومدينة  بلدة 
فلسطينية  مناطق  أنها  تشير  احملتلة، 
وفق »صفقة القرن« املزعومة للسالم.

مسؤول  دغلس،  غسان  وقال 
الضفة  شمالي  االستيطان  ملف 
لألناضول،  )حكومي(،  الغربية 
اليهود  املستوطنني  من  »عصابة  إن 
بلدات  إلى  تشير  الفتات  نصبوا 
جزء  أنها  على  ومدن  فلسطينية 
صفقة  وفق  الفلسطينية  الدولة  من 
املستوطنون  »اليوم  وأضاف:  القرن«. 
بأهوائهم  الغربية  الضفة  يقّسمون 
االستعمارية«.  مصاحلهم  ووفق 
ووصفه  التصرف  بذلك  دغلس  وندد 
بأنه »عمل إرهابي«. وقال: »رصدنا 
الضفة  شمالي  موقعا   33 يف  الفتات 
السكان  قبل  من  إزالتها  ومت  الغربية، 
على  وُكتب  احمللية«.  والهيئات 
والعبرية  العربية  باللغات  الالفتات 
تدخل  أنت  »قف!،  واإلجنليزية 
هذه  الفلسطينية،  الدولة  منطقة 
الفلسطينية  الدولة  من  جزء  املنطقة 

املستقبلية وفقا لصفقة القرن«. وأعلن 
ترامب،  دونالد  األمريكي  الرئيس 
املاضي،  الثاني  يناير/كانون   28 يف 
فلسطينية  دولة  إقامة  تتضمن  خطة 
جسور  تربطه  »أرخبيل«  صورة  يف 
من  أجزاء  »يف  وعاصمتها  وأنفاق، 
مدينة  جعل  مع  الشرقية«،  القدس 
القدس احملتلة عاصمة موحدة مزعومة 
الالجئني  قضية  وحل  إلسرائيل، 

خارج حدود إسرائيل.

رفًضا  الفلسطينيون  وأعلن 
كل  رفضها  كما  للصفقة،  قاطًعا 
ومنظمة  العربية  الدول  جامعة  من 
اإلفريقي  واالحتاد  اإلسالمي  التعاون 
تركيا،  مقدمتها  يف  عديدة،  ودول 
من  األدنى  احلد  تلبي  ال  ألنها 
الفلسطيني  الشعب  وحقوق  تطلعات 
الدولية  القوانني  وتخالف  املشروعة، 

ومرجعيات عملية السالم.
وكالة األناضول

كشف عن مباحثات القمة الرباعية
أردوغان يقر بمقتل جنديين تركيين بليبيا 

صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يف مؤمتر صحفي بأنقرة، أمس، 
بأن جنديني تركيني قتال يف ليبيا، كما أدلى بتصريحات بشأن الوضع يف إدلب 
شمالي سوريا، وقال إنه لم يتم التوافق كليا على عقد قمة رباعية لبحث التطورات 
هناك. ولم يوضح أردوغان متى قتل اجلنديان التركيان يف ليبيا، وكان قد أقر يوم 
السبت املاضي بأن عددا لم يحدده من أفراد القوات التركية قتل يف ليبيا. وقد 
التي  طرابلس،  يف  دوليا  بها  املعترف  الوفاق  لدعم حكومة  قوات  أنقرة  أرسلت 
تتعرض لهجوم من قوات اللواء املتقاعد خليفة حفتر. وأشارت وكاالت إعالمية، 
أن هذه املرة األولى التي يتحدث فيها الرئيس التركي بشكل محدد عن قتلى من 
القوات التركية يف ليبيا، وأوضح املراسل أن املعارضة التركية كانت قد طالبت 
الرئيس باإلفصاح عن خسائر القوات التركية هناك. وكذلك أدلى أردوغان ألول 
مرة بتصريحات عن مشاركة عناصر سورية حتت راية القوات التركية املتدخلة يف 
ليبيا، وقال إن عددا من أفراد »اجليش الوطني السوري« التابع للمعارضة السورية 
يعملون يف ليبيا حتت قيادة مستشارين ومدربني أتراك، وفقا لالتفاقات املبرمة بني 

أنقرة وحكومة الوفاق الليبية.
وأضاف الرئيس التركي أن هؤالء اجلنود يفخرون مبشاركتهم إلى جانب تركيا 
يف هذه املهمة اإلنسانية حسب تعبيره، وجدد يف الوقت نفسه الهجوم على اللواء 
من  دعما  وتتلقى  بالشرعية  حتظى  ال  شخصية  إنه  قائال  حفتر  خليفة  املتقاعد 
حكومة أبو ظبي ومن جنود من السودان وحوالي 2500 عنصر من شركة فاغنر 
الروسية. ويف الشأن السوري، صرح أردوغان بأنه لم يتم التوصل بعد إلى توافق 
وفرنسا  روسيا  مع  املقبل  مارس  من  اخلامس  يف  مقترحة  قمة  عقد  بشأن  كامل 
وأملانيا بشأن الصراع يف إدلب شمالي سوريا، لكنه أضاف أنه قد يلتقي بالرئيس 

الروسي فالدميير بوتني يف ذلك التاريخ.
ق.د

ليبيا.. 
األمم المتحدة تؤكد استئناف الحوار في جنيف 
موعده  يف  سُيستأنف  الليبيني  الفرقاء  بني  أن احلوار  املتحدة  األمم  أعلنت 
تقدم  إحراز  لعدم  تأجيله  طلب  للدولة  األعلى  املجلس  لكن  بجنيف،  األربعاء 
يف املباحثات العسكرية. ميدانيا أصيب خمسة مدنيني يف طرابلس جراء قصف 
عشوائي. و قال املتحدث الرسمي باسم البعثة األممية للدعم يف ليبيا إن احلوار 
من  عددا  أن  مؤكدا  األربعاء،  املقرر  موعده  الفرقاء سُيستأنف يف  بني  السياسي 
طريف  مع  عملت  إنها  البعثة أمس  وقالت  جنيف.  إلى  أمس  وصلوا  املشاركني 
النزاع على إعداد مسودة اتفاق لوقف دائم إلطالق النار، وتسهيل العودة اآلمنة 
األممية  عليها البعثة  وتشرف  تقودها  مشتركة  مراقبة  آلية  وجود  مع  للمدنيني، 
اتفقا  الطرفني  أن  األممية  البعثة  وأوضحت  املشتركة »5+5«.  العسكرية  واللجنة 
على أن ُتعرض مسودة االتفاق على قيادتيهما ملزيد من التشاور، على أن يلتقيا 
اللجان  مهام  إعداد  واستكمال  املباحثات،  بجنيف الستئناف  املقبل  الشهر  يف 

الفرعية الالزمة لتنفيذ االتفاق املنشود.
من جانب آخر، أعلن املجلس األعلى للدولة يف ليبيا أنه طلب من بعثة األمم 
املتحدة تأجيل حوار جنيف بسبب عدم إحراز تقدم يف املباحثات العسكرية. وقال 
رئيس املجلس خالد املشري إنه ال ميكن إجراء حوار يف ظل القصف والتهجير. 
كما أّكدت مصادر دبلوماسية ليبية يف جنيف للجزيرة أن النواب الستة عن برملان 
العدائية  واألعمال  النار  إطالق  يتوقف  لم  ما  احملادثات  يشاركوا يف  لن  طرابلس 
ضد العاصمة، مع تأمني عودة النازحني إلى ديارهم. وأفاد مصدر رسمي بوزارة 
الصحة يف حكومة الوفاق الوطني بأن خمسة مدنيني أصيبوا إثر سقوط قذائف 
طرابلس، حيث  جنوب  القتال  حملاور  املتاخمة  سليم  أبو  منطقة  على  عشوائية 
املتقاعد  اللواء  لقوات  تابعون  مسلحون  فيها  ينتشر  مواقع  من  القذائف  أطلقت 

خليفة حفتر.
التي  الليبيني  الضحايا  عائالت  محامي  كارول  كيفن  قال  آخر،  سياق  يف 
رفعت دعوى قضائية على حفتر وأوالده، إن اللواء املتقاعد سيتكبد خسائر مالية 
إذا واصل رفضه التجاوب مع الدعاوى املرفوعة عليه أمام احملاكم األميركية، حيث 
يواجه ثالث دعاوى قضائية ضمن قانون حماية الضحايا من التعذيب. وأشار 
كارول إلى أن حفتر ميتلك 17 عقارا يف والية فرجينيا قيمتها تتجاوز ثمانية ماليني 

دوالر.
وكاالت

وفاة الرئيس المصري األسبق محمد 
حسني مبارك

ُتويف، الثالثاء، الرئيس املصري األسبق محمد حسنى مبارك، بعد معاناته 
لسنوات من املرض. جاء ذلك يف خبر بثه موقع »اليوم السابع« اخلاص املقرب 

من النظام.
أن  الراحل، كشف مؤخرا عن  الرئيس املصري  يذكر أن عالء مبارك، جنل 
والده، الرئيس األسبق حسني مبارك، يتواجد داخل غرفة العناية املركزة بأحد 
املستشفيات، نتيجة إصابته بوعكة صحية. وقال عالء يف تدوينة له عبر موقع 
تويتر: »دعائي اآلن أن يشفي املولى عز وجل والدى ويقوم لنا بالسالمة ويرجع 

بيته يارب«...

فلسطين  المحتلة 
مستوطنون ينصبون الفتات وفقا لتقسيمات »صفقة القرن«
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 تكنولوجيا

حيوان بحجم سيارة.. اكتشاف موطن 
»األرماديلو األصلي«

البحتة،  الصدفة  طريق  عن 
املوطن  الكتشاف  علماء  توصل 
أو  املدّرع  للحيوان  األصلي 
جاب  الذي  »األرماديللو«، 
ألف   20 من  أكثر  منذ  األرض 

عام.
مبساعدة  االكتشاف  وجاء 
عمله  يباشر  كان  أبقار،  راع 
األرجنتينية  العاصمة  قرب 
يشاهد  أن  قبل  أيرس،  بوينس 
غريبة  حيوانات  ألربعة  هياكل 

وضخمة.
يعد  الذي  »الغليبتودونت«  حليوان  األربعة  الهياكل  أن  تبني  املختصني،  إبالغ  وبعد 

سلف »األرماديللو«، وأكبرها بحجم سيارة »فولكسفاغن« من طراز »بيتل«.
وعثر على الهياكل يف مجرى نهر جاف قرب بوينس آيريس، بينما كان الراعي خوان 

دي ديوس سوتا يرعى أبقاره يف املوقع، حسبما ذكرت صحيفة »ديلي ميل« البريطانية.
املوقع  يف  علماء اآلثار العاملني  على  املشرف  ميسينو،  بابلو  عن  الصحيفة  ونقلت 
املكتشف، قوله إنها »املرة األولى التي يعثر فيها على 4 هياكل بهذا احلجم للحيوان مبوقع 

واحد«.
وتغطي أجسام احليوانات املكتشفة قشور بطول يصل إلى متر، بينما يبلغ سمكها نحو 
5 سنتيمترات، وكانت تستخدم الذيل كسالح للدفاع عن النفس ألنه مزود بكتلة عظمية 

قاسية يف نهايته.
ويعكف الباحثون حاليا على دراسة أجناس وأعمار وأسباب وفاة هذه احليوانات، علما 

أنه سبق أن عثر على مثلها يف املوقع نفسه. 

كيف ساهمت التكنولوجيا الرقمية في إنقاذ 
ضحايا فيروس كورونا؟

أعلنت شركة هواوي 
الصينية عن أحدث 

هواتفها الذكية القابلة 
للطي ألول مرة، 

االثنين، وأول جهاز من 
هذا القبيل يكون متاحا 
دوليا، منافسة في هذه 

الفئة الطرازات الجديدة 
لشركتي سامسونغ 

وموتوروال.

الهواتف  شركات  لعبت 
التبليغ  احملمولة دورا محوريا يف 
عن مكان وجود املستخدمني، 
كما فّعلت تطبيقات تساعد يف 
األشخاص  أقرب  موقع  حتديد 

املصابني بفيروس كورونا.
يف تقرير بصحيفة »البايس« 
اإلسبانية، قال الكاتب زيجور 
العاصمة  شنغهاي،  إن  ألداما 
تريد  للصني،  االقتصادية 
شهر  بعد  نشاطها  استئناف 
من التوقف بسبب تفشي وباء 
لكنها  )كوفيد19-(  كورونا 
العمال  عودة  من  بالقلق  تشعر 

العاملية  القوة  اقتصاد  يشحذون  الذين  املهاجرين 
الثانية.

وأورد الكاتب أن القيود الصارمة املفروضة على 
يف  تسببت  الصني  تعتمدها  التي  السكان  حتركات 
الصحي  باحلجر  شخص  مليون  ستني  قرابة  بقاء 
ولكن  العدوى.  منشأ  هوبي  مقاطعة  يف  معظمهم 
سلطات شنغهاي، املدينة الضخمة التي يبلغ عدد 
سكانها 24 مليون نسمة، ال تثق يف معلومات أدلى 
بها املواطنون الذين وصلوا إليها حديًثا. بهذا اإلطار، 

أن  »عليه  شنغهاي  ملدينة  القادم  أن  املراقبون  يؤكد 
يثبت أنه لم يكن يف مناطق اخلطر يف آخر 14 يوما« 
»الرسائل  طريق  عن  الطبي«  »الفحص  إرسال  مع 

القصيرة إلى رقم املشغل اخلاص به«.
يصل  الرسالة  هذه  عن  اجلواب  أن  إلى  وأشار 
بشكل فوري. وينبغي أن توضح هذه الرسالة النصية 
القصيرة بالتفصيل املواقع التي ذهب إليها املستخدم، 
احملمولة،  الهواتف  شبكات  أبراج  من خالل  وذلك 
وهي خدمة تقدمها شركات الهاتف الثالث بالصني 

خالل مرحلة تفشي الوباء.

هواوي تتحدى كورونا.. وتكشف 
عن أحدث هواتفها

وكشفت الشركة عن هاتفها اجلديد »ميت 
إكس إس« يف تسجيل مصور بدال من إطالقه 
املعرض  ألغي  حيث  صحفي،  مؤمتر  خالل 
الكشف  تعتزم  كانت  يف إسبانيا الذي  التقني 
فيه عن الهاتف بسبب القلق من تفشي فيروس 

كورونا اجلديد.
الذي  إكس«،  »ميت  سابقه،  غرار  وعلى 
يف الصني العام  محدود  إصدار  سوى  يشهد  لم 

املاضي، تلتف الشاشة حول الهاتف من اخلارج 
عندما يكون مغلقا وتفتح على شاشة بحجم 8 

بوصات بحجم الكمبيوتر اللوحي.
أخرى،  حتسينات  هناك  إن  الشركة  وتقول 
من ضمنها إعادة تصميم الشاشة املكونة من 4 

طبقات وحتديث مفصلة »جناح الصقر«.
أيضا أحدث مجموعة من  بالهاتف  ويوجد 
شرائح كيرين 990 احمللية، وأنظمة كاميرا بأربع 
نطاق  على  استخدامه  ميكن  كما  عدسات، 
أوسع من نطاقات شبكة اجليل اخلامس )جي 

5( عالية السرعة.
غير أن »ميت إكس إس« يواجه أيضا عيبا 
الكامل  التشغيل  نظام  إلى  يفتقر  ألنه  واضحا 

ألندرويد التابع لشركة غوغل.
املاضي  العام  ترامب  إدارة  ومنعت 
والتكنولوجيا  وصول هواوي للمكونات 
القومي،  باألمن  تتعلق  ألسباب  األميركية 
أوسع  وتقنية  األمر جزء من حرب جتارية  وهذا 

بني الواليات املتحدة والصني.
إس«  إكس  »ميت  يقوم  ذلك،  من  وبدال 

أندرويد،  من  املصدر  مفتوحة  نسخة  بتشغيل 
تنزيل  املستخدمني  بإمكان  يزال  ال  فيما 
متجر تطبيقات  من  ستكون  لكنها  التطبيقات 

هواوي، وليس من متجر غوغل بالي.
العالم  يف   2 رقم  الشركة  هواوي،  وتواجه 
سامسونغ  من  منافسة  الهواتف،  انتاج  يف 
ذكية  هواتف  مؤخرا  أطلقتا  اللتني  وموتوروال، 

بشاشة قابلة للطي. 

ابتسام   بوكثيرابتسام   بوكثير
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السلطات بسكيكدة ال تبالي ومطالب بإنشاء  بابتدائية

األخطار ترافق تالميذ قرية أكارون في قنوان
يعاني تالميذ قرية اكارون 

في بلدية قنواع غربي 
والية سكيكدة من ظروف 
جد قاسية و خطيرة على 
اعتبارهم يقطعون الطريق 
نحو المدرسة في مخاطرة 
عديدة وسط غابة خطيرة 
تحرسها الذئاب و الخنازير 
و حتى الكالب الضالة و في 
منطقة معزولة جغرافيا عن 

إقليم البلدية المنسية.

جمال بوالديس 

يف  »أكارون«  قرية  تالميذ  أولياء  رافع، 
سكيكدة  والية  والي  إلى  صراخهم  قنواع 
فتح  يف  التعجيل  قصد  السلطات،  كل  و 
عبارة  كانت  أن  و  حتى  ابتدائية  مدرسة 
ملعاناة  حد  وضع  ثمة  من  و  شاليهات  عن 
أزيد  يعانيها  حقيقة  مأساة  نقل  لم  أن 
فقط،  االبتدائي  الطور  يف  تلميذ   47 من 
على  مشيا  كلم   2 قطع  على  يجبرون  أين 

األقدام وسط الغابة ووسط مسالك محفوفة 
باملخاطر، حيث ترافقهم اخلنازير و الذئاب 
ما  كثيرا  التي  الضالة  الكالب  حتى  و 
هاجمت الصغار الدين يتنقلون يوميا وسط 
اخلطيرة  املسالك  و  الغيابية  املمرات  تلك 
لذهاب  الرئيسي  الطريق  إلى  الوصل  قصد 
فضلت  العائالت  من  كثيرا  و  للمدرسة 
الدراسي ألبنائهم خوفا على  توقيف مسار 
التي  السوداء  العشرية  حياتهم، خاصة يف 

من  أحتدت  قد  اإلرهابية  اجلماعات  كانت 
اجلميع  لها...اليوم  معقال   املناطق  تلك 
يصرخ و يطلب الوالي بضرورة التعجيل يف 
القضاء على معاناة األطفال الصغار و حتى 
فتح  األقل  على  أو  األولياء  من  مرافقيهم 
مسالك مباشرة نحو تلك القرية املنسية يف 
غابات إقليم البلدية التي يرافق »احللوف« و 

الذئاب أبنائهم و بترصدهم يوميا.
كشف  قنواع،  بلدية  رئيس  بان  نشير 

متلك  ال  البلدية  بأن  الوطن«،  »ألخبار 
بني  غابية  مسالك  لفتح  اإلمكانيات 
القرية  إقليم  املبعثر يف  التجمعات السكنية 
من  التمست  أن  و  لها  سبق  و  »أكارون«، 
الوالي فتح مدرسة يف القرية التي بها أزيد 
يف  بالرفض  قبل  لكن  تلميذ،   47 من 
فيما  تنظيمية  ألسباب  املرات  من  العديد 
يبقى اآلمل يف فتح املسالك الغابية يف تلك 

التجمعات املنسية.

خالل وقفة احتجاجية قبالة مقر والية عنابة
عائالت أطفال التوحد يطالبون بمركز 

متخصص ألبنائهم
عائالت  طالبت 
أمس  التوحد  أطفال 
احمللية  السلطات  االثنني 
بضرورة  عنابة  بوالية 
لدى  العاجل  التدخل 
النشاط  مديريتي  مصالح 
ومديرية  االجتماعي 
التربية إلنشاء مركز خاص 
املرضى  بأبنائهم  بالتكفل 
يحتاجون  والذين  بالتوحد 
العمومي  املرفق  هذا  إلى 

ليتمكن من خالله أبناؤهم من االندماج يف الوسط االجتماعي خاصة وأن 
أغلبهم جتاوز سن الدخول املدرسي.

 وأوضح احملتجني أن أغلب مديري املؤسسات التربوية بالوالية يرفضون 
إلى  ويحتاجون  التوحد  مرضى  أنهم  بحجة  مدارسهم  يف  أبنائهم  تسجيل 
تكفل خاص سواء من حيث األقسام املكيفة وحتى املعلمني املؤهلني الذين 
عنابة  والية  مقر  أمام  احملتجون  االجتماعي. وأكد  النشاط  مديرية  ترسلهم 
أنهم طالبوا يف عديد املناسبات من السلطات املعنية ضرورة أخذ انشغالهم 
على محمل اجلد غير أن لقاءاتهم معهم ال تعدو أن تكون مجرد وعود لم 
تتحقق حلد كتابة هذه األسطر. واجلدير باإلشارة أن مصالح الوالية استقبلت 

ممثلني عن العائالت احملتجة لرفع انشغالها إلى السلطات املعنية.
ف سليم

  تم سحب أرضه منه

إبن شهيد يطالب وزير العدل بالتدخل  
جرفت اللجنة الدينية ببلدية بكوش 
خلضر والية سكيكدة أرض إبن الشهيد 
شعبان بورقعة قصد بناء مصلى ليطالب 

بتدخل وزير العدل وإنصاف العدالة.
تعباني  عالوة  املواطن  طالب   
محمد  تعباني  الرائد  الشهيد  ابن 
من  املنحدر  بورقعة«   املشهور »شعبان 
والية  جنوبي  خلضر  بكوش  بلدية 
يف  حتقيق  بفتح  العدل  وزير  سكيكدة، 
مند  ميلكه  الذي  بستانه  جرف  قال  ما 
لوالده  ملك  هو  الذي  و   1940 سنة 
أبطال  من  بطل  يعد  الذي  و  »الشهيد« 

اللجنة  الذي تصر  و  لرزقه  البستان كمصدر  الذي ال ميلك غير هذا  تعباني«  التحررية. .الفالح  »عمي عالوة  الثورة 
الدينية »املسجدية«  » ملشتة بوزعرور« احلديثة النشاء على جرفه قصد إجناز ما قالت مصلى، رغم وجود العشرات من 
األراضي الشاسعة يف داخل التجمع السكاني و يف محيطه تكفي إلجناز هذا املصلى بعدما أصرت وزارة الفالحة على 

عدم الرد لشكاويه على حسب قوله.
فيما يؤكد مدير الشؤون الدينية واألوقاف بدر الدين عمراني أن مشروع املصلى مت التحضير له منذ سنة 2014 دون 

أن يعلم بأنها أرض فالحية.
بينما رئيس بلدية بكوش خلضر من جهته، قال بأن اختيار أرضية بناء »املصلى« يعود إلى البلدية السابقة مند 2013 

، و أن تلك القطعة األرضية أصبحت وقفا تابعا ملديرية الشؤون الدينية واألوقاف لوالية سكيكدة
       والزال ابن الشهيد يقدم اعتراضات على هذه الرخص يف انتظار حترك وزير العدل والنظر يف القضية من قبل 
وزير العدل بعدما سدت املافيا كما قال جميع األبواب يف وجهه ورفض اجلميع التدخل لتحقيق يف ملفه املودع لدى كل 
اجلهات املختصة خاصة وانه يستغله مند سنة 1940 فحسب محضر املعاينة الذي حتصلت أخبار الوطن على نسخة منه 

يظهر بأن البستان يحوي 250 شجرة زيتون.
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الفيدرالية  اجلمعية  يف  اخلبير  ويقول 
بروكنر،  توماس  بأملانيا  األدوية  لصناعة 
عند  جتنبها  ينبغي  التي  املشروبات  إن 
تناول األدوية هي الكحول والقهوة والشاي 

واحلليب.
يف  املستخدم  السائل  يلعب  وأضاف، 
تناول الدواء دورا مهما، ألنه يؤثر يف فعالية 
جانبية.  صحية  آثارا  يخلف  أو  الدواء، 
غير  الدواء  تأثير  يجعل  مثال  فالكحول 

يقلل  أو  مفعوله،  من  يزيد  فقد  معروف، 
اخلفقان  إلى  ويؤدي  مفعوله.  يلغي  وقد 

والدوخة أو الغثيان.
فعالية الدواء

الكحول  بخالف  فإنه  احلليب،  وأما 
قائمة  يف  مدرج  ولكنه  للجسم.  مفيد 
تناول  يف  استخدامها  احملظور  املشروبات 
األدوية. فاحلليب يحتوي على الكاليسيوم 
املفيد للجسم، ولذا ال ميكن استخدامه يف 

تناول األدوية.
فهناك  للدواء  النشطة  املكونات  فمع 
يحصل  كما  بسهولة،  تذوب  ال  مركبات 
حيث  احليوية،  املضادات  تناول  عند 
املادة  امتصاص  عن  عاجزا  اجلسم  يصبح 
الفعالة يف الدواء، التي يطرحها اجلسم إلى 
اخلارج، وبالتالي يصبح تأثير الدواء ضعيفا 

جدا أو ال يؤثر مطلقا.
وبالنسبة للقهوة والشاي فهما يحتويان 
منشط،  مفعول  له  الذي  الكافيني  على 

حصول  العصبي  للجهاز  حتفيزه  ويجلب 
تفاعالت غير مرغوبة مع األدوية. وتكون 
ضغط  وارتفاع  واخلفقان  القلق  النتيجة 

الدم.
األدوية  بتناول  اخلبراء  ينصح  وال 
يحتوي  ألنه  فروت،  اجلريب  عصير  مع 
والفالفونويد.  فوروكومارين  مركبات  على 
وهذه املركبات مفيدة للجسم، ولكن عند 
الذي  اإلنزمي  حتجب  األدوية  مع  تناولها 

يحلل املستحضرات الطبية.

الحشرات مفيدة للتوازن .. ودعوات لحمايتها 
واحلشرات  البشر  مصائر 
إليه  وصل  ما  هذا  متشابكة«، 
أّن  إلى  أشاروا  حيث  العلماء، 
االنخفاضات الهائلة التي وقعت 
يف بعض األماكن ليست إاّل قمة 

اجلبل اجلليدي العظيم.
حتذير  صدر  التفاصيل،  يف 
من  خبيرًا   25 قبل  من  سابق 
جميع أرجاء العالم، ممن يعترفون 
املعلومات  من  للغاية  القليل  بأّن 
5.5 مليون  معروف عن أكثر من 
نوع من احلشرات يف العالم، وقد 
املذكور يف مقالتني  التحذير  ُنشر 
احلفاظ  »دورية  يف  متتاليتني 

البيولوجي«.
ما  لديهم  فإن  ذلك،  ومع 
تشير  التي  املعلومات  من  يكفي 

إلى اتخاذ اإلجراءات العاجلة.
وكشف العلماء أنه ونظرًا ألّن 
انتظار ورود البيانات األفضل من 
ال  أضرار  بوقوع  املخاطرة  شأنه 

رجعة فيها.
احللول  إّن  الباحثون  قال  كما 
من  بد  وال  ومتاحة،  متوافرة 

تطبيقها على الفور.
من  احللول  هذه  وتتراوح 
الكبيرة،  الطبيعية  احملميات 
على  الفوري  احلظر  وفرض 
إلى  الّضارة،  املبيدات 
عدم  مثل  الفردية،  اإلجراءات 
وترك احلطب اجلاف  العشب  جز 

يف احلدائق.

خدمات الحشرات ال يمكن 
االستغناء عنها

وأضافوا أيضا أنه يجب عدم 
الالفقاريات،  عن  أبدًا  التغافل 
املعنية  اجلهود  بذل  خالل  من 
متيل  التي  تلك  عليها،  باحلفاظ 
الثدييات  على  التركيز  إلى 

والطيور باألساس.
وجود  تدهور  أن  إلى  يشار 

يؤدي  الطبيعة  يف  احلشرات 
اخلدمات  من  نوع  فقدان  إلى 
ميكن  ال  التي  األساسية، 
بالنسبة  عنها  االستعاضة 
احلشرات  تلّقح  حيث  للبشرية، 
احملاصيل  أرباع  ثالثة  نحو 

الّزراعية.
البشري  النشاط  يتحّمل  فيما 
جميع  عن  املباشرة  املسؤولية 
حاالت انخفاض وجود احلشرات 

احلالية، ورمبا انقراضها بالكلية.
العلماء  يحاول  ذلك  إلى 

بشأن  اخلطر  ناقوس  دّق  اآلن 
على  احلشرات،  أعداد  تراجع 
أهمية  الساسة  يدرك  أن  أمل 
الرتباط  امللحة  واحلاجة  القضية 
اتخاذ  مع  اإلنسان،  ببقاء  األمر 

اإلجراءات قبل فوات األوان.

مشروبات عليك تجنبها عند تناول 
الدواء.. تعرف عليها

من المتعارف 
عليه أنه ال ينصح 
بتناول الدواء مع 

الكحول. ولكن هناك 
مشروبات أخرى 
ال تصلح لتناول 

األدوية، ألنها قد 
تسبب الخفقان أو 
ارتفاع ضغط الدم 

وحتى الغثيان.
ابتسام  بوكتير
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فاطمة  بأن  فيها  أتأكد  التي  األولى  املرة  هي 
بهذه  رابطتها  أن  ويبدو  الدرجة  بهذه  احلناء  تعشق 
املادة تاريخية غائرة وممتدة حتى الصبا، حاولت مرارا 
أن أعي تفاصيل هذه العالقة االحتفالية لكن ذلك 

ما لم أحصله وما لم يكن لي لألسف.
بطرائق  هذه  العم  زوجة  إلى  أحن  كنت  فقط 
كنت   أني  لدرجة  غريب،  سحري  وإيعاز  اجنذابية 
أنها سيدة كاملة األنوثة )  السر يف ذلك عن  أعيد 
وامرأة ونصف كما يقال( لها طقوسها اخلاصة بحجة 
ويف  الغير،  من  أكثر  وجريئة  متلك شبه سلطة  أنها 
كثير من املواقف مخترقة لعديد من احلواجز  لكن 
تقاليد العائلة الكبرى أجبرتني على التحدث إليها 

بطرائق وفرص محتشمة.
كنت أكتنز جيدا ما كانت متدني إياه من تبجيل 
وتقدير إلى درجة أنها يف أكثر من مرة وبطريقة بدوية 
احلسنوات،  بناتها  بإحدى  االقتران  علّي  تعرض 
بيننا  والتواصل كانت حتيا  القطيعة   لكن محطات 
العائلتني  زيارات  تكثر  فمرات  معاوية،  كشعرة 
ألفيتني  لذلك  نقطة؟  أبعد  نحو  تتباعد  ومرات 
صراحة متخوفا  من الزواجات التي تتم حتت هذا 
معي  يحفظها  كثيرة  أمثلة  ألن  الطلب  من  النوع 
اجلميع داخل هذه املدينة أغلبهم تزوجوا ثم صاروا 
إال  بينهم  تفصل  ولم  األعداء  ألد  وجيز  ظرف  يف 

العدالة.
 ** **  ** **  **  **                               
فاطمة  مناقب  عن  احلديث  أطيل  ال  وحتى 
أال  وأرجو   ( اآلن  .فهي  ماضيها  سرد  وأعيد 
يومني  قبل  ماتت  ـ  أمامي  هامدة  تتفاجأوا(جثة 
آالف  ألزمها  مرض  بعد  الوالئي  باملستشفى 
اللقاحات والفحوصات الدموية ملدة خمس سنوات 
أو أكثر، وهذا ما جعلني أتأسف كثيرا عن رحيلها 
بعد أن اشتدت عالقتي بها يوم كنت أزورها وكلي 

أمل للرفع من معنوياتها .
العلمي  باملعنى  تعاني من قصور كلوي  ظلت 
)الكليتني(  النعمتني  هذين  خدمات  يف  وفشل 
باملعنى الشعبي، وتباطؤ وجود هذه اخلدمة يعني 
املوت املسبق يف جميع احلاالت ـ هكذا فهمت من 

أحد األطباء ـ
قائما   األمل  يظل  العلمي  التطور  مع  لكن 
كلما  وكنت  األرواح  إنقاذ  يف  وإسراعا  اجتهادا 
انتباهي عنوانا عن عالم الكلى إال وهضمته  شد 
بالكامل باحثا عن كيفية اإلستطباب به وكيف لي 

أن أقدم خبرا سارا لفاطمة.
مرة دخلت عليها وقلت لها على املباشر )هناك 
كليته  بيع  يف  يرغب  اجلزائري  الشرق  من  مواطن 
هو  الذي  وزوجها  تقريبا(  سنتيم  مليار  ثمن  مقابل 
عمي سمع اخلبر قبل أن أحادثته يف نفس املوضوع 
وأؤكد له املعلومة، لكنه كان من النوع الذي ال يؤمن 
بالتجارب الطبية وال بتطوراته وال حتى باجتهاداته 
بل كان يحبذ لزوجته أن تشفى بقدرة قادر أو على 

يد راِق. 
قال أحد اجليران )هذا جهل(ـ كيف يستصغر 
هذا الثمن الذي ال يجلب سيارة محترمة من السوق 

على امرأة عاشرته قرابة اخلمسني سنة.
مرة ونحن  معها  مبصلحة االستعجاالت تتوجع 
اعتقدنها حلظات  أن  وحتتضر جراء آالم حادة وبعد 
شيئا  تطلب  كانت  اقتربت،  قد  ها  األخيرة  العمر 
كانت  تخيلوا  النهاية  ويف  النظير  منقطع  وبإحلاح 
ترفع بيدها املرتعشة لتمسك بيد زوجها والذي فهم 
املباشر ثم راحت تقبلها وبعنف ظهرا  قصدها على 
وباطنا استدار الزوج بعدها ليتسمر وراء النافذة ورمبا 

كان يخبئ دموعا أبت أن تنفضح.
قلت يف نفسي ما أوفى هذا النوع من النساء يف 

هذا العصر املادي القذر.
السبع  قرابة  القاسي  العم  هذا  انتظرت  فاطمة 
أن  وبعد  باريس،  شوارع  يف  يكد  وهو  سنة  عشرة 

أمام  جنبا جلنب  فيها  يقف  صورا  معه  وجلب  عاد 
مراهقات فرنسيات يشتغلن يف املقاهي الليلية حسب 
مآزرهن، كان هو يقف بسترة األتراك الشباب.ا لم 
الكدر  سنوات  واصلت  .بل  غيرتها  تبرز  أو  تهتز 

رفقته.
األلبوم  على  أطللنا  يوم  أتذكر  هنا  والزلت 
ضحكات  نضحك  كتاكيتا  كنا  زمن  وتصفحناه 
يرتدين  نساء  مرة   ألول  نشاهد  ونحن  اللصوص 
لم  فاطمة  بأن  أحد  يقنعني  وال  جيب(  )امليني 
تشاهد ذلك أو تطلع على شبه األسرار هذه، ورغم 
ذلك هضمت معه مشوار العمر بحلوه ومره وبحكم 
أو  يوما  تشاجرا  أنهما  بتاتا  نسمع  فلم  جيران  أننا 

تقاطعا  )يا لهن من نساء واقفات صامدات«.
املنطق، ال  فاطمة كانت  متلك بال شك غيرة 
الكبيرات  لدى  الوقار  وغيرة  والغرائز  األهواء  غيرة 
واحترام  حب  على  حتافظ  كيف  عرفت  من  فهي 
زوجها غاضة الطرف عما اقترفه هناك يف بالد اجلن 

واملالئكة.
واألكيد املؤكد أنه لو امتهن هذا العم تصرفاته 
أن  العجاب  وعجب  متغير  املوقف  رمبا  لكان  هنا 
فهي  القراءة  وال  الكتابة  ال  تعرف  تكن  لم  فاطمة 

إحدى سمراوات الريف البسيط وفقط.
**  **  **  **  **  **                                

يف  الصالبة  هذه  على  حتصلت  أين  فمن 
الشخصية  ثم أليس أمر هذا العم بعجيب هل تراه 

مرة  ـ  شوفيني؟  محافظ  أم  ومتعجرفا  ياترى  معقدا 
سرحت مع خيالي أشّرح هذه التركيبة البشرية ولم 
املخلوقات  أغرب  حقا  هو  اإلنسان  أن  إال  أتوصل 
األنثروبولوجية  الدراسات  نتائج  به  ما جاءت  وكل 

أو املثيولوجية.
ال يجنح بالكاد نحو مرابض احلقيقة، يف املقابل 
هي ليست كذبا على كذب ألنه ال أحد نسخة من 
اآلخر، فتجربة تنجح يف إقليم ما ليس لها أن تنجح 
قد يكون  وما هو سيء  العالم  يف ضيعة أخرى من 
يتحول  قد  الطيب  املثالي  أحسنا  السنني  مرور  مع 
إلى مفسد مخرب ومجرم، لكن املجانني املفسدين 
يستحيل أن يتحولوا إلى بناة ودعاة فضيلة واألدباء 

نوع  وكذلك  ومتى  وكيف  ملاذا  يعرفون  وحدهم من 
من البشر قد تكون فاطمة واحدة منهم .

**  **  **  **  **                                        
مغدقة  اخلشبي  الصندوق  داخل  وهي  فاطمة 
من  كتلة  وسط  ـُرست  غ زهرة  بها  وكأن  باحلناء 
الطمي كانت دموع بناتها الواقفات واألقارب قريبة 
أن  بحكم  عويل،  وال  نحيب  ال  املطبق  للصمت 
اجلميع كان ينتظر هذا املصير احملتوم وأن هذه اللحظة 
يكن  لم  لذلك  ـ  فقط  غرة حني  إلى  مؤجلة  كانت 

موتها مفاجئا.
الدنيا  بأن  وأنا أشعر  املودعني  وقفُت مع زحمة 
وأقصد  الشعراء  أحد  وصفها  كم  كلب  ابنة  فعال 
حق  وهي  حتى  رحمة(  ألف  عليه  البرناوي  )عمر 
واقعي ومقبول  أراه غير  الذي  باطل ولكن  بها  أريد 
عمر  يذهب  أن  هو  عقالني  وغير  اإلطالق  على 
رؤوس  على  تاج  الصحة  وأن  هدرا  هكذا  اإلنسان 
األصحاء حقا، وباملقابل املرض هو العدو رقم واحد 
لإلنسان. خاصة إذا استوطن اجلسد يف عز األعمار 
ثم فهمت بأن اخليانة  ليست صفة تلصق بالنساء 

فقط  ـ هناك رجال يخونون ـ 
هذا  بأن  أرى  كنت  واأللوان  الطرق  وبآالف 
العم سوف يضحي بأجمل ما ميلك من أجل رفيقة 
العمر حتى ولو استدعى ذلك بيع املسكن وهذا ال 
)حاشا(  األقدار،  وجه  يف  يقف  سوف  بأنه  يعني 
انتظر منه موقفا بطوليا ما دام أن األمر  وإمنا اجلميع 
كان يتعلق بأرقام مالية وهو من كان يحوزها حسب 
الالكن(  هذه  أصعب  وما  لكن   ( اخلارجي  مظهره 
ولو  خياليا  لزوجته عمال  كلية  زرع  عملية  بأن  رأى 

يف األحالم. 
حتى ولو رمبا تعلق األمر بجسمه  ـ واهلل أعلم فيا 
ال تعاسة اإلنسان وغرائبية منطقه يا ال فضاعة بخله 
للسعادة  سببا  أنها  عن  املادة  يقدس  حني  ورذيلته 

والدوام واخللد وليست سببا للشقاء.
**  **  **  **                                          
زمن  بسيط   فاطمة يف موكب جنائزي  رحلت 
التاريخ  نفس  أنه  هو  إليه  تنبهت  ما  وأغرب  العصر 
السبت  اسمهان  العربية  املطربة  فيه  رحلت  الذي 
14 جويلية . ُدفنت وقبل غسق املساء ال أدري ما 
الذي أجبرني على العودة ألجل الوقوف على قبرها 
ثانية  ويف نفس اليوم، بعدها تعهدت أن أفعل ذلك 
صبيحة كل عيد وبعض املرات أتفاجىء من وجود 
بعض الزجاجات العطرية صغيرة احلجم كتلك التي 
حتوي مستخلصات الورود واألزار و بعضا من علب 
أو  البنات  أو  األبناء  ألحد  األمر  فأرجعت  احلناء 

احلفيدات أو من ياترى؟ الزوج رمبا ؟.
أكثر  تأثير  له  وكان  أكثر  حالي  من  نكس  وما 
وافترقوا  حالها  تشتت  الكبرى  أن  العائلة  كيف  هو 
تباعا بعد رحيل فاطمة بأشهر الكل شق طريقه نحو 
وجهة مجهولة ذكورا وإناثا ولم يكتمل احلول األول 
حتى تزوج العم  بامرأة ثانية، وكانت احلادثة املؤملة 
أن املولود األول له سقط عن طريق اإلجهاض ولم 
تكتب له احلياة أما الثاني فقد خرج إلى الوجود حيا 
أنه  أي  اهلل  يا سبحان  إنسانيةــ  مالمح  أو  لون  بال 

مشوه الوجه قبيح املالمح وتلك مشيئته عز وجال.
بقلم: جمال نصر اهلل

فاطمـــــــة   الغجرية

»أخبار الوطن« شبكة إخبارية جزائرية تفتح 

لكم المجال لنشر مساهمتكم األدبية والفكرية، ال 

تترددوا في مراسلتنا عبر البريد االلكتروني التالي:

culturaelwatane@gmail.com 

»أخبار الوطن تنتظر إبداعكم«
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أخبار الثقافة

بمشاركة أستاذة وشعراء بارزين في المشهد الثقافي 

المدرسة السعودية تستعرض 
مساهماتها  األدبية

املدرسة  ديوانية  نظمت 
أدبية  ندوة  االثنني  مساء  السعودية 
العربية  اململكة  »دور  بعنوان: 
السعودية يف تعليم اللغة العربية يف 
الصالون  نشاطات  ضمن  اجلزائر«، 
بامللحقية  اخلاصة  الدورية  الثقايف 
اململكة  لسفارة  التابعة  الثقافية 
اجلزائر  لدى  السعودية  العربية 
وكذا  سعوديني  أساتذة  مبشاركة 
يف  بارزة  ووجوه  وشعراء  أساتذة 

املشهد الثقايف اجلزائري.
ندوة  ثاني  الندوة  هذه  وتعد 
الذي  الثقايف  الصالون  ندوات  من 
التابعة  الثقافية  »امللحقية  تنظمه 
السعودية  العربية  اململكة  لسفارة 
سعادة  إشراف  حتت  اجلزائر«  لدى 
بن  »ناصر  األستاذ  الثقايف  امللحق 

طامي البقمي«.
الرحمان  »عبد  األستاذ  وأفاد 
السعودية  املدرسة  وكيل  الغبيشي« 
بعنوان  مطولة  محاضرة  باجلزائر 
يف  السعودية  العربية  اململكة  »دور 
تعليم اللغة العربية باجلزائر«، التي 
اجلزائري  التعاون  سبيل  فيها  أبرز 
السعودي يف ميدان األدب، حيث 
مكانة  على  البداية  يف  فيها  عرج 
ملن  حتويه  ملا  السامية  العربية  اللغة 
خصائص ومميزات، ثم تطرق إلى: 
املدرسة  افتتاح  قبل  اململكة  دور 
يف  متثل  والذي  باجلزائر،  السعودية 
لتعليم  متخصصني  معلمني  إرسال 
اللغة العربية لعدة واليات جزائرية، 
متخصصة  مناهج  إعداد  وكذا 
ملختلف املراحل الدراسية واملشاركة 
واملناسبات  األعياد  مختلف  يف 
األستاذ  تطرق  كما  اجلزائرية. 
إلى  الغبيشي من خالل محاضرته 
هّبة اململكة العربية السعودية لنصرة 
اّبان  جانبها  إلى  والوقوف  اجلزائر 
مواقف  وكذا  االستقالل،  وعقب 
يف  باجلزائر  لالعتراف  سعود  امللك 
قضيتها،  عن  والدفاع  املتحدة  األمم 
األستاذ  أشاد  احملاضرة  نهاية  ويف 
العربية  اململكة  بسعي  الغبيشي 
إلى توطيد ومتتني العالقات وأواصر 
الدول،  جميع  مع  واإلخاء  احملبة 
ومن  منها،  العربية  الدول  خاصة 

بينها اجلزائر.
كما تخللت الندوة عرض فيلم 
مصور يبرز جهود املدرسة السعودية 
باجلزائر احلثيثة لتعليم اللغة العربية 
عن طريق مركز تعليم اللغة العربية 
فيه  حتدثت  بها،  الناطقني  لغير 
عن  األستاذات  من  مجموعة 
املدرسة ومناهجها وطرائق تعليمها، 
»صوريا  األستاذة  أشارت  حيث 
يف  التعليم  مناهج  أن  إلى  أكتوف« 

تركز  اجلزائرية  السعودية  املدرسة 
األنشطة  وربط  األدائية  املهام  على 
كما  املعاش.  بالواقع  التربوية 
طلبة  عدة  شهادات  إلى  استمعنا 
)الصني،  مختلفة  جنسيات  من 
يتحدثون  وعم  بريطانيا(  تايلند، 
إلى  اإلشارة  بطالقة.وجتدر  العربية 
يضم  العربية  اللغة  تعليم  مركز  أن 
مختلفة،  جنسيات  من  طلبة  عدة 
وقد  العربية،  لغتهم  بهدف حتسني 
السنوات  خالل  املركز  من  تخرج 
طالب   1000 من  أزيد  املاضية 
وطالبة من جنسيات مختلفة. بعد 
احملاضرة قدم مجموعة من األساتذة 
أساتذة  وكذا  السعودية  من مدرسة 
جزائريني من مختلف التخصصات 

واجلامعات مداخالت وشهادات.
مشري  األستاذ  أشار  حني  يف 
اإلقبال  إلى   2 اجلزائر  جامعة  من 
الكبير واملتزايد لألجانب يف اجلزائر 
ليسهل  العربية  اللغة  تعلم  على 
اجلزائريني،  مع  وتعاملهم  تواصلهم 
يف  مفردات  عدة  لوجود  منوها 
اللهجة اجلزائرية احمللية مستمدة من 
اللغة العربية الفصية وال تبعد عنها 
إلى  مالحي  علي  أبرز  كما  كثيرا. 
دور اللغة العربية يف تدليل صعوبات 
العربية  الشعوب  بني  التواصل 
وجدان  يجمعها  التي  املختلفة 
الصعوبة  كل  تكمن  فيما  واحد، 
يف التعامل مع غير الناطقني باللغة 
جهود  على  أثنى  فيما  العربة، 
املعتبرة  السعودية  العربية  اململكة 
هذه  تدليل  يف  املدرسة  طريق  عن 
الصعوبات ومنح الكثير من الفرص 
جتعل  التي  العملية  واإلسهامات 
اللغة العربية وسيلة تتواصل وتنتشر 
القائم  الصراع  ظل  يف  وأكثر،  أكثر 
الفرنسية  ثنائية  بني  اجلزائر  يف 
ترسبات  من  يعد  الذي  والعربية 
تزال  ال  الذي  الفرنسي  االستعمار 

تداعياته متواصلة.
القادر  عبد  األستاذ  وأوضح 
اجلزائر  بجامعة  فلسفة  أستاذ  تومي 
إلى أن تعليم اللغة العربية هو بناء، 
يجب أن نراعي من خالله احلفاظ 
االنهيار،  من  البناء  هذا  على 
لغة  قضية  ليست  هنا  فالقضية 
ومدى  تقدم،  قضية  هي  ما  بقدر 
استعمال اإلنسان لهذه اللغة للتقدم 
واالرتقاء بها، منوها بالعراقيل التي 
التواصل  وسائل  طريق  عن  تأتينا 
االصطناعي  والذكاء  االجتماعي 
وجدانها،  عن  العربية  اللغة  لسلخ 
نرتقي  أننا  كيف  هو  فاألهم  لذا 

ونوظف هذه اللغة.
صارة بوعياد

صارة بوعياد

بن  راشد  الشيخ  جائزة  تعد 
جائزة  لإلبداع،  الشرقي  حمد 
سنوية أطلقتها هيئة الفجيرة للثقافة 
واإلعالم يف بداية عام 2018 مببادرة 
كرمية من سمو الشيخ الدكتور راشد 
هيئة  رئيس  الشرقي  حمد  بن 

الفجيرة للثقافة واإلعالم.
رعاية  إلى  اجلائزة  وتهدف 
العربية،  والنقدية  األدبية  املواهب 
أسماء  على  األضواء  مسلطة 
ومعنويًا  ماديًا  ودعمهم  أصحابها 

تقتضيه  الذي  التخصيص  عبر 
فروعها،  تصنيفات  وفق  اجلائزة 
التزام  من  إدارتها  على  يترتب  وما 
وخدمتها  الفائزة  األعمال  بتسويق 
األسباب  أهم  من  ولعل  إعالميًا. 
بتأسيس  املبادرة  إلى  دعت  التي 
الشرقي  حمد  بن  راشد  جائزة 
النتاج  لنشر  السعي  هو  لإلبداع 
النقدية  والدراسات  العربي  األدبي 
للمبدعني  التاريخية  والبحوث 
محاولة  يف  العالم،  يف  العرب 
من  تستحق  مبا  أسمائهم  إلحاطة 
حزم الضياء، وتقدمي األدب العربي 

اإلبداعي  حضوره  أشكال  بكل 
ووجدت  العاملية.   الساحات  يف 
الشرقي  حمد  بن  راشد  جائزة 
واإلبداع  باملبدع  لتحتفي  لإلبداع 
ترجمة  مزاياها  ومن  العربي، 
العشرة  باملراكز  الفائزة  األعمال 
األولى إلى اللغة اإلجنليزية، ونشرها 
نشر  واإلجنليزية،  العربية  بنسختيها 
فيها  جتد  مما  الفائزة،  غير  األعمال 
من  للنشر  صالحية  التحكيم  جلان 
حيث مستوى بنائها األدبي وأهمية 
النقدية  للمعايير  وفقًا  موضوعاتها 

والتقييمية . 

توجت الجزائر بالمرتبة األولى في جائزة الشيخ راشد بن حمد الشرقي لإلبداع في فئة القصة للكاتب ميلود يبرير
 بـ »الرجل على وشك فعل شيء ما«، وفئة النص المسرحي  للكاتب عبد المنعم بسايح بـ »شعائر اإلبادة«.

في إطار جائزة الشيخ راشد بن حمد الشرقي لإلبداع

الجزائر تتوج بالمرتبة األولى في 
القصة القصيرة والنص المسرحي

قاتلي« حملمد  رواية »البوانت.. جدوا  تكون  أن  يرتقب 
يف  شهرّية  ندوة  موضوع  »ناشرون«  دار  عن  والصادرة  جعفر 
مارس   20 يوم  بلبنان،  صور  يف  الثقايف  األسد  باسل  مركز 
املقبل بحضور الناقد الدكتور علي حجازي الذي ستكون له 

قراءة نقدّية مسهبة.
كلمة  حسب  قاتلي«  جدوا  »البوانت..  رواية  تصدر 
الناشر    إلثبات مركزيتها يف اإلبداع العربي عمومًا واجلزائري 
ألجواء  جعفر  محمد  الروائي  استثمار  يف  ولعل   خصوصًا، 
واحلزب  الوطني  وجبهة  التحرير  اجلزائرية،  الثورة  ومفاهيم 
الشيوعي اجلزائري، واختياره لغة تفاقم اخلالفات والتناقضات 
املستعمر  على  والعسكرية  السياسية  الثورة  يف  مكونات 
الفرنسي له ما يبرره إيديولوجيًا يف  تقدمي عمل روائي يسعى 

إلى تكوين القارئ العربي رؤية خارجية حيادية مبعيار ما.
زمن  بني  املقايسة  من  لنوع  حافز  إلى  بعد  تتحول  فيما 
رهينة  البالد  والعباد  فيه  أضحت  ومآل  العريضة،  اآلمال 
واملعنوية  احلسية  جتلياته  بشتى  العنف،  وانتشار  للمستعمر 

والنفسية، فيصير  الفضاء املثقل بالذاكرة، قاعدة إلعادة إنتاج الصور 
جدوا  »البوانت..  بطل  رواية  وعي  ال  يف  املتكدسة  أو  املنسية، 
له،  الشخصي  املسار  لوقائع  الدرامي  الصوغ  يأتي  ثم  ومن  قاتلي«، 
 وحتريك الرومانسيك الساخر أشبه بكوميديا سوداء ونوع من الذاكرة 
املضافة لكل ما مرت  به اجلزائر عبر تاريخها الطويل منذ قيام الثورة 

اجلزائرية وحتى تسعينيات القرن املنصرم.   
تبدأ قصة بطل الرواية »علي« مع نهايات احتالل فرنسا اجلزائر، 
السلطة  ثم  ومن  اجلزائرية  يدّي  السلطة  على  لالعتقال  تعّرض 
الفرنسية، ولهذه األسباب أصبح ال يرى العالم إال من  خالل ثالثة 
ألوان، هي األبيض واألسود واألحمر ويحمل ذاكرة حتتفظ بالكثير من 
التواريخ  واألحداث واألسرار، وخاصة بعد انتمائه شابًا إلى منظمة 

»االحتجاز  أيام  وتعذيبه  إلى  سجنه  أدى  ما  الشيوعي،  احلزب  تتبع 
الفاشية« وتوجيه ُتهم إليه أقلها التخابر والوشاية مع دولة  أجنبية ومع 
ثم  تدريجيًا،  املقاومة  تالشت  التعذيب  مع  ولكن  مقاومًا،  بدأ  أنه 
أخذت منحى  آخر حني خضع عقله لألخذ والرد، أماًل يف أن يتاح له 

خالص بدا مستحياًل.
وبعد إفالته  من قبضة السلطات الفرنسية يتردى عليًا يف مهاوي 
الرذيلة والفسق. وينتهي تائهًا وأشبه  برجٍل ضائٍع أسير ذاكرته وذاتيته 
وزمنه التائه، وبانوراما هائلة من العبث والفوضى وقساوة  الثورة وتسلط 
الدولة وهذه األسباب هي نفسها التي جعلت روايات بعد االستقالل 
هامشًا  واالنكسار  اخليبة  لغة  من  تتخذ  منها  واحدة  وهذه  الرواية 

للتعبير واملسائلة خلبايا املرحلة  التاريخية وكشفًا ألسرارها. 

للروائي محمد جعفر

»البوانت.. جدوا قاتلي«   قريبا في لبنان 
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توم كروز يعاني بسبب 
»كورونا«

شيرين عبد الوّهاب 
تحدث ضّجة في مهرجان 

الفجيرة الدولي

طلت شيرين عبد الوّهاب على جمهورها ضمن فعاليات مهرجان 
الفجيرة الدولي يف اإلمارات، بعدما أثارت الكثير من اجلدل خالل 
حفلها الغنائي األخير بالكويت، ضمن فعاليات مهرجان هال فبراير، 
بسبب إطاللتها التي بدت فيها كأنها اكتسبت بعض الكيلوغرامات، 
ليرّدد البعض أنها تنتظر مولودها األول من حسام حبيب؛ وهو األمر 
الذي رفض أّي منهما احلديث عنه أو التعليق عليه، وقد أثارت يف 

حفلها يف الفجيرة جداًل من نوع آخر.
مدينة  شوارع  بإغالق  الوّهاب  عبد  شيرين  النيل  بنت  تسّببت 
الفجيرة بسبب توافد اجلمهور إلى حفلها الغنائي الذي انطلق مساء 

أمس ضمن حفل ختام مهرجان الفجيرة الدولي للفنون باإلمارات.
»الكورنيش  مسرح  قاعة  خارج  اجلماهير  من  آالف  وحضر   
الوّهاب، بعد أن  الرئيسي« حيث انطلق احلفل لسماع شيرين عبد 
لم يستطيعوا الدخول حلجز مقاعدهم داخل احلفل بسبب نفاد تذاكر 

احلفل بعد اإلعالن عنه بساعات.

مواجهة  أن  املؤكد  من  بات 
فيروس كورونا ليست باألمر السهل 
انتشاره  بعد  خاصة  والبسيط، 
الدول  من  عدد  يف  سريع  بشكل 
وتأثيره على مختلف أنشطة اإلنسان 

ومجاالت عمله.
الفيروس  انتشار  وبعد  هنا  ومن 
استوديوهات  أعلنت  إيطاليا،  يف 
الفيلم  إنتاج  توقف  »باراماونت«، 
 Mission« سلسلة  من  اجلديد 
بطولة  من   »Impossible
املمثل العاملي توم كروز، إذ أنه كان 

يصّور هناك.

راب«  »ذي  موقعا  وبحسب 
الشركة  باسم  ناطق  قال  و«بيبول« 
انه حرصًا على سالمة املمثلني وفرق 
التي  اجلهود  ومع  وأمنهم،  العمل 
من  للحد  البندقية  سلطات  تبذلها 
كورونا  فيروس  ملواجهة  التجمعات 
تعديالت  إجراء  قّررنا  املستجد، 
البندقية  يف  التصوير  برنامج  على 

الذي كان مقّررًا لثالثة أسابيع.
وأضاف أّن توم كروز لم يكن قد 
أتى بعد إلى إيطاليا وأن أفراد طاقم 
للعودة  العمل أعطوا الضوء األخضر 

إلى ديارهم قبل بدء التصوير.

ربيع األسمر يحقق نجاحًا الفتًا
 بين بغداد وبيروت

األوضاع  من  الرغم  على 
الصعبة  واألزمات  املعيشية 
اللبنانيون  يعيشها  التي 
أن  إال  الفترة،  والعراقيون هذه 
احلياة،  وحب  الصلبة  اإلرادة 
كانا  بهما،  حتّلوا  لطاملا  اللذين 
تّوج  الذي  األسمى  العنوان 
التي  احلب  عيد  حفالت 
ربيع  اللبناني  الفنان  أحياها 
األسمر ما بني بغداد وبيروت.
إلى  األسمر  وتوّجه 
العاصمة العراقية بغداد حيث 
غّص  حاشدًا  حفاًل  أحيى 
وقّدم  واحملّبني.  باملعجبني 
باقة  احلفل  خالل  األسمر 
الشعبية  أغنياته  أجمل  من 
والعاطفية، إلى جانب املواويل 
املشاعر  من  تخُل  لم  التي 
الوطنية والقومية، وذلك وسط 

تفاعل الساهرين الذين استمتعوا باألجواء بشكل كبير، والالفت أن هذا احلفل كان باكورة احلفالت الفنية التي يحييها 
ربيع األسمر يف بغداد التي زارها للمرة األولى، على أمل أن تتكرر مع املزيد من النجاحات.

ويف اليوم التالي، عاد األسمر إلى لبنان حيث أحيى حفلني ضخمني للمناسبة نفسها، األول يف جبيل من تنظيم آشي 
حدشيتي، أما احلفل الثاني فكان يف النبطية، ليختتم األسمر لقاءاته مع اجلمهور يف مربع ليلي يف الكسليك.

إليسا تهاجم مسؤولي لبنان 
بسبب فيروس »كورونا«

سخرت  الفنانة إليسا، من تصريحات املسؤولني 
فى بالدها، عن عدم اخلوف والهلع من انتشار فيروس 

كورونا اجلديد بعد إعالن أول إصابة به هناك.
»تويتر«:  التدوين  موقع  وكتب عبر حسابها على 
بيصير،  عم  اللى  عن  أكتر  تعّبر  كلمة  عم القى  »ما 
وّقفو  الفاتيكان،  من  جايني  املنصابني  هلل  شاء  ان 
الرحالت من هونيك، بس تا ما يزعل حزب اهلل ما 
بني  ينغل  كورونا  وخلى  إيران  من  الرحالت  منوّقف 
هالعالم، وفوق هيدا وكلو بيقولولنا الوقحني ال داعى 

للهلع«.
كانت إليسا قالت يف وقت سابق عن أغنية جديدة 
بكيت  »«اليوم  لها:  الغنائي  األلبوم  ضمن  سجلتها 
صار  ألنه  عنوانا  إكشف  رح  الغنية،  سّجل  وعم  أنا 
 معروف وهو قهوة املاضي، ما فيي أوصف هاإلحساس 
الشعشاع مع حلن  اللي جامع أجمل كالم من سهام 
بتفاصيله، كتير  اللي حافظلي  صوتي  محمد رحيم 

متشوقة تسمعوا الغنية«.  

والد سعد لمجرد يكرر تجربة التمثيل
علن الفنان املغربي البشير عبدو والد الفنان 
سعد املجرد انه سيكرر جتربة التمثيل للمرة الثانية 

من خالل مشاركته يف مسلسل مغربي.
ونشر البشير عبدو صورًا من كواليس الفيلم 
على  اخلاص  على حسابه  املسلسل  طاقم  برفقة 
عليها  علق  و  االجتماعي  التواصل  مواقع  احد 
هذه  إلى  باالنضمام  الشرف  لي  »كان   : قائال 
فني  عمل  يف  ببالدنا،  الرائعة  الفنية  املجموعة 
حتت عنوان »سلمات أبو البنات«، ملخرجه الكبير 

الصديق العزيز هشام اجلباري«.
يذكر أن عبدو كان قد طلب من محبي ابنه 
مت  بعد  خير  على  قضيته  تنتهي  لكي  له  الدعاء 

تعيني موعد احملكمة املقبلة.
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تعّرف الكراهية حسب مبادئ كامدن 
»حالة  بكونها  واملساواة  الّتعبير  حلرية 
وغير  حادة  بانفعاالت  تتسم  ذهنّية 
عقالنية من العداء واملقت واالحتقار جتاه 
املجموعة أو الشخص احملّرض«، ولذلك؛ 
الفرد  تبرز يف خطاب  التي  للكراهية  فإّن 
اإلعالم،  وسائل  عبر  علنا  أو  ضمنا 
أسباب متعّددة  من بينها، اجلهل بثقافة 
اآلخر واخلوف منه، واألفكار والّتصورات 
أو  اخلاطئة  واملعلومات  عنه،  املُسبقة 
املشّوهة  أو  املتضاربة  والقراءات  احملّرفة 
إضافة  اإلعالمية،  والرسائل  للتاريخ 
التربية والتعليم والثقافة التي  إلى درجة 

يحظى بها الفرد. 
خلف  الّتواري  إمكانية  منحت  فقد 
للبعض  أكبر  جرأة  املستعارة  األسماء 
لقول ما قد ال يتجّرؤون على قوله علنا، 
يتوانون  ال  أشخاص  هنالك  ذلك  مع  و 
محتوى  مشاركة  أو  الشتم  أو  القذف  يف 
وأسماءهم  صورهم  يضعون  وهم  بذيء 
التواصل  مواقع  منحت  لقد  احلقيقية، 
فتجدهم  القول،  على  اجلرأة  للكثيرين 
التي  تلك  عن  تختلف  بطريقة  يعبرون 
ومن  اليومية،  حياتهم  يف  بها  يعّبرون 
يلجأ  فإّنه  بنفسه،  احملتوى  يكتب  ال 
بالكراهية  مليئة  منشورات  مشاركة  إلى 
بعض  فإّن  وبذلك  الّلفظي،  والعنف 
احملتوى السّيئ ينتشر كالنار يف الهشيم. 
فقد أثبثت دراسات علمية عربية ودولية، 
االجتماعي ساهمت  التواصل  مواقع  أّن 
وتعزيزه  الكراهية  خطاب  انتشار  يف 
سّيئة  آلراء  حاضنة  أصبحت  لكونها 
عبر  خاصة  الكراهية،  على  ومحّرضة 
ماليني  يحصي  الذي  بوك  فايس  موقع 
وبالّنظر  العالم  عبر  واملتابعني  املشتركني 
والوصول  االستخدام  سهولة  إلى  أيضا 

التي يتمّتع بها.
دراسة  أظهرت  الصدد،  هذا  ويف 
علمية قام بها مركز » أكيد«  التابع ملعهد 
احملتوى  من  عّينة  على  األردني  اإلعالم 

املتداول يف وسائل اإلعالم األردنية بني 
سنوات 2018-2017-2016 ، أّن مواقع 
التواصل االجتماعي حتتل املرتبة األولى 
يف الّترويج خلطاب الكراهية، وأّن القبيح 
يتصّدر  باآلخرين  والّتشهير  الكالم  من 
طبيعة تلك اخلطابات، واألمر ال يختلف 
العالم حسب  عنه يف مناطق أخرى من 
اإلنترنيت  شبكة  عبر  املتاحة  املعلومات 
عبر  الكراهية  فخطاب  الشأن،  هذا  يف 
مثار  أصبح  االجتماعي  التواصل  مواقع 
جدل وقلق يف دول مثل فرنسا والواليات 
دول  من  وغيرهما  األمريكية  املتحدة 

العالم. 
خطاب  العلمية  الدراسات  وتصّنف 
قوي،  مستويات،  ثالث  يف  الكراهية 
األول  املستوى  حيث  وناعم،  متوسط 
يتضّمن الدعوة للعنف والّتمييز العنصري 
وعدم قبول السالم، يف ما املستوى الثاني 
تشّكك  تصريحات  ينقل  أو  العنف  يبّرر 
من شأن  ُيعلي  أو  عنيفة  تاريخية  بوقائع 
يف  يتم  بينما  عرقّية،  أو  دينّية  جرائم 
الصور  وخلق  ترويج  الّناعم  املستوى 
معّينة،  جماعات  عن  السلبية  الذهنية 
احلط  أو  اإلهانة  بغرض  عرقية  أو  دينية 

من القيمة.. 
 ويف اجلزائر يطرح االستخدام املتزايد 
ملواقع التواصل، وعلى رأسها موقع فايس 
واجلدل  اإلشكاالت  من  مزيدا  بوك، 
والعنف  الكراهية  خطاب  انتشار  بشأن 
إلى  دراسة علمية  أشارت  الذي  الّلفظي 
اجلماهيرية  الصفحات  عبر  أكثر  انتشاره 
ماليني  أو  آلالف  الّتعليق  تتيح  التي 
صفحات  تعمل  ما  يف  املستخدمني، 
يف  الكراهية  خطاب  ممارسة  على  كثيرة 
باألخص،  والثالث  الثاني  املستويني 
على اعتبار أّنه ميكن تفعيل سلطة القانون 
الصريح  بالتهديد  األمر  يتعّلق  عندما 
بالدعوة  املجتمع،  أفراد معّينني يف  حلياة 
على  إليهم  اإلساءة  أو  تعنيفهم  إلى 
عرق  أو  معّينة  ملنطقة  انتمائهم  خلفية 

معنّي، غير أّن القانون قد يصطدم بحرية 
الّتعبير يف املستوى الثاني أو الثالث أين 
ولكّنها  بالكراهية  مليئة  رسائل  تنتشر 
مباشرة،  غير  أو  معّقدة  بطريقة  معدة 
قدمية  صور  أو  فيديوهات  نقل  يتم  كأن 
صور  استخدام  أو  أخرى  ملنطقة  ونسبها 
مغاير  سّياق  يف  حدثت  وتسجيالت 
والّتعبير عنها بعبارات لسانية مشّككة أو 
الفنت،  إثارة  و  الشك  زرع  بغرض  مريبة 
للقيم  ومناٍف  عنيف  لسلوك  الّتبرير  أو 
اإلنسانية ليبدّو شكال من أشكال الّتعبير 
الفردي احلر، وهنا تتداخل حرية الّتعبير 
عن األفكار اخلفّية مع خطاب الكراهية. 
تبادل  تزايد  هو  أيضا  واملالحظ 
رواد  بني  السّيئة  العلنّية  االتهامات 
الكبير،  االنتشار  ذات  الصفحات 
أجنبي  لطرف  بالعمالة  اتهامات  وهي 
واخليانة والتطرف يف الرأي. كما يالحظ 
أو  كذريعة  للدين  الواسع  االستخدام 
ويف  اآلخرين  على  الهجوم  لشن  سبب 
أحيان كثيرة انطالقا من سلوكات فردية 
أو آراء معزولة ومتطرفة ال تعكس االجتاه 
اجلمعي والسّياق العام، ولكن صفحات 
للعراك  ساحة  إلى  تتحّول  بوك  الفايس 
من  بني  أو  والرافضني،  املؤيدين  بني 
عن  ويذوذون  متدّينون  أنفسهم  يعتبرون 
أنفسهم  يعتبرون  ومن  اإلسالمي  الدين 
محايدون..  أو  عقالنيون  أو  علمانيون 
يتجاوز  عندما  كله،  ذلك  من  واألخطر 
العف الّلفظي مداه ويصبح قدحا أو ذما، 
فكرة  أو  معنّي  لرأي  تعصبا  أو  واستعالء 
إلى  أيضا  التعصب  يؤدي  حيث  ما، 

الكراهية.
جدل  من  يثار  ما  عن  الّنظر  وبغض 
اآللية  احلسابات  عن  علمية  وحقائق 
أجندات  خلدمة  املسّخرة  املبرمجة،  أو 
معّينة والتي جتّهز جيوش ما بات يعرف 
بلد  ملهاجمة  اإللكتروني«  »بالذباب 
أو منطقة عن  أو طائفة  أو دين معنّي  ما 
بإحكام..  معّدة  كراهية  رسائل  طريق 

التواصل  ملواقع  الفردي  االستخدام  فإّن 
فايس  موقعي  رأسها  وعلى  االجتماعي 
ومن  جدا،  مهما  يبقى  وتويتر،  بوك 
أخالقية  لضوابط  يخضع  أن  الضروري 
بعض  يتوّرط  قد  حيث  ومعرفية، 
متسّرع  محتوى  نشر  يف  األشخاص 
يتمّكنون  وال  إلدراجه  الحقا  يندمون 
عبر  انتشر  قد  يكون  أن  بعد  حذفه  من 
من  حيث  اإللكترونية،  الروابط  عديد 
الضروري جلم احلماسة الزائدة أو احلاجة 
إلى  األفراد  ببعض  تدفع  التي  الّنفسية 
خالل  من  والّتميز  الظهور  عن  البحث 
أو  القراءات  من  ممكن  قدر  أكبر  حتصيل 
اإلعجابات واملشاهدات، فاستخدام هذه 
ويعكس  بعقالنية  يتم  أن  يجب  املواقع 
التعليمي  ومستواه  الفرد  شخصية 

والتربوي واألخالقي. 
التواصل  يورد خبراء  الصدد  ويف هذا 
الّنصائح  من  العديد  الرقمي  واإلعالم 
يف  تلقينها  بنا  يجدر  التي  والّتوجيهات 
أو ترويجها يف وسائل اإلعالم،  املدارس 
نشر  قبل  مليا  التفكير  بينها  من  والتي 
أي محتوى يف اجلانب السلبي الذي قد 
الفرد سيندم  كان  إن  والتساؤل  يحتويه، 
يبقى  أن  سيريد  وهل  ال،  أم  نشره  بعد 
ذلك احملتوى مطوال عبر شبكة اإلنترنيت 
أم أنه سيتراجع عن ذلك بعد تلقي ردود 
مدى  بشأن  والتساؤل  السلبية؟  األفعال 
نتعّرض  أو  نقرأها  التي  احملتويات  صدق 
لها عبر هذه املواقع قبل مشاركتها وإعادة 
نشرها، من خالل محاولة تتبع مصدرها 
وتاريخ بثها والسّياق الزمني الذي ظهرت 
فيه، فقد يكون محتوى مضّلل أو مزّيف 
يتوّرط  الكاذبة، حيث  األخبار  يف عصر 
خطابات  نشر  يف  املستخدمني  بعض 
ملعلومات  فريسة  وقعوا  ألنهم  كراهية 
تعّبر  فيديوهات  أو  مزيفة  صور  أو  كاذبة 
وملا  يعتقدونه  ملا  متاما  مغاير  سّياق  عن 

حدث بالفعل .

   تبدو بعض المحتويات التي ُتنشر عبر مواقع التواصل االجتماعي صادمة أو فّجة، لكونها ال تتّسق مع المألوف 
أو مع تصوراتنا الجمعّية و القيمّية حّيال بعض الموضوعات، ذلك أّن البعض قد ال يفّرق أيضا بين خطاب الكراهية 

وحرية الّتعبير، لكّنه بالتأكيد محتوى يعّبر عن المستوى التعليمي واألخالقي والفكري لمنتجه كما قد يعّبر عن قّيمه 
وتصوراته في الحياة .  

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

بين » الذباب اإللكتروني« و جدل حرية الّتعبير

خطاب الكراهية .. الوجه القبيح لمواقع التواصل االجتماعي
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ة  سكيكد

استقالة جماعية لمنتخبي األرندي ببلدية كركرة
أعلن، أمس، 11 عضوا ميثلون األغلبية باملجلس الشعبي البلدي لبلدية 
الوطني  التجمع  حزب  من  اجلماعية  استقالتهم  سكيكدة،  بوالية  كركرة 

الدميقراطي.
وعلى  كركرة  لبلدية  الشعبي  املجلس  أعضاء  وهم  املستقيلون  علل  وقد 
جاءت  بأنها  اجلماعية  خطوتهم  البلدي،  الشعبي  املجلس  رئيس  رأسهم 
استجابة لطلب األغلبية من املناضلني الذين سحبوا الثقة من قيادات احلزب 
الثالثة من احلراك الشعبي، حيث ضغطوا على منتخبي املجلس  يف اجلمعة 
و  الوطني  املكتبني  يف  األرندي  قيادات  وبعض  املير  رأسهم  وعلى  الشعبي 

الوالئي قصد االستجابة ملطالبهم الرافضة لبقائهم حتت قبعة األرندي.
جمال بوالديس

بلسان عبد العزيز تويقر 

اإلعــــالم 
واألخالقيات

بومرداسبومرداس

تجار السوق المغطى بشعبة العامر يضربونتجار السوق المغطى بشعبة العامر يضربون

ورقلة 

المستفيـدون مـن التجزئات 
العقارية بأنقوسة يحتجون

احتج صبيحة أمس، العشرات من املستفيدين من التجزئات العقارية 
بدائرة أنقوسة بورقلة أمام مقر الدائرة  وذلك بسبب تفاقم مشكل صعود املياه 
اجلوفية باحلصة التي استفادوا منها سنة 2014  لدرجة أنها غمرت شبكة 

صرف املياه التي تعكف مؤسسة خاصة محلية على إجنازها.
لهجتهم  من  بالتصعيد  الوطن،  ألخبار  تصريحات  يف  احملتجون  وهدد 
وصفوه  الذي  املشروع  هذا  لتوقيف  والعمد  اإلدارة،  تدارك  عدم  حالة  يف 
باملغشوش منذ انطالقته كما حتدثوا عن سوء اختيار املجلس البلدي السابق 
ألرضية التجزئات املقدرة بنحو 400 قطعة والتي منحت لهم يف مكان يشبه 
السبخة )بحيرة جافة( التي تتطلب أساسات مضاعفة باالسمنت املسلح ما 
ما  التجاوزات هي  تلك  أن  قائلني  للغاية،  فيها مكلفة  البناء  يجعل عملية 
أجبرتهم على اخلروج لالحتجاج اليصال صوتهم للسلطات احمللية و الوالئية.
كما أكدوا على ضرورة رفع الغالف املالي املخصص لهم كإعانة للبناء، 
قائلني أن الغالف األول لن يكفي حتى لوضع األساسات بسبب الوضعية 

الكارثية لألرضية.
 يذكر أن رئيس دارة أنقوسة عاين التجزئات عقب االحتجاج أين أمر 
املياه. كما  قنوات صرف  بتوقيف مشروع  للمقاولة، وتعهد  بتوقيف حتفظي 

رفع تقريرا مفصال عن احلصة لوالي الوالية.
زاهية سعاد

دخل، أمس، جتار اخلضر 
والفواكه املمارسني لنشاطهم بالسوق 

املغطى لبلدية شعبة العامر شرق 
بومرداس يف إضراب عن العمل، 

احتجاجا على جملة النقائص 
املسجلة بهذا املرفق.

وأوضح التجار املضربون أن 
السوق املغطى للخضر والفواكه 

ببلديتهم يشهد جملة من النقائص 
التي كان أحرى باملسؤولني احملليني 

توفيرها من أجل تسهيل مزاولة 
التجار لنشاطهم يأتي يف مقدمتها 
توسيع السوق الذي لم يعد، وفق 

قولهم، قادرا على استيعاب التجار 
وال املواطنني املتوافدين عليه.

وأضاف املعنيون أن هذا املرفق 
الهام الذي استفادت منه البلدية 

بعد جهود حثيثة للمواطنني 
واملنتخبني احملليني يفتقر إلى 

مساحات لبيع األسماك، مما أدى 
بالباعة إلى عرض منتوجاتهم بطرق 

فوضوية متسببني بذلك يف روائح 
كريهة أثارت استياء مرتادي السوق.

من جهة أخرى، أكد التجار 
بالسوق املغطى أن رئيس بلدية 

شعبة العامر كان قد وعدهم يف وقت 
سابق بتوسيع السوق وتخصيص 

مكان لبيع األسماك إلى جانب فتح 

الطرقات املؤدية إليه إلعطاء دفع 
للحركية التجارية باملنطقة، غير أن 
الوعود لم جتسد على أرض الواقع 

إلى حد كتابة األسطر، وهو ما 
جعلهم ميتنعون عن العمل والدخول 
يف إضراب إلى حني تلبية مطالبهم.

سميرة مزاري 

خنشلة 

سكـان شبلـة بخيـران يغلقـون 
مقر البلدية ويطـردون الميـر

 أقدم أمس، سكان قرية شبلة ببلدية خيران بخنشلة على غلق مقر البلدية مانعني املنتخبني 
واملوظفني من الدخول احتجاجا على اإلقصاء من التنمية.

الباكر  الصباح  ومنذ  القرية  فإن سكان  الوطن  أخبار  لشبكة  احملتجني  تصريحات  وبحسب 
توافدوا على املقر اإلداري لبلدية خيران وأغلقوه بالسالسل واألقفال ومنعوا املنتخبني واملوظفني 
من الدخول، وطرحوا جملة من االنشغاالت منها انعدام التهيئة احلضرية للقرية التي تضم أزيد 
من 1500 نسمة، وعدم إيجاد حل للمياه القذرة التي تشكل خطرا صحيا. كما أن تعبيد الطرقات 
منعدم باإلضافة إلى مشكل املياه الصاحلة للشرب، والبناء الريفي وغيرها من االنشغاالت التي 

كان هؤالء قد طرحوها على سلطات الوالية املتعاقبة إال أنها لم جتد آذانا صاغية.
وأكد الغاضبون أن  قريتهم منطقة من مناطق الظل مناشدين الوالي التدخل إلنصاف القرية 
ورفع التهميش املطبق عليها من قبل رئيس البلدية، بحسبهم، مهددين بالتصعيد إن لم تتحرك 
السلطات لوضع حد لتصرفات املنتخبني باملجلس وخاصة املير الذي طرد بالقوة من طرف املواطنني 

من مكتبه .
ع / ب

الوادي

سكـان أم سلمـى يحتجـــون 
علـى وضعيـة الطرقــات 

أقدم أمس الثالثاء، العشرات من سكان حي أم سلمى بوسط مدينة 
بسبب  السروطي  نزلة  عن حي  يفصلهم  الذي  الطريق  قطع  على  الوادي، 

وضعيته الكارثية .
سحابة  شكل  ما  املطاطية  العجالت  يف  النيران  بإضرام  السكان  وقام 
الذي  بالتهميش  دخان كثيفة غطت سماء احلي، مرددين عبارات منددة 
احلي،  طرقات  بوضعية  مستدلني  البلدية،  مصالح  طرف  من  منه  يعانون 
نزلة  حي  عن  يفصلهم  الذي  الرئيس  الطريق  مقدمتها  يف  يأتي  والتي 

السروطي ويربطهم بأحياء 300 مسكن والقواطني.
و  احلجارة  باستعمال  الطريق  أغلقوا  الذين  الغاضبون  السكان  ودعا 
الطرقات خاصة وأنهم علموا أن مصالح  إلى اإلسراع يف صيانة  املتاريس، 
البلدية تسلمت غالفا ماليا بنحو 10 مليار سنتيم ألجل ذلك .هذا وشهدت 

حركة املرور شلال تاما يف احلي، مبا فيها محطة احلافالت املتواجدة بها.
من جهتها حاولت مصالح األمن التدخل ألجل تهدئة األوضاع وإعادة 

فتح الطريق الرئيس نظرا حليويته الكبيرة.
رشيد شويخ 

يواجه اإلعالم واإلعالميون 
يف األشهر األخيرة حمالت 
تشويه مرّكزة، تنطلق يف 

الغالب من رغبة يف اإلجهاز 
على ما تبقى من أصوات 
تصدح باحلق وتفضح ما 

يتعرض له املواطن من غنب؛ 
عبر الدفع مبصطلحات 

فضفاضة إلى دائرة النقاش 
وخاصة ما يالك حول 

»أخالقيات املهنة«. 
فكُثرت البالطوهات 

واخلطابات والتصريحات 
التي تسعى إلى جترمي العمل 
الصحفي وتقزمي الصحفيني 

عبر محاولة زرع عقدة 
»األخالقيات » يف أذهانهم 

ويف مخّيلة العامة .  كما يراد 
من اإلعالميني لبس رداء 
املالئكة وسط مجتمع من 
الشياطني وينسى األستاذ 

اجلامعي الذي يتنمر ويرفع 
عقيرته بالصراخ منتقدا 

املناخ العام الذي تعيش 
فيه املؤسسات اإلعالمية 
.. ينسى األخالقيات التي 

حتكم العمل اجلامعي، 
ينسى أن يذكر لنا أن النقاط 
تباع بالدينار والدوالر؛ كما 
تشترى باألجساد؛ ويرفع 

بعضهم درجات يف األستاذية 
و التدريس بكل املعايير إاّل 

معيار االمتياز واألحقية .كما 
ينسى السياسي الذي يتخذ 

من الهجوم على اإلعالم  
برنامجا  أن ال أخالق له 

فقد اشترى آالف األصوات 
يف االستحقاقات وباع الناس 
الوهم وغدر بزميله وكولس 

ضد فالن ألنه أنظف منه 
وأقدر فأبعده عن الطريق  

وأخذ ما ال حق له فيه . 
ويتحدث املسؤول عن 

أخالقيات الصحافة وهو 
الذي تغّيب عن ناظريه 
معاناة الناس ويكون يف 
منصبه قد باع  واشترى 

واغتنى  من بيع ما ال ميلك 
وغرف من املال العام ولم 

يعدل بني الناس  فينسى 
األخالقيات؛ ثم فجأة 

يتذكرها أمام الصحافيني. 
ويأتي الوزير والسفير مبثل 

الذين سبقوه فيحّدثون 
الناس عن الألخالقيات 

ويقفز الطبيب إلى خشبة 
املسرح ويلتحق بركب 

الالعنني  وهو الذي يقف 
أمامه املريض فال يبالي إن 

مات قهرا أو سهوا فاملوت قدر 
محتوم يف النهاية . وعند 
هؤالء جميعهم تنتكس 

األخالقيات  وتتصّدر املشهد 
فقط حني حتاول الصحافة  
أن ترفع رأسها وتصدح ببعض 

احلقيقة وتعّري الواقع .
يف النهاية نحن وأنتم عراة  

واألخالقيات فعل عام و 
ممارسات  و لم تكن يوما 
خطبا  يف التجمعات . و 
كما بيننا الشرفاء بيننا 

األنذال وبيننا وبينكم  فصل 
اخلطاب.
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