
الّنسبيــة الُمضيئـــة
أثار انتباهي كتاب »الكّشاف« 

للزمخشري يف طريقة تفسير 
القرآن الكرمي. وإذا كان صاحبه 

أحد أقطاب اللغة والبالغة 
العربية، فإّن منهجه يف الطرح 

والشرح يدعو إلى التفكير 
مليّا يف منط التعامل مع املعجم 

والفكر، ثم إلى إعادة النظر 
اجلذري يف عالقاتنا مع أّي 

منجز، أي يف مسألة منظورنا 
اليقيني جتاه املوضوعات 

واألشياء برمتها، مبا يف ذلك ما 
يبدو مجرد مسّلمات.
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05
 سكيكدة

 َغاضبـون يغلقــون 
الّطريـق احتجاجـا 
علـــى الّسكــــن 

08
الوادي 

انعـداُم العّقار يرَهن 
مشروع 11 ُمحواًل 

كهربائيـــــــا 
10

بجاية
ق أهالي   الُعزلة تطوِّ
قريـة بنـي مليكـش 

اجَلزائرييــن ُيرِعــب  كورونــا 

الَمنظومُة الّصحية بال َمناعة! الَمنظومُة الّصحية بال َمناعة! 
»كورونا« ُيوقف إنتاَج الّنفط والغاز يف حقول وادي تـاه  

حالـُة ذعــر  لـــدى  عّمــال قواعـد احليــاة 

اجلزائــر مولودية 

02
لت قضية مصانع السيارات إلى 01 مارس  فيما أجِّ

كمـال البوشـي َينفـي توّرَط 
خالـد تبـون نجـل الرئيـس 

التمس وكيل اجلمهورية 
مبحكمة سيدي أمحمد 
10 سنوات لكمال شيخي 
املدعو »البوشي« وغرامة 

مالية قدرها مليون دينار، 
وهو نفس االلتماس 

بالنسبة ملير بن عكنون 
السابق، ويف نفس القضية 
التمس وكيل اجلمهورية 

عامني حبسا نافذا خلالد 
تبون و200 ألف دينار 
جزائري غرامة مالية.

21
يجمع تاريخ املاضي ويحاكي 

احلاضـــر اجليــل 

دار الصــوف قصٌر 
عِتيـق وهندســة 
معماريـة مذهلــة

أطلق عليه اسم »دار الصوف«،  
تلك هي املدرسة الوطنية حلفظ 

املمتلكات الثقافية وترميمها 
باجلزائر، يقع هذا القصر يف القصبة 

السفلى بأعالي اجلزائر العاصمة، 
يجاور عدة معالم ثقافية معمارية 

مذهلة،  على غرار جامع كتشاوة ودار 
حسان باشا وقصر خداوج العمياء، 

ومسجد عبد الرحمن الثعالبي.

03

جنح، املدرب الوطني السابق، نبيل نغيز، يف حتقيق انطالقة مثالية مع مولودية اجلزائر، حيث 
متكن من بعث السباق على لقب بطولة الرابطة احملترفة األولى لكرة القدم من جديد، بعدما 

خدمت نتائج اجلولة 19 مالحقي الرائد الذي عاد إلى العاصمة يجر أذيال اخليبة بعدما سقط 
على يد احتاد بسكرة.

مرابـط: الُبّد 
تشديــد  مـــن 
عبـَر  قابــة  الرَّ
املعابر واملوانئ 
واملطــــــارات 

إلغـــــاُء  األندلســـي: 
نحــــــَو  الّرحـــالت 
الدول املوبوءة بيِد 
العليــا  الّسلطــات 



02
أخبار السياسة

العاصمة: محاكمة أويحيى وسالل وحداد يف مجلس قضاء 
تأجيــل قضيـة تركيــب السيــارات إلى 1 مـــارس

3 أيام حّل أمس األربعاء بالسعودية يف زيارة لـ 
تبون في أول زيارة دولة له للخارج

18 سؤااًل شفوًيا  7 وزراء ُيجيبون على 
إنـــزال وزاري بالبـرلمـان اليــــــوم
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امتيازات غير مستحقة خالل محاكمته يف قضية منح 

التمــــاس 10 سنـــــوات 
حبســا نـافذا لـ»لبوشــــي«

عّمــــار قـــردود
الساعة  عند  األربعاء،  أمس  وانطلقت،  هذا 
أمحمد  سيدي  محكمة  يف  صباًحا  العاشرة 
املدعو  محاكمة كمال شيخي  العاصمة  باجلزائر 
»البوشي« يف قضية منح امتيازات غير مستحقة 
منهم  آخرين  متهمني   6 رفقة  النفوذ  واستغالل 
أبناء مسؤولني ووكيل جمهورية سابق ومساعده 
ووكيل  السابق  غليزان  والي  جنل  بينهم  من 

ومساعده. بودواو  مبحكمة  رئيسي  جمهورية 

املكنى  شيخي  كمال  من  كل  امللف  يف  ويتابع 
جنل  الدين«،  جالل  محمد  و«ل.  »البوشي«، 
لوالي  السابق  والصهر  األسبق  غليزان  والي 
رئيس  كمال«  و«ب.  فريك«،  »بشير  وهران 
القادر«  عبد  »ب.  السابق،  عكنون  بن  بلدية 
األسبق  العام  للمدير  للواء  الشخصي  السائق 
جمهورية  وكيل  مسلم«  و«هـ.  الوطني،  لألمن 
رئيسي مبحكمة بودواو، ومساعده »ي. صادق« 

و »خالد تبون«.

أمحمد  سيدي  محكمة  قاضي  شرع  عندما  و 
شيخي  كمال  استجواب  يف  األربعاء،  ،أمس 
غير  امتيازات  منح  قضية  يف  »البوشي«  املدعو 
متهمني   6 رفقة  النفوذ  واستغالل  مستحقة 
جمهورية  ووكيل  مسؤولني  أبناء  منهم  آخرين 
أسئلة  على  »البوشي«  رد  ومساعده،  سابق 
توريطي  أراد  من  وهناك  مظلوم  »أنا  القاضي: 

القضية«. يف هذه 

رشيد شويخ

يشتغلون  الذين  العمال  عديد  وحسب 
والغازية  البترولية  التاه  وادي  منطقة  يف 
املخصص    fcp مصنع  بها  يتواجد  والتي 
أسبوع  نحو  ومنذ  فإنه  والغاز،  للبترول 
بالكورونا  ايطاليني  بإصابة   خبر  انتشر 
للمرض.  بؤرة  املذكور يعد  البلد  أن  بحكم 
فرنشيسكو  بعاملني  ويسميان  األمر  وتعلق 
لومبارديا  إقليم  من   وينحدران  رفائيل  و 
ليعلموا  ميالنو،  مدينة  عاصمته  الذي 
هو  فرنشيسكو  املدعو  أن  الثالثاء  مساء 
نقله   بعد  بكورونا  إصابته  تأكدت  الذي 
ليس   « رافييل   « أن  تبني  فيما  للعاصمة. 
من  العشرات  جتمع  إذ  باملرض  مصابا 
العمال فور إعالن اخلبر وسط قاعدة احلياة 
بتوضيحات  اإلدارة  ملطالبة  يقطنونها  التي 
الذعر  من  حالة   وسط  حصل،  عما 
طرف  من  إعالمهم   ليتم  الكبيرين  والهلع 
إطار  يف  غرفهم  إلى  بالعودة  األمن  أعوان 

االحترازية؟ اإلجراءات 
واقية  وقفازات  أقنعة  عليهم  وزعت  كما 
املطعم  نحو  إال  غرفهم  مغادرة  بعدم  وأمروا 
.ليستفيق  الوقاية  معدات  وباستعمال 

العمال على قاعدة حياة وقد حتولت ملدينة 
ليتم  باحلركة  تعج  كانت  أن  بعد  أشباح 
إبالغهم صباح األربعاء بأن العمل متوقف 
وضع  تقرر  أن  بعد   ، آخر  إشعار  غاية  إلى 
وادي  منطقة  يف  املشتغلني  العمال  كل 
5000 عامال يف  التاه وعددهم يقترب من 
احلجر الطبي. كما مت استدعاء كل العمال 
وجود  مع  عملهم  فترة  تصادفت  الذين 
والغاز  النفط  وحقلي  املصنع  يف  اإليطالي 
من  كل  مع  الرقابة  تشديد  باملنطقة.مع 
اإليطالي  باملريض  مباشر  اتصال  له  كان 
ذاته  الشأن  الوطن يف  أخبار  وعلمت  .هذا 
أن الرعيتني اإليطاليني كانا وبعد وصولهما 
ملدينة حاسي مسعود يف رحلة جوية عادية  
يف  ليومني  مكثا  وقد  العاصمة  مطار  من 
مبدينة  الواقعة  فيفري   24 احلياة  قاعدة 
إلى  برا  يتنقال  أن  قبل  مسعود،  حاسي 
 290 قاعدة احلياة بوادي التاه على مسافة 
اإلصابة  أعراض  بدأت  أين   ، كيلومترا 
إلى   وينقال  عليهما  تظهر  كورونا  بفيروس 
العاصمة مباشرة بعدها ، ليتبني فيما بعد 
أن فرانشيسكو مصاب فعال باملرض. فيما 
مرافقه  على  أجريت  التي  التحاليل  كانت 

. الثاني سلبية  اإليطالي 

رئيس  جنل  تبون  خالد  مع  عالقته  يخص  وفيما 
ال  تبون  »خالد  املتهم:  أجاب  اجلمهورية، 
بوالده،  توريطه من أجل اإليقاع  عالقة له، ومت 
أو  يوًما  يتدخل  ولم  يساعدِن  لم  تبون  خالد 

له«. الترويج  مت  مثلما  يتوسط لصاحلي 
تعنيفي  »مت  إجابته:  »البوشي«  وواصل 
ضد  و  تبون  خالد  ضد  أشهد  أن  أجل  من 

لشهادة  االستماع  رفض  القاضي  وهنا  والده« 
نحن  يقول«  واصل  األخير  لكن  »البوشي« 
ميكن  كيف  السابق  النظام  ظلمنا  لقد  مظلمون 
أن يكون متورًطا بسبب زجاجة عطر هم يريدون 
خالد  بوالد  أبًدا  ألتِق  لم  أنا  والده،  توريط 
له  منحه  الذي  الكيس  .وبخصوص  تبون« 
ألنه  عطر  زجاجتي  منحته  »البوشي«:«  أجاب 

بالتوسط«.  يقم  ولم  يوًما  يتدخل  ولم  صديقي 
عموميني  موظفني  منح  جنح  املتهمون  ويواجه 
أداء  أجل  من  مباشرة  وغير  مستحقة  غير  مزية 
عمل أو االمتناع عن أداء عمل من واجباتهم، 
ملوظفني  فعلي  نفوذ  أو  سلطة  من  واالستفادة 
مستحقة  غير  مزايا  على  واحلصول  عموميني، 

إدارة أو سلطة عمومية. بغرض استغالل نفوذ 

أمس  العاصمة،  اجلزائر  قضاء  مجلس  أّجل 
من  متهمني  محاكمة  الثانية  للمرة  األربعاء، 
ورجال  وزراء  السابق  البوتفليقي  النظام  رموز 

1 مارس. أعمال إلى 
تركيب  مصانع  مبلف  القضية  وتتعلق 
االنتخابية  للحملة  اخلفي  والتمويل  السيارات، 
الوزير  فيه  يتابع  الذي  بوتفليقة  السابق  للرئيس 
األول  والوزير  أويحيى،  أحمد  السابق،  األول 
األسبق عبد املالك سالل باإلضافة إلى وزيري 

وبدة محجوب. يوسفي  يوسف  الصناعة 
حداد  علي  األعمال  رجل  محاكمة  وسيتم 
معزوز  أحمد  معزوز  مجمع  صاحب  وكذلك 
ورجل  بايري  »ايفال«محمد  مجمع  وصاحب 
بعد  القضية  نفس  يف  حسان  عرباوي  األعمال 
مبررة  غير  امتيازات  منح  تهم  لهم  وجهت  أن 
وتبديد أموال عمومية وإساءة استغالل الوظيفة 
وتعارض املصالح والتصريح الكاذب والرشوة يف 
مجال إبرام صفقات عمومية وتبييض األموال، 

لألحزاب  اخلفي  التمويل  تهمة  إلى  باإلضافة 
أسبوعني. منذ  اجللسة  تأجيل  بعد  السياسية، 

دفاع  هيئة  من  بطلب  التأجيل  قرار  جاء  قد  و 
يوم  املتهمني.وأصدرت محكمة سيدي أمحمد 
 3 10 ديسمبر املاضي عقوبات تراوحت ما بني 
و20 سنة حبسا نافذا بينما مت تبرئة وزير النقل 
زعالن  الغني  عبد  السابق  العمومية  واألشغال 
السياسية. لألحزاب  اخلفي  التمويل  تهمة  من 
عّمــــار قـــردود

املجيد  عبد  اجلمهورية،  رئيس  شرع 
العربية  اململكة  إلى  دولة  زيارة  يف  تبون، 
األربعاء،  أمس  من  ابتداًء  السعودية، 
تلبية لدعوة امللك سلمان بن عبد العزيز، 
اجلمهورية  لرئاسة  بيان  به  أفاد  حسبما 

أمس األول الثالثاء.
هذه  فستستغرق  نفسه  البيان  ووفق 
قائدا  خاللها  سيجري  أيام،  ثالثة  الزيارة 
ووسائل  »سبل  حول  محادثات  البلدين 
والتشاور  والتنسيق  الثنائي  التعاون  تعزيز 

البلدين«. تهم  التي  القضايا  يف 
وجاء يف البيان: »يقوم رئيس اجلمهورية، 
عبد املجيد تبون، بزيارة دولة إلى اململكة 
من  ابتداء  الشقيقة،  السعودية  العربية 
تلبية   ،2020 فبراير   26 يوم غد األربعاء 
احلرمني  خادم  أخيه  من  كرمية  لدعوة 

العزيز  عبد  بن  سلمان  امللك  الشريفني، 
»قائدا  أن  البيان  سعود«.وأضاف  آل 
سبل  حول  محادثات  سيجريان  البلدين 
والتنسيق  الثنائي  التعاون  تعزيز  ووسائل 
البلدين«.  تهم  التي  القضايا  يف  والتشاور 
ثالثة  ستستغرق  الزيارة  أن  إلى  وأشار 

أيام.
مع  مقابلة خاصة  قد صرح يف  تبون  وكان 
بأنه كان على وشك  اليوم«،  »روسيا  قناة 
بسبب  تأجلت  السعودية لكنها  زيارة 
إلى  تبون  زيارة  تعتبر  برنامجه.و  ازدحام 
السعودية الثالثة له نحو اخلارج بعد زيارته 
لكنها  املاضي  جانفي  يف  أثيوبيا  و  ألملانيا 
رئيًسا  انتخابه  منذ  دولة  كزيارة  له  األولى 

للجمهورية.
موفق رباح

اخلميس  اليوم  صباح  يتوافد،  أن  املنتظر  من 
بزيغود  الوطني  الشعبي  املجلس  مبنى  على 
الوزراء،  من  عدد  العاصمة  باجلزائر  يوسف 
الوطني   الشعبي  املجلس  مكتب  برمج  حيث 
 18 تخص   الشفوية  لألسئلة  علنية  جلسة 

7 قطاعات وزارية. تدخاًل يف 
واجلماعات  الداخلية  بوزراء  األمر  ويتعلق 

والرياضة،  الشباب  العدل،  وزير  احمللية، 
واملوارد  العمومية  األشغال  السكن،  الفالحة، 

املائية.
أزيد  على  اإلجابة  يتم  أن  املنتظر  من  كما 
يتواجد  كتابي  و  شفوي  بني  سؤال   1500 من 
الشعبي  املجلس  رئيس  مكتب  مستوى  على 
األسابيع  خالل  شنني،  سليمان  الوطني، 

به  تقدم  كتابي  سؤال  ضمنه  من  املقبلة 
الهواري  البليدة،  والية  عن  البرملاني  النائب 
راوية  الرحمان  عبد  املالية  وزير  إلى  تيغرسي، 
حول استمرار احلكومة يف طباعة األموال مثلما 

الوطن«. لــ«أخبار  كشفه 
عّمــــــار قــــردود

وقادم من ميالنو اإليطالي يسمى فرنشيسكو  املريض 
كورونــا  توقــــف  إنتــــــــــــاج 
النفط والغــاز فـي حقـــول واد تـــاه 

التمس وكيل اجلمهورية مبحكمة سيدي أمحمد 10 سنوات لكمال شيخي املدعو »البوشي« وغرامة 
مالية قدرها مليون دينار، وهو نفس االلتماس بالنسبة ملير بن عكنون السابق بوعرابة كمال، ويف نفس 
القضية التمس وكيل اجلمهورية عامني حبس نافذا خلالد تبون و200 ألف دينار جزائري غرامة مالية.

البوشي: خالد تبون مت توريطه من أجل اإليقاع بوالده

باملنطقة البترولية  الشركة  لعمال  الصحي  -احلجر 
-مرافق املريض اإليطالي »رافائيل » سليم من كورونا

توقفت، أمس األربعاء، حقول النفط والغاز عن اإلنتاج بشكل 
تام، يف منطقة واد التاه الواقعة بوالية ايليزي، ومت فرض 

اإلجراءات اخلاصة باحلجر الصحي على العاملني باملنطقة 
وسط حالة قصوى من الذعر والهلع، وذلك على خلفية إصابة 

عامل ايطالي يشتغل ضمن شركة إيني بفيروس كورونا  .



عمار  قردود 
أعلنت وزارة الصحة، أمس األول الثالثاء، 
أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس »كورونا«، وفق 
بن  الرحمن  عبد  الصحة،  وزير  به  صرح  ما 
بوزيد، للتلفزيون اجلزائري.بن بوزيد  أوضح أن 
األمر يتعلق مبواطن إيطالي دخل إلى البالد يف 

17 فيفري اجلاري.
عبد  اجلمهورية،  رئيس  نشر  جهته  من 
املجيد تبون، تغريدة عبر حسابه على« تويتر«، 
وكافة  احلكومة  تبون  املجيد  عبد  أمر  حيث 
أقصى  بتوخي  البالد  يف  الصحية  السلطات 
درجات احليطة واحلذر داعيا إلى »االنخراط يف 
حملة حتسيسية كبرى من خالل كافة وسائط 

التواصل حلماية الصحة العامة   ».

أن  و  قد سبق  الصحة  وزير  كان  و 
وتلقائية  صارمة  مراقبة  هناك  أكد أن 
مطارات  جميع  مستوى  على  سارية 
»كورونا«،  فيروس  وباء  بسبب  اجلزائر، 
مشددًا على أن كاميرات حرارية تكشف 
العادية  غير  اجلسدية  احلرارة  درجات 
مطارات  جميع  مستوى  على  متوفرة 
دائمة  مراقبة  ضمان  أجل  من  البالد 
أو  يصلون  الذين  للمسافرين  وتلقائية 
املطارات،«كّل  تلك  يعبرون  الذين 
اإلجراءات اّتخذت للتكّفل الطبي بهذا 
املواطن طبقًا للمقاييس والقواعد املعمول 
بها يف هذا املجال يف كل العالم ومت عزله 

بالطبع وهو حتت املراقبة الطبية«.
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السلطات أمام تحدي تتبع مسار الرعية اإليطالي 

وبــاء »كــــورونا«يرعب الجزائــرييـن

نقابة  رئيس  مرابط،  الياس  أكد الدكتور 
لــ«أخبار  العمومية يف تصريح  ممارسي الصحة 
تشديد  و  تكثيف  ضرورة  على  الوطن« 
انتقال  لتفادي  الالزمة  الوقائية  اإلجراءات 
 ، اجلزائريني  بني  انتشاره  »و  »كورونا  فيروس 
خاصة مع  تنقالت املواطنني عبر املعابر البرية 
الفيروس  فيها  انتشر  التي  املوانئ  و  واملطارات 
كالصني و إيطاليا و مصر و فرنسا و اإلمارات.

اإلجراءات  أن  مرابط،  الدكتور  وقال 
على  الصحة  وزارة  اتخذتها  التي  الوقائية 

املطارات-خاصة مطار هواري بومدين  مستوى 
اجلزائر-  املطارات حركية يف  أكثر  يعتبر  الذي 
فيروس  خطورة  إلى  بالنظر  متاًما  كافية  غير 
»كورونا«، الذي ينتشر بسرعة البرق عن طريق 
العدوى من الشخص املصاب به حتى ولو كان 
يف بداية اإلصابة ويجهل أنه مصاب، موضًحا 
بأن عملية مراقبة املسافرين القادمني من الصني 
ومن بعض البلدان التي انتشر بها الفيروس عن 
اجلسم ال  لكشف حرارة  كاميرا حرارية  طريق 
يكفي باعتبار أن بعض املسافرين الذين يكونون 
يف بداية اإلصابة أي حضانتهم للفيروس قبل 
بداية األعراض، تكون درجة حرارة جسمهم 
عادية وال تتجاوز 37 درجة، باعتبار أن احلمى 
هو  و  اإلصابة،  من  األولى  األيام  تظهر يف  ال 
نتأكد من إصابتهم  بأن  الذي ال يسمح  األمر 
اقتصار  فإن  بالتالي  و  للفيروس،  أو حضانتهم 
عملية املراقبة على قياس درجة احلرارة فقط أمر 
فحص  طريق  عن  تعميقه  ويتطلب  كاف  غير 

معمق وحتاليل وعدم السماح لهؤالء املسافرين 
بالذهاب إلى عائالتهم تفادًيا النتشار الفيروس 

يف حال إصابتهم.
و شدد مرابط على ضرورة تكثيف املراقبة 
و  املوانئ  مستوى  على  للرحالت  الصحية 
املطارات و املعابر البرية و تزويد العاملني بهذه 
والصحية   املادية  اإلمكانيات  األماكن  بكل 
حالة  يف  التصرف   إمكانية  لهم  ُتتيح  التي 
االشتباه بأي حالة واللجوء إلى العزل السريع، 
مضيًفا أن العمليات التحسيسية هي األخرى 
الصحافة  طرف  من  خاصة  هاًما  دًورا  تلعب 
التهويل  و  التضخيم  أسلوب  انتهاج  عدم  و 

والسقوط يف فخ تخويف املواطنني.
وقال أن فيروس »كورونا« خطير جًدا لكن 
شريطة  التعايف  و  الشفاء  به  املصابني  بإمكان 
من  املناسب  و  املكثف  للعالج  إخضاعهم 

خالل عزلهم منًعا النتشار العدوى.
عمار قردود

الطب  و  األوبئة  أوضح املختص يف علم 
لــ«أخبار  اهلل  شيخ  فارس  الدكتور  الوقائي 
بسرعة  يتميز  »كورونا«  فيروس  الوطن« أن 
تنقله سواًء عن طريق الُلعاب أو املصافحة أو 
التنفس يف الوجه، مشدًدا على ضرورة اتخاذ 
يف  يشتبه  الذي  الشخص  اجتاه  االجراءات 
عالج  يوجد  ال  أنه  مشيًرا  الفيروس،  حمله 
حدة  من  ُيخفض  لقاح  بل  الفيروس  لهذا 

الفيروس.
إخضاع  بضرورة  الصحة  وزارة  طالب  و 
جميع من احتك بهم الرعية اإليطالي الذي 
يف  بــ«كورونا«  مصابة  مؤكدة  حالة  أول  كان 
معه  كانوا  الذين  سواء  للفحوصات  اجلزائر 
إلى  أقلته  التي  النقل  وسيلة  أو  الطائرة  يف 
و  احلدود  شرطة  و  اجلمارك  رجال  أو  اجلزائر 
عمال و موظفي املطار أو امليناء، و أبدى شيخ 

اإليطالي  الرعية  يكون  أن  من  خشيته  اهلل 
قد احتّك بعدد كبير من اجلزائريني و هو ما 
بوباء  املصابني  دائرة  من  ُيوسع  أن  شأنه  من 

»كورونا«.
تقليص  يجب  أنه  اهلل  شيخ  قال  و 
الرحالت بني اجلزائر و الدول التي مت تسجيل 
إصابات فيها بالوباء كإجراء احتياطي ، كما 
الدينية  الشؤون  وزارة  يف  ممثلة  السلطات  دعا 
من  اجلزائريني  ومنع   مؤقًتا  العمرة  إلغاء  إلى 
اعتبار  على  السعودية  إلى  السفر  و  االعتمار 
مع  األجناس  مبختلف  يحتكون  املعتمرين  أن 
البقاع  القادمني من  فرض رقابة صحية على 

املقدسة مبجرد دخولهم املطارات اجلزائرية.
اجلزائرية  السلطات  اهلل  شيخ  نصح  و 
يف  جدي  و  ملي  بشكل  بالتفكير  العليا 
»إمكانية إلغاء احلج لهذا املوسم مصداًقا لقوله 

ْهُلَكِة« و  عز و جل »َواَل ُتلُْقوا ِبَأيِْديُكْم إِلَى الَتّ
ذلك كإجراء احترازي حلماية أمهاتنا و آبائنا 
و أهالينا من اجلزائريني من خطر التعرض إلى 
أثناء  السعودية  يف  »كورونا«  بفيروس  إصابة 
أدائهم مناسك احلج و احتكاكهم مع حوالي 
مختلفة  جنسيات  من  شخص  ماليني   3
يكون احتمال تواجد الفيروس بينهم جد وارد 
و رمبا أكيدا و طبًعا ذلك يف حال استمر وباء 

»كورونا« يف التفشي.
ضرورة  إلى  اجلزائريني  اهلل  شيخ  دعا  و 
لتفادي  والوقاية  احلذر  بإجراءات  التمسك 
أعراضه  تشبه  الذي  بالفيروس  اإلصابة 
أعراض األنفلونزا املوسمية التي تؤدي بدورها 
إلى تسجيل حاالت معقدة تتسبب يف الوفاة.
عمار قردود

من جهتها أعلنت شركة اخلطوط اجلوية 
احترازية  إجراءات  اتخاذها  عن  اجلزائرية  
والطائرات،  املطارات  مستوى  على  مشددة 
للوقاية من فيروس »كورونا«، مشيرة إلى أن 
تطهير  عمليات  إجراء  اإلجراءات  بني  من 
شاملة للطائرات حلظة وصولها وإقالعها من 
األمني  محمد  أكد   و  اجلزائرية،  املطارات 
شركة  لدى  باإلعالم  املكلف  األندلسي، 

الوطن«،  لــ«أخبار  اجلزائرية  اجلوية  اخلطوط 
كورونا  فيروس  وباء  تطور  تراقب  الشركة  أن 
يف الصني و العالم ككل باهتمام بالغ،  وأنها 
على اتصال متواصل و دائم مع مصالح وزارة 
 )OMS( الصحة و  ع منظم الصحة العاملية
بأي  حالًيا  توصي  ال  املنظمة  أن  موضحا   ،
قيود على السفر أو التجارة و بالتالي ال ميكن 
الوقت  يف  استثنائية  إجراءات  أية  اتخاذ 

احلالي باستثناء التدابير الوقائية منها.
الرد على سؤال  و حتفظ األندلسي عن 
إلى  لرحالتها  اجلزائرية  اجلوية  وقف  حول 
دول مثل الصني، إيطاليا، مصر و اإلمارات 
مخول  غير  أنه  قال  و  »كورونا«  وباء  بسبب 
إلى  يعود  القرار  و  ذلك  على  باإلجابة 

السلطات العليا.
عمار قردود 

البترولية  الورشات  عمال  قضى 
احلياة  وقواعد  النفطية  احلفارات  مبختلف 
التابعة لها، أمس، ليلة ذعر حقيقية عقب 
جنسية  من  أجنبي  عامل  إصابة  تأكيد 
االيطالية  اجلزائرية  بالشركة  يعمل  ايطالية 
بحاسي  بي((  آف سي   (( والغاز  للبترول 
حيث  كورونا،  بفيروس  إصابته  مسعود 
حتى  اإلصابة  هذه  عن  اإلعالن  مت  إن  ما 
يف  تقع  التي  بالشركة  الفوضى  تفشت 
حاسي  ملدينة  العمراني  النسيج  ضواحي 
اجلزائريني  العمال  توافد  أين  مسَعود 
العاملني بقاعدة احلياة التابعة لهذه الشركة 
طلبا  املناوب  الطبيب  مكتب  على  ليال 
وقائي  كإجراء  الرتدائها  الطبية  لألقنعة 
األيام  عنه  ستسفر  ما  انتظار  يف  مبدئي 

القادمة.
بعمال  الوطن«  »أخبار  وتقربت   
بهته  ويعملون  ورقلة  مدينة  من  ينحدرون 
الشركة املختلطة اجلزائرية االيطالية، حيث 
االيطاليني  العمال  كل  عزل  مت  أنه  أكدوا 

بقاعدة  بي  سي  أف  بشركة  العاملني 
الذين  اجلزائريني  العمال  منعزلة عن  حياة 
اخلارجي،  التواصل  عن  أيضا  عزلهم  مت 
حيث أسديت لهم تعليمات بعدم مغادرة 
غرفهم إال لتناول وجبتي الغداء أو العشاء 
وعدم  الطبية  واألقنعة  القفازات  وارتداء 
األسباب.  كانت  مهما  القاعدة  مغادرة 
كما أضافت مصادرنا من داخل القاعدة أن 
الرعية  على  طبقت  وقائية  إجراءات  هناك 
االيطالي وسائقه الشخصي الذين يقبعون 
حتت احلجر الصحي وينتظرون طائرة خاصة 
لنقلهم للعاصمة لضمان رعاية صحية أكثر 
النفط  حوض  سكان  يعيش  فيما  دقة. 
من  ومنهم  أعصابهم  على  مسعود  حاسي 
األقنعة  القتناء  الصيدليات  على  توافدوا 
الطبية خوفا من انتشار العدوى خاصة يف 
ظل عدم وجود هياكل االستقبال الصحية 
املخصصة للتكفل مبثل هذه األوبئة سريعة 

االنتشار.
زاهية سعاد 

الصحة،  بوزارة  الوقاية  مدير  أكد 
تصريحات  يف  أمس،  فورار،  جمال 
لإلذاعة الوطنية، أن “أولوية وزارة الصحة 
بورقلة  احلياة  قاعدة  على  منصبة  ستكون 
اإليطالي  الرعية  فيها  يقطن  كان  التي 
املصاب بفيروس كورونا، مضيفا أنه سيتم 
حتديد جميع األشخاص الذين مت التواصل 
مباشرة بينهم وبني الرعية، باإلضافة إلى 
الذين  املواطنني  عن  بحث  عملية  إطالق 
كانوا على منت الرحالت اجلوية التي كان 
باملقابل  املصاب،  اإليطالي  الرعية  عليها 
اعترف بصعوبة العملية، قائال: »املشكل 
العثور  كيفية  اآلن  يواجهنا  الذي  الكبير 
على املواطنني الذين كانوا بالرحلة اجلوية 
القادمة من ايطاليا واملتوجهة إلى ورقلة«، 
يف حني أضاف أن وزارة “الصحة ال تنصح 
بتعليق الرحالت اجلوية وال التجارية بني 
اجلزائر وإيطاليا”، مضيفا بأن اجلزائر تقوم 
اإليطالية  القنصلية  يوميا مع  بالتنسيق 
لرصد املعلومات التي تتعلق بتطور الوباء.

كما عمد فورار إلى أسلوب الطمأنة، 
قائال أن اجلزائر سجلت فقط حالة واحدة 
مؤكدة حلد الساعة، مشيرا يف السياق ذاته 
“أن احلالة ال تستدعي كل القلق”، معتبرا 
الوقائية،  األقنعة  القتناء  داعي  ال  أنه 
تكفي  باملقلقة،  ليست  احلالية  فالوضعية 
الفيروس.  ملواجهة  والوقاية  النظافة  فقط 

أما عن احلاالت املسجلة سابقا فأكد أنها 
تتعلق بأنفلونزا موسمية والتي أسفرت عن 

وفاة 20 شخصا.
الرعية  حول  للتفاصيل  وبالعودة 
اإليطالي املصاب فأوضح فورار، أن التقرير 
النهائي الصادر من معهد باستور يف حدود 
أكد  أول أمس،  يوم  الساعة اخلامسة من 
قائال  بكورونا،  اإليطالي  الرعية  إصابة 
ألن  مندهشة  تكن  لم  الوزارة  مصالح  أن 
الفيروس اجتاح العالم ومن بينها ايطاليا، 
وبالتالي كان من املنتظر ظهور حاالت يف 
من  العديد  قدوم  ظل  يف  خاصة  اجلزائر 

الطائرات
وكشف املتحدث عن ورود معلومات 
بوجود  تفيد  اجلاري،  الشهر  من   22 يف 
ظهرت  بورقلة  يعمالن  ايطاليتني  رعيتني 
لتطالب  األنفلونزا،  أعراض  عليهما 
التحاليل،  وإجراء  بعزلهما  الوزارة  مصالح 
الذي  باستور  ملعهد  بدورها  أرسلت  التي 
أكد اإلصابة. ويتعلق األمر برعية إيطالي 
يف 61 من العمر، دخل اجلزائر بتاريخ  17 
فيفري، وتنقل إلى ورقلة عبر رحلة جوية 
بتاريخ 18 فيفري، مؤكدا خضوع األطباء 
للحجر  بورقلة  املصاب  عاينوا  الذين 
التجمعات  عن  يبعد  حيث  الصحي، 

السكانية بحوالي 300 كلم .
رحمة عمار 

قال أن اإلجراءات الحالية غير كافية .. مرابط :
ينبغي تشديد الرقابة عبر المعابر والموانئ والمطارات 

دعا لتقليص الرحالت مع الدول المنتشر فيها الوباء .. شيخ اهلل: 
ال بد من عزل جميع من احّتك بهم الرعية اإليطالي 

الجوية الجزائرية إلتزمت  بتطهير الطائرات .. محمد األمين األندلسي: 
إلغاء الرحالت نحو الدول الموبوءة بيد السلطات العليا

 تعليمات  بعزل العمال االيطاليين 
حالة ذعر وسط عمال ورشات البترول وقواعد الحياة 

اعترفت بصعوبة العثور على كل المعنيين 
وزارة الصحة تعد بتتبع مسار اإليطالي المصاب 



04
أخبار السياسة

دخلوا يف إضراب متجدد آليا 
العمال يشلون وكاالت التشغيل 

واملتوسط  االبتدائي  بالطورين  االستجابة  نسب  أكبر 
األنباف ينّظم إضرابا معززا بمسيرة بالعاصمة 
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املتخرجني اجلدد  بإنقاذ  الصحة مطالب  وزير 

نقابيون يحتكرون منـح اعتمادات الصيدليات 
سارة بومعزة

أجل  من  اإلحتاد  عن  النائب  ساءل   

مسعود  والبناء  والعدالة  النهضة 
منح  عن  الصحة  وزير  أمس،  عمراوي، 
االعتمادات للصيدليات، حيث دعا وزير 
الصيادلة  ملنح  التدخل  أجل  من  الصحة 
اجلزائرية  اجلامعات  من  املتخرجني 
بوالياتهم،  لفتح صيدليات  اعتمادات 
قبعوا  بعدما  أرقتهم  وضعيتهم  أن  قائال 
وصفه  ما  سياسة  نتيجة  البطالة  يعانون 
الصيادلة  نقابة  تنتهجها  التي  باالحتكار 
أنها  مضيفا  رقابهم،  يف  تتحكم  التي 
منح  يف  الرسمية  السلطات  محل  حّلت 
كل  عبر  الصيدليات  لفتح  الرخص 
والعمل  يتنافى  ما  وهو  الوطن  واليات 
 90/14 قانون  ينظمه  الذي  النقابي 
ألن  النقابي،  احلق  مبمارسة  املتعلق 
الدفاع عن  هو  النقابي  العمل  األصل يف 
وال  ملنتسبيها،  واملعنوية  املادية  احلقوق 
بالتوظيف أو منح الرخص  أبدا  عالقة له 

الصيدليات. لفتح  واالعتمادات 
كما كشف عمراوي أن بعض املتخرجني 
 13 منذ  االعتمادات  منحهم  ينتظرون 
سنة، مرجع ذلك إلى أن نقابة الصيادلة 

حال  املهنة  أخالقيات  ومجلس  اخلواص 
برقاب  فتحكموا  أمانيهم  حتقيق  دون 
حتى  قاطعا  رفضا  فترفض  املتخرجني ، 
الثالثية  اللجنة  لتوسيع  حضورهم  مجرد 
من  وحرمانهم  الفتح  أماكن  حتدد  التي 
قوانني  تكفله  الذي  الطبيعي  حقهم 
بني  مبقارنة  النائب  وقام  اجلمهورية، 
يتواجد  إذ  ووهران،  سطيف  واليتي 
خاصة  صيدلية   681 وهران  بوالية 
مديرية  قامت  فقد  ذلك  من  وبالرغم 
باجتماع  مؤخرا  وهران  لوالية  الصحة 
فتح صيدليات جديدة،  إمكانية  لدراسة 
برفض  تقضي  تعليمة  بإصدار  قامت  و 
الصيدليات  حتويل  الصيادلة  طلبات 
اجلديدة  السكانية  التجمعات  إلى 
حني  اجلدد يف  للصيادلة  الفرصة  وترك 
سوى  سطيف  يتواجد  بوالية  ال  أنه 
األكثر  أنها  فقط  رغم  صيدلية   350
حتتل  إذ  كبير،  وبفارق  للسكان  تعدادا 
تعداد  يف  العاصمة  بعد  الثانية  املرتبة 
الوطنية  النقابة  أن  مضيفا  السكان، 
أخالقيات  ومجلس  اخلواص  للصيادلة 
لوالية  الصحة  مديرية  خطوة  رفضا  املهنة 
تعاني  التي  النقائص  ملراجعة  سطيف 

تلك  أن  قائال  البلديات،  مختلف  منها 
صيدليات  فتح  حرمان  أجل  من  اخلطوة 
أجراء  الصيادلة  على  واإلبقاء  جديدة 

بصيدلياتهم. زهيدة  بأجور 
لوزير  املتخرجني  مناشدة  النائب  ونقل 
العاجل  التدخل  أجل  من  الصحة 

لوزارة  العام  األمني  تعليمة  إللغاء 
بضرورة  تأسيس  القاضية  الصحة 
الصحة  مديرية  من  مكونة  ثالثية  جلنة 
و  املهنة  أخالقيات  مجلس  عن  وممثل 
كثيرا  أضرت  كونها  النقابة،  عن  ممثل 
تعمل  أنها  مضيفا  املتخرجني،  بهؤالء 

فتح  يف  مسعى  أي  جاهدة  لعرقلة 
إلصدار  داعني  جديدة،  صيدليات 
والسكان  الصحة  ملديريات  تعليمات 
يعاني  الذي  املشكل  لهذا  حل  إليجاد 
يف  اجلامعات  من  املتخرج  الشباب  منه 

الواليات. كل 

للتشغيل  الوطنية  الوكالة  عمال  دخل 
بداية  آليا،  متجدد  إضراب  يف  بالعاصمة، 
باجتاه  من أمس، محذرين اإلدارة من دفعهم 
يف  املفتوح،  اإلضراب  إلى  واللجوء  التصعيد 

مطالبهم. تلبية  عدم  حالة 
للتشغيل  الوطنية  الوكالة  عمال  باشر 
بـ3  آليا  املتجدد  إضرابهم  أمس،  بالعاصمة، 
االنتقال  باحتمال  التلويح  مع  أسبوعيا،  أيام 
يف  مفتوح،  إضراب  يف  والدخول  للتصعيد 
بيانهم، أمس،  حالة تعنت اإلدارة، بحسب 

الوطن« نسخة منه. تلقت »أخبار  الذي 
للتشغيل  الوطنية  الوكالة  تنسيقية  وأرجعت 
لوكالة اجلزائر املنضوية حتت لواء اإلحتاد العام 
إلى  التصعيدية  خطوتهم  اجلزائريني،  للعمال 

فشل كل طرق احلوار مع اإلدارة وسط غياب 
ممثليهم  متهمني  جاد،  اجتماعي  شريك 
بأنهم لم يرقوا لتطلعات العمال، وهو ما وّسع 
بهؤالء  دفع  ما  والعمال،  اإلدارة  بني  الشرخ 

التصعيدية. خطواتهم  إلى 
عقد  ضرورة  يف  العمال  مطالب  البيان  وحدد 
أقرب  يف  الوطني  للمكتب  عامة  جمعية 
للتمثيل  جدد  أعضاء  انتخاب  بغية  اآلجال 
اجلماعية  االتفاقية  جتميد  مع  النقابي، 
الغموض  ورفع  مفعولها  سريان  قبل  احلالية 
ظروف  وحتسني  مصيرها،  على  والضبابية 
هيئات  باقي  مع  األجر  وتوحيد  العمل 
الذي  اإلجحاف  سر  عن  مسائلني  الوزارة، 

يعانون منه يف هذا اخلصوص.

55 دج،  إلى  النقطة االستداللية  لرفع  ودعوا 
إدماج  مع  العمال  لكل  القاعدي  األجر  ورفع 
املهني  اإلدماج  على  املساعدة  جهاز  منحة 
واألفقية  العمودية  للترقية  والعمد  فيه، 

استثناء. دون  للعمال 
تسوية  ضرورة  على  التأكيد  جانب  إلى 
لسنة  اجلماعية  االتفاقية  محتوى  مستحقات 
واألجر  النقل  الوجبة،  منحة  ورفع   2014
تسيير  طريقة  عن  الغموض  وإزالة  الوحيد، 
مبدأ  وتكريس  االجتماعية  اخلدمات  أموال 
يضاف  فيها،  التصرف  طريقة  يف  الشفافية 
قبل  العمالية  القاعدة  إلى  للعودة  دعوتهم  لها 

بالعمال. متعلقة  مصيرية  قرارات  اتخاذ 
سارة بومعزة

أمس،  »األنباف«،  والتكوين  التربية  لعمال  الوطني  اإلحتاد  نظم 
ساحة  مستوى  على  بالعاصمة  احتجاجية،  بوقفة  معززا  إضرابا 
أن  أكدوا  حيث  الوطنية،  التربية  وزارة  ملحقة  من  بالقرب  املعدومني 

واملتوسط. االبتدائي  بالطورين  بخاصة  كبيرة  كانت  اإلضراب  نسبة 
عمدت  حيث  وفرا،  كرا  اإلحتاد  إليها  دعا  التي  املسيرة  وعرفت 
من  ومنعهم  املعدومني  ساحة  مستوى  على  حملاصرتهم  األمن  قوات 
بتمسكهم  تفيد  شعارات  احملتجون  ردد  حني  يف  ملسيرة،  الوقفة  حتويل 
التسويف. والتخلي عن سياسة  لتلبيتها  التربية  وزير  مبطالبهم، داعني 
لم  التربية  وزير  مع  لقائهم  أن  مبرزين  مبطالبهم،  متسكهم  االحتاد  وأكد 
باإلضراب  للتمسك  دفعهم  ما  وهو  انشغاالتهم،  عن  إجابة  يتضمن 
الوطني  للمكتب  االستثنائية  الدورة  خالل  سابقا،  املقرر  واالحتجاج 
أهل  بإشراك  التربوية  املنظومة  إصالح  يف  مطالبهم  محددين  للنقابة، 
يف  النظر  بإعادة  وذلك  االبتدائية  املرحلة  يف  خاصة  وخبرائه  القطاع 
وميكن  التعليم  جودة  يحقق  مبا  والبرامج  واملناهج  والتأطير  الهيكلة 

بحياته. التمتع  من  املتعلم 
يحقق  التربية  لقطاع  أساسي  قانون  ضرورة  وضع  على  أكدوا  كما 
رسالة  هي  التربية  مهنة  أن  باعتبار  العمومية  الوظيفة  عن  استقالليته 
وكل  األساتذة  ومنح  رواتب  يف  النظر  وإعادة  وظيفة،  مجرد  وليست 
مفهوم  ويجسد  الشرائية  القدرة  لهم  يحفظ  مبا  التربية  مستخدمي 
ودون  النسبي  التقاعد  يف  احلق  القطاع،  واسترجاع  استراتيجية 

املهام  ملشقة  نظرًا  التربية  قطاع  مستخدمي  وكل  لألساتذة  السن  شرط 
النقابي. للتكتل  الرئيس  املطلب  وهو  املوكلة، 

كما تبّنى االحتاد مطالب أساتذة االبتدائي، داعيا لالستجابة ملطالبهم 
التي وصفها باملشروعة، وإنصاف كل األسالك املتضررة من اختالالت 
االقتصادية، موظفي  املصالح  )النظار، موظفي  احلالي  القانون اخلاص 
ومشريف  مساعدي  التربية،  مستشاري  املدرسي،  واإلرشاد  التوجيه 
باإلضافة  املدرسية...(،  التغذية  موظفي  املخابر،  موظفي  التربية، 
لألسالك  واملهنية  االجتماعية  الظروف  لتحسني  حل  إلى إيجاد 

للمدرسة. دعم  أسالك  باعتبارهم  املهنيني  والعمال  املشتركة 
لتفعيلهم،  داعني  العمل،  طب  ملف  لفتح  عادوا  ثانية  جهة  من 
للمربي  االجتماعية  باحلماية  اخلاصة  القوانني  مراجعة  جانب  إلى 
املكيفة،  املناصب  توفير  مع  الصحية  والرعاية  التكفل  له  يحفظ  مبا 
واحلرس  القضاة  غرار  املربي من حصص سكنية خاصة )على  ومتكني 

وسيلة عمل ضرورية. السكن  باعتبار  البلدي....( 
باعتماد  األوراس  ومنحة  املناطق  منح  لتحيني  دعوا  املنح  سياق  ويف 
اخلاص  والدخول  اخلروج  تاريخ  ومراجعة  اجلديد،  الرئيسي  األجر 
ومراجعة  املناخية،  خلصوصيته  نظرا  اجلنوب  يف  الصيفية  بالعطلة 
عن  التضييق  ورفع  النقابي  احلق  مبمارسة  املتعلق   90-14 القانون 

النقابية. احلريات 
 سارة بومعزة 

أبرز التسهيالت التي يتيحها قانون احملروقات اجلديد 

عرقاب واللورد البريطاني ريسبي 
يبحثان االستثمارات الطاقوية 

استقبل وزير الطاقة، محمد عرقاب املبعوث اخلاص للوزير األول البريطاني املكلف 
الذي تباحث معه  اللورد ريشارد ريسبي  بالشؤون االقتصادية والتجارية مع اجلزائر، 

الطاقة. البلدين يف مجال  الثنائي بني  التعاون  حول موضوع 
وأبرز بيان الوزارة، أن الطرفني قد تناوال واقع العالقات الثنائية بني اجلزائر وبريطانيا 
بعد  فيما  متطرقني  املمتازة«  »العالقات  والتي وصفاها ب  الطاقة  مجال  العظمى يف 
احلكومة  عمل  ملخطط  الكبرى  احملاور  حول  نظرته  عرقاب  وقدم  تعزيزها.  آفاق  إلى 
الطاقات  ميدان  نقطة  يف  خاصة  الطاقوي،  االنتقال  خالل  من  الطاقة  مجال  يف 
أنها  قائال  البتروكيميائية،  الصناعة  خالل  من  احملروقات  حتويل  وكذا  املتجددة، 

القيمة املضافة وخلق فرص الشغل. تشكل عامال هاما جدا يف مجال 
احملروقات  قانون  مينحها  التي  والتسهيالت  املزايا  عرقاب  عرض  ثانية  جهة  من 
يف  املستثمرين  من  عدد  أكبر  جذب  أجل  من  اجلباية  مجال  من  بداية  اجلديد، 
من  بالرغم  كاف  بشكل  مستكشف  غير  حسبه  يبقى  الذي  باجلزائر  املناجم  مجال 
إلى مزيد  البريطانية  الشركات  الوزير  يتوفر عليها. كما دعا  التي  أهمية االمكانيات 
من االستثمار يف اجلزائر وإقامة شراكة »رابح-رابح« مع املؤسسات اجلزائرية يف هذا 

والتكنولوجيا.               املعرفية  القطاع من خالل نقل اخلبرة 
التي  والشراكة  التعاون  لعالقات  »ارتياحه«  عن  ريسبي  ريشارد  اللورد  أعرب  بدوره 
لتعزيز حضورها  البريطانية  الشركات  ُتوليها  التي  األهمية  وكذا  باجلزائر,  بلده  جتمع 
عمل  مهمة  إطار  يف  بريطاني  أعمال  رجل   600 مبشاركة  مستشهدا  اجلزائر،  يف 
قادتهم إلى اجلزائر بني 25 و27 فيفري 2020 الستكشاف فرص التعاون والشراكة 

الطاقة. البلدين السيما يف قطاع  بني مؤسسات 
ق.و/وأج 

اتهم النائب مسعود عمراوي، نقابة الصيادلة بالتحكم يف منح االعتمادات للصيادلة، قائال أنها تستغل اللجنة الثالثية املكونة من مديرية الصحة وممثل عن 
مجلس أخالقيات املهنة وممثل عن النقابة، يف الوقوف سدا ضد منح اعتمادات جديدة لإلبقاء على اخلريجني أجراء بصيدالياتهم، مستشهدين بعينة سطيف.



أغلق العشرات من طالبي السكن 
جمال  رمضان  بلدية  يف  االجتماعي 
الطريق  سكيكدة،  والية  جنوبي 
توزيع  بالتعجيل يف  للمطالبة  الرئيسي  
أزيد  البالغ عددها  السكن االجتماعي 

من 600 سكن.
و جتمع  احملتجون حتت جسر املدخل 
الطريق  قطعوا  و  للبلدية،  الشرقي 
فضل  بينما  بشري،  بحائط  الرئيسي 
باألقفال.  الدائرة  مقر  غلق  البعض 
مطالبني حضور والي الوالية و متوعدين 
التحاور  رفضوا  حيث  بالتصعيد، 
فتح  رفض  و  محلي  مسؤول  أي  مع 
الطريق و سط تعزيزات أمنية مشددة، 
و حتمله كل  الوالي  متمسكني بحضور 
الفوري  باإلفراج  مطالبني  مسؤولياته، 

عن السكن دون أي تفاوض و ال شروط، 
خاصة و أن الصفيح بات يهدد حياتهم يف 
التجمعات التي هي يف وسط املدينة و يف 
أطرافها. نشير بأن والي والية سكيكدة، 

أوفد إطارات من الوالية إلى عني املكان، 
غير أن احملتجني متسكوا بحضوره شخصيا.
جمال بوالديس
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الحدث

سكيكدة

غاضبون يغلقون الطريق 
للمطالبة بالسكــــــــن

البليدة
توقيف مروج االقراص المهلوسة

قسنطينة
تفكيك عصـابة مختــصة في سرقة  المنـازل بـ»ماسينيــسا«

سكيكدة 
توقيـــف ثمــــانية حراقــــة بشاطـــئ الزمـــــامرية 

توقيــف مـــروج للمخــــدرات 
والمـؤثـــــــرات العقليــــــــة

تبسة
 أصحـــاب سيـــارات األجــــــــــرة

 مــــا بين الواليـــــات يحتجـــــون 

بالفرقة  الوطني  الدرك  مصالح  متكنت 
اإلقليمية لوالية البليدة أمس، من توقيف 
بتهمة  سنة   23 العمر  من  يبلغ  شخص 
يف  املهلوسة،  باألقراص  واملتاجرة  احليازة 
أمام  وتقدميه  التحقيق  استكمال  انتظار 

النيابة املختصة.
العملية متت بعد تلقي معلومات من فرقة 

تفيد  بوفاريك  و  العفرون  بدائرتي  الدرك 
قيام شخص بترويج األقراص املهلوسة يف 
محكمة  خطة  وبفضل   ، الشباب  أوساط 
إلقاء القبض عليه وبحوزته 340 قرص  مت 
وأسلحة  األنواع،   مختلف  من  مهلوس 

بيضاء محظورة.
أيوب بن تامون

متكنت الضبطية القضائية لألمن احلضري 
من  قسنطينة  والية  بأمن  ماسينيسا  اخلارجي 
تفكيك جمعية أشرار تتكون من 04 أشخاص 
تتراوح أعمارهم بني 23 و 25  سنة لتورطهم يف 
قضية تكوين جمعية أشرار ، السرقة املوصوفة.

من  شكوى  إلى  تعود  القضية  حيثيات 
احلياة  بحي  مسكنها  تعرض  ضحيةجراء  قبل 

قبل مجهولينطالت  السرقة من  لفعل  ماسينيسا 
 ، األغراض  بعض  و  أواني  و  كهربائية  أجهزة 
لتستقبل املصلحة شكوى ثانية لضحية تعرض 
مسكنها هي األخرى لفعل السرقة بذات احلي ، 
كما سجلت املصلحة شكوى ثالثة لضحية لفعل 
الرياضي  العتاد  بذات احلي طال بعض  السرقة 
الى  قادت  التحريات  تلفاز،  أجهزة   03 كذا  و 

يستعملون  احلي  عن  غرباء  الفعل  مقتريف  ان 
مركبة من نوع رونو اكسبريس، حيث مت حتديد 
هوية مشتبه فيه و توقيفه بالتنسيق مع الضبطية 
القضائية لألمن احلضري اخلارجي ديدوش مراد 

مع استرجاع جزء كبير من املسروقات.
خديجة بن دالي

الدرك  عناصر  فجر،أمس،  جنح، 
الوطني للفرقة اإلقليمية لبلدية أوالد أعطية 
محاولة  إحباط  يف  سكيكدة،  والية  غربي 
تراوحت  شبان  لثمانية  شرعية  غير  هجرة 
أعمارهم ما بني 24 و 34 سنة، من بينهم 

شاب من جنسية مغربية وهذا على مستوى 
شاطئ »الزمامرية« املعزول.

معلومات  فإن  مصادرنا،  بحسب  و 
دقيقة وردت للفرقة بخصوص استعداد عدد 
من الشبان قصد احلرقة على مستوى شاطئ 

خاصة  قنواع  ببلدية  املعزول  »الزمامرية« 
مغربي  وشاب  املنطقة  عن  غرباء  وأنهم 
املخفر  على  حتويلهم  مت  حيث  اجلنسية، 
وعتاد  القارب  حجز  بعد  معهم  لتحقيق 
اإلبحار .                    جمال بوالديس

املؤثرات  و  املخدرات  ترويج  مكافحة  إطار  يف  
وردت  معلومات  استغالل  بعد  و  العقلية، 
مفادها  وزو  بتيزي  واسيف  دائرة  أمن  ملصالح 
وسط  السموم  هاته  بترويج  شخص  قيام 
الشباب، متكنت ذات املصلحة من حتديد هوية 
و إيقاف شخص يبلغ من العمر 31 سنة ينحدر 
معتبرة  كمية  حجز  مع  واسيف،  مدينة  من 

 700( من  بأكثر  قدرت  العقلية  املؤثرات  من 
املخدرات مهيأة  قرص مهلوس( مع قطعة من 
للبيع ليتم تقدميه أمام ا وكيل اجلمهورية لدى 
محكمة واسيف، عن تهمة حيازة املخدرات و 
املؤثرات العقلية من أجل البيع، أين صدر يف 

حقه أمر إيداع باملؤسسة العقابية
احمد . اليان

ما  األجرة  سيارات  سائقو  أمس  صباح  نظم 
يف  إحتجاجية  وقفة  بتبسة  الواليات  بني 
بعاصمة  اإلمام  بذراع  البري  النقل  محطة 
الذي  الوالية  والي  لقرار  رافضني  الوالية 
آيت  حسني  البرية  النقل  خصص   محطة 
أحمد  للخطوط اخلارجية )خارج الوالية( مع 

إبقاء اخلطوط الداخلية  مبحطة ذراع اإلمام.
سيارات  سائقي  من  العشرات  و  امتنع   هذا 
معلنني  املعتاد  عملهم  مزاولة  عن  األجرة 
لم  حال  يف  مفتوح  إضراب  يف  دخولهم 
تستجب اجلهات الوصية لطلباتهم واملتمثلة يف 
اجلديدة  احملطة  إلى  العودة  يف  القاطع  الرفض 
إال بعد توفير ظروف عمل الئقة وكذا  إجراء 
تسع  ال  بإعتبارها  وتوسيعات  فيها  تعديالت 

بـأكثر  املقدر عددها  و  جلميع سيارات األجرة 
من 800 سيارة ، ثم توفير حافالت النقل من 
وسط املدينة إليها ، إضافة إلى توفير األمن  يف 

جل أوقات وجود املسافرين .
ويف رد ملدير النقل لوالية تبسة السيد خريف 
مطالبهم  بجميع  التكفل  مت  بأنه  صرّح  مراد 
غرار  على  العمل  ظروف  حتسني  يف  املتمثلة 
األمن  و  توفير  والالفتات  األرصفة  تنظيم 
واملرافق الضرورية الالزمة ، كما مت تخصيص  
عدة حافالت لنقل املواطنني من وسط  املدينة  
التنقل  بغرض  التحاور  عملية  تواصل  مع 

السلس للمحطة اجلديدة .
فيروز رحال

عنابة
تحريــر فتـاة تـم اختـطافــــها
 بـعيـــــــن أعشـــــــــــــــير

للدرك  والتدخل  األمن  فصيلة  متكن أفراد 
العمر  من  تبلغ  فتاة  حترير  من  بعنابة  الوطني 
25 سنة ،اختطفت من قبل 4 أشخاص على 
بحي  منزلها  من  بالقرب  سياحية  سيارة  منت 

السانكلو ببلدية عنابة. 
عمليات  تكثيف  بعد  فانه  البيان  وحسب 
املناطق  كل  وتفتيش  والتحري  البحث 
و  والسيارة  العصابة  افراد  توقيف  ،مت  املشبوهة 

املعزولة بعني  الفتاة بأحد االماكن  على متنها 
بني  ما  أعمارهم  تبلغ  العصابة  اعشير. وأفراد 
بحوزتهم على كمية  العثور  27و33 سنة ،ومت 
من األقراص املهلوسة والكيف املعالج واسلحة 
اجلهات  أمام  قدموا  محظورة. واملعنيون  بيضاء 
جمعية  وتكوين  االختطاف  بتهمة  القضائية 

اشرار.
ف سليم

سكيكدة
الحــــــبس للمتهميـــن  في تقليـــــد األوراق النقديـــة 

نطقت  محكمة اجلنايات مبجلس قضاء 
3سنوات  بني  تراوحت  بأحكام  سكيكدة 
أربعة  حق  ،يف  نافذا  سجنا  سنة    20 و 
بجناية  متابعتهم  خلفية  على   ، أشخاص 
يف  قانوني  سعر  ذات  نقدية  أوراق  تقليد 
اإلقليم الوطني، بينما استفاد املتهم اخلامس 

من البراءة.
 ،2019 أفريل   16 إلى  تعود  القضية 
دائرة  أمن  إلى  )م.ب(  املسمى  تقدم  حينما 
دج  آالف   10 ملبلغ  تسلمه  عن  مبلغا  القل، 

)ر.م(،  املسمى  الوطنية، من طرف  بالعملة 
يف  يشتبه  بينهما،  جتارية  معاملة  على  بناء 
كونه مقلدا و مبعاينة و تفقد األوراق النقدية 
و  التسلسلية  بأرقامها  دج   1000 فئة  من 
الوطني  البنك  بوكالة  اإلستعانة  خالل  من 
املالية  األوراق  أن  تبني  بالقل،  اجلزائري 

مزورة.
القضائية،  الضبطية  حتريات  كشفت  و 
من خالل التحقيق الذي باشرته يف القضية، 
)ك.ب(  و  )ن.و(  من  كل  ضبط  عن 

العملة  من  مزورة  مالية  مبالغ  بحوزتهما 
الوطنية و األجنبية و بتعميق التحقيق، تبني 
وجود شخصني آخرين لهما صلة بالقضية و 
يتعلق األمر بكل من )ن.ب( الذي يوجد يف 
حالة فرار و صدرت يف حقه أوامر بالقبض و 
املتهم  طرف  من  اتهم  الذي  )ن.و(  املسمى 
العملة  تقليد  على  يعمل  بأنه  )ك.ب(، 
مدينة  يف  رأسه  مبسقط  األجنبية  و  الوطنية 

رأس العيون بوالية باتنة.
جمال بوالديس

قسنطينة
توقيــــــــــف شبـكات إجـرامية تـروج المهلوســــات

قسنطينة  والية  امن  مصالح  متكنت 
إجرامية  لنشاط عدة شبكات  من وضع حد 
تنشط يف املجال مع حجز كميات معتبرة من 

املهلوسات.
حجز  و  أشخاص   05 توقيف  مت  حيث 
و  بريغابالني  أدوية  من  كبسولة   8727
 12  ،  208 بيجو  نوع  من  مركبة  ديازيبام، 
مالية  مبالغ  و  ملم،   16 عيار  بارود  خرطوشة 

من عائدات الترويج.

املتنقلة  الفرقة  عاجلتها  األولى  القضية 
قسنطينة  والية  بأمن  باملا  القضائية  للشرطة 
تتعلق بإيقاف شخصني ينشطان ضمن شبكة 
ذو  بريغابالني  دواء  ترويج  يف  تنشط  إجرامية 
املؤثرات  كذا  و  عقليا  املؤثرة  اخلصائص 
العقلية ، أما القضية الثانية عاجلتها الضبطية 
القضائية لألمن احلضري اخلامس عشر بأمن 
والية قسنطينة، مت خاللها وضع حد لنشاط 
من  يبلغان  شخصني  تضم  إجرامية  شبكة 

عملية  إثر  على  إيقافهما  مت  سنة،   28 العمر 
يف  القدمية،  املدينة  مستوى  على  شرطية 
اجلديدة  باملدينة  الثالثة  القضية  وقعت  حني 
للشرطة  املتنقلة  الفرقة  عاجلتها  منجلي  علي 
عن  معلومات  استغالل  خاللها  مت  القضائية 
يعمل  قضائيا  مسبوق  خطير  مجرم  أحد 
اجلديدة علي  باملدينة  املهلوسات  ترويج  على 

منجلي.
خديجة بن دالي
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عنابة

احتجـاجـات  الســــــكن 
تقلــــــق   السلطــــات

ف سليم

أمس  احتج   ، الصدد  هذا  ويف 
 ، املواطنني  من  ،العشرات  األربعاء 
املنحدرين من حييى الصرول وواد النيل 
والية  مقر  أمام  سلميا   ، البوني  ببلدية 
»برميي  الوالية  والي  مطالبني   ، عنابة 
حصتهم  عن  بالكشف  الدين«  جمال 
من برنامج السكن االجتماعي التي كان 
وقد وعد بها الوالي السابق ممثلي احليني 

املذكورين -على حد تعبيرهم –.
احملتجني طالبوا باستقبال الوالي لرفع 
انشغالهم إلى املسؤول األول على اجلهاز 
التنفيذي للوالية و املتعلق بحصتهم من 
السكن االجتماعي كغيرهم من  برنامج 
سدي  غرار  على  األخرى  األحياء  باقي 
سالم والبوني مركز. وحسب تصريحات 
ملفاتهم  حي الصرول فان  سكان  ممثلي 
تعود إلى نحو 600 ملف من سنة 1998 
التحقيق  جلان  حيث   2014 غاية  إلى 
إعادة  من  انتهت  قد  كانت  امليداني 

لألحياء  بالنزول  ملفاتهم  يف  التدقيق 
يزالوا  ال  احلني  ذلك  ومند   2018 سنة 
البوني  دائرة  مصالح  إفراج  ينتظرون 
بعد  للمستفيدين  االسمية  القائمة  عن 
 2014 غاية  إلى  املودعة  امللفات  غربلة 
االستفادة  شروط  فيه  تتوفر  من  ومتكني 
يف  حقه  من  االجتماعي  السكن  من 
يستفيد  حي الصرول لم  لكون  السكن 
مند تاريخ نشأته من أي حصة من هذا 
خصصت  واحدة  حصة  ماعدا  البرنامج 
. داعيني  الهش  السكن  على  للقضاء 
املزرية  وضعيتهم  يف  النظر  إلى  الوالي 
لكونهم من أرباب أسر ومنهم من يقطن 
آباءهم  مع  وآخرون  فوضوية  سكنات 
اآلمرين  ويعانون  غرفتني  ومن  شقة  يف 
بسبب االكتظاظ وضائقة أزمة السكن. 
املعنية  السلطات  مناشدة  مجددين 
ملنحهم حصتهم من برنامج »السوسيال« 
على غرار ما عرفته باقي األحياء األخرى 
سخرت  جهتها  سالم. من  كسيدي 
لفض  امس  العمومية  القوة  السلطات 

اعتصام مواطنني ينحدرون من أحياء عني 
جبارة والبركة الزرقاء ببلدية البوني امام 
منع  ما  الزرقاء  بالبركة  العمومية  املفرغة 
شاحنات رمي القمامة من رمي النفايات 
املنزلية لليوم العاشر على التوالي باملفرغة 
ببرحال وهي  مفرغة طاشة  الى  والتوجه 
ذات  قبل  من  غلقها  مت  التي  االخرى 
يف  تسبب  ما  أمس  أول  ليلة  احملتجني 
تكدس القمامة باملدينة. يف الوقت الدي 
تواجد  امس  عنابة  دائرة  مقر  فيه  عرف 
ينتظرون  الدين  املواطنني  من  العشرات 
االفراج عن قائمة السكن الترقوي املدعم 
التي  عيسى  سيدي  سكن   500 حصة 
تعود الى برنامج 2012. وكان العشرات 
امس  أول  عشية  قاموا  احملتجني  من 
بوخضرة  مبنطقة  الوطني  الطريق  بقطع 
الفوضوية  السكنات  اصحاب  للمطالبة 
تنقل  حيث  السكن  قوائم  عن  باالفراج 
بالبوني  والبلدية  الدائرة  رئيسي  من  كل 
للمحتجني وبعد فتح حوار مع محتجني 

مت اعادة فتح الطريق امام حركة املرور.

تبسة 
طاعون المجترات الصغيرة يتسبب في 

نفوق  الماشية
نفوق  ظاهرة  أخرى  مرة  تعود 
بالضبط  و  تبسة  املاشية يف والية 
التابعة  الرمت  فزقية  مشاتي  يف 
بسبب  وهذا   ، ثليجان  لبلدية 
الصغيرة  املجترات  طاعون  مرض 
من  واملاعز   باخلرفان  يفتك  الذي 
مختلف األعمار ، وهو األمر الذي 
خسائر  املنطقة  بهذه  املوالني  كبد 
مناشدة  إلى  ودفعهم  معتبرة، 

أغنام  انتشاره  بني  قبل  الوباء  الالزمة وتطويق هذا  التدابير  السلطات  التخاذ 
هذه املشاتي .

عدد  نفوق   سجل  قد  أفاد  بأنه  الذي  املوالني  و  أحد  من  تصريح  ويف 
معتبر من املاعز خالل اليومني السابقني بعد مالحظته لبداية انتشار هذا الوباء 
بني ماشيته ، وهذا خالل زيارة ألخبار الوطن لهذه املشاتي من أجل الوقوف 
على  معاناة الفالحني ، أين مت إخطار مديرية املصالح الفالحية ببداية عودة 
املفتشية  البيطرية  بأن  رئيسة  لسان  على  صرحت  بدورها  والتي  الوباء  هذا 
املوالني  طرف  من  إعالمهم  يتم  لم  أنه  باعتبار  األمر  هذا  جتهل  مصاحلهم 
عن   اإلعالن  بعد  املاشية  إغالق سوق  من  تخوفهم  بسبب  هذا  و  املتضريني 
وجود طاعون املجترات الصغيرة ،  وأضافت بأن مصاحلهم ستتنقل إلى  املوالني 
املتضريني كأول  خطوة من أجل تقدمي اللقاحات الالزمة لرؤوس األغنام املصابة 
وغير املصابة للحد من نفوقها ، مؤكدة على أن  تقدمي التلقيح واللقاح هو عملية 
مجانية  جلميع املوالني ، مع ضرورة وعيهم بإلزامية هذا اللقاح جتنبا ملثل هذه 
احلاالت حيث أن اللقاح املقدم للماشية السليمة وغير املصابة ال يؤثر بالسلب 

عليها.
بأنه  الفالحية يف تبسة صرحت  البيطرية مبديرية املصالح  املفتشية  رئيسة 
أجل  من  الوالية  ملشاتي  تسلسلية  خرجات   برمجة  القادمة  األيام  يف  سيتم 
تقدمي اللقاحات للفالحني الذين يجهلون مدى أهميته، معتبرة أيضا بأنه من 
أسباب  عودة مثل هذه األمراض املتنقلة عبر احليوان هو مشكل التهريب الذي 
طال كل شيء على غرار دخول عدة أصناف من املاعز و األغنام وكذا األبقار 

بطريقة غير شرعية.
فيروز رحال

سكيكدة
أصحاب حافالت النقل بـ»القل« 

يواصلون  إضرابهم
يواصل الناقلون اخلواص العاملني على خط القل عاصمة الوالية سكيكدة، 
،إضرابهم  لليوم  الثاني على التوالي، مطالبني بضرورة الزيادة يف تسعيرة النقل 

.
إضراب الناقلني شل حركة تنقل األشخاص من و إلى عاصمة الوالية، و 
دفع بالعديد من الطلبة إلى االحتجاج ومعهم جمعيات املجتمع املدني احمللي 
إلى  فيها  تدعوه  الوالية،  والي  إلى  رفعتها  إحتجاجية  عريضة  حررت  التي 
سحب اعتمادات الناقلني املضربني فورا و تعويضهم بأصحاب الطلبات الدين 
ينتظرون مند سنوات، يف الوقت الذي هدد فيه املضربون بتوسيع رقعة إضرابهم 

و التصعيد إلى أساليب أخرى.
جمال بوالديس

تبسة
سكان »الحويجبات«  يطالبون 

بالكهربا ء  والغاز 
يطالب سكان التجمع الريفي ببلدية احلويجبات احلدودية التابعة إقليميا 
لوالية تبسة  من السلطات احمللية والوصية  يف اإلسراع يف  عملية  ربط حييهم 

بشبكتي الكهرباء  والغاز نظرا للمعاناة التي يعيشونها منذ سنوات طويلة .
وأضاف  السكان أنهم قدموا العديد من الشكاوى للسلطات الوصية لكن 
دون جدوى تذكر، معبرين عن  معاناتهم مع الربط العشوائي من جهة، ووضع 
الربط  حد لالنقطاعات من جهة أخرى، حيث يتخوف  بعضهم  من ظاهرة 
شبكة  بتوسيع  اخلاصة  املولدات  انعدام  نتيجة  الكهرباء  بأسالك  العشوائي 
املشاريع مشتكني  أدنى  ينل نصيبه من  لم  بأن حَيهم  السكان  واعتبر  الربط، 
من العديد من النقائص التي أرقت يومياتهم آملني أن تؤخذ  انشغاالتهم بعني 

االعتبار .
ومن جهة أخرى أكد نائب  رئيس بلدية احلويجبات أنه مت تخصيص مبلغ 
مالي لربط هذا احلي بالكهرباء قدر  بحوالي  90 مليون سنتيم ، حيث  مت منح  
إشارة  انطالق األشغال للمقاول يف أقرب اآلجال ،  مضيفا أن هذا  األمر ال 
يقع على عاتق البلدية لكنها تدخلت يف هذه العملية من أجل تسريع احلصول 

على حق من حقوقهم.
فيروز رحال

بقسنطينة  احلليب  موزعوا  طالب 
وقفة  نظموا  بعد  التجارة  وزير  بتدخل 
التجارة  لوزير  تذكير  اعتبرها  احتجاجية 
بعد  اإلشكال  بحل  وعدهم  الذي 
األمني  مع  جمعهم  الذي  االجتماع 
الذي  األشكال  ويتعلق   ، للوزارة  العام 
كافة  غرار  على  قسنطينة  موزعي  يوجه 
املوزعني عبر الوطن بهامش الربح الضئيل 
الذي يتلقونه والذي أثقل كاهلهم يف ظل 
بحيث  يواجهونها  التي  املشاكل  عديد 
طيلة  لهم  جدرية  حلول  تقدمي  يتم  لم 
ينضمون  جعلهم  ما   ، املاضية  السنوات 
الوطني  الديوان  أمام  احتجاجية  وقفة 

بالوعود  الوزير  تذكير  أجل  من  للحليب 
التي قدمها لهم وهو ما اثر سلبا على توفر 
اجلزائري  الشرق  بعاصمة  احلليب  مادة 
املشكل  ويعود  املاضيني.  اليومني  خالل 
األساسي الذي يواجه املوزعني هو هامش 
الذي  و  يوميا  يتلقونه  الذي  القليل  الربح 
الذي  و  فقط  جزائري  دينار   800 يبلغ 
صناديق  على  و  البنزين  على  يصرف 
سريعا  للتخريب  تتعرض  التي  احلليب 
على  ضرائب  يقدمون  املوزعني  أن  كما 
كميات احلليب التي يشترونها من املمول 
والتي تبلغ 1000 دينار جزائري لكل 10 
الضريبة  إلى  باإلضافة  سنتيم،  ماليني 

والتي  للفاتورة  اإلجمالية  القيمة  على 
املتعامل  القوانني  حسب  باملائة   1 تبلغ 
يتلقون  فإنهم  املوزعني  وحسب  بها، 
املمزقة  األكياس  بسبب  كبيرة  خسارة 
إضافية  أكياس   7 تقدمي  يتمك  حيث 
1000 كيس من طرف املمولني غير  عن 
أكياس  العشرة  أحيانا  يتعدى  العدد  أن 
ما  وهو  الصناديق  بني  التداخل  بسبب 
يعرض املوزعني إلى خسائر كبيرة يف ظل 
القاضية،  الوزارة  لتعليمات  احترامهم 
احتجاجية  وقفات  بتنظيم  هددوا  حيث 

أخرى يف حال صمت الوزارة.
خديجة بن دالي

قسنطينة

موزعو الحليب يحتجون

يشهد مقر والية عنابة يوميا،ومنذ مطلع األسبوع الجاري ، موجة احتجاجات واعتصامات  مطالبة باإلفراج عن 
قوائم السكن االجتماعي، في العديد من بلديات الوالية .

الوطني  امللتقى  يف  مشاركون  دعا 
العالجية  ''املزايا  يف  للبحث  الرابع 
إلى  بقسنطينة  العذبة''  املياه  ألسماك 
السمك  تربية  شعبة  ترقية  ضرورة 
الطبيب إلى مجال جديد لالستثمار.

هذا  أشغال  يف  املشاركون  وأكد 
امللتقى الذي نظم حتت شعار »السمك 
وامكانية  العالجية  املزايا  الطبيب: 
مجال  تطوير  أهمية  على  االستثمار« 
على  اجلزائر  يف  بالسمك  التداوي 
واالقتصادية  االجتماعية  األصعدة 

احلديث  العلم  لهذا  التعليمية  وكذا 
على  قطاعات  عدة  ميس  والذي 
تربية  وكذا  والصحة  السياحة  غرار 

األسماك.
اللقاء  هذا  خالل  تدخله  ولدى 
الرئيسي  البيطري  الطبيب  تطرق 
بقاملة  املائية  واملوارد  الصيد  مبديرية 
املزايا  إلى  أوداينية  الدين  صالح 
يف  البلطي  السمك  جللد  العالجية 
أن  موضحا  باحلروق  املصابني  عالج 
من  مقاومة  أكثر  األسماك  هذه  جلد 

كمية  على  ويحتوي  اإلنسان  بشرة 
كبيرة من الكوالجني نوع 1 و 3 الذي 

يعد بروتينا مساعدا على الشفاء.
إلى  أيضا  املتدخل  ذات  وتطرق 
نحو  على  البرازيل  يف  أجريت  جتربة 
خمسني شخصا أصيبوا بحروق حيث 
البلطي  سمك  جلد  فعالية  إثبات  مت 
كبديل للضمادات التقليدية مما يقلص 
بالعالج دون  التعايف ويسمح  فترة  من 

اللجوء إلى مسكنات األلم.
ق.م

مطالب بترقية شعبة تربية السمك »الطبيب«
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نّظم بعض الطلبة، أمس، وقفة أمام اجلامعة املركزية، مبناسبة مرور سنة على عمر احلراك 
الشعبي، هاتفني مبختلف شعارات احلراك، إلى جانب ترديد األناشيد الوطنية. وإن جاءت 

الوقفة محتشمة، إال أنها كانت أقرب للرمزية بالتزامن وأسبوع إطفاء احلراك الشعبي لسنته 
األولى، مراهنني على االستمرار ..

طالب جزائريون السلطات العليا بضرورة تعليق الرحالت 
اجلوية و البحرية نحو إيطاليا كإجراء احترازي ملنع انتقال 
فيروس »كورونا« و ذلك يف أعقاب اكتشاف أول حالة إصابة 

مؤكدة بالوباء يف اجلزائر وكان حاملها رعية إيطالي.وقامت 
عدة دول مجاورة للجزائر بتعليق رحالتها نحو إيطاليا، 

حيث قال وزير السياحة والنقل بالنيابة بتونس، إن بالده 
ال تستبعد إمكانية تعليق الرحالت اجلوية بني العاصمة 
ومدينة ميالنو يف حال تطور الوضع الصحي على خلفية 

تفشي فيروس كورونا يف إيطاليا«.وسجلت إيطاليا يف األيام 
املاضية حوالي 100 إصابة بفيروس »كورونا«. و أعلنت 

احلكومة اإليطالية إغالق 11 مدينة غالبيتها يف منطقة 
»لومبارديا« بعد اكتشاف 79 حالة إصابة بفيروس »كورونا« 

تويف اثنان منها.

عرفت حركة ميترو اجلزائر، أمس، اضطرابا على مستوى 
عدة محطات، حيث تفاجأ املسافرون بالتوقف املفاجئ ودون 

إخطار من قبل إدارة الشركة.
وأعرب املسافرون عن تذمرهم من االضطراب، خاصة أنه 

امتد لقرابة الساعة، ودون أي إخطار مسبق، وال حتى اعتذار 
أو تقدمي توضيح حول مواعيد استئناف الرحالت، وهو ما 
جعل الفوضى تعم احملطات، خاصة يف ظل حجم اإلقبال 

الكثيف عليه.

 أعلن مدير الوقاية وترقية الصحة بوزارة الصحة 
والسكان وإصالح املستشفيات، جمال فورار، أمس، 

عن وضع رقم أخضر »3030« حتت تصرف املواطنني، 
وهذا يف إطار املخطط الذي وضعته الوزارة للوقاية 
من تفشي فيروس كورونا.وأكد ذات املسؤول يف ندوة 
صحفية خصصت لتقدمي معلومات حول أول حالة 

لإلصابة بفيروس كورونا باجلزائر، أن الرقم األخضر 
سيمسح للمواطنني من احلصول على اإلرشادات الالزمة 

بخصوص هذا الفيروس.

كشف تقرير جديد صادر 
عن املعهد املغربي لتحليل 

السياسات، عن رغبة حوالي 
90 يف املائة من املغاربة يف فتح 

احلدود البرية مع اجلزائر.
وقال 89 يف املائة من مجموع 
املشاركني يف االستطالع  إن 
احلدود بني املغرب واجلزائر 
»يجب أن يعاد فتحها«، كما 

عّبر 95.5 يف املائة من البالغني 
50 سنة فما فوق عن رغبتهم 
يف رؤية تلك احلدود مفتوحة.

هل ُتعّلق الجزائر رحالتها إلى إيطاليا؟

وزارة الثقــافـــــــة 
والتبعيـة  للخـــارج 

90 % من المغاربة يريدون فتح الحدود مع الجزائر

 »3030«
رقم »كورونا«

أسبـوع سنـوية الحـراك متواصــل ..

االضطرابات تضرب الميترو 

أصبحت لوزارة الثقافة بقيادة مليكة بن دودة عادة تقدمي 
التهاني لكل جزائري تّوج خارج حدود اجلزائر، حيث قّدمت 

التهاني لكل من الفائزين بجائزة راشد بن حمد لإلبداع وذكرت 
عبد الرشيد هميسي وعبد املنعم بن السايح، ولكن نسيت أو 

تناست أو لم تنتبه لكل من الكاتب ميلود يبرير الفائز باملركز 
األول يف مسابقة القصة القصيرة وآمنة بن منصور املتوجة 

باجلائزة الثالثة يف مسابقة الرواية فئة الشباب، فمتى 
تستيقظ وزارة الثقافة من سباتها وتلتفت لإلجنازات داخليا.
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الوادي

انعدام العقار يعطل مشروع 
11 محواًل كهربائيًا بالوادي

رشيد شويخ

توزيع  ملديرية  بيان  بحسب   و 
فمشروع  بالوادي ،  والغاز  الكهرباء 
الكهربائية  احملوالت  إجنازهذه   إجناز 
املبرمجة لم تنطلق بها األشغال من 
مبرمجة  كهربائيا  محوال   80 أصل 
الثالثني  الوادي  والية  بلديات  يف 

مؤخرا .
البيان  من  أستفيد  ما  وحسب 
اإلعالمي ،فإن تأخر إجناز احملوالت 
الكهربائية املذكورة سينعكس سلبا 
يف  بالكهرباء  املواطنني  تزود  على 
خاصة   ، فيها  املبرمجة   املنطقة 
تقدمها  التي  اخلدمات  لنوعية 
من  ،وحتديدا  لزبائنها   املؤسسة 
الكهربائي  التيار  شدة  قوة  حيث 
التي   األهم  املعضلة  باتت  ،والتي 
الوطنية  املؤسسة  مصالح  تواجه 
،اذ  بالوادي  والغاز  الكهرباء  لتوزيع 
أحياء  يف  املواطنني  عديد  يشتكي 
،من  الوالية  من  شتى  وبلديات 
ضعف شدة التيار الكهربائي ،اذ أن 
املكيفات الكهربائية باتت كلوحات 
فنية ال تعمل  بالشكل املطلوب إال 
أغلب  العمل يف  عن  وتتوقف  نادرا 
من  منها  يرجى  مبا  اليوم  ساعات 
احلارقة  احلرارة  وتلطيف شدة  تبريد 
من  أكثر  إلى  دراجتها  تصل  والتي 
فصل  الظل خالل  درجة حتت   50
ما  مصالح  أضافت  و   . الصيف 
أن  سابقا  بسونلغاز  يعرف  كان 
سيتم االنتهاء من  إجناز 80 محوال 
من  سيمسح  ما  وذلك   ، كهربائيا 
240 كيلومترا   إضافة طول  شبكة 
وآخرىأرضية  هوائية  كوابل   بني 
جتاوز  مالي  تخصيص غالف  ومت   ،
ذات  أوضح  ،و  سنتيم  111مليار 
العملية  أن  من   ، الصحفي  البيان 
،إذ  مراحل  على  اجنازها  سيتم 
انتهت  والتي  أولى   كمرحلة  و 
جانفي  شهر  نهاية  بها  األشغال 
املاضي، مت اجناز 24 محوال كهربائيا 
، لتتبقى  من احملوالت املقرر إجنازها  
تأخرا  إجنازها   نسب  تعرف   56

أخرى،  يف  تقدما  و  مناطق  يف 
اجلديدة  احملوالت  وستمكن  هذا 
على  األخيرة  هذه  عدد  رفع  من 
ليتجاوز   ، الوادي  بلديات  مستوى 
الكهربائية  بذلك اجمالي احملوالت 
كهربائي  محول   5400 من  أكثر 
الكهرباء  شبكات  مجاالت  ،ويف 
تعرف   ، أنها  املؤسسة  أوضحت 
نسبة  تقدم اإلشغال احلالية تأخرا 
، على مستوى الشبكات الكهربائية 
ما  %أي   18 تتجاوز    لم  والتي 
و  منجزة.  كيلومترا    44 يعادل 
تعول مؤسسة توزيع الكهرباء والغاز 
خدمة  نوعية  حتسني  على  بالوادي 
وضمان  الكهربائية  بالطاقة  التزويد 
215ألف  من  ألكثر  استمراريتها 
على  موزعني  الكهرباء  يف  زبون 
وحتضيرا  الثالثني  الوالية  بلديات 
لفصل الصيف الذي يعرف ارتفاعا 
كبيرا يف استخدام الطاقة الكهربائية 
 ، االستثمار  نشاط  توسع  وكذا   ،
التي  الفالحي   املجال  يف  خاصة 
تعتبر الوالية قطبا وطنيا بقيمة انتاج 
اإلشارة  جتدر   . أورو  ملياري   جتاوز 
لسنة  الكهرباء  زبائن  عدد  ان  الى 
اما  زبونا،   201 779 بلغ   2018
سنة 2019 فقد بلغ 215  ألف زبونا 
، يف  الزيادة  قيمة  بذلك  لتكون   ،
وهو   ،  6.94% الزبائن  عدد  منو 
تطور  نسبة  ، كما عرفت  مهم  رقم 

 2019 بني  ما  الكهرباء  مبيعات 
،وذلك  جيقاواط.   212 قيمته  ما 
بنسبة زيادة جتاوزت 11 يف املئة عن 

السنة التي سبقتها .
هذا و يف إطار االستثمار اخلاص 
ومواصلة  الكهرباء   توزيع  بشركة 
وتعزيز  لتدعيم  الّرامية  للجهود 
التغطية بالطاقة الكهربائية وحتضيرا 
للصائفة املقبلة ، اذ باشرت مديرية 
سياق  ،.ويف  بالوادي  التوزيع 
عملية   64 برمجة  مت  فقد  متصل 
كيلومتر،   59 بلغ  شبكة  بطول 
اخلطوط  وتقوية  جتديد  يف  متمثلة 
االنطالقات  بني  والربط  الهوائية 
التوتر حيث انتهت االشغال  عالية 
كيلومترا   7 بطول  عملية   26 بـ 
الوطنية  الشركة  كشفت   و  هذا 
بالوادي  الغاز   و  الكهرباء  لتوزيع 
انطالقات  خمسة  بإجناز  ستقوم  أن 
ذلك   و  التوتر30كيلوفولت  عالية 
بطول 77 كيلومترا  وذلك ، بغرض 
الكهربائية  بالطاقة  التموين  تأمني 
عبد  حساني  بلديات  من  بكل 
الرباح،  خليفة  حاسي  الكرمي، 
جامعة،  بلدية  وكذا   ، كوينني 
األشغال  تقدم  نسبة  بلغت  حيث 
.،ويعول   30% باالنطالقات 
على هذه االنطالقات ألجل دعم 
و تقوية شدة الكهرباء يف البلديات 

املذكورة . 

الوادي  

خدمات صحية متدنية بقرية  
»صحن بري«

 طالب سكان قرية صحن بري التي تبعد بحوالي 10كلم عن مقر 
مركز بلدية حاسي خليفة ، والواقعة شمال شرق مدينة الوادي ،  من 
السلطات املعنية فتح عيادة متعددة اخلدمات ، قصد احلد من مشقة 

تنقل املرضى إلى املناطق املجاورة للعالج .
وكذا  ،احمللية   السلطات  به  تقوم  ما  اجلهة  سكان  ووصف 
بأنه متاطل  غير مبرر ، وأشاروا أن   مديرية الصحة ومسؤولوها احمللية 
مناوب  وطبيب  دائم  ممرض  يف  يتمثل  طبي  الوحيدة  بطاقم  العيادة 
حسبهم ،مع توفير بعض املستلزمات أولية للعمل والعالج اليومي من 
املترامية  القرية  حاجيات سكان  تلبية  بغية  وهذا  وأدوية،  ضمادات 
صحن  سكان  من  عدد  ،وأكد  للوالية  الشرقي  العرق  يف  األطراف 
بري أن هذه الوضعية أرقتهم ،وسببت  لهم  مشاكل باجلملة بدأ من 
معاناة التنقل إلى املراكز الصحية يف احلاالت املستعجلة ، حيث أنه 
لنقل مرضهم ودفع  الفرود  كثيرا ما  يضطرون   لالستعانة بسيارات 
العقربي  للسع  الكثيرة  احلاالت  أن  كما  و700دج،  مابني500  أجرة 
يف  لها  يشفع  لم  الفالحي   الطابع  ذات  القرية  تعرفها  التي  اليومية 
،لتحسني  كانت  جهة  أي  أو  البلدية  من  ال  برنامج  أي  يشملها  أن 
الذين  لألشخاص  املضاد  املصل  لتقدمي  خاصة   الصحية  اخلدمات 
تلسعهم العقارب، ويف نفس السياق أوضح سكان القرية  بأن وحدة 
العالج تعمل بشكل كامل  يوما واحدا فقط  بينما تكاد تكون مغلقة 

خالل باقي أيام األسبوع .
اجلوارية  للصحة  العمومية  املؤسسة  من  مصدر  أكد  جهته  من 
بالدبيلة والتي يقع املرفق الصحي املذكور حتت وصايتها ، أن مشكل 
نقص التأطير تعاني منه  فعال اجلهة، مشيرا  إلى أنه سيتم  تدارك 
قاعة  اإلشكال ال يخص  أن  إلى  ملمحا   ، اآلجال  أقرب  الوضع يف 
واألطباء  املمرضني  يف  فادح   العجز  إن  بل  فقط  بري  صحن  عالج 
بوالية الوادي إجماال، وأضاف أن املمرض الواحد يف اجلهة  يشرف 
املمرضني  من  70باملئة  من  أزيد  وأن  بالتناوب،  عالج  قاعتي  على 
والعاملني يف قطاع الصحة لم يتمتعوا بحقهم يف العطل السنوية عدة 

سنوات قد تصل الى سنوات 2011 .
الذين  السكان  أرقت  التي  الكارثي   الصحي  الواقع  ويف ظل هذا 
والي  رأسهم  وعلى  احملليني،  املسؤولني  إلى  أصواتهم  إسماع  أرادوا 
إلى  املغلقة  املصحة  هذه  ترقية  يف  واإلسراع  التدخل  بغية  الوالية، 

الفتح لإلستفادة من الرعاية الصحية املأمولة منها   .
رشيد شويخ

القبض على  مروج للمخدرات 
بالرقيبة  

أوقف عناصـر أمــن دائرة الرقيبة )35 كلم جنوب شمال عاصمة 
والية الوادي(، مروجًا للمخدرات بحي النصر، بحوزته 29.6 غرام 

من املخدرات و 09 أقراص مهلوسة.
وحسب بيان خللية اإلتصال باملديرية الوالئية لألمن بالوادي ،فإن 
وقائع القضية تعود إلى تلقي عناصر فرقة الشرطة القضائية بأمن دائرة 
على  املخدرات  بترويج  شخص  قيام  مفادها  مؤكدة  ملعلومة  الرقيبة 
مستوى حي النصر باستغالل مركبة سياحية ، ليتم إعداد خطة عمل 
وهو  فيه  املشتبه  توقيف  من  الفرقة  عناصر  إثرها  على  متكن  محكمة 
يبلغ  من العمر 20 سنة ،اذ حاول هذا األخير مقاومة للدورية وحاول 
الفرار  منهم التي أبداها. لكن مت توقيفه  واخفاره ، و  بعد استيفاء 
كامل اإلجراءات القانونية مت استصدار إذن بالتفتيش ملسكن املشتبه 
فيه . العملية أسفرت يف مجملها عن حجز 18 قطعة من املخدرات، 
بوزن إجمالي يقدر بـــ 29.5 غرام و 09 أقراص مهلوسة باإلضافة 
بعد  و   ، غراما  املخدرات،  وتهيئة  حتضير  يف  تستعمل  معدات  إلى 
استكمال كافة اإلجراءات القانونية الالزمة، مت إعداد ملفات قضائية 
ضد املتورط و تقدميه أمام اجلهات القضائية املختصة  متمثلة يف وكيل 
اجلمهورية لدى محكمة قمار ، وذلكبتهمة قضية حيازة املخدرات و 

املؤثرات العقلية قصد البيع بطريقة غير شرعية.
 رشيد شويخ

الزال مشروع إنجاز 11 محوال كهربائيا بوالية الوادي معطال منذ سنوات، بسبب غياب 
األوعية العقارية، ورفض عدد من المواطنين إنجاز مثل هذه المشاريع بمناطق إقامتهم.

الوطني   االمن  مصالح  أوقفت 
لوالية  الوادي ،مجرم خطير يف العقد 
محل  عنه  مبحوث  العمر  من  الثاني 
قضائيًا  مسبوق  هو  و  بالقبض  أمرين 
القضايا مست   العديد من  لتورطه يف 

باألشخاص و املمتلكات.
ذات  عناصر  بها  قام  العملية 

معلومات  استغالل  بعد  املصلحة 
عنه  مبحوث  بتردد  تفيد  مؤكدة 
قضائيا على أحد أحياء املدينة، ليتم 
تكليف عدد من أعداد  من العناصر 
بالقضية  و نصب كمني له، أسفر عن 
توقيف املشتبه فيه ، ليتم حتويله إلى 
باقي  الستكمال  املصلحة  ذات  مقر 

الذكر  سالف  القانونية،  اإلجراءات 
أمرين  مبوجب  قضائيا  عنه  مبحوث 
طابع  ذات  قضايا  لتورطه يف  بالقبض 
قريبا  عرضه  ويرتقب  هذا  جزائي، 
محكمة  لدى  اجلمهورية  وكيل  على 

الوادي .
رشيد شويخ

توقيف مجرم خطير 
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أخبار الجنوب

كرزيكة أحمد

الوطن«  »أخبار  لـ  بعضهم  ذكر 
أن األشغال تسير ببطء على مستوى 
املنجز  اجلزء  أغلق  الذي  الطريق  هذا 
يجعل  الذي  الشئ  السائقني  يف وجه 
املركبات تنحرف ملسلك رملي  الشئ 
كبير  وتذمر  إستياء  سبب  الذي 
حافالت  سائقو  خاصة  ملستعمليه 
هؤالء  عبر  حيث  املسافرين  نقل 
مرافقة  أثناء  للجريدة  إنزعاجهم  عن 
متنراست  والية  من  سفرية  يف  هؤالء 
وضعية  أن  وحسبهم  أدرار  والية  إلى 
قد  املهترئ  الطريق  هذا  أجزاء  بعض 
منها  املتاعب  من  العديد  لهم  سببت 
التعطالت التي تصيب حافالتهم بني 
احلوادث  ناهيك عن  واألخرى  الفينة 

بسبب إهتراء الطريق.
وقد صادفنا يف هذه السفرية عطب 
املسافرين  نقل  حافالت  ألحدى 
لها  يرثى  حالة  يف  هؤالء  ووجدنا 
إستسلمن  اللواتي  النساء  خاص 
للنوم داخل احلافلة ريثما يتم إصالح 
فقاموا  الرجال  بعض    أما  العطب 
العطل  إلصالح  السائق  مبساعدة 

الطريق  وضعية  أن  السائق  أكد  وقد 
املهترئة هي السبب وكل مرة تتعرض 
لالعطاب  السيارات  من  العديد 
بسببه وأضاف احد املسافرين أن هذا 
نحو  املسافرين  جميع  يسلكه  الطريق 
ظل  يف  املرضى  حتى  الواليات  باقي 
أحيانا  يزيد  وقد  الطائرة  تذكرة  إرتفاع 
لباقي  املتجهني  املرضى  أوجاع  من 
الواليات على غرار أدرار ورقلة واجلزائر 
العاصمة وأضاف متذمرا مستغربا إنه 
الطريق؟  هذا  إجناز  يف  التماطل  ملاذا 
األشغال  ملديرية  الرقابة  مصالح  وأين 
يف  األشغال  تنجز  وملاذا  العمومية؟ 

باقي الواليات يف وقتها احملدد؟ بينما 
تتماطل  اإلجناز  مؤسسات  أهقار  يف 
وال  رقيب  دون  وقتها  كامل  وتأخذ 
حسيب.  وبذا  يناشد هؤالء املديرية 
بضرورة  الوالئية  والسلطات  الوصية 
املقاوالت  وإلزام  العاجل  التدخل 
إمتام  يف  باإلسراع  باإلجناز  املكلفة 
فيه  انطلقت  الذي  املشروع.  هذا 
ملستوى  ترقى  ولم  مدة  منذ  األشغال 
إجناز  يأملون  الذين  املواطنني  تطلعات 
الوحدة  طريق  احليوي  العصب  هذا 
العزلة وإنعاش احلركة  اإلفريقية لفك 

التنموية .

مواطنون يطالبون باإلسراع في استكمال المشروع  

 أشغال الطريق الرابط بين تمنراست 
وعين صالح تعرف تأخرًا كبيرًا

التابعة  احلمادين  قرية  سكان  يشتكي 
لبلدية املقرن الواقعة على بعد 30 كم شمال 
مدينة الوادي من مشاكل تنموية عديدة ، 
أثرت بشكل كبير على  يوميات  املواطنني 

وحولتها إلى جحيم حقيقي.
املذكورة  القرية  سكان  من  عدد  وقال 
واملتاخمة لعاصمة البلدية ألخبار الوطن  أن 
مشاكلهم عديدة ، يأتي يف مقدمتها الغبار 
الكثيف املتطاير يف الشوارع ،وهو ناجم عن 
بشكل  أثر  الوضع  هذا   ، املهترئة  الطرقات 
. البعض  احلماديني  صحة  على  سلبي 
البلدية  حملوا  املذكورة  القرية  سكان  من 
وصفوه  ما  خالل  من  الكاملة،  املسؤولية 
على  عملها  أداء  يف  الكبير«  تهاونها  ب« 
الوجه املناسب ، واملتمثل حسبهم يف إعادة 
تعرضت  قد  كانت  التي  الطرقات  تعبيد 
أقيمت  التي  األشغال  عديد  بفعل  للتلف  

منها  وخاصة   ، طويلة  مدة  منذ  خاللها  
مزرية  حالة  تشهد  التي  الفرعية  الطرق 
سكان  يعيشه  الذي  املذكور  للغاية. الوضع 
حياة  على  سلبا  بشكل  أثر  احلمادين  قرية 
قاطنيها، الذين أصيب الكثير منهم بالعديد 
من األمراض املزمنة جراء الغبار املتطاير هنا 
واحلساسية   الربو  مرض  سيما  ال  وهناك، 
خاصة بني الكبار وصغار السن فهم األكثر 
عرضة للمرض. ومن املشاكل التي يتخبط 
،معاناة  باملقرن  احلمادين  قرية  سكان  فيها 
الشباب الكثيرة جدا فغياب مرافق الترفيهية 
بقية  منها  استفادت  رياضية  مركبات  من 
 ، احلمادين  قرية  عدا  ما  الوالية  بلديات 
املنطقة  يف  بلدي  مسبح  غياب  عن  ناهيك 
،والذي ظل يشكل مطلبا  لشباب وأطفال 
ألجل  الصيف،  فصل  يف  خاصة  اجلهة 
الراحة واالستجمام، يف ظل فقدان املنطقة 

السكان  يلقى  الترفيهية حتى  املرافق  أبسط 
متنفسهم الوحيد.

اخلدمات  تدنى  من  القرية  تشكو  كما 
الصحية فيها  ، األمر الذي يدفعهم للتنقل 
العالج  قصد  املجاورة  واألحياء  القرى  نحو 
مصاريف  من  األخير  هذا  يخلفه  ما  ،رغم 
يف  خاصة  ،و  املرضى  ذوي  على  إضافية 

الفترة الليلية  .
أمام  عائقا  تقف  املشاكل  هذه  جل 
رفعوا  الذين  املذكورة،  القرية  سكان 
انشغالهم للسلطات احمللية وطالبوها بضرورة 
التدخل العاجل، لرفع الغنب عنهم معبرين 
بذلك عن تذمرهم الشديد، وهم يف انتظار 
وجود احلل يف أقرب اآلجال املمكنة لتبقى 
دار لقمان على حالها إلى حني إيجاد احلل 

املالئم .
رشيد شويخ

الوادي
 سكان قرية »الحمادين« يطالبون بمشاريع تنموية

حاسي الرمل باألغواط 
مدينة النفط والغاز بدون محطات خدمات

توفر  عدم  من  تذمرهم  عن  الرمل  حاسي  الصناعية  املدينة  سكان  عبر 
محطات خدمات للمواد الطاقوية رغم أنهم يقطنون مدينة الغاز والنفط .

و ال  تتوفر  هذه املدينة سوى على محطة واحدة أرضيتها متدهورة  وتنعدم 
بها اإلنارة والطريق املؤدي لها ال يصلح لسير املركبات التي تضررت كثيرا منها 
، وأفاد هؤالء أن هذه احملطة تغلق أبوابها على التاسعة ليال نظرا لقلة العمال 
بها ،حيث اليجدون املسافرون القادمون ملدينة حاسي الرمل أو اخلارجون منها 
أين يعبئون سياراتهم باملازوت أو الغاز أو البنزين ويضطرون العالقون لالنتظار 

حتى الصباح
نورين عبدالقادر

برج باجي مختار 
مطالب بغلق المذبح البلدي  

دعا سكان  الوالية املنتدبة ببرج باجي مختار  بضرورة غلق املذبح البلدي 
الذبح ، والتي باتت تشكل خطرًا  ، جراء  تراكم األوساخ عقب عمليات 

حقيقيًا  على املواطنني بالنظر إلى الروائح الكريهة التي تنبعث منها .
 و قال سالكان خالل تصريحهم  لـ«أخبار الوطن »إن املذبح  بات يشكل 
مصدر تهديد لصحة املواطنني وخصوصا األطفال  الذين  يلعبون قرب  املياه 
امللوثة بالدماء التي تسيل منه بسبب انسداد قنوات الصرف الصحي املوجودة 
به ويعاني املذبح أيضا من تراكم األوساخ به  بسبب عدم تأدية عمال النظافة  
لبرج باجي مختار قالت  السلطات احمللية  لعملهم بشكل يومي ومن جهتها 
إنها على علم  بهذه الوضعية  املزرية للمذبح  املذكور وبهذا الصدد قال  رئيس 
املجلس البلدي إن مشكل املذبح ظهرت بعد التوسع العمراني الذي تشهده 
الصرف  قنوات  قدم  من  يعاني  املذبح  أن  وأضاف  مختار  باجي  برج  مدينة 
الصحي. وهذا املشكل تعاني منه  الوالية بأكمالها  كما كشف بربوشي عن 
استفادة املدينة عن مذبح جديد وهو يف طور اإلجناز  واعدا بحل هذه  الوضعية 
يف أقرب اآلجال  .وإلى  أن يتم حل هذه املشكل يبقى املواطن يف برج باجي 

مختار مهدد بكارثة صحية وبيئية
عبد اهلل مجبري

إليزي
 اتفاقيات لضمان التوظيف المباشر 

لمتربصي التكوين المهني

كشف املدير الوالئي للتكوين والتعليم املهنيني باليزي يوسف حمداني عن إبرام 
اتفاقيتني مع كل من مؤسسة اتصاالت اجلزائر وشركة » ليد » السورية املتخصصة يف 

اخلدمات البترولية والتي من شانها إتاحة فرص عمل مباشرة للشباب املمتهنني.
 و قال ذات املسؤول  إن   املتخرجني  من املعهد الوطني املتخصص يف التكوين 
وامتصاص  الشغل  داخل سوق  مؤهلة  عاملة  يد  بضمان  باملنطقة سيسمح  املهني 
يف  املهني  التكوين  متربصي  من  معتبر  عدد  استفادة   وكما   . املنطقة  يف  البطالة 
فترة  إنهاء  بعد  املباشر  التوظيف  طريق  عن  عمل  مناصب  من  املاضية   السنوات 
الكهرباء وبعض من  إنتاج  التخصصات  بشركة  ويتعلق األمر بأصحاب  التربص 
املؤسسات البترولية الناشطة على تراب الوالية متاشيا مع السياسة املنتهجة لقطاع 
من  العاملة  باليد  املؤسسات  مختلف  تزويد  إلى  الرامية  املهنيني  والتعليم  التكوين 

اجل ضمان االستقرار يف سوق الشغل وحتسني مردودية  املنتوج .
هذا ويذكر أن القطاع بالوالية شهدا مؤخرا  استالم وافتتاح للمعهد املتخصص 
له تسع  تابعة  300 مقعد وداخلية  الوالية والذي يتسع ل  املهني مبقر  التكوين  يف 
لي 160 سرير مجهزة بكافة املرافق الضرورية والترفيهية باإلضافة إلى تزويد املعهد 
بتجهيزات جديدة يف كل من تركيب وصيانة األلواح الشمسية واحلرارية وطبوغرافية 
وجتهيزات لتركيب الصحي والغاز والبيالط والذي من شانه حتسني تكوين املمتهنني 
واملتربصني ورفع من مستواهم عن طريق االطالع على احدث التقنيات يف مختلف 

املجاالت .
براهيم مالك

ناشد  سكان والية تمنراست السلطات المعنية، بضرورة الوقوف على سير أشغال  مشروع  تجديد بعض أجزاء الطريق 
الوطني رقم 01 الرابط بين والية تمنراست والمقاطعة اإلدارية عين صالح الذي يسير بخطى متثقالة.

الشمالية  القصور  سكان  يناشد 
أدرار،  شمال  الواقعة  دلدول  لبلدية 
واحمللية،التدخل  الوالئية  السلطات 
من  قصورهم  حترم  التي  العوائق  لتذليل 

التنمية.
على  القصور  هذه  سكان  ويشتكي 
عبد  وأوالد  وتوكي  البركة  قصر  غرار 
الصمد وبلغازي من تدني عدة خدمات 
البريد فهم يطالبون بضرورة  منها خدمة 
حتى  لهم  قريب  بريدي  مكتب  إجناز 
البريدية  الوحدة  على  الضغط  يخفف 

الكائنة مبقر أوقروت فضال عن تزويدهم 
كغيرهم  واالنترنيت  الهاتف  بخدمة 
مبشاريع  طالبوا  كما  املجاورة  القصور  من 
جانب  من  أما  والغاز  الصحي  الصرف 
أنهم  القصور  هذه  سكان  فيرى  السكن 
غرار  على  البناء  صيغ  من  محرمون 
.أما  اإليجارية  االجتماعية  السكنات 
اجلانب التربوي فهم يطالبون بإجناز ثانوية 
فحسبهم كل الشروط متوفرة لذلك وقد 
ظاهرة  من  القصور  هذه  سكان  أشتكى 
حيث  الطرقات  على  الرمل  زحف 

تخلفه  ملا  لهم  كابوسا  تشكل  أصبحت 
واألعطاب  كالعزلة  كارثية  نتائج  من 
امليكانيكية للسيارات فضال عن عزوف 
األحياء  لهذه  الدخول  إلى  الناقلني 
سكان  هذه  جعلت  املشاكل  هذه  .كل 
برمجة  بضرورة  تطالب  القصور  هذه 
كثب  عن  للوقوف  اجلديد  للوالي  زيارة 
االستجابة  مع  املناطق  هذه  تعانيه  عما 
هذه  على  والقضاء  الواقعية  ملطالبهم 

النقاط السوداء يف بلدية دلدول
عبد اهلل مجبري

 أدرار 
التنمية غائبة بالقصور الشمالية لبلدية »دلدول«
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بــلقاسم.ج

ل«أخبار  املنطقة   سكان  حتدث 
الوطن« عن مشاكل اخرى و منها  على 
وقاعات  التسلية  ملرافق  بلديتهم  افتقار 
إلى  الذهاب  عليهم  يتوجب  مما  الرياضة 
او  تازمالت  كبلدية  بعيد  أخرى  مناطق 
بلدية اقبو لالنضمام إلى إحدى القاعات 
الوقت  الذي يتطلب  الرياضية وهو األمر 
بان  الشباب  معظم  اضاف  كما  واملال 
يف  واملتمثل  اجلديد  العطلة  توقيت 
الشباب  مينح  والسبت  اجلمعة  يومي 
بعطلة  لالستمتاع  اكبر  وقتا  واألطفال 
اكبر  ملمارسة  الفرصة  انتهاز  او  االسبوع 
للبدن  مفيدة  تعد  التي  الرياضة  قدر من 
فوائدها  عن  نتحدث  ان  دون  والذهن 
الذي  االنحراف  من  الشباب  حماية  يف 
يقوم  حيث  البلدية  بأبناء  يعصف  يكاد 
ممارسة  يف  وقتهم  كل  باستنزاف  هؤالء 
مصاحبة  يتفادون  يجعلهم  ما  الرياضة 
بأشياء  القيام  او  الطائش  الشباب  بعض 
يف  مثال  املخدرات  كتعاطي  قانونية  غير 
وأعبائها.  احلياة  مشاكل  نسيان  سبيل 
االولياء  بعض  صرح  اخر  صعيد  على 
السلطات احمللية بذل  انه على  من احلي 
هذه  مثل  توفير  سبيل  يف  اجلهود  كل 
القاعات للشباب بحيث يتعني على كل 
بلدية امتالك قاعة او اثنني للرياضة تفي 
من  املجتمع  وجتنب  املطلوب  بالغرض 

االفات اخرى قد تهدده مستقبال.
هؤالء  ناشد  صلة  ذي  سياق  يف 
السكان ال سيما الشباب منهم السلطات 
العاجل  التدخل  اجل  من  املعنية 
كثيرا.  أرهقهم  الذي  باملشكل  والتكفل 
اجناز  طريق  عن  تصريحاتهم  حد  على 
متاعب  تنسيهم  الرياضة  ملمارسة  قاعة 
احلياة قليال وتبعدهم من املمارسات غير 
الشرعية كتعاطي الكحول واملخدرات وما 

إلى ذلك من املمارسات املشينة.

 كارثة ايكولوجية
يعتمدون   انهم  املنطقة  سكان  قال 
الصرف  قنوات  عوض  احلفر   على 
الصحي  وكثيرا ما تتسبب سيولها اجلارية 
أمام البيوت يف خالفات ومناوشات بني 
لالعتماد  اضطرهم  ما  السكان  بعض 
يقول  عابرة  عصور  يف  وكاننا  احلفر  على 
من  كبيرة  تخوفات  تبرز  حيث  السكان 
األطفال  بني  وبخاصة  االوبئة  انتشار 
بقرب  اللعب  يف  يجدون ضالتهم  الذين 
من  وبالقرب  جهل  عن  احلفر  تلك 
وزيادة  العشوائية  القاذورات  لرمي  مواقع 
يتطلب  التنفسية  األمراض  ذوي  معاناة 

لهذا  العناية  ايالء  احمللية  السلطات  من 
من  العائالت  متكني  خالل  من  اجلانب 
مشروع لشبكة الصرف وتوفير وسيلة رفع 
القمامات كي ال تتفاقم األوضاع بالقرية 
واملد اشر املجاورة لها التي تبقى بحاجة 
العمومية.  باإلنارة  أيضا  دعمها  إلى 
املعنيون أهمية  الوضعية يرى  وتبعا لهذه 
املزية  حلالتهم  جميعها  السلطات  التفاتة 
وتخليصهم من تداعيات النقائص إذ من 
االنشغاالت  هذه  تكون  أن  املمكن  غير 
جزءا  املتضررون  يرى  حتى  متواصلة 
من الوعود املقدمة لهم يف أوقات سابقة 
بالتهميش  لديهم  الشعود  يسود  ال  و 
األقل  على  منه  التخفيف  أو  واإلحباط 
فمتى تتجسد مطالب السكان ولو بشكل 
عليه  ترد  ما  ذلك  وجزئي،  تدريجي 
إذا  األرض  على  امليدانية  اإلجراءات 
التي  البلدية  بهذه  القرار  أصحاب  حترك 

تعد الواجهة الغربية لوالية بجاية.

 الحطب بديل الغاز
قاطني  تعبير  طريقة  اختلفت  لقد 
الشديد  استيائهم  عن  بالبلدية  القرى 
من معاناتهم اليومية بني منطقة وأخرى 
لكن سلسلة النقائص التي ذكروها فهي 
املشاريع  وناجتة كلها عن غياب  مشتركة 
التنمويةاهمها  مشروع ربط املنازل بشبكة 
الغاز الطبيعي. وأمام هذه الظروف أكدت 
املذكورة  باملناطق  العائالت  من  العديد 
مادة  ندرة  الى احلطب يف ظل  تلجا  انها 
غاز البوتان وهو األمر الذي أصبح هاجسا 
القرويني  السكان  يوميات  يؤرق  حقيقيا 
الذين لم تستفد مناطقهم من شبكة الغاز 
الطبيعي. حيث صرح املواطنون باملنطقة 
أنهم يتكبدون معاناة يف يومياتهم بسبب 
افتقار سكناتهم لشبكة الغاز الطبيعي مما 
يدفعهم إلى قطع مسافات بعيدة من اجل 
اقتناء مادة غاز البوتان التي تعرف بدورها 
ندرة حادة يف املدة األخيرة بسبب برودة 
الطقس وقساوة الشتاء مما يدفع بالعائالت 
إلى استغالل كل الفرص من اجل اقتناء 
هذه املادة خوفا منهم من موجة برد أخرى 
والثلج التي قد تؤدي إلى غلق الطرقات 
الى  التنقل  على  قدرتهم  عدم  وبذلك 
من  انطالقا  البوتان  غاز  القتناء  املدن 
محطات توزيع الوقود التي تتواجد بشكل 
اغلب  على  االمر  يتعذر  وبذلك  محدود 
يف  البوتان  غاز  على  احلصول  العائالت 
عبور  على  اخرى  عائالت  تعتمد  حني 
يف  واحدة  مرة  باملادة  معبأة  شاحنات 
على  الطلب  زيادة  حال  ويف  االسبوع 
استغالل  الى  العائالت  تضطر  العرض 
الى  واالستسالم  الغاز  من  بدال  احلطب 

احلياة البدائية ويف هذه الظروف القاسية 
املناطق  يف  متحدثينا  من  العديد  ناشد 
من  الغاز  بشبكة  الربط  من  احملرومة 
الى  االلتفاتة  بضرورة  املسؤولة  الهيئات 
ايام  معاناتهم التي تزيد عمقها قسوة يف 

الشتاء والعمل على احلد منها.

 السكن الريفي..المشروع الحلم
بني  بلدية  قرى  سكان  طالب 
بتخصيص  الوالية  والي  ،من  مليكش 
الذي  الريفي  املزيد من حصص السكن 
االستقرار  على  تشجيعهم  شانه  من 
إلى  الريفي  النزوح  فكرة  عن  والعدول 
لدفع  مستعدون  أنهم  مؤكدين  املدن 
مليون   25 ب  املقدرة  املالية  املستحقات 
السكن.  من  النوع  بهذا  اخلاصة  سنتيم 
مشاريع  ينتظرون  السكان  أنهم  وأضاف 
فاحلصص  الصبر  بفارغ  الريفي  السكن 
املقدمة سابقا لم تستوعب إال 30 آو 40 
يف املائة من الطلبات املودعة على مستوى 
كما  بالبلدية  والسكن  التعمير  مصلحة 
عن  عزفوا  الشباب  بعض  أن  أكدوا 
أن  فرغم  السكن  أزمة  بسبب  الزواج 
ذاتي  منزل  لبناء  األموال  ميلك  البعض 
باألحياء  العقاري  الوعاء  انعدام  إن  إال 
حال دون ذلك كاشفني يف ذات السياق 
واحد.  منزل  داخل  عائالت  وجود  ان 
الوالئية  السلطات  ان  املعنيون  وأوضح 
لسكان  مالي  تدعيم  مبنح  مؤخرا  قامت 
سنتيم  مليون   70 ب  واملقدر  األرياف 
البلدية  بأحياء  القائم  املشكل  أن  غير 
بالوالية  األخرى  البلديات  غرار  على 
ال  العائالت  فمعظم  العقود  مشكل  هو 
متلك عقود امللكية لألراضي التي شيدت 
القانونية  الطبيعة  الن  املنازل  عليها 
لعملية  تخضع  ولم  فالحية  لألراضي 
املسح. فقد أضاف السكان ان الكثير من 
وتربية  الفالحة  على  تعتمد  العائالت 
ميكنها  وال  وحيد  األغنام كمصدر دخل 
االستقرار يف املدينة حيث ناشدوا الوالي 
استعجاليه  مشاريع  تخصيص  اجل  من 
من  التقليل  قصد  الريفي  للسكن 
ان  البلدية  من  معاناتهم وحسب مصدر 
مصاحلها قامت بتقدمي طلبات للسلطات 
منح  اجل  من  الدائرة  ورئيس  الوالئية 
املزيد من السكنات الريفية حيث سيتم 
دراستها من طرف الهيئات املختصة غير 
مشكل  بوجود  اعترف  املسؤول  ذات  ان 
جتسيد  دون  حال  ما  وهو  بالبلدية  العقار 
التنموية وعى رأسها  الكثير من املشاريع 

السكن.

العاصمة
عودة التزود بالماء الشروب في 34 بلدية

عاد التزويد باملاء الشروب، يوم أمس األربعاء عبر   بـ 34 بلدية من 
باالنقطاعات جراء أشغال إصالح  العاصمة كانت معنية  بلديات اجلزائر 
التسريبات التي شرعت فيها شركة املياه والتطهير للجزائر »سيال »  منذ 

يومني, وذلك قبل اآلجال احملددة.
وحسب ما أكده وزير الوارد املائية أرزقي براقي على هامش زيارة  تفقدية 
على  »سيال«  شركة  طرف  من  مباشرتها  متت  التي  األشغال  موقع  إلى 
مستوى بلدية رويبة، إن عودة التزويد باملاء الشروب على مدار 24سا/24 
بأشغال  تأثرت  التي  بلدية(   34( العاصمة  اجلزائر  لبلديات  بالنسبة  سا 
إصالح التسريبات، سيتم يوم األربعاء، أي يوم واحد قبل األجل احملدد.

و يف إطار برنامجها حتضيرا ملوسم االصطياف, شرعت »سيال« االثنني 
4 تسربات مياه، على أن تدوم هذه األشغال حسب  املاضي  يف تصليح 
البرنامج احملدد من يوم االثنني 24 فبراير يف الساعة الثامنة صباحا إلى غاية 

يوم اخلميس 27 فبراير يف الساعة الثامنة ليال.
أيوب بن تامون

أعرب سكان بلدية بني مليكش ،التابعة إلقليم دائرة تازمالت الواقعة، غرب والية بجاية، عن استيائهم الشديد من الوضعية 
االجتماعية الصعبة، التي يعيشونها في ظل غياب أدنى ضروريات الحياة، و على رأسها قنوات الصرف الصحي ما اجبرهم على  

استعمال الحفر،في حين  اضطروا الستخدام للتدفئة.

سعيدة
التوقيع على خمس اتفاقيات لتكوين الشباب

مت التوقيع على خمس اتفاقيات لتكوين الشباب يف عدة تخصصات 
مهنية برسم الدخول التكويني لدورة فبراير  2020 بوالية سعيدة.

هذه  إمضاء  مراسم  على  سعيود،  سعيد  الوالية،  والي  أشرف 
االتفاقيات بني قطاع التكوين والتعليم املهنيني وكل من الغرفة الفالحية 
وغرفة  و«الصومام«  »النصر«  بحيي  البيداغوجيني  النفسيني  واملركزين 
واملؤسسة  لسعيدة  يبقى«  بن  »سعيدي  واحلرف  التقليدية  الصناعة 
عني  لبلدية  التربية  إعادة  ومؤسسة  احلساسنة  لبلدية  االستشفائية 

احلجر.
و تشمل هذه االتفاقيات تكوين 386 متربص جديد يف تخصصات 
و  و«تخييط  الزهور«  و«بائع  أشجار«  مشتلة  و«إنشاء  مزرعة«  »عامل 
جتميع املالبس« و«أعوان األمن و الوقاية« و«مربي مواشي« و«عون يف 
نقل و تفريغ خلية النحل« و«ملمع و مشطب اخلشب« و«مساعد بناء 

كهربائي«.
ق.م

البليدة
تسليم سكنات »عدل 2« ببوعينان قريبا

من املرتقب  توزيع 0 وحدة سكنية من صيغة البيع باإليجار »عدل 
2« اجلاري اجنازها على مستوى املدينة اجلديدة بوعينان )شرق البليدة( 
خالل السداسي األول من السنة اجلارية من بينها 3700 مخصصة 
البناء الوالية وأوضح السيد نويصر على هامش زيارة العمل التي قادته 
املشاريع  مختلف  اجناز  وتيرة  على  للوقوف  اجلديدة  املدينة  لهذه  اليوم 
السكنية بها أنه »سيتم الشروع بشكل تدريجي ابتداء من السداسي 
الثاني من السنة اجلارية يف تسليم الشقق السكنية املنجزة على مستوى 
املوقع السكني 4500 مسكن من صيغة البيع باإليجار عدل و الذي 
خصصت منه حصة سكنية تضم 3700 وحدة سكنية لفائدة مكتتبي 

الوالية وهذا بعد غلق ملف عدل1«.
اجلاري  السكنات  من  األكبر  النسبة  أن  املسؤول،  ذات  وأوضح 
ال90  بها  األشغال  فاقت  السكني  احلي  هذا  مستوى  على  اجنازها 
الصاحلة  املياه  بشبكتي  ربطها  استكمال  إلى  باإلضافة  هذا  باملائة 
للشرب وكذا قنوات التطهير على أن يشرع قريبا يف أشغال شق و تهيئة 

الطرقات الداخلية.
اجناز  ورشات  من  العديد  الوالية  والي  تفقد  ويف سياق ذي صلة 
املشاريع السكنية اجلاري اجنازها على مستوى هذه املدينة التي حتصي 
اليوم  إلى غاية  والتي مت  الصيغ  32.000 وحدة سكنية من مختلف 

توزيع 18.000 منها على املستفيدين منها.
العوائق  من  العديد  على  نويصر  السيد  وقف  الزيارة  هذه  وخالل 
التقنية منها وكذا اإلدارية التي عطلت تقدم سير هذه املشاريع أين أمر 
مختلف ممثلي الهيئة التنفيذية على العمل ضمن فريق واحد والتنسيق 
فيما بينهم بهدف تسليم هذه السكنات ألصحابها يف اآلجال احملددة.
يذكر أن أهم املشاكل التي أعاقت تقدم األشغال، حسبما وقف 
عليه الوالي والتي لم يتم إلى غاية اآلن إيجاد احللول الكفيلة حللها، 
ما تعلق منها بنقل األتربة املتراكمة الناجمة عن مخلفات اإلجناز وهو 
املشكل الذي منع من مواصلة أشغال التهيئة اخلارجية عبر عدد من 

املواقع. 

حفر بدل قنوات الصرف الصحي  والحطب للتدفئة

العزلة تطوق أهالي بني 
مليكش  ببجاية
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مولودية الجزائرمولودية الجزائر

انطالقة موفقة لنغيز واألنصار يطالبون بالحفاظ على الروح االنتصارية
جنح، املدرب الوطني السابق، نبيل نغيز، يف حتقيق جنح، املدرب الوطني السابق، نبيل نغيز، يف حتقيق 
انطالقة مثالية مع مولودية اجلزائر، حيث متكن من بعث انطالقة مثالية مع مولودية اجلزائر، حيث متكن من بعث 
السباق على لقب بطولة الرابطة احملترفة األولى لكرة القدم السباق على لقب بطولة الرابطة احملترفة األولى لكرة القدم 
من جديد، بعدما خدمت نتائج اجلولة من جديد، بعدما خدمت نتائج اجلولة 1919 مالحقي الرائد  مالحقي الرائد 
الذي عاد إلى العاصمة يجر أذيال اخليبة بعدما سقط على الذي عاد إلى العاصمة يجر أذيال اخليبة بعدما سقط على 
اجلزائر  مولودية  الوصيف  أنعش  حيث  بسكرة،  احتاد  اجلزائر يد  مولودية  الوصيف  أنعش  حيث  بسكرة،  احتاد  يد 
سطيف  ووفاق  القبائل  شبيبة  الثالث  املركز  سطيف وصاحب  ووفاق  القبائل  شبيبة  الثالث  املركز  وصاحب 
أطاحوا  بعدما  اللقب،  سباق  يف  جديد  من  أطاحوا حظوظهم  بعدما  اللقب،  سباق  يف  جديد  من  حظوظهم 
مبنافسيهم، وقلص الفارق بني الشباب والعميد إلى ثالث مبنافسيهم، وقلص الفارق بني الشباب والعميد إلى ثالث 
نادي  فريوي ضد  القناص  لرفقاء  متأخرة  مباراة  مع  نادي نقاط  فريوي ضد  القناص  لرفقاء  متأخرة  مباراة  مع  نقاط 
التي  الصدارة  إلى  بالعودة  للمولودية  التي بارادو، ما قد يسمح  الصدارة  إلى  بالعودة  للمولودية  بارادو، ما قد يسمح 
فقدتها يف آخر جوالت مرحلة الذهاب وعاد الداربي الكبير فقدتها يف آخر جوالت مرحلة الذهاب وعاد الداربي الكبير 
الكروية، وكذا اإلثارة  املتعة والفرجة  الكروية، وكذا اإلثارة للظهور وعادت معه  املتعة والفرجة  للظهور وعادت معه 
إلى امليادين، حيث بعثت مباراة املوسم سباق البطولة من إلى امليادين، حيث بعثت مباراة املوسم سباق البطولة من 
جديد، بعدما قلص الفارق بني الرائد والوصيف إلى ثالث جديد، بعدما قلص الفارق بني الرائد والوصيف إلى ثالث 
بني  أشده  على  التنافس سيكون  أن  يؤكد  ما  وهو  بني نقاط،  أشده  على  التنافس سيكون  أن  يؤكد  ما  وهو  نقاط، 
الترتيب  يف  األول  احملترف  قاطرة  تقود  التي  الست  الترتيب الفرق  يف  األول  احملترف  قاطرة  تقود  التي  الست  الفرق 
العام، من شباب بلوزداد املتصدر املؤقت حاليا وصوال إلى العام، من شباب بلوزداد املتصدر املؤقت حاليا وصوال إلى 
نقطة،  نقطة،    2828 برصيد  السادس  املركز  وهران صاحبة  برصيد مولودية  السادس  املركز  وهران صاحبة  مولودية 
ولو أن البطولة على الورق قد تلعب بني ثالث فرق إلى آخر ولو أن البطولة على الورق قد تلعب بني ثالث فرق إلى آخر 
جولة، يتعلق األمر بنادي شباب بلوزداد ووصيفه مولودية جولة، يتعلق األمر بنادي شباب بلوزداد ووصيفه مولودية 
اجلزائر وكذا وفاق سطيف الذي أضحى يخيف كل الفرق اجلزائر وكذا وفاق سطيف الذي أضحى يخيف كل الفرق 
  1111 يف  كاملة  انتصارات  عشرة  بعدما حقق  يواجهها  يف التي  كاملة  انتصارات  عشرة  بعدما حقق  يواجهها  التي 
أعاده  املنافسات، ما  التي خاضها يف كل  أعاده مقابلة األخيرة  املنافسات، ما  التي خاضها يف كل  مقابلة األخيرة 

لسباق التنافس على اللقب بعدما كان يف ذيل الترتيب.لسباق التنافس على اللقب بعدما كان يف ذيل الترتيب.
من  بداية  البطولة  يف  القوى  موازين  تنقلب  من وقد  بداية  البطولة  يف  القوى  موازين  تنقلب  وقد 
احملترف  من  العشرين  اجلولة  إقامة  موعد  املقبل  احملترف السبت  من  العشرين  اجلولة  إقامة  موعد  املقبل  السبت 
مبعقله  احملك  على  بلوزداد  شباب  سيكون  حيث  مبعقله األول،  احملك  على  بلوزداد  شباب  سيكون  حيث  األول، 
يستقبل  حني  بالعناصر،  أوت  يستقبل   حني  بالعناصر،  أوت   2020 مبلعب  جمهوره  مبلعب وأمام  جمهوره  وأمام 
نادي شبيبة القبائل يف مباراة ساخنة بني الرائد وصاحب نادي شبيبة القبائل يف مباراة ساخنة بني الرائد وصاحب 
املركز الثالث، أين سيتواجد أبناء لعقيبة يف مهمة صعبة املركز الثالث، أين سيتواجد أبناء لعقيبة يف مهمة صعبة 
من أجل احلفاظ على مركز الصدارة، خصوصا أن العبي من أجل احلفاظ على مركز الصدارة، خصوصا أن العبي 
الكناري سيتنقلون إلى العاصمة وكلهم عزم على الثأر من الكناري سيتنقلون إلى العاصمة وكلهم عزم على الثأر من 
نوفمبر  أول  مبلعب  تكبدوها  التي  العريضة  الذهاب  نوفمبر هزمية  أول  مبلعب  تكبدوها  التي  العريضة  الذهاب  هزمية 

دون  اللعب  الفريق  وكلفت  نظيفة،  بثالثية  وزو  دون بتيزي  اللعب  الفريق  وكلفت  نظيفة،  بثالثية  وزو  بتيزي 
التي  التي جمهور ألربع مباريات كاملة بسبب أعمال الشغب  جمهور ألربع مباريات كاملة بسبب أعمال الشغب 
مع  وخارجها  املدرجات  فوق  الهزمية  تلك  بعد  مع اندلعت  وخارجها  املدرجات  فوق  الهزمية  تلك  بعد  اندلعت 
اقتحام بعض األنصار ألرضية امليدان، وهو ما يعد بلقاء اقتحام بعض األنصار ألرضية امليدان، وهو ما يعد بلقاء 

قمة يف املتعة واإلثارة الكروية.قمة يف املتعة واإلثارة الكروية.
الوصيف مولودية اجلزائر لن يكون هو اآلخر يف مهمة الوصيف مولودية اجلزائر لن يكون هو اآلخر يف مهمة 
سهلة عشية السبت حني يستقبل سادس ترتيب الرابطة سهلة عشية السبت حني يستقبل سادس ترتيب الرابطة 
ال  الذي  وهران  مولودية  نادي  القدم  لكرة  األولى  ال احملترفة  الذي  وهران  مولودية  نادي  القدم  لكرة  األولى  احملترفة 
املوسم،  انطالق  منذ  الديار  خارج  الهزمية  معنى  املوسم، يعرف  انطالق  منذ  الديار  خارج  الهزمية  معنى  يعرف 

آخرها  الديار  خارج  انتصاراته  أغلب  حقق  أنه  آخرها بدليل  الديار  خارج  انتصاراته  أغلب  حقق  أنه  بدليل 
كانت يف داربي الغرب ضد نادي إحتاد بلعباس مبلعب كانت يف داربي الغرب ضد نادي إحتاد بلعباس مبلعب 2424  
املرشح األول لالستفادة من  ويبقى وفاق سطيف  املرشح األول لالستفادة من فبراير،  ويبقى وفاق سطيف  فبراير، 
نصر  نادي  اجلريح  يستقبل  حني  العشرين،  اجلولة  نصر نتائج  نادي  اجلريح  يستقبل  حني  العشرين،  اجلولة  نتائج 
كل  تشير  أين  بسطيف،  ماي  الثامن  مبلعب  داي  كل حسني  تشير  أين  بسطيف،  ماي  الثامن  مبلعب  داي  حسني 
املعطيات بأن النسر سيواصل التحليق عاليا وسيضيف فوزا املعطيات بأن النسر سيواصل التحليق عاليا وسيضيف فوزا 
جديدا قد يسمح له بالتواجد ألول مرة منذ انطالق املوسم جديدا قد يسمح له بالتواجد ألول مرة منذ انطالق املوسم 
الكروي يف منصة التتويج، وهو ما سيزيد من ثقته للمضي الكروي يف منصة التتويج، وهو ما سيزيد من ثقته للمضي 
قدما نحو تعبيد الطريق إلضافة اللقب التاسع إلى خزائنه، قدما نحو تعبيد الطريق إلضافة اللقب التاسع إلى خزائنه، 

القادمة  اجلوالت  يف  احلظ  صاحب  سيكون  أنه  القادمة خصوصا  اجلوالت  يف  احلظ  صاحب  سيكون  أنه  خصوصا 
حني يستقبل كل أندية أعلى الترتيب على غرار )بلوزداد، حني يستقبل كل أندية أعلى الترتيب على غرار )بلوزداد، 
أكبر  فرصا  له  يتيح  ما  وهو  والسنافر(،  الكناري  أكبر العميد،  فرصا  له  يتيح  ما  وهو  والسنافر(،  الكناري  العميد، 

خلطف اللقب.خلطف اللقب.
الساحرة  عشاق  أن  تؤكد  املعطيات  هذه  الساحرة كل  عشاق  أن  تؤكد  املعطيات  هذه  كل 
املستديرة يف اجلزائر ورغم تراجع املستوى الفني والتقني املستديرة يف اجلزائر ورغم تراجع املستوى الفني والتقني 
كبيرا  سوسبانسا  سيعيشون  أنهم  إال  كثيرا،  كبيرا لبطولتنا  سوسبانسا  سيعيشون  أنهم  إال  كثيرا،  لبطولتنا 
ونهاية موسم لن تكون عادية، وقد متتد إلى آخر جولة ونهاية موسم لن تكون عادية، وقد متتد إلى آخر جولة 
كما كان عليه احلال املوسم الفارط الذي توج فيه إحتاد كما كان عليه احلال املوسم الفارط الذي توج فيه إحتاد 

شبيبة القبائل
تأهيــــل المـــــدرب الزلفانــــي 

»شوكـــة« فـــي حلــق مــــالل!
قامت إدارة شبيبة القبائل بعدة محاوالت من أجل تأهيل املدرب التونسي يامن الزلفاني يف الفريق والسماح 
له باجللوس على مقاعد البدالء خالل املباريات وهو األمر الذي لم يحدث من قبل كون التقني التونسي ال يحوز 

على الشهادات الالزمة.وبدأت محاوالت إدارة الرئيس مالل من خالل محاولة تأهيل الزلفاني كمحضر بدني إال 
أن محاوالتها باءت بالفشل بسبب افتقاد املدرب التونسي لشهادة تدريب فيدرالية يف هذا االختصاص بحكم أن 

املديرية الفنية هي من تقوم بتكوين احملضرين البدنيني وهو األمر الذي لم يحصل من قبل مع الزلفاني.
وبعد غياب احللول جلأت إدارة »الكناري« إلى حيلة تأهيل املدرب الزلفاني كسكرتير للفريق من خالل وضع 

ملف على مستوى الرابطة يف هذا اخلصوص بعد أن تلقت إدارة الفريق تطمينات بإمكانية قبول امللف اجلديد بحكم 
أن املنصب إداري و ال مير عبر املديرية الفنية الوطنية ومن أجل تفادي أي لغط أو شيء آخر قامت إدارة الفريق 

بإنهاء مهام السيكرتير العام للفريق براهيمي من أجل مترير ملف املدرب التونسي يف صفته اجلديدة على مستوى 
الرابطة الوطنية. وسيسمح هذا اإلجراء للمدرب الزلفاني بالبقاء على مقاعد البدالء وتوجيه الالعبني خاصة أن 

صفة سيكرتير تسمح له بالتواجد على مقاعد البدالء بدل البقاء يف املدرجات وهو األمر الذي يحرمه من االتصال 
املباشر مع الالعبني خالل أطوار املباريات.

من ناحية أخرى، ينتظر أن يتواجد التقني التونسي على مقاعد البدالء بداية من اجلولة املقبلة أمام شباب 
بلوزداد مبلعب 20 أوت بالعناصر وهو األمر الذي قد مينح الالعبني دفعة معنوية كبيرة خالل املباراة.

ويحضر الفريق بعنويات مرتفعة حتسبا ملواجهة شباب بلوزداد خالل اجلولة املقبلة، حيث يراهن املدرب على 
هذه املباراة من أجل الفوز أو التعادل على األقل للبقاء على مقربة من الرائد.

مولودية وهران 

اليــوم موعـــد التنقـــل للعاصمـة 
استعــدادا لموقعــة 5 جويليــة

سريع غليزان

التحضيـرات علـى قدم وساق لموقعة الخروب 
يحضر سريع غليزان بتركيز علي للقاء اجلولة املقبلة فوق ميدانه أمام جمعية اخلروب وهو اللقاء الذي ال يقبل القسمة يحضر سريع غليزان بتركيز علي للقاء اجلولة املقبلة فوق ميدانه أمام جمعية اخلروب وهو اللقاء الذي ال يقبل القسمة 
على اثنني اذا ما اراد ابال بوزيدي البقاء يف سباق الصعود للرابطة االولى ويرى أنصار سريع غليزان أّن فريقهم فّوت على على اثنني اذا ما اراد ابال بوزيدي البقاء يف سباق الصعود للرابطة االولى ويرى أنصار سريع غليزان أّن فريقهم فّوت على 
نفسه الكثير من النقاط املتاحة التي ضاعت منه منذ مطلع العام اجلاري و هو الذي صار يضّيع الفوز يف األنفاس األخيرة نفسه الكثير من النقاط املتاحة التي ضاعت منه منذ مطلع العام اجلاري و هو الذي صار يضّيع الفوز يف األنفاس األخيرة 
للمواجهات، مثلما حدث يف بجاية و قبلها بغليزان أمام إحتاد عّنابة ففي بجاية؛ عجز السريع عن احلفاظ على تفّوقه على للمواجهات، مثلما حدث يف بجاية و قبلها بغليزان أمام إحتاد عّنابة ففي بجاية؛ عجز السريع عن احلفاظ على تفّوقه على 
مّرتني، ليقبل بهدف التعادل يف الدقيقة الـ مّرتني، ليقبل بهدف التعادل يف الدقيقة الـ 8989 و قبلها و حلساب اجلولة الـ  و قبلها و حلساب اجلولة الـ 1919 التي لعبها السريع مبلعبه، كانت الصدمة  التي لعبها السريع مبلعبه، كانت الصدمة 

قوية على األنصار و هم يرون عّنابة تعّدل النتيجة يف الدقيقة الرابعة بعد الـ قوية على األنصار و هم يرون عّنابة تعّدل النتيجة يف الدقيقة الرابعة بعد الـ 9090، ليخسر فريقهم نقطتني ثمينتني، ُتضاف ، ليخسر فريقهم نقطتني ثمينتني، ُتضاف 
إلى نقطتي لقائهم بشبيبة سكيكدة وناهيك عن النقاط الثالثة التي ضاعت من الفريق الغليزاني خالل مرحلة الذهاب إلى نقطتي لقائهم بشبيبة سكيكدة وناهيك عن النقاط الثالثة التي ضاعت من الفريق الغليزاني خالل مرحلة الذهاب 
حني انهزم أمام الضيف أمل األربعاء، و عليه و ممّا سبق ذكره سيكون لزاًما على السريع أخذ األمور بجّدية هذا األسبوع حني انهزم أمام الضيف أمل األربعاء، و عليه و ممّا سبق ذكره سيكون لزاًما على السريع أخذ األمور بجّدية هذا األسبوع 

و تفادي تكرار السقوط مجّدًدا داخل الديار ألّن أّي تعّثر جديد سيقضي على أحالم الغليزانيني يف رؤية فريقهم بني و تفادي تكرار السقوط مجّدًدا داخل الديار ألّن أّي تعّثر جديد سيقضي على أحالم الغليزانيني يف رؤية فريقهم بني 
األربعة الصاعدين يف آخر مشوار البطولة وسيكون املدّرب يوسف بوزيدي يف اختبار حقيقي يف لقاء اخلروب و هو الذي األربعة الصاعدين يف آخر مشوار البطولة وسيكون املدّرب يوسف بوزيدي يف اختبار حقيقي يف لقاء اخلروب و هو الذي 
لم يسلم من انتقادات األنصار الذين لم يعجبهم ما صّرح به للصحافة مبلعب بجاية، حني قال إّنه حّتى و لو انهزم أمام لم يسلم من انتقادات األنصار الذين لم يعجبهم ما صّرح به للصحافة مبلعب بجاية، حني قال إّنه حّتى و لو انهزم أمام 
املولودية احملّلية فإّن ذلك سيكون مقبواًل، و هو ما اعتبره محّبو الرابيد يعكس الروح االنهزامية و االستسالم املبّكر الذي املولودية احملّلية فإّن ذلك سيكون مقبواًل، و هو ما اعتبره محّبو الرابيد يعكس الروح االنهزامية و االستسالم املبّكر الذي 

بات ميّيز الفريق بسبب ما قّدمه الفريق من حصيلة فيما مضى من جوالت اإلياب ودعا انصار السريع بوزيدي إلى العمل بات ميّيز الفريق بسبب ما قّدمه الفريق من حصيلة فيما مضى من جوالت اإلياب ودعا انصار السريع بوزيدي إلى العمل 
على الوتر النفسي لالعبني و أن يكون قدوة لهم بالتأكيد على امتالك الرابيد لكامل حظوظه يف الصعود و أّن مواصلة على الوتر النفسي لالعبني و أن يكون قدوة لهم بالتأكيد على امتالك الرابيد لكامل حظوظه يف الصعود و أّن مواصلة 

ا مشروًعا، خاّصة أّن الفريق ال يزال بني فرق املقدمة يف الصّف اخلامس و ال يبتعد  ا مشروًعا، خاّصة أّن الفريق ال يزال بني فرق املقدمة يف الصّف اخلامس و ال يبتعد اللعب على األدوار األولى يبقى حّقً اللعب على األدوار األولى يبقى حّقً
عن الرائد أوملبي املدية سوى بـ عن الرائد أوملبي املدية سوى بـ 88 نقاط. وعليه قد يكون التقني بوزيدي أمام الفرصة األخيرة لوضع حّد لسلسلة النتائج  نقاط. وعليه قد يكون التقني بوزيدي أمام الفرصة األخيرة لوضع حّد لسلسلة النتائج 

السلبية التي الزمته مع السريع، ليس فقط هذا منذ التحاقه بالعارضة الفّنية خلًفا لوهيب بوزراق قبل أسبوعني من اآلن، السلبية التي الزمته مع السريع، ليس فقط هذا منذ التحاقه بالعارضة الفّنية خلًفا لوهيب بوزراق قبل أسبوعني من اآلن، 
بل أيًضا خالل جتربة سابقة له يف غليزان تعود إلى مطلع املوسم الكروي بل أيًضا خالل جتربة سابقة له يف غليزان تعود إلى مطلع املوسم الكروي 20172017، حني عجز عن قيادة الفريق إلى االنتصار ، حني عجز عن قيادة الفريق إلى االنتصار 

يف اجلوالت الثالثة التي لعبها أمام شبيبة بجاية، جنم مقرة و جمعية الشلف. يف اجلوالت الثالثة التي لعبها أمام شبيبة بجاية، جنم مقرة و جمعية الشلف. 
ب.أمني 

إلى  اخلميس،  اليوم  وهران،  مولودية  فريق  يتجه 
به  ليبيت  فندق »بوفايت«،  إلى  وحتديدا  العاصمة، 
هذا  تنتظره  التي  الهامة  للمباراة  حتضيرا  كالعادة؛  ليلتني 
اجلزائر،  مولودية  ملعب »5 جويلية » أمام  على  السبت 
لطموح  اثنني،  على  القسمة  يقبل  وهو »كالسيكو« ال 
املجموعتني إلى بلوغ مراكز متقدمة جدا يف الئحة الترتيب، 
اجلانب  على  الوهرانية  اإلدارة  وتركز  الكأس  نكسة  تنسي 
اللقاء  برمجة  وقد القت  السبت.  موقعة  لتحضير  النفسي 
مبلعب »5 جويليلة« ارتياح كل مكونات املولودية الوهرانية، 
الدعم  لتقدمي  بقوة،  توافدهم  املنتظر  ويف مقدمتهم األنصار 
ونغمة  توازنه  استعاد  عاصمي  فريق  أمام  الالزم  املعنوي 
لقبا  أحبائه  إهداء  يف  اجلارفة  رغبته  وبالتالي  انتصاراته، 
الرائد شباب  وبني  بينه  الفارق  تقليص  وطنيا، خاصة مع 
املشرف  عمد  الغرض  ولهذا  ونتائج  أداًء  املتهاوي  بلوزاداد 
العام شريف الوزاني سي الطاهر، بداية بتلبية رغبة أشباله 
يف متديد راحتهم بيوم إضايف بعد االنتصار على عني مليلة 
البالد،  شرق  إلى  الشاقة  السفرية  بعد  قواهم  السترجاع 
أرزيو،  مبدينة  الالعبني  شرف  على  غداء  مأدبة  إقامة  ثم 
املجاور.  قديل  مبلعب  جرت  التي  التدريبية  احلصة  عقب 
متثل  العب،  لكل  سنتيم  بتسديد 10 ماليني  وأحلقها 
والفوز  احمللي  الشباب  أمام  قسنطينة  يف  التعادل  منحتي 
النادي  خزينة  انتعاش  انتظار  يف  بوهران  مليلة  عني  على 
بأموال املمولني، لتسوية جزء من الرواتب الشهرية حتى إن 
البعض كشف عن طموح أكبر من ذاك الذي كان مسطرا 

عند انطالق املوسم الكروي، ويف مقدمتهم شريف الوزاني 
سي الطاهر، الذي كّشر عن أنيابه يف مواصلة حتقيق النتائج 
اإليجابية خلطف مشاركة قارية أو عربية عند نهاية املنافسة 
الوطنية، وقد كانت تصريحاته وتصريحات املدرب مشري 
بشير واضحة يف هذا الشأن، عندما قال إن منعرج البطولة 
فيها  وما سيجني  القادمة،  األربع  املباريات  بتسيير  مرتبط 
هذا  يف  واضحة  الوهرانيني  خطة  وأن  نقاط،  من  الفريق 
اخلصوص، وهي الفوز على الساورة بوهران، وتفادي اخلسارة 
أمام مولودية اجلزائر ونادي بارادو واحتاد العاصمة خارجها. 
غير أن الطاقم اإلداري والفني ربط بلوغ هذا املسعى بوقوف 
محيطه،  وابتعاد »اخلالطني«عن  الفريق،  بجانب  األنصار 
بعدما متكن من فك عقدة ملعب »أحمد زبانة« بالعودة إلى 
وبالتالي جعل  أشهر،  ثالثة  دام  بعد صوم  االنتصار  سكة 
بقوة  املوسم  تنهي  حتى  املجموعة  صف  يف  العوامل  كل 
ويرتبط حتقيق هذا الهدف كذلك مبا يتوفر عليه الطاقم الفني 
من خيارات. ويف هذا اجلانب زف الطاقم الطبي خبرا سارا 
بتعايف متوسط امليدان محمد لقرع، الذي ترك فراغا واضحا 
بتخلفه عن لقاء عني مليلة، وبجاهزية الشاب بن جلول، 
أرضية  مغادرة  على  أجبرته  التي  إصابته  أن  تأكد  الذي 
امليدان يف نفس اللقاء خفيفة، وتستدعي فقط راحة قصيرة 
ومداومة العالج، فقط املدافع احملوري بوعالم مصمودي من 
ظ اجلهاز الطبي بشأن عودته، حيث يرفض االستعجال  حتفَّ
واملباريات  الرهانات  أهمية  كانت  مهما  توظيف جهوده  يف 

حتى يتعافى نهائيا من جروحه.

شبيبة بجاية

حمـوش متخـوف مــن مواجهــة الكواسـر
شرعت تشكيلة أبناء مياقورايا يف حتضير موقعة احلراش املقررة السبت القادم على ملعب »االحتاد املغاربي« حلساب 
اجلولة 21 من الرابطة احملترفة الثانية، لكن الغيابات أضحت هاجس الطاقم الفني؛ حيث اضطر املسؤول األول عن 
العارضة الفنية سعيد حموش، إللغاء املباراة الودية التي كانت مقررة أول أمس الثالثاء بسبب تسجيل الكثير من 

الغيابات يف حصة االستئناف التي جرت اإلثنني املاضي، وهو الهاجس الذي أصبح يواجه املدرب حموش قبل اللقاء 
الهام أمام احتاد احلراش؛ حيث إن عودة الثالثي خزري وبن منصور ومالوي مرهونة مبدى جاهزيتهم من كل النواحي...
وألن املصائب ال تأتي فرادى فقد ألغي اجتماع مساهمي الشركة الرياضية لفريق شبيبة بجاية، الذي كان مقررا بسبب 
غياب بعض املساهمني، وهي املرة الرابعة، على التوالي، التي يتم فيها إلغاء هذه اجلمعية العامة يف الوقت الذي عّبر 
رئيس مجلس اإلدارة عن استيائه من هذا القرار، يف ظل الوضعية الصعبة التي يتواجد عليها الفريق منذ عدة أسابيع، 
وغياب األموال التي تسمح بتسوية مستحقات الالعبني ورغم مراسلة املعنيني باألمر حلضور هذا االجتماع للبحث عن 

احللول الالزمة التي تسمح بتحقيق البقاء يف الرابطة الثانية وتفادي التواجد يف وضعية أكثر صعوبة خالل اجلوالت 
القادمة، إال أن ذلك لم يحدث بعد أن غاب بعض املساهمني، الذين يتواجدون يف اخلارج ألسباب مختلفة.
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كشف اجلزائري إسماعيل بن ناصر العب وسط ميالن، عن كواليس انضمامه إلى الروسونيري خالل 
امليركاتو الصيفي املاضي وقال بن ناصر يف تصريحات إلذاعة مونت كارلو »خالل الصيف املاضي أراد ليون 

ضمي، وحتديًدا رئيس النادي واملدرب، إال أنني أردت خوض كأس األمم األفريقية أواًل«. وأضاف »تلقيت 
اتصاالت بالفعل من ليون، إال أنني أبلغت وكيلي بأال يحدثني عن أي شيء حتى يكون هناك اهتمام 

حقيقي«.وتابع »أراد ميالن إغالق الصفقة بالفعل خالل كأس األمم األفريقية، لذلك حسمت قراري 
قبل خوض نهائي البطولة، ولكن كما قلت كنت على اتصال مع ليون، حيث أن مشروعهم أعجبني«.

وواصل »قابلت فلوريان موريس من ليون وكان يريد ضمي، لكن منذ وصول سيلفينيو وجونينيو، لم أسمع 
شيًئا من النادي الفرنسي«. وحصل بن ناصر على 12 بطاقة صفراء يف 19 مباراة فقط بالدوري اإليطالي 

هذا املوسم، لكن ستيفانو بيولي، مدرب ميالن، قال إنه يتقبل األسلوب العدواني للنجم اجلزائري 
يف امللعب وأردف بن ناصر »لقد حصلت على الكثير من البطاقات، ألنني العب يقدم كل ما لديه يف 

امللعب، وسبق أن حتدث بيولي عن ذلك يف مقابلة، لكنه يعرف أن هذا األمر من صفاتي«. وأمت »سابًقا 
كنت أركض كثيًرا، ولكن كان ذلك من أجل ال شيء، اآلن أصبح الوضع أفضل ألنني أركض عدة كيلو 

مترات من أجل حسم املباريات«.

نجم الخضر إسماعيل بن ناصر:

حماسـي الزائــد سبــب حصولـي علـى االنــذارات...

أصبح مجلس إدارة وفاق سطيف، بقيادة املدير 
العام فهد حلفاية، يف وضع ال يحسد عليه، بعد قيام 
الالعب السابق، فارس فالحي، بتجميد احلسابات 
كافة  اقتناص  على  فالحي،  وُيصر  للنادي  البنكية 
الفريق  مع  لعبه  لفترة  تعود  والتي  العالقة  مستحقاته 
حصل  قد  فالحي  وكان   2006 وحتى   2001 من 
وفاق  إدارة  يلزم   ،2008 سنة  قضائي  حكم  على 
قرر  أنه  غير  العالقة،  ديونه  كافة  بتسديد  سطيف 
وبني  بينه  اتفاق  على  بناء  احلكم  تنفيذ  تأجيل 
هذا  ليقرر  حمار،  حسان  للنادي  السابق  الرئيس 
اتفاقه  النادي، بسبب عدم  األسبوع جتميد حساب 
املدير  وعلم أن  احلالي  اإلدارة  مجلس  أعضاء  مع 
مبقر  فالحي،  مع  اجتماًعا  عقد  حلفاية،  فهد  العام 
ودي  حل  إيجاد  يف  رغبته  عن  له  وعبر  الفريق، 
آخر،  جانب  من  األزمة  تفاقم  لتفادي  للقضية، 
تصرف  من  استيائها  عن  وفاق سطيف  إدارة  عبرت 
وأنه جاء يف وقت حساس...ويف  فالحي، خاصة 
باتت  التي  املرضية  النتائج  سياق آخر ورغم سلسلة 
ألخرى،  جولة  من  حتققها  سطيف  وفاق  تشكيلة 
آخرها انتصار مميز على جنم مقرة، واألصوات املنادية 
بضرورة حتقيق اللقب الوطني، إال أن املدرب التونسي 

سابق  اللقب  عن  احلديث  أن  أكد  الكوكي«ّ  »نبيل 
بوضع  أشباله  على  الضغط  يرفض  حيث  ألوانه 
احملققة يف  الرائعة  النتائج  مع  هدفا،  باللقب  التتويج 
من  بالقفز  للنادي  سمحت  التي  األخيرة،  الفترة 
املرتبة ما قبل األخيرة، للمرتبة الثالثة مؤقتا بالشراكة 
وقال مدرب  العاصمة  ومولودية  قسنطينة  مع شباب 
مبباراة،  مباراة  مشواره  يسير  الفريق  بأن  الوفاق، 
االقتراب  اإلستراتيجية  هذه  خالل  من  ويهدف 
حلد  يؤدي  الفريق  بأن  مضيفا  األولى،  املراتب  من 
طرف  من  كبيرة  تضحيات  بعد  كبير،  موسم  اآلن 
الالعبني، السيما خالل التربص الشتوي الذي أقيم 
مبدينة أليكانت اإلسبانية. وأضاف التقني التونسي، 
بأن التشكيلة أبانت على مردود كبير أمام جنم مقرة، 
اجلمهور يف  عليه  تعود  مثلما  بالكرة  حتتفظ  لم  لكنه 
العديد من  املباريات السابقة، لكن الالعبني خلقوا 
املقدم  باملردود  مشيدا  للتهديف،  السانحة  الفرص 
بتلقي  املرمى،  وحارس  الدفاع  رباعي  طرف  من 
أهداف قليلة خالل املباريات األخيرة، مقابل فعالية 
كبيرة خلط الهجوم، مشيرا إلى أن ميزة جيدة بدأت 
تترسم، وهي أن تسجيل األهداف لم يعد يف الوفاق 

حكرا على املهاجمني.

وفاق سطيف

فــارس فالحـي يجمـد الحسابـات 
البنكيــة للمطالبـة بمستحقاتـه شباب قسنطينة

السنافيــر يتوعـــدون مقـــرة

مواجهة العودة بين الخضر وزيمبابوي

الكـاف تؤكـد إجـراء اللقـاء بملعـب محايد 
وتقترح جنوب أفريقيـا، أنغـوال أوزامبيــا
قرر االحتاد األفريقي لكرة القدم »كاف«، إقامة لقاء اإلياب بني املنتخبني اجلزائري، ومستضيفه الزميبابوي، يف 

التصفيات املؤهلة لكأس األمم األفريقية 2021، على ملعب محايد ودعا كاف مسؤولي االحتاد الزميبابوي لكرة القدم، 
إلى ضرورة التوصل إلى حل جذري لهذه املشكلة، وإيجاد ملعب محايد، خلوض مباريات التصفيات األفريقية، مع 

طرح بدائل مثل جنوب أفريقيا، أنغوال، وزامبيا.وراسل االحتاد األفريقي، احتادي البلدين، وأعلمهما بنقل املباراة إلى 
بلد محايد، بسبب عدم تأهيل مالعب زميبابوي الحتضان املباريات الدولية الرسمية وسيلتقي املنتخبان يوم 23 مارس 

، باجلزائر، يف ثالث لقاءات املجموعة الثامنة، قبل خوض لقاء اإلياب يوم 31 من ذات الشهر، على ملعب محايد.
ويحتل املنتخب اجلزائري صدارة ترتيب املجموعة، برصيد 6 نقاط، متقدما بنقطتني عن زميبابوي الثاني.

نجم البي.أس.جي فخور بأصوله الجزائرية

عـادل عوشيـش يغازل بلماضي
قام النجم الصاعد لباريس سان جيرمان، عادل عوشيش، ببعث رسالة قوية من على حسابه 

الرسمي يف “إنستغرام”، بخصوص أصوله اجلزائرية ووضع متوسط امليدان، بوضع صورة رفقة ريان 
شرقي، خالل ُمقابلة بني باريس سان جيرمان وليون، ُمرفقا إياها بصورة لعلم اجلزائر وإعتبر الكثيرون 

بأن صاحب الـ17 عاما، مييل لبلده األصلي، وهذا رغم أنه يحمل ألوان الفئات الُشبانية الفرنسية 
ومنذ سنوات.

قسنطينة  شباب  تشكيلة  عادت 
التي  الراحة  بعد  التدريبات  أجواء  إلى 
أين  لالعبني  خودة  كرمي  املدرب  قدمها 
الذي  العمري،  اندماج  احلصة  عرفت 
يعاني  كان  التي  اإلصابة  من  تخلص 
مقرة  جنم  للقاء  جاهزا  وسيكون  منها، 
فضل  الذي  صاحلي  عكس  املقبل، 
الطاقمني الطبي والفني إراحته إلى غاية 
لقاء نصر حسني داي، فيما سيواصل 
مدرب  بدا  وقت  الغياب. يف  بدبودة 
متفائل  جد  خودة  شباب قسنطينة 
الكروي يف مرتبة مشرفة  املوسم  بإنهاء 
بعد  قارية سيما  منافسة  للعب  ومؤهلة 
هو  البرج،  من  كبير  بفوز  السنافر  عودة 
الثالث خارج الديار يف عهد املدرب كرمي 
الطموحات،  سقف  رفع  الذي  خودة، 
بعد  واألنصار،  لالعبني  رسالة  ووجه 
لم  قال:"البطولة  عندما  املباراة،  نهاية 

ارتقينا يف  واليوم  أسرارها،  بكامل  تبح 
سلم الترتيب وقفزنا إلى املرتبة الثالثة، 
وعلينا املواصلة على نفس هذا النسق، 
على  التنافس  يف  كبيرة  حظوظنا  ألن 
مرتبة مؤهلة ملنافسة قارية" كما كشفت 
هذا  بأن  خودة،  من  مقربة  مصادر 
الثالث  باملباريات  للفوز  يهدف  األخير 
السبت  الشباب  املقبلة، حني يستقبل 
ملالقاة  يتنقل  وبعدها  مقرة  جنم  املقبل 
نصر حسني داي، قبل مواجهة بسكرة 
مبدينة اجلسور املعلقة...إلى ذلك يبدو 
أن الوافد اجلديد خالل فترة االنتقاالت 
قد  الهريش  زكرياء  األخيرة،  الشتوية 
أقنع السنافر يف ظرف وجيز، أين تعالت 
عن  البحث  بضرورة  املطالبة  األصوات 
نهاية  بعد  بخدماته،  االحتفاظ  كيفية 
حيث  املقبلة،  الصائفة  إعارته  فترة 
نفسه،  فرض  يف  الليبي  الدولي  جنح 

من خالل األداء الراقي الذي يقدمه، 
هذا  يف  الدقيقة. وأكد  متريراته  سيما 
عن  رجراج:"احلديث  الئيس  السياق 
رغم  ألوانه،  سابق  الهريش  مستقبل 
عروض  تقدمي  يواصل  أن  نتمنى  أننا 
أفضل مستقبال، وليس الهريش فقط، 
بل كل العناصر" وحسب مصادرنا فقد 
رشيد  السنافر  لشركة  العام  املدير  عاود 
عبد  الرابطة  برئيس  االتصال  رجراج 
جديد  معرفة  أجل  من  مدوار،  الكرمي 
رغبة  ظل  يف  خاصة  امللعب،  قضية 
مواصلة  عدم  يف  خودة  املدرب  أشبال 
حمالوي،  الشهيد  مبلعب  االستقبال 
على  كبيرا  عائقا  يشكل  أصبح  الذي 
أربع  ضيعوا  أين  بلقاسمي،  رفقاء 
نقاط كاملة خالل مرحلة العودة، بعد 
شبيبة  من  كل  أمام  تعثرين،  تسجيل 

الساورة ومولودية وهران.

جمعية عين مليلة

تراجع النتائج يقلق األنصار وبوغرارة يطمئن
رغم أن نتائج اجلولة املاضية من الرابطة األولى احملترفة، خدمت كثيرا جمعية عني مليلة رغم خسارتها بوهران بثالثية 

كاملة، إال أن أنصار »الصام« بدوا جد مستاءين من الوضعية احلالية التي مير بها الفريق، التي انقلبت رأسا على عقب، وبدوا 
ناقمني على النتائج السلبية لرفقاء دمان ذبيح، وطالب الكثير منهم اإلدارة والطاقم الفني بوضع حد لنزيف النقاط، وكذا 

العمل على جتنب الهفوات التي جتعل الفريق منهزما، بعد أن يصل هو األول لشباك خصومه، على غرار ما حصل مع شبيبة 
الساورة أين كان الفريق فائزا ليتعثر قبل 10 دقائق من نهاية املواجهة، وكذلك الشأن مع مقابلة مولودية وهران، أين هز طيايبة 

الشباك أوال، ليغيب عنهم النفس الطويل يف املرحلة الثانية، ما جعلهم يتلقون 3 أهداف كاملة وقد أوضح مدرب الفريق 
ليامني بوغرارة، بأن نتيجة مقابلة مولودية وهران ساهمت فيها السفرية املرهقة، أين تنقل الفريق برا واضطر للتوجه عبر مسالك 

ترابية وطرق معزولة للوصول لوالية الشلف ومن بعدها لوالية وهران بسبب غلق بعض الطرق الرئيسية ألسباب مختلفة.

رفضت جلنة االنضباط واألخالق باالحتاد السعودي 
املدرب اجلزائري  النصر ضد  القدم، شكوى نادي  لكرة 
بالبصق  لقيامه  ضمك،  مدرب  زكري  بن  الدين  نور 
ثبوت  لعدم  النصر،  فريق  والتهجم على مدرب  والسب 
املخالفة وغرمت اللجنة يف اجتماعها الذي رئيس نادي 
الفتح  سعد العفالق )10,000( ريال؛ إلدالئه بتصريح 
تضمن إساءة ملسؤولي املباراة، وذلك عقب مباراة فريقه 
مع الفيصلي بالدوري السعودي للمحترفني، والقرار غير 
قابل لالستئناف باإلضافة، لتغرميه ) 20,000 ريال(، 
بسبب دخوله إلى أرض امللعب، وذلك يف املباراة التي 
ما ورد يف  والفيصلي، حسب  الفتح  فريقي  أقيمت بني 
ارتكاب  إعادة  العفالق من  املباراة، وحتذير  مراقب  تقرير 

املخالفة، وبتشديد العقوبة يف حال إعادة ارتكابها.
ريال،   )10,000( قدرها  الفتح  بحق  وغرامة 
حلصول العبيه على 6 إنذارات أثناء املباراة التي جمعته 
بالفيصلي، وذلك حسب ما ورد يف تقرير حكم املباراة.

وألزمت جلنة االنضباط، نادي الشباب بدفع غرامة 

النادي  جمهور  لقيام  ريال؛   )45,000( قدرها  مالية 
والعبي  امللعب  أرض  باجتاه  أدوات   )4( عدد  بقذف 
ورئيس النصر، يف مباراة النصر األخيرة بالدوري، وذلك 
للشباب  أخرى  وغرامة  لالستئناف  قابل  غير  قرار  قي 
العبي  من   )6( حلصول  ريال؛   )10,000( مقدارها 
فريق الشباب على إنذارات يف مباراته أمام جاره النصر 
الهالل )30,000(  نادي  رئيس  نافل  وغرمت فهد بن 
املباراة  يف  وذلك  امللعب،  أرضية  إلى  لدخوله  ريال؛ 
قابل  والقرار  والهالل،  الفيحاء  فريقي  أقيمت بني  التي 
لالستئناف باإلضافة، لتغرمي نادي الهالل )25,000( 
مياه  علبة  بقذف  الهالل  نادي  جمهور  لقيام  ريال؛ 
باجتاه أرض امللعب يف مباراة الفيحاء، والقرار غير قابل 
لالستئناف وألزمت فهد العايد الرئيس التنفيذي لنادي 
احلزم بدفع غرامة مالية قدرها )30,000( ريال؛ لدخوله 
بني  أقيمت  التي  املباراة  يف  وذلك  امللعب،  أرضية  إلى 

فريقي االتفاق واحلزم. 

بعد االتهامات التي وجهت له

لجنـــة االنضبـــاط لالتحـــاد 
السعــودي تنصــف بــن زكــري
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كيكي سيتين )مدرب برشلونة(:
 النتيجة عادلة ويمكننا التتويج 

بدوري األبطال
الفني  املدير  سيتني،  كيكي  أبدى 
ملثله،  بهدف  التعادل  عن  رضاه  لبرشلونة، 
أمام مضيفه نابولي يف ذهاب ثمن نهائي دوري 
أبطال أوروبا وقال سيتني، خالل تصريحات 
نقلتها صحيفة »ماركا« اإلسبانية: »النتيجة 
جيدة، بالنظر إلى أننا لدينا مباراة أخرى يف 
ملعبنا«. وأضاف: »نابولي دافع بـ10 العبني 
قريبني جًدا من منطقتهم، وصحيح أننا لم 
كنا  لكن  األول،  الشوط  يف  الفرص  نصنع 
وجدنا  وباإلصرار  صبر،  مسألة  أنها  نعرف 

االعتماد  ميكننا  وال  الثالثة،  الصفراء  البطاقة  تلقى  »بوسكيتس  وتابع:  املساحات«. 
عليه، ونفس األمر مع فيدال.. بيكيه يعاني من مشكلة يف الكاحل، وسنبحث عن 
حلول وعن طرد فيدال، أجاب: »كان عليه أن يكون ذكًيا، خالل املباراة قدم أداًء جيًدا، 
وكون ثنائًيا مميًزا مع سيميدو يف العمل الهجومي، وساعدنا أيًضا يف الدفاع.. طرده كان 
قاسًيا بعض الشيء«.وأردف: »كانت مباراة متقاربة، والنتيجة أعتبرها عادلة.. فرغم 
التي حصلوا  الوحيدة  الفرصة  واستفادوا من  نابولي جيًدا،  دافع  اللقاء،  سيطرتنا على 

عليها بخطأ دفاعي«. 

ربع  الدور  يف  قدما  ميونيخ  بايرن  وضع 
الالفت  بفوزه  اوروبا  ابطال  دوري  من  النهائي 
على تشلسي بثالثية نظيفة يف عقر دار االخير 
ملعب »ستامفورد بريدج« يف ذهاب الدور ثمن 
على  بالتالي  البافاري  الفريق  وحافظ  النهائي 
فوزه  بتحقيقه  القارية  املسابقة  املثالي يف  سجله 
الثالثة  اخلسارة  وهي  املوسم  هذا  تواليا  السابع 
هذا  ذهاب  يف  االجنليزية  الكرة  ممثلي  الحد 
امام  اللقب  حامل  ليفربول  سقوط  بعد  الدور، 
اتلتيكو مدريد االسباني صفر1- خارج ملعبه، 
وتوتنهام امام اليبزيغ االملاني صفر1- على ارضه 
تسجل  لم  الثالثة  االجنليزية  الفرق  ان  واملفارقة 
يف  بقوة  حاضرة  كانت  بانها  علما  هدف  اي 
املاضي،  املوسم  القاريتني  املسابقتني  نهائي 
االبطال يف  دوري  نهائي  ليفربول  حيث خاض 
مدينة  طرفا  التقى  حني  يف  توتنهام،  مواجهة 
الدوري  نهائي  يف  وارسنال  تشلسي  لندن 
االوروبي )يوروبا ليغ( ويدين تشلسي الى حارس 

احملافظة  يف  كاباييرو  ويلي  االرجنتيني  مرماه 
بانقاذه  األول  الشوط  يف  شباكه  نظافة  على 
اربع كرات خطرة وبدأ تشلسي الشوط الثاني 
ضاغطا وكاد يفتتح التسجيل بعد كرة مرتدة 
تهيأت امام روس باركلي داخل املنطقة، لكن 
وبعدها   )48( ببراعة  حملاولته  تصدى  نوير 
لعبة  بعد  البافاري  الفريق  تقدم  دقائق  بثالث 

وليفاندوفسكي  غنابري  سيرج  بني  مشتركة 
الذي اعاد الكرة الى زميله ليسجل من مسافة 
بعد  ذاته  السيناريو  الثنائي  وكرر   )50( قريبة 
الثاني  الهدف  بيسراه  غنابري  ليضيف  ذلك 
ان  واملفارقة   .)54( كاباييرو  متناول  عن  بعيدا 
هذا  القارية  املسابقة  يف  الستة  غنابري  اهداف 
رباعيته  بعد  لندن  مدينة  يف  جاءت  املوسم 
املجموعات  دور  يف   )7-2( توتنهام  مرمى  يف 
الهاتريك  تسجيل  نفسه  على  غنابري  وفوت 
مولر  من  متقنة  كرة  الطاير«  »على  عندما سدد 
بايرن  وخسر   )59( جدا  عالية  جاءت  لكنها 

عضلي  بتمزق  الصابة  كومان  جهود  ميونيخ 
فحل بدال منه البرازيلي فيليبي كوتينيو واختتم 
ليفاندوفسكي التسجيل بعد مجهود فردي رائع 
من الكندي الفونسو ديفيس رافعا رصيده الى 11 
هدفا هذا املوسم، لينفرد بصدارة الهدافني بفارق 
هدف واحد عن مهاجم دورمتوند النروجي ارلينغ 
هاالند ورفع ليفاندوفسكي رصيده الى 39 هدفا 
33 مباراة يف مختلف املسابقات، وفشل يف  يف 
املوسم  هذا  فقط  مباريات   7 يف  الشباك  زيارة 
اسبيليكويتا  بطرد  سوءا  تشلسي  امور  وازدادت 
ليكمل  ليفاندوفسكي  باجتاه  كوعا  توجيه  اثر 

فريقه الدقائق الست االخيرة بعشرة العبني.

بعد ملحمته في لندن
البافاري يضع قدما ونصف في ربع النهائي

حقق بايرن ميونخ، فوًزا ثميًنا على مضيفه تشيلسي، بثالثية نظيفة، يف ذهاب ثمن نهائي 
دوري أبطال أوروبا وبحسب شبكة »أوبتا« لإلحصائيات، فإن بايرن ميونخ سجل 3 أهداف أو 
أكثر خارج أرضه ضد 4 فرق إجنليزية مختلفة بدوري األبطال واستطاع الفريق البافاري فعل ذلك 
أمام آرسنال مرتني، كما سار على ذات النهج أمام مانشستر سيتي، توتنهام هوتسبير وتشيلسي 
وجنح البايرن يف حتقيق العالمة الكاملة بالبطولة هذا املوسم، إذ حقق االنتصار يف كافة مبارياته 
حتى اآلن، مسجاًل 27 هدًفا، فيما استقبل 5 أهداف فقط وخرج بشباك نظيفة 4 مرات وبات 
بايرن ميونخ، ثالث فريق يف تاريخ دوري األبطال يحقق الفوز بكافة مبارياته الـ 7 األولى مبوسم 
واحد، بعد برشلونة وريال مدريد يف موسمي 2003-2002، و2015-2014 وتكمن املفارقة 
يف عدم جناح البارصا أو الريال يف الفوز باللقب األوروبي يف النهاية، لتصبح سلسلة االنتصارات 
املتتالية مبثابة لعنة على صاحبها وأفادت شبكة »أوبتا« بأن البايرن أحلق بالفريق اللندني أكبر 

هزمية مبلعبه على مدار تاريخه يف كافة مشاركاته بالبطوالت األوروبية.

بعد الفوز بمبارياته الـ 7 األولى
البايرن ُيعيد اإلنجاز الملعون لبرشلونة وريال مدريد زيدان بشأن انتهاء موسم هازارد:

» ال أعرف... لكنني ال أتمنى ذلك«
زيدان  الدين  زين  أبقى 
مدريد  ريال  فريق  مدرب 
بشأن  الغموض  على  اإلسباني 
إدين  البلجيكي  جنمه  قدرة 
املالعب  الى  العودة  على  هازار 
بعد  وذلك  املوسم،  نهاية  قبل 
تعرضه األسبوع املاضي إلصابة 
بكسر  هازار  وأصيب  جديدة 
األمين،  الكاحل  مستوى  على 
ريال  التي خسرها  املباراة  خالل 
نظيف  بهدف  املاضي  السبت 
املرحلة  يف  ليفانتي  مضيفه  أمام 
الدوري  من  والعشرين  اخلامسة 
فترة  ريال  يحدد  ولم  احمللي، 
بسبب  لهازار  املتوقعة  الغياب 

الثانية يف القدم ذاتها، بعد أولى أجبرته على االبتعاد نحو ثالثة أشهر. لكن  إصابته 
املوسم وقال  فريقه هذا  الى صفوف  البلجيكي  الدولي  تقارير صحافية استبعدت عودة 
زيدان بهذا الشأن »ال أعرف ما اذا كان بحاجة لعملية، إنه ليس تخصصي  ال أعرف ما 
اذا كان املوسم قد انتهى بالنسبة له )هازار(، ال أعرف، لكنني ال أمتنى ذلك«. وأضاف 
»أنا أرى أنه ليس سعيدًا، ومن الضروري أن يبقى إيجابيا، لكن دون شك هذا صعب. 
اجلديدة  اإلصابة  لفترة«.وتطرح  بذلك  وسيشعر  سهلة،  تكون  ولن  سيئة،  حلظة  إنها 
عالمات استفهام أيضا حول قدرة هازار على العودة يف الوقت املناسب ليشارك مع منتخب 
»الشياطني احلمر« يف كأس أوروبا 2020 املقررة بني 12 جوان و12 جويلية وتأتي اإلصابة 
لتضيف الى معاناة هازار )29 عاما( مع اإلصابات التي عكرت مسيرته منذ انضمامه 
 100 2019 مقابل نحو  العام  آتيا من تشلسي اإلجنليزي يف صيف  امللكي  النادي  الى 
مليون يورو، اذ غاب عن بداية املوسم بسبب إصابة عضلية تعرض لها يف التمارين قبيل 
انطالق املنافسات، تلتها ثالثة أشهر بسبب اإلصابة الثانية التي تعرض لها يف نوفمبر.

دوري أبطال أوروبا

البارصا تعود بأخف األضرار من موقعة سان باولو
v ق.ر

مع  ثمني  بتعادل  باولو«  »سان  ملعب  من  اإلسباني  برشلونة  عاد 
مضيفه نابولي اإليطالي 1-1 يف ذهاب الدور ثمن النهائي ملسابقة دوري 
أبطال أوروبا.وينتقل برشلونة الى ملعبه يف 18 مارس وهو يف وضع مثالي 
لبلوغ الدور ربع النهائي للموسم الثالث عشر تواليا، السيما أنه لم يذق 
مبارياته  يف  القارية  املسابقة  ضمن  نو«  »كامب  ملعبه  يف  الهزمية  طعم 
اإليجابية  النتيجة  بهذه  برشلونة  ويدين  قياسي(  )رقم  األخيرة  الـ35 
التي حققها مدربه اجلديد كيكي سيتيني يف أول اختبار له يف املسابقة 
بعد أن خلف إرنستو فالفيردي مطلع العام احلالي، الى الفرنسي أنطوان 
غريزمان الذي أدرك له التعادل يف الدقيقة 57، وذلك بعد أنهى نابولي 
البلجيكي درايس مرتنز )30( الذي خرج  الشوط األول متقدما بهدف 
مصابا أوائل الشوط الثاني ومن املؤكد أن مهمة نابولي يف محاولة الوصول 
بعد  صعوبة  أكثر  أصبحت  تاريخه،  يف  األولى  للمرة  النهائي  ربع  الى 
أن اكتفى بالتعادل على أرضه يف املواجهة األولى له على اإلطالق مع 
2015 على  باللقب خمس مرات، آخرها عام  الفائز  الكاتالوني  النادي 
حساب يوفنتوس اإليطالي وبدأ نابولي اللقاء باندفاع لكن من دون أي 
فعالية أو تهديد ملرمى األملاني مارك أندري تير شتيغن، قبل أن يدخل 
مضيفه  مرمى  على  أيضا  دون خطورة  من  األجواء  تدريجيا يف  برشلونة 

اإليطالي وعندما بدا برشلونة مسيطرا على املباراة، انطلق نابولي بهجمة 
مرتدة وصلت عبرها الكرة الى البولندي بيوتر زيلينسكي الذي عكسها 
الزاوية  الى  املنطقة  مشارف  من  رائعة  لولبية  البلجيكي  فأطلقها  ملرتنز، 
اليسرى العليا ملرمى تير شتيغن )30( ورفع ابن الـ32 عاما رصيده الى 
املسافة  على  ليصبح  املسابقات،  جميع  يف  نابولي  بقميص  هدفا   121
الذي  هامسيك  ماريك  السلوفاكي  القياسي  الرقم  صاحب  من  ذاتها 
أوائل  يتركه  أن  قبل  العام  ونصف  عاما   11 طيلة  الفريق  الوان  عن  دافع 
العام املاضي لالنتقال الى الصني وعلى الرغم من تخلفه، بدا برشلونة 
عاجزا عن تهديد مرمى الكولومبي دافيد أوسبينا يف ظل الدفاع احملكم 
املطبق من قبل غاتوزو، وحتى أن فريق األخير كان قريبا من هدف ثان 
لكن محاولة اليوناني كوستاس مانوالس مرت بجوار القائم األيسر )42( 
اصابة  بدايته  الذي شهد يف  الثاني  الشوط  على حاله يف  الوضع  وبقي 
أركاديوش ميليك )54(  البولندي  امللعب لصالح  مرتنز وتركه مكانه يف 
ومن إحدى محاوالته النادرة جدا على املرمى، أطلق برشلونة املباراة من 
عرضية  متريرة  بعد  الشباك  غريزمان يف سقف  أطلقها  بكرة  الصفر  نقطة 
من البرتغالي نيلسون سيميدو )57( ثم جنح برشلونة يف احتواء مضيفه 
وحافظ على التعادل لكنه تعرض لضربة يف الثواني األخيرة بطرد فيدال 
نتيجة نيله إنذارا ثانيا )89(، قبل أن يخسر بعدها جهود جيرار بيكيه 

بسبب اإلصابة. 

تعرض البرازيلي تياغو سيلفا قلب دفاع باريس سان جرمان لتمزق يف العضلة الفخذية ذات الرأسني 
خالل فوز متصدر الدوري الفرنسي لكرة القدم على بوردو 3-4 ، بحسب ما ذكر فريق العاصمة، ما 
سيبعده عن مواجهة بوروسيا دورمتوند األملاني يف إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا يف كرة القدم يف 
الالعب  ان عودة  الى  الرياضية،  قطر لالستثمارات  اململوك من شركة  الفريق  وأشار  املقبل  مارس   11
البالغ 35 عاما »مقدرة بعد ثالثة أسابيع بحسب تطوره العيادي« وكان سان جرمان خسر 2-1 ذهابا يف 
أملانيا، ضمن مسابقة يبحث عن تفادي اخلروج من دورها الثمن نهائي للموسم الرابع تواليا وسيفتقد 
إيابا العب وسطه االيطالي ماركو فيراتي والظهير البلجيكي توما مونييه بسبب االيقاف وباصابة مدافع 
ميالن السابق، ستتغير خطط املدرب األملاني توماس توخل الذي اعتمد على ثالثة مدافعني يف قلب 
الدفاع يف مباراة الذهاب، وميكنه اآلن التعويل فقط على البرازيلي ماركينيوس ومرة جديدة يخوض سان 
جرمان األدوار االقصائية منقوصا من بعض العبيه األساسيني، على غرار املوسمني املاضيني عندما 
افتقد جنم هجومه البرازيلي نيمار أغلى العب يف العالم وأضاف سان جرمان يف بيانه ان العب وسطه 

االسباني أندر هيريرا »سيغيب بني 6 و8 أسابيع« بسبب متزق يف العضلة الرباعية اليسرى.

أمام بوروسيا دورتموند
البي.أس.جي يفتقد سيلفا في إياب ثمن النهائي
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أكدت على أهمية الجهود األفريقية لحل األزمة الليبية

دول الساحل تتمسك بالتعاون 
في مواجهة اإلرهاب

وأج

األفريقي،  الساحل  دول  قادة  أكد 
اإلرهاب  مواجهة  التعاون يف  بتعزيز  متسكهم 
االستخباراتية  املعلومات  تبادل  ومواصلة 
شددوا  و  املشتركة,  العسكرية  القوة  لدعم 
عملية  صلب  يف  إفريقيا  دمج  أهمية  على 

البحث عن حل لألزمة الليبية.
للقمة  اخلتامي  البيان  يف  ذلك  جاء 
التي  اإلفريقي  الساحل  لدول  السادسة 
نواكشوط,  املوريتانية,  العاصمة  احتضنتها 
الشيخ  ولد  موريتانيا محمد  رؤساء:  مبشاركة 
كيتا,  أبوبكر  إبراهيم  مالي  و  الغزواني 
والنيجر محمد يوسفو, وتشاد إدريس ديبي, 
البيان  ولفت  كابوري.  مارك  وبوركينافاسو 
على  أكدوا  الساحل  قادة  أن  إلى  اخلتامي 
بوضع  الدولي  األمن  ملجلس  السابق  طلبهم 
القوة العسكرية املشتركة لدول الساحل حتت 

البند السابع من ميثاق األمم املتحدة, واحتفوا 
دعم  اتفاق  على  بالتوقيع  ذاته  الوقت  يف 
واملجموعة  الساحل  دول  مجموعة  بني  فني 
إلى  يهدف  املتحدة  األمم  ومنظمة  األوروبية 
القوة  لصالح  ولوجستي  عملياتي  دعم  توفير 

العسكرية املشتركة للدول اخلمس.
وتضمن البيان دعوة رؤساء دول الساحل 
هذه  جتاه  املالية  بالتزاماتهم  بالوفاء  للشركاء 
قمة  يف  بها  تعهدوا  والتي  العسكرية  القوة 
بروكسل عام 2018. وعبروا عن قلقهم حيال 
إلى  بالتحية  يتوجهوا  أن  قبل  الليبية  األزمة 
الدولية  املجموعة  طرف  من  املبذولة  اجلهود 
البلد,  هذا  يف  السالم  استعادة  أجل  من 
لألزمة  الكارثية  »اآلثار  سموه  مبا  مذكرين 
فضاء  يف  واالستقرار  األمن  على  الليبية 
مشددين  اخلمس«,  الساحل  دول  مجموعة 
عملية  صلب  يف  إفريقيا  دمج  أهمية  على 
البحث عن حل لألزمة الليبية. ووجه البيان 

التحية جلهود االحتاد اإلفريقي يف إطار محاربة 
الساحل  دول  قادة  دعم  إلى  الفتا  اإلرهاب, 
فرصة  أقرب  إفريقية يف  استئنائية  قمة  لعقد 

حول اإلرهاب.
و كان الرئيس املوريتاني حذر يف كلمته 
مجموعة  رؤساء  قمة  أشغال  افتتاح  خالل 
سابق  وقت  يف  اإلفريقي  الساحل  دول 
ليبيا  التدخالت األجنبية يف   « أن  اليوم من 
جهود  وتعقد  ليبيا  يف  األمني  الوضع  تؤجج 
أكد  و  وأمنه«,  البلد الستقراره  هذا  استعادة 
األفريقية  للجهود  األفريقي  الساحل  دعم 
املوريتاني  الرئيس  وقال  الليبية.  األزمة  حلل 
واألمنية  السياسية  الفوضى  »أن  كلمته  يف 
بسبب  الساحل  يف  الوضع  عقدت  ليبيا  يف 
والبشر«,  باملخدرات  السالح واالجتار  تهريب 
اإلرهاب  »تغذى  الليبية  األزمة  أن  مضيفا 
و  الساحل«  لدول  كبير  قلق  مصدر  وتشكل 

مشدًدا على ضرورة إيجاد حل سريع لها.

كورونا  فيروس  انتشار  خريطة  اتسعت   
خالل  الدول  من  مزيدا  لتشمل  املستجد 
دول  واصلت  حني  يف  األخيرة،  الساعات 
عربية اتخاذ إجراءات صارمة ملكافحته، مع 

ارتفاع عدد اإلصابات على أراضيها.
األخيرة،  الـ24  الساعات  وخالل 
والنمسا  وسويسرا  البرازيل  من  كل  أعلنت 
مؤكدة  إصابة  حالة  أول  تسجيل  وكرواتيا 
كما  )كوفيد19-(،  املستجد  كورونا  بفيروس 
إصابة  حاالت  أول  تسجيل  إسبانيا  أعلنت 
كانت  أن  بعد  الرئيسي،  البر  على  باملرض 
تلك  على جزرها. وجميع  إصابات  رصدت 
أُعلنت يف اآلونة األخيرة -مبا  التي  احلاالت 
مرتبطة  والبرازيل-  اجلزائر  يف  املسجلة  فيها 
دول  إلى  كورونا  منها  انتقل  التي  بإيطاليا، 
عدة، والتي تعد أكثر البلدان األوروبية تأثرا 
الدول األوروبية تشديد  بالفيروس. وباشرت 
العامة،  األماكن  احلدود ويف  على  إجراءاتها 
مراسل  وقال  كورونا.  انتشار  دون  للحيلولة 
اجلزيرة إن السلطات األملانية تبحث خيارات 
من  خوفا  برلني  العاصمة  يف  مناطق  لعزل 

انتشار الفيروس.
الرسمية  البحرين  أنباء  وكالة  وقالت 
صباح أمس،  إن مجموع اإلصابات بفيروس 
26 حالة، يف  إلى  ارتفع  البحرين  كورونا يف 
أن  الكويت  يف  الصحة  وزارة  أعلنت  حني 
عدد اإلصابات ارتفع إلى 25 حالة. وألغت 
الوطنية حتى  بأعيادها  الكويت االحتفاالت 
إشعار آخر، كما أوقفت إدارة الطيران املدني 
اجلنوبية  كوريا  وإلى  من  الرحالت  الكويتية 

وسنغافورة واليابان وتايلند وإيطاليا.
منع  أيضا  الكويتية  السلطات  وقررت 

اجلنوبية  كوريا  أو  الصني  من  القادمة  السفن 
أو  اليابان  أو  تايلند  أو  أو سنغافورة  إيطاليا  أو 
من  البلدان،  هذه  إلى  املتجهة  أو  العراق، 
النفط.  ناقالت  باستثناء  مبوانئها،  التوقف 
اتسعت خريطة انتشار فيروس كورونا املستجد 
الساعات  خالل  الدول  من  مزيدا  لتشمل 
األخيرة، يف حني واصلت دول عربية اتخاذ 
عدد  ارتفاع  مع  ملكافحته،  صارمة  إجراءات 

اإلصابات على أراضيها.
وخالل الساعات الـ24 األخيرة، أعلنت 
والنمسا  وسويسرا  والبرازيل  اجلزائر  من  كل 
مؤكدة  إصابة  حالة  أول  تسجيل  وكرواتيا 
كما  )كوفيد19-(،  املستجد  كورونا  بفيروس 
إصابة  حاالت  أول  تسجيل  إسبانيا  أعلنت 
كانت  أن  بعد  الرئيسي،  البر  على  باملرض 
تلك  على جزرها. وجميع  إصابات  رصدت 
أُعلنت يف اآلونة األخيرة -مبا  التي  احلاالت 
مرتبطة  والبرازيل-  اجلزائر  يف  املسجلة  فيها 
دول  إلى  كورونا  منها  انتقل  التي  بإيطاليا، 
عدة، والتي تعد أكثر البلدان األوروبية تأثرا 

بالفيروس.
تشديد  األوروبية  الدول  وباشرت 
العامة،  األماكن  احلدود ويف  على  إجراءاتها 
مراسل  وقال  كورونا.  انتشار  دون  للحيلولة 
اجلزيرة إن السلطات األملانية تبحث خيارات 
من  خوفا  برلني  العاصمة  يف  مناطق  لعزل 

انتشار الفيروس.
الرسمية  البحرين  أنباء  وكالة  وقالت 
اإلصابات  مجموع  إن  األربعاء  اليوم  صباح 
 26 إلى  ارتفع  البحرين  يف  كورونا  بفيروس 
يف  الصحة  وزارة  أعلنت  حني  يف  حالة، 
 25 إلى  ارتفع  اإلصابات  عدد  أن  الكويت 

حالة. وألغت الكويت االحتفاالت بأعيادها 
إدارة  أوقفت  آخر، كما  إشعار  الوطنية حتى 
وإلى  من  الرحالت  الكويتية  املدني  الطيران 
وتايلند  واليابان  وسنغافورة  اجلنوبية  كوريا 
وإيطاليا. وقررت السلطات الكويتية أيضا منع 
اجلنوبية  كوريا  أو  الصني  من  القادمة  السفن 
أو  اليابان  أو  تايلند  أو  أو سنغافورة  إيطاليا  أو 
من  البلدان،  هذه  إلى  املتجهة  أو  العراق، 

التوقف مبوانئها، باستثناء ناقالت النفط.
عمان  سلطنة  يف  الصحة  وزارة  وأعلنت 
إلى  كورونا  بفيروس  اإلصابات  عدد  ارتفاع 
عمليات  السلطات  وأوقفت  حاالت،  أربع 
إيرانية  سفن  بواسطة  والتصدير  االستيراد 
وقف  فقرر  لبنان  أما  خصب.  ميناء  يف 
الرحالت الدينية مع الدول التي تشهد تفشيا 
للفيروس، كما أعلنت اخلطوط اجلوية القطرية 
وشيراز  مشهد  وإلى  من  الرحالت  تعليق 

وأصفهان بإيران مؤقتا.
وقالت شركة مصر للطيران إنها سترجئ 
بسبب  وإليها  الصني  من  رحالتها  استئناف 
علقت  الشركة  وكانت  الفيروس.  تفشي 
فيفري  من  األول  يف  الصني  مع  رحالتها 
الشهر  27 من  يوم  أن تستأنفها  اجلاري على 

نفسه، لكنها عدلت عن ذلك.
الفيروس،  فيها  نشأ  التي  الصني،  ويف 
مجموع  ارتفاع  األربعاء  السلطات  أعلنت 
 2715 إلى  كورونا  عن  الناجمة  الوفيات 
الـ24  الساعات  يف  سجلت  بعدما  حالة، 
معدل  أقل  وهو  شخصا،   52 وفاة  املاضية 
ثالثة  خالل  البالد  تسجله  للوفيات  يومي 

أسابيع.
وكاالت 

العراق.. 
عالوي يدعو أعضاء البرلمان إلى منح 

حكومته  الثقة
العراقي املكلف محمد توفيق عالوي، األربعاء، أعضاء  الوزراء  دعا رئيس 

البرملان إلى التصويت ملنح حكومته الثقة، يف اجللسة املقرر انعقادها اخلميس.
وكتب عالوي عبر حسابه على تويتر: »غدا )اخلميس( مبشيئة اهلل سيكون 
سيعيدون  ونزيهني،  أكفاء  مستقلني  مرشحني  من  كابينة  أول  على  التصويت 
الشرفاء من أعضاء  التقاء  وللعراق هيبته«. وأضاف: »غدا موعد  للشعب حقه 
مجلس النواب، أصحاب املواقف الوطنية الذين صمدوا أمام التحديات الكبيرة 
إلى  طلًبا  الثالثاء،  قدم  البرملان  وكان  والقمع«.  القتل  قاوم  الذي  الشعب  مع 
مترير  ملنع  القضاء إلجراء حتقيق »فوري« مع عالوي، بشأن زعمه وجود مخطط 

حكومته، عبر دفع مبالغ مالية باهظة لنواب.
حكومته،  مترير  إلفشال  مخطط  إنه  قال  مما  عالوي،  حتذير  ذلك،  وسبق 
لتشكيلته  الثقة  منح  عدم  على  حلثهم  البرملان،  يف  ألعضاء  مالية  مبالغ  بدفع 
يف  عالوي،  حكومة  على  للتصويت  موعًدا  اخلميس،  البرملان  وحدد  الوزارية. 
ظل رفض ُسني كردي لتمريرها، بجانب رفض احلراك الشعبي. ويحظى عالوي 
)شيعي(، وزير االتصاالت األسبق، بدعم القوى الشيعية البارزة، وعلى رأسها 
كل من التيار الصدري، بزعامة مقتدى الصدر، وحتالف »الفتح«، بزعامة هادي 
العامري. لكنه يواجه اعتراضات من القوى السياسية الكردية والُسنية البارزة، 

التي ترفض اختياره وزراء من دون التشاور معها.
كما يواجه اعتراًضا من احلراك الشعبي، الذي يطالب برئيس وزراء مستقل، 
لم يتول سابًقا مناصب رسمية، وبعيد عن التبعية لألحزاب وللخارج، وخاصة 
عام  منذ  بغداد  يف  احلاكمة  الشيعية  القوى  مع  وثيقة  بعالقات  املرتبطة  إيران، 
استقالت  التي  املهدي،  عبد  عادل  املقبلة حكومة  احلكومة  2003. وستخلف 
مطلع ديسمبر 2019، حتت ضغط احتجاجات شعبية غير مسبوقة مستمرة منذ 
مطلع أكتوبر املاضي. ويصر احملتجون على رحيل ومحاسبة كل الطبقة السياسية، 
التي يتهمونها بالفساد وهدر أموال الدولة، والتي حتكم منذ إسقاط نظام صدام 

حسني، عام 2003.
ق.د

مصر 
تشييع جثمان مبارك في جنازة عسكرية 

الرئيس  تشييع  مراسم  القاهرة  املصرية  العاصمة  يف  أمس،   ظهر،  بدأت 
الفتاح  عبد  الرئيس  تقدمها  عسكرية  جنازة  يف  مبارك  حسني  محمد  األسبق 
السيسي، إضافة إلى عالء وجمال جنلي مبارك الذي تويف أمس عن عمر يناهز 
وسط  القاهرة،  شرق  يف  الواقع  املشير  مسجد  من  اجلنازة  وانطلقت  عاما.   92

إجراءات أمنية مشددة.
ونعت الرئاسة املصرية مبارك الذي تولى السلطة على مدى ثالثني عاما، قبل 
أن تطيح به ثورة يناير 2011، كما كان قائدا للقوات اجلوية يف حرب أكتوبر 1973 
مع إسرائيل، كما أعلنت مصر احلداد ملدة ثالثة أيام. وأعلن التلفزيون املصري، 
الثالثاء، وفاة مبارك بعد معاناة مع املرض، يف حني قال مراسل اجلزيرة نت خالد 
املصري -نقال عن مصدر أمني- إن مبارك تويف يف غرفة العناية املركزة مبستشفى 

اجلالء العسكري يف العاصمة املصرية القاهرة.
وكان مبارك أدخل إلى مستشفى اجلالء صباح الثالثاء 21 جانفي املاضي، 
وبعد فحوصات طبية أجريت له يوم اجلمعة 24 من الشهر نفسه عملية استئصال 
ورم يف املعدة، ونقل بعدها إلى غرفة العناية املركزة. وحكم مبارك مصر لثالثة 
عقود ابتداء من عام 1981 خلفا للرئيس الراحل أنور السادات، قبل أن تطيح به 
االحتجاجات الشعبية يف عام 2011، وأمضى بضع سنني بعد ذلك يف السجن 
يف  سراحه  إطالق  عسكرية(، قبل  مستشفيات  يف  الوقت  معظم  قضى  )لكنه 
عام 2017. وكانت محكمة مصرية أصدرت حكما بالسجن املؤبد على مبارك 
بتهمة االشتراك يف قتل 239 متظاهرا خالل انتفاضة عام 2011، لكن مت اإلفراج 
بتحويل  جنليه  مع   2015 عام  يف  وأدين  التهم.  من  تبرئته  بعد   2017 يف  عنه 
سنوات.  ثالث  بالسجن  وعوقبوا  لألسرة،  تطوير ممتلكات  حلساب  عامة  أموال 
وقال مبارك إن التاريخ سيحكم عليه باعتباره رجال وطنيا خدم بالده بإخالص، 

لكن كثيرا من املصريني ينظرون إلى عهده على أنه حقبة من االستبداد.
وكاالت

ينتشر بدول جديدة يوميا 
دول جديدة على خريطة كورونا وسط إجراءات مشددة
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لمحاربة اإلرهاب.. 

بريطانيــا تستنجـد بشركـات التكنولوجيـا
ابتســـام  بوكتيـــر

ويف مقابلة تلفزيونية مع قناة ITV، قال سير أندرو باركر، 
واالنضباط،  للتنظيم  خاضع  احلقيقي  العالم  أن  حني  يف  إنه 
الفضاء  على  ينطبق  ال  ذلك  أن  »محير«  أمر  أنه  فيجد 
وال  املنظم  وغير  املتوحش  بـ«الفضاء  وصفه  الذي  اإللكتروني 

ميكن أو يصعب الوصول إليها من قبل السلطات األمنية«.
بني  تشفيرًا  املراسلة  تطبيقات  بعض  تستخدم  ذلك  إلى 
املرسل واملستقبل، مما يعني أن محتوى الرسائل ال ميكن قراءته 
ِقبل  من  اعتراضه  ميكن  وال  املستقبل،  أو  املرسل  بواسطة  إال 

طرف ثالث، مثل اجلهات األمنية.
استخدام  ميكنكم  »هل  قال:  التقنية  لشركات  ومتوجهًا 
ميكن  هل  السؤال:  هذا  عن  لإلجابة  لديكم  الرائعني  التقنيني 
واملستقبل  املرسل  الطرفني  بني  تشفير  خدمات  وتقدمي  ابتكار 

أو  قضائي  أمر  هناك  يكون  عندما  استثنائي  أساس  على  ولكن 
سبب مقنع للقيام بذلك، مبا يوفر إمكانية إيقاف أخطر أشكال 

الضرر التي حتدث؟«.
سبق صحايف

 MI5 ويعّد حديث أندرو، الذي تنتهي مدة رئاسته إلدارة
سبقًا   ،ITV News قناة على  لبرنامج »تونايت«  أبريل،  يف 
صحافيًا كبيرًا، حيث سمح باالطالع على جانب من املسموح 
التي  العسكرية،  املخابرات  وكالة  أنشطة  من  عنه  باإلعالن 

تشارك يف مجال مكافحة اإلرهاب ومكافحة التجسس.
 ITV قناة  لكاميرات  ُسمح  أشهر،  ثالثة  مدار  وعلى 
اإلخبارية بالتصوير داخل جهاز األمن ألول مرة، حيث سيتم 

بث نسخة مما تصويره يف حلقة برنامج Tonight اخلميس.

كات التكنولوجيا  يطانية، نداًء إىل �ش وجه المدير العام لـMI5، وهي وحدة المخابرات العسكرية ال�ب

شخاص  من من خللها الوصول إىل الرسائل الرسية المشفرة للأ لكي تبتكر أساليب تستطيع أجهزة الأ

يطانية. ي المملكة المتحدة، وفق موقع قناة »ITV« ال�ب ي تخطيطهم لهجمات إرهابية �ف المشتبه �ف

3 طرق لترجمة المحادثات فوريا بواسطة مساعد غوغل
ابتســـام  بوكتيـــر

يف  جديدة  ميزة  غوغل  أطلقت   ،2019 عام  نهاية  يف  ولكن 
 Interpreter الفوري(  املترجم  )وضع  وهي  الصوتي  مساعدها 
Mode، التي تتيح احلصول على ترجمة فورية أثناء التحدث مع 
شخص آخر يتحدث بلغة مختلفة. ومبجرد حتديد لغتك واللغة التي 
تريد الترجمة إليها يقوم املساعد تلقائًيا بترجمة محادثتك املستمرة 

مع الشخص اآلخر.
ال  لذلك  أندرويد،  هواتف  على  مثبًتا  غوغل  مساعد  يأتي 
يوجد إجراء خاص يحتاج مستخدمو أجهزة أندرويد إلى القيام به 
الستخدامه. ولكن يتطلب األمر من مستخدمي هواتف آيفون تنزيل 

تطبيق Google Assistant من متجر آب ستور.
ضمنها  من  مختلفة  لغة   44 بني  الفوري  املترجم  وضع  يعمل 
اللغة العربية، وإلى جانب هاتفك أو جهازك اللوحي ميكنك الوصول 
 ،Google Home أجهزة على  أيًضا  الفوري  املترجم  وضع  إلى 
وبعض مكبرات الصوت الذكية التي تدعم مساعد غوغل، وبعض 

الساعات الذكية.
فيما يلي 3 طرق الستخدام مساعد غوغل يف ترجمة احملادثات فورًيا:

1 - ترجمة المحادثات:
للبدء؛ شغل مساعد غوغل على جهازك وأخبره باللغة التي تريد 

الترجمة إليها؛ ميكنك صياغة األمر اخلاص بك بعدة طرق، مثل:
• »مرحًبا غوغل؛ كن مترجًما أسبانًيا«.

• »مرحًبا غوغل، ساعدني يف التحدث باللغة الفرنسية«.
• »مرحًبا غوغل؛ أحتاج إلى ترجمة فورية باللغة اإليطالية«.

• »مرحًبا غوغل؛ الترجمة من اللغة العربية إلى اللغة 
اإلجنليزية«.

• »مرحًبا غوغل، قم بتشغيل وضع املترجم الفوري«.
الفوري،  املترجم  وضع  تشغيل  غوغل  مساعد  من  طلبت  إذا 
فسيقوم املساعد باكتشاف لغتك املعتاد استخدامها على الهاتف ثم 

يسألك عن اللغة التي ترغب يف استخدامها للترجمة الفورية.

2 - الترجمة يدوًيا:
بشكل افتراضي يجب أن يقوم مساعد غوغل بالكشف عن اللغة 
التي تتحدث بها وترجمتها إلى اللغة التي حددتها تلقائًيا، ولكن 

إذا لم ينجح ذلك ألي سبب من األسباب ميكنك التبديل إلى خيار 
)يدوي( Manual، وذلك باتباع اخلطوات التالية:

• اضغط على خيار )يدوي( املوجود يف أسفل الشاشة بعد تفعيل 
وضع املترجم الفوري.

وكذلك  بلغتك،  تتحدث  عندما  امليكروفون  رمز  على  اضغط   •
اضغط على الرمز نفسه املوجود على اسم اللغة األخرى عندما يريد 

الشخص اآلخر التحدث.

3 - الترجمة عبر الكتابة:
اخليار الثالث هو استخدام لوحة املفاتيح للترجمة بني اللغات، 
مكان  يف  اآلخر  والشخص  أنت  كنت  إذا  مفيًدا  ذلك  يكون  وقد 

مزدحم أو كنت بحاجة إلى ترجمة لشيء آخر خارج احملادثة.
يف  املوجود   keyboard املفاتيح(  )لوحة  خيار  على  اضغط   •

أسفل الشاشة بعد تفعيل وضع املترجم الفوري.
• اضغط على أيقونة لوحة املفاتيح الزرقاء، ثم اكتب رسالتك 

وستظهر الترجمة حتتها.

، أو معرفة حالة  فلك الذكي ( Google Assistant هو أسهل طريقة للحصول عىل إجابات عن أسئلتك، أو تشغيل م�ف ي يعت�ب التحدث مع )مساعد غوغل الصو�ت

الطقس، أو أداء الكث�ي من المهام ع�ب هواتف أندرويد وكذلك هواتف آيفون.

تعــّرف إلـى مزايــا أول سيـارة تعــّرف إلـى مزايــا أول سيـارة 
كورفيت مكشوفة بسقف من قطعتينكورفيت مكشوفة بسقف من قطعتين

كورفيت سي 8 اجليل اجلديد للسيارات الرياضية ذات مزايا هي 
األولى على اإلطالق لشركة شوفروليه وأول سيارة مكشوفة مع سقف 
صلب من قطعتني باإلضافة إلى مزايا أخرى فهي أول جيل مبحرك 

وسطي، وأول شوفروليه كورفيت بعلبة غيار للسرعات بتعشيق مزدوج، 
هذا باإلضافة إلى محرك من 8 اسطوانات بتسارع يصل لـ3 ثواني من 

صفر إلى 100 كلم، يبدء سعرها من 62 ألف دوالر.
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 كلنا أطفال القمر: »ماترميش البوشون يحتاجو غيرك«

ابتســـام  بوكتيـــر

مثِّل لهم نور الشمس رعبًا حقيقيًا، فال ُيغادرون سجنهم 
االضطراري الدامس إال بعد الغروب. ُيعدُّ الليل فرصتهم 

الوحيدة لتلمُّس شوارع وأزقة مدنهم وقراهم، ذلك أن جلودهم 
رفضت مصافحة الشمس فاختارتهم ضحايا تقترن حياتهم 
مبدى هروبهم منها؛ كلما تفادوها ازداد رصيدهم من دقائق 

احلياة. إنهم »أطفال القمر« الذين يصارعهم النهار ويهادنهم 
الليل، ويعيشون بيننا من دون أن نراهم، ويرحلون يف صمت 

من دون أن نعرف عنهم.. إال أقل القليل. ُيعدُّ مصطلح 
»أطفال القمر« تعبيرًا جمياًل وُملّطفًا ملرض خبيث يدعى 
Xeroderma Pigmento�( »جفاف اجللد املصطبغ«

sum( والذي يعرف اختصارًا بـ)XP(؛ وهو مرض وراثي نادر 
اكتشفه ألول مرة عام 1870 »موريتز كابوسي« �وهو طبيب 
عاش يف مدينة فيينا� بعدما تنّبه إلى ظهور بقع لونية، أشبه 

بالنمش، على جلود أطفال تعرضوا إلى أشعة 
الشمس، قبل أن تتطور هذه البقع خالل 

سنوات قليلة إلى تقرحات قاتلة. يقول 
الدكتور حكيم  زرهوني ، الطبيب 

املتخصص باألمراض اجللدية 
»إن طفل القمر يولد بصحة 

جيدة من دون أي عالمة 
إصابة، لكن لدى تعرضه 

لألشعة فوق البنفسجية املتأتية 
من الشمس أو من أنابيب 

اإلضاءة الفلورية يحمرُّ وجهه، 
ويستمر هذا اإلحمرار ما بني 4 و 

5 أيام، ويكون مصحوبا بتسلُّخات 
جلدية. ثم تبدأ بقٌع بيضاء وأخرى 

بنية يف الظهور، ومع مرور األشهر تتطور 
هذه البقع إلى سرطان جلدي«. ولدى بلوغ 

هذه املرحلة، يتابع الدكتور الزغل »ال مجال إليقاف 
التطور السريع للمرض إال بالعيش يف فضاء خاٍل من األشعة 

فوق البنفسجية، والوقاية منها عبر ارتداء مالبس كاسية 
وأقنعة ونظارات واقية إضافة إلى استعمال مراهم جلدية على 

كامل اجلسد«
 تضم منطقة املغرب العربي )ليبيا وتونس واجلزائر 

واملغرب( أكبر جتمع يف العالم ملرضى »جفاف اجللد 
ح تقديرات أولية �نظرًا لغياب اإلحصاءات  املصطبغ«. إذ ُتَرجِّ

الرسمية الدقيقة� وجود أكثر من 3000 إصابة بهذا املرض 
متثل نصف احلاالت العاملية، وهي نسبة جد مرتفعة ويترتب 

عليها تكاليف اجتماعية واقتصادية كبيرة. ومن بني هذه 
احلاالت تستحوذ تونس وحدها على زهاء ألف إصابة تتركز 
جغرافيًا يف مناطق اجلنوب والشمال الغربي. وُيعيد الدكتور 

هذه األرقام املفزعة إلى النسبة املرتفعة لزواج األقارب يف هذه 
املناطق والتي تتعدى الـ 32 باملئة، إضافة إلى نقص الوعي 

املجتمعي بهذا املرض إلى مسألة نقص الوعي املجتمعي 

خصوصًا لدى سكان الريف، فيقول: »ينظر األزواج الذين 
أجنبوا طفاًل مصابًا بجفاف اجللد املصطبغ إلى األمر على أنه 

قضاء وقدر، وال يدركون أن لديهم فرصة كبيرة إلجناب املزيد 
من األطفال املصابني باملرض، وأن من شأن التشخيص 

 Haut du .»املبكر التخفيف من وطأة املزيد من اإلصابات
formulaire Bas du formulaire

لقي  أطفال القمر، كما يطلق عليهم، بتضامن كبير من 
مختلف شرائح املجتمع بالنظر الى  املشقات  الكثيرة التي 
يواجهونها، خالل حياتهم اليومية، خاصة ان هذا املرض 

مينعهم من التمتع بحياتهم بطريقة طبيعية  مثل اآلخرين  و 
اخلروج و التنزه بدون معاناةولهذا السبب قام مجموعة من 
الشباب بإطالق حملة للتضامن معهم عبر مواقع التواصل 

االجتماعي، من خالل مطالبتهم اجلميع القيام أمور رمزية 
و غير مهمة رمبا يف الظاهر، لكن تأثيرها كبير و 
ميكن استغالله بطريقة ايجابية يف املجتمع 

و ملساعدة أطفال القمر.
 أطلق رواد مواقع التواصل 

االجتماعي مبادرة انسانية بإشراف 
جمعية السعادة ملساعدة أطفال 
القمر وتقوم املبادرة على جمع 
األغطية البالستيكية ملختلف 

املشروبات وإعادة تدويرها  
للمحافظة على البيئة واستغالل 

عائداتها ملساعدة أطفال القمر على 
اقتناء املراهم والّلباس اخلاص بهم 

وحتمل املبادرة شعار » كلنا أطفال 
القمر ماترميش البوشون يحتاجو غيرك«.

من جهته  طلب مطلقو هذه املبادرة 
من اجلميع تبني هذه الفكرة وتطويرها لتصبح عادة 

جميلة يتعلمها األطفال داخل املدارس ملا لها من فوائد كثيرة 
للمرضى ولتنشئة جيل يحب اخلير ويشعر باآلخرين.

 تزامن هذا األمر مع تنظيم مبادرات تهدف الى تنبيه 
الرأي العام حول التأثيرات السلبية للنفايات البالستيكية 
ومخاطرها على البيئة وصحة اإلنسان وضرورة جمعها من 

أجل إعادة تدويرها. 
تهدف هذه املبادرات املنظمة حتت شعار »كلنا أطفال 

القمر » إلى التحسيس بضرورة التخلص من استخدام 
األكياس البالستيكية عن طريق استبدالها بالقفة واألكياس 

املصنوعة من القماش واالنتقال إلى مرحلة استخدام منتجات 
صديقة للبيئة ومستدامة. لم تقتصر هذه العملية على 

وسائل التواصل االجتماعي حيث ستشمل توزيع منشورات 
وملصقات ومطويات على كل العائالت خاصة األطفال 

املتواجدين يف مرافق الترفيه واألماكن العامة بهدف حتسيسهم 
بالتأثيرات السلبية للنفايات البالستيكية ومخاطرها على 

البيئة وصحة اإلنسان، خاصة أن شعار هذه املنشورات يأتي 
يف شكل مبسط ومفهوم من قبل عامة الناس لتسهيل بلوغ 

الرسالة إلى كل شرائح املجتمع، وهو »كلنا أطفال القمر 
ماترميش البوشون يحتاجو غيرك » . تناشد كل املبادرات 
التي أطلقت على وسائل التواصل االجتماعي جمع كل 
بقايا البالستيك املتواجدة على مستوى األماكن العامة 

مبشاركة جميع الفاعلني يف املجتمع املدني، وكذا مسؤولي 
ومنخرطي جمعية السعادة التي تعنى بأطفال القمر املصابني 
بحساسية التعرض ألشعة الشمس حيث سيتم بيع كل ما 

يتم جمعه من بقايا البالستيك ملؤسسة متخّصصة يف رسكلة 
املواد البالستيكية وستستفيد اجلمعية من هذه األموال التي 
ستوجه إلى التكفل باألطفال املرضى املسجلني باجلمعية. يف 
هذا اإلطار، قالت رئيسة جمعية السعادة ألطفال القمر سهام 

بن بتقة أن جمعيتها أطلقت حملة جلمع أغطية القارورات 
البالستيكية وبيعها ملؤسسات الرسكلة وتوجيه هذه األموال 
لشراء احتياجات أطفال القمر، خصوصا املراهم والنظارات 
واألقنعة والقبعات الطبية التي حتميهم من أشعة الشمس، 

وهو ما يتماشى مع الهدف من احلملة الوطنية ملكافحة 
النفايات البالستيكية لهذا مت إشراك كل منخرطي اجلمعية 

يف جمع البالستيك من جهة والتحسيس مبخاطر البالستيك 
على الطبيعة وصحة اإلنسان من جهة أخرى. موازاة مع هذه 

املبادرات التحسيسية، مت اطالق مجموعة من األنشطة بغرض 
حتسيس املواطن بتأثير النفايات البالستيكية تتمثل يف تقدمي 

عروض مسرحية يف العديد من دور الشباب، بالعاصمة، 
وتقدمي عروض لفيلم وثائقي حول البالستيك ونشر حاويات 

خاصة جلمع األكياس البالستيكية والقارورات وأغطية 
القارورات واألكواب. 

هم من الأطفال، فليس من حقهم أن يغادروا منازلهم  لأن  هم ليسوا كغ�ي
ي تسيطر 

ي الخارج، إنه شمس الجزائر  المحرقة ال�ت
بص بهم �ف قاتلهم ي�ت

ي قتل 
بلظاها عىل هذه الفئة من المجتمع ، هي الأخرى قد تشارك �ف

، لتهمة بسيطة وهي أنهم ينتمون لحزب "أطفال القمر". ف الأطفال الالجئ�ي
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خطوات فعالة تسّهل انقباض المسام المتوسعة
ابتســـام  بوكتيـــر

أما احلل لتنظيف املسام واحلفاظ على انقباضها فيعتمد 
على اخلطوات التالية:

 1 - اختيار المستحضرات المناسبة
يتطلب احلد من توسع املسام مجهودًا يوميًا ال يكون دائمًا 
اخلبراء  ينصح  احلاالت  جميع  يف  ولكن  النتائج.  مضمون 
بتجنب استعمال املستحضرات القاسية على البشرة التي قد 
ناعمة  تركيبة  ذات  مستحضرات  اختاري  ملعانها.  من  تزيد 
وواظبي على استعمالها فهي اخلطوة األولى على درب احلد 

من توسع املسام.

2 - إزالة الماكيــاج
إنها القاعدة الذهبية يف مجال العناية بالبشرة، واألهم يف 
هذا املجال أن تتم إزالة املاكياج مبزيل ذات صيغة ناعمة على 
عن  املستحضرات  آثار  كل  إزالة  العملية حتى  هذه  تكرر  أن 

البشرة، ما سيجعلها تتنفس بشكل أفضل.

3 - تنظيف البشــرة
تساهم  أساسية  للبشرة خطوة  الصحيح  التنظيف  ُيشكل 
انقباض املسام، فتراكم األوساخ والشوائب داخل املسام  يف 

صباحًا  بشرتك  تنظيف  على  احرصي  بتوسعها.  سيتسبب 
ومساًء بواسطة مبنظف ناعم أو مباء ميسيلير ثم جففيها مبحرمة 
اعتداء  اخلطوة  هذه  تشكل  ال  لكي  فركها  دون  نظيفة  ورقية 

عليها.

4 - تقشير البشـــرة
بالعمق.  تنظيفها  بساطة  بكل  يعني  البشرة  تقشير  إن 
لتخليص  كافيًا  عادة  يكون  الذي  الناعم  التقشير  اعتمدي 
املسام من الشوائب املتراكمة بداخلها. اختاري مقشرًا يناسب 
نوع بشرتك واستعمليه مرة أسبوعيًا إذا كانت بشرتك عادية، 
اجلافة  البشرة  أما  دهنية،  بشرتك  كانت  إذا  أسبوعيًا  مرتني 

فيكفي تقشيرها مرة كل أسبوعني.

5 - ضرورة الترطيــــب
إزالة  خطوات  تلي  أن  يجب  ضرورية  خطوة  الترطيب 
بأنها  الشعور  من  البشرة  ملنع  والتقشير  والتنظيف،  املاكياج، 
زيادة  دون  يحول  أن  ذلك  شأن  فمن  لالعتداء،  تعرضت 
بانسداد  يتسبب  ال  رقيقًا  مرطبًا  اختاري  الدهنية.  إفرازاتها 

املسام وبالتالي ظهور الزيوان.

ة، إال أنها يمكن أن  ي تتنفس من خاللها الب�ش
 يمكن تشبيه المسام بالرئة ال�ت

ة المختلطة أو الدهنية، وذلك نتيجة  ي حالة الب�ش ي من مشكلة التوسع �ف
تعا�ف

فرازات والشوائب، ما يؤدي إىل ظهور الزيوان والبثور عليها. انسدادها بسبب االإ

هكـذا يؤثر نظامك الغذائي على صحة عقلك
ابتســـام  بوكتيـــر

النفسي  »الطب  أن يكتسب  أمرا مستغربا  يعد  ولذا، ال 
الكبرى  واملتاجر  الشركات  تقوم  حني  يف  زخمًا،  الغذائي« 
واإلعالنات بترويج دعايات ضخمة عن وجبات غذائية غنية 
بالبروبيوتيك والبريبايوتك واملكمالت الغذائية، بأنها ستعزز 

األجسام والعقول.
وعلى الرغم من ثقة القائمني على صناعة املواد الغذائية، 
إال أن األدلة التي تربط بني الطعام الذي يتم الترويج له وازدهار 
احلالة الذهنية تعد أقل وضوًحا وال تشير من قريب أو بعيد 

ألي مما تقوله بعض شعارات اإلعالنات.
جامعة  من  اجلديدة،  العلمية  املراجعة  مؤلفو  يشرح 
والنفسية  العصبية  االضطرابات  »متثل  السويد:  يف  غوتنبرغ 
العصر  يف  إحلاًحا  االجتماعية  التحديات  أكثر  من  بعًضا 
احلالي.« وإذا كان من املمكن منع أو عالج هذه احلاالت من 
متغيرة  احلياة  فستكون  البسيطة،  الغذائية  التغييرات  خالل 

بالنسبة ملاليني األشخاص.
الفروق  فهم  للغاية، لكن محاولة  املوضوع معقد  إن هذا 

الدقيقة ستكون خطوة مهمة.
الباحثني  من  مجموعة  استعرضت  األخيرة،  اآلونة  يف 
الدراسات العلمية يف مجال التغذية والصحة العقلية، وقاموا 
بنشر نتائج بحثهم يف دورية »علم األدوية العصبية والنفسية 

األوروبية«.
قام املؤلفون بتقييم األدلة احلالية للحصول على فهم أوضح 
للتأثير احلقيقي للغذاء على الصحة العقلية. كما بحثوا عن 
التي  املجاالت،  الضوء على  بتسليط  وقاموا  ثغرات معرفية، 

حتتاج إلى مزيد من االهتمام العلمي.

الغذاء والحالة المزاجية
يؤثر النظام الغذائي على احلالة املزاجية، ألنه أواًل وقبل 
كل شيء، يحتاج املخ إلى املغذيات ليؤدي وظائفه. كذلك، 
مباشر  بشكل  تؤثر  تناولها  يتم  التي  الغذائية،  الوجبات  فإن 
على العوامل األخرى التي ميكن أن تؤثر على املزاج واإلدراك، 

مثل بكتيريا األمعاء والهرمونات والناقالت العصبية.
جامعة  من  ديكسون،  سوزان  الرئيسية  الباحثة  تشرح 
غوتنبرغ يف السويد، قائلة: إنه مت التوصل إلى أن هناك أدلة 
متزايدة على وجود صلة بني سوء التغذية وتفاقم اضطرابات 
املزاج، مبا يف ذلك التوتر واالكتئاب. ولكن ال يوجد أدلة قوية 
تدعم وتثبت صحة العديد من املعتقدات الشائعة حول اآلثار 

الصحية لبعض الوجبات الغذائية«.

نظام غذاء البحر المتوسط
األدلة  بعض  هناك  أن  إلى  العلمية  املراجعة  نتائج  تشير 
القوية نسبيا تشير إلى أن النظام الغذائي للبحر املتوسط ميكن 

أن يفيد الصحة العقلية.
ما  شملت  التي  املنهجية  »املراجعة  أن  الباحثون  ويشرح 
أدلة  قدمت  مقطعية  دراسة  و21  طولية  دراسة   20 مجموعه 
دامغة على أن اتباع حمية البحر املتوسط ميكن أن مينح تأثيًرا 

وقائًيا ضد االكتئاب«.

الخمول وضعف الذاكرة
كما توصلوا أيًضا إلى أن إجراء بعض التغييرات الغذائية 
ميكن أن يساعد األشخاص الذين يعانون من حاالت معينة، 
منها على سبيل املثال، حتسني حاالت األطفال، الذين يعانون 
من الصرع املقاوم للعقاقير، عن طريق الوجبات الغذائية الغنية 
 b-12 بالدهون وقليلة الكربوهيدرات. كما تساعد مكمالت
يف عالج متاعب بعض األشخاص، املصابون مبشاكل اخلمول 

وضعف الذاكرة.

اضطراب نقص االنتباه مع فرط النشاط
زيادة  أن  نرى  أن  بروفيسور ديكسون: »ميكن  كما توضح 
اضطراب  من  تزيد  الغذائي  النظام  يف  املكرر  السكر  كمية 
أن  يبدو  ADHD، يف حني  النشاط  فرط  مع  االنتباه  نقص 
تناول املزيد من الفواكه واخلضروات الطازجة يحمي من هذه 
احلاالت. ولكن ال يوجد إال عدد قليل نسبيا من الدراسات، 
بل ويعيب الكثير منها أنها لم تدم لفترة زمنية طويلة مبا يكفي 

إلظهار آثار طويلة األجل. »

تحذير من القفز إلى النتائج
»الطب  أن  إلى  ديكسون  بروفيسور  تشير  عام،  وبشكل 
النفسي الغذائي هو مجال جديد. وتتمثل رسالة هذه الورقة 
يف أن تأثيرات النظام الغذائي على الصحة العقلية حقيقية، 
على  االستنتاجات  إلى  القفز  يف  احلذر  توخى  يجب  لكن 
أساس األدلة املؤقتة. إن هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات 

حول اآلثار الطويلة األجل للوجبات الغذائية اليومية. 

ون بمعرفة كيفية تأث�ي الغذاء عىل الصحة، كما تلقى الصحة  يهتم الكث�ي
ف من جانب العلماء والعامة عىل 

ك�ي ي الوقت نفسه، مزيدا من ال�ت العقلية، �ف
.»Medical News Today« ها موقع ي دراسة ن�ش حد سواء، بحسب ما جاء �ف
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ه يُد الّساللة من موالي احلضري  عبر اخليط الذي متدُّ
الذي  جالل  ابنه  إلى  التحرير،  ثورة  يف  الضابط  بوزقزة، 
درس يف مدرسة أشبال الثورة وتخرَّج من أكادميية شرشال 
طاوس  إلى  الْزبْربْر،  كلونيل  بلقلب  واملعروف  الحقا، 
حفيدة األّول وابنة الثاني، ميتدُّ كذلك-يف رواية«كولونيل 
الزبربر« للروائي اجلزائري احلبيب السائح، الصادرة عن دار 

اقي. السَّ
إلى  الثورة،  زمن  من  احلديث،  اجلزائر  تاريُخ 
القرن  تسعينيات  يف  الدموية  املرحلة  إلى  االستقالل، 
عبر  مختلٍف،  وجٍه  يف  التاريخ،  ذلك  ميتدُّ  كما  املاضي. 
التحرير،  حرب  عن  بوزقزة  موالي  كتبها  التي  املذّكرات 
وطنيني  لرجال  تصفيٍة  من  فيها  وقعْت  التي  والتجاوزاِت 
البنه جالل،  وسلَّمها  ممنهج،  وتعذيب  مخلصات  ونساء 
ليتمَّ  مذكراته،  اآلخر  هو  سيكتب  الذي  الزبربر  كولونيل 
املغّيب،  الّتاريخ  كتابة  يف  والُده  بدأه  ما  رمزّي  بشكٍل 
طاوس،  البنته  ديْسك«  »فالْش  على  ذلك  كل  وليسلِّم 
م  احلفيدة، التي يصُل إليها تاريٌخ مغايٌر فيه الكثير من الدَّ

واجلراح.
بْن  الشهيرة«راس  ْعمر  البار  أغنية  الرواية  تستحضر 
ادم«، وهي حتكي، القصيدة التي كتبها خلضر بن خلوف، 
القارئ يف نهاية  الشاعر مع رأس وجدها وسيطالع  حواريَة 
أو  الرؤية  مع  يتناسب  منها  مختارا  بيًتا  مقطع سردي  كل 

احلّس الدرامي الذي يقّدمه
ا هو ما ستجده الطاوس حني  وتبرير هذا التوظيف فّنّيً
أبوها:  كتبه  ما  الثاني  امللف  على  وتْقرأ  الفالش  تفتح 
جبل  يف  ورائي  جمجمتي  تركت  أني  دائما  »تصّورُت 
فكّلمها«)ص  ادم«  بن  شاعر«راس  عليها  فعثر  الْزبْربر 
االرتباط  يف  اشترك  مكانا  هنا  الْزبْربر  جبل  وميثِّل   ،)17
ضدَّ  الثورة  يف  مشاركته  أثناء  فاألّوُل  واالبُن،  األُب  به 
اإلرهابية  اجلماعات  ضد  حربه  أثناء  والثاني  املستعمر، 
اجلبل  ليكون  ياسني  ابَنه  واغتالْت  الوطن  بِت  خرَّ التي 
سال  وما  الثورة  زمن  يف  مرًة  اجلزائرّي  للّدم  حاضنا  هنا 
حصلت  التي  واالنتهاكات  املستعمر  جرائم  بسبب  فيه 
بني الثّوار، ومرًة أخرى يف املرحلة الدموية. ولذا، ستجد 
طاوس، والقارئ، يف شهادتيِّ األب واالبن«ما نهبتْه من 
تاريخ رجال الشرف أنانياُت الساسة وزحزحتْه حساباتهم 
إلى عراء النسيان.«)ص 18. يقوُدنا هذا التوظيف لكتابة 
يوميات الثورة ويوميات ما بعدها إلى التساُؤِل عمن يكون 
راوي األحداث، وبالنظر إلى كون الكولونيل سلَّم طاوس 
األُب  تارة  الرواي  اليوميات يف »فالْش ديْسك«؛ سيكون 

مستوى  على  هذا  جالل،  اإلبن  وتارة  بوزقزة  موالي 
املكتوب. وسيكون الرواي دائما هو طاوس احلفيدة، ألنَّها 
تقرأ الشهاداِت مما يجعُل هذا العمل رواية القارئ بامتياز؛ 
جتهله،  ما  األسطر  خالل  من  تتعرَّف  وهي  طاوس  رواية 
م  والدَّ الفجيعة  تقرأ  اجلزائر،  تاريخ  من  الكثيرون  ويجهله 
ر ظهور صوِتها كتعليقاٍت على بعض  واجلراح هذا ما يفسِّ
األحداث دون إشارة إلى أنه صوُت طاوس من الكاتب، 
بل السياق هو ما يؤّكد ذلك فقط، وأحيانا امتزاج صوِتها 

مع صوِت الكلونيل أثناء سرد األحداث.
فموالي  التأّلم؛  من  بكثير  الرواية  حتتفُل شخصيات 

يغيُب  عائلة  ليترك خلفه  الثورة  أيام  باجلبل  التحق  بوزقزة 
من  الثّوار،  إخوته  بني  اجلبل،  يف  وليرى  لسنوات،  عنها 
حق  ويف  بالثورة  امللتحقني  املثقفني  حق  يف  التجاوزات 
جالل،  والكولونيل  يكتئب.  جعله  ما  مخلصني  رجاٍل 
إضافة إلى احلزن الذي أصابه بسبب ما يعرف من تاريخ 
أيام  الثورة، اشتعلْت يف قلبه غابة كآبة بسبب ما عايشه 
االستقالل من انحرافاٍت سببها الساسة، وما شاهده من 
عنف يف التسعينيات كانت اليُد اجلزائرية فيه تذبح الرقبة 
طاوس،  أما  الوطن.  هو  األكبر  اخلاسر  وكان  اجلزائرية، 
تشتعل  ظّلْت  التي  فهي  أيضا؛  معّقد  فحزنها  احلفيدة، 

مهماته،  إلى  أبوها  الكولونيل  غاب  كلما  وخوفا  شوقا 
والتي ستزداد حزنا حني تقرأ ما وصلها عن طريق أبيها من 

شهاداٍت ستغّير مجرى قناعاتها.
متسٌع  هناك  دائما  كان  والفجيعة،  احلزن  هذا  ورغم 
للحب، بل كانِت احملبة هي اخلرُم األوحُد للنفاذ من باب 
الكلونيل  حّب  استحضار  يتّم  ولهذا  احلياة.  صوب  م  الدَّ
رقية  حب  اسُتحِضر  كلما  لطاوس،  حكيم  وحّب  لباية، 
أضاَعه  ما  القول:إنَّ  حتاوُل  الرواية  وكأنَّ  الزقزي.  ملوالي 

جنوُن احلرب يسترُده وهُج احملبة.
بقلم: الشاعر والناقد محمد األمني سعيدي

للروائي الحبيب السائح

م يرسم وجه الّتاريخ »كولونيل الْزبْربر«... خطُّ الدَّ

حين يظلم النقد األدبي واألكاديمي »إحسان عبد القدوس«
ال أعتقد أن روائًيا عربًيا ظلمه )النقد األدبي العربي(، على الرغم من شهرته، كالروائي املصري املعروف إحسان عبد القدوس، فمع أنه من أشهر األسماء التي رّوجت لها السينما املصرية لكن )النقد األدبي الرسمي 

واألكادميي( نظر إلى أعماله باستخفاف وسطحية ولم مينحه مكانته احلقيقية يف املشهد الروائي العربي إاّل من باب ذكر اسمه يف األحاديث الصحفية كواحد من الثالثي: جنيب محفوظ، يوسف إديس، وإحسان عبد 

القدوس. وعلى الرغم من أن السينما املصرية ساعدت بشكل هائل على انتشار اسمه وهيمنته كروائي على الشاشة البيضاء لكننا لو نظرنا بتأمل نقدي وجمالي لتلك األفالم وقارناها مع نصوصه الروائية لوجدنا أن السينما 

أساءت إلحسان عبد القدوس وأفقدت الكثير من رواياته عمقها النفسي وجرأتها االجتماعية، السيما تلك األفالم التي مت تغيير نهاياتها بسب الرقابة وعدم قبولها من قبل اجلهات الرسمية، أو بسبب تأثر السينما املصرية 

بالقوالب الهوليودية صاحبة النهايات السعيدة. واحلقيقة أن »بعض« رواياته، وليست كلها، هي حتف فنية تصطف إلى جانب أشهر الروايات العربية لكن النقد األدبي، مبا فيه املصري، أهمله ألسباب مختلفة رمبا ساهم هو 

يف جانب منها رمبا غيرة منه، فهو االبن املدلل لروز اليوسف صاحبة واحدة من أشهر املجالت املصرية والعربية، إلى جانب أنه لم يعان من مشاكل النشر وإثبات الوجود اإلعالمي، فالطريق كان أمامه معّبًدا.

معظم قصص إحسان عبد القدوس القصيرة تكاد تكون توصيف موجز لرواية لم تكتب بعد وهذا يذكر ببدايات الفن السينمائي قبل ظهور فن »السيناريو األدبي« حيث كان ميكن كتابة قصة الفيلم على صفحة أو 
صفحتني.

إحسان عبد القدوس يحتاج إلى قراءة نقدية جديدة وحقيقية وعميقة ألعماله الروائية وقصصه القصيرة باعتباره من املؤسسني للرواية 
الروائية.. الشخصيات  وعوارضه من خالل  اجلنسي  والكبت  اجلنسية  توغلوا يف اإلشكاالت  الذين  األوائل  ومن  العربية،  النفسية 
السيما رواياته: »الطريق املسدود«، و«أنا حرة« و«يف بيتنا رجل« و«اخليط الرفيع« و«حالة الدكتور حسن« و »بئر احلرمان« وغيرها، 

طبعا هذا ال يعفينا من التوقف النقدي عند روايات وقصص كثيرة له ال تتعدى كونها ريبورتاجات صحافية.
ومع األسف أن الثقافة اليسارية العربية ساهمت يف تشويه صورته أيضا. فكل أدبيات اليسار يف اخلمسينات والستينات 
والسبعينات كانت تشّهر بالشاعر نزار قباني وبالروائي إحسان عبد القدوس باعتبارهما برجوازيني وال يحمالن هموم الطبقة 
العاملة، ناسني أو متناسني بأن نزار قباني وإحسان عبد القدوس كانا من التنويرين ومن حاملي لواء احلداثة االجتماعية وان 
وأعمالهما  ارستقراطيان،  بالفعل  وهما  واالرستقراطية،  البرجوازية  الطبقات  أيضا عن  يكتبان  كانا  تولستوي  وليف  تورغينف 

ساهمت يف الكشف عن عوالم تلك الطبقات.
فهم  يف  لنا  أساءت  اليسارية  النقد تعاليمنا  ومهمة  األدب  مهمة  عن  الدمياغوجي  للفهم  وروجت  أحيانا  األدب 
واألدبي  الفني  التقبل  عملية  شوهت 
الفهم  تأثير  حتت  السيما  أجيال  لدى 
وشخصيا  االشتراكية،  للواقعية  املبتذل 
تعلمت من إحسان عبد القدوس الكثير 
األدبية  وشجاعته  جرأته  وأحببت 
وتوغله النفسي يف أعماق شخصياته.

بقلم: الكاتب برهان شاوي

»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

ربيعة ماسة حجوج 

أثناء  العثماني  العهد  يف  الدار  هذه  بنيت 
سابقا  واستعملت  اجلزائر،  يف  األتراك  تواجد 
هذه الدار كمخزن حتفظ فيه املنتجات واألنسجة 
وأثناء  الصوف،  بدار  سمّيت  لذلك  والصوف، 
لسكان  منزل  إلى  حتولت  الفرنسي  االحتالل 

القصبة.
وزارة  قبل  من  الدار  استرجعت  بعد  فيما 
عن  عبارة  اآلن  وأصبحت  اجلزائرية،  الثقافة 
مدرسة وطنية عليا فتحت أبوابها قبل ستة سنوات 
من العام 2012، أمام الطلبة احلاصلني على شهادة 
البكالوريا شعب الرياضيات والتقنيات الرياضية.
يف  طالب   4 بأربعة  املدرسة  هذه  بدأت 
يف  جديد  التخصص  هذا  ألن  نظرا  األمر  بداية 
اجلزائر، ليصبح عددهم اآلن يف حدود 20 طالبا 
يشرف عليهم 15 أستاذا، يدرسون مواد مختلفة 
البناء،  تقنيات  وتاريخ  الفن،  تاريخ  غرار  على 
املادة  علوم  حول  وأيضا  واحلفظ،  الترميم  وتاريخ 
والبيولوجيا،  والفيزياء  والكيمياء  الرياضيات  من 
وأخالقيات  منهجية  أي  التراث  حفظ  إلى 
احلفظ الوقائي والترميم، باإلضافة إلى الهندسة 
مجال  يف  املدى  قصيرة  وتربصات  املعمارية، 
املوزاييك أو الزخرفة الذي يلقى إقباال واسعا من 

طرف الشباب.
الثقافية  املمتلكات  حلفظ  الوطنية  املدرسة 
وترميمها هي مؤسسة عمومية ذات طابع علمي، 
 2008 أكتوبر   21 يف  تأسست  ومهني،  ثقايف 

خارج  »مدرسة  وهي  تنفيذي،  مرسوم  مبوجب 
اجلامعة«، موضوعة حتت الوصاية اإلدارية لوزارة 
البيداغوجية  الوصاية  وحتت  اجلزائرية،  الثقافة 

لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
ترميم  مختصني يف  طلبة  عام  كل  تخرج يف 
وحفظ اآلثار، كما يتلقى الطالب تكوينات بني 

كل  ويف  إيطاليني،  أساتذة  يد  على  وآخر  حني 
إيطاليا  إلى  طالب  بإرسال  املدرسة  تتكفل  مرة 

ليأخذوا تكوينات مكثفة يف امليدان.
ما لفتني هو اجلانب الفني والهندسة املعمارية 
براحة  تشعر  فيها  قدماك  تطأ  ما  أول  من  للدار، 
الداخلي  والسالم  البساطة  تلك  حتاكي  غريبة 

وهناءة العيش الذي كان ينعم به سكان اجلزائر 
يلقبون  فكانوا  الزمن،  من  احلقبة  تلك  خالل 

 Les algerois . بامللوك
تتكون الدار من عدة طوابق، منها ما يحتوي 
وسائل  من  املعروضة  املقتنيات  بعض  على 
منوذجية خاصة بالترميم واحلفظ والهندسة الفنية 
واملعمارية وهي ممنوعة على الزوار، وهناك غرف يف 
الطوابق املتبقية عبارة عن غرف ورشات تطبيقية 
املطبخ  املدير،  مكتب  وكذا  الطالب،  وتدريس 
إلقامة  للمحاضرات  قاعة  جانب  إلى  واحلمام، 
التظاهرات واملناسبات املتعلقة مبيدان البحث يف 

مجال الترميم واآلثار واملعالم املعمارية.
التي  اإلضاءة  وتلك  البناء،  جدا  أدهشني 
لنا كيفية قضاء  يظهر  ما  القصر  تنتشر عبر كافة 
البيوت  داخل  ألوقاتهّن  الوقت  ذلك  يف  النساء 
اليدوية  املشغوالت  وصناعة  باّلنسيج  والقيام 
التقليدية  واملأكوالت  احللويات  والتطريز وصناعة 

التي أصبحت أيقونات يف زمننا احلاضر.
والقصور  البيوت  معظم  مثل  مثلها  الدار 
بالقصبة العتيقة واسعة فيها فناء ومساحات ممتدة 
أين يلعب األوالد ومتارس النساء تلك اليوميات، 
بإقامة األفراح واملناسبات واالجتماعات النسوية 

املختلفة.
دار الصوف دعوة لكل من يبحث عن اجلمال 
يف الهندسة املعمارية والزخرفة اإلسالمية للزيارة 
بعيدا جدا  يأخذك  الذي  اجلمال  بذلك  والتمتع 
القلب  تأسر  ببناءات  والشغف  الولع  حيث  إلى 

قبل العني.

أطلق عليها اسم دار الصوف تلك هي المدرسة الوطنية لحفظ الممتلكات الثقافية وترميمها بالجزائر، يقع هذا القصر في القصبة السفلى بأعالي الجزائر العاصمة، 
يجاور عدة معالم ثقافية معمارية مذهلة أخرى جنبا إلى جنب على غرار جامع كتشاوة، دار حسان باشا وقصر خداوج العمياء، ومسجد عبد الرحمن الثعالبي.

يجمع تاريخ الماضي ويحاكي الجيل الحاضر

»دار الصوف« قصر عتيق بهندسة معمارية مذهلة

على مهل بدأت القراءة، كنت أترقب خائفة مما 
يحمله العنوان من تفاصيل وأتساءل يا ترى ما القصة 
لهفة  أتلهف  ألجدني  الكاتبة؟  بها  ستخبرنا  التي 
بّت  حتى  اخلارجي  العالم  كل  عن  فصلتني  عارمة 
أصور مشاهد الفقرات واجلمل مشهدا مشهدا وكأنني 

أشاهد فيلما رومانسيا قاٍس وناعم يف ذات الوقت.
إنها ابنة السفير وطبيبها الذي أعاده مجيئها إليه 
فقدهما  الذي  والتكوين  الطبيعة  إلى  الذات،  إلى 
بل  فيها،  فاعال  طرفا  يوما  يكن  لم  أحداث  جراء 
مفعول فيه وبه، تلك الفتاة الرقيقة الهاربة من شبح 
البدء  املوت تصنع حياة الدكتور ثائر تعيده زمنا إلى 
الفلسطينية  املتشتتة كشتات عائلته  ذاته  ترك  حيث 
التي صنع شتاتها أوالئك الذين استخسروا على أبناء 
لتكون  البشر،  كباقي  بوطنهم  ينعموا  أن  الوطن  هذا 
والشتات  الغربة  من  احلالتني  هذين  جامعة  عّمان 
عليه  مجبرين  يزالون  وال  كانوا  موت  من  والهروب 

ليتحّدوا كل شيء مع بعض .
العسليتني والشعر  العينني  الفتاة دنيا ذات  تلك 
الشرقي  الدكتور  ثائر،  الشاّب  ذاك  تقابل  الغجري، 
املالمح بلّون الرمل إاّل من عينني زرقاوين زرقة البحر، 

تنبئان عن أم غربية.
هذه بداية رحلة بحث عن الذات وإعادة تكوينها 
تِعبا  مرهفني  قلبني  من جديد يف  احلياة  روح  وبعث 
البعيدة عن  الزائفة  واحلياة  الغربة  جدا من سوداوية 

بساطة اخللق والتكوين.

»رواية تقتفي حياة وطن مجروج«
لم أكن أتوقع أنني سأعيش كل هذا الزخم من 

املشاعر املتضاربة التي شّدتني لدرجة أنني متنيت أن 
املرهفة  الرقيقة  الفتاة  تلك  السفير  ابنة  دنيا  أنا  أكون 
ابنة الطبقة املخملية التي كرهت شخصيتها وحياتها 
شبه  فتاة  من  وحتولت  ثائر  وجدت  حينما  املترفة، 
التحدي  قوة  ومتثل  للحياة  أمال  تصنع  ألخرى  ميتة 
الدفاع  أجل  من  املوت  وجه  يف  والوقوف  والتصدي 
بها  حتلم  كانت  ما  حياة  لها  صنع  الذي  حبها  عن 
كل  على  ثار  الذي  ثائر  الدكتور  لوال  بها  حتظى  أو 
ُيِسقط  مضطرب  موحش  عالم  يف  والشتات  الدمار 
فكان  واهية.  ذرائع  ميتني حتت  الوطن صرعى  أبناء 
مرة  كأول  اتخذته  الذي  قرارها  عّمان  إلى  الهروب 
اإلنسانية  نحو  لتبدأ شق طريقها  فيه مبسؤولية  تفكر 
التي ابتغتها بعيدا عن الزيف الذي كانت تلبس ثوبه 

يف ظل مكانتها كابنة سفير!.
الوطن  إلى  الذهاب  من  األخير  يف  لتتمكن 
املجروح جرح ساكنيه، إلى الوطن املكلوم الذي يئن 
أين  احلبيب  العراق  إلى  واحلرب  الدمار  وطأة  حتت 
يسكن احلبيب الوطن »ثائر« يف حي يدعى العامرية، 
و قد حتول إلى حي ينبئ كل من يطأه أن ال عمار بقي 
هاهنا غير وجوه هؤالء العجزة والعاجزين ممن تركتهم 

رحى احلرب التافهة يقتاتون على الدموع واألمل.
لونها  سماء  ويلتحفون  جرداء  أرضا  يفترشون 
رمادي كثيف كثافة حزنهم ينتظرون بزوغ فجر حرية 
وسالم على وقع لهيب نار أشعلوها مبا تبّقى لهم من 

حطام، أمال يف غد مشرق لهم أو ألبنائهم.
أن أحبس دموعي  أستطع  ولم  نفسي  أمتالك  لم 
الرقيقة  الرواية  هته  فقرات  من  كثيرة  محطات  يف 
يف  األحداث،  والقاسية  املعنى  القوية  األسلوب 

ما  شيئا  أجد  أن  يحدث  نادرة جدا  ومرات  حاالت 
تلك  العربي،  واقعنا  ويشبه  بعيد  حّد  إلى  يشبهني 
ُتبلِور  دائما  وستظل  تكون  التي  واملخاوف  الهواجس 
تارًة  تقتلنا  أحاسيَس  من  كتلة  مّنا  صانعة  مشاعرنا 

وتارًة تبعثنا لنحيا من جديد .

»الرواية تحكي مشاهد متسلسلة من الخيبة 
والنجاحات«

خليباتنا  متسلسل  ومشهد  حريف  جتسيد  إّنها 
يتصالح  أن  يأبى  زمن  يف  دوما  املتعّثرة  وجناحاتنا 
معنا لنعيش يف أوطاننا بأمان، ننشد اّلسالم واحُلّب 

والَفرح.
مهما حتدثت ومهما كتبت ال ميكنني بأية حال 
فهناك  خافقي  يختلج  عّما  أعّبر  أن  األحوال  من 

مساحة داخلي تأبى أن تخرج إلى العلن، ليس تكبرا 
بقدر ما هو مترٌد رمبا على حتميات ّصرنا نكره أنفسنا 
بسببها ونتمّنى دوما واقعا مغايرا ونحلم ببالد غريبة 
دوًما  ُمجبرين  والفرح،  َهاُهنا احلب  منلك  ونحن  عّنا 
لشيء سوى  ال  عّدة،  غّصات  حتّمل  على  وبالتقادم 
كؤوس  عرّبي..يتجّرع  يدعى  وطٍن  يف  ُخلقنا  ألننا 

األلم ِتباعا دون هوادة وال يرتدع!.
وجتتاحني تساؤالٌت عّدة لم أستطع أن أجد لها 
من  ثاني  جزٌء  إحلاحها  غليَل  يشفي  قد  رمبا  جوابا 
الرواية، أو تغيير فٍكر لدى جيل قادم يكون أكثر جبنا 
أن  أو  بشيء!  معنّي  غير  أّنه  لنفسه  ُيخوَِّل  مّنا حتى 
يحمل على عاتقه ضرورة أن يحيا ولتتغّير كل املفاهيم 

البالية.
ربيعة ماسة حّجوج

للكاتبة نبيهة عبد الرزاق

 »ابنة السفير« رواية بطعم األفالم الرومانسية
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 أخبار الفن

هيفاء وهبي تعرضت للسرقة 

عبد اهلل بوشهري في 
الحجر الصحي بسبب 

الكورونا

أكدت مصادر أمنية كويتية أن الفنان اإليراني عبد اهلل بوشهري 
احلجر  يف  حاليًا  يقيم  حيث  إيران،  من  قادمًا  الكويت،  إلى  عاد 
الطبي، الواقع يف أحد الفنادق الكويتية، وذلك للتأكد من سالمته 

وعدم إصابته بفيروس »كورونا« املستجد.
ولفتت املصادر إلى أنه وبرغم احلظر املفروض على اإليرانيني من 
دخول البالد، إثر تفشي الفيروس يف مدينة »قم«، إال أن البعض عزا 

دخول بوشهري إلى زوجته الكويتية التي كانت برفقته. 
كما أوضحت املصادر أن بوشهري سيبقى يف احلجر الصحي ملدة 
أسبوعني، الستكمال الفحوصات الطبية، ولن يخرج منه إال حني 

يتم التأكد متامًا من عدم إصابته بالفيروس املستجد.

هيفاء  اللبنانية  الفنانة  أثارت 
بسبب  متابعيها  تساؤالت  وهبي، 
فيديو نشرته عبر خاصية االستوري 
إنستقرام،  موقع  على  بحسابها 
شخص  من  دهشتها  فيه  أبدت 
قالت إنه حرامي ونصاب، ملمحة 
أنها كانت صابرة على صفة واحدة 
حتتمل  ال  ولكنها  االثنتني  من 

اجتماعهما يف شخص واحد.
فيديو  مقطع  نشرت  هيفاء 
وعلقت  بسيارتها  تنقلها  أثناء 
حرامي  إما  يا  قائلة:  كتابة  عليه 
سوا  االثنني  بس  نصاب  إما  يا 

صراحة مش كيوت أبًدا، ودشنت 
يف  أشيائي؟  أين  بعنوان  هاشتاق 
طريق  للسرقة عن  لتعرضها  غشارة 

النصب.
للسفر  تستعد  هيفاء  أن  يذكر 
فاحت«  »أسود  مسلسل  أسرة  برفقة 
إلى اليونان األسبوع املقبل، لتصوير 
وتستغرق  هناك  املشاهد  من  عدد 
الفنانني  معظم  بني  وجتمع  أسبوع 
املشاركني يف العمل، على أن يعود 
استكمال  لبنان  إلى  أخرى  مرة 
أسرة  تنتهي  وبذلك  هناك  تصوير 

املسلسل من تصوير 30%.

بعد فوزه باألوسكار 

إيرادات الفيلم برازيت تصل 
لـ 205 ماليين دوالر

إلى  برازيت،  الكورى  الفيلم  إيرادات  وصلت 
شباك  فى  أمريكى،  دوالر  ألف  و32  ماليني   205
أوسكار  جوائز  بـ4   فوزه  بعد  وذلك  العاملى،  التذاكر 
بني  الفيلم  إيرادات  وانقسمت   ،2020 احلالى  للعام 
املتحدة  الواليات  فى  دوالر  ألف  و832  مليوًنا   48
أمريكى  دوالر  ألف  و200  مليوًنا  و156  األمريكية، 

حول العالم.
 كما تربع فيلم برازيت، للمخرج العاملي بوجن جون، 
على عرش أكثر األفالم حتقيًقا للجوائز، خالل مشواره 
حيث  العرض،  بدور  املاضي  نوفمبر  يف  طرحه  منذ 
وصلت عدد اجلوائز التي حققها حتى اآلن 127 جائزة 

يف مختلف املهرجانات التي شارك فيها وآخرها جائزة 
األوسكار كأفضل فيلم أجنبي.

هوسوجن،  كاجن  بطولة،  من   Parasite فيلم   
سون كيون لي، يو جيو جو، وو سيك تشوي، سو سد 
بارك، جيوجن لي، هاي جني جاجن، جي هاي لي، جي 

سو جوجن، ميوجن هون بارك، سيو جون بارك.
ويدور فيلم Parasite حول عائلة من العاطلني 
حتت  مظلمة،  شقة  يف  يعيشون  الذين  العمل،  عن 
األرض بني احلشرات، ومن ثم تنقلب حياتهم، عندما 
يحصل االبن على عمل كمدرس لغة إجنليزية، لفتاة 
يف عائلة غنية، والتي تسكن يف منزل كبير مع حديقة.

عمرو دياب ينعى
 حسني مبارك

نعى الفنان املصري عمرو دياب، الرئيس السابق محمد حسني مبارك، عند 
سماعه بخبر وفاته صباح اليوم، عن عمر يناهز 92 عاما، بعد صراع طويل مع 
املرض، وذلك عبر حسابه الرسمي على أحد مواقع التواصل االجتماعي.

العزاء ألسرة  إليه راجعون خالص  وإنا  »إنا هلل  وكتب عمرو دياب: 
الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، تغمده اهلل برحمته وألهمهم 

الصبر والسلوان«.
تعرضه  بعد  مبارك،  محمد حسني  السابق  الرئيس  تويف  وقد 

لوعكة صحية ودخل على أثرها العناية املركزة.
مصر  جلمهورية  الرابع  الرئيس  مبارك،  حسني  محمد  ويعد 
العربية، تولى السلطة يف 14 تشرين األول 1981 خلفا للرئيس 
الراحل محمد أنور السادات، وظل يف احلكم حتى 11 شباط 
2011، وقد ولد مبارك يف 4 أيار 1928، وتويف اليوم عن عمر 

يناهز 92 عاًما. 

نوال الزغبي تكشف تفاصيل 
طالقها 

تفاصيل طالقها رسميًا،  الزغبي  نوال  اللبنانية  النجمة  أعلنت 
حيث كشفت عن سبب إخفائها للخبر لشهور ، وذلك يف أحدث 

ظهور لها من خالل قناة »MTV« اللبنانية
منفرد  بشكل  تربيتها ألطفالها  عن  تتحدث  الزغبي  نوال  كانت 
خالل ظهورها يف أحدث حلقات برنامج »منا وجر« مع اإلعالمي بيار 
رباط، حيث اعترفت أنها ظلت منفصلة ملدة 12 عامًا، مؤكدة ألول 
مرة أنها قد حصلت بالفعل على الطالق رسميًا من زوجها السابق إيلي 

ديب.
ديب  إيلي  من  تزوجت  قد  اللبنانية  النجمة  وكانت 

»جوي  والتوأم  تيا  هم  أبناء   3 معًا  وأجنبا   ،1990 عام 
إلى  أدى  بينهما  وبعدها حدث خالف  وجورجي«، 

االنفصال لسنوات دون أن يتم الصلح.
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  أشّبه النشاط الذهني للزمخشري بجهد 
السيد  تفكير  بطريقة  أو  بوانكاريه،  هنري 
وأجد  النسبية.  مبدأ  يف  أينشتاين  ألبرت 
قضايا  معاجلة  يف  كبيرة  أهمية  ذا  الكتاب 
النظر  بصرف  والتفسير،  التأويل  يف  أساسية 
مع  تّدعي  التي  املمكنة  القراءات  كّل  عن 
عليها  يؤسس  مثيرة  مسألة  هناك  تّدعيه.  
بيد  حتديدها،  دون  زمانيا،  البعيد  اجلّد  هذا 
وسياق  املنت  من خالل  استنباطها  ميكن  أّنه 
التنوع  والتدليل:  التقدمي  وطرائق  القول 
التعامل  الذي بنى عليه يف  املركب  املرجعي 
املعاني.  ومع  املعقدة،  املعجمية  احلقول  مع 
اإلحاالت  خالل  من  ذلك  نستشف  وقد 
الكثيرة التي يعتمدها يف كّل مقاربة، ويف أّي 
تفسير، حتى يف حالة بداهته الظاهرية، كما 
ثّم  اللفظية.  التجليات  خالل  من  لنا  يبدو 
الذي  الكلي  اإلمحاء  بنوع من  يختم كالمه 
اجلملة  حدود  وحتت  املعجم،  حتت  يجعله 
رائعة هذه  أعلم... كم هي  واهلل  والداللة: 

العبارة العارفة باملشكلة اللسانية والبالغية.
اليقيني  متيز بعض جدلنا  التي  احلدة  إّن 
املعرفية  للمنظومة  املغلقة  األطر  عن  ناجتة 
املرجعية  عن  أي  دائرتها.  يف  نقبع  التي 
من  وحتّد  الرؤية  يف  تتحكم  التي  املعيارية 
الواحدة  احلقيقة  أوجه  وتنوع  املخيال  عبقرية 
على  انفتاحها  ويف  املمكنة،  أبعادها  يف 
من  بداية  قناعاتنا،  تنسف  التي  الفرضيات 

العنصر اللغوي الذي ال نتحكم فيه.

 املرجع والتموقع أساسيان يف احلكم على 
ضاغطتان  وقوتان  موّجهان،  ألنهما  الشيء 
تفسر  التي  والتكتالت  واجلماعة  الفرد  على 
األحيان،  أغلب  يف  قاّر  ما،  منطلق  وفق 
الفيلسوف  قلد خلص  باجلواهر.  عارف  وغير 
يف  املوقف  مسألة  سارتر  بول  جان  الفرنسي 
جملة غاية يف النباهة: »الواقع هو العني التي 

تراه ».
ذات  ثابتة  مادة  عن  احلديث  ميكن  ال   
راء  من  ومتحول  نسبي  الواقع  واحد،  وجه 
الزمخشري  مع  يتواتر  ذاته  الشيء  آخر.  إلى 
الكلمات  يف الكشاف. لقد كان يتعامل مع 
املنتهية  األحكام  يهاب  الذي  العالم  بحذر 
انطالقا من متكأ عينّي، وبكّل ذلك التواضع 
العالمات  مختلف  عليه  فرضته  الذي 
والسياقات واملضمرات واإلحاالت، ومعرفته 

الكبيرة بالشأن املعجمي وسياقات التداول.
الفصل،  القول  إلى  شرحه  يف  يلجأ  لم   
مبئات  أثاثنا  يتجاوز  الذي  املعريف  زاده  رغم 
التي  االفتراضية  األسئلة  يلغ  ولم  السنني. 
أخرى  دالالت  إلى  توجهه  أن  يحتمل 
تخص سياق البيان يف عالقته بالتبيني. أي 
ووضعها  الكلمة  بأسرار  كعالم  سعى،  أنه 
بزوايا  األخذ  إلى  استثمارها،  ومستويات 

النظر وحموالتها وممكناتها.
وعندما يعجز واحد من نوع الزمخشري عن 
حتديد معنى كلمة نراها بسيطة، من منطلقنا 
باستخفاف،  األمور  يعامل  الذي  احلالي 

فمعنى ذلك أننا دخلنا يف مرحلة من اليقني 
الذي ال يختلف عن عسكرة العقل واملعجم 
يعتمد  الزمخشري  كان  واملوقف.  والبحث 
لتفسير  املساند  من  كبيرة  مجموعة  على 
سبيل  على  البسملة  تشكل  التي  الكلمات 
اسم  إلى  اجلر،  حرف  من  بداية  التمثيل، 
يؤصل  كان  الرحيم.  الرحمن  إلى  اجلاللة، 

ويضبط من أجل اإلحاطة بقضايا املعنى.
بعض  متيز  التي  العامة،  العسكرة  أّما   
عالقة  ذات  تكون  ما  فعادة  جدلنا، 
واألصول  واملسارات  املراجع  بجهل  سببية 
وفق  تقنينها  محاولة  عن  أو  والتشكالت، 
معرفة  لصناعة  مؤهلة  ليست  عابرة  خيارات 
موقف  تكوين  يف  اإلسهام  ثّم  ومن  جامعة، 
يتأسس على اليقني الذي يبني على اخلواء، 
املمكنات  على  االنفتاح  عن  عجز  عن  أو 
تغلق  أن  دون  املعنى،  تثري  التي  األخرى 

عليه املنافذ األخرى.
النسبية  يدرك  الكبير  العالم  وحده 
فيتعامل مع املعرفة بتردد، وبتواضع اإلنسان 
إلى  الطريق  بداية  يف  دائما  سيظل  الذي 
العلم. وأّما املستخّف بالعقل والثقافة فيأخذ 
ميكن  ال  منتهية  كمعادالت  املعرفة  شذرات 
يريدها،  التي  الوحيدة  احلقيقة  ألنها  نقضها 
الثقافة  الفوري.  لالستهالك  وقابلة  جاهزة 
ليست أجزاء متناثرة ال يربطها رابط، ليست 

شظايا، وليست يقينيات مدمرة.
اإللهية  املعرفة  هذه  تكمن يف  مأساتنا    

واجلماعات  األشخاص  على  تنزل  التي 
أي  والصالونات،  املقاهي  يف  والتكتالت 
باهتة،  مبرجعية  عارفة  مرجعية  استبدال  يف 
وإحاطة  صفاء  أقّل  األولى،  من  زادا  أقّل 
املعرفة  لتخريب  قابلية  وأكثر  باملوضوعات، 
والذات معا. إنها تقويض لزاوية نظر أحادية، 
نظر  بزاوية  واستبدالها  معرفيا،  مؤسسة 
بالعقل،  أكثر منذجة وفتكا  مضادة قد تكون 
وأقّل شأنا من حيث واحلجة. زاوية نظر ضد 
البحث،  وضد  التباين،  وضد  املمكنات، 

وضد املنطق اجلامع.
ال  جدال  أو  حكما  أو  كتابة  أتصّور  ال   
الضرورية  والتنازالت  والتراجع  النقد  يقبل 
للمنظومة  املستمر  التطور  يفرضها  التي 
كما  سواء.  حّد  على  والفكرية  املعرفية، 
به  املساس  يعتبر  إبداعا  أو  ثقافة  أتصور  ال 
ميكن  وال  اإللهية.  بالذات  مساس  مبثابة 
ما  والتقوية  للنمّو  قابلة  ثقافة  هناك  تكون  أن 
أرى،  يبدو،  نوع:  من  أفعاال  تستعمل  لم 
أتصّور، أزعم، الظاهر أّن، أعتقد، كما فعل 
أكبر  يفعل  وكما  وأمثاله،  الزمخشري  جدنا 
الكّتاب واملثقفني يف هذه املجّرة التي تستحق 
تواضعنا بالنظر إلى اتساع عالماتها، وبالنظر 
وعابرين.  متحولني  كبشر  محدوديتنا  إلى 
احلضارة ليست أنا...وحدي، والباقي مجرد 
املعرفة  أّما  الكون.  لها يف  قيمة  سفاسف ال 
تنتهي  التي  املساءالت  اخلالد،  السؤال  فهي 

لتبدأ من جديد.

 أثار انتباهي كتاب الكّشاف للزمخشري في طريقة تفسير القرآن الكريم. وإذا كان صاحبه أحد 
أقطاب اللغة والبالغة العربية، فإّن منهجه في الطرح والشرح يدعو إلى التفكير مليّا في نمط 

التعامل مع المعجم والفكر، ثم إلى إعادة النظر الجذري في عالقاتنا مع أّي المنجز، أي في مسألة 
منظورنا اليقيني تجاه الموضوعات واألشياء برمتها، بما في ذلك ما يبدو مجرد مسّلمات ليست.

السعيد بوطاجين 	

النسبية  
المضيئة



24

القصوى

º18
الصغرى

º13 

 06:01الفجر:

 07:28الشروق:
13:01الظهر:
 16:09العصر:
 18:39املغرب:

19:57العشاء:

  السنة 01 - العدد 123 
اخلميس 03 رجب 1441  هـ  - 27 فيفري2020م

الوادي

البـــراءة لنشطــــاء الحــــراك 
أمس  الوادي  قضاء  مجلس  لدى  االستئناف  محكمة  بّرأت 
الصحفي عادل عازب  بينهم  الشعبي  6 من نشطاء احلراك  األربعاء، 
الوالئية  بالوكالة  نظموه  الذي  االحتجاج  قضية  خلفية  على  الشيخ. 

للتشغيل .
فيها  نطق  املواطنني  من  حشد  حضرها  التي  االستئناف  جلسة 
القاضي بالبراءة يف حق املتهمني الستة الذين كانت احملكمة االبتدائية 
قد أدانتهم نهاية شهر ديسمبر املاضي، خمسة منهم أدينوا بالسجن 
تنازل  أن  بعد  البراءة،  من  الشيخ  عازب  عادل  استفاد  فيما  النافذ. 

الشاكي عن دعواه.
وكانت القضية تتعلق بتهمة إهانة موظف أثناء آداء مهامه والسب 

والشتم وكذا التجمهر. غير املسلح.
رشيد شويخ

بلســـان: ريـــاض هـــويلي

كورونــا 
والوزيـر!

بومرداسبومرداس

حوادث المرور تودي بحياة حوادث المرور تودي بحياة 55 أشخاص  أشخاص 

6.5 باملائة سنويا من مبلغ اإليداع بنسبة 

مصـرف السـالم يحقـق 
أعلــى نسبـة أربـــاح 

ما  دينار  مليار  مبلغ 1.2  توزيع  اجلزائر عن  السالم  أمس، مصرف  كشف، 
يعادل 120 مليار سنتيم على الودائع االستثمارية، ليحقق أعلى نسبة أرباح توزع 

يف الساحة املصرفية بنسبة بلغت 6.44 باملائة سنويا من مبلغ اإليداع.
على  وزع  قد  أنه  له،  بيان  عبر  أمس،  اجلزائر،  السالم  مصرف  وأوضح 
التوالي من سنة  الرابع على  للثالثي  متعامليه أصحاب اإليداعات االستثمارية 
2019 أعلى نسبة أرباح سنوية يتم توزيعها يف السوق حيث بلغت 6.44 باملائة 
سنويا من مبلغ اإليداع، مببلغ إجمالي بلغ 1.2 مليار دينار أي 120 مليار سنتيم.
وسندات  االستثمار  حسابات  أصحاب  املصرف  متعاملي  أن  أضاف  كما 
على  عائد  من   2019 سنة  من  الرابع  الثالثي  خالل  استفادوا  قد  االستثمار، 
ثالث  على  باملائة  و5.42  سنوات   5 على  باملائة   6.44 بـ  قدر  استثماراتهم 
سنوات و4.27 باملائة على االستثمار ملدة سنة واحدة حيث يتم اقتسام األرباح 
بني املصرف واملتعامل بنسبة تبدأ من 45 باملائة، للمصرف و55 باملائة للمتعامل 
املبالغ  إيداع  مدة  حسب  للمتعامل  باملائة،  و95  للمصرف  باملائة   5 إلى  لتصل 

املستثمرة.
ابتسام بوكثير 

تدخال،  املدنية 3309  احلماية  وحدات  سجلت 
خالل 24 ساعة، بحيث تدخلت وحدات احلماية املدنية 
إثر 08 حوادث مرور تسببت يف  الفترة على  خالل نفس 
متفاوتة  بجروح  آخرين   36 إصابة  و  أشخاص   05 وفاة 
اخلطورة، أثقل حصيلة سجلت على مستوى والية سيدي 
إثر  على  آخر،  شخص  وإصابة  شخصني  بوفاة  بلعباس 
حادثي مرور. احلادث األول يتمثل يف انحراف و انقالب  
سيارة سياحية على مستوى الطريق الوطني رقم 92 بلدية 
بلعربي دائرة مصطفى بن ابراهيم خلف وفاة شخص واحد 
وإصابة آخر بجروح، أما احلادث الثاني وقع على إثر دهس 

سيارة سياحية لشخص تسببت يف وفاته يف مكان احلادث 
مكدرة  بلدية  شرق-غرب  السيار  الطريق  مستوى  على 

ودائرة عني البرد.  
كما تدخلت وحدات احلماية املدنية  لوالية أم البواقي 
لعمارة  بالطابق األرضي  املدينة بشقة  غاز  انفجار  إثر  على 
متكونة من أربع طوابق بحي 70 مسكن ببلدية ودائرة عني 
البيضاء حيث تسبب يف إصابة 19 شخصا بحالة صدمة 
اإلسعافات  بتقدمي  املكان  بهم يف عني  التكفل  مت  وبجروح 

األولية  من طرف أعوان احلماية املدنية. 
ق.و

البيض

سنتـان سجنـا نافذة للمحافظ 
العقـاري السابـق لبريزينـة 

أدانت، أمس محكمة البيض احملافظ 
العقاري السابق لدائرة بريزينة بالبيض بسنتني 

سجنا نافدة وتغرميه ب 10 ماليني سنتيم تعويض 
لكل الضحايا البالغ عددهم 21 ضحية . 

القضية تعود إلى 3 سنوات خلت عندما 
اكتشف مالك أراضي فالحية بواحة بريزينة أن 

احملافظ العقاري قام مبنح الدفاتر العقارية ألراضيهم 
لسيدة ذات نفوذ رغم أنهم يتوارثونها أبا عن جد 

ليقوموا برفع دعوى قضائية ضده أمام احملكمة التي 
أمرت مصالح الدرك الوطني بالتحقيق الذي توصل 
إلى أن احملافظ زّور السجالت ملنح األراضي لسيدة 

ال عالقة لها باملنطقة . و قد بلغ عدد الدفاتر العقارية التي منحها املتهم للسيدة 21 دفترا عقاريا 
األمر الذي تسبب يف توقيفه عن العمل وإدانته باحلكم السالف الذكر .

نور الدين رحماني

الصحي  الواقع  تدهور  بسبب 

مواطنــو الطيبــــات 
بورقلــة يحتجـــون 

احتج، صبيحة أمس العشرات من  سكان الطيبات  أمام مستشفى 
بلدية الطيبات الواقعة على بعد أزيد من 190 كيلومتر عن مقر عاصمة الوالية 
ورقلة بسبب تدني اخلدمات الصحية، حيث رفعوا شعارات »الصحة مريضة« 

و«الطيبات تنتفض ضد احلقرة«، أين خرج السكان إلى الشارع، عقب معاناتهم 
الطويلة مع املؤسسات الصحية باملنطقة والتي تقبع حتت طائلة مشاكل باجلملة، 
إذ يعاني املستشفى الوحيد بامَلنطقة من انعدام قاعات مؤهلة إلجراء العمليات 
وخصوصا منها القيصرية للحوامل، أين يتحتم عليهن التنقل ملسافة 40 كم 

إلجرائها يف مدينة تقرت.
 كما حتدثوا مبرارة يف اتصال مع »أخبار الوطن« على النقص الكبير يف 

أمصال تلقيح وتطعيم  األطفال ضد مختلف األمراض والفيروسات باالضافة 
إلى نقص اإلطار الطبي املتخصص، فضال عن انعدام املداومة الليلية بالعيادة 
اجلوارية وهي القطرة التي أفاضت الكأس حيث يضطر األهالي بقرى ومداشر 

الطيبات إلى التنقل ليال من أجل اإلسعافات املستعجلة إلى مدينة تقرت على 
مسافة  40كيلومترا ذهابا وإيابا.

من جهته املدير الوالئي للصحة لم يرد على اتصاالت أخبار الوطن.
زاهية سعاد

يف الواقع، إعالن وزير 
الصحة عن وصول وباء 

»فيروس كورونا« إلى 
اجلزائر وتسجيل أول 
ضحية لرعية إيطالي 

يعمل باجلنوب، موقف 
شجاع من السلطات 
العليا، إال أن طريقة 

التعامل مع املوضوع من 
قبل الوزير ودائرته 

الوزارية، وكيفية تبليغ 
املعلومة للجزائريني كانت 

تعيسة تعاسة العملية 
االتصالية التي متّيز 

مؤسسات الدولة.
فالوزير اختار أن يبلغ 
اجلزائريني بدخول 

فيروس كورونا املرعب،من 
خالل نشرة الثامنة، 

وهو وقت غير مناسب 
إلبالغ الناس بخبر سيئ 
مثل خبر كورونا القاتل، 
ثم ملاذا لم يخبر الوزير 

الناس طيلة النهار وترك 
املعلومة إلى غاية املساء؟.

النقطة الثانية، وهي 
املهمة على اإلطالق 

وتتمثل يف نقص املعلومة، 
فالوزير الذي أخبر 

الناس باملصيبة التي 
حلت بالبلد، تركهم يف 
حيرة وفتح الباب أمام 
أسئلة معلقة أبرزها: 
متى مت وضع الرعية 

اإليطالي رهن احلجر 
الصحي؟ ما مصير أولئك 

الركاب الذين جاؤوا يف 
رحلة اإليطالي احلامل 
لفيروس كورونا؟ وهل 
فعال أن البلد مستعد 

ملواجهة هذا الوباء الذي 
يجتاح العالم؟ بقاء 
هذه األسئلة معلقة 
طيلة ليلة كاملة يف 

أذهان الناس، دليل على 
أن املنظومة االتصالية 

احلكومية تعاني من 
اختالالت كبيرة، أهمها 

على اإلطالق عدم تقدير 
قيمة املعلومة وال أهميتها 

بالنسبة للرأي العام وال 
تداعياتها على اجلمهور. 

فمثل هذه املواضيع 
يفترض أن يتم اإلعالن 

عنها يف ندوة صحفية مع 
التحضير لإلجابة على 
كل األسئلة التي تشغل 
بال الرأي العام... نقول 

هذا الكالم حتى ال نفسد 
األمور اجلميلة، ألنه 

باإلمكان تقدمي األفضل 
بقليل من اجلهد فقط.


