
َنقابـة القضاة تودع شكوى 
َرسميـة عـن حادثة وهران

 َكشفت الّنقابة الوطنية للقضاة عن 
 إيداِعها شكوى أمام نيابِة اجُلمهورّية

 لدى محكمة وهران ِضّد كلِّ من أمَر
 باالعتداء ونّفَذه على القضاة خالل
 إضرابهم السابق. وأوضحت الّنقابة،

 أمس اإلثنني، أّن اإلجراء اتخذته
 باعتبارها امُلَمثل الّشرعي الوحيد

 للقضاة. ويف مواجهة المباالة مسؤولي
 وزارة الَعدل باتخاذ إجراءات جدّية
 بخصوص احلادثة، سجلت النقابة

 سخط واستغراب القضاة عدَم محاسبة ومعاقبة من تسبب وساهم يف احلادثة، داعية وزارة
.العدل لاللتزام بتعهداتها اجتاه الُقضاة
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1204
ين الَجوّية الَجزائرية عّلَقت كلَّ رحالِتها باتجاه الصِّ

 عـزُل الّرعايـا الـ 36 الَقادميـن
مــن ووهـان فـي فنـدق الرايـس
 حّطت، يوم أمس اإلثنني يف حدود منتصف النهار، الطائرة التابعة للخطوط اجلوية
 اجلزائرية مبطار هواري بومدين الدولي بالعاصمة، بعدما أجلت 36 جزائريا ورعايا

 تونسيني وليبيني وموريتانيني من ووهان الصينية. يذكر أن السلطات املعنية عزلت
.باملطار القدمي (T1) طائرة اجلوية اجلزائرية القادمة من ووهان يف املدّرج

04
دَعا لفتح ِملّف ُنقص األدوّية.. البروفسور بوزيد:

50 ألـــَف إصابــة جديـــدة 
بالّسرطـــان فـــي 2019

 أّكد البروفيسور كمال بوزيد رئيس مصلحة األورام السرطانية مبستشفى مصطفى باشا
 باجلزائر العاصمة أن عملية التكفل مبرضى داء السرطان حتسنت بعض الشيء، منذ بدء

 العمل باملخطط الوطني ملكافحة السرطان )2015 - 2019(، يف ظل ارتفاع مراكز العالج
.اإلشعاعي إلى 50 مركزا على املستوى الوطني

ابطُة المحترَفة األوَلى )تسِويُة الّرزناَمة( الرَّ
09

سيدي بلعباس
 احتجــاُج 60 قابلـًة
 تضاُمنا مـع زميلتهـن

الموقوفــــــــة
08

 األغواط
َتجّمـــع أنفــوس.. 
أنهكــــه اإلرهـــاُب 
وأتعبــه التهميــش!

10
 قسنطينة

 ُسكـان حـي سيسـاوي
يغلقـون الطريـــق
الَوطنـي رقــم 3 

 نائًبا في َمسعًى إلحياء َمشروع قانون تجريم االستعمار 54

الَبرلمان يفتح ِجراح الّذاكرة!الَبرلمان يفتح ِجراح الّذاكرة!
 03

 10 سنوات َمضت عن َحجِبه دوَن تبرير! 
زواني: المشروع تناوَل الّتعويضات 

عــن الجرائــم المرتكبــــة 

آخر خبـــر:

مواَجهــة واعــدة الّيـوَم مواَجهــة واعــدة الّيـوَم 
بيـن الفـوارة وسوسطارةبيـن الفـوارة وسوسطارة

حكيم بوكثيـر



02
أخبار السياسة

خالَل زيارِة عمل قاَدته إلى الّناحية الَسادسة

اللواء شنقريحة يدُعو لرفِع 
الحيَطة بالَمناِطق الُحدودية
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ُمحاِفظ بنك اجلزائر اعتبره »جّيدا«

تراجُع احتياطّي الَصرف إلى 62 ملياَر دوالر

تناوَل امِللّفات االجتماعّية واالقتصادية 

تّبون يترأُس اجتماًعا لمجلس الوزراء

صفية   نسناس
وقال شنقريحة، خالل كلمته التوجيهية 
اجلزائر  أرض  إن  أمس،  يوم  ألقاها  التي 
تبقى دائما وأبدا محفوظة بسواعد أبنائها 
املرابطني على كل شبر من ترابها، قائال: 
السادسة  العسكرية  الناحية  يف  »فكونوا 
كما كنتم دائما، عند حسن ظن وطنكم 

وشعبكم وجيشكم.«
على  العليا  القيادة  حرص  أّكد  كما 
مواصلة تعزيز قدرات قوام املعركة للجيش 
الواجب  أن  إلى  الشعبي، مشيرا  الوطني 
يدعونا الّيوم، كٌل يف موقع عمله وحدود 
إلى  مسؤولياته،  ونطاق  صالحياته 
والعقالنية،  واملنهجية  الدائمة  املواصلة 
يف ظل قيادة وتوجيهات رئيس اجلمهورية 

وزير  املسلحة  للقوات  األعلى  القائد 
الشامل  للمجهود  ودعمه  الوطني  الدفاع 
املرحلة  ظل  يف  به  نقوم  الذي  واملتكامل 
مدروسة  إلستراتيجية  وفقا  اجلديدة، 
مؤكدا  النظر،  وبعيدة  متبصرة  ورؤية 
على  مطالبون  فإنكم  »وعليه،  بالقول: 
العسكرية  الناحية  إقليم  كافة  مستوى 
بأن  احلدودية  املناطق  السادسة، السيما 
تبذلوا كل ما لديكم من جهد، يف الليل 
كما يف النهار، من أجل صد وإفشال أي 
بالدنا  سالمة  تهدد  أن  ميكنها  محاولة 
علما  الوطنية،  بسيادتها  ومتس  الترابية 
برمته  اجلغرايف  محيطنا  يشهده  ما  أن 
متالحقة،  ومستجدات  أحداث  من 
الوطنية  حدودنا  كافة  مبحاذاة  يجري  وما 

بواعث  من  أساسيا  باعثا  يشكل  املديدة 
وتكثيف  احلذر  ومضاعفة  احليطة،  زيادة 

كل موجبات اليقظة«.
السعيد  اللواء  أن  إلى  اإلشارة  وجتدر 
أمس  يوم  من  ابتداًء  شرع،  شنڤريحة 
قادته  وتفتيش  عمل  زيارة  يف  اإلثنني، 
إلى وحدات الناحية العسكرية السادسة 
زيارته  اللواء  استهل  حيث  بتمنراست، 
املجاهد  روح  على  ترحم  وقفة  بالوقوف 
املرحوم »هيباوي الوايف« الذي يحمل مقر 
الناحية اسمه. وعقب ذلك، تابع  قيادة 
الّلواء عرضا قّدمه قائد الناحية العسكرية 
السائد  األمني  الوضع  حول  السادسة 

بإقليم االختصاص.

عبد  بن  أمين  اجلزائر  بنك  محافظ  أعلن 
بها  أدلى  تصريحات  يف  الرحمان، 
اجلزائر  احتياطي  تراجع  عن  للصحافة، 
 62 العملة الصعبة والذي بلغ حاليا  من 
مليار دوالر، مطمئنا- يف السياق ذاته - 
أن هذا املستوى من االحتياطي »جيد«.

عقب  اجلزائر،  بنك  محافظ   وصرح 
البنوك  برؤساء  جمعه  تشاوري  اجتماع 

قائال:  املالية  الساحة  يف  تنشط  التي 
احتياطات  من  دوالر  مليار   62 »لدينا 
أنه  مؤكدا  جيد«،  مستوى  وهو  الصرف 
احتياطي  بلغ   2019 أفريل  نهاية  مع 
مليار   72 .6 الصعبة  العملة  اجلزائر من 
 2018 نهاية  مليار   79.88 مقابل  دوالر 

و97.33 مليار دوالر نهاية 2017.
وتوقع قانون املالية لسنة 2019 انخفاض 

دوالر  مليار   62 إلى  الصرف  احتياطي 
قانون  يتوقع  بينما  املنصرم،  العام  نهاية 
االحتياطي  هذا  تقلص   2020 لـ  املالية 
العام  نهاية  مع  دوالر  مليار   51.6 إلى 

اجلاري.

صفية. ن

عبد  اجلمهورية  رئيس  ترأس 
اإلثنني  أمس  تبون،  املجيد 
اجتماعا  العاصمة،  باجلزائر 

ملجلس الوزراء،. 
هذا  أعمال  جدول  وتضمن 
تخص  ملفات  دراسة  االجتماع 
الوطنية،  التربية  قطاعات 
املهنيني  والتعليم  والتكوين 
واملتوسطة  الصغيرة  واملؤسسات 
واقتصاد  الناشئة  واملؤسسات 

املعرفة.
إلى  الوزراء  مجلس  تطرق  كما 

واعتماد  الطرقات،  أمن  إشكالية 
للدفع  استعجالي  مخطط 
بالتنمية احمللية يف املناطق اجلبلية 
والهضاب العليا واجلنوب واملناطق 
السيما  الكبرى،  باملدن  احمليطة 
الصالح  باملاء  التزّود  مجال  يف 
الكهربائية،  والطاقة  للشرب 
وتوصيل الغاز واملنشآت املدرسية 
والنقل والتنقل. ويشمل املخطط 
آليات  وضع  أيضا  االستعجالي 

التضامن اجلواري.
ق.و

 أكد الّلواء السعيد شنڤريحة 
رئيس أركان اجليش الوطني 

الشعبي بالنيابة، خالل ترأسه 
لقاء توجيهيا عقده مبقر قيادة 

الناحية العسكرية السادسة 
بتمنراست، ِحرَص القيادة العليا 

على مواصلة تعزيز قدرات 
ِقوام املعركة للجيش الوطني 

الشعبي، وتأمني متطلبات الرفع 
من جاهزيته، مبا يضمن حتسني 
وترقية األداء العملياتي والِقتالي 
لكافة تشكيالته ومكوناته، خدمًة 

ملصلحة اجلزائر وتثبيتا ألقدام 
أبنائها األوفياء العاقدين العزم 

على مواجهة أي تهديد، مهما 
كانت طبيعته أو مصدره.

عِقب اإلعالِن عن »صفَقِة الَقرن« 

الجزائُر حاضرٌة في اجتماع 
ُمنّظمة الَتعاوِن اإلسالمي 

 شارك رشيد بالدهان كاتب الدولة لدى وزير الشؤون اخلارجية 
املكلف باجلالية الوطنية والكفاءات يف اخلارج، أمس اإلثنني، 

يف أشغال االجتماع الطارئ مفتوح العضوية للجنة التنفيذية 
للمنظمة مبقر منظمة التعاون اإلسالمي بجدة.

دولة  من  بطلب  ُعقد  االجتماع  أن  يذكر   
فلسطني، حسبما أفاد به بيان للوزارة.

موقف  بحث  أجل  من  االجتماع  وجاء 
منظمة التعاون اإلسالمي بشأن التطورات 
األخيرة التي عرفتها القضية الفلسطينية، 
القرن«.  بـ«صفقة  ما يسمى  إعالن  عقب 
الدول  جامعة  اجتماع  أعلن  حني،  يف 

العربية امللف.
االجتماع  هذا  أن  املجلس  بيان  وأضاف 

متسك  على  »مجددا«  للتأكيد  مناسبة 
الشعب  حقوق  »الداعم  مبوقفها  اجلزائر 
الفلسطيني املشروعة غير القابلة للتصرف، 
وعلى رأسها حقه يف إقامة دولته املستقلة 
ورفضها  الشريف،  القدس  وعاصمتها 
انتهاج سياسة األمر الواقع يف التعامل مع 

هذه القضية العادلة«.
وأج

يف ظلِّ احتجاجات دورّية نّظمتها هذه الفئة

تعليمٌة خاّصة بآليات إدماِج 
ُعقود ما قبَل التَّشِغيل 

للوظيفة  العامة  املديرية  مصالح  عمدت 
إرسال  إلى  اإلداري  واإلصالح  العمومية 
عقود  فئة  إدماج  بسبل  خاصة  تعليمة 
الفئة  هذه  أن  خاصة  التشغيل،  قبل  ما 
للمطالبة  دورية  احتجاجات  ينظمون 
هذا،  سابقة.  لوعود  وفقا  بإدماجهم 
مديرية  عن  الصادرة  التعليمة  وأوضحت 
الداخلية،  بوزارة  والتكوين  البشرية  املوارد 
املنتدبني  الوالة  لتبليغ  للوالة  واملوجهة 
الشعبية  املجالس  ورؤساء  الدوائر  ورؤساء 
التي  املالية  املناصب  جميع  بأن  البلدية، 
معنية  نهائية  بصفة  شاغرة  أصبحت 
بعملية اإلدماج مهما كان سبب شغورها، 

ويتعني استغاللها.
التخصصات  ُمالءمة  مدى  يخص  وفيما 
عليها  يحوز  التي  بالشهادة  اخلاصة 
املهني  اإلدماج  عقود  من  املستفيدين 
املطلوب  التخصص  مع  االجتماعي  أو 
أولى  مرحلة  يف  يتعني  بالرتبة،  لاللتحاق 
اخلاص  اآللي  اإلعالم  تطبيق  استغالل 
باملعادالت اإلدارية للشهادات املتوفرة لدى 
العمومية.  الوظيفة  مفتشيات  مختلف 
أو شعبة  فرع  اعتماد  ثانية،  ثم يف مرحلة 

الشهادات بدال من التخصص.
التعليمة  إلى  التعليمة  استندت  كما 
خولت  والتي   ،25 رقم  املشتركة  الوزارية 
للجنة الوالئية صالحية إقرار إدماج العون 
كان  الذي  املنصب  مع  متقاربة  رتبة  يف 

يشغله سابقا.
حالة  يف  املوجودين  األعوان  إلى  وبالنسبة 

ألداء  أو  انتخابية  عهدة  ملزاولة  انتداب 
التي  الفترة  فإن  الوطنية،  اخلدمة  واجب 
املساعدة  جهازي  من  املستفيدون  قضاها 
على اإلدماج املهني واإلدماج االجتماعي 
خدمة  كفترة  تعتبر  احلالتني  هاتني  يف 
فعلية، وتعتمد يف تقدمي األقدمية املشترطة 

لإلدماج.
املترشح  بسن  األخذ  إمكانية  وبخصوص 
لإلدماج  املترشحني  بني  للفصل  كمعيار 
يف حالة تساوي النقاط بينهم، فإنه يتعني 
على اإلدارة املعنية اعتماد معايير االنتقاء 
املنصوص عليها يف التنظيم ساري املفعول.
املوّحد  التطبيق  ضرورة  إلى  البيان  وأشار 
يتعلق  فيما  السيما  التنقيط،  لعملية 
طرف  من  املكتسبة  املهنية  اخلبرة  مبعيار 
املترشحني املعنيني باإلدماج، موضحة أنه 
يتم منح نقطة واحدة من كل سنة خدمة 
فعلية يف حدود 8 نقاط بدال من 6 نقاط 

املعمول بها حاليا، يضيف البيان.
عدد  جتاوز  حال  يف  التعليمة  أوصت  كما 
 8 يثبتون  الذين  لإلدماج  املترشحني 
املناصب  عدد  فوق  فما  خبرة  سنوات 
املعنيني  إدماج  ميكن  بأنه  الشاغرة،  املالية 
على مستوى هيئة أو إدارة عمومية أخرى 
يف حالة عدم توفر اإلدارة املعنية باإلدماج 
على الرتبة أو منصب الشغل الذي يوافق 
قرار  على  بناء  املعني  كفاءة  أو  الشهادة 

اللجنة الوالئية.
رحمة عمار 

َجمعتها من حملِة »تضامن«

»رونو« تمنُح الِهالل األحمر 1.8 ملياَر سنيِتم
كتبرعات  اجلزائري،  األحمر  للهالل  سنتيم  مليون  و800  مليار  اجلزائر«  »رونو  منحت   

جمعتها الشركة من حملتها التضامنية “تضامن”.
واستقبل املدير العام لـ”رونو اجلزائر” أندريه عبود رئيسة الهالل األحمر اجلزائري سعيدة 

بن حبيلس، ومنحها شيكا بالقيمة املذكورة.
النبيلة، عبر  وستكون هذه القيمة إضافة جيدة للهالل األحمر اجلزائري ملواصلة أعماله 

مختلف واليات الوطن، بتقدمي املساعدات للمواطنني.
يذكر أن الهالل األحمر اجلزائري متّكن من التدخل يف أم البواقي، باتنة، البياض، خنشلة 

واملدية خالل التقلبات اجلوية عام 2019.
وليد كويني 

البراءُة للّناشِط الّسياسي َسمير بلعربي 
الّتهم  بلعربي من  السياسي سمير  الناشط  بالعاصمة  رايس  مراد  بئر  بّرأت محكمة 

املوجهة إليه.
قضت محكمة بئر مراد رايس، أمس اإلثنني، ببراءة النشاط السياسي سمير بلعربي 
من تهم املساس بالوحدة الوطنية عبر منشوراته يف فايسبوك، بعد خمسة أشهر قضاها 
يف سجن احلراش.يذكر أن وكيل اجلمهورية كان قد التمس تسليط عقوبة 3 سنوات 

سجنا نافذا بحقه.
ق.و



عمار  قرود
القانون  مشروع  فإن  ذاتها،  للمصادر  ووفًقا   
قد متكن من املرور على املكتب رقم 5 مببنى زيغود 
مكتب  مستوى  على  موجود  حالًيا  وهو  يوسف، 
سليمان شنني،  الوطني  الشعبي  املجلس  رئيس 
وإمهالها  احلكومة،  على  إحالته  قبل  فيه  للبث 
شهرين كاملني إلعادته للبرملان وإقرار مصيره، إما 
قبوله أو رفضه، لُيحال يف حال املوافقة عليه على 
اللجنة املختصة قبل عرضه على جلسة املناقشة 
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03
الحدث

بعد عشِر سنوات من َحجبه دوَن تبرير 

بعُث مشروِع قانون َتجريم االستعمار بمكتب شنِّين 

مختلف  من  برملانيون  أوضح   
األحزاب السياسية، لـــ«أخبار الوطن«، 
بتجرمي  اخلاص  القانون  مشروع  أن 
اجلديدة  نسخته  يف  الفرنسي  االستعمار 
قد  بلعربي  كمال  النائب  أودعه  الذي 
مرشح  والعدد  نائًبا-   54 بإمضاء  َحظي 
لالرتفاع - ينتمون إلى مختلف التيارات 
)حزب جبهة التحرير الوطني – التجمع 
مجتمع  حركة   - الدميقراطي  الوطني 
القوانني  بحسب  وأنه  تاج(،   - السلم 
املقترح  ينال  أن  بد  ال  بالبرملان  املنظمة 
موافقة رئيس البرملان ونوابه، ليتم بذلك 
يف  فيه  رأيها  إلبداء  احلكومة  إلى  رفعه 
املجلس  إلى  إعادته  قبل  شهرين  ظرف 

على  سيمر  حيث  الوطني،  الشعبي 
واإلدارية  القانونية  الشؤون  جلنة 
تقرير  بإعداد  تتكفل  التي  واحلريات 
استكمال  بعد  النص  حول  متهيدي 

دراسته قبل أن يتم برمجته للنقاش يف 
جلسة علنية.

سعداوي: ِفرنسا ارتَكبت 
جرائَم ضّد اإلنسانية 

عن  النائب  قال   
التحرير  جبهة  حزب 
والية  من  الوطني 
سليمان  النعامة 
 ، ي و ا سعد
الوطن«،  لـــ«أخبار 
على  ليس  إنه 
مشروع  مبقترح  علم 
االستعمار  جترمي  قانون 

املعدلة،  أو  الثانية  نسخته  يف  الفرنسي 
ولكنه – يف مقابل ذالك - ثّمنه وأشاد 
إجهاضه  من  تشاؤمه  وأبدى  كثيًرا،  به 
 2009 قانون  مصير  يلقى  أن  وتوقع 
واهية  ألسباب  سحبه  مت  الذي  نفسه، 

ودون مبررات معقولة.

فاطمة سعيدي: المشروُع 
الَجديد يأتي في سياٍق 

سياسّي ُمختِلف
تصريح  ويف   
فاطمة  به  أدلت 
ي  سعيد
عن  البرملانية 
 » حمس «
ر  خبا أ » لــ
 ، » طن لو ا
النائب  فإن 
كمال  األفالني 
منذ  تقدم  بلعربي 

ع  سبو االستعمار أ جترمي  قانون  مبقترح 
مبكتب  إيداعه  ومت  اجلزائر  يف  الفرنسي 
رئيس البرملان للبت فيه الحًقا. وأفادت 
مشروع  لتمرير  وفيرة  حظوظا  هناك  بأن 
املشروع  يلقى  أن  واستبعدت  القانون 
اقتراحه  مت  الذي  املشروع  مصير  احلالي 
مشروع  أن  واعتبرت   .2009 سنة 
سياسي  سياق  يف  يأتي  اجلديد  القانون 
مغاير يعكس متسك السلطات السياسية 
احلالية باستقاللية القرار، بعيدا عن أّي 

تدخالت أجنبية

 ومن جهة أخرى، حّذر رابح لونيسي 
يف  وهران،  بجامعة  املعاصر  التاريخ  أستاذ 
من  الوطن«،  »أخبار  معه  أجراته  اتصال 
بقاء التصريحات حول اجلرائم االستعمارية 
املسؤولون،  به  يتاجر  جتاري  سجل  مجرد 
فمنذ  ذلك؛  تؤكد  املعطيات  أن  خاصة 
سنة  االستعمار  متجيد  قانون  فرنسا  إقرار 
يكن  لم  شيراك«  »جاك  عهد  يف   2005
داعيا  فعل،  ردة  أّي  اجلزائري  للجانب 
األمم  هيئة  إطار  يف  املسؤولون  يتحرك  ألن 
اجلرائم  يجرم  أممي  قرار  إلصدار  املتحدة 
قرار  االستعمارية يف اجلزائر، مثلما أصدر 

أممي بتجرمي العنصرية والهلوكوست.
سياسينا  إّن  يقول  لونيسي  وتابع 
عن  بقوة  للحديث  يعودون  ومؤرخينا 
جرائم االستعمار كلما حلت علينا ذكرى 
 - قوله  حد  على   - خطأ  وهذا  تاريخية، 

يف  كانت  أيا  اجلرائم  حصر  ميكن  ال  ألنه 
جرمية،  ذاته  فاالستعمار  محددة،  أيام 
بلدنا،  احتالله  طيلة  جرائمه  وطالت 
ومازالت تأثيرات االستعمار ممتدة إلى حد 
اليوم ومستقبال أيضا، كما ال تنحصر هذه 
كتصفيته  اإلنسان  مجال  يف  فقط  اجلرائم 
مجاالت  إلى  متتد  بل  واعتقاله،  وتعذيبه 

شتى كالثقافة واالقتصاد وغيرها.
الوطنية  الذاكرة  ملفات  وتتعلق  هذا، 
إليها بني  بأربعة محاور كبرى يتم اإلشارة 
الوطني  األرشيف  وهي  واألخرى:  الفينة 
وتعويض  التحرير،  ثورة  إبان  واملفقودون 
جانب  إلى  النووية،  التفجيرات  ضحايا 
التي  املقاومة  زعماء  جماجم  استرجاع 
تعود إلى أكثر من 150 سنة، ناهيك عن 
االعتراف بجرائم االستعمار بدل متجيده.

عّمــــــار قــــردود 

 حظَي بـ 54 إمضاًء 
َبرلمانّيون ُيثمِّنون بعَث مشروع تجريم االسِتعَمار 

 كشف نواب برلمانيون لـــ«أخبار الوطن« عن إعادة إحياء وبعث قانون تجريم االستعمار الفرنسي في الجزائر من خالل مشروع قانون جديد تقدم به كمال 
بلعربي، نائب حزب جبهة التحرير الوطني عن والية وهران سابًقا، وهو حالًيا دون انتماء حزبي أو سياسي. وهو المشروع الذي َحظي بتوقيع أزيد من 20 نائبا 

وهو النصاب القانوني الذي يسمح له بالمرور إلى مكتب رئاسة البرلمان.

العامة.
10 سنوات من  القانوني بعد مرور  املقترح   ويعود ملف 
بني  اجلدل  أثار  الذي  السابق  االستعمار  جترمي  قانون  مشروع 
به  تقدم  الذي  القانون  مشروع  وقبل  باريس.  وبني  اجلزائر 
البرملاني كمال بلعربي، كانت املنظمة الوطنية للمجاهدين قد 
أثارت مطلب إحياء »مقترح قانون جترمي االستعمار« يف جويلية 
ملف  فتح  على  تشجع  أنها  تعتقد  ظروف  2019، يف سياق 

»الذاكرة« املشترك مع السلطات الفرنسية.

وكان بعض النواب قد اقترحوا يف العهدة البرملانية ما 
قبل املاضية قانونا يتضمن »العديد من النصوص القانونية 
اقترفه  ما  خلفية  على  الفرنسي،  االستعمار  جُتّرم  التي 
الفترة  اجلزائري يف  الشعب  انتهاكات يف حق  فرنسا من 
املمتدة بني 1830 و1962«. كما حرص هذا القانون على 
مطالبة فرنسا بتقدمي اعتذار رسمي إلى الشعب اجلزائري 
من  تضرروا  الذين  املواطنني  جلميع  مادية  تعويضات  مع 

فترة استعمارها للجزائر.
ملنظمة  العام  األمني  احلاج  بن  واعمر  محند  ودعا   
املجاهدين رئيَس املجلس الشعبي الوطني سليمان شنني 
االستعمار  جترمي  ملف  على  احَلْجر  ورفع  التحرك  »إلى 
التي  اجلرائم  عن  التعويض  يف  اجلزائريني  بحق  واملطالبة 

ارتكبها االحتالل الفرنسي«.
مصور  تسجيل  يف  حاج،  بن  واعمر  محند  وقال 
الوطني سليمان شنني:  الشعبي  املجلس  رئيس  مخاطبًا 
»يجب إعادة فتح امللف من جديد من أجل مواجهة قانون 
ُصّدق  والذي  االستعمار  ميجد  الذي  الفرنسي  البرملان 
عليه يف العام 2005، وذلك من خالل قانون يقابله من 
طرف البرملان، يبرز استبداد االستعمار الفرنسي واجلرائم 
املرتبكة بحق الشعب اجلزائري«.ويعطي الدستور البرملان 
تلك  يف  يستوجب  قانوني  مقترح  عبر  التشريع  صالحية 
الفترة توقيع 20 نائبًا على األقل. وكان ذلك املقترح هو 
 20 الـ  السنوات  يف  تشريعه  نواب  حاول  الذي  الوحيد 
إرسال  صالحية  التنفيذي  اجلهاز  احتكر  إذ  األخيرة، 

مشاريع قوانني إلى البرملان.
األمانة  أعضاء  أن  عن  حاج  بن  واعمر  محند  وكشف 
األمة  مجلس  زاروا  عبادو  سعيد  الراحل  برئاسة  الوطنية 
 – الدولة  رئيس  أمام  السياق  هذا  وأكد يف  وقت سابق.  يف 
آنذاك - عبد القادر بن صالح الذي كان يترأس وقتها الغرفة 
باريس  ما حدث يف  أمام  »البرملان عاجز  أن  العليا  التشريعية 
االستعمار  دور  حول  جزائري  قانون  إصدار  واجبه  ومن 

الفرنسي بجيوشه«.

وزير الُمجاهدين ُيطالب ببعِث مشروع َتجريم االستعمار
 دعا وزير املجاهدين الطيب زيتوني، يف ديسمبر املنقضي، 
وقال  الفرنسي.  االستعمار  قانون جترمي  ملف  إعادة طرح  إلى 
زيتوني »أدعو رئيس مجلس األمة صالح قوجيل إلى التنسيق 
مع رئيس املجلس الشعبي الوطني من أجل إعادة إحياء قانون 
سيكون  »األمر  وأضاف  عليه«.  واملصادقة  االستعمار  جترمي 

رسالة واضحة إلى فرنسا وبعض األطراف األخرى«.

امللفات  أبرز  من  االستعمار  جترمي  قانون  ملف  وُيعتبر 
للرد  اقُترح  تختفي،  ثم  حيًنا  تظهُر  التي  العالقة  التاريخية 
كل  إجماَع  وقتها  ونال   2005 االستعمار  متجيد  قانون  على 
خفية  يًدا  أن  غير  ومعارضة(،  )مواالة  السياسية  األحزاب 

أبقته حبيس أدراج البرملان لسنوات طويلة.
عن  النائب  به  بادر  الذي  القانون،  ُمقترح  على  ووقع 
مسودته  وأعدَّ  عبدي،  موسى  آنذاك  الوطني  التحرير  جبهة 
نائبا   154 رفقة  حديبي  محمد  النهضة  حركة  عن  النائب 
برملانيا من مختلف التيارات السياسية، يف سابقة هي األولى 

من نوعها على مستوى البرملان منذ تأسيسه.
الفرنسي  اقترفه االستعمار  ما  إلى جترمي  املُقترح  ويهدف 
من أعمال شنيعة يف حق اجلزائريني، وُمطالبة فرنسا باالعتذار 
والتعويض املادي واملعنوي على جرائمها، ثم تأسيس محكمة 

جنائية خاصة بهذه االنتهاكات.
لودريان«،  إيف  »جان  الفرنسي  اخلارجية  وزير  واعتبر 
مرغوب  الذاكرة«  على  بـ«عمل  القيام  أن  املنقضي،  األحد 
فيه بني فرنسا واجلزائر بحيث يتناول »كيفية عيش الطرفني« 
خالل  أسئلة  على  يرد  »لودريان«  احلرب.وكان  ظروف 
إي«  و«إل. سي.  إل«  تي.  »إر.  قناتي  بني  مشتركة  حلقة 
بها  أدلى  تصريحات  أثارته  الذي  اجلدل  حول  و«لوفيغارو« 
فترة  بني  مقارنا  ماكرون  إميانويل  الفرنسي  الرئيس  مؤخرا 
عن  باملسؤولية   1995 يف  فرنسا  واعتراف  اجلزائر  استعمار 

ترحيل يهود إبان احلرب العاملية الثانية.

عوًضا عن الّتلويِح به ُمناسباِتّيا.. مؤرخون: 
تجريُم االستعمار ينَبغي أن ُيصبَح واقًعا 

اكرة  بوقادوم ُمطالب بَتوضيِح آليات ِحماَية الذَّ
الشؤون اخلارجية  لوزير  النائب عن حمس، من جهته، سؤاال شفويا  براهيمي  وّجه خلضر 
صبري ببوقادوم، يسأله من خالله عن التوضيح األخير الصادر عن اخلارجية، ردا على تصريحات 
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، واعتبار أن تصريحاته ال تساهم يف اجلهود التي تبذلها اجلزائر 
الطرف  بني  اجلهود  تلك  لتوضيح  اخلارجية  وزير  النائب  دعا  حيث  الذاكرة،  ملف  حلل  وفرنسا 
الفرنسي واجلزائري حول ملف الذاكرة، داعيا للكشف عن نسبة تقدم اجلهود املبذولة أمام الرأي 
العام، مؤكدا على ضرورة توضيح آليات العمل للدفاع عن ذاكرة الثورة اجلزائرية والسيادة الوطنية، 

مبطالبة فرنسا باالعتذار والتعويض عن فترة االستعمار الفرنسي.
س. بومعزة 

زواني: الَمشروع الجديُد تناوَل 
التعويضات عن الَجرائم الُمرتكبة 

أفاد  آخر،  جانب  من   
النائب  زواني  يوسف  بن 
حزب  عن  البرملاني 
»أخبار  »األرندي« 
مشروع  بأن  الوطن« 
اجلديد  القانون 
بتجرمي  اخلاص 
االستعمار الفرنسي يف 
اجلزائر يتطرق إلى العهد 
الفرنسي  االستعماري 
على  السلبية  وآثاره  باجلزائر 
باإلضافة  وباملهجر،  الوطن  داخل  اجلزائريني 
اجلزائري  الشعب  تكّبدها  التي  اخلسائر  إلى 
التي  احملطات  أهم  سرد  مع  الفترة،  تلك  طلية 
متعددة  مجازر  من  الفرنسي  باالستعمار  تتعلق 
وذلك  الدولية  لالتفاقيات  مفضوحة  وانتهاكات 
أنه  إلى  اإلشارة  مع   ،1962 وحتى   1830 من 
املوروثة  األلغام  ساهمت  االستقالل  بعد  حتى 
اجلزائريني  من  عدد  مقتل  يف  االستعمار  عن 
نسيان  دون  مستدمية،  بعاهات  آخرين  وإصابة 
الصحراء  يف  الفرنسية  النووية  التجارب  ضحايا 

اجلزائرية. 
جترمي  قانون  مشروع  أن  يوسف  بن  أوضح  و 
التعويضات  أهم   - كذلك   - تناول  االستعمار 
التي ميكن أن تقابلها تلك اجلرائم الفظيعة وغير 
اإلنسانية، وألّح على ضرورة استرجاع األرشيف 

وجماجم الشهداء.
عمار قرود



 

04
أخبار السياسة

ني اجَلوّية اجَلزائرية عّلَقت كلَّ رحالِتها باجتاه الصِّ

عزُل الّرعايا الـ 36 الَقاِدمين من ووهان في ُفندق »الّرايس«
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نّدُدوا بالّتعسف الذي يتعّرُض له زمالؤهم مبدرسة »العربي تبسي«
تسجيُل استجابٌة متفاوِتة إلضَراب أساتَذِة االبتدائي

 جّددت تنسيقية أساتذة التعليم االبتدائي 
االثنني،  أمس  يوم  االحتجاجية  حركتها 
معتزمة أن يتم جتديدها كل يوم أربعاء إلى 
غاية استجابة الوزارة الوصية إلى مطالبهم 
أساتذة  وضعية  وحتسني  البيداغوجية، 

الطور االبتدائي.
لإلضراب  االستجابة  نسبة  تفاوتت 
أساتذة  تنسيقية  إليه  دعت  الذي 
الواليات،  بني  ما  االبتدائي  التعليم 
خالل  األساتذة  من  العديد  رفع  حيث 
تضامن  الفتات  االحتجاجية  وقفاتهم 
تبسي« بعني  »العربي  أساتذة مدرسة  مع 

يتعرضون  الذي  التعسف  البنيان، بسبب 
الداعم  موقفهم  جراء  بحسبهم؛   – له 
لإلضرابات، كما أعلنت متسكها مبطالبها 
مبا  والبرامج  املناهج  تغيير  يف  املتمثلة 
يحقق جودة التعليم ويخفف احملفظة على 
الساعي  احلجم  تخفيض  مع  التلميذ، 
وتخصيص  االبتدائي  التعليم  ألستاذ 
أكثر  إسناد  وعدم  اإليقاظ  ملواد  أساتذة 
وإعفاء  الفرنسية،  ألساتذة  أفواج   3 من 
األستاذ من جميع املهام غير البيداغوجية 
رصد  واحتياطا  التدريس،  حجرة  خارج 
واملقدرة  املهام  هذه  ألداء  خاصة  منح 

على  املضربون  أكد  كما  دج.  بـ20000 
منحهم احلق يف الترقية اآللية يف الصنف 
سنوات،   5 كل  رئيسي  أستاذ  رتبة  إلى 
سنوات،   10 كل  مكّون  أستاذ  ورتبة 
التقاعد  يف  احلق  استرجاع  إلى  باإلضافة 
ضمن  التعليم  مهنة  إدراج  عبر  النسبي 
املدرسة  وإحلاق  الشاقة  املهن  قائمة 
على  الوطنية،  التربية  بوزارة  االبتدائية 
وتخصيص  والثانويات  املتوسطات  غرار 
صيغة تضمن السكن لألساتذة على غرار 

باقي الشرائح.
صفية نسناس

صفية نسناس

الرعايا  أن  طبية  مصادر  وكشفت 
أرض  إلى  العائدين  اجلزائريني 
من  قادمني  اإلثنني،  أمس  الوطن، 
مدينة ووهان الصينية، غير مصابني 
الطواقم  أن  كما  كورونا،  بفيروس 
مصابني  ليسوا  لهم  املرافقة  الطبية 
املرض،  أعراض  من  عارض  بأي 
سالمتهم  من  التأكد  مت  حيث 
أن  املنتظر  ومن  املرض،  من  متاما 
فندق  يف  الصحي  للعزل  يخضعوا 
ملدة  فقط  احترزاي  كإجراء  الرايس 
من  احملددة  للفترة  وفقا  يوما،   14

قبل منظمة الصحة العاملية، كما أن 
التكفل بالعائدين من ووهان سيكون 
لعائالتهم  الترخيص  مع  شامال 
اليوم اخلامس بعد  بالزيارة بداية من 
رغم  الوطن،  أرض  إلى  وصولهم 
وفقا  فيروس كورونا  أنهم ال يحملون 

للفحوصات األولية.
وأضاف املصدر أن كل العاملني على 
سيقومون  الرايس  فندق  مستوى 
كارتداء  الوقاية  معايير  كل  باعتماد 
النظافة،  على  واحلرص  األقنعة، 
من  للعائدين  مريحة  إقامة  وضمان 

ووهان الصينية والطاقم املرافق لهم.

صفية  نسناس
 وأبدى بوزيد، لدى نزوله ضيفا على القناة 
اإلذاعية األولى، أسفه من معاناة املرضى 
داء  لعالج  املوجهة  األدوية  نقص  ظل  يف 
تبرير  وهو  امليزانية  نقص  بسبب  السرطان 
غير مقبول بحسبه، مضيفا أن هذا املشكل 
املاضية  السنة  خالل  حدته  زادت  الذي 
ميكن حله ببساطة وسريعا - حسب تعبيره 
- كون هذا التبرير غير مقبول البتة خاصة 
إذا علمنا أن صندوق الضمان االجتماعي 
قام خالل الفترة املمتدة بني 2015 و2019 
بنحو  والبلجيكي  الفرنسي  نظيريه  بتمويل 
30 مليون يورو سنويا،  أي ما يساوي 150 
مليون يف خمس سنوات، وهو مبلغ ضخم 
متويل  مت  لو  منه  االستفادة  ميكن  كان  جدا 
أو  كانت  عمومية  اجلزائرية  املستشفيات 
وتوفيرها  الضرورية  األدوية  القتناء  خاصة 

للمصابني.
األدوية  ندرة  أن  إلى  ذاته  املتحدث  وأشار 
بالسرطان  املرضى  معاناة  يف  تتسبب 
تركيا  من  الدواء  القتناء  امليسورين  ودفع 
يورو  آالف   6 مقابل  فرنسا  أو  املغرب  أو 
املريض  يحتاج  بينما  الواحدة،  للحصة 
إلى 12 حصة أي ما يساوي 100 ألف يورو 
للمريض الواحد، مبعنى آخر من ميلك املال 

يعالج بينما ميوت الفقير. 
اخلطير،  بالداء  اإلصابة  حاالت  وبشأن 
كشف البروفيسور كمال بوزيد عن تسجيل 

يف  وفاة  ألف  و20  جديدة  حالة  ألف   50
الثدي  إلى أن سرطان  2019، مشيرا  عام 
يتصدر أنواع السرطانات لدى النساء بـ12 
القولون،  سرطان  قبل  جديدة  حالة  ألف 
الرجال  القولون لدى  بينما يتصدر سرطان 
الرئة،  سرطان  على  متقدما   2015 منذ 
كما مت إحصاء 1500 حالة إصابة جديدة 
بالسرطان لدى األطفال دون 16 سنة. من 
جهة ثانية، يتوقع املتحدث وفقا لسجالت 
العمومية  الوطني للصحة  السرطان باملعهد 
تسجيل نحو 60 ألف حالة جديدة سنويا 
آفاق  حالة  ألف   70 ونحو   2025 آفاق 

 .2030
مراجعة  سيتم  أنه  إلى  البروفسور  وأشار 
وتقييم نقائص وإيجابيات املخطط احلالي 
قبل الشروع يف إعداد املخطط الثاني الذي 
بهدف   2024 إلى   2020 من  سيمتد 
والوفاة  اإلصابة  حاالت  من  التقليل 
من  باملائة   30 أن  إلى  مشيرا  بالسرطان، 
الـ  تزال  ما  بينما  إجنازه  مت  احلالي  املخطط 
30 باملائة األخرى يف طور اإلجناز، وسيتم 
بسبب  املتبقية  باملائة   30 عن  التخلي 

نقص املوارد املالية.

تعليق أحد  قاملة ما جاء يف  لوالية  التجارة   كّذبت مديرية 
املواطنني على تغريدة وزير التجارة بخصوص عدم متوين دائرة 
خلزارة مبادة احلليب، قائلة إن فرقة من مديرية التجارة لوالية 
واإلعالم  السوق  مالحظة  مصلحة  رئيس  من  مكونة  قاملة 
االقتصادي، ورئيس مكتب مالحظة السوق واإلحصائيات 
قامت بعملية مراقبة لدى جتار التغذية العامة لبلدية خلزارة، 
ومن خالل املعاينة امليدانية وتصريحات التجار مت االتصال 
ببلدية  بالتوزيع  املكلف  الصافية  ملبنة  مع  املتعاقد  باملوزع 
بطريقة  تتم  احلليب  توزيع  عملية  أن  اتضح  حيث  خلزارة، 
بعملية  قام  املوزع  أن  كما  التجار.  لتصريحات  وفقا  عادية 
التوزيع بصورة عادية خالل األيام الثالثة املنقضية،  بحسب 
املسجل  التذبذب  أن  يضيف  الذي  التجارة  مديرية  بيان 
مرده ضعف هامش الربح الذي أدى إلى امتناع بعض جتار 

التجزئة عن اقتنائه.
خديجة بن دالي

إثَر رفِع االنشغال إلى الَوزير 
ُمديرّية الِتجارة بقالمة تفنُِّد خبر ُنقصِّ الَتموين بالحليب بالخزارة 

حّطت، يوم أمس اإلثنني يف 
حدود منتصف النهار، الطائرة 

التابعة للخطوط اجلوية 
اجلزائرية مبطار هواري 

بومدين الدولي بالعاصمة، 
بعدما أجلت 36 جزائريا 

ورعايا تونسيني ورعايا ليبيني 
وموريتانيني من ووهان الصينية. 

يذكر أن السلطات املعنية 
عزلت طائرة اجلوية اجلزائرية 

القادمة من ووهان يف مدرج 
“T1” باملطار القدمي، كما أعلنت 

اخلطوط اجلوية اجلزائرية 
عن تعليق جميع رحالتها نحو 

الصني.

دَعا لفتح ِملّف ُنقص األدوّية.. البروفسور  بوزيد:
50 ألَف إصابٍة َجديدة بالّسرطان في 2019
أّكد البروفيسور كمال بوزيد رئيس مصلحة األورام السرطانية مبستشفى 
مصطفى باشا باجلزائر العاصمة، أن عملية التكفل مبرضى داء السرطان 

حتسنت بعض الشيء منذ بدء العمل باملخطط الوطني ملكافحة السرطان 
)2015 – 2019( بارتفاع مراكز العالج اإلشعاعي إلى 50 على املستوى 

الوطني بعد فتح مراكز جديدة يف أدرار والوادي وتلمسان وسطيف وبلعباس 
وباتنة وعنابة وذراع بن خدة بتيزي وزو، وذلك مقارنة بـ7 مراكز فقط كانت 
موجودة حتى 2011، كما مت فتح مراكز للجراحة املعقدة وزرع األعضاء على 

غرار الكبد يف باتنة ووهران والبليدة وتيزي وزو واجلزائر العاصمة.



البليدة
إحالة ملفات 80 مستثمرا  على العدالة

الرحمن  عبد  البليدة  لوالية  الوالئي  الشعبي  املجلس  رئيس  أكد 
خلفية  على  العدالة،  ملفاتهم  إحالة  مت  مستثمر    80 أن   سواملي،  
استفادتهم من قرارات استفادة من قطع أرضية، وعقود امتياز منذ سنة 
2011 ، ولم يباشروا مهام ، وأشار ذات املسؤول يف ندوة صحفية عقدها 
أمس  بالوالية، إلى تسليم 229 قرار استفادة من قطع أرضية ملستثمرين 
و127عقد امتياز منذ سنة 2011، إال أن عدد املشاريع املوجودة يف حالة 
نشاط تقدر بـ 12مشروعا فقط، واملشاريع املوجودة قيد االجناز تقدر بـ20 

مشروعا.
أيوب بن تامون

البليدة
حبس محام بتهمة طرح أوراق نقدية مزورة

رهن  محامى  بوضع  بوفاريك،  محكمة  لدى  التحقيق  قاضي  أمر 
استكمال  انتظار  يف  مزورة  نقدية  اوراق  طرح  بتهمة  املؤقت  احلبس 
التحقيق يف القضية , التى تعود حيثياتها ، حسب مصادر قضائية إلى 
ان إبن اخ احملامي قدم للمحامي مبلغ بقيمة مليار و800 سنتيم , من 
اجل إيداعه يف البنك, على اساس ان ابن اخيه كان مسافرا الى اخلارج 
، حيث هذا االخير  ارسل شخصا آخر من اجل تسليم املبلغ املالي الى 
عمه احملامي ، و على اثر و شاية من طرف احد االقارب تفيد ان املبلغ 
املالي املذكور يتضمن اوراقا نقدية مزورة , قامت مصالح االمن بترصد 
كله  املالي  املبلغ  ان  اكتشفت  و  بالبنك  املبلغ  ايداع  بصدد  وهو  احملامي 
مزور ليتم توقيف احملامي , و يوجد حاليا رهن احلبس باملؤسسة العقابية  

بالقليعة,  يف انتظار انهاء التحقيقات يف القضية.
ايوب بن تامون

برج بوعريريج
استرجاع دراجة نارية مسروقة

من  بوعريريج  برج  والية  بأمن  الثاني  احلضري  األمن  عناصر  متكن 
استرجاع دراجة نارية مسروقة تعود للضحية ) ب . ف ( 19 سنة ، اين 
تعرض هذا األخير للضرب من قبل شخصني قبل أن يقوما بسرقة دراجته 
اخلاصة ، ليتم بعد التحريات القبض على املتورطني ويتعلق األمر بكل من 
) ف . س ( ) ب . ا ( 19 سنة وتقدميهما أمام اجلهات القضائية املختصة 
اودع ) ف  أين  العنف والتعدد ،  توافر ظريف  نارية مع  بتهمة سرقة دراجة 

. س( احلبس املؤقت فيما استفاد شريكه الثاني من االستدعاء املباشر .
صفاء كوثر بوعريسة

العاصمة
توقيف 5 أشخاص وحجز كمية من الكوكايين 

وهواتف  نقالة
 متكنت مصالح الشرطة القضائية ألمن املقاطعة اإلدارية للدار البيضاء، 
تتراوح  أشرارة  عصابة  من  أفراد   05 توقيف  من  أمس،  العاصمة  باجلزائر 
واملؤثرات  املخدرات  ترويج  يف  مختصة  سنة،   و50   30 مابني  أعمارهم 
و20  الكوكايني ،  مادة  236 غ من  العميلة حجز  أثناء  مت   أين  العقلية ، 
قرصا مهلوسا، إضافة إلى 06 هواتف نقالة،  يف انتظار استكمال التحقيق 

وإحالة القضية على النيابة املختصة.                                 
أيوب بن تامون

رفقة  موردين وأمين مخزن البلدية 
مير خطوطي سد الجير أمام قاضي التحقيق 

بحمام  الضلعة 
أحال صبيحة أمس وكيل اجلمهورية لدى محكمة حمام الضلعة قضية 
بلدية  مير  تخص  التي  القضية  وهي  التحقيق  قاضي  السيد  على  احلال 
خطوطي سد اجلير رفقة ممونني اثنني وأمني املخزن وحسب املعلومات التي 
الوطني لذات  الدرك  التحقيق فيها فرقة  التي باشرت  القضية  بحوزتنا فإن 
املذكورين  املتهمني  مقدمة ضد  على شكوى  سابق  بناء  وقت  البلدية يف 
للقانون  مخالفة  اتفاقيات  وإبرام  الوظيفة  استغالل  جنحة  منها  تهم  بعدة 
بتهمة  البلدية  مخزن  أمني  توبع  ،كما  للغير  مستحقة  غير  امتيازات  ومنح 
إبرام صفقة  التزوير يف محررات رسمية أما املوردان فقد وجهت لهم تهمة 
مخالفة للتشريع والقوانني بهدف االستفادة من الصفقات وهي التهم التي 

يواجهونها يف انتظار قرار السيد قاضي التحقيق .
جمال أبو أشرف
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عدل  لوكالة  اجلهوي  املدير  أكد 
أشغال  تقدم  نسبة  أن  بقسنطينة، 
التهيئة  و أشغال  اجناز سكنات عدل 
وأن  حسنة،  بوثيرة  تسير  اخلارجية 
عدم  هو  السكنات  تسليم  يعيق  ما 
مديرية  و  سونلغاز  مؤسسة  مسايرة 
التعمير لنسبة اجناز السكنات و عدم 
وربط  اخلارجية  التهيئة  يف  الشروع 
األمر  الشبكات  مبختلف  املساكن 
يف  السكنات  تسليم  يرهن  قد  الذي 

مواعيدها احملددة.
األشغال  تقدم  نسبة  بلغت  و 
باملائة   94 سكن   2000 مبشروع 
وقاربت على االنتهاء، يف حني بلغت 
نسبة التهيئة اخلارجية 10 باملائة، أما 

مبوقع 1500 مسكن فقد بلغت نسبة 
االشغال به 77. 76 باملائة،يف حني 
اخلارجية  التهيئة  أشغال  ستنطلق 
الثالثية باملوقع بعد 15 يوم وعن موقع 
بلغت  فقد  بلمانع  للمرقي   1500
73,22باملائة  األشغال    تقدم  نسبة 
التهيئة  نسبة  تتجاوز  لم  حني  يف 
فقط.  باملائة   3 الثالثية  اخلارجية 
مكتتبي  مبمثلي  جمعه  لقاء  وخالل 
سكنات عدل 2 ، أكد املدير اجلهوي 
أن مصاحله تسهر على تنفيد و الدفع 
أجل  من  املشاريع  مختلف  بوثيرة 
القانونية،  الآلجال  يف  تسليمها 
 3 شقة  من  التحويل  قضية  وعن 
أن  املدير  وضح  غرف،   4 الى  غرف 

شهادة  سحب  عند  سيكون  ذلك 
توجد  ال  أنه  مؤكدا  التخصيص، 
شقته  نوع  للمكتتب  تبني  وثيقة 
أو  التخصيص  قبل  ما  شهادة  اال 
أن  مضيفا  التخصيص،  شهادة 
الستقبال  برنامج  ستضع  الوكالة 
املعنيني  املكتتبني  من  مجموعات 
االتفاق  مت  كما  ملفاتهم،  بتحيني 
تنظيم خرجات ميدانية شهرية  على 
ملختلف املواقع بحضور مسؤولى عدل 
و الشركة املنجزة باإلضافة للمكتتبني 
ملعرفة مدى تقدم األشغال و العراقيل 
التي تواجه املشروع و ذلك ابتداء من 

يوم السبت 8 فيفري.
خديجة بن دالي

المدير الجهوي لوكالة عدل بقسنطينة لـ »أخبار الوطن«

تأخر أشغال التهيئة الخارجية وربط الشبكات يرهن  
المشاريع  السكنية

جمال بوالديس

 احملتجون  أغلقوا الطريق باحلجارة 
املرور من و  املتاريس و شل حركة  و 
املصيف  ناحية  الوالية  عاصمة  إلى 
احمللية  السلطات  أتهموا  القلي، 
احلدائق  دائرة  و  بوشطاطة  لبلدية 
والي  حتى  و  إليها  ينتمون  التي 
إيزاء  بوعودهم  باإلخالل  الوالية 
أن  و  لألهالي  سبق  التي  املطالب 
العادل  التوزيع  راسها  على  و  رفعوها 
حلصص السكن الريفي، شبكة املاء 
العمومية  اإلنارة  توسيع  الشروب، 
قاعة  فتح  و  املدرسي  النقل  توفير   و 
العالج املغلقة يف وجه السكان الدين 
سبق و أن تلقوا وعودا من املنتخبني 
السابق  الوالية  والي  و حتى  احملليني 
إلتزام  محضر  معهم  أمضى  الدي 
قصد  احملتجني«،  عن  ممثل  »حسب 
جدولة مطالب سكان املنطقة املعزولة 
احملتجني  فيها  متسك  التي  املنسية  و 
برحيل املجلس البلدي احلالي الدي 

عجز عن الوفاء بوعوده مقدمني صورا 
مرير لواقعهم اليومي .

التي  املختصة  األمن  مصالح 
وسط  وحيدة  نفسها  وجدت 
جهودا   بعد  جنحت  أين  احملتجني، 
إقناع ممصلني عن احملتجني  جبارة يف 
يف التنقل إلى مقر الدائرة و اإلجتماع 
رفضوا  بعدما  هذا  و  رئيستها  مع 
قدمت  حيث   ، املير  مع  التفاوض 
لهم الصورة احلقيقية للبرامج التنموية 

املسجلة لفائدة البلدية و التي لهم هم 
السابق  احملضر  و  خاصة  فيها  نصيبا 
الدي مت اإلمضاء عليها يف اجتماعهم 
حيث   ، أشهر  ستة  قبل  الوالية  يف 
احملتجني  من  الدائرة  رئيسة  طالبت 
من  قليل  منحها  و  الهدوء  التزام 
من  عدد  تنفيد  اجل  من  الوقت 
املطالب املشروعة و هو ما وافق عليه 
احملتجون الدين توعدوا بالتصعيد من 

جديد.

 احتجاجا على انعدام التنمية ببوشطاطة 

مواطنو قرية الثمر بسكيكدة يقطعون 
الطريق  الوطني   

أقدم، صباح أمس، العشرات من مواطني قرية الثمر في بلدية بوشطاطة محمود غربي والية سكيكدة، على قطع الطريق 
الوطني رقم 85 الرابط بين عاصمة الوالية و المصيف القلي، للمطالبة  بحقهم في التنمية المحلية .

تجمعوا أمام  مقر بلدية القل بسكيكدة 
شباب يحتجون بمشاهدة تمثيلية في سابقة 

 قام عدد من الشباب  ببلدية القل بسكيكدة بابتكار طريقة جديدة 
لالحتجاج من خالل متثياليات جتسد واقع الشباب اجلزائري يف خطوة 

للفت انتباه السلطاتن احمللية بعد ان 
اإلحتجاجات التي قادها ممثلو احملتجني الدين هم من أبناء املدينة 
كانت سلمية تخللتها مشاهد تثمليه من قبل شباب أبدع يف اإلحتجاج 
من خالل تابوت حملوه على أكتافهم يف رمزية لواقع مرير، فيما رفع 
البعض شعارات تطالب برحيل املجلس البلدي و محاسبة مافيا العقار 
كان  مشبوهة  بصورة  أراضيها  نهبوا  و  الفاسد  املدينة  يف  عاثوا  الدين 

أخرها وليست األخيرة عقار »الكاريار القدمي« يف مقبرة عني الدولة بالكورنيش املطل على البحر ، بينما أخر صرخا مطالبا 
الوزير زغماتي »جندة املدينة التاريخية«، قبل أن يسلم، ممثلني عن احملتجني قائمة مطالب إلى رئيس البلدية على أمل أن 

تصل إلى والي الوالية الدي ال يزال حبيس مكتبه.
جمال بوالديس



06
أخبار الداخل

خديجة بن دالي 

أقدم يوم أمس ويف ساعات الصباح 
األولى سكان حي سيساوي بقسنطينة 
الطريق  وغلق  املتاريس  حرق  على 
الوطني رقم 3 الرابط بني بلديتي اخلروب 
وقسنطينة كما يربط الوالية بواليتي قاملة 
السكن  مشكل  بسبب  البواقي،  ام  و 
الوالية  لوالي  العاجل  بالتدخل  مطالبني 
املنصب مؤخرا السيد احمد ساسي عبد 
 285 من  أزيد  تعاني  حيث   ، احلفيظ 
السكنات  اهتراء  مشكلة  من  عائلة، 
تعود  والتي  يقطنونها  التي  القصديرية 
مطلبهم  اليها  يضاف   1963 سنة  إلى 
من  فبالرغم  العقارية  اجليوب  بتسوية 
ال  قاطنوه  يزال  ال  انه  إال  احلي  قدم 
العديد  قام  حيث  أصلية  عقود  ميلكون 
عرفية  بطريقة  اراضي  بشراء  منهم 
طرف  من  وضعيتهم  تسوية  انتظار  يف 
استفادت  وقد  هذا  املعنية،  املصالح 
سابقا حوالي 60 عائلة من قطع أرضية 
إعانات  تسليم  مع  الئقة  منازل  لتشييد 
مبساحة  مليون،   70 ب  قدرت  مالية 
املشروع  ان  غير  مسكن  لكل  متر   120
تابعة  املساحة  ان  تبني  ان  بعد  توقف 
لم  ومنذ ذلك احلني  الفالحية،  ملصالح 
تقدم لهم حلول جدرية ليطالب احملتجون 
بضرورة منح قطع ارضية و إعانات للبناء 
او تسليم سكنات اجتماعية. يشار ألى 
ان احلي يعرف وضعية كارثية خصوصا 

 ، احلضرية  التهيئة  مبشاريع  تعلق  ما 
محلها  وحلت  الطرقات  تنعدم  حيث 
برك  الى  تتحول  التي  الترابية  املسالك 
من  صعب  ما  الشتاء،  فصل  يف  مائية 
األشخاص.  و  املواطنني  تنقل  حركة 
هلعا  الطريق  غلق  عملية  خلفت  وقد 
تعالي  بسبب  السكان  وسط  وخوفا 

العجالت  و  املتاريس  بعد حرق  النيران 
ما جعل العديد منهم يبعدون سياراتهم 
 ، لها  بالتعرض  احملتجون  يقوم  ال  حتى 
كما تسببت يف حركة اكتظاظ واسعة و 
عطلت املواطنني من الوصول يف ساعات 
الطلبة من االلتحاق  العمل كما منعت 

مبقاعد الدراسة .
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إعالن

تبحث شبكة أخبار الوطن عن مراسلين في الواليات التالية:
 ، ، بجاية  المدية   ، تيبازة   ، البويرة  ، بومرداس،  الجلفة 
سوق أهراس ، سطيف ،  المنيعة ، أوالد جالل ، بني عباس 
، جانت، تلمسان، سيدي بلعباس، مستغانم ، غليزان، الشلف.
فعلى الراغبين في العمل إرسال السير الذاتية  رفقة نماذج 
morasilone@akhba� التالي االيميل  إلى  األعمال   من 

relwatane.net
او اإلتصال على الرقم التالي : 023573012

شروط التوظيف:
- خبر  في المجال ال تقل عن 3 سنوات.
-  التحكم في تقنيات التحرير الصحفي.
-  التحكم في وسائل االتصال الجديدة.

- االنضباط وااللتزام بالعمل في كل األوقات.
- يستحسن أن يكون المترشح متحكما في التصوير والتركيب.

سكيكدة
إختفاء طفل بالقل 

باشرت مصالح أمن دائرة القل غربي والية 
سكيكدة، التحري و التحقيق يف قضية   إختفاء 
طفل  يف ظروف غامضة ، يبلغ من العمر 14 سنة 
و  القل.  الرحيم من مدينة  يدعى كربوش عبد 
بحسب مصادر »أخبار الوطن«، فإن الطفل كان 
قد غادر منزل العائلة مند ثالثة أيام يف ظروف ال 
تزال مجهولة، حيث مت التحري  لدى األهل و 
األقارب على أمل العثور عليه، غير أن ال أحد 

أستطاع الوصول اليه، و هو ما دفع بعائلته لتقدمي بالغ أمام مصالح األمن املختصة 
التي رفعت حالة االستنفار لفك لغز إختفاء هذا الطفل.                                              
جمال بوالديس

عنابة
الدرك يفكك شبكة إجرامية تتاجر بالمهلوسات 
إيقاف  من  أمس  بعنابة  الوطني  للدرك  اإلقليمية  املجموعة  وحدات  متكنت 
شبكة إجرامية مختصة يف ترويج املخدرات واألقراص املهلوسة متكونة من )04( 
أشخاص تتراوح أعمارهم بني 28 و 34 سنة ، وحجز كمية من األقراص املهلوسة 
املقدرة بـ 900قرص مهلوس من مختلف األنواع، أسلحة بيضاء وسيارة سياحية 
كانت تستعملها العصابة يف الترويج . وجاءات العمكلية حسب بيان مصالح الدرك 
الوطني مفادها وجود مجموعة من  الدرك  اثر معلومات وردت ألفراد  الوطني على 
قادمة  سيارة  منت  على  املهلوسة  واألقراص  املخدرات  بترويج  يقومون  األشخاص 
و  أين مت وضع خطة محكمة  برحال  بلدية  الكاليتوسة  قرية  إلى  عنابة  من مدينة 
44 حيث  الوطني رقم  بالطريق  زياد  الثابت واد  الذكر بسد  السيارة سالفة  توقيف 
بعد تفتيشها مت العثور على كمية من من األقراص املهلوسة املقدرة بـ 900 قرص 
باإلضافة إلى أسلحة بيضاء ومبلغ مالي معتبر من عائدات بيع األقراص و إستكماال 
ملجريات التحقيق، مت التعرف على شريكيهما )02( وحتديد هويتهما حيث سيتم 

تقدمي املعنيني أمام اجلهات القضائية املختصة إقليميا فور االنتهاء من التحقيق.
ف سليم

تبسة
سكان مشاتي الزرعة يطالبون بفك العزلة

طالب سكان املشاتي التابعة لبلدية املزرعة بوالية تبسة من اجلهات املسؤولة، 
بالتدخل لتجسيد مختلف املشاريع املتعلقة بفك العزلة عنهم، خاصة منهم سكان 
مشاتي فيض املهري و  الزورة و البطني. يعاني املواطنون القاطنون يف هذه املناطق 
من صعوبة التنقل لقضاء حوائجهم بسبب اهتراء املسالك خاصة يف منطقة سكنية 
تبعد حوالي 7كلم عن بلدية املزرعة يف اجتاه مشاتي البطني التي باتت بحاجة إلى 
بناء جسر لربط املشتة بالطريق املؤدي نحو املدينة بعد اجناز طريق مغشوش تعرض 

لإلهتراء وانتشرت فيه احلفر بطريقة رهيبة جعلت التنقل فيه شبه مستحيلة .
و حسب تصريحات السكان، فإنهم طالبوا يف عديد املرات بإجناز هذا املشروع 
اهتراء  عن  البطني  مشتة  سكان  حتدث  حيث  جدوى،  دون  طويلة  سنوات  منذ 
يعد صاحلا لالستعمال كما تسبب يف  والتي  لم  ببلديتهم  تربطهم  التي  املسالك 
تضرر مركباتهم. سكان هذه املناطق املختلفة يوجهون عبر أخبار الوطن رسالة إلى 
مسؤولي والية تبسة يطالبون من خاللها بتخصيص مشاريع تنموية حتملهم إلى بر 
احلياة الكرمية و تفك من عزلتهم وهم يف سنة 2020 وإعادة االعتبار للعديد من 
الطرق التي هيئت بطريقة مغشوشة استنزفت مبالغ معتبرة ذهبت يف مهب الريح.

فيروز رحال

بسبب عدم تسوية وضعيات سكناتهم 

سكان حي سيساوي  يغلقون الطريق 
الوطني رقم  3 بقسنطينة

طالبوا باإلدماج واحتساب سنوات العمل في التقاعد 
أصحاب عقود ما قبل التشغيل والشبكة االجتماعية  يخرجون إلى  للشارع

من  العشرات  االثنني  امس  خرج 
أصحاب عقود ما قبل التشغيل والشبكة 
احتجاجية  وقفة  يف  بعنابة  االجتماعية 
الفتات  رافعني  الوالية  مقر  قبالة  سلمية 
قيد  أي  دون  باالدماج  تطالب  وشعارات 
او شرط وهاتفني بشعار » ال خضوع وال 

رجوع االدماج حق مشروع«.
وحسب احملتجني يف تصريح ل« اخبار 
املتجددة  االسبوعية  وقفتهم  ان  الوطن« 
وغضبهم  استياءهم  عن  للتعبير  جاءات 
اإلجراءات  وتيرة  بطئ  من  الشديد 
الفئة  هذه  إلدماج  املتخذة  احلكومية 
والتشغيل  العمل  وزارة  مطالبني  الشغيلة 

على  ومصاحلها  االجتماعي  والضمان 
او  قيد  بدون  باإلدماج  الوالية  مستوى 
يف  العمل  سنوات  احتساب  مع  شرط 
وإعادة  رجعي  باثر  والتعويض  التقاعد 

توقيف العمال املوقوفني تعسفيا.
متسائلني عن اإلجراءات املتخدة من 
إدماج  إمتام  اجل  املعنية من  الوزارة  طرف 
قارة  عمل  مناصب  يف  الشباب  هؤالء 

ودائمة والتكفل مبطالبهم املطروحة .
السلطات  فان  مصادرنا  وحسب 
أصحاب  عن  ممثلني  استقبلت  الوالئية 
والشبكة  التشغيل  قبل  ما  عقود 
برفع  وعود  وسط  احملتجني  االجتماعية 

من  املركزية.  اجلهات  الى  انشغالهم 
cta(  العاملني  جهتهم أصحاب عقود) 
نظموا  بدورهم  للرياضة  البلدي  بالديوان 
احتجاج بعد 3 سنوات من العمل حيث 
الشهادات  حاملي  من  انهم  يؤكدون 
رغم  الشارع  رميهم يف  مت  اجلامعية حيث 
امام  السلمية  واالحتجاجات  املراسالت 
بلدية  برئيس  ولقلءهم  الديوان  مبنى 
ان وضعيتهم  الطاهر« اال  عنابة »مرابطي 
احمللية  السلطات  مطالبني  علقة  تزال  ال 
االدماج  يف  املتمثلة  مطالبهم  يف  النظر 

مبناصب عملهم بعقود دائمة.
ف سليم

قسنطينة 
 القبض على شخصين زورا وصفة طبية  
متكنت الضبطية القضائية لألمن احلضري اخلامس عشر من توقيف 
و  التزوير  جرم  يف  لتورطهما  سنة   51 و   36 العمر  من  يبلغان  شخصني 
استعمال املزور. حيثيات القضية تعود إلى شكوى من قبل طبيب مختص 
و  املدينة  بوسط  الى صيدلية  االشخاص  أحد  تقدم  مفادها  اجلراحة  يف 
تقدميه وصفة طبية لصاحب الصيدلية القتناء دواء ليريكا بريغابالني 300 
بخصوص  راودته شكوك  الصيدلية  أن صاحب  غير  والدته،  لعالج  ملغ 
صحة الوصفة ليتصل بالطبيب املختص صاحب الشكوى املدونة  و الذي 
أكد أنها لم تصدر من طرفه و أن املريضة غير مدونة يف سجله التحريات 
أثمرت  االختصاص  إقليم  القضائية  الضبطية  باشرتها  التي  األبحاث  و 
بتوقيف املشتبه فيه بوسط املدينة و اقتياده الى مقر املصلحة الستكمال 
حتديد  الى  قاد  الذكر  السالف  مع  املعمق  التحقيق   . التحقيق  اجراءات 
احلضري  األمن  مقر  الى  حتويله  و  توقيفه  االخر  هو  ليتم  له  هوية شريك 
التخاذ االجراءات الالزمة حيث تبني أن هذا االخير كلف املشبه به األول 
بالتوجه الى الصيدلية بوصفة طبية مزورة مقابل مبلغ مالي وذلك القتناء 
دواء ليريكا بريغابالني 300 ملغ واستغالله للترويج وسط متعاطي املؤثرات 
العقلية و بعد االنتهاء من اجناز ملف إجراءات جزائية يف حق املعنيني مت 

تقدميهما أمام النيابة صيدلية احمللية .
خديجة بن دالي

المسيلة 
سكان حي 120 مسكنا بأوالد منصور 

يشتكون  التهميش
يشتكي سكان حي 120 مسكن اجتماعي ببلدية أوالد منصور 
غرب والية املسيلة من الغش والالمباالة يف اجناز االشغال من قبل 
أحد املقاولني واملتعلقة بإجناز قنوات الصرف الصحي باحلي . ويف 
عريضة حتصلت أخبار الوطن على نسخة منها ، صرح املواطنون 
يف رسالتهم نحو مدير ديوان الترقية والتسيير العقاري أن املقاول لم 
يربط احلي بالقنوات الرئيسية للصرف الصحي بل تركها تصب 
مجراها حتت العمارة ، مما أدى غلى حدوث تصدعات يف األرضية 

وانسداد القنوات الثانوية .
يراقب  لم  األشغال  مراقب  أن  املشتكون  املواطنون  وأكد 
مشاكل  عدة  تسبب يف  مما  بطريقة جدية  باحلي  اجلارية  االشغال 
على راسها الروائح الكريهة املنتشرة باحلي ما اضطر العديد من 
السكان الى مغادرة مساكنهم هروبا من احلالة املزرية التي آل إليها 
حتت  تصب  التي  املائية  املجاري  انسداد  الى  باالضافة   ، احلي 
املودعة يف كل مرة دون  الشكاوي  العمارة منذ سنة ونصف رغم 
جدوى ، وهو ما أغضب السكان الذين طفح بهم الكيل واصفني 
الوصية  ملتمسني من اجلهات  املسؤولة ،  بـ غير  التصرفات  هذه 
التدخل العاجل ومحاسبة املشتكى منهم بسبب األوضاع الكارثية 

للحي .
صفاء كوثر بوعريسة
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 عاد النقاش حول املاضي 
يف  الفرنسي  االستعماري 
خلفية  على  وذلك  اجلزائر، 
بها  أدلى  جديدة  تصريحات 
الفرنسي »جان  اخلارجية  وزير 
أن  أكد  الذي  لودريان«،  إيف 
القيام بـ »عمل حول الذاكرة« 
فرنسا  من  فيه  مرغوب 
واجلزائر، عمل من شأنه تناول 
الطرفان  عاشها  التي  الظروف 

إبان احلرب.
»جان  تصريحات  أن  يذكر 
ظل  يف  جاءت  لودريان«  إيف 
بجرائمها  فرنسا  اعتراف  عدم 

يف اجلزائر إلى يومنا هذا.

وهوٌس  ُفوبيا  أصابته  قد  واملكتوب  املرئي  اإلعالم  أن  يبدو   
وحديثه  الشاغل  شغله  الفيروس  أصبح  إذ  كورونا؛  بفيروس 
باألعشاب  تنشر وصفات  اإلعالم  وسائل  بعض  فراحت  األول. 
ملواجهة املرض، فيما راح البعض اآلخر يربط تهاوي أسعار النفط 
يف األسواق احمللية بظهور هذا الفيروس. يحدث هذا وسط متابعة 

حثيثة لكل ما يجري يف البلد املوبوء.

 الّتــكويــُن.. امــتـيــاز؟!

 يعتزم سفير الّصني باجلزائر، غدا األربعاء، عقد 
ندوة صحفية بخصوص فيروس كورونا.

الصني  سفير  أن  إعالمية  مصادر  وأوضحت 
املقبل،  األربعاء  صحفية،  ندوًة  سيعقد  باجلزائر 
تخّصص لتقدمي تفاصيل عن انتشار وباء كورونا يف 

بالده.
يأتي هذا وسط إعالن السلطات الصينية ارتفاع 
ضحايا،   306 لتبلغ  بالفيروس  الوفيات  حاالت 

ناهيك عن ارتفاع عدد املصابني.

رزيق ُيقنِّن االحِتَكار! 
أّكدت وزارة التجارة، أمس اإلثنني، أن ديوان وزير التجارة 

يعتبر املصدر الوحيد للمعلومات والبيانات الرسمّية.
وأبرز بيان الوزارة أن أّي معلومات تنشر خارج هذا النطاق 
تعتبر معلومات باطلة ال أساس لها من الصحة. ودعت وزراة 
بهذا  للتقيُّد  اإلعالم  وسائل   - البيان  خالل  من   - التجارة 
التجارة،  وزارة  مبصالح  تتعّلق  أخبار  نشر  يف  الرسمي  املصدر 
الصفة،  وانتحال  املعلومة  نقل  خطأ  يف  للوقوع  تفاديا  وذلك 

وهما فعالن يجرمهما القانون.

التلفزيونية  القناة  من  17 صحفيا  ُخصَّ   
الرابعة بدورة تكوينية، استفادوا منها يف إطار 
القائمة بني احملافظة السامية  اتفاقية الشراكة 
للغة األمازيغية واملؤسسة العمومية للتلفزيون 
املنقضي.  جانفي   12 يف  املوقعة  اجلزائري، 
وعليه، يطرُح السؤال نفسه بإحلاح، وفحواه: 
القطاع  لتشمل  االتفاقية  هذه  تعمم  »متى 
اإلعالمي اخلاص الذي هو بحاجة لالستفادة 

من التكوين؟«.

أدرار،  يف  االجتماعي،  التواصل  رّواد مواقع  تداول  إثَر   
اجلامعية  لإلقامة  احملادية  بالطريق  موجودة  كبيرة  حفٍر  صوَر 
للذكور، تنقل املسؤول التنفيذي األول على الوالية مبعية مدير 
تعليمات  الوالي  وأعطى  احلفر،  وجود  مكان  إلى  املائية  املوارد 
الوالي  زيارة  وصادف  الطريق.  بتهيئة  سريعا  بالتكفل  تقضي 
باملكان  الصحي  الصرف  ملياه  تسرب  وجود  هذه  التفقدية 
نفسه، ما جعل الوالي ميهل اجلهات املختصة 5 أيام ملعاجلة هذا 
بأدرار  »الفايسبوك«  نشطاء  استحسنته  الذي  األمر  ؛  التسرب 
االجتماعي. التواصل  على صفحات  امتنانهم  عبارات  ونشروا 

فـارة  كـــورونـا فـي السّـِ

الّتاريخ.. ولعنة الّذاكرة! 

الَفيسبوك..مسؤوُل الوالي !

اإلعـالُم 
والفـوبيا
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نورين عبدالقادر

من   املنطقة  سكان  اشتكى    
وطالبوا  الصحية   اخلدمات   تدني 
مركز  إلى  العالج  قاعة  بترقية 
وسيارة  بالوسائل  ودعمه  صحي 
لضمان  الطبي  والتأطير  إسعاف 
احلد األدنى من اخلدمات الصحية 
يوم  بتخصيص  ويطالنب  للمرضى 
األخصائيني  لألطباء  يومني   أو 
معمول  هو  كما  املرضى   لفحص 
،حيث  البلديات  باقي  يف  به 
يضطر ون حاليا  للتنقل ملدينة أفلو 
الفحوصات  إلجراء  االغواط  أو 
عند  والتحاليل  باألشعة  والكشف 
يسبب  ما ي  وهو  اخلواص  األطباء 

لكبار  خاصة  كبيرة  معاناة  لهم 
املزمنة  باألمراض  واملصابني  السن 
ناهيك عن املصاريف الباهضة التي 
وتكاليف  نقل  وسيلة  كراء  يتطلبها 
سنة  من  ترتفع  التي  الفحوصات 
التي  املشاكل  ،،ومن  ألخرى 
تؤرقهم وتصنع معاناتهم يوميا تدهور 
الذي  الرئيسي  الطريق  وضعية  
بعد  خاصة  البلدية  مبقر  يربطهم 
انهيار جزء منه على مستوى مدخل 
خطرا  يشكل  أصبح  أين  التجمع 
على املركبات ، كما يسجل سكان  
25 سكن و65  التجزئات كمجزءة 
سكن توقفا ألشغال لربطهما بالغاز 
يعانون  الذي  الوقت  يف  والكهرباء 
قارورات  وندرة  البرد  شدة  من  فيه 

الغاز.
ويبقى التجمع يعاني من نقص 
واإلنارة  العمرانية  التهيئة  يف  فادح 
قنوات  وضعية  وتدهور  العمومية، 
أحلقت  التي  الصحي،   الصرف 
مياهها املتدفقة من املصب الرئيسي 

أضرارا بالبساتني واآلثار السياحية
الصاحلة  املياه  نقاط  وبعض 
بفتح  السكان  ويطالب   ، للشرب 
ومقر  التجمع  بني  الرابط  الطريق 
البلدية الغيشة عبر املطنقة السياحية 
وتسهيل  السياحي  النشاط  لترقية 
فالحو  ويطالب  املواطنني،   تنقل 
السد  بتصليح  العكرمية  محيط 
واستغاللها  االمطار  مياه   لتجميع 

يف سقي احملاصيل الفالحية.

20 ألف نسمة دون مرافق تنموية 
سكان طلمين بأدرار يعانون التهميش 

واإلقصاء
مازال  سكان بلدية طلمني بوالية ادرار يعانون الويالت واملعاناة التي 
فرضت عليهم جراء التهميش  بسبب جملة من املشاكل التي نغصت 

حياتهم. 
رغم ما يقدمه سكانها من اضافة نوعية لالقتصاد الوطني يف املجال 
الفالحي  اعتمادا على امكانياتهم الذاتية وما جتود به أراضيهم اخلصبة 
احمللية  السلطات  طرف   من  إقصاء   ظل  يف  التهميش  تعيش  أنها  إال 
املتعاقبة حيث يبقى أبنائها يعانون يف صمت ، فال ميكن أن تتصور بلدية 
التي  تنموية حيوية  ملرافق  وتفتقر  نسمة  20الف  يقارب  بتعداد سكاني 
إهتراء  تعانيها جراء  التي  العزلة  احلصر  املثال ال  على سبيل  منها  نذكر 
الطريق الرابط بني مقر  البلدية والوالية املنتدبة تيميمون للسير يف مسافة 
تتجاوز 20كلم.كما تعاني بعض املرافق التربوية من االكتظاظ  وخصوصا 
البيداغوجي  التحصيل  يؤثر على  الذي  املتوسط .األمر  التعليم  الطور  يف 
لدى تالميدهم أما يف قطاع الصحة فتوجد عيادة طبية وحيدة  بخدمات 
متدنية فهي هي ال تلبي حاجيات الساكنة األمر الذي يضطر بهم إلى 

قصد العيادات املجاورة يف تيميمون وأدرار .كما أن
طرف  من  مهجورة  جعلها  املدينة  وسط  تهيئة حضارية  ادنى  غياب 
السكنات  أطالل  مع  وحيدا  يتجول  نفسها  يجد  لها  .فالزائر  املواطنني 
زيادة على ذلك غياب النظافة خاصة وسط مقر البلدية نتيجة عدم متكني 
النظافة. الوطن من مناصب مالية لصالح عمال  بلديات  البلدية كباقي 
واجلماعية  الفردية  املطمورات  انتشار  من  أيضا  املذكورة  البلدية  وتعاني 
أقل من   الصرف صحي سوى  لشبكة  تغطية كاملة  لوجود  لعدم  وذلك 
الرياضية  للمرافق  البلدية.كما يالحظ غياب شبه كلي  ربع سكان مقر 
وسط  يعيش  كما  جوارية  ومالعب  الشباب  ودور  مسابح  والشبانيةمن 
املدينة يف ظالم دامس وذلك لضعف وانعدام   االنارة العمومية يف بعض 

األماكن مقارنة مع باقي البلديات.
يحتاج  فهو  املنطقة   هذه  على  يطغى  الذي  الفالحي  اجلانب  أما 
يجر  زال  ال  حيث  الفالحية  الكهرباء  شبكة  لتوسيع  ملحة  بضرورة  
العديد من الساكنة كوابل الكهرباء يف االرض ملسافات تتجاوز يف العديد 
ويزيد من  السكان  مما يشكل خطر حقيقي على  1500متر  من احلاالت 

استهالكها مما  يزيد من تكاليفها عبئا علي الفالحني .
الكبير  العرق  عمق  يف  موقعها  يكون  قد  وقصورها  البلدية  طلمني 
حتاصرها  فالرمال  عزلتها  يف  ساعد  قد  املترامية  الرملية  الكثبان  وسط 
يتطلب  الذي  األمر  عزلتها  من  تزيد  املوسمية  فالرياح  ومتحركة  ساكنة 
يؤكد  الواقع  ولكن  الطرقات  وتهيئة  فكها  على  تساعد  جرافات  وجود 
من  الوطن  بلديات  معظم  يف  ُتعتبر  التي  الهياكل  من  والعديد  غيابها 
العمومية.لذا  اخلدمات  من  االدنى  احلد  توفر  التي  واملرافق  الضروريات 
العربي  اجلديد  الوالي  رأسهم  وعلى  الوالئية  السلطات  الطلمنيون  يناشد 
عليهم  العزلة  وفك  البائسة   الوضعية  هذه  من  انتشالهم  بضرورة  بهلول 

حتى يتسنى لهم العيش الكرمي مثلهم مثل املناطق املجاورة.   
عبداهلل مجبري

الوادي
موظفو الخزينة يصعدون احتجاجهم 

ويضربون عن العمل
رفقة   بلدية  خزينة  و12  الوادي  والية  خزائن  موظفو  امس   صِعد 
نهاية  نظموها   التي  االحتجاجية  حركتهم  املستشفى،  خزينة  موظفي 
مطالبهم  لتحقيق  الوصية   السلطتات  للفت  خطوة  يف  املاضية،  السنة 

املشروعة – حسبهم- 
احملتجون الذين جتمهروا أمام مقر خزينة الوالية .رافعني شعارات منددة 
احتجاجي  يوم  دخلوا يف  كما   ، لها  يتعرضون  التي  التهميش  بسياسية 
كامل اضربوا فيه عن العمل ،بعد أن كان اضرابهم يقتصر على نصف 
يوم ،طالبوا بتمكينهم من الترقيات التي مينحها لهم القانون خاصة اولئك 
الذين تلقوا تكوينا خاصا ، او من حتصل منهم على شهادات علمية أعلى 
أكثر  عرضة  وأنهم  لهم خاصة  أكثر  قانونية  بتوفير حماية  طالبوا  كما   ،
للمتابعات القانونية بحكم أنهم معنيون مبلف البلديات واملديريات والتي 
مبمارسات  احملتجون  ،وندد  مالية  اختالالت  خاللها  من  الكثير  يشهد 
عدد من أمناء اخلزائن التي وصفوها بالتعسيفة.و دعا احملتجون الى فتح 
كأجهزة  بالعمل  اخلاصة  الوسائل  توفير  كذا  و  الوظيفية  السكنات  ملف 
الكومبوتر و االجهزه الناسخه و مكيفيات و غيرها .هذا اضافة الى توفير 
مراسل بني املديرية الوالئية و املديرية اجلهورية ،هذا واوضح احملتجون أن 
قبولهم خالل الفتره املاضية للحوار ليس ضعفهم منهم ،بل الميانهم بأن 
نفس  يف  يجدي،وهددوا  لم  ذلك  لكن  املشاكل  حلل  الطريق  هو  احلوار 
الوقت،تصعيد حركتهم االحتجاجية،يذكر أن احلركة االحتجاجية هذه 

تدني الخدمات الصحية وتدهور الطريق وانعدام المرافق الضرورية 

تجمع أنفوس باألغواط ..  أنهكه 
اإلرهاب و أتعبه التهميش

»التيديكلت«  عاصمة  تشهد 
هذه األيام نوعا  جديدا من الباعة 
مواد  تسويق  باعة  هم  و  املتجولني 
التنطيف ، حيث  جتوب مركبات  
املنطقة   وأحياء  شوارع  صغيرة 
قرى  غرار  على  املجاورة  والقرى 
فقارة  و  هنو  و  البركة  و  الساهلتني 
السلع  مختلف  لعرض  لعرب، 

اخلاصة بالتنظيف.
 تعرف هذه املناطق إقباال كبيرا 
الباعة  من  النوع  هذا  طرف  من 
تتعالى  التجار، حيث   اجلدد من 
أصواتهم   التي استعانت  مبكّبرات 
التي  األسعار  لعرض   الصوت، 
القادمني   الشباب   عربات  حتويها 
من والية وادي سوف، و حسب 

بعد   « الوطن  أخبار   « استقته  ما 
اقترابها من أحد هؤالء  املخصصة 
ملاء جافيل   الذي بلغ  سعره 100 
150 دينار  لتر ( و   5 دينار  لسعة 

لـ 10 لتر . 
اختاروا  املتجولون  التجار   
التقّرب من الزبون على الرغم من 
عرض  و  جتاريا  سجال  امتالكهم 
على  مرضية  وبأسعار  سلعهم   
املواطنني بدل تنّقلهم  إلى احملالت 

أو السوق.
 عبر بعض املواطنني لـ » أخبار 
الوطن » عن ارتياحهم للفكرة التي 
معروف  هو  كما  و  إليها  اهتدى 
لدى هؤالء و املدينة التي ينحدرون 

بالنشاط و احليوية و املثابرة .

الظاهرة  وما يستحسن يف هذه 
اجلديدة يف املدينة والقرى املجاورة 
فوضى  أشكال   عن  البعيدة 
فترة  منتهزين  االنزعاج  و  السكان 
خميس  كل  من  العصر  بعد  ما 
بعض  ُيخف  لم  ،إذ  وجمعة 
املواطنني تخّوفهم من تعرض املواد 
للغش  العربات  بهذه  املعروضة 
للعبوات  املاء  إضافة  بإمكانية 
الكثير  متنى  حني  يف   ، الكبيرة، 
الفكرة  ُتعّمم  أن  الساكنة  من 
أخرى  استهالكية  مواد  لتشمل 
تقضي على جشع بعض أصحاب 
احملالت الساعني وراء الربح السريع 

على حساب املواطن البسيط .
عبد املالك خلضاري

 المواطنون بين مرحب و معارض 
عربات »الّسوافة« لبيع مواد التنظيف تغزو أحياء وقرى عين صالح

ماتزال أزيد من 5 أالف نسمة بتجمع أنفوس باألغواط تعاني التهميش من قيل السلطات 
المحلية  بعد حرمانها من مشاريع تمنموية من شأنها ان تحسن من وضع معيشة السكان 

الذين انهكهم االرهاب لسنوات و أتعبتهم مشاق الحياة  .
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أخبار الجنوب

رشيد شويخ

 و يعتبر سوق الوادي املركزي و الشوارع 
الى  باإلضافة  املدينة،  بوسط  به  احمليطة 
الوقعة مبحاذاة سوق  محطة نقل املسافرين و 
سيدي  حلي  اجلديد  امللعب  بجوار  ليبيا،و 
تواجدا  األكثر  تعرف   ،األماكنالتي  مستور 
ينحدرون  الذين  السريني  املهاجرين  لهؤالء 
من جنسيات  مالية   ،ليبيرية ، نيجيرية ، 
إيفوريةو وبوركنابية ، وأكدت  مصادر  عليمة  
مبلف الهجرة السرية ألخبار الوطن ، أن  والية 
الهجرة  الراغبني يف  قبل  من  تتخذ  الوادي، 
الغير شرعية ، كمحطة  إللتقاط األنفاس و 
جمع املال من خالل ممارسة بعض النشاطات 
رأسها  تصليح  يأتي على  التي  و  البسيطة، 
األحذية يف التجمعات احلضرية الكبرى ،أو 
العمل يف املزارع  املتخصصة يف زراعة البطاطا 
قبل التوجه إلى تونس أو ليبيا،و من ثمة إلى 
النقاط  أهم  احد  االيطالية  المبدوزا  جزيرة  
املستقطبة للمهاجرين السريني  أو ما يعرف بـ 
» احلراقة » عبر قوارب املوت ، ويتجنب هؤالء 
املرور  يف األماكن التي تشهد تواجد لرجال 
 « اقتربت  وقد   ، الوطني  الدرك  او  الشرطة 
فوجدنا  منهم،  عدد  من   « الوطن   أخبار 
والية  أن  أطروحة  ترجح  غالبيتهم  قناعة 
لهم محطة عبور ،ليس  بالنسبة  الوادي هي 
املال  يجمعون  ،لكونهم  اوروبا  دول  نحو  إال 
تونس  دولة  نحو  للتسلل  الفرصة  وينتهزون 
وضعها  يستغلون  والتي  ليبيا،  أو  الشقيقة 
أو   ، مآربهم  لتحقيق  مستقر  الغير  األمن 
التوجه نحو والية عنابة الساحلية ،التي بها 
عشرات الشبكات املختصة يف تهريب البشر 
، وعن سبب تفضيلهم لوالية الوادي أفصح 
بعضهم أن املوقع اجلغرايف للوالية،هو السبب 
يف ذلك لكونه تقع بني تونس وليبيا،كما أن 
طبيعة الوالية الفالحة تسمح لعدد منهم من 
اإلفالت  من الرقابة األمنية ،و الهروب الى 
البلديات البعيدة  للعمل يف واحات النخيل 

و مزارع البطاطا ، ويعيش هؤالء حياة بسيطة 
للغاية يأكلون القليل .و يؤكد الكثير من أهل 
بأعداد  يوجدون  االفارقة  هؤالء  املنطقة،أن 
الوالية ،وينشطون بشكل  معتبرة يف مداشر 
تتحول  أن  من  السكان  ويتخوف   ، عادي 
الوادي الى محمية أفريقية مصدرة ألمراض 
وفيروسات خبيثة » كاإليدز » و« الكوليرا » 
البلدان  وأن  ،خصوصا  والشعوذة  ،والسحر 
من  مصدر  تعتبر  هؤالء  منها  ينحدر  التي 
الفتاكة  األمراض  هذه  ملثل  األولى  الدرجة 

والقاتلة.
غير  الهجرة  ملف  يف  اخلطير  ولعل   
سكان  من  عدد  برأي  باملنطقة  الشرعية 
ممن  احلراقةاألفارقة  بعض  ظهور  ،هو  الوالية 
،ويقومون  والدعارة  والسحر  الشعوذة  امتهنوا 
بالترويج لها عبر األحياء الشعبية ، إذ يقوم 
هؤالء باستغالل بعض النسوة الالئي يعانني 
مساحيق  لتمرير  داخلية  نفسية  مشاكل 
السوفية  البيوت  نحو  الشعوذة عبرهم  وكتب 
، ويعتبر السحر األفريقي من أخطر األنواع 

النساء االفريقيات  ان  على اإلطالق ، كما 
،يلجأن  الشباب  بعض  بصحبة  القادمات 
فيعمدن   ، املال  جلمع  الطرق  أسهل  الى 
يروجن  ثم  بأحياء شعبية  كراء مساكن  الى 
من  فرائسهن  بإصطياد  ،ويقمن  للدعارة 
من  ذلك  يف  ما  ،رغم  واملخمورين  املراهقني 
هؤالء   إصابة  إحتمال  تزايد  لكون  مخاطر 
املناعة  نقص  بفيروس  األفريقيات  النساء 
املكتسب و املعروف إختصارابإسم » السيدا 
اإلطار  هذا  .ويف  القاتل   « اإليدز   « أو    «
خالل  عديدة   أمنية  تقارير  كشفت  فقد 
السنوات املاضية عن وجد عديد املهاجرات 
يف  غالبيتهن  على  القبض  مت  السريات، 
بلديات  باحلياء عبر عدد من   أعمال مخلة 
الوالية،مت إيقافهم بتهم مختلفة منها  الهجرة 
و  شرعية  الغير  اإلقامة  إلى  الشرعية  غير 
مزور ،عرضوا  استعمال جواز سفر  و  التزوير 
اين  القضائية  املختصة حينها  أمام اجلهات 
يقضي   أمر  األخيرة  هذه  بحقهم  أصدرت  

بطردهم جميعا من  التراب  الوطني.

 يعتبرهم البعض مصدرا لألمراض لتدهور أوضاعهم المعيشية 

المهاجرون األفارقة يغزون وادي سوف
إليزي

حوادث المرور تقتل 35 
شخصا خالل 2019

دامية  35 شخصا حتفه يف حوادث مرور  لقيال   
 ، اخلطور  متفاوتة  بجروح  135 شخصا  أصيب  فيما 
بحسب إحصائيات املجموعة اإلقليمية لدرك الوطني 
باليزي يف ذات السياق أكد قائد املجموعة اإلقليمية 
لدرك الوطني باليزي املقدم نصر الدين بالعايب  بان 
العنصر  سببها  كان  األليمة  املرور  حوادث  اغلب 
النقاط السوداء بالطريق الوطني رقم 03  البشري مع 
أين  الوالية  تراب  وعلى  بلديات  يربط خمس  الذي 
دائرة عني  بني  الرابط  الشطر  أن  املسؤول  ذات  اعتبر 
اميناس وبلدية برج عمر ادريس هي  النقطة السوداء 
بسبب  املميتة  احلوادث  حلاالت  تسجيال  األكثر 
استدعى  الذي  األمر  أجزائه  يف  املتواجدة  األشغال 
من  احلسيسة  املساعي  رغم  وهذا  اخلطر  ناقوس  دق 
طرف مصالح الدرك الوطني لتفعيل اجلانب التوعوي 
هذه  من  املستطاع  قدر  التقليل  قصد  والتحسيسي 
احلوادث القاتلة .ويضيف ذات املسؤول يف تصريحه 
ملختلف وسائل اإلعالم احمللية أن من بني األسباب 
املؤدية إلى ارتفاع حوادث املرور لسنة 2019  باملنطقة 
وارتفاع نشاط حركة  املركبات  تزايد عدد  إلى   تعود 
احترام  عدم  مع    03 رقم  الوطني  بالطريق  املرور 
قوانني املرور من طرف السواق الذين يتسببون يف هذه 
يقول  جاهدة  الدرك  مصالح  تسعى  وفيما  احلوادث 
املقدم من اجل حماية املواطن وضمان سالمته  عبر 
مختلف النقاط املرورية واحلواجز األمنية لغرض تقدمي 
اإلرشاد  و  املستمر  التحسيس  عبر  مرورية  إرشادات 
اجل  من  خارجها  أو  املدينة  يف   سواء  والتوجيه 
األجيال  وعبر  املواطن  لدى  املرورية  الثقافة  تكريس 

الصاعدة بطرق حتسيسية ال الردعية .
براهيم مالك

تزايد عدد المهاجرين األفارقة  بشكل ملفت لالنتباه في والية وادي سوف  من الدول اإلفريقية  األمر الذي بات يقلق سكان المنطقة الذين 
يعتبرونهم  مصدرا لألمراض بسبب  تدهور اوضاع معيشتهم في تجمعاتهم الفوضوية .

حسب إحصائيات األمن الجهوي بالجنوب الشرقي خالل2019 

ضبط 4 قناطير من المخدرات وربع مليون قرص مهلوس
سجلت  املديرية اجلهوية للجنوب 
الشرقي التابعة لألمن  الوطني ، 19 
اختصاصها  إقليم  يف  قتل  قضية 
 40 فيها  2019،تورط  سنة   خالل 
قضية   13 معاجلة  مت  ،كما  شخصا 
تتعلق باإلختالس ، فيما مت  حجز ما 
اليقل عن  4 قناطير من املخدرات و 

حوالي ربع مليون قرصا مهلوسا.
وأضاف بيان من املديرية اجلهوية 
واليات  تضم  التي  الشرقي  للجنوب 
،إيليزي  ،غرداية  ،األغواط  بسكرة 
أخبار  ،حتصلت  وورقلة   الوادي 
جرائم  ،أن  منها  نسخة  على  الوطن 
السنة  19 ،املسجلة خالل  الـ  القتل 
 40 فيها  توقيف  جرى   ، املاضية 
كما   ، مختلفة  أعمارهم  شخصا  
مختلف  احباط  البيان  ذات  كشف 
الشرقية  اجلنوب  يف  األمنية  املصالح 

 43 فيها  تورط  قتل  محاوالت   38
القوات  ذات  قامت  ،كما  شخصا 
وجرح  ضرب  قضية   2946 مبعاجلة 
  3137 فيها   توقيف  مت  عـمـدي 
متورط ، يف الواليات الستة املذكورة 
ويف مجال اجلرائم املتعلقة باالعتداء 
 3997 ايقاف   مت  املمتلكات  على 
شخصا تورطوا يف 5912 قضية  سرقة 
تتعلق  قضية   177 تسجيل  ،كما 
الواليات  يف  مسكن  حرمة  بإنتهاك 

محل إقليم االختصاص
املالية   ويف إطار مكافحة اجلرائم 
واإلقتصادية عاجلت مصالح األمن يف 
واليات اجلنوب الشرقي خالل سنة 
بإختالس  تتعلق  13قضية   ،  2019
يف  أغلبها  سجلت   ، عمومية  أموال 
البريد  مكاتب  و  البنكية  املؤسسات 
،وعدد من الهيئات التابعة للدولة ، 

كما وصل عدد القضايا التي  تتعلق 
 22 إلى  اجلمركي  التشريع  مبخالفة 
كشفت  أيضا  املالي  املجال  ويف   ،
33 قضية  البيان ،عن تسجيل  ذات 
و48   ، الضريبي  بالتهرب  تتعلق 
قضية تتعلق بتزوير الوثائق واحملررات 
اجلرائم  بخصوص  ،أما   ، الرسمية 
األوراق   مختلف  بتزوير  تتعلق  التي 
العمالت  مختلف  من  النقدية 
الواليات  أمن  ،فقد سجلت مصالح 
األمن  مصالح  ومختلف  والدوائر 
بتزوير  تتعلق  قضية   15 احلضري 
وإحتيال  نصب  قضية  و77  النقود، 
كان لها مواطنون من واليات اجلنوب 
أماالقضايا   ، لها    ضحية  الشرقي 
املؤلف  بحقوق  مبساس  املتعلقة  
واحلقوق املجاورة فقدر عددها بثالث 

قضايا فقط  .

مكافحة  مجال  يف  أما   
التي  العقلية  واملؤثرات  املخدرات 
جتند لها مختلف املصالح األمنية كل 
تشكيلتها ،  فقد مت   حجز 3 قنطار 
96 كيلوغرام  من مادة الكيف املعالج 
ويف   ، الشرقي  اجلنوب  واليات  عبر 
ذات املجال مت حجز حوالي ربع مليون 
العمليات  مختلف  يف  مهلوسا  قرصا 

238759 قرصا مهلوسا  وب الضبط 
قارورة   2107 حجز  مت   حني  ،7يف 
دواء من املؤثرات العقلية  تورط فيها 
وسجل  ،هذا  الصيدليني  من  عدد 
عملية  بعد   ، متورطا   1515 توقيف 
األقراص  و  للمخدرات  احلجوزات 

املهلوسة و أدوية املؤثرات العقلية .
رشيد شويخ
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رفيق.ف

تطالب  رفعن الفتات   احملتجات 
مت  لزميلتهن  التي  االعتبار  برد 
األسبوع   نهاية  العمل  عن  توقيفها 
املاضي  عقب العثور على كمية من 
األدوية كانت مخبأة داخل مكتبها   
القابالت  بالطريقة  نددت  وقد 
االدارة   بهم  تعاملها  التي  التعسفية 
االمر  اشهر  خمسة  منذ  اجلديدة 
مهامهن   اداء  على  سلبا  اثر  الذي 
اإلدارة  سياسة  ا  انتقدن  حيث  
وقفتهن  خالل  القابالت   وطالبت 
رد  باعادة  التضامنية  االحتجاجية 
بحيازة  املتهمة  للقابلة   االعتبار  
االستالء  بغرض  وتخبئتها   األودية 
مهامهن   ظروف  وبتحسني   . عليها 
له  ليس  املعني  املدير  بان  موضحن  
املتواجدة  خزاناتهم   كسر   يف  احلق 
مخزونهم   ومصاردة  الوليد   مبصلحة 
يستعملونها  التي  وابر   ادوية   من 

األسبوع  نهاية  مناوباتهم  خالل 
مقفلة ومن  الصيدلية  تكون  حيث  
املفتشني   جلنة  تصدر  أن  املنتظر 
تقريرها  عن  الصحة  ملديرية  التابعة 
القادم  االسبوع  بداية  مع  النهائي  
كاقصى تقدير خاصة بعد استماعها 
يف  املتورطني  االطراف   جلميع 

باملؤسسة  عصفت  التي  الفضيحة 
والتوليد  النساء   لطب  االستشفائية 
املاضي.  ودفعت  االسبوع  بنهاية 
شكوى  ايداع  الى  الصحة  مبدير 
املصالح  لدى  القابلة  ضد  قضائية 
حتقيق  فتحت  بدورها  التي  االمنية  

امنيا .

أخبار العاصمة
سكان حي محامدية بأوالد الشبل يطالبون بالنقل

العاصمة،  باجلزائر  الشبل  أوالد  ببلدية  يعيش  سكان حي محامدية 
الناقلني  وعزوف  العمومي،  النقل  وسائل  قلة  بسبب  حقيقة  نقل  أزمة 

اخلواص عن العمل على مستوى اخلط الرابط بني احلي و مقر البلدية.
سيما  ال  التنقل،  أثناء  بالغة  صعوبات  يواجهون  أنهم  أكدوا  السكان 
النقل،  وسائل  وصول  ساعة  من  أكثر  ينتظرون  حيث   املدارس،  أطفال 
وطالبوا  أبنائهم،   لنقل  األجرة  سيارات  الستعمال  يلجأ  منهم  والبعض 
إنهاء  أجل  النقل من  تدعيم  التدخل قصد  والوالئية  احمللية  السلطات  من 
واحدة  حافلة  به  محامدية  حي  أن  البلدية  رئيس  وحسب   . معاناتهم 
تابعة للمؤسسة النقل احلضري وشبه حضري ، وهي غير كافية يف الوقت 
احلالي بسبب تزايد عدد سكان احلي ، والبالغ عددهم  20 ألف نسمة، 
وأشار رئيس البلدية أن املشكل يكمن يف عدم وجود نشاط للنقل احلضري 
للخواص ، وها من اختصاص مديرية النقل ، أين قامت البلدية بالعديد 
من املرسالت من أجل طلب التدعيم بحافالت ومازالت تنتظر االستجابة 
، واحلل يتطلب تدخل مديرية النقل بال من أجل إلزام النقالني اخلواص 

للعمل على مستوى خط محامدية نحو  مقر بلدية أوالد الشبل.
أيوب بن تامون

أصحاب سكنات الضيق  ببرج البحري يحتجون 
أمام مقر الوالية

بلقاء  مطالبني  الوالية  مقر  امام  السكن  طالبي  من  العشرات   احتج 
املسؤول التنفيذي األول لوالية اجلزائر من اجل احلصول على استفسارات 
حول تأجيل عملية ترحيلهم إلى سكنات اجتماعية الئقة   بعد سنوات من 
االنتظار يف الوقت الذي يعانون فيه األمرين بسبب وضعياهم االجتماعية 
التي تزداد سوء قال ممثل احملتجني يف لقاء مع أخبار الوطن إنهم ملو االنتظار 
و سئموا من الوعود املتكررة من قبل املسؤولني املتعاقبني على السلطات دون 
أن جتسد على ارض الواقع ، مضيفا ان سنوات من االنتظار لم تشفع لنما 
لدى السلطات الوصية إلنهاء معاناة عمرت طويلة عشناها رفقة أبائنا و اآلن 
مع أطفالنا لم نعد نتحمل أكثر » يقول محدثونا. و رفع احملتجون شعارات 
و  الهشة  البنايات  سكان  غرار  على  عاجال  ترحيلهم  و  بإنصافهم  تطالب 
الصفيح و األقبية الذين استفادوا من الترحيل فيما استثنوا هم من العملية 
ألسباب قال عنها إنها ال تزال مجهولة . جتدر اإلشارة إن السلطات الوصية 
خصصت حصة سكنية خاصة بالعائالت القاطنة يف سكنات تضم    عدد 
كبير من األفراد و هو ما  أطلق عليها  بسكنات الضيق  ، حيث خصصت 
60 سكنا اجتماعيا لكل بلدية ، غير أن هذه لسكنات لم توزع يف العديد 

من البلديات الى غاية الساعة.
مروى .م

200 عائلة مهددة بالموت ردما في المرادية 
بلغ عدد طلبات السكن االجتماعي ببلدية املرادية باجلزائر العاصمة، 
1200 ملف، منها أكثر من 200 عائلة تعيش ظروف مزرية وأخرى سكنات 
200 حالة صنفت يف اخلانة  البلدية أن  مهددة باالنهيار. وحسب رئيس 
احلمراء بعد معاينة مصالح الرقابة التقنية لسكناتها ، و وضعت يف حالة 
استعجال ، وطالبت بإجالء العائالت منها  ، وهي تنتظر الترحيل يف اقرب 
توزيع للسكن، من جهة ثانية أكد رئيس البليدة عن ضعف اجلباية احمللية 
والتي بلغت 31 مليار سنتيم ،و هي ال تكفي لتغطية أجور املوظفني والعامل 
على مدار السنة الواحدة ، وبعض املشاريع الصغيرة  وهو ما يتطلب خلق 
مشاريع استثمارية جديدة من خالل استغالل بعض املنشآت مع الشركات 

الوطنية، مثل اتصاالت اجلزائر وسونلغاز  .
أيوب بن تامون

مخطط أمني خاص للقضاء على التجارة 
الموازية  ببرج  البحري

بالعاصمة مخططا  البحري  برج  ببلدية  الوطني  وضعت مصالح األمن 
الشرقي  قهوة  حي  مستوى  على  املوازية  التجارة  على  للقضاء  خاصا  امنيا 
و  السوداء  النقاط  للقضاء على  بالعاصمة ، يف خطوة  البحري  برج  ببلدية 

تسهيل حركة املرور التي تشهد ازدحاما مروريا كبيرا.
العملية انطلقت بداية هذا األسبوع و كانت تهدف لوضع حد لنشاط 
الباعة و الفوضويني الذين احتلوا الطريق لعرض مختلف السلع و املواد ، ما 
تسبب يف شل حركة السير بسبب توافد املواطنني على اقتناء هذه السلع و 
بأسعار معقولة ،باإلضافة إلى تامني  املنطقة من اللصوص و الذين يستغلون 

االزدحام للسطو على ممتلكات املواطنني
العملية   استحسنوا  الوطن  أخبار  مع  حديثهم  و خالل  املنطقة  سكان 
التي ساهمت يف التخفيف من االزدحام املروري ، غير انهم طالبوا السلطات 
احمللية بضرورة توفير فضاء مناسب للشباب من اجل ممارسة نشاطهم التجاري 

بطريقة قانونية .
مروى .م

تضامنا مع زميلتهم الموقوفة عن العمل

احتجاج 60 قابلة بسيدي بلعباس

متكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية 
لألمن احلضري الثالث التابعة ألمن والية 
حد  وضع  من  األسبوع  هذا  بجاية خالل 
أشخاص   04 من  تتكون  أشرار  جلماعة 
سنة،   28 و   17 بني  أعمارهم  ما  تتراوح 
الشاحنات،  بطاريات  سرقة  يف  مختصة 
تسجيل  بعد  جاءت  العملية  تفاصيل 
سرقة  بخصوص  وبالغات  شكاوي  عدة 
الثقيل  الوزن  ذات  الشاحنات  بطاريات 
املعلومات  إستغالل  وبعد  واخلفيف، 
وتكثيف عمليات البحث والتحري متكنت 

الفاعلني  هوية  حتديد  من  الشرطة  مصالح 
مت  حيث  لهم  الترصد  عملية  بعد  وذلك 
األمني  احلاجز  مستوى  على  توقيفهم 
التحقيق  عملية  السالم،  ببئر  للشرطة 
من  مكنت  األربعة  فيهم  املشتبه  مع 
سرقة  محل  بطاريات  عدة  وحجز  ضبط 
لبيع  الورشات  أحد  من  إسترجاعها  مت 
بترصد  الفاعلني  يقوم  حيث  اخلردوات، 
أحياء  مبختلف  ركنها  وأماكن  الشاحنات 
مدينة بجاية خاصة على مستوى األماكن 
املعزولة، وبحلول الظالم تتم سرقة بطارياتها 

وقد  اخلردوات،  بيع  حملالت  بيعها  وإعادة 
أجنز ملف جزائي ضد املشتبه فيهم ألجل 
السرقة  أشرار،  جمعية  تكوين  قضية 
والتعدد،  الليل  بظروف  املقترنة  املوصوفة 
أشياء  وإخفاء  مركبة  وإستحضار  العود 
مسروقة، ومت تقدميهم أمام وكيل اجلمهورية 
لدى محكمة بجاية املختص إقليميا وبعد 
من  إثنني  الفوري صدر ضد  املثول  جلسة 
وضعوا  والبقية  إيداع،  أمر  فيهما  املشتبه 

حتت الرقابة القضائية.
ج.بــلقاسم

بجاية
اإلطاحة بعصابة مختصة في  سرقة بطاريات الشاحنات

معسكر
اإلطاحة بمروجي المخدرات و المؤثرات العقلية

متكنت عناصر كل من فرقة البحث و التدخل و فرقة مكافحة املخدرات باملصلحة الوالئية للشرطة القضائية بأمن والية 
معسكر يف إطار محاربة جرائم جتارة و ترويج املخدرات واملؤثرات العقلية من توقيف مروجني وحجز كمية من هذه السموم ، 
خالل عمليتي مداهمة مبدينة معسكر ، حيث متكنت عناصر فرقة البحث و التدخل من توقيف مروج للمخدرات يبلغ من 
العمر 49 سنة ، إثر استغالل معلومات حول نشاط املشتبه فيه يف ترويج هذه السموم  يف أوساط الشباب بأحد شوارع حي 
بابا علي بوسط مدينة معسكر ، ليتم تنفيذ عملية ترصد محكمة مكنت من توقيفه متلبسا بحيازة كمية من الكيف املعالج 
قدر وزنها اإلجمالي بــ 25,1 غراما ، ليتم حتويله ملقر الفرقة للتحقيق معه حول الفعل املنسوب إليه ، فيما متكنت عناصر فرقة 
مكافحة املخدرات يف مداهمة ثانية من توقيف مروج للمؤثرات العقلية يبلغ من العمر 25 سنة ، بعد ضبطه يف حالة تلبس 
إثر عملية تلمس جسدي بحيازة ثالثة أمشاط من األقراص الصيدالنية من نوع بريغابالني مبجموع 30 قرص ،حول إثرها إلى 
مقر الفرقة للتحقيق معه حول الفعل املنسوب إليه ، املشتبه فيهما  أجنز ضدهما إجراءين قضائيني وقدما أمام العدالة التي 

أمرت بوضعهما رهن احلبس . 

احتجت، أمس،  زهاء 60  قابلة تعمل بالمؤسسة االستشفائية لطب النساء و التوليد بن عتو ميرة بسيدي بلعباس احتجاجا 
على  إقدام مدير المؤسسة على كسر أقفال الخزانات  الخاصة بهم  ومصادرة األدوية التي كانت بداخلها .

تعيش املراكز الصحية بدوائر والية 
اللقاحات  بعض  يف  بجاية،تذبذبا 
املوجهة لألطفال، تصل إلى حد الندرة 
فيها أحيانا،وهذا منذ عدة أيام، ممّا خلق 
صحة  على  خوفا  األولياء  لدى  استياًء 
املؤسسة  من  مصادر  أطفالهم.وحسب 
العمومية اجلوارية بالقصر املكلفة بتوفير 
سّجل  النقص  اللقاحات،فإن  هذه 
لها  املسّلمة  احلصص  قلة  بسبب  فعال 

بالعاصمة،والذي  باستور  معهد  من 
الكافية  الكميات  بدوره  يتلقى  ال 
على  الصحية  املؤسسات  على  لتوزيعها 
مبسؤولي  دفع  ما  الوطني،وهو  املستوى 
اجلوارية  للصحة  العمومية  املؤسسة 
للمعهد  أسبوعية  بتنّقالت  للقيام 
التي  اللقاحات  الستالم  املذكور 
التي  اللقاحات  غرار  ندرة،على  تعرف 
الثاني  الشهر  خالل  لألطفال  تعطى 

مصلحة  رئيس  الوالدة.وحسب  من 
اجلوارية  العمومية  باملؤسسة  التلقيلح 
الّندرة ال تشمل كل  بالقصر ،فإّن هذه 
فقط،  منها  البعض  وإمنا  اللقاحات، 
املشكلة  هذه  إنهاء  إلى  األولياء  ويتطّلع 
الّلقاح  باعتبار  اآلجال،  أقرب  يف 
خارج  توفره  عدم  على  ضروريا،عالوة 

املؤسسات الصحية العمومية.
بـــلقاسم.ج

بجاية
تسجيل نقص في لقــاحات األطـفال



1 السنة 01 - العدد 103 -الثالثاء 10 جمادى  الثانية1441  هـ  - 04 فيفري2020م 1
أخبار الرياضات

 إشــــــهــــــــار

akhbar el watan 04/02/2020 akhbar el watan 04/02/2020

ak
hb

ar
 e

l w
at

an
 0

4/
02

/2
02

0
ak

hb
ar

 e
l w

at
an

 0
4/

02
/2

02
0

ak
hb

ar
 e

l w
at

an
 0

4/
02

/2
02

0

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

والية المسيلة
دائرة المسيلة
بلدية المسيلة

إعــــــــــــــــــــــالن

يعلن رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية المسيلة 
بأن السيد : رمضانــي رياض / إبن عمــار

وصناعة  مخـبــزة   : مشـروع  إنشـاء  أجل  من  بطلبه  تقدم  قد 
الحلويات

مجموعة   01 رقم  القطعة  القادر  عبد  األمير  حـي   : بالعنوان 
ملكيـة )345( قسم )38( محل رقم 01 بلدية المسيلة – دائـرة 

المسيلة – والية المسيلة.
بنــاءا على مراسلة مدير التنظيم والشؤون اإلجتماعية / مصلحـة 
التنظيم والشؤون العامـة / فـرع المنشـأة المصنفـة والحرفيين 

تحت رقـم : 18/2020 بتاريخ : 13/01/2020.
اإلقتراحـات  لكل  محقق  محافــظ  عاشـور  جراف   / السيد  يعين 
واإلعتراضـات المصرح بها بالمديرية التقنيـة الموجودة بالبلدية 

وذلك لمـــدة 15 يومــا.

إعــــــالن
 
«Par décision  N° 28 du 23 janvier 

2020 du Ministre de l’Energie, un agré-

ment définitif portant autorisation 

d’exercice de l’activité de  stockage et 

de distribution de carburants (activité 

de vente de carburants). a été accordé à 

Monsieur MOUISSAT SALAH sis à la 

commune  de M’CIF . Wilaya de M’SILA 

conformément aux dispositions du décret 

exécutif 15-57 du 08 février 2015.

للمصارعة  اجلزائرية  االحتادية  رئيس  صرح 
مشاركة  ان  االحد  اليوم  شباح,  رابح  املشتركة, 
)اشبال,  االفريقية  البطولة  يف  الوطنية  املنتخبات 
فبراير   9 الى   4 من  املقررة  وسيدات(  اكابر  اواسط, 
باجلزائر العاصمة تستهدف »حتقيق نتائج احسن مقارنة 

بالطبعة املاضية« املنظمة باحلمامات )تونس(.
ومبناسبة املنافسة االفريقية التي تنظمها االحتادية 
اجلزائرية للمصارعة املشتركة, سيحضر 480 فرد منهم 
اجلزائر يف  موعد  بلدا   24 ميثلون  مصارع   400 حوالي 
االختصاصات الثالثة )مصارعة اغريقية-رومانية, حرة 

و نسوية(.
الوطنية  املنظمة  منتدى  خالل  شباح  وصرح 
بقاعة  املنظم  اجلزائريني  الرياضيني  للصحفيني 
بوضياف«  »محمد  االوملبي  للمركب  احملاضرات 
مشاركة  من  املتوخى  »الهدف   : العاصمة(  )اجلزائر 
تشريف  هو  االفريقية  البطولة  يف  اجلزائرية  املنتخبات 
ميثل  ما  وهو  بلدا,   24 بحضور  وهذا  الوطنية   االلوان 
رقما قياسيا يف مثل هذه املواعيد, مع محاولة افتكاك 
اكبر عدد من امليداليات رغم تواجد منافسني اقوياء من 

مصر وتونس, دون ان ننسى سيدات نيجيريا.«
البلدان التي اكدت مشاركتها يف البطولة االفريقية 
هي: نيجيريا )21 مصارعا(, السودان )07(, جمهورية 
 ,)03( )73(, مدغشقر  )09(, مصر  الوسطى  افريقيا 
 ,)08( ناميبيا   ,)06( ديفوار  كوت   ,)37( املغرب 
بيساو  غينيا    ,)39( افريقيا  جنوب   ,)57( تونس 
السينغال )12(, سيراليون )06(,  )05(, غانا )01(, 
 ,)04( كينيا   ,)01( بوركينافاسو   ,)02( بوروندي 
الكاميرون   ,)02( غينيا   ,)02( انغوال   ,)02( البنني 

)02(, الكونغو )03( وليبيريا )03(.

كل  يف  رياضيا  ب90  حاضرة  اجلزائر  وستكون 
الفئات : اشبال )20 مصارعا(, شبالت )10(, اواسط 

)20(, وسطيات )10(, اكابر )20( وكبريات )10(.
ان  املناسبة  بهذه  الفدرالية  الهيئة  رئيس  أشار  و 
يف  تنظيم  لضمان  الوسائل  كل  »جندت  االحتادية 
الدعم,  ل«نقص  باملقابل  »تأسفه«  مبديا  املستوى«, 
الذي  األسبق  الرياضة  و  الشباب  وزير  قبل  سيما من 
مالي  غالف  من  للمصارعة  اجلزائرية  االحتادية  حرم 
احلدث  لتنظيم  موجها  كان  سنتيم  مليار  ب3ر1  يقدر 

الرياضي.«
املادية  الوسائل  كل  »وفرنا   : شباح  واضاف 
والبشرية الضرورية من اجل منح املصارعني اجلزائريني 
جتمع  مبركز  تربصات  تنظيم  عبر  التحضيرات,  احسن 
ايضا  و  )اجلزائر(  بالسويدانية  الوطنية  الفرق  وحتضير 

برومانيا, بلغاريا واملجر.« 

أصاغر واعدون
ادريس  الوطني,  الفني  املدير  أكد  جهته,  من 
حواس, أن »املصارعني املشاركني يف هذا احلدث القاري 
يهدفون الى انتزاع ميداليات يف جميع االختصاصات 

والفئات«.
الوطنية  لأللوان  متثيل  أحسن  »هدفنا  وأضاف: 
من  مصارعني  أمام  امليداليات  من  عدد  أكبر  وحصد 
يف  األولى  األدوار  لعب  على  متعودون  ومصر  تونس 
مثل هذه املنافسة. وجهنا الدعوة لعناصر من األصاغر 

للتباري مع األشبال وستقول كلمتها«.
املنتخبات  أجرت  فقد  الفني,  املدير  وحسب 
أجل  من  التحضيرية  التربصات  من  العديد  الوطنية 

وأفاد  املوعد.  لهذا  حتسبا  مصارع,  كل  قدرات  تقييم 
حواس: »تتواجد املنتخبات الوطنية حاليا يف تربص, 
األخطاء  بتصحيح  الفنية  للطواقم  سمح  الذي  األمر 
خالل املنافسات السابقة. واألكابر الذين أنهوا تربصهم 

األخير ببلغاريا على أمت االستعداد ملوعد اجلزائر«.
على  األنظار  ترتكز  القاري,  للموعد  وحتسبا 
العناصر املعروفة على غرار فاحت بن فرج اهلل, نرابط عبد 
املالك ومحمد فرج, اضافة إلى بشير سيد عزارة, آدم 
بوجملني وفرقات عبد الكرمي, حاملو اللقب القاري يف 

أوزانهم.
وأوضح املدير الفني ايضا: »كوادر الفريق الوطني 
-أكابر- قادرة على التحصل على امليداليات الذهبية, 
 2019 االفريقية  األلعاب  يف  شاركت  التي  خاصة 
اإلسبانية,  بتاراغونا  املتوسط  البحر  وألعاب  باملغرب 
عالوة على األشبال املتألقني يف الطبعة السابقة للبطولة 
االفريقية باحلمامات )تونس( وهي املنافسة التي كانت 

أحسن مرحلة حتضيرية لبطولة العالم«.
ويعقد املكتب االفريقي لالحتاد العاملي للمصارعة 
من  القارية  املنافسة  هامش  على  السنوي  اجتماعه 
املكتب  أن رئيس  أجل عرض حصيلته األدبية.يذكر 
وهو  مسكوت,  فؤاد  املغربي  العاملي,  لالحتاد  االفريقي 
مؤخرا  زار  قد  الدولية,  الهيئة  لدى  تقني  مندوب 
أن حتتضن احلدث  املرتقب  الفندقية  املنشآت  مختلف 

وكذا مركز جتمع وحتضير الفرق الوطنية بالسويدانية.
االفريقية  للبطولة  األخيرة  الطبعة  وخالل 
)أشبال-أواسط-أكابر-إناث( بتونس, حتصلت اجلزائر 
على املرتبة الثالثة بحصدها ل50 ميدالية )13 ذهب, 

21 فضة, 16 برونز(.

 الجزائــر تطمــح لتحقيــق نتائـــج
 أحســـن مــن الطبعــة الماضيـــة

تعييــن محمــد دحمانــي رئيـــسا 
لالتحادية الجزائرية للتنس بالنيابة
عينت وزارة الشباب و الرياضة محمد دحماني يف منصب رئيس اإلحتادية اجلزائرية 

للتنس بالنيابة خلفا لبوعالم حاج علي الذي كان يشغل هذه الوظيفة بعد تعيينه من قبل الوزير 
السابق، وكان خمسة أعضاء من املكتب الفدرالي قد راسلوا وزير الشباب والرياضة سيد علي 

خالدي شهر جانفي املاضي وذلك بغية تنظيم لقاته بعدما رفضوا اإلعتراف بتنصيب حاج علي 
من قبل الوزير السابق عبد الرؤوف سليم برناوي الذي عاقب مؤقتا رئيس إحتادية التنس السابق 

محمد بسعد لسوء التسيير

االتحاد اإلفريقي يراسل نظيره الدولي 
بخصوص وضعية االتحاد الجزائري للتنس 

أوضح رئيس التحادية اجلزائرية للتنس بالنيابة بأنه مت عقد إجتماع إستثنائي من طرف 
املكتب الفدرالي يوم 26 ديسمبر املنصرم مباشرة بعد معاقبة الرئيس السابق أين مت خالله 

تعيينه يف منصب الرئيس بالنيابة وفق ما تنص عليه املادة 17 من القانون الداخلي مضيفا بأنه 
إستغرب من تعيني حاج علي الذي لم يكن أمرا قانونيا ليلغى بذلك القرار الذي إتخذ من قبل 
املكتب الفدرالي و فق الصالحيات املخولة له، و حرص املتحدث على التأكيد بأن حاج علي 
يبقى زميل و ال وجود ملشاكل شخصية  معه إال أن الطريقة التي عني بها يف املنصب حسبه 

جاءت مبثابة مفاجأة وهو األمر الذي دفعهم لتقدمي طعن لدى   الوزارة الوصية ومنه إلى الهيئات 
الدولية التي إستفسرت عن وضعية اإلحتادية اجلزائرية للعبة 

من جهة أخرى وجه دحماني شكره للوزير سيد علي خالدي الذي درس الطعن 
املقدم من قبل املكتب الفدرالي على مستوى الوزارة عقب قرار تعيني حاج علي من قبل 
الوزير السابق رؤوف سليم برناوي مؤكدا على عدم شرعية التنصيب السابق حلاج علي 
من منطلق أنه كان عضوا يف املكتب وليس نائب رئيس وهو املنصب الذي شغله لغاية 

شهر أكتوبر من العام املاضي.

الوزير خالدي يستقبل بورزام رئيس اتحادية مستخدمي قطاع الشباب والرياضة
إستقبل وزير الشباب والرياضة سيد علي خالدي مبقر الوزارة السيد عبد املالك بورزام رئيس اإلحتادية اجلزائرية ملستخدمي قطاع الشباب والرياضة، ويأتي لقاء الوزارة مبمثل 
النقابة الوطنية املستقلة ملستخدمي اإلدارة العمومية يف إطار التشاور واحلوار مع الشركاء اإلجتماعيني والفاعلني يف القطاع اخلاص بالشباب والرياضة، وشكل هذا اللقاء فرصة 

للجميع من اجل التباحث بني الطرفني حول كل املسائل املتعّلقة بالقطاع، حيث تسعى الوزارة مبسؤولها األول إلى التركيز على عوامل احلوار والتنسيق والتشاور الوثيق بني 
الوزارة وكل الشركاء اإلجتماعيني.

بطولة إفريقيا للمصارعة 



1 2
أخبار الرياضات

السنة 01 - العدد 103 -الثالثاء 10 جمادى  الثانية1441  هـ  - 04 فيفري2020م

شبيبة  القبائل

الزلفانــي يراهن عــلــى 
لقــب البطولــة

الرابطة المحترفة األولى )تسوية الرزنامة(

 مواجهة واعدة اليوم بين الفوارة وسوسطارة

اليوم،  بسطيف،  ماي،   8 ملعب  سيكون 
الوفاق  جتمع  واعدة  اصطدامية  لقمة  مسرحا 
تباين  مواجهة  يف  العاصمة،  احتاد  ضد  احمللي 
يأمل  األول  فالطرف  بضالله،  سيلقى  الغايات 
العودة  مرحلة  ناجحة، خالل  انطالقة  يف حتقيق 
خاصة لتأكيد جناح تربصه بأليكانت االسبانية، 
يف  اندمج  قندوسي  أن  ولو  الغيابات  بعض  رغم 
املجموعة، األمر الذي أراح الطاقم الفني، حيث 
يراهن املدرب نبيل الكوكي كثيرا على خدماته، 

خالل املباراة اليوم أمام إحتاد العاصمة.
تدريباتها  السطايفية  التشكيلة  وواصلت 
حضور  خالل  من  السحاب،  تناطح  مبعنيوات 

كل عناصر التعداد، مبا فيهم غير املعنيني بلعب 
املواجهة بسبب العقوبة أو عدم اجلاهزية، ويتعلق 
األمر بكل من جحنيط وبن يحيى وفرحاني، يف 
وقت يتواصل غياب املهاجم بوقلمونة، الذي منح 
التي  الطبية  الكشوفات  كاري،  الفريق  طبيب 
بأنه شفي  أظهرت  مؤخرا، حيث  لها  قام خضع 
الطبيب  لكن  الركبة،  مستوى  على  إصابته  من 
ثالثة  من  فترة  منحه  عالجه،  على  املشرف 
أسابيع إلى أربع على أقصى تقدير للعودة رسميا 
فيدرك  املقابلة  اجلهة  ومن  الرسمية،  للمنافسة 
أشبال دزيري أن مترير االسفنجة على خيبة دوري 
أبطال افريقيا التي خرجوا منها من أضيق األبواب 

يكون  لن  انتصار،  أي  حتقيق  عن  عجزهم  بعد 
سوى بالتألق يف سطيف خاصة وأن الفوز سيسمح 
لهم باالرتقاء إلى الوصافة، وينتظر أن جتلب قمة 
اليوم جمهورا غفيرا من أنصار الفريقني، نظرا لقوة 
من  حالة  عادة  تعرف  التي  املواجهات  هذه  مثل 
مواجهة  يف  حدث  مثلما  الكبير  »السوسبانس« 
ثم  الوفاق  تقدم  شهدت  التي  ببولوغني  الذهاب 
الفوز  الطاولة وخطف  قلب  من  متكنت سوسطارة 
االستفهام  القاتل...ليبقى  الوقت  يف  بهدف 

مطروحا...من سيفوز يف قمة اليوم ؟. 

محمد.ل

تأسف مزيان إيغيل، مدرب شبيبة الساورة، 
إن  اللقاء  عقب  وقال  قسنطينة.  الفوز يف  لتضييع 
املمكن  من  كان  نقاط،   3 بسذاجة  ضّيع  فريقه 
يكون  أن  املعقول  غير  من  أن  معتبرا  حصدها، 
فريقه متقدما بهدفني بدون رد يف الشوط األول، 
ويضّيع العديد من الفرص لتسجيل أهداف أخرى 
ويعود  بالتعادل  املباراة  وينهي  الثاني  الشوط  يف 
فإن  الساورة،  مدرب  وحسب  واحدة.  بنقطة 
من  املزيد  إلى  حاجة  يف  يبقى  البشاري  الفريق 
العمل لتدارك النقائص املوجودة، حسبه، لتنظيم 
املجموعة أكثر على مستوى خطي الدفاع والوسط. 
وقال إن زمالء يحيى الشريف يف حاجة ماسة إلى 
الصورة،  يف  لوضعهم  كبير  بسيكولوجي  عمل 
وحتسني تركيز الالعبني؛ قصد متكينهم من تأكيد 
باقي  يف  الذهنية  الناحية  من  خاصة  احلضور 
العبيه  لوم  عن  الساورة  مدرب  وتراجع  اجلوالت 
وقال  العموم.  على  باملقبول  األداء  وصف  بعدما 
التحضيرات  بسبب  ما  نوعا  مرهقا  كان  فريقه  إن 
الفارطة، مضيفا  أسابيع  ثالثة  طيلة  بها  قام  التي 
أن األمور ستكون أحسن مع مرور جوالت املرحلة 
خارج  وبتعادل  قسنطينة  من  بدأها  التي  الثانية 
الديار، حتى يتم إسعاد األنصار. وركز على حتقيق 
نتائج إيجابية ببشار، والعمل على حصد ما ميكن 

من نقاط خارج الديار ويف تعليقه على التحكيم، 
مشاهدة  بإعادة  احلكام  إيغيل  مزيان  طالب 
املباريات التي يديرونها؛ حتى يتمكنوا من الوقوف 
جتنبها  وبذلك  التحكيمية،  األخطاء  بعض  على 
والتقليل من  األداء  لتحسني  مستقبال؛ يف خطوة 
احتجاجات الالعبني وحتى األندية، التي وصف 

نتيجة  فيها  باملبالغ  واألخرى  باملنطقية،  بعضها 
العاطفة واحلماسة املفرطتني. وقال إن احلكم منح 
املنافس أخطاء غير موجودة، كادت تشكل خطرا 
على مرمى فريقه يف ظل قوة أصحاب األرض يف 

استغالل الضربات الثابتة.

شبيبة الساورة

إيغيل لم يستوعب تضييع نقاط مواجهة السنافير

القسم  إلى  خراطة  شباب  إنزال  خبر  لقي 
بسبب  الشارع يف خراطة؛  وغليان  استياء  الشريف، 
هذا القرار الذي اعتبروه »إجحافا يف حق فريقهم«، 
القسم  إلى  الصعود  ورقة  على  يتنافس  كان  الذي 
اجلهوي الثاني باحتالل املركز األول بعد اجلولة 17 
إدارة شباب خراطة  وقّررت  أقبو  أوملبي  مع  مناصفة 
يف  النظر  إلعادة  املعنية،  اجلهات  لدى  طعن  إيداع 
هذا القرار الذي مّت اعتباره غير قانوني وكانت الرابطة 
تقّدم  التي  االحترازات  أّكدت  قد  للجزائر  اجلهوية 
خراطة  شباب  العب  على  أقبو  أوملبي  فريق  بها 
الذي  اللقاء  يف  شارك  الذي  منادي،  الدين  سيف 
جمع الفريقني منذ أسبوعني حلساب اجلولة 16 من 

بطولة القسم اجلهوي الثاني لرابطة اجلزائر، حيث 
إّن الالعب كان بحوزته أربعة لقاءات، وال يحق 
آليا  اللقاء بحكم أنه معاقب  له املشاركة يف هذا 
ولم يستنفد، وهو ما جعل إدارة أوملبي أقبو تتقّدم 
بدراستها،  قامت  التي  الرابطة،  من  باحترازات 
الشريف،  القسم  إلى  إنزال شباب خراطة  وقّررت 
إلى  باإلضافة  لألوملبي،  اللقاء  نقاط  ومنح 
كما  الفريق.  رصيد  من  نقاط  ثالث  خصم 
نافذة،  مباريات  بخمس  منادي  الالعب  عوقب 
باإلضافة إلى توقيف سكرتير فريق شباب خراطة 
سنة واحدة من ممارسة أّي نشاط متعّلق باملهنة، 

وهذا وفق ما تنص عليه القوانني املعمول بها.

شباب خراطة

األنصــار فـي حالة غليان واإلدارة تطعـن 
فــــي قـرار إنــزال الفريــق للشرفــي

قدم فريق شبيبة القبائل مدربه اجلديد، التونسي يامن الزلفاني، للجماهير ووسائل 
اإلعالم، حيث عبر عن سعادته الكبيرة بخوض هذه التجربة وقال الزلفاني يف املؤمتر 

الصحفي: »سعيد أنني سأدرب فريقا كبيرا معروفا يف القارة األفريقية والعالم العربي، 
ويحظى بتاريخ كبير، وجماهير غفيرة، إضافة إلى إدارته التي كانت سبا يف قبولي 

العرض«. وتابع: »صحيح أنني يف ُعمان كنت أدرب فريقا كبيرا )ظفار(، لكن اإلشراف 
على شبيبة القبائل، يعد شرفا كبيرا لي، وإن شاء اهلل سأكون عند حسن ظن اجلميع«. 

وعن متابعته للدوري اجلزائري، أوضح: »أتابعه بالفعل، كما عاينت مباريات شبيبة 
القبائل يف دوري أبطال أفريقيا، وأعرف تقريبا كل الالعبني، وأحمل فكرة شاملة عن الكرة 
اجلزائرية«. وحول أهدافه، بنّي الزلفاني: »سأراهن على لقب البطولة، إذ نحتل اآلن املركز 

الثالث، ولذلك أقول أن كل مبارياتنا املقبلة، ستكون مبثابة لقاءات كأس، حتى نسعد 
اجلماهير بنهاية املوسم«. وختم يامن الزلفاني: »لقد وجدت كل الظروف املالئمة للعمل. 
هناك مشروع رياضي طموح يف شبيبة القبائل، لذلك قبلت العرض دون تردد، وإن شاء اهلل 

بتضافر كل اجلهود، ودعم اجلمهور، سنتوج بلقب البطولة..«.

جمعية الشلف

الجوارح غاضبون ويحذرون 
مــــن السقــــوط!

انطالقة متعثرة سّجلها فريق جمعية الشلف، على أرضية ملعبه وأمام جمهوره يف إطار اجلولة 
األولى من مرحلة العودة، بعد أن فرض الضيف جنم مقرة منطق التعادل السلبي وعاد إلى قواعده 
بنقطة مهمة إلى الديار ومهما كانت أطوار املباراة ومهما قيل عن هذا اللقاء بسلبياته وإيجابياته، 
ومهما كان مردود احملليني داخل املستطيل األخضر، إال أن أوملبي الشلف جترع مرارة التعادل بطعم 
الهزمية أمام غضب اجلوارح الذين كان أملهم الوحيد إحراز نقاط املواجهة، وتعويض النقاط التي 
بومزراق«،  »محمد  مبلعب  سوسطارة  وأبناء  البرايجية  أمام  املاضيتني  املقابلتني  خالل  ضاعت 
نقطتني  الشلفاوة  أخرى  مرة  ليضيع  يحدث  لم  هذا  لكن  مؤقتا،  ولو  اخلطر  منطقة  من  والهروب 
مهمتني داخل ملعب »محمد بومزراق«، األمر الذي يطرح العديد من األسئلة بعد إهدار نقاط 
كانت يف متناول الفريق، ليبقى أوملبي الشلف ضمن كوكبة املؤخرة برصيد 18 نقطة ويف املرتبة 13.
والطاقم الفني الشلفي يسعى إلى ضخ نفس جديد يف روح الالعبني ملواصلة املشوار ونسيان 
مباراة جنم مقرة والتفرغ لباقي اجلوالت، التي لن تكون سهلة وال بد من مسايرتها وكسب نقاط 
اإلدارة، وعلى  الفني وحتى  والطاقم  الالعبني  امللقاة على  املهمة  األوان، وهي  فوات  قبل  مهمة 

اجلميع مراجعة كل احلسابات والعمل سويا من أجل حتقيق نتائج أفضل مع مرور اجلوالت.

اتحاد بلعباس

بلحوسينـي لـم ينتقل للسد 
القطــري لسـبب ســاذج!
 سقطت صفقة انتقال الالعب ايهاب بلحوسيني من احتاد بلعباس إلى السد القطري 
»يف املاء« بعد ان فشلت ادارة »املكرة« يف ادخال بيانات الالعب على النافذة االلكترونية 

النتقاالت الالعبني على مستوى »الفيفا« املعروف اختصارا باسم »تي ام اس«. 
وميكن تعريف »تي إم إس« عامة بأنه نظام يعمل على تسهيل عملية انتقال الالعبني 
يف نهاية »امليركاتو« الصيفي والشتوي بشكل يعمل على تقليل اإلجراءات البيروقراطية، 

كما أنه ينبه األندية بالوقت املتبقي على غلق النافذة، حيث يحتوي على ساعة عد تنازلي 
والذي مبجرد نهايته ال ميكن إمتام أي صفقة، حيث إن أي مبرر لتخطي املوعد األقصى لغلق 

النافذة البد أن تبلغ به جلنة وضع الالعبني التابعة للفيفا لتتخذ قرارا بصدد األمر 
وصمم نظام »تي إم إس« لتنظيم االنتقاالت الدولية لالعبي كرة القدم احملترفني  وال 
يستخدم يف ما يطلق عليه »الصفقات احمللية« أو مبعنى آخر تلك التي جتري بني أندية من 

نفس الدولة، ولكن من احملتمل أن يحدث هذا يف املستقبل.
 وكان بلحوسيني قد تنازل مقابل الصفقة على قيمة مالية تعادل الـ 700 مليون سنتيم 

كان يدين بها لفريقه احتاد بلعباس يف الوقت الذي سيكون بإمكان هذا األخير اإلستفادة 
من نسبة 10 باملائة من أي عملية حتويل لالعب املعني صوب ناد آخر مستقبال، وفقا لذلك 
البند الذي تضمنه العقد املبرم ما بني إدارتي احتاد بلعباس والسد القطري، اال أن هذا األمر 

بقي حبيس العقد الذي لم ير النور.
ويعد بلحوسيني من املواهب الصاعدة على مستوى البطولة، حيث كانت ادارة احتاد 

بلعباس تراهن عليه من اجل انعاش خزينة الفريق خالل الفترة املقبلة من خالل االستفادة 
من مقابل مالي مهم نظير التخلي عن خدماته.
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تعّلم  للتّو يف  إنه شرع  زفان  مهدي  اجلزائري  الدولي  الالعب  قال 
اللغة الروسية، بعد انضمامه إلى الفريق احمللي كريليا سوفيتوف سامارا.
إنه  قال  لكنه  الروسية،  اللغة  تعّلم  ِبصعوبة  زفان  مهدي  واعترف 
سيجتهد إلتقانها، خاصة وأنه يرتبط مع نادي كريليا سوفيتوف سامارا 

بعقد، تنقضي مدته أواخر ديسمبر 2021.
مواطنه  أن  اجلديد،  الروسي  فريقه  ملوقع  تصريحات  يف  وأضاف 
باإلمضاء  نصحه  مبوحلي  رايس  وهاب  الدولي  املرمى  حارس  وزميله 
لفريق كريليا سوفيتوف سامارا، كون حامي عرين »محاربي الصحراء« 
ميلك معطيات جّيدة عن النادي الروسي، الذي تقّمص ألوانه يف فترة ما 
بني 2010 و2013 وتابع مدافع »اخلضر« يقول إنه حتّدث أيضا مع التقني 
سوفيتوف  كريليا  فريق  مدرب  األسود  اجلبل  من  بوزوفيتش  ميودراغ 

سامارا، وشّجعه على اإللتحاق بالنادي الروسي.
وأبدى زفان إعجابه بجمال هندسة ملعب »كوسموس أرينا« التابع 

لنادي كريليا سوفيتوف سامارا، وأيضا المتالك الفريق قاعدة جماهيرية 
عريضة، ُتقدم الدعم املعنوي لالعبني واختتم مهدي زفان تصريحاته، 
كريليا  اجلديد  فريقه  مع  رسمية  مباراة  أول  خِلوض  ُمتشوق  إنه  قائال 
سوفيتوف سامارا...لإلشارة، فإن مهدي زفان لم يلعب أي لقاء رسمي 
منذ 19 من جويلية املاضي، تاريخ مشاركته أساسيا مع املنتخب الوطني 
اجلزائري، الذي فاز )0-1( ضد املُنافس السنيغالي، يف املباراة النهائية 
فريق،  بال  بقائه  بسبب  وذلك  إفريقيا.  أمم  كأس  وأحرز  مبصر،  القارية 
بعد انقضاء مدة العقد مع نادي ران الفرنسي يف 30 من جوان املنصرم 
فضال عن ذلك، فإن البطولة الروسية متوقفة اضطرارا منذ الثامن من 
ديسمبر املاضي، تاريخ إجراء اجلولة 19. وذلك بسبب رداءة األحوال 
اجلوية بهذا البلد األوروبي القطبي. على أن ُتستأنف هذه املنافسة أواخر 

شهر فيفري املقبل.
محمد.ل

فيغولي”  “سفيان  اجلزائري  النجم  متكن 
من دخول تاريخ “غلطة سراي” برقم خاص 
فقد سجل  تيرمي”.  “فاحت  املدرب  قيادة  حتت 
الساعة  على   02/02/2020 يوم  “سوسو” 
السرايا  لقلعة   950 رقم  الهدف   20:20
“فيغولي”  هدف  تيرمي”.  “فاحت  قيادة  حتت 
املباراة  64 من عمر  الـ  الدقيقة  األول كان يف 
أين كانت تشير عقارب الساعة إلى 20:20 
بتوقيت “إسطنبول”....يذكر أن جنم اخلضر 
يبصم على بداية قوية يف العام اجلديد وهو ما 
الثاني  الشطر  يف  ينتفض  ما  دائما  أنه  يؤكد 

تصريحات  يف  “فيغولي”  وقال  املوسم  من 
لي  سعيد  جد  أنا  هلل..  “احلمد  صحفية: 
وأضاف:  احملقق”.  الفوز  بعد  الفريق  ولكل 
غاية  إلى  إصابات  هناك  تكون  ال  أن  “أمتنى 
مهما  اللقب  على  فسننافس  املوسم،  نهاية 
من  املباريات  كل  “نلعب  وتابع:  حدث”. 
أجل الفوز بها وبقليل من احلظ ميكننا أن نكون 
“بطبيعة  وأضاف:  املوسم”  نهاية  يف  أبطاال 
سجلتهما،  الذين  بالهدفني  سعيد  أنا  احلال 
أكد  كما  ولزوجتي”.  ألبنائي  وأهديهما 
عن  السرايا”  “قلعة  جنم  فيغولي”  “سفيان 

املدرب  قيادة  حتت  بالعمل  وافتخاره  سعادته 
األسطوري للفريق “فاحت تيرمي”.

تصريحات صحفية:  يف  “سوسو”  وقال 
الذي  تيرمي  فاحت  املدرب  أجل  من  سعيد  “أنا 
هدف”.   950 من  أكثر  لتسجيل  الفريق  قاد 
أنا  أسطورة،  يعتبر  هنا  تيرمي  “فاحت  وأضاف: 
واألمور تسير على أحسن  بالعمل معه  سعيد 
ما يرام بيني وبينه، فهو مينحني الثقة الالزمة 
املباريات”.  يف  لدي  ما  كل  تقدمي  أجل  من 
وتابع: “علينا العمل سوية من أجل أن نكون 

أبطاال يف نهاية املوسم”.

يراهن على التتويج بالدوري التركي

فيغولي يبصم على رقم خاص مع غلطة سراي

ألسباب مالية

براهيمــــي يرفـــــض 
العــودة إلى أوروبــا 
أكد موقع “فوت ميركاتو” الفرنسي أن الدولي اجلزائري ياسني براهيمي ، 

رفض العودة إلى الدوريات األوروبية خالل امليركاتو الشتوي الذي أسدل ستاره يوم 
اجلمعة املاضي وتلقى العب الريان القطري عرضا رسميا من فريق أوملبيك مارسيليا 
الفرنسي، ونادي بيشكتاس التركي إال أنه فضل مواصلة املغامرة يف الدوري القطري 

بسبب اجلانب املالي.

مدرب برينتفورد يؤكد: 

بــن رحمــة رائــع وهــو 
مــن أصـر علــى اللعــب
كشف “توماس فرانك” مدرب “برينتفورد” اإلجنليزي، أن “سعيد بن 
رحمة”، كان رائعا يف مباراة “هال سيتي” السبت الفارط وقال “فرانك” يف 

تصريحات صحفية: “نعلم جميعا أنه من الصعب علينا فقدان أي شخص نحبه، 
منحنا بن رحمة كل الوقت الذي كان بحاجة إليه”. وأضاف: “الثالثية كانت 

أفضل طريقة لتخليد روح والده، كانت أيام حزينة بالنسبة له، لكنه أصر على لعب 
املباراة من أجل والده”. وتابع: “بن رحمة كان رائعا وساحرا، سجل ثالثة أهداف 

ومتركزه فوق امليدان كان مثاليا”.

من ركلة جزاء

درفلو هداف ويتعثر أمام 
أوتريخــت الهولنــدي

سجل الالعب الدولي اجلزائري أسامة درفلو الهدف الوحيد لفريقه “فيتيس” 
يف مباراة أمام نادي أوتريخت حلساب اجلولة الـ21 من الدوري الهولندي وحتصل 
فيتيس على ركلة جزاء يف الدقيقة الـ51 نفذها الالعب الدولي اجلزائري بنجاح، 

قبل أن يعدل النتيجة الالعب غوستافسون يف الدقيقة الـ81.

بعد توالي الهزائم

سليمانــي يفتـح صفحـة 
جديــدة مـع موناكـو

كشفت صحيفة “ليكيب” الفرنسية، أن “مورينو” مدرب “موناكو”، يتجه 
إلعادة “إسالم سليماني” بعد الهزائم املتتالية للفريق كما أن املدرب اإلسباني 

سيعيد النظر يف خطته التي يعتمد فيها على مهاجم وحيد وهو “بن يدر” الذي لم 
يجد ضالته يف نفس السياق، فإن املهاجم “جيلسون مارتينز” قد يغيب لفترة طويلة 

عن الفريق بعد اعتدائه على احلكم يف مباراة الفريق األخيرة يف الدوري الفرنسي 
كل هذه األمور ستكون يف صالح “سليماني” الذي سيعود من الباب الكبير للفريق 

بالرغم من أنه أراد الرحيل يف امليركاتو الشتوي املاضي.

ألسباب رياضية وغير رياضية!

االنتقــادات تطــال 
محــرز مجــددا

لم يقدم جنم اخلضر رياض محرز، أداء كبير يف مباراة فريقه أول أمس األحد 
أمام توتنهام، والتي خسرها السيتي بثنائية نظيفة يف شوط املدربني كما أن محرز كان 
أحد أسباب هذه اخلسارة حسب ما ذكرته مختلف املواقع الرياضية البريطانية، لكونه 

لم يكن يف يومه كما أن قائد اخلضر ضيع الكثير من الكرات رفقة كل من أغويرو 
وسترلينغ وتفننوا يف إضاعة الفرص أمام حارس توتنهام لوريس...هذا وأكدت صحيفة 
“االكسبريس” أن “بيب غوارديوال” سيقوم بثورة يف التشكيلة بداية من اجلولة املقبلة 
وقبل مواجهة ريال مدريد بعد أسبوعني يف دوري األبطال...ويف سياق آخر كشفت 

صحيفة »ذو صان« االجنليزية أن الدولي اجلزائري وجنم مانشستر سيتي رياض محرز قد 
انفصل عن زوجته الهندية »ريتا« وقد دخل يف عالقة مع ابنة املليونيرة »داوون وورد« 

وبحسب ما ذكرته الصحيفة ذائعة الصيت يف اجنلترا، فإن محرز انفصل عن زوجته ريتا 
بعد أن قضت محكمة يف مانشستر بذلك، دون أن تقدم تاريخ االنفصال، مضيفة أن 
قائد املنتخب الوطني، قد دخل يف عالقة مع فتاة أخرى تدعى »تايلور« وهي ابنة جنمة 
برنامج الواقع »داوون وورد« والعب كرة القدم السابق »آشلي وارد«، كما أكدت »ذو 

الصان« أن محرز وتايلور شوهدا كثيرا خالل الفترة املاضية، وأن عالقة صداقتهما تطورت 
كثيرا وباملقابل عرف إعالن اخلبر تفاعال كبيرا بني متابعي النجم اجلزائري سواء داخل 

اجلزائر وخارجها، وهو ما عكسته تعليقات القراء على مقال »ذو صان« حيث انتقد 
الكثيرون اختيار محرز وربطوا ذلك بوالدة »تايلور«، والتي أكدوا أن محرز أخطأ عندما 

ارتبط بإبنة النجمة املليونيرة، فيما ذهب البعض للقول أن العالقة لن تدوم طويال.

بعد تخلصه من شبح البطالة

مهــدي زفـــان يغــــازل بلماضــــي 
ويحلـــم بالعــودة للخضــــــر

القدم،  لكرة  احملترفة  الرابطة  أدخلت 
املقترحة  الرزنامة  على  خفيفة  روتوشات 
وذلك  اجلاري،  املوسم  من  املتبقية  للمرحلة 
أثير خالل  الذي  اخلفيف  النقاش  هامش  على 
املنعقد  الفدرالي،  للمكتب  األخير  االجتماع 
إلى  البطولة  نهاية  تقدمي  تقرر  حيث  مؤخرا، 
غاية 21 ماي، بإجراء اجلولة 30 للرابطة احملترفة 
بقسميها األول والثاني، مع اقتراح إقامة نهائي 
املبارك،  الفطر  عيد  بعد  مباشرة  اجلزائر  كأس 
الرزنامة هو  والتاريخ املبدئي املطروح يف مشروع 

30 ماي.
وأخذ التعديل املقترح بعني االعتبار تواريخ 
الفيفا، ألن الثلث األول من شهر جوان املقبل، 
اخلامسة  اجلولة  إلجراء  مخصصا  سيكون 
حيث   ،2021 إفريقيا  أمم  كأس  تصفيات  من 
األمر  زامبيا،  إلى  الوطني  املنتخب  سيتنقل 
الفاف تقترح  بالتنسيق مع  الرابطة  الذي جعل 

إنهاء املوسم اجلاري يف أواخر شهر ماي، سواء 
تعلق األمر مبنافسة البطولة أو كأس اجلزائر، مع 
للموسم  »السوبر«  كأس  إقامة  مبقترح  التمسك 
يف  بلوزداد  وشباب  اجلزائر  إحتاد  بني  املنقضي 
من  بقرار  األمور  ترسيم  انتظار  يف  ماي،  الفاحت 
املنافسة  هذه  بشأن  للبالد  العليا  السلطات 
ويتضمن املقترح الذي استعرضه رئيس الرابطة 
االجتماع  خالل  مدوار،  الكرمي  عبد  احملترفة 
جوالت   5 برمجة  الفيدرالي  للمكتب  األخير 
الرابطة األولى يف شهر فيفري اجلاري،  لبطولة 
أمس،  املنافسة  استئناف  جولة  من  انطالقا 
احلالي،  األسبوع  نهاية  يف   17 باجلولة  مرورا 
على أن تقام اجلولة 18 يوم 17 فيفري، وبعدما 
لتكون   ،18 اجلولة  لقاءات  جترى  أيام  بخمسة 
خامتة برمجة هذا الشهر بإجراء مباريات اجلولة 
27 فيفري ويف سياق متصل، فقد مت  يوم   20
اقتراح برمجة اللقاءات املتأخرة عن الدور ثمن 

النهائي ملنافسة كأس اجلزائر يوم 2 مارس، على 
أن يتم استئناف البطولة يف اخلامس من نفس 
الشهر، بإجراء لقاءات مقدمة عن اجلولة 21، 
مارس،   16 يوم   22 اجلولة  برمجة  اعتماد  مع 
الكأس، ألن  نهائي  ربع  وإياب  لتتوسط ذهاب 
مباريات العودة مبرمجة يوم 21 مارس، وتسبق 
إلى  سيمتد  الذي  الفيفا،  تاريخ  فقط  بيومني 
فقد  أخرى،  جهة  من  مارس  شهر  نهاية  غاية 
نصف  للدور  الذهاب  مقابلتي  إقامة  اقتراح  مت 
ليكون  أفريل،   4 يوم  اجلزائر  لكأس  النهائي 
قبل  البطولة،  من   24 اجلولة  مع  املوعد  بعدها 
إجراء إياب »السيدة املدللة« يف املربع الذهبي، 
ملنافسة  منتظمة  بصورة  البرمجة   تتواصل  ثم 
 21 إلى غاية  بإقامة جولة كل أسبوع  البطولة، 
إلسدال  مقترحا  أصبح  الذي  التاريخ  ماي، 

الستار على الرابطة احملترفة.

الرابطة المحترفة لكرة القدم

21 ماي 2020...موعد إسدال ستار البطولة 
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تنازل ومطالب مالية
وكيل كافاني يرد على اتهامات أتلتيكو مدريد

األورغواياني  املهاجم  أعمال  وكيل  حتدث 
إدينسون كافاني عن أسباب فشل صفقة رحيله 
من باريس سان جيرمان خالل فترة االنتقاالت 
إدارة  اتهامات  على  ورد  املاضية،  الشتوية 
ممثلي  مطالب  أن  أكدت  التي  مدريد  أتلتيكو 
مدريد  أتلتيكو  وأصّر  الصفقة  أفشلت  الالعب 
 32 العمر  من  البالغ  املهاجم  مع  التعاقد  على 
عاما خالل فترة االنتقاالت التي انقضت يف نهاية الشهر املاضي، ولكن الصفقة فشلت 
رئيس  واتهم  السوق  إغالق  قبل  األخيرة  استمرت حتى الساعات  التي  املفاوضات  رغم 
النادي اإلسباني إنريكي سيريزو ممثلي كافاني بعرقلة الصفقة بسبب مطالبهم املالية املبالغ 
وقال  االتهامات،  تلك  على  للرد  بتصريحات  كافاني  وكيل  غوغليمون  والتر  وخرج  فيها 
إلذاعة كادينا سير اإلسبانية إن من غير املعقول أن يتسبب يف عرقلة صفقة كان موكله 
يتعلق  كان  لو  األمر  أن  وأكد  بسببها  املباريات  من  كبير  عدد  عن  وغاب  عليها،  مصرا 
مانشستر  أو  تشلسي  بوابة  من  اإلجنليزي  الدوري  إلى  االنتقال  الالعب  باألموال الختار 
يونايتد وأوضح أن كافاني تنازل وقبل بتخفيض راتبه، ولكن الصفقة لم تنجح ألن أتلتيكو 
مدريد لم يستطع مجاراة املطالب املالية لباريس سان جيرمان وذكرت تقارير يف وقت سابق 
أن نادي العاصمة الفرنسية طلب احلصول على 15 مليون يورو مقابل التخلي عن خدمات 

كافاني الذي ينتهي عقده معه يف الصيف املقبل.

إثر تأخره عن مواجهة وسائل اإلعالم
تصرف غوارديوال يضعه تحت طائلة االتحاد اإلنجليزي

الفني  املدير  غوارديوال،  بيب  إن  بريطاني،  صحفي  تقرير  قال 
االحتاد  قبل  من  التغرمي  الحتمالية  معرض  سيتي،  ملانشستر 
غوارديوال  أن  البريطانية،  »ميرور«  صحيفة  وذكرت  اإلجنليزي 
الغرامة، بعدما ظل يف غرفة خلع املالبس عقب  يواجه عقوبة 
ولم  األحد،  أمس  أول   ،)2-0( بنتيجة  توتنهام  أمام  الهزمية 
يخرج ملواجهة وسائل اإلعالم إال يف وقت متأخر ولفتت إلى أن 
مدرب السيتيزنز ظل حوالي 45 دقيقة داخل غرفة خلع املالبس 
عقب نهاية مباراة فريقه أمام السبيرز، وبعد ذلك خرج للصحافة 
رصيد  جتمد  بعدما  ليفربول،  املتصدر  عن  ابتعاده  السيتي  وواصل 

فريق غوارديوال عند 51 نقطة، بفارق 22 نقطة عن الريدز.

بمناسبة يورو 2020
لوف يفتح باب المانشافت أمام مولر وهوملز

مولر  توماس  عودة  إمكانية  إلى  األملاني،  للمنتخب  الفني  املدير  لوف،  يواخيم  أملح 
 2020 املانشافت يف بطولة كأس األمم األوروبية يورو  وماتس هوملز إلى صفوف منتخب 
املجموعة  وضمت  ميونخ،  يف  املجموعات  دور  إطار  يف  الثالث  مبارياتها  أملانيا  وتلعب 
السادسة إلى جانب أملانيا كل من فرنسا والبرتغال، باإلضافة إلى فريق آخر سيتحدد من 

امللحق األوروبي الشهر املقبل.
ويف تصريحات لصحيفة »بيلد آم زونتاج« األملانية قال لوف، إنه يعرف أن بإمكانه 
يف  مشاكل  ظهرت  حال  يف  محتمل  كخيار  السابقني  الدوليني  الالعبني  على  االعتماد 
على  اإلجابة  اآلن  ألوانه  السابق  »من  لوف:  وأضاف  للمنتخب  األساسي  التشكيل 
أسئلة لم تطرح نفسها بعد«، لكنه قال إنه يتابع »األداء القوي ملولر وهوملز«. وكان كارل 
هاينز رومينيغي، الرئيس التنفيذي لنادي بايرن، صرح بأنه يرى أن مولر، العب بايرن، 
البطولة األوروبية بعد األداء القوي الذي ظهر به مؤخرا، وقال  لديه فرصة للمشاركة يف 
رومينيغي: »أقول دائما: عندما يلعب أحدهم مبستوى عال وأمتنى أن يظل توماس يلعب 
على هذا املستوى العالي، فمن احملتمل عندئذ أن تكون هناك إعادة للتفكير«.ويف سياق 
متصل، نال هوملز أيضا تأييد الكثيرين لعودته إلى املنتخب بعد األداء القوي الذي ظهر 
الذي  التغيير  إطار  املنتخب، يف  من  بواتينغ  وجيروم  وهوملز  مولر  أبعد  قد  لوف  وكان  به 
شهده يف العام املاضي ويعتزم لوف التمسك بنهجه اجلديد الرامي إلى االستعانة بشباب 
يف املانشافت، وقال: »أرى يف املنتخب الشاب، الذي ميثل تطوره األولوية بالنسبة لي، 
واملكان  الوقت  وسنمنحهم  ثقتنا،  يستحقون  الالعبون  وهؤالء  اإلمكانيات،  من  الكثير 
لتطوير أنفسهم«. وحذر لوف، من اإلفراط يف تعليق اآلمال على منتخبه الشاب، قائال: 
»سنوات األمور املَُسلَّم بها قد ولت، وعلينا أن نبحث يف كل شيء من جديد وبجدية، 
خطوة خطوة، بحماس وشغف وقناعة«.وأضاف: »لست متعجرفا للحد الذي أقول معه 
إن من األمور املَُسلَّم بها أننا سنتغلب على فرنسا بطل كأس العالم والبرتغال بطل أوروبا، 
فهذه الفرق هي فرق عاملية تلعب بشكل متجانس على مدار سنوات، وعلينا أن نعمل على 
أنفسنا مرة أخرى«، مطالبا العبيه بـ«رباطة اجلأش والتواضع«.ويف رده على سؤال حول ما 
إذا كان سيظل يف منصبه بعد البطولة األوروبية، قال لوف:« عقدي ينص على هذا، لكن 

تقدير أي مدير فني يرتبط بطبيعة احلال بالنجاح الرياضي«.

ق.ر

الشتوية،  االنتقاالت  سوق  انتهت 
الدوري  ألندية  قوًيا  تشهد حضوًرا  لم  والتي 
اكتفوا  الذين  الكبار  وخاصة  اإلسباني، 
باألسماء الكبيرة التي مت التدعيم بها خالل 
يسلط  التالي،  والتقرير  املاضي  الصيف 
الضوء، على ميركاتو أندية الليغا يف الشتاء:

أبرز الصفقات
أليساندرو  مع  التعاقد  يف  فالنسيا  جنح 
سبيل  على  اإليطالي  روما  جنم  فلورينزي 
الالعب  وعني  املوسم،  نهاية  حتى  اإلعارة 
مع  للتواجد  أكبر  بشكل  املشاركة  على 
األتزوري يف اليورو وضم فياريال باكو ألكاسير 
من  السابق،  وفالنسيا  برشلونة  مهاجم 
بلغت  صفقة  يف  األملاني  دورمتوند  بوروسيا 
أتلتيكو  استعاد  كما  يورو  مليون   23 قيمتها 
مدريد خدمات جنمه السابق يانيك كاراسكو 
داليان  صفوف  من  اإلعارة  سبيل  على 
الصيني حتى نهاية املوسم، من أجل تدعيم 

خطه الهجومي.
توماس  دي  راؤول  مع  إسبانيول  وتعاقد 
السابق،  الوليد  وبلد  مدريد  ريال  مهاجم 
اخلط  لقيادة  البرتغالي،  بنفيكا  صفوف  من 
الفريق  وإنقاذ  الكتالوني،  للفريق  الهجومي 

من صراع الهبوط يف أسرع وقت.

أهم الراحلين
ُيعد ألفارو أودريوزوال الظهير األمين لريال 
مدريد، من أبرز الراحلني بانتقاله على سبيل 
اإلعارة إلى بايرن ميونخ األملاني، بعدما خرج 

من حسابات زين الدين زيدان وأيًضا كارليس 
بيريز مهاجم برشلونة، كان من أبرز املواهب 
املقبلة،  السنوات  يف  تألقها  املتوقع  الشابة 
الفنية  القيادة  كيكي سيتني  تولي  بعد  لكن 
احلسابات،  من  الالعب  خرج  للبلوغرانا، 
لينتقل إلى صفوف روما اإليطالي، وهو نفس 
السيناريو مع املدافع توديبو الذي رحل معارا 
الهداف  جتربة  تنجح  ولم  األملاني  لشالكه 
التاريخي ملنتخب املكسيك خافيير هيرنانديز 
من  فقط  أشهر   6 فبعد  »تشيتشاريتو«، 
انضمامه إلشبيلية، قرر الرحيل إلى الدوري 
األمريكي عبر بوابة لوس أجنلوس جاالكسي 

مقابل 8.5 مليون يورو.

أهم الظواهر
إبرام صفقات شابة من أبرز ظواهر الليغا، 
وخاصة لدى القطبني ريال مدريد وبرشلونة، 
من  رينير جيسوس  مع  امليرجني  تعاقد  حيث 
فالمنجو، وانضم للبارسا فرانسيسكو ترينكاو 
من  فيرنانديز  وماتيوس  البرتغالي  براجا  من 
الطريق  هذا  يف  السير  الكبار  وبدأ  بامليراس 
املستوى  على  املواهب  هذه  من  لالستفادة 
يف  اقتصادًيا  منها  والتربح  بيعها  أو  البعيد، 

حالة عدم احلاجة لها.
مع  التعاقد  يف  أزمة  امليركاتو  شهد  كما 
فشل  إذ  الصريح،  املهاجم  مركز  يف  العبني 
برشلونة وأتلتيكو مدريد يف حل هذه املشكلة 
من  بالعديد  ارتباطهم  رغم  صفوفهم  يف 

األسماء.

حجم اإلنفاق
ميركاتو  خالل  الليغا  أندية  تعاقدت 

مليون   129 بقيمة  العًبا،   46 مع  الشتاء 
مقابل  العًبا   69 ورحل  يورو،  ألف  و500 
103 ماليني و800 ألف يورو، وذلك ما بني 

البيع النهائي واإلعارات.

أبرز الرابحين
مع  بتعاقده  الرابحني  من  إشبيلية  ُيعد 
يوسف النصيري وسوسو لتدعيم خط هجومه 
وعلى  وبوزو،  تشيتشاريتو  بعد رحيل  خاصة 

املستوى املادي لم يخسر.
وأيًضا فياريال بتعاقده مع باكو ألكاسير، 
ومبقابل  مميزة  بإمكانيات  العب  سُيضيف 
السوق  يف  باألسعار  مقارنة  جًدا  جيد  مادي 

مؤخًرا، وسيكون إضافة قوية له.

أبرز الخاسرين
أبرز  مدريد  وأتلتيكو  برشلونة  ُيعتبر 
يف  الثنائي  لفشل  امليركاتو،  من  اخلاسرين 
منها  ُيعاني  التي  الصريح  املهاجم  ثغرة  سد 
مورينو  رودريغو  مع  التعاقد  برشلونة  وحاول 
لويس  للُمصاب  بديال  ليكون  فالنسيا  من 
سواريز لكنه فشل، كما تعثرت محاوالته يف 
والوتارو  أوباميانغ  مثل  األسماء  بعض  ضم 
أتلتيكو  مع  تكرر  السيناريو  ونفس  مارتينيز 
مدريد، الذي وضع إدينسون كافاني مهاجم 
لتعويض  له  هدًفا  جيرمان،  سان  باريس 
غياب دييغو كوستا وميكن اعتبار ريال مدريد 
بيع  اإلدارة يف  فشل  اخلاسرين، يف ظل  من 
زيدان  من حسابات  خرجوا  الذين  الالعبني 

مثل ماريانو دياز وإبراهيم دياز.

ميركاتو شتوي بارد 

فشل برشلونة وأتلتيكو 
ُيخيم على شتاء الليغا

عائلة كتبت تاريخ ميالن
دانيال يحمل إرث مالديني في ميالن 

حقق دانيال مالديني بدايته يف دوري الدرجة األولى اإليطالي أول أمس األحد بقميص ميالن، ليبدأ بذلك 
مشواره نحو حمل إرث العائلة يف النادي اللومباردي والسير على خطى والده باولو وجده الراحل تشيزاري وسبق 
البن الـ18 عاما أن شارك يف املباريات التحضيرية مليالن، لكنه اضطر لالنتظار حتى الدقيقة الثالثة من الوقت 
الضائع يف مباراة األحد ضد هيالس فيرونا )1-1( ليسجل بدايته بني الكبار والتي كانت »مبثابة احللم بالنسبة 
لي، لكن لألسف النتيجة لم تكن كما أردنا«. ورأى مالديني االبن أنه »كان بإمكاننا أن نحقق نتيجة أفضل، 
لكن املشاعر كانت هائلة رغم ذلك. فيرونا فريق قوي، كنا نستحق النقاط الثالث لكننا اكتفينا بالتعادل. 
نأمل الفوز باملباراة التالية«. وسجل مالديني االبن بدايته الرسمية بقميص ميالن بعد 35 عاما على بداية 
والده و66 على بداية جده تشيزاري مع النادي اللومباردي الفائز بلقب الدوري اإليطالي 18 مرة ودافع اجلد 
تشيزاري الذي فارق احلياة عام 2016، عن ألوان ميالن طيلة 12 موسما وأحرز معه لقب الدوري أربع مرات 
وكأس األندية األوروبية البطلة )دوري األبطال حاليا( مرة واحدة، كما درب الفريق مرتني )1973-1974 
و2001( أما األب باولو الذي يعتبر من أفضل املدافعني يف تاريخ اللعبة، فهو يحمل الرقم القياسي لعدد 
املباريات يف الدوري اإليطالي )647 جميعها بقميص ميالن(، وهو توج مع »الروسونيري« بلقب الدوري 
احمللي سبع مرات ودوري أبطال أوروبا خمس مرات وخاض األب باولو )51 عاما( مباراته األخيرة يف 31 ماي 
2009 وهو يشغل حاليا منصب املدير الفني للنادي الذي يحتل حاليا املركز الثامن يف »سيري آ«. وسبق لالبن 
األكبر كريستيان، البالغ حاليا 23 عاما، أن لعب مع الفرق العمرية مليالن وتدرج يف أكادميية النادي من 2004 

حتى 2016 قبل أن يتركه للتنقل بني أندية متواضعة، آخرها آملا يوفنتوس فانو من الدرجة الثالثة.
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قتلى أتراك في قصف سوري بإدلب

 أنقــرة تــرد وموسكـــو تتهمهـــا بعــدم التنسيـق
قتلى  عدد  ارتفاع  التركية  الدفاع  وزارة  أعلنت 
يف  السوري  النظام  قوات  قصف  جراء  التركي  اجليش 
ريف إدلب إلى خمسة جنود أتراك، إضافة إلى موظف 
مدني. وبينما أوضحت موسكو مالبسات ما حدث، 
أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تفاصيل رد 

بالده على استهداف اجلنود األتراك.
على  ردت  التركية  القوات  أن  الوزارة  وأضافت 
أن  موضحة  إدلب،  منطقة  يف  أهدافا  ودمرت  الهجوم 
مبواقع  إخطارها  رغم  القصف  نفذت  السورية  القوات 

القوات التركية مسبقا.
من جانبه، صرح مصدر عسكري تركي للجزيرة أن 
التركي ألغى تسيير دورية مشتركة مع اجلانب  اجلانب 
التركي  الدفاع  وزير  أن  مضيفا  االثنني،  اليوم  الروسي 
إلى  سريعا  سيتوجهون  األركان  قيادة  ضباط  وكبار 
احلدود مع سوريا. وأوضح املصدر أن اجلنود الذين قتلوا 
يف إدلب لم يكونوا ضمن أي نشاط لعمليات عسكرية، 
وقال إن االدعاء الروسي بأن تركيا لم تنسق مع موسكو 

بشأن العملية العسكرية يف إدلب، غير صحيح.

من جهته، قال الرئيس التركي إن جيشه رد باملثل 
على الهجوم الذي استهدف قواته يف إدلب، مؤكدا أن 
بالده مصممة على االستمرار يف عملياتها العسكرية 
الثمن.  الهجوم سيدفعون  وأن من شنوا هذا  بسوريا، 
وأوضح أردوغان للصحفيني يف مطار إسطنبول قبل أن 
يتوجه إلى أوكرانيا، أن القوات التركية استهدفت نحو 
األولية  املعلومات  إن  وقال  السوري،  للنظام  نقطة   40
على  الهجوم  منفذي  من   35 نحو  مقتل  إلى  تشير 
نقطة  تقيم 12  تركيا  أن  إلى  يشار  التركية.  القوات 
هجوم  ملنع  روسيا  مع  اتفاق  مبوجب  املنطقة  يف  مراقبة 
من النظام السوري.بدوره، قال املتحدث باسم حزب 
العدالة والتنمية احلاكم يف تركيا إن أنقرة ستعتبر قوات 
التركية  املراقبة  مواقع  حول  »أهدافا«  السوري  النظام 
جيليك  وأضاف عمر  سوريا.  غربي  شمال  إدلب  يف 
»يتصرف  السوري  النظام  أن  ترك«  »سي.أن.أن  لقناة 
مع  ستجرى  محادثات  وأن  إرهابية«،  كمنظمة 
الوضع  بشأن  النظام  يساندون  الذين  الروس  املسؤولني 

يف إدلب.ذ

الصيني  هوشنشان  مستشفى  استقبل 
صباح  »كورونا«،  بفيروس  مصابة  حالة  أول 
رسمية.  إعالم  وسائل  وفقا  االثنني، 
يتسع  أيام  عشرة  بني خالل  الذي  املستشفى 
السلطات  جهود  من  كجزء  سرير  لـ1000 
بناء  جديد.مت  الفيروس  ملكافحة  الصينية 
بواسطة   Huoshenshan مستشفى 
الساعة  مدار  على  يعملون  الذين  البناء  أطقم 
املرض  اكتشاف  مت  حيث  ووهان،  مدينة  يف 
معظم  وُينع  املاضي.   ديسمبر  يف  مرة  ألول 
نسمة  مليون   11 عددهم  البالغ  املدينة  سكان 

من مغادرة املنطقة.
وهذه هي املرة الثانية التي يستجيب فيها 
من  جديد  مرض  ملواجهة  الصينيون  القادة 

بناء مستشفيات متخصصة بني عشية  خالل 
وضحاها تقريًبا. كانت املرة األولى مع انتشار 
عام  )السارس(  احلاد  الرئوي  االلتهاب  مرض 
للمصابني  إنشاء مرفق يف بكني  2003 ، ومت 
باملرض الفيروسي يف غضون أسبوع. ويواصل 
يف  بسرعة  االنتشار  اجلديد  »كورونا«  فيروس 
الصني، حيث ارتفع عدد الضحايا حسب آخر 
 56 361 شخصا،  اإلحصائيات الرسمية إلى 

منهم يف الساعات الـ 24 األخيرة فقط.
أن  الوطنية،  الصحة  جلنة  وأعلنت 
 2829 أيضا  املاضية سجلت  الـ24  الساعات 
إصابة جديدة بالفيروس، بينها 2103 إصابات 

يف مقاطعة هوبي.
ق.د

في مشفى بني خالل 10 أيام

الصيـــــن تستقبـــــل أول حالــــــة »كورونـــــا« 

أصيب 21 متظاهرا، اإلثنني، يف مواجهات 
مقتدى  الصدري  التيار  زعيم  أنصار  مع  عنيفة 
الصدر يف محافظتي بابل والنجف وسط وجنوبي 

العراق، وفق مصدر أمني وشهود عيان.
طبي  مصدر  قال  لألناضول،  تصريح  ويف 
 19 إن  احلكومية،  )وسط(  بابل  صحة  دائرة  يف 
منهم   5 بجروح،  أصيبوا  املدنيني  احملتجني  من 
)أسلحة  حادة  بآالت  والبقية  احلي،  بالرصاص 
بيضاء( والضرب املبرح بالهراوات يف مدينة احللة 

مركز احملافظة.
من جانبهم، قال شهود عيان من املتظاهرين 
لألناضول، إن أنصار الصدر املعروفني بـأصحاب 
ساحة  يف  املتظاهرين  هاجموا  الزرق«  »القبعات 
اعتصام احلراك الشعبي مبنطقة مجسر الثورة وسط 

احللة.
النار  أطلقوا  الصدر  أنصار  أّن  وأضافوا 

البيضاء  باألسلحة  وهاجموهم  املتظاهرين  على 
الرئيسية  املنّصة  على  واستولوا  والهراوات، 
كلماتهم  املتظاهرون  فيها  يلقي  التي  بالساحة 
ومواقفهم منذ أشهر. وأشار الشهود إلى أّن قوات 
الصدر،  وأنصار  املتظاهرين  تفريق  حتاول  األمن 
يحملون  الذين  هؤالء  من  أي  تعتقل  لم  لكنها 

أسلحة وهراوات.
من  شاهدان  قال  )جنوب(،  النجف  ويف 
املتظاهرين  من  اثنني  إّن  لألناضول  املتظاهرين 
أصيبوا بالرصاص احلي جراء إطالق النار من قبل 
طرقًا  يغلقون  كانوا  محتجني  على  الصدر  أنصار 
وسط املدينة. وأضاف الشاهدان أن أنصار الصدر 
املقطوعة،  الطرق  ويفتحون  املتظاهرين،  يقمعون 

ويقومون بتفريق التجمعات االحتجاجية بالقوة.
واألحد، أمر زعيم التيار الصدري، مقتدى 
الزرق«  »القبعات  أصحاب  من  أنصاره  الصدر، 

الطرق  فتح  إلعادة  األمن  قوات  مع  بالعمل 
وجاء  املتظاهرين.  قبل  من  املغلقة  واملؤسسات 
تكليف  الشعبي  احلراك  رفض  بعد  املوقف  هذا 
عالوي  توفيق  محمد  األسبق  االتصاالت  وزير 
بتشكيل احلكومة املقبلة، يف حني يحظى األخير 

بدعم الصدر.
رئيس  باختيار  الشعبي  احلراك  ويطالب 
وزراء مستقل نزيه لم يتقلد مناصب رفيعة سابقا 
على  أخرى  ولدول  لألحزاب  التبعية  عن  وبعيد 
النخبة  إيران، فضاًل رحيل ومحاسبة كل  رأسها 
الدولة،  أموال  وهدر  بالفساد  املتهمة  السياسية 
عام  نظام صدام حسني  إسقاط  منذ  والتي حتكم 
العراق احتجاجات غير مسبوقة  2003. ويشهد 
عنف  أعمال  تخللتها  املاضي،  أكتوبر  مطلع  منذ 
العفو  منظمة  وفق  قتيل   600 من  أكثر  خلفت 
الدولية وتصريحات للرئيس العراقي برهم صالح.

 إصابــة 21 متظاهــرا في مواجهـــات 
مـع أنصــار الصدر ببابل والنجـف

بكيــن تنتقـد تدابيـر واشنطـن  
تجاه فيروس كورونا

انتقدت الصني التدابير التي اتخذتها الواليات املتحدة األمركية ضد فيروس »كورونا« 
اجلديد، واصفة إياها بـ »املبالغ بها«.

جاء ذلك على لسان املتحدث باسم اخلارجية الصينية، هوا تشوينغ، يف بيان صادر عنه، 
أعرب فيه عن تقدير بالده لإلجراءات والتدابير التي تتخذها بعض البلدان األخرى ملكافحة 

انتشار فيروس »كورونا« اجلديد. وأضاف: »يف الوقت نفسه، بعض البلدان وباألخص 
الواليات املتحدة، تتخذ تدابير مبالغ فيها، وال تنسجم مع مقترحات منظمة الصحة العاملية.« 

وأشار إلى أن واشنطن أعلنت حظر دخول األجانب ممن زاروا الصني خالل األيام الـ 14 
األخيرة، أراضيها، واصفًا هذه اخلطوة بـ »غير العقالني وغير القانوني.« والسبت املاضي، 

أعلن وزير الصحة األمريكي، أليكس عازار، »حالة الطوارئ الصحية« يف البالد، عقب 
اكتشاف 6 حاالت إصابة بفيروس »كورونا« اجلديد.

وأضاف أن »اإلجراءات املتخذة يف إطار حالة الطوارئ تشمل منع األجانب الوافدين من 
الصني، من دخول الواليات املتحدة اعتبارا من األحد القادم«. ولفت إلى أن »أي مواطن 

أمريكي يعود إلى الوطن بعد زيارة مقاطعة هوبي الصينية خالل األسبوعني املاضيني، سيتم 
وضعه قيد احلجر الصحي ملدة 14 يوما. كما سيخضع األمريكيون العائدون من الصني 

لفحوص طبية يف منافذ دخول مخصصة«. ووصلت احلاالت املؤكدة إصابتها بالفيروس حتى 
صباح اإلثنني، يف بكني الى 17205 حالة باإلضافة إلى 14 حالة يف هونغ كونغ.

وكانت معظم الوفيات البالغ عددها 361 يف مقاطعة هوبي بوسط البالد، حيث مت 
اكتشاف هذا النوع اجلديد من فيروس كورونا يف 12 ديسمبر املاضي.

وكاالت

العــــراق
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 تكنولوجيا

كيف تغرد على »تويتر«.. باحتراف!

هناك 4 نصائح:

طول التغريدة
األحرف  عدد  بزيادة  تويتر  منصة  قامت 
إلى  حرفًا   140 من  التغريدة  يف  بها  املسموح 
حماسهم  املستخدمون  وأظهر  حرفًا،   280
للموضوع وذلك كون البشر يحبون التحدث يف 
هو  به  ننصح  ما  لكن  بها،  واالستفاضة  األمور 
استخدام 100 حرف يف التغريدة، حيث تكمن 
املعلومات،  يف  وغناها  قصرها  يف  التغريدة  قوة 

فخير الكالم ما قل ودل.

الهاشتاغ
الصحيحة  الهاشتاغ  عالمات  استخدام  إن 
يف تغريدتك يزيد من فرص انتشارها كما يعزز 
املوضوع  يف  املستخدمني  من  كبير  عدد  إشراك 
عليك  يجب  لذلك  عنه،  تتحدث  الذي 
بشكل  بالتغريدة  املرتبط  الهاشتاغ  استخدام 
عدد  من  ُمستخدم  يكون  أن  ويجب  مباشر، 
االمتناع  عليك  ويجب  األشخاص،  من  كبير 
عن استخدام هاشتاغ ليس له عالقة بالتغريدة 
على  حسابك  إلى  سينظرون  املستخدمني  ألن 
أنه غير محترف أو وهمي، كما يجب استخدام 

الهاشتاغ بناًء على االستهداف اجلغرايف.

الوسائط المتعددة
إن استخدام صورة يف التغريدة أفضل بكثير 
الفيديو  أن  التغريدة بدون صورة، كما  من نشر 
صور  إلى  إضافة  فاعلية،  أكثر  يكون  ما  غالبًا 
تتأكد  أن  ويجب  االنتباه،  جتذب  التي   GIF
له  بأن  بنشره  تقوم  الذي  الفيديو  أو  الصورة  من 
تتحدث  الذي  باملوضوع  ووثيقة  مباشرة  عالقة 

عنه.
الهدف من الوسائط املتعددة يكون يف تعزيز 
فاملستخدمون  تطرحها،  التي  الفكرة  وصول 
ينجذبون  التواصل  شبكات  على  عام  بشكل 
نحو الوجوه البشرية يف الصور، فإذا كان لديك 
صورة وعليها نص يكمل فكرة تغريدتك وتكون 

للمنصة فستكون هذه  املناسب  باحلجم  الصورة 
من  أكبر  عدد  على  للحصول  مرشحة  التغريدة 

التعاقدات.

وقت التغريدة
يعد معرفة الوقت األفضل للتغريد من املزايا 
الهامة التي تعزز ظهور تغريداتك، حيث ميكنك 
خالل  من  املشاركات  أفضل  على  احلصول 
اختيار التوقيت األفضل، ويختلف هذا التوقيت 
من حساب آلخر، وإذا كنت ترغب يف الوصول 
أوقات  تغرد يف  أن  إلى جميع جمهورك فيجب 
مختلفة متناسبة مع وجود جمهورك على منصة 

تويتر. 

ابتسام   بوكثير

أصغر من غاالكسي فولد.. فيديو 
لهاتف سامسونغ الجديد القابل للطي

ن احملتمل أن ُيعلن عن هاتف سامسونغ التالي القابل للطي هذا 
الشهر، وظهر للتو ما يبدو أنه أول فيديو يظهر الهاتف على اإلنترنت، 
 Leaker( غيسكن  بن  الكر  للمستخدم  تويتر  حساب  نشر  فقد 
املطوي  الهاتف  يعرض  أنه  يزعم  قصيرا  مقطعا   )Ben Geskin
 Galaxy Z( »وهو يعمل، ويقول إنه يسمى »غاالكسي زد فلب

.)Flip
الصور  يف  بالفعل  رأيناه  مما  بكثير  أكثر  الفيديو  مقطع  يظهر  وال 
املسربة، وال يزال يتعذر علينا معرفة إذا كان الهاتف يستخدم شكال 

جديدا من »الزجاج الرفيع جًدا« من سامسونغ.
ويبدو الهاتف أصغر حجما من النسخة احلالية لغاالكسي فولد، 

حيث ميكن وضعه بسهولة يف اجليب أو حقيبة اليد.
حدث أنباكيد  يف  فلب  زد  عن غاالكسي  ُيعلن  أن  ويتوقع 
)Unpacked( من سامسونغ يف 11 فبراير/شباط اجلاري يف سان 

فرانسيسكو.
الهاتف  سامسونغ  مؤمتر  يف  الرئيسي  احلدث  سيكون  هذا،  ومع 

الذكي »غاالكسي إس Galaxy S20( »20( الذي مت تسريبه.

من  أنه  يوما  شعرت  هل 
الصعب الحصول على شعبية 
في منصة تويتر إذا لم يكن 
لديك العديد من المتابعين؟ 
ربما يبدو األمر صعبا جدا، 
لبناء  طرقًا  هناك  لكن 
لديك،  المتابعين  قاعدة 
لزيادة  طرق  وهناك 
المشاركة على منصة تويتر 

وبشكل أكثر تحديدا.

PS5 تسريبات جديدة تكشف تفاصيل عن واحدة من أهم ميزات
ظهرت تسريبات جديدة تكشف عن املزيد من التفاصيل حول 
أن  املفترض  من  إذ  سوني،  من  اجلديدة   PS5 ألجهزة  ميزة  أهم 
املكونات  على   PS5و  Xbox Series X من  كل  حتتوي 
العتادية األساسية نفسها من وحدة املعاجلة املركزية ووحدة معاجلة 
الرسومات. وستقدم املنصتان أداًء مماثاًل، لكن قد يكون لدى سوني 
التخزين،  بسرعة  األمر  يتعلق  عندما   Xbox على  متفوقة  ميزة 
وذلك بالرغم من أن كال اجلهازين سيحتويان على محركات أقراص 

صلبة سريعة.
وبغض النظر عن أن سوني ومايكروسوفت لم تتحدثا علنًا عن 
مقدار مساحة التخزين املدمجة يف كل منصة، إال أن سوني كشفت 
أنها تعيد التفكير يف طريقة تثبيت اللعبة من أجل حترير أكبر مساحة 
تخزين ممكنة. ويف الوقت نفسه، ستسمح املنصات اجلديدة بتجربة 
أقراص   PS5 جهاز  وسيدعم  واأللعاب،  الرسومات  يف  ثراء  أكثر 
بسعة 100 جيغابايت، لذا ال تفاجأ برؤية ألعاب PS5 املستقبلية 

.PS4 قد تشغل مساحة أكبر من ألعاب
كما أشار تسرب صادر منذ بضعة أيام إلى أن مجموعات مطوري 
PS5، التي يستخدمها كبار املطورين، حتتوي على 1 تيرابايت من 
مما قد يكون مؤشرًا   ،SSD الصلبة  احلالة  أقراص  سعة محركات 
 PS5 من  النهائية  اإلصدارات  تخزين  ملساحة  األدنى  احلد  على 
اجلديد، فيما قال تقرير آخر منفصل إن سوني تعمل على تقدمي ما 

يصل إلى 2 تيرابايت من السعة التخزينية.
ويف حني أن محركات األقراص الصلبة SSD أصبحت غير 
بكثير من محركات  أغلى  تزال  أنها ال  غير  كبير،  إلى حد  مكلفة 
األقراص الصلبة HDD. ويتعني على شركة سوني إيجاد التوازن 
الصحيح، إذ يحتاج الالعبون إلى الكثير من مساحة التخزين السريع 
على املنصة، والتي ال يجب أن تكون مكلفة للغاية بالنسبة لالعبني.

أسماء متطابقة تقريبًا
املدونة  عثرت  فقد   ،LetsGoDigital موقع  وبحسب 
الهولندية على عالمات جتارية لثالث أجهزة SSD من سامسونغ، 
 NVMe SSDو  Unstoppable Speed ذلك  يف  مبا 
EVO 980 وNVMe SSD 980 QVO. وبالرغم من أنه 
ال يوجد ذكر السم سامسونغ بأي مكان يف الوثائق التي مت تقدميها 
لدى مكتب االحتاد األوروبي للملكية الفكرية EUIPO، إال أن 

األسماء متطابقة تقريبًا مع طريقة تسمية منتجات سامسونغ.
إلى ذلك تشير LetsGoDigital إلى أنه من غير احملتمل 
EVO األكثر تكلفة.  أقراص 980  PS5 محركات  أن تتضمن 
من   QVO  980 طراز  تتضمن  أن  احملتمل  من  ذلك،  من  وبداًل 
عن  لإلعالن  سامسونغ  تأجيل  سبب  يفسر  قد  ما  وهو  سامسونغ، 
هذه املنتجات وتسجيلها فقط ضمن مكتب االحتاد األوروبي للملكية 
الفكرية. كما ميكن أن يكون قرص QVO 980 أرخص بكثير من 
قرص EVO 980، األمر الذي يساعد سوني يف احلفاظ على سعر 

PS5 عند 500 دوالر.

كشف النقاب
يذكر أن شهر يناير قد جاء وذهب دون إعالن شركة سوني عن 
والذي  املرتقب،   PlayStation Meeting 2020 حدث 
يعتقد كثير من الناس أنه سيحدث يف شهر فبراير 2020. وذكرت 
التقارير أن الشركة تعتزم الكشف عن املنصة اجلديدة يف وقت مبكر 
من الشهر، وهو أمر غير ممكن يف الوقت احلالي. ويف ظل ذلك، يبدو 

.PS5 أن نهاية فبراير هي أفضل رهان لكشف النقاب عن جهاز
وبالرغم من أن سوني لم تعلن بعد نيتها عقد حدث إعالمي 
حول املوضوع، فقد رأينا الكثير من األدلة التي تشير على ما يبدو 
إلى أن سوني تستعد لإلعالن عن املنصة اجلديدة، مبا يف ذلك وثائق 
قبل  املنظمني  إلى  سوني  قدمتها  التي  اجلديدة  التجارية  العالمات 

اإلطالق الرسمي للمنصة. 
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ابتسام   بوكثير
احلياة  »أمل  جمعية  رئيس  صرح  حيث  
»مقدم  السيد  الدماغي«  الشلل  أطفال  حلماية 
متخصصة  مراكز  وجود  عدم  أن  احمد«   سيد 
للعالج الطبيعي املكثف زادت من  معاناة الطفل 
مصير  عن  تقلق   األولياء  أصبحت  و  املريض 
احمللية  السلطات  طالب  قد  و  املجهول   أطفالهم 

و الوالية التدخل  خاصة وان العدد يف ارتفاع.
بينها مجانية  املطالب من  رفع جملة من  و 
الن  الدولة  عاتق  على  و  اخلارج  يف  العالج 
بعض  مقدور  يف  وليست  باهظة  العالج  تكلفة 
العائالت املعوزة و الفقيرة. و رفع منحة املعاق .و 

مجانية النقل يف مختلف الوسائل كحافالت و 
القطارات. و فتح قنوات التنسيق و االتصال على 
إنشاء مراكز  و  العقبات  لتسهيل  الوزارة  مستوى 

العالج الطبيعي املكثف 
مع  التعامل  لكيفية  حتسيسية  .ودورات 
خاصة  إسعافات  سيارات  تخصيص  املريض 
االحتياجات  ذوي  عدد  حسب  والية  لكل 
اخلاصة و -تقريب األطباء من ذوي االحتياجات 
املختلفة  الطبية  الفحوصات  إلجراء  اخلاصة 
لاللتحاق  اخلاصة  االحتياجات  لذوي  وتسهيل 

مبختلف أطوار الدراسية والتكوين  .
Cerebral pal� دماغي  )شلل 

sy(. هو اسم عام وشامل للنتائج املترتبة عن 
خلل أو ضرر يف دماغ يف طور النمو. يسبب الشلل 
يف  االضطرابات  من  مختلفة  الدماغي درجات 
االضطرابات  أدائه.  ويف  قدرات الطفل احلركية 
احلسّية )يف احلواس( مثل الصمم والعمى. تأذي 
األعضاء  عمل  يف  واضطرابات  الذكاء  مستوى 

املختلفة يف اجلسم.
خالل  يحدث  قد  الدماغ  يف  اخللل  هذا 
خالل  أو  الوالدة  عملية  خالل  فترة احلمل. 
سنوات.   5 سن  حتى  الوالدة.  بعد  ما  فترة 
املسمى الشلل  الدماغ،  خلل  يتغير  وال 
 ،)Cerebral palsy( الدماغي
تتغير  تأثيراته اجلسدية  لكن  احلياة كلها.  مدى 
املسبب  الدماغي  الشلل  ويشكل  النمو.  مع 
األساسي إلعاقات األطفال وتبلغ نسبة انتشاره 
 400 كل  بني  من  واحدة  )أي:   1/400 نحو 
أساسية  أنواع  ثالثة  وهناك  حّي(.  ملولود  والدة 
عادة،  تصنيفها،  يجري  الدماغي  الشلل  من 
الّشناج/  احلركة:  يف  االضطراب  لصورة  طبقا 
 .)Spasticity( التشّنجي  التوتر  فرط 
األطراف  يف  مستمرة  موجية  حركات  ـَع/  ـَن الك
االنتظام  ـَقـْد  ف ـَح/  ن والرَّ  )Athetosis(

.)Ataxia(
العالجات البديلة

االحتياجات  ذوى  من  طفل  أسرتنا  فى 
اخلاصة ماذا نفعل؟ وهل ميكن عالجه؟ ماذا إذا 
كان يعانى من الشلل الدماغى؟ وقد يحدث هذا 
خالل  أو  احلمل  فترة  خالل  الدماغ  فى  اخللل 
عملية الوالدة أو خالل فترة ما بعد الوالدة حتى 
بهذا  اإلصابة  صعوبة  وترجع  سنوات،   5 سن 
املترتبة  اآلثار  من  يعانى  الطفل  أن  إلى  ملرض 

املشى  على  القدرة  وهى  اإلصابة،  تلك  على 
واحلركة، فهل يستطيع الطفل إذا شفى أن ميشى 

مرة أخرى؟ 
صرحت  الدكتورة و االخصائية النفسية رمية 
خيثر مثل - فاألطفال الذين لديهم شلل دماغي 
شديد ال ميكنهم استخدام األلعاب نفسها التي 

يستخدمها أطفال آخرون يف سنهم.
غير  الدماغي  بالشلل  املصابون  األطفال   -
وتنسيق  نفسه  احلركة  نطاق  إنتاج  على  قادرين 
بهذه  اللعب  يتطلبها  التي  والبراعة  العضالت 
األلعاب؛ لذا فإن ما قد يبدو وكأنه لعبة »بسيطة 
يفرض  قد  العاديني،  لألطفال  الكفاية«  فيه  مبا 
هذه  من  يعاني  طفل  على  القيود  من  الكثير 
احلالة. ويف الواقع، ميكن أن يكون لها تأثير ضار 
باللعبة  اللعب  على  القدرة  فعدم  الطفل؛  على 
الطفل،  إحباط  إلى  يؤدي  أن  ميكن  له  املقدمة 
والشعور  احلافز  وجود  إلى عدم  أيضًا  يؤدي  وقد 

العام بالسلبية.
يوجد شرطان أساسيان يمكن 

من خاللهما اختيار األلعاب لألطفال 
المصابين بالشلل الدماغي:

أواًل: يجب أن تكون األلعاب مناسبة 
بحيث إنها تتناسب مع القدرات التي 

يمتلكها الطفل حالياً.

ثانياً: يجب أن تحرك الطفل نحو 
تنمية القدرات التي يعمل عليها.

100 طفل يعاني من الشلل الدماغي بمعسكر
سجلت  والية  معسكر لوحدها  100 حالة من المصابين بمرض الشلل الدماغي  ال تتجاوز سنهم 18 سنة حيث تفتقر المنطقة ألبسط مراكز التأهيل التي 
تخصص العالج لهذه الفئة مزاد من معنتها اليومية .فعدم إجراء جلسات للمريض تحدث له مضاعفات تبدأ بتشوهات في المفاصل تؤدي إلى قصر في العضالت و 

االلتهاب و قد تطور الحالة و تحدث ضعف في  عضلة القلب و التنفس.

عائالت تستنجد بالسلطات إليجاد حلول ألبنائها 



1السنة 01 - العدد 103 -الثالثاء 10 جمادى  الثانية1441  هـ  - 04 فيفري2020م 9
أخبار المجتمع

 أسباب تسطح الرأس 
عند األطفال

الرأس المسطح هو أحد الحاالت المرضية التي تصيب األطفال منذ الوالدة أو في سنوات عمرهم األولى، 
فتسبب تغيرًا في شكل الرأس عن الشكل الطبيعي.

للتعرف أكثر على هذه احلالة سألنا استشاري طب األطفال الدكتور همام قنديل وأفادنا بالتالي:
 أنواع الرأس المسطحة

• إما أن يكون تسطيح الرأس من اخللف، وهي املنطقة التي تعلو الرقبة.
• أو أن يكون التسطيح من اجلنب، وقد يحدث يف جهة واحدة من الرأس.

 أسباب الرأس املسطح عند األطفال
يولد %20 من األطفال برأس مسطح، وأسبابه متعددة، أبرزها:

• أمراض جينية، وهي عديدة.
• الوراثة تلعب دورًا رئيسيًا يف اإلصابة بتسطيح الرأس.

عالج الرأس المسطحة:
• عالج املسبب املرضي، مثل اخلضوع للجراحة يف حال التحام الفراغات البينية لعظام   

اجلمجمة، أو تعزيز فيتامني د لدى الطفل.
• التنويع يف وضعية نوم الطفل، أي أن ينام على أكثر من جانب، مبا يف ذلك مؤخرة الرأس.

وهذ  الرأس،  تسطيح  لعالج  له  خوذة  وضع  الطفل أو  ربط رأس  وهو  شائع،  عالج  هناك   •
العالج اختلفت فيه اآلراء وأرى أنه مينع منو رأس الطفل بشكل طبيعي، وليس هنالك دراسة طبية 

موثوقة تؤكد فعالية هذا العالج.
• أخيرا، واألهم تسطيح الرأس أمر غير خطير، ال يؤثر على دماغ الطفل، وعادة ال يحتاج األطفال املصابون بتسطيح الرأس إلى عالج، إذ ميكن أن يزول هذا التسطيح عند 

بلوغ السنتني من العمر دون أي تدخل من األهل أو من األطباء، ولكن ينصح دائما بزيارة الطبيب املختص.

ابتسام  بوكتير

ألوان ظالل العيون الترند في 2020
عن  التغاضي  يتم  ما  غالًبا 
ال  أن  ونعتقد  العيون،  اجتاهات ظالل 
أّن  باعتبار  العيون،  ظالل  للون  ترند 
واملناسبات.  الفصول  بكل  تليق  األلوان 
على  حقيقية  مدمنة  كنِت  إذا  ولكن 
اجلمال، وتفضلني حقيبة مكياجِك على 
أّن األلوان  أّية حقيقة أخرى، فستعلمي 
يشملها الترند، وذلك من خالل كواليس 

األلوان  فما هي  املوضة.  أسابيع  عروض 
من  ثالثة  لِك  أخترنا  العام؟   ها  الترند 
أفضل اجتاهات ظالل العيون امللونة التي 

سترينها  يف عام 2020.

عام 2020 عام لون البنفسجي 
بامتياز. األلوان  عام  هو   2020 علم 
مستحضرات  لشراء  حجة  ليس  وهذا 

الحظناه  ما  هذا  بل  جديدة،  جتميل 
وجوه  وعلى  العروض،  منصات  على 
نيكي  الشهيرة  املكياج  فنانة  النجمات. 
ا بهذا  ديرويست قالت لست سعيدة جّدً
اخلبر، لكن أعتقد أّننا سنشهد »حلظات« 
قائلة:  وتنبأت  قادمة.  أرجوانية  ظالل 
»ستكون ظالاًل أرجوانية ولكن خفيفة.
ستكون  األيالينر  كما  العيون  ظالل 

بالليلكي.

تابعي المزيد:  12خطًأ فادحًا 
عند وضع المكياج:

عجقة األلوان في ظالل عيون عام 
2020

عادت  الصارخة  اجلريئة  األلوان 
شوارزكوف  لصوفيا  وفًقا   .2020 مع 
املبدعة  التنفيذية  املديرة  تيلبوري، 
العيون  ظالل  فإّن  تيلبوري،  لشارلوت 
تيلبوري  وقالت  بالتأكيد.  عادت  امللونة 
 :WhoWhatWear ملوقع 
موضع  ستكونان  العينني  أّن  »أعتقد 
 .2020 عام  يف  للمكياج  كبير  تركيز 
والتي  لدّي  املفضلة  االجتاهات  أحد 
الكثير  على  وشاهدتها  مؤخًرا  صنعتها 

هو  واملمرات،  األحمر  السجاد  من 
»األمر  العني«.  على  األلوان  عجقة 
ومبالغ  رائعة  أشكال  بإنشاء  يتعلق  كله 
ألوان غير واضحة  باستخدام كتل  فيها؛ 
األلوان  ملك  األزرق  بهدوء.«  وممزوجة 
أن  تستطيعني  أنِك  تعتقدين  كنِت  إذا 
اللون األرجواني، ماذا  قّوة  تتخلصي من 
عن اللون األزرق؟ وقالت كيلسي دينيهان 
الواضح  »من  الشهيرة:  املكياج  فنانة   ،
اجلميع  عيون  على  سيكون  األزرق  أّن 
الون   فقد شوهد هذا    .»2020 عام  يف 
 Millie Bobby وجه  على  مؤخًرا 
 .Kylie Jenner و   Brown
 ، اللون  هذا  محبات  غير  من  كنِت  إذا 

ننصحِك بخلطه مع ألوان أخرى. 

أفضل اتجاهات مكياج العيون وظالل 
العيون لعام 2020

عام  ترند  باقية  السموكي   العيون 
2020، مع تركيز على مشتقات الليلكي 
الدخانية  العيون  الغامق.  واألزرق  
واأليالينر  املكتنزة،  والرموش  والبارزة، 
اللماع.  امليتاليك  والغطاء   ، األبيض 

باختصار هذا عام العيون املعدنية.
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مجرد  احلياة  لهم  وتبدو  للبعض  غريبة  دنيا 
وكلما  واأللم  البؤس  صفحات  من  صفحة 
خلقوا  وكأنهم  بالوجع  يحسون  األلم  يتذكرون 

كي يتعذبوا مرات ومرات يف هذه الدنيا.
لقد مات يف يوم من األيام واآلن فهو ميوت 
مات  قد  يكون  عندها  جزء؟  بعد  جزء  أجزاء، 

نهائيا ولألبد؟ 
صار  الواقع  وشرود  حسرة  كله  وجهه  كان 
يرفضه ألنه يف نظر الناس مجرد إسكايف يحمل 
مطرقته واملسامير كي يصلح لهم األحذية وفقط؟
هذه  كره  وكم  له  بالنسبة  الذل  مهنة  إنها 
لعنة  من  يتخلص  تغييرها كي  يريد  كان  املهنة 

كالم الناس ونظرتهم له وشعوره بالدونية؟
كان يريد مغادرة هذا املكان إلى مكان بعيد 

ال يعرفه فيه أي أحد.
بدايتها كانت عندما ذهبت  • قصته   

إليه كي أخيط حذائي 
• قال لي: إجلس سوف أخيطه لك   

يف احلال!  
• وعندما جلست نظر لي نظرة   

أرى  لم  يادنيا؟!  إيه  دنيا؟!  وقال:   •  
منها أي شيء ولم تعطيني وال شيء.
• أنظر لي جيدا كيف أنا ؟  

• أنظر؟   
العمل  ونوع  احلياة  عن  لي  يحكي  وبدأ 
والبطالة والزواج والعزوف عنه، كان يحكي لي 
ويف جعبته الكثير من القصص واحلكايات عن 
محطات اإلنسان يف هذه احلياة وما يريده أصال 

من هذه الدنيا؟
لكن  و  الزواج  يريد  اإلسكايف  كان   •  
من صاحبة احلظ كي تتزوجه ومن ستقبله زوجا 
الزوج  يردن  األيام  هذه  الفتيات يف  ؟!  ألن  لها 
الشخصية  ذو  املرموق  العمل  صاحب  املناسب 
اجلذابة والهيبة و صاحب مال أيضا وذو شهادة 

عالية. 
تتوفر  أن  يجب  الشروط  كل  يعني   •  

فيه وإال يكون طلبه مرفوض. 
• ولكنه ال يحمل أي صفة من هذه   
الصفات فهو مجرد إسكايف بسيط ميلك صندوق 
الرقع  وبعض  واخليوط  واملسامير  الدبابيس  من 

من اجللد واألفرشة وبعض األحذية القدمية.
كان اإلسكايف ينظر لي وعالمة احلزن ظاهرة 
التساؤالت  على وجهه عينيه فيهما الكثير من 

واحليرة؟
• وكأنه يقول لي: ملا أنا هكذا؟  

عن  مختلف  أكون  أن  يجب  أال   •  
حالتي هاته؟

أن  تريد  حسناء  فتاة  أمامي  تقف  اآلن  و 
تصلح حذائها كانت تنظر لإلسكايف وهو تقريبا 

يريد أن ينهي عمله من إصالح حذائي.
• قال لها: تفضلي.   

• قالت: من فضلك .. بكم تصلح   
لي هذا احلذاء؟

ثم سلمته له 
قال لها: عندما أنتهي من إصالحه أخبرك 

كم الثمن؟
معي  وأخذت  إنصرفت  اللحظات  هذه  ويف 

حذائي و تركت اإلسكايف يصلح حذاء الفتاة.
ومرت أيام و أيام وكان اإلسكايف قد أعجبته 
الفتاة وأصبحت تتردد عليه يف بعض األوقات.

على  يقوى  ال  وأصبح  منها  يقترب  وبدأ 
ما  يف  جدي  وبأنه  بالزواج  صارحها  فراقها، 

يقول.

• قال لها: أريد أن أتزوج بك.   
• فهل أنت راضية؟  

• قالت له: عندما أنهي دراستي فأنا   
الزلت أدرس. 

عالم  اإلسكايف يف  اللحظة صار  تلك  ومنذ 
آخر، بدأ يحب ألول مرة وقد دخل عالم مجهول 

ليست له بداية وال نهاية.
ما يجنيه اإلسكايف  الفتاة طامعة يف  كانت 

من مال وكانت تأخذ منه املال يف كل مرة 
وتقول له: سوف أعيد لك املبلغ يف الغد. 

وعندما تأخذ منه املال تذهب وال تعود له، 
مال  من  اإلسكايف  يجنيه  ما  كل  كان  وهكذا 

تأخذه الفتاة؟
على  املسكني  وكان  والزواج  باحلب  أوهمته 
طيبته يعيش ونيته السليمة وقد أخلص لها يف 
الزواج الذي  حبه وهو يتوهم بيوم اخلطوبة ويوم 
مستحيل  يوم  يف  له  بالنسبة  وكان  به  حلم  كم 

ولكنه اآلن صار حقيقة وقد حتقق له ذلك.
همها  اإلسكايف  على  تكذب  الفتاة  كانت 
وقد كانت على عالقة  وفقط؟  املال  هو  الوحيد 
بشخص آخر وهو بائع الشطائر الذي كانت دوما 
تذهب إلى محله وتعطيه ما يحتاجه من مال. 

وبعد عدة أيام تغير حال بائع الشطائر وبدأ 
من  جتهيزه  و  ديكوره  له  وأعاد  محله  تزيني  يف 
وقد حتسن  و زخرفة جدرانه  بدهنه  وقام  جديد 

كل شيء بالنسبة له.
الشطائر  بائع  إلى  دوما  تذهب  الفتاة  كانت 
كان  خبر  يف  أصبح  قد  لإلسكايف  وبالنسبة 

وأصبحت الفتاة نادرا ما تذهب لزيارته.
بائع  إلى  تذهب  بأنها  أمرها  إكتشف  وقد 

الشطائر 

قال لي:   يوم  له يف  • وعندما ذهبت   
الفتيات  فكل  أبدا،  تتزوج  ال  أن  لك  األفضل 
متشابهات فهم ال يعرفن عهدا و ال يعرفن الوفاء 

هم أصال ال يعرفن احلب؟
لقد إكتشفت بأنها تخونني مع بائع الشطائر 

ذلك الشخص احلقير .
• قال لي: ماذا ينقصني؟  

• ...أ....أ... أنظر لي تفحصني   
جيدا؟

يف  يرام  ما  على  و  سليم  أنا  أنظر   •  
صحة جيدة، ماذا ينقصني؟

وكانت الدموع تنزل من عينيه و على خده 
السافلة؟  إحتقرتني  لقد  لي:  قال   •  
فأنا بالنسبة لها مجرد إسكايف فقير ليس له أي 

قيمة يف هذه احلياة.
و  املكان  هذا  وأترك  أرحل  سوف   •  

لألبد 
أيضا  الفتاة  على  يكذب  الشطائر  بائع  كان 
الزواج  يريد  كان  منها؟  الزواج  يريد  ال  كان  و 
فتاة أخرى إسمها نسرين وهي يف احلقيقة  من 
قريب  وعن  بها  مرتبط  ألنه  خطيبته 

حفل زفافه 
رمبا هذا الشهر ؟

الفتاة  أن  إكتشف  فقد  لإلسكايف  وبالنسبة 
كانت تخونه مع عدة أشخاص وليس هو الوحيد 
يف حياتها لم يصدق األمر وكان قد تعب كثيرا 
يف آخر أيامه وندم ندما شديدا على ضياع أمواله 
التي ذهبت وبدون رجعة فهو اخلاسر الوحيد ولم 
من  تعبه  و  بعد شقائه  أي شيء  على  يحصل 

العمل لسنوات.
الكالم  قليل  اإلسكايف  أصبح   •  
واألكل لقد صدم يف صميم قلبه ومرت عدة أيام 
كنت أشاهده فيها يعمل وهو منهمك يف عمله 
واضحة  اإلنهيار  وألم وعالمة  وكان كله حسرة 
العمل  كثرة  من  عابس  الذي صار  وجهه  على 

والتعب واإلبتسامة قد غادرته.
ومرت أيام وأشهر كان فيها قد اختفى عن 

املكان ولم يظهر؟
• فسألت عنه: فعلمت أنه قد رحل   

لألبد!

بقلم: مراد العمري  

اإلسكافي وبائع الشطائر 

»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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جائزة الشيخ راشد بن حمد الشرقي لإلبداع

أعمال جزائرية تتنافس في فئتي
 الشعر والمسرح

روايتها  يف  بالي  هاجر  الكاتبة  تقترح 
متتزج  عائلية  ملحمة   ،»Ecorces»األولى
فيها حكايات حميمية لنساء جريئات وحكايات 
تسلط  من  يعانون  رجال  ومسارات  ممنوع  عشق 

أمهات متوارث.
منشورات  عن  الصادرة  الرواية  هذه  تروي 
على  مترابطة  حيوات  276 صفحة  يف  »البرزخ« 
أربعة أجيال تعيش يف اختالط ال يطاق،  مدى 
من  محطات  خلفية  على  األحداث  تلك  وتدور 

تاريخ اجلزائر.
ومن بني شخوص الرواية الطالب املتفوق يف 
يف  يعيش  والذي  سنة(   23( »نور«  الرياضيات 
فاطمة  وجدته  مرمي  والدته  مع  شقة صغيرة جدا 

وجدة والده باية.
باية  اجلدة  توجد  النسوي«  »الفضاء  هذا  يف 
التي تبلغ من العمر 95 سنة وهي »امرأة شجاعة 
حتدت املمنوعات وعادات زمنها« من أجل التحرر 
نقلت  وقد  الوحيد،  ابنها  راحة  أجل  من  وأيضا 

العجوز ذاكرة العائلة حلفيدها الذي يحاول التفتح 
على العالم وعلى احلياة واحلب«.

تخلى  أما شابة  كانت  باية - حني  وأصرت 
هارون  ابنها  تربية  على  تقوم  أن   - زوجها  عنها 
سطيف  إلى  قسنطينة  من  فرحلت  مبفردها 
إلى  تعمل  وبقيت  معمرة  أسرة  لدى  واشتغلت 

تاريخ وقوع مجازر 8 ماي 1945.
إلى  املأساوية  الظروف  تلك  يف  باية  تهرب 
إحدى  يف  عمل  على  تعثر  حيث  آخر،  مكان 
ورش تصبير سمك السردين وتتمادى يف هروبها 
إلى حد تسجيل ابنها يف املدرسة باسم »فانسون« 
حلمايته. ويف سن العشرين التحق هارون بصفوف 
علم  بغير  التحريرية  احلرب  بداية  مع  املجاهدين 
االستعمار  قوات  قبل  من  أوقف  لكنه  والدته، 

لتورطه يف اغتيال رئيس بلدية.
وكانت باية يف تلك الفترة قد اختارت زوجة 
وهي  الحقا  سيمتهنها  التي  املهنة  وأيضا  البنها 
حضرة  يف  احلديث  من  منعته  كما  النجارة، 

تعذيبه  أثناء  لسانه  فقد  بأنه  لتوهمهم  اآلخرين 
من قبل قوات االحتالل.

هارون  ابن  كمال  يحاول  سنة   20 وبعد 
وحفيد باية - الذي قررت جدته أن يعمل أيضا 
العائلي  الطوق  واخلروج من  التحرر   - النجارة  يف 
واملستحيل يف  املمنوع  ليعيش شهرين من احلب 

نظر أمهاته.
وقد رويت هذه امللحمة الغريبة بقفزات خطيرة 
على الزمن حيث شابها الكثير من االختالط بني 

سرديا  األحداث  تطور  مع  لكن  الشخصيات، 
بدأت عالقات القرابة بني الشخوص تصبح أكثر 

وضوحا.
من  مجموعة  نشرت  أن  بالي  لهاجر  سبق 
األعمال املسرحية »حلم وحتليق طائر« )2009( 
اقتبست بعض النصوص للمسرح باجلزائر وأيضا 
قصصية  مجموعة  أصدرت   2014 ويف  باخلارج 

بعنوان »فات اآلوان«.
القسم الثقايف

بن  راشد  الشيخ  »جائزة  كشفت 
أسماء  عن  لإلبداع«  الشرقي  حمد 
دورتها  يف  الطويلة  للقائمة  املتأهلني 
فئة  يف  وذلك   ،2019-2020 الثانية 
الشعر، واملسرح، وأدب األطفال، حيث 
األفق«  باملاء هذا  »أخيط  تأهل كل من 
لعقبة مزوزي، و«مذكرات مهملة« لرابح 
فالح، »أولى املرايا وآخر الصور« لهارون 

عمري، يف فرع الشعر.
صارة. ب

كما تأهلت كل من »شعائر اإلبادة« 
إبراهيم  وعادل  السايح،  بن  املنعم  لعبد 
الصالح  حملمد  و«الكياس«  حنزولي، 
يف  فارح،  إللياس  و«جازية«  قارف، 
اجلزائرية  األسماء  لتغيب  املسرح،  فئة 
يف فئة أدب الطفل، حسب ما جاء يف 

وسائل إعالم إماراتية.
وتضمن القائمة الطويلة لفرع الّشعر 
اإلنسان«  »قصيدة  وهي،  أعمال   10
مصر،  من  السالم  عبد  إبراهيم  حملمود 
علي  حلسني  األخيرة«  اللغة  و«أرجوحة 
عبد اهلل من السعودية، و«عتمة يف نفق 
العراق،  احلياة« لبدر محمود أحمد من 
من  املقدم  أيت  أليوب  الغرام«  و«سوق 
املغرب، و«أخيط باملاء هذا األفق« لعقبة 

مزوزي من اجلزائر.
حسن  حملمد  حواء«  فم  يف  و«جمرة 
أقصى  إلى  و«رحلة  العراق،  من  صالح 
موسى  اهلل  لعبد  الذاكرة«  يف  البدايات 
و«مذكرات  فاسو،  بوركينا  من  بيال 

لرابح فالح من اجلزائر، و«ُربى  مهملة« 
لم تطأها اخليول« حملمد أحمد حسن من 
لهارون  الصور«  وآخر  املرايا  و«أولى  مصر 

عمري من اجلزائر.
القائمة  تضمنت  املسرح  فئة  ويف 
»شعائر  وهي:  عناوين   10 الطويلة 
من  السايح  بن  املنعم  لعبد  اإلبادة« 
حمو  لعنتر  األرواح«  و«بوابة  اجلزائر، 
إبراهيم  لعادل  و«العجوز«  سوريا،  من 
حملمد  و«الكياس«  اجلزائر،  من  حنزولي 
و«امرأة  اجلزائر،  من  قارف  الصالح 

األمس« لليندا منير حمود من سوريا.
طلعت  لكرم  الغروب«  و«أنشودة 
ملرمي  اخلطايا«  و«أرض  مصر،  من  نبيه 
تونس،  من  النعيمي  العزيز  عبد  بنت 
عبدالسميع  لعلي  العرش«  و«شيطان 
وعازف«  و«جنديان  مصر،  من  اللباني 
لياس جياد زويد من العراق، و«جازية« 

إلياس فارح من اجلزائر.
بن  راشد  الشيخ  جائزة  أن  ويذكر 
حمد الشرقي لإلبداع هي جائزة سنوية 
واإلعالم  للثقافة  الفجيرة  هيئة  أطلقتها 
يف بداية عام 2018  مببادرة من  الشيخ 
رئيس  الشرقي  حمد  بن  راشد  الدكتور 

هيئة الفجيرة للثقافة واإلعالم.
املواهب  رعاية  إلى  اجلائزة  وتهدف 
مسلطة  العربية،  والنقدية  األدبية 
أسماء أصحابها ودعمهم  األضواء على 
الذي  التخصيص  عبر  ومعنويا  ماديا 

تقتضيه اجلائزة.

أيوب بن تامون

وحسب بيان املؤسسة، فقد فاز 
يف مجال نقد الشعر، مناصفة كل 
من الناقد الدكتور يوسف وغليسي 
»التحليل  كتابه  عن  اجلزائر  من 
الشعري«،  واخلطاب  املوضوعي 
من  الزعبي  أحمد  الدكتور  والناقد 
الشعر  »جتليات  كتابه  عن  األردن 

املعاصر« وقيمتها 40 ألف دوال.
أفضل  يف  األول  باملركز  توج 
 20 ديوان شعري مناصفة وقيمتها 
عبد  الشاعر  من  كل  دوالر،  ألف 
العزيز الهمامي من تونس عن ديوان 
الغيمة«، والشاعر عبد اهلل  »هديل 
ديوانه  عن  مصر  من  الشوربجي 

»العاشقان«.
مناصفة  قصيدة  أفضل  وفاز يف 
من  كل  دوالر،  آالف   10 وقيمتها 
تونس عن  الزين من  كوثر  الشاعرة 
قصيدة بعنوان »شطحات« والشاعرة 
عن  اليمن  من  القاضي  جنود 
قصيدتها »غٌد خارج النص«، بينما 
حتصل الشاعر مصطفى عكرمة من 

سوريا على اجلائزة التكرميية لهذه الدورة، وقيمتها 50 
ألف دوالر، وهي جائزة ال تخضع للتحكيم بل الختيار 

رئيس املؤسسة الشاعر عبدالعزيز سعود البابطني.
أفضل  بجائزة  فازت  فقد  الشباب،  فئة  عن  أما 
ديوان الشاعرة إباء اخلطيب من سوريا عن ديوانها »بأي 
10 آالف دوالر، ويف مجال  جرح أملسك؟«، وقيمتها 
سلمان  إبراهيم  علي حسن  الشاعر  فاز  قصيدة  أفضل 
من البحرين عن قصيدته » كما الّنبيون والتجلي احلر«، 

وقيمتها 5 آالف دوالر.
ربيع  مهرجان  يف  الفائزين  تكرمي  يتم  وسوف  هذا 
الشعر 13 الذي تقيمه املؤسسة يوم 24 من شهر مارس 
للشعر  املركزية  البابطني  مكتبة  مسرح  على  املقبل 

العزيز  عبد  املؤسسة  رئيس  هنأ  جانبه  من  العربي، 
أن  واعتبر  الدورة  هذه  بجوائز  الفائزين  البابطني  سعود 
تأسست  التي  املؤسسة  أهداف  أحد  هي  اجلوائز  هذه 

ألجلها قبل أن يتوسع نطاق عملها يف ثقافة السالم.
تتجسد  للمؤسسة  األولى  الرسالة  »إن  وأضاف: 
العرب  العربية حتى يظل ديوان  واللغة  الشعر  يف دعم 
اللغة  روافد  أحد  كونه  العربية  األمة  وجدان  يف  حيا 
العربية«، وأشار البابطني إلى أن اجلوائز التي خصصتها 
املؤسسة لفئة الشباب قد آتت ثمارها بحيث كان هناك 
إقبال كبير من اجليل اجلديد على املشاركة مبا يعني أن 
هؤالء  أيدي  على  يستمر  سوف  الشعر  مسار  تصحيح 

الشباب مقتدين بالشعراء املخضرمني.

تمنحها مؤسسة عبد العزيز سعود البابطين الثقافية

الدكتور يوسف وغليسي يتوج 
بجائزة نقد الشعر

أعلنت مؤسسة عبد العزيز سعود البابطين الثقافية بدولة الكويت يوم األحد، عن أسماء الفائزين بجوائز دورتها السابعة 
عشرة لإلبداع الشعري في مجال الشعر ونقده، لفئتي المخضرمين والشباب، حيث تتوزع فروع الجائزة بين أفضل ديوان 

وأفضل قصيدة وأفضل عمل نقدي في مجال الشعر إلى جانب الجائزة التكريمية.

ملحمة عائلية تمتزج فيها حكايات النسوة 

هاجر بالي تروي عن تسلط األمهات
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هشام عباس يفتك جائزة أفضل 
مطرب أفراح 

مطرب  أفضل  جائزة  على  عباس  هشام  املصري  املطرب  حصل 
Cairo Wed�  حفالت زفاف يف الدورة السادسة من مهرجان  »
ding Festival« والذي أقيم مؤخرا، ومت تكرمي هشام عباس 
نظرا لنجاحه الكبير فى إحياء أكبر عدد من حفالت الزفاف خالل 

.2019
بيان صادر عن مكتبه اإلعالمي عن  وأعرب هشام عباس، يف 
الفرح  حلظات  يف  اجلمهور  إسعاد  أن  إلى  مشيًرا  باجلائزة،  سعادته 
ونشر البهجة بينهم من أهم ما يقدمه املطرب جلمهوره، الفًتا إلى أن 
اختياره إلحياء حفالت الزفاف بهذا الكم الكبير يؤكد على قربه من 

اجلمهور ووجود عالقة ترابط قوية بينه وبني جمهوره.
يذكر أن هشام عباس طرح ألبوم  »عامل ضجة« نهاية عام 2019، 
يف أول عودة له إلى عالم األلبومات بعد غياب دام 9 سنوات الغنائية 
أنتجته شركة  »روتانا« عام  ألبوماته  »ما تبطليش«، والذي  منذ آخر 

2009، وصور أغنية  »الفترة اللي فاتت« على طريقة الفيديو.

القديرة  السورية  املمثلة  أنهت 
يف  شخصيتها  تصوير  خوري  نادين 
مسلسل  »بروكار« تأليف سمير هزمي 
والذي  رجب  زهير  محمد  وإخراج 
شهر  يف  للعرض  جاهزًا  سيكون 

رمضان املقبل.
العمل  يف  خوري  وتؤدي 
التي  انطوانيت«  شخصية  »الطبيبة 
واستثنائية،  قوية  بشخصية  تتميز 
احلزن  بني  مختلفة  أحداثًا  وتعيش 
والفرح ُمشاِركة أهل الشام أحزانهم 
لالحتالل  ومقاومتهم  واحتفاالتهم 
الفرنسي ضمن قصة درامية مشّوقة 
جتمع النضال ومحبة احلياة والوطن، 
والصبر على احملن العابرة أمام ثبات 

األرض وبقائها. 
الشامية  املرأة  صوت  ليصل 
ونضالها  وتاريخها  وقوتها  بحقيقتها 
بيئي  عمل  الوطن  »بروكار«  ألجل 
عام  خالل  أحداثه  تدور  شامي، 
الفرنسي  االحتالل  فترة   1942
لسوريا ويتحدث عن صناعة البروكار 
أحد  ومحاولة  الفترة  تلك  خالل 
هذه  سرقة  الفرنسيني  املهندسني 
العمل دور  الصناعة. كما سيتناول 
االحتالل  مواجهة  يف  السورية  املرأة 
سوريا  سيدات  وقدرة  شتى  بطرق 
والدفاع  واملواجهة  الصمود  على 
البالد وأهلها  لتراث  عن كل ماميّت 

بصلة.

نادين خوري تنتهي من »بروكار« 
وتستعد لتصوير »الحرملك 2«

تأجيل عرض مسلسل »العربجي« 
لباسم ياخور وكاريس بشار

املوسم  يف  حاضرًا  يكون  لن  مسلسل  »العربجي«  أن 
الشركة  قررت  أن  بعد  مؤكد،  بشكل  املقبل  الرمضاني 
أن  املفترض  من  وكان  آخر،  إشعار  حتى  تأجيله  املنتجة 
يؤدي أدوار البطولة كل من باسم ياخور وكاريس بشار وسلوم 
التي تتعرض  التأجيل بعد الظروف الصعبة  حداد. ويأتي 
وتوقيف  معداتها  ومصادرة  إغالقها  مت  حيث  الشركة،  لها 

الظروف  هذه  وشهدت  بالدوالر،  التعامل  بتهمة  صاحبها 
بإنصاف  طالبوا  الذين  السوريني  الفنانني  من  كبير  تفاعل 
الشركة شكران  مع  تضامنوا  الذي  الفنانني  ومن  الشركة، 
وتوالي  املصري  ومهار  خلف  وقمر  بشار  وكاريس  مرجتى 
علي  ومرام  قاسم  وعالء  إسحق  وتامر  فوزي  وسحر  هارون 

وإسماعيل مداح.

أحمد عز ينجو من فيروس كورونا القاتل بأعجوبة
كشف الفنان محمد ممدوح عن مفاجأة تتعلق بالنجم أحمد عز وجنوم فيلم 
العارف، مؤكدا أنهم غادروا ماليزيا قبل 24 ساعة فقط من اكتشاف حاالت 
إلى  الفتا  اجلوية،  الرحالت  أم  املطار  وإغالق  القاتل،  كورونا  فيروس 
املشاهد  التصوير، ألن أغلب  أيام  تقريبا طوال  الفندق  يغادروا  لم  أنهم 
كانت تدور أحداثها بداخله. أضاف أثناء حواره مع اإلعالمي رامي 
عز  أحمد  النجم  ارتباطات  أن  إلى   Dmc مساء  لبرنامج  رضوان 
والفنان أحمد فهمي يف القاهرة، دفعت اجلميع إلجناز تصوير املشاهد 
أيام  لفيلم »العارف عودة يونس« يف دولة ماليزيا يف عدد  اخلارجية 
قليلة، وفور عودتهم إلى القاهرة، مت إعالن اكتشاف فيروس كورونا 
الرحالت اجلوية. يذكر أن أحمد عز عاد  أمام  متاما  املطار  وإغالق 
إلى القاهرة سريعا حلضور بروفات مسرحية عالء الدين قبل عرضها 
اتفق سابقا على  األول يف مصر خالل األسبوع املقبل، كما 
عبد  كرمي  النجم  مع  واجلن«  »كيرة  فيلم  تصوير  بدء 
السبت،  أمس  مساء  بالفعل  حدث  ما  وهو  العزيز 
مسلسل  لتصوير  التحضير  بدا  الوقت  وبنفس 
املخابرات  ملفات  عن  املقتبس  مرتدة«  »هجمة 
دراما  موسم  ضمن  عرضه  واملقرر  املصرية  العامة 

رمضان 2020.

حمادة هالل يثير الجدل بسبب 
تغريدة غريبة

يطلقها  التي  تغريداته  بسبب  اجلدل  ليثير  جديد  من  هالل  حمادة  الفنان  عاد 
وتختلط فيها األلفاظ واملعاني التي ال يحسن يف الكثير منها تركيبها بجوار بعضها، 

على  جالًسا  فيها  ظهر  »تويتر«،  على  الرسمي  عبر حسابه  له  ونشر هالل صورة 
الشارع، ليستمتع بالشمس املشرقة، وتفاعل مع اجلمهور بالتعليق: »أحسن وقت 

تقعد فيه يف الشمس بالنهار«.
ليثير تعليقه جداًل واسًعا بني رواد الـ«سوشيال ميديا« ومتابعيه بسبب 

املتابعني،  تضارب مفاهيم الوقت يف تعليقه، اذ سخر منه عدد كبير من 
الذين علق أحدهم ساخرًا: »مجربتش أنت الشمس بالليل«، يف حني 
علق آخر بقوله: »وأحسن مكان متارس فيه التزلج هو على التلج«، يف 

حني أكد ثالث: »حمادة هالل مطرب ومغني«، يف حني أكد عدد من 
متابعيه أن حمادة يتعمد اختيار تلك األلفاظ للحصول على 

الـ«تريند«.
حملة  على  علق  هالل  حمادة  الفنان  أن  يذكر 
من  عدد  قبل  من  لها  تعرض  التى  والتنمر  السخرية 
البروفايل  تعريف  بسبب  وذلك  »تويتر«،  متابعي 
اخلاص به واملكتوب فيه »مطرب ومغني« وهو ما أثار 

اجلدل. 
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حتى في حالة عدم نشرها
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أقالم

الوحيد  الوطنية وحزبها  السياسية  السلطة  اعتمدت  فلقد   
األوحد على تخوين كل معارض لها أو ناقد واملصيبة الكبرى 
هنا  ومن  كما شاءوا  فيها  وعبثوا  التاريخ  إلى كتب  أنهم جلأوا 
لقد حاول  بتاريخه ونضاالت رجاله، حقا  تكون جيل جاهل 
نظام »ابن بلة« و«بومدين« فصل الشعب اجلزائري عن ماضيه 
أمام  املاضي  قيود  لكسر  محاولة  يف  وذلك  وثقافته  احلقيقي 
انطالق املستقبل األفضل للجزائر من خالل تبينهما األسلوب 
االشتراكي املستورد الغريب عن طبيعة ثقافة مجتمعنا املسلم، 
»إن الدولة واألمة والقوانني ال ترجتل، وال تنقل عن اجليران، 
األم«  رحم  من  الطفل  يولد  كما  الشعب  حنايا  من  تولد  إنها 

)فرحات عباس(.
على كل لم يكن »ابن بلة« و«بومدين« حالة منفردة   
العالم  زعماء  من  الكثير  ذلك  يف  سبقهما  فقلد  زمانهما،  يف 
ال  املثال  سبيل  على  منهم  ونذكر  املعاصر  تاريخنا  يف  خاصة 
 ...  - الناصر  عبد  جمال   – أتاتورك  كمال   – لينني  احلصر 
حيث حاول هؤالء الزعماء فصل احلاضر واملستقبل عن املاضي. 
فليت »ابن بلة« و«بومدين« كانا يعرفان ويدركان جوهر التاريخ 
فهو قوة كامنة يجوز استخدامه من أجل احلاضر واملستقبل ولكن 
محاولة إخضاعه بالكامل وتطويعه خلدمة أغراضهما السياسية 
فالتاريخ  ونرجسية سياسية جوفاء.  عبثا عكسيا  ميثل  الضيقة 
أداة مهمة ملعرفة املاضي واالستفادة منه يف احلاضر واملستقبل، 
أما تسخيره ألهداف سياسية يحتاج إلى معرفة علمية واسعة 
له وليس كما يريد السياسي أن يفسره حسب رؤيته السياسية 

الشعبية. 
ثالثينات  عباس« يف  »فرحات  أن  ينكر  منا  أحد  ال   
إليه  السياسي الذي سبقه  القرن املاضي كان حامال للمشروع 
إلى  يهدف  كان  والذي  القادر  عبد  األمير  حفيد  خالد  األمير 
وكان  بل  والواجبات  احلقوق  بالفرنسيني يف  اجلزائريني  مساواة 
من املعجبني كثيرا بأفكار األمير خالد، ففي سنة 1936 كتب 
مقاال له يف جريدة الوفاق الفرنسي اإلسالمي »فرنسا هي أنا« 
للشعب  املصير  تقرير  حق  مبنح  بشدة  طالب   1943 يف  لكن 
كان  التاريخ  ذلك  ومنذ  الفرنسي،  االستعمار  وإدانة  اجلزائري 
يعمل يف هذا االجتاه داعيا إلى الثورة ضد االستعمار الفرنسي 
ولكن ليس عن طريق السالح بل عن طريق القانون مما عرضه 

وتخريب صيدليته بسطيف  الصحراء  إلى  والنفي  السجن  إلى 
حقيقيا  خطرا  فيه  رأوا  ألنهم  بإعدامه  املستوطنني  ومطالبة 
أن فشل مشروعه  بعد  اجلزائر،  وامتيازاتهم يف  على مصاحلهم 
السياسي )الثورة بواسطة القانون( جلأ إلى االنضمام إلى جبهة 
والدبلوماسية  السالح  بواسطة  الثورة  متبنيا  الوطني  التحرير 
السياسي  الدعم  من  الكثير  املخلصني  الرجال  مع  وحقق 
بعد استرجاع السيادة  والدبلوماسي للثورة اجلزائرية.   
هذا  هدف  وكان  التأسيسي  للمجلس  رئيسا  أصبح  الوطنية 
برئاسة  التنفيذية  السلطة  لكن  اجلزائر  دستور  إعداد  املجلس 
»أحمد بن بلة« أرادت أن جتعل هذا املجلس بوقا لها ليبارك كل 
أن  عباس«  »فرحات  ويذكر  بلة«،  »ابن  الرئيس  من  يصدر  ما 
»أحمد بن بلة« كان يناديه بـــ »Papa«، لكن حينما رفض 
من  استقالته  تقدمي  وفضل  اجلزائر  بدستور  بلة«  »ابن  تالعب 
رئاسة املجلس التأسيسي معرضا حياته ونضاله من أجل بناء 
دولة جزائرية دميقراطية لكل أنواع اخلطر حيث كتب: » نتذكر 
بعد استقالتي من املجلس الوطني التأسيسي، عندما هاجمني 

يف أوت 1963 بن عال أحد أتباع بن بلة األوفياء، خالل ندوة 
صحافية وجترأ آنذاك على التذكير مباضي السياسي وكأن جيله 
كان له احلق يف احلكم على جيلي. لم يولد بعد عندما كنت 
أناضل مع األمير خالد وعندما كنت أقاتل مناهضي اإلسالم 
واملستعمرين من كل حدب وصوب. وهذا يعني أنني أضطلع 
للدفاع  كرسته  الذي  املاضي  هذا  إزاء  مبسؤوليتي  عال  بصوت 
واالضطهاد  القهر  أشكال  كل  ضحية  وقع  مسلم  مجتمع  عن 

والظلم«. 
كان  أنه  الرسمي  التاريخ  كتب  ذلك  بعد  صنفته   
من دعاة اإلدماج وهذا ما رسخ يف أذهان اجليل الذي ولد بعد 
االستقالل الذي ينظر إلى »فرحات عباس« على أنه من أتباع 
فرنسا ويضيف أكثر أولئك الذين يريدون تزييف وتشويه بطوالت 
الثورة أخطأت خطأ  شعبنا خالل ثورته التحريرية قائلني: »أن 
للحكومة  رئيس  أول  عباس  فرحات  جعلت  حينما  جسيما 
تاريخنا بحاجة ماسة إلى إعادة  املؤقتة للجمهورية اجلزائرية«. 
كتابته بأقالم جزائرية نزيهة ال تريد من وراء ذلك سوى حب 

بقلم:  عز الدين معزة - كاتب 	

الزعيم فرحات عباس وظلم التاريخ الرسمي له

التاريخ الرسمي »االنتقائي« المؤدلج الذي 
أقرته وزارة التربية الوطنية بعد استرجاع 
السيادة الوطنية، كان من ورائه محرك سياسي 
والذي غالبا ما كانت تبعاته وخيمة للغاية 
خاصة تجاه أولئك الرجال الذين ضحوا 

بشبابهم وحياتهم من أجل تحرير الجزائر من 
أشرس وأوحش استعمار استيطاني فرنسي. 

ووقفوا ضد إخوانهم الجزائريين الذين استولوا 
على السلطة بقوة السالح وليس بقوة القانون 
أو الرجوع إلى بيان أول نوفمبر 1954 
الذي نص بصريح العبارة على إقامة دولة 

جزائرية ديمقراطية اجتماعية.



 إرهاُب الّطرقات ُيواصل حصَد األرواح

 َمصرُع  َمصرُع 55 أشخاص خالل  أشخاص خالل 2424 ساعة!  ساعة! 
 نّفذت وحدات احلماية املدنية 3572 تدخال خالل 24 ساعة املنقضية إثر تسجيل 6 حوادث سير تسببت يف مقتل 

 5 أشخاص وإصابة 10 آخرين بجروح متفاوتة اخلطورة. يذكر أن أثقل حصيلة سجلت على مستوى والية بومرداس مبقتل
03 آخرين بجروح، إثر اصطدام حافلة لنقل املسافرين بشاحنة نصف مقطورة على الطريق الّسيار »شرق -  

 .غرب« باملكان املسمى أوالد والي ببلدية االربعطاش دائرة خميس اخلشنة
 كما تدخلت وحدات احلماية املدنية من أجل إخماد حريقني؛ حيث شّب األول يف حي السالم ببلدية الدويرة يف

 اجلزائر العاصمة، والثاني سجل بوالية ميلة على مستوى ُخمٍّ لتربية الدواجن باملكان املسمى مشتة مولى حباسة ببلدية
 .الشيقارة دائرة سيدي مروان. هذا، وذكرت مصالح احلماية املدنية أن احلريقني لم يتسببا يف أّي خسائر بشرية

 رحمة عمار
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اعتراُض 11 حراًقا بعين تيموشنت

نع  الجيُش ُيدمِّر قنبلتين َتقليديَتي الصُّ
قنبلتني  أمس،  أول  الشعبي،  الوطني  للجيش  مفارز  دمرت   
بيان  بحسب  بلعباس،  وسيدي  تيبازة  من  بكل  الصنع  تقليديتي 
صدر أمس اإلثنني عن وزارة الدفاع. 
الشعبي، خالل عمليات  الوطني  أوقفت مفارز للجيش   كما 
متفرقة نّفذتها بكل من عني قزام وبرج باجي مختار، 10 أشخاص 
إلى  باإلضافة  ضغط،  ومطرقتي  كهربائية  مولدات   3 وضبطت 
مركبتني رباعيتي الدفع و12 كيسا من خليط احلجارة وخام الذهب.
بغليزان،  الوطني،  الدرك  عناصر  أوقف  آخر،  سياق  يف   
املعالج،  الكيف  بحوزتهما 8.6 كيلوغرامات من  تاجري مخدرات 
فيما ضبطوا 3 طائرات بدون طيار و4 بنادق صيد بكل من تيارت 
وتلمسان.
غير  هجرة  محاولة  السواحل  حرس  أحبط  أخرى،  جهة  من 
شرعية هّم بها 11 شخصا كانوا على منت قارب تقليدي الصنع بعني 
متوشنت، فيما مت توقيف 9 مهاجرين غير شرعيني يحملون جنسيات 
مختلفة، وذلك بكل من تلمسان والطارف.

ريـــاض هــــــويلي

َقـــراٌر 
صاِئـب!

سكيكدة: 

مصرُع امرأة دهًسا بالحروش
 لقيت امرأة تبلغ من العمر 40 سنة مصرعها، أمس االثنني، بعدنا 

 دهستها شاحنة ببلدية احلروش )35 كلم جنوبي سكيكدة(، حسب ما علم من
.املديرية احمللية للحماية املدنية

 وأوضح املصدر ذاته أن احلادث وقع عند محاولة املرأة اجتياز الطريق فور
 نزولها من احلافلة. وإثر احلادث، نقلت مصالح احلماية املدنية الضحية إلى

.مستشفى احلروش حيث لفظت أنفاسها األخيرة، متأثرة بنزيف حاد
.يذكر أن املصالح األمن فتحت حتقيقا للوقوف على مالبسات احلادث

ق.م

رحمة عمار

لعاصمة  ا

انقطــاُع التــزّود بالمـاء الشــروب بـــ 3 بلديــات 
 أعلنت شركة »سيال« للمياه، يوم أمس، عن انقطاع التزّود باملاء الشروب بـ 3 بلديات بالعاصمة الّيوم.

وأبرز بيان صدر أمس عن »سيال« أن االنقطاع يشمل 3 بلديات، ويتعلق األمر بكل من: بعض أحياء ببوزريعة، وبني مسوس »سيدي يوسف«، ورايس حميدو )سيدي لكبير( 
ملدة 12 ساعة، وذلك من الساعة 8 صباحا إلى الساعة 8 مساء، مرجعة االنقطاع إلى أشغال الصيانةن على أن تعود املياه تدريجيا ليلة الثالثاء إلى يوم األربعاء.

ق.و

 شخصًيا كنُت أمتنى 
لو أّن الّدعم اجلزائري 

لتونس كان أكبَر من 
ي  وديعٍة، فلَطاملا كان رأيِّ
أّن اجلزائَر ُمطالبة بلعب 
دوٍر أكبَر ُتاه أشّقاِئها، 

وباألخص ِليبيا وُتونس؛ 
فالَبلدان مع اختالِف 
ُظروفهما يحتاجان 

إلى َدعِم اجلزائر 
ووقوِفها إلى َجانبهما، 
ا  وقوٌف ليس عاطفّيً

وال شعبويا، إّنا ُنريده 
إستراتيجيا يستِنُد إلى 
امَلهمة امَلنوطة باجلزائر 

ا وَدولّيا. وِوفَق  إقليمّيً
هذا امَلنظور، اعتقُد 

جاِزما أّن اجلزائَر - مبا 
ُر عليه من إمكاناٍت  تتوفَّ
سياسّية واقتصادّية - 
بإمكاِنها أن ُتعيد بعَث 

الّتضامن امَلغاِربي الذي 
من شأِنه إعادَة بعِث 

َمشروع االحتاد امَلغاربي.
 صحيٌح أّن هناك ِقوى 

أجنبية ترفُض الّتصالح 
امَلغاربي، وتعمُل جاهدًة 

من أجل وأِد كّل عمٍل 
د  من شأنه أن ُيوحِّ

شعوَب املنطقة ويقّوي 
إمكاناتها؛ لكّن هذا 
ال يعني أّن اجلزائَر 

غيُر قادرٍة على َتاوز 
سياسة االحتواء التي 
مُتارسها ِقوًى َدولية، 

ولعلَّ الّدور الذي لِعبتُه 
دُخل  اجلزائَر ِضّد التَّ
الَعسكري األجنبي يف 

ليبيا، وُقدرِتها على 
إعادة إدماِج ُدول اجلواِر 
يف احَلّل كطرٍف رئيٍس، 
واحتضانها االجتماَع 

فضال عن َدعوِتها 
الُفرقاَء الّليبيني 

للّتحاوِر يف اجلزائر، 
لدليٌل قاِطع على أّن 
اجلزائَر قادرٌة على 

ِقيادة القاطرة امَلغاربية، 
وحتّمُل ما ينُجم 

عن هذا الّدور مالّيا 
ا. وتضامنّيا ودبلوماسّيً

 ومن هنا، فإّن األطراَف 
التي تنتقُد اخلطوَة 

التي أقبَل عليها رئيس 
اجلمهورّية املتمثلِة يف 

دعِم االقتصاد الّتونسي 
بإيداع مبلغ 150 مليوَن 
دوالٍر يف الَبنك امَلركزي 
الُتونسي، تريد فقط 

اصطياَد امُلناسبات 
مُلمارسة الّشعبوية؛ فحُق 
دوِل اجلوار على اجلزائر 
كبيٌر، وخطوُة الّرئيس 
تّبون هامٌة أيًضا، لكّن 

ينبغي أن متتَد بعيًدا يف 
الّتعاون ودعِم اجليران 

مبا ُيفضي إلى االندماج 
امَلغاربي. 

سوق أهراس

َتجميُد مشروع بناء ُمستشفى 
ُيخــرج السكــان للشـارع

م عدد من سكان مدينة مداوروش، التي تبعد نحو 40 كيلومتر   ُينظِّ
 عن عاصمة الوالية سوق أهراس، وقفات احتجاجية كل يوم سبت،
 وذلك منذ أكثر من شهر، للمطالبة بإعادة بعث مشروع إجناز مستشفى

 .120 سريرا مبدينتهم
 يذكر أن املشروع الذي يندرج يف إطار البرنامج احلكومي القاضي

 بتنمية الهضاب يعود لسنة 2006، حيث قررت السلطات العليا للبالد
 جتميد املشروع ألسباب مالية. ولم ينطلق املشروع الذي ُوِئَذ يف املهد

 ليبقى حبرا على ورق، يف وقت يعلق عليه سكان مداوروش آماال كبيرة
 ألسباب عديدة، منها - على وجه اخلصوص - معاناتهم يف نقل
 مرضاهم إلى عاصمة الوالية، حيث سجلت حاالت وفيات خالل

.التوجه للمؤسسات االستشفائية مبدينة سوق أهراس
 يذكُر أن سكان املدينة راسلوا السلطات احمللية والعمومية مرارا بشأن

 بعث املشروع لكنهم لم يتلقوا ردا، ليقرروا التصعيد باالحتجاج من أجل
.إيصال رسالتهم وانشغاالتهم التي تعود لـ 14 سنة إلى اجلهات املعنية

 للتذكير، فإن مدينة مداوروش تتوفر على عيادة متعددة اخلدمات
.تستقبل باإلضافة إلى سكان املدينة عددا من سكان البلديات املجاورة
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