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فــــون الُمَتموقعـــون  الُمثقَّ
 والّتساقط على طريق الفكرة

يزخُر احلقل الّثقايف اجلزائري 
بنمٍط من امُلثقفني سواٌء كانوا 
ُكتابا أو أساتذة أو أكادمييني أو 
شعراء أو فنانني أو صحافيني، 

ال تكاُد جِتد لهم تصنيًفا يف 
الّتراث الّنظري والفلسفي 

الذي طرَح سؤاَل امُلثّقف وحّدد 
وظائَفه وأدواَره وِفكر خصاِئصه 
وُميزاته، وأّكد على أهميِته يف 

نهضة الّشعوب واملجتمعات، فهذا 
الّصنف من امُلثقفني لم ينتِبْه له 

»انطونيو غرامشي »!

إصالُح الّنظام الَمالي والَمصرفي حتمية للخروج من اقتَصاد الشبكات

ُبنوك الَجزائر.. َمقبرة االستثمار!ُبنوك الَجزائر.. َمقبرة االستثمار!
جمعـــــة: البنوك تتعامل مع إدارة برأسين: وزارة المالية و البنك المركزي

الدكتور: مصطفى كيحل  	 23

02
ثاِني خرجة َله

ئاسة  منذ تسلُِّمه الرِّ

 تّبون في أديس أبابا
 للمشاركـة في قمـة
االتحـاد اإلفريقـي

02

12

  الَعميد ُمطالب بتمُرد خارقالَعميد ُمطالب بتمُرد خارق
  للعـادة لتحقيـق االنتفاضةللعـادة لتحقيـق االنتفاضة

الفائزون في قرعة الَحّج.. دموُع الفرحة تنساُب في الَوطن
 ُأجرَيت، صبيحَة أمس السبت، ُقرعة احلج ملوسمي )2020 2021-( عبر كامل 
التراب الوطني، بعد متديد آجال التسجيل 15 يوما إضافيا. ويف هذه السّنة، 

ُرفعت احلصة املخصصة للحجاج اجلزائريني إلى 41300 خالل موسم احلج 2020، 
بعدما حتددت يف السنوات املاضية بـ 36 ألفا.
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08
 تمنراست

الّتويـزة أو البريح 
َمــــوروث يكلــل 
موســم الحــرث! 

09
إليزي

ُسّكــان َقريـــــة 
تكظيــر يشُربـون 
ميـــاه مالحـــة!

10
تيزي وزو

استنــزاُف ّرمــال 
الوديـــان ُيهــِدد 
األراِضـي الفالحيـة

كأُس العرب )الرجاء البيضاوي - مولودية الجزائر( الّيوم 

ل مّرة ت موسمين )2020 - 2021( ألوَّ  خصَّ

 توّجه رئيس اجلمهورية عبد 
املجيد تبون، يوم أمس السبت، 

إلى أديس أبابا على رأس وفد هام 
للمشاركة يف أشغال القمة الـ33 
لرؤساء دول وحكومات االحتاد 
اإلفريقي، التي تنطلق أشغالها 

الّيوَم، وتستمر إلى غاية يوم غد. 
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حة :تسجيُل 49 ألَف حالٍة َجديدة. . وزيُر الصِّ

 ال نستورُد أدويـَة الّسرطان
الُمبتكــرة ألنهــا باهظــة

حة والّسكان وإصالح املستشفيات عبد الرحمان بن   كشَف وزير الصِّ
بوزيد أّن اجلزائَر سجلت 49 ألَف إصابٍة جديدة مبرض الّسرطان. ومن 
امُلتوَقع أن يبلَغ، مع حلول 2025، عدُد امُلصابني بالّسرطان 61 ألف حالة!



02
أخبار السياسة

إحصاُء 49 ألَف حالة جديدة. . وزير الصحة:

ال نستوِرد أدويَة الّسرطان 
الُمبتكرة ألّنها باِهظة
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صفية  نسناس

ويف كلمة ألقاها الوزير خالل افتتاح امللتقى احلادي 
أمس  يوم  بالعاصمة  اجلزائر  بفندق  للسرطان  عشر 
انتشارا  السرطان  أنواع  أكثر  إن  الوزير  قال  السبت، 
عند  أما  والرئة،  القولون  سرطان  هو  الرجال  عند 
أن  إلى  مشيرا  والرحم.  الثدي  فسرطان  النساء 
مصاحله تغطي 48 والية من حيث املراكز املخصصة 

مليار   61 تخصيص  ومت  وحدة،   77 بـ  للسرطان 
األدوية  توفر  مؤكدا   ،2018 سنة  السرطان  ألدوية 
يتم  ال  أنه  حني  يف  بالسرطان،  اخلاصة  العادية 
السرطانية  لألورام  املعاجلة  املبتكرة  األدوية  استيراد 
متر  التي  االقتصادية  لألزمة  نظرا  الباهظة  لتكلفتها 

بها البالد.
السرطان  مكافحة  مخطط  أن  بوزيد  بن  اعتبر  وقد 
توفير  مت  حيث  خاصة،  بأولوية  يحظى  اجلزائر  يف 

إمكانات تقنية على مستوى مختلف مراكز العالج، 
كما مت الكشف عن دخول 04 مراكز ملعاجلة السرطان 
حيز اخلدمة بكل من تيزي وزو وبشار وأدرار، مضيفا 
أنه ومن املشاكل التي تواجهها اجلزائر تأخر مواعيد 
تيرابي«  »راديو  باإلشعاع  املعاجلة  فحوصات  إجراء 
الثدي  بسرطان  للمصابني  متاحة  غير  باعتبارها 

والبروستات.

إجراُء قرعِة الَحّج لموسمي )2020 - 2021(

امتزجت الّدموع بالتكبيرات 
داخَل القاعات

انطلقت صبيحة أمس السبت قرعة احلج ملوسمي 2020 و2021 
عبر كامل التراب الوطني، بعد متديد آجال التسجيل 15 

يوما إضافيا، ومت رفع هذه السنة، احلصة املخصصة للحجاج 
اجلزائريني إلى 41300 خالل موسم احلج 2020، بعدما كانت 

حصة اجلزائر يف السنوات املاضية 36 ألفا.

يوم   تبون،  املجيد  عبد  اجلمهورية  رئيس  توّجه 
وفد  رأس  على  أبابا  أديس  إلى  السبت،  أمس 
دول  لرؤساء  الـ33  القمة  أشغال  يف  للمشاركة  هام 
أشغالها  تنطلق  التي  اإلفريقي،  االحتاد  وحكومات 

اليوم وتستمر إلى غاية يوم غد. 
وأفاد بيان لرئاسة اجلمهورية بأن الرئيس تبون سيقدم 
»إسكات  بعنوان  موضوعا  ستبحث  التي  القمة  يف 
إفريقيا«،  لتنمية  املالئمة  الشروط  وإيجاد  السالح 
األعضاء  الدول  وحكومات  دول  رؤساء  أمام  عرضا 
حول اإلرهاب يف إفريقيا والوسائل الكفيلة مبكافحته 
بصفة أكثر فعالية، كما سيجري على هامش هذه 
الدورة محادثات ثنائية مع عدد من نظرائه األفارقة 
املدعوين  من  املستوى  رفيعي  دوليني  ومسؤولني 
هامش  على  اجلمهورية  رئيس  ويشارك  للقمة. 

اإلفريقي  واألمن  السلم  مجلس  اجتماع  يف  القمة 
ومنطقة  ليبيا  يف  الوضع  تطور  لبحث  املخصص 
الساحل اإلفريقي، والذي تعتبر اجلزائر عضوا فيه.

ويف هذا السياق، قال وزير الشؤون اخلارجية صبري 
بوقدوم يف تصريح لإلذاعة اجلزائرية إنها ستكون أول 
مشاركة لرئيس اجلمهورية عبد املجيد تبون يف قمة 
زمن  منذ  عنها  اجلزائر  غابت  طاملا  التي  إفريقية، 
طويل من حيث حضور رئيس اجلمهورية، مضيفا أن 
تبون إلجراء  للرئيس  املشاركة ستكون سانحة  هذه 
محادثات مع نظرائه األفارقة واالستماع إلى وجهة 

نظر اجلزائر للمسائل األفريقية.
صفية  نسناس

 دعا وزير املجاهدين الطيب زيتوني، أمس السبت، 
مبدينة حلدادة التونسية، إلى تقوية الروابط »التونسية 
 62 الذكرى  إحياء  أن  موضحا  اجلزائرية«،   –
ألحداث ساقية سيدي يوسف يعد فرصة الستقراء 
الراهن واستشراف املستقبل يف إطار املصير املشترك 
خدمة ملصالح الشعبني وكسبا لرهان األمن والتنمية 
اقتصادياتنا  توفرها  التي  الكثيرة  الفرص  واستغالل 

يف كافة امليادين.
وأوضح الوزير، خالل كلمة له ألقاها بدار الضيافة 
هذه  إحياء  مبناسبة  يوسف  سيدي  ساقية  لبلدية 
الذكرى بحضور وزير البيئة والتنمية احمللية التونسي 
بوزقزة  لوناس  أهراس  سوق  ووالي  الهمامي  مختار 
الضروري  من  أصبح  أنه  التونسية،  الكاف  ووالي 
الشباب  أمام  األمل  وفتح  التنمية  أسس  تدعيم 

حلملهم على تعزيز ثقتهم يف قدراتهم.

والتونسية  اجلزائرية  الدولتني  أن  الوزير  وأكد 
ملواجهة  تنموية  برامج  عدة  جتسيد  يف  ستشرعان 
وأمن  استقرار  وضمان  الراهنة  املرحلة  حتديات 
لإلرهاب  حزم  وبكل  التصدي  خالل  من  البلدين 

العابر للحدود.
املجيد  عبد  اجلمهورية  أن رئيس  إلى  زيتوني  وأشار 
تبون ونظيره التونسي قيس سعيد شرعا يف انطالقة 
متجددة وفق رؤية جديدة لتنفيذ عدة برامج تنموية 
مشتركة بني البلدين، تساهم يف الرفع من املستوى 
البلدين  بني  بالعالقة  واالرتقاء  للشعبني  املعيشي 
ومستدامة  شاملة  إستراتيجية  شراكة  مستوى  إلى 

تخدم املصلحة املشتركة للبلدين.
مختار  التونسي  احمللية  والتنمية  وزير البيئة  وأشاد 
األمني  املجالني  يف  البلدين  بني  بالتعاون  الهمامي 
ظاهرة  مقاومة  على  وحرصهما  والعسكري، 

ومواجهة  بالبلدين  االستقرار  وحتقيق  اإلرهاب 
املخاطر التي تهددهما. كما دعا مستثمري البلدين 
املناطق  عبر  بينهم خاصة  فيما  الشراكة  تعزيز  إلى 
احلدودية والعمل على خلق جيل جديد يف املشاريع 

االستثمارية خاصة يف الفالحة والصناعة.
يف  تتمثل  هبة  املجاهدين  وزير  قدم  وباملناسبة، 
حافلتني للنقل املدرسي لفائدة تالميذ بلدية ساقية 
تضامنية  مبادرة  يف  وذلك  التونسية  يوسف  سيدي 

مع الشعب التونسي. 
هذا، ونذكر أن بساقية سيدي يوسف امتزجت دماء 
األحداث  وأسفرت  والتونسي،  اجلزائري  الشعبني 
وقتها عن استشهاد 79 شخصا من بينهم 20 طفال 
أغلبهم من تالميذ مرحلة االبتدائي و11 امرأة وجرح 

130 شخصا.
محمد الرشيد قوبع

 صفية  نسناس

احلج  ملوسمي  الرسمية  القرعة  جرت 
ربوع  كامل  عبر  أمس  يوم   )2020/2021(
كانت  الذين  املسجلني  أعني  وأمام  الوطن، 
ومنهم  بكى  من  فمنهم  مختلفة؛  فعلهم  ردود 
من كانت فرحته كبيرة، يف حني أجلت فرحة 
آخرين لسنوات مقبلة علهم يحظون بزيارة البقاع 
أقصى  إلى  العاصمة  اجلزائر  فمن  املقدسة. 
اجلنوب إلى الواليات الشرقية والغربية، خصص 
مباشرة  متابعة  والعمرة  للحج  الوطنى  الديوان 
ممن  الكثيرين  أنفاس  حبست  التي  للعملية 
تأجلت أحالمهم بزيارة البقاع املقدسة لسنوات، 
لتنهمر الدموع تارة والصراخ تارة أخرى، يف حني 
بالقاعات  الزغاريد  وحتى  التكبيرات  تعالت 

املواطنني  أن من  إعالن األسماء، خاصة  مبجرد 
من انتظر دوره مدة جتاوزت 15 سنة.

وجتدر اإلشارة إلى أن التمديد لـ 15 يوما، الذي 
احمللية،  واجلماعات  الداخلية  وزارة  عنه  أعلنت 
للمشاركة  التسجيل  املواطنني  من  للعديد  أتاح 
هذه  تنتهي  أن  مسطرا  كان  بعدما  القرعة،  يف 
القرعة  وإجراء  املاضي،  18 جانفي  يوم  العملية 
يف الـ 25 من الشهر ذاته، حيث يحضر الديوان 
 2020 احلج  ملوسم  والعمرة  للحج  الوطني 
القادم، وينتظر أن ينظم صالون احلج والعمرة بني 
الصنوبر  املعارض  18 و22 فيفري اجلاري بقصر 
البحري بالعاصمة، وسيعرف تنظيم محاضرات 
املناسك  على  وتدريب  لإلفتاء  ومجالس 

باستعمال املجسمات وكذا مسابقات وجوائز. 

من  أمس  غويني،  فياللي  الوطني  اإلصالح  حركة  رئيس  قال 
تعديل  مشاورات  يف  للمشاركة  مستعدة  حركته  إن  البويرة، 
معتبرا  مدة،  منذ  اجلمهورية  رئاسة  باشرتها  التي  الدستور 
تغيير  إلحداث  حقيقية  نية  حسن  عن  تعبر  املشاورات  أن 

حقيقي.
وشّدد غويني، يف تصريحه، على ضرورة مشاركة اجلميع 
 - – حسبه  التي ستشارك  فيهم حركته  مبا  احلوار  هذا  يف 
رفقة جميع األطراف عبر تقدمي مقترحات جادة ومناقشتها 
وحتقيق انسجام وطني، مبا ينتهي يف األخير إلى هدف تعايف 
كما  واالجتماعي.  االقتصادي  ثم  أوال،  السياسي  اجلانب 
احلوار  للبالد يف هذا  العليا  املصلحة  تغليب  ينبغي  أنه  أضاف 
والتحلي باملسؤولية، باإلضافة إلى استثمار إمكانات املجتمع من 

طاقات وكوادر للمساهمة يف معركة البناء املقبلة. 

والعمال  املشتركة  األسالك  نقابة  توعدت 
 23 يومي  إضراب  بتنظيم  التربية  لقطاع  املهنيني 
أمام  والئية  اعتصامات  تنظيم  مع  و24فيفري، 
إذا  صباحا  العاشرة  الساعة  يف  الواليات  مقرات 
لم يتم اجللوس إلى طاولة احلوار من طرف وزارة 

التربية.
وحددت النقابة، يف بيان أصدرته أمس، مطالبهم 
التعويضية  واألنظمة  األساسية  القوانني  فتح  يف 
املعدل   16/280 التنفيذيني  باملرسومني  اخلاصة 
واملرسوم   04/08 التنفيذي  للمرسوم  واملتمم 
البسطاء  العمال  أجور  ورفع   ،05/08 التنفيذي 
ابتداء من السلم 01 إلى السلم 12 وتعديل منحة 
الفئتني،  %40 لهتني  %30 إلى  املردودية من 
لفئة  اإلدارية  املناصب  حتويل  عن  والكف 
التربويني. كما أكدوا على ضرورة إلغاء املادة 19 
و22 من القانون العام للوظيفة العمومية اخلاصة 

بالنظام التعاقدي.
املخابر  موظفي  عالوات  منح  إلى  باإلضافة 
بالسلك  اإلدماج  يف  وضعيتهم  سويت  ما  بعد 
 2012 سنة  منذ  رجعي،  بأثر  وذلك  التربوي 
وتثمني شهاداتهم اجلامعيةD.U.E.A شهادة 
والترقية  التوظيف.  بعد  ومهندس  الليسانس 
الشهادات  حاملي  من  الفئتني  لهتني  الداخلية 
الليسانس  شهادة   D.U.E.A اجلامعية 
عن  والكف  التوظيف،  بعد  مهندس  وشهادة 
حتويل هذه املناصب للمسابقات اخلارجية. وفتح 
سنة  كل  الفئتني  لهذه  شغل  منصب   5.000
وذلك لسد النقائص التي تعاني منها املؤسسات 
التربوية بالقطاع والتي أصبحت يف وضعية كريتية 

بسبب هذا الشغور الرهيب. 
س. بومعزة

حلَّ بأديس أبابا على رأس وفٍد هام
تّبون ُيشارك في ِقّمة رؤساء وُدول االتحاد اإلفريقي

في ذكرى أحداث »ساقية سيدي يوسف« 
الجزائُر وتونس ُتراِهنان على َتمتين الّشراكة 

 توُقع تسجيِل 61 ألَف حالة َسرطان بحلول 2025

فياللي غويني:

ُمرتاحون لمشاورات تعديِل الّدستور 

يومي 23 و24 من الّشهر الجاري 
حون  األسالُك المشترَكة لقطاع الّتربية يلوِّ

باإلضراب 
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خبراء ماليون:
ضعُف آليات الّرقابة يشّجع على نهِب المال العام 

• جمعة: الُبنوك تتعاَمل مع إدارٍة برأَسين.. وزارة المالّية والَبنك المركزي  

بعد تعديل قانون النقد والقرض سنة 2001

البنُك الَمركزي تابٌع للّرئاسة عوض الَمالية 

. موفق  رباح 

وأشار تقرير املجلس إلى أن االختالسات املتكررة هي واحدة من املخاطر التي ميكن أن تسببها السيولة املفرطة 
التي تعيشها املنظومة املصرفية منذ 2001 نتيجة عدم توظيفها توظيًفا سليًما لدعم االستثمار املنتج، قبل أن 
يضيف أنها سيولة غير معهودة إلى درجة مقلقة جدا، وقال خبراء املجلس إن هذه السيولة مرشحة لالستمرار 

خالل السنوات القليلة القادمة، على األقل·
وكشف التقرير أن هذه السيولة بلغت حوالي ألف مليار دينار ما ُيعادل 16 مليار دوالر، ولم تستعمل يف املنظومة 
املصرفية أو البنكية وهو وضع خطير للغاية ُيبّي مدى سلبية تعامل البنوك التجارية يف اجلزائر، ودعا احلكومة 

إلى وقف التدهور املستمر من سنة إلى أخرى يف إطار املسارعة بتنفيذ برنامج إصالحات مالية·
إلى تسجيل عمليات إفالس  تتوفر على نظام إخطار ومراقبة قوي، مما أدى  البنوك ال  إلى أن هذه  باإلضافة 
وتسيير سيئ أثر سلبا على املهنة ومصداقية البنوك؛ فعلى سبيل املثال حصلت شركة طيران 'اخلليفة 'املنهارة 
على قرض من بنك اجلزائر بقيمة 60 مليار دينار جزائري، أي ما يعادل 810 ماليي دوالر، لم يسدد منه 
أي دينار على الرغم من أن هذا املبلغ الضخم يشكل نسبة 60 باملائة من األصول الذاتية للبنك وهو ما يتجاوز 

السقف املرخص به والذي يجب أن ال يتجاوز 25 باملائة من رأس مال البنك·

يف  واالقتصاد،  املال  خبراء  من  عدد  أجمع   
املنظومة  طبيعة  أن  الوطن«،  لــ«أخبار  حديثهم 
ونهب  االختالس  على  تساعد  اجلزائرية  البنكية 
ودعوا  الرقابة،  آليات  ضعف  ظل  يف  العام  املال 
املصريف إليقاف  اإلصالح  عملية  اإلسراع يف  إلى 
البنوك  له  تتعرض  الذي  املتواصل  املالي  النزيف 

اجلزائرية منذ أزيد من عقدين·
عبد  األسبق  املالية  ووزير  املالي  اخلبير  وقال 
التسيير  يف  الدولة  إن »تدخل  خالفة  بن  الرحمن 
واملالية  االقتصادية  للعمليات  املمركز  اإلداري 
عن  البنكية  املؤسسات  عجز  إلى  أدى  خصوًصا 
تعتبر  كانت  حيث  الوطني،  االقتصاد  متويل 
هو  ملا  طبًقا  حكومية  سياسة  لوضع  كوسيلة  فقط 
محدد يف إطار املخطط الوطني للقرض من جهة، 

واملخططات التنموية من جهة أخرى«.
جمعة،  نبيل  املالي  اخلبير  كشف  فيما 
وصادمة  خطيرة  حقائق  عن  الوطن«،  لــــ«أخبار 
طريقة  إن  وقال  اجلزائرية،  البنوك  يف  يحدث  عّما 
موضحا  جًدا،  وكالسيكية  تقليدية  البنوك  تسيير 
اجلزائر مجرد  البنكي يف  النظام  أن عملية إصالح 
كفاءة  أن ضعف  واعتبر  إعالمية،  وفرقعات  كالم 
العمومية تقف وراء  للبنوك  العامي  رؤساء واملدراء 

ذلك، بحسبه.
لم  الذي  والقرض  النقد  قانون  إلى  أشار  كما 

يتم تغييره منذ 30 سنة، بل لم يتم حتى حتديثه 
ليواكب العصر، وقال إنه ُمستورد من أملانيا بطريقة 
ووضع  أملانيا  كلمة  تغيير  فقط  ومت  ولصق«  »قص 
مكانها اجلزائر«.و أشار إلى أن قانون 90/10 بات 
غير مالئم متاما للحالة اجلزائرية عكس ما يحدث 
يف أملانيا، حيث تعمل جميع القطاعات بالتنسيق 
وجود  على  أكد  األملاني  املُشرع  ألن  البنوك  مع 

التناغم بي القطاعات.
البنكي  أو  املصريف  النظام  أن  أوضح جمعة  و 
البنكية  التجارب  وُيطبق  ينتهج  كان  اجلزائر  يف 
 1963 ومنذ  االستقالل  بعد  فاجلزائر  األجنبية، 
وهي ُتطبق النظام املصريف الفرنسي بحذافيره، مع 
العلم أن النظام الفرنسي البنكي يعود تاريخه إلى 

سنة 1958.
التي  العقبات  أسباب  من  بأن  جمعة  أفاد  و 
تقف يف وجه تطوير النظام املصريف يف اجلزائر وجود 
اجلزائرية  فالبنوك  واإلدارة،  التسيير  يف  تضارب 
وزارة  جهة  من  برأسي؛  مركزية  إدارة  مع  تتعامل 
املالية واخلزينة العمومية ومن جهة البنك املركزي 
لها،  تسبب يف مشاكل ال حصر  الذي  األمر  وهو 
واملستثمرين  االقتصاديي  للمتعاملي  خاصة 

بسبب هذا التضارب يف الصالحيات.

عمار قردود

كشف اخلبير املالي نبيل جمعة أن معظم الرؤساء املدراء العامي للبنوك 
اجلزائرية يفتقدون للكفاءة العلمية والعملية، وليس لديهم إملام باملهنة وال 

يتقنون اللغات األجنبية. ويف هذا اإلطار، ذكر حادثة طريفة حيث قال 
إن مدير أحد البنوك سبب للخزينة العمومية خسارة قدرها 10 ماليير 

سنتيم بسبب كلمة باللغة اإلجنليزية.
فاتورة  تسديد  منه  تطلب  باإلجنليزية  مراسلة  تلقى  أن  فبعد 
الكلمة  فهم   ،Without Benefits فوائد بدون  املوردين  أحد 
ليتم  مع،  أي   »with« أنها  على  بدون  تعني  التي   Without»«

مت  أن  وبعد  باليونان  املوجود  البنك  إلى  بالفوائد  املالي  املبلغ  إرسال 
االنتباه إلى هذا اخلطأ الفادح كان البنك اليوناني قد مت إغالقه نهائًيا.!

ع.ق

االستثمارات  نسبة  أن  جمعة  كشف  و 
األجنبية يف اجلزائر يف 2019 بلغت صفر باملائة وهو 
أمر خطير وال مُيكن إطالًقا تبريره باألوضاع اخلاصة 
وما  الشعبي  احلراك  بسبب  اجلزائر  بها  مرت  التي 
ذلك  مسؤولية  حّمل  حيث  تغييرات،  من  أفرزه 
البنك املركزي، قائال إن  املالية وقواني  إلى قانون 
التعيينات التي وقعت على رأس وزارة املالية والبنك 
املركزي والبنوك العمومية دليل على التخبط الكبير 

ونقص االستشراف للمستقبل.
البنكي  النظام  مرور  لضرورة  محدثنا  رافع  و 
املالية  الهندسة  وانتهاج  الرقمنة  إلى  اجلزائري 
التسديد يف  نظام  بإلغاء  طالب  العلمي،و  والتقدم 
البنوك املعتمد منذ 2006 على تقنية RTGS و

APCI وهو النظام الذي كلف اخلزينة العمومية 5 
آالف مليار سنتيم.

نظام  تطبيق  بضرورة  احلكومة  نصح  كما 
لها  وحقق  فرنسا  طبقته  الذي  اآللية  الشبابيك 
فائدة بـــ15 مليار أورو يف ظرف سنة واحدة، واعتبر 
البنكية  والصكوك  املغناطيسية  بالبطاقات  العمل 
الدهر  عليها  أكل  مالية  أنظمة  اآللية  واملوزعات 
وشرب وأنها أنظمة بدائية جًدا وبات غير معمول 
بها يف الدول املتقدمة.و البديل هو االعتماد على 

برمجيات الهاتف النقال.
عّمــــار قــــردود

املال  خبراء  من  عدد  أجمع   
لــ«أخبار  حديثهم  يف  واالقتصاد، 
البنكية  املنظومة  طبيعة  أن  الوطن«، 
ونهب  االختالس  على  تساعد  اجلزائرية 
الرقابة،  آليات  العام يف ظل ضعف  املال 
اإلصالح  عملية  يف  اإلسراع  إلى  ودعوا 
املتواصل  املالي  النزيف  إليقاف  املصريف 
الذي تتعرض له البنوك اجلزائرية منذ أزيد 

من عقدين·
وقال اخلبير املالي ووزير املالية األسبق 
عبد الرحمن بن خالفة إن »تدخل الدولة 
للعمليات  املمركز  اإلداري  التسيير  يف 
االقتصادية واملالية خصوًصا أدى إلى عجز 
االقتصاد  متويل  عن  البنكية  املؤسسات 
الوطني، حيث كانت تعتبر فقط كوسيلة 
لوضع سياسة حكومية طبًقا ملا هو محدد 
يف إطار املخطط الوطني للقرض من جهة، 

واملخططات التنموية من جهة أخرى«.
نبيل  املالي  اخلبير  كشف  فيما 

الوطن«، عن حقائق  لــــ«أخبار  جمعة، 
البنوك  يف  يحدث  عّما  وصادمة  خطيرة 
البنوك  تسيير  طريقة  إن  وقال  اجلزائرية، 
أن  موضحا  جًدا،  وكالسيكية  تقليدية 
اجلزائر  يف  البنكي  النظام  إصالح  عملية 
واعتبر  إعالمية،  وفرقعات  كالم  مجرد 
العامي  واملدراء  رؤساء  كفاءة  ضعف  أن 
للبنوك العمومية تقف وراء ذلك، بحسبه.
والقرض  النقد  قانون  إلى  أشار  كما 
الذي لم يتم تغييره منذ 30 سنة، بل لم 
يتم حتى حتديثه ليواكب العصر، وقال إنه 
ولصق«  »قص  بطريقة  أملانيا  من  ُمستورد 
أملانيا ووضع مكانها  كلمة  تغيير  فقط  ومت 
 90/10 قانون  أن  إلى  أشار  اجلزائر«.و 
اجلزائرية  للحالة  متاما  مالئم  غير  بات 
عكس ما يحدث يف أملانيا، حيث تعمل 
جميع القطاعات بالتنسيق مع البنوك ألن 
املُشرع األملاني أكد على وجود التناغم بي 

القطاعات.

املصريف  النظام  أن  جمعة  أوضح  و 
وُيطبق  ينتهج  كان  اجلزائر  يف  البنكي  أو 
التجارب البنكية األجنبية، فاجلزائر بعد 
االستقالل ومنذ 1963 وهي ُتطبق النظام 
العلم أن  الفرنسي بحذافيره، مع  املصريف 
إلى  تاريخه  يعود  البنكي  الفرنسي  النظام 

سنة 1958.
و أفاد جمعة بأن من أسباب العقبات 
التي تقف يف وجه تطوير النظام املصريف يف 
اجلزائر وجود تضارب يف التسيير واإلدارة، 
فالبنوك اجلزائرية تتعامل مع إدارة مركزية 
واخلزينة  املالية  وزارة  جهة  من  برأسي؛ 
وهو  املركزي  البنك  جهة  ومن  العمومية 
حصر  ال  مشاكل  يف  تسبب  الذي  األمر 
االقتصاديي  للمتعاملي  خاصة  لها، 
يف  التضارب  هذا  بسبب  واملستثمرين 

الصالحيات.

عمار  قردود

 وأرجع جمعة أسباب هذا االختالل 
إلى  اجلزائري  البنكي  النظام  يف  الكبير 
بوتفليقة  العزيز  عبد  املخلوع  الرئيس 
الذي قام يف 2001 بتعديل قانون النقد 
والقرض بحجة وجود عدد من النقائض 
يف التطبيق العملي لقانون النقد والقرض 
 ،14/04/1990 يف  املؤرخ   90/10
من  عدد  بإجراء  السلطات  قامت  حيث 
األمر  بإصدار  القانون  على  التعديالت 
 1421 احلجة  ذي   04 املؤرخ يف   01/01
مت  حيث   2001 فيفري   27 لـ  املوافق 
ومجلس  اجلزائر  بنك  إدارة  بي  الفصل 

النقد والقرض.
ذلك  تبعات  أن  محدثنا  اعتبر  و 
بنك  فضائح  بينها  ومن  خطيرة،  كانت 

اخلليفة وفضيحة اختالس 30 مليار دينار 
دوالر  ماليي   405 ُيعادل  ما  جزائري 
واختفاء  اجلزائري«  الوطني  »البنك  من 
 600 بـ  مقدرة  ضخمة  مالية  مبالغ 
اجلزائر  بنك  مستوى  على  سنتيم  مليار 
بأن  جمعة  وأفاد   .)BEA( اخلارجي 
النظام  صالحيات  ألغى   11/03 قانون 
يزال  ما  ذاته  القانون  أن  والغريب  املالي 
ساري املفعول حتى اليوم،حيث ما يزال 
املالية  وزارة  الرئاسة عوض  إشراف  حتت 
يحكم  فيمن  كبيرا  تضاربا  سّبب  ما 
ويقرر ويسير، هل البنك املركزي أم وزارة 

املالية؟!
كما أضاف محدث »أخبار الوطن« 
البنكي اجلزائري  النظام  أن من سلبيات 

العينية  الضمانات  على  اعتماده  هو 
 1 قدره  مبلغ  ملنح  مثاًل  للتمويالت، 
ُيشترط  ما  ملتعامل  كقرض  دينار  مليار 
عليه ضمانات كاألراضي أو البنايات أو 
العقارات 4 مرات ضعف املبلغ املُقترض، 
وهي تعقيدات بيروقراطية ال معنى لها- 
بحسبه، بل هي تضر باالقتصاد الوطني 
احلكومة  نصح  وازدهاره.و  تطوره  وُتعيق 
طريق  عن  التمويل  واعتماد  بانتهاج 
الناشئة  الشركات  الشركات ألن  مخاطر 
املال  لرأس  تفتقد  واملتوسطة  والصغيرة 

الكبير ولكن لديها أفكار وابتكارات.
عمار قردود

في ِظّل عراقيل اآلليات وعدم الّربط بين الواليات 
كوك ائد  وال تعامالٍت بالصُّ منطُق الّتعامل بــ»الشكارة« هو السَّ

مدير بنٍك كّبد الجزائر خسارة قدره 10 ماليير.. واللغة هي الّسبب!

نسبُة االستثمارات األجنبية في الجزائر في 2019 بلغت 0 %

 كشف المجلس الوطني االجتماعي واالقتصادي، في تقرير له حول »السياسة النقدية في الجزائر« في 2005 أعده كبار خبراء المجلس في شكل مسح 
تشريحي للسياسة النقدية منذ االستقالل، أن فشل سياسة »بنك الجزائر« في تحقيق نتائج ميدانية في مجال اإلصالحات هو السبب الرئيس وراء هذه السلسلة 

من الكوارث، مما أضر كثيًرا بمصداقية البالد حيال المتعاملين االقتصاديين الوطنيين واألجانب العاملين في الجزائر ·

إصالُح النِّظام المالي والمصرفي حتميٌة للخروِج من اقتصاد الّشبكات

   بنوُك الَجزائر.. مقبرُة االستثمار!
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الّنقابُة دعت إلى إضراٍب وطنّي 

أعـــواُن شبـــه الّطبــي 
َيشّلـون الُمستشفيات يومي 

25 و26 فيفــــري
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باملؤسسة  نقابّي  َفرع  اعتماِد  ُمنعوا من 

 )AIFG( الُعّمـال يتَّهمـون شركـة
بحرمانهـم حقوقهــم النقابَيــة 

سارة بومعزة 
 وبناء على محضر االنتخابات، قد مت حترير محضر 
التنصيب الصادر عن االحتاد العام للعمال اجلزائريني 
االحتاد احمللي بحاسي مسعود، واملوقع من قبل أمينه 
العام أعمر آيت سليمان، حيث مت تنصيب املجلس 
النقابي للشركة املتكون من تسعة أعضاء، انتخب 
من بينهم مكتب الفرع املكّون من 3 أعضاء ممثلني 
مراد  العام  األمني  رأسهم  على  بالشركة  للعمال 

بوعاصم.
 ويشتكي أعضاء هذا املجلس من التضييق املمارس 
يكفلها  التي  النقابية  احلريات  وعرقلة  عليهم، 
النقابي  فرعهم  إنشاء  أن  موضحني  لهم،  الدستور 
أن  رغم  املؤسسة،  عمال  من  باملائة   80 مطلب  هو 
القانون )90/14( بناء على املادة 35 يحدد نصاب 
20 باملائة - على األقل - من العدد الكلي للعمال، 
إال أن عراقيل اإلدارة بقيت سيدة املوقف ؛ إذ وجه 
العمال مراسلتهم لألمني العام لالحتاد احمللي للعمال 
 ،2018 سبتمبر   9 يف  مسعود  بحاسي  اجلزائريني 
من أجل إنشاء فرع نقابي، حيث تضمنت نسخة 
منه  نسخة  على  الوطن«  »أخبار  حتوز  الذي  الطلب 

توقيَع 220 عامال.
كما وّجه األمني العام بالنيابة لالحتاد احمللي بحاسي 
شركة  مدير  إلى  مراسلة  األبرق  السايح  مسعود 
أنه  فيها  يعلمه   ،2019 سبتمبر   29 يف   )AIFG(
بعد عدم جتاوب إدارة الشركة وجتاهلها طلب العمال 
القاضي بإنشاء فرع نقابي للدفاع عن حقوقهم املادية 
للقانون  تطبيقا  احمللي  االحتاد  يتعني على  واملعنوية، 
حال  )يف  تنص  التي   62 املادة  السيما  األساسي 
أو وجود صعوبات  العامة  املستخدم اجلمعية  رفض 

النعقاد اجلمعية العامة، يحق لالحتاد احمللي تعيني 
و41   40 للمادتني  طبقا  وذلك  املؤسسة،  يف  ممثليه 
بالقانون:  واملكمل  املعّدل   )90-14( القانون  من 
)30-91( املتعلق مبمارسة احلق النقابي(، محددين 
يوم: األربعاء املوافق لـ 2 أكتوبر لتنظيم االنتخابات 
على مستوى مقر االحتاد احمللي بداية من الساعة 7 

مساء. 
 2 يف  العمال  استدعاء  مت  املراسلة  هذه  وعقب 
أكتوبر، حيث سجل يومها على ورقة احلضور أزيد 
من 90 عامال توقيعهم، غير أن األمني العام احمللي 
باملائة من   50 بنصاب  طالبهم  آيت سليمان  أعمر 
 20 على  ينص  القانون  أن  رغم  العمال  توقيعات 
موعد  لتأجيل  دفعتهم  التي  اخلطوة  وهي  باملائة، 
 - موضحني  أكتوبر،   16 إلى  ممثليهم  انتخاب 
بحسب املراسلة املوجهة إلى رئيس مكتب مفتشية 
العمل حاسي مسعود - أن اإلدارة لم تتجاوب مع 
مراسالت االحتاد العام للعمال املتتالية، بخصوص 
وصوال   10/10/2011 منذ  نقابي  فرع  إنشاء 
تنظيم  قرروا  عليه،  وبناء   .05/11/2018 إلى 
االنتخابات على مستوى مقر االحتاد احمللي األربعاء 
أمر من  7 مساء، باستصدار  الساعة  16 أكتوبر يف 
طريق  عن  بالتنفيذ  مسعود  حاسي  محكمة  طرف 
محضر قضائي من أجل معاينة االنتخابات، حيث 
على  وبصموا  وقعوا  عامال   165 االقتراع  يف  شارك 
ورقة احلضور، مؤكدين أن يوم االنتخاب عرف عدة 
عراقيل على رأسها محاولة منع العمال من أدائهم 
حقهم االنتخابي عن طريق إرسال نشرية موقعة من 
من  العمال  مبنع  تقضي  للشركة  العام  املدير  طرف 

مغادرة مقر املؤسسة تزامنا مع يوم التصويت.

النقابي  فرعهم  بإنشاء  كهم  متسَّ أن  املعنيون  وأوضح 
استشهد  حيث  ضدهم،  بالتصعيد  اإلدارة  قابلته 
مراد بوعاصم بتعرضه للتسريح التعسفي، قائال إّن 
ذلك مت دون ارتكابه أي خطأ مهني. كما سجل يف 
شكوى موجهة ملفتشية العمل بحاسي مسعود طعنه 
التأديبية  اجللسة  انعقاد  يف  املتبعة  اإلجراءات  يف 
يتلق  لم  كونه   ،29/10/2019 بتاريخ  املنعقدة 
استدعاء، ليعقد املجلس غيابيا. وأضاف املشتكي 
أنه تعرض لعدة مضايقات ومورست عليه الضغوط 
يتم إصدار  أن  الكتابية، قبل  املساءالت  على غرار 

قرار تعليق العمل بتاريخ: 17/10/2019.
األمني  سليمان  زعطوط  وجه  أخرى،  جهة  من 
بتاريخ  مراسلة  بورقلة  للعمال  الوالئي  لالحتاد  العام 
العام  لالحتاد  العام  األمني  إلى   24/10/2019
متهما  العاصمة،،  باجلزائر  اجلزائريني  للعمال 
النقابية،  املمارسة  بعرقلة  األجنبية  الشركة  فيها 
املتمثلة  اجلمهورية  قوانني  يخالف  ذلك  إّن  قائال 
أن  موضحا  و)90-11(،   )90-144( القانون:  يف 
قامت  اإليطالية  للزيوت  شركة )AIFG( املختلطة 
بتوقيف عامل بعد ترشحه لألمانة العامة للمجلس 

النقابي.
غير أن إدارة شركة )AIFG( واصلت رفضها إنشاء 
 29/11/2019 بتاريخ  قامت  النقابي، حيث  الفرع 
للعمال  العام  االحتاد  ضد  قضائية  دعوى  برفع 
اجلزائريني عبر االحتاد احمللي بحاسي مسعود، تطعن 
النقابي.  املجلس  انتخاب  شرعية  يف  خاللها  من 
قضاء  طرف  من  حكم  صدر  ويف15/01/2020، 
النوعي  بعدم االختصاص  محكمة حاسي مسعود 

وأن املجلس النقابي يعتبر شرعيا.

 استنَكر ُعّمال الشركة ذات املسؤولية احملدودة امُلسّماة »اجلزائرية اإليطالية للزيوت جيو إينرجيي )AIFG( ما 
وصفوه بضغوط اإلدارة الرافضة إلنشائهم فرعا نقابيا، وفقا ملا ينّص عليه القانون واحلق الّدستوري، مؤكدين 

أنه مت طرد ما ال يقل عن 10 عمال من بينهم 5 باملجلس النقابي. دعت النقابة الوطنية للشبه الطبي لتنظيم إضراب وطني عن 
العمل يومي 25 و26 فيفري اجلاري، للتنديد بعدم استجابة وزارة 

الصحة والسكان وإصالح املستشفيات ملطالبهم املرفوعة.

صفية نسناس
وأفاد البيان اخلتامي الذي صدر عقب االجتماع 
الطارئ للمكتب الوطني للـ )SAP( بالعاصمة 
الدخول  الوطني  املكتب  قرر  املناقشة  بعد  بأنه 
يومي  وحتديدا  يومني،  ملدة  وطني  إضراب  يف 
اجلاري،  الشهر  من   26 واألربعاء   25 الثالثاء 
االستعداد  إلى  الطبي  شبه  هيئة  كافة  داعيا 

واالنتباه واملشاركة فيه حتى يحقق أهدافه.
 كما أشار البيان إلى أنه، ويف الوقت الذي كان 
املكتب الوطني ينتظر لقاء مع الوصاية ملناقشة 
العام  األمني  قام  الطبيني،  قاعدة مطالب شبه 
سلوك  خالل  من  البروز  مبحاولة  الصحة  لوزارة 
غير الئق ينطوي على سلوكات قدمية عفا عنها 
الزمن- على حد تعبيرهم، متهمني إياه مبحاولة 
زعزعة نقابتهم، مضيفني أن هذا السلوك الذي 

الوضع  إدخال  نحو  يدفع  العام  األمني  به  قام 
الهش للصحة يف اجلزائر يف مستنقع. ويف هذا 
لاللتفات  والسكان  الصحة  وزير  دعوا  الصدد، 
إلى ما وصفوه باالنزالق غير املسبوق، مشددين 

على إدانتهم له.
 من جهة أخرى، ذّكر املكتب الوطني للنقابة 
فورا  االنتهاء  يف  واملتمثلة  مطالبهم،  بقاعدة 
املهني  املسار  حترير   ،)LM( ملف تطبيق  من 
فئة )iDE( يف  دمج  التمريض،  ملساعدي 
 ،)isp( العمومية الصحة  يف  مختص  رتبة 
باملصالح  للمشتغلني  خاصة  منحة  منح 
األكثر نشاطا أو ضغطا، إعادة النظر يف منحة 
إلى  إضافة  باملائة،   40 وجعلها  املردودية 
واملضايقات  القضائية  املتابعات  عن  الكف 
قيامهم  أثناء  النقابية  لإلطارات  بالنسبة 

بواجباتهم النقابية.

األتَعاب  عي بتسديد كافِة  امُلدَّ ألَزمت 

الهاي ُتنِصف اتصاالت الَجزائر 
ُم كونسوتال اإليطالّية وُتغرِّ
أفادت وزارة البريد واملواصالت السلكية والالسلكية، يف بيان 

أصدرته يوم أمس السبت، بأن الدعوى التي كانت محلَّ حتكيم أمام 
احملكمة الدائمة للتحكيم بالهاي بني الدولة اجلزائرية والشركة 

اإليطالية مجّمع "كونسوتال" قد انتهت بإصدار حكم نهائي لصالح 
الدولة اجلزائرية.

صفية نسناس
وأشار البيان إلى أن محكمة الهاي رفضت 

كافة مطالب الطرف املشتكي واملتمثل يف شركة 
"كونسوتال"، وهي ذات أسهم قيد التصفية، مبا يف 
ذلك دفع مبلغ مالي قدره 408.880 مليون دوالر 

كتعويض عن األضرار املزعومة التي تعرضت 
لها، بعدما اعتبرت أن ممارسات اتصاالت اجلزائر 
تسببت يف تدهور وضعيتها االقتصادية، مما أدى 

إلى إفالس شركة
 )SPEC-COM( وشركتها األم "كونسوتال"، 

بحسبها.
من جهة أخرى، أمرت محكمة الهاي الطرف 

املشتكي بأن يسدد للدولة اجلزائرية كافة أتعاب 
وتكاليف احملكمة وعونها واحملكمة الدائمة للتحكيم، وكذا كافة تكاليف التمثيل، حيث 

ذكرت الوزارة - يف بيانها - أن أصل هذا النزاع يعود إلى اتفاقية شراكة مبرمة بتاريخ 3 نوفمبر 
2007 بني مؤسسة اتصاالت اجلزائر وشركة )SPEC-COM(، والتي نصت على تزويد 
وتركيب وتشغيل جتهيزات )FTTX( ذات التدفق العالي واالستخدام الثالثي من صنف 

شبكات اإلنترنت احلضرية، مشيرة إلى أن شركة "كونسوتال" كانت قد رفعت دعوى حتكيم 
ظريف بتاريخ 5 جوان 2017 ضد الدولة اجلزائرية، طبقا ألحكام املادة 8 من معاهدة االستثمار 

الثنائية لدى اجلهة التحكيمية املذكورة.
وأشار املصدر نفسه إلى أنه، وبعد إجراءات طويلة، كللت القضية بنجاح كبير لصالح اجلزائر 

بفضل املتابعة الدائمة والصارمة من طرف مصالح الوزارة التي عملت بالتنسيق الفعال مع 
احملامني املستشارين اجلزائريني ذوي اخلبرة والكفاءة، والذين متيزوا مرة أخرى بتحكمهم 

التقني والتزامهم بالدفاع عن مصالح البالد.

املسيلة وبرج بوعريريج  تتجُه نحو 

قافلٌة تضاُمنّية لفائدة سّكان الَمناطق الّنائَية 
الّدينية  الشؤون  وزير   أعطى 
بلمهدي،  يوسف  واألوقاف 
باجلزائر  السبت  أمس 
قافلة  انطالق  إشارة  العاصمة، 
الفئات  لفائدة  تضامنية  خيرية 
وبرج  املسيلة  بواليتي  املعوزة 

بوعريريج.
التي  القافلة  هذه  انطلقت  وقد 
حتتوي على مواد غذائية وأفرشة 
مسجد  من  ومدافئ  وأغطية 
)شرقي  باحلميز  "الرحمة" 
العاصمة( باجتاه القرى واملداشر 

النائية واجلبلية، حيث سيتم توزيعها على حوالي 600 عائلة معوزة موجودة بواليتي املسيلة وبرج بوعريريج.
وتندرج هذه املبادرة اخليرية التي دأبت وزارة الشؤون الدينية واألوقاف على تنظيمها سنويا ضمن مخطط 

وطني يشمل جميع واليات الوطن، بهدف التضامن مع الفئات املعوزة يف املناطق املعزولة.
وباملناسبة، أشاد وزير الشؤون الدينية واألوقاف بدور املتطوعني من الشباب يف "تقدمي يد العون واملساعدة 
لهؤالء املستضعفني وفعل اخلير، معربا عن أمله يف تكثيف مثل هذه املبادرات التضامنية التي يبرهن من 

خاللها الشعب اجلزائري عن "تضامنه ومتاسكه ووحدته". 

ُمناقَصــة دولّيــة 
لشــراء 50 ألـَف 
طنٍّ من قمِح الّطحين

طرح الديوان املهني للحبوب مناقصة دولية القتناء 
50 ألف طن من قمح الطحني.

كشفت وكالة "رويترز"، أمس السبت، نقال عن 
جتار أوروبيني أن الديوان املهني للحبوب باجلزائر 

طرح مناقصة دولية لشراء قمح الطحني، موضحة 
أن اجلزائر طلبت كمية قدرها 50 ألف طن، 

وحددت املوعد النهائي للمناقصة يوم اإلثنني 10 
فيفري اجلاري، على أن تظل العروض سارية إلى 

غاية يوم الثالثاء 11 فيفري اجلاري.
أما بخصوص مواعيد شحن القمح، فستجرى 

على مرحلتني؛ األولى من 1 أفريل إلى غاية 15 
من الشهر نفسه، والثانية من 16 إلى 30 أفريل 

.2020
ويف حال كان منشأ القمح أمريكا اجلنوبية سيكون 
موعد الشحن بني 1 و15 مارس 2020، وبني 16 

و31 من الشهر نفسه.
ق.و وأج



ف. سليم 

فان فرقة  مصادرنا  وحسب 
التابعة  »البياري«  والتدخل  البحث 
القضائية  للشرطة  الوالئية  للمصلحة 
حد  وضع  من  متكنت  عنابة  بأمن 
متخصص يف صيد  لثالثيني  لنشاط 
وتهريب املرجان بسيدي سالم فضال 
عن حجز حوالي 7 كلغ و 900 غرام 
من املرجان واسترجاع سيارة سياحية 
نوع  من  ومحركني  »بولو«  نوع  من 
40 حصان إضافة  قوة  »ياماها« ذات 
ذات  وكماشة. وكانت  ميزانني  إلى 
معلومات  تلقت  األمنية  املصالح 
على  بوجود شخص  تفيد   ) )مؤكدة 
بسيدي  الفوضوي  احلي  مستوى 
سالم مختص يف نهب وصيد املرجان 
التي  »البياري«  فرقة  حتركت  .وعليه 
فيه  املشتبه  هوية  حتديد  يف  جنحت 
االيقاع  مت  محكم  كمني  بوضع  و 
من  يبلغ  بشخص  األمر  ويتعلق  به 
للتحقيق  ومبواصلة  سنة   37 العمر 
مكان  إلى  الوصول  مت  املوقوف  من 
تخزين املرجان والعتاد يف أحد البيوت 
الفوضوية أين مت العثور على ما يقارب 
حجز  و  املرجان  من  كيلوغرام   8
سياحية  سيارة  و  وكماشة  ميزانني 
العملية  هذه  »بولو« .وتعتبر  نوع  من 
األمن  مصالح  توجهها  موجعة  ضربة 

العصابات التي  لهذه  سالم  بسيدي 
واستعمال  العشوائي  بالصيد  تقوم 
باحملراث  قانونية كالصيد  غير  تقنيات 
ألنها  محظورة  تقنية  وهي  اوالكركارة 
وتستعمل  البحر  تصحر  يف  تتسبب 
الكائن  هذا  الجتثاث  التقنية  هذه 
ما  يف  »طمعا«  األعماق  من  البحري 

يدره من أموال .
وتعتبر هذه العملية األمنية عينة 
التي  النوعية  العمليات  سلسلة  من 
األشهر  يف  األمن  مصالح  بها  قامت 
سيبوس  وبحي  باملنطقة  األخيرة 
بالوالية  املناطق  من  وغيرها  )جوانوا( 
غطاسيني  توقيف  من  متكنت  أين 
املرجان  من  معتبرة  كميات  وحجز 
والعديد من معدات الصيد والغطس. 

بحريا  حيوانا  املرجان  ويعتبر 
معدل منوه من 2 إلى 6 ملم يف السنة 
بني  املقدر  به  املوجود  العمق  حسب 
يحظى  و  البحر  يف  مترا  و250   200
بسمعة كبيرة لدى األجانب ومطلوب 
النفيسة  املجوهرات  إلنتاج  بكثرة 
ألغراض  يستعمل  مؤخرا  وبات 
أغنى  املرجان  يعد  و  وحربية  طبية 
املهربني.وجتارة  لعاب  تسيل  ثروة 
أطماع  تزال محل  وتهريبه ال  املرجان 
بعض البحارة ومافيا التهريب وخاصة 
بالواليات الساحلية بشرق البالد على 
أن  قبل  والطارف  عنابة  بواليتى  غرار 
يتم تهريبه الى مدينة طبرقة التونسية 
الذهب  تهريب  بوابة  تعتبر  التي 
األحمر اجلزائري إلى الدول األوربية.
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الحدث

حجز 8 كلغ من المرجان وتوقيف 
المهرب  بعنابة

أعلنت مصالح الشرطة القضائية ألمن والية عنابة، أمس، عن حجز 7.9 كلغ من المرجان وتوقيف شاب 
ثالثيني كان يحاول تهريبه إلى تونس وذلك على مستوى حي سيدي سالم ببلدية البوني .

العاصمة
توقيف عصابة مختصة في ترويج 

المؤثرات  العقلية 

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

القضية على النيابة املختصة.                                 
أيوب بن تامون

بعد أن يئسوا من الوعود 

فالحو عين الفتح يهيون 
طرق  المستثمرات

كم   100 بنحو  الواقعة  بأنزجمير  الفتح  عني  فالحو   يواجه 
جنوب أدرار صعوبات  أرقتهم على مدار 30 سنة ومن بني هذه 
املشاكل هو عدم  تهيئة الطريق الذي يربط الطريق الوطني رقم 
6 مبستثمراتهم الفالحية، حيث لم تشفع لهم منطقتهم التي منها 
احمللي  االقتصاد  يف  مساهمتهم  خالل  من  بامتياز  فالحيا  قطبا 

والوطني من إصالح هذا الطريق .
هذا ما جعلهم يطلقون مبادرة جلمع مساهمات مالية بهدف 
هذه  وتأتي  مستثمراتهم.  إلى  املؤدي  الفالحي  الطريق  تهيئة 
املبادرة بعدما مّلوا من الوعود التي وعدوا بإصالحها من طرف 
جعلهم  ما  .هذا  حالها  على  بقت  لقمان  دار  ولكن  املسؤولني 
يطلقون هبة جماعية يف شكل جمع التبرعات ذاتية من جيوبهم 
الطريق  تربط  كم   15 مسافة  على  وتعديلها  احلفر  ترميم  قصد 
يعتبر  املذكورة حيث  الفالحية  باملستصلحات   06 رقم  الوطني 
هذا الطريق املمر الوحيد ملركبات املستصلحني وشاحنات ألطنان 
القمح والطماطم والذرى الصفراء الذي جعلها  جتد صعوبة يف 
نقل هذه املنتوجات بسبب حجم احلفر وتصدعات هذا الطريق .
يد  العربي مد  بهلول  الوالي  مناشدة  الفالحون  هذا وجدد 
العون لهم ومساندتهم يف إكمال ما تبقى من تهيئة هذا الطريق 
املستثمرات  هذه  عن  العزلة  فك  يف  سيساهم  شأنه  من  الذي 

الفالحية ويعطي دفعا كبيرا يف العملية اإلنتاجية.
عبد اهلل مجبري

موسومة بعنوان »متن رسالة ابن أبي زيد«
تنظيم الندوة السنوية للشيخ محمد بن الكبير بأدرار

العربي  أدرار  والي  من  برعاية 
أدرار  بلدية  تنظم  أن  املرتقب  من  بهلول 
الدينية  الشؤون  مديرية  مع  وبالتنسيق 
العقيد  وجامعة  أدرار  لوالية  واالوقاف 
أحمد دراية أدرار بحر هذا األسبوع الندوة 
الثامنة عشر يف ذكر ى وفاة الشيخ سيدي 
محمد بن الكبير، حيث انطلقت فعالية 
الذكرى من  مساء يوم اجلمعة بعد صالة 
ما  أو  القرآن  ختم  ببداية  وذلك  اجلمعة 
يعرف محليا عند إقليم توات بداية قراءة 

محمد  الشيخ  مسجد  يف  وذلك  السلكة 
بن الكبير وتستمر القراءة إلى يوم األحد 
السنوية  الذكرى     مبناسبة  سينظم  كما 
يوم األحد يف دار الثقافة بعاصمة الوالية  
الندوة املوسومة بعنوان )) منت »رسالة ابن 
الفقهي  البرنامج  يف  ومكانتها  زيد«  ابي 
تتناول   )) التواتية  القرانية  للمدارس 
شخصية  من   جوانب  أحد  العام  هذا 
حيث  من  الكبير  بن  محمد  اإلمام 
,ويؤطرها  للطلبة  للمتون  تعليمه  كيفية 

أساتذة جامعيون من داخل الوالية ومن 
الشيخ  العالمة  فإن  .لإلشارة  خارجها 
سيدي محمد بن الكبيرقد  رحل يف 15 
علمية  مسيرة  بعد  2000م  سبتمبر  من 
وروحية على مدى نصف قرن يف التعليم 
من  اآلالف  خاللها  من  تخرج  والدعوة 
عبر  املنتشرين  والطلبة  واألئمة  الدعاة 
الوسطي  الوطن متيز بنهجه  ربوع مساجد 

املعتدل .
عبد اهلل مجبري 

من  املنتهجة  السياسة  إطار  يف 
اجلماعات  و  الداخلية  وزارة  طرف 
 ، العمرانية   التهيئة  و  احمللية 
متدرس  ظروف  و  خدمات  لتحسني 
املتواجدين  خاصة  املدارس  تالميذ 
أشرف   النائية   املناطق  مبختلف  
تلمسان  والية  والي  مرموري  أمومن 
حافلة   40 توزيع  حفل  مراسم  على 
 »  MERCEDES  « نوع  من 
 30 لـ  تتسع  التي  و  املدرسي،  للنقل 
مقعد. هذه احلافالت استفادت منها 

أجل  من  الوالية  بلديات  مختلف 
قد  و   . املدرسي  بالنقل  تدعيمها 
التسليم على مستوى مقر  نظم حفل 
رئيس  السيد  بحضور  هذا  و  الوالية 
إطارات  الوالئي،  الشعبي  املجلس 
السيدات  حضور  جانب  إلى  الوالية 
السادة  الدوائر و كذا  السادة رؤساء  و 
 . البلدية   الشعبية  املجالس  رؤساء 
و خالل هذا احلفل أكد والي الوالية 
أن هذه العملية تدخل يف إطار جهود 
حتسني  إلى  الرامية  اجلزائرية  الدولة 

يف  املتمدرسني  التالميذ  نقل  ظروف 
النائية  باملناطق  العزلة  وفك  الوالية. 
للتأكيد  الفرصة كذلك  أغتنم  ، كما 
على ضرورة  توفير الوجبات الساخنة 
على مستوى املطاعم وتأمني احلراسة 
التي  املهام  من  وغيرها  واخلدمات 
التالميذ  بيئة حتّفز  تساعد على خلق 
على التحصيل اجلّيد لإلشارة فإن هذه 
العملية تعتبر احلصة األولى و سوف 

تتبعها عمليات أخرى مماثلة.
ريان تلمساني 

في عملية نوعية لمصالح األمن بحي سيدي سالم

لدعم مخطط النقل المدرسي
توزيع  40حافلة مرسيدس على البلديات النائية
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مرضى يتنقلون  إلى عنابة لتلقى العالج ونقص األدوية يعمق معاناتهم

 42 حالة سرطان جديدة 
منذ بداية 2020

سجلت والية قالمة 42 حالة سرطان جديدة منها 5 حاالت في ظرف يومين ، وذلك منذ بداية سنة 2020 فيما كشفت 
احصائيات 2019 عن تسجيل 500 حالة سرطان.

خديجة  بن دالي

و قالت  مصادر من مستشفى  ابن 
انه   الوطن«،  »اخبار  مع  لقاء  زهر  يف 
خالل  جديدة  حالة   500 تسجيل  مت 
سنة 2019،  منها 152 حالة سرطان 
و  الرئة  سرطان  حالة   127 و  ثدي 
عن  ناهيك  القولون  سرطان  حالة   52
البروستات  تخص  اخرى  حاالت 
يدعو  الذي  االمر  الرحم.   وسرطان 
ضعف  ظل  يف  اخلطر  ناقوس  دق  إلى 
بهاته  السرطان  مبرضى  الطبي  التكفل 
االدوية  غياب  عن  ناهيك  الوالية 
يدفع  الذي  االمر  الطبية  االجهزة  و 
الى االستعانة مبستشفى  منهم  الكثير 
احلكيم  او مستشفى  بعنابة  ابن سينا 
رحلة  ويف  بقسنطينة.  باديس  ابن 
مرضى  تبعاتها  يتكبد  شاقة  عالج 
يشتكي  حيث  بالوالية،  السرطان 
يف   الفادح  النقص  من  منهم  العديد 
االدوية و حتى انعدام العالج باالشعة 
الى  املرضى  العديد من  ينتقل  بحيث 
عنابة لتلقي العالج يف حني    اختار 

املكوث  بالوالية  السرطان  مرضى 
أجلهم،  انتهاء  غاية  الى  املنازل  يف 
السرطان  مرضى  يتكبدها  معاناة  هي 
بالوالية الذين طالبوا رئيس اجلمهورية 
بهاته  خاص  مستشفى  بتخصيص 
 1400 حوالي  يعاني  حيث  الفئة، 
قاملة،  بوالية  السرطان  مبرض  مريض 
من ضيق مساحة مستشفى ابن زهر، 
تتواجد به غرفتني فقط لعالج  والذي 
أزيد من 1400 مريض مت تسجيله منذ 
فتح املستشفى يف سنة 2016 حسب 
ما صرحت به رئيسة جمعية نور األمل 
أخبار  جلريدة  بقاملة  السرطان  ملرضى 
املرضى  اشتكى  وقد  هذا  الوطن، 
على  تتوفر  التي  املصلحة  ضيق  من 
الكيماوي  العالج  لتلقي  فقط  غرفتني 
للنساء،  واألخرى  للرجال  غرفة  منها 
ويضطر املستشفى بذلك الى استيعاب 
30 شخصا لتلقي العالج داخل غرفة 
لدى  كبيرا  تذمرا  ما خلق  وهو  واحدة 
تدخل  من  بالرغم  وذويهم،  املرضى 
العديد من اجلمعيات منها جمعية نور 
الوضع  ان  غير  السرطان  ملرضى  األمل 

اشتكى  كما  حاله،  على  يزال  ال 
أخبار  جلريدة  حديثهم  يف  املرضى 
لتلقي  مرة  كل  يف  التنقل  من  الوطن 
عنابة  بوالية  باألشعة  التصوير  عالج 
مبستشفى ابن سينا اجلامعي، يف ظل 
غياب جهاز التصوير باألشعة مبستشفى 
إليها ضيق مقر  بقاملة يضاف  زهر  ابن 
التكفل  عملية  يأزم  الذي  املستشفى 
املرضى  عبر  وقد  مريض.   1400 ب 
غياب جهاز سكانير  تذمرهم من  عن 
االستعانة  الى  املرضى  يضطر  حيث 
بالعيادات اخلاصة االمر الذي يكلفهم 
الكثير من االموال  وهو ما ال يتوفر عند 
عامة الناس ، حيث يعاني الفقراء من 
االالم يف ظل غياب التكفل التام بهم 
املرضى  طرح  كما  الدولة،  طرف  من 
مؤخرا مشكل نقص االدوية بالوالية، 
حيث يتم تأجيل حصص املعاجلة يف 
وفاة  إلى  يؤدي  ما  املرات  من  العديد 
وهو  العالج،  تلقي  قبل  منهم  العديد 
تدخل عاجل من طرف  إلى  يدعو  ما 
رئيس اجلمهورية إلنقاذ هاته الفئة من 

املوت السريع.

إثر شكاوى من ندرة في بعض األدوية
حمالت تفتيشية على مستوى الصيدليات بعنابة

على  مصاحلها  قيام  عن  املستشفيات  وإصالح  والسكان  الصحة  وزارة  أعلنت 
اكدت  والتي  اجلملة  وبائعي  للصيدليات  تفتيشية  بحمالت  عنابة  والية  مستوى 
وفرة األدوية يف السوق. وحسب تقارير هذه املصالح الالمركزية بالوالية فانه لم يتم 
نظمت  الصدد  هذا  ويف  الوقت  لبعض  مؤقتة  اضطرابات  بل  لألدوية  ندرة  تسجيل 
عمليات تفتيشية على مستوى الصيدليات وبائعي اجلملة التي اكدت توفر األدوية. 
وأشارات الوزارة يف ردها على سؤال كتابي للنائب البرملاني عن والية عنابة دايرة عبد 
الوهاب اول امس اخلميس انه يف حالة قيام مموني االدوية مبمارسات غير مشروعة 
كتخزين االدوية ألغراض جتارية فانه سيتم تعريض القائم على دلك الى إجراءات 
ردعية تصل الى غاية سحب االعتماد وفيما يخص اإلجراءات املتخذة من طرف 
القانوني لعمل  القطاع لتغطية احتياجات املرضى من االدوية حيث مت حتيد االطار 
الوكالة الوطنية للمواد الصيدالنية وهذا مبوجب املرسوم التنفيذي رقم 19/190 يف 3 
الفعال يف حتديد  الوكالة االمر الدي سيكون له الدور  2019 احملدد ملهام هذه  جوان 
السياسة الوطنية للمواد الصيدالنية واملستلزمات الطبية املستعملة يف الطب البشري 
ويف اعداد االستراتيجيات تنمية القطاع الصيدالني .وكان الكثير من املرضة خاصة 
املصابني بأمراض املزمنة اشتكوا من بعض الندرة يف بعض االدوية يف الصيدليات 

بوالية عنابة داعيني الوزارة للتدخل. 
ف سليم

برج بوعريريج 
 توزيع 34 حافلة مدرسية على 26 بلدية

أشرف والي والية برج بوعريريج اجلديد محـمد بن مالك والذي مت تنصيبه يف 
منصبه مؤخرا على توزيع 34 حافلة مدرسية على 26 بلدية من بلديات الوالية وذلك 
بالنقل  العمرانية اخلاص  والتهيئة  الداخلية واجلماعات احمللية  برنامج وزارة  يف اطار 
املدرسي . وجاءت هذه املبادرة التي استحسنها أولياء التالميذ على وجه اخلصوص 
من أجل حتسني ظروف تنقل التالميذ الى املؤسسات ، أين أكد فوزي بوصوارة مدير 
االدارة احمللية لوالية برج بوعريريج ألخبار الوطن أن توزيع احلافالت املدرسة سيخدم 
بالدرجة األولى التالميذ اثناء التقلبات اجلوية التي متنع العديد منهم على غرار أبناء 
القرى والبلديات من االلتحاق مبدارسهم ، خاصة بلديات بن داود والعش وحسناوة 
توفير  وكذا  املعيشة  ظروف  بتحسني  املطالبة  االحتجاجات  من  التي عاشت جملة 

النقل املدرسي ألبناءهم بسبب القرى النائية املتواجدة فيهم .
صفاء كوثر بوعريسة  

المسيلة  
مواطنو أم الشواشي  يطالبون بالتنمية

ال تزال املعاناة تطبع يوميات سكان قرية أم الشواشي أكثر من 10كم إلى الشمال 
تنغص يوميات  ظلت  التي  النقائص  من  جملة  ظل  يف  تارمونت  البلدية  لعاصمة 
النقل  مع أزمة  خاصة  تسميتها  لساكنيها  يحلو  كما  القرية املنسية  بهذه  املواطن 
وانعدامه يف كثير من األحيان على مستوى اخلط الذي يربطهم بعاصمة البلدية األمر 
الذي يجبر الكثير منهم إلى قطع مسافة تزيد عن 50كم للوصول إلى مقر البلدية يف 
أصابع  على  تعد  قد  البلدية بكيلومترات  القرية عن  هذه  فيه  تبعد  ال  الذي  الوقت 
يحول  ثمة  ومن  الضلعة  حمام  لبلدية  للذهاب  املواطن  يضطر  حيث  الواحدة   اليد 
االجتاه إلى بلدية تارمونت ،من جهة تبقى فئة الشباب هي األخرى تعيش األمرين 
خاصة يف ظل النقائص املسجلة يف هذا املجال حيث لم تستفد البلدية من أي مرفق 
يكون مبثابة متنفس لهم من حياة الروتني التي يحيونها طيلة أيام السنة يف حني وجد 
يأمل  ،حيث  واخلضروات  كاحلبوب  املوسمي  الفالحي  العمل  يف  ضالتهم  آخرون 
سكان هذه البقعة اجلغرافية من السلطات احمللية التي تسمى أم الشواشي يف التفاتة 
تنموية جادة خاصة وان البلدية عرفت قفزة نوعية يف مجاالت التنمية التي مست 
قطاعات مختلفة وبالتالي احملافظة على استقرار املواطن بالقرية التي يكون أصحابها 

قد استفادوا مؤخرا بإعانات السكن الريفي  .
جمال أبو أشرف

 المسيلة 
سكان  قرية بوعيش بسيدي هجرس يطالبون بالكهرباء

ال تزال املعاناة تطبع يوميات مواطني قرية بوعيش ببلدية سيدي هجرس بالرغم 
من النداءات املتكررة والتي لم تنقطع يوما إال أنها لم جتد آذانا صاغية خاصة يف ظل 
افتقار القرية لضروريات احلياة الكرمية حيث ناشدوا السلطات احمللية والوالئية بضرورة 
النظر يف مطلبهم اجلديد القدمي اخلاص بالكهرباء وهو ما أجبر الكثير على االعتماد 
أكبر عن  بدرجة  ورمبا  القرية  بالرغم من خطورته على سكان  العشوائي  الربط  على 
املادة  بهذه  التزود  من  احلي  أقصت  التي  اخلفية  األسباب  عن  متسائلني  األطفال 
احليوية واخلدماتية يف يوميات املواطن بهذه القرية خاصة يف ظل إتباع سياسة الهروب 
لألمام التي انتهجتها املجالس البلدية املتعاقبة على تسيير شؤون هذه البلدية هذا دون 
احلديث عن غاز املدينة األمر الذي يجبر الكثير لرحلة الشتاء والبحث عن قارورة غاز 
البوتان التي يرتفع سعرها مبجرد تلبد السماء بالغيوم يف حني القلة القليلة التي تعمل 
على كراء سيارات خاصة جللب قارورة غاز ليناشد املواطنون يف األخير الرجل األول 
بالوالية بضرورة أخذ مطلبهم مأخذ اجلد وذلك ببرمجة مشروع الكهرباء وبذلك رفع 

حالة الغنب التي يعيشونها منذ نشأة احلي .
جمال أبو أشرف

بوخش  متوسطة  مديرة  أكدت 
أن  بقسنطينة،   بوزيان  بحامة  عمار 
مصاحلها  لم تلتمس ارادة حقيقية يف 
احللول  وحتى  املؤسسة  أوضاع  حتسني 
غير  ترقيعية  حلول  إال  ماهي  املقدمة 
على  املؤسسة  يجعل  ما  وهذا  جذرية 

احملك دائما .
ردا  املديرة  تصريحات  جاءت  و 
التوضيحي  التربية  مديرية  بيان  على 
نقابة  إعالن  عقب  نشرته  الذي 
التربوية  املؤسسات  شل  الكنابست 
االربعاء الفارط. ويف سابقة هي األولى 
من نوعها ردت مدسيرة املدرسة ببيان 
احللول  ان  فيه  اكدت  اخر  توضيحي 
املقدمة من طرف مديرية التربية ماهي 
اال حلول ترقيعية وحسب بيان املديرة 
الذي تلقت جريدة اخبار الوطن نسخة 
على  االبتدائية  مع  االتفاق  أن  منه، 
سنة دراسية تفتح فيها أبوابها لتالميذ 

سوء  الوضع  سيزيد  ما  وهذا  املتوسطة 
وعليه  القادم،  املدرسي  الدخول  يف 
اخلريطة  إعادة  وجب  البيان   يضيف 
التنظيمية التي وعدت املديرية بتغيرها 
أيضا  تستدعي  والتي  املقبل،  العام 
حل مشكل نقص التأطير خاصة من 
الناحية األمنية يف ظل وجود أكثر من 
1200 متمدرس بها، مع ضرورة تعيني 
مستشار تربية خاص باملؤسسة وليس 
مكلف فقط وهو ما يعني تكرير نفس 
السيناريوهات السابقة. مديرة متوسطة 
ان  بوزيان ذكرت  بحامة  بوخش  عمار 
لم  التربية  ملديرية  التوضيحي  البيان 
يتطرق إلى وهو وضعية املخابر الكارثية 
واألسقف املهترئة التي متر بها أسالك 
تسقط  التي  املاء  وقطرات  الكهرباء 
على رؤوس املتمدرسني يف جو كارثي 
بصلة  اإلنسان  لكرامة  ميت  ال  خطير 
وليس ملتمدرس يف دولة ذات سيادة، 

املديرية  أرسلتها  التي  اللجان  أن  كما 
جلان غير فعالة لم تقف على األوضاع 
تثبت جناعتها  ولم  للمؤسسة  احلقيقية 
ولم تر منها حلوال فعاله مع التذكير أنه 
متت مراسلة املديرية عدة مرات خالل 
السنوات املاضية ولم نلقى الرد إال بعد 

اللجوء لالحتجاج وتوقيف العمل. 
التربية  مديرية  أن  إلى  يشار 
أصدرت بيان األسبوع املنصرم وضحت 
التربوية  املؤسسات  بعض  فيه وضعية 
البيداغوجية  و  التربوية  الناحية  من 
التي  التحقيق  أن جلان  أكدت  ، كما 
نصبتها غير مشكوك يف عملها ، وان 
املتوسطة تدعمت بالتأطير املطلوب ومت 
وهو  املجاورة  باالبتدائية  أقسام  فتح 
تزيد  ترقيعية  حلول  املديرة  اعتبرته  ما 
على  وتؤثر  التمدرس  ظروف  سوء  من 

التحصيل الدراسي للتالميذ. 
خديجة بن دالي

مديرة متوسطة »بوخش عمار« تكذب بيان مديرية التربية بقسنطينة وتصرح :

لم نلمس إرادة حقيقة لتحسين أوضاع المدرسة  

تسجيل 500 حالة سرطان خالل سنة 2019 	
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أخبار السر ايا

اإلعالمي  تساءل   
مزغيش،  العالي  عبد 
الشباب  وزيُر  أقال  بعدما 
والرياضة كاّل من األمين 
العام  والمفتش  العام 
ومدير  الرياضات  ومدير 
عّم  البشرية،  الموارد 
لدى  النية  ُوِجدت  إذا 
مليكة  الثقافة  وزيرة 
إقالة  في  دودة  بن 
باإلدارة  األسماء  بعض 
للثقافة وصوال  المركزية 
الوالئية  المديريات  إلى 
وُدور الثقافة فالمؤسسات 
مؤكدا  لقطاعها!  التابعة 
أن آخر األخبار من هضبة 
العناصر تقول إن الوزيرة 
تتأهب لحملة من اإلقاالت 
اإلطارات  بعض  تمسُّ 

داخل الوزارة!

الفكرية من  األعمال  في حماية  تساهم  تكنولوجيا جديدة  إطالق  في   شاركت عقول جزائرية 
»دوكيسيرت«  مؤسسة  أن  يذكر   .)BLOCKCHAIN( تشين  بلوك  تقنية  باستعمال  السرقة، 
ألي  تسمح  مماثلة  خدمة  أطلقت  الحديثة  الرقمنة  في  المتخصصة  الفرنسية   )DOCUCERT(
مشترك بتسجيل أعماله الفكرية والفنية وحتى العلمية عن طريق اإلنترنت، لتمنحه »دوكيسيرت«– 

في المقابل - دليَل ابتكار مع إمكانية تخزين وتطوير األعمال المقدمة بطريقة آمنة ومتطورة.

هـل ُيـجدي وعـيُد الـواّلة؟! 

 عادت قرعة الحج، أمس السبت،  
ودموع  الفرحة  دموع  بين  لتمزج 
الحسرة، الفرحة لمن فائزوا وأفرزتهم 
وغاب  خذلتهم  لمن  والحسرة  القرعة 
عنهم الحظ في يوم كان مقداره أعواما 
كانت  الخيبة  أن  يذكر  إليهم.  بالنسبة 
منذ  لالقتراع  تقّدم  ال توصف عند من 
اإلسالم،   بحجة  للظفر  طويلة  سنوات 
بلغ به االنتظار 20 سنة وهو يشارك 
له؛  تبتسم  أن  دون  العمر  قرعة  في 
الحاضرين  نفوس  في  حزت  حاالت 
وحتى الفائزين منهم، ودعوا السلطات 

لاللتفاف إليهم.

الَعالم بيٌت َصغير!
 ،2020 لسنة   )global digital overview( تقرير  كشف   
Hoot-( ومنصة )we are social )الصادر قبل أيام قليلة عن وكالة 
suite(، أن عدد مستخدمي اإلنترنت على صعيد العالم وصل إلى 4.54 
مليار مستخدم، من بينهم 3.80 مليار مستخدم لمواقع التواصل االجتماعي.

ووفًقا للمصدر نفسه، فإن المعدل العالمي للوقت الذي يتم قضاؤه في 
و43  ساعات   6 إلى  يصل  يومًيا  العنكبوتية  الشبكة  على  اإلبحار  تصفح 

دقيقة، وهو ما يعادل حوالي 100 يوم سنويا لكل مستخدم.

بوزيدي،  علي  خنشلة  والي  أمر   
مشروع  تفقده  خالل  السبت  أمس 
اجتماعي  سكن   2000+2000(
كوسيدار(،  مدير ديوان الترقية والتسيير 
العقاري بفسخ عقد كل مقاول ثبت تقاعسه 
المكلفين  القرار  أو فشله، على أن يشمل 

بأشغال التهيئة الخارجية.
الوالي وسط سيٍل  هذا، وجاء وعيد   
البناء،  مشاريع  طالت  التي  الشكاوى  من 
سواء ما تعلّق منها بالغش في اإلنجاز أو 
التي  السكنات  تسليم  مواعيد  احترام  عدم 

طال أمد انتظارها سنواٍت طويلة!

أمس  الفرنسي،  جريمان«  سان  »باريس  نادي  وّجه 
الجزائري  الدولي  السابق  لالعبه  تهنئة  رسالة  السبت، 

مصطفى دحلب في ذكرى عيد ميالده.
ونشر نادي قلعة “حديقة األمراء” تغريدة على حسابه 
الرسمي بـ”تويتر” هنأ من خاللها أسطورته بمنسابة عيد 
ميالده الـ 86 الموافق لـ8 فيفري. وأُرِفَق المنشور بصورة 
سعيد  ميالد  “عبيد  وعبارة  الباريسي  النادي  بألوان  دحلب 

ألسطورة البياسجي.. مصطفى دحلب”.

الخـامــُس.. َخـبـط َعـشـواء! 

هــــل َتـــطـــال 
االرتداداُت الثَّقافة؟!

“حديقة األمراء” 
ال َتنسى ُقطوَفها

ال خـــوَف 
بــــعــد
ـلوْك ـْ  »ب

 ْتـَشين«! 
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تحمل أسمى معاني التكاتف والتآزر بتمنراست

»التويزة« أو »البريح« موروث اجتماعي 
ينظم موسم الحرث في أهقار

احمد  كرزيكة

 دالالت اجتماعية
املجتمع  على  طرأت  التي  التغيرات  رغم 
اآلالت  وتطور  متنراست  يف  األهقاري  القروي 
النظام  بهذا  متمسكني  هؤالء  الزال  الفالحية 
التعاوني بواسطة االالت القدمية لتقليب األرض 
ويحيي  واملجتمع،  الفرد  على  بالنفع  يعود  الذي 
تاظروك,أدلس  وبلدياتها  متنراست  بقرى  األهالي 
أبلسة,عني أمقل  من خالل حرصهم على نظام 
عبر  توارثوها  عريقة  تقاليد  البريح  أو  »التويزة« 
اجلميلة  الصورة  األذهان  إلى  ويعدون  األجيال، 
للحياة البسيطة حني كان التعاون والتطوع حلرث 
األرض وزراعتها، ثم جني احملصول السمة الغالبة 

على حياة الفالحني.
النبي  عبد  زندري  الدكتور  أكد  ما  وحسب 
اجلامعي  باملركز  اإلجتماع  علم  تخصص  أستاذ 
احلاج موسى أق أخموك جلريدة أخبار الوطن  أن 
أو  »التويزة«  بــ  املعروف  التعاوني  للعمل 
البريح  دالالت اجتماعية عميقة ويحقق أهدافا 
واالجتماعات  اللقاءات  هذه  إن  حيث  كثيرة، 
املشاكل  الصدع وحل  العائلية تساعد على رأب 
وتقوي ترابط العائالت من خالل إتاحتها الفرصة 
نوعا  حتقق  إنها  كما  والزواج.  للتعارف  للشباب 
من  والبلديات  القرى  لهذه  الذاتي  االكتفاء  من 
العمل  يف  وطاقاتهم  سواعدهم  استغالل  خالل 
إنتاجية  من  والرفع  مزروعاتهم،  وتطوير  بجد 
واآلالت  اخلبرات  تبادل  البساتني  بفضل 

الفالحية بني املزارعني.
وأضاف الفالح )كرزيكة خامة( املنحدر من 
عتيا  ومازال  الكبر  من  بلغ  الذي  تاظروك  بلدية 
األعمال  إن  أو»التويزة«،  البريح  يف  يشارك 
الفالحية حتتاج إلى عمل جماعي وعدد كبير من 
النتائج املرجوة منها خاصة  األفراد حتى تتحقق 
يف ذروة املوسم حيث يسارع اجلميع لالنتهاء من 
أي فالح  يتخلف  فترة قصيرة حتى ال  عمله يف 
عن موعد احلرث املرتبط بوقت وعن طريقة العمل 
الفالحني  أحد  يحدد  أن  يضيف  النظام،  بهذا 

موعد لتقليب األرض وحرثها ويتفق اجلميع على 
يوم يخصص لهذا الفالح حيث يجتمع األفراد يف 
البستان أين يتفرغ الرجال بحرث وتقليب األرض 
للنبي صلى اهلل عليه وسلم مثل  مرددين مدائح 
.  أما  أعليه  صلوا  محمد  وشفيعنا  أحبيبنا 
النساء فيحضرن الطعام املتكون من طبق الكسرة 
واألخرى  الفينة  وبني  أخرى  وأطباق  واللحم 
يقلبون  الذين  للرجال  زغاريد  إحداهن  تطلق 
العمل  على  هؤالء  لتشجيع  األرض  ويحرثون  
رائع  جو  ميرحون  يف  يلعبون  جتدهم  األطفال  أما 
وإنهائه  بالعمل  للقيام  يتعاون  البستان  الكل  يف 
يف أقرب وقت، ضاربني موعد لفالح أخر وهكذا 
جميع  وحقول  بساتني  يف  العمل  ينتهي  أن  إلى 

العائالت املشاركة يف نظام التويزة أو البريح.

 ميزة تضامنية
لهؤالء  بالنسبة  النظام  هذا  أهمية  حول 
عبد  زندري  الدكتور  يضيف  القرى  يف  األهالي 
العمل  نظام  قيمة  يعرفون  القرى  أهالي  أن  النبي 
اجلماعي فكل عائلة مهما بلغ عدد أفرادها حتتاج 
املوسم  بداية  يف  خاصة  اجلماعي  اجلهد  إلى 
وتنقيتها  األرض  حرث  عملية  حيث  الزراعي، 
من األعشاب الضارة، ووضع السماد أو يف نهايته 
والذي  الثمار  وجني  احلصاد  موعد  يحني  حني 
يحتاج إلى جهد جماعي لتسويق احملصول بسعر 

جيد يف أوج موسمه«.
هؤالء،  حياة  على  النظام  هذا  فوائد  وعن 
الفالحية  باألشغال  النظام  هذا  »يرتبط  يوضح 
التعاون  تتطلب  التي  واملبادرات  واملناسبات 
طريق،  شق  مثل  القرية  أبناء  بني  والتضامن 
صب خرسانة السقف  وتسييج البساتني وغرس 
قبل  أنه  إلى  ويشير  اآلبار،  وحفر  األشجار، 
أين  صداقات  تنشأ  والبذر  احلرث  عملية  بداية 
يقرأ  حيث  واحد  مكان  يف  البذور  جميع  جتمع 
عليها القراءن الكرمي وترفع أكف الضراعة للواحد 
موسمهم  وجناح  حرثهم  لهم يف  يبارك  أن  الديان 
الفالحي وبعد إذن كل فالح يأخذ حفنة من هذه 

البذورلبذرها.

البناء  يف  النظام  هذا  أهمية  وحول 
االجتماعي  الباحث  يقول  لألهالي  االجتماعي 
بلدية  من  أحمد  مولودي  املوروث  السيد  يف 
أبلسة   أن نظام »التويزة« يعتبر مظهرا من مظاهر 
يف  األجيال  عبر  املتوارث  االجتماعي  التضامن 
القرى وهو تقليد يفتخر به أهالي أهقار ويحرصون 
الضاربة  العادات  من  مجموعة  شأن  شأنه  عليه 
أن  والتي استطاعت  التاريخ،  بجذورها يف عمق 

تصمد رغم تطور العصر«.

 مبادئ وطقوس
األهالي  سمة  بني  والتآزر  التعاون  يزال  وال 
ممتدة  أسرا  كانت  سواء  الريفية  للعائالت  مميزة 
أسرا  أو  واألعمام،  األقارب  تضم  احلجم  كبيرة 
نووية صغيرة، إلى ذلك، يضيف السيد مولودي 
أحمد إن نظام التويزة ساعد على حتسني الظروف 
تدارس  خالل  من  األرياف  لسكان  املعيشية 

أوضاعهم للتغلب على مشاق احلياة .
التضامنية  العملية  هذه  قائال:  وأردف 
وأهاله  أقاربه وجيرانه  احلاجة  يدعوفيها صاحب 
ملساعدته يف العمل بدون مقابل، أو حني تتفق 
باألعمال  القيام  على  العائالت  من  مجموعة 
الفالحية بشكل جماعي ومتناوب إلنهاء العمل 
وقت  ويف  دوري  بشكل  وبساتينها  حقولها  يف 

العسكري  بالنظام  أشبه  النظام  وهذا  قياسي، 
تقضي  حيث  وطقوس،  ومبادئ  قواعد  له 
اجلميع  ويتوجه  العمل،  يف  العائالت  يومها 
البستان  إلى  الباكر  الصباح  منذ  ونساء  رجاال 
وال  املساء،  حتى  الشاق  العمل  يف  وينهمكون 
يفارقون البستان لتناول الطعام أو أخذ قسط من 
الراحة، فمن أنهكه التعب يستريح يف ظل شجرة 
إلى أن يحني وقت الغذاء، حيث يفترش اجلميع 
األرض بتناول الوجبة وتتوالى األيام حتى ينتهي 

العمل
مساعدة  التويزة  نظام  مبادئ  من  أن  ويوضح 
نيل  يف  األولوية  لهم  فاملتطوعون  واحملتاج  الفقير 
أن  إلى  الفتا  احملصول،  من  قسط  وأخذ  الزكاة 
الفرحة  يتقاسمون  التويزة  نظام  يف  املشاركني 
عملهم  فترات  ويحولون  والعمل  والنشاط 
وإنشاد  األشعار  قراءة  خالل  من  احتفال  إلى 
على  وعالوة  الوقت.  لتمضية  التراثية  املدائح 
والتكافل  األسرية  الروابط  تعزيز  البارز  دوره 
أن  حديثة  دراسات  عدة  االجتماعي، أكدت 
يف  مهمة  نتائج  حقق  البريح  أو  »التويزة«  نظام 
الرفع مستوى املنتوج الزراعي وتسويقه يف ظروف 
وزيادة  القرية،  أهالي  معيشة  وحتسني  جيدة، 
باملزروعات  والعناية  الري  مجال  يف  خبرتهم 

وجتفيف اخلضراوات من خالل اإلحتكاك.

األغواط
مطالب بإنجاز  مستشفى جهوي لعالج الحروق

إجناز  مطلب  باالغواط  املدني  املجتمع  وفعليات  جمعيات  من  العديد  رفعت 
جراء  حلروق  يتعرضون  الذين  باملصابني  للتكفل  احلروق  لعالج  جهوي  مستشفى 
ملستشفى  نقلهم  أثناء  يواجهونها  التي  املعاناة  من  للتخفيف  وهذا  مختلفة  حوادث 

الدويرة أو جلهات أخرى للعالج .
بدرجات  حلروق  يتعرضون  الذين  عدد  أن  اجلمعيات  هذه  بعض  ممثلو  وكشف 
أو املصالح  يتزايد من سنة ألخرى بسبب كثرة احلوادث ، ويواجه ذويهم  مختلفة 
الصحية صعوبات كبيرة يف نقلهم و حتديد مواعيد لهم الستقبالهم يف مستشفيات 
أجسادهم   تتعفن  حتى   يعانون  منهم  الكثير  ويبقى   ، الدويرة  كمستشفى  بعيدة 
من  كثير  سيحل  باالغواط  مستشفى  إجناز  أن  هؤالء  وأضاف   ، نحبهم  ويقضون 
املشاكل ملرضى واليات اجلنوب نظرا ملوقعها اجلغرايف ولإلمكانيات البشرية واملادية 

التي تتوفر عليها يف مجال الهياكل والتأطير الطبي .
ع .نورين

ورقلة
سكان بلدية العالية يستفيدون من الغاز الطبيعي

العالية  بلدية  سكان  استفاد  
التابعة لدائرة احلجيرة  بوالية ورقلة 
الطبيعي   الغاز  مشروع  شبكة  من 
والي  قبل  من  تدشينها  مت  التي 

الوالية أبوبكر الصديق بوستة.
املشروع  هذا  من  جزء  ويقع 
الطيبني  قرية  مستوى  على  الهام 
إجناز  من  سكانها  استفاد  التي 
و  كلم  5ر21  بطول  للتوزيع  شبكة 
للتوضيحات  وفقا  وصلة،   595
الطاقة  مديرية  طرف  من  املقدمة 

بالوالية.
البلدية,  مقر  عاصمة  وبشأن 

التوزيع  شبكة  طول  وصل  فقد 
أكثر من 50 كم ،  فيما بلغ عدد 

الوصالت 1.588 وصلة.
الذي  املشروع  هذا  وكان 
استفادت منه بلدية العالية والذي 
طرف  من  واسع  بترحاب  قوبل 
يف  له  خصص  قد  اجلهة  مواطني 
للتنمية  اخلماسي  البرنامج  إطار 
قدر  مالي  استثمار   2010-2014
 515 منها  دج  مليون   687 ب 
الدولة  من  كمساهمة  دج  مليون 
كمساهمة  دينار   مليون  و172 
مديرية  سولغاز،وفق  مؤسسة  من 

الطاقة بالوالية.
التوزيع  شبكة  جانب  وإلى 
 72 أكثر  اإلجمالي  طولها  البالغ 
كلم، فقد مت إجناز شبكة نقل على 
مسافة 15 كلم ضمن نفس املشروع 
الذي كانت أشغاله قد انطلقت يف 
يف  وانتهت   2014 سنة  من  مايو 
أشغال  أن  علما   ،2019 ديسمبر 
توقفات  عرفت  قد  كانت  اإلجناز 
بسبب اعتراضات بعض املواطنني 
حدثت  التي  التغييرات  وبفعل 

فيما يتعلق مبسار شبكة النقل.
ق.م  

تشهد بساتين والية تمنراست، هذه األيام، انطالق موسم الحرث والبذر الذي يستعد له المزارعون بالتأزر والتعاون، واستعادة روح العمل التطوعي المعروف محليا بـ«التويزة« أو 
»البريح« والذي كان حاضرا بقوة في يوميات مجتمع أهقار وفي شتى المجاالت.  ويقوم على أساس التعاون للقيام باألعمال الفالحية مثل حرث األرض ويلجأ الفالحون إلى نظام العمل 

الجماعي المتناوب من أجل إنهاء أعمالهم في أقرب وقت.
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أخبار الجنوب

براهيم مالك

رئيس  كشف  السياق  ذات  ويف 
أخبار  اميغي«  يف حديث ل  احلي »خ 
اخلزان  بئر  حفر  مشروع  إن  الوطن 
اعلم  انطالقه  قبل  باملياه  القرية  لتزويد 
النقطة  يف  املياه  ملوحة  عن   املسئولني 
التي مت اختيارها فهي حتوي على مياء 
ماحلة ال تصلح للشرب  إال أن املعنيني  
لم يأخذ بكالمهم محمل اجلد لينتهي 
املاحلة  املياه  مرارة  يتجرع  بهم  األمر 
والدواب  املاشية  حتى  ترفضها  والتي 
القرية  توفر  رغم  .وهذا  قوله  على حد 
على بئر قدمي ملياه عذبة صاحلة لشرب 
يحتاج فقط إلى توسعة ال أكثر ولكن 
ال حياة ملن تنادي فالضحية هم سكان 
خ  يقول  املشروع  صاحب  ال  القرية 
امغي. وأمام هذا الوضع املزري مت رفع 
انشغالهم يف أكثر من مناسبة لسلطات 
بئر  حفر  بإعادة  وعود  تلق  أين  احمللية 
السابق   الوالية  والي  من  وأوامر  جديد 

للمنتخبني احملليني لكن كل ذالك بقيا 
حبر على ورق لتتواصل املأساة واملعاناة 
يف رحلة البحث عن قطرة ماء تضمن 

احلياة لهم ولذويهم.
القرية  سكان  طالب  جهة  ومن 
التدخل  بضرورة  العليا  السلطات 
املياه املاحلة  إلنقاذ حياتهم مع كابوس 

على  حقيقيا  خطرا  تشكل  التي 
يعانون  الذين  املرضى  صحتهم خاصة 
إلنقاذ  املزمنة  األمراض  مختلف  من  
إصالحه  ميكن  ما  وإصالح  حياتهم 
تصلح  مياه  حتوي  نقاط  وجود  ظل  يف 
لشرب ال تكلف الكثير مقابل ضمان 

حقهم يف العيش الكرمي.

كنتة  بزواية  الفالحون  يشتكي 
أصابت  نباتية  أمراض  من  وانزجمير 
مستصلحات  يف  الزراعية  محاصيلهم 
الذي  األمر  الفتح  وعني  عزي  سطح 
على  املستصلحني  هؤالء  قلق  أدى 
فالحي  موسم  وخوفامن  منتجاتهم 

أبيض .
من  إكتشافها  مت  األمراض  هذه  
مبتابعة  املكلفة  الوالئية  اللجنة  طرف 
احملاصيل الزراعية حتت الرش احملوري يف 
إحدى خرجاتها جتاه هذه املستصلحات 

حيث  كنتة  بزواية  املتواجدة  الزراعية 
أكدت على وجود أمراض نباتية تهدد 
الزراعية  باملساحات  هكتار   3300
بني  ومن  احملوري  الرش  حتت  للحبوب 
مرض  وهو  املن  مرض  األمراض  هذه 
وأمراض  النبتة  عصارة  مبص  يقوم 
وتأكل  تخرب  الدودة  مثل  حشرية 
أعطت  اللجنة  هذه  وبدورها  النبتة 
بضرورة  للفالحني  توجيهات  مباشرة 
اإلسراع مبعاجلة محاصيلهم الزراعية يف 
أقرب وقت بأدوية ومبيدات ضد حشرة 

عن  الفالحني  عجز  وأمام   . الدودة 
قدرتهم  وعدم  األمراض  بهذه  التكفل 
ناشد  ملعاجلتها  املبيدات  اقتناء  على 
السلطات  املستصلحات  هذه  أصحاب 
الوصية وكذا  واملديرية  والوالئية  احمللية 
احملطة  النباتات  حلماية  اجلهوي  فرع 
العاجل  التدخل  أدرار بضرورة  اجلهوية 
باألدوية  طريقمدهم   عن  ومساعدتهم 
هذه  على  للقضاء  والضرورية  الالزمة 

األمراض جتنبا ملوسم فالحي أبيض.
عبداهلل مجبري

يشتكي سكان قرية تكظير النائية الواقعة على بعد 220 كلم من بلدية إليزي من ملوحة المياه الزائدة الشروب 
منذ تسليم مشروع تزويد المنطقة بالمياه الصالحة لشرب من طرف سلطات البلدية منذ ما يقارب ثالثة شهور 

تقريبا األمر الذي عمق من معاناتهم اليومية في رحلة البحث عن ماء عذب يروي عطشهم قاطعين مسافة 10 كلم 
على الدواب لجلب المياه من قرية أفرى .

يقطعون 10 كم على الدواب من أجل جلب الماء  

سكان قرية  »تكظير« باليزي 
يشربون مياه مالحة

أدرار
سكان تمنطيط مستاؤون من  تدني الخدمات الصحية

أدرار من تردي  25 كم جنوب  الواقعة بنحو  يشتكي سكان متنطيط 
اخلدمات الصحية التي يقدمها املرفق الصحي الوحيد على مستوى هذه 
البلدية. هذه العيادة التي أنشئت منذ  السبعينات  القرن املاضي تقدم 
خدماتها بإمكانياتها املتاحة وجهود عمالها وأطبائها للمواطنني من البلدية 
وحتى من خارجها فعامل الزمن أثر عليها وبدى عليها  التهالك والذي 
فاقمه عدم إكتراث املسؤولني لوضعيتها. وذلك من خالل عملية توسعة 
على  هذا  وكل  مرفق جديد   بإجناز  املطالبة  لتحسني خدماتهاأو  أوجتديد 
مرأهم ومسمعهم  فهي الحتتوي إال على أربع أسرة للحاالت االستعجالية 
املزمنةكالضغط  األمراض  أصحاب  من  للمسنني  غالبًا  جتدها  والتي 
والسكري ويف فصل الصيف فتعالج فيهاحاالت التسمم العقربي بكثرة 
اإلمكانيات.أمامن  لنقص  الوالية  ملقر  ماتنقل  فغالبًا  اخلطيرة  واحلاالت 
حيث األجهزةو املعدات فهي قدمية مهترئة هذا إن وجدت فهي ال تلبي 
حاجيات املرضى والتسهل عمل الطاقم الطبي .كذلك تفتقر هذه العيادة 
عن  ناهيك  التحاليل  من  ضئيل  إالجزء  واليغطي  املخبر  جتهيزات  من  
العمال  فكلهم بصيغة اإلدماج عدا واحد  .أما عن مصلحة األشعة فهي 

متوقفة متامًا والتعمل .كماتزيد معاناة
وبالرغم  الكهربائي  التيار  انقطاع  حالة  يف  الطبي  والطاقم  املرضى 
نقص  جراء  العامني  تقارب  ملدة  اليعمل  فهو  كهربائي  مولد  وجود  من 
غيار بسيط .لذا يناشد الساكنة من خالل املراسالت السلطات الوصية 
تواكب  حديثة  بواسائل  وجتهيزه  الصحي  املرفق  بهذا  االهتمام  بضرورة 
تطلعات املواطنني الذي بلغ عددهم 13 إلف نسمة مع فتح مصالح جديدة 

على غرار مصلحة األمومة.
عبداهلل مجبري

برج باجي مختار
 المربون  يطالبون بتهيئة سوق الماشية

ضرورة  إلى  الوصية  السلطات  مختار  باجي  ببرج  املاشية  مربو  دعا 
االلتفات ملشاكلهم املتمثلة أساسا يف تهيئة سوق املاشية  باملنطقة يغنيهم 

عن التنقل للمناطق املجاورة من اجل الرعي. 
تعتبر  املاشية حيث  بتربية  باجي مختار  برج  املقاطعة  اإلدارية  متتاز 
الرائجة يف  أدرار ومن بني السالالت  املاشية  املزود األول  للحوم لوالية 
هذه املنطقة هي نوع السيداون الذي يأتي من الدول اإلفريقية مثل مالي 
التي  احليوانية  الثروة  بهذه  تزخر  املذكورة  ماجعل  املنطقة  .وهو  والنيجر 
للمربني  اإلمكانيات  توفير جميع  وذلك  من خالل  تستغل،  أن  يجب 
الذين يطالبون  السلطات احمللية بتهيئة  السوق احمللية وتوفير املاء واألعالف 
ملاشيتهم  إلن حسبهم  أنهم يرعون يف  أماكن بعيدة  عن املنطقة  جتعلهم 
طالبوا  األعشاب  كما  عن  البحث  رحلة  يف  ،واملشقة  املعاناة  يواجهون 
السلطات العليا أيضا بترك حرية التنقل لهذه احليوانات التي عادة مامتشي 
إلى مناطق الدول املجاورة. يف سبيل البحث عن الكأل.ليبقى املربي يف 

املنطقة احلدودية يكافح من أجل العيش هو وماشيته .

أصبحت تشكل خطرا حقيقيا
انهيار الفقاقير يثير مخاوف سكان 

تسفا وت بأدرار
لبلدية  إدرايا  التابع  تاسفاوت  بقصر  جويلية   5 حي  سكان  يعاني  
التابعة  فنوغيل  جنوب والية أدرار من مشكل انهيارات  بعض اآلبار  
الذي  الكبير  اإلهمال   ,بسبب  القصر   بذات  املتواجدة  أمتيميون  لفقارة 

طالها، علماأنها تتكون من أكثر من 20 بئر.
أن  الوطن  الوطن« ألخبار  لـ«أخبار  تصريح  احلي يف  مواطنو  وحسب 
الوضع بات مقلق بالنسبة لهم   السيما ، و ان هذه الفقاقير املتسلسلة 
الذين أصبحوا  لبعض  سكنات  احلي   املارة ، ومقابلة  أمام  موجودة   
،أثناء  العميقة   اآلبار  هذه  الوقوع يف  من  الصغار  أبنائهم   على  يخافون 

خروجهم للعب .
كما أضافوا أن هذه االنهيارات التى تأتي من حني آلخر باتت تشكل 
خطر ا كبيرا خصوصا وأن  فوهات بعض اآلبار أصبحت تتسع من حني 
ألخر وذلك جراء االنسدادات والرطوبة  الكائنة بداخلهم كما أن إقدام 
من  زاد  اآلبار  هاته  يف  والقمامة  األوساخ  رمي  إلى  احلي  ساكنة  بعض 
حجم الكارثة األمر الذي عجل بزوال هذا اإلرث املادي الذي بات يشكل 
أمام  ,وهذا  احلياة   يعطي  لسنوات عدة  بعدماكان  الساكنة  تهديدا على 
مرأى ,وأعني املسؤولني الذين يشاهدونه يشوه بكل ما حتمل الكلمة من 
السلطات احمللية  يناشد سكان احلي   الوضع اخلطير  ,وأمام هذا  معنى   
واملعنية بضرورة التدخل العاجل إلعادة اإلعتبار لهذه الفقارة  من خالل 

وضع مشروع ترميم لها  وهذا قبل وقوع الكارثة .
عبداهلل مجبري 

أمراض نباتية  اتلفت محاصيلهم الزراعية  
موسم فالحي ابيض يهدد فالحو  زواية »كنتة« و»انزجمير«

بسبب بعد المسافة وانعدام النقل 
تالميذ حي »انبغبغ« بجانت يطالبون بتشييد متوسطة

مبقاطعة جانت   انبغبغ  تالميذ حي  طالب   
السلطات الوصية بضرورة اجناز متوسطة  بحيهم ، 
بسبب  غياب النقل حيث يضطرون لقطع 6 كم 
مقاعد  الى  الوصل  اجل  االقدام من  على  مشيا 

الدراسة ما ثر سلبا على حتصيلهم العلمي.
االحتجاجية  وقفتهم  التالميذ خالل  دعا  و 
السلطات   املاضي   األسبوع  نهاية  نظمت  التي 
من  يوميا  يتكبدونها  التي  املعاناة  على  الوقوف 
النقل  غياب  ظل  املدرسة يف  إلى  الذهاب  اجل 
التالميذ  أولياء  وجه  كما  كاهلهم  أثقل   الذي 
التدخل  بضرورة  املعنية  لسلطات  نداءا  باحلي 

ومسؤولني   منتخبني  طرف  من  ضمانات  يتلقون  حسبهم  مرة  كل  ففي  بوعودهم  والوفاء  متوسطة  مشروع  الجناز  العاجل 
محليني الجناز ملحق متوسطة باحلي لكن كل الوعود بقيت حبرا على ورق  ولم ترى النور بعد وهذا رغم استو فاء احلي 
جميع شروط اجناز املشروع حسبهم نظرا لكثافة التعداد الساكنة بها رافعني مطلبهم للجهات الوصية بضرورة التدخل حلماية 
فلذات أكبادهم وإنقاذهم من شبح التسرب املدرسي املستفحل يف احلي جراء تراكمات كانت نتيجة معاناة التنقالت اليومية 

وبعد املسافة .
براهيم مالك
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أ.اليان

الوالئية  املجموعة  إحصائيات  وحسب 
املصالح  ذات  وزو،فإن  بتيزي  الوطني  الدرك 
أكثر من  السنة من حجز  بداية  متكنت منذ 
أكثر  معاجلة  متت  كما  الرمال  من  م3   60
من 06 حاالت منهم أشخاص أودعوا رهن 
الدرك  مصالح  وأحصت  االحتياطي  احلبس 
الوطني خالل األربع سنوات األخيرة قضايا 
تعلقت بسرقة واستخراج الرمال بطريقة غير 
قانونية وحسب العارفني بخبايا مافيا الرمال، 
فإن بعض األشخاص الذين ينشطون ضمن 
شبكة منظمة متكنوا من بسط نفوذهم على 
هذه الثروة املمتدة من سد تاقاسبت وصوال 
إلى واد سيباو، بوبهير، واد عيسي و بغلية 
طائلة يف  أموال  واستطاعوا جني  بوقندورة  و 
السرقة  عمليات  خالل  من  قياسي  زمن 
الليل  ظرف  على  يعتمدون  والنهب،حيث 
الوديان  حواف  بعض  على  املراقبة  وغياب 
ليقتحموا بشاحناتهم ذات األحجام املختلفة 
 12 رقم  الوطني  الطريق  والتي تسير علنا يف 
وهذا  بتادمايت  األمني  احلاجز  من  مرورا 
بالطبع بتواطؤ مع مع جهات و أطراف معروفة 
القاطنني بالقرب من تلك  و بعض الشباب 
األماكن،ويقومون بشحن الرمال مقابل مبلغ 
من  البعض  لكن  مسبقا،  عليه  متفق  مالي 
أصحاب الشاحنات الذين استنزفوا كميات 

بليغة  أضرارا  وأحلقوا  الرمال  من  هائلة 
الوديان،  لهذه  احملاذية  الفالحية  باألراضي 
األساليب  مختلف  استعمال  إلى  يلجؤون 
واحليل هروبا من عني الرقابة الليلية والسير 
اجتياز  من  يتمكنوا  حتى  إنارة  دون  ليال 
جهة  أي  تتفطن  أن  دون  بأمان  الطريق 
يف  عنه  نتج  الذي  األمر  وهو  لتحركاتهم، 
العديد من املرات وقوع حوادث مرور أليمة.

 فتح تحقيق لمتابعة بارونات الرمال
أمر قائد املجموعة الوالئية للدرك الوطني 
قضية  يف  معمق  حتقيق  بفتح  وزو  بتيزي 

سريعة  بصورة  استفحلت  التي  الرمال  نهب 
األمنية  عناصرهم  على  املسؤوليني  شّدد  و 
بعدما  الرمال  بارونات  على  اخلناق  بتضييق 
عاين ضفاف واد سيباو و سد تاقسابت أيضا 
الذي أصبح مرعا خصبا لهذه التجارة،ورغم 
أن التقارير التي وصلت مبنى الوالية كانت 
تفيد بتضييق أمني و إداري على جتار الرمال 
الوالية  والي  به  اصطدم  الذي  الواقع  أن  إال 
عن  األخيرة  الفترة  يف  املنطقة  تفقده  أثناء 
ما  املكشوف،  على  ناشطة  بارونات  وجود 
ومعمق  استعجالي  حتقيق  بفتح  يأمر  جعله 

يف القضية.

بعد تنصيب المير الجديد
استقالة نائب رئيس بلدية بجاية

استقالة نائب رئيس بلدية بجاية،بوعالم شوالي بعد وضع 
عبد النور تافوكت رئيسا لبلدية بجاية لغاية صدور حكم نهائي 
من اجلهة القضائية بخصوص قضية رئيس بلدية بجاية،الذي 
مت توقيفه مؤقتا بقرار من والي والية بجاية طبقا للمادة 43 من 
قانون البلدية،وأسباب صدور قرار التوقيف هو أن رئيس بلدية 
بجاية ونائبه محل متابعة قضائية ومحل إجراء قضائي يتمثل 
يف الرقابة القضائية بأمر من قاضي التحقيق حملكمة خراطة يف 

تهم تتعلق باملال العام.
بـــلقاسم.ج

بعد الشكاوى  واالحتجاجات المتكررة
الموافقة على إنجاز مشروع 
محطة قطار ببلدية قروار 

في البليدة
قروار  بلدية  سكان  ملطلب  الوالئية  السلطات  استجابت 
بوالية البليدة واملوافقة على مشروع إجناز محطة لتوقف القطار ، 
وجاء ذلك بعد الطلبات العديدة منذ سنوات، واالحتجاجات  
املتكررة لسكان البلدية،  وقيامهم األسبوع املاضي بشن حركة 
األحد  يوم  مرتني  احلديدية  السكة  طريق  وقطع  احتجاجية، 
واألربعاء ، وهو االحتجاج الذي دفع بالسلطات الوالئية إلى 

عقد اجتماعا طارئا مساء يوم األربعاء مبقر ديون الولي.
وحسب رئيس دائرة بوفاريك علي قهار، أن االجتماع جاء 
بعد االحتجاجات املتكررة للسكان، وكان بحضور املتدخلني 
يف هذا امللف من مدير النقل بالوالية ورئيس بلدية قروار واملدير 
املساعد للشركة الوطنية للنقل بالسكة احلديدية، ومدير وكالة 
الدراسات واالجناز بالشرطة الوطنية للنقل بالسكة احلديدية  ، 
وبعد دراسة كل األمور التقنية و  التشاور،  خلص االجتماع 
إلى املوفقة على إجناز احملطة، ودلك خالل الثالثي األول للسنة 
اجلارية 2020 مباشرة بعد االنتهاء من الدراسة التقنية، وأشار 
رئيس دائرة بوفاريك أن مطلب سكان قروار شرعي ، باعتا ر 
أن البلدية بها 35 ألف ساكن، وبها 3 أحياء  جامعية ومنطقة 
صناعية بها نحو 500 عامال ، ومحطة توقف القطار ضرورية 

من أجل إنهاء مشكل النقل على مستوى بلدية قروار.
أيوب بن تامون

بعد معاناة كبيرة تكبدها الطلبة سنوات
خط النقل الجامعي »تاورقةـ  
بومرداس« يدخل حيز الخدمة

تدعمت، مؤخرا، خدمة النقل اجلامعي ببومرداس بخط 
والية  شرق  الواقعة  تاورقة  ببلدية  الطلبة  لفائدة  جديد  نقل 

بومرداس.
اخلط اجلديد تاورقة ـ بومرداس دخل حيز اخلدمة يف الفترة 
األخيرة، واستفاد منه الطلبة اجلامعيون القاطنون مبنطقة تاورقة 
أمحمد  جامعة  ومعاهد  بكليات  اجلامعي  لتعليمهم  املزاولني 

بوقرة ببومرداس.
ويف هذا الصدد، عّبر بعض الطلبة يف تصريحهم لــ »أخبار 
الوطن« عن استحسانهم خلط النقل اجلديد، الذي سيمكنهم 
اخلط  هذا  وأن  سيما  ال  أريحية،  بكل  جامعاتهم  بلوغ  من 
جاء بعد سنوات من االنتظار وكان موضوع مراسالت عديدة 
قولهم،  وفق  اكتفت،  التي  األخيرة  هذه  الوصية،  للجهات 
حتى  الواقع  أرض  على  شيء  منها  يتجسد  لم  كاذبة  بوعود 

سنة 2020.
وذكر الطلبة أنهم وقبل دخول اخلط اجلديد حيز اخلدمة، 
بلوغ  أجل  من  الناصرية  أو  بغلية  بلديتي  إلى  يتنقلون  كانوا 
مغادرة  إلى  يضطرهم  الذي  األمر  اجلامعي،  النقل  حافالت 
الشتاء  فصل  يف  بهم  يصل  جدا،  مبكر  وقت  يف  منازلهم 
والبرد  الغزيرة  األمطار  وسط  وذلك  الفجر،  قبل  ساعات  إلى 
ويف  محدثونا،  يضيف  املطاف،  نهاية  يف  ليفاجئوا  القارس. 
كثير من األحيان بإقالع حافالت نقل الطلبة، مما يؤخرهم عن 
االلتحاق مبقاعد اجلامعة وتضييع املقاييس األولى يف كل مرة.
سميرة مزاري

الدرك  الوطني يفتح تحقيقا في القضية

استنزاف الرمال بوديان تيزي وزو 
يهدد األراضي الفالحية 

تتعرض أودية والية تيزي وزو، لعصابات النهب والسرقة التي تفّننت في استنزاف كميات هائلة من الرمال خاصة على مستوى وادي سيباو
 و وادي بوقندورة مما ينذر بوقوع كارثة بليغة باألراضي الفالحية المحاذية لتلك الوديان والتي بدأت مساحاتها تتقلص .

على  الواقعة  احدادن  قرية  يعاني سكان 
بلديةمعاتقة  مقر  كيلومتر عن   4 بعد حوالي 
النقائص  من  جملة  وزو  تيزي  والية  شرق 
حولت حياتهم إلى جحيم، خاصة أن األمر 
السكاني  التجمع  أساسية  بخدمات  يتعلق 
كما  الطبيعي،  الغاز  إلى شبكة  يفتقر  مازال 
يف  خاصة  الشروب،  املاء  غياب  من  يعاني 
فصل الصيف زيادة على مشكل غياب التغطية 
لم  عالج  قاعة  وجود  رغم  بالقرية،  الصحية 
تفتح أبوابها منذ أن مت بناؤها،حسبما أكده لنا 
أحد السكان، الذي أوضح أن السكان يعانون 
يف صمت من العزلة والتهميش بعد أن أصبح 

الفقر واحلرمان فيها من أبرز مميزات يومياتهم.
من  احدادن  قرية  سكان  يعاني  كما 
الغاز منذ فجر اإلستقالل،ما جعلهم  انعدام 
املعاناة  من  يجنون  ما  نتيجة  األمّرين  يعانون 
واملشقة اليومية املتكررة ومكابدتهم للحصول 
وبأي  الطرق  بشتى  احليوية  املادة  هذه  على 
ثمن، حيث يستعينون بقارورات غاز البوتان 
من أجل قضاء حوائجهم رغم ارتفاع أسعارها 
سكان  يزال  ال  كما  دينار  السوق..240  يف 
احلصول  يف  حقهم  ألدنى  يفتقدون  املنطقة 
الرعاية والتغطية الصحية،حيث يعاني  على 
املتواجد  املركز  إلى  للوصول  األمّرين  السكان 

السكان  أبدى  كما  البلدية  مستوى  على 
الصحية  اخلدمات  غياب  من  استياءهم 
بالقرية، كما أبدوا تخوفهم من حدوث بعض 
احلاالت التي تستدعي التدخل العاجل، ما 
يعرض حالة املريض للخطر نتيجة بعد قاعات 
السياق  ويف  إليها  الوصول  وصعوبة  العالج 
ذاته، أكد أحد السكان أن الفئة األكثر تضررا 
خاصة  النساء،  هن  العالج  قاعة  غياب  من 
احلوامل منهن،إذ يجدن صعوبة كبيرة للتنقل 
إلى البلدية إلجراء الفحوصات الالزمة وتلقي 

العالج.
أ.اليان   

انعدام غاز المدينة، الماء الشروب ونقص التغطية الصحية 
قرية إحدادان ببلدية معاتقة في تيزي وزو تستغيث

الجزائر العاصمة    
انقطاع في الكهرباء ببوزريعة و أوالد فايت

الكهرباء  توزيع  مديرية  أعلنت 
لتوزيع  اجلزائرية  للشركة  التابعة  لبولوغني 
عدة  عن  سونلغاز(  )فرع  الغاز  و  الكهرباء 
مبرمجة  بالكهرباء  التزويد  يف  انقطاعات 
و  بوزريعة  ببلديتي  فبراير   16 إلى   10 من 
أوالد فايت )غرب اجلزائر( بسبب أشغال 
يف  وجاء  الكهربائية.  احملطات  صيانة 
بالكهرباء  التموين  عملية  أن  للشركة  بيان 
ستعرف انقطاعا يوم االثنني 10 فبراير من 
 2 القرية  بأحياء  ببوزريعة  16سا  إلى  9سا 
و املقام اجلميل و جمعية األمل و 2 شارع 
محـمد إقبال و اخلطوط اجلوية الفرنسية و 

جتزئة باشوليي. وحسب ذات املصدر فان 
البلدية ستعرف انقطاعا آخر يف الكهرباء 
16سا  إلى  9سا  فبراير من   11 الثالثاء  يوم 
و حي علي  التجاري  املركز  على مستوى 
سيسجل  فايت  أوالد  رملي.وببلدية 
يوم  بالكهرباء  التزويد  يف  اضطراب 
الثالثاء 11 فبراير من 9سا إلى 16سا على 
و  واست  قرية  و  بوشاوي  طريق  مستوى 
بلدية أوالد فايت. من املقرر أيضا تسجيل 
انقطاع يف الكهرباء يوم األربعاء 12 فبراير 
تعاونية  مستوى  على  16سا  إلى  9سا  من 
بنفس  الواقعني  كناب  حي  و  السعادة 

آخر  انقطاع  تسجيل  املنتظر  البلدية.ومن 
يف التيار الكهربائي يوم اخلميس 13 فبراير 
و  مسكن   72 الزيتون  إقامة  مستوى  على 
إلى  9سا  من  املرسى  و  املرجان  تعاونيتي 
16سا.وأضاف البيان أن حي 103 مسكن 
و شارع مدرسة بوبصيلة و تعاونية األطباء 
ستعرف انقطاعا يف الكهرباء يوم األحد 16 
16سا.و تضع مديرية  9سا إلى  فبراير من 
توزيع الكهرباء لبولوغني الرقم 3303 حتت 
تصرف زبائنها على مدار 24سا  طوال أيام 

األسبوع.
ق.م
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اليد  لكرة  اجلزائرية  اإلحتادية  قررت 
اللقب  بدورة  املتعلق  املنافسة  نظام  تغيير 
الذهاب  صيغة  من  وحتويله  النزول  ودورة 
أجل  من  التنافسية  الدورة  منط  إلى  واإلياب 
السماح للمنتخب الوطني من التحضير جيدا 
للمواعيد الدولية املقبلة حسبما أعلنته الهيئة 
عمل  إجتماع  أتخذ خالل  القرار  الفدرالية، 
اليد  لكرة  اجلزائرية  اإلحتادية  رئيس  ترأسه 
حبيب لعبان بحضور رؤساء األندية الناشطة 
إطارات  جانب  إلى  رجال  املمتاز  القسم  يف 
اإلحتادية واملتمثلة يف كل من املديرية التقنية 
مديرية التنظيم ومديرية اإلعالم، حيث إتفق 

املتعلق  املنافسة  منط  تغيير  على  احلاضرون 
بدورة اللقب ودورة النزول وحتويله من صيغة 
الذهاب واإلياب إلى منط الدورة التنافسية، و 
حسب النظام اجلديد سيتم تنظيم 3 دورات 
منفصلة بالنسبة لدورة اللقب و3 أخرى لدورة 
مبقابلتني  األولى  الدورة  ستقام  و  النزول، 
والثانية بثالثة مقابالت والثالثة مبقابلتني، و 
باجلزائر  الدورات  املصدر جترى  نفس  حسب 
العاصمة ما عدا الدورة الثانية التي ستجرى 
بها دورة اللقب بوالية سكيكدة ودورة النزول 

بوالية وهران

األول  املركز  صاحبي  يستفيد  حيث 
من  الدورتني  خالل  املجموعة  من  والثاني 
هذا  التالية  الدورة  خالل  كأفضلية  نقطة 
الحقا  الدورات  إجراء  تواريخ  حتديد  وسيتم 
من طرف مديرية التنظيم مع مراعاة منافسة 
املنتخب  تربصات  كذا  و  اجلمهورية  كأس 
لكرة  اجلزائري  املنتخب  أن  يذكر  الوطني، 
اليد رجال يحضر للعديد من املواعيد الدولية 
أهمها الدورة التأهيلية ألوملبياد طوكيو 2020 
 2021 العالم  كأس  نهائيات  و  بأملانيا  املقررة 

املزمع إجراؤها مبصر مطلع العام القادم
ق.ر

  أفادت مصادر جد مقربة من إدارة سريع 
عليزان  الرئيس بأنها توصلت إلى إتفاق 
بوزيدي  يوسف  املدرب  مع  مبدئي 
الذي سبق له قيادة العارضة الفنية 
وذلك  موسمني  قبل  للفريق 
املشوار  باقي  على  لالشراف  
يلتحق  أن  املرتقب  ،ومن 
بغليزان  العاصمي  التقني 
خالل الساعات القادمة لتوقيع 

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

اخفاقه يف أولى خرجاته مع الفريق
،ويحاول رئيس الفريق من خالل التعاقد مع بوزيدي  إمتصاص 
غضب األنصار على النتائج املسجلة مع بداية مرحلة العودة  و حتقيق 
الديكليك خالل اجلوالت القادمة من البطولة و العودة مجددا للتنافس 

على ورقة الصعود .
بوزيدي  باملدرب  الرسمية   اتصاالتها  السريعو  ادارة  ربطت  و 
إيغيل  مزيان  السابق  املدرب  رحيل  عقب  ذلك  و  قبل شهر   يوسف 
غير أن الطرفان لم يتوصال إلتفاق رسمي بسبب املطالب املالية للتقني 
العاصمي ،لكن املعطيات تغيرت خالل األيام القليلة املاضية  يف ظل 
ضغط الشارع الرياضي من جهة و عدم جناح وهيب بورزاق يف املهمة 

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

مشاكل وقعت بينه وبني العبي الفريق  .
ب.أمني

االتحادية الجزائرية لكرة اليد تعلن 
تغيير نظام المنافسة

مسؤول مولودية الجزائر بلخيري: 

سنعود  بالتأهل
 من المغرب

إدارة بن حمادي 
تهدد باالنسحاب 
من أهلي البرج

أكد طاهر بلخيري الناطق الرسمي 
على  فريقه  قدرة  اجلزائر  مولودية  بإسم 
التي  املباراة  خالل  النتيجة  يف  العودة 
ستجمعهم اليوم األحد بالرجاء الرياضي 
كأس  نهائي  ربع  إياب  حلساب  املغربي 
البطلة  العربية  لألندية  السادس  محمد 

تعاقد  أن  بلخيري  وأكد  القدم،  لكرة 
أن  شأنه  من  نغيز،  املدرب  مع  الفريق 
خالل  النتيجة  يف  العودة  يف  يساهم 
نصف  دور  إلى  والتأهل  الرجاء  مواجهة 
نهائي من هذه املسابقة يف ظل اإلطالع 
الواسع ملدرب العميد على الكرة املغربية 
قليلة  أشهر  قبل  يشرف  كان  الذي  وهو 
وأشار  املغربي،  طنجة  فريق  على 
جتاوز  اجلزائري  الفريق  أن  إلى  بلخيري 
عثرات كثيرة يف وقت سابق وليس بعيد 
أن يعيد الكرة، وتابع مسؤول العميد أن 
للدفاع عن حظوظه  باملغرب  فريقه حل 
يحط  ولم  اجلزائرية  الكرة  وتشريف 
الضحية  بثوب  البيضاء  بالدار  الرحال 
رغم إعترافه بالصعوبات واألزمات التي 

مير بها يف اآلونة األخيرة.

برج  أهلي  نادي  إدارة  مجلس  قرر 
حمادي  بن  أنيس  برئاسة  بوعريريج 
يف  الفريق  رأس  على  من  اإلنسحاب 
من  الشركة  رأسمال  فتح  عدم  حالة 
حواس  الهاوي  النادي  رئيس  طرف 
إتخاذ  عدم  على  يصر  الذي  رماش 
بتلقيه  إعترافه  ظل  يف  خاصة  قرار  أي 
تهديدات من طرف بعض األشخاص، 
ويف ذات السياق قال بن حمادي بأنه لم 
يشعر بأنه املسؤول األول يف الفريق منذ 
معلقة  القرارات  كل  أن  مبا  ونصف  عام 
بفتح رأسمال الشركة وصوال إلى التفتح 

على قرارات جديدة تخص اإلدارة ومتنح 
فريق  يف  الراهنة  لألزمة  جديدة  حلول 
العضو  وكان  هذا  بوعريريج،  برج  أهلي 
جمال  البيبان  منور  شركة  يف  املساهم 
إلى  الهاوي  النادي  دعا  قد  مسعودان 
جميع  يرضي  حل  إيجاد  نحو  السعي 
اإلدارة  إستقرار  على  حفاظا  األطراف 
الذي  األول  الفريق  إستقرار  على  ومنه 
احملترف  يف  النتائج  تذبذب  من  يعاني 

األول
مهدي  هنان

يتحدث  فيديو  سيتي  مانشستر  لفريق  الرسمي  احلساب  نشر 
ديفيد  اإلسباني  زميلهم  عن  الالعبني  من  مجموعة  فيه 
اجلاري،  املوسم  نهاية  مع  الفريق  سيغادر  سيلفا،الذي 
الذي  زميله  عن  محرز  رياض  اجلزائري  النجم  وحتدث 
نادي  إنضم من  أن  الثاني بعد  يخوض معه موسمه 
ليستر سيتي إلى فريق  مان سيتي صيف عام 2018 
بعدما عبر رياض محرز عن سعادته الكبيرة مبجاورة 
اجلزائري  النجم  وقال  اإلسباني،  الساحر 
من  هو  »سيلفا  زميله  عن  محرز  رياض 
جاورتهم،  الذين  الالعبني  أحسن 
من  الكثير  وميتلك  بالذكاء  ويتميز 
اجلانب  عن  أما  املهارات، 
رائع  شخص  فهو  اإلنساني 

جدا« يضيف محرز .

محرز يثني على سيلفا ويعتبره أحسن من جاور
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

والية :  برج بوعريريج
دائرة : جعافرة
بلدية : جعافرة

مصلحة الشؤون االجتماعية و المنازعات
الرقم : 2020/0 

وصل تسجيل التصريح بتأسيس جمعية محلية ذات طابع اجتماعي
مبقتضى القانون رقم 06/ 12 املؤرخ يف 18 صفر عام 1433 املوافق لـ 12 يناير سنة 2012 املتعلق 
الطابع  ذات  احمللية  اجلمعية  بتأسيس  التصريح  وصل  تسليم   22/01/2020 اليوم  هذا  مت  باجلمعيات 

االجتماعي املسماة:
جمعية الحي ثادوكلي اوشانن الكبيرة بلدية جعافرة
الكائن مقرها :  قرية اوشانن الكبيرة بلدية جعافرة

اسم الرئيس : عرقوب شريف
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كأس العرب » الرجاء البيضاوي-مولودية الجزائر« اليوم في 20 سا

العميــد مطالــب بتمــرد خـــارق 
للعـــادة لتحقيـــق االنتفاضـــة 

تخوض مولودية اجلزائر التي انهزمت يف 
لقاء الذهاب للدور ربع النهائي للكأس العربية 
لألندية يف كرة القدم، يف شهر جانفي املاضي 
1-( املغربي  البيضاوي  الرجاء  أمام  بالبليدة 

00ر20  )سا  األحد  اليوم  االياب  لقاء   ،)2
بالتوقيت احمللي و اجلزائري( بنية قلب الطاولة 
هذه  يف  مغامرتها  مواصلة  و  منافسها  على 
ماليني   6 لها  رصدت  التي  املغرية  املنافسة 
دوالر للمتوج باللقب وتتواجد تشكيلة اللونني 
»األخضر و األحمر« التي تعاني مند مدة، من 
عدة مشاكل على كل اجلبهات )إداريا و فنيا و 
التعداد( منذ يوم اخلميس بالدار البيضاء وهي 
التي  املهمة  بصعوبة  اإلدراك  كامل  مدركة 
تنتظرها على ميدان »مركب محمد اخلامس« 
و  اإلفريقية  املنافستني  متألق يف  منافس  أمام 
الذي  العاصمي  النادي  يتمكن  ولن  العربية 
يتعلق  و  جديد  مدرب  تعيني  يف  أخيرا  جنح 
برنار  الفرنسي  الذي خلف  نغيز  بنبيل  األمر 
كازوني املقال يف شهر ديسمبر،  من االعتماد 
مهامه  يف  يشرع  لن  حيث  خدماته  على 
اجلديدة سوى يوم االثنني وسيتكفل املدرب 
محمد مخازني بإنهاء » مهمته املؤقتة« و كله 
أمل يف حتقيق إجناز تاريخي و التأهل ألول مرة 

اجلزائر  فمولودية  للمنافسة  الذهبي  للمربع 
تسجيل  على  األخيرة  اآلونة  يف  دأبت  التي 
النتائج السلبية )هزميتان متتاليتان يف البطولة( 
و إقصاء يف الكأس )على يد وداد بوفاريك(، 
 « من  عدد  غياب  من  محرومة  ستكون 
ركائزها« ألسباب مختلفة على غرار بن دبكة 
و  )إصابة(  جابو  الفريق(،  )غادرا  شافعي  و 
مشاكل  عدة  سيطرح  مما  )عقوبة(،  حراق 
البدائل  إليجاد  سيضطر  الذي  الفني  للطاقم 
احلاضر  العبا   20 ال  تعداد  ضمن  املناسبة 
الكبير،  االجناز  ولتحقيق  البيضاء  بالدار 
الفوالذية  اإلرادة  على  مخازني  سيعتمد 
االقتداء  و  التحدي  رفع  قصد  لالعبني 
خارج  قهروا  الذين  بارادو  نادي  يف  بزمالئهم 
قواعدهم حسنية اغادير املغربي بثالثية نظيفة 
يف كاس الكاف بعد انهزامهم يف لقاء الذهاب 
اوضح  قد  مخازني  وكان   )0-2( بالبليدة 
هي  الرجاء  خبرة  »بان  الذهاب  لقاء  عقب 
التي صنعت الفارق، لكن تبقى مباراة أخرى 
التأهل«  و سنواصل اإلميان بكل حظوظنا يف 
أما الرجاء البيضاوي الذي بشرف على تدريبه 
جمال سالمي فيمر بفترة جيدة للغاية مثلما 
يؤكده تأهله للدور ربع النهائي لرابطة األبطال 

البطولة  يف  فوز  على  يبقى  الذي  و  اإلفريقية 
املغربية على نادي خريبقة )1-2( يف غياب 
يوم  للقاء  حتسبا  إراحتهم  متت  أساسيني  عدة 
الذين  الرجاء  فالعبو  املولودية  أمام  األحد 
مستعدين  ليسوا  مرتفعة،  مبعنويات  يتمتعون 
منذ  اليهم  االقرب  يبدو  »تأهل«  يف  للتفريط 
فوزهم يف لقاء 4 جانفي بالبليدة، خاصة و أنه 
سيكون مدعوما بجمهوره الويف ، لكن سيجد 
اجلزائرية  للتشكيلة  شرسة  منافسة  أمامه 
التي سترمي بكل ثقلها لعلى و عسى تصنع 
حتكيم  طاقم  املغاربي  اللقاء  وسيدير  املأثرة 
كانت  و  العويشي.  محمد  يقيادة  سعودي 
الهيئة العربية قد عينت يف وقت سابق طاقم 
حتكيم عراقي بإدارة محند قاسم قبل ان يتم 
الرجاء-  لقاء  من  املتأهل  وسيلتحق  تعويضه 
املولودية، بكل من الشباب السعودي املتأهل 
على حساب الشرطة العراقي )0-6 و 1-0( 
مواطنه  أقصى  الذي  املصري  اإلسماعيلي  و 
االحتاد االسكندري  )0-1 و 1-1( أما املتأهل 
الرابع و األخير للدور نصف النهائي، فسيتم 
التعرف عليه يوم 15 فيفري اجلاري بني االحتاد 
بأن  علما  املغربي،  اسفي  أوملبي  و  السعودي 

لقاء الذهاب انتهى بنتيجة التعادل )1-1(.

رسميا  اجلزائر  مولودية  إدارة  عينت 
الفنية  العارضة  رأس  نغيز على  نبيل  املدرب 
بيرنارد  الفرنسي  للمدرب  خلفا  للعميد 

كازوني الذي متت إقالته منذ أشهر.
للمنتخب  السابق  املدرب  وأمضى  هذا 
الوطني على عقده اجلديد مع املولودية، فيما 
التعداد  عودة  بعد  رسميا  مهامه  يف  سيشرع 

من املغرب.
وسبق للمدرب نغيز أن درب عدة أندية 
آخرها نادي طنجة املغربي الذي غادره بسبب 
القيام  بعد  فيما  فضل  حيث  النتائج  سوء 
مستواه  حتسني  أجل  من  تكوينية  بدورات 
من  املولودية  إدارة  به  تتصل  أن  قبل  الفني 

أجل اإلشراف على الفريق.
رفقة  بتركيا  متواجدا  نغيز  وكان 
فترة  معه  قضى  الذي  موسكو  دينامو  فريق 

جديد  فني  أسلوب  تعلم  أجل  من  معايشة 
إدارة  مجلس  رئيس  التدريب...وأوضح  يف 
مولودية اجلزائر، عبد الناصر أملاس، بأن خيار 
كان  اإلدارة  يف  الفريق  أبناء  على  اإلعتماد 
:»أنور  صحفية  تصريحات  يف  وقال  ضروريا 
بلخيري،  والطاهر  عوف  علي  وسيد  باشطا 
إنتماؤهم للفريق أبرز خاصية عندهم وجعلتنا 
مننحهم الثقة« وواصل :»إضافة الى هذا فنهم 

ميتلكون قدرات كبيرة يف التسيير«.
الفريق  يف  األول  الرجل  وطالب 
إداريا  اإلستقرار  عودة  بضرورة  العاصمي، 
من  إيجابيا  ذلك  ينعكس  أن  أمل  على 
باشطا من جهته،  وأوضح  الرياضية  الناحية 
بأن الصراحة ستكون السمة األبرز للُمسيرين 
من  الثاني  الشطر  خالل  للعميد،  اجلدد 

املوسم اجلاري.

عبد الناصر ألماس:

 مرحلة نغيز تنطلق غدا والتفاؤل يسود الجميع 

اتحاد العاصمة

رفـــع دعــوى قضائيــة 
ضــد حسيــن أشيــــو

أعلن مجلس إدارة نادي 
احتاد العاصمة، ، أنه قرر رفع 
دعوى قضائية بحق الالعب 

السابق، حسني أشيو، وذلك على 
خلفية اتهامه بالتمادي يف جتريح 
مسيري النادي وكان أشيو، قد 
طالب مسيري االحتاد العاصمي 

باالنسحاب من مجلس اإلدارة، إذ 
ألقى على عاتقهم مسؤولية تدهور 

أوضاع النادي، كما اتهمهم بإهمال 
مصالح االحتاد واالهتمام بخدمة 
مصاحلهم الشخصية وقال النادي 

العاصمي يف بيان نشره عبر حسابه 
الرسمي على فيسبوك: »بعد 
املعلومات الكاذبة، املغرضة و 

املغلطة للرأي العام التي أدلى بها 
السيد حسني أشيو من خالل 

مشاركته يف عدة حصص تليفزيونية 
عبر قناة رياضية، قررت إدارة احتاد العاصمة متابعة الشخص املذكور قضائيا جراء 
هذه التصريحات الكاذبة، وبعد متاديه بالتجريح يف املسيرين احلاليني«.ويعتبر أشيو 
من أبرز الالعبني الذين مروا على احتاد العاصمة، حيث حمل ألوان النادي ملدة 10 

سنوات ما بني 2006-1996، وسبق له أن شغل منصب مدير عام الفريق.

شبيبة القبائل

عقبـة فـي طريق المدرب 
الجديــد الزلفانــي 

يواجه التونسي يامن 
الزلفاني، املدير الفني 

لشبيبة القبائل، مشكلة 
حقيقية متنعه من التواجد 
مع فريقه اجلديد داخل 
امللعب خالل مباريات 

الرابطة احملترفة األولى وقال 
عامر شفيق املدير الرياضي 
للفاف إن الزلفاني ال يحق 

له اجللوس على مقاعد 
البدالء، ألنه لم يحصل 
على رخصة »أ« للمدربني 
الصادرة عن الكاف، وهو 
الشرط الواجب توافره يف 

املدربني األجانب القادمني 
من القارة األفريقية، من 
أجل التدريب يف اجلزائر وأوضح شفيق، قائال: »الزلفاني، ميلك شهادة ب، وتبعا 
لذلك فإنه ال يحق له إدارة فريقه شبيبة القبائل خالل املباريات«. وأشار شفيق 

إلى أن االحتادية اجلزائرية لكرة القدم ال ميكنه منح أي رخصة للزلفاني، تسمح له 
بالتواجد على مقاعد البدالء، لكنه سيشرف على تدريبات الفريق بشكل طبيعي.

مولودية العلمة

المـــدرب سبـــع يهــدد 
برمـــي المنشفـــة

هدد مدرب مولودية العلمة مصطفى سبع باالستقالة من منصبه، بسبب فشل 
اإلدارة يف تسوية مستحقاته العالقة، منذ توقيعه العقد قبل شهر من اآلن.

وحسب معلومات من مصدر مقرب، فإن املدرب السابق الحتاد البليدة قد تطرق 
لهذا املوضوع يف اجتماعه مع املسيرين، حيث طالبهم بتسوية أجرتني على األقل، 

خاصة بعد جناح التشكيلة من الفوز يف آخر مباراة أمام مولودية سعيدة.
وقالت مصادرنا، إن مسيري »البابية« طلبوا من املدرب سبع طرح االنشغاالت 
على طاولة الرئيس العائد بقرار قضائي سمير رقاب، مادام أن األخير هو من ميتلك 

حاليا الصفة القانونية، لسحب أموال النادي من البنوك.
وترغب إدارة النادي الهاوي يف عقد ندوة صحفية، من أجل شرح موقفها 

والكشف عن مستقبلها بعد قرار احملكمة، بعودة الرئيس سمير رقاب إلى ممارسة 
مهامه من جديد، وهو القرار الذي لم يكن يتوقعه الرئيس املؤقت علي بوترعة، 
هذا األخير أكد يف تصريح مقتضب للنصر أن املسيرين سيجتمعون قريبا، بهدف 

إصدار بيان مشترك حول مستقبل »البابية« يف ظل املستجدات األخيرة وينتظر العبو 
»البابية«، تسوية اإلدارة منحة االنتصار احملقق يف اجلولة السابقة أمام مولودية سعيدة، 

وذلك قبل احلديث عن مواجهة سكيكدة، التي لعبت البارحة وتتجه إدارة النادي 
إلى دعوة رفقاء القائد مباركي إلى االنتظار، حتى تتضح الرؤية أكثر من اجلانب 

اإلداري، بعد قرار احملكمة اإلدارية بعودة الرئيس سمير رقاب.
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أعلى  صدارة  على  محرز  رياض  حافظ 
اجلديد  العام  خالل  دخال،  اجلزائريني  الالعبني 
2020، ُمتفوقا على زميله ياسني براهيمي وينال 
قائد اخلضر، قيمة مالية ضخمة تصل لـ900 ألف 
أورو شهريا، أي 10.8 مليون أورو سنويا، مما ُيعادل 
أكثر من 200 مليار سنتيم ويحتل براهيمي مركز 
ُقرابة  أي  شهريا،  أورو  مليون  بنصف  الوصافة، 
مع  الناشط  وهو  أسابيع،  أربعة  كل  ماليير  الـ10 
الريان القطري وُيكمل نبيل بن طالب »البوديوم«، 

نيوكاسل  ناديه  مع  ألف شهريا،   384 قيمة  بنيله 
ذات  ويف  سنويا  أورو  مليون   4.6 أي  اإلجنليزي، 
الفرنسية،  »ليكيب«  صحيفة  كشفت  السياق 
املوسم  هذا   1 الليغ  يف  الالعبني  رواتب  عن 
وسّلطت الضوء على جنوم األندية ويتقاضى إسالم 
سليماني جنم »موناكو« 380 ألف أورو شهريا ،ما 
يعادل  ما  أي  سنويا،  أورو  مليون   4.5 الـ  يقارب 
90 مليار سنتيم سنويا يف حني يتقاضى »أوناس« 
و150  أورو  ألف   180 »نيس«،  العبا  و«عطال« 

التوالي شهريا وهذا ما يعني راتب  ألف أورو على 
سنوي يقدر بـ 2.1 مليون أورو لـ »أوناس« و 1.8 
لـ »عطال« يف نفس السياق، يتقاضى  أورو  مليون 
»رياض بودبوز« العب »سانت إيتيان«، 190 ألف 
»أندي  أما  أورو سنويا  مليون   2.2 أي  أورو شهريا 
دولور« مهاجم »مونبوليي« فهو اآلخر يتقاضى 120 
ألف أورو شهريا أي 1.4 مليون أورو سنويا يف حني 
يتقاضى »فرحات« العب »نيم« الفرنسي 40 ألف 

أورو شهريا أي ما يقارب 480 ألف أورو سنويا.

الرواتب السنوية لنجوم الخضر

 أرقــام ُمذهلــة والثنائـي محـرز 
وبراهيمـــي فــي المقدمــة

بسبب ابنه هشام

الطاهـر شريــف 
الوزانـي يذرف الدموع 

كشف املدير العام ملولودية 
وهران، سي الطاهر شريف الوزاني، 

املضايقات العديدة التي تعرض 
لها، بسب حادثة إبنه هشام شريف 
الوزاني وصرح سي الطاهر: »تخفيف 
عقوبة هشام، لسنتني شيء مشرف، 
ألنه العب شاب ميلك امكانات، 
وبإمكانه تقدمي الكثير لكرة القدم«. 
وأضاف: »أمتنى أن يكون قدوة، وأن 
يضحي للعودة بقوة، وما حدث له 
أمتنى أن يكون عبرة لكل العبينا 
الشباب«. وبخصوص املضايقات 

التي تعرض لها كشف سي الطاهر، 
قبل أن يجهش بالبكاء: »بعثوا 
لي رسائل، وأطلقوا علي عديد 
التسميات، وعايروني بسبب 

إبني«....يذكر أن الالعب السابق ملولودية اجلزائر، هشام شريف الوزاني )24 عاما(، 
استفاد من تخفيض عقوبته من أربع سنوات، إلى سنتني.

نهاية التجاهل

مـدرب موناكــو يــزف 
خبـرا سـارا لسليمانـي

كشف روبيرتو مورينو، مدرب نادي موناكو الفرنسي، 
أن مهاجمه الدولي اجلزائري إسالم سليماني، جاهز 
للعودة لتشكيلة الفريق وصرح روبيرتو مورينو، يف هذا 

اخلصوص، للحساب الرسمي للفريق: »سليماني 
جاهز للمشاركة يف االستحقاقات القادمة..«. 
وأضاف مدرب نادي موناكو: »يف كل حصة، 

سليماني، يتدرب بشكل جيد، وبإمكانه اللعب«. 
وتابع روبيرتو مورينو: »أنا سعيد ألنني أحظى 

بخيارات عديدة على مستوى الهجوم، أعتبر ذلك 
مشكل جيد بالنسبة لي«.

من أرسنال

15 مليــون جنيـــــه 
إسترليني لضم بن رحمة

بات الالعب اجلزائري، سعيد بن رحمة، جناح برينتفورد 
اإلجنليزي، موضع صراع بني بعض أندية البرمييرليغ، املهتمة 

باحلصول على خدماته يف امليركاتو الصيفي املقبل.
فقد ذكرت صحيفة »مترو« البريطانية، أن آرسنال 

انظم إلى سباق التعاقد مع النجم اجلزائري، بعد 
ظهوره بشكل جاذب لالهتمام هذا املوسم، رفقة 
فريقه الناشط يف دوري الدرجة األولى اإلجنليزي 

وأضافت الصحيفة أن الغانرز رصدوا 15 مليون جنيه 
إسترليني، للتعاقد مع صاحب الـ24 عاًما لكن آرسنال 
سيواجه منافسة قوية، من عدة أندية إجنليزية أخرى، 

يف السباق على بن رحمة، على رأسها نيوكاسل وليستر 
سيتي وأوضحت الصحيفة أن السبيل الوحيد أمام برينتفورد 

لالحتفاظ بنجمه، هو الصعود إلى الدوري املمتاز.

بعد الخالف حصل االتفاق

هـــذا مــــا حصــــل 
بيــن دولـور ونايمـار

كشفت 
أسبوعية »فرانس 

فوتبول« بأن الدولي 
اجلزائري أندي 

دولور، حل اخلالف 
القائم بينه وبني 

ناميار، بطريقة ودية 
ووفقا لذات املصدر، 
فإن البرازيلي توجه 
صوب الغجري، 

بعد نهاية املواجهة بني باريس سان جيرمان ومونبوليي، وطلب قميص املُهاجم وأوضحت 
»فرانس فوتبول«، بأن قائد السامبا حتدث لبضع حلظات مع ُمهاجم املنتخب الوطني ليحل 

اإلشكال الذي وقع بينهما...ُيذكر بأن صاحب القذفات الصاروخية، إنتقد تصرفات 
النجم السابق للبارصا، واصفا إياه باملُتعجرف وبعدمي اإلحترام ملُنافسيه ُيشار بأن ناميار، ظهر 

يف »إنستغرام« وهو يحمل قميص رأس حربة املنتخب الوطني.

عوقب بمبارتين

وناس يدفع ثمن تهوره
دفع الدولي اجلزائري آدم أوناس، ثمن نرفزته وطرده خالل ُمباراة ناديه نيس أمام 

أوملبيك ليون غاليا، بعدما تقرر ُمعاقبته مبُبارتني وأعلنت الرابطة الفرنسية لكرة القدم، بأن 
صاحب املُراوغات السحرية، ممنوع من اللعب خالل لقائني، نتيجة طرده بطريقة ساذجة 

أمام »لوال«. وتأتي هذه العقوبة يف وقت غير ُمناسب باملرة، خاصة وأن اجلناح الطائر كان يف 
طريقه إلسترجاع ُمستواه املعهود وسيكون جنم اخلضر الصاعد، ُمطالبا باإلنتظار من جديد، 

قبل إسترجاع مكانته يف تشكيلة باتريك فييرا، والرد على اإلنتقادات التي تعرض لها.

فوز برباعية

عسلة يتألق أمام الفيحاء 
ساهم الدولي اجلزائري مليك عسلة، يف حتقيق فريقه احلزم السعودي، فوزا عريضا 

برباعية كاملة أمام نادي الفيحاء، حلساب الدوري السعودي وشارك مليك عسلة، أساسيا 
يف هذه املواجهة ضمن تشكيلة ناديه احلزم، أين قدم مردودا كبيرا، بإنقاذ فريقه من عدة 
أهداف محققة ومتكن رفقاء احلارس اجلزائري، من تسجيل أربعة أهداف كاملة، معززين 
بذلك رصيدهم بثالثة نقاط أخرى...يذكر أن مليك عسلة، يحتل رفقة ناديه احلزم، 

املركز الـ10 يف ترتيب الدوري السعودي، برصيد 21 نقطة.

قدم شداد بن صيد، استقالته بصفة رسمية 
من رئاسة نادي جمعية عني مليلة الناشط يف الرابطة 
احملترفة األولى لكرة القدم و حسب مصادر »أخبار 
الوطن » أن بن صيد قّدم استقالته للسلطات احمللية، 
»الصام«،  فريق  إدارة  عضو  عمراني  مليك  رفقة 
بسبب األزمة املالية اخلانقة التي يعاني منها الفريق 
أجور  تسوية  من  التمكن  وعدم  أشهر،  عدة  مند 
الالعبني، وأكد بن صيد أنه أصبح غير قادر على 
اخلانقة  املالية  األزمة  هذه  مثل  يف  العمل  مواصلة 

على الرغم من قيام إدارة اجلمعية باحلجز من أجل 
شبيبة  ملواجهة  بشار  إلى  السبت  يوم  الفريق  تنقل 
فريق  وفد  تنقل  حيث   ،17 اجلولة  برسم  الساورة 
الالعبني  أن  من  بالرغم  اخلميس،  يوم  »الصام« 
التدريبات  وقاطعوا  إضراب  يف  الدخول  لهم  سبق 
قبل  باملستحقات،  للمطالبة  املاضي  األسبوع  بحر 
حصة  آخر  يف  والعودة  مؤقتا،  اإلضراب  تعليقهم 
تدريبية و التنقل إلجراء مقابلة الساورة، من أجل 
أخرى  نقاط  وتضييع  البساط  على  اخلسارة  تفادي 

من الرصيد، وتأجيل احلديث عن املستحقات إلى 
ليامني  املدرب  وأن  خاصة  الساورة،  لقاء  بعد  ما  
ووعد  الالعبني،  موقف  تفهم  قد  يكون  بوغرارة 
يهدد  بات  الذي  اإلشكال،  لهذا  احللول  بإيجاد 
مستقبل جمعية عني مليلة، إلى ذلك فإن  الرئيس 
املستقيل بن صيد دعا أنصار »الصام« للوقوف إلى 
جانب الفريق ، يف انتظار حل األزمة وقدوم الرئيس 

القادر على احتوائها.
 أيوب بن تنامون 

جمعية عين مليلة

شـداد بـن صيد يستقيـل من رئاسـة الصـام

الحتضان نهائي دوري أبطال إفريقيا

ملعـب 5 جويلية 
مرشــح بقــوة

يتواجد رئيس اإلحتاد اإلفريقي، أحمد أحمد، يف ورطة 
حقيقية بسبب امللعب الذي سيحتضن نهائي دوري أبطال إفريقيا 

هذا املوسم وكان أحمد أحمد قد وعد رئيس اجلامعة املغربية 
فوزي لقجع لتنظيم املباراة النهائية مبلعب محمد اخلامس بالدار 
البيضاء، إال أن تأهل أندية الوداد البيضاوي والرجاء املغربيني 

أدى لتعالي أصوات اإلحتجاج من طرف اإلحتاد التونسي 
واملصري بسبب مكان إجراء النهائي وأكدت تقارير إعالمية 
مغربية، أن رئيس الكاف أحمد أحمد قد يلجأ إلى ملعب 5 

جويلية باجلزائر العاصمة ليكون مسرحا محايدا ملباراة النهائي، مبا 
أن املربع األخير من املنافسة القارية شهد غياب األندية اجلزائرية 

بخروج إحتاد العاصمة وشبيبة القبائل من دور املجموعات.

مضايقات ال تنتهي

الصحافـــة تعانـــي فـــي ملعــب النـــــار !
اشتكى الصحافيون املكلفون بتغطية مباريات وفاق سطيف، على مستوى ملعب 8  ماي بسطيف، من الكثير من العراقيل التي تواجههم  خالل تأدية 
مهامهم، خاصة على مستوى غرف حفظ املالبس...أين يتم منعهم من طرف أعوان األمن من الولوج إلى الفضاء املتواجد بالقرب من غرف تغيير املالبس 
إلجراء حوارات من الالعبني يف الوقت الذي يتم فتح الباب للعديد من الغرباء منهم كبار السن وحتى األطفال ألخذ صور مع املدربني والالعبني، وهذا كما 
حصل خالل املباراة التي جمعت وفاق سطيف وضيفه إحتاد العاصمة، وهذا ما جعل الصحافيني يطالبون من رئيس امن والية سطيف، بالتدخل العاجل 

لتسهيل مهام الصحافيني يف امللعب.
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بشأن انضمام ميسي للسيتي

غوارديوال يحسم الجدل 

سيبدأ التدريب غدا

ريبيـري متلهـف للعـودة 
اقترب الفرنسي فرانك ريبيري، 

جناح فيورنتينا، من العودة للمشاركة يف 
املباريات، بعد غيابه طوال الفترة املاضية 
بسبب اإلصابة وتعرض ريبيري إلصابة 

خطيرة يف الكاحل، خالل مباراة فيورنتينا 
وليتشي بالدوري اإليطالي، يف شهر 

نوفمبر املاضي وذكر نادي فيورنتينا يف 
بيان عبر موقعه الرسمي، أن ريبيري أزال 
املسامير التي حتمي كاحله، مشيرا إلى 

أن الالعب سيبدأ التدريب بداية من غدا 
اإلثنني...وأضاف أن النجم الفرنسي 

سيقوم بإجراء جلسات رياضية فردية على 
أن يخوض بعد ذلك تدريبات على أرض 

امللعب ومن املقرر أن يعود ريبيري للمشاركة 
مع الفيوال يف نهاية شهر فيفري احلالي 

وبداية مارس املقبل. 

الخيانة تضع بيولي في قائمة استثنائية 

تعد موقعة ديربي الغضب يف إيطاليا أكثر من 
كانا  فريقني  بني  حرب  مبثابة  فهي  مباراة،  مجرد 
يبقى  ولذلك  ينفصال،  أن  قبل  كيانَا  األساس  يف 
غريًبا أن تكون قائًدا للحرب يف جهة ثم تدور األيام 
وتصبح قائًدا للطرف اآلخر ويستعد ستيفانو بيولي 
لدخول قائمة استثنائية، حيث إنه سيصبح واحًدا 
بيولي  وانضم  الديربي  يف  ميالنو  قطبي  قادوا  ممن 
منذ أشهر قليلة إلى قائمة مميزة للمدربني الذي تولوا 
تراباتوني  إنتر وميالن، إلى جانب جيوفاني  قيادة 
زاكيروني  وألبيرتو  راديشي  ولويجي  وليوناردو 
وجوزيبي بيجوجنو وجوزيف فيوال...وتولى بيولي 
قيادة إنتر من 2016 وحتى 2017، كما أنه تواجد 
وانتهت  الغضب،  بديربي  مباراتني  يف  قبل  من 

املواجهتان بالتعادل بنفس النتيجة )2-2(.

وقاد تراباتوني ميالن مرتني خالل الفترة من 
الروسونيري  بقميص  وخاض   ،1976 1974إلى 
وفاز  واحدة  مرة  خسر  حيث  ديربي،  مباريات   3
 10 إنتر  قاد  اجلانب اآلخر،  مواجهتني. وعلى  يف 
مرات ضد ميالن، حيث فاز يف 3 مباريات وخسر 
فترات  كانت  كما  مرتني  تعادل  بينما  مرات،   5
حيث  قصيرة،  ميالن  قطبي  قيادة  راديشي  تولي 
ثم   ،1982 1981إلى  من  الروسونيري  مع  عمل 
راديشي  وقاد   1984 1983إلى  إنتر من  إلى  انتقل 
مباراة  يف  تعادل  حيث  مرتني  الديربي  يف  ميالن 
وخسر األخرى، بينما تواجد بقميص إنتر مرتني، 
اآلخر...وقاد  على  التعادل  وسيطر  لقاء  يف  وفاز 
وخاض   ،2001 1998إلى  من  ميالن  زاكيروني 
مرتني  خسر  حيث  بالديربي،  مباريات   7 معه 

وتعادل يف 4 مباريات، ولم يبتسم ضد إنتر سوى 
النيراتزوري  لتدريب  زاكيروني  وانتقل  وحيد  بفوز 
ديربي  معه  وخاض   ،2004 إلى   2003 من 
ميالن  بيجوجنو  2-3.وقاد  بنتيجة  خسره  وحيد 
على  االنتصار  ومنحه   ،1949 1946إلى  من 
والتعادل يف  مباراة  4 مرات يف مقابل خسارة  إنتر 
 1958 من  النيراتزوري  لقيادة  انتقاله  وعند  أخرى 
بالتعادل  انتهت  مباراة واحدة  1959، خاض  إلى 
وتولى ليوناردو قيادة ميالن 2008 وحتى 2009، 
وكان من املدربني سيئني احلظ يف الديربي، حيث 
الروسونيري وخسرهما وانتقل  خاض مباراتني مع 
ولعب   ،2011 إلى   2010 إنتر من  لقيادة  ليوناردو 
مع النيراتزوري مباراة ديربي وحيدة خسرها بنتيجة 

ثقيلة )0-3(.

ربع  من  إسبانيا،  ملك  كأس  بطولة  مدريد،  ريال  ودع 
بنتيجة  سوسييداد  ريال  دراماتيكية ضد  بخسارة  النهائي 

وأصاب  برنابيو  سانتياغو  امللكي  معقل  يف   ،)3-4(
هذه  من  باإلقصاء  اإلحباط  امليرنغي،  جماهير 

منذ  ريال مدريد  استعصت على  والتي  البطولة، 
موسم 2013-2014.

للملكي،  هزمية  الال  سلسلة  توقفت  كما 
21 مباراة، منذ اخلسارة ضد  لـ  امتدت  والتي 
املاضي  أكتوبر  خالل  الليغا  يف  مايوركا  ريال 
لريال  الفرنسي  الفني  بهدف دون رد...املدير 
عقدة  تالحقه  زيدان،  الدين  زين  مدريد، 

تاريخية وهي أنه لم يتوج خالل مسيرته كالعب 
يتوج  لم  زيزو كالعب  بطولة كأس  بأي  أو مدرب 

وبوردو،  كان  صفوف  يف  لعبه  خالل  فرنسا  بكأس 
وحني انتقل إلى يوفنتوس لم يحصد كأس إيطاليا، ويف 

آخر محطاته الكروية بقميص ريال مدريد، فشل يف التتويج 
واليته  خالل  الريال،  مع  املدرب  زيدان  أما  إسبانيا  ملك  بكأس 

األولى والثانية، لم ينجح يف تخطي الدور ربع النهائي، فودع يف موسم -2016
2017 أمام سيلتا فيغو، ويف موسم 2018-2017 ودع البطولة أمام ليغانيس، 
وأخيًرا ضد ريال سوسييداد هذا املوسم...زيدان أكد خالل تصريحاته مؤخًرا، 
أنه يسعى لكتابة تاريخ جديد لريال مدريد يف بطولة الكأس، مثلما فعل يف 
بنفس  تكن  لم  زيزو  تصرفات  لكن  أوروبا  أبطال  دوري  وهي  األعرق  البطولة 

مواجهة سوسييداد  بدخول  اجلميع  باغت  تصريحاته، حيث  قدر 
زيزو  وأجرى  األساسي  القوام  عن  متاما  مختلفة  بتشكيلة 
قام  حيث  الدفاع،  خط  يف  وخاصة  جذرية،  تغييرات 
بتفكيك اجلدار بالكامل، بدون فيرالند ميندي وفاران 
البدالء  ليضع  كورتوا،  احلارس  وحتى  وكارفاخال، 
أمام احلارس أريوال ورغم  وناتشو  وميليتاو  مارسيلو 
املوسم،  هذا  الدفاعية  مدريد  ريال  منظومة  قوة 
السوبر ووضعته على قمة  له كأس  التي حققت 
يكونوا  لم  البدالء  لكن  الليجا،  ترتيب  جدول 
كوارث  ظهرت  إذ  األساسيني،  مستوى  بنفس 
دفاعية وخاصة يف جبهة مارسيلو وأكبر دليل على 
تناقض زيدان، هو عدم اعتماده على هذه األسماء 
يف مباريات الليجا ودوري األبطال بهذا الشكل، ثم 
فريق  ضد  الكأس  يف  مهمة  مواجهة  يف  مًعا  يضعهم 
ستكون  امللك،  كأس  سوسييداد...صفعة  مثل  طموح 
مبثابة درًسا مهًما لزيدان بسبب ثقته املفرطة يف بعض الالعبني 
باملجموعة  الصحفية  مؤمتراته  يف  يتغنى  الذي  زيدان  املجموعة  داخل 

املوجودة لديه، عليه أن يكون حذًرا يف اختياراته
نصب  الفريق  ويضع  اقتربت،  قد  املوسم  يف  احلسم  فترة  أن  وخاصة 
مع  مطلوًبا  أمًرا  املداورة  إلى  اللجوء  وسيكون  والليغا  األبطال  دوري  أعينه 
كثافة املباريات، لكن يجب أن تتم بدقة ويف بعض املراكز، لكي يتم حتقيق 

االستفادة منها.

الكأس ال تحب زيزو

تناقـض زيـدان يرسـخ عقدتـه األزليــة 

اليوم موعد ديربي الغضب

املدير  غوارديوال،  بيب  اإلسباني  علق 
الفني ملانشستر سيتي، على إمكانية انضمام 
ليونيل ميسي، جنم برشلونة، إلى السيتيزينز 

خالل املستقبل القريب.
أبرزها  تصريحات  يف  غوارديوال،  وقال 
احلساب الرسمي للسيتي على موقع التواصل 
يف  العب  »ميسي  »تويتر«:  االجتماعي 
عن  أحتدث  لن  هناك،  وسيبقى  برشلونة 
العبني يف ناٍد آخر. أعتقد أن ميسي سينهي 

مسيرته يف برشلونة«.
»سترلينغ  اإلسباني:  املدرب  وأضاف 
حالته  وسنرى  الركبة،  أوتار  يف  إصابة  لديه 
سنرى  لكننا  أسابيع،  يستغرق  األمر  ألن 
ألنني  مدريد،  ريال  ضد  اللعب  من  موقفه 
نفس  »إنها  بيب:  وواصل  اآلن«.  أعرف  ال 
 6 ملدة  جوندوجان  منها  عانى  التي  املشكلة 
العام  وهذا  معنا،  األول  عامه  خالل  أشهر 
سيحدث«.  ما  سنرى  أيًضا..  البورت 

يتدرب  »ساني  السيتي:  مدرب  وأكمل 
 6 ملدة  إصابة  من  تعاني  حينما  لكن  معنا، 
والثقة  اإليقاع  استعادة  عليك  يجب  أشهر 
مثل  ليست  أوال، هي  وركبتك  يف جسمك 
وأردف:  والعضالت«.  الكاحل  إصابة 
»ساني خضع جلراحة مثالية وتعافى بشكل 
جيد للغاية، لكنه يحتاج للوقت«. واستطرد 
غوارديوال: »أغويرو واحد من أفضل الالعبني 
موسم،  كل  إصاباته  ورغم  البرمييرليغ،  يف 
أنه  األول، كما  الطراز  دائما العب من  فهو 
قال  عام،  »قبل  واستمر:  مذهل«.  شخص 
ال  هزميتنا،  أو  إيقافنا  ميكن  ال  إنه  الناس 
سنفعل  املستقبل،  يف  سيحدث  ماذا  أعرف 
حصلنا  حينما  الفجوة،  لتقليل  بوسعنا  ما 
 25 بفارق  املقدمة  يف  كنا  نقطة   100 على 
ذلك  قلل  »ليفربول  غوارديوال:  وأمت  نقطة«. 
إلى نقطة واحدة يف املوسم املاضي، واآلن هو 

يف املقدمة، هذا هو الواقع«.

نجوم سان جيرمان

 أثريــاء الدوري الفرنسي
يتصدر 11 العبا من 
كتيبة باريس سان جيرمان 

الفرنسي، على رأسهم 
البرازيلي نيمار قائمة العبي 
كرة القدم األعلى أجرا يف 

فرنسا والتي نشرتها، مؤخرا 
صحيفة )ليكيب( الرياضية 
ووفقا لتقديرات الصحيفة 

الفرنسية، فإن نيمار يتصدر 
القائمة بتقاضيه 3 ماليني 

و60 ألف يورو شهريا وخلفه 
جاء املهاجم الشاب الفرنسي 
كيليان مبابي حيث يتقاضى 
مليون و910 ألف يورو شهريا، 

ويتبعه القائد البرازيلي 
تياجو سيلفا )مليون و500 

ألف( واألوروغواياني إدينسون كافاني )مليون و345 ألف(. ويأتي يف املركز اخلامس البرازيلي 
ماركينيوس )مليون و200 ألف( واإليطالي ماركو فيراتي )مليون و200 ألف( واألرجنتيني 

أنخل دي ماريا )مليون و100 ألف( والكوستاريكي كيلور نافاس )مليون يورو(.
وأكمل القائمة األرجنتيني ماورو إيكاردي )800 ألف يورو( ومواطنه ليناردو باريديس 

)750 ألفا( والفرنسي بريسنيل كيمبيمبي )670 ألفا(.
أما أول العب من خارج باريس سان جيرمان من بني أعلى الرواتب فهو الفرنسي من 

أصل تونسي، وسام بن يدر، مهاجم موناكو الذي يحصل على )650 ألف يورو( شهريا، وجاء 
بعده العبان من بي إس جي هما اإلسباني أندير إيريرا )650 ألف( واألملاني جوليان دراكسلر 

)600 ألف(.

األفضل على اإلطالق

 أغويــرو يسجــل رقمـــا 
قياسيا جديدا بالبريميرليغ
نال األرجنتيني سيرجيو أغويرو مهاجم مانشستر سيتي، جائزة العب الشهر يف الدوري 
اإلجنليزي املمتاز لكرة القدم عن شهر جانفي املاضي وجاءت اجلائزة تقديرا للرقم القياسي 
الذي حققه أغويرو بعدما أصبح الهداف األجنبي التاريخي للدوري اإلجنليزي املمتاز عندما 

حطم الشهر املاضي الرقم القياسي للنجم الفرنسي السابق تيري هنري الذي سجل 175 هدفا 
بالبرمييرليغ. وبلغت حصيلة النجم األرجنتيني من األهداف يف يناير/كانون الثاني املاضي، 

ستة أهداف وكلل أغويرو جناحاته بالتتويج بجائزة العب الشهر يف الدوري اإلجنليزي املمتاز للمرة 
السابعة مبسيرته يف رقم قياسي جديد، متخطيا إجناز جنم ليفربول السابق ستيفن جيرارد وهداف 
توتنهام هاري كني ويف طريقه حلصد اجلائزة تفوق أغويرو على احلارس البرازيلي لليفربول أليسون 

بيكر وزميله جوردان هندرسون وأيضا مدافع ساوثهامبتون جاك ستيفينز.
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مهاتير محمد: 

مستمرون في دعم القضية الفلسطينية
وكاالت

جدد رئيس الوزراء املاليزي مهاتير 
القرن«  لـ«صفقة  بالده  رفض  محمد، 
األوسط،  الشرق  يف  للسالم  املزعومة 
فلسطني  دعم  ستواصل  أنها  وأكد 

دائما. 
جاء ذلك يف كلمة، خالل افتتاح 
مؤمتر برملانيون من أجل القدس، الذي 
تستضيفه العاصمة املاليزية كواالملبور.  
ولفت مهاتير إلى أن اخلطة التي أعدتها 
ترامب  دونالد  األمريكي  الرئيس  إدارة 
من  حل  بأي  تأتي  ال  اسرائيل،  مع 

أجل اقامة دولة فلسطينية مستقلة. 
وأضاف » ماليزيا تعتبر هذا العرض 
فاخلطة  للغاية،  ومجحف  مقبول  غير 
املقدسة  القدس  مدينة  تقدم  املذكورة 
من  ذهب،  من  طبق  على  السرائيل 
أكثر«.   الراهن  الوضع  مفاقمة  أجل 
للسالم،  املزعومة  اخلطة  أن  ورأى 
إلى  الصراع  من  مزيدا  إال  جتلب  لن 

املنطقة. 

لتحريض  اخلطة  »هذه  وأردف 
ومت  العالم،  يف  الناس  من  املليارات 
اعدادها من جانب واحد بصورة تامة، 
فلسطني،  استشارة  حتى  تتم  فلم 
اجلانب اآلخر املعني بهذا العرض«.  
حلل  الدولية  اجلهود  فشل  إلى  ولفت 
القضية الفلسطينية، ودعا الرأي العام 
العاملي إلى احلديث أكثر عن فلسطني. 
وأكد أن الوقوف يف وجه محاوالت 
التقليل من أهمية القضية الفلسطينية، 
وعدم جعلها طي النسيان، مهمة ملقاة 
العالم«. وأردف  »مواطني  عاتق  على 
ستواصل  ماليزيا   « محمد:  مهاتير 
على  وردا  دائما«.  فلسطني  دعم 
اجللسة  عقب  صحفي  سؤال 
التي  النصيحة  حول  االفتتاحية، 
خلفية  على  لترامب  توجيهها  يود 
»بوسعه  مهاتير:  قال  القرن«،  »صفقة 
ترامب  أن  إلى  االستقالة«. ولفت 
يلحق الضرر بصورة بالده، من خالل 
للفوز  خارجي  دعم  للحصول  سعيه 
ياليت  قائال:«  ومضى  باالنتخابات.  

األمريكيني قاموا باختيار أفضل«. 
أجل  من  برملانيون  مؤمتر  وانطلق 
القدس يف نسخته الثالثة مبشاركة نحو 
مختلفة،  بلدان  من  سياسي   500
النسختني  استضافت  تركيا  وكانت 
يف  ويشارك  املؤمتر.   من  السابقتني 
املؤمتر نواب أتراك من أحزاب »العدالة 
اجلمهوري«  و«الشعب  والتنمية«، 
و«إيي«. ومن  القومية«  و«احلركة 
املنتظر أن يقرأ رئيس مجموعة الصداقة 
البرملانية التركية - الفلسطينية، حسن 
التركي  البرملان  رئيس  رسالة  طوران، 
مصطفى شنطوب إلى املؤمتر، يف أعمال 

اليوم الثاني. 
أعلن  املاضي،  جانفي   28 ويف 
يف  املزعومة،  القرن«  »صفقة  ترامب 
خطة تضمنت إقامة دولة فلسطينية يف 
صورة »أرخبيل« تربطه جسور وأنفاق، 
القدس  من  أجزاء  »يف  وعاصمتها 
القدس  مدينة  جعل  مع  الشرقية«، 

احملتلة عاصمة مزعومة إلسرائيل. 

ارتفع عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا يف الصني إلى 727، 
األميركية  السفارة  أكدت  وقت  ألفا، يف   34 املصابني  عدد  وجتاوز 
إلى  وصل  الذي  بالفيروس  ووهان  لها يف  مواطن  أول  وفاة  بالصني 
أمس،  الصينية،  الصحية  السلطات  وأعلنت  واإلمارات.  اليابان 
ألفا   34 من  أكثر  أصاب  املستجد  كورونا  فيروس  أن  السبت 
722 شخصا. ويشكل هذا العدد اجلديد  وخمسمئة، تويف منهم 
أكبر  يف  ساعة،   24 خالل  جديدة  وفاة  حالة   86 قدرها  زيادة 
حصيلة يومية حتى اآلن. وتكافح الصني للسيطرة على الوباء، وقد 
اتخذت لهذه الغاية إجراءات مشددة شملت إغالق مدن بأكملها 
ومنع سكانها من مغادرة منازلهم إال للضرورة. ويعتقد أن الفيروس 
لبيع  2019 يف ووهان بسوق  أواًل أواخر ديسمبر/كانون األول  ظهر 
احليوانات البرية، وانتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنني 

لتمضية عطلة رأس السنة القمرية يف يناير/كانون الثاني، وقد دفع 
منظمة الصحة العاملية إلى إعالن حالة طوارئ عاملية.

وفاة  السبت  بكني  يف  األميركية  السفارة  أعلنت  جهتهـا  من 
أميركي )60 عاما( أصيب بفيروس كورونا املستجد يف ووهان بؤرة 
املرض، لتسجل بذلك أول وفاة مؤكدة ألجنبي يف املدينة باملرض. 
وقالت وزارة اخلارجية األميركية إنها سّهلت، يف األسبوع اجلاري، 
نقل نحو 18 طنا من اإلمدادات الطبية إلى الصني، مبا فيها األقنعة 

وأجهزة التنفس وغيرها من املعدات الطبية احليوية.
وأكدت السلطات الصحية يف خمس واليات أميركية أنه لم يتم 
وضع سوى عدد ال يتجاوز أصابع اليد الواحدة من ركاب الطائرات 
إدارة  فرضتها  جديدة  قيود  مبوجب  الصحي  احلجر  رهن  التجارية 
الفيروس.  انتشار  إبطاء  بهدف  السفر  على  ترامب  دونالد  الرئيس 

العشر  األميركية  الواليات  من  أربع  يف  الصحية  اإلدارات  وقالت 
-التي تقوم مطاراتها بفحص الركاب الكتشاف كورونا- إنه لم حتول 
أي أشخاص إلى احلجر الصحي منذ سريان قواعد السفر اجلديدة 
يف الثاني من فبراير/شباط بعد اكتشاف أول حالة إصابة بالفيروس 

يف الواليات املتحدة يوم 20 يناير/كانون الثاني.
أربعة أشخاص رهن  نيويورك عن وضع  ولم تعلن سوى والية 
احلجر الصحي بسبب سفرياتهم السابقة. ويحظر دخول الواليات 
وهي  يوما،   14 خالل  الصني  زاروا  الذين  األجانب  على  املتحدة 
فترة احلضانة اخلارجية للفيروس. من جانبها أعلنت وزيرة الصحة 
الفرنسية عن 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا يف البالد جميعها 

ملواطنني بريطانيني.
ق.د 

كورونا 
وفاة أول أميركي وارتفاع حصيلة الضحايا بالصين

قالت مصادر يف محافظة النجف جنوبي العراق إن الهدوء 
املدينة،  يف  االعتصامات  مركز  الصدرين  ساحة  على  يخيم 
بعد أن عاد املتظاهرون إليها أمس اجلمعة. وأضافت أن ساحة 
أمنيا كثيفا يف محيطها، وكذلك يف  انتشارا  االعتصام تشهد 

مداخل احملافظة وطرقها الرئيسية.
بغداد  العاصمة  وتستمر االعتصامات واالحتجاجات يف 
رفض  على  املتظاهرين  إصرار  مع  واجلنوب،  الوسط  ومدن 
لعادل  خلفا  احلكومة  برئاسة  عالوي  توفيق  محمد  تكليف 
مركز  التحرير،  ساحة  وشهدت  املستقيل.  املهدي  عبد 
االحتجاجات يف بغداد، هدوءا وانتشارا أمنيا يف محيطها هي 
الطبقة  على  للضغط  املتظاهرين  توافد  استمرار  مع  األخرى، 
خرجوا  التي  مطالبهم  بتنفيذ  اإلسراع  أجل  من  السياسية، 
لتحقيقها منذ مطلع أكتوبر املاضي. وأمس ندد املرجع الشيعي 
الشعبي  احلراك  بقمع  السيستاني  علي  العراق  يف  األعلى 
ما  خاصة  احلاكمة،  السياسية  والنخبة  للحكومة  املناهض 
تشكيل حكومة جديدة  إلى  داعيا  مؤخرا،  النجف  يف  جرى 

حتظى بثقة الشعب.
خطبة  يف  الصايف  أحمد  ممثله  تاله  بيان  يف  ذلك  جاء 
اجلمعة مبدينة كربالء جنوبي العراق، وقال الصايف إنه »رغم 
الدينية، فإن ذلك لم يحل دون  املتكررة للمرجعية  النداءات 
وقوع حوادث مؤسفة ومؤملة خالل األيام املاضية سفكت فيها 
مدينة  يف  وقع  ما  آخرها  وكان  حق،  وجه  بغير  غالية  دماء 

النجف األشرف مساء األربعاء املاضي«.
وبشأن ما شهدته ساحات االعتصام يف األيام األخيرة من 
للتيار  التابعة  الزرق«  »القبعات  أصحاب  قبل  من  اقتحامات 
الصدري، قال مصدر يف التيار الصدري إن أبو دعاء العيساوي 
معاون زعيم التيار مقتدى الصدر، عقد اليوم اجتماعا مع ممثلي 
إلى  وأشار  بغداد.  وسط  التحرير  ساحة  يف  اخليام  معتصمي 
أن الوفد الصدري الذي ضم قادة من الصف األول، اتفق مع 
املتظاهرين على نقاط عدة، بعد االعتداءات على املتظاهرين 
القبعات  بأصحاب  يسمون  من  أو  الصدر  أتباع  جانب  من 
تعهد بسحب أصحاب  العيساوي  أن  املصدر  وأضاف  الزرق. 
باالعتذار  تعهد  كما  التحرير،  ساحة  من  الزرق  القبعات 

للطالب الذين تعرضوا لالعتداء.
وفيما يتعلق باجلانب السياسي، أشار املصدر إلى أن ممثل 
لن  للصدر  املوالي  سائرون  حتالف  أن  للمتظاهرين  أكد  الصدر 
الثقة حلكومة محمد توفيق عالوي، مشددا على رفض  مينح 
الصدر وإدانته لوجود القوات األجنبية، مبا يشمل رفض الوجود 
نزيه  مستقل  وزراء  برئيس  احملتجون  ويطالب  أيضا.  اإليراني 
التبعية لألحزاب  لم يتقلد مناصب رفيعة سابقا، وبعيد عن 
النخبة  كل  ومحاسبة  رحيل  عن  فضال  أخرى،  ولدول 
السياسية املتهمة بالفساد وهدر أموال الدولة، التي حتكم منذ 

عام 2003.
ق.د 

الصدريون يطمئنون المعتصمين
الهدوء يخيم على النجف وبغداد

في اجتماع طارئ للبرلمانيين العرب
 خطة السالم األمريكية 

»خاسرة لمن كتبها وتبناها«
العربي  البرملاني  لالحتاد  الثالثني  الطارئ  االجتماع  أعمال  السبت  أمس  انطلقت 
وذلك  األميركية،  السالم  لبحث خطة  عربًيا-  برملاًنا  وممثلي عشرين  رؤساِء  -مبشاركة 
الذي وصف  الطراونة  األردني عاطف  النواب  رئيس مجلس  االحتاد  رئيس  بدعوة من 

اخلطة بأنها تنسف قرارات الشرعية الدولية.
واعتبر الطراونة -يف كلمة االفتتاح- أن ما يسمى بصفقة القرن خاسرة ملن كتبها 
الفلسطينية متر  القضية  أن  الكرامة. وأضاف  أو وجد فيها بعض احلق وبعض  وتبناها 
تكتفي  التي  تلك  من  أبعد  مواقف  اتخاذ  يتطلب البحث يف  مما  مراحلها،  أصعب  يف 
العربي خلطة السالم األميركية  الرفض  الطراونة جبهة  باخلطابات والشعارات. وحث 
نحو  االجتماع خطوة  هذا  أن  معتبرا  اإلجماع،  لفضاء  الفرقة  واقع  من  النهوض  على 

تكامل اجلهود العربية يف بناء موقف مشترك.
وكان رئيس مجلس النواب األردني قد شدد يف بيان صحفي على أهمية توحيد 
املوقف البرملاني العربي يف رفض أي تسوية تهضم احلق الفلسطيني، ويف مقدمة ذلك 
إقامُة الدولة املستقلة وحق العودة والتعويض لالجئني. ويف 28 جانفي املاضي، أعلن 
ترامب عن خطته للسالم بني الفلسطينيني واإلسرائيليني، تضمنت إقامة دولة فلسطينية 
يف صورة أرخبيل تربطه جسور وأنفاق، وعاصمتها يف أجزاء من القدس الشرقية، مع 

جعل مدينة القدس احملتلة عاصمة »مزعومة« إلسرائيل.
ومجالس  برملانات  متثل  ُشعب  من  تتألف  عربية  منظمة  العربي  البرملاني  واالحتاد 

جميع الدول العربية، وتأسس يف جوان عام 1974، ومقره العاصمة اللبنانية بيروت.
وكاالت 
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 تكنولوجيا

 إنستغرام تنصحك 
»هؤالء ال تحتاج إلى متابعتهم«!

أعلنت خدمة مشاركة الصور والفيديو إنستغرام، اخلميس، أنها أضافت ميزة تتيح 
للمستخدمني تصنيف املتابعني إلى صنفني، وهم املتابعوناألكثر ظهورا يف الصفحة 
الرئيسية، واملتابعون الذين يكون التفاعل معهم قليًل. يف التفاصيل، أوضحت

 الشركة أنه ميكن للمستخدمني مع امليزة اجلديدة إدارة حالة املتابعة، أو اإلشعارات، 
أو كتم احلسابات غير املرغوبة.  وأكدت انستغرام اململوكة لشركة فيسبوك أنها تركز يف ا
لواقع على تقريب املستخدم من الناس واألشياء التي تهمه، حيث أنها تعرف أناهتماماته
 وعلقاته قد تتطور مع الوقت«. وأضافت: »سواء تخرجت، أو انتقلت إلى مدينة 
جديدة، أو أصبحت مهووًسا باهتمام جديد ووجدت من يشاطرك ذلك، فإننا 

نريد أن نسهلعليك إدارة احلسابات التي تتابعها على إنستغرام على نحو يجعلها متثل
 اتصاالتك واهتماماتك احلالية خير متثيل«.

»ميزة مفيدة«
فيما ُيعتقد أن هذه امليزة مفيدة إلى حد كبير إن كان املستخدم يسعى إلى تقليل عدد 
املتابعني، وإدارة جتربة التمرير يف انستغرام. وكانت الشركة قد أضافت حديثا أيضا 
القدرة على فرز قائمة املتابعني من األقدم إلى األحدث، وذلك بغية تسهيل معرفة
 األشخاص الذينُبِدَئت متابعتهم يف بداية االشتراك باخلدمة، ولم يعد هناك تواصل
 حقيقي. ومن خلل متكني املستخدمني من معرفة احلسابات التي ال يتفاعلون معها، 
فإنه يسهل عليهم إلغاء املتابعة لتقليل عدد املنشورات التي تظهريف الصفحة الرئيسية. 
ُيشار إلى أن امليزة اجلديدة أصبحت متاحة للمستخدمني اعتبارا من اليوم، وقد تتأخر 

يف الوصول إلى مستخدمي هواتف أندرويد.

آبل تبيع ساعات أكثر من سويسرا

 ميزة قيد التطوير ستجعل  
آيفون مفتاحا لسيارتك

أصدرت شركة آبل النسخة
 التجريبية األولى للمطورين من نظامه 

 ،iOS13.4 التشغيلي
لكن هناك تغييرا واحدا وراء 
الكواليس مخفيا في  التعليمات 
البرمجية، يشير إلى وجود ميزة

 رئيسة جديدة واحدة على
 األقل قيد التطوير تجعل من الممكن

 استخدام هاتف آيفون كمفتاح   سيارة.

وظهر يف النسخة التجريبية من نظام التشغيل املذكور إشارات إلى واجهة برمجة تطبيقات تسمى CarKey، والتي من املمكن استخدامهامع السيارات املتوافقة مع ميزة NFC، مما يتيح
 استخدام هاتف آيفون وساعة آبل الذكية لفتح السيارة وقفلها وبدء تشغيلها.

ومن املفترض استخدام واجهة برمجة التطبيقات CarKey نفسها للمصادقة مع حاسب السيارة املدمج على متنها، ووفقًا للملفات الداخليةللنظام، يحتاج املستخدمون فقط إلى االحتفاظ
 باجلهاز بالقرب من السيارة الستخدامه كمفتاح بطريقة مشابهة لبعض أنظمة الدخول بدومنفتاح القائمة على الراديو.

ولن يكون من الضروري املصادقة باستخدام FaceID، على غرار ما يحدث مع بطاقات ExpressTransit، ويعني هذا أن امليزة ستعملحتى مع نفاد طاقة بطارية هاتف آيفون أو ساعة 
آبل، وذلك بخلف ميزات مثل معاملت Apple Pay التي تعتمد على تشغيل آيفون للعمل.

ويحدث االقتران عبر تطبيق احملفظة Wallet وتطبيق الشركة املصنعة للسيارة، مع ضرورة وضع جهاز آيفون على قارئ NFC لعمليةاالقتران األولية، وهناك معلومات أخرى تتعلق بإمكانية
 مشاركة CarKey مع أشخاص آخرين، مثل أفراد األسرة.

وميكن للسائقني الوصول إلى املفتاح عبر أجهزة آيفون اخلاصة بهم من خلل تطبيق Wallet، مع إمكانية قصر املفتاح على عناصر محددة،مثل القدرة على فتح السيارة
 وقفلها، ولكن ليس قيادتها.

ويبدو أن شركة آبل تعمل بالفعل مع بعض شركات تصنيع السيارات لتنفيذ واجهة برمجة التطبيقات CarKey، لكن من احملتمل أال تكومنتاحة للجميع حتى إطلق اإلصدار
.iOS 13.4 الرسمي من نظام التشغيل 

 Digital Key Release 1.0 معيار Car Connectivity وأصبحت خطط إعطاء املستهلكني خيار استخدام هاتف آيفون كبديل ملفتاح السيارة أكثر احتمااًل بعد أن نشر احتاد
لتفاعلت الهواتف الذكية التي تدعم NFC مع سيارة يف شهر يونيو/حزيران 2018، وتعد آبل عضوا فياالحتاد، ويتوقع أن تنفذ املعايير احملددة من قبل هذه املجموعة التقنية.

ابتسام   بوكثيرابتسام   بوكثير

تستمر أعمال شركة آبل 
يف مجال األجهزة 
القابلة للرتداء يف

 النمو، وتؤكد البيانات
 اجلديدة من شركة

 أبحاث السوق على تأثير 
ساعة آبل، وبالرغم من أن
 الشركة املصنعة 
لهواتف آيفون ال 
تفصح عن أرقام
 مبيعات ساعتها
 الذكية، تقدر 

شركة األبحاث أن آبل شحنت 31 مليون ساعة ذكية حول العالم خلل عام 2019.
وقارنت شركة أبحاث السوق مبيعات آبل من ساعتها الذكية مع صناعة الساعات السويسرية الشهيرة، والتي
 باعت 21 مليون وحدة يف عام2019، ويشمل هذا الرقم املبيعات من قبل جميع ماركات الساعات السويسرية 

مجتمعة.
وباإلضافة إلى التفوق على مجمل مبيعات صناعة الساعات السويسرية بأكملها، فقد منت شحنات ساعة آبل
 أيضًا على أساس سنويبنسبة %36، مع زيادة مبيعات الوحدات من 22.5 مليون إلى 30.7 مليون.

وعلى العكس من ذلك، شهدت صناعة الساعات السويسرية انخفاضًا بنسبة %13 على أساس سنوي، 
حيث تراجعت املبيعات من 24.2 مليون إلى 21.1 مليون.

ووفًقا لشركة أبحاث السوق، فإن ساعة آبل حتظى بشعبية كبيرة لدى املشترين الشباب الذين يفضلون
 الساعات الذكية، وخاصًة يف أميركاالشمالية وأوروبا الغربية وآسيا، وذلك بسبب تقنيتها السهلة االستخدام 
والتطبيقات والتصميم اجلذاب، بينما ال تزال الساعات التناظريةحتظى بشعبية لدى كبار السن من املستهلكني.
وأكد ستيفن والتزر كبير احملللني يف شركة األبحاث، أن ساعة آبل جذابة بشكل خاص للمستهلكني األصغر

 سنًا على عكس علمات الساعاتالسويسرية، وأن شركات صناعة
 الساعات السويسرية التقليدية، مثل Swatch و Tissot، تخسر يف حروب الساعة الذكية.
وقال: »بينما تقدم ساعة آبل منتًجا أفضل من خلل قنوات البيع بالتجزئة األكثر عمًقا وهي جذابة 

للمستهلكني األصغر سًنا الذين يرغبونبشكل متزايد يف ارتداء ساعة رقمية، فإن علمات الساعات السويسرية بعيدة 
عن إحداث تأثير يف الساعات الذكية، وليس هناك الكثير منالوقت بالنسبة إلى الساعات السويسرية للمنافسة. 
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ابتسام  بوكتير

توفر لآلباء التواصل االجتماعي والرعاية 

دور رعاية المسنين ليست 
دائما خيارا سيئا

إن  إقامة المسن بين أفراد األسرة  قاعدة أساسية في جميع المجتمعات بسبب الروابط الدموية 
و شجرة العائلة وأيضا تقاسم المنزل العائلي  إال أنه وللعديد من األسباب يكون وضعه في 
إحدى دور المسنين الحل النهائي، ورغم معارضة المجتمعات هذا التوجه من قبل األبناء، 

ويعتبرونه عقوقا إال أنه يعتبر في الكثير من األحيان خيارا مثاليا يوفر األمان والرعاية 
والتواصل االجتماعي للمسنين مقارنة بما يعيشونه من وحدةوتهميش في منزل األبناء.

حول  ال  ويصبحان  الوالدان  يكبر  عندما 
بعدما  حولهما  ما  كل  ينهار  لهما  قوة  وال 
إلى  يحتاجان  أو  املرض يف جسديهما  يدب 
اإلحساس  مرارة  عليهما،ويذوقان  ينفق  من 
بأن مصيرهما أصبح مرهونا مبا يقرره أبناؤهما 
الذين أصبحت لكل منهم حياته اخلاصة من 
زوجة أو زوج وأبناء،وعلى مضض ينتقل أحد 
الوالدين أو كالهما لإلقامة لدى ابنه أو ابنته 
وبني أحفاد، ويف بعض احلاالت يتم وضعه 
يف دور رعاية املسنينللتخلص من متطلباته، 
توفر  التي  النموذجية  املسنني  دور  تدعم  وقد 
واالجتماعية،  والنفسية  الصحية  اخلدمات 
إن وجدت، رفاهية كبار السنوتضمن حقوقهم 

وحتميهم من كل أشكال االستغالل.
رعاية  دار   يف  نتجول  نحن  بينما  و 
مبجموعة  نلتقي  بينا  وإذا  زوار  بباب  املسنني 
من املسنني الذي اكل الدهر منهم كل شيء 
جميل ابتساماحتزينة وجوه تعبر عن الم رغم 
صمتها حيث صرحوا لنا ان دار رعاية املسنني 
كانت خيارهم بعدما عانون األمران مع ابناء 
نسائهم  وحتى  وأموالهم  بصحتهم   طغوا 

فأصبح األهل غرباء يف بيوت هم من بنوها 
عائشة  النفسية  املختصة  وأكدت  
إحدى  يف  اإلقامة  تكون  قد  أنه  لغواطي 
الدور املخصصة لكبار السن أفضل يف بعض 
أو االبنة  األحيان من اإلقامةيف منزل االبن 
نظرا إلى ما ميكن أن يتعرض له كبير السن 
أبنائه  قبل  من  والتهميش  املعاملة  سوء  من 
الدور  هذه  حيثتوفر  وأحفادهم،  وزوجاتهم 
أهم متطلبات العيش دون إزعاج، مع الرعاية 
الالزمة، باإلضافة إلى التواصل مع أشخاص 

يف نفس الظروف تقريبا.
تعيشها  التي  الضغوط  “مع  وأضافت  
إلى  الزوجات  أغلب  العصرية وخروج  األسر 
العمل ووضع األبناء يف احلضانات طوال اليوم 
الوحدة  من  املسنة  األم  أو  األباملسن  يعاني 
أو  اإلصابات  إلى  يتعرضان  وقد  اليوم  طوال 
من  يجدا  أن  دون  الصحية  حالتهما  تعكر 

دور  يكونإدخالهما  قد  لذلك  ينجدهما، 
املسنني خيارا صائبا حلمايتهما، وإحاطتهما 

االجتماعية”.
لألسرة  الوالء  فهو  الثاني  املستوى  أما 
األبناء  أحد  كونها  التي  واجلديدة  الصغيرة 
عقب بلوغه وزواجه من طرف آخر. وأضافت 
“بالطبع فإنإحساس أحد الوالدين أو كليهما 
بأنه  أبنائه  أحد  مع  لإلقامة  انتقاله  عقب 
يشعره  بحرية،  يتصرف  وال  اإلقامة  محدد 
األسرية  إلىالعزلة  تدفعه  قد  كبيرة  مبرارة 
واالجتماعية ويعاني التهميش، وكلها مناذج 
يف  أسهمت  عصرية  اجتماعية  ألمراض 
ترسيخها الصورة السلبية يف وسائالإلعالم”

الذين  املسنني  عدد  أن  البحوث  وأكدت 
يعيشون مبفردهم يشهد ارتفاعا بسبب التحول 
حيث  املجتمعات،  من  الكثير  تعرفه  الذي 
بدأت تتراجعاألسرة املمتدة التي تضم ثالثة 
يبحث  التي  النووية  األسرة  لفائدة  أجيال 
وهو  سكنية،  استقاللية  عن  الزوجان  فيها 
من  األخيرة  علىالسنوات  سلبا  يؤثر  حتول 
على  النفسية  الناحية  من  اإلنسان  عمر 
الباحثة  أعدتها  دراسة  وكشفت  اخلصوص. 
والباحثالفرنسي  راضي،  السعدية  املغربية 
جون نويل فيري، أنه على الرغم من الدعم 
يقدمه  الذي  واللوجستي  واملادي  املالي 
األبناء آلبائهم إال أن نسبة منهم ينتهي بها 
غير  الدعم  أن  واعتبرا  وحيدة،  املطافللعيش 

كاف.
رعاية  دور  إحدى  يف  السكن  يكون  وقد 
املسنني  من  للكثير  آمنا  خيارا  املسنني 
املهمشني يف منازل أبنائهم ويعانون الوحدة، 
شرط أن تكون هذهالدور مهيأة على أحسن 
ومعيشية  اجتماعية  حياة  لهم  وتوفر  وجه 
الدول  أغلب  يف  نفتقده  ما  وهو  مختلفة، 

العربية، حيث تطالعنا بني الفينةواألخرى
التواصل االجتماعي مشاهد  مواقع  على 
مسنني  آلباء  مؤثرة  إنها  عنها  يقال  ما  أقل 
يعانون من سوء املعاملة واالستغالل يف هذه 
للحظات  ولو  أبنائهم  رؤية  الدور،ويستجدون 

قبل أن يفارقوا احلياة.
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أسباب تساقط الشعر والحل األمثل لعالجه
أسباب تساقط الشعر والحل األمثل لعالجه
 تشتكي غالبية النساء والفتيات من 
مشكلة تساقط الشعر وتلفه، و يتساءلن 
كثيرًاعن األسباب واحللول لهذه املشكلة،
 كما ونسمع الكثيراتيرددن أن الشعر يزد
اد تساقطه خالل أشهر معينة من السنة
 مما يشعرهن بالقلق ويلجأن لتطبيق 

الوصفات واخللطات لتقوية الشعر ووقفت
ساقطه لكن دون جدوى أحيانًا فلماذا؟
ألن هناك أسباب كثيرة تؤدي لتساقط 
الشعر والبد من معرفتها بشكل دقيق 
ملعرفة احلل األمثل لعالج املشكلة 

ووقف تساقط الشعر

سنعرفك سيدتي اليوم على أسباب تساقط 
الشعر:

العادات الخاطئة:
إن العادات واملمارسات اخلاطئة التي
 منارسها دون علم منا بضررها تؤدي
 بالفعل لتساقط الشعر ومنها:

متشيط الشعر وشده بطريقة عنيفة وغير 
صحيحة.

استخدام الصبغات واملواد الكيميائية ب
شكل متكرر مما يؤدي لتساقط الشعر 

وتقصفه وتلفه.

إهمال مشكلة تساقط الشعر لفترة 
طويلة مما يجعله يتساقط بشكل كبير
 ويصبح الوضع صعبًا للغاية.

لف الشعر مبنشفة بعد االستحمام 
بطريقة خاطئة هو من أكثر األسباب 
املؤدية لتقصف وتساقط الشعر ألن 
الشعرة تكون يف أضعفحاالتها عندما

 تكون مبللة.
استخدام مكواة الشعر أو املجفف 
الكهربائي بدرجات حرارة عالية يؤدي
 أيضًا لتساقط وتقصف الشعر وحرقه.

األسباب العضوية: 
وهي من أكثر األسباب املؤدية لتساقط 
الشعر ويف هذه احلالة لن تفيد اخللطات وال
زيوت ملعاجلة املشكلة فال بد من مراجعة الطبي

ب وأخذاألدوية الالزمة حلل املشكلة:
هناك أمراض كالثعلبة وهو مرض
 معروف ومنتشر يصيب فروة الرأس
 ويؤدي لتساقط الشعر بشكل كبير 
والبد من استشارة طبيب جلدية
لعالجه بأسرع وقت ممكن.

فقر الدم ونقص احلديد باجلسم يؤدي
 إلى تساقط الشعر بشكل كبير فاحلديد عن

صر هام لتغذية بصيالت الشعر ونقصه
 يؤدي إلى تساقطه بشكل ملحوظ.
اخللل يف إفرازات الغدد الدرقية أو 

النخامية وبعض األدوية املضادة 
كمضادات الغدة الدرقية.

مرض السكري والبد من استشارة
 الطبيب يف هذه احلالة ألخذ العالج 

الالزم.

أسباب وعوامل خارجية:
يفقد اإلنسان حوالي 100 شعرة يف 
اليوم كحد طبيعي للتساقط وتختلف
 هذه النسبة بعد االستحمام بسبب 
الشامبو واملاء، كما أن نسبةالتساقط
 تختلف وتزداد يف فصلي الربيع

 واخلريف أو عند حصول خلل يف إفراز 
الهرمونات يف اجلسم وإذا ازدادت نسبة تساق

ط الشعربشكل ملحوظ فال بد من  استشارة
 الطبيب وتناول الفيتامينات  الالزمة.

أسباب غذائية:
هناك عوامل تتعلق بالتغذية اخلاطئة 
تعمل على تساقط الشعر كاإلكثار من 
تناول الدهون واملعلبات التي حتتوي

 على مواد حافظة مضرةللشعر بشكل كبير
. اإلقالل من تناول اللحوم واأللياف

 التي حتتوي على الفيتامينات واملعادن
 الضرورية للجسم وخصوصًا الشعر
 الذي يعتمد عليها يف غذائه.

اإلقالل من تناول اخلضار والفاكهة الطازج
ة يؤدي لتساقط الشعر والبد من االهتمام بتناول

ها بصفة يومية ودائمة.

سر الرشاقة 
تتساءل جل النساء عن سر الرشاقة الدائمة ويبحثن دائما عن الوسائل التي  يجب اتباعها للحصول 

على أجسام مميزة وممشوقة.
لهذا و يف هذه املقالة لكي اليوم عزيزتي القارئة  سر الرشاقة واجلمال و سر احلصول على جسم مياثل أجسام  جنوم
 الساحة الفنية كنجمات هوليود املتألقامتثال, و سنكشف لكي عن أحد الرجيم التي يتبعنها ليتخلصن من الوزن
 الزائد، لتحصلي أنتي كذلك على جسم جميل ونحيف  وتتألقيكالنجمات يف السماء بكل رشاقًة وخفة.
هل تعلمني أن احلرمان من الطعام ليس باحلل األنسب إلنقاص الوزن بل بالعكس , إذ يشكل

 التجويع خطرا على صحتك, و هذا ما أبرزته  
مجموع من الدراسات األمريكية, حيث أن التجويع 
من شأنه أن يبطئ عملية الهضم وحرق السعرات 
احلرارية. فاحلل أختي القارئة هو أكلكل الطعام
 الذي ترغبني به لكن مع احترام املقادير و إتباع
 نظام مراقبة السعرات احلرارية, و كذا جتنب

 املأكوالت ذات السعرات احلراريةاملرتفعة. كما
 أنصحك أيضا أن متضغي الطعام بهدوء وببطئ شديدين

 كأن تعدي للعشرة بعد كل لقمة.

ما هي األطعمة املنصوح بها خالل احلمية ؟
كما هو معروف لذى اجلميع’ أن األطعمة قليلة الدسم, احلبوب الكاملة، 
و أطباق السلطات اخلضراء هي رفيقة كل من تبحث عن الرشاقة, فهلتعلمني أن 
جنمات هوليود أو الساحة الفن السابع عموما الالتي يواظنب على الرشاقة, 

يعتمدن يف غذائهن على ما ذكرته سابقا فهو رفيقهناملفضل على املائدة ومن أهم 
اخلطوات التي يتبعنها هي استبدالهن األرز األبيض واملعكرون البيضاء واخلبز, 

و يتغلبون على اجلوع بتناوالألرز البني واملعكرون البنية و سلطات اخلضر بكل انواعها.

املواظبة على األنشطة الرياضية
تعتبر متارين األثقال, اليوغا, الرقص واجلري واملشي من أهم األنشطة الرياضية املنصوح بها
 و يجب مزاولة نشاط رياضي و لو مرة فياألسبوع, هذه األنشطة الرياضية لها الفضل الكبير يف
 احلصول على تلك األجساد الرشيقة واملمشوقة. كما ينصح بأكل وجبات اخلفيفةوصحية أثناء 
و بعد التمارين الرياضية و نذكر على سبيل املثال: بياض البيض املسلوق واجلزر والبسكويت 
اخلالي من الغلو تني وحفنةصغيرة من اللوز والتي تعتبر أفضل طريقة لسد اجلوع ومحاربته.

السكريات واحللويات عدو الرشاقة  
إن السكريات واحللويات بشكل خاص عدوة اجلسم النحيل, فإذا كنتي ترغبني
 أختي الكرمية بجسم  متناسق و خصر نحيل فعليك تناوألحجام قليلة ألنها 
حتتوي على سعرات حرارية. فحاولي قدر اإلمكان الابتعاد عنها و جتنبها

 للحفاظ على رشاقتك.
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اخلدمة  من  سنوات  عدة  وبعد 
إحدى  أفقدته  بليغة  إصابة  أصيب 
عينيه من بعدها لزم مزرعته وظل فيها 
العسكرية لألبد  غادر وظيفته  أن  بعد 

وانشغل بحياته املدنية.
لم يجد أمامه سوى بندقيته املعلقة 
على اجلدار أخذها بقوة وهو ممسك بها 
بيديه خرج مسرعا على ظهر احلصان 
الذي امتطى ظهره بسرعة وشده بقوة 
يتتبع أثر الذئب يريد أن يقتله بعد أن 
قضى على قطيع األغنام عندما خرج 
الصياد من املزرعة كان الذئب يف طرف 
يعوي  وهو  الغابة  من  األخرى  اجلهة 
وكأنه يقول له إنه ذاهب وسيعود مرة 
أخرى لقد كانت هذه عالمة التحدي 

من قبل الذئب الشرس.
بخطوة  خطوة  أثره  الصياد  تتبع 
وكان البرد شديدا جدا تعب احلصان 
تعبا كبيرا من طول الطريق وأصبح غير 
قادر على السير كان ثقيل احلركة، يف 
أن  يريد  الصياد  توقف  اللحظات  هذه 
آمن  الراحة يف مكان  يأخذ قسطا من 
على ظهر  من  وترجل  النهر  عن  بعيد 
قليال  احلصان  قدم  ذلك  بعد  احلصان 
القليل  يشرب  كي  النهر  طرف  إلى 
من املاء وبعد أن ربط احلصان بشجرة 

كبيرة أنزل السرج من على ظهره. 
بإشعال  وقام  احلطب  الصياد  جمع 
أن  بعد  وبالفعل  قليال  يدفأ  كي  النار 
منها حتى  بالقرب  النار جلس  أشعل 
قد  الظالم  كان  بالدفء  يشعر  بدأ 
منها  ترى  ال  التي  الغابة  على  خيم 
بعد  واألغصان  األشجار  بعض  سوى 
ظهر  الذئب  الضباب،  أخفاها  أن 
مجددا فوق التلة وهو يعوي كان ينظر 
من  الصياد  احتار  غريبة  نظرة  للصياد 
هذا الذئب العنيد ألنه مصدر إزعاج 
له وال يريد االستسالم أبدا ألنه ذكي 

للغاية.

لقد  مكان  كل  يف  كانت  الثلوج 
الذئاب  الغابة  أشجار  كل  غطت 
ال  الصياد  كان  مكان  كل  يف  املنتشرة 
ومن  الظالم  يسير يف هذا  أن  يستطيع 
هذه  وسط  الطريق  يظل  أن  املمكن 
الغابة الكبيرة وال يعرف طريق عودته.
هذه الغابة يخافها الكثير من الناس 
الصياد  لكن  شاسعة  و  كبيرة  ألنها 
أثر  يتتبع  وسار  واخلوف  البرد  حتدى 
فجأة  يختفي  و  يظهر  الذي  الذئب 
يكلفه  ولو  عليه  يقضي  أن  عازم  وكان 
ذلك حياته، لقد عاد مرة أخرى إلى 
لسنني،  نسيها  التي  املاضية  ذكرياته 
نعم إنها أيام قضاها يف احلرب، كانت 
الزمته  التي  والقناصة  تنسى  ال  أيام 
طيلة سنوات واألهداف التي يختارها 
مبنظار قناصته بدقة عالية جدا وبعناية 
على  ويصوب  يحدد  ثم  شديدة 

الهدف الذي اختاره.
الثلوج، األمطار،  الغابة،  اجلبال، 
ال  الشالالت كل شيء  مياه  وصوت 
يزال داخل مخيلته و تنتابه نوبة قوية 
اهتز لها كامل جسده تذكر رفيقه يف 
يتنفس  الصياد  كان  اللحظات  هذه 
ثم  صدره  إلى  يدخله  باردا  هواء 

يخرجه بأنفاس ساخنة.

قال: آه يا صديقي ويا رفيقي لقد 
ال  والرصاص  كتفي  على  حملتك 
يزال شاهدا على اثر تلك األيام وكل 
واخلطر  بحذر  جتاوزناها  األلغام  تلك 
محدق بنا من كل جهة وكاد اللغم أن 
جنونا  لكن  حياتنا  وينهي  علينا  ينفجر 

نعم جنونا بفضل اهلل.
يا  صعبة  أيام  كانت  لقد  آه   -
رفيقي..قناصتي هي بالنسبة لي كل 
برفقتي  لسنوات  معي  وظلت  شيء 
يظهر  مكان،  كل  يف  معي  أحملها 
من  فجأة  األوقات  هذه  يف  الذئب 
ورائه مباشرة يريد افتراسه وهجم عليه 
بالبندقية  ممسك  مباشرة  الصياد  كان 
ولكن  الذئب،  رأس  اجتاه  يف  صوبها 
الطلقة توجهت نحو الشجرة فسقطت 
األرض  على  الصياد  يد  من  البندقية 
وبسرعة أخرج الصياد سكينه يريد أن 
يغرسه يف عنق الذئب ويف ملح البصر 

تظهر مجموعة من الذئاب.
هذه  حلقة  وسط  الصياد  وأصبح 
الذئاب لم يعرف ما يصنع فقد نفذت 
خراطيش بندقيته فتذكر رفيقه الذي 
يف  سنده  وكان  سنوات  طيلة  لزمه 
عدة  املوت  من  أنقذه  لقد  حلظة  كل 
وهو  املرة  هذه  سينقذه  ومن  مرات 
املفترسة  الذئاب  من  مجموعة  وسط 

من  املشتعلة  احلطب  من  قطعة  فأخذ 
بها  يلوح  وأصبح  النار،  لهب  وسط 
ميينا وشماال نحو الذئاب كي تتراجع 
الصياد  من  مذعورة  تكن  لم  للوراء 
وشعرت  عليها  السكون  خيم  وفجأة 
كأن شيء سيحدث لها كانت الذئاب 
يف مكانها تنظر للصياد  تريد أن تهجم 
عليه وقف الصياد يف مكانه وهو يسمع 
املصدر  مجهولة  طلقات  عدة  صوت 
كان ينظر يف ذهول نحو الذئاب التي 
ملح  ويف  اآلخر  تلو  واحدا  سقطت 
تسيل  ودمائها  جميعا  سقطت  البصر 
على األرض فعرف الصياد أن صديقه 
بالقرب منه نعم لقد كان يلزمه طوال 

حياته مثل ظله.
املزرعة  إلى  أدراجه  الصياد  عاد 
تفحصها  التي  بندقيته  إلى  ينظر  وهو 
جيدا ثم قام مبسحها بقطعة قماش ثم 
موقد  إلى  نظر  اجلدار،  على  علقها 
النار و الشتاء ال يزال يف بدايته البرد 
كان واضح على وجهه و يديه، حمل 
فنجان القهوة بيده وهو ال يزال ساخن 
حتى  القليل  منه  يرتشف  أن  يريد 

يحس بالدفء. 

بقلم: مراد العمري 

»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«

الرفــيــــق
أجمل شيء صداقة أبدية ال تزول 

مهما كانت الظروف وصديق ال 
ينسى صحبته لصديقه وكان الوفاء 
واإلخالص يجمعهما لسنوات مرت، 
لكنه سيبقى مخلصا لك ولصنيعك 

معه بل يتذكرك طوال حياته بأن 
معروفك معه ظل مكتوبا ومنقوشا 
على صخرة الوفاء التي ال تمحوها 

رياح السنوات والزمن.
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أخبار الثقافة

القاهرة تتسلم المشعل من تونس
اختيار »مدينة األلف مئذنة« عاصمة 

للثقافة اإلسالمية لسنة 2020

لأللفية  الفنية  اجلمعية  تنظم 
الثالثة يوم السبت املقبل، بالتنسيق مع 
الديوان الوطني حلقوق املؤلف واحلقوق 
شرف  على  تكرميي  حفل  املجاورة، 
الفنانني معزوز بوعجاج وعبد  كل من 
الرحمن القبي، باملسرح الوطني محي 
عائالت  بحضور  بشطارزي،  الدين 

وأصدقاء الفنانني املكرمني.
لأللفية  الفنية  اجلمعية  تعمل 
الفنان  عليها  يشرف  التي  الثالثة 
من  ثلة  تكرمي  على  سالم،  علي  سيد 
هامة  مسارات  قدموا  الذين  الفنانني 
للفن اجلزائري، كما يندرج هذا احلفل 
الشهرية  التكرميات  سلسلة  إطار  يف 

والديوان  اجلمعية  هذه  بها  بادرت  التي 
املجاورة  واحلقوق  املؤلف  حلقوق  الوطني 
تقديرا واعترافا مبجهودات الفنان يف إثراء 

الفن الغنائي اجلزائري.
من  سيكون  الشهر  هذا  وموعد 
الزمن  تنسهما  قدرين  فنانني  نصيب 
ملا  بالنظر  محبيهم،  ينساهم  لم  لكن 
واإلبداعية  الفنية  قدموا طيلة مسيرتهم 
وعبد  بوعجاج،  معزوز  الشيخ  وهما 

الرحمن القبي.
الشيخ معزوز بوعجاج هو أول مطرب 
فنان  الشعبية، وهو  مبستغامن يف األغنية 
محبوب من قبل املستغامنيني ، وال تزال 
والطرب  النغم  محبي  تستقطب  أغنيه 
مشاركته  أن  رغم  األصيل،  الشعبي 
بنسبة  تراجعت  قد  الفنية  احلفالت  يف 

بوعجاج  معزوز  والشيخ  جدا،  كبيرة 
بحي   1935 يناير   16 مواليد  من  هو 
غنى  مستغامن  مبدينة  العتيق  »جتديت« 
بن  خلضر  سيدي  أمثال  الشعراء  لكبار 

خلوف وبن مسايب ومغراوي وغيرهم.
قصيدة  أول  أدى  الفنان  أن  يذكر 
»العشيقة«  بعنوان   17 الـ  سن  يف  له 
للشيخ املكي الفاسي، ويف رصيده أزيد 
عويشة«  منها »خلخال  أغنية   250 من 
و«الوصية« و«اخلزنة« و«ولفي مرمي« و«يا 
ضيف اهلل« و«يوم اجلمعة خرجوا الريام« 

و«غرايبي نحكيهم«.
فهو  القبي  الرحمن  عبد  الفنان  أما 
عائلة  1945 عاش يف كنف  مواليد  من 
بدايته  كانت  الغنائي،  املسرح  حتترف 
عبد  الفنان  يد  على   1965 سنة  الفنية 

أستاذا  الحقا  تعينينه  مت  دالي،  الكرمي 
واألندلسية  الكالسيكية  للموسيقى 
نهاية  يف  للعاصمة،  املوسيقي  باملعهد 
ضمن  يتداول  اسمه  بدأ  الستينيات 
مطلوبا  جعله  مما  الشعبي  أغنية  أسماء 
املناسبات  إلحياء  العائالت  قبل  من 

واألفراح.
مصنفات  الفنان  سجل  وقد 
املوسيقي  الرصيد  من  مستخرجة 
الشعبي ليكرم من خالل هذه املجموعة 
الشعر  شعراء  من  بعض  األغاني  من 
بن  خلضر  سيدي  الشيخ  أمثال  امللحون 
بعض  بتأدية  وغيرهم  واملغراوي  خلوف 
رصيدهم  من  املختارة  األغاني  من 

الثري.
صارة. ب

كشفت وزارة الثقافة املصرية 
عن مالمح األنشطة والفعاليات 
التي ستقيمها اعتبارا من أفريل 
القاهرة  اختيار  مبناسبة  القادم 
اإلسالمية،  للثقافة  عاصمة 
عاصمة  مشعل  القاهرة  وتتسلم 
من  العربية  املنطقة  عن  الثقافة 
بدأته  برنامج  إطار  يف  تونس، 
منظمة العالم اإلسالمي للتربية 
)إيسيسكو(  والثقافة  والعلوم 
ثالث  باختيار   2001 عام 
ثقافية  كعواصم  عام  كل  مدن 
واملنطقة  العربية  املنطقة  عن 

األفريقية واملنطقة اآلسيوية.
هذا  القاهرة  اختيار  يأتي 
العالم  للثقافة يف  العام عاصمة 
تصريح  حسب  اإلسالمي 
إيناس  املصرية  الثقافة  لوزيرة 
مصر  ملكانة  تأكيدا  الدامي  عبد 
باعتبارها  اإلسالمي  العالم  يف 
األزمة  عبر  للثقافات  ملتقى 

والعصور.
ومكرسا  داعما  يأتي  كما 
يسعى  الذي  املشترك  للهدف 
توطيد  وهو  حتقيقه  إلى  اجلميع 
الشعوب  بني  الثقافية  األواصر 
إقامة  خالل  من  اإلسالمية 
وتعزيز  إبداعي  حلوار  اجلسور 
الدول  بني  الفكري  التواصل 
قيم  إبراز  وكذلك  اإلسالمية، 
يزخر  التي  والتسامح  التعايش 
للعالم  اإلسالمي  التراث  بها 
عن  حقيقية  صورة  وتقدمي 

احلضارة اإلسالمية العريقة«.
الثقافة  وزارة  وأعدت 
املصرية برنامجا حافال احتفاال 
كل  فيه  تشارك  املناسبة،  بهذه 
قطاعاتها وهيئاتها وبالتنسيق مع 
الكثير  ويتضمن  وزارات،  عدة 
التي  والفعاليات  األنشطة  من 
تعكس تفرد الشخصية املصرية 
العريقة،  املصرية  والعاصمة 
فنية  عروضا  البرنامج  ويشمل 
الغنائية  املسرحية  أبرزها  من 
التي  عام«  ألف  يف  »القاهرة 
 ،1969 عام  مرة  ألول  قدمت 

كتب  معارض  وكذلك 
مجال  يف  للفنون  ومسابقات 
التصوير والتصميم، إضافة إلى 
تخصيص جائزة ألفضل مشروع 
وجائزة  القاهرة  ملدينة  ثقايف 
أخرى ألفضل منتج للصناعات 
بعض  وتسجيل  التقليدية، 
قائمة  على  اجلديدة  املواقع 
اإلسالمي،  العالم  يف  التراث 
األثرية  املعالم  أحد  واختيار 
بالقاهرة لترميمه وإعادة تأهيله.

الثقافة  مدير  قال  من جهته 
القاهرة  إن  اإليسيسكو  مبنظمة 
املشترك،  العيش  مدينة 
متعددة  ثقافات  فيها  تتعايش 
مختلفة،  وديانات  وحضارات 
ومنوذج  مثال  أبلغ  وهي 
اإليسيسكو  رؤية  لترجمة 
جتعل  أن  تريد  التي  اجلديدة 
بعواصم  االحتفال  برنامج 
اإلسالمي  العالم  يف  الثقافة 
وقوة  استراتيجيا  ثقافيا  مشروعا 
تعزز  ناعمة  ثقافية  دبلوماسية 
العالم  لتصحيح صورة  جهودنا 

اإلسالمي وحضارته.
القاهرة  موقع  ساهم  وقد 
حافة  على  االستراتيجي 
شرقًا،  النيل  نهر  بني  الدلتا 
وجبل املقطم غربًا، يف التفاعل 
املوقع،  مع  املستمر  البشري 
وكانت الفترة منذ القرن التاسع 
–املعروفة  عشر  اخلامس  إلى 
اإلسالمية  النهضة  بعصر  أيضًا 
للمدينة،  ذهبيًا  عصرًا 
القاهرة،  املصرية  والعاصمة 
للمعمار  متميزًا  منوذجًا  تعد 
اإلسالمي، حيث تضم الكثير 
الفريدة،  املعمارية  النماذج  من 
من عصور األمويني والطولونيني 
واأليوبيني  والفاطميني 
ونظرًا  والعثمانيني،  واملماليك 
املعمار  هذا  وثراء  وفرة  إلى 
الذي يزين القاهرة، فقد عرفها 
واجلمهور  واملؤرخون  العلماء 

باسم »مدينة األلف مئذنة«.
القسم الثقايف

صارة بوعياد

»قهر الرجال« كتاب جيب من 32 صفحة صدر عن دار 
املثقف للنشر والتوزيع، يتضمن مجموعة من اخلواطر المست 
الواقع املعاش وعاجل فيها الكاتب الشاب إسالم ناصري عدة 
جوانب على غرار احلب، اليتيم، ظاهرة الهجرة غير الشرعية 
واألسباب التي تدفع بالشباب للهجرة ويف تصريح لـ »أخبار 
الوطن« قال الشاب إسالم ناصري »أنا من نوع الكتاب الذين 

ينقلون الواقع عسى أن جند آذان صاغية وقلوب حية«.
ينحدر إسالم ناصري من ندرومة مدينة تلمسان، نائب 
رئيس اجلمعية الوالئية 24 أحباب الشولي للثقافة والفنون 
كتب  منذ صغره، حيث  كانت  الكتابة  يف  بدايته  بالوالية، 
مجموعة من اخلواطر يف مرحلة املتوسطة حينها أدرك أن هذه 
الكلمات ستجعل منه كاتبا يوما ما وعلى ضوء ممارسة الكتابة 
بالنسبة  حياة  فالكتابة  الوحيد،  ملجأي  هي  »الكتابة  قال: 
تزودني  من  هي  والكلمات  عنها  استغناء  ميكنني  ال  لي 

باألكسجني فيها«.
الرواية مبا  باالنتقال لفن  أنه يفكر بجدية  كشف ناصري 
القادم  األدب، حيث يحمل مشروعه  أنها تتربع على عرش 
التفاصيل  بعض  عن  »سأحتدث  بامتياز،  روائية  تفاصيل 
وأترك عنصر التشويق يلعب دوره، قررت أن تكون الرواية 
ستكون  العني  تراه  ال  وما  نعلمه  ال  وما  اآلخر  العالم  عن 

رواية بأحداث تبعث التشويق يف نفس القارئ«.
بقوله  أفاد  والتوزيع  للنشر  املثقف  دار  مع  تعامله  وعن 
»تعاملت مع أشخاص يف قمة االحترافية والتعامل، ولم تكن 
دور  بعض  عن  ما سمعته  على عكس  معهم  األمور صعبة 
النشر، فكانت العملية بسيطة إلى أقصى حد فهم يدعمون 

الكتاب واألفكار وينشرون ما يستحق النشر«.
مبصر   الدولي  القاهرة  معرض  ناصري يف  إسالم  شارك 

للكتاب  الدولي  املعرض  يف  سيشارك  كما   ،22 الـ  بدورته 
أن كتابه سيتجول يف عدة معارض أخرى  باجلزائر، موضحا 
لبنان،  مصر،  السودان،  غرار  على  وخارجها  الوطن  داخل 

األردن والعراق.
وعن سبب اختيار العنوان »قهر الرجال« قال يف حديثه لـ 
»أخبار الوطن«: »قهر الرجال« جاء كعنوان ينصف الرجال، 
األدب حيث  يف  له حقه  يعطى  لم  الرجل  أن  رأيت  ألني 
كانت أغلب الكتابات موجهة للنساء، فأشرف اخللق استعاذة 

من قهر الرجال وبتالي الرجال حني يقهرون صعب جدا«.

الصادر عن دار المثقف للنشر والتوزيع

»قهر الرجال« باكورة إسالم ناصري 
صدر للكاتب الشاب إسالم ناصري، عن دار المثقف للنشر والتوزيع أولى إبداعاته »قهر الرجال« الذي جاء في مجموعة من 

الخواطر يالمس فيها واقعا يسلط الضوء عن موضوع الحب واليتم والهجرة غير شرعية وغيرها من الزوايا التي تالمس المواطن 
الجزائري.

السبت المقبل بالمسرح الوطني محي الدين بشطارزي
جمعية األلفية الثالثة تكرم معزوز بوعجاج وعبد الرحمن القبي
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 أخبار الفن

د موعد  العائلة الملكية ُتحدِّ
زفاف األميرة بياتريس

نوال الزغبي تنشر برومو 
أغنيتها الجديدة »القوية«

تستعّد الفّنانة نوال الزغبي لطرح أغنية جديدة بعنوان »القوية« 
وعّلقت  انستقرام،  على  حسابها  عبر  األغنية  من  مقطعًا  ونشرت 
غير  قلك  فيي  ما  املواجع  عليك  تنعاد  بخير  وأنا  جرح  »كل  قائلة: 

قلبي اللي حبك مش راجع«.
يف  الرياض  مدينة  يف  ناجحًا  حفاًل  الزغبي  أحيت  قد  كانت 
مه  ُتَنظِّ الذي  الرياض«،  »موسم  ضمن  السعودية،  العربية  اململكة 
هيئة الترفيه، بحضور نحو 7 آالف من احملبني السعوديني واخلليجيني 

الذين جتمهروا على مسرح »أبو بكر سالم«.

كشف احلساب الرسمي للعائلة 
حفل  موعد  عن  البريطانية  امللكية 
يورك  دوقة  بياتريس  األميرة  زفاف 
االبنة الكبرى لألمير أندرو، والسيد 
يوم  وسيكون  موزي  مابيلي  إدواردو 

29 ماي املقبل.
امللكية  العائلة  لبيان  ووفقًا 
اإلذن  منحت  إليزابيث  امللكة  فإّن 
بحضور احلفل يف كنيسة »ذا تشابل 
رويال« بقصر سانت جيمس، الذي 
يف  القصور  أقدم  من  واحدًا  ُيَعدُّ 

لندن.

بياتريس  األميرة  أّن   يذكر 
اخلطوبة  حفل  ألغت  قد  كانت 
 18 يف  إقامته  املُقّرر  من  كان  الذي 
»الديلي  موقع  وكشف  ديسمبر 
ميل« أّن األميرة اضطرت إلى تغيير 
امللياردير  من  خطوبتها  حفل  تاريخ 
من  املخاوف  بسبب  مابيلي  إيدو 
يف  الباباراتزي  من  الكثير  وجود 
أندرو  لألمير  الصور  اللتقاط  اخلارج 
هو  طالته  التي  األخيرة  أزمته  بعد 
وصديقه املتحّرش باألطفال جيفري 

إبيستني.

الفلكلور  من  اجلديدة  أغنيته  احلالني  عاصي  اللبناني  الفنان  طرح 
العراقي »بويا محمد« على يوتيوب، توزيع وإعداد: طوني سابا.

ويقول مطلعها: »عمري ما قلت للناس محتاج، هسه اتنازلت محتاج 
اشوف لك كل الظروف معاندة وياك، ظرويف معاندة أكثر من ظروفك، 
من اشتاق .... أحط إيدي، على قلبي أطمن عليك انت مبكانك واذا 

عني، ابعدت معناتا ما اعيش، ألن قلبي يدق بس على شانك..«.
وكان احلالني أحيا مؤخرا حفاًل ناجحًا يف املكسيك وعلق على 

أحد مقاطع الفيديو التي نشرها وهو يغني على املسرح :«ليلة 
ألف  املكسيك  كنكون  يف  العربية  اجلالية  مع  العمر  من 

شكر على استقبالكم ومحبتكم الكبيرة«. 

أمل عرفة في صراع مع عائلتها
صّناع  إلى  أّيام  قبل  عرفة  أمل  السورية  املمثلة  انضّمت 
املسلسل الدرامي الضخم »شارع شيكاغو«، املنتظر أن ينافس 
بقوة على قائمة األعمال الرمضانية ملوسم رمضان 2020، ومن 
خالل نواعم نكشف كيف ستقابل أمل عرفة أبطال شيكاغو 
ملهى  يف  تعمل  التي  »سماهر«  بشخصية  املقبل.  رمضان  يف 
باملشاركة  املقبلة  الرمضانية  املنافسة  عرفة  أمل  تخوض  ليلي، 
للمرة الثانية يف رمضان 2020 ببطولة العمل الدرامي اجلديد 
السورية سالف فواخرجي، وقد  املمثلة  أمام  »شارع شيكاغو« 

بدأ تصوير أولى مشاهده قبل أسابيع.
 وتظهر أمل بشخصية جريئة حيث تعمل يف ملهى وتتمّرد 
عملها،  بسبب  معها  دائم  صراع  يف  تقع  التي  أسرتها  على 
ولكن الغريب أن شقيقها الذي يعمل ضابطًا يف األمن اجلنائي 
أسرتها،  ضد  موقفها  ويدعم  دائمًا  يساندها  الذي  الوحيد  هو 
واملسلسل يشارك يف بطولته عباس النوري ومهيار خضور وجهاد 
سعد ونادين خوري.  اجلدير بالذكر أن أمل عرفة تشارك يف بطولة 
املسلسل التاريخي »حارس القدس« الذي يروي السيرة الذاتية 
للمطران هيالري كبوجي بشخصية امرأة تدعى »رميا«، واملقّرر 
نشرت  حيث  املقبل  الرمضانية  اخلريطة  ضمن  العمل  عرض 
أمل قبل أّيام البرومو الدعائي للمسلسل عبر صفحتها الرسمية 

على موقع التواصل االجتماعي وتبادل الصور اإلنستقرام. 

عاصي الحالني يطرح »بويا محمد«

أحمد حلمي يتجه نحو الغناء 
حرص املمثل املصري أحمد حلمي على توثيق لقائه بالفنان املصري 
حسن شاكوش، من خالل مقطع فيديو نشره عبر حسابه اخلاص على 
يف  رأيكم  »إيه  قائاًل:  عليه  وكتب  االجتماعي  التواصل  مواقع  أحد 

صوتي؟ بس عايزكم تعذروني إن أنا عندي برد«.
غنائه  متثيل  يحاول  وهو  الفيديو  مقطع  يف  حلمي  أحمد  وظهر 
حسن  الفنان  اخللفية  يف  يظهر  ما  وسرعان  اجليران«،  »بنت  ألغنية 
شاكوش الذي يغني، ويوجه حلمي سؤاله لشاكوش قائاًل: »ايه 

رأيك يف صوتي« ليرد األخير »طبعا عاملي«.
ونشر شاكوش منذ قليل صورة جتمعه مع حلمي عبر حسابه 
على أحد مواقع التواصل االجتماعي، موثقًا لقائهما، وكتب 
قائاًل: »اإلنسان والفنان احملترم إلى بحبو من كل قلبي تشرفت 

بي قعديتي معاك«.

إياد نصار يبدأ تصوير »ليالينا«
مسلسل  يف  دوره  تصوير  نصار  إياد  األردني  املمثل  بدأ 
رمضان  موسم  يف  يعرض  ان  املقرر  من  الذي  »ليالينا«، 
أحمد صالح، قصة سيناريو وحوار  إخراج  وهو من  املقبل، 

أحمد عبد الفتاح.
اجلدير ذكره ان املسلسل تدور أحداثه يف إطار اجتماعي، 
عادل،  غادة  وهم  رئيسية  شخصيات   4 على  ويعتمد 
صابرين، خالد الصاوي، وإياد نصار، باإلضافة إلى مشاركة 
عادل،  ميدو  عابدين،  نهى  وهم  املمثلني،  من  مجموعة 

محمد الشقنقيري، محمد علي رزق، هاجر الشرنوبي.
إياد نصار قد شارك مؤخرا يف مسلسل »حواديت  وكان 

الشانزليزيه«.
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الوثائق والصور التي تصل 
الجريدة لن ترد إلى أصحابها 
حتى في حالة عدم نشرها

للمثقفني  بندا«  »جوليان  تصور  يف  النمط  هذا  على  نعثر  ال  و    
» عصبة ضئيلة  هم  الذين  و   « املثقفني  خيانة   « كتابه  خاصة يف 
الرفيعة  األخالق  و  الفائقة  املواهب  ذوي  من  الفالسفة  امللوك  من 
عليه  املسيح  و  أمثال سقراط  من   « البشرية  يشكلون ضمير  الذين 
تصنيف  يف  املثقفني  من  النمط  هذا  على  نعثر  ال  كما   ، السالم 
املفكرين و الفالسفة من أمثال »جان بول سارتر » الذي ارتبط اسمه 
باملثقف امللتزم بقضايا اإلنسانية و دفاعه عن قيم احلرية و العدالة و 
» فرانز فانون » الذي كان منوذجا للمثقف الثوري و اعتقد بأن العنف 
أو  رأسا على عقب ،  املانوي  العالم  لقلب هذا  الوحيد  السبيل  هو 
حتى » ميشيل فوكو« الذي انتصر للمثقف املتخصص ، أي املثقف 
تصنيف  يف  أثرا  املثقفني  من  النمط  لهذا  جند  ال  كما   ، القطاعي 
املفكرين العرب املعاصرين للمثقفني من مثل محمد عابد اجلابري 
يف كتابه » املثقفون يف احلضارة العربية اإلسالمية » و الذي استدعى 
فيه محنة ابن حنبل و نكبة ابن رشد ، و فيه حدد  مفهوم املثقف 
بأنه كل من يحمل أراء خاصة به حول االنسان و املجتمع ، و يقف 
موقف االحتجاج و التنديد إزاء ما يتعرض له األفراد و اجلماعات 
من ظلم و تعسف من طرف السلطات ، أيا كانت سياسية أو دينية 
، فاملثقفون حسبه هم أولئك الذين يعرفون و يتكلمون ، و يتكلمون 
ليقولوا ما يعرفون ، و باخلصوص ليقوموا بالقيادة و التوجيه يف عصر 

صار فيه احلكم فنا يف القول ، قبل أن يكون شيئا آخر .
  و ال ادوارد سعيد يف كتابيه  » املثقف و السلطة » و كتاب » خيانة 
املثقفني » و الذي حدد فيهما املثقف بأنه » فرد يتمتع مبوهبة خاصة 
متكنه من حمل رسالة ما ، أو متثيل وجهة نظر ما ، أو موقف ما ، 
أو فلسفة ما، أو رأي ما ، و جتسيد ذلك و اإلفصاح عنه إلى مجتمع 
ما و متثيل ذلك باسم هذا املجتمع ، و هذا الدور له حد قاطع ، أي 
فعال و مؤثر ، و ال ميكن للمثقف أداؤه إال إذا أحس بأنه شخص 
عليه أن يقوم علنا بطرح أسئلة محرجة و أن يكون فردا يصعب على 
احلكومات أو الشركات أن تستقطبه ، و أن يكون مبرر وجوده نفسه 
هو متثيل األشخاص و القضايا التي عادة ما يكون مصيرها النسيان 
أو التجاهل أو اإلخفاء ..، فاملثقف من هذا املنظور هو صاحب رأي 
و فكرة يعتقد يف صوابها ، و هذه الفكرة هي موضوع لرسالته التي 
يناضل من أجلها ، أي ال ميكن تصور مثقف إذا لم يكن صاحب 
رسالة ، و هي الرسالة التي تتضمن االلتزام و املخاطرة و كذلك يف 
الوقت نفسه اجلسارة و التعرض للضرر ، فهو عند سعيد ليس داعية 
بكيانه  يخاطر  لكنه شخص   ، اآلراء  اتفاق يف  داعية  و ال  مساملة 
كله باتخاذ موقفه احلساس ، و هو موقف اإلصرار على رفض الصيغ 
السهلة و األقوال اجلاهزة املبتذلة ، أو التأكيدات املهذبة القائمة على 
أصحاب  يفعله  ما  و  يقوله  ما  مع كل  االتفاق  و  اللبقة  املصاحلات 
السلطة و ذوو األفكار التقليدية ، و هذا ما يجعل املثقف صاحب 
يقظة و انتباه على الدوام و رافض لالنسياق وراء أنصاف احلقائق و 
األفكار الشائعة ،فاملثقف يشبه املالح الذي حتطمت سفينته فتعلم 
أن يعيش ، مبعنى هذه املعاني ، مع األرض ، ال فوقها ، أي أنه ال 
يشبه »روبنسون كروز« الذي كان هدفه هو استعمار جزيرته الصغيرة 
، بل هو أشبه بالرحالة » ماركو بولو« ، الذي لم يفارقه قط إحساسه 
بالدهشة و العجب ، فهو دائما راحل من مكان إلى أخر ، قد ينزل 
ضيفا على أحد إن استضافه ، و لكنه ليس طفيليا و ال فاحتا و ال 

غازيا ،  فاملدار األساسي حلياة املثقف يتمثل يف املعرفة و احلرية .
نقدية من  مبسافة  لنفسه  يحتفظ  هو من  أتصوره  الذي  املثقف  أما   
اخلطابات و اإليديولوجيات و األطروحات ، و هو من يرفض و يثور 
على كل أشكال الوصايات و األبويات و ال يقبل اخلضوع لألوهام و 

السرديات ، كما أن له اجلرأة و الشجاعة للتعبير عن رأيه بوضوح و 
الدفاع عن قناعاته باالستدالالت الصحيحة ، كما أنه ميلك أيضا 
أثبتت  إذا  أفكاره  و  منطلقاته  مراجعة  على  القدرة  و  الشجاعة  من 
على  التموقع  يطلب  ال  و  يداهن  ال  أنه  كما   ، تهافتها  التجارب 
الرجال ، و  حساب شرفه و أفكاره و كرامته ، و احلق عنده قبل 
لذلك فهو ال يعرف احلق بالرجال و امنا يعرف الرجال باحلق ، ألن 
احلق قبل و فوق الرجال ، كما أنه الشخص الذي ميلك الشجاعة 
الكافية الستعمال عقله و ذكاءه و نباهته ، فهو ليس باملتمذهب 
الضيق األفق و ال باملتحزب املنغلق و ليس باملؤدلج املتعصب ، ألنه 
يحوز على ايتيقا التواصل و احلوار و النقاش ، و يدرك جيدا أن احلوار 
هو فضيلة العرفان يف حني أن العنف هو أداة السلطان ، مبعنى أخر 
املثقف هو من يتميز بثقافة احلقيقة ، و ما تتطلبه من قيم املكاشفة 

و املصارحة .
و على هذا املنوال ميكن أن نستدعي الكثير من التصورات الفلسفية 

ملفهوم  املثقف و أدواره يف التغيير و التنوير و االصالح ، و 
املثقف  مشهد  هو  الثقافية،  الساحة  يف  الغالب  املشهد  لكن    
الباحث عن التموقع ، أي املثقف املتموقع و ليس املثقف العضوي 
الذي ال  املتوقع هو  املثقف  و  النقدي ،  أو  املتخصص  أو  املثالي  أو 
تهمه قضايا احلرية و العدالة و القيم اإلنسانية السامية ، و إمنا ما 
يهمه و يفكر فيه باستمرار هو كيف ميكنه أن يتموقع من الفاعلني 
ما  منصب  أو  ما  ترقية  يف  طمعا  القرار،  أصحاب  و  االجتماعيني 
 ، السلطة  أصحاب  مع  العالقات  من  جملة  نسج  مجرد  حتى  أو 
و ال  ييأس ،  و ال  االنتظار  الذي ال ميل من  هو  املتموقع  املثقف  و 
يتوقف عن تقدمي كل القراءات و التأويالت السياسية و الثقافية و 
االيديولوجية التي تصب يف خدمة االيديولوجية الرسمية مغلفا كل 
ذلك بغطاء من املعرفة الزائفة و اجلهل املؤسس، و يصل به األمر 
إلى إنتاج خطاب غير معقول و تبرير ما ال يبرر و اقتراح التسويغات 
الالمعقولة و الالأخالقية التي تشرعن ملمارسات سلطوية فاسدة و 
زائفة ، فاملثقفون املتموقعون هم أقرب إلى املرتزقة الذين ينخرطون 
يف سجاالت و نقاشات غرضها ليس بلوغ املعرفة أو اكتناه احلقيقة أو 
االنتصار للحق و العدل و احلرية ، و إمنا الغرض هو خدمة مصاحلهم 
و  خلياالتهم  االستجابة  ،و  أسيادهم  إرضاء  ،و  الزائفة  الشخصية 
تصوراتهم املرضية و شخصياتهم النرجسية ،   و إذا جوبهوا بالنقد 
التفنيد ألطروحاتهم  باحلجج الدامغة حتولوا إلى ذوات خسيسة  و 
و بذيئة و حقيرة ، و سقطت من حيث ال يدرون أخر األوراق التي 

كانت تخفي عوراتهم و جهلهم و وجوههم القبيحة . 
إلى  بالقدرة على االنتقال من موقف  املتموقع  املثقف  يتميز    كما 
معرفية  قناعات  على  بناء  ليس   ، قصير  وقت  يف  مناقض  موقف 
جديدة ، و لكن بناء على تغير التوازنات السلطوية ، فتجده يلعن 
األفكار و األشخاص الذين كان يحتفي بهم و يدافع عنهم يف وقت 
قريب ، و ينتقل إلى الدفاع عن السياسات أو االستراتيجيات التي 
كان يهاجمها و يجتهد يف بيان فشلها ، ألن مواقع النفوذ و التوازنات 
قد اختلفت و تغيرت و عليه أن يتغير و يتحول بتحول تلك املواقع ، 
و هذا النوع من املثقفني أخطر على املجتمع من العامة من الناس ، 
ألنه يدعي الثقافة و املعرفة و العلم بدون أخالق و ال مواقف ، كما 
أنه يسيء إلى النخبة التي يفترض فيها أنها تقود املجتمع فيساهم 
يف تفتيت مصداقيتها يف الوعي اجلمعي ، فتفقد كل تقدير و احترام 
من طرف اجلماهير ، و جتد اجلماهير نفسها بدون قيادة رشيدة مما 
يجعلها موضوعا للتالعب من طرف املغامرين الذين يركبون موجات 

التغيير بدون روية و ال فلسفة أو رؤية .
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أقالم

 بقلم مهماه بوزيان - باحث جزائري
mah2bouziane@gmail.com

المــثقـفـون    ا لـمـتـمـوقـعـون 
 و التـساقط عـلى طـريق الـفكرة 



فيما قِتل شخصاِن في َحوادث َسيرفيما قِتل شخصاِن في َحوادث َسير

ـــــم 1818 شخًصــــا بغـــاِز  شخًصــــا بغـــاِز  ـــــم تَسمُّ تَسمُّ
أَحــــادي أكسيــد الَكــــاربونأَحــــادي أكسيــد الَكــــاربون

 سجلت وحدات احلماية املدنية، خالل 48 ساعة املنصرمة، 6281 تدخال نّفذتها إثر وقوع 7 حوادث مرور 
تسببت يف هالك شخصني وإصابة 44 آخرين بجروح متفاوتة اخلطورة، بحسب ما أوضحه بيان صدر أمس عن 

احلماية املدنية. 
 يذكُر أن أثقل حصيلة سجلت على مستوى والية سطيف؛ مبقتل شخص وإصابة 08 آخرين بجروح إثر 
اصطدام وقع بني 4 سيارات على مستوى الطريق الوطني رقم 28 ببلدية قالل بدائرة عني وملان. هذا، وتكّفل 

أعوان احلماية املدنية بإجالء القتيل وإسعاف اجلرحى يف مكان وقوع احلادث، قبل حتويلهم إلى املستشفيات وهم 
يف حالة مستقرة. 

 ُيذكر أن مصالح احلماية املدنية تدخلت من أجل تقدمي اإلسعافات األولية لـ 18 شخصا تسّمموا بغاز أحادي 
أكسيد الكربون )co( املنبعث من وسائل التدفئة املوجودة داخل مساكنهم، وذلك يف كل من والية تيزي وزو، 
املسيلة، املدية، قسنطينة والبليدة. وعليه، تكفلت مصالح احلماية املدنية بالضحايا قبل حتويلهم وهم يف حالة 

مستقّرة إلى املراكز الصحية.
رحمة عمار 
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أوقف عنصرين َيدعمان الجماعاِت اإلرهابّية 

الَجيـش يحجـُز 776 كلـغ من الكيف الُمعالـج 
 أوقفت مفارٌز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، أّول أمس، عنصرين يدعمان 
للجيش  أخرى  مفارز  ودمرت  كشفت  فيما  وخنشلة،  باملدية  اإلرهابية  اجلماعات 
الوطني الشعبي 5 مخابئ لإلرهابيني بكل من عني الدفلى وسكيكدة، باإلضافة إلى 
كشف وتدمير 3 قنابل تقليدية الصنع باجللفة وتيارت.
ويف إطار محاربة اجلرمية املنظمة، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي 7 جتار 
الكيف  وبشار، وحجزت كمية كبيرة من  الصفراء  وتلمسان وعني  بوهران  مخدرات 
مهلوسا  قرصا   5588 ضبط  إلى  باإلضافة  غ،  و807  كلغ   776 بـ  قدرت  املعالج 
ومركبتني وهاتف نقال.
يف سياق آخر، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، خالل تنفيذها عمليات 
متفرقة بكل من برج باجي مختار وعني مقل، 12 شخصا وضبطت 43 مولدا كهربائيا 
و32 مطرقة ضغط. ومن جهة أخرى، أوقف عناصر الدرك الوطني بغرداية والوادي 
وتقرت 3 أشخاص وحجزوا سيارة سياحية و5174 وحدة من مختلف املشروبات.
يف السياق نفسه، أوقف عناصر الدرك الوطني بتلمسان وباتنة والعلمة وقاملة وبرج 
بوعريريج 6 أشخاص، وحجزوا 4 بنادق صيد و3 مركبات باإلضافة إلى 3 مناظير 
بكل  للتهريب  موجه  كانت  وقود  لتر   9257 فيما جرى حجز  الذخيرة،  من  وكمية 
من سوق أهراس تبسة والطارف، كما أوقف عناصر اجليش 21 مهاجرا غير شرعي 
يحملون جنسيات مختلفة بكل من وهران وتلمسان وتيارت وبسكرة وتندوف.
ق.و

بلســـان: ريــاض هـــــويلي

َعــــــدّو 
االقِتصـــاد!

كوى رفَعتها ُمديرة الَتربّية السابقة بغليزان   الشَّ

البـراءُة ألعضـاء الَتكّتــل 
النَّقابـي مـن تهمـة القذف 
 بّرأ مجلس قضاء غليزان رؤساء التكتل النقابي لقطاع التربية بالوالية 

من تهمة القذف التي نسبت لستة نقابيني عقب شكوى رفعتها مديرة 
التربية السابقة ضدهم.  و نطقت هيئة احملكمة مبجلس قضاء غليزان بحكم 
بالبراءة، وأيدت احلكم السابق الصادر عن محكمة اجلنح بعد االستماع 
ألقوال جميع األطراف يف القضية التي صنعت احلدث محليا، واعتبرتها 
النقابات قضية كيدية عقب تنظيم سلسلة من االحتجاجات التي طالبت 

برحيل املديرة. وحسب حيثيات القضية، فإن التكتل النقابي أصدر 
بيانا مشتركا للنقابات املستقلة لقطاع التربية بتاريخ 23/04/2019 حتت 
رقم )07/2019(، تناول املنضويني حتته من خالله جملة من املشاكل 

والنقائص التي تعتري القطاع التربوي، وناشدوا الوزارة الوصية إيفاد جلنة 
حتقيق يف ما وصفوه بالتجاوزات املرتكبة من قبل املسؤول األول عن القطاع.

 وكانت النقابات كتبت يف بيانها أنها مستعدة لتقدمي األدلة 
واإلثباتات التي تؤكد ما وصفته بالتجاوزات املتعلقة بتسيير ملفات كثيرة، 

منها االمتحانات واملسابقات والتجهيزات والصفقات واملطاعم املدرسية 
واخللفيات احلقيقية لغلق األقسام التحضيرية بغليزان دون غيرها من 

الواليات، إلى جانب قضية التعيينات العشوائية وغيرها من املسائل املتعلقة 
بطريقة التسيير اإلداري للقطاع. 

ووقفت هيئة احملكمة، بعد الدفاع املستميت من محامي النقابيني 
»عليان علي«، على عدم وجود أي قرائن أو دالالت ملتابعة املتهمني بجنحة 

القذف، ما جعلها تنطق بحكم البراءة. 
أمني ب.

 ِمن امُلبكيات امُلضحكات 
يف َجزاِئر الَقرن الواحِد 

والعشرين أّن جتَد ُمخّطَط 
ُث عن  عمِل احُلكومِة َيتحدَّ

ظام امَلالي وامَلصريف،  إصالح النِّ
َمه على أساِس الَفتح  ويقدِّ
امُلبني يف مجال الّتنمّية، أو 

خلِف الَضارب  اخَلالِص من التَّ
بجذوِره يف أعماِق امَلنظومِة 
االقتصادّية - إن جاَز هذا 

الَقول.
 قد يقوُل قاِئٌل إّن هذا 
َتاُمل على احُلكومِة، 
ٍر على  م َغير ُمبرَّ وَتهجُّ

َمساِعيها الّرامّية إلى إصالِح 
ظام ذاته؛ لكّن لَيعَلم  النِّ
م واخلبيَر  الَقاِرئ وامُلهتَّ

والعاِلم وامَلسؤوَل وامَلعِنيَّ 
باألمر أّن األمَر بعيٌد كلَّ 

الُبعِد عن هذان التأويالن، 
وإّنا أريُد فقط أن أُضمَّ 
َصوتي إلى تلَك األصواِت 
الّتي َجّفت حناجُرها ِمن 
أجل امُلطالَبِة باإلصالِح 

امَلالي وامَلصِريف الّذي جعَل 
ِمن ُبنوك اجلزاِئر وَخزائِنها 

»َمغارات« َعلي بابا وأصدقائه 
الّلصوص األربعني، أو َكما 
يقوُل إخوُتنا يف امَلشرق 

و«احَلرامّية األربعني«. وقد 
يزيُد عدُدهم بحسِب اتساع 

يع والّنفوذ. دائرة الرِّ
 َفهل ُيعَقل أنَّ الَتعامل بني 

وكالتنِي تابعتني لبنٍك 
واحٍد يف الوالية الواِحدة 

يكاُد يكوُن ُمستحياًل؟! وإذا 
كاَن ُمكًنا، فَما عليك إاّل 

االنتظاُر ريَثما َيِصل الَفاكس 
ِمن الَوكالة )أ( إلى الَوكالِة 

عامُل بني  )ب(. أّما إذا كاَن التَّ
َم اهلل أجرَك  الِواليات، فعظَّ

يف ُمصاِبك اجَللل.
 هل ُيعَقل أّن يعجَز البنك 

عن منِحَك ماَلك َمتى أردَت، 
ل أعماَلك ساعاٍت  فُيؤجِّ
أو أّياما؟! أليست الُبنوك 

ذاَت وظيفٍة خدماتّيٍة 
وجِتارّية تتصّرُف مبنطِق 

بح واخَلسارة؟! ليَس هذا  الرِّ
ؤال ينبغي  فحسب؛ فالسُّ
أن َيتواصَل طرُحُه بغيَة 

وصَل ولو الى ُجزٍء َبسيٍط  التَّ
من احَلقيقة امُلّرة: َمن عرقَل 

قد والَقرِض  تطبيَق قانوِن النَّ
الذي أصِدر عام 2006؟ 

وَمن عرقَل وعارَض تطِبيَق 
يك ُمقابَل فسَح  عامِل بالشِّ التَّ

امَلجال أمام ما باَت ُيعرف بـ 
»الّشكارة«؟! أليَس عيًبا وعاًرا 

عبة يف  أن جِتَد الُعملَة الصَّ
األسواِق الّسوداء، وبالِقيمة 

الّتي ُتريد وَمتى ُتريد، 
لتتحول البنوك الى مغارات 

يف خدمة العصابات.
وخالصُة الَقول: َلو َتنجْح 

احُلكوَمة احلالّيُة يف إصالِح 
ظام امَلالي وامَلصريف،  النِّ
وإصالِح قانوِن الّنقد 

والَقرض،  فحتًما ستنجْح 
يِف إخراِج االقتصاد ِمن 

َعمِل الّشبكات إلى عمِل 
ُتنا. امُلؤّسسات.. وِتلُكم أمنيَّ

قالمة 

إجالُء جّثة بمشَتة مجاز لعموري
 تدخلت، يوم أمس، الوحدة الرئيسة للحماية املدنية مبشتة مجاز غموري 
بلدية بن جراح بقاملة من أجل نقل جثة ُعثر عليها مبنطقة ريفية. ويتعلق األمر 

بشيخ يبلغ 75 سنة. يذكر أن أعوان احلماية املدنية أجلوا اجلثة ونقلوها إلى مصلحة 
حفظ اجلثث باملؤسسة العمومية االستشفائية »احلكيم عقبي« بقاملة، بعد استيفاء 

اإلجراءات القانونية الالزمة، فيما فتحت املصالح األمنية حتقيقا يف القضية.
 خديجة بن دالي

القصوى

º17
الصغرى

 º07

كان  خّلفت هلًعا وسَط السُّ

هــّزٌة ارتدادّيــة قّوتهــا 3.7 درجـات تضـرُب ِجيجــل 
 شعر سكان والية جيجل، فجر السبت، بهزة أرضية يف حدود الساعة 05 فجرا. هذه الهزة بلغت قّوتها 3.7 على ُسّلم »رشتر« حسب املركز الوطني لرصد 

الزالزل، ُحّدد مركزها على بعد 9 كلم شمال شرقي بحر بلدية العوانة.
وأوضح املركز الوطني لرصد الزالزل أن الهزة مصنفة ضمن خانة الهزات االرتدادية بعد الهزة األرضية التي تعرضت لها املنطقة قبل أسبوعني، غير أنها خلفت هلعا 

وسط سكان الوالية.
سهام عاشور


