
1616
الِتمــاُس 16 سنــًة ِسجًنــا فـي حـقِّ 

َطحُكـــوت وُمصــادرة أمالكـــه 
التمس وكيل اجلمهورية مبحكمة سيدي امحمد، أمس األربعاء، تسليط عقوبة 

السجن ملدة 16 سنة يف حق رجل األعمال، محي الدين طحكوت، إضافة إلى 
مصادرة أمالكه وتغرميه مببلغ 8 ماليني دينار.
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الّنظــُر بُعيــــوِن اآلَخـــِر
تعّبر كلمة احلداثة عن الّتوجه اجلديد يف الفكر 

الكاثوليكي الذي سعى إلى إعادة قراءة تعاليم 
الكنيسة وتأويلها، وكان يطلق على هذا املنحى 

مصطلح »التجديدية«. وهناك ِعلٌل لظهور 
»التجديدية« التي لم تقترن باألدب يف بداياتها، 

لكّنها كانت مبنية على قناعات أصيلة كحتمية 
تاريخية. أّما إذا عزلنا الكلمة عن املوروث 

يني، فإننا نعثر لها على مفهوم عند  الدِّ
ة يف احلقول الفنية،  »كايزل«؛ وتعني طابع اجِلدَّ

لكّنه يضع مجموعة من الضوابط، كما ورد يف 
قاموس »لوروبير«: »إّن األمر يتعّلق بالنسبة 
إليه باستخراج من الصيغة ما هو شاعري يف 
التاريخي، بالتمييز ما بني اخلالد والطارئ«!

أقــــالم15

28 بلِدّيًة09 َط َمسؤولنَي عبر  02حتقيقاٌت أمِنّيٌة َكشفْت تورُّ
ولَة  وعَد مُبكافأِة امَلخابِر اخَلاصِة التي َساندْت الدَّ

حــة َينفي وقــَف الَكشـِف  َوزيــُر الصِّ
عـن ُكورونـا بـــ »السكانيــر« 

أكد، يوم أمس، وزير الصحة والسكان وإصالح املستشفيات عبد الرحمان 
بن بوزيد، لدى زيارته لوالية الوادي، أنه سيتم إيجاد حلول مستعجلة 
التكفل بانشغاالتهم يف أسرع وقت ممكن،  النشغاالت األطباء، وأنه سيتم 

مثمنا جهود املخابر اخلاصة التي وقفت إلى جانب الدولة يف إجراء التحاليل 
بالكشف عن كورونا. اخلاصة 

05
الطارف

 إجـالُء 300 ُتونسيٍّ 
عبـــر َمعبـــِر »أم 
الطُبـول« الُحـدودّي

08
الوادي

ـوَن بسبـب  تّجـاٌر َيحتجُّ
َقــرار غلــق األْسـواق

د. السعيد بوطاجيـــن 	

 ُرؤوُس الَفســـــاد بالمسيَلـــــة 
فـــي ُمواجهــــة الَعدالــــة

06
سيدي بلعباس

ُمسَتخَدُمـــو قَطـــاع 
حــِة َيحتّجـــون  15 سنة ِسجًنا ُطِلبْت ألويحيى وساّلل الصِّ

أفضت التحقيقات التي أشرفت 
عليها فصيلة األبحاث التابعة 

للدرك الوطني لوالية املسيلة إلى 
حقيقة تورط العديد من املسؤولني 
احملليني عبر نحو 20 مجلسا بلديا 
يف قضايا فساد. التحقيقات التي 
دامت نحو ستة أشهر وشملت 28 

بلدية كشفت - أيضا - عن خروق 
لت يف إبرام  وجتاوزات قانونية ُسجِّ

صفقات عمومية، تورط فيها رؤساء 
بلديات سابقني وحاليني، باإلضافة 

إلى موظفني وممونني ومقاولني، 
وجهت لهم تهٌم مختلفة.

بعَد إلغاِء َموسِم احّلِج..  وَصالِة اجُلمعِة واجَلماعِة بَسبِب ُكورونا

َسكاكيـُن الّنحر قد ال ُتشَحذ!َسكاكيـُن الّنحر قد ال ُتشَحذ!

أكبُر  الَعـرُض  أكبُر   الَعـرُض   مـــــزُروع: مـــــزُروع: 
امَلواِشي  الّطلِب وبيُع  امَلواِشي من  الّطلِب وبيُع  من 

%  %  5050 بـــــ  بـــــ َتراجـــــــَع  َتراجـــــــَع 

أسواٍق َمحميٍة نراِهن على توفيِر   َعليوي: 
 وآمَنة تخضع إلجَراءات صحّية 

ثمانيِة  طرُح  ُبوكرِبيلة:   
َغنــــٍم   َمالييـــن رأس 
نة وق هذه السَّ 03يف السُّ



02
أخبار السياسة
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وعد أطباء الوادي بالّتكفل شخصيا بانشغاالتهم في أسرع وقت 

بن بوزيد: قّررنا ُمكافأَة الَمخابِر 
ولَة الَخاصِة التي َساندْت الدَّ

أحمد بوكليوة/ رشيد شويخ 

الوادي  لوالية  زيارته  أثناء  هذا  جاء 
اإلدارة  إطارات  من  متكون  وفد  برفقة 
الوطنية  اللجنة  من  وأعضاء  املركزية 
على  الوقوف  أجل  من  كورونا،  ملكافحة 
كورونا،  مبرضى  التكفل  ومستوى  ظروف 
العمومية  باملؤسسة  زيارته  استهل  حيث 
اجلياللي  عمر  بن  الشهيد  االستشفائية 
على  وقف  إذ  الوادي،  ببلدية  بالشط 
كورونا  مبرضى  التكفل  ومستوى  ظروف 
النشغاالت  استمع  كما  باملؤسسة، 
بأنه  طمأنهم  الذين  الطبية،  األطقم 
مستعجلة  حلول  إيجاد  على  سيعمل 
بها  سيتكفل  أنه  معلنا  النشغاالتهم 

شخصيا، يف أسرع وقت ممكن.
من  العديد  وقوف  بوزيد  بن  وثّمن 
يف  الدولة  جانب  إلى  اخلاصة  املخابر 
عن  بالكشف  اخلاصة  التحاليل  إجراء 
مكافأة  سيتم  »إنه  قائال  كورونا  فيروس، 
الدولة  مع  وقفت  التي  اخلاصة  املخابر 
يف  ساهمت  ألنها  األزمة،  هذه  خالل 
والوقت«، كاشفا عن مجمل  ربح اجلهد 
دخوله،  منذ  اجلزائر  يف  كورونا  إصابات 
 16879 املراقبة  اللجنة  سجلت  حيث 
نسبة  ميثل  ما  وهو  بكورونا،  إصابة  حالة 
38 حالة لكل 100 ألف نسمة، فيما بلغ 
إجمالي الوفيات 968 هالكا، يف حني بلغ 

عدد املتماثلني للشفاء 12094 حالة. 

حة َينِفي وقَف الَكشِف عن  َوزيُر الصِّ
ُكورونا بـ »السكاِنير«

كشف وزير الصحة أنه ميكن استخدام 
بواسطة أجهزة   »19 الكشف عن »كوفيد 
السكانير يف املناطق البعيدة عن حتاليل الـ 

.)PCR(
أمس  زيارته  خالل  الوزير،  وأضاف 
لوالية الوادي، أن تصريحه السابق حول 
غير  يف  فهم  قد  بالسكانير  الكشوفات 
سياقه وأنه لم يتم منع استخدام الكشف 

يف  خاصة   ،»19 »كوفيد  عن  بالسكانير 
املناطق البعيدة عن مواقع إجراء التحليل 

.)PCR( املخبري
الوطنية  اإلستراتيجية  سياق  ويف 
الوزير  أوضح  كورونا،  جائحة  ملكافحة 
يكون  طبيب أن  كل  على  سيتعني  أنه 
لضمان   »19 »كوفيد  عالج  يف  مختصا 
والتغلب  املرضى  من  عدد  بأكبر  التكفل 
أغلب  أسرة  كما ستحول  اجلائحة.  على 
العمومية  االستشفائية  املؤسسات 
بفيروس  املصابني  املرضى  الستشفاء 

كورونا.

الدينية  الشؤون  وزارة  وقعت 
للوقاية  الوطنية  الهيئة  مع  واألوقاف 
من الفساد ومكافحته اتفاقية لتكثيف 
من  للوقاية  التوعوي  والعمل  اجلهود 
االتفاقية  هذه  على  وّقع  وقد  الفساد. 
جديدة  »جزائر  شعار  حتمل  التي 
مناهضة للفساد« كلٌّ من وزير الشؤون 
ورئيس  بلمهدي،  يوسف  الدينية، 
الفساد  من  للوقاية  الوطنية  الهيئة 
وشّدد  كور.  طارق  ومكافحته، 
بلمهدي، من جهته، على دور العمل 
حماية  يف  والتوعوي  التحسيسي 
املجتمع من آفة الفساد، مشيرا إلى أنه 
»سيتم الشروع يف جتسيد هذه االتفاقية 

اخلطر  هذا  ملكافحة  اليوم  من  ابتداء 
الذي هدد كيان األمة«.

أهمية  كور  أبرز  هذا،  مع  باملوازاة 
ملخاطر  التصدي  يف  االتفاقية  هذه 
كيان  تهدد  أصبحت  التي  الفساد  آفة 
مضى،  وقت  أي  من  أكثر  املجتمع 
باآلثار  املواطن  حتسيس  يقتضي  مما 
الظاهرة  هذه  عن  تنجم  التي  السلبية 
أن  معتبرا  محاربتها،  على  والعمل 
يعد  واألوقاف  الدينية  الشؤون  قطاع 
من »أهم القطاعات التربوية التي نعّول 
الذي  الفعال  الدور  إلى  بالّنظر  عليها، 
الفساد  مكافحة  يف  تلعبه  أن  ميكن 
أنه  إلى  أشار  أشكاله«.كما  مبختلف 

سيلتزمان  االتفاقية  هذه  خالل  من 
والتحسيس  التوعية  على  بالعمل 
الفرد  على  وآثاره  الفساد  مبخاطر 
على  االعتماد  خالل  من  واملجتمع، 
الشؤون  وزارة  حتوزها  التي  الفضاءات 
تلعبه  الذي  والدور  واألوقاف  الدينية 
األفراد  حتصني  يف  الدينية  املؤسسات 
وتعزيز  اآلفات،  من  عليهم  واحلفاظ 
سيتم  كما  الروحية.  والقيم  األخالق 
مشتركة  آلية  جتسيد  على  العمل 
اآلفة  هذه  من  للوقاية  الطرفني  بني 
القانون  ملضمون  تكريسا  ومكافحتها 
املتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته.
محمد رضوان

تحت شعار : »جزائٌر َجديدٌة ُمناِهضٌة للَفساِد«
ينّيِة والَهيئِة الَوطنّيِة للِوقايِة من الَفساِد ؤوِن الدِّ اِتفاقيٌة بين وزارِة الشُّ

بعد فرض الحجر الجزئي على 18 بلدية 
ُم ِهبًة َتضاُمِنيًة  وزارُة التِّجارِة ُتقدِّ

ُمستعَجلًة لِواليِة سِطيف
بادرت وزارة التجارة، أمس األربعاء، بتقدمي هبة تضامنية مستعجلة 
لوالية سطيف، متمثلة يف 40 طنا من مختلف املواد الغذائية، اضافة إلى 

150 طردا غذائيا.
من  بلديات  عدة  على  اجلزئي  الصحي  احلجر  فرض  بعد  هذا  يأتي 
الوالية، للحد من تفشي وباء فيروس كورونا. وسيتم نقل هذه املساعدات 
بداية األسبوع املقبل، ليتم وضعها حتت تصرف والي الوالية. هذا، وكان 
جمعه  طارئا  اجتماعا  أمس،  أول  ترأس،  قد  رزيق  كمال  التجارة  وزير 
املجاورة  وللواليات  سطيف  لوالية  للتجارة  واجلهويني  الوالئيني  باملدراء 
أسدى خالله تعليمات بضمان متوين السوق بعد قرار فرض احلجر اجلزئي 

على 18 بلدية من الوالية ملجابهة وباء كورونا.
ق.و

بعد أن أصبحت سطيف بؤرًة للوباء
 بلكاتب: ال تهاوَن مع كلِّ من ُيخاِلف 

َتعليماِت الَحجِر الُجزئيِّ
اجلديد  الصحي  احلجر  أن  بلكاتب  محمد  سطيف  والية  والي  أّكد 
سيطبق بصرامة على تراب الوالية، مشددا على أن مصالح األمن والدرك 
ستكون باملرصاد لكل من يتجاوز التعليمات التي جاءت يف تعليمة احلجر 

اجلزئي عبر 18 بلدية.
احلجر  بخصوص  الوطنية  لإلذاعة  بلكاتب  أمس،  يوم  وأوضح، 
اجلزئي املفروض على بلديات معنية أن سيارات األجرة وحافالت النقل 
والترامواي سيتواصل نشاطها خالل ساعات العمل من الـ5 صباحا إلى 
الواحدة زواال، مضيفا أن مصالح األمن والدرك ستقف باملرصاد لكل من 
يتجاوز التعليمات التي جاءت يف تعليمة احلجر اجلزئي عبر 18 بلدية، 

وستطبق كامل العقوبات على كل مخالف للتعليمات.
وشدد املتحدث على ضرورة اإلبقاء على بعض التراخيص السابقة، 
من أجل احلفاظ على الديناميكية االقتصادية وإلغاء بقية الرخص التي   
حسبه - حتولت إلى حجة لكسر احلجر ويتم تداولها بني األشخاص دون 
الوقاية، كاشفا أن هناك أطباء وشبه طبيني  خوف وال احترام إلجراءت 
لم يلتحقوا بعائالتهم منذ أزيد من 4 أشهر بسبب كورونا، مشيرا إلى أن 
بتحليه  هام  دور  وللمواطن  الصعب،  الوضع  على  للتغلب  مجّند  الكل 
بالوعي والوقاية، داعيا املواطنني إلى حتمل املسؤولية والتعامل مع الوضع 

بجدية تامة بتطبيق اإلجراءات الوقائية بحذافيرها. 
أحمد بوكليوة

 أكد، يوم أمس، وزير الصحة والسكان وإصالح المستشفيات عبد الرحمان بن بوزيد، لدى زيارته لوالية الوادي، أنه سيتم 
إيجاد الحلول المستعجلة النشغاالت األطباء، وأنه سيتم التكفل بها في أسرع وقت ممكن، مثمنا جهود المخابر الخاصة التي 

وقفت إلى جانب الدولة في إجراء التحاليل الخاصة بالكشف عن كورونا.

املوجهني   2013 عدل  مكتتبو  طالب 
ملوقع »درموش« ببرج البحري، املدير العام 
السكن  وتطوير  لتحسني  الوطنية  للوكالة 
مبنح شهادات التخصيص لباقي املكتتبني 
اإلجناز  وتيرة  وتسريع  األشغال  واستئناف 
على مستوى املوقع، مشددين على ضرورة 
سكنات  لتسليم  زمني  جدول  حتديد 

التجزئتني 600 و1100 مسكن.
وعّبر، أمس، املكتتبون يف مراسلتهم 
والتي حتصلت »أخبار الوطن« على نسخة 
منها عن سخطهم جراء التواطؤ الكبير من 

قبل املكلفني بإجناز السكنات؛ إذ كان من 
املقرر اكتمال األشغال بعد ستة وعشرين 
بعد   ،2019 فيفري  شهر  يف  أي  شهرا، 
 ،2016 ديسمبر   26 يوم  يف  انطالقها 
حيث ما يزال املشروع يف طور اإلجناز بصورة 
جزء  ولو  يسلم  لم  إنه  حتى  متعثرة  جد 
الكراء  أعباء  إلى أن  بسيط منه، مشيرين 
من  أبناءهم  وحرمت  كثيرا  أتعبتهم  قد 
ملذات طفولتهم ورفاهيتهم، جراء املشاكل 
الكراء،  عن  الناجمة  واالجتماعية  املالية 
للوكالة مبنح شهادات  العام  مطالبني املدير 

إلى  املوجهني  املكتتبني  لباقي  التخصيص 
موقع برج البحري، واستئناف األشغال يف 
جتزئتي 600 و1100 مسكن، ورفع وتسريع 
كل  مستوى  وعلى  املوقع  يف  اإلجناز  وتيرة 
واالحترازات  التحفظات  ورفع  العمارات، 
املشروع، مع حتديد  املسجلة على مستوى 
التجزئتني  سكنات  لتسليم  زمني  جدول 
الزيارات  ومواصلة  مسكن  و1100   600
الدورية التي جتمع ممثلي وكالة عدل وممثلي 

املكتتبني للمشروع. 
أحمد بوكليوة

خالل احتجاجاتهم األسبوعية 
ُمكَتِتبو »عدل« الَمعِنّييَن بَموقِع »درموش« ُيطالبوَن بإتماِم َسكناِتهم

متأثرا بإصابته فيروس كورونا
وفاُة َرئيِس قسِم األشَعِة بَمصلحِة 
االسِتعَجاالِت بُمستشَفى ْسِطيف 

  تويف، صباح أمس، رئيس قسم األشعة مبصلحة االستعجاالت 
النور  عبد  »محمد  اجلامعي  االستشفائي  باملركز  واجلراحية  الطبية 
املسبب  املستجد،  كورونا  بفيروس  بإصابته  متأثرا  بسطيف  سعادنة« 

لوباء )كوفيد19-(.
ونقلت )و.أ.ج(، يوم أمس، أن الفقيد البالغ من العمر 56 سنة 
كان قد نقل إلى مصلحة اإلنعاش باملركز االستشفائي اجلامعي ذاته، 
»كوفيد  بـ  إصابته  الصحي جراء  تفاقم وضعه  بعد  املنصرم،  االثنني 
19-« قبل أن يتويف صباح أمس.ويعتبر الفقيد واحدا من جنود اجليش 
األبيض الذين كانوا يف الصفوف األولى يف مواجهة جائحة كورونا 

منذ ظهوره بوالية سطيف.
وأقيمت وقفة ترحم على روح الفقيد من طرف جميع زمالئه يف 
العمل بساحة املستشفى قبل تأدية صالة اجلنازة عليه ونقل جثمانه، 
أن مدير  الثرى مبقبرة سيدي حيدر ) شرقي سطيف(. يذكر  ليوارى 
األحد  أكد  قد  كان  رقام،  سليم  سطيف،  لوالية  والسكان  الصحة 
املنصرم تسجيل 155 حالة إصابة إيجابية بـ »كوفيد19-« يف صفوف 
حالتي  خلفت  القطاع،  يف  والعاملني  الطبية  وشبه  الطبية  الطواقم 
)2( وفاة. وكان وزير الصحة والسكان قد كشف - مؤخرا يف تصريح 
منهم   1515 وإصابة  القطاع  مستخدمي  من   26 وفاة  عن   - صحفي 

بفيروس كورونا من مختلف األسالك على املستوى الوطني.
)و.أ.ج(



عّمـــــار قـــردود

اإلبقاء  املوالون يتمنون  كان  إذا  و 
إلغائها،  وعدم  األضحية  شعيرة  على 
يف  جتد  التي  املاشية،  لترويج  وذلك 
مناسبة  فرصة  األضحى  عيد  محطة 
كبيرة  نسبة  فهناك  تسويقها،  لسهولة 
االحتفال  إلغاء  تفضل  املواطنني  من 
كون  السنة،  لهذه  األضحى  بعيد 
وال  صعبة  جد  االقتصادية  ظروفها 
تسمح لها باقتناء أضحية العيد بسبب 
وكورونا  الصحي  احلجر  تداعيات 

عليها.
الدينية،  الشؤون  وزارة  وشرعت 
اجتماعاتها  عقد  يف  املاضي،  اإلثنني 
وباء  ورصد  متابعة  جلنة  أعضاء  مع 
املجتمعون  وقال  باجلزائر.  »كورونا« 
غاية  إلى  مفتوًحا  سيبقى  النقاش  إن 
التوصل إلى قرار يتعلق بعيد األضحى 
 22 سوى  عنه  يفصلنا  يعد  لم  الذي 

يوًما فقط.
فحاالت االكتظاظ واالزدحام التي 
وهي  الدينية،  املناسبة  هذه  تسجلها 
فيروس  النتعاش  املناسبة  الوضعية 
»كورونا«، جعلت عدًدا من املسؤولني 
واألطباء يتخوفون من إمكانية حدوث 
مأساة ما دام الفيروس يتربص بالناس 
حلد اآلن، فضاًل عن تعدد املتضررين 

الذين  واملوظفني،  العمال  من  بدءا 
بداية  منذ  بطالة  يف  أنفسهم  وجدوا 
احلجر الصحي، واستمرار العديد من 
احلرف واملهن يف التوقف، هي عوامل 
ستجعل ماليني العائالت التي تعاني 
بشكل طبيعي مع كل عيد يف مواجهة 
أعباء مضاعفة، إن لم تكن مستحيلة.
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العام  لالحتاد  العام  األمني  أوضح 
عليوي،  محمد  اجلزائريني،  للفالحني 
ليس  أنه  الوطن«،  لــ«أخبار  تصريح  يف 
شعيرة  إلغاء  تستدعي  مخاطر  أّي  هناك 
التحلي  هو  فعله  يجب  ما  وكل  الذبح 
مبزيد من روح املسؤولية والتقيد بالنصائح 
املاشية  الطبية، من أجل سالمة أسواق 

مع اقتراب عيد األضحى.
و أفاد عليوي بأنه قد مت« تشكيل جلنة 
تضم  املبارك،  األضحى  لعيد  للتحضير 
مختلف القطاعات وممثلني عن الفالحني 
بيع  على ضمان  تعمل  املواشي،  ومربي 
أسواق  عبر  مواتية  ظروف  يف  األضاحي 
صحية  إجراءات  ضمن  وآمنة،  محمية 
بني  كورونا  فيروس  انتشار  تفشي  متنع 
املوالني والباعة واملشترين من املواطنني«.

األسواق  هذه  بأن  عليوي  كشف  و 
استحداثها  سيتم  التي  واآلمنة  احملمية 
ملبيت  أماكن  على  حتتوي  الوطن  عبر 

الداخلية  املناطق  من  القادمني  املوالني 
بياطرة  أطباء  فيها  وسيكون  والبعيدة، 
السلطات  إلزام  مع  املواشي،  لفحص 
احترام  ومدى  البيع  نقاط  مبراقبة  احمللية 
واملشترين  الباعة  بني  التباعد  إجراءات 
وكذا بني نقاط بيع كل موال، باإلضافة 
العرض  بعد  املكان  تنظيف  ضمان  إلى 

بشكل مستمر.
األولى  املرحلة  أن  عليوي  أكد  و 
يف  ساهمت  املواشي  أسواق  فتح  من 
التخفيف من الضغط نسبًيا، موضًحا أن 
الهدف هو فتح أكبر عدد من األسواق مع 
اقتراب عيد األضحى، لكن وفًقا لشروط 
صارمة. وبخصوص ما أثاره املوالون حول 
غلق  بعد  خاصة  األسواق،  إشكالية 
الوطن،  واليات  ببعض  املواشي  أسواق 
املختصة  »السلطات  أن  عليوي  يرى 
لذلك  ناجعة  إيجاد حلول  ستعمل على 
مشدًدا  املقبلة«،  القليلة  األيام  خالل 

هو  الّيوم،  املطلوب،  املجهود  أن  على 
خلق أسواق منظمة ومذابح عصرية؛ ألن 
استغالل  إلى  يضطرون  الباعة  من  عدًدا 
الشارع يف غياب أسواق منظمة يف جميع 

املناطق.

د أماكَن الَبيِع بدايًة   َتشكيُل لجاٍن ُتحدِّ
من األسُبوِع الُمقبِل

غلق  قرار  أن  إلى  عليوي  وأشار 
هو  الواليات  بعض  يف  املواشي  أسواق 
الكبير  التفشي  نتيجة  بحت،  وقائي 
لفيروس كورونا باجلزائر، حيث اضطرت 
تلك  يعّوض  بديل  لقرار  الفالحة  وزارة 
شراء  من  اجلزائريني  لتمكني  األسواق، 
سيتم  إذ  عادي،  بشكل  األضاحي 
حتدد  احمللي  املستوى  على  جلان  تشكيل 
من  بداية  للبيع،  املسموحة  األماكن 

األسبوع املقبل.
ع.ق

على ُبعِد 22 يوًما من ُحلوِل عيِد األضَحى الُمبارِك

الَجزاِئريُّون يَترّقبوَن ِهالَل اأُلضحيِة!

محمد عليوي األمين العام لالتحاد العام للفالحين الجزائريين:
ُنراِهن على َتوفيِر أسواٍق َمحميٍة وآمَنٍة ضمَن إجَراءاٍت ِصحّيٍة

لجنة الفتوى:

َشِعيرُة األْضِحِة ُمرتبطٌة بَتطّوِر الَوضِع الَوبائيِّ
 قال رئيس جلنة الفتوى بوزارة الشؤون الدينية واألوقاف، محمد إيدير مشنان، 
إن الوقت ما يزال مبكًرا لدراسة إمكانية »إلغاء« شعائر عيد األضحى هذه السنة 
-رغم أننا على بعد 22 يوًما فقط من حلول العيد، بالنظر للوضع الصحي، مؤكًدا 
اللجنة الصحية.  لتوجيهات  املناسب وفقا  الوقت  القضية يف  اللجنة ستدرس  أن 
وأوضح مشنان، يف تصريح صحفي، أن االحتفال بعيد األضحى املبارك مرتبط 
بتطور الوضعية الوبائية، مؤكًدا يف هذا السياق أن املوضوع لم يتم التطرق إليه حالًيا 
الوزارية للفتوى التي يرأسها، معتبًرا أن »الوقت ما يزال مبكًرا  اللجنة  من طرف 

لدراسة هذه القضية«.
ع.ق

عضو لجنة متابعة ورصد فيروس، بركاني: 
َعلمًيا َشعيرُة اأُلضحيِة َتزيُد الَوباَء َتفشيًّا 

والقراُر بيِد الُفقهاِء
 قال عضو جلنة متابعة ورصد فيروس »كورونا« باجلزائر ورئيس عمادة األطباء، 
بخصوص  شجاًعا  قراًرا  تأخذ  قد  اجلزائرية  »احلكومة  إن  بركاني،  بقاط  محمد 
عيد األضحى«.وأفاد املصدر ذاته بأن اللجنة شرعت يف عقد اجتماعات مع جلنة 
الفتاوى التابعة لوزارة الشؤون الدينية من أجل البت بشكل نهائي يف األمر. وأوضح 
بركاني أن »التحضير لعيد األضحى على مستوى سوق املواشي أو يوم العيد من 
كورونا«.وأكد  وباء  املؤدية النتشار  األسباب  أحد  يعتبر  العائلية  اللقاءات  خالل 
املتحدث أن »الفصل يف املوضوع ال يخص رأي املتخصصني يف الطب، بل يعتمد 
كذلك على آراء املتخصصني يف الدين«.                                          ع.ق

اقتراٌح بَتسويِق ُأضحيِة العيِد إلكترونًيا بسبب 
»ُكورونا«

اقترحت بعض الشركات استعمال التسوق االلكتروني لبيع أضحية العيد، 
يف ظل الظروف احلالية التي تشهد انتشار فيروس »كورونا« املستّجد والغلق املؤقت 
وهو  اإللكترونية،  التجارة  يف  ناشطة  لشركة  عام  مدير  وأوضح  املاشية.  ألسواق 
أول من اقترح تسويق الكباش عبر الدفع االلكتروني، أنه قد مت إنشاء موقع منذ 
نحو 3 أشهر.ويعتمد هذا املوقع على الدفع اإللكتروني بالبطاقة البنكية، والبطاقة 
الذهبية. وأورد املتحدث ذاته أنه مت التفكير يف تسويق أضحية العيد عبر املوقع، 

لتفادي تنقل املواطنني خصوصا مع تفشي فيروس »كورونا«.                     ع.ق

محمد بوكربيلة عضو الفيدرالية الوطنية للموالين:
َطرُح َثمانيِة َمالييِن رأِس َغنٍم في 

نة  وق هذه السَّ السُّ
كشف عضو الفيدرالية الوطنية للموالني، محمد بوكربيلة، يف تصريح لــ«أخبار 
قصد  غنم  رأس  ماليني  ستة  احمللية  السوق  إلى  سنويا  العادة ُتوّجه  يف  أنه  الوطن«، 
التضحية، بينما تقارب هذه السنة الثمانية ماليني، أي فائض بــ2 مليون؛ ما يعني 
األضاحي  أسعار  تكون  أن  وتوقع  السنة،  هذه  الطلب  من  أكبر  سيكون  العرض  أن 
معقولة ويف متناول املواطنني، لكنه توقع كذلك تراجًعا مرتقًبا يف عدد املقتنني الذين 
ستكون لديهم القدرة على شراء أضحية العيد، إذ لن يتجاوز عددهم أربعة ماليني، 
أي بتراجع قدره 50 يف املائة تقريبا، بالنظر إلى تراجع قدرتهم الشرائية نتيجة توقف 
عديد النشاطات بسبب احلجر الصحي املستمر ألكثر من أربعة أشهر مع ارتفاع أسعار 
األعالف، حيث يشتري املّوال األعالف من الديوان الوطني لتربية األنعام بسعر 326 
ألف دينار للقنطار، أما األعالف املركزة فقد تصل إلى 5 آالف دينار للقنطار الواحد، 
املّوال من الوسطاء، علًما أن تكلفة تغذية كل خروف يقدر معد«لها  والتي يشتريها 
100 دينار يف اليوم. ويرى بوكربيلة أنه بات - اآلن - على السلطات املختصة التفكير 
تعويضهم عن  يوازن  الذي  بالشكل  األضحى  عيد  عملية  لتدبير  الناجعة  الُسبل  يف 
األضرار، التي تعرضوا لها يف هذه املرحلة احلرجة ويراعي القدرة الشرائية الضعيفة 
للمستهلك اجلزائري.                                                                       ع.ق

بلقاسم حكار عضو الفيدرالية الجزائرية للمستهلكين:
 أسعاُر األَضاِحي َستشهُد ارِتفاًعا!

تصريح  يف  توقع  فقد  حكار،  بلقاسم  للمستهلكني،  اجلزائرية  الفيدرالية  عضو  أما 
لــ«أخبار الوطن« بأن تكون أسعار األضاحي يف عيد األضحى املقبل مرتفعة جًدا بالنظر 
إلى توقف نشاط املوالني والسماسرة والباعة نحو أربعة أشهر، ناهيك عن كون عيد األضحى 
فرصة مهمة لديهم من أجل حتقيق الربح السريع. و أضاف حكار أن املوالني يتمنون اإلبقاء 
عيد  محطة  يف  جتد  التي  املاشية،  لترويج  وذلك  إلغائها،  وعدم  األضحية  شعيرة  على 
األضحى فرصة مناسبة لسهولة تسويقها، إال أن هناك نسبة كبيرة من املواطنني خاصة 
السنة، كون ظروفهم  بعيد األضحى هذه  إلغاء االحتفال  العائالت تفضل  أرباب  منهم 

االقتصادية واالجتماعية جد صعبة وال تسمح باقتناء أضحية العيد.
النتشار  بؤًرا  يكون  أن  ميكن  األسواق  إلى  املواطنني  خروج  أن  إلى  حكار  أشار  و 
وراء  كانتا  العمومية  الصحة  وحماية  الفيروس  من  الوقاية  الرغبة يف  أن  مبرًزا  »كورونا«، 
قرار توقيف أسواق املواشي من طرف بعض الُوالة.                                          ع.ق

 تعالت أصوات منادية بضرورة إلغاء شعيرة األضحية في عيد األضحى المبارك المقبل بالتوازي مع إلغاء الحج لتفادي تفشي وباء 
»كورونا«، والحفاظ على الصحة العمومية في ظل االرتفاع المطرد في عدد اإلصابات بالجائحة، وإقدام بعض ُوالة الجمهورية 

على إعادة غلق أسواق المواشي عبر عدة واليات، حيث طالب عضو مجلس األمة عبد الوهاب بن زعيم بــ«إلغاء« شعيرة األضحية 
هذا الموسم، تأسًيا بإلغاء موسم الحج؛ األمر الذي انتقده الكثيرون على منصات التواصل االجتماعي، فيما أبدى كثير من المواطنين 

رفضهم القاطع إللغاء شعيرة األضحية وفي المقابل، طالب البعض اآلخر بضمان بيع األضاحي في ظروف مواتية عبر »أسواق 
محمية« ضمن إجراءات صحية تمنع انتشار فيروس »كورونا« بين الموالين والباعة والمشترين.

مربي  فيدرالية  رئيس  نائب  توقع 
مزروع  واملالية  بالتجارة  املكلف  املواشي 
الوطن«،  لـ«أخبار  تصريح  يف  بلقاسم، 
رؤوس  يخص  الذي  العرض  يكون  أن 
أكبر  املقبل  األضحى  عيد  املاشية خالل 
السنة  هذه  ألن العرض  الطلب،  من 
السنوات  من  وأكثر  كبير  بشكل  متوفر 
املواشي  أسواق  غلق  تسبب  إذ  السابقة، 
واإلجراءات  الصحي  احلجر  فترة  خالل 
كورونا،  فيروس  النتشار  املرافقة  الوقائية 
احلفالت  ومنع  واملطاعم،  الفنادق  كغلق 

اللحوم  مبيعات  تراجع  يف  واألعراس، 
بالسنوات  مقارنة  النصف،  بنحو  احلمراء 
مربو  يكون  أن  مزروع  نفى  و  السابقة. 
واللحوم  األضاحي  ارتفاع  وراء  املاشية 
احلمراء، مرجًعا إياها إلى ما أسماهم مبافيا 
األضاحي  أسعار  تبلغ  أن  وتوقع  املاشية، 

هذه السنة ما بني 30 و50 ألف دينار.
و أضاف مزروع أنه وحتى أواخر جوان 
لبيع أضاحي  20 موقعا  املاضي مت حتديد 
العيد، بالتنسيق مع وزارة الفالحة، منها 
ليست  أخرى  مواقع  وهناك  جيدة  مواقع 

ال  نائية  مناطق  يف  تقع  حيث  جيدة، 
يرتادها املارة والزبائن، موضحا أنهم طلبوا 
من الوزارة الوصية بإعادة النظر فيها، وقال 
يف  البيع  فضاءات  تكون  أن  نريد  »نحن 
مساحات قريبة من السكان، ففي اجلزائر 
فيها  يصلح  التي  األماكن  مثاًل  العاصمة 
بــ5  األولبمي  امللعب  قرب  هي:  البيع 
جويلية، قصر املعارض بالصنوبر البحري، 
الرويبة، بئر توتة، زرالدة وعني البنيان«.

ع.ق

مزروع بلقاسم نائب رئيس فيدرالية مربي المواشي:
الَعرُض أكبُر من الّطلِب وبيُع الَمواِشي َتراجَع بـ 50 % 

إنشاُء َلجنٍة َخاصٍة لضماِن َبيِع األَضاِحي في ظروٍف آِمَنة  	
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صفية نسناس
املقترحة  العملية  التدابير  عروضا حول   
لتنفيذ برنامج عمل احلكومة الهادف إلى بناء 
اقتصاد وطني جديد، يقوم على تنويع مصادر 
العقالني  والتسيير  املعرفة  واقتصاد  النمو 
لرئاسة  بيان  بحسب  الوطنية،  للثروات 

اجلمهورية.
رئيس  أعطى  املناقشات،  وخالل 
اجلمهورية تعليمات مفصلة لكل وزير معني 
السياسة  ضمن  هيكلية  بإصالحات  بالقيام 
األجنع  باالستغالل  تسمح  للحكومة  العامة 
الطبيعية  والثروات  للقدرات  والشفاف 
تزخر  التي  باملناجم  بدءا  كاملة،  الوطنية 
بالشروع يف  تعليمات  بها اجلزائر، وهنا وجه 
يف  للحديد  جبيالت  غار  منجمي  استغالل 
والية تندوف، ووادي أمزور للزنك يف والية 
بجاية. وأكد بأن بناء اقتصاد حقيقي جديد 
املبادرات  وإطالق  الذهنيات  تغيير  يستلزم 
ومراجعة  البيروقراطية،  القيود  من  وحتريرها 

بروح  تكييفها  أو  احلالية  القانونية  النصوص 
بدل  االقتصادي  املنطق  من  تنطلق  واقعية 
من  سيمكن  ما  وهو  اآلنية،  املمارسات 
يف  التمييز  وعدم  الوطني،  الذكاء  استعمال 
القطاعني  بني  الشغل  ومناصب  الثروة  خلق 

العام واخلاص.
قيمة  إيجاد  ضرورة  على  وشّدد الرئيس 
مضافة وراء كل مشروع، كما أمر باستكشاف 
قصد  النادرة  األراضي  فيها  مبا  األراضي  كل 
توفير أقصى الشروط لتعويض تراجع مداخيل 
الصناعة  وزير  من  الرئيس  وطلب  الدولة. 
يف  الشروط  دفاتر  من  جاهز  هو  ما  عرض 
وكذلك  القادم،  الوزراء  مجلس  اجتماع 
البحث عن فعالية أجنع ملشتقات النفط والغاز 

قصد الزيادة يف الدخل الوطني.
تبون  الرئيس  أعلن  أخرى،  جهة  ومن 
االقتصادي  لإلنعاش  النهائية  اخلطة  أن 
الفاعلني  كل  على  ستعرض  واالجتماعي 
من  اعتمادها  بعد  اجلزائريني  االقتصاديني 
مرفقة  طريق  كخارطة  الوزراء  مجلس  طرف 

بآجال تطبيقها لغاية تقييمها إثر انقضاء هذه 
اآلجال، مشددا على أن هذه اخلطة الوطنية 
االجتماعي  الطابع  على  حتافظ  أن  يجب 
للمواطن  الشرائية  القدرة  وصيانة  للدولة 

وخاصة الطبقة الهشة.
الرئيس  العمل، طلب  ويف ختام جلسة 
املباشرة  احلاضرين  احلكومة  أعضاء  من 
إيجاد  يف  األول  الوزير  إشراف  حتت  فورا 
املدى  يف  للتخفيض  الفعالة  امليكانيزمات 
وزيادة  الضرورية،  غير  النفقات  من  القصير 
وتعميم  الوطني  اإلنتاج  بتشجيع  اإليرادات 
الضريبي  التهرب  محاربة  وتشديد  الرقمنة، 
تتجاوز  حتى  املضخمة،  والفواتير  والتبذير 
األزمة  عن  املتولدة  املؤقتة  الصعوبات  البالد 
املزدوجة الناجتة عن تقلص عائدات احملروقات 

وتفشي جائحة »كوفيد19-«.
إلى  الرئيس  دعا  السياق،  هذا  ويف 
الفاسد الذي يحاول  املال  التصدي بقوة إلى 
التغيير  عملية  لعرقلة  استعماله  أصحابه 
اجلذري التي انطلقت يف 12 ديسمبر املاضي.

النعامة 
الجيش يحجز 8 قناطير من الكيف المعالج 
مع مصالح  بالتنسيق  الشعبي  الوطني  للجيش  مفرزة مشتركة  أمس،  أول  أوقفت، 
اجلمارك، قرب عني الصفراء بوالية النعامة بالناحية العسكرية الثانية، 3 جتار مخدرات 
وحجزت كمية كبيرة جدا من الكيف املعالج ُتقدر بـ8 قناطير و91.4 كيلوغراما، باإلضافة 

إلى شاحنة ومركبة سياحية. 
وباملنطقة نفسها، متكن عناصر الدرك الوطني، بالتنسيق مع مصالح اجلمارك أيضا، 
من توقيف تاجري مخدرات على منت مركبة سياحية محملة بـ 85,05 كيلوغراما من 
الكيف املعالج، لترتفع بذلك حصيلة كميات الكيف املعالج التي مت ضبطها يف يوم واحد 

إلى 9 قناطير و576,4 كيلوغرام. 
بالناحية  بتمنراست  الشعبي  الوطني  للجيش  مفارز  أوقفت  أخرى،  جهة  من 
العسكرية السادسة 81 شخصا وحجزت 16 مولدا كهربائيا ومطرقتي ضغط تستعمل يف 
عمليات التنقيب غير املشروع عن الذهب، فيما أحبط حرس السواحل محاوالت هجرة 
وهران  من  بكل  الصنع  تقليدية  قوارب  منت  على  كانوا  41 شخصا  بها  هّم  غير شرعية 

ومستغامن وعني متوشنت بالناحية العسكرية الثانية. 
رحمة عمار

 

الرئيــس تبـــون يعـــّزي عائلــــة 
المحاميــة ياسميــن طرافـــي

تقّدم رئيس اجلمهورية، عبد املجيد 
اخلالصة  بتعازيه  الثالثاء،  مساء  تبون، 
ياسمني  طرايف  الشابة  احملامية  لعائلة 
التي عثر عليها مقتولة بعني بسام بوالية 

البويرة.
صفحته  على  تبون  الرئيس  وكتب 
» أمام  االجتماعي  التواصل  مواقع  يف 
ضحيته،  راحت  الذي  اجلبان  االغتيال 
يف  وهي  بالبويرة  ياسمني  طرايف  احملامية 
ننحني  أن  إال  يسعنا  ال  العمر،  مقتبل 
للمولى  متضرعني  الطاهرة،  روحها  أمام 

أن يلهم ذويها الصبر والسلوان.
وأسرة  لعائلتها  اخلالصة  التعازي 
احملامني قاطبة، إنا هلل وإنا إليه راجعون«.

مصالح األرصاد الجوية تحّذر من مغّبة التعرض لها 

موجــة حـّر تتعـدى 40 درجة 
تجتـاح واليـات الغــرب

حذرت، يوم أمس، مصالح األرصاد اجلوية من تسجيل درجات حرارة قياسية هذا 
األسبوع على الواليات الغربية.

 ونبهت مصالح األرصاد اجلوية إلى تداعيات موجة احلرارة التي ستتعدى درجاتها 
40 درجة، إذ قد تشكل خطرا على صحة املتعرضني لها خاصة يف أوقات الذروة. وحسب 
املصالح ذاتها، فإن موجة احلر ستمس كال من واليات تلمسان، عني تيموشنت، وهران، 
مستغامن، الشلف، عني الدفلى، غليزان، معسكر وسيدي بلعباس يف حني ستتعدى 48 
بداية من  ارتفاع درجات احلرارة متوقع  أن  إلى  وأدرار، مشيرة  تندوف  درجة يف واليتي 

التاسعة صباحا إلى التاسعة ليال، من كل يوم. 
أحمد بوكليوة

أرجع تفاقم تفشي الفيروس لالستخفاف بتدابير الوقاية، مرابط: 

الحل في التوعية والردع والحجر 
الكلـي على المناطـق الموبوءة 

أرجع رئيس النقابة الوطنية ملمارسي الصحة العمومية، الدكتور إلياس مرابط، 
سبب تفشي وباء كورونا وتوسع رقعته يف اآلونة األخيرة إلى تراخي أغلبية املواطنني 
واستخفافهم بتدابير الوقاية، مشيرا إلى أن ذلك يدفع جلنة متابعة ورصد الفيروس 

إلعادة ترتيب أولوياتها يف مواجهة الوباء.
وقال مرابط عند نزوله ضيفا على اإلذاعة األولى، أمس، »إن ما نراه يف الشارع 
محبط بسبب استخفاف الكثير من املواطنني بخطورة الفيروس وعدم احترام تدابير 
أن  معتبرا  الواقية«،  األقنعة  وارتداء  االجتماعي  التباعد  مسافة  كاحترام  الوقاية، 
التوعية والتحسيس ضروريان لرفع مستوى الوعي بخطورة فيروس كورونا على صحة 
االلتزام  على  املواطنني  جتبر  التي  اجلمهورية  قوانني  تطبيق  جانب  إلى  املواطنني، 

بتدابير الوقاية سواء يف الفضاءات املغلقة أو املفتوحة.
وأضاف املتحدث أن مخطط مواجهة كورونا يرتكز على محورين األول حتسيسي 
وتوعوي يجب أن يستمر ومحور ثاٍن يخص الردع سواء تعلق األمر بفرض غرامات أو 

إغالق احملالت التجارية املخالفة.
كما أوضح أن تفشي الوباء وتوسع رقعته سيدفعنا إلى إعادة ترتيب األولويات 
على  الكلي  احلجر  أن  معتبرا  كورونا،  فيروس  انتشار  مواجهة  مبخطط  يتعلق  فيما 
الفيروس،  انتشار  األمثل الحتواء  احلل  يظل  اجلزئي  احلجر  وليس  املوبوءة  األحياء 
الوباء  انتشار  اجلزائر من حيث  الواقع يف  يعكس  اإلصابات ال  أن عدد  إلى  مشيرا 
يف بالدنا ف، كلما زاد عدد حاالت التشخيص سيزيد تسجيل مزيد من حاالت 

اإلصابة املؤكدة.
محمد رضوان 

وحدات  أسبوعية، سجلت  يف حصيلة 
شملت  تدخال   26577 املدنية  احلماية 
املتعلقة  احلماية  أنشطة  مجاالت  مختلف 
واإلجالء  املنزلية،  احلوادث  املرور،  بحوادث 
الصحي، وإخمــاد احلرائق وتغطية األجهزة 
والعمليات  التظاهرات،  ملختلف  األمنية 

التحسيسية للوقاية من وباء كورونا.
كشفت، أمس األربعاء، املديرية العامة 
احلصيلة  عن  لها  بيان  يف  املدنية  للحماية 
احلماية  وحدات  لتدخالت  األسبوعية 
جوان   28 بني  املمتدة  الفترة  خالل  املدنية 
إلى 04 جويلية 2020، على مستوى التراب 
الوطني، حيث سجلت 26577 تدخال وهذا 
على إثر تلقي مكاملات االستغـاثة من طرف 
التدخالت  هذه  شملت  حيث  املواطنني، 
مختلف مجاالت أنشطة احلماية املدنية سواء 
املنزلية،  احلوادث  املرور،  بحوادث  املتعلقة 

واإلجالء الصحي، وإخمــاد احلرائق وتغطية 
بينها  التظاهرات،  ملختلف  األمنية  األجهزة 
اإلجالء  عمليات  خص  تدخــال   14290
احلــماية  أعوان  خاللها  أســعف  الصحي، 
إلى  ومريضا  جريحا   13971 وأجلوا  املدنيـة 
املستشفيات من طرف. وبخصوص حوادث 
املرور، أجرت وحدات احلماية املدنية 2073 
تـدخـال إثر تسجيل 1154 حادث مرور أدت 
إلى وفاة 20 شخصا وجرح 1326 آخرين مت 
االستشفائية،  املراكز  إلى  ونقلهم  إسعافهم 
واليــة  يف  سجلت  حصــيلة  أثقل  أن  مبرزة 
سطيف بوفاة 03 أشخاص وجرح 50 آخرين 
مت إسعافهم وحتويلهــم إلى املراكز االستشفائية 

على إثـر تسجيل 42 حادث مرور. 
 3697 نفسها  الوحدات  أجرت  كما 
تدخال سمحت بإخـــماد 2976 حريق منها 
منزلية صناعية وحرائق مــختلفـة أما فيمــا 

وحدات  فسجلت  املختلفة  العمليات  يخص 
نفس  فـي  تدخـل   6517 بـ  املدنية  احلماية 
وإنقاذ  إسعاف  عملية   5920 لتغطية  الفترة 

األشخاص يف خطر.
الفترة  خالل  ذاتها  الوحدات  وأجرت 
تعلق  فيما  حتسيسية  عملية   896 نفسها 
كورونا،  وباء  انتشار  من  الوقائية  بالنشاطات 
حثهم  مت  إذ  والية،   48 عبر  املواطنني  لفائدة 
على ضرورة احترام قواعد احلجر الصحي وكذا 
بـ  القيام  إلى  باإلضافة  االجتماعي،  التباعد 
منشآت  عامة مست عدة  تعقيم  613 عملية 
وهياكل عمومية وخاصة املجمعات السكنية 
العامة  املديرية  خصصت  حيث  والشوارع، 
للحماية املدنية لهاتني العمليتني 4663 عون 
إلى  الرتب، باإلضافة  حماية مدنية مبختلف 

670 سيارة إسعاف و455 شاحنة.
أحمد بوكليوة

الحماية المدنية 

تنظيم 896 عملية تحسيسية و613 عملية تعقيم 

قال إن أصحاب المال الفاسد يحاولون عرقلة الّتغيير

تبون يأمر بمحاربة التهّرب الضريبي 
والتبذيــر وتضخيــم الفواتيــر 

قّدم وزراء المالية والطاقة والصناعة والمناجم والتجارة والفالحة والتنمية الريفية، والوزير المنتدب لدى الوزير األول 
المكلف باالستشراف، خالل جلسة عمل ترأسها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون وحضرها الوزير األول عبد العزيز جراد.

الرئيــس تبــون يستقبـل سفيـرة مملكـة الّسويـد 
استقبل رئيس اجلمهورية، عبد املجيد تبون، أمس األربعاء، مبقر رئاسة اجلمهورية، سفيرة مملكة السويد باجلزائر، "ماري كلير سوارد 

كابرا"، التي أدت له زيارة وداع مبناسبة انتهاء مهمتها يف اجلزائر، حسب ما أفاد به بيان لرئاسة اجلمهورية.
وجاء يف البيان: "استقبل رئيس اجلمهورية، السيد عبد املجيد تبون، صباح اليوم )أمس( سعادة السيدة "ماري كلير سوارد كابرا،" 

السفيرة فوق العادة واملفوضة ململكة السويد مبناسبة انتهاء مهمتها يف اجلزائر".
)و.أ.ج(



ف سليم

وحسب ذات املصدر فقد مت السماح بالدخول إلى تونس 
السفارة  من  بتدخل  وذلك  بهم  اخلاصة  النقل  وسائل  عبر 
التونسية يف اجلزائر كما مت تخصيص حافالت على اجلانب 
يف  الصحي  للحجر  للخضوع  الفنادق  إلى  لنقلهم  التونسي 
املقابل هناك العشرات من احلاالت العالقة التي لم تتمكن 
من إمتام إجرارات التسجيل فقد مكثوا على مقربة من املعبر 
عودتهم  لتسهيل  إيجاد صيغة  إنتظار  العراء يف  للمبيت يف 
عن  كشفت  تونسية  إعالمية  مصادر  وكانت  تونس.  إلى 
أنطالق أمس األول يف عملية إجالء أكثر من 300 تونسي 
من اجلزائر عبر معبر ملولة احلدودي على اجلانب التونسي 
ومعبر أم الطبول بوالية الطارف على اجلانب اجلزائري بعد 
فيروس  من  توقيا  الالزمة  الصحية  التدابير  من  جملة  إمتام 
كورونا. وأكدت اذاعة) الكاف ( أنه أنطلقت صباح يوم أول 
أمس الثالثاء عملية إجالء اكثر من 300 تونسي من اجلزائر 
عبر معبر ملولة احلدودي مبعتمدية طبرقة من والية جندوبة 
وقد مت تخصيص 8 حافالت لنقلهم بعد إمتام جملة التدابير 
الصحية الالزمة توقيا من فيروس كورونا. يف اجلانب املقابل 
الطبول  أم  معبر  اجلزائرية يف  جندت مصالح شرطة احلدود 
البري كل الفرق األمنية واجلمركية قصد تسهيل إجراءات 
كانت  و  االجتماعي.  التباعد  شروط  إحترام  مع  العبور 
سفارة تونس باجلزائر ويف بالغ لكافة التونسيني واجلزائريني 
الى  بالعودة  املعنيني  اجلزائر  يف  العالقني  بتونس  املقيمني 

تونس إبتداءا من يوم 07 جويلية 2020 شددت على أن 
معبر أم الطبول هو املركز احلدودي املعني دون سواه للدخول 
إلى تونس وعملية العبور خاصة بالتونسيني العالقني باجلزائر 
منذ مارس املاضي وكذا اجلزائريني املقيمني يف تونسحراس 

السواحل.

البواقي  ام  والية  من  مواطنون  قام 
الوطني  الطريق  بغلق  غريبة  خطوة  ويف 
جيجل  والية  تاسوست  43ببلدية  رقم 
تفاصيل القضية تعود إلى قدوم طفلني يف 
16سنة من العمر إلى جات البلدية وقاما 
العطلة  قضاء  أجل  من  منزل  باستئجار 
تعرض  أين  للبحر  توجها  وصولهما  وبعد 
من  البحث  عملية  وبعد  للغرق  أحدهم 
والغواصني  املدنية  احلماية  عناصر  قبل 
البحث  عملية  تعليق  مت  عليه  العثور  دون 
بحرية تشكل خطر  تيارات  بسبب وجود 
الغطس  عملية  ويصعب  الغواصني  على 
عائلة  بأفراد  أدى  الذي  األمر  والبحث 
الضحية وجيرانه الذين قدموا إلى جيجل 
الوطني  الطريق  وقطع  االحتجاج  إلى 
لساعات. من جهة  املرور  وتوقيف حركة 

يف  حتقيقا  األمن  مصالح  فتحت  أخرى 
مالبسات كراء منزل لقصر

توقيف مروجي المؤثرات العقلية 
وحجز 1886 قرصا مهلوسا 

إثر معلومات وردت إلى عناصر فرقة 
جيجل  والية  بأمن  والتدخل  البحث 
بخصوص نشاط مشبوه ألشخاص يقومون 
بترويج املؤثرات العقلية عبر إقليم الوالية، 
باشر عناصر ذات الفرقة حترياتهم وأبحاثهم 
جنحوا من خاللها فى حتديد هوية املشتبه 
سنة،   32 العمر  من  يبلغ  الرئيسي  فيه 
وبوضع  مماثلة،  قضايا  فى  قضائيا  مسبوق 
خطة محكمة مت توقيفه على مستوى نقطة 
مراقبة بالطريق الوطني رقم 43 على منت 
مركبة نفعية رفقة شريكه البالغ من العمر 

29 سنة، بتفتيش املركبة التى كانا على 
املؤثرات  من  معتبرة  كمية  مت حجز  متنها 
العقلية مختلفة قدرت بـ1886 قرص نوع 
إلى  وسوبرامادول«  برومازيبام  »كيتيل- 
تستغل  كانت  التى  املركبة  حجز  جانب 
فى عملية النقل والترويج، ليتم حتويلهما 
الى املصلحة وفتح حتقيق فى القضية وبعد 
مت  حقهما  يف  االجراءات  كافة  استفاء 
املختصة  القضائية  اجلهات  أمام  تقدميهما 
قصد  وشراء  نقل  احليازة،  قضية  ألجل 
بيع املؤثرات العقلية بطريقة غير شرعية، 
فى  الفوري صدر  املثول  وطبقا الجراءات 

حقهما أمر إيداع.
سهام.ع

عنابة
فرحة كبيرة بعودة حراقة ُفقدوا منذ أسبوع 

قضى سكان حي 300 مسكن باحلجار 
بوالية عنابة ليلة أول أمس ليلة بيضاء وسط 
احلراقة  أبناءهم  برجوع  عارمة  فرحة  أجواء 

املفقودين مند أسبوع يف عرض البحر. 
عائالت  كانت  فقد  مصادرنا  وحسب 
حراس  طرف  من  أبلغت  ال7  احلراقة 
السواحل بالعثور على أبناءها املفقودين بعد 
أسبوع من عمليات البحث املتواصلة يف املياه 
اإلقليمية اجلزائرية وبسواحل واليتي عنابة 
والطارف عن القارب الذي أصيب بعطل يف 

احملرك من جانبها أسر احلراقة كانت األسبوع الفارط قد طالبت بتكثيف عمليات 
كانوا  اين  الفارط  اإلثنني  ليلة  مند  املفقودين  أبناءها  على  والبحث  التمشيط 
أبحروا سرا من أحد شواطئ الوالية على منت قارب صيد بإجتاه جزيرة سردينيا 
بقوة  رجعت  املوت  قوارب  عبر  الشباب  تهريب  عصابات  أن  يجدر  اإليطالية.و 
يف األونة األخيرة بوالية عنابة رغم جائحة فيروس كورونا واإلجراءات األمنية 
الشرعية  غير  للهجرة  محاوالت  أي  إلحباط  األمنية  األجهزة  ملختلف  املشددة 

إنطالقا من سواحل عنابة نحو األرخبياللسرديني.                       ف سليم

المسيلة 
صندوق التقاعد يستحدث منصة رقمية ترويجية

قام لصندوق الوطني للتقاعد باملسيلة بتخصيص شباك خاص من اجلسبر 
بهدف  اخللل  مواطن  ومعرفة  املقدمة  اخلدمات  حول  املتقاعدين  املواطنني  أراء 
حتسينها وتقدمي األفضل.  وتأتي هذه اخلطوة يف إطار التكفل األوسع باملواطنني 
وبخاصة يف مجال التغطية االجتماعية وملف طالبي العمل والسهر على احترام 
تطبيق تشريعات العمل وحماية حقوق العمال من خالل الترويج للمنصة الرقمية 
للوزارة خاصة يف ظل التحديات والرهانات اجلديدة يف مجال العمل والتشغيل 

والضمان االجتماعي والعصرنة وحتديات آليات التسيير والتحول الرقمي. 
 كما تسمح هذه املنصة املتوفرة عبر املوقع اإللكتروني خاصة منهم اخلبراء 
واألساتذة الباحثني والنقابني واملجتمع املدني وطالبي العمل إلبداء آرائهم حول 
مختلف املسائل والقضايا ذات الصلة بيومياتهم وبنشاطات القطاع وحسب مدير 
صندوق الوطني للتقاعد باملسيلة السيد بن حيزية فإن املنصة حتتوي على 03أقسام 
حسب مهام الوزارة حيث يتيح كل قسم على استبيان الكتروني يسمح بتقييم 
جناعة اخلدمات املقدمة ومكمن اخللل مع معرفة أراء املختصني حول اإلشكاليات 

املطروحة والتي ستتواصل على مدار 30يوما.                جمال أبو أشرف
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 العشرات من العائالت قضت ليلتها في العراء تنتظر 

إجالء 300 تونسي عبر معبر 
أم الطبول بالطارف

جيجل
مواطنون من أم البواقي يقطعون الطريق الوطني

أفادت مصادر مّطلعة، أمس األربعاء، بأنه فى إطار تأمين عودة التونسيين المقيمين بالجزائر إلى بالدهم، وكذلك األمر 
بالنسبة إلى الجزائريين المعنيين بالزواج المختلط والمقيمين بصفة شرعية في تونس، تم دخول أكثر من 350 
مواطنا تونسيا إلى تونس عبر المركز الحدودي أم الطبول بوالية الطارف، حيث جرت العلمية في ظروف عادية 

بالتنسيق والتعاون مع مصالح شرطة الحدود والجمارك الجزائرية .

قالمة
مكتتبو 160 مسكنا تساهميا يطالبون بإنهاء األشغال

السلطات  من  بقاملة  اجلديدة  باملدينة  تساهمي  مسكن   160 مكتتبو  طالب 
احمللية ووزارة السكن التدخل لبعث املشروع الذي يتواجد ملفه على مستوى أروقة 
دوامة طويلة  يدخلون يف  املكتتبني  ما جعل  املرقي »ف- ب«،  وفاة  بعد  العدالة 
التي  الكراء  مبالغ  وامتصت جيوبهم يف ظل  أرقتهم  التي  واملشاكل  العراقيل  من 
على سكن شبه  احلصول  أصبح حلم  املرقي،  وفاة  وبعد  يتكبدونها كل سنة.  
مستحيل حيث وبعد 15 سنة ال يزال االشكال مطروح وبشدة بالرغم من الوقفات 
االحتجاجية التي نظمها احملتجون، بحيث توالت عليه شركات املقاولة، وهو ما 
جعل عدد املتدخلني يف هذا امللف كثيرون منهم الوالية واملرقي واحملافظة العقارية 
التابع  الضمان  وصندوق  السكن  وزارة  ووطنيا  احمللي  املستوى  على  هذا  والبلدية 
مليون سنتيم   160 دفعوا  العقاري حيث  للمرقي  مبالغ  قدموا  السكنالذين  لقطاع 
وهناك  غرف،  ثالث  ذات  للشقة  سنتيم  مليون  و145  غرف  األربع  ذات  للشقة 
املشروع  حتول  وقد  هذا  السكن.  هذا  على  احلصول  قبل  املكتتبني  من  تويف  من 
مؤخرا إلى ديوان الترقية والتسيير العقاري لقاملة منذ فترة غير أنه لم ينطلق مجددا 
ألسباب تقنية إدارية، منها استكمال رخصة البناء واملطابقة وإمضاء عقود البيع 
على املخطط لكل املستفيدين من طرف أوبيجيي على اعتبار أن 70 مكتتب من 
أصل 160 ميلكون عقود من املرقي السابق سيتم استبدالها، يف حني ال يحوز بقية 
املكتتبني على أية عقود، علال أن يتم االنطالق يف االشغال بعد االنتهاء من هاته 

االجراءات.
خديجة بن دالي

الحكم بـ 18 شهرا حبسا على جزار بوادي زناتي
قدمت مصالح األمن أمام محكمة وادي الزناتي بقاملة، تاجر يبلغ من العمر 
32 سنة مقيم بقسنطينة، أين صدر يف حقه حكم 18 شهر حبس منها 06 اشهر 
حلوم  للبيع  عرض  قضية  يف  توبع  حيث  اإلفراج،  مع  نافذة  مالية  وغرامة  نافذة 
وذلك  قار،  غير  نشاط جتاري  وممارسة  البشري  فاسدة موجهة لالستهالك  حمراء 
على مستوى السوق االسبوعية مبدينة وادي الزناتي، حيث مت حجز 61.57 كلغ 
رائحة  منها  وتنبعث  السواد  الى  لونها  مييل  فاسدة،  املصدر  مجهولة  اللحوم  من 
سكاكني،  حجز  مت  وكذلك  التبريد  يف  ونقص  الذبح  شهادة  انعدام  مع  كريهة، 
ساطور، ميزان الكتروني ومنشار، ليتم حتويل املشتبه فيه الى املصلحة، بعد حجز 

ما مت العثور عليه، فتح حتقيق يف القضية كون ضده ملفا قضائيا.
خديجة بن دالي

لألمن  القضائية  الضبطية  متكنت 
والية  بأمن  ماسينيسا  اخلارجي  احلضري 
أشرار  جمعية  تفكيك  من  قسنطينة، 
و26   21 بني  أشخاص   05 من  تتكون 
تكوين جمعية  قضية  يف  لتورطهم  سنة، 
اإلعداد الرتكاب جنح ضد  قصد  أشرار 
تعدد  ظروف  بتوافر  السرقة  املمتلكات، 
وتيسير  للتنقل  مركبة  واستحضار  اجلناة 

عملية الهروب. 
مقدمة  لشكوى  القضية  وقائع  تعود 
قيام  تعرض  جراء  ضحية  قبل  من 

يف  مستغلة  معدات  بسرقة  مجهولني 
الضريح  بحي  ورشة  داخل  من  البناء 
لفت  بعد  ماسينيسا،  اجلديدة  باملدينة 
انتباه احلارس ملركبة جتارية من نوع مازدا 
على متنها 05 أشخاص، املعاينة مكنت 
من جرد العديد من املعدات واملتمثلة يف 
سلك  بطارية،  طن،   10 سيارات  رافع 
جهاز  املياه،  ضخ  محرك  كهربائي، 
مكن  وقد  أخرى،  وأغراض  طوبوغرافيا 
املقدمة  للمعلومات  اجليد  االستغالل 
هوية  حتديد  من  الورشة  حارس  قبل  من 

نقل  عملية  يف  املستغلة  النفعية  املركبة 
توقيفها رفقة صاحبها،  ليتم  املسروقات، 
هوية  إلى حتديد  املعمق  التحقيق  وأفضى 
يف  أشخاص   04 عددهم  البالغ  شركائه 
أوقات  ويف  تباعا  توقيفهم  ليتم  العملية 
من  االنتهاء  وبعد  مختلفة.  ومناطق 
مجريات التحقيق مت اجناز ملف إجراءات 
جزائية يف حق املعنيني قدموا مبوجبه أمام 
النيابة احمللية فيما مت حتويل املركبة ووضعها 

باحملشر البلدي.
خديجة بن دالي

قسنطينة
القبض على عصابة سطت على ورشة بناء بماسينيسا
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طالبوا بتوزيع عادل لنظام المداومة  بمصلحة »كوفيد 19« 

مستخدمو قطاع الّصحة بسيدي بلعباس يحتجون

رفيق.ف

على  باالعتماد  احملتجون  طالب 
نظام املداولة على اخلدمة يف مستشفى 
احلاليني  للعاملني  يتسنى  حتى  كورونا 
اخذ قسطا من الراحة،  متهمني اإلدارة 
وأعوان  األطباء  بعض  على  بفرض 
املصلحة  داخل  العمل  الطبي  الشبه 
رغم حيازتهم على ملفات طبية تثبت 
إصابتهم بأمراض مزمنة مهددين إياهم 
قانونية  إجراءات  حقهم  يف  باتخاذ 
العمل يف  التوقيف عن  إلى حد  تصل 
كما  مبناصبهم،  االلتحاق  عدم  حالة 
وممارسي  النقابني  مختلف  أيضا  ندد 
اخلمسة  باملؤسسات  العاملني  الصحة 
خالل  الوالئي  التراب  عبر  املنتشرة 
املزرية  بالظروف  االحتجاجية  وقفتهم 
التي ميارسون فيها نشاطهم معلنني عن 
العاملني يف  واملطلق مع  التام  تضامنهم 
ظل  ويف  هؤالء    ،19 كوفيد  مصلحة 
والبشرية  املادية  اإلمكانيات  انعدام 

السياق  ذات  ففي  نشاطهم.   يؤدون 
ملستشفى  النقابي  الفرع  امني  استنكر 
التهميش  سياسة  سليمان  دحماني 
الوالئي  املدير  يتبعها  التي  والالمباالة 
للصحة إزاء مطالبهم سيما لرفض هذا 
شبه  بأعوان  املصلحة  تدعيم  األخير 
طبي جدد استدراكا للنقص املسجل،  
مضيفا بأنه من غير املنطقي أن يتكفل 
مريض   88 من  بأكثر  فقط  ممرضني   4
بالكوفيد 19 يف ظل غياب أدنى وسائل 
الوقاية واحلماية ملواجهة هذا الفيروس، 
كما طالب احملتجون بتوفير إقامة الئقة 
مت  بعدما   19 كوفيد  مصلحة  لعمال 
ايدن  فندق  من  مهينة  بطريقة  طردهم 
أمام اعني املسؤولني عن املديرية الوصية 
الصحة  وزير  السياق  ذات  يف  داعني 
الوالئي  املدير  ومعاقبة  التدخل  إلى 
الذي يجب حسبهم إقالته من منصبه 
منذ  الصحة  قطاع  وضع  تدهور  بسبب 
تنصيبه على رأسه محملني إياه الغليان 
وسد  فوضى  من  القطاع  يعيشه  الذي 

مستخدمي  بني  احلوار  قنوات  جميع 
مدير  قال  جهته  ومن  واإلدارة  الصحة 
بان  بلعباس  سيدي  لوالية  الصحة 
ال  احملتجون  رفعها  التي  املطالب  جل 
االجتماعية  للمشاكل  صلة  بأي  متت 
خارجة  مطالب  هي  وبالتالي  واملهنية 
عن نطاق اختصاصه على غرار مشكلة 
اإليواء عمال مصلحة كوفيد 19،  كما 
فند املتحدث ذاته تسجيل أي نقص يف 
حسبه  املتوفرة  والوقاية  احلماية  وسائل 
الكوفيد  بكثرة على مستوى مستشفى 
بهذا  املصابني  أعداد  تزايد  بان  مضيفا 
عمل  ظروف  خلق  اخلطير  الفيروس 
حتت  الطبي  الطاقم  وضع  كما  صعبة 
منطقي  أمر  حسبه  وهذا  كبير  ضغط 
ما دفع مبصاحله إلى تدعيم فرق املناوبة 
باملستشفى املعني من أطباء وشبه أطباء 
اجلميع  داعيا  النظافة.   عمال  وحتى 
وان  خاصة  احلالي  الظرف  مراعاة  إلى 
أمام  مفتوحة  الصحة  مديرة  أبواب 

جميع مستخدميها. 

احتج، يوم أمس،  مئات من عمال وممارسي الصحة العمومية أمام مقر مديرية الصحة بوالية سيدي بلعباس بسبب الظروف 
المزرية التي يزاولون فيها مهامهم، سيما عقب إقدام المديرية على إدراج أسماء أطباء وشبه طبيين دون غيرهم ضمن القوائم 
المرابطة في مستشفى »دحماني سليمان« المخصص لمرضى »كوفيد 19«؛ األمر الذي اعتبره هؤالء غير منطقي و«حقرة« 

علنية تطال فئة محددة من الجيش األبيض التي لم تر عائالتها منذ أربعة أشهر.

تيزي وزو
األمراض الطفيلية تهدد حقول الكرز

الفطرية  األمراض  تشكل 
سنوات  األربع  خالل  املنتشرة 
بتيزي وزو خطرا حقيقيا  األخيرة 
على ثروة األشجار املثمرة بالوالية  
السيما حقول الكرز التي ال طاملا 
خالل  املنطقة  شهرة  صنعت 

سبعينات القرن املاضي.
النباتية  الصحة  مفتش  وقال 
الفالحية  املصالح  مديرية  لدى 
يف  قاسي«  بوخالفة  الوالئية  

تصريح لوكالة االنباء اجلزائرية إن هناك تراجعا كبيرا يف إنتاج الكرز على 
املستوى احمللي للسنة الرابعة على التوالي« وفقا لتصريحه لوأج  مفسرا هذا 
بسبب  والطفيليات  الفطريات  تسببها  التي  العديدة  »باألمراض  الوضع 
التغيرات املناخية  املتميزة بالرطوبة العالية واالمطار الغزيرة ودرجات احلرارة 

العالية يف الربيع  كما اضاف.
وذكر من بينها »مونيليوز الكرز« التي تعد حسبه من »اخطر االمراض« 
الذي  املرض  وزو. وهو  بتيزي  االربع سنوات االخيرة  التي ظهرت خالل 
يظهر منتصف شهر مارس الى غاية نهاية أبريل أي فترة ازهار اشجار الكرز  
يتسبب  الذي  الطفيلي  لتفشي هذا  املناخية مالئمة  الظروف  تعتبر  حيث 
يف أضرار جمة لإلنتاج  كونه يتغذى على ازهار واوراق االشجار، ما جعل 

ذات املسؤول يتأسف ل«املناخ غير املناسب النتاج الكرز«.
ق.م

فالحو » بني دوالة« يطالبون بفتح 
المسالك  الفالحية 

رفع فالحو ببلدية بني دوالة يف والية تيزي وزو عدة مطالب وصولها 
بالشرعية الى والي الوالية وعلى رأس هذه املطالب، شق املسالك الريفية 
التي تسهل تنقلهم بني القرى واملداشر وعبر أراضيهم، خاصة وأن املنطقة 
مختلف  تدر  بساتينها  كانت  ولطاملا  صعبة  وتضاريس  جبلي  طابع  ذات 
املائية،  املوارد  قلة  إلى  باإلضافة  الفالحني  تنقل  صعوبة  أن  إال  اخليرات 

حال دون دفع النشاط الفالحي من جديد.
إلى  املؤدية  تلك  بشقها،  الفالحون  يطالب  التي  املسالك  بني  ومن   
من  طريق  إجناز  على  يلحون  حيث  الكبيرة  السكانية  والتجمعات  القرى 
باملكان املسمى تراحي غير  امياش اعمر مرور  ثانوية  الى  لعامييش  متوسطة 
أنهم يضطرون إلى التنقل إلى هذه البلدية بقطع مسافة تزيد عن 8 كيلومتر 
مضيفني  إليها،  عادوا  السكان  وأن  آمنة  باتت  املنطقة  أن  على  وأكدوا 
وحتى  االقتصادية  الفالحية  احلركة  بعث  الطريق،  إجناز  شأن  من  بأنه 
ويطالب  بها،  تتمتع  التي  الطبيعية  للمؤهالت  نظرا  السياحية،السكنية 
لتسهيل  املجاورة  امسوان  عني  منطقة  باجتاه  مسلك  بشق  أيضا  فالحون 
السابق  الوالي  زيارة  استغلوا  قد  فالحون  وكان  املسافة  واختصار  التنقل 
إلى املنطقة، لطرح جملة من املطالب، حيث وعلى غرار مطالبتهم بشق 
مبنحهم  أيضا  طالبوا  فقد  دوالة،  بني  بلدية  باجتاه  الطريق  وإجناز  املسالك 
تراخيص حلفر آبار، خاصة بعد اصطدامهم بعدم إيجاد املاء وكان الوالي قد 

وعد الفالحني بالنظر يف مطالبهم
أحمد. اليان

وهران
 تراجع طفيف في النشاط

 التجاري بالميناء 
سجل ميناء وهران تراجعا طفيفا يف نشاطه التجاري بنسبة 1.06 باملائة 
خالل السداسي األول من السنة اجلارية على الرغم من تقليص عدد عماله 
إلى حوالي النصف يف إطار التدابير املتعلقة مبكافحة تفشي جائحة كورونا.
من  األولى  أشهر  الستة  خالل  والصادرات  الواردات  حجم  بلغ  وقد 
السنة اجلارية 4.890.734 طن مقابل 4.943.070 طن خالل نفس 
قدره 52.336 طن، حسب خلية  بانخفاض  أي  الفترة من سنة 2019 

االتصال ملؤسسة ميناء وهران.
بلغ  حيث  باملائة  ر3   17 بنسبة  زيادة  االستيراد  جانب  وسجل 
4.695.517 طن من البضائع خالل السداسي األول من السنة اجلارية 

مقابل 4.55.193 طن خالل نفس الفترة من السنة املاضية.
واخلشب  النباتية  والزيوت  األنعام  وأغذية  احلبوب  الواردات  وشملت 

والسكر البني وغيرها، وفق نفس املصدر.
ق.م

مت توزيع أزيد من 27 ألف كمامة 
اإلدارية  املقاطعة  مستوى  على  واقية 
الفارط  مايو  نهاية شهر  منذ  توتة  بئر 
على  املواطنني  وحث  توعية  بهدف 
تفشي  من  للوقاية  ارتدائها  ضرورة 

فيروس كورونا املستجد
يف  بلهوان  نشيدة  وأوضحت 

على  اجلزائرية  االنباء  لوكالة  تصريح 
الكمامات  توزيع  عملية  هامش 
أنه  الفارط،  مايو  نهاية شهر  املنطلقة 
كمامة  ألف   27 من  أزيد  توزيع  مت 
املقاطعة  بلديات  مستوى  على  واقية 
أوالد  توتة،  )بئر  توتة  بئر  اإلدارية 
 2000 منها  املرجة(  تسالة  شبل، 

وذلك  اليوم  توزيعهم  مت  واقي  قناع 
على  حلثهم  والتجار  املواطنني  لفائدة 
الواقية  الكمامات  ارتداء  إلزامية 
الصحية  النظافة  بشروط  والتقيد 
مخاطر  لتفادي  االجتماعي  والتباعد 

اإلصابة بوباء كورونا املستجد.
ق.م

العاصمة
توزيع 27 ألف قناع واٍق بمقاطعة بئر توتة

سكن   500 حي  سكان  طالب 
ببرمادية يف عاصمة الوالية غليزان من 
اجلواري  امللعب  تهيئة  إعادة  بضرورة 
يعتبر  الذي  باحلي  املتواجد  الوحيد 
املتنفس الوحيد للشباب به،  خصوصا 
وأن وضعيته باتت ترهق األولياء خوفا 
من  يتخذون  ممن  أبنائهم  صحة  على 
ملمارسة  هاما  ترفيها  مرفقا  امللعب  هذا 

رياضتهم املفضلة. 

املواطنني  من  مجموعة  وعبر 
الشباب بهذا احلي عن الوضع الكارثي 
للملعب الذي بات يصلح لكل شيئ إال 
ملمارسة الرياضة وكرة القدم باخلصوص 
التي  الترابية  أرضيته  إهتراء  بسبب 
لطاملا تسببت يف عدة إصابات للشباب 

وخصوصا األطفال. 
عن  التعبير  احلي  سكان  ويواصل 
احمللية  السلطات  اهمال  من  استيائهم 

امللعب  تهيئة  باعادة  الوحيد  ملطلبهم 
حتى  وتسييجه  اإلصطناعي  بالعشب 
مرتع  الى  ويتحول  الغرباء  يخله  ال 
امللعب  هذا  وأن  خصوصا  للمنحرفني 
يعتبر مرفقا ترفيها هاما ووحيدا لشباب 
املفضلة  ريتضتهم  فيه  وميارسون  احلي 

كرة القدم. 
ب.أمني

غليزان
مطالب بتهيئة الملعب الجواري بحي 500 مسكن
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أخبار السر ايا

تربعت النجمة الجزائرية الشابة 
كنزة مرسلي على “الترند” بمواقع 
التواصل االجتماعي بالجزائر، من 
خالل هاشتاغ “كنزة سفيرة الزي 

التقليدي”.
وجاء ذلك بعد جلسة التصوير األخيرة 

التي أجرتها الفنانة، والتي تألقت 
فيها بالّزي التقليدي الجزائري. وعبر 
جمهور الفنانة الشابة عن إعجابه 
الشديد بأناقتها وتميزها باللباس 

الجزائري األصيل والمتنوع.

انتشر على مواقع التواصل االجتماعي شريط فيديو لممرض 
عراقي وهو يترنم بأغنية »سالمات« الشهيرة، للمطرب 

العراقي حميد منصور، وذلك خالل قيامه بعالج أحد مصابي 
كورونا.

وتفاعل المريض مع األغنية، ورغم مظاهر الحزن البادية على 
وجهه إال أنه لم يبخل بابتساماته إيماءاته، تعبيرا عن سعادته 

بهذه الطريقة الفريدة في المواساة.
هذا، وتبدع فرق الجيش األبيض عبر مختلف بقاع العالم في 
طريقة تعاطيها مع الجائحة العالمية لترسل للمصابين رسائل 

أمل.

نفت الشابة يمينة األخبار المتداولة عبر مختلف 
مواقع التواصل االجتماعي القائلة ب إصابتها 

بفيروس كورونا المستجد.
وجاء في هذه اإلشاعات أن الشابة يمينة 

تعاني من ارتفاع في درجة الحرارة، والتهابات 
كثيرة، في حين نفت المعنية تلك األخبار في 
تصريحات إعالمية الحقة، مؤكدة أنها بصحة 

جيدة وال تعاني من أي مشاكل صحية.
بالمقابل، أعربت عن استغرابها من أهداف من 

يقف وراء هكذا إشاعات.

قِليديُّ يرَفُع أسهَم كنَزة مرسِلي الّزُي التَّ

ُكورونا َيغِلق مركَز 
جالت التِّجارّية السِّ

ُممّرٌض ُيغّني لُمصاٍب الّشابُة َيِمينة تطاُلها اإلَشاعاُت 
بُكورونا 

أقدمت إدارة الفرع المحلي للمركز الوطني للسجل التجاري 
بالبليدة على اتخاذ قرارا  يقضي بغلق المركز، بعد تسجيل 
إصابة مؤكدة بفيروس كورنا، المسبب لوباء »كوفيد 19« 

لدى أحد الموظفين، وهو قرار احترازي مؤقت لتفادي 
انتشار العدوى.

سجل المتابعون للحياة البرية نفوق المئات من الفيلة 
األفريقية في بوتسوانا بشكل غامض على مدى األشهر القليلة 
الماضية، وتم استبعاد الصيد غير المشروع. بالمقابل، تقول 

الحكومة إن سبب نفوق الفيلة ال يزال مجهوال.
ولدى بوتسوانا أكبر عدد من الفيلة في العالم من نوع 

»لوكسودونتا أفريكانا« )Loxodonta africana(. لكن 
هذه الحيوانات المهيبة في جميع أنحاء العالم في انخفاض. 

ِفَيلُة ُبوتسواَنا
. . النُّفوُق 
الَغريُب 

 َشبكُة »أخباُر الَوطن« تناُل اإلَشادَة! َشبكُة »أخباُر الَوطن« تناُل اإلَشادَة!
أثنى الكاتب الصحفي عادل صياد على تجربة شبكة »أخبار الوطن«، معتبرا إياخا أثنى الكاتب الصحفي عادل صياد على تجربة شبكة »أخبار الوطن«، معتبرا إياخا 
تجربة جديدة تنبثق في خضم حالة التمييع التي عصفت بالصحافة الوطنية، مثنيا تجربة جديدة تنبثق في خضم حالة التمييع التي عصفت بالصحافة الوطنية، مثنيا 
على أداء فريق »أخبار الوطن«، الذي يتأتى من روح وطنية عالية، ليتابع صياد على أداء فريق »أخبار الوطن«، الذي يتأتى من روح وطنية عالية، ليتابع صياد 

بالقول: »التجربة تستحق برأيي االهتمام والتشجيع، مثلها مثل مواقع أخرى بالقول: »التجربة تستحق برأيي االهتمام والتشجيع، مثلها مثل مواقع أخرى 
وتجارب بذات هوس اختراق منظومة هشة«، مضيفا: »تلك تجارب ومبادرات وتجارب بذات هوس اختراق منظومة هشة«، مضيفا: »تلك تجارب ومبادرات 

تستحق االنتباه والّدعم«.تستحق االنتباه والّدعم«.
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عبداهلل مجبري

عائلة   30 قرابة  ماتزال  حيث 
عطشهم  تروي  ماء  قطرة  عن  تبحث 
يف ظل فصل الصيف ووسط ارتفاعات 
تعرفها  التي  احلرارة  لدرجة  القياسية 
ملوا  إن  السكان  قال  وقد  املنطقة. 
التي  الصهاريج  لشاحنة  انتظارهم 
حلول  وينتظرون  املاء،  لهم  املاء  جتلب 

فعلية إلنهاء معاناتهم. 

مؤسسة  وحدة  مدير  وحسب 
املياه بأدرار قال بأن سكان احلي كانوا 
بطرق  املاء  أدخلوا  قد  سابق  وقت  يف 
شبكة  وضع  قدمت  بينما  عشوائية. 
جديدة لهم مزودة بالعدادات املائية. 

ويف انتظار وصول املاء إلى بيوتهم 
يبقى سكان هذا احلي يعانون األمرين 
واملؤسسة  املسؤولني  يناشدون  فيم 
املعنية بضرورة توفير هذا املادة احليوية 

لهم.

 الوادي 
تجار يحتجون بسبب قرار غلق األسواق 

جتار  من  العشرات  أمس  احتج 
صدور  بعد  املركزي  الوادي  سوق 
قرار والئي بغلقه ٫يف اطار اجراءات 
فيروس كورونا. وجابت  الوقاية من 
العشرات  فيها  شارك  راجلة  مسيرة 
ودبي  االعشاش  سوق  جتار  من 
وليبيا اضافة الى جتار السوق املركزية 
عديدة شوارع املدينة قبل أن يصلوا 
احتجاج  الوالية.وجاء  مقر  الى 
عن  صادر  قرار  خلفية  على  التجار 

والي الوادي يحمل الرقم781 يقضي بغلق كل االسواق األسبوعية واليومية 
واسواق املاشية وذلك بداية من تاريخ أمس وذلك يف اطار اجراءات الوقاية 
السوق  جتار  وطالب  محدد.هذا  غير  اجل  الى  وذلك  كورونا.  فيروس  من 
التي تكبدوها منذ  الفادحة  القرار بسبب اخلسائر  الغاء  الوالئية  السلطات 

بداية تطبيق احلجر املنزلي. نهاية شهر مارساملنقضي
رشيد شويخ

األغواط
سكان الحاج المشري يطالبون بالسكن

يشتكي سكان بلدية احلاج املشري من التأخر الكبير املسجل يف توزيع 
200 قطعة أرض اجتماعية و66 سكن إجتماعي رغم الظروف االجتماعية 
الصعبة التي تعيش فيها املئات من العائالت والشباب، حيث يفيد السكان 
أنه متر أكثر من عشر سنوات على هذه احلصص من السكن االجتماعي 

وقطع أراضي والزالت وضعيتها عالقة. 
..وتدني اخلدمات الصحية يؤرق املواطنني 

خاصة  الصحية  اخلدمات  بتحسني  السكان  يطالب  أخرى  جهة  من 
للتكفل باحلاالت  الليلية  الطبية  املتعددة اخلدمات بتوفير املداومة  بالعيادة 
الصيف  فصل  النائية خاصة يف  الريفية  املناطق  من  القادمة  االستعجالية 
الذي تكثر فيه لسعات العقارب، وتخصيص دورات طبية لقاعات العالج 
املوزعة عبر تراب البلدية لفحص املرضى خاص كبار السن والذين يعانون 
من أمراض مزمنة، وجتهيز قاعة العالج مبنطقة رأس العني، ويف مجال املرافق 
يشتكي سكان جتزأتي اجلهة الغربية وجتزئة الضريح مبقر البلدية وجتزئة 60 

سكن بتجمع عني البكاي من عدم ربطهما بالغاز والكهرباء 
حياة  على  خطرا  تشكل  التي  العشوائية  الكهربائية  األسالك  وانتشار 
السكان، ويف مجال اخلدمات البريدية يطالب السكان بتجهيز املكتب الذي 
مت فتحه مؤخرا وتركيب العداد الكهربائي له وتدعيمه بالعمال حيث يتوفر 
حاليا على قابض واحد اليغطي احتياجات الزبائن خاصة أيام صب املنح 
البيئة  يهدد  الذي  التلوث  خطر  من  النشطة  اجلمعيات  وحذر  والرواتب، 
الدجاج  فضالت  استعمال  إنتشار  بعد  خاصة  العمومية  والصحة  واحمليط 

التي تستعمل للمحاصيل الفالحية بالقرب من النسيج العمراني.
نورين عبدالقادر

ورقلة
 انطالق حملة الوقاية من آفة 

»بوفروة«
تستهدف حملة الوقاية من آفة »بوفروة« ما يزيد عن 635.000 نخلة 

منتجة بوالية ورقلة يف إطار احلملة الوطنية حلماية الصحة النباتية.
وقد انطلقت هذه احلملة الوقائية نهاية األسبوع املنصرم من أحد بساتني 
بلدية سيدي خويلد )15 كلم شرق ورقلة(، حيث يشارك يف هذه العملية 
الوطني  املعهد  إلى  باإلضافة  وفالحني  مؤسسة(   11( خواص  متعاملون 
حلماية النباتات بغرداية، مثلما أوضح مدير املصالح الفالحية السيد سليم 

بن زاوي.
مطلع  منذ  احلشرية  املبيدات  من  كميات  الفالحني  على  وزعت  وقد 
شهر مايو املنقضي ملباشرة عملية الوقاية على مستوى واحات النخيل عبر 

مختلف بلديات الوالية، يضيف السيد بن زاوي.
ومن جهته أوضح رئيس مصلحة الدعم التقني باملعهد الوطني حلماية 
هذه  إلجناح  اإلمكانيات  كافة  سخر  املعهد  أن  دجال،  اهلل  عبد  النباتات 

العملية الوقائية على مستوى بساتني النخيل بهذه الوالية.
وتعد آفة »بوفروة« واحدة من اآلفات الطفيلية التي تدمر النخيل املثمر، 
وهو عبارة عن عنكبوت له القدرة على حتمل درجات احلرارة العالية وأشعة 
الشمس القوية، ويتسبب يف ظهور هذا املرض الذي يصيب النخيل ويضر 

بكميات ونوعية التمور، مثلما جرى شرحه.
ق.م

أدرار  
تدشين المسبح نصف األولمبي بفنوغيل

أشرف والي أدرار العربي بهلول على 
بفنوغيل  األوملبي  نصف  املسبح  تدشني 
فنوغيل  لدائرة  احمللية  السلطات  رفقة 
والرياضة.  الشباب  مديرية  من  وإطارات 
بهذا  املذكورة  الدائرة  أطفال  استبشر  هذا 
اإلجناز الذي طال انتظاره ملدة 10 سنوات 
وعراقيل  صعوبات  عدة  عرف  حيث 
الوالة  عدة  توالي  رغم  احلل  تعرف  لم 

زيارة  ولكن  ومديرون.  البلديات  وروؤساء 
األولى لوالي الوالية يف شهر فيفري لدائرة 

فنوغيل قد كانت أحد األسباب يف فرحة 
وعدًا  قطع  قد  كان  الذين  األطفال  هؤالء 
على احد منهم أن يتم إجناز املسبح يف أجل 

تعطلت  األشغال  لكن  شهرين،  أقصاه 
مرة أخرى بسبب جائحة كورونا لتكتمل 
ويدخل  املاضي  الشهر  يف  أخيرًا  أعماله 
حيز اخلدمة يف ذكرى مناسبة ذكرى عيد 
االستقالل والشباب.من جهتها اغتنمت 
فنوغيل  لبلدية  الرياضي  النادي  إدارة 
مبثابتة  هو  رمزيا  تكرميًا  الوالي  وكرمت 
تقدير وعرفانًا لسهره على إجناز هذا املشروع 

وكذامدير الشباب والرياضة بالنيابة.
عبداهلل مجبري

شرعت مصالح البريد اجلزائر بوالية 
أدرار يف تثبيت أجهزة الدفع اإللكتروني 
واملؤسسات  التجارية  احملالت  عبر 
املصالح  واتخذت ذات  االقتصادية هذا 
إجراءات حتفيزية للمحالت واملؤسسات 
اخلدمة  هذه  من  استفادت  التي 

اإللكترونية. 
باإلعالم  املكلف  قال  العملية  وعن 
البريد  مؤسسة  مستوى  على  واالتصال 
السيد مبارك مغنون إنها جاءت يف إطار 
حيث  كورونا  وباء  من  الوقاية  التدابير 

 14 بتثبيت  املذكورة  املؤسسة  قامت 
جهاز تثبيت نهائيات الدفع االلكتروني 
والتجار  املؤسسات  لفائدة   TPE
مست  بالوالية  االقتصاديني  واملتعاملني 
والعقاقير  واخلردوات  الغذائية  املواد  جتار 
نفس  وأضاف  الوقود  بيع  ومحطات 
املتحدث، أن التجار الذين يقتنون اجهزة 
على  سيتحصلون  االلكتروني  الدفع 
األجهزة  بهذه  متعلقة  مجانية  خدمات 
خدمة  غرار  على  كاملني  شهرين  ملدة 
االشتراك واالتصال بالشبكة املعلوماتية 

يف  التكوين  وكذا  والتشغيل  والتثبيت 
الى  إضافة  والصيانة  االستعمال  كيفية 
تزويد املستفيد ب20حزمة اوراق الطبع 
مجانية، فضال عن األجهزة التي تسمح 
التجارية  احملالت  من  املشتريات  باقتناء 
احلاجة  دون  الذهبية  البطاقة  باستعمال 
أن  بالذكر  جدير  نقدا.  السيولة  لتداول 
من  أكبر  عدد  لتثبيت  مستمرة  العملية 
واملؤسسات وسط  عبر احملالت  األجهزة 

اقبال كبير للتجار على اقتنائها.
عبداهلل مجبري

نصب أجهزة دفع إلكتروني بالمحالت والمؤسسات

تمنراست 
طريق »تاظروك –أدلس« وضعه كارثي

من  تاظروك  بلدية  سكان  تأسف 
مشكل  مقدمتها  يف  املشاكل  جملة 
وبلدية  بينها  الرابط  الطريق  تدهور 
أدلس ووجود منعرجات خطيرة يجب 
الطريق  هذا  يشهد  حيث  تصحيحها 
تصدع يف بعض أجزائه نتيجة الوديان 
يف  خطيرة  حفرة  كونت  التي  اجلارفة 
 06 يقارب  ما  منذ  تيزوليلني  منطقة 

سنوات.
حيث صرح أحد املواطنني جلريدة 
يشهد  الطريق  هذا  أن  الوطن  أخبار 
نقل  حلافالت  خاصة  كبيرة  حركة 
املنتوجات  نقل  وشاحنات  املسافرين 
لوالية  تاظروك  بلدية  من  الفالحية 
اإلستعجالية  احلاالت  ونقل  متنراست 
للمرضى إال أن تصدع الطريق يف تلك 

من  تعيق  احلفرة  تلك  ووجود  الناحية 
عند  تنحرف  املركبات.أين  حترك 
غير  رملي  مسلك  يف  إليها  الوصول 
هذه  تتوقف  ما  وغالبا  واد,  يف  معبد 
املركبات مبحاذاة هذا الواد عند جريانه 
بالناحية  اإلسعاف  لسيارات  خاصة 
والية  إلى  املرضية  للحاالت  الناقلة 
أدلس  بلدية  لها من  والناقلة  متنراست 

لعيادة تاظروك
أكدو  فقد  السائقني  وحسب 
بدورهم أنهم قد ضاقوا ذرعا بالتصدع 
منطقة  يف  الطريق  يشهده  الذي 
حافالت  أصحاب  خاصة  تيزوليلني 
أنهم  صرحوا  الذين  املسافرين  نقل 
يتعرضون ألعطاب جمة يف مركباتهم 
نتيجة إنحراف هذه األخيرة يف مسلك 

املسافرين  وحمولة  معبد  غير  رملي 
ضريبة  املفروض  من  أنه  وأضاف 
يف  عليهم  تطبق  ال  السيارات  قسيمة 

هذه الطرق املهترئة
التصدع  هذا  أن  أخر  وأضاف 
ومر  سنوات  جتاوزت ست  قد  واحلفرة 
متجهة  والئية  وسلطات  وزراء  عليها 
ان  إال  وإيابا  ذهابا  تاظروك  لبلدية 
إصالح  يتم  ولم  شيئا  يغني  لم  هذا 
ورغم  حسبهم   البسيط  التصدع  هذا 
حول  طرفهم  من  العديدة  الشكاوي 
هذه  ووجود  للطريق  الكارثية  الوضعية 
احلفرة اخلطيرة إال أن مديرية األشغال 
حترك  لم  متنراست  لوالية  العمومية 

ساكنة.
كرزيكة أحمد

يعاني سكان حي النور بمدينة أدرار 
من أزمة عطش حادة  لمدة طويلة، 
دون أن يحّرك المسؤولون المحليون 
ساكنا؛ األمر الذي أثار استياءهم 

وتذمرهم الشديدين. 

يضطرون القتناء الّصهاريج

سكان حي الّنور بأدرار يبحثون 
عن قطره ماء! 
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جمال أبو أشرف

الكثير  العدالة باملسيلة أعادت فتح  يظهر أن 
الفساد بعد أن باشرت  التي تخص  القضايا  من 
مصالح الشرطة القضائية للدرك الوطني حتقيقاتها 
الوالية  البلديات  من  الكثير  رؤساء  جعلت 
اإلعصار  عني  يف  احلاليني  من  وحتى  السابقني 
فبعد مير عاصمة الوالية املسيلة احلالي والسابق 
بتهمة  املوقوفني  أشهر  منذ  السجن  والقابعني يف 
تبذير املال العام ومنح امتيازات للغير بدون وجه 
املؤقت  احلبس  ونائبه  املعاضيد  ملير  إضافة  حق 
القضائية،   الرقابة  حتت  آخرين  أربعة  ووضع 
حاء الدور على رئيسي بلدية أوالد منصور الذي 
بوضعهما  املسيلة  مبحكمة  التحقيق  قاضي  أمر 
القضائية بعد  الرقابة  حتت  04آخرين  رفقة 
بذات  األبحاث  فصيلة  أجنزتها  التي  التحقيقات 
البلدية والتي أفضت إلى وجود جتاوزات يف منح 
االستشارة احمللية ملشروع التهيئة احلضرية بإحدى 
االسمية  القائمة  حملته  ملا  إضافة  البلدية  قرى 
املاضية  للسنة  رمضان  قفة  من  للمستفيدين 
الريفي  السكن  حصة  توزيع  عملية  شابت  كما 
لسنة  الريفي  بصيغة  40و50سكنا  حصتي  يف 

.2018

 منتخبون بأوالد منصور يواجهون القضاء
أوالد  بلدية  رئيس  من  كل  تقدمي  مت  وقد 
العام  األمني  إلى جانب  والسابق  احلالي  منصور 
االجتماعية  الشؤون  مصلحة  ورئيس  للبلدية 
ورئيس جلنة الصفقات العمومية ومقاولني اثنني 
وذلك  املسيلة  محكمة  حتقيق  قاضي  أمام  أمس 
عنه  صادر  محرر  يف  التزوير  جناية  تهمة  عن 
بالنسبة للرئيس احلالي وممارسة أعمال قبل تأدية 
الذي  والرئيس  عمومية  أموال  واختالس  اليمني 
قبله تزوير وثيقة إدارية واالستمرار يف ممارسة املهام 

رغم استقالته

 رئيس بلدية »أمسيف« أمام العدالة
بلدية  رئيسي  أمس  مثل  أخرى  جهة  من 
األمني  رفقة  واحلالي  السابق  وأوالد  أمسيف 
العام ومنتخبني ومقاولني ومواطنني أمام اجلهات 
املعنيون  قدم  امللح حيث  القضائية مبحكمة عني 
فيهم وشهود يف ملف  بينهم مشتبه  50 شخصا 

سجالت  وإخفاء  الوظيفة  استغالل  إساءة 
بوضع  التحقيق  قاضي  أمر  رسمية.حيث 
08منهم حتت الرقابة القضائية ويتعلق األمر بكل 
مبصلحة  املكلف  رفقة  واحلالي  السابق  املير  من 
باستدعاء  الباقون  استفاد  فيما  والتعمير  البناء 
السوامع  بلدية  رئيس  وسيمثل  وهذا  مباشر 
املجمدة مهامه رفقة املكلف بتسيير شؤون البلدية 
الوظيفة  استغالل  إساءة  بتهمة  مصلحة  ورئيس 
اإلمضاء  وثائق،   تلف  إلى  املؤدي  واإلهمال 
واخلتم على وثائق صادرة عن سلطة عمومية قبل 

تولي املنصب.

 مير »ونوغة« السابق رهن الحبس
أصدر قاضي محكمة مقرة أمر بالتوقيف ضد 
رئيس بلدية ونوغة السابق وإيداع املمون احلبس 
املؤقت كما مت وضع منتخبني اثنني وموظف حتت 
القادمة  األيام  ستعرف  كما  القضائية  الرقابة 
املقبلة تقدمي العديد من رؤساء البلديات سابقون 
وحاليون وموظفني ومقاولني عبر محاكم مجلس 
قضاء املسيلة بتهم فساد. كما سيمثل اليوم كل 
من مديري املوارد املائية السابق واإلدارة والوسائل 
ومفوض  املائية  املوارد  حشد  مصلحة  ورئيس 
اخلزينة أمام نيابة محكمة املسيلة للتحقيق معهم 
يف العديد من التهم ومن بينها التزوير يف وثائق 
التشريعية  لألحكام  مخالفة  عقود  وإبرام  إدارية 
مع  للغير  مبررة  غير  امتيازات  ومنح  والتنظيمية 
التحقيق من طرف  الوظيفة.بعد أن مت  استغالل 
فصيلة األبحاث للدرك الوطني باملسيلة پأمر من 
شكوى  أثر  املسيلة  قضاء  مبجلس  العامة  النيابة 
أوشان  إبراهيم  السيد  السابق  الوالي  بها  تقدم 

بخصوص وجود جتاوزات يف عقد الصفقات. 

 رئيسا بلدية »السوامع« تحت الرقابة 
القضائية 

أمر قاضي التحقيق مبحكمة املسيلة مساءأول 
أمس الثالثاء بوضع كل من رئيس بلدية السوامع 
القضائية  الرقابة  حتت  بالنيابة  البلدية  ورئيس 
االستماع  بعد  فيهما  اثنني مشتبه  واالفراج عن 
جملةمن  متابعتهمب  خلفية  على  اليهما 

القضايا.

َط َمسؤوليَن عبر 28 بلديًة َتحقيقاٌت أمِنّيٌة َكشفْت تورُّ

ُرؤوس الَفساِد بالمِسيلة في ُمواجـــهـِة الَعـــدالِة

 أفضت التحقيقات التي أشرفت عليها فصيلة األبحاث التابعة للدرك الوطني لوالية المسيلة إلى حقيقة تورط العديد من المسؤولين 
المحليين عبر نحو 20 مجلس بلدي في قضايا فساد. التحقيقات التي دامت نحو ستة أشهر وشملت 28 بلدية كشفت أيضا عن خروق 
وتجاوزات قانونية سجلت في إبرام صفقات عمومية، تورط فيها رؤساء بلديات سابقين وحاليين، باإلضافة إلى موظفين وممونين 

ومقاولين،  وجهت لهم تهٌم مختلفة.
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مدرب آرسنال، أرتيتا:
»فخور بأداء الغانرز وال 

أفهم قوانين الفار«
آرسنال،  مدرب  عبر 
فخره  عن  أرتيتا،  مايكل 
التعادل  بعد  بالعبيه 
ليستر  مع  اإليجابي 
يف  أمس،  اول  سيتي، 
عمر  من   34 اجلولة  إطار 
الدوري اإلجنليزي املمتاز.

سكاي  لشبكة  تصريحات  يف  أرتيتا  وقال 
التي  والطريقة  بالفريق  للغاية  فخور  »أنا  سبورتس 

لعبنا بها أمام املنافس«.
وأضاف »كان من املفترض أن نتقدم بـ 3 أو 4 
أهداف لوال إهدار الفرص. بالنسبة للبطاقة احلمراء 
يجب أن تعلموا أن نكيتياه فتى يافع«. وتابع »كان 
بعشرة العبني  يلعب  أن  ليستر سيتي  يجب على 
 40 الدقيقتني  بني  خطأ  بعد   ،42 الدقيقة  منذ 
و45«. وعن جلوء احلكم إلى شاشة تقنية الفيديو 
يف حالة نادرة بالدوري هذا املوسم، علق أرتيتا »ال 
أفهم قوانني الفار، لم أر حكًما يلجأ إلى الصورة، 
ذلك،  حيال  شيء  أي  فعل  استطيع  ال  لكني 
ليستر،  أمام  نقطتني  »خسرنا  وأمت  القوانني«.  إنها 
نغمة  استعادة  أجل  من  توتنهام  ملالقاة  سنذهب 

االنتصارات«.

رونالدو يعادل رقم ميسي  
النجم  سجل 
كريستيانو  البرتغالي 
مهاجم  رونالدو، 
يوفنتوس، هدًفا يف شباك 
أمس،  اول  ميالن، 
سيرو،  سان  ملعب  على 
ضمن مباريات اجلولة 31 

للدوري اإليطالي.
شبكة  وبحسب 
ساهم  رونالدو  فإن  لإلحصاءات،  »سكواكا« 
بأهداف خالل آخر 17 مباراة يف الكالتشيو، سواء 
رونالدو  أن  إلى  وأشارت  بالصناعة.  أو  بالتسجيل 
 4 وصنع  هدًفا   21 املباريات،  تلك  خالل  سجل 

آخرين.
رونالدو  أن  أوضحت  فقد  »أوبتا«،  شبكة  أما 
على  واحد،  موسم  يف  هدًفا   25 من  أكثر  سجل 
مدار 10 مواسم، بدًءا من موسم 2007/2008. 
وأكدت أن هذا الرقم لم يستطع أي العب حتقيقه 
املدة،  تلك  خالل  الكبرى  اخلمسة  الدوريات  يف 

باستثناء ليونيل ميسي.

شكوك حول لحاق هازارد بمواجهة أالفيس
أنهى ريال مدريد، مرانه األول يف املدينة الرياضية 
ديبورتيفو  ملواجهة  حتضيًرا  أمس  اول  فالديبيباس، 
35 من  اجلولة  إطار  املقبل، يف  اجلمعة  يوم  أالفيس، 

عمر الليغا.
وغاب إيدين هازارد عن آخر مباراتني لريال مدريد 
املدرب  حرص  حيث  بيلباو،  وأتلتيك  خيتايف  ضد 
تعرضه ألي  لتجنب  إراحته،  على  زيدان  الدين  زين 

انتكاسة جديدة.
وبحسب إذاعة »أوندا سيرو«، فإن هازارد تدرب مع املجموعة خالل اجلزء األول فقط 
من احلصة التدريبية، لكنه لم يشارك يف املباريات املصغرة، وعمل بشكل فردي. وأشارت 
إلى وجود بعض الشكوك حول مشاركة النجم البلجيكي يف لقاء ديبورتيفو أالفيس. على 
ضد  متاًحا  وسيكون  املجموعة،  مع  طبيعي  بشكل  فاران  املدافع  تدرب  األخرى،  اجلهة 
ديبورتيفو أالفيس. أما بالنسبة لناتشو، فما زال الالعب يتدرب مبفرده، ولن يكون متاًحا 

يف مباراة ديبورتيفو أالفيس.

سواريز يفوز بجائزة أفضل هدف عن شهر جوان  
لويس  األوروغواياني  الدولي  توج 
بجائزة  برشلونة،  مهاجم  سواريز، 
املاضي،  جوان  شهر  عن  هدف  أفضل 
وبحسب  الكتالوني.  الفريق  داخل 
حصل  فقد  لبرشلونة،  الرسمي  املوقع 
سواريز على أعلى نسبة يف التصويت بني 
هدف  أفضل  بجائزة  ليتوج  املشجعني، 
داخل الفريق خالل شهر جوان املنصرم.
األوروغواياني  املهاجم  وحصد 
سجله  الذي  األول  هدفه  عن  اجلائزة، 
خالل التعادل ضد سيلتا فيغو على ملعب بااليدوس )2-2( بالدوري اإلسباني. وأحرز 
سواريز هدفه األول يف سيلتا فيغو بعد ضربة حرة نفذها ليونيل ميسي ووضع الكرة على 

رأس سواريز الذي أودعها الشباك.
شباك  يف  هدفه  عن  فاتي  أنسو  اآلخرين  الثالثة  املرشحني  على  سواريز  تفوق  وقد 
أتلتيك  راكيتيتش عن هدفه يف  وإيفان  مايوركا  ريال  ألبا عن هدفه يف  ليغانيس وجوردي 
بيلباو. يذكر أن برشلونة يحتل املركز الثاني يف جدول ترتيب الدوري اإلسباني بفارق 4 

نقاط عن ريال مدريد املتصدر.

فيريسيمو مدربا جديدا لبنفيكا
نلسون  املدرب  تعيني  بنفيكا  أعلن 
فيريسيمو على رأس الفريق حتى نهاية املوسم 
 43 العمر  من  البالغ  فيريسيمو  وتولى  اجلاري. 
عاما املسؤولية بشكل مؤقت قبل أسبوع واحد 
وقاد  برونو الجي،  املدرب  عن  االنفصال  بعد 
الفريق للفوز بثالثة أهداف لواحد على حساب 
بوافيشتا يوم السبت املاضي. وقبل أربع جوالت 
بنفيكا  يتأخر  البرتغالي،  الدوري  نهاية  على 
غرميه  عن  نقاط  بست  الثاني  املركز  صاحب 

بورتو املتصدر.

أوباميانغ يالمس عرش هنري
افتتح الغابوني بيير إمييريك أوباميانغ، التسجيل لفريقه 
آرسنال مبرمى ضيفه ليستر سيتي، اول أمس، ضن اجلولة 

34 من الدوري اإلجنليزي املمتاز.
 وجاء هدف أوباميانغ يف الدقيقة 21، عندما تابع 

متريرة أمام املرمى من بوكايو ساكا إلى داخل شباك احلارس 
الدمناركي كاسبر شمايكل.

 ووفقا ملا ذكرته شبكة إحصاءات »أوبتا«، فإن أوباميانغ 
بات ثاني العب يف تاريخ آرسنال يجتاز حاجز العشرين 
هدفا ملوسمني على التوالي، منذ الفرنسي تييري هنري، 
الذي اجتاز احلاجز ذاته يف 5 مواسم متتالية )من -2001
2002 إلى 2006-2005(. ويهدف آرسنال من خالل 
فوزه على ليستر، للحفاظ على آماله الضئيلة نسبيا، يف 

التأهل إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا املوسم املقبل.

مدرب بلجيكا يختار دي بروين 
كأفضل العب في البريميرليغ

قال اإلسباني روبرتو مارتينيز مدرب منتخب بلجيكا، 
إنَّ كيفن دي بروين، جنم وسط مانشستر سيتي هو أفضل 

العب بالدوري اإلجنليزي املمتاز، رغم أن ليفربول كان 
الفريق األفضل. وقال املدرب »رأيت كل مباريات كيفني. 

األسبوع املاضي رأيت أيًضا املباراة أمام ليفربول، وكان 
بارزا للغاية بالنسبة لي«. وأوضح »صحيح أن ليفربول 

لديه أفضل فريق هذا املوسم وأنهم يستحقون اللقب، لكن 
يجب االعتراف بأن كيفني دي بروين هو أفضل العب يف 

البرمييرليغ«. وسجل دي بروين يف 31 مباراة هذا املوسم 
11 هدًفا، وصنع 17 آخرين. وقال »طريقة تأثيره يف اللعب 
مدهشة. إنه العب يصنع متريرات ال يستطيع أحد آخر أن 

يراها. إنه قادر على التطور يف مواقع مختلفة، ويتأقلم بشكل 
مثالي«.

سانتوس يخسر قضيته مع 
برشلونة حول نيمار

أصدر نادي برشلونة، بياًنا رسمًيا، اول أمس، حول 
االستئناف الذي تقدم به سانتوس البرازيلي، فيما يخص 

صفقة انتقال نيمار إلى البلوغرانا.
وقال البيان الرسمي للبلوغرانا »رفضت محكمة 

التحكيم الرياضية، االستئناف الذي تقدم به سانتوس 
للفيفا، حيث طالب النادي البرازيلي باحلصول على 61 
مليوًنا و295 ألف أورو كتعويض من برشلونة«. وأضاف 

»احملكمة اعتبرت أن العقد بني سانتوس ونيمار قد انتهى 
باتفاق متبادل، برشلونة لم ينتهك أي اتفاق، حني دفع 

مبالغ إضافية إلى والد الالعب وشركة »أن-أن«، ولم 
يتصرف بطريقة احتيالية عندما وقع عقًدا مسبًقا مع نيمار، 

أو حني وقع عقد االنتقال مع سانتوس«. وأمت البيان »احملكمة 
ُتلزم نادي سانتوس بدفع التكاليف القانونية لنظيره برشلونة، 

وقيمتها 20 ألف فرانك سويسري«.

ماتيوس: »ليفربول سيحظى 
بشعبية كبيرة مع ألكانتارا«

كشف لوثار ماتيوس، أسطورة بايرن ميونخ، موقف تياغو 
ألكانتارا، جنم الفريق البافاري، من األنباء املتعلقة باقترابه 

من االنتقال إلى ليفربول. وأكد ماتيوس يف تصريحات 
لصحيفة »ليفربول إيكو« أن الالعب قد ينتقل إلى ملعب 

»آنفيلد«، حيث قال: »بالنسبة لتياغو، أنا متأكد متاًما من 
أنه سيغادر«. وأضاف: »من الواضح أن ليفربول سيحظى 
بشعبية كبيرة معه، وسيحب كرة القدم«. وأمت ماتيوس: 

»فريق يورغن كلوب هو املناسب له«.
وارتدى تياغو )29 عاًما( قميص بايرن عام 2013، 

قادًما من برشلونة، حيث ينتهي تعاقده يف عمالق أليانز 
آرينا بنهاية املوسم املقبل. ويسعى بايرن ميونخ للحصول 
على 30 مليون جنيه إسترليني مقابل بيع ألكانتارا إلى 

ليفربول.

هيريرا العب وسط باريس سان جيرمان:هيريرا العب وسط باريس سان جيرمان:

»برشلونة وريال »برشلونة وريال 
مدريد ال يستطيعان مدريد ال يستطيعان 
شراء نيمار ومبابي«شراء نيمار ومبابي«

استبعد أندير هيريرا العب وسط باريس سان جيرمان، رحيل 
زميليه نيمار جونيور وكيليان مبابي، عن صفوف الفريق 

الفرنسي، في وقت قريب.
القسم الرياضي

وصرح هيريرا عبر إذاعة أوندا سيرو »يف 
نيمار  لرحيل  إمكانية  ال  احلالي،  الوقت 
كبيرة  بسعادة  يشعران  الثنائي  أرى  ومبابي. 
ليس  الواقع  لكن  باريس،  مع  لتواجدهما 

»رغم  وأضاف  قوله«.  ميكن  مبا  عالقة  له 
اقتصادًيا، لكن أعتقد أن  أنني لست خبيًرا 
إبرام  بإمكانهما  ليس  مدريد  وريال  برشلونة 
الفترة  خالل  ومبابي  نيمار  بحجم  صفقة 
يف  مندمج  »نيمار  هيريرا  وشدد  احلالية«. 
لتقوية  بجدية  ويعمل  جيرمان  سان  مشروع 

الوجبات  لتناول  دائًما  يدعونا  فهو  الفريق، 
ميالده،  بعيد  االحتفال  إلى  إضافة  بيته  يف 
إنها مؤشرات لشعوره بالسعادة مع باريس«. 
وأمت هيريرا تصريحاته »أرى أن نيمار سيكون 
رونالدو يف  وكريستيانو  ميسي  ليونيل  خليفة 

الفوز بالكرة الذهبية«.
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محمد هشام

وقال دامرجي »اقتربنا من 4 شهور 
توقف  املدة،  تطول  وقد  التوقف،  من 
زيادة  عنه  نتج  التدريب  عن  الالعبون 
احلجر  إجراءات  بسبب  أوزانهم  يف 
موافقة  »حال  وأوضح  الصحي«، 
املنافسات،  استئناف  على  السلطات 
لتفادي  تدريجًيا  ذلك  يتم  أن  فينبغي 

إصابة الالعبني«.
لالحتاد  التنفيذية  اللجنة  ومتسكت 
2019-« موسم  باستئناف  اجلزائري 
الضوء  على  احلصول  حال   ،»2020

األخضر من السلطات.
ووضعت اللجنة، خريطة طريق يف 
باستكمال  تقضي  املاضي  أفريل   30
األولى  للدرجتني  املوسم  من  تبقى  ما 
عقب  أسابيع   8 غضون  يف  والثانية 
ما  تتراوح  إعداد  لفترة  األندية  خضوع 
بني 5 و6 أسابيع بعد موافقة السلطات. 
»أنا  الطبية  اللجنة  رئيس  وأضاف 
بسبب  واحد  آن  يف  ومتشائم  متفائل 
األخيرة.  األيام  يف  اإلصابة  حاالت 
الظروف  هذه  يف  املسابقات  استئناف 
مستبعد لكن ينبغي أن تعود املنافسات 
احلفاظ  األهم  يظل  لكن  ما،  يوم  يف 

األندية  وترى  العامة«.  الصحة  على 
للمنافسات  احملتمل  االستئناف  أن 
على  سلبًيا  سيؤثر  طويل،  توقف  بعد 

الالعبني.
وقال عمار بن عرماس عضو الطاقم 
»من  وهران  مولودية  لفريق  الطبي 
استئناف  يستحيل  الطبية  الناحية 
طويل.  توقف  بعد  الرياضي  النشاط 
جديد  من  للتدريبات  الالعبني  عودة 
يعرضهم لإلصابة«. ويف حال احلصول 
باستئناف  السلطات  موافقة  على 
جتمع  عرماس  بن  يقترح  النشاط، 

ومنعهم من  الفنادق  أحد  الالعبني يف 
االختالط  لتفادي  ملنازلهم،  العودة 
بالعدوى.  اإلصابة  لتجنب  ذويهم  مع 
استئناف  أن  عرماس  بن  ويعتقد 
اجال،  أو  عاجال  سيكون  املنافسات 
التي  احلالية  الظروف  يف  ليس  لكن 
تشهد ارتفاعا يف عدد حاالت اإلصابة 

بالفيروس منذ عدة أيام.
ويتصدر شباب بلوزداد يتصدر ريادة 
نقطة  ب40  احملترفة  األولى  الرابطة 
متقدما بـ 3 نقاط على وفاق سطيف، 

ومولودية اجلزائر قبل توقف املسابقة.

اقترح رئيس اللجنة الطبية باالتحاد الجزائري لكرة القدم، جمال الدين دامرجي، اول أمس العودة التدريجية للمنافسات المتوقفة منذ 
مارس الماضي، بسبب جائحة كوفيد 19، في حال موافقة السلطات.

رئيس اللجنة الطبية باالتحاد الجزائري، دامرجي:

 »استئنـــاف النشــــاط الكــــروي
 يجـب أن يتــــم تدريجيــــا«

شبيبة القبائل يستأنف ضد حبس مالل
مجلس  رئيس  مالل  شريف  محامي  مفتاح،  العربي  أكد 
إدارة شبيبة القبائل، أنه سيتقدم باستئناف ضد احلكم الصادر 
الرئيس  مع  قضيته  نافذين، يف  باحلبس شهرين  موكله  يف حق 
السابق محمد شريف حناشي. وقال مفتاح، يف تصريحات نقلها 
احلساب الرسمي للشبيبة »أصدرت محكمة تيزي وزو قرارها يف 
قضية حناشي، وحكمت على مالل باحلبس شهرين نافذين، 
وغرامة 100 ألف دينار جزائري«، وأضاف »سيتم تقدمي استئناف 
على مستوى محكمة تيزي وزو، إلعادة محاكمة رئيس مجلس 
اإلدارة يف جلسة ثانية«، وأمت »أود أن أبلغ اجلمهور الرياضي بأن 
اتهامات تشهيرية من  فيهما مالل ضحية  اللتني كان  القضيتني 

قبل الرئيس السابق، مت برمجتهما بتاريخ 27 جويلية 2020«.
م.هشام

بن ناصر يقود ميالن لقلب 
الطاولة على يوفنتوس

قلب نادي ميالن الذي ينشط يف صفوفه الدولي اجلزائري، 
إسماعيل بن ناصر، الطاولة على ضيفه املتصدر يوفنتوس وحول 
تأخره أمامه بهدفني إلى فوز 2-4 يف مباراة مثيرة جدًا من اجلولة 
31 من الدوري اإليطالي. وكان يوفنتوس ميني النفس باالقتراب 
خطوة أكثر من اللقب، لكن ميالن جنح يف كسب النقاط الثالث 
وعزز بهذا الفوز من حظوظه األوروبية يف املوسم املقبل، إذ بات 
يحتل اآلن املركز اخلامس مؤقتًا برصيد 49 نقطة يف حني جتّمد 
يبتعد عن التسيو  وبات  الصدارة  نقطة يف   75 عند  يويف  رصيد 

الثاني الذي خسر 1-2 على أرض ليتشي بفارق 7 نقاط.
 ،62 الدقيقة  ابراهيموفتش يف  سّجل مليالن كل من زالتان 
يف  وريبيتش   ،67 الدقيقة  يف  ولياو   66 الدقيقة  يف  وكيسييه 
الدقيقة 80 وليوفنتوس ادريان رابيو يف الدقيقة 47، وكريستيانو 
رونالدو يف الدقيقة 53. وهذه املرة األولى منذ مارس 1989 التي 
أنها  كما  يوفنتوس،  مرمى  يف  أهداف  أربعة  ميالن  فيها  يسجل 
املرة األولى التي ينجح فيها ستيفانو بيولي مدرب ميالن احلالي 
يف الفوز على اليويف خالل مشواره التدريبي، حيث خسر 11 مرة 

وتعادل 3 مرات.
م.هشام

تحسبا لأللعاب المتوسطية بوهران
لجنة التنظيم تخصص مليار دج 
لتجهيز عدد من الهياكل الرياضية

ستخصص جلنة تنظيم ألعاب البحر األبيض املتوسط ما ال 
يقل عن مليار دج من أجل جتهيز بعض الهياكل الرياضية املعنية 
بالتظاهرة الرياضية املقررة بوهران يف 2022، حسبما علم من هذه 
الهيئة. وتخص العملية عددا من املواقع الرياضية من أصل 43 
منشأة سيتم تسخيرها الحتضان املسابقات وتدريبات الرياضيني 
تشرف  أخرى،  هيئات  ستتكفل  فيما  التظاهرة،  يف  املشاركني 
حاليا على اجناز هياكل رياضية جديدة وإعادة تهيئة أخرى، على 
التجهيزات  غرار املديرية احمللية لتجهيزات العمومية، على توفير 

الالزمة على مستوى بقية املواقع، وفق نفس املصدر.
ومنحت السلطات العمومية حلد اآلن ميزانية قدرها 3ر1 مليار 
دج للجنة تنظيم األلعاب املتوسطية، مثلما كان قد صرح به يف 
وقت سابق املدير العام لأللعاب، سليم إيالس، منوها بأن تقليص 
ميزانيات الهيئات العمومية إلى النصف بقرار من السلطات العليا 
للبالد على خلفية تراجع أسعار البترول واألزمة الصحية، لم ميس 

جلنته »بالنظر إلى األهمية التي تكتسيها هذه التظاهرة«.
كاملة  مبيزانيتها  االحتفاظ  إلى  التنظيم  جلنة  حاجة  وتتزايد 
الترويج  أيضا يف مجال  تنتظرها  التي  الكثيرة  األعباء  إلى  بالنظر 
بعدما  تاريخها  يف  مرة  لثاني  اجلزائر  تستضيفها  التي  لأللعاب 
أشير  كما   ،1975 يف  العاصمة  باجلزائر  السابعة  الطبعة  نظمت 
كانت  بعدما  إضافية،  لسنة  املقبلة  الدورة  تأجيل  وفرض  إليه. 
الترويجية  حملتهم  توقيف  املنظمني  على   ،2021 يف  مقررة 
األولى التي صرفوا بشأنها  مبلغ 9ر2 مليون دج يف إعداد الرايات 
علما  السابق،  بتاريخها  باأللعاب  اخلاصة  اإلعالنية  وامللصقات 
بأن الترويج للمنافسة يعد من أهم شروط جناح الدورة املقبلة، وهو 

الهدف الذي يتوخاه املنظمون، يضيف ذات املصدر.
الرياضية  التظاهرة  من  ال19  الطبعة  بأن  التذكير  يجدر 
املتوسطية ستقام يف الفترة ما بني 25 جوان و5 جويلية 2022، 
60 السترجاع  الذكرى  إحياء  مع  االختتام  يتزامن حفل  حيث 

اجلزائر الستقاللها وعيد الشباب.

احتاد  لنادي  العام  املدير  اجتمع 
العاصمة، عبد الغني هادي، بالسلطات 
لالتفاق  اجلزائر،  لوالية  والرياضية  احمللية 
حول عدة نقاط تتعلق بإعادة ترميم مرافق 

ملعب عمر حمادي ببولوغني.
وقال النادي العاصمي يف بيان، عبر 
حسابه على »فيس بوك«: »انعقد صبيحة 
اول أمس، مبلعب عمر حمادي لقاء عمل 
بني املدير العام الحتاد العاصمة، والوالي 
الواد،  لباب  اإلدارية  للمقاطعة  املنتدب 
الشباب  ومدير  بولوغني،  بلدية  ورئيس 
يخص  فيما  اجلزائر،  لوالية  والرياضة 

إعادة ترميم مختلف مرافق امللعب«.
إلى  العاصمة،  احتاد  مسيرو  ويطمح 
أجنحة،  مختلف  ترميم  أشغال  مباشرة 
ومرافق امللعب يف أقرب وقت ممكن، حتى 
يكون الئًقا الحتضان مباريات النادي مع 

استئناف النشاط الكروي.«
احتاد  نادي  وقع  اخر،  جانب  من 
العاصمة اول أمس باجلزائر على االتفاقية 
الرياضية  الشركات  تربط  التي  الثالثية 
ذات أسهم مبكاتب خبرة و مديرية مراقبة 
التسيير واملالية التابعة لالحتادية اجلزائرية 
لكرة القدم، حسب ما اعلنت عنه الهيئة 

الفدرالية.
حفل  جرى  املصدر،  نفس  وحسب 
للشركة  العام  املدير  بحضور  التوقيع 
العاصمة،  الحتاد  اسهم  ذات  الرياضية 
للفاف،  العام  واألمني  هادي  الغني  عبد 
مراقبة  مديرية  ورئيس  ساعد  محمد 
وأعضاء  عبدوش  رضا  واملالية،  التسيير 

مكتبه.
الرابطة  من  أندية  ثالثة  وكانت 
نهاية شهر  وقعت  قد  القدم  لكرة  األولى 

جوان هذه االتفاقية ويتعلق األمر بشباب 
بلوزداد وجمعية عني مليلة وجنم مقرة، من 
أجل تطوير التسيير واحلصول على شهادة 
ايزو 9001. أما مولودية اجلزائر فقد كانت 
السباقة للتوقيع على هذه االتفاقية قبل ان 

يلتحق بها ناديا بارادو واحتاد بلعباس.
الثالثية  االتفاقيات  هذه  وتأتي 
التي  االجراءات  تطبيق  إطار  يف  املذكورة 
األندية  مرافقة  أجل  من  الفاف  اتخذتها 
 9001 إيزو  شهادة  تعتبر  حيث  احملترفة، 
معترف  وهي  املثالي  للتسيير  »معيارا« 
مرافقة  إلى  األداة تهدف  دوليا. هذه  بها 
املؤسسات لتحقيق مردود عال يف التسيير 
الداخلي والتحكم يف النشاطات والكشف 
النفقات  من  والتقليل  السوق  أحوال  عن 

وجعل املؤسسات أكثر تنافسية.
م.هشام

اتحاد العاصمة يتحرك لترميم ملعب بولوغين

الرائد  نادي  رئيس  نائب  كشف 
حسم  أن  املرشود،  صالح  السعودي، 
عزالدين  احلارس  مع  التجديد  ملف 
دوخة خالل اليومني القادمني، مؤكدا أن 
الهالل لم يتواصل مع الرائد بشأن صالح 

الشهري.
تصريحات  يف  املرشود  صالح  وقال 
دوخة  الدين  »عز  إم«:  إف  »يو  إلذاعة 
الرائد،  مع  بالتدريبات  مستمرا  مازال 

خالل  معه  التجديد  ملف  وسيحسم 
اليومني املقبلني سواء بالتمديد لـ3 أشهر 
أو عقد ملدة سنة كاملة«، وأضاف«ملف 
سيتم  دوخة  عزالدين  اجلزائري  احلارس 
بالفريق  معنا  مستمر  والالعب  حله، 
بإذن اهلل«. وتابع املرشود«صالح الشهري 
العب كبير، وبرز معنا بشدة كهداف مميز 
واآلن رفقة الهالل ومت متديد عقده لنهاية 
يتواصل  لم  »الهالل  وواصل  املوسم«، 

لسنة  عقده  بتمديد  سواء  بشأنه  معنا 
نهائي،  بشكل  عقده  شراء  أو  إضافية 
اآلن«،  حتى  واضحة  ليست  واألمور 
بضم  الهالل  رغب  »إذا  املرشود  وأردف 
واتفق  الالعب  ووافق  الشهري  صالح 
بشدة  نرحب  فنحن  األطراف  جميع 
فهو  للرائد  وعاد  يحدث  لم  وإذا  بذلك، 
معنا  نحتاجه  ونحن  وكبيرة  قوية  إضافة 

باملوسم املقبل«.

إدارة الرائد السعودي تؤكد تمسكها بدوخة
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ُمحّمد ُبو طَغان ُيغاِفُلنا 
ويظل الشاعر محمد بو طغان يغافلنا كلما حاولنا الوقوف على 
عتبات نصوصه ليعود إلي التساؤل مرة ومرات: »من أي أفق اقتني 
أو ال يعد؛ فإنه للقصيدة حساباتها وكهما أعاد  وجودي ؟!« يعد 
السهو سقطت يف كتبه. ..يف  أوراقه فإن مملكة من شجر  ترتيب 
عرين قصائده ويف األعالي التي يحاول فيها الشاعر فك رموز ما، 
بكل شجاعة يطالب الشاعر بإعادة بناء قبره ولعله هنا يناضل من 
لرؤية  أوراق شجرة احلياة ليؤسس  أجل احلفاظ على ما تبقي من 
ترتيب  إعادة  متني.  وحضاري  فني  بعد  ذات  وفلسفية  إبداعية 
أوراق احلياة ودعوة لواقع أفضل.. نافذة مطلة على حياة أفضل رغم 
العتمة.. يؤكد رؤيته هذه قوله:)هل تتجدد »امليتامورفوز« عند كل 
هبوب ؟!( نعم بكل شغف يطرح سؤاله مواجها احلياة هو الشاعر 
جغرافيا  مقيما يف  احلروف..  يتفرس سحنات  املتمرس...الذي 
مالك السعيد التي جتعله ال يقف على الرايات.. بقدر ما يعتمد 
رغم خصوبة خياله على العمليات العينية، وهي قراءة الشاهد.. 
والشاهد هو تاريخ األشياء الصماء اخلرساء التي دعاها شاعرنا الى 
البوح والكالم بادولته وبراعة ما حتمله حقيبته... ومبا يكمن من 
جاذبية حتملها كواكب ومجرات قصائده.. بحيث يصبح كل ذلك 

الغوص معراج حملنة نصوصه التي نراها خارقة للعادة.

 يتساءل الشاعر محمد بوطغان يف نصوصه عن موقعه غير احملدد 
طارحا سؤاله الذي يبدو بسيطا ولكنه يف الواقع يحمل الكثير من 
الدالالت العميقة مبا متتاز به هذه الدالالت من أوجاع »أين انا؟!« 
سؤال موجه إلى ريح الشاعر التي ال تعرف االستقرار والى القصيدة 
التي ليس لها سواحل وال موانئ وال جغرافيا وال تضاريس، إنها 
أعد  لم  الشاعر  يقول   ) أوتيت  ما  بكل   ( بأكملها  بوهيمية  حياة 
يف  يحمله  ما  بكل  إليها  ميشي  به  وإذا  أنيقة  قصيدة  عن  أبحث 
تأتي  التي  هي  ولعلها  وجماليات  مفاتيح  من  اإلبداعية،  حقيبته 
إليها  ميشي  الهيبة،  من  الكثير  حتمل  بانحناءة  سموه  مبايعة  إليه 
يقف  ونخبها  ؟!(  ابعث  حني  عرفني  )من  هل  غربته  يف  موغال 
مطالبا ريحه أال تقلع الالفتة حتى يعرف املالك الرجيم طريقه إلى 
اجلنة تناقض يف الرؤية رهيب وجميل وممتع باحثا عن ) امللح... 
ملح احلياة. واحلوريات(؛ ألن املكان الذي ال يؤنث ال يعبره الشاعر 
وطنه ومالذه ومأواه. ثم يذهب الشاعر ذهابه املبدع بحثا عن شهادة 
متنح فيها الريح شجرا يريد ويرغب ويحيا. وعن قصيدته قرين ورغم 
خيباته يقول ويبوح بأنه يكفيه رفضه االستعداد للرحيل. عناق مع 
احلياة نكاية يف اخليبة، سفر، مجاز، شيفرة، عزف مبقياس موحد، 
ورع، ألم. . معطيات متنح الشاعر هبوبه يف جبروت وعظمة وحضور 

شعري رهيب.
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ائُف اِعر الزَّ ُمحّمد بوطَغان الشَّ
شاعر من ساللة الكبار ومن طينة العظماء، ومع ذلك بقول إنه 
شاعر زائف شأن كبير أمتألت أغصانه عظمة، فتدلت من ثقلها. 
وألن القصيدة عنده رفيقة املجاز وهو العربي األصيل ودونه دربها 
بإشارة  املقدس  له عن طواعية صفيرها  كما يقول. ألنها سترسل 
يرى  ومغالقها.  مقابضها  ويفك  دالالتها  يف  يتمعن  لكي  للقارئ 
الشاعر أن القصيدة تهبه نهاياته مبا حتمله من رموز وهو يف ضراعته 
يأبى ذلك احلضور الفادح والكالم. وأمام إله هجني يتصارع الشك 
الشاعر  على  يفرض  الذي  الصحو  ليولد  املجاز  مزاد  اليقني يف  مع 
الريح،  اإلله،  القصيدة،  أوراق  لترتيب  الغياب  بعض  املتمرس. 
املوال، الغموض، العمى، الرؤية، الوجع، قصب ميسك به ملصيف 

املوت، ليحيا حياة أخرى يف شعرية النص الباذخ، ويف كل ذلك 
ترميم لصهيل تطلقه الذات املبدعة املسافرة يف ملكوتها؛ مما يغري 
الشاعر  ما حتمله نصوص  أمام  الدهشة  ليقف عند عتبات  القارئ 

واملترجم محمد بوطغان. 

ُبوطغان.. وَمملكُة الُحزِن
يدخل بنا الشاعر محمد بوطغان إلى مملكة حزنه، ذلك احلزن 
على  منقوش  حزن  الزمن؛  وال  القصيدة  تداويه  ال  الذي  العصي 
جدارية الروح والقلب كلما حترك زاد تلك الروح خدوشا ووجعا؛ 
حزن يكبر وينمو ويترعرع كلما تقدم به العمر. يسري كالسرطان 
يف الوريد. يتجلى ذلك يف قصيدته معايدة. إنها معايدة لروح قيس 
الغالي، فلذة الكبد، نبض روح، زينة احلياة الدنيا، كبد الشاعر 
لغة الذعة،  الشاعر،  أحزان  نهر  وهنا  األرض.  على  ميشي  الذي 
حارقة، سيف بتار يقطع الكبد تقطيعا، ينسل من غمده إلى روح 
الشاعر فيولد الوجع وتولد القصيدة الدامية، سفر متعب مرهق حدَّ 
الوجع يف ممرات احلزن بعتاد ولغة وتراكيب وصور هيات للحزن دولته 
وموطنه لدرجة أنه يدفعنا لنقول للقصيدة رفقا بروح الشاعر الرهيفة 
املطعون يف  والقلب  الدامعة  والعني  بالكبد  رفقا  الشفيفة،  الرقيقة 
فرحه أيتها القصيدة اللغة احلياة. يحمله الوجع على صهوة األنني 
فيخاتل اللغة ويهرب من دوائر احللم ومن ضوء الشمس الذي صار 
ليقول  أحاسيسه؛  قلعة  يف  الصدارة  احتلت  العتمة  ألن  يزعجه، 
والغادر  البهي  األزرق  به  غدر  الذي  الروح  نبض  »ِقيس  لقيس: 
بامتياز ذلك املسمى البحر«. ولنستمع إلى أنني روحه وهو يناجيه 
بحرقة الوالد املطعون يف كبده، يا عام هل عام سيكفي ألصوغ من 
تغلبني  الدموع  ألن  املقطع  هذا  عند  سأتوقف  وإنني  دعاء  نفسي 
إلى  انتقلت  الشاعر  لدي  احلزن  يريد وعدوى  ما  مني  بلغ  والوجع 
حنايا روحي. وأقول أوالدنا أكبادنا متشي على األرض، فما مقدار 
حزننا إن نامت حتت التراب وتوسدت صخر القبور ؟! أتوقف هنا يف 
هذه احللقة ألن الغصة تخنقني وارتعاشة األلم يف أصابعي. يا عام 

إني أدخل العام اجلديد وما معي ولدي.
 يا عام هل عام سيكفي ألصوغ من نفسي دعاء ؟ أيتها الريح 
البليدة؟!  تقومي ألوهامي  سأقيم  نبض  وبأي  سأنبض؟!  تقومي  بأي 
أي حزن هذا؟! وما كمية امللح والبهار التي نثرها موت قيس علي 
جرح الشاعر محمد بوطغان الوالد ؟! وأية لغة هذه التي تقدم جرح 
اجلرح  من  أعمق  مبعنى  رهيب  إبداعي  قالب  يف  الشاعر  وأحزان 
الكتابة سفر  توأم املشقة،  الشعر  الوجع،  القصيدة وليدة  نفسه ؟! 
بوطغان  محمد  الشاعر  لنا  يقوله  أن  أراد  ما  هذا  الوجع  ممرات  يف 
من خالل نصوصه ويف هذا النص بالذات، والذي يحمل عنوان 
معايدة شعرية النص وعمق املعنى وكثافة وبالغة اللغة يصعدون 
باجتاه درجات االمتياز والدهشة كلما تصاعدت نبرة احلرن لديه، 
وكلما هبت ريح الوجع يف أيسره وبني حنايا روحه.. إن الدهشة 
هنا تربك القارئ والناقد والباحث يف خبايا النص لتقول لنا اإلشارة 
قف ؟! وال بد من عملية غوص يف العمق لفك الرموز والدالالت 
وتفسير الرؤى التي تتضمنها قصائد رائعة »مالك رجيم«. بناء على 
ما سبق يف قراءتي، أرى أن الشاعر محمد بوطغان الذي بدأ الكتابة 
نفسه.  يشبه  شاعر  العراق  نكسة  عند  وحتديدا  األربعني  يف سن 
يف عمق ما يكتبه يف طريقة التناول واألسلوب. يشبه نفسه حني 
تنحني له البالغة واملجاز والرؤية الفلسفية، يشبه نفسه يف صوفيته 
يف أدواته التي يعالج بها موضوع النص، يشبه نفسه يف قبضه على 

حلظته الشعرية. 

االعِتراُف
 وأخيرا، اعترف أنني غصت بصعوبة يف ديوان محمد بوطغان، 

وأنني قلت ولكنني لم أستطع قول كل شيء يف حقه كشاعر نقش 
اسمه على حجر التاريخ وشاء هؤالء أم أبوا فإن محمد بوطغان شاعر 
من ساللة الكبار، شاعر حّلق خارج السرب. »مالك رجيم« مملكة 
شعرية مليئة بالتأويل واملرجعيات التاريخية والدينية والتكنولوجية 
يغرق  والرمزية  الدالالت  من  الكثير  يحمل  ديوان  واألسطورية، 
القارئ  إلى استدراج  الغنائية حينا ويسعى  أحيانا ويف  الذاتية  يف 
الباذخة. وهنا تستوقفني شهادة الدكتور  يف دهشته أمام نصوصه 
بجامعة  أستاذ  غرايف  ميلود  محمد  املغربي  واألكادميي  الشاعر 
يقول  حيث  الديوان  لهذا  الرائعة  مقدمته  كتب  والذي  السربون، 
فيها: »إن شعر محمد بوطغان تتقاسمه ميزتان أساسيتان: فهو من 
جهة يظل وفيا للنظام الشعري التفعيلي والعمودي أحيانا وهو من 
جهة أخري يخلخل بذكاء القوالب الثابتة والنمطية يف ذلك النظام 
عبر انفتاحه لغة ومضمونا وإيقاعا على الراهن بكل جتلياته الذاتية 
واجلماعية واحمللية والكونية«. ويصرح مقدم الديوان مبا يلي: »أذكر 
أن قشعريرة سرت يف جسدي وأنا أقرا إحدي القصائد لهذا الديوان 
وتصورت نفسي يف اللحظة ذاتها أشد بحرارة على يد هذا الشاعر، 
النادرة  الشعرية  الدوخة  وأشكره علي األخذ بي بعيدا يف مناطق 
بأنه كان مشاركا يف مهرجان  العمالق  كما يصرح هذا األكادميي 
الفرنسية، وطلب منه منظمو هذا  )أصوات حّية( مبدينة »سات« 
الذي  بوطغان،  للشاعر اجلزائري محمد  يقرأ نصوصا  أن  املهرجان 
يسعني  الكبير. ال  املهرجان  هذا  مشاركته يف  دون  ظروفه  حالت 
إال أن أعيد ما قلته يف أول حلقة من هذه القراءة إن التاريخ ميزان 
العدل وإن الذين بنوا األسوار يف وجوه الكبار سيرحلون وإن العظماء 
وأنا  أيضا  وأقول  اعتزاز وشموخ.  التاريخ بكل  مملكة  سيقيمون يف 
وجان  والسياب  درويش  محمود  »لهم  هذا:  قولي  عن  مسؤولة 

سيناك ولنا محمد بوطغان واإلشارة قف! ».
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ِقّصُة التَّأوِيِل

اعِر   قراءٌة َعصّيٌة في ِديوان »َمالك ِرجيم« للشَّ
والُمترِجم محمد بوطّغان

بقلم: الّشاعرة نادية نواصر  	

)الجزء الثاني()الجزء الثاني(
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مجال  يف  الهائل  التقدم  أن  شك  ال 
قد  املتعددة  واستخداماتها  التكنولوجيا 
فئات  أمام  مصرعيه  على  الباب  فتح 
واسعة من أفراد املجتمع لالستفادة منها، 
األكثر  باعتبارهم  الشباب  فئة  وخاصة 
انتشر  حيث  والتطور.  للتغيير  قابلية 
كالهواتف  االلكترونية  الوسائل  استخدام 
الذكية وألعاب الفيديو -يف العالم بشكل 
على  خاص-  بشكل  اجلزائر  ويف  عام 
منها  جعل  مما  جدا،  متسارعة  وتيرة 
الشباب  فئة  خاصة  اجلميع  مطمح  اليوم 
ألعاب  استخدام  كان  وإن  واملراهقني. 
الفيديو والهواتف الذكية يعبر عن صحية 
تكنولوجية الفتة، إال أنه يحيلنا يف نفس 
الوقت إلى الدور اخلطير الذي تتركه على 
املفرط  االستخدام  نتيجة  مستخدميها 
لها، والذي قد يصل إلى درجة اإلدمان. 
املخاوف  من  الكثير  يطرح  الذي  األمر 
والنفسية  اجلسدية  السلبية  اآلثار  نتيجة 
يحدثها  قد  التي  والثقافية  واالجتماعية 
الوسائل  لهذه  الالعقالني  االستخدام 
يف  تتحكم  أصبحت  والتي  االلكترونية، 

كل األنشطة احلياتية للمستخدم.
اجلزائر  يف  كورونا  جائحة  انتشار  فمع 
وانتهاج الدولة إلجراءات احلجر الصحي 
انتشار  يف  للتحكم  وقائي  كحل  واملنزلي 
هذه اجلائحة، اضطر العديد من الشباب 
واملراهقني للتخلص من الضغوط النفسية 
اإلجراءات  لهذه  املصاحبة  واالجتماعية 
الوسائل  أحضان  بني  باالرمتاء  وذلك 
احلديثة،  والتكنولوجية  اإللكترونية 
الذكية.  والهواتف  الفيديو  ألعاب  خاصة 
إذ أصبح الشباب واملراهقون أكثر اهتماما 
بهذه الوسائل أكثر من اهتمامهم مبا يجري 
حولهم من أحداث، كما أن بعضهم يرى 
صديقا  االلكترونية  الوسائل  هذه  يف 
للتفاعل  يفتقدون  الذين  خاصة  أنيسا 
منها  يرى  اآلخر  والبعض  االجتماعي، 
النفسية  الضغوط  من  ومهربا  متنفسا 

والتوترات.
تتحقق  التي  االشباعات  لكن 
عن  فصلها  ميكن  ال  للمستخدمني 

الوسيلة  من  لكل  وأن  خاصة  املضامني، 
فعندما يقضي  تأثيرا يف اآلخر.  واحملتوى 
الهاتف  شاشة  أمام  طويال  وقتا  املراهق 
جزءا  تصير  فإنها  الفيديو  لعبة  أو  الذكي 
من تفاصيل حياته وتدخل إلى وجدانه، 
ال  مستخدميها  بعض  أن  درجة  إلى 
استخدامها  يف  التفريط  يستطيعون 
ويشعرون باالشتياق الدائم لها، وأضحوا 
أن  كما  عليها.  ومدمنني  لها  أسيرين 
يسعى  من  واملراهقني  الشباب  من  هناك 
جاهدا لتصفية كل التزاماته ليتمكن من 
الذكي  الهاتف  أو  الفيديو  لعبة  استخدام 
كونها  إزعاج،  دون  وحرية  باستقاللية 

شغله الشاغل.
حتتم  االجتماعية  املسؤولية  إن 
اإلدمان  تأثير  على  الضوء  تسليط  علينا 
وشخصية  سلوك  على  االلكتروني 
الوسائل  وأن  واملراهقني، خاصة  الشباب 
والهواتف  الفيديو  كألعاب  االلكترونية 
على  قبضتها  اليوم  أحكمت  قد  الذكية 
مميزات  من  به  تتمتع  ملا  اهتماماتهم، 
وخصائص. لذا يجب على اآلباء توجيه 
االيجابية  السلوكات  إلى  أبنائهم  وإرشاد 
واالبتعاد عن السلوكات السلبية، وتنظيم 
أوقات استخدامهم للوسائل االلكترونية، 

للحياة  وأسرى  فريسة  تركهم  وعدم 
االفتراضية من وراء الشاشة. إضافة إلى 
واألبناء  اآلباء  بني  األسري  احلوار  تعزيز 
وتوطيد العالقات االجتماعية املبنية على 
بردم  وذلك  والصراحة،  واحلوار  التفاهم 
هوة التواصل األسري أو الفجوة التواصلية 

متابعة  خالل  من  واألبناء  اآلباء  بني  ما 
والتدخل يف  التفاصيل يف حياتهم،  أدق 
سلبيات  من  حلمايتهم  املناسب  الوقت 
ضحية  ووقوعهم  االلكترونية  الوسائل 

لإلدمان االلكتروني.

د/ بوعموشة نعيم – قسم العلوم االجتماعية بجامعة جيجل 	

اإلدمـــان االلكتــــروني .. 
قـــــراءة   سوسيولوجيـــة

تهنئــــــة
فرحة مزدوجة عّمت بيت عائلة "بورنان" بقالمة بعد 
النجاح الباهر الذي حققته المجتهدة "زينب" في شهادة 

التعليم المتوسط، وأختها المثابرة "هاجر" في شهادة التعليم 
االبتدائي عن جدارة واستحقاق.

وبهذه المناسبة السعيدة جّدا يتقدم لهما والداهما بأحّر 
التبريكات وأجمل األمنيات، وكلهما فخر بما تحقق وتفاؤل 

بمستقبل زاهر وعامر بالنجاحات..

دمتما فخرا للعائلة.. ودام تألقكما
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الوثائق والصور التي تصل 
الجريدة لن ترد إلى أصحابها 
حتى في حالة عدم نشرها

التوجه  عن  احلداثة  كلمة  تعّبر 
الذي  الكاثوليكي  الفكر  يف  اجلديد 
الكنيسة  تعاليم  قراءة  إعادة  إلى  سعى 
املنحى  هذا  على  يطلق  وكان  وتأويلها، 
التجديدية. وهناك علل لظهور  مصطلح 
يف  باألدب  تقترن  لم  التي  التجديدية 
على  مبنية  كانت  لكنها  بداياتها، 
أّما  تاريخية.  كحتمية  أصيلة  قناعات 
الديني،  املوروث  عن  الكلمة  عزلنا  إذا 
كايزل،  عند  مفهوم  على  لها  نعثر  فإننا 
الفنية،  احلقول  يف  اجلّدة  طابع  وتعني 
لكّنه يضع مجموعة من الضوابط، كما 
ورد يف قاموس لوروبير: »إّن األمر يتعّلق 
ما  الصيغة  من  باستخراج  إليه  بالنسبة 
هو شاعري يف التاريخي، بالتمييز ما بني 

اخلالد و الطارئ«.
والتاريخي،  الشاعري  إذن  هناك   
جوهرية  مسائل  وهي  والطارئ،  اخلالد 
ليس  ذلك  لكّن  اإلبداعي.  الفعل  يف 
األعمال  سعت  لقد  جديداكله. 
عنصر  حتقيق  إلى  املثيرة  الكالسيكية 
الدميومة، كما جند يف الكتابات الشعرية 
اآلن،  إلى  اجلاهلي  العصر  من  والنثرية 
بل إّن عّدة نصوص قدمية فهمت الرهان 
بعض  تدركه  لم  الذي  الشيء  جيدا، 

الكتابات اجلديدة.
إلى  رجعنا  نحن  إن  سنستنتج،    
التعريف السابق، بأن احلداثة لها عالقة 
وطيدة باخلالد والعارض. لذا قد تصبح 
العارض،  يف  االستهالكية  اإلبداعات 
يف حني أّن األعمال اخلالدة قد تأتي يف 
حداثية،  تغدو  ثم  ومن  اخلالد،  خانة 
ألّن  كتابتها،  تاريخ  عن  النظر  يصرف 
حداثتها تقترن بثنائية الشاعري والدائم.

احلداثة  ربطوا  فقد  االجنليز  أّما    
الفن  باألسلوب، مؤسسني على طبيعة 
الطبيعية  باملنحنيات  املعروف  القوطي 
املستوحاة من نباتات البلد. وقد ظهرت 
دون  العشرين،  القرن  مطلع  مع  الكلمة 
جعجعة لفظية مفرغة من زاد األصول و 

االستثمارات العارفة.
املصطلح  أصول  إلى  عدنا  وإذا 
الذي  الاّلتيني  املعجم  يف  وجدناها 
ويقصد  الفرنسية،  الكلمة  منه  أخذت 
به  تعارض  مميزة،  تعبيرية  قّوة  له  ما  به 
هذا  يف  عارفة.تدخل  أطر  يف  القدمي 
لغوية:  وغير  لغوية  فنون  عّدة  اإلطار 
والدادائية واجلماليات  التكعيبية  الفنون 
العشرينيات  يف  ظهرت  التي  البنائية 
إضافة  التقليدي،  النحت  محّل  لتحّل 
نظام  تعتمد  التي  املسلسلة  اللغة  إلى 

االثني عشر صوتا.
احلداثة  ارتبطت  فقد  تاريخيا  أّما 
استغرق  لقد  مميزة.  بحقبة  األوروبية 
قرابة  واحملدثني  القدامى  بني  الصراع 
نصف قرن. حصل ذلك يف نهاية القرن 
السادس عشر ومطلع القرن السابع عشر، 
الفرنسيني واإلجنليز يف نشر  ومرّده رغبة 
النهوض  على  والعمل  جديد،  وعي 
يف  االستمرار  بدل  احمللية  باآلداب 
محاكاة األدبني الالتيني واليوناني. لقد 
سجن  يف  النموذجية  القواعد  تسببت 
العبقرية الفردية، وكان الناقد بوالو أحد 
من  حّدت  ضوابط  فرضوا  الذين  هؤالء 

قدرات الكّتاب والشعراء.
تعود  قد  املضادة  الرؤية  أّن  غير    
الذي  سورالن  سان  دي  ماري  دي  إلى 
اليونانية  املالحم  هؤالء،  قبل  انتقد، 

التي  الوثنية  بسبب حمولتها  والرومانية 
ال تنسجم وتوجهات العصر، وقد مدح 
احلضارة  بنور  الذين«يتمّتعون  معاصريه 
كانت  احلداثة  أّن  واحلال  واملسيحية«. 
وديني،  حضاري  منطق  يف  محصورة 
صراعا  خلق  الذي  النزاع  قوامها  وكان 
املشهد  وهو  واملسيحية،  الوثنية   ما بني 
نفسه الذي طغى على الصدام بني النزعة 
الكاثوليكية القدمية والتوجه الكاثوليكي 
واجلدلية،  الفلسفة  على  املبني  اجلديد 

وهو الذي سيعرف بالتيار احلداثي.
لقد ظّلت احلداثة حبيسة الصدامات 
العقائدية، قبل أن تنتقل إلى املجاالت 
كانت  رهاناتها  أّن  يعني  ما  اإلبداعية، 
تتمثل يف مساءلة الدين، ويف استبدال 
أكثر  مبمارسات  عقائدية  ممارسات 
مالءمة، وأكثر انسجاما مع الذات. لذا 
التي  احملفزات  أنواع  بني  الفصل  وجب 
األدبي،  وغير  األدبي  بني  ما  أنتجتها، 
ولدت  لقد  واجلمالي.  الديني  بني  ما 
إلى مساءلة  يؤهلها  بزاد  الغربية  احلداثة 
واحلاضر  املاضي  تراجع  وإذ  املوروث، 
أّنها  أي  بعقالنية،  ذلك  تفعل  فإّنها 
تعتمد على النمو احللقي من حيث إنها 
ليست ترفا ذهنيا. ثّمة دائما مسوغات 
سببية  عالقة  ذات  ومعلوالت  منطقية 

مبجموع العلل.
احلداثيني  أغلب  ينطلق  حني  يف   
ضبطه  يتعّذر  رؤيوي  سدمي  من  العرب 
بالنظر إلى عّدة أسباب. وإذا كان بعضهم 
دقيقا،  إدراكا  الكلمة  مفهوم  يدرك 
ويسعى إلى تثوير الكتابة، فإّن البعض 
اآلخر يعتقد أّن احلداثة هي القدرة على 
نقد الثالوث احملّرم، كأن مشكلة اإلبداع 

قبضة  من  الثالوث  هذا  حترير  تتمثل يف 
من  نندهش  ال  لذا  واألعراف.  السلطة 
استيراد رؤى اآلخرين، بال تبّصر، مع أّن 
احلداثة الغربية أّكدت على اخلصوصية، 
وهو الطرح الذي جنده عند غوته، وعند 
احلدود  اخترقوا  الذين  الكتاب  كبار 

القومية واللسانيات بآداب محلية.
     وتكمن املشكلة األخرىيف جتاوز 
مستورد،  مبعيار  واستبداله  احمللي  املعيار 
ويف احلالتني هناك معيارية ما، أما الثانية 
فأكثر ضررا إن عملت على إلغاء الذات 
مبحاكاة ساذجة لذوات مختلفة عل عدة 
مستويات، مبا يف ذلك اجلوانب البنائية، 
عالقة  وذات  مدروسة،  تأت  لم  إن 
منطقية بجوهر العملية اإلبداعية، حتى 
امتداد  مجّرد  األدبية  الصناعة  تكون  ال 

آلي للتجارب الغيرية.
يف  فتتلخص  الثالثة  املشكلة  أما 
الهرولة نحو األشكال، مع أّن األشكال 
من  مفرغة  موضة  وليست  علل، 
اإلحاالت والدالالت، كشكل املسجد 
املعطف،  و  البرنس  كما  والكنيسة، 
ثمة  السحاب.  وناطحة  الكوخ  كما 
وهناك  ومرجعية،  للظاهر  معنى  دائما 

املقاصداملتباينة يف مختلف الثقافات.
  من املتعّذر احلديث عن أنظمة من 
شيء  يوجد  ال  االعتباطية.  العالمات 
مجاني يف النص، بتعبير روالن بارث. 
إطار  تشتغل يف  واألبنية  العالمات  كّل 
ينتقيه  الذي  املعجم  كما  عيني،  نسق 
الكاتب بوعي،وألسباب وظيفية ترتبط 
صناعة  على  االنتقاء  قام  إن  مبقاصد، 
متقنة، وما أكثر »الصناعات« الفقيرة يف 

حداثتنا التي أصبحت ذيال للوافد.
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بقلم الدكتور السعيد بوطاجين روائي وأكاديمي جزائري  	
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 َعاِصمُة احَلديِد عنابة 
َتغرُق يف »الّصِديد«، 

وَتنتِظُر َقراًرا ُشجاًعا 
خّلِص من  َيقِضي بالتَّ

بعينّياِت  َتركِة السَّ
قيلِة وامُلْكِلَفِة؛ َبعيًدا  الثَّ
ياسِة الَعرجاِء  عن السِّ
وُمحاوالِت االْسِترضاِء 
ي َجعلْت اخَلِزينَة  التِّ

الُعموِمّيَة َتخِسُر َمالييَر 
الُدوالراِت ُمنُذ 2010؛ فإنَّ 

جاَعَة االقِتصادّيَة  الشَّ
وَم أْن َيتمَّ  َتقتِضي اليَّ

ِب  عاُمَل مع ُمركَّ التَّ
»احَلّجاِر« بَنجاعٍة أكبَر، 

وِبشجاَعٍة أكبَر أيًضا؛ َفال 
ُيِكُن اإلبقاُء على هَذا 

الَهيكِل احَلِديديِّ الِعمالِق 
ِدِئ إلى ما ال ِنهايَة.  الصَّ
لقْد َثبَت َعجُزه وَعدُم 

َم شيًئا  ُقدرِته على أن ُيقدِّ
لالقِتصاِد الَوطنيِّ منُذ 

فِخ  َفترٍة رغَم ُمحاَوالِت النَّ
عِب!  يف ُروحِه بأْمواِل الشَّ
َر من  أمواٌل كاَن لَها أن ُتغيِّ

ناعيِّ  وجِه عنابة الصِّ
إلى األفَضِل لو أّنها 

ْت يف إْناِز ُمنشآٍت  اسُتغلَّ
ِصَناعّيٍة َمدروَسٍة، وَورشاٍت 

إْنتاِجّيٍة ُتساِيُر الَواقَع 
؛ غيَر  االقِتصاديَّ امُلسَتجدَّ
لطاِت َفّضلْت - عبَر  أنَّ السُّ

لِم  مراحَل - ِشراَء السِّ
االجِتماعيِّ على ِحساِب 
جاعِة االقِتصادّيِة.  النَّ

وكاَن ُمنتظًرا َعِقب ِزيارِة 
ناَعة احَلاليِّ أن  َوزيِر الصِّ

ظرُة إلى امُلعِضلِة  ر النَّ َتتَغيَّ
إال أّن ذلَك َلم َيحُدْث 

طبًعا؛ وَشاهْدَنا وَسِمْعنا 
َتصِريحاٍت َباهتًة من َقِبيِل 
ناَعُة امُلصّنعُة«! وُلغِة  »الصِّ

بِعينّياِت امُلفِلسِة. السَّ
ه يف   إنَّ ما َيجِري َضخُّ
ِديِد« من  ِب »الصَّ ُمركَّ

بِذيِر؛   أْمواٍل هَو َعنُي التَّ
ولَنا أْن ُنقارَن َفقْط ما 

ُينِتُجه ُمرّكُب »احَلّجاِر« 
وما َيسَتهِلُكه من أْمواٍل 

ِبا ُينتُجه ُمرّكُب »باّلرة« 
ِبجيجل امُلنَجِز بَشراكٍة 

ُمه  َقطرّيٍة، وَما ُيقدِّ
وِق الَوطنّيِة،  اأَلخيُر للسُّ

رغَم أّنُه َلم َيدُخل اإلنتاَج 
بكِل َطاقِته اإلنَتاجّيِة. 
ولَنا – أيًضا – أْن ُنقارَن 

ُمرّكَب »احَلّجار« ُبرّكِب 
لِب  احَلِديِد والصُّ

ه  »ُتوسياِلي« الَكائِن َمقرُّ
ببلدّيِة بطيوة َشرقي 
ِواليِة وهران مُلتعاِملِه 
. وَلن ُأزيَد َعّما  الُتركيِّ

ُقلُته شيًئا ألنَّ يف ُجعَبِتي 
ما ال ُيقاُل يف هذا امَلقاِم!

الوزير الّسابق بوجمعة طلعي و 27 إطاًرا بني املتهمني 

ُمثــوُل المديـِر الَعـام لِمينـاِء ْسِكيكـدة أمـام َوكيـِل الُجمهورّيِة 
مثل أمام وكيل اجلمهورية لدى محكمة سكيكدة املدير العام للمؤسسة املينائية لسكيكدة رفقة 27 متهما يف قضايا فساد. ويوجد من بني املتهمني وزير النقل واألشغال العمومية السابق 

بوجمعة طلعي إضافة إلى ابن رئيس برملان سابق ورجال أعمال آخرين ومسؤولني باملؤسسة املينائية لسكيكدة.
هذا، وأحيل املتهمون يف ساعة متأخرة أمام قاضي التحقيق الستكمال مجريات التحقيق، الذي سبق وأن فتحته مصالح الدرك الوطني بسكيكدة. 

جمال بوالديس 

بلسان تويقر عبد العزيز

التمس وكيل اجلمهورية مبحكمة سيدي امحمد، أمس 
األربعاء، تسليط عقوبة السجن 16 سنة يف حق رجل األعمال 
محي الدين طحكوت، إضافة إلى مصادرة أمالكه وتغرميه مببلغ 

8 ماليني دينار.
أحمد  السابقني  األولني  الوزيرين  حق  يف  الُتمس  فيما 
ماليني  و8  سجًنا  سنة   15 عقوبة  املالك سالل  وعبد  أويحي 
غرامة مع مصادرة األمالك. والتمس وكيل اجلمهورية يف حق 
وعمار  زعالن  القادر  عبد  يوسفي،  يوسف  السابقني:  الوزراء 
غول، 10 سنوات سجنا نافذا، باإلضافة إلى تغرميهم بـمليوني 
دينار، فيما التمست عقوبة السجن ملدة 12 سنة ومليوني دينار 

غرامة يف حق والي والية سكيكدة السابق فوزي بن حسني.
كما كانت أكبر عقوبة التمسها ممثل الرأي العام يف حق 
يف  التمس  حيث  بوشوارب،  السالم  عبد  الفار  السابق  الوزير 
فيما  دينار.  ماليني   8 بـ  وتغرميه  نافذا  سجنا  سنة   20 حقه 
السابق  العام  املدير  القادر،  عبد  ميلود  بن  حق  يف  التمس 
مبليون  تغرميه  مع  حبسا  سنوات   10 احلضري،  النقل  ملؤسسة 
طحكوت،  أبناء  كل  أمالك  مصادرة  التمس  كما  دينار. 
يتقّدمهم رشيد، الذي التمس بحقه 12 سنة سجنا نافذا و8 
مالين دينار كغرامة. هذا، والتمس يف حق بالل 10 سنوات 
و5 ماليني، 8 سنوات و5 ماليني يف حق حميدة و3 سنوات 

نافذة يف حق ناصر.
ووصف وكيل اجلمهورية لدى محكمة سيدي امحمد، 
بالفساد  طحكوت  الدين  محي  األعمال  رجل  قضية  أمس، 
املقنن. وأوضح وكيل اجلمهورية، قائاًل: »مخطئ من يظن أّن 
جر املتهمني للعدالة له خلفية سياسية وإمنا جرائم ارتكبت يف 

حق مؤسسات عمومية، وأثرها البالغ على اخلزينة العمومية.
فيها  اجتمع  »القضية  يقول:  ذاته  املتحدث  وواصل 
بتركيب  تتعلق  له عدة محاور  فامللف  الفساد،  أشكال  جميع 
السيارات، الفساد يف قطاع النقل ونقل الطلبة واملواطنني، تورط 
فيه إطارات وموظفني باإلدارة املركزية والالمركزية، إضافة إلى 
منح امتيازات ذات طابع فالحي وصناعي«. وتابع ممثل الرأي 
العام مفصاًل: »66 متهما كشخص طبيعي و58 شخصا معنويا 

من قطاع النقل والصناعة ومديريات أمالك الدولة، كما مت ضم 
ملف احملكمة العليا أي تورط املتهمون يف عدة جرائم فساد«.

ويف األخير، اختتم وكيل اجلمهورية بالقول: »ملا نرى أب 
ورب عائلة يحرق نفسه وأم حامل متوت يف املستشفى بسبب 
بسبب  يهاجرون هذا  يعملون وشباب  وأطفال  اإلمكانات  قلة 

الفساد، إّنه سرطان ينخر اجلزائر«.
خالد دحماني

َعاِصمــــُة 
»الّصِديد«.. 

َتسجيل 10 وفيات خالل 24 ساعة األخيرة 

الجزائــُر ُتحصــي 469 
إصابة جِديـدة بكورونا 

  عرف عدد اإلصابات بفيروس كورونا يف اجلزائر تراجًعا طفيًفا، حسبما كشفت عنه وزارة 
الّصحة والسكان وإصالح املستشفيات، أمس األربعاء.

كشف الناطق الرسمي باسم اللجنة العلمية ملتابعة تفشي فيروس كورونا، جمال فورار، عن 
تسجيل 469 إصابة جديدة، ليرتفع إجمالي املصابني إلى 17348 شخصا. وحسب املتحّدث ذاته، 

فقد ُسجل خالل آخر 24 ساعة هالك 10 مصابني، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 978 حالة.
كما كشف فورار عن تسجيل 235 حالة شفاء جديدة، ليرتفع إجمالي عدد املتماثلني للشفاء 

بني املصابني بالوباء إلى 12329 متعافيا.
خ. د

وزير املالية:

الّرئيــُس منــَح بنــَك الَجزاِئـر أرَضا 
إلنشـاِء َمطبعــة لألوراِق النَّقدّيــِة

كشف وزير املالية أمين بن عبد الرحمان، أمس األربعاء، أن رئيس اجلمهورية عبد املجيد تبون قرر منح قطعة أرضية 
لبنك اجلزائر من أجل بناء مطبعة جديدة لألوراق النقدية. وصّرح وزير املالية للقناة اإلذاعية األولى بأن«رئيس اجلمهورية 
قرر بكل إرادته منح قطعة أرضية لبنك اجلزائر لبناء املطبعة اجلديدة لألوراق النقدية ».وقال بن عبد الرحمان إن هذا القرار 

» لم نشاهده منذ االستقالل، فاملطبعة احلالية موجودة يف مقر يعود إلى عام 1901 »، وأضاف أن » العملة الوطنية متثل 
أحد رموز السيادة الوطنية »، مشددا على أن »قيمة العملة متثل أهمية اقتصاد دولة ما، فإن كان االقتصاد جيدا تكون 

العملة قوية، وإن لم يكن االقتصاد قويًا نسيبًا تكون العملة كذلك ».
ق.و

299 جريحا

حوادث المرور تغتال 5 أشخاص خالل أسبوع
لقي خمسة )5( أشخاص حتفهم وجرح 299 آخرين يف 259 حادث مرور جسماني سجل على مستوى املناطق 
احلضرية خالل الفترة املمتدة من 30 جوان  إلى 06 جويلية اجلاري. حسب ما أفاد به األربعاء بيان للمديرية العامة 
لألمن الوطني.و أوضح املصدر ذاته أنه مقارنة باإلحصائيات املسجلة يف األسبوع املاضي، عرفت احلصيلة اجلديدة 
ارتفاعا يف عدد حوادث املرور بـ )12+( حادث، و انخفاضا يف عدد اجلرحى بـ )41-( جريح، و انخفاضا يف عدد 

الوفيات بـ)04-( حاالت.و تشير املعطيات ذات الصلة، أن أسباب هذه احلوادث تعود بالدرجة األولى إلى العنصر 
البشري بنسبة تفوق 95 %، نتيجة عدم احترام قانون املرور.

يف هذا اإلطار. جتدد املديرية العامة لألمن الوطني دعوتها ملستعملي الطريق العام إلى توخي احليطة واحلذر أثناء 
السياقة، حفاظا على سالمة اجلميع. كما تضع حتت تصرف املواطنني الرقم األخضر 1548 وخط النجدة 17، لتلقي 

البالغات 24 سا/24 سا.
ق.و

15 سجنا ُطِلبت ألويحيى وساّلل 

الِتماُس 16 سنًة ِسجًنا في حق طحكوت وُمصادرِة أمالِكه 
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