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ياَسـِة  إشَكــاِليـُة األْخـالِق والسِّ
عنــد َمالـــٍك بــُن َنبـــي!

الفيلسوف  وفاة  على  سنة   47 مّرت 
لنا  فهل  نبي«،  بن  »مالك  اإلسالمي 
أمة  بأننا  نعترف  لكي  الّيوم  الشجاعة 
أفكاره،  قراءة  على  اجلرأة  لها  ليست 
مجتمعاتنا  يف  وتطبيقها  وفهمها 
من  نخرج  لكي  اإلسالمية،  العربية 
وجهلنا،  تخّلفنا  ومن  املظلمة  كهوفنا 

وجنعل لنا مكانا محترما بني األمم؟!

08
إليزي

إحـبـاُط مـحـاولـِة 
َسطــٍو علـى مـركِز 
بريِد عين أِميَناس!

06
بومرداس

إخــضــاُع 274 
رعيـًة جــزاِئـرّيـا 
َقـدُمــــوا مـــن 
عـودّية للَحجـر السُّ

05
عنابة

َطاِلبـــو الّسكــِن 
ــون أمــــاَم  َيحتجُّ
مقـــرِّ الــوالَيـِة

02
كانت  رّيُة  السِّ الِهجَرة 

قاِش النِّ محلَّ 

الَجزائُر وإسَباِنيا ُتؤكداِن 
على التَّعاوِن األمنيِّ 
وُمحاربِة الَجِريمة

أّكد كٌل من وزير الداخلية واجلماعات 
احمللية وتهيئة اإلقليم، كمال بلجود 

ونظيره اإلسباني »فرناندو غراند 
كارالسكا«، هذا االثنني باجلزائر 

العاصمة، على ضرورة تكاتف جهود 
اجلزائر وإسبانيا للمضي قدما 
بالعالقات الثنائية والتعاون يف 

مجاالت األمن ومحاربة اجلرمية 
املنظمة. 

 الْخــــرَبة بِمَيلـــــة..  الحـــيُّ الَمنُكــــــوب!  الْخــــرَبة بِمَيلـــــة..  الحـــيُّ الَمنُكــــــوب! 
 حتركت األرض من حتت أقدامهم، فحولت حيهم إلى منطقة منكوبة، وقلبت حياتهم جحيما. سكان ما زالوا ينتظرون حتركا فعليا من السلطات احمللية واملركزية 

لتخفيف آثار الصدمة،  فالزلزال األخير الذي ضرب والية ميلة كشف تهاون املسؤولني املتعاقبني يف التكفل بانشغاالت املواطنني واحلفاظ على حياتهم،  فكثير منهم ما 
زال يقطن بنايات مهددة باالنهيار يف أّي حلظة، ويترقبون املوت ردما حتت األنقاض، خاصة قاطني حي اخلربة؛ أكثر مناطق الوالية تضررا!

األرُض اهتّزت لتجعَل احليَّ اسًما على ُمسًمى 09

كتوَراه أماَم كلِّ الّطلبِة ُيِثير جداًل واِسًعا  َقراُر َفتِح امَلاستر والدُّ

كتــــوَراه أمـــام اجَلميــــِع! لطــاِت َتوضيــــُح امَلقصــوِد بفتــِح امَلاستــر والدُّ كتــــوَراه أمـــام اجَلميــــِع!َينبِغــي للسُّ لطــاِت َتوضيــــُح امَلقصــوِد بفتــِح امَلاستــر والدُّ َقــزدِلــــي: َقــزدِلــــي: َينبِغــي للسُّ

ِكيــــحل:ِكيــــحل: امَلقصـوُد مـــن  امَلقصـوُد مـــن 
ـِّة  ـِّة َقــراِر َرئــيِس اجُلمهوري َقــراِر َرئــيِس اجُلمهوري

ـَصنيــِف . ـَصنيــِف .إلغـاُء الّتـ إلغـاُء الّتـ

ـُّد من َتشكيـــِل  ـُّد من َتشكيـــِل الب َمعـــزة: َمعـــزة: الب
جَلنــٍة مــــــن أَســـاتـــــذٍة جَلنــٍة مــــــن أَســـاتـــــذٍة 
أْكّفــاٍء إلْصـالِح امَلنظومـِة أْكّفــاٍء إلْصـالِح امَلنظومـِة 

الّتــــعِليمّيــــة! الّتــــعِليمّيــــة! 

بوشيـــخ:بوشيـــخ: ال َينبِغــــي أن  ال َينبِغــــي أن 
ُيخضــَع الّتعليــُم الَعالـّي ُيخضــَع الّتعليــُم الَعالـّي 

يــاسـاِت االجِتماعّيــِة  يــاسـاِت االجِتماعّيــِة للسِّ للسِّ
امُلهاِدَنــة!امُلهاِدَنــة!

0303

„„„

„

لمـن ابَتغـاها َسبيـال!لمـن ابَتغـاها َسبيـال!
الـــّدكتـوَراه..الـــّدكتـوَراه..

د. عـــز الديــن مـعــــــزة 	أقــــالم15
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أخبار السياسة
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الهجرة السرّية كانت محّل النقاش

الَجزائُر وإسَباِنيا ُتؤكداِن على التَّعاوِن 
األمنيِّ وُمحاربِة الَجِريمة

صفية نسناس 

بوزير  جمعه  الذي  اللقاء  عقب  للصحافة،  بلجود  وصرح 
العالقات  بأن  أمس،  يوم  اجلزائر  زار  الذي  اإلسباني  الداخلية 
القدم«،  منذ  »املمتازة  بـ  وصفها  ميكن  البلدين  بني  جتمع  التي 
مشيرا إلى أنه تبادل مع ضيفه وجهات النظر حول بعض القضايا 

التي تهم اجلانبني واملرتبطة بعدة قطاعات على رأسها األمن. 
الهجرة  موضوع  إلى  اجلانبان  فيه  تطرق  فرصة  اللقاء  وكان 
كان  أنه  على   - الشأن  هذا  يف   - بلجود  شدد  حيث  السرية، 
هذه  من  اجلزائر  معاناة  بخصوص  اإلسباني  الوزير  مع  واضحا 
املشكلة وجتنيدها إمكانات مالية ومادية وبشرية جد هامة حملاربة 
أنه تكلم  الداخلية مؤكدا يف تصريحه  وزير  وتابع  الظاهرة.  هذه 
والشبكات  »االنتهازيني  أسماهم  عمن  اإلسباني  نظيره  مع 
املخدرات املافوية »، مبرزا يف هذا الصدد ضرورة تكاتف اجلهود 
أن  وأكد    . يتم محاربتهم  البلدين حتى  املعلومات بني  بتبادل 
الطرفني سيتعاونان فيما بعضهما وسوف تعقد لقاءات بني وفود 
الوزير  الوزارتني من أجل خير اجلزائر وإسبانيا. فيما أكد  كلتي 
يف  التعاون  سبل  بلجود  مع  بحث  أنه  جانبه،  من  اإلسباني، 
نشاط  ومن  املنظمة  اجلرمية  من  للحد  السيما  األمني،  املجال 
أن  مضيفا  الساحل،  ومنطقة  املنطقة  يف  اإلرهابية  اجلماعات 
للقوات  املتواصل  التكوين  أخرى موضوع  تناول من جهة  اللقاء 
األمنية يف البلدين والتعاون يف إطار عمل احلماية املدنية واألمن 

قائال:  كارالسكا«  غراند  »فرناندو  واسترسل  الطرقات.  عبر 
»اعلموا كذلك أنه مهما كانت األزمة الصحية الناجتة عن تفشي 
وباء كورونا حادة، وكونها غيرت الكثير من املعطيات إال أنها لن 
حتد من مساعينا احلثيثة كبلدين يف املُضي قدما يف عالقاتنا ويف 
اجلزائر، وهي  إلى  زيارته  أن  املسؤول اإلسباني  واعتبر  تآزرنا«.  
الثالثة من نوعها، تعد خير دليل على التعاون القائم بني البلدين 
الذي ال ينقص شيئا عما كان عليه من قبل بل سيتم تطويره. 

املجيد  عبد  اجلمهورية  رئيس  استقبل  آخر،  صعيد  وعلى 
مارلسكا  قرند  »فرناندو  إسبانيا  ململكة  الداخلية  وزير  تبون 
مدير  اجلمهورية  رئاسة  مبقر  جرى  الذي  اللقاء  وحضر  غوميز«، 
الديوان برئاسة اجلمهورية، نور الدين بغداد دايج، ووزير الداخلية 

واجلماعات احمللية والتهيئة اإلقليمية كمال بلجود. 

مرفقة بمقترحات الحلول
َبن زّيان يدُعو النُّخبَة الَجامعّيَة لطرِح 

مشاكِل  القِّطاِع 
منتسبي  زيان،  بن  الباقي  العلمي،عبد  والبحث  العالي  التعليم  وزير   دعا 
القطاع،  مشاكل  لطرح  ودكاترة  وإطارات  وأساتذة  طلبة  العالي من  قطاع التعليم 

وإرفاقها باحللول واملقترحات.
بن  الباقي  عبد  العلمي،  والبحث  العالي  التعليم  أمس، وزير  يوم  خاطب، 
زيان، من خالل منشور أتاحه عبر صفحته »فايسبوك« كافة منتسبي قطاع التعليم 
العالي من طلبة وأساتذة وإطارات ودكاترة، من أجل طرح مشاكل القطاع وإرفاقها 
املختلفة  وبآرائكم  أن نرحب بكم جميعا  لنا  قائال »يطيب  واملقترحات،  باحللول 
التي من شأنها تنويرنا، وإحاطتنا علما بالقضايا واملشاكل التي يعاني منها قطاع 
والبيداغوجية  والتسييرية  اإلدارية  اجلوانب  يف  العلمي،  والبحث  العالي  التعليم 
والبحثية واخلدماتية، وإبراز كل النقائص والسلبيات، والتجاوزات، وكونوا على 
يقني أننا لن نتردد يف التحقيق فيها وكشفها«، مبديا ترحيبه بالرأي والرأي اآلخر، 
يف إطار االحترام املتبادل، قائال يف هذا الصدد: »نريد لغة نخبة جامعية تعكس 
املستوى الرفيع لهذه الفئة من املجتمع. ماعدا هذا، فإننا سنظل نصغي ونستمع 
ونحن  معنا،  وتختلف  تنتقدنا  التي  تلك  حتى  وآرائكم  انشغاالتكم  كل  إلى 

منفتحون على اجلميع ومتفاعلون معكم«. 
بوكليوة أحمد

حذرت من حالة االرتباك المسجلة في تعيينات المناصب السامية

ِحمس ُتراهن على َتشكيِل لجنِة َتحقيٍق 
في َتوزيِع اإلشَهار

املتعلقة  بالفضائح  وصفته  ملا  استنكارها  عن  السلم  مجتمع  حركة   أعربت 
الوطنية  الوكالة  العام  املدير  الرئيس  قبل  من  رسميا  كشفها  مت  التي  باإلشهار 
حتقيق  جلنة  لتشكيل  سعيها  مؤكدة  ونوغي،  واإلشهار العربي  والنشر  لالتصال 
برملانية يف املوضوع فور افتتاح أشغال البرملان. وأفاد البيان الصادر عن احلركة، يوم 
أمس، بأنها عملت على تشكيل جلنة حتقيق بشأن تالعبات اإلشهار العمومي سنة 
ينبغي متابعة  2014 وأحبطها نواب األغلبية، معتبرة ما حصل جرائم موصوفة 
اإلشهار  فساد  طريق  عن  اإلعالم  وسائل  ابتزاز  ممارسات  وأن  خاصة  مرتكبيها، 
نفسها ما تزال مستمرة. ويف سياق آخر، أشارت التشكيلة السياسية التي يقودها 
التعيينات يف املناصب السامية  الرزاق مقري إلى حالة االرتباك املسجلة يف  عبد 
العليا، مشددة على ضرورة الفصل الصارم وبشكل واضح بني املال والسياسة تثبيتا 
للقاعدة القانونية املانعة حلالة تضارب املصالح والقيام بالتحقيقات القبلية ضد كل 
أما بخصوص ظاهرة  الرسمية.  الوظائف  التي أصبحت متس مصداقية  الشبهات 
البيروقراطية، ترى حمس أن معاجلتها تتم من خالل جتسيد دولة احلق والقانون، 
والشفافية وفاعلية املؤسسات وعصرنة اإلدارة، مع جتسيد مشروع االنتقال الرقمي، 
دون إرهاق ميزانية الدولة بهياكل جديدة أثبتت التجربة فشلها وعدم جدواها يف 
بالدنا، بحسب البيان. ومن جهة أخرى، حذرت اجلهة ذاتها من إفساد مفهوم 
الدميقراطية التشاركية من خالل »صناعة زبونية« جديدة على مستوى اجلمعيات 
بديال  تكون  أن  ميكن  ال  التشاركية  الدميقراطية  ألن  املدني،  املجتمع  ومنظمات 
للدميقراطية التمثيلية. ودعت - يف هذا السياق - اجلمعيات الناشطة والفاعلة إلى 

التنسيق بينها لصناعة عقد شراكة لصيانة الدميقراطية.
الفترة  يف  الصيفية  جامعتها  ستنظم  أنها  السلم  مجتمع  حركة  أعلنت  كما 
االفتتاحية حضورية  والتي ستكون جلستها  اجلاري،  أوت  و29   26 بني  املمتدة 
مبشاركة الفعاليات السياسية واملجتمعية الوطنية، فيما تعقد جلسات األيام الثالثة 

افتراضيا، مبشاركة عدد معتبر من املفكرين والعلماء من مختلف الدول.
محمـد رضوان

اعتبرها خطوة هامة.. كوبي:
 الُمقارَبة االقِتصادّيُة الَجِديدة 

للُمؤّسساِت الُمصّغرة تدفُع بعجلِة الّتنمَية
عبد  اجلمهورية،  رئيس  قرار  كوبي  محفوظ  االقتصادي  واحمللل   ثّمن اخلبير 
وضع  بضرورة  والقاضي  األخير،  الوزراء  مجلس  خالل  املعلن  تبون،  املجيد 
والناشئة تستجيب  املصغرة  املؤسسات  لبعض نشاطات  اقتصادية جديدة  مقاربة 
ملتطلبات السوق. أكد، أمس اإلثنني، اخلبير واحمللل االقتصادي محفوظ كوبي، 
يف تصريحه لإلذاعة الوطنية، أن وضع مقاربة اقتصادية جديدة لبعض نشاطات 
املؤسسات املصغرة والناشئة تستجيب ملتطلبات السوق أصبحت ضرورة ملحة، من 
أجل إعطاء ديناميكية جديدة لهذه املؤسسات من أجل اإلسهام يف الدفع بعجلة 
تعطي  مقاربة جديدة  تبني  على ضرورة  اجلمهورية  رئيس  »ركز  قائال:  التنمية، 
األولوية واألهمية إلى الشق االقتصادي وإلى مردودية املشاريع، وعلى األمور التي 
متكن هذه املؤسسات من الولوج والرقي إلى مصاف املؤسسات اخلالقة للثروة، بدل 

أن تكون مؤسسات مستهلكة للثروة«.
كما أضاف أن هذه املقاربة ستمكن من بروز مقاولني جدد يتمكنون من تنويع 
اإلنتاج ويتمكنون أيضا من النجاح على املستوى االقتصادي، مشيرا إلى أن هذه 
اخلطوة لديها أهمية كبيرة لتفاعلها مع مقتضيات املرحلة اجلديدة، من خالل توفير 

ظروف تؤدي إلى دميومة املؤسسات.
أ.ب

أكد كل من وزير الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة اإلقليم، كمال بلجود ونظيره اإلسباني »فرناندو غراند كارالسكا«، 
هذا االثنين بالجزائر العاصمة، على ضرورة تكاتف جهود الجزائر وإسبانيا للمضي قدما بالعالقات الثنائية والتعاون في 

مجاالت األمن ومحاربة الجريمة المنظمة. 

اعتبر الفتح الكلي خطرا.. بلمهدي:
َصالة الجمعِة مرهونٌة بمَدى التزاِم الَمواطنيَن بإجراءاِت الِوقاَية

الدينية  الشؤون  وزير  أوضح 
فتح  أن  بلمهدي،  يوسف  واألوقاف، 
يبقى  اجلمعة  صالة  ألداء  املساجد 
مرهونا مبدى تطبيق املواطنني إجراءات 
املساجد  فتح  أن  إلى  مشيرا  الوقائية، 
على  كبيرا  خطرا  يشكل  حاليا  كلها 

صحة املواطنني كافة.
الدينية  الشؤون  وزير  أكد 
بلمهدي،أمس  يوسف  واألوقاف 
عملية  على  إشرافه  خالل  اإلثنني، 
ستطبق  التي  اإلجراءات  منوذج  وضع 
صالة  فتح  املساجد، أن  داخل 
املواطنني  تطبيق  مبدى  مرهون  اجلمعة 
 ، جهة من  ئية  قا لو ا ت  ا ء ا جر إل ا
الوبائية يف اجلزائر من جهة  والوضعية 
أخرى. معتبرا رفع احلجر كليا يقتصر 
املرض،  بخطورة  املواطنني  وعي  على 
وجتنب التدافع والتقارب االجتماعي. 

»ملا  بلمهدي:  قال  الصدد،  هذا  ويف 
يكون املواطن مستعدا لتحمل املسؤولية 
ويعرف خطورة املرض سنتجه نحو رفع 
احلجر الكلي«، مشيرا إلى أن األطباء 
قد متكنوا من معرفة وباء كورونا بشكل 

أكبر.
املواطنني،  كافة  بلمهدي  وطمأن 
الذي  اليوم  سيأتي  إنه  قال  حيث 
وتقام صالة  املساجد  كل  فيه  ستفتح 
للجمعة  موضحا: »النداء  اجلمعة، 
صالة  ومنعنا  سنة،  واجلماعة  فرض 
يكتظ  ال  حتى  املساجد  يف  اجلمعة 
قد  نكون  وبهذا  آخره،  عن  املسجد 
الوقائية«، كاشفا  اإلجراءات  خرقنا 
التي سيتم فتحها والتي  عن املساجد 
تفوق 4 آالف مسجد عبر كافة التراب 
الوطني، مشيرا إلى أن التقديرات تعود 
للوالة بخصوص فتح املساجد، حسب 

الوضعية الوبائية للحي أو املنطقة.
عدم  سبب  أن  املتحدث   وأوضح 
فتح املساجد قبل اآلن هو اخلوف من 
املصلني،  بني  الفيروس  عدوى  تفشي 
قائال: »إننا يف حرب ويجب أن نستعد 
ونتدرب قبل فتح بيوت اهلل«، مضيفا 
أن الوضع ما زال خطيرا وأن الفيروس لم 
املواطن  تكييف  »نريد  مضيفا:  ينتِه، 
الوضع اخلطير«، مشددا على  مع هذا 
واحلكمة  بالعقالنية  التحلي  ضرورة 
لتفادي كارثة  العاطفة،  واالبتعاد عن 
الوباء، مؤكدا أن فتح املساجد سيكون 
اليقظة  منظومة  وضع  وسيتم  مراقبا، 
الوطنية التي يشرف عليها الوالة، بعد 
املتابعة والتي سترفع  أن مت وضع جلنة 

تقارير يومية للوزارة.
  بوكليوة أحمد

وفق تعليمة أصدرتها وزارة التعليم العالي 
الّشروُع في َعمليِة َتجديِد الِمنح الِدراسيَّة الَخاصِة بالَخارج

العالي  التعليم  وزارة  كشفت 
الشروع يف  أنه سيتم  العلمي  والبحث 
اخلاصة  الدراسية  املنح  جتديد  عملية 
2020-« الدراسية  للسنة  باخلارج 
2021« حيث مت حتديد تاريخ 30 أوت 

كآخر أجل إليداع امللفات . 
أمس  يوم  الوزارة،  وأوضحت 
إلى  وجهتها  تعليمة  يف  االثنني، 
التخصصات  اجلامعية،  املؤسسات 
يف  واملتمثلة  املنحة  بهذه  املعنية 
الرياضيات،  الفيزياء،  الكيمياء، 

األدب  النفس،  علم  الفلسفة، 
إدارة  السياسية،  العلوم  العربي، 
االجنليزية  اللغة  احملاسبة،  األعمال، 
ما  الهندسة  علوم  تخصصات  وجميع 
علوم  إلى  إضافة  اآللي  اإلعالم  عدا 

الطبيعة واحلياة. 
على  ذاتها  التعليمة  أكدت  كما 
املنحة  جتديد  وثائق  تسليم  سيتم  أنه 
العالي  التعليم  وزارة  مصالح  قبل  من 
والبحث العلمي للمؤسسات اجلامعية 
ووزارة اخلارجية بالنسبة إلى املمنوحني 

الذين حتصلوا على موافقة جلنة اخلبراء 
الوزارة  وشددت  امللف.  دراسة  بعد 
على الطلبة املستفيدين من هذه املنح 
إلى  العودة  بإجراءات  القيام  بضرورة 
أرض الوطن يف أجل ثالثة أشهر بعد 
العمل  مبنصب  وااللتحاق  املناقشة 
اتخاذ  سيتم  كما  إليه.  وجه  الذي 
لم  ممنوح  كل  ضد  عقابية  إجراءات 
للتنظيم  وفقا  عمله  مبنصب  يلتحق 

ساري املفعول. 
 صفية نسناس 



عّمـــار قردود

تدني  من  بالرغم  ذلك  يأتي 
ويف  »الدكتوراه«،  شهادة  مستوى 
القوانني  يف  النظر  بإعادة  مطالب  ظل 
شهادة  فقدت  حيث  لها،  املنظمة 
وبريقها  العلمية  هيبتها  »الدكتوراه« 
كبير،  بشكل  املعروفني  األكادميي 
يف  واسًعا  سخًطا  وّلد  الذي  األمر 
أوساط الطلبة وأساتذة اجلامعات.وقد 
اجلامعيني  األساتذة  من  عدد  أجمع 
واألكادمييني املتخّصصني، يف حديثهم 
إصالح  أن  على  الوطن«،  لــ«أخبار 
بالقرارات  يتأتى  ال  اجلامعية  املنظومة 
العشوائية وغير املدروسة بدقة، وطالبوا 
إصدار  بضرورة  العالي  التعليم  وزارة 
توضيحات فورية حول فتح التكوين يف 

املاستر والدكتوراه لكل الطلبة الراغبني 
ورفع  مسبق  انتقاء  أي  دون  ذلك  يف 

الُلبس عنه.
وجددوا اتهاماتهم لنظام )ألـ. أم. 
)ليسانس،  نظام  يعني  الذي  دي( 
اعتماده  مت  دكتوراه( الذي  ماستر، 

 2004 يف  اجلزائرية  اجلامعات  يف 
مسؤولية  وحمّلوه   2011 يف  وتعميمه 
فيه  توجد  التي  الكارثي  الوضع 
يتوافق  واعتبروه ال  البالد،  جامعات 
مع طبيعة املجتمع اجلزائري ووضعيته 

االقتصادية.
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كتوَراه أماَم كلِّ الّطلبِة ُيِثير جدًل وَلَغًطا واِسعيِن َقراُر فتِح الَماستر والدُّ

كتوَراه لَمن حّصَل الَمعرفَة!  الِعلُم للَجميِع..  والدُّ
األستاذ الجامعي المحاضر عز الدين معزة:

لُبّد من َتشكيِل َلجنٍة من أَساتذٍة أْكّفاٍء 
إلْصالِح الَمنظومِة الّتعِليمّية 

  أوضح األستاذ اجلامعي احملاضر عز الدين معزة، يف تصريح أدلى به لــ«أخبار 
الوطن«، أنه يتوجب تشكيل جلنة من أساتذة أكفاء على املستوى الوطني واستدعاء 
البداية  التعليمية. وتكون  حتى األساتذة اجلزائريني يف اخلارج إلصالح املنظومة 
من التعليم التحضيري إلى التعليم اجلامعي وما بعد التدرج، وأن يشاركهم أعيان 

املجتمع من إعالميني وأطباء ورجال املال واألعمال.
وأضاف معزة أن املنظومة التعليمية قضية املجتمع كله، وهي فوق اجلميع مثلها 
مثل الدستور ال يجب أن يتالعب بها السياسيون أو بعض األساتذة املؤدجلني الذين 
بالتزّلف  ولكن  اجلادة،  األكادميية  بأبحاثهم  ليس  االستشارة  مناصب  إلى  ارتقوا 
والتقرب من كل من بيده السلطة، مضيفا بالقول: »مصيبتنا يف نخبنا اجلامعية 
تخصصاتهم  يخص  فيما  األمة  مصالح  عن  الدفاع  إلى  االرتقاء  تستطع  لم  التي 
العلمية وال ُيستشار فيها أهلها، بل ُيستشار فيها املتملقون الذين يبيعون كل شيء 

من أجل ترقية أو منصب سياسي«.
أننا  التعليم ووجدت  مناهج  املتقدمة  الدول  بعض  »تابعت يف  معزة  وأضاف 
نختلف عنهم كليا، هم يضعون املناهج ويصححون مع الوقت ما وجب تصحيحه. 
الرئيس  كلف  العاملية  احلرب  بعد  مثاال،  أعطيك  الشعبوية!  فنمارس  نحن،  أما 
أن  التعليم بهدف  لوضع مناهج  »بلوم«  البيداغوجيني األمريكيني  أكبر  األمريكي 
له  21، وخصص  القرن  العالم يف بداية  القوة األولى يف  املتحدة  الواليات  تصبح 
ميزانية تساوي ميزانية وزارة ومنحه الصالحيات الكاملة يف إعداد املشروع التربوي 
يف  استشرفوا  والكمال،  بالتمام  سنوات   5 إعداده  يف  مكث  حيث  والتعليمي، 
مشروعهم حتى األمراض النفسية التي ستكون بعد قرن من ذلك الوقت، وقدم 
مشروعه إلى الرئيس، قائاًل له: »إن طبقت هذا املشروع ستصبح الواليات املتحدة 
سيدة العالم يف مطلع القرن 21 )وفعال كان األمر كذلك(. رد عليه الرئيس سنبدأ 

بتطبيقه اآلن وبالفعل ربح الوقت بــ10 سنوات بعد انهيار االحتاد السوفييتي.
ع.ق

الّدكتور عبد الجليل قزدرلي:
لطاِت َتوضيُح الَمقصوِد بفتِح  َينبِغي للسُّ

كتوَراه أمام الَجميِع الَماستر والدُّ
لــ«أخبار  به  أدلى  تصريح  قزدرلي، يف  اجلليل  عبد  الدكتور   وبحسب 
الوطن«، فإن قرار رئيس اجلمهورية بفتح التكوين يف املاستر والدكتوراه لكل 
الطلبة الراغبني يف ذلك دون أي انتقاء مسبق هو عملية متييع وقتل لشهادة 
الدكتوراه. وفيما يخص املاستر، فقد بات متاًحا للجميع منذ مدة، مشيًرا 
فكيف  سيئة  جد  التكوين  وظروف  كارثي  حالًيا  املاستر  مستوى  أن  إلى 

سيكون األمر بعد ذلك.
وعلى  ما،  لُبس  يشوبه  ورمبا  مبهًما  يزال  ما  األمر  أن  قزدرلي  أضاف  و 
الرأي  وتنوير  مسبق،  انتقاء  ودون  باجلميع  املقصود  توضيح  املعنية  اجلهات 
العام وخاصة األسرة اجلامعية واملعنيني باألمر، ألنه يف حال مت تطبيق ذلك 
القاضية لشهادة الدكتوراه يف اجلزائر. وكان من املفروض  فسيكون الضربة 
عرض األمر على أهل االختصاص والعارفني العاملني يف امليدان األكادميي 
إليجاد الصيغ املناسبة لذلك، وليس إصدار قرار من أعلى سلطة يف البالد.
وأفاد قزدرلي بأن أغلب مشاريع الدكتوراه املفتوحة هي مشاريع محاباة 
اجلامعات  بني  تبادلية  بطريقة  معينني  أشخاص  إجناح  فيها  يتم  ومجاملة 
وبعلم وتواطؤ مفضوح من طرف أشباه األساتذة واإلداريني، ومن يعترض 
بكل  عليه التهامه  الطالبية  املنظمات  يتم حتريض  الفساد  هذا  يعارض  أو 
أصناف االتهامات وتشويه سمعته، وإخضاعه للمحاسبة وقطع رزقه وحتطيم 

كفاءة علمية إلى األبد.
ع.ق

الدكتور عمار جياللي:
الَمفروُض أّن العلَم للَجميِع والّدكتوراه 

لمن حّصَل الَمعِرَفة 
الفرنسية،   »2 »ليون  بجامعة  األستاذ  جياللي  عمار  األستاذ   أما 
فيعتقد يف تصريح أدلى به لــ«أخبار الوطن« أن »الرئيس تبون يقصد إلغاء 
املقصود  ورمبا  للجميع،  متاحة  الدكتوراه  مسابقة  يف  واملشاركة  التصنيف 
االلتحاق باملسابقات دون اخلضوع للترتيب رغم أن ذلك غير معقول متاًما- 
بحسبه. وأشار األستاذ إلى أن هناك الكثير من الطلبة املتفوقني حرموا من 
اجتياز الدكتوراه ألنهم يف صنف B أو C، وطاملا أن العلم متاح للجميع فما 
غير  الدكتوراه  تبقى  األخير  لكن، يف  املسابقة.  اجلميع  يجتاز  أن  املانع يف 
متاحة للجميع أكيد، بل هي ملن استطاع إليها علًما وتكويًنا وكان أهاًل لها.
وأوضح جياللي أنه إذا توفرت مجالس علمية كفئة ونزيهة تدرس بأمانة 
مغشوشة  انتقاء  مسابقات  من  أفضل  فهي  الدكتوراه،  أطروحات  مشاريع 

وحتت الطلب ومشكوك يف قيمتها العلمية واألخالقية.
ع.ق

أمر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بفتح التكوين في الماستر والدكتوراه لكل الطلبة الراغبين في ذلك دون أي انتقاء 
مسبق، لسيما عبر اللجوء للتعليم عن بعد الذي قد يشكل حال مناسبا مع دعمه بالوسائل التكنولوجية وكذا األقمار الصناعية 

الوطنية. كما أعطى الرئيس تعليماته بإحداث إصالحات هيكلية وعميقة على مستوى قطاع التعليم العالي.

واملفكر  الباحث األكادميي  يرى 
مصطفى  الدكتور  عنابة  بجامعة  واألستاذ 
لــ«أخبار  به  أدلى  تصريح  يف  كيحل، 
الوطن«، أن قرار رئيس اجلمهورية القاضي 
بضرورة فتح التكوين يف املاستر والدكتوراه 
لكل الطلبة الراغبني يف ذلك دون أي انتقاء 
مسبق، هو عام ويف حاجة إلى توضيحات. 
وقال إن فتح املاستر والدكتوراه أمام الطلبة 
املاستر  إلى  الدفوعات متر  ال يعني أن كل 

والدكتوراه.
بقرار  املقصود  أن  كيحل  وأوضح 
بناًء  أوفر،  إعطاء حظوظ  هو  تبون  الرئيس 
وهذا  الوصفي.  للملحق   - بالنظر  أو   -
مع شهادة  للطالب  مُتنح  هو شهادة  األخير 
امللحق  ويتضمن  املاستر،  أو  الليسانس 
الوصفي يف نظام )ألـ. أم. دي( 3 أصناف 
تصنيف  ويتم   .Cو  Bو  A درجات أو 

الطالب يف الدرجة   إذا كان معدله مناسًبا 
ملسابقات  تنظيمها  عند  اجلامعات  لبعض 
أم.  )ألـ.  الـ  من  الثالث  الدكتوراه للطور 
املترشحني  أمام  املسابقة  فتح  تقتصر  دي( 
الوصفي  امللحق  شهادة  على  احلائزين 
الكبير  للعدد  كتقليص  وذلك   ، الصنف  
كثيرة  إلشكاالت  وتفاديا  املترشحني  من 
بيداغوجية  وأمور  كاحلراسة  ذلك  جراء 

وتنظيمية«.
يدعم  ما  »ولعلى  كيحل:  وأضاف 
حول  تبون  الرئيس  لقرار  رؤيتي  ويؤكد 
لكل  والدكتوراه  املاستر  التكوين يف  منح 
الطلبة هو استحالة منح الدكتوراه للجميع، 
املعايير  بكل  معقول  غير  أمر  ذلك  ألن 
طلبة  ليمنح  جاء  القرار  أن  أظن  وبالتالي 
املُلحق  الصنفني B وC من حملة شهادة 
الوصفي فرصة للمشاركة، حيث باإلمكان 

جيدة  قدرات  ولديه  وممتاز  مجتهد  لطالب 
اخلاصة  ُسداسيات  األربع  خالل  ولكن 
 1 ماستر  األولى  السنة  أي  باملاستر 
الدرجة B أو يف  ُيصنف  لكنه  وماستر2 
C ولم يوفق يف بلوغ الدرجة A ألسباب 
وبإمكانه  املسابقة،  يف  معينة املشاركة 
املوجودة  الغش  ظاهرة  مع  خاصة  النجاح 
لكن-  ذلك«.  وغير  العالمات  وتضخيم 
يف  فتح التكوين  فإن  كيحل،  بحسب 
أي  الطلبة دون  لكل  والدكتوراه  املاستر 
وغير  معقول  غير  قرارا  ُيعتبر  انتقاء مسبق 
مقبول، ال علمًيا وال سياسًيا وال أخالقًيا 
وال تربوًيا. وتوقع كيحل إصدار توضيحات 
القريب  العالي يف  التعليم  وزارة  من طرف 
الذي  القائم  للجدل  حد  لوضع  العاجل 

تسبب فيه قرار رئيس اجلمهورية.
ع.ق

الدكتور مصطفى كيحل:
الَمقصوُد من َقراِر َرئيِس الُجمهورّيِة إلغاُء التَّصنيِف!

بوشيخ  حسينة  الدكتورة  قالت 
اإلعالم  علوم  بقسم  احملاضرة  األستاذة 
واالتصال يف جامعة باجي مختار بعنابة، 
يف تصريح أدلت به لـ »أخبار الوطن«، إن 
املاستر  يف  الدراسة  مجال  بفتح  » القرار 
دون  الدكتوراه  مسابقة  يف  املشاركة  ثم 
جانبني  من  مناقشته  ينبغي  مسبق  قيد 
يخلصان  النهاية  يف  لكنهما  منفصلني، 
بوشيخ:«  أضافت  و  واحدة«.  غاية  إلى 
أصل املشكلة هو متييع التكوين يف املاستر 
خريجي  لكل  ُمتاًحا  جعله  خالل  من 
الليسانس، مما ُيفقد هذه املرحلة األكادميية 
إلى  تهدف  هي  إذ  وجدواها،  معناها 
تخريج طلبة قادرين على مواصلة البحث 
العلمي إن كانوا يرغبون يف ذلك، أو طلبة 
تكوينهم رفيع، مما يسمح لهم باملنافسة يف 
مجرد  املاستر  جعل  العمل.لكن  سوق 
أخرى  إلى  جامعية  مرحلة  من  انتقال 
قيمته  أيضا  ويفقده  العلمية  قيمته  أفقده 
املهنية من خالل عدم القدرة على غربلة 

وتصفية خريجي اجلامعات املتفوقني«.
و أوضحت بوشيخ تقول: »أما واقعيا 
وعمليا، فانتقال جميع الطلبة إلى املاستر 

كبيرة  وبيداغوجية  مادية  أعباء  يخلق 
وإال  لتحملها،  مستعدة  غير  اجلامعات 
لشهادات  منح  مجرد  التكوين  سيصبح 
احلقيقية،  قيمتها  من  ُمفرغة  جامعية 
إذ  ذلك،  فشل  تؤكد  الواقعية  فالتجربة 
 2018-« اجلامعي  املوسم  تفاجأنا خالل 
لعملية  الكارثية  باملخرجات   »2019
الوطنية  الرقمية  األرضية  عبر  التسجيل 
الذي   ،)progress( نظام باستخدام 
أتاح انتقال عدد كبير من الطلبة، واضطر 
رؤساء األقسام إلى تسجيلهم كناجحني، 
وأُجبر أساتذة على تدريس ما بني ستني 
وهي  أحيانا،  القسم  يف  طالبا  وثمانني 
علوم  قسم  يف  بها  مررنا  التي  التجربة 
اإلعالم واالتصال بجامعة عنابة منوذجا، 
ذلك  تستوعب  قاعات  توفير  تعذر  حيث 
إلى صعوبة  بالنظر  واحد،  فوج  العدد يف 
غير  األساتذة  عدد  ألن  األفواج،  تقسيم 
كاف واحلجم الساعي ال يسمح بتدريس 
فوجني بدل فوج واحد. فكانت النتيجة 
ناهيك  واحدة،  قاعة  يف  الطلبة  تكدس 
وحتقيق  معهم  التواصل  صعوبة  عن 
أكبر خاسر  أن  كما  التكوين.  من  الغاية 

الذين  املتفوقون  الطلبة  احلالة هم  يف هذه 
وال  احلشود  وسط  تركيزهم  يتشّتت 
أساتذتهم«.  من  الكايف  االهتمام  يلقون 
التصنيف  إلغاء  »أما  بوشيخ:  أضافت  و 
ينبغي  فكان  الدكتوراه،  مسابقة  الجتياز 
جدر توسيعه ليشمل السماح للطلبة من 
املسابقة  أيضا يف  وC باملشاركة   B الفئة
املرتفعة  املعدالت  أصحاب  جانب  إلى 
يف الفئة A وليس إلغاءه كليا، ألن طلبة 
جيدة  مبعدالت  يتمتعون  الثالث  الفئات 
أو حسنة جدا تسمح لهم بالترشح ملسابقة 
يف  اإلجحاف  سننهي  وهنا  الدكتوراه، 
املسابقة  اجتياز  من  ُيحرمون  طلبة  حق 
نفسه  الوقت  اثنني، ويف  أو  نقطة  بسبب 
ال نبّدد اجلهد واملال والوقت بفتح املسابقة 
لكل الطلبة !«. وأكدت بوشيخ أنه ينبغي 
أن  ينبغي  ال  العالي  التعليم  أن  التأكيد 
املهادنة،  االجتماعية  للسياسات  يخضع 
الفرص  بتساوي  له  عالقة  ال  األمر  وأن 
بشكل مطلق، بل إن احلق فيه ُيكتسب 

باالجتهاد والعمل فقط.
ع.ق

أستاذة علوم اإلعالم والتصال حسينة بوشيخ :
ياساِت الجِتماعّيِة الُمهاِدَنة! ل َينبِغي أن ُيخضَع الّتعليُم الَعالّي للسِّ
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الوزراء  ملجلس  اخلتامي  البيان  أوضح 
رئيس  أن  املنقضي  األحد  يوم  املنعقد 
اجلمهورية اطلع على تقرير الوزير األول حول 
وقعت  التي  واحلوادث  اخلطير  االختالل 
الغابية  كاحلرائق  األخيرة،  األسابيع  يف 
الشروب  واملاء  بالكهرباء  التزويد  وانقطاع 
وندرة السيولة املالية املفاجئة على مستوى 
مراكز البريد، وأوعز للحكومة باإلسراع يف 
إعالم  مع  اجلارية،  التحقيقات  استكمال 
الدامغة  باحلجة  بنتائجها  العام  الرأي 
هذا  ويف  الضالعني.  معاقبة  على  والسهر 
الصدد، كشف الرئيس أنه مت إلقاء القبض 
األعمدة  حتطيم  يف  متورطة  شبكة  على 
إلى  باإلضافة  البويرة،  بوالية  الكهربائية 
تلقاء  النار من  بأنه أشعل  شخص اعترف 
نفسه يف غابة آيت لعزيز بالوالية نفسها. 

املجلس  أعمال  جدول  ُخصص  كما 
احلالية  اجلامعية  السنة  إنهاء  لدراسة 
املقبل،  اجلامعي  للدخول  والتحضير 
بعض  وتنمية  بعث  برامج  بحث  ومتابعة 
املقاربة  إطار  يف  االقتصادية  القطاعات 
اجلديدة  واالجتماعية  االقتصادية 

واملصادقة عليها. 

املقدم  العرض  إلى  االستماع  وبعد 
نشاطات  حول  األول  الوزير  طرف  من 
الوزراء  مجلس  دورة  منذ  احلكومة، 
قدمه  املجلس على عرض  اطلع  األخيرة، 
العلمي حول  والبحث  العالي  التعليم  وزير 
التحضير للدخول اجلامعي املقبل وكيفيات 
 -  2019« اجلامعية  السنة  استكمال 

 .»2020
وقد أكد الرئيس، بحسب بيان رئاسة 
يف  التكوين  فتح  ضرورة  على  اجلمهورية، 
الراغبني  الطلبة  لكل  والدكتوراه  املاستر 
السيما  مسبق،  انتقاء  أي  دون  ذلك  يف 
قد  الذي  بعد  عن  للتعليم  اللجوء  عبر 
بالوسائل  دعمه  مع  مناسبا  حال  يشكل 
الصناعية  األقمار  وكذا  التكنولوجية 
مشددا  العالي،  التعليم  قطاع  ويف  الوطنية 
النقل  نظام  مراجعة  أهمية  لى   - أيضا   -
الجتناب  جديدة  حلول  وتصور  اجلامعي 

االحتكار وتشجيع روح املنافسة. 
نسبة  ضعف  على  تعقيبه  ولدى 
رئيس  أمر  اجلامعية،  العلمية  الشعب 
اهلل  عبد  سيدي  مدينة  بجعل  اجلمهورية 
قطبا تكنولوجيا صرفا، ملحا يف الوقت ذاته 
العليا  املدارس  منظومة  تطوير  أهمية  على 

ببالدنا. 
ومن جهة أخرى، ذكر الرئيس بوجوب 
الذهاب إلى استقاللية اجلامعات وتفتحها 
على العالم، مما سيمكنها من تطوير التبادل 
إطار  يف  الطلبة،  وكذلك  األساتذة  بني 
يف  نظيراتها  مع  املبرمة  التوأمة  عمليات 
على  بالفائدة  يعود  تعاوٍن  اخلارج، يف ظل 

الطرفني. 

نشر دفتر الشروط الخاص باستيراد 
السيارات الجديدة هذا األسبوع

وبعد  الصناعة،  بقطاع  يتعلق   فيما 
موضوع  الشروط  دفتر  مشروع  على  املوافقة 
العرض، أكد رئيس اجلمهورية على أهمية 
والشفاف  الفعلي  التنفيذ  على  السهر 
بتوجيه  يسمح  مبا  النص  هذا  ألحكام 
االقتصاديني  للفاعلني  االمتيازات  منح 
مجال  يف  ينشطون  الذين  احلقيقيني، 

املناولة. كما أكد على ضرورة أن يحترم 
وأمر  الشروط،  دفتر  أحكام  املستفيدون 
حال  يف  بصرامة  العقوبات  بتطبيق 

تسجيل أي إخالل مبقتضياته. 
بالطابع  اجلمهورية  رئيس  ذكر  كما 
اخلاص  الشروط  دفتر  لنشر  االستعجالي 
نهاية األسبوع،  قبل  بالسيارات اجلديدة 
على أن يعني األمر - ي املرحلة األولى 
لقرارات مجلس  طبقا  فقط  اجلزائريني   -
وسيصدر  األخيرة.  دورته  يف  الوزراء 

الحقا نص خاص باألجانب. 
لعرض  الوزراء  مجلس  استمع  كما 
دفتر  مشروع  حول  الصناعة  وزير  قدمه 
الشروط املتعلق بشروط وكيفيات اإلعفاء 
من احلقوق اجلمركية والرسم على القيمة 

األولية  واملواد  املكونات  على  املضافة 
من  محليا  اقتناؤها  مت  التي  أو  املستوردة، 

طرف املناولني. 

 إستراتيجية جديدة لدعم الشباب 
أصحاب المشاريع الصغيرة 

الوكالة  نشاطات  بعث  وبخصوص 
الحظ  الشباب،  تشغيل  لدعم  الوطنية 
املقترحة  املقاربة  أن  اجلمهورية  رئيس 
القدمية  االجتماعية  النظرة  أسيرة  بقيت 
التي أعطيت للوكالة، والتي كانت موجهة 
أوساط  يف  البطالة  المتصاص  أساسا 
الشباب، يف حني أن اإلستراتيجية اجلديدة 
للمؤسسات املصغرة يجب أن تندرج ضمن 
ملتطلبات  تستجيب  اقتـصادية  مقاربة 
أهمية تكوين جيل جديد  السوق، مؤكدا 
من املقاولني احلاملني ملشاريع يتحلون بنقاء 

السريرة والديناميكية والطموح. 
رئيس  أمر  املالحظة،  هذه  ضوء  يف 
املكلف  املنتدب  الوزير  اجلمهورية 
إستراتيجيته  مبراجعة  املصغرة  باملؤسسات 
يف ظل املقاربة االقتصادية اجلديدة وعرضها 

على االجتماع املقبل ملجلس الوزراء. 

 تفعيل الصندوق الخاص بالمؤسسات 
الناشئة قريبا 

املعرفة  اقتصاد  تنمية  إلى  وبالنسبة 
واملؤسسات الناشئة، أكد رئيس اجلمهورية 
عن  وأعرب  املقدم.  البرنامج  أهمية  على 
دعم احلكومة التام لتنفيذ خطوطه الكبرى، 
املكلف  املنتدب  للوزير  تعليماته  وجه  كما 
النصوص  مشاريع  اعتماد  بغرض  بالقطاع 
الناشئة  باملؤسسات  املتعلقة  القانونية 
بتفعيل  والتعجيل  اآلجال،  أقرب  يف 
الصندوق اخلاص باملؤسسات الناشئة قصد 
إطالق أولى املؤسسات يف قادم األسابيع، 
الوعاء  القطاع  تصرف  حتت  وضع  وكذا 
العقاري الستقبال احلاضنات واملسرعات، 
باإلضافة إلى السهر على جلب املؤسسات 
الناشئة املستقرة يف اخلارج، على أن تضمن 
تتمتع  التي  نفسها  الشروط  اجلزائر  يف  لها 

بها حاليا يف اخلارج. 

منظومة يقظة لمتابعة تطورات الوضع 
بعد فتح الشواطئ والمساجد 

فتح  إعادة  قرارات   وبخصوص 
اجلمهورية  رئيس  أمر  والشواطئ،  املساجد 
كل  مستوى  على  يقظة  منظومة  بوضع 
الوالي  سلطة  حتت  تكلف  الوطن  واليات 
الوضع  لتطور  اليومي  والتقييم  باملتابعة 
فورا  الصحي  إعادة احلجر  وإقرار  الصحي، 

إذا تدهور الوضع. 
األمن  مصالح  على  تبون  أثنى  كما 

اليقظة  نظير  التجارة  وزارة  مصالح  وأعوان 
حضور  لتأكيد  امليدان،  يف  يبدونها  التي 
الدولة بفرض احترام قواعد األمن الصحي 
العام  الرأي  وإطالع  املخالفني  التجار  على 

على العقوبات املتخذة ضدهم. 

دراسة إمكانية تجسيد استثمارات 
لنفطال بمالي والنيجر 

جدد رئيس اجلمهورية التزامه بأخلقة 
حيث  الغش،  ومحاربة  التجاري  النشاط 
قدرات  بتعزيز  التجارة  وزير  تكليف  مت 
وزارة التجارة للتدخل، السيما عبر املوارد 
جتسيد  من  تتمكن  حتى  املؤهلة  البشرية 
السن  مقياس  وإضافة  املعتمد،  البرامج 
لوضع  التجاري  السجل  منح  شروط  إلى 
للسجالت  االحتيالي  لالستعمال  حد 
من  وذلك  املزورة،  والشهادات  التجارية 
مصالح  مع  بالتعاون  الرقمنة  تعزيز  خالل 
اجلمارك والضرائب، باإلضافة إلى مصالح 
استشارة  بعد   - الشروع  وكذا  األمن، 
مصالح وزارة الدفاع الوطني - يف استئناف 
مع  اجلنوب،  مناطق  يف  احلدودية  التجارة 
والرقابية،  األمنية  اإلجراءات  تشديد 
ودراسة إمكانية جتسيد استثمارات مباشرة 
بالتشاور  والنيجر  مالي  يف  نفطال  ملؤسسة 
أجل  من  الشقيقني  البلدين  سلطات  مع 
والغاز،  الوقود  تهريب  ظاهرة  تقليص 
النقل  تكاليف  تعويض  منظومة  ومراجعة 
السلع  قائمة  وحتيني  اجلنوب،  وإلى  من 
املعنية جتنبا للفواتير املزورة، باإلضافة إلى 
االستعداد لتجسيد مشروع املنطقة القارية 
باستكمال  خاصة  احلّر  للتبادل  اإلفريقية 
دراسة مسألة قواعد املنشأ، مع االستفادة 
االنضمام  دروس  من   - املجال  هذا  يف   -
ووضع  احلر،  للتبادل  العربية  املنطقة  إلى 
فرقة متعددة االختصاصات قصد مكافحة 
من  التخلص  يتم  حتى  الفواتير  تضخيم 
عبر  السيما  نهائية،  بصفة  الظاهرة  هذه 
على  الدولية،  الهيئات  مع  التعاون  توطيد 
غرار االحتاد األوروبي، وكذا االنضمام إلى 
آليات قانونية دولية من شأنها ضمان جناعة 
تقييم  يف  والشروع  العملية،  لهذه  أفضل 
الالجئني  التجار األجانب وخاصة  تواجد 

ومراقبة نشاطهم الفعلي. 
كما وّجه تبون تعليمة لوزير التجارة من 
أجل الشروع يف تقييم االتفاقيات التجارية 
والثنائية،  اجلهوية  األطراف،  متعددة 
السيما اتفاق الشراكة مع االحتاد األوروبي 
عناية خاصة  محل  يكون  أن  يجب  الذي 
أجل عالقات  من  مصاحلنا  بترقية  تسمح 

متوازنة. 

النعامة 
القبض على منتحل صفة مدير جهوي 

لديوان الحبوب
 أوقفت مصالح األمن، بالنعامة، شخصا يف العقد السادس من عمره مسبوقا 
قضائيا يف قضايا النصب واالحتيال، ومنتحَل صفة مدير املصالح اجلهوية للغرب 
أربعة  على  النصب  من  اجلاني  متكن  حيث  بوهران،  للحبوب  املهني  للديوان 
أشخاص. وعليه، مت إجناز ملف قضائي ضده وأحيل املشتبه فيه مبوجب إجراءات 
املثول الفوري على نيابة محكمة املشرية، بتهمة جنحة انتحال صفة متصلة مبهنة 
منظمة قانونا، تتمثل يف جنحة الشروع يف النصب باستعمال صفة كاذبة، وجنحة 
احلصول بغير حق على عقد استغالل مع استعمال اسم الغير، ليصدر يف حقه أمر 

باحلبس املوقت. 
ب.سالمي 

 
بعد 3 أسابيع من اإلضراب 

استئناف العمل بميناء بجاية
كل  استئناف  عن  بجاية  مليناء  العام  املدير  الرئيس  قاسمي«  »حليم   أعلن 
األنشطة على مستوى ميناء بجاية ابتداء من مساء أول أمس، وذلك بعد التوصل 

إلى اتفاق مع نقابة املؤسسة التابعة لالحتاد العام للعمال اجلزائريني.
 وصرح القاسمي لوكالة األنباء اجلزائرية، قائال: » العودة إلى النشاط املينائي 
كل  جمعت  مسؤولة  محادثات  بعد  وهذا  األحد  مساء  من  ابتداء  مفعوله  يسري 
األطراف، شارك فيها األمني العام لالحتاد العام للعمال اجلزائريني سليم لباطشة ».
ق. عبد السالم

أزيد من 400 هكتار تلفت 
جهاز مكافحة الحرائق يخمد 60 حريقا 

خالل 24 ساعة
سجلت وحدات احلماية املدنية، خالل الـ 24 ساعة املاضية، 2874 عملية 
حتسيسية  عملية   59 تنظيم  عن  أمس،  أصدرته  بيان  يف  كشفت  حيث  تدخل، 
95 عملية تعقيم عبر  بـ  القيام  إلى  بلدية، باإلضافة   47 14 واليات شملت  عبر 
إلى  باإلضافة  وهياكل عمومية وخاصة  منشآت  بلدية، من   61 18 والية شملت 
املدنية  للحماية  العامة  املديرية  أن  البيان  يف  وجاء  والشوارع.  السكنية  املجمعات 
سيارة   62 رتبهم،  مختلفة  مدنية  حماية  أعوان   407 العمليتني خصصت  لهتني 
للحجر  إقامة موجهة   23 لتغطية  أمنية  و55 شاحنة، كما وضعت أجهزة  إسعاف 
تيبازة،  الطارف،  مستغامن،  اجلزائر،  من:  بكل  وذلك  واليات،   08 بـ  الصحي 
قاملة، وهران، قسنطينة وبومرداس.  وتدخلت املصالح ذاتها، خالل الفترة نفسها 
إثر تسجيلها 153 حادث مرور خلفت وفاة 05 أشخاص وإصابة 178 آخرين بجروح 
مختلفة ومتفاوتة اخلطورة. وعليه، جرى إسعاف الضحايا يف أماكن احلوادث قبل 
حتويلهم إلى املستشفيات احمللية. يذكر أن أثقل حصيلة سجلت على مستوى والية 
املدنية  احلماية  غطاسو  وانتشل  هذا،  آخرين.    19 وإضابة  بوفاة شخص  سطيف 
بالبويرة جثة شاب يبلغ من العمر 21 سنة غرق يف سد يوجد باملكان املسمى وادي 

لكحل ببلدية سور الغزالن، الضحية مت حتويله إلى مستشفى عني بسام.
إلى جانب هذا، قام جهاز مكافحة حرائق الغابات واحملاصيل الزراعية، خالل 
الفترة نفسها، بإخماد 60 حريقا، منها 17 حريقا مست الغابات، 17 حريقا نشبت 
يف األحراش، 19 حريق نشبت يف احلشائش، باإلضافة إلى 07 حرائق نشبت يف 
احملاصيل الزراعية. هذا وأدت هذه احلرائق إلى تلف 116 هكتارا من الغابات، 63 

هكتارا من األحراش، 168 هكتارا من احلشائش و908 شجرة مثمرة و68 نخلة.
بوكليوة أحمد

البويرة
الدرك ُيحبط محاولة سرقة أعمدة كهربائية

بالبويرة، أول أمس، من إحباط  الوطني  للدرك  الكتيبة اإلقليمية  أفراد   متّكن 
جرمية تخريب وسرقة طالت األعمدة الكهربائية، حيث أوقفوا ثالثة أشخاص يف 
العقـد الثالث من العمر وهم يف حالة تلّبس، حيث كانوا بصدد قطع أعمدة كهربائية. 
وحسب البيان الصادر يوم أمس عن مصلحة االتصال لقيـادة الدرك الوطني، فإن 
عملية إحباط هذه اجلرمية جاءت إثر معلومـات مؤكــدة استغلتها الكتيبة اإلقليميــة 
للدرك الوطنـي بالبويرة، التي حتـّركت وحداتها بسرعة إلى املكان عينه، حيث مت 
بإقليــم بلدية  الثـالثة مبكان معـزول عن أنظار، واقع  املتوّرطني  إلقاء القبض على 
ذات  كهربـــائية  أعمــدة  قطـع  بصدد  كانوا  حيث  البـويرة،  بوالية  العـزيز  آيت 
الضغط العــالي، مستعمليــن آلة قاطعـة كهربائيـة من احلجم الكبيـر، إضافة إلى 
مولـد كهـربائي. يضيف البيان أن التحريات األولية كشفت أن الهدف الذي كان 
يصبو إليه املتوّرطون يف هذه اجلرمية التخريبية هو إثــارة الفوضى والبلبلة، إضافة إلى 

الكسب املادي من خالل اإلقدام على إعادة بيع احلديد املقطوع. 
تكوين  بتهمتي  املتخصصة،  القضائية  اجلهات  أمام  املعنيون  سيقدم  وعليه، 
اإلجراءات  كافة  استيفاء  بعد  الدولة،  ممتلكات  وسرقة  وتخريب  أشرار  جمعية 

القانونيـة.
محـمد رضوان

مجلس الوزراء يدرس برنامج السنة الجامعية وبعث برامج التنمية 

نحو إسراع وتيرة التحقيقات 
ومحاسبة الضالعين فيها

شدد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، على الحكومة بضرورة اإلسراع في استكمال التحقيقات الجارية في الحوادث 
الخطيرة التي وقعت في األسابيع األخيرة، كما أمر بالسهر على معاقبة - بكل حزم - الضالعين فيها. 



ف سليم

كما دعا احملتجون الى ضرورة 
جلميع  سريعة  حلول  إيجاد 
العوائق التي تقف امام سير وتيرة 
املستفيدين  وكذلك  األشغال 
اإليجاري  العمومي  السكن  من 
بالشابية  سكن   500 بحصة 
بإخالء  أيضا  يطالبون  الدين 
املقتحمة  اإلجتماعية  السكنات 
موعد  وحتديد  الغرباء  قبل  من 
 200 نحو  ترحيل  عملية  إلجراء 

ل  الفوضوية  البيوت  تقطن  عائلة 
لكون  األجال  أقرب  يف  سكناتها 
حقوق  بتسديد  قاموا  املستفيدين 
والتسيير  الترقية  لديوان  العتبة 
إحتجاج  عن  زيادة  العقاري 
 7 حصة  من  الطعون  أصحاب 
الدين  عنابة  ببلدية  سكن  أالف 
باإلسراع يف  الوالية  والي  ناشدوا 
عن  والكشف  طعونهم  معاجلة 
نتائج الطعون املودعة لدى املصالح 

املختصة مند السنة الفارطة.

املؤسسة  عمال  خصص 
ببلدية  علي«  »هوام  االستشفائية 
إنسانية  مبادرة  يف  بتبسة،  مرسط 
األسبوع  يف  واحد  يوم  أولى،  بدرجة 
للتنقل إلى املصلحة املرجعية لألمراض 
بوقرة  مبستشفى  املستجدة  التنفسية 
تقدمي  أجل  من  »ببكارية«  بولعراس 
يد املساعدة لعمال هذه املؤسسة فيما 
يخص مرضى كوفيد 19. فحسب ما 
علمت به أخبار الوطن، فقد مت اختيار 
لتنقل  أسبوع  كل  من  اإلثنني  يوم 

اجليش األبيض املتكون من فريق طبي 
من  مهنيني  عمال  وكذا  طبي  وشبي 
مستشفى مرسط نحو بكارية، كعملية 
تطوعية تضامنية متواصلة لدعم الفريق 
يف  مساعدات  تقدمي  ثم  معنويا  الطبي 
بهذه   19 كوفيد  مرضى  جميع  عالج 
إلى  باإلضافة  االستشفائية،  املؤسسة 
وتهيئة  املؤسسة  أرجاء  كامل  تنظيف 
وتعقيم كل الغرف الطبية.وقد جاءت 
باحتياجات  للتكفل  املبادرة  هذه 
املستجد  كورونا  بفيروس  املصابني 

مبستشفى  للعالج  يخضعون  الذين 
عدد  ارتفاع  بعد  خاصة  بكارية 
على  كبير  وتسجيل ضغط  اإلصابات 
بعض  تصريحات  حسب  العمال.و 
هذه  أن  أكدوا  املتطوعون،  األطباء 
البسيطة  الطبية  واإلجراءات  الزيارات 
شحنة  متنح   ، طرفهم  من  املقدمة 
إيجابية للفريق الطبي الذي يواجه هذا 
الوباء وجتعل املريض يشعر باالطمئنان 

خالل مواجهته للمرض.
فيروز رحال

عنابة
انطالق قافلة تضامنية لفائدة 

المتضررين من زلزال ميلة
إنطلقت، صبيحة أمس ، من والية عنابة، قافلة تضامنية لفائدة سكان والية 
مخلفة  املاضي،  اجلمعة  الوالية  التي ضربت  األرضية،  الهزة  من  املتضررين  ميلة 
خسائر مادية يف املنازل. وتضمنت القافلة شاحنات محملة بعشرات األطنان من 
وأشرف على  املتضررة.  األسر  وخيم  وأغطية  غدائية  مواد  من  متكونة  اإلعانات 
الدين ،  امليناء والي والية عنابة، برميي جمال  القافلة من منطقة ما قبل  إنطالق 
ورئيس املجلس الشعبي الوالئي، وشاركت فيها مؤسسات الدولة واملجتمع املدني 
واجلمعيات احمللية والكشافة اإلسالمية اجلزائرپة ، وذلك يف مبادرة تضامنية لتقدمي 
يد العون واملساعدة للعائالت املتضررة من الزلزال األخير ، على غرار باقي واليات 

الوطن على غرار تلك بشرق البالد. 
ف سليم

انعدام اإلنارة العمومية بالمدينة وسط 
»يستنفر« الّسلطات

بخرجات  الدين«  جمال  »برميي  عنابة  والي  قيام  عنابة  والية  مصالح  أعلنت 
العمومية يف  اإلنارة  املواطنني بخصوص غياب  الوقوف على شكاوى  ليلية فجائية 
شوارع املدينة وبالطريق الوطني رقم 44 الرابط بني عنابة وسكيكدة. وأكد البيان أنه 
على إثر اخلرجات امليدانية الفجائية التي يقوم بها الوالي ،الحظ ليلة أمس األول 
غياب اإلنارة العمومية على مستوى أحياء وشوارع وسط املدينة والطريق الوطني رقم 
44، لهذا الغرض ومن أجل التكفل بهذه النقائص خصص والي الوالية غالف 
مالي قدر ب 12 مليون دج ) مليار و200 مليون سنتيم( لفائدة مؤسسة التحسني 
»املستور«  كشفت  الفجائية  الوالي  وخرجات  الغرض.  لهذا  خصيصا  احلضري 
بخصوص غياب اإلنارة العمومية يف شوارع والطرقات الرئيسية للمدينة ويف أوساط 
الساكنة رغم األغلفة املالية املعتبرة املخصصة من طرف البلديات لتجديد شبكات 
اإلنارة العمومية بعد تزايد شكاوى املواطنني من تزايد ظواعر السرقة واالعتداء على 
املواطنني بسبب الظالم الدامس ويف هذا السياق خصص الوالي مبلغ مليار و200 

مليون سنتيم إلعادة اإلعتبار لشبكات اإلنارة العمومية.
ف سليم

جيجل
انطالق قافلة مساعدات لفائدة منكوبي ميلة

إنطلقت، صبيحة األحد، من والية جيجل قافلة تضامنية لفائدة سكان والية 
ميلة املتضررين من الهزة األرضية، التي ضربت الوالية اجلمعة املاضي وتضمنت 
القافلة 11 شاحنة محملة مبا يفوق الـ60 طن من اإلعانات متكونة من مواد غدائية 
وأغطية وخيم.وأشرف على انطالق القافلة والي والية جيجل، عبد القادر كلكال، 
الدولة  مؤسسات  من  تضامن  شبكات  الواليةوتفعيل  مواطني  كل  فيها  وشارك 

واملجتمع املدني واجلمعيات احمللية.
سهام. ع

برج بوعريريج 
دعم مستشفيات الوالية بتسعة أجهزة إنعاش 

استفادت املؤسسات االستشفائية بوالية برج بوعريريج من 09 أجهزة إضافية 
لالنعاش والعناية املركزة على أعلى درجات التطور وكذا 37 سرير إنعاش جديد وذلك 
بعد اجتماع اللجنة األمنية املوسعة مع األطقم الطبية خاصة منهم أطباء االنعاش 
وشبه طبية واالدارية.  وكان االجتماع الذي جاء على وجه اخلصوص لالستماع 
الى انشغاالت الطواقم الطبية ومناقشة االستراتيجية ملواجهة جائحة كورونا ومجمل 
الترتيبات الوقائية خالل فترة الصيف قد خُلص الى تدعيم مستشفيات الوالية بـ 
09 أجهزة إنعاش وعناية مركزة ، باالضافة الى 37 سرير إنعاش جديد بعد أن كانت 

الوالية حتوز على 12 سرير فقط خالل بداية أزمة فيروس كورونا املستجد. 
صفاء كوثر بوعريسة
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تبسة
 عمال مستشفى »مرسط« يتكفلون بمرضى »كوفيد 19«

إعــــــــالن
 تبحث شبكة اخبار الوطن عن مراسلني جادين يف الواليات التالية:

 سكيكدة ، بجاية ، الوادي، اجللفة، وهران، تيزي وزو، قسنطينة 
 شروط التوظيف

-   خبرة على األقل سنتني
-   اتقان  فنيات التحرير والكتابة الصحفية

-  التحكم  اجليد يف اللغة العربية
-   اتقان التصوير و املونتاج

 ترسل الطلبات الى اإلمييل التالي : 
akhberecrut.dz@gmail.com

المسيلة 
مصرع شخص وإصابة 05 آخرين في اصطدام سيارتين

لقي شخص مصرعه فيما أصيب 05 آخرون بجروح متفاوتة اخلطورة وذلك يف حادث مرور مميت بالطريق الوطني رقم 
28 يف املكان املسمى مشتةالدعاعسة بوالية املسيلة بعد اصطدام عنيف بني سيارتني .

وكانت مصالح الوحدة الثانوية للحماية املدنية لبلدية برهوم قد تدخلت إلسعاف اجلرحى اخلمسة الذين تراوحت 
أعمارهم بني 35 و69 سنة مت نقلهم نحو مستشفى مقرة ملواصلة العالج ، فيما لقي رجل يبلغ من العمر 38 حتفه يف عني 

املكان ، كما مت فتح حتقيق ملعرفة مالبسات احلادث. 
صفاء كوثر بوعريسة

بوسط  احلطاب  سوق  جتار  أبدى 
تأخر  من  غضبهم  عنابة  مدينة 
كانت  التي  بالسوق  اجلارية  األشغال 
أن  على  الصيف  مطلع  يف  أنطلقت 
تنتهي مع نهاية الشهر اجلاري بحسب 
وعود رئيس البلدية« مرابطي الطاهر«.
نقلوا  الغاضبني  التجار  عشرات 
من  عنابة  دائرة  رئيس  إلى  إنشغالهم 
أمام  إحتجاجية  وقفة  تنظيم  خالل 
مقرها يطالبون من خاللها باإلسراع يف 
إجبارية  بطالة  لكونهم يف  السوق  فتح 
أسر  أرباب  وهم  الفارط  جوان  مند 
أشغال  عمليات  بطئ  بسبب  وذلك 
فيهما  شرعتا  اللتان  والصيانة  الترميم 
إستشارة  طرح  بعد  اخلاصة  املقاوالت 
 200 نحو  يضم  الذي  السوق  لتهيئة 
اخلضر  لبيع  وخانة  جتاري  محل 

يومي.  عامل   500 ونحو  والفواكه 
من  الشديد  إستياءهم  عن  معبرين 
قالوا  التي  اجلارية  األشغال  وتيرة 
رغم  جدا  بطيئة  بوتيرة  جتري  أنها 
بتسليم  تعهد  كان  البلدية  رئيس  أن 
 .2020 أوت  شهر  نهاية  يف  السوق 
داعيني رئيس الدائرة إلى برمجة زيارة 
على  ميدانيا  للوقوف  للسوق  ميدانية 
جهتها  من  اجلارية.  األشغال  بطئ 
الوالئيإلحتاد  املكتب  من  مصادر 
لوالية  اجلزائريني  واحلرفيني  التجار 
عنابة أكدت ل« أخبار الوطن« تلقيها 
شكاوى من جتار سوق احلطاب بسبب 
مبراسلة  وقامت  التجار،  إنشغاالت 
بغرض  الشأن  هذا  يف  املعنية  اجلهات 
أسباب  وملعرفة  األشغال  وتيرة  تسريع 
الترميم  عمليات  يف  املسجل  التعثر 

عنابة  البلدية  رئيس  وكان  والصيانة 
مالي  غالف  تخصيص  عن  أعلن 
سنتيم  مليون  و600  ماليير   4 قدره 
يف  أشهر.  ب3  تقدر  االجناز  ومدة 
السوق  وتأهيل  تهيئة  عملية  أن  حني 
أنطلقت بتاريخ ال31ماي الفارط بعدما 
باألمر  املعنيني  التجار  البلدية  دعت 
على  واخلانات  احملالت  إخالء  إلى 
مرحلتني األولى إبتداءا من ال31 ماي 
2020 وملدة 45 يوما بالنسبة للخانات 
شارع  ملدخل  املقابلة  باجلهة  املتواجدة 
 15 من  وإبتداءا  بوجمعة  سويداني 
جويلية 2020 وملدة 45 يوما للخانات 
ملدخل  املقابلة  باجلهة  املتواجدة 

ديدوش مراد.
ف سليم

عنابة
تجار سوق الحطاب »مستاؤون« من بطء وتيرة األشغال

دعوا  السلطات لتسليمهم المفاتيح 

طالبو السكن يحتجون أمام مقر 
والية عنابة!

جّدد، صبيحة أمس، العشرات من المواطنين المنحدرين من مختلف أحياء بلديات عنابة احتجاجهم أمام مقر الوالية للمطالبة 
بمقابلة المسؤول األول على الجهاز التنفيذي لوالية عنابة، قصد رفع انشغاالتهم المتعلقة - في مجملها - بالسكن. وكان 

بين المحتجين مكتتبو عدل 2013 ، الذين طالبوا بتسريع وتيرة األشغال الجارية بمشاريع عدل بالمدينة الجديدة ذراع 
الريش والقنطرة بحجر الديس.
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كلف خزينة الدولة 7 ماليير سنتيم ولم ُيستغل منذ 2007

خزان ماء حي »بن حمودة« بالبيض مهدد 
باالنهيار! 

نورالدين رحماني
استغاثة  نداء  أرسلوا  السكان 
اخلزان  استغالل  لوقف  احملليه  للسلطات 
ظل  يف  حلظة  أي  يف  انهياره  من  خوفا 
منه  للمياه  الكبيره  والتسربات  التشققات 
الوضعية  يف  حتقيق  بفتح  وطالبوا  يوميا 
من  عبدالقادر  مجدوبي  عليهم.  اخلطيرة 
ان  االخبار  لشبكة  صرح  احلي  سكان 
بسبب  اسبوع  من  اخلدمة  دخل  اخلزان 
منذ  احلي  حتتاج  التي  العطش  موجة 

بداية الصيف اال ان وضعيته عير صاحلة 
بعد  السكان  على  وتوزيعه  املاء  لتخزين 
املياه  وتسرب  ومحيطه  جدرانه  تصدع 
منه واعتبر مايحدث تهديدا حقيقا ملنازل 
املجاورين  خاصة  احلي  سكان  وحياة 
للخزان والقريبني منه وطالب والي الواليه 
بالتدخل. محمد بلفرح من سكان احلي 
تساءل عن سبب استغالل اخلزان يف هذا 
الوقت بعد ان ترك ألزيد من 15 سنة دون 
إستغالل ودون األخذ يف اإلعتبار املشاكل 

لم جتد طريقها  والتي  يعرفها  التي  التقنية 
بالبيض  الري  مبديرية  احلل. مسؤول  الى 
لتوفير  جاء  اخلزان  استغالل  ان  كشف 
وأن  احلي  لسكان  املطلوب  بالشكل  املاء 
املشاكل التي يعاني منها ستحل. وخالل 
اخلزان  يعرفها  التي  الوضعية  عن  بحثنا 
به  انتهت  االخير  هذا  ان  الى  توصلنا 
االشغال سنه 2007 بعد ان كلف خزينه 
الدوله 7 كاليير سنتيم اال انه لم يدخل 
متعلقة  تقنية  ألسباب  وقتها  من  اخلدمة 

املاضي  االسبوع  غاية  الى  مهمال  وبقي 
اين مت استغالله لتزويد سكان احلي باملاء 
بعد ادخال حتسينات على محيطه اال ان 
املشكل حسب ما وقفنا عليه يبقى مرتبط 
والتي  تصدعت  التي  وجدرانه  بهيكله 
تسجل تسربات للماء بشكل كبير وتصل 
املساكن  وتغمر  خارجه  الى  املاء  سيول 
القريبة منه والسكان اآلن يخشون انهياره 
ما قد يسبب كارثة حقيقة على اجلميع. 

بجايةبجاية
استعدادات حثيثة لتنظيم 

امتحاني البكالوريا 
و«البيام«

وضعت مديرية التربية لوالية بجاية آخر الرتوشات 
والتعليم  البكالوريا  شهادتي  امتحان  بتنظيم  اخلاصة 
 ،2020 سبتمبر  شهر  بحر  يف  إجراؤها  املقرر  املتوسط 
استثنائية  ظروف  يف  تأتي  كونها  حساسة  عملية  وهي 
إدارة  الذي جعل  األمر  وهو   ،19 كوفيد  بسبب جائحة 
املادية  الشروط  كل  توفير  على  تسهر  التربية  مديرية 
الصحي  البروتوكول  بتجسيد  تسمح  التي  والبشرية 
كما  االمتحان،  أيام  خالل  عالية  بدقة  اإللزامي 
يستدعي اليقظة وحسن التدبير خالل تواجد املمتحنني 
هذه  تنظم  أن  املنتظر  من  حيث  اإلجراء،  مراكز  داخل 
االمتحانات يف ظروف تضمن السالمة الصحية والوقائية 
للممتحنني واملؤطرين على السواء، وحسب ممثل مديرية 
عن  كشف  جهته  من  توتو الذي  ناصر  التربية السيد 
 15052 عددهم  يبلغ  مترشحي البكالوريا والذين  عدد 
توزيعهم  وسيتم  االحرار،  من   4346 منهم  مترشحا 
 6162 التأطير  عملية  على  ويشرف  مركزا،   54 على 
يخص  فيما  أما   .) األمانة  أعضاء   + حراس   ( أستاذ 
شهادة التعليم املتوسط فإن العدد اإلجمالي للمترشحني 
يبلغ 13375 تلميذا منهم 12967 نظامي والباقي احرار، 
وميتحنون يف 60 مركز إجراء، ويؤطرهم 4000 ) أستاذ 
السنة  أن اجلديد هذه  بالذكر  واجلدير  أمانة (.  وأعضاء 
املترشح  تلزم  التي  الوقائية  اخلطوات  وضع  يتضمن 
استدعاء  يف  وغيرها  الكمامة  بوضع  واملتعلقة  احترامها 
على  حفاظا  وهذا  واحترازي،  تبليغي  كإجراء  املترشح 

صحة اجلميع.
كرمي تقلميمت

تيسمسيلتتيسمسيلت
الشروع في تعقيم المساجد 

تحسبا  لفتحها
اجل  من  للشباب  الوطنية  املنظمة  أمس،  بادرت 
اجلزائر، يف اطار عملها التطوعي، بحملة تنظيف وتعقيم 
باملساجد  اخلاص  والسجاد  األفرشة  رفع  الى  باإلضافة 
حيث  املصلني،  امام  التدرجي  الفتح  بعملية  املعنية 
بعاصمة  الصديق،  بكر  ابا  مسجد  من  البداية  كانت 

الوالية،
الى جانب ذلك، يعمل افراد املنظمة منذ ساعات 
الصباح األولى، على سحب املصاحف والكتب ووضعها 
بعيدا عن متناول املصلني، مع ترتيب صفوف املصلني، 
احترام  مع  الصالة  مكان  يحدد  توجيهي  رسم  بوضع 
مسافات التباعد اجلسدي بني املصلني، من خالل ترك 

مسافة 1.5 متر بني كل مصلني من اجلهات األربعة
فضال عن إلزام كل مصلي بإحضار سجاده اخلاص 

واإلبقاء على الكمامة إثناء الصالة
كما دعا مسؤول املسجد، اهل اخلير واحملسنني بدعم 
املساجد بأجهزة قياس درجة حرارة روادها يف حني شدد 
املسجد  داخل  الوقاية  تدابير  على  احملافظة  ضرورة  على 

وخارجه.
عبد القادر، ت

اجلزائري  املعهد  إقامة  استقبلت 
للبترول ببومرداس، فجر أمس، 274 رعية 
من  اجلزائرية  السلطات  أجلتها  جزائرية، 
اململكة العربية السعودية، حيث ستقضي 
باإلقامة فترة احلجر الصحي املقدرة بــ 14 

يوما.
مبراكزها  بومرداس  والية  تزال  ال 
الثالثة بكل من قورصو، زموري وبومرداس 
مت  الذين  اجلزائريني  الرعايا  تستقبل 
آخرها  العالم،  اجالؤهم من مختلف دول 
الدفعة القادمة من السعودية التي وصلت، 
الوطن، واملقدر عددها،  أمس، إلى أرض 
الوالئية  السلطات  عنه  أعلنت  ما  حسب 

ببومرداس بــ 274 رعية.
الوضع  فرضه  احترازي  وكإجراء 
فترة  الوافدون  سيقضي  القائم،  الصحي 

بإقامة  يوما   14 بــ  املقدرة  الصحي  احلجر 
بعاصمة  الكائنة  للبترول  اجلزائري  املعهد 
من  سالمتهم  ثبوت  حني  إلى  الوالية، 
عبر  بذويهم  وإحلاقهم   19 كوفيد  فيروس 

الواليات.
الوافدين،  راحة  ضمان  وبهدف 
ببومرداس  الوالئية  السلطات  وضعت 
تضم  القطاعات  متعددة  مختلطة  فرقة 
احلماية  النقل،  الصحة،  قطاع  من  أعوانا 
املدنية واألمن.. قصد تكفل أمثل بالرعايا 
االحترازي،  احلجر  فترة  طيلة  اجلزائريني 
يشرف عليها كل من الوالي يحي يحياتن 
ورئيس املجلس الشعبي الوالئي عز الدين 

قانة.
سميرة مزاري

بوالية  الساحلية  البلديات  تستعد 
الصيفي  املوسم  الستغالل  الشلف 
احلظر  رفع  انتظار  يف  قصره  على 
االسبوع  بداية  املقرر  الشواطئ  على 
الستة  البلديات  تعكف  حيث  املقبل، 
شرقا  حواء  بني  من  انطالقا  الساحلية 
استكمال  على  غربا  املرسى  بلدية  الى 
املصطافني  الستقبال  التحضيرات  أخر 
وتخصيص  الشواطئ  تهيئة  طريق  عن 
الذي  اجلمهور  الستقبال  فضاءات 

سيتدفق على شواطئ الوالية.
حيث قامت بلدية تنس الساحلية 
لفتحها  بالبلدية  شواطئ   03 بتعيني 
أمام املصطافني بداية من السبت املقبل 
ويتعلق االمر بكل من الشاطئ املركزي 
القصب  وادي  وشاطئ  مارينا  شاطئ 
حيث تعكف مصالح البلدية على حملة 
البلدية قصد استقبال  لتنظيف شواطئ 

املصطافني يف احسن الظروف.
بلدية  على  ينطبق  االمر  ونفس 
الغربي  الشمال  اقصى  الواقعة  املرسى 
البلدية  تستعد  حيث  الوالية  لعاصمة 

املتواجدة  الثالثة  الشواطئ  تسيير  ملنح 
الراغبني  املستأجرين  لبعض  بالبلدية 
على  اخلدمات  قطاع  يف  االستثمار  يف 

مستوى شواطئ البلدية
الوالية  بلديات  عانت  لإلشارة 
ركودا  االصطياف  موسم  بداية  خالل 
املصطافني  لقلة  نتيجة  كبيرا  اقتصاديا 
والزوار املتوافدين على شواطئ البلديات 
الصحي  للحدر  نتيجة  الساحلية 
املفروض، حيث تسبب ذلك يف خسائر 
التي  التجارية  احملالت  من  لكثير  كبيرة 
ونفس  املصطافني  على  تعتمد  كانت 
البلديات  هذه  خلزينة  بالنسبة  االمر 
نشاط  اي  لغياب  كثيرا  تأثرت  التي 
املهمة  الفترة  هذه  خالل  اقتصادي 
وتتوفر  الساحلية.  للبلديات  بالنسبة 
على  مرخصا  شاطئا   26 على  الوالية 
مستوى 06 بلديات ساحلية على طول 
مبا  كلم  ب120  يقذر  ساحلي  شريط 
الساحلي  الشريط  طول  %10من  ميثل 

الوطني.
طه االمني

ببومرداس،  األمن  مصالح  سجلت 
أزيد  املاضية،  أشهر  اخلمسة  خالل 
 266 وحتويل  مخالفة  آالف   3000 من 
املواطنني  التزام  لعدم  احملشر،  على  مركبة 
بإجراءات احلجر الصحي اجلزئي املفروض 

على الوالية، بسبب جائحة كورونا.
املصالح،  لذات  بيان  يف  وجاء 
نسخة  أمس  الوطن«  »أخبار  تسلمت 
املتخذة  األمنية  التدابير  إطار  يف   « عنه 
مبختلف  ميدانيا  العاملة  الفرق  طرف  من 
ألمن  التابعة  العملياتية  تشكيالتها 
شهر  من  بداية  تسجيل  مت  بومرداس، 

مارس إلى غاية نهاية شهر جويلية املنصرم 
مجال  اجلارية 3013 مخالفة يف  السنة  من 
احلجر  بتدابير  األشخاص  التزام  عدم 
حتويل 266 مركبة  مع  اجلزئي  الصحي 
احملشر  يف  ووضعها  األصناف  مختلف  من 

منها 34 دراجات نارية«.
البيان ذاته، كافة  وقد اتخذت، وفق 
املخالفني،  حق  يف  القانونية  اإلجراءات 
من  املواطنني  وصحة  سالمة  على  حفاظا 

خطر انتشار هذا الوباء.
سميرة مزاري

بومرداسبومرداس
إخضاع 274 رعية قدموا من السعودية للحجر

بومرداسبومرداس
تسجيل 3013 مخالفة تتعّلق بخرق الحجر الصحي

الشلفالشلف
البلديات الساحلية تحضر الستقبال المصطافين البلديات الساحلية تحضر الستقبال المصطافين 

أثارت تصدعات خزان ماء 
حي عبد احلق بن حمودة 
بالبيض هلع سكان احلي، 

عقب تسرب املاء منه 
وفيضانه باحلي، بعد 
أسبوع فقط من وضعه 
حيز اخلدمة من قبل 

مديرية الري واجلزائرية 
للمياه بالبيض.
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والية: مسيلة                                                            برهوم يف: 09 أوت 2020
دائرة: مقرة                                           رئيس املجلس الشعبي البلدي برهوم
بلدية: برهوم                              إلى السيد رئيس حترير جريدة أخبار الوطن

تــوضـيـــــــــح
لقد طالعنا جريدتكم املوقرة –أخبار الوطن- بتاريخ اخلميس 06 أوت 2020.

عنوان عن بلدية برهوم مبقال –أهل برهوم أولى مبعروفها- تضمن العديد 
من املغالطات والتأويالت دون احترام أخالقيات املهنة وحتري املصدر الصحيح 

للخبر خصوصا أن صاحب املقال لم يتصل بنا من باب حق الرد املكفول أو 
االستقصاء بيان املعلومة الصحيحة.

وعليه نوجز لكم التوضيح: أن منطقة قديشة مت تصنيفها من بني 12 منطقة 
ضمن مناطق الظل يف البطاقية الوطنية ملناطق الظل وهي تابعة لبلدية 

برهوم، حيث مت إصدار بطاقة تقنية الحتياجات املنطقة وكما نعلمكم أنه متت 
معاينة املنطقة من طرف جلنة وزارية وكذلك كانت محل زيارة من طرف جلنة 

من رئاسة اجلمهورية.
قديشة اليوم ترى النور بشق وإجناز طريق على مسافة 4.5 كلم لفك العزلة عن 

الساكنة وأهلنا بقديشة لهم احلق يف احلياة واإلعمار والتنمية وليس املعروف 
على حد قول املراسل.

لإلشارة أن هذا املقال علق على رئيس البلدية يوم العيد أثناء زيارته لسكان 
قديشة وتهنئتهم بالعيد ومشاركتهم الفرحة يوم عيد األضحى املبارك، فكان 

للبعض أن يتطاولوا على إخواننا من املستضعفني بقديشة ألغراض وتأويالت 
من جانبها التمييز بني الساكنة وحقهم املشروع يف التنمية.

وعليه نلتمس من سيادتكم النشر والتوضيح يف نفس الصفحة التي حملت 
املوضوع من باب حق الرد.

تقبلوا فائق التقدير واالحترام، دامت جريدتكم منارة إعالمية يف خدمة 
املواطن.

رئيس املجلس الشعبي البلدي

انتقل إلى رحمة اهلل الفنان 
الكوميدي بشير بن محمد املعروف 

باسم “اخلير” يف السلسلة 
الفكاهية “أعصاب وأوتار«.

الفنان تويف إثر مرض عضال صباح 
أمس يف حدود الساعة السابعة 
صباحا مبنزله العائلي الكائن 

بحي فياللي يف والية قسنطينة. 
وعرف الفنان بعدة أعمال كوميدية 

شاهدها اجلزائريون على غرار 
سلسلة أعصاب وأوتار وناس مالح 

سيتي.

توفيت خيرة عماري أكبر معمرة بوالية تيارت 
عن عمر يناهز 123 سنة، حسب ما أكدته 

مصالح بلدية قرطوفة بالوالية ذاتها.
وأوضح املصدر ذاته أن احلاجة املرحومة 

خيرة عماري أكبر معمرة بوالية تيارت عمرها 
123 سنة توفيت أمس، مبقر سكنها ببلدية 
قرطوفة إثر وعكة صحية سببها التقدم يف 
السن. احلاجة خيرة من مواليد 27 جانفي 

1897 بقرية الطريش ببلديه وادي ليلي، 
وكانت تقطن ببلدية قرطوفة. 

البيئُة تحتضُن الُصحفّييَن!

جهــُد الفقــراِء يصنــُع 
َرفــاهّيــَة األغنيــاء!

 أكبـــُر ُمعّمــرٍة بتيـــــارت.. تـرَحــــل!

  الُكوميــِدي بشيـــر بن محمـد فـي ذّمــة اهلل

على طول احلدود مع إثيوبيا، وعند 
بحيرة توركانا شمالي كينيا حتديًدا، 

بدأت فكرة صيد األسماك، ومن 
ثم معاجلتها، وشحنها إلى جميع 
دول العالم، متهيًدا الستخدامها 
يف صنع املوضة املستدامة، فمن 

جلود تلك األسماك ُتصنع السترات 
واألحزمة واحلقائب. فهناك يف 

أفريقيا – كما كان يحدث دوًما – 
يصنع قوم الفقراء بصنع احتياجات 
األغنياء، هذه العبارات كانت مقدمة ملقال حتت عنوان »منتجات يقتنيها 
األغنياء ويصنعها الفقراء مبقابل زهيد«، نشر على منصة ساسة بوست.
وجاءت على رأس املنتجات املنتقاة: السيجار الكوبي، الذي يحتاج إلى 
أكثر من 500 مهارة يدوية ويصل سعره أللف دوالر، ثم معدن الكوبالت 

فالشوكوالتة التي يبذل األطفال الفقراء يف جنوب كوت ديفوار كل جهدهم يف 
موسم الكاكاو لصناعة قالب الشوكوالتة اللذيذ.

متكن شابان من والية عنابة من تطوير لعبة حتاكي الثورة التحريرية 
بشخصيات وطنية.

وحتمل اللعبة عنوان “أشبال نوفمبر”، وجتسد عدة شخصيات ثورية 
من تاريخ اجلزائر املجيد. وتخلد هذه اللعبة يف طياتها مجد ثوار 
اجلزائر وشجاعتهم وبسالتهم يف حربهم ضد املستعمر الفرنسي.

 .

أبَطــاُل نوفمبـــَر 
َيثوُرون إِلكترونيًّا! 

َتحّملــوا َتِبعـات  َتحّملــوا َتِبعـات  قـراِركـم!قـراِركـم!
أبدى عضو مجلس األمة عبد الوهاب بن زعيم اعتراضه على القرار احلكومي 

املتعلق بإعادة تكييف مواقيت احلجر الصحي وفتح الشواطئ واألماكن 
السياحية أمام املواطنني. وكتب بن زعيم يف تدوينة عبر حسابه فيسبوك،  قال 
فيها : »بكل صراحة،  أنا ضد قرار فتح الشواطئ واملنتزهات وتعديل مواقيت 

احلجر.. التحاليل التي تصدر بعد 14 يوما ال ميكن أن نبني عليها قرارات ولم 
نصل إلى نسبة التحاليل املطلوبة يوميا«. 

حــــــق الـــــــــرد: 
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معزولة  مناطق  سكان  كشف 
ببعض بلديات األغواط خاصة باجلهة 
التي  االنتقائية  عن  للوالية  الشمالية 
الظل  مناطق  اختيار  عملية  عرفتها 
حسبهم  مسؤوليتها  يتحمل  والتي 
مت  حيث  والدوائر،  البلديات  رؤوساء 
 « و«املعرفة  البيروقراطية  معيار  اعتماد 
توجيه  بدليل  منها  البعض  اختيار  يف 
أو  بالغاز  الربط  لتمديد  عمليات 
فتح  أو  الشمسية  الطاقة  أو  بالكهرباء 
وأخرى  حضرية  شبه  ملناطق  مسالك 
املدن،  مقرات  محيط  من  قريبة 
معزولة  جد  مناطق  همشت  بينما 
حتظ  لم  كبيرة  سكانية  كثافة  ذات 
االستقالل  منذ  كهربائي  مبصباح  ولو 
ووزاجة  العود  وحلس  التربي  كمناطق 
ومنطقة  سعد،  سيدي  قلتة  ببلدية 
الروينة  عني  ومنطقة  بسبقاق  تبودة 
والصفية اخلضراء ببلدية أفلو، ومنطقة 
الشرقي  واحلوض  وتقيست  دومية  بن 
ببلدية  والصيادة  والثناية  واحلميرة 
ببلدية  واخلربة  وبولغم  املشري،  احلاج 
سيدي بوزيد، ومناطق بركانة وسيدي 
حمزة ببريدة، ومناطق بالغيشة وغيرها 
هؤالء  وناشد  األخرى،  املناطق  من 
السكان والي الوالية بالتنقل ملناطقهم 

ترفع  التي  بالتقارير  االكتفاء  عوض 
املعيشية  الظروف  على  لإلطالع  إليه 

املزرية التي يتخبطون فيها. 
والي  كشف  السياق  ذات  ويف 
حتديد  مت  أنه  عبدالقادر  السيد  الوالية 
54 منطقة ظل ب15 بلدية بعد عملية 
لها  رصد  األولويات  وترتيب  املعاينة 
سنتيم  مليار   87 يفوق  مالي  غالف 
الجناز  التنموية  البرامج  مختلف  عبر 
الشرب  مياه  تخص  بها  عملية   105
واملالعب  الصحي  الصرف  وقنوات 
واملطاعم واملسالك والكهرباء واملمرات 
إجناز  لوتيرة  تقييمه  ويف  والغاز.  املائية 
توجيهها  مت  التي  التنموية  العمليات 
بالصغيرة  وصفها  والتي  املناطق  لهذه 
أفاد  أشهر  الثالثة  التتعدى  وآجالها 
انتهت  عملية   16 أن  املتحدث  ذات 

و39  اخلدمة  حيز  وضعها  ومت  أشغالها 
وهناك  اإلجناز  طور  يف  هي  عملية 
اإلجراءات  قيد  هي  أخرى  عمليات 
اإلدارية مؤكدا أن كل العمليات سيتم 
السنة  نهاية  مع  إجنازها  من  االنتهاء 
استفادت  هذا  إلى  إضافة  اجلارية. 
و500مليون  10ماليير  من  الوالية 
إلقتناء  املائية  املوارد  وزير  طرف  من 
5صهاريج لتزويد سكان املناطق النائية 

باملاء وحفر 06 آبار باملناطق املعزولة.
وتبقى هذه العمليات بحاجة إلى 
ومراقبة حتى اليكون مصيرها  متابعة 
التي  العمليات  من  الكثير  كمصير 
عشوائية  بطرق  معزولة  مبناطق  أجنزت 
آثارها  محت  ما  سرعان  ومغشوشة 
املسالك  خاصة  الطبيعية  العوامل 

واملمرات املائية. 

الوادي
الخنازير والكالب الضالة تهاجم

 مزارع »تقديدين«
يعاني الكثير من مزارعي املنطقة احمليطة بقرية تقديدين، والتابعة لبلدية 
جامعة 140 كيلومترا إلى الشمال الغربي من مدينة الوادي، منذ مدة من 
انتشار خطير لظاهرة غزو اخلنازير البرية والكالب الضالة ملزارعهم يف غياب 

أية وسيلة للقضاء عليها وإبعادها.
الشرقية  املنطقة  بأن   ،« الوطن  ألخبار   « الفالحني  من  عدد  وقال 
التي  اخلنازير،  من  كبيرة  ألعداد  مرتعا  تقديدينغدت  قرية  من  والشمالية 
تتلف احملاصيل التمور وشتى أنواع اخلضراوات األخرى مع صعوبة إرسال 
أوالدهم مبفردهم إلى احلقول لسقي أشجار النخيل املزروعات خشية تعرضهم 
إلى  تأتي  اخلنازير  بأن  الفالحون  وأكد  اخلطيرة،  احليوانات  هذه  لهجمات 
جامعة،  لبلدية  الشمالية  الناحية  خاصة  متعددة  جهات  من  تقددين 
بالشوط  املنتشرة  الضارة  احلشائش  بني  كبيرا  وتواجدا  تكاثرا  تعرف  حيث 
تعد  لم  التقليدية  وسائلهم  بأن  وأوضحوا  باملنطقة.  املتواجدة  والسبخات 
جتدي نفعا مع هذه احليوانات التي أضحت خطورتها تزيد يوما بعد يوما. 
كما يشكو املربون والفالحون باملنطقة الفالحية املذكورة من تواجد الكالب 
الضالة التي تهاجم ليال على اخلصوص اإلسطبالت، حيث يقومون بتربية 
رؤوس األغنام،املاعزو اإلبل، وكذلك مداجن تربية الدجاج واحلمام. وأكد 
املتضررون بأن هذه الكالب اخلطيرة تأتي من أماكن بعيدة يف شكل قطعان 
صغيرة العدد وتهاجم اإلسطبالت واملداجن، بعد أن تقوم بتخريب األبواب 
والقفز فوق الشبابيك واجلدران. ودعا الفالحون السلطات احمللية إلى حتمل 
مسؤوليتها، و متكينهم من جلب فرق صيد احليوانات يف اقرب وقت ممكن 

وقبل أن تهاجم الكالب الضالة واخلنازير البرية التجمعات السكانية. 
رشيد شويخ

اليزي
إحباط محاولة سرقة مركز بريد 

عين أميناس
مت إحباط محاولة سرقت مكتب بريد عني اميناس شمال والية اليزي 

ليلة أمس من قبل شخصني ملثمني.
وحسب مصادر أخبار الوطن فان عملية إحباط السطو تفطن لها قابض 
البريد الذي يقطن يف سكن إلزامي تابع لذات املكتب بعدما قفز الشخصان 

على السور حيث قام املوظف مبالحقتهما والذا بالفرار. 
العثور  مت  أين  اللحظة  ذات  بالعملية يف  األمنية  املصالح  تبليغ  مت  وكما 
على كيس به مسدس العاب وحبل معدني وشريط الصق حسب املصدر 
انه مت فتح حتقيق للكشف عن مالبسات احلادثة والتي تعتبر  وهذا ويذكر 
ليس باألولى التي يحاول فيها أشخاص مجهولني السطو على مكتب بريد 

عني اميناس. 
ابراهيم مالك

إليزي
تخصيص 30 مليار سنتيم لتهيئة 

حي »بالباشير«
خصصت مديرية التعمير والبناء لوالية اليزي غالف مالي قدره 30 مليار 
اليزي ومت تخصيص املبلغ  التابع لبلدية  سنتيم إلعادة تهيئة حي بالباشير 
إلعادة تهيئة الطرق واإلنارة العمومية والتهيئة اخلارجية واألرصفة حسب 
ايطاراملخطط  يف  وهذا  محمد  خملول  والبناء  التعمير  مدير  عنه  كشف  ما 
السكنات  اجناز  ومتابعة  ومرافقة  تهيئة  وإعادة  للتعمير  االسيتراتيجي 

العمومية االيجارية. 
وكما يؤكد ذات املسئول انه مت إدراج اجناز ملعب معشوشب اصطناعيا 
املنطقة  بتالميذ  لتكفل  احلي  بذات  ثانوية  اجناز  مشروع  إلى  وباإلضافة 
املشوار  مواصلة  لغرض  طويلة  ملسافات  اليومية  التنقالت  من  عانت  التي 
التعليمي ويضيف املتحدث انه مت االتفاق على اجناز مسبح جواري يستفيد 
منه قاطني حي بالباشير وهذا ضمن التكفل بانشغاالت الساكنة ولغرض 
إعادة االعتبار لهذا املجمع السكني املتواجد على أطراف املدينة سعيا منهم 

لتحسني املستوى املعيشي لساكنة وضمان االستقرار.
احمللية  السلطات  من  اخلطوة  هذه  احلي  مواطنو  استحسن  جهتها  ومن 
الواقع  أملني يف جتسيدها على ارض  التي أخذت مشاكلهم بعني االعتبار 
شانها  من  التي  مشاريع  هكذا  ملثل  املاسة  للحاجة  نظرا  اآلجال  اقرب  يف 

املساهمة يف حتسني النمط املعيشي باحلي والنهوض به. 
ابراهيم مالك

عّبر العشرات من سكان المناطق المعزولة باألغواط عن استيائهم وتذمرهم من عدم إدراج بلدياتهم ضمن مناطق الظل، التي 
خصصت لها مشاريع تنموية لتحسين وضعهم المعاش.

ظلت مهمشة منذ االستقالل ولم تستفد من مشاريع تنموية

بلدياٌت َمعزولٌة باألغواط لم 
ُتحتسب مناطَق ظٍل!

األغواط  
الشروع في تهيئة المساجد تحسبا لفتحها مجددا

شرع األئمة واللجان الدينية بـ 88 
التدريجي،  الفتح  قرار  مسجدا شملها 
عبر بلديات والية األغواط، يف تنظيف 
املساجد،  هذه  وتهيئة  وتعقيم  وتطهير 
من  ابتداء  املصلني  الستقبال  حتسبا 
عملية  يف  اجلاري.شارك  أوت   15 يوم 
وشباب  خيرية  جمعيات  التطهير 
متطوع، وبادرت مديرية الشؤون الدينية 

حتسيسية  لقاءات  تنظيم  يف  واالوقاف 
وتنظيمية لألئمة وممثليىاللجان الدينية 
اإلجراءات  على  إطالعهم  قصد 
تطبيقها  على  السهر  الواجب  الوقائية 
وحذر  العدوى،  لتفادي  بها  واإللتزام 
عبدالقادر  باخو  الدينية  الشؤون  مدير 
ومفتشو الشؤون الدينية من التهاون يف 
وتعليمات  الوقائية  اإلجراءات  تنفيذ 

الوزارة الوصية حتى ال تتحول املساجد 
حاثا  كورونا،  وباء  النتشار  بؤر  الى 
والتعاون  التنسيق  على  األئمة  على 
الدينية وجمعيات األحياء  اللجان  مع 
واخليرية والكشافة االسالمية للتحكم 
يف تسيير املساجد يف ظل هذه الظروف 

الوبائية. 
األغواط ع نورين

إيليزي
إطالق ورشة السجاد التارقي ضمن برنامج »كابدال« بجانت

احلنان«  »ينبوع  جمعية  أطلقت 
ورشة  اليزي،  بوالية  جانت،  ببلدية 
برنامج  تنفيذ  إطار  التارقي يف  السجاد 
التنمية  يف  الفاعلني  قدرات  دعم 
 « مشروع  »كابدال«.ويتضمن  احمللية 
اسدكان« أو ما يعرف بالسجاد التارقي 
ورشة خياطة تقليدية جتمع أزيد من 50 
امرأة حرفية يف حياكة وخياطة السجاد 
تدريب  جانب  إلى  التقليدية  والزربية 
حفاظا  احلرفة  هذه  على  متربصات 
املوروث احمللي وترقيته على غرار  على 

الصناعات التقليدية األخرى.
إلى  النموذجي  املشروع  ويهدف 
وتعزيز  البيت  يف  املاكثة  املرأة  دعم 
استعمال املنتوج التقليدي، باإلضافة 
احلريف  النشاط  هذا  أفاق  توسيع  إلى 
منوذجية  ورشات  إنشاء  خالل  من 

وزيادة  احلرفيات  النساء  قدرات  لدعم 
مجال  يف  املهني  اإلدماج  يف  فرصهن 
بجانت،  التقليدي  السجاد  حياكة 
اجلمعية،  رئيسة  توضيحات  حسب 
سالمو  السيدة  سالمو.وأبرزت  خيرة 
للتنمية  كأداة  احلرفة  هذه  أهمية 
ملا  احمللية  السياحة  وترقية  االقتصادية 
من  التقليدية  التارقية  الزربية  حتمله 
بعد تاريخي وثقايف يبرز املوروث احمللي 
مبنطقة  التارقية  املرأة  جهود  ويثمن 

الطاسيلي ناجر. 
جملة  على  اجلمعية  وتراهن 
املدى  على  التنموية  النشاطات  من 
ورشات  خلق  خالل  من  القريب 
املنطقة  وشباب  نساء  لفائدة  تكوينية 
عدة  بإشراك  املجاالت  مختلف  يف 
الدميقراطية  إطار  يف  وكفاءات  خبرات 

احمللية،  بالتنمية  للنهوض  التشاركية 
التي  سالمو  السيدة  أوضحت  كما 
أشارت الى ان نشاط اجلمعية يتكيف 
خالل  من  الصحي  الظرف  مع  حاليا 
من  للوقاية  توعوية  حمالت  تنشيط 
انتشار فيروس كورونا تستهدف أساسا 
وحتسيسهم  البيت  يف  املاكثات  النساء 
الواجب  واإلجراءات  الوباء  هذا  حول 
باملرافقة  يتعلق  فيما  سيما  اتخاذها، 
النفسية لألطفال يف املنزل خالل هذه 

الفترة الصعبة.
لإلشارة فإن جمعية »ينبوع احلنان« 
استفادت من برنامج »كابدال« الرامي 
يف  احملليني  الفاعلني  قدرات  دعم  إلى 
منوذجية  بلديات  عشر  ضمن  التنمية 
بلدية  بينها  من  الوطني  التراب  عبر 

جانت.                        ابراهيم مالك
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روبورتاج

ربورتاج: سهام عاشور 

مازالت تداعيات الهزة األرضية التي ضربت والية ميلة اجلمعة 
واملمتلكات  باملنازل  املادية  اخلسائر  عديد  خلفت  والتي  املاضية 
منها  خاصة  بالوالية  العمراني  احمليط  على  بضاللها  تلقي  مازالت 
باملنازل  وتشققات  وانهيارات  واسعة  خسائر  عرفت  التي  تلك 
والطرقات كما هو حال حي اخلربة وقندهار ببلدية ميلة وكدا بلدية 
زغاية هاته األماكن التي اصبح قاطنوها يعانون يف الوقت الذي التزم 
فيها مسؤوليها الصمت لتستمر معاناة املتضررين مع املبيت بالشارع 

وعدم توفر اخليم والبطانيات

 المنطقة المنكوبة 
استيقظ صباح االحد سكان ومواطنو حي اخلربة وقندهار ببلدية 
الذي  االمر  باحليني  األرض  وحترك  التربة  اجنراف  وقع  على  ميلة 
جعلهم يدخلون يف حالة هلع وخوف كبيرين حيث سبب االجنراف 
أصبحت  حيث  املباني  يف  وانهيارات  كبيرة  تصدعات  واالنزالق 
األرض باحليني املذكورين تبتلع أي شيء من منازل وبنايات مشيدة 
امتداد  على  األرض  انشقاق  امتد  كما  للناظرين  مرعبة  صورة  يف 
الحظ  وقد  الزراعية  األراضي  غاية  الى  وصلت  طويلة  كيلومترات 
من  هيستيريا  حالة  ماسبب  االجنراف  بفعل  املنازل  حترك  السكان 
انفسهم وعائالتهم  النساء خوفا على  لدى  والبكاء خاصة  الصراخ 
التي تبات يف العراء دون توفير اخليم والبطانيات الالزمة يف الوقت 
الذي استاءت فيه جل العائالت من التعتيم اإلعالمي الذي رافق 

الهزة وتداعياتها

الخربة حي منكوب
اكبر  احد  يعتبر  والذي  ميلة  ببلدية  الواقع  اخلربة  حي  اصبح 
الدمار  حجم  لنا  ويوثق  اخلراب  يعيش  بالوالية  السكنية  االحياء 
واخلسائر الذي طالته بعد الهزة األرضية صور الدمار يف كل مكان 
باحلي فيالت لم تعد موجودة ومنازل أصبحت ركاما والطرقات تهدد 
حياة الزائرين والقاطنني باحلي فشمال احلي اختلط مع جنوبه وشرقه 
طرقات  وال  شوارع  وال  اجتاهات  ال  هناك  تعد  فلم  غربه  مع  اندثر 
االنهيارات  وغبار  بالكامل  منكوبا  اصبح  فاحلي  سكان  حتى  وال 
والتشققات متلئ األجواء شاحنات تنقل ما تبقى من اثاث املنازل 
يسلم  لم  باحلي  هناك  احلروب  جحيم  من  فارحني  أصحابها  وكان 
الغني والالفقير وال صاحب املنزل وال املستأجر كلهم داقوا من نفس 
الفقر  تعيش  وأخرى  طوابق سقطت  عدة  من  فيالت  واحلزن  األلم 
واصبح  اهله  وتشرد  األرضية  الهزة  دمرته  ولكن  استئجاره  مت  ببيت 
الشارع يحتوي ضعفهم وحزنهم هي صورة يخيل للبعض انه مبالغ 

يف وصفها غير ان الواقع اقسى من هذا

 تعويض أو ترحيل 
االحياء  وباقي  اخلربة  حي  االحد  صبيحة  تقنية  جلنة  زارت 
للرقابة  الوطنية  الهيئة  من  مهندسني  من  املشكلة  اللجنة  املتضررة 
التقنية للبناء وقفت على حجم الدمار الذي عرفته األماكن املتضررة 
كما عاينت جل البنايات املنهارة واملهددة باالنهيار وكذا تلك التي 
مبراقبة ومعاينة وتصنيف  اللجنة  لتشققات حيث تكفلت  تعرضت 
اخلانات  ضمن  وتصنيفها  حلقها  الذي  الضرر  حسب  كل  املنازل 
مالكها  سيستفيد  سوف  والتي  ضررا  األكثر  تعد  والتي  احلمراء 
من االسبقية يف التعويض او الترحيل حسب تصريح والي الوالية 

التقنية على حالة الطرقات والشوارع واألراضي  كما وقفت اللجنة 
الزراعية بعد الهزة األرضية لإلشارة فقط فقد مت غلق الطريق يف وجه 
تدمرهم من  منهم عن  تعبيرا  قبل سكان احلي  اللجنة من  أعضاء 

الصمت الذي صاحب مخلفات الهزة بالوالية

 مواطنون متذمرون 
بعد  وتفاقمت  استمرت  األرضية  الهزة  بعد  املواطنني  معاناة 
غياب  من  املواطنون  لنا  اشتكى  فقد  امليدان  عن  املسؤولني  غياب 
املسؤولني احملليني مؤكدين انهم لم يشهدوا زيارة أي مسؤول محلي 
أي  وال  الدائرة  ورئيس  البلدي  الشعبي  املجلس  رئيس  غرار  على 
مسؤول اخر باستثناء عناصر احلماية املدنية التي تقوم بزيارات دورية 
اجمع  حيث  الوطن  ألخبار  معاناتهم  سرد  واصلوا  املواطنون  للحي 
اجلميع على انهم يعيشون جحيم الزلزال وخسارة املمتلكات وكدا 
األرضية  الهزة  وقوع  مند  انهم  لنا  اكدوا  فقد  بالعراء  والنوم  اجلوع 
احدى  به  تبرعت  والتي  املاء  بشرب  مكتفيني  اكل  غير  من  وهم 
اجلمعيات ويف ظل غياب اخليم ونقصها بامللعب الذي دم تسخيره 
لنصب خيم للعائالت مطالبني رئيس اجلمهورية التدخل وانصافهم 

وإنقاذهم من جحيم النوم بالطرقات حتت خطر انهيار البنايات عليهم

 وعود لم تتحقق
السكنية  احلصة  تدعيم  إمكانية  عن  ميلة  والية  والي  حتدث 
التي اعلن عنها وزير السكن بعد زيارته الوالية والتي سيرحل اليها 
املتضررون بحصص إضافية أخرى حيث الوالي يف تصريح حصري 
إلذاعة ميلة انه سيتم التكفل بجميع املتضررين من الهزة األرضية 
واذا اقتضت الضرورة إعادة إسكان جميع املتضررين املصنفة سكناتهم 
يف اخلانة احلمراء فتفتح الوالية حصة سكنية جديدة وأضاف والي 
الوالية ان اجلهود متواصلة إلمتام تهيئة سكنات االجتماعية بفرضوة 
العائالت  على  احملدد  املوعد  لتوزيعها يف  الشبكات  مبختلف  وربطها 
املنكوبة ليضيف ان العملية ستمس جميع املتضررين وان األولوية 
التقنية  اللجنة  تصنيف  حسب  احلمراء  باخلانة  املصنفة  للسكنات 
والتي تتكفل بتصنيف املنازل املتضررة وتقييم حجم االضرار ملختلف 
املنشئات يف حني سيتم التكفل باألقل ضررا بتقدمي اعانات مالية 
املواطنة  بروح  والتحلي  للصبر  املواطنني  املتحدث يف األخير  ليدعوا 

والهدوء وتسهيل عمل مؤسسات الدولة.

األرُض اهتّزت لتجعَل الحيَّ اسًما على ُمسًمى 

 الْخرَبة بِمَيلة.. الحيُّ الَمنُكوب!

 تحركت األرض من تحت أقدامهم،  فحولت حيهم إلى منطقة منكوبة، و قلبت حياتهم جحيما. سكان ما زالوا ينتظرون تحرك 
السلطات الوصية الستغاثتهم، فالزلزال األخير الذي ضرب والية ميلة كشف تهاون المسؤولين المتعاقبين على السلطة في التكفل 
بانشغاالت المواطنين، الذين باتوا يقطنون بنايات مهددة باالنهيار في أّي لحظة، ويترقبون الموت ردما تحت األنقاض. سكان حي 

الخربة واحد بين عشرات األحياء المتضررة.. يستغيث السلطات!

 األرض تتحرك والمنازل ُتقبر 	
 حي الخربة أصبح منكوبا 	
 المسؤولون غائبون والمواطنون متذمرون 	
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إشبيليــة: »عــودة 
راكيتيتش شبـه مستحيلة«

عن  إشبيلية  أفصح 
إيفان  الكرواتي  جتاه  موقفه 
وسط  جنم  راكيتيتش، 
برشلونة، والذي ارتبط اسمه 
السابق،  لفريقه  بالعودة 

عقب انتهاء املوسم احلالي.
راكيتيتش  عقد  وينتهي 
املوسم  بنهاية  برشلونة  مع 
إدارة  يجعل  ما  املقبل، 
هذا  بيعه  يف  تفكر  البارسا 
الصيف، لتحقيق استفادة مادية، خاصة يف ظل عدم وجود 
نية لتجديد عقده. وبحسب صحيفة »سبورت« الكتالونية، 
فإن مونشي، املدير الرياضي إلشبيلية، يصر على البقاء بعيًدا 
عن عملية ضم راكيتيتش. وأضافت الصحيفة، أن مونشي لم 
ينف وجود مفاوضات مع راكيتيتش، مؤكًدا أن أبواب إشبيلية 
الصحيفة  وأبرزت  جديد.  من  عودته  أمام  مفتوحة  ستظل 
تصريحات ملونشي قال فيها: »إيفان يرغب يف االنضمام إلى 
إشبيلية اليوم أو غًدا أو بعد عامني، شخصًيا أرغب يف عودته، 
أنا ال أخفي ذلك، لكن حتى يومنا هذا، أرى أن ذلك صعًبا 
إن لم يكن مستحيًل«. وأضاف: »لقد شاهدت أشياء أكثر 
صعوبة يف كرة القدم، لكن هذه العملية على املدى القصير 
أتوقع  ال  أنني  لدرجة  االقتصادية  الناحية  من  للغاية  معقدة 

حدوثها«.
التعاقد  فقط  إشبيلية ميكنه  أن  إلى  الصحيفة،  وأشارت 
مع راكيتيتش خلل صفقة انتقال حر، أو بدفع مقابل رمزي 
إلي برشلونة مقابل التوقيع مع اللعب، خاصة وأن راتبه كبير 

للغاية

مبابـي يعــزز فـرصه مبابـي يعــزز فـرصه 
األوروبيــةاألوروبيــة

فرص  جيرمان،  سان  باريس  مهاجم  مبابي،  كيليان  عزز 
دور  حلساب  املقبل،  األربعاء  أتاالنتا،  مباراة  يف  مشاركته 
الثمانية لدوري أبطال أوروبا. فقد ذكرت صحيفة »ليكيب« 
الفرنسية، أن مبابي شارك يف جزء من املران اجلماعي، اول 

امس.

أمس  بالكرة،  منفردا  تدرب  الديوك  جنم  أن  إلى  ولفتت 
السبت، بينما أدى اليوم عمليات اإلحماء، ثم شارك يف جزء 

املعد  إشراف  تدريبا خاصا حتت  ينفذ  أن  قبل  بالكرة،  مران  من 
مجددا  بعدها  انضم  مبابي  أن  الصحيفة  وأضافت  البدني. 
لزملئه، ليختتم فقرات التدريب. ويتعافى املهاجم الشاب من 
التواء، يف كاحل القدم اليمنى، تعرض له خلل مباراة سانت 

إيتيان، يوم 24 جويلية املاضي، يف نهائي كأس فرنسا.

القسم الرياضي
املدير  مانشيني  روبيرتو  شدد   
لم  أنه  على  إيطاليا،  ملنتخب  الفني 
يتوقع إقصاء يوفنتوس من دوري أبطال 
األبطال  دوري  اليويف،  وودع  أوروبا. 
من  بالرغم  الفرنسي،  ليون  يد  على 
فوزه إياًبا بنتيجة )1-2(، إال أنه كان 

قد خسر ذهاًبا )0-1(.
تصريحات  يف  مانشيني  وقال 
سبورت  ديللو  الغازيتا  لصحيفة 
كنت  يوفنتوس،  إقصاء  أتوقع  »لم 
دور  سيجتاز  أنه  من  متأكًدا 
عشنا  »لكن  وأضاف   .»16 الـ 
موسًما فظيًعا ال ميكن التنبؤ به، 
خاصة على أولئك الذين غيروا 
مساراتهم مثل يوفنتوس، ساري 

لم يستطع إظهار أسلوبه بشكل 
قدرة  مدى  وحول  كامل«. 
سان  باريس  عبور  على  أتاالنتا 
جيرمان، علق »الفريق الفرنسي 

رائع ولديه املزيد من اخلبرة«.
القمة،  يف  ليس  »باريس  وتابع 
لقد خسر كافاني ودي ماريا وفيراتي 
وتوقفت  مبابي،  وهناك شكوك حول 
بطولتهم يف مارس، لكن بغض النظر 
اللعب  على  قادر  أتاالنتا  ذلك،  عن 
مدرًبا  بيرلو  تعيني  وعن  اجليد«. 
سيبدأ  محظوظ،  »إنه  قال  لليويف، 
من أعلى نقطة ومع أقوى فريق، بيرلو 
نتبعه،  دعونا  جديًدا،  طريًقا  يفتتح 

وحظ سعيد له«.

كشف اإلسباني لوكاس فاسكيز، العب ريال مدريد، عن انطباعه بعد اخلروج من دوري أبطال أوروبا هذا املوسم. وودع ريال مدريد دوري 
األبطال من دور الـ16، بعد هزميته أمام مانشستر سيتي بهدفني مقابل هدف، ذهابا وإيابا.

وكتب فاسكيز، عبر حسابه على »إنستغرام«: »لسوء احلظ، انتهى موسم 2020-2019 يف وقت أقرب مما توقعنا جميًعا«.
وأضاف: »لقد كان موسًما استثنائًيا وصعًبا على اجلميع، فزنا فيه باجلهد بلقبني مهمني، لكننا ريال مدريد، واجلميع يتوقع منا 
املزيد، وعلينا أن نرتقي إلى مستوى هذا النادي الرائع وجمهوره املذهل، ونفوز بكل شيء«. وأمت: »حان الوقت للراحة والعودة أقوى من 

أي وقت مضى يف املوسم املقبل، شكًرا لكم على دعمكم غير املشروط، اآلن ودائًما هل مدريد«.

مصابتني  حالتني  ظهور  مدريد،  أتلتيكو  أعلن 
األسماء،  عن  الكشف  دون  املستجد  كورونا  بفيروس 
أجراه  الذي  الفيروس  عن  الكشف  اختبار  بعد  وذلك 

اللعبون و«جميع أعضاء الفريق األول« السبت.
على  الرسمي  موقعه  عبر  املدريدي  النادي  وأوضح 
اإلنترنت أنه مت على الفور »إبلغ السلطات الصحية يف 
)يويفا(  األوروبي  االحتاد  من  وكل  والبرتغال،  إسبانيا 
األعلى  واملجلس  القدم،  الكرة  والبرتغالي  واإلسباني 

للرياضة« باحلالتني اإليجابيتني.

وأضاف البيان »كما مت تفعيل بروتوكول العمل املتفق 
إجراء  يتطلب  والذي  احلاالت،  بهذه  واخلاص  عليه 
وأعضاء  األول  للفريق  أر( جديدة  بي سي   ( اختبارات 
البعثة املتجهة إلى لشبونة، وللمتواصلني بشكل مباشر 
مع احلاالت اإليجابية، ويقتضي وجود تغيير يف مواعيد 
العاصمة  يف  واإلقامة  الرحلة  ترتيبات  ويف  التدريبات، 
اجلديدة  املواعيد  بتنسيق  النادي  وسيقوم  البرتغالية. 
اإلعلن  سيتم  جديدة  خطة  وجود  ومبجرد  اليويفا،  مع 
االحترام  درجات  »أقصى  إلى  النادي  يدعو  كما  عنها. 

لهوية احلالتني اإليجابيتني«. ويستعد األتلتي الستئناف 
اليبزيغ،  يواجه  عندما  األبطال  دوري  بطولة  يف  مشواره 
يف  ألفاالدي(  )جوزيه  ملعب  على  املقبل،  اخلميس 
لشبونة ضمن مواجهات دور الثمانية. وحتتضن العاصمة 
من  بداية  »التشامبيونزليج«  مباريات  لشبونة  البرتغالية 
دور الثمانية وحتى النهائي، حيث ستقام مباريات دور 
املهزوم مباشرة من  بنظام خروج  الذهبي  واملربع  الثمانية 

مباراة واحدة، وذلك بسبب تفشي جائحة كورونا.

املدير الفني ملنتخب إيطاليا، مانشيني:املدير الفني ملنتخب إيطاليا، مانشيني:

»لـم أتـوقـع إقصــاء يـوفنتـــوس »لـم أتـوقـع إقصــاء يـوفنتـــوس 
وبيـرلــو  محظــــوظ«وبيـرلــو  محظــــوظ«

شدد روبيرتو مانشيني املدير الفني ملنتخب إيطاليا، على أنه لم يتوقع إقصاء يوفنتوس من دوري أبطال 
أوروبا. وودع اليويف، دوري األبطال على يد ليون الفرنسي، بالرغم من فوزه إياًبا بنتيجة )1-2(، إال أنه كان قد 

خسر ذهاًبا )0-1(.

ريـــال مدريــد يـــطلب ريـــال مدريــد يـــطلب 
ديبــاال  مــن ديبــاال  مــن يوفنتــوسيوفنتــوس

أكدت تقارير صحفية، أن ريال مدريد يرغب يف 
التعاقد مع األرجنتيني باولو ديباال، جنم يوفنتوس، 

بداية من املوسم اجلديد.

ميدياست«  »سبورت  شبكة  وذكرت 
من  إقصائه  بعد  مدريد  ريال  أن  اإليطالية، 

مانشستر  أمام  أوروبا  أبطال  دوري  بطولة 
أجل  من  والتخطيط  العمل  بدأ  سيتي، 
ريال  أن  إلى  وأشارت  املقبل.  املوسم 
مدريد أبلغ بالفعل يوفنتوس برغبته يف ضم 

ديباال يف فترة االنتقاالت الصيفية، موضحة 
إذا كانت يف  الصفقة  إمتام  امللكي سيحاول  أن 

متناول اليد.

ونوهت بأن ريال مدريد قد ُيدخل إيسكو 
إقناع  أجل  من  الصفقة  يف  كروس  توني  أو 
أندريا  إعجاب  ظل  يف  خاصة  يوفنتوس، 
باللعب  لليويف  اجلديد  الفني  املدير  بيرلو 
العرض  بأن  الشبكة  وختمت  اإلسباني. 

األبيض قد يصل إلى 100 مليون أورو.

مانشستـر يونايتــد مهـدد مانشستـر يونايتــد مهـدد 
بخســارة صفـقة سانشــوبخســارة صفـقة سانشــو

خسارة  خطر  يونايتد،  مانشستر  يواجه 
صفقة التعاقد مع اإلجنليزي جادون سانشو 

جنم بوروسيا دورمتوند، هذا الصيف.
أن  ميل«  »الديلي  وذكرت صحيفة 
قليلة  ساعات  أمامه  يونايتد  مانشستر 
دورمتوند،  طلبات  على  للموافقة  فقط 

فترة  خلل  سانشو  مع  التعاقد  أجل  من 
االنتقاالت الصيفية.

وأضافت أن النادي األملاني أوضح أنه يريد 
التوصل التفاق رسمي بحلول اليوم اإلثنني، وإال سيبقى سانشو ضمن 
صفوف بوروسيا. وتابعت أن دورمتوند يريد بيع سانشو إلى يونايتد مقابل 
إذا  النقل،  عملية  إيقاف  على  بوروسيا  ويصر  إسترليني،  مليني   108

توجه اللعب مع الفريق إلى املعسكر التدريبي يف سويسرا.  
تقييم  يف  يكمن  الناديني  بني  اخللف  أن  إلى  الصحيفة  وأشارت 
سانشو من جانب املان يونايتد، حيث يبحث النادي اإلجنليزي عن شراء 
اللعب مقابل سعر مخفض بسبب املناخ املالي الذي تضرر من جراء 

أزمة كورونا.

دي ليخت يعتذر لجماهير دي ليخت يعتذر لجماهير 
يوفنتوسيوفنتوس

عبر ماتياس دي ليخت مدافع يوفنتوس، عن آسفه خلروج فريقه من 
منافسات دور الـ 16 بدوري أبطال أوروبا، على يد ليون الفرنسي. وفشل 
يوفنتوس يف التأهل لربع نهائي دوري أبطال أوروبا، رغم تغلبه على ليون 
)1-2(، يف لقاء اإلياب، وذلك يف ظل هزميته ذهاًبا )1-0(. وكتب دي 
ليخت، عبر حسابه على موقع إنستجرام »يف هذا املوسم الغريب الذي 
الدوري  بلقب  فوزنا  بعد  الكبير  بالرضا  الشعور  يظل  الكثير،  فيه  عانى 
اإليطالي«. وأضاف »أنا أسف ألننا لم نتمكن من بلوغ هدفنا يف دوري 
املزيد يف  تقدمي  قناعة متجددة وتصميم على  لدينا اآلن  األبطال، لكن 
نوفمبر/ إلى  متتد  قد  لفترة  الغياب  ليخت،  دي  ويواجه  املقبل«.  العام 
تشرين ثان املقبل، حيث سيخضع لعملية جراحية يف الكتف يف األيام 

املقبلة.

العب ريال مدريد، لوكاس فاسكيز:العب ريال مدريد، لوكاس فاسكيز:

»موسمنــا انتهـى أسرع مما توقعنـا«»موسمنــا انتهـى أسرع مما توقعنـا«

قبل أيام من موقعة اليبزيغقبل أيام من موقعة اليبزيغ
كـــورونا يهـــاجــم  أتلتيـــكو مـدريـــدكـــورونا يهـــاجــم  أتلتيـــكو مـدريـــد
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اخبار الرياضات

عبد السالم قريشي

فريق شبيبة بجاية،  إدارة  حذرت 
املنهزم يف آخر طبعة من منافسة كأس 
اجلمهورية، من أي قرار غير متوقع أوغير 
يخص  »الفاف«  طرف  من  مدروس 
تعيني املمثل الثاني للجزائر يف منافسة 
سطيف  وفاق  ملرافقة  الكاف  كأس 
املنافسة  هذه  يف  املشاركة  أن  علما 
املتوج  الفريق  إلى  منطقيا  تعود  القارية 
أن  »الفاف«  وعلى  اجلمهورية  بكأس 
تسرع يف إرسال أسماء الفرق اجلزائرية 
املشاركة يف مختلف املنافسات القارية 
ومادام  اجلاري،  أوت    31 تاريخ  قبل 
هذه  يخص  فيما  واضحة  غير  األمور 
الفصل فيها مما ترك  القضية، ولم يتم 
تداول  يتم  إذ  التكهنات،  أمام  املجال 
مواقع  مستوى  على  سيناريوهات  عدة 
الذي  األمر  وهو  اإلجتماعي  التواصل 
التدخل  البجاوي  الفريق  إدارة  دفع 
وتذكير اجلميع بأنه إذا قررت »الفاف« 
تعيني الفائز من نهائي كأس اجلمهورية 
شباب  وهو   2019/2018 موسم 
بلوزداد فإن هذا األخير هو بطل اجلزائر 

يف  باملشاركة  معني  وهو   2020 سنة 
وعليه  إفريقيا،  أبطال  منافسة رابطة 
للمشاركة يف  الثاني  املنصب  فمنطقيا 
البجاوي  للفريق  يعود  الكاف  منافسة 
وهو ما أكده رئيسه بوجللود عبد الكرمي 
بقوله »طبقا للقوانني فإن الفريق الذي 
هو  اجلمهورية  كأس  نهائي  نشط  
الكاف،  كأس  يف  باملشاركة  األحق 
اجتمع  الذي  الفديرالي  واملكتب 
الفريق  يعني  لم  املاضي  األربعاء 
الثاني الذي سيشارك يف هذه املنافسة 
القارية، وأظن أن فريق شبيبة بجاية له 

بسيط  لسبب  املشاركة  احلق يف طلب 
هو  املوسم  هذا  بطولة  أن صاحب  وهو 
السابقة  الطبعة  كأس  صاحب  نفسه 
الفريق  إذن  اجلمهورية،  كأس  من 
له احلق يف دخول  النهائي  املشارك يف 

املنافسة القارية«.
بجاية  شبيبة  فريق  فإن  لإلشارة 
سينشط يف بطولة الرابطة الثانية خالل  
املوسم  املقبل بعد قرار »الفاف«  بإلغاء 
النزول نحو األقسام السفلى وبناءا على 
اإلحتاد  قرار  الفريق  إدارة  تترقب  ذلك 

اجلزائري الذي سيصدر قريبا.

بعد مطالبة وفاق سطيف بالمرتبة الثانية في البطولة  

شبيبة بجاية تطالب »الفاف« 
بالمشاركة في كأس »الكاف«

نادي مولودية تيلولين بأنزجمير 
يطالب بالتفاتة من السلطات المحلية

وجه أعضاء نادي مولودية تيلولني، ببلدية انزجمير جنوب والية أدرار، 
نداء استغاثة للسلطات احمللية ومديرية الشباب والرياضة لوالية ادرار، قصد 
القيام  الرياضة يف بلدية انزجمير وقصورها، من خالل  الوقوف على واقع 
بزيارة تفقدية  للجهة التي يعيش فيها الرياضيون حالة  تذمر يف ظل انعدام 
مرافق رياضية وسط مخاوف من تفشي آفات اجتماعية وانحراف الشباب 
يف أوقات الفراغ الكثيرة. وكشف أعضاء نادي مولودية تيلولني، انه وبعد 
اختتام البطولة الصيفية لهذا العام مت اإلعالن عن تأسيس نادي رياضي  
غير  والوالئية،  احمللية  الكروية  والتظاهرات  البطوالت  يف   تيلولني  لتمثيل 
ان نقص الدعم املادي واملعنوي من طرف املجلس الشعبي البلدي وافتقار 
تيلولني مللعب معشوشب مجهز بكل مرافقه من شأنه عرقلة تطور رياضة كرة 
القدم، ويحرم الالعبني من إجراء تدريباتهم ومباريات البطوالت يف ظروف 
والبلدية  والرياضة،  الشباب  الوالئية ومديرية  السلطات  حسنة. مناشدة  
لبرمجة إجناز مشرع ملعب معشوشب باجلهة قصد النهوض بالقطاع ووضع 

نهاية ملعاناة الشباب مع املالعب الترابية البدائية.
عبد اهلل مجبري

بن ناصر يخطف األضواء في ميالن
ميالن،  وسط  العب  ناصر،  بن  إسماعيل  اجلزائري،  الدولي  متكن 
من إثبات ذاته بصورة جيدة يف أول مواسمه مع الروسونيري، بعدما ظهر 
يف  ميالن  صفوف  إلى  ناصر  بن  وانضم  املوسم.  مدار  على  ممتاز  بشكل 
صيف 2019، قادًما من إمبولي، ومتكن يف أول موسم له مع الفريق من أن 

يصبح العًبا أساسًيا يف تشكيلة الفريق األحمر.
الدوري  لعبها ميالن يف   38 مباراة من أصل   31 ناصر يف  بن  وشارك 
 3 مباريات وغاب عن   4 البدالء يف  بينما جلس على مقاعد  اإليطالي، 
ناصر إشادات كثيرة  ونال بن  البطاقات.  لتراكم  لقاءات بسبب اإليقاف 
يف  النابض  القلب  مبثابة  كان  حيث  ميالن  ملعب  وسط  يف  املهم  لدوره 
الكالتشيو.  يف  املوسم  هذا  العرب  الالعبني  أبرز  وكان  احلمر،  تشكيلة 
وبعيًدا عن بن ناصر، فهناك العب جزائري آخر لعب بالدوري اإليطالي 
هذا املوسم، وهو محمد فارس مدافع سبال، إال أن موسمه لم يسر بالشكل 
األفضل واملنتظر. وتعرض فارس إلصابات طويلة هذا املوسم، حتى غاب 
الرباط الصليبي، وبعد  ألكثر من نصف موسم بسبب إصابته بتمزق يف 
عودته شارك يف عدة مباريات قبل أن يتلقى إصابة جديدة بالفخذ. وعلى 
مدار املوسم، لم يشارك محمد فارس إال يف 8 مباريات، ليهبط مع فريقه 
لدوري الدرجة الثانية ويف املقابل، لم يظهر املغربي مهدي بوربيعه، مدافع 
ساسولو، إال يف دور صغير مع فريقه، حيث شارك يف 17 مباراة هذا املوسم، 

متكن خاللها من تسجيل هدف فيما ساهم بصناعة هدفني.

شباب قسنطينة يتعاقد مع معمري 
وبغداوي

مدافع  معمري،  أحمد  الثنائي  مع  قسنطينة،  شباب  نادي  تعاقد 
لتدعيم  وهران،  جمعية  جناح  بغداوي،  األمني  ومحمد  بوفاريك،  وداد 
الثنائي  ووقع  احلالية.  الصيفية  االنتقاالت  فترة  خالل  الفريق  صفوف 
محمد األمني بغداوي، وأحمد معمري، على عقد ميتد لـ3 سنوات رفقة 
النادي القسنطيني، إلى غاية 2023، يف صفقة انتقال حر. ومن املنتظر 
مجوج،  الدين  نصر  عودة  فور  صحفي،  مؤمتر  يف  الثنائي،  تقدمي  يتم  أن 
منذ  يتواجد  اجلزائر، حيث  إلى  قسنطينة،  لفريق شباب  الرياضي  املدير 
فترة بفرنسا، يف زيارة عائلية. وفضلت إدارة النادي التعاقد مع الثنائي دون 
شبيبة  مدافع  حداد،  معاذ  سيناريو  تكرار  من  خوفا  مجوج،  عودة  انتظار 
سكيكدة، الذي وقع يف آخر حلظة ملولودية اجلزائر، رغم اتفاقه مع مسؤولي 

شباب قسنطينة.

»الفاف« تجتمع بممثلي أندية الهواة
استقبل عضو املكتب الفيدرالي للفاف، عمار بهلول، اول أمس، عددا 
األخير  الفاف  قرار  بعد  النشغاالتهم  لالستماع  الهواة،  أندية  ممثلي  من 

بخصوص نظام املسابقة ملوسم 2020-2021.
أندية  لتقدمي توضيحات ملمثلي  بهلول، هذا اإلجتماع  واستغل عمار 
الهواة، حول القرار األخير للفاف، ونظام املسابقة اجلديد اخلاص باملوسم 
املقبل. ويف املقابل، جمع عضو املكتب الفيدرالي، شكاوي أندية الهواة، 
من أجل عرضها على أعضاء املكتب الفيدرالي، خالل اجتماعهم املقبل. 
األمني  نائب  غزال،  ورضا  بهلول،  عمار  حضره  اإلجتماع  هذا  أن  يذكر 

العام، باإلضافة بالل غندور رئيس قسم التنسيق بني الرابطات.

لشباب  الفني  املدير  كشف 
دوما،  فرانك  الفرنسي  بلوزداد، 
الشبان  كل  متابعة  على  حرصه  عن 
الذين تعاقد معهم النادي خالل فترة 
مؤكدا  اجلارية،  الصيفية  التحويالت 
أنه سيمنح الفرصة لكل العب يثبت 

قدراته على منح اإلضافة لتشكيلة.
التواصل  لصفحة  دوما  وصرح 
لنادي  »فايسبوك«  االجتماعي 
واجلودة  »النوعية  قائال  البلوزدادي 
قررنا  ولهذا  محدد،  سن  لهما  ليس 
التعاقد مع عدد من الالعبني الشبان، 
ومنحهم الفرصة للعب رفقة الرديف«، 
اجلدد  الشبان  أن كل  »أعتقد  وأضاف 
قدراتهم  لتطوير  الكايف  الوقت  لديهم 
لدي  تعلمون  فكما  إمكاناتهم،  وإبراز 
الرديف«،  بالفريق  خاصة  عالقة 
ليواصل حديثه »أؤكد أنني سأحرص 
يبرز  العب  لكل  الفرصة  منح  على 
إمكاناته مع املجموعة احملترفة، وبهذه 

الطريقة سنغير الذهنيات«.

خالل  املدرب  تطرق  كما 
موسم  حتقيق  ضرورة  إلى  تصريحاته، 
كل  على  ناجح   2020-2021
اإلعداد  خالل  من  وذلك  األصعدة 
التي  املنافسات  ملختلف  اجليد 
قائال  وصرح  الفريق  فيها  سيشارك 
»لي ثقة يف مجموعتي، لن نختار اي 
منافسة املوسم املقبل، علينا أن نكون 
للجميع  البطوالت،  متنافسني يف كل 
إال  األبطال،  برابطة  احللم  يف  احلق 
أنا، كون املنافس هو الذي يكشف عن 
محدودة،  ليست  طموحاتنا  قدراتنا، 
لها  أندية  أمام  سنكون  مثال،  لكن 
املنافسة  بهذه  توجت  أو  طويل  باع 
معقدة  األمور  وستكون  اإلفريقية، 
 52( دوما  مواجهتها«.وكان  عند 
سنة( قد التحق بالطاقم الفني لشباب 
املاضي،  جانفي  شهر  يف  بلوزداد 
القادر  عبد  املستقيل  للمدرب  خلفا 
عمراني، حيث جنح يف بقاء فريق حي 
الترتيب وبالتالي  »العقيبة« يف صدارة 

التتويج بلقب البطولة الوطنية بعد قرار 
االحتادية اجلزائرية لكرة القدم، بتوقيف 
منافسات موسم 2020-2019 نهائيا 

بسبب تفشي فيروس كورونا.
ويضيف دوما »منذ بداية املوسم، 
كان هدفنا التأهل إلى منافسة إفريقية 
على  موسم  كل  نستهدف  أن  وعلينا 
األقل مشاركة قارية، بالنظر لالستثمار 
شيء،  أقل  هذا  مدار.  ملجمع  الكبير 
ما  وهو  طموحني،  نكون  أن  احلق  لنا 

يؤكد استقرار وطموحات النادي«.
يقول  الفرنسي  املدرب  وختم 
األرض،  على  أقدامنا  وضع  »علينا 
فقوتنا اليومي يتمثل يف البطولة، علما 
تتطلب  اإلفريقية  األبطال  رابطة  بأن 
ان نختار  طاقة كبيرة، ال يجب علينا 
أن  سنسعى  املنافسة،  تلك  او  تلك 
كل  على  أخرى  مرة  متنافسني  نكون 
بأننا  يعني  ال  هذا  لكن  اجلبهات، 

سنفوز بكل شيء«.
م.هشام

المدير الفني لشباب بلوزداد، فرانك دوما:

»سأمنح الفرصة لكل العب يثبت قدراته«

يوسف  اجلزائري،  الدولي  كشف 
نيس  نادي  يف  باقي  أنه  عطال، 
أجل  من  إال  يغادره  ولن  الفرنسي، 

التوقيع يف نادي كبير.
»ليكيب«  جلريد  عطال  وصرح 
حتسن  يف  الفني  مستواه  الفرنسية  أن 
التي  الكبيرة  املنافسة  بفضل  مستمر، 
ميتلك  وبأنه  التشكيلة،  داخل  يجدها 
عائد  أنه  رغم  جدا،  كبيرة  طموحات 

عن  طويال  أبعدته  خطيرة  إصابة  من 
مدرسة  خريج  وأوضح  املنافسة. 
بارادو، أن لديه العديد من العروض، 
للمشاركة  نيس  نادي  تأهل  لكن 
على  حتفزه  ليغ«  »أوروبا  منافسة  يف 
مواصلة املغامرة »لو غادرت نادي نيس 
فريق  مع  التوقيع  أجل  من  فسيكون 
كبير«، وأضاف عطال قائال » لم أؤدي 
لذلك  اإلصابة  بسبب  جيدا  موسما 

خالل  فاتني  ما  تعويض  يف  أطمح 
منافسة »أوروبا ليغ« التي ستكون أول 
املتوقع  ومن  سألعبها''  أوروبية   كأس 
2019، الذي  افريقيا  أن يواصل بطل 
يربطه عقد مع نادي اجلنوب  الفرنسي 
يف  مغامرته   ،2023 جوان  غاية  إلى 
خالل  مفاجأة  حدثت  إذا  إال  نيس 

امليركاتو الصيفي.
م.هشام

عطال يؤكد استمراره مع نادي نيس الفرنسي
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حوارات

براهيم مالك 

الفنية  التحف  يف  املتخصص  عوامر  التشكيلي  الفنان 
نازجر  التاسيلي  يف  املوجودة  والصخور  بالنقوش  املتعلقة 
يفتح قلبه يف حوار خص به »أخبار الوطن«. اعتبر الفنان 
غياب التسويق باملنطقة رغم تصنيفها واحدة من بني أكبر 
املادي  باملوروث  تزخر  التي  باجلزائر  السياحية  الوجهات 
التي  األثرية  املعالم  من  بدءا  الفريد،  وتنوعها  والالمادي 
الطبيعية  الرملية والواحات  السنني والكثبان  تعود آلالف 
ألقدم  كاملة  حياة  حقبة  متثل  التي  الصخرية  والنقوش 
حضارة على وجه االرض - حسب املؤرخني - وباعتبارها 
التي ترجمها شيخ عوامر  لغز يبحث عن تفكيك أسراره 
بلغة الترميل عبر لوحاته الطبيعية التي حتاكي تلك األزمنة 
للمادة  وممول  كمصدر  الطبيعة  على  معتمدا  باختالفها، 
ليجمع  احلجارة،  على  ونقش  جلود  إلى  ملونة  رمال  من 
عراقة املاضي مبخرجاته الفنية، التي أذهلت عشاق الفن 

التشكيلي وخطفت األنظار. 

 أخبار الوطن: كيف كانت بدايات شيخ عوامر، وما هي عالقته 
بالفن التشكيلي؟

سنة  منذ  كانت  الفن  عالم  الى  الولوج  يف  بداياتي 
واخلط  الكتابة  فن  يف  موهبة  امارس  كنت  وقبلها   1996
تزخر  التي  املناطق  ألهم  املتكررة  الزيارات  وبعد  العربي 
ضمن  كمرافق  نازجر  بالتاسيلي  املتنوع  الثقايف  باملوروث 
لدي  تكونت  هناك  املناطق  مختلف  عبر  سياحية  بعثات 
تاريخية  داللة  ذات  والنقوش  التحف  هذه  رسم  فكرة 
عميق  ثقايف  مكنون  ألنها  عليها  احلفاظ  وجب  عميقة 
خاص  ذوق  لديها  يكون  ان  حتدي  عاتقي  على  وأخذت 
حتى تكون حتفة فنية اصلية من مواد طبيعية خاصة من 
مختلف انواع الرمال الى وجتسيدها يف لوحاتي التشكيلية 
ألنها يف النهاية كل خط متليه فكرة نابعة من اصل املنطقة 

وتاريخها وثقافتها. 

 أخبار الوطن: ملاذا كل لوحات شيخ عوامر هي نسخة عن رسوم 
ونقوش صخرية جندها يف حظيرة التاسيلي نازجر؟

السبب اوال االنتماء لهذه املنطقة فهو من دفعني الى 
حب  ثانيا  بيئته  ابن  فاإلنسان  قناعة  وعن  بها  التمسك 
التميز واالنفراد باعتباري حامل وسفير لتلك الثقافة التي 
لكونها  الغامضة  بأنها  الباحثني  من  الكثيرون  عنها  يقول 
االثار  تلك  لغز  فك  احد  يستطع  لم  اللحظة  غاية  الى 

نازجر  التاسيلي  جبال  صخور  على  املنقوشة  والرسومات 
احلضارات  باقي  عن  مختلفة  حضارة  حتاكي  فعال  ألنها 
فهي مصدر الهام كتاب فلما ال تكون مصدر الهام ريشة 

فنان تشكيلي ايضا.

أخبار الوطن: قلت قبل قليل إنك سفير للفن يف املنطقة، أين 
وصلت رسومات شيخ عوامر، وماذا حتمل؟ 

بالفعل الفنان سفير بريشته اين حلت باملناسبة كانت 
لدي مشاركات عبر القارة العجوز مبدينة لشبونة بالبرتغال 
وكذا  باإلمارات  زايد  الشيخ  مبهرجان  اسيا  قارة  وأيضا 
وبعض  بالعاصمة  التقليدية  للصناعات  الدولي  املعرض 
املشاركات باملعارض السياحية يف موسمها باملنطقة واحلمد 
هلل حظيت بجوائز قيمة نتيجة عبر تلك املشاركات فقط 
عامليا  مصنف  حضاري  ارث  حكاية  حتمل  لوحاتي  الن 

وجب احلفاظ عليه.

 أخبار الوطن: الفن التشكيلي عند عوامر.. ما هو؟

الفن  هو  ذاك  االنتماء.  احلكاية.  القصة.  االبداع. 
هويتي  فهو  فيه  واعيش  اليه  انتمي  الذي  التشكيلي 
ابقار  رعي  من  غريبة  لوحة عجيبة  اقول كل  ان  استطيع 
حيوانات  انهار  حدائق  خيول  الى  ضخمة  مروج  وسط 
مالبس  يرتدون  البشر  من  مجموعة  الى  وصوال  عربات 
ألقدم  مفتوح  كتاب  كلها  الرسومات  من  وغيرها  غريبة 

حضارة تسكن بداخلي.

 أخبار الوطن: ما هي العوائق التي تواجه الفن التشكيلي 
باملنطقة خاصة، واجلزائر عامة؟ 

قلة الترويج للمنتوج ان لم نقل انعدامه وتسويقه شح 
ابناء  اننا  رغم  السنوية  واحملافل  باملدن  العرض  فضاءات 
هناك  يكون  ياريت  ياريت  ولهذا  بامتياز  سياحية  منطقة 
التقليدية  والصناعات  السياحية  الوكاالت  بني  تنسيق 
العليا  السلطات  وعلى  اجباري  يكون  حتى  وفرضه 
الفنون  ام  تنتعش  حتى  التشكيلي  للفنان  االعتبار  رد 
التسويق  ذالك  الى  الوصول  لغرض  التقليدية  الصناعات 

الذي يعود بالفائدة على الفنان والفن والسياحة عامة. 

 أخبار الوطن: باعتبارك متخصص يف التحف الفنية املوجودة 
يف التاسيلي نازجر، كيف ترى رسالة الفن التشكيلي؟

الريشة  عبر  لتاريخ  حامل  لألمانة  حامل  انني  اعتقد 
فكل رسمه لديها داللة وتعبر عن حقبة يف تاريخ االنسان 
البدائي باعتبارها ثقافة تراعي التكوين االساسي لالنتماء 
فالرسم  التشكيلي.  الفنان  ثقافة  تكوين  ضمن  وتدخل 
مع  باليد  املصنوعة  التقليدية  املواد  ومختلف  اجللود  على 
استعمال مواد طبيعية خالصة مستوحاة من الصحراء لم 
تكن وليدة الصدفة بل هي احملافظة على االصل املتجذر 

والترويج لثقافة العريقة للمنطقة. 
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الفنان التشكيلي شيخ عوامر لـ »أخبار الوطن«:

عدم تسويق الفن 
التشكيلي يغتال 
اإلبداع فينا!
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بقلم / أ . خلضر . بن يوسف

عاّمة  واجلزائر  احلجل  لعني  كبيرة  خسارة 
مجاهدا  تودع  هي  و  خاصة  الثورية  واألسرة 
الفقيد  رحل   ، ابراهيم   الثائر  البطل  فّذا  
تاركا رحلة ومسيرة طويلة يف زمن  عن احلياة 
ا على أحداث  احلرب ، و هي تعد شاهدا حّيً
بعد  والتشييد   البناء  حياة  و  اجلزائرية  الثورة 
االستقالل ، وأّرخت ألصالة و هوية اجلزائر و 
للتراث النضالي للشعب اجلزائري  ، املواقف 
التي جسدها املجاهد عمي ابراهيم لن ترحل 
برحيله ، بل سوف تبقى راسخة يف األذهان 
ال  جزء  ألنها   ، ومكان  زمان  لكل  وصاحلة 
يتجزأ من تاريخ ونضال شعب رفض اخلضوع 

والعبودية.
الذي  ابراهيم  عّمي  السفاح  رحيل 
أحد   ، كسالح    « املوس   « باخلذمي  اشتهر 
مهمة  بأدوار  قامت  التي  الثورية  الشخصيات 
خلدمة  الصمت  بفعل  الضوء  عن  بعيدة 
من  واحد   ، املظفرة  الثورة  وأهداف  أغراض 

يريدون  كانوا  الذين  التحريرية  الثورة  صناع 
الظلم عنه  ورفع  اجلزائري  الشعب  فقط خدمة 
بالرخاء  وينعم  يتقدم  الشعوب  كبقية  وجعله 
واالزدهار، فاجعة أليمة جدا ، بل كارثة كبيرة 
و  الرجل  هذا  عايش  من  كلُّ  عليها  استيقظ 
ُه و لو من بعيد ، و التي تركت أثرا بالغا   أَحبَّ
يف قلوب األسرة الثورية و هي تودع أحد أبطالها 
نظرا  الكثير  بكاه  قد  و   ، التاريخيني  املقاومني 
خلصاله احلميدة و طيبة قلبه و طهر يديه ، و 
نقاوة سريرته ، فوفاة الرجل واإلنسان ابراهيم 
و  احلجل  لعني  كبيرة  خسارة  تعتبر  العاصمة  
للجزائر ، و مهما سكبنا احلبر و مألنا األوراق 
ألن   ، الرجل  هذا  حق  نويف  فلن   ، كلمات  
هذا الشبل من ذاك األسد ، فالرجل يعد من 
الرعيل األول ملجاهدي جيش التحرير الوطني 
أبناء  ومال  ماله  من  تبرع  و  غنم  راعي  كان   ،
عدة  يف  انخرط   ، التحرير  جلبهة  عمومته 
منها  العدو  قوات  لتظليل  واحتاديات  منظمات 
بيان أول نوفمبر ، االحتاد الوطني للفالحني ، 
حزب جبهة التحرير الوطني ، التحق بصفوف 
عمومته  أبناء  رفقة  اجلبال  يف  اجلزائرية  الثورة 
بن حامد برية وحالب الساكر ونقبيل املانع ، 
كان من أكثر املجاهدين نشاطا وحتركا بإيصال 
الغزالن  سور  أعالي   يف  للمجاهدين  الرسائل 
باملؤونة  وإمدادهم  الضلعة  وحمام  يلمان  وبني 
ممرات  عبر  ليال  السالح  وتهريب  وشراء  واملال 
سرية وجبلية بعيدا عن جيش بلونيس وبلحول 
ودادية  يف  انخرط   ، هجرس  سيدي  مبنطقة 
متركز  ومناطق  أخبار  جللب  بفرنسا  اجلزائريني 
فرنسا  وتخريب  فيها  يدوية  قنابل  لزرع  فرنسا 

من الداخل.

 ويحكي أنه يف يوم من األيام كانت جبهة 
محملة  شاحنة  تعبر  أن  تريد  الوطني  التحرير 
فذهب  لهم حال  ليجد  به  فاستعانوا  بالسالح 
إلى ابن عمه املجاهد برية بن حامد وهو رئيس 
اقتناء  ومت  اجلبهة  نفس  يف  ومناضل  البلدية 
والكراسي  املقدمة  يف  السالح  ووضع  شاحنة 
قوات  لتضليل  الشاحنة  مؤخرة  يف  والطاوالت 
العدو ، وعند وصولها نقطة املراقبة حاليا كانت 
نقطة مراقبة العدو الفرنسي مت ايقاف الشاحنة 
تفتيشها ،  لتم  برية  ولوال تدخل بن حامد   ،
احلمولة  ووصلت  ذلك  دون  األمر  حال  ولكن 
وكان  آخرين  مجاهدين  طريق  عن  البويرة  إلى 
البطل عمي ابراهيم معهم إلى أن وصلت جلبال 
التحرير  جيش  أفراد  على  وتوزيعها  األخضرية 
الوطني ، حبه لوطنه اجلزائر كان يجسده قوال 
اجلزائر  حترير  هو  العاصمة  فتحرير    ، وفعال 
السالح  وحمل  اجلزائر  العاصمة  زار   ، ككل 
رفاقه  مع  وكان  الفرنسية  القوات  مع  واشتبك 
حوالي تقريبا أربعني شخصا بصدد نقل مؤونة 
للمجاهدين ويف طريقهم بالضبط » األخضرية 
»  اشتبكوا مع قافلة من جيش فرنسا ومت قتل 
جميعهم و أخذ سالحهم ، ومنذ تلك اللحظة 
حترير  يجب  كلمته  لكثرة  بالعاصمة  لقب 
القدمي  يقولون يف  العاصمة اجلزائرية كما كانوا 
أسد  كانت تضحيات   ، العاصمة  اجلزائر هي 
تعّرض  إذ  كبيرة  الفترة  تلك  يف  احلجل  عني 
لدى جيش  احلركى  من طرف  واخليانة  للغدر 
يده  تعرضت  أين   ، عليه  القبض  ومت  فرنسا 
صارت  حتى  حديدية  مبطرقة  للضرب  اليمنى 
كأنها صفحة ورقة  ، فمهما أسلنا احلبر و مألنا 
األوراق بوصف أخالق هذا الرجل ، فلن نويف 
حقه، ألنه من الرجال النادرين طهرا و نقاوة ، 

و عني احلجل واجلزائر اليوم تبكي رجال عظيما 
، و ومجاهدا وأسدا شرسا عرف كيف ينتصر 
لنفسه وللثورة واجلزائر، و لكن جتري الرياح مبا 
ال تشتهيه السفن ، فالرجل تعرض لكثير من 

التهميش
أسد عين الحجل الذي زأر في وجه عدوتنا 

فرنسا
ابراهيم بن حامد » العاصمة » بن بوعكاز  
وأمه الرمي مشتر ، من مواليد 3 فيفري 1926 
ينحدر    ، املسيلة  والية  احلجل   عني  ببلدية 
 ، نبل  و  أخالق  ذات   ، محافظة  عائلة  من 
تلقى تكوينا عربيا إسالميا ، و كان منذ صغره 
يتمتع بذكاء حاد و ذاكرة قوية ، و ملا تعرضت 
اجلزائر للغزو التحق بالثورة يف جبال األخضرية 
املواجهات واملعارك  واجلزائر ، شارك يف عديد 
انتصارات  وحقق  العدو  جيش  مع  الطاحنة 
مّرات  املوت  ابراهيم  عمي  حتّدى   ، عظيمة 
عديدة ، و حتمل اآلالم و املآسي عندما أصيب 
خالل  من  و   ، العدو  مع  مواجهات  خالل 
العديد من الشهادات يعّد  فقيد اجلزائر ، من 
الرجال املخلصني للجزائر و للجيش و للجبهة 
، و من الرعيل األول للمجاهدين  البواسل ، 

جيش التحرير الوطني الذين ما بدلوا تبديال ،  
فنحن أمام شخصية مجاهدة ومناضلة عظيمة 
الوطن  سبيل  يف  اجلهاد  صفات  كل  حتمل   ،
الّرجل ، يقف على  ، فاملتأمل يف مسيرة هذا 
كان  العاصمة   ابراهيم  أن  هي  واحدة  حقيقة 
الرجال  تصنع  مدرسة  »النضال«،  يف  مدرسة 
و تبني العقول ، و حتررها من التبعية لآلخر، 
فقد كان يف مستوى العطاء و التضحية ، كّرس 
ا ، و ضحى  حياته يف خدمة وطنه مذ كان شاّبً
بأغلى شيء يطلبه املرء من أجل البقاء  ، أال و 
هو »احلياة  » ، فكان اجلهاد عنده شيئا ُمقدًسا 
، أراد به أن ُيَحرَِّر األرض و اإلنسان اجلزائري 
من قيود املستعمر، فكان قدوة لكل احلجيليني 
بل   ، مجاملة  ليس  هذا  نقول   ، واجلزائريني  
السلطات  على  ووجب  الثناء  كل  يستحق  هو 
إحدى  وتسمية  الرمز  هذا  إلى  االلتفات 
للتضحيات  تقدير  كعرفان  باسمه  املؤسسات 
العظيمة  احلجل   عني  إن   ، لألجيال  ورسالة 
..اجلزائر الثورية أجنبت رجاال عظماء ، لكن 
أطرافا ظلمتهم و لم تنصفهم ، و أبعدتهم ، و 
و   ، األجيال  أمام  التاريخ  يسجلها  جلرمية  هي 
كما تقول احلكمة : حني تتولى احلمير اإلدارة 

.. فال مكان لألسود.

ثائر ارتبطت روحه بالّثورة و الّثوار، و ازداد بالثورة و المقاومة تعّلقا

رحيل المجاهد ابراهيم بن حامد
ووري الثرى جثمان المجاهد ابراهيم بن حامد الملّقب بـ » العاصمة » ، عن عمر ناهز 94 سنة ، قبل مساء يوم أمس ، والذي رحل إلى جنان الخلود ، رجل 
عظيم عظمة المهام التي أّداها على أحسن ما تؤدى المهام . الفقيد ، من مواليد 3 فيفري 1926 بعين الحجل ، ويعتبر من الّرعيل األول لكوكبة المجاهدين 
بمنطقة الجزائر واألخضرية وأيضا الجلفة والبرج  ، حيث أوكلت له عدة مهام منها نقل الرسائل المشفرة ، وإمداد مجاهدي جيش التحرير بالمعلومات وتحركات 

جيش العدو،  وتوصيل السالح  ، عبر مسالك جبلية وعرة وغير مراقبة من طرف جنود االحتالل الفرنسي .
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100.000 دج

المدير العام المس�ي

تويقر عبد العزيز
المدير التنفيذي مسؤول الن�ش

رياض هويلي

الإدارة والتحرير:
023 57 30 15

redaction@akhbarelwatane.net
الإشهار:

023 57 30 15

الإتصال بالوكالة الوطنية للن�ش والإشهار: 

01 شارع باستور - الجزائر
الهاتف: 28 71 73 021 -  64 16 71 021

الفاكس: 19 99 73 021 -  59 95 73 021

الطبع:

SIA الوسط

SIA الجنوب

ي تصل 
الوثائق والصور ال�ت

الجريدة لن ترد إىل أصحابها 
ها ي حالة عدم ن�ش ح�ت �ف

مرت  47 سنة على وفاة  
الفيلسوف اإلسالمي » مالك 
بن نبي »، فهل لنا الشجاعة 
أمة  بأننا  نعترف  لكي  اليوم 
قراءة  على  اجلرأة  لها  ليست 
يف  وتطبيقها  وفهمها  أفكاره 
اإلسالمية  العربية  مجتمعاتنا 
لكي نخرج من كهوفنا املظلمة 
ومن تخلفنا وجهلنا وجنعل لنا 

مكانا محترما بني األمم ؟

كلها  حياته  الرجل  وهب 
احلضارة  مشكالت  ملعاجلة 
والسياسة  األخالق  وأزمة 
والثقافة والهوية يف املجتمعات 
العربية اإلسالمية التي تعيش 
قوقعة  وداخل  التاريخ  خارج 
سياسيا  املستدامة  األزمات 
واجتماعيا واقتصاديا وأخالقيا  
وظلت على ذلك احلال لقرون 
بال  تعيش  وكأنها  طويلة 
هذه  يف  غايات  وال  أهداف 
حيز  احتالل  مجرد  الدنيا 
النمو  نسبة  وزيادة يف  جغرايف 
السكاني واستهالك ما ينتجه 
األخر من غذاء ودواء وأسلحة 
إلى  عباقرتها  وطرد  وجتهيزات 
ذلك  وكأن   ، املتقدمة  الدول 
قدرنا احملتوم  والذي لن جتد له 
تغييرا ، حترسه قوة من اجلهل 
واملال  والفقه  السياسة  بيدها 
واألغبياء. والهمل  والغوغاء 
ويرفعون  اجلهل  يقدسون 
النفسانيني  واملرضى  اجلهلة 
يف  عليا  ومناصب  مراكز  إلى 
استسلمت  ،أمة  املجتمع 
أنظمتها  واستبداد  جلهلها 
اإلدارية  أجهزتها  وفساد 
اإلنسانية  القيم  وانهيار 
عاديا  امرأ  الرشوة  أصبحت 

وحتيز القضاء لألقوى  لم يعد 
وغير  قانوني  غير  شيئا  يعتبر 
مع  تأقلمت  امة   ، أخالقي 
واالستبداد  والتخلف  اجلهل 
وصار يؤلف جزءا من يومياتها 
، والناس على ما تعودوا عليه 

لقرون طويلة .

أن  علينا  الواجب  من 
الزمتنا  التي  أمراضنا  نضع 
التشريح  طاولة  على  طويال 
باملصطلح الطبي ، لكي تكون 
وسليمة  واضحة  فكرة  لدينا 
أو  باملرض  فالشعور   ، عنها 
بداهة  يعني  ال  عنه  احلديث 
فكلنا  الدواء  وجدنا  أننا 
يتكلم عن أمراضنا  السياسية 
والثقافية  واالجتماعية 
منابر  عبر  وذلك  واألخالقية 
اإلعالم  ووسائل  اجلامعات 
املختلفة ويف مقاهينا وشوارعنا 
ففي   ، وأحزاننا    وأفراحنا 
العربية خالل  النهضة  مرحلة 
وبداية  امليالدي  التاسع  القرن 
عددا  جند  العشرين  القرن 
العرب  املصلحني  من  كبيرا 
قد  اخلليج  إلى  احمليط  من 
وخطبهم  مؤلفاتهم  يف  وصفوا 
املأساوية  أوضاعنا  وجرائدهم 
بدقة طبعا حسب ثقافة وميول 
كل مصلح ، فقد رأى جمال 
مشكلتنا  أن  األفغاني  الدين 
يكون  أن  ويجب  سياسية 
دربه  وعلى  سياسيا  حلها 
رأى  بينما   ، الكواكبي  سار 
محمد عبده وعبد احلميد بن 
 ، عاشور  بن  والطاهر  باديس 
أن مشكلتنا احلضارية ال حتل 
والفرد  العقيدة  بإصالح  إال 

واملرأة ..

هذا  أن  حني  على 
يف  يتناول  ال  التشخيص 
يتحدث  بل  املرض  احلقيقة 
يعالج  كطبيب  أعراضه  عن 
حمى  من  املرض  أعراض 
تنهش  اجلراثيم  ويترك  وقيء 
جهاز املناعة والنتيجة املنتظرة 

ولو بعد حني الوفاة .

عند  النهضة  مقومات 
يف  تتمثل  نبي  بن  مالك 
السلوكية  والقيم  األخالق 
يف  األساسي  العمود  وهي 
بناء  نحو  إقالع  ألي  نظره 
مجتمع متحضر ومنتج يساهم 
 ، العاملية  احلضارة  بناء  يف 
يتناول  لم   ، نبي  بن  مالك 
الزاوية  من  األخالق  قضية 
تناولها  بل  النظرية  الفلسفية 
االجتماعية  الناحية  من 
العناصر  أن  ويرى   ، العملية 
املادية وغير املادية ال ميكنها أن 
تصنع حضارة دون وجود املبدأ 
األخالقي الذي يعتبره ضرورة 
اجتماعية وشرطا أساسيا ألية 
نهضة ، فاملبدأ األخالقي هو 
ويشكل  الضمير  ُيكٍون  الذي 
الغرائز  ويكيف  العليا،  املثل 
ويهذب املصالح ينظم شبكات 
االجتماعية  العالقات 
الضمير  فخاطب   ، والثقافية 
بعدما  واإلسالمي  العربي 
أجهضت العديد من احملاوالت 
كهوفه  من  وإخراجه  لتحديثه 
املظلمة والنهوض به ، ورصد 
التي  األمراض  من  العديد 
 ، التاريخية  حركته  عطلت 
والقواعد  القيم  على  فركز 
السلوكية التي يعتبرها مرجعا 

سياسي  عمل  ألي  أساسيا 
نبي  بن  مالك  يرى   ، ناجح 
العرب  بإمكان  ليس  أنه 
يف  الغرب  منافسة  واملسلمني 
والتكنولوجيا  العلم  ميادين 
وعلى   ، العسكرية  القوة  أو 
أن  واملسلمني  العرب 
آخر  مجال  يف  يتخصصوا 
تاريخي  تقسيم  إطار  يف  وهنا 
إلى  بالنظر   ، وواضح  للمهام 
القيم  من  املستقاة  امتيازاتهم 
باملقارنة  واألخالقية  الروحية 
تخصصهم  وأن   ، غيرهم  مع 
ال ميكن إال أن يكون يف املجال 
والقيم  واألخالقي  الروحي 
لكن   ، والثقافية  اإلنسانية 
ال  حسبه  التخصص  هذا 
يتماشى مع حالتهم السياسية 
واالجتماعية  واألخالقية 
ببداية  وعليهم   ، الراهنة 
ذهنيا  أنفسهم  إصالح 
وأخالقيا  واجتماعيا  وسياسيا 
الدول  منافسة  إلى  يرقوا  كي 

املتقدمة .

املجال  يف  الدور  هذا  إن 
يتمثل  واألخالقي  الروحي 
أوال يف رتبة » الشهادة » ذلك 
املهمة  هي  األخيرة  هذه  أن 
إلى  أسندت  التي  األولى 
ومالك   ، واملسلمني  اإلسالم 
نفسه  يرى  يكن  لم  نبي  بن 
أفكاره  فكل  الصورة  بهذه  إال 
ومحاضراته  ومؤلفاته  وأعماله 
املطلب  لهذا  تستجيب  كانت 
الروحي واألخالقي ، يرى أن 
التاريخ يبدأ باإلنسان املتكامل 
من  عمله  بني  يطابق  الذي 
من  واحتياجاته  وأفكاره  جهة 
يتكفل  والذي   ، أخرى  جهة 

بأداء مهمته املزدوجة املتمثلة 
يف العمل والشهادة على غيره 
ليس  اإلسالمي  فالعالم   ،
اآلخرين  عن  منعزلة  جماعة 
مأساة  من  جزء  إال  هو  فما 
 ، وشاهد  كفاعل  اإلنسان 
تفرض  املزدوجة  املهمة  وهذه 
الذي  املصير  يساير  أن  عليه 
الناحية  من  العالم  إليه  يتجه 
السواء  على  واملادية  الروحية 
العالم  هذا  يندمج  ولكي   ،
فعليا  اندماجا  اإلسالمي 
التطور  صيرورة  يف  وفعاال 
العالم  يعرف  أن  عليه  العاملي 

وُيعرف بنفسه.

ال  عنده  القضية 
احلديث  بحسن  تختص 
واملؤمترات  امللتقيات  يف 
وعلى  واملقاهي  والصالونات 
والقنوات  اجلرائد  صفحات 
اجلمعة  خطب  ويف  الفضائية 
اإلسالم  شيوخ  ومحاضرات 
تقنية   مباشرة  تختص  بل   ،
الفعالية  زاوية  من  العمل 
احلديث  حسن  يكون  وأال 

ومضيعة  التسلية  ملجرد 
أن  يجب   ، والوقت  للجهد 
ويف  العمل  لقواعد  يخضع 
هذا املستوى يتداخل اجلانب 
األخالقي واجلانب املنطقي .

أن  الضروري  من  فليس 
أالف  متخلف  ملجتمع  يكون 
كي  الدوالرات  من  املاليير 
ينهض ، وإمنا ينهض بالرصيد 
أن  الدهر  يستطيع  ال  الذي 
 ، شيئا  قيمته  من  ينقص 
العناية  وضعته  الذي  الرصيد 
اإللهية بني يدي : اإلنسان ـ 
ال  فالثورة   ، الوقت  ـ  التراب 
ترجتل إنها اطراد طويل يحتوي 
والثورة  الثورة  قبل  ما  على 
واملراحل  بعدها  وما  نفسها 
فيها  جتتمع  ال  هذه  الثالثة 
متثل  بل  زمنية  إضافة  مبجرد 
فيها منوا عضويا وتطورا تاريخيا 
خلل  أي  وإذا حدث  مستمرا 
التطور  هذا  ويف  النمو  هذا  يف 
زهيدة  النتيجة  تكون  سوف 

تخيب اآلمال .
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أقالم

إشكـالية األخـالق والسياسة 
عنـد مالـك بــن نبــي ..

بقلم :د . عز الدين معزة 	

الجـــــزء  األول 
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ارتأيُت أْن أبدَأ هَنا من ُمحادثٍة 
كتوِر  َفيسبوِكّية َجمعتِني بالدُّ

ين معزة، أردُت من  عّز الدِّ
ِخاللها أن اسَتوِضَح َرأَيه يف 

َمسألِة فتِح أبواِب امَلاستر 
كتوَراه أمام امُلتحّصلنَي  والدُّ

على شهادِة الّليَسانس - حسَب 
ما جاَء يف َمجلِس الُوزراِء 

لِة، رأيُت أن  األخيِر. ويف امُلصِّ
أبدَأ وُأنِهي من هِذه الِقّصة. 

كتور يقوُل:« ُأذّكرَك  كتَب الدُّ
بقصٍة َسمعُتها من فرحات 

عّباس بعَد استَقالِته من ِرئاَسة 
. .زارَنا »َنحُن  أِسيسيِّ امَلجلِس التَّ
أخواَله«، وقاَل لُه أحُد أعَماِمي 
لْت يا  بُلغِة الَفالِحني »عالْش بطَّ

فرحات؟«
ردَّ عليِه فرحات بهُدوِء وَرزانِة 

الِسياسيِّ احَلكيِم:
يا َخاْل:«إْن أردَت أن َتعمَل 
منُعوَك، وإْن َنصحَتُهم ال 

َيستجيُبوَن َلك؛ فكيَف أعمُل 
َمعُهم؟!«

 الَقراراُت امَلصيرّيُة َتتاُج إلى 
أهِل االخِتصاِص؛ إلى اجَلهابذِة 

والَقاِدريَن وامَلشهوِد لُهم من 
الَبعيديَن عن دائرِة امَلغاِن 

قنَي؛ الَقراراُت  وامُلتسّلقنَي وامُلتملِّ
يَن ال  امَلصيرّيُة َتتاُج إلى الذِّ
َيسُجدوَن إال هلل ؛ َفيخاُفوَن 

فيِه َمصيَر األمِة وال َيخاُفوَن 
دوَنه َلومَة الئٍم. 

انيَة.. و سأِزيُد على األوَلى الثَّ
»بعَد احلرِب الَعامليِة، كّلف 

الَرئيُس األمِريكيُّ أكبَر 
نَي  الِبيداغوِجّينَي األمِريكيِّ

عليِم  »بلوم« بوضِع ِمناهِج التَّ
بهَدِف أن ُتصبَح الِوالياُت 

امُلّتحدُة الُقوَة األوَلى يف الَعالِم 
يف بدايِة الَقرن الـ 21. وَخّصص 
له ِميزانيًة ُتساِوي ِميزانَة ِوزارٍة 

وَمنَحه الَصالحياِت الَكاملَة 
ربيويِّ  يف إعداِد امَلشروِع التَّ
عليِمّي. وبعَد 5 َسنواٍت  والتَّ
بالّتماِم والَكماِل اْستشَرُفوا 

يف َمشروِعهم حتى األمراَض 
ي َستظهُر بعد قرٍن  فسيَة التِّ النَّ
ول التي  من ذلَك الوقت. ..والدُّ

سُتناِفُس الِوالياِت امُلّتحدِة. 
قّدَم »بلوم« َمشُروَعه إلى 

الّرئيِس، قائاًل: »إن َطّبقَت 
هذا امَلشروَع سُتصبُح الِوالياُت 

امُلّتحدُة سيدَة الَعالِم مطلَع 
القرِن الـ 21!

رّد عليِه الّرئيُس: »َسنشرُع يف 
َتطبيِقه اآلَن!«. أما اآلَن. . أقوُل 

أنا، ِبدوِري، َلكُم االخِتياُر بنَي 
أرِض األحالِم وأرِض الُفرِص 

الّضائَعِة!

بلسان تويقر عبد العزيز

الفنانة  اهلل  رحمة  إلى  األحد،  مساء  انتقلت، 
نورية قزدرلي عن عمر ناهز الـ 99 سنة.

بن  خديجة  احلقيقي  )اسمها  قزدرلي  نورية 
 ،1921 عام  تيارت  مدينة  مواليد  من  عايدة( 
وتعتبر ممثلة مسرحية جزائرية ، وتُعّد إحدى 
والشاشة  املسرح  يف  العظيمة  الشخصيات 
دور  فسرت  ما  غالًبا   ، اجلزائريني  الصغيرة 

ربة بيت جزائرية منوذجية بطبيعتها البسيطة 
 200 من  أكثر  األبوية، شاركت يف  وتقاليدها 
أفالم   4 و  تلفزيونًيا  فيلًما   160 و  مسرحية 

روائية.
 وبهذه املناسبة األليمة، أرسلت وزيرة الثقافة، 
مليكة بن دودة، تعازيها لعائلة الفقيدة املمثلة 
القديرة نورية قزدرلي. وجاء يف تعزية الوزيرة: 

قصدرلي”  “نورية  الَْعِظيَمة  فنانتنا  “نودعك 
ِبُقلُوب واجفة وعيون داِمعة، وبكِثير من التَّأثُّر 
امْلُنَى، إلَّ  الَعْوُد إليك من أعزِّ  َواألسى”، »كان 
ِإلى  لتختارك  أسرع  كانت  املَنُون  خطوات  أن 

يقني واألوفياء”. ِجوار الّصدِّ
إلى  ع  نتضرَّ األخير،  مثواك  إلى  نشيعك  و”ِإذ 

اهللَّ – َجلَّت ُقْدَرتُُه َوَعلَت - كي يشمل جثمانك 
وفسيح  رحمته  وواسع  عفوه  بجميل  اهر  الطَّ
ِجنانه، وأن يُبدل محبَّة ابْنتك وأهلك وخالنك 
إلَيِْه  َوِإنَّا   ِ هلِلَّ َوجلدا على فراقك”. »إنا  صبًرا 

راجعون”
ق.و

أرُض الفـرِص 
اِئــــعة الضَّ

إحصاُء 10 وفياٍت خالَل الـ 24 ساعًة األِخيرة 

َتسجيـُل 498 إصابـًة َجديدًة 
بكــُورونا فـي الَجزائـــِر

واصل،يوم أمس اإلثنني، عدد اإلصابات اجلديدة بفيروس كورونا يف اجلزائر التراجع، حسبما أفادت به 
وزارة الصحة والسكان وإصالح املستشفيات.

 كشف الناطق الرسمي باسم اللجنة العلمية ملتابعة تفشي فيروس كورونا يف اجلزائر، جمال فورار، عن 
تسجيل 498 إصابة جديدة، ليرتفع إجمالي عدد املصابني إلى 35712 شخصا.

وحسب املتحّدث ذاته، فقد ُسجل خالل آخر 24 ساعة 10 وفيات بني املصابني، ليرتفع إجمالي عدد 
الوفيات إلى 1312 حالة.

خالد دحماني

سنتان سجنا ضد بلعربي وحميطوش 4 أشهٍر منها نافذة

َمحكمُة ِسيدي امحمد َتقِضي بَحبِس خالد درارني 3 سنواٍت نافذٍة 
نطق قاضي محكمة سيدي أمحمد، يوم أمس اإلثنني، باحلكم على كل من خالد درارني وسمير بلعربي وحميطوش، وقضى بسجن الصحفي خالد درارني 3 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 

50 ألف دينار، باإلضافة إلى احلكم على كل من سمير بن العربي وسليمان حميطوش بسنتني سجنا، منها 4 أشهر نافذة. 
وكانت النيابة العامة قد التمست، يف وقت سابق، عقوبة أربع سنوات سجنا نافذا يف حق الصحفي خالد درارني، إضافة إلى غرامة مالية تقدر بـ100 ألف دينار ، مع حرمانه من حقوقه املدنية 
والسياسية أربع سنوات كاملة.هذا، و يوجد األخير يف احلبس املؤقت منذ يوم 29 مارس املنقضي، بعد توجيه تهم له منها تهمة املساس بالوحدة الوطنية، حيث مت توقيفه يف إحدى املسيرات التي 

كان يقوم بتغطيتها. 
ومن جهة أخرى، قضت احملكمة ذاتها بحبس الناشط السياسي سمير بن العربي والناشط سليمان حميطوش سنتني منها أربعة أشهر نافذة ، بعدما التمست النيابة يف وقت سابق يف حقهما 4 

سنوات سجنا نافذا إضافة إلى غرامة مالية تقدر بـ100 ألف دينار، مع حرمانهما من حقوقهما املدنية والسياسية أربع سنوات. 
وجتدر اإلشارة إلى أن املتهمني الثالثة مت توقيفهم أثناء وجودهم يف مسيرة شعبية وسط اجلزائر العاصمة يوم 8 مارس املاضي. 

صفية نسناس 

وزيرة الثقافة عّزت أهل الفقيدة 

الـــفـّنانــــــُة الـــفـّنانــــــُة 
نـــورّيـــــة.. نـــورّيـــــة.. 
َتـــرحــــــل!َتـــرحــــــل!

توجهت، أمس اإلثنني، قافلة تضامنية تابعة للهالل األحمر اجلزائري مكونة من 22 شاحنة محملة باملواد 
الغذائية و التجهيزات الطبية من اجلزائر العاصمة إلى ولية ميلة التي تعرضت مؤخرا لزلزال.

وقد أعطى إشارة انطالق هذه القافلة كل من رئيسة الهالل األحمر اجلزائري، سعيدة بن حبيلس ، ووزير 
التجارة كمال رزيق من قصر املعارض باجلزائر العاصمة.

يف هذا الصدد، أوضحت بن حبيلس يف تصريح أدلت به للصحافة أن »هذه القافلة التضامنية مع العائالت 
املتضررة من الزلزال تتكون من 200 طن من املواد الغذائية واملعدات الطبية املوجهة ملستشفى فرجيوة، مبا 
يف ذلك جهاز تنفس تبرع به الصليب األحمر الصيني، وثالثة أجهزة مراقبة، وجهازان للقلب و أربع آلت حقن 

وضمادات ومنتجات النظافة وأقنعة ».
كما أعلنت، باملناسبة، أن »قافلة كبيرة ستستفيد منها مطلع األسبوع املقبل أكثر من 3000 أسرة يف مناطق 
الظل يف أقصى جنوب البالد«، مشيرة بشكل خاص إلى برج باجي مختار وتيمياوين )أدرار( وبرج عمر إدريس 

)إليزي( ومناطق أخرى يف الهضاب العليا ».
كما أعلنت رئيسة الهالل األحمر اجلزائري عن تدشني مرتقب - بالتعاون مع جمعية تنظيم األسرة - لـ« 

فضاء الدعم النفسي« ملساعدة األشخاص على جتاوز أثر احلجر الصحي«.
)و.أ.ج(

 أطلق على الّدفعات اسم الشهيد »عبداوي بلقاسم«

عمراِنــي ُيشــِرف علـى َتخـّرج ُضّبــاِط 
فـــاِع الَجـــوّي الَمدرسـِة الُعليـــا للدِّ

أشرف قائد قوات الدفاع اجلوي عن اإلقليم ، اللواء عمار عمراني على مراسم تخرج دفعات للضباط املتربصني 
باملدرسة العليا للدفاع اجلوي عن اإلقليم علي شباطي بالرغاية.

كشفت وزارة الدفاع، يف بيان لها، عن تخرج دفعات للضباط املتربصني باملدرسة العليا للدفاع اجلوي عن اإلقليم علي 
شباطي بالرغاية، حيث متثلت هذه الدفعات يف الدفعة 28 لضباط القيادة واألركان، والدفعة 44 إلتقان الضباط 
37 للطلبة الضباط  العاملني تكوين التطبيق، والدفعة  11 للضباط  الرابعة ماستر، باإلضافة إلى الدفعة  والدفعة 

العاملني والدفعة 19 لطلبة املؤسسة الوطنية للمالحة اجلوية التابعة لوزارة النقل.
العلمية  واملعارف  للتكوين  الكبرى  احملاور  إلى  فيها  تطرق  كلمة،  لطفي  بعطوش  بن  اللواء  املدرسة  قائد  وألقى 
التكوين سيمكن  أن هذا  إلى  أكفاء، مشيرا  وأساتذة  املتكونون من طرف مدربني مؤهلني  تلقاها  التي  والعسكرية 
املتخرجني من أداء املهام املنوطة بهم بكل احترافية، داعيا إياهم إلى بذل أقصى اجلهود دفاعا عن عزة وكرامة 
الوطن وصونا ألجوائه وحرمة ترابه، إذ مت تقليد الرتب وتسليم الشهادات للمتفوقني، ليعطي اللواء عمار عمراني 

موافقته على تسمية الدفعات املتخرجة باسم الشهيد البطل عبداوي بلقاسم.
وكرم قائد قوات الدفاع اجلوي عن اإلقليم، برفقة قائد املدرسة ومجموعة من اإلطارات، عائلة الشهيد عبداوي 

بلقاسم الذي أطلق اسمه على الدفعات املتخرجة والتوقيع على السجل الذهبي للمدرسة.
أحمد بوكليوة

باستثناء املواد املدعمة أو املصنعة من مواد مدعمة

رفـــُع َتعليــِق التَّصـديــِر عــن المـواِد 
الُمنتَجـــِة َمحلــــيًّا

رفعت وزارة التجارة، أمس اإلثنني، تعليق التصدير على املنتجات التي تتوفر اجلزائر بشأنها على قدرات إنتاجية 
باستثناء املواد املدعمة أو املصنعة من مواد مدعمة ومادة الثوم.

وأوضحت وزارة التجارة ، يف بيان أصدرته يوم أمس، أنه قد مت رفع تعليق التصدير على املنتجات التي تتوفر اجلزائر 
بشأنها على قدرات إنتاجية باستثناء املواد املدعمة أو املصنعة من مواد مدعمة و مادة الثوم. و أضافت الوزارة 
الوصية أن الظروف احلالية تستدعي منع تصدير الكمامات و الهالم املعقم والسائل املطهر لليدين وذلك لضرورة 

توفرها وبكميات معتبرة لتغطية الطلب املتزايد للمواطنني.
 وحسب الوثيقة ذاتها، فقد مت وضع خلية يقظة على مستوى الوزارة ملتابعة متوين السوق الوطنية مع احلرص على 

ضمان استقراره.
ق.و

قواُمها 22 شاحنة

الِهــالل األحـمـــُر يـرِســُل قافلـــًة 
َتضامِنّيــًة لَضحــايا ِزلــزال ِميَلــــة



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

http://www.star7arab.com/f.asp?service=journaux  

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 
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