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08
أدرار

 الَجائحُة ُتلغي الّزيارَة 
نــوية لُمـــوالي  السَّ
َعبـد اهلل الّرقانــي!

05
الطارف

َتوزيـُع 675 َسكًنـا 
اجتماعّيـا يـوَم 20 

أوت الجــــاِري
06

اجللفة
َمطالـب باستحَداث ِجهاز 

شرطــِة المّيـــاِه

02
لي  ِلقاٍء جمَع ُمثِّ َعِقب 

لإلْصالِح  الَوطنّيِة  الِقوى 
تّبون  بالّرئيِس 

ْنغـــزة: َرئيــــُس 
الجمهورّية ُيشاطرنا 
أهــداف الُمبـادرة! 

قالت سعيدة نغزة رئيسة 
كونفدرالية أرباب العمل أن 

مبادرة القوى الوطنية لإلصالح 
غير حزبية، وأنها القت قبوال 

مبدئيا من قبل رئيس اجلمهورية 
عبد املجيد تبون، ضمن رؤية 
إلخراج اجلزائر إلى بر األمان. 

عيـْن َفــارس بالمسيَلـة.. ُعنـوان لإلقَصـاء والتَّهميــش!
 ُصنفت بني أكبر مناطق الّظل بوالية املسيلة، منطقة تبعد بنحو 16 كم عن عاصمة الوالية، ويقطنها 4 آالف نسمة؛ هي بلدية عني فارس التي يكابد سكانها مرارة العيش 

ويعانون العزلة ويعايشون واقعا اجتماعيا مؤملا، يغّذيه إهمال السلطات الوصية التي لم ترتِق يوما إلى تطلعات سكان هذه املنطقة، التي يقول سكانها إنهم األحياء األموات!

4 آالِف َنسمٍة ُتعاِني الُعزلَة وُتواِجه الفقَر واحِلرماَن09

َجاءت َتلِبيًة لَرغبِة َشِريحٍة َواسعٍة من امُلواِطننَي

املسَتثمريــَن! جلــذب  َقوّيـة  َبنكّيـة  َمنظومـة  عـن  َبديـل  َعاقلــــي: ال 

امَلاليِّ امُلضطرب  يرفُة اإلْسالمّيُة قد َتكوُن قارَب َناة من الَوضع  ُجمَعة: الصَّ  

03

إْشكالّيـُة األخـَلق والّسياسـة 
عنــد مالـك بــُن نبـــّي!

إّن احلاضر ليس بيد األمة العربية 
اإلسالمية، واملستقبل مبهم وال يبّشر باخلير 

؛ فنحن ال نعرف إال الذي نكرهه ونضيق 
به ويكدر حياتنا اليومية، فكل ما تسمعه 

وتقرأه هو لعنات العرب على حاضرهم وكفر 
بكل ما هو كائن. ولكن، ليست الشجاعة أن 

نضع أمراضنا التي الزمتنا قرونا طويلة على 
طاولة التشريح إلزالة األعضاء التي عطلت 
مسيرتنا نحو احلرية والتقّدم والّرفاه! ماذا 

نريد أن يبقى من ثقافتنا وتراثنا وقيمنا 
األخالقية وأنظمتنا السياسية احلالية؟

د. عز الديـن مــعزة 	أقــــلم15

الُبنـــوك  إَعادُة َهيكلِة  َينبغي  َهــــادف: 
اإلْسالمّيـــة! يرفــة  الصَّ نــاح  لَضمــان 

لفتـح خزائـن الَمنازل!لفتـح خزائـن الَمنازل!
الُمرابَحــــة..الُمرابَحــــة..

اجلـــــــزء الثانــــــــي

ِِ



02
أخبار السياسة
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صفية نسناس 
 « معها  أجرته  اتصال  يف  نغزة،  وأوضحت 
أخبار الوطن«، أنه البد من التأكيد على أن فترة 
األصعدة  كافة  على  صعبة  جاءت  تبون  الرئيس 
االقتصادية واالجتماعية والسياسية، مشيرة إلى 
أن اجلزائر شهدت أزمة خانقة منذ عقدين زادت 
حدتها سنة 2019 ، التي كشفت هشاشة املنظومة 
السياسية واالقتصادية خاصة يف ظل انهيار أسعار 
النفط وتراجع قدرة املواطن الشرائية، وهي التركة 
الثقيلة التي ورثها تبون وحكومة جراد لتزيد أزمة 
الوضع سوءا، وهو ما دفع »  فيروس »كوفيد »19 
القوى الوطنية لإلصالح« إلطالق مبادرتهم التي 
تهدف - بالدرجة األولى - إلنقاذ اجلزائر واخلروج 
املنهج نفسه، الذي أكد  بها إلى بر األمان؛ وهو 
االنتخابية  التزاماته  إطالق  خالل  الرئيس  عليه 

وتعهده ببناء » اجلزائر اجلديدة«. 
ويف هذا السياق، قالت نغزة إن لقاء القوى 
رئيَس  املنقضي  األحد  يوم  للّتغيير  الوطنية 
مناقشة  خالله  مت  تبون،  املجيد  عبد  اجلمهورية 

خاصة  الصغيرة  واملؤسسات  الشباب  دعم 
حتى  مبشاريع،  اجلامعية  الشهادات  أصحاب 
لهجرة  حد  ووضع  منهم  واالستفادة  تأهيلهم  يتم 
جرى  كما  اخلارج.  نحو  والكفاءات  األدمغة 
مناقشة قطاع اإلعالم والصحافة، داعية املنتخبني 
احملليني للخروج من مكاتبهم والتوجه إلى امليدان 
وفتح  الظل  مناطق  يخص  محلي  برنامج  ووضع 
باب االستثمار، مشيرة غلى أنهم التمسوا جتاوبا 
نقاشات  أن  لهم  أكد  الذي  الرئيس،  لدى  كبيرا 

أخرى ستنظم مستقبال. 
الفجر  حزب  رئيس  أكد  آخر،  جانب  ومن 
مبادرة  ممثلي  عن  وفد  باسم  والناطق  اجلديد 
القوى الوطنية لإلصالح، الطاهر بن بعيبش، أن 
رئيس اجلمهورية أبدى استعدادا لالستماع لكل 
االقتراحات التي ستصله، وأنه من مشجعي مثل 
وصفه  الذي  اللقاء  أن  مضيفا  املبادرات،  هذه 
يوم  عقدت  التي  الندوة  عقب  جاء  بـ«الناجح« 
11 أوت، مشيرا إلى أنه مت تقدمي للرئيس األرضية 
باجلانب  تهتم  مشاريع  أربعة  على  حتتوي  التي 

وكذا  واالقتصادي  االجتماعي  والوضع  الصحي 
الدستور. 

النقاش مع رئيس  وأوضح املتحدث ذاته أن 
ومسَّ  وواسعا،  وصريحا  مفتوحا  كان  اجلمهورية 
إلى كل  املجال  فتح  وجرى خالله  امللفات،  كل 
االقتراحات  وإعطاء  بآرائهم  لإلدالء  الوفد  ممثلي 
التي يرونها مناسبة لهذا الظرف، داعيا - يف اآلن 

ذاته - إلى القيام مببادرات مماثلة. 
اجلمهورية،  رئيس  أن  غلى  اإلشارة  وجتدر 
األحد  استقبل  قد  كان  تبون،  املجيد  عبد 
ملبادرة  التحضيرية  اللجنة  أعضاء   ، املنقضي 
القوى الوطنية لإلصالح، بحسب ما أفاد به بيان 
لرئاسة اجلمهورية. وقد حضر اللقاء قادة أحزاب 
بن  »الطاهر  وهم:  ونقابية،  وطنية  وشخصيات 
بعيبش، عبد القادر بن قرينة، عبد العزيز بلعيد، 
بداني،  توفيق  زبدي،  مصطفى  جدي،  علي 
سعيدة نغزة، يسعد مبروك، فاحت سريبلي، علي 

حمدادو، عمار خبابة وعبد احلفيظ ميالط«.

لي الِقوى الَوطنّيِة لإلْصالِح بالّرئيِس تّبون   َعِقب ِلقاٍء جمَع ُمثِّ

ْنغزة : َرِئيــُس الجمهــورّيــِة 
ُيَشاِطــرنا أهــداَف الُمبــادرِة! 

قالت سعيدة نغزة رئيسة كونفدرالية أرباب العمل إن مبادرة القوى الوطنية لإلصالح غير 
احلزبية القت قبوال مبدئيا من قبل رئيس اجلمهورية عبد املجيد تبون، وهي تدخل ضمن 

رؤية واحدة إلخراج اجلزائر إلى بر األمان.

أعلنت سوناطراك عن توقيعها مذكرة تفاهم مع شركة »وينترشال ديا« األملانية من 
التنقيب عن احملروقات وتطويرها وإنتاجها يف  التعاون يف مجاالت  أجل دراسة إمكانيات 

اجلزائر واخلارج.
تفاهم  مذكرة  توقيعها  عن  لها  بيان  يف  سوناطراك  شركة  اإلثنني،  أمس  كشفت، 
التنقيب عن  التعاون يف مجاالت  إمكانيات  دراسة  أجل  ديا« من  »وينترشال  مع شركة 

احملروقات وتطويرها وإنتاجها يف اجلزائر واخلارج، وذكرت الشركة أن هذه املذكرة تهدف إلى 
تعزيز الشراكة بني الشركتني والبحث عن فرص تعاون جديدة.

وتنشط »وينترشال ديا« األملانية منذ عام 2002 يف اجلزائر، حيث ساهمت بالشراكة 
مع سوناطراك يف تطوير مشروع »رقان شمال«، وهذا منذ دخوله حيز اإلنتاج عام 2017.

أحمد ب.

للتجار  الوطنية  اجلمعية  رئيس  كشف 
واحلرفيني، احلاج الطاهر بولنوار، أن هناك كميات 

من املساعدات الطبية ما تزال عالقة بإيطاليا.
أّكد، أمس اإلثنني، رئيس اجلمعية الوطنية 
للتجار واحلرفيني احلاج الطاهر بولنوار، عبر صفحته 
الرسمية »فايسبوك«، أن كميات من املساعدات 

اجلمعية  مكتب  نسقها  تضامنية  حملة  إطار  يف 
لفائدة  بإيطاليا جمعت  واحلرفيني  للتجار  الوطنية 
مؤسسات استشفائية جزائرية مهيأة، وتنتظر منذ 
شهر، مشيرا إلى أن سفارة اجلزائر بروما شرعت يف 
اتخاذ إجراءات تخزينها وإرسالها، إال أن الشحنة 
تلك  أن  املتحدث  وأضاف  اليوم.  إلى  تصل  لم 
أورو،   1.000.000 قيمتها  تفوق  املساعدات 
وأحذية  وقفازات  كمامات  على  الشحنة  وحتتوي 
طبية، وماكينتني مخصصتني للكشف املبكر عن 
عبارة  لألطفال  وأدوية مخصصة  الثدي،  سرطان 

عن كرميات الترهل وغسول مخصص لألطفال. 
وزارة  مصالح  تدخل  إلى  بولنوار  ودعا 
أجل  من  بإيطاليا  اجلزائر  سفارة  لدى  اخلارجية 
اإلنسانية،  املساعدات  إرسال  إجراءات  تسريع 
وقبل  األجهزة  وتلك  املساعدات  تلك  تلف  قبل 
ممثلة  بحوزة  كلها  الوثائق  أن  مضيفا  ضياعها، 
اجلمعية يف إيطاليا ، كما أن رقم هاتفها وحسابها 

اإللكتروني مسجالن لدى السفارة.
أحمد ب.

يف إطار تعزيز الشراكة والبحث عن فرص الّتعاون

ــرَة تفــاُهــٍم مع َنظيرِتها  ــع مذكِّ ــرَة تفــاُهــٍم مع َنظيرِتها ُسونطــــراك ُتوقِّ ــع مذكِّ ُسونطــــراك ُتوقِّ
»وينتــرشال ديـــــا« األلَمـانّيـــِة»وينتــرشال ديـــــا« األلَمـانّيـــِة

املساعدات تفوق قيمتها 1.000.000 أورو

ر إرَساِل  د بَتأخُّ ُبولنَوار ُيندِّ
الُمساعداِت اإلنَسانّيِة  الَعاِلَقة 

تكثيف الوجود عبر مختلف شبكات املواصالت
رِك َتضــُع مخّطــًطا  ِقيــادُة الــدَّ
ا خاًصــا بَموسـِم االصِطـياف  أمِنيـّـً

الوطني  الدرك  قيادة  سّطرت 
مبوسم  خاصا  وقائيا  أمنيا  مخططا 
باألساس   - يهدف  االصطياف، 
األشخاص  حماية  إلى   -
والعمومية،  اخلاصة  واملمتلكات 
إضافة إلى الّسهر على تطبيق كافة 
على  باحلفاظ  الكفيلة  اإلجراءات 

الصحة العمومية. 
عن  صدر  بيان  وأشار 
الوطني  املخطط  أن  ذاتها  املصالح 
جميع  اتخاذ  على  يرتكز  للدرك 

اإلجراءات األمنية الالزمة، وذلك من خالل تكثيف الوجود امليداني عبر مختلف شبكات املواصالت 
ومحاور الطرق، بوضع تشكيالت متكّونة من وحدات أمن الطرقات، مدّعمة باملراقبة اجلوية من طرف 
حوامات الدرك الوطني، من أجل مراقبة تامة وفّعالة وضمان سيولة حركة املرور، مع ردع كل محاولة 
الوحدات  من  متنقلة  وأخرى  ثابتة  تشكيالت  وضع  إلى  إضافة  الطريق،  مستعملي  ضد  إجرامية 
اإلقليمية، مدعمة بفصائل األمن والتدخل، والثنائيات السينوتقنية واألسراب اجلوية، بهدف ضمان 
التأمني التام لإلقليم، السيما املناطق التي تسّجل توافدًا مكّثفا من قبل املصطافني )الشواطئ، أماكن 
السياحة والترفيه، املواقع اجلبلية، الغابات، احملميات. .وغيرها(، دون إغفال األماكن املعزولة مبا فيها 

الشواطئ غير احملروسة وكافة املناطق التي قد ُتّتخذ كبؤر لإلجرام. 
مختلف  مع  الوثيق  التنسيق  الوطني  الدرك  طرف  من  املعتمد  األمني  املخطط  يشمل  كما 
مبنع  يتعّلق  فيما  خاصة  احلالة،  حسب  الالزمة  التنظيمية  اإلجراءات  اتخاذ  أجل  من  املؤسسات، 
العمل  مع  والغابات،  والترفيه  الراحة  أماكن  الشواطئ،  مبحاذاة  للمركبات  الفوضوية  املواقف  انتشار 

على مكافحة حرائق الغابات. 
توعية  بعمليات  العمل اجلواري،  إطار  باملوازاة مع كل ذلك يف  الوطني ،  الدرك  وتقوم مصالح 
بإجراءات  التام  والتقّيد  االلتزام  على  حّثهم  خالل  من  املصطافني،  من  بالتقّرب  واسعة  وحتسيس 
التباعد االجتماعي واجتناب كل أشكال التجمعات، واحلفاظ على سالمة ونظافة البيئة واحمليط، 
إضافة إلى احملافظة على الثروة الغابية. كما يستند هذا املخطط إلى تثمني اخلدمة العمومية كالّتوجيه، 
النجدة واإلسعاف وتقدمي يد املساعدة للمواطنني، مع ضمان التدخل السريع والفّعال عند الضرورة. 
ص.ن

قال  إنه األعلى موقعا يف هرم السلطة القضائية
زغماتي: الَمجلُس األعَلى للَقضاِء 
ِمفتاُح َتجسيِد اسِتقاللّيِة الَقضاِء!

رئاسته  خالل  زغماتي،  بلقاسم  العدل،  وزير  أكد 
اجتماع املجلس األعلى للقضاء يف دورته العادية 2020، 
أن هذه املؤسسة الدستورية احملورية معّول عليها يف جتسيد 

استقاللية القضاء من خالل دورها يف الدستور املرتقب.
بلقاسم زغماتي  العدل  ترأس، أمس اإلثنني، وزير 
اجتماع املجلس األعلى للقضاء يف دورته العادية 2020، 
األعلى  املجلس  يقدمه  الذي  الفعال  الدور  خالله  ثّمن 
للقضاء يف إطار تعديل الدستور، قائال«إن املجلس األعلى 
ضمن  به  ُخّص  الذي  اجلديد  التصور  بفضل  للقضاء، 
تدابير مشروع تعديل الدستور سيبقى األعلى موقعا يف هرم السلطة القضائية وصاحب االختصاص 
األّول يف تأطير ومتابعة املسار املهني للقضاة«، مشيرا إلى أن األهمية التي يحظى بها املجلس جعلت 
اآلراء واالقتراحات تتركز على التركيبة البشرية وهيكلته ومنط تسييره، داعيا إلى أن يكون االجتاه يف 
هذه اآلراء حريصا على إضفاء املزيد من املناعة واالستقاللية للسلطة القضائية وتوطيدها لالضطالع 

بدورها الكامل يف بناء اجلزائر اجلديدة.
وأوضح زغماتي أنه من الطبيعي أن حتظى هيئة مبثل هذا الوزن أكثر من غيرها بالنقاش وتبادل اآلراء 
يف األوساط املتخصصة واملهتمة بالشؤون العامة للبالد، الفتا النظر إلى أن كل ما سلف ذكره يندرج يف 
مسعى التجديد الوطني، الذي يحمله مشروع تعديل الدستور الذي بادر به رئيس اجلمهورية، قائال 
»إن املجلس األعلى للقضاء طاملا بقي يؤدي مهامه بهذا احليز من االختصاص ، فإنه يظل الفاعل 
األساسي الضامن للحقوق واحلريات وفرض سلطان القانون«، مبرزا دور ذوي االختصاص واملمتهنني 

يف اكتساب املكانة املرموقة والتي حتتلها هذه املؤسسة الدستورية يف هياكل الدولة.
وخلص اجتماع أعضاء املجلس، الذي ُعقد حتت إشراف وزير العدل، إلى املصادقة على تعيني 
على  اإلحالة  طلبات  على  واملصادقة  للقضاء،  األساسي  القانون  من   3 املادة  وفقا ألحكام  قاضيني 
للقضاء  األعلى  املجلس  قرر  حيث  قضاة،   4 إحلاق  وإنهاء  قضاة   8 باإلضافة إلى إحلاق  االستيداع 

اإلبقاء على الدورة مفتوحة.
أحمد بوكليوة



صفية نسناس 
آليات  عن  املواطنني  من  الكثير  ويتساءل 
يكتنف  حيث  اإلسالمية،  الصيرفة  نظام  تنفيذ 
وبني  بينها  والفرق  املرابحة  حقيقة  الغموض 
توجه  أن  اقتصاديون  خبراء  أكد  الربا. يف حني، 
إطار  يف  تأتي  التعامالت  هذه  ملثل  احلكومة 
خارج  املتداولة  األموال  امتصاص  محاوالت 
التي  السيولة  أزمة  ملواجهة  البنكية،  القنوات 
وباء  وتداعيات  تزامنا  والبالد  بالبنوك  تعصف 
كورونا اخلطيرة على االقتصاد، كما يأتي يف إطار 

محاوالت جلذب األموال احمللية املستثمرة يف بنوك 
إسالمية تعمل خارج البالد خاصة يف أوروبا. 

يرى خبراء اقتصاديون أنه بات من الضروري 
إعادة إصالح النظام املالي والبنكي يف اجلزائر، من 
خالل إعادة النظر يف نظام التوطني البنكي لتفادي 
على  يشجع  قد  بيروقراطي  سلوك  أو  ذهنية  أي 
الفساد، ويؤثر بشكل سيئ على مناخ األعمال، 
الشفافية يف  االعتماد على سقف عال من  وكذا 
هذه القطاعات املهمة، عبر نظام رقمنة واستغالل 
النقالة،  الهواتف  يف  تستعمل  التي  البرمجيات 

عن  تتم  أن  املالية  التحويالت  جلميع  وميكن 
طريقها، وتفادي استيراد وسائل الدفع بالبطاقات 
التي كلفت اخلزينة 5000 مليار سنتيم، لتشجيع 
املنظومة  خارج  تداولها  يتم  التي  األموال  دخول 
الرسمية، أي تنشط يف االقتصاد املوازي وقيمتها 
فبالرقمنة  دوالر؛  مليار   50 إلى  تصل  التقريبة 
الّنقدية  األوراق  عن  تدريجية  بصفة  التخلي  يتم 
إلى عملية  املعدنية، وال حاجة مستقبال  والقطع 

طبع النقود. 

ص.ن
وأوضح هادف، يف اتصال أجرته معه » 
أخبار الوطن«، أن تطبيق الصيرفة اإلسالمية 
واسعة  فئات  بها  تقّدمت  مطالب  عقب  جاء 
الضوء  تسليط  أنه البد من  إال  املجتمع،  من 
فيه )التطبيق( على آليات التطبيق وفتح قنوات 
احلوار، خاصة فيما يتعلق باجلانب العملياتي 
أساسيات  يجهلون  املواطنني  أغلب  كون  ؛ 
بأنه  سيتفاجؤون  أنهم  مؤكدا  به،  التعامل 
اإلسالمية  الصيرفة  بني  كبير  فرق  يوجد  ال 
أو  عليه،  املتعارف  الكالسيكي  والتعامل 
أشار  حيث  الربوي«،  »التعامل  بـ  يسمى  ما 
إلى أنه بعد أن كان يتم دفع فوائد سيتم دفع 
وقد  باملرابحة،  يسمى  ما  وهو  ربح،  هوامش 
املنتظر  ومن  فقط  منتوجات   9 طرح  حاليا  مت 

تعميم التعامل بهذا النظام بصفة واسعة.
املواطن  كان  إذا  عما  املتحدث   وتساءل 
الصيغ  بهذه  دراية  االقتصادي على  واملتعامل 
وآليات التعامل بها، داعيا احلكومة إلى شرح 
توفير  خالل  من  النقاط  هذه  كل  وتوضيح 
يف  ملتخصصني  احلوار  باب  تفتح  نقاشات 
املتعلقة  الفتاوى  يف  للنظر  الشرعي،  اجلانب 
شرح  وثانيا  اإلسالمية،  الصيرفة  بآليات 
للكفاءات  فرصة  إعطاء  عبر  التقني  اجلانب 
بالصيرفة  التعامل  يف  خبرة  لها  التي  املهنية 

اإلسالمية. 
ويف رّد على سؤال يتعلق مبدى استطاعة 
املواطن التفريق بني املرابحة والربا، قال هادف 
اإلسالمي  البنك  بني  عديدة  فروق  إن هناك 
والبنك التقليدي من حيث الهدف واألنشطة 
والشكل وضمان الربح واخلسارة؛ فمن حيث 
الهدف، يسعى املصرف اإلسالمي إلى حتقيق 
ومالية  استثمارية  وأهداف  اجتماعية  أهداف 
مباشرة وتنمية املجتمع اإلسالمي مع االلتزام 
املعامالت  بكافة  اإلسالمية  الشريعة  بقواعد 
املصرفية، مع عدم إغفال عامل حتقيق الربح، 

أساسية  بصفة  التقليدي  البنك  يسعى  بينما 
إلى حتقيق أعلى ربحية وفائدة ممكنة دون النظر 
إلى تنمية املجتمع من عدمه، كما أنه وسيط 

بني املقرض واملقترض بفائدة. 
البنك  يركز  األنشطة،  حيث  ومن 
فائدة  مقابل  القروض  منح  على  التقليدي 
محددة سلًفا، فإما إقراض بفائدة أو اقتراض 
اإلسالمي  البنك  يتميز  بينما  بفائدة، 
حسب  أمواله  استثمار  أساليب  بخصوصية 
وجتارة  وشراء  بيع  من  اإلسالمية  الشريعة 
واستصناع  وسلم  ومشاركة  ومضاربة  ومرابحة 

وتأجير. 
فالبنوك  الشكل،  حيث  من  أما 
شكل؛  من  أكثر  على  تشتمل  اإلسالمية 
فهي تقوم مبشروعات عقارية وزراعية وصناعية 
أو متويلها، يف حني البنوك التقليدية تكون إما 
وهي  زراعية،  أو  أو صناعية  عقارية  أو  جتارية 
القرض  منح  طريق  عن  متّول  األنواع  كل  يف 

بفائدة. 
واخلسارة،  الربح  ضمان  حيث  ومن 
إلى  بالنسبة  ضامن  غير  اإلسالمي  البنك 
الودائع، إال يف حاالت التعدي أو التقصير أو 
مخالفة الشروط أو العرف التجاري. أما البنك 
ويقترض  ُيقرض  ألنه  فهو ضامن  التقليدي، 

بفائدة. 
وهنا، تساءل اخلبير االقتصادي عما إذا 
وأنه  خاصة  للتمويل،  مهيكلة  البنوك  كانت 
أشبه  بنوكا  منلك  ال  أننا  اجلميع  لدى  معلوم 
مبراكز صرف، وبالتالي فهي مطالبة بالعصرنة 
معتبرا  منها،  العمومية  نظامها خاصة  وتطوير 
املالي  الوضع  على  تأثير  ذا  الصيرفة  تطبيق 
حيث سيساهم يف استرجاع األموال التي يتم 

تداولها يف السوق السوداء. 
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َجاءت َتلِبيًة لَرغبِة َشِريحٍة َواسعٍة من امُلواِطننَي

الُمـرابـَحة..
لَفتــِح َخزاِئــن الَمنــاِزل!

العمل  ألرباب  اجلزائرية  الكونفيدرالية  رئيس  وقال 
لإلذاعة  بها  أدلى  تصريحات  يف  عاقلي،  سامي  الوطنيني 
نة يف  الوطنية يوم أمس االثنني، إن من أهم املقترحات املتضمَّ
الرقمنة  لبناء منوذج اقتصادي ِعماده  الوثيقة خطة مستقبلية 
مرافقة  تخص  استعجالية  ثانية  وخطة  املعرفة،  واقتصاد 
كورونا،  فيروس  تفشي  بسبب  املتضرر  االقتصادي  املتعامل 

معتبرا أن اإلنعاش االقتصادي بات حتمية وليس خيارا. 
ويف هذا السياق، أشار عاقلي إلى أن اخلطة االستعجالية 
تتضمن إيجاد حلول للمؤسسات الصغيرة واملتوسطة املهددة 
باإلفالس بسبب توقف النشاط جراء تفشي فيروس كورونا، 

باإلضافة  البنكية،  املنظومة  شهدته  الذي  اجلذري  والتغيير 
باعتبارها  املستثمرين  أمام  البيروقراطية  احلواجز  إزالة  إلى 
اخلطة  إلى  بالنسبة  أما  اقتصادي.  نشاط  األول ألي  العدو 
الثانية، فهي تخص النموذج االقتصادي املستقبلي للجزائر 
على املديني املتوسط والبعيد املعتمد على الرقمنة واملؤسسات 

الناشئة. 
األمثل  احلل  هي  الرقمنة  أن  على  املتحدث  أّكد  كما 
للحد من البيروقراطية التي وصفها باإلرهاب اإلداري، مشيرا 
إلى أن تعليمات رئيس اجلمهورية - يف هذا الصدد - لم جتد 
على  مؤكدا  التطبيق،  حيث  من  الواقع  أرض  على  صداها 

قوية  بنكية  ومنظومة  مستقرة  قانونية  منظومة  وجود  ضرورة 
جلذب املستثمرين وترقية اجلزائر كوجهة استثمارية، معتبرا 
بنكية  مبنظومة  حديث  اقتصاد  عن  احلديث  ميكن  ال  أنه 

متخلفة وبخدمات غير سريعة. 
تعد  أنها  عاقلي  فيرى  اإلسالمية  الصيرفة  وبخصوص 
إحجام  بسبب  املوازي  االقتصادي  ملواجهة  احللول  إحدى 
الكثيرين عن إيداع أموالهم أو االقتراض من البنوك احلالية. 
صفية ن.

صفية ن. 
اتصال  يف  جمعة  قال  الصدد،  هذا  ويف 
أجرته معه » أخبار الوطن« إن هناك أمواال معتبرة 
استقطاب أصحابها آلن هذه  البنوك عن  عجزت 
البنوك تعتمد على »الربا«، وبالتاي بقيت خارج 
التعامالت دون أن تستفيد منها اجلزائر، وبالتالي 
فإن إقرار الصيرفة اإلسالمية يف الوقت الراهن ويف 
سيكون  اجلزائر  تعيشه  الذي  املالي  الوضع  ظل 
البنوك  تلك  إلى  بالنسبة  النجاة  قارب  مبثابة 

وستغطي عجزها. 
حديثه،  سياق  يف  املالي،  اخلبير  وطمأن 
املواطنني عموما واملتعاملني االقتصاديني الراغبني 
الصيرفة  عبر  واستثمارها  أموالهم  إيداع  يف 
اإلسالمية بأن العملية ستتم بطريقة سلسة؛ فهي 
املشاركة  بالغنم«  الغنم   « يسمى  ما  على  تعتمد 
صكوك  على  العملية  تقوم  واخلسارة،  الربح  يف 
تسببت يف  التي  مالية  وليست سندات  إسالمية 
عجز كبير للبنوك، مشيرا إلى أن اإلشكال يبقى 

يف عدم امتالك البنك املركزي هيئة مؤهلة إلعطاء 
ستقدمها  التي  البنكية  املنتجات  يف  رأي شرعي 
البنوك التقليدية عبر وحداتها اإلسالمية، وهو ما 
وقع يف السابق مع البنوك اإلسالمية املعتمدة التي 
لم يفصل البنك املركزي يف شأن تطابق تعامالتها 
رغم  هذا،  يومنا  إلى  اإلسالمية«  »الشريعة  مع 
مع  احلال  هو  كما  عامًا،   20 من  ألكثر  نشاطها 

بنك البركة. 

راهن العديد من اخلبراء املتابعني للشأن االقتصادي على أهمية تطبيق الدولة نظام 
الصيرفة اإلسالمية كخطوة هامة يف اجتاه امتصاص األموال من السوق املوازية، يف ظل 

إحجام الكثيرين عن إيداع أموالهم يف البنوك أو االقتراض منها. 

قال إن اعتمادها بات ضرورة..  جمعة: 

يرفُة اإلْسالِمّيُة قد َتكوُن قارَب َنجاٍة من الَوضِع الَماليِّ الُمضطِرب الصَّ

خاصة العمومية..  هادف:

َينبِغــي إَعــادُة َهيــكلِة 
الُبنــوِك لَضمــاِن َنجـاِح 
يــرفِة اإلْسالِمّيـــة الصَّ

7 منظمات تقترح وثيقة موّحدة خالل اجتماع الثالثية..  عاقلي:

ال َبِديــل عــن َمنظومــٍة َبنكّيــٍة َقويـٍة لجـذِب الُمسَتثِمريــَن!
أعدت الكونفيدرالية اجلزائرية ألرباب العمل 
الوطنيني، رفقة سبعة منظمات أخرى، وثيقة 
موحدة ستطرح خالل االجتماع اخلاص حول 
خطة اإلنعاش االقتصادي واالجتماعي املقرر 

اليوم الثالثاء ويوم غد األربعاء، تتضمن 
خطتني؛ واحدة استعجالية لتجاوز تداعيات 
تفشي فيروس كورونا وأخرى مستقبلية لبناء 

منوذج اقتصادي غير ريعي. 

يرى اخلبير املالي نبيل جمعة أن اللجوء إلى الصيرفة اإلسالمية يف الوقت الراهن بات مطلبا 
اجتماعيا، رغم أنه كان كذلك يف عهد احلكومات السابقة، إال أن األخيرة رفضت تطبيقه؛ فالقانون 

)18/02( يف 2016 تكلم عن الصيرفة التشاركية ومع مجيء الرئيس تبون مت تعديل القانون 
)20/02( الذي حتدث عن الصيرفة اإلسالمية. 

أرجع اخلبير االقتصادي عبد الرحمان هادف سبب 
عزوف املواطنني واملتعاملني االقتصاديني عن إيداع 
أموالهم يف البنوك إلى اجلانب العقائدي، كما أنهم 
ال يقومون باستثمارها كون البنوك ال تتوفر على 

منتوجات بنكية »حالل«. 
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 ف. سليم
أكد   « مانع  محمد  اجلامعة«  عميد  فإن   
املتعلقة  املبدئية  التدابير  اتخاذ  ضرورة  على 
املعتمد  بالبروتوكول  العمل  مبواصلة  أساسا 
يخص  فيما  السيما  احمللية،  اخللية  طرف  من 
جوانبه الصحية والوقائية، باإلضافة إلى تكثيف 
باستئناف  احلسن  التكفل  أجل  من  التنسيق 
الصحية  الوضعية  مع  متاشيا  البيداغوجي  النشاط 

االستثنائية يف ظل جائحة تفشي » كوفيد 19«، 
عنها  املعلن  البيداغوجية  بالرزنامة  العمل  وإلغاء 
يتعلق  فيما  السيما  اجلامعة،  طرف  من  سابقا 
بتنظيم التعليم احلضوري عبر دفعات، واستئناف 
إلى  الدراسة بصيغة التعليم عن بعد بالنسبة 
 23 تاريخ  من  والسنوات إبتداء  جميع األطوار 
مناقشة  استئناف  إلى  باإلضافة   ،2020 أوت 

مذكرات املاستر ابتداء من تاريخ 23 أوت 2020 
إلى غاية 30 سبتمبر 2020، مع مواصلة مناقشة 
أطروحات الدكتوراه والتأهيل اجلامعي ابتداء من 
شروطها  توفرت  كلما   ،2020 أوت   23 تاريخ 
مديري  مع  التنسيق  تكثيف  مقابل  التنظيمية 
التكفل  تسهيل  أجل  من  اجلامعية  اخلدمات 

باخلدمات املقدمة للطلبة.

بالوقاية  املتعلقة  النشاطات  يخص  وفيما 
وحدات  قامت   ،»19 »كوفيد  وباء  انتشار  من 
كافة  وعبر  نفسها  الفترة  املدنية، خالل  احلماية 
83 عملية حتسيسية شملت  بـ  الوطني،  التراب 
13 والية )43 بلدية(. ونفذت املصالح ذاتها هذه 
املواطنني،  لفائدة  الواليات  كافة  عبر  العمليات 
احلجر  قواعد  احترام  بضرورة  وتذكرهم  حتثهم 
باإلضافة  االجتماعي،  التباعد  وكذا  الصحي 
عملية   82 بـ  املدنية  احلماية  وحدات  قيام  إلى 
تعقيم نفذتها عبر 17 والية )52 بلدية(، شملت 
ومجمعات  وخاصة  عمومية  وهياكل  منشآت 
العامة  املديرية  وخصصت  وشوارع.  سكنية 
عون   342 العمليتني  لهاتني  املدنية  للحماية 
حماية مدنية مختلفة رتبهم، 51 سيارة إسعاف 
أمنية  أجهزة  وضع  إلى  باإلضافة  و46 شاحنة، 
مواطنني  على  للحجر  موجهة  لتغطية 18 إقامة 

 - )اجلزائر  إقامتهم  واليات  إلى  إجالؤهم  جرى 
مستغامن - قسنطينة - بومرداس وعنابة(. 

املدنية،  احلماية  وحدات  كما نّفذت   
تسجيلها  إثر  تدخال   123 نفسها،  الفترة  خالل 
هذه  وخّلفت  واليات.  عدة  عبر  سير  حوادث 
احلوادث وفاة 06 أشخاص وإصابة 152 آخرين 
إسعاف  وعليه، جرى  اخلطورة.  متفاوتة  بجروح 
إلى  حتويلهم  قبل  احلوادث  مكان  يف  اجلرحى 
املستشفيات احمللية، فيما نقل املوتى إلى مصلحة 

حفظ اجلثث باملستشفيات احمللية. 
الشواطئ  حراسة  جهاز  يخص  فيما  أما 
 657 احلراسة  أعوان  فأجرى  واالستجمام، 
من  شخصا   453 بإنقاذ  سمح  ما  تدخال، 
مقابل  آخرين،  شخصا   83 وإسعاف  الغرق 
املمنوعة  الشواطئ  مستوى  على  غريقني  مصرع 
عني  والية  مستوى  على  األول  السباحة؛  فيها 

يف  غرق  سنة   30 العمر  من  يبلغ  تيموشنت 
جلول  سيدي  املسمى  محروس  غير  شاطئ 
ببلدية بني صاف دائرة سيدي الصايف، والثاني 
بوالية جيجل طفل يبلغ من العمر 14 سنة غرقا 
ميناء  مدخل  املسمى  محروس  غير  شاطئ  يف 

بوالديس بلدية ودائرة جيجل.
أما جهاز مكافحة حرائق الغابات واحملاصيل 
الزراعية، فقام بإخماد 18 حريقا منها 06 حرائق 
نشبت يف الغابات، وحريقني نشبا يف األدغال، 
و06 حرائق نشبت يف حشائش وأحراش، و04 
وأدت هذه  زراعية.  حرائق نشبت يف محاصيل 
الغابات،  من  هكتارا   19 إتالف  إلى  احلرائق 
من  هكتارا   825 األدغال،  من  هكتارات   305
تنب  حزمة   9750 إلى  باإلضافة  احلشائش، 

و650 شجرة مثمرة. 
رحمة عمار

فيما سيجري استئناف مناقشة مذكرات التخرج يف الـ23 أوت

تأجيل الدراسة حضوريا في الجامعة 
وإلغــاء الّرزنـامة البيداغواجــية

أكدت إدارة جامعة باجي مختار بعنابة، أمس، يف بيان لها، أنه تبعا إلرسالية األمني العام لوزارة 
التعليم العالي والبحث العلمي رقم )866/أ.ع/2020( بتاريخ 16 أوت 2020، بخصوص استئناف 
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أكد، صباح أمس اإلثنني، مستشار رئيس 
واجلالية  اجلمعوية  باحلركة  املكلف  اجلمهورية 
تبسة  والية  من  برمضان،  نزيه  باخلارج  الوطنية 
ضمنها  ومن  التشاورية  اللقاءات  سلسلة  أن 
منذ  انطلقت  بتبسة  املدني  املجتمع  مع  لقاؤه 
أجل  من  اجلمهورية  بوالة  للحكومة  لقاء  آخر 
بانشغاالت  والتكفل  املدني  املجمع  دور  إبراز 
شريكا  املدني  املجتمع  باعتبار  وهذا  املواطنني، 
ملؤسسات الدولة، سيما بعد وضع إستراتيجيات 
مستقبلية تنظم عمله، منوها يف هذا السياق بدور 
اجلمعيات واملنظمات املوجودة باخلارج التي تضم 
اجلزائر  خدمة  همها  باخلارج،  جزائرية  كفاءات 

واجلزائريني.
يقوم  سوف  أنه  ذاته  املتحدث  وأضاف 
شهر  نهاية  تختتم  تشاوريا،  لقاء   50 نحو  بعقد 
سبتمبر 2020 من أجل الوقوف على انشغاالت 
اإلستراتيجية  ضمن  ستكون  التي  اجلمعيات 
اجلديدة، مبعيار العمل يف امليدان وليس جمعيات 
تطلب االعتماد دون عمل، مشيرا إلى أن تنمية 

مدني  مجتمع  وتكوين  تأهيل  دون  االقتصاد 
لن  للمواطنني  التشاركية  الدميقراطية  للممارسة 

يكتب له النجاح.
بقاعة  عقد  تشاوري  لقاء  خالل  هذا  جاء 
الوالية،  بعاصمة  الزين  عباد  الشهيد  املؤمترات 
بحضور أكثر من 400 مشارك من ممثلي املجتمع 
املدني، حيث أكد والي الوالية »موالتي عطاهلل«، 
يف كلمته، أن اجلمعيات التي مت إحصاؤها بالوالية 
يفوق عددها 1600 جمعية، بينها 1000 جمعية 
تسهيل  يستشرف  قانوني  وضعي  يف  عموما  تعد 
تنظيم  بعد  مستقبال  املجتمع  تنظيم  يف  مهامها 
هذا  بعد  املنتظرة  اإلستراتيجية  وفق  نشاطها 
اللقاء، مشيرا إلى أن هذا اللقاء وجهت فيه الدعوة 
انتشار  لبعض اجلمعيات دون أخرى، تخوفا من 
القاعدة  ألن  لها؛  إقصاء  وليس  كورونا  فيروس 

تتطلب دوما تطبيق شروط الوقاية.
فيروز رحال

األحد،  أمس  أول  تبسة،  محكمة  أمرت 
ترويج  قضية  يف  املؤقت  احلبس  عشريني  بإيداع 
منشورات حتريضية عبر موقع التواصل االجتماعي 
قرارات  صحة  يف  وتشكك  تسيء  »فايسبوك« 

الدولة.
فقد  الوالية،  أمن  أصدره  بيان  وحسب 
متكنت قوات الشرطة التابعة لفرقة محاربة اجلرمية 
القضائية  للشرطة  الوالئية  باملصلحة  املعلوماتية 
بأمن تبسة من توقيف شخص يبلغ من العمر 27 
فايسبوكية  عبر صفحة  منشورات  إثر رصد  سنة، 
البالد  بأمن  املساس  شأنها  من  عبارات  فيها  ُنشر 

شأن  من  التقليل  إلى  باإلضافة  العام،  والنظام 
القرارات القيادية ملؤسسات الدولة، واإلساءة إلى 

رموز قيادية عليا يف البالد.
القضية  يف  املفتوح  التحقيق  على  بناء  و 
اخلاصة  التقنية  الوسائل  مختلف  باستعمال 
وكذا  املنشور  لصاحب  احلقيقية  الهوية  بتحديد 
مكان وجوده، مت توقيفه وتقدميه أمام العدالة لدى 
محكمة تبسة والتي أصدرت يف حقه أمرا يقضي 

باإليداع مع تأجيل النطق باحلكم.
فيروز رحال

املشتركة  لألسالك  الوطنية  النقابة  راسلت 
واملكتب  التربية  لقطاع  التابعني  املهنيني  والعمال 
على  احلصول  قصد  التربية  باجللف مديَر  الوالئي 
ترخيص استثنائي الستغالل القوائم االحتياطية 
للعمال املهنيني يف ظل توقف مسابقات التوظيف 
لسلك العمال املهنيني منذ سنة 2017. وأكدت 
نسخة  الوطن«  »أخبار  حتوز  لها  بيان  يف  النقابة، 
تشهد  التربوية  املؤسسات  من  العديد  أن  منه 
نقصا فادحا من ناحية العمال املهنيني، وهو األمر 

عمال  إلى  بالنسبة  الساعي  احلجم  من  زاد  الذي 
املؤسسات، وأدى إلى حرمانهم من االستفادة من 

عطلهم املشروعة، حسب ما جاء يف البيان.
ويف السياق ذاته، نظم الكثير من املسجلني 
أمام  احتجاجية  وقفات  االحتياطية عدة  بالقوائم 
بالقوائم  العمل  تفعيل  قصد  التربية،  مديرية 
من  العديد  تعرفه  الذي  العجز  لسد  االحتياطية 

املؤسسات التربوية. 
 الطاهر دحمان 

خلضر  سيدي  حي  سكان  أمس،  اعتصم، 
التابع لبلدية حمادي، غربي بومرداس، أمام مقر 

البلدية للمطالبة بحقهم يف التنمية.
بلدية  مقر  أمام  بكثرة  جتمعوا  احملتجون 
الوعود  بسياسة  تندد  شعارات  ورفعوا  حمادي، 
إزاء  احمللية  سلطاتهم  تنتهجها  التي  الكاذبة 
التنمية  بتحقيق  أساسا  املتعلقة  انشغاالتهم 
باحلي، وأخرى تطالب بتجسيد هذه الوعود على 

أرض الواقع.
املعنيون عن جملة  الصدد، كشف  ويف هذا 
املطالب التي ينتظرون تنفيذها منذ سنوات، بداية 
من إعادة تهيئة الطريق الرئيس للحي الذي يوجد 
- حسب قولهم - يف حالة متقدمة من االهتراء، 
مشيرين أن هذا األخير لم يستفد من التهيئة منذ 

سبعينيات القرن املاضي.
جملة  خلضر  سيدي  حي  سكان  عّدد  كما 
من مطالب أخرى، متثلت يف إجناز مدرسة ابتدائية 
املدارس  إلى  التنقل  عن  أبناءهم  تغني  باحلي، 
املجاورة من أجل مزاولة الدراسة، يف وقت تسجل 
فيه املدارس املجاورة حالة من االكتظاظ انعكس 
على  عالوة  العلوم،  أوالدهم  حتصيل  على  سلبا 
ضرورة برمجة مشروع إلجناز شبكة صرف صحي 
الكريهة  الروائح  مشكل  على  تقضي  حديثة، 
واحلشرات الضارة التي وجدت مالذا لها بحيهم، 
وهو املطلب الذي يأمل قاطنو احلي جتسده يف أقرب 

اآلجال.
سميرة مزاري

سجلت وحدات احلماية 
املدنية، 2710 تدخالت، 

خالل الـ 24 ساعة 
األخيرة. وأوضح بيان 

املديرية، أمس اإلثنني، 
أنه مت تسجيل 2710 
تدخالت يف مناطق 
مختلفة من الوطن.

حوادث املرور تفتك بـ 6 أشخاص خالل 24 ساعة

هالك شخصين غرقـا وإسعـاف 453 آخريــن

طالبوا بحقهم يف التنمية 

سكـان »سيدي لخضر« ببومرداس 
يعتصمــون أمـام مقــر البلديــة 

تبسة حتصي 1600 جمعية

برمضــان يبـــرمج 50 لقــاء 
تشــاوريا مــع المجتمــع المدني

تبسة

توقيــف صاحــب منشـــورات 
»تحريضـــية« ضــد النظـــام

اجللفة

وزارة التربيــة مطالبـــة 
باستغــالل قوائــم االحتياطييـن



على  املستفيدين  جلميع  القرعة  ستخص   
اإلحتفال  مبناسبة  مستفيد   675 إسكان  يتم  أن 
بذكرى 20 أوت واملتبقيني يتم إسكانهم مبناسبه 
عملية  عنه  أسفرت  ما  حسب  اكتوبر   17 ذكرى 

القرعة.
التنفيذي  اجلهاز  على  املسؤول األول  وكان 
جويلية   5 ال  عشية  طمأن  قد  الطارف  لوالية 
بن  بلدية  يف  سكن  ألف  من  املستفيدين  الفارط 

مهيدي، بتسليمهم املفاتيح يوم 20 أوت اجلاري، 
بعد اإلنتهاء من دراسة الطعون، على أن يتم توزيع 
حصص من السكنات األخرى عبر تراب الوالية 
التهيئة  أشغال  جتري  حيث  القادمة،  املواعيد  يف 
إجراءات  فيها  مبا  وساق،  قدم  على  مواقع  بعدة 
التحقيقات اإلجتماعية واإلدارية، مبرزا يف سياق 
ورشات  تعرفها  التي  املتسارعة  الوتيرة  متصل 
ضائقة  رغم  الوالية،  مستوى  على  السكن  إجناز 

ودعمها  الورشات  تفعيل  مت  أين  كورونا،  جائحة 
اليومية  املتابعة  والبشرية مع  املادية  الوسائل  بكل 
املبرمج  السكنات  استالم  أجل  من  لألشغال 
بالنسبة  احلال  احملدد، كذلك  موعدها  توزيعها يف 
دراسة  يف  لإلسراع  الدوائر،  جلان  عمل  لتفعيل 
التحقيقات  وإجراءات  السكن  طالبي  ملفات 

اإلدارية واإلجتماعية.

قضاء  لدى مجلس  العام  النائب  أكد 
به  املشتبه  أحد  ان  كوسة  كرمي  السيد  قاملة 
يف حريق الغابات بالوالية قد اعترف باجلرم 
الغابة مبحض  اليه وانه قام بحرق  املنسوب 
التحقيق  قاضي  على  إحالته  ومت  ارادته 
بتهمة جنائية ليتم ايداعه احلبس املؤقت. 
يف  حتقيقات  فتح  بعد  معاجلتها  مت  القضية 
منذ  الوالية  عرفتها  التي  احلرائق  سلسلة 
 119 مطلع شهر جوان املاضي والتي بلغت 
حريقا جند لها 101 عونا من اعوان احلماية 

املدنية ناهيك عن فرق محافظة الغابات.
وأكد النائب العام لدى مجلس قضاء 

تخريب  أعمال  يف  يتورط  من  كل  ان  قاملة 
التي  تلك  خصوصا  قضائي  حتقيق  وفق 
متس باملمتلكات الغابية ستكون له العدالة 
باملرصاد مع تطبيق اقصى العقوبات وفق ما 
ينص عليه القانون. ويف سياق آخر كشف 
مواصلة  عن  قاملة  إلذاعة  العام  النائب 
التحقيقات يف االسباب والدوافع التي أدت 
خالل  بالوالية  االنتحار  ظاهرة  ارتفاع  الى 
العامل  يكون  أن  مرجحا  االخيرة  االشهر 
هذا  على  املراهقني  إقدام  يف  سببا  النفسي 

االنتحار.
خديجة بن دالي

لألمن  القضائية  الضبطية  متكنت 
قسنطينة  والية  بأمن  عشر  احلادي  احلضري 
من تفكيك جمعية أشرار تتكون من شخصني 
يبلغان من العمر 21 و22 سنة احدهما مسبوق 
جمعية  تكوين  قضية  يف  متورطني  قضائيا 
أشرار قصد اإلعداد الرتكاب جنايات وجنح 
ضد األشخاص واملمتلكات والسرقة بالتسلق 
حيثيات  بالتعدد.  مقترنة  مسكن  داخل  من 
القضية تعود إلى شكوى من قبل ضحية جراء 
بحي  الكائن  االجناز  طور  يف  مسكنه  تعرض 
لوناما العلوية لفعل السرقة من قبل مجهولني 
وكذا  ثالجة  باملآرب،  حديد  باب  استهدف 
03 قناطير من أعمدة احلديد اخلاصة بالبناء. 
الضبطية  باشرتها  التي  التحريات  وبعد 

لتسجيالت  احملكم  واالستغالل  القضائية 
من  مكن  املكان  بعني  مثبة  خارجية  كاميرا 
حتديد هوية مشتبه فيهما واللذين مت توقيفهما 
على مستوى مقر إقامتهما بحي كوحيل خلضر 
بعد إذن من السلطات املختصة وحتويلهما إلى 
القانونية  املصلحة الستكمال اإلجراءات  مقر 
إلى أن احد  التحقيق املعمق أفضى  الالزمة. 
املشتبه فيهما مسبوق قضائيا يف قضايا مماثلة، 
احلديدي محل  الباب  بإعادة  الثاني  قام  فيما 
من  االنتهاء  أمره.بعد  كشف  بعد  السرقة 
اجناز ملف إجراءات جزائية يف حق املعنيني مت 

تقدميهما أمام النيابة املختصة إقليميا. 
خديجة بن دالي

الطوابير  مشاهد  جتددت 
محيط  ويف  أمام  الطويلة 
القباضة الرئيسية لبريد اجلزائر 
رغم  بعنابة  املدينة  بوسط 

احلرارة والرطوبة العالية. 
الطوابير أمتدت من أمام 
إلى  للقباضة  اخلارجي  الباب 
العليا  املدرسة  محيط  غاية 
املواطنني  للتسيير حيث يتخد 
جدراها  األعمار  مختلف  من 
من  للوقاية  مكانا  اخلارجي 

أشعة الشمس احلارقة يف إنتظار دورهم سواء بالشاببيك أو باملوزع األلي للنقود لسحب أموالهم. 
مراكز  يف  املالية  السيولة  ونقص  غياب  إستمرار  أسباب  عن  املواطنني  من  العديد  وتساءل 
البريد عموما بالوالية رغم مرور فترة عيد األضحى أين يزداد الطلب على سحب األموال من قبل 
أصحابها إلقتناء األضاحي حيث رغم مرور 3 اسابيع عن العيد إال أن كابوس الطوابير لم ينتهي 
املاضيني من بعض  اليومني  املسحوبة يف  النقذية  البعض األخر من األوراق  بعد، كما يشتكي 
مراكز البريد لفئتي 200و500دج والتي غالبيتها قدمية ومقطعة. مؤكدين يف هذا الصدد أنه رغم 
مشقة الطوابير واحلرارة وخطر اإلصابة بعدوى فيروس كورونا ويف النهايه يتم إعطاءك أوراق نقذية 
يف وضعية كارثية ال تصلح التداول يف السوق بسبب رفض التجار إستالمها عند إقتناء احلاجيات 

الضرورية للعائلة.
ف سليم

زرارة  دوار  مواطنو  تطبع  املعاناة  تزال  ال 
ظل  يف  خاصة  املسيلة  يف  عيسى  بسيدي 
والتي  ليومياتهم  عنوانا  باتت  التي  املشاكل 
رهنت حياتهم وحتولت مع مرور األيام جلحيم 
ال يطاق خاصة يف ظل النقائص املسجلة كاملاء 
الشروب والطريق ملؤدي من وإلى الدوار إضافة 

فرع بلدي يقيهم عناء التنقل للبلدية مركز. 
البقعة  هذه  سكان  من  الكثير   وحسب 
وان  طويال  تدم  لم  فرحتهم  فغن  اجلغرافية 
حلمهم يف التزود باملاء الشروب قد تبخر بعد أن 
مت تزويد منطقة بني ذياب أين توقفت العملية 
فقط  املياه  جلب  قنوات  عند  احللم  واملشروع 
األمر  باملاء،  العائالت  العشرات  تزويد  دون 
الذي أجبر السكان على اللجوء إلى الصهاريج 
للمعايير  تفتقر  كونها  صحية  غير  تبقى  التي 
وبأسعار  مصدرها  جهل  عن  ناهيك  الصحية 
تفوق 1000 دج على مسافة 06 كلم يف الكثير 
املنطقة  أن  محدثونا  يخف  ولم  األحيان،  من 
يربط  الذي  الطريق  اهتراء  من  كذلك  تعاني 
مسافة  60وعلى  قم  الوطني  بالطريق  الدوار 
06 كلم ومنه إلى مركز البلدي سيدي عيسى 
حيث يبقى عن ما كان يطمح له ملواطن ينتظره 
لم يكن يف مستوى  البلدي اذي  املجلس  من 
الدوار  وبهذا  السكان  من  الفئة  هذه  تطلعات 
الطريق سببا يف  املسمى زرارة حيث كان هذا 

أراضيهم  إلى  العائالت  الكثير من  عدم عودة 
كون  الطريق  هذا  يبقى  هذا  كما  وسكناتهم، 
وزراعية  فالحية  نشاطات  ميارس  غالبيتهم 
وتربية املاشية يف ظل غياب أدنى فرص العمل 
السكان  معاناة  واخلاص،  العام  القطاعني  يف 
التي حتصي  املدرسة االبتدائية  لتطال  امتدت 
أو  ترميم  عملية  أي  تعرف  لم  60متمدرسا 
األولياء  تساءل  طويلة حيث  فترة  منذ  صيانة 
أصبحت  التي  وهي  ترميمها  عدم  عن سبب 
باملتمدرسني  يتربص  حقيقا  خطرا  تشكل 
لدولة  عنها  التي صرفت  العالج  قاعة  وحتى 
تبقى هي األخرى عرضة لإلهمال بل  أمواال 
يتطلب  الذي  األمر  حلظة  أي  يف  تسقط  قد 
السكان  طالب  األمر،كما  يف  حتقيق  جلان 
والي  رأسها  وعلى  الوالئية  السلطات  من 
السكنات  ربط  عملية  تسريع  بضرورة  الوالية 
اإلجراءات  بكل  قاموا  قد  كونهم  املدينة  بغاز 
ب  املقدرة  املستحقات  بدفع  بداية  القانونية 
والوضعية،  الكتلة  60 ألف دج وكذا مخطط 
أي  يطرأ  لم  انه  غير  املاضية  السنة  خالل 
يف  السكان  ليطالب  السكان  حسب  جديد 
األخير برفع حصة السكن الريفي متاشيا وعدد 

الطلبات املودعة لدى املصالح املعنية. 
جمال أبو اشرف

قسنطينة

القبـض على سارقيـن من 
داخـل مسكن بحي لونـامـا
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عملية القرعة ستجرى ابتداء من الّيوم 

 تـوزيـع 675 سكنــا اجتماعيـا 
بالطـارف فـي 20 أوت الجــاري

قاملة
إحالــة أحــد المتـورطيــن فــي 
إضــرام حريــق علــى العـدالـــة 

شرعت قاملة يف توزيع 10 االف كمامة 
على 18 مسجدا متواجدا مبحيط بلدية قاملة 
تقرر فتحها تدريجيا  75 مسجدا  من اصل 

امام املصلني بوالية قاملة. 
 وقد قررت بلدية قاملة توزيع كمامات 
على جموع املواطنني يف اطار اتخاذ التدابير 
الوقائية للوقاية من جائحة كورونا باملساجد 
وذلك  الكبرى  والساحات  والشوارع 
ومختلف  ومتطوعني  جمعيات  مبشاركة 
مندوبي املقاطعات ونائب النظافة والصيانة 
واألمني العام للبلدية كما مت حتضير وتعقيم 
الوالية إلعادة إستقبال  18مسجد بعاصمة 

وتواصل  الئقة  صحية  ظروف  يف  املصلني 
دون  الوقائية  احلمالت  هذه  قاملة  بلدية 
توقف حفاظا على صحة املواطنني والوقوف 
أمام إنتشار هدا الوباء القاتل. جتدر االشارة 
مسجدا   75 فتح  قررت  قاملة  والية  ان  الى 
عبر مخالف بلديات الوالية ومت منح مقررات 
 142 اصل  من  فقط  مسجدا   71 ل  الفتح 
مسجدا بالوالية حيث مت تأجيل فتح ثالث 
مساجد نظرا لعدم استيفائها شروط الوقاية 
ومسجدا آخر لوجود أشغال بقاعة الصالة.
خديجة بن دالي

قاملة
توزيع 10 آالف كمامة بـ 18 مسجدا 

كشف رئيس دائرة بن مهيدي بالطارف، أمس اإلثنني، عن رزنامة 
عملية إجراء القرعة اخلاصة بالسكنات اجلاهزة للمستفيدين من 

برنامج السكن االجتماعي، وتسليم املفاتيح لبلديتي الّشط وبن 
مهيدي. ُيذكر أن عملية القرعة ستجرى صبيحة اليوم الثالثاء يف 

الساعة التاسعة صباحا بالقاعة متعددة الرياضات بالّشط.

جيجل
توافــد 115 ألـــف 
مصطــاف فـي اليـوم 

األول مــن فتـح الشواطئ 
احلمايةلوالية جيجل يف  مديرية  لعرج من  الرائد  كشف 
115 الف مصطاف خالل  توافد  تصريح صحفي عن تسجيل 
شاطئا   33 مستوى  على  الشواطئ  افتتاح  من  األول  اليوم 
محروسا بوالية جيجل مع القيام ب 20 تدخال منهم إنقاذ 15 
شخصا من موت محقق واسعاف شخصني بعني املكان وحتويل 

03 أشخاص للمراكز الصحية للعالج. 
 18 منهم  عون  الف  تسخير  مت  بأنه  املسؤول  دات  وأشار 
توفير  مع  موسمي  عون  و740  مهني  عون  و100  غطاس 
وأبراج  وزوارق  إسعاف  سياراتهم  من  الالزمة  االمكانيات 

مراقبة وغيرها. 
سهام.ع

جيجل
انتشــال جثـة غريــق من 

مينــاء  بوالــديــس
الغطس  بفرقة  مدعومة  جيجل  الثانوية  الوحدة  متكنت 
التابعة للوحدة البحرية جن جن مساء اليوم يف حدود الساعة 
16سا و52د من انتشال جثة غريق من جنس ذكر، كان يسبح 

مبدخل ميناء بوالديس بجيجل.
الضحية ينحدر من والية ميلة عمره 14سنة، مت حتويلها 
إلى مصلحة حفظ اجلثث مبستشفى محمد الصديق بن يحي.
سهام.ع

عنابة
طـوابيــر  طــويــلة 
بمـــراكز  البـــــريد

املسيلة 
سكان زرارة بسيدي عيسى 
يطالبون بمشاريع تنموية 



الطاهر دحمان
الطاهر دحمان
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بسبب تسقيف عدد املسافرين بـ 50 % من طاقة استيعاب احلافلة

الناقلــون الخواص ببجايـة يرفضون استئناف العمــل! الناقلــون الخواص ببجايـة يرفضون استئناف العمــل! 

عبدالسالم قريشي
نقابة  مسؤولو  وجهه  الذي  النداء  يجد  لم 
اإلحتاد العام للتجار واحلرفيني اجلزائريني فرع والية 
أصحاب  واإلستجابة من  الصاغية  األذان  بجاية 
لم  إذ  والريفي  احلضري  النقل  وحافالت  عربات 
بداية  يف  وجدناها  التي  احلافالت  عدد  يتعدى 
املسافرين  نقل  هذا األسبوع على مستوى محطة 
من   15 األربعة  الطرق  يف  املتواجدة  الرئيسية 
مجموع 400 حافلة وأثناء جولة لنا داخل احملطة 
الحظنا يف الرصيف اخلاص مبدن حوض الصومام 
بعض املسافرين ينتظرون مجيئ احلافالت ولكن 
للحافالت  أثر  أي  يظهر  ولم  طالت  اإلنتظار  فترة 

سائق  وهو  سمير«   « لنا  فسر  متصل  سياق  ويف 
العودة  هذه  عيش  سيدي  من  طويوطا  حافلة 
وعدم  استهجان  استمرار  إلى  للناقلني  احملتشمة 
مديرية  التي حددتها  للشروط  منهم  الكثير  تقبل 
النقل إلستئناف العمل سيما ما تعلق بتخفيض 
عدد األشخاص املسموح بنقلهم بنسبة 50 باملائة 
وقال » نرفض العمل باخلسارة بعد عدة أشهر من 
باملائة   50 املسافرين ب  البطالة وقرار حتديد عدد 
تدابير  ترافقه  أن  ينبغي  احلكومة  اتخذته  الذي 
أن  ميكن  ال   « قائال  وأضاف   « اخلسارة  لتعويض 
وعلى  احلالية  الظروف  ظل  يف  العمل  نستأنف 
سيما  انشغاالتنا  اإلعتبار  بعني  تأخذ  أن  الدولة 

أسعار  ارتفاع  غرار  على  النقل  أعباء  ارتفاع  بعد 
بداية  منذ  العربات  وتأمني  الغيار  قطع  الوقود 
الذي وجهه األمني  النداء  السنة » وفيما يخص 
اجلزائريني  واملهنيني  للتجار  العام  الوالئيلإلحتاد 
 « السيد  اجلزائريني  للعمال  العام  لإلحتاد  التابع 
الصومام  إذاعة  أمواج  عبر   « بوشريط  عبدالقادر 
احمللية واملتعلق بإستئناف العمل وفق اإلجرارات 
التي حددتها مديرية النقل أضاف قائال » شخصيا 
ال أعرف هذا التنظيم النقابي التابع لإلحتاد العام 
أجندة  يخدم  دائما  ظل  الذي  اجلزائريني  للعمال 
السلطة، نريد نقابة جديدة مستقلة بوجوه جديدة 

لتدافع عن حقوق مهنتنا »

سميرة مزاري
طالب مهنيو قطاع الصيد البحري ببومرداس 
تدخال  البحري  زموري  مبيناء  لنشاطهم  املزاولون 
عاجال للجهات الوصية على رأسها مديرية الصيد 
حل  إليجاد  بالوالية  املائيات  وتربية  البحري 
والتي  بامليناء،  املسجلة  النقائص  جلملة  عاجل 

صعبت إلى حد بعيد من نشاطهم بهذا املرفق.
الصيادين يف  السياق، طرح بعض  ويف هذا 
الرسو، حيث  الوطن« مشكل  لــ«أخبار  حديثهم 
أوضحوا لنا أن املشكل ازداد حدة خالل السنوات 

املستغلة  السفن  عدد  ارتفاع  بفعل  األخيرة، 
للميناء وزيادة حجمها.

لهم  خلق  األمر  هذا  أن  محدثونا  وأضاف 
صعوبات أثناء رسو سفنهم، السيما لدى عودتهم 
سفنهم  لرسو  أماكن  غياب  بسبب  الصيد،  من 
من  الكثير  يف  عنه  جنم  ما  باألسماك،  احململة 
األحيان مناوشات ومشادات بني الصيادين على 

حد تعبيرهم.
مبيناء  البحري  الصيد  قطاع  مهنيو  وأشار 
من  أكثر  بات  بامليناء  رسو  نظام  وضع  أن  زموري 

يعد  البحري  زموري  ميناء  وأن  السيما  ضرورة، 
حيث  الوطني،  املستوى  على  املوانئ  أهم  من 
عالوة  األسماك  من  معتبرة  كميات  سنويا  ينتج 
على اعتباره مصدر رزق للعديد من العائالت، لذا 
وجب على السلطات الوصية، وفق قولهم، النظر 

يف املوضوع يف أقرب اآلجال.
البحري  الصيد  مديرية  أكدت  جهتها،  من 
على  مؤخرا،  بومرداس،  لوالية  املائيات  وتربية 
االجتماعي  التواصل  مبوقع  الرسمية  صفحتها 
تسيير  وحدة  أن  وذكرت  املشكل،  »فايسبوك« 

األسابيع  خالل  بادرت،  قد  بالوالية  املوانئ 
البحري،  املاضية، بوضع نظام رسو مبيناء زموري 
الهامدة  األجسام  صناعة  يف  شروعها  عبر 
االنتهاء  فور  تباشر  أن  على  اخلاصة،  بإمكانياتها 

من العملية بوضعها يف حوض امليناء.
كما سيتم، حسب ذات املصدر، وبالتنسيق 
مع غرفة الصيد البحري توزيع أماكن الرسو بذات 
امليناء وكذا ميناء دلس الذي سيستفيد هو اآلخر 

من تنظيم ملشكل الرسو به خالل الفترة املقبلة.

العاصمة
 تفكيك جمعية أشرار 
تسلــب المواطنيــن 

أموالــــهم 
متكنت مصالح أمن والية اجلزائر من تفكيك جمعية أشرار 
العاصمة(، تتكون من خمسة أشخاص  بباش جراح )اجلزائر 
بدعوى  أموالهم  ويسلبون  عليهم  ليحتالوا  املواطنني  يستدرجون 

تصريف مختلف العمالت األجنبية.
هؤالء  ان  الوطني  لألمن  العامة  للمديرية  بيان  وأوضح 
األشخاص كانوا يستعملون طرق »احتيالية« لالتصال بالضحايا 
وربط عالقات معهم عبر وسائط التواصل االجتماعي بدعوى 
بالعملة  بالعملة الصعبة من أجل صرفها  ملبالغ مالية  حيازتهم 
منهما  وسلبا  شخصيني  على  باالعتداء  قاموا  حيث  الوطنية، 
باألسلحة  عليهما  االعتداء  بعد   « سنتيم  مليون   190« مبلغ 

البيضاء والغاز املسيل للدموع.
املصالح من  ذات  واسعة، متكنت  اثر عملية رصد  وعلى 
األسلحة  من  مجموعة  حجز  مع  أشخاص  خمسة  توقيف 
البيضاء كانت بحوزتهم. وبعد استكمال اإلجراءات القانونية 
يف حقهم مت تقدميهم لدى وكيل اجلمهورية، حيث » امر بإيداع 
أربعة منهم احلبس املؤقت«، فيما » وضع املتهم اخلامس حتت 

الرقابة القضائية ». 
لواحق  »سارق  املصالح،  ذات  أوقفت  أخرى،  جهة  من 
العاصمة(،كان  )اجلزائر  بوعلي  بن  حسيبة  بشارع  السيارات« 
اإلجراءات  استكمال  التجوال«،وبعد  حظر  »فترة  يستغل 
القانونية، مت تقدميه أمام وكيل اجلمهورية، حيث »امر بإيداعه 

احلبس املؤقت«.
ق.م

الجتياز  املرشحني  التالميذ  عدد   
موزعني   ,  15022 املتوسط  التعليم  شهادة 
عدد  بلغ  حني  يف  إجراء،  مركز   61 على 
البكالوريا  شهادة  امتحان  الجتياز  املترشحني 
مركز   37 عبر  موزعني  مترشحا   11910
إلى  التطرق خالل االجتماع  إجراء، هذا ومت 

إلجراء  الوقائية  والتدابير  اإلجراءات  جميع 
االمتحانات يف أحسن الظروف يف هذا الظرف 
ال  الذين  الطلبة  دعا  الوالية  والي  اخلاص. 
ميلكون بطاقة تعريف بيومترية إلى التقرب إلى 
مصالح بلدياتهم من اجل استخراجها يف أقر ال
آجال.                                     عمر ب

إسعاف  سيارات  عشر  توزيع  مت 
على  التجهيزات،  بأحدث  مجهزه  طبيه 
بلديه  من  بكل  األمر  ويتعلق  10بلديات 
بوعيشون،حربيل،جواب،  متزقيدة، 
خلضر،  الكاف  مغراوة،  هالل،  أوالد 
استجابة  شنيقل،الشهبونيةوبوغزول، 
الصحية  املؤسسات  املسجلة يف  لالحتياجات 

لعملية  ومواصلة  الظل  مناطق  يف  سيما  ال 
مختلف  على  اإلسعاف  سيارات  توزيع 

البلديات
البلديات  مواطني  متطلبات  لتلبية 
حني  إلى  مستمرة  العملية  لتبقى  املعنية، 
البلدي االحتياجات مبختلف  كافة  استكمال 
ات.                                         عمر ب

واالتصال  اإلعالم  خلية  بيان  فاد 
للمركز االستشفائي اجلامعي خليل عمران 
املستشفى قد حتصل على هبة  أن  ببجاية، 
عالية  كاميرات  تتضمن  اخلير  فاعل  من 
غرف  داخل  وضعها  سيتم  والتي  اجلودة 
مبستشفى  كورونا  فيروس  ملرضى  اإلنعاش 
الذي  األمر  وهو  ببجاية،  عمران  خليل 

داخل  الطبي  وشبه  الطبي  الطاقم  يساعد 
مصلحة اإلنعاش من مراقبة جميع احلاالت 
سريع  بشكل  والتدخل  الوقت  نفس  يف 
وهذه  االستعجالية،  باحلاالت  للتكفل 
إنقاذ  يف  األطباء  ستساعد  الطيبة  املبادرة 

أرواح تعاني بسبب فيروس كورونا.
كرمي. ت

اقصى  الواقعة  قطارة  بلدية  تشهد 
كبيرة  غضب  موجة  اجللفة  والية  جنوب 
منذ بداية األسبوع , وذلك احتجاجا على 
البلدية  سكان  والتهميش,  باحلقرة  أسموه 
الطريق  غلق  وكذا  خيمة  بنصب  قاموا 
وحرق العجالت املطاطية أمام مقر بلديتهم 
مطالبني بفتح حتقيق شامل يخص املشاريع 
 , منعدمة  تكون  أن  تكاد  التي  التنموية 

الوطن  بأخبار  اتصالهم  خالل  احملتجون 
أكدوا بأن بلديتهم تعرف ركودا تنمويا منذ 
الطرف  من  الوعود  حتقيق  عدم  يليها  زمن 
املركزية  اجلهات  مناشدين  املسؤولني, 
االوضاع  إنهاء  قصد  العاجل  بالتدخل 

الكارثية التي يعيشونها.
الطاهر دحمان

رهيبا يف  ارتفاعا  اجللفة،  تعرف والية 
من   , املائية  الثروات  على  اإلعتداء  ظاهرة 
اجلوفية  للمياه  العشوائي  إستغالل  خالل 
والسطحية واملنشآت املائية كاآلبار واملساقي 
إلى  أدى  ما  العمومي  اإلستعمال  ذات 
أزمة  يف  ال36  بلدياتها  عبر  الوالية  دخول 
عطش حادة عانت منها منذ سنوات طويلة.
املسؤولني  من  العديد  دفعت  الظاهرة 
للمواطنني  باإلضافة  املائية  املوارد  بالقطاع 
املتضررين من أزمة مياه الشرب التي تعرف 

تذبذبا كبيرا وبشكل مستمر , تطالب وزير 
املياه  شرطة  جهاز  بتفعيل  املائية  املوارد 
املائية  املوارد  وزارة  إستحدثته  الذي  باجللفة 
املؤرخ   12-05 رقم  قانوني  ملقتضى  طبقا 
, قصد حماية   2005 04 من أوت  ال  يف 
إلى  ويؤدي   , ونوعا  كما  املائية  الفضاءات 
شرطة  جهاز  أن  ,يذكر  ودميومتها  حمايتها 
الوطن  واليات  من  بالعديد  تفعيله  مت  املياه 

وأستثنيت منه والية اجللفة.
الطاهر دحمان

 املدية
 إحصاء 11 ألف مترشح المتحان شهادة البكالوريا 

املدية
دعم مناطق الظل بـ 10 سيارات إسعاف

بجايةبجاية
تزويد مصلحة »كوفيد 19« بكاميرات مراقبة

اجللفةاجللفة
مطالـــب باستحــداث جهـــاز مطالـــب باستحــداث جهـــاز 

شرطـــة المــــياهشرطـــة المــــياه

اجللفة اجللفة 
سكــان » قطــارة« يحتجـون سكــان » قطــارة« يحتجـون 
بســـبب انعــدام التنـمـــية بســـبب انعــدام التنـمـــية 

رفض الناقلون اخلواص بوالية بجاية استئناف العمل، يف ظل اإلجراءات 
التي وضعتها اجلهات الوصية جتنبا النتشار فيروس كورونا، موضحني أن 
القرارات األخيرة ال تخدمهم. وطالب الناقلون اخلواص احملتجون برفع 
عدد املسافرين املسقف بـ 50 يف املائة من طاقة استيعاب احلافلة، يف ظل 

ارتفاع أعباء النقل  وبعد أشهر عانوا فيها األمرين من البطالة.

بومرداس

مهنيو القطاع يطالبون بنظام للّرسو بميناء زموري 
يشتكي مهنيو قطاع الصيد البحري الناشطون مبيناء زموري البحري غرب والية بومرداس من مشاكل عديدة، يأتي يف مقدمتها مشكل 

الرسو على مستوى امليناء، خاصة مع ارتفاع عدد السفن وحجمها.
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أخبار السر ايا

تتوجه وزارة الثقافة والفنون إلى تنظيم نسخة افتراضية لصالون اجلزائر الدولي للكتاب “سيال”، يف 
إطار الوقاية من انتشار فيروس كورونا املستجد.

وقال فوغالي مدير مكتب الكتاب بوزارة الثقافة جمال إن قرار تنظيم نسخة افتراضية للطبعة الـ 
25 لصالون اجلزائر الدولي للكتاب جاء بعد تشاور مع ممثلي دور 

النشر اجلزائريني ومسؤولي مكتب الكتاب بوزارة الثقافة والفنون، 
نظرا إلى عدم إمكانية تنظيم هذا احلدث الذي يستقطب أكثر من 

مليون زائر سنويا يف هذا الظرف الصحي االستثنائي.
 ومن املبرمج أن تنظم لقاءات ونقاشات وموائد مستديرة باستعمال 
وسائل تكنولوجية جديدة، وتسخير مواقع التواصل االجتماعي 

مع احتمال إطالق مشروع أرضية للبيع عبر اإلنترنت، وهذا 
بالشراكة مع مهني هذا املجال ودور النشر اجلزائرية واألجنبية 

التي تعتزم املشاركة يف هذا احلدث.

صنع جنم كرة القدم الفرنسي »فرانك ريبيري« احلدث عبر مواقع 
التواصل االجتماعي، مؤكدا تعلقه الكبير باجلزائر، حيث ظهر 

اجلناح الطائر ُمسترخيا يف فناء بيته الفخم يف فلورانسا اإليطالية، 
ُمرتديا وشاح زوجته وهيبة بطريقة ُملفتة لالنتباه.

وكتب النجم الفرنسي على صفحته »أنستاغرام« :”هكذا يسترخي 
اجلزائريون”. لُيضيف بعدها :”بوشاح زوجة القيصر”.

وليست هذه املرة األولى التي ُيظهر فيها “القيصر فرانك” ُحبه 
الكبير لبلد زوجته وهيبة، بل إنه اعتاد األمر إلى درجة أصبح 

الكثيرون يعتبرون »القيصر« جزائريا.

على خلفية االحتجاجات التي عادة ما ترافق عملية توزيع 
السكن االجتماعي يف والية بجاية وخارجها، ُيجري مسؤولو 
بلدية ودائرة خراطة، هذه األيام، جوالت عبر أحياء وقرى 
الدائرة جلس نبض طالبي السكن، بهدف معرفة الطريقة 
األمثل لتوزيع السكنات املنجزة على مستحقيها يف ظروف 
مالئمة، من خالل استشارة السكان يف هذا الشأن، السيما 

الشباب منهم، ناهيك عن كبح أي عامل قد يغيب عن أذهان 
أعضاء اللجنة املكلفة بإعداد القائمة النهائية للمستفيدين 

من السكن.
واعتبر هؤالء املسؤولون أن ما يقومون به يصب يف اجلهود 
الرامية إلى إعداد قائمة منصفة بقدر املستطاع، جتنبا إلشعال غضب طالبي السكن، رغم إدراكهم 

صعوبة حتقيق هذا، استنادا إلى املثل القائل«إرضاء الناس غاية ال تدرك«!

ِسيــال بُنسخـــــٍة افِتـــراضّيــــة!

ُبوباِكيــر يعتــِزُم ترجمَة 
»عبـــُد الَقــــاِدر«

َضــا! يصـر ِريبيـري.. يتوّشـُح! َمسُؤولــون فــي ُمهـــّمِة َنيــِل الرِّ القَّ

أعلن الصحفي 
والكاتب عبد العزيز 
بوباكير عن عزمه، 
هذه السنة، ترجمة 
كتاب »عبد القادر« 

من الروسية إلى 
العربية، ملؤلفه 

»يولي إغانيسيان«.
وأوضح بوباكير يف 
منشور أتاحه على 

حسابه مبوقع 
التواصل االجتماعي 

»فايسبوك« أنه 
تلقى النسخة 

الورقية للكتاب من طالب جزائري يدرس يف موسكو،كما أعرب عن 
شكره للطالب إثر تخلف السفارة اجلزائرية بروسيا عن تسليمه 

نسخة من الكتاب.

منحت الصني براءة اختراع تخص 
إنتاج لقاح جديد مضاد لفيروس 

كورونا املستجد، بعد أيام عن إعالن 
روسيا عن التوصل إلنتاج لقاح مضاد 

للفيروس التاجي.
ونقل موقع “سكاي نيوز العربية” 

عن وسائل اإلعالم الصينية الرسمية 
أن شركة “كانسينو بيولوجيكس” 

حصلت على موافقة من بكني لتسجيل 
براءة اختراع تخص لقاح مضاد 

لفيروس كورونا، وسمته بـ “إيه دي 
-5إن سي أو يف”.

وحسب يومية الشعب الّرسمية 
الصينية، فإن هذه أول براءة اختراع 
متنحها الصني لتسجيل لقاح مضاد 

لوباء »كوفيد19-«.ليتحقق تسجيل 
ثاني لقاح ضد الفيروس التاجي يوم 11 

أوت اجلاري، حسب املصدر ذاته.

يـن ثاِنــي َدولـٍة ُتسجـُل ِلقاًحـا! الصِّ

الـَعاصَمــــة 
َتـختنــــق!

شهدت الطريق الرابطة بني منطقتي الرويبة وباب الزوار توقفا شبه تام 
حلركة املرور صباح أمس االثنني، وهو ما أثار استياء مستعملي الطريق، 

خاصة العمال الذين وجدوا أنفسهم متأخرين عن موعد دوامهم.
 وجتدر اإلشارة إلى أن العاصمة بدأت تشهد اختناقا مروريا متزايدا يف ظل 
استئناف مختلف النشاطات التجارية واالجتماعية، باإلضافة إلى اقتراب 

موعد الدخول االجتماعي.
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كان من املقّرر إحياؤها يوم عاشوراء بأدرار

الجائــحة تلغـي الّزيارة السنويـة الجائــحة تلغـي الّزيارة السنويـة 
لمــوالي عبــداهلل الـرقانـــي! لمــوالي عبــداهلل الـرقانـــي! 

عبداهلل مجبري
وقالوا يف بيان لهم وجهوه للمحبني والوافدين 
إنه  منه  نسخة  على  الوطن  أخبار  حتوز  واملريدين 
وبعد لقاء لهم بخصوص تنظيم الذكرى السنوية 
العام  لهذا  الرقاني  عبداهلل  موالي  الصالح  للولي 
بأنهم قرروا جتميد جميع النشاطات اخلاصة بهذه 
متر  التي  الصحية  للظروف  مراعاة  وذلك  املناسبة 
بها اجلزائر خاصة والعالم عامة فيم يخص تفشي 

للبالد  العليا  قرارات  مع  19،ومتاشيا  كوفيد  وباء 
كما  معها.  بها،والتضامن  االلتزام  يجب  التي 
من  الهائل  الكم  تنظيم  صعوبة  على  فيه  أكدوا 
الزائرين الذين يحضرون هذه الذكرى التي توافق 
أيام احلجر الصحي املمتد إلى 31 من هذا الشهر 
اجلاري. آملني اللقاء يف ظروف صحية وفضاءات 
حسن  للزوار  وشاكرين  أفضل،  نوارنية  علمية 

تفهمم، وإخالص قصدهم. 

غرة  يف  تقام  كانت  الوعدة  إن  املعلوم  ومن 
ماي من كل سنة، وقد أعتاد الناس حضورها من 
تزامنها  بسبب  حتويلها  تقرر  إال  الوطن  أقطار  كل 
يف شهر رمضان املعظم إلى يوم 10 محرم. حيث 
كبيرة  فعاليات  املذكورة  الزواية  تشهد  كانت 
يؤطرها  علمية  محاضرات  من  للذكرى  مخلدة 
فلكورية فضال عن  شيوخ وأساتذة واستعراضات 

معارض اقتصادية.

تشكل  إلى  الشبكات  وانسداد  البالوعات  انفجار  أدى 
سكن  و114  500سكن  أحياء  بوسط  القذرة  املياه  من  برك 
إلى  و800سكن و300 سكن باألغواط، وأصبحت تتسرب 
تذمرهم  عن  عبروا  الذين  السكان  حسب  العمارات  داخل 
واستياءهم الشديد من متاطل اجلهات الوصية يف حل املشكلة 
وصحية،  بيئية  كارثة  من  وحذروا  املتكررة،  الشكاوي  رغم 
الروائح  بسبب  النوافذ  فتح  حتى  عليهم  يتعذر  أصبح  حيث 
الكريهة، إضافة إلى تدمع أسراب الناموس والبعوض وقطعان 
اليومية حتولت  أن حياتهم  السكان  الضالة، وكشف  الكالب 
يف  املسجل  الكبير  االرتفاع  مع  خاصة  اليطاق  جحيم  إلى 

درجة احلرارة. 
للواد  احملاذية  األحياء  سكان  يعيشها  املعاناة  نفس 
املتدفقة  القذرة  املياه  فيه  تصب  حيث  أفلو  ببلدية  املدسوس 
من بعض القنوات التي تعرضت للتكسر، وأصبحت تنبعث 
الليلية،  الفترات  السكان خاصة يف  تزعج  روائح كريهة  منها 

كما تشكلت بعدة أحياء نقاط سوداء للمياه القذرة التي تشوه 
الشوارع وتهدد صحة السكان خاصة األطفال. 

شبكة  قدم  إلى  املشكل  الري  مبديرية  مسؤول  وأرجع 
الضخ،  محطات  عمل  وضعف  وإهتراءها  املستعملة  املياه 
وكشف عن برمجة عمليات العادة االعتبار للشبكة باألحياء 

املتضررة.
أفلو  ببلديتي  األحياء  أغلب  أن  األخير  يف  االشارة  مع 
إجناز  وسوء  املستعملة  املياه  شبكة  قدم  من  تعاني  واألغواط 
املشاريع الضخمة التي استفادت منها الوالية سابقا، حيث مت 
اكتشاف عدم ربط الكثير منها بالقناة الرئيسية وترك البالوعات 
األغواط  بلدية  استفادة  انسدادها، كما  إلى  أدى  مما  مفتوحة 
سابقا من 50 مليار سنتيم الجناز مجمع ملياه األمطار وتصريفها 
أخرى  عملية  برمجة  ومت  حالها  على  الوضعية  بقيت  ولكن 

لذات الغرض. 
ق.م

قّرر الشرفاء أكابر آل الرقاني بزواية الرقانية ببلدية رقان، جنوبي أدرار، جتميد الزيارة السنوية 
جلدهم موالي عبداهلل الرقاني، التي كان من املقّرر إحياؤها يوم العاشر من شهر محرم اجلاري.

أدرار 
انطـالق حملة تنظيف شعارها »محـيط جمـيل لحيـاة أجمـل« 

ورقلة
كارثــة بيئيــة تهــــدد سكـــان سعيـــد عتبــــة 

ااألغواطألغواط

تســـرب الميــاه القــذرة يهــدد صحـة سكــان أفلـــوتســـرب الميــاه القــذرة يهــدد صحـة سكــان أفلـــو
حولت ظاهرة تسرب املياه القذرة بعديد األحياء ببلديتي األغواط وأفلو إلى 

جحيم وتهدد بكارثة بيئية خاصة بسبب قدم قنوات الصرف الصحي. 

متنراست
 فتح 51 مسجًدا بعد خمسة أشهر من الغلق

أعيد فتح املساجد يف والية متنراست، بعد إغالقها، منذ نهاية مارس املاضي، بسبب األزمة 
الوبائية لفيروس كورونا، وأّدى املصلون يف مساجد الوالية صالة الفجر، وسط تدابير وقائية مشددة،. 
وحسب ما أكد مدير الشؤون الدينية واألوقاف لوالية متنراست السيد بن مالك أحمد جلريدة 

أخبار الوطن أنه
عليها،  للصالة  بهم  اخلاصة  السجادات  حمل  الوقائية،  التدابير  وفق  املصلني،  على  ينبغي 
أعطيت  كما  الصحية،  السالمة  تعليمات  واحترام  الكمامة،  ووضع  اجلسدي،  بالتباعد  وااللتزام 
توجيهات صارمة لالئمة بضرورة نزع السجاد، ورسم أمكنة خاصة لوضع السجادات اخلاصة باملصلني 

تضمن تباعدهم.
وأضاف أنه متاستثناء صالة اجلمعة من الصلوات املسموح بإقامتها يف املساجد، العتبارات تتعلق 
إقبااًل كبيرًا، ما يصعب من عملية  انتشار فيروس كورونا، كون صالة اجلمعة تعرف  باملخاوف من 
احترام تدابير التباعد، والشتمالها على الدرس واخلطبة، ما يطيل من فترة بقاء املصلني يف املسجد، 

وأضاف إن صالة اجلمعة ستتم تأديتها كصالة الظهر يف البيوت.
كمانحرص على إبقاء أماكن الوضوء مغلقة إللزام املصلني بالوضوء يف بيوتهم، توقيًا من انتشار 
الفيروس، كما مت منع استخدام أجهزة التكييف، يف حني تكفل عدد من اجلمعيات بتحضير املساجد 

بتنظيفها وتعقيمها
وشمل قرار الفتح بتمنراست حسب مدير الشؤون الدينية الوالية واحد وخمسون مسجد فقط 
فتح  يتم  أن  وقررت  التباعد،  إمكانية  لضمان  فقط،  مصٍلّ  ألف  من  ألكثر  تتسع  والتي  السلطات 
وتغلق  األذان،  بعد  مباشرة  الصالة  تقام  أن  على  الصالة،  موعد  من  فقط  ربع ساعة  قبل  املساجد 
املساجد بعد الصالة بعشر دقائق، منعًا لبقاء املصلني داخلها.كما طمأن املتحدث أن بقية املساجد 

التي لم تفتح ستفتح تدريجيا
كرزيكة أحمد

متنراست
فتح وكالة تجارية التصاالت الجزائر ببلدية أبلسة

قامت مؤخرا مديرية اتصاالت اجلزائر لوالية متنراست بوضع قيد اخلدمة لوكالة جتارية جديدة 
على مستوى بلدية أبلسة الواقعة على بعد 80 كلم غرب والية متنراست وهذا بعد االنتهاء من أشغال 
القطاع يف  التحول الذي يعرفه  الهيكل من خالل عصرنته وفق متطلبات  التي إستفاد منها  التهيئة 

مجال تقدمي وحتسني اخلدمات واألداء، حسب مصدر من املديرية.
وأضاف املصدرجلريدة أخبار الوطن أنه بغية حتسني اخلدمة للمواطنني ومتكينهم من تسهيل عملية 
قضاء مصاحلهم ,مت تهيئة وتوسيع صرح غير مستغل وحتويله لوكالة جتارية على مستوى بلدية أبلسة 
التقرب لها بغية تقدمي  اليوم  أبلسة وسيلت  والتي ال محال ستحسن فيها اخلدمات وبإمكان أهالي 
شكاوي بشأن اإلنقطاعات يف األنترنت أو الهاتف الثابت. أو فتح خطوط جديدة. بكل أرياحية بعد 

تزويدها مبختلف الوسائل. 
رئيس املجلس الشعبي البلدي لبلدية أبلسة السيد تواتي احمد بدوره أكد للجريدة ان تدعيم 
منطقة أبلسة بهذه الصرح اجلديد والواسع يعتبر مكسب كبير ملنطقتي ابلسة وسيلت بعد أن كانت 
مؤسسة إتصاالت اجلزائر تزاول أنشطتها يف مكان ضيق ال يستجيب للمعايير وغير مدعم بالوسائل 
العصرية,واألن مت جتهيز هذه الوكالة طالبا من املواطنني التقدم لهذه الوكالة من اجل اإلستفادة من 

مختلف خدماتها وطرح مختلف اإلنشغاالت.
املواطنون ببلدية أبلسة ودائرة سيلت ثمنوا مجهودات قطاع اإلتصال بالوالية ومصالح بلدية أبلسة 
حيث أكدا هؤالء ان هذا الصرح الذي تدعمت به املنطقة يعتبر من األمور املهمة التي يبحثون عليها 
,ءاملني أن تتحسن اخلدمات يف املنطقة ويزداد تدفق اإلنترنيت الذي يشهد أحيانا إنقطاع وضعف 
الشبكة العنكبوتية,كما يأملون تدعيم الوكالة مبناصب شغل جديدة للشباب. كما يناشدون السلطات 

الوالئية فتح فروع أخرى للهيئات التي ليس لها مكاتب باملنطقة
كرزيكة احمد

النشاط  مديرية  وموظفو  عمال  قام 
أدرار  بلدية  مع  بالتنسيق  والتضامن  االجتماعي 
اجلمالي  الطابع  إلعطاء  تطوعي  يوم  بتسخير 
للمرفق العام الذي هو مصدر رزقهم وقوتهم وجب 
احملافظة عليه مقابل ترسيخ ذهنية التآزر والتكاثف 
مع اجلماعة للحفاظ على مؤسسات الدولة حتى 

اجلمالي  وجانبها  احلقيقي  طابعها  تسترجع 
والبيئي فضال عن جوهرها اخلدماتي واإلداري.

احملافظة  قامت  التطوعي  السياق  نفس  ويف 
بحمالت  بأدرار  اإلسالمية  للكشافة  الوالئية 
الفتح  يشملها  التي  للمساجد  وتنظيف  تعقيم 
وقد  الدينية  الشؤون  مديرية  مع  بالتنسيق  وهذا 

تضمنت هذه املبادرات ارشارات وقائية للمصلني 
بينهم  والتباعد  احلرارة  درجة  بقياس  تتعلق 
قبل  التعقيم  ومحلول  الواقي  القناع  واستعمال 

الدخول إلى املصلى.
عبداهلل مجبري

عدة  منذ  بورقلة  عتبة  سعيد  حي  يشهد 
اسابيع بسبب تسرب مياه خندق تصريف املياه 
املستعملة املار باحلي حيث يكاد يصل التسرب 

للسكنات الواقعة بشمال احلي جراء 
الذي حدث يف  الكبير  الثقب  عدم صيانة 
باملنطقة  الصحي  الصرف  ملياه  الناقل  االنبوب 

الواقعة خلف شركة كوسيدار. 
بـ«  لقائهم  خالل  املنطقة  سكان  واشتكى 
أخبار الوطن«عناستمرار تسرب املياه القذرة االمر 
الذي بات ينذر بحدوث كارثة بيئية بهذا احلي 
التنمية حلي سعيد  رفعت جمعية  وقد  الشعبي 
عتبة عدة تقارير لوالي الوالية تنذره بقروب وقوع 

اجلمعية  هته  نداءات  ان  غير  األفق  يف  كارثة 
الفتية لم جتد آذانا صاغية فبقي املشَممل يراوح 
األهالي  أحبر  ما  حالها  على  لقمان  ودار  مكانه 
على طرق باب يومية اخبار الوطن علها حتد اذانا 

صاغية لدى املسؤولني محليا حلل هذه املعضلة
زاهية سعاد 
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روبرتاج

روبرتاج:جمال أبو أشرف

يظهر أن املجالس املتعاقبة على تسيير شؤون بلدية عني فارس 
أكثر من 160 كم للجنوب الغربي لعاصمة الوالية املسيلة لم تكن 
التي  املعاناة  ظل  مواطنيها خاصة يف  طموحات  مستوى  يوما يف 
مايزيد  حتصي  التي  اجلغرافية  البقعة  هذه  لسكان  عنوان  باتت 
مع  واخلوان  العلق  عني  من  كل  على  موزعة  نسمة   4000 عن 
حليط وأوالد عطية إضافة لعني فارس مقر البلدية بداية من تهيئة 
حضرية غائبة إلى غياب الكهرباء يف الكثير من القرى واملشاتي 

كل هذا جعل منها لوحة عنوانها عني فارس تعيش اكلينيكيا. 
انشغاالت السكان كرة تتقاذفها كل المصالح 

المحلية حلم الكهرباء الريفية
احمللية  للسلطات  للسكان وشكاويهم  الكثيرة  املراسالت  رغم 
وعلى رأسها والي الوالية، مناشدين إياها التدخل إليجاد مخرج 
الريفية عن منازلهم،  ملشكلتهم املتمثلة يف غياب طاقة الكهرباء 
أوالد عطية  فارس على غرار  الكثير من قرى عني  ولكن حسب 
وحلليط الشرقية ال حياة ملن تنادي وهو ما تسّبب مع مرور الوقت 
ووسط صمت وال مباالة املسؤولني مما عمق املعاناة وحتولت جلحيم 
ال يطاق خاصة ونحن نعيش فصل احلرارة ونحلم بجرعة ماء بارد 

زالل نطفأ به ظمأنا ونحفظ بها أدويتنا. 
 طريق بال عنوان! 

رقم  الوالئي  الطريق  تتراءى لك مبجرد سلك  احلرمان  مظاهر 
امللح مرورا بسيدي أمحمد  البلدية وعني  60الذي يربط عاصمة 
حيث يبقى طريقا مهترئا يصعب سلكه بالنظر للوضعية التي آل 
إليها وهو ما يزيد من معاناة املواطن بهذه البلدية هذا دون احلديث 
عن قرى ومداشر البلدية مما يتعني على السلطات احمللية بالعمل 
على برمجة مثل هكذا مشروع على األقل لفك العزلة عن البلدية.

 اإلنارة العمومية وتعميم االستفادة
 من مشروع الغاز الطبيعي

ومما زاد يف معاناة السكان قرى ومداشر البلدية انعدام شبكة 
اإلنارة العمومية مما زاد يف معاناتهم مع الظالم الدامس وبخاصة 
انتشار  من  مخاوفهم  تتضاعف  حيث  احلرارة  بفصل  ونحن 
مرتعا  تعتبر مناطقهم  التي  واألفاعي  كالعقارب  الضارة  احلشرات 
السيد  رأسهم  وعلى  احمللية  السلطات  املواطنون  ناشد  كما  لها، 
بالنظر  الظل  مناطق  من  منطقتهم  تصنيف  بضرورة  الوالية  والي 
الفتقارهم لكل مظاهر التمدن مثل اإلنارة العمومية وغاز املدينة مما 
يحول إلى يومياتهم ولياليهم شتاء إلى جحيم خاصة وان املنطقة 
تعرف بقساوة طبيعتها وبرودتها شتاء كونها من البلديات املتاخمة 
جلبال اجللفة األمر الذي يجبر املواطن بها إلى رحلة البحث عن 
قارورة غاز البوتان التي يبقى سعرها محل مضاربة من قبل التجار 
احليوية  املادة  بهذه  قراهم  تزويد  العديد يف  يأمل  اجلشعني حيث 
البقاء  التي تضمن لهم العيش الكرمي بقراهم وتضمن لهم حتى 
بأرضهم وممارسة مهنة أبائهم وأجدادهم الفالحة وتربية املواشي. 

 الّتهيئة مؤجلة إلى حين!
تعاني بلدية عني فارس إذ ما استثنينا مقر البلدية وعني العلق 
أولى  من  تبقى  والتي  احلضرية  للتهيئة  كلي  الشبه  الغياب  من 
أن جل  مرافقنا على  لنا  أكد  احملليني حيث  املسؤولني  اهتمامات 
أحياء البلدية تعاني األمرين شتاء وصيفا حيث تتحول شوارعها 
إلى ما يشبه األودية واملجاري املائية لتتحول معها يوميات السكان 

إلى جحيم
 القطاع الّصحي.. مريض

قطاع الصحة لم يكن مبنأى عن هذه املعاناة التي تطبع يوميات 
املواطن بهذه البلدية املغبونة كما يحلو لسكانها بتسميتها حيث 
التي  اإلمكانات  ظل  يف  الصحية  التغطية  نقص  من  يشتكون 

ذلك  يتجلى  حيث  األحيان  من  الكثير  يف  منعدمة  تكون  تكاد 
يف نقص التأطير الطبي بداية من طبيب مناوب ليال يقيهم عناء 
التنقل للبلديات املجاورة أو حتى الوالية املجاورة كاجللفة هذا دون 
فتبقى  وان وجدت  بالقرى  املنعدمة  العالج  قاعات  احلديث عن 

مغلقة. 
  ال مرافق شبانية وال نشاطات رياضية 

ال يزال شباب بلدية عني فارس بتجمعاتها املنتشرة هنا وهناك 
ما ميت  بل كل  والرياضية  اجلواريةالشبانية  املشاريع  من  محرومة 
البلدية من طاقات  به هذه  تزخر  ما  بالرغم  بالشباب ونشاطاتهم 
شابة ويف جميع املجاالت والتي من شأنها أن تساهم ولو جزئيا يف 
القضاء على الروتني الذي أصبح ميزتهم التي متيزهم دون غيرهم 
من شباب الوالية، اذ ما استثنينا امللعب اجلواري بعاصمة البلدية 
البلدية التي تعيش  الذي يبقى ال يلبي حاجيات الشباب بهذه 
اكلينكيا كما يحلو لبعض الشباب وصفها حيث أصبح الوضع ال 
يطاق لعدم افتقار املنطقة على متنفس يكون مبثابة مزارا ومقصدا 

لشباب اجلهة.
 الكهرباء الريفية حلم الفالحين

بكل من عني  الفالحني  من  العديد  طالب  أخرى  من جهة 
الكهرباء الريفية  بشبكة  بتزويدهم  وصرفاقة  العلق  وغني  فارس 
خاصة وان غيابها لدى العديد أجبرهم على االستنجاد باملولدات 
الستغاللها يف عملية السقي التي يعاني منها الكثير وهو ما يراه 
املعنيون إضافة أخرى ترهق كاهلهم. ناهيك عن مطالبتهم بشق 
الطرق واملسالك الفالحية قصد الوصول إلى مزارعهم وحقولهم.
وإنقاذ  منتوجاتهم  بهدف سقي  االرتوازية  اآلبار  مع رخص حفر 
أنهم  إال  املسجلة  النقائص  من  وبالرغم  اجلفاف.  من  أشجارهم 
يأملون بالتفاتة تنموية جادة خاصة بعد قرارات رئيس اجلمهورية 
بضرورة التكفل مبناطق الظل التي تبقى قرى عني فارس من بينهم.

4 آالِف َنسمٍة ُتعاِني الُعزلَة وُتواِجه الفقَر والِحرماَن

هِميـش! ِعيــْن َفـارس بالمِسيَلـة..  ُعنوان لإلقَصـاِء والتَّ
 ُصنفت بين أكبر مناطق الظل بوالية المسيلة، منطقة تبعد بنحو 16 كم عن عاصمة الوالية، ويقطنها 4 آالف نسمة؛ هي بلدية عين فارس التي يكابد 
سكانها مرارة العيش ويعانون العزلة ويعايشون واقعا اجتماعيا مؤلما، يغّذيه إهمال السلطات الوصية التي لم ترتِق يوما إلى تطلعان سكان هذه المنطقة، 

التي يقول سكانها إنهم األحياء األموات!
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رئيس برشلونة بارتوميو يتفاوض شخصيا مع بديل سيتين
من أجل تهدئة األجواء المشحونة

يحاول جوسيب ماريا بارتوميو رئيس برشلونة، تهدئة األجواء املشحونة بعد خروج الفريق 
كيكي  خلالفة  واملنتظر  اجلديد  الفني  املدير  مع  التفاوض  خالل  من  ألقاب،  بدون  املوسم  من 

سيتني، بداية من املوسم اجلديد.
وبحسب صحيفة »سبورت«، فإن بارتوميو اختار بالفعل رونالد كومان، املدير الفني ملنتخب 

هولندا، ليكون مدرب برشلونة يف املوسم اجلديد.
يرغب  كان  إذا  عما  وسأله  كومان  مع  محادثات شخصية  فتح  البارسا  رئيس  أن  وأضافت 
يف قيادة املهمة، موضحة أن وصول كومان احملتمل إلى كامب نو لن يكون باألمر السهل وذلك 

لسببني.
وأوضحت أن السبب األول هو ارتباط كومان بعقد مع منتخب هولندا، وبالتالي سيكون عليه 
التوصل التفاق مع االحتاد الهولندي من أجل حترير نفسه. ونوهت بأن السبب الثاني يتمثل يف 
أن املدرب الهولندي لن يتولى قيادة برشلونة ملدة 10 أشهر فقط )حتى موعد االنتخابات(، حيث 
يريد مشروعا رياضيا متكامال وطويل األمد، وتكون له سلطة كاملة لصنع القرار. وختمت بأن 

بارتوميو يفكر يف كومان ألنه أسطورة وال يخاف من فرض معاييره يف غرفة خلع املالبس.
القسم الرياضي

كلوب ال يستبعد االعتزال بعد 4 سنوات
قال يورغن كلوب، مدرب ليفربول، إنه ال يستبعد التوقف 
اإلجنليزي  الدوري  بطل  مع  احلالي  عقده  بنهاية  التدريب  عن 

املمتاز.
قد  وكان   ،2024 عام  لكلوب حتى  احلالي  العقد  ويستمر 
بعد  راحة  فترة  قد يحصل على  إنه  قائال  وقت سابق  صرح يف 

نهاية العقد، ورمبا يجدد التعاقد.
وقال كلوب يف تصريحات لبوابة شبورت باذر »سأغيب ملدة 
وإن  القدم.  كرة  أفتقد  كنت  إذا  عما  نفسي  أسأل  وبعدها  عام 
كلوب  يورغن  مسيرة  نهاية  هي  هذه  ستكون  كذلك،  أكن  لم 

كمدرب«.
الفريق  وقاد   ،2015 منذ  ليفربول  تدريب  كلوب،  ويتولى 
للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا يف العام املاضي، كما قاده هذا 

العام للتتويج بلقب البرمييرليغ للمرة األولى منذ 30 عاًما.
ولم يتراجع حماس وشغف كلوب، وصرح قائال »نحن ال 
ندافع عن أي ألقاب، وإمنا نرغب يف التتويج بألقاب جديدة، لقد 

بدأنا الفوز للتو«. وأضاف »الفريق بأكمله يتطلع إلى املوسم اجلديد، ويرغب يف تقدمي ما هو أفضل. نرغب 
يف مالحقا منافسينا ومالحقة الكرة يف كل أنحاء امللعب«. وأمت »نود أن نكون فريقا مزعجا حقا، وال مننح 

منافسينا أي فرصة للمرح«.

مانشستـر سيتي يناقـش 
تمديد عقد غوارديوال

موقفه  سيتي،  مانشستر  حسم 
املدير  غوارديوال  بيب  اإلسباني  من 
الفني للفريق، بعد اإلخفاق األوروبي 
واخلروج من الدور ربع النهائي لدوري 

أبطال أوروبا على يد ليون.
ميل«  »ديلي  صحيفة  وذكرت 
سيتي  مانشستر  أن  البريطانية، 
حيث  غوارديوال،  عقد  متديد  يناقش 
يعتقد السيتيزنز أنه سيكون من اخلطأ 

اإلطاحة باإلسباني.
من  بالرغم  أنه  وأضافت 
أن  إال  للسيتي،  األخيرة  االنتكاسة 
النادي ال يزال مقتنًعا بأن غوارديوال هو 

الرجل املناسب الذي يقود النادي إلى األمام.
ولفتت الصحيفة إلى أن غوارديوال يتبقى يف عقده 10 أشهر فقط، 
بعد صيف  ما  إلى  التمديد  حول  احملادثات  بالفعل  بدأ  النادي  أن  إال 
2021. وكانت تقارير صحفية خرجت يف الساعات املاضية، لتزعم أن 

السيتي حدد ماوريسيو بوكيتينو كبديل لغوارديوال.
وختمت ديلي ميل بأن غوارديوال ينوي البقاء يف سيتي بعد نهاية 
عقده، مؤكدة أن صاحب الـ49 عاًما، مصمم على إعادة حتدي نفسه، 

بعد فشل آخر يف دوري أبطال أوروبا.

ارتفاع أسهم ليون 
الماليـة بعد قهر 
مانشستر سيتـي

ارتفعت أسهم أوملبيك ليون، املالية، 
امس اإلثنني بعد فوزه املفاجئ على 

مانشستر سيتي اإلجنليزي وتأهله لقبل 
نهائي دوري أبطال أوروبا، مطلع األسبوع 

احلالي.
وزادت أسهم النادي الفرنسي بواقع 
6.9 باملائة خالل التعامالت الصباحية 
امس. وبعكس التوقعات فاز ليون 3-1 

على مانشستر سيتي السبت املاضي يف دور 
الثمانية للبطولة األوروبية األولى لألندية 
ليضمن الظهور يف الدور قبل النهائي. 
وسيلتقي ليون يف قبل النهائي مع بايرن 

ميونخ، األربعاء املقبل.

رومينيغـــــه: 
»الفيفا تتراجـع 
عن إلغاء جائـزة 

األفضـــــل«
كشف كارل هاينز رومينيغه، الرئيس 
التنفيذي لبايرن ميونخ، عن عزم االحتاد 

الدولي لكرة القدم، على إقامة حفل جوائز 
»األفضل« مع نهاية العام احلالي.

وكان مسؤولو بايرن قد عبروا عن 
امتعاضهم من إعالن مجلة »فرانس 

فوتبول« إلغاء حفل الكرة الذهبية لهذا 
العام، اعتقاًدا منهم بأن البولندي روبرت 

ليفاندوفسكي، مهاجم بايرن، كان األقرب 
لنيلها.

ورغم إعالن الفيفا يف وقت سابق إلغاء 
حفله السنوي، الذي كان مقرًرا إقامته 
يف سبتمبر املقبل، إال أن رومينيغه أكد 
يف تصريحات لصحيفة كيكر أن جوائز 

»األفضل« ستقام هذا العام. وقال رومينيغه 
»بحسب ما أخبرني به جياني إنفانتينو 
رئيس الفيفا، فإن حفل جوائز األفضل 

سيقام هذا العام، وستقدم جائزتي أفضل 
العب وأفضل مدرب، وهذا أمر مرحب 

به«. ويرى رومينيغه، أن إلغاء اجلائزة هذا 
العام سيفسد تقاليدها، حال العودة للوراء 
بعد سنوات لرؤية الفائزين يف السنوات 

السابقة، دون رؤية املتوج بها عام 2020. 
وبسؤاله عما إذا كان ليفاندوفسكي سيتوج 
بها، فأجاب »ال أعلم هل سيفوز باجلائزة 
أم ال، لكنه لديه فرصة كبيرة بعدما قدم 

موسًما مذهاًل«.
يذكر أن ليفاندوفسكي هو الهداف 

األول يف أوروبا هذا املوسم بعدما سجل 54 
هدًفا خالل 45 مباراة بكافة املسابقات، 

منها 14 يف دوري أبطال أوروبا.

سولسكـار يؤكـد عزم يونايتد إبرام 
صفقــات فــي األسابيـع المقبلــة

سولسكار  غونار  اولي  النروجي  املدرب  أكد 
بعض  إمتام  االجنليزي  يونايتد  مانشستر  فريقه  عزم 
من  خروجه  عقب  املقبلة،  األسابيع  يف  الصفقات 
الدور نصف النهائي للدوري األوروبي »يوروبا ليغ« 

األحد إمام إشبيلية اإلسباني.
مع  السيما  الفرص  إهدار  ثمن  يونايتد  ودفع 
انطالق الشوط الثاني، ليفوز النادي األندلسي 2-1 
ويبلغ النهائي املرتقب يف 21 أوت يف كولن األملانية.
إلى  تأهله  ضمن  أن  يونايتد  ملانشستر  وسبق 
أنهى  أن  بعد  املقبل  املوسم  أوروبا  أبطال  دوري 
يف  العقم  لكن  الثالث،  املركز  يف  املمتاز  الدوري 
مجددا  ظهر  البدالء  دكة  على  بارزة  أسماء  وجود 
عندما انتظر سولشار حتى الدقيقة 87 إلجراء أول 

تبديل يف املباراة.
بعد  الـ«برميرليغ«  من  اجلديد  املوسم  وينطلق 
قرابة شهر وكثرت األحاديث عن إمكانية انتقال الشاب اإلجنليزي جايدون سانشو من بوروسيا دورمتوند 

االملاني، اال ان االخير أكد على بقاء اجلناح يف صفوفه املوسم املقبل.
وقال سولسكار«علينا أن نعزز قوة دكة البدالء حتما. سيكون موسما طويال. سنستمر يف مالحقة 
العبينا والطلب املزيد منهم، ولكن مع ذلك، نتطلع للتحّسن«. وتابع »املوسم )اجلديد( يبدأ سريعا لكن 

سوق االنتقاالت مفتوح لفترة طويلة، لذا علينا أن نكون أذكياء وحكماء«.
وكانت الفرصة متاحة أمام يونايتد إلحراز لقبه الوحيد هذا املوسم بعد أن انتهى مشواره أيضا يف 
نصف نهائي كأس إنكلترا وكأس الرابطة، لكنه خرج من دون لقب للموسم الثالث تواليا، وهي أطول 
فترة من دون كأس منذ فشله يف احراز أي لقب ألربعة مواسم متتالية بني 1985 و1989.  وتابع املهاجم 
السابق يف صفوف يونايتد »ال ميكنني حتديد املوعد أو ما إذا كانت الصفقات ستحصل، لكننا نتطلع 
قدما لذلك. إنه منعطف سريع. يجب أن نكون واثقني بنسبة 100 يف املائة عندما نبرم تلك الصفقات.       

لوثر ماتيوس: »بايرن 
أقــوى مـن ليفربـول«

يعتقد نجم الكرة األلمانية السابق، لوثر ماتيوس، أن الفريق 
الحالي لبايرن ميونخ، أكثر قوة من ليفربول الذي توج في 

الموسم الماضي بلقب دوري أبطال أوروبا.
وقال ماتيوس في مقاله لشبكة سكاي، إنه يتعين تقديم 
تحية هائلة لفريق ليون الفرنسي، الذي أقصى مانشستر 

سيتي من ربع نهائي دوري األبطال. وأوضح »ليون استحق 
التأهل للمربع الذهبي، لكن بايرن ميونخ أفضل فريق في 
أوروبا حالًيا من كافة النواحي«. ويلتقي بايرن، نظيره 
ليون، بعد غد األربعاء في المربع الذهبي للبطولة، التي 
تقام أدوارها النهائية في هذه النسخة بنظام دورة مجمعة 
في لشبونة بسبب أزمة كورونا. وقال ماتيوس »أرى 
حاليا أن الفريق الحالي لبايرن أفضل وأقوى حتى من 

فريق ليفربول الذي توج بلقب دوري األبطال في الموسم 
الماضي«. وأتم »لم يسقط الفريق البافاري في أي مباراة 
بدوري األبطال هذا الموسم، حيث فاز بجميع المباريات 
التسعة التي خاضها في المسابقة القارية حتى اآلن«.

 أسطــورة السيتي كومباني يعلق حذاءه
أعلن البلجيكي فينسنت كومباني، قائد مانشستر سيتي السابق، اعتزال كرة القدم، بعد مشوار 

استمر لنحو 17 عاًما يف املالعب.
وذكرت صحيفة "الديلي ميل" أن كومباني قرر اعتزال عالم كرة القدم، ليتولى منصب املدير الفني 
ألندرخلت البلجيكي بشكل كامل. وأضافت أن كومباني دخل يف خالف مع فرانك فيركاوترين املدير 

املساعد له يف أندرخلت، ليقرر فينسنت، التفرغ من أجل تدريب الفريق مبفرده. وكان كومباني قد انضم 
لصفوف مانشستر سيتي يف عام 2008، قادًما من هامبورغ األملاني.

وخالل مشواره مع السماوي، حقق كومباني لقب الدوري اإلجنليزي )4 مرات(، وكأس رابطة 
األندية اإلجنليزية احملترفة )4 مرات(، وكأس االحتاد )مرتني(، الدرع اخليرية )مرتني(، بينما توج بالدوري 

البلجيكي مرتني مع أندرخلت.
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تعاقده  امس،  العاصمة،  احتاد  أعلن 
األمين الحتاد  الظهير  فاحت عاشور،  الثنائي  مع 
وفاق  مدافع  رضواني  وسعدي  بلعباس، 
سطيف. ونشر احلساب الرسمي لالحتاد على 
فاحت  »مرحبا  فيها  تغريدة، كتب  »فيسبوك«، 

عاشور.. مرحبا سعدي رضواني«.  
وبدأ عاشور )26 عاما( مسيرته مع قطاع 
ينتقل  أن  قبل  منايل،  برج  بنادي  الناشئني 
ثم  القدم،  لكرة  اجلزائري  االحتاد  ألكادميية 
العاصمة،  احتاد  بنادي  الرديف  فريق  إلى 
لينتقل موسم 2018 إلى احتاد بلعباس. ويعد 
أكادميية  خريجي  من  عاًما(،   25( رضواني 
االحتاد العاصمي كذلك، حيث حمل ألوانه 
يف فئة الرديف، قبل أن ينتقل موسم 2016 
وفاق  نادي  إلى  ثم  القبائل،  شبيبة  إلى 

سطيف، عام 2018.
الرياضي  املدير  شرع  أخر،  جانب  من 
بصفة  يحيى،  عنتر  العاصمة،  احتاد  لنادي 
خرجة  أول  يف  قام  حيث  عمله،  يف  رسمية 
له بعد مغادرته للحجر الصحي، بزيارة مرافق 
ملعب عمر حمادي ببولوغني. وكشف، عنتر 
طموح،  رياضي  مشروع  يحمل  أنه  يحي، 
النادي  إعادة  على  خالله  من  سيعمل 
املستوى  على  سواء  الواجهة  إلى  العاصمي 

احمللي أو القاري.
وصرح بطل ملحمة أم درمان لصفحة احتاد 
العاصمة الرسمية على »فيسبوك«  أن هدفه 
»سنراهن  قائال  التكوين  هو  والرئيسي  األول 

النجاح،  مفتاح  يعتبر  ألنه  التكوين  على 
مع  اإليجابية  النتائج  حتقيق  ننسى  أن  بدون 
بالنسبة  شيئ  أهم  يعتبر  وهو  األول،  الفريق 
ألنصار إحتاد العاصمة، وسنعمل لكي نكون 
أجل  من  اإلحتاد،  بريق  وإعادت  املستوى  يف 
نيل رضى محبي الفريق«. ليضيف »تكلمت 
الشيئ  لكن  الرياضي،  مشروعي  على  كثيرا 
املهم الذي يجب أن يعرفه األنصار انني رفقة 
لتجسيد على أرض  اإلدارة اجلديدة سنعمل 
الرياضي الذي سيمتد على  الوقائع مشروعنا 
مدار 3 سنوات«. كما كشف عنتر يحي قائال 
»ال أبيع األحالم، وحاليا لسنا مستعدين ملنح 
إحتاد العاصمة جنمته اإلفريقية األولى، لذلك 
أول خطوة سنقوم بها هو بناء فريق على أسس 
موسم  كل  خالل  مبقدوره  سيكون  متينة، 
السير بخطى ثابتة نحو األمام، وعند احلديث 
نربطها  أن  يجب  اإلفريقية  املنافسة  عن 
التي ستضع حتت تصرفنا، من  باإلمكانيات 
كالمي ال أقصد اإلمكانيات املالية فقط، بل 
يف  نكون  لكي  البشرية،  اإلمكانيات  أيضا 
أحسن رواق لنيل لقب رابطة أبطال إفريقيا، 
قوية،  تشكيلة  لدينا  تكون  أن  يجب  لذلك 
هذا  لبلوغ  املستوى  يف  ومؤطيرن  كفأ  مدرب 
تاريخ  لدية  العاصمة  ليضيف »إحتاد  الهدف« 
القاري،  أو  احمللي  املستوى  على  سواء  حافل 
إلى  الوصول  فإذا متكنا خالل كل موسم من 
مجال  من  يكون  لن  فذالك  الذهبي،  املربع 
الصدفة، بل بفضل العمل الذي سنقوم به، 

كل  خالل  نكون  أن  وهو  مشروعي  هو  وهذا 
موسم جاهزين على لعب األدوار األولى«.

كما أكد عنتر يحيى، أنه حريص على 
اإلضافة  تقدمي  على  قادرين  العبني  انتداب 
مصطلح  نبذ  ضرورة  على  مشددا  للنادي، 
كرة  يف  مغترب،  والعب  محلي،  العب 
القدم اجلزائرية »فيما يخص التشكيلة يجب 
والقدامي  الشباب  بني  تعاون  هناك  يكون  أن 
من  الوطن،  خارج  الناشطة  العناصر  وحتى 
أجل أن تكون لدينا تشكيلة متجانسة وقوية. 
ال يجب احلديث عن العب محلي والعب 
مغترب. الالعبني املغتربني سيقدمون إضافة 
اجلليل،  عبد  أسامة  غرار  على  لتشكيلة، 
بدينة  إمكانيات  ولديه  جيدا  أعرفه  الذي 
سيقدم  أنه  من  واثق  وأنا  جيدة،  وفنية 
اإلضافة املرجوة منه، كما أريد أن أوضح أنني 
لم أت إلحتاد العاصمة لبيع وتسريح الالعبني 
وختم  قوية«.  تشكيلة  تكوين  أجل  من  بل 
»قبل مجيئي طلبت قائمة مفصلة عن جميع 
فئة  إلى  األفضل  وسنرقي  الشبانية،  الفئات 
األكابر على غرار كرمي الونشي الذي أعجبت 
كثيرا بقدراته من خالل أشرطة الفيديو التي 
بل  لي،  بالنسبة  يهم  ال  فالسن  عاينتها، 
التي  هي  الالعب  بها  يتمتع  التي  الفنيات 
تأهله ألن يكون ضمن التشكيلة األساسية.«
محمد هشام

عنتر يحي عازم على إعادة النادي إلى الواجهة

اتـحاد العاصمـة يتعاقـد مـع فاتـح 
عاشــــور ورضوانــــي   

جابو يؤكد مواصلة مشواره 
مـع مولوديـة الجزائــر  

كشف صانع ألعاب فريق 
املومن  عبد  اجلزائر،  مولودية 
تشريف  سيواصل  أنه  جابو، 
اجلزائر  بطل  نائب  مع  عقده 
للموسم املنقضي، نافيا بذلك 

أي خالف مع اإلدارة.
الدولي  الالعب  وقطع 
عبر  األقاويل  كل  السابق 
الرسمي  حسابه  يف  منشور 
على  أمترد  »لم  انستغرام  على 
ولم أطلب رحيلي من  النادي 
عن  مزاعم  بسبب  املولودية 
أجرتي،  لتخفيض  رفضي 
كل ما قيل حول هذا املوضوع 
ومعلومات  أكاذيب  مجرد 
من  لها  أساس  ال  مغلوطة 
بانتمائي  فخور  أنا  الصحة، 
أرحل  ولن  النادي  هذا  إلى 

عنه حتى أسعد أنصاره«.
صاحب  جابو  والتحق 
»العميد«  بتشكيلة  سنة   33
مبوجب   2019 صائفة  خالل 

الفوارة« يف  »عني  مدينة  ابن  فشل  وفاق سطيف، حيث  من  قادما  لسنتني  ميتد  عقد 
عبر  جتسدت  مقبولة،  مستويات  تقدمي  يف  واألحمر  األخضر  بالقميص  له  موسم  أول 

إحصائيات سلبية بعدم تسجيله أي هدف.
آخر  هو  املالي  »الشق  التونسي:  اإلفريقي  للنادي  السابق  الالعب  وأضاف 
سطيف  وفاق  السابق  فريقي  لتابعت  األموال  وراء  يلهثون  ممن  كنت  لو  اهتماماتي، 
لدى الهيئات املختصة من أجل املطالبة مببلغ ملياري سنتيم، لكنني قررت السماح يف 
مستحقاتي، أنا أدين كذلك مببلغ مالي للنادي اإلفريقي التونسي وتخليت عليه كذلك، 

األموال يف كرة القدم ال تهمني، أمتلك مشاريعي اخلاصة التي أجني بها األموال«.
وختم عبد املومن جابو منشوره برسالة إلى جماهير املولودية«أطلب من األنصار أن 
ال يصدقوا كل ما ُيقال، فهناك من يدعون أنهم أبناء مولودية اجلزائر وحب الفريق، لكن 

يف احلقيقة يعملون على زرع الفتنة يف أوساط النادي، بهدف حتطيم املولودية«.
من جانب آخر، اجتمع رئيس مجلس إدارة مولودية اجلزائر، عبد الناصر أملاس، 
أنور باشطا وسيد  الثنائي  بينهم  ببقية أعضاء مجلس اإلدارة، من  الفارط  السبت  يوم 
أملاس  طالب  ولهذا  منصبه،  من  انسحابه  مؤخرا عن  احلديث  كثر  الذي  علي عوف، 
بضرورة االحتاد من أجل املصلحة العليا للمولودية، وفق بيان أصدره النادي العاصمي 

امس األحد.
التي ستحتفل مبئوية تأسيسها عام  أنه يتوجب على مولودية اجلزائر  البيان  وأشار 
2021، االنتهاء من عملية االستقدامات بطريقة جيدة من أجل تشكيل فريق تنافسي 

قادر على حتقيق طموح األنصار.

وفــاة المــــدرب رجيمــي 
مكتشـف توفيــق مخلوفــي

توفى مدرب ألعاب القوى ومكتشف البطل األوملبي والعاملي، توفيق مخلويف، علي 
رجيمي، اول أمس، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا املستجد.

وأصيب رجيمي مؤخرا بفيروس كورونا، وهو ما استلزم إدخاله للمستشفى مبدينة 
سوق أهراس، مسقط رأسه، قبل أن يتوفى مساء اليوم األحد.

ويعد رجيمي، الذي رحل عن عمر ناهز 52 عاما، أول من اكتشف مخلويف، وكان 
ذلك يف عام 2002، وظل مدربه 6 سنوات. وتوج مخلويف بسباق 1500 متر يف أوملبياد 
لندن 2012، كما على نال ذهبية سباقي 1500 متر و800 متر بأوملبياد ريو دي جانيرو 
2016. كما نال البطل اجلزائري فضية سباق 1500 متر ببطولة العالم التي استضافتها 

الدوحة العام املاضي.
ووجه وزير الشباب الرياضة، سيد علي خالدي، خالص التعازي ألسرة املدرب 
رجيمي، وأسرة الرياضة اجلزائرية، بعد وفاة هذا األخير. وكتب خالدي على حسابه 
الرسمي يف موقع التواصل اإلجتماعي »فيسبوك« »ببالغ احلزن واالءسى وبقلوب راضية 
رياضة  اءعمدة  اءحد  رجيمي  علي  القدير  املدرب  وفاة  نباء  تلقيت  وقدره  اهلل  بقضاء 
اءلعاب القوى طيب اهلل ثراه واكرم مثواه. واءمام هذا املصاب اجللل الذي ال مرد لقضاء 
بخالص  الرياضية،  العائلة  االكارم وكل  ذويه  الى  اءتقدم  اءن  اال  فيه، اليسعني  اهلل 
الطاهرة  يتغمد روحه  اءن  القدير  العلي  املولى  الى  واملواساة، متضرعا  التعازي  عبارات 

بواسع رحمته واءن يسكنه فسيح جناته واءن يلهم ذويه جميل الصبر والسلوان«.
من جهتها، نعت كاتبة الدولة اجلزائرية املكلفة برياضة النخبة، سليمة سواكري، 
على  الرسمي  حسابها  عبر  سواكري  وقالت  رجيمي،  علي  القوى  ألعاب  مدرب 
»فيسبوك«  »تلقيت مبزيد من األسى واحلزن نبأ وفاة املغفور له بإذن اهلل، املدّرب القدير 
علي رجيمي، متأثرا بإصابته بفيروس كوفيد 19«، وأضافت »الفقيد يعد من قامات 
مخلويف«،  توفيق  األوملبي  للبطل  األول  واملكتشف  اجلزائر،  يف  القوى،  ألعاب  رياضة 
وتابعت »كما يشهد للمرحوم إخالصه وتفانيه يف عمله من أجل إعالء الراية الوطنية«.
ويعد رجيمي، من بني أفضل مدربي ألعاب القوى يف اجلزائر، حيث أشرف على 
تدريب العديد من الرياضيني، وكان أول من اكتشف البطل األوملبي اجلزائري توفيق 

مخلويف، سنة 2002.
كما نعى العداء توفيق مخلويف، البطل األوملبي والعاملي لسباق 1500 متر، علي 
رجيمي، مدربه األول، مؤكدا أنه كان سببا يف كل ما حتقق يف مسيرته. ووصف مخلويف 
يف تغريدة عبر »تويتر«، مدربه السابق، بالرجل الطيب املخلص لوطنه، الذي زرع فيه 

روح البطل منذ طفولته.

بن  علي  سيد  تعيني  عن  أمس،  اول  البليدة  احتاد  إدارة  أعلنت 
شرشالي رئيسا جديدا للنادي الصاعد هذا املوسم للرابطة الثانية لكرة 

القدم.
الشعبي  للمجلس  سابقا  رئيسا  سنة(   42( شرشالي  بن  وكان 
تعيينه  مت  حيث  للنادي،  العام  املدير  وأيضا  البليدة،  ملدينة  البلدي 
نهاية األسبوع  رئيسا، عقب اجتماع ضم مختلف املساهمني للشركة 

الرياضية ذات أسهم أحتاد البليدة.
وسيتمثل أول قرار للرئيس اجلديد الحتاد البليدة يف إثبات الطاقم 
الفنية  العارضة  تولى  الذي  نشمة  سفيان  إشراف  حتت  احلالي  الفني 
للفريق يف شهر مارس املاضي، خلفا للثنائي، سمير حوحو ومصطفى 

شامبيط.
هذه  خالل  الثانية  الرابطة  يف  مكانته  البليدة  احتاد  واستعاد 
املنافسة  صيغة  على  طرأ  الذي  الطفيف  التحوير  بفضل  الصائفة، 
بتكوين رابطة محترفة أولى ب 20 ناديا و رابطة ثانية للهواة مقسمة 

على فوجني، يضم كل فوج منهما 18 ناديا.
لالحتادية  الفيديرالي  املكتب  طرف  من  املتخذ  القرار  هذا  وجاء 
اجلمعية  أعضاء  لدى  كتابية  استشارة  عقب  القدم،  لكرة  اجلزائرية 

العامة.
م.هشام

بـن شرشالي رئيسا جديدا التحاد البليدة   
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»في الجنة جميعا« باكورة أبانت فيها الكاتبة عن حس جمالي راق

رغيسي بلقيس تضرب للقراء موعدا في الجنة!

حاورها / أ. خلضر. بن يوسف 
النفس  خفايا  عن  ليعّبر  العنان  للقلم  وُيطلق  اللسان  يصمت  عندما    
 « ضيفتنا  يف  يتشكل  الذي  وهو  األفق  يف  يتألأل  اإلبداع  نرى  ومكنوناتها 
مرهفة،  وروائية  كاتبة  سنة،   18 اجليدو  يف  اجلزائر  بطلة  بلقيس«  رغيسي 
أسلوبها  أخاذة،  نصوصها  املميز،  الراقي  ومستواها  الواضح  بأسلوبها  تتصف 
تعرف  اللغوية،  بالتعابير  املترعة  الشفافة  والكلمات  باملعاني  مليء  مكثف، 
كيف تطوع املعنى أللفاظها، فال جتنح عن املرمى، صدر لها كتاب بعنوان » 

يف اجلنة جمعنا 
 كيف خطرت لِك فكرة الكتابة، أو من الذي اكتشف

 فيك هذه املوهبة ؟
 منذ صغري كنت مهتمة مبادة اللغة العربية وتفوقت فيها، ودائما القي 
املناسبات  باقي  ويف  العلم  يوم  يف  تأليفي  من  مسرحيات  وأكتب  كلمات 
فيها  أعّبر  اخلاطرة  لكتابة  مسابقات  يف  مرات  عّدة  شاركت  كما  األخرى، 
عّما يجول بداخلي عبر مواقع التواصل االجتماعي، لكنني لم أفكر أبدا يف 
نشر كتاب اعتقادا مّني أن األمر صعب ويحتاج الكثير، إلى أن تعرفت على 
كاتبات بنفس سّني وهذا ما شجعني على اصدار أول كتاب لي بعنوان يف 
اجلنة جمعنا، ورمبا من خالله اكتشفت املوهبة، وبدأت أؤمن بقدراتي، وبأني 

أستطيع التقدم وفعل املزيد بإذن اهلل عز وجل
 كيف شعرت وأنت تخوضني معركة اإلبداع أّول مرة، وكيف كان 

إحساسك وأنت ترين إشراقة أول عمل يصدر لك ؟
واهلل عند قبول دار املثقف لعملي سعدت جدا واكتملت هذه الفرحة عند 
رؤيتي لقدوم أول مولود أدبي لي وهو يحمل صورتي واسمي، شعرت بأنها 
واحلمد  والتنفيذ  بالتخطيط  أرسمه  لطريق  وبداية  االبداع  فجر  إشراق  بداية 
هلل، تلقيت تشجيعات مختلفة من أسرتي وزمالئي، فطبعا احساس البهجة 

والسرور كان طاغيا على جميع األحاسيس األخرى
 »يف اجلنة جميعا« عنوان إصدار جدير بالقراءة والنقد، من 

أين استلهمت عنوان القصة، وما هو املفهوم الداللي الذي 
حتاولني إبرازه من خاللها ؟

عنوان الكتاب اخترته بعناية وتركيز كبيرين، ألنه يحيل على مضمون 
أساسها  تكميلية  تكاملية  عالقة  قاعدة  من  انطالقا  الداخلي،  املنجز  ومنت 
الذي  العنوان  متاما  يطابق  احملتوى  أن  إذ  باجلزء،  والكل  بالكل  اجلزء  ارتباط 
داللية  أبعاد  ذو  العنوان  االنتباه،  لفت  خالله  من  وأردت  جدا،  معبر  هو 
وسيميائية تعبر بدقة عن القصة، أردت من خالله أن أوصل به رسالة إلى 

القارئ واملتلقي أنه ما فقد يف األرض يسترد يف السماء، لم يكن هو اختياري 
األول بل تعّذر علي اختيار العنوان، ولكن بفضل زميالتي استطعن أن نختار 

يف اجلنة جمعنا، هو عنوان ألول كتاب لي
 هل الشخصيات الواردة يف اإلصدار واقعية أم هي من نسج 

 اخليال، وماذا عن الفكرة الرئيسة التي عاجلتها 
يف هذه القصة؟

حولهما،  القصة  تدور  حيث  ونسرين،  أنيس  يف  متمثلة  الشخصيات 
بصراحة القّصة من نسج اخليال لكنني أعتبرها اسقاط على مجتمعنا اليوم 
خاصة يف وقتنا احلالي، ميكنني أن أصنفها بأنها قصة أّي فتاة ّمرت بتجربة 

حّب من طرف واحد
بدأت جتربتك بالقصة، هل ستنتقلني إلى جنس أدبي آخر أم 

 ستستمرين يف هذا اجلنس اجلدير باملتابعة 
والذي يلقى رواجا ؟

القصيرة  بالقصة  كانت  الثقايف  والفعل  االبداعية  الكتابة  يف  بداياتي 
أولية حضرت  وخربشات  محاوالت  بأنها  أعتبرها  ولّكنني  اخلواطر،  وبعض 
أكثر نضجا وأسلوبا، ومجال خصب تختلف  لولوج عالم  نفسي من خاللها 
فيه الفنون واأللوان واألجناس األدبية، يعج باملبدعني واملوهوبني، بداياتي مع 
القصة منحتني طاقة وأعطتني الشجاعة لدخول امليدان فهطلت مطرا مدرارا 
لو أحظى  وأمتنى  أول جتربة احترافية وهي قصة،  زرع  فأنبتت  املوهبة،  سقى 

بفرصة أخرى ألعيش جتربة نشر رواية بإذن اهلل
ماذا متثل بالنسبة إليك جتربة »يف اجلنة جمعنا« يف مسارك 

األدبي العام ؟
بالنسبة لي » يف اجلنة جمعنا » هو جتربة من خاللها اكتشفت موهبتي، 
أناس  على  تعّرفت  دواخلي،  واكتشفت  االبداعية  قدراتي  على  وتعّرفت 
أدبي  ملسار  انطالقة  نقطة  الّتجربة  أعتبر  ثقافيا، شخصيا  مني  أكثر  متفوقني 

حافل بالعطاء مليء باإلجنازات. 
 إلى ما تطمح بلقيس سواء على صعيد الكتابة

 أو على املستوى الشخصي ؟
طموحاتي وأهدايف ال ميكن أن تلخص يف كلمة واحدة، أنا شابة قادمة 
مليئة بالتشجيع متشّبعة بالطموح قوية بإرادتها غنية مبواهبها وجتاربها، أطمح 
لتأليف رواية كنت أمتنى لو أشارك بها يف املعرض الدولي لسيال 2020 لكن 
لألسف ظرويف لم تسمح لكوني اجتاز شهادة البكالوريا هذا العام، ورمّبا مع 
جائحة كورونا قد ال يكون املعرض هذه السنة ويتأجل موعده للسنة القادمة، 

واجتيازي شهادة  دراستي  وأن  املتفوقات خاصة  أكون من  أن  اهلل  أطلب من 
البكالوريا أولى من موهبة الكتابة يف الوقت احلالي، كما أملك عدة أحالم أوّد 
حتقيقها وجتسيدها، من ضمنها أن تكون لي بصمة ابداع يف احلضور الثقايف 

اجلزائري، وأكون كاتبة معروفة على الصعيد احمللي والدولي
كلمة أخيرة توجهينها لقرائك عامة ولقراء اجلريدة خاصة 

أخيرا وليس آخرا، الكلمة التي أود أن أقدمها هي أن أشكر اهلل وأحمده 
للوالدين  الفرصة، شكرا  منحني هذه  أن  فيه على  مباركا  طيبا  كثيرا  حمدا 
ومعنويا،  ماديا  وتشجيعي  لي  ملساندتهم  وعميق  خاص  شكر  الكرميني، 
وعملهم على حتقيق كافة أحالمي وباخلصوص أمي التي لم ترفض لي ليومنا 
التي  منصوري  واألستاذة سميرة  األخرى  املثقف هي  لدار  طلبا، شكرا  هذا 
استقبلتنا أحسن استقبال، وكل من قرأ كلماتي وأعطاني القليل من وقته، 
دون أن أنسى الشخص الذي كان سببا يف اصدار أول مولود لي، أو بصيغة 
اخرى أقول الشخص الذي جعل من بلقيس الكاتبة بلقيس، أسأل اهلل أن 

يرزقه من فيض أمانيه حتى يرتوي. 

كاتبة ليست ككل الكّتاب، مختلفة بنغمات حروفها ونبض قلمها، كل مسعاها هو تقديم فكر للقارئ، لو غصنا في نصوصها ألبحرنا مع قلمها إلى طريق النور، ساهمت بإبداعها 
واشراقتها األدبية في شق طريق اإلبداع في الوسط الثقافي الجزائري. تجتمع فيها عدة مواهب، إنها تعطي كل موهبة حقها الكامل من الخلق واإلبداع، ما تزال تخوض الفعل 

األدبي بجمالية مذهلة وبإحساس إنساني عذب، من خالل نصوصها الملفتة جدا، نحتت من صخر حروفها العربية التي ال تجيد غيرها لغة، مفاهيمها وتجاربها. 
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كرمي تقلميمت
ــة  ــرأة ليســت فقــط مكمل ــا هــذا أن امل ــان يف عصرن ــف اثن ال يختل
للرجــل، بــل هــي العمــود الفقــري يف املجتمــع واألســرة، وهــذه املكانــة 
املرموقــة التــي حصلــت عليهــا كانــت بفضــل كفاحهــا الطويــل، الــذي 
ــؤولية  ــم املس ــاب وتقاس ــل الصع ــا يف حتم ــه حقه ــن خالل ــت م انتزع
ــي  ــي أو املهن ــن الرجــل ، ســواء يف الوســط العائل ــا وب املشــتركة بينه
ــى يف  ــدة وحت ــن ع ــا يف مواط ــت جدارته ــرى، و أثب ــن أخ أو يف ميادي
القيــادة، ومتكنــت يف الســنوات األخيــرة مــن ازالــة تلــك املفاهيــم التــي 
ورثهــا املجتمــع منــذ القــدم أيــن جعــل مــن املــرأة مجــرد كائــن لــه احلق 
يف العيــش واطلــق عليهــا اجلنــس اللطيــف ومــا ألطــف هــذا املصطلــح ، 
وبذلــك اســتطاع  الســيطرة عليهــا كونــه ينتمــي إلــى عالــم الذكــورة ، 
يف حــن أنهــا هــي التــي حتملــت عنــان احليــاة وكانــت دومــا أمــا وأختــا 
ــه ذكــر  ــه أن ــذي يهيّمــن عليهــا بشــيء واحــد كون ــا ..للرجــل ال وبنت
ليــس إال ، وهــذه الفكــرة ســادت منــذ قــرون إلــى يومنــا هــذا ، حيــث 
مــا تــزال بعــض العائــالت تــرى يف الشــيء ذاتــه ،ليــس انتقاصــا مــن 
ــة  ــرأة يف املجتمــع ، بــل ألن التقاليــد واألعــراف هــي املخّول ــة امل مكان
للمضــي قدمــا يف هــذا التوجــه ، لكــن  املــرأة احلاليــة  مبســتواها 
التعليمــي ووظيفتهــا املهنيــة ومســؤولياتها الكبيــرة ، اســتطاعت أن 
تلعــب دورا بــارزا يف تغييــر هــذه املفاهيــم ، وســاهمت يف تبديل األســوأ 
باألحســن عــن طريــق تغييــر الذهنيــات والســلوكيات  ، لألســف مــا 
تــزال البعــض منهــا محــل إتبــاع وتقيــد مــن بعــض العائــالت واألفــراد 
ــرا  ــام نظ ــة واهتم ــى ترقي ــة يف حاجــة إل ــرأة االجتماعي ــة امل ، ان مكان

ــي  ــة ، وه ــة العام ــة للمصلح ــا خدم ــي تقدمه ــة الت ــات اجلليل للخدم
ــاء  ــم األعب ــف عنه ــن وتخفي ــة االخري ــى حماي ــا عل ــهر  يف  عمله تس
والصعــاب ، واالشــارة هنــا إلــى العامــالت يف املؤسســات االستشــفائية 
علــى ســبيل الذكــر ال احلصــر ، حيــث الحظنــا منــذ أشــهر وجائحــة 
كورونــا حتــاول أن تهلــك النــاس يف أجســادهم ، فوجــدت جنــودا مــن 
ــة  ــة والعزمي ــاإلرادة القوي اجليــش األبيــض يف اخلــط األمامــي مســلح ب
ــر ،  ــاذ أرواح البش ــاركن يف إنق ــن إال أن يش ــاء أب ــا نس ــة أبطاله الصلب
ــرض  ــي ترفــض االستســالم مل ــة للمــرأة الت ــك هــي الصــورة احلقيق تل
يحــاول أن يفتــك باجلميــع ، إنهــا ملحمــة بطوليــة تســتحق منــا 
ــط  ــرأة ليســت فق ــن ، فامل ــار له ــار و اعتب ــة إجــالل و إكب ــوف وقف الوق
مكملــة للرجــل بــل أضحــت بكفاءتهــا وخبرتهــا يف احليــاة قــادرة علــى 
القيــادة وحتمــل املســؤولية الــى جانــب أخيهــا الرجــل ، كمــا ســارعت 
البعــض مــن النســاء اللواتــي ميتهــن اخلياطــة يف الورشــات أو يف املنــازل 
إلــى تقــدمي يــد العــون  للمجتمــع ،وأبــت إال أن  تشــارك يف حمــالت 
ــات  ــدم كمي ــات ، واســتطاعت أن تق ــن إمكاني ــك م ــا متل ــن مب التضام
ــون  ــة كعرب ــس الواقي ــى املالب ــة وحت ــات واألقنع ــن الكمام ــرة م معتب
أخــوة وتضامــن مــع أفــراد املجتمــع ، وهــذا العمــل ليــس جديــدا علــى 
ــح وتناضــل  ــذ القــدم وهــي تعمــل وتكاف ــا من ــت دوم ــي كان ــرأة الت امل
مــن اجــل  مســاعدة الغيــر وتلبيــة حاجيــات عائلتهــا واقربائهــا وذويهــا 
..، إن املجتمــع اليــوم  مبنــي علــى ركيزتــن أساســيتن وهمــا الرجــل 
واملــرأة وبهمــا تكتمــل احليــاة ويف غيــاب احدهمــا  تتحــول احليــاة إلــى 
جحيــم ، فــال حيــاة لرجــل بــدون امــرأة وال حيــاة المــرأة بــدون رجــل 

، هــذه املعادلــة  التــي تســتوجب توفيــر كل الشــروط ألن تكــون قابلــة 
ــى  ــرأة عل ــور للم ــاب التط ــت ب ــرة فتح ــاة املعاص ــق ، ان احلي للتحقي
مصراعيهــا ، بفضــل التعليــم  و التكويــن و مكاســب اجتماعيــة أخــرى 
كاحلريــة وغيرهــا ، ســمحت لهــا ألن تخــرج مــن بوتقــة التخلــف الــى 
عالــم ملــيء باملفاجــآت يتطلــب مــن الفــرد ســواء كان ذكــرا أو أنثــى أن 
يتحلــى بقــدر مــن احلكمــة واملهــارة و الدرايــة .. ليتمكــن أن يصنــع 
ــه أو بذاتهــا ، وهــو األمــر  ــه مســتقل بذات لنفســه الكيــان الــذي يجعل
الــذي جعــل الرجــل يتراجــع عــن تلــك املفاهيــم التــي متــس بكرامــة 
املــرأة ، مــا جعــل هــذا التحــّول اإليجابــي يف العالقــات االجتماعيــة 
ــورة حقيقيــة أســهمت   يســير يف االجتــاه الصحيــح ، مشــكال بذلــك ث
مــن خاللهــا يف بنــاء مجتمــع متــوازن بــن اجلنســن يف احلقــوق 
ــة يف  ــة أو املوظفــة أو املاكث ــرأة العامل ــوم امل والواجبــات ، وأصبحــت الي
ــة ومســؤولية يف  ــكل حري ــام نفســها ، وتتصــرف ب ــك زم ــت ، متل البي
ــا  ــة به ــم احمليط ــن العوال ــا م ــرة أو غيره ــع أو األس ــؤون املجتم إدارة ش
ــى  ــا ال ــا جنب ــاركة مع ــرأة املش ــل وامل ــترط للرج ــع يش ــاء املجتم ، وبن
جنــب لتحقيــق الغايــات املنشــودة واملتمثلــة يف اســتمرارية احليــاة علــى 
ــرأة يف  ــام ، أن امل ــة ووئ ــالم  وطمأنين ــش يف س ــب األرض و العي كوك
ــا هــذا اثبتــت جدارتهــا وهــي اليــوم تضطلــع مبســؤوليات كبيــرة  عصرن
كانــت فيمــا ســبق حكــرا علــى الرجــل ، إنــه التحــدي الــذي فرضتــه 
املــرأة  بعــد أن اقتنــع  - الرجــل - بانهــا  قــادرة علــى ذلــك ال ينقصهــا  
ــى  ــكل مســؤولية ال ــاة  ب ــادة قطــار احلي ــم  لقي ــة أو عل شــيء مــن دراي

مســتقبل أفضــل وواعــد . 

موقع المرأة في المجتمع المعاصر بين الثبات والجدارة

تاريخ رحلة الكسكس أكبر دليل على أنه طبق أمازيغي نشأته كانت بالجزائر
الدارج  )باللسان  سيكسو  أو  الُكْسكسي  أو  الكسكس 
باجلزائر  الَبْرُبوَشة  أو  كسكسو  أو  سكسو  أو  سيكسو  ينطق 
وشرق ليبيا أو ُكْسْكِسي يف اجلزائر و تونس و غرب ليبيا ومصر 
و موريتانيا فهو وجبة قدمية ذكرها ابن دريد يف القرن الثالث 
الهجري يف كتابه جمهرة اللغة حتت مسمى كسكس. ويرجع 
تاريخ الكسكسي إلى الفترة )148-202 قبل امليالد(، حيث 
حتضير  يف  املستخدمة  تلك  تشبه  طبخ  أواني  على  العثور  مت 
 238( ماسينيسا  امللك  فترة  إلى  تعود  مقابر  يف  الكسكسي 

ق.م148- ق.م(.
وامللك ماسينيسا هو موحد مملكة نوميديا وعاصمتها سيرتا 
)محافظة قسنطينة اليوم( وكانت تضم شمال اجلزائر ومناطق 

من تونس وليبيا إلى نهر ملوية املغرب.
وذكر رحالة ومؤرخون كثر الكسكسي يف أعمالهم، منهم 
املؤرخ الفرنسي  شارل أندري  جوليان )1991-1891( يف كتابه  
تاريخ شمال أفريقيا . وقال املؤرخ الفرنسي  اشتهر البربر يف 
الفالحون  وكان  أعمارهم…  وطول  بنيتهم  بقوة  العصور  كل 
يأكلون الكسكسي منذ ذلك العهد )الروماني( ومربو املواشي 

بل  حيواناتهم  يذبحون  كانوا  ما  قليال 
الصيد  يؤثرون  وكانوا  املعز  بلنب  يكتفون 

واحللزون والعسل وال يشربون إال املاء .
كما سمحت عملية تنقيب وحفريات 
بالعثور  اجلزائر(  )غربي  تيارت  مبحافظة 
على بعض األواني، منها القدر املستعمل 
يف حتضير الكسكس يصنع الكسكس من 
الذرة يف شكل حبيبات  أو  القمح  طحن 
صغيرة، ويتناول باملالعق أو باليد. يطبخ 
اخلضار،  أو  اللحم،  إليه  ويضاف  بالبخار 
أو  احلليب،  أو  املقور،  األخضر  الفول  أو 
األذواق  حسب  الناعم  والسكر  الزبدة 
املغاربية  الدول  كل  يف  و  واملناسبات. 
يحضر الكسكس مع أنواع اللحوم احلالل 

أما  باملرق،  هكذا  ويقدم  األحمر  القرع  و  والبدجنان  واللفت 
باللنب فيقدم بدون مرق أو خضر فقط الكسكس باللنب.

والتي  القدم  منذ  واملعروفة  الرئيسية  الوجبات  من  وهو 

وهي  يوميًا،  يطبخها  من  فهناك  املائدة  عن  طوياًل  تغيب  ال 
وبجزيرة صقلية  أفريقيا  مناطق شمال  أغلب  أكلة شائعة يف 
أكلة مفضلة لدى  ثاني  بإيطاليا وحتى يف فرنسا حيث ميثل 

الفرنسين.



كة ذ.م.م �ش

رأسمالها

100.000 دج
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ي تصل 
الوثائق والصور ال�ت

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

بن  مالك  اإلسالمي  الفيلسوف  يبق  لم 
بعض  يفعل  كما  العاجي  برجه  يف  منعزال  نبي 
إلى  نزل  وإمنا   ، والسياسيني  والفالسفة  املثقفني 
فالرجل حمل يف  واقعنا ،  الشارع ودرس وحلل 
احلضارة   إشكالية  وهي  عظيمة  إشكالية  قلبه 
تخلفنا  أسباب  اخلبير  بعني  درس  أن  بعد 
ونظمنا  األخالقية  قيمنا  وفساد  وجهلنا  وكسلنا 
وأحد  عميقة  إنسانية  نزعة  ذا  كان   ، السياسية 
كان   ، العشرين  للقرن  الكبرى  العربية  الضمائر 
يحس بآالم الشعوب العربية اإلسالمية املتخلفة 
والفقيرة واملظلومة واملتعطشة للعدل والتقدم ودولة 
القانون واملؤسسات والكرامة اإلنسانية وكأن هذه 
فلسفة  أهمية  برزت  هنا  آالمه ، من  اآلالم هي 

مالك بن نبي .
ما  على  كلها  اهتماماته  نبي  بن  مالك  ركز 
يسميه عالم األفكار أي الذهنية التي توجه رؤيتنا 
ألنفسنا وملا حولنا من بشر وأشياء ، وهو يعتقد 
مباشرة  ناجت  وتأخرها  املجتمعات  تقدم  أن  جازما 

عن تلك الذهنية .
 13 يوم  مذكراته  يف  نبي  بن  مالك  كتب 
املسلمني  أجيال  إن   «  : يلي  1963ما  اكتوبر 
تْشرئب   الغرب  وروح  تتوارث  ال  لكنها  تتعاقب 
على  احلرص  مع  احلاضر  مبعايشة  املستقبل  إلى 
لم  املسلمني  أن  واملالحظ   ، املاضي  إلى  النظر 
يظهر عندهم يف مرحلة ما بعد املوحدين رجل من 
طراز ميكيافيلي حريص على ترك رسالة لألجيال 
القادمة ، إنهم لم يعرفوا ذلك الرجل العازم على 
أن يصير يف زمنه حامل الرسالة املراد متريرها إلى 
حقب التاريخ املستقبلي » ، كان مالك بن نبي أن 
التحصن بالعقيدة وحدها ال يكفي لصد هجمات 
الدينية يف حد  للعقلية  املعادية  اجلديدة  األفكار 
ذاتها ، فكان يرى أن ال بد من البحث عن شيء 
جديد ال يقف عند حدود سلطة القدماء » العلم 
القدمي » وبعبارة أدق ال بد أن تنضوي القناعات 
فيقول  العقل  راية  راية جديدة هي  الدينية حتت 

يغرس  ال  ألنه   ، وثنية  حقيقته  يف  اجلهل   «  :
بن  مالك  انصرف    « أصناما  ينصب  بل  أفكارا 
واألخالق  العقل  إعطاب  إصالح  إلى  نبي 
العربي واإلسالمي ككل ،  العالم  والسياسة يف 
حياته  طوال  واهتمامه  تخصصه  مجال  هو  ذلك 
ووضع احللول ومشاريع للنهوض احلضاري باألمة 
السياسة  أن  دائما  ومؤكدا  والسالمية  العربية 
والفكر  األخالق  على  تتأسس  البناءة  السليمة 
السليم ، وهنا يتفق متاما مع فرحات عباس الذي 
غش  وليست  والتزام  أخالق  السياسة  بأن  يرى 
ونفاق وكذب على الشعب ، من هنا كان اهتمام 
التي  الكبرى  السياسية  باألفكار  نبي  بن  مالك 
تؤسس لرؤية سياسية ناجعة ميكن أن تترجم إذا 
وجدت رجاال أكفاء إلى مشاريع نهضة حقيقية ، 
حيث يقول : » إن صناعة  ـ باملعنى اخللدوني ـ 
السياسة تعني إلى حد كبير ، تغيير اإلطار الثقايف 
واألخالقي يف اجتاه ُينمي تنمية متناغمة عبقرية 
أمة » ومن هنا فصناعة السياسة عنده تعني يف 
 ، األخالقية  والقيم  الثقافة  صناعة  املطاف  آخر 
وعالقة السياسة بهما متر حتما من هناك ، فإذا 
فكرنا يف الثقافة والقيم األخالقية يف بلد متخلف 
سواء كان عربيا أو غير ذلك  وجب علينا أن نفكر 
متثل  التي  الواعية  غير  بالقوى  نفسها  اللحظة  يف 
الالثقافة والقوى الواعية التي متثل ما ضد الثقافة 
يف  تعمل  مشتركة  كقوة  تبدوان  القوتني  وكال 

احمليط االجتماعي .
فيلسوفنا  نظر  يف  واالختالق  السياسة  إن 
ووثيقا  حيث  مباشرا  اتصاال  ببعضهما  يتصالن 
الدولة  وأصول  األخالقية  املفاهيم  أصول  أن 
مرتبطان ارتباطا وثيقا ففساد األخالق يؤدي إلى 
فساد  إلى  يؤدي  السياسة  وفساد  السياسة  فساد 

األخالق .
الفلسفية  النظرة  عند محددات  الوقوف  أريد 
تصورا  ليست  أنها  مبينا   ، نبي  بن  مالك  لدى 
بنيويا سكونيا يرفض التاريخ ويكتفي على طريقة 

ثوابت  ورسم  امللفوظات  انتظام  بضبط  اللسانيني 
تختلف  اشكاليته  إن  ذلك   ، املعرفية  البنيات 
وتتعارض  العرب  الفالسفة  أبحاث  عن  جذريا 
املسلمني  العرب  املصلحني  حلول  مع  كذلك 
عرض  إن   ، والعشرين  عشر  التاسع  القرنني  يف 
اشكالياته يتمثل يف إبراز الطابع احلدثي للمعارف 
يكون  أن  يجب  الذي  والسلوك  األخالق  وأمناط 
معيارا للسياسة واملجتمع ، مالك بن نبي ليس » 
فيلسوف السلطة » الذي يرادف بني املعرفة والقوة 
واقصاء  نفي  إرادة  احلقيقة   إرادة  من  ويجعل   ،
وقناع وإكراه وهيمنة ، كما أن مالك بن نبي ليس 
اإلنسان  اغتال  الذي  املريب  اإلنسان  ذلك  هو 
الذات  وأقصى  املعاصر  املتخلف  املسلم  العربي 
وهدم كل املعايير التي تشرع منط االلتزام بخلفياته 
الثقافية واخللقية ، ال شك أن فيلسوف اإلسالم 
واحلضارة هو الذي أقام تلك العالقة الوطيدة بني 
للتاريخ محتوى  الروح » العقل« والتاريخ فأعطى 

عقليا كما حدد للعقل مسارا تاريخيا ،
مشاغبا  اسالميا  فيلسوفا  ليس  فالرجل 
املعايير  ويرفض  السلطة  ويفضح  املعارف  يهدم 
اخلروج  يدعي  أنه ال  كما  والسياسية  األخالقية 
الهم  احلضارة ظل   أن سؤال  بل   ، احلقيقة  عن 
املركزي لديه ، لكن بدل أن يعمد إلى بناء نسقه 
االنطولوجي على النمط الفلسفي  العريق ، عمد 
إلى تتبع الفضاءات التاريخية العربية اإلسالمية  
األدوات  استعمل   ، املوحدين  دولة  بعد سقوط 
تخفى  ال  التي  االساسي  واملنهج  التحليلية 
وانتكاستنا  تراثنا  يف  للبحث  بالنسبة  أهميتها 
الذي ما زال يئن حتت وطأة املسلمات والطابوهات 
.تلك هي اهتمامات فيلسوفنا مالك بن نبي ، 
ويظل االختيار األمثل هو أن نتعلم كيف نستفيد 
من الكاره ونوظفها على ارض الواقع ، ذلك أن 
إشكالية احلضارة عنده هي قبل كل شيء نهج 
النظر واستراتيجيات تأويل وتساؤل مفتوح ،  يف 
فليس همه بناء احلقائق أو الكشف عنها ، وإمنا 
تظهر  هنا  ومن   ، وصياغتها  اإلشكاالت  رصد 

مالك  يحاول   ، وأطروحاته  فكره  وفعالية  داللة 
بن نبي أن يقفز بنا فوق سور اجلهل املتني الذي 

شيدته رواسب املاضي .
إن مالك بن نبي ، لم يضف دالئل جديدة 
معنى  يضف  لم   ، واإلسالمي  العربي  للعالم 
جديدا على اشياء لم يكن لها معنى ، وإمنا غير 
التي  الكيفية  وبدل  الدليل  طبيعة  احلقيقة  يف 
جينالوجيا  إن   ، اليها  يؤول  أن  الدليل  بإمكان 
انهيار  أصل  يف  البحث  تعني  نبي  بن  مالك 
تكونت  ،وكيف  والسياسية  األخالقية  قيمنا 
 ، والتقدم  للتنمية  املعطلة  الهدامة  األفكار  تلك 
فهو يصغي إلى التاريخ العربي اإلسالمي وحتى 

العاملي ،تاريخ القيم واالنتاجات الثقافية ،
عمل الرجل على محاولة إيقاظنا من سباتنا 
بعضنا  ويريد  كان  كما  لالصل  يعد  لم  فهو   ،
ومنبع  كميالد  لألصل  وإمنا   ، ماضينا  عصرنة 
للعدل والضمير اخللقي حيث ميز بكل تفصيل 
 ، الرفعة  وأخالق  الوضاعة  أخالق  بني  ووضوح 
تاريخية  بني  العالقة  توضيح  على  العمل  حاول 
أي  اإلسالمي  العربي  العقل  وتاريخ  املفاهيم 
تاريخ : اإلنسان ـ التراب ـ الوقت » الزمن » كل 
وإرساء   « العقل   « الروح  بفيمونوجليا  ربطه  ذلك 
جينالوجيا أخالقية للمعارف واألنساق العقلية .
امبريقية  والسياسة  لألخالق  مقاربته  كانت 
، أي أنها كانت مبنية على املالحظة ، فحيث 
نظر حوله وجد العالم العربي واإلسالمي يئن يف 

اجلهل والفقر واالستبداد .
يركز دائما يف معظم كتاباته ومحاضراته  أن 
وضارة  عقيمة  تبقى  أخالقية  قيم  بال  السياسة 
له  نظره  يف  السياسة  فعلم   ، والدولة  للمجتمع 
األخيرة  فهذه  األخالقية  بالقيم  وطيدة  عالقة 
هي التي توضح لنا اخلطأ من الصواب ويستشهد 
إن   « وسلم  عليه  اهلل  صلى  للرسول  بحديث 
القيامة  يوم  مجلسا  مني  وأقربكم  إلي  أحبكم 

أحسنكم أخالقا »
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أقالم

إشكالية األخالق والسياسة عند مالك بن نبي 

إن الحاضر ليس بيد األمة العربية اإلسالمية ، والمستقبل مبهم وال يبشر بالخير ، فنحن ال نعرف إال الذي نكرهه ونضيق به ويكدر حياتنا اليومية ، فكل ما تسمعه وتقرأه هو لعنات 
العرب على حاضرهم وكفر بكل ما هو كائن ولكن ليست الشجاعة لكي نضع أمراضنا التي الزمتنا لقرون طويلة على طاولة التشريح إلزالة األعضاء التي عطلت  مسيرتنا نحو الحرية 

والتقدم والرفاه ماذا نريد أن يبقى من ثقافتنا وتراثنا وقيمنا األخالقية وأنظمتنا السياسية الحالية ونحرص عليه أن يبقى معنا وبيننا وأمامنا، إن حاضرنا قلق ومستقبلنا ُغيب وماضينا 
ملعون ، هذا حالنا وواقعنا فما أشقانا من أمة وما أتعس شعوبنا وما أضيق غرف الحرية على المثقفين واإلعالميين األحرار.

الجزء الثانـــي

د .
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ي  عوَب التِّ      وألنَّ الشُّ
َتعّرضت لالْضِطهاد منُذ 
اريِخ، ولم َتفتْك  فجِر التَّ

يَتها وَكرامَتها إال بامُلقاوَمِة  ُحرِّ
رسِة، وَدعِم األصواِت  الشَّ
احُلّرة عبَر أْصقاِع الَعالِم، 
طبيَع مع َكياٍن  َتعتِبر التَّ

ُمغتِصٍب لألرِض والِعرِض، 
وَهاتٍك للَكرامِة اإلنَسانّيِة 
بيعيِّ أن  ِخيانًة؛ فِمَن الطَّ

وَن شعًبا  َيتمّسَك اجَلزاِئريُّ
وُحكومًة مُبقاوَمِة َخياِر 

هيونيِّ  طبيِع مع الَكياِن الصُّ التَّ
الَباِغي وامُلعتِدي على أراٍض 

َيعتِرف جلُّ من يف الَعالِم 
أّنُه ُمغَتِصُبها بقوِة احَلديِد 

اِر، وامَلكِر والَغدِر، وَتواطٍؤ  والنَّ
َمفضوٍح بنَي الِقَوى الُكبَرى 

يف الَعالِم.
   َصحيٌح أّن َتطوراَت الَقضيِة 

الِفلسِطينّية وَمساَرها لم 
فاقياِت  َيُكونا َسِليمنِي منُذ اتِّ

»َكاْمب َدْيِفيد« إلى أوسُلو 
وإلى َيوِم الّناِس هذا، وَصحيٌح 

أّن االنِقساَم الِفلسطينيَّ 
ال َيخِدم الَقضّيَة امَلركزّيَة، 

وهي اسِتعادُة األرِض وَتريِر 
حيَح  اإلنَساِن، َلكّن الصَّ

ي ال ِنقاَش فيِه وال ِمراَء  الذِّ
راع »الِفلسِطينّي-  َكون الصِّ
اإلسرائلّي« هو ِصراٌع بني 
احَلّق والَباطِل، ِصراٌع بني 
َصاحِب األرِض وامُلغَتصِب، 
ِل،  ِصراٌع بني الَكرامِة والذُّ

ِصراٌع بني احُلرّيِة والُعبودّيِة! 
ويف ِنهايِة امَلطاِف، هو صراُع 

راع  وجوٍد ال ُحدوٍد، َكون الصِّ
بني احَلّق والَباطِل لن َيتوّقَف 

إلى أن َيِرث اهلُل األرَض ومن 
َعليها.

   وِمن هَذا امُلنطلِق، َفدعُم 
الِفلسطينّينَي يف ُمقاوَمِتهم 
ريفِة، يف َمعركِتهم من  الشَّ
أجِل الَكرامِة، يف ِصراِعهم 
من أجِل احَلّق َينَبِغي أن 

َيلقى الّدعَم من كلِّ صاحِب 
، من كلِّ إنساٍن لم  َضميٍر َحيٍّ

َيُخن إنَسانّيَته، لم َيتخَل 
عن َكرامِته، لم َيِبْع َضميَره؛ 
فاُت - إلى حدِّ اآلَن  وهِذه الصِّ
ميَر  ل الضَّ - َنعتِقد أّنها ُتشكِّ

، وَحوصلَته  اجَلمعّي اجَلزائريِّ
َدعُم ِفَلسِطني والِفلسِطيننّيَ 
وكّل امُلسَتضعِفني يف الَعالِم. 

    إنَّ َهرولَة الَكثيِر من الَعرِب 
طبيِع وارِتاَءُهم يف  نحَو التَّ

هاِيَنة ال َيعِني  ُحضِن الصَّ
إاّل َشيًئا واِحًدا؛ إّنُه ِخيانُة 

الّذاِت، ِخيانُة اجُلذوِر، ِخيانُة 
األَمانِة، ِخيانُة اإلنَسانّيِة 

هداِء  ي َقّدمت َقواِفل الشُّ التِّ
من أجل َضماِن احُلرّيِة 

والَعدالِة والَكرامِة لإلنساِن. 
    وِمن أجِل ما َتقّدَم ِذكُره، 

طِبيَع، وَسُنقاِومه  َنرفُض التَّ
وال ُنساِوم عليِه َمهما كاَن 

مُن؛ َفمن َروى ُحرّيَته بأنُهٍر  الثَّ
ماِء، وانتزَع عَدالَته  من الدِّ

ضحّياِت، ال ُيِكنه  بِجَسام التَّ
أن َيجَد ُمبّرًرا للِخيانِة!

بلسان: ريـــــــاض هـــــــــويلي

املوافق  محّرم  غرة  البوزجاني  جمعية  حّددت 
املقبل،  اخلميس  يوم  الهجري1442  العام  لبداية 
يحدث  اجليومركزي  الفلكي  االقتران  أن  موضحة 
ذي   29 األربعاء  هذا  مساء  والقمر  الشمس  بني 
احلجة 1441 املوافق لـ 19 أوت 2020 ـ وهو اليوم 
العام يف  نفسه املخصص لتحري هالل محرم لهذا 
بالدنا وجل الدول العربية واإلسالمية ـ يف الساعة 
بالتوقيت   )02:42( دقيقة  و42  صباحا  الثانية 

العاملي )اجلزائر:1+سا(. 
»البوزجاني«  الفلكية  اجلمعية  وأوضحت 
والبليدة  املديـة  مدن  يف  ستغرب  الشمس  أن 
و36  مساء  السابعة  الساعة  نحو  العاصمة  واجلزائر 
دقيقة)19:36(بالتوقيت احمللي، بينما يغرب القمر 
الثامنة  الساعة  يف  أي  تقريبا،  دقيقة   41 بـ  بعدها 
و17دقيقة )20:17( وعمره 17 ساعة باإلحداثيات 
ومتاحة  ممكنة  الهالل  رؤية  يجعل  مما  السطحية، 
باستعمال التلسكوب، ولكنها صعبة بالعني املجردة 

شرط صفاء جيد للسماء. 
أما يف مكة املكرمة، فإن الشمس ستغرب - 
دقيقة)18:49(  و49  السادسة  الساعة  - يف  يومها 
بالتوقيت احمللي للمملكة السعودية )ت ع:3+سا(، 
يجعل  مما  35دقيقة،  بـ  بعدها  القمر  يغرب  بينما 
بالتلسكوب  اململكة  كافة  يف  جدا  صعبة  رؤيته 
ودول اجلزيرة العربية وحتى يف باقي الدول العربية 
تكون  واوروبا. يف حني،  آسيا  وقارتي  واإلسالمية 
ممكنة جدا بالتلسكوب وسط وغرب إفريقيا واحمليط 
األطلسي بينما تكون متاحة جدا بالعني املجردة يف 

دول أمريكا الالتينية. 
 20 اخلميس  يوم  اجلمعية  حددت  وبذلك، 
أوت اجلاري غرة محرم لهذا العام بالنسبة إلى الدول 
التي تعتمد احلساب الفلكي مطلقا، مثل تركيا ودول 
الرصد  تعتمد  التي  الدول  تلك  عن  فضال  البلقان 

الفلكي. 
صفية. ن 

التَّطبيــُع 
والتَّطبيل!

 فيما هلَك 9 وَفياٍت خالل الـ 24 ساعًة األِخيرَة

 الَجزائر ُتحصي 442 إصابًة 
جديـــدة بكورونــــا 

اإلحصائيات  آخر  املستشفيات  وإصالح  والسكان  الصحة  وزارة  اإلثنني،  أمس   أعلنت، 
املسجلة يف اجلزائر حول تفشي وباء فيروس كورونا »كوفيد19«.

 كشف الناطق الرسمي باسم اللجنة العلمية ملتابعة تفشي فيروس كورونا، جمال فورار، عن 
تسجيل 442 إصابة جديدة، ليرتفع إجمالي عدد املصابني إلى 39025 شخًصا.

وحسب املتحّدث ذاته، فقد ُسجل خالل آخر 24 ساعة 9 وفيات بني املصابني، ليرتفع 
إجمالي عدد الوفيات إلى 1379 حالة.

املتماثلني  إجمالي عدد  ليرتفع  330 حالة شفاء جديدة،  فورار عن تسجيل  كما كشف 
للشفاء بني املصابني بالوباء إلى 27347 حالة.كما ذكر املتحدث ذاته أن 40 مريضا يخضعون 

للعناية املركزة، نظرا إلى تدهور حالتهم الصحية.
خالد دحماني 

الفلكية: البوزجاني  جمعية 

 َيوم الَخميِس الُمواِفق لـ 20 أوت غّرُة ُمحّرم 

غليزان

 َغـرُق طفـل َداخل بركـة َمائّية في وادي مينـا
 انتشلت عناصر احلماية املدنية لوالية غليزان، أمس، جثة طفل ال يتجاوز سنه 13 سنة مات غرقا داخل بركة مائية يف وادي مينا املتاخم لعاصمة الوالية، حيث كان يسبح 

رفقة أصدقائه.
وحسب ما علمته »أخبار الوطن«، فإن الوحدة الرئيسة للحماية املدنية لوالية غليزان تدخلت، صبيحة أمس، يف حدود الساعة 11 ساو20 د رفقة الغطاسني فور تلقيها النداء من 

طرف مواطن من أجل انتشال جثة غريق من جنس ذكر من داخل بركة يف وادي مينا يبلغ من العمر 13 سنة. 
ورغم تقدمي اإلسعافات األولية للغريق فور انتشاله، إال أن الضحية تويف ونقل على إثر ذلك إلى مستشفى »محمد بوضياف« بغليزان، وهذا بحضور مدير احلماية املدنية لوالية 

غليزان ورئيس الوحدة الرئيسة ومصالح األمن الوالئي. 
ب.أمني 

Fibre و ADSL أسعار جديدة شملت خدمتي

اتصاالُت الجزاِئــر ُتتيــح َتخِفيضات 
فــي تسعيــرة اإلنترنــت

حيز  اإلنترنت )ADSL( و) Fibre( ستدخل  اجلديدة خلدمتي  األسعار  أن  اجلزائر  اتصاالت  أعلنت 
التنفيذ اعتبارا من الـ 18 أوت 2020.

كشفت، أمس، مؤسسة اتصاالت اجلزائر، يف بيان لها، عن تخفيضها أسعار خدمة اإلنترت، حيث أصبح 
سعر تدفق 8 ميغا 2599 دج للشهر عوض 3599 دج للشهر، وهي التسعيرة نفسها املطبقة على عرض 4 ميغا، 
وأصبح سعر تدفق 20 ميغا 4999 دج للشهر عوض 7900 دج للشهر. يف حني، أصبح سعر تدفق 100 ميغا 9999 

دج للشهر عوض 24500 دج للشهر.
وتأتي هذه التسعيرة اجلديدة بعد أشهر قليلة من دخول التسعيرة السابقة حيز التطبيق، إذ أكدت اتصاالت 
اجلزائر التزامها باالستجابة لتطلعات زبائنها على أكمل وجه، من خالل السهر على جعل التدفق العالي جدا يف 

متناول اجلميع، داعية كافة املشتركني إلى االتصال مبصلحة الزبائن على الرقم 12 أو زيارة موقعها االلكتروني.
بوكليوة أحمد

اجلزائر العاصمة

َتوِقيف نحَو 4000 ُمشتبٍه فيه شهَر جِويلّية
 عاجلت مصالح الشرطة القضائية التابعة ملصالح أمن والية اجلزائر أزيد من 3300 قضية، أفضت إلى توقيف 

نحو 4000 شخص مشتبه فيه، وذلك خالل شهر جويلية املاضي.
وأوضح بيان الهيئة األمنية، أمس، أن مصالح الشرطة القضائية ألمن والية اجلزائر عاجلت يف إطار مكافحة 
القضائية  اجلهات  أمام  تقدميهم  مت  فيه، حيث  مشتبها   3983 توقيف  إلى  أفضت  قضية،   3323 احلضرية  اجلرمية 
املتخصصة. وكان بني املوقوفني 1555 متورطا يف قضايا تتعلق بحيازة واستهالك املخدرات واألقراص املهلوسة، 506 

أشخاص تورطوا يف قضايا تتعلق بحمل األسلحة البيضاء احملظورة وكذا 1922 شخصا متورطا يف قضايا مختلفة.
وذكر البيان أنه من بني القضايا املعاجلة 280 قضية متعلقة باملساس باملمتلكات، 712 قضية متعلقة باملساس 
30 قضية،  العامة، فقد مت معاجلة  املرتكبة ضد األسرة واآلداب  إلى اجلنح واجلنايات  بالنسبة  أما  باألشخاص. 
باإلضافة إلى 758 قضية متعلقة باجلنايات واجلنح ارتكبت ضد املمتلكات العمومية، باإلضافة إلى 130 قضية 

متعلقة باجلرائم االقتصادية واملالية.
ق.و



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 

 

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

