
د. عمــر صافـــي  	

اإلسالم الفرنَساوي..!
فجأة استدعى ساكن قصر اإلليزيه ممثلي 
اجلالية اإلسالمية ليقدم لهم أمرا رئاسيا: 
»أمامكم خمسة عشر يوما لتقدمي »إسالم 

فرنساوي« يتناسب مع قيم اجلمهورية 
الفرنسية، وعلى اإلسالم، الذي يعيش 

أزمة، أن يصحح مفاهيمه وقواعده وأفكاره 
وممارساته … ! املوقف الفرنسي الّرسمي بدا 
متناغمًا مع ما نسمعه هذه األيام من انسالخ 
بعض املتأسلمني يف أطراف »مكة« و«املدينة« 
بعدما راحوا ينتقدون كتاب صحيح البخاري 

الذي يجمع سنة النبي )ص( وسط سكوت 
 القصر امللكي، وهو ما فّسره البعض على أنه تواطؤ مقصود من حاكم الرياض 

يف إطار الدعاية لثقافته اجلديدة القائمة على التنكر لكل موروث!

أقــــالم15
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05
جيجل

َتحدّيــاٌت َكبيــــَرٌة 
في انِتظـار ُمديـــر 
كـــن الَجديــد! السَّ

06
الوادي

احِتجاٌج للُمطالبة بإلغاِء 
َقـراِر إنَهــاء تكليــف 
ُمدير الّصَحة بالّنياَبة!

08
عنابة

أمَطـــاٌر ُطوفانّيــٌة 
َتغُمـــر أحيـــــــاًء 
وعـــّدَة ُطرقــاٍت!

02
بعد مسيرة رائدة

ِشيد ُبوكرزاَزة.. َصديُق  َعبد الرَّ
حفّييــَن َيرحــُل فـي صمت الصُّ

انتقل إلى رحمة اهلل، أمس اإلثنني، وزير االتصال األسبق 
عبد الرشيد بوكرزازة، عن عمر ناهز 65 سنة، إثر مرض 

عضال، حسبما علم من أقربائه.

09

الُمنّظمــة الَوطنّيـــة للُمجاِهديــَن 04
َتصــف »ماكــرون« بالكــــاذب

 نظم، عشية أمس، العشرات من سكان بلدية برج احلواس 
جنوبي والية إليزي وقفة احتجاجية وسط املدينة وعلى 

الطريق الوطني رقم )3( ملدة زمنية فاقت ثالث ساعات، حيث 
أقدموا على غلق جميع احملالت التجارية بسبب الوضع املعيشي 

املزري الذي خلفته موجة الغالء الكبيرة التي شهدتها املواد 
الغذائية واالستهالكية وكذا مواد البناء، باإلضافة إلى فوضى 

عملية تعدين الذهب وسط التجمعات السكانية.

هب  هب األسَعـاُر وَتعديُن الذَّ األسَعـاُر وَتعديُن الذَّ
ان ُسكــان »برج  ان ُسكــان »برج ُيخرجـَ ُيخرجـَ
ارع! ارع!الحـواس« إلى الشَّ الحـواس« إلى الشَّ

أعمدُتهـا متحرَكة!

فتيِش  قابِة والتَّ يف ِظّل ِغياِب الرَّ
بِواليــــِة إليــــزي

ردت املنظمة الوطنية للمجاهدين بقوة على 
الرئيس الفرنسي »إميانويل ماكرون« عقب   

تصريحه األخير حول اقتراحه مساعدة الرئيس 
عبد املجيد تبون يف ما وصفه باملرحلة االنتقالية، 

وقالت إّن »ماكرون كاذب وال يؤمتن.«

َسكنات غيُر ُمطابقة مَلعايير الِبناء وليَست ُمَصّممة مُلقاومة الّزالزل

بيــــوت..

 أّكد وزير الصحة والسكان، عبد الرحمان بن بوزيد، االثنني، أّن اجلزائر ما زالت 
تستورد الكواشف اخلاصة بتحليل »PCR »، املتعلق بفيروس كورونا.ومّلح بن بوزيد 

إلى إمكانية اللجوء إلى املستشفيات التابعة ملؤسسة اجليش الوطني الشعبي، 
حني قال »إن استدعى الوضع سنلجأ إلى مستشفيات اجليش الوطني«.

بن بوزيد:

َسَنسَتعــُن بُمستشفيـات الَجيــش 
إن اقتَضـــت الَضــــرورُة!

02

البنايات!  على  خطًرا  ُتشّكُل  قد  األرض  ُجيوُلوجّيُة  َحسيَنـــة:  حّماش 

كناِت  70 % من السَّ َجمال ُشرفـي: 
باالنهيــار! مهــّددٌة  اخَلاصـــِة 

03



02
الحــدث
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عبد الرشيد بوكرزازة.. صديق 
الصحفييـن يرحـل فـي صمت

 

 عبد اجلالل نويس 
عبد  والسكان،  الصحة  وزير  أّكد   
اجلزائر  أّن  اإلثنني،  بوزيد،  بن  الرحمان 
اخلاصة  الكواشف  تستورد  زالت  ما 
بفيروس  املتعلقة   ،”  p cr“ بتحليل

كورونا.
الوطنية  لإلذاعة  بوزيد  بن  وقال 
وجود  مطلب  حتقيق  الصعب  من  إّنه 
كامل  مستوى  حتاليل “PCR” على 
مدن اجلزائر، مشيرا إلى أّن ثمنه ُمكّلف.

بخصوص  حديثه،  الوزير  وتابع 
وقدرات  اجلزائر،  يف  الوبائية  الوضعية 
ذاته:  الصدد  يف  قائال  االستيعاب، 

“لدينا مستشفيات ميدانية”.
اللجوء  إمكانية  إلى  بوزيد  بن  وملح 
مؤسسة  إلى  التابعة  مستشفيات  إلى 
“إن  قال  الشعبي، حني  الوطني  اجليش 
مستشفيات  إلى  سنلجأ  الوضع  استدعى 

اجليش الوطني”.

بن بوزيد: 

سنستعيــن بمستشفيــات الجيــش 
إن اقتضــت الضـــــرورة 

يف وقفة احتجاجية نظمت أمام مديرية التربية بقسنطينة

عمــال التربيــة يطالبــون بمخبــــر خــاص 
للتكفــــل بالمرضــى »كوفيــد 19«

التربية  قطاع  عمال  أمس،  صبيحة  نظم، 
يف قسنطينة وقفة احتجاجية بالقرب من مدخل 
من  بجملة  للمطالبة  بالوالية،  التربية  مديرية 
لضمان  بالضرورية  وصفوها  التي  االنشغاالت 
التي  االستثنائية  الظروف  ظل  يف  القطاع  سير 

تشهدها البالد.
واجلو  لألمطار  الكثيف  التساقط  ورغم 
العشرات من  لم يعق جتمع  أن ذلك  البارد، إال 
وهو  الوظائف،  مختلف  من  التربية  قطاع  عمال 
االحتجاج الذي تقرر خالل عقد املجلس الوالئي 
والتكوين  التربية  لعمال  الوطني  لالحتاد  املوسع 
قبل أيام قليلة من عقد دورته االستثنائية الطارئة 
عن  احلديث  مت  حيث  الوالئي،  املكتب  مبقر 
العمال،  يعشهما  شديدين  واستياء  تدمر  حالة 

نتيجة الظروف السيئة واخلطيرة التي يعرفها قطاع 
فيروس  تفشي  جراء  قسنطينة،  لوالية  التربية 
معاجلة  اجلدية يف  غياب  أججه  والذي  كورونا، 

ومتابعة الدخول املدرسي. 
مستفيض  نقاش  وبعد  إنه  احملتجون  وقال   
الدورة  خلصت  املسؤولية  وروح  اجلدية  سادته 
بتوفير  للمطالبة  االحتجاجية  الوقفة  تنظيم  إلى 
احلماية ملستخدمي التربية، بتوفير وسائل الوقاية 
الصحي  للبروتوكول  الفعلي  والتنفيذ  والتعقيم 
على  والئية  أزمة  خلية  طرف  من  ومتابعته 
املعايير  ضبط  إلى  باإلضافة  املديرية،  مستوى 
التربوية،  املؤسسات  يف  الوباء  بؤرة  حتدد  التي 
الصحية  اإلجراءات  تتخذ  خاللها  من  والتي 
القانونية يف هذا  النصوص  الالزمة، مع توضيح 

الشأن وتعيني مخبر حتاليل خاص بقطاع التربية 
يف  والتحاليل  الفحوصات  إجراءات  لتسهيل 

أسرع وقت ممكن.
كما عبر املعنيون عن رفضهم التام للتوقيت 
إلى  بالنسبة  الوزارة  طرف  من  املعد  األسبوعي 
يوم  العمل  على  االعتماد  عبر  االبتدائي  الطور 
طرف  من  املقترح  التوقيت  وتبني  السبت، 
مؤكدين  قسنطينة،  لوالية  البيداغوجية  اللجنة 
على ضرورة التخفيف من احلجم الساعي وكذا 
الواحدة  املادة  يف  احلصص  لعدد  العادل  التوزيع 
التربية  ومشريف  معاناة مساعدي  من  والتخفيف 
الساعي  احلجم  املهنيني من  والعمال  واإلداريني 

املطبق جراء هذا الوضع االستثنائي. 
 أمينة.ب

وشغل الفقيد، الذي هو من مواليد 19 أبريل 1955 بجيجل، منصب وزير 
االتصال الناطق باسم الحكومة سنة 2007  بوكرزازة ترعرع ونشأ بمدينة 

قسنطينة.
 -الفقيد شغل منصب وزير االتصال والناطق باسم الحكومة سنة 2007، 

ووزيرا منتدبا مكلفا بالمدينة سنة 2006.
 -الراحل كان وراء إصدار المرسوم المتعلق بحقوق الصحفي ومشروع إعداد 

بطاقة الصحفي.
-عرفت فترة استوزاره الممتدة بين»2007 - 2008« ارتفاعا في عدد 

الصحف وبلغت 291 عنوانا.
 -الراحل كان نائبا بالبرلمان عن جبهة التحرير الوطني )1997-2002(.

-أمينا عاما لالتحاد الوطني للشبيبة الجزائرية بين )1986-1999(.
 -تخرج بوكرزازة عام 1978 من جامعة قسنطينة بشهادة ليسانس في 

الفيزياء والكيمياء.
-بعد أربع سنوات حاز على شهادة دراسات عليا في التخصص ذاته.

 -قبل االنخراط في العمل السياسي وتبوئه منصبا رسميا، عمل بوكرزازة أستاذا 
بجامعة قسنطينة في الفترة الممتدة بين )1977-1986(.

وزير الماليــة: سنعالج االختالل 
االقتصادي وسنضع أساليب جديدة

 
كشف وزير املالية أمين بن عبد الرحمن، أمس اإلثنني، أنه من خالل قانون املالية 2021 
العجلة  لتدوير  جديدة  أساليب  انتهاج  وكذا  االقتصادي،  االختالل  معاجلة  على  العمل  سيتم 

االقتصادية.
وأكد الوزير خالل جلسة عرض ومناقشة قانون املالية لسنة 2021 مبجلس األمة، أن التدابير 
مبادئ  استعادة  إلى  تهدف  واملناقشة،  العرض  املالية محل  قانون  املدرجة يف مشروع  التشريعية 
التقومي امليزانياتي، وأنه سيتم العمل على حتسني الوعاء اجلبائي واالستثمار وتشجيع التصدير عبر 
تبسيط ورقمنة اإلجراءات اإلدارية، وكذا معاجلة االختالل االقتصادي وانتهاج أساليب جديدة 
لتدوير العجلة االقتصادية، خاصة مع تداعيات جائحة »كوفيد - 19«، التي زعزعت اقتصاد دول 

كبرى متطورة وسببت لهم عجزا فادحا وليس االقتصاد اجلزائري فقط، بحسبه.
محمد رضوان  

األفالن ينظم وقفة تضامنية 
مــع الشعــب الصحـراوي

 
 نظم حزب جبهة التحرير الوطني، أمس اإلثنني، مبقره بالعاصمة وقفة تضامنية مع الشعب 

الصحراوي على خلفية االعتداءات املغربية مبنطقة الكركرات.
عمر  طالب  القادر  عبد  الصحراوية  اجلمهورية  سفير  حضور  التضامنية  الوقفة  وسجلت   
“احلزب  إّن  بعجي  وقال  بعجي.  الفضل  أبو  العام  األمني  يتقدمهم  األفالن  حزب  ومناضلي 
ومستقبلي”.وأضاف  وحاضر  تاريخي  القضية  من  وموقفه  الصحراوي،  الشعب  مع  متضامن 

بعجي: ” األفالن لديه قضيتان أساسيتان هما القضية الصحراوية والقضية الفلسطينية.”
ع. ن 

بسبب انعدام التدفئة باألقسام

تالميــذ قرية مكثر بالبيض 
يقاطعـــون الدراســة

 
قاطع، أمس اإلثنني، تالميذ قرية مكثر الدراسة بسبب انعدام التدفئة يف حجرات املدرسة 

التي تضم ما يقارب 70 تلميذا. 
 جتمع التالميذ رفقة أوليائهم أمام املدرسة وطالبوا بحضور مدير التربية للوقوف على املعاناة 
التي يعيشها التالميذ يف حجرات هي أقرب إلى غرف التبريد منها إلى األقسام، وأضحت تشكل 

خطرا على التالميذ خاصة بأقسام السنوات األولى. 
جتاه  بوعودها  بالبيص  احمللية  السلطات  أخلفت  أن  بعد  جاء  االحتجاج  أن  األولياء  وذكر   
املدرسة والقرية من حيث الربط بغاز املدينة، وهو ما يشكل عبئا مضاعفا على األولياء والتالميذ 

يف مواجهة البرد القارس.
نشير الى أن رئيس بلدية البيض أشار إلى أن ربط القرية بغاز املدينة مقرر السنة القادمة كما 

أن مشروع ربط املدرسة مبدفاءات جديدة هو قيد الدراسة. 
 نور الدين رحماني 

 املنشآت مهددة واملاليير ذهبت يف مهب الريح

وزارة الصيــد البحــري تحقـــق فــي تغييــر 
مواقـــع 03 موانــــئ بتلمســـان 

حتقيقات  البحري  الصيد  وزارة  فتحت 
باجلهة  موانئ  ثالثة  إقامة  طريقة  يف  معمقة 
على  القائمني  أن  تبني  والتي  للبالد  الغربية 
دون  مكانها  بتغيير  قاموا  واملقاوالت  القطاعات 
ما  املواقع  باختيار  قامت  التي  السلطات  إبالغ 
املاليير  وتكلف  بالترمل  مهدد  املوانئ  جعل 
عن  ناهيك  نشاطها  وتوقيف  لتنظيفها  سنويا 
تهديد األمواج الكاسرة والوديان اجلارفة لألتربة 

واألعشاب بردمها. 
الذي  مهيدي  بن  مرسى  ميناء  ويعد 
هذه  أكبر  أحد  فقط  سنوات   6 منذ  أبوابه  فتح 
الرمل  من  مرتني  تنقيته  مت  حيث  التجاوزات،  
هذا  موقع  تغيير  بعد  وذلك  كبرى،  مببالغ 
احلقبة  إلى  يعود  الذي  بيدر  شاطئ  من  امليناء 
بن  مرسى  شرقي  كلم   10( االستعمارية 

مهيدي(، حيث قامت اللجنة املكلفة باملراقبة، 
هناك  املكان  بتحديد  السواحل  حرس  وخاصة 
اجليدة  الطبيعية  واحلماية  العمق  توفر  إلى  نظرا 
امليناء.  اختراق  من  الكاسرة  األمواج  متنع  التي 
واسعة  مساحات  على  امليناء  هذا  أتى  كما 
أما  السياحي.  مهيدي  بن  مرسى  شاطئ  من 
من  البحري  الصيد  ميناء  حتويل  فأدى  بهنني، 
موقع اختياره بسواحل املخلد التابعة لبلدية بني 
إلى مدينة هنني  تعتبر ميناء طبيعيا  التي  خالد 
أين مت القضاء على شاطئ املدينة وإقامة ميناء يف 
واجهة أمواج البحر العاتية التي تدفع الرمال نحوه 

وتغلق منفذه سنويا من ناحية الشمال. 
إقامة  مت  فقد  اجلنوب،  ناحية  من  أما 
امليناء يف مصب وادي رقو وتاجرة ما يجعله يف 
تغرق  التي  األشجار  وأغصان  األتربة  مواجهة 

ومبنطقة  األتربة.  من  بأطنان  شتاء  كل  امليناء 
امليناء  موقع  اختيار  سوء  أدى  يوشع،  سيدي 
امليناء  ترمل  بفعل  عارمة  احتجاجات  إلى 
نتيجة لعدم توفر العمل الكامل وغياب احلواجز 
كميات  وجود  وكذا  األمواج،  لكسر  الطبيعية 
يقع  الذي  امليناء  تغرق  التي  الرمل  من  كبيرة 

بجوار وادي يهدد بردمه قبل تسليمه. 
إطارات  أن  إلى  أولية  معطيات  وأشارت 
عن  املوانئ  حتويل  وراء  كانت  ووالئية  محلية 
دون  وإقليمية  عرشية  نزعات  بفعل  مواقعها 
وأثرها  العلمية  الدراسات  االعتبار  بعني  األخد 
املاليير  مئات  الدولة  كلف  الذي  املشروع  على 

كل سنة بفعل إزالة الرمل. 
بن خالد عبد القادر.

 انتقل إلى رحمة اهلل، أمس اإلثنين، وزير االتصال األسبق عبد الرشيد 
بوكرزازة، عن عمر ناهز 65 سنة، إثر مرض عضال، حسبما علم من أقربائه.
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ملـــف

 سكناتٌ غيرُ مطاِبقةٍ لمعاِيير الِبناء وليست مصممًة لمقاومةِ الزِّالزِل

بيــوٌت.. أعمــدتها متحــرَكة!بيــوٌت.. أعمــدتها متحــرَكة!

حــذر خبــراء ومهندســون ومتخصصــون يف ميكانيــك التربــة يف اجلزائــر مــن 
بنــاء الســكنات بطريقــة عشــوائية، يف ظــل عــدم احتــرام الشــروط التقنيــة للبنــاء، 
ــي  ــاط الزلزال ــع النش ــة م ــار، خاص ــقوط واالنهي ــة للس ــات عرض ــل البناي ــا يجع مم

ــي تطــل  ــات الت ــراء لوالي ــف خب ــر مؤخــرا، إذ صن ــذي شــهدته اجلزائ ــف ال الكثي
علــى الشــريط الســاحلي ضمــن خانــة املناطــق األكثــر عرضــة للهــزات األرضيــة 

العنيفــة وذلــك بعــد حتيينهــم خلريطــة املواقــع املهــددة بالنشــاط الزلزالــي.

ــدف  ــزالزل به ــة لل ــي املقاوم ــم املبان ُتصم
الدعــم  ُيوفــر  الــذي  احلمل العمــودي  دعــم 
للســقف واجلــدران، ويعمــل علــى احلفــاظ علــى 
ــم  ــد يت ــة، وق ــى الداخلي ــات املبن ــع مكّون جمي
ربــط الســقف واجلــدران واألرضيــة مبربــع صلــب 
يبقــى ثابتــًا عنــد تســبب الزلــزال باالهتــزاز؛ ممــا 
ــة  ــة الناجت ــوى اجلانبي ــة الق ــى مقاوم ــاعد عل ُيس
مــن  املبانــي  وبالتالــي حمايــة  الزلــزال  عــن 

االنهيــار. 
وهــذا مــا تفتقــده مبانــي وعمــارات منطقــة 
ســكيكدة  واليــة  جنوبــي  الواقعــة  احلــروش 
زلــزاال  اإلثنــن  أمــس  أول  شــهدت  والتــي 
ــتر،  ــلم ريش ــى س ــة عل ــدة 5،2 درج ــا بش عنيف
مصحوبــا بعــدد مــن الهــزات االرتداديــة، مخلفــا 
تصدعــات وتشــققات عميقــة علــى مســتوى 
جــداران الهيــاكل واملنــازل وانهيــارات جزئيــة 
ــة. ــق العمومي ــقف للمراف ــتوى األس ــى مس عل
ممــا اضطــرت بعــض املؤسســات التعليميــة 
ــق  ــى غل ــوع محمــد إل ــى غــرار متوســطة صب عل

أبوابهــا حفاظــا علــى ســالمة تالميذهــا.

عمارات حديثة  مهددة باالنهيار

الســوناتيبا  حــي  عمــارات  تعرضــت 
تصدعــات  إلــى  احلــروش  ببلديــة  الواقعــة 
اجلــدارن  مســتوى  علــى  وتشــققات  عميقــة 
األرضيــة  الهــزة  جــراء  والداخليــة  اخلارجيــة 

ــم  ــي ل ــس، والت ــة أول أم ــهدتها املنطق ــي ش الت
ــب  ــنوات حس ــوى 8 س ــييدها س ــى تش ــر عل مي
ــرا  ــر كثي ــذي حتس ــي، ال ــل احل ــه ممث ــاد ب ــا أف م
ــد  ــم بع ــه بيوته ــت إلي ــذي آل ــع ال ــراء الوض ج
ــة للمقــاول الــذي أشــرف  ــغ طائل مــا دفعــوا مبال
بــأن  الســكني. معلقــا  املشــروع  إجنــاز  علــى 
ــون عــن  ــذا يبحث ــا ه ــن يف وقتن ــن العقاري املرقي
الربــح الســريع مقابــل خســارة األرواح. و أن 
غــش  تكشــف  وحدهــا  الطبيعيــة  الكــوارث 

املقاولــن. وخــداع 
كمــا تعرضــت عمــارة بحــي 460 مســكنا 
باملنطقــة ذاتهــا إلــى تشــققات عميقــة وانهيــارات 
ــة  ــوه جمالي ــا ش ــدران مم ــقف واجل ــة لألس جزئي
ــرة مــن أجــل  ــغ معتب ــي أنفــق مبال ــات الت البناي
وخارجيــا  داخليــا  مظهرهــا  وحتســن  جتميــل 
حســب مــا صرحــت بــه إحــدى الســاكنات 
بالعمــارة بســبب إهمــال وتســيب مــن قبــل 
ــرف  ــن ط ــة م ــة واملتابع ــدام الرقاب ــن وانع املقاول

املصالــح املتخصصــة.
ويطالــب الســكان هيئــات املراقبــة التقنيــة 
ــة  ــرض الرقاب ــا بف ــة له ــات املخول ــاء واجله للبن
علــى أشــغال البنــاء بتوقيــف املشــاريع الســكنية 
ــة  ــر القانوني ــا املعايي ــد يف إجنازه ــم تعتم ــي ل الت
املتعــارف عليهــا مــن أجــل حمايــة املبانــي مــن 
االنهيــار ومحاســبة كل مــرٍق عقــاري ســولت لــه 
نفســه التحايــل والغــش علــى املواطــن املغلــوب 

علــى أمــره.
نسيبة شالبي

خبراء يدعون إلى بناء سكنات 
مقاومة للزالزل

تعيــش العديــد مــن البلديــات عبــر إقليــم 
ــة  ــرة حال ــار األخي ــذ األمط ــزي وزو من ــة تي والي
اســتنفار قصــوى بســبب وجودهــا يف خانــة اخلطر 
ــز بهــا،  ــي تتمي ــة الت ــارات األرضي بفعــل االنهي
ــن«  ــار الوط ــه لـــ »أخب ــفت عن ــا كش ــب م حس
هــذا  يف  مت  أنــه  مؤكــدة  مســؤولة،  مصــادر 
الســياق إحصــاء 23بلديــة بتــراب تيــزي وزو مــن 
أصــل67ب لديــة مهــددة بخطــر االنهيــارات 
األرضيــة، وهــي الظاهــرة التــي تعــود كل موســم 

ــتاء. ش
 فإلــي جانــب ســقوط املبانــي مت ردم طرقات 
وطنيــة بالكامــل بفعــل حتــرك أساســيات الطبقــة 
األرضيــة على غــرار الطريــق الوطنــي رقم71باجتاه 
ســاحل أزفــون الــذي هــو اآلخــر لــم يســلم مــن 
ــرة  ــي الظاه ــادة إصالحــه، وه ــم إع ــرة رغ الظاه
التــي خلفــت تشــققات مــن احلجــم الكبيــر 
الســيما يف الطرقــات الوطنيــة بــل حتــى مبدخــل 
مدينــة عزازقــة يالحــظ الزائــر حتــرك الطبقــة 
األرضيــة التــي ســبق وأن مســت املركــز الثقــايف 
األمــر  أخــرى  خدماتيــة  ومنشــآت  للمنطقــة 
الــذي أجبــر الســلطات احملليــة علــى إعــالن قــرار 

ــق. الغل
تيقزيــرت  بدائــرة  ميزرانــة  منطقــة  أمــا 
الواقعــة بالواجهــة البحريــة، فالظاهــرة أتــت علــى 
مقبــرة بالكامــل، بــل زجــت بهــا إلــى البحــر مــا 
دفــع بالســكان إلــى إطــالق نــداء اســتغاثة إلنقاذ 
ــب  ــن غض ــا م ــلموا أيض ــم يس ــن ل ــى الذي املوت
ــد هــذا احلــد  ــم تتوقــف عن الطبيعــة. الظاهــرة ل
بــل راحــت تزحــف لغايــة بلديــات أخــرى علــى 
غــرار بومهنــي ومناطــق مــن جنــوب تيــزي وزو، 
ــة وأطاحــت  ــارات األرضي ــا االنهي ــي ابتلعته الت
بعمــارات وســكنات فاخــرة باجتــاه الــوادي العابــر 
للمنطقــة، ناهيــك عــن خلــق تشــققات واســعة 
ــى  ــف إل ــة. أض ــى البلدي ــة إل ــرات املؤدي يف املم
مــا ســبق عــن الزاويــة ومناطــق أخــرى مباكــودة. 
وأمــام بــروز ظاهــرة االنهيــارات األرضيــة بشــكل 
كبيــر يف مناطــق تيــزي وزو يســتعد العديــد مــن 
ــل  ــر للرحي ــة اخلط ــن يف خان ــن املوجودي املواطن
ــر  ــق األكث ــم يف املناط ــم أو أقربائه ــى عائالته إل
أمنــا يف انتظــار التدقيــق أكثــر يف أســباب الظاهــرة 
عبــر تلــك املناطــق التــي تتوفــر يف غالبيتهــا علــى 
ميــاه باطنيــة ســهلت حتريــك الطبقــة الفوقيــة يف 

الوقــت الــذي يفكــر مواطنــون آخــرون يف وســيلة 
لوقــف الظاهــرة كحــل مؤقــت رافضيــن التخلــي 
ــذي  ــر ال ــم اخلط ــم رغ ــكناتهم وممتلكاته ــن س ع

يداهمهــم يف حياتهــم. 
 

و كانــت مديريــة البنــاء بتيــزي وزو قــد 
ــة  ــة ميداني ــار بـــ 76دراس ــذا اإلط ــت يف ه قام
االجنرافــات  بخطــر  املهــددة  املواقــع  لهــذه 
األرضيــة يف انتظــار إمتــام 8دراســات أخــرى علــى 
ــخيص  ــل لتش ــر مفص ــر تقري ــز يف األخي أن ينج
ضمــن  املصنفــة  للبلديــات  احلقيقــي  الواقــع 

خانــة اخلطــر.

 الزالزل تهدد10 واليات وتيزي 
وزو يف املقدمة

 كشــف خبــراء يف علــم الــزالزل لـــ »أخبــار 
ــرة  ــوام األخي ــالل األع ــد خ ــن حتدي ــن« ع الوط
فإلــي  الــزالزل؛  بخطــر  مهــددة  واليــات   10
بجايــة  بومــرداس  العاصمــة  اجلزائــر  جانــب 
ــد  ــكيكدة جن ــازة س ــلف تيب ــطيف الش ــة س املدي
اخلانــة  يف  أيضــا  مصنفــة  وزو  تيــزي  واليــة 
فيهــا  يكثــر  منطقــة  يف  لوجودهــا  احلمــراء 
النشــاط الزلزالــي. وقــد حــذر هــؤالء مــن بعــض 
ــا الســكان  ــي يلجــا إليه املمارســات الســلبية الت
مــن خــالل تشــيد بناياتهــم فــوق أوعيــة عقاريــة 
أي  يعيــروا  أن  دون  الزلزالــي  بالنشــاط  تتســم 
ــزي وزو  ــم أن تي ــب. وبحك ــذا اجلان ــام له اهتم
تتســم بالطبــاق اجلبلــي يف مجملــه، فــإن بعــض 
الهــزات األرضيــة تأتــي مباشــرة مــن املرتفعــات 
اجلبليــة علــى غــرار عــن احلمــام ايفرحونــن 
ــرار يف  ــل األض ــن بأق ــيف لك ــن واس ــى م وحت
ــكلة  ــر مش ــن البح ــة م ــة ثاني ــي موج ــن تأت ح
أمواجــا مــن »التســونامي« قــد تزيــح مــا يف 
ــي,  ــارها احلقيق ــا ملس ــال اجتيازه ــا يف ح طريقه
املشــاريع  القائمــن علــى  وقــد دعــا اخلبــراء 
ــق  ــا وف ــوب إجنازه ــى وج ــة إل ــكنية بالوالي الس
الشــروط املطلوبــة التــي مــن شــأنها أن تتصــدى 
ــاد  ــن الواجــب االبتع ــه م ــن أن ــزالزل، مؤكدي لل
بالــزوال بفعــل هــذه  املهــددة  عــن األماكــن 
الظاهــرة مــع توســيع مشــاريع الســكنات املقاومــة 
للــزالزل مــن خــالل مراعــاة اخلريطــة اجلغرافيــة 

لتيزي وزو.  
جمال ع

املجلــس  ورئيــس  العمــران  يف  اخلبيــر  حــّذر 
ــدن،  ــر امل ــران وتطوي ــار والعم ــى للمعم ــي األعل العرب
لـ«أخبــار  بــه  حديثأدلــى  خــالل  شــريف،  جمــال 
الوطــن«، مــن خطــورة حــدوث نشــاط زلزالــي قــد 
ــي  ــى النســيج العمران ــوارث فادحــة عل ــى ك ــؤدي إل ي
ــج  ــار برام ــرة، يف إط ــنوات األخي ــيد يف الس ــذي ش ال
املليونيــة االســتعجالية، أضــف إليهــا تلــك التــي 
ــيرا إال أن 70  ــوداء، مش ــرية الس ــالل العش ــزت خ أجن
ــات  ــع لعملي ــم تخض ــة ل ــات اخلاص ــن البناي ــة م باملائ
املراقبــة وهــي مهــددة باالنهيــار، مــا اعتبرهــا بـ«القنابل 

املوقوتــة«.
احلالــي  الزلزالــي  النشــاط  أن  اخلبيــر  وأوضــح 
قــد يكــون مهــددا للعديــد مــن املبانــي يف العديــد 
مــن الواليــات، وهــو مــا يجــب أن تتداركــه احلكومــة 
ملعاجلتــه حتــى ال تتكــرر كارثــة زلــزال بومــرداس التــي 

ــاء. ــش يف البن ــران وغ ــى يف العم ــن فوض ــت ع أبان
وبخصــوص النشــاط الزلزالــي الــذي شــهدته 
اجلزائــر مؤخــرا، الســيما واليــة ســكيكدة، قــال 
املتحــدث إنــه طبيعــي ويدخــل يف إطــار نشــاط زلزالــي 
معهــود يف منطقــة شــمال إفريقيــا، إال أنــه حــذر مــن 
احتماليــة أن تشــكل هــذه الــزالزل خطــورة علــى 
النســيج العمرانــي، األمــر الــذي يســتدعي إعــادة 
مراجعــة ترســانة القوانــن املتعلقــة بالبنــاء والتعميــر، 
ــا  ــزالزل مب ــق بقواعــد ال ــون املتعل ــل القان وضــرورة تفعي
يتناســب مــع التقنيــات املســتحدثة يف مجــال البنــاء.

 
وصنــف اخلبيــر يف العمــران 4 مناطــق زلزاليــة 
بحســب شــدة نشــاطها، إذ يحتــل الشــريط الســاحلي 
الــذي ميتــد مــن أقصــى الشــرق إلــى الغــرب الدرجــة 
وبومــرداس وشــلف  العاصمــة  األولــى علــى غــرار 
ــة  ــة املدي ــد والي ــة جن ــة الثاني ــكيكدة، ويف الدرج وس
ــاب  ــق الهض ــد يف مناط ــن جن ــوان، يف ح ــام الل وحم
اجلبليــة نشــاطا زالزاليــا ضعيفــا، أمــا املنطقــة الرابعــة 

ــدم. ــي منع ــاط زلزال ــز بنش فتتمي

كشــفت خبيــرة البنــاء واملختصــة يف ميكانيــك 
التربــة حمــاش حســينة، خــالل حديثهــا مــع »أخبــار 
الوطــن« أن الهــزات األرضيــة التــي ضربت ســكيكدة 
ومــا تبعهــا مــن هــزات ارتداديــة، قــد تشــكل خطــرا 
علــى املنشــات العموميــة واملشــاريع املنجــزة فــوق 
ــي  ــققات الت ــات والتش ــة بالتصدع ــا املعروف أرضيته

متيــز طبيعــة تربــة املنطقــة.
أن  حســينة  حمــداش  األســتاذة  وأوضحــت 
ــة  ــى منطق ــع عل ــري يتموق الشــريط الســاحلي اجلزائ
تعــرف نشــاط تيكتاتونيــا طبيعيــا، وعلــى خــط 
ــة ســكيكدة  ــا ســجلته والي ــو م ــي نشــيط، وه زلزال
ــة  ــزة األرضي ــة اله ــل درج ــث وص ــن حي ــذ يوم من
5.3 علــى ســلم رشــتر، مــا قــد يشــكل خطــرا علــى 
املنشــات العموميــة واملشــاريع املنجــزة فــوق أرضيتهــا 
املعروفــة بالتصدعــات والتشــققات والترســبات التــي 
متيــز طبيعــة تربــة املنطقــة، علــى حــد تأكيدهــا أنهــا 

ــات. ــتوعب البناي ــن أن تس ــة وال ميك ضعيف
ــرورة  ــى ض ــاء عل ــرة البن ــدت خبي ــه، أك وعلي
ــن  ــات، م ــب الدراس ــر ومكات ــع املخاب ــراك جمي إش
ــمل  ــط تش ــي وخرائ ــيف وطن ــص أرش ــل تخصي أج
جميــع املعطيــات اجليوتقنيــة واجليولوجيــة، واتخاذها 

ــاء. ــة البن ــل عملي ــا قب كمرجــع لالســتعانة به
كمــا شــددت املتخصصــة علــى ضــرورة دراســة 

التربــة وإجنــاز بيانــات وفــق معاييــر تقنيــة قبــل 
الشــروع يف إجنــاز املنشــات والســكنات، مــن شــأنها 
ــزالزل،  ــرار ال ــى غ ــة عل ــوارث الطبيعي ــة الك مقاوم
مضيفــة أن البلديــات ملزمــة بوضــع خريطــة ملنطقتهــا 
لالســتفادة مــن املعطيــات الســابقة التــي مــن شــأنها 

تقليــص تكاليــف الدراســات. 
ودعــت حمــاش إلــى فحــص الســدود األربعــة 
ــذي  ــا جســر قنيطــرة، ال ــا فيه ــة، مب املوجــودة باملنطق
ــد  ــوف عن ــذا للوق ــة، وه ــة عالي ــبة تعبئ ــرف نس يع
مــدى وجــود بعــض الشــقوق والتســربات يف أعمــاق 
الســد واألعمــدة احمليطــة بــه مــن خــالل االســتغالل 
جميــع اإلمكانــات املتاحــة، داعيــة يف الوقــت ذاتــه 
إلــى ضــرورة جتســيد برنامــج تشــجير يف إطــار حمايــة 

األحــواض والســدود مــن خطــر تعــري التربــة.
 

هذه هي النقاط السوداء املهددة 
باالنهيار 

 
ــرا  ــد تشــكل خط ــي ق وبخصــوص املناطــق الت
جليولوجيــة  بالنظــر  الســكنية،  املنشــات  علــى 
اأٍلرضيــة، قالــت إن العديــد مــن بلديــات العاصمــة 
مهــددة بانهيــار بناياتهــا علــى غــرار بلديــة دالــي 

ــك« أي  ــة »تومليلي ــة الترب ــى نوعي ــرا إل ــم نظ ابراهي
ــات يف  ــى انزالق ــؤدي إل ــد ي ــا ق ــخ، مم ــوب املنتف الط
ــة  ــة »االســفنجية« ببلدي ــة، يف حــن جنــد الترب الترب
تليملــي، إلــى جانــب بلديــة بــاب الــزوار وهــي تربــة 
هشــة، وبخصــوص ســهل ســيبوس وســهل متيجــة 

ــاء. ــة للبن ــر صاحل ــة وغي ــا منتفخ فتربته
معاينتهــا  خــالل  مــن  اخلبيــرة  وأشــارت 
ــراء  ــكيكدة ج ــة س ــررت بوالي ــي تض ــات الت للمنش
الهــزة األرضيــة إلــى أن معظــم البنايــات لــم تخضــع 
ــواد  ــة م ــب نوعي ــى جان ــة، إل ــة فعال لدراســات تقني
ــا  ــدارس م ــي اســتخدمت يف امل ــاء املغشوشــة الت البن
ــى  أدى إلــى ظهــور التصدعــات والتشــققات نظــرا إل

ــاء. ــة البن ــى عملي ــة عل ــة الفعلي ــاب الرقاب غي
إســتراتيجية  غيــاب  املتخصصــة  وانتقــدت 
ــق  ــاريع املناط ــاز املش ــم يف إجن ــذ برأيه ــة لألخ واضح
الوقــت  داعيــة يف  الطبيعيــة،  لألخطــار  املعرضــة 
ذاتــه إلــى إشــراكهم يف كل املشــاريع إلجــراء بحــوث 
نظريــة وتطبيقيــة تعــود بالنفــع علــى الدولــة مــن 

ــار. ــذه األخط ــجيل ه ــادي تس ــل تف أج
ويف اخلتــام، أشــارت اخلبيــرة إلــى أن املركــز 
الوطنــي لهندســة الــزالزل قــام بإعــادة حتيــن القوانــن 
ــات  ــر املعطي ــب آخ ــزالزل، حس ــة ال ــة مبقاوم اخلاص

ــزالزل.  ــابقة لل ــات الس ــدة والدراس اجلدي

ورئيــس  املعمــاري  اخلبيــر  أعــاب 
املجّمــع اجلزائــري خلبــراء البنــاء واملهندســن 
بــوداود،  احلميــد  عبــد  املعماريــن، 
خــص  حديــث  خــالل  جهتــه،  مــن 
بــه “أخبــار الوطــن”، غيــاب الدراســات 
الهيدروجيولوجيــة بالبلديــات، التــي يفترض 
علــى  موافقتهــا  بإعطــاء  املخولــة  باجلهــة 
ــن  ــكنات م ــا الس ــى فيه ــي تبن ــة الت األرضي
طــرف مصلحــة املراقبــة التقنيــة للبنايــات أن 
تقــوم بهــا، وكــذا مكتــب الدراســات ودفتــر 
الشــروط، معيبــا ويف الوقــت ذاتــه غيــاب 

املطروحــة. القوانــن  تطبيــق 
اجلزائــري  املجمــع  رئيــس  وأرجــع 
مســؤولية انهيــار البنايــات التــي تســببت 
ــب  ــى مكات ــبقت إل ــي س ــزالزل الت ــا ال فيه
ــى املشــروع  ــم تشــرف عل ــي ل الدراســات الت
مصالــح  إلــى  باإلضافــة  بدايتــه،  منــذ 
ــاريع  ــة املش ــا متابع ــي كان عليه ــة الت البلدي
ــن  ــد م ــا للتأك ــوق ترابه ــزة ف ــكنية املنج الس

مطابقتهــا معاييــر البنــاء.

حمــاش حسينــة : تكويــن التربـــة بالشريــط حمــاش حسينــة : تكويــن التربـــة بالشريــط 
الساحلــي قد يشــكل خطــرا على البنــايــات الساحلــي قد يشــكل خطــرا على البنــايــات 

هـل ستتعلــم الجزائــر الــدرس هـل ستتعلــم الجزائــر الــدرس 
بعــد بعــد زلــزال ميــلة وسكيـــكدة!زلــزال ميــلة وسكيـــكدة!

جمــــال شرفـــــــي : جمــــال شرفـــــــي : 7070 %  % 
من السكنـات الخاصة مهــددة باالنهيـار من السكنـات الخاصة مهــددة باالنهيـار 

 ملف أسماء بوصبيع

بـوداود : البلديـات بـوداود : البلديـات 
المتهــــم األول المتهــــم األول 
بفــوضى النسيـج بفــوضى النسيـج 
العمرانـي بالجزائــرالعمرانـي بالجزائــر

طرق وطنية مهددة باالنهيار وعمارات بالكامل تبتلعها األرض

  2323بلـــديــة مهــددة بخطــر بلـــديــة مهــددة بخطــر 
االنهيــارات األرضيـة بتيزي وزواالنهيــارات األرضيـة بتيزي وزو
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جمال بوالديس
يــوم آخــر مــن الرعــب والفــزع عاشــه ســكان 
بلديتــي احلــروش وعــن بوزيــان يف ســكيكدة، 
االرتداديــة  الهــزات  تســجيل  اســتمرار  عقــب 
الزلــزال  التــي شــهدتها املنطقــة منــد  املتتاليــة 
العنيــف األول الــذي ضــرب املنطقــة فجــر أول 
ــتر،  ــلم ريش ــى س ــوة 5.4 عل ــد، بق ــس األح أم
ــة  ــائر املادي ــن اخلس ــد م ــبب يف العدي ــث تس حي
والعمــارات  املواطنــن  بنايــات  مســت  التــي 
ــح  ــي أصب ــوت الهــش الت ــة والبي ــق العمومي واملراف
أغلــب ماكهــا بــا مــأوى ينتظــرون ترحيلهــم 
ــة  ــوا قضــاء ليل ــى بيــوت جديدة.املواطنــون فضل إل
ــذا  ــراء، وه ــاء ويف الع ــن بيض ــى اإلثن ــد إل األح
االرتداديــة  الهــزات  تســجيل  اســتمرار  عقــب 
حيــث  بوزيــان،  عــن  يف  وخاصــة  باملنطقــة 
خرجــت غالبيــة العائــات إلــى الشــارع خوفــا مــن 
ــا  ــى هشاشــة بيوته أي مكــروه، خاصــة بالنظــر إل
ــح،  ــوب والصفي ــا بالط ــي أغلبه ــي بن ــة الت القدمي
فيمــا فضــل البعــض التجمــع أمــام مقــري البلديــة 
ــلطات  ــن الس ــان، مطالب ــن بوزي ــروش وع يف احل

مســاكن  إلــى  ترحيلهــم  يف  بالتعجيــل  احملليــة 
ــا  ــن وب ــم منكوب ــاعدتهم باعتباره ــدة ومس جدي
ــة  ــزات االرتدادي ــى اســتمرار اله ــرا عل ــأوى، نظ م
التــي شــعر بهــا الســكان علــى فتــرات متقطعــة، 
حيــث فــاق عددهــا خمــس هــزات كانــت كافيــة 
لترويــع املواطنــن وإدخالهــم يف حالــة مــن الرعــب 
واخلــوف علــى حياتهــم كمــا مت إحصــاء تضــرر 
ــت  ــل، حل ــا.يف املقاب ــا جتاري ــن 14 مح ــد م أزي
ــا  ــة يقوده ــكن باملنطق ــن وزارة الس ــة م ــة وزاري جلن
خبــراء تقنيــون ومهندســون يف املراقبــة التقنيــة 
ــد  ــة العدي ــد معاين ــذا قص ــكن )CTC(، وه للس
ــات  ــى بناي ــة وحت ــق العمومي ــي واملراف ــن املبان م
املواطنــن قصــد تقيــم اخلســائر بشــكل دقيــق 
ــي  ــرارات الت ــة والق ــر الوقائي ومــن مت اتخــاذ التدابي
تصــل إلــى اإلخــاء والهــدم وترحيــل العــدد مــن 

ــة. ــاكن الئق ــى مس ــات إل العائ
ــد  ــكيكدة عب ــة س ــي والي ــى أن وال ــير إل نش
القــادر بــن ســعيد واصــل خرجاتــه التفقديــة إلــى 
ــرف  ــزال وأش ــها الزل ــي مس ــي الت ــاء واملبان األحي

ــن. ــن املتضرري ــل باملواطن ــة التكف ــى عملي عل

ــوة  ــن بق ــة للمجاهدي ــة الوطني   ردت املنظم
ماكــرون«  »إميانويــل  الفرنســي  الرئيــس  علــى 
عقــب تصريحــه األخيــر حــول اقتراحــه مســاعدة 
الرئيــس عبــد املجيــد تبــون يف مــا وصفــه باملرحلــة 
وال  كاذب  »ماكــرون  إّن  وقالــت  االنتقاليــة، 

ــن.« يؤمت
بالنيابــة  للمنظمــة  العــام  األمــن  وقــال 
ــو  ــاج، يف فيدي ــن احل ــر ب ــد واعم ــد، محن املجاه
نشــر علــى الصفحــة الرســمية للهيئــة يف اليوتيوب 
ــن املســتعمرات  ــذي يتحــدث ع ــرون« ال إّن »ماك
ــا  ــة لفرنس ــت تابع ــا مازال ــوم وكأنه ــية الي الفرنس
نســى أو تناســى بــأن هــذه املســتعمرات اســتقلت 

ــر«. ــدة خاصــة اجلزائ ــذ م من
ــوم ليســت  ــر الي  وأضــاف واعمــر أّن » جزائ
ــر  ــر 1999، وأن جزائ ــر 1962 وليســت جزائ جزائ
ــر  ــي جزائ ــري 2019 ه ــراك 22 ففي ــد ح ــا بع م
جديــدة والتــي لــن تقبــل مبثــل هــذه املمارســات.
ــف  ــرون ال يختل وأوضــح املتحــدث أّن »ماك
مــن  لفرنســا  الســابقن  الســتة  الرؤســاء  عــن 
ــران،  ــوا ميتي ــتان، فرانس ــكار ديس ــول، جيس ديغ
فرانســوا  ســاركوزي،  نيكــوال  شــيراك،  جــاك 

هوالنــد«.
 واعتبــر بــن احلــاج أّن »رؤســاء فرنســا كلهــم 
حلمــوا ومازالــوا يحلمــون بــأن اجلزائــر واجلزائــري 

هــو »خــدمي الفرنســي« علــى حــّد وصفــه.
مؤكــدا يف الســياق أّن » هــذا احللــم قــد 
ولــى إلــى غيــر رجعــة.. وقــال باحلــرف الواحــد: 
»إميانويــل ماكــرون كاذب ومنافــق عندمــا يقــول إن 
ــه ســيعمل كل  ــة، وأن ــة انتقالي ــر مبرحل ــر مت اجلزائ
مــا يف وســعية ملســاعدة الرئيــس عبــد املجيــد 

ــون«. تب
ــه  وكانــت تصريحــات ماكــرون حــول حديث

أثــارت  انتقاليــة يف اجلزائــر قــد  عــن مرحلــة 
ــع  ــية ومواق ــة السياس ــدى الطبق ــعا ل ــا واس غضب
ــض  ــر البع ــث اعتب ــي، حي ــل االجتماع التواص
يف  ســافرا  تدخــل  »ماكــرون«  تصرحيــات  أّن 
آخــرون  الداخلــي اجلزائــري، وطالــب  الشــأن 
رئيــس فرنســا بالتوقــف عــن التدخــل يف الشــأن 

اجلزائــري وأّن األمــر ال يخصــه.
حسان مرابط 

عقب احتجاج املتضررين من الزلزال 

الوالـي يقـرر التكفـل بالمتضرريـن 
ويطلــق أكبــر حملــة تضامــن

اتخذ والي والية سكيكدة، عقب اجتماعه مع فعاليات المجتمع المدني لبلدية الحروش وعين بوزيان 
اللتين تضررتا بشكل كبير من الزلزال، جملة من القرارات التي تصب في خانة التكفل بالمتضررين من 

»الزلزال« سواء ماديا أو اجتماعيا.

 جمال بوالديس 
ــعيد،  ــن س ــادر ب ــد الق ــي، عب ــل الوال فض
دعــوة ممثلــي املجتمــع املدنــي إلــى االجتمــاع معــه 
ــاء  ــا أثن ــوا عليه ــي كان ــب الت ــة الغض ــب حال عق
زيارتــه التفقديــة للبلديتــن ووقوفــه شــخصيا علــى 
ــه  ــي ديوان ــح الوال ــث فت ــزال. حي ــات الزل مخلف
ملمثلــي املتضرريــن واملجتمــع املدنــي لبلديتــي 
ــوف  ــه للوق ــة من ــان واحلــروش يف محاول عــن بوزي
بدقــة علــى متاعــب ومعانــاة املواطنــن حتــى مــن 
ــدراء  ــن وامل ــن احمللي ــس املنتخب ــات وتقاع تصرف
التنيفديــن يف الدفــع بعجلــة التنميــة يف البلديتــن 

ــن.  ــة املتضرري ــداء« الزوالي وســماع »ن
حــدود  يف  أنطلــق  الــذي   االجتمــاع 

الســاعة 6 مســاء واســتمر إلــى غايــة ســاعة 
اللجنــة  أعضــاء  حضــره  الليــل  مــن  متأخــرة 
األمنيــة وأعضــاء خليــة األزمــة التــي نّصبهــا 
ــتمع  ــث اس ــزال«، حي ــد »الزل ــق بع ــي دقائ الوال
ــي  ــن، والت ــن واملواطن ــكاوى املتضرري ــي لش الوال
كانــت تصــب جميعهــا يف اجلانــب االجتماعــي 
وترحيلهــم إلــى ببنايــات جديــدة خاصــة ســكان 
كل  فضــح  مــع  والصفيــح،  الهشــة  البيــوت 
ــدراء  ــن وامل ــؤولن واملنتخب ــن املس ــن م املتقاعس
ــف  ــئولية التخل ــم مس ــن حملوه ــن الذي التنفيذي
التنمــوي يف املنطقتــن، قبــل أن يقــرر الوالــي 
ــل  ــب يف التكف ــي تص ــرارات الت ــن الق ــة م جمل
ــن واملواطنــن يف  النفســي واالجتماعــي باملتضرري

املنطقتــن، حيــث أعلــن عن تســجيل ثانويــة 
ــل  ــاء التنق ــم عن ــان لتجنيبه ــن بوزي ــذ ع لتامي
إلــى ثانويــات ســيدي مزغيــش واحلــروش، وفتــح 
ورشــات اســتعجالية لترميــم كل الهيــاكل التربوية 
التــي تضــررت مــن الزلــزال مــع توزيــع مــواد 
غذائيــة علــى العائــات املتضــررة واملعوزيــن، 
فيمــا ســوف تتكفــل مديريــة الصحــة برعايــة 
املتضرريــن طبيــا ونفســيا، كمــا حــّذر الوالــي 
كل املعنيــن بالعمليــة مــن أعضــاء خليــة األزمــة 
واملــدراء واملنتخبــن مــن أي تقاعــس أو تهــاون يف 
أداء مهامهــم إعانــه متابعتــه عمليــة التكفــل 
بصفــة شــخصية وهــي الضمانــات التــي أراحــت 
ــي.  ــع املدن ــرة املجتم ــي أس ــن ممثل ــن م الغاضب

المنظمـــة الوطنيــــة للمجاهديــن 
تكــّذب إمانويــــل ماكـــرون

لجنة وزارية تحل باملنطقة املتضررة يف سكيكدة

الحـــروش وعيـن بوزيــان 
تعيشــان ليلـة رعب أخـرى

 تعهــد الوزيــر املنتدب لــدى الوزيــر األّول املكلــف باملؤسســات املصغــرة، نســيم ضيافــات، 
ــات  ــاب املؤسس ــة ألصح ــة املوجه ــات القضائي ــف املتابع ــخصيا« مل ــة »ش ــي، مبتابع ــد املنقض األح

ــرة. ــرة املتعث املصغ
وقــال الوزيــر يف تصريــح لــه مت نشــره علــى صفحتــه الرســمية علــى موقــع فايســبوك إنــه ســُيتابع 

شــخصيا ملــف املتابعــات القضائيــة املوجهــة للمؤسســات املصغــرة املتعثــرة.
كمــا أّكــد وفــق املصــدر أّنــه ســيعتبر امللــف أحــد أولوياتــه، مشــيرا إلــى أّنــه يســعى رفقــة أصحاب 

هــذه املؤسســات إلــى حتقيــق اإلســتتراجتية اجلديــدة التــي تصب يف خدمــة الشــباب والوطن.
عبد اجلالل نويس 

نسيم ضيافات:

 سُأتابـع شخصيا ملف المتابعات 
القضائية للمؤسسـات المصغرة 

الوطنّيــة  للّنقابــة  الوطنــي  املكتــب  هــدد 
باســتئناف  الّتربويــن  واملٌســاعدين  للٌمشــرفن 
الوقفــات االحتجاجيــة وتبنــي خيــار اإلضــراب ردا 

علــى مــا أســماه بتجاهــل الــوزارة مطالبهــم.
ــد  ــن بع ــده ع ــاع عق ــب يف اجتم ــّر املكت وعب
عبــر منصــة »زووم« عــن امتعاضــه بســبب جتاهــل 
ــا  ــرة، م ــة األخي ــة االحتجاجي ــة احلرك وزارة التربي
دفعــه إلــى تبنــي خيــار التصعيــد باإلضــراب 
واالحتجــاج مــع إبقــاء بــاب احلــوار مفتوحــا. 

ــان. ــب البي حس
وورد، يف بيــان للمكتــب الوطنــي، أّن جتاهــل 
ــى  ــرة يشــير إل ــة األخي ــة االحتجاجي ــوزارة للوقف ال
ــّلمة  ــب واالنشــغاالت املرفوعــة واملٌس جتاهــل املطال

إلــى وزيــر القطــاع محمــد واجعــوط. 
وحســب املكتــب، فــإّن » تــدارس عديــد 
املقترحــات واخليــارات أبرزهــا تبنــي خيــار الّتصعيد 
ــاء  ــع اإلبق ــة م ــات االحتجاجي ــراب والوقف باإلض
ــوح مــن أجــل االســتجابة  ــاب احلــوار مفت ــى ب عل
للمطالــب األساســية واالســتعجالية قبــل انقضــاء 

ــة. الســنة املالي
بــكل  تتمســك  أّنهــا  النقابــة  وأوضحــت 
املطالــب، وتدعــو الــوزارة إلزامّيــة الّتســوية الّنهائيــة 
ــة  ــاعدي التربي ــلك ٌمس ــّزوال س ــن لل ــف اآليل ملل

للتربيــة(  رئيــس  ومســاعد  تربــوي  )مســاعد 
ــة ٌمشــرف التربيــة،  ــة القاعدّي تب ومتكينهــم مــن الٌرّ
ولــو عبــر تدابيــر اســتثنائية وجتميــد التوظيــف 
لهــذا  النهائيــة  التســوية  إلــى حــن  اخلارجــي 

امللــف.
ــة باســتصدار  ــوزارة املعني ــة ال  وطالبــت النقاب
ــرفن  ــاعدين واملٌش ــدة املٌس ــتثنائية لفائ ــص اس ٌرخ
رئيــس  مســاعد  تربــوي،  )مســاعد  الّتربويــن 
رئيــس  مشــرف  تربــوي،  مشــرف  للتربيــة، 

األعلــى. الّرتــب  إلــى  للتربية( للّترقيــة 
يف  املٌشــاركة  يف  أحّقيتهــم  إلــى   إضافــة 
التربيــة  ٌمستشــار  ُرتبــة  إلــى  الّترقيــة  ٌمســابقة 
وتخفيــض  التأهيــل  قوائــم  علــى  الّتســجيل  أو 
العاّمــة  األقدميــة  واعتمــاد  املطلوبــة  األقدميــة 
كمقيــاس  واملٌشــرفن  املٌســاعدين  ســلكي  يف 
للمشــاركة يف االمتحانــات املهنّيــة أو الّتســجيل 

التأهيــل.  قوائــم  علــى 
ودعــا املكتــب إلــى تطبيــق املرســوم الرئاســي 
»-14 266« وإعــادة تصنيــف ٌرتــب الّســلك وفــق 
ــرفن  ــاعدين واملش ــل املس ــيم عم ــه، وترس أحكام
القانونيــة  املــّدة  وحتديــد  باألفـــواج  التربويــن 

ــادل. ــل ع ــاد ح ــل وإيج ــبوعية للعم األس
حسان مرابط 

المشرفـــون والمساعـــدون 
التربويون يلوحون بالتصعيد

 حاسي مسعود 

وفــاة المديــر التجـاري بالمؤسسـة الوطنيـــــة 
للتنقيـــب متأثـــرا بكورونـــــــا

ــروس التاجــي  ــاء الفي ــع وب ــور( بحاســي مســعود مصرعــه بعــد صــراع دام عــدة أســابيع م ــة للتنقيــب )اوناف ــر التجــاري باملؤسســة الوطني  لقــي املدي
»كوفيــد 19«. الضحيــة يبلــغ مــن العمــر 61 ســنة ينحــدر مــن واليــة تيــزي وزو وشــغل عــدة مناصــب بهــذه املؤسســة البتروليــة. وقــد شــغل نبــأ وفاتــه 
غالبيــة عمــال املؤسســة الذيــن يبلــغ عددهــم نحــو 5 آالف عامــل، بســبب انتشــار حــاالت اإلصابــة بهــذا الفيــروس يف املؤسســة، حيــث أصيــب عــدد مهــم 

مــن اإلطــارات بهــذا الوبــاء رغــم تطبيــق إجــراءات الوقايــة بــكل صرامــة داخــل املؤسســة.
 زاهية سعاد
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 عبدالسالم قريشي
أن  نقائــص كثيــرة همــوم وأحــزان غيــر   ،
األمــل » طعــام الفقــراء«ال يبــارح مخيلــة الســكان 
فهــم يســمعون عــن البحبوحــة املاليــة للبــاد 
ــن  ــرى م ــاه وأخ ــن املي ــة م ــك القري ــتفادة تل واس
الغــاز والطريــق وغيــر ذلــك ولعــل أمنيــة ســكان 
هــذه القريــة هــي احلصــول علــى دعــم مالــي 
مــن أجــل تشــييد ســكنات يف إطــار تشــجيع 
البنــاء الريفــي وكــذا نيــل نصيبهــم مــن املشــاريع 
املختلفــة فياطــار ميزانيــة البلديــة والواليــة ســيما 
اجنــاز شــبكة امليــاه الصاحلــة للشــرب وشــبكة 
ــة واصــاح  ــارة العمومي الصــرف الصحــي ، اإلن
ــات  ــر واملنعرج ــا احلف ــر فيه ــي تكث ــات الت الطرق

ــار. ــا الغب ــر منه ويتطاي
ــم إطــار  ــول الشــاب حكي ــذا اإلطــار يق ويف ه
ــا  ــورا هام ــا مح ــد قريتن ــة  »تع ــن القري ــدر م ينح
يــؤدي نحــو ثاثــة بلديــات وهــي ســمعون ، 
متزريــت وبنــي جليــل ولكــن لألســف النقائــص 
أن  كمــا  تتراكــم«  املواطنــن  ومشــاكل  كثيــرة 

تتوقــف عنــد هــذا احلــد  الســكان ال  معانــاة 
فهــم يخشــون مــن انتشــار األمــراض بســبب 
ــدم وجــود شــبكة الصــرف الصحــي يف حــن  ع
ــة يف  ــة بالغ ــون  صعوب ــال املتمدرس ــد األطف يج
اإللتحــاق مبدارســهم ســيما يف فصــل الشــتاء 
ــاب النقــل املدرســي ويف ظــل هــذه الظــروف  لغي
يفكــر الكثيــر مــن الســكان يف مغــادرة أرض 
األجــداد واإللتحــاق مبناطــق أخــرى تتوفــر علــى 

ــل . ــروط أفض ش
املير : موارد البلدية شحيحة

ولــدى اتصالنــا برئيــس بلديــة ســمعون الســيد 
» علــوي زهيــر » الــذي  خلــف  الســيد »حميــش 
اســماعيل »  صــرح ألخبــار الوطن » كمــا تعلمون 
ــات  ــة جــد شــحيحة جلــل البلدي ــوارد املالي أن امل
ــغ  ــى مبل ــر عل ــي تقتص ــا والت ــة منه ــيما النائي س
ــز  ــيير والتجهي ــة للتس ــنتيم كميزاني ــر س 3 مايي
وبعــض إعانــات املجلــس الشــعبي الوالئــي التــي 
ننتظرهــا كهــال العيــد ولــذا فنحــن ننتظــر كثيــرا 

مــن برامــج التنميــة اخلاصــة مبناطــق الظــل »

ب. زهرة
ــى  ــر عل ــكن والتعمي ــة الس ــة جلن ــم أن رئيس ورغ
ــزة صوكــو،  مســتوى املجلــس الشــعبي الوالئــي، بري
ــا  ــول أنه ــوة بالق ــذه اخلط ــى ه ــق عل ــارعت للتعلي س
تأمــل يف أن متنــح دفعــا قويــا لقطــاع الســكن، الــذي 
وحســب رأيهــا بحاجــة إلــى بــذل مجهــودات جبــارة 
املديريــات  مختلــف  بــن  التنســيق  ضــرورة  مــع 

والقطاعــات ذات الصلــة.
ــى  ــد إل ــد اجلدي ــإن الواف ــدو ف ــى مــا يب  لكــن وعل
باجلملــة،  حتديــات  يواجــه  الكورنيــش  عاصمــة 
أزمــات  مــن  يعانــي  الســكن  قطــاع  أن  بحكــم 
وعراقيــل عديــدة جعلــت عمليــة إجنــاز وجتســيد 
مختلــف املشــاريع والبرامــج الســكنية أمــرا صعبــا 
ــي  ــكنية الت ــاريع الس ــض املش ــل أن بع ــة، بدلي للغاي

ــوم رغــم  ــم تســلم حلــد الي تتواجــد يف طــور اإلجنــاز ل
ــنوات. ــر س ــت العش ــة فاق ــة طويل ــدة زمني ــرور م م
 هــذا الوضــع غيــر الطبيعــي جعــل اللجنــة أيضــا 
تؤكــد يف أكثــر مــن مناســبة أن قطــاع الســكن يعتبــر 
ــار  ــة اختي ــة مــن عملي مســؤولية عــدة قطاعــات بداي
األراضــي إلــى غايــة اســتام املواطــن لســكنه بشــكل 
ــن  ــر كل م ــت بالذك ــث خص ــي، حي ــمي ونهائ رس
مصالــح شــركة ســونلغاز ومديريــة التعميــر والهندســة 
ــذا  ــم يف ه ــريكان األه ــا ش ــار أنهم ــة، باعتب املعماري

ــاس. ــاع احلس القط
ــاز  ــل إجن ــن تعط ــفها م ــة أس ــددت اللجن ــا ج كم
املشــاريع الســكنية مــن مختلــف الصيــغ، مؤكــدة 
إلــى  ســنة  مــن  يســتغرق  الســكني  املشــروع  أن 
ســنتن خــال عمليــة اختيــار األرضيــة، مــن ســنة 

إلــى ســنتن أيضــا يف عمليــة الدراســة، وتســليم 
إلــى  ســنوات  ثــاث  مــن  ثــم  البنــاء،  رخصــة 
ــم يســتغرق  ــاز، ث ــة اإلجن ــر خــال عملي ــع أو أكث أرب
ســنتن يف أشــغال التهيئــة اخلارجيــة والربــط مبختلــف 
الشــبكات، يف حــن أن تســليم شــهادة املطابقــة 
يســتغرق حوالــي الســتة أشــهر، ممــا يعنــي أن مجمــوع 
ــيط يف  ــن البس ــتغرقها املواط ــي يس ــة الت ــدة الزمني امل
انتظــار احلصــول علــى مســكن الئــق يحفــظ كرامتــه 
ــن العشــر ســنوات والـــ 15  ــا ب ــراوح م اإلنســانية تت

ــنة. س
 مشــددة علــى أن مديرية الســكن ليســت املســؤول 
الوحيــد عــن هــذا األمــر بــل جميــع القطاعــات لهــا 

دور هــام يف ســير املشــاريع الســكنية.

 كشــفت األمطــار التــي تهاطلــت علــى معظــم 
ــة  ــام القليل ــدار األي ــى م ــة عل ــرة خراط ــرى دائ ق
ــى  ــت بالبن ــي أحلق ــرار الت ــم األض ــة حج املاضي
التحتيــة ســيما الطريــق الوطنــي رقــم 9 والوالئــي 
رقــم 32، إذ تســاقطت كتــل ضخمــة مــن األتربــة 
والصخــور وعــدد كبيــر مــن األشــجار علــى قارعــة 
ــمارت   ــمى تس ــكان املس ــدا يف امل ــق وحتدي الطري
علــى مســتوى الطريــق الوالئــي رقــم 32 ،الوقــت 
الــذي تتســاقط بــن الفينــة واألخــرى بعــض 
الزجــاج  تكســير  يف  عــادة  تتســبب  الصخــور 
األمامــي لبعــض الســيارات ســيما علــى مســتوى 
ــاق  ــن أنف ــرور م ــة امل ــام حرك ــوح أم ــع املفت املقط

ــة  . خراط
ــة  ــر طويل ــا طوابي ــرى الحظن ــة أخ ــن جه وم
أمــام محطــات نفطــال قصــد الظفــر بقــارورة غــاز 
ــرب  ــهد بالق ــس املش ــازوت ونف ــن امل ــة م أو كمي

مــن املخابــز التــي عجــزت عــن تغطيــة حاجيــات 
املواطنــن خاصــة بعــد  تزايــد املخــاوف مــن 

ــة . ــوال اجلوي ــور األح ــتمرار تده اس
ويف ســياق آخــر تدهــورت وضعيــة محطــة 
ــى  ــر عل ــم مي ــي ل ــرى الت ــن الق ــا ب ــافرين مل املس
إجنازهــا 6 أشــهر  والتــي إلتهمــت مئــات املايــن 
ــطها  ــر يف وس ــي كبي ــزالق أرض ــدوث ان ــد ح بع
ــار  ــاه األمط ــوات صــرف مي ــدا يف مســار قن وحتدي
ارجتاليــة دون دراســات  بطريقــة  أجنــزت  التــي 
كافيــة ســيما وأن األرضيــة لــم تكــن متماســكة » 
رومبلــي« وهــو األمــر الــذي أثــار ســخط أصحــاب 
عربــات النقــل واملســافرين علــى حــد ســواء 
الذيــن نــددوا بسياســة »البريكــوالج« واألشــغال 

ــرعة. املتس
عبدالسالم قريشي

ألتمــس، أمــس، ممثــل احلــق العــام لــدى 
ــن  ــا ب ــا تراوحــت م محكمــة ســكيكدة، أحكام
عامــن نافــدة   يف قضيــة الفســاد املتابــع فيهــا كل 
مــن رئســيي بلديــة القــل احلالــي و الســابق و عــدد 

مــن املوظفــن و مورديــن.
احملاكمــة تتعلــق مبلــف تزويــد بلديــة القــل 
ــاد اخلــاص  ــف العت ــة و مختل ــزات كهربائي بتجهي
باإلنــارة العموميــة و التــي كانــت محــل شــكوى 
حيــث  املقصيــن   املقاولــن  أحــد  قبــل  مــن 
الســنة  نهايــة  منــذ  القضيــة  يف  التحقيــق  مت 

املاضيــة..
.حيــث عرفــت جلســة احملاكمــة مرافعــات 
ســاخنة بــن دفــاع املتهمــن و النيابــة التــي 
ــس   ــى رئي ــة عل ــوت كل أركان اجلرمي ــكت بثب متس
ــح االستشــارة بصــورة  ــذي من ــة الســابق ال البلدي
تاعــب  الــذي  املتهــم   للمســتفيد  مشــبوهة 
مبلــف املــودع أمــام مصلحــة الصفقــات ببلديــة ،و 
احلالــي الــذي لــم يتمكــن العمليــة التــي وأصلهــا 
أثنــاء نقلــه ملهامــه رغــم أن مبلغهــا لــم يتعــد 100 
مليــون . .                   جمــال بوالديــس 

     ال يــزال اإلضــراب الــذي دخــل فيــه 54 
أبــي بكــر اخلوارزمــي  أســتاذا وأســتاذة مبتوســطة 
ســطيف  واليــة  شــرقي  الواقعــة  العلمــة  ببلديــة 
ــر املؤسســة ورفضــه  متواصــا، يف ظــل صمــت مدي
ــرأي العــام مبــا  احلديــث مــع اإلعاميــن، وإبــاغ ال
ــذ. ــاء التامي يجــري داخــل متوســطته خاصــة أولي
بهــم  التقينــا  الذيــن  األســتاذة  جهتهــم  مــن 
فأكــدوا لنــا بأنهــم قدمــوا جملــة مــن املطالــب ولــن 
يتراجعــوا عنهــا ويف مقدمتهــا رفــض توقيــت العمــل 
ــح  ــادة فت ــتاذ، إع ــكل أس ــبوعيا ل ــة أس بـــ 36 حص

مناصــب ماليــة جديــدة خاصــة يف املــواد األساســية 
كالرياضيــات، العربيــة والفرنســية، كمــا أن املؤسســة 
تعانــي مــن نقــص يف الفضــاءات املكملــة للتدريــس 
كاملخابــر والورشــات، نقــص فــادح يف التجهيــز، مــع 
العلــم أن أربعــة أفــراج يدرســون بابتدائيــة ابــن رشــد 
ــادة  ــرا زي ــة للمتوســطة وتعــرف اكتظاظــا كبي كملحق
غلــى ظــروف العمــل الــذي يبــدأ مــن الســاعة 8 إلــى 
ــاعة 13 و30  ــن الس ــا وم ــة صباح ــا 11 و55 دقيق س
ــة مســاء، مضفــن  ــة 17 و 25 دقيق ــى غاي ــة إل دقيق
أن العمــل باملؤسســة أصبــح شــبه مســتعصي خاصــة 

ــرط  ــم املنف ــة املوس ــات مماثل ــوا باحتجاج ــم قام وأنه
مديريــة  طــرف  مــن  ترقيعيــة  حلــول  اقتــراح  ومت 
ــة  ــات الوصي ــذرون اجله ــم ين ــا جعله ــو م ــة وه التربي
ــذا  ــن ه ــراف، وب ــي كل األط ــول ترض ــاد حل بإيج
ــون  ــذ يزاول ــد مــن 1400 تلمي ــر أزي وذاك يبقــى مصي
ــى  ــدة إل ــة مم دراســتهم باملؤسســة مجهــوال، ويف عطل
ــتاذة  ــإن األس ــارة ف ــه، ولإلش ــن عن ــر معل ــل غي أج
املذكوريــن دخلــوا يف اإلضــراب منــذ 15 نوفمبــر إلــى 
يومنــا هــذا، علــى أمــل إيجــاد آذان صاغيــة، ويبقــى 
ــيا.ع ــن.                       آس ــع الثم ــذ يدف التلمي

ــال  ــكيكدة خ ــة س ــن والي ــح أم ــت، مصال قام
ــن  ــة 21 م ــى غاي ــر ال ــن 01 نوفمب ــدة م ــرة املمت الفت
الشــهر اجلــاري و عبــر كافــة إقليــم اختصاصهــا برفــع 
مــا عــدده 4366 مخالفــة ،  متثلــت يف تســجيل3557 
 473 و  الكمامــة  إرتــداء  بعــدم  متعلقــة  مخالفــة 
ــد اجلســدي،  ــرام التباع ــدم إحت ــة بع ــة متعلق مخالف
باإلضافــة إلــى تســجيل240 مخالفــة متعلقــة بعــدم 
إحتــرام البروتوكــول الصحــي يف الفضــاءات التجاريةو 
البروتوكــول  إحتــرام  بعــدم  متعلقــة  مخالفــة   90
الصحــي يف وســائل النقــل  كمــا مت تســجيل 05 
مخالفــات مرتبطــة باملمارســات التجاريــة علــى غــرار 

ــش. ــكار و الغ ــة ، االحت املضارب
  و يف ذات السياق و يف إطار  التوعية و التحسيس 
مبختلــف التدابيــر الوقائيــة و البروتوكــوالت الصحيــة 
ــال  ــا خ ــاء خصوص ــذا الوب ــار ه ــن انتش ــة م للوقاي
هاتــه الفتــرة ، مت تكثيــف اخلرجــات امليدانيــة  و 
تأطيــر خــال هــذا األســبوع مــا عــدده 1727 عمليــة 
ــن  ــع م ــرائح املجتم ــف ش ــملت مختل ــية ش حتسيس
مواطنــن ، موظفــن مبختلــف املرافــق اإلداريــة و 
ــتعملي  ــن ، مس ــتقطب املواطن ــي تس ــة الت اخلدماتي
ــالبي ــيبة ش ــار.  نس ــذا التج ــام و ك ــق الع الطري

التنسيق بين القطاعات المعنية أهم مطلب للجنة السكن...

تحــديـــات كبيـــرة فــــي انتظـــار تحــديـــات كبيـــرة فــــي انتظـــار 
مديـــر السكـــن الجديـــد بجيـــجلمديـــر السكـــن الجديـــد بجيـــجل

األمطـــار تكشـــف عيـــــوب األمطـــار تكشـــف عيـــــوب 
البنـــــى التحتيـــة بخراطــــةالبنـــــى التحتيـــة بخراطــــة

لرئسيي البلدية احلالي و السابق و عدد من املوظفني
إلتمــــاس عاميـــن حبـــسا إلتمــــاس عاميـــن حبـــسا 

في قضـــية فســـاد ببلــدية القــــلفي قضـــية فســـاد ببلــدية القــــل

سطيف
  5454 أستـــاذا فــي إضـــــراب ببلــديـة العلــــمة أستـــاذا فــي إضـــــراب ببلــديـة العلــــمة

ة سكيكد
43664366  مخـــالفة تدابيـــر الوقــائية من كــورونا  مخـــالفة تدابيـــر الوقــائية من كــورونا

   أشرف والي جيجل، عبد القادر كلكال، يوم األحد على تنصيب عدنان عابد 
مديرا جديدا لقطاع السكن، وهو ما أعاد احلديث عن ضرورة تكثيف اجلهود 
حلل مختلف املشاكل التي تعترض إجناز وتسليم البرامج السكنية بالوالية.

ال تبعد عن مقر البلدية إال بــ5 كلم :
 آطمـــــوس القريـــة المنســــية  آطمـــــوس القريـــة المنســــية 

بسمعــــون فـــــي بجـــــايةبسمعــــون فـــــي بجـــــاية
قرية آطموس هي احدى القرى النائية واحملرومة من 

بلدية سمعون جنوب بجاية ال تبعد عن مقر البلدية 
سوى ب5 كلم تقع على ارتفاع 600 م عن سطح البحر 
يسكنها أكثر من 120 نسمة يوميات سكانها متشابهة 

يطبعها امللل والروتني  ال جديد يذكر فيها
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أخبار الداخل

طاهر مسغك
احملققــة  الكميــات  مــن  الرغــم  علــى  و 
ســنويا مــن إنتــاج الزيتــون الــذي يعتبــر مــادة 
أوليــة للعديــد مــن الصناعــات الغذائيــة إال أن 
ــق  ــات يعي ــل ب ــآت التحوي ــاب منش ــكل غي مش
ــم  ــدد زراعاته ــذه الشــعبة و يه نشــاط فالحــي ه
ــرة  ــون بإنشــاء مؤسســات مصغ ــم يطالب ــا جعله م
بهــدف تطويــر قطــاع إنتــاج الزيتــون و حتويــل 
ــد  ــة و حت ــادة غذائي ــى م ــة إل ــم الفالحي منتجاته
ــول  ــويق محص ــه تس ــي تواج ــات الت ــن الصعوب م

الزيتــون و توســع زراعتــه . 
ــى  ــق عل ــب املناط ــون يف أغل ــل املزارع و يواص
غــرار جديويــة ، احلمادنــة ، يلــل و املطمــر عمليــة 
جتميــع محصــول الزيتــون و تســويقه بعــدة واليــات 
مــن بينهــا معســكر و بجايــة بغــرض حتويــل 
و تصبيــر زيتــون املائــدة و إنتــاج زيــت الزيتــون 
و قــد مت جنــي مســاحة بلغــت حوالــي 1200 

هكتــار حلــد اآلن مــن مجمــوع 7500 هكتــارا 
ــن  ــا ب ــت م ــة تراوح ــاج مبردودي ــة لإلنت املخصص
ــا أن  ــد ، كم ــار الواح ــارا يف الهكت 30 و 45 قنط
الســعر احلالــي لهــذا احملصــول الــذي يتــم تســويق 
ــع و  ــاط بي ــدة نق ــتوى ع ــى مس ــه عل ــات من كمي
ــا  ــراوح م ــتهالك يت ــرض االس ــة لغ ــواق محلي أس

بــن 80 و 140 للكيلــو .
و قــدرت املصالــح الفالحيــة بغليــزان كميــات 
ــو 460  ــا بنح ــع حتصيله ــذه الســنة املتوق ــاج ه انت
ألــف قنطــار بزيــادة تفــوق 10 آالف قنطــار يف 
يتــرواح  و  املاضــي  باملوســم  مقارنــة  احملصــول 
ــو غــرام  ــن 25 و 60 كيل ــا ب محصــول الشــجرة م
ــن  ــه م ــى أن ــي أشــارت ال ــة الت ــق ذات املديري وف
أهــم أصنــاف الزيتــون احملليــة » ســيقواز« و نســبة 
تزيــد عــن 90 باملائــة مــن املســاحة املزروعــة 

ــدة . ــون املائ ــاج زيت ــه إلنت موج

رشيد شويخ
ــر  ــة يف رســالة لوزي ــدة تنظيمــات نقابي ــرت ع وعب
عبــد  املستشــفيات  واصــالح  والســكان  الصحــة 
الرحمــان بوزيــدي حتصلــت أخبــار الوطــن علــى 
نســخة منهــا ،عــن اســتغرابها الشــديد مــن صــدور 
ــي   ــادر لعوين ــد الق ــور عب ــف الدكت ــاء تكلي ــرار إنه ق
مبهــام مديــر الصحــة والســكان لواليــة الــوادي بالنيابــة 
،يف هــذا الوقــت بالــذات والــذي يتســم بتفشــي 
املوجــة الثانيــة ،لفيــروس كوفيــد 19 ،ومــا يثيــر 

التســؤول أيضــا حســب الرســالة أيضــا  هــو التخلــي 
ــن  ــة جــاء يوم ــر الصحــة بالنياب ــات  مدي عــن خدم
بعــد  إصــدار الوزيــر األول عبــد العزيــز جــراد ،لقــرار 
ــام  يف  ــار س ــام أي إط ــل مله ــاء أو حتوي ــاء أي إنه بإلغ

ــة . الدول
 ونــوه أصحــاب   ذات الرســالة مبجهــودات الدكتــور 
لعوينــي الــذي كان قــد كلــف بتســيير قطــاع الصحــة 
يف واليــة الــوادي ،عقــب حريــق دار الــوالدة احلصريــة  
وتفحــم 08 ُخــدج فيهــا نهايــة شــهر ســبتمبر 2019 

،ليســير بعدهــا جائحــة كورونــا املســتجدة ،بالواليــة 
بــكل إقتــدار حســب بيــان النقابــات ،وهــذا بشــهادة 
ــوادي ،يف 6 مــن  ــد زار ال ــذي كان ق ــر الصحــة ال وزي
ــى  ــون عل ــث كان القائم ــة املاضــي ،حي شــهر جويلي
ــور  ــيم الدكت ــرارا بترس ــرون ق ــي ينتظ ــاع الصح القط
املختــص يف األمــراض الوبائيــة عبــد القــادر لعوينــي 
يف منصــب مديــر الصحــة لكــن تفاجــؤا بالقــرار 

القاضــي بإنهــاء مهامــه .

 احتــج أمــس ســكان جتمــع الغرفــة ببلديــة واد مــرة شــمال االغــواط 
علــى عــدم امتــام أشــغال مشــروع ربطهــم بشــبكة الغــاز ،حيــث مت ربــط 
حوالــي 30عائلــة ثــم توقــف املشــروع الــذي مت تســجيله يف اطــار مشــاريع 

مناطــق الظــل لربــط حوالــي 85عائلــة بهــذا التجمــع .
ــل دخــول فصــل  ــاء املشــروع قب ــؤالء الســكان يحلمــون بانته وكان ه
الشــتاء كمــا وعدهــم بذلــك املســؤولون لوضــع حــدا ملعاناتهــم مــع البــرودة 
ــة شــهر مــاي  ــى غاي ــدأت تضــرب املنطقــة وتســتمر ال ــي ب الشــديدة الت

حيــث يعانــون مــن توفيــر قــارورات الغــاز .
 ع نورين 

التــزال معانــاة العديــد مــن العائــالت بفرقــة 
اخلشاخشــية  ببلديــة جــواب أقصــى شــرق املديــة 
ــث  ــة حي ــاء الريفي ــدام الكهرب ــع انع ــة م متواصل
ــر  ــم تقتص ــم   ل ــة أن معاناته ــو الفرق ــول قروي يق
علــى الطريــق فقــط  وشــح احلنفيــات بــل تعــدت 
ــن  ــد م ــث توجــد أزي ــاء  حي ــاب الكهرب ــى غي إل
16عائلــة اســتفادت مــن حصــص للبنــاء الريفــي 
ــة  ــر مربوط ــا غي ــا إال أن  جميعه حســب محدثين
بالكهربــاء  ألســباب يجهلهــا  ســكان القرفــة ممــا 
اضطرهــم األمــر  إلــى االســتعانة بضــوء الشــموع 
ــارة  ــى  اإلن ــة يف حــن تبق ــدات الكهربائي أو املول

ــة  ــع يف قم ــة تق ــم أن القري ــة رغ ــة منعدم الريفي
جبليــة حيــث تتحــول ليــال إلــى فضــاء موحــش 
ــة  ــة مفترس ــات بري ــود حيوان ــل وج ــب بفع مرع
كالضبــاع والذئــاب واخلنازيــر وهــو مــا بــات يهــدد 
حيــاة أطفــال املــدارس وحتــى كبــار الســن خاصــة 
يف فصــل الشــتاء والغريــب يف األمــر يضيــف 
القرويــون أن أعمــدة الكهربــاء يوجــد بهــا الســلك 
ــة جــواب حرموهــم  اخلامــس إال أن مســئولو بلدي
مــن اإلنــارة العموميــة ألســباب غيــر مفهومــة  .
عمر ب

ــرق  ــع ش ــيدي الربي ــة س ــباب بلدي ــي ش يعان
ــة  ــة  والرياضي ــق الترفهي ــدام املراف ــن انع ــة م املدي
ــن«  ــار الوط ــة لـ«أخب ــباب البلدي ــول ش ــث يق حي
ــة  ــة البلدي ــتثناء املكتب ــق باس ــود ألي مراف الوج
ودار الشــباب اللتــان تقتصــر خدماتهمــا الشــحيحة 
علــى املنخرطــن،كان ذاك طبعــا قبــل جائحــة 
ــو  ــدم فه ــرة الق ــدي لك ــب البل ــا امللع ــا  أم كورون
عبــارة عــن مســاحة ترابيــة يصلــح لــكل شــيء إال 
للعــب كــرة القــدم حســب تعبيــر الشــباب الذيــن 
إلتقيناهــم بســيدي الربيــع ،مضيفــن أنــه عرضــة 

ــب  ــدر تص ــه يف منح ــار موقع ــار باعتب ــاه األمط ملي
ميــاه املدينــة فيــه ،حيــث يطالــب  الشــباب 
ــة  ــق رياضي ــر مراف ــار بتوفي ــى الكب واألطفــال وحت
وترفيهيــة حتــى يتمكــن أبنــاء  البلديــة مــن 
ممارســة  بعــض الرياضــات  والهوايــات علــى غــرار 
ــاء  ــر األولي ــم يعب ــاورة في ــات املج ــباب البلدي ش
عــن خوفهــم علــى أبنائهــم مــن جحيــم اآلفــات 

ــل. ــراغ القات ــل الف ــة يف ظ االجتماعي
عمر ب

ناشــد مرضــى الفشــل الكلــوي الســلطات احملليــة 
الــدم  تصفيــة  مركــز  بافتتــاح  التعجيــل  ضــرورة 
ــة  ــوب والي ــفيزف جن ــة س ــة املنتدب ــد بالوالي املتواج

ســيدي بلعبــاس .
أكــدت جمعيــات  مــن   املجتمــع املدنــي يف 

ــل  ــزال يراس ــا ال ت ــن   أنه ــار الوط ــات ألخب تصريح
ــدم  الســلطات احملليــة بشــأن افتتــاح مركــز تصفيــة ال
اجلديــد علــى مســتوى الواليــة املنتدبــة ســفيزف مــن 
أجــل التخفيــف مــن حــدة وضعيــة هــذه الفئــة مــن 
ــاع  ــي ســيدعم قط ــه صــرح طب املرضــى الســيما وان

الصحــة بالواليــة و ســيخفف الضغــط عــن املصلحــة 
دحمانــي  مبستشــفى  حاليــًا  املتواجــدة  األخــرى 
ســليمان والــذي باتــت تشــهد يوميــا توافــد كبيــر مــن 
قبــل مرضــى القصــور الكلــوي  مــن عديــد البلديــات 
و الواليــات .                                         ح .أ

يشــتكي 35 عامــال يف إطــار جهــاز املســاعدة 
علــى اإلدمــاج االجتماعــي ببلديــة احلــاج املشــري 
شــمال االغــواط، مــن تأخــر صــب منحهــم لشــهور 

ــر حلــد اآلن . ــر ،نوفمب جــوان ،ســبتمبر ،أكتوب
وكشــف املعنيــون يف تصريحــات ألخبــار الوطــن   

أن املشــكلة ســببها عــدم إمضــاء كشــوف التنقيــط 
مــن طــرف مصالــح البلديــة ورفعهــا ملديريــة النشــاط 
ــم  ــن عمله ــون ع ــم ال يتغيب ــم أنه ــي رغ االجتماع
اليومــي باملطاعــم املدرســية التــي مت تعيينهــم فيهــا .
األحــد  يــوم  منــذ  العمــال  هــؤالء  ودخــل 

الواليــة  والــي  مطالبــن  احتجاجيــة  حركــة  يف 
بالتدخــل لتســوية وضعيتهــم رغــم أن املنحــة التــي 
تعطــى لهــم ال تتعــدى 8 أالف دينــار التكفــي 
حتــى لســد قــوت عائالتهــم اليومــي .   ع نوريــن 

ــة،  ــة باجللف ــض البطم ــرة في ــكان دائ ــر س يضط
ــغيل  ــة للتش ــة احمللي ــى الوكال ــا إل ــل يومي ــى التنق إل
ببلديــة مســعد التــي تبعــد عنهــم بـــ 75 كلــم، مــن 
أجــل تقــدمي طلبــات العمــل أو املشــاركة يف عــروض 

ــة.  ــا الوكال ــي تعرضه ــل الت العم

كمــا اســتاء مواطنــو فيــض البطمــة -يف مراســلة 
ــر  ــة-، مــن عــدم توف ــة اجللف ــي والي ــات لوال اجلمعي
بضــرورة  مطالبــن  ببلديتهــم،  للتشــغيل  وكالــة 
ــرب  ــة يف أق ــر الوالي ــي دوائ ــة كباق ــرع للوكال ــاز ف إجن

ــال.  اآلج

وتســائل الســكان عــن عــدم تســجيل مشــروع 
إلجنــاز فــرع لوكالــة التشــغيل مبدينتهــم، بالرغــم مــن 
أن الكثافــة الســكانية بفيــض البطمــة فاقــت الـــ 75 
ألــف نســمة.                   حمــزة بــن حلــرش 

استغراب من صدور القرار رغم انتشار كورونا

احتجـــاج للمطالبــة بإلغـاء قــرار إنهــاء احتجـــاج للمطالبــة بإلغـاء قــرار إنهــاء 
تكليــف مديــر الصحــة بالنـيابة بالـواديتكليــف مديــر الصحــة بالنـيابة بالـوادي

الكهــــرباء الريفـــية مطلـــب سكــان الكهــــرباء الريفـــية مطلـــب سكــان 
الخشـــاخشــية بجـــــوابالخشـــاخشــية بجـــــواب

سيدي الربيع يف املدية
 إنعــــدام المرافـــــق  إنعــــدام المرافـــــق 

الرياضــــية  والترفيهــــيةالرياضــــية  والترفيهــــية

على عدم اتمام أشغال مشروع ربطهم بالغاز 

 سكـــان تجمـــع الغرفــة  سكـــان تجمـــع الغرفــة 
باألغـــواط يحتجـــونباألغـــواط يحتجـــون

أكثر من سنتني املركز مشيد منذ 

مرضــى الفشــل الكلـــوي يطالبــــون مرضــى الفشــل الكلـــوي يطالبــــون 
بفتـــح مركز التصفـــية بسفيـــزفبفتـــح مركز التصفـــية بسفيـــزف

ببلدية احلاج  املشري

 عمــــال اإلدمــــاج االجتمــــاعــي  عمــــال اإلدمــــاج االجتمــــاعــي 
يشتكـــون تأخـــر صـــب منحهــــم يشتكـــون تأخـــر صـــب منحهــــم 

اجللفة

سكـــان دائـــرة فيـــض البطمــــة سكـــان دائـــرة فيـــض البطمــــة 
يطالــبون بإنجــاز فــرع يطالــبون بإنجــاز فــرع لوكــالة التشغـيل لوكــالة التشغـيل 

اعتصمت  أول أمس عدة 
تنظيمات نقابية يف قطاع 

الصحة بالوادي ،وعدد 
من اجلمعيات الناشطة 

،احتجاجا على  قرار وزارة 
الصحة والسكان وإصالح 

املستشفيات، القاضي بإنهاء 
تكليف الدكتور عبد القادر 
لعويني بتولي منصب مدير 
الصحة بالنيابة ،خاصة يف 

هذه الفترة احلرجة املتميزة 
بانتشار جائحة  كوفيد 19 
،وكذا للمطالبة بتجميد 

قرار إنهاء  التكليف.

شعبة الزيتون تنتعش
إنتــــاج أكثــــر من إنتــــاج أكثــــر من 400400 ألـــف  ألـــف 

قنطـــار بغليـــــزانقنطـــار بغليـــــزان
 بدأ منتجو الزيتون بوالية غليزان يف عملية تسويق محصول املوسم 

احلالي من أصناف الزيتون و أهمها السيقواز املوجه إلنتاج زيتون 
املائدة و ذلك داخل و خارج اقليم الوالية مع انطالق حملة جني 

محصول الزيتون شهر نوفمبر اجلاري على مساحة منتجة تقدر بـ 
7500 هكتار من اجمالي مساحة الزيتون يف الوالية املقدرة بـ 11500 

هكتار املتمركزة يف احمليطات املسقية .
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أخبار السر ايا

دعا وزير التعليم العالي و البحث العلمي يف منشور له عبر صفحته 
على موقع التواصل اإلجتماعي »الفيس بوك » حاملي البكالوريا 

اجلدد املوجهني ملدراس شبه الطبي، و الذي غيروا رأيهم التسجيل 
باملؤسسات مباشرة التي يريدون اإللتحاق بها و ليس عن طريق 
»البروغوس« و نفس األمر بخصوص الراغبني باإللتحاق بشبه 

الطبي.
كما أوضح الوزير أنه على كل حاملي بكالوريا دورة سبتمبر 2020 

املوجهني إلى مدارس شبه الطبية الذين غيروا رأيهم و يريدون 
اإللتحاق بإحدى املؤسسات اجلامعية،أن يتصلوا مباشرة بهذه املؤسسة 

اجلامعية التي يودون التسجيل بها.
كما دعا بن زيان طلبة مدارس شبه الطبي االتصال و التسجيل 
مباشرة و ليس عن طريق »بروغرس« كما طالبهم باإلطالع على 

املنشور الوزاري رقم 02 املؤرخ يف 10نوفمبر 2020، املتمم للمنشور 
رقم 01 املؤرخ يف 17سبتمبر 2020، املتعلق بالتسجيل االولي و توجيه 

حاملي شهادة البكالوريا بعنوان السنة اجلامعية 2020•2021.

يظهر أن مديرية الصحة والسكان وإصالح 
املستشفيات خارج مجال التغطية بل تغط يف سبات 

عميق يأتي هذا التساؤل يف ظل السكوت املطبق 
التي تنتهجه إزاء الوضع الصحي املقلق واملنحى 
التصاعدي حلاالت اإلصابة بكويف19 حيث لم 

تكلف نفسها عناء توضيح احلالة من خالل إصدار 
البيانات على غرار باقي واليات الوطن والتي من 

شأنها طمأنة املواطن مع ضرورة اصدار بيانات 
حتسيسية تهدف أساسا للوقاية واحلد من انتشار 
الوباء إلى أن املديرية تبقى بهكذا سياسة منتهجة 

بعيدة كل البعد عن ما يطمح له املواطن املسيلي 
الذي يبقى يف انتظار بيان مطمئن .فهل تتفطن 

املديرية لهذا وتبدأ يف إصدار بياناتها التي حتمل 
أرقام املصابني بكورونا على املستوى احمللي.

استحدثت النقابة اجلزائرية لشبه 
الطبي بقسنطينة،  مجلسا علميا 
خاص بشبه الطبيني على مستوى 

الوالية، كخطوة لتعزيز السلك و الرفع 
من مستوى اخلدمات الصحية املقدمة 

للمرضى،و ضمان تكوين  متخصص،  يف 
خطوة تعد األولى وطنيا، و يهدف هذا 

املجلس العلمي إلى حتيني املعلومات 
يف عديد التخصصات، و كذا من أجل 

الرفع من املستوى العلمي ملنتسبي هذا 
السلك احلساس و املهم، والذي ستظهر 
نتائجه من خالل ضمان خدمة صحية 

نوعية على مستوى كافة املؤسسات 
االستشفائية.

 وقــفة لخريجــي الجــامعــات بـأدرار

ألول مــرة فـي الجـــزائر

بــــن زيــــان مديـــرية بالمسيــلة خـارج مجـال التغطــية
وشبـــــه طبــــــي

استحدثت النقابة اجلزائرية لشبه الطبي بقسنطينة،  مجلسا 
علميا خاص بشبه الطبيني على مستوى الوالية، كخطوة لتعزيز 
السلك و الرفع من مستوى اخلدمات الصحية املقدمة للمرضى،و 

ضمان تكوين  متخصص،  يف خطوة تعد األولى وطنيا، و يهدف هذا 
املجلس العلمي إلى حتيني املعلومات يف عديد التخصصات، و كذا من 
أجل الرفع من املستوى العلمي ملنتسبي هذا السلك احلساس و املهم، 
والذي ستظهر نتائجه من خالل ضمان خدمة صحية نوعية على 

مستوى كافة املؤسسات االستشفائية.

       أكد البعض من األساتذة بغليزان  أن وضعية الدراسة ال تتم يف ظروف جيدة بسبب عدة مشاكل منها ان 
البروتوكول الصحي  وهم حتت ضغط  املديرين من حيث املراقبة اليومية لهم و إجبارهم على ارتداء الكمامة 
بالشكل الكامل مغطية الفم و األنف حتى تؤثر على قدرة املعلم على شرح الدروس للتالميذ. .و األخطر من 
ذلك حسب األساتذة ان هناك العديد من التالميذ لم يغيروا الكمامات ملدة اسبوع. و نفاذ املعقم الكحولي 
يف بعض املؤسسات التربوية و استبداله باجلافيل. كما ان بعض األولياء يرسلون أبناءهم إلى املدارس رغم 

مرضهم و ظهور أعراض عليهم.

األســـاتــذة و التدريـــس بالكمــــامة   

والـــي الجلــــفة والـــي الجلــــفة 
هـــــل يتحــــرك ؟هـــــل يتحــــرك ؟
طالب العديد من  الفالحني الذين ميارسون نشاطهم على مستوى دائرة دار 
الشيوخ باجللفة من املصالح الفالحية ووالي الوالية بإيفاد جلنة حتقيق يف 

الفرع الفالحي بدار الشيوخ, الذي يشهد حسبهم فضائح باجلملة.
 وقال هؤالء خالل تصريحات ألخبار الوطن بأن القسم الفالحي بدائرة دار 
الشيوخ يعرف عدة فضائح مت التستر عليها من بينها قوائم املستفيدين من 
دعم صغار الفالحني والذي شهدت عليه عدة وقفات احتجاجية باإلضافة 

إلى مسار الكهرباء الفالحية الذي يتغير مع كل حصة تستفيد منها املنطقة 
مؤكدين بأن فتح حتقيق يف كيفية تسيير القطاع يوضح عدة حقائق كان 
متسترا عليها. مطالبني الوالي باإلسراع يف فتح حتقيقات معمقة بالفرع. 
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أخبار الداخل

يجــد تالميــذ املناطــق النائيــة يف  بلديــة 
ــات جمــة لإللتحــاق مبقاعــد  ــد صعوب ذراع القائ
ــة النقــل املدرســي  الدراســة نظــرا لتوقــف خدم
ــذ 5  ــدة تالمي ــيما لفائ ــة س ــا البلدي ــي توفره الت
متوســطات  وثانويتــن  بســبب الغلــق شــبه 
ــن  ــرف القروي ــن ط ــة م ــواب البلدي ــم ألب الدائ
مــن جهــة ومــن العمــال مــن جهــة أخــرى 
الذيــن يطالبــون بأجورهــم التــي لــم يتلقوهــا منــذ 
3 أشــهر ورغــم وجــود 13 حافلــة يف  حالــة جيــدة 
ــة  إال  ــرى البلدي ــة كل ق ــا تغطي ــي بامكانه والت
ــدد الســواق  ــص يف  ع ــل نق ــه لوحــظ  باملقاب أن
ممــا أدي الــى عــدم اســتغاللها   وعليــه وانطالقــا 
مــن هــذه املعطيــات بــدأت مؤشــرات احلــركات 
ــيما  ــق س ــوح يف األف ــذ تل ــة للتالمي اإلحتجاجي
ــذ  ــل التالمي ــا يجع ــادم مم ــتاء ق ــل الش وأن فص
يعزفــون عــن الدراســة ريثمــا تتوفــر الشــروط 

خاصــة النقــل علمــا أن تالميــذ قريــة تاقليعــت 
املتمدرســون يف ثانويــة أجيــون يقطعــون » رحلــة 
ــا  ــا واياب ــم ذهاب ــي 40 كل ــم » حوال ــول العال ح
لإللتحــاق بالثانويــة وكذلــك الشــأن بالنســبة 

ــا ــار وغيره ــة أزغ لقري
املير : ننتظر رد الوالية 

ومــن جهــة أخــرى صــرح الســيد » موهــوب 
ــار  ــة  ل » أخب ــة بالنياب ــس البلدي ــعود » رئي مس
الوطــن » حــول هــذه القضيــة » ليــس لــدي  حل 
ــل   ــالت قالئ ــواق احلاف ــدود ، س ــس  مس املجل
لنــا  تقــدم  لــم  والوالئيــة  احملليــة  والســلطات 
ــن شــكاوينا  ــة ع ــة ردود ايجابي حلــد الســاعة أي

ــر ؟« ــن ننتظ ــي فنح وبالتال
عبدالسالم.ق

ف سليم
ــة  ــات الوالي ــاء بلدي ــم أحي ــت معظ ــد عاش  وق
ــيدي  ــار ، س ــي ، احلج ــة ، البون ــرار عناب ــى غ عل
عمــار حالــة طــوارئ حقيقيــة بســبب الســقوط 
الغزيــز لألمطــار أيــن تســبب إنســداد البالوعــات ويف 
ــض  ــا ببع ــة خصوص ــذا األزق ــات وك ــراق الطرق إغ
ــاء  ــو احلــال بأحي ــا ه ــة مثلم ــاء بوســط املدين األحي
الســتي أوزاس ، الكولــون ،ســيدي عاشــور ، الــرمي 
ــر  ــررت أكث ــي تض ــاء الت ــي األحي ــة وه ،واد الفرش
مــن غيرهــا بهــذه األمطــار الطوفانيــة التــي جــاءت 
ــى درجــة أن  بعــد جفــاف إســتمر لعــدة أســابيع إل
ــأنها  ــاه ش ــا املي ــاء غمرته ــذه األحي ــازل به ــدة من ع
تدخــل  إســتدعى  مــا  احملــالت  عشــرات  شــأن 
عناصــر احلمايــة املدنيــة يف أكثــر مــن موقــع بعدمــا 
تســبب ارتفــاع منســوب امليــاه يف شــلل مــروري 
علــى مســتوى وســط املدينــة الــذي حتــول إلــى 
حركــة مــرور خانقــة وكذلــك مبداخــل املدينــة وأمــام 
ــن  ــام األم ــق أم ــق الطري ــا مت غل ــار كم ــة القط محط

احلضــري التاســع يف قلــب مدينــة عنابــة ونهــج بــن 
ــد . ــة محم أوهيب

ــط  ــار وس ــاه األمط ــرت مي ــي غم ــة البون و ببلدي
حــي املعــروف بإســم »السانســو » حيــث حتــول احلي 
ــن  ــع املواطن ــر من ــي كبي ــى مايشــبه مســتنقع مائ إل
ــذ مــن  ــك التالمي مــن اخلــروج مــن منازلهــم وكذل
االلتحــاق باملــدارس  وبحــي الصــرول غمــرت ميــاه 
األمطــار العديــد مــن البيــوت الفوضويــة وســط 
أســتغرب  البلديــة حيــث  املصالــح  تــام  غيــاب 
ســكان احلــي الفوضــوي مــن عــدم زيارتهــم مــن أي 
منتخــب مــن البلديــة صابــن جــم غضبهــم علــى 
ــة يف  ــوالج املتبع ــة البريك ــبب سياس ــن بس املنتخب
ــاه  ــق مي ــا يف تدف ــبب دائم ــا يتس ــاريع م ــاز املش إجن
ــي  ــن وال ــة ومطالب ــم الفوضوي ــى بيوته ــار إل األمط
عنابــة بالتدخــل العاجــل إليجــاد جلنــة والئيــة 
ــم  ــت به ــي حلق ــائر الت ــم اخلس ــى حج ــوف عل لوق

ــات. ــراء الفيضان ــن ج م
تدخلــت  عطــوي  وبحــي  احلجــار  وببلديــة   

مصالــح احلمايــة املدنيــة المتصــاص ميــاه األمطــار 
مــن منــازل  يف الطوابــق الســفلية ويف أحيــاء ســبدي 
عمــار كحجــر الديــس والشــعبية وبرقوقــة .مــن 
عمــار  ســيدي  بلديــة  مصالــح  تدخلــت  جهتــا 
لتنظيــف وتهيئــة وتســريح املجــاري و األوديــة علــى 
الطريــق الوالئــي رقــم 129 بدايــة مــن حــي برقوقــة 
لتفــادي  440 مســكن حجرالديــس  الــى حــي 
وبــواد  متواصلــة  العمليــة  و  فيضانــات  تســجيل 
العايــب عمــار ببلديــة واد العنــب الــذي يجهــر 
منــذ 25 عامــا مــا تســبب يف عــدم التحــاق أطفــال 
ــق  ــة مبقاعــد الدراســة وغلــق جزئــي للطري اإلبتدائي
الوطنــي رقــم 44. وحســب ســكان احلــي فــإن 
اجلميــع علــى علــم بالقضيــة وال حيــاة ملــن تنــادي 

ــون. ــا يتحدث كم
ــأن  ــش ف ــدة ذراع الري ــة اجلدي ــبة للمدين وبالنس
إلــى  املنطقــة  حولــت  اجلارقــة  األمطــار  ســيول 
ــن  ــن م ــتغرب املواطن ــاز وأس ــل » بإمتي ــة« ظ مدين

تســميتها باملدينــة الذكيــة .

ــة  ــي بوالي ــدرك الوطن ــة لل ــة اإلقليمي ــراد املجموع ــن أف متك
بــرج بوعريريــج ويف عمليتــن متفرقتــن مــن حجــز كميــة 
معتبــرة مــن املــواد شــبه الصيدالنيــة املتمثلــة يف 141100 
ــة املصــدر ، أيــن مت مصــادرة هــذه الكميــة مــن  كمامــة مجهول
ــتغالال  ــا اس ــادة بيعه ــد إع ــا قص ــي مت اقتناؤه ــات والت الكمام
ــروس  ــالد بســبب انتشــار في ــه الب ــر ب ــذي مت للوضــع الراهــن ال
كورونــا خاصــة يف ظــل التزايــد وكثــرة الطلــب عليهــا مؤخــرا .

.. و حجز 100 طن من املادة األولية لصناعة 
البالستيك

ويف ســياق آخــر ، متكنــت ذات مصالــح املجموعــة اإلقليمية 
للــدرك الوطنــي ببــرج بوعريريــج مــن حجــز أزيــد مــن 100 طــن 
مــن املــادة األوليــة لصناعــة البالســتيك كانــت علــى مــن 06 
ــة  ــا بطريق ــدد نقله ــوا بص ــن كان ــورة ، أي ــاحنات ذات مقط ش
غيــر شــرعية بــدون وثائــق رســمية أو فواتيــر ، ليتــم تســليمها 
الــى مصالــح أمــالك الدولــة بعــد اســتكمال التحقيقــات 

ــراءات . واإلج
صفاء كوثر بوعريسة

ــة  ــق مبحكم ــي التحقي ــس قاض ــر  أول أم أم
بئــر العاتــر جنــوب عاصمــة الواليــة تبســة 
بوضــع 3 موظفــن ببلديــة بئــر العاتــر حتــت 
الرقابــة القضائيــة  لتورطهــم يف قضيــة اختــالس 
ــة و  ــتغالل الوظيف ــاءة اس ــة و إس ــوال عمومي أم

ــام . ــال الع ــد امل تبدي
فحســب مــا كشــف عنــه بيــان  صحفــي مــن 
ــت  ــد  متكن ــة، فق ــن الوالي ــالم بأم ــة اإلع خلي
ــرطة  ــة للش ــة  التابع ــة و املالي ــة االقتصادي الفرق
محكمــة  نيابــة  مــع  بالتنســيق  و  القضائيــة 
ــة  ــق يف  قضي ــق معم ــت حتقي ــر  فتح ــر العات بئ
ــتغالل  ــاءة اس ــة  و إس ــوال عمومي ــالس أم اخت
ــال العــام ، مــن خــالل  ــد امل الوظيفــة مــع تبدي
ــر و  ــر العات ــة بئ ــن ببلدي ــع 3 موظف ــق م التحقي

ــة    ــذات البلدي ــر ب ــف آخ ــتماع لـــ 11 موظ االس
مــن أجــل التأكــد مــن وجــود تالعبــات يف 
وثائــق إداريــة مت بواســطتها حتويــل مبلــغ  18000 
دج ألحــد احلســابات ملــدة 06 أشــهر  رغــم 
اســتيداع)وضعية  وجــود  صاحبــه يف حالــة 
ــن  ــف م ــا املوظ ــن خالله ــتفيد م ــة ال يس إداري

ــب( . ــا الرات ــوق منه ــض احلق بع
األمنيــة  الفرقــة  ذات  قامــت  وقــد  هــذا 
ملــف  بإجنــاز  التحقيــق  مــن  االنتهــاء  بعــد 
ــم   ــة وحتويله ــن يف القضي ــد املتورط ــي ض جزائ
ــي  ــر الت ــر العات ــدى محكمــة بئ ــة ل ــام العدال أم
أصــدرت يف حقهــم أمــرا يقضــي بالوضــع رهــن 

الرقابــة  القضائيــة.
فيروز رحال

مبدينــة  ســحيمي  حــي  ســكان  يعانــي 
ــم  ــاء رغ ــط بالكهرب ــكل الرب ــن مش ــض م البي
مــن  اكثــر  و  بيــت   800 احلــي يحصــي  أن 
ألفــن ســاكن . الســكان و يف غيــاب الربــط 
بالكهربــاء اضطــروا إلــى جلــب الكهربــاء علــى 
مســافات طويلــة تصــل الــى 300 م بعــض 
مــع إشــتراك اكثــر مــن 10 عائــالت بعــض 
األحيــان يف العــداد الواحــد . قــوار الطيــب 
ــار  ــبكة أخب ــرح لش ــي ص ــة احل ــس جمعي رئي
ــر  ــى اكث ــود إل ــة تع ــة احلالي ــن أن الوضعي الوط
ــة  ــاع رقع ــن اتس ــت ع ــنوات و جنم ــن 10 س م
ــى  ــض إل ــر البع ــكان فاضط ــادة الس ــي و زي احل
جلــب الكهربــاء عــن جيرانهــم علــى مســافات 
مختلفــة مــا ولــد الوضعيــة الكارثيــة احلاليــة . 
ــك اإلنقطــاع املتكــرر  ــة جنــم عنهــا كذل الوضعي
ــى  ــط عل ــة الضغ ــوت نتيج ــن البي ــاء ع للكهرب
الكابــالت و عــدم حتملهــا لإلســتهالك الكبيــر. 
و املتزايــد للكهربــاء . نفــس املتحــدث أضــاف 
فاتــورة  يف  كبيــرا  ارتفاعــا  ولــد  املشــكل  أن 

اإلســتهالك يضطــر الســكان إلــى تقاســمها مــع 
تســجيل نوعيــة رديئــة للكهربــاء داخــل البيــوت 

.
ــض  ــاز بالبي ــاء و الغ ــع الكهرب ــة توزي  مديري
ــي  ــالف مال ــت غ ــكل و خصص ــت باملش اعترف
عبــر  بالكهربــاء  احلــي  بيــوت  لربــط  هــام 

ــم  ــبكة دع ــي ش ــى اجمال ــة عل ــدادات فردي ع
ــروع  ــتلم املش ــب أن يس ــم و يرتق ــارب 4 كل تق
شــهر مــارس القــادم و الــذي مــن شــأنه حتســن 

ــا . ــا و كم ــاء نوع ــة بالكهرب ــات اخلاص اخلدم
نورالدين رحماني 

نتيجة سياسة البريكوالج المتبعة من المنتخبين المحليين

 أمطــــار طــوفانيـــة تغـــــرق أمطــــار طــوفانيـــة تغـــــرق
 أحيـاء وعــدة طرقــات ببلديــات عنــابة أحيـاء وعــدة طرقــات ببلديــات عنــابة

تبسة
لتورطهم في قضية اختالس أموال عمومية

الرقــــابة القضائيــــة الرقــــابة القضائيــــة 
لــ لــ 33 موظفيـن ببلديـة بئـر العـاتــر موظفيـن ببلديـة بئـر العـاتــر

بوعريريج  برج 
 حجـــز أزيـــد من  حجـــز أزيـــد من 100100 ألــف كمـــامة مجهـــولة المصـــدر ألــف كمـــامة مجهـــولة المصـــدر

أكثر من عشر عائالت تشترك يف عداد واحد

 سكــان حــي السحيـــمي بالبيـــض  سكــان حــي السحيـــمي بالبيـــض 
يطالبـــون بالربـــط بالكهـــرباءيطالبـــون بالربـــط بالكهـــرباء

تشهد والية عنابة مند 
ليلة أول أمس تهاطل 

أمطار طوفانية مصحوبة 
بصواعق رعدية مما 

تسبب يف عزل عدة شوارع 
وأحياء سكنية وقطع لعدة 

طرقات مبناطق عديدة 
من الوالية وحتديدا 
بعاصمة الوالية التي 

استرجع سكانها ذكريات 
الفيضانات التي عاشوها 

خالل شتاء 2019 .

تالميـــذ بذراع القــائد فــي بجــاية تالميـــذ بذراع القــائد فــي بجــاية 
يعانــون مـن انعـدام النقــل المدرســييعانــون مـن انعـدام النقــل المدرســي

إعــــــــــــالن 
 تبحث شبكة اخبار الوطن عن مراسلين جادين في الواليات 

التالية :
ورقلة ، بشار ، تمنراست ، بجاية ، الجلفة، وهران، تيزي وزو، 
قسنطينة ،سطيف ،غليزان، باتنة ، بسكرة ، البويرة ،ميلة ، غرداية 

، عين تموشنت ، معسكر .
-    شــــــروط التوظـــــيف 

•  خبرة على األقل سنتين 
•  اتقان  فنيات التحرير والكتابة الصحفية 

•  التحكم  الجيد في اللغة العربية
•  اتقان التصوير و المونتاج 

-    ترسل الطلبات الى اإليميل التالي : 
akhberecrut.dz@gmail.com
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  براهيم مالك
برج  بلدية  شهدتها  التي  االحتجاجية  الوقفة  أن  الوطن 
أثقل  الذي  املتأزم  الوضع  أنهكها  احلواس كانت صرخة عائالت 
بسيط  لتوفير جزء  فوق طاقتها  تقاوم  والتي   األسر  أرباب  كاهل 
من قوت يومها نتيجة ما تشهده احملالت التجارية باختالفها من 
ارتفاع جنوني للمواد االستهالكية وكذا البناء والتي وصلت إلى 
الالمشروع من غرباء  ودخالء   النشاط  أسعارها بسبب  أضعاف 
للمعدن  العشوائي  التعدين  ميارسون  مختلفة  جنسيات  ومن 
األصفر موازاتا مع شجع وطمع التجار يف حتقيق الربح السريع  يف 

ظل غياب الرقابة والتفتيش .
مركز  بتوفير  يطالبون  املنطقة  شباب  ان  املتحدث  ويضيف 
التعدين  مسلسل  إنهاء  اجل  من  املدينة  مستوى  على  للشرطة 
العشوائي للذهب واملرفوض جملة وتفصيال من الساكنة  داخل 
الكيمياوية  املواد  بسبب  تنجر  قد  والتي  خطورته  بسبب  املدينة 
والبيئة   اإلنسان  بالسلب على  تعود  والتي  املستعملة يف تصفيته 
واملواطن  الوطن  لثروات  قانوني  غير  استنزاف  كونه  عن  فضال 
تعاونيات  وتشكيل  الوصية  الوزارة  طرف  من  مؤخرا  تقنينه  رغم 
شبانية تضمن النشاط القانوني يف مجال استخراج املعدن األصفر 

باملنطقة خارج املجمعات السكانية .
     وكما أكد رئيس املكتب البلدي ملنظمة حماية املستهلك  
التجارة  ملصالح  تقرير  رفع  سيتم  انه  اغمار  الزاهي  احلواس  ببرج 
باملنطقة عن االرتفاع  الوضع الال قانوني الذي بات سائدا  حول 
املنطقة  ابن  البسيط  املواطن  ثمنه  يدفع  والذي  لألسعار  اجلنوني 

املعاش  الواقع  الوصية حول مدى خطورة  اجلهات  اطالع  لغرض 
الذي اخرج ساكنة برج احلواس الى الشارع وأجبرهم على غلق 
احملالت التجارية  وتنظيم وقفة احتجاجية وكما سيتم اتخاذ كافة 

اإلجراءات القانونية ضد املخالفني من التجار .
ويف ذات الصدد من املرتقب خالل الساعات القادمة نزول وفد 

من مصالح التجارة الى ارض البلدية حسب ما افادة به مصادر 
أخبار الوطن لالطالع حول مدى خرق قانون األسعار خاصة يف 
املخالفني  مع  القانونية  االجراءات  كافة  وتطبيق   املدعمة  املواد 
لهدف بقائها يف متناول املواطنني على غرار باقي املقاطعات عبر 

تراب الوالية.

  براهيم مالك
الظاهرة التي يتميز بها خاصة يف فترات صرف باإلضافة الى الطوابير الطويلة التي أضحت 
مختلف  رواتب  صب  وكذا  املتقاعدين  مؤسسات الوظيف العمومي وهو ما خلف حالة منح 
حسب  الساكنة  لدى  والتذمر  االستياء  تصريحهم ل أخبار الوطن .من 
سيدي موسى  ببرج عمر ادريس الواقعة على      وكما أعرب سكان الفرع البلدي زاوية 
االنتظار الطويل لساعات طويلة امام الشبابيك بعد سبع 07 كلم عن تذمرهم الشديد بسبب 
ما للحصول على مستحقاتهم الشهرية ومدخراتهم  فكثيرا  حسبهم  السيولة  وجدت  ان  هذا 
الطويلة  املسافة  عن  فضال  بنقصها  اكتمال يصطدمون  ظل  يف  تؤرقهم  باتت  التي  والشاقة 
الذي  الفرع  مستوى  على  بريدي  مكتب  سنوات اجناز   05 اخلمس  جتاوزت  ملدة  مقفال  بقيا 
املسؤولة  اجلهات  مطالبني   تعبيرهم  حد  بضرورة استغالله وفتحه أمام الزبائن من اجل على 
مواطني فك اخلناق على املكتب البريدي الوحيد على  يسع  يعد  لم  والذي  البلدية  مستوى 
باملنطقة  الدمغرايف  النمو  تزايد  بسبب  وتوسعها العمراني  الكبير.البلدية 
الرحمان لبقع يف رده على انشغال سكان بلدية      وكشف مدير بريد اجلزائر باليزي عبد 
برنامج القطاع يف أيطار توسيع الشبكة البريدية برج عمر إدريس  ل أخبار الوطن انه من ضمن 
على  الضغط  تخفيف  يف  ومساهمة  املكاتب البريدية ولتقريب اخلدمات التي يوفرها بالوالية 
مسكن قطاع البريد لفائدة الساكنة عبر إقليم الوالية مت  لبناء  الالزمة  اإلجراءات  يف  الشروع 
للمشروع يقارب ستة 06 ماليير سنتيم لغرض إلزامي بزاوية سيدي موسى ومت تخصيص مبلغ 
البلدي  الفرع  مكتب  استغالل  يف  بصفة رسمية وحتت ظروف مالئمة للعمال مع الدخول 
يف  تخدم  والتي  االجتماعي  املكسب  االخير مصلحة الزبون .تامني 

في ظل غياب الرقابة والتفتيش بوالية اليزي

ارتفـــاع األسعــــار والتعـــــدين ارتفـــاع األسعــــار والتعـــــدين 
مشــاكـــل  للذهـــب  مشــاكـــل العشـــوائـــي  للذهـــب  العشـــوائـــي 
تخــرج سكــان برج الحـواس إلـى الشــارعتخــرج سكــان برج الحـواس إلـى الشــارع

    نظم عشية أمس العشرات من سكان بلدية برج احلواس جنوب والية اليزي وقفة احتجاجية وسط املدينة وعلى 
الطريق الوطني رقم ثالث ملدة زمنية دامت ألكثر من ثالث ساعات أين أقدموا على غلق جميع احملالت التجارية  
بسبب الوضع املعيشي املزري الذي خلفته موجة الغالء الكبيرة يف املواد الغذائية واالستهالكية وكذا مواد البناء 

باإلضافة إلى فوضى تعدين الذهب وسط التجمعات السكانية .

     يعاني سكان بلدية برج عمر ادريس الواقعة شمال والية اليزي على بعد  700  كلم من نقص يف مراكز البريد وهو األمر 
الذي سبب اكتظاظ وضغط كبير على مستوى املكتب الوحيد املتواجد بحي الزاوية  األمر الذي يعد خطرا صحيا يف 

الوقت الراهن بسبب اجلائحة وعدم احترام املواطن للتدابير الوقائية من التباعد االجتماعي وغيرها 

اليزي
سكــــان بــــرج عمـــر إدريــــس 

يعانـــون أمـــام نقــــص مكـــاتب بريــــد
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وأتلتيكو  أوروغواي  منتخب  مهاجم  سواريز،  لويس  اعتذر 
مدريد، عن صورة حفل الشواء له وزمالئه يف منتخب بالده التي 

أتبعها إصابة أكثر من العب بفيروس كورونا.
اإلسبانية:  ماركا  صحيفة  نقلتها  تصريحات  يف  سواريز  وقال 
»أعترف بخطأ نشر مثل تلك الصور، وأعتذر عنها، هناك الكثير من 

األشخاص الذين يتحدثون وينتقدوننا«.
وأكد سواريز: »العدوى لم تأِت من الصورة، لم نكن محظوظني 
إلصابة شخص من كولومبيا، والنتيجة اإليجابية من ماتياس فينا 

مبثابة ضربة قاسية للغاية للفريق بأكمله«.
وعن ظهور أكثر من حالة يف منتخب أوروغواي، قال: »خففنا 
من حذرنا قليال، لكن يجب أن نكون واقعيني، هذا أمر ال مفر منه، 
ال يوجد أحد محصن«. وتابع: »علينا أن نعتني بأنفسنا، حتى إذا 

مت فحصك يوميا، يجب أن تكون حذرا للغاية«.
قائال:  كورونا،  بفيروس  نفسه  هو  إصابته  على  سواريز  وعلق 
»بصفتي أبا، فإنني أعيش وقتا سيئا للغاية«. وفسر: »ال أستطيع 
يعرف  لم  محتجز يف شقة،  أنا  أيام،  عدة  قضاء  بعد  عائلتي  رؤية 
أطفالي أنني أتيت وزاروني من نافذة على ارتفاع 50 مترا، إنه أمر 

صعب للغاية«.
ضد  »مباراتنا  قال:  بثالثية،  والفوز  كولومبيا  مواجهة  وعن 
كولومبيا أحد أهم االنتصارات التي حققها منتخبنا خارج األرض 
أمام  الهزمية  بعد  كبيرة  أهمية  له  انتصارا  كان  تاريخه،  طوال 

اإلكوادور«.
مالبس  »غرفة  قال:  برشلونة،  عن  الرحيل  بعد  شعوره  وعن 
أنا  املنتخب،  أراه يف  ما  مع  كبير  إلى حٍد  متشابهة  مدريد  أتلتيكو 

أستمتع بالعمل مع مدرب يحظى باحترام وتقدير كبير على مستوى 
العالم«. وتابع: »شعرت مبزيج من احلزن واخلوف واأللم والغضب، 
البرازيل  مواجهتي  عن  وغيابي  بكورونا  بإصابتي  عملت  بعدما 
وبرشلونة«. وشدد: »الفوز على برشلونة دليل قوي على أن أتلتيكو 
أيًضا كان مبثابة  سيقاتل من أجل أشياء عظيمة«. وأردف: »الفوز 
من  املباراة  مشاهدة  على  أُجبرت  حيث  لي،  إيجابية  طاقة  حقنة 

احلجر الصحي«.
وعن ليونيل ميسي، قال: »كصديق مليسي، الوضع الذي مير به 
يؤملني، إنه يقلقني كإنسان، لكني أعرف أيًضا أنه قادر على املضي 

قدًما«.
القسم الرياضي

القسم الرياضي

سواريز مهاجم منتخب أوروغواي وأتلتيكو مدريد

»أعيـــش وقتــا سيئـا ووضعيـة ميســي تؤلمنـــي«

مانشستر سيتي يستبعد ضم ميسي
يستبعد نادي مانشستر سيتي فكرة التعاقد مع ليونيل ميسي جنم برشلونة، بالصيف املقبل، يف 

ظل األنباء التي تربط األرجنتيني باالنضمام إلى السيتزينز بعد نهاية عقده مع البارسا.
وقالت صحيفة »سبورت« اإلسبانية، إن املعلومات الواردة من إجنلترا تستبعد احتمالية انضمام 

ميسي إلى صفوف السيتي، وهو ما أكدته صحفية يف شبكة »سكاي سبورتس« البريطانية.
وقالت سيمرا هانتر، الصحفية بشبكة »سكاي«: »أعرف من أشخاص قريبني من العملية أن 

السيتي لن يقدم عرًضا لشراء ميسي، حسب املعلومات التي لدي اليوم، فهذا الباب مغلق«.
له  »السيتي  قائلة:  ميسي،  مع  التعاقد  الستبعاد  السيتي  ستدفع  التي  األسباب  وأوضحت 

سببان لهذا، وهما العمر )33 عاًما( والنفقات املالية«.
وختمت »رغم أن ميسي لن يكلف النادي كثيًرا يف عملية ضمه ألنه سيكون العًبا حًرا، إال أن 
لديه راتًبا هائاًل، يبلغ حوالي 100 مليون يورو سنوًيا، وسيكون عبًئا مالًيا كبيًرا على أي ناٍد، خاصة 

وأننا وسط جائحة كورونا العاملية«.

مستقبل لوف على طاولة االتحاد األلماني
كشف االحتاد األملاني لكرة القدم أنه سيجري مناقشات بشأن الوضع احلالي للمنتخب األول، 

ومستقبل مديره الفني يواكيم لوف، يف الرابع ديسمبر املقبل.
وأعلن االحتاد األملاني امس االثنني أن أوليفر بيرهوف سيقدم حتليال للمباراة التي انتهت بالهزمية 

أمام املنتخب اإلسباني 6-0، وعن »تطور املنتخب بشكل عام على مدار العامني املاضيني«.
وذكر االحتاد األملاني أنه كان يجب منح لوف الوقت للتعامل مع األمر، من الناحية الرياضية، 
مع مشاعر خيبة  للتعامل  الشخصي،  املستوى  وعلى  إشبيلية،  املنتخب يف  هزمية  أسباب  بتحليل 

األمل.
وكذلك  جرت  التي  املناقشات  بشأن  التفاصيل  سيقدم  االجتماع،  بعد  أنه  االحتاد  وأوضح 

اخلطوات املقبلة، وذلك يف الوقت املناسب.
وجتدر اإلشارة إلى أن املنتخب األملاني سيخوض مبارياته املقبلة يف مارس، حيث سيلعب 3 
مباريات، هي األخيرة للفريق قبل أن يجرى اإلعالن عن قائمة املنتخب لبطولة كأس األمم األوروبية 

التي تنطلق يف جوان املقبل.

اإلصابــة تحــرم إبراهيموفيتــــش 
من المشاركـة أمام ليل وفيورنتينـا

كشفت تقارير صحفية، مدة غياب السويدي زالتان إبراهيموفيتش، جنم وهداف ميالن، عن 
الفريق بعدما تعرض لإلصابة خالل مباراة نابولي.

وتألق زالتان وقاد فريقه لفوز مهم للغاية على نابولي، اول أمس األحد، بنتيجة 1-3، يف معقل 
فريق اجلنوب بعدما سجل السويدي هدفني، ليتصدر الروسونيري جدول ترتيب الكالتشيو برصيد 

20 نقطة.
وذكرت صحيفة »توتو سبورت«، أن إبراهيموفيتش تعرض إلصابة عضلية خالل املباراة، حرمته 

من استكمال اللقاء ليخرج متأثًرا بها.
وأضافت أن املشكلة العضلية ال تبدو خطيرة لكنها ستمنعه من املشاركة باملباراتني املقبلتني أمام 

ليل الفرنسي بالدوري األوروبي، وفيورنتينا بالكالتشيو.

مهاجم ليفربول، ديوغو جوتا

»اللعب مع بطل العالم يعني الكثير«
أكد مهاجم ليفربول، ديوغو جوتا، أنه راض عن مساهماته يف انتصارات فريقه، بعدما قاده لفوز 

جديد على ليستر سيتي 0-3، اول أمس باجلولة التاسعة من الدوري اإلجنليزي املمتاز.
ترتيب  الثاني على سلم  املركز  فريقه الحتالل  ليقود  اللقاء،  الثاني يف  الهدف   وسجل جوتا 
الدوري، بفارق األهداف خلف توتنهام، علما بأن املهاجم البرتغالي لعب أساسيا لتعويض غياب 

املصري محمد صالح، املصاب بفيروس كورونا املستجد.
 وقال جوتا، يف تصريحات لهيئة اإلذاعة البريطانية )بي بي سي(: »اللعب مع هذا الفريق.. 
بطل العالم، يعني الكثير، أمتنى فقط أن نواصل الفوز باملباريات وأن أكون مهما يف الفريق بالطبع«.
الناحية  من  وكذلك  الفرص،  خلقنا  هجومية حيث  الناحية  من  رائع  بعمل  »قمنا  وأضاف: 

الدفاعية، يف النهاية كانت مباراة رائعة«.
 وعن الصعوبات التي يواجهها لفرض نفسه كالعب أساسي يف ليفربول، زاد: »كل فريق مير 
بالشعور ذاته، كل العب يستطيع أن يكون مهما، نحتاج للجميع ملساعدة الفريق«. وختم: »إنها 
3 نقاط، لكنهم )ليستر سيتي( كانوا قريبني من قمة الترتيب، األربعاء نلعب مجددا )أمام أتالنتا 

يف دوري أبطال أوروبا(«.

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية 
محضــر معايــنة جمعـــية عــامة
 للنادي الرياضي للهواة رائد شباب املسيلة للكرة الطائرة

بتاريخ اخلامس عشر من شهر نوفمبر سنة ألفني وعشرون وعلى الساعة الرابعة والنصف مساءا 
العالي احملضر القضائي بدائرة اختصاص مجلس قضاء املسيلة  نحن األستاذ/ بركة شوقي عبد 
املقيم بحي 100 مسكن العسكري عمارة ح رقم الباب 02 باملسيلة واملوقع أدناه لفائدة : النادي 
الرياضي للهواة رائد شباب املسيلة للكرة الطائرة بناءا على املادة 12 من قانون 06-03 املؤرخ يف:   
2006/02/20 واملتضمن تنظيم مهنة احملضر القضائي إنتقلنا بالتاريخ املذكور أعاله رفقة صاحب 
باملسيلة وعند  القدم  لكرة  الوالئية  للرابطة  احملاضرات  بقاعة  الكائن .  املعاينة  إلى مكان  الطلب 

وصولنا هناك ثبتنا ما يلي

أشغـــــال اجلمعــــية
بدأت اجلمعية العامة للنادي الرياضي للهواة رائد شباب املسيلة للكرة الطائرة بكلمة ترحيبية 
للحاضرين وشكرهم على حضورهم من طرف رئيس اللجنة املكلفة بتنظيم االنتخابات ثم أشار 
إلى نسبة احلضور وهي تفوق النصاب القانوني املطلوب )26 مسجلون ، 21 حاضرون ، 05 غائبون 
، نسبة احلضور 77 . 80 %( ثم وقع على القائمة احلاضرون وهم : حملة جمال ، والي عبد 
الرحمان ، ميمون بن هني ، مناصري محمد ، شادي نور الدين ، عقون عمر ، عقريب عبد 
الرشيد ، بوعزيز فاحت ، يعقوبي فاحت ، زرقان علي ، سهيل جمال ، خلضر حمينة عبد احلميد 
الدين ، ميهوبي محمد ، شريفي أسامة ، مقاق  نور  ، بوخالفة عيسي ، سباع طاهر ، عيمر 
كمال ، بن الذيب امليلود ، خلضر حمينة فيصل ، زغالش وليد ، أما الغائبون فهم : دبش عبد 
)قائمة اسمية  الرزاق ، مناصري سمير  ناغل عبد  الشريف ،  قنة  بن  قادري عمر ،  الباسط ، 
بأسماء احلاضرين للجمعية العامة مرفقة لهذا احملضر( كما نوه بان مهلة الترشح الرئاسة النادي 
قد انتهت بتاريخ 12  / 11 / 2020 على الساعة 00: 16 مساء وتقدم مترشحني اثنني 02 هما 
: حماسة جمال وخلضر حمينة عبد احلميد ، بعدها قام كال املترشحني بعرض موجز لبرنامجه 
املترشحني  أحد  الختيار  السري  االقتراع  عملية  يف  شرع  ثم   ،  2024/2020 األوملبية  للعهدة 
وبعدها جاءت النتائج كاآلتي : حملة جمال 05 أصوات ، خلضر حمينة عبد احلميد 15 صوت 
اقترح  الفائز خلضر حمينة عبد احلميد بكلمة موجزة ثم  01 صوت ملغى ، ثم تقدم املترشح  و 
أعضاء مكتبه اجلديد وذك على النحو التالي/ 1 - خلضر حمينة عبد احلميد رئيسا ، 2 - والي 
عبد الرحمان نائب أول للرئيس ، 3  - عيمر نور الدين نائب ثاني للرئيس ،  4  - بن الذيب 
امليلود أمني املال ، 5 - شريفي أسامة مساعد أمني املال 6 -ميهوبي محمد أمني عام 7 - عقون 
عمر مساعد أمني عام هذا ما عايناه أثناء مهمتنا التي انتهت يف نفس الساعة واليوم والشهر والسنة 

املذكورين سلمت نسخة من هذا احملضر لطالب املعاينة إلستعماله يف إطار ما يسمح به القانون

 املكتــــب العمــومــي 
للمحضرالقضائي األستاذ
بركة شوقي  عبد العالي 

اختصاص مجلس قضاء 

املسيلة  الكائن مكتبه بحي 

100مســـكن العســـكري 

عمــــــارة ح رقــــم البـاب 

02 باملســـــــــــــيلة

تفصـــــيل املصـــــاريف
 وصــل رقــم .......... 
مســدد يف :...........

Akhbar  el watane  le 24-11-2020

Akhbar  el watane  le 24-11-2020

النادي الرياضي للهواة  الجيل الصاعد  للفروسية سيدي عيسى  والية المسيلة 
إعالن  عن عقد جمعية العامة العادية و االنتخابية 

يعلن رئيس النادي الرياضي للهواة للفروسية  سيدي عيسى  لوالية املسيلةعن عقد اجلمعية العامة العادي   يوم : 30 نوفمبر 
2020 على الساعة الثانية 14:00  مبقر النادي بحي 80 مسكن  ببلديةسيدي عيسى يف املسيلة  ، وكذا اجلمعية االنتخابية يوم 
07 ديسمبر 2020 على الساعة الثانية 14:00 زواال مبقر النادي بحي 80 مسكن ببلدية سيدي عيسى يف املسيلة ،  مع االحترام 

الصارم للتدابير الوقائية والبروتكول الصحي الواردة يف املرجع أعاله . رئيس النادي  شريفي سيد علي

ديمبلـي يزيـد مصائـب برشلونــة
أكد تقرير صحفي إسباني، أن الفرنسي عثمان دميبلي، مهاجم برشلونة، انضم إلى قائمة إصابات 

الفريق الكتالوني، عقب اخلسارة أمام أتلتيكو مدريد بهدف دون رد يف اجلولة العاشرة من الليغا.
ووفًقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" اإلسبانية، فإن دميبلي يعاني من اإلصابة بالتواء يف الكتف، إثر 

سقوطه عقب كرة مشتركة يف مباراة  اول أمس مع يانيك كاراسكو، جنم أتلتيكو.
وأشارت إلى أن دميبلي أكمل اللقاء حتى النهاية رغم اإلصابة، لكنه كان يشعر بألم، وظل يضع 
يده على كتفه مراًرا وتكراًرا. وأوضحت أن نادي برشلونة لم يعلن أي شيء رسمي عن إصابة دميبلي 

حتى اآلن.
يذكر أن برشلونة أعلن، أمس التشخيص النهائي إلصابة سيرجي روبيرتو وجيرارد بيكيه، حيث 

سيغيب األول ملدة شهرين، بينما تتراوح فترة غياب الثاني من 3 إلى 5 أشهر.

إشهـــــار
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»الفيفا« يقرر إيقاف أحمد أحمد 5 سنوات

»الفاف« يقر إجراءات جديدة بشأن كورونا

مبــاراة شبـاب قسنطينــة - مبــاراة شبـاب قسنطينــة - 
وداد تلمسان إلفتتاح الموسم وداد تلمسان إلفتتاح الموسم 
الكـــروي الكـــروي 2020-20212020-2021

أعلنت لجنة المسابقات بالرابطة المحترفة لكرة القدم، عن مواعيد 
مباريات الجوالت الست األولى، من الرابطة المحترفة األولى، 

والجولة األولى من بطولة الرديف.
من  األولى  اجلولة  مباريات  وستقام   
و28   ،27 يومي  األولى  احملترفة  الرابطة 
اجلولة  مواجهات  ستجري  بينما  نوفمبر، 

الثانية يومي 4، و5 ديسمبر املقبل.
املوسم  حلساب  اجلولة  هذه  وستفتح 
املقبل  اجلمعة  يوم   2020-2021 الكروي 
شباب  لقاء  منها  لقاءات  أربعة  بإجراء 
على  برمج  الذي  تلمسان  وداد   - قسنطينة 
الساعة 14:30، كما برمجت أربعة لقاءات 
أخرى يوم السبت والذي سيعرف إجراء لقاء 
القمة بني احتاد اجلزائر ووفاق سطيف مبلعب 
 ،16:00 الساعة  من  بداية  حمادي  عمر 
الرابطة  نشرته  الذي  البرنامج  حسب 
الذي  الوقت  يف  وهذا  القدم،  لكرة  احملترفة 
بلعباس - مولودية  إحتاد  فيه مباراتي  أجلت 
اجلزائر وجمعية عني مليلة - شباب بلوزداد 
بسبب مشاركة أندية العاصمة يف املنافسات 
االفريقية مطلع األسبوع القادم. ومت الكشف 
اجلولة  من  أي  ديسمبر  شهر  برنامج  عن 

الثانية إلى غاية اجلولة السادسة.
من  الثالثة  اجلولة  مباريات  وتلعب   
و12   ،11 يومي  األولى،  احملترفة  الرابطة 
األسبوع  لقاءات  وجترى  املقبل،  ديسمبر 
أن  على  املقبل،  الشهر  من   18 يوم  الرابع 
تقام مواجهات اجلولتني الرابعة، واخلامسة، 

يومي 22 و26 على التوالي.
و28   ،27 يوم  اللجنة  حددت  كما 
نوفمبر اجلاري، موعدا إلجراء اجلولة األولى 

من بطولة الرديف.

ومعلوم أن كل مباريات املوسم جترى دون 
البروتوكول  تطبيق  أجل  من  وذلك  جمهور 

الصحي اخلاص بفيروس كورونا املستجد.
اجلزائري  االحتاد  قرر  أخر،  جانب  من 
على  جديدة  إجراءات  إدخال  القدم،  لكرة 
اللوائح املنظمة للموسم اجلديد بهدف ضمان 
املقرر  األولى،  الرابطة  مباريات  برمجة  سير 
مع  تكيفا  وذلك  املقبل،  اجلمعة  انطالقته 

فيروس كورونا املستجد.
رابطة  طبيب  بيشاري،  محمد  وكشف 
تخص  ال  اجلديدة  اإلجراءات  أن  احملترفة، 
تعديل نظام البروتوكول الصحي الذي أقرته 
تنظيم  إلى  تهدف  وإمنا  املختصة،  السلطات 
انتشار  ظل  يف  البطولة  ملباريات  مستمر 

فيروس كورونا.
ستلعب  املباريات  أن  بيشاري،  وأوضح 
يف حضور 15 العبا من كل فريق بغض النظر 
عن رقم إصابات كورونا املسجلة، مبرزا أنه 
بإمكان كل فريق سجل يف صفوفه عدد كبير 
من احلاالت اإليجابية للفيروس، االستعانة 
يف  مباراته  ستؤجل  الذي  الرديف  بالفريق 
هذه احلالة إلى وقت الحق. وسيبلغ االحتاد 
اجلزائري األندية باإلجراءات اجلديدة خالل 

اجتماع سيعقد األربعاء املقبل.
وكان البروتوكول الصحي الذي صدقت 
عليه وزارة الشباب والرياضة يقضي بتأجيل 
 3 طرفيها  أحد  لدى  يسجل  مباراة  كل 

إصابات بكورونا.
محمدهشام

قررت جلنة األخالقيات والقيم، باالحتاد الدولي لكرة 
القدم »فيفا«، إيقاف امللغاشي أحمد أحمد رئيس االحتاد 
ممارسة أي نشاط  5 سنوات عن  ملدة  اإلفريقي »كاف«، 

رياضي.
اللجنة يف بيان رسمي لها، امس االثنني، أن  وأكدت 
أحمد أحمد سقط يف مخالفات مالية يف الفترة بني 2017 
إلى 2019 ومت التحقيق يف عدة اتهامات وشكاوى مت تقدميها 
5 سنوات،  ملدة  الكاف  رئيس  إيقاف  اللجنة  ضده.وقررت 
مع معاقبته مالًيا بسداد 200 ألف فرنك سويسري، كما أنه 

يحق لرئيس الكاف التظلم خالل 60 يوًما من القرار.
وأصبح أحمد بهذا القرار بعيًدا عن إدارة الكاف، التي 
أوماري  كونستانت  الكونغولي  مؤقت  بشكل  حالًيا  يشغلها 

لظروف مرض رئيس الكاف بفيروس كورونا.
رئاسة  انتخابات  سباق  من  أيًضا  الكاف  رئيس  وخرج 
االحتاد اإلفريقي، الذي انحصر بني الرباعي اإليفواري جاك 
أنوما واجلنوب أفريقيا لوكاس موتسيبي والسنغالي أوغستني 

سنغاهور واملوريتاني أحمد ولد يحيى.
م.هشام

بعد إلتزام اإلدارة بصرف رواتبهم

العبو بلعباس ينهون إضرابهم
أنهى العبو احتاد بلعباس، إضرابا بدأوه األربعاء املاضي، احتجاجا على عدم تلقي 
رواتبهم. وخاض الالعبون مرانا صباح اول أمس، وآخر يف املساء، حتت قيادة املدير الفني 

ليامني بوغرارة، عقب توصل إدارة النادي التفاق معهم إلنهاء اإلضراب.
والتزم عباس مرسلي، املدير العام الحتاد بلعباس، بصرف رواتب الالعبني املعلقة، فور 

دخول األموال املطلوبة حسابات النادي.
يشار إلى أن مباراة احتاد بلعباس مع ضيفه مولودية اجلزائر، ضمن اجلولة األولى من 
الدوري احمللي، التي ستلعب يومي اجلمعة والسبت املقبلني، تأجلت إلى وقت الحق، 

بسبب مشاركة املولودية يف الدور التمهيدي لدوري أبطال إفريقيا.
م.هشام

برنامـج الجولـة األولـى:
الجمعة 27 نوفمبر:

شباب قسنطينة - وداد تلمسان سا 14:30  
نصر حسين داي - مولودية وهران سا 14:30  

سريع غليزان - نادي بارادو سا 15:00  
شبيبة القبائل - أهلي البرج سا 16:00  

السبت 28 نوفمبر:
أولمبي المدية - شبيبة الساورة سا 14:30    

نجم مقرة - أولمبي الشلف سا 14:30    
اتحاد بسكرة - شبيبة سكيكدة سا 15:00    
اتحاد الجزائر - وفاق سطيف سا 16:00     

مباريات مؤجلة:
إتحاد بلعباس - مولودية الجزائر
جمعية عين مليلة - شباب بلوزداد

برنامج شهر ديسمبر:
الجولة الثانية: 4 و 5 ديسمبر

الجولة الثالثة: 11 و 12 ديسمبر
الجولة الرابعة: 18 ديسمبر
الجولة الخامسة: 22 ديسمبر
الجولة السادسة: 26 ديسمبر

سريع غليزان   

عـدم تأهيل الالعبيـن 
الجدد والملعب يؤرقان 

شريــف الوزانــي
تواجه عدة صعوبات سريع غليزان مبناسبة 
عودته إلى الرابطة األولى لكرة القدم بعد أربع 
سنوات قضاها يف الدرجة الثانية، وذلك قبل 
أيام قليلة عن انطالق املنافسة الرسمية، ويف 
وعدم  اجلدد  الالعبني  تأهيل  عدم  مقدمتها 

اعتماد ملعب »الطاهر زوقاري«.
ويتهدد السريع خطر مباشرة البطولة بدون 
العبيه اجلدد وعددهم أكثر من عشرة عندما 
يواجه نادي بارادو، حيث فشلت إدارة النادي 
حلد اآلن يف تأهيلهم على خلفية الديون التي 
تقع على عاتقها جتاه العبني سابقني جلأوا إلى 
مستحقاتهم  على  للحصول  املنازعات  جلنة 

املالية.
من  تعقد  أن  الوضعية  هذه  شأن  ومن 
الوزاني  شريف  الطاهر  سي  املدرب  مهمة 
على  لالعتماد  مضطرا  نفسه  يجد  قد  الذي 
ميلكون  األكابر  صنف  من  فقط  العبا   12

إجازاتهم منذ املوسم الفارط.
يؤرق  الذي  اإلشكال  هذا  عن  وفضال 
يحرم  قد  األخير  فإن  للسريع،  الفني  الطاقم 
أيضا من استقبال ضيوفه على أرضية ميدانه 
تأهيل  التي وضعتها جلنة  التحفظات  بسبب 
احملترفة،  القدم  كرة  لرابطة  التابعة  املالعب 
يشهد  زوقاري«  »الطاهر  ملعب  أن  و  علما 
مستوى  على  التهيئة  إعادة  أشغال  بعض 

غرف تغيير املالبس.
املعنية  اللجنة  ترفض  أن  قبل  وحتى 
تأهيل امللعب، كان املدرب شريف الوزاني قد 
أبدى عدم رضاه عن وضعية أرضية امليدان، 
حيث صرح بأنها أضحت تشكل خطرا أكيدا 
قد  التي  اإلصابات  بسبب  الالعبني  على 

تلحقها بهم بعد تردي وضعيتها.
السلطات  باملناسبة  السابق  الدولي  ودعا 
احمللية لإلسراع يف إعادة جتديد بساط امللعب، 
معبرا يف نفس الوقت عن أمله يف أن تتمكن 
إدارة النادي هي األخرى من تأهيل الالعبني 
بعدما  البطولة  من  األولى  اجلولة  قبل  اجلدد 
أبدى ارتياحه للعمل املنجز مع كامل التشكيلة 

خالل فترة التحضيرات للموسم اجلديد.
م.هشام

رئيس اتحادية كرة اليد، حبيب لعبان:

»فـــكرة استئناف الموسم الفارط 
مــــن الصعــب تحقيقهـــا«

اعترف رئيس االحتادية اجلزائرية لكرة اليد، حبيب لعبان، بأن استئناف 
البطولة الوطنية املتوقفة منذ شهر مارس الفارط سيكون معقدا بالنظر للوضعية 

الصحية املرتبطة بجائحة كورونا.
وأوضح املسؤول األول الحتادية كرة اليد »القاعات الرياضية ال زالت مغلقة 
الفارط  املوسم  استئناف  فكرة  بأن  أظن  تدريباتها،  بعد  تستأنف  لم  واألندية 
من الصعب حتقيقها. احلفاظ على صحة الغير أهم بكثير، ولو أننا نتوفر على 

بعض املخططات«.
بقرار  الفارط  مارس  شهر  منذ  معلقة  اليد  كرة  بطوالت  مختلف  وتبقى 
من وزارة الشباب والرياضة نتيجة تفشي فيروس كوفيد19-. ويضيف لعبان 
من  األخضر  الضوء  انتظار  علينا  بيدنا.  ليس  والبطولة  التدريبات  »استئناف 
السلطات. أتفهم الوضعية الصعبة التي تعيشها أنديتنا، لكن أكرر مرة أخرى 
بأن األمور تتجاوزنا«، مواصال يقول »إذا حتصلت األندية على موافقة استئناف 
التحضيرات يف شهر فيفري املقبل، تبقى هناك إمكانية مواصلة موسم -2019
2020، مع إلغاء موسم 2021-2020. ستكون لدينا مدة شهرين للمنافسة. 
2020- موسم  الشروع يف  على  مرغمني  سنكون  وإال  فرضية،  تبقى  لكنها 
النازلة  و  الصاعدة  البطل و األندية  لتعيني  املثالية  الصيغة  ايجاد  2021، مع 

للموسم الفارط«.
وذكر حبيب لعبان بأن هيئته متنت دائما استئناف املنافسة والذهاب إلى 
استئناف  قررت  احتادية  أول  »كنا  يقول  وختم   .2019-2020 موسم  نهاية 

البطولة شريطة توفر كل الظروف، لكن اليوم تبقى االمور خارج نطاقنا«.

بمشاركة 17 فريقا

انطـــالق البطولــة الوطنيــة 
العسكريــــة للجيــدو

انطلقت امس اإلثنني البطولة الوطنية العسكرية للجيدو مبشاركة 17 فريقا  
باملركب الرياضي اجلهوي العسكري للناحية العسكرية األولى بالبليدة.

من  رياضيا   139 املقبل  اخلميس  التي ستختتم  البطولة  هذه  ويشارك يف 
مختلف القيادات والنواحي العسكرية والوحدات من بينهم 20 رياضية.

كما  الوقائية،  للتدابير  تام  احترام  الرياضية يف ظل  املنافسة  هذه  وجترى 
خضع املشاركون الذين كانوا يف حجر صحي وقائي لفحوصات طبية للتأكد 

من عدم إصابتهم بالفيروس حسبما علم من املنظمني.
وأكد رئيس أركان الناحية العسكرية األولى العقيد حمود محمد الصالح 
يف كلمة افتتاحية لهذه املنافسة على ضرورة التحلي بالروح الرياضية العالية 
ورياضة  عامة  بصفة  العسكرية  الرياضة  على سمعة  حفاظا  النزيه  والتنافس 

اجليدو بصفة خاصة.
التدريب ووسيلة  تعتبر جزءا أساسيا من  العسكرية  الرياضة  أن  وأضاف 
لتحضير املقاتل ملواجهة املهام الصعبة واألعمال اليومية وذلك بتحيني اجلانب 

البدني لألفراد واحلفاظ عليه ومنوه منوا متجانسا.
اإلهتمام  بالغ  دوما  العسكرية شكلت  الرياضة  أن  على  املتحدث  وشدد 
ورياضيني  مقاتلني  تكوين  على  منها  حرصا  الشعبي  الوطني  اجليش  لقيادة 
أكفاء ينفذون املهام املوكلة إليهم باحترافية وتشجع خوض املنافسات الرياضية 

بقوة وجدية
واإلقليمية  الوطنية  املنافسات  مختلف  يف  الوطنية  الرايات  ترفع  حتى 
والدولية. كما دعا جميع الرياضيني لضرورة احترام قواعد التباعد اإلجتماعي 

لتجنب اإلصابة بفيروس كوفيد19-.  



بداية لو نتعرف على بشرى بوشارب؟ 
بشــرى بوشــارب مــن مواليــد واليــة قســنطينة، خريجــة قانــون وعلــوم 
إداريــة مــن »جامعــة قســنطينة«، ابتعــدت عــن مدينتــي ملــدة 3 ســنوات 
عندمــا التحقــت باملدرســة العليــا للجمــارك بواليــة وهــران، قبــل أن أعــود 
محملــة بشــوق كبيــر ترجمتــه بكتابــة روايــة »حــروف الــدم« التــي لقيــت 
صــدى مميــز، ونشــرت يف عــدة دول عربيــة بعــد تبنيهــا مــن طــرف دور نشــر 
ــى دار  ــة، إل ــة، ودار ورد األردني ــة اجلزائري ــت أولهــا دار فاصل متعــددة كان
ــش رئيســي، اســتفادت  ــة، أشــغل منصــب مفت ــة العريق ــة املصري النخب
مــن ترقيــة اســتثنائية عــام 2017 نظيــر اجنازتــي يف عالــم الكتابــة، كونــي 
أول جمركيــة عربيــة وافريقيــة تبــرز يف عالــم الروايــة، وال تــزال إبداعاتــي 
متواصلــة بعــد نشــر روايتــي ثانيــة بعنــوان »املهاجــرة« ســنة 2015 وثالثــة 
ــا  ــان لقيت ــام 2017، واللت ــة« ع ــة اجلن ــى حاف ــات عل ــم »حوري ــت اس حت
اهتمامــا كبيــرا يف الســاحة الثقافيــة الروائيــة يف اجلزائــر مــن خــال رقــم 
املبيعــات التــي ســجلتها الروايــات، وكــذا اســتغالهما مــن طــرف الطلبــة 

اجلامعيــن كنمــاذج خــال دراســاتهم العليــا.

حدثيني عن بداياتك ومن شجعك على خوض 
تجربة الكتابة؟ 

ــي   ــك أن اجلــو العائل ــت ل ــو قل ــي ل ــة، صديقين  فيمــا يخــص الكتاب
ــزال  ــذي كان وال ي ــدي ال ــة، خاصــة وال ــى الكتاب ــن ســاعدني عل ــو م ه
ــي   ــة ب ــروف احمليط ــى الظ ــة إل ــي، إضاف ــز يف حيات ــر واملمي ــم الكبي الداع
وجــو عملــي و تنقاتــي املســتمرة، التــي كان لــي فيهــا الكتــاب هــو خيــر 
رفيــق وجليــس، ألنــه لــو رجعنــا لبداياتــي فهــي ليســت باألمــر الهــن، 
ــدة كل البعــد عــن مجــال  ــي بعي ــا أمــر صعــب كون الفكــرة يف حــد ذاته
األدب، وهواجــس الفشــل حتيــط بــكل مبتــدئ مــن كل النواحــي، لكــن 
يبقــى التحــدي يف ترجمــة الفكــرة لروايــة وبلورتهــا يف معــاٍن وكلمــات أمــر 
ــه باخلــط علــى مســودة احتفظــت بهــا بــن وبينــي نفســي  جميــل، بدأت
ــا  ــدو وكأنه ــى اخلطــوات تب ــت أول ــور، فكان ــا للن ــرر أن أخرجه ــل أن أق قب
مســتحيلة لكــن مــع االنــزالق يف العواطــف وأنــا أعيــش مــع شــخصيات 

رواياتــي أثبــت أنــي اســتطيع إتقــان هــذا الفــن الراقــي.

لمن تقرأ بشرى من الكتاب والشخصيات التي 
تأثرت بهم بشرى؟ 

يف احلقيقــة كثيــرون، وتنوعــت قراءاتــي بــن األجنبــي والعربــي 
ــر يف  ــر كبي ــون أث ــود فرع ــر كان ملول ــر ال احلص ــبيل الذك ــى س ــي فعل واحملل
ــران  ــات جب ــل كتاب ــد فض ــا ال أجح ــة، كم ــذ الطفول ــي من ــل موهبت صق
خليــل جبــران واملنفلوطــي، وصــوال إلــى أحــام مســتغامني، ونــورا 
روبرتــس، فيكتــور ايجــو، جنيــب الكيانــي، غــادة الســمان وكثيــرون مــن 
لــم أذكرهــم. وعلــى وجــه اخلصــوص تأثــرت أميــا تأثــر بروايــات فتحيــة 
محمــود الباتــع ودائمــا أقولهــا يف حواراتــي وأعيدهــا، أننــي لــم اقــرأ مثلهــا 
مــن حيــث التشــويق والســرد الرائــع يف كتاباتهــا، وهــي كاتبــة فلســطينية 
مبدعــة، إال أنهــا لألســف لــم تأخــذ احلــظ الــكايف مــن الشــهرة، وتبقــى 
أذواقــي مختلفــة ومتنوعــة، وفضولــي ال حــدود لــه لقــراءة كل مــا هــو مميــز 

ــد يف الســاحة . وجدي

تنوعت مشاركاتك خارج الوطن منذ البداية 
حدثينا عنها؟ 

ــت   ــن، وتباين ــارج الوط ــل وخ ــن داخ ــاركتي ب ــت مش ــا تنوع فع
بــن جوائــز تكرمييــة محليــة يف اجلامعــات واملعــارض املقامــة، أيــن 
احتلــت روايتــي »حوريــات علــى حافــة اجلنــة« املرتبــة الثالثــة مــن حيــث 
املبيعــات املعــرض الدولــي للكتــاب باجلزائــر دورة 2017، باإلضافــة إلــى 
ــه وبفخــر، كأول  ــذي انتمــي إلي تكرميــي مــن طــرف ســلك اجلمــارك ال
ــذا  ــب يف ه ــة، تكت ــة وافريقي ــى عربي ــة، وحت ــة جزائري ــة روائي جمركي
ــرا  ــدار األوب ــي ب ــر العال ــي بشــهادة التقدي املجــال. كمــا تشــرفت بتكرمي

ــرة. ــاب بالقاه ــي للكت ــك خــال املعــرض الدول ــة، وذل املصري

ما هي الصعوبات التي واجهتها في مشوارك 
والعراقيل التي تقف في طريق الشباب المبدع؟ 

ــن  ــر، ب ــي يف اجلزائ ــا الروائ ــي ياقيه ــل الت ــوع املشــاكل والعراقي تتن
مشــكلة اختيــار دار النشــر التــي تتبنــى عملــه والــذي يكــون كأول طفــل 
يحملــه الكاتــب يف أحشــائه ويبحــث ألن يــرى النــور يف أحســن الظــروف، 
لكــن صراحــة يف بادنــا مــن الصعــب حتقيــق ذلــك، وأظــن أن األمــر غيــر 
متــاح للجميــع، يف اختيــار الــدار املناســبة التــي تضمــن توزيعــا يليــق بــكل 
إنتــاج فكــري وإبداعــي بالنظــر الشــروط املبالــغ فيهــا التــي تضعهــا، وكــذا 
ــون  ــن يضع ــال والذي ــذا املج ــى ه ــوا عل ــن طغ ــاء الذي ــك الدخ ال أخفي
ــؤالك  ــي س ــا يذكرن ــم، وهن ــر طموحاته ــدار أول وآخ ــادي لل ــب امل املكس
باملجهــودات الكبيــرة التــي بذلتهــا مــن أجــل توزيــع روايتــي األولــى 
»حــروف الــدم« مــن أجــل التعريــف بهــا  وإعطائهــا حقهــا مــن االنتشــار، 
مــن خــال التنقــل إلــى املكاتــب واملعــارض احملليــة داخــل وخــارج واليــة 
قســنطينة مــن أجــل ضمــان مــكان لعرضهــا، رغــم أن هــذا مــن املفتــرض 
أن يكــون مــن املهــام الرئيســية لــدور النشــر، ناهيــك عــن مصاريــف وأعبــاء 
ــرة  ــس مباش ــذي ينعك ــؤون، وال ــاب الناش ــا الكت ــي يتحمله ــة الت الطباع
علــى ســعر الكتــاب الــذي يعــرف ارتفاعــا نســبيا باملقارنــة مــع املدخــول 

ــى حــد  ــب عل ــارئ والكات ــام الق ــرا أم ــا كبي ــا يشــكل عائق ــردي، م الف
ســواء، وصــوال إلــى ضعــف التنســيق بــن الكاتــب ودار النشــر، لتوفيــر 
ــر وتوصيــل  ــه أكث ــه للتعــرف علي مســاحات تواصــل بــن الكاتــب وقارئ

ــاج فكــري أو ثقــايف يقدمــه. ــه مــن كل إنت ــكاره وهدف ومناقشــة أف

كيف هو تقييمك للقارئ الجزائري وتفاعله 
مع الكتاب والمنتجات األدبية؟ 

ــت باملشــاركة  ــي حضي ــارض الت ــى املع ــات وحت مــن خــال امللتقي
فيهــا، الحظــت تفاعــل ال بــأس بــه بشــكل عــام مــع الكتــاب، خاصــة 
مجــال الكتــب الروائيــة، الــذي أخــذ صــدى كبيــر بــن الشــباب، ألن 
ــه،  ــارت إعجاب ــة أث ــة برواي ــواره يف املطالع ــدأ مش ــا يب ــب م ــارئ غال الق
قبــل أن يتوجــه للتخصــص يف القــراءة ملجــال معــن، يكــون قــد اجنــذب 
إليــه بعــد تذوقــه لــذة املطالعــة والتفتــح علــى العديــد مــن الشــخصيات 
والثقافــات، إال أنــه وكمــا ذكــرت ســابقا يبقــى مشــكل األســعار 
ــة،  ــى املطالع ــال الواســع للشــباب عل ــق اإلقب ــام حتقي ــا أم الباهظــة عائق
ــي طغــت  ــى املســتوى، والت ــى إل ــي ال ترق ــن الت كمــا أن بعــض العناوي
ــط  ــر فق ــس اجلزائ ــي ككل ولي ــن العرب ــة يف الوط ــاحة الثقافي ــى الس عل
ــة  ــرد نظــرة ســيئة عــن الرواي ــدى الف ــت ل ــى وجــه اخلصــوص، كون عل
ــة  ــب الهادف ــف بالكت ــات التعري ــص فعالي ــع نق ــة م ــا، خاص ومحتواه

ــة.  ــى املطالع ــجيع عل ــي التش ــاطات الت والنش

في ما تتمثل طموحات بشرى بوشارب 
ومشاريعها المستقبلية؟

بــكل صراحــة أنــا أتنفــس طموحــا يف مجــال الكتابــة، خاصــة بعــد 
أن القــت رواياتــي جناحــا أفتخــر بــه، بالرغــم مــن أنهــا لــم تأخــذ حقهــا 
الــكايف مــن التوزيــع كمــا كنــت أحلــم، ومشــواري وإن كنــت أراه طويــا 
إال أنــه ســيكون مليئــا باإلبــداع واألفــكار الهادفــة التــي ترقــى للمســتوى 
ــن أدخــر جهــدا يف إيصــال  ــي، ول ــع قرائ الفكــري والثقــايف والفنــي جلمي
ــد  ــادي، وأع ــدود ب ــارج ح ــل وخ ــارئ داخ ــكل ق ــكاري ل ــي وأف صوت
بكتابــات جديــدة حتمــل أحــداث مثيــرة يف املســتقبل القريــب، تشــرفني 
وتشــرف بلــدي يف املعــارض واملنافســات. حــوار: أمنيــة بــن نيــة 

ككلمة أخيرة للكتاب الجدد ماذا تقول بوشارب؟
املطالعــة ثــم املطالعــة وأن ال يســتهن بأفــكاره وأن يكــون متفائــا مبــا 
ــتواجهه  ــي س ــل الت ــن كل العراقي ــدا م ــه جي ــن نفس ــيقدم. وأن يحص س
حتمــا خــال مشــواره، أولهــا أعــداء النجــاح الذيــن ســيلتقي بهــم كثيــرا 
ــوح يف أي مجــال  ــة أنصــح  كل شــاب طم ــة عام ــه، وبصف خــال رحلت
كان، بالعمــل والتحلــي باألخــاق العاليــة وجعلهمــا القاعــدة األساســية 
ــج مبهــرة  ــا يف حتقيــق حلمــه وســتكون النتائ ــه، وأن يتعــب جدّي يف حيات

ــة. ال محال
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بشرى بوشارب أول جمركية روائية عربية وافريقية لـ »أخبار الوطن«:بشرى بوشارب أول جمركية روائية عربية وافريقية لـ »أخبار الوطن«:

»الروائـي فـي الجــزائر يواجــه »الروائـي فـي الجــزائر يواجــه 
صعوبـة تجهـض أحــــــالمــــه« صعوبـة تجهـض أحــــــالمــــه« 

قالت بشرى بوشارب أول روائية جمركية عربية 
وافريقية لـ »أخبار الوطن« أن الروائي يف اجلزائر 
يواجه صعوبات كثيرة قد تكون سببا يف إجهاض 

أحالمه وطموحاته يف عالم الكتاب واإلبداع.

حوار: أمنية بن نية 
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دور  عن  السياق  هذا  في  الباحثون  ويتحدث 
الشخصية،  على  التأثير  في  الثقافية«  »الصدمة 
الحروب  او  للكوارث  المجتمعي  التعرض  زمن 
لتغيّر  التبدل  و  والتحول  التغير  فيقع  المدمرة، 
األفراد  يتفاجأ  للمجتمع.و  األساسية  البنيات 
تقع  ،وقد  مضطرب  ثقافي  نسق  أمام  بوجودهم 
بيئة  من  االنتقال  عند  الثقافي  الفقدان  حالة 

ألخرى)الجالية الجزائرية في فرنسا(.
المجتمع يتميز بثقافته وهويته،  إن           
التعرف على  باإلمكان  كان  الميالد:«ما  زكي  يقول  
المجتمع كمعنى ومفهوم كلي ومركب بدون  فكرة 
هي  المجتمع  بدون  الثقافة،فالثقافة  فكرة 
هو  ثقافة  بدون  والمجتمع  إطار،  بدون  معنى 
إطار  هو  معنى  بدون  واإلطار  معنى،  بدون  إطار 
ثابتة  وشخصية  هوية  له  وليست  محتوى،  بدون 

ومتماسكة«)كتاب المسألة الثقافية(
المجتمعات-  نجد -عبر  الغالب   وفي          

نوعين  من الهويات  فقد تكون :
أ-الهــــوية المغلــــقة:

للحوار،            وهي نافية لالختالف وطاردة 
إلى  تميل  للمجادلة،  ورافضة  للمساءلة،  ومعادية 
أو المخالفين،و قد  العنف القمعي مع المختلفين 
تصل هذه الهوية لدرجة تصبح فيها هوية قاتلة.

ب- الهـــــوية المنفتـــــحة:
        وهي التي تحقق أكبر قدر ممكن من التوازن 
األساسية،    مكوناتها  بين  والتناغم  التفاعل  و 
العنصر  فيها  يتفاعل  مثال-  المصرية-  فالهوية 
الفرعوني مع المسيحي مع االسالمي العربي،و في 
لبنان يجب أن يتفاعل السني مع الشيعي والمسلم 
مع المسيحي...وهكذا في حاالت عربية أخرى حيث 
التنوع العرقي، الثقافي، الديني، اللغوي... ويمكن 
لهذه الهوية المنفتحة أن تتحول لمنغلقة، عندما 
فيحدث  غيره،  وإلغاء  للهيمنة  ما  عنصر  يسعى 

صراع المكونات الثقافية في المجتمع.

إلى  الدعوة  ودون  عليها  الخوف  دون  عنها  الدفاع 
للرأي  الباحث   ويميل  االنفتاح.  وعدم  االنغالق 
الهوية ليست كيانا منغلقا على نفسه،  الثاني ألن 

وإنما هي كيان فعال،أي فاعل ومنفعل معا.
فالهوية  تشكلها،  عناصر  هوية  لكل  إن         
الجزائرية تتشكل من االسالم واألمازيغية و العربية، 
الفرعوني  العنصر  من  تتشكل  المصرية  والهوية 
والعنصر المسيحي والعنصر العربي االسالمي.وهذه  
العناصر  فهي  المتغيرة  أما  للهوية،  ثابتة  عناصر 
الغرب  ومن غيره  الوافدة من  الثقافية  والمؤثرات 

من الثقافات
          وتدخل عناصر الهوية في صلب  التنظيم 
العالقات  من  يتكون  التنظيم  وهذا  االجتماعي، 
العالقات  من  وكذلك  ببعضهم،  األفراد  تربط  التي 
تقوم  وقد  ببعضها،  البشرية  الجماعات  تربط  التي 

العالقات على الصراع او التنافس او التعاون.
وجود  على  االجتماعية  األبحاث  تؤكد            
في  تتحكم  ثقافية  ومحددات  معايير  مجوعة 
الثقافة  تتداخل  وهنا  غيرها،  مع  األسرة  عالقات 
التنظيم االجتماعي ويكمالن بعضهما، بخاصة  مع 
المتجانسة،  الثقافية  األنماط  ذات  المجتمعات  في 

مثل المجتمع العربي المسلم.
            كما يكون تأثير الثقافة في شخصية 
والتغير  التعليم،  التربية،  خالل  من  االنسان 
المتقدمة،  الدول  و  المجتمعات  في  الثقافي،خاصة 

           في البدء علينا تحديد مفهوم للهوية،   
التي  النوعية  والسمات  الخصائص  فهي-عموما- 
تشكل وتصنع ثقافة ما ، وتجعلها تتمايز وتختلف 
المفكر  الكاتب  مقارنة بثقافات أخرى.  ويرى جاب  
الثقافية  الهوية  كتابه«  في  عصفور  جابر  العربي 
ينقسم  الهوية  من  الموقف  بأن  األدبي«  والنقد 
المخاطر  من  بحمايتها  يطالب  لقسمين:-موقف 
والعولمة-موقف  االستعمار  باسم  تتهددها  التي 

وفاة األسير كمال أبو وعر خلف 
القضبان يف سجون االحتالل 

أخذتني مجّدًدا لكتاب »ملاذا ال 
أرى األبيض؟« – محطات اآلالم 
يف عيادات الظالم لألسير راتب 

حريبات )دّون فيه قصًصا حقيقّية 
ألسرى مرضى يف سجون االحتالل، 

93 صفحة، منشورات حركة 
التحرير الوطني الفلسطيني، 

تصميم الغالف: رامي قبج، املونتاج 
الفني: دار البيرق العربي، إصدار دار 

األمني للنشر والتوزيع(. 

رتّبت بداية تموز لقاء أسرى في مستشفى/
المعروف  الصيت  سيّئ  الرملة  مسلخ/سجن 
بالكورونا  أسير  بإصابة  إشاعة  إثر  بالمراش؛ 
يديرها  التي  األسير«  »صوت  صفحة  واهتمام 
وتمهيدًا  باألمر،  الدين  عز  خالد  المحرّر  األسير 
إلطالق الحملة الدوليّة نتاج حراك للحركة األسيرة 
عالميّة  لجنة  إلنشاء  االحتالل  سجون  داخل 
إياد  األسير  التقيت  األسرى.  حقوق  عن  للدفاع 
ب«طبنجة«،  المعروف  رضوان؛  الكريم  عبد  فوزي 
ناهض/منصور/خالد/ عن  بحماس  حدّثني 
رفاقه  فهم  وغيرهم،  معتصم/صالح/موّفق 
بُتِرت  من  منهم  مريضًا(؛   17 المسلخ)يوجد  في 
األمعاء،  مرض  كاماًل،  شلاًل  برّا«،  »بطنه  رجاله، 
القلب،  أمراض  الكلوي،  الفشل  المعدة،  سرطان 
وجع  المُزمن،  الرأس  ألم  األسنان،  ألم  البواسير، 
ابن  العيون...ومحمد  في  عمليات  األزمة،  الظهر، 
الحياة  بين  السرطان  مرض  مع  عشرة  التاسعة 
والموت، كّل منهم مشروع موت مؤّكد! دوّن األسير 
الراحل زهير لبادة في مجموعته القصصيّة »آهات 
المرضى  األسرى  عذاب  رحلة  الرملة«  سجن  من 
صوّر  المتعمّد،   الطبي  اإلهمال  سياسة  نتيجة 
عذابه ورفاقه األسرى،  طريق اآلالم ورحلة العذاب 
البوسطة  في  وتنّقلهم  المرضى  وخاصّة  لألسرى، 
لخدمة  حريبات  األسير  تطوّع  آلخر.  سجن  من 

عيادة/مستشفى/مسلخ  في  مرضى  أسرى 
طبنجة  له  يقوم  ما  سنوات،  أربع  لمدّة  الرملة 
»فوجئت  وصوله:  حين  صدمته  عن  وعبّر  اآلن، 
هو  بالقسم  فإذا  صُعقت!  تقول  أن  يمكنك  بل 
قسم عادي مثل باقي أقسام السجون األخرى، التي 
الغرف  نفس  الفلسطينيون!  األسرى  بها  يتواجد 
األبواب بشكل  التي توضع على  واألقفال  واألبواب 
يحيطون  الذين  السجّانين  مناظر  ونفس  يومي! 
بالقسم، بل إن الحراسة والتشديد على هذا القسم 
السجون...  باقي  في  العادية  األقسام  من  أكثر 
تمامًا!  نفسها  والجدران  واألبواب  الغرف  نفس 
السجون  أبواب  به  تُدهن  الذي  األزرق  اللون  حتى 
وكذلك  السجون،  باقي  في  اللون  نفس  هو  كما 
السجون  األبراش هي نفسها وال يختلف شيء عن 
عالميًا  متّبع  األبيض؟  يرى  ال  لماذا  كّلها«.تساءل 
رمز  األبيض،  الزيّ  يرتدون  والممرضّة  الطبيب  أّن 
نفوس  في  األمل  وبياض  البراءة  الصفاء،  النقاء، 
الناس ولكن، ويا للهول، الطبيب وكّل أفراد الطاقم 
يلبسون رداء مصلحة السجون! تناول الكتاب أحوال 
بمرضى  االحتالل  سجون  تعجّ  وأمراضهم؛  األسرى 
في  بعضهم  قصص  حريبات  دوّن  وقد  مُزمنين، 
الذي  عوض  جعفر  منهم  الكتاب/الوثيقة؛  هذا 
السّكري،  منها  شاملة  أعراضه  نادر:  بمرض  أصيب 
القدرة  عدم  األسنان،  سقوط  الضغط،  االلتهابات، 
سريع  فقدان  الكالم،  في  صعوبة  الحركة،  على 
أمّا  الوجه!  واصفرار  مستمر  بشكل  تقيّؤ  للوزن، 
فتقشعرّ  موقدة  منصور  المُقعد  األسير  حكاية 
دخول  يستطيع  أن  اهلل  من  أمنيته  األبدان؛  لها 
ما يتمنّاه  كّل  أجل قضاء حاجته. هذا  الحمام من 
المُقعد  الشاويش   األمر مع خالد  بالحياة! وكذلك 
على كرسي ال يستطيع الحركة، صار كتلة بشريّة 
كبيرة مجبولة على المعاناة، أمنيته أن يقف على 
قدميه، تحوّلت الجدران وقلوب »الطاقم الطبيّ« 
إلى لون الرماد أو »سخام طابون جدّتي« على حدّ 
وصفه. قصّة األسير المرحوم سامي أبو دياك الذي 
بمرض  إصابته  إثر  معدته  في  أوجاع  من  يعاني 
يصوّر  متعمّد،  طبيّ  اغتيال  تشّكل  السرطان، 
حريبات طريق اآلالم التي مرّ بها، ونقله من سجن 
ألخر، من مستشفى آلخر. أمّا بسام السايح فعانى 
الصحيّ  وأهمل وضعه  مزدوج  من مرض سرطاني 

لتتدهور حالته  حتّى الموت؛ وقال قبل وفاته:
»أوصيكم بالقدس
أوصيكم فلسطين

أوصيكم باألسرى المرضى... وتحديدًا

األسرى الذين يقبعون في »سجن الرملة«
هذه  في  يموتون  تتركوهم  ال  بأن  أوصيكم 

المقابر
ال تتركوهم في هذه السجون الطاغية...

عن  بعيدًا  وحيدًا  هنا  أموت  تركتموني،  كما 
أهلي وأحبّتي

بعيدًا عن أهل وطني فلسطين وعن القدس 
الغالية«

)ص. 83-4(
جالل  المعاناة؛  من  وافر  نصيب  لألطفال 
بقدميه  أصيب  عشرة،  السابعة  ابن  الشراونة 
الطبّي  واإلهمال  رصاصة!   36 قدمه  دخلت 
لتفاقم  أدّى  وواضح  مقصود  وبشكل  المتعمّد 
»تم  معه  التحقيق  وخالل  قدمه،  وبتر  وضعه 
رجل  وقام  ونفسي  جسدي  بشكل  عليه  الضغط 
المخابرات بعرض صور لقدمه التي بُترت من خالل 
الجنازة  شريط مرئي، فيديو، مصوّر وكذلك صورة 
المبتورة  قدمه  بدفن  أهله  قام  حيث  الخارج  في 
عمر  الشبالن  حالة  كذلك  رسميّة«.  دفن  بجنازة 
عشر  الخامسة  يبلغا  لم  الصباح؛  وأيهم  الريماوي 
ساعة إصابتهما ونقلهما إلى مسلخ الرملة،  أصيب 
العمود  في  مصابًا  عُمَر  وكان  اليمنى  بيده  أيهم 
فوصل  زيادات  أسامة  الطفل  أمّا  والصدر.  الفقري 
برصاصة  إصابته  بعد  عامًا   14 وعمره  هناك  إلى 
وقال  اليمنى  قدمه  في  وأخرى  الصدر  في  غاشمة 
في  إّن  »واهلل  تحرّره:  بعد   مقابلة  أوّل  في 
أوجاعًا  يحملون  مرضى  أسرى  الرملة  مستشفى 
وآالمًا ال يستطيع الوطن العربي بأكمله أن يحملها 
القيادات  لكّل  وأقول  الراسيات،  الجبال  حتى  وال 
المرضى،  باألسرى  اهتموا  الوطنيّة:  والفصائل 
التاريخ  يسامحكم  ولن  أعناقكم  في  أمانة  هم 
 )56 المرضى«.)ص.  أسرانا  تحرّروا  لم  إذا  والوطن 
صوّر كذلك زيارة األهل ومعاناة األسير الذي يحاول 
وانتقد  الزيارة؛  ومعاناته ساعة  ألمه  كبت  جاهدًا 
مماطلتها  األسرى،  وزارة  ووعود  تسويفات  بحدّة 
استعمال  األسرى.  احتياجات  بتلبية  وتقصيرها 
أسفل  في  بالنص  إلحاقها  الكتاب،  في  الهوامش 
على  النص  تسهيل  إلى  تهدف  حيث  الصفحة، 
القارئ، جاء موّفًقا: »البُرش« - مكان نوم األسير، 
 – »الكلبشات«  االستخبارات،  جهاز   – »الشاباك« 
القيود واألصفاد، »الكنتينا« – الدكان أو المقصف 
الشخصيّة  لوازمهم  األسرى  منه  يشتري  الذي 
واستغالليّة،  عالية  األسعار  حيث  وتكون 
»رصاصة  المعتقالت،  داخل  األطفال   – »األشبال« 

تقوم  مقدمتها  من  مجوّفة  رصاصة   – الدمدم« 
ما،  بجسم  اصطدامها  عند  واالنتشار  بالتوسع 
السجون  بين  للنقل  خاصة  فرقة  »النحشون« 
إرهاب وقمع وعنف بحق  أداة  تمّثل  المحاكم  وإلى 
سندروم«  »فانتوم  باستثناء  وغيرها،  األسرى 
بقيت   بعد؛  تُحكَ  لم  أسرانا  قصّة   .)36 )ص. 
مرضى فوق  ومُغيّبَة، هناك  منسيّة  مُهمّشَة، 
أسرّة التشريح مكبّلين في مقصلة/مسلخ سجن 
وهناك  قصّة،  منهم  لكّل  الشهداء،  لألحياء  الرملة 
اآلونة   في  زياراتي  فخالل  لتوثيقها،  ملحّة  ضرورة 
تشغلهم  التي  األمور  أهمّ  من  أّن  تبيّن  األخيرة 
الذي يعاني  المتدهور  الصحّي  الوضع  هي قضيّة 
واإلهمال  األسر،  في  زمالئهم  من  الكثيرون  منها 
الطبي المتعمّد مع سبق اإلصرار والترصّد من قبل 
سلطة السجون.كلمة ال بدّ منها؛  أزعجتني األخطاء 
النحويّة واللغويّة واإلمالئيّة، ممّا أساءت للكتاب 
وكاتبه. أنهي بنص يجعلك تشعر باأللم والحرقة، 
تحت  الشعريّة،  األوزان  عن  بعيدًا  حريبات  كتبه 

عنوان »رجاٌل ينتظرون الموت«:
»بالرملة توجد رجاالت

أبطال عَالعربات
ما همّهم اإلصابات

وقّلة العالجات
بّلغوا القيادات

مرضانا صاروا وفيّات
قالوا في اإلذاعات

أسرانا خاضوا إضرابات
لحفظ الكرامات

ولحماية العائالت
أكتب كل التفصيالت
عن بعض الرجاالت

مرضى الرملة
في عداد الوفيّات«

في  وعر  ابو  كمال  المرحوم  األسير  كتب   
الموت  هذا  هو  الموت  أنواع  أقسى  »إّن  وصيّته: 
الذي ال صوت له، ال أحد يسمعه، يظل مدفونًا خلف 
تكونوا  فال  والنسيان،  الصدى  في  يندثر  الجدران، 
حنجرتي  الصمت،  هذا  في  مشاركين  الناس  أيها 
ويحرك  يصغي  من  يتكلم،  الموت  ولكن  مخنوقة 
عني  بحبرك  إكتب  اآلن.  ويسمعني  حنجرتي  أوتار 
وال  اكتب  كالقبر،  صامتٌة  خرساء  فزنزانتي  وعبّر.. 

تخف فأنت حر.. أما أنا أسيرٌ أتجرّع المر«!
الحريّة ألسرى الحريّة، فهواء الحريّة هو خير 

عالج للسجين.
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الهـــوية.. االنفتــاح أم االنغــالق

لمـــاذا ال أرى األبيــــض؟

          تطرح  املسالة املجتمعية 
و الثقافية يف الراهن الوطني 

والعاملي سؤاال  هما هو: هل على 
الهوية أن تكون منغلقة على 

ذاتها أم منفتحة على غيرها من 
الهويات والثقافات؟ و اإلجابة 

تؤثر مباشرة على الوضع 
يف املشهد السياسي و على 

التماسك االجتماعي لكل دولة.

د-وليـــــد بوعديـــلـة د-وليـــــد بوعديـــلـة 
جامعـــــة سكيــــــكدةجامعـــــة سكيــــــكدة

        وقد اهتم الدراسون بالهويات التي تتشكل 
نجد  الجزائر  في  عندنا  و  عديدة،  ثقافية  عناصر  من 
بالتاريخ  اهتم  فراد  أرزقي  التاريخي  الثقافي  الباحث 
األمازيغية  بالثقافة  التعريف  على  وحرص  الجزائري، 
العربية  ونشر  اإلسالم  عن  الدفاع  في  األمازيغ  ودور 
المجال.يقول:«   ومقاالت عديدة في هذا  كتبا  وكتب   ،
وبالنظر إلى اتساع مساحة الجزائر وإلى عمقها التاريخي 
الضارب في أعماق الماضي  السحيق فمن الطبيعي أن 
تتنوع الثقافة وأن تتنوع مكونات الشخصية الوطنية 
واألطياف السياسية، لذلك فإن الحل ليس في إقصاء 
هذا المكون أو ذاك،وإنما الحل في بناء الوحدة في إطار 
اليومي،31  الشروق  والسياسي«)جريدة  الثقافي  التنوع 

اكتوبر 2019،عدد6321،ص20(.
عن  مدافعا  أرزقي  األستاذ  الباحث  ويضيف       
تركها  وعدم  الثقافية  المرجعية  تطوير  أهمية 
يتحول  ال  حتى  الحذر  و  الحيطة  أخذ  جامدة،:«يجب 
ماضينا إلى سياج دوغمائي يسجن عقولنا في الماضي 
ويجعلها مستقيلة عن التفكير، فتنشغل بتكفير كل 

من يشرئب بعنقه إلى المعاصرة«.
    في الختام...

       نحن نقف لجانب كل رأي يدعو للحوار بالتي 
التعدد  إطار  في  الوطنية  للوحدة  ويدعو  أحسن، 
النبذ  عبر  وليس  والتسامح  التعايش  عبر  الثقافي، 
والتخوين و السخرية من المختلف لغويا وثقافيا، في 
والعربية  ديننا  االسالم  هو:  كبير  هوياتي  شعار  ظل 

لغتنا و األمازيغية تراثنا.
      لذا علينا التعمق في دراسة المسالة الثقافة 
في  المهمة  المباحث  غيرها،ومن  مع  وعالقاتها 
نذكر:الثقافة  الثقافة  و  االنسان  بين  العالقة  دراسة 
األيديولوجيا،  و  الثقافة  واللغة،  الثقافة  الحضارة،  و 
و  الثقافة  السياسة،  و  الثقافة  التربية،  و  الثقافة 

التنمية...
-اللهم احفظ الوطن ووفق أهله للوفاء بعهود 

الشهداء

بقلم: حسن عباديبقلم: حسن عبادي
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اإلســالم الفرنســاوي…!
نسمعه  ما  مع  متناغمًا  بدا  الّرسمي  الفرنسي  املوقف 
أطراف »مكة  املتأسلمني يف  انسالخ بعض  األيام من  هذه 
واملدينة« بعدما راحوا ينتقدون كتاب صحيح البخاري الذي 
يجمع سنة النبي )ص( وسط سكوت القصر امللكي، وهو 
الرياض  ما فّسره البعض على أنه تواطؤ مقصود من حاكم 
لكل  التنكر  على  القائمة  اجلديدة  لثقافته  الدعاية  إطار  يف 
املالهي  يف  املختلط  الرقص  تشجيع  عبر  حضاري  موروث 
والهيب هوب«  »الراب  موسيقى  أنغام  على  الليلية  والعلب 
حلس  أن  بعد  وانحرافات  وإدمان  تصدعات  من  تفرزه  وما 
بيع  تعني  التي  القرن  صفقة  »عسل«  اجلزيرة  شبه  أمراء 
باملرور  االسرائيلية  للطائرات  والسماح  الفلسطينية  القضية 
بني  يهود  آلثار«قصور«  صور  وأخذ  السعودية  األجواء  عبر 
أحالم  حتقيق  انتظار  يف  النضير  وبني  قينقاع  وبني  قريظة 

أخرى ..!

عودة      »عصابة األربعة«

 لم أتفاجأ من هذه »الضربة« االستباقية التي قام بها 
السيد ماكرون، فهذه الضربة تذّكرنا بضربات وسرقات املقيم 
الفرنسي يف دول شمال إفريقيا وِقسم من الشام وآسيا أثناء 
احلقبة االستعمارية، إذ كان يحرص على استدعاء »عصابة 
وتوجيه  والشانبيط(  والقايد  واخلزناجي  )الباشاغا  األربعة« 
الدولة  لدى  موظّفون  أنهم  بحكم  لهم،  الفوقية  األوامر 
السهر على  تتمّثل يف  الفرنسية ومكّلفون مبهمة »حضارية« 
بزيادة  وإفقاره  الشعب  وإذالل  األفواه  وتكميم  العام  الّنظام 
أحراره،  واغتيال  نخبته  وسجن  رزقه  ومصادرة  الضرائب 
ُيناَقش، بل ُيشرع يف تنفيذه فورا  فكل ما يطلبه احلاكم ال 
منقذًا.  واالستعمار  الشيطان صاحبًا  بعدما صار  تردد  دون 
التاريخ يتكرر اآلن بأساليب فظة وفاجرة، ويف حضور وجوه 
الصفوف  توضأ أصحابها وجلسوا يف  لو  مّتسخة حتى  تظل 
يرضى  أن  واألخير  األول  فهّمهم  الكاميرا،  أمام  األمامية 
منتظرين  العاجي،  قصره  منتشيًا يف  اجلالس  القيصر  عنهم 

عطفه وهداياه وجباياه..!

أنها جاءت بعد شهر  الشيء الالفت يف هذه اخلطوة، 
خرج  حيث  مؤخرا،  فرنسا  عاشتها  التي  األحداث  من 
موجه  إعالم  من  وبتأثير  اجلمهورية،  بقيم  هاتفًا  الشارع 
»االنفصالية  بـ  املعنون  املاكروني  للمشروع  للتمكني  يهدف 
قبل  أي  منذ شهرين،  أعلن عن ميالده  الذي  اإلسالمية« 
اجلمهورية«،  »أبناء  طرف  من  باتي  صامييل  األستاذ  ذبح 
خانة  يف  السياسيني  من  الكثير  أدرجه  الذي  املشروع  وهو 
سياسيا،  الفاشل  احُلكم  يحاول  ما  عادة  إذ  »الحدث«، 
بعَث حياته من جديد، بعد أن قاربت على االنتهاء، عبر 
رافعا الفتة  املجتمع،  داخل  واخلوف  الّرعب  أفالم  اصطناع 
باإلرهاب  ومنددا  معسكره«  يغّير  أن  اخلوف  »على  عريضة 
»اإلسالمي« الذي يريد تغيير اجلمهورية، وهي أغنية قدمية 
الكثير من سحرها وجاذبيتها يف »أوسكار« مصطنع  فقدت 
بعد أن بّح الصوت املرّوج لها ! الّسيد ماكرون الذي يبحث 
»املاركة«  عن  يختلف  ال  مفقود،  ومجٍد  ضائع  ماٍض  عن 

الفرنسية املعروضة يف السوق منذ زمن ليس بالقصير.

ولدا مشاغبًا  التلفزيونية  تدخالته  بدا من خالل  لقد   
وثرثارا كبيرًا مثل سلفه نيكوال ساركوزي الذي حتّدث عنه 
أوباما يف اجلزء األول من مذكراته »أرض امليعاد« : »نيكوال 
يتّم  أن  ويحّب  باستمرار،  ويتحدث  التنقل،  دائم  شخص 
االهتمام به« قبل أن يضيف »أنه ينفخ صدره مثل الديك«. 
للتذكير فإن ساركوزي وقبل أن يصل إلى القصر الرئاسي، 
ترعش  يراك  البعض  دارفور:  بوافر  باتريك  الصحفي  سأله 
الصحفي  كّلفت  التي  املالحظة  وهي  جتيب؟  مباذا  كثيرا، 
الشهير فقدانه منصبه يف القناة التليفزيونية الفرنسية األولى 

TF1 مبجرد وصول ساركوزي إلى قصر اإلليزيه !

تغطية الفشل

ويف الوقت الذي انشغل فيه الرأي العام بانتشار كوفيد 
19 وفشل احلكومة الفرنسية يف التصدي له بعد أن أخّلت 
بالتزاماتها األدبية واملهنية، حيث راحت يف األشهر األولى 
تكّلف  فلم  بعيد،  من  تتفرج  وهي  إعالميًا  الفيروس  تتابع 
يجد  فلم  انتشاره،  من  للحد  جريئة  قرارات  اتخاذ  نفسها 
املواطن كمامة واحدة تقيه من الفيروس، حلسن احلظ وصل 
عن  مفتوحة  حدودها  تركت  إذ  ذلك،  بعد  الصيني  الكرم 
آخرها، رافضة كل النداءات واالستغاثات، كأّن على رأسها 
الّطير، وهو املوقف السلبي الذي تسبب يف االنتشار السريع 
الرئاسي  القصر  يف  ماكرون  أيام  مبوجبه  باتت  للفيروس، 
معدودة حسب رأي بعض املالحظني، بعد أن وصل عدد 
مليوني  وأكثر من  ألف   50 يقارب  ما  إلى  الفيروس  ضحايا 

مصاب.
من  أخرى  موجة  أن  تقول  الدالئل  كل  كانت  لقد 
الفيروس قادمة ال محالة يف اخلريف، والبد من االستعداد 
لها للحد من أخطارها وانعكاساتها، ِعوض أن يتبنى ماكرون 
وحكومته استراتيجية فعالة ملكافحة انتشار الفيروس، يخرج 
والدعاية  اإلسالمية«  »االنفصالية  بخرجة  اإليليزيه  ساكن 
حتاك  التي  »املؤامرة«  على  التأكيد  خالل  من  لها  والتطبيل 
ضد اجلمهورية، فطبيعة نظريات املؤامرة أنها تنمو وتزهر يف 
أوقات الشك واألزمات واالنتكاسات وحني يقع أي عمل 
درامي. لقد أراد بها صاحبها التمويه على فشله السياسي، 
وكأن  الزمن،  جتاوزها  ضّيقة  أطروحات  على  اللعب  عبر 
فرنسا قد آلت لعهد شارملان الذي كان ال يتردد يف إخضاع 
األفراد واملجتمعات لدينه ومعتقداته مستخدما كل الوسائل 
الرسمي  النظام  بها  يتباهى  التي  الوسائل  وهي  القبيحة، 
احلالي، محاوال استقطاب اليمني املتطرف والنفخ يف صدره 
مبادئ  تناقض  التي  األطروحات  وراء  الركض  عبر  أكثر، 
يف  تتدخل  ال  الدولة  أن  على  تنص  التي  نفسها  العلمانية 

الدين.

»ممثلي«  بعض  بها  رّحب  قد  اخلطوة  هذه  كانت  إذا 
يف  أعلن  الذي  باريس  مسجد  عميد  غرار  على  اإلسالم 
تصريح له عبر صحيفة لوموند عن استعداده ملساندة مشروع 
الرئيس الفرنسي اذا استهدف الطائفية التي مّت تركها تتغلغل 
الضخمة  السكنية  التجمعات  بفعل  األحياء  بعض  داخل 
التربية  مقومات  تفتقر ألدنى  التي  الغيتوهات  ما يسمى  أو 
بأنه  املشروع  هذا  يف  رأى  البعض  فإن  لألطفال،  والتوجيه 
محاولة بائسة يحاول من خاللها الرئيس الفرنسي استغالل 
الفرص الضائعة، على اعتبار أن اإلسالم أصبح من جديد 
الناخبني،  أصوات  من  يتقربوا  حتى  للسياسيني  شماعة 
 « فرنسا  يف  االسالمية  املنظمات  احتاد  رئيس  أشار  حيث 
أن هناك تصرفات متطرفة من بعض املسلمني، وهناك من 
جميع  حال  ليس  وهذا  للقوانني،  االمتثال  يف  يرغبون  ال 
 .« اجلمهورية  قوانني  يحترمون  الذين  الفرنسيني  املسلمني 
قبل ذلك، كان وزير الداخلية الفرنسي »جيرالد دارمانان«، 
الذي قال إن اسمه العربي هو »موسى« على اعتبار أّن جده 
اإلعالن عن مضمون  استبق  قد   ، أمه جزائري مسلم  من 
إنتر«  »فرانس  اإلذاعية  القناة  عبر  بالطمأنة  القانون  مشروع 
من  فرنسا  »أعداء  حملاربة  يهدف  اجلديد  التشريع  بأن   ،
اإلرهابيني«، وأضاف »أن املستهدفني هم كل الذين يهددون 
والطريقة  عيشنا،  وطريقة  التعبير،  الفرنسي حلرية  النموذج 
ألح قبل أشهر يف مجلس  التي نعّلم بها أطفالنا« ،. لكنه 
بالنسبة  قاتل  عدو  السياسي  »اإلسالم  أن  على  الشيوخ 
النظام  حسب  تسمح  التي  اجلمهورية  وهي  للجمهورية«، 
الرسمي احلالي بسّب الدين ورموزه ومقّدساته وحرمان املرأة 
املسلمة من التعبير عن قناعتها عبر اللباس احملتشم، ولكن 
ال  احلالية،  احلكومة  طقوس  حسب  نفسها  اجلمهورية  قيم 
تسمح باالعتراض على هذا الشتم واالستهزاء يف بلد يقول 
عن نفسه أنه بلد احلريات وحقوق اإلنسان واملساواة والرأي 

اآلخر….. !

 استدراك هفوات املرحلة السابقة

بعد الدعوة ملقاطعة املنتوجات الفرنسية، وما أفرزته من 
ارتدادات وتخوفات، فّضل الرئيس الفرنسي شاشة »اجلزيرة« 
ملخاطبة الرأي العام العربي واإلسالمي، حيث أراد استدراك 
لقد  املسالم.  الرجل  مبظهر  والظهور  السابقة  املرحلة  هفوات 
قرأ الكثيرون خرجته اإلعالمية عبر احملطة اإلعالمية القطرية 
أّنها تراجع وتصحيح لتصريحاته السابقة املستفزة، هل هي 
صحوة ضمير ؟ يتساءل البعض، وهي الصحوة التي تكون 
لرسائل  تلقيه  عقب  اإلليزيه  قصر  ساكن  »أصابت«  قد 
التركي  الرئيس  شارك يف صياغتها  وصريحة  قوية  سياسية 
رجب أردوغان ورئيس الوزراء الباكستاني عمران خان وشيخ 
اسالمية،  دول  يف  الشارع  فعل  ورد  الطيب  أحمد  األزهر 
االستفزازية،  وتصريحاته  ماكرون  سلوكات  اُنتقدت  حيث 
بل وصل األمر للمطالبة بعالج نفسه والتشكيك يف قدراته 
لكبريائه  عاد  ما  سرعان  الفرنسي  الرئيس  لكن  العقلية، 
بات  فقد  »التقوى«،  لباس  نزع  أن  بعد  املتعالي  ومزاجه 
وخطاباته  مفرداته  تتحكم يف  لدوغمائية جد خطيرة  أسيرا 
وسلوكاته، وهي الصورة التي رسمها لنفسه ودون مقدمات، 
كأنه مّسه جّن بعد أن ُنِشط من عقال، رافًضا الدخول يف 
نقاش واقعي مع ممثلي اجلالية اإلسالمية أو وضع قراراته على 

طاولة احلوار والنقد.

هذا السلوك سيؤدي حتمًا إلى نتائج مؤسفة تساهم يف 
اضطهاد وقمع املكونات السوسيولوجية األساسية وتهميش 
املشارب الفكرية املتعددة وزيادة الشرخ االجتماعي وتكريس 
يف  الثقة  وفقدان  الواحد  املجتمع  فئات  بني  الفاصلة  الهوة 
قوانني اجلمهورية، وإال كيف نفّسر تأكيد »جيرالد دارمانان« 
بعدم  يطالب  األصلي،  موطنه  إلى  مواطن  أي  إبعاد  على 
نشر الرسومات الكاريكاتورية املسيئة لنبي اهلل، وهو املطلب 
إلى  األخيرة  زيارته  يف  الفرنسي  الداخلية  وزير  بحثه  الذي 
من  منتشيا  عاد  أنه  يبدو  حيث  واجلزائر،  وتونس  املغرب 
والطاعة،  والسمع  الترحاب  وجد  حيث  »أجداده«  أرض 
كان  عما  درجة  تقل  وال  خاصة  بروتوكولية  مراسيم  وسط 
بـ  الصيفية  إقامته  يف  سوستيل  جاك  العام  احلاكم  يتلقاه 
»قصر الشعب«. لن يتوقف مشروع »اإلنفصالية اإلسالمية« 
عند هذا احلد، بل سيصل للحياة اخلاصة والعامة لألفراد، 
فليس من حّق رجل ما االعتراض على أن تفحصه طبيبة، 
وليس من حق املرأة االعتراض على أن ُتفحص من طرف 
طبيب، وكل من يعترض سُيغّرم بـ غرامة مالية، وسيتوقف 
تركيا  مثل  أخرى،  دول  من  القادمني  األئمة  استقبال  عن 
جمهوريني«.  »أئمة  تكوين  على  يقوم  فمشروعه  واجلزائر، 
إنه »يف اجلمهورية، ال ميكننا أن نقبل رفض مصافحة املرأة 
ألنها امرأة، وال ميكن أن نقبل أن يرفض شخص أن يعالج 
أو يتم تدريسه من ِقبل شخص ما، وال ميكن أن يرفض أحد 
االلتحاق بالتعليم املدرسي« يضيف ساكن اإلليزيه ، لكن 
ماكرون لم يجب الرأي العام عن سبب تشجيعه ألساليب 
وجمعياته  أفراده  على  والتضييق  اإلسالمي  الدين  شتم 
ومدارسه واالستهزاء بقّيم دين يجهله بعد أن رفض النظر يف 
مرآة الشرق األنيقة، مفّضاًل النظر يف أوساخ القرون الوسطى 
الكنيسة  يد  على  »ديني«  اضطهاد  من  أوروبا  عاشته  وما 

الكاثوليكية.

املعرفة  بني  مزيج  هو  دين  يف  قيل  ما  كل  نسي  لقد 
الذي  الوقت  ففي  تولستوي«،  »ليو  عنه  قال  كما  واحلكمة 
واجلمعيات  املساجد  بإغالق  الفرنسية  احلكومة  فيه  تقوم 
واملدارس وقمع قّيم الّتسامح واحملّبة، جندها باملقابل تركع أمام 
يف  املبكي  و«حائط  روما«  »أسوار  من  القادمة  الطلبات  كل 
أورشليم« و »شارع كادي« يف باريس مقر احملفل املاسوني، 
فهل يريد ماكرون بهذه اخلرجة االستباقية »إنقاذ« اجلمهورية 
وراء  يلهث  سيظل  أنه  أم  الرئاسي  القصر  يف  كثيرا  ليعّمر 

سراب يحسبه الضمآن ماًء….!

فجأة استدعى 
ساكن قصر 

اإلليزيه 
ممثلي الجالية 

اإلسالمية ليقدم 
لهم أمرا رئاسيا: 

أمامكم خمسة 
عشر يوما 

لتقديم »إسالم 
فرنساوي« 

يتناسب مع 
قيم الجمهورية 

الفرنسية، وعلى 
اإلسالم، الذي 

يعيش أزمة، أن 
يصحح مفاهيمه 
وقواعده وأفكاره 

وممارساته … ! 

د. عمر صايف /فرنسا
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    بوجه شاحب وشعر متناثر 
وصوت مبحوح، لكن بابتسامة 
بريئة كبراءة األطفال، وقلب 
مفعم باحلياة يف جسد هزيل 

ينخره املرض، التقيت صديقي 
وأخي عبد الرشيد بوكرزازة 

رفقة بعض الرفاق ليال غربي 
العاصمة. كان الرجل واقفا 

يحاول فهم ما يجري، متحسرا 
على إضاعة الفرصة تلوى 

األخرى من أجل بناء جزائر 
احلريات، جزائر العدالة، 

جزائر الدميقراطية. كمناضل 
عضوي وناشط اجتماعي 
وصاحب رأي سياسي، كان 

رشيد بني الفينة واألخرى 
يعّلق على ما حدث ويحدث 

يف اجلزائر، بالقول: »ال ميكن 
أن ينجح األمر دون تبني 

اجلزائريني حوار صادق وشامل 
». كان عبد الرشيد متحسرا 

على ما آلت إليه البالد، متذمرا 
مما آل إليه احلزب املدرسة كما 
كان يسميه، يف إشارة إلى حزب 
جبهة التحرير الوطني. عبد 

الرشيد الذي ترعرع يف صفوف 
الكشافة اإلسالمية وشرب 

من قيمها وصقلته الشبيبة 
اجلزائرية حتى أشتد عوده 
السياسي، ظل شابا مدافعا 
عن الشباب مؤمنا بالتغيير 

كحتمية طبيعية وأن مقاومته 
- التغيير- من قبل صقور 

النظام معركة خاسرة. 
   عبد الرشيد بوكرزازة 

املناضل الصلب، والسياسي 
امللتزم، كان أيضا حريصا على 
صيانة صورة الدولة، الدولة 
التي ال يظلم فيها أحد، دولة 

جتمع كل اجلزائريني وال 
تفرقهم. دولة املؤسسات ال 

دولة األشخاص.
  صديقي ورفيقي عبد 

الرشيد بوكرزارة ملا فاجأه 
املرض ألقي به يف غرفة 
مبستشفى بئر طرارية 

إلى جانب أربعة مرضى، يف 
مستشفى مراحيضه ال ميكن 

الدخول إليها يف وقت كان رموز 
العصابة يطيرون بطائراتهم 
اخلاصة إلى عواصم العالم 

من أجل ارتشاف قهوة أو 
زيارة عشيقة...ملا وصلت إليه 

وكان الوقت متأخرا ليال، 
قال متفاجئا: »من أين لك 

باخلبر؟«، ومبزحة قال: »أنتم 
الصحفيون واعرين«.. تبادلنا 
القليل من احلديث والكثير من 
املشاعر..وحده املرض ما كان 

يتحدث بصوت الواثق«.
  يف آخر جلسة جمعتني به 
رفقة بعض الرفاق، توقفنا 
عند جتربة »أخبار الوطن« 
الفتية، عبد الرشيد كوزير 
لالتصال ناطق رسمي باسم 

احلكومة أسبق أثنى على 
املشروع، على ما أسماه 
شجاعة طاقم »أخبار 

الوطن« املغامر مبشروع يف 
ظل غموض سياسي واختناق 

اقتصادي وتردد تشريعي، 
لكنه قال لي: أثق يف قدراتكم 
والنجاح حليفكم. رحل رشيد 

ويف قلبه غصة على حال 
البلد.. ككل مناضل شريف، 

رحمك اهلل  يا رشيد.

بلسان: رياض هويلي

َرشيــــد.. 
فـي َزمـن 
الُجنـــون!

 برمجة إقامة »أيام القصبة املسرحية« 

إبراُم اتفاقية شراكة بين الَمسرح الَوطنّي وَبلدية القصَبة

سكيكدة

انِتشاُل جّثـِة َشخٍص من واِدي 
»محيقــن« بالحــّروش 

يوم  صباح  تدخلت، 
أمس يف حدود الساعة 6و 
40 دقيقة،مصالح احلماية 
للوحدة  التابعة  املدنية 
جنوبي  باحلروش  الثانوية 
والية سكيكدة، من أجل 
انتشال جثة شخص يدعا 
)ب. ر ( البالغ من العمر 
سقط  قد  كان  سنة،   59
بقرية  »محيقن«  وادي  يف 

السعيد بوصبع يف ظروف ال تزال مجهولة، حيث مت انتشاله جثة 
هامدة بعد تدخل استغرق ساعة ونصف الساعة. وعليه، حولت 
مبستشفى  اجلثث  حفظ  مصلحة  إلى  الضحية  جثة  ذاتها  املصالح 
احلروش، فيما فتحت مصالح األمن املتخصصة حتقيقا يف مالسبات 

القضية.
جمال بوالديس

بقلوب مؤمنة بقضاء 
اهلل وقدره، تلقينا بألم 
نبأ وفاة وزير االتصال 

األسبق األخ عبد 
الرشيد بوكرزازة، وعلى 
إثر هذا املصاب اجللل، 

تتقدم أسرة »أخبار 
الوطن« وعلى رأسها عبد 

العزيز تويقر املدير 
العام املسّير ورياض 

هويلي املدير التنفيذي 
مسؤول النشر بالتعازي 

اخلالصة لعائلة بوكرزازة 
يف مصابها اجللل، راجني من اهلل أن يتغمد اهلُل الفقيَد برحمته 

الواسعة وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. 
إنا هلل وإنا إليه راجعون.

الجزائــر تسّجل 
1005 إصابات 
جديدة بكورونا 
و 19 وفـــاة

سجلت 1005 إصابات 
جديدة بفيروس 

كورونا و19 وفاة خالل 
الـ24 ساعة األخيرة 
يف اجلزائر، حسب ما 
كشف عنه االثنني 

الناطق الرسمي  باسم 
جلنة رصد ومتابعة  

تفشي  كورونا، 
الدكتور جمال فورار.

الوطني  املسرح  بني  تعاون  اتفاقية  إبرام  أمس  مت، 
بنادي  القصبة  البلدي  الشعبي  املجلس  مع  اجلزائري 
احلميد بن قطاف، تنص على الشراكة يف التنسيق برنامج 
ثقايف فني، حيث وقع على االتفاقية كل من مدير املسرح 

محمد يحياوي ورئيس بلدية القصبة أعمر زطيلي.
قال مدير املسرح الوطني اجلزائري محمد يحياوي »إن 
االتفاقية وليدة لقاءات عديدة بحثا عن فضاء ثقايف وفني 
نسعى من خالله إلى إيجاد برنامج مشترك وإبراز التراث 
االتفاقية مشاريع  ستتضمن  القصبة.  به  تزخر  الذي 

مستقبلية أهمها إقامة »أيام القصبة املسرحية«.
زطيلي:  أعمر  البلدي  الشعبي  املجلس  رئيس  وقال 
املسرح  مع  شراكة  اتفاقية  إبرام  إلى  سابقا  نطمح  »كنا 
وسيتجسد  وقتها،  حان  أن  بعد  إال  تتجسد  ولم  الوطني 
من خالل هذه االتفاقية برنامج خاص، يتضمن حتسني 

واجهة املسرح والقضاء على الظواهر السلبية«.
وشملت الشراكة بنودا تنظيمية تنص على حق بلدية 
لالحتفال  الوطني  املسرح  قاعات  استغالل  يف  القصبة 
باألعياد الوطنية والدينية ويوم القصبة الوطني فضال على 

إقامة حفل اختتام السنة الدراسية.
مسرحية  تظاهرة  تنظيم  على  االتفاقية  تنص  كما 
لبلدية  القصبة املسرحية«، ويحق مبوجب االتفاقية  »أيام 

الوطني  املسرح  لواجهة  املقابلة  الساحة  استغالل  القصبة 
إلقامة تظاهرات ثقافية وفنية بعد إعالم إدارة املسرح.

ثمن  تخفيض  االتفاقية  هذه  مبوجب  وسيجري 
الكشافة  وأفواج  التربوية  املدارس  لفائدة  املسرح  تذكرة 

اإلسالمية التابعني لبديلة القصبة، وتهدف الشراكة أيضا 
السيارات  ركن  أماكن  كل  الوطني  املسرح  استغالل  إلى 
الرزاق  التوري وشارع عبد  بأرصفة شارع محمد  املوجودة 

نايت مرزوق وساحة محمد توري.  

بعد أن غمرت منازلهم مياُه األمطار

َقاِطنـــــو البيــــوِت الَفوضويـــِة 
بالحَجـــار يقَطعــون الطريــَق 

بوالية  احلجار  ببلدية  الفوضوية  البيوت  قاطني  من  العديد  أقدم 
واملتاريس  باحلجارة  الرئيس  الطريق  قطع  على  اإلثنني،  أمس  عنابة، 
األمطار  مياه  غمرت  أن  بعد  املطاطية  العجالت  يف  النيران  وبإضرام 

منازلهم ما تسبب يف شلل مروري بوسط احلجار مركز.
للوقوف على حجم  بزيارة حيهم  البلدية  رئيس  احملتجون  وطالب 
التي يتخبطون فيها على مدار عدة سنوات والتي زادت سوءا  املعاناة 
إثر التقلبات اجلوية والفيضانات األخيرة التي مست حيهم الفوضوي، 
تعبير  البلدية - على حد  أبناء  املواطنني من  الذي يقطن به عشرات 

احملتجني.
و أستغرب هؤالء اإلهمال الذي يطال حيهم الذي لم يزره أي منتخب على مستوى بلدية احلجار رغم 
األضرار التي حلقت بهم بعد أن غمرت مياه األمطار الطوفانية العديد من منازلهم. داعيني يف هذا الصدد إلى 

إحصائهم وحصر حجم األضرار التي تكبدوها جراء سوء األحوال اجلوية.
من جهة أخرى، كشفت مصادر منتخبة ببلدية احلجار أن خلية أزمة مت تنصيبها على مستوى الدائرة 

تضم جميع املصالح ملتابعة التقلبات املناخية وأثارها على األحياء للتدخل عند الضرورة.
ف سليم

تبسةتعزيــــة

سيـدٌة َتضُع مولوَدها في َسيارة إسَعاف
وضعت، ليلة السبت إلى األحد، بوالية تبسة، سيدة حامل مولودها يف سيارة اإلسعاف التابعة للحماية 

املدنية.
و متكنت الوحدة الثانوية للحماية املدنية بالكويف يف ساعة متأخرة من الليل من توليد سيدة تبلغ من العمر 
نحو 28 سنة على منت سيارة اإلسعاف خالل نقلها من منزلها العائلي برأس العيون إلى عاصمة الوالية، حيث 
كانت عملية الوالدة ناجحة وحالة األم واملولودة يف صحة جيدة، اللذين حوال إلى مستشفى األم والطفل خالدي 

عبد العزيز بتبسة.
فيروز رحال

تسجيُل 759 خرًقا للحجر الصّحي ببسكرة
كشف البيان األخير ملصالح الشرطة بأمن والية بسكرة عن حصيلة نشاط املجموعة يف األسبوع الثاني من 
احلجر الصحي الذي تزامن مع ارتفاع حاالت اإلصابة بوباء كورونا »كوفيد 19«، حيث اتخذت مصالح الشرطة 
اإلجراءات الردعية الالزمة املتعلقة مبخالفة البروتوكول الصحية ضد 759 شخصا، يف حني مت وضع 46 مركبة و39 
دراجة نارية باحملشر البلدي إثر خرق أصحابها مواقيت احلجر. كما مت أوقف 16 شخصا لتورطهم يف قضايا جزائية. 
م. بن مبارك

س.ب



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 
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