
د. عز الديــن معزة 	

 إشَكالّيُة الَفصل بين الّديني والعلَماني 
فــي الَعالـم العربــّي واإلسَلمـّي

 من املعروف لدى العام واخلاص أن 
العالم العربي واإلسالمي يرزخ - اآلن 
- حتت وطأة اجلهل والفقر والتخلف 

واالستبداد والطغيان والنزاعات. 
والكثير يتساءل عن األسباب التي 

أوصلته إلى هذه احلالة املرضية، رغم 
أن العالم العربي واإلسالمي شهد ذروة 

حضارية امتدت ثالثة قرون، وذلك 
من أواسط القرن الثامن امليالدي إلى 
أواسط القرن احلادي عشر امليالدي؛ 
وهو ما يسمى يف األدبيات العربية بـ 

»العصر الذهبي«!

أقــــلم15
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08
وهران

 َتخِصيـُص نحـَو ملياِر 
َسنتـم إلنَجـاِز ُســوٍق 
أسُبوعّية بـ »أرزيو«

05
البيض

أَساتذُة وَتلميُذ متوِسَطة 
»زناقـي« يحَتّجـــون 
بسبب انعـدام الّتدفئة! 

06
قسنطينة

َمشــــــــروُع  150 
ـــا َترقوّيــــا  مسكنـً
 لن ُيسّلَم شهَر ديسمَبر!

0202
 »BP pharma« يف َقضّية

الُحكـُم بَسجــن أويحيــى وســـّلل 
5 َسنـــوات حبســا َنافـــــذا

قضت محكمة سيدي امحمد، أمس اإلثنني، بسجن الوزيرين األولني أحمد أويحيى 
وعبد املالك سالل 5 سنوات حبسا نافذا لكّل واحد منهما، و تغرميهما مبليون دينار، 

.»BP pharma« يف قضية 0404
 َجمعّيٌات بِتلمَسان راَسلت اجِلهات الَوصّيَة 

َمطالـٌب بَفتـح َتحقيـق فـي َمشاريَع 
أنَجزتهــا شركــات أجنبيــــة

طالبت العشرات من اجلمعيات بوالية تلمسان بفتح حتقيق يف ثالثة مشاريع هامة 
أوكلت إلى شركات أجنبية نصبت واحتالت على سلطات تلمسان، حيث تسعى إطارات 

سامية يف الدولة إلى جانب والة سابقني للتستر على هذه الشركات احملتالة.

02

قررت الوزارة األولى، أمس 
اإلثننِي، متديد احلجر 

اجلزئي املنزلي ملدة 15 يوما، 
وذلك على مستوى 34 والية.
وحسب بيان الوزارة األولى، 

فإّنه مت شمل واليتني 
جديدتني بقرار احلجر 

اجلزئي املنزلي، حيُث مس 
القرار يوم 15 ديسمبر املاضي 
32 والية، ليرتفع بذلك عدد 
الواليات اليوم إلى 34 والية 

معنية بهذا احلجر.

َتمديـُد الَحجر الُجزئّي الَمنزلي 
15 يوًمــا فـي 34 واليـة

حالت اجلوّية الّداخلّية أثاَر َجدال واسًعا َقراُر فتِح الرَّ

 َشمُل ِواليَتنِي َجديَدتنِي بالَقراِر

َعبد القادر بوشريط: ُنطالب باستئناف نَشاط وسائل الّنقل بني الواليات!

أجواٌء مفتوَحة وطرقاتأجواٌء مفتوَحة وطرقات ُمغلقة! ُمغلقة!
حالت اجلوّية الّداخلّية ابتداًء من 6 ديسمَبر!  الوزارُة األوَلى: َرفُع احَلظر عن الرَّ

03

لطات الُعمومّية! َكك احَلديدّية: استئناُف َحركة َسير القطارات َيخضُع لَقرار السُّ شَركُة السِّ

ُُ



02
الحدث
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وقــال لزهــاري، يــوم أمــس اإلثنــن، يف 
تصريــح أدلــى بــه لوكالــة األنبــاء اجلزائريــة، 
إّن “متكــن أي شــعب مــن تقريــر مصيــره مــن 
ــوق  ــو أب حق ــيد ه ــّر وس ــار ح ــال اختي خ

اإلنســان”.
فــاّن  “لذلــك  لزهــاري:  وأضــاف 
ــة األمم  ــه هيئ ــي - ويف مقدمت ــع الدول املجتم
ــدأ  ــذا املب ــق ه ــوم بتطبي ــزم الي ــدة - مل املتح
الشــرعي وتصفيــة االســتعمار يف الصحــراء 
ــارة  ــتعمرة يف الق ــر مس ــا آخ ــة باعتباره الغربي
اإلفريقيــة”، مــن خــال تنظيــم اســتفتاء حــر 
ونزيــه يقــرر مــن خالــه الشــعب الصحــراوي 

مصيــره بنفســه”.
وكشــف املتحــدث عــن أن تواطــؤ بعــض 
أعضــاء مجلــس األمــن األممــي يعطــل تســوية 
ــق  ــة، وف ــف االســتعمار بالصحــراء الغربي مل
مــا تقــره لوائــح األمم املتحــدة اخلاصــة بتصفيــة 
ــع  ــور وض ــّدث بتده ــتعمار”.ونّدد املتح االس
الصحراويــة  باجلمهوريــة  اإلنســان  حقــوق 
االحتــال  ســلطات  انتهــاكات  جــراء 

ــي. املغرب
ــي  ــام املغرب ــإن “النظ ــدث ف ــق املتح ووف
مســتمر يف حرمــان الشــعب الصحــراوي مــن 
حقوقــه السياســية واملدنيــة” إلــى جانــب 
ــرط  ــة واالســتعمال املف ــه الطبيعي نهــب ثروات
ــن  ــد املتظاهري ــب ض ــاليب التعذي ــوة وأس للق
الســلمين الصحراويــن يف األراضــي احملتلــة.
ــه، اســتغرب املتحــدث  ويف الســياق ذات
“صمــت املجتمــع الدولــي كالبرملــان األوروبــي 
دول  نحــو  األنظــار  وتوجيــه  القضيــة  جتــاه 

ــبوهة. ــدات مش ــراض وأجن ــرى ألغ أخ
ــى ضــرورة  ــا، عل وأكــد، باملناســبة ذاته
لــه  ممثــل  تعيــن  يف  املتحــدة  األمم  إســراع 
بالصحــراء الغربيــة مــع توســيع اختصاصــات 
حقــوق  ملــف  لتشــمل  املينورســو  بعثــة 

الغربيــة. بالصحــراء  اإلنســان 
أّن  لزهــاري  أكــّد  ذاتــه،  الصــدد  ويف 
“اجلزائــر تدعــم دائمــا حــق الشــعوب يف تقرير 
ــة. ــة وتاريخي ــا ثابت ــر مواقفه ــا وتعتب مصيره
ق.د

ــة  ــس املنظم ــواري رئي ــب اله ــر الطي عّب
عــن  اجلزائريــة  الشــهداء  ألبنــاء  الوطنيــة 
وقــف  املغربــي  النظــام  خــرق  اســتنكاره 

الغربيــة. الصحــراء  يف  النــار  إطــاق 
ــة أّن  ــاء الصحراوي ــة األنب ــرت وكال وذك
ــادر  ــد الق ــر عب ــراوي باجلزائ ــفير الصح “الس
طالــب عمــر اســتقبل وفــدا عــن املنظمــة 

الوطنيــة ألبنــاء الشــهداء.”
ــم  ــرب ل ــواري إّن املغ ــب اله ــال الطي وق
ُيــرد إقــرار الســام ولــم يــفِّ بوعــوده يف تنظيــم 
ــه منــذ  االســتفتاء يف الصحــراء الغربيــة، وأن

ــن  ــص م ــه التمل ــت محاوالت ــة اتضح البداي
ــاريو  ــة البوليس ــع جبه ــة م ــات املوقع االتفاقي
ــة  حتــت إشــراف األمم املتحــدة، حســب وكال

ــة. ــاء الصحراوي األنب
إلــى خــرق  الهــواري  الطيــب  وأشــار 
املغــرب ثغــرة الكركــرات غيــر الشــرعية، 
حســاب  علــى  الوقــت  ربــح  واســتغاله 
ــر  ــر املصي ــراوي يف تقري ــعب الصح ــق الش ح

واالســتقال.
بصمــود  الهــواري  الطيــب  وأشــاد 
ــى  ــبابه عل ــرار ش ــراوي وإص ــعب الصح الش
ــوق  ــزاع احلق ــن أجــل انت ــاح م ــة الكف مواصل
املشــروعة وبنــاء الدولــة الصحراوية املســتقلة.
الســفير  أشــاد  ذاتــه،  الســياق  ويف 
الصحــراوي بالهبــة الشــعبية التــي نظمهــا 
ــرة  ــري املعب ــع اجلزائ ــرائح املجتم ــف ش مختل
ــة  ــع القضي ــف م ــآزر والتعاط ــدق الت ــن ص ع

الصحراويــة.
ــر أّن  ــب عم ــادر الطال ــد الق ــح عب وأوض
الشــعب الصحــراوي دخــل اليــوم مرحلــة 
ــر  ــو أكث ــال، وه ــاح والنض ــن الكف ــدة م جدي
وحــدة والتحامــا وإصــرارا وعزميــة علــى فــرض 
االســتقال وطــرد االحتــال مــن وطنــه. 

ــه. ــدر ذات ــب املص حس
ق.د

 حسان مرابط،
املتخــذة  اإلضافيــة  اإلجــراءات  وتأتــي 
تطبيًقــا لتعليمــات الرئيــس عبــد الـــمجيد تبون، 
ــة  ــة ملتابع ــة العلمي ــع اللجن ــب املشــاورات م عق
تطــور جائحــة فيــروس كورونــا والهيئــة الصحية.

إقرار متديد احلجر 15 يوما يف 34 
والية

ويبــدأ تطبيــق احلجــر املنزلــي اجلزئــي مــن 
الســاعة الثامنــة مســاًء إلــى غايــة اخلامســة 
ــموالي، بـــ 34  ــوم الـ ــاح الي ــن صب ــا م صباح
واليــة وهــي: أدرار، األغــواط، أم البواقــي، 
باتنــة، بجايــة، بســكرة، البليــدة، البويــرة، 
تبســة، تلمســان، تيــارت، تيــزي وزو، اجلزائــر، 
جيجــل، ســطيف، قالـــمة، عنابــة، قســنطينة، 
الـــمدية، مســتغامن، الـــمسيلة، ورقلــة، وهران، 
اليــزي، بــرج بوعريريــج، بومــرداس، الطــارف، 
خنشــلة،  الــوادي،  تيسمســيلت،  تنــدوف، 

ــنت. ــن متوش ــازة وع ــراس، تيب ــوق أه س
وبالنســبة إلــى الواليــات الـــ14 التــي ال 
يخصهــا إجــراء احلجــر اجلزئــي الـــمنزلي، فهي: 
الشــلف، بشــار، متنراســت، اجللفــة، ســعيدة، 
معســكر،  بلعبــاس،  ســيدي  ســكيكدة، 
النعامــة،  الدفلــى،  عــن  ميلــة،  البيــض، 

وغليــزان. غردايــة 
وميكــن للــوالة، بعــد موافقــة الســلطات 
التــي  التدابيــر  كل  اتخــاذ  الـــمتخصصة، 
تقتضيهــا الوضعيــة الصحيــة يف كل واليــة، 
الســيما إقــرار أو تعديــل أو ضبــط حجــر جزئــي 
ــا، أو  ــا، أو مكاًنام ــة م ــتهدف بلدي ــي يس أو كل
حيــًا مــا أو أكثــر، تشــهد بــؤًرا للعــدوى. حســب 

ــى. ــوزارة األول ــان ال بي
إقرار رفع احلظر على الرحالت 

الداخلية
وفيمــا يخــص خدمــات النقــل اجلــوي 
العمومــي للــركاب، فقــررت الــوزارة األولــى رفــع 
إجــراء تعليــق خدمــات النقــل اجلــوي العمومــي 

ــة. ــى الشــبكة الداخلي ــركاب عل لل
ــيتم  ــذي س ــراء، ال ــذا اإلج ــيخص ه وس
تطبيقــه اعتبــاًرا مــن األحــد 6 ديســمبر 2020، 
وإلــى  مــن  الرحــات  جميــع  جهــة،  مــن 
الواليــات اجلنوبيــة للبــاد. ومــن جهــة أخــرى، 
ــي  ــن الرحــات الت ــى، %50 م ــة أول وكمرحل

ــاد. ــمال الب ــدم ش تخ
اخلــاص  اإلجــراء  رفــع  أّن  إلــى  ويشــار 
العمومــي  للنقــل  اجلويــة  اخلدمــات  بتعليــق 
للــركاب علــى الشــبكة الـــمحلية يظــل يعتمــد 
علــى التنفيــذ واالمتثــال الصــارم للبروتوكــوالت 
ــمطارات  ــتوى الـ ــى مس ــخاصة عل ــة الـ الصحي
وعلــى مــن الطائــرات، التــي مت إعدادهــا علــى 
ــمدني  ــران الـ ــلطات الطي ــات س ــاس توصي أس

ــة  ــة العلمي ــل اللجن ــن قب ــا م ــمصادق عليه والـ
لـــمتابعة تطــور تفشــي جائحــة فيــروس كورونــا. 
ــه علــى شــركات النقــل  وأوضــح البيــان أّن
اجلــوي الوطنيــة املكّلفــة مضاعفــة احلمــات 
اإلعاميــة الـــموجهة للمســتعملن حــول تدابير 
البروتوكــوالت  يف  الــواردة  واحلمايــة  الوقايــة 
الصحيــة والـــمطلوبة لعمليــات الصعــود إلــى 

ــل. ــرة والنق الطائ
إقرار فتح املساجد التي تتسع ألكثر من 

500 مصل
فتــح  فتقــرر  باملســاجد،  يتعلــق  وفيمــا 
الـــمساجد التــي تزيــد ســعتها عــن 500 مصــٍل 
ــق لـــ 02  ــاء املواف ــد األربع ــوم غ ــن ي ــداء م ابت

ديســمبر اجلــاري.
ــة ســجّلت  ــى أّن “احلكوم ــان إل وأشــار البي
التطبيــق اجليــد إلجــراءات الوقايــة واحلمايــة 
الـــمتخذة علــى مســتوى املســاجد املرخــص لهــا 
ــن 1000  ــر م ــمّصلن )بســعة أكث باســتقبال الـ
مصــل( وانضباًطــا للمواطنــن الذيــن ســهروا 
ــر املانعــة )التباعــد  ــع التدابي ــرام جمي ــى احت عل
اإلجبــاري،  القنــاع  ارتــداء  االجتماعــي، 
ــة(. ــر النظاف ســجادة الصــاة شــخصية، تدابي
ويجــب أن يتــم الفتــح املقــرر للمســاجد 
الواليئيــن  املديريــن  وإشــراف  مراقبــة  حتــت 
خــال  مــن  واألوقــاف،  الدينيــة  للشــؤون 
ــيق  ــاجد، بالتنس ــان املس ــاجد وجل ــي املس موظف
الوثيــق مــع مصالــح احلماية الـــمدنية ومســاهمة 
رؤســاء املجالــس البلديــة الشــعبية ودعــم جلــان 
الـــمحلية.  اجلمعويــة  واحلــركات  األحيــاء 

حســب البيــان.
الوقايــة  تدابيــر  اتخــاذ  للــوالة  وميكــن 
واحلمايــة إضافيــة عنــد احلاجــة، مبوجــب قــرار، 
وكــذا القيــام بعمليــات تفتيــش فجائيــة للتأكــد 
املصــدر  الـــمطبق،وفق  بالنظــام  التقيــد  مــن 

ــه. ذات
هذه هي األنشطة التجارية املعّلقة 

أنشطتها
ــدد  ــة، مي ــطة التجاري ــد األنش ــى صعي وعل
إجــراء غلــق أســواق بيــع الـــمركبات املســتعملة 
علــى مســتوى كامــل التــراب الوطنــي، وملــدة 15 

يومــا.
الـــ  ويف  يوًمــا،   15 لـــمدة  مُيــّدد  كمــا 
34 واليــة الـــمعنية بإجــراء احلجــز اجلزئــي 
التاليــة:  األنشــطة  غلــق  إجــراء  الـــمنزلي، 
والقاعــات  الرياضــات  متعــددة  القاعــات 
واالســتجمام  التســلية  وأماكــن  الرياضيــة 
ــباب،  ــواطئ ودور الش ــه والش ــاءات الترفي وفض

الثقافيــة. واملراكــز 
مُيــّدد لـــمدة خمســة عشــر يوًمــا، ويف األربع 
ــي  ــة بإجــراء احلجــز اجلزئ ــة املعني ــن والي وثاث

الـــمنزلي، إجــراء حتديــد أوقــات نشــاط بعــض 
الـــمتاجر التــي يجــب أن توقــف جميع أنشــطتها 

ابتــداء مــن الســاعة الثالثــة ً زواال.
بتحديــد  الـــمعنية  األنشــطة  وتتمثــل 
أوقــات النشــاط فيمــا يلــي: جتــارة األجهــزة 
الـــمنزلية  األدوات  وجتــارة  الكهرومنزليــة؛ 
وأقمشــة  الـــمفروشات  جتــارة  والديكــورات؛ 
الـــتأثيث؛ جتــارة اللــوازم الرياضيــة؛ التجــارة 
ــطة  ــز األنش ــن مترك ــب؛ أماك ــاب واللع يف األلع
ــة للرجــال والنســاء،  ــات احلاق ــة؛ قاع التجاري

الـــمرطبات واحللويــات. وجتــارة 
هذه هي األنشطة التجارية املعنية 

بقرار الغلق  يف الثالثة زواال
وفيمــا يخــص املقاهــي واملطاعــم ومحــات 
األكل الســريع، فيتعــن أن تقتصــر أنشــطتها 
علــى الطلبيــات فقــط، وهــي أيضــا ملزمــة 

ــة زواال. ــاعة الثالث ــن الس ــداًء م ــق ابت بالغل
ــورا  ــا ف ــرار غلقه ــوالة ق وميكــن أن يتخــذ ال
يف حــال انتهــاك اإلجــراءات الـــمتخذة يف إطــار 

ــا. ــروس كورون مكافحــة انتشــار في
ويف الســياق ذاتــه، مت متديــد التدابيــر املطبقة 
علــى األســواق العاديــة واألســواق األســبوعية، 
املصالــح  قبــل  مــن  الرقابــة  بنظــام  املتعلقــة 
املختصــة للتحقــق مــن االلتــزام بتدابيــر الوقايــة 
واحلمايــة، وكــذا تطبيــق العقوبــات الـــمنصوص 
عليهــا يف التنظيــم املعمــول به ضد الـــمخالفن.

قرار منع التجمعات ساٍر 
ذّكــرت احلكومــة بإجــراء منــع كل جتمعــات 
األشــخاص مهمــا كان نوعهــا واالجتماعــات 
الوطنــي،  التــراب  كامــل  عبــر  العائليــة، 
الــزواج واخلتــان وغيرهــا  والســيما حفــات 
مــن األحــداث مثــل التجمعــات علــى مســتوى 
الـــمقابر، التــي تشــكل عوامــل النتشــار الوبــاء. 
كمــا حرصــت علــى التذكيــر بضــرورة منــع 
انعقــاد االجتماعــات واجلمعيــات العامــة التــي 

ــمؤسسات. ــا بعــض الـ تنظمه
ويكلــف الــوالة بالســهر علــى فــرض التقيــد 
بهــذا احلظــر، والعمــل علــى تطبيــق العقوبــات 
القانونيــة ضــد الـــمخالفن وكــذا ضــد مالكــي 

األماكــن التــي تســتقبل هــذه التجمعــات.
ــمتعلقة  ــراءات الـ ــق باإلج ــا يتعل ــا فيم أم
بإبــرام عقــود الــزواج علــى مســتوى مقــرات 
البلديــة، فيجــب أن تتــم بطريقــة منظمــة. ويف 
ــى  ــوالة عل ــرص ال ــب أن يح ــار، يج ــذا اإلط ه
ــن  ــزواج يف أماك ــد ال ــرام عق ــم إب ــم مراس أن تت
مناســبة، وبعــد حتديــد موعــد لذلــك، وتقتصــر 

ــط. ــن فق ــخاص املعني ــور األش ــى حض عل
للمواطنــن  دعوتهــا  احلكومــة  وجــددت 
ــة  ــة التعبئ ــاط ومواصل ــي باحلــذر واالنضب للتحل
ملكافحــة انتشــار هــذا الوبــاء ورفــع هــذا التحــدي 

ــي. الصح

إســبانيا  يف  بلــدي  مجلــس  صــادق 
ــراف سياســيًا  ــى االعت ــص عل ــرار ين ــى ق عل
باجلمهوريــة الصحراويــة كمجلــس للمدينــة، 
وتســمية إحــدى الســاحات العامــة باســم 
ــه وتعبيــرا  الشــعب الصحــراوي تكرميــا لنضال

ــة. ــة الصحراوي ــاه القضي ــم جت ــن التزامه ع
الصحراويــة  األنبــاء  وكالــة  وذكــرت 
“القــرار مجلــس بلديــة ريقــاس حــث  أّن 
احلكومــة اإلســبانية علــى االعتــراف بالدولــة 
رســميا،  البوليســاريو  وجبهــة  الصحراويــة 
بصفتهــا حركــة حتريــر علــى النحــو املنصــوص 

ــدة”. ــل األمم املتح ــن قب ــه م علي
الوضــع  ممثليهــا  منــح   وتســهيل 
الدبلوماســي نفــسi الــذي تتمتــع بــه البعثــة 
الدبلوماســية الفلســطينية يف إســبانيا، قصــد 
واإلنســانية  السياســية  مبادراتهــا  تســهيل 
الحتياجــات  االســتجابة  إلــى  الهادفــة 
الوكالــة. حســب  الصحــراوي،  الشــعب 

اتخــاذ  إلــى  إســبانيا  املجلــس  ودعــا 
قــوة  بصفتهــا  جديــة،  أكثــر  موقــف 
اســتعمارية ســابقة ومســؤولة بحكــم القانــون 
ــرارات  ــن ق ــا ع ــك دفاع ــم، وذل ــى اإلقلي عل
اســتفتاء  إجــراء  أجــل  مــن  املتحــدة  األمم 
تقريــر املصيــر، واحتــرام حقــوق اإلنســان 
ــوارد  ــب امل ــاء نه ــة، وإنه ــراء الغربي يف الصح

الطبيعيــة.
اإلنســاني  الوضــع  يخــص  وفيمــا 
مجلــس  طالــب  الصحراويــن،  لاجئــن 
عــدد  برفــع  احلكومــة  »ريڤــاس«  مدينــة 
ــى  ــة إل ــانية الهادف ــاعدة اإلنس ــاريع املس مش
املــواد  النقــص اخلطيــر يف  تخفيــف حــدة 
ــى غــرار  ــة مبخيمــات الاجئــن، عل الضروري
التغذيــة، الصحــة، التعليــم وغيرهــا مــن 

األساســية. اخلدمــات 
ق.د

قــّرر والــي واليــة اجللفــة دومــي جيالــي، 
ــروس  ــاء في ــرارات مكافحــة تفشــي وب ضمــن ق
ــق  ــراءات غل ــد إج ــد19-«، متدي ــا كوفي »كورون
باملركبــات  اخلاصــة  األســبوعية  األســواق 

واملواشــي. 
املــؤرخ يف   2500 رقــم  القــرار  وبحســب 

29 نوفمبــر 2020، فقــد قــرر والــي اجللفــة 
متديــد قــرار غلــق األســواق األســبوعية اخلاصــة 
قابلــة  يــوم   15 ملــدة  واملواشــي  باملركبــات 

للتجديــد. 
ويخــص هــذا القــرار غلــق أســواق املركبــات 
وعــن  فــدول  حاســي  ببلديتــي  األســبوعية 

اإلبــل، باإلضافــة إلــى متديــد غلــق أســوق 
ــدول،  ــي ف ــات حاس ــبوعية ببلدي ــية األس املاش
ســيدي لعجــال، اجللفــة، حاســي بحبــح، 
ــعد،  ــية، مس ــن، االدريس ــارة، البيري ــن وس ع

ــل.  ــن اإلب ــة وع املليليح
حمزة بن حلرش

رئيس المجلس الوطني لحقوق اإلنسان، بوزيد لزهاري: 

المجتمـع الدولـي ُملـزم المجتمـع الدولـي ُملـزم 
بتصفيــــة االستعمـــاربتصفيــــة االستعمـــار
 في الصحـراء الغربيــة في الصحـراء الغربيــة

تمديد الحجر الجزئي المنزلي 15 يوما في 34 والية

الحكـــومة تقـــّر تدابيـــر إضــــافـية الحكـــومة تقـــّر تدابيـــر إضــــافـية 
لمواجهـــة تفشـــي كــــــورونالمواجهـــة تفشـــي كــــــورونا

رئيــــس منظمـــة أبنـــاء رئيــــس منظمـــة أبنـــاء 
الشهداء يستنكر خرق المغرب الشهداء يستنكر خرق المغرب 
وقــف إطــالق النـــــاروقــف إطــالق النـــــار

مجلـس بلديـة»ريقـاس«بإسبـانيا مجلـس بلديـة»ريقـاس«بإسبـانيا 
يعتــرف بالصحـراء الغربيــةيعتــرف بالصحـراء الغربيــة

الحكـــم بسجــن أويحيـى الحكـــم بسجــن أويحيـى 
وســــالل وســــالل 55 سنــــوات  سنــــوات 

حبـــسا نافـــــذاحبـــسا نافـــــذا

التمـــاس التمـــاس 33 سنــــوات  سنــــوات 
حبـسا فـــي حـــــق حبـسا فـــي حـــــق 
كـــريــــم  طابــــوكـــريــــم  طابــــو

والـــي الجلــفة يقــّرر تمـــديــد والـــي الجلــفة يقــّرر تمـــديــد 
غلــــق األســـواق األسبـــوعــية غلــــق األســـواق األسبـــوعــية 

أّكد رئيس املجلس الوطني حلقوق اإلنسان بوزيد لزهاري 
أن املجتمع الدولي مطالب بتصفية االستعمار يف الصحراء 

الغربية، بتنظيم استفتاء حّر ونزيه يقرر من خالله 
الشعب الصحراوي مصيره.

اتخذت الوزارة األولى جملة من اإلجراءات اإلضافية ملواجهة تفشي وباء 
كورونا يف البالد، كتمديد احلجر اجلزئي املنزلي ملدة 15 يوما بـ34 والية، 

يطبق ابتداء من 2 ديسمبر اجلاري )األربعاء(.

التمســت النيابــة لــدى محكمــة القليعــة بتيبــازة، يــوم أمــس 
اإلثنــن، تســليط عقوبــة 3 ســنوات حبســا نافــذا وغرامــة ماليــة 

قدرهــا 100 ألــف دج يف حــق الناشــط السياســي كــرمي طابــو.
ــة  ــبتمبر 2019، بتهم ــذ س ــع، من ــو يتاب ــرمي طاب ــر أن ك يذك

ــش. ــات اجلي ــاف معنوي إضع
التحرير

اإلثنــن، بســجن  أمــس  امحمــد،   قضــت محكمــة ســيدي 
الوزيريــن األولــن أحمــد أويحيــى وعبــد املالــك ســال 5 ســنوات حبســا 
 BP« نافــذا لــكل واحــد منهمــا، ومليــون دينــار غرامــة ماليــة، يف قضيــة

.»pharma
ــن  ــكل م ــة ل ــوة العمومي ــاء الدع ــة، مت انقض ــرار احملكم ــب ق وحس
ســال وزعــان يف جنحــة التمويــل اخلفــي للحملــة االنتخابيــة، ورفــض 

.»GP PHARM«     ــن شــركة ــع احلجــز ع ــب رف طل
أمينة شابوني
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اخليِة أثاَر جدًل واِسًعا حالِت اجلويِة الدَّ اخليِة أثاَر جدًل واِسًعاَقراُر َفتِح الرَّ حالِت اجلويِة الدَّ َقراُر َفتِح الرَّ

 أجـواٌء مفتـوَحة وُطرقـات ُمغلقة! أجـواٌء مفتـوَحة وُطرقـات ُمغلقة!

أثار قرار احلكومة القاضي بفتح اخلطوط اجلوية الداخلية جدل واسعا، خاصة أن النقل بني الوليات 
معني بقرار احلجر ومتوقف منذ شهر مارس املنقضي.

           -    توجه الُعمالء إلى الشركات األجنبية املنافسة ترّتب عنه خسائر مالية
          -     فتح املجال اجلوي أمام القطاع اخلاص سُيعوض اخلسائر املسجلة

    -    اخلطوط اجلوية تواجه أزمة تضخم التكاليف بسبب العمالة الزائدة
    -   يجب التخلص من األعباء غير املبّررة وغلق املكاتب غير الضرورية باخلارج

ــات  ــر احلاف ــون عب ــب الناقل ــه، طال  وعلي
الواليــات  بــن  الناشــطة  األجــرة  وســيارات 
برفــع احلجــر عــن نشــاطهم مــع التعهــد باحتــرام 
البرتكــول الصحــي، خاصــة أنــه يوجــد العديــد 
ــة،  ــم منحــة احلكوم ــم تقنعه ــن ل ــن املتضرري م
بالنظــر إلــى األربــاح التــي كانــوا يحصلونهــا 
وبالنظــر إلــى اخلســائر التــي تكبدوهــا طيلــة 

ــي. ــر الصح ــدة احلج م
 ويــرى هــؤالء أن فتــح اخلطــوط اجلويــة 
الداخليــة ال معنــى لــه يف الوقــت الــذي تبقــى 

ــم. ــة يف وجهه ــات مغلق ــه الطرق في
اخلطــوط  فتــح  عــن  اإلعــان   ومبجــرد 
برفــع  إشــاعات  انتشــرت  الداخليــة  اجلويــة 
احلجــر عــن النقــل بســكك احلديــدة، وهــو 

ــل بالســكك  ــل مؤسســة النق ــذي جع ــر ال األم
ــاع. ــر املش ــب اخلب ــى تكذي ــارع إل ــدة تس احلدي
ــة  ــدى مردودي ــكالية م ــراء إش ــرح خب  وط
ــة  ــى التكلف ــر إل ــي بالنظ ــوي الداخل ــل اجل النق
ــل  ــى نق ــرات إل ــر الطائ ــث تضط ــرة، بحي الكبي

ــافرين ــن املس ــدد م ــل ع ــافرين بأق املس

كشــف مصــدر مســؤول مــن مبنــى شــركة 
اجلزائريــة،  اجلويــة  للخطــوط  الوطنيــة  الطيــران 
خــال تصريــح خــص بــه »أخبــار الوطــن« عــن أن 
شــركات تســيير هيــاكل املطــارات تلقــت تعليمــات 
ــر النقــل، تقضــي بغلــق كل  صارمــة مــن قبــل وزي
ــن  ــة م ــي للوقاي ــول الصح ــق البروتوك ــار ال يطب مط
تفشــي فيــروس كورونــا، وذلــك يف إطــار اســتئناف 

ــاري. ــمبر اجل ــوم 6 ديس ــة ي ــات الداخلي الرح
التــي  التعليمــة  أن  ذاتــه  املصــدر  وأوضــح 
اســتعجالية  بصفــة  أكــدت   529 رقــم  حملــت 
علــى مســيري املطــارات اتخــاذ جميــع اإلجــراءات 
بروتوكــول  باعتمــاد  العمليــة،  إلجنــاح  الازمــة 
صحــي للوقايــة مــن انتشــار الفيــروس، مضيفــا أنــه 
يف حــال مخالفــة التعليمــات ســيتم غلــق أي مطــار 
ــر  ــرار، مشــيرا إال أن وزي ــذا الق ــي به ــكل معن أو هي
النقــل طلــب إيفــاده بورقــة الطريــق التــي ســيعتمدها 
مســيرو املطــارات الســتئناف النشــاط قبــل تاريــخ 3 

ــل. ــمبر املقب ديس
ويف ســياق آخــر، أكــد أن مصاحلهــم اتخــذت 
خطــوات جريئــة تهــدف إلــى تطويــر قطــاع الطيــران، 
مــن خــال حتديــد أســلوب إداري جديــد ومنافــس، 
بشــكل يعيدهــا إلــى املنافســة الدوليــة وُيقلــص 

عــدد وكاالتهــا التجاريــة باخلــارج.
وأوضــح املصــدر ذاتــه أن شــركتهم تلقــت 
تعليمــات صارمــة مــن احلكومــة تتعلــق بإعــادة 
النظــر يف طريقــة تســيير اخلطــوط اجلويــة اجلزائريــة، 
علــى رأســها فتــح املجــال اجلــوي أمــام القطــاع 
خاصــة  شــركات  إنشــاء  خــال  مــن  اخلــاص 
تتولــى مهمــة احلــرص علــى ضمــان خدمــات 
النقــل اجلــوي الداخلــي ســواء يف عمليــة الشــحن أو 

الســفر، قصــد خلــق ديناميكيــة اقتصاديــة.
وأشــار املصــدر إلــى أن القــرار جــاء علــى 
خلفيــة اخلســائر املاليــة الفادحــة التــي ســجلتها 
ــاء  ــه العم ــبب توج ــة، بس ــوط اجلوي ــركة اخلط ش

ــرض  ــي تف ــة الت ــة املنافس ــركات األجنبي ــى الش إل
نقــل  مقابــل  الصعبــة  بالعملــة  باهظــة  أســعارا 
الــركاب، األمــر الــذي ألــزم احلكومــة بالتوجــه 
األزمــة،  هــذه  ملواجهــة  اخلــاص  القطــاع  إلــى 
وذلــك يتطلــب الســهر علــى االســتغال العقانــي 
للمطــارات الداخليــة حتــى تقــدم خدمــات أفضــل، 
وهــو مــا أكــده وزيــر النقــل حــن قــال إن فتــح 
املجــال اجلــوي أمــام القطــاع اخلــاص قــرار سياســي 
ــوط  ــى اخلط ــط عل ــر فق ــن يقتص ــه ول ــة في ال رجع

ــي. ــل الدول ــى النق ــداه إل ــل يتع ــة ب الداخلي
وأكــد املصــدر ذاتــه أن الشــركة عرفــت خــال 
أدائهــا  يف  كبيــرا  انخفاضــا  األخيــرة  الســنوات 
ــط  ــط متوس ــيير املخط ــف تس ــة ضع ــاري نتيج التج
ــر  ــع معايي ــى وض ــة إل ــي بحاج ــك فه ــدى، لذل امل
مــن  متكنهــا  فعالــة  وأدوات  لنشــاطاتها  واضحــة 
مواجهــة التحديــات الدائمــة والهامــة علــى مســتوى 

ــوق. الس

أكــد اخلبيــر االقتصــادي عبــد الرحمــن 
عيــة، خــال تصريــح أدلــى بــه لـ«أخبــار الوطــن« 
أن القــرار الــذي اتخذتــه احلكومــة واملتعلــق بفتــح 
املجــال اجلــوي أمــام القطــاع اخلــاص قرار شــجاع، 
إال أنــه بحاجــة إلــى آليــة املتابعــة والتســيير مــن 
أجــل ضمــان ســيرورة املشــروع وتغطيــة األزمــات 
الــذي شــهده القطــاع منــذ ســنوات، خاصــة بعــد 
تســجيل شــركة الطيــران عجــز مالــي فــادح، مــا 
ترتــب عنــه اســتنزاف أمــوال خزينــة الدولــة، يف 
ــدات  ــخ عائ ــا ض ــا عليه ــذي كان لزام ــت ال الوق

ــة. ــة العمومي ــاح باخلزين األرب
الشــركة  أن  االقتصــادي  اخلبيــر  وأوضــح 
ــيير  ــى التس ــة إل ــة بحاج ــوط اجلوي ــة للخط الوطني
والــرأس  البشــري  للــرأس  واملتــوازن  العقانــي 
املالــي، وهــذا يتطلــب مراجعــة سياســية عميقــة 
وجــادة مــن شــأنها إعــادة النظــر يف عمليــة تســيير 
اإلدارة التــي مــا تــزال تنتهــج الطــرق التقليديــة يف 
آليــات العمــل، كــون تســيير املؤسســة ال يتعاطــى 
مــع املعطيــات اجلديــدة الراهنــة، ضــف إليهــا 

ــب. ــع املناص ــاة يف توزي ــة احملاب سياس

كــشف ريــاض مهيــاوي عضــو اللجنــة 
العلميــة ملتابعــة ورصــد تفشــي فيــروس 
كورونــا، خــال تصريــح أدلــى بــه لـ«أخبــار 
الوطــن«، أن هيئتهــم قدمــت توصيــات إلــى 
الشــركة الوطنيــة للخطــوط اجلويــة بالتنســيق 
مــع وزيــر النقل، وفقــا للقواعــد الصحيــة 
ملنظمــة الصحــة العامليــة واملقاييــس املنظمــة 
واملتعلقة بضــرورة  الدوليــة،  للمعاييــر 
املتعلــق  الصحــي  بالبرتوكــول  االلتــزام 
باحتــرام نظــام التباعــد وتــرك كرســي شــاغر 
بــن املســافرين، مبعنــى أن الطائــرة التــي 

تســتوعب 200 مســافر يجــب عليهــا حمــل 
إلــى جانــب وضــع  100 مســافر فقــط، 
القنــاع الواقــي واحلــرص علــى قيــاس حــرارة 

ــرة. ــول الطائ ــل دخ ــافرين قب املس
أنــه يجــب مراعــاة مســألة  مضيفــا 
املقصــورات،  وتطهيــر  الطائــرات  نظافــة 
النفايــات،  وجمــع  املراحيــض  وتنظيــف 
ــائد  ــة الوس ــن نظاف ــد م ــب التأك ــا يج كم
املوزعــة داخــل العبــوات املطاطيــة علــى 
األذن  ســماعات  وكذلــك  الطائــرات 
واألكــواب التــي تســتخدم ملــرة واحــدة.

لنقــل  الوطنيــة  الفدراليــة  رئيــس  أكــد 
املســافرين والبضائــع، عبــد القــادر بوشــريط، 
خــال تصريــح خــص بــه »أخبــار الوطــن« عــن 
متســك الناقلــن مبطلــب اســتئناف نشــاطهم، 
لتعويــض مــا تكبــدوه مــن خســائر منــذ تعليــق 
غيــر  »مــن  قــال:  حيــث  النقــل.  وســائل 
العــادل أن يُفتــح املجــال اجلــوي دون مراعــاة 
املجــال البــري بــن الواليــات، الــذي بــات مــن 
ضــروري فتحــه أمــام املواطنــن كالعمــال وطلبــة 

اجلامعــات وغيرهــم.

بنتيجــة  تفاؤلــه  عــن  عبــر  أنــه  إال 
القائمــة،  االتصــاالت اجلاريــة حلــل األزمــة 
تنظيمــه  مت  الــذي  بعد االجتمــاع  خصوصــا 
مؤخــرا مــع املديــر العــام للشــركة الوطنيــة للنقــل 
بالســكك احلديديــة لدراســة ســبل حــل مشــكل 
النقــل، وقــد مت تطميننــا يف هــذا اخلصــوص 
ــى  ــذه الوســيلة مت ــر ه باســتئناف الرحــات عب
ســنحت الفرصــة، لتبقــى الــوزارة - حســبه 
ــح  ــرار فت ــاير ق ــب وتس ــن كث ــع الوضــع ع - تتاب

ــات.  ــن الوالي ــا ب ــل م النق

ــكك  ــل بالس ــة للنق ــركة الوطني ــت الش نف
القطــارات  اســتئناف نشــاط  احلديديــة خبــر 
ــدة أن  ــمبر، مؤك ــوم 15 ديس ــافرين ي ــل املس لنق
هــذا القــرار يخضــع ألوامــر الســلطات العموميــة 
بنــاء علــى تقييــم اللجنــة العلميــة لرصــد تفشــي 

ــا. ــروس كورون في

ــار  ــان حتــوز »أخب  وأكــدت الشــركة، يف بي
الوطــن« نســخة منــه، أنــه يف حــال صــدور 
املســافرين،  قطــارات  ســير  اســتئناف  قــرار 
فيجــب اتخــاذ كافــة التدابيــر املتعلقــة بالقواعــد 
يف  الزبائــن  اســتقبال  أجــل  الصحية، مــن 

الظــروف. أحســن 

باملنتــدى  اخلبــراء  مجلــس  رئيــس  ثّمــن 
االقتصــادي، البروفســور عبــد القــادر بريــش، خــال 
تصريــح خــص بــه »أخبــار الوطــن« قــرار إعــادة فتــح 
رحاتهــا  واســتئناف  املغلقــة  الداخليــة  اخلطــوط 
ــة  ــيط حركي ــى تنش ــيعمل عل ــذي س ــة، ال الداخلي
النقــل اجلــوي الداخلــي، واســتغال هــذه املطــارات 
التــي كلفــت اخلزينــة مبالــغ كبيــرة لتقــدمي خدماتهــا 
ــة  علــى رأســها متكــن املواطنــن يف املناطــق الداخلي
ــات  ــن خدم ــن االســتفادة م ــا م ويف الهضــاب العلي
القــرار  أن  هــذا  إلــى  أضــف  الداخلــي،  النقــل 
ســيعمل علــى خلــق فــرص التشــغيل املباشــرة وغيــر 

ــرة. املباش
وتابــع البروفســور بكليــة التجــارة يقــول: » 
هــذا ســيجعل مســألة إعــادة فتــح اخلطــوط الداخليــة 
أكثــر مــن ضــرورة كمــا ميكــن بحــث إمكانيــة 
ــع  ــورات الوض ــب تط ــة حس ــوط اخلارجي ــح اخلط فت

الصحــي«.
االســتثمار  أمــام  اجلــوي  املجــال  إن فتــح 
والظــروف  التطــورات  تقتضيــه  مطلــب  اخلــاص 
ــوي،  ــل اجل ــاع النق ــر قط ــى تطوي ــة إل ــة الرامي الراهن
وجعلــه أكثــر تنافســية اســتعدادا ملواجهــة للتحديــات 
ــة  ــواق اإلفريقي ــى الس ــاح عل ــا االنفت ــي يقتضيه الت

ودخــول أســواق تنافســية جديــدة.
تنويــع  علــى  ســيعمل  القــرار  أن  مضيفــا 
الداخليــة  الســياحة  قطــاع  وتطويــر  االقتصــاد 
واخلارجيــة، باعتبــار أن النقــل اجلــوي أحــد الركائــز 

الســياحي. القطــاع  لتطويــر  األساســية 
ــوي يف  ــل اجل ــاع النق ــة قط ــوص وضعي وبخص
اجلزائــر، أكــد اخلبيــر أن شــركة اخلطــوط اجلويــة 
ــرة،  ــائر كبي ــا خس ــد تكبده ــة، بع ــة حقيقي يف أزم
ــا أو  ــواء داخلي ــفر س ــات والس ــق الرح ــة تعلي نتيج
نحــو اخلــارج، حيــث بلغــت هــذه اخلســائر 8.9 

مليــار دينــار، حســب تصريــح ممثــل نقابــة الشــركة.
وعليــه، اقتــرح اخلبيــر االقتصــادي كحلــول 
لتجــاوز األزمــة التــي تتخبــط فيهــا اخلطــوط اجلويــة 
والنعاشــها مــن جديــد، ضــرورة التفكيــر يف تأســيس 
شــركة طيــران جديــدة، يتــم مــن خالهــا اســتيعاب 
ــا يف شــركة اخلطــوط  ــدة املســجلة حالي ــة الزائ العمال
اجلويــة اجلزائريــة والتــي تناهــز 10 آالف مســتخدم، 
وإعــادة النظــر يف نظــام حوكمتهــا مــن خــال إدخــال 
طــرق التســيير العصــري والتخلــص مــن األعبــاء غيــر 
ــراج  ــب إخ ــد يتطل ــة، وق ــف املخفي ــررة والتكالي املب
بعــض األنشــطة لصالــح مؤسســات القطــاع اخلــاص 
وخلــق  التســيير  النجاعــة يف  أجــل حتقيــق  مــن 

ــة. املنافس
ــة  ــم وهيكل ــب تنظي ــه يج ــر أن ــاف اخلبي وأض
شــركة اخلطــوط اجلويــة اجلزائريــة، مــن خــال غلــق 

ــة باخلــارج.  ــر الضروري ــب غي املكات

الخبير االقتصادي عبد الرحمن عية :
 فتــــح المجـــال الجــــوي فتــــح المجـــال الجــــوي

 أمـــام الخـــواص قــــرار شجـــاع أمـــام الخـــواص قــــرار شجـــاع

رئيس الفدرالية الوطنية لنقل المسافرين والبضائع، عبد 
القادر بوشريط: 

نطـــالب باستئنــاف عمــل وسـائــل نطـــالب باستئنــاف عمــل وسـائــل 
النقــل النــاشطة بيـــن الواليـــات النقــل النــاشطة بيـــن الواليـــات 

قالت إن القرار يخضع ألوامر السلطات العمومية
الشركة الوطنية للسكة الحديدية تنفي الشركة الوطنية للسكة الحديدية تنفي 
استئنـاف نشاطـها يـوم استئنـاف نشاطـها يـوم 1515 ديسمـبر ديسمـبر

عضو اللجنة العلمية لرصد تفشي كورونا، رياض مهياوي:
 ينبغـــي ترك كرســــي شاغـــر  ينبغـــي ترك كرســــي شاغـــر 

بيــن مسافريـــن وقيـــاس حــرارة بيــن مسافريـــن وقيـــاس حــرارة 
الركـــاب قبـــل اإلقــــالع الركـــاب قبـــل اإلقــــالع 

تعليمات تلقتها مؤسسة تسيير المطارات
غلـــق كل مطـــار ال ُيطّبــــق غلـــق كل مطـــار ال ُيطّبــــق 

فيـــه البروتــــوكــول الصحـــــيفيـــه البروتــــوكــول الصحـــــي

 ملف أسماء بوصبيع

رفـع الحظـر على الرحـالت الجـوية الداخلـية ابتـداء من رفـع الحظـر على الرحـالت الجـوية الداخلـية ابتـداء من 66 ديسمـبر ديسمـبر
أعلنــت الــوزارة األولــى عــن رفــع احلظــر علــى الرحــات اجلويــة الداخليــة ابتــداء مــن 6 ديســمبر اجلــاري، وهــو اإلجــراء الــذي ســيخص واليــات اجلنــوب يف 

املرحلــة األولــى، و50 باملائــة مــن واليــات الشــمال.

عبـــد القـــادر بريــــش: فتــــح الخطـوط الجويـة عبـــد القـــادر بريــــش: فتــــح الخطـوط الجويـة 
الداخليـة أكثــر مــن ضــرورة لتنشيــط حركيــة النقـلالداخليـة أكثــر مــن ضــرورة لتنشيــط حركيــة النقـل
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دعــا وزيــر التعليــم العالــي عبــد الباقــي بــن 
ــى مســودة  ــة لإلطــاع عل ــان األســرة اجلامعي زي
املشــروع التمهيــدي للقانــون التوجيهــي للتعليــم 
العالــي، وذلــك مــن أجــل املناقشــة وإبــداء 

ــراء املشــروع.  ــرأي وإث ال
صفحتــه  عبــر  زيــان،  بــن  طالــب  و 
االجتماعــي  التواصــل  مبوقــع  الرســمية 
التعليــم  مؤسســات  مســيري  فايســبوك، 
العالــي بفتــح املجــال جلميــع مكونــات األســرة 
وكــذا  املشــروع  علــى  لإلطــاع  اجلامعيــة 
التــي  واملســاهمات  اآلراء  جميــع  اســتقبال 

تصــب يف هــذا الشــأن، مؤكــدا علــى األهميــة 
ــذا املشــروع  ــة له ــا الوصاي ــي توليه ــرة الت الكبي
الــذي يســهل تســيير القطــاع وتنظيمــه ويعــود 

الصاعــدة.  األجيــال  علــى  بالنفــع 
ــذا املشــروع  ــص ه ــى أن ن ــر إل وأشــار الوزي
باللغتــن العربيــة والفرنســية متــاح علــى املوقــع 
والبحــث  العالــي  التعليــم  لــوزارة  الرســمي 
العلمي.كمــا ذكــر أن مناقشــة املشــروع ستســتمر 
مــن طــرف األســرة اجلامعيــة إلــى غايــة 31 

 .2020 ديســمبر 
بن خالد عبد القادر

 جمعيات بتلمسان راسلت الجهات الوصية 

مطالــب بفتـح تحقيـق فـي مشاريع 
أنجزتهــا شركــات أجنبيــة

بن خالد عبد القادر
يتعلــق األمــر مبشــروع »تليفريــك« تلمســان 
ــل  ــن أج ــنتيم م ــار س ــذي اســتهلك 11ملي ال
ربــط هضبــة اللــة ســتي بوســط مدينــة تلمســان 
ــركة  ــل ش ــن قب ــز م ــذي أجن ــنة 2011، وال س
ــنوات  ــاث س ــتغل إال ث ــم يش ــرية، ول سويس
ــدة ســبعة  ــف مل ــح ويتوق ــر صال ــه غي ــن أن ليتب
ســنوات كاملــة ليعــاد إجنــازه مــن جديــد كمــا 
مت تغييــر عرباتــه وكوابلــه مباييــر الدينــارات يف 
ــوال. ــة نهــب األم ــى جرمي ــة للتســتر عل محاول
مــن جانــب آخــر، طالبــت اجلمعيــات 
ــا  ــلطات العلي ــى الس ــا إل ــات وجهته يف مراس
ميــاه  حتليــة  محطــة  مشــروع  يف  بالتحقيــق 
البحــر املنجــزة بدائــرة بــاب العســة خــال 
بعــد  العمــل  عــن  توقفــت  والتــي   2011

ــة،  ــز اخلدم ــا حّي ــن دخوله خمســة ســنوات م
ليتضــح أنهــا غيــر صاحلــة لاســتعمال مــا أدى 
ــى  ــتر عل ــض التس ــاول البع ــا ويح ــى توقفه إل
الفضيحــة مــن خــال ربــط ســكان الــرواق 
الغربــي مبحطــة حتليــة ميــاه البحــر لهنــن مببلــغ 
ــذي ســبقه  ــو املشــروع ال ــار ســنتيم وه 130ملي
مشــروع االســتنجاد بأنقــاب الزويــة إلخفــاء 
ــة  ــا شــركات أجنبي ــي تســببت فيه ــة الت اجلرمي

بتواطــؤ إطــارات ســامية.
الســلطات  تســعى  ثالثــة،  جهــة  مــن 
ــة اآلداب  ــات كلي ــم مدرج ــى ترمي ــة إل الوالئي
ــة  ــقف اجلامع ــان وس ــة تلمس ــات بجامع واللغ
ــة  ــركة الصيني ــروع الش ــل مش ــن فش ــا ع معلن
ــة  ــح احلماي ــرات مصال ــم حتذي ــز رغ ــذي أجن ال
ــة  ــة املعروف ــذاك - بســبب األرضي ــة – آن املدني

جــدران  ســقوط  إلــى  أدى  مــا  باالنــزالق، 
اآلداب  كليــة  وســقف  واإلقامــات  اجلامعــة 
واللغــات بجامعــة أبــو بكــر بلقايــد، التــي 
صــارت خطــرا علــى الطلبــة ورغــم ذلــك حتــاول 
بعــض األطــراف ترميمهــا عــوض إحالــة هــذه 

ــة. ــى العدال ــات عل امللف
ماييــر  اغترفــت  التــي  املشــاريع  هــذه 
ــتوجب  ــة تس ــة العمومي ــن اخلزين ــارات م الدين
ــا متورطــة  ــة بصفته ــة الشــركات األجنبي متابع
ــارات ســامية  ــع إط ــا م يف الفســاد لكــن نفوذه
مكنهــا مــن اخلــروج مــن املشــكل بســام، كل 
ذلــك يضــاف إلــى مشــاريع أخــرى متوقفــة على 
ــي تلمســان واملشــروع  ــة بأعال غــرار إقامــة الدول
الرياضــي بالــة ســتي والطريــق االجتنابــي 

ممثلــي اجلمعيــات.  بالغزوات، بحســب 

عبر منشور أتاحه وزير التعليم العالي بصفحته »فايسبوك« 

األســرة الجامعيــة مدعــوة 
لالطالع على مسودة مشــروع 
القانــون التوجيهـــــي 

املسيلة

الصيادلـة غيـر المعتمديــن 
يحتجـون أمام مقر الوالية

ــة  ــر والي ــام مق ــن أم ــر املعتدي ــة غي ــن الصيادل ــدد م ــن، ع ــس اإلثن ــة أم ــج، صبيح احت
املســيلة، مطالبــن الرجــل األول بالواليــة بالتكفــل بانشــغالهم وإصــدار تعليمــة داخليــة تقضــي 

ــة. ــاء الوالي ــدة أبن ــادات لفائ ــح اعتم ــرورة فت بض
ــة الصحــة   وجــاء هــذا االحتجــاج علــى خلفيــة قائمــة االنتظــار التــي أعلنــت عنهــا مديري
لواليــة املســيلة نهايــة األســبوع املنصــرم، وهــي التــي حملــت أســماء صيادلــة معتمديــن وآخريــن 
مــن خــارج الواليــة، وهــي القطــرة التــي أفاضــت الــكأس، وعجلــت باحتجاجهــم عــدة مــرات. 
جتــدر اإلشــارة إلــى أن احملتجــن قــد حملــوا شــعارات » ال للتهميــش«، »9 ســنوات بطالــة« وغيرهــا 
مــن الشــعارات التــي حتمــل يف طياتهــا حتميــل املســؤولية كاملــة ملديريــة الصحــة لواليــة املســيلة. 
هــذه األخيــرة، وعلــى لســان مديرهــا الوالئــي زيــن الديــن عقبــي أكــد ان الصيادلــة غيــر 
ــه شــخصيا يســتقبلهم بشــكل يومــي.  ــد مــن االحتجاجــات وأن ــوا بالعدي ــد قام ــن ق املعتمدي
ــه أســماء للمحتجــن  ــذي توجــد في ــه مت غربلتهــا يف الوقــت ال ــال إن وعــن قائمــة االنتظــار، ق
داخــل قائمــة االنتظــار، ليعــرب عــن تعجبــه مــن هــذه االحتجاجــات التــي يراهــا غيــر مبــررة. 
وكان والــي الواليــة »عبــد القــادر جــاوي«، وبحســب املســؤول ذاتــه قــد أصــدر تعليمــة تقضــي 
بضــرورة إرســال تقريــر مفضــل للــوزارة الصحــة قصــد اإلجابــة عــن انشــغاالت احملتجــن مــن 

الصيادلــة غيــر العمتديــن.
حنان.م

الناشط التربوي بن زهرير:

المشكــل يكمــن فـي كثافـــة 
الرزنامة وليس في يوم السبت 

بــن  بــال  التربــوي  الناشــط  قــال 
ــوم الســبت  ــق بي ــر إن اإلشــكال املتعل زهري
ــدر  ــل بق ــى عــدم وجــود النق ال يقتصــر عل
ــس  ــت التدري ــة توقي ــق بكثاف ــو متعل ــا ه م

ــس. ــوم اخلمي ــى ي ــبت إل ــوم الس ــن ي م
ــر، يف حديــث خــص  وأكــد بــن زهري
ــل  ــل كاه ــا أثق ــن«، أن م ــار الوط ــه »أخب ب
األســاتذة وحتــى اإلداريــن هــو احلجــم 
الســاعي املقــرر، والــذي ال ميــت بــأي صلــة 

ــتثنائي. ــاعي االس ــم الس للحج
وأكــد الناشــط التربــوي أنــه حتــى 
مــع عــودة النقــل »يجــب إســقاط يــوم 
ــه  ــبوعية، ألن ــة األس ــن الرزنام ــبت م الس

يف األســاس عطلــة أســبوعية، وبإدراجــه يف جــدول التوقيــت تصبــح هنالــك كثافــة يف الرزنامــة، 
هــذا مــن جهــة. ومــن جهــة أخــرى، يجــب إســقاطه مــن بــاب العــدل واإلنصــاف ألن العاملــن 

ــبت«. ــوم الس ــون ي ــد ال يعمل ــدوام الواح بال
ــاد  ــوزارة إيج ــى ال ــًا وعل ــزال مطروح ــا ي ــكال م ــدث أن اإلش ــاف املتح ــه، أض ــأن ذات يف الش
حــل جــذري قاطــع بالعمــل أيــام األســبوع مــن األحــد إلــى اخلميــس، وفــق نظــام األفــواج ويــوم 
اخلميــس يكــون التجميــع لــكل األفــواج وفــق ســاعتن عمــل لــكل فــوج، مشــيرا إلــى أنــه بهــذه 

الطريقــة ال يــدرج يــوم الســبت كيــوم عمــل.
محمد رضوان بلعروسي

طالبت العشرات من الجمعيات بوالية تلمسان بفتح تحقيق في ثالثة مشاريع هامة أوكلت إلى شركات 
أجنبية نصبت واحتالت على سلطات تلمسان، وحيث تسعى إطارات سامية في الدولة ووالة سابقون 

للتستر على هذه الشركات المحتالة.

عقب استقباله ممثلين عن أصحاب الطعون ببرحال

والــي عنابــة يلــــّوح بمقاضـــاة 
المتالعبيـن بقائمـة 553 مسكنـا 

هــدد والــي عنابــة برميــي جمــال الديــن، 
التحقيقــات  تثبــت  مــن  كل  أمــس،  يــوم 
 553 بقائمــة  التاعــب  تواطــؤه يف  اإلداريــة 
ســكنا اجتماعيــا ببرحــال باملتابعــة القضائيــة.
ــر  ــى إث ــه عل ــي أن ــوان الوال ــان دي ــد بي وأك
اســتقبال ممثلــن عــن فئــة طالبــي الســكن 
العمومــي اإليجــاري ببلديــة برحــال، اســتقبل 
ــن  ــن، ممثل ــس اإلثن ــة، أم ــة عناب ــي والي وال
عــن أصحــاب الطعــون الذيــن رفعــوا انشــغالهم 
املتعلــق - حســب مــا صرحــوا بــه - بأحقيتهــم 
ــن الســكن وهــذا عقــب نشــر  يف االســتفادة م
الســكن  مــن  لاســتفادة  املرشــحن  قائمــة 
العمومــي اإليجــاري والتــي تضمــن حصــة 
ــي  ــح وال ــأن، أوض ــذا الش ــكنا. ويف ه 553 س
ــات  ــة كل طلب ــيتم دراس ــه س ــة أن ــة عناب والي
الطعــون املودعــة بــكل دقــة وذلــك حســب 
ــنة 2008،  ــذي )08/142( لس ــوم التنفي املرس
ــي  ــكن العموم ــح الس ــد من ــدد قواع ــذي يح ال
اإليجــاري املعمــول بــه يف هــذا اإلطــار، حيــث 
ــوف  ــي س ــة الت ــة النهائي ــط القائم ــيتم ضب س
تضــم أســماء املســتفيدين الفعليــن الذيــن 
ــص  ــي ين ــة الت ــروط القانوني ــتوفون كل الش يس

عليها القانون سالف الذكر.
ــي أن أي  ــد الوال ــرى، أك ــة أخ ــن ناحي م
ــه  ــن تواطئ ــه يتب ــت صفت ــا كان ــخص مهم ش
يف التاعــب يف إعــداد قائمــة الســكن بإقحــام 
ــل  ــون مح ــوف يك ــق س ــه ح ــماء دون وج أس
بلديــة  أن  بالذكــر  قضائية. ويجــدر  متابعــة 
برحــال كانــت عرفــت عــدة احتجاجــات عقــب 

نشــر قائمــة املرشــحن لاســتفادة مــن الســكن 
حيــث  االجتماعــي،  اإليجــاري  العمومــي 
ــق يف  ــادة التحقي ــي بإع ــون الوال ــب احملتج طال
القائمــة املعلــن عنهــا كونهــا تضــم أســماء 
ــذا  ــن ه ــتفادة م ــة يف االس ــا األحقي ــس له لي

ــم. ــد قوله ــى ح ــكن، عل ــن الس ــوع م الن
ف سليم

العالــي  التعليــم  بــوزارة  التكويــن  مديــر   كشــف 
أمــس  صبــاح  بوقزاطــة،  جمــال  العلمــي،  والبحــث 
ــل  ــكل نق ــل مبش ــة للتكف ــاالت جاري ــن، أن االتص اإلثن
الطلبــة، معلنــا عــن إمكانيــة اســتئناف الشــركة الوطنيــة 
ــن الـــ15  ــدءا م ــا ب ــة رحاته ــكك احلديدي ــل بالس للنق

ديســمبر القــادم.
و صــّرح بوقزاطــة يف تســجيل لإلذاعــة الوطنيــة بأنــه 
مت عقــد اجتمــاع مــع املديــر العــام للشــركة الوطنيــة للنقــل 
بالســكك احلديديــة لدراســة ســبل حــل مشــكل النقــل، 

حيــث كشــف - بهــذا اخلصــوص – عــن اســتئناف 
ــًا  ــادم، مضيف ــمبر الق ــن الـــ 15 ديس ــدءا م ــات ب الرح
ــح  ــرار فت ــوزارة ســتتابع الوضــع عــن كثــب وتســاير ق أن ال

ــات. ــن الوالي ــا ب ــل م النق
باملــوازاة مــع هــذا، وبخصــوص الدخــول اجلامعي 
"2021-2020" املقــرر يف الـــ 15 ديســمبر القــادم، 
قــال املتحــدث إنــه ســُيعقد لقــاء مــع الشــركاء 
مــن  املقبــل  األســبوع  مــن  بدايــة  االجتماعيــن 
ــة يف  ــيناريوهات احملتمل ــد كل الس ــة وحتدي أجل دراس

ظــل الظــروف اخلاصــة التــي متليهــا جائحــة كورونــا.
ــوزارة  ــن أن ال ــر التكوي ــاف مدي ــأن، أض ــذا الش يف ه
تتبنــى “مقاربــة تشــاركية” للتحضيــر للدخــول اجلامعــي 
ــع  ــتدرس م ــه س ــة؛ وعلي ــنة املنصرم ــج الس ــاء برنام وإنه
ــة  ــنة اجلامعي ــاق الس ــبل انط ــن س ــركاء االجتماعي الش
مــع مراعــاة الظــرف الصحــي، مشــيرا إلــى أن القطــاع جهــز 
نفســه علــى كل املســتويات مــن حيــث التكفــل بالطلبــة 
اجلــدد والتكويــن يف املاســتر وحتضيــر مســابقة الدكتــوراه. 
محمد رضوان بلعروسي

مدير التكوين بوزارة التعليم العالي

االتصــاالت جاريــــة للتكفــل بمشكـــل نقــل الطلبـــــة



 نورالدين رحماني
التربية  مدير  تطالب  شعارات  احملتجون   رفع 
من  إلنقاذهم  العاجل  بالتدخل  الوالية  ووالي 
جحيم أقسام حتولت إلى غرف تبريد بامتياز خاصة 
درجة   2 الى  تصل  األيام  هاته  احلرارة  درجة  وأن 

هم  األولياء  وتضامن  البيض.  مبدينة  الصفر  فوق 
كذلك مع األساتذة والتحقوا باالحتجاج مطالبني 
أبنائهم  كرامة  وحماية  التدخل  املسؤولني  من 
وأساتذتهم خاصة وأن الوضعية اليبدو لها انفراج 
االحتجاج  انطالق  وبعد  الفور  وعلى  األفق.   يف 
البيض  دائرة  رئيس  تنقل  التصعيد  من  وخوفا 

لقاء مع  املتوسطة حيث عقدوا  إلى  التربية  ومدير 
األساتذة واألولياء ومت االتفاق على ربط املتوسطة 
بالغاز عبر محول كهربائي بصورة مؤقتة على أن ال 
تتعدى العملية األربعة والعشرين ساعة القادمة. 
يف انتظار يبقى أكثر من 300 تلميذ يدرسون 

يف ظروف قاسية ومنهكة هم وأساتذتهم. 
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البيض

أساتذة وتالميذ متوسطة »زناقــي« أساتذة وتالميذ متوسطة »زناقــي« 
يحتجـون بسبـب انعـدام التدفئــةيحتجـون بسبـب انعـدام التدفئــة
نظم، يوم أمس، أساتذة وتالميذ متوسطة زناقي عكاشة بمدينة البيض احتجاجا، حيث وقفوا خارج 

المتوسطة مطالبين بتوفير التدفئة داخل األقسام.

تسفاوت  بقصر  العالج  قاعة  تشهد 
والية  جنوبي  فنوغيل  لبلدية  إداريا  التابع 
املياه  تسرب  بسبب  كارثية  وضعية  أدرار 
محيطها، حيث  ويف  القاعة  داخل  الشرب 

تشكلت بركة عرقلت استغالل القاعة.
وأرجعت مصادر محلية سبب التسرب 
بشكل  املاء  شبكة  تركيب  عدم  إلى  يعود 
املقاول املكلف بإجنازها،  صحيح من طرف 
وقد أبدى سكان القصر استيائهم من غلق 
الوضع  مايبني  وهو  الوحيدة  القاعة  هذه 

املقلق للقطاع الصحي بالبلدية. 
أين يجد املواطنون الذين يقصدون هذه 
ناهيك  وجوههم،  يف  مقفال  الباب  القاعة 

تعرفه  الذي  والتسيب  اخلدمات  تدني  عن 
بسبب عدم انضباط املمرضة القائمة عليها 

وبعدها عن الرقابة. 
حتتاج  القاعة  هذه  أن  السكان  وأوضح 
قاعات  من  كغيرها  ترميم  مشروع  إلى 
اخلدمات  املتعددة  للعيادة  التابعة  العالج 
بفنوغيل نتيجة قدم إجنازها وطالبوا بتزويدها 
حتى  واألدوية  الضرورية  الوسائل  بكافة 
اليضطرون للذهاب واإلياب وقطع مسافات 
تصل إلى 11 و30 كلم من أجل حقن حقنة 
إسعافات  وأخذ  الدموي  الضغط  وقياس 

أولية بسيطة بوسائلهم اخلاصة.
عبداهلل مجبري

أدرار

الميـاه تغمـر قاعة العالج الميـاه تغمـر قاعة العالج 
الوحيـدة بقصـر تسفاوت الوحيـدة بقصـر تسفاوت 

بإليزي  املائية  املوارد  مديرية  أطلقت   
سكان  لفائدة  الهامة  املشاريع  من  العديد 
اخلدمة  حتسني  إطار  يف  النائية،  املناطق 
الصاحلة  املياه  بتوفير  املتعلقة  العمومية 
للشرب عبر كافة نقاط التجمعات السكانية 
بقطر الوالية، ومن بينها إجناز وتأهيل أزيد من 
17 بئرا موزعة على والية إليزي ومقاطعاتها 
اإلدارية الدبداب وجانت حسب ما أفاد به 
ويضيف  بوزيان.   القادر  عبد  القطاع  مدير 
التي  املشاريع  جميع  ان  املسؤول  ذات 
املباشرة  الصلة  ذات  هي  القطاع  خصصها 
للشرب  الصاحلة  املياه  توفير  باملواطن لهدف 
قاطني  خاصة  املعيشية  الظروف  وحتسني 
املناطق النائية املترامية اإلطراف على تراب 

اليومية  معاناتهم  من  والتخفيف  الوالية 
أهم  بني  من  أن  املتحدث  ذات  يقول  وكما 
اليزي  منطقة  منها  استفادة  التي  املشاريع 
اجناز جتهيز بئرين ومشارب للحيوانات مبنطقة 
وكذا  استلم  مشروع  وهو  النائية  مستني 
تكظير  منطقة  من  كل  يف  ابار  وجتهيز  اجناز 
مشاريع  الى  باإلضافة  متاجرت  افني  تارات 
تبكات  تادانت  من  مقاطعة جانت يف كل 
االدارية  املقاطعة  مشاريع  عن  فضال  ديدر 
بالدبداب يف كل من مترولني تفتي بلكبور. 

عن  بوزيان  القادر  عبد  كشف  وكما   
مشروع  عن  النائية  تاست  منطقة  استفادة 
احلصول  أمل  أبار على   04 أربعة  اجناز 
بعد  للشرب  الصاحلة  للمياه  نقاط  على 

فشل جتارب سابقة يف عام 2016 للحصول 
مع  الساكنة  ازمة  تنهي  ايجابية  نتائج  على 
الدراسة  وكانت  باملنطقة  احليوية  املادة  توفر 
للموارد  الوطنية  الوكالة  قبل  من  املقدمة 
املائية باملديرية اجلهوية بورقلة أين مت حتديد 
بها  تواجد  يفترض  والتي  األربعة  النقاط 
وهو  تاست  مبنطقة  للشرب  الصاحلة  املياه 
العطش  أزمة  إنهاء  الذي من شانه  املشروع 
طوال  للسنوات  املنطقة  منها  عانت  التي 
منها  للهروب  قاطنيها  من  للعديد  وأدت 
األرض  قيمة  رغم  العطش  بسبب  مرغمني 

السياحية التي تزخر بها ضاحية تاست. 
براهيم مالك

طالب قاطنو حي األمل ببني وسكت 
بوسط مدينة أدرار السلطات البلدية ببرمجة 
من  باحلي  الطرق  لشبكة  االعتبار  إعادة 
املمتد  الطريق  منها  خاصة  تزفيتها  خالل 
»الى  الفاقو  بطريق«  املعروف  الشارع  من 
»تبون«،  بطريق  املعروف  الدوراني  احملور 
منذ  لم يشهد  أنه  كونه طريق محوري غير 
انتهاء  من  بالرغم  جتديد  عملية  أي  مدة 
أشغال الصرف الصحي، مياه الشرب والغاز 
الطبيعي. كما طالب املعنيون بضرورة إعادة 

االعتبار لشبكة اإلنارة العمومية باحلي من 
خالل تركيب مصابيح عصرية وذلك بكافة 
نقاط  باتت  التي  املظلمة  واألزقة  الشوارع 
الساكنة  سالمة  على  خطرا  تشكل  سوداء 
العصابات  انتشار  إلى  مشيرين  واملارة 
واالدمان  السرقة  يف  املختصة  اإلجرامية 
جتد  أن  آملني  واملهلوسات  املخدرات  على 
انشغاالتهم أذانا صاغية وجتسيدا يف أقرب 

اآلجال. 
عبداهلل مجبري

سكــان حـي األمــل يطالبــون سكــان حـي األمــل يطالبــون 
بالتهيئـــة  الحضريـــة بالتهيئـــة  الحضريـــة 

تطبيقا ملخطط التكفل بقاطني مناطق الظل بإليزي

مديريـــة المــوارد المائيــــة تطلـــق مديريـــة المــوارد المائيــــة تطلـــق 
مشاريــع لتوفيــر ميــاه الشـــربمشاريــع لتوفيــر ميــاه الشـــرب

الجلفة 

شبــاب يحّولــون مساحــات شبــاب يحّولــون مساحــات 
عمومية إلى حظائر سيارات عمومية إلى حظائر سيارات 

عنها  نتج  والتي  قائمة،  اجللفة  بوالية  العشوائية  السيارات  حظائر  أزمة  تزال  ما 
غضب املواطنني، خاصة بعدما بات شباب األحياء يغتنمون فرصة وجود مساحة فارغة 
قانوني  رادع  وجود  عدم  ذلك  معتمدين يف  سيارات،  إلى حظيرة  وحتويلها  الستغاللها 
املؤسسات  يقصدون  الذين  املواطنني  على  يفرضونها  التي  التصرفات  تلك  من  مينعهم 

اإلدارية واالستشفائية لقضاء حاجياتهم. 
نظرا  الشرعية  غير  احلظائر  أصحاب  يفرضه  الذي  الثمن  دفع  املواطنني  على   بات 

لغياب سلطة رقابية تضع حدا نهائيا النتشار هؤالء. 
وفضاءات شاغرة وحتى على  أرضيات، مساحات  البطال على  الشباب  ويستولي 
أرصفة الطرقات ليحولوها إلى حظائر لركن السيارات، والذين يبتزون الغرباء القاصدين 
ملختلف املؤسسات، والكارثة أن عدم تفهم بعض السائقني الذين يرفضون دفع إتاوات 
التوقف مقابل خدمة احلراسة، يؤدي إلى نشوب شجارات حادة بني املواطنني وأصحاب 

احلظائر غير الشرعية، األمر الذي يستدعي تدخل عاجل من طرف السلطات. 
حمزة بن حلرش 

سيدي بلعباس

سكــان قريـة الضايــة سكــان قريـة الضايــة 
خليفة يشتكـــون التهميـــش خليفة يشتكـــون التهميـــش 
سيدي  والية  جنوبي  مزاورو  لبلدية  التابعة  خليفة  الضاية  قرية  مواطنو  اشتكى    

بلعباس تدني مستوى املرافق واخلدمات العمومية باملنطقة. 
 

 وقد رفع السكان عدد من االنشغاالت جلريدة اخبار الوطن، يف مقدمتها نقص تزود 
من املياه للشروب وملف إعادة التهيئة احلضرية. 

. كما طالب املعنيون من السلطات احمللية ضرورة تقدمي املساعدات للشباب الفالح 
براثن  من  النتشالهم  الشغل  مناصب  انعدام  ظل  يف  األرض  خدمة  على  ومساعدته 
من  حيزا  أخذ  الريفي  السكن  ملف  بامتياز،  فالحية  املنطقة  كون  إلى  وبالنظر  البطالة 
شكاوي سكان حيث طالبوا السلطات احمللية بنصيب القرية من السكن الريفي الغائب 

عن خزائنها منذ سنوات خلت. 
// املير : احلل يف القريب العاجل

 ويف رده عن هذه االنشغاالت أكد رئيس املجلس الشعبي البلدي ملزاورو أن مصاحله 
يتعلق  فيما  خاصة  عاتقه  على  امللقاة  خليفة  الضاية  قرية  سكان  مشاكل  حلل  تسعى 

بالسكن الريفي ومياه الشروب إلى جانب التهيئة احلضرية وذلك يف اقرب اآلجال.
 حواش.أ

االستدراكية  التلقيح  حملة  تستهدف 
ضد طاعون املجترات الصغيرة التي تتواصل 
املاشية،  بوالية غرداية 50.000 رأس من 
حسب ما علم األحد املنقضي لدى املفتشية 

البيطرية مبديرية املصالح الفالحية.
الوقائية  احلملة  هذه  وتهدف 
اإلستدراكية التي تندرج ضمن البروتوكول 
 ( واملاعز  األغنام  قطعان  لتلقيح  الصحي 
قطعان  مناعة  تقوية  إلى  أشهر(   4 أكثر من 
ثالثني  لها  الصغيرة، حيث جند  املجترات 
اخلاص  القطاع  من  بيطرًيا  طبيًبا   )30(
معتمدين من قبل السلطات العمومية، كما 
أوضح رئيس شبكة مراقبة األوبئة باملفتشية 

البيطرية الدكتور إسحاق كتيلة.
عملية  برسم  املفتشية  ذات  وعملت 
جميع  إشراك  على  »املجانية''  التلقيح 
ومديرية  املربون،  سيما  املعنيني،  الفاعلني 
للفالحني  الوطني  واإلحتاد  الفالحة 
املتحدث،  ذات  ذكر  كما  اجلزائريني، 
يجدون  البياطرة  األطباء  أن  إلى  مشيرا 
يف  التلقيح  عمليات  يف  ميدانية  صعوبات 
تداعيات  بسبب  البعيدة،  املناطق  بعض 

البروتوكوالت الصحية التي فرضتها جائحة 
كوفيد 19-.

وأكد الدكتور لوكالة األنباء اجلزائرية أن 
هذه العملية سيتم استكمالها وفًقا للجدول 
البيطرية  املفتشية  وضعته  الذي  الزمني 
للوالية، حيث جرى توفير 20000 جرعة 
لقاح ضد هذا املرض احليواني وهي الكمية 

التي ميكن تدعيمها بحصة أخرى.

وأوضح »هدفنا هو القضاء على طاعون 
واحملافظة  العدوى  شديد  الصغيرة  املجترات 
األسر يف  من  اآلالف  مئات  مداخيل  على 
املناطق الريفية«.وباملوازاة مع ذلك تنفذ ومنذ 
مطلع سبتمبر املنصرم حملة للكشف عن داء 
املواشي(  لدى  القالعية  )احلمى  البروسيلوز 
الوقاية  مبادرات  ضمن  وذلك  البقري  والسل 
االستباقية عبر مجموع أرجاء بلديات الوالية.

إثر تفشي طاعون املجترات الصغيرة 

حملـــة استدراكيـــة لتلقيـــح حملـــة استدراكيـــة لتلقيـــح 5050 ألف  ألف 
رأس ماشيــــة بغردايــــــةرأس ماشيــــة بغردايــــــة
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ف سليم 
وحســب املراســلة املوجهــة لوالــي واليــة عنابــة 
ــدة »  ــس جري ــت أم ــن« تلق ــال الدي ــي جم »برمي
أخبــار الوطــن« نســخة منهــا أكــدت اجلمعيــة 
ســيدي  بلديــة  مصالــح  قيــام  أنهــا الحظــت 
عمــار بتهيئــة املــكان املتعلــق بنقــل إليــه الســوق 
الفوضــوي بحيهــم وعقــب ذلــك فقامــت األخيــرة 
باإلتصــال برئيــس البلديــة لبلديــة ســيدي عمــار 
لإلستفســار عــن األمــر فأكــد لهــم امليــر بــأن 
ــال  ــي جم ــة برمي ــة عناب ــي والي ــرار إتخــده وال الق
ــن  ــوي م ــوق الفوض ــة الس ــي بإزال ــن القاض الدي
ــه  ــز ونقل ــار مرك ــيدي عم ــكن بس ــي 508 مس ح
إلــى حيهــم. مؤكــدا يف ذات الســياق بــأن حتويــل 
ــط  ــة فق ــورة مؤقت ــيكون بص ــوي س ــوق الفوض الس

إلــى غايــة إســتكمال تهيئــة الســوق اجلــواري 
ــة. ــر البلدي ــام مق ــود أم املوج

وأبــدت اجلمعيــة وحســب مــا جــاء يف محتوى 
ذات املراســلة إســتغرابها مــن هــذه احللــول التــي 
وصفتهــا بالترقيعيــة والفوضويــة وعبــرت عــن 
رفضهــا القاطــع ملثــل هكــذا قــرارات دون إستشــارة 
ــدة  ــرح ع ــك يط ــدت أن ذل ــي. وأك ــة احل جمعي
الدميقراطيــة  تطبيــق  مــدى  حــول  تســاؤالت 
التشــاركية التــي تتغنــى بهــا الســلطات يف كل 
املدنــي.  املجتمــع  مــع  لقــاء  مناســبة ويف كل 
معبــرة يف هــذا الصــدد عــن أســفها الشــديد لهــذا 
الوضــع والقــرار الــذي قالــت اجلمعيــة أن الســكان 

ــا. ــة وتفصي ــه جمل يرفضون

يــوم  بعنابــة،  البونــي  بلديــة  أعلنــت 
إعداد دفتــر  مــن  االنتهــاء  عــن  أمــس، 
خانــات  كــراء  مبزايــدة  اخلــاص  الشــروط 
ــي  ــه بالبون ــر والفواك ــواري للخض ــوق اجل الس
ــه  ــة إخــاء محيط ــد عملي ــك بع ــز، وذل مرك
األســبوع املنقضــي، مــن الباعــة الفوضويــن. 
ــي  ــة البون ــة ببلدي وأكــدت مصــادر منتخب
ــام  ــرأي الع ــرا لل ــه تنوي ــن« أن ــار الوط ل« أخب
احمللــي لبلديــة البونــي أنــه بعــد طــول انتظــار 
متــت مســاء يــوم 24 نوفمبــر 2020 املصادقــة 
علــى دفتــر الشــروط اخلــاص باملزايــدة العلنيــة 
اإليجــار  حــق  ملنــح  واحملــدودة  الشــفاهية 
بحــي  الكائــن  اجلــواري  الســوق  خلانــات 
ــيتم  ــن س ــرورة أي ــق بوزع ــز طري ــي مرك البون
اإلعــان خــال هــذا األســبوع عــن هــده 
املزايــدة بالشــروط وامللــف اإلداري املطلــوب 
ــخ  ــوم مــن تاري والتــي ســتتم يف غضــون 21 ي
مــن  القائمــة  وســتضبط  عنهــا  اإلعــان 
خــال األشــخاص الديــن رســى عليهــم 
محضــر  ومبعيــة  علنيــة  جلســة  يف  املــزاد 
قضائــي وســوف يحــرر محضــر عــن اجللســة. 
بلديــة  أن  املصــادر  ذات  أكــدت  كمــا 
البونــي تســهر علــى شــفافية العمليــة بحيــث 
ــن  ــتفيدين م ــاركة املس ــن املش ــي م ــم تقص ل
رخــص ســابقة ومقــدر عددهــم 80 مســتفيد 
والباعــة الفوضويــن الديــن مت إحصاءهــم مــن 
ــن  ــز والدي ــي مرك ــاع البون ــس قط ــرف رئي ط
 2019 26ســبتمبر  قبــل  طلباتهــم  أودعــوا 
قامــوا  الديــن  الفوضويــن  الباعــة  وقائمــة 
بتقدميهــا للنائــب املكلــف باملاليــة واملقــدر 
شــهدوا  الديــن  شــخص   58 ب  عددهــا 
علــى أنهــم هــم مــن يزاولــون النشــاط بصفــة 

ــة.  دائم

فقامــت اللجنــة بدمــج جميــع القوائــم 
وحتويلهــا   223 عددهــا  وليصبــح  الســابقة 
حتقيــق  يف  املختصــة  والهيئــات  للمصالــح 
وفحصهــا مــن ناحيــة أن كان أحدهــم موظــف 
ــح  ــه نشــاط جتــاري آخــر مرب ــل أو لدي أو عام
بلديــة  أن  املصــدر. ويجــدر  بحســب ذات 
ــن  ــة األم ــن عناصــر فرق ــي بالتنســيق م البون
قامــت  كانــت  الدائــرة  ألمــن  العمومــي 
بعملية إســتهدفت الســوق الفوضــوي املتواجد 
بطريــق بوزعــرورة بالبونــي مركــز وتنظيفــه 
ــة  ــلع الباع ــات س ــاخ وكل مخلف ــن األوس م
ــة لقيــت إستحســان  املتجولــن حيــث العملي
الســكان بعدمــا بــات ينظــر للســوق علــى 
أنــه يصنــف كبــؤرة لتفشــي فيــروس« كورونــا« 
املســتجد جــراء عــدم اإللتــزام بتدابيــر الوقايــة 
ملجابهــة وبــاء كوفيــد 19.مــن جانبــه رئيــس 
ــد  ــعدون » وع ــن س ــد ب ــد املجي ــة« عب البلدي
ــه  ــر والفواك ــواري للخض ــوق اجل ــليم الس بتس
كأقصــى  اجلــاري  ديســمبر  شــهر  بدايــة 
ــة لبيــع اخلضــر  ــر والــذي يضــم 80 خان تقدي

والفواكــه. 
 

وكان امليــر أرجــع أســباب تأخــر تســليم 
احملصيــن  الفوضويــون  الباعــة  اخلانــات 
ــواري  ــوق اجل ــة الس ــادة تهيئ ــة إع ــد عملي بع
ــة  ــاك الدول ــة أم ــح مديري ــر مصال ــى تأخ إل
باحلجــار يف تســليمهم وثيقــة التقييــم للســعر 
عــن  البيــع  بعمليــة  اخلــاص  اإلفتتاحــي 
ــق  ــن مت ســيتم إخــاء الطري ــزاد وم ــق امل طري
والقضــاء علــى كل مظاهــر التجــارة الفوضويــة 
املــروري  والتخفيــف مــن حــدة االزدحــام 

الــذي يــؤرق املواطنــن.
ف سليم

أمينة.ب
غيــر  باملوقــع  األشــغال  الزالــت   حيــث 
ــكنية  ــقق الس ــل الش ــواء داخ ــا س ــة متام مكتمل
ــة  ــة خارجي ــن تهيئ ــا م ــارات، او خارجه والعم
وربــط مبختلــف الشــبكات احليويــة، أيــن أرجــع 
ــاكل  ــى املش ــر إل ــذا التأخي ــبب ه ــون س املكتتب
ــذي  ــاري، ال ــي العق ــن املرق ــم وب ــة بينه الواقع
اتهمــوه باالبتــزاز واملســاومة، وكان املكتتبــون قــد 
رفعــوا انشــغاالتهم ســابقا لوزيــر الســكن، علــى 
ــاف يف  ــن خ ــر ب ــي خلض ــب البرملان ــان النائ لس
رســالة أطلعــوه مــن خالهــا عــن التجــاوزات 
اســتكمال  دون  حتــول  التــي  والعراقيــل 
العاجــل  بالتدخــل  وطالبــوه  مشــروعهم، 
إلنصافهــم، ووضــع حــد للسياســة التعســفية 
املنتهجــة مــن طــرف املرقــي واملســؤولن احملليــن 

أن  رغــم  أهميــة،  املشــروع  يولــون  ال  الذيــن 
األشــغال انطلقــت بــه ســنة 2011، قــام حينهــا 
املكتتبــون بتســديد الشــطر األول من املســتحقات 
املاليــة ســنة 2012 واملقــدر بـــ 600000 دج كما 
ســددوا تكاليــف أخــرى تقــدر بـــ 120000 دج 
وكــذا مبلــغ 8000 دج، وقــد حــددت ســنة 
2016 كآخــر أجــل الســتام الســكنات، ليبــدأ 
منــذ ذلــك احلــن مسلســل التماطــل والامبــاالة 
ــى املشــروع، ومشــاكل  مــن طــرف القائمــن عل
ــه  ــحب عمال ــى س ــاري إل ــي العق ــت باملرق دفع

ــة. ــن الورش ــاده م وعت
 وتعقــدت األمــور بــن الطرفــن رغــم الزيارات 
يف  ليأتــي  الســكن،  ومديــر  للوالــي  املتكــررة 
األخيــر رد مــن وزيــر الســكن، الــذي أعلــن 
ــمبر  ــهر ديس ــة ش ــروع يف نهاي ــليم املش ــن تس ع

ــة  ــة، حســب اآلجــال املتوقع ــن الســنة اجلاري م
ــرد  ــا ال ــاري، مرفق ــي العق ــا املرق ــد به ــي تعه الت
بصــور طعــن النائــب خلضــر بــن خــاف يف 
صحتهــا، مشــيرا إلــى أنهــا التقطــت مــن طــرف 
مختصــن قامــوا بتضخيــم الصــور وتغليــط الناظــر 
إليهــا إلخفــاء العيــوب الداخليــة واخلارجيــة 

للعمــارات.
وبعــد األمــل الــذي عاشــه املكتتبــون خــال 
الثاثــي األخيــر مــن الســنة، واستبشــارهم بــرد 
الوزيــر وتدخلــه إلجبــار املرقــي علــى إكمــال 
املشــروع وتســليمه يف أجلــه احملــدد، هاهــم اليــوم 
يعيشــون الصدمــة بعــد نفــاذ املــدة، وبقــاء شــهر 
ــة  ــي الســتكمال األشــغال العالق واحــد ال يكف
مفاتيــح  تســلم  حلــم  وحتقيــق  املشــروع،  يف 

ــنة. ــة الس ــققهم نهاي ش

 م. بن مبارك
ــن  ــم املســتفيدين م ــة إعــان قوائ  جــاءت عملي
ــة  ــع نقط ــاري لتض ــي اإليج ــكن العموم ــة الس حص
النهايــة النتظــار امتــد ســنوات عانــت خالهــا 
عائــات املســتفيدة مــن أزمــة الســكن التــي الزمتهــا 
لفتــرة طويلــة داخــل بيــوت غيــر الئقــة وآخــري 

ــات. ــدة عائ ــا ع ــة تقطنه ضيق
 ومت اإلعــان عــن القائمــة بعــد دراســة امللفــات 

بالدائــرة  الســكن  جلنــة  مســتوى  علــى  املودعــة 
لتشــمل قائمــة املســتفيدين مختلــف الفئــات األمــر 
الــذي بعــث االرتيــاح وســط املواطنــن الــذي أبــدى 
الغالبيــة منهــم قبولــه للقائمــة ومت اعتبروهــا متوازنــة 
األمــر الــذي ترجمتــه ردود األفعــال التــي اقتصــرت 
علــى بعــض املقصيــن الذيــن أعربــوا عــن غضبهــم 
وطالبــوا مبقابلــة املســؤولن لاستفســار حيــث تلقــوا 
ــم  ــع إقناعه ــم م ــر يف مطالبه ــادة النظ ــات باع ضمان

ــل  ــتها والفص ــد دراس ــم قص ــداع طعونه ــرورة إي بض
ــة املختصــة. فيهــا مــن اللجن

ــت  ــا أضح ــم أنه ــكنات عل ــق بالس ــا يتعل وفيم
ــرى  ــد اســتكمال األشــغال الكب ــع بع ــزة للتوزي جاه
فيمــا تتواصــل توصيــات مختلــف الشــبكات التــي 
توشــك علــى النهايــة حيــث يرتقــب تســليم املفاتيــح 
ــرى  ــال بذك ــع االحتف ــق م ــمبر بالتواف ــوم 11 ديس ي

ــرات. مظاه

ــي  ــن ناقل ــدد م ــس، ع ــار أول أم ــج، نه احت
املســافرين الناشــطن عبــر اخلــط الرابــط بــن 
بســكرة وزريبــة الــوادي بســبب حتويــل مســار 
عمــل احلافــات، وجتمعــوا أمــام مقــر دائــرة 
زريبــة الــوادي مطالبــن بإعــادة النظــر يف القــرار. 
و انتقــد احملتجــون حتويــل مســلك عملهــم 
عقبــة  ســيدي  مدينــة  إلــى  وصولهــم  عنــد 
ــرورا باملركــب  ــاء م ــور وســط األحي ــة العب بإلزامي
ــر  ــع وتغيي ــن ناف ــة ب ــي عقب ــامي لصحاب اإلس

املســار الســابق الــذي اعتــاد عليــه الناقلــون عبــر 
ــروه  ــذي اعتب ــر ال ــم 83 األم ــي رق ــق الوطن الطري
غيــر مقبــول ومــن شــأنه اإلضــرار بعملهــم، 
مؤكديــن أن الوضعيــة اجلديــدة مرفوضــة بســبب 
اهتــراء الطريــق وانعــدام الزبائــن الذيــن يقصــدون 
الطريــق الرئيســية لركــوب احلافــات التــي تعبــر 
ــة أو  ــة الوالي ــاه عاصم ــة باجت ــيدي عقب مدينة س
باجتــاه البلديــات الواقعــة يف اجلهــة الشــرقية، 
وتوقــف الناقلــون عــن العمــل وجتمعــوا أمــام مقــر 

ــرار  ــة الق ــن مبراجع ــوادي مطالب ــة ال ــرة زريب دائ
ــذه  ــى أن ه ــارة إل ــدر اإلش ــت، جت ــرب وق يف أق
ــة يف أقــل مــن  ــة تعــد الثاني احلركــة االحتجاجي
ــه  ــام ب ــذي ق ــاج ال ــد االحتج ــد بع ــبوع واح أس
ــص  ــدوا تقلي ــن انتق ــة الذي ــة الغربي ــوا اجله ناقل
البرتوكــول  جــاء يف  ملــا  وفقــا  الــركاب  عــدد 

ــد.        ــي اجلدي الصح
          م. بن مبارك

بلدية »ابن زياد« بقسنطينة

مشـــروع مشـــروع 150150 مسكنــا ترقويـا  مسكنــا ترقويـا 
لــن يسّلـــم شهـــر ديـــسمبـرلــن يسّلـــم شهـــر ديـــسمبـر

البوني بعنابة 
إعـــداد دفتــر شــروط خــــاص إعـــداد دفتــر شــروط خــــاص 

بمزايــدة كـراء خـانات السوق الجواريةبمزايــدة كـراء خـانات السوق الجوارية

جمعية حي »UV 4/5« راسلت والي والية عنابة
السكـــان استهجنــوا قــــرار تحويـــل السكـــان استهجنــوا قــــرار تحويـــل 
الســوق الفوضــــوي إلى حيـــــهم الســوق الفوضــــوي إلى حيـــــهم 

نددت جمعية حي«UV 4/5« ببلدية سيدي عمار بعنابة مبا سمته 
بالقرار االرجتالي الذي مت اتخاده، والقاضي بنقل السوق الفوضوي 

للخضر والفواكه املوجود مبنقطة »الترمينيس« إلى حيهم.

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

3030 عـائلة تستفيــد من السكــن االجتماعــي  عـائلة تستفيــد من السكــن االجتماعــي 
فـــــي الفيـــــضفـــــي الفيـــــض

شارفت املهلة التي حّددها 
وزير السكن لتسليم 
مشروع 150 مسكنا 

ترقويا ببلدية ابن زياد 
يف والية قسنطينة على 
االنتهاء، ولم يتبَق منها 
سوى شهر واحد، والذي 

يعد غير كايف الستكمال 
أشغال املشروع الداخلية 
واخلارجية من أجل منح 

السكنات ألصحابها نهاية 
شهر ديسمبر الداخل، كما 

كان مرتقبا. 

أفرجت، أول أمس، 
السلطات احمللية 
لبلدية الفيض 

ببسكرة بالتنسيق 
مع جلنة السكن 

لدائرة زريبة 
الوادي عن قائمة 

أولية للمستفيدين 
من السكنات 

االجتماعية تضم 
30 مستفيدا من 
طالبي السكن. 

بسكرة
الناقلــــون الناشطـــون عبــــر خــــــط الناقلــــون الناشطـــون عبــــر خــــــط 
»زريبــــة الــوادي- بسكــرة« يحتجـــون»زريبــــة الــوادي- بسكــرة« يحتجـــون
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أخبار السر ايا

عمدت املصلحة الوالئية لألمن العمومي إلى تنفيذ عمليات 
مراقبة واسعة النطاق على مستوى مختلف شوارع وأحياء عاصمة 

الوالية بشـار، وهذا ملراقبة مدى االلتزام بتطبيق اإلجراءات 
الصحية الوقائية للحد من انتشار جائحة كورونا وكذا  لتحرير 

األرصفة من الباعة الفوضويني وكافة أشكال التجارة غير 
الشرعية، وتأتي بعد سلسلة احلمالت التحسيسية والتوعوية 

املباشرة يف هذا الشأن. 
يف حصيلة مسجلة لعمليات املراقبة ، متَّ سحب 60 سجل جتاري 

نتيجة إعاقة األرصفة، 45 مخالفة نتيجة عدم ارتداء القناع 
الواقي، 08 مخالفات يف مجال النقل، مع حجز موازين الكترونية، 

طاوالت خشبية وأخرى حديدية. 

أوقفت مديرية النقل لوالية اجللفة، نشاط العديد 
من أصحاب النقل احلضري بعاصمة الوالية، وذلك 

بعد وقوفها املباشر على الزيادة يف التسعيرة إلى حدود 
100 باملئة، األمر الذي أثار حفيظة املواطنني وطالبوا 

بالتدخل ووضع حد لهذه الزيادة غير القانونية،  حيث 
أن أعوان مديرية النقل مبعية جلنة النقل باملجلس 

الشعبي الوالئي مصحوبني بأعوان األمن نظموا خرجة 
ميدانية تفتيشية ملراقبة التسعيرة وذلك عقب تلقي 

شكاوي مواطنني، وبحسب ذات املصادر فإن أصحاب 
السيارات رفعوا التسعيرة بنسبة 100 باملئة حيث أن 
تسعيرة املقعد الواحد بعاصمة والية اجللفة محدد 
قانونا بـ 25 دينار جزائري إال أن املواطن مجبر على 

دفع 50 دينارا جزائريا، وهو ما اعتبره املواطنون ابتزازا 
جليوبهم من قبل بعض أصحاب سيارات النقل احلضري.

أقبل شاب جزائري على 
صناعة جتربة من نوع 

خاص تعتبر مغامرة يف زمن 
فيروس كورونا متحديا 
الظروف وبعد املسافة، 

حيث انطلق يف رحلته يوم 
األحد من اجلزائر العاصمة 

إلى جانت »اليزي« على 
منت حمار، ليوثق رحلته 

التي يصاحبه فيها حماره، 
فكيف ستكون هذه 

التجربة وماذا ستحمل 
هذه املغامرة؟؟.

مغــامـرة علـى ظهـر حمـــار

حتــــى   الســـرديـــن؟

تحريـراألرصفـة فـي بشـارجشـــــــــع ناقلـــــــــين

أكدت مديرية الصيد البحري واملوارد الصيدية بوالية جيجل أن  
الصور التي انتشرت على نطاق واسع مؤخرا، وتظهر صيدا وفيرا 

من السردين بأحد القوارب أو السفن وقيل أنها ملتقطة من سواحل 
عاصمة الكورنيش هي صور مزيفة، مبدية استغرابها من مستوى من 
قام بالترويج لها، خاصة و أن املنتوج السمكي يعرف انخفاضا الفتا يف 

الثالث السنوات األخيرة، فهل أصبحت األخبار الزائفة تطال حتى 
السردين بجيجل؟   

أصدرت صباح أمس مصالح بلدية 
الشريعة جنوب غرب عاصمة 

الوالية  تبسة قرار  يتعلق 
بالتوقيف الفوري إلبرام عقود 

الزواج وذلك يف إطار تدابير الوقاية 
من تفشي فيروس كورونا املستجد 

»كوفيد19-«
فحسب ما أوضحه  بيان رسمي  

حتوز أخبار الوطن نسخة منها، فإن 
هذا القرار يسري تطبيق فحواه 

بدءا من يوم أمس االثنني  إلى غاية 
إشعار آخر ، وهو ما يهدف   أساسا إلى 

التقليل من أسباب انتشار جائحة 
كورونا  السيما بعد مالحظة مباالة 
متواصلة و علنية تزامنا و خطورة 

ه الوضع الصحي باإلضافة إلى 
مواصلة تنظيم التجمعات  خاصة ما 

تعلق منها مبختلف املناسبات على 
غرار حفالت الزواج   و اخلتان و كذا 
املآمت وهي التجمعات التي تساعد 

على االنتشار الفتاك للفيروس 
القاتل الذي ال يزال يستهزئ به 

الكثير من املواطنني.

تعليــــــق  عقــــــــود  الـــــــزواج

مشــــروع إقــــامــة الدولــــة   مشــــروع إقــــامــة الدولــــة   
بأعـالـي تلمســـان فــي خبـــر كـانبأعـالـي تلمســـان فــي خبـــر كـان

اليزال مشروع إقامة الدولة بأعالي تلمسان يرواح مكانه فرغم استهالكه ملاليير الدينارات من خزينة الدولة 
حمليث ان هذا املشروع الذي أعطى إشارة إنطالقه رئيس اجلمهورية املستقيل عبد العزيز بوتفليقة خالل الزيارة 
التي قادته إلى تلمسان أوخر شهر أكتوبر من سنة 2008 شريطة أن يكون جاهزا يف ظرف زمني ال يتجاوز 18شهرا 
حتضيرا لتظاهرة تلمسان عاصمة الثقافة اإلسالمية انذاك. مشروع بناء اقامة الدولة الذي جاء على أنقاذ فيال 

ريفو و فيال مارغريت التاريخيتني التي عقد بها أول اجتماع للحكومة املؤقتة، خالل ربيع سنة 1962 ،قسم إلى 
ثالث مشاريع اولها اإلقامة الرسمية التي خّصص لها غالف مالي يقدر بـ 12 مليار دج و يليها فندق بـ 14,4 مليار دج  

باإلضافة إلى إعادة تأهيل  فيال ريفو  كدار للصحافة بغالف مالي يقدر بـ 108 مليار دج إلى ان األشغال لم تكتمل 
رغم مرور 12 سنة عن اإلنطالقة كان الهدف من املشروع الذي خصص له غالف مالي قدر ب 400مليار دينار و تربع 

على مساحة واسعة و موقع جغرايف مميز و هام  هو استقبال ضيوف تظاهرة تلمسان عاصمة الثقافة اإلسالمية 
إلى أنه توقف يف بدايته ألسباب حلد الساعة تبقى مجهولة.
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رغم وجود عيادات وانتشار قاعات العالج باملداشر

الخدمات الصحية بدائرة القلب 
الكبيـر في المديـة متدنية 

ما تزال اخلدمات الصحية بدائرة القلب الكبير، التي تقع على بعد 90 
ببلديات  عيادات  الدائرة حتصي ثالث  أن  رغم  متدنية  املدية،  كم شرقي 
العيادة  أن  إال  واملداشر  القرى  يف  العالج  قاعات  وعشرات  الثالثة  الدائرة 
متعددة اخلدمات ببلدية القلب الكبير ورغم أنها تضمن املناوبة الليلية تبقى 
تفتقر إلى عدة تخصصات على غرار طب األطفال وطب العظام واحلساسية 

وغير ذلك
 وإضافة إلى ما تقدم ذكره، هي بحاجة إلى مواد صيدالنية بحجم كايف 
إلى  يتنقلون  أنهم  السكان  للوالدة حيث يقول  انعدام مصلحة  ناهيك عن 
مستشفيات مجاورة وحتى خارج الوالية على غرار عني بسام وسور الغزالن 
بوالية البويرة، أما عيادة بئر بن عابد فقسم األشعة رغم انه أجنز عام 2008 
غير أنه خارج مجال اخلدمة ألسباب مجهولة، كما أن ذات العيادة بحاجة 
بلدية  حني  يف  العامني،  باألطباء  تدعيمها  عن  ناهيك  ليلية  مناوبة  إلى 
لقسم  تفتقر  األخرى  هي  السكان  ورغم صرخات  الدائرة  بذات  السدراية 
األشعة ومخبر للتحاليل مبستوصف املدينة وتقتصر على تغيير الضمادات 
واحلقن حيث يقول السكان لـ«أخبار الوطن« أن أصواتهم بحت يف املطالبة 

بعيادة متعددة مبقاييس تفي بالغرض على غرار البلديات املجاورة. 
املواطن،  من  الصعوبات  بتذليل  يطالبون  الكبير  القلب  دائرة  سكان 

وتبديد املعاناة بتقريب الصحة.
عمر ب

املدية

فرقــة أوالد بويحي ببوسكن 
تفتقر إلى الغاز الطبيعــي

رغم أن الغاز مبواقد أغلبية مداشر بلدية بوسكن شرقي املدية إن لم نقل 
كلها إال فرقة أوالد بويحي التي الزالت معاناة قاطنيها مستمرة مع قارورة 
الشتاء  فصل  يف  خاصة  سعرها  بأضعاف  منازلهم  تصل  التي  البوتان  غاز 
فهم يجلبونها حلى حد قولهم على مسافة قرابة الـ 10 كم متحملني عناء 
وتكلفة ذلك، مضيفني يف حديثهم لـ« أخبار الوطن« أن أصواتهم قد بحت 
يطالبون بحقهم من هذه املادة احليوية والتي انتظروها طويال ويعتبرونها متثل 
إلتقيناه  السن  يف  طاعن  شيخ  تعبير  حد  على  االستقالل  من  باملئة   50
ونحن نزور الفرقة قائال : الزلنا نضطر أحيانا إلى احلطب يف جزائر احلرية 
واالستقالل ويف سنة 2020، مضيفا رمبا أكون قد رحلت عن الدنيا قبل أن 
ترحل معاناتنا مع قارورة الغاز، بهذه الكلمات التي حتمل أسى كبير وحسرة 
ودعنا أهل الفرقة متجهني إلى مقر بلدية بويكن لنضع االنشغال على طاولة 
غائب  فهو  ذلك  من  نتمكن  لم  أننا  غير  البلدي  الشعبي  املجلس  رئيس 

بسبب اجتماع له مبقر الدائرة حسب قول أحد عمال البلدية.
عمر ب 

عين الدفلى 

 سائقــو األجــرة يحتجـون 
ويطالبـــون بالمنحــة

 جتمع أزيد من مائة سائق أجرة، يوم األحد املنقضي، باملدخل الشرقي 
لعاصمة والية عني الدفلى يف حركة احتجاجية، معبرين عن استيائهم من 
الوضع الذي يتخبطون فيه منذ تسعة أشهر، وهم يف حالة توقف عن العمل 

بسبب تدعيات وإجراءات الوباء.
رئيس  أقرها  التي  املنحة  من  متكينهم  ضرورة  احملتجون   وطالب 

اجلمهورية، أو السماح بالعودة إلى ممارسة نشاطهم املعتاد. 
وصرح احملتجون الى شبكة اخبار الوطن بان مصالح الوالية متاطلت 
يف التعجيل بوضع احللول الالزمة ومستغربني يف ذات االن عن كيفية 
السماح لسائقي السيارات الغير الشرعية بالعمل يف حركة النقل بينما 
مينعون ويقع عليهم احلضر رغم شرعيتهم وتطبيقهم للقوانني ودفعهم لكل 

مستحقات املهنة. 
ي. ع

قطعوا الطريق الوطني رقم »26« وراسلوا رئيس الجمهورية

سكان قرية »تيفرا« ببجاية يحتجزون 
شاحنـة معبئــة باألوكسجيـــن

 جمال ع
رقم26قد  الوطني  الطريق  غلق  كان  و 
معبئة  شاحنة  احتجاز  يف  تسبب 
كورونا  ملرضى  موجهة  كانت  باألوكسجني 
ألخبار  مصادر  وكشفت  بجاية.  مبستشفى 

أن  املكان  عني  من  موثوقة  مصادر  الوطن 
اخلالف  إلى  يعود  املواطنني  احتجاج  سبب 
منذ  البلدية  رئيس  وبني  بينهم  احلاصل 
اثر سلبا على سير  الذي  جويلية2019االمر 
مصالح البلدية. و أضافت ذات املصادر أن 

وقت  يف  اجلمهورية  رئيس  راسلوا  األهالي 
التدخل  أجل  من  العليا  والسلطات  سابق 
مسؤولي  يف  املمارسات  لبعض  حد  لوضع 
17شهرا  منذ  مغلقة  ظلت  التي  البلدية 

كامال منددين مبا أسموه باحلقرة. 

مليون سيتم  مليار و200   مت تخصيص 
لتهيئة سوق أسبوعية بدائرة أرزيو، تستجيب 
حدا  وتضع  املدينة،  سكان  الحتياجات 
وشوارع  طرقات  عبر  العشوائي  البيع  لظاهرة 
عنه  كشف  ما  حسب  الصناعية،  املدينة 
إلى  املسؤول  ذات  أشار  و  مسؤول.   مصدر 
قد  املشروع  بهذا  اخلاصة  التهيئة  شغال  أن 
موقع  مستوى  على  قليلة  ايام  منذ  انطلقت 
كل  السوق  لتتوسط  املدينة  مبدخل  متواجد 
اجلديد  القدمي  املشروع  هذا  ويأتي  االحياء. 
فيه  عرفت  طويلة  لسنوات  دام  تأخر  بعد 
شوهت  فوضوية  أسواق  عدة  تواجد  املدينة 

املنظر احلضري للعاصمة الصناعية.
 وضع جعل سكان مدينة ارزيو يف حيرة 
املادية  اإلمكانيات  إلى  بالنظر  أمرهم،  من 

مداخيلها  بفضل  البلدية  عليها  تتوفر  التي 
السنوية، والتي يسمح لها بان تتدعم باملرافق 
والفضاءات  كاألسواق  الضرورية  العمومية 
سكان  احد  يوضح  كما  الكبرى،  التجارية 
وسط املدينة » منذ عدة عقود ونحن نطالب 
ووضع  التدخل  اجل  من  احمللية  السلطات 
سوق  إنشاء  من خالل  البيع،  لفوضى  حد 
كبير تتوفر فيه كل املتطلبات والتي يحتاجها 
الى مدينة وهران  التنقل  لتفادي  املواطنون، 
القتناء مستلزماتنا املختلفة من خضر وفواكه 

وألبسة وغيرها«.
بلدية  سكان  انطباعات  أجمعت  قد  و 
ارزيو على ان البلدية ال تزال تفتقر الى اهم 
اجناز  يف  تقصيرا  وتعرف  العمومية  الهياكل 
املشاريع التنموية على مستوى األحياء، فهي 

ال تتوفر إال على سوق يومي للخضر والفواكه 
واللحوم، االمر الذي أدى إلى تكاثر الباعة 
النظامية  غير  التجارة  وانتعاش  الفوضويون، 
أسواق عشوائية  الى  األحياء  طرقات  وحتول 
وبؤر النتشار االوساخ نتيجة تراكم مخلفات 
البيع ملختلف املواد االستهالكية. كما يحمل 
الفوضى  احمللية مسؤولية  السلطات  املواطنون 
الباعة  وغزو  التجاري،  القطاع  يف  العارمة 
السكنات،  ومداخل  األرصفة  الفوضويون 
يف  التنظيم  وانعدام  الرقابة  غياب  بسبب 
عملية البيع. هذا رغم تدعم املدينة مؤخرا، 
بسوق مغطاة كبيرةمتكونة من مبنيني، لبيع 
اخلضر والفواكه واللحوم، اال ان هذا السوق 

ال يستجيب لكل احتياجات السكان. 
ر.معلم

أغلق سكان قرية تيفرا ببجاية، األحد المنقضي، الطريق الوطني رقم 26، على مستوى المكان المسمى 
رميلة، األمر الذي تسبب في شل حركة المرور قرابة يوم كامل. 

من أجل القضاء ىلع التجارة املوازية ببلديات وهران

 تخصيـــص نحــو مليـار سنتـم إلنجاز 
ســـوق أسبوعيــة بأرزيـــو

تبسة

تنظيــم حملــة تبـــرع 
بالــدم لتدعيـم بنـك 
مستشفــى الونـــــزة

نظمت، أمس اإلثنني، جمعية النخبة الوطنية للعلوم الطبية فرع 
الونزة بوالية تبسة، وبالتنسيق مع عديد الهيئات، حملة للتبرع بالدم 
لفائدة املرضى املوجودين مبستشفى املدينة، وهذا يف عملية تضامنية 
تهدف إلى تدعيم املخزون الوالئي للّدم الذي يشهد نقصا حادا تزامنا 

والظروف االستثنائّية التي متر بها البالد.
شهدت  حيث  بالونزة  اجلمعية  مقر  احتضنها  التبرع  عملية 
إقبال مقبول للمتبرعني يف محاولة منهم للوقوف جنبا إلى جنب مع 
املرضى، وحسب ما صرحت به رئيسة اجلمعية "صبرينة لعزيزي"، 
كلي  احترام  مع  حسنة  وجد  منظمة  ظروف  يف  سارت  املبادرة  فإن 
كورونا،  فيروس  من  املتبرعني  حماية  أجل  من  الصحي  للبروتوكل 
املساعدة  يد  تقدمي  بضرورة  الونزة  نداءا جلميع سكان  بذلك  موجهة 
للمرضى من خالل التبرع بالدم، ملا لهذه العملية من فائدة يف إنقاذ 

األرواح وإعطاء صورة مشرفة لهم.
ومن جهة أخرى فقد استحسن املتبرعون بالدم هذه العملية من 
أجل تدعيم املخزون، وكذا الظروف الصحية التي متت فيها العملية.
فيروز رحال

برج بوعريريج

األمــن يسترجــــع 90 
قطعــة نقديـة أثرّيــة

 90 استرجاع  من  بوعريريج  برج  والية  أمن  مصالح  متكنت 
قطعة نقدية أثرية أصلية غير مقلدة كانت مسروقة، وتوقيف ثالثة 
يوم  علم  ما  سنة، حسب  و39   19 بني  أعمارهم  تتراوح  أشخاص 
بالسلك  العامة  والعالقات  االتصال  خلية  لدى  املنقضي  األحد 

النظامي ذاته.
و اوضحت ذات اخللية حسب ما أوردته وكالة االنباء اجلزائرية 
ان حيثيات القضية تعود لقيام املشتبه فيهم بسرقة مسكن واالستيالء 
على قطع نقدية أثرية وحتف فنية، مضيفا بأنه بعد التحريات مت توقيف 
القطع األثرية  شخصني مشتبه فيهما وهما بصدد محاولة بيع هذه 
فيما مت توقيف املشتبه فيه الثالث وهو صاحب املسكن محل السرقة 
مع استرجاع 90 قطعة نقدية أثرية أصلية غير مقلدة باإلضافة إلى 

حتفتني من معدن النحاس وقالدة من معدن الفضة.
و استنادا لنفس املصدر فإنه مت إجناز ملف قضائي ضد املوقوفني 
أمام  مبوجبه  قدموا  رخصة«  دون  أثرية  قطع  وبيع  »حيازة  جرم  عن 
اثنني  حق  يف  صدر  الفوري  املثول  إجراءات  وضمن  احمللية  النيابة 
منهم أمر باإليداع رهن احلبس فيما استفاد املشتبه فيه الثالث من 

االستدعاء املباشر.
ق.م
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ربورتـــاج 

لدى جتولنا داخل قرية البراكة التابعة إقليميا لبلدية 
الوطن«  »أخبار  لـ  السكان  حتدث  باجللفة،  معبد  عني 
عن غياب شبه كلي للتنمية، حيث ال تعبيد للطرقات 
قربها  من  بالرغم  الطبيعي  للغاز  وغياب شبكة  إنارة  وال 

للمنطقة. 
 

حسبما  احلي  أو  القرية  سكان  على  يتحتم  كما 
حاملني  مجاورة  لبلديات  يوميا  التنقل  السكان،  أسموه 
قارورات الغاز ملألها والعودة بها لقريتهم، ويلجأ البعض 
أجل  من  خاصة  سيارة  لكراء  احلال  ميسوري  منهم 

املصلحة ذاتها. 
 

وتفاجأنا خالل زيارتنا ملنطقة »البراكة«، وعلى حافة 
جالسني  األشخاص  من  بعدد   1 رقم  الوطني  الطريق 
بجانب قارورات الفارغة لساعات وساعات، أين ينتظرون 
توقفت  وإن  احليوية  املادة  بهذه  املعبئة  الشاحنات  عبور 
حاجيات  لتلبية  منها  يلزم  ما  اقتناء  أجل  من  لهم، 

عائالتهم خالل األسبوع املوالي على األكثر. 
 

وحدثنا سكان »الباركة« عن معاناتهم خالل فصل 
الشديدة  ببرودتها  تعرف  املنطقة  وأن  خاصة  الشتاء، 
الفصل، مؤكدين أن احلياة جد صعبة بهذه  خالل هذا 

القرية وأن األمر أصبح فعال يطاق. 
 

وعبر عدد من أولياء التالميذ الذين التقينا بهم عن 
استيائهم جراء فلذات أكبداهم يحملون تلك القارورات 
التي تزن أزيد من 20 كلغ من حافة الطريق وعلى بعد 
مئات األمتار وصوال إلى القرية، حيث ال مفر من هذه 

الوضعية حسبهم. 
 

ميكنهم  ال  أنه  القرية  سكان  من  آخرون  وحتدث 
بالنسبة  غال  سعره  كون  »البوتان«  غاز  مصاريف  تغطية 
لهم، حيث يفضلون استعمال احلطب بالرغم من مشقة 
عند  من  شراءه  أو  املجاورة  الغابات  يف  عنه  البحث 

اخلواص يف بلديات مجاورة أيضا. 

 

البطالة .. شبح قاتل! 
 

عن  الوطن«  »أخبار  لـ  البراكة  قرية  شباب  صرح 
يومياتهم التي وصفوها بالكارثة يف ظل عدم توفر أي مرافق 
تشغيلية باملنطقة وتقهقر وضعهم املعيشي واالجتماعي، 
مطالبني بإيالء العناية النشغاالتهم وإيجاد حل خاصة ما 

تعلق بحياتهم اليومية ومعاجلة أزمة البطالة. 
كما طالب شباب القرية من السلطات احمللية إنشاء 
من  معشوشبة  ومالعب  للشباب  ودور  عمومية  مرافق 
اآلفات  شبح  يف  الدخول  من  خوفا  وقتهم  قضاء  أجل 

االجتماعية الذي ال يرحم. 
 املاء الشروب.. معاناة مستمرة! 

التي تضم  قريتهم  فإن  السكان  وحسب تصريحات 
يف  تذبذب  من  تعاني  أنها  إال  معتبرة  سكانية  كثافة 
عملية التزود باملاء الشروب، حيث يتوجب على السكان 
اقتناء هذه املادة بأثمان باهظة رغم الوعود التي تلقونا من 

السلطات احمللية حسبهم. 
وأشار السكان إلى أن مشكل انعدام املياه يف فصل 

احلرارة،  درجات  ارتفاع  مع  خاصة  تأزما  يزداد  الصيف 
أنهم  مؤكدين  وفورية،  عاجلة  حلوال  حسبهم  ويتطلب 
إليصال صوتهم  كوسيلة  مرة  من  أكثر  لالحتجاج  جلأوا 

حل  على  يتحصلوا  لم  أنهم  إال  احملليني  للمسؤولني 
ملحوظ. 

املسؤولون احملليون مطالبون بالّتحرك عاجال!
استراتيجي  موقع  تعد  امللح  حجر  قرية  أن  نذكر 
واحد  رقم  الوطني  الطريق  حملاذاتها  راجع  وذلك  بامتياز 
وتعد معبرا للعديد من البلديات الكبيرة خاصة حاسي 
بحبح وسيدي بايزيد ودار الشيوخ، ومن حقها االستفادة 
كباقي القرى واملداشر من عمليات التهيئة، ناهيك عن 
امكانية توفرها ملشاريع صناعية متكن شبابها البطال من 

احلصول على مناصب عمل مباشرة وغير مباشرة. 
وكلهم  »البراكة«  أو  امللح  قرية حجر  وودعنا سكان 
ومشاكلهم  النشغاالتهم  صاغية  آذان  إيجاد  يف  أمل 
والية  والي  على  ملحني  الزمن،  من  عقود  منذ  العالقة 
والوقوف  لقريتهم  زيارة  برمجة  جياللي  دومي  اجللفة 
شخصيا على النقائص التي أرقت حياتهم وأهمها الغاز 

الطبيعي الذي أصبح حديثهم وانشغالهم األهم. 
ح.ب 

تعرف باسم »البراكة«

منطـــقة »حجــر الملــح« .. منطـــقة »حجــر الملــح« .. 
قريــة منسيـــة بالجلـــفة! قريــة منسيـــة بالجلـــفة! 

يعيش سكان منطقة حجر امللح أو ما يعرف بـ »البراكة« سابقا )25 كلم شمالي عاصمة والية اجللفة( 
يف عزلة تامة،  بسبب انعدام التنمية خاصة ما تعلق بالغاز الطبيعي. 
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رفع كيكي سيتني، املدير الفني السابق لبرشلونة، شكوى 
قضائية ضد النادي الكتالوني، اول أمس، بدعوى خرق األخير 
للتعاقد.ورحل سيتني عن قيادة برشلونة، بعد اخلروج من ربع 
الهزمية الساحقة  إثر  نهائي دوري أبطال أوروبا، املوسم املاضي، 

أمام بايرن ميونخ )8-2(.
وبحسب صحيفة »سبورت« الكتالونية، ادعى سيتني 
أنه لم يحصل على جميع املبالغ، املتفق عليها يف عقده، 

وقرر من خالل محاميه مقاضاة برشلونة.
إيدير  وهم:  سيتني،  مساعدي  أن  إلى  الصحيفة  وأشارت 
حيث  مختلف،  وضع  يف  باسكوا،  وجون  سوتو  وفران  سارابيا 
كعاملني  مسجلني  زالوا  ما  ألنهم  آخر،  لناٍد  التوقيع  ميكنهم  ال 
يف البارسا. ورفع سيتني دعوى قضائية ضد النادي الكتالوني، 
بحجة أن املبالغ التي دفعها برشلونة لتعويضه، أقل مما يستحقه.
القسم الرياضي

لم يحصل ىلع جميع مستحقاته

كيكـي سيتيـن يقاضـي برشلونــة

كافاني معرض لإليقاف بسبب العنصرية
يونايتد،  مانشستر  مهاجم  أن  إجنليزية،  صحفية  تقارير  أكدت 
3 مباريات، بسبب كلمة عنصرية  إدينسون كافاني، معرض لإليقاف 

صدرت عنه على منصات التواصل االجتماعي.
 وقاد كافاني فريقه يونايتد للفوز على ساوثهامبتون 2-3، بعد دخوله 

أرض امللعب يف الشوط الثاني، ليصنع هدفا ويسجل هدفني آخرين.
 وبعد املباراة، نشر أحد املعجبني صورة لكافاني وأرفق معها عبارة 
بقوله:  املنشور،  على  كافاني  ورد  باإلسبانية،  املاتادور«  أيها  »أحبك 

»شكرا أيها الزجني الصغير«.
 ويف وقت ال يبدو فيه كافاني وكأنه غاضب من املشجع، إال أن مثل 

هذه الكلمات ليست مقبولة يف املالعب اإلجنليزية أو األوروبية.
لويس  السابق  ليفربول  وهداف  كافاني  مواطن  وضعت  أن  وسبق 
سواريز يف مشاكل كبيرة، بعد حادثة عنصرية مع العب مانشستر يونايتد 

حينها باتريس إيفرا عام 2011.
االحتاد  أن  اإللكتروني،  موقعها  عبر  صن«  »ذا  صحيفة  وذكرت   
حتذيره  يتم  أن  املتوقع  ومن  كافاني،  رد  بشأن  حتقيقا  سيفتح  اإلجنليزي 
على أقل تقدير، مع إمكانية أن تصل العقوبة إلى اإليقاف 3 مباريات.

يف  بالعنصرية  املتعلقة  قوانينه  مسودة  من  اإلجنليزي  االحتاد  وعدل 
أوت املاضي، بعد واقعتني متعلقتني بالعب توتنهام ديلي ألي، والعب 

مانشستر سيتي برناردو سيلفا.
 ووفقا لـ«ذا صن«، فقد رفض مانشستر يونايتد التعليق على احلادث، لكنه أشار إلى أن الكلمة خرجت عن سياق املعنى، 

خصوصا وأنها تستخدم بشكل دارج يف أمريكا اجلنوبية، والالعب بات مدركا بأن مثل هذه الكلمات غير مقبولة.
وأمام االحتاد اإلجنليزي حتى اإلثنني املقبل إلصدار قراره بشأن اتهام كافاني، وإذا اُتهم فعال، فإن جلسة االجتماع يجب أن 

تعقد قبل احلادي والعشرين من ديسمبر املقبل.

معاقبـة "برشلونة" 
بسبب احتفال ميسي

كرم ليونيل ميسي جنم وقائد برشلونة، مواطنه دييغو 
مارادونا، الذي توفى منذ أيام قليلة بعد تعرضه ألزمة قلبية. 
وسجل ميسي الهدف الرابع لبرشلونة يف شباك أوساسونا، 

خالل مباراة الفريقني اول أمس، وأهدى الهدف لروح 
مارادونا، حيث كان يرتدي قميصه مع نيولز أولد بويز، وهو 

فريق مشترك لعب له النجمان.
وذكرت صحيفة "سبورت" اإلسبانية، أن لفتة تكرمي ميسي ملواطنه مارادونا، تسببت يف توقيع 

عقوبة على برشلونة.
وأضافت أن البارسا سيكون مطالًبا بدفع 3000 أورو، بعد لفتة ميسي، مشيرة إلى أن هذه هي 

قواعد االحتاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، التي متنع خلع القميص لعرض أي شعار آخر.
وكان ميسي قد حصل على عقوبة تأديبية خالل املباراة، بعدما أشهر حكم اللقاء البطاقة 

الصفراء له عقب خلعه لقميصه خالل احتفاله بالهدف.

أشاد البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب 
أحدثه  الذي  بالتغيير  هوتسبير،  توتنهام 
 0-0 التعادل  بعد  عقليتهم،  يف  العبيه 
اجلولة  ضمن  أمس،  اول  تشيلسي  مع 

العاشرة من الدوري اإلجنليزي املمتاز.
باحلذر،  مشوبا  أداء  الفريقان  وقدم   
خالل  خطورة  أكثر  تشيلسي  كان  وإن 
اللقاء الذي أقيم على أرضه، لكن مورينيو 
بدا راضيا عن مستوى فريقه بشكل عام 

خالل املواجهة.
مورينيو يف تصريحات لشبكة  وقال   
اللقاء:  انتهاء  عقب  سبورتس"  "سكاي 
من  به  سأخرج  الذي  األكيد  "األمر 
يكون  ما  عادة  التعادل  أن  هو  املباراة، 

نتيجة إيجابية يف هذا املكان".
 وأضاف: "أن نبقى على قمة ترتيب 
أيضا،  إيجابي  أمر  النتيجة  بهذه  الدوري 
هذا  بالسعادة،  تشعر  ال  مالبسي  غرفة 
أكثر ما ميكن أن أخرج به من هذا اللقاء، 

نحن ال نشعر بالسعادة".
وتابع: "األمر رائع، تغيير كامل يف 

العديد  نخلق  لم  والشخصية،  العقلية 
سنحت  فرصة  كم  لكن  الفرص  من 
الذي  األمر  هو  هذا  )تشيلسي(؟  لهم 
يجعلني سعيدا حقا". وزاد: "نحن لسنا 
بريدج،  ستامفورد  يف  بالتعادل  سعداء 
املباراة لم حتتوي على فرص عديدة، إنها 
مباراة أراد كالنا الفوز بها، نحترم بعضنا 
البعض، لم يقامر أحد، لم يحاول أحد 

تغيير اجتاه اللقاء".
خطأ  يفكر..  كان  "الكل  وأردف:   
كرة  سددوا  للعقاب،  وسنتعرض  واحد 
أكثر  كرات  سددنا  بعيد،  من  واحدة 
أنها  أعتقد  الثاني،  من  األول  الشوط  يف 

مباراة كبيرة صعبة على الفريقني".
اللقاء،  عقب  الصحفي  املؤمتر  ويف 
جو  باملدافع  البرتغالي  املدرب  أشاد 
األولى  مباراته  لعب  الذي  رودون، 

كأساسي يف البرمييرليغ.
 وبعد 10 دقائق شاب خاللها أداءه 
من  اجلديد  توتنهام  مدافع  متكن  التوتر، 
البلجيكي  غياب  عن  الناجت  الفراغ  سد 

"أنا  مورينيو:  وقال  ألديرفيريلد.  توبي 
ملا  أيضا  وسعيد  جو  من  للغاية  سعيد 
يبعث  أمرا  كان  جو  مع  العمل  قدمه، 
يستطيع  ال  أنه  املخجل  ومن  الرضا، 

اللعب يف الدوري األوروبي".
هذه  قبل  لعبها  مباراة  "أكبر  وأمت:   
املباراة كانت يف األدوار اإلقصائية )على 
جيد  بشكل  أدى  للبرمييرليغ(،  الصعود 
زميله  قام  بينما  فقط  واحد  خطأ  جدا، 

إريك داير بأخطاء أكثر يف االستحواذ".

رغم التعادل مع تشيلسي

مورينيــو يشيــد بعقليــة العبيـــه
نجم آرسنال جو ويلوك:

»مــا نقدمــه ليـس جيـدا 
ونحتـاج لحــل مشاكلنـا«

اعترف العب آرسنال، جو ويلوك، أن فريقه ليس جيدا مبا فيه الكفاية يف الوقت احلالي، 
بالدوري  العاشرة  اجلولة  ضمن  أمس،  اول   1-2 وولفرهامبتون  أمام  أرضه  على  سقط  بعدما 

اإلجنليزي املمتاز.
 وقدم آرسنال أداء مخيبا لآلمال، علما بأنها ثالث مباراة على التوالي يخسرها على أرضه 

يف الدوري، ليستقر يف املركز الرابع عشر.
 وقال ويلوك يف تصريحات نقلتها هيئة اإلذاعة البريطانية )بي بي سي( عقب انتهاء اللقاء: 

»لست متأكدا للغاية من سبب سوء األداء، ليس أمرا واحدا ميكننا وضع أصابعنا عليه«.
سريعا  املشاكل  نحل  أن  يجب  اللحظة،  هذه  يرام يف  ما  على  األمور  تسير  »ال  وأضاف: 

كفريق، نحتاج ألن نؤدي بشكل أفضل، ما نقدمه حاليا ليس جيدا مبا فيه الكفاية«.
وزاد: »إنه ليس شيئا ال نستطيع تغييره، نريد العودة بعد هذه املباراة ومواصلة التماسك 
معا واستعادة مستوانا الذي قدمناه بنهاية املوسم املاضي«. ورفض ويلوك أن تكون حادثة تصادم 
مهاجم وولفرهامبتون راؤول خيمينيز بزميله دافيد لويز وما ترتب عليها من فترة توقف طويلة، قد 

أضرت مبسيرة الفريق خالل اللقاء.
وتابع: »لسنا جيدين كفاية يف هذه اللحظة، يجب أن نحل املشاكل كمجموعة، نحن فريق 

كبير ونريد أن ننافس، يجب أن جنتمع ونتحدث عن األمر غدا ونعود يف أقرب وقت ممكن«.
 وأبدى ويلوك قلقه بشأن نقل خيمينيز إلى املستشفى بعد إصابته يف رأسه خالل اللقاء، 
وأمت: »نيابة عن النادي وعن نفسي، نقدم أفضل متنياتنا لراؤول، نأمل أن يتعافى جيدا، كانت 

حادثة سيئة، دافيد لويز تعايف بشكل جيد، بدا جيدا عندما رأيته يف غرفة املالبس«.

مدافـع مارسيليا يعيـد فتح ملف أزمة نيمار
عاد ألفارو غونزاليس، مدافع مارسيليا، للتعليق على أزمته التي نشأت مع نيمار دا سيلفا جنم باريس سان جيرمان، خالل مباراة 

الفريقني، يف سبتمبر املاضي، باجلولة الثالثة من الدوري الفرنسي.
وقال ألفارو يف تصريحات أبرزتها شبكة "أر أم سي" الفرنسية: "أنا ألطف شخص يف العالم، لكن يف كرة القدم أحب التنافسية". 
وأضاف "أعتقد أن هذا أمر جيد لشخص مثلي، كما أنه يسمح لي باللعب بشكل أفضل، لقد كان وقًتا صعًبا، ميكنك أن تقول ما 
تريده عني، لكن أعتقد أن هناك أشياء حتتاج للبقاء حتت األرض، خاصة يف مثل هذه املواضيع احلساسة". وزاد "عند استخدام كلمة 

عنصرية، فال أريد التحدث عنه بعد اآلن".
وشدد غونزاليس على أنه ال يريد توجيه اتهام لنيمار، وصرح: "أعتقد أن نيمار يتصرف بطريقة معينة يف امللعب، وهو بالتأكيد 
مختلف يف احلياة، فمن املؤكد أنه إذا كان يلعب معي يف ألعاب الفيديو أو أي شيء آخر، سيكون لديه رأي مختلف عني".  وواصل 

"يف النهاية، إنها ديربيات ممتعة، ويجب أن نتوقف عند هذا احلد، بعد ذلك، ال ينبغي إخراج الكلمات املنطوقة من سياقها".
وأمت املدافع "وفوق كل شيء، ال ينبغي اتهام أحد بإهانات عنصرية ألن األمر لم يكن كذلك من اجلانبني، ألنه مع كل الكاميرات 

املوجودة بامللعب، كان من املمكن أن يظهر ذلك بوضوح، لذلك أغلقت القضية".
وكان نيمار قد زعم أن مدافع مارسيليا وصفه بـ"القرد القذر"، بينما اُتهم نيمار بتوجيه إساءات عنصرية جلونزاليس وزميله هيروكي 

ساكاي، إال أن جلنة االنضباط برابطة األندية الفرنسي، قررت عدم توقيع أي عقوبة على الثنائي حينها.
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شباب بلوزداد ينجز نصف املهمة أمام النصر الليبي، نساخ:

»نجحـنا فـي كسـب التحـدي اإلفريقي »نجحـنا فـي كسـب التحـدي اإلفريقي 
وعلينا التحضير بجدية للقاء العودة«وعلينا التحضير بجدية للقاء العودة«

شبيبة القبائل

تعيــن تيزارويــن مساعـدا تعيــن تيزارويــن مساعـدا 
لبوزيـدي خلفـا لكعـروفلبوزيـدي خلفـا لكعـروف

  عينت إدارة فريق شبيبة القبائل املدرب عبد الوهاب تيزاروين كمدرب مساعد، 
للمدرب اجلديد للفريق يوسف بوزيدي.

ألوان  له حمل  الذي سبق  تيزاروين،  ثقتها يف  القبائلي  النادي  إدارة  ووضعت 
الكناري، كما عمل كمدرب لفئة أقل من 21 عاما، ليخلف مراد كعروف، يف هذا 

املنصب.
التغييرات على مستوى العارضة الفنية،  وتسعى إدارة الشبيبة، من خالل هذه 

إلعادة الفريق إلى السكة الصحيحة، انطالقا من املباراة املقبلة أمام مولودية وهران.
يذكر أن شبيبة القبائل، سجلت تعثرا يف أول ظهور لها هذا املوسم، عندما استضافة 

أهلي برج بوعريريج، أين انتهت املباراة بنتيجة التعادل السلبي 0-0.

قائد  نساخ،  الدين  شمس  أبدى 
فريقه،  بفوز  سعادته  بلوزداد،  شباب 
أمام ضيفه النصر الليبي بنتيجة 2-0، 
دوري  من  التمهيدي  الدور  ذهاب  يف 

أبطال أفريقيا.
بهذا  جدا  »سعداء  نساخ  وقال 
ظرف  يف  لنا  الثاني  يعد  الذي  الفوز، 
لن  املواجهة  أن  نعلم  كنا  أسبوع، 
تكون سهلة، وأن اخلصم لن يفرش لنا 
يف  جنحنا  النهاية  ويف  بالورود،  الطريق 
على  »كنا  وأضاف  التحدي«.  كسب 
وعي بحجم املسؤولية، وأدينا مباراة ال 
الفنية،  الناحية  من  خاصة  بها  بأس 
بعد أن جنحنا يف تسجيل هدفني، رغم 
الفرص  جميع  جتسيد  نتمنى  كنا  أننا 
»سنحاول  وختم  لنا«.  الحت  التي 
والتحضير  الفوز،  هذا  نسيان  اآلن 
بجدية ملباراة العودة التي ستكون أكثر 

صعوبة من مواجهة اليوم«.

األهم  بلوزداد  شباب  وحقق 
النصر  ضيفه  على  وفاز  ملعبه،  على 
أمس،  اول  رد،  دون  بهدفني  الليبي، 
يف  األوملبي،  جويلية   5 ملعب  على 
دوري  من  التمهيدي  الدور  ذهاب 
أبطال أفريقيا.ثنائية النادي البلوزدادي 
الدقيقة  يف  كوكبو  مارسيلني  وقعها، 
الدقيقة  الدين نساخ يف  14، وشمس 
املستوى  إلى  املباراة  ترتق  60.ولم 
املطلوب، حيث غلب احلذر على أداء 
لشباب  نسبية  أفضلية  مع  الفريقني، 
بلوزداد، الذي كان أكثر عزمية، وحتلى 
العبوه بسالح اإلرادة لتخطي النقائص 

التي عانوا منها من الناحية البدنية.
األداء  انحصر  األول،  الشوط  يف 
يف وسط امللعب، مع محاوالت عقيمة 
يتمكن  أن  قبل  بلوزداد،  لشباب 
كوكبو،  مارسيلني  البنيني  الهداف 
من اختراق الدفاع الليبي بعمل فردي 

مميز، حيث راوغ العبني، وسدد الكرة 
بخارج القدم على يسار احلارس.

أداء  حتسن  الثاني،  الشوط  ويف 
إلى  العبوه  وبادر  بلوزداد،  شباب 
أخرى،  أهداف  تسجيل  الهجوم قصد 

لتفادي أي مفاجآت يف لقاء اإلياب.
شباب  حتصل   ،60 الدقيقة  ويف 
بلوزداد على ركنية من اجلانب األيسر، 
زميله  صوب  تنفيذها  سعيود  تولى 
نساخ، الذي لم يتوان عن وضع الكرة 

يف الشباك.
الهجومية  بلوزداد حمالته  واصل 
كاد  ما  وهو  آخر،  هدف  إلضافة 
يتحقق عبر أمير سعيود، الذي فشل 
حارس  من  فادح  خطأ  استغالل  يف 
توقيع  فرصة  وضيع  الليبي،  النصر 
الهدف الثالث أمام شباك شاغرة، يف 

الدقيقة 73.
م.هشام

مدرب املجمع البترولي لكرة اليد، رضا زغيلي:

»نعيـش ضبابية تامة وليس لدينا »نعيـش ضبابية تامة وليس لدينا 
أي فكـرة عن استئناف البطولة«أي فكـرة عن استئناف البطولة«

البترولي  املجمع  مدرب  تأسف 
للوضعية  زغيلي،  رضا  اليد،  لكرة 
الوطنية  البطولة  عليها  تتواجد  التي 
املاضي  مارس  شهر  منذ  املتوقفة 
املستجد. كورونا  فيروس  بسبب 
»كان  البترولي  املجمع  مدرب  وأكد 
املديرية  مع  اجتماعات  عقد  باإلمكان 
ما  مسألة  ملناقشة  الوطنية  الفنية 
لهذا  حل  إيجاد  حملاولة  فعله  ينبغي 
كل  تامة.  ضبابية  نعيش  املشكل. 
الوضعية بطريقته. لقد بذلنا  ناد يسير 
مجهودات الستئناف التدريبات، لكن 
متوقفة.  مازالت  االندية  بعض  هناك 
العالم  بطولة  وان  سيما  صعب،  هذا 
املنافسات  قريبا«.وجمدت  ستنطلق 
منذ  واجلماعية،  الفردية  الرياضية، 
بطولة  باستثناء  املاضي  مارس  شهر 
من  بقرار  القدم،  لكرة  األولى  الرابطة 
جائحة  جراء  والرياضة  الشباب  وزارة 
كوفيد 19.وأضاف زغيلي«قضينا ستة 
اشهر يف فترة راحة مفروضة علينا قبل 
سبتمبر   15 يوم  التدريبات  يف  الشروع 
بالنسبة  طويلة  مدة  هي  الفارط، 
لالعبي املستوى العالي. لقد استأنفنا 
الالعبني  جننب  حتى  تدريجيا  العمل 
ليس  اليوم  حلد  انه  غير  االصابات، 
لدينا أي فكرة عن استئناف البطولة«.

لنا  سابقة  بالقول«هذه  واستطرد 

بدون  طويلة  فترة  تسيير  يف  كتقنيني 
منافسة، ومع ذلك نحاول التعامل مع 
االستثنائية.  الظروف  هذه  يف  الوضع 
جنهل ما ستؤول إليه املسابقة الوطنية. 
من املمكن ان متر علينا سنة كاملة بدون 
-املدرب  زغيلي  منافسة«.وتأسف 
الصعيد  على  باأللقاب  تتويجا  األكثر 
الوطني- للوضعية البسيكولوجية التي 
الى  مشيرا  الالعبون،  عليها  يتواجد 
العودة  رغبة يف  لديه  منهم  البعض  أن 
للميدان ومتحمس لذلك ويبدي قلقه 
قائال  املنافسة  توقف  جراء  يوم  كل 

»تعداد فريق املجمع  البترولي يحصي 
الوطني،  املنتخب  يف  العبني  سبعة 
هذا  فيه.  مهمة  عناصر  أغلبيتهم 

صعب بالنسبة لهم«.
التقني  كشف  اخلتام،  ويف 
إلحراز  »اخلضر«  قاد  الذي  اجلزائري 
تلقى  انه   ،2014 يف  القاري  اللقب 
وحتديدا  اخلارج  يف  للتدريب  عروضا 
باخلليج، لكنه يفضل مواصلة مغامرته 
البترولي،  املجمع  مع  حاليا  الرياضية 
أنا مركز مع  احلالي  الوقت  مضيفا »يف 
املجمع البترولي الذي أعطاني الكثير«.

شرع املنتخب الوطني اجلزائري لكرة اليد 
ألقل من 21 سنة، امس االثنني، يف تربص 
حتضيري يستمر الي غاية 10 ديسمبر املقبل، 
حتسبا للمواعيد الرسمية املقبلة ، حسب ما 

علم لدى االحتادية اجلزائرية للعبة.
بودرالي  هشام  الوطني  املدرب  ووجه 
ومساعده هشام فليغا الدعوة ل22 العبا، من 
أجل املشاركة يف هذه احملطة اإلعدادية،علما 
بنادي  ينشط  العب  تضم  القائمة  أّن 
احلمامات التونسي ويتعلق األمر بزين الدين 

بوهدة.
 21 من  الوطنية ألقل  التشكيلة  وكانت 
سنة، قد استفادت من تربص إعدادي أول 

جرى باجلزائر شهر أكتوبر املنصرم.
إطار  يف  التحضيرات  هذه  وتدخل 
لهذه  لألمم  إفريقيا  لبطولة  االستعدادات 
شهر  تقام  أن  يفترض  كان  التي  الفئة، 
ديسمبر املقبل باملغرب، قبل أن يتّم تأجيلها 
بسبب   ،2021 سنة  من  مارس  شهر  إلى 

تداعيات جائحة كورونا.
مؤهلة  اإلفريقية  املنافسة  هذه  وستكون 

إلى بطولة العالم 2021 املقررة باملجر.
- قائمة العناصر املدعوة للتربص:

)عني  طوبالي  حسان  املرمى:  حراسة 
طاية(، سرياك لزعر الدين )م.باتنة(، غتاب 
رامي )اوملبي عنابة(، بوزيان مروان )شباب 

برج بوعريريج (.
: شرفاوي محمد طيب  الساحة  العبو 
)وفاق  الرحمان  االبيار(، عطية عبد  )نادي 

عني طاية(، بوروس محمد )نادي وهران(، 
عالق  تليالت(،  )م.واد  سفيان  بوبكر 
القادر  عبد  توتة(،  عني  )وفاق  الغاني  عبد 
حذيفة  رمشي  اجلزائر(،  )نادي  احلق  عبد 
)شبيبة  رفيق  هاني  بوناب  عنابة(،  )اوملبي 
سكيكدة(، مالزم وليد )م.باتنة(، بوعوادة 
ريان  عبروس  سكيكدة(،  )شبيبة  نوفل 
)نادي  الدين  بدر  حيرش  االبيار(  )نادي 
بن  ميلة(،  )شباب  صالح  فنوش  بغلية(، 
زين  بوهدة   ،) ورقلة  )نادي  وليد  اهلل  عبد 
الدين)نادي احلمامات /تونس(، ديابي آدم 
 ،) ورقلة  )احتاد  هيثم غامن  بوثلجة(،  )نادي 

بوغابة زين الدين )شبيبة سكيكدة(.

يف إطار االستعدادات لبطولة إفريقيا لألمم ألقل من 21 سنة

 المنتخــب الوطنـــي لكرة اليد المنتخــب الوطنـــي لكرة اليد
فـي تربص تحضيري بالعاصمة  فـي تربص تحضيري بالعاصمة  

دورة اتحاد شمال افريقيا

المنتخـب الوطني ألقـل من المنتخـب الوطني ألقـل من 2020 سنـة  سنـة 
يستهل المنافسة بمواجهة نظيره التونسييستهل المنافسة بمواجهة نظيره التونسي
التونسي يف دورة احتاد  القدم، نظيره  20 سنة لكرة  الوطني ألقل من  املنتخب  يواجه 
شمال افريقيا لكرة القدم املؤهلة لنهائيات كاس افريقيا لألمم املقررة مبوريتانيا 2021 والتي 
حتتضنها تونس من 15 الى 27 ديسمبر املقبل مبلعبي رادس واملنزه وذلك على ضوء القرعة 

التي سحبت هذا االثنني عن بعد.
ويواجه املنتخب الوطني يف اجلولة الثانية املنتخب املغربي يوم 18 ديسمبر قبل التباري 

مع املنتخب الليبي يوم 21 ديسمبر يف اجلولة الثالثة.
الرابعة.  اجلولة  برسم  ديسمبر   24 يوم  املصري  نظيره  مبالقاة  الدورة  »اخلضر«  ويختتم 
ويتأهل يف اعقاب هذه الدورة صاحبا املركزين األول والثاني إلى نهائيات كاس إفريقيا لألمم 

مبوريتانيا 2021.
محمد هشام

15 ديسمبر

تونس - الجزائر  
ليبيا - مصر  

18 ديسمبر

الجزائر - المغرب  
مصر - تونس  

21 ديسمبر

ليبيا - الجزائر  

المغرب - تونس  

24 ديسمبر

الجزائر - مصر  
المغرب - ليبيا  

27 ديسمبر

تونس - ليبيا  
مصر - المغرب  

البرنامــــج:
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الروائي واسيني األعرج ضيف برنامج »من املكتبة«:

»سيـرة المنتهــى« اقتـداء بابــن »سيـرة المنتهــى« اقتـداء بابــن 
العربــي   و»كازانتزاكـــــي«العربــي   و»كازانتزاكـــــي«

قال الروائي واسيني األعرج، في حديث جمعه بكمال الرياحي عبر منصة رقمية بث من خاللها برنامج »من المكتبة«، 
إن سيرته الذاتية كتبها في شكل رواية »سيرة المنتهى«، اقتداء بابن العربي وبالكاتب اليوناني »كازانتزاكي«.

صارة بوعياد
وقــال صاحــب »أصابــع لوليتــا«: 
اللحظــة  عمــق  كنــت يف  فعــا  »أنــا 
الصوفيــة حــن كتبــت ســيرتي فهــي 
ــط  ــي فق ــى الدين ــة باملعن ــت مرتبط ليس
وإمنــا باملعنــى الوجــودي يف حالــة الكتابــة 

املثاليــة العليــا للســيرة«.
احليــاة  »يف  واســيني:  ويضيــف 
ــن  ــتهي م ــا تش ــد م ــت ال جت ــة أن العام
وبــدأت  الســيرة لكــن حــن دخلــت 
ــي  ــرد الكتاب ــة يف قمــة الّس ــب الرواي أكت
بــدأت أفكــر أن كل أبطالــي تــويف »أبــي، 
ــود  ــي أن أع ــف ل ــّدي«، فكي ــي، ج أم
بهــذا الزخــم الكبيــر وأنتــج مــن خالــه 

ــا«. ــي أريده ــة الت ــيريا بطريق ــا س نص
مفيــدا صاحــب »ســّيدة املقــام«: 
ــى  ــوي عل ــي حتت ــّيرة الت ــره الس ــا أك »أن
باســتثناءات  والبطــوالت  الفخفخــة 
القليلــة منهــم محمــد شــكري وغيــره 
حالتهــا  إلــى  الســيرة  أعــادوا  الذيــن 

ــير  ــة الس ــا بقي ــة، أم ــة الوجودي الطبيعي
فهــي فخفخــة وكاذبــة غيــر صحيــة، 
علــى  أرتقــي  أن  أفكــر  كنــت  وعليــه 
األقــل بســيرتي ألنهــا تعبــر عــن اللحظــة 
ــو  ــا ه ــى وم ــو أعل ــا ه ــة اجتــاه م االرتقائي

ســامي«.
ــا أفصــح واســيني األعــرج  ــن هّن وم
أن روايتــه »ســيرة املنتهــى« اســتندت 
هــو  أولهــا  عتبــات،  بثاثــة  علــى 
البــن  وثانيهــا  اإلســراء«  »حديــث 
ــى املقــام  ــه »اإلســراء إل عربــي مــن كتاب
األســرى أو كتــاب املعــراج« وثالثهــا مــن 
ــي  ــي اليونان ــو« للروائ ــى غريك ــر إل »تقري

كازانتزاكــي.
ــرد  ــق الس ــة، يتدف ــي الرواي يف جزئ
ــتبك  ــث تش ــات، حي ــات الصفح يف مئ
التاريــخ   - )الســيرة  الروايــة  أقاليــم 
األول،  اجلــزء  يف  غالبــًا  الصوفيــة(   -
ــا  ــد، أم ــن بع ــًا م ــب غالب ــا تتعاق بينم
أســرة  فهــي  احملوريــة  الشــخصيات 

الكاتــب أواًل: اجلــدان البعيــد والقريــب، 
األب الشــهيد، اجلــدة حنــا فاطنــة واألم 
واألخــت  عزيــز  واألخ  )ميماميــزار( 
زوليخــا. وإلــى هــؤالء تأتــي جمهــرة 
وجســد  روح  وشــمن  اللواتــي  النســاء 
الكاتــب، املتخيلــة منهــن والواقعيــة: 
ذات الشــعر األحمــر وشــافية قــارة ومينــا 
وديانــا ويف املعــراج الصــويف والتكويــن 
الروحــي للكاتــب تتوالــى شــخصيات 
ومــوالي  وثيرفانتــس  عربــي  ابــن 

الســالك.
ويبلــغ الكاتــب يف معراجــه جبــل 
النــار )يتغــراو( حيــث نــزل اجلــد البعيــد 
ــية، يف  ــة األندلس ــد الهزمي ــو( بع )الروخ
عــش النســر - قمــة اجلبــل حيــث يــرى 
احلضــرة  يرقصــون كمــا يف  الصوفيــن 
وبينهــم املســيحي واليهــودي يف إشــارة 
ســتتكرر إلــى وحــدة األديــان، فاجلميــع 
ــة  ــة والعبري ــيد بالاتيني ــون األناش يتبادل

ــة. والعربي

بقلم: األخضر رحموني
وقــد أحســن القــاص عندمــا اختــار 
ــن  ــن عناوي ــرا ع ــا مغاي ــه عنوان ملجموعت
ــة،  ــا املجموع ــي تضمنته ــص الت القص
ثنائيــة  يجســد  املختــار  العنــوان  ألن 
عليهــا  ترتكــز  التــي  واحليــاة  املــوت 
والتــي  املجموعــة،  نصــوص  أغلــب 
ــة يف  ــر مألوف ــاعرية غي ــة ش ــاءت بلغ ج
الســابقة، ولــو قــام  الســردية  جتربتــه 
بتوزيعهــا علــى نســق األســطر الشــعرية 
ألدرجهــا القــارئ ضمــن جنــس الشــعر 
املرســل، خاصــة يف قصــص )هاكــر( 

و)غربــة( و)برتقــال مــر(.
تشــدك  نــص  أول  ولــوج  فمنــذ 
ترســم  التــي  االنســيابية  الشــحنة 
مامــح العالــم املتقلــب بلغــة مؤثثــة 
املتمــرس،  املاهــر  الفنــان  بعنايــة 
اإلنســانية  العوالــم  يف  يحلــق  الــذي 
ــة  املقاومــة بالكلمــة زمــن املــوت واحملارب
للكوابيــس الســوداء التــي تاحــق دومــا 

البيضــاء. احلمائــم  ســرب 
تتخطــى  املجموعــة  ونصــوص 
القوالــب اجلامــدة يف نســقها الســردي 
القصيــرة  للقصــة  املعمــاري  البنــاء 
ــة التخيــل  ــاد، مبــا متنحــه مــن حري املعت
لإلنســان  اليوميــة  احليــاة  لتفاصيــل 
حيــث  مــن  وتناقضاتــه،  الــكادح 
واألحــام  الشــعرية  اللغــة  توظيــف 
الرمزيــة  والــدالالت  املجنحــة، 
ــرة  ــدة املعب ــة املتباع ــياء، واألمكن لألش
للواقــع  العميقــة  األحاســيس  عــن 

ملضطــرب. ا
وهــي جتربــة جديــدة تســتجيب مــع 
النظريــة الفنيــة املعاصــرة يف الكتابــة 
يــا  القصصيــة، ولعــل قصــة )زوربــا 
داليــدا.. رقصــة املــوت( جتلــي حقيقــة 
ــه مــن  ــا تزخــر ب ــي مب هــذا التوجــه الفن
ملامــح  جتريديــة  ولوحــات  مشــاهد 

املــوت واحللــم واالنتمــاء.
فالبيــوت الصغيــرة حتيــل القــارئ 
ــكل إنســان بعــد  ــر ل ــأوى األخي ــى امل إل
وإن  حتــى  األبديــة  نومتــه  ينــام  أن 
ــو  ــح وه ــب الري ــة يف مه ــش كريش ارتع
وأخشــاه،  املــوت  أخــاف  أنــا  يــردد 
ــه،  ــض عيني ــه أن يغم ــو ل ــل ال يحل ب
ألن صــورة الكابــوس املزعــج يراهــا يف 
ــاف  ــه أخ ــى صوت ــردد بأعل ــه، في يقتض
فوبيــا  ألن  املــوت  فيســرقني  أنــام  أن 
ــات  ــزوره يف كل احملط ــذي ي ــيطان ال الش

ــاء..  ــة بالدم ــل األجســام املثخن ال يقب
وألن  حــي  ونصفهــا  ميــت  نصفهــا 
يحكــم  أن  تقتضــي  األبديــة  غريزتــه 

عليهــم باملــوت.
والــده  أن  البطــل  يــرى  وعندمــا 
قــد جتمــد يف مكانــه ال يبقــى مكتــوف 
األيــدي بــل ينظــر إلــى الشــمس احلاملــة 
احلارقــة  أشــعتها  نحــو  يركــض  ثــم 
ــذوب  ــى ي ــاة حت ــن دفء احلي ــا ع بحث
مســتعطفا  امللتهبــة  الشــمس  حتــت 
والــده أبي..إكســر شــبابيك النوافــذ 
تغيــب. ال  اهلل  فشــمس  املوصــدة.. 

ويبقــى القــاص يف نصوصــه احلاملــة 
مرتبطــا بخيــط األمــل واحللــم الــذي 
ــه  ــم الوج ــات رغ ــه يف كل االجتاه يوزع
واألســى  باحلــزن  املكلــل  البائــس 
والضجــر األحمــق، وياحــق األحــام 
ألن  فــرح،  بــكل  ملعانقتهــا  الورديــة 
احليــاة ال تــزال تنبــض وأشــعة الشــمس 
ســتبقى يف األفــق ســاطعة، وهــو الــذي 
ــة  ــه القصصي ــح مجموعت فضــل أن يفتت
كبيــرة(  نوافــذ  صغيــرة..  )بيــوت 
ــر  ــي الكبي ــب األوروغوان ــة للكات بجمل
بالكتابــة  املهــووس  غاليانــو  إدواردو 
نحلــم..   يتركونــا  لــم  )إن  والرياضــة 

فلــن نتركهــم ينامــون(.
محمــد  الروائــي  فــإن  لإلشــارة 
األســماء  مــن  زيــد  بــن  الكامــل 
األدبيــة اجلــادة التــي تكتــب الروايــة 
وقــد  واملســرحية،  القصيــرة  والقصــة 
حظيــت جتربتــه اإلبداعيــة بإعجــاب 
علــى  والعــرب  اجلزائــر  مــن  األدبــاء 
غــرار الروائــي التونســي الكبيــر إبراهيــم 
اهتمــام  إلــى  باإلضافــة  الدرغوثــي، 
ــد  ــي والناق ــم الروائ ــرب منه ــاد الع النق
قــال  الــذي  ركاطــة  حميــد  املغربــي 
عــن مجموعتــه اجلديــدة )هكــذا يبصــم 
القــاص اجلزائــري محمــد الكامــل بــن 
زيــد علــى رؤيــة إبداعيــة منفتحــة علــى 
آفــاق ســردية رحبــة، يف باقــة اشــتملت 
ــت  ــوص كتب ــن نص ــة م ــى مجموع عل
بأنفــاس متعــددة، وارحتقــت مــن معــن 
فضــاءات وأمكنــة يف بقــاع مختلفــة مــن 
ــيرة  ــا تأش ــا مينحه ــاني، م ــا اإلنس عاملن
العبــور بقضاياهــا الشــائكة التــي حفرت 
ــل  ــانية بإزمي ــس اإلنس ــاق النف يف أعم
ــة(. ــو الكوني ــاذق نح ــارع وح ــات ب نح
ــوذة  ــن مأخ ــن قوس ــارات ب - العب

ــة ــة القصصي ــوص باملجموع ــن نص م

صدر عن دار الثقافية للنشر والتوزيع

»بيــوت صغيــرة نوافـــذ »بيــوت صغيــرة نوافـــذ 
كبيـرة«.. شاعرية المـوت كبيـرة«.. شاعرية المـوت 
وعنــــاق  األمــــــل وعنــــاق  األمــــــل 

صدر حديثا عن دار الثقافية للنشر والتوزيع بتونس المجموعة القصصية 
السابعة للكاتب محمد الكامل بن زيد، تحت عنوان »بيوت صغيرة نوافذ 

كبيرة«، تضم 30 نصا قصصيا.

عن دار النشر الجامعي الجديد

باحثـــون يصــدرون كتابــا حــــول باحثـــون يصــدرون كتابــا حــــول 
التصــوف بالمغــرب العربـــي التصــوف بالمغــرب العربـــي 

د. وليد بوعديلة
وأســهم فيــه باحثــون مــن جامعــات 
مختلفــة بــدول املغــرب العربــي، واهتــم 
ــوف  ــر التص ــوع حواض ــور األول مبوض احمل
ــارق  ــور ط ــه الدكت ــب في ــي، وكت املغارب
بوحالــة مــن جامعــة ميلــة باجلزائــر عــن 
ــة حاضــرة التســامح  ــة _عناب مدينــة بون
ومدينــة التعــدد والوســطية، ودرســت 
األســتاذة ســعيدي خديجــة التصــوف 
الدكتــور  وتنــاول  العربــي،  باملغــرب 
موضــوع  املغــرب   - احلاجــي  ســعيد 
الزوايــا والطــرق مبدينــة القصــر الكبيــر 
أخــرى  مقــاالت  وهنــاك  باملغــرب، 
عــن مــدن عديــدة اشــتهرت بالثقافــة 

واملــدارس الدينيــة والعلمــاء.
االهتمــام  جنــد  الثانــي  احملــور  يف 
ــي  ــب رام ــه يكت ــوف، وفي ــأدوار التص ب

بلعيــدي وطــارق دايــرة عــن اخلطــاب 
الروحــي وتداعياتــه علــى الفكــر التربــوي 
يف تلمســان الزيانيــة، ويناقــش تاوريــرت 
ــات  ــوف واملؤسس ــألة التص ــى مس مصطف
علــى  احلفــاظ  يف  ودورهمــا  تلروحيــة 
ــور  ــا درس الدكت ــة، كم ــخية الوطني الس
بنعيســى النيــة التصــور الروحــي الســني 

واإلرشــاد التعليمــي باملغــرب.
وانفتــح احملــور الثالــث علــى التصوف 
ــرق،  ــاد املش ــا وب ــع إفريقي ــل م والتواص
ــوف  ــف التص ــر توظي ــور األخي ودرس احمل

ــن.  يف األدب والف
مجالــه  يف  هــام  الكتــاب  هــذا 
لباحثــن  قيمــة،  ويقتــرح مداخــات 
ــدم  ــو يق ــة، وه ــات مختلف ــن تخصص م
مامــح انثروبولوجيــا اجتماعيــة وثقافيــة 
تعــرف باملنطقــة وتشــكياتها التربويــة 

ــا  ــخصية فيه ــاء الش ــرق بن ــة وط الروحي
ودور الديــن يف احليــاة.

صدر، بالجزائر، كتاب جديد يهتم بالتصوف في المغرب العربي، من تأليف جماعي، عن دار النشر الجامعي 
الجديد، وبتنسيق وتقديم من األستاذ الباحث شرقي عبد الباسط.
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اجلمهوريــة اجلزائريـــة الدميقراطيـــة الشعبيـــة 
والية بجاية 

مديرية الشباب و الرياضة
نهج احلرية  بجاية 06000

ر.ت.ج 099306019000632

إعالن عن منح مؤقت للصفقة 

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
والية األغواط

مديرية الشباب و الرياضة 
الرقم اجلبائي للمصلحة املتعاقدة: 81 0 04 02 01 03 

إعــــالن عـــــن منـــــح مؤقـــــت

طبقا ألحكام املادة 65 من رقم 65 من رقم 247/15 املوافق لــ2015/09/16   املتضمن تنظيم الصفقات 
العمومية ، تعلن مديرية الشباب و الرياضة لوالية األغواط عن منح مؤقت  للمشاريع املعلن  عنها يف 

 L'Echo-d « طلب العروض املفتوح الصادر بجريدة »أخبار الــــــــــو طن« بتاريخ 10 / 01/ 2020 و جريدة
àlgérie »بتاريخ 2020/10/01  و بعد تقييم العروض املالية و حسب الشروط احملددة يف الدفتر أسفرت 

النتائج التالية:
 P/ 102/2019/134/979:رقم العملية 

 )CSGCL( البرنامج:صندوق التضامن و الضمان للجماعات احمللية 
نص العملية: دراسة مطابقة اجناز و جتهيز ستة 06 مسابح جوارية على مستوى بلديات وادي مزي، 

تاويالة، احلويطة، احلاج املشري، سبقاق، اخلنق

مالحظة : كل متعهد محتج على االختيار الذي قامت به املصالح املتعاقدة، ميكنه أن يرفع طعن 
أمام جلنة الصفقات العمومية لوالية األغواط خالل عشرة )10( أيام من تاريخ صدور هذا 

اإلعالن و إذا تزامن اليوم العاشر مع يوم عطلة أو يوم راحة قانونية ميدد تاريخ الطعن إلى اليوم 
املوالي . 

ميكن للمتعهدين االطالع على النتائج املفصلة لتقييم عروضهم التقنية و املالية باالتصال 
باملصلحة ، يف أجل أقصاه 03 أيام ابتداء من التاريخ  ألول لنشر اإلعالن املنح املؤقت للصفقة.

املوقع

وادي 
مزي

  النقطة  

30ن

  املدة   

17
 شهر

املالحظة

اقل عرض

 تعيني األشغال 
احلصص    

حصة01: 
اجناز مسبح 

جواري 
ببلدية وادي

مزي

  اسم مكتب 
الدراسات 

بوطالبي
رشيد

الرقم 
اجلبائي

181192700409156

 املبلغ املقترح 
اخلاطئ

88,491,220,3087,850,405,30

  املبلغ املقترح 
الصحيح   



أمريكا  أهل  إيمان  سرّ  عن  مرة  كم  تساءلتُ 
العربية  للحقوق  ومناصرتهم  بالحرية  الجنوبية 
للفقراء  وحبهم  المتوحشة  للرأسمالية  ومعاداتهم 
األرض  بقاع  في  المضطهده  الشعوب  عن  ودفاعهم 
المختلفة، لم يتأخر الجواب الذي أتى دون بحث كبير، ال 
شك أنهم ذاقوا الويالت من الرجل األبيض الذي قدِم 
فجأة من أوروبا »فاتحا«، حاماًل الصليب في يده اليمنى 
والسيف في يده اليسرى إلذالل قارة كاملة كان سكانها 
ينعمون باألمن والسالم، فتحولت حياتهم بعد وصول 

الغازي إلى جحيم وبؤس وخراب.... !
 

»أنا كأرجنتيني، أرفض وجود هذه القمامة 
البشرية جورج بوش«

المحافظين  نظام  طرف  من  العراق  ُاحتّل  حين 
الحرام،  اهلل  بيت  وخدّام  اإليمان  أمراء  بتواطؤ  الجدد 
كانت للرئيس األمريكي زيارة لألرجنتين، قام »دييغو« 
الزيارة،  تلك  ضد  الشارع  بتعبئة  األرجنتيني  واليسار 
رفعَ خاللها الفتة كتب عليها »أنا كأرجنتيني، أرفض 
وجود هذه القمامة البشرية جورج بوش«، حدث ذلك 
في الوقت الذي كانت المشروبات »الروحية« توزّع في 
القاهرة والرياض والكويت ودبي احتفاال بسقوط بغداد 
بريمر«  واحتفاًء بقضاء »بول  الجدد  المغول  أيدي  في 
ليلته األولى في قصر القيادة العراقية التي رفضت رفع 
وطائرات  توماهوك  صواريخ  دمار  أمام  البيضاء  الراية 
العصر  إلى  العراق  أرجعت  التي  واالفانتوم  األباتشي 
الحجري. موقف الولد »الشقي« دييغو جاء متناغما مع 

تاريخه منذ أن كان صبيا، حيث عرف الجوع وذاق الفقر 
والعوز، لكنه كان يجمع حوله اآلالف في الشارع في أي 
موقف سياسي مثلما يستطيع جمعهم في ملعب كرة 
ورقصاته  بحركاته  الكرة  أوتار  على  يعزف  وهو  قدم 
ولمساته السحرية وسط مناجاة خاصة، يرتجل فيها ما 

فاض به القدر عليه من فنّ وعطاء.  
 

ألتساءل  تدفعني  األرجنتيني،  األيقونة  مواقف 
ماذا لو كان مجيء »دييغو« قد تمّ في الزمن الذهبي لـ 
»تشي غيفارا« و«إيليتش راميريز سانشيز« المعروف 
بكارلوس، هل سيتوقف األمر عند رفعه لالفتة منددة 
ليكون  ذلك  سيتعدى  األمر  أّن  أم  والعبودية  بالظلم 
الصّف  في  القتال  جبهات  في  متخندقا  ثوريا  جنديا 
األمامي مع زمالئه وأصدقائه اليساريين الذين ناضلوا 
وفي  الكبرى  االنسانية  القضايا  صفوف  في  وكافحوا 

مقدمتها القضية الفلسطينية.         

إليتش«  وعملية فيينا«  !

نضاالت  أّن  إثنان،  فيه  يختلف  ال  الذي  الشيء 
و«فيدال«  »تشي«  لـثورة  امتدادًا  كانت  »إليتش« 
هذا  كان  حيث  كوبا  في  باتيستا  نظام  أسقطت  التي 
الجزائريون  األمريكية،  المتحدة  للواليات  خادما  األخير 
للمناضل  رفيقا  كان  فقد  جيدا،  »إليتش«  يذكورن 
محمد بودية، إذ التقى به ذات يوم في جامعة باتريس 
الجزائري  الثوري  المناضل  كان  بموسكو،  لومومبا 
حينها قد انخرط في صفوف الجبهة الشعبية لتحرير 
حداد،  وديع  الدكتور  طرف  من  ُكّلف  حيث  فلسطين 
المصالح  بضرب  الشعبية،  الجبهة  في  الثاني  الرجل 
عالقة  نشأت  لقد  أوروبا،  في  وحارسيها  اإلسرائيلية 
األول  أعجب  حيث  و«بودية«  »إليتش«  بين  حميمة 
نفس  شاطره  ما  سرعان  ثمّ  الثاني  واتجاهات  بأفكار 
أكثر  عليه  تعرفوا  الجزائريين  لكن  والرأي.  األفكار 
طائرة  وفي  بومدين  هواري  على  »ضيفا«  حّل  عندما 
كان بداخلها كل وزراء نفط الدول األعضاء في منظمة 
)األوبك( بما فيهم الوزير الجزائري عبد السالم بلعيد، 
حدث ذلك بعد أن دخل »إليتش« القاعة بكومندوس 
أشغال  لتغطية  كإعالميين  متنكرين  الرجال  من 
المؤتمر، كان الوزراء ساعتها يناقشون هبوط األسعار 
أمام  الحقيقية،  سكتها  إلى  القاطرة  إعادة  وسُبل 
النمساوية  الحكومة  وال  الوزراء  يجد  لم  اللحظة،  هيبة 
أخرجهم  إذ  الخاطفين،  لطلبات  االستجابة  من  بدّا 
وتوجه  فيينا  في  العاجي  فندقهم  من  »إيليتش« 
بهم مباشرة إلى المطار ثمّ إلى الجزائر العاصمة، لكن 
القيادة الجزائرية رفضت استقبال الطائرة التي غادرت 
حساباته  له  كانت  القذافي  طرابلس،  إلى  ذلك  بعد 
ومخاوفه من افتضاح سرّ ما، فلم يعط الضوء األخضر 
لفتح أبواب الطائرة النمساوية، فعادت مرة ثانية إلى 
الجزائر. يُقال أن الوزير السعودي للنفط الشيخ »أحمد 
كانا  أمزغار«  »جمشيت  اإليراني  والوزير  اليماني«  زكي 
يجب تصفيتهم، وهي  الذين  الوزراء  قائمة  رأس  على 
العقيد  مع  باالتفاق  حدّاد  وديع  خّطها  التي  القائمة 
الحاكمة في  السعودية  الليبي بعدما استجابت األسرة 
برفع  كيسنجر  هنري  لطلبات  السبعينات  منتصف 
جنيف  مؤتمر  بدء  عقب  النفط  تصدير  عن  الحجز 
بحضور  اإلسرائيلي،  العربي  للصراع  حل  إليجاد  للسالم 
غياب  وفي  واالسرائيليين  واألردنيين  المصريين 
سلة  في  كله  البيض  وضع  رفضوا  الذين  السوريين 
األمريكيين، حيث أوضح هنري كيسنجر استراتيجيته 

كما  المؤتمر  هدف  وأن  خطوة،  الخطوة  على  القائمة 
وإسرائيل  العرب  بين  النزاعات  وأّن  السالم  »هو  قال 
بالوسائل  ولكن  العسكرية  بالقوة  تحل  ال  أن  ينبغي 
السلمية«، المملكة السعودية، وبعد رفعها الحجز عن 
تصدير النفط، راحت تغرق السوق على غرار ما قامت 
به العام الماضي وفي ثمانينات القرن الماضي محاولة 
منها إفشال كل مشروع تنموي تقوم به الدول السائرة 
المملكة  التي تتبناها  النمو، وهي السياسة  في طريق 
للجهد  خالص  نتاجٌ  نظامها  أن  بحكم  زمن،  كل  في 
التي قام به الضابط البريطاني توماس إدوارد لورانس 
أنهت  التي  العربية  بالثورة  يسمى  لما  الحقيقي  األب 
الوجود العثماني في نجد والحجاز، حيث ما زال الملوك 
لألنجليز  ممتنين  الخليج  قبائل  وأمراء  السعوديون 
الدولي  المسرح  على  عروشهم  ظهور  في  واألمريكان 

وبقائها إلى اليوم.

الجزائر،  مطار  في  ثانية  الطائرة  حّطت  أن  بعد   
»إليتش«  على  بلعيد  السالم  عبد  المرحوم  عرض 
ويحتفظ  اليماني  زكي  السعودي  الوزير  سراح  إطالق 
حساباته  له  كانت  الفنزويلي  الثائر  لكن  مكانه،  به 
بعد  إال  السعودي  الوزير  سراح  يطلق  فلم  وأولوياته، 
عبد  بومدين،  خارجية  وزير  قادها  مفاوضات  جولة 
الكومندوس  قائد  تحصّل  حيث  بوتفليقة،  العزيز 
قدّمته  الذي  المبلغ  وهو  دوالر،  مليون  خمسين  على 
المملكة السعودية دون أي تأخير أو تردد حفاظا على 
حياة وزير بترولها وخوفًا من الضربات الموجعة ألبناء 

منظمة أيلول األسود الفلسطينية.

دييغو« وتالميذ سيمون بوليفار« !

على  حافظ  قد  ماركيز  غارسيا  غابريال  كان  إذا   
صداقته مع فيدال كاسترو، فإّن »دييغو« ظّل معجبًا 
كان  فقد  وتالميذه،  وأفكاره  بوليفار  سيمون  بثورة 
يحتفظ بوشم لـ »تشي« على ذراعه، وآخر »لكاسترو« 
على ساقه، يبدو أن هناك عالقة وجدانية وسياسية 
عن  ومدافعا  بامتياز  يساريا  كان  فقد  بهما،  تجمعه 
الفقراء والمعوزين ومنتقدا للواليات المتحدة األمريكية 
ينفقونها  وال  والفضة  الذهب  يكنزون  الذين  وألولئك 
يوم:  ذات  صرح  فقد  االجتماعية،  العدالة  سبيل  في 
»أكره كل ما يأتي من الواليات المتحدة، أنا أكرهها بكل 
الفلسطيني  بالشعب  الكبير  المعجب  أنا   « قوتي«، 
أحترمه واتعاطف معه« وهو الموقف الذي ابتعد عنه 
بعض الرياضيين بعد أو وقعوا في أحابيل ومغريات 
اإلعالم الصهيوني. كتب ذات يوم الشاعر الفلسطيني 
القبعة:  رافعا  »دييغو«  عن  درويش  محمود  الكبير 
الدم  الحماسة والمتعة ودبابيس  »لمن سنرفع صراخ 
المنشود وأجّج فينا عطش  بعدما وجدنا فيه بطلنا 
ذات  استقبله  له«   نصفق  بطل...بطل  إلى  الحاجة 
يوم البابا جون بولس الثاني في مقره بالفاتيكان ثمّ 
بادره قائال: أن الكنيسة مهتمة باألطفال الفقراء، لكن 
مبنى  تعلو  التي  الذهبية  بالسقوف  تفاجأ  »دييغو« 
جعله  الذي  الشيء  وهو  بروما،  الكنسيّة  البابا  إقامة 

يشعر باإلشمئزاز.

البشير  الذي ضحّى به نظام عمر  »إليتش«،  كان 
»اإلسالمي« مقابل التودد للضبع األمريكي، فلسطينيا 
وعربيا حد النخاع مؤمنا بتحرير الوطن من العصابات 
القادمة من الشرق والغرب، التقى ذات عام من ستينات 
إلى  دعاه  حيث  حبش،  جورج  بالدكتور  الماضي  القرن 

المشاركة في تدريبات عسكرية في األردن، وهذا قبل 
ترك  وضواحيها،  عمان  في  األسود  أيلول  رياح  هبوب 
بـ  مقتديا  فلسطين  لثوار  وانضم  األرجنتين  بلده 
»تشي« الذي نقل معركة العدالة االجتماعية إلى بلدان 
أخرى، بعد أحداث أيلول، ُطرد الفلسطينيون من دولة 
يتقاسمها  التي  »الهزيمة«  وهي  طالل،  بن  الحسين 
التعايش  في  فشال  بعدما  واألردنيون  الفلسطينيون 
يحمّلون  المالحظين  من  الكثير  أن  إال  المشترك، 
االنزالقات،  كل  مسؤولية  الفلسطينيين  الفدائيين 
حيث كانوا يتجولون في المدن األردنية بأسلحتهم غير 
وحكومتها،  ونظامها  قوانينها  لها  دولة  بوجود  آبهين 
لإلطاحة  تدعو  الفلسطينية  المنشورات  كانت  بل 
بنظام الخيانة والرجعية، في إشارة للعرش الهاشمي، 
بل وصل األمر الغتيال رئيس الحكومة األردنية وصفي 
اليساريين  بعض  طالت  التي  اإلنزالقات  وهي  التل، 
مطية  لبنان  وبعده  األردن  من  اتخذوا  الذين  أنفسهم 
ألهداف بعيدة عن أهداف الثورة. في شهادته للكاتب 
سجنه  من  »إليتش«  يقرر   « لزكاي  »السلوا  الفرنسي 
أنه كان  المؤبد:  السجن  بباريس حيث يقضي عقوبة 
ينزعج من مظاهر بعض الشباب اليساريين القادمين 
معظم  يمضون  كانوا  أنهم  قائال  أجنبية،  بلدان  من 
»أصحاب  بـ  ويصفهم  والحشيش«،  »بالسكر  وقتهم 
ال  أنهم  يفتخرون  كانوا  القذرين،  الطويلة  الشعور 
وال  اليسار  سيرة  في  للّطعن  هنا  لسنا  يستحمون«. 
األمريكي  اليسار  فعمالقة  أطيافه،  بين  المفاضلة 
المرء  يستطيع  وال  ومبادئهم  لجذورهم  أوفياء  ظلوا 
المفاضلة بينهم لسبب بسيط، أّن أعمالهم ومواقفهم 
من تتحدّث عنهم، كما أننا ال نستطيع المفاضلة بين 
ودوستويفسكي،ال  تولستوي  أو  وموزارت  بيتهوفن 
سيظل  و«تشي«،  تشافيز  بين  المفاضلة  نستطيع 
األسطورة الفنزويلي هوغو تشافيز محفورا في الذاكرة، 
وهو الذي تحدى الضّبع األمريكي في بيته، إذ لم يتردد 
في كسر الحصار المفروض على العراق، حيث زار بغداد 

والتقى صدام حسين.  

العبارة  تلك  عباس  لمحمود  »دييغو«  قال  حين 
الفلسطينية  القضية  كانت  قلبي«،  في  »فلسطين 
من  طالتها  التي  الخيانة  بعد  آخر،  منعرجا  أخذت  قد 
يجد  لم  ودولية،  وعربية  فلسطينية  األطراف،  كل 
بموقفه  ليشيد  العرب  زعماء  من  أحدًا  »دييغو« 
ُاغتيل،  عرفات  فياسر  واإلنساني،  والتحرري  العالمي 
حيث دفع حياته ثمنا لثقته العمياء في بيل كلينتون، 
»للبيعة«  تلّقيه  بمجرد  اغتياله  في  شارون  يتردد  لم 
تحت سقف الكنيست اإلسرائيلي، أما أصدقاؤه األوفياء 
فقد  حداد  ووديع  سالمة  وحسن  وأبوجهاد  أبوأياد 
الموساد الطويلة، حيث باتت هذه  إليهم أيدي  امتدت 
على  ولو  بعيدة  ألهداف  الوصول  على  قادرة  األخيرة 
أرض معادية مثل ما حدث مؤخرا في إيران بعد اغتيال 
عالمها النووي محسن زادة، أما أصدقاء عرفات األحياء 
الخيمة  تطبخها  التي  اللذيذة  الوجبات  تذوقوا  فقد 
أوسلو  اتفاقية  أسالت  لقد  اهلل،  رام  مقاطعة  في 
منحتهم  بل  الحد،  هذا  عند  األمر  يتوقف  لم  لعابهم، 
وهي  فخمة،  جد  أرستقراطية  إقامات  االحتالل  دولة 
أصحابها  أدّعى  ولو  القضية  بيع  تعني  التي  اإلقامات 
من  مرارة  غصّة  حلقه  وفي  »دييغو«  مات  العكس، 
الكبار  الرأسماليين  وسيطرة  الهزيمة  مظاهر  انتشار 
أي وقت  وأكثر من  األخير،  العالم، حيث بات هذا  على 
مضى، منهمكا في عثراته باحثا عن طريق يخلصه من 

دمار حقيقي  …… !

14
أقالم الوطن 
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د. عمـــــر صـــــافــــي/فرنــــسا

هذا ما قاله األسطورة »دييغو 
مارادونا« ذات يوم يف موسكو 

على هامش ألعاب كأس العالم 
معانقا الرئيس الفلسطيني 

»أبو مازن« ، فالقضية العربية 
املركزية سكنت ضميره كما 
سكنت وجدان الكثيرين من 
أبناء يسار أمريكا اجلنوبية 

الذين ظلوا يدافعون عن 
احلقوق العربية ويعادون 

اإلمبريالية األمريكية 
والغطرسة الصهيونية. 

دييغـو مارادونــادييغـو مارادونــا
ونضال اليسار األمريكيونضال اليسار األمريكي
 أنا فلسطيني وفلسطين هنا، مشيرا إلى قلبه أنا فلسطيني وفلسطين هنا، مشيرا إلى قلبه
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أقالم

إشكــالية الفصـــل بيـــن الدينــي 
والعلمــــانــي فــــي العــــالم
 العربـــي واإلســـــالمــــي

 كانت العواصم العربية اإلسالمية هي احملركة للحياة العلمية واالجتماعية واالقتصادية 
الثقافية العاملية التي  لم تكن موجودة يف أوروبا كلها بل كانت موجودة يف  واالجتماعية 
دمشق وبغداد والقاهرة وقرطبة، أما أوروبا فكانت يف تلك الفترة عبارة عن فضاءات جغرافية 
فارغة من أي نشاط علمي أو أبداعي، فقد انطفأت فيها شعلة الفكر واإلبداع، بينما كان 
العالم العربي اإلسالمي يف تلك الفترة يجدد احلضارات السابقة، ويضيف إليها ثقافته التي 
تتماشى مع السلوك اإلسالمي وطبيعة مجتمعه، نعم لقد كانت احلضارة العربية اإلسالمية 
يف عظمتها األولى عبارة عن بوتقة انصهرت فيها كل احلضارات السابقة من هندية وفارسية 
ويونانية وغيرها، لقد انصهرت فيها بشكل غير مسبوق فكانت احلضارة العربية اإلسالمية 
عبارة عن فترة خصبة وموعد عظيم مع التاريخ، فكانت منارة لكل األمم والشعوب، وكان 
علماء املسلمني أساتذة العالم يف مختلف مجاالت املعرفة العلمية من رياضيات إلى علوم 
الفلك والكمياء والطب، وأجنبوا الكثير من عباقرة الفكر من أمثال الكندي – البيروني- 

الفارابي- ابن سينا –جابر بن حيان وغيرهم من العلماء.
        كل هذا انطفأ بعد استيالء السالجقة على مقدرات العالم العربي واإلسالمي 
مستمرا  بل الزال  ألف سنة،  دام  الذي  والتطرف  والتزمت  االنحطاط  والدخول يف عصر 
معنا يف الزمن إلى هذه اللحظة عن طريق الدواعش وإخوانهم، شوهوا اإلسالم وصورة كل 
مسلم يف العالم، لألسف أصبحت هذه الصورة السوداء املفزعة هي كل ما يعرفه اآلن العالم 
عن العرب املسلمني، أم العصر الذهبي للعرب واملسلمني، فقد أصبح نسيا منسيا، وطواه 
الزمن إلى درجة أنك عندما تذكر اسم العرب أو املسلمني، فإن اآلخرين اليوم ال يفكرون 
والظالم  التطرف  حركات  وبقية  وداعش  والقاعدة  اإلخوان  صنعه  الذي  اإلرهاب  يف  إال 
واالستبداد، وهنا تكمن املصيبة احلقيقية، والبلية البلياء، كل اإلشعاع احلضاري للعرب 
السلجوقية  الهيمنة  تلت  التي  العثمانية  السلطة  وهيمنة  الذهبي  العصر  زوال  بعد  انطفأ 
دور يف  أي  املسلمني  للعرب  يعد  لم  وعندئذ  االنحطاط  واململوكية، وكل سالالت عصر 
صنع التاريخ بعد انتقال مشعل احلضارة إلى أوروبا ولم نعد نسهم يف االكتشافات العلمية 
والطبية والصيدالنية والتكنولوجية، هذا ناهيك بإبداعات العلوم اإلنسانية والفلسفية ولم 
نعد نخدم البشرية بأي شيء كما كنا سابقا، وأصبحنا يف مؤخرة األمم والشعوب بعد أن 
كنا يف مقدمتها، ولم نعد بارعني إال يف التفكير يف التفجير واإلرهاب واالستبداد والظلم 

لألسف كل ذلك يتم باسم اإلسالم ذلك الدين احلنيف الذي جاء رحمة للعاملني.
        ثقافتنا مسطحة غير قادرة لالنتقال لإلبداع وذلك ألسباب كثيرة منها افتقارنا 
للحريات نتيجة احلكم املطلق الذي جثم على صدورنا منذ قرون والذي مازال يتوالى على 
منطقتنا العربية اإلسالمية بكل قوة وجبروت، وسطوة الفقيه الذي يحارب كل اجتهاد أو 
فتاوى  عن  يخرج  إبداع  كل  مواجهة  ويقف يف  للفقه،  القروسطي  للموروث  مخالفة  رؤية 
العصور الوسطى التي جاءت لزمن غير زمنانا وظروف غير ظروفنا وعالقات جيوبوليتيكية 
مغايرة متاما ملا عليه يف عصرنا احلاضر، كما أن حياة املثقفني واملبدعني صعبة جدا يف العالم 
العربي اإلسالمي، فبجانب متطلبات احلياة اليومية يواجهون التضييق والقمع من جهات 
مختلفة سواء سياسية أو دينية أو مجتمعية، الذهنيات املتخلفة واملتكلسة تسعى دائما إلى 

إخفاء أعطاب الذات باسم الدين.
         أردت من هذه املقدمة الطويلة نوعا ما الوصول إلى طرح تساؤل وهو كيف يستطيع 
العالم العربي واإلسالمي املعاصر أن يصل إلى أنسنة وجوده باعتماد قيم املساواة والتسامح 

والتضامن وقبول اآلخر وجترمي التمييز والتطرف واإلرهاب؟

       -     هل يكون ذلك عن طريق فصل الدين عن السياسة؟
       -    أم هي الدميقراطية، والتداول على السلطة وحكم القانون، 

وحقوق املواطنة، التي متكننا من إيجاد مكان لنا حتت الشمس؟
      -     أم أن التسامح واملساواة والتضامن قيم تغرسها املؤسسات 

التعليمية والدينية واملدنية يف املجتمع مت تتلقفها السياسة وتبلورها 
يف نظام دميقراطي وضمانات للعدالة االجتماعية؟

        لهذه اإلشكاالت أهمية كبرى يف واقع عربي إسالمي معاصر الذي تغيب فيه قيم 
املساواة والتسامح والتضامن.

        مجتمع ملئ بكل السلبيات من ظلم واستبداد وسوء توزيع الثروة وتهميش النخب 
املثقفة وتكميم األفواه واحتكار القضاء واإلعالم.

الكثير من املفكرين التنويريني العرب وغيرهم يرجعون أسباب ذلك إلى إشكالية مثيرة 

للجدل تتمثل يف رأيهم يف الفصل بني الدين والسياسة أو بتعبير أوضح إبعاد الدين عن 
السياسة واحلياة العامة وجعله قضية شخصية، وهو ما يصطلح عليه حسب املفهوم الغربي بـ 
»العلمانية« التي يرى هؤالء أن ال مخرج لالستبداد والتخلف والطغيان إال بانتهاج العلمانية 

كأسلوب سياسي واجتماعي وثقايف.

ال عليا، هل العلمانية هي الدواء الذي سيشفينا من جميع أمراضنا 
التاريخية والسياسية والثقافية؟ هل البيئة الثقافية، واألنثروبو-

سوسيولوجية العربية اإلسالمية أرض صاحلة الستقبال العلمانية 
واحتضانها؟

اإلسالمية،  العربية-  الثقافة  على  جديد  العلمانية  مفهوم  أن  أركون«  »محمد  يرى 
ويضيف قائال لو رجعنا قليال إلى الوراء لن جند أثرا للعلمانية، فالعلمانية حسبه مصطلح 
العرب  بني  متباينة  والقيمية  املفهومية  فحمولتها  ولهذا  مختلف،  معريف  إطار  يف  مستورد 
الكنيسة  بني  قرون  ثالثة  دامت  بعد حروب  إال  الغرب  ليها  يصل  لم  رايه  ففي  والغربيني 

والفكر التنويري وهذا ما لم يعرفه العالم اإلسالمي طوال تاريخه

أية عالقة جتمع بني الدين والعلمانية؟

واإلجابة  واإلسالمي،  العربي  العالم  املشكل يف  قلب  هي  اإلشكالية  هذه  أن  أعتقد 
بال شك أن العالقة بينهما، أي بني دعاة اإلسالم السياسي والعلمانية، هي عالقة انتقائية 
من  به  يوحي  ما  رغم  السياسي  فاإلسالم  العليا،  وقيمه  اإلسالم  جوهر  وتهمل  مصلحية 
عالقة باإلسالم إمنا ذلك خدعة سياسية، فهو ينتحل صفة الدين اإلسالمي احلنيف ويوظفه 
بكسب القواعد، وهنا تكمن اخلطورة، فاإلسالم السياسي بدأ مشروعه بدعوة احملافظة على 
الهوية اإلسالمية، لكن الواقع أثبت عكس ذلك فاحلركات الداعية إلى الدولة اإلسالمية، 
ال تولي لقيم اإلسالم وأخالقياته أي اعتبار واألمثلة التي تظهر البراغماتية والواقعية على 
حساب أخالق وقيم اإلسالم النبيلة كثيرة ومتعددة، وكثيرا ما يعتمد دعاة الدولة اإلسالمية 
»اإلسالم السياسي« على النصوص املقدسة املستمدة من القرآن الكرمي وسنة الرسول صلى 
اهلل عليه وسلم، منطقيا أن ال تتحمل النصوص الدينية وزور التأويالت املنحرفة واملريضة، 

واملشكل أن الكثير من املثقفني العرب ساروا يف هذا االجتاه.
أكيد أن اإلسالم ليس سببا رئيسيا يف التخلف واجلهل والظلم، وقد أوضحت ذلك يف 

املقدمة الطويلة لهذا املقال.
فأزمة العالم العربي-اإلسالمي ليست نتاج الثقافة السياسية اإلسالمية، إنها أعراض 
أزمة الدول يف كافة العالم العربي-اإلسالمي، فالعدل واحلرية واحترام كرامة اإلنسان قيم 
ال  ضدان  وليس  متطابقان  كليهما  واإلسالم  العلمي  التنوير  أن  وأكيد  أساسية،  إسالمية 
يتفقان، ويسهمان كل على منهجه يف خلق وعي ملسؤولية الفرد والدولة، وال بد من حوار 
العقل الذي يجب أن يجرى حول ذلك وسوف يخدم يف النهاية تطوير الوعي حلدود الذات.
إشكالية الفصل بني الدين والسياسة أثارت جدال واسعا، ونوقشت كثيرا بشكل أعمق 

من قبل مثقفني عرب من أمثال اجلابري و برهان غليون و محمد أركون وغيرهم.
بينهما  الفصل  أن  كما  ناضج،  غير  ربط  والدين  الدولة  بني  الربط  بأن  يرى  فاجلابري 
بصيغة علمانية كما هو احلال يف الغرب غير ممكن وال يجب أن يكون واردا، ألن األرضية 
الثقافية، واالجتماعية للعالم العربي واإلسالمي ال تستطيع أن تستوعب وتتقبل العلمانية 
كما هي يف الغرب، والسبب الرئيسي هو خصوصية املجتمعني العربي اإلسالمي والغربي 

األوروبي، ولذلك قدم اجلابري الدميقراطية والعقالنية كبديل للعلمانية.
املؤسسة  أم  فكرة  على  يركز  لكنه  كثيرا،  اجلابري  عن  يختلف  فال  غليون  برهان  أما 
الدينية ليست هي العائق أمام احلداثة السياسية املطلوبة بل العائق يف نظره هي املؤسسة 
إذا كان هناك  أنه  السياسة، لذلك يف نظره يرى  إبعادها عن ممارسة  التي يجب  العسكرية 
الدين  الدين، ألن  السياسة وليس  وإبعاده عن  العسكري  أن يكون بني حتييد  فصل يجب 
بشكله املؤسساتي يف الوطن العربي واإلسالمي ليس له تأثير كبير على السلطة السياسة.

   من المعروف 
لدى العام والخاص 

أن العالم العربي 
واإلسالمي يرزخ 
اآلن تحت وطأة 

الجهل والفقر 
والتخلف واالستبداد 
الطغيان والنزاعات، 

والكثير يتساءل 
عن األسباب التي 
أوصلته إلى هاته 

الحالة المرضية، رغم 
أن العالم العربي 

واإلسالمي شهد ذروة 
حضارية امتدت 

لثالثة قرون وذلك 
من أواسط القرن 

الثامن الميالدي إلى 
أواسط القرن الحادي 

عشر الميالدي، 
وهو ما يسمى في 
األدبيات العربية 
بالعصر الذهبي !

بقلم الدكتــــــور
 عـــز الديـــــن معـــــــزة

متابعات عابرة                                                     
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لعب يف صفوف اتحاد الجزائر سابقا 

وفاُة َمهدي خلفوني ُمتأثًرا بإَصابته بـ »ُكوفيـد 19« 

سكيكدة 

إيــداُع امــرأة الحبـــَس بُتهمــــِة 
رقــة مــن دَاخــل َمحــل السَّ

بأمن  الثاني  احلضري  األمن  عناصر   متكن 
والية سكيكدة، أمس اإلثنني، من توقيف امرأة 
تبلغ من العمر 48 سنة تورطت يف قضية السرقة 

من داخل محل جتاري يف حالة تلبس.
فرقة  تلقي  إلى  القضية  حيثيات  تعود 
الشرطة القضائية باألمن احلضري الثاني شكوى 
اإلخوة  بحي  جتاري  محل  صاحب  طرف  من 
تعرض  مفادها  سكيكدة،  مدينة  بوسط  ساكر 
لبيع مالبس األطفال  التجاري املخصص  محله 
على  الفاعل  استولى  حيث  والنساء للسرقة، 
مبلغ مالي من العملة الوطنية يقدر بـ 13 مليون 

سنتيم، ليتم فتح حتقيق يف القضية. 
املفتوح من قبل مصالح الشرطة    التحقيق 
بني أن السرقة وقعت أثناء مزاولة صاحب احملل 

عمله، حيث استغل الفاعل توجه هذا األخير إلى أحد احملالت املجاورة لفترة وجيزة، ليقوم بأخذ املبلغ املالي 
املوجود بدرج السحب، وباستغالل كاميرات املراقبة املوجودة بداخل احملل التجاري تبني أن الفاعل امرأة، مت 

توقيفها بعد فترة وجيزة بينما كانت على مستوى احلي نفسه.
 املشتبه فيها مت تقدميها أمام السيد وكيل اجلمهورية لدى محكمة سكيكدة الذي أصدر أمرا بإيداعها 

احلبس املؤقت.
نسيبة شالبي 

بسكرة

ُسكان »الَوهاس« َينتِفضوَن 
نِميــة  بسبـِب انِعـداِم التَّ

إداريا  التابعة  الوهاس  منطقة  أمس اإلثنني، سكان  أغلق، 
لبلدية أوالد جالل الطريق الرابط بني التجمع السكاني وعاصمة 
التي  األوضاع  تأزم  منهم بسبب  احتجاجا  أوالد جالل،  بلدية 
يعيشها سكان املنطقة نتيجة انعدام أبسط األمور على غرار املياه 

والكهرباء وهو ما جعل احلي منطقة منكوبة.
اهتراء  جراء  املطروح  املشكل  إلى  احملتجني  أحد   وأشار 
الطريق الذي يربط التجمع السكاني ببلدية أوالد جالل، وهو ما 
صعب كثيرا تنقل السكان الذين واصلوا احتجاجهم لليوم الثاني 
التوالي، مفضلني قطع طريق »البعاج« املؤدي إلى حاسي  على 
قبل  التفاتة سريعة من  يأمل اجلميع يف  وورقلة، حيث  مسعود 

السلطات احمللية والوالئية بغية إيجاد حلول واقعية ملشاكلهم.
 م. ب

ُل  ـِ الَجزائـُر تسّج
978 إصابــة 
بُكورونــــــا 
و21 وفــــاًة
سجلت 978 إصابة 
جديدة بفيروس 

كورونا و21 وفاة خالل 
الـ24 ساعة األخيرة 

يف اجلزائر، حسب 
ما كشف عنه،  يوم 

أمس  اإلثنني، الناطق 
الرسمي باسم جلنة 

رصد ومتابعة  تفشي 
كورونا، الدكتور 

جمال فورار.

اجلزائر،  احتاد  فريق  أعلن 
مهاجمه  وفاة  اإلثنني،  أمس 
عن  خلفوني،  مهدي  السابق 
بعد  سنة،   44 الـ  ناهز  عمر 
إصابته بفيروس كورونا املستجد.
فريق  ألوان  الفقيد  وتقمص 
سنوات،  عدة  اجلزائر  احتاد 
معه  وحقق  بصماته،  فيها  ترك 
األول  القسم  بطولة  إلى  الصعود 

سنة 1995.
 - حينها   - املرحوم  ولعب 
رفقة أسماء بارزة أخرى على غرار 
كل من العب وسط امليدان سيد 
حمزة  واملهاجم  مارسال  احمد 
خلوض  املغادرة  قبل  ياسف، 

جتارب أخرى.
احتاد  إلى  وباإلضافة 

ألوان  املرحوم  تقمص  اجلزائر، 
مثل  أخرى،  عاصمية  فرق  عدة 
شباب بلوزداد ونصر حسني داي 
سجل  الذي  القبة  رائد  وخاصة 
على  زمالئه،  رفقة  بصماته  فيه 
واملهاجم  أوسرير  احلارس  غرار 
زميت  الوسط  والعب  بوسوار 
وغيرهم من جنوم الفريق، آنذاك.

وبعد انتهاء مشواره الكروي 
الكرة  فقيد  انتقل  العبا، 
التدريب،  مجال  إلى  اجلزائرية 
فريق  تدريب  على  أشرف  حيث 

احتاد اجلزائر لفئة الشباب. 
موجودا  الفقيد  وكان 
األخيرة،  األيام  يف  باملستشفى 
جراء  العالج  يتلقى  كان  حيث 

إصابته بفيروس كورونا.

كانت مموهة بين كميات من البصل 

َحجــُز 74 ألَف كيـس من »الّشَمة« 
الُمقلَّــــدة بالــــــوادي 

 حجز أمن دائرة جامعة بوالية الوادي 74 ألف كيس من تبغ الترشق املغشوش ) الشمة(، كانت مموهة 
بالبصل، وأوقف شخصني بتهمة الغش، وذلك يف عملية نوعية نفذت أمس يف بلدية جامعة الواقعة على 

بعد 140 كيلومترا شمال غربي والية الوادي. 
وحسب خلية االتصال بأمن والية الوادي، فقد متكن عناصر الشرطة بأمن دائرة جامعة من حجز كمية 
استغالل  عقب  جاءت  العملية  شخصني.  وتوقيف  املقلدة،  )الشمة(  الترشق  تبغ  أكياس  من  معتبرة  جد 
معلومات تفيد بعزم شخصني ينحدران من إحدى الواليات الواقعة يف شمالي الوطن، إدخال كمية معتبرة 
من مادة الشمة املقلدة إلى دائرة جامعة،حيث مت توقيفها على منت شاحنة كانت محملة بكمية جد معتبرة 
من مادة الشمة واملقدرة بنحو 74000 كيس كانت مموهة بإحكام بني البصل. بعد استيفاء كافة اإلجراءات 

القانونية يف القضية، مت تقدمي املوقوفني أمام وكيل اجلمهورية لدى محكمة جامعة.
رشيد شويخ 

   من امُلضحكات امُلبكيات 
يف جزائر امُلعجزات أن 

تنقسم الّنخب إلى فريقني 
متخاصمني بسبب ما سمي أو 
يسمى »التدخل األجنبي يف 
شؤوننا الداخلية«؛ الفريق 

األّول سارع إلى التنديد 
بتصريحات الرئيس الفرنسي 
»إميانويل ماكرون« التي أعرب 

فيها عن »دعمه للرئيس 
عبد املجيد تبون، واصفا أّياه 
بالشجاع، متحدثا عن مرحلة 

انتقالية يف اجلزائر«. هذه 
التصريحات رّد عليها رئيس 
األرسيدي مبوقف سياسي 
حازم وغاضب، متاما مثلما 
رّد عليها الناشط السياسي 
كرمي طابو برسالة سياسية 

قوية؛ ومتحورا هذان املوقفان 
يف رفض ما أسموه التدخل 

الفرنسي يف شؤوننا الداخلية؛ 
طبعا هذا أمر جيد من حيث 
املبدأ العام وليس من حيث 

التوظيف السياسوي، متاما 
مثلما نسجل الحقا موقف 

الفريق الثاني!
   أما الفريق الثاني، الذي 

خاصم الفريق األّول، واتهمه 
بفقدان دعم فرنسا، فرّد بقوة 
سياسيا وإعالميا على الئحة 

االحتاد األوروبي التي »اتهمت 
النظام اجلزائري بخرق 

قواعد حقوق اإلنسان إلى 
غير ذلك من مزاعم تقليص 

مساحة احلريات واالعتقاالت 
واحلجر على الرأي...إلى 

غيرها من اخلروق. الفريق 
األّول رأى أن الئحة االحتاد 

األوروبي تنسجم أو باألحرى 
تخدم خطابه املعارض 

ملمارسات السلطة. أما الفريق 
الثاني، فرأى أن خطاب 

»ماكرون« يقدم دعما للرئيس 
وبإمكانه أن يحدث مرونة 

يف العالقات الثنائية؛ وهكذا 
أصبح اجلزائريون يتخاصمون 

على من يحظى برضا ودعم 
اخلارج قبل نيل رضا ودعم 
الشعب اجلزائري- لألسف 

الشديد!
   النخب السياسية يف اجلزائر 
»ضايعة« بل »تالفة«، وتعتقد 

أن رضا اخلارج قد يجنبها 
سخط الشعب ويسهل عملية 

حكمه أو العكس صحيح 
بالنسبة إلى الطرف اآلخر؛ أي 

يسهل عملية تفكيك النظام 
كما يسميه البعض. لكننا 
بالنظر إلى جتارب ماثلة 

بني أعيننا )من العراق إلى 
السودان مرورا بسوريا واليمن 

وليبيا(، نقول إن االرتكاز 
على اخلارج قد يحقق بعضا 
من املصالح لفريق ما، لكنه 

سيهدم اجلزائر! فاتقوا اهلل يف 
اجلزائر وارتكزوا على شعبكم 

إن كنتم متلكون مشروعا 
وشرعية متثيل ولو جزء من 

هذا الشعب.  

بلســــان: ريـــــاض هـــــويلي

الَخـــارُج 
فـي ُلعبـة 
الّداخـــل!

و«فرانس  الفرنسية  األنباء  وكالة  أعلنت 
فتح  رسميًا  حتقيقًا  أن  اإلثنني،  أمس  إنفو«، 
مع أربعة من رجال الشرطة الفرنسيني احُتجزوا 
أسود  موسيقي  منتج  ضرب  واقعة  بسبب 

البشرة.
من  اثنني  أن  اإلعالم  وسائل  وأضافت 
رجال الشرطة احملتجزين سيبقيان رهن االحتجاز 

بينما وضع آخرين حتت الرقابة القضائية.
هيتس«،  »رميي  باريس  عام  مدعي  وقال 
املوجهة  االتهامات  إن  األحد،  أمس  أول 

وعنف  عنصرية  لغة  استخدام  تشمل  للضباط 
املنتج  ذكر  فيما  األسلحة،  باستعمال  متعمد 
إنه  يقول  الذي  زيكلر«،  »ميشيل  املوسيقي 
الضباط  »أن  الشرطة  يد  على  للضرب  تعرض 
دخلوا اإلستوديو املوسيقي الذي يخصه بعد أن 
املكان يف مخالفة  كان سائرا دون كمامة قرب 
وأنه  كورونا  فيروس  ملكافحة  الصحية  للقواعد 
ذهب للداخل لتجنب الغرامة لكن أفراد الشرطة 

اتبعوه وضربوه وأهانوه بشتائم عنصرية«.
وكاالت

فرنسا

التَّحقيـــُق مــع ِرجـال ُشرطة أَهاُنوا 
تــم َرجلــا أسـوَد بالّضـرب والشَّ



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

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

