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أ. ف. الّزهراء بولعراس

شــــَرة..! ابـــــُن الّدْ
14

أقــــــــــــــــالم   

06
املدية

فّلحــُو »الســدرايـَة« 
ُيطالبــوَن بَمنـاقَب لَسقـيِّ 
ُمنتجـــاِتهم  الِفـــلحــّيِة

08
أدرار

الجــيُش األبيــُض ُيطـاِلب 
غــــِط عـن  بَتخـفيــِف الضَّ
َمصلـــحِة االسِتعجــــاالِت!

02
ُمتكوّنة من 3 َعناصَر وَتنشُط بجباِل ِتيباَزة

 الَجيــُش ُيحِبــط عمـليًة 
إرَهابيــــّة بالَكاليتــُوس 
فــــــي الَعـــــاِصمة!

استقبل رئيس اجلمهورية، عبد املجيد تبون، أمس مبقر رئاسة 
اجلمهورية، رؤساء 3 أحزاب سياسية، هم رئيس »حزب الشعب« 

ملني عصماني، ورئيس »حزب اجلزائر اجلديدة« جمال عبد 
السالم، ورئيس »حزب الفجر اجلديد« الطاهر بن بعيبش.

الوطني  الّدفاع  لوزارة  التابعة  األمنية  املصالح  أحبطت 
بلدية  تستهدف  تفجيرية  إرهابية  عملية  ُمخطَط 

الكاليتوس يف اجلزائر العاصمة.  وذكرت وزارة الدفاع 
أن مصاحلها األمنية متكنت ، خالل هذا األسبوع، 

3 عناصر دعم جلماعة  من تفكيك شبكة متكونة من 
تيبازة. بجبال  تنشط  إرهابية 

شريعّياِت وامَللّياِت يف الَيوِم َنفِسه إجراُء التَّ

09

كثيرة هي العادات والتقاليد التي ما تزال ُتقام إلى اليوم بكثيٍر من 
البهجة، ويحافظ الصغار قبل الكبار على هذه املوروثات التي تّلم 
شمل العائلة وحتى املتخاصمني، يف جتّمعات كانت وما تزال تضفي 

الكثير من املَرح، والتآخي، أبرزها عيد الربيع '' ثافسوث''. 

ُع الَعــائلُت الْبرايِجـــّية ُتــــودُِّع  الَعــائلُت الْبرايِجـــّية ُتــــودِّ
تـاء بـ » َشـاو الّربيـع« تـاء بـ » َشـاو الّربيـع«فصــَل الشِّ فصــَل الشِّ

ياسَية يف إطاِر ُمشاوراِته السِّ
 الّرئيــُس تبــون َيستقـبُل
ٍة ُرؤسـاَء 3 أحـَزاٍب ِسياسيـّ

02

ُز  َثافسوث '' ''الّطالعة واملبرجة'' أبرُز ما مييِّ

03

االنتَخــابــاُت  الُموّحــــدة.. 
الُممكــن والمستِحيـــُل!

»حـــــــلُّ  بــــطاَطاش:  أحَمـــــد   
امُلنتخـبِة  امَللّيـِة  املـجــالـــــِس 

»! َقانــــونــــيٍّ غيـــــُر  َقـراٌر 
 الّطاهر بن بِعيبش:
االنِتخابات »َتوحيُد 
انِتحــارّيٌة!«  َعملّيــٌة 

 ِعيَسى بلَهادي:
َجاهـــٌز  زُب  ـِ »احلــ

االسِتحقاقاِت  جَلميِع 
امُلتمــــــلـِة!«

َِعبـــداحلِفيـــظ 
ِميـــــــالط:

»كلُّ القضاِة حتَت 
ُسلــــطِة  ِف  َتصرُّ

ُمراقبة اإلنتخاباِت

د.  الّسعيد بوطاجني

ــَو منهــــٍج  نحــــ
ــٍد..! َجـــــــــديـ

15

¬

¬

¬



وذكــرت حنــون يف نــدوة صحفيــة عقدتهــا مبقــر 
احلــزب أن »هنــاك تطــور يف املســار الثــوري وال يجــب 
أن يقتصــر علــى مســيرات أســبوعية، هنــاك غضــب 
متزايــد لــدى املواطنــن بســبب تراجــع القــدرة 
والبــؤس  البطالــة  املؤسســات،  غلــق  الشــرائية، 
الزاحــف؛ وعليــه، فــإن سياســات النظــام هــي 

ــوري«. ــار الث ــذي املس ــت تغ ــي أصبح الت
بعــض  حنــون  اتهمــت  أخــرى،  جهــة  ومــن 
الفاعلــن يف الســاحة السياســية منهــم اإلســامين 
الــذي  احلــراك  الختــزال  »الســعي  أســمته  مبــا 
أســمته بالثــورة يف اجلانــب السياســي أو السياســوي 
ــا  ــتورد، فيه ــا مس ــزء منه ــعارات ج ــال ش ــن خ م
جــرى توظيــف للديــن ألغــراض سياســوية يف وقــت 

ــق«. ــعب يف ضي ــّل الش ــد ج يوج
وأضافــت املتحدثــة تقــول: »نحــن نرفــض وبصفــة 
تناقضــات  وجــود  ينكــر  مســعى  كل  قطعيــة 

اجتماعيــة داخــل املجتمــع اجلزائــري، ســواء تعلــق 
األمــر بأطــراف مــن داخــل الســلطة أو مــن خارجها، 
ونحــذر مــن النــداءات التــي أطلقهــا أشــخاص 
يســعون إلــى فصــل البرامــج واإليديولوجيــات عــن 
الثــورة ليــس فقــط كونهــا تعيدنــا إلــى نظــام احلــزب 
ــار  ــر تي ــو أخط ــا نح ــا لتوجيهن ــن أيض ــد ولك الواح

ــة«. ــاداة للدميقراطي ــر مع ــه األكث ــي ألن دين
وعــن مســألة قيــادة الثــورة، تــرى املتحدثــة أن الثــورة 
»ملــك للشــعب، وال يوجــد رئيــس مديــر عــام 
للثــورة، ال زعيــم وال ناطــق رســمي، وإنقــاذ الثــورة 
يجــب أن يكــون بالتصــدي حملاولــة حتريفهــا والســعي 
ــية  ــائل السياس ــن املس ــي ب ــون التاق ــى أن يك إل
واالقتصاديــة واالجتماعيــة، ولهــذا يجــب أن تقــاد 
مــن طــرف تنظيمــات عماليــة نقابيــة وطابيــة 
وهــي القــوى التــي بإمكانهــا أن جتــر الباقــي وحتمــي 
ــة  ــت املتحدث ــا رفض ــراف«، كم ــن االنح ــورة م الث

ــى اخلــارج«. ــورة مــن الداخــل إل »حتويــل مركــز الث
وأشــارت يف حديثهــا إلــى أن احلــزب الــذي تتزعمــه 
بإيديولوجياتــه  وفخــور  اشــتراكي  »حــزب  هــو 
األزمــة  وأن  خاصــة  لاشــتراكية،  وانتمائــه 
ــة  ــد لكاف ــة تؤك ــمالي القاتل ــام الرأس ــة للنظ العاملي
الشــعوب والعمــال ويف كامــل املعمــورة أنــه وحدهــا 
االشــتراكية هــي القــادرة علــى إنقــاذ احلضــارة 
ــال  ــزب العم ــك ح ــى، ولذل ــن الفوض ــرية م البش
الدميقراطيــة  أجــل  مــن  تأسيســه  منــذ  يكافــح 
احلقيقيــة التــي تعنــي إرجــاع الكلمــة للشــعب 
ليمــارس ســيادته بالكامــل عبــر جمعيــة تأسيســية 
وطنيــة ســيدة تقــوم بإعــادة البنــاء الوطني السياســي 
املؤسســاتي الدســتوري وتكــرس القطيعــة مــع النظام 

ــة«. ــرف األغلبي ــن ط ــوض م ــوت واملرف املمق
منير.ب

ــن  ــع كل م ــق م ــاء، التحقي ــس األربع ــرى، أم ج
ــر  ــد املالــك ســال، ومدي ــر األّول الســابق عب الوزي
ديوانــه رحيــال مصطفــى علــى مســتوى الغرفــة 
الرابعــة للتحقيــق التابــع للقطــب املتخصــص يف 
وهــذا  واالقتصاديــة،  املاليــة  اجلرميــة  مكافحــة 
رجــل  مبنــح  تتعلــق  فســاد  قضايــا  لتورطهــم يف 
لفنــدق  املالــك  محمــود  لعــاوي  األعمــال 
ــازات دون وجــه  ــة امتي ــن بــاص« ببجاي »يوڨاريث

حــق.
ــتدعاء  ــن اس ــق، تزام ــات التحقي ــة ملجري وكتكمل
ــام  ــة االته ــرار غرف ــة للمتهمــن وق ــل اجلمهوري وكي
مبجلــس قضــاء اجلزائــر، أّول أمــس الثاثــاء، الــذي 
كان قــد رفــض قــرار اخلبــرة املضــادة التــي تقدمــت 
بهــا هيئــة دفــاع كل مــن الوزيــر األّول عبــد املالــك 

ســال ومصطفــى رحيــال ورجــل األعمــال لعــاوي 
محمــود.

غيــر  امتيــازات  مبنــح  املضــادة  اخلبــرة  وتتعلــق 
تتعلــق  لعــاوي،  األعمــال  لرجــل  مســتحقة 
ــة  ــا أن القضي ــاص “.علم ــن ب ــدق ” يوقاريث بفن
ــود  ــبق املوج ــة األس ــي بجاي ــا وال ــا أيض ــع فيه يتاب
ــن  ــت للمتهم ــد وجه ــة القضائية.وق ــت الرقاب حت
تهــم تتعلــق مبنــح وتلقــي امتيــازات غيــر مســتحقة 
وســوء اســتغال الوظيفة.كمــا وجهــت لهــم تهــم 
املســتفيد مــن  النفــوذ ومتكــن  ســوء اســتغال 
ــة  ــاء فنــدق “يوقاريثــن بــاص” بوالي رخصــة لبن
بجايــة دون وجــه حــق، وهــذا مــا اعتبرتــه العدالــة 

ــازا.  امتي
أمينة. ش

اســتقبل رئيــس اجلمهوريــة عبــد املجيــد 
الرئاســة، رؤســاء  أمــس مبقــر  تبــون، 
3أحــزاب سياســية، هــم رئيــس »حــزب 
ورئيــس  عصمانــي،  ملــن  الشــعب« 
جمــال  اجلديــدة«  اجلزائــر  »حــزب 
ــر  ــزب الفج ــس »ح ــام، ورئي ــد الس عب

اجلديــد« الطاهــر بــن بعيبــش.

رؤســاء  طــرح  االســتقبال،  وعقــب 
امللفــات  عديــد  الثــاث  األحــزاب 
الســاحة  إنعــاش  شــأنها  مــن  التــي 
ــات،  ــون االنتخاب السياســية، أهمهــا قان
ــة،  ــتحقاقات املقبل ــم االس ــة تنظي وكيفي
ســتواجههم. قــد  التــي  والتحديــات 
أسماء بوصبيع

ــة  ــاء العاصم ــس قض ــام مبجل ــة االته ــت غرف رفض
ــا  ــد وتكنولوجي ــرة البري ــن وزي ــراج ع ــات اإلف طلب
اإلعــام ســابقا هــدى فرعــون املتابعــة بتهــم تتعلــق 
مبنــح امتيــازات غيــر مبــررة وتبديــد أمــوال عموميــة 

ــة. وســوء اســتغال الوظيف
طلــب  ذاتهــا  القضائيــة  الهيئــة  رفضــت  كمــا 
العــدل  وزيــر  بهــا دفــاع  تقــدم  الــذي  اإلفــراج 
األســبق الطيــب لــوح، وقــررت اإلبقــاء علــى متديــد 
ــبة  ــه بالنس ــر نفس ــه. واألم ــي ل ــس االحتياط احلب

ــات  ــض طلب ــث مت رف ــاف، حي ــوة كونين ــى اإلخ إل
ــا ، يف  ــوا أحكام ــم تلق ــا أنه ــم ، علم ــراج عنه اإلف
وقــت ســابق، تفضــي بســجنهم بــن 12 و15 ســنة 

ــذا.  ــا ناف حبس
وجتــدر اإلشــارة إلــى أن طلبــات رفــض اإلفــراج 
مرّدهــا اســتكمال إجــراءات التحقيــق أمــام قاضــي 
القطــب مبحكمــة ســيدي أمحمــد، باعتبــار أن 
ــراج  ــام اإلف ــة االته ــت غرف ــن رفض ــن الذي املتهم
عنهــم مــا يزالــون متابعــن بتهمــة ســوء اســتغال 

ــة. ــير العدال ــى س ــر عل ــة والتأثي الوظيف
ويف ســياق متصــل، رفضــت غرفــة االتهــام طلبــات 
ــد  ــة حمي ــبقن بوريش ــن األس ــن الوالي ــراج ع اإلف
الــذي كان علــى رأس واليــة البليــدة، وولــد صالــح 
بجايــة،  واليــة  رأس  علــى  كان  الــذي  زيتونــي 
املتابعــن بتهــم تتعلــق بســوء اســتغال الوظيفــة، 

ــا فســاد. ــر مســتحقة وقضاي ــازات غي ــح امتي ومن
أمينة.ش

ــة،  ــتئنافية بورقل ــات االس ــة اجلناي ــلطت محكم س
يف جلســتها التــي انعقــدت أمــس األربعــاء عقوبــة 
ــة بقيمــة  ــذا وغرامــة مالي ســبع ســنوات ســجنا ناف
500.000 )د.ج( ضــد املســمى ) أ. أ( البالــغ 
مــن العمــر 35 ســنة، بعــد متابعتــه بجنايــة حيــازة 
قصــد البيــع ونقــل مؤثــرات عقليــة يف إطــار جماعــة 

ــة منظمــة. إجرامي
وتعــود وقائــع هــذه القضيــة، حســب أطــوار جلســة 
احملاكمــة، إلــى شــهر يوليــو ، 2019 حينمــا مت 
توقيــف علــى مســتوى حاجــز مشــترك للجيــش 
الوطنــي الشــعبي واجلمــارك مبنطقــة عــن قــزام 
رباعيــة  ســيارة  متنراســت(،  جنــوب  )أقصــى 
ــد  ــا بع ــر به ــو ) أ. أ( وعث ــا املدع ــع كان يقوده الدف
إخضاعهــا للتفتيــش الدقيــق علــى كميــة مــن 

قــرص   31.200 بـــ  قــدرت  العقليــة،  املؤثــرات 
مهلــوس كانــت مخبــأة بإحــكام داخــل إحــدى 

ذاتهــا. للمركبــة  االحتياطيــة  العجــات 
واعتــرف الشــخص املتــورط يف هــذه القضيــة أثنــاء 
التحقيــق معــه بأنــه كان وبطلــب مــن أحــد الرعايــا 
ــة، بصــدد  ــذي يحمــل جنســية نيجيري ــة ال األفارق
إيصــال البضاعــة احملظــورة مــن النيجــر إلــى شــخص 
ــغ  ــل مبل ــزام مقاب يدعــى )ح.  ل( القاطــن بعــن ق

ــه 700.000 دج. ــي قيمت مال
مــن جانــب آخــر، أكــد ممثــل احلــق العــام أن كافــة 
األدلــة ثابتــة يف حــق )أ.أ(، ملتمســا مــن احملكمــة 
معاقبتــه بعشــرين ســنة ســجنا نافــذة وغرامــة ماليــة 

قدرهــا 500.000 دج.
)و.أ.ج(

ــي  ــاع الوطن ــوزارة الدف ــة ل ــح األمني  أحبطــت املصال
ُمخطــط عمليــة إرهابيــة تفجيريــة تســتهدف بلديــة 

ــوس يف العاصمــة. الكاليت
ــاع،  ــوزارة الدف ــة ل ــة التابع ــح األمني ــت املصال ومتكن
شــبكة  تفكيــك  مــن  األســبوع،  هــذا  خــال 
متكونــة مــن 3 عناصــر دعــم جلماعــة إرهابيــة 

تنشــط بجبــال تيبــازة.
ــوم  ــاع الوطنــي، صــدر ي ــوزارة الدف ــان ل وجــاء يف بي
ــه ” بعــد التحقيقــات تبــن أن  أمــس األربعــاء، أّن

ــل  ــبكة نق ــذه الش ــر ه ــن عناص ــن م ــد املوقوف أح
ــكان محــدد  ــا يف م ــع ووضعه ــة الصن ــة تقليدي قنبل
بضواحــي بلديــة الكاليتــوس باجلزائــر العاصمــة”.
القنبلــة  “هــذه  فــإّن  ذاتــه،  للمصــدر  ووفقــا 
كانــت موجهــة لاســتعمال يف عمليــة إجراميــة 
ــا  ــد مكانه ــرى حتدي ــد ج ــة”، وق ــر العاصم باجلزائ
وتفكيكهــا، يــوم 02 مــارس 2021، مــن طــرف 
ــي  ــش الوطن ــة للجي ــة تابع ــل متخصص ــة تدخ فرق
الشــعبي.                 عبداجلالل نويــس

ــاف، يوســف  ــة واألوق ــر الشــؤون الديني أســدى وزي
بلمهــدي، أمــس، تعليمــات تقضــي بتعويــض 
فئتــي األئمــة واألعــوان الدينيــن عــن ســاعات 
عطــا  منحهــم  خــال  مــن  اإلضافيــة  العمــل 
ــان  ــا جــاء يف بي ــام األســبوع، حســب م خــال أي

ــا. ــوزارة ذاته لل
ــن وزارة  ــيق ب ــار التنس ــه »يف إط ــان أن ــح البي وأوض
الشــؤون الدينيــة واألوقــاف ووزارة العمــل والتشــغيل 
القطــاع  وزيــر  أســدى  االجتماعــي،  والضمــان 

الذيــن  املوظفــن  بتعويــض  تقضــي  تعليمــات 
ــة  ــاد الوطني ــمية واألعي ــل الرس ــام العط ــون أي يعمل

والدينيــة بعطــل خــال أيــام األســبوع«.
وتأتــي هــذه التعليمــات التــي وجهــت لألمــن العام 
ــة  ــا للنصــوص القانوني ــام طبق ــوزارة ومفتشــها الع لل
»اســتجابة   - املصــدر  يضيــف   - والتنظيميــة 

النشــغاالت األئمــة واألعــوان الدينيــن«.
)و.أ.ج(
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بــه الصحافــة  وقــال ربيقــة، يف تصريــح خــص 
ــراف  ــي لإلش ــة أم البواق ــه لوالي ــش زيارت ــى هام عل
الذكــرى  إلحيــاء  الرســمية  االحتفــاالت  علــى 
ــدي )-1923 ــن مهي ــي ب ــهاد العرب الـــ 64 الستش
1957( مبســقط رأس الشــهيد بــدوار الكواهــي بعــن 
مليلــة: »مثلمــا توجــد باجلزائــر ســلطة لضبــط قطــاع 
لضبــط  ســلطة  سنســتحدث  البصــري  الســمعي 
املــادة واملعلومــة التاريخيــة مــن أجــل توحيــد الــرؤى 

وضبــط األبحــاث التاريخيــة«.
لــوزارة املجاهديــن وذوي  العــام  وأضــاف األمــن 
ــة  ــات حديث ــائل وتقني ــاد وس ــه »مت اعتم ــوق أن احلق
بالقطــاع مــن أجــل إيصــال رســالة الشــهداء وصيانــة 
الذاكــرة الوطنيــة صــورا كانــت أو وثائــق أو أحــداث 

ــا«. ــدف تبليغه به
ــة،  ــس اجلمهوري ــد رئي ــى تأكي ــدث إل ــار املتح وأش
بالذاكــرة  االهتمــام  علــى  تبــون،  املجيــد  عبــد 
الوطنيــة ووجــوب االعتنــاء بهــا ألنهــا، كمــا قــال، 
»صــادرة مــن لــدن هــذا الشــعب« الفتــا النظــر إلــى 
احلقــوق  وذوي  للمجاهديــن  الــوزاري  القطــاع  أن 
ــوء  ــلط الض ــة ويس ــاد الوطني ــام واألعي ــي األي »يحي

علــى األحــداث التاريخيــة والرمــوز«.
وأردف، يف ســياق حديثــه عــن الشــهيد العربــي 
ــك  ــاء تل ــن إعط ــد م ــه »الب ــول إن ــدي، يق ــن مهي ب
الشــخصية مــا تســتحق مــن عنايــة مــن خــال 
النــدوات التاريخيــة وامللتقيــات والتذكيــر ببطــوالت 

الثــورة  رمــوز  مــن  بــن مهيــدي وغيــره  الشــهيد 
ــذا  ــن أجــل وحــدة ه ــوا م ــن اجتمع ــة الذي التحريري

ــر«. ــورة تنتص ــل الث ــا جع ــو م ــن، وه الوط
ــل  ــن أج ــباب م ــى الش ــالة إل ــبة رس ــه باملناس ووج
ــهداء«،  ــل الش ــا فع ــم مثلم ــول بلده ــاف ح »االلتف
وأن »يشــمروا علــى ســواعد البنــاء واجلــد مهمــا كان 

ــا«. ــر قدم ــى متضــي اجلزائ ــاف حت االخت
ويف رّده علــى ســؤال حــول تاريــخ عــرض الفيلــم 
بــن  العربــي  شــخصية  حــول  إجنــازه  اجلــاري 
مهيــدي، أوضــح أن عرضــه »ســيكون يف غضــون 
ــع  ــبه، »رف ــد أن مت، حس ــة 2021« بع ــنة اجلاري الس

التحفظــات عــن هــذا العمــل«.
وبعــد ذلــك، أعطــى ربيقــة إشــارة انطــاق فعاليــات 
ــة أم  ــه والي ــذي حتتضن ــث ال ــي الثال ــى الدول امللتق
البواقــي حــول الشــهيد محمــد العربــي بــن مهيــدي 
والــذي اختيــر لــه شــعار »التاريــخ والذاكــرة.. هويــة 

وانتمــاء«.
واســتمع األمــن العــام لــوزارة املجاهديــن وذوي 
احلقــوق لكلمــة رئيــس امللتقــى خالــد عبــد الوهاب، 
التــي تطــرق فيهــا إلــى جملــة محــاور امللتقــى التــي 
تتنــاول ســيرة البطــل بــن مهيــدي وأهميــة املذكــرات 
التــي تنجــز بخصــوص تلــك الشــخصية الثوريــة 
ــال  ــون خ ــا متدخل ــيتطرق إليه ــرى س ــاور أخ ومح
ــد  ــوم غ ــيتواصل ي ــذي س ــى ال ــذا امللتق ــغال ه أش

ــس. اخلمي
ــة أم  ــه لوالي ــتهل زيارت ــام يف مس ــد ق ــة ق وكان ربيق
البواقــي بزيــارة إلــى املعلــم التاريخــي منــزل الشــهيد 
العربــي بــن مهيــدي مبســقط رأســه باملــكان املســمى 
معاينــة  مــع  مليلــة  ببلديــة عــن  الكواهــي  دوار 

ــاز ــبكة الغ ــة بش ــزال باملنطق ــط 17 من ــروع رب مش
ــى  ــة إل ــاء إضاف ــط 5 مســاكن بالكهرب ــي ورب الطبيع
إشــرافه علــى عمليــة تشــغيل الغــاز لفائــدة 95 

ــا. ــة ذاته ــزة بالبلدي ــتة بومع ــن مبش ــة تقط عائل
كمــا مت باملناســبة تكــرمي أرامــل شــهداء ومجاهديــن 

مبدينتــي عــن مليلــة وأم البواقــي.
)و.أ.ج(

يف قضية فساد جديدة
رجــل أعمــال آخـر يجــّر سـالل ومديـر ديــوانه إلى التحقيــق!رجــل أعمــال آخـر يجــّر سـالل ومديـر ديــوانه إلى التحقيــق!

يف إطار مشاوراته السياسية
الرئيــــس تبــــون يستقبـــــل الرئيــــس تبــــون يستقبـــــل 
رؤســـاء رؤســـاء 33 أحـــزاب سيــــــاسية أحـــزاب سيــــــاسية

متابعون بتهم فساد
غـــــرفة االتهـــام ترفــــض اإلفــراج عـــن رجــــال غـــــرفة االتهـــام ترفــــض اإلفــراج عـــن رجــــال 

أعمــال ووزراء  ووالة سابقيـــــــن أعمــال ووزراء  ووالة سابقيـــــــن 

وزارة املجاهدين
نحـــو استحـــداث سلـــطة ضبـــط المـــادة 

والمعلــــومة التاريـــــخية

 متكونة من 3 عناصر وتنشط بجبال تيبازة
 الجيـش يحبط عملية إرهابية بالكاليتوس بالعاصمة

ورقلة 
الحكـم ب 7 سنــوات ســجنا في حق تاجـر مخــدرات 

أكدت زعيمة حزب العمال، لويزة حنون، أن 
»النظام لديه توجه للتسلط على احلياة 
السياسية والدعاية اإلعالمية ، وهناك 
استمرار لالضطهاد من خالل احملاكمات 

السياسية رغم إطالق سراح العشرات من 
املعتقلني السياسيني، وهو تناقض يف حد ذاته«.

 ستقوم وزارة املجاهدين وذوي احلقوق باستحداث سلطة ضبط املادة 
واملعلومة التاريخية، حسب تصريح أدلى به أمس األمني العام للوزارة، 

العيد ربيقة، من بلدية عني مليلة بوالية أم البواقي.

وزير الشؤون الدينية
أوامـــر بتعويــــض األئــــمة والموظفيــــن 

عن ســـاعات العمــــل اإلضــــافية

زعيمة حزب العمال لويزة حنون:

»سيـــاســات النظــام هـي التــي »سيـــاســات النظــام هـي التــي 
أصبــحت تغـــذي المســــار الثــــوري«أصبــحت تغـــذي المســــار الثــــوري«
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ملـــف

ملراقبــة  املســتقلة  الوطنيــة  اللجنــة  عضــو  قــال 
االنتخابــات عبــد احلفيــظ ميــاط، لـ«أخــار الوطــن«، 
ــلطة  ــرف الس ــت تص ــم حت ــن ه ــر الوط ــاة عب إن »كل القض
ــق  ــى ســؤال يتعل ــك خــال رده عل ــات«، وذل يف االنتخاب
بقــدرة الســلطة ذاتهــا علــى »تنظيــم االنتخابــات التشــريعية 
ــوض  ــض اخل ــه رف ــد«، لكن ــوم واح ــة يف ي ــة املقبل واحمللي
ــرا يف املوضــوع، وخاصــة مــا تعلــق باجلانــب البشــري  كثي
والتنظيمــي،  والتقنــي  واللوجيســتي  للعمليــة،  املؤطــر 
مكتفيــا بالقــول إن رئيــس الســلطة محمــد شــريف هــو 
املخــول الوحيــد بــاإلدالء بتصريحــات يف هــذا الشــأن.
أسماء.ب

الراشــد،  احلكــم  جبهــة  حــزب  رئيــس  أكــد 
عيســى بالهــادي، مــن جهتــه، »أن حزبــه جاهــز جلميــع 
االســتحقاقات احملتملــة، بالنظــر إلــى النمــط اجلديــد 
الــذي كشــف عنــه رئيــس اجلمهوريــة عبــد املجيــد تبــون 
بخصــوص إمكانيــة إجــراء التشــريعيات واحملليــات يف يــوم 

ــد«. واح
خــص  تصريــح  يف  بالهــادي،  عيســى  وقــال 
احملليــة  االنتخابــات  »تنظيــم  إن  الوطــن«  »أخبــار  بــه 
والتشــريعية يف اليــوم نفســه سيســاهم يف رفــع نســبة 
املشــاركة، ونحــن نثمــن قــرار رئيــس اجلمهوريــة، كمــا أن 
هــذه االنتخابــات ســتكون يف مســتوى التحديــات اآلنيــة 
ــول » إن  ــا بالق ــر«، مضيف ــتقبلية للجزائ ــات املس والتطلع
حزبنــا جاهــز جلميــع االســتحقاقات احملتملــة، علــى غــرار 
ــة  ــس اجلمهوري ــه رئي ــف عن ــذي كش ــد ال ــط اجلدي النم

ــون«. ــد تب ــد املجي عب
أسماء بوصبيع

الطاهــر  اجلديــد،  الفجــر  حــزب  رئيــس  اعتبــر 
ــريعية  ــات التش ــم االنتخاب ــة تنظي ــش، إمكاني ــن بعيب ب
واحملليــة يف يــوم واحــد »عمليــة انتحاريــة ستنســف ســير 
االنتخابــات«، مشــيرا إلــى أنهــا »عمليــة ثقيلــة ومعقــدة 
وصعبــة ســواء علــى األحــزاب السياســية أو علــى الســلطة 

ــن«. ــى الناخب ــتقلة أو عل املس
بــه  أدلــى  تصريــح  يف  بعيبــش،  بــن  وكشــف 
لـ«أخبــار الوطــن«، »أن حزبــه التقــى برئيــس اجلمهوريــة 
ــة وأن  ــر الرئاس ــس، مبق ــة أم ــون، صبيح ــد تب ــد املجي عب
الرئيــس اســتمع باهتمــام للتحديــات التــي قــد تواجههــم 
التشــريعية  االنتخابــات  تنظيــم  إمكانيــة  بخصــوص 
واحملليــة يف اليــوم نفســه«، مضيفــا »أنــه مــن املرجــح أنــه 
ســيتم إعــادة النظــر يف هــذا النمــط االنتخابــي اجلديــد«.
اجلديــد  االنتخابــات  »منــط  إن  محدثنــا  وقــال 
ــى  ــى الناخبــن، خاصــة عل ــة بالنســبة إل سيشــكل عقب
الفئــة غيــر املتعلمــة وكبــار الســن ممــا ســيخلق فوضــى«، 
مشــيرا إلــى أن »االســتحقاق املقبــل عمليــة ثقيلــة ومعقدة 
وصعبــة ســواء علــى األحــزاب السياســية أو علــى الســلطة 
املســتقلة، الســيما يف عمليــات الفــرز أو علــى الناخبــن 

ــك يجــب إعــادة النظــر يف ســير تنظيمــه«. لذل
أسماء بوصبيع

والبرملانــي  الدســتوري  القانــون  أســتاذ  اعتبــر 
إجــراء  قــرار  »أن  بطاطــاش،  أحمــد  الســابق، 
االنتخابــات التشــريعية واحملليــة يف يــوم واحــد، ســيثير 
ــار أنــه ال يوجــد أي  إشــكالية قانونيــة عويصــة، باعتب
ســند قانونــي يســمح لرئيــس اجلمهوريــة بحــل 1541 
ــا«،  ــعبيا والئي ــا ش ــا و48 مجلس ــعبيا بلدي ــا ش مجلس
مؤكــدا »أنــه ال الدســتور اجلزائــري وال قانونــي الواليــة 
بتنظيــم  اجلمهوريــة  لرئيــس  سيســمحان  والبلديــة 
انتخابــات محليــة مســبقة أو حــل جماعــي لــكل 

املجالــس احملليــة املنتخبــة«.
وقــال أحمــد بطاطــاش، يف تصريــح حصــري 
أدلــى بــه لـــ »أخبــار الوطــن« إن«حــل املجلس الشــعبي 
ــة اإلداريــة،  الوالئــي أو البلــدي أخطــر مظاهــر الوصاي
ــا  ــس«، مضيف ــك املجل ــود ذل ــا وج ــي متام ــه يلغ إذ إن
بالقــول »صحيــح أن الدســتور منــح لرئيــس اجلمهوريــة 

إمكانيــة حــل املجلــس الشــعبي الوطنــي أو إجــراء 
ــه  ــح ل ــم مين ــه ل ــبقة، إال أن ــريعية مس ــات تش انتخاب
أو  الوالئيــة  الشــعبية  املجالــس  حــل  اختصــاص 

ــبقة«. ــة مس ــات محلي ــراء انتخاب ــة أو إج البلدي
القانــون  أســتاذ  يضيــف  احلالــة،  هــذه   يف 
الدســتوري » تقــوم الســلطة الوصيــة بتعيــن مندوبيــات 
ــة علــى مســتوى اجلماعــات اإلقليميــة املعنيــة  تنفيذي
ــات  ــق االنتخاب ــرة عــن طري ــى أن جتــدد هــذه األخي إل
الواليــة والبلديــة، هــي هيئــات محليــة مســتقلة عــن 
الدولــة الســلطة املركزيــة بصفــة عامــة وهنالــك بعــض 
االســتثناءات حيــث متــارس الســلطة املركزيــة وصايتهــا 
ــذي  ــاق ال ــة يف النط ــات احمللي ــى اجلماع ــة عل اإلداري

ــون«. رســمه القان
ويف حالــة حــدوث ظــروف اســتثنائية حتــول دون 
تنصيــب املجلــس املنتخــب، حصــر محدثنــا احلــاالت 
التــي حددهــا قانونــي الواليــة والبلديــة مــن أجــل حــل 
ــة  ــة، واملتعلق ــة بصــورة حصري ــس واملتعلق ــذه املجال ه
بحالــة خــرق أحــكام دســتورية، أو يف حالــة إلغــاء 
ــه يف  ــر نفس ــس، واألم ــاء املجل ــع أعض ــاب جمي انتخ
ــعبي  ــس الش ــاء املجل ــة ألعض ــتقالة جماعي ــة اس حال
علــى  اإلبقــاء  جانــب  إلــى  الوالئــي،  أو  البلــدي 
املجلــس مصــدرا الختــاالت خطيــرة مت إثباتهــا أو 
مــن طبيعتــه املســاس مبصالــح املواطنــن وطمأنينتهــم، 
ــة  ــح عــدد املنتخبــن أقــل مــن األغلبي أو عندمــا يصب
ــات أو  ــاج بلدي ــة اندم ــى حال ــة إل ــة، باإلضاف املطلق

ــا. ــا أو جتزئته ضمه
ويســتدل بطاطــاش باملــادة )8( مــن مرســوم حالــة 
ــل العمــل الّشــرعي  الطــوارئ التــي تقــول »عندمــا يعطَّ
للســلطات العموميــة، أو يعرقــل بتصرفــات عائقــة 
مثبتــة أو معارضــة تعلنهــا مجالــس محليــة أو هيئــات 
تنفيذيــة بلديــة، تتخــذ احلكومــة عنــد االقتضــاء 
ــا« ــق نشــاطها أو حله ــي مــن شــأنها تعلي ــر الت التدابي
.                                                    أســماء.ب

ما رأيكم يف القرارات التي 
أعلن عنها رئيس اجلمهورية 

مؤخرا؟
عبــد  اجلمهوريــة  رئيــس  أن  الظاهــر 
عــن  اإلجابــة  بذلــك  أراد  تبــون،  املجيــد 
التســاؤالت املطروحــة علــى مســتوى الســاحة 
وإقليميــة  وطنيــة  قضايــا  يخــص  فيمــا 
ودوليــة، فعلــى املســتوى الوطنــي أكــد علــى 
ــة  ــات متزامن ــراء انتخاب ــاه إلج ــاك اجت أن هن
محليــا ووطنيــا، والغايــة مــن ذلــك جتــاوز 
ظاهــرة العــزوف االنتخابــي التــي أضحــى 
معارضــي  مــن  لهــا  السياســي  التوظيــف 
ــة للطعــن  الســلطة يف الداخــل واخلــارج ذريع
يف النظــام والقــول بأنــه ال يحظــى بالرضــا 

الشــعبي.
ــة تفكــر يف إجــراء  ــإن الســلطة علــى لســان رئيــس اجلمهوري وملواجهــة هــذه الوضعيــة، ف
ــص  ــي تقلي ــة وه ــة صحيح ــى حج ــتندة إل ــد، مس ــوم واح ــة يف ي ــة ووطني ــات محلي انتخاب
االعتمــادات املاليــة التــي تخصــص النتخابــن. مــن الناحيــة العمليــة، فالثابــت أن انتخابــات 

ــاال واســعا للناخــب. ــر تعــرف فعــا إقب ــة يف اجلزائ ــس الشــعبية البلدي املجال
وهل تعتقد أن السلطة املستقلة جاهزة لتنظيم انتخابات محلية 

وتشريعية يف يوم واحد، وهل ستكون اإلدارة احمللية حيادية؟
وفقــا لتصريحــات رئيــس الســلطة املســتقلة، فإنهــا متكنــت مــن ضبــط أمورهــا التنظيميــة 
واإلداريــة لتكــون يف املوعــد حتــى وإن كانــت مــا تــزال تعترضهــا بعــض العراقيــل علــى مســتوى 
ــتجدها  ــي س ــل الت ــك أول العراقي ــواالة، ولذل ــزاب امل ــا أح ــت فيه ــي عشش ــة الت اإلدارة احمللي
الســلطة الوطنيــة ســتكون علــى مســتوى البلديــات والواليــات لكــون معظــم اإلطــارات املشــكلة 
لهــذه الهيئــات نتمــوي ألحــزاب مــا كان يســمى باملــواالة، بالنظر إلــى مــا عرفتــه االنتخابــات 
ــلطة  ــي الس ــع ممثل ــة م ــاوب اإلدارة احمللي ــدم جت ــن ع ــتور م ــى الدس ــتفتاء عل ــية واالس الرئاس

الوطنيــة، الســيما يف امليــدان التنظيمــي.
ــاد اإلدارة احملليــة البــد مــن التــزام الصرامــة يف تطبيــق  ــه ولضمــان حي ويف تقديــري، فإن
األحــكام اجلزائيــة التــي يتضمنهــا قانــون االنتخابــات لــردع كل مــن يحــاول اإلخــال بالســير 
العــادي للعمليــات االنتخابيــة أو عرقلتهــا أو اخلــروج عــن احليــاد اإلداري والسياســي ملوظفــي 

اإلدارة احملليــة بلديــا، ووالئيــا.
سألته: أسماء بوصبيع

فاحت إسعادي 
ــه  ــر، يف لقائ ــة ذك ــس اجلمهوري ــم أن رئي رغ
األخيــر الــذي جمعــه بوســائل اإلعــام، أن رغبــة 
الذهــاب إلــى إجــراء انتخابــات محليــة وتشــريعية 
ــا  ــخصية، وإمن ــه الش ــس مبادرت ــد لي ــوم واح يف ي
ــدة  ــرح لبعــض األحــزاب السياســية، لع ــو مقت ه
ــة  ــة عملي ــاد ميزاني ــا اقتص ــارات يف مقدمته اعتب
مــا  بحســب   - الهــدف  أن  إال  االنتخابــات. 
ــزوف  ــة الع ــو محارب ــراح ه ــذا االقت ــن ه ــدو- م يب
ــذ ســنوات،  ــر من ــه اجلزائ ــذي تعرف ــي ال االنتخاب

ــع نســبة املشــاركة. ورف
املشــاكل  أبــرز  ويــرى ماحظــون أن مــن 
التــي بإمكانهــا أن تعيــق الســير العــادي لاقتــراع 
ــي للتشــريعيات  ــد املوعــد االنتخاب يف حــال توحي
منــط  تغييــر  يحدثــه  قــد  مــا  هــو  واحملليــات، 
االقتــراع املتضمــن يف مســودة مشــروع القانــون 
املشــّرع  اتخــذه  الــذي  لانتخابــات،  اجلديــد 

السياســي  املــال  علــى  القضــاء  أجــل  مــن 
ــة، حيــث يعتمــد  ــة االنتخابي والفســاد يف العملي
ــة، أي أن  ــة املفتوح ــى القائم ــد عل ــام اجلدي النظ
ــة،  ــة املفضل ــه احلزبي ــار قائمت الناخــب بعــد اختي
ميكنــه حتديــد مرشــحيه املفضلــن ضمــن القائمــة 

نفســها، وترتيبهــم حســب رغبتــه.
ــة  ــام حزم ــه أم ــب نفس ــد الناخ ــا، يج  وهن
لتجديــد  املخصصــة  التصويــت  أوراق  مــن 
ــس  ــرى للمجال ــة، وأخ ــعبية البلدي ــس الش املجال
لقائمــة  أخــرى  وحزمــة  والوالئيــة،  الشــعبية 
املترشــحن للمجلــس الشــعبي الوطنــي، ملختلــف 
التشــكيات السياســية التــي قدمــت قوائــم، 
باإلضافــة إلــى أن الناخــب هــو مــن يقــوم باختيــار 
رأس القائمــة ويرتــب األســماء األخــرى بالقائمــة 
االنتخابيــة حســب رغبتــه، مــا يزيــد مــن معانــاة 
ــق  ــر املتعلمــن، ويخل ــن غي ــار الســن واملصوت كب
اضطرابــا يف عمليــة التصويــت، رغــم أن لهــذا 

النظــام عــدة إيجابيــات علــى غــرار متكــن الناخب 
مــن ممارســة حريتــه وخياراتــه بأعلــى درجــة، 
واختيــار الشــخص املناســب بــكل دميقراطيــة، 
قيــادات  ض  فــر  إشــكالية  مــن  والتخلــص 
ــوز  ــم الف ــن، بإمكانه ــحن معين ــزاب مترش األح

ــة. ــى القائم ــت عل ــرد التصوي ــد مبج مبقاع
أن  بإمكانــه  الــذي  اآلخــر  املشــكل  أمــا 
هــو  برمتهــا  االنتخابيــة  بالعمليــة  يعصــف 
مــدى قــدرة الســلطة الوطنيــة املســتقلة ملراقبــة 
ــة، وباخلصــوص  ــر العملي ــى تأطي ــات عل االنتخاب
ــر  ــي عب ــي والرقاب ــري، والتنظيم ــا البش يف جانبه
كافــة التــراب الوطنــي، واألكثــر مــن ذلــك عمليــة 
الفــرز التــي قــد حتــدث فوضــى، باإلضافــة إلــى أن 
ــى األحــزاب  ــة بالنســبة إل ــة وصعب ــة ثقيل العملي
السياســية التــي اعتــرف العديــد مــن قادتهــا 
ــزاب  ــذه األح ــن ه ــر م ــث إن الكثي ــك، حي بذل
التنظيميــة خلــوض  الناحيــة  غيــر جاهــز مــن 

غمــار اســتحقاقن يف اليــوم نفســه، الســيما أمــام 
النقائــص العديــدة املســجلة يف املواعيــد الســابقة.
ــاك مشــكلة  ــا ســبق، هن ــى م ــة إل وباإلضاف
ــدى  ــا، وم ــة برمته ــدرة اللوجيســتيكية للعملي الق
ــوم  ــتحقاقن يف ي ــم اس ــى تنظي ــا عل ــدرة بادن مق
واحــد، الســيما أن األمــر يتعلــق بانتخابــات 
ــادة نســب  ــث تســجل ع ــة وتشــريعية، حي محلي
ــحن  ــرب املترش ــى ق ــرا إل ــة، نظ ــاركة مرتفع مش
مــن الناخبــن، عكــس الرئاســيات مثــا، حيــث 
ــد  ــرة يف مواعي ــص كبي ــجيل نقائ ــا مت تس ــادة م ع
انتخابيــة ســابقة، وهــو مــا يتــرك االنتخابــات 
املوحــدة املرتقبــة شــهر جــوان املقبــل علــى احملــك، 
احملليــة،  املنتخبــة  املجالــس  حــل  مت  حــال  يف 
واتخــاذ قــرار بتنظيمهــا يف اليــوم نفســه، رغــم 
ــن  ــات متخصص ــد تصريح ــى ح ــر - عل أن األم
ــة برمتهــا مســتحيلة  ــون، والعملي - مخالــف للقان

ــين. ــض السياس ــى بع ــبة إل بالنس

خّلفت تصريحات رئيس 
اجلمهورية، عبد املجيد تبون، 

حول إمكانية إجراء االنتخابات 
احمللية والتشريعية يف يوم 

واحد، شهر جوان املقبل، جدال 
حادا وتساؤالت مشروعة 
وسط الطبقة السياسية، 

السيما بخصوص مدى مقدرة 
املستقلة  الوطنية  السلطة 

ملراقبة االنتخابات على إجراء 
هذا املوعد، تقنيا وتنظيميا 
ولوجيستيا. ويف هذا الشأن، 

يكاد يجزم الكثير من متابعي 
الشأن السياسي بأنه من 

املستبعد جدا أن تنجح العملية 
يف مثل هذه الظروف، باعتبارها 

معقدة وصعبة نظرا إلى عدة 
عوامل. يف حني، ذهب آخرون 

إلى أن قرار حل املجالس احمللية 
املنتخبة غير قانوني.

دة.. الُممكــن والمستِحـــيُل! دة.. الُممكــن والمستِحـــيُل!االنتَخــابـاُت الُمــوحَّ االنتَخــابـاُت الُمــوحَّ
ملف: منير بن دادي

عضو السلطة الوطنية املستقلة عضو السلطة الوطنية املستقلة 
ملراقبة االنتخابات، عبد احلفيظ ملراقبة االنتخابات، عبد احلفيظ 

ميالط لـ»أخبار الوطن«:ميالط لـ»أخبار الوطن«:
»كــّل القضـاة تحـت »كــّل القضـاة تحـت 
تصـــرف سلـــــطة تصـــرف سلـــــطة 
مراقـبة االنتخابــات«مراقـبة االنتخابــات«

رئيس حزب جبهة احلكم الراشد، رئيس حزب جبهة احلكم الراشد، 
عيسى بلهادي لـ»أخبار الوطن«:عيسى بلهادي لـ»أخبار الوطن«:

» الحـزب جاهز لجميع » الحـزب جاهز لجميع 
االستحقاقات المحتمـلة«االستحقاقات المحتمـلة«

رئيس حزب الفجر اجلديد، الطاهر رئيس حزب الفجر اجلديد، الطاهر 
بن بعيبش لـ»أخبار الوطن«:بن بعيبش لـ»أخبار الوطن«:

»توحيــد االنتخـابات »توحيــد االنتخـابات 
عملـــية انتحـــارية«عملـــية انتحـــارية«

أستاذ القانون الدستوري والبرملاني السابق،أستاذ القانون الدستوري والبرملاني السابق،
 أحمد بطاطاش لـ»أخبار الوطن«: أحمد بطاطاش لـ»أخبار الوطن«:

»حــــّل المجـــالس المحلــــية »حــــّل المجـــالس المحلــــية 
المنتخــبة قـرار غيـــر قانــونـي«المنتخــبة قـرار غيـــر قانــونـي«

اخلبير يف القانون الدستوري، عامر رخيلة لـ»أخبار الوطن«:اخلبير يف القانون الدستوري، عامر رخيلة لـ»أخبار الوطن«:
»إجــراء التشريعيـات والمحليـــات »إجــراء التشريعيـات والمحليـــات 

فــي فــي يـــوم واحـــد هــــدفه يـــوم واحـــد هــــدفه 
محــــاربة العــــزوف«محــــاربة العــــزوف«

َنفِسه الَيوِم  واحمَللّياِت يف  شريعّياِت  التَّ َنفِسهإجراُء  الَيوِم  واحمَللّياِت يف  شريعّياِت  التَّ إجراُء 
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ع.بن خالد 
املوافقــة  الوزيــر  أعطــى  الشــأن،  هــذا  ويف 
اخلاصــة  اآلالت  تشــغيل  إعــادة  علــى  املبدئيــة 
بتصفيــة املعــادن وحتويلهــا، نظــرا إلــى قدرتهــا علــى 
ــاص.   ــك والرص ــي الزن ــرر ملعدن ــردود مك ــاء م إعط
لكــّن، كل ذلــك متوقــف علــى النتائــج املنتظــرة 
ــون يف  ــراء تقني ــا خب ــي ســيقوم به ــن الدراســة الت م
ــن  ــم، والذي ــة واملناج ــوزارة الطاق ــون ل ــم تابع املناج
ســيتنقلون إلــى قريــة العابــد خــال األســبوع القــادم 
ــن  ــه م ــود ب ــا ميكــن أن يع ــى املنجــم وم ــوف عل للوق

إنتــاج للمعــادن.
هــذا اللقــاء املســتعجل جــاء، حســب تصريــح 
ــرض  ــد أن ع ــة، بع ــال بوناق ــي كم ــب البرملان النائ
ــس  ــى املجل ــرات عل ــد امل ــد عدي ــة منجــم العاب قضي
الوزيــر شــخصيا  اطلــع  الوطنــي حيــث  الشــعبي 
الغربيــة،  باحلــدود  الزنــك  منجــم  ملــف  علــى 
ــد  ــتغاله بع ــه واس ــادة إحيائ ــن إع ــه ميك ــن أن وتب

ــة  ــوزارة الوصي ــا ال ــت به ــي قام ــريح الت ــة التش عملي
ــا  ــي.  كم ــراب الوطن ــل الت ــر كام ــع املناجــم عب لواق
ــي  ــدي للبويه ــعبي البل ــس الش ــس املجل ــرح رئي ص
ــوزارة  ــدى اجتماعــه بهــم مبقــر ال ــة ل ــر الطاق ــأن وزي ب
أمــر بإطــاق دراســة أخــرى غــداة االنتهــاء مــن 
ــن  ــه م ــا يتبع ــن للمنجــم وم ــراء التقني ــة اخلب معاين
لواحــق إنتاجيــة للفصــل يف االســتثمار فيــه وبعــث 
ــق  ــن العوائ ــدا ع ــة بعي ــة باملنطق ــة االقتصادي احلركي
ــه، الســيما يف بحــث  املرتبطــة باملنجــم يف حــد ذات

احتياطاتــه.
هــذا املنجــم الــذي يعــد الثالــث علــى مســتوى 
إلــى  بــه  العمــل  بدايــة  تاريــخ  ويعــود  إفريقيــا 
أربعينيــات القــرن املاضــي وعمــل عبــر مراحــل 
 ،2003 ســنة  بــه  األشــغال  توقفــت  متقطعــة 
عامــل خــال   3000 نحــو  وظــف  وأن  إذ ســبق 
ــي.  ــرن املنقض ــن الق ــعينيات م ــات والتس الثمانيني
وكان معيــا لعــدد كبيــر مــن العائــات، كمــا 

مــن  املنطقــة  عــن  العزلــة  يفــك  أن  شــأنه  مــن 
ــذ 05  ــف من ــزوات املتوق ــع الغ ــم مصن ــة، ويدع جه
ســنوات باملــواد األوليــة مــن جهــة أخــرى. وكشــفت 
ــبق أن  ــا س ــوزارة فيم ــا ال ــت به ــي قام ــة الت الدراس
املنجــم يتوفــر علــى الزنــك والرصــاص ومعــادن 
ثمينــة علــى مســافات واســعة تصــل إلــى أوالد 
ميمــون، إذ حاولــت الســلطات إعــادة اســتغاله 
ــل  ــن قب ــنة 2007 م ــعته س ــد توس ــد بع ــن جدي م
إحــدى املؤسســات الصينيــة التــي توقفــت عــن 
ــة، وتركــت  ــر معلوم األشــغال ألســباب خاصــة غي
ــم  ــل باملنج ــر وآالت النق ــدات احلف ــن مع ــد م العدي
ــرارات  ــادن وج ــل املع ــات نق ــاه وعرب ــات املي ومضخ
ومولــدات كهربائيــة، والتــي تقــدر قيمتهــا باملاييــر، 
ــن يشــتركون يف  ــة الذي ــل املغارب ــم نهبهــا مــن قب ليت
املنجــم ويدخلــون إليــه، حيــث عملــوا علــى تفكيــك 
اآلالت ومعــدات املنجــم ونقلهــا علــى ظهــر الــدواب 

ــد. ــكان العاب ــن س ــام أع أم

وأكــدت املســؤولة ذاتهــا، خــال يــوم إعامــي 
ــتور،  ــد باس ــر معه ــي مخاب ــن تقني ــة م ــطته مجموع نش
»بي.ســي.أر«  الـــ  تقنيــة  حــول  نفســها،  بامللحقــة 
التقنيــة  هــذه  أن  املتحــّور  كورونــا  بفيــروس  اخلاصــة 
ــت  ــن كان ــنة 2009 يف ح ــذ س ــد من ــتعملها املعه اس
العينــة ترســل إلــى اخلــارج للكشــف عــن هــذه اجلينات.
وأوضحــت الدكتــورة بوزغــوب أنــه بعــد اقتنــاء 
ــث  ــو« للبح ــرو تكن ــفورد نانوب ــزات »أوكس ــد جتهي املعه
عــن جينــات الســاالت املتحــّورة مــن كورونــا، وتكويــن 
التقنيــن يف هــذا املجــال، ســينطلق خــال هــذه األيــام 
يف اســتعمال هــذا العتــاد مؤكــدة أن املعهــد بصــدد اقتنــاء 
ــر تطــورا« وتكويــن  ــزات أخــرى وصفتهــا بـــ »األكث جتهي
ــذه املهمــة، وســيتم  ــم ه ــن ستســند إليه ــن الذي التقني
اســتعماله »مباشــرة فــور اســتام التحاليــل املوجهــة 

ــك«. لذل
أضافــت  كمــا   - باســتور  معهــد  ويســهر 
األخصائيــة- علــى »تعزيــز البحــث والتكويــن لنقــل 
حتليــل  بإجــراء  ستســمح  التــي  التكنولوجيــا  هــذه 
)الســكوجنان( يف وقــت وجيــز، ووفــق أرضيــة البيولوجيــا 

اســتعماالت«.   لعــدة  اجلزيئيــة 
إصابتهــا  ثبــت  التــي  احلــاالت  وبخصــوص 
الســيما  كورونــا،  فيــروس  مــن  املتحــّورة  بالســالة 
أن  املتحدثــة  البريطانيــة، ذكــرت  بالســالة  املتعلقــة 
األولــى »مت اكتشــافها لــدى ممرضــة تعمــل باملؤسســة 
االستشــفائية املتخصصــة يف األمــراض العقليــة بشــراقة 
)العاصمــة( والثانيــة لــدى مهاجــر جــاء لتشــييع جنــازة 
ــا  ــا بكونه ــتبه فيه ــاالت مش ــى 5 ح ــا تبق ــده، فيم وال
متثــل الســالة املتحــّور ة مــن فيــروس كورونــا، وهــي اآلن 
ــا. ــا قريب ــم اإلعــان عــن نتائجه ــل ليت تخضــع للتحالي
هــذه  حــول  الوبائــي  بالتحقيــق  يتعلــق  وفيمــا 
الســاالت، قالــت الدكتــورة بوزغــوب إن وزارة الصحــة 
مــن  »كلفــت كا  املستشــفيات  وإصــاح  والســكان 
فانــون«  »فرانــس  اجلامعيــة  االستشــفائية  املؤسســة 
يف  املتخصصــة  االستشــفائية  واملؤسســة  بالبليــدة 
ــر  ــة »الهــادي فليســي« بالقطــار )اجلزائ ــراض املعدي األم
العاصمــة( بذلــك بعــد اســتامهما للبطاقــة التقنيــة 
والوثائــق اخلاصــة بالتحاليــل مــن معهــد باســتور«.

وبعــد أن عّرجــت علــى نشــاطات املعهــد، الســيما 

خــال تفشــي فيــروس وبــاء »كوفيــد 19« وتســييره 
ــر التــي  ــى أن عــدد املخاب ــة إل لألزمــة، أشــارت املتحدث
ــة »بي.ســي.أر«  ــروس بتقني ــن الفي ــا الكشــف ع ميكنه
ــي  ــن العموم ــن القطاع ــر ب ــر القط ــغ »83 مخبرا«عب بل
واخلــاص، موضحــة أن املعهــد وســع مــن نشــاطاته 
خــال األيــام األخيــرة للكشــف عــن اجلينــات الناجمــة 
ــا،  ــروس كورون ــى في ــرأت عل ــي ط ــوالت الت ــن التح ع

ــي. ــوب إفريق ــي وجن ــي والبرازيل ــيما البريطان الس
وأكــدت الدكتــورة بوزغــوب أن كل ســالة مــن 
الســاالت الثاثــة »تختلــف عــن غيرهــا«، مشــيرة 
إلــى إجــراء ثــاث مراحــل مــن التحاليــل، اثنــن منهــا 

.o.r.s( والثالثــة تســمى )n.s( تســمى
وتســتدعي هــذه التقنيــة - حســبها - »تكوينــا 
ــة  ــق بتقني ــذي يةتعل ــن ذاك ال ــدا م ــر تعقي ــا أكث خاص
الكشــف  مراحــل  حيــث  مــن  ســي.أر«  »بــي. 
والتكلفــة، مؤكــدة أن الفريــق التقنــي ملخابــر الفيروســات 
ــام بهــذه املهمــة  ــى القي ــع ملعهــد باســتور يســهر عل التاب

ــه«. ــن وج ــى »أحس عل
)و.أ.ج(

حــددت جامعــة »علــي لونيســي« بالعفــرون 
غربــي البليــدة تواريــخ إجــراء مســابقة الدكتــوراه 
للســنة اجلامعيــة »2020 - 2021« يف الفتــرة 
القــادم،  أبريــل  و3  مــارس   25 بــن  املمتــدة 
حســبما علــم أمــس مــن خليــة اإلعــام التابعــة 

ــة. لرئاســة اجلامع
محســن  باإلعــام،  املكلــف  وأوضــح 
حنيــش، لـــ )و.أ.ج( أن جامعة »علي لونيســي« 
ــان  ــة الســنة الفارطــة لضم ــا نهاي ــي مت تأهيله الت
ــرة  ــوراه حــددت فت التكويــن لنيــل شــهادة الدكت
إجــراء هــذه املســابقة يف الفتــرة املمتــدة بــن 
25 مــارس اجلــاري و3 أبريــل املقبــل، وذلــك 
بعــد مصادقــة الــوزارة الوصيــة علــى البروتوكــول 
الصحــي اخلــاص بوبــاء »كوفيــد 19«، الــذي 
ــه اجلامعــة لضمــان ســير هــذه املســابقة«. أعدت
وأضــاف املتحــدث أنــه بغيــة إعــام الطلبــة 

املعنيــن باملســابقة ومواعيدهــا مت نشــر رزنامــة 
ــي  ــع اإللكترون ــى املوق ــل عل توضــح كل التفاصي

ــة.  اخلــاص باجلامع
حســب  املســابقة،  هــذه  إلــى  وتقــدم 
اإلحصائيــات التــي قدمهــا املتحــدث ذاتــه زهــاء 
 23.487 منهــم  ُقبــل  مترشــحن،   27.110
طالبــا إلجــراء املســابقة يف 18 شــعبة. فيمــا بلــغ 

عــدد التخصصــات املبرمجــة 53 تخصصــا.
 159 لونيســي«  وفتحــت جامعــة »علــي 
ــات األربعــة  ــى مســتوى الكلي ــوزع عل ــا تت منصب
كليــة  يف  واملتمثلــة  اجلامعــة  حتصيهــا  التــي 
ــة، اللغــة واألدب  ــوم اإلنســانية واالجتماعي العل
العربــي، اآلداب واللغــات األجنبيــة والعلــوم 
االقتصاديــة والتجاريــة وعلــوم التســيير، يضيــف 

ــدر. املص
)و.أ.ج(

نظــم أعــوان محافظــة الغابــات، باألغــواط، 
ــام  ــة أم ــة احتجاجي ــاء، وقف ــس األربع ــوم أم ي
للمطالبــة  الواليــة  بعاصمــة  احملافظــة  مقــر 
واالجتماعيــة،  املهنيــة  أوضاعهــم  بتحســن 
فيمــا أكــد احملافــظ احمللــي التكفــل بــكل املطالــب 

املهنيــة املطروحــة.
بــن  محمــد  العمــال  ممثــل  وأوضــح 
ــه لـــ )و.أ.ج( أن  ــى ب ــح أدل ــعود، يف تصري مس
األعــوان وكــذا اإلطــارات العاملــن مبحافظــة 
يطالبــون  لهــا  التابعــة  واملقاطعــات  الغابــات 
بتحقيــق  االحتجاجيــة  احلركــة  خــال  مــن 
ــر  ــا »توفي ــن بينه ــغاالت، م ــن االنش ــة م جمل
وفتــح  امليدانــي،  للعمــل  الازمــة  الشــروط 
توزيــع  يف  واإلســراع  معهــم،  احلــوار  قنــوات 

الســكنات الوظيفيــة، والرفــع مــن نســبة العمــال 
املهنــي«. اإلدمــاج  جهــاز  مــن  املســتفيدين 

و يف رده علــى هــذه املطالــب, أكــد احملافــظ 
»التكفــل  ربــوح,  توفيــق  للغابــات,  احمللــي 
بكافــة املطالــب املهنيــة للعمــال«, مبــرزا يف ذات 
الوقــت بــأن إدارتــه »جاهــزة طيلــة أيــام األســبوع 
ــن  ــث ع ــغاالت والبح ــة االنش ــتماع لكاف لاس
حلــول آنيــة يف حــدود مــا يســمح بــه القانــون«.
ــة,  ــكنات الوظيفي ــع الس ــوص توزي و بخص
ــود  ــة يع ــر العملي ــدر أن تأخ ــس املص ــاف نف أض
ــك الســكنات,  ــرازات بخصــوص تل ــى االحت إل
موضحــا أن توزيعهــا مرهــون بتكفــل املقاولــة 
ــات.  )و.أ.ج( ــذه التحفظ ــاز له ــة باإلجن املكلف

أعلنــت مؤسســة اجلزائريــة للميــاه وحــدة 
البليــدة، أمــس، عــن انطــاق أشــغال جتديــد 
قنــاة امليــاه مبحطــة الضــخ ملرمــان، مــا يترتــب عنــه 
ــة  ــة بوعرف ــاء بلدي ــكان أحي ــن س ــذب يف متوي تذب
ــروب،  ــاء الش ــدة بامل ــة البلي ــة لبلدي ــة الغربي واجله

ــن. ــد املقبل ــبت واألح ــي الس يوم
ــه  ــان صــادر عــن هــذه الوحــدة أن وأوضــح بي
مت »برمجــة أشــغال جتديــد قنــاة امليــاه ذات قطــر 
500 مم علــى مســتوى محطــة الضــخ مرمــان يــوم 6 
مــارس اجلــاري، ممــا يســتوجب توقــف احملطــة عــن 

ــة«. العمــل كلي
التمويــن  يف  التذبــذب  عمليــة  وســتمس 
ــن،  ــي الســبت واألحــد املقبل ــاء الشــروب يوم بامل
ــة  ــة بوعرف ــاء بلدي ــن أحي ــان، كل م ــف البي يضي
واجلهــة الغربيــة لبلديــة البليــدة، وحــي عمــارة 
يوســف، حــي مكركــب بــن يوســف، حــي األميــر 

عبــد القــادر، حــي ســيدي يعقــوب، حــي ســيدي 
براهيــم، حــي بونعامــة اجليالي، شــارع فلســطن، 
ــورود، تلمســاني،  حــي شــريف شــابي، حــي ال
حــي اجلــرف، حــي زعبانــة، حــي الرمــاف، حــي 
ــادر،  ــد الق ــيدي عب ــي س ــي، ح ــمياني، براكن س
ــي عــزي،  ــود، حيعل شــارع 11ديســمبر، حــي مول
حيعبــد املومــن )1(، )2 (، )3( حــي املــوز، حــي 
680 مســكنا، حــي عبــودي، حــي عــدل براكني، 
حــي نعيمــي، حــي 198 مســكنا وحــي بوقســة.
وأكــدت املؤسســة يف بيانهــا أن عمليــة التوزيــع 
املنتظمــة للميــاه ســتعود إلــى طبيعتهــا تدريجيــا فــور 
االنتهــاء مــن األشــغال، مشــيرة إلــى أنهــا ســتضع 
ــا  ــرة نظام ــذه الفت ــال ه ــا خ ــرف زبائنه ــت تص حت
للتوزيــع عــن طريــق شــاحنات الصهاريــج، حســب 

األولويــة.
)و.أ.ج(

ــوزارة املجاهديــن، العيــد  أشــرف األمــن العــام ل
ربريقــة، نيابــة عــن وزيــر املجاهديــن مبعيــة والــى 
الواليــة زيــن الديــن تيبورتــن والســلطات األمنيــة 
واحملليــة، علــى تخليــد الذكــرى الرابعــة والســتن 

الستشــهاد الشــهيد العربــي بــن مهيــدي. 

املعلــم  مــن  زيارتــه  ربريقــة  العيــد  اســتهل 
ــة دوار  ــدي مبنطق ــن مهي ــي ب ــهيد العرب ــذكاري للش الت
ــم  ــع العل ــث مت رف ــة، حي ــن مليل ــة ع ــي ببلدي لكواه
ــى  ــة عل ــراءة الفاحت ــور وق ــل الزه ــع إكلي ــي ووض الوطن
أرواح الشــهداء.  وعلــى هامــش ذلــك، زار الوفــد 

معرضــا يبــرز أهــم نضــاالت الشــهداء. 
ويف ســياق ذلــك، مت ربــط 100 عائلــة بقريــة 
الطبيعــي،  الغــاز  بشــبكة  بومعــزة  بــدوار  ملهايديــة 
كمــا جــرى تكــرمي الســيدة ڨنــدوز ي مســعودة أرملــة 

الشــهيد عــدادي صالــح.     مدفونــي صونيــا

خبراء وتقنيو الوزارة يحّلون باملوقع األسبوع القادم

وزيـــر الطـــاقة يبـــعث الحيــــاةوزيـــر الطـــاقة يبـــعث الحيــــاة
 مجــــددا بمنجــــم العــــابــد مجــــددا بمنجــــم العــــابــد

جامعة »علي لونيسي« بالبليدة
إجــــراء مســـابقة الدكتـــــوراهإجــــراء مســـابقة الدكتـــــوراه

 بيـــن  بيـــن 2525  مــــارسمــــارس و و33  أبـــــريل أبـــــريل 

  األغواط
 أعـــوان الغـــابات يطالبــــون بتحســين  أعـــوان الغـــابات يطالبــــون بتحســين 

أوضـــاعهم المهنــية واالجتمـــاعـــيةأوضـــاعهم المهنــية واالجتمـــاعـــية

يوما السبت واألحد املقبالن
تــذبــذب في التمويـــن بالمــاء الشـــروب تــذبــذب في التمويـــن بالمــاء الشـــروب 

ببوعـــرفة وغــربــي البليـــدةببوعـــرفة وغــربــي البليـــدة

أشرف عليهااألمني العام لوزارة املجاهدين
إحيــــاء الذكــــــرى الـإحيــــاء الذكــــــرى الـ6464 الستشهـــاد العربــي بــن مهيـــدي الستشهـــاد العربــي بــن مهيـــدي

اجتمع، خالل األسبوع املاضي، وزير الطاقة واملناجم ومستشاروه برئيس املجلس الشعبي البلدي بن عيسى 
اجلياللي لبلدية البويهي أقصى جنوب تلمسان باحلدود الغربية، وكذا عضو املجلس الشعبي الوطني كمال 

بوناقة ومجموعة من أعيان املنطقة، لدراسة وضعية منجم العابد للزنك وأبعاده االقتصادية.

كشفت الدكتورة سليمة بوزغوب رئيسة مخبر الفيروسات مبلحقة معهد باستور اجلزائر لسيدي 
فرج، أمس، عن اقتناء املعهد جتهيزات »متطورة« للكشف عن جينات السالالت املتحّورة من فيروس 

كورونا قريبا، أو ما يعرف باللغة الالتينية بـ »السيكونساج«.

رئيسة مخبر الفيروسات مبلحقة معهد باستور بسيدي فرج:

نحــــو استقــــدام تجهيــــزات متطـــــّورة للكشـــــــــف نحــــو استقــــدام تجهيــــزات متطـــــّورة للكشـــــــــف 
عـــــن ســـــاللة كـــــورونا المتــــــحّور عـــــن ســـــاللة كـــــورونا المتــــــحّور 
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أخبار الداخل

فيروز رحال 

وحسب ما توصلت إليه أخبار الوطن، فإن 
مديرية الصحة بالوالية دقت ناقوس اخلطر  بعد 
باملئة  إصابة  90  1700 حالة  أكثر من  تسجيل 
منها ببلدية بئر العاتر  وهو رقم جد مخيف مقارنة 
بالسنوات الفارطة، أين مت تسجيل حوالي   180 
أشهر  األربعة  خالل  اجللدية  باللشمانيا  إصابة 
خالل  بذلك  لتصل   ،  2018 لسنة  األولى 
حالة   1700 ثم  إصابة  حالة   1054 إلى   2019
سنة 2020 ، األمر الذي جعل مديرية الصحة 
تستنفر لهذا الرقم   بحسب تصريح املدير باعتبار 
بلدية  مستوى  على  كانت  اإلصابات  أغلبية  أن 
البلدية  وهي   ، إصابة   1400 بحوالي  العاتر  بئر 
تهاونوا  إلى خواص  الرش  أوكلت عمليات  التي 

عن العملية
الذين  واملختصون  األطباء  أرجع  وقد  هذا 
العاتر  بئر  بلدية  إلى  تواجد  اللقاء،  هذا  نشطوا 
وباعتبارها    ، تونس  مع  احلدودي  الشريط  على 
فقد   ، بامتياز  عبور  منطقة  و  الصحراء  بوابة 
ساعدت على  حتويلها إلى بؤرة من بؤر هذا الداء، 
داخل  احليوانات  تربية  ظاهرة  أن  هؤالء  وأضاف 
احمليط العمراني واالنتشار الكثيف للنفايات هي 
اإلصابات  عدد  من  رفعت  أخرى  أسباب  أيضا 
االنسان عن  إلى  املرض  هذا  انتقال   من خالل 
طريق احليوان وهو ما يسبب إصابات بليغة على 
ال  دائمة  أثار  يخلف  ما  اجلسم  أنحاء  مستوى 
تزول مع الوقت، إضافة إلى اآلثار النفسية التي 
يتعرض لها املصابني خاصة منهم األطفال الذين 

الوجه،  مستوى  على  تشوهات  إلى  تعرضوا 
وقت  يف  أنه  الصحة  مدير  كشف  جهته  ومن 
الوسط  يف  إصابة  حاالت  نسجل  كنا  مضى 
الريفي لكن اليوم يتم الوقوف على حاالت يف 
كل من الوسط الريفي والعمراني أيضا وهو ما 

يدق ناقوس اخلطر.
و من جهتها دعت مديرية الصحة بتبسة 
املتواصل  للتنسيق  العاتر  ببئر  املدني  املجتمع 
بـ  بؤرة اإلصابة  برنامج مكافحة   قصد جتسيد 
تنظيم  هذا خالل  جاء  اجللدية«،   »اللشمانيا 
والسكان  الصحة  مدير  ضم  تنسيقي  لقاء 
املجتمع  وإشراك  الدائرة  و  البلدية  ورئيسي 
املدني بأكثر من 50 جمعية لألحياء والنشطة 
املعهد  يف  احملاضرات  بقاعة  امليادين  كل  يف 
الوطني املتخصص يف التكوين املهني والتسيير 
الشهيد العربي بن مهيدي ببئر العاتر، وبطلب 
من ممثلو املجتمع املدني متت مناقشة إشكالية 
انعدام شبكة الصرف الصحي أو قدمها يف عدة 
يف  كريهة  روائح  انبعاث  يف  تسبب  ما  أحياء  

كل االجتاهات األمر الذي يهدد بتكاثر احلشرات 
وقد  انتقد   ، الفتاكة   األمراض  و  السامة 
مع  السابقة  السنوات   يف  البلدية  تعاقد  هؤالء 
ملكافحة  باملبيدات  الرش  عملية  إلمتام  اخلواص 
 23 حوالي  أعربت   حيث   ، »الليشمانيا«  
التام  استعدادها  باملنطقة   عن  ناشطة  جمعية 
و  املساهمة  و  العاتر  بئر  دائرة  ساكنة  لتحسيس 
املرافقة الدائمة و الفعلية يف حمالت محاربة هذا 
الوبائية  للحالة   الداء، خاصة بعد عرض أطباء 

و صور تبني احلالة احلقيقية، وهذا بتسخير املواد 
السلطات  طرف  من  الضرورية  التجهيزات  و 

العمومية.
بلعيد«  »سعيد  كشف  السياق  ذات  ويف 
سيرفع  مفصل  تقرير  أن   ، بتبسة  الصحة  مدير 
للوالي من أجل توفير اإلمكانيات املادية الالزمة 
فيما سيتم  إشراك اجلمعيات الناشطة يف عملية 
والتي من  اللشمانيا اجللدية  انتشار  بؤر  مكافحة 

املفترض أن تنطلق بداية من 15 مارس القادم.

سطيف
توزيع 884 سكنا ترقويا قبل نهاية السنة 

اجلهوية  باملديرية  وسطيف  قسنطينة  املشاريع  مديرة  برمضان  زهرة  السيدة  كشفت 
مبدينة  قاوة  بحي  مدعم   ترقوي  884 سكنا   توزيع  عن  العقارية  للترقية  الوطنية  بالشركة 

سطيف قبل نهاية 2021 .
ّلم » بإذاعة سطيف   وتطرقت  املمسؤولة ذاتها لدى نزولها ضيفا على حصة »على الُسّ
سطيف  مبدينتي  سطيف  بوالية  العمومي  الترقوي  لسكنات  العامة  الوضعية  الى  اجلهوية 
بالعلمة،    األشغال  بها  انتهت  سكنا  انه  يوجد  260  املتحدثة  صرحت  اين  والعلمة 
أصحابها  يسكنها  مشغولة  و  33  مسكن      ملستحقيها  مخصصة  سكنات   204 منها 

،    فيما  يوجد 56 سكنا فارغا وإيداع الطلبات متواصل لالستفادة منها.
   2021 نهاية  قبل  للتوزيع  قابلة  سكنا   820 سطيف  يتواجد  الوالية  بعاصمة  أما 
الى  وصلت  األشغال  نسبة  سكنا   64    ، حصتني  على  مقسمة  سكنا  منها154 
%70  توزعقبل نهاية فيما  90 سكنا نسبة األشغال بها وصلت الى %65 توزع سنة 
2022 ، 180 سكنا توقفت بها األشغال ،ويستأنف العمل عند منح املشروع ملقاولة أخرى.

الوضعية يف  لتسوية  جارية  اجلهود  اخلارجية  والتهيئة  الطرقات  الشبكات  وضعية  أما 
حينها حتى تسلم احلصص السكنية يف املوعد قبل نهاية 2021.

عبد املالك قادري

عنابة 
ندرة حادة في مادة زيت المائدة 

شهدت احملالت التجارية للمواد الغذائية يف األونة األخيرة بوالية  عنابة ندرة يف مادة 
زيت املائدة ما تسبب يف رفع األسعار إلى 200دج للتر الواحد يف حني اختلف جتار التجزئة 

يف تقدمي مبررات هذه الندرة والزيادة املسجلة.
من جهتها أرجعت مديرية التجارة لوالية عنابة أمس سبب ندرة مادة الزيت الغذائي 
وكذا  »الصوجا«  األولية  املادة  نقص  مشكل  إلى  التجزئة،  محالت  عبر  أصنافه  بجميع 
على  زيادة  األساسية،  املادة  لهذه  املنتجة  الشركات  عند  والتوضيب  التعليب  مستلزمات 
عزوف العديد من جتار التجزئة على اقتناء املادة من جتاراجلملة، عقب دخول قرار العمل 
الزيادة  وبخصوص   .2021 املالية  قانون  عليه ضمن  املصادقة  بعد  اخلدمة،  بالفواتير حيز 
يف األسعار غير املشروعة، أكدت املصالح التجارية متابعتها للملف عن طريق فرق حتقيق 
عن  للتبليغ  املواطنني  ودعوة  للمضاربة،  للتصدي  اليقظة  خلية  عمل  تفعيل  مع  خاصة 
عند  ومسقفة  مدعمة  الغذائي  الزيت  أسعار  وأن  القانونية، خصوصا  غير  املمارسات  هذه 
بعنابة  للتجار  واحلرفيني  الوالئي  اإلحتاد  دعا  جهته  من  اجلملة.  جتار  لدى  600دج  سعر 
املستهلكني، إلى عدم املساهمة يف إحداث الندرة باملسارعة القتناء وتخزين كميات تزيد 
عن احلاجة، منتقدا هذه الظاهرة التي تظهر عدم وعي لدى املواطن.و فيما تعلق بالعمل 
بالفوترة، أكد اإلحتاد على لسان رئيسه رياض سليماني، أنها آلية تضمن احلقوق وحتمي 
املستهلك واالقتصاد الوطني من التهرب الضريبي، كاشفا عن مباشرت اإلحتاد حلمالت 

حتسيسية للتجار تخص شرح اآللية.
ف .سليم

مؤسسات  أصحاب  أمس،  صبيحة  أقدم 
النظافة اخلاصة املصغرة ببلدية قسنطينة على تنظيم 
وقفة احتجاجية، نددوا خاللها  بالتمييز املمارس 
ضدهم لصالح املؤسسات العمومية، مؤكدين على  
أن املسؤولني بالبلدية لم يستجيبوا لتعليمات رئيس 
باملئة من   20 القاضية باستفادتهم من  اجلمهورية 
الصفقات، حيث لم متنح املؤسسات اخلاصة سوى 
ال  الذي  املبلغ  وهو  مليار،   12 عن  قيمته  تقل  ما 
الوالية  والي  تدخل  رغم  و  املعنية،  للنسبة  يصل 
» أحمد ساسي عبد احلفيظ« خالل االحتفاالت 
و إسدائه  املنصرم،  الشهر  الشهيد  املخلدة لذكرى 
ينصف  حل  بإيجاد  الدائرة  لرئيس  تعليمات 

املتضررين، إال أن تعليماته لم تنفذ .
مسيري  و  أصحاب  من  العشرات  وجتمهر 
محطة  أمام  اخلاصة،   املصغرة  النظافة  مؤسسات 
منددين  قسنطينة،  مدينة  وسط  القنطرة  باب 
بالتعسف والظلم املمارس عليهم من قبل اجلهات 
الوصية املمثلة أساس يف مصالح بلدية قسنطينة، و 
صّرح احملتجون لـ«أخبار الوطن« أن اإلدارة ال تعدل 
بينهم و بني مؤسسات القطاع العمومي، من حيث 
اإلستفادة من الصفقات، و متارس يف حقهم متييزا 
التي  العمومية،  النظافة  لصالح مؤسسات  واضحا 
ظفرت بصفقات مهمة قيمتها 170 مليار سنتيم، 

وهي القيمة التي كان من املفترض حسب املرسوم 
لصالح  باملائة   20 نسبة  منها  توجه  أن  الرئاسي 
املؤسسات املصغرة التي مت إنشاؤها يف إطار أونساج 
وهي  الشباب،  تشغيل  دعم  برامج  من  وغيرها 
املسؤولني  مختلف  تغنى  لطاملا  التي  املؤسسات 
الوطني،  باالستثمار  للنهوض  دعمها  بضرورة 
األمرين  تعاني  الشرق  بعاصمة  الزالت  أنها  غير 
يف  حقها  على  واحلصول  نفسها  فرض  سبيل  يف 
35 مؤسسة تشغل  ميثلون  أنهم  النشاط، مؤكدين 

أن  يعني  ما  أربع عمال  أو  منها ثالث  واحدة  كل 
100 عائلة تعيش وضعا مأساويا بسبب  أزيد من 
عدم جتديد العقود املنتهية مع نهاية السنة الفارطة، 
على  أثرت  التي  االستثنائية  الظروف  مع  سيما 
اجلميع بسبب جائحة كورونا، أين ناشد احملتجون 
أجل  من  العاجل،  بالتدخل  اجلمهورية  رئيس 
تنفيذ  على  املختصة  السلطات  إجبار  و  إنصافهم 

تعليماته .
أمينة بنية 

قسنطينة

أصحاب مؤسسات النظافة الخاصة ينتفضون 

سجلت مديرية الصحة والسكان بوالية تبسة خالل سنة 2020  ارتفاع جد ملحوظ يف 
عدد اإلصابات بـ  »اللشمانيا اجللدية« أو كما يسمى »الناموسة البسكرية«  مقارنة بسنة 

2019 ، حيث أرجع العديد من املختصني هذا االرتفاع إلى غياب التنسيق بني املصالح املعنية 
و غياب التوعية الكافية بخطورتها.

سكيكدة

سكان »تيوطيان« في بني زيد بال ماء 
لم تستفد  قرية »تيوطيان« ببلدية بني زيد غربي والية سكيكدة،  مبشروع الجناز 

شبكة املاء الصالح لشرب، رغم قربها من سد بني زيد الذي يوفر 40 مليون متر مربع 
من املاء، حيث ال يزال املواطنون يشربون من الينابيع.

أنهم عانوا  الوطن«،  لـ«أخبار  القرية يف تصريح  السياق، قال ممثل عن  و يف هذا 

التي قدمت  الري  البلدية و حتى مديرية  املتعاقبني على  املسئولني  املرارة بسبب ظلم 

العشرات من الوعود لسكان قصد ربط أخر قرية يف بلدية مبي زيد بشبكة املاء، غير أن 

تلك الوعود سرعان ما ينسونها يف »املنعرج األول »، و تطول معه معاناة سكان القرية 

ذات 500 نسمة الدين يتسابقون إلى الشعاب و الوديان من أجل جلب املاء الشروب 

و حتى شرائه من جتار الصهاريج املتنقلة و آخرون يقاسون حيواناتهم املاء يف ظالزفا جد 

املاء  توفير  مسئولية  يتحملن  اللواتي  الفتيات  و  النساء  أفواج  مع خروج  صعبة خاصة 

الوديان  و  الشعاب  املالبس يف  يجبر على غسل  البعض  بينما  يومي،  للمنزل بشكل 

فكثيرا ما هجمت احليوانات الضالة و املتوحشة اجلميع و تسببت يف سقوط الضحايا .

البلدية، معوج عبد املجيد، قال يف تصريح لـ«أخبار الوطن«، بأن معاناة  رئيس 

السكان مع غياب املاء الشروب ستتواصل على اعتبار أن البلدية عجزت عن إجناز شبكة 

اجلر و التوزيع يف ظل غياب اإلمكانيات املالية، و أكد بأنه وضع دراسة للمشروع هي 

اآلن على طاولة مديرية الري للوالية و حتى السيد الوالي و يأمل يف جتسيده على اعتبار 

يزال  االستقالل، حيث ال  منفجر  ماء  بال  تزال  التي ال  الوحيدة  تعد  القرية  أن هده 
السكان يتزودون باملاء بطرق تقليدية .

جمال بوالديس

 90 % منها سجلت ببلدية بئر العاتر  فيى  تبسة 

تسجيـــل 1700 إصابـــة 
بالشمــانيــــة الجلديـــة
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أخبار الداخل

يشهد أكبر سد يف والية البويرة ، املسمى 
بإقليم  معالة  بلدية  بأعالي   « أسردون  كدية   «
أزمة كبيرة ، حسب مصدر  دائرة األخضرية ، 
اجلفاف  بسبب  املائية  املوارد  مديرية  مسؤول يف 
الذي يعاني منه رغم أن قدرة إستيعابه تقدر ب 

600 مليون متر مكعب.
املوارد  شح  يف  اجلفاف  حالة  تسببت  وقد 
املائية باملنطقة الى إنخفاض مستوى املياه بالسد 

إلى 9 من املئة من إجمالي طاقته.
ماء  بأزمة  الكارثية  الوضعية  هذه  تنذر  و 
رمضان  شهر  حلول  قرب  مع  خاصة   ، كبيرة 
السد  أن  خلفية  على  الصيف  فصل  و  الكرمي 
ميون 4 واليات ) تيزي وزو ، املدية ، بومرداس 
، اجلزائر العاصمة ( إلى جانب 20 بلدية من 

والية البويرة.
يونس غماري

الواقعة   « الشماس   « قرية  طالب سكان 
ببلدية العجيبة ، شرق والية البويرة ، بإضافة 
أكد  بالقرية ، حيث  ابتدائية جديدة  مدرسة 
لنا ممثل عن سكان القرية ، أن مطلب إضافة 
السلطات  راسلوا  أنهم  و  مستعجل  إبتدائية 
خاصة   ، املطروح  باإلنشغال  للتكفل  احمللية 
لم  بالقرية  املتواجدة  اإلبتدائية  املدرسة  أن 
الكثافة  تزايد  ظل  يف  بالغرض  تويف  تعد 
املدرسة  بالقرية من جهة ، و حالة  السكانية 
التي تعاني من عدة نقائص من جهة أخرى 

سكان  طرف  من  أرضية  تخصيص  مت  كما   ،
القرية   حسب  وسط  املدرسة  لتشييد  القرية 
تصريحات السكان . من جهته ، أكد مصدر 
أخبار   « جلريدة   ، التربية  مديرية  يف  مسؤول 
الوطن » ان مصاحلهم تلقت طلبت بخصوص 
الشماس » ،  بقرية »  إبتدائية  إضافة مدرسة 
حيث مت التكفل مبشروعهم و سيتم تسجيله يف 

القريب العاجل.
يونس غماري 

نظمت تنسيقة املنظمات الطالبية لوالية سيدي 
اخلدمات  مديرية  مقر  امام  احتجاحية  وقفة  بلعباس 
اجلامعية«وسط« نظير االنفالت األمني اخلطير داخل 
يهدد حياة و سالمة  بات  والذي  اجلامعية  اإلقامات 

الطلبة.
االحتجاج الذي جمع خمس منظمات طالبية 
طالبت من خالله مبعاجلة ملف األمن املتدهور داخل 
ب  اخلاصة  األولى  وبالدرجة  اجلامعية  االقامات 
آمنة حسب   غير  إقامات  إلى  التي حتولت  »البنات« 
الواقع  هذا  ان  حيث  لـ«اخبارالوطن«  به  ماصرحوا 
املقيمات بصفة كبيرة  الطالبات  بات يصنع هواجس 

حلظة  أي  يف  مرهون  وأمنهم   سالمتهم  أصبحت  اذ 
إليه  تعرضت  الذي  األمر  وهو  كبيرة  بصفة  ومهددا 
احد الطالبات املقيمات باإلقامة اجلامعية »كومبيس« 
أين قامت مجموعة من الطالبات باالعتداء عليها لياًل 
باستعمال السالح األبيض داخل احلرم اجلامعي ما 
اخلطورة  متفاوتة  جسدية  بأضرار  إصابتها  يف  تسبب 
احملتجات دون تسجيل  الطالبات  احد  تقول  كل هذا 
أي تدخل من طرف أعوان األمن أو من اإلدارة التي 
آثار  ما  احلادثة  الصمت حيال  والتزام  التستر  فضلت 
و  كبيرا  هلعا  احدثت  الواقعة  أن  حفيظتهم خصوصا 
خلفت آثار نفسية سلبية على الطالبات حيث طالبوا 

بصفة  االمني  الوضع  بخصوص  معمق  حتقيق  بفتح 
عامة التي أصبحت تداعياته السلبية يف تنامي و بات 
اجلامعي  احلرم  داخل  االعتداءات  ضحية  الطالب 

املنتهك.
ملف  أن  أكد  اجلامعية«وسط«  اخلدمات  مدير 
تعرف  له  التابعة  اجلامعية  االقامات  داخل  األمن 
اداعاءات  مفندا  به  متحكم  واالمر  عالي  مستوى 
تدخل  أنه  صرح  فقد  احلادثة  بخصوص  و  احملتجني 
يف املوضوع وسلط عقوبات ضد الطرفني املتسببني يف 

احلادثة.
حواش.أ

عمر بكيري
 

و قال  فالحو  هذه املستثمرة التي تبلغ مساحتها 
الوطن«  بـ«أخبار  لقائهم  خالل  هكتار   69 قرابة 
ممارستهم  دون  حالت  اصطدموا  بعراقيل  »إنهم   ،
اجلامحة  رغبتهم  من  فبالرغم  الفالحي،  لنشاطهم 
اخلصبة  األراضي  أجود  وتوفر  األرض،  خدمة  يف 
السقي حال دون تطوير نشاطهم  أن مشكل مياه  إال 

الفالحي  ».
عديد  جتاور  أراضيهم  أن   ، محدثونا  أضاف  و   
مبئات  إال  السدراية  يبعد عنهم سد  املائية وال  البرك 
األمتار إال أنهم منعوا من سقي محاصيلهم الزراعية 
من هذه البرك والسد، بحجة قربها من مخرج مصب 
األمر  السدراية،  لبلدية  القذرة  املياه  صرف  قنوات 
حسبهم  القذرة  املياه  فمصب  الفالحون  فنده  الذي 

يبعد بحوالي 100 متر عن البرك املراد السقي منها .
سد  إنشاء  جدوى  عن  الفالحون  تساءل  كما   
تصب  الصحي  الصرف  قنوات  وترك  املنطقة  بذات 
االستفادة  من  الفالحني  عديد  منع  الذي  األمر  فيه 
يف  السيما  الزراعية،  احملاصيل  سقي  يف  مياهه  من 
املوسم  يهدد  اجلفاف  بات  أين  بالذات  الظرف  هذا 
الفالحني  تكبد  ثم  ومن  املنطقة،  بذات  الفالحي 
خلسائر مادية كان آخرها إتالف العديد من هكتارات 

البطاطا بحجة سقيها مبياه قذرة.
وطالب الفالحون كذلك بإعادة تأهيل املستثمرة 
بالسقوط  تنذر  منشآتها  الذي  وترميم  الفالحية 
الستعمالها  ارتوازيني  بئرين  وحفر  الطريق  وتفريش 
إلى  باإلضافة  الفالحية،  منتجاتهم  مجال سقي  يف 
متديد  يف  واملتمثل  الفالحون  كثيرا  عليه  ألح  مطلب 
قنوات الصرف الصحي التي أثرت على البيئة هناك 

والتي كانت السبب الرئيسي وراء منعهم من السقي 
مبياه البرك املجاورة ألراضيهم إلى جانب مطلب حتويل 
منه  يستفيد  حتى  السد  عن  القذرة،  املياه  مسار 

الفالحون يف عملية السقي الحقا .
لوالية  الفالحية  الغرفة  رئيس  قال   جهته  من 
إطار  املنطقة  يف  زار  أنه  زقومي«  »مصطفى  املدية 
للتوصيات  تنفيذا  التي يقوم بها دوريا، و  النشاطات 
إلى  الرامية  الريفية  والتنمية  الفالحية  لوزير  األخيرة 
ومعنويا،  حيث  ماديا  ودعمهم  الفالحني  مرافقة 
بغية  قوله  الفالحني  حسب  النشغاالت  استمع 
 ، الفالحية  وزارة  و  الوالئية  السلطات  إلى  رفعها 
مطالب  حتقيق  بغرض   ، ميدانيا  مبرافقتهم  وتعهد 

فالحي املستثمرة وفق مبدأ األولوية .

عبر أمس مواطنون و جتار يف البليدة ، عن 
غضبهم  و مخاوفهم لالرتفاع اجلنوني يف أسعار 
البطاطا،  مقدمتها  يف  و  اخلضروات،  بعض 
 65 إلى  اجلملة  سوق  يف  سعرها  وصل  التي  و 
دينار، و دعوا إدارة التجارة إلى التدخل،و مراقبة 
موسم  يف  أننا  و  خاصة  احملتكرين،  محاربة   و 

اجلني و وفرة هذا النوع من املنتوج.
 ، مخاوفهم  عن  الطلب  أصحاب  أبدى  و 
تعرفها  التي  األسعار  لهيب  عدوى  تفشي  من 
االنتشار  الواسعة  املواد  االستهالكية،  بعض 
 « معاينة  بينت  و   ، األخيرة  اآلونة  ،  يف 
أن  التجزئة،  أسواق  لبعض   « الوطن  أخبار 
البطاطا،  تراوح  من  الواحد  سعر  الكيلوغرام 
قدر  بينما   ، دينار   75 و  بني   60   أمس 
الفاكهة  و  اخلضروات  لبيع  اجلملة  سوق  يف 
دينار   65 بـ  الرافيغو  بـ  املشهور   و  ببوقرة، 
للطازجة، و   سعر املخزنة منها بغرف التبريد ، 
تراوح   بني 35 و 40 دينارا ، فيما شهدت بقية 
األنواع من اخلضروات استقرارا ، مثل الطماطم 
جتار  من  العارفني  حسب  املثير  و   ، الكوسة   و 

التجزئة باخلصوص ، أن فيه وفرة لهذا النوع من 
اخلضار، و يف موسم جنيه ، و هو يجعل العرض 
يغلب الطلب ، لكن بالرغم من ذلك فيه ارتفاع 

مفاجئ يف السعر .
سبب  أعادوا   ، التجاري  بالشأن  مهتمون 
البارونات  بعض  إقدام  إلى   ، املفاجئ  االرتفاع 
تخزين  على   ، األسواق  زمام  يف  تتحكم  التي 
حلول  القتراب  حتسبا   ، التبريد  بغرف  البطاطا 
بعض  راجت  فيما    ، املبارك  رمضان  شهر 
التبريرات إلى أن كبار التجار يف هذه املادة، كثيرة 
الطلب على موائد اجلزائريني ، أصبحوا يفضلون 
خوض غمار تصديرها ،  للربح و الفائدة  التي 
إلى  عليهم  ، خاصة تصديرها  تعودوا  أضحت 
باجلوار ،  و هو ما خلف  ببلدان شقيقة  أسواق 
أزمة و ألهب أسعار البطاطا يف هذه الفترة بالذات 
، و أن تدخل الوصاية يف ظل هذه املعطيات بات 
حيويا و مستعجال ، خصوصا أمام ضعف القدرة 

الشرائية لشريحة هامة من املواطنني .
عبد الناصر حمودة 

 مطالب بالتحقيق في حادثة اعتداء على طالبة داخل اإلقامة الجامعية مطالب بالتحقيق في حادثة اعتداء على طالبة داخل اإلقامة الجامعية

 »كدية أسردون« في وضع كارثي »كدية أسردون« في وضع كارثي

البويرة
سكان قرية »الشماس« يطالبون سكان قرية »الشماس« يطالبون 

بمدرسة إبتدائيةبمدرسة إبتدائية

البليدة 
ارتفاع  في أسعار البطاطا وعودة المضاربةارتفاع  في أسعار البطاطا وعودة المضاربة

ناشد  فالحو املستثمرة الفالحية اجلماعية سي ساعود 2 ،الواقعة بفرقة أوالد تواتي ببلدية السدراية ،90 كم أقصى 
شرقي املدية السلطات الوالئية النظر يف احلالة التي آلت إليها مستثمرتهم الفالحية، بعد أن كانت إلى وقت غير بعيد  

تنتج  فاكهتي الكرز والتفاح إلى جانب أجود احملاصيل الزراعية وعلى رأسها القمح مبختلف أنواعه واخلضر الطازجة .

مديرية الفالحة باملدية تعد بحل املشكل قريبامديرية الفالحة باملدية تعد بحل املشكل قريبا

فالحو السدراية يطالبون بمناقب فالحو السدراية يطالبون بمناقب 
لسقي منتجاتهم الفالحيةلسقي منتجاتهم الفالحية

دراسي   يوم  اخليرية  فرح  جمعية  نظمت  
ابن  بدائرة  الطيب  بلقندوز  ثانوية  تالميذ  لفائدة 
الرسمية  االنطالقة  مبثابة  ستكون  والتي  باديس 
االلكترونية  اجلرمية  ملكافحة  التحسيسية  للقافلة 
نظرا لتنامي االستعمال السيء للعالم االفتراضي 
يف أوساط التالميذ و تأثيره السلبي الكبير  الناجم 
احد  يعد  الذي  الفضاء  هذا  استغالل  سوء  عن 

القضايا االجتماعية التي وجب معاجلتها.
اليوم الدراسي الذي نظم من طرف جمعية 
فرح اخليرية وبالتنسيق مع مديرية التربية وحضور 
جاء  بلعباس  سيدي  والية  قضاء  مجلس  نائب 
حتت شعار »شبح افتراضي لواقع اجرامي » تناول 
مخاطر استعمال االنترنت التي باتت شبحا يطارد 

فئة الشباب و التي باتت احد اركان اجلرمية وهذا 
من  املعاجلة  االجرامية  القضايا  عديد  اثبتته  ما 
املتدخلون  حيث حرص  املختصة  اجلهات  طرف 
اثناء مداخالت بتقدمي نصائح و تعليمات  تصب 
انتشار من هذا  الوقاية  واحلد من  يف خانة سبل 
السلوك االجرامي اثناء استعمال االنترنت وسط 
تزايد  التالميذ والشباب بصفة عامة خاصة بعد 
الشريحة  هذه  وسط  اإللكتروني  االجرام  نسب 
حول  مداخلة  العام  النائب  قدم  حيث  احلساسة 
اجلرمية املعلوماتية من الناحية القانونية مبرزا اهم 
طبقا  تعاجلها  والتي  عليها  املنصوص  القوانني 
لقانون اإلجراءات اجلزائية خاصة قانون 09/04 
من  النوع  هذا  ملكافحة  جاء  الذي  املستحدث 

اجلرمية.
كما شهد اليوم الدراسي مداخالت متنوعة 
التحسيسي  اجلانب  شملت  اجتماعية  و  دينية 
االستعمال  تصاحب  التي  املخاطر  امناط  واظهار 
يترتب  ما  و  االفتراضي  الفضاء  لهذا  السيء 
عنه من اضرار . يف ذات السياق  اكدت رئيسة 
القافلة  ان  الوطن«  ل«اخبار  اخليرية  فرح  جمعية 
التحسيسية متواصلة لفائدة تالميذ والية سيدي 
بلديات  وتشمل جميع  التي ستجوب  و  بلعباس 

ودوائر  الوالية .
حواش.أ

سيدي بلعباس
انطالق قافلة تحسيسية لمكافحة الجريمة االلكترونيةانطالق قافلة تحسيسية لمكافحة الجريمة االلكترونية

»امومن  السيد  تلمسان  والية  والي  شدد 
مرموري« على ضرورة تكثيف اجلهود والرفع من وتيرة 
اإلجناز باألشغال القائمة يف القطب اجلامعي شتوان  
اخلاصة مبشروع جناح و قسم جلراحة وطب األسنان 
املقبل  اجلامعي  الدخول  قبل  جاهز  يكون  حتى 

الستقبال الطلبة.

التي  املشاريع  ضمن  يدخل  املشروع  هذا 
استفادت منهم جامعة أبو بكر بلقايد بقطب اجلامعي 
شتوان  املقدرة 5000 مقعد بيداغوجي و كذا إقامة 
و  اجلديد  بالقطب  مركزي  مطعم  و  جديدة  جامعية 

مشاريع إعادة تهيئة شملت عدة أحياء جامعية.
و يف السياق ذاته و خالل اللقاء الذي جمع والي 

الوالية بسعادة سفيرة جمهورية تركيا باجلزائر السيدة 
»ماهينور أزدمير غوكتاش«  بديوان الوالية مت االتفاق 
و  تلمسان  مدينتي  بني  التوأمة   اتفاقية  تفعيل  على 
البورصة التركية خاصة يف مجال التبادل اجلامعي و 

الدراسات العليا.
ع.بن خالد

جامعـــة تلمســان تستفيـد من مشاريـع جديــدةجامعـــة تلمســان تستفيـد من مشاريـع جديــدة
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أخبار السر ايا

تأجيل التساؤالت!

الّسفارة الفرنسية تكّذب! 

تعليق الرحالت نحو الّصين! 

لقاء مع الشركاء االجتماعيين

 المطلوب خدمة ذات جودة

أعلن مجلس األمة عن 
تأجيل جلسته العلنية 
التي كانت مقررة اليوم 
اخلميس إلى »موعد 
الحق«، حسب ما ورد 

يف بيان أصدره املجلس 
يوم أمس. لإلشارة، 

فإن اجللسة العلنية 
املؤجلة كانت مخصصة 
لطرح األسئلة الشفوية 

على عدد من أعضاء 
احلكومة.

ستعّلق الرحالت اجلوية املستأجرة لشركة اخلطوط 
اجلوية اجلزائرية بني اجلزائر العاصمة ومطار »تشنغدو 

الصيني« ملدة أسبوعني، اعتبارا من يوم 8 مارس. وقال 
املصدر الذي أورد اخلبر أن »السلطات الصينية أعلنت هذا 
اإلجراء أول أمس املوافق لـ 2 مارس بعد اكتشاف 6 حاالت 

إيجابية لـ »كوفيد 19« على منت طائرة تابعة لشركة 
اخلطوط اجلوية اجلزائرية قادمة من اجلزائر العاصمة«.و 
يتعلق األمر، حسبما أوضحت الشركة، بأربع رعايا صينيني 

واثنني من أفراد الطاقم الذين انطلقوا من مطار اجلزائر، 
 )PCR( »مرفوقني بنتائج حتليل اختبار »بي. سي. آر

موجبة كانوا قد أجروها قبل 72 ساعة من انطالق الرحلة.

التقى وزير التربية الوطنية، محمد 
واجعوط، أمس مبقر دائرته الوزارية، عددا 
من الشركاء االجتماعيني لطرح انشغاالت 
ذات طابع تربوي، اجتماعي ومهني، وذلك 
يف إطار مواصلة سلسلة اللقاءات الثنائية 

املبرمجة لهذا الغرض. واجتمع الوزير بكل 
من األمني العام لالحتادية الوطنية لعمال 

التربية، رئيس االحتاد الوطني لعمال 
التربية والتكوين، املنسق الوطني للمجلس 

الوطني املستقل ملستخدمي التدريس 
للقطاع ثالثي األطوار للتربية وكذا املنسق 
الوطني للنقابة الوطنية املستقلة ألساتذة 

التعليم الثانوي والتقني.

دعا وزير الطاقة واملناجم، محمد 
عرقاب، أمس باجلزائر العاصمة، الشركة 

الوطنية للكهرباء والغاز )سونلغاز( 
إلى العمل على توفير خدمة عمومية 
ذات جودة لفائدة املواطنني. وجاءت 

هذه التوجيهات خالل اجتماع ترأسه 
عرقاب مبقر املديرية العامة لسونلغاز، 
ضّم الرئيس املدير العام للمجمع، شاهر 

بوخلراص واإلطارات املركزية ورؤساء 
مختلف املؤسسات والفروع التابعة 

للمجمع.

نشرت السفارة الفرنسية، أمس، بيانا تكذب فيه تصريحات 
لنسبت إلى الرئيس الفرنسي »إميانويل ماكرون« بخصوص 
اجليش الوطني الشعبي، مفادها مشاركة قوات من اجليش 

الوطني الشعبي يف عمليات بالساحل اإلفريقي. وفّندت 
السفارة الفرنسية، يف بيان هذه التصريحات التي نسبت 

إلى الرئيس الفرنسي وتعلقت مبشاركة اجليش اجلزائري يف 
تدخالت عسكرية بالساحل.

أعلنت الوكالة الوطنية للتسيير املدمج للموارد 
املائية، يف بيان أصدرته أمس، عن إطالق الطبعة 

الثانية للمسابقة الوطنية ألحسن مشروع علمي يف 
مجال تسيير املوارد املائية واحملافظة عليها، وذلك 
حتت شعار :«تشجيع االبتكار لتسيير أمثل للماء«.

ومت تنظيم هذه املسابقة بالشراكة مع الوكالة 
الوطنية لتثمني نتائج البحث والتنمية التكنولوجية 

وكذا الوكالة املوضوعاتية للبحث يف العلوم 
والتكنولوجيا.

 مسابقة وطنية

محسوبية أم استفادات على المقاس؟!
أثار استفادة عائلتني من السكن االجتماعي بحي املوز يف بلدية املـحمدية، باجلزائر العاصمة، 

الكثير من عالمات االستفهام، فالعائلتان اللتان كانتا من املفترض أن ترحل رفقة 15 عائلة أخرى 
إلى براقي كانتا تقطنان سكنات هشة بحي الدوزي يف باب الزوار، مت حتويلها إلى حي املوز ويف 

سكنات اجتماعية من الدرجة األولى خالف العائالت األخرى التي رحلت إلى براقي، وهو األمر 
الذي علق عليه الكثير بالقول: »هل هي محسوبية أم استفادات على املقاس«؟!

هكــذا يعــامل مديـــر موقــع 
»إيمدغــــاسن« الصحفييــــن!

تفاجأ موفد شبكة »أخبار الوطن« مع بعض 
الصحفيني املدعوين لتغطية مهرجان »إميدغاسن« 
الدولي للفيلم القصير بتصرف مدير موقع الضريح 

النوميدي ببلدية بومية التابع للديوان الوطني 
لتسيير واستغالل املمتلكات الثقافية احملمية، 

الذي باإلضافة إلى أنه لم يكن يف استقبالهم، كلف 
احلارس مبنع الصحفيني من تأدية مهامها، ما أثار 

سخط محافظة املهرجان. باملوازاة مع هذا، قدم إلى 
املوقع رئيس بلدية املعذر الذي اعتذر من احلضور 

وأقام مأدبة غداء على شرفهم.
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أخبار الداخل

عبداهلل مجبري

وأوضح  األطباء يف بيان موجه للسلطات احمللية 
ومديرية الصحة حتوز«أخبار الوطن » على نسخة منه 
إن الوضع يف مصلحة االستعجاالت الوحيدة يف والية 
أدرار يزداد سوءا بسبب تراكمات تعود لعدة سنوات 
لطاملا نادوا بحلها مشيرين إلى منو الكثافة السكانية يف 
هذه  خدمات  مع  التتناسب  أصبحت  والتي  الوالية 
املصلحة التي تعرف أيضا توافد من خارج الوالية إلى 
هذه املركز الوحيد الذي أصبحت طاقة استيعابه  غير 

كافية  الستقبال املرضى .كما طالبوا يف ذات البيان 
بتوظيف األطباء بسبب مغادرة بعض منهم وتسخير 
البعض اآلخر يف مصلحة الكوفيد 19 .ملقني  اللوم 
التكفل   يف  اجلوارية  الصحة  مؤسسات  فشل  على 
باملرضى وترسلهم مباشرة إلى مصلحة االستعجاالت 
حتى يتم التكفل بهم جيدا .واستغرب األطباء من 
وتفتقر  الصحة  يف  متخصصة  جديدة  هياكل  إجناز 
مكافحة  مركز  غرار  على  االستعجاالت  ملصلحة 
يتم  اللذان  العقلية  األمراض  ومستشفى  السرطان 
التكفل مبرضاهم على مستوى هذه املصلحة الوحيدة 

رغم وجود أطباء بالعدد الكافى على مستواهم .
ويف ظل هذا الوضع يناشد أطباء مستشفى  ابن 
سينا مديرية الصحة بإيجاد حل عاجل لهذه الوضعية 
جديدة  استعجاالت  مصالح   فتح  خالل  من  وذلك 
مكافحة  ومركز  سرير   120 مستشفى  مستوى  على 
السرطان وكذا مستشفى األمراض العقلية .مؤكدين  
التي  املطالب  هذه  تلب  لم  إذ  املوقف  تصعيد  على 
الضغط  لتخفيض  وهذا  ضرورة  من  أكثر  أصبحت 

على املصلحة املذكورة.

يشتكي سكان حي جبريل اجلديد  شرق 
بلدية اليزي من غياب اإلنارة العمومية ما ادخل 
السكان   مخاوف  واثأر  دامس،  ظالم  يف  احلي 
الغرباء  بعض  قبل  السرقات،من  كثرة  بسبب 
مطالبني  اإلنارة،  غياب   مستغلني  واملنحرفني 
رئيس املجلس الشعبي البلدي بضرورة التدخل 

العاجل إلصالح األعمدة الكهربائية .
أخبار  لـ«  احلي يف حديثهم  قاطنو   أعرب 
الوطن« عن استيائهم الكبير جراء الوضع الراهن 
انعدام  باحلي بسبب  الساكنة  يهدد حياة  الذي 
اإلنارة العمومية الشيء الذي يفتح املجال لظهور 
والنهب  كالسرقة  االجتماعية  اآلفات  كافة 
الى  بالنظر  وهذا  املمنوعات  وتعاطي  واالعتداء 
املوقع الذي يتواجد به احلي على أطراف املدينة 

اجبر  الساكنة  يضيف  فالوضع  لألودية  واحملاذي 
مبصابيح  االستعانة  على  العائالت  من  العديد 
صغيرة ووضعها أمام واجهات بيوتهم وهذا كحل 
مؤقت بسبب الظالم الدامس الذي يلبس معظم 

شوارع احلي رغم أنها ال تويف بالغرض .
من  اجلديد  جبريل  حي  سكان  ويطالب 
حد  ووضع  التدخل  بالبلدية  احملليني  املسؤلني 
غياب  بسبب  يعيشونها  التي  الطويلة  ملعاناتهم 
اإلنارة العمومية التي خلقت جوا وظروفا ال تبشر 
باخلير وكما وجهوا نداء عبر اخبار الوطن بضرورة 
ادراج احلي ضمن املناطق املعنية مبشروع االنارة 
عمومية  ملؤسسة  مؤخرا  اوكلت  والتي  العمومية 

خاصة تنشط على تراب البلدية .
براهيم مالك

التكوين  يف  املتخصص  الوطني  باملعهد  بدأت 
قطاع  أساتذة  تكوينية لفائدة  إيلو دورة  قمامة  املهني 
التكوين  وزارة  تنظيم  بتمنراست من  املهني  التكوين 
وتأطير  املناجم  وزارة  مع  وبالتنسيق  املهنيني  والتعليم 
ومعهد  للمناجم  اجلزائري  واملعهد  بتمنراست  املعهد 
املدير  انطالقها  على  أشرف  العابد.العملية  املناجم 
الوالئي ملديرية التكوين والتعليم املهنيني السيد غازي 
مرموري الذي صرح لــ« اخبار الوطن« أن هذه الدورة 
التكوينية تخص أساتذة قطاع التكوين املهني الذين 
لهم عالقة بقطاع املناجم مثل أساتذة املناجم  والري 
ومت  متنراست  بوالية  والفالحة  والهيدروليك  والبناء 
هؤالء  بتكوين  للمناجم  اجلزائري  املعهد  مع  االتفاق 
أيام تكوينية و ترتكز  األساتذة الذين يستفيدون من 
و  نظرية  يتضمن حصصا  الذي  البرنامج  هذا  محاور 
تطبيقية على شرح جملة القوانني و التشريعات التي 
األدوات  وكذا  املنجمي،  النشاط  هذا  ممارسة  تضبط 
والوسائل املعتمدة يف عملية التنقيب احلريف باإلضافة 
إلى اآلليات الناجعة الستحداث و تسيير مؤسسات 
اجلوانب  مختلف  إلى  التطرق  مقاوالتية، فضال عن 

املتعلقة بالنظافة والسالمة البيئية.
الدورة  هذه  انتهاء  بعد  انه  املتحدث  وأضاف 
التي بدأت اآلن يف مارس والتي ستستمر  التكوينية 
وتنطلق من جديد  أفريل  إلى غاية  وتتوقف  أيام  ملدة 
مبنهاج آخر سيلقن هؤالء األساتذة لرؤساء مؤسسات 

هذا  وشركاؤهم  للذهب  املنجمي  احلريف  االستغالل 
سيسمح  مما  فعالة  مؤسسات  تكوين  بغية  البرنامج 
هذا  أداء  من  متكينهم  و  قدراتهم  حتسني  من  لهؤالء 
من  مربح  استثمار  وحتقيق  بفاعلية  احلريف  النشاط 
وسيتوج  ملؤسساتهم  ناجح  مهني  تسيير  خالل 
االستغالل  تخصص  يف  تأهيل  بشهادة  املتربصون 
احلريف للمنجم ، باإلضافة إلى االستفادة من مختلف 
االمتيازات التي متنحها أجهزة الدعم املختلفة لفائدة 

املؤسسات املصغرة.
اجلزائري  باملعهد  إطار  صونيا  فلتان  اآلنسة 
األساتذة  تأطير  على  املسؤولة  ببومرداس  للمناجم 

العملية  هذه  أن  الوطن  اخبار  جلريدة  بدورها  أكدت 
املناجم  قطاعي  بني  املبرمة  لإلتفاقية  جتسيدا  تأتي 
والتكوين و التعليم املهنيني والتي تهدف إلى ضمان 
اإلستغالل  مجال  يف  متخصص  تكوين  و  تأهيل 
إنشاء  و  االستثمار  ترقية  وكذا   ، املنجمي  احلريف 
جسور  تطوير  إطار  يف  ومتوسطة  مصغرة  مؤسسات 
الصدد  هذا  يف  املؤسساتي.مبرزة  التعاون  و  التواصل 
االستغالل  مجال  يف  التكوين  على  احلرص  أهمية 
وتطوير  بناء  يف  للمساهمة  للذهب  احلريف  املنجمي 

االقتصاد الوطني.
أحمد كرزيكة

مستشفى ابن سينا  بأدرار مستشفى ابن سينا  بأدرار 

الجيش األبيض يطالب بفك الضغط الجيش األبيض يطالب بفك الضغط 
عن مصلحة االستعجاالت الطبيةعن مصلحة االستعجاالت الطبية

انطالق دورات تكوينية في االستغالل المنجمي للذهب

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

اليزي
حي جبريل الجديد ادون إنارة العمومية

أدرار
التحضير  لفتح شباك موحد لتسليم الدفتر العقاري

حتضر هذه األيام مديرية احلفظ العقاري بأدرار، لفتح الشباك املوحد لتسليم الدفتر العقاري، 
من خالل نشاط ستنظمه نهاية االسبوع، مبقر احملافظة العقارية.

ويهدف تنظيم هذا النشاط إلى تعريف املواطن بهذه اخلدمة اجلديدة املتعلقة بالشباك املوحد 
لتسليم الدفتر العقاري، وللعلم فإن الدفتر العقاري، هو سند امللكية الذي يسمح حلامله مبمارسة 
حقوق امللكية وهي حق التصرف يف البيع والشراء والهبة وحق االستغالل والتأجير وحق االستعمال 
للغرض الذي منه السكن والتجارة وكذلك حق الرهن واستخراج رخصة البناء وهو إجراء االنتقال 
من احملرر العريف؛ ورقة الطالب إلى العقد الرسمي، كما يعتبر السند القوي والوحيد يف إثبات امللكية 

العقارية للعقار املمسوح.
عبداهلل مجبري

عمال بواد الزين يحتجون  على طردهم من العمل
وجه 4  عمال من الشركة الوطنية لألشغال الكبرى  مبجمع توات غاز بواد الزين نداء استغاثة 
افتقارهم  بحجة  بها  العمل  من  تسريحهم  خلفية  على  للشركة  العامة  واملديرية  أدرار  والية  لوالي 

للخبرة فيم قررت الشركة بحسبهم اإلبقاء على 38عامال من خارج الوالية.
مصالح  الوالئية  السلطات  مناشدين  العمال   بني  متييزا   تعد  املمارسة  هذه  املعنيون  واعتبر 
مديرية التشغيل ومفتيشية  العمل بالتدخل معلنني دخولهم يف إضراب مفتوح إلى غاية االستجابة 

ملطلبهم املتمثل يف التراجع عن قرار فصلهم من مناصبهم.                      عبداهلل مجبري

يشتكى األطباء العاملون يف مستشفى ابن سينا بأدرار من تدهور اخلدمات الصحية مبصلحة االستعجاالت 
التابعة للمستشفى املذكور بسبب الضغط الكبير الذي تعرفه من   الوافدين إليها من أنحاء الوالية .

طالب العديد من شباب وجمعيات 
متنراست  والية  والي  املدني من  املجتمع 
اإلفراج  بغية  التدخل  قريش،  مصطفى 
حصة  من  املستفيدين  قائمة  عن 
التي  الطعون  بعد  االجتماعية  السكنات 

قدمها بعض املقصيني من االستفادة.
ويف طلب تقدم به هؤالء للمسؤول 
أخبار   « حتصلت  بالوالية  األول 
الشباب  ذكر  منه  نسخه  على   الوطن« 
عدد  تقسيم  مت  مؤخرا  أنه  واجلمعيات 
الشئ  بالوالية  السكنات  من  معتبر 
و  ارتياح  ولقي  هؤالء  إستحسانه  الذي 
مبدينة  الساكنة  أوساط  يف  كبيرة  فرحة 
تكتمل  لم  الفرحة  هذه  لكن  متنراست، 
والذي  الغير مبرر حسبهم  التأخر  بسبب 
العامة  وسط  يف  كبير  وشك  ريبة  أدخل 
قد  فيها  املطعون  امللفات  دراسة  أن  علما 
واحملددة  القانونية  املدة  حسبهم  جتاوزت 
بـ30 يوما من تاريخ اإلعالن عن القائمة 
املرسوم  من   42 للمادة  ومخالفة  األولية 

التنفيذي 142-08 املؤرخ يف 11 مايو سنة 
السكن  منح  قواعد  يحدد  2008  الذي 

العمومي اإليجار.
فتحت  اللجنة  أن  هؤالء  وأضاف 
التي  امللفات  يف  حتى  معمقة  حتقيقات 
مستفيد  كل  وراء  ونبش  فيها  يطعن  لم 
ما  حسب  يعتبر  وهذا  مشبوه  لغرض 
الناحية  من  لصالحيتها  جتاوز  صرحوا 
القانونية كما أن اللجنة تقوم بإقصاء كل 
مستفيد يتجاوز دخله أربعة وعشرون ألف 
ملف  دراسة  بني  املدة  لطول  ونظرا  دينار 
الدائرة  جلنة  طرف  من  السكن  طالب 
ما  املستفيدين  قوائم  نشر  وبني  املختصة 
الراتب  التغير يف  يجعل هؤالء يطرأ على 
للسكن  الطالب  يتجاوز  وبالتالي  بزيادته 

السقف احملدد.
فإّن  الوالية،  مصالح  وحسب 
إمتام  غاية  إلى  أولية  تعّد  القائمة  هذه 
اجلهات  بها  تقوم  التي  التحقيقات 
البطاقية  مصالح  يف  واملتمّثلة  املختصة 

األخرى  واألجهزة  للسكن،  الوطنية 
جدير  التحقيقات،  بإجراء  املخّولة 
أفرجت  الوالئية  السلطات  بالذكر  أن 
لالستفادة  املرّشحني  قائمة  عن  مؤخر 

التي  اإليجار،  العمومي  السكن  من 
مبدينة  متنراست  848 مستفيدا  ضّمت  

من السكن العمومي.
أحمد كرزيكة

متنراست 
مطالب بالكشف عن قائمة المستفيدين من السكن االجتماعي املسيلة

 توقيف طبيب أسنان مزيف
متكن، عناصر الشرطة القضائية ، بأمن دائرة حمام الضلعة  باملسيلة، أمس ، من إلقاء 
القبض على شخص يبلغ من العمر 41 سنة من جنسية سورية، انتحل صفة طبيب أسنان، و 

كان ينشط باجلهة الشمالية للوالية .
وحسب خلية اإلعالم واالتصال، بأمن والية املسيلة ،فان وقائع القضية تعود إلى ورود 
معلومات إلى ذات املصالح، تفيد مبمارسة شخص سوري اجلنسية مهنة طب األسنان ، بدون 
رخصة أين استغلت مصالح األمن املعلومات ومت توقيف املتهم، حيث ضبط بحوزته على حقيبة 
بها معدات طب األسنان) نزع وتركيب االسنان( ، أطقم األسنان، وقوالب تركيب األسنان، 
أين مت إجناز ملف قضائي ضده وتقدميه امام وكيل اجلمهورية لدى محكمة حمام الضلعة ، بتهمة 
ممارسة مهنة الطب بدون رخصة وتعريض حياة الغير وسالمتهم اجلسدية للخطر املباشر،  الذي 
أحاله على جلسة املثول الفوري حيث أمر قاضي اجللسة بوضعه حتت تدابير الرقابة القضائية.

ليندة سهل

القبض على عصابة تسطو على المنازل 
متكن عناصر الشرطة القضائية بأمن حمام الضلعة باملسيلة أمس من توقيف مجموعة من 

األشرار تتكون من 03 أفراد مختصة يف السرقة و السطو على املنازل.
وحسب، خلية اإلعالم واالتصال، لدى أمن والية املسيلة، أن وقائع القضية تعود إلى 
تعرض  عن  اإلبالغ  أجل  من   ، املصالح  لذات   ، سنة   54 العمر  من  البالغ  الضحية،  تقدم 
منزل صهره املغترب للسرقة، من طرف مجهولني، و سرقت مجموعة من األجهزة الكهربائية، 
املتهمني،  القبض  وألقت  املعلومات  باستغالل  األمن  مصالح  قامت  أين  نقالة،  وهواتف 
التني كانت املجموعة تستعملهما يف  النارية  املركبة والدراجة  وبعد تفتيش منازلهم عثر على 
للمتهمني،  قضائي  ملف  إجناز  مت  أين  املسروقات،  بعض  استرجاع  إلى  باإلضافة  نشاطاتها، 
وتقدميهم امام وكيل اجلمهورية لدى محكمة حمام الضلعة، الذي بدوره أحال املتهمني إلى 

قاضي التحقيق بنفس احملكمة، حيث أمر بإيداعهم مؤسسة التربية باملسيلة.

ليندة سهل



لالحتفال  والغابات  احلقول  إلى  باخلروج  الشتاء  البرايجية فصل  العائالت  تودع 
بها  يحتفل  التي  التظاهرة  '' شاو الربيع ''  وهي  باألمازيغية  يسمى  ما  ببداية الربيع أو 
حتضر  حيث   ، خاصة  وتقاليد  بعادات  مارس  شهر  من  جمعة  أول  بداية  يف  الناس 
ومؤونة  وُقفف،  مبرجة''   '' استعدادا الستقبال الربيع من  املستلزمات  كامل  األمهات 

متمثلة يف وجبة باردة من خبز وزيتون وجنب وبيض.

   شاو الربيع .. بداية  فصل الربيع
" شاو الربيع الربعاني، كل عام تلقاني يف الفيالج الّلوطاني '' العبارة التي يحفظها 
 ، بداية  تعني  قبائلية  كلمة  وكلمة شاو هي   ، بوعريريج  برج  بوالية  والكبير  الصغير 
الغابات  يف  والتنزه  االلتقاء  من  الناس  حرم  الذي  البرد  فصل  بداية الربيع ونهاية  أي 
واحلقول . أما عن  '' كل عام تلقاني يف الفيالج الّلوطاني '' فهي تعني أن من يتلو هذا 
يغنيها سيجد  من  أنه  عالية ، حيث  منطقة  عام يف  يستقبل فصل الربيع كل  املقطع 

نفسه يف الربيع املقبل يف منطقة أجمل وأفضل من منطقة الفصل املاضي.

 المبرجة والرفيس.. للترحيب
 '' املبرجة'' أو '' البراج'' احللوى التي يعرفها أغلب سكان الوطن خاصة البرايجية 
ملا لها من خصوصية مميزة لدى أهل الوالية ، تعدها اجلدات واألمهات ليلة اإلحتفال 
بثافسوث ، أين يتكفل األب بشراء كامل مستلزماتها خاصة '' الغرس'' أو '' التمر'' ، 
اإلقبال  و  بوعريريج بسبب االكتظاظ  برج  أسواق  التي تشهدها  الكثيفة  وهي احلركة 
الهائل على مادة '' الغرس'' . أما عن طريقة حتضيرها فتكون مبزج الدقيق اخلشن أو '' 
الدشيشة'' باملاء وامللح وزيت املائدة و تفصل العجينة على شكل دائرة وحتشى مبعجون 
معني  أو  األضالع  رباعي  هندسي  إلى شكل  وتقسم  ''الغرس''  بـ  يسمى  ما  أو  التمر 
وتطهى يف طاجني على نار هادئة  ، ويتم حتضيرها ليلة اإلحتفال كأبرز حلوى حيث 
تنبثق رائحتها من بيت آلخر ، ويتبادل اجليران هذه احللوى املشهورة كتعبير عن احلب 

واالخوة .
جند أيضا الرفيس الذي ال يختلف كثيرا على املبرجة والذي حتمص فيه حبات 
الدقيق اخلشن على النار حتى يتحول إلى لون ذهبي ويخلط بالتمر املعجون مع الزبدة 
ويوضع يف قوالب بأشكال مختلفة ومتنوعة ، وعادة ما يتم تناول هذه األكلة التقليدية 

مع كوب من اللنب األصيل ما يزيد من نكهتها  وحالوتها.

  الطالعة.. تراث ثقافي تقليدي 
 حترص العائالت البرايجية على اقتناء القفف الصغيرة او ما يسمى ب'' الطالعة'' 
والبيض  والبرتقال  أنواع احللوى  املعبأة مبختلف  و  أو احللفاء  البالستيك  املصنوعة من 
وألوان  رسومات  من  عديدة  بأشكال  اآلن  أصبحت  والتي   ، املبرجة''   '' وكذا  املغلى 

ساحرة ، يحملها األطفال بأياديهم الصغيرة وكٌل يتباهى بقفته ومبا حتتويه.
وال يزال سكان البرج يحافظون على ''الطالعة'' التي تعتبر تراثا وهي العادة التي 
توارثتها األجيال ، فرغم ارتفاع أسعارها مع وجود قفف تقليدية وأخرى عصرية تواكب 
تطورات الزمن ، إال أنه ويف كل سنة متتلئ األسواق واحملالت التجارية بهذه القفف ، 
ناهيك عن وجود عشرات الطاوالت املوضوعة يف اخلارج ويف كل حي متخصصة يف بيع 

هذه األخيرة ، مع احللويات طبعا .

 العروسة والجندّي .. حقوق محفوظة 
ال يقتصر االحتفال بشاو الربيع على الصغار فقط، بل ويشمل أيضا الكبار ، وألن 
لكل حق حقه ، يتحصل كل فرد يف العائلة على نصيبه من احللويات واملبرجة ، كما 
يتم تخصيص نصيب من األكالت للعروسة واألبناء الذين يؤدون واجبهم العسكري، 
فتقوم بعض األمهات بتخصيص نصيب من '' املبرجة'' واحللويات والبرتقال والبيض 
البنها العسكري أو ما يعرف باجلندّي الذي لم يسعفه احلظ يف اإلحتفال مع أهله بهذه 
املناسبة ، وتأخذها إلى الثكنة العسكرية أين يتواجد. كما تقوم أيضا بعض األمهات 
بتحضير حق العروسة وهو نفس حق العسكري وهي العادة التي بقيت راسخة يف وسط 

العائالت البرايجية.

احتفاالت  من شروق  الشمس إلى غروبها 
مع صباح شاو الربيع ، والذي عادة ما يكون يف نهاية األسبوع ، جتد جموع الناس 
تتجه نحو احلقول واملرتفعات مستعدين ليوم حافل باملتعة والتعب ، وهو املالحظ من 
ما  عادة  التي  واملزارع  األرياف  يتدفقون يف  الذين  املواطنني  من  الكبيرة  النسبة  خالل 
تكون ممتلئة عن بكرة أبيها مثل غابات القبائل العريقة على غرار جعافرة ، شكبو ، 
عشابو ، املاين ، وكذا غابة '' بومرقد'' التي يتوافد إليها العشرات من الناس والعائالت 

، ناهيك عن بقية مناطق الوالية أيضا مثل مجانة ، ثنية النصر ، برج الغدير .
املشمس  يف الربيع باجلو  البرج  بلديات  باقي  عن  تتميز  أيضا  الياشير  بلدية 

للبرج  الشمالية  اجلهة  وكذا   '' الغار  فم   '' املسمى  املكان  خاصة  املخضرة،  والغابات 
مجانة والتي تتميز بوجود سد صغير تقصده الكثير من العائالت. وال يتوقف االحتفال 
األسرية  اخلرجات  إلى  يتسع  بل  املغلقة،  العائلية  املجالس  حدود  بعيد الربيع عند 
اجلماعية، حيث تخرج العائالت لنزهات ترفيهية يف أماكن طبيعية فاتنة، محملون 
بأطباق شعبية للغداء يف الهواء الطلق، وهو اجلو الذي يتحول إلى ''كرنفال'' بهيج يشارك 

فيه آالف األشخاص، بينما تقوم اجلدات بجمع بعض أنواع احلشائش البرية.

األطفال بهجة الربيع 
 لعل ما يزيد هذا اليوم بهجة وبهاء هو األطفال وجتمعاتهم، الذين جتدههم ميرحون 

هنا وهناك وبأيديهم الصغيرة قفف معبأة بأشكال وألوان من احللويات واملبرجة. 
من  كل  إعطاء  على  ثافسوث  احتفالية  اطفال  يعَمد   ، النظير  منقطعة  وببراءة 
يجدونه أمامهم يف الطريق بعض احللويات ، وهي العادة التي تعودوا عليها من خالل 

تشارك األكل والشرب بعيدا عن أنانية الكبار .
ومع ربيع اليوم وربيع األمس ، ال أحد ينكر أن األجواء تختلف والنفوس تتغير ، 
فبمرور السنوات ميكننا أن نالحظ التباين يف تنوع احللويات التي بتنا ال نعرف أسمائها 
وأشكال القفف والرسومات التي أصبحت تنقش عليها من '' فلة '' و" باربي'' و'' توم 
وجيري'' ، باإلضافة إلى املأكوالت الكثيرة التي تأخذها العائالت التي تفضل الشواء 
يف الهواء الطلق ، ما خلق نوعا من الطبقية بني املواطنني الذين كانوا فيما وقت مضى 
متساوين ومتشابهني ، فيما طغت اليوم املظاهر الكاذبة التي أفقدت احتفالية الربيع 

نوعا من عاداته .
أن هناك إختالف  لنا  العناصر ، أكدت  بلدية  '' من  فاطمة محمادي   '' احلاجة 
كبير بني األمس واليوم '' باألمس كانت '' النية '' هي احلاضرة قبل كل شيء ، ليلة 
قبل االحتفال كنا كعائلة واحدة مع اجليران ، نقوم بتحضير املبرجة يف بيت واحد فيما 
نقتسمه فيما بعد ، كما كنا نتوجه إلى احلقول والغابات مكتفني فقط بقفف صغيرة 
بضع  وللغداء  البرتقال ،  أو   '' التشينة   '' وفاكهة  واملبرجة  املتواضعة  باحللويات  مليئة 
أما اآلن هناك عائالت لم حتافظ على هكذا  لقيمات من زيتون وخبز وبيض مغلى، 
عادات، بل أصبحت تأخذ معها السمك واللحوم احلمراء والبطاطا الصغيرة من أجل 
إعداد حفل شواء يف الهواء، بل وجتلب معها أنواع من الفواكه كاألناناس املعلب والتفاح 
واملوز وكذا املشروبات الغازية ، األمر الذي جعل '' الزوالية '' ينظرون بشق األعني لهذه 
املأكوالت دون أن يحصلوا عليها ، فيما يهدف باألساس شاو الربيع إلى إذابة الفروقات 

والعداوات ولم شمل كل العائالت واجليران  ''.

كثيرة هي العادات والتقاليد التي ال تزال ُتقام إلى اليوم ، بكثيٍر من البهجة يحافظ الصغار قبل الكبار على هذه 
املوروثات التي تّلم شمل العائلة وحتى املتخاصمني، يف جتّمعات كانت وال تزال تضفي الكثير من املَرح، والتآخي، 

أبرزها عيد الربيع '' ثافسوث '' .
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روبورتاج: كوثر صفاء بوعريسة 

روبورتاج
'' الطالعة واملبرجة'' أبرز ما مييز " ثافسوث ''

العائـالت البرايجيــة تودع فصـل 
الشتــــاء  بـ'' شــاو الربيــع''
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سكالوني املدير الفني ملنتخب األرجنتني:

»ميــسي يكــون أفضــل »ميــسي يكــون أفضــل 
معنــا وديبــاال ال يجـــد معنــا وديبــاال ال يجـــد 

حــــًل لمشكــــلته«حــــًل لمشكــــلته«
 

حتدث ليونيل سكالوني، املدير الفني ملنتخب األرجنتني، عن حالة 
قائد التانغو، ليونيل ميسي، وكذلك مدى جاهزية باقي جنوم الفريق 
العالم  تصفيات كأس  إطار  املقبلني، يف  والبرازيل  أوروغواي  للقائي 

.2022
ديبورتيفو«  »موندو  صحيفة  نقلتها  تصريحات  يف  سكالوني،  وقال 
الكتالونية: »ميسي بخير، وعندما يكون معنا يكون أفضل.. نأمل أن 

يستمر على هذا احلال«.
وتابع: »مواجهة أوروغواي والبرازيل صعبة مثل باقي املباريات، بعض 
النتظار  كافيا  وقتا  منلك  لكن  اآلن،  حال  أفضل  يف  ليسوا  الالعبني 

املصابني، وإعالن القائمة النهائية«.
التنازل عن العبيها يف  وعن إمكانية رفض بعض األندية األوروبية، 
فترة التوقف الدولي املقبلة، خوًفا من إصابتهم بفيروس كورونا، قال: 
»أعتقد أن هناك لقاء مع كومنيبول )احتاد أمريكا اجلنوبية( للتوصل إلى 
اتفاق.. وإذا قررت الدول عدم السماح لالعبني بالسفر، فلن نتمكن 

من فعل أي شيء«.
قال:  سيتي،  مانشستر  مهاجم  أغويرو،  سيرجيو  حالة  وبخصوص 
يف  جاهزيته..  استعاد  يكون  أن  وآمل  شهر،  قبل  معه  حتدثت  »لقد 
األسبوع املقبل سنقرر القائمة النهائية، وهي دائًما قيد الدراسة، لكن 

يجب أن يكون يف القائمة«.
وأردف سكالوني: »سيكون من الصعب استدعاء باولو ديباال، ألنه 
 4 قبل  معه  لقد حتدثت  لفترة طويلة..  يوفنتوس  مباريات  غاب عن 
أيام، وهو ال يستطيع إيجاد حل آلالمه يف الرباط اجلانبي، وآمل أن 

يتمكن من إيجاد أفضل طريقة، مع العالج الذي يقوم به«.
القسم الرياضي

بيــــــريــز بيــــــريــز 
يجـــــــدد يجـــــــدد 
الثـــــــقة الثـــــــقة 
فـــــــــي فـــــــــي 
زيـــــــدانزيـــــــدان

كشف تقرير صحفي إسباني، أمس 
املستجدات  آخر  عن  األربعاء، 
زين  الفرنسي  مبستقبل  املتعلقة 
لريال  الفني  املدير  زيدان،  الدين 
مدريد. وارتبط اسم زيدان مبغادرة 
الفريق  ريال مدريد، حال خروج 
من املوسم احلالي خالي الوفاض.

هذا  مدريد  لريال  يتبقى  يعد  ولم 
ودوري  الليغا  لقبي  سوى  املوسم، 
األبطال، بعد خسارة السوبر وكأس 

إسبانيا.
فإن  إسبانية،  صحيفة  وبحسب 
فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، 
يف  ورغبته  فيه  بثقته  زيدان  أخبر 

استمراره باملوسم املقبل.
أفضل  أنه  لزيدان،  بيريز  وأوضح 
جديد  فريق  بناء  على  قادر  مدرب 
املقبل  بالصيف  اجلدد  الوافدين  مع 

الستعادة األلقاب.
مدريد  ريال  مع  بعقد  زيدان  ويرتبط 

حتى نهاية املوسم املقبل.
ق.ر

بيـــل يجهــز صدمـــــة بيـــل يجهــز صدمـــــة 
جديــدة لريــال مدريــدجديــدة لريــال مدريــد

أفاد تقرير صحفي إجنليزي، امس األربعاء، بأن الويلزي غاريث بيل، العب ريال مدريد املعار إلى توتنهام، 
سوف يطالب امللكي بكل ما هو منصوص عليه يف عقده من أموال.

وانضم بيل إلى توتنهام يف الصيف املاضي على سبيل اإلعارة، مع خيار الشراء، علًما بأن عقده مع الريال 
ممتد حتى صيف 2022.

وبحسب صحيفة »ميرور« البريطانية، فإن بيل لن يوافق على تخفيض راتبه يف املوسم 
املقبل يف ظل أزمة فيروس كورونا، سواء خرج معاًرا مرة أخرى، أو عاد لريال مدريد.

ويرغب ريال مدريد يف التخلص من بيل بأي شكٍل ممكن، وذلك من أجل توفير املال 
الالزم للتعاقد مع الثنائي كيليان مبابي وإيرلينج هاالند.

وأشارت الصحيفة إلى أن بيل يتقاضى نحو 30 مليون أورو يف املوسم الواحد، ويقوم 
الريال بدفع نصف راتبه حاليا مع توتنهام.

ولفتت إلى أن بيل يرحب بإعارته مجددا يف موسمه األخير بعقده مع الريال 
لكنه يرفض كل احملاوالت اخلاصة بتقليص راتبه األمر الذي سيمثل أزمة 

كبيرة للنادي امللكي.
ق.ر

بايرن ميونخ يفسح الطريق أمام بايرن ميونخ يفسح الطريق أمام 
ريال مدريد لخطف هاالندريال مدريد لخطف هاالند

مع  التعاقد  من  ميونخ  بايرن  موقف  عن  األربعاء،  امس  أملاني،  صحفي  تقرير  كشف   
النرويجي إيرلينغ هاالند، مهاجم بوروسيا دورمتوند، يف الصيف املقبل.

الصيف، يف ظل  أوروبا يف  اهتمام عمالقة  عاًما( محط   20( هاالند  يكون  أن  املتوقع  ومن 
املستويات واألرقام التهديفية التي يحققها مع دورمتوند.

وبحسب صحيفة »سبورت بيلد« األملانية، فإن بايرن ميونخ ال يفكر حالًيا يف التعاقد 
روبرت  العالم  يف  العب  وأفضل  البولندي  جنمه  تواجد  هو  األول  لسببني،  هاالند  مع 

ليفاندوفسكي، الذي ميتد عقده حتى عام 2023، ولن يقبل هاالند أن يكون بدياًل له.
ويقدم ليفاندوفسكي مستويات رائعة ويسجل الكثير من األهداف وهو ما يجعل مركز 

رأس احلربة بعيدا عن أي مشاكل.
يف  مالًيا  اخلطوة  هذه  حتمل  بايرن  على  الصعب  من  سيكون  أنه  هو  الثاني  والسبب 
التوقيت احلالي مع جائحة كورونا. وأوضحت الصحيفة أن هاالند لديه شرط جزائي 

بحوالي 100 مليون أورو متاح اعتباًرا من صيف 2022.
يذكر أن تقارير سابقة كانت قد أكدت أن الشرط اجلزائي يف عقد هاالند يصل إلى 
75 مليون أورو فقط. ومن املعروف أن هناك عدة أندية ترغب يف ضم هاالند يف الصيف 
املقبل، أبرزها ريال مدريد من إسبانيا، إضافة إلى مانشستر سيتي وتشيلسي من إجنلترا.
ق.ر

سواريـــــز: »حـــــان سواريـــــز: »حـــــان 
وقـــــت الثـــــأر مــن وقـــــت الثـــــأر مــن 
ريــــال مدريـــــــد«ريــــال مدريـــــــد«

اعتبر األوروغوياني لويس سواريز، مهاجم وهداف أتلتيكو 
األحد  مدريد،  ريال  أمام  الداربي  مواجهة  أن  مدريد، 
املقبل، على ملعب )واندا ميتروبوليتانو( فرصة للثأر، بعد 
خسارة مباراة الدور األول على ملعب )ألفريدو دي ستيفانو( 

بثنائية نظيفة.
وقال سواريز، يف تصريحات للموقع الرسمي لرابطة الدوري 
لها  أمام ريال مدريد  اإلسباني )الليغا(«: »كل املواجهات 
يرغب أي العب  التي  املباريات  نوعية  طابع خاص، ألنها 
يف املشاركة فيها، وإظهار قدراته«. وأضاف: »أمامنا فرصة 
يف  رغبتنا  وإظهار  األول،  الدور  مباراة  يف  حدث  ملا  للثأر 

االستمرار يف الصدارة«.
وينفرد األتلتي بصدارة الترتيب برصيد 58 نقطة، مع مباراة 
وريال  برشلونة  إسبانيا  قطبي  عن  نقاط   5 بفارق  مؤجلة، 

مدريد.
وتابع هداف »الروخيبالنكوس« يف الليجا برصيد 16 هدفا: 
»من الصعب جدا احلفاظ على استمرارية األداء يف الليجا، 
ألن هناك منافسة شرسة، وأي فريق قادر 
على اقتناص نقاط من فرق املقدمة، 
كبير  بشكل  احترامهم  ويجب 
األداء  نفس  على  احلفاظ  ومحاولة 
لتحقيق الهدف املنشود يف النهاية«.
كما أبدى صاحب الـ34 عاما، الذي 
برشلونة  من  املاضي  الصيف  انتقل 
الشديد  تطلعه  املدريدي،  للفريق 
وختم:  لقب.  حلصد  أتلتيكو  لقيادة 
ومحاولة  التنافسية،  على  »اعتدت 
يف  أنا  اآلن  صعاب.  أي  تخطي 
الصعب  من  أنه  كثيرون  يظن  ناد 
تسجيل أهداف كثيرة معه، ولكن 
الالعبني  إلمكانات  بالنظر 
بجوارك،  يلعبون  الذين 
فاألمور تصبح أكثر سهولة«.
ق.ر

 رابــطة »الليــغا« تلــــزم  رابــطة »الليــغا« تلــــزم 
برشلــونة وأتلتيـكو بتقليل النفقاتبرشلــونة وأتلتيـكو بتقليل النفقات

سيتعني على برشلونة وأتليتيكو مدريد خفض تكلفة تشكيلتيهما بأكثر 
دوري  رابطة  فرضته  الذي  اجلديد  الرواتب  حد  بعد  أورو،  مليون   35 من 

الدرجة األولى اإلسباني، ملواجهة التأثير املالي جلائحة كوفيد19-.
وحتدد األرقام، التي تنشر مرتني سنويا بعد كل فترة انتقاالت، ما ميكن 

لألندية أن تنفقه على الالعبني واملدربني واجلهاز املعاون وفرق الشباب.
وتتعامل األندية وفقا إليراداتها التي تقلصت بسبب قيود فيروس كورونا 
التي منعت اجلماهير من دخول املالعب ملدة 12 شهرا، مع تشديد اخلناق على 

فترة االنتقاالت وتقليل الدخل من املجاالت التجارية األخرى.
الرواتب،  حلدود  اجلديدة  بالقواعد  تأثرا  األكثر  النادي  برشلونة  ويعتبر 
وسيضطر لتخفيض تكاليفه بنحو 35.7 مليون أورو إضافية ليصل إلى 347 

مليون أورو )احلد املسموح(.
نفقاته  لتخفيض  الدوري،  متصدر  مدريد  أتليتيكو  املقابل، سيضطر  يف 
مليون   217.3 البالغة  اجلديدة  امليزانية  مع  ليتوافق  أورو،  مليون   35.4 بنحو 

أورو.
وميلك ريال مدريد حامل اللقب احلد األقصى للرواتب بني 20 ناديا يف 
الدوري بقيمة تبلغ 473.3 مليون أورو، وهو واحد بني 4 أندية فقط مسموح 
لها زيادة تكاليفها قبل املوسم املقبل، إلى جانب غرناطة وويسكا وسيلتا فيجو.
وأشاد خافيير تيباس رئيس الرابطة، باألندية لتكيفها مع حتديات اجلائحة 
سوق  وتراجع  تقريبا  عام  ملدة  املالعب  يف  جماهير  وجود  عدم  ذلك  يف  مبا 
وقال  أورو.  ملياري  بنحو  يقدر  ما  األندية  إنه كلف  قال  والذي  االنتقاالت، 
تيباس: »وضع كوفيد19- الكرة اإلسبانية على احملك، لكن النهاية تلوح يف 

األفق وميكننا حتقيق بعض النتائج اإليجابية«.
ق.ر

مانشستر سيتي يعادل رقم آرسنال القياسيمانشستر سيتي يعادل رقم آرسنال القياسي
تغلب مانشستر سيتي على ضيفه وولفرهامبتون بنتيجة 1-4، اول أمس، 
على ملعب االحتاد ضمن لقاءات اجلولة رقم 29 من الدوري اإلجنليزي املمتاز.
وبحسب أرقام »أوبتا«، لم يتأخر السيتي يف النتيجة لدقيقة واحدة يف آخر 
19 مباراة خاضها يف البرمييرليغ، معاداًل الرقم القياسي آلرسنال الذي حققه 

بني شهري ديسمبر من عام 1998 ماي من عام 1999.
كما جنح السيتي يف تفادي الهزمية يف 28 مباراة متتالية يف جميع املسابقات 
بني  حققه  الذي  السابق  القياسي  رقمه  معاداًل  تعادالت(،   3 انتصار-   25(

شهري أفريل وديسمبر من عام 2017.
وواصل رياض محرز عروضه املميزة مع السيتي، بعدما ساهم يف تسجيل 
30 هدًفا يف 38 مباراة بدأها كأساسي على ملعب االحتاد يف جميع املسابقات، 

بتسجيل 15 هدًفا وصناعة 15 آخرين.
ق.ر



1السنة 02  - العدد 428 -اخلميس 20 رجب   1442  هـ  -  04 مارس 2021م 1
أخبار الرياضة

اجلولة الثالثة من منافسة رابطة أبطال إفريقيا
شباب بلوزداد يف مهمة التدارك  أمام الهالل السوداني

تدرج يف صفوف تدرج يف صفوف 
الشبانية  الشبانية الفئات  الفئات 

الفرنسي الفرنسيللمنتخب  للمنتخب 

متوســط ميــدان متوســط ميــدان 
بــوردو ياسيــن بــوردو ياسيــن 
عــدلي يختــار عــدلي يختــار 
تمثيــل الجزائــرتمثيــل الجزائــر
أفادت تقارير صحفية فرنسية، 
أن ياسني عدلي متوسط ميدان 
متثيل  اختار  الفرنسي،  بوردو 
منتخب اجلزائر يف الفترة املقبلة 

بدال من فرنسا.
ميركاتو«  »فوت  موقع  وذكر 
مصادر  عن  نقال  الفرنسي 
جزائرية، أن عدلي اختار أخيرا 
تدرجه  رغم  للجزائر،  اللعب 
الفئات  صفوف  يف  لسنوات 

الشبانية للمنتخب الفرنسي.
يف  دوليا  العبا  عدلي  ويعد 
الفرنسي  املنتخب  صفوف 
اختار  اآلن  لكنه  للشباب، 
مستوى  على  للجزائر  اللعب 

الكبار.
عدلي  أن  املوقع،  وأوضح 
متثيل  على  للغاية  حريص 
وهو  والديه،  أصول  منتخب 
بانتظار إشارة من املدرب جمال 
إجراءات  ملباشرة  بلماضي، 

االنضمام لكتيبة احملاربني.
ملفت  بشكل  عدلي  وبرز 
نادي  رفقة  املوسم  هذا  لالنتباه 
ركيزة  أصبح  حيث  بوردو، 
املدرب  تشكيلة  يف  أساسية 
يف  وجنح  غاسيت،  لويس  جان 
خطف أنظار العديد من األندية 

الكبيرة يف أوروبا.
م.هشام

محرز يتغنى باالنتصار 
املتأخر على وولفرهامبتون

الذي حققه  باالنتصار  رياض محرز،  الدولي اجلزائري  تغنى   
اول   4-1 بنتيجة  فريقه مانشستر سيتي على حساب وولفرهامبتون 
أمس، على ملعب االحتاد باجلولة 29 من الدوري اإلجنليزي املمتاز.
تي  »بي  لشبكة  تصريحات  يف  محرز،  وقال 
بصورة  بدأنا  صعبة،  مباراة  »كانت  سبورت«: 
جيدة للغاية وخلقنا الفرص، ولكن لم نتمكن 
وأضاف  األول«.  الشوط  يف  اللقاء  قتل  من 
»كانت األمور أصعب يف الشوط الثاني، 
ومع ذلك واصلنا خلق الفرص، وأنهينا 

املواجهة بصورة جيدة للغاية«.
األحيان  بعض  »يف  وزاد 
ميكن أن متتلك الكرة بنسبة 90 
تتمكن  وال  الوقت  من  باملائة 
الدقائق  ولكن  املباراة،  قتل  من 
العشر األخيرة كانت جيدة للغاية، 
جنحنا يف التسجيل وإنهاء اللقاء بقوة، 

وبالتالي نحن سعداء للغاية«.
مباراة  األمر  مع  التعامل  »علينا  وتابع 
مانشستر  أمام  القادم  اللقاء  مبباراة، 
بالتركيز  االحتفاظ  وعلينا  يونايتد، 
والفوز باملواجهة«. وأمت »ستكون األمور 
صعبة يف بعض األحيان عند تغيير 6 
أو 7 العبني، ولكن كل العب جيد 

للغاية، والكل يقدم املساهمة«.
ق.ر

بوفد يضم بوفد يضم 4646 فردا فردا
مولـــودية الجزائــــر تشــد مولـــودية الجزائــــر تشــد 
الرحــال الرحــال إلـــى إلـــى السنغـــــالالسنغـــــال

تواجهت بعثة فريق مولودية اجلزائر إلى العاصمة 
فريق  ملواجهة  حتسبا  وذلك  األربعاء،  أمس  داكار 
تونغيت السنغالي يوم السبت القادم، ضمن منافسات 
اجلولة الثالثة من دور املجموعات لرابطة أبطال إفريقيا.
وأكدت الصفحة الرسمية للنادي العاصمي على 
بفيروس  اخلاصة  الطبية  املسحة  نتائج  أن  الفايسبوك 
كورونا التي خضعت لها بعثة النادي، قبل 24 ساعة 
خلوض  داكار،  السنغالية  العاصمة  إلى  التنقل  عن 

مواجهة تونغيت، جاءت سلبية لكافة أفراد الوفد.
فيروس  عن  الكشف  اختبارات  البعثة،  وأجرت 
كورونا املستجد، يف مقر إقامة النادي بأحد الفنادق، 

وجاءت نتائج االختبارات سلبية جلميع أفراد البعثة.
صوب  الرحال  اجلزائر،  مولودية  بعثة  وشددت 
خاصة،  طائرة  منت  على  داكار،  السنغالية،  العاصمة 

بوفد يضم 46 فرًدا، من بينهم 24 العبا.
ترتيب  يف  الثاني  املركز  اجلزائر،  ممثل  ويحتل 
فيما  وتونغيت،  بالزمالك  متبوعا  بنقطتني،  مجموعته 
أربع  برصيد  الصدارة  يف  التونسي  الترجي  يتواجد 

م.هشامنقاط..

كان يلعب يف الدوري البلجيكيكان يلعب يف الدوري البلجيكي

عبــــــد الرفيــــــق جيــــــرارد عبــــــد الرفيــــــق جيــــــرارد 
يقتــرب مــن يقتــرب مــن مولوديـــــة الجزائــــرمولوديـــــة الجزائــــر

علـــــــى  مانـــــدي 
ليفربــــــــــــول رادار 

ليفربول  بعودة  إجنليزي،  صحفي  تقرير  أفاد 
الدولي اجلزائري عيسى ماندي،  باملدافع  لالهتمام 
املاضية،  الفترات  وشهدت  بيتيس.  ريال  العب 
وجود اهتمام من ليفربول بضم ماندي يف أكثر من 

مناسبة، إال أن الصفقة لم تتم ألسباب مختلفة.
الليفر  وبحسب صحيفة »ليفربول إيكو«، فإن 

ما زال يرغب يف تعزيز دفاعاته يف الصيف، على الرغم 
من ضم الثنائي بن ديفيز وأوزان كاباك.

وتعاقد ليفربول مع الثنائي يف امليركاتو الشتوي 
املاضي، حيث انضم األول بشكل نهائي، بينما 

انضم الثاني على سبيل اإلعارة.
ليفربول  مشاكل  فإن  ذلك،  ومع 
النادي  دفع  مما  قائمة،  زالت  ال  الدفاعية 
الدولي اجلزائري عيسى  للتفكير يف ضم 

ماندي.
بنهاية  بيتيس  مع  ماندي  وينتهي عقد 

هذا املوسم، وبالتالي سيحدد وجهته املقبلة 
وينضم للنادي الذي يريده بشكل مجاني.

األملاني  مدربه  بقيادة  ليفربول  ويعاني 
الصعيد  على  املوسم  بداية  منذ  يورغن كلوب، 

الثنائي  إصابة  بعد  وحتديًدا  الدفاعي، 
وحلق  غوميز،  وجو  دايك  فان  فيرجيل 

بهما جويل ماتيب.
م.هشام

أمام  بلوزداد  شباب  فريق  سيكون 
 1-5 القاسية  اخلسارة  تدارك  فرصة 
يد  على  الفارط  األحد  لها  تعرض  التي 
افريقي،  اجلنوبي  داونز  صان  ماميلودي 
السوداني  الهالل  نادي  إستضافته  خالل 
بداية  األوملبي  جويلية   5 مبلعب  اجلمعة  يوم 
الثانية  الثالثة عن املجموعة  من الساعة 20:00، يف إطار اجلولة 

ملنافسة رابطة األبطال اإلفريقية.
يكون  لن  الثاني  الدور  إلى  لتأهل  مجددا  حظوظه  ولبعث 
الفوز على هذا  الفرنسي فرنك دوما اخليار سوى  ألشبال املدرب 
الثانية  اجلولة  إجراء  وبعد  لعقيبة«  »أبناء  وان  خاصة  املنافس، 
بينما  واحدة،  نقطة  برصيد  واألخيرة  الرابعة  املرتبة  يف  يقبعون 
6 نقاط،  باملرتبة األولى برصيد  انفرد فريق ماميلودي صن داونز 
الثانية فكانت من نصيب فريق تي بي مازمبي برصيد  املرتبة  اما 
نقطتني، أما الهالل السوداني فقد حل ثالثا برصيد نقطة واحدة 

مع أفضلية األهداف مقارنة بشباب بلوزداد.
وحل وفد الهالل السوداني أمس األربعاء باجلزائر، على منت 
لدخول  األولى  الوزارة  موافقة  على  حتصل  أن  بعد  خاصة  طائرة 
على  التنقل  الى  الهالل  وفد  جلوء  ويأتي  اجلزائرية.  األراضي 
الى اجلزائر  الرحالت  إلغاء جميع  منت طائرة خاصة على خلفية 
خالل شهر مارس، وهو قرار مت اتخاذه من طرف السلطات العليا 

يف البالد.
الدولي  والالعب  الشاب  املدرب  السوداني  الهالل  وكلف 
السابق، كمال الشغيل، بقيادة الفريق فنيا بشكل مؤقت، يف املباراة 

املقررة يوم اجلمعة املقبل، أمام شباب بلوزداد.
وغادر الشغيل مع بعثة الفريق إلى اجلزائر، بينما بقي املدرب 
املصري حمادة صدقي باخلرطوم. وذلك بعد التطورات األخيرة، 
الفني  للمدير  السابق  املساعد  مع  الهالل  اتفاق  اكتمل  حيث 
املخضرم، جوزيه مورينيو، البرتغالي إميانويل ريكاردو فورموسينيو، 

لتولي قيادة الفريق.

فردا،   42 الهالل  بعثة  وتضم 
النادي،  تطبيع  جلنة  ثنائي  وُكلف 
العام،  األمني  نائب  عثمان  إسماعيل 

االستثمار،  جلنة  رئيس  التوم  والفاضل 
برئاستها.

جدير بالذكر، أن شباب بلوزداد استضاف 
السالم  دار  مبلعب  افريقي  اجلنوبي  داونز  صان  ماميلودي  نادي 
الثانية،  اجلولة  برسم   ،5-1 بنتيجة  وع،هزم  األحد  يوم  بتنزانيا 
كورونا،  لفيروس  املتحورة  بالساللة  العدوى  نقل  مخاطر  بسبب 
التي  اجلائحة  من  ثانية  موجة  حاليا  إفريقيا  جنوب  تعرف  حيث 

تسببت فيها ساللة محلية.
وتعادل الهالل، الذي أقال مدربه الصربي زوران مانويلوفيتش 
بي  تي  أمام  الثانية  اجلولة  يف  صدقي،  حمادة  باملصري  وعوضه 

مازميبي الكونغولي بنتيجة 0-0 مبلعب أم درمان.
م.هشام

اجلزائر،  مولودية  نادي  أصبح 
التعاقد  مع  أدنى،  أو  قوسني  قاب 
فترة  ألعاب جديد، خالل  مع صانع 

االنتقاالت الشتوية.
ويف  العاصمي،  النادي  أن  وعلم 
التعاقد  من  اقترب  مفاجئة،  خطوة 
لعب  الذي  الرفيق جيرارد،  عبد  مع 
الناشط يف  لسانت جيلواز،  قبل  من 

دوري الدرجة الثانية البلجيكي.
جيرارد  يلتحق  أن  املرتقب  ومن 
السنغال،  يف  اجلزائر  مولودية  ببعثة 
إلغاء  ظل  يف  املسؤولني،  ملقابلة 
اجلزائر،  وإلى  من  اجلوية  الرحالت 
بعد  النادي  بعثة  رفقة  يعود  أن  على 
إلجراء  توجنيت،  مواجهة  نهاية 
الفحص الطبي، والتوقيع على عقود 

انضمامه.
جيرارد  أن  إلى  املصادر  ولفتت 
املوسم  منذ  فريق  دون  يتواجد 
فريقه  إدارة  قررت  حيث  املاضي، 
بنهاية  عقده  جتديد  عدم  السابق، 

املوسم.
م.هشام

احلارس  اسم  على  وهران،  مولودية  نادي  استقر 
املوسم  نهاية  حتى  ليمان،  حلسام  بدياًل  سيحل  الذي 
ليمان عن صفوف مولودية وهران حتى  اجلاري. ويغيب 
نهاية املوسم، بسبب تعرضه إلصابة خطيرة على مستوى 

األربطة املعاكسة.
وأصيب ليمان يف مواجهة فريقه أمام وفاق سطيف، 

يف اجلولة 12 من الرابطة األولى احملترفة.
وهران، طيب  مولودية  إدارة  مجلس  رئيس  أن  وعلم 
محياوي، استقر على التعاقد مع حارس مولودية اجلزائر 

السابق، عثمان طوال، خالل فترة االنتقاالت الشتوية.
باحلارس،  اجتمع  محياوي  أن  أكدت  املصادر  نفس 
سيربطه  الذي  العقد  تفاصيل  كافة  حول  معه  واتفق 
بالنادي، كما منحه الضوء األخضر لالنتظام يف تدريبات 
تأهيله  انتظار  يف  جاهزيته،  مستوى  من  للرفع  النادي، 

للمشاركة يف املباريات.
م.هشام

مولودية وهرانمولودية وهران
محيــــاوي يتعاقــــد مع الحــــارس طــــــوالمحيــــاوي يتعاقــــد مع الحــــارس طــــــوال



من إخراج نضال اجلزائري
عـودة مســرح الطفـل على ركـح 

بشطـــارزي يـــوم 9 مــــارس
سيتم تقدمي العرض الشريف ملسرحية األطفال »أجنحة  منولة« من 
الوطني  القادم على ركح املسرح  الثالثاء  إخراج نضال اجلزائري  
بعد  الفنية  النشاطات  إلى  العودة  بشطارزي مبناسبة  الدين  محي 

عدة أشهر من التجميد بسبب تفشي فيروس كورونا.
وأوضحت املخرجة نضال اجلزائري أن العرض املسرحي »أجنحة 
اجلمهور  أمام  سيقدم  اجلزائري  الوطني  املسرح  إنتاج  من  منولة« 
9 مارس، وهو عمل جديد موجه جلمهور األطفال  القادم  الثالثاء 
من تأليف يوسف بعلوج، سينوغرافيا فوزي بن حيمي، كوريغرافيا 
مختار بوصوفة واالستشارة الفنية لبلقاسم عمار محمد، فيما قامت  

جنوى عليو بكتابة وتأليف املوسيقى.
وأشارت املخرجة، أن العرض الترفيهي التعليمي يهدف إلى السمو 
تقدمي  تعذر  أنه  مشيرة  والتسامح  والتفوق  والتكافل  التعاون  بقيم 
العرض الشريف للمسرحية يف الوقت احملدد مع بداية العام املنصرم 
بسبب تفشي فيروس كورونا وما أعقبه من  قرارات غلق للفضاءات 
تفشي  تدابير مجابهة  إطار  النشاطات يف  وإلغاء  الفنية  والقاعات 

الفيروس.
وهم  املمثلني  من  مجموعة  اجلديدة  التجربة  هذه  أدوار  وسيؤدي 
محمد هاللي، موساوي حياة، براوني محمد حسام الدين، بن عطية 
ليلى، أوباط عميروش، غزال لعالوي، بن زموري آمال،عماد موهوب 

وربيعة حساب .
صارة. ب

بالتنسيق مع اجلمعيات النسوية
انطـــالق فعاليــــات األسبــــوع 

الثقـــايف للمــــرأة بالبويـــــرة

قاوة  سليمة  البويرة  لوالية  الثقافة  مديرة  األمس،  صباح  أشرفت 
على انطالق فعاليات األسبوع الثقايف للمرأة مبناسبة اليوم العاملي 

للمرأة، بدار الثقافة على زعموم بالبويرة.
وحسب البرنامج املسطر، التظاهرة ستتخللها عدة نشاطات ثقافية 
وفكرية بالتنسيق مع اجلمعيات النسوية، حيث ستكون زيارة لنساء 
إلى  باإلضافة  املجتمع  يف  الريفية  املرأة  دور  إلبراز  الظل  مناطق 
تظاهرة رياضية مبشاركة أكثر من 500 مرأة، يوم 8 مارس مبلعب 

الريش بوسط املدينة .
قاوة جلريدة  سليمة  البويرة  لوالية  الثقافة  مديرة  تصريحات  ويف 
املرأة  من  التقرب  التظاهرة  من  الهدف  أن  أكدت  الوطن،  »أخبار 
الريفية واملاكثة بالبيت وإبراز دورها الفعال يف ترقية املجتمع تطبيقا 

لتعليمات الوزارة الوصية ووالي والية البويرة.
يونس غماري

من تنظيم مديرية الثقافة بالبويرة
انطـــالق قـــــــافلة ثقـــافية 

حتــت شعــار»كتـاب لكـل بيــت«

انطلقت القافلة الثقافية حتت شعار »كتاب لكل بيت«، التي أطلقتها 
مديرية الثقافة لوالية البويرة، والتي ستجوب كل قرى ومداشر والية 

البويرة.
وحسب مديرة الثقا دت بأن القافلة تهدف إلى إعادة إحياء ثقافة 
القراءة واملطالعة لدى املواطن، حيث وفرت كتب يف مختلف املجاالت 

ومبختلف اللغات، حتى يتسنى لكل شرائح املجتمع ملطالعتها.
من جهتها أكدت املديرة بأن مصاحلها سطرت برنامجا ثريا إلجناح 
الوالية وستكون لها  القافلة، حيث ستجوب كل قرى ومداشر  هذه 
فرصة لالحتكاك بساكنة مناطق الظل وإبراز املوروث الثقايف لهذه 

املناطق.
يونس غماري
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يف ديوان مجلة »هنا اجلزائر«

عبـــد اهلل حمـــادي يثيـــر جـــدال حـول 
الشعــر الجزائــري زمــــن االستعمار الفرنســـي

املنشورة  القصائد  موضوعات  وبخصوص 
التحريرية  الثورة  عن  إطالقا  تتحدث  ال 
املناسبات  عن  القصائد  فكل  املباركة، 
الرومانسي  الشعر  من  أو  املختلفة  الدينية 
لشعراء  والطبيعة،  والشوق  احلب  حول 
ومنهم  العمودي،  الشعر  يكتبون  جزائريني 
الطاهر  السائحي،  األخضر  محمد 
طياب،  املولود  بوقطاية،  عثمان  بوشوشي، 

محمد الدحاوي....وغيرهم.
كانت مجلة »هنا اجلزائر« تسير على طريق 
لسياسة  التسويق  يف  اجلزائر،  هنا  راديو 
االندماج، عبر منح فرص النشر للمثقفني 
إبداعاتهم  عن  للتعبير  اجلزائريني، 
الدكتور  يقول  العربية،  باللغة  وأصواتهم 
حمادي بأن »الهدف االستعماري الفرنسي 
واألدبي  الثقايف  املنبر  هذا  إنشاء  من 
ثقافيا  الضفتني  بني  الشقة  تقريب  هو 
الطرف  إشراك  يف  كان  لذا  وحضاريا، 

اجلزائري فيه أكثر من ضرورة«.
قصائد يف زمن الثورة ال تتغنى 

بأبطال نوفمبر
جزائريني  لتوظيف  املجلة  عمدت  وقد 
مبقابل،  التعاون  طريق  عن  أو  هياكلها  يف 
يجمع  أن  حمادي  الباحث  واستطاع 
القصائد، لتشكل نوعا من الديوان الشعري 
ثورية  ليست  نصوصا  نقرأ  وفيه  للمجلة، 
أيام  اجلزائري  الواقع  لنا  يُقدم   « بل: 
للواقع  مغايرة  صورة  يف  التحريرية  الثورة 
شعر  إنه  اجلزائريني،  معظم  عايشه  الذي 
كان يسود  الذي  واألمان  االستقرار  يعكس 
ويعكس حرص اجلزائري  آنذاك،  اجلزائر 

على االحتفاء مبظاهره الدينية.«.
منشورة  قصائد،  وجود  استغربُت  وقد 
بعدها،  وما  املجيدة  الثورة  اندالع  عام 
أي1954و1955، تتحدث عن البحر واحلب 
والغربة والربيع اجلميل واملناسبات الدينية، 
واملعارك  نوفمبر  ثورة  عند  الوقوف  دون 
أصحابها  أن  فهل  والشهداء،  واجلهاد 
هل  الثوري؟  الشعر  الزمن  ذلك  يكتبوا  لم 
وقعوا يف أسر اخلطاب االستعماري املراوغ 

اخلادع؟.
محمد  الشاعر  عند  الكتاب  ويتوقف 
كثيرا  نشر شعرا  الذي  السائحي  األخضر 
يف هذه املجلة االستعمارية املوجهة للعرب، 
يف  نوفمبر1954،  شهر  يف  أنه  والغريب 
العدد رقم29، نشر قصيدتني رومانسيتني، 
والثانية«  املصيف«  »أحالم  عنوانها  األولى 

الشاعر«، ومطلع األولى:
حتية الروح هذا البحر منظُره

كلون عينيِك يوحي السحرٓ والعحبا
ومطلع الثانية:

ذاهل ينظر كاحلالم يف األفق 
البعيد

وادُع النظرة والبسمة كالطفل 
الوليد

نشر  عندما  الشاعر  أن  الغريب  واألمر 
سنة1965،  وصرخات«  »همسات  ديوانه 
نسي  فهل  بسنة1956،  القصيدة  أرخ 
الشاعر زمن نشرها يف املجلة؟ أم أن األمر 
بالثورة  املرتبط  غير  مبوضوعها  خاص 
أن  كذلك  والغريب  االستعمار؟!  ومقاومة 
قصيدة   1955 جانفي  عدد  نشر  الشاعر 

واخلير  السالم  فيها  يتمنى  العام اجلديد، 
والفرح، وهذا بعد أشهر من اندالع الثورة 
ومواجهة  انتشارها  وبداية  واستمرارها 
احلرق  عبر  والقوة،  بالنار  لها  االستعمار 

والتدمير والقتل؟؟!!
ويستمر الشاعر السائحي يف نشر قصائده 
النوفمبري  املجد  أبدا  يكتب  وال  باملجلة، 
نص  فيفري1955كتب  عدد  يف  بل  الثائر، 
»إليها«، وفيه التغني باحلبيب والشوق إليه 
عدد  ويف  والرقة،  الهمس  بلغة  والتعبير 
أفريل 1955 كتب الشاعر عن نشيد الربيع، 
بل أنه يف عدد نوفمبر من نفس السنة لم 
يعد لذكرى ثورة نوفمبر بل كتب قصيدة يف 
ديني  النبوي؟؟، وهو موضوع  الذكرى  عيد 
بخاصة  االستعمارية،  السلطات  يقلق  ال 
الرسول.ص  مولد  عن  حتدث  والشاعر 
وجهاده  لغزواته  يشر  ولم  الناس،  وفرحة 

الكفار وفتحه ملكة....؟!
»همسات  ديوانه  نشر  عندما  أنه  كما 

»شعري  قائال:  للقارئ  وّضح  وصرخات« 
قد ضاع مني متاما يف أيام الثورة، وفقدت 
القدمية  واملجالت  الصحف  معه مجموعة 
يف  منه«...فهل  طائفة  فيها  نشرت  التي 
هذا الشعر شعر الثورة أم شعر الرومانسية 
أم...؟! علما أن أول قصيدة يف الديوان هي 
قصيدة طويلة عمودية موسومة بقصة ثائر، 

مؤرخة سنتي1959-1962.
الشعر اجلزائري يف اخلمسينيات.. 

لم يكن ثوريا
الثقايف  التاريخ  يف  مهم  الكتاب  هذا  إن 
لبعض  اآلخر  الوجه  ويكشف  اجلزائري، 
القصائد  وفيه  اجلزائريني،  الشعراء 
املجهولة، التي لم تنشر يف دواوين شعراء، 
رحلوا  وقد  شعرهم،  جمع  من  يتمكنوا  لم 

وتركوا نصوصهم يف مجالت عديدة...
مجلة  يف  املنشورة  النصوص  يقرأ  ومن 
للشعر  نظرته  سيعيد  اجلزائر،  هنا 

كله  يكن  فلم  اخلمسينيات،  يف  اجلزائري 
مطروحة...هل  األسئلة  وتبقى  ثوريا، 
هل  أخرى؟  صحف  يف  ثوريا  شعرا  كتبوا 
فيها  نشر  التي  واملجالت  الصحف  توجد 
تتغنى  التي  الثورية  القصيدة  ألسائحي 
بثورة نوفمبر؟ إذا كانت موجودة، فلماذا لم 
الباحثون من جمع أشعاره ونشرها  يتمكن 
الشاعر  هذا  غّير  وملاذا  واحد؟  ديوان  يف 
تواريخ شعره غير الثوري املنشور يف املجلة 
عندما نشره يف ديوانه همسات وصرخات، 

وجعله بعد زمن بدايات الثورة؟؟
خريج  حمادي  اهلل  عبد  فالدكتور  للتذكير 
جامعة مدريد املركزية، له الكثير من الكتب 
اجلزائري  األدب  تاريخ  يف  والدراسات 
نشر  شاعر  انه  كما  االسباني،  األدب  ويف 
بعض الدواوين الشعرية »الهجرة إلى مدن 
الشمال، قصائد غجرية، حتزب العشق يا 

ليلى...«

الشبوكي«  »محمـد  الثقافة  بقصر  أمس  أول  افتتحت   `
للصورة  الثالث  الوطني  »الصالون  فعاليات  تبسة،  بوالية 
الفوتوغرافّية« حتت شعار  - مناطق الظل-  مبشاركة  54 
مصورا هاويا من 20 والية و بحوالي »97« عمال فنيا رائعا 

يف  فرصة لتالقي التجارب الفنية الفوتوغرافية املختلفة.
والي  انطالقها  على  أشرف  التي  التظاهرة  هذه  وتهدف 
املرصد  رئيسة  وبحضور  داحاج«  البركة  »محّمد  الوالية 
شرف  وضيوف  الفوتوغرافيني،  للمصّورين  اجلزائري 
تبادل  إلى  وخنشلة،  وميلة  منها سطيف  واليات  عدة  من  
اخلبرات بني مصورين يحملون رؤى وبصمات فنية مختلفة 
يف نقل معاناة ساكنة مناطق الظل  طيلة ثالثة أيام حسب 
ما أفاد به مدير قصر الثقافة  »منير مويسي«، مشيرا إلى 

أن جلنة التحكيم تعكف على تقييم األعمال الفنية املشاركة 
يف هذه الدورة التي شهدت مشاركة 31  مصورا فوتوغرافيا 

من والية تبسة قصد تشجيعهم ومرافقتهم الدائمة.
ومن جهته، حتّدث والي الوالية  على أهمية شعار الطبعة 
ملا  الّراهن،  مواكبة  يف  الظل«،  »مناطق  للصالون  الثالثة 
للصورة من دور يف تسليط الضوء وتوجيه أنظار املسؤول 
احمللي على واقع قاطني مناطق الظل للتكفل بانشغاالتهم، 
ثقافتنا  تعكس  بصرية  ذاكرة  إنتاج  على  باحلرص  موصيا 
وأصالتنا، وتبرز موروثنا الّشعبي مباضيه وحاضره، وتروج 
وخلقا  للتنمية  خدمة  وتثمنه  والالمادي،  املادي  لتراثنا 

للثروة.
فيروز رحال

وليد بوعديلة

أصدر الدكتور والباحث عبد اهلل حمادي كتابا جديدا يوثق لنصوص شعرية جزائرية نشرت يف الفترة 
االستعمارية مبجلة »هنا اجلزائر«، التي أصدرتها السلطات الفرنسية، حمل عنوان »ديوان مجلة هنا 

اجلزائر، 1952_1960« عن دار بهاء الدين للنشر والتوزيع.

٭  الكاتب والناقد جمال سعداوي: 

افتتـــاح الصالــــون الوطنــــي الثـــالث للصـــورة الفــوتـوغـــرافــية



اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية 
والية تيبازة

 مديرية التجهيزات العمومية 
طلب العروض املفتوح

رقم:................/2019
رقم التعريف اجلبائي: 099842019001818

 تعلن مديرية التجهيزات العمومية لوالية تيبازة عن طلب العروض املفتوح بعد عدم 
اجلدوى الثانية قصد: 

جتهيز متوسطة قاعدة 200/04 وجبة باحمر العني بحصص متفرقة : 
حصة رقم 01 : جتهيز األثاث املدرسي & جتهيز اإلدارة

 حصة رقم 03 : جتهيز الرياضة

ميكن للمونني أن تشارك بحصة واحدة أو أكثر
 ميكن للممونني املهتمني بهذا اإلعالن، و احلائزين على سجل جتاري كمصنعني او 

مستوردين أو جتار اجلملة املتخصصني يف توريد : » األثاث املدرسي - اإلدارة » بالنسبة 
للحصة رقم 01 - » جتهيزات الرياضة« بالنسبة للحصة رقم 03، سحب دفتر الشروط من 

مديرية التجهيزات العمومية لوالية تيبازة.
 يسحب دفتر الشروط من طرف املتعهد او ممثله املعني قانونيا و يف حالة مجمع مؤسسات 

فإن دفتر الشروط يسحب من طرف املفوض او ممثله املعني قانونيا

حددت مدة حتضير العروض ب 15 يوما ابتداءا من تاريخ اول صدور لهذا اإلعالن على 
اجلرائد الوطنية أو النشرة الرسمية لصفقات املتعامل العمومي حتى الساعة الثانية عشر 

12سا00 إذا صادف هذا اليوم يوم عطلة أو يوم راحة قانونية، فإن تاريخ إيداع العروض 
يؤجل إلى غاية يوم العمل املوالي حتى الساعة الثانية عشر 12سا00 د.

حدد التاريخ إليداع العروض لليوم اخلامس عشر، ابتداء من تاريخ أول صدور لهذا اإلعالن 
علي اجلرائد الوطنية ، او النشرة الرسمية الصفقات املتعامل العمومي ، حتى الساعة 

الثانية عشر 12سا00 د. إذا صادف هذا اليوم يوم عطلة او يوم راحة قانونية، فإن تاريخ 
إيداع العروض يؤجل إلى غاية يوم العمل املوالي حتى الساعة الثانية عشر 12سا00 د.

تودع العروض مبديرية التجهيزات العمومي لوالية تيبازة الكائنة باحلي اإلداري تيبازة، 
و يجب أن يوضع كل من ملف املترشح و العرض التقني و العرض املالي يف أظرفة منفصلة و 

مقفلة بإحكام، يبني كل منها تسمية املؤسسة و مرجع طلب العروض و موضوعه، و تتضمن 
عبارة »ملف املترشح« أو »عرض تقني« او »عرض مالي« حسب احلالة. و توضع هذه األظرفة 

يف ظرف أخر مقفل باحكام و مغفل و يحمل عبارة :

إلى السيد مدير التجهيزات العمومية لوالية تيبازة
طلب العروض املفتوح رقم ..............2019 

جتهيز متوسطة قاعدة 04 / 200  وجبة بأحمر العني 
حصة رقم ................+  عنوان احلصة ............... 

»ال يفتح إال من طرف جلنة فتح األظرفة و تقييم العروض«

حتتوي العروض على الوثائق التالية: 
- ملف املترشح:

حتتوي العروض على الوثائق التالية:
املترشح :  التصريح بالترشح . التصريح بالنزاهة . الوثائق التي تتعلق بالتفويضات التي 

تسمح لألشخاص بإلزام املؤسسة القانون األساسي للمؤسسة يف حالة املؤسسات التجارية. 
) CNAS- السجل التجاري. شهادة السوابق العدلية شهادة اداء املستحقات

)CASNOS - CACOBATH( - مستخرج الضرائب للسنة احلالية )صايف أو  رزنامة 
الدفع (- بطاقة التعريف اجلبائية )NIF(۔ املراجع املهنية )شهادة حسن التنفيذ (. 

الوسائل البشرية . الوسائل املادية . القدرة املالية للمؤسسة - رقم األعمال للسنوات 
الثالثة األخيرة يعطي من طرف مصلحة الضرائب . احلوصلة املالية للسنوات الثالثة 
 SARL-EURL .( األخيرة للمؤسسة . شهادة إيداع احلسابات االجتماعية يف حالة

SNC - SPA( - شهادات االنتساب و شهادات العمل لتبرير الوسائل البشرية 
العرض التقني: التصريح باالكتتاب  مملوء و مختوم و ممضي . رزنامة تقدم احتمالي 

لالشغال . دفتر الشروط مملوء و ممضي و يكتب يف آخر صفحته بخط اليد قرأ و قبل - 
املذكرة التقنية التبريرية مملوئة و مختومة و ممضية.

 العرض املالي : رسالة العرض )مملوء و مختوم و ممضي(- جدول األسعار الوحدوين)مملوء 
و مختوم و ممضي(. الكشف الكمي و التقديري مفصل )مملوء و مختوم و ممضي حتليل 

السعر اإلجمالي و اجلزايف .
يبقى املتعهدون ملزمني بعروضهم ملدة معادلة ملدة حتضير العروض زائد ثالثة اشهر )03 ( 

و ذلك إبتداءا من تاريخ إيداع العروض.
املؤسسات العارضة مدعوة حلضور جلسة فتح األظرفة التي ستنعقد مديرية التجهيزات 
العمومية الكائنة باحلي اإلداري تيبازة يف اليوم املوافق ألجل إيداع العروض على الساعة 
الثانية زواال)14 سا 00 د(. إذا صادف هذا اليوم يوم عطلة او يوم راحة قانونية، فإن يوم 
فتح األظرفة يؤجل إلى غاية يوم العمل املوالي على الساعة الثانية زوال)14 سا 00 د(

 مالحظة: الوثائق املرفقة للعروض يجب أن تكون سارية املفعول و واضحة النسخ

السنة 02  - العدد 428 -اخلميس 20 رجب   1442  هـ  -  04 مارس 2021م13

إشهار

Akhbar elwatane -  LE  04-03-2021

 * ولهذه األسباب *
 حكمت المحكمة حال فصلها في قضايا شؤون األسرة علنية ابتدائيا حضوريا 

-  في الشكل: قبول الترجيع
 في الموضوع: األمر بافتتاح التقديم في حق المرجع ضده وبمقتضاه إفراغ الحكم  -

 األمر بتعيين خبير الصادر عن محكمة الحال بتاريخ 28 / 11 / 2012 تحت رقم 12
 / 01453 وبموجبه اعتماد الخبرة المنجزة من قبل الخبير بلقاسم محمد وهيب والمودع

 تقريرها بأمانة الضبط بتاريخ 04 / 04 / 2013 تحت رقم إيداع 13 / 43 و عليه
 الحجر على المرجع ضده صحراوي رشيد المولود بتاريخ 08/ 08 / 1993 بـ :

 البيض لوالده الدين ولوالدته نعيمي فضيلة وتعيين والده المرجع صحراوي الدين مقدما
 عليه لرعايته وتسيير شؤونه وتمثيله أمام مختلف الهيئات اإلدارية و القضائية بما يسمح

 به القانون واألمر بنشر هذا الحكم في جريدة وطنية يومية لإلعالم مع األمر بالتأشير
 بافتتاح التقديم مع الحجر على هامش عقد ميالد المرجع ضده لإلشهار و تحميل المرجع

.المصاريف القضائية بما في ذلك مصاريف الخبرة
 - بذا صدر الحكم وأفصح به جهار بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعاله 

ولصحته أمضاه الرئيس وأمين الضبط. 

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
والية بسكرة

 المقاطعة اإلدارية اوالد جالل
 دائرة أوالد جالل 

بلدية اوالد جالل

إعــــــالن عـــــن مزايــــدة
للمــــرة الثانـــــــية 

يعلن السيد رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية أوالد جالل ، عن وضع حقوق الساحات والتوقف ألسواق بلدية أوالد جالل ، ورسوم الذبح 
للمسلخ البلدي المتواجد بقرية ديفل اوالد جالل لإليجار من طريق المزاد العلني للمرة الثانية للفترة الممتدة من : 2021/01/01 إلى غاية : 

31/ 12 / 2021 ، يتم سحب دفتر الشروط خالل عشرة )10( أيام إبتداءا من تاريخ أول نشر لإلعالن في الجرائد و تكون جلسة المزايدة في 
اليوم العاشر على الساعة الحادية عشر ) 00 : 11 ( صباحا بمقر البلدية بقاعة االجتماعات وفقا للسعر االفتتاحي التالي :

التعيين                                           السعر االفتتاحي                                            مبلغ الضمان )10/1(
-حقوق الساحات و التوقف                    8,730,000,00 دج                                     873,000,00 دج

- رسوم الذبح بالمسلخ                          90,000,00 دج                                         9,000,00 دج

                                                جــــــدول تفصــــيل األســـــــواق
الترتيب     نوع التجارة الممارسة                          مدة االنعقاد            تحديد  الموقع                                  يوم االنعقاد

01          سوق الماشية                                     يوم واحد          المدخل الشمالي للمدينة                             يوم االثنين
02         كل أنواع التجارة ما عدا الماشية و التمور        يومين     شمال الخزانات  المائية )السوق القديم للماشية (    الثنين و الثالثاء

03         سوق الجملة للخضر و الفواكه                     يوميا           غرب الملعب البلدي                                  أيام االسبوع
04        سوق التجزئة  للخضر و الفواكه                    يوميا           غرب الملعب البلدي                                  أيام االسبوع

05       سوق التمور                                           يومين          ساحة السوق المغطى                              االثنين و الثالثاء
06     سوق الجمعة )تجارة متعددة ( - خردوات            يوم واحد        ساحة السوق المغطى                                 أيام االسبوع 

                و الدواجن 
07       سوق الخضر و الفواكه المسائي                    مساء              ساحة المدينة القديمة                                 أيام االسبوع

            كل يوم 

المسلـــــخ البـــــلدي
01  المسلخ  البلدي                يومي                         القرية الفالحية ديفل                   أيام االسبوع 

فعلى الراغبين في المشاركة ايداع ملفاتهم لدى األمانة العامة للبلدية قبل الموعد المحدد واخر اجل لإليداع يكون قبل جلسة المزايدة على الساعة 
العاشرة )10:00( صباحا

تكوين ملف المشاركة في المزاد العلني
 - نسخة من بطاقة التعريف الوطنية 

 طلب المشاركة في المزاد مرفق بنسحة من دفتر الشروط مصادق عليه من طرف المعني  نسخة من السجل التجاري . 
,شهادة اإلقامة . 

تصريح شرفي مصادق  عليه يتبث عنوان المزايد ہدقة . 
صك ضمان مؤشر عليه من طرف المصالح البنكية ال يتعدى مدة الشهر او وصل القابض البلدي المثبت اليداع الكفالة المؤقتة قيمتها 10/1 من 

السعر االفتتاحی .
شهادة اإلعفاء من الضرائب من قباضة البلدية األصلية و قبضات البلديات المتعامل معها 

 شهادة حسن التعامل مسلمة من آخر بلدية ارسي عليه المزاد فيها . 
شهادة القدرة على الوفاء بالدين مسلمة من قبل بنك اإلقامة 

 شهادة حسن التعامل مسلمة من أخر قابض للضرائب تعامل معه المزايد . 
وصل  دفع 2,500,00 دج مقابل سحب، دفتر الشروط الخاص بحقوق الساحات والتوقف من البلدية 

وصل دفع 1,000,00 دج مقابل سحب دفتر الشروط الخاص برسوم الذبح من  البلدية 
 مالحظة :. کل ملف غير كامل ال يؤخذ بعين اإلعتبار في المزايدة 
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صرخـة 
في واد 

فاطــمة  الزهـــراء 
بولعــــراس

ابــــــُن ابــــــُن 
شـــَرة..! شـــَرة..!الدّْ الدّْ
أعرف يف )دشرتي( مثال شعبّيا يقول: 

)اضحك يا بكبوك على خال دار بوك(، 
وأعرف أن الكثيرين سيفهمونه ألن أغلبنا 
من الدشور والدوواير والعروش التي ال 
عيب لها سوى أن بعض أبنائها الذين 

أصبحوا ) يتكبرون عليها ( بعد أن وجدوا 
أنفسهم ببدالت وربطات عنق فنسوا 

الروينة وخبز النخالة وما تبع ذلك من فقر 
وجوع وسوء حال وضع فيها االستعمار 

آباءنا وأجدادنا.
لكن، أجدادنا امليامني لم يرضخوا ولم 
يستسلموا ودفعتهم نفوسهم )العامرة 
باإلميان واحلرية( إلى املقاومة بكل ما 

ميلكون إلى أن طهروا بلدهم من الرجس 
والنجاسة، 

إال أن بعض فقراء النفوس الذين لم 
يفعلوا من أجل هذا الوطن شيئا سوى 
أنهم ُوجدوا يف الوقت اخلطأ، أباحوا 
ألنفسهم معايرة اجلزائريني مبا هو ليس 

بعار إال يف عقدهم الكامنة يف إحساسهم 
بالنقص الذي لم يكمله التعليم وال 

املسؤولية يف أعلى رتبها.
وأعتقد جازمة أن بن قرينة الذي يتحدث 
عن الدشرة لم يفكر أبدا يف معناها ألن 
كالمه من أجل )الكالم( وهي ظاهرة 
سقط فيها املسؤولون مؤخرا وأصبحوا 

يهرفون مبا ال يعرفون دون علم وال كتاب 
منير.

واملهم هو شحذ )أسنان الشيتة( من أجل 
فرصة لم تكن حتى يف األحالم ألغلب 

من نراهم )يتعڤنون( علينا بعبارات ساذجة 
سذاجة حال بالدنا التي وصلتها بفضل 

غبائهم.
وألن )احلجر ينطقوه( يف بلدي فإنني أقول 

البن قرينة ولغيره
عّبر مبا شئت ودافع عمن شئت واسع ملا 
شئت، ولكن ال تنس أبدا أنك مهما 

علوت وترقيت،  فستظل ابن الدشرة، 
سواء شئت أم أبيت،  واثبت العكس إن 
أردت واإلنسان قبل أن يكون ابن الدشرة 
هو ابن )اإلنسانية( ومبادئها القومية، وهي 
ال تختلف ال يف الزمان وال يف املكان منذ 
بدء اخلليقة. طبعا ال تختلف يف أهدافها 

النبيلة والتي ال يفهمها بعض الذين 
ران على قلوبهم،  ولنتذكر جميعا املثل 

الشعبي الذي يقول:
»مناين احطبت أنا قشقشت أنت أو 

العكس
أما من ُغم عليه هذا فقد رفع عنه القلم 

وتبرأ منه الوطن.

األستاذة: د. أمنة بودن
*  أخصائية نفسانية عيادية
*  دكتـورة يف علـم االجتمـاع
*  أستاذة محاضرة باجلامعة

الّتكنـــــولوجـــــيا.. 
تمكيــــٌن أم كميـــــٌن ؟!

فأصبحنا »مجبر أخاك ال  اخليار  لنا  تترك  ولم 
املهيمن  العمالق  املارد  ذلك  فصارت  بطل«، 
األنشطة،  اخلدمات،  السلع،  جميع  على 
لم  شيئا  تترك  لم  إنها  حيث  واملجاالت، 
عالم  يف  نعيش  فصرنا  فيه،  تبدع  أو  تطّوره 
من اخليال وقد عثرنا فيه على »مصباح عالء 
الدين السحري«، كل شيء بكبسة زر، وكل 
شيء عن بعد وكله يف خدمة رفاهية اإلنسان، 
دون  من  يومك  تتخيل  أن  مثال  تستطيع  فال 
تصبح  فقدته  إذا  إنك  حيث  الذكي  هاتفك 
اعتمادك  بكثرة  بل  طبعا،  بالفطرة  ليس  غبيا 
»تلتقي  أن  لك  فكيف  التكنولوجيا،  على 
الهامة؟  العمل  ملفات  عن  وماذا  األصدقاء؟ 
املستجدات؟  تتابع  كيف  املهمة؟  واملواعيد 
أدوات  أيضا  وهناك  كابوس..«؛  من  ياله 
طفولتنا  من  جميال  جزءا  كانت  منتجات  أو 
أثرا،  لها  جند  فال  اليوم  إليها  احلنني  يأخذنا 
يقول  وكما  الكثير،  معها  وأخذت  أفلت  فقد 
النعيم،  بهذا  محظوظون  أنتم  كم  أجدادنا 
وأي حظ وأي نعيم؟ فقد صرنا قطعانا تسوقنا 

التكنولوجيا حيثما تشاء ووقتما تريد فال إرادة 
أصناما  اتخذناها  وقد  ال  كيف  ذلك،  يف  لنا 
منبهرين،  فيها  نحملق  عاكفني،  عليها  نظل 
ناسكني  لها  نتعبد  منارس طقوسها مجبورين، 
ونلتمس  مسرورين،  بها  نتبرك  متباهني، 
رضاها مترجني، نقدم لها قرابني وأي قرابني، 
صحتنا  االجتماعية،  عالقاتنا  الثمني،  وقتنا 
الفتية،  طفولتنا  الهنية،  حياتنا  النفسية، 
مهاراتنا الفنية، قد تتساءل كيف للتكنولوجيا 
ببساطة  فأجيبك  الفنية،  مهاراتي  تفقدني  أن 
إذا كنت بصدد غسل مالبسك يف آلة الغسيل 
تكمل  أن  تستطيع  هل  الكهرباء،  وانقطعت 
الغسيل بيديك؟ هل متلك الوقت لذلك؟ هل 
عن  وماذا  فيه؟  لتغسل  أو طست  إناء  ستجد 
العجني الذي وضعته يف آلة العجن؟ الّلعنة.. 
كيف لي أن أخيط قميصي؟ وهذا كّله غيٌض 
من فيض، فورب العزة إنا لتائهون كما تاه بنو 
فكم  أربعني  تاهوا  األرض،  قدميا يف  إسرائيل 

ترانا من الزمن سنظل تائهني؟!

أضحى من يسيطر 
على املعلومات يف 

زمن العوملة هو من 
يفوز بالرهانات 

املستقبلية، وألن 
الولوج إلى املعلومات 

يرتبط بتقنيات 
تتقاطع يف محاورها 

باحلواسيب 
وقطاعات 

وسائل التواصل 
وتكنولوجيا االتصال 
والفضاء اإللكتروني، 

تغيرت كل معالم 
احلياة اإلنسانية يف 
ظل هذه التطورات. 

حـــروُب الجيــِل الّرابـع.. 
باألزراِر ُتكَســب الَمعــارُك

فقد  استثناء،  واملواجهات  احلروب  تشكل  وال 
التكنولوجي  البعد  وسيطرة  تطوير  يف  ساهمت 
معاملها  تغيرت  إذ  احلربية،  العمليات  إدارة  يف 
أنها  غير  دماء  بال  حروب  إنها  وإستراتيجيتها، 
انتقلت  األمنية  فالتهديدات  خسائر؛  تخلف 
املستقبل  فأصبحت حروب  السيبراني،  للفضاء 
البنية  على  اعتداءات  مبخاطر  قواعد  بال  حروبا 
احلرب  بني  املزاوجة  أو  واإلدارات  التحتية 
قانونية  قواعد  بافتقارها  والسيبرانية،  التقليدية 

مؤطرة لها.
الحروب الجديدة:

ساحة  »إلى  بانتقالها  احلروب،  معالم  تغيرت 
بفضاءات  ترتبط  تعد  فلم  اخلامسة«،  املعارك 
والفضاء  واجلو  والبحر  )البر  التقليدية  املواجهة 
اإللكتروني،  الفضاء  إلى  بولوجها  اخلارجي(، 
أشكاال  الدول  تبتكر  اليقني  ويف ظل حالة عدم 
التجسس  عمليات  تتعدى  للمواجهة؛  جديدة 
كاستئجار  جديدة،  ألبعاد  لترتقي  اإللكتروني 

القراصنة أو االستعانة مبرتزقة السايبر
 )The Cyber-Mercenaries(
الدول  أهداف  وخدمة  اإللكتروني  للتجسس 
حيث يتم استعمال هذه الوسائل لسرقة البيانات 
الدولة  منشئات  ضد  منسقة  هجمات  شن  أو 
هو  املعلومات  يف  التحكم  الرهان  ألن  اخلصم، 

حتقيق للقوة والهيمنة والتفوق.
للصراع  مجاال  اإللكتروني  الفضاء  أضحى 
الدولية،  السيبرانية  احلرب  إطار  يف  واحلروب 
فال  للمواجهة،  إستراتيجيات  تطوير  استدعت 
بتطوير  إال  اإللكتروني  الفضاء  لتأمني  مجال 
مقدمتها  ويف  جديدة،  وإستراتيجيات  قواعد 

جيوش إلكترونية لتعزيز األمن السيبراني.
ومن املهم اإلشارة إلى أن خطورة هذه الهجمات 
احليوية  املصالح  باستهداف  ترتبط  اإللكترونية 
للدولة عبر التحكم بأنظمتها املعلوماتية وقطاعات 

بداياتها  ُمتخطية  والعسكرية،  املالية  الطاقة 
والتدمير  البيانات  وسرقة  بالتجسس  األولى 
ثالثة  يف  وتصنف  باملعلومات.  والتالعب 
السياسي  لالحتجاج  الهواة  هجمات  مجاالت: 
الربح  لتحقيق  اإلجرامية  والهجمات  للمتعة  أو 
بخرق قواعد البيانات الشخصية أو املؤسسات. 

وأخيرا، احلروب اإللكترونية برعاية الدول.
ياق، قد ُيصنَّف ميدان هذه احلروب  ويف هذا السِّ
التكلفة  منخفضة  الهجمات  ضمن  السيبرانية 
توصف  وقد  كما  جيوشا،  تتطلب  ال  حيث 
املعلومات  ونشر  النفسية  للحروب  امتداد  بأنها 
إمنا  تقليدية،  جيوشا  تتطلب  تعد  فلم  املضللة 
املفاتيح  ولوحة  إلكترونية  أزرار  أسلحتها  جيوشا 
املعلوماتية؛  واألنظمة  احلواسيب  وأسلحتها 
أنها يف بداياتها  إنها حروب املستقبل. قد يبدو 
أول  عن  باإلعالن  التحول  ذروة  وكان  األولى، 
هجوم مبرمج باستخدام صاروخ إلكتروني مبرمج 

للهجوم على نوع معني من احلواسيب.
له  تعرضت  الذي  الهجوم  إيران  واعتبرت 
النووية باستخدام فيروس »ستاكسنت«  منشآتها 
)Stuxnet( باستهداف أجهزة الطرد املركزي 
االتهام  أصابع  ووجهت  اليورانيوم،  لتخصيب 
إلحلاق  واإلسرائيليني  األمريكيني  اخلبراء  إلى 
الضرر بقدرات إيران النووية، ثم استهدفت دول 
الفيروسات  هجمات  قصة  وستتجدد  أخرى، 
العاملية والنقاش حولها، بعد استهداف قراصنة 
من  ملنعها   )Sony( »سوني«  شركة  حلواسيب 

عرض فيلم كوميدي 
مخطط  عن   )THE INTERVIEW(  
وتتهم  الشمالي،  الكوري  الرئيس  الغتيال 
واشنطن بيونغ ينغ باملسئولية عن هذه الهجمات، 
وقد اعتبرته األخيرة »عمال صاحلا لم تقم به«، 
عرض  الشركة  وقف  الهجمات  هذه  وأثمرت 

الفلم.

تبهرنا التكنولوجيا 
يوما بعد يوم، 

فهي تتألق كنجم 
ساطع يضيء 

للبشرية دروب 
التطور واالزدهار، 
اختصرت الوقت 
واجلهد بل وحتى 

ألغت قوانني 
ديناميكا تطور 

احلضارات.

بقلم: حالب سليم
  -إعالمي وباحث يف التاريخ

حديثا  جهازا  متتلك  أن  تلبث  فال   
استخدامه  على  بعد  تتدرب  لم 
قدميا،  صار  إصداره  جتد  حتى 
لالنبهار  الوقت  لنا  تترك  لم  فهي 
عارم  كسيل  جرفتنا  وقد  حتى، 
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نحـَو منهــٍج َجديـٍد
    ميكننا الكشف عن هذا املتغير بداية من كتاب »إيكو«: 
إضافة  الوردة«،  اسم  على  هوامش  السردية،  الكتابة  »آليات 
املعاجلة  عن  التراجع  من  نوعا  يعّد  الذي  السرد«،  »غابة  إلى 
والسياق  للتأويل  وزن  إقامة  نحو  والنزوع  الصارمة،  البنيوية 
املوروث  يف  تنقيبا  املؤلف  هذا  كان  كما  واملتلقي،  واملؤلف 
اللة، وبطريقة مغايرة لتلك التي  والعالمة واملعجم والثقافة والدِّ

اتبعت يف كتابه »البنية الغائبة«.
    كما شهدت بعض النقود عدوال بتوجهها نحو التاريخ 
والفلسفة وسيميائية الثقافة و«اليائيات«، وهو ما قام به »يوري 
أفق  إلى  اللسانية  املناهج  بوصول  إيذانا  ذلك  أكان  لوثمان«. 
كان  رمبا  عقود!  خالل  إجنازه  مّت  ما  مراجعة  استدعى  مسدود 
لألمر عالقة مبعيارية الدراسات التي غدت متقاربة بسبب وقوع 
العربية  للبالغة  حصل  كما  املعاودة،  يف  االجرائية  األدوات 
القدمية، إضافة إلى امنحاء التمايز ومسألة حتييد املعنى وقضايا 
يف  »األدب  كتاب  يف  ذلك«تودوروف«  عن  عّبر  كما  اجلمال، 

خطر«. 
   هذا الكتاب مساءلة لواقع املناهج البنيوية وآفاقها، كما 
املنظور  وإذا كان  باالنكفاء،  إقرار  التجريبي هو  السرد  أّن علم 
النسبية:  حداثته  إلى  بالنظر  التأسيس،  طور  يف  اجلديد 
الّسرد اجلديد، وآفاق  )1997 مع »دافيد هرمان« وعناصر علم 
التحليل الّسردي اجلديد يف 1999، وتاريخ نظرية السرد، من 
البنيوية إلى اليوم لـ »مونيكا فلودرنيك« يف 2005(، فإنه يعتبر 

الدراسات السابقة حلقة مؤسسة له.
  يطرح هذا املنظور السؤال ذاته الذي طرحه البنيويون عبر 
ويف  الشمولية  نظرته  يف  متباين  أنه  غير  احملكي؟  ما  السنني: 
انشغاالته، مقارنة بالتجربة التي ميزت الّرواد الذين كانت لهم 
البديل:  األمريكي  التصور  رؤى  ومن  مخصوصة،  منطلقات 
بدراسة اخلطاب  تهتم  مقاربة  التجريبي كّل  السرد  اعتبار علم 

السردي، وليس فقط ما ينضوي حتت نظرية األدب البنيوية.
   توسيع حقل االهتمامات إلى التاريخ والسينما واحلديث 
والطب،  السياسي  واالقتصاد  واحلقوق  واملوسيقى  والصورة 
وكّل ما ميكن أن ينتظم سرديا، سواء كان أدبيا أم غير أدبي، 
كتابيا أم شفهيا. ما يعني أننا قد نصل إلى بلورة علم سيشمل 
مجموعات حتتية كثيرة: علم سرد األعراق، علم السرد النفسي، 

االجتماعي، اإلعالمي، الديني، اخلرايف، األسطوري.
   توظيف وسائل متنوعة يف املقاربات: لسانيات التواصل، 
الوسائل  اللساني، وكل  النفس  اللساني، علم  علم االجتماع 
التي توفرها العلوم املعرفية والنصية، مع تبنّي مجموع التوجهات 
الشكالنية،  الفلسفة،  املنطق،  البالغة،  احلوارية،  املختلفة: 
الظواهراتية، األرسطية، علم األخالق، االنطباعات املعرفية، 

اآلراء السياسية، التاريخ، األنسية.
   وأّما األسئلة، فال تركز على التمفصالت البنائية وحدها، 
بل على العناصر التي تدخل يف الكيفية والداللة والتشكيل: 

قابلية احملكي للحكي، التداخالت املعرفية، وظيفة احلكاية، 
معنى احملكي، وليس فقط كيفية انبناء املعنى، حركية احملكي 
السببية  عن  مستقل  كمنتج  احملكي  وليس  إنتاجية،  كعملية 
األدوات  أهمية  وتأثيراته،  باحملكي  السياق  عالقة  اخلارجية، 

التعبيرية...إلخ. 
   هناك نوع من التوفيقية اجلامعة، على شاكلة اخليار الذي 
تبنتها  التي  املنهجية  الضوابط  عن  بتخليها  التداولية  اتبعته 
اللسانيات البنيوية، وإذا كنا لسنا متأكدين من املسارات التي 
سيصل إليها هذا املشروع الذي يبدو قلقا، فإّن الرؤية اجلديدة 

تقّر بصعوبة املهمة، ومنها كيفية التعامل مع التأويل.
مقام  بتوفير  ويقرنه  التأويل  إلى  اجلديد  الطرح  يشير     
للمتلقي، أي أنه يريد أن يفرد للقارئ مجاال أوسع، وأكثر قدرة 
اجلينيتي،  الّسرد  علم  فرضها  التي  القوانني  من  التحرر  على 
إعادة  إبعادها من قبل، ويفهم من ذلك  مّت  وذلك بطرح أسئلة 
إدماج فئة واسعة من القراء الذين فقدوا مكانتهم يف الدراسات 

السابقة.
من  جزءا  املتلقي  اعتبار  إلى  هرمان«  »دافيد  يذهب     
السردية،  املالمح  من  موقفه  معرفة  هنا ضرورة  ومن  املشروع، 
مع  واملوقف،  التأويل  أمرين:  إلى  يؤدي  قد  ما  الكتابة،  ومن 
يتعذر ضبطها  متشعبة  مرجعيات  من  والتأويالت  للمواقف  ما 
كانت  وإذا  التلقي،  ومستويات  والذائقة  بالذات  لعالقتها 
اآلليات السردية السابقة تتكئ على علمنة السرد، فإّن املقترح 
أجل  من  كأولوية  االنتشار  لفائدة  عنها  التنازل  بصدد  اجلديد 

التوسع، وذلك بإشراك عدة قراءات.
أساس  أّي  على  ومنها:  أسئلة،  عدة  هؤالء  يطرح  كما     
يعتمد القراء لضبط التأويل القريب من املنطق؟ اإلجابة بحاجة 
إلى حتيني لالنتقال من النظرية إلى املمارسة. يبدو األمر ملتبسا 
مستويات  باستنباط  خاصة  لتجربة  التأسيس  يف  التفكير  ألّن 
التأويل أمر ال يخلو من اإلشكاالت، ثم إنه ليس من السهل 
تقنني التأويالت جلعلها قريبة من احلقيقة النصية، وإذا حدث 
ما  وذاك  القراءة،  لفعل  أخرى  منذجة  نحو  سنتجه  فإننا  ذلك 
يرغب علم السرد التجريبي يف تفاديه حتى ال يقع يف التنميط.
   يرتبط التجريب بالذوات املؤولة يف عددها الالمتناهي، 
ثقافته  على  تأسيسا  القارئ  عليها  يبني  التي  وباملرجعيات 
ومداركه. لذا قد يواجه علم السرد التجريبي مشكلة املرويات 
واملقاصد: مقاصد املؤلف ومنطلقات املؤول، علما أّن املؤول غير 
مستقر. هل سيكتفي باقتراح مناذج تقريبية لتحرير القراءة من 
صرامة الدراسات السابقة، مع إمكانية ظهور قراءات مغالية، 
ومن ثّم مواجهة االسقاطات التي وقعت فيها النفسنة واجلمعنة؟ 
وكيف سينتقل إلينا هذا املنهج؟ بإمالئية أم مبساءالت عارفة؟ 
وهل سيأتي من اإلجنليزية أم من الفرنسية كوسيط لكل ما هو 

وافد؟

    حتّول »جيرار 
جينيت«، كما 

»تودوروف« و«أمبرتو 
إيكو«، وغيرهم 

من علماء السرد 
والسيمياء إلى 

االهتمام مبجاالت 
أوسع، مبتعدين 

تدريجيا عن 
الصرامة املنهجية 
التي عرفوا بها يف 

مؤلفاتهم، وإذا كان 
»خطاب احلكاية« 

هالة أكادميية 
من حيث املصطلح 

والتفصيل والقيمة 
العلمية، فإنه بدأ 
يخفت تدريجيا 
بفعل التحّوالت 

التي تشهدها املعرفة 
املنهجية. 

   د. الّسعيد بوطاجني    
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بلســان: ريــاض هــــــــويلي

الَيقـــــــظُة 
الُمواطناِتّية..!
شبكٌة لدعِم وإسَناِد إرهاِبّيني 

بِجبال ِتيباَزة، َينُقل أحُد 
َعناصِرها ُقنبلًة إلى َضواِحي 

الَعاصمِة، وَيضُعها يف َمكاٍن 
ُمحّدٍد مَبنطقِة الَكاليُتوس 
ِن  باجَلزائِر الَعاصمِة؛ وَتكُّ

َمصالُح األمِن – حمَدا 
بكِة  ِع مساِر الشَّ هلِل- من َتتبُّ
وإلقاِء الَقبِض على أفراِدها، 
الذيَن اعَترُفوا بَجرميِتهم 
ي كاَنت سُتحِدُث كارثًة  التِّ

َحقيقّيًة، خاَصة يف ظِلّ عوَدِة 
لميِّ  عبِي السِّ احَلراِك الشَّ
الثاِء. َيوَمي اجُلمعِة والثُّ

ِتها   هِذه امَلعلومُة على أهِميَّ
وُخطورِتها ينَبِغي أن ُتؤخَذ 

، وُترَفع إلى  على َمحمِل اجِلدِّ
َمصاِف امَلعلوماِت اخَلطيرِة، 
التي َتستدِعي رفَع َدرجِة 

أهِب امُلواَطناِتي؛  الَيقظِة والتَّ
أقوُل امُلواطَناِتي ألّنِني على 

َيقنٍي بأنَّ ُقواِت اجَليِش 
عبِي وَباقِي  الَوطنيِّ الشَّ

األساَلِك األمِنّيِة هم على أَتّ 
االسِتعداِد مُلواجهِة اإلرَهاِب 
اإلجَراِمّي حتَت أّي ُعنواٍن 

وكّلما َتطّلَب األمُر ذلَك.
الَيقظُة امُلواطناِتيُة للَمخاطِر 

عبِي  التي َتترّبُص باحَلراِك الشَّ
لمِي الَهادِف إلى إحداِث  السِّ

َتغييٍر إيَجابيٍّ يحِمي الّدولَة، 
وَيصوُن كرامَة امُلواطِن، ولعلَّ 

أبرَز أنواِع امَلخاطِر الّتي 
عبِي  َتتربُص باحَلراِك الشَّ

لمِي َثالثٌة، هَي: السِّ
ي  * خطُر اإلرَهاِب الَهمجيِّ الذِّ
ال مُيكُنه االسِتمراُر دوَن دماٍء 

ودوَن أشالِء األبِرياِء؛ هَذا 
اإلرهاُب عازٌم على استغالِل أيِّ 
لم  ُفرصٍة لالنِقضاِض على السِّ

ني، ومصِّ  واألمِن االجِتماِعيَّ
عِب،  ى من ِدماِء هذا الشَّ ما تبقَّ

ي عاَنى الَويالِت. الذِّ
نبيِه إلى  وهَنا، الُبّد من التَّ

عامِل  َشيٍء هاٍم، وهَو َضرورُة التَّ
مع َمعلومِة َتفكيِك َشبكِة 

عِم واإلسناِد والُوصول إلى  الدَّ
مكاِن الُقنبلِة يف الَكاليتوس 

بكلِّ ِحكمٍة وَمسؤولّيٍة، وبحزٍم 
أيًضا. فال َمجاَل - هَنا - للَمزِح 

سييِس! شكيِك أو التَّ أو التَّ
 * َخطُر االخِتراِق من قبِل 

ي ال  َجماعِة »الاّليفات«، التِّ
هدَف لها ِسوى إحداِث فراٍغ 

ساتيٍّ ُيحقُق ُحلمُهم  ُمؤسَّ
بالَعودِة على ظهِر َدّبابٍة 

ريَن  َغربّيٍة، كَفاحِتنَي وُمبشِّ
بِدميقراِطّيِة الّتزحُلق؛ 

راِب واخَلراِب. ِدميقراطّيِة السَّ
راشِق امَلناِطقاِتي   * َخطُر التَّ

ياِتي، الّذي يضرُّ  والُهوِّ
بامَلجموعِة الَوطنّيِة، ويفتُح 
ُثقًبا يف قلِب األّمِة الَواحدِة، 

ي َله وِبه َتسيُر  قلُب الوطِن الذِّ
الَغالِبّيُة امُلخِلصُة من امُلواِطننَي 

رفاِء.  الشُّ
إَذن: افَتْح َعيَنيَك أّيها املواطُن، 

اعَلْم َطريَقك، اعرْف مع من 
َتِشي، وَخلَف من َتسيُر، وإلى 

أين َتِشي ومباذا َتصدُح به 
َقريحُتك!

الَجزائـُر ُتحِصي 05 وفيـــات 
بَفيـروس »ُكـورونـــــا «

أحصت وزارة الصحة والسكان وإصالح املستشفيات، 
أمس السبت، 163 إصابة جديدة بفيروس كورونا يف 

اجلزائر خالل الـ24 ساعة، فيمـــا سجلــت 05 وفيـــــات.

املؤسسة  مسَتخدُمو  نظم 
العمومية للصحة اجلوارية بسطيف، 
يوم أمٍس، وقفة احتجاجية أمام مقر 
بتسوية  للمطالبة  العامة،  اإلدارة 
منحة  من  والرابع  الثالث  الشطر 
التقاعد  إدراج  وإعادة  »كوفيد«، 
السن  شرط  دون  والتقاعد  النسبي 
فعلية  خدمة  سنة   32 استيفاء  بعد 
إجراء  تطبيق  يف  اإلسراع  وكذا 

التأمني الشامل لعمال الصحة. 
العالوة  تسديد  وبخصوص   
رئيس  أقّرها  التي  االستثنائية 
لعمال  تبون  املجيد  عبد  اجلمهورية 
الصحة، فقد علمت«أخبار الوطن« 
من  والرابع  الثالث  الشطر  ملف  أن 

منحة »كوفيد 19« املخصصة لعمال 
الصفوف  يف  املجندين  الصحة 
مستوى  على  حاليا  موجود  األولى 
للتأشير عليه،  األول  الوزير  مصالح 

قبل صرفه املنح الحقا.
»أخبار  جريدة  علمت   وقد 
الوطن« أنه مت عقد اجتماع تنسيقي 
العام  لالحتاد  النقابي  الفرع  بني 
املؤسسة  وإدارة  اجلزائريني  للعمال 
قصد  بلعطار  احمد  مبديرها  ممثلة 
وكيفيات  إجراءات  على  االتفاق 
تنظيم الوقفة االحتجاجية مع ضمان 
ومتابعة  اخلدمات  من  األدنى  احلد 
التدابير الوقائية أثناء تنظيم الوقفة.
ع. املالك قادري

العودة إلى التقاعد النسبي والتقاعد دون شرط الّسن أهم املطالب

ــــوَن ــحِة الِجــــوارّيِة بسِطــــيف َيحتجُّ عّمــــاُل الصِّ

العيادة متعددة اخلدمات بعني النعجة بالعاصمة

حة توقيُف الُمعتِدي على ُموَظِفي الصِّ
 

اخلدمات  متعددة  بالعيادة  العاملني  الصحة  موظفي  على  املعتدي  األمن  مصالح  أوقفت 
للمديرية  بيان  به أمس  أفاد  ما  النعجة، حسب  720 مسكنا بعني  املوجودة على مستوى حي 
قام باالعتداء على طبيبتني  فيه  أن املشتبه  التحريات، تبني  الوطني.ومن خالل  العامة لألمن 
إقدامه على حتطيم  إلى  باإلضافة  أبيض،  بواسطة سالح  باحلراسة  املكلف  والوقاية  أمن  وعون 
الباب اخلاص مبكتب الطبيبة املناوبة.وعلى صعيد آخر، أوقفت مصالح األمن التابعة لبئر مراد 
رايس شخص مشتبه به على مستوى محطة احلافالت باملرادية، حيث كان بحوزته 5 صفائح 
من القنب الهندي )479 غرام(، هاتف نقال ومبلغ مالي قدره 3240 دج، يضيف بيان املديرية 
العامة لألمن الوطني.                                                                                      )و.أ.ج(

مع وضع زوجته الطبيبة حتت الرقابة القضائية 

إيــداُع جــّراٍح الحبــــَس إثـــــَر 
وفـــاِة امــرأٍة بُمستشَفـــى سِطـــيف

عقب  بسطيف،  النور  عبد  سعادنة  اجلامعي  باملستشفى  شابة  وفاة  تداعيات  خلفية   على 
بالقطاع  ينشط  جراح  طبيب  طرف  من  والطفل  األم  مبصلحة  جراحية  عمليات  لعدة  خضوعها 
النور بسطيف، أودع قاضي التحقيق  اخلاص وال تربطه أي عالقة عمل مبستشفى سعادنة عبد 
مبحكمة سطيف الطبيب اجلراح احلبس املؤقت فيما وضعت زوجته طبيبة أمراض النساء حتت 
الرقابة القضائية يف انتظار استكمال التحقيق على خلفية وفاة شابة )21 سنة ( باملستشفى ذاته 

عقب خضوعها لعملية جراحية من قبل اجلراح وطبيبة متخصصة يف أمراض النساء والتوليد.
مبديرة  باإلطاحة  عّجل  ما  احلاصل،  االختالل  عن  وكشفت  الّصحة  قطاع  هزت  القضية 
العام للمستشفى بتحريك دعوى قضائية ضد الطبيب  مستشفى األم والطفل كما سارع املدير 
وكيل  أن  يذكر  والطفل.  األم  مبستشفى  اإلنعاش  مصلحة  إلى  حق  وجه  بغير  املتسلل  اجلراح 
اجلمهورية مبحكمة سطيف أمر، من جهته، بتشريح اجلثة وفتح حتقيق يف وفاة شابة متزوجة حديثا 
الطبيبة املتخصصة يف  بشبهة إخفاء اخلطأ الطبي الذي حتول إلى قضية تطارد اجلراح وزوجته 

أمراض النساء والتوليد. 
مسؤولني  بعدة  تطيح  قد  التي  احلقيقة  إلى  والوصول  التحقيقات،  استكمال  انتظار   ويف 
أشهر سيف احلجاج  دهان  احلالي عبد احلكيم  الصحة  مدير  أن  يذكر  بسطيف،  الصحة  بقطاع 
يف وجه كل املسؤولني املتقاعسيني.                                                 عبد املالك قادري

القضية عاجلتها مصالح الدرك الوطني بسيدي عمار بعَنابة

! عارِة دخَل الَحرِم الَجامعيِّ شبكـٌة إجَراميٌة ُتنِشُئ وكًرا للدَّ
 

احلرم  للدعارة داخل  وكًرا  أنشأت  إجرامية  بشبكة  اإلطاحة  بعنابة من  بسيدي عمار  الوطني  للدرك  اإلقليمية  الفرقة  أفراد  متّكن 
اجلامعي بسيدي عمار، ومّكنت العملية نفسها من حترير فتاتني قاصرتني كانتا داخل الوكر ذاته.

وحسب بيان أصدرته املجموعة اإلقليمية للدرك الوطني بعنابة، فقد متكنت مصالح الدرك بسيدي عمار من حترير قاصرتني تبلغان 
من العمر15 و16 سنة من قبضة مجموعة أشرار مت إبعادهما وحتريضهما على الفسق، من طرف 5 أشخاص تتراوح أعمارهم بني 23 و68 
سنة ينحدرون من والية عنابة. وجاءت وقائع القضية - بحسب ما ورد يف البيان ذاته - بعد تلقي مصالح األمن مكاملة هاتفية عبر الرقم 
األخضر )1055( مفادها احتجاز قاصرتني داخل إحدى الغرف بإحدى املؤسسات التعليمية بعنابة. وعلى الفور، مت وضع خطة محكمة 
ليتم على إثرها مباشرة حترير الفتاتني من غرفة مغلقة بإحكام بواسطة قفل وبعد جمع كل املعلومات وتكثيف عمليات البحث والتحري 
وتفتيش كل املناطق املشبوهة واألحراش احملاذية للغرفة مت الوصول إلى اخلاطفني وتوقيفهما. وبعد استكمال التحقيق، جرى توقيف 3 
أشخاص آخرين كانت مهمتهم تسهيل عملية دخول الغرباء إلى املؤسسة التعليمية. وبعد تعريف الضحيتني تبنّي أن إحداهما محل 
بحث يف فائدة العائالت. وعليه، جرى إرجاع الضحية إلى أهلها وقّدم املعنيني أمام وكيل اجلمهورية لدى محكمة احلجار، الذي أحال 

ملف القضية على قاضي التحقيق الذي أمر بإيداع املشتبه فيهم مؤسسة إعادة التربية.
ف.سليم

 يطالبون بتسريع وتيرة األشغال
ُمكتِتبو »عدل 2« بعَنابة َيغلقوَن مقرَّ الَوكالِة بِسيدي َعاشور 

أقدم، يوم أمس، العشرات من مكتتبي عدل )2( على غلق الوكالة اجلهوية بسيدي عاشور بعنابة، احتجاجا منهم بسبب عدم 
االستجابة ملطالبهم املرفوعة إلى اجلهات الوصية، على حد تعبيرهم. وخالل كلمة ألقاها رئيس جمعية مكتتبي عدل )2013(، جدد 
األخير املطالب املرفوعة سابقا للمدير اجلهوي بغرض إيجاد حلول النشغاالتهم على غرار تسريع وتيرة األشغال مبشروع عدل على مستوى 
موقع القنطرة بسيدي عمار وبورشات أخرى موزعة باملدينة اجلديدة ذراع الريش، باإلضافة إلى رفع التجميد عن املكتتبني الذين لم يدفعوا 
الشطر األول. ومن جهة أخرى، أكدت مصادر من الوكالة أن املدير اجلهوي   أعلن مؤخرا على موعد تسليم املوقع يوم 15 أفريل 2021، وأن 
دفع امللفات إلى وكالة »عدل« سيكون خالل شهر مارس اجلاري. ويحوي امللف املطلوب ثالث نسخ من وصل الدفع اخلاصة بالشطر األول 
ووصل الدفع اخلاص بالشطر الثاني ووصل الدفع اخلاص بالشطر الثالث ووصل الدفع اخلاص بالشطر الرابع ووصل الدفع اخلاص باألشطر 
التكميلية ونسخة من شهادة التخصيص، ونسخة من بطاقة التعريف الوطنية أو رخصة السياقة. وحني تسليم امللف سوف يتحصل املكتتبون 
مباشرة على اسم املوثق وعنوانه إلبرام العقود  النهائية.                                                                                                                                                  
ف. سليم

حتت شعار »الكتاب حياة«
المنظـمُة الَوطنـّيُة لَناِشـري 
هم الُكتـب َتجمـُع الُكّتـاَب بُقرائـِ

كشف األمني العام للمنظمة الوطنية لناشري الكتب، مهند اجلهماني، عن أن »عدد 
الوطنية  املنظمة  ستنظمه  الذي  للكتاب  اجلزائر  صالون  من  األولى  الطبعة  يف  املشاركني 
بلغ  الشهر اجلاري،  20 من  إلى   11 البحري، من  املعارض الصنوبر  لناشري الكتب بقصر 
216 دار نشر، وأزيد من 40 مؤلفا مستقال، مع تخصيص 12 جناح للمؤسسات الرسمية 

والوزارية التي لها صلة بالثقافة والكتاب«.
تقنني دخول وخروج  »مت  أنه  أفصح اجلهماني عن  املتبعة،  الصحية  وعن اإلجراءات 
الزوار بحيث يسمح ألربعة آالف زائر باحلركة داخل فضاء املعرض، مع احلرص على توفير 

مواد التعقيم وشروط الوقاية داخل األجنحة«.
وأكد احملافظ العام للصالون، مصطفى قالب ذبيح، يف تصريح لـ »أخبار الوطن«، أن 
»املبادرة تسعى إلعادة احلياة الثقافية إلى طبيعتها وجتاوز محنة جائحة كورونا وما ترتب عنها 
احلياة  إنعاش  ونحو  الكتاب،  مهن  قطاع  وشلل يف  االقتصادي  اجلمود  من  كامل  عام  بعد 
الصالون  من  السابقة  الطبعة  تأجيل  بعد  للكتاب  املتشوقني  القراء  مطالب  بتلبية  الثقافية 
باملنظمة، مناف السائحي،  الثقافية واالقتصادية  اللجنة  الدولي للكتاب«.و كشف رئيس 
من جهته، أنه »مت تسطير برنامج ثقايف ومهني ثري يغطي املجاالت التي لها عالقة بالكتاب«.
منير بن دادي



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 
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