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   د.السعيد بوطاجني

د.فاطمة الزهــراء بولعراس

15
أقــــــــــــــــالم   

14
 َمناطــــــــــق
 الظـــــــــــِل

16
بعد معاناة طويلة مع مرض السرطان

الُممثَلُة ريـْم َغزالـي 
ِفـــي ِذمــــِة اهلِل

عنّي رئيس اجلمهورية، عبد املجيد تبون، أمس، اجلنرال بومدين 
بن عتو، مستشارا لدى رئيس اجلمهورية، مكلفا بالشؤون املتصلة 

بالدفاع واألمن، بحسب بيان لرئاسة اجلمهورية.
ويعد اجلنرال املتقاعد بومدين بن عتو من أبرز إطارات املؤسسة 

العسكرية، حيث شغل منصب املراقب العام للجيش الوطني 
الشعبي قبل أن تنهى مهامه يف أوت 2018.

مع تزايد استهتار والمباالة املواطنني باإلجراءات الوقائية
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تعيـــش العديد من العائالت مبنطقة تايراو التابعة لبلدية السطارة شرق واليــــة جيجــــل، 
حياة  البداوة، النعدام أدنى ضروريات احلياة، ال ماء و ال كهرباء و طرقات يف وضعية كارثية، 
مــا جعـــل السكان يطّلقون على املنطقة بـ »القريــة املنسيــــة« التي ال يزورهــا املسؤولـــــون 
سوى خالل احلمالت االنتخابية، فيما التزال العائالت تشرب من مياه األودية، و تستعمــل 

احلطب للتدفئة شتاًء  النعدام الغاز باملنطقة، ويحلم قاطنوها أن تنظر إليهم السلطات 
يوًمــا، لترفــع الغبـــن عنهــم بعــد سنــوات من التهميــش واملعانــاة.

مشتـة تايراو  بجيجـــل.. ميـاه مشتـة تايراو  بجيجـــل.. ميـاه 
األودية للشرب والحطب للتدفئة! األودية للشرب والحطب للتدفئة! 

شغل منصب املراقب العام للجيش سابقا

تعييـن الجنـرال بومدين بن عتو 
مستشارا أمنيا لدى الرئيس تبون

02

عائالت تعيش حياة البداوة وتنتظر ساعة الفرج

الّتراِخي َيكبُح الّتعاِفي!الّتراِخي َيكبُح الّتعاِفي!
توفيت املمثلة اجلزائرية رمي غزالي، أمـس، فــي العاصمــة 
الفرنسية باريس، عن عمر ناهز 39 عاما، بعد صراع طويل 
مــع مــرض السرطـان. وفـي برقيــة التعزية التــي أرسلتهــا 
إلى عائلتها، أمس، قالت وزيرة الثقافة مليكة بــــن دودة أن 
»اجلزائــر تفقد مبدعة من طراز رفيع، رفعـت اسم بالدهــا 
عالًيا يف محافل فنية دولية، ومّثلتها أحسن متثيل، بحّسها 

اجلمالــي وأخالقــها العاليــة«.
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05
قسنطينة

80 بنايـة هشـة مهددة 
باالنهيار بعوينـة الفول

08
األغواط

مشكـل التسويـق ونقـص 
الكهرباء يرهنان النشاط 
الفالحـي بـوادي مــرة

احتواُء »كورونا«.. احتواُء »كورونا«.. 

ِفـي الّنسبيِة 
والَكمــــــــال

املنحنى التنازلي لعدد الوفيات واحلاالت ال يعني زوال الوباء 

الـــوارث:  أحمــد 
الوضعيـة  »تسييــر 
الوبائيـة لـم يكــن 

علميا منذ أول يوم«

إلياس أخاموك:
 »نتخوف من العودة 

إلى نقطة الصفر«



02
الحــدث
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الفريق السعيد شنقريحة:

»الجزائـر ثابتـة فـي مواقفهـا 
وال تقبـــــل االبتــزاز «

عبد اجلالل نويس
كلمة  خالل  شنقريحة،  الفريق  وقال 
ندوة  أشغال  افتتاح  على  إشرافه  لدى  ألقاها 
الوطنية«،  والوحدة  »الذاكرة  بعنوان  وطنية 
العزم  عاقد  األبي  الشعب  »هذا  إّن  أمس، 
كلفه  مهما  املواقف  هذه  عن  يحيد  أال  على 

األمر من تضحيات«.
أّن   التأكيد  شنقريحة  الفريق  جّدد  كما 
مهما  والتفاوض  لالبتزاز  قابلة  غير  »اجلزائر 
كان«، حيث جاء يف كلمته، »وعليه، نؤكد مرة 

أخرى، أن جزائر الشهداء ال تقبل االبتزاز«.
ثابتة  اجلزائر  »مواقف  بأّن  الفريق  وأردف 
أبدا،  عنها  حتيد  ولن  القضايا،  من  العديد  يف 
أين صّرح بالقول »مواقف اجلزائر املبدئية ثابتة 
من  مستلهمة  ألنها  تتزحزح،  ال  كاجلبال 
عقيدتها الوطنية الثورية، ومن وحدتها الوطنية 
من  املاليني  بدماء  عليها  ختم  التي  الصلبة، 
الشهداء، الذين ضحوا بأرواحهم إبان املقاومات 
الشعبية الباسلة، وخالل ثورة نوفمبر املجيدة«.
»الكفاح  أّن  شنقريحة،  الفريق  أّكد  كما 
يف  وجنح  استطاع  الطويل  اجلزائري  والنضال 
قال  حيُث  اإلرهاب«،  جرثومة  استئصال 
»كفاحنا البطولي، الذي جنح يف إفشال مشروع 
زرع جرثومة اإلرهاب يف أرض بالدنا الطاهرة، 
أال  على  العزم  عاقد  اجلزائري  الشعب  وإن 
من  األمر  كلفه  مهما  املواقف،  هذه  عن  يحيد 
ميثل  الثري  القيمي  الرصيد  فهذا  تضحيات، 
دون أدنى شك، صمام أمان وحدتنا الوطنية، 

ومنارة مسيرتنا املظفرة«.

وأشاد الفريق من خالل الكلمة مبختلف 
األعلى  القائد  اجلمهورية،  رئيس  مبادرات 
للقوات املسلحة، وزير الدفاع الوطني، إلحياء 
شخصية  بناء  أجل  من  الوطنية،  الذاكرة 
احلضارية،  بقيمه  الواعي  اجلزائري،  املواطن 

والَفعال يف مجتمعه.
وقال:«ال يفوتني بهذه املناسبة، التذكير 
اجلمهورية،  رئيس  السيد  مببادرة  واإلشادة 

الدفاع  وزير  املسلحة،  للقوات  األعلى  القائد 
الذاكرة،  قناة  إطالق  يف  املتمثلة  الوطني، 
أولى  كخطوة  الوطني،  بالتاريخ  ُتعنى  التي 
الوطنية، فضال عن  الذاكرة  يف مشروع إحياء 
يوما وطنيا  08 ماي من كل سنة  يوم  ترسيم 
رفاة  من  معتبر  عدد  استعادة  وكذا  للذاكرة، 
شهداء املقاومات الشعبية، يف انتظار استرداد 

اجلزء املتبقي من الذاكرة الوطنية«.

شغل منصب املراقب العام للجيش سابقا

تعييـن الجنـرال بومدين بـن عتو 
مستشارا أمنيا لدى الرئيس تبون

عنّي رئيس اجلمهورية، عبد املجيد تبون، أمس، اجلنرال بومدين بن عتو، مستشارا لدى رئيس 
اجلنرال  اجلمهورية.ويعد  لرئاسة  بيان  بحسب  واألمن،  بالدفاع  املتصلة  بالشؤون  مكلفا  اجلمهورية، 
املتقاعد بومدين بن عتو من أبرز إطارات املؤسسة العسكرية، حيث شغل منصب املراقب العام للجيش 

الوطني الشعبي قبل أن تنهى مهامه يف أوت 2018.
ق.و

أّكد رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق السعيد شنقريحة، أّن مواقف الشعب الجزائري، ثابتة 
كالجبال ال تتزحزح، ألنها مستلهمة من العقيدة الوطنية، ورّسختها الثورة التحريرية المجيدة.

غرفة االتهام ترفض  إجراء اخلبرة املضادة
ســالل وحطــاب وصاحـــب فنــدق 

ببجايــة أمــــام العدالــــة
القطب  محكمة  تبرمج  ان  املرتقب  من   
واالقتصادية  املالية  اجلرمية  مكافحة  يف  املتخصص 
بسيدي محمد قضية صاحب اكبر فندق يف بجاية 
عبد  السابق  األول  الوزير  من  كل  فيها  تورط  التي 
حطاب  محمد  السابق  بجاية  ووالي  سالل  املالك 
رحيال. مصطفى  األولى  الوزارة  ديوان  ورئيس 

البرمجة املرتقبة تأتي على خلفية رفض غرفة االتهام 
لدى مجلس قضاء اجلزائر  إجراء اخلبرة املضادة التي 
ببجاية  الفندق  صاحب  األعمال  رجل  بها  تقدم 
حسب  اجلاري  الشهر  نهاية  ستكون  والتي  أمس، 

مصادر قضائية لـ«أخبار الوطن«.
ويذكر انه خالل شهر فيفري متت مواجهة كل 
من سالل ورئيس ديوانه مصطفى رحيال أمام قاضي 
رمضان، كما  عبان  اخلامسة مبحكمة  الغرفة  حتقيق 
السابق  بجاية  والية  والي  التحقيق  جلسة  يف  مثل 
حطاب ورجل األعمال يعمل يف نفس الوالية يدعى 

لعالوي محمود باخلبرة القضائية املنجزة يف امللف.
امتيازات غير مستحقة  مبنح  القضية،  وتتعلق 
لرجل األعمال لعالوي التي تتعلق بفندق«يوقاريثن 
بالص«، حسب ما علمت به شبكة »أخبار الوطن« 
من مصادر قضائية مطلعة. هذا و قد مت إبالغ وكيل 
القطب  لذات  العمومية  اخلزينة  وممثل  اجلمهورية 
بنفس اخلبرة القضائية...وقد منح قاضي التحقيق  
عن  للرد  األطراف  جلميع  أيام   10 مهلة  إثرها  على 
القضية  إحالة  يتم  أن  قبل  الطعون،  إيداع  و  اخلبرة 

على قسم اجلدولة لبرمجة احملاكمة.
وتلقي  مبنح  تتعلق  تهم  للمتهمني  ووجهت 
الوظيفة  استغالل  وسوء  مستحقة  غير  امتيازات 
متكني  تهمة  لهم  وجهت  .كما  النفوذ  استغالل  و 
املستفيد من رخصة لبناء فندق “يوقاريثن بالص” 

بوالية بجاية ليس له احلق فيها.
أمينة.ش

تعتبر اعترافات الرئيس الفرنسي بـ »اخلطوة اإليجابية«

وزارة المجاهديــن تطالـــب باسترجـــاع 
األرشيف من بلجيكا ولبنان وتونس والمغرب

املجاهدين  لوزارة  العام  األمني  اعتبر   
األرشيف  "أن  ربيقة،  العيد  احلقوق،  وذوي 
معينة،  مرحلة  أو  أحداث  يف  جتزئته  ميكن  ال 
من  األرشيف  على جلب  نعمل  أن  علينا  كما 
الدول األخرى كبلجيكا ولبنان وتونس واملغرب 

وغيرها وليس فرنسا فقط."
وقال ربيقة، لدى نزوله ضيفا على اإلذاعة 
الفرنسي،  الرئيس  "اعتراف  أن  اجلزائرية، 
يف  بالده  جيش  مبسؤولية  ماكرون،  إميانويل 

خطوة  بومنجل  علي  الشهيد  وقتل  تعذيب 
عن  السرية  برفع  قراره  وصف  فيما  إيجابية"، 

األرشيف اجلزائري بأنها "مسألة تقنية بحتة".
كبار يف  "مؤرخني  إن  إلى  املتحدث  وأشار 
الفرنسي  الرئيس  اعتراف  استحسنوا  اجلزائر 
علي  الشهيد  بقتل  بالده  جيش  مبسؤولية 
ملصاحلة  بداية  أنها  أساس  على  بومنجل 
فإن  كجزائريني  لنا  بالنسبة  لكن  الذاكرة، 
تاريخنا واضح وضوح الشمس ونعرف جيدا أن 

الشهيد بومنجل قتل حتت التعذيب وهذا األمر 
يتعلق مبسألة  فيما  لنا".و  بالنسبة  ليس جديدا 
اجلزائرية، كشف  للثورة  احلية  الشهادات  جمع 
ربيقة عن "جمع نحو 35 ألف شهادة بـ28 ألف 
ساعة من التسجيل تضمنت شهادات حية من 
شخصيات ومجاهدين كبار، والتي ينبغي علينا 
دراسي  يوم  يف  واستغاللها  ومتحيصها  دراستها 

خاص باملوضوع الستغالله".
منير بن دادي

اجليش الوطني الشعبي:

توقيــف عنصـري دعـم وكشـف 4 مخابـئ 
لإلرهابييـــن خـــالل أسبـــوع

الشعبي،  الوطني  نفذت وحدات اجليش 
مارس   16 إلى   10 من  املمتدة  الفترة  خالل 
توقيف  عن  أسفرت  عديدة  عمليات  اجلاري، 
اإلرهابية  للجماعات  دعم   )02( عنصري 
قنابل   3 وتدمير  لإلرهابيني  مخابئ   4 وكشف 
تقليدية الصنع، حسب حصيلة كشفت عنها، 

أمس، وزارة الدفاع الوطني.
وأوضح ذات املصدر أنه »يف سياق اجلهود 
والسكينة يف مختلف  تعزيز األمن  إلى  الهادفة 
للجيش  ومفارز  وحدات  نفذت  الوطن,  أنحاء 
من  املمتدة  الفترة  خالل  الشعبي،  الوطني 
العمليات  عديد   ,2021 مارس   16 إلى   10
العالية  االحترافية  على  نتائجها  تؤكد  التي 
واالستعداد الدائم لقواتنا املسلحة على حماية 
األمنية  التهديدات  أشكال  كل  من  بالدنا 

واآلفات ذات الصلة«.
وأشارت احلصيلة إلى أنه يف إطار مكافحة 
الوطني  للجيش  مفارز  »أوقفت  اإلرهاب، 
للجماعات  دعم   )02( عنصري  الشعبي 
اإلرهابية بكل من تبسة وتيسمسيلت، يف حني 
كشفت ودمرت مفرزة أخرى مبيلة )04( مخابئ 
للجماعات اإلرهابية حتوي قنبلة )01( تقليدية 
ومواد  طلقة(   99( الذخيرة  من  وكمية  الصنع 
كيماوية ومعدات تدخل يف صناعة املتفجرات 

باإلضافة إلى مواد غذائية«.
 )03( تدمير  »مت  السياق،  نفس  ويف 

املدية  من  بكل  الصنع  تقليدية  قنابل 
 )01( مسدس  كشف  مت  فيما  وجيجل، 
رشاش من نوع كالشنيكوف ومخزني )02( 
إطار محاربة اجلرمية  أميناس«.ويف  بإن  ذخيرة 
إلى  الهادفة  احلثيثة  للجهود  ومواصلة  املنظمة 
آفة االجتار باملخدرات، »أوقفت  القضاء على 
الشعبي،  الوطني  للجيش  مشتركة  مفارز 
بالتنسيق مع مختلف مصالح األمن، 31 تاجر 
متفرقة  عمليات  خالل  وحجزت  مخدرات 
كميات  العسكرية،  النواحي  مختلف  عبر 
و  قنطارا  بـ14  تقدر  املعالج  الكيف  كبيرة من 
اإلجرامية  املجموعات  حاولت  كيلوغرام   22

إدخالها عبر احلدود مع املغرب«.
للجيش  مفارز  »أوقفت  الصدد،  هذا  ويف 
الوطني الشعبي ومصالح الدرك الوطني وحراس 
الثانية  العسكريتني  الناحيتني  بإقليمي  احلدود 
تاجر   11 متفرقة،  عمليات  خالل  والثالثة، 
مخدرات وضبطت 13 قنطارا و 68,5 كيلوغرام 
تاجر   20 توقيف  مت  فيما  املعالج،  الكيف  من 
نفس  من  كيلوغرام   53,5 وحجز  مخدرات 
32480 قرص مهلوس يف عمليات  املادة وكذا 

مختلفة عبر نواحي عسكرية أخرى«.
للجيش  مفارز  »أوقفت  أخرى،  جهة  من 
قزام  وعني  متنراست  من  بكل  الشعبي  الوطني 
 171 أميناس،  وإن  وجانت  مختار  باجي  وبرج 
مولدا   131 و  مركبة   30 وحجزت  شخص 

تفجير  ومعدات  ضغط  مطرقة   78 و  كهربائيا 
عمليات  يف  تستعمل  أخرى  جتهيزات  وكذا 
باإلضافة  الذهب،  عن  املشروع  غير  التنقيب 
إلى 50 كيسا من خليط خام الذهب واحلجارة 

و68,8 طن من املواد الغذائية«.
 7 13 شخصا آخر وحجز  كما مت »توقيف 
كيلوغرام  و275,5  آلي  ومسدس  صيد  بنادق 
من مادة البارود األسود و1385 خرطوشة خاصة 
التبغ  مادة  من  وحدة  و1110  الصيد  ببنادق 
النارية  األلعاب  مختلف  من  وحدة  و14400 
خالل  املشروبات،  مختلف  من  وحدة  و5391 
عمليات منفصلة نفذت بكل من ورقلة والوادي 

وبسكرة وأم البواقي وقاملة وباتنة وغليزان«.
كميات  تهريب  محاوالت  »إحباط  ومت 
بكل من  لتر   18252 بـ  تقدر  الوقود  كبيرة من 
وبرج  وتندوف  أهراس  وسوق  والطارف  تبسة 

باجي مختار«.
السواحل  حراس  »متكن  آخر،  سياق  يف 
وإنقاذ  إحباط محاوالت هجرة غير شرعية  من 
مغربية  جنسية  من   18 بينهم  من  99 شخصا 
كانوا على منت قوارب تقليدية الصنع بكل من 
الشلف وعني متوشنت ووهران ومستغامن، فيما مت 
جنسيات  من  شرعي  غير  مهاجر   177 توقيف 
أميناس  وإن  صالح  عني  من  بكل  مختلفة 

وتلمسان وبشار«.
واج

وزارة الصحة:
تشكيـــل لجنــة مشتركــة للتكفــل 

بانشغــاالت األطبــاء العامـــون
وإصالح  والسكان  الصحة  وزير  أعرب   
عن  بوزيد،  بن  الرحمن  عبد  املستشفيات 
واقتراحات  انشغاالت  لكل  استعداده لالستماع 
النقابة الوطنية لألطباء العامون للصحة العمومية، 
بهدف حتسني ظروف العمل للطبيب العام الذي 

يشكل بحق حجر الزاوية يف النظام الصحي.
خالل  النقابة  وممثلو  الصحة  وزير  واتفق 
الوزارة  مبقر  األربعاء  أمس  جمعهما  الذي  اللقاء 
بانشغاالت  للتكفل  مشتركة  جلنة  على«تشكيل 

النقابة يف أقرب اآلجال«.
وأشار بيان وزارة الصحة، إلى أن«االجتماع 
احلوار  أهمية  على  التأكيد  إلعادة  فرصة  كان 
جميع  على  االجتماعيني  الشركاء  مع  املسؤول 
التكفل  وحتسني  تعزيز  سياق  يف  املستويات 
التي  املناقشات  أبرزت  وقد  العمومية،  بالصحة 

جرت بني الطرفني تقارب يف اآلراء«.

العام  الطبيب  انشغاالت  الطرفان  وتناول 
واستحداث  املتواصل  بالتكوين  خاصة  املتعلقة 
اجلماعية  الترقية  العام،  للطب  التأهيل  شهادات 
طلب  مع  املهني،  املسار  وترقية  العامني  لألطباء 
ملنحة  والرابع  الثالث  الشطر  من  االستفادة 
إلى  باإلضافة  تأخرا،  عرف  والذي  كوفيد19- 
مساعدة النقابة يف تنشيط وتنظيم لقاءات علمية 

لصالح منخرطيها.
األطباء  نقابة  رئيس  أشاد  جهته،  من 
العامون باألهمية التي توليها الوزارة على ترسيخ 
ثقافة احلوار اجلاد مع الشريك االجتماعي، كما 
أشار إلى األهمية التي توليها النقابة إلى التكوين 
واألنشطة وباخلصوص لصالح األطباء العامني يف 
مجاالت أمراض القلب طب العيون والسرطان و 

تثمني هذا التكوين بشهادات حتسب لهم.
منير بن دادي

تقول أن وتيرتها فاقت العادية
اإلصالح تستغرب االتصاالت األجنبية 
مــع بعــض األحـزاب السياسيـــة

الوطني  اإلصالح  حركة  رئيس  أبدى   
فياللي غويني استغرابه من االتصاالت األجنبية 
اعتبرها  والتي  السياسية  األحزاب  بعض  مع 
»فاقت وتيرتها العادية«، كونها »حتاول رسم خط 
للجزائر،  الثابتة  للتوجهات  مخالف  دبلوماسي 

واألمر مرفوض متاما«.
وقال غويني خالل افتتاحه أشغال اجتماع 
مجلس التنسيق اجلهوي حلركة اإلصالح الوطني 
عملية  إلى  »يتطلع  حزبه  أن  الوسط،  ملنطقة 
انتخابية تفرز مجلسا شعبيا وطنيا واسع التمثيل 
قاعدة  إلى  ويستند  قوية  مصداقية  على  يحوز 
الداخلية ضد  اجلبهة  سيقوي  مما  صلبة،  شعبية 

املؤامرات التي حتاك ضد اجلزائر«.
اإلصالح،  حركة  رئيس  دعا  وباملقابل، 
خطاب  تبني  إلى  الوطنية  السياسية  الطبقة 
ويرفع  الوطني  الصف  ويرص  اجلزائريني  »يجمع 
من درجة الوعي اجلماعي بعيدا عن إثارة الفنت«.

ويف ذات السياق، ندد املتحدث »باملقاربات 
واملسارات السياسية اخلطيرة التي  تطرحها بعض 
الدستورية«،  الشرعية  إطار  خارج  األطراف 
محذرا من »عواقبها الوخيمة على استقرار الدولة 
»تسارع  من  استهجانه  أبدى  واملجتمع«.كما 
تاريخ  حتديد  بعد  املشبوهة  الدعوات  هذه  وتيرة 
االنتخابات التشريعية، مثلما هو عليه احلال مع 
معتبرا  مصيري«،  وطني  استحقاق  كل  اقتراب 
أن هذه األصوات »ال متثل السيادة الشعبية التي 

تتكرس فقط من خالل الصندوق«.
من جهة أخرى، توقف غويني عند الوضع 
»تبني  إلى  احلكومة  داعيا  للبالد،  االقتصادي 
املزيد من اإلجراءات والتدابير الرامية إلى حتسني 
االختالالت  وتصحيح  للمواطن  املعيشية  القدرة 
به،  املباشرة  العالقة  ذات  املجاالت  يف  املسجلة 

وعلى رأسها الصحة والتعليم والتوظيف«.
منير بن دادي

لتورطه يف فضيحة أخالقية
القنصــل الجزائـري العــام بتونــس 

أمـام القضــاء فــي 25 مــارس
مارس   25 يوم  رايس  مراد  لبئر  اجلنح  محكمة  أمام  بتونس  السابق  اجلزائري  العام  القنصل  ميثل 
والتحرش  االعتداء  محاولته  تخص  أخالقية،  بفضيحة  يتعلق  األمر  فإن   مصادرنا  اجلاري.وبحسب 
مبواطنة جزائرية تعمل كموظفة مبصلحة احلالة املدنية للقنصلية اجلزائرية العامة بتونس املدعوة »ن.ل«.
أ.ش
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أعلــن معهــد باســتور قبــل أيــام عــن تأكيــد عــدة حــاالت 
ــر  ــا« علــى مســتوى مخاب للســالة البريطانيــة لفيــروس »كورون
ــي  ــر البريطان ــة أن املتغي ــات احلديث ــر البيان ــا تظه ــد، كم املعه

ســيصبح هــو الفيــروس املهيمــن يف األشــهر املقبلــة.
وســجل الكثيــرون وجــود تراخــي كبيــر يف األســابيع 
األخيــرة، وعــدم التــزام عــدد كبيــر مــن املواطنــن يف تطبيــق 
التباعــد اجلســدي وجتمهرهــم يف الشــوارع والفضــاءات العامــة 
ــرة  ــع فت ــا م ــك توازي ــى، وذل ــد انته ــاء ق ــواق وكأن الوب واألس
اإلجــازة الربيعيــة ومناســبات األعــراس واألفــراح والتجمعــات 
ــة يف  ــن واحلكوم ــن املواطن ــوب م ــو املطل ــا ه ــة، فم االحتفالي

ــل هــذه الظــروف؟ مث
ــى أن  ــة عل ــراء الصح ــه خب ــدد في ــذي يش ــت ال ويف الوق
ــى  ــة، يهــدد بالعــودة إل ــر الوقائي ــق التدابي ــزالق يف تطبي أي ان
الــوراء، يف إشــارة إلــى أن مخاطــر عــدم االلتــزام باحلجــر 
ــاط  ــدوى يف أوس ــال الع ــر انتق ــادة مخاط ــذر بزي ــي، تن الصح
ــي. ــى الوضــع الوبائ ــة عل ــه وخيم ــع، وســتكون عواقب املجتم
احلجــر  بتطبيــق  االكتــراث  وعــدم  التســيب  ولعــل 

ايجابيــة  بــوادر  يهــدد بنســف مــا حتقــق مــن  الصحــي، 
يف مكافحــة الفيــروس القاتــل، حيــث تســجل اجلزائــر يف 
ــدوى،  ــة بالع ــاالت اإلصاب ــا يف ح ــرة تناقص ــابيع األخي األس
مــع محافظتهــا علــى اإلجــراءات الصارمــة مــن غلــق للحــدود 

وفــرض إجــراءات احلجــر الصحــي يف نهايــة اليــوم.
دعــم  علــى  العلميــة  اللجنــة  فيــه  ترّكــز  وقــت  ويف 
التحســيس والتوعيــة بتطبيــق اإلجــراءات احلمائيــة، مــن 
أجــل احتــواء فيروس«كورونــا«، يتواصــل تســجيل إخــاالت 
مــن قبــل عــدد هــام مــن املواطنــن، مــن خــال جتمعاتهــم يف 

األســواق.
مــن جهتهــم، يعتبــر خبــراء الصحــة أن هنــاك حالــة مــن 
ــن  ــرف املواطن ــن ط ــر م ــراءات احلج ــرام«، إلج ــدم االحت »ع
ألجــل اســتئناف أنشــطتهم املهنيــة، مــع فــرض تدابيــر 
انتقــال  ومخاطــر  القطاعــات،  الوقايــة جلميــع  مشــددة يف 
العــدوى، تبقــى قائمــة بالنظــر إلــى إمكانيــة أن تتســبب 
ــن،  ــر املصاب ــى غي ــدوى إل ــل الع ــة واحــدة يف نق ــة إصاب حال

يف أماكــن التجمهــر.

تتواصل حتذيرات اللجنة العلمية ملتابعة ورصد تفشي وباء »كورونا«، من مغّبة االجنرار وراء حالة الالمباالة والتراخي السائدة خالل األسابيع األخيرة، حيث يغيب تطبيق شروط وقواعد السالمة العامة للوقاية 
من الوباء، الذي ما زال يحصد األرواح. وبالرغم من أن احلصيلة التي تعلن عنها املصالح املختصة يف منحنى تنازلي، إال أن ذلك بحسب املختصني يبقى مؤشرا غير كاف عن التعايف وبالتالي التخلص نهائيا من 

إجراءات الوقاية، على غرار التخلي عن ارتداء الكمامة، وعدم االلتزام بالتباعد اجلسدي..رغم امللل االجتماعي من ذلك. وحتى ولو أن السلطات سارعت إلى إلغاء احلجر الصحي على أكبر عدد ممكن من الواليات، 
لكن تسجيل حاالت ووفيات جديدة يوميا، والعودة إلى غلق املجال اجلوي، تبقى مؤشرات كافية على أن اخلطر الزال قائما، السيما مع اكتشاف حاالت جديدة للساللة البريطانية من فيروس »كورونا« يف اجلزائر.

الطبيب العام الدكتور، أحمد الوارث لـ »أخبار الوطن«:الطبيب العام الدكتور، أحمد الوارث لـ »أخبار الوطن«:
»تسييـــــر الوضعيـــــة الوبائيـــة »تسييـــــر الوضعيـــــة الوبائيـــة 
لــم يكــن علميــا منـذ أول يـــوم«لــم يكــن علميــا منـذ أول يـــوم«

مع تزايد استهتار والمباالة املواطنني باإلجراءات الوقائيةمع تزايد استهتار والمباالة املواطنني باإلجراءات الوقائية

احتواُء »كورونا«..الّتراخي يكبُح الّتعافي!احتواُء »كورونا«..الّتراخي يكبُح الّتعافي!

منير بن دادي

املنحنى التنازلي لعدد الوفيات واحلاالت ال يعني زوال الوباء  املنحنى التنازلي لعدد الوفيات واحلاالت ال يعني زوال الوباء  

الــوارث  أحمــد  الدكتــور  أرجــع 
تراخــي  العــام  الطــب  يف  املختــص 
ــة  ــراءات الوقاي ــق إج ــن يف تطبي املواطن
إلــى "إدارة الســلطة الغيــر العلمــي لبرنامج 
ــر  ــن أول يوم".وفّس ــة م ــة اجلائح مكافح
املتحــدث يف اتصــال لــه مــع "أخبــار 
ــابيع  ــن" التراخــي املســجل يف األس الوط
القــرارات  "تذبــذب  إلــى  املاضيــة 
بشــفافية  تطبيقهــا  وعــدم  اإلداريــة 
املتحــدث  وقــال  علمــي"،  وبشــكل 
"الحظنــا تراخــي الســلطات يف فــرض 
الواليــات  بعــض  يف  التجــوال  حظــر 
مقارنــة مــع أخــرى، وبقــاء نظــام احلظــر 
ليــا يف العاصمــة مثــا والســماح بــكل 

أنــواع االختــاط والتجمــع صباحــا وكأن 
الفيــروس ينتشــر ليــا".

أمــا فيمــا تعلــق بغلــق احلــدود 
ــن  ــل م ــال يقل ــي فع ــراء وقائ ــو إج فه
ودخــول  جديــدة  حــاالت  اســتيراد 
ــن  ــروس، ولك ــدة للفي ــاالت جدي س
هــذا ال مينــع مــن اتخــاذ إجــراءات 
دوليــا  املعتمــدة    PCR الفحــص 
وإعــادة فتــح املطــارات واحلــدود البريــة 
والبحريــة، ذلــك أن هــذه االختبــارات 
املخبريــة أثبتــت جناعتهــا يف كشــف 
احتماليــة نقــل املســافر للعــدوى علــى 

ــام. ــة أي ــل لثاث األق
وأضــاف الدكتــور الــوارث بأنــه 

تتخــذ خطــوات  أن  "علــى احلكومــة 
ــف  ــة والك ــة اجلائح ــة يف مكافح علمي
عــن اســتغالها سياســيا ألن الفيــروس 
ال يفــرق بــن فئــات املجتمــع، وعلــى 
ــن  ــة م ــذر خاص ــوخ احل ــن أن يت املواط
يعانــي مرضــا مزمنــا أو يفــوق ســنه 

الســتن ســنة".
الــوارث مــن  الدكتــور  وتأســف 
"عــدم إمكانيــة التأكــد مــن األرقــام 
املعلــن عنهــا ألن الســلطة حتتكــر ذلــك 
وليــس هنــاك جهــة محايــدة ميكنهــا 
ــن  ــق م ــات أدق وتتحق ــدمي إحصائي تق

ــا". ــن عنه ــام املعل األرق
منير بن دادي

اخلبيرة يف علم االجتماع، أمينة بوقروز لـ »أخبار الوطن«:اخلبيرة يف علم االجتماع، أمينة بوقروز لـ »أخبار الوطن«:
»تعــــّود األفــــراد مــــع الوضـــع 

الوبائي دفــع إلــــى التراخــــي«
علــم  يف  اخلبيــرة  أرجعــت 
ــن  ــاع أســباب تراخــي املواطن االجتم
إلــى  الوقايــة  إجــراءات  تطبيــق  يف 
أفــراد  لــدى  والتكيــف،  »التعــود 
املجتمــع مــع الوضــع، وبطريقــة ســلبية 
طبعــا، حيــث تقبــل معظمهــم األمــر 
وأضافــت  وتناســوه«،  بــه  ورضــوا 
الدكتــورة بــأن« الوبــاء لــم يعــد بوقعــه 
األولــى،  كاملــرة  عليهــم  النفســي 
العائلــة  أفــراد  أحــد  ميــس  لــم  مــا 
خصيصــا، واجلانــب اآلخــر يكمــن يف 
ــة  ــة اإلعامي ــات التوعي ــص حم نق
ــرض«،  ــى يف امل ــرة األول ــة بالفت مقارن

املتحدثــة. تضيــف 

لـ«أخبــار  اخلبيــرة  وأشــارت 
الوطــن« بــأن »املطلــوب مــن احلكومــة 
يف الوقــت احلالــي تكثيــف جهودها يف 
التوعيــة مــن خــال منصــة اإلعــام 
وكــذا التشــارك مــع منظمــات املجتمع 
املدنــي حتــى جتــدد احلــذر يف نفــوس 
الضميــر  فيهــم  وتوقــظ  املواطنــن، 
الفيــروس  نقــل  اجلمعــي مبســؤولية 
بالوقايــة،  االســتهزاء  خــال  مــن 
أمــا دور املواطــن يكمــن يف التزامــه 
ــى  ــاظ عل ــة كاف كحف ــم الوقاي بتعالي
ــة  ــالة توعي ــة  وكرس ــن جه ــه م نفس

ــرى«. ــة أخ ــن جه م
التذبــذب  بوقــروز  وفســرت 

يف  املســجلة  األرقــام  يف  املســجل 
بفيــروس  عــدد اإلصابــات اجلديــدة 
ــه  ــة أن ــا خــال األســابيع املاضي كورون
ــون  ــراد يصاب ــاك أف ــى »أن هن ــع إل يرج
ــي  ــم يعن ــد حاالته ــروس وال تقي بالفي
ميــرض ويشــفى دون علــم الســلطات 
نــراه  نــاجت عمــا  املعنيــة، واالرتفــاع 
ــن  ــا م ــام تقريب ــل ت ــن جتاه ونعايشــه م
أفــراد املجتمــع لوجــود وخطــر هــذا 
ــع  ــف م ــا ســابقا تكي ــا قلن ــاء، كم الوب
الوضــع وكــذا تكاســل عــن االســتمرار 
وازع  وضعــف  الوقايــة،  بإجــراءات 

املجتمعيــة«. املســؤولية 
منير بن دادي

الطبيب الرئيسي يف األمراض امُلعدية مبستشفى بوفاريك، عبد احلفيظ قايدي، لـ»أخبار الوطن«:الطبيب الرئيسي يف األمراض امُلعدية مبستشفى بوفاريك، عبد احلفيظ قايدي، لـ»أخبار الوطن«:

»نتوقـع عـودة ارتفــاع اإلصابات بسبب المباالة المواطنيـن«
ــة  ــراض املعدي ــص يف األم ــي املخت ــب الرئيس ــع الطبي توق
مبستشــفى بوفاريــك، عبــد احلفيــظ قايــدي،  ارتفــاع يف نســبة 
اإلصابــات بفيــروس »كورونــا« خــال األســابيع املقبلــة، بســبب 
ــق  ــذي تواف ــة وال ــراءات الوقاي ــرام إج ــن يف احت ــي املواطن تراخ

ــات. ــي لعــدد اإلصاب مــع املنحنــى التنازل
وأوضــح الدكتــور عبــد احلفيــظ قايــدي يف تصريــح 
ــن  ــي ع ــر الصح ــع احلج ــذ رف ــه »من ــن«  أن ــار الوط لـ«أخب
ــف إجــراءات احلجــر الصحــي،   بعــض النشــاطات، وتخفي
ــات،  ــدد اإلصاب ــي لع ــى التنازل ــع املنحن ــق م ــذي تواف وال
الســامة  بقواعــد  لالتــزام  محســوس  تاشــي  تبــن 
الصحيــة، وتزايــد اســتهتار والمبــاالة املواطنــن باإلجــراءات 

الوقائيــة التــي يجــدر بهــم تطبيقهــا للوقايــة مــن 
فيــروس كورونــا«.

اإلصابــات  عــودة  نتوقــع   « وأضــاف 
لارتفــاع مــن جديــد خــال األســابيع 
تراخــي  اســتمرار  حــال  يف  القادمــة 
اإلجــراءات  تطبيــق  يف  املواطنــن 
ــاهمة يف  ــن املس ــل م ــة، والتقلي االحترازي
نشــر ثقافــة االلتــزام  للحــد مــن انتشــاره«.

وحــذر الدكتــور »مــن خطــورة الفيــروس 
املتحــور وقدرتــه علــى االنتشــار بصــورة ســريعة 

باعتبــار أن املصــاب الواحــد يســتطيع أن ينقــل 

العــدوى إلــى أكثــر مــن شــخص، يف الوقــت 
الــذي تشــهد يف عديــد  مــن دول العالــم 
كورونــا  لفيــروس  وقويــة  ثانيــة  موجــة 
املتحور«.وعليــه، دعــا قايــدي إلى«ضــرورة 
وعــدم   االجتماعــي  بالتباعــد  االلتــزام 
وااللتــزام  الكمامــة،  بلبــس  التهــاون 
املصافحــة  ومنــع  التجمعــات  بتقليــل 
حفاظــا علــى ســامته وســامة مــن حولــه 

كــوارث صحيــة«. ولتجنــب 
أسماء بوصبيع

رئيس الهيئة الوطنية لترقية الصحة وتطوير رئيس الهيئة الوطنية لترقية الصحة وتطوير 
البحث مصطفى خياطي لـ »أخبار الوطن«:البحث مصطفى خياطي لـ »أخبار الوطن«:

»ضعـــف التحريــــات »ضعـــف التحريــــات 
الوبائية وتساهل السلطات الوبائية وتساهل السلطات 
ينبئان بكارثـة صحيـة«ينبئان بكارثـة صحيـة«

ــة  ــة الوطني ــس الهيئ ــذر رئي ح
البحــث  وتطويــر  الصحــة  لترقيــة 
ــتمرار  ــن اس ــي، م ــى خياط مصطف
تراخــي والمبــاالة املواطنــن بقــوة 
الفيــروس التاجــي، خاصــة بعــد 
تســجيل حــاالت جديــدة للفيــروس 
املتحــور يف اجلزائــر، إلــى جانــب 
ضعــف التحريــات الوبائيــة وتســاهل 
تشــديد  يف  احملليــة  الســلطات 
ــة  ــئ بكارث ــد ينب ــا ق ــة،  م الصرام
صحيــة أخــرى، وهــو الوضــع الــذي 
يســتدعي التوجــه التخــاذ إجــراءات 
يخالــف  مــن  لــكل  جديــدة  
التعليمــات يف ظــل الفتــرة احلساســة 

التــي يشــهدها تطــور الفيــروس.
وصــف البروفســور مصطفــى 
خياطــي يف تصريــح لـ"أخبــار الوطــن" 
الوضــع احلالــي بـ"املقلــق" بســبب 
يف  املواطنــن  واســتهتار  المبــاالة 
الســامة،  بإجــراءات  االلتــزام 
وتســاهل الســلطات األمنيــة واحملليــة 
وتوصيــات  القوانــن  تطبيــق  يف 
علــى  حفاظــا  العلميــة  اللجنــة 

الــدور  والــى  املواطنــن،  ســامة 
ــة  املغيــب لوســائل اإلعــام يف توعي
الومضــات  خــال  مــن  املواطنــن 
إلــى  تدعــو  التــي  التحسيســية، 
تشــديد الصرامــة وجتنــب االكتظــاظ 
األســواق  تشــهده  الــذي  خاصــة 
االلتــزام  عــدم  ظــل  يف  والشــوارع 
خــال  مــن  الوقايــة،   بتدابيــر 
ــن  ــان م ــافة األم ــى مس ــاظ عل احلف
بالرغــم  أنــه   " العــدوى"، مضيفــا 
مــن منــع التجمعــات العائليــة علــى 
غــرار تنظيــم األعــراس، إال أن هــذه 
الدعــوات لــم تلــق اســتجابة مــن 
طــرف املواطنــن مــا قــد يعيدنــا إلــى 

نقطــة الصفــر".
ودعــا خياطــي إلــى "ضــرورة 
ــر  ــل التدابي ــارم ملجم ــرام الص االحت
الصحيــة والوقائيــة، منوهــا إلــى أنــه 
ــكل حــزم وصرامــة  ــق ب ســيتم تطبي
كافــة العقوبــات التــي تنــص عليهــا 
ــا  ــول به ــات املعم ــن والتنظيم القوان
ضــد كل مخالــف لهــذه التدابيــر ".
خياطــي  واعتــرف 
الوبائيــة  التحريــات  بالقول"ضعــف 
مــن طــرف اخلليــة املعلوماتيــة التــي 
علــى  محــدود  عملهــا  يــزال  ال 
ــي  ــى وع ــر عل ــات أث ــتوى الوالي مس
املواطنــن الذيــن ربطــوا تقييــم احلالــة 
احلــاالت"،  بانخفــاض  الوبائيــة 
ــام  ــة األرق ــه "يجــب مرافق ــيرا أن مش
املقدمــة بنشــرات توعويــة لتحســيس 
مواصلــة  بضــرورة  املواطنــن 
لتجنــب  االحترازيــة  اإلجــراءات 
التــي  كتلــك  صحيــة  كــوارث 

األخــرى". الــدول  تشــهدها 
أسماء بوصبيع

 الحظنا أن املواطنني تخلوا 
عن الكمامة واملطهرات؟ 

نعــم لألســف، الحظنــا هــذا التراخــي واالســتهتار مــن 
ــق  ــذي تواف ــرة، وال ــن خــال األســابيع األخي طــرف املواطن
مــع املنحنــى التنازلــي لعــدد اإلصابــات وتســجيل االســتقرار،  
ونحــن كلجنــة علميــة نقلنــا هــذا االنشــغال إلــى الســلطات 
العليــا  حتــى ال نعــود إلــى نقطــة الصفــر مــن خــال التفكيــر 
ــة  ــة صحي ــن كارث ــا م ــرى تنقدن ــتباقية أخ ــراءات اس يف إج
مرتقبــة، خاصــة قــد تكــون موجــة ثالثــة خاصــة بعــد 

ــروس املتحــور. ــدة للفي تســجيل حــاالت جدي

تقصد أن فيروس"كورونا" قد يحمل لنا 
مفاجآت، ماملطلوب؟

 نعــم، نتوقــع أي شــيء مــن الفيــروس وقــد نصــل إلــى 
املناعــة اجلماعيــة والــى خطــر موجــة أخــرى، وهــو مــا ميثــل  
ناقــوس للخطــر مــرة أخــرى، فخطــورة الفيــروس املتحــور الــذي 
ــى االنتشــار بصــورة ســريعة  ــز بالقــدرة عل ظهــر مجــددا يتمي
فاملصــاب الواحــد يســتطيع أن ينقــل العــدوى إلــى أكثــر مــن 
4 أشــخاص. لذلــك بــات مــن الضــروري االحتــرام الصــارم 
ملجمــل التدابيــر الصحيــة والوقائيــة، ولقــد وجهنــا توصيــات 
ــي  ــاب املقاه ــاغ أصح ــرورة إب ــارة بض ــات التج ــى مديري إل
وقاعــات الشــاي ومحــات األكل اخلفيــف الســريع بضــرورة 
االلتــزام باإلجــراءات الصحيــة ويف حالــة عــدم االلتــزام 

ــورا. بالتعليمــة ســيتم غلــق احملــات وتوقيــف النشــاط ف

هل أن توفر اللقاح كان سببا كافيا لعودة 
املواطنني إلى احلياة الطبيعية؟

ــا"  ــروس "كورون ــد في ــح ض ــة التلقي ــدأت عملي ــذ ب  من
ــاالة واســتخفاف املواطنــن بإجــراءات  ــا تهــاون والمب الحظن
الوقايــة، مــن خــال عودتهــم للحيــاة الطبيعيــة كإقامــة 
ــز التباعــد االجتماعــي، رغــم  األعــراس واملشــاركة يف اجلنائ
وجــود القوانــن التــي حتــارب وتعاقــب هــذه التصرفــات غيــر 
ــة يف  ــة متواصل ــه أزم ــا نواج ــا يجعلن ــؤولة، إال أن جتاهله املس

ــكان. ــان وامل الزم

يف حال تغير منحنى اإلصابات وارتفاعه 
مجددا، ما ميكن أن يحصل؟

ســنعود ال محالــة إلــى تشــديد الصرامــة والعــودة 
إلــى احلجــر الصحــي مجــددا وســنتخذ إجــراءات أخــرى 

ــروس. ــواء الفي الحت
  سألته:  أسماء بوصبيع

ُعضو اللجنة العلمية ملتابعة ُعضو اللجنة العلمية ملتابعة 
ورصد فيروس كورونا، إلياس ورصد فيروس كورونا، إلياس 

أخاموك لـأخاموك لـ»»أخبار الوطن« :أخبار الوطن« :

»نتخوف من العودة »نتخوف من العودة 
إلى نقطة الصفر«إلى نقطة الصفر«



04
الحدث

السنة 02  - العدد 440 -اخلميس 04 شعبان   1442  هـ  -  18 مارس 2021م

ق.و

املنظمــات  لهــا  بيــان  الــوزارة يف  وذكــرت 
النقابيــة ب«إلزاميــة إيــداع العناصــر التــي تســمح 
بتقديــر متثيليتهــا عبــر املنصــة الرقميــة املتوفــرة 
ــط:  ــى الراب ــوزارة، عل ــي لل ــع االلكترون ــى املوق عل
www.mtess.gov.dz/rep-
syndicale يف أجــل أقصــاه 31 مــارس 
2021، وذلــك طبقــا ألحــكام املــواد مــن 34 إلــى 
37 مكــرر مــن القانــون رقــم 14-90 املــؤرخ يف 02 
ــق  ــة احل ــات ممارس ــق بكيفي ــوان 1990، املتعل ج

ــم«. ــدل واملتم ــي املع النقاب
وأكــدت أن »املنظمــات النقابيــة التــي ال 
تبلــغ عناصــر تقديــر متثيليتهــا النقابيــة يف اآلجــال 
احملــددة قانونــا، ميكــن اعتبارهــا غيــر متثيليــة طبقــا 
ــم -14 ــون رق ــادة 37 مكــرر مــن القان ألحــكام امل
ــا  ــا ممارســة صالحياته ــي ال ميكــن له 90، وبالتال

املنصــوص عليهــا يف أحــكام املــادة 38 مــن القانــون 
ــور آنفا«. املذك

ــات  ــرف املنظم ــت تص ــوزارة حت ــت ال ووضع
in� التالــي: االلكترونــي  البريــد   النقابيــة 

fosrepresentativite@
طــرح  أجــل  مــن   mtess.gov.dz
ــة استفســاراتهم  ــى كاف ــة عل انشــغاالتهم واإلجاب

باملوضــوع. الصلــة  ذات 

ــا  ــا، إنه ــان له ــارة، يف بي ــت وزارة التج أعلن
ســتعتمد علــى نظــام معلوماتــي ملتابعــة متويــن 
الســوق الوطنــي بالســلع االســتهالكية ومراقبــة 

أســعارها يف شــهر رمضــان.
وتأتــي هــذه اخلطــوة ضمــن جملــة مــن 
ــال  ــارة، كم ــر التج ــا وزي ــي اتخذه ــرارات الت الق
رزيــق، خــالل ترأســه الجتمــاع جلنــة متابعــة 
ــث  ــان، حي ــهر رمض ــالل ش ــواق خ ــن األس متوي
يرتفــع خاللــه الطلــب علــى الســلع االســتهالكية.

وتتضمــن هــذه اإلجــراءات الراميــة إلــى 
واســعة االســتهالك،  املنتجــات  وفــرة  ضمــان 
فتــح أســواق جواريــة وتنظيــم معــارض جتاريــة 
ــن  ــج م ــن املنت ــن متك ــات الوط ــن والي ــدد م يف ع
ــرام الصــارم  ــع االحت ــع املباشــر للمســتهلك م البي

الصحــي. للبروتوكــول 
كمــا تقــرر أيضــا إطــالق عمليــات البيــع 
بالتخفيــض والبيــع الترويجــي أســبوع قبــل بدايــة 
شــهر رمضــان ليمتــد إلــى ثانــي أيــام عيــد الفطــر.

ــى  ــه »ســيتم االعتمــاد عل ــق ان وأضــاف رزي
مســتوى  علــى  املســتحدث  املعلوماتــي  النظــام 
ــره  ــه وتطوي ــذي مت حتيين ــة وال ــوزارة الســنة املاضي ال
حيــث مــن شــأنه )النظــام( مراقبــة مؤشــرات 
األســعار علــى مســتوى أســواق اجلملــة والتجزئــة 
ــد يســجل يف  ــالل ق ــى أي اخت ــوف عل وكــذا الوق

ــان. ــب البي ــن«، حس ــلة التموي سلس
واج

دعتها إليداع العناصر التي تسمح بتقدير متثيليتها قبل 31 مارس اجلاري

وزارة العمل تخاطب المنظمات النقابيةوزارة العمل تخاطب المنظمات النقابية

   جتارة:

نظــام معلومـاتي لمراقبــة األسعـار في رمضـــان

خالل الدورة العادية ال36للمجلس الوطني

نقابة »األسنتيو« تطالب بتطبيق 
المرسوم الرئاسي 266/12

جــددت الهيئــة القياديــة للنقابــة الوطنيــة لعمــال التربيــة مطلبهــا القــدمي اجلديــد 
ــة  ــي لنقاب ــس الوطن ــي للمجل ــان اخلتام ــب البي ــن وحس ــرط الس ــد دون ش ــق بالتقاع واملتعل
ال SNTE الــذي حتــوز »أخبــار الوطــن »علــى نســخة  منــه فقــد جــدد أعضــاء املجلــس 
الوطنــي املجتمعــون يف دورة املجلــس ال36 واملنعقــد خــالل الفتــرة املمتــدة بــن 12و17مــارس 
مــن الســنة اجلاريــة بثانويــة املجاهــد عبــد القــادر  بــن رعــاد مبدينــة بوســعادة والتــي حملــت 
اســم رائــد العمــل النقابــي بومعــوط علــي مطالبهــم الراميــة إلــى التمســك الشــديد باملواقــف 
ــون  ــالالت القان ــة اخت ــة مبعاجل ــك املتعلق ــة تل ــانتيو خاص ــة األس ــة لنقاب ــة والواضح الثابت

ــذ صــدوره. ــي من ــر مال ــق املرســوم الرئاســي 14/266 وبأث األساســي  مــع ضــرورة تطبي
ــة اخلاصــة باألســالك  ــب إعــادة النظــر يف األنظمــة التعويضي ــان مطل  كمــا حمــل البي
املشــتركة مــع ضــرورة أنصــاف األســاتذة الذيــن أنهــوا تكوينهــم قبــل 03/06/2012، 
وكذلــك حتيــن العــالوات وفــق املرســوم الرئاســي اجلديــد وتوحيــد منــح االمتيــاز كمــا طــال 

ــزوال. ــة لل ــب اآليل ــى الرت ــان ضــرورة القضــاء عل ــون حســب البي املجتمع
ــد  ــب اســترجاع  احلــق يف التقاع ــان مطل ــل البي ــد حم ــي فق ــا يف الشــق االجتماع  أم
ــي  ــان االجتماع ــة الضم ــر يف منظوم ــادة النظ ــع أع ــن م ــرط الس ــد دون ش ــبي  والتقاع النس
مبــا يتماشــى والتكفــل الصحــي ملوظفــي قطــاع التربيــة كمــا ذكــر املجتمعــون بضــرورة حــل 
املشــاكل التربويــة العالقــة مــع إحلــاق املدرســة االبتدائيــة بــوزارة التربيــة وفصلهــا عــن 
البلديــة، كمــا نــدد البيــان يف ختمــاه علــى سياســة التضييــق املمنهجــة علــى حــق املمارســة 
النقابيــة رغــم مشــروعيته محمــال وزارة التربيــة واحلكومــة مســؤولية اســتمرار تــردي األوضــاع 
و االنهيــار احلــر للقــدرة الشــرائية داعيــا يف األخيــر منخرطــي »األســانتيو« إلــى توســيع دائــرة 
ــة  ــود الكونفدرالي ــا اجله ــم مثمن ــول نقابته ــاف ح ــة وااللتف ــا الراهن ــول القضاي ــورى ح الش

ــات . ــن األزم ــة للخــروج م ــالت الوطني ــة والتكت ــات املســتقلة لقطــاع التربي النقاب
جمال أبو أشرف

 وزارة الفالحية والتنمية الريفية:

حركة على مستوى مديريات والئية 
ومؤسسات تابعة للقطاع

أجــرى وزيــر الفالحــة والتنميــة الريفيــة، عبــد احلميــد حمدانــي، حركــة علــى مســتوى 
ــان  ــس، بي ــه أم ــاد ب ــبما أف ــاع، حس ــة للقط ــات التابع ــة واملؤسس ــات الوالئي ــض املديري بع
للــوزارة. ومســت هــذه احلركــة، »يف مرحلــة أولــى«، عشــرة مديريــات للمصالــح الفالحيــة 
ــي لزراعــة أشــجار الفواكــه والكــروم  ــد التقن ــة، واملعه ــي لألراضــي الفالحي ــوان الوطن والدي
ــظ  ــة حلف ــة الوطني ــذا الوكال ــة وك ــات الصناعي ــروات والزراع ــة اخلض ــي لزراع ــد التقن واملعه
ــذه  ــن اجلــدد له ــوزارة، للمديري ــر ال ــدى اســتقباله مبق ــف نفــس املصــدر. ول ــة، يضي الطبيع
املديريــات والهيئــات، أكــد حمدانــي أن »هــذا التغييــر يهــدف إلــى إرســاء دينامكيــة جديــدة 
ــج  ــيد برام ــراع يف جتس ــاع واإلس ــة للقط ــة التابع ــات التقني ــتوى اإلدارات واملؤسس ــى مس عل

ــة 2020 2024-«. ــة الريفي ــق قطــاع الفالحــة والتنمي خطــة طري
كمــا طلــب منهــم تكثيــف العمــل امليدانــي والتقــرب مــن الفالحــن واملربــن والتكفــل 
بانشــغاالتهم والتعريــف مبختلــف نظــم الدعــم املتوفــرة لفائدتهــم. وفيمــا يخــص االســتعداد 
ملوســم احلصــاد والــدرس )احلبــوب والســلجم الزيتــي(، حــث الوزيــر املكلفــن باملهــام اجلــدد 
بأخــذ إجــراءات اســتباقية وتوفيــر اإلمكانيــات الضروريــة لتنظيــم عمليــات حصــاد وجمــع 

احملاصيــل، يضيــف البيــان.
ق.و/واج

قالت أن االستثمار يف هذه الشعبة ذات مردودية عالية

الغرفة الوطنية للفالحة تحث على زيادة 
االهتمام بتربية االرانب

ــادة  ــى زي ــر، إل ــد حميلــي، باجلزائ ــة للفالحــة، محمــد يزي ــة الوطني دعــا رئيــس الغرف
ــة«. ــة »العالي ــذه الشــعبة ذات املردودي ــب واالســتثمار يف ه ــة االران ــام بتربي االهتم

واعتبــر حميلــي، يف تصريــح صحفــي خــالل الصالــون الوطنــي لترقيــة وتطويــر 
ــى تثمــن بالنظــر ألهميتهــا  ــرة بحاجــة إل ــة االرانــب، أن »هــذه الشــعبة الصغي شــعبة تربي
االقتصاديــة ومردوديتهــا الكبيــرة خاصــة وأنهــا ال تتطلــب تكاليــف واســتثمارات ضخمــة«.
ــدور الــذي ميكــن أن يلعبــه هــذا النشــاط يف خلــق  ــرز املســؤول ال ويف هــذا الســياق، أب
مؤسســات مصغــرة ومناصــب عمــل يف مناطــق الظــل، الفتــا إلــى أن تنــوع الشــعب الفالحيــة 

سيســهم بــدوره يف تنــوع املــوارد االقتصاديــة بشــكل عــام.
وحــول خصائــص هــذا النشــاط، أوضــح املديــر أن تربيــة األرانــب ال تتطلــب مســاحة 
كبيــرة وهــي تتميــز بتوســعها يف وقــت قصيــر جــدا بفضــل ســرعة تكاثــر هــذه احليوانــات، 
مشــيرا يف هــذا الســياق إلــى أن االرنــب الواحــد ميكنــه إنتــاج مــا يقــارب وزن ثالثــة خرفــان 
ــن  ــر م ــة، أكث ــة للفالح ــة الوطني ــه الغرف ــذي نظمت ــون ال ــذا الصال ــارك يف ه يف السنة.وش
ــادل  ــة األرانــب وتب ــات تربي ــات البــالد للتعريــف بتقني ــا قدمــوا مــن مختلــف والي 30 مربي
اخلبــرات يف هــذا املجــال. ولفــت املربــون الــذي التقتهــم وأج بالتطــور »امللحــوظ« الــذي عرفتــه 
ــاء  ــالل إنش ــن خ ــيما م ــة الس ــة التنظيمي ــن الناحي ــرة م ــنوات األخي ــعبة يف الس ــذه الش ه
ــاج وحتســن  ــادة اإلنت ــى زي ــا ســاعد عل ــة، مم ــح عصري ــس مشــتركة ومذاب ــات ومجال جمعي
جــودة املنتجــات. وأكــد املربــون علــى أهميــة هــذا النشــاط مــن الناحيــة الغذائيــة باعتبــار أن 

حلــم االرنــب مــن اللحــوم البيضــاء الغنيــة بالبروتــن واخلاليــة مــن الكوليســترول.   
وبالرغــم مــن هــذه القيمــة الغذائيــة العاليــة، فــإن مؤشــر االســتهالك الســنوي الفــردي 

دعت وزارة العمل والتشغيل والضمان االجتماعي، أمس، المنظمات النقابية للعمال األجراء وأرباب 
العمل المسجلة لدى مصالحها إلى إيداع العناصر التي تسمح بتقدير تمثيليتها في أجل أقصاه 31 

مارس 2021.

 أكــد املديــر العــام ملجموعــة املصالح يف ســوق 
املــال االلكترونــي، مجيــد مســعودان، أول أمــس، 
ــرة  ــالل عش ــيتم »خ ــه س ــة، ان ــر العاصم باجلزائ
أيــام« إنشــاء بوابــة الكترونيــة تســمح للتجــار عبــر 

الــواب بولــوج ارضيــة الدفــع االلكترونــي.
نــدوة  خــالل  مســعودان،  أوضــح  و 
يف  الرقمــي  للتحــول  اجلديــدة  حول«الفــرص 
صالــون  إطــار  يف  املنظــم  املاليــة«  و  االقتصــاد 
تكنولوجيــا اإلعــالم و االتصــال، أن هــذه البوابــة 

اســتكمالها«. و  »اختبارهــا  مت  قــد 
ــى  ــا عل ــى إال وضعه ــم يتبق ــه ل و أضــاف ان
الشــبكة، و ســيتم ذلــك خــالل عشــرة أيــام 
»كأقصــى تقديــر« و ذلــك »بعــد اســتكمال بعــض 
اإلجــراءات اإلداريــة«. و تابــع قولــه، أن هــذه 
البوابــة ســتكون »كشــباك موحد« يســمح بتجســيد 
جميــع مراحــل إدمــاج أرضيــة الدفــع االلكترونــي 

ــا أن  ــق«، مضيف ــب التصدي ــت »لطل ــر االنترن عب
هــذا احلــل ســيجنب التجــار عبــر الويــب التوجــه 
ــالت  ــركة املعام ــى ش ــوك أو إل ــى البن ــرة إل مباش
البيبنكيــة و املاليــة أو بريــد اجلزائــر. كمــا تهــدف 
هــذه البوابــة -حســب ذات املســؤول- الــى »ربــط 
العالقــات بــن مطــوري وحــدات الدفــع املصــدق 
عليهــا مــع التجــار«، مضيفــا أن هــذه البوابــة 
ــن  ــواب« الذي ــر »ال ــار عب ــة للتج ــمح خاص ستس
ال ميلكــون توطينــا بنكيــا، بــان تفحــص مــن 
قبــل البنــوك ألجــل توطــن حســاباتهم البنكيــة. 
ــتدرج  ــة س ــذه البواب ــإن ه ــة، ف ــة ثاني و يف مرحل
ضمــن مقدمــي اخلدمــات علــى غــرار األرضيــات 
ــن  ــركات التأم ــى ش ــل و حت ــتية و النق اللوجيس
الذيــن ســيتم ربطهــم بالتجــار االلكترونيــن، 
ــب  ــى اجلان ــف الســيد مســعودان- مشــيرا ال يضي
»ستســتعن  التــي  البوابــة  لهــذه  »التطــوري« 

باإلحصائيــات و التقاريــر« مــن اجــل »حتليــل 
إدخــال  و  البيئــي  النظــام  الفاعلــن يف  ســلوك 

التصحيحــات الضروريــة«.
ــدوة  ــم ن ــن تنظي ــعودان، ع ــن مس ــا أعل كم
ــن  ــة، م ــذا البواب ــالق ه ــد إط ــت بع ــر االنترن عب
أجــل توضيــح كيفيــة عملهــا و الدخــول اليهــا 
بالنســبة جلميــع الفاعلــن يف التجــارة االلكترونيــة 
مبــا يف ذلــك التجــار و البنــوك و ســلطات التصديق.
الرقمــي  للتحــول  تطرقــه  معــرض  يف  و 
ــح  ــات، أوض ــوك و التأمين ــال البن ــاري يف مج اجل
ذات املســؤول أن التكنولوجيــا املاليــة و املؤسســات 
الناشــئة مطالبــة بتبســيط العمليــة مــن اجــل 
الســماح للبنــوك و التأمينــات بزيــادة زبائنهــم، 
ــق  ــس اإلمضــاء و التصدي ــا باملناســبة بتكري منوه
ــرا« جــاء  ــا كبي ــا »تقدم ــي اعتبره ــي الت االلكترون

ــي. ــول الرقم ــن التح ــزز ام ليع

خالل 10 أيام كأقصى تقدير

إطالق بوابة الكترونية مخصصة للتجار عبر االنترنت قريبا

مــن جانبــه أوضــح املديــر العــام لشــركة 
تســيير بورصــة القيــم، يزيــد بــن موهــوب، أن 
الوســائل  إحــدى  كانــت  املاليــة  التكنولوجيــا 
املــال  وجلــب  املالــي«  »اإلدمــاج  لتحقيــق 
املتــداول يف الســوق املوازيــة، معتبــرا إياهــا »حجــر 
األســاس« الــذي مــن شــانه حتويــل مشــهد القطــاع 

املالــي اجلزائــري كليــا.
ــي  و أوضــح يف ذات الســياق أن النظــام البيئ
للتكنولوجيــا املاليــة، جــاء مــع حلــول مبتكــرة 
طورتهــا مؤسســات ناشــئة قــادرة علــى تقــدمي 
يف   : الدوليــة  األســواق  يف  مباشــرة  منتجاتهــا 

إفريقيــا و أوروبــا أو حتــى يف أمريــكا.
كمــا صــرح بــن موهــوب، أن بورصــة اجلزائــر 

تعمــل علــى إنشــاء ســوق مخصصــة للمؤسســات 
ــر منــوذج متويــل املشــاريع  ــى تغيي ــا إل الناشــئة داعي
الذهــاب  و  البنكيــة  القــروض  علــى  القائــم 
ــل  ــن اج ــوال م ــع األم ــدة جلم ــرق جدي ــو ط نح
ــي  ــل املؤسســات الت االســتجابة الحتياجــات متوي

ــة. ــة و الصحي ــة املالي ــرت باألزم تأث
ســيتم  انــه  الســياق،  ذات  يف  أضــاف  و 
التعامــل  و  معلوماتــي  نظــام  إنشــاء  »قريبــا« 
ــا سيســمح لبورصــة  االلكترونــي يف البورصــة،  مم
البورصــات  معاييــر  مــع  »باالنســجام  اجلزائــر 

األخــرى«. الدوليــة 
العــام  املديــر  الرئيــس  مــن جانبــه أشــار 
لشــركة التأمــن ماســير، محمــد حكيــم ســويف، 

تســتجيب  ال  أصبحــت  »القوانــن  أن  إلــى 
ــا  ــي، موصي ــال املال ــة« يف املج ــات الراهن للمتطلب
ولــوج  مــن  الناشــئة  املؤسســات  بتمكــن 
النشــاطات املقننــة علــى غــرار التأمينــات و البنــوك 
التــي »تعتبــر األهــم مــن حيــث رقــم األعمــال«، 

مــع إبقائهــم »حتــت ســلطة الدولــة«.
ــجاعة«  ــرارات »ش ــاذ ق ــى اتخ ــا إل ــا دع كم
مــن اجــل تشــجيع الزبائــن علــى اســتعمال الدفــع 
االلكترونــي، باقتــراح  »خفــض نســبة الرســم 
علــى القيمــة املضافــة«، فيمــا يخــص  املعامــالت 

ــة. االلكتروني
ق.و/ واج

بورصة: إدخال التعامل االلكتروني في البورصة، قريبا

أكــدت وزيــرة التضامــن الوطنــي واألســرة 
ــس  ــاء أول أم ــو، مس ــر كريك ــرأة، كوث ــا امل وقضاي
الثالثــاء، أن اجلزائــر رصــت، منــذ بدايــة جائحــة 
جملــة  اتخــاذ  علــى  )كوفيــد19-(،  كورونــا 
مــن التدابيــر الوقائيــة واالجــراءات االحترازيــة 
ــرة يف  ــت الوزي ــي الوباء.وأوضح ــن تفش ــد م للح
مداخلــة لهــا عبــر تقنيــة التحاضــر عــن بعــد 
ــة  ــدورة ال65 للجن ــة لل ــة اجلانبي ــالل »الفعالي خ
وضــع املــرأة لــألمم املتحــدة حــول اجلهــود الوطنيــة 
لالســتجابة الحتياجــات النســاء والفتيــات أثنــاء 
»حرصــت،  اجلزائــر  أن  كوفيــد19-«،  جائحــة 
ــن  ــة م ــاذ جمل ــى اتخ ــة، عل ــة اجلائح ــذ بداي من

ــة للحــد  ــة واإلجــراءات االحترازي ــر الوقائي التدابي
ــس  ــات رئي ــذا لتوجيه ــاء، تنفي ــي الوب ــن تفش م
اجلمهوريــة، عبــد املجيــد تبون«.وأضافــت أن مــن 
ــال  ــدد العم ــن ع ــص م ــذه التدابير«التقلي ــن ه ب
واخلاصــة،  العموميــة  واملؤسســات  بــاإلدارات 
الســيما النســاء احلوامــل واملربيــات ألطفــال صغار 
وكــذا ذوي األمــراض املزمنــة يف إجــازة اســتثنائية 
مدفوعــة األجــر، فضــال عــن انتهــاج سياســة 
حتسيســية منتظمــة ومتناســقة بالتعــاون مــع جــل 
القطاعــات واملجتمــع املدنــي، تتصدرهــا فــرق 

ــة«. ــتوى وزارة الصح ــى مس ــاء عل إصغ
ويف مجــال التعليــم، أبــرزت الوزيــرة أنــه 

ــات  ــى املؤسس ــل ال ــة للتنق ــة بديل ــاذ خط مت اتخ
التربويــة تعتمــد علــى حصــص تعليميــة عــن بعــد 
ــم ذوي  ــن فيه ــذ مب ــدة التالمي ــوار لفائ ــكل األط ل

االحتياجــات اخلاصــة.
ــة،  ــة االجتماعي ــص السياس ــا يخ ــا فيم أم
»أكــد  اجلمهوريــة  رئيــس  أن  الوزيــرة  ذكــرت 
ــدأ  ــة كمب ــع االجتماعــي للدول ــى دميومــة الطاب عل
ــي  ــم مال ــح دع ــرر من ــث تق ــه، حي ــة في ال رجع
لألســر املعــوزة واألشــخاص املتضرريــن مــن هــذه 

اجلائحــة«.
ق.و

االستجابة الحتياجات النساء والفتيات أثناء جائحة كوفيد19-

وزيرة التضامن تعرض التجربة الجزائرية
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أخبار الداخل

أمني بنية 

من  عدد  مّست  تقنية  خبرة  أظهرت  وقد   
السكنات نهاية 2018، أن 24 بناية قدمية مهددة 
تعيش  العائالت  عشرات  تقطنها  باالنهيار، 
ذلك  أجل  من  سالمتها،  على  حقيقا  خطرا 
التدخل  الوالئية  السلطات  املنطقة  سكان  يناشد 
وإنقاذها  جديدة  شقق  إلى  وترحيلهم  العاجل، 
سوء  أن  خاصة  األنقاض،  املوت حتت  خطر  من 
وحسب  الوضع،  تفاقم  من  يزيد  اجلوية  األحوال 
من  بطلب  وقتها  احلي  على  أجريت  التي  اخلبرة 
 80 تقطنها  التي  املنازل  فإن  نداء«،   « جمعية 

على  ترحيلها  يستوجب  ما  جدا،  متضررة  عائلة 
آيلة  بنايات  إلى  حتولت  كونها  السرعة،  جناح 
لالنهيار يف أية حلظة، علما أن أغلبها تفتقر ألدنى 
بها  الرطوبة  درجة  أن  كما  الكرمية،  حياة  شروط 
عن  ناهيك  التهوية،  انعدام  نتيجة  جدا  عالية 
عديد االنهيارات اجلزئية التي متس األساسات و 
األسطح من حني آلخر،، كون أجزاء كثيرة من 

هيكل البنايات قد ضعفت مقاومتها.
قد  الفول  عوينة  منطقة  أن  بالذكر  جدير   
للقضاء  الهادفة  البرامج   عديد  جتسيد  شهدت 
على السكن الهش، و ذلك مبنح حصص معتبرة 
املتضررين  إحصاء  بعد  لقاطنيها،  السكن  من 

أرض  منها  السفلية،  باجلهة  الهشة  والبناءات 
اهلل،  عبد  قايدي  ونهج   ،2011 يف  عميروش 
أواخر سنة 2016،  إال أنه مت خالل هاتني املرتني 
استثناء العائالت القاطنة بشارع 20 أوت 1955، 
ما دفعهم بتقدمي شكاوى لدى مصالح الدائرة أكثر 
من مرة، ناهيك عن اخلرجات االحتجاجية التي 
نظموها عديد املرات، و بالرغم من ذلك ال تزال 
وعود  جتسيد  انتظار  يف  عالقة،  السكن  مشكلة 
برنامج  عن  املتخلفني  باستفادة  السابق  الوالي 
طرف  من  املسطر  الهش  السكن  على  القضاء 
عائلة  كل  لوضع  جادة  دراسة  بعد  السلطات، 

متضررة.

أم البواقي 

وفاة فتاة شنقا بعين البيضاء
 أحيلت مساء اول امس جثة فتاة الى مصلحة حفظ اجلثث مبستشفى عني البيضاء .
وأفاد بيان احلماية املدنية الذي حتصلت على نسخة منه جريدة أخبار الوطن  أن املتوفية  
البيضاء   مبدينة عني  السبتي   زرارة   بنهج  متوفية شنقا   23 سنة  العمر  تبلغ من   ) م  )ي 
،حيث تدخلت الوحدة الثانوية للحماية املدنية عني البيضاء على الساعة 18 و 15 د  فيما 

فتحت املصالح االمنية  حتقيقا يف ذلك .

السطو على مكتب محامات بمسكيانة
متكن عناصر  الشرطة القضائية  بأمن دائرة مسكيانة  من توقيف  شخصني  يف قضية 

السرقة  إستهدفت   مكتب محاماة .
لترسيم  املاضي   االسبوع   نهاية  محامي   وهو  الضحية  تقدم  إثر  على  تعود  القضية  
شكوى  بخصوص تعرض مكتبه  للسرقة  والكسر  ،حيث  إستهدفت  أريكتني وكرسيني  
ليتم التحقيق يف القضية  ،التحريات  مكنت عناصر االمن  من التوصل الى املشتبه فيهما  
اللذان يبلغان من العمر 31,و41 سنة  بعد تفتيش منزل أحدهما  وإسترجاع كافة املسروقات  
القضائية  عن جنحة  اجلهات  أمام  قدما  القانونية والتحقيق  اإلجراءات  إستكمال  ،وبعد 

السرقة بالكسر .
مدفوني صونيا

تعيش العشرات من العائالت القاطنة بشارع 20 أوت 1955 بعوينة الفول العلوي، بوسط 
مدينة قسنطينة،  يف خوف و قلق مستمرين، حتسبا النهيار مساكنها املتصدعة منذ 

عقود، خاصة خالل فصل الشتاء و التساقط الكبير الذي طاملا ينتهي بتشقق األساسات و 
تصدع األسقف و اجلدران.

ميلة 

شاحنة تقتل طفال بسيدي مروان
لقي امس االول  طفل يبلغ عمره 05 سنوات  حتفه هسا حتت عجالت شاحنة  بحي 
رأس البئر بلدية و دائرة سيدي مروان ، احلادث أدى إلى وفاة الضحية  حسب طبيب القطاع 

الصحي، وقد حول من طرف مواطن إلى العيادة متعددة اخلدمات سيدي مروان .

ياسني زويلخ

اإلطاحة بشبكة مختصة في 
ترويج المخدرات

متكن عناصر فرقة مكافحة املخدرات باملصلحة الوالئية للشرطة القضائية بأمن والية 
ميلة من توقيف أربعة أشخاص تتراوح أعمارهم بني 23 و 46 سنة مع حجز أربعة صفائح 

من املخدرات قدر وزنها بـ 440 غ .
تلقاها  معلومات  إلى  تعود  القضية  فتفاصيل  ميلة   والية  أمن  ملصالح  بيان  وحسب 
عناصر فرقة مكافحة املخدرات مفادها قيام أحد األشخاص بترويج املخدرات على مستوى 
أحياء مدينة شلغوم العيد، بالتنسيق مع النيابة املختصة بشلغوم العيد مت وضع خطة ميدانية 
العيد  بأحد أحياء مدينة شلغوم  23 سنة  العمر  البالغ من  فيه  املشتبه  توقيف  مكنت من 
متلبسا ببيع املخدرات لشخص آخر يبلغ من العمر 32 سنة بعد أن أبديا مقاومة عنيفة ضد 
رجال الشرطة، بتفتيشهما مت العثور بحوزتهما على 03 صفائح من املخدرات  قدر وزنها بـ 

300 غ، ليتم حتويلهما إلى مقر الفرقة.
التحقيق مع املشتبه فيه مكن من اإلطاحة بشريكه البالغ من العمر 25 سنة  وممونهم 
الرئيسي باملخدرات البالغ من العمر 46 سنة مع حجز كمية من املخدرات قدر وزنها بـ 140 

غ، حيث مت توقيفهما بالقرب من محور الدوران ملدخل مدينة وادي العثمانية.
املختصة  النيابة  أمام  األربعة  فيهم  املشتبه  قدم  القانونية  اإلجراءات  استكمال  بعد 

بشلغوم العيد، حيث أمرت بوضعهم رهن احلبس.

ياسني زويلخ

عنابة

تصدير 15 آلف طن من اللفائف 
الحديدية نحو ايطاليا 

من  تصدير شحنة جديدة  عملية  انطالق  عن  بعنابة  احلجار  سيدار  مؤسسة  أعلنت 
اللفائف احلديدية إلى اخلارج.

احلديدية  اللفائف  من  طن  ألف   15 بـ  تقدر  الشحنة  فإنه  املصدر  ذات  وحسب 
لسنة  املسطر  التصدير  برنامج  إطار  إيطاليا يف  باجتاه  عنابة  ميناء  انطالقا من  الساخن  على 
مركب  بأن  لبيوض« كشفت  باملركب« جميلة  اإلدارة  مجلس  جانبها رئيسة  من   .2021
احلديدية  املنتجات  من  ألف طن   220 لتصدير  مخططا  اجلارية  للسنة  أعد  احلجار  سيدار 
20 باملائة من  100 مليون دوالر وهو ما سيمثل  بـ  املتنوعة بكلفة تقدر  املسطحة والطويلة 
رقم أعمال املركب. وذكرت بأن مركب سيدار احلجار قد سجل يف إطار مخطط األعمال 
اخلاص بالتصدير لسنة 2019 تصدير ما قيمته 51 مليون دوالر )33 مليار دج( ما مثل 17 
باملائة من رقم أعمال املركب وذلك بحجم إجمالي من املنتجات احلديدية يقدر ب 153 
مليون   26 بـ  قدرت  بقيمة   2020 سنة  تصديره خالل  مت  طن  ألف   90 مقابل  طن  ألف 
دوالر. وأرجعت لبيوض التراجع املسجل يف حجم إنتاج مركب سيدار احلجار لسنة 2020 
إنتاج  ووتيرة  التجارية  املعامالت  على  أثرت  التي   19 كوفيد-  جلائحة  السلبية  اآلثار  إلى 
مصنع احلديد والصلب باحلجار الذي تستغل منتجاته لتغطية إحتياجات السوق الوطنية من 
مختلف املنتجات احلديدية ويصدر نحو دول بأوروبا وإفريقيا وآسيا من بينها إيطاليا وفرنسا 
وإسبانيا إلى جانب مصر وسوريا وتونس والهند وباكستان وغيرها.و أفادت لبيوض أن إدارة 
لها  التي رصد  الثانية من مخطط االستثمار  املرحلة  مركب سيدار احلجار تطمح إلطالق 
غالف مالي بقيمة 45 مليار دج والتي ستشمل املفولدات ووحدات الدرفلة على الساخن 
تنويع منتجاته احلديدية يف  املركب من  التي ستمكن  الصناعية  التجهيزات  والبارد وباقي 
على  يتطلب  االستثمار  مخطط  من  الثانية  املرحلة  جتسيد  وأوضحت بأن  اآلجال.  أقرب 

أقصى تقدير 24 شهرا. 

ف سليم

االضطرابات اجلوية األخيرة زادت من تفاقم الوضع

80 بناية هشة مهددةباإلنهيار في قسنطينة

املهني  التكوين  مراكز  أيام  مند  باشرت 
الظل  مناطق  إلى  ميدانية  خرجات  جيجل  بوالية 
واملناطق النائية عبر بلديات الوالية بغية التحسيس 
يف  املناطق  هذه  مواطني  النشغاالت  واالستماع 

مجال التكوين .
بالوالية  املهني  التكوين  مديرية  أعدت  وقد 
للدخول  والتحسيس حتسبا  برنامجا محليا لإلعالم 
املهني املبرمج يوم 28 مارس املقبل ،يتضمن جملة 
املوجهة  والتحسيسية  اإلعالمية  النشاطات  من 
للشباب والنساء املاكثات بالبيوت واملوظفني وباقي 
التكوين  عروض  حتديد  من خالل  املجتمع  شرائح 
املقترحة على مستوى كل مراكز الوالية ضمن دليل 
تخصص  بكل  االلتحاق  وشروط  مفصل  والئي 

والشهادات املتوجة له .

أهم  منه  اإلعالم يف جزء  وقد خص مخطط 
العمليات املوجهة لفائدة املواطنني القاطنني مبناطق 
 258 الوالية  مستوى  على  عددها  املقدر  الظل 
منطقة موزعة على 28 بلدية ،حيث تضمن برمجة 
قوافل إعالمية إلى هذه املناطق وضرورة االحتكاك 
الفئات االجتماعية يف  بالشباب ومختلف  مباشرة 
عمل جواري لالستماع النشغاالتهم ومعاناتهم مع 
إمكانيات  دراسة  ثم  ؛ومن  الصعبة  احلياة  ظروف 
يف  التكوين  جانب  ميس  ما  سيما  بها  التكفل 
املنطقة  تناسب خصوصيات  أو حرف  تخصصات 
؛ بغية ممارسة نشاط اقتصادي يضمن لهم مدخوال 

ماديا .
أمني قيس 

جيجل 

قوافل إعالمية للتحسيس حول أهمية التكوين تجوب مناطق الظل

 19 اجلواريتني  الوحدتني  سكان  أمس،  أقدم 
قسنطينة،  منجلي يف  اجلديدة علي  باملدينة   20 و 
و  احلجارة  بواسطة  بينهما  الرابط  الطريق  بغلق 
البلدية،  و  احمللية  السلطات  مطالبني  املتاريس، 
الطريق  طول  على  ممهالت  بوضع  التعجيل  بضرورة 
الرابط بينهما،على خلفية إصابة فتاة يف الثامنة من 
بعد  خطير،  مرور  حادث  يف  بليغة  بجروح  عمرها 
أن صدمتها إحدى السيارات التي كانت تعبر احلي 

بسرعة فائقة.
و أكد السكان الغاضبون أنه سبق وأن طالبوا 
السلطات احمللية يف أكثر من مناسبة، بوضع ممهالت 
الذين  الصغار  األطفال  وخاصة  املارة  حياة  حلماية 
والى  من  واملساء  الصباح  يف  وإيابا  ذهابا  يعبرونه 
مدرسة »أحمد شنطي« بالوحدة اجلوارية 20.،غير 
السلطات تسبب يف هذه احلادثة األليمة  أن متاطل 
يف  كانت  بريئة،  طفلة  بحياة  تودي  كادت  التي 

طريق عودتها اخلميس من مدرستها، أين تدخلت 
حالة  يف  وهي  نقلتها  و  املدنية  احلماية  وحدات 
باملدينة  شريف  بن  احلكيم  املستشفى  إلى  حرجة 

نحو  السرعة  جناح  على  حتويلها  قبل  اجلديدة، 
املستشفى اجلامعي نظرا خلطورة احلادثة.

أمينة.ب

سكان بعلي منجلي يغلقون الطريق للمطالبة بتنصيب ممهالت 
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أخبار الداخل

وجد زبائن بريد اجلزائر ببلدية الشارف 
معاشاتهم  سحب  يف  صعوبة  باجللفة، 
السيولة على مستوى مكتب  بسبب نقص 
يف  ساعات  عدة  يقضون  حيث  البريد، 

الطوابير الطويلة لكن بدون جدوى.
الزبائن  استياء  الوضعية  هذه  وأثارت 
رمضان  شهر  من  مقربة  على  أننا  السيما 
املادية  للسيولة  احلاجة  تزداد  أين  الكرمي 
شأنها  من  احلالة  هذه  استمرار  أن  مؤكدين 

أن حترمهم من اقتناء مستلزماتهم.
بوالية  البريد  مكاتب  جل  وتعرف 
10 أشهر نقصا يف  يزيد عن  اجللفة منذ ما 
السيولة املادية، وهو األمر الذي تضايق منه 
لعدة  طوابير  يف  نفسه  يجد  الذي  الزبون، 
ساعات وأحيانا حتت أشعة الشمس، لعدم 
املواطنني  من  كبير  عدد  بإدخال  السماح 
الوقاية  لتعليمات  تطبيقا  الشبابيك،  إلى 

محاربة  إطار  يف  االجتماعي،  والتباعد 
يغادر  األحيان  من  عدد  ويف  وباء كورونا، 
قاصد هذه املكاتب دون احلصول على أمواله 
مجهولة،  تبقى  ألسباب  نفاذها،  بسبب 

على غرار مكاتب البريد بعاصمة الوالية.
وتساءل متابعون عن سر ندرة السيولة 
بوالية اجللفة عكس الواليات األخرى التي 
مطالبني  تقريبا،  األزمة  هذه  على  قضت 
من  وحتقيق  تفتيش  جلنة  إرسال  بضرورة 
السلكية  واملواصالت  البريد  وزارة  طرف 
التي  احلقيقية  األسباب  ملعرفة  والالسلكية 
أدت إلى هذه احلالة الكارثية بأغلب مراكز 
قرارات  تنفيذ  مدى  وعن  بالوالية،  البريد 
الهيئات املركزية التي صرحت يف أكثر من 

مرة على أن السيولة متوفرة.
حمزة بن حلرش

ببلدية  احلمراء  البحيرة  سكان  ناشد 
سيدي بوبكر بوالية سعيدةالسلطات احمللية 
تنموية  مشاريع  الضفاء  العاجل   التدخل 
الفالحية   الكهرباء  اهمها  الغنب  ترفع عنهم 

التي باتت تهدد نشاطاتهم الفالحية .
لقائهم  خالل  السكان  ممثلو  قال  
باملاء  تزويدهم  مشكل  أن  الوطن«  بـ«أخبار 
تبقى  القضية  أن  إال  مرات  عدة  طرحه  مت 
 2008 سنة  البئر  حفر  بعد  وذلك  مجهولة 
موجود حتى  غير  واملاء  موجود  البئر  أن  إال 
السكان  وطالب  املاء  فيه  يتوفر  ال  املسجد 
وجتديد  الريفية  الكهرباء  مشروع  بتكملة 

واإلنقطعات  األعطاب  تزايد  بعد  شبكتها 
املتكررة

سبب  ما  السكان  على  مراة  لعدة 
خاصة  الفالحية  منتوجاتهم  يف  ركود 
تزويدهم  أما  بإمتياز  املنطقة فالحية  باعتبار 
البروبان أصبح ال يكفي كل  بصهاريج غاز 
بإضافة  السلطات  مناشدين  املنطقة  ساكنة 
من  السكان  كل  لتمكني  الصهاريج  عدد 
السيما  الريفية  املسالك  وفتح  اإلستفادة 
منها الطرق التي تسهل النقل على اجلرارات 

واألالت الفالحية األخرى.
علي جلولي 

ضاق ذرعا مكتتبي حي 74 مسكن ترقوي 
الشمالية  باملنطقة  الواقع  بلعباس  بسيدي  مدعم 
على مستوى طريق تسالة، من التماطل الكبير 
النهائية  للعقود  تسلمهم  عملية  تشهده  الذي 
اخلاصة  املطابقة  شهادة  التأخر يف سحب  جراء 
السلطات  املكتتبون  طالب   . السكني  باحلي 
احمللية بالتحرك وايجاد حل سريع للمشكلة مع  
استخراج  من  يتمكن   لم  الذي  العقاري  املرقي 
تقنية  و  ادارية  السباب  العالقة  املطابقة  شهادة 
يف  الشك  و  الريبة  من  حالة  خلق  ما  مجهولة  

معه  املتعامل  املوثق  امتناع  مع  اوساطهم خاصة 
النهائية اخلاصة بهم لدواعي  العقود  من اصدار 
ما  املطابقة  شهادة  باستصدار  مرتبطة  ادارية 
تسلموا  التي  شققهم  استغالل  من  حرمهم 
مفاتيحها منذ شهر أوت املاضي يف حفل رسمي 
بحضور السلطات احمللية وقد عبر  احد املكتتبني 
ساعة  الصبر  بفارغ  ينتظر  أنه  الوطن«  ل«اخبار 
وضعيته  الى  نظرا  النهائي  العقد  على  حصوله 
شهادة  باستخراج  املرهونة  الصعبة  االجتماعية 
املطابقة والتي لم تعرف انفراجا منذ اكثر من 8 

اشهر متأمال يف حترك اجلهات املختصة لفض هذا 
امللف بشكل نهائي و اراحتهم من عوامل الشك 
والريبة التي تنتابهم  مع استمرارية الوضع على 

حاله مقابل دفعهم لكامل االقساط املالية.
يف  عرفت  بلعباس  سيدي  والية  ان  يذكر 
يف  املماثلة  املشاكل  من  العديد  األخيرة  اآلونة 
قطاع السكن ما خلق حالة من الفوضى بسبب 
التي  التقنية   االدارية   التالعبات  من  وجود  

مست املشاريع السكنية.
أمني حواش

ع.بن خالد 

»اخبار  التقتهم  ممن  الشباب  بعض  قال  و 
بقيت  فيما  فتحها  مت  منها  القليل  إن   الوطن« 
أغلبيتها موصدة االبواب دون استغالل و حتولت 
ابوابها  للعيان  تظهر  خرابات  الى  معظمها  يف 
احملطمة  و تكوم الفضالت فيها أو صارت اوكار 
عن  بعيدة  للمنحرفني  ملجأ  و  الرذيلة  ملمارسة 
تسيير  االميار يف  فشل  يثبت  مما  األمنية  الرقابة 
احملالت  هذه  ملكية  حتولت  بعدما  املشروع  هذا 
من االمالك التابعة للدولة الى أمالك البلديات.
وعود  احدى  كانت  الرئيس   محالت 
املتمثلة يف  بوتفليقة  العزيز  السابق عبد  الرئيس 
البطال يف عهدته  للشباب  مناصب شغل  خلق 
سنة   املشروع  هذا  عن  أعلن  حيث  الثانية، 

2005 و متثل يف 100محل جتاري على مستوى 
كل بلدية و خصص له غالف مالي قدر انذاك 
على  للقضاء  جاء  و  جزائري،  دينار  ب35مليار 
االسواق الفوضوية حيث ان أغلب التجار كانوا 
يترقبون البديل الذي من شأنه أن يقنن نشاطهم 
و علق عليه اجلزائريون و باخلصوص فئة الشباب 
اماال كبيرة،لكن سرعان ما حتول الى رمزية لهدر 

املال العام بسبب فشله يف حتقيق املراد منه.
بلديات  عبر  املستفيدين  ببعض  بلقائنا  و 
الوالية ففريق منهم حمل مسؤولية فشل املشروع 
و عدم استغالل احملالت إلى املوقع الذي شيدت 
عن  بعيدة  و  نائية  أماكن  يف  اقيمت  حيث  به 
املعمول  للشروط  مطابقتها  عدم  و  املدن  مراكز 
الذي  االمر  الزبائن  تستقطب  ال  جعلها  مما  بها 
إشهار  الى  هناك  املقامة  املشاريع  بأصحاب  دفع 

املسؤولية  فحمل  الثاني  الفريق  أما  إفالسهم، 
بعض  حتويل  بسبب  السيئة  املوقع  سمعة  الى 
اوكار  الى  املوقع  احملالت   هذه  من  املستفيدين 
أصبحت  حيث  الرذيلة  و  الفسق  ملمارسة 
غياب  ظل  يف  املنحرفني  أغلب  تستقطب 
تغض  التي  االمنية  اجلهات  و  احمللية  السلطات 
يكلف  لم  البلديات  ان  حيث  عنها  الطرف 
ليلي  حارس  حتى  توفير  عناء  أنفسهم  مسؤلوها 

للموقع.
الوطن  بلديات  عبر  املشروع  لهذا  بالعودة  و 
السلطات  و كذا  البلديات  حترك بعض مسؤولي 
خالل  من  املشروع  هذه  من  لإلستفادة  احمللية 
تربوية  مؤسسات   ، جوارية  مرافق  إلى  حتويله 
هذا  أنقاض  على  بنيت  إدارات  و  جديدة 
املوقع  البلديات  بعض  منحت  كما  املشروع، 

سيدي بلعباس 
مكتتبو 74 مسكنا ترقويا يطالبون بمفاتيح شققهم

اجللفة
زبائن »بريد الجزائر« بالشارف مستاءون

سعيدة 
الماء والكهرباء الريفية مطالب 

سكان البحيرة الحمراء
ناشد املئات من الشباب البطال وأصحاب احلرف بوالية تلمسان، والي الوالية »أمومن 

مرموري« من أجل التدخل وإعادة النظر يف  توزيع محالت الرئيس على مستحقيها، 
إلنقاذهم من شبح البطالة، مطالبني بفتح حتقيق يف طريقة التوزيع ومصير املئات من  

احملالت األخرى التي كان املقرر اجنازها والتي بلغ عددها 100 محل يف كل بلدية.

بعضها وزعت بطرق مشبوهة  وأخرى حتولت إلى أوكار للفساد

مطالب بالتحقيق في مشروع محالت الرئيس بتلمسان

غليزان  لوالية  األمن  مصالح  نظمت 
تطهير  بحملة  احمللية  السلطات  مع  وبالتنسيق 
ظاهرة  على  القضاء  أجل  من  النطاق  واسعة 
الطرقات  و  لألرصفة  الشرعية  غير  االستغالل 
على  الواضح  اإلعتداء  عقب  التجار  قبل  من 
وسط  ميشون  الراجلني  املواطنني  وترك  الرصيف 
وسط  إستحسان  لقيت  العملية   . الطريق 
الراجلني و بعض املواطنني حيث سبق لبعض 
راسلت  أن  الوالية  عبر  الناشطة  اجلمعيات 

على  القضاء  أجل  من  املختصة  السلطات 
الظاهرة .

األمن  مصالح  نظمت  ذلم  مع  وباملوازاة 
الوطني  اليوم  مبناسبة  حتسيسية  توعية  حملة 
التوقف  حول  اخلاصة  االحتياجات  لذوي 
ذوي  لفئة  املخصصة  األماكن  يف  العشوائي 
األسواق  شملت  حيث  اخلاصة  االحتياجات 

و مستعملي الطريق .
احترام  بضرورة  للتذكير  تهدف  العملية   

احلسنة  املمارسات  وتبني  املرور،  قانون  قواعد 
ذوي  املواطنني  وسير  تنقل  عرقلة  بعدم 
حركة  لتسهل  إضافة   ، اخلاصة  االحتياجات 
خالل  من  اخلاصة  االحتياجات  ذوي  تنقل 
باألماكن  للمركبات  العشوائي  التوقف  تفادي 
املواطنني،  من  الفئة  لهذه  املخصصة  واملمرات 
واملساهمة يف مساعدتهم على مستوى محطات 

ووسائل النقل العمومي.
م.حبيب

غليزان
حملة للقضاء على ظاهرة االستغالل غير الشرعي لألرصفة

املدية  
طرق  التسميد الحديثة في يوم تحسسي

نظمت أمس الغرفة الفالحية لوالية املدية لقاء حتسيسيا حول عمليتي التسميد و 
مكافحة األعشاب الضارة، وذلك بالتنسيق مع مديرية املصالح الفالحية لوالية املدية 
بني  لدائرة  الفالحي  الفرعي  القسم  ومبشاركة  البويرة،  والية  فرع  أسميدال  شركة  و 

سليمان .
مهندسة  إلى جانب  املدية  لوالية  الفالحية  الغرفة  مدير  من  كل  اللقاء حضره   
فالحية ممثلة ملديرية املصالح الفالحية للوالية، ورئيس القسم الفرعي الفالحي لدائرة 
بني سليمان، باإلضافة إلى العديد من فالحي املنطقة  وعرف  اللقاء عدة مداخالت 
الضارة يف محاصيل  األعشاب  استراتيجية وطرق  مكافحة  غرار  الصلة ، على  ذات 
احلبوب،  و التسميد اآلزوتي واألوقات التي يجب مراعاتها إلجناح العملية، باإلضافة 
إلى تنبيه الفالحني الى ضرورة اختيار األنواع اجليدة من البذور، كما كان اللقاء فرصة  
ملمثل فرع شركة اسميدال للتعريف مبنتوجات الشركة من حيث النوعية والفعالية، إلى 
جانب التحسيس بأهمية إجراء حتاليل التربة قبل الزراعة، والتي تتكفل بها الشركة 

بالتنسيق مع الغرفة الفالحية لوالية املدية و األقسام الفرعية الفالحية.
اللقاء كان فرصة لفالحي الوالية أين مت طرح بعض املشاكل التي تصادف الفالح  
بعض  طرحها  التي  التساؤالت  مختلف  على  اإلجابة  و   ، حلها  سبل  و  امليدان  يف 

الفالحني من طرف مختصني يف الشأن الفالحي .
وعلى هامش اللقاء أعطى رئيس الغرفة الفالحية لوالية املدية »مصطفى زقومي« 
شروحات مفصلة للفالحني حول الدور الهام الذي تلعبه الغرفة يف سبيل تطوير الفالحة 
بطاقة  على  احلصول  بتسهيل  بدءا  الفالحني  لصالح  املمنوحة  والتسهيالت  بالوالية، 
الدعم السيما  للفالحة ، ومتكينهم من فرص  الوطني  السجل  والتسجيل يف  الفالح 
اليوم  هذا  ثمنوا  بدورهم  الفالحون   ، واملبيدات  األعالف  على  باحلصول  يتعلق  فيما 
التحسيسي  آملني تنظيم لقاءات مماثلة دورية مستقبال تخص جميع الشعب الفالحية
 عمر.ب 

يشتكي ، سكان والية البويرة ، هذه األيام 
أزمة كبيرة يف مادة زيت املائدة ، الذي أصبحت 
عملة نادرة و صاحب حظ كبير من يوفرها بعد 

عدة رحالت شاقة بني احملالت .
حسب تصريحات املواطنني جلريدة » أخبار 
الوطن » فإنهم يعانون هذه الندرة منذ حوالي شهر 

، و يجبرهم على البحث على مادة الزيت رغم 
وجود عدة مستودعات و نقاط للبيع عبر الوالية 
و ذكرو أيضا أنها توزع » حتت الطاولة » - حسب 
تصريحاتهم - يف تصرفات غير قانونية ، ضف 
إلى ذلك بسعر مرتفع ، رغم الشكاوي املتعددة 
للمواطنني .و يف تصريحات ألحد التجار جلريدة 

» أخبار الوطن » أكد أن سبب هذه الندرة يعود 
لعدم توفر مادة الزيت يف األسواق و سبب لهم 
يف  جديا  يفكرون  أنهم  و  الزبائن  مع  مشكل 

اإلستغناء عن بيعها.
يونس غماري

البويرة
أزمة حادة في مادة زيت المائدة
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أخبار السر ايا

رسالة المستشار

بوقدوم يهنئ

جلسة أسئلة شفوية

تأهيل محطات الطاقة الكهرومائية

بوغازي يغازل أرباب العمل

دعا املكلف مبهمة برئاسة 
اجلمهورية إبراهيم مراد، 

بحاسي مسعود بوالية ورقلة 
الشباب إلى املساهمة يف تطوير 
الفالحة والصناعة التحويلية. 
وأوضح مراد على هامش الزيارة 
التي قام بها إلى هذه الوالية 

أن »الشباب وخريجي اجلامعات 
ومؤسسات التكوين والتعليم 
املهنيني مدعوون اليوم إلى 

مرافقة جهود الدولة يف مجال تطوير الفالحة من خالل 
االنخراط يف برامج استحداث محيطات فالحية جديدة، 

مبا يسمح بتنمية اإلنتاج الفالحي باملنطقة.

يعقد مجلس األمة، اليوم اخلميس، جلسة عامة تخصص 
لطرح أسئلة شفوية على عدد من أعضاء احلكومة، حسب 
ما أفاد به أمس، بيان للغرفة العليا للبرملان. وأوضح املصدر 

ذاته أن اجللسة التي ستنطلق على الساعة العاشرة 
صباحا، ستخصص لطرح 9 أسئلة شفوية على 4 أعضاء 

يف احلكومة. ويتعلق األمر بقطاعات الشؤون الدينية 
واألوقاف، الشباب والرياضة، الفالحة والتنمية الريفية، 

األشغال العمومية والنقل.

ترأس وزير االنتقال الطاقوي و الطاقات املتجددة، 
شمس الدين شيتور، جلسة عمل مع إطارات من 

الوكالة الوطنية للسدود و التحويالت و كذا من شركة 
إنتاج الكهرباء )فرع مجمع سونلغاز(، حيث تقرر 

على إثره تأهيل محطات الطاقة الكهرومائية خارج 
اخلدمة.االجتماع، يندرج يف إطار جتسيد خارطة 
طريق وزارة االنتقال الطاقوي و الطاقات املتجددة، 

يهدف إلى حتديد إمكانيات اجلزائر من الطاقات 
الكهرومائية احلالية و يف آفاق 2030، التي ميكن 

إدماجها يف النموذج الطاقوي.

اجتمع وزير السياحة والصناعة التقليدية والعمل 
العائلي، محمد علي بوغازي، بعدد من ممثلي 

منظمات أرباب العمل، وذلك يف إطار التشاور مع 
الشركاء االقتصاديني بهدف تذليل الصعوبات 
التي يتعرض لها املستثمرون يف القطاع، حسبما 

افاد به أمس، بيان للوزارة. وضم االجتماع كل 
من رئيس االحتاد الوطني للمقاولني العموميني، 

خلضر رخروخ، رئيسة الكونفدرالية العامة 
للمؤسسات اجلزائرية، سعيدة نغزة، رئيس 

الكونفدرالية اجلزائرية ألرباب العمل املواطنني، 
محمد سامي عاقلي، ورئيس الكنفدرالية الوطنية 

ألرباب العمل اجلزائريني، محمد السعيد نايت 
عبد العزيز.

هنأ وزير الشؤون 
اخلارجية، صبري 

بوقدوم، أمس، 
الدبلوماسي املوريتاني  

القاسم واين، على 
تعيينه مبعوثا جديدا 

إلى مالي حيث من 
املقرر أن يتولى رئاسة 

بعثة األمم املتحدة 
املتكاملة لتحقيق 

االستقرار يف مالي »مينوسما«. وقال بوقدوم يف تغريدة 
على حسابه الشخصي مبوقع تويتر: »هنأت صديقي 

السيد القاسم واين على تعيينه ممثال خاصا لألمني العام 
ورئيسا لبعثة األمم املتحدة يف مالي )مينوسما(، متمنيا له 

النجاح والتوفيق يف مهمته، كما أعربت له عن استعدادي 
للعمل سويا للمضي قدما يف حتقيق السلم واالستقرار يف 

جمهورية مالي الصديقة واملنطقة برمتها«.

دعت وزارة البريد إطارات اإلدارة املركزية واملديريات 
الوالئية، لشغل وظيفة مدير والئي بالواليات العشر 
اجلديدة.ويتعلق األمر بواليات تيميمون، برج باجي 

مختار، بني عباس، أوالد جالل، إن صالح، إن قزام، 
تقرت، جانت، املغير، املنيعة.وتتمثل شروط التعيني 

يف استيفاء الشروط العامة لاللتحاق بوظيفة 
عمومية، على النحو الذي يحدده التشريع والتنظيم 

اجلاري العمل بهما، باإلضافة إلى إثبات تكوين 
عاٍل أو مستوى من الـتأهيل مساٍو لذلك، وكذا إثبات 
أقدمية خمس )05( سنوات على األقل يف املؤسسات 

أو اإلدارات العمومية أو يف الهيئات العمومية.

شروط لتعيين المديرين

مسابقة لتوظيف حراس الشواطئ
مت مبستغامن فتح مسابقة لتوظيف 750 حارس شاطئ موسمي حتسبا ملوسم االصطياف املقبل 

حسبما استفيد من املديرية الوالئية للحماية املدنية.وستجرى هذه املسابقة -وفقا لذات 
املصدر- بعد انتهاء أجال دفع ملفات الترشح يف ماي املقبل على مستوى مسبح بلدية مستغامن 
بالنسبة للجهة الغربية للوالية ومسبحي بلديتي عشعاشة وسيدي علي للمنطقة الشرقية.
وسيستفيد الفائزون يف املسابقة من تكوين قاعدي يف اإلسعافات األولية ودروس يف التربية 

املدنية يضيف املصدر نفسه.

سفير جديد للسويد بالجزائر
وافقت احلكومة 

اجلزائرية على تعيني 
بيورن هاغمارك 

بصفته سفيرا فوق 
العادة ومفوضا 

ململكة السويد لدى 
اجلمهورية اجلزائرية 

الدميقراطية 
الشعبية، حسب 
ما أفاد به أمس، 

بيان لوزارة الشؤون 
اخلارجية.
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أخبار الداخل

ع .نورين

من  أكثر  زرع  الفالحية  املصالح  أحصت 
أعطت  الفارط  املوسم  البطاطا  من  هكتار   900
منتوجا وفيرا مبعدل 250 قنطار يف الهكتار و120 
البلدية  هكتار بصل و50 هكتار بصل ،وتعرف 
يف موسم اجلني توافدا كبيرا للتجار من مختلف 
واليات الوطن القتناء هذا املنتوج الذي يعد من 
النوع اجليد ،وحسب بعض الفالحني أن األطنان 
لعدة  أحيانا مكدسة  تبقى  والبصل  البطاطا  من 
تسويقها  صعوبة  بسبب  للتلف  وتتعرض  أشهر 
حتفيزات  وجود  وعدم  للجملة  أسواق  توفر  لعدم 

الفالحون من  يشتكي  لذلك ،كما  وتسهيالت 
الفالحية  الكهرباء  يف  املسجل  الفادح  النقص 
مجال  يف  احتياجاتهم  تقدر  حيث  واملسالك 
احملصر  مبناطق  ملستثمرات  كلم  ب70  الكهرباء 
العربي  وضايت    ، عصمان  وعني  سليمان  وأم 
3آالف  على  تتربع  التي  احلوض  ومنطقة  وعليا 
 . بالكهرباء   مربوطة  غير  بئرا   23 بها  هكتار  
ويطالبون  بخط للتيار الكهربائي العالي لتدعيم 
وفرع  املتكررة  االنقطاعات  ملواجهة  الشبكة 
إلصالح  للتدخل  وحدة  به  سونلغاز  ملؤسسة 
التعطالت التي تلحق خسائر باملنتوج الفالحي 

خالل مرحلة السقي .
أن  الفالحية  املصالح  من  مصدر  وحسب 
هكتار  ب1500  تقدر  بالبلدية  املسقية  املساحة 
للخضروات  هكتار   900 منها  للتوسع،   قابلة 
للكهرباء  19كلم  من  البلدية  استفادت  ،وقد 
رفع  ومت  احلوض  مبنطقة  إجنازها  مت  الفالحية 
املسالك  من  و120كلم  كلم   38 على  التجميد 
الفالحية هي قيد اإلجراءات  ،وحتصي البلدية 
و190  العقود  على  حتصلوا  فالح   357 من  أكثر 
حصولهم  انتظار  يف  قرارات  على  حتصلوا  فالح 

على رفع الشرط .

إعــــــــــــالن 
 تبحث شبكة اخبار الوطن عن مراسلين جادين في الواليات 

التالية :
ورقلة ، بشار ، بجاية ، الجلفة، وهران، تيزي وزو، قسنطينة 

،سطيف ،غليزان، باتنة ، بسكرة، 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

املسيلة
أرملة تحتج رفقة أبنائها الستة بمقرة 

أبنـائها  رفقة  أرملة  أمس،  احتجت 
مقابل  مسكن   20 اإلداري  باحلي  الستة، 
مقرة  بلدية  وسط  املسافرين،  نقل  محطة 
والية املسيلة، على البناء املشيد مؤخرا من 
الصرف  قنوات  فوق  األشخاص  أحد  قبل 
الصحي، وما يشكله ذلك من خطر انهيار 

لسكنها.
ألخبار  األرملة  تصريحات  وحسب 
من  اكثر  مهدد  أصبح  منزلها  أن  الوطن، 
حلظة،  أي  يف  باإلنهيار  سابق  وقت  أي 

بسبب التشققات التي ظهرت  على جدرانه، نتيجة البناء املشيد مؤخرا من قبل أحد 
األشخاص فوق قنوات الصرف الصحي دون تدخل للسلطات احمللية، حيث وحسب 
صاحبة املنزل فإنها طرقت كل أبواب املسؤولني على مستوى بلدية مقرة دون  جدوى 
مأجبرها على اإلحتجاج بطريقتها اخلاصة بتعليق  الفتة على منزلها املهدد باإلنهيار .
و ناشدت األرملة السلطات احمللية بالوالية، التدخل العاجل إليقاف هذا العمل 
وبالتعدي على  أوال  العمراني  والنسيج  قانوني_ حسبها_ والذي يضر باحمليط  الغير 

املقاييس واملعايير التقنية للبناية.
لينة سهل 

تنظيم أيام إعالمية حول مركز 
التدريب المتخصص في النقل

املسيلة  الوالية  بعاصمة  احلمالوي  قنفود  الثقافة  دار  أمس  صبيحة  انطلقت 
551للتدريب  العسكري  املركز  وحدات  نظمتها  التي  اإلعالمية  األيام  فعاليات 
املتخصص يف النقل الشهيد زرواق بايزيد والتي تهدف حسب القائمني إلى التعريف 
سنة  حلساب  الشعبي  الوطني  للجيش  االتصال  مخطط  جتسيد  التكوين و  بهيكل 

.2020-2021
 واستقطب املركزيف يومه  األول جمهورا واسعا من املواطنني حيث أشف  على 
عملية االفتتاح العقيد لعبيدي ابراهيم قائد القطاع العسكري باملسيلة نيابة عن اللواء 
قائد الناحية العسكرية األولى بحضور السلطات احمللية املدنية منها والعسكرية.والتي 
أكد خالل كلمته أن هذه التظاهرة تهدف إلى التعريف بإمكانات املركز 551 للتدريب 
املتخصص يف النقل وما يوفره من فرص لاللتحاق بهذا الصرح التكويني التابع لسالح 
النقل بقيادة القوات البرية وهذا من خالل األجنحة املعروضة.مضيفا  أن تنظيم  مثل 
املركز باعتباره  للتعرف عن قرب على مهام  أيام  تعتبر فرصة سانحة للجمهور  هكذا 
أحد الهياكل التدريبية التابعة للناحية العسكرية األولى التي تضطلع برجال سالح 
النقل.مشيرا إلى أن سياسة االتصال املنتهجة من قبل قيادة اجليش الوطني الشعبي 
تهدف باألساس  لرسم الصورة احلقيقية ملؤسسة اجليش العريقة مع مد جسور التواصل 

وتعزيز روابط الشعب بجيشه ومتتني العالقة بينهما لإلشارة األيام ستدوم 3أيام.
جمال أبو أشرف

املسيلة
 حجز 360 قرص مهلوس وتوقيف مروجيها

 متكن عناصر فرقة البحث والتدخل بأمن والية املسيلة أمس، من حجز 360 
قرص مهلوس، وتوقيف مروجيها البالغني من العمر 25 و 32 سنة.

وحسب خلية اإلعالم واالتصال لدى أمن والية املسيلة، أن وقائع  القضية بدأت 
املؤثرات  بترويج  يقوم  وجود شخص  مفادها  املصالح،  لذات  معلومات  ورود  إثر  على 
العقلية بوسط مدينة املسيلة على منت مركبته، وعليه مت إعداد خطة عمل محكمة 
أين عثر بداخلها على كمية من  املركبة  تفتيش  و  فيه ،  املشتبه  توقيف  مكنت من 
املؤثرات العقلية تقدر بـ 306 قرص مهلوس ، وبعد القيام بالتحريات االزمة،  تكنت 
بداخله على  تفتيش مسكنه عثر  بعد  الذي  هوية شريكه،  املصالح من حتديد  ذات 
كمية من املخدرات ) كيف معالج( تقدر بـ 41,50 غرام مجزأة ومعدة للبيع و قاطع 
حديدي ) شفرة( لتقطيع املخدرات ، باالضافة إلى مبلغ مالي يقدر بـ 30000 دج 
يعتبر من عائدات املتاجرة بهذه السموم ، أين مت إجناز ملف قضائي ضدهما وتقدميهما 
شرعية  غير  واحليازة  النقل  أجل  من  املسيلة،  محكمة  لدى  اجلمهورية  وكيل  أمام  
للمخدرات ) كيف معالج( واملؤثرات العقلية واالجتار بها ، الذي بدوره أحالهما على 

جلسة املثول الفوري، اين صدرأمر بايداعهما مؤسسة إعادة التربية باملسيلة.
ليندة سهل

شهدت والية عني صالح واملناطق املجاورة 
فاقت  قوية  رياح  هبوب  االمس  ليلة  طيلة  لها 
الساعة،محملةباالتربة  يف  كلم   60 سرعتها 
والغبار   مما تسبب يف غلق الطريق الوطني رقم 1 
مبدخل املدينة بصفة كاملة   يف وجه حركة املرور 
الرمال  تراكم  الى  ،اضافة  اإلنارة  انعدام  نتيجة 

وسط الطرقات وانعدام كامل للرؤية .
عدد  سقوط  يف  تسبب  الرياح  هذه   هبوب 
انقطاع  عنه  مما جنم  الكهربائي  للتيار  اعمدة  من 
يف التيار الكهربائي لعدة ساعات لقرية الساهلة 
تواصل  مع  وتزامننا  االمس  ليلة  طوال  الغربية 
بسبب  مغلقة    بقيت  الطرق  فإن جل  الهبوب 
تشغيل  يف  العمومية  األشغال   مصالح  تأخر 
اجلرافات من اجل فتح الطرق   يف وجه حركة 
االشغال  مبديرية  ورشة  انعدام  بحكم  املرور 
العمومية بعني صالح، مكلفة بفتح الطرق رغم 
الرياح  قوة  توفر االليات واجلرافات كما تسببت 
عبر   ، منها  الطويلة  خاصة  األشجار  سقوط  يف 

كامل احياء املدينة املدينة  . 
سجلوا  الفالحني  فإن  أخرى  جهة  من 
احصاءها  يتم  لم  الزراعية  احملاصيل  يف  خسائر 
بعد  خاصة فيما يتعلق بسقوط النخيل وتخريب 
البيوت ألبالستكية ويف سياق متصل استقبلت 
صالح  عني  مبستشفى  االستعجاالت  مصلحة 
وضيق  الربو  مبرض  املصابني  املرضى  عشرات 

اجلوية  االرصاد  مصالح  وبحسب   ، التنفس 
الساعات  خالل  سيتواصل  الرياح  هبوب  فان 
واملطلوب من  اقل سرعة،  بوتيرة  املقبلة ، لكن 
على  خاصة   ، واحلذر  احليطة  تواخي  السائقني 
انعدام  نتيجة  املدينة ،  مستوى مدخل ومخرج 

الرؤية بصفة عامة.
احمد كرزيكة

عني صالح
الرياح تتسبب في غلق الطرقات وانقطاع الكهرباء

حتولت بلدية واد مرة شمال األغواط يف السنوات األخيرة إلى قطب فالحي رائد يف إنتاج البطاطا 
والبصل، بفعل النشاط الفالحي املكثف، لكن مشكل التسويق وعدم ربط العديد من املستثمرات الفالحية 

بالكهرباء، واملسالك أرهق الفالحني وأدى إلى تراجع منتوجهم .

مشكل التسويق ونقص الكهرباء مشكل التسويق ونقص الكهرباء 
يرهنان النشاط الفالحييرهنان النشاط الفالحي

بلدية واد مرة باألغواطبلدية واد مرة باألغواط

مبجلس  اجلنايات  محكمة  أمس  أدانت 
العمر  من  الثالثينات  بسكرة شابا يف  قضاء 
واستعمال  الليل  ظريف  بتوافر  السرقة  بجناية 
عقوبة  ضده  وسلطت  مصطنعة  مفاتيح 

السجن النافذ ملدة 5 سنوات.
إلى شهر جانفي  تعود  القضية  حيثيات 
من السنة املاضية إثر تعرض مسكن وظيفي 
بعاصمة  العالية  حي  يف  تعليمية  مبؤسسة 

الوالية للسرقة ليال استهدفت أجهزة مختلفة 
تقدم  إثرها  أخرى،  وأغراض  مالي  ومبلغ 
فتحت  التي  الشرطة  إلى  بشكوى  الضحية 
حتقيقا حيث استعان احملققون بكاميرا مراقبة 
املسكن  من  القريبة  الشوارع  بأحد  مثبتة 
متلبسا  الفاعل  إلى  التوصل  ليتم  املستهدف 
ليتم توقيفه ومبواجهته باألدلة اعترف باجلرم 
تفتيش  خالل  املسروقات  استرجاع  مع 

املتهم  حاول  احملاكمة  وخالل  مسكنه، 
الضحية  ابنة  أن  مدعيا  اجلرم  من  التملص 
ومبلغ  املسروقات  منحته  التي  هي  صديقته 
72 مليون سنتيم ملساعدته على الزواج بها، 
ضده  العقوبة  تشديد  النيابة  ممثل  ليلتمس 

قبل الفصل يف القضية باحلكم املذكور.
منصف.ب

بسكرة 
 القبض على لص المنازل



 املتجول يف هذه املنطقة الواقعة شرق والية جيجل، 
يخيل له أنه يف منطقة منسية مهجورة ، فمظاهر التنمية 
سنوات  منذ  توقفت  بها  احلياة  وكأن   ، متاما  منعدمة  هنا 
"أخبار  بهم  التقت  التي  املنطقة  سكان  يقول  طويلة،و 
الوطن " خالل زيارتها لهم ، "إن كل محاوالتهم يف لفت 
و  النداءات   رغم  بالفشل،  باءت  احمللية  السلطات  انتباه 
أوراق  مجرد  تكون  أن  تعدو  لم  التي  املتكررة  املراسالت 
يختزنها املسؤولون يف مكاتبهم دون أن جتد طريقا لها إلى 
مشتة  أضافوا"  و  تصريحاتهم"  بحسب  التسوية"  أو  احلل 
أعني  أن  ويبدوا  الظل  خط  حتت  قابعة  تزال  ال  تايراو 
املسؤولني ال تريد أن تراها وآذانهم ال تريد أن تسمع شيئ 
عن أنني معاناة مواطنيها منذ سنوات طويال ألسباب الزلنا 

جنهلها حد السعة " ي قول محدثونا .

 اإلقامة اجلبرية 
وأنت تتجول يف قرية تاياراو أول شيئ يلفت انتباهك 
هو طبيعة الطريق املؤدي إليها ، وهو طريق  متدهور جدا  
قدمي ال يصلح إطالقا ملرور السيارات و املركبات التي كثيرا 
مكا تتعرض ألعطاب متفاوتة اخلطورة ،ما جعل السكان 
يف شبه إقامة جبرية   ، والظاهر أن هذه االخير لم تستفد 
من اية برامج العادة الصيانة و التهيئة ، بل هكذا ورثته 
الذي  الغاشم  االستعمار  عهد  من  املجاهدة  املنطقة  هذه 
زال  ال  الثوري  وتاريخها  وشجاعة  بسالة  بكل  حاربته 

يجسده املعلم والنصب التذكاري املوجود يف املنطقة على 
حافة الطريق ، وحسب بعض املواطنني " إن مصالح بلدية 
السطارة حتاول تغيير مسار الطريق نحو جهة أخرى حتى ال 
مير إطالقا على مشتة تايراو ، وهو ما يطرح أكثر من عالمة 

استفهام ألي بلدية تابعة هذه املنطقة ".
الصحة مريضة 

 يشتكي سكان املنطقة من تدني اخلدمات الصحية 
فقاعة العالج الوحيدة خارج اخلدمة، حيث  ال تزال مغلقة 
منذ أوزيد من ثالثة عقود من الزمن ، وألسباب قال عنها 
محدثونا أنها ال تزال مجهولة "، و أضاف" إن العتاد الطبي 
البلدية،  حضيرة  مستوى  موجود   أن  اإلداري   حتى  و 
السلطات  حترك  ان  دون   ، التلف  و  الصدأ   أكله  أن  بعد 
استرجاع  ما ميكن  القضية السترجاع  جتاه  الوصية ساكنا 
 " امرهم  على  املغلوب  القرية  مواطنو  لصالح  استغالله  و 
التنقل  "نحن نضطر   و أضاف  القرية،  يقول أحد سكان 
إلى  مقر دائرة السطارة من أجل  العالج ، و نتحمل عناء 
التنقل إلى مناطق أخرى يف ظل غياب وسائل النقل  و 
حتى سائقو سيارات األجرة يرفضون الدخول إلى املنطقة 
بسبب الطريق املتدهور ما يضطرنا  االعتماد على سيارات 

" الفرود"ؤ و بأثمان باهضة ".
خدمات متدنية 

مكتب البريد املتواجد باملنطقة هو اآلخر لم يسلم من 
جدرانه  تآكلت  أن  بعد  خراب  عن  عبارة  وصار  اإلهمال 

أشبه  وصار  الضارة  األعشاب  و  احلشائش  إليه  وتسربت 
احليوانات  لكل  مرتًعا  صار  الذي  وهو  ال  كيف  بإسطبل 
أهملته  أن  بعد   ، لها  مأوى  منه  تتخذ  والتي  املفترسة 

السلطات احمللية بصفة كلية .
مياه األودية للشرب

 ال تزال العائالت هنا تتزود من مياه األودية للشرب 
و الطبخ و االغتسال ، فال حنفيات مبنازلهم و ال شبكات 
توزيع املياه نصبت مبنطقتهم التي وصفوها باملنسية، فيما 
للتزود  بجوار سكناتها  أبار  أخرى حلفر  عائالت  اضطرت 
باملياه و جتنب التنقل إلى األودية املجاورة، و قال سكان 
لم جتد  الوصية  للسلطات  املتكررة  النداءات  إن  املنطقة ، 

نفًعا
تزويدنا  مت  وأن  يسبق  "لم  املنطقة  سكان  أحد  قل  و 
بشبكات املياه أو وضع احلنفيات داخل منازلنا  ،  ال زلنا 
من  نغتسل  و  نطبخ  و  نشرب  البداوة  عهد  حياة   نعيش 
األودية ، و نتحمل عناء جلب املاء منها كل يوم  من مياه 
رفعنا  و  أمورنا،  لتدبر  االبار  بحفر  قمنا  املجاورة،  األودية 
ال  لكن  حالتنا  الى  للنظر  الوصية  السلطات  الى  مطالبنا 
اية استجابة  أحد من املسؤولني حترك ولم تلق مراسالتنا 

من قبل السلطات الو"ية ، يضيف محدثنا.
الغاز .. املشروع احللم 

بالغاز  تزويدهم  مشروع  تايراو  قرية  سكان  اعتبر 
الطبيعي،  حلم بعيد املنال بالنسبة لهم  لن يتحقق ولن 
يتجسد  على أرض الواقع، وهم الذين يعانون من آالف 

االنشغاالت السهلة ولم جتسد و لم تلق طريًقا الى احلل 
املادة  هذه  توفير  يف  تفكر  ان  الوصية  للسلطات  فكيف   ،
الضرورية التي تتطلب اموااًل طائلة " يقول محدثونا ، و يف 
هذا الصدد قال  أحد  السكان éنضطر خالل  يف فصل 
قابلة  والغابات  األشجار  أغضان  تصبح  عندما   الصيف 
للقطع وصاحلة لالشتعال ، يضطرون لقطع كميات كبيرة 
من احلطب وإخفائها حتى فصل الشتاء من أجل التدفئة 
الريفية  املنطقة  هذه  يف  خاصة  الشديد  البرد  ومجابهة 
لدينا حل  املائية، ليس  واحملادية لعديد األودية واملجاري 
أخر فاقتناء قارورات الغاز أمًرا مستحيال يف هذه املنطقة " . 

 شباب تائه
يعاني العديد من  الشباب يف قرية تايراو من الفراغ 
الكبير وذلك جراء غياب كلي للمرافق الرياضية والترفيهية 
وحتى الثقافية ، حيث تفتقد املنطقة حتى مللعب كرة قدم 
، من أجل أن يّروح هؤالء الشباب عن أنفسهم وأن يشغلوا 
بالهم قليال بعيدا عم الفراغ الكبير والروتني القاتل الذي 
وتخصيص  البلدية  وعود  ورغم   ، ويومياتهم  حياتهم  ميلؤ 
أرضية إلجناز ملعب ، لكن امليدان يقول العكس والشباب 
يقضي يومياته داخل مقهى هو اآلخر بحاجة للتجديد بعد 
أن تآكاالت جدرانه وتصدعت تصدع مشاعر وحال سكان 
هذه املنطقة الثورية التي قاومت ببسالة االستعمار الغاشم 
املفروضني  والتهميش  العزلة  اآلن  حلد  تقاوم  زالت  وال 

عليها وعلى سكانها .

09السنة 02  - العدد 440 -اخلميس 04 شعبان   1442  هـ  -  18 مارس 2021م

روبورتاج: عبد اهلل إبراهيم 

روبورتاج

تعيش العديد من العائالت مبنطقة تايراو التابعة لبلدية السطارة شرق والية جيجل، حياة  البداوة، النعدام أدنى 
ضروريات احلياة، ال ماء و ال كهرباء و طرقات يف وضعية كارثية ، ما جعل السكان يطّلقون على املنطقة بـ "القرية املنسية " 
التي ال يزورها املسؤولون سوى خالل احلمالت االنتخابية، فيما التزال العائالت تشرب من مياه األودية، و تستغل احلطب 

للتدفئة شتاًء  النعدام الغاز باملنطقة، بينما يحلمون  أن تنظر إليه  السلطات يوًما، لترفع الغنب عنهم بعد سنوات من 
التهميش واملعاناة. 

الفرج البداوة وتنتظر ساعة  عائالت تعيش حياة 

مشتة تايراو بجيجل  ..  مياه 
األودية للشرب والحطب  للتدفئة
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 مفاوضات راموس والريال  مفاوضات راموس والريال 
تصــل محطتها األخيـرةتصــل محطتها األخيـرة

راموس،  سيرجيو  بات   
على  مدريد،  ريال  قائد 
مع  مصيره  حسم  أعتاب 
بحسب  امللكي،  النادي 
لبرنامج  فوفًقا  تقرير صحفي. 
اإلسباني، سيرد  »تشيرجنيتو« 
مدريد  ريال  على  راموس 
كان  سواء  النهائي،  بقراره 
عقده،  سيجدد  أو  سيرحل 

خالل األيام القليلة املقبلة.
وكانت تقارير إسبانية قد أكدت أن النادي امللكي، ال 
زال حازًما بشأن عرض التجديد، حيث يقدم لراموس عقًدا 
ملدة عامني، مع تخفيض راتبه بنسبة 10 باملائة، بينما يريد 

النجم اإلسباني احلصول على راتبه كما هو.
يذكر أن راموس ساهم يف صعود امليرينغي لدور الـ8، 
إياب  مباراة  أتاالنتا يف  بالفوز على  أوروبا،  أبطال  يف دوري 
ثمن النهائي 1-3، اول أمس الثالثاء، بعد االنتصار ذهابا 

بنتيجة 1-0.
ق.ر

أغويـرو يشكــو العبي أغويـرو يشكــو العبي 
مانشستـــر سيتـــيمانشستـــر سيتـــي

مانشستر  مهاجم  أغويرو،  سيرجيو  األرجنتيني  أظهر   
وكان  السيتيزينز.  صفوف  يف  زمالئه  من  غضبه  سيتي، 
أمس،  اول  مونشنغالدباخ،  بوروسيا  هزم  سيتي  مانشستر 
أوروبا،  أبطال  دوري  نهائي  ثمن  إياب  يف  رد  دون  بهدفني 
تفوق  أن  بعد  التالي،  الدور  إلى  اإلجنليزي  الفريق  ليتأهل 

أيًضا يف الذهاب بنفس النتيجة.
غادر  أغويرو  فإن  البريطانية،  »ميرور«  لصحيفة  ووفًقا 
امللعب غاضًبا عقب انتهاء املباراة، بينما كان يحتفل زمالؤه 

بالتأهل إلى ربع النهائي.
غرفة  إلى  العودة  طريق  يف  أغويرو  أن  إلى  وأشارت 
املالبس، قال ألحد أعضاء اجلهاز الفني باللغة اإلسبانية: 
املباراة  يف  شارك  أغويرو  وكان  لي«.  الكرة  ميررون  ال  »إنهم 
من مقاعد البدالء ملدة 15 دقيقة، بداًل من زميله البرتغالي 

برناردو سيلفا.
ق.ر

 وكيل حكيمي يفتح الباب  وكيل حكيمي يفتح الباب 
أمام انتقاله إلى نابوليأمام انتقاله إلى نابولي

أشرف  املغربي  موكله  كامانو،  أليخاندرو  الوكيل  ربط 
نابولي.  إلى  االنتقال  بإمكانية  ميالن،  إنتر  جنم  حكيمي 
وقال كامانو، يف تصريحات أبرزها موقع »كالتشيو ميركاتو«: 
»انتقال حكيمي إلى نابولي؟ لم ال. بالنسبة لي يعد نابولي 

الفريق املفضل لقلبي مثل كل األرجنتينيني«.
هناك  لعب  القدم  كرة  يف  األعظم  »إن  وأضاف: 
)مارادونا(، وبالتالي ال نستبعد أي شيء بشأن حكيمي يف 
إنتر  إلى  مدريد  ريال  من  انتقل  وكان حكيمي  املستقبل«. 

ميالن يف الصيف املاضي نظير 40 مليون أورو.
ريال  إلى  يعود  قد  الالعب  أن  التقارير  بعض  وذكرت 
مدريد أو يبيعه إنتر إلى ناٍد آخر، بسبب أزمة النيراتزوري 

املادية والفشل يف دفع أقساط الصفقة للنادي امللكي.
ق.ر

مانشستر سيتـي يعـادل مانشستر سيتـي يعـادل 
إنجـاز ميالن وآرسنـالإنجـاز ميالن وآرسنـال

أوروبا،  أبطال  دوري  نهائي  ربع  سيتي،  مانشستر  بلغ   
أمس،  اول  مونشنغالدباخ،  بوروسيا  على   2-0 فوزه  بعد 
نتيجة  نفس  اإلجنليزي  الفريق  ليكرر   ،16 الـ  دور  إياب  يف 

الذهاب.
أصبح  فقد  لإلحصائيات،  »أوبتا«  شبكة  وبحسب 
أوروبا،  أبطال  دوري  تاريخ  يف  فريق  ثالث  سيتي  مانشستر 
يخرج بشباك نظيفة يف 7 مباريات على التوالي. وسبق املان 
سيتي لهذا الرقم، ميالن )7 مباريات حتى أفريل 2005(، 

وآرسنال )10 مباريات حتى أفريل 2006(.
ق.ر

جنم بايرن ميونخ األملاني، ليفاندوفسكي:

»من المبكر التفكيـر فـي االعتـزال«»من المبكر التفكيـر فـي االعتـزال«
قال روبرت ليفاندوفسكي نجم بايرن ميونخ األلماني، المتوج بلقب أفضل العب في العالم خالل عام 2020، 

إنه لم يفكر حتى اآلن بشأن االعتزال ويعتقد أنه يمكنه البقاء في قمة المستويات مع بايرن لفترة أطول.
البولندي يف تصريحات  املهاجم  وقال 
ملجلة »شبورت بيلد« إنه يدرك أن الناس 
عاما من  الــ32  بات يف  أنه  يتحدثون عن 
عمره،  »لكن بصراحة تامة: أشعر بأنني 
أفضل مما كنت عليه عندما كان عمري 26 
أو 27 عاما. أنا اآلن العب أفضل مما كنت 

عليه قبل ستة أعوام«.
هدايف  قائمة  ليفاندوفسكي  وتصدر 
خالل  املسابقات  كل  يف  ميونخ  بايرن 
تتويج  شهد  الذي  املاضي  املوسم 
ودوري  والكأس  الدوري  بثالثية  الفريق 
األبطال، كما يتصدر حاليا قائمة هدايف 
مجددا  )بوندسليغا(  األملاني  الدوري 

برصيد 32 هدفا.
التهديفي  التألق  استمرار  حال  ويف 
مباراة  لكل  هدف  مبعدل  لليفاندوفسكي 

من  املتبقية  التسع  املراحل  خالل 
مولر  جيرد  رقم  سيحطم  املسابقة، 
1971 / 1972 عندما  املسجل يف موسم 

أحرز 40 هدفا.
الفترة  توقع  الصعب  من  يزال  وال 
خاللها  ليفاندوفسكي  سيستمر  التي 
:«أثق  الالعب  وقال  املستوى،  بهذا 
على  احلفاظ  على  قدرتي  يف  بالتأكيد 

هذا املستوى ألعوام مقبلة.«
مسيرته  لنهاية  توقعاته  وعن 
االحترافية، قال ليفاندوفسكي :«ميكنني 
أعلى  يف  بايرن  مع  مسيرتي  إنهاء  توقع 
مبكرا  يزال  ال  الوقت  لكن  املستويات. 
ما  فعندما يسير شيئا  على هذا األمر.. 
بشكل جيد، فال يفترض بك أن تنهيه.«
القسم الرياضي

أكد الكرواتي لوكا مودريتش العب 
وسط ريال مدريد وأفضل العب يف مباراة 
أتاالنتا )1-3( والتي عبرت بالفريق إلى 
ربع نهائي دوري األبطال، أن الريال »ال 
يزال لديه حافز كبير وسيصل بعيدا« يف 

البطولة.
وقال مودريتش يف تصريحات أدلى بها 
املباراة.  عقب  بلوس(  )موفيستار  لشبكة 
األمر  النهائي،  لربع  التأهل  هو  »األهم 
أن  يجب  عامني.  آخر  نحققه  لم  الذي 
مدى  أي  إلى  ونرى  بخطوة  خطوة  نسير 
نستطيع الوصول. أظهرنا هذه الليلة أننا ال 

يزال لدينا احلافز يف هذا الفريق وأننا نريد 
مواصلة الفوز. أعتقد أنه بوسعنا الذهاب 
اليوم  الفوز  لكن  أين،  إلى  بعيدا، سنرى 

كان مهما للغاية«.
أنه  عاما  الـ35  الالعب صاحب  وأبرز 
دوما  أقول  حالة.  أفضل  »يف  بأنه  يشعر 
إنه ال يجب النظر إلى األعوام، األهم هو 
زلت  ال  امللعب.  داخل  الالعب  يفعله  ما 
على  واملنافسة  جيدة  أمور  لفعل  متحمسا 
كل  لتحقيق  يوميا  أعمل  مستوى.  أعلى 

ذلك وأشعر بأنني على ما يرام«.
ق.ر

مودريتش العب وسط ريال مدريد:

»بوسعنا الذهاب بعيدا في دوري األبطال«»بوسعنا الذهاب بعيدا في دوري األبطال«

أبراموفيتـش يدفـع أبراموفيتـش يدفـع 
تشيلسـي بقــــوة تشيلسـي بقــــوة 
صـوب هاالنــــدصـوب هاالنــــد

بات نادي تشيلسي أحد املنافسني بقوة على 
مهاجم  هاالند،  إيرلينغ  النرويجي  مع  التعاقد 

بوروسيا دورمتوند، خالل الصيف املقبل.
فإن  البريطانية،  »إكسبريس«  لصحيفة  ووفًقا 
مع  يتعامل  تشيلسي،  مالك  أبراموفيتش،  رومان 
يف  له  شخصية  مهمة  أنها  على  هاالند  صفقة 

الصيف املقبل.
وأشارت إلى أن أبراموفيتش سيفعل كل ما يف 
وسعه لنقل هاالند إلى »ستامفورد بريدج«، حيث 

سيقدم لدورمتوند عرًضا من الصعب رفضه.
وذكرت أن ريال مدريد وبايرن ميونخ مهتمان 
حتى  االنتظار  يفضالن  لكنهما  بهاالند،  أيًضا 
مليون  بـ64  الصفقة  حلسم   ،2022 صيف 

إسترليني فقط )قيمة الشرط اجلزائي(.
وأوضحت أن تشيلسي سيكون لديه ميزة على 
الريال والبافاري، ألنه مستعد حلسم الصفقة على 

الفور يف الصيف املقبل.

موالنغــو علــى أعتـاب رئاسـة موالنغــو علــى أعتـاب رئاسـة 
رابطـة الالعبيـن بإنجلتـرارابطـة الالعبيـن بإنجلتـرا

يف  تايلور  جوردون  خالفة  من  السابق،  برايتون  مهاجم  موالنغو  ماهيتا  يقترب   
رئاسة رابطة العبي كرة القدم احملترفني.

وقالت الرابطة التي متثل الالعبني يف إجنلترا وويلز، يف بيان، إن جلنة استشارية 
مستقلة أوصت برئاسة الالعب السويسري البالغ من العمر 38 عاما للرابطة.

املرشح  على  باإلجماع  احملترفني  الالعبني  رابطة  إدارة  مجلس  »وافق  وأضافت 
املقترح، ويتطلع اآلن لالنتهاء من إجراءات التعيني«.

ويقود تايلور )76 عاما( الرابطة منذ 1981 لكنه واجه انتقادات متزايدة بشأن راتبه 
وسيغادر الرابطة يف نهاية املوسم.

لينكولن  إلى  سريعا  أعاره  الفريق  لكن   2004 يف  برايتون  إلى  موالنغو  وانضم 
سيتي وبعده إلى أولدهام أثليتيك وريكسهام قبل أن ينضم لفريق جرايز أثليتيك يف 
دوري الهواة. وأنهى مسيرته الكروية يف إسبانيا وعمل ألربع سنوات رئيسا تنفيذيا 

لريال مايوركا.
ق.ر

مانشستــر يونايتــــد يفقــد مانشستــر يونايتــــد يفقــد 
األمــل فــي ضــم فـــاراناألمــل فــي ضــم فـــاران

كشف تقرير صحفي إسباني، عن آخر التطورات بشأن اهتمام مانشستر يونايتد، 
باحلصول على خدمات الفرنسي رافائيل فاران، قلب دفاع ريال مدريد، يف الصيف 

املقبل.
وكانت أنباء قد ترددت عن رغبة مسؤولي أولد ترافورد، يف إحضار فاران وتكوين 
فيكتور  السويدي  مستوى  تباين  ظل  يف  ماجواير،  هاري  مع  قوية  دفاعية  شراكة 
لينديلوف، وعدم استعادة اإليفواري إريك بايلي مستواه، منذ عودته من اإلصابة.

وينتهي عقد فاران مع ريال مدريد بانتهاء املوسم املقبل، وهو جعل الريال يفكر 
يف طرحه للبيع هذا الصيف، إذا لم يتم االتفاق حول توقيع عقٍد جديد.

وبحسب موقع »ديفينسا سينترال« اإلسباني، فإن مانشستر يونايتد يواجه صعوبة 
حالًيا يف التوصل التفاق بشأن ضم فاران، معتقدين أن بقاءه يف الريال هو األقرب.

وأضاف التقرير، أن الرغبة األولى لفاران هي االستمرار بقميص ريال مدريد، 
وهي رغبة النادي أيضا، لذا من املتوقع أن يتم التوصل التفاق.

ق.ر
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إلى  بحاجة  اجلزائر  مولودية  وبات 
بعدما  الثمانية،  دور  لبلوغ  واحدة  نقطة 
رفع رصيده إلى 8 نقاط متخلفا بنقطتني 
ضمن  الذي  التونسي،  الترجي  عن 
بالنتيجة  فوزه  عقب  املقبل  للدور  تأهله 
ذاتها على الزمالك املصري، الذي جتمد 

رصيده عند نقطتني.
كبير  بتسرع  عمراني«لعبنا  وقال 
وأضعنا كرات سهلة. من الناحية الفنية 
الثمن  لم نلعب كما يجب، وكدنا دفع 
يعدل  أن  بإمكانه  كان  املنافس  ألن 
واحدة يف أي  مرتدة  النتيجة من هجمة 
أننا  »أعتقد  وأضاف  املباراة«.  من  وقت 
قدمنا مستوى جيدا وصنعنا العديد من 
سيسمح  ألنه  األهم  هو  وهذا  الفرص، 
لم  كبير.  بأمل  للمستقبل  بالتطلع  لنا 
نضمن التأهل بعد رغم أننا بحاجة إلى 
الذي  الهدف  هذا  لتحقيق  واحدة  نقطة 
كان يف البداية صعب املنال بالنظر خلبرة 

وإمكانات الزمالك والترجي«.
القادمة  املباراة  على  »سنركز  وتابع 
الزمالك املصري، ألنها مهمة ومن  أمام 
الالزمة  الثقة  الالعبني  متنح  ان  شأنها 
اإلفريقي  املشوار  من  تبقى  ما  ملواجهة 

مولودية  الظروف«.وأضحت  أفضل  يف 
قطع  من  واحدة  خطوة  بعد  على  اجلزائر 
تأشيرة الدور ربع النهائي من رابطة أبطال 
نادي  الضيف  أمام  فوزها  عقب  إفريقيا، 
سهرة   1-0 بنتيجة  السينغالي،  تانغيث 
أول أمس، مبلعب 5 جويلية بالعاصمة، 
املجموعة  عن  الرابعة  اجلولة  ضمن 

الرابعة.
لباقي  حتسبا  اللقاء  ألهمية  ونظرا 
مدرب  قرر  القارية،  املنافسة  يف  املشوار 
اللعب  عمراني  القادر  عبد  املولودية'، 
بطريقة هجومية منذ الدقائق األولى من 
بن  الرباعي  على  باالعتماد  اللقاء  عمر 

علجية، بلخير، فريوي وعبد احلفيظ.
الفتتاح  مواتية  فرصة  أول  وجاءت 
عبر   20 الدقيقة  يف  التسجيل  باب 
األخير  هذا  كرة  ولكن  بلخير  الالعب 
ابراهيما  السنغالي  احلارس  لها  تصدى 
نياس. بعدها، متكن الالعب بن علجية 
من افتتاح باب التهديف يف الدقيقة 26 

بعد متريرة دقيقة من املدافع حداد.
وكاد الفريق الضيف أن يعدل النتيجة 
يف الدقيقة 38 لوال تدخل الالعب ربيعي 
محقق.  هدف  من  املولودية  أنقذ  الذي 

حاول بعدها الفريق السنغالي اخلروج من 
دفاع  ولكن  الكفة  تعديل  بنية  منطقته 

ممثل اجلزائر كان باملرصاد.
الثاني،  الشوط  مجريات  خالل 
الفارق  توسيع  العاصمي  النادي  حاول 
بالفشل. ومن  باءت  الفرص  ولكن كل 
جهته، حاول النادي السنغالي العودة يف 
اللقاء وتعديل الكفة على األقل من أجل 
حارس  ولكن  االفريقي  احللم  مواصلة 

املولودية كام باملرصاد لكل اللقطات.
ويف اللقاء الثاني عن نفس املجموعة، 
أطاح الترجي الرياضي التونسي مبضيفه، 
املصري  الزمالك  افريقيا  بطل  نائب 
بنتيجة 1-0 بالقاهرة يف قمة هذه اجلولة. 
النادي  مينح  املصرية،  باألراضي  الفوز 
يف  النهائي،  ربع  الدور  تأشيرة  التونسي 
الوقت الذي عقد فيه الفريق املصري من 

مأموريته.
املقرر  اخلامسة  اجلولة  وحلساب 
تستقبل  أفريل،   3 و   2 يومي  إجراؤها 
الزمالك  ضيفها،  اجلزائر  مولودية 
املصري، يف الوقت الذي يالقي فيه نادي 

تونغيث، منافسه الترجي الرياضي.
م.هشام

مدرب مولودية اجلزائر، عمراني:

»علينــا التركيـــز علـــى مواجهـــة »علينــا التركيـــز علـــى مواجهـــة 
الزمالــك المصـري لحسـم التأهـل«الزمالــك المصـري لحسـم التأهـل«

مدرب شباب بلوزداد، فرانك دوما:

»علينا مراجعـة أنفسنـا »علينا مراجعـة أنفسنـا 
وتصحيح األمـور قبــل وتصحيح األمـور قبــل 
مواجهــة ماميلــودي«مواجهــة ماميلــودي«

 أبدى مدرب شباب بلوزداد، الفرنسي فرانك دوما حزنه عقب تعادل فريقه أمام 
الهالل السوداني. وتعادل الهالل السوداني، على ملعبه بدوري أبطال أفريقيا، دون 

أهداف مع شباب بلوزداد، باجلولة الرابعة من دور املجموعات.
وقال دوما »كنا نتمنى العودة بنتيجة إيجابية إلى اجلزائر، ولكن لآلسف التعادل 
كان سيد املوقف، رغم أننا كنا نستحق الفوز«. وتابع »كنا الطرف األفضل، قدمنا 
مباراة جيدة، تأثرنا بحرارة الطقس يف الشوط األول، ولكن يف الشوط الثاني تغيرت 
املساحات  استغالل  من  نتمكن  »لم  دوما  ونوه  أفضل«.  مبستوى  وظهرنا  املعطيات 

التي تركها العبو الهالل«.
بطريقة ساذجة،  الفرص  فيها  نهدر  التي  األولى  املرة  ليست  أنها  »أعتقد  وأمت 
وتصحيح  أنفسنا،  مراجعة  علينا  مباريات حاسمة، يجب  األهداف يف  نسجل  ال 

األمور«.
من جهته، عبر قائد شباب بلوزداد، شمس الدين نساخ، عن حسرته الكتفاء 
اجلولة  يف  أمس،  اول  السوداني،  الهالل  مستضيفه  أمام  السلبي  بالتعادل  فريقه 

الرابعة من دور املجموعات، بدوري أبطال إفريقيا.
وقال نساخ، خالل تصريحات للحساب الرسمي لشباب بلوزداد على »فيسبوك« 
»املباراة لم تكن سهلة على اإلطالق؛ يف الشوط األول لم نكن يف املستوى، لكننا 

عرفنا كيف نحافظ على النتيجة، وتفادينا تلقي األهداف«.
األقرب  جعلنا  ما  وهو  لصاحلنا،  كانت  األمور  كل  الثاني  الشوط  وأضاف«يف 
للعودة بالنقاط الثالث، خاصة بعد أن صنعنا عدة فرص سانحة، لكن سوء الطالع، 

وقلة التركيز، حرمانا من جتسيد هذه الفرص«.
وتابع »لألسف التعادل لن يخدمنا يف سباق التأهل، لكن تتبقى لنا مباراتان، 

علينا الفوز بهما، وبعد ذلك سنرى ماذا سيحدث يف هذه املجموعة«.
بنتيجة  السوداني  الهالل  مضيفه   أمام  بلوزداد،  شباب  اجلزائر،  ممثل  وتعادل 
0-0، اول أمس باخلرطوم، برسم اجلولة الرابعة عن املجموعة الثانية لرابطة أبطال 

إفريقيا لكرة القدم.
وعلى إثر هذه النتيجة، يحافظ الشباب على حظوظه يف التأهل إلى الدور ربع 
النهائي. ويف اجلولة اخلامسة، يستضيف شباب بلوزداد فريق تي بي مازميبي، يوم 
إفريقي يف  نادي ماميلودي اجلنوب  الهالل يستضيف  أما  باجلزائر،  املقبل  أفريل   2

نفس التاريخ.
م.هشام

احتاد العاصمة

 محـيوص يخضــع لعمليـة  محـيوص يخضــع لعمليـة 
جراحيــة ناجحــــةجراحيــة ناجحــــة

العملية  جناح  العاصمة،  احتاد  أعلن   
أمين  الشاب  املهاجم  لها  التي خضع  اجلراحية 
الركبة. يف  قوية  إصابة  بسبب  محيوص، 
على  خطيرة  إلصابة  محيوص  وتعرض 
مواجهة  يف  مشاركته  خالل  الركبة،  مستوى 
فريقه ضد جنم مقرة، يف اجلولة 15 من الرابطة 
تصريحات  يف  محيوص  احملترفة.وقال  األولى 
»فيسبوك«:  عبر  لناديه،  الرسمي  للحساب 
اجلراحية  للعملية  خضعت  لقد  هلل،  »احلمد 
»أشكر  وأردف  للغاية«.  حسنة  ظروف  يف 
عمليتي،  على  أشرف  الذي  الطبي  اجلهاز 
وقوفهم  بعد  واألنصار  وزمالئي  النادي  وإدارة 
معي يف محنتي«. وأمت »اإلصابة قضاء وقدر، 
الئقا  أكون  حتى  بسرعة  أتعافى  أن  أمتنى 
ملباشرة البرنامج التأهيلي، وملا ال العودة سريعا 

للمشاركة يف املباريات«.
م.هشام

 اعترف مدرب مولودية اجلزائر، عبد القادر عمراني، بأن فريقه لعب بالنار، خالل املباراة التي تغلب فيها على ضيفه 
تونغيت السنغالي بنتيجة 0-1، أول أمس، يف اجلولة الرابعة من دور املجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

 فريتز كيلر رئيس االحتاد األملاني  

»تنظيــم قطـــــر »تنظيــم قطـــــر 
لمونديـــال لمونديـــال 20222022  
ليس القرار األفضل«ليس القرار األفضل«

القدم،  لكرة  األملاني  االحتاد  رئيس  كيلر،  فريتز  يشعر  ال   
بالسعادة إزاء اختيار قطر الستضافة كأس العالم 2022، معتبرا أنه 

»ليس القرار األفضل«.
أن  يعتقد  أنه  »سكاي«،  شبكة  مع  مقابلة  يف  كيلر،  وأوضح 
»ليس  وأن شعوره  الكاملة«،  بالشفافية  تتسم  »لم  كلها  اإلجراءات 
جيدا« حيال البطولة. وأضاف »عالوة على ذلك، أرى مباريات تقام 
ألسباب تتعلق باالستدامة، عندما تشيد بضعة مالعب يف مكان 
ما يف الصحراء، ولن تكون هناك حاجة إليها بعد ذلك«. وفازت قطر 
االحتاد  تصويت  على  بناًء   ،2010 يف  العالم  كأس  استضافة  بحق 

الدولي لكرة القدم )فيفا(.
لوالية  تأكيد«  »بكل  سيترشح  أنه  كيلر  أكد  أخرى،  ناحية  من 
جديدة، يف رئاسة احتاد الكرة األملاني، بعد انتخابه للمرة األولى يف 

.2019
ق.ر

 النظام اجلديد سيكون مشابًها
 لتقنية خط املرمى

»الفيفا« يقترب من إزاحة »الفيفا« يقترب من إزاحة 
الستار عن »التسلل اآللي«الستار عن »التسلل اآللي«

 يتجه الفيفا إلقرار تقنية »التسلل اآللي« يف مالعب كرة القدم، 
لصحيفة  ووفًقا  األربعاء.  امس  إجنليزي،  صحفي  تقرير  ذكر  حسبما 
»ديلي ميل« البريطانية، ستلغي التقنية اجلديدة األسلوب املتبع حالًيا، 

باحلكم على التسلل من عدمه باستخدام الفار.
لكشف  الفيديو  بتقنية  رسم خطوط  على  احلالي،  النظام  ويعتمد 
املرمى،  خط  لتقنية  مشابًها  سيكون  اجلديد  النظام  أن  إال  التسلل، 

وسيعلن القرار خالل ثواٍن قليلة بشكل آلي.
كأس  التقنية يف  هذه  »الفيفا«، جرب  أن  إلى  الصحيفة  وأشارت 
العالم لألندية األخيرة، وسيعلن خالل األيام القليلة املقبلة عن النتائج.
وأوضحت »ديلي ميل« أن »التسلل اآللي«، سيبلغ احلكم املساعد 
بالقرار على الفور، دون احلاجة إلى االنتظار عدة دقائق ملراجعة اللعبة.

 ،2022 الفيفا، يف  التقنية بشكل كامل من جانب  إقرار  ويٌتوقع 
املمتاز، قبل  الدوري اإلجنليزي  ُتطبق يف  قبل مونديال قطر، لكنها لن 

عام 2023.
ق.ر



12
أخبار الثقافة

السنة 02  - العدد 440 -اخلميس 04 شعبان   1442  هـ  -  18 مارس 2021م

مديرون لدور نشر يؤكدون لـ »أخبار الوطن«:

»كورونـا  أثرت عـــلى مردوديــة 
النشــر  وصنــاعة  الكتـــاب«

على  بظاللها  كورونا  جائحة  أزمة  ألقت 
الكتاب  وصناعة  احلياة،  نواحي  من  العديد 
فألغيت  كبير،  بشكل  األخرى  هي  تأثرت 
املعارض الدولية التي تشكل أوكسجني احلياة 
لدور النشر التي فقدت املردودية التي أحالت 
والعكس صحيح  بالقارئ،  الكاتب  لقاء  دون 
الكتاب  بعالم  الشغوف  القارئ  يتنفس  لم  إذ 
رزنامة  وتعطلت  كتابهم  جلديد  والتطلعات 
كالهما  تنفس  أخيرا  لكن  عنده،  القراءة 
لفك  ليأتي  للكتاب  الوطني  املعرض  بتنظيم 

العزلة نوعا ما.

مدير دار الجزائر تقرأ قادة زاوي:»الجائحة 
أثرت على مردودية الدار«

لـ  تقرأ  اجلزائر  دار  مدير  زاوي  قادة  قال 
بشكل  كورونا  جائحة  أثرت  الوطن«:  »أخبار 
ومن  والعالم،  اجلزائري  املجتمع  على  كبير 
كثيرا  تأثرت  التي  الكتاب  صناعة  بينها 
العودة  قبل  أشهر،  سبعة  حوالي  وتوقفت 
تنظيم  غاية  إلى  سبتمبر  شهر  مع  تدريجيا 
البحري  الصنوبر  يف  للكتاب  الوطني  الصالون 
ستكسر  رمبا  طيبة  مبادرة  وهي  بالعاصمة، 
الصناعة، يف  هذه  أصاب  الذي  الضرر  جمود 
انتظار أن تكون هناك فعاليات ثقافية أكبر مثل 

الصالون الدولي للكتاب«.
التي  الكتاب  »صناعة  قادة:  وأضاف 
أسلفت  كما  اجلائحة  بسبب  كثيرا  تأثرت 

الذكر، ألنها صناعة تتطلب لقاء بني الكاتب 
املكتبات  توقفت  وقد  النشر،  ودور  والقراء 
بالتوقيع،  البيع  نشاط  توقف  كما  واملعارض، 
الكترونيا  نعمل  كنا  الفترة  تلك  خالل  لكن 
له  أتيحت  التي  القارئ  اجلمهور  مع  سواء 
فرصة قراءة الكتب الكترونيا تشجيعا منا على 
القراء للبقاء يف املنازل. فكانت مبادرة من هذا 
النوع ولكن اجلائحة أثرت على مردودية الدار 
بهذا  الضرر  هذا  نتجاوز  أن  ونتمنى  واملؤسسة 

املعرض«.

مدير دار خيال رفيق طيبي: »المعرض 
جاء لفك العزلة عن الكتاب« 

للنشر  خيال  دار  مدير  طيبي  رفيق  قال 
القارئ  »وجد  الوطن«:  أخبار  لـ  والترجمة 
واملطالعة  للقراءة  متاحا  اجلائحة  نفسه يف ظل 
لتمضية  للقراءة  يعود  أن  فرصة  فكانت  أكثر 
وقع  على  وعاشه  به  مر  الذي  الثقيل  الوقت 
هاجس املوت واخلوف باإلصابة بالوباء، وعلى 
مستوى دار خيال أصدرنا مجموعة من الكتب 
القارئ  إلى  ووصولها  وتسويقها  توزيعها  لكن 
املكتبات  كون  الصعوبات  من  مجموعة  واجه 
للدراسات  وطبقا  طويلة،  ألشهر  أغلقت 
طريق  عن  الوباء  انتقال  خطورة  مدى  أكدت 
الكتاب  املعرض  يف  وتواجدنا  الكتاب.  املس 
الوطني ميكن اسميه نوعا من فك العزلة نسبيا 
يلقى  أن  وأمتنى  معا،  والكتاب  القارئ  على 

الكتاب  لتوزيع  دعم  من  يجب  ما  الناشرون 
الذي يواجه الركود«.

مديرة دار داليمان إيمان عالل: »كورونا 
أثرت بشكل كبير على دور النشر«

لـ  عالل  إميان  داليمان  دار  مديرة  قالت 
»أخبار الوطن«: »أثرت اجلائحة بشكل ككبير 
مبا  الدار،  مردودية  حيث  من  النشر  دور  على 
للكتاب  الدولي  الصالون  األكبر يف  العمل  أن 
الذي نعتمد عليه يف املداخل عن طريق اقتناء 
القارئ الكتاب بأنواعه، وعليه كنا ننتظر بفارغ 
الصبر الصالون الوطني املنظم حاليا يف الصنوبر 
مع  اللقاء  متنينا،  ما  يكن  لم  لكن  البحري، 
الشغوف  القارئ  اجلمهور  من  أكبر  مجموعة 
والنهاية  الربيعية  العطلة  رغم  بالكتاب، 
بالسبب  الزوار لم يكن بكثرة  األسبوع إال أن 
اجلائحة التي منعت دخول األطفال ألقل من 

16 سنة«
وأضافت إميان عالل: »قدمت دار داليمان 
اجلناح  مستوى  على  جدا  كبيرة  تخفيضات 
ملدة  نعمل  لم  الوطني ألننا  الكتاب  باملعرض 
قدمنا  كما  للتعويض،  الفرصة  وجاءت  سنة 
التي  بإمكانيات  يشتري  أن  للقارئ  فرصة 
تسمح له بذلك بعد التخفيضات وصلت إلى 
نتمنى  وعليه  للكتاب،  احلقيقي  املبلغ  نصف 
إقبال  يكون  أن  املعرض  املتبقية من  األيام  يف 

مميز على الكتاب«.

صارة بوعياد

أكد مديرون لدور نشر يف اجلزائر لـ »أخبار الوطن«، أن »جائحة كورونا قد أثرت بشكل 
كبير جدا على مردودية النشر وصناعة الكتاب بشكل خاص، واملعرض الوطني جاء 

متنفسا لفك العزلة على القارئ والكتاب معا«.

املهرجان الوطني النسوي للفن التشكيلي »أزهار مارس«املهرجان الوطني النسوي للفن التشكيلي »أزهار مارس«
تتويج شيماء بوشرمة من جيجل بالمرتبة األولىتتويج شيماء بوشرمة من جيجل بالمرتبة األولى

متكنت الفنانة الواعدة شيماء بوشرمة من والية جيجل ممثلة ملديرية الشباب والرياضة 
يف املهرجان الوطني النسوي للفن التشكيلي »أزهار مارس« يف طبعته الثالثة حتث شعار 

»املرأة إبداع وألوان« بحصد املرتبة األولى وطنيا يف املسابقة التي نظمت بوالية سطيف.
هذا وقد كان التنافس على أشده بني الفنانات املشاركات اللواتي اعتمدن على عدة 
مدارس سواء يف اختصاص املعرض أو الرسم املباشر احلي بحيث كل زهرة فنانة ملزمة 

بلوحة أو اثنني يف املعرض موقعة عليها مع لوحة الرسم احلي املباشر.
وخصصت اللجنة ثالثة جوائز ملسابقة املعرض وثالثة منها الرسم املباشر وجائزة من 
اختيار وزير الشباب والرياضة، وأخرى من اختيار والي والية سطيف وجائزة من اختيار 
مدير ديوان مؤسسات الشباب وأخرى لرئيس رابطة النشاطات الثقافية والعلمية للشباب 
وجائزة من اختيار جلنة التحكيم، ومنه توجت شيماء باملرتبة األولى يف الرسم وكانت 

تدافع عن التاج الذي فازت به العام املاضي بذات املسابقة.
بصمتها  فتكون  بامتياز،  لأللوان  والعاشقة  السحرية  األنامل  صاحبة  تكون  وبهذا 
واضحة جلية بني فنانات اجلزائر يف الفن التشكيلي.وللتذكير أن الفنانة شيماء استقبلت 

من طرف وزيرة الثقافة مؤخرا بعد مشاركتها يف عمل فني باجلزائر العاصمة.
أمني قيس

نصوص عن جماليات »احملبوب« وجتلياتهنصوص عن جماليات »احملبوب« وجتلياته

الشاعر عاشور بوكلوة في مجموعة »خماسيات الوجد«الشاعر عاشور بوكلوة في مجموعة »خماسيات الوجد«
 أصدر الشاعر والكاتب اجلزائري عاشور بوكلوة مجموعته الشعرية 

»خماسيات الوجد«، عن منشورات املكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية 
بسكيكدة، ويقترح على القارئ مقطوعات حتاور احلنني والوصل 

وجماليات الهوى.
وليد بوعديلة

األول  فاجلزء  أجزاء،  ثالثة  من  الديوان  يتكون 
الوجد، وهو قصيدة مطولة تتشكل من  هو خماسيات 
واجلزء  خماسيات،  من  مقطع  كل  شعرية  مقطوعات 
الثاني ثالثيات الصبابة، واجلزء الثالث ثنائيات احللم، 
وهكذا يرحل القارئ يف ما ميكن أن نطلق عليه »ملحمة 
احملبة وأهوالها«، وفيها األحزان واألفراح وحلظات األلم 
واألمل، والسقوط والنهوض. فيظل الشاعر يف كر وفر 

التواصل، فتتجلى تراكيب انزياحية وصور شعرية استعارة  خلف محبوب ال يريد 
والكناية، تراوغ اللغة واملعنى، ومتتع القراءة.

زمن  الذات  مأساوية  عن  ويعبر  والشوق،  الوصل  نص  بوكلوة  عاشور  يكتب 
الليل، كما يحاول أن يضع املساملني احملبني مالمح طريق العشق، نقرأ

يا نبض القلب أال جتد
دربا للوصل كمن وجدوا

قد بات الليل يعذبني
والفجر يزيد، فال يفد

والبرد يغير موعده
خوفا من بدر يتقدم

وعندما يسافر القارئ يف طريق العشاق وتأمل املقاطع الشعرية سيلمح حضور 
األسلوب القصصي وعناصر احلكي، ألن الشاعر مشغول بكتابة كل عناصر احلكاية 
وامللحمة،وال جند ثنائية الذات/ احملب واآلخر/ احملبوب فقط، بل هناك شخصيات 
التراث  يف  احلب  كتب  يف  عرفناها  للمحبني،كما  الكبرى  القصة  تشكل  كثيرة 

العربي، من قبيل قصص وأخبار احملبني يف »طوق احلمامة« البن حزم.
من املعاني التي وجدناها تتكرر يف اخلماسيات نذكر معاني االنتقال من أوجاع 

احلب ألفراحه، مثل النص: 
حسبت احلب جنات

بها حقل ألزهاري
فطار النبض نشوانا

سعيدا يف السما ساري
يغني يف الدجى حلني
يجاري صدق أشعاري

معاني غياب النوم ليال يف ظل ارق الشوق، مثل النص:
أبيت الليل يف شغف
أغني حلن أشواقي

وأحالمي التي خابت
تناجي رمش أحداقي

معاني قسوة قلب احملبوب ونفوره وابتعاده املتواصل، مثل قول الشاعر:
أمسي أسائلك الغرام تذلال
ومتنعا صد الغرام زوابعي

حتى بلغت من القساوة حّدها
وغدوت لألحجار خير مقارع

وهناك ملعاني العديدة التي تقدم نبض الهوى ويوميات البحث عن الوصال، 
الغد،  الفرح يف  معنى  واجلنون،  العاذل، معنى احلب  منها: معنى مالمح  ونذكر 

فلسفة احلب، املوت واحلياة...
والحظ القارئ عدم التزام املقاطع الشعرية بالقوايف واألوزان، بل هناك التعدد 
والتنوع، لتعدد همسات القلب ودالالت الهوى، ولتنوع العواطف واملشاعر، لكن 
مع براعة يف االستفادة من معاني األصوات واالستعانة والتكرار أحيانا، واالستفادة 
من األسلوب القرآني )قصة مرمي وهز جذع النخلة(، وتوظيف تقنية احلوار واحلديث 
بني األنا واحملبوب، مع عدم االستعانة بالرموز التراثية واألسطورية، واالكتفاء بالرموز 

الطبيعية وتشكيل عوالم املقاطع بأسلوب ينتقل بني املجاز والوضوح...
لنتأمل صوت احلزن حلزن املعنى والداللة يف هذا النموذج:

أضعت الشهد من حلقي
أضعت اخلمر من كاسي

وما من حجة عندي
سوى لهفي وإحساسي

وشك ظل يعميني
وخوف هًد أنفاسي
سريعا ينتهي حلمي
كئيبا دون أعراس

األسلوبي  االرتقاء  )بوكلوة)،  البوكلوي  الشعري  النص  جماليات  ومن 
والتصويري يف حلظة الكشف عن جمال األنثوي، فتلتقي كل احلروب والكلمات 
والتركيب إلجناز شعرية الوصف أو شعرية اجلمال األنثوي، فبحضورها يحضر الفرح 

الشعري واألمل الذاتي، وتنتقل نبضات الفؤاد من األلم إلى األمل، نقرأ:
وتراقصت بوصالها أرواحنا
وتعلقت برضابها األذواق

قد هام قلبي يف الغرام بحسنها
وهفا بحضني حضنها املشتاق
تسقي شغاف الروح دون سقاية

فيغار حقل زاهر عّباق
وسار الشاعر بوكلوة يف طريق شعراء الرومانسية العرب، عبر منح احلياة لعناصر 
الصور  نقرأ  وهنا  املتعدد،  اإلنساني  األداء  وتقدم  وتتحرك  تتكلم  وجعلها  الطبيعة 

االستعارة والكناية اجلميلة. وكأننا نقرأ شعر جبران أو إيليا أبو ماضي...
العمل جتربة شعرية أخرى تضاف للشاعر والناشط الثقايف عاشور بوكلوة، وقد 
سبقتها جتارب أخرى، منها ديوان الشفاعات،2006، وقد حتصل على جوائز وطنية 
يف الشعر، واشرف على ملتقيات ومهرجانات ثقافية كثيرة بوالية سكيكدة، وهو 

من األسماء الشعرية الهامة يف الشعر اجلزائري املعاصر.
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إشهار

Akhbar elwatane  ANEP : 2116004986    -    LE  18 -03-2021 N° 536 

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
والية األغواط 

مديرية التعمير والهندسة املعمارية والبناء
FSDRS 302.089/262.103/18/09 :عملية رقم

إعــــذار رقــــم 01
نظرا لتوقف االشغال .

يوجه إعذار ملقاولة فرح عبد القادر الكائن مقرها بلدية تاويالــــة 
والية األغواط احلائزة على اإلتفاقية رقم 33 / 2020 مببلغ قدره 

88 . 918 . 141 . 1 دج ومبدة اجناز قدرها 03 أشهر، أمر باخلدمة 
رقم 145 بتاريخ 06 / 12 / 2020 املتضمنة :

احلصة رقم 04 : إجناز شبكة املاء الصالح للشرب 50 / 08 قطعة 
بلدية بريدة ) مخصصة للمؤسسات املصغرة (

و عليه فاملقاولة معذرة إلعادة إنطالق الورشة و تدارك التأخر 
املسجل يف األشغال و تسريع وتيرة اإلجناز و متوين و تزويد 

الورشة بالوسائل املادية والبشرية يف أجل 08 أيام من تاريخ أول 
صدور لهذا اإلعذار يف الصحافة .

ويف حالة عدم االمتثال لهذا اإلعذار ستطبق ضدها اإلجراءات 
القسرية طبقا للتنظيم الساري املفعول .
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رصخـة 
ي واد  �ف

فاطــمة  الزهـــراء 
بولعــــراس

مناطق الظلمناطق الظل
واالجتهاد  العمل  يف  حكامنا  ركز  لو 
التي  والشعارات  األسماء  ابتكار  بدل 
خيًرا  لكان  الشعب  هذا  بها  يهدهدون 

لهم، ولهذا الوطن
األكثر من ذلك أن تلك العبارات التي 
متامًا  يريدون  ما  عكس  تؤدي  يبتكرونها 
ولنأخذ عبارة) مناطق الظل( مثال والتي 
يقصدون بها املناطق) املهمشة( أو لنقل 
تصلها)  لم  التي  أي  مجازا  البدائية(   (

التنمية( يف أي ميدان من امليادين
أنها  الظل  ملنطقة  احلقيقي  املعنى  ألن 
املناطق( وهل نستريح يف غير  ) أحسن 
الظل من حرقة القيظ ولهيب الشمس؟

مناطق  عليها  يطلقوا  أن  األحرى  كان 
شمس  عليها  تشرق  لم  التي  الظالم 
املسلحون  فيها  عاث  ،ثم  االستقالل 

خرابا يف التسعينات
أما الظل فقد كان دائما ينعم به أصحابه 
الذين يقتاتون من األزمات ومن الكذب 

والشعارات.
األكواخ  اجلزائر  يف  جند  أن  العار  من 
من  سنة  ستني  بعد  القصديرية 

االستقالل
من العار أن ينعدم املاء والغاز يف بيوت 

اجلزائريني ونحن يف بلد النفط والغاز
كان اجلزائريون يطالبون بتحسني ظروف 
يف  مهددين  أصبحوا،  وعندما  املعيشة 
حياتهم أصبحوا يبحثون عن األمن فما 

أشبه اليوم بالبارحة !!!

ليست  والتصنيفات  املصطلحات  إن 
العمل بصدق ولو )  املهم هو  إمنا  مهمة 

مع األخطاء(
األسماء  ابتكار  عبقرية  وبدل 
الوطن  مع  العهد  واملصطلحات جددوا 

بانتشاله من التالعب به
إليكم  أحسن  كما  إليه  وأحسنوا 
األرائك  على  ظالل  يف  وأجلسكم 
من  يف  املسؤولون  أيها  وفكروا  تنظرون، 
سبقوكم وقد خرجوا منها أذلة صاغرين 
عبأ مبصيبتهم  وما  أحد  رثى حلالهم  فما 

إنسان
ملن  فاعملوا  باق  والوطن  راحلون  أنتم 

جعل لكم اسًما وانتماء
على  سالت  التي  الدماء  لعنة  واتقوا 
أرضه الطاهرة يوم يسألكم من هم أحياء 

عند ربهم يرزقون
ماذا فعلتم باألمانة؟

ولن  الظل  مناطق  تكونوا يف  لن  ويومها 
يلتقي  حيث  تكونون  وسوف  تعرفوها 
من  إال  بنون  وال  مال  ينفع  وال  اخلصوم 

أتى اهلل بقلب سليم

الدكتور: محمد قدور
أستاذ التاريخ املعاصر 

-املركز اجلامعي مرسلي عبد 
اهلل - تيبازة-

يف ذكرى اكتشاف املنظمة اخلاصة 18مارس1950
بين اتهام عبد القادر خياري 
المدعو رحيم أو إنصافه ماهي 
حقيقة اكتشاف المنظمة الخاصة؟

لدى  األسئلة  من  الكثير  تثير  اخلاصة  املنظمة  اكتشاف  قضية  التزال 
تعدد  ظل  يف  ،خاصة  احلقيقة  مبعرفة  والشغوفني  واملختصني  الباحثني 
جهاز  مجرد  تكن  لم  اخلاصة  ،فاملنظمة  الشهادات  وتضارب  الروايات 
او تنظيم صالونات بل كانت نواة جيش حترير أوكلت له مهمة  حزبي 

تفجير الثورة.
وبالتالي فإن اكتشافها كان أشد وطأة وأكثر تأثير على احلزب من األزمة 
أن   بعد  للثورة  بالتحضير  عصف  فقد  دباغني،  األمني  أزمة  أو  البربرية 
كانت قاب قوسني أو أدنى من االندالع ،خاصة بعد  سجن أكبر قادتها 
وعلى رأسهم أحمد بن بلة وفرار البقية إلى اجلبال و اخلارج ،وبالتالي 
فإننا اليوم نسعى ملعرفة املتسبب احلقيقي يف هذا العمل ،هل يعود لفطنة 

األجهزة األمنية الفرنسية أم لوشاية داخلية أم للصدفة ؟
درجنا يف دراستنا الكتشاف املنظمة اخلاصة من خالل الرواية الرسمية 
على أن حادثة تبسة هي السبب املباشر واتهام عبد القادر خياري املدعو 
رحيم وحتميله املسؤولية يف ذلك  ،كما أن هناك من يوجه اتهام االكتشاف 
هذا إلى  آخر رؤسائها املرحوم احمد بن بلة بعدما ذكر تفاصيلها للشرطة 
االستجواب  محضر  1950يف  سنة  عليه  القبض  إلقاء  بعد  الفرنسية 
نوفمبر  أول  جذور  كتابه  يف  خدة  بن  يوسف  بن  نشره  الذي  املعروف 
،لكن ظهور روايات وشهادات أخرى للفاعلني أنفسهم مثل شهادة بن 
بلة يف كتاب روبير ميرل أو شهادة عبد القادر خياري التي دونها الدكتور 
رابح بلعيد يف كتابه احلركة الوطنية اجلزائرية 1954-1945،إضافة إلى 
شهادة محمد علي خيضر يف كتاب رواد الوطنية ، وبعد اكثر من 70 
سنة ،توجب علينا إعادة النظر اليوم كباحثني واكثر من أي وقت مضى 
قراءة حقيقة اكتشاف املنظمة اخلاصة لعدة أسباب أولها إظهار احلقيقة 
وآخرا  آلخر  أو  لسبب  التاريخ  ظلمهم  من  انصاف  وثانيها  للمهتمني، 
وهنا  اجلميع،  بها  نادى  طاملا  تاريخية  مصاحلة  اجل  من  أخيرا  وليس 
ال أقول أن ما سبق ذكره ليس حقيقة، أوأن ما سيأتي ذكره هو احلقية 
امليزان خاصة  الشهادات يف  و  الروايات  ولكن يجب وضع كل  املطلقة 
القادر  عبد  السيد  وهو  القضية  يف  األول  املتهم  عن  صادرة  كانت  إذا 
أخرى  اعتراف شخصية  املقابل  يف   ، التهمة  متاما  ينفي  الذي  خياري 

بانه املتسبب الرئيسي يف اكتشافها وهو املناضل محمد علي خيضر .

شهادة عد القادر خياري حول حقيقة اكتشاف المنظمة الخاصة:
    يعتبر املرحوم عبد القادر خياري يف الشهادة التي أوردها الدكتور رابح 
املرحوم  املجاهد  من  بوساطة  شخصيا  معه  104،وسجلها  ص   بلعيد 
اتهامه  أن     28/09/1980 بتاريخ  قتال يف مقهى هذا األخير  الوردي 
من  انسحب  قد  كان  ألنه  الصحة  من  له  أساس  ال  املنظمة  بكشف 
احلزب شهر نهاية سنة1949 .حيث يقول :«التحقت بحزب الشعب 
سنة 1943،وانسحبت منه ثالثة أشهر قبل حادثة 18مارس1950،كما 
أوضحت يف جريدة la Dépêche de Constantine،ألنني لم 
أكن راضيا عن السياسة اخلاطئة التي انتهجتها قيادة احلزب...«،ولعل 
دباغني من  األمني  لعزل  يعود  احلزب  وانسحابه من  عدم رضا خياري 
 l’Algerie كتابة  يف  يوسفي  امحمد  ذلك  ذكر  كما  احلزب   أمانة 
نشرت  بعدما  انكشف  املنظمة  أمر  أن  أّكد  الذي   en Marche
العامة  األمانة  من  دباغني  األمني  عزل  خبر  التونسية  الصحف  إحدى 
للحزب وهو ما أثار غضب أنصاره خاصة يف الشرق اجلزائري، فهددوا 
بكشف التنظيم، لكن خياري يؤكد يف شهادته انه إضافة إلى انسحابه 
هذا  أن  املعروف  و  اخلاصة  املنظمة  يف  عضوا  يكن  لم  فهو  احلزب  من 
التنظيم السري لقواعد و أطر وقوانني خاصة ال تسمح لألعضاء مبعرفة 
بعضهم البعض وهم داخلها، فكيف يستطيع كشف تفاصيلها شخص 
ال ينتمي إليها أصال؟ يؤكد ذلك خياري املدعو رحيم يف شهادته قائال:« 
إنني بريء ،لقد نسي رابح بيطاط عندما صرح بأن املنظمة مت كشفها 
بسبب خيانة من طرف عضو يف احلزب أنني كنت غادرت احلزب قبل 
ثالثة أشهر،فلو خنت كما يلمح بيطاط فلماذا لم تنكشف املنظمة قبل 
 « أن  بالقول  نفسه  عن  الدفاع  يف  خياري  ويستميت  18مارس1950؟« 
السبب الذي يجعله من غير املمكن أن يخون املنظمة اخلاصة هو أنه لم 
يكن يعلم أي شيء عنها أو عن تنظيمها الداخلي ألنه لم يكن عضوا 

فيها بخالف ما يّدعيه البعض ،إمنا كان عضوا يف احلزب فقط«.
 من جهته يحاول الدكتور رابح بلعيد أن يؤكد براءة عبد القادر خياري 
عندما يذكر أن الوردي قتال املجاهد املعروف والقيادي يف جيش التحرير 
الوطني متأكد من براءته بدليل  توسطه واقناعه له بإجراء هذا احلديث 
وأن هذا األمر من مصلحته بعدما كان رحيم مترددا يف االدالء بشهادته 
،كما كان للوردي قتال كذلك دور يف إعادة االعتبار له بعد االستقالل 
عندما توسط له عند بن بلة الذي كان عزله من منصبه كمدير لقدماء 
احملاربني، حيث يقول املرحوم قتال »لقد وافقت على تعيني عبد القادر 
إلى  ماسة  كان يف حاجة  1963 ال ألنه  املنصب سنة  هذا  خياري يف 
التهم  متاما من  بريء  بأنه  منصب عمل فحسب ،ولكن ألني شعرت 

املوجهة إليه فيما يخص املنظمة اخلاصة«.
فإن  للشرطة  التنظيم  اسرار  أفشى  بأنه  اتهام خياري  أما بخصوص      
شهادته يف هذا اخلصوص تذهب إلى أن هناك اشخاص آخرين هم من 
استنطقتهم الشرطة هم الذين كانوا السبب يف ذلك، فمحافظ الشرطة 
أنه  يعلم  كان  االختطاف  عملية  مبلف  املكلف   )Costes  ( كوست 

انسحب من احلزب سابقا.

الذين قاموا بعملية االختطاف الفاشلةكانواالسبب في كشف المنظمة 
الخاصة:

   يواصل عبد القادر خياري سرد شهادته للدكتور رابح بلعيد مدافعا عن 
نفسه، مؤكدا بأن األشخاص الذين مت ايقافهم بعد محاولة االختطاف 

أن  بالذكر  املنظمة اخلاصة ،واجلدير  الفاشلة هم من تسبب يف كشف 
عودة،  بن  ،مصطفى  مراد  ديدوش  من   كل  قادها  االختطاف  عملية 
كوش عبد الباقي ، عجامي إبراهيم وحسني بن زعيم ،بدعم من املدعو 
مضوي الهادي الذي ساهم يف جلب خياري إلى موقع السيارة ليسهل 
السائق  يضرب  أن  خيارياستطاع  من  شرسة  مقاومة  اختطافه،وبعد 
ويفقده السيطرة على السيارة ، ليقدم شخص آخر ويضربه بآلة حديدية 
الشرطة  وهو يف محافظة  إال  يستفق  إغمائه ،ولم  إلى  أدت  رأسه  على 
-التي كانت قد  وجدته ملقيا على األرض ومغمى عليه- وقد صّرح 
مضوي الهادي بأنه متت مهاجمتهم من طرف فرنسيني، لكن الشرطة 
فتحت حتقيق وشكلت فريق مكون من احملافظ نفسه وثالث عناصر من 
الشرطة أحدهم جزائري يدعى فاحت أحمد لتتبع السيارة التي اختطفت 
خياري أين وجدوها معطلة يف واد الزناتي بسبب نفاذ البنزين، فألقت 
باقي  غياب  بداخلها يف  وجدته  الذي  زعيم   بن  القبض حسني  على 
وبعده  زعيم  بن  اعتقال  وكان  البنزين،  ذهبوا إلحضار  الذين  األعضاء 
سلسلة  تبعته  اخلاصة   املنظمة  خيوط  انكشاف  بداية  مضوي  الهادي 
اعتقاالت أخرى  طالت 28 مناضال يف الشرق فقط خالل نفس الفترة .
ويحاول خياري أن يبرهن على براءته وعدم وجود أي عالقة بينه و بني 
الشرطة إال ما مت خالل التحقيق بطريقة تعامل الشرطة الفرنسية معه بأن 
هذه األخيرة  ملتستعمل معه أي أسلوب ترهيب أو تعذيب ألنها لم جتده 
الفرنسية صباح  متورط يف القضية، حيث يقول:« استدعتني الشرطة 
يوم 19مارس1950 حوالي 9.30 صباحا وحققت معي دون استعمال 
االكراه أو الضغط أو العنف البدني وسمحوا لي بالعودة إلى بيتي بعدما 
سألوني : ماذا تعرف عن املنظمة اخلاصة؟ وملاذا اخُتطفت وُضربت من 

هؤالء الرجال يف السيارة؟ »
وهذا عكس ما قامت به مع املعتقلني األخرين بن زعيم و مضوي الذين 
أخذت اعترافاتهم حتت طائلة التعذيب الوحشيوهذا ما يؤكده روبير آرون 
بأن اعترافات اثنني ممن مت توقيفهم خالل احلادثة هو من ساهم يف كشف 
كوريا  إيف  أمثال  القضية  تناولوا  ممن  الكثير  أن  ورغم   ، اللعبة  خيوط 
استعملته  الذي  الوحشي  التعذيب  أسلوب  جتاهلوا  لبجاوي  رأو محمد 
اتهام  إلى  أوصديق  عمر  أمثال  البعض  ذهب  بل  املوقوفني  مع  الشرطة 
للتعذيب ، حيث يؤكد  املنظمة بدون تعرضه  انه أفشى أسرار  بلة  بن 
الصحفي السويسري  شارل هنري فافرو أن التعذيب أصبح عملية شائعة 
لالستجواب يف دوائر الشرطة و املخابرات ،ولم يكن املتهمون ُيقّدمون 
إلى قاضي التحقيق إاّل بعد أن يقدموا اعترافات تلقائية بعد أن جّربوا 
فيهم كل األنواع املبتكرة من التعذيب، حيث صّرح أحد املساجني بأن 
أحد من عّذبوه قال له ال تضيع وقتنا البد أن تعترف ،حتى لو جاء اهلل 
بنفسه إلى هنا فسنعرف كيف جنعله يعترف كما صرح متهم آخر اسمه 
حنيني صالح امام محكمة عنابة »أتوني بأي شرطي أذيقه أوال العذاب 
التي ذقتها وأنا كفيل بأن آتيكم بوثيقة موقعة بيده يعترف فيها بتعاونه 
مع العدو«،نفس الكالم يؤكده أحمد بن بلة بأنه القى من التعذيب ما 
لم يالقه بشر وبأشكال مختلفة ، من الّصابون إلى الكهرباء إلى أشياء 

أخرى يستحي الّلسان من ذكرها.
هل مت كشف املنظمة اخلاصة قبل مارس1950؟

من  هناك  أن  18مارس1950،إاّل  كان  املنظمة  اكتشاف  تاريخ  أن  رغم 
يرجعها إلى قبل هذا التاريخ ومن هؤالء السيد محمد علي خيضر عضو 
املنظمة اخلاصة واحد املشاركني يف عملية بريد وهران الذي يرجع تاريخ 
اكتشافها إلى سنة 1949ويعتبر أن السبب يف كشفها هي عملية بريد و 

ليست حادثة تبسة.
يقول السي صالح و هو اسمه احلركي يف شهادته حملمد عباس :« بعد 
انتهاء العملية بدأت الشرطة الفرنسية يف تعميق البحث حول منفذيها 
القاء القبض عليه  اليهم بخصوص تورطه مت  ، وبعد معلومات وصلت 
يف سينما دنيا زاد ، بعد أن قام احد األشخاص املدعو فلوح باالعتراف 
 pierreبان حوب الشعب هو من كان وراء العملية و ليست عصابة
le fouكما كانت تعتقد السلطات الفرنسية ، و كان من بني احملكوم 

عليهم حمو بوتليليس ، واحلاج بن عال و ميسوم بحري »
اما االعتراف احلقيقي الذي تسبب يف كشف املنظمة اخلاصة  فقد جاء 
لكمية  بشربه  انتحار  مبحاولة  قام  عندما  نفسه  علي خيضر  محمد  من 
كبيرة من الدواء و يف ظل غيبوبة اصابته ضانا منه انها حلظاته األخيرة 
يقول بأنه » اعترف بأن املنظمة اخلاصة من كانت وراء العملية وأنه ال 
يعرف من أصدقائه اال أسمائهم املستعارة و بأنهم يف اجلبال فمن أراد ان 
ميسك بهم فليتبعهم هناك« و بذلك يؤكد السي صالح نفسه بأن املنظمة 

مت اكتشافها بني أفريل –ماي 1949 و ليس يف مارس 1950.
  بن بلة هو اآلخر يعتبر أن شخصية اجلياللي بلحاج هي من ساهمت يف 
كشف املنظمة عندما كان هذا الشخص املدعو كوبيس يعمل مخبرا لدى 
الفرنسيني وهو يف نفس الوقت عضوا مهما يف OS وهو من أخبر عن 
مكان تواجد بن بلة وكشف كل تفاصيل التنظيم السري للفرنسيني. من 
جهته يعتقد روبير آرون أن أمر اكتشاف املنظمة يعود لسنة 1948 عندما 
مت كشف بعض الوثائق لدى امحمد يزيد تخص تشكيل جيش سري  

 les Fils   يف كتابه  Yves Courriersويؤكد هذا الكالم املؤرخ
املنظمة  أمر  تعلم  كانت  فرنسا  بأن  قال  de l’Ataussaintعندما 

اخلاصة لكنها كانت تتحني الفرصة لكشفها .
   يف آخر بحثنا هذا نقول بأن البحث يف تاريخ  املنظمة اخلاصة خصوصا 
والثورة واحلركة الوطنية عموما اليزال يحتاج للكثير من الوقت خاصة مع 
ظهور العديد من الوثائق والشهادات التي تخص هذه املرحلة احلاسمة 
والتي يتواجد جزء كبير منها يف أرشيف فرنسا التي تبقى تتحكم فيه يف 
انتظار ما ستسفر عنه اخلطوة اجلديدة اخلاصة مبلف الذاكرة التي اتخذتها 

السلطات العليا للبالد يف هذا املوضوع بالتحديد .
 للموضوع مراجع

التزال قضية 
اكتشاف املنظمة 

اخلاصة تثير 
الكثير من 

األسئلة لدى 
الباحثني 

واملختصني 
والشغوفني 

مبعرفة احلقيقة 
،خاصة يف ظل 
تعدد الروايات 

وتضارب 
الشهادات 
،فاملنظمة 

اخلاصة لم تكن 
مجرد جهاز 

حزبي او تنظيم 
صالونات بل 

كانت نواة جيش 
حترير أوكلت 

له مهمة تفجير 
الثورة.
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في النسبية والكمال
         نشرت قبل سنني مقاال حول النسبية التي يتعامل 
وقد  الناس،  وعامة  واألكادمييني  واملفكرين  الكّتاب  بعض  بها 
تفسير  طريقة  يف  للزمخشري  الكّشاف  كتاب  على  أسست 
اللغة والبالغة،  القرآن الكرمي، وإذا كان صاحبه أحد أقطاب 
فإّن منهجه يف الشرح يدعو إلى التفكير يف طريقة التعامل مع 
اخلطابات  مع  عالقاتنا  يف  النظر  إعادة  إلى  بشري،  منجز  أّي 
واألشياء، ويف منظورنا اليقيني جتاه املوضوعات، مبا يف ذلك ما 

يبدو مجرد مسّلمات.
    شبهت النشاط الذهني للزمخشري بجهد هنري بوانكاريه، 
وبطريقة تفكير   أينشتاين يف مبدأ النسبية. أجد هذا الكتاب 
والقراءة  بالكتابة  تتعلق  قضايا  معاجلة  يف  استثنائية  أهمية  ذا 

والتأويل واجلدل والتفسير، وما كان ذا عالقة باملوروثات.
الكشف  وميكن  عليها،  يؤسس  مثيرة  هناك مسألة           
والتدليل:  التقدمي  القول وطرائق  املنت وسياق  عنها من خالل 
التنوع املرجعي  الذي بنى عليه يف التعامل مع احلقول املعجمية 
وأسباب النزول، ومع املعاني والسياقات واملمكنات التأويلية، 
وقد نستشف ذلك أيضا من خالل اإلحاالت التي يعتمدها يف 
اجلّر،  وحروف  العطف  وادوات  واألفعال  للكلمات  تفسير  أّي 
اجتهاداته  يختم  ما  عادة  إذ  الظاهرية،  البداهة  حتى يف حالة 
واهلل  والداللة:  واجلملة  املعجم  أمام حدود  اإلمحاء  من  بنوع 
أعلم. أجد هذه العبارة عاجزة أمام املشكلة اللسانية والبالغية 
وقضايا التفسير والتأويل يف املجاالت اخلطابية، خاصة عندما 

تكون النصوص مفتوحة.
          احلدة التي تسم جدلنا اليقيني ناجتة عن األطر املغلقة 
للمنظومة املعرفية التي حتاصر وجودنا يف حقول معرفية معقدة، 
ويف املرجعيات املعيارية التي تتحكم يف الرؤية وحتّد من عبقرية 

املخيال وتنوع أوجه احلقيقة، يف انفتاحها على الفرضيات.
         املرجع والتموقع أساسيان يف احلكم على الشيء، 
وقوتان ضاغطتان على الفرد الذي يفسر وفق منطلق قار يعتبره 
حقيقة، غير مدرك للمقامات ومسألة الذوات املنتجة للنص، 
أو املؤولة له كما يف حالة الظاهرة القرآنية. لقد خلص جان بول 
سارتر مسألة املوقف من املادة املبأرة يف جملة غاية يف النباهة: 
إطار  يف  تشتغل  العيون  وهذه   ،« تراه  التي  العني  هو  »الواقع 

مستويات متباينة من التلقي واالدراك.
واحد،  وجه  ذات  ثابتة  مادة  احلديث عن  ميكن         ال 
الواقع نسبي ومتحول من راء إلى آخر. الشيء ذاته يتواتر مع 
الزمخشري يف الكشاف. لقد كان يتعامل مع الكلمات بحذر 
عينّي،  متكأ  من  انطالقا  املنتهية  األحكام  يهاب  الذي  العالم 
العالمات  مختلف  على  املطلع  والبالغي  العالم  وبتواضع 

والسياقات واملضمرات واإلحاالت.
       لم يلجأ إلى القول الفصل، رغم زاده املعريف الذي ال 
يقارن بأثاثنا الهش، ولم يلغ األسئلة التي ميكن أن توجهه إلى 
دالالت أخرى تخص سياق البيان يف عالقته بالتبيني، أي أنه 
سعى، كعارف بأسرار الكلمة ووضعها ومستويات استثمارها، 

إلى األخذ بزوايا النظر وحمولتها وممكناتها التأويلية، هو الذي 
نبغ يف علم اللغة وفقهها ظل منتبها إلى إمكانات اللفظ، حّمال 

الوجه هذا الذي قد يوقعنا يف اخلطأ.
كلمة  معنى  حتديد  عن  الزمخشري  يعجز  وعندما         
مطلق،  بيقني  األمور  يعامل  الذي  منطلقنا  من  بسيطة،  نراها 
تختلف  التي ال  النمذجة  من  مرحلة  أننا دخلنا  ذلك  فمعنى 
عن عسكرة العقل. كان الزمخشري يعتمد على مجموعة من 
سبيل  على  البسملة  تشكل  التي  الكلمات  لتفسير  املساند 
التمثيل، بداية من حرف اجلر، إلى اسم اجلاللة، إلى أسباب 
تقدمي الرحمن وتأخير الرحيم، وكان يؤصل ويضبط من أجل 

اإلحاطة بقضايا املعنى.
       أّما العسكرة التي متيز نقاشنا، فعادة ما تكون ذات عالقة 
والتشكالت  واألصول  واملسارات  املرجعيات  بجهل  سببية 
ليست  خيارات  وفق  تقنينها  مبحاولة  أو  املعجمية،  واحلقول 
مؤهلة لصناعة معرفة حتصن اخلاص واملتباين، ومن ثّم اإلسهام 
على جهل  يبني  الذي  اليقني  على  يتأسس  موقف  تكوين  يف 
التحوالت، أو عن عجز عن االنفتاح على املستويات الداللية 

وتقريبها من املتلقي، دون غلق املمكنات التأويلية.
املعرفة  مع  فيتعامل  النسبية  يدرك  من  هو  العالم          
الطريق  بتردد، وبتواضع اإلنسان الذي سيظل دائما يف بداية 
شذرات  فيأخذ  والثقافة  بالعقل  املستخّف  وأّما  العلم.  إلى 
املعرفة كمعادالت منتهية ال ميكن نقضها ألنها احلقيقة الوحيدة 
التي يريدها، جاهزة وقابلة لالستهالك املدّمر. الثقافة ليست 
أجزاء متناثرة ال يربطها رابط، وليست تقديسا للذات املنتجة، 

او املؤولة.
تالزم  التي  اإللهية  املعرفة  تكمن يف هذه           عقدتنا 
األشخاص واجلماعات والتكتالت األحادية، أي يف استبدال 
وإحاطة  وصفاء  معرفة  أقّل  متشظية،  مبرجعية  عارفة  مرجعية 
مفتوحة  كإمكانية  املعرفة  لتخريب  قابلية  وأكثر  باملوضوعات، 
على الفهم املتعدد. إنها تقويض لزاوية نظر صنمية، مؤسسة 
للثابت،  تنميطا  أكثر  مضادة  نظر  بزاوية  واستبدالها  معرفيا، 
وأقّل شأنا من حيث الزاد، زاوية نظر ضد الفرضيات، وضد 

التباين واالجتهاد، وضد القراءات النسبية.
        ال يوجد إبداع ال يقبل النقد والتنازالت التي يفرضها 
التطور املستمر للمنظومة املعرفية والفكرية يف منّوها احللقي، إن 
نحن استعرنا مصطلح تشيرنيشيفسكي، كما ال ميكننا أن نتصور 
منجزا بشريا يعتبر املساس به مساسا بالذات اإللهية، وال ميكن 
ولو  تستعمل،  لم  ما  والتقوية  للنمّو  قابلة  ثقافة  هناك  تكون  أن 
الظاهر  أزعم،  أتصّور،  أرى،  يبدو،  نوع:  من  أفعاال  ضمنيا، 
أكبر  يفعل  وكما  الزمخشري،  فعل  كما  أعلم.  واهلل  أّن... 
الكّتاب واملثقفني يف هذه املجّرة التي تستحق أن ننمحي أمامها 
بالنظر إلى اتساع عالماتها، وإلى محدوديتنا كبشر متحولني: 
املوقف ليس أنا، والباقي توابع ال وزن لها: املعرفة هي السؤال 

اخلالد، الشكوك التي ال تنتهي إال بانقراض اإلنسان.

         نشرت قبل سنني 
مقاال حول النسبية 

التي يتعامل بها بعض 
الكّتاب واملفكرين 

واألكادمييني وعامة 
الناس، وقد أسست 
على كتاب الكّشاف 

للزمخشري يف 
طريقة تفسير 
القرآن الكرمي، 

وإذا كان صاحبه 
أحد أقطاب اللغة 

والبالغة، فإّن منهجه 
يف الشرح يدعو إلى 
التفكير يف طريقة 

التعامل مع أّي منجز 
بشري، إلى إعادة 

النظر يف عالقاتنا مع 
اخلطابات واألشياء، 
ويف منظورنا اليقيني 

جتاه املوضوعات، 
مبا يف ذلك ما يبدو 

مجرد مسّلمات.

   د. الّسعيد بوطاجني    
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 عبر فنانو األغواط عن شعورهم بـ«احلقرة« التي يتعرضون 
وناشدوا  الثقافية،  الهياكل  على  الوصية  اجلهات  طرف  من  لها 
عدة  منذ  رفعوها  التي  أصواتهم  إلى  باالستماع  الثقافة  وزيرة 
باألغواط  اجلهوي  املسرح  لفتح  احتجاجية  وقفات  يف  أسابيع 
 90 ابتلعا أكثر من  وقاعة سينما سيدي عقبة بآفلو. املشروعان 
مليار سنتيم، منها 77 مليار سنتيم إلجناز وجتهيز املسرح اجلهوي 

سنتيم إلعادة  مليار  و14  مقعد،   800 لـ  يتسع  الذي  باألغواط 
تأهيل سينما سيدي عقبة بأفلو التي تتسع لـ 550 مقعد وقد مت 
جتهيز الهيكلني بأجهزة سينمائية الكترونية جد متطورة، وانتهت 
الفنانني. أمام  مغلقان  وبقي  أشهر  عدة  منذ  بهما  األشغال 
الهيكلني وفتحهما  الفنانون من عدم استغالل هذين  واستغرب 
أمام اجلمعيات واإلطارات الفنية لتنشيط احلياة الثقافية بالوالية، 

التكفل بهذا  متسائلني عن دور املسؤولني واملنتخبني احملليني يف 
الفنانني يف  االنشغال.وكشفوا أن والية األغواط تزخر بعشرات 
املوسيقية  والفرق  والشعراء  الكبار  ومسرح  الطفل  مسرح  مجال 
إنعاش  يف  املساهمة  بإمكانها  التي  الفنية  الطاقات  من  وغيرها 

احلياة الثقافية محليا ووطنيا.
ع. نورين

رمي  اجلزائرية  املمثلة  توفيت 
الفرنسية  العاصمة  يف  أمس،  غزالي، 
بعد  39 عاما،  ناهز  باريس، عن عمر 

صراع طويل مع مرض السرطان.
والفنون،  الثقافة  وزيرة  وكانت 
مليكة بن دودة، قد أبدت تعاطفها قبل 
الفنانة  مع  لها  منشور  خالل  من  أيام 
صارعت  التي  غزالي  رمي  اجلزائرية 

وكتبت  سنتني.  ملدة  السرطان  مرض 
أّيتها  معك  تضامني  »كل  الوزيرة: 
ستكونني  الفرح،  على  املقبلة  الفنانة 
بالشفاء،  عليك  اهلل  وسيمّن  بخير، 

وستعودين أكثر بهجة«.
أرسلتها  التي  التعزية  برقية  ويف 
دودة  بن  قالت  أمس،  عائلتها،  إلى 
رفيع  طراز  من  مبدعة  اجلزائر  »تفقد 

رفعت اسم بالدها عالًيا يف محافل فنية 
بحّسها  متثيل،  أحسن  ومّثلتها  دولية، 

اجلمالي وأخالقها العالية«.
نوفمبر  الراحلة، يف  وأعلنت  هذا 
السرطان  مبرض  إصابتها  عن   ،2019
خضعت  حيث  الرأس،  مستوى  على 

لعملية جراحية بفرنسا.
صارة.ب

90 مليار سنتيم أكثر من  ابتلعت 

فنانــو األغـواط يطالبــون بفتـح الهياكــل المغلقــة

بعد معاناة طويلة مع مرض السرطان

الُممثَلــُة ريـــْم َغزالــي 
ِفــــي ِذمـــــِة اهلِل

جتارية بسيارة  اصطدم 

وفاة صاحب دراجة ببني عزيز بسطيفوفاة صاحب دراجة ببني عزيز بسطيف
 تدخلت مصالح احلماية املدنية ممثلة يف الوحدة الثانوية بني عزيز أمسية البارحة ألجل حادثي مرور خطيرين، 
األول  وقع يف حدود الساعة 13 سا زواال متثل يف انقالب سيارة جتارية من نوع »هاربني« بالطريق البلدي رقم 271 بدوار 

لعبابسة بلدية سرج الغول، جنم عنه إصابة السائق بإصابات متفاوتة اخلطورة.
 أما احلادث الثاني فكان مميتا وقع يف حدود الساعة 15سا20د على مستوى الطريق الوطني رقم 77، مبفترق الطرق 
القرية الفالحية، متثل يف اصطدام بني دراجة نارية وسيارة جتارية من نوع »دي.آف.آس.كا«، ما خلف وفاة صاحب 

الدراجة النارية البالغ من العمر 65سنة.
أنفاسه  أين حلفظ  عزيز  بني  مستشفى  إلى  السرعة  جناح  على  ونقله  إسعافه  املدنية  احلماية  مصالح  وتولت   

األخيرة، متأثرا بإصاباته املتعددة.

وتفكيك شبكة خطيرة تروج المهولوسات
متكنت املصالح املختصة بسطيف من تفكيك شبكة خطيرة جدا لترويج املهلوسات العقلية ذات التركيبة اخلطيرة 

جدا مع حجز كمية تقدر ب 1100قرص مهلوس.
العلمة،  مبدينة  املقيم  -ح(  املنحل)ب  الفيس  أمراء  أبرز  أحد   إبن  منهم  أشخاص  عدة  من   تتكون  الشبكة 

ينحدرون من مدينة سطيف، العلمة و والية حدودية.
ع.املالك قادري

 الَجزائـــُر ُتحصـــي 03 وفيــات
بَفيــروس »ُكـورونــــــا« 

أحصت وزارة الصحة والسكان وإصالح املستشفيات، أمس ، 148 إصابة جديدة 
بفيروس »كورونا« يف اجلزائر خالل الـ24 ساعة، فيمـــا سجلــت  03 وفيــات.

ملسيلة ا

اإلعدام لقاتل طالبة جامعية ببوسعادة
العمدي مع سبق  القتل  بجناية  املتهمني  املسيلة على  االستئنافية مبجلس قضاء  اجلنايات   حكمت محكمة 
'' فيما حكم على شقيقته بـ 20 سنة سجنا ، والبراءة  '' د .ع  اإلصرار والترصد باإلعدام للمتهم الرئيسي املدعو 
املتورط  شقيقة  صديقة  وهي  املسيلة  بجامعة  جامعية  طالبة  ضحيتها  راحت  التي  حرقا  القتل  قضية  يف  لوالدتهما 

الرئيسي .
وقائع اجلرمية التي عاشتها مدينة بوسعادة تعود إلى تاريخ 24 جانفي من سنة 2019  بعد تلقي مركز النداء 
عمارة  داخل ساللهم  متفحم  على جثة شخص  العثور  بالغا بخصوص  زواال  الثانية  الساعة  على  املدنية  للحماية 
وذلك أثناء خروجهم إلخماد حريق بحي غزة طريق اجلزائر ببوسعادة، أين تبني بعد املعاينة أن اجلثة تعود إلى الطالبة 
اجلامعية فيما عثر بالقرب منها على حقيبة ظهر سوداء اللون كان بداخلها نسخة من رخصة السياقة وبطاقة طالبة 

جامعية تخص املتهمة الثانية يف القضية ووثائق أخرى تخص الضحية .
حتريات مصالح الشرطة القضائية مكنت من تفكيك خيوط اجلرمية وتوقيف أطرافها الذين ظلوا طيلة فترة احملاكمة 

ينكرون التهم املوجهة إليهم رغم تقدمي ممثل النيابة العامة دالئل تثبت تورطهم يف ارتكاب جرمية القتل .
صفاء كوثر بوعريسة

ة سكيكد

شباب عاطلون عن العمل يغلقون محطتي 
نفطــال الجديدتيــن ببنــي بشيـر

 أقدم،العشرات من الشباب البطال ببلدية عني شرشار الواقعة بدائرة عزابة شرق سكيكدة، صبيحة أمس، 
أقدم على غلق محطتني تابعتني لشركة«نفطال« مت إجنازها حديثا مبحاذاة الطريق السريع شرق-غرب يف إقليم البلدية 

احتجاجا على ما وصفوه بـ«احلقرة« و التهميش و حرمانهم من التوظيف.
 وحسب ما أفاد به أحد الشباب احملتجني أن وكالة التوظيف احمللية بعزابة سببا يف هذا االحتجاج الذي أقدموا 

عليه بعد حرمان شباب املنطقة من حقهم يف العمل باحملطة املتعددة اخلدمات املسماة«روسيكادا«.
وأمام هذه التجاوزات التي أغضبت طالبي العمل يطالب احملتجون بتدخل اجلهات املعنية حلل هذه املشكلة ، 

وإال ستبقى احملطة مغلقة يف حني عدم التجاوب معهم .
  ومن بني الشعارات التي ندد بها املتظاهرين، »الللحقرة« و التهميش، األولوية لتشغيل شباب البلدية العاطل 

عن العمل.
نسيبة شالبي

غليزان

حالتــي وفــاة فـي حادثين متفرقين
تويف شخص يف األربعينيات من العمر إثر تعرضه للسعات أسراب النحل بقرية بوركبة بلدية احلمادنة بغليزان.
 وبحسب شهود عيان من املنطقة فإن احلادثة وقعت عقب تقدم الشخص ملعاينة و فحص خاليا النحل أين 
تعرض لهجوم أسراب النحل و لسعه. ومن جهة أخرى تدخلت مصالح الوحدة الثانوية للحماية املدنية باحلمادنة من 
أجل حادث مرور يتمثل يف إصطدام شاحنتني على مستوى الطريق السيار شرق غرب إجتاه وهران منطفة اخلاليفية 

بلدية احلمادنة ، حيث تويف شخصومت تسجيل إصابة آخر.
م.حبيب

ن تلمسا

تجــار الجملــة للخضــر و الفواكه تجــار الجملــة للخضــر و الفواكه 
فــــي وقفــة احتجاجيـــةفــــي وقفــة احتجاجيـــة

واصل جتار سوق اجلملة للخضر و الفواكه بحي "أبو تشفني" تلمسان وقفتهم االحتجاجية السلمية لليوم السابع على 
التوالي ضد ما أسموه بـ"احلقرة" التي يعانون منها على يد املسير للسوق الذي عينته مؤسسة تسيير و إنشاء األسواق يف 
اجلزائر، حيث ناشد احملتجون السلطات العليا يف البالد، و على رأسهم وزير التجارة  و والي الوالية من اجل التدخل و 
النظر فيما يعانون منه، إذ يحاول املسيرون تنحية بعض احملالت من اصحابها الذي يدفعون اإليجار ملدة تفوق 11سنة  و 

الدفع بهم إلى أروقة احملاكم حسبهم.
ملطالب  االستجابة  عدم  حالة  أنه يف  الوطن"  "أخبار  لـ  للسوق صرح  التجار  ممثل  بـنب مصطفى محمد،  بلقائنا  و 
احملتجني سيتم التصعيد يف األيام القليلة القادمة و الذهاب إلى اإلضراب و شل السوق كليا مرغمني خصوصا و نحن 

على أبواب دخول شهر رمضان الفضيل .
ع.بن خالد

   أّيها الَكتبُة َتوقُفوا؛  
فَما عاَد للَقلِم َصيٌت أو 
َصوٌت؛  َتوُت احَلقيقُة 

فكيِر،  يف َغياِهب التَّ
وَتنتِحُر احُلرّيُة على 

األسُطِح الَبيضاِء. 
.و ما عاَد للَمقاِم 

َمقاٌل. . َتوقُفوا فقْط 
مُت ُيزاِحم  علَّ الصَّ

جيَج؛ وَينتِبُه إليه! الضَّ
    َتوّقُفوا، َفقد باَت 

من الَغباِء الِكتابُة عن 
احُلرّيِة وأنتم ُسجناٌء 

يف َدواِخلُكم، ُمرتِعبون، 
َعاِبُثون، ماُروَن أمام 
جِن نحَو  أبواِب السِّ

مراِبِع الُعبودّيِة، 
َتِملوَن ياِفطاِت الَعاِر 

روَن للّسجاِن َصريَر  وُتبرِّ
األبواِب احَلديدّيِة 

وَصقيِع امَلكاِن. َماُضون 
على ُظهوِر َخيٍل ما 

َعادْت َتصهُل  ُمنكِفَئًة 
وَباِسطًة ُظهوَرها 

اكِبني، راِغبًة يف  للرَّ
ُعشٍب يابٍس على 

أطراِف الِقفار! 
َتوّقفوا، َفقط  ألّنُكم 

ُتواِجهون َطواِحنَي 
الَهواِء؛  فـ »الْتُروَباُدور« 
ما عاَد ُيراِوُد اجَلميالِت 

على األرِض امُلقّدسِة، 
باَع َصوَته، واْختَفت 

ة يف أِزَقة  أحلاُنه احلرَّ
الُقصوِر؛  وبنَي َجداِئل 

باَيا؛ ما عاَد  الصَّ
»الْتُروَباُدور« ُيِخيف 
امُللوَك وال ُيطرُبهم؛  
َفقد تاَه يف َساحاِت 

الُعبودّيِة، وباَع الكماَن 
مِن وأحياًنا  بَبخِس الثَّ

بال َثمِن!
    َمن ِمنُكم رفَع 

َعِقيرَته إلى الّسماِء؟ 
َمن ِمنُكم رفَض البيَع 
راَء؟ َمن ِمنُكم  والشِّ

استلَّ َسيفُه وَلم ُيِعدُه 
إلى ِغمدِه بعد َمنصٍب 

َووعٍد ُبهتاٍن؟ وَمن 
ِفيَنا ما يزاُل َيتِطي 
نا  جواَد احُلرّيِة؟ فكلُّ
َنبيُع بالّصمِت وبَرننِي 

يناِر؛ َنبيُع امَلبادَئ يف  الدِّ
ُسوِق الَهذياِن واألجساَد 

يف أسواِق الّنخاسِة؛  
هامُة  وَبينُهما َتضيُع الشَّ

وامُلروءُة واألخالُق.. 
وحنَي َتضيُع األخالُق 

َتضيُع احُلرّيُة!

بلسان عبد العزيز تويقر

فـي انِتَظـار 
مــت..! الصَّ

26  سبتمبر  2020
فـــــي ُنشـــــــــرت 



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 
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