
الَجزائُر األبيَّة ُتغِلق متحَف 
»اإلنَسـان« الفرنســّي 

يف قراءتي ملغزى استرجاع رفات شهدائنا األبرار 
امليامني، سأكشف عن ُبعٍد جديد يرتبط بسيرورة 

الوجود والبقاء واالستمرار لألمة اجلزائرية، 
التي هي »ليست فرنسا، وال ميكن أن تكون فرنسا، 
وال تريد أن تصير فرنسا، وال تستطيع أن تصير 

فرنسا حتى لو أرادت«. وبعيدا عن كّل التحليالت 
املتداولة، أجد أن مسألة »استعادة رفات الشهداء 
من متحف« لها بعدا عميقا، يتعلق بقبر أحالم 

العدو وتطلعاته االستعمارية نحو أرضنا؛ ألن - يف 
تقديري - هذه اجلماجم أحُتِفظ بها يف املتحف 

لتكون أداًة ملشروع »إرهابي كبير مترامي األطراف، 
هدفه اجتثاث احلياة من جذورها، وجلعل هذه 

»اجلماجم« وكأنها »احللقة املفقودة«!

د. مهماه بوزيـــان  	أقــــالم14

فعالّيـــاُت الُمجتمـع الَمدنـّي َتدُعـو السترَجـاِع 
أرِشيـــف التفِجيــرات النَّوويـــِة 

اقترن اسم منطقة »إينيكر« ببلدية عني أمقل الواقعة على بعد 
150 كلم شمالي والية متنراست، لعقود، بالتفجيرات النووية 

الفرنسية، لكن اسم املنطقة عاد للظهور يف ذكرى عيدي االستقالل 
والشباب، وهو يحمل مرادفا جديدا له يتمثل يف املطالبة مجددا 

بتعويض ضحايا التفجيرات النووية، إضافة إلى تطهير املنطقة من 
اإلشعاعات النووية، بعد جتاهل السلطات الفرنسية هؤالء الضحايا 

سنينا لم حتّرك فيها ساكنا، حالهم حال املناطق األخرى التي 
تعرضت للجرائم النووية الفرنسة، على غرار رقان بوالية أدرار.
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أبطاُل الُمقاومة يلتِحفوَن أرَض الّشهداء!

َمازال السكان ُعرضًة لإلشعاَعاِت بعد ُمضيِّ 57 سنًة عن االستقالِل
روبورتـاجروبورتـاج

الَقادِة  ُرؤوس  سُتـــــورا:   
لَفهِم  َحت  ُشرِّ اجَلزاِئرّينَي 

ُمقاوَمِتهم! أسباِب 

 عّباد: الُبدَّ من َتنصيِب 
اِكرة !  للذَّ األعلى  امَلجلِس 

8 مـــاي و17 أكتوبر واجَلراِئــُم   مجــازُر 
بالّتقــاُدِم  َتسقــُط  ال  الّنوويـُة 

تعـــود  جمجمــٍة   2000 شيخــــي:   
باريس مَبتحف  َموجودٌة  ني  جَلزائريِّ

03-02
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جنازٌة َرسمّيٌة وَشعبّيٌة للُمقاوِمين بعَد 170 سنًة من االحِتجاِز عند الَعّدو 

هـــداء! أبطــاُل الُمقاومــِة يلتِحفــوَن أرَض الشُّ
عّمـــار قـــردود

 24 رفات  حاملة  سي130-«  »هرقل  طائرة  وحّطت 
فردا من شهداء املقاومات الشعبية يف مطار اجلزائر الدولي 
بعد الساعة األولى من ظهر اجلمعة، رافقتها مقاتالت من 
اجليش الوطني الشعبي. وكان يف استقبال النعوش رئيس 
الشرف.  حرس  من  وحشد  تبون  املجيد  عبد  اجلمهورية 
الثقافة، قبل أن ُتدفن يف مربع  الرفات إلى قصر  ومت نقل 
الشهداء يف مقبرة العالية يف اجلزائر العاصمة أمس األحد. 
من  إطارات  أمام  املاضي  اخلميس  تبون،  وأعلن 
»رفات  لـ  استعادة وشيكة  الشعبي، عن  الوطني  اجليش 
على  مضى  ورفاقهم،  الشعبية  املقاومات  قادة  من   24
أكثر  الدفن  يف  واإلنساني  الطبيعي  حقهم  من  حرمانهم 
من 170 سنة«، حيث كانوا يف متحف اإلنسان يف فرنسا.
وقال الرئيس: »أبى العدو املتوحش إال أن يفصل - 
آنذاك - رؤوسهم عن أجسامهم الطاهرة نكاية يف الثوار، 

ثم قطع بها البحر حتى ال تكون قبورهم رمزا للمقاومة«.
والفرنسيني  اجلزائريني  بني  مفاوضات  وانطلقت 
هذه  وجود  عن  الكشف  تاريخ   ،2011 العام  منذ 
يف  والعالم  اجلزائري  املؤرخ  طرف  من  واجلماجم  الرفات 
الوزير  به  أشاد  الذي  بلقاضي،  فريد  علي  األنثروبولوجيا 

األول عبد العزيز جراد.
على  الرسمي  حسابه  عبر  تغريدة  يف  جراد  وكتب 
املؤرخ  بلقاضي  فريد  علي  بالسيد  أشيد  أن  تويتر:«أريد 
والعالم يف األنثروبولوجيا، الذي متكن من اكتشاف وجود 
جماجم الشهداء خالل أبحاثه مبتحف اإلنسان بباريس«.
وخلصت املفاوضات إلى عودة 24 رفات وجمجمة، 
فيما ينتظر أن تلتحق دفعة أخرى من الرفات، مثلما أعلنه 

الرئيس تبون قبل أيام قليلة.

ئاسُة الِفرنسيَّة: اسِتعادُة الجزائِر ُرفاَت الّشهداِء    الرِّ
لفَتٌة من أجِل الْتئام جراِح التَّاريخ!

الفرنسية،  الرئاسة  أكدت  العملية،  على   وتعليًقا 
اجلمعة املاضية، يف أول تعليق على استعادة اجلزائر رفات 
بالعاصمة  اإلنسان  متحف  من  الشعبية  املقاومة  شهداء 
جراح  التئام  أجل  من  »لفتة  العملية  أن  على  باريس 

التاريخ«.
األنباء  وكالة  نقلته  اإلليزيه  لقصر  بيان  يف  وجاء 
الفرنسية: »إن هذه اللفتة جزء من عملية صداقة والتئام 
كل اجلراح عبر تاريخنا«، مضيًفا: »هذا هو معنى العمل 
اجلزائر،  مع  ماكرون  إميانويل  اجلمهورية  رئيس  بدأه  الذي 
الشعبني  ذاكرتي  بني  التوفيق  أجل  سيستمرمن  والذي 

الفرنسي واجلزائري«.
مسألة  بلقاضي  فريد  علي  اجلزائري  املؤرخ  وأثار 
اجلماجم يف 2011 بعد قيامه بعملية بحث يف املتحف. 
»محفوظة يف صناديق  اجلماجم  لكون  أسفه  عن  وأعرب 
األحذية«.  متاجر  علب  تشبه  املبتذلة  املقوى  الورق  من 
وهو نقد نفته إدارة املتحف. وطالبت عرائض عديدة وقعها 

مؤرخون بإعادة الرفات إلى اجلزائر. 

هداء استمراٌر    الّسفيُر الِفرنسي: »إعادُة رفاِت الشُّ
في الُمصالحِة مع الَجزاِئر«

درايانكور،  كزافيي  باجلزائر،  الفرنسي  السفير  قال 
إن »فرنسا أعادت إلى اجلزائر رفات 24 فردا من شهداء 
املصاحلة«.  يف  استمرارا  يعد  وهذا  اجلزائرية،  املقاومات 
فيها  ُيهنئ  »تويتر«  تغريدة على  السفير »درايانكور«  ونشر 

اجلزائريني بالذكرى الـ 58 لعيدي االستقالل والشباب، 
قائاًل: »أتقدم بتحياتي للجزائر يف عيدها الوطني كخطوة 

صداقة ووضوح على تاريخنا«.

 الُمؤّرخ »ستورا«: ُرؤوس الَقادِة الَجزاِئرّييَن 
ُشّرحت لَفهِم أسباِب ُمقاوَمِتهم

 اعتبر املؤرخ »بنيامني ستورا« إعادة رفات 24 شهيًدا 
الغزو  خالل  عشر  التاسع  القرن  يف  استشهدوا  جزائرًيا 
لفرنسا إلعادة اكتشاف  للجزائر، فرصة  الدامي  الفرنسي 

فصل قامت من تاريخها.
الفرنسية  األنباء  وكالة  مع  حوار  يف  »ستورا«  وقال 
»خالل الغزو االستعماري حصل عنف عسكري ومصادرة 
لألراضي، وكان يسود حينها انطباع علمي زائف يتمثل 
رفات  نقل  واألجناس.  األعراق  بني  تراتبية  إقامة  يف 
إطالق  بعد  أجسادهم  تقطيع  )جرى  فرنسا  إلى  املقاتلني 
»دخول  الدرجة  هذه  إلى  مانعوا  ملاذا  ملعرفة  عليهم(  النار 

احلضارة«. كان هناك رغبة يف فهم ملاذا »ال يفهمون«.
العنف  أن  »أدركنا  يقول:  الفرنسي  املؤرخ  وأضاف 

 .)1954-1962( اجلزائر«  »حرب  أثناء  فقط  يحصل  لم 
اكتشفنا وجود عنف آخر أشد جنونا هّز املجتمع اجلزائري 

من 1830 حتى 1902 مع غزو كامل الصحراء«.
احلرب  اكتشفنا  اجلزائر«،  »حرب  يف  البحث  عبر 
األولى، حرب الغزو. املعارك يف الزعاطشة )منطقة شرق 
بوزيان  األمير  قادها   1849 عام  انتفاضة  شهدت  اجلزائر 
اجلزائر(  إلى  أعيدت  التي  الرفات  بني  جمجمته  الذي 
الفرنسي  للحضور  املمانعة  صالبة  جلّي  بشكل  ُتظهر 
تقرت  يف  أخرى  رهيبة  معارك  وقعت  الزمنّي.  وامتدادها 
1854 و1871 وغيرها،  القبائل يف  البالد ومنطقة  جنوبي 

وانتفاضة املقراني )مارس 1871(.
حرق.  وعمليات  مجازر  وشهد  فظيعا  الغزو  كان 
نتحدث كثيرا عن »توماس روبير بيجو«، لكن هناك أيضا 
»لويس أوجني كافينياك« و«جاك لروا سان أرنو« و«فرانسوا 
أسماء  هذه  وغيرهم.  و«هيربيون«  كانروبير«  دى  كيرتا 
أسرى.  بال  ألنها حرب  فظيعة  حربا  كانت  لقد  رهيبة، 
حتى النساء قتلن باألسلحة. كان الغزو يف احلقيقة حرب 

اجلزائر األولى«.

يرى املدير العام لألرشيف الوطني عبد املجيد 
شيخي أن »استرجاع رفات الشهداء األبرار الـ24 
هي  عاما   170 من  أزيد  مرور  بعد  فرنسا،  من 
عالقة  ماله  كل  استعادة  درب  على  أولى  خطوة 
يشغل  الذي  شيخي،  وأشاد  الوطنية«.  بالذاكرة 
اجلمهورية  رئاسة  لدى  مستشار  منصب  كذلك 
مكلف باألرشيف الوطني والذاكرة الوطنية خالل 
التي  باجلهود  الوطنية،  اإلذاعة  على  ضيًفا  نزوله 

ووزارة  اخلارجية  الشؤون  وزارة  من  كل  بذلتها 
العلمية  التحليالت  يخص  فيما  الوطني  الدفاع 
البحث  يف  الوطني  األرشيف  مساهمات  وكذلك 
عن الوثائق وتقدميها كسند للعملية. وأوضح املدير 
»غير  مجهولة  »اجلماجم  قول  أن  لألرشيف  العام 
كاشًفا  وعلمًيا،  موثقة عسكرًيا  بل هي  صحيح، 
 18 يحوي  اإلنسان  متحف  أن  ذاته  السياق  يف 
ألفي جمجمة أصحابها  بينها نحو  ألف جمجمة 

جزائريني.
فيه  تختصر  الفرنسي  املتحف  أن  وأضاف 
وباطنها  علم  ظاهرها  التي  االستعمارية  النظرية 
اجلماجم إلجراء  أساسا جلمع  وضع  وأنه  باطل، 
دراسات إلبراز خصائص اجلنس األبيض وتفوقه، 
يف وقت ظهرت فيه النظريات العرقية التي تتحدث 

عن سمو بعض األجناس على أجناس أخرى.

2000 جمجمة تعود لجزائريين ما تزال بمتحف باريس
شيخي: اسِترجاُع رفاِت الّشهداِء ُخطوٌة الستعادِة الَذاكرِة الَوطنّيِة

في جنازة َمهيبة
شهداُء الَجزاِئر ُيوارون ثًرى َفدوُه بأرواِحهم

الشعبية  املقاومات  أبطال  من  شهيًدا  الـ24  جنازة  األحد،  أمس  ُشيعت، 
احلدث  تعكس جاللة  مهيبة  أجواء  يف  العاصمة،  اجلزائر  يف  العالية  مقبرة  إلى 
وعظمته، والذي تزامن مع احتفاالت اجلزائر بالذكرى الـ58 لالستقالل. وتقدم 
العالية  مقبرة  يف  الشهداء  رفات  دفن  مراسم  تبون  املجيد  عبد  اجلمهورية  رئيس 
أركان  رئيس  بينهم  الدولة  يف  املسؤولني  وكبار  وعسكرية  مدنية  قيادات  بحضور 
اجليش الوطني الشعبي السعيد شنقريحة، الوزير األول عبد العزيز جراد، رئيس 
سليمان  الوطني  الشعبي  املجلس  رئيس  قوجيل،  صالح  بالنيابة  األمة  مجلس 
لتوديع املقاومني وهم يوارون تراب  الذين جاؤوا  الدولة  شنني وعدد من مسؤولي 

مربع الشهداء يف مقبرة العالية إلى جانب كبار مفجري ثورة التحرير املباركة.
ع.ق

وزير المجاهدين: 
خْت معَنى َرفِض االحتالِل  الثوراُت الّشعبيُة رسَّ
وصف وزير املجاهدين، الطيب زيتوني، عملية إعادة دفن رفات 24 شهيدا 
بـ«اإلجناز  العالية  مبقبرة  الفرنسي  االستعمار  ضد  الشعبية  املقاومات  قادة  من 
الرفات مبربع  ألقاها على هامش عملية دفن  التاريخي«. وقال زيتوني، يف كلمة 
التي  أرضهم  لتحتضنهم  املقاومون  القادة  فيه  عاد  خالد  اليوم  »هذا  إن  الشهداء 
املقاومات  حققت  »لقد  السياق:  هذا  يف  يقول  الوزير  وأضاف  أجلها  من  ضحوا 

الشعبية انتصارات من خالل ترسيخ معاني رفض االحتالل بكل أشكاله«.
ع.ق

هَداء دقيقُة َصمٍت عبر الَوطن َتزاُمنا ودفَن رفاِت الشُّ
صمت  دقيقة  األحد،  أمس  الوطن،  واليات  عبر  البلديات  كافة   وقفت 
الوطن  واليات  وأفادت أغلب  العالية.  مبقبرة  شهيًدا   24 الـ  رفات  ودفن  تزامًنا 
عبر صفحاتها الرسمية على الفايسبوك بأن دقيقة الصمت كانت أمس األحد الـ 
5 جويلية يف الساعة 11 سا صباًحا، حتسًبا ملراسم دفن شهداء املقاومة الشعبية 
الـ24، مبربع الشهداء مبقبرة العالية. وانطلقت دقيقة الصمت مباشرة بعد إطالق 
صفارات اإلنذار إجالاًل لشهدائنا األشاوس، كما شددت أغلب الواليات على 
فيروس  عدوى  انتشار  من  والوقائية  الصحية  التدابير  احترام  بضرورة  مواطنيها 

»كورونا« أثناء هذه الوقفة التاريخية.
ع.ق

استعادت الجزائر، الجمعة الماضية، رفات 24 فردا من شهداء المقاومات الشعبية، والتي كانت محفوظة 
منذ عقود في متحف اإلنسان في باريس. وتعرض   مقاومون جزائريون للقتل ثم قطعت رؤوسهم قبل 

أن تنقل إلى فرنسا. 

يف  اجلزائري  الباحث  أوضح   ،2018  يف 
علي  )األنثروبولوجيا(  اإلنسان  وعلم  التاريخ 
فريد بلقاضي أن آخر جرد مت القيام به أشار إلى 
كل  من  املنحدرين  اجلزائريني  جماجم  عدد  أن 
ربوع اجلزائر، احملفوظة يف املتحف الوطني للتاريخ 

الطبيعي بباريس يقدر بـــ 536 جمجمة.
مع  له  حديث  يف  اجلزائري  الباحث  وأكد 
أجري  إحصاء  »آخر  أن  اجلزائرية  األنباء  وكالة 
 536 وجود  عن  كشف   ،2018 أفريل   18 يوم 
ربوع  كل  من  ينحدرون  أصحابها  وأن  جمجمة 
وسكيكدة  وباتنة  ووهران  خنشلة  من  الوطن، 
بني  من  يوجد  كما  العاصمة.  واجلزائر  والقالة 
هذه اجلماجم والعظام، جماجم إلنسان ما قبل 

التاريخ وإن كان عددهم قليل«.
قد  كان  الذي  الباحث،  هذا  وأضاف 
 2011 مارس  بحثي يف  اكتشف يف سياق عمل 
منطقة  يف  قاوموا  الذين  اجلزائريني  جماجم 
الزعاطشة )بسكرة( اجليش الفرنسي عام 1849، 
يقول »منذ سنة طلبت من وزارة املجاهدين جردا 
جديدا من أجل التقدم بطلب رسمي لنقل رفات 

هؤالء املقاومني«.
اخلصوص،  هذا  يف  املتحدث،  وأشار 
للتكفل  اجلزائرية  للسلطات  به  تقدم  طلب  إلى 
جثامني  بقايا  املرة  هذه  تخص  أخرى،  بأبحاث 
اجلزائريني املتوفني يف كاليدونيا اجلديدة »والذين 

لم يدفنوا، بل أبقى الفرنسيون على عظامهم«. 
كما أكد الباحث بلقاضي أنه عاد »مؤخرا« 
املرة  هذه   - االهتمام  من خالل  امللف  هذا  إلى 
- بأعمال الدكتور »سانراي« الطبيب العسكري 
عرض  والذي   1840 سنوات  يف  عاش  الذي 
 52 بباريس  األنثروبولوجية  اجلمعية  مخبر  على 
من  أخرى  جماجم  و6  بسكرة  من  جمجمة 
منطقة األوراس، مذكًرا بأن أحد زمالئه الدكتور 
»بول توبينار«الطبيب واملتخصص قد نشر أعمااًل 
بسكرة«  منطقة  »لسكان  اجلماجم  تلك  حول 

وكذلك اجلنرال »فيدارب«.
وعلم  القدمي  التاريخ  يف  املختص  وأضاف 
البقايا  بهذه  باريس يحتفظ  أن »متحف  النقوش 
املتحف  مراجع  جميعها  حتمل  التي  بسكرة  من 
هذه  أن  مضيًفا  التسلسلي«  بالرقم  متبوعة 
جمعها  التي  و6  بسكرة  من  املنحدرة  اجلماجم 
األوراس  منطقة  يعيش يف  كان  طبيب عسكري 
الشيخ  رفات  الزعاطشة فضاًل عن  ملقاومي  تعود 

بوزيان وموسى الدرقاوي.
الزعاطشة  أن حصار  إلى  اإلشارة  كما جتدر 
)على بعد 30 كلم جنوب-غربي بسكرة( جرى 
من 16 جويلية إلى 26 نوفمبر 1849 بني قوات 
»إميل  اجلنرال  قادها  التي  الفرنسي  االستعمار 
الشيخ  بقيادة  اجلزائريني  واملقاومني  هاربيون« 
سكان  بإبادة  املواجهة  انتهت  حيث  بوزيان 

الواحة.
وأشار املتحدث، يف هذا اخلصوص، إلى أنه 
»يف حدود الساعة التاسعة والنصف صباحا يوم 
26 نوفمبر 1849، مت وضع رؤوس الشيخ بوزيان 
وابنه احلسن وكذلك رأس سي موسى الدرقاوي 
احلسن  جمجمة  أن  مؤكًدا  رماح«،  ثالثة  فوق 
ابن الشيخ بوزيان »لم يتم العثور عليها يف متحف 
باريس رمبا تكون موجودة مع إحدى املجموعات 

األخرى«.

 70 ُجمجمًة أصَحاُبها َشارُكوا في 
عبيِة ببْسكَرة َوحَدها  الُمقاوماِت الشَّ

املجموع  إن »هناك يف  قوله:   وتابع محدثنا 
موجودة  بسكرة  لسكان  تعود  كلها  70 جمجمة 
عالم  هناك  »ليس  أنه  باريس«، موضًحا  مبتحف 
أنثروبولوجي فرنسي آخر استطاع جمع عدد كبير 

من اجلماجم مرة واحدة«.
األخرى  اجلماجم  أن  الباحث  وأضاف 
القادمة من األوراس »التي تعود للطبيب نفسه« 
هي ملقاومني أفراد من قبائل أوراسية انتفضوا حتت 
إمرة الولي الصالح الشهير سي عبد احلفيظ، وقد 
مت ربط هذه الثورة بتلك التي وقعت بالزعاطشة.
ع.ق

في انتظار االلتفات لجثامين المتوفين بكاليدونيا ..
 بلقاضي: نحَو 536 ُجمجمًة تعوُد لَجزاِئرّيين َموجودٌة بَمتحِف َباريس



موفق رباح
بتاريخ 23 جوان 2016، عقد اجتماع 
الذي  التقرير  دراسة  تضمن  تنسيقي 
اجلزائر يف  بسفارة  الثقافية  امللحقة  أعدته 
باريس بخصوص اإلجراءات املقترحة من 
طرف مدير املجموعات املتحفية باملتحف 

الوطني للتاريخ الطبيعي.
 23 وردت يف  فقد  الوثائق،  وحسب 
الشؤون  وزارة  مصالح  إلى   2017 جوان 
اخلارجية مراسلة موقعة من طرف »ماري 
والطاقة  البيئة  وزير  روايال«  سيغولني 
التربية  وزيرة  بلقاسم  فالود  وجناة  والبحر، 
الوطنية والتعليم العالي والبحث و«أودري 
ازوالي« وزيرة الثقافة واالتصال، تتضمن 
اإلجراءات  حول  االقتراحات  من  جملة 
رفات  السترجاع  اعتمادها  يجب  التي 
مبتحف  املوجودة  الشعبية  املقاومة  شهداء 

التاريخ الطبيعي باريس.
»إميانويل  الفرنسي  الرئيس  أن  علما 
ماكرون«، وخالل زيارته إلى اجلزائر يف 6 
لتسليم  استعداده  أبدى   ،2017 ديسمبر 
جماجم شهداء املقاومة الشعبية املوجودة 

مبتحف التاريخ الطبيعي بباريس.
وردت   ،2017 ديسمبر  التاسع  ويف 
مراسلة من الوزير األول، تتضمن تكليف 
وزارة  مع  بالتنسيق  املجاهدين  وزارة 
الشؤون اخلارجية إلعداد الطلب الرسمي 
املقاومة  شهداء  جماجم  السترجاع 
الشعبية املوجودة مبتحف التاريخ الطبيعي 

بباريس.
بتاريخ  فإنه  ذاتها،  الوثيقة  وحسب 
مراسلة  وردت   ،2017 ديسمبر   25
الشؤون  وزارة  من  املجاهدين  وزارة  إلى 
على  التوقيع  طلب  تتضمن  اخلارجية 
جماجم  السترجاع  املشترك  الطلب 

مبتحف  املوجودة  الشعبية  املقاومة  شهداء 
ترجمته  وكذا  بباريس،  الطبيعي  التاريخ 
إلى اللغة الفرنسية، حيث مت الرد يف اليوم 
 ،2017 ديسمبر   25 بتاريخ  أي   - نفسه 

حتت رقم )333 و.م/ا(.
استقبل   ،2018 جوان  الرابع  ويف 
سفير  زيتوني،  الطيب  املجاهدين،  وزير 
منه،  بطلب  باجلزائر،  فرنسا  جمهورية 
 CM  ( الذي سلمه نسخة من مراسلة 
وزير  وجهها   )  28.05.18.002565
إلى  الفرنسي  اخلارجية  والشؤون  أوروبا 
التي  اجلزائري،  اخلارجية  الشؤون  وزير 
ليست  التي  الرفات  حتديد  فيها  يطلب 
يجب  التي  واألخرى  مناقشة  موضوع 
التوثيق  من  للمزيد  محال  تكون  أن 
ستجريها  دراسة  خالل  من  العلمي 
لتوصيات  وفقا  وذلك  العلمية،  اللجنة 
اللجنة احلكومية املشتركة رفيعة املستوى 
املجتمعة يف 7 ديسمبر 2017. ليعقد يف 
تنسيقي  اجتماع   2018 سبتمبر  الثالث 
الوثيقة  على  تعديالت  إدراج  تضمن 
طريقة  حول  الفرنسي  الطرف  من  الواردة 
الفقرات  حذف  الفوج،  وتشكيلة  العمل 
السيما  املوضوعة،  بالفرضيات  املتعلقة 
حتاليل )ADN( وتعيني تشكيلة اللجنة 
ممثل  فيها  استبعد  التي  اجلزائرية  العلمية 
إبداء  إلى  أدى  مما  الوزاري،  قطاعنا  عن 

حتفظنا.
عقدت   ،2018 سبتمبر   12 بتاريخ 
اللجنة العلمية اجلزائرية الفرنسية املكلفة 
اجلزائرية  البشرية  الرفات  هوية  بتحديد 
احملفوظة باملتحف يف فرنسا اجتماعا على 
مستوى متحف اإلنسان بباريس، برئاسة 
الطرف  من  بلحاج  البروفيسور  من  كل 
بوزارة  للتراث  العام  واملدير  اجلزائري 

الثقافة من الطرف الفرنسي متحور أساسا 
اللجنة  دور  وحتديد  العمل  تنظيم  حول 
والتفاوض  الفرنسية«،   - »اجلزائرية 
حول إمكانية توسيع القائمة لتشمل كل 
الفرنسي،  التراب  على  املوجودة  الرفات 
االجتماعات  جدول  على  واملصادقة 
التي سيقدمها  الوثائق  الثنائية، ومناقشة 
الرفات  قائمة  لتحديد  الفرنسي  الطرف 

اجلزائرية املوجودة بفرنسا.
وزارة  مبقر  آخرا  اجتماعا  كما عقدت 
اخلامس  يف  باجلزائر  اخلارجية  الشؤون 
على  التأكيد  تضمن   ،،2019 فيفري 
وتيرة  وتسريع  التأخر  تدارك  ضرورة 
جماجم   06 الـ  قائمة  وتفعيل  العمل، 
لعقد  الزمني  البرنامج  وضبط  املكتملة 
التحاضر  تقنية  طريق  عن  دورية  لقاءات 
من  والتأكد  بعد،  عن  والسمعي  املرئي 
املنهجية  األبحاث  نتائج  مطابقة  مدى 
املتفق عليها واالتفاق يف األخير على عقد 
 2019 مارس  والعشرين  الثامن  يوم  لقاء 
بباريس لعرض نتائج البحث التي توصل 

إليها الطرف اجلزائري.
بني  ما  أنه  املجاهدين  وزارة  وأكدت 
اللجنة  اجتمعت   2019 مارس  و26   18
على  التحليل  إلجراء  املشتركة  العلمية 
الرفات املوجودة مبتحف التاريخ الطبيعي، 
العمل  لبروتوكول  وفقا  العينات  وفحص 
اجتماعات  عدة  وعقد  املعتمد،  العلمي 
وضعية  ضبط  عن  أسفرت  متتالية، 
النهائي،  التقرير  إعداد  اللجنة،  أشغال 
القابلة  واجلماجم  الرفات  حتديد 
والتي  قابلة لالسترجاع  لالسترجاع وغير 

حتتاج إلى التدقيق.
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مجرد  هي  ُتدفن  لم  التي  اجلماجم 
االستعمار  جرائم  فيض  من  غيض 
 132 مدى  على  ارتكبها  التي  الفرنسي 
حق  يف  والتنكيل  التقتيل  من  سنة 
اجلزائريني، هي جرائم بشعة وفظيعة ال 

ميكن أن تسقط بالتقادم. 
5 جويلية  اجلزائر من  فرنسا  احتلت 
اقترفت   ،1962 جويلية   5 إلى   1830
املجازر  من  العديد  املدة  هذه  خالل 
واجلرائم بحق ماليني اجلزائريني، جرائم 
اجلماعية  الذاكرة  يف  محفورة  زالت  ما 
الفرنسيون يف  الوطنية. مجازر عّدة تفّن 
أن  رئيس اجلمهورية  بها. وكشف  القيام 
فرنسا قتلت نصف سكان اجلزائر خالل 
يوم  صباح  ويف  البالد.  احتاللها  فترة 
الـ13 من فيفري 1960، استيقظ سكان 
الغربي  باجلنوب  الواقعة  رقان  منطقة 
وأربع  السابعة  الساعة  نحو  اجلزائري 

دقائق على وقع انفجار ضخم ومريع.
من  جتعل  أن  فرنسا  قّررت  لقد 
النووية،  للتجارب  حقاًل  اجلزائر  سكان 

هناك حتت  األولى  القنبلة  فّجرت  حيث 
لون  بأول  تيمًنا  األزرق«،  »اليربوع  اسم 
من  سلسلة  لتليها  الفرنسي،  العلم  من 
اجلزائرية،  بالصحراء  النووية  اجلرائم 
واستعملت  ضخمة.  تفجيرية  بطاقة 
إلى  ما أدى  جتارب.  كفئران  اجلزائريني 
وجلدية  سرطانية  أمراض  عدة  ظهور 
التي  املناطق  سكان  لدى  وتنفسية 
وصفها  التي  التفجيرات  هذه  شهدت 
عديد اجلزائريني بالوحشية، وصنفت يف 

خانة اجلرائم ضد اإلنسانية.
 ،1945 ماي  من  الثامن  ويف 
مختلفة  مدن  يف  الشهداء  آالف  سقط 
الفرنسي  املستعمر  يد  على  اجلزائر  يف 
خراطة  قاملة،  سطيف،  مدن  غرار  على 
وقسنطينة،حيث عمدت فرنسا إلى قتل 

أكثر من ربع مليون جزائري.
شارع  حتول   ،1961 أكتوبر   17 ويف 
الفرنسية  بالعاصمة  ميشال«  »سان 
أكبر  من  لواحدة  مسرح  إلى  باريس 
الغربية  أوروبا  تاريخ  يف  بشاعة  املذابح 

املعاصر. يف مساء ذلك اليوم، بعد انتهاء 
مسيرات  ثالث  خرجت  العمل،  دوام 
سلمية لالحتجاج ضد قرار حظر التجول 
الشرطة  حاكم  أصدره  الذي  التمييزي 
رّد  اجلزائريني،  ضّد  بابون«  »موريس 
حيث  عنيًفا،  كان  الفرنسية  الشرطة 
عمدت إلى قمع هذه املظاهرات السلمية 
العصي  باستخدام  وحشي،  بشكل 
ما  والرصاص،  للدموع  املسيلة  والقنابل 
وإصابة  املئات  وفقدان  مقتل  إلى  أدى 
ألًفا،  ثالثني  نحو  واعتقال  اآلالف، 
وترحيل نحو عشرين ألًفا منهم للجزائر، 
كما  املعتقالت،  يف  وضعوا  ممن  وغيرهم 
قامت برمي جثث عدد كبير منهم يف نهر 
جرائمها،  بشاعة  على  للتغطية  السني 
مفقود   2200 نحو  تسجيل  عن  ناهيك 
ملف  وهو  التحرير،  ثورة  خالل  جزائري 
محل تفاوض بلغ مراحل متقدمة مثلما 
الطيب  املجاهدين  وزير  ذلك  إلى  أشار 

زيتوني يف ديسمبر 2018.
ع.ق

تمّخضت عن سلسلة من المباحثات 

قّصُة اسِترجاِع ُرفاِت أبطاِل 
عبيِة  كاِملًة الُمقاومِة الشَّ

8 ماي، 17 أكتوبر والجرائم الّنووية 
َجرائُم ِفرنسا وَمجاِزُرها الَبِشعة ال َتسقُط بالّتقاُدم

بالزغاريد وّدعتهم الجزائريات
إلقاُء الّنظرِة األِخيرة على ُشهداِء 

الُمقاوماِت  الّشعِبّية
إكبار  نظرة  زكريا،  مفدي  الثقافة  بقصر  السبت،  األول  أمس  اجلزائريون،   ألقى 
وإجالل على رفات بعض رواد ملحمة استعادة السيادة الوطنية من الشهداء الرموز وأبطال 
املقاومة الشعبية. واصطفت جموع املواطنني الراغبني يف إلقاء النظرة األخيرة عند بوابة 
قصر الثقافة، وسمح ألعداد محدودة بالدخول، مراعاة لتدابير السالمة ملنع انتشار فيروس 
كورونا، وكلما انصرفت مجموعة ُسمح ملجموعة أخرى بالدخول. وعلت زغاريد النسوة 
قصر الثقافة وهن يلقني نظرة على رفات وجماجم املقاومني، التي وضعت داخل صناديق 
التلفزيونية عن  للقنوات  يتحّدثون  الدموع وهم  بالراية اجلزائرية. وذرف مواطنون  ُمسجاة 
الصغار  األطفال  باحلدث. وحضر  فرحتهم  ويعبرون عن  املقاومني،  عودة  جتاه  مشاعرهم 

أيضا رفقة أوليائهم وأجدادهم إلى قصر الثقافة لتوديع العائدين.                         ع.ق

هم أحياء عند ربهم.. لجنة الفتوى:
عِبّية ال صالَة جنازٍة على ُشهداِء الّثوراِت الشَّ

جنازة  صالة  ال  أنه  الدينية  الشؤون  لوزارة  التابعة  للفتوى  الوزارية  اللجنة   أكدت 
من  املاضية  اجلمعة  رفاتهم  أعيدت  الذين  الـ24،  الشعبية  املقاومات  على شهداء  تقام 
متحف اإلنسان بباريس. وأوضحت اللجنة يف بيان لها أن جماهير العلماء ومنهم املالكية 
والشافعية واحلنابلة قد ذهبوا إلى أن شهداء املعركة ال يصلى عليهم ألنهم أحياء، فهم 
اختاروا املوت فوهبت لهم احلياة. وعززت اللجنة التابعة لوزارة الشؤون الدينية واألوقاف 
فتواها بقول اهلل تعالى :«وال حتسنب الذين قتلوا يف سبيل اهلل أمواتا بل أحياء عند ربهم 
أمره  أحد  ثبت يف شهداء  وسلم  عليه  اهلل  النبي صلى  أن  ذكرت  املقابل،  يرزقون«. يف 

»بدفنهم يف دمائهم، ولم يغسلوا، ولم يصل عليهم«.
ع.ق

الّرهان َقوي على تثبيِته 
ُمسّودة قانوٍن في الَبرلمان لَتجريِم 

االستعَمار الِفرنسيِّ 
لقانون  جديدة  مسّودة   ،2020 مطلع  الوطني،  الشعبي  املجلس  يف  نواب   أودع 
يتضمن »جترمي االستعمار الفرنسي« يف البالد، بعد إخفاق جتربتني سابقتني يف استصدار 
رفض  بسبب   ،2005 فيفري  يف  الفرنسي  البرملان  أصدره  قانون  على  القانون للرّد  هذا 

السلطة السياسية للمقترح يف عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.
ووّقع 50 نائبًا من كتل برملانية مختلفة الئحة تقّدم بها النائب عن جبهة »التحرير 
الوطني« كمال بلعربي، ُتطالب بتجرمي االستعمار الفرنسي وجرائمه يف اجلزائر، ومبطالبة 
الدولة الفرنسية باإلقرار بهذه اجلرائم، وتقدمي االعتذار والتعويضات املناسبة. وتفيد مسّودة 
القانون بأن »طلب اعتراف فرنسا بجرائمها وأفعالها إبان احتاللها للجزائر من سنة 1830 

إلى 1962، واالعتذار عنها، حق مشروع للشعب اجلزائري وغير قابل للتنازل عنه«.
وجاء يف مشروع القانون على »مسؤولية الدولة الفرنسية عن كّل اجلرائم التي ارتكبتها 
جيوشها يف حق الشعب اجلزائري إبان احتاللها، ومسؤولية األفعال اإلجرامية املذكورة ال 
تتقادم كجرائم اإلبادة اجلماعية، جرائم ضد اإلنسانية، وجرائم احلرب، وآثارها املستمرة 
حتى اآلن كاأللغام املزروعة على طول احلدود الشرقية والغربية، واإلشعاعات النووية يف 
صحرائنا الكبرى، ومجازر الثامن من ماي 1945، التي اسُتشهد فيها 45 ألف شخص 

يف يوم واحد«.
عّمـــار قـــردود

الِملُف على َجلِله ما زاَل عاِلًقا 
الجزائُر اسَترجعْت 2 % فقط من 

الَموروِث التَّاريِخي الَوطنيِّ
 اعتبر وزير املجاهدين، الطيب زيتوني، عند حديثه عن األرشيف الوطني املوجود يف 
فرنسا أن ما مت استرجاعه من اجلانب الفرنسي ال ميثل سوى 2 باملائة من املوروث التاريخي 
الوطني، مشددا على التمسك بهذا املطلب الشعبي إلى جانب 3 ملفات أخرى تتعلق 
باملفقودين املقدر عددهم بألفي مفقود مت إحصاؤهم مبختلف الواليات، منهم من كان يف 
التعويضات  ملف  جانب  إلى  بيته  من  عنوة  أخذ  ومن  الشرطة  ومراكز  التعذيب  مراكز 
مسح  عن  اخلصوص،  هذا  يف  املتحدث،  وكشف  اجلنوب.  يف  النووية  التفجيرات  عن 
شامل خلص إلى إحصاء 1273 مقبرة شهداء 250 مربع للشهداء و1449 مركزا للتعذيب 
مع  معارك  شهدت  التي  املواقع  آالف  على  باإلضافة  التحريرية،  الثورة  إبان  والتنكيل 
املستعمر الفرنسي وعملية اإلحصاء ما تزال متواصلة ألرشفتها.                          ع.ق

منصوص عليه في قانون المجاهد والّشهيد 
اِكرة   عباد: الُبدَّ من َتنصيِب الَمجلِس األعلى للذَّ
إن  الوطن«،  لــ«أخبار  تصريح  عباد، يف  محمد  الشهيد  مشعل  رئيس جمعية  قال 
»رئيس اجلمهورية عبد املجيد تبون وعد ووّفى، معتبًرا »جتسيد خطوة استرجاع جماجم 
مبآثر  اجلديدة  األجيال  وتذكير  للذاكرة  وحماية  الوطني  لالستقالل  استكمااًل  الشهداء 

السلف الصالح الذي ضحى بالغالي والنفيس من أجل االنعتاق واحلرية«.
قانون  يف  عليه  املنصوص  للذاكرة  األعلى  املجلس  بتنصيب  احلكومة  عباد  وطالب 
وأثناء  قبل  ما  خاصة  اجلزائري،  التاريخ  لتوثيق  نوعية  إضافة  ليكون  والشهيد  املجاهد 
االستعمار الفرنسي.                                                                                ع.ق

كشفت وثائق من وزارة المجاهدين أنه، ومنذ تاريخ 09 جوان 2016، جرى تبادل مراسالت عديدة، 
وعقد اجتماعات تنسيقية كثيرة بين القطاعات المعنية السترجاع رفات شهداء المقاومات الشعبية الموجودة 

بمتحف التاريخ الطبيعي بباريس.
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في انتظار تلقي اعتذار رسمي عن الجرائم. . الرئيس تبون:

اويٍة ِملُف الّذاِكرة في الَعالقاِت »الجزائرية – الفرنسية« َحجُر زَّ

صفية نسناس/ )و.أ.ج(
أّكد الرئيس تبون يف مقابلة خص بها القناة التلفزيونية 
الفرنسي  اجلانبني  على  أن   )24 )فرانس  الفرنسية 
واجلزائري أن يجابها إشكالية الذاكرة التي تشوش عالقتنا 
البلدين،  بني  ما  االحترام  كنف  ويف  عدوانية،  دون  من 
الثنائية  العالقات  مناخ  بتلطيف  سيمسح  ذلك  أن  مبرزا 
تربطهما  اللذين  البلدين  بني  ما  هدوءا  أكثر  وجعلها 
أنه  إلى  مشيرا  وجوار،  واجتماعية  اقتصادية  عالقات 
وفيما يخص مسألة املطالبة باالعتذار من قبل فرنسا على 
وأن  سبق  أنه  االستعمارية  احلقبة  إبان  املرتبكة  اجلرائم 
إيجابية  تعليقات  هناك  وكانت  اعتذارات،  شبه  وصلتنا 
اجتاه هذا املطلب من قبل العديد من املسؤولني الفرنسيني، 

إال أننا نتمنى أن يتم تقدمي االعتذار رسميا.
وبخصوص تبادل الزيارات من قبل رئيسي الدولتني 
زيارتي  ستكونان  أنهما  تبون  اعتبر  وفرنسا،  اجلزائر  إلى 
أن  مبرزا  الوقت،  من  الكثير  تستدعيان  وأنهما  دولة 
ذلك سيكون محل دراسة من اجلانبني عندما يزول وباء 
كورونا. ويف هذا اجلانب، ذكر رئيس اجلمهورية أن مثل 
إلى  مشيرا  لها،  اإلعداد  ليتم  وقتا  تتطلب  الزيارات  هذه 
اجلدول الزمني الذي يعرف التسريع يف العملية الدميقراطية 

باجلزائر.
 اإلفراج عن محبوسين آخرين 

من نشطاء الحراك وارد
عن  اإلفراج  إمكانية  اجلمهورية  رئيس  يستبعد   لم 
احملبوسني،  احلراك  يف  الناشطني  من  آخرين  أشخاص 
السيما يف سياق خطوات إضافية لتعزيز املناخ الذي سيتم 

يف ظله االنتقال إلى التغييرات التي وعد بها.
فسيمارس  للجمهورية  رئيسا  بصفته  أنه  وذكر 
صالحياته الدستورية بإصدار العفو كلما اقتضت الضرورة 
ذلك، حيث متسك يف الوقت نفسه بضرورة رفع اللبس ؛ 
تابعت هؤالء األشخاص مبن فيهم من  العدالة قد  لكون 
سبق وأن أطلق سراحهم بتهم السب والشتم واحلث على 

اإلخالل بالنظام العام.
 التصويت على الدستور سبتمبر المقبل 

الدستور  مسودة  حول  النقاشات  أن  أوضح  كما 
تتواصل كما أنها تتسارع يف اآلونة األخيرة، كاشفا عن 
أو  تغيير  أو  احملتوى تخص حذف  ألفي مقترح حول  نحو 

أن  أضاف  الذي  تبون،  ذكره  حسبما  وإضافات-  توسيع 
اللجنة املكلفة بالصياغة قد بدأت يف توسيع اجتماعاتها 
لالستماع إلى املزيد من اآلراء، مؤكدا أن مشروع تعديل 
النظام  على  مبنيا  أصيال  جزائريا  منوذجا  سيقدم  الدستور 

شبه رئاسي ويعبر عن ثقافتنا.
الوباء  حدة  خفت  إذا  إنه  اجلمهورية  رئيس  وقال 
االستفتاء  فإن  بكورونا  املصابة  احلاالت  عدد  وانخفض 
حول الدستور سيكون مع الدخول االجتماعي املقبل، ما 

بني سبتمبر وأكتوبر القادمني.
 لم أدعم العهدة الخامسة ومحاكمة 

»العصابة« ليست سياسية
احملاكمات  تبون بخصوص  املجيد  عبد  الرئيس   قال 
الفساد،  بتهم  بارزة  سياسية  شخصيات  تطال  التي 
والتي حتدثت عن تنفيذ أوامر الرئيس السابق عبد العزيز 
بوتفليقة، إن العدالة قد فصلت وبثت يف األمر لكنها قادرة 
موضحا  ذلك،  رأت  إن  كان  شخص  أي  استدعاء  على 
أن القضايا املطروحة أمام العدالة »ليست سياسية«، وإمنا 
مسؤولني  قبل  من  السلطة  استغالل  سوء  تخص  املسألة 

سابقني.
رئاسية  لعهدة  األسبق  الرئيس  لترشح  دعمه  ونفى 
خامسة، قائال يف هذا اخلصوص »لم أدعم بتاتا ترشح عبد 
العزيز بوتفليقة لعهدة خامسة، حيث إنها قضية ظهرت يف 
2018 وكنت آنذاك يف منزلي ولم يكن - وقتها - حتى 

ليطلب رأيي حول ذلك ».
 الجزائر مستعدة الحتضان حوار الليبيين 

إذا طلبوا منها ذلك 
استعداد  تبون  املجيد  عبد  اجلمهورية  رئيس   أّكد 
يكون  أن  شريطة  للحوار،  مسعى  أي  الحتضان  اجلزائر 
الذي  بتعهدها  اجلزائر  الليبيني. مؤكدا متسك  بطلب من 
أي  على  التشويش  بعدم  برلني  اجتماع  يف  عنه  عبرت 
إيجاد  أمله يف  الليبيني، معربا عن  مبادرة تخدم األشقاء 
بني  ما  توافق  يحدث  وأن  اإلشكال،  لهذا  سريع  حل 
تضع  انتخابات  بتنظيم  يتوج  ليبيا  يف  األطراف  جميع 
البلد  بهذا  التوازنات  كل  عن  وتعبر  االستقرار،  لبنة 
املسألة مع بعض  الرؤى اجلزائرية حول هذه  تقارب  مبرزا 

الفاعلني الدوليني على غرار فرنسا وإيطاليا.

  تشديد إجراءات الحجر 
الصحي احتمال وارد

 أّكد رئيس اجلمهورية عبد املجيد تبون، يف حواره، 
القرارات املتخذة بخصوص احلد من تفشي وباء  أن كل 
كورونا العاملي تبنى على أساس توصيات اللجنة العلمية، 
إلى احتمال تشديد إجراءات احلجر الصحي »إن  مشيرا 

تشديد  اجلمهورية  رئيس  يستبعد  ولم  ذلك«.  األمر  لزم 
إجراءات احلجر الصحي إذا أوصت اللجنة العلمية املكلفة 
التي  الوحيدة  باعتبارها  بذلك،  كورونا  وباء  تطور  مبتابعة 
متلك كافة الصالحيات إلقرار التوصيات املتعلقة مبجابهة 
وباء كورونا العاملي، مشيرا إلى أنه بالرغم من ارتفاع عدد 

اإلصابات إال أن الزيادات تظل »يف حدود املقبول«.

شّدد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون على أهمية مجابهة إشكالية الذاكرة لتلطيف مناخ العالقات بين 
فرنسا والجزائر، كما تطرق خالل الحوار إلى عديد القضايا المحلية واإلقليمية التي تثير الرأي العام.

 تويف اللواء حسان عالميية قائد الناحية العسكرية الرابعة 
"محمد  للجيش  املركزي  باملستشفى  أمس،  صبيحة  بورقلة، 

الصغير نقاش" إثر مرض عضال.
وأوضح بيان لوزارة الدفاع الوطني، أمس األحد، أن اللواء 

كان يعاني من مرض عضال.
رئيس  تبون  املجيد  عبد  تقدم  املصاب،  هذا  إثر  وعلى   
اجلمهورية، القائد األعلى للقوات املسلحة وزير الدفاع الوطني، 
الوطني  اجليش  أفراد  وكل  املرحوم  لعائلة  واملواساة  بالتعازي 
الشعبي، متضرعا إلى املولى عز وجل بأن يتغمد الفقيد بواسع 

رحمته، وأن يسكنه فسيح جنانه.
أركان اجليش  رئيس  الفريق  تقدم  املناسبة األليمة،  بهذه 
الوطني الشعبي السعيد شنقريحة، بدوره، بتعازيه اخلالصة إلى 
أسرة الفقيد وأقاربه وكل من عرفه، راجيا من اهلل العلي القدير 

أن يلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.
هذا، وولد اللواء حسان عالميية بوالية قاملة سنة 1955، 

ملختلف  العسكرية  األكادميية  وخريج  الثورة،  أشبال  من  وهو 
األسلحة بشرشال سنة 1979 برتبة مالزم.

والتحق اللواء الراحل عالميية بالقوات اخلاصة سنة 1979، 
وهو جريح يف إطار مكافحة اإلرهاب بعد اشتباك مع اجلماعات 
مظلي   18 للفوج  قائدا  بعدها  ليعني   ،1994 سنة  اإلرهابية 
صاعقة سنة 1996، وعني بعدها قائد القطاع العملياتي لوالية 

املسيلة سنة 2003.
بالواليات  دورة  على  عالميية  اللواء  الراحل  ويحوز 
»روجناس  اخلاصة  القوات  تكوين  تخصص  األمريكية  املتحدة 
األمريكية«، كما درس باملدرسة احلربية بدمشق، وملحق دفاع 
الرابعة،  العسكرية  الناحية  قائد  نائب  وعنّي  إفريقيا،  بجنوب 
ليتم تنصيبه من طرف الفريق الراحل أحمد قايد صالح يوم 30 

أوت 2018 كقائد للناحية العسكرية الرابعة.
رحمة عمار 

الجهات الرسمية نعت الفقيد وقدمت تعازيها 

وفـــاة الّلــواء حســان عاليميـــة 
قائـــد الناحيــة الرابعـــــة 

الناطق الرسمي  أّكد وزير االتصال 
أول  بلحيمر،  عمار  احلكومة  باسم 
الوطنية  الصحافة  مهنة  تاريخ  أن  أمس، 
التام  ارتباطا وثيقا بااللتزام  ارتبط  " طاملا 
واحملطات  الكبرى  الوطنية  القضايا  جتاه 
املصيرية احلاسمة يف حياة األمة، وصون 

صوت الشعب".
له عشية  بيان  بلحيمر، يف  وصرح 
السترجاع  الـ58  بالذكرى  االحتفال 
السيادة الوطنية، بأن "حرية التعبير كان 
لها وزنها وسيظل عامال أساسيا يف اتخاذ 
املبادرات  وتصويب  املصيرية،  القرارات 
الرامية إلى احلفاظ على الوحدة الوطنية 
الواحد"،  الشعب  أفراد  بني  والتالحم 

مضيفا أن هذه "هي املهام نفسها املنوطة 
برجاالت الصحافة واإلعالم، الذين لم 
التحرير  حرب  يف  املشاركة  عن  يتخّلفوا 
السترجاع السيادة الوطنية، ولم يتأخروا 
مر  على  والتشييد  البناء  معارك  عن 
اجلزائر  الزمن، عرفت خاللها  عقود من 
خاللها  للصحفيني  كان  عديدة  حتوالت 
الشهداء،  رسالة  حتقيق  يف  بارز  دور 

والدفاع عن مضامني بيان أول نوفمبر.
يقول:  ذاته  املتحدث  وأضاف 
بصدور  فكرية  نهضة  عرفت  اجلزائر  "إن 
السلطات  أزعج  ما  وطنية،  عدة صحف 
التي بات موقفها واضحا،  االستعمارية 
اجلزائرية  الصحف  كل  مصادرة  وهو 

الرأي  تنوير  إلى  تهدف  كانت  التي 
العام اجلزائري، وتعدى ذلك إلى بعض 
الصحف  ضد  التعسفية  اإلجراءات 
مالحقة  إلى  املصادرة  من  الوطنية 

أصحابها بالسجن والنفي والتغرمي".
تاريخ  أن  على  املتحدث  كما شّدد 
ارتبط  "لطاملا  اجلزائرية  الصحافة  مهنة 
القضايا  جتاه  التام  بااللتزام  وثيقا  ارتباطا 
املصيرية  واحملطات  الكبرى  الوطنية 
وصون صوت  األمة،  حياة  يف  احلاسمة 
كانت  التي  القوية  وإرادته  الشعب 
الـ5  ذات  االستقالل  شهر  يف  الفيصل 

جويلية 1962".
محمد رضوان

في الذكرى الـ 58 لعيد االستقالل.. بلحيمر:

تاريــخ الصحافـــة الجزائريــة 
ارتبــط بصــون صـوت الشعــب

مدير  نائب  بوعريوة  رضا  كشف 
للبناء  التقني  والتنظيم  بالبحث  مكلف 
عن  واملدينة  والعمران  السكن  بوزارة 
إحصاء ما يفوق 11 ألف مشروع يف مواقع 
األشغال  بعث  إعادة  تستوجب  البناء 
التدريجي  الصحي  احلجر  رفع  بعد  بها 
كورونا،  وباء  تفشي  نتيجة  املفروض 
الوقائية  اإلجراءات  ضبط  مت  حيث 

املتخذة داخل الورشات. 
يف  بوعريوة  األحد،  أمس   أكد، 
التي  العمل  زيارة  مبناسبة  قدمه  عرض 
جراد  العزيز  عبد  األول،  الوزير  بها  قام 
إلى والية اجلزائر بأنه إلى غاية 31 ماي 
املنصرم أحصت املصالح املختصة بالوزارة 
البناء  ما يفوق 11 ألف مشروع يف مواقع 
بها،  األشغال  بعث  إعادة  تستوجب 
املوجهة  اخلاصة  التعليمة  صدور  بعد 
والتي  املشاريع،  أصحاب  جميع  إلى 

دعتهم إلى الرفع احلجر الصحي تدريجيا 
للتدابير  الصارم  التطبيق  مع  ومبرونة، 
موضحا  الالزمة،  الوقائية  واإلجراءات 
أن قطاع السكن والعمران باجلزائر عرف 
تأثرا كبيرا جراء تداعيات وباء كورونا، مما 
وتيرة األشغال  وتباطؤ يف  تأخر  نتج عنه 
إلى  الورشات  بعض  يف  احلد  ووصل 
كون  عم  كاشفا  كليا،  األشغال  التوقف 
مخططا  الغرض  لهذا  أعد  السكن  قطاع 
لرفع احلجر تدريجا، ي بعد التشاور مع 
على  وعرضه  والنقابات،  العمل  أرباب 
والسكان  الصحة  لوزارة  العلمي  املجلس 
أبدى  الذي  املستشفيات،  وإصالح 

املوافقة عليه ومن بعده الوزارة األولى.
العمل  وزارة  أن  املتحدث  وذكر 
ورشات  داخل  وقائية  إجراءات  وضعت 
اإلجناز، والتي نصت على ضبط ساعات 
اخلامسة  الساعة  من  ومتديدها  العمل 

مساء،  السابعة  الساعة  إلى  صباحا 
حيث حثت التعليمة الوزارية الصادرة يف 
واملؤسسات  العمل  أصحاب  الشأن  هذا 
مع  النقل  وسائل  توفير  على  واملقاوالت 
احترام تدابير التباعد اجلسدي، يف حني 
ما  البناء  مواد  نقل  تراخيص  إصدار  مت 
التجمعات  وحظر  الواليات  وداخل  بني 
نقاط  ووضع  اإلجناز،  ورشات  داخل 
داخلها  والتعقيم  التنظيف  ومواد  للمياه 
احلرارة  وقياس  املراقبة  آليات  تعزيز  مع 
قواعد  على  حتوز  التي  الورشات  داخل 
الغذائية  الوجبات  تقدمي  وحظر  احلياة، 
يف املطاعم وتشجيع اللجوء إلى الوجبات 
اجلاهزة مع تناولها بصفة فردية، مشددة 
على ضرورة اإلبالغ عن أي حالة مشتبه 

يف إصابتها بورشات اإلجناز.
أحمد بوكليوة

الجزائر العاصمة

نحو استئناف األشغال بـ 11 ألف مشروع بناء

أصدر مرسوما رئاسيا 

رئيس الجمهورية يعفو عن 4700 محبوس
أصدر رئيس اجلمهورية عبد املجيد تبون مرسوما يتضمن إجراءات العفو ستفضي إلى اإلفراج فورا عن نحو 4700 

محبوس، حسب بيان لرئاسة اجلمهورية.
وأوضح بيان الرئاسة أن الرئيس أصدر عفوا كليا لفائدة األشخاص احملبوسني وغير احملبوسني احملكوم عليهم نهائيا الذين 

تساوي عقوبتهم أو باقي عقوبتهم 6 أشهر أو أقل، وتخفيض جزئي للعقوبة ملدة 6 أشهر إذا كان باقي العقوبة يزيد عن 6 أشهر 
أو يساوي 20 سنة أو يقل.

كما ترفع مدة التخفيض الكلي أو اجلزئي للعقوبة موضوع هذا العفو إلى 12 شهرا لفائدة احملبوسني احملكوم عليهم نهائيا 
الذين يساوي أو يزيد عمرهم عن 65 سنة عند تاريخ إمضاء هذا املرسوم.

ق.و



ف سليم

وكان العشرات من العمال العاملني 
يف جميع ورشات الشركة الوطنية للبناء 
 »construb est« والتعمير بالشرق
إحتجاجات  أمس  أول  شنوا  بعنابة 
للمطالبة  الشركة،  مقر  أمام  عارمة 
ويتعلق  العالقة،  أشهر   3 رواتب  بصب 
ماي ؛ جوان(،  )أفريل ؛  بشهور  األمر 
منحة  من  بتمكينهم  املطالبة  عن  زيادة 
فترة  اثناء  العمل  منحة  التمدرس،و 
تفشي فيروس كورونا، على غرار العديد 
من عمال وموظفي القطاعات األخرى، 
التأكيد  وجددوا  وغيرها،  كالصحة 
العمل على حتسني ظروف  على ضرورة 

إدماج  وإعادة  الشركة،  بورشات  العمل 
زمالءهم املفصولني من العمل وهم 120 
عامال من مجموع 1300 عامل والدين 
طردوا  أنهم  احملتجني  زمالءهم  يقول 
يطالبون  الغاضبني  العمال  تعسفيا. 
رئيس  ويعنون  بالبالد  العليا  السلطات 

التدخل  تبون  املجيد  عبد  اجلمهورية 
الشركة  إدارة  مع  معاناتهم  إلنهاء 
أشهر   3 قضوا  انهم  السيما  املذكورة، 
ما  اجلائحة،  بسبب  مالية  ضائقة  يف 
املعيشية  الظروف  بالسب على  أنعكس 

لهم ولعائالتهم.

انطلقت نهاية االسبوع عملية اسكان 
1235 مستفيد من السكنات االجتماعية 
عمار  مرزوق  احلضري  بالقطب  اإليجارية 
ببلدية سيدي عمار حتت اشراف السلطلت 
احمللية وبحضور كافة اجلهات املعنية وذلك 
ال58  املزدوجة  الذكرى  أحياء  مبناسبة 
لعيدي اإلستقالل والشباب املصادف ل5 
جويلية من كل سنة حيث قام ديوان الترقية 
والتسيير العقاري وحتت إشراف والي والية 

عنابة » برميي جمال الدين » بعملية إسكان 
مبرزوق  مسكن   1900 بحي  عائلة   1235
وسط  عمار  سيدي  ببلدية  بالقنطرة  عمار 
العائالت  الزغاريد  وصوت  عارمة  فارحة 
التي  عمار  سيدي  بلدية  من  املنحدرة 
انتظار  طول  بعد  إستلمت سكناتها  أخيرا 
بحضور السلطات املدنية والعسكرية. ومن 
الناحية  من  للعملية  احلسن  السير  أجل 
التنظيمية كانت »األوبيجي« دعت جميع 

عمارة  إلى  مباشرة  بالتوجه  املستفيدين 
السكن أين يجدوا ممثل عن املؤسسة أمام 
الهوية  ببطاقة  مرفقنب  عمارة  كل  مدخل 
ووصل الدفع ووصل البنك وشهادة الهدم 
الهشة.كما  السكنات  ألصحاب  بالنسبة 
بارتداء  األلتزام  إلى  املستفيدين  دعت 
الكمامة اثناء التواجد باحلي والتقليل من 
التجمعات قدر املستطاع وذلك للوقاية من 
فيروس كورونا.                       ف سليم

قالمة
 فالحــو الركنية يطالبون بنقطة 

تجميــع ميــاٍه ثانيــة
نقطة  تخصيص  بضرورة  قاملة  بوالية  الركنية  بلدية  فالحوا  طالب 
والتي  األولى  النقطة  تشبعت  أن  بعد  املساحة  واسعة  تكون  ثانية  جتميع 
بعد  امتالؤها  مت  بحيث  ألف طن،   11 مبعدل  يوميا  6 شاحنات  تستوعب 
املساحة  ظل شساعة  يف  والدرس،  احلصاد  حملة  بداية  من  فقط  أيام   4
املزروعة واالنتاج الوفير الذي تعرفه البلدية ككل عام خصوصا انتاج مادتي 
القمح والشعير، حيث اشتكى الفالحون مبا أسموه باحلقرة والتهميش يف 
ظل تراكم مشاكل التخزين ككل عام ناهيك عن شكاوي السكان بسبب 
الفوضى والطوابير بالنظر الى وقوع املخزن وسط منطقة عمرانية، يف حني 
صرح بعض الفالحون أنهم سيضطرون الى التوقف عن االنتاج إذا بقيت 
األمور على حالها وتغيير مهنتهم بعد أن ضاقوا ذرعا من الوعود الكاذبة، 
هذا وقد اشتكى الفالحون أيضا من نقص الشاحنات يف ظل بقاء العديد 
السلطات  على  البلدية  اقترحت  وقد  كامل.  أسبوع  ملدة  الطوابير  منها يف 
الوالئية 8 قطع أرضة من أجل اجناز مخزن كبير باملنطقة غير أنها معظمها 
وتشجيع  اإلشكال  حل  أجل  من  أخرى  مواقع  دراسة  انتظار  يف  رفض، 

الفالحني على االنتاج.
خديجة بن دالي

جيجل
مسؤولو الصحة يعلنون حالة طوارئ 

بمستشفيات  الوالية
أعلن مسؤولي املستشفيات الثالثة بجيجل حالة الطوارئ بعد امتالء 
أو  أخرى  مصالح  فتح  وسيتم  كورونا  حلالت  املخصصة  احلالية  املصالح 
تخصيص مستشفى بكامله للكورونا يف حالة تزايد وتيرة عدد االصابات 
كبير  ارهاق  من  يعانون  أنهم  الصحة  مستخدمي  أكد  فيما  هذا  بالوالية 
حيث أنهم أصبحوا يعملون يف ظروف صعبة يف ظل عديد النقائص هذا 
فيما تعرف حيجل تزايد كبير لعدد املصابني واحلاالت املؤكدة والتي وصل 
عددها حلد اآلن حسب تصريح مدير الصحة بالنيابة السيد فرحات بلمرابط 
حيث  التحاليل  نتائج  تنتظر  بها  مشتبه  و50حالة  مؤكدة  194حالة  الى 
سجلت  فيما  مؤكدة  10حاالت  األسبوع  هذا  يف  تاكسانة  بلدية  سجلت 
امليلية 13حالة لعمال باملنطقة الصناعية بالرة من جهة أخرى سجلت زيامة 
منصورية هذا االسبوع 5حاالت مؤكدة يف انتظار نتائج حتليل ل18شخص 
من جهة أخرى سجلت بلدية الشحنة حالة واحدة من جهة أخرى أصيب 
عدد من الطواقم الطبية ورجال األعمال بالوالية بالفيروس يحدث هذا يف 
ظل استهانة من الشارع اجليجلي بالوضع وخرقهم شروط الوقاية ويف ظل 

توافد كبير للمصطافني للوالية.
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شركة البناء والعمران الشرق بعنابة

عّمال  construb est يطالبون 
بأجورهم  العالقة

عنابة
استفادة 1232 عائلة بسكنات اجتماعية بنرزوق عمار

طالب عّمال شركة البناء والتعمير الشرق 
إدارة المؤسسة بعنابة باإلسراع في صرف 

رواتبهم المتأخرة منذ 3 أشهر.

املسيلة  بلديات  من  العديد  تعيش 
احلرارة  درجة  وارتفاع  تزامنا  األيام  هذه 
على غرار أحياء بعاصمة الوالية كالكيا 
بوسعادة  مبدينة  و608وأخرى  والقطب 
وحمام الضلعة وحتى البلديات اجلنوبية 
على غرار سيدي أمحمد وعني امللح أزمة 
حادة يف التزود باملاء الشروب األمر الذي 
أجبر الكير على االعتماد على الصهاريج 
التي تبقى غير صحية ومجهولة املصدر 
والتي فاق سعرها ال1400دج. وحسب 
على  أكدوا  الذين  املواطنني  من  الكثير 
مشكل  هو  بل  حديثا  ليس  املشكل 
ي  متسائلني  صيف  مطلع  كل  يطرح 
التزود  مشكل  جتدد  عن  ذاته  الوقت 

باملاء الشروب كل عام حيث دعا سكان 
للتدخل  للمياه  اجلزائرية  املعنية  احلياء 
إصالحه  ميكن  ما  إلصالح  العاجل 
وبالتالي إخراجهم من هذا الوضع املزري 
الوالية  مواطني  من  بالكثير  دفع  الذي 
للخروج ويف أكثر من مرة للشارع والتعبير 
عن غضبهم بإغالق الطرقات باملتاريس 
كان  والتي  املطاطية  العجالت  وإضرام 
ونوغة  مواطنو  أخيرها  وليس  آخرها 
الذين أغلقوا الطريق الوطني رقم 60بعد 
أن عرفت حنفياتهم شحا يف التزود باملاء 
الشروب وهو ما حدث كذلك ببلديات 
املطارفة وأوالد دراج، كما تعيش بلدية 
برهوم هي األخرى أزمة حادة حيث عبر 

ببرهوم عن غضبهم  املواطنني  الكير من 
من  ملطلبهم  الوصية  اجلهات  جتاهل  من 
لألمام  الهروب  سياسة  انتهاج  خالل 
إال  حنفياتهم  يزور  ال  املاء  وأن  خاصة 
بلدية  عاشته  ما  وهو  الشهر  يف  مرتني 
ومداشرها  بقراها  املعدنية  احلمامات 
حيث  واحلوران  ماضي  بئر  غرار  على 
املاء  أن  على  السكان  من  الكثير  أكد 
يف بلدية احلمامات يكاد يكون منعدما 
واحلوامد  سرور  بن  تعيشه  نفسه  األمر 
وبلدية عني امللح التي يظهر أن أزمة املاء 
الشروب لن تعرف انفراجا منذ سنوات. 
جمال أبو أشرف

المسيلة
أزمة ماء حادة تشهدها الوالية

قسنطينة
أعضاء المجلس الوالئي يطالبون 

بمراجعة مخطط التعمير
ومراجعة  بتعديل  بقسنطينة  الوالئي  الشعبي  املجلس  أعضاء  طالب 
املخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير، ومت التصويت على تأجيل مناقشته بعد 
أن مت تسجيل بعض التحفظات واألخطاء وقد مت اإلتفاق على تشكيل جلنة 
مشتركة تتكون من مديرية التعمير وجلنة التعمير التابعة للمجلس الشعبي 
للمجلس  إستثنائية  دورة  ليتم عرضها يف  التعديالت  هذه  لدراسة  الوالئي 
األسابيع القادمة من أجل إبداء الرأي والتصويت.  وخالل أشغال الدورة 
املداوالت  بقاعة   ،2020 لسنة  الوالئي  الشعبي  للمجلس  االولى  العادية 
باحلي اإلداري دقسي عبد السالم، صادق اعضاء املجلس الشعبي الوالئي 
عرض  الدورة  خالل  ومت   ،2020 لسنة  االضافية  امليزانية  على  باملوافقة 
احلساب اإلداري لسنة 2019 ومشروع امليزانية اإلضافية لسنة 2020 قدمه 
من  كل  التفصيلي  االداري  احلساب  عرض  وتضمن  احمللية،  االدارة  مدير 
اإليرادات  وكذلك  والتسيير  التجهيز  يف  املتمثلة  بشقيها  النفقات  حصيلة 
لسنة 2019 مع تقدمي عرض مفصل ملشروع امليزانية اإلضافية لسنة 2020 
لكل االيرادات والنفقات املقترحة والتي تضمنت تقليصا يف ميزانية التسيير 
التجهيز  نفقات  فصول  ضمن  وحتويلها  الوصية  الوزارة  لتوصيات  تنفيذا 
الطبية يف  املرافق  وتهيئة  وصيانة  الطبية  بالتجهيزات  يتعلق  فيما  خصوصا 
إطار مكافحة فيروس كورونا »كوفيد19« والتي خصصت لها ميزانية الدولة 
كما  الوباء.  هذا  محاربة  أجل  من  كبيرة  مبالغ  الواليات  ميزانية  وكذلك 
احلساب  عن  مفصال  تقريرا  الوالئي  الشعبي  للمجلس  املالية  جلنة  قدمت 
اإلداري لسنة 2019 وتقريرا مفصال حول مشروع ميزانية 2020 والذي أتفق 

على تخصيص ميزانية أكبر من أجل محاربة الوباء. 
خديجة بن دالي

مبحكمة  االتهام  غرفة  أصدرت 
اجلاري  األسبوع  بحر  املسيلة  يف  مقرة 
حق  يف  بالقبض  باألمر  يقضي  قرارا 
البلدي  الشعبي  املجلس  رئيس 
حالة  يف  املوجود  »ف،ت«  السابق 
ارتكابه جملة  فرار وذلك على خلفية 
وحسب  وخروقات،  التجاوزات  من 
القضية  فإن  بحوزتنا  التي  املعلومات 
باشرتها  التي  التحقيقات  إلى  تعود 

قبل  الوطني  للدرك  األبحاث  فصيلة 
قاضي  على  امللف  حتويل  قبل  مدة 
حيث  مقرة  محكمة  لدى  التحقيق 
رفقة  السابق  البلدية  رئيس  فيها  اتهم 
وحاليون  سابقون  ومنتخبون  مقاول 
غير  امتيازات  منح  بتهمة  وموظفني 
الصفقات  مجال  يف  للغير  مبررة 
إضافة  النفوذ  واستغالل  العمومية 
مثول  بعد  مت  العام حيث  املال  لتبديد 

باألمر  يقضي  قرارا  إصدار  املتهمني 
أمر  كما  »ت،ف«  املير  على  بالقبض 
بإيداع املقاول احلبس املؤقت مع وضع 
القضائية  الرقابة  حتت  3أشخاص 
وآخر  سابق  مبنتخب  األمر  ويتعلق 
حالي وموظف يف حني استفاد شخص 
محاكمتهم  انتظار  يف  باإلفراج  آخر 

الحقا بالتهم املذكورة. 
جمال أبو اشرف

المسيلة
وضع رئيس بلدية ونوغة السابق رهن الحبس
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نقابات التربية بغليزان تنّدد وتطالب بفتح تحقيق

مدير يعتدي على أستاذ بسالح أبيض 
داخل حرم متوسطة

ب.أمني

وحسب ما علمته أخبار الوطن فإن احلاثة وقعت يف وقت 
واالمضاء  املجالس  اعمال  استكمال  بصدد  األساتذة  كان 
على محاضر اخلروج على أمل اللقاء يف بداية املوسم التربوي 
املقبل طاقما اداريا وتربويا.، وقع ما لم يكن يف احلسبان حني 
وقعت  أن  بعد  عنيف  بإعتداء  األستاذ  املتوسطة  مدير  فاجأ 
حاول  حني  بينهما  بسيطة  مناوشات  اليوم  ذات  يف  قبلها 
أجل  من  السنوي  تنقيطه  عن  اإلستفسار  خاللها  األستاذ 

املشاركة يف احلركة السنوية لألساتذة. 
بليغة  بجروح  األستاذ  إصابة  يف  اإلعتداء  هذا  وتسبب 
مستوى اليد اليسرى إستدعى رتقها بـ13 غرزة بعد نقله على 
جناح السرعة ملصلحة اإلستعجاالت لتلقي العالج املناسب 
حيث منحت له شهادة عجز طبي سيحدد الطبيب الشرعي 

مدتها الحقا حسب اجلروح التي تعرض لها األستاذ. 
ومباشرة بعد وقوع هذا اإلعتداء تقدم الضحية بشكوى 
لدى فرقة الدرك الوطني باحلمانة ضد مدير املؤسسة التربوية 
ومت سماع أقوال األستاذ يف هذا اإلعتداء مع توجيه إستدعاء 

للمدير ألخذ تصريحاته بخصوص التهم املنسوبة إليه. .
لوالية  التربية  مبدير  اإلتصال  الوطن  اخبار  حاولت  وقد 
غليزان من أجل معرفة بعض التفاصيل األخرى يف القضية 
لم  اننا  إال  القطاع  عن  األول  املسؤول  بإعبتاره  ومالبساتها 

نتمكن من ذلك. .

نقابة الكنابست تتأسف وتستنكر 
التدريس  مستخدمي  لنقابة  الوالئي  املكتب  تأسف 
للقطاع ثالثي األطوار للتربية »الكنابست » بغليزان ملا تعرض 
بوعمامة  متوسطة  مدير  اعتداء  نبأ  واستغرب  زميلهم  له 
احلمادنة بوركبة الذي كان ضحيته األستاذ »سعيداني أمني 

» منسق الفرع النقابي باملؤسسة. 
الوطن  اخبار  إستلمت  مستعجل  إستنكاري  بيان  ويف 
سابقا  وأن حذرت  بانها سبق  النقابة  فيه  قالت  منه  نسخة 

من جتاوزات مدير املؤسسة ضد األساتذة خالل العديد من 
التقارير التي قامت بارسالها إلى مصالح املديرية..

وانحيازها  التحقيق  جلنة  فشل  أن  البيان  وأضاف 
التمادي  على  األخير  هذا  شجع  املؤسسة  مدير  الفاضح مع 

والتطاول على املوظفني.
البيان إلى أن اعتداء مدير املؤسسة على األستاذ  وأشار 
سعيداني هو دليل قاطع على انعدام روح املسؤولية لديه وعلى 
وإعتبرت  نقابي  ممثل  على  املمارس  والتضييق  الضغوطات 
تتعارض  والتي  احمر  خط  املمارسات  هذه  ان  الكناست 
جملة وتفصيال وحرية العمل النقابي وفق ما يشرعه القانون.
اجلسدي  االعتداء  هذا  أن  بيانها  يف  النقابة  وأضافت 
يتعارض  التربوية عمل شنيع  املؤسسة  الهمجي داخل حرم 
مدير  وطالبت  التربوية،   ورسالتها  املدرسة  أخالقيات  مع 
الالزمة  القانونية  اإلجراءات  اتخاذ  بضرورة  للوالية  التربية 

حفاظا على استقرار قطاع التربية بالوالية.

تعرض أستاذ تربية بدنية، بمتوسطة بوعمامة في الحمادنة بوركبة بوالية غليزان، إلى اعتداء خطير نفذه ضده مدير 
المتوسطة، الذي استعمل سالحا أبيض داخل حرم المؤسسة التربوية، ما تسبب للضحية في إصابته بجروح بليغة على مستوى اليد 

اليسرى، واستدعى نقله على جناح السرعة لمصلحة االستعجاالت الطبية. 

بجاية
النيران تتلف 142 هكتارا من الغابات 

خالل أسبوع
قد  احلرائق  نيران  ألسنة  بجاية،أن  لوالية  الغابات  محافظة  كشف 
أتلفت يف األيام األخيرة ما يزيد عن 142 هكتار من الثروة الغابية منها 80 
هكتارا من األشجار املثمرة إضافة إلى احتراق مجموعة كبيرة من خاليا 
غرار  على  الوالية  مناطق  عدة  47 حريقا يف  نشوب  أحصت  النحل،كما 
درقينة،شالطة وبوخليفة وأهم احلرائق التي خّلفت خسائر كبيرة تلك التي 
اندلعت يف بلديتي كنديرة ودراع القايد،كما سجلت إتالف 70 هكتارا من 
أشجار الزيتون ببلدية دراع القايد وحدها،وقد شرعت محافظة الغابات يف 
أخذ اإلجراءات العملياتية الضرورية للتدخل واملراقبة قصد التصدي ملثل 
تزخر  التي  الغابية  الثروة  وتهدر  البيئة  على  سلبا  تؤثر  التي  احلاالت  هذه 
بها بالدنا، وقد تراجعت نسبة هذه احلرائق مقارنة بالسنة املاضية ويرجع 
محافظة  اتخذتها  التي  الوقائية  والتدابير  االحتياطات  إلى  لذلك  الفضل 
لفائدة  نظمت  التي  والتوعية  التحسيس  عمليات  إلى  إضافة  الغابات، 

سكان األرياف والبلديات الريفية وكذا املناطق.
بـــلقاسم.ج

مستغانم
الوالي يأمر بغلق أسواق الماشية 

والواجهات البحرية
بالغلق  يقضي  قرار  السميع سعيدون  عبد  السيد  والي مستغامن  أصدر 
الفضاءات  وكذا  املاشية  أسواق  كل  للتمديد  قابلة  يوما   15 املؤقت وملدة 
وكذا  السيارات  بيع  فضاءات  غلق  الى  باإلضافة  املواشي  لبيع  املستغلة 
وببع  والفواكه  اخلضر  لبيع  املوجهة  تلك  السيما  العشوائية  املساحات 
األلبسة واخلردوات عبر تراب الوالية. و تضمن القرار منع إقامة األفراح، 
مستوى  على  لذلك  املستعملة  اخليم  وتنصيب  العزاء  ومراسم  الوالئم 
يتضمن  آخر  قرار  الوالي  السيد  أصدر  كما  اخلاصة.   واالماكن  املساكن 
ملنطقة  البحرية  الواجهات  مستوى  على  والراجلني  املركبات  تنقل  حظر 
اخلامسة  غاية  إلى  مساء  الثامنة  الساعة  من  ابتداء  صالمندروصابالت 
العاملني  املناطق وكذا  القاطنني يف هذه  السكان  القرار  صباحا. ويستثني 

واملستخدمني املتنقلني لدواعي مهنية من وإلى هذه املناطق.
القرار جاء يف إطار التدابير واإلجراءات الوقائية من تفشي وباء كورونا،  
خاصة بعد احلاالت املؤكدة التي أصبحت تسجلها الوالية بشكل متواصل 

والتي بلغت 135 حالة.
بن سعدية. ن

اإلطاحة بمجموعة أشرار اعتدوا على 
المواطنين

والية  بأمن  الثالث  احلضري  لألمن  التابعة  الشرطة  قوات  متكنت 
مستغامن من توقيف عصابة أشرار من معتادي اإلجرام متكونة من خمسة 
أشخاص، تتراوح أعمارهم بني 18 و38 سنة، من قاطني واليتي مستغامن 
وتيارت، تورطوا يف قضية تكوين جمعية اشرار، السرقة بالكسر مع توافر 

ظريف الليل والتعدد، مع حجز السيارة املستعملة يف عملية السرقة.
 القضية وحسب البيان جاءت إثر تلقي املصلحة بالغا من رئيس جمعية 
املتقاعدين لوالية مستغامن، يفيذ تعرض مقر اجلمعية الكائن بوسط مدينة 
الداخل بعدما  إلى  بالولوج  قاموا  السرقة من قبل مجهولني،  إلى  مستغامن 
األغراض  إستهدفت كل  املقر،  الباب احلديدي ملدخل  قفل  قاموا بكسر 
التي كانت بداخل املقر من بينها أجهزة إعالم آلي ولواحقها، طابعتني، 
الضبطية  حترك  وبعد  عليه  أخرى.   وأغراض  بوتان،  غاز  قارورة  ثالجة، 
القضائية للتحقيق والتحري يف القضية من أجل إيقاف الفاعلني، مت حتديد 
حالة  يف  اآلخران  بقي  حني  يف  منهم  ثالثة  وتوقيف  فيهم  املشتبه  هوية 
قاموا  أنهم  مصرحني  إليهم  املنسوبة  باألفعال  كلهم  اعترفوا  والذين  فرار، 
املسروقات،  بنقل  أحدهما  سيارة  مستعملني  األغراض  على  باإلستالء 

وقاموت ببيعها.
وكيل  السيد  أمام  مبوجبه  قدموا  هم  ضد  قضائي  إجراء  ملف  لينجز 
اجلمهورية لدى محكمة مستغامن، الذي أحال امللف على قاضي التحقيق 

الغرفة الثانية والذي أودع املشتبه فيهما الرئيسيني احلبس املؤقت.
بن سعدية. ن

والية  والي  االسبوع  نهاية  نصب 
الرئيسية  بالوحدة  نويصر  البليدة كمال 
رئيس  رفقة  املدنية،  للحماية  اجلديدة 
واعضاء  الوالئي  الشعبي  املجلس 
اللجنة االمنية والسلطات احمللية، الرتل 
املتنقل ملكافحة حرائق الغابات اخلاص 
باحلماية املدنية والرتل املتنقل اخلاص 
مبصالح الغابات الذي ينطلق من الفاحت 
شهر  نهاية  غاية  الى  جويلية  شهر  من 
اكتوبر. والي الوالية وعند اشرافه على 

تلقى شرحا مفصال  التنصيب  مراسيم 
حول  مرزاق  باشي  العقيد  طرف  من 
وكيفية  املادية  والوسائل  الرتل  تعداد 
ان  مشيرا  املوسم،  هذا  خالل  تدخله 
الرتل املتنقل متكون من 08 شاحنات 
شاحنات  ومنها  خفيفة  منها  اطفاء 
وحافلة  اسعاف  وسيارة  باملياه  التزود 
نقل الالفراد وسيارة قيادة باالضافة الى 
وسائل التدخل الفردية نظرا للمسالك 
تتميز  التي  الصعبة  والتضاريس  الوعرة 

مضيفا  البليدي،  االطلس  جبال  بها 
 50 من  يتكون  البشري  التعداد  ان 
قيادة  حتت  الرتب  مختلف  من  عونا 
تكوينا  وتلقوا  كفاءة  دوي  ضباط   03
الغابات  احلرائق  التدخل يف  خاصا يف 
من الدرجة الثالثة، هذا باالضافة الى 
الغابات  مبصالح  اخلاص  املتنقل  الرتل 
و16  خفيفة  اطفاء  شاحنات   08 من 

عون تدخل.
عبد الناصر حمودة

البليدة
تنصيب رتل متنقل لمكافحة حرائق الغابات

التابعني  الشرطة  افراد  متكن 
بوالية  بالشفة  احلضري  لالمن 
شخصا   11 توقيف  من  البليدة، 
مسبوقني قضائيا، تسببوا يف االخالل 
الطريق  يف  واملشاجرة  العام  بالنظام 
األسلحة  مختلف  باالستعمال  العام 
حارقة  زجاجية  وقارورات  البيضاء 
القضية حسب  حيثيات  والسينيال. 
الوطن  اخبار  لدى  املتوفرة  املعلومات 
تقوم  كانت  دوريات  اثر  على  مت  انها 

الشفة  ببلدية  الشرطة  عناصر  بعها 
شجار  انتباههم  لفت  املدينة،  وسط 
بني مجموعة من االشخاص، الذين 
الفراد  مشاهدتهم  مبجرد  بالفرار  الذو 
بيضاء  اسلحة  ورائهم  تاركني  االمن 
التحريات  وبعد  الكبير،  احلجم  من 
بني  كانت  املشاجرة  ان  تبني 
اشخاص  من  متكونتني  مجموعتني 
تكثيف  مت  اين  قضائيا،  مسبوقني 
دائرة  امن  عناصر  مبساعدة  االبحاث 

فيهم  املشتبه  منازل  ملداهمة  موزاية، 
 09 حجز  مع  شخصا   11 وتوقيف 
وسكاكني  محظورة  بيضاء  اسلحة 
من احلجم الكبير وقارورات زجاجية 
ضوئي  وكاشف  بحرية  وبندقيةصيد 
من  وكمية   « سينيال   « بحري 
قرص   615 بـ  تقدر  العقلية  املؤثرات 
مهلوس اين مت تقدمي املشتبه فيهم امام 

العدالة. 
عبد الناصر حمود

توقيف 11 مجرما زرعوا الرعب في الشفة
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أخبار السر ايا

أثارت دعوة السيناتور عبد الوهاب بن زعيم 
إللغاء شعير نحر األضحية الكثير من اللغط، 
حيث قال »أعتقد أنه في ظل انتشار الوباء، 

وجب على لجنة الفتوى النظر في إمكانية إسقاط 
شعيرة الذبح يوم عيد األضحى«، مشيرا إلى 
أن الذبح في الساحات وما تخلفه العملية من 

دماء وفضالت واحتكاك العائالت والجيران جراء 
تغافرهم سيتسبب في انتشار الفيروس ، مقترحا 
على وزارة الشؤون الدينية جمع أموال األضحية 
وصبها في صندوق التضامن أو صندوق الزكاة، 
باإلضافة إلى تحديد سعر ثابت لألضحية، وهو 
االقتراح الذي ألهب مواقع التواصل االجتماعي 

وأثار جدال واسعا بين روادها.

أعلنت مديرية المجاهدين وذوي الحقوق لوالية عنابة أنه سيتم تسمية المدينة 
الجديدة »ذراع الريش« بعنابة باسم المجاهد عضو مجموعة الـ 22 المرحوم 
»عمار بن عودة«. وقالت المديرية في منشور أتاحته عبر صفحتها الرسمية 

الفايسبوك : »تخليدا للذاكرة الوطنية وألرواح صناع أمجاد الجزائر من مفجري 
ثورة الفاتح من نوفمبر، خالل احتفالية االستقالل والشباب، سيتم تسمية المدينة 
الجديدة »ذراع الريش« باسم المجاهد عضو مجموعة الـ 22 الخالدة المرحوم 

»بن مصطفى بن عودة« المدعو »عمار«. 
لإلشارة، فإن المجاهد »عمار بن عودة« يعّد رمزا من رموز الثورة الجزائرية، 

حيث التحق بالرفيق األعلى في الخامس فيفري 2018 بعنابة، حيث وري 
الثرى بمقبرة زغوان في الثامن من الشهر نفسه.

تزينت حسابات الجزائريين عبر مختلف مواقع 
التواصل االجتماعي، في ذكرى عيد االستقالل، 

ليس فقط بأطياف العلم ورموز الوطنية، بل بإطالق 
هاشتاغ »لن ننسى«. احتفال الجزائريين بذكرى 

استقالل بالدهم توشح - هذه السنة - بالحدث الذي 
طالما انتظره الجزائريون، والمتمثل في استرجاع 
رفات 24 شهيدا من فطاحل المقاومة الشعبية 

الجزائرية، كجزء من الذاكرة الوطنية، كل هذا الزخم 
منح عيد االستقالل هذه السنة جرعة كبيرة من الروح 

الوطنية.

   َشِعيرة النَّحر ُتلهب الَمواِقع  

الّتكويُن َمالٌذ زمَن  ُكورونا

 الَمدينُة الجِديَدة تتوّشح ِذكرى استقاَلٍل ..والحقُّ في الَعودِة!
باسِم »عّمار«

عمدت اإلعالمية هناء غزار بوعكاز، في فترة الحجر المنزلي، الستغالل 
وقتها في العمل على دورات معهد الجزيرة لإلعالم،  وتحصلت على تقييم 
جيد جدا في أكثر من 9 دورات  شملت  مختلف مجاالت الصحافة والتحرير 
واإلنتاج ، ليبقى التكوين رغم الجائحة مالذ الكثيرين، ولكل شخص في مجال 

تخصصه.

هذه الّسنة، هنأت الواليات المتحدة األمريكية الجزائر بحلول ذكرى استقاللها على لسان 
رئيسها األسبق »جون ف. كندي« )John F. Kennedy(؛ إذ آثرت السفارة األمريكية 
ر الجزائريين، عبر صفحتها الرسمية فيسبوك، بموقف أمريكا من الثورة الجزائرية،  أن ُتذكِّ

وبّثت مقتطفا من الخطاب الذي ألقاه رئيسها المغدور »جون ف. كندي« يوم 2 جويلية 
1957 - بصفته سناتورا - حين أعلن دعمه استقالل الجزائر، ونّدد بمحاولة فرنسا قمَع 
حركة التحرير الجزائرية. ونوهت السفارة بأنه قليل من الناس – حينها - توقعوا أنه بعد 
خمس سنوات سيصبح هذا السيناتور الشاب رئيسا للواليات المتحدة األمريكية ويرحب 

برئيس الجزائر المستقلة حديًثا في البيت األبيض، ويفتتح حقبة جديدة من العالقات 
»الجزائرية-األمريكية«، أو كما قالت السفارة. 

أمِريكا ُتهّنُئ 
الَجزاِئر 
بلَسان ِكندي

ٍة!  ٍة! من َنمٍر ُمفترس إلى ِقّطة بريَّ من َنمٍر ُمفترس إلى ِقّطة بريَّ
أدلى المتخصص في األمراض المعدية »ماثيو باسيتي« )matthew bassiti( لصحيفة الـ »دايلي تلغراف« البريطانية 

بتصريح، قال فيه إّن »فيروس كورونا قد يختفي من دون لقاح، ُولَد الفيروس نمرا مفترسا وسينتهي قطة برّية«. رّجح أستاذ 
األمراض المعدية في جامعة »جنوة« اإليطالية أن فيروس كورونا المستجد على وشك التالشي من تلقاء نفسه في ظل انخفاض 

قوته وتقلّص شّدة عدوانيته، حسب تعبير الطبيب المتخصص. وأضاف »باسيتي« يقول: »اآلن، الفيروس لم يعد يسبب متالزَمتي 
الضائقة التنفسية وال حتى فشل األعضاء المتعدد، وهما المتالزمتان اللتان تسببتا في دخول المرضى العناية المركزة وموتهم 
أيضا«. وتابع الخبير اإليطالي يقول إن ضعف الفيروس يمكن أن يعني عدم الحاجة إلى لقاح، فالفيروس قد يتالشى دون عودة.
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نورين عبدالقادر

رفع العديد من سكان أحياء بلدية 
األغواط »حي الوئام، حي 223، حي 
سكن،   450 حي  القبلي،   املقطع 
حي 60 سكن بطريق اخلنق، ومنطقة 
شهرة  حبيب  حي  األراضي،   شغل 
النصر،  كحي  بأفلو  أحياء  »وسكان 
العني،  رأس  لقراد، حي  حي ضايت 
وأحياء  املدينة  بوسط  تيارت  شارع 
للمسؤولني  استغاثة  نداء  أخرى« 
للتدخل من أجل تزويدهم مباء الشرب 
التي  املتكررة  لإلنقطاعات  ووضع حد 
أيام،  أربعة  إلى  وصلت  والتي  يعرفها 
وأفاد بعض السكان أن غياب املياه عن 
كورونا  وباء  انتشار  ظل  يف  حنفياتهم 
ذروتها  بلغتها  التي  احلرارة  واشتداد 
كبيرة  معاناة  لهم  سببت  األيام  هاته 
هذه  وحول  العيش،  مرارة  وأذاقتهم 
على  باإلعالم  املكلف  أكد  الوضعية 
قوال  السيد  للمياه  اجلزائرية  مستوى 

أحمد يف تصريح إلذاعة السهوب »أن 
بعض األحياء بعاصمة الوالية تعاني 
التزود  من نقص وتذبذب مفاجئ يف 
باملياه الصاحلة للشرب وأرجع ذلك إلى 
املنشآت  بعض  مستوى  على  أعطاب 
مستوى  على  وانسدادات  املائية 
أن  التوزيع، وأضاف  وقنوات  شبكات 
إدارة املؤسسة تستقبل الزبائن وتسجل 

انشغاالتهم حول انقطاع التموين باملياه 
وتتدخل يوميا باألحياء املتضررة سواء 
التي  باآلبار  جديدة  مضخات  بوضع 
وتصليح  الضخ،  مشاكل  من  تعاني 
األعطاب ببعض الشبكات وتنقيتها، 
وسيتم  املشاكل  بعض  تسوية  مت  وقد 
عادي  بشكل  باملياه  السكان  تزويد 

وبكميات كافية. 

أدرار 
سكان بلدية »سالي« يطالبون بسكناتهم

السلطات  من  أدرار  والية  جنوب  سالي  بلدية  من سكان  عدد  طالب 
احمللية بضرورة توزيع السكنات االجتماعية لتي انتهت االشغال بها منذ. 
عدم  عن  استيائهم  عن  السكان  هؤالء  أعرب  وقد  مغلقة  زالت  ال  لكنها 
برغم  سكنا   16 عددها  التي  السكنات  هذه  من  املستفيدين  عن  اإلفراج 
من انتهاء االشغال منها ألزيد من عامني. وقال أحد الناشطني يف املجتمع 
املدني يف البلدية املذكورة أن ملف هذه السكنات أصبح يلفها الغموض نظرا 
لطول انتظار تسليم املفاتيح ألصحابها بالرغم أنها منجزة ومجهزة وأضاف 
املتحدث أنها أصبحت عرضة للسرقة والتخريب ما يجعل كل اخلسائر تقع 
على عاتق املقاولة املكلفة باإلجناز وهو الذي مالم يستطيع املقاول تقبله كل 
مرة. جدير بالذكر أن القائمة التي استفادت من هذه السكنات اإليجارية 
موجودة عند مصالح الوالية. وهو األمر الذي يثير تساؤل املستفيدين عن 
مرد هذا الصمت حيال قضيتهم فيم يناشدون والي الوالية العربي بهلول 
بضرورة التدخل العاجل والضعط على املديرية الوصية ومصالح دائرة رقان 

لتوزيع هذه السكنات وإعطاء لكل ذي حق حقه.
عبداهلل مجبري

 »تيمياوين« تتدعم بعتاد لتحسين 
خدمة التموين بالمياه 

خصصت شحنة من عتاد أشغال املوارد املائية لتحسني وصيانة شبكة 
التموين مبياه الشرب لسكان بلدية تيمياوين احلدودية بالوالية املنتدبة برج 

باجي مختار )950 كلم جنوب عاصمة الوالية(.
تيمياوين  بلدية  سكان  بانشغاالت  التكفل  إلى  العملية  وتهدف   
احلدودية يف مجال حتسني خدمة التزود مبياه الشرب، التي شهدت انقطاعا 
بسبب عطل بقناة جر هذه املادة احليوية على مسافة 100 كلم، كما أشار 

والي أدرار بهلول العربي.
وتضم هذه الشحنة من املعدات التي سلمتها وزارة املوارد املائية بقيمة 
مالية جتاوزت 80 مليون دج شاحنات صهاريج املياه وآليات احلفر وأجهزة 

الضخ، إلى جانب توفير مناصب شغل لتعزيز جهود تسيير هذه الشبكة.
وسيسمح هذا العتاد املتكون أيضا من صوامع اإلنارة الليلية من أجل 
ضمان استمرار أشغال الصيانة خالل الفترات الليلية بتسريع وتيرة جهود 
فرق الصيانة إلصالح أعطاب الشبكة ومعاجلة نقاط تسرب املياه على طول 
القناة. ويف السياق ذاته، شكلت جلنة ستشرع يف مهامها خالل شهر  ممر 
مبياه  التزويد  نقل تسيير خدمة  الوضعية، وعملية  لتشخيص  اجلاري  يوليو 
الشرب من مصالح البلدية إلى مؤسسة اجلزائرية للمياه، حيث مت يف هذا 
الشأن تخصيص مقرين إداريني للجزائرية للمياه بكل من برج باجي مختار 
وتيمياوين ومسكنني وظيفيني وتوفير أعوان حراس القناة الرئيسية للمياه من 

أجل التصدي لظاهرة الربط العشوائي.
إسماعيل  للمياه،  اجلزائرية  ملؤسسة  العام  املدير  أوضح  جانبه،  ومن 
عميروش، أن هذا العتاد املتخصص من شأنه ضمان التسيير األمثل لهذا 
املرفق املائي الهام الذي استهلك 5ر2 مليار دج والذي يضم حقل جللب املياه 
وقناة إيصال املياه على مسافة 100 كلم ومحطات للضخ ومنشآت للتوزيع. 
الذي  »طاقاراوت«  من حقل  املياه  مشروع جلب  أن  ذاته  املسؤول  وأضاف 
اكتملت أشغاله منذ 2015، أوكلت مهمة تسييره ملصالح بلدية تيمياوين 
إلى غاية 2018 ليتم حتويله وتسييره تدريجيا إلى مؤسسة اجلزائرية للمياه. 
مع مصالح  بالتنسيق  للمياه  اجلزائرية  مؤسسة  تعمل  ذاته  السياق  ويف 
خالل  من  الشرب  مبياه  للتزويد  العمومية  اخلدمة  حتسني  على  الوالية 
استكمال عملية نقل تسيير هذه اخلدمة من البلديات نحو هذه املؤسسة، 

حسب املتحدث ذاته.
ق.م

ورقلة
نشوب حريق بمحطة البنزين بحاسي مسعود

مبحطة  »رولوط«  صحراوية  بغرفة  مهول  حريق  األسبوع  نهاية  شب 
البنزين البركة املتواجدة مبفترق الطرق الدوراني على بعد 30 كلم عن مقر 
يخلف  لم  احلظ  وحلسن  بأكملها  الغرفة  على  أتى  مسعود،  حاسي  دائرة 
احلريق ضحايا بشرية، وحلد االن تبقى أسباب احلريق مجهولة،  فيما يبقى 
تشهدها  التي  الكبيرة  احلرارة  عن  فضال  وارد  الكهربائية  الشرارة  احتمال 
املنطقة هذه األيام التي جتاوزت ال 50 حتت الظل،  كما كان تدخل عمال 
احملطة املذكورة واعوان احلماية املدنية لذات اإلقليم يف احلني ساهم بشكل 
يحمد  ال  ما  إلى  تؤدي  كادت  التي  امللتهبة  اللهب  ألسنة  إخماد  كبير يف 
عقباه بوجود صهاريج الغاز والوقود سريع االلتهاب واجتناب احتراق احملطة 
بالكامل، فيما سارعت مصالح الدرك يف فتح حتقيق عن مالبسات الواقعة.
يوسف بن حيزية

تمنراست  
الطريق الرابط بين »تاظروك –أدلس« في وضع كارثي

تأسف سكان بلدية تاظروك من 
مشكل  مقدمتها  يف  املشاكل  جملة 
وبلدية  بينها  الرابط  الطريق  تدهور 
خطيرة  منعرجات  ووجود  أدلس 
هذا  يشهد  حيث  تصحيحها  يجب 
أجزائه  بعض  يف  تصدع  الطريق 
كونت  التي  اجلارفة  الوديان  نتيجة 
حفرة خطيرة يف منطقة تيزوليلني منذ 

ما يقارب 06 سنوات.
املواطنني  أحد  صرح  حيث 
هذا  أن  الوطن  أخبار  جلريدة 

خاصة  كبيرة  حركة  يشهد  الطريق 
وشاحنات  املسافرين  نقل  حلافالت 
بلدية  من  الفالحية  املنتوجات  نقل 
تاظروك لوالية متنراست ونقل احلاالت 
تصدع  أن  إال  للمرضى  اإلستعجالية 
تلك  ووجود  الناحية  تلك  يف  الطريق 
املركبات.أين  حترك  من  تعيق  احلفرة 
إليها يف مسلك  الوصول  عند  تنحرف 
ما  وغالبا  واد-  يف  معبد  غير  رملي 
تتوقف هذه املركبات مبحاذاة هذا الواد 
عند جريانه خاصة لسيارات اإلسعاف 

بالناحية الناقلة للحاالت املرضية إلى 
بلدية  من  لها  والناقلة  متنراست  والية 

أدلس لعيادة تاظروك
أكدو  فقد  السائقني  وحسب 
بدورهم أنهم قد ضاقوا ذرعا بالتصدع 
منطقة  يف  الطريق  يشهده  الذي 
حافالت  أصحاب  خاصة  تيزوليلني 
أنهم  صرحوا  الذين  املسافرين  نقل 
يتعرضون ألعطاب جمة يف مركباتهم 
نتيجة إنحراف هذه األخيرة يف مسلك 
املسافرين  وحمولة  معبد  غير  رملي 

ضريبة  املفروض  من  أنه  وأضاف 
قسيمة السيارات ال تطبق عليهم يف 

هذه الطرق املهترئة
التصدع  هذا  أن  أخر  وأضاف 
واحلفرة قد جتاوزت ست سنوات ومر 
متجهة  والئية  وسلطات  وزراء  عليها 
ان  إال  وإيابا  ذهابا  تاظروك  لبلدية 
إصالح  يتم  ولم  شيئا  يغني  لم  هذا 
هذا التصدع البسيط حسبهم -ورغم 
حول  طرفهم  من  العديدة  الشكاوي 
الوضعية الكارثية للطريق ووجود هذه 
احلفرة اخلطيرة إال أن مديرية األشغال 
حترك  لم  متنراست  لوالية  العمومية 

ساكنة.
اهالي  يناشد  الوضع  هذه  وأمام 
بلدية تاظروك السلطات الوالئية وعلى 
دومي  متنراست  والية  والي  رأسهم 
جياللي التدخل العاجل وإصالح هذا 
ست  جتاوزت  التي  واحلفرة  التصدع 
املنعرجات  بعض  وتصحيح  سنوات 

بهذا الطريق
كرزيكة أحمد

توقيف المتهمين بالسطو على مقر المنتدى اإلعالمي
متكنت الفرقة اجلنائية باملصلحة الوالئية للشرطة القضائية بأمن والية متنراست من توقيف أربعة)04( أشخاص تتراوح 

أعمارهم ما بني )36 و40 سنة( عن قضية تكوين جماعة إجرامية من أجل السرقة، مع جرم إخفاء أشياء مسروقة.
العامة يف بيان تلقت جريدة أخبار الوطن نسخة منه فإن حيثيات القضية تعود  وحسب خلية اإلتصال والعالقات 
عن  مصاحلهم  لدى  رسمية  شكوى  تقييد  أجل  من  بتمنراست  اجلزائري  اإلعالمي  الوطني  املنتدى  رئيس  تقدم  إلى 
تعرض مقر املنتدى الوطني اإلعالمي اجلزائري بتمنراست للسرقة،  طالت ثالثة )03( مكيفات هوائية من داخله من 
القبض على شخصني مشتبه  إلقاء  طرف مجهولني، وعليه مت إعداد خطة ميدانية محكمة كللت ويف ظرف وجيز من 
السيد/  مع  واملستمر  الدائم  وبالتنسيق  أخرين  لشخصني  املسروقات  ببيع  قاما  بأنهما  صرحا  معهما  وبالتحقيق  فيهما 
وكيل اجلمهورية لدى محكمة متنراست، مت إستصدار إذن بالتفتيش للمسكنني اللذان قاما صاحبهما بشراء املسروقات، 
فيهما اآلخرين  املشتبه  ليتم حتويل  املسروقة،  الثالثة  الهوائية  املكيفات  العثور على  إيجابية حيث مت  النتائج  أين كانت 
واملسروقات إلى املقر إلستكمال إجراءات التحقيق يف القضية. ومت إجناز ملف جزائي ضدد املشتبه فيهم من أجل تقدميهم 

إلى اجلهات القضائية املختصة.
كرزيكة احمد

عادت أزمة انقطاع التموين بالمياه الصالحة للشرب لتصنع معاناة السكان باألغواظ في ظل االرتفاع الشديد للحرارة منذ 
حلول فصل الصيف، وفي ظل انتشار وباء كورونا،  وهذا رغم االرتياح الذي سجله وزير القطاع أثناء زيارته للوالية منذ 

عشرة أيام، نظرا لألرقام التي قدمها المسؤولون عن المنشآت الخدماتية، التي تعززت بها مؤسسة الجزائرية للمياه.

زيارة وزير القطاع لم تنه األزمة 

العطش سرُّ معاناة الّسكان باألغواط
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اخبار الجنوب

كرزيكة أحمد

اجلرمية  ضحايا  بعض  وحسب 
ومرتوتك  أمقل  بلدية عني  النووية من 
أن  الوطن  أخبار  جلريدة  أكدوا  الذين 
الضحايا  هؤالء  أستخدمت  فرنسا 
وقد  التجربة  هذه  يف  جتارب  كفئران 
تشكلت غمامة سوداء بعد التفجيرفوق 
أجتهت  وقد  وضواحيها  إينيكر  منطقة 
صوب قرية مرتوتك 90 كلم عن مكان 
قوي  اإلنفجار  كان  وقد  النووية  اجلرمية 
جدا حيث سمع من طرف أهالي بلدية 
تاظروك 250 كلم عن مكان التجربة.

حيث خلفت التجارب بيئة ملوثة 
التفجيرات  لضحايا  ومعاناة  وأمراض 
آثارا  وتركت   « إينيكر  مبنطقة  النووية 
وخيمة ويف مقدمتها أمراض سرطانية 
املواطنني  أوساط  يف  منتشرة  عديدة 
حاالت  إلى  إضافة  أهقار  مبنطقة 
لتشوهات خلقية خاصة بقرية مرتوتك 

التابعة أقليميا لبلدية أدلس.
على  يجب  أنه  هؤالء  وأضاف 
على  الضغط  للبالد  العليا  السلطات 
هذه  وتصنف  تصرح  حتى  فرنسا 
التجارب ضمن جرمية إنسانية يف حق 
بعدا  والبيئة. وإعطائها  املنطقة  سكان 
الهيئات  مختلف  تتطلع  حتى  دوليا 
واملنظمات العاملية بشأن معرفة حقيقة 
بني  بها  قامت  التي  التفجيرات  هذه 
عددها  بلغ  والتي  1961و1966  سنتي 
انتهاج  وكذا  به  مصرح  تفجيرا   13
النووية  النفايات  خطورة  لكشف  خطة 

التي خلفتها هذه التفجيرات والتحري 
مجهولة  تبقى  والتي  دفنها  مواقع  عن 
املخططات  بإسترجاع  اآلن. وهذا  إلى 

ومختلف اخلرائط من فرنسا
على  الكارثية  اآلثار  هذه  وملواجهة 
نداءات  هؤالء  يرفع  اإلنسان  صحة 
تبقى من ضحايا  ما  للتفكير إلنصاف 
ال  الذين  املرضى  من  التفجيرات  هذه 
زالوا على قيد احلياة من خالل تعويضهم 
ومطالبة  معاناتهم  ورفع  بهم  والتكفل 
األرشيف  بكشف  الفرنسية  اجلهات 
السري لهذه اجلرائم اإلنسانية والعمل 
ومحيطها  املنطقة  وتطهير  تنظيف  على 
دائم  مرصد  وإنشاء  اإلشعاعات  من 
يف  النووية  اإلشعاعات  حركية  ملتابعة 

مناطق التفجيرات. 
إلى تسهيل اإلجراءات  كما تدعو 
على  احلصول  شأنها  من  التي 
املعوقات  كافة  ورفع  التعويضات 

البيروقراطية  والوثائق  اإلجرائية 
التعجيزية من قبل السلطات الفرنسية 

التي حتول دون تعويض الضحايا. 
ووفقا لهؤالء فإنه يتعني العمل من 
ومستشفيات  طبية  مراكز  توفير  أجل 
وضمان  متنراست  بوالية  متخصصة 
والعالج  للتشخيص  الصحية  الرعاية 
عن  الناجتة  األمراض  من  والوقاية 

اإلشعاعات النووية
أكادميية  من  أعضاء  اكد  .كما 
مبكتبها  اجلزائري  املدني  املجتمع 
الوقت  حان  بأنه  متنراست  بوالية 
لتطهير  تتحمل فرنسا مسؤوليتها  أن 
املنكوبة  إينيكر  منطقة  وتأهيل 
الضحايا  تعويض  إلى  إضافة  وامللوثة 
من  بات  أنه  أيضا  هؤالء  شدد  كما 
الضروري تنظيم مؤمتر دولي حتت رعاية 
مبلف  منظمة األمم املتحدة للتكفل 

ضحايا التفجيرات النووية.

َمازالت ُعرضًة لإلشعاَعاِت الّنووية بعد ُمضيِّ 57 سنًة عن االستقالِل

َفعالّياُت الُمجتمِع الَمدنيِّ بـ »إينيكر« 
َتدُعو السترَجاِع أرِشيف الَمنِطقة

اقترن اسم منطقة »إينيكر« ببلدية عين أمقل الواقعة على بعد 150 كلم شمالي والية تمنراست لعقود بالتفجيرات 
النووية الفرنسية،  لكن اسم المنطقة عاد للظهور في ذكرى عيدي االستقالل والشباب، وهو يحمل مرادفا جديدا له يتمثل 
في المطالبة مجددا بتعويض ضحايا التفجيرات النووية، إضافة إلى تطهير المنطقة من اإلشعاعات النووية،  بعد تجاهل 

السلطات الفرنسية هؤالء الضحايا سنينا لم تحّرك فيها ساكنا.

ملتابعة  الوالئية  اللجنة  سارعت 
إلى  األغواط  بوالية   19 كوفيد  ومكافحة 
ملواجهة  الوقائية  التدابير  من  اتخاذ جملة 
االنتشار املتسارع لوباء كورونا وارتفاع عدد 
املؤسسات  بهم  اكتظت  الذين  املصابني 

الصحية وعدد املتوفني.
من أهم هذه اإلجراءات غلق األسواق 
األسبوعية وأسواق املاشية عبر إقليم تراب 
الذين  املوالني  أغضب  إجراء  وهو  الوالية 
أوضحوا أنه لم يتم تسجيل ولو إصابة يف 
صفوفهم إضافة إلى احترامهم لإلجراءات 
األنشطة  بعض  غلق  مت  كما  الوقائية،  
األماكن  ببعض  األساسية  غير  التجارية 

العمومية والشوارع بكل من األغواط وأفلو، 
وتوقيف حركة النقل اجلماعي بني بعض 
مالعب  وغلق  الوالية،  ومقر  البلديات 
باقتناء  الصحة  مديرية  وتكليف  ماتيكو، 
محليا،  التحاليل  إلجراء  حتليل  جهاز 
للصندوق  التابع  السكانير  جهاز  ووضع 
الوطني للتضامن االجتماعي حتت تصرف 
خاص  متعامل  مع  والتعاقد  املواطنني 
ـوتوفير  الغرض،  لذات  آخر  جهاز  لتوفير 
بالداء،  املصابني  املوتى  لدفن  حفر  آالت 
والتوعية  التحسيس  حمالت  وتكثيف 
وتوزيع الكمامات من جديد وفرض رقابة 
وسيارات  التجارية  األنشطة  على  صارمة 

األجرة لتطبيق اإلجراءات الوقائية
ورغم االرتفاع الكبير املسجل يف عدد 
األيام  خالل  بالوالية  واملتوفني  املصابني 
إلى  املصابني  عدد  ارتفع  حيث  األخيرة، 
وأكثر  اجلمعة  يوم  غاية  إلى  258 مصاب 
ظاهرة  مراسيم  الزالت  متوف   45 من 
تتم  واألعراس  باملآمت  اخلاصة  التجمعات 
بشكل عاد، حيث يسمع السكان صوت 
الليل،   من  متأخر  وقت  إلى  املفرقعات 
كل  متنع  الوالي  من  تعليمة  صدور  رغم 

أشكال التجمعات ونصب اخليم.
نورين.عبد القادر

األغواط 
تعليق بعض األنشطة التجارية يغضب الموالين

ورقلة 
غاضبون يحتجون أمام مستشفى تقرت

وقف اليوم العشرات من أهالي املقاطعة اإلدارية تقرت 160 كلم عن مقر 
الوالية ورقلة، أمام مدخل املؤسسة االستشفائية العمومية سليمان أعميرات 
وسط تقرت، حاملني جملة من املطالب اخلاصة بالقطاع الصحي باملنطقة. 

وطالب املتجونبزيارة عاجلة لوزير الصحة لعاصمة وادي ريغ ملعاينة الوضع 
19،  من  العزل كورونا كوفيد  الطبي ملصلحة  الطاقم  يعيشه  الذي  الكارثي 
املمرضني  ونقص  للكوفيد،  املخصصة  املصلحة  وضيق  الطبي  العتاد  نقص 
واألطباء بذات املصلحة بعد تزايد أعداد املصابني بالفيروس القاتل باملنطقة 
االيام االخيرة، ناهيك عن التسريع بفتح مستشفى 240 سرير اجلديد الذي 
أنهيت به األشغال بنسبة كبيرة منذ ازيد من ثالث سنوات ولم يدخل حيز 
سيساهم  حيث  األسطر،   هذه  كتابة  حلد  مجهولة  تبقى  ألسباب  اخلدمة 
هذا املرفق الطبي التحفة بشكل كبير يف القضاء على الوباء بعد احتوائه يف 
مكان معزول، فضال عن امتعاض احملتجني عن غياب شبه كلي لوالي تقرت 
املنتدب عن املشهد الصحي،  حيث لم يكلف نفسه عناء حتى زيارة الطاقم 
الطبي ملصلحة العزل كورونا كوفيدبتقرت باعتباره املسؤول األول على خلية 
نقص  من  بالرغم  املبذولة  اجلبارة  مجهوداتهم  على  لتشجيعهم  وهذا  األزمة 
ل  احملتجني  قول  حد  على  الفتاك  الوباء  هذا  ملواجهة  الضرورية  االمكانيات 

أخبار الوطن.
يوسف بن حيزية

وفاة طالب جامعي بصعقة كهربائية بالطيبات 
الثالث من العمر  لقي أمس » عثمان غندير » طالب جامعي يف العقد 
ببلدية املنقر دائرة الطيبات باملقاطعة االدارية تقرت 180 كلم عن مقر الوالية 
ورقلة مصرعه على اثر صعقة كهربائية بالبيت،  ليتم نقل الضحية يف احلني 
لفظ  أنه  غير  أعميراتبتقرت  سليمان  مبستشفى  االستعجاالت  مصلحة  إلى 
أنفاسه األخيرة يف الطريق متأثرا من شدة توتر الصعقة، الفقيد شاب يف عمر 
أولى  السنة  يف  يدرس  بورقلة  مرباح  قاصدي  بجامعة  جامعي  طالب  الزهور 
ماستر تخصص حفر مائي،  يشهد له من قبل زمالئه وجيرانه يف تصريحهم 

ل » اخبار الوطن » بحسن االخالق والتربية. 
يوسف بن حيزية

االغواط 
 تدني الخدمات الصحية يخرج سكان أفلو 

إلى الشارع 
ناشد عشرات احملتجني من ممثلي اجلمعيات والنقابات وأطباء وممرضني ومختلف 
فئات املجتمع وزير الصحة يف ثاني وقفة نظموها أمام املؤسسة االستشفائية العمومية 
الشهيد بجرة عبدالقادر بأفلو بالتدخل العاجل إلنقاذ األوضاع الصحية املتدنية التي 
كشف عيوبها وباء كرونا.  وطالب احملتجون بفتح حتقيق يف مركب األمومة والطفولة 
الذي ابتلع أمواال ضخمة ولم يتم وضعه يف اخلدمة رغم تنصيب مدير له منذ أشهر 
رافضني فتحه قبل ذلك، وكشف بعض أعضاء السلك الطبي عن جتاوزات خطيرة 
اخلدمات  تدني  وراء  كانت  منذ سنوات  االستشفائية  املؤسسة  تعرفها  التسيير  يف 
الصحية مطالبني الوزير بتطهير القطاع من اللوبيات التي تنخر جسمه وتسبب مآسي 
للمرضى، كما طالبوا برفع التجميد عن مستشفى 240 سرير املسجل منذ سنوات 
مؤكدين للوزير أن اجلهة الشمالية للوالية التي تضم 12بلدية وأكثر من 250ألف 

نسمة استفادت من مستشفى واحد سنة 1958 ضمن مشروع ديغول.
نورين عبدالقادر

غرق شاب في بركة ماء بـ »إسقراسن«
تاظروك  بلدية  من  منحدر  عمره  من  والعشرون  الثالثة  يف  اجلمعة شاب  غرق 
ببركة مائية باملكان املسمى »إسقراسن« بقرية هيرافوك )غرب بلدية أدلس(. وقد 
تدخلت األهالي واحلماية املدنية لدائرة تاظروك النتشال جثة الضحية. ويبدو أن 
موجة احلر التي تضرب املنطقة قد دفعت الكثيرين إلى البرك املائية رغم ما يحيط 
بها من مخاطر، علما بأن البركة املائية التي كانت مسرحا للحادث يصل عمقها إلى 
3 أمتار وشهدت العديد من حاالت الغرق. وأوضح بعض املصادر اخلاصة جلريدة 
الدرك  وأفراد  تاظروك  لدائرة  املدنية  احلماية  وحدة  رفقة  األهالي  بأن  الوطن  أخبار 
الوطني هرعوا إلى عني املكان بعدما ورود معلومات حول غرق الشاب على الساعة 
وقد  الشباب  ليال من أحد  الثامنة  الساعة  الضحية على  إنتشال  الرابعة مساء ومت 
إلتحقت سيارة وحدة احلماية املدنية بتاظروك بشق األنفس نظرا لوعورة تضاريس 
بأدلس  اخلدمات  املتعددة  للعيادة  ونقلته  احلادث  ملنطقة  هيرافوك  قرية  من  الطريق 
ومن ثم نقله ملسقط رأسه ببلدية تاظروك و أضاف أحد مرافقي الفقيد لنا بأنهم قد 
قاموا بجولة ملنطقة إسقراسن السياحية يوم اخلميس من أجل التمتع بجمال هذه 
املنطقة وإطفاء وهج أجسادهم. يف هذه البرك نظرا للفحات احلر امللتهبة غير أن هذه 
املتعة سرعان ما تتحولت إلى مأساة كان ضحيتها شاب يف مقتبل العمر يدرس يف 

جامعة متنراست ويحضر لشهادة ماستر02 يف علم اإلجتماع.
كرزيكة أحمد

هالك طفلة بحاسي الدالعة متأثرة بلسعة عقرب 
سجلت والية االغواط أول حالة وفاة بلسعة عقرب راحت ضحيتها طفلة »خ،ل« تبلغ من العمر أربع سنوات من 
بلدية حاسي الدالعة جنوب أنفاسها رغم االسعافات الطبية التي مت تقدميها لها، ويطالب سكان املناطق النائية والبلديات 
املعزولة بتوفير املصل املضاد للسعات العقارب بشكل كاف يف املراكز الصحية وقاعات العالج للتكفل باملصابني بالتسمم 
العقربي حيث يتم تسجيل أرقام قياسية بالوالية خالل فصل الصيف وغالبا ما يلجأ سكان املناطق النائية لوسائل العالج 
التقليدية لعالج املصابني كالتشالط بشفرة حادة خلروج السم، ومصه أحيانا وغاز البوتان لتجميد تسرب السم عبر اجلسم. 
نورين عبدالقادر
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بيليرين يحظى باهتمام 
ال »بي إس جي«

جيرمان  سان  باريس  نادي  يسعى 
يف  العجز  مراكز  لسد  ومسؤولوه  الفرنسي 
اجلديد  املوسم  انطالق  قبل  الفريق  صفوف 

.2021/2020
البريطانية  »إكسبريس«  صحيفة  أشارت 
آرسنال  أمين  ظهير  بيليرين  هيكتور  أن  إلى 
بي  مثل  األندية  من  عدد  باهتمام  يحظى 
ميونخ  وبايرن  اإليطالي  يوفنتوس  جي،  إس 

األملاني.
يعاني  بيليرين  اإلسباني  أن  إلى  ولفتت 
يف الفترة األخيرة من كثرة اإلصابات وخسارة 
زميله  لصالح  اللندني  الفريق  يف  مركزه 

سيدريك سواريز.
يبحث  الباريسي  الفريق  أن  وأوضحت 
عن ظهير أمين يف فترة االنتقاالت الصيفية، 
مونييه  توماس  البلجيكي  رحيل  لتعويض 

الذي انتقل إلى بوروسيا دورمتوند األملاني.
صفوفه  يف  الباريسي  الفريق  يضم  وال 
الشاب  الالعب  سوى  األمين  الظهير  مبركز 
العبني  توظيف  يتم  وأحيانا  داغبا،  كولني 
األملاني  املدافع  مثل  اجلبهة  بنفس  آخرين 
أندير  اإلسباني  الوسط  أو العب  كيرير  تيلو 

هيريرا.

بوفون: »حلم دوري األبطال ما 
زال يراودني«

أكد جيانلويجي بوفون، أسطورة يوفنتوس، استمراره يف ممارسة كرة القدم حتى 
أبطال  بدوري  الفوز  يرغب يف  يزال  أنه ال  عاًما، موضًحا   43 العمر  يبلغ من  عندما 
والتي  اإليطالي،  بالدوري  وتورينو  يوفنتوس  مباراة  عقب  ذلك  بوفون  وأعلن  أوروبا. 
انتهت بفوز اليويف بنتيجة )1-4(، وشهدت حتقيق احلارس األسطوري رقًما تاريخًيا.
وبات بوفون أكثر العب مشاركة يف تاريخ الدوري اإليطالي، بعد خوضه مباراته 
يف  بوفون  وقال  السابق.  ميالن  أسطورة  مالديني،  باولو  بذلك  متخطًيا   ،648 رقم 
تصريحات لشبكة »سكاي إيطاليا«: »حلم دوري األبطال ما زال يراودني، لقد اقتربنا 
منه عدة مرات ولم نحقق الفوز به، لكن يف ظل معاناتي بالكثير من األمور احلزينة 
وجدت القوة على عدم االستسالم«. وأضاف: »نحن نلعب كثيًرا، إنها حلظة حساسة 
من املوسم، والتوتر الذي شعرت به كان يسيطر علّي، الرهان على الفوز يف مباراة اليوم 
كان مهًما للغاية ولم أفكر يف الرقم القياسي«. وبات بوفون على موعد مع رقم قياسي 
يوفنتوس، حيث يحمل ذلك  تاريخ  أكثر العب مشاركة يف  أن يصبح  وهو  جديد، 
الرقم القياسي، أليساندو ديل بييرو برصيد 704 مباراة. وأكد بوفون: »إذا وصلت 
إلى هذا املستوى، فهذا ألنني لم أكن راضًيا أبًدا وأسعى للمزيد، لكن التغلب على 
ديل بييرو ليس أحد أهدايف«. وتابع: »إذا كان لدي الدوافع الصحيحة، ميكنني تقدمي 
بعض املباريات عالية املستوى، دون أي مشكلة وتقدمي مستويات ممتازة«. وأمت: »على 
األقل حتى سن 43 عاًما سألعب، ولكن بعدما بلغت 40 عاًما أصبحت أفكر عادة 
شهر بعد شهر، وطاملا كان هناك أسباب جتعلني ألعب يسعدني أن أستمر، وال أريد 

أن أضيع ما أعطتني إياه الطبيعة«.

ألمانيا تتحرك إلعادة الجماهير 
إلى المدرجات

لكرة  األملاني  الدوري  رابطة  رئيس  شيفرت  كريستيان  أكد 
الصحة  وزارة  مع  كثب  عن  تعمل  الرابطة  أن  األحد  امس  القدم 

احمللية من أجل إعادة اجلماهير للمباريات.
وقال شيفرت لصحيفة »فرانكفورتر اجلمينه سونتاغ تسيتونغ« 
»ترسيخ األعمال االعتيادية سيكون التحدي الكبير املقبل«، بعد 
االنتهاء من موسم 2019 ـ 2020 وسط بروتوكول صحي مشدد 

ودون حضور اجلماهير عقب تفاقم أزمة فيروس كورونا املستجد.
وحتظر أملانيا التجمعات بأعداد كبيرة حتى 31 أكتوبر املقبل، 
إال إذا مت تتبع كل احلاضرين، وبناء على ذلك، قال شيفرت إن 
املوسم  وأن  اجلماهير ، خاصة  عودة  أجل  تبذل من  هناك جهودا 
املقبل.  منتصف سبتمبر  األملاني سينطلق يف  الدوري  من  املقبل 
األفكار  هذه هي  التوجيهية،  املبادئ  هذه  مثل  على  »نعمل  وزاد 
األولى التي يتم التباحث بشأنها مع وزارة الصحة«. وأشار »ليس 
آالف  أو خمسة  مسرح  200 شخص يف  إحضار  بني  فرق  هناك 
حلوال  جند  أن  دائما  »علينا  وأكد  دورمتوند««.  ستاد  يف  شخص 
يف  الوباء  وضعية  إلى  ورمبا  األساسية  البنية  إلى   تستند  فردية، 
املنطقة أيضا«. وختم شيفرت بالقول »علينا أن نتعلم كيفية إدراج 
الشكوك يف حساباتنا، علينا أن نتوقف عن الشعور بعدم األمان، 

بخالف ذلك ستكون األوضاع صعبة يف أملانيا«.

إنتر يعقد صفقة الوتارو على 
البلوغرانا

كشف تقرير صحفي إسباني، امس األحد، عن تطور جديد 
ميالن،  إنتر  مهاجم  مارتينيز،  الوتاور  األرجنتيني  ارتباط  بشأن 

باالنتقال إلى برشلونة خالل املوسم املقبل.
اسمه  ارتبط  من  أكثر  برشلونة،  ظهير  فيربو،  جونيور  وكان 
بتضمينه داخل صفقة الوتارو، لتقليل قيمة الشرط اجلزائي البالغ 
111 مليون أورو. ووفًقا لصحيفة »سبورت« اإلسبانية، فإن مصادر 
فيربو  لم يعد مهتًما بضم  النادي  أن  إنتر ميالن أكدت  قريبة من 
ضمن صفقة الوتارو. وأشارت الصحيفة إلى أن نابولي من يتصدر 
حالًيا سباق التعاقد مع فيربو خالل املوسم املقبل، كي يكون بدياًل 
ملاريو روي.b يذكر أن الشرط اجلزائي يف عقد الوتارو مع إنتر ميالن 
7 جويلية اجلاري، وسبق أن أكدت عدة مصادر عدم  ينتهي يوم 

قدرة برشلونة على دفع 111 مليون أورو.

القميص الجديد يقود برشلونة 
إلى المحاكم

دخل نادي برشلونة يف أزمة جديدة بسبب القميص األساسي 
يف  تأخر  برشلونة  وكان  املقبل.  املوسم  خالل  الكتالوني  للفريق 
خطأ  لوجود  اجلماهير،  أمام  األول  للفريق  اجلديد  القميص  طرح 
فإن  اإلسبانية،  ديبورتيفو«  »موندو  لصحيفة  ووفًقا  التصنيع.  يف 
كل  حتمل  معها  يتعاقد  التي  املالبس  شركة  من  يطلب  برشلونة 
اخلسائر الناجتة عن خطأ التصنيع. وأشارت إلى أن برشلونة يهدد 
الشركة بالذهاب إلى احملاكم، للحصول على تعويض، إذا لم تلتزم 
الكتالوني. وذكرت  النادي  لها  التي تعرض  بتحمل كل اخلسائر 
الصحيفة أن العالقة جيدة بني برشلونة وشركة املالبس، كما أنه 

مت جتديد العقد املشترك بينهما يف آخر عامني حتى 2028.

سان جيرمان يتجاهل ملف 
التجديد لنيمار

موقف  مستجدات  آخر  عن  فرنسي،  صحفي  تقرير  كشف 
البرازيلي نيمار دا سيلفا، مع فريقه باريس سان جيرمان. ويرتبط 
 ،2022 صيف  حتى  جيرمان  سان  مع  بعقد  عاًما(   28( نيمار 
ويحظى باهتمام كبير من قبل برشلونة إلعادته مجدًدا إلى كامب 
سان  باريس  فإن  الفرنسية،  »ليكيب«  صحيفة  وبحسب  نو. 
ملف  مع  للتعامل  احلالي  الوقت  يف  نية  أي  لديه  ليست  جيرمان 

نيمار، رغم قلقه من إمكانية رحيله مجاًنا يف صيف 2022.
وأشار التقرير إلى أن البرازيلي ليوناردو، املدير الرياضي لسان 
جتديد  حول  نيمار  مع  للتفاوض  خطط  أي  لديه  ليس  جيرمان، 
سان  باريس  لدى  األولوية  أن  الصحيفة  وأكدت  حاليا.  تعاقده 
جيرمان حالًيا، هي التجديد للفرنسي كيليان مبابي، والذي يعتبر 

هدًفا مهما لريال مدريد الصيف املقبل.
إلقناعه  الوقت  أمامهم  أن  فيعتقدون  لنيمار،  بالنسبة  أما 
يرحل  لتركه  نية  أي  يوجد  وال  األمراء،  حديقة  يف  باالستمرار 

مجاًنا.

القسم الرياضي

محكمة  قرار  سيتي  مانشستر  وينتظر 
على  جويلية   13 يوم  الرياضية  التحكيم 
عقوبة  على  به  تقدم  الذي  االستئناف 
خرق  بسبب  اليويفا،  وقعها  التي  اإليقاف 
املالي  اللعب  لقواعد  اإلجنليزي  الفريق 

النظيف.
موقع  نقل  ما  بحسب  غوارديوال  وقال 
مستعدون،  »نحن  سبورتس«:  »سكاي 
نتحلي بالكثير من الثقة للسماح لنا باملشاركة 
التواجد  يف  نرغب  أوروبا،  أبطال  دوري  يف 
وأضاف:  السنوات«.  تلك  خالل  بالبطولة 
يف  ونأمل  جويلية،   13 يوم  القرار  »سنعرف 

أن يساعد النادي وجميع العاملني والالعبني 
واجلميع هنا من املدربني، على مواصلة النمو 

كناٍد يف السنوات املقبلة«.
ويشارك السيتي يف دوري أبطال أوروبا هذا 
املوسم، والذي سيتم استئنافه يف شهر أوت 
املقبل، وتفوق على ريال مدريد يف ذهاب دور 
الـ16 بنتيجة 1-2، خارج ميدانه، وال تزال 
هناك شكوك حول إمكانية إقامة مباراة الدور 

الثاني يف البرتغال.
املدرب  علق  املسابقة  تلك  وعن 
ال  لكني  مختلفة،  مباراة  »كل  اإلسباني: 
الطريقة  بتلك  ليفربول  على  الفوز  بأن  أنكر 
»كرة  وتابع:  جيًدا«.  كان  نظيفة(  )برباعية 
بعض  واللحظات، يف  باملشاعر  تتعلق  القدم 

ويف  جيدة،  املزاجية  حالتك  تكون  األحيان 
بعض األحيان العكس، ولكن ميكننا القول 
بالعالم«.  األفضل  الفريق  على  تغلبنا  بأننا 
مختلفة،  مباراة  »كل  بيب:  واستكمل 
آرسنال  اإلجنليزي  االحتاد  كأس  فخصمنا يف 
يلعب بصورة مختلفة، ومدريد يلعب بصورة 
كل  جودة  مع  تتأقلم  أن  وعليك  مختلفة، 
مباراة«. وأمت: »أرغب يف الوصول لكل مباراة 
يف أفضل حالة ممكنة، ووضع العقلية املناسبة 
حتسم  ال  املباريات  تلك  امللعب،  أرض  يف 
باخلطط واألفكار، بل بالرغبة، فعندما متتلك 
الرغبة، نعم ميكن أن تخسر، لكن لن تكون 

حينها األمور سهلة على خصمك«.

محكمة التحكيم الرياضية ستعلن عن قرارها يوم 13 جويلية

غوارديوال يثق في 
عودة مانشستر السيتي 

لدوري األبطال
يثق بيب غوارديوال مدرب مانشستر سيتي، في قدرة ناديه على رفع عقوبة اإليقاف المفروضة 
على ناديه من قبل االتحاد األوروبي »يويفا«، والتي تحرم السيتيزينز من المشاركة في 

المسابقات األوروبية لمدة عامين.
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اخبار الرياضات

محمد هشام

حسابه  عبر  تغريدة  يف  خالدي  وقال 
عن  »أتابع  بوك«  »فيس  على  الرسمي 
بطلنا  فيها  يتواجد  التي  الوضعية  كثب، 
األوملبي توفيق مخلويف، الذي أتواصل معه 
انا ومصاحلي باستمرار، آخرها قبل بضعة 
راحته  على  شخصيا  »أسهر  وتابع  أيام«، 
وظروف إقامته، على غرار رياضيينا يف كل 
مناطق العالم، السيما العدائني املتواجدين 
يف نيروبي بكينيا، والسباحني املتواجدين 
من  »بالرغم  وأمت  بكندا«،  مونتريال  يف 
وتوقف  االستثنائية،  الصحية  الوضعية 
اجلزائرية  الدولة  فان  اجلوية،  الرحالت 
ستواصل بذل قصارى جهدها، و كل ما 
اينما وجدوا  رياضييها  يف وسعها إلجالء 

ريثما تسمح الظروف بذلك«.
توفيق  العداء  أن  بالذكر،  جدير 
من  استيائه  عن  أعرب  مخلويف، 
إجالئه  يف  تأخرها  بسبب  السلطات، 
فيروس  انتشار  بعد  إفريقيا،  جنوب  من 

كورونا، وكان مخلويف قد انتقل يف مارس 
إلى مدينة جوهانسبرغ، خلوض  املاضي، 
معسكر إعدادي ألوملبياد طوكيو، قبل أن 
يجد نفسه عالقا، بسبب توقف الرحالت 

اجلوية من وإلى اجلزائر.
تغريدة عبر حسابه  وقال مخلويف، يف 
يف  مشرد  وأنا  أشهر   4« »تويتر«:  على 

من  حركة  أي  دون  من  إفريقيا،  جنوب 
أرض  إلى  إلجالئي  اجلزائرية  الدولة 
الوطن«، وأضاف »لقد تأكدت أنه ال قيمة 
كبطل  حتى  أو  جزائري،  كمواطن  لي 
أوملبي دافع وشّرف الراية اجلزائرية«، ونوه 
فكتبتها،  قلبي  الكلمات كانت يف  »هذه 

ولست أستهدف بها االستعطاف«.

أكد وزير الشباب والرياضة، سيدعلي خالدي، أنه يتابع عن كثب وضعية كل الرياضيين الجزائريين، العالقين في الخارج، بما في ذلك 
البطل األولمبي، توفيق مخلوفي. وكان مخلوفي، شن هجوما الذعا على السلطات، بسبب تأخرها في إجالئه من جنوب أفريقيا، بعد انتشار 

جائحة فيروس كورونا المستجد.

بعد أن شن مخلوفي هجوما على السلطات  

خالدي يطمئن الرياضيين الجزائريين 
العالقين في الخارج

»العميد« ينفي تواصله مع مدافع 
شبيبة سكيكدة حداد

أوضح مجلس إدارة مولودية اجلزائر، حقيقة الشائعات التي 
معاذ  سكيكدة،  شبيبة  مدافع  مع  اتفاقه  حول  مؤخرا،  راجت 

حداد، النتدابه خالل فترة االنتقاالت الصيفية.
وقال النادي العاصمي يف بيان »تداولت العديد من وسائط 
مفاده  خبرا  الرياضية،  الصحف  وبعض  االجتماعي،  التواصل 
اتفاق الفريق مع معاذ حداد، مدافع شبيبة سكيكدة، وبناًء على 
املوضوع«،  يتم تداوله حول  املولودية، كل ما  إدارة  ذلك تكذب 
تامة،  سرية  يف  تعمل  االستقدامات  جلنة  أن  »نؤكد  وأضاف 
حتضيرا ألي قرار يخص استئناف املوسم احلالي، أو انطالق املوسم 
املقبل«، وختم »ندعو وسائل اإلعالم لعدم الترويج ألسماء، ال 
مكان لها يف أجندة الفريق، باملقابل سنضمن لألسرة اإلعالمية 

حقها يف اخلبر املوثوق واملؤكد، يف الوقت املناسب«.
م.هشام

بعقد يمتد ل 3 سنوات
مخالفة ماجد أولى صفقات نجم مقرة   
أعلن جنم مقرة، اول أمس، تعاقده مع املدافع مخالفة ماجد، 

بعقد ميتد 3 سنوات، قادما إليه من نادي نصر الفجوج.
وجنحت إدارة النجم يف إقناع الالعب باالنضمام إلى الفريق، 
أبدت  التي  األندية  من  العديد  قبل  من  الشرسة  املنافسة  رغم 
رغبتها يف احلصول على خدماته. وجنح مخالفة صاحب 20عاما، 
قدم  حيث  الفجوج،  نصر  رفقة  املوسم  هذا  األنظار  جذب  يف 
مستويات طيبة، األمر الذي جعله على رأس قائمة املطلوبني لدى 
أندية احملترف األول. ويسعى مسيرو النجم إلى حسم املزيد من 
الصفقات خالل فترة االنتقاالت الصيفية، لدعم صفوف النادي 

احلالم بالبقاء ضمن حظيرة الكبار هذا املوسم.
م.هشام

الدفاع الجديدي ينفي إتصاله 
بالمدرب بن شيخة  

يف  اإلدارة  مجلس  دخول  اجلديدي  الدفاع  من  مصدر  نفى 
مفاوضات مع عبد احلق بن شيخة، من أجل قيادة الفريق انطالقا 
من املوسم املقبل. وينتهي عقد بن شيخة مع مولودية وجدة هذا 
رفض  أنه  خاصة  مبستقبله،  يحيط  الغموض  ومازال   الصيف، 

حسم متديد عقده، حلصوله على عدة عروض.
بن  باملدرب  يتصل  لم  اجلديدي  الدفاع  أن  املصدر،  وأكد 
بعد.  ينته  لم  الذي  وجدة  مولودية  مع  عقده  ويحترم  شيخة، 
وكانت أخبار قد أكدت رغبة الدفاع اجلديدي يف التعاقد مع بن 
شيخة، خاصة أنه سبق له قيادة الفريق وقضى معه فترة ناجحة، 

وفاز معه بلقب كأس العرش.

االتحادية الجزائرية أللعاب القوى 
تعلن عن موسم أبيض

املوسم  إنهاء  القوى، عن  اجلزائرية أللعاب  أعلنت االحتادية 
الرياضي 2020-2019 مبكرا بدون تسليم ألقاب أو حتديد هوية 
الصاعدين والنازلني. ويأتي هذا القرار بعد مرور حوالي أربعة أشهر 
للمنافسات بسبب تفشي جائحة كورونا،  الكامل  التعليق  على 
يف  االحتادية  الهيئة  وتقول  العامة.  الصحة  على  احلفاظ  بهدف 
بيان لها »بسبب الوضعية الصحية احلالية، فإن املوسم الرياضي 
2020-2019 سيكون أبيض، حيث لن يكون هناك ال بطل وال 
صاعد وال نازل«. وحسب نفس املصدر، فإن هذا القرار قد اتخذ 
من طرف أعضاء املكتب الفدرالي لالحتادية، بالتنسيق والتشاور 
مع اللجنة الطبية. »هذا القرار ناجت عن عوامل أخرى ذات طابع 
التي لم  باملائة   80 للمنافسات  الكبير  العدد  رياضي، على غرار 
جتر بعد، وكذا استحالة استئناف املنافسة دون حتضيرات مالئمة 
أنها  القوى  ألعاب  احتادية  وتعتبر  البيان.  يضيف  للرياضيني«، 
القرار الصائب باإلعالن عن موسم أبيض، وهذا قصد  اتخذت 
السماح لألندية بالتحضير بكل راحة للموسم الرياضي اجلديد.

وبالتالي حتذو احتادية ألعاب القوى حذو كرة السلة والتايكواندو 
التي  الرياضية  االحتاديات  أولى  كانت  التي  والسباحة  والريغبي 

أعلنت عن موسم ابيض.

لكرة  جزائرية  أكادميية   13 اعتماد  مت 
)فيفا(  للعبة  الدولي  االحتاد  قبل  من  قدم 
تكوين  إلى  الرامي  برنامجها  إطار  يف 
املواهب الشابة وحتليل النظام البيئي لكرة 
االحتادية  به  أفادت  ما  حسب  القدم، 

اجلزائرية لكرة القدم.
يف  الفاف  بأكادمييات  األمر  ويتعلق 
كل من خميس مليانة وسيدي بلعباس، 
اضافة الى كل من مدارس ومراكز التكوين 
اجلزائر،  احتاد  بلوزداد،  شباب  ألندية 
شباب  القبائل،  شبيبة  اجلزائر،  مولودية 
قسنطينة، وفاق سطيف، جمعية وهران، 
جمعية  الساورة،  شبيبة  وهران،  مولودية 

الفيفا من  بارادو. وطالبت  ونادي  الشلف 
نظيرتها اجلزائرية، ملفات األكادمييات التي 
املشروع، حيث  هذا  الدخول يف  بإمكانها 
دخلت املديرية الفنية الوطنية يف اتصاالت 
والتي  والثانية  االولى  الرابطتني  أندية  مع 
وأفاد  الطلب.-  لهذا  أغلبيتها  استجابت 
الفنية  املديرية  أرسلت  املصدر«بعد ذلك، 
أخضعتها  حيث  الفيفا،  الى  امللفات 
األكادمييات  اختيار  ليتم  اختبارات  الى 
إلى  تخضع  أن  يجب  أنها  إال  املذكورة، 
باس«.  دوبل  مؤسسة  طرف  من  حتقيق 
التحليل  فإن  نفسه،  املصدر  وحسب 
على االنترنت يتضمن دراسة كمية لهذه 

من  والرضا  النوعية  وتقييم  األكادمييات، 
املصدر  وأضاف  واملدربني.  املسيرين  قبل 
معمق  بتحليل  متبوعة  الدراسة  »ستكون 
كشفا  أكثر  تعتبر  التي  أكادمييات  لثالث 

للمواهب الشابة للمنتخبات الوطنية«.
يف  سنة   20 دامت  جتربة  وخالل 
املؤسسة  أجرت  األكادمييات،  حتسني 
ألفي  من  أكثر  باس«  »دوبل  البلجيكية 
مختلف  يف  بلدا   18 مستوى  على  حتليل 
يف  املؤسسة  هذه  وستدخل  العالم.  بقاع 
اتصال مع األكادمييات املعنية كما ستعلم 
املناسب  الوقت  الفنية يف  واملديرية  الفاف 

بحالة تقدم املشروع.

»الفيفا« تعتمد 13 أكاديمية جزائرية لتكوين المواهب الشابة

للفكوتريان  العالم  بطولة  أُجلت 
 30 من  مقررة  كانت  التي  الفيتنامي، 
باجلزائر  املقبل  نوفمبر   3 إلى  أكتوبر 
العاصمة، إلى تاريخ الحق بسبب جائحة 
االحتاد  أعلنه  ما  حسب  كورونا،  فيروس 

الدولي لالختصاص.
قرار  أن  بيان  املصدر يف  نفس  وأوضح 
العاملي  االحتاد  رئيس  اتخذه  التأجيل 
للفكوتريان الفيتنامي، هونغ فنه جيانغ بعد 

التشاور مع نائبه توت كونغ نغيان، املكلف 
بتنظيم التظاهرات الدولية الكبرى، إضافة 
إلى رئيس الهيئة الفدرالية اجلزائرية، ربيع 

آيت مجبر.
الصحي  احلجر  »بعد  املصدر  وأضاف 
العاملي،  كورونا  فيروس  وباء  فرضه  الذي 
حتضيرات  يف  اضطراب  من  عنه  جنم  وما 
الرياضيني والذي سينعكس على مردودهم 
التي   2020 العالم  بطولة  خالل  الفني 

املقبل،  أكتوبر  شهر  أواخر  ستنظم  كانت 
إلى  املنافسة  تأجيل  العاملية  الهيئة  قررت 

تاريخ الحق«.
عن  اإلعالن  يتم  لم  الساعة،  وحلد 
أي تاريخ إلعادة برمجة بطولة العالم، إال 
القتالية  الرياضة  لهذه  الدولي  االحتاد  أن 
مهمتني  نقطتني  اإلعتبار  بعني  سيأخذ 
العالم  عبر  الصحية  الوضعية  تطور  وهما 

ورزنامة مختلف املنافسات املقبلة.

كانت مقررة من 30 أكتوبر إلى 3 نوفمبر المقبل بالجزائر

رئيس االتحاد العالمي للفكوتريان الفيتنامي يؤجل بطولة العالم

البطولة اإلفريقية أللعاب القوى ستقام شهر ماي 2021
حدد االحتاد اجلزائري، واإلفريقي أللعاب القوى، موعد النسخة الـ22 من البطولة األفريقية أللعاب القوى للكبار املقررة يف اجلزائر.
كان من املفترض أن تقام البطولة بني 24 و28 جوان 2020، لكن تفشي فيروس كورونا أجبر اللجنة املنظمة بعد التشاور مع االحتاد 

اإلفريقي أللعاب القوى على تأجيلها إلى العام املقبل.
وقال حكيم ديب، رئيس االحتاد اجلزائري أللعاب القوى، إن البطولة ستقام يف الفترة من 25 إلى 29 ماي 2021.

ورجح ديب، إقامة البطولة على ملعب مدينة وهران اجلديد، ونقلها من العاصمة، حتى تكون بروفة للجنة تنظيم ألعاب البحر 
املتوسط املقررة بذات املدينة صيف 2022.
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أخبار الثقافة

حاورها: براهيم مالك
 

الكاتبة امللقبة بـ »العنقاء« من مواليد أفريل 
أعمال  إدارة  ليسانس  على  متحصلة   1996
اقتحمت مجال الكتابة منذ صغرها أين أضحت 
مدمنة على املطالعة لتكتشف يف مرحلة الثانوي 
أنها حبيسة القلم اجلريء يف فن الرسالة والنص 
تلقب  وكما  سالفة  العنقاء  والشعر،  واخلاطرة 
وقلة  الصعوبات  رغم  املطالعة  يف  عطشها  روت 
شاركت  نازجر،  التاسيلي  مبنطقة  اإلمكانات 
على مستوى جامعة قاصدي مرباح لتنال احسن 
مقال ونص على مستوى الكلية ولها العديد من 
سيندلع  أشهرها  الثقافية  املجلة  يف  اإلسهامات 

احلريق عن مديرية الثقافة باليزي. 

باعتبارك أول امرأة تقتحم مجال الكتابة 
باملنطقة ، ما هو سبب ذالك وملاذا؟

اعد  ولم  ملكتني  أنها  بالكتابة  إحساسي 
مبقدوري مغادرتها أين أصبحت جزء مني يقتادني 
يف كل يوم إلى مختلف زواياها دون شعور حينها 
كل  متحديتا  الكتابة  راية  ورفعت  استسلمت 
موهبتي  أضيع  أن  أريد  ولم  واملطبات  الصعوبات 
وهوايتي املفضلة فكثرا ما أجد نفسي أميل إلى 
كتابة النصوص واخلاطرة رغم تخصصي العلمي 
األدبية  الفنون  عن  التخلي  من  مينعني  لم  الذي 
اجلنس  من  وباعتباري  وتعددها،  باختالفها 
اللطيف الذي جترءا وكسر قيد الرجال باملنطقة يف 
كتابات أدبية وروائية رغم أن املرأة التارقية حامل 
وموروث حقيقي لشعر الشعبي والقصص ولكن 
دون جتسيدها أين كانت مجرد حكايات شفهية 
تتناقل عبر األزمنة ولكن إمياني بأن الكتابة قيد 
أردت أن أخوض هاته املغامرة وانأ متسلحة عن 

بالورود  مفروش  يكون  لن  الدرب  بان  قناعات 
فطعم النجاح بعد املطبات مذاقه أحلى.

 لنتعرف باختصار عن مضمون إصدارك األول 
»الوباء« خاصة وأنه مجموعة من الرسائل 

واخلواطر؟

وخواطر  رسائل  مجموعة  هو  الوباء  كتاب 
زفاف  تأجيل  قصة  تعالج  رومانسي  طابع  ذات 
بسبب اجلائحة كوفيد 19 تتعمق كثيرا يف وصف 
احلالة املعاشة من الناحية النفسية وحتاكي الواقع 
املفروض وضرورة التأقلم معه، وكما تعمدت أن 
يكون بطلت شخصية قصة الوباء من والية البليدة 
باعتبارها البؤرة األولى لفيروس كورونا يف اجلزائر 
وأكثر والية عانت من ضغط اجلائحة ولهذا كان 
الهام تلك الرسائل يبرز معاناة تلك األسرة وبطلها 
أيضا شاب من خارج والية البليدة، وهي وقائع 
لتكن  واقعنا  من  تقريبا  جلها  مستنبطة  شيقة 

نهايتها رسائل أمل وفرح. 

وفيما يخص اخلاطرة؟

لنص  مكمل  تكون  أن  أردتها  أيضا  اخلاطرة 
فلكها  يف  تدور  كذالك  فهي  الرومانسية  الرسالة 
اعتبرها  وكما  القارئ،  إلشباع  مني  إميانا  وهذا 
وأسلوبها  تنوعها  رغم  املتلقي  تثلج  راحت 
الشرائح  لكافة  موجهة  تكون  أن  فأردتها  الشيق 
األنفس  يريح  لبق  أدبي  بأسلوب  االجتماعية 

لكونها أساسا مستنبطة من الواقع املعاش.

ملاذا  »الوباء« عنوانا؟

يف  ترسم  وصور  للواقع  إنزال  طبيعتها  يف 
واملعاناة محصورة يف  املأساة  مخيلتك عن حجم 

زمن الوباء ولهذا اخترت أن يكون العنوان مطابقا 
للمضمون دون بالغة أو إثارة جتذب القارئ، وهذا 
إميانا مني بأن مرحلة زمن الوباء وحدها تكفي ألن 
تكون فعال رسالة وخاطرة وقصة وجب تدوينها.

أال تعتبرين كونك أول امرأة تخوض الكتابة 
يف املنطقة رغم نقص اإلمكانات مغامرة؟

شح  تقابلك  وأنها  خاصة  مغامرة  هي  فعال 
املرافق ولالهتمام من جهة ويف  اإلمكانات وقلة 
جهة حبك للميدان فقط من جتبرك على التحدي 
ولهذا اعتبرها أنها اجناز أوال على نفسي يف تخطي 
حاجز املجتمع وثانيا ميالد املولود األول، ينسيك 
لتواصل  أمل  ويعطيك جرعة  العراقيل  تلك  كل 
طريق  عن  تغيره  ميكن  ما  تغير  أجل  من  املشوار 

الكتابة والرسالة الهادفة. 

ملن تقرأ الكاتبة سالفة؟

يف احلقيقة كثيرا ما استمتع بالقراءة للعديد 
من الكتاب وخاصة من املشرق على غرار ادهم 
أن  وأفضل  فهم،  محمود  ومصطفى  الشرقاوي 
طبعا  مينعني  لم  وهذا  إلصداراتهم  قارئة  أكون 

للقراءة لكل من دعاء عبد الرحمان أنيس منصور 
وجنيب وغيرهم من الكتاب الذين فعال اثبتوا قوة 
ناقلة  صورة  تكون  أن  استطاعت  التي  كتاباتهم 
االجتماعية  السلوكيات  من  للكثير  ومعاجلة 

والظواهر السلبية بطريقة فنية مبهرة.

أين نصيب سحر املنطقة الصحراوية من 
جمالها إلى هدوئها وقوة تأثيرها يف وجدان 

الكاتب باعتبارك ابنة البيئة طبعا؟

بالسحر  املزدحم  العالم  هذا  إلى  االنتماء 
إلى  يوحي  والذي  قلت  كما  والهدوء  واجلمال 
خصب  موطن  اعتبره  وكما  والطمأنينة،  الهدوء 
جزء  وهي  واخلاطرة  الرواية  يف  خاصة  للكاتب 
مهما يف حياتي لهذا خصصت جانب من بعض 
اخلواطر يف كتابي »الوباء« لروح االنتماء الصحراء 
مابني عتاب مدينة أدرار واحلنني إلى اليزي ولكن 
يبقى احلديث عن جمالها ال تكفيه بضع كلمات 
رواية وال ميكن  بل وحتى  رسالة  أو  اخلاطرة  من 

أبدا حصره يف حيز زمكاني. 
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مديرة المحافظة واالستغالل حفيظة حاج أعمر لـ »أخبار الوطن«:
 استئناف نشاط قاعات عرض ومتاحف الديوان الوطني للتاسيلي نازجر

احملافظة  مديرية  نيابة  مديرة  صرحت 
واالستغالل حفيظة حاج أعمر لـ »أخبار الوطن« 
الثقافية  للحظيرة  الوطني  الديوان  متاحف  أن 
والفضاءات  العرض  وقاعات  نازجر  للتاسيلي 
نشاطها  وبداية  أبوابها  فتح  على  تعمل  الثقافية 
الزوار،  أمام  اليزي  والية  ربوع  عبر  التدريجي 
اإلجراءات  كافة  واتخاذ  استكمال  بعد  وهذا 
وباء كوفيد  تفشي  للحد من  املتخذة  االحترازية 
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وتتعلق العملية بكل من قاعة عرض اليزي 
وادمر ببرج احلواس وكذا متحف جبريل مبقاطعة 
عليها  يكثر  التي  الرطبة  املناطق  وأهم  جانت 
التداول يف فترة الصيف على غرار افني وتيفرنني 
واهرير وتني باوندي فضال عن أهم املواقع األثرية 

الزاخرة بالفن الصخري والرسومات.
كما أوضحت ذات املسئولة أن القطاع وضع 
بااللتزام  يتم  أين  الفتح  إعادة  بعد  عمل  آليات 
التباعد  وتطبيق  والقفازات  الكمامات  بارتداء 
خالل  املتاحف  عمل  قترة  أثناء  االجتماعي 
والعامل،  املواطن  صحة  على  حفاظا  األسبوع 
احملليني  املواقع  زوار  مرافقة  إلى  باإلضافة 
التي  الرطبة  املناطق  يف  خاصة  واجلمعيات 
تتواجد بها البرك املائية التي يكثر عليها اإلقبال 

وهذا  باملنطقة  احلرارة  درجات  وارتفاع  تزامنا 
إرشادات  وإعطاء  والتحسيس  التوعية  لغرض 

بخطورة السباحة بها.
واالستغالل  احملافظة  مديرية  مديرة  وتضيف 
أن إطارات ديوان احلظيرة الثقافية باليزي استغلت 
السياحية  البعثات  فيها  قلة  والتي  اجلائحة  فترة 
الصخري  للفن  الثقافية  املواقع  مبعاينة  باملنطقة 
وتاست  فضنون  غرار  على  املناطق  من  كثير  يف 
متاجرت وطارات  بواد سامن، وكذا  وتيكراراتني 
فوتوغرافية  صور  اخذ  مع  اميهرو  افني  وافرى 

لرسومات األثرية.
العوامل  ملعرفة  احلالية  حالتها  وتشخيص 
املهددة لها يف بطاقة تقنية لهدف تهيئتها وكما مت 
وضع وجتديد عالمات اإلشارة واشهارية لألعالم 
العبور  مناطق  على  املفتوحة  باملناطق  خاصة 

كموقع تاست ووتني.
حتديد  مت  انه  أعمر  حاج  حفيظة  وتضيف 
املالجئ  عن  بعيدا  واالستراحة  للتخييم  أماكن 
الصخرية  والنقوش  األثرية  بالرسومات  اململوءة 
حفاظا على تخريبها وتشويهها وهذا مبنطقة ديردر 

واهرهر.
ويذكر أنه منذ بداية اجلائحة وفرض احلجر 
الديوان  عمال  من  باملائة   50 تسريح  مت  الصحي 

الثقافية  للحظيرة  التابعة  العرض  قاعات  وغلق 
وباء  ملجابهة  احترازي  كإجراء  نازجر  لتاسيلي 
كورونا ويف الوقت الذي يبقى فيه أعوان احلراسة 
أهم  وحماية  مراقبة  أجل  من  مهامهم  يزاولون 
إلى  باإلضافة  عليها  والتداول  األثرية  املواقع 
املتعلقة  خاصة  باملنطقة  التنمية  أشغال  مراقبة 

باملناطق النائية )الطريق الوالئي رقم 02 وطريق 
تيلوت طارات(، وتقدمي توجيهات ونصائح لعمال 
شركات االجناز لهدف عدم املساس بالتراث الذي 
تسخر به املنطقة باعتباره موروث وإرث حضاري 

وجب احلفاظ عليه.
براهيم مالك 

 سالفة ذاكرين ُتحّدث »أخبار الوطن« عن إصدارها األّول:

 »الوباء«.. رسائل تحاكي الواقع في زمن الجائحة
في لقاء جمعها بـ »أخبار الوطن«، تحّدثت  الكاتبة سالفة ذاكرين عن »الوباء«  إصدارها الجديد،  

الذي يعد مولودها األول في فن الكتابة. قالت الكاتبة إنه يحمل مجموعة من رسائل ومحاكاة 
رومنسية، باإلضافة إلى خواطر مستلهمة من الواقع الذي تعيشه المرأة والرجل في زمن الجائحة. وكما 

تعتبر الكاتبة سالفة ذاكرين أول امرأة تدخل مغامرة الكتابة األدبية بمنطقة التاسيلي نازجر. 
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اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
والية الشلف 

دائرة وادي الفضة
بلدية بني راشد 

الرقم الجبائي :098402139023136

إعـــــالن عن المنـح المؤقــت 
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الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
والية سكيكدة 

دائرة القل 
بلدية القل

مصلحة التنظيم العام و الشؤون االجتماعية و الثقافية
مكتب الشؤون االجتماعية و الثقافية 

تحديد نادي رياضي 
طبقا ألحكام المرسوم التنفيذي رقم 74/15المورخ في 26ربيع الثاني عام 1436الموافق 16فبراير سنة 2015يحدد األحكام 

و القانون األساسي النموذجي المطبق علي النادي الرياضي الهاوي و منه لقد تم تجديد الهيذة التنفيذية للنادي الرياضي 
المسمــــــــى  النادي الرياضي للهواة وفاق القل  .........

المعتمدة تحت رقم :17 بتاريخ :1993/09/20
الكائن مقرها:شارع لكحل الطاهر القل 

الرئيس  :توتة فؤاد

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
والية سكيكدة 

دائرة القل 
بلدية بني زيد 

مصلحة التنظيم العام و الشؤون االجتماعية و الثقافية
مكتب الشؤون االجتماعية و الثقافية 

 رقم 05 ,2020
إنشاء جمعية محلية 

طبقا ألحكام القانون رقم 05,12 المؤرخ في 12 يناير 2012المتعلق بالجمعيات و ال سيما المادة 18منه  لقد تم إنشاء الجمعية    
المحلية المسماة جمعية قرية الطهرة .

المعتمدة تحت رقم 2020,02 بتاريخ 2020/07/01 
الكائن مقرها قرية الطهرة  بلدية بني زيد 

الرئيس : الطيب بولخصايم 

AKHBAR EL WATANE  06-07-2020

AKHBAR EL WATANE  06-07-2020

AKHBAR EL WATANE  06-07-2020

إشـــــهــــــــــار

تعــــزيــــة
واليـــــــــة بجايــــــة 
دائـــــــــــرة أوقاس 
بلــــــــديـــة أوقاس

الرقم التعريف اإلحصائي  : 097806229113620000

إعالن عن منح مؤقت لمناقصة وطنية مفتوحة
 

طبقا للمادة  65  من المرسوم الرئاسي رقم 15-247 المؤرخ 2015/09/16 المتضمن 
تنظيم الصفقات العمومية و تفويضات المرفق العام ، يعلن رئيس المجلس الشعبي البلدي 

لبلدية أوقاس كافة المتعهدين الذين شاركوا في المناقصة الوطنية المفتوحة رقم 2020/01  
 Akhbar El Watane et  le Géant Sportif الصادرة بالجريدتين اليوميتين

بتاريخ 2020/02/13 قصد إنجاز أشغال مشروع: دراسة لمراجعة مخطط شغل االراضي رقم 
2أوقاس .

ان بعد تقييم العروض التقنية و المالية المتعلقة بالمشروع الذي تم ذكره أعاله ، لجنة البلدية 
للفتح األظرفة و تقييم العروض قد منحت مؤقتا 

 URBA SETIF : المشروع للمتعهد

 -   رقم العرض :02. 
 -   المبلغ بكل الرسوم بعد التصحيح : 1,995,868,00 دج .

 -    مدة االنجاز: سبعة )07(  اشهر .
العرض التقني :57,58 نقطة على 60 .

 -   أساس االختيار : أحسن عرض من حيث المزايا االقتصادية .
00981900B22537000000:     رقم التعريف الجبائي   - 

أيضا بمقتضى المادة رقم 82من نفس المرسوم المذكور أعاله ، يحق للمعارضين تقديم 
طعونهم ضد هذا االختيار إلى رئيس لجنة الصفقات العمومية لبلدية أوقاس في اجل أقصاه 
10أيام ابتداء من تاريخ أول نشر لإلعالن عن منح في النشرية الرسمية لصفقات المتعامل 

العمومي 
. )BOMOP(

NIF

La famille BENREJDAL, les familles 
parents et alliées, ont la douleur de faire 
part du décès, survenu à Alger le 28 juin 
2020, de leur cher et regretté: BENREJDAL 
a l’âge de 83 ans. L’enterrement a eu lieu 
le jour même, au nouveau cimetière de 
Bainem Alger.

 ANEP: 2016010774 du 06/07/2020 - Akhbar El Watane N°155
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شهدائنا  رفات  استرجاع  ملغزى  قراءتي  يف 
ُبعٍد جديد، يرتبط  امليامني، سأكشف عن  األبرار 
بسيرورة الوجود والبقاء واإلستمرار لألمة اجلزائرية 
ٌة، التي هي  ليست فرنسا، وال ميكن أن تكون  اأَلِبيَّ
أن  فرنسا، وال تستطيع  أن تصير  تريد  فرنسا، وال 
تصير فرنسا لو أرادت، بل هي أمة بعيدة عن فرنسا 
كل البعد، يف لغتها، ويف أخالقها وعنصرها، ويف 
دينها، ال تريد أن تندمج، ولها وطن محدد معني 
هو الوطن اجلزائري  .. و بعيدا عن كّل التحليالت 
املتداولة أجد بأن مساءلة »استعادة رفات الشهداء 
أحالم  بقبر  يتعلق  عميقا،  بعدا  لها  متحف«  من 
ألنه   .. أرضنا  نحو  االستعمارية  وتطلعاته  العدو 
بطون  يبقر  و  ببشاعة،  يقتل  من  تقديري،  يف 
ثم  الرؤوس  ويقطع  شيء،  كّل  ويحرق  احلوامل، 
التأريخ حلقبة،  إلى  يعرضها يف متحف، هو يرمي 
يرى من منظور رغبته الهمجية الدفينة أنها ستكون 
هذه  خالل  من  منقرضة،  أمة  بساللة  تذكيرا 
»اإلنسان«  متحف  يف  بها  يحتفظ  التي  الشواهد 
كقسم    !!!.. اإلنسان«  »متحف  هكذا  نعم   ..
للتاريخ الطبيعي يف باريس،  الفرنسي  من املتحف 
وما هذه اجلماجم امُلتفظ بها إاّل أداًة معّدة ملشروع 
»إرهابي كبير مترامي األطراف، يرمي إلى اجتثاث 
احلياة من جذورها، و جلعل هذه »اجلماجم« وكأنها 
احلضارات  وجود  سالسل  لربط  املفقودة«  »احللقة 
الزمن يف غابر عهوده .. حتتفظ  التى طواها  واألمم 
بها فرنسا كأثاٍر يف متحف للتذكير بها، أنها لشعب 
فهي   .. والهيمنة  التوسع  من  فرنسا  حرمان  أراد 
أثرية  دالئل  و  ثمينة،  شواهد  املستعمر  رؤية  يف 
هو بحاجة إليها يف املستقبل، للتأريخ ألجيال من 
الوثائقية  األعمال  نراه يف  املنقرض، كما  اإلنسان 
البعد  نقرأ هذا  أن  لنا  ينبغي  أنه  أجد  فأنا  لذا   ..
لذا   .. الفرنسي  اإلستعمار  مشروع   يف  اخلفي 
بالنسبة لي، تعد عملية استرجاع رفات شهدائنا، 
هي خطوة حضارية إلقبار منظور اإلستعمار نهائيا، 
و اإلطاحات بكل مطامعه، وليس إغالق جلناح يف 
متحف فقط، لقد خاب من أراد شرا باملة اجلزائرية 

األبية العصية ...

 1.       قوافل الشهداء .. هي حياة أمة 
بأكملها

ونحتفي  اإلستقالل،  ذكرى  نستعيد  ونحن 
اآلباء   .. الشهداء  رفات  موكب  بإستقبال  فيها 
ُمرصعة  زينتها،  كامل  يف  ترفل  وهي   .. العظام 
بالدماء الزكية الطهور كالنجوم الزاهرة .. تروي لنا 
واإلباء،  والشموخ  والشهامة  والفداء  اجلهاد  قصة 
حتفهم  املجد،  هامات  فوق  املرفوع  الرؤوس  قصة  و 
 .. اخللد  جنة  إلى  سراعًا  بهم  تسري  و  املالئكة 
هاته الذكرى التي نستقبل فيها شواهد تاريخ يفوح 
األطهار  الشهداء  بدماء  مضمخ  الشهادة،  بعبق 
األبرار من صلب  هذا الشعب األبي العصي على 

فرنسا.
يف هذه الذكرى، نستحضر »ذاكرتنا اجلماعية« 
املُدينة  و  اجلزائرية،  األمة  لتضحيات  الرامزة 
تستنهض  ذكرى  البغيضة،  اإلستعمارية  لفرنسا 
أمجاد  حتيي  واإلباء،  والفخر  والعزة  الشموخ  فينا 
التاريخ الوطني املجيد لهذه األمة األبية، لكنها ال 
للحصيلة  وعمق  بقوة  رامزة  ذكرى  وهي  تختزلها، 
و يف   .. اجلزائر  الفرنسي يف  لإلستعمار  الهمجية 
موكب  أمام  نقف  ونحن  وعظمته،  املوقف  جاللة 

»رفات شهدائنا األبرار األطهار األخيار« نستحضر 
قيمة احلياة، ومعنى أن تهب نفسك وروحك هلل، 
جيال  الشهداء  قوافل  نستحضر   .. للوطن  فداًء 
الغالية  الوطن  قيمة حياة  نستحضر   .. بعد جيل 
السامية أمام حياتنا كأفراد، نستحضر داللة الفرد 
»املواطنة«  مفاهيم  متجاوزًا  وطنه،  مع  املتماهي 
ومعانيها املادية املدودو والقاصرة .. وندرك بحق، 
اإلنسانية،  احلياة  ولقيمة  للذات  الظلم  من  أنه 
اجلسام  التضحيات  حصر  املاجد،  الوطن  ولتاريخ 
وأرقام  هم،  عدُّ ميكن  لقتلى  مجردة  إحصاءات  يف 
ضحايا ميكن حصرهم كتعداد، حتى و إْن أُختلف 
املوقف  هذا  يف   .. ذلك  تقديرات  يف  أحيانا 
التاريخي اإلستثنائي، أجد بأن املسألة هي أكبر، 
يف هولها وجسامتها، فهذه اجلثامني املسجات امام 
وإبادة  إنسانية،  مأساة  تفاصيل  لنا  تروي  ناظرينا 
وحشيتها  يف  تقل  ال  اجلزائرية،  لألمة  ممنهجة 
وفّية  وحشية  هي  أوروبا،  يف  القدمية  احلروب  عن 
القبائل  من  وأسالفهم  الغال،  بالد  برابرة  لتقاليد 
التي عبرت جبال األلب و نهبت روما وأحرقتها يف 
العام )390 ق.م( .. تستصرخ ضمير العالم كله، 
و ُتشهده على فضاعة جرائم فرنسا ضد اإلنسانية 
البغيضة تدرك  الغستعمارية  فرنسا  و  يف اجلزائر.. 
املليون  ونصف  مليونًا  اجلزائر  تقتل  لم  بأنها  جيدا 
عشرة  وال  ماليني،   )5( خمسة  تقتل  ولم  فقط، 
بكثير  ذلك  من  أكثر  قتلت  بل  ماليني،   )10(
..!!! بأسلوب ممنهج وأدوات ُمعّدة ومخططة سلفًا 
لتحقيق أغراض اإلبادة اجلماعية ألمة بأسرها .. 
أبيها .. كيف  بكرة  اجلزائرية عن  األمة  إبادة  بل 

ذلك؟!

2.       الحالة الديموغرافية في الجزائر 
سنة 1830

»حمدان  لـ  »املرآة«  كتاب  إلى  رجوعنا  عند 
خوجة« الذي نشره بباريس، باللغة الفرنسية، سنة 
ونشر  الزبيري«  العربي  »محمد  حققه  ثم   ،1833
ترجمته باللغة العربية سنة 2005، جند يف الصفحة 
13 حتت عنوان »ملة تاريخية وإحصائية حول إيالة 
اجلزائر« كتب فيها مؤكدا أنه يف سنة 1830، بداية 
إيالة  »يسكن  كان  للجزائر،  الفرنسي  االحتالل 
هذه  وتتكون  نسمة،  ماليني   )10( عشرة  اجلزائر 
اإليالة من مدن، وقرى، وموانئ، وأرياف. غير أن 
اجلزء األكبر الذي هو قاعدتها ومصدر ثرواتها يوجد 
سكان  بتعداد  اخلاص  الرقم  هذا  املدن«.  خارج 
أبار«  »ميشال  الفرنسي  املؤرخ  فيه  وافقه  اجلزائر 
»تاريخ نكث  كتابه  )Habart Michel( يف 

.)Histoire d’un parjure( »عهد

3.       تطور الحالة الديموغرافية 
للجزائريين تحت نير االستعمار الفرنسي

أول من استعمال  أن فرنسا هي  لنتذكر بداية 
األسلحة املرمة، خصوصا سالح الغاز الكيميائي 
»الكلوروفوم« خالل هجومها على السكان العّزل يف 
 1852 العام  4 ديسمبر من  بتاريخ  مدينة األغواط 
وقد  املدينة،  ثلي سكان  استشهاد  إلى  أدى  مما   ،
هذه  اإلبادة  حملة  يف  شارك  فرنسي  ضابط  كتب 
''عندما أخفينا كل املوتى لم يبق أحياء يف املدينة 
من  فارغة  كانت  البيوت  كل  احلملة،  عساكر  إال 
ويف  هجرت.  كمدينة  كانت  أغناها،  إلى  أفقرها 
أشعة  حتت  الصامتة  السوداء  املدينة  هذه  رحاب 

الشمس، شيء يوحي أني داخل إلى مدينة ميتة 
املساكن  رهيبة،  املجزرة  كانت    .. عنيف  ومبوت 
املوتى  بجثث  مليئة  والطرقات  واألزقة  واخليام 
ونساء  رجال  بني  قتيل   2300 من  أكثر  أحصيت 
الهولوكوست  لهذا  لفرنسا  لزاًما  كان  لقد  وأطفال. 
الصحراء.'' ..  املاربة يف  للقبائل  لتثبت عظمتها 
لكن الدالئل التاريخية تشير إلى أن حصيلة اإلبادة 
العدد  تتجاوز ضعف هذا  ُذكر، بل  مما  أكبر  كانت 
الشريف األمجد،  ثورة  .. وكذلك كان احلال مع 
حملة  يف  شارك  آخر  فرنسي  ضابط  كتب  فقد 
املضرة  األعمال  بدأت  أوت   9 يوم  ويف   « اإلبادة 
حاولت أن أخرجهم )يقصد الثوار املجاهدين( لكن 
كان ردهم هو التمنع مع حتّدينا، عند ذلك أشعلت 
بينهم سوى  من  يخرج  لم  كاملني،  يومني  النيران 
قررت  عندها  اخلروج،  رفضوا  والبقية  شخص، 
إغالق كل املنافذ لتكون بذلك املنطقة مقبرة كبيرة 
لهم وألمثال هؤالء العابثني باألمل  .. هكذا كتب 
والهلوكوست  املرقة  إنها   .. باألمل«  »العابثني 
يف  الفرنسي  باألمل  عابث  لكل  كجزاء  الفرنسي 
اإلستيالء على أرضنا وطمس هويتنا واقتالعنا من 

جذورنا الدفينة ..
عن  ُمرست  التي  املمنهجة  اإلبادة  إنها  نعم 
وعي وإدراك وتخطيط ، لقد كان تعداد اجلزائريني 
لكنه  نسمة.  ماليني   )10( عشرة   1830 سنة  يف 
ُقدر تعداد   ،1962 غداة اإلستقالل، أي يف سنة 
مبعنى  نسمة،  ماليني   )10( بعشرة  اجلزائر  سكان 
اجلزائر  سكان  عدد  يزد  لم  عام   132 خالل  أنه 
وبقي متوقفًا عند نفس العتبة، وهنا مربط العجب 
الدراسات  أن مختلف  فبالرغم من   !! والغرابة .. 
تؤكد متّيز األسرة التقليدية اجلزائرية تاريخيا مبعدل 
يزد  لم  اجلزائريني  تعداد  لكن  اإلجناب،  يف  عالي 

على مدار أزيد من قرٍن ونّيف آنذاك  .. !!
ما  جيدا  لنا  ليتضح  أكثر،  الصورة  ولتقريب 
وقع من إبادة ممنهجة لألمة اجلزائرية على يد فرنسا 
الساكنة مع  لوضع  مبقارنة بسيطة  فلنقم  البغيضة، 
بعني  األخذ  مع  أفريقيا،  شمال  من  عربي  بلد 
الشعب  لدى  املرتفع  اخلصوبة  ملعدل  االعتبار 
اجلزائري، و لنأخذ مصر على سبيل املثال، والتي 
البريطاني )1882-1918(،  كانت حتت االحتالل 
كان يبلغ عدد سكانها يف سنة 1846 حوالى 4,6 
مليون نسمة، أي أقل من نصف سكان اجلزائر يف 
اإلبادة  عنصر  غياب  نفترض  حني  الفترة،  تلك 
املمنهجة، واستمرار وتيرة النمو السكاني مبعدالتها 
بلغ سكان   1962 أنه يف سنة  الطبيعية. كما جند 
بأزيد  تضاعف  تعدادهم  أن  أي  مليونًا،   26 مصر 
من خمس )5( مرات، لذلك لو نأخذ هذا املعدل 
ونطبقه على النمو السكاني يف اجلزائر خالل نفس 
تعداد  يبلغ  أن  املفترض  من  أنه  سنجد  الفترة، 
اجلزائريني أزيد من 50 مليون يف سنة 1962 .. !!

أعتاب  تعداد سكان مصر هو على  واليوم جند 
الـ 100 مليون نسمة مع بداية 2020، بينما عدد 
سكان اجلزائر هو 44 مليون، أي أقل مما هو مفترض 
للمقاربات  وفقًا   ،1962 سنة  يف  عليه  يكون  أن 

العلمية للنمو السكاني .. !!
لدول  الدميوغرافية  احلالة  نستحضر  وحني 
»باكستان«  بأن  مثال  جند   ،1962 سنة  يف  العالم 
واليوم  مليون نسمة،   48 آنذاك  كان عدد سكانها 
يتجاوزون الـ 220 مليون نسمة، وهي بذلك تعد 
خامس دولة من حيث عدد السكان يف مساحة ال 

كانت  أيضا  وباكستان  كم2،  مليون   0,9 تتعدى 
مستعمرة من قبل اإلجنليز، كما هو احلال مع مصر، 
الهند، ورغم كّل ما كان  فيما بعد عن  واستقلت 
قبل  للمسلمني من  والتقتيل  العنف  عليه مستوى 
الهند  بني  الدامية  العنيفة  والصدمات  الهندوس، 
إلى  ليصل  السكان  منو  استمر  فقد  وباكستان، 

العتبات التي أشرنا إليها.
من خالل هذا املنظور، وبناًء على هذه املقاربة 
كّل  خلفته  ما  احلسبان  يف  تأخذ  التي  السكانية، 
والطاعون  )التيفيس  األوبئة  ومختلف  اجلائحات 
والكوليرا واجلدري وغيرها( واملجاعات التي الزمت 
حياة اجلزائريني، رغم أنها كانت نتاج حياة احلرمان 
عليهم،  الفرنسي  االستعمار  فرضها  التي  والبؤس 
االستعمارية  السياسة  لوال  أنه  أجزم  أن  أستطيع 
واإلجتثاث  اإلبادة  »فلسفة  على  املبنية  الفرنسية 
فيها  حّلت  األرض  من  بقعة  كّل  يف  اجلذور«  من 
االستعمار  لهذا  املدركة«  »املمارسات  لوال  فرنسا، 
اإلنسانية  الشاملة ضد  وجرائمه  السفاح  الهمجي 
اجلزائر  سكان  تعداد  لكان  كاملة،  أمة  وجود  ملو 

اليوم يتخطى الـ 200 مليون نسمة  !!

 4.       جريمة اإلبادة للشعب الجزائري 
»الهولوكوست الفرنسي«

تبنّي  التي  السكانية،  املقاربة  هذه  من  انطالقا 
الشعب  لها  تعرض  التي  اإلبادة  حجم  بوضوح 
لنا  ينبغي  ال  أنه  القول  أستطيع  لذا  اجلزائري، 
عن  تتحدث  التي  األرقام  صحة  يف  أبدا  التشكيك 
على  تدلل  التي  تلك  وال  األبرار،  شهدائنا  عدد 
ما  سواء  اجلزائري،  للشعب  اجلسام  التضحيات 
تعلق بحقيقة املليون ونصف املليون شهيد إبان الثورة 
التحريرية املظفرة، فذاك بالنسبة لي صحيح، وحتى 
عدد  بأن  أنفسهم،  الفرنسيني  املؤرخني  به  يقول  ما 
شهداء اجلزائر الذين سقطوا خالل الثورات الشعبية، 
من سنن 1830 وصواًل إلى الثورة التحريرية ) نوفمبر 
مليون   12 الـ  يتعدى   1945 إلى   )1962  -  1954
ونصف املليون شهيد. وهذا ال يبتعد كثيرا عما كتبه 
Jacques jur� جوركي  جاك  الفرنسي  )املؤرخ 
جزائري  ماليني   10 قتلت  قد  فرنسا  بأن   )guet

خالل حقبة احتاللها للجزائر.
لكنني على يقني بأن حجم املأساة أكبر مما ُيكتب 
و يروى، وبأن هول جحيم اإلبادة التي تعرضت لها 
التي  األرقام  كّل  ميكن حصره يف  اجلزائرية ال  األمة 
بإمكانه  كان  اجلزائرية  األمة  تعداد  ألن  بها،  نقول 
نسمة  مليون   100 الـ  طبيعي  بشكل  يتخطى  أن 
هذا  ضعف  يتجاوز  أسلفنا  كما  يكن  لم  إن  اليوم، 
العدد، ويتخطى الـ 200 مليون نسمة، لكن فرنسا 
الرجال  بقتل  »احلياة«  ينابيع  اجتثت  اإلستعمارية، 
البريئة،  الطفولة  وأد  و  األرحام  واجتثاث  األفذاذ 
بل  واإلرهاب،  للتخويف  فقط  ليس  الرؤوس،  وقطع 
لالحتفاظ بها كشواهد تاريخية ودالئل أثرية .. هي 
جرمية نكراء ضد اإلنسانية، هي جرمية »مغول الغرب« 
.. ينبغي للعالم أجمع أن يستذكرها، ويستحضرها، 
لها ُنصب تذكار كوصمة عار يف أخاديد  أن يحفر  و 
وحشية  بعدنا  من  األجيال  لتعلم  فرنسا،  مالمح 
مهما  والإنسانيتها،  قذارتها،  و  وهمجيتها،  فرنسا 

حاولت التطهر من ذلك .. واآلن .. 

دعوة للتفكير 
يف  و   .. الفرنسي«  الهولوكوست  بعد  »ما  يف 

»ما بعد دفن رفات شهدائنا مبربع الشهداء«

الجزائر اأَلِبيٌَّة ُتغلق المتحف الفرنسي لإلنسان

لقد انتهت الحفلة .. وتبخرت األوهام
 بقلم مهماه بوزيان - باحث جزائري- خبير مستشار في الشأن الطاقوي واالستشراف االقتصادي

mah2bouziane@gmail.com
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االثنني 15 ذو القعدة 1441  هـ  - 06  جويلية  2020م

 لَك أْن َتناَم قِريَر الَعنِي 
يا ُمفِدي؛  َفقْد َمضى 
َوقُت الِعتاِب، وَطويَناُه 
كما ُيطَوى الِكتاُب؛ وها 
َنحُن َنفتُحه الّيوَم يف 

جِويلية؛ َشهٌر من أشُهِر 
اهلل؛ شهٌر َعلت ِفيه 

َكلمُة اهلل فَكاَنت الَيَد 
الطولى؛كتاٌب َكتبناُه 
بالّدِم وَسعْت ِفرنسا 

االسِتعَمارّيُة امَلسيحّيُة 
احَلاقدُة اجَلاِحدُة 

الَنازيُة والَهمِجّيُة إلى 
َحرِقه، َفعجَزْت كما 

َيعجُز أذَناُبها - اآلَن - 
رِة  يف اإلبَقاِء على السُّ

دون َقطٍع. 
 َها ُهو الِكتاُب ُيفَتح 
يا ُمفِدي، وها نحُن 
َنقرأ يف َصفحٍة من 

ي َتتجاوُز  َصفحاِته التِّ
القرَن من َقصِص 
الَهمجّيِة والَغدِر 

في  واحَلرِق والَقتِل والنَّ
شريِد واإلَهانِة  والتَّ

والّنهِب والَسرقِة 
واخَلديعِة؛ َنقرأ – 

الّيوَم - عن ُبطوالِت 
يَن  جاِل الذِّ ُثّلٍة من الرِّ

َصدُقوا ما َعاهُدوا 
اهلَل َعليِه؛ إّنُهم َقادُة 

عبّيِة  امُلقاوَمِة الشَّ
يَن َوقُفوا يف َوجِه  الذِّ
َجحافِل الَصِليبّينَي 

الِفرنِسّينَي؛ وَحارُبوا 
من أجِل الِعرِض 

رِف؛ فاْستشَهدوا  والشَّ
َل  يف َسبيِل ذلَك وُنكِّ

اهرِة  بأجَساِدهم الطَّ
َع ُرؤوَسهم  قبَل أن ُتقطَّ
وُتّوَل إلى باريس؛  

ي  باريس الَعار التِّ
َلِبست َثوَب احَلضارِة 
وأخَفت َهمِجّيَتها يف 

فوِس؛ فكاَنت احِلقَد  النُّ
والَهمجّيَة الّلتنِي لم 

اريُخ  ْر لَنا التَّ ُيصوِّ
ِمثَلهما من قبُل.

هداُء إلى   عاَد الشُّ
ُحضِن األرِض الّتي 

َقاتُلوا من أجِلها 
واسَتشَهُدوا يف َسِبيلها. 
وعاَدْت - بعَد 58 سنًة 

من َدحِر امُلستعِمر - 
خوُة والِعّزُة َتسيُر  النَّ
يف َشوارِع وُربوِع هذا 
ى؛  عاَد  الَوطِن امُلفدَّ

بعُضهم وَستعوُد 
الَبقّية ِتباًعا بإذِن اهلل، 

وَهاُهم ُيدَفُنون يف 
هم  ِعهم وُهم عنَد ربِّ ُمربَّ
ي  ُيرزُقون؛ َفالِكتاُب الذِّ

َطويناُه يا ِفرنسا ما 
زاَل َمفتوًحا وَستبَقى 

! فصوُله ُتخطُّ

خنشلة 

رات الَعقلّيـِة اإلطاحـُة بَعسكـرّي ُيتاِجر بالُمؤثِّ
متّكن أفراد اجليش بالقطاع العملياتي 
أول  ليلة  خنشلة،  بوالية  العسكري 
يتاجر  بعسكري  اإلطاحة  من  أمس، 
باملؤثرات العقلية، كما حجزت أزيد من 
5000 وحدة من األقراص املهلوسة من 
مختلف األنواع واألحجام، كانت مخبأة 

بإحكام داخل سيارة نفعية. 
 العملية الهامة، التي أسفرت عن حجز 
اآلالف من األقراص املهلوسة عبر والية 
خنشلة، نفذها أفراد اجليش بالقطاع 
خنشلة،  بوالية  العسكري  العملياتي 

حيث إن العملية جاءت بعد سلسلة من 
التحريات السرية التي أجرتها الفرقة 
املنتسبني  ألحد  مشبوه  نشاط  حول 
متابعة  متت  حيث  األمنية،  للمؤسسة 
حتركاته وأنشطته بشكل سري، إلى أن 
إغراق  مبحاولة  متلبسا  به  اإليقاع  مت 
األقراص  من  كبيرة  بكميات  السوق 
املهلوسة من مختلف األشكال واألنواع 
كمني  للمتهم  نصب  حيث  واألحجام، 
خنشلة«   – »احلامة  بطريق  محكم 
بحوزة  عثر  التفتيش،  عملية  وخالل 

التي كان يقودها  السيارة  املتهم داخل 
على أزيد من 5000 قرص مهلوس.

أن  تبني  األولية،  التحقيقات  وخالل 
املتهم عسكري يستغل مهنته للتملص 
األمنية  الدوريات  يف  التفتيش  من 
األقراص  من  كبيرة  كميات  وتهريب 

املهلوسة. 

سكيكدة

لطـــات تعِلــُن حالـَة َطـوارٍئ  السُّ
بَبلدّيــِة »أخنــاق مايــون« 

قررت، أمس األحد، 
السلطات احمللية 

لبلدية أخناق مايون 
غربي والية سكيكدة 
غلق كل الطرق املؤدية 
إلى شواطئ البلدية 
باحلجارة واملتاريس 
والردوم، وهذا بعد 
قرار والي الوالية 

احلجر اجلزئي على 
البلدية يف ظل تنامي 

عدد املشتبه بفي 
إصابتهم بوباء »كوفيد 

 .»19
و بحسب مصادرنا، 
فإن البلدية سارعت 

إلى غلق كل الطرق املؤدية إلى الشواطئ اخلمس التي تتوزع يف املنطقة املعزولة، منها شاطئ الداموس 
وخرايف قصد منع املصطافني من التوجه إلى تلك الشواطئ، كما مت وضع حواجز أمنية ثابتة عند 
مداخل الشواطئ التي مت إخالؤها رسميا من قبل عناصر الدرك الوطني واجليش الوطني الشعبي، 
الذي ساهم يف العملية التي تدخل يف إطار الوقاية من انتشار »كوفيد 19« يف بلدية عرفت إنزاال 

قياسيا للمصطافني من مختلف واليات الوطن.
كما علمنا بأن والي والية سكيكدة قرر غلق البلدية جزئيا مبنع كل وسائل النقل واملطاعم وكل 

التجمعات واألعراس ملدة 10 أيام متتالية.
جمال بوالديس 

بلسان تويقر عبد العزيز

يواصل عدد اإلصابات بفيروس كورونا يف اجلزائر االرتفاع، حسبما كشفت عنه وزارة الصحة والسكان 
وإصالح املستشفيات، يوم أمس.

وكشف الناطق الرسمي باسم اللجنة العلمية ملتابعة تفشي فيروس كورونا، جمال فورار، عن تسجيل 441 
إصابة جديدة، ليرتفع إجمالي عدد املصابني إلى 15941 شخصا. وحسب املتحّدث ذاته، فقد ُسجل 

خالل آخر 24 ساعة، 6 وفيات بني املصابني، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 952 هالكا.
كما كشف فورار عن تسجيل 311 حالة شفاء جديدة، ليرتفع إجمالي عدد املتماثلني للشفاء بني املصابني 

بالوباء إلى 11492 متعافيا.
خالد دحماني

 هالُك 6 َمرضى خالل الـ 24 ساعًة األِخيَرة 

كَتاُب التَّاِريخ!الَجزائر ُتحِصي 441 حالَة »ُكوفيــد 19« يوَم األحد

قرى  سكان  أمس،  صبيحة  احتج، 
بلدية بني عمران الواقعة شرقي والية 
بومرداس أمام مقر البلدية، للمطالبة 
بحل مشكل املياه الشروب املنعدم يف 

حنفياتهم يف عز الصائفة.
»إيغزر  قريتي  بأهالي  األمر  ويتعلق 
جتمعوا  الذين  جلول«  و«بن  إيفاون« 
أمس  يوم  من  األولى  الساعات  منذ 
شعارات  رافعني  البلدية،  مقر  أمام 
تندد باألوضاع املزرية التي يتخبطون 
انعدام هذه  فيها منذ سنوات، بسبب 
هذا  يف   - مشيرين  احليوية،  املادة 
التي  املشاريع  جل  أن  إلى   – السياق 
عمران  بني  بلدية  منها  استفادت 
املياه  أزمة  على  للقضاء  واملوجهة 

الشروب باملنطقة لم تكِف حلل املشكل 
- على حد قولهم.

االحتجاج  خالل  من  املعنيون،  وأراد 
لعيد  واخلمسني  الثامنة  الذكرى  يف 
انتباه  لفت  والشباب،  االستقالل 
انشغالهم  نحو  احملليني  منتخبيهم 
امللح، السيما وأن قرية »أيغزر إيفاون« 
الثورة  خالل  جليلة  تضحيات  قدمت 
 36 بينها  من  املجيدة،  التحريرية 
شهيدا وشهيدة من أبناء املنطقة، كما 
كانت بني أوائل القرى التي وقفت يف 
وجه اإلرهاب، خالل العشرية السوداء 
تسعينيات  بها اجلزائر يف  مّرت  التي 

القرن املاضي.
بومرداس

 .ع. ب

بومرداس

ُسّكان »بني عمران« َينتفضوَن 
فـــي ِذكــرى االسِتقــالل!

غليزان

الِنيـــراُن تتِلــُف 12 هكتـــاًرا 
مــــن أشجـــاِر الّصنوَبــــر 

عاش رجال اإلطفاء التابعني للحماية املدنية لوالية غليزان أوقاتا عصيبة، ليلة أول أمس األحد، بعد أن 
أتى حريق شّب بغابة مقطع املكاحلية باملكان املسمى بن داوة ببلدية بلعسل على 12 هكتارا من أشجار 

الصنوبر، باإلضافة إلى خمس هكتارات من احلشائش اليابسة واألحراش.
 وبصعوبة كبيرة، متكنت عناصر اإلطفاء التابعة للوحدة الرئيسة للحماية املدنية، مدعومة بالرتل املتنقل 
ملكافحة حرائق الغابات واحملاصيل ومصالح الغابات، من إخماد تلك النيران الكثيفة واستغرق ذلك وقتا 

طويال فاق 12ساعة بسبب كثافة ألسنة النيران التي يجهل سبب اشتعالها. 
 وقالت مديرية احلماية املدنية لوالية غليزان، يف بيان رسمي لها، إن أعوان احلماية املدنية للوحدة 
الرئيسة مدعومة بالرتل املتنقل ملكافحة حرائق الغابات واحملاصيل ومصالح محافظة الغابات، أخمد 
حريقا مهوال وقع داخل غابة بلعسل على مستوى مقطع املكاحلية باملكان املسمى بن داوة، حيث سخرت 
للعملية 7 شاحنات إطفاء و36 عونا مبختلف الّرتب، ومت إخماد احلريق والتحكم فيه بعد 12 ساعة كاملة 

من مجابهة ألسنة النيران. 
 ب.أمني 
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