
د. حسينــة بوشيـــخ 	

ُبؤس امُلدِن يف اجَلزاِئر

بيــَن احتَقــار الَمعرفــِة 
وَتكريــس الفســـــاد

قبل أزيد من عشر سنوات، دعت غرفة التجارة 
والصناعة »سيبوس« الصحفيني حلضور لقاء مع 

نظيرتها من إحدى املدن الفرنسية. ويف نص الدعوة، 
قال املنّظمون إنهم سيدرسون سبل التعاون والشراكة 

بني الطرفني. وعليه، فقد سألُت رئيس غرفة 
التجارة والصناعة للطرف الفرنسي عن طبيعة ذلك 

التعاون وتلك الشراكة امُلنتظرة، فأجابني بأسلوب 
ونبرة ملست فيهما تعاليا واضحا »نحن لسنا يف حاجة 

إلى شراكة مبفهومكم، ألننا منلك املعرفة واخلبرة 
وهذا ما ينقصكم يف اجلزائر، وما سنحاول تقدميه«.
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05
 سكيكدة

انهيـاراٌت بَمقرِّ بلدّيـة 
»بني ولبان« ُتهـّدُد 
حيــاة الُموّظفيــن!

06
وهران

ُد  خطـُر الَفيضانـاِت يهدِّ
سكاَن َبلدية »البرية«!

05
عنابة

َسائُقــو َسياراِت األجرِة 
ُمهــّددوَن بالَبطالـــِة 

بَسبــب الَجائحـــة

0202
ريَن الوالي يف َتٍد َكبير أمام احتَجاِج امُلتَضرِّ

سلطـاُت سكيكَدة َتشرُع فــي إحَصاِء 
الُمتضــّرريَن مــن الّزلــزاِل

شرعت، يوم أمس، اللجنة الوالئية التي يشرف عليها والي والية سكيكدة عبد القادر 
بن سعيد، والتي تضم العديد من اإلطارات ، يف عملها ميدانيا بإحصاء املتضررين من 

الهزة األرضية، التي ضربت والية سكيكدة . 0909
لطاُت الُعلَيا ُمطالبٌة بالّتدُخِل عاِجال السُّ

َبلدّيــاُت وُقــرى واليِة َتمنّراست.. 
بــال »غـــاز طبيعـــــّي!«

لم يبق على حلول سنة 2021 سوى شهر، ومع أننا يف القرن الـ 21، إال أن بعض القرى 
واملداشر واألحياء ببلديات والية متنراست ما تزال تعيش البداوة مع قارورات الغاز، 

بسبب انعدام الغاز الطبيعي ببيوتها.

02

 وضعت مصالح الشرطة، 
خالل األسبوع األخير، 

إثر عمليات مراقبة 
صارمة أجرتها على 

امتداد الواليات الـ 32 
املعنية باحلجر اجلزئي 

املنزلي، 4293 مركبة 
باحملشر، منها 827 

دراجة نارية، بسبب 
عدم احترام التوقيت 

اخلاص باحلجر املنزلي.

 وضـــــُع 4293 ُمركبــــًة 
فـي الَمحشـرخـــالَل أسُبـوع

َحة يعَترف بأنَّ األسَعاَر َباهظة وُينشئ جلنة   َوزيُر الصِّ

ياداِت! ياداِت! ارتفاُع رسوِم بعض امَلواِد الّصيدالِنّية سبُب هذه الزِّ ُمتخّصٌص يف علِم البيولوجيا:ُمتخّصٌص يف علِم البيولوجيا: ارتفاُع رسوِم بعض امَلواِد الّصيدالِنّية سبُب هذه الزِّ
ُمصطفى خياطي:ُمصطفى خياطي: أبناُء العصابة هم من َتسّبُبوا يف رفع أسَعار َتاليل » ُكوفيد  أبناُء العصابة هم من َتسّبُبوا يف رفع أسَعار َتاليل » ُكوفيد 1919««!!

إثَر َخرِق أصَحابها توقيَت احَلجِر الّصحَي

َبن ُبوزيد: أوقُفوا امُلتاجرَة 
الطبّيـــة! بالكشوفـــات 

الّتحاليل الطبَية..الّتحاليل الطبَية.. ألٌم فوَق األلم! ألٌم فوَق األلم!

03

ُب  ِوزارُة الّصحِة َتفتُح َتقيًقا وُتنصِّ
حاليــل الَتّ مُلراجعــة أسعار  جلنــًة 

ِِ
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الحــدث
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تبسة

سماع أقوال 22 شخصا في 
قضيـة إخفاء معدات طبية

ودق اخلبير، يف تصريح أدلى به لـ )و.أ.ج( 
ناقوس اخلطر بسبب تفشي »كوفيد19-« بالوسط 
والذي  الواجهة  يف  املوجود  االستشفائي  املهني 
انهكه العمل ملدة فاقت 9 أشهر، مؤكدا أن هذه 
الدراسة األولى من نوعها خالل األزمة الصحية 
 2753 من  تتكون  عينة  استهدفت  احلالية 
بفيروس  أصيبوا  بينهم  من   470 صحة  مهنَي 

»كوفيد19- »، أي ما ميثل نسبة 1. 17 باملائة.
التحقيق  هذا  بوعمرة  البروفسور  واعتبر 
الصحة  مهني  تعرض  مدى  لتحديد  »مؤشرا« 
الوقائية  اإلجراءات  باتخاذ  سيسمح  مما  للوباء 
»دافعا«  الدراسة  تكون  أن  يف  أمال  الضرورية. 
لتشجيع إطالق حتقيقات وبائية مماثلة بالواليات 
القطاع،  أسالك  وحماية  الوباء  لتطويق  األخرى 
اخلدمة  تقدمي  مبواصلة  لهم  السماح  وبالتالي 

للمواطن.
على  أعماله  بوعمرة  البروفسور  ركز  و 
والية البليدة باعتبارها واحدة من »بؤر« الوباء 
تعرض  مدى  لتقييم  وكعينة  ظهوره  بداية 
يف  كونه  اإلصابة،  لهذه  الصحة  مستخدمي 
باملواطنني مرجعا  التكفل  الواجهة من حيث 
إلى  العمال  هؤالء  من  جزء  تعرض  سبب 
بعض  لدى  اليقظة  »انخفاض  إلى  اإلصابة 

من  أخرى  فئة  أن  إلى  مشيرا  املستخدمني« 
املؤسسة  خارج  اجلائحة  إلى  تعرضت  هؤالء 

االستشفائية محل الدراسة.
لم  التي  العمرية  الفئات  إلى  بالنسبة  أما 
ذاته  اخلبير  -حسب  اإلصابة  من  جلها  يسلم 
املسنني  بني  متقاربا  اإلصابة  معدل  كان  فقد   -
ومتوسط العمر والفئة الشابة، حيث بلغت نسبة 

اإلصابة 4. 20 % بالنسبة إلى الشريحة التي 
 %  20 و2.  سنة  و49   45 بني  عمرها  ميتد 
 50 بني  ميتد عمرها  التي  الشريحة  إلى  بالنسبة 
و54 سنة و20 % بالنسبة إلى الفئة التي ميتد 

سنها بني 20 و24 سنة.
ق.م

وفق دراسة أنجزتها مصلحة علم األوبئة والطب الوقائي

17 % مــن منتسبــي قطــاع الصحـة 
بمستشفـى البليـدة أصيبـوا بكورونـا

سكيكدة 

السلطــات المحليـــة تشــرع فــي إحصــاء 
المتضرريـــن مـــن الزلــــــزال

اللجنة  الثالثاء،  أمس  شرعت،يوم 
الوالئية التي يشرف عليها والي والية سكيكدة 
من  العديد  تظم  والتي  سعيد،  بن  القادر  عبد 
عملها  يف  املعنية،  اإلدارات  مبختلف  اإلطارات 
األرضية،  الهزة  من  املتضررين  بإحصاء  ميدانيا 
األسبوع  مطلع  سكيكدة  والية  ضربت  التي 
اجلاري بشدة 5.2 على سلم ريشتر والتي كانت 

بلدية عيون بوزيان مركزًا لها.
عيون  بلدية  من  كانت  اإلحصاء  بداية 
هذه  من  املتضررة  البلديات  أكثر  وهي  بوزيان، 

الهزة العنيفة والتي تبعتها عدة هزات ارتدادية.
أكثر  بوزيان  بعيون  املواطنني  بيوت  وكانت 
كبير  قصديري  حي  بها  البلدية  كون  ضررًا، 

للتشققات  عرضة  جعلها  ما  هشة،  وبنيات 
تشققات  خلفت  التي  الهزة  جراء  والتصدعات 
وتصدعات يف العديد من املباني، ما أستوجب 
من جلنة اإلحصاء االنطالق من هناك، ومحاولة 
إلى  وترحيلهم  السكنات  هذه  أصحاب  إسكان 
والتي  بالبلدية،  املوجودة  السكنات االجتماعية 
خصيصا  بنيت  كونها  فقط،  التوزيع  تنتظر 
الواقع  القصديري  احلي  هذا  قاطني  إلسكان 
وسط املدينة.كما تشمل عملية اإلحصاء أيضا 
مساكن  بعض  تعرضت  التي  احلروش  بلدية 
الواقعة  العمارات  إلى تشققات يف  بها  املواطنني 
الترميم يف أقرب  وسط املدينة، والتي تستدعي 
التربوية  املؤسسات  معاينة  إلى  إضافة  اآلجال، 

بالبلدية ذاتها، والتي تعرضت هي األخرى إلى 
محمد  صبوع  مبدرسة  خاصة  كبيرة  تشققات 

وسط مدينة احلروش. 
ملديرية  العام  األمني  قال  الصدد،  هذا  ويف 
إن  يسري  بن  بلقاسم  سكيكدة  لوالية  التربية 
وبحذر  احلروش  مدارس  بجميع  عادت  الدراسة 
شديد، سوى مبدرسة صبوع محمد التي ما تزال 
تأثرت  األخيرة  بها، كون هذه  منقطعة  الدراسة 
الهزة األرضية. وقال املتحدث  بشكل كبير من 
التقنية  الرقابة  مصالح  تقرير  تنتظر  مصاحله  إن 
إما  املؤسسة  هذه  مصير  ستحدد  والتي  للبناء، 

بالغلق الفوري أو متابعة الدراسة بها وبحّذر.
 نسيبة شالبي

وضع 4293 مركبة فـي المحشر 
خرق أصحاُبها الحجــر الصحي 

 قامت مصالح الشرطة، خالل األسبوع األخير، إثر عمليات مراقبة صارمة قامت بها على 
 827 4293 مركبة باحملشر، منها  املنزلي، بوضع  املعنية باحلجر اجلزئي   32 الـ  الواليات  امتداد 

دراجة نارية، بسبب عدم احترام التوقيت اخلاص باحلجر املنزلي.
الصحة  احلفاظ على  إطار  يأتي يف  “ذلك  إّن  بيان  الوطني يف  العامة لألمن  املديرية  قالت 
اخلاصة  العمومية  السلطات  طرف  من  املقررة  االحترازية  واإلجراءات  التدابير  وتطبيق  العامة، 

بالوقاية من وباء كورونا ومكافحته«.
التدابير  واحترام  العامة  الصحة  على  للحفاظ  جهودهم  مواصلة  املواطنني  املديرية  وناشد 

الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.
 حسان مرابط 

تدابيـر ُمستعجلـة مـن أجـل تأمين 
نظام اإلنتاج الفالحي ومياه الشرب

ترأس الوزير األول، عبد العزيز جراد، مساء اإلثنني، مجلسا وزاريا مشتركا خّصص لدراسة 
مخطط العمل االستعجالي، من أجل احتواء آثار شح املياه الذي تشهده البالد.

وحسب بيان الوزارة األولى، فإّنه مت اتخاذ تدابير عاجلة للحّد من آثار هذه الظاهرة، لضمان 
تأمني تزويد السكان مبياه الشرب، وكذا تأمني نظام اإلنتاج الفالحي الوطني.

عبد اجلالل نويس 

أدرار

المجتمـــع المدنــــي يطالــــب الوالـــي 
بفتـــح تحقيــق فــي نهــب العقـــار

أدرار  بوالية  املدني  املجتمع   طالب 
بعض  يف  حتقيق  بفتح  بهلول  العربي  الوالي 
بسبب  األدراج  حبيسة  مازالت  التي  امللفات 
العصابة  على  محسوبني  وتواطأ  البيروقراطية 

الذين لم تطلهم العدالة.
الوطني،  األعيان  ملجلس  بيان   وحسب 
أشخاص  به  يقوم  عما  استيائهم  فيه عن  عبروا 
باسم  تارة  وآراءهم  أنفسهم  يفرضون  أصبحوا 
عن  األول  املسؤول  باسم  أخرى  وتارة  الرئيس 

اجلهاز التنفيذي لتسيير الوالية. 
مؤكدين على وجود دالئل على أرض الواقع 
تستدعى  باتت  التي  »الزبائنية«  تفشي  تبنّي 
والتكرمي  الدولة،  إلطارات  الرسمية  الزيارات 
العليا  السلطات  من  قربها  وتدعي  املناسبات  يف 

األمور  يف  تستشار  إنها  وحتى  واحمللية  للبالد 
العامة. 

ذاته،  البيان  يف  املدني،  املجتمع  وطالب 
بتطهير الوالية من بقايا العصابة السابقة املنتشرة 
بقاء  إلى  مشيرين  الدولة  مؤسسات  دواليب  يف 
العمومية  اإلدارات  مستوى  على  نفسها  الوجوه 

مازالت متارس السياسات السابقة نفسها. 
الدافع  أن  ذاته  البيان  يف  أوضحوا  ولقد 
ملراسلة السلطات الوالئية هو حالة االحتقان التي 
التماطل  بسبب  اإلدارة  مستوى  على  املسجلة 
املواطنني  انشغاالت  بأهم  التكفل  يف  الكبير 
الريفي  السكن  مبلف  واملتعلقة  للوالي،  املرفوعة 
مليون   100 بـ  املدعومة  األرض  وخصوصا 
اآلن  حد  والى   2018 من  وزعت  التي  سنتيم 

لم يستفد منها املواطنون، وكذا ملفات التشغيل 
ناهيك  العمومية  واألشغال  والتربية  والصحة 
ساكنة  لها  يتعرض  بات  التي  املضايقات  عن 
تناشد  لذا  خصوصا،  والشباب  عموما  الوالية 
هذه الفعاليات املسؤول األول عن الوالية إصدار 
تعليمات من أجل اإلفراج عن قوائم املستفيدين 
املدعومة  األرض  فيها  مبا  الريفي،  السكن  من 
اإليجاري  االجتماعي  السكن  وحتى  ماليا 
الفالحية،  باملستصلحات  القائمة اخلاصة  وكذا 
التسويات  يف  حتقيق  فتح  بضرورة  طالبوا  كما 
التي يحصل عليها ناهبو األوعية العقارية بينما 

املواطن الضعيف ترمى ملفاته يف األرشيف.
عبداهلل مجبري

 أثبتت نتائج أولية لدراسة أنجزتها مصلحة علم األوبئة والطب الوقائي بالمؤسسة االستشفائية الجامعية »فرانس 
فانون« بالبليدة، أشرف عليها البروفسور عبد الرزاق بوعمرة بالتعاون مع معهد باستور، أن نسبة 17.1 % من 

مهنيي الصحة بالمؤسسة تعرضوا إلى اإلصابة بفيروس كورونا.

وحسب بيان صحفي أعده أمن الوالية، 
من  واملالية  االقتصادية  الفرقة  متكنت  فقد 
وإخفاء  تالعب  بوجود  تتعلق  قضية  معاجلة 
معدات طبية جراحية داخل أحد املؤسسات 
اجلراحية بوالية تبسة مع جتهيز املؤسسة ذاتها 
وهذا  قانونية،  غير  بطريقة  آخر  طبي  بعتاد 
مت  حيث  احملكمة  نيابة  مع  الدائم  بالتنسيق 
سماع أقوال 22 شخصا من إطارات وموظفني 

تابعني للمؤسسة االستشفائية ذاتها.
املعمق  التحقيق  أسفر  وقد  هذا، 
سابق  مدير  أحدهما  مسيَرين  تورط  عن 
للمؤسسة، من خالل سوء استغالل الوظيفة 
من  كل  يشغله  كان  الذي  املنصب  بحكم 
املعنيني. وعليه، مت قدم األطراف أمام العدالة 
التي أصدرت يف حقهم احلكم سابق الذكر.
فيروز رحال

أصدر، أول أمس، قاضي التحقيق بمحكمة تبسة أمرا قضائيا يقضي بوضع 
مسّير بمؤسسة جراحية تحت إجراءات الرقابة القضائية فيما استفاد آخر من 
اإلفراج، وذلك بتهمة سوء استغالل الوظيفة وإخفاء معدات طبية جراحية. 

برمجـة جلسة استئناف فـي قضيـة 
جميعـي يــوم 7 ديسمبـر المقبل 

  برمجت الغرفة اجلزائية الثانية لدى مجلس قضاء العاصمة جلسة االستئناف يف قضية املتهم 
واألمني العام السابق حلزب جبهة التحرير الوطني، محمد جميعي، يوم 7 ديسمير املقبل.

ووجهت غرفة االتهام للمجلس ذاته تهما تتعلق بسوء استغالل الوظيفة وإهانة صحفي أثناء 
تأدية مهامه.

وأدانت محكمة اجلنح بسيدي امحمد، محمد جميعي، بالتهم املوجهة إليه، وقضت بسجنه 
سنتني منها سنة نافذة، ومائتي ألف دينار غرامة مالية نافذة.

وقد استفاد جميعي من اإلفراج بعد أن استنفذ عقوبته كاملة.
عبد اجلالل نويس 

سرحوا قبل 3 أشهر

 إدمــاج 37 عامــــال بشركــــة 
البنـاء "سوباتـي" بالبيــض 

بعد  عملهم  مناصب  عامال يف   37 إدماج  بالبيض،  سوباتي  البناء  شركة  أمس  يوم  قامت، 
تسريحهم منذ 3 أشهر يف إجراء أثار موجة تضامن واسعة بوالية البيض. وقد سبق لشبكة "أخبار 
الوطن" أن نقلت احتجاج هؤالء العمال وكانت من السباقني يف طرح انشغالهم وإيصاله إلى أعلى 
السلطات محليا ووطنيا. قرار اإلدماج - وحسب الفرع النقابي للشركة - مت تطبيقه لفائدة العمال بعد 
حركة احتجاجية واسعة قاموا بها عجلت بتدخل مفتشية العمل بالبيض التي أمرت الشركة بالعودة 
إلى قوانني العمل والتشريعات املعمول بها، وإدماج العمال بعد جلسة متت بني الطرفني. وينتظر 
العمال بعد هذا القرار صرف مرتباتهم املتأخرة منذ ديسمبر 2016 إلى يومنا، حيث حتصي الشركة 
أزيد من 900 عامل وغرقت هذه األخيرة يف دوامة من املشاكل بسبب الديون املتراكمة وتوقف شبه 

كلي لنشاطها حيث وصلت ديونها إلى حدود 150 مليار سنتيم وباتت على عتبة اإلفالس. 
نورالدين رحماني
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         وَزيرُ الصحة يعترفُ بأنَّ األسعارَ باهظٌة وينشُئ لجنًة 

الّتحاليــُل الّطبيــُة..ألـٌم فـوَق األلــِم!الّتحاليــُل الّطبيــُة..ألـٌم فـوَق األلــِم!

ــد  ــد عب ــتور محن ــد باس ــا مبعه ــم البيولوجي ــص يف عل ــل املتخص حّم
القــادر مســؤولية ارتفــاع األســعار إلــى مــدراء املستشــفيات والهيــاكل 
ــا  ــيير، م ــوء التس ــات وس ــف اخلدم ــى ضع ــرا إل ــة، نظ ــة العمومي الصحي
دفــع باملرضــى إلــى التوجــه إلــى القطــاع اخلــاص، أضــف إلــى هــذا ارتفــاع 
أســعار بعــض املــواد الصيدالنيــة وشــبه الصيدالنيــة املســتوردة واملــواد 
الكيماويــة، وبعــض األجهــزة واألدوات التــي تســتخدمها املخابــر، ناهيــك 

ــة. ــواد الصيدالني ــة للم ــة املضاف ــى القيم ــم عل ــاع الرس ــن ارتف ع

شــهدت أســعار الكشــوف والتحاليــل الطبيــة يف العيــادات اخلاصة،منــذ 
ــب  ــدم أغل ــث اصط ــة، حي ــر منطقي ــادات فاحشــة وغي ــا زي ــة جائحــة كورون بداي
ــا  ــة عم ــدة ومرتفع ــل بأســعار جدي ــى إجــراء التحالي ــون عل ــن يداوم املرضــى الذي

كانــت عليــه، والظاهــر أن أصحــاب مخابــر التحاليــل الطبيــة حــذوا بدورهــم حــذو 
التجــار يف رفــع األســعار، تزامنــا والوضــع الصحــي الراهــن، علمــا أن هــذه األخيــرة 

ال عالقــة لهــا بالزيــادات التــي حملهــا قانــون املاليــة هــذه الســنة.

ــة  مــن جهــة أخــرى، كشــف عضــو اللجن
ــى  ــث أدل ــدار، خــالل حدي ــة أحمــد زغ العلمي
ــة  ــادة الفاحش ــن«، أن الزي ــار الوط ــه لـــ » أخب ب
ــا  ــس له ــوفات لي ــعار الكش ــهدتها أس ــي ش الت
ــأي شــكل  ــة لـــ 2020، ب ــة املالي ــة مبيزاني عالق
مــن األشــكال، مؤكــدا أن امليزانيــة حافظــت 
القيمــة  رســوم  بعــض  عــدا  الرســوم،  علــى 
ــا  ــتوردة إال أنه ــة املس ــواد الصيدالني ــة بامل املتعلق

ــعار. ــادة األس ــررا لزي ــت مب ليس
وأكــد احمــد زغــدار أن كل املــواد املســتوردة 
املتعلقــة ببورتوكــول عــالج »كوفيــد 19« مــن 
ــة  ــود اجلمركي حتاليــل وكواشــف معفــاة مــن القي
وغيــر معنيــة بدفــع أي رســوم، مــا يعنــي أن 

ــرر. ــر مب ــوفات غي ــعار الكش ــاع يف أس االرتف

عبــد  والســكان،  الصحــة  وزيــر  أكــد 
ــة  ــت جلن ــه نصب ــد، أن وزارت ــن بوزي ــن ب الرحم
اخلاصــة  القوانــن  مراجعــة  علــى  للعمــل 
عــن  بالكشــف  اخلاصــة  الطبيــة  بالتحاليــل 
يتعلــق  فيمــا  خاصــة  كورونــا،  حــاالت 
باألســعار، داعيــا يف الوقــت ذاتــه بعــض مخابــر 
ــرة  ــف املتاج ــى وق ــة إل ــة اخلاص ــل الطبي التحالي

الكشــوفات. بهــذه 
عبــد  والســكان  الصحــة  وزيــر   نصــب 
الرحمــن بــن بوزيــد جلنــة خاصــة للعمــل علــى 
مراجعــة القوانــن اخلاصــة بالتحاليــل الطبيــة 
كورونــا،  حــاالت  عــن  بالكشــف  اخلاصــة 
ــل  ــة التحالي ــم عملي ــق بتنظي ــا يتعل خاصــة فيم

ــا يف  ــعارها، موضح ــا وأس ــن به ــى املعني واملرض
ــة  ــارة تفقدي ــه مــن خــالل زي هــذا اخلصــوص أن
قادتــه إلــى مصلحــة »كوفيــد 19« مبستشــفى بني 
ــي  ــل »ب ــة أن حتالي ــى حقيق ــف عل ــوس، وق مس
ســي أر« جتــرى حاليــا ملــن تظهــر عليــه أعــراض 
اإلصابــات  عــدد  أن  فقــط، خاصــة  املــرض 
اليــوم جتــاوز األلــف، حيــث تبقــى هــذه التقنيــة 
الوحيــدة التــي تكشــف عــن حقيقــة إصابــة 
الفــرد بفيــروس “كورونــا” دون ســواها، يف حــن 
مجــرد  الســريعة  التحاليــل  اســتعمال  يبقــى 
الكشــف عــن نســبة األجســام املضــادة بجســم 
اإلنســان بالســلب أو اإليجــاب بعــد تعرضــه 

ــط. ــا فق ــفاء منه ــة أو الش لإلصاب
ــل  ــة تعم ــن وجــود جلن ــر ع  وكشــف الوزي
وأكــد يف  القوانــن اخلاصــة،  مراجعــة  علــى 
هــذا الســياق أنــه مت التوقيــع علــى عقــد مســبق 

ــه. ــور جاهزيت ــاح ف ــاء اللق القتن
ملعــد  العــام  املديــر  أن  بالذكــر  اجلديــر 
باســتور، الدكتــور فــوزي درار، قــد ذكــر يف وقــت 
ســابق أن عــدد املخابــر قــد بلــغ 30 مخبــرا علــى 
ــن  ــح مخبري ــد فت ــذا بع ــي، وه ــتوى الوطن املس
ــطيف  ــة وس ــي عناب ــن واليت ــكل م ــن ب جديدي
لضمــان تغطيــة واســعة يف مجــال تشــخيص 
الوبــاء، مشــيرا مــن جهــة أخــرى إلــى إمكانيــة 
رفــع هــذا العــدد مســتقبال »إن اقتضــى األمــر«.

ــد  ــة، عب ــر الصح ــرار وزي ــدو أن ق يب
ــماح  ــق بالس ــد، املتعل ــن بوزي ــن ب الرحم
للمخابــر التابعــة للقطــاع اخلــاص بإجــراء 
لتشــخيص  »بي.ســي.أر«  حتاليــل 
ــمح  ــد س ــا،، ق ــروس كورون ــة بفي اإلصاب
بالتالعــب  الطبيــة  املخابــر  لسماســرة 
فــوق طاقــة  ورفعهــا  التحاليــل  بأســعار 
املواطــن إذ حتولــت العمليــة إلــى جتــارة 

علــى حســاب املرضــى. 
 

ــون  ــن يداوم ــون الذي  تفاجــأ اجلزائري
والتحاليــل  الكشــوف  إجــراء  علــى 
ــت بعــض  ــث وصل ــة، حي ــادات رهيب بزي
ــار،  ــدم لـــ 10 آالف دين ــل ال ــواع حتالي أن
املتابعــة  مــن  ســيمنعهم  الــذي  األمــر 
أصحــاب  خاصــة  الدوريــة،  الطبيــة 
وارتفــاع  كالســكري  املزمنــة  األمــراض 
ــدم وأمــراض القلــب، املطالبــن  ضغــط ال
بإجــراء حتاليــل شــاملة دوريــا، واعتبــر 
التــي  اجلديــدة  األســعار  أن  املرضــى 
ــر خياليــة وغيــر  أعلنــت عنهــا هــذه املخاب
منطقيــة خصوصــا يف الظــرف احلالــي.

 
ــة  ــه خــالل جول ــا علي ــا وقفن ــو م وه
قادتنــا لعــدد مــن مخابــر التحاليــل الطبيــة 
أســعارا  ســجلنا  حيــث  بالعاصمــة، 
متفاوتــة مــن مخبــر آلخــر، إال أنهــا تتفــق 
كلهــا يف الزيــادات. حيــث بلــغ ثمــن 
الكشــف عــن فيــروس كورونــا »بــي ســي 
ــل  ــل حتالي ــا وص ــار، فيم ــف دين أر« 12 أل
هرمونــات الغــدة الدرقيــة إلــى 6 آالف 
دينــار، ووصلــت بعــض حتاليــل الــدم إلــى 

ــض  ــري، وبع ــار جزائ ــدود 9 آالف دين ح
التحاليــل جتــاوزت هــذا الســقف، يف حــن 
ــل املناعــة و« فيتامــن  عرفــت أســعار حتلي

ــا. ــرى ارتفاع ــي األخ ــرا ه د« كبي
حتليــل الكشــف عــن احلمــل هــو 
اآلخــر لــم يســلم مــن الزيــادة، وهــو حتليــل 
بســيط كان يف وقــت ســابق ال يتجــاوز 
700 دينــار، ليصــل الــى1200 دينــار، 
الدمويــة  الصفائــح  شــأنه شــأن حتليــل 
الــذي كان ال يتجــاوز الـــ 700 دينــار، 
ليصــل هــو اآلخــر إلــى حــدود 1300 
دج، وهــي زيــادات تعــد مبالغــا فيهــا، وال 
ــأي شــكل مــن األشــكال ربطهــا  ميكــن ب
بالزيــادات التــي حملهــا قانــون املاليــة 

ــنة. ــذه الس له
 

مخابــر  أصحــاب  بــرر  حــن  يف 
التحاليــل الطبيــة ممــن حتدثنــا معهــم زيــادة 
ــواد  ــة وامل ــواد الصيدالني ــض امل ــعار بع أس
ــي تســتعمل يف  ــة املســتوردة والت الكيماوي

التحاليــل.
 

مــن جانــب آخــر، قالــت املديــرة 
الطبيــة  والتجهيــزات  للصيدلــة  العامــة 
ــداد  ــدد إع ــوزارة بص ــة إن ال ــوزارة الصح ب
قوانــن حــول تســيير مخابــر التحاليــل 
الطبيــة إلــى جانــب التحضيــر إلعــداد 
بالتحاليــل  اخلاصــة  األســعار  مدّونــة 
بالتعــاون مــع الصنــدوق الوطنــي للضمــان 
االجتماعــي للعمــال األجــراء، وذلــك 
هــذه  تعويــض  مــن  املواطــن  لتمكــن 

احلقيقيــة. بأســعارها  التحاليــل 

شــدد رئيــس الهيئــة الوطنيــة لترقيــة الصحــة وتطويــر البحــث مصطفــى 
خياطــي، خــالل حديثــه مــع »أخبــار الوطــن«، علــى ضــرورة اتخــاذ إجــراءات 
صارمــة ملراقبــة مخابــر التحاليــل الطبيــة اخلاصــة وردع املضاربــن، وكل مــن 
تســبب يف رفــع األســعار، داعيــا إلــى وضــع ترســانة مــن القوانــن التــي مــن 

شــأنها أن تنظــم هــذا النشــاط.
 

ــاء  ــى أبن ــؤولية إل ــي باملس ــى خياط ــعار، ألق ــاع األس ــوص ارتف وبخص
ــة باعتبارهــم اليــد األولــى يف التالعــب بأســعار كواشــف التحاليــل،  العصاب
منتقــدا عــدم اتخــاذ قــرار صــارم يف حــق هــؤالء الذيــن وصفهــم بـــ »املافيــا«.
ــر املعقــول أن  ــر البحــث: » مــن غي ــة لتطوي ــة الوطني ــال رئيــس الهيئ وق
نشــتري »بــي ســي ار. » بـــ 25 أورو يف حــن جنــده يف املخابــر اخلاصــة بـــ 12 
ألــف دينــار، وهــو مــا اعتبــره حتايــال فاضحــا وســرقة. وعليــه، دعــا محدثنــا 
ــد  ــل والكشــوف، وحتدي ــم أســعار التحالي ــى التدخــل ســريعا لتنظي ــوزارة إل ال

ثمنهــا وتوحيدهــا كمــا فعلــت ســابقا مــع »الكمامــات«.
واقتــرح البروفســور اقتنــاء التحاليــل اخلاصــة بـــ »كوفيــد 19« مــن الــدول 
ــا  ــا وكوري ــى غــرار أملاني التــي تعرضهــا بأســعار رخيصــة ال تتعــدى 3 أورو عل

والصــن.

»البزنـــسة« فـــي »البزنـــسة« فـــي 
أسعــار الكشـوف الطبــــية أسعــار الكشـوف الطبــــية 

 ملف أسماء بوصبيع

رئيس الهيئة الوطنية لترقية الصحة 
وتطوير البحث مصطفى خياطي: 
 إجـــراءات صــارمة  إجـــراءات صــارمة 
لمراقبة مخابر التحاليل لمراقبة مخابر التحاليل 

الطبــية الخــــاصةالطبــية الخــــاصة

المتخصص في علم البيولوجيا 
بمعهد باستور محند عبد القادر:

 مـــدراء المستشفيـات  مـــدراء المستشفيـات 
هم سبـــب ارتفـــاع هم سبـــب ارتفـــاع 
أسعـــار التحالـــيلأسعـــار التحالـــيل

وزير الصحة وإصالح المستشفيات، عبد الرحمان بن بوزيد: 

نصبـنا لجنــة لمراجعـة القوانيـن نصبـنا لجنــة لمراجعـة القوانيـن 
الخــاصة بالتحالـــيل الطبـــيةالخــاصة بالتحالـــيل الطبـــية

عضو اللجنة العلمية لرصد تفشي كورونا، أحمد زغدار: 

قانـــون الماليــة بــــريء قانـــون الماليــة بــــريء 
من التهـــاب أسعــار التحــاليـلمن التهـــاب أسعــار التحــاليـل

•      وزارة الصحـة تفتح حتقيـقاً وتنصــب جلنـة ملراجعـة األسعـار الكشـوفات

•   بيــولــوجــي مبعــهد باستـــور: ارتفـاع رســـوم  بعض املــواد الصيدالنــية سبب هــذه الزيــادات!
•      مصطفـى خياطــي: أنبــاء العصـــابـة هـم من تسّبــوا يف رفـع أسعـار حتاليـل »كوفيـــد19-«! 

•        أحمـــد زغـــدار: ال ميكـــن تبريــــر زيــــادة أسعـــار التحاليــل مبيزانيــــة 
•     بن بوزيد: أوقفوا املتاجرة بالكشوفات!
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حمزة بن حلرش 
يعيــش العمــال املســتفيدون املدمجــون يف 
 ،)DAIS( ــاج االجتماعــي ــار نشــاطات اإلدم إط
أو مــا يعــرف بعمــال الشــبكة االجتماعيــة وضعيــة 
مزريــة منــذ ســنوات عــدة، والذيــن يتقاضــون راتبــا 
ــذي  ــر ال ــو األم ال يتعــدى 5400 دج شــهريا، وه
ــهدها  ــي يش ــية الت ــة املعيش ــى والوضعي ال يتماش

املجتمــع يف الوقــت الراهــن. 
شــاوي  طاهــر  البرملانــي  النائــب  وطالــب 
ــت  ــر األول -تلق ــا للوزي ــي وجهه ــلته الت يف مراس
»أخبــار الوطــن« نســخة منهــا- بالتدخــل وإنصــاف 
هــؤالء العمــال، وإدماجهــم يف مناصــب عمــل 

ــم.  ــان حقه ــة لضم دائم
كمــا تســاءل النائــب عــن مصيــر الوعــود 

القاضيــة برفــع رواتبهــم لتكافــئ قيمــة مجهودهــم 
املبــذول، مؤكــدا أن العمــال الذيــن يعملــون ضمــن 
هشاشــة  حالــة  يف  هــم  االجتماعيــة  الشــبكة 
اجتماعيــة كبيــرة بالرغــم مــن تفانيهــم يف العمــل 
خــال الســنوات املاضيــة رغــم ضآلــة الراتــب 

ــه.  ــن يتلقون ــهري الذي الش
ــن  ــة الذي ــبكة االجتماعي ــال الش ــد عم وأك
يعملــون منــذ عشــرات الســنوات لــدى عديــد 
بهــا  أدجلــوا  التــي  تصريحاتهــم  القطاعــات يف 
ــة  ــة الكارثي ــوا الوضعي ــم مل ــن« أنه ــار الوط لـ«أخب
ــه  ــغ 5400 دج ال ميكن ــونها، وأن مبل ــي يعيش الت
أبــدا أن يبنــي أو يعيــل أســرة بأكملها، مناشــدين 
الســلطات إدماجهــم يف مناصــب عمــل دائمــة 
احلكومــات  أطلقتهــا  التــي  الوعــود  وتطبيــق 

ــرة.  ــن م ــر م ــة يف أكث املتعاقب

وجــد جتــار واليــة قســنطينة أربــاب األســر 
ــة  ــهم يف ورط ــا أنفس ــة كورون ــن جائح ــن م املتضرري
حقيقيــة بعــد تأخــر مديريــة التجــارة بالواليــة يف 
اإلعــان عــن اســتقبال امللفــات اخلاصــة مبنحــة 
ــن  ــة يف حــق التجــار الذي ــا الدول ــي أقرته الضــرر الت
تضــرروا بســبب فــرض احلجــر تفاديــا النتشــار وبــاء 
»كوفيــد 19«، واملقــدرة بـــ 30 ألــف دج ملدة 3 أشــهر.
لوطــن«  »أخبــار  جلريــدة  التجــار  عّبــر  و 
ــي  ــه الت ــر وتبعات عــن اســتيائهم مــن هــذا التأخي
ســتكون وخيمــة، حيــث مــن املفتــرض أن يشــرع 
يف عمليــة تلقــي امللفــات بدايــة الشــهر اجلــاري، 
ــة  ــرة املاضي ــة الفت ــد طيل ــت تؤك إال أن اإلدارة ظل
عــن عــدم تلقيهــا أيــة تعليمــة تتعلــق بإجــراءات 
هــذه املنحــة، رغــم أن األمــر يتعلــق ببيــان وزاري 

ــى نطــاق واســع.  ــه عل مت تداول
التجــارة،  بإعــان وزارة  القضيــة  وتتعلــق 
ــان لهــا عبــر صفحتهــا الرســمية  ــرة يف بي قبــل فت

ــة  ــتكمال عملي ــن اس ــبوك، ع ــع فايس ــى موق عل
تســليم منــح للتجــار املتضرريــن مــن الظــروف 
الصحيــة االســتثنائية، ودعــت املعنيــن إلــى 
التقــرب مــن املديريــات الوالئيــة مــن أجــل إيــداع 
ــددة  ــة مح ــاعدة املالي ــن املس ــتفادة م ــف االس مل
ــر أن  ــر كآخــر أجــل، غي الـــ 30 مــن شــهر نوفمب
العديــد مــن جتــار قســنطينة صدمــوا حــن تنقلــوا 
ــة  ــح املتخصص ــل املصال ــة بجه ــة الوالئي للمديري
بفحــوى البيــان، رغــم توافــد املئــات مــن التجــار 
ــي أكــدت لهــم  ــة الت ــى املديري بشــكل يومــي عل

ــوص. ــذا اخلص ــة يف ه ــود أي تعليم ــدم وج ع
قبــل تفاجئهــم، أول أمــس، ببداية عملية 
اســتقبال امللفــات علــى مســتوى مقرهــا بحــي 
بــو الصــوف وكــذا مبقــر املفتشــيات اإلقليميــة، 
يف فتــرة ال تتعــدى أســبوعا، باعتبــار املهلــة 
ــام،  ــد أي ــتنتهي بع ــوزارة س ــا ال ــي حددته الت
ــرا  ــا واســتياء كبي ــار غضب ــذي أث ــر ال ــو األم وه

لــدى التجــار، الذيــن طالبــوا املديريــة بتحمــل 
كامــل مســؤوليتها يف اســتدراك الوقــت، ومتديــد 
ــون  ــف يتك ــة وأن املل ــتقبالهم، خاص ــرة اس فت
مــن العديــد مــن الوثائــق التــي تأخــذ أيامــا مــن 
أجــل اســتخراجها مــن اإلدارات املختلفــة، وأن 
تأخرهــا عــن اإلعــان يعنــي طوابيــر واكتظاظــا 
ــي  ــدوق الوطن ــة كالصن ــح املعني ــف املصال مبختل
الوقــت  لغيــر األجــراء وغيرهــا، وأن ضيــق 
ســيكون ســببا رئيســا يف خلــق حالــة مــن 
ــداد  ــة إع ــل عملي ــع مراح ــر جمي ــم عب التزاح
ــتوى  ــى مس ــا عل ــى إيداعه ــوال إل ــات وص امللف
ــة  ــي أنهــم معرضــون لإلصاب ــا يعن ــة، م املديري
ضمــان  اســتحالة  مــع  الســيما  باملــرض، 
التباعــد االجتماعــي، كــون األعــوان اإلداريــون 
ســيكونون مجبريــن علــى اســتقبال املئــات مــن 

ــت. ــا اســتدراكا للوق التجــار يومي
أمينة.ب

 إصابة 30 سجينا بالوباء 

وزارة العــدل ُتفّنــد خبـر تأجيـل 
قضايــا بسبــب كورونـــا

 عبد اجلالل نويس 
ــي،  ــاء املنقض ــدل، الثاث ــدت وزارة الع  فّن
خبــر تأجيــل العديــد مــن القضايــا اجلزائيــة التــي 
ــة للمحاكمــة علــى مســتوى عــدد  كانــت ُمجدول
مــن اجلهــات القضائيــة، بســبب فيــروس كورونــا.
وحســب بيــان لــوزارة العــدل، فإّنهــا كّذبــت 

ــف،  ــض الصح ــا بع ــي تداولته ــار الت كل األخب
ــن  ــد م ــل العدي ــر تأجي ــا خب ــت فيه ــي تناول والت

ــا. ــروس كورون ــة بســبب في ــا اجلزائي القضاي
وقالــت الــوزارة مــن خــال املصــدر ذاتــه إّن 
تأجيــل هــذه القضايــا كان اســتجابة لطلــب دفــاع 
املتهمــن، مشــيرة إلــى أن التأجيــل مــرده إصابــة 

بعــض احملامــن بفيــروس كورونــا.
ــور املوجــة  ــذ ظه ــه من ــى أّن ــان إل وأشــار اليب
نــزالء  لــدى  إصابــة   30 تســجيل  مت  الثانيــة 
املؤسســات العقابيــة، منهــا 26 حالــة متاثلــت 
للشــفاء، وبقيــت أربــع حــاالت خاضعــة للعــاج 

وهــي يف حتســن.

متخوفون من ضيق املهلة وما يترتب عنه من اكتظاظ الطوابير

تجـــار قسنطينــة مستــاؤون مــن تأخــر 
استقبــال ملفــات منحــة الضــــرر 

يعانون وضعا مزريا

برلمانـي يطالــب الوزيــر األول 
بإنصاف عّمال الشبكة االجتماعية 

عنابة

انقطـــاع الكهربـــاء يخـــرج 
المواطنيـــن إلــى الشــارع

أقــدم ظهيــرة، أمــس الثاثــاء، عشــرات احملتجــن على غلــق الطريــق الوطنــي رقــم 44 الرابــط بــن 
عنابــة وســكيكدة باحلجــارة واملتاريــس احتجاجــا منهــم بســبب انقطــاع التيــار الكهربائــي.

 احملتجــون املنحــدرون مــن أحيــاء عــدة علــى غــرار خــرازة، الشــابية، وحــي أول مــاي أبــدوا غضبهــم 
اجتــاه مصالــح مؤسســة ســونلغاز بعنابــة بســبب انقطــاع التيــار الكهربائــي، وغيــاب الكهربــاء منــذ ليلــة 

أول أمــس اإلثنــن.
مــن جهــة أخــرى، تدخلــت مصالــح الــدرك الوطنــي مــن أجــل إقنــاع احملتجــن بفتــح الطريــق أمــام 

حركــة املــرور التــي أصابهــا الشــلل التــام لعــدة ســاعات.
 وكانــت عــدة أحيــاء باملدينــة عرفــت علــى إثــر التقلبــات املناخيــة واألمطــار الغزيــرة التــي تســاقطت 

انقطاعــات متكــررة للكهربــاء مــا تســبب يف عــدة أعطــاب ســارعت مصالــح ســونلغاز إلــى إصاحها. 
 ف. سليم

برج بوعريريج

 إحصـاء 12446 مخالفا للحجر 
الصحــي منذ بدايــة األزمـة

أحصــت مصالــح أمــن واليــة بــرج بوعريريــج، منــذ بدايــة العمــل بإجــراءات التدابيــر الوقائيــة، 
عــددا كبيــرا مــن األشــخاص الذيــن خالفــوا احلجــر الصحــي والذيــن بلــغ عددهــم 12446 شــخصا، 
منــذ بدايــة انتشــار الفيــروس إلــى غايــة شــهر نوفمبــر اجلــاري، وهــي اإلجــراءات التــي تدخــل ضمــن 

اجلهــود املبذولــة يف مســعى احلــد مــن انتشــار وبــاء »كوفيــد 19«. 
ــدي. كمــا ســجلت  ــى احملشــر البل ــة و543 دراجــة إل ــا حتويل 1238 مركب ــح ذاته وأحصــت املصال
مصالــح أمــن الواليــة مراقبــة 16980 محــا جتاريــا ســجلت خالهــا 1812 مخالفــة، منهــا 1078 
مخالفــة حــررت ضــد أشــخاص تلقــوا إنــذارات كتابيــة، واقتــرح غلــق 734 محــا بســبب عــدم االلتــزام 
ــي،  ــد االجتماع ــم التباع ــدم احترامه ــة وع ــم الكمام ــدم ارتدائه ــة يف ع ــة املتمثل ــراءات املختلف باإلج
ــة 73  ــا مت متابع ــة، كم ــداء الكمام ــى ارت ــة إل ــات الداعي ــق الافت ــم وتعلي ــدم التعقي ــى ع ــة إل باإلضاف

ــكار (.  ــة واالحت ــة ) املضارب ــة باملمارســات التجاري ــة مرتبط ــا يف 55 مخالف شــخصا قضائي
صفاء كوثر بوعريسة

جنــازة مهيبــة لصديـق الصحفييــن عبــد الرشيــد بوكـــرزازة
وري الثــرى، ظهــر أمــس، مبقبــرة قاريــدي بالقبــة يف 
العاصمــة، جثمــان وزيــر االتصــال األســبق عبــد الرشــيد 
رســمية  شــخصيات  بحضــور  مهيــب  جــو  يف  بوكــرزازة، 

املواطنــن. مــن  غفيــر  وجمــع  وإعاميــن  وسياســية 
 وحضــر اجلنــازة كل مــن وزيــر االتصــال الناطــق الرســمي 
ــة املســتقلة  ــي دراع باســم الهيئ ــار بلحيمــر، وعل ــة عم للحكوم
نزيــه  ملراقبــة االنتخابــات، احلقوقــي مصطفــى بوشاشــي، 
برمضــان املستشــار برئاســة اجلمهوريــة املكلــف باملجتمــع املدنــي 
واحلاليــة، أحمــد بــن صبــان املديــر العــام للتلفزيــون اجلزائــري، 
ــي  ــر الوطن ــة التحري ــن يف جبه ــن القيادي ــدد م ــى ع ــة إل إضاف

ــوا الراحــل. ــن عرف ــن ومواطن وإعامي

 قالوا عن الراحل

 - الحاج محمد خاخا 
صديق الراحل بوكرزازة:

ــي  ــاد الوطن ــام لاحت ــن ع ــذ 86 كأم ــل من ــت الراح عرف
ــم،  ــت مســؤوال عــن التنظي ــا كن ــا وقته ــة، وأن للشــببة اجلزائري
ويف اللجنــة املركزيــة للشــباب، ســيرنا املرحلــة كإنســان كان 

ــب. ــع واحل ــاق والتواض ــز باألخ يتمي

  - أحمد بن صبان المدير العام 
للتلفزيون  الجزائري:

 الراحــل صديــق الصحفــن وكل الشــباب، أنــا أفقــد 
ــم  ــن أه ــدا م ــد واح ــد فق ــد البل ــة األكي ــرة الثاني ــدي للم وال
ــن  ــيرين اجلزائري ــا للمس ــاد وكان منوذج ــدم الب ــاءات، خ الكف
والقيــم، عــرف باملواقــف الثابتــة، وتغليــب مصالــح البلــد علــى 

ــخصية. ــح الش املصال

 - نزيه برمضان مستشار
  رئيس الجمهورية مكلف بالحركة
 الجمعوية والجالية بالخارجك:

 الراحــل كان يعمــل يف صمــت، يحــب األعمــال اخليريــة 
ــه  ــت، وواج ــم يف صم ــرس القي ــدق وغ ــدم بص ــة خ واجلمعوي
ــو  ــي وه ــع املدن ــده املجتم ــر، فق ــان كبي ــجاعة وإمي ــرض بش امل

ــن. ــة يف التكوي مدرس

 - العربي زواق إعالمي:
 مــن الــوزارء الــذي دافــع عــن القطــاع رحــل يف صمــت، 

الرجــل كان قمــة يف التواضــع.

  - مصطفى بوشاشي
 حقوقي وناشط سياسي:

ــه لســنوات  رحمــه اهلل بوكــرزازة، كان صديقــا وأخــا عرفت
طــوال كان مناضــا مســؤوال، وكان مثــال التواضــع وحــب 

ــا. ــرة أبنائه ــد خي ــر تفتق ــن، اجلزائ الوط

 - عبد الكريم عبادة قيادي سابق
 في حزب جبهة التحرير الوطني:

يف  شــابا  قســنطية  يف  عرفتــه  املاضلــن  مــن  الراحــل 
الثمانينيــات يتميــز بالــروح النضاليــة والوطنيــة وقضايــا الشــباب 
مؤمــن، ارتقــى يف مناصــب ســامية كل امليــزات واخليــر تتصــف 

بــه مؤمــن صبــور مثقــف، يتفانــي يف خدمــة الوطــن، كان مــن 
أبــرز مؤسســي حركــة الـــأصيل ســنة 2010، مســتميت يف 
نضالــه وموقفــه إلــى أن مــات، كان يف احلركــة منظــرا ومخططــا 
ومبرمجــا، صفاتــه يعجــر اللســان عــن وصفــه خســرت اجلزائــر 

ــع. ــة مــن املســتوى الرفي رجــل دول

 - جمال بن حمودة قيادي 
في حزب جبهة التحرير الوطني:

ــه يف صفــوف  ــا ب ــذ أن جمعتن ــق ويف وأخ صــادق من صدي
ــس  ــذا املجل ــان، وك ــة الشــبيبة وحــزب األف النضــال يف حرك
الشــعبي الوطنــي، أذكــر أنــه يف ســنة 1997 تآمــروا عليــه 

ــة  ــا عــن والي ــوت نائب ــدر أن مي ــا، وشــاء الق كــي ال يكــون نائب
ــق  ــة احل ــول كلم ــإرادة اهلل يق ــا ب ــرزاة كان نائب ــنطينة. بوك قس
ــد مــن املناصــب  ــد العدي ويصــدح بهــا مهمــا كان الثمــن، تقل

ــره. ــم تغي ــي ل الت

- قيس الطاهر األمين العام لالتحاد 
الوطني للشبيبة الجزائرية:

يتميــز باألخــاق الرفيعــة، عملنــا مــع الرجــل الطيــب ولــم 
نلمــس منــه انزعاجــا، نعــزي أنفســنا قبــل عائلتــه نتمنــى لــه 

الرحمــة واجلنــة، إّنــه الرجــل الطيــب ونرضــى بقــدر اهلل.
 عبد اجلالل نويس  - حسان مرابط
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عــاش أمــس العامــل  علــى مســتوى مقــر 
بلديــة بنــي ولبــان غربــي واليــة ســكيكدة، حالة 
ــقاقات و  ــن التش ــد م ــور العدي ــب ظه ــب عق رع
اإلنهيــارات اجلزئيــة علــى مســتوى مقــر البلديــة 
القــدمي   بعــد الزلــزال القــوي الــذي ضــرب بلديــة 
عــن بوزيــان و احلــروش املجاورتــن و تواصــل 
الهــزات اإلرتداديــة التــي وصلــت إلــى املنطقــة.
ودفــع   االمــر  بالعمــال إلــى االحتجــاج، 
مطالبــن والــي الواليــة التدخــل حلمايــة أرواحهــم 
و أرواح الوافديــن إلــى مقــر البلديــة مــن املواطنــن 
خاصــة و أن األمــر بــات خطيــرا و ال يتطلــب أي 

مخاطــرة ..

املير: ننتظر تاشير الوالية على 
مشروع مقر جديد

عبــد  ســياف  ســعيدي  البلديــة،  رئيــس 
ــأن  ــار الوطــن، ب ــال يف تصريــح ألخب الوهــاب، ق
األمــر فعــا بــات مقلقــا للغايــة يف ظــل وضعيــة 
ــدة و  ــققات عدي ــه تش ــرت علي ــذي ظه ــر ال املق
ــهد أي  ــم يش ــار ل ــى اعتب ــة عل ــارات متتالي انهي
ــن  ــد م ــر جدي ــن مق ــتفادة م ــر اس ــم و ينتظ ترمي

اجلهــات املختصــة.  
جمال بوالديس

منير بن دادي 
ــتقبال  ــاكل الس ــه مت توفيرهي ــدث أن ــر املتح  وذك
أربــع  تضــم  الواليــة،  مســتوى  علــى  املصابــن 
ــرير  ــعة 292 س ــة بس ــفائية عمومي ــات استش مؤسس
قــارورة   20 وكذاتوفيــر  ســرير   427 غايــة  إلــى 
ــة  ــراب الوالي ــى ت ــكل املستشــفيات عل أوكســجن ل
ــر  ــه أكب ــم كون ــن ابراهي ــفى ترش ــارورة ملستش و60 ق
مستشــفى بالواليــة، كمــا مت جتهيــز أربــع فنــادق 
الفنــادق  اســتيعاب  ســعة  تصــل  غرفــة،  و364 

اخلاصــة باحلجــر الصحــي إلــى 615 ســرير.
كمــا اســتبعد والــي غردايــة التفريــط يف الدراســة 
بــأي حــال مــن األحــوال أو العــودة إلــى الغلــق 
ــة  ــة بصف ــه اليومي ــن حيات ــيمارس املواط مجددًا،وس
ــراءات  ــى إج ــة عل ــت احملافظ ــة إذا مت ــة وطبيعي عادي
البروتوكــوالت الصحيــة علــى  الســامة واحتــرام 
ــة  ــا أشــاد الســيد عمرانيبالهّب ــات، كم ــة القطاع كاف
التضامنيــة الكبيــرة ألبنــاء البلــدة والهيئــات العرفيــة 
وأفــراد املجتمــع املدنــي واحملســنن الذيــن جتنــدوا 

للحــد مــن انتشــار الوبــاء مــن خــال عمليــات 
ــر  ــاهمتهم يف توفي ــم املنظمةومس ــيس والتعقي التحس
كل  نداءهإلــى  الوالــي  ووجــه  الوقايــة،  وســائل 
باحلجــر  والتقيــد  بإصابتهــم  بالتصريــح  املصابــن 
الصحــي وعــدم تعريــض صّحــة املواطنــن وأفــراد 
واجتماعــي  أخاقــي  للخطر كواجــب  عائاتهــم 
املتجنــد  األبيــض  موجهًاشــكرهللجيش  ودينــي، 

ملواجهةالوبــاء.

أمــس  أول  مــن  متأخــرة  ليلــة  يف  هرعــت 
عائلــة بأكملهــا  تتكــون مــن أب و أم و طفليهمــا 
ــى الشــارع  ــق ال الســاكنن بشــارع املســجد العتي
خوفــا و مناجــاة مــن املــوت بعــد تعــرض منزلهــم 
إلــى االنهيــار الشــبه كلــي جــراء الهــزة األرضيــة 
التــي ضربــت املنطقــة األحــد الفــارط، منصبــن 
ــك  ــن بذل ــجد محتج ــل املس ــام مدخ ــة أم خيم
عــن الوضعيــة التــي آل إليهــا منزلهــم آملــن مــن 
الســلطات يف التكفــل بوضعيتهــم و توفيــر منــزل 

ــرد الشــتاء . يأويهــم و يقيهــم ب
ــن  ــا م ــة مت نقله ــا  أن الزوج ــب مصادرن وحس
ــى املستشــفى  ــة إل ــة املدني ــح احلماي طــرف مصال
بســبب إغماءهــا مــن شــدة البــرد و الضغــط 
التدخــل الســلطات احملليــة يف ذات الوقــت لتحــول 
األب و األبنــاء إلــى مــكان آمــن ليطمئنــه رئيــس 
ــا يف  ــل به ــيتم التكف ــه س ــأن وضعيت ــة  ب البلدي

ــرب اآلجــال . اق
نسيبة شالبي

أودع قضائــي التحقيــق لــدى محكمــة حاســي 
ــس  ــية احلب ــة اإلدريس ــس بلدي ــوم رئي ــح  الي بحب
املؤقــت  إثــره تورطــه يف قضايــا تخــص تبديــد 
املــال العــام وســوء إســتغال الوظيفــة وابــرام 
الوالــي  أن  بالذكــر  مشــبوهة جديــرا  صفقــات 
ــن  ــة ع ــس ذات البلدي ــف رئي ــام بتوقي ــة ق الوالي

ــبوع  ــدي األس ــس البل ــيير  املجل ــن تس ــه م مهام
الفــارط بعــد صــدور متابعتــه قضائيــا, يف الســياق 
ذاتــه ماتــزال التحقيقــات جاريــة مــع العديــد 
ــذا  ــت ومســعد وك ــات تعظمي ــن رؤســاء البلدي م

ــش.  ــي الع حاس
الطاهر دحمان 

شــكلت انشــغاالت ونقائــص كبيــرة يف القطاع 
ــه  ــة أدرار محــور اجتمــاع  احتضنت الصحــي بوالي
ــي  ــعبي الوالئ ــس الش ــات باملجل ــة االجتماع قاع
يف إطــار لقــاءات  اللجــان باملديريــن التنفيذيــن.

حيــث حضــر اللقــاء رئيــس جلنــة الصحــة  
ــس  ــس املجل ــب رئي ناجــم معطــااهلل و الســيد نائ
أمحمــد العبــادي ومديــر الصحــة والســكان لواليــة 
أدرارإلــى جانــب  أعضــاء مــن اللجنــة واملجلــس.
ــة  ــاع الصح ــع قط ــة واق ــاء مناقش ــاول اللق وتن

ــص ــض النقائ ــيما بع س
ــال  ــن خ ــن م ــغاالت املواطن ــجلة وانش املس
مراســات  وكــذا  املتكــررة  اخلاطفــة  الزيــارات 

. اجلمعيــات 
ــيارات  ــص س ــكلة نق ــرق ملش ــث   مت التط حي
ــة  ــرام صفق ــر إلب ــراءات التحضي ــعاف وإج اإلس
القتنــاء مجموعــة مــن  الســيارات يف غضــون 
ــرب  ــاه الش ــوث مي ــة تل ــة وحقيق ــابيع املقبل األس
بعــدد مــن قصــور وأحيــاء بلديــة ادرار بعــد ظهــور 
ــة  ــوث و مناقش ــذا التل ــن ه ــة ع ــة ناجت ــؤر وبائي ب
ــة يف ظــل عــودة ارتفــاع  ــة بالوالي ــة الوبائي الوضعي
عــدد اإلصابــات  بفيــروس كورونــا محليــا ووطنيــا 

ــاء  ــة بوب ــة إصاب ــجيل اي حال ــم تس ــم  يت ــم ل في
ــت . ــا خل ــا ملدة20يوم املاري

ــز مستشفى240ســرير  كمــا مت التطــرق  لتجهي
ــر  ــم التحضي ــث يت ــرطان حي ــة الس ــز معاجل ومرك
إلبــرام صفقــة علــى  مســتوى الــوزارة الوصيــة 
لفائــدة  مــرة  الول  متطــورة  جتهيــزات  القتنــاء 
ــزة   ــص  أجه ــكلة نق ــة مش ــذا مناقش ــاع وك القط
وضيــق  الكلــوي  القصــور  مرضــى  معاجلــة  
ــينا  ــن س ــتعجاالت  اب ــفى االس ــة مبستش املصلح

ــا. ــبل حله ــادرار وس ب
ــة  ــكان لوالي ــة والس ــر الصح ــد مدي ــد وع  ولق
ــق  ــات ووف ــب األولوي ــول  بحس ــاد حل ادرار بايج
ــة  ــد  أعضــاء اللجن ــم تعه ــرة في ــات املتوف اإلمكان

ــة . ــة واملتابع باملرافق
ــادري  ــتاذة ق ــت األس ــل قام ــياق متص ويف س
ــرح  ــي بط ــعبي الوالئ ــس الش ــو املجل ــة عض زكي
ــوب  ــم جن ــي 6ك ــة تيم ــاكنه بلدي ــغاالت س انش
قاعــات  بتجهيــز  األمــر  ويتعلــق  أدرار   واليــة 

العــاج يف قصــور وأحيــاء البلديــة املذكــورة.
عبداهلل مجبري

      قالت مصالح شــركة ســونلغاز بوالية جيجل، 
يف بيــان لهــا، أن تعليــق عمليــة حتصيــل الفواتيــر غيــر 
املســددة، خــال الفتــرة االســتثنائية التــي شــهدت 
ــتحقاتها  ــوغ مس ــى بل ــا، أدى إل ــاء كورون ــي لوب تفش
لــدى القطــاع العــام واخلــاص مســتويات قياســية 
يف نهايــة السداســي األول مــن الســنة اجلاريــة، 
ــار ســنتيم. كمــا  ــر مــن 133 ملي حيــث قــدرت بأكث
ــار الوطــن« نســخة  ــذي حتــوز »أخب ــان ال أضــاف البي
عنــه، أن الشــركة اجلزائريــة لتوزيــع الكهربــاء والغــاز 
ــاء  ــن وب ــة ع ــة الناجم ــة الصح ــة األزم ــت طيل أثبت
ــة التزامهــا بضمــان حســن واســتمرارية  ــا أولوي كورون
اخلدمــات املقدمــة واملتعلقــة بالكهربــاء والغــاز، وهــذا 
إلــى جانــب قدرتهــا علــى تعبئــة اســتثنائية للمــوارد 
البشــرية واملاديــة، قصــد تلبيــة كافــة مطالــب زبائنهــا 

ــة بالوضــع  ــات املرتبط ــع الصعوب ــن جمي ــم م بالرغ
الصحــي. كمــا أكــدت أيضــا أن الصعوبــات املاليــة 
الناجمــة عــن هــذا الظــرف احلســاس أثــرت علــى 
الســيولة النقديــة للشــركة التــي تعمــل علــى ضمان 
دميومــة مداخيــل كل األطــراف الفاعلــة يف سلســلة 
نشــاطاتها، عــاوة علــى جتســيد املشــاريع املندرجــة 
ضمــن مخطــط تنميــة شــبكات الكهربــاء والغــاز. 
ــع  ــداء جلمي ــه ن ــركة توج ــل الش ــع جع ــذا الوض ه
زبائنهــا للتعجيــل يف دفــع مســتحقاتهم مــن خــال 
طــرق الدفــع والصيــغ املختلفــة، وهــذا لتفــادي 
تراكــم فواتيــر اســتهاك الطاقــة وضمــان اســتمرار 

اخلدمــة العموميــة.
ب. زهرة

فيروز رحال
ــة  »خلضــر  ــة بالوالي ــر البيئ ــح مدي وحســب تصري
ــل  يف  ــن أج ــي م ــة تأت ــذه العملي ــإن  ه ــواز«، ف عي
حتســن املظهــر العــام لــكل مدينــة  و احلــد مــن 
ــن  ــن م ــا املواط ــاد عليه ــي اعت ــلبية الت ــر الس املظاه
ــن  ــك ع ــات ، ناهي ــوائي للنفاي ــي العش ــال الرم خ
تســهيل عمليــة جمــع النفايــات  مــن طــرف عمــال 
النظافــة بشــكل منظــم دون تعــب آو إرهــاق خاصــة 
بعــد  تســجيل نقــص فــادح يف  احلاويــات التــي 
ــم  ــا للســرقة  أو التحطي ــر فيه ــرة تتوف ــرض كل م تتع

ــة . ــداء البيئ ــرف أع ــن ط م
ــعة  ــات بس ــع احلاوي ــة توزي ــت  عملي ــد تزامن وق
مختلــف  مــع   ،  PEHD نــوع  مــن  لتــر    770
مــن  العديــد  شــهدتها  التــي  النظافــة  عمليــات 
ــة  ــة تبس ــي والي ــات وال ــذا لتعليم ــات   تنفي البلدي

» محمـــد البركــة داحــاج » مــن أجــل تغييــر املظهــر 
ــق،  ــف املناط ــي ملختل ــهد اجلمال ــراز املش ــام  و إب الع
وهــي املبــادرات التــي ثّمنهــا  وتفاعــل معهــا العديــد 

ملواطنــن وكــذا اجلمعيــات الفاعلــة يف املجتمــع ،  
ــي  ــع للمســاهمة يف هــذه املســعى الراق داعــن اجلمي

ــة دائمــة. ــن أجــل نظاف م

غرداية

والـــي غـــرداية يستبـــعد العـــودةوالـــي غـــرداية يستبـــعد العـــودة
 إلى الغلــــق وتعليـــق الدراســـــة إلى الغلــــق وتعليـــق الدراســـــة

بعدما هدم الزلزال منزلهم 
عائــلة تبيـت في العــراء بالحــروشعائــلة تبيـت في العــراء بالحــروش

اجللفة
إيــداع ميـر اإلدريسيـة الحبس المؤقـت إيــداع ميـر اإلدريسيـة الحبس المؤقـت 

لجنة الصحة بالمجلس الشعبي الوالئي بأدرار
  منـــاقشة  نقـــص سيـــارات   منـــاقشة  نقـــص سيـــارات 
اإلسعـــاف وتلـــوث الميـــاه   اإلسعـــاف وتلـــوث الميـــاه    دعت المعنيين إلى تعجيل دفعها وتفادي تراكم الفواتير...

 ديــــون سونلغـــاز لـــدى زبـــائنــها بجيــــجل  ديــــون سونلغـــاز لـــدى زبـــائنــها بجيــــجل 
فـــــاقت الـ فـــــاقت الـ 133133 مليــــار سنتيــــم مليــــار سنتيــــم

تبسة
توزيـــع توزيـــع 10001000 حــــاوية نفــايــات علــــى  حــــاوية نفــايــات علــــى 2828 بلديــــة بلديــــة

أكد والي والية غرداية »بوعالم عمراني« يف ندوة صحفية عقدها أول أمس على 
سهر مصالح الوالية على مجابهة املوجة الثانية من وباء كورونا كوفيد 19، باتخاذ كل 
التدابير االحترازية والوقائية واإلجراءات الالزمة حلماية املواطن من الوباء واحلد 

من انتشاره خاصة مع تزامن الدخول االجتماعي.

لقرب البلدية من مركز الهزات اإلرتدادية في سكيكدة

انهيــارات بمقــر بلــدية بنــي انهيــارات بمقــر بلــدية بنــي 
ولبــان تهــدد حيــــاة الموظفـينولبــان تهــدد حيــــاة الموظفـين

شرعت مديرية البيئة لوالية تبسة 
يف عملية توزيع 1000 حاوية نفايات 

على مستوى بلديات الوالية الـ 28، يف 
إطار احلملة اخلاصة بتحسني مستوى 
النظافة بالبلديات واحلد من انتشار 

األوساخ داخل األحياء.
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أخبار الداخل

اإلبتدائيــة  املدرســة  تالميــذ   يلتحــق  لــم 
ــة  ــوب بجاي ــرة جن ــة متق ــرت  ببلدي ــة تاوري ملنطق
مبقاعــد الدراســة بعــد . والســبب يعــود إلــى غلــق 
ــر  ــا ملعايي ــدل  بداعــي افتقاره ــزي عي ــة تي ابتدائي
مشــروع  بعــث  اعــادة  دون  واألمــن  الســالمة 
ترميــم هــذه اإلبتدائيــة التــي اجنبــت الكثيــر مــن 
الطاقــات العلميــة واألدبيــة غيــر أنهــا حتولــت 

ــال روح . ــكل ب ــى »هي ــوم إل الي
ــاه  ــة ومي »فقاعــات التدريــس أصبحــت مهترئ
ــة دورات  ــا  وضعي ــى داخله ــرب إل ــار تتس األمط
ــة  ــن بل ــا زاد الط ــة وم ــد مزري ــاحة ج ــاه والس املي

ــم  ــل البراع ــو حتوي ــه ه ــا ب ــن التقين ــب مواط حس
والتالميــذ الصغــار نحــو مدرســة ابتدائيــة بعيــدة  
عــن مقــر ســكناهم وهــو األمــر الــذي  لــم يهضمــه 
األوليــاء الذيــن يناشــدون الســلطات التدخــل 

ــذه املشــكلة . إليجــاد حــل له
ســيما وأن عــدد كبيــر منهــم يف  طريقهــم إلــى 
التخلــي عــن الدراســة وقــد حاولنــا اإلتصــال 
هــذه  حــول  إلستفســارهم  البلديــة   مبصالــح 

ــك  ــن ذل ــن م ــم نتمك ــا ل ــر أنن ــة غي القضي
عبدالسالم.ق
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وتعــد مشــتة قصــر النعجــة واحــدة مــن بــن 
مئــات القــرى و مناطــق الظــل التــي يطالــب ســكانها 
بفــك العزلــة عنهــم، مــن خــالل مــد طريــق جديــد 
ــال  ــاء ط ــر عن ــر و يختص ــرك بيس ــن التح ــم م ميكنه
منــذ زمــن،  أيــن ال يــزال ســكان املنطقــة يســتعملون 
ــرا  ــم نظ ــم أو أغراضه ــل متاعه ــر لنق ــال و احلمي البغ
ــيارات و  ــن للس ــق ميك ــى طري ــة عل ــر القري ــدم توف لع
املركبــات اســتعمالها، و يصبــح األمــر مســتحيال 
عنــد كل تســاقط، أيــن يرفــض أصحــاب الســيارات 
اســتعمالها خوفــا عليهــا مــن األعطــاب التــي تطالهــا 

ال محالــة جــراء احلفــر و الطــن و البــرك املائيــة 
ــة،  ــى مــد املســالك الترابي ــي تنتشــر عل ــة الت العميق
و ناشــد الســكان الســيد والــي الواليــة بصفتــه املديــر 
الفعلــي للجهــاز التنفيــذي بالواليــة، لبرمجــة خرجــة 
تفقديــة عاجلــة  للمنطقــة،  مــن أجــل الوقــوف علــى 
ــة،  ــاة التــي يتخبــط فيهــا ســكان القري حقيقــة املعان
ــى  ــه عل ــة و املهمشــة ، و حث ــة بامليت ــن املنطق واصف
ــق الوطنــي رقــم  ــة بالطري ــط القري برمجــة مشــروع لرب
ــم و  ــة عنه ــك العزل ــل ف ــن أج ــا، م ــب منه 3 القري
ــذي  ــذا املســاعدة يف تنشــيط  املجــال الفالحــي ال ك

ــة، ــع املنطق يطب

وعود الوالي
مــن جهتــه أكــد والــي قســنطينة خــالل خرجتــه 
علــى  حرصــه  يوســف،  زيغــود  لبلديــة  األخيــرة 
ــل  ــق الظ ــن مناط ــد م ــط العدي ــا نحــو رب الســير قدم
ــع  ــع مطل ــدة م ــالك جدي ــة  مبس ــرى املعزول ــن الق م
الســنة القادمــة 2021 متاشــيا مــع اإلمكانــات املاديــة 
املتاحــة،  ووعــد بعديــد البرامــج التــي الزلــت حتــت 
الدراســة  مشــيرا إلــى إمكانيــة إعــادة تأهيــل عشــرات 
ــي مســتقبال، فيمــا  الطــرق، إذا ســمح الغــالف املال
يبقــى حلــم أهــل قصــر النعجــة بالتمنيــة و مــد طريــق 
تســهل تنقالتهــم وتربطهــم بالبلديــة األم مرهــون إلــى 

أجــل غيــر مســمى.

 لقــي ليلــة أمــس، أربعينــي و يتعلــق األمــر باملدعــو »س.ب«، حتفــه 
جــراء حــادث اصطــدام ســيارته بشــاحنة ذات مقطــورة، علــى مســتوى 
الطريــق الســيّار شــرق-غرب منطقــة زواغــي باجتــاه ســكيكدة، الضحيــة 
ــر  ــل عناص ــد تدخ ــكان بع ــن امل ــويف بع ــنة ت ــر 42 س ــن العم ــغ م البال
ــث مستشــفى  ــظ اجلث ــى مصلحــة حف ــه عل ــي حولت ــة الت ــة املدني احلماي

علــي منجلــي.
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بن خالد عبد القادر
ــاه  ــر املي ــأنه توفي ــن ش ــذي م ــروع ال ــذا املش ه
الصاحلــة للشــرب لســكان دوائــر مرســى بــن 
مهيــدي، بــاب العســة ندومة،مغنيــة ،فالوســن 
و بنــي بوســعيد التــي كانــت تتــزود مــن محطــة 
ســوق الثالثــاء التــي توقفــت عــن العمــل و التــي 
هــي محــل صــراع امــام احملاكــم الدوليــة مــع 
الشــركة اإلجنبيــة املنجــزة للمشــروع، و ســيعمل 
هــذا املشــرع علــى حمايــة مايزيــد عــن 140ألــف 
نســمة مــن العطــش خــالل الصيــف املقبــل 
بحكــم ان هــذا املشــروع يأتــي دعمــا ملشــروع 
ربــط ســد حمــام بوغــرارة و انقــاب الزويــة مبحطــة 
الضــخ للشــبيكية و هــو مــا سيســمح بتوفيــر امليــاه 
ــل  ــة إصــالح اخلل ــة امتــام عملي ــى غاي 24/24 ال

ــاء. ــوق الثالث ــة س مبحط
هــذا املشــروع الــذي قســم إلــى جزئــن اجلــزء 
ــزان  ــن بخ ــاه بهن ــة املي ــة حتلي ــط محط األول يرب
ــى  ــة عل ــر مكعــب بندروم ــي ســعة 3000مت مائ
قطرهــا  قنــوات  باســتعمال  17.5كلــم  طــول 
630ملــم و ســتتكفل بإجنــازه املؤسســة العموميــة 
التــي  الضخمــة  إلمكانياتهــا  نظــرا  كوســيدار 
ســتمكنها مــن شــق جبــال تاجــرة و تــرارة و 
فالوســن يف حــن ســتتكفل املؤسســة العموميــة 
ســوجيرويت بإجنــاز الشــطر الثانــي تزامنــا مــع 
ســابقه و الــذي ميتــد علــى مســافة 18كلــم و هــو 
مــا سيســمح بتوزيــع امليــاه انطالقــا مــن الشــبكة 
القدميــة علــى كافــة الدوائــر و البلديــات و املداشــر 

ــل. ــف املقب ــم الصي ــل موس ــك قب و ذل

ــن  ــار الوط ــدة أخب ــع جلري ــدر مطل ــف مص كش
أنــه ســيتم التكفــل ب 37 عائلــة مــن مجمــوع 60 
ــتفادة  ــة االس ــن عملي ــا م ــي مت إقصائه ــة الت عائل
التــي  األخيــرة  االجتماعيــة  الســكنات  مــن  
ــة . ــات الفوضوي ــة بالبناي ــر القاطن ــملت األس ش
ــة  ــة املكلف ــاع اللجن ــد  اجتم ــرار بع ــاء الق ج
بهــذا امللــف والتــي أعــادت النظــر يف وضعيــة 
ــة بإعــادة الترحيــل  وذلــك  هــذه العائــالت املعني
أمــر  أعطــى  الــذي  الواليــة  والــي  مــن  بأمــر 
مباشــر لرئيــس الدائــرة أثنــاء انعقــاد املجلــس 
بضــرورة  املاضــي   األســبوع  بحــر  الوالئــي 
ــروف  ــى الظ ــرا إل ــة نظ ــالت املعني ــل بالعائ التكف
بعــد  يكابدونهــا  التــي  القاســية  االجتماعيــة 
إقــدام الســلطات احملليــة علــى هــدم كافــة املواقــع 
ــاء  ــة أنح ــرة بكاف ــة  13 املنتش ــكنية الفوضوي الس
ــة  ــي شــملتها عملي ــاس و الت ــة ســيدي بلعب بلدي
الترحيــل  مــا اضطرهــم الــى افتــراش العــراء 

ــذي  ــن الســنة ال ــت م ــذا الوق ــل ه خاصــة يف مث
يشــهد موجــة بــرد شــديدة .

وأضافــت نفــس اجلهــة أن الوالــي أصــر علــى 
غلــق هــذا امللــف بشــكل نهائــي أثنــاء االجتمــاع 
الــذي حضــره ممثلــي قطــاع الســكن  بالواليــة 
ــر مــن احتجاجــات  ــز كبي ــه أخــذ حي خاصــة وأن
التــي شــهدتها الواليــة مؤخــرا  حتــى يتســنى 
لهــم االنتقــال الــى ملــف القوائــم الســكنات 
االجتماعيــة التــي ال تــزال غيــر مضبوطــة نتيجــة 
عــدم القضــاء نهائيــا علــى مشــكلة البنايــات 

الفوضويــة
وفيمــا يخــص  العائــالت 24 املتبقيــة يضيــف 
ــاج  ــر بإدم ــة أم ــؤول االول بالوالي ــدر  أن املس املص
العائــالت ضمــن حصــة الســكنات االجتماعيــة  
ممــن تتوفــر فيهــم الشــروط املقــرر توزيعهــا يف قريبــا 
حواش.أ

ر.معلم
منــذ عــدة ســنوات و أصــوات ســكان مركــز بلديــة 
البريــة تتعالى،ضــد كل مــا اســموه بالالمســوولية 
و الالمبــاالة مــن قبــل املســؤولن احملليــن الذيــن 
تعاقبــوا علــى تســيير البلديــة، نظــرا للتأخــر الكبير يف 
اجنــاز نظــام حمايــة املنطقــة مــن خطــر الفيضانــات. 
نتخــذ  الشــتاء، أصبحنــا  اقتــراب موســم  مــع   «
إجــراءات اســتثنائية داخــل بيوتنــا،  كوضــح حواجــز 
ملنــع تســرب ميــاه األمطــار،  وغلــق األبــواب و 
النوافــذ بإحــكام،  خاصــة و ان مشــكل فيضــان ميــاه 
األمطــار يتكــرر كل ســنة،  و  يتســبب لنــا يف خســائر 
ــع  ــول الســيد ك.ربي ــان« يق ــب األحي ــة، يف اغل مادي

ــة. ــن بالبلدي احــد القاطن
 هــي حالــة ترقــب يعيشــها الســكان  مــع حلــول 

فصــل الشــتاء، نظــرا الرتفــاع منســوب ميــاه االمطــار 
امليــاه  قنــوات صــرف  انســداد  البلديــة جــراء  يف 

ــوداء. ــاط الس ــر للنق ــار الكبي ــتعملة، و االنتش املس
املير : نعد دراسة شاملة 

   و يف هــذا الشــأن ، و ردا علــى انشــغاالت 
املواطنــن فقــد صــرح الســيد عاشــورة محمــد رئيــس 
املجلــس الشــعبي البلــدي، »ان البلديــة شــهدت 
يف الســنوات االخيــرة توســعا عمرانيــا كبيــرا،  و 
ــض  ــتوى بع ــى مس ــاء،  عل ــات البن ــببت مخلف تس
املناطــق يف ســد املجــاري القدميــة«. وحســب رئيــس 
البلديــة فــان احــد اكبــر املشــاكل التــي تعانــي منهــا 
ــرف  ــبكة الص ــراء ش ــدم و اهت ــو ق ــة ه ــة الكرم بلدي
الصحــي، باإلضافــة الــى تواجــد النقــاط التعفنيــة.  

هــذا الوضــع اضطــر املواطنــن و عمــال النظافــة الــى 
تنظيــف البالوعــات و املجــاري بشــكل دوري لتفــادي 
ــد  ــة. ويف نفــس الســياق، فق ــات عارم ــوع فيضان وق
اورد املســؤول االول عــن البلديــة ان »مصاحلــه بصــدد 
التحضيــر لدراســة شــاملة حلمايــة  مركــز البريــة مــن 
الفيضانــات مــن خــالل إعــداد بطاقــة تقنيــة ملشــروع 
اجنــاز و جتديــد قنــوات صــرف ميــاه اإلمطــار، و اجنــاز 
ــاه الناجتــة عــن تهاطــل  ــدة لتصريــف املي ممــرات جدي

ــار« . األمط
البريــة  منطقــة  ان  عاشــورة  الســيد  أشــار  و 
ــة  ــط البلدي ــق برب ــن مشــروع اخــر يتعل ستســتفيد م
ــر  ــى التدابي ــي أول ــة،  و ه ــر بالكرم ــة  التطهي مبحط
التــي وعــدت  املصالــح البلديــة،  بالشــروع فيهــا 

ملجابهــة خطــر فيضانــات ميــاه األمطــار.

بلدية زيغود يوسف بقسنطينة

سكـــــان مشتـــة قصـــر النعـــجة سكـــــان مشتـــة قصـــر النعـــجة 
يناشـــدون الوالـــي فـــك عزلتـــهميناشـــدون الوالـــي فـــك عزلتـــهم

من اجل القضاء على العطش بالرواق الغربي لتلمسان 
تدعيـــم محـــطة ســـوق الثــالثـــاء تدعيـــم محـــطة ســـوق الثــالثـــاء 
بــ بــ 2020ألــف متـر معكــب من الميــاهألــف متـر معكــب من الميــاه

األمر أفرز خالل اجتماع المجلس الوالئي
التكـــفل بالعـــائالت المقصـــيةالتكـــفل بالعـــائالت المقصـــية

 مـن عملـــية الترحــــيل ببلعبــــاس مـن عملـــية الترحــــيل ببلعبــــاس

اشرف والي والية تلمسان نهار أمس مبعية رئيس املجلس 
الشعبي الوالئي و السلطات احمللية على إعطاء االنطالقة 

الرسمية لتزويد الرواق الغربي باملياه الصاحلة للشرب انطالقا 
من محطة هنني مبعدل 20ألف متر مكعب يوميا.

 مصــــرع أربعينــــي في  مصــــرع أربعينــــي في 
حـــادث اصطــدام سيــارة حـــادث اصطــدام سيــارة 
بشـــاحنة في قسنطيــــنةبشـــاحنة في قسنطيــــنة

 المسؤولون المحليون متهمون بالتملص من المسؤولية

خطــــر الفيضــــانـــات يهــــّددخطــــر الفيضــــانـــات يهــــّدد
 سكـــان بلديـــة البـــريــة بوهــــران سكـــان بلديـــة البـــريــة بوهــــران

يشتكي سكان مشتة قصر 
النعجة التابعة لبلدية زيغود 
يوسف بوالية قسنطينة، من 
صعوبة التنقل من مكان آلخر 

جراء العزلة التي يعانيها السكان 
منذ عقود، األمر دفعهم مرارا و 
تكرارا مطالبة السلطات احمللية 
بالنظر إلى معاناتهم التي تزداد 

حدة مع فصل الشتاء، آملني 
تدخلهم السريع إليجاد حل 
للوضعية املزرية التي تنغص 

يومياتهم.

بجاية 
تالميــــذ مدرســـة »تــاوريـــرت« تالميــــذ مدرســـة »تــاوريـــرت« 
بتمقـــرة منقطعـــون عـن الـــدراسةبتمقـــرة منقطعـــون عـن الـــدراسة

ناشد آالف املواطنون ببلدية البرية بوالية وهران  السلطات احمللية، من اجل التدخل و إنقاذهم  
من خطر الفيضانات الذي يهدد املنطقة.موجهني اصابع االتهامات نحو املسؤولني احملليني بسبب 

التقاعس يف حل املشكل الذي يعود الى الواجهة عند تهاطل اولى الزخات املطرية، ليكشف 
النقاب عن سياسة الترقيع التي طال امدها باملنطقة.
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يطالب املئات من املتمدرسني ب12 بلدية شمال والية االغواط بفتح 
فرع تابع للمركز الوالئي للتعليم عن بعد مبدينة آفلو عاصمة 

اجلهة الشمالية للوالية للتخفيف من معاناتهم وتسهيل إجراءات 
التسجيل وتسوية وضعياتهم ،وكشف بعض املتمدرسني أن عملية 

التسجيل للمتمدرسني القاطنني ببلديات عني سيدي علي واحلاج 
املشري والبيضاء على سبيل املثال تتطلب منهم قطع 800كلم إلمتام 

إجراءات التسجيل ،حيث يتنقلون ملقر الوالية ملسافة 200كلم 
الستخراج استمارة التسجيل ثم يعودون خلتمها والتصديق عليها 

مبؤسسة التمدرس مبقر اإلقامة ثم يرجعونها للمركز مبقر الوالية 
وهو ما يكلفهم متاعب جسمية ومالية خاصة يف ظل الظروف الصحية 

االستثنائية التي تعيشها البالد وصعوبة العثور على وسائل النقل 
،إضافة إلى هذا فإن فتح فرع للمركز مبدينة أفلو يسهل  للمتدرسني 

تسوية وضعياتهم وسحب الوثائق التي يحتاجونها ومزوالة دراستهم يف 
ظروف عادية .

تداول عدة نشطاء على مواقع 
التواصل االجتماعي و على نطاق 

واسع صورة ملجموعة كبيرة من 
الشباب على إحدى الشواطئ 

بوالية سكيكدة معلقني عليها  
عدد كبير من الشباب  بصدد 

الهجرة انطالقا من  شاطئ  الغربي 
بن مهيدي بسكيكدة .يف حني وبعد 

تأكدنا من صحة اخلبر ليتبني أن 
حقيقة الصورة تعود ملجموعة 
شباب أثناء اجتيازهم المتحان 
السالمة النية االحتاق بصفوف 

اجليش الوطني الشعبي مبدرسة 
صف الضباط للعتاد املقابلة 

لشاطئ العربي بن مهيدي.

يطرح مئات الشباب مبدينة بسيدي عقبة شرق عاصمة الوالية 
بسكرة مشكلة التأخر الكبير يف إمتام األشغال اخلاصة باملسبح 
النصف أوملبي الذي انطلقت أشغال إجنازه منذ أكثر من 13 سنة 

تقريبا، بالقرب من امللعب البلدي للمدينة.
و أكد مسؤولون محليون أن األشغال باملسبح انطلقت بشكل جزئي 

العام املاضي بعد توقف اضطراري لوجود حتفظات تقنية، إال 
أنها توقفت بعد ذلك بشكل مفاجئ مرة أخرى.شباب سيدي 

عقبة إعتبروا أن األشغال تسير بوتيرة بطيئة جراء توقفها يف 
أكثر من مرة، مما أفقد املشروع حسبهم قيمته و حرم الشباب من 

االستفادة من مرفق رياضي هم يف أمس احلاجة إليه، خصوصا 
هواة السباحةمن جهتها السلطات احمللية و يف ردها على االنشغال 
املطروح أكدت أنها راسلت اجلهات املختصة أمال يف انطالق األشغال 

مجددا بعد توقف اضطراري ألكثر من مرة

 تأخـــر بــــ 13 سنـــة ببسكــــرة

تجــــاوزات بالجلـفــة

800 كلـــم إلتمـــــام صــــورة مغلـــــوطة بسكيـــــكدة
إجـــراءات التسجيــــــل

وجهت العديد من اجلمعيات بدائرة البيرين مراسالت إلى اجلهات 
املعنية تطالب فيها بوقف التجاوزات التي مست مسابقة العمال 

املهنيني مبستشفى 60 سرير بالبيرين ,وأشارت الشكوى التي قامت بها 
جمعيات املجتمع املدني حتوز أخبار الوطن على نسخة منها ,أنه مت 

تسجيل العديد من التجاوزات يف قائمة الناجحني التي لم يصرح بها 
أمام الرأي العام وجاء يف  الشكوى  أنه يجب إعادة النظر يف املسابقة 
ووقف املتسببني , يذكر أن أبواب مستشفى البيرين ماتزال موصدة 
من طرف السكان مطالبني والي الوالية ومديرية الصحة بالتدخل 

وإيفاد جلنة حتقيق , من جهتها أخبار الوطن حاولت التقرب من 
املدير املستشفى لكن هذا لم يكن موجودا مبكتبه. 

يظهر أن املجالس البلدية املتعاقبة على تسيير شؤون  
بلدية ونوغة أقصى الشمال الغربي لعاصمة  الوالية 

املسيلة تكون قد تأثرت بهندسة البيت األبيض  االمريكي 
، وإال كيف نفسر إقدام هذه األخيرة على اجناز مشروع 

ماسمي بالبيت األزرق يف إشارة منهم ملشروع مقر البلدية 
اجلديد .تساءل الكثير من رواد منصات التواصل 

اإلجتماعي خاصة وأن املشروع قد التهم الكثير من 
املاليير يف وقت مازال حلد اآلن   غير جاهز حلد اآلن 
.طويلو اللسان من الذين لم يتركوا ال شاردة وال واردة 

داخل البيت األزرق إال وخاضوا فيها علقوا بالقول :)ألم 
يكن حريا أيتها املجالس أن تصرف املبالغ املرصدة يف  

هكذا مشروع يف مشاريع أخرى تهم املواطن وترفع الغنب 
عنه بداية من الطرقات وتوسيع شبكة الكهرباء واإلنارة 

العمومية التي أصبح فيها هذا املواطن يشتري مصابيحها 
من ماله اخلاص أو حتى اقتناء آليات على غرار الشاحنات 

واجلرارات وحتى اجلرافات  خاصة وأن البلدية تعد من 
أفقر البلديات على املستوى الوالئي كونها تفتقد للموارد 

املالية يف ما قال آخرون هذه النتيجة حتمية ملا يسند 
األمر لغير أهله( .أما أنا أقول :)يا املزوق من برا وشحالك 

من داخل(.

المجلـس البلـدي فـي ونــوغة .....
والبيــت األزرق

صـــرح جــــديدصـــرح جــــديد
بتلمســـــانبتلمســـــان

شهد مركز الضمان االجتماعي حلي  البوتشفني التابع لبلدية تلمسان عملية توسيع 
حيث أصبح هذا الصرح يستقبل العشرات من املواطنني ضمن إجراءات البرتوكول الصحي 

املفروض، كما متكن من تخفيف الضغط الذي تشهده اإلدارة املركزية بتلمسان ، كما مت 
تدعيم هذا الفرع بعمال و عامالت جدد و هذا للقيام بإستقبال الكم الهائل من املواطنني 
القادمني من احياء بوجليدة و اوجليدة و كذا الكدية ،كما مت تدعيم هذا املركز بوسائل 

الوقاية و املعقمات لتفادي انتشار عدوى كورونا.لإلشارة فإن هذا املقر اجلديد حولت إليه 
كل الوثائق االرشيفية التي كان يحتويها املركز الوالئي للضمان اإلجتماعي من اجل تسهيل 

عملية التكفل باملواطنيني الذين يتزايد عدد من يوم ألخر بهذا الصرح اجلدي
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جمال بوالديس 
جــاءت جلنــة املفتشــن،  عقــب شــكوى 
ــة التــي صــدر يف حقهــا  ــة العام ــا الطبيب أودعته
الوظيفــي  ملســكنها  واإلخــاء  بالطــرد  قــرارا 
ــة  ــة ببلدي ــة اجلواري ــر الصح ــتوى مق ــى مس عل
فلفلــة،  حيــث وجــدت نفســها مهــددة بالتشــرد 
ــن  ــن زوج وطفل ــون م ــي تتك ــا الت ــي وعائلته ه
أحدهمــا معــوق 100/ 100 ،  واألغــرب يف 
القضيــة بــأن الطبيبــة مت حتويلهــا علــى ثاثــة 
ــرة  ــل مدي ــل مــن أســبوع مــن قب ــادات يف أق عي
الصحــة اجلواريــة التــي تصــر علــى »إرهــاق« 
حيــث    ، عائلتهــا  ومعهــا  العامــة  الطبيبــة 
إتهمتهــا »الطبيبــة« بأنهــا تســعى وراء تشــريدها 
ــك  ــاندها يف دال ــوب،  س ــس يعق ــة يف نف حلاج
النقــاد  يتدخــل  لــم  الــدي  الصحــة  مديــر 

الطبيبــة وعائلتهــا رغــم انــه صاحــب القــرار 
األول واألخيــر ، ن حيــث انــه رفــض حتــى 
اســتقبالها حســب شــكواها وامللــف الــذي حتــوز 

ــه.  ــخة من ــى نس ــن عل ــار الوط أخب
»حســب  اســتمعت  اللجنــة  بــأن  نشــير 
الصحــة  مديــرة  مــن  كل  إلــى  مصادرنــا«،  
ــا  ــع تقريره ــر لصحــة وســوف ترف ــة ومدي اجلواري
ــة التــي  ــر للفصــل يف احتجــاج الطبيب ــى الوزي إل
ــا  ــة بعدم ــارع خاص ــا لش ــر طرده ــزال تنتظ ال ت
حكمــت احملكمــة بخروجهــا مــن املســكن.. . 
ــة  ــة،  لوالي ــر الصح ــأن مدي ــط،  ب ــير فق .  نش
ســكيكدة،  أكــد يف اتصــال معنــا،  بــأن امللــف 
ــر  ــه غي ــق وأن ــة وســوف يطب ــاول العدال ــى ط عل
ــن  ــه م ــار أن ــى اعتب ــة عل ــة الطبيب ــي بقضي معن

ــة.  ــة اجلواري ــرة الصح ــة مدي صاحي

ف سليم
أكــدت األمانــة  خــال رســالتها علــى أن معظــم 
ــتأجرين  ــن مس ــارة ع ــرة عب ــيارات األج ــائقي س س
ــراء  ــة ك ــرواح قيم ــث تت ــتغال حي ــص االس لرخ
الرخصــة مــا بــن 10 آالف دج إلــى 12 ألــف دج يف 
الشــهر مــع إجباريــة دفــع ســنة أو ســنتن كتســبيق 
ــن  ــة م ــحب الرخص ــى س ــتغل إل ــرض املس وإال تع

طــرف املســتفيد. 
 وهــو مــا ميثــل عقوبــة غيــر مباشــرة تتســبب يف 
قطــع رزق كثيــر مــن املســتغلن دون علــم الســلطات 
ــث أن  ــن حي ــريعة املتعاقدي ــد ش ــون العق ــك ك بذل
جائحــة فيــروس كورونــا زادت مــن عــدد فســخ 
عقــود كــراء رخــص اإلســتغال بســبب عــدم قــدرة 
ــة  ــع هــذه املســتحقات الباهظــة مقارن املســتغلن دف
مــع بعــض الواليــات األخــرى أيــن ال يتجــاوز ســعر 
الكــراء 1200 دج الــى 2000 دج بســبب وفــرة 

ــتغال.  ــة االس رخص
 

ــة  ــرة املتعلق ــرارات األخي ــا للق ــه تبع  وأكــدت أن
ــرر  ــن تق ــد 19 أي ــا« كوفي ــروس« كورون ــة في بجائح
ــر  ــرة احلج ــد فت ــا متدي ــراءات منه ــدة إج ــاذ ع إتخ
الصحــي وبعــد املشــاورات داخــل املجلــس الوالئــي 
لفــرع ســيارات األجــرة والتــي خلصــت إلــى ضــرورة 
اتخــاذ تدابيــر عاجلــة المتصــاص غضــب شــريحة 

ســائقي ســيارات األجــرة لواليــة عنابــة خاصــة مــع 
اســتمرار طــول عمــر األزمــة ومــا ترتــب عنهــا مــن 
ــة  ــم متفاوت ــت قي ــن بلغ ــة أي ــتحقات الضريبي املس
وعجــز الســائقن عــن تســديدها بســبب جتميــد 
ل8  الواليــات  بــن  مــا  خاصــة  النشــاط  هــذا 
أشــهر كاملــة ونذكــر منهــا مســتحقات التأمــن 
648000 دج  املســتحقات  بلغــت قيمــة  حيــث 
ــع  ــيرة م ــات العس ــد املفاوض )2019/2020 ( وبع
صنــدوق الضمــان االجتماعــي لغيــر األجــراء زيــادة 
عــن ثمــن كــراء رخصــة إســتغال ســيارة األجــرة 
واملراقبــة التقنيــة للســيارة وتأمــن املســؤولية املدنيــة 
ــتحقات  ــذه املس ــة وه ــة املركب ــار وصيان ــع الغي وقط
ــل  ــن مداخي ــا م ــد نصيب ــرة وتأخ ــة معتب ــل قيم متث
الســائق وأضافــت محتــوى عريضــة املطالــب أنهــم 
ــي ي اإلصغــاء مــن  ــا ملســوا الصــدى اإليجاب بعدم
ــذه  ــب ه ــع مطال ــل م ــة والتعام ــي الوالي ــرف وال ط
الشــريحة املهمــة يف املجحتمــع حوالــي 7 أالف 
ســيارة أجــرة قامــوا برفــع جملــة مــن املطالــب 
مــن أجــل إمتصــاص غضــب هــذه الشــريحة مــن 
ــة  ــن جه ــة م ــتقرار املهن ــى اس ــاظ عل ــة واحلف جه
أخــرى وتتمثــل يف منحــة كوفيــد 19 املقــدرة ب10 
أالف دج حيــث يؤكــدون بــأن حوالــي 500 ســائق 
ــم  ــة فمنه ــا كامل ــوا عليه ــم يتحصل ــرة ل ــيارة أج س
مــن لــم يتحصــل عليهــا إطاقــا وأخريــن مــن 

حتصــل علــى جــزء فقــط ومنهــم مــن حتصــل علــى 
ــدر  ــادة تق ــى زي ــة ال ــة إضاف ــة كامل ــة القانوني املنح
ــف دج  ــة 30ال ــن منح ــبة ع ــف دج وبالنس ب20ال
تؤكــد العريضــة بأنــه مازالــت شــريحة جــد معتبــرة 
أودعــت ملفــات علــى مســتوى مديريــة النقــل ولــم 
يتحصلــوا علــى املســاعدة املقــررة قانونــا وامللــف 

ــدر.  ــب ذات املص ــود بحس ــرف رك يع
 زيــادة عــن املطالبــة بتدعيــم قطــاع النقثــل 
ــذوي  ــح ل لســيارات االجــرة برخــص إســتغال متن
العــرض  بــن  تــوازن  احــداث  قصــد  احلقــوق 
والطلــب ممــا يــؤدي إلــى خفــض ســعر الكــراء 
ومداخيــل  يتماشــى  مبــا  اإلســتغال  لرخصــة 
حتيــن  وباملقابــل  األجــرة  ســيارات  مســتعملي 
مخطــط النقــل بواســطة ســيارات األجــرة لتحديــد 
احتياجــات احلقيقيــة للقطــاع ســواء علــى املســتوى 
ــات  ــن الوالي ــا ب ــات وم ــن البلدي ــري او ماب احلض
ــرف تشــبعا  ــي تع ــا يســمح بتنســيق اخلطــوط الت مم
القاعديــة  الهيــاكل  كذلــك  يتماشــى  مبــا  تامــا 
املتوفــرة )احملطــات ونقــاط التوقــف( وكذلــك إجــراء 
حتقيــق معمــق بالتنســيق مــع املصالــح املعنيــة وهــذا 
ــف  ــون وظائق ــن ميارس ــائقن الذي ــن الس ــف ع لكش
االجــرة  ســيارات  لنشــاط  موازيــة  ونشــاطات 
وكذلــك كشــف ملفــات طلبــات منحــة كوفيــد 19. 

تعــززت حظيــرة النقــل احلضــري ببســكرة بخــط جديــد لنقــل باحلافــات،  
ــن  ــري ع ــبه احلض ــري والش ــل احلض ــة لنق ــة العمومي ــت املؤسس ــث أعلن حي
ــة  ــة وبلدي ــة الوالي ــن عاصم ــيربط ب ــم 9 س ــل رق ــد يحم ــط جدي ــاح خ افتت
احلاجــب التــي تبعــد 10 كــم،  خــط النقــل اجلديــد ســيمكن املواطنــن مــن 
التنقــل إلــى معهــد الزراعــة الصحراويــة،  والــى منطقــة عــن بنــوي،  وقريــة 
ــن  ــر م ــي تعتب ــب الت ــة احلاج ــى بلدي ــة إل ــد،  باإلضاف ــن بولعي ــة ب الزعاطش
البلديــات احليويــة بالنظــر لطابعهــا التجــاري واالقتصــادي،  باإلضافــة لوجــود 
قطــب جامعــي وإقامــة جامعيــة هنــاك تابعــة جلامعــة محمــد خيضــر،  ســكان 
بلديــة بســكرة واحلاجــب أبــدوا ارتياحهــم لقــرار مؤسســة النقــل التــي ســتوفر 
ــرة النقــل  ــز حظي ــر مــن مشــاق التنقــل اليوميــة وستســمح بتعزي عليهــم الكثي

ــان.  احلضــري لعاصمــة الزيب
م.  بن مبارك  

طالبــت مديريــة البيئــة بواليــة تيــزي وزو 
العــون  بيــد  مبدهــا  البيئــة  وزارة  مــن  أمــس 
يف أقــرب اآلجــال مــن أجــل القضــاء علــى 
املفرغــات العشــوائية املبعثــرة يف كل مــكان عبــر 
ــن  ــد م ــر العدي ــوه منظ ــا ش ــة،  م ــراب الوالي ت
البلديــات التــي تتخــذ مــن الســياحة املــورد 
ــه  ــا كشــفت عن ــا حســب م األســاس ملداخيله

ــؤولة.  ــادر مس ــن« مص ــار الوط لـــ »أاخب
الكبيــرة  املســاعي  ورغــم  أنــه   مضيفــة 
املســتوى  علــى  املديريــة  بهــا  قامــت  التــي 
ــة  ــا من2503مفرغ ــال تخلصه ــن خ ــي م احملل
ــة  ــق الداخلي ــد يف املناط ــا تتواج ــة اغلبه فوضي
وبعضهــا يف اجلبــال اال انــه بقــي مــا اليقــل 
عن365مفرغــة اخــرى تهــدد البيئــة واحمليــط 

وتشــكل مضاعفــات خطيــرة للصحــة العموميــة 
ــة مــن  ــب املديري ــت ذات املصــادر أن طل وأضاف
وزارة البيئــة يعــود الــى االرتفــاع املســتمر يف 
ــم  ــي يت ــي والت ــل بشــكل يوم ــذه املزاب ــد ه تزاي
حــرق العديــد منهــا مــن طــرف املواطنــن عبــر 
القــرى مــا يشــكل معانــاة أخــرى الســيما 
الدخــان  تطايــر  بســبب  املزمنيــن  للمرضــى 
والورائــح الكريهــة االتيــة منهــا يف الوقــت الــذي 
ــن اجلماعــات  تشــكل اخــرى جــدال واســعا ب
ــرورة  ــى ض ــم ال ــرى بدعواته ــان الق ــة وجل احمللي
غلقهــا او حتويلهــا الــى اماكــن أخــرى خلطورتهــا 

الصحيــة. 
جمال ع

بجايــة  لواليــة  ســونلغاز  شــركة  أقدمــت 
علــى  الكهربائــي  التيــار  قطــع  علــى  أمــس 
مديريــة اجلزائريــة للميــاه عبــر خمــس وكاالتهــا 
التجاريــة حســب مــا كشــفت عنــه ألخبــار 
الوطــن مصــادر مســؤولة مضيفــة أن ســونلغاز 
تديــن اجلزائريــة للميــاه ب49مليــار ســنتيم وقــد 
أثــرت عمليــة القطــع شــلا كبيــرا طيلــة أمــس 
لــدى املواطنــن الذيــن قصــدوا وكاالت أوقــاس 
تيشــي مــع ســوق التنــن الــى جانــب ملبــو مــن 

ــم.  ــن فواتيره ــع ثم ــل دف أج
 وأضافــت ذات املصــادر ان اجلزائريــة للميــاه 
ــم تلتــزم بتعهداتهــا بخصــوص دفعهــا شــهريا  ل
ــارس  ــذ م ــا من ــن حجــم دوينه ــة م حلصــة مالي
الفــارط وبلغــا ديــون ســونلغاز لــدى جميــع 
ــن  ــنتيم م ــار س ــة حدود700ملي ــا ببجاي زبائنه
ــار  ــن و200ملي ــص املواطن ــار تخ بينها400ملي

ــتوى اإلدارات ــى مس ــة لع ــن والبقي الصناعي
جمال ع

أوقــف أمــن عزازقــة بتيــزي وزو أمــس ثاثــة 
أشــخاص بحوزتهــم كميــة مــن الذخيــرة الــى 
ــتعمل يف  ــت تس ــروقة كان ــيارة مس ــب س جان
تنقاتهــم مــن اجــل اقتنــاء احملضــورات حســب 
مــا كشــفت عنــه الخبــار الوطــن مصــادر امنيــة 

مســؤولة.  

قدمــت  االمــن  مصالــح  ان  مضيفــة 
املتهميــن الــى وكيــل اجلمهوريــة املختــص 
اقليميــا الــذي امــر بواضــع احدهــم حتــت 
الرقابــة القضائيــة مــن اجــل اســتكمال مراحــل 
التحقيــق يف هــذه القضيــة       جمــال ع

متكنــت وحــدة األمــن احلضــري الثانــي بعاصمــة الزيبــان مــن إلقــاء القبــض 
علــى هاربــن مــن العدالــة فبنــاءا علــى شــكوى تقــدم بهــا شــخصان لقــوات 
ــرف  ــن ط ــاء م ــلحة بيض ــطة أس ــداء بواس ــا لاعت ــا تعرضهم ــرطة مفاده الش
شــخصن يبلــغ عمرهمــا 21و28 ســنة مت فتــح حتقيــق يف القضيــة وبعــد 
تكثيــف الدوريــات مت توقيــف أحــد املتورطــن يف حــن يبقــى شــريكه يف 
ــض يف  ــر بالقب ــه محــل أم ــن أن ــر املصلحــة تب ــى مق ــه إل ــرار وبتحويل ــة ف حال

وقــت ســابق ليتــم تقدميــه أمــام العدالــة التــي أصــدرت يف حقــه أمــر إيــداع،  
ــدة مت  ــذات الوح ــرطة ب ــوات الش ــات لق ــى دوري ــاءا عل ــياق وبن ــس الس ويف نف
توقيــف شــخص يبلــغ مــن العمــر 19 ســنة حــاول الفــرار مبجــرد رؤيتــه لســيارات 
ــه محــل  ــه تبــن أن ــر املصلحــة للتحقــق مــن هويت ــى مق ــه إل الشــرطة وبتحويل
ــة وبتقدميــه  ــة أشــرار والســرقة املوصوف أمــر بالقبــض عــن جــرم تكويــن جمعي
أمــام العدالــة أصــدر يف حقــه أمــر إيــداع.                           م بــن مبــارك
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 مهـــددون بالبطــالة  بســـبب الجـــائحة مهـــددون بالبطــالة  بســـبب الجـــائحة

تيزي وزو
المفــرغـــات  العشوائيـــةالمفــرغـــات  العشوائيـــة

 تـــؤرق مديـــــرية البيــــئة تـــؤرق مديـــــرية البيــــئة

استحداث خــط نقـل لربط عاصمة استحداث خــط نقـل لربط عاصمة 
واليـة بسكــرة ببلــدية الحـاجبواليـة بسكــرة ببلــدية الحـاجب

أمــــن بسكـــرة يلقـــي القبــــضأمــــن بسكـــرة يلقـــي القبــــض
 علـــى هاربيـــن مـــن العـــدالــة                 علـــى هاربيـــن مـــن العـــدالــة                

وجهت األمانة التنفيذية الوالئية لالحتاد العام للتجار واحلرفيني اجلزائريني 
بعنابة أمس عريضة مطالب تخص قطاع سيارات األجرة إلى والي والية عنابة.  

كشفت،  أمس،  مصادر مطلعة لـ »أخبار الوطن« أن وزارة الصحة قد 
أوفدت جلنة حتقيق وزارية قصد فتح حتقيق يف اتهامات رفعتها 

طبيبة تعمل يف قطاع  الصحة اجلوارية بخصوص قرار تلقته يقضي 
بإخالء مسكنها الوظيفي على مستوى بلدية فلفلة،  وهو القرار الذي 

قابلته باحتجاج كبير  وحشد مساندة أسرة املجتمع املدني احمللي. 

مدير الصحة بسكيكدة تمسك بتطبيق قرار العدالة
فتــــح تحقيــق فـــي قـرار مطــالبة فتــــح تحقيــق فـــي قـرار مطــالبة 
طبيــبة بإخـــالء سكنــها الوظيـــفي طبيــبة بإخـــالء سكنــها الوظيـــفي 

إعــــــــــــالن 
 تبحث شبكة اخبار الوطن عن مراسلين جادين في الواليات 

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

، عين تموشنت ، معسكر .
-    شــــــروط التوظـــــيف 

•  خبرة على األقل سنتين 
•  اتقان  فنيات التحرير والكتابة الصحفية 

•  التحكم  الجيد في اللغة العربية
•  اتقان التصوير و المونتاج 

-    ترسل الطلبات الى اإليميل التالي : 
akhberecrut.dz@gmail.com

سونلغـــاز بجــاية تقطــــع تيـــار سونلغـــاز بجــاية تقطــــع تيـــار 
الكهــربــاء عن الجزائـــرية للميـــاهالكهــربــاء عن الجزائـــرية للميـــاه

أمـــن تيـــزي وزو يوقـــف أمـــن تيـــزي وزو يوقـــف 
33 أشخـــاص بحـــوزتهم ذخيــــرة  أشخـــاص بحـــوزتهم ذخيــــرة 
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 ويبدو جليا أن مطلب السكان احملرومني من هذه املادة 
ولن  النور  يرى  ولن  اإلطالق،  على  يتحقق  لن  الطاقوية 
يتجسد على أرض الواقع، يف حال ظل املسؤولون يضربون 
املطلب  هذا  يف  يرون  وال  احلائط،  عرض  االنشغال  بهذا 

حال جذريا ملعاناة هؤالء. 
هذه  يف  السكان  هؤالء  حرمان  عن  املسؤول  فمن 
قد  املوسم  هذا  وأن  الطبيعي؟ السيما  الغاز  من  البلديات 

لوّح بشتاء بارد كسابقيه. 
وهوعدم  املوضوع  هذا  عنوان  الكثيرمن  يستغرب  قد 
السكان  املدينة وحرمان  بغاز  متنراست  والية  بلديات  ربط 
بهذه املادة الطاقوية، مع أن اجلزائر -مثلما يقول اجلميع- » 
بلد الغاز«، ويفترض أن يكون الغاز قد دخل بيوتهم منذ 
سنوات طويلة، بل ويتساءلون عن تاريخ إنهاء معاناتهم مع 

قارورة الغاز.

قساوة الشتاء بتاظروك
تنقلت جريدة أخبار الوطن يف أول إستطالع لها حول 
على  وطنيا  األعلى  البلدية  تاظروك  بلدية  إلى  املوضوع 
تذمرا  سجلنا  أين  م،   1900 يقدر  مبقدار  الوطن  مستوى 
وسخطا شديدين من طرف املواطنني.الذين يعانون قساوة 
املدينة حيث  بغاز  الربط  غياب  مع  موسم  كل  الشتاء يف 
تبدأ  البوتان  قارورات غاز  أن رحلة بحثهم عن  أكد هؤالء 

مع بداية فصل البرد والقر، ويستبد بهم الوضع حني تتأخر 
الغاز  قارورات  تنقل  التي  نفطال  مؤسسة  شاحنة  أحيانا 
التزويد  ومؤسسة  البلدية  بني  املسافة  بعد  بسبب  وذلك 
حوالي  بعد  على  بتمنراست  والواقعة  الغاز،  بقارورات 
300 كلم. وأضاف هؤالء أن هناك وعود أكل الدهر عليها 
البلدية بغاز املدينة مع إعطائها األولوية عن  وشرب بريط 
باقي البلديات بالوالية بحكم برودتها يف الشتاء إذ تصل 
درجة حرارتها يف الشتاء 10- حتت الصفر .مستغربني أمر 
وإنهاء  الغاز  بشبكة  إيصالهم  عن  الوصية  اجلهات  تأخر 

املشكل جذريا.
مدينة  أحياء  بعض  لسكان  بالنسبة  نفسه  الشيء 
متنراست و باقي البلديات، حيث أنها، تفتقد لهذه املادة 
أمقل  وعني  وقراها  أدلس  بلديات  غرار  على  الطاقوية، 
قزام  عني  وبلديتي  سيلت  ودائرة  وقراها  وأبلسة  وقراها 
التي مثلما ذكر السكان، رفعوا  و تني زواتني احلدويتان 
مرات عديدة مطالب للسلطات املعنية، ولكن لم حتمل 

شكواهم على محمل اجلد..
بأن«  متنراست،  والية  يف  املواطنني  بعض  ويذكر 
القرى الواقعة على الطريق الوطني رقم 01 وقرى مدينة 
ما  الطبيعي،  الغاز  من  هي  حتى  محرومة  متنراست 
يستدعي، حسبهم، تدخل عاجل للجهات العليا للبالد 

خاصة وزارة الطاقة.

السلطات العليا مطالبة بالّتدخل عاجال

جزائريــون فــي بلديــات وقــرى واليـــة جزائريــون فــي بلديــات وقــرى واليـــة 
تمنراســـت.. بــال »غــاز طبيعــي!« تمنراســـت.. بــال »غــاز طبيعــي!« 

لم يبق على  حلول سنة 2021 سوى شهر، ومع أننا في القرن الـ 21، إال أن بعض القرى والمداشر واألحياء ببلديات والية تمنراست ما تزال تعيش 
البداوة مع قارورات الغاز، بسبب انعدام الغاز الطبيعي ببيوتها.

مدير الطاقة لوالية تمنراست لـ»أخبار الوطن«:

مشاريـع استثماريـة جديـدة ستتدعـم بهـا الواليـةمشاريـع استثماريـة جديـدة ستتدعـم بهـا الواليـة
»الطاهر  متنراست  لوالية  الطاقة  مدير  أكد 
بورتاته«، يف تصريحه لـ »أخبار الوطن«، أن مصاحله 
قد أعدت خارطة طريق خاصة مبشروع تنموي على 
املدى البعيد، بعد أن كشف عن مشاريع إستثمارية 
مستقبال،  متنراست  والية  بها  ستتدعم  جديدة 
يف  احملطات،  من  العديد  إجناز  خاللها  سيتم  والتي 
بلديتي عني قزام وتني زواتني بتزويدها مبحطات ثابته 
مبلئها بواسطة صهاريج نقل الغاز من والية متنراست 
لوالية  املجاورة  والقرى  البلديات  باقي  ستربط  فيما 
متنراست بواسطة األنبوب الرئيسي للغاز على الطريق 
مشاريع  البلديات  جميع  وستشهد   01 رقم  الوطني 
الربط بهذه املادة احليوية. وأضاف أنه سيتم تغطية 

هذا  يف  خاصة  والبلديات  النائية  املناطق  مختلف 
الفصل بقارورات غاز البوتان، مع الزيادة يف التموين 

مبختلف الشاحنات، 
بأن  املتحدث،  السياق، يكشف ذات  ويف هذا 
يف  الشأن  بهذا  الوصية  اجلهات  راسلت  مصاحله 

إنتظاراملوافقة وخروج املشروع 
بوالية  البلديات  هذه  ربط  إنتظارقرار   ويف 
املواطن  يبقى  العليا  السلطات  طرف  من  متنراست 
بني مطرقة قساوة فصل الشتاء وسندان طريق العيش 
واإلحتطاب  الغاز  قارورات  على  بإعتماده  البدائية 

أحيانا يف بعض القرى النائية..
أحمد كرزيكة 
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أنه  الثالثاء  امس  إخباري  تقرير  كشف 
لوف  يواخيم  مع  مصغرة  جلسة  عقد  سيجرى 
املدير الفني للمنتخب األملاني، قبل اجتماعه مع 

االحتاد األملاني املقرر يف 4 ديسمبر املقبل.
أنها علمت أن فريتز  وذكرت صحيفة »بيلد« 
كيلر رئيس االحتاد األملاني ونائبه األول بيتر بيترز 

سيشاركان يف اجللسة املصغرة مع لوف.
أنه  أمس  اول  أعلن  قد  األملاني  االحتاد  وكان 
سيجري مناقشات بشأن الوضع احلالي للمنتخب 

األول ومستقبل يواخيم لوف، الشهر املقبل.
سيقدم  االجتماع،  بعد  أنه  االحتاد  وأوضح 
وكذلك  جرت  التي  املناقشات  بشأن  التفاصيل 

اخلطوات املقبلة، وذلك يف الوقت املناسب.
الرياضي  بالشق  يتعلق  »فيما  البيان:  وتابع 
من أجل حتليل أسباب الهزمية الثقيلة يف إشبيلية 
وأيضا على املستوى الشخصي للتعاطي مع خيبة 

األمل الكبيرة. هذا جزء من اإلجراءات«.
األملاني  املنتخب  أن  إلى  اإلشارة  وجتدر 
حيث  مارس،  يف  املقبلة  مبارياته  سيخوض 

يخوض خالله 3 مباريات، وهي األخيرة للفريق 
قبل أن يجرى اإلعالن عن قائمة املنتخب لبطولة 
كأس األمم األوروبية التي تنطلق يف جوان املقبل.

املنتخب  تدريب  عاما«   60« لوف  ويتولى 
بلقب  الفريق  مع  فاز  إذ   2006 منذ  األملاني 
عن  الدفاع  حملة  لكن   2014 البرازيل  مونديال 
مأساة  شهدت   2018 روسيا  نسخة  يف  اللقب 

حقيقية للماكينات.
دور  من  املاضي  املونديال  أملانيا  وودعت 
املجموعات بجانب الضجة التي صاحبت استبعاد 
جيروم بواتينغ وتوماس مولر وماتس هوميلس من 

الفريق.
كأس  حتى  عقده  ميتد  الذي  لوف  وحصل 
املقبل بسبب  للعام  تأجلت  التي  األمم األوروبية، 
فيروس كورونا وكذلك حتى مونديال قطر 2022، 
مونديال  من  اخلروج  عقب  واسعة  مساندة  على 
روسيا مع منحه الوقت الكاف إلعادة بناء الفريق.
القسم الرياضي

من أجل تحليل أسباب الهزيمة الثقيلة أمام إسبانيا

االتحـاد األلمانـي يجتمـع مع لوف للبـت فـي مستقبلـه   

كريستيانــو رونالــدو ينــوي 
االعتــزال فــي يوفنتــوس

ما يزال مستقبل النجم كريستيانو 
اإليطالية  الصحافة  هدف  رونالدو 
العديد  وكانت  األخيرة.  اآلونة  يف 
رونالدو  أن  مؤخرا  زعمت  التقارير  من 
يفكر يف الرحيل عن يوفنتوس، وعدم 
استكمال عقده الذي ينتهي يف صيف 

.2022
سبورت«  »توتو  لصحيفة  ووفقا 
يدرس  رونالدو  فإن  اإليطالية، 
مع  القدم  كرة  اعتزال  إمكانية  حالًيا 
العمر  يف  تقدمه  بسبب  يوفنتوس، 
ينتظره  الذي  التقدير  على  وحصوله 

داخل النادي اإليطالي.
متثيل  احتمالية  أن  إلى  وأشارت 

فريق آخر قبل االعتزال ال تزال مطروحة، لكن رونالدو أغلق باب العودة إلى ريال مدريد متاًما. وتؤكد 
هذه التقارير أن رونالدو على األقل سيكمل عقده احلالي مع يوفنتوس حتى النهاية.

ماسكيرانو يرفـض تعويض بيكيه
أكد تقرير صحفي إسباني، امس الثالثاء، أن العب سابق يف برشلونة رفض العودة إلى »كامب 

نو«، من أجل تعويض غياب املدافع جيرارد بيكيه.
ووفًقا لبرنامج »الشيرجنيتو« اإلسباني، فإن مسؤولي برشلونة توصلوا مع خافيير ماسكيرانو، مدافع 

البارسا سابًقا، من أجل العودة إلى الفريق وتعويض بيكيه، لكن الالعب رفض هذه الفكرة.
وأعلن خافيير ماسكيرانو، جنم برشلونة السابق قبل أيام إسدال الستار على مسيرته يف املالعب، 

وكانت آخر محطاته مع إستوديانتس األرجنتيني.
وكان بيكيه تعرض إلصابة قوية يف مباراة أتلتيكو مدريد، عقب كرة مشتركة مع أنخيل كوريا، 

ثم خرج باكًيا من أرض امللعب.
وقال برشلونة: »أجريت االختبارات على بيكيه، وأظهرت أن لديه التواء من الدرجة الثالثة يف 

الرباط اجلانبي للركبة«.
وأضاف: »كما يعاني بيكيه من إصابة جزئية يف الرباط الصليبي األمامي يف الركبة اليمنى، 

وتتوقف مدة غياب الالعب على وتيرة تعافيه من اإلصابة«.
وذكرت تقارير إسبانية أن اإلصابة األولى ستكلف بيكيه الغياب ملدة شهرين، بينما الثانية أكثر 

خطورة، ويحتاج الالعب لفترة تتراوح من 3 إلى 5 أشهر للتعايف.

إيسكو يصر على الرحيل من ريال مدريد
كشف تقرير صحفي إسباني، امس الثالثاء، عن موقف ريال مدريد من رحيل إيسكو، العب 

وسط الفريق امللكي.
ريال مدريد  وإدارة  زيدان،  الدين  زين  أبلغ مدربه  إيسكو  أن  أكدت  التقارير  العديد من  وكانت 

برغبته يف املغادرة خالل امليركاتو الشتوي املقبل.
ووفًقا لشبكة »ديفنسا سنترال« اإلسبانية، فإن مسؤولي ريال مدريد فوجئوا بطلب إيسكو، وأن 

قضية رحيل الالعب طرحت بقوة يف اإلعالم مؤخًرا.
وأشارت إلى أن إدارة امليرنغي ال تفهم هذا التحول يف موقف إيسكو، حيث أن الالعب امتلك 
عروًضا للرحيل يف امليركاتو الصيفي، لكنه أغلق هاتفه لعدم مناقشة مسألة الرحيل، واآلن يطلب 

ذلك بشدة.
وأوضحت أن إدارة ريال مدريد ترى أن موقف إيسكو غريًبا، ألنه لم يتغير أي شيء فيما يخص 

وضع الالعب، الذي ال يزال يحصل على فرصة للمشاركة من جانب زيدان.
وذكرت أن ريال مدريد ال يخطط للسماح برحيل أي العب يف الشتاء حتى اآلن، لعدم صنع أزمة 

يف قائمة الفريق حتى نهاية املوسم.

إدارة »الميرنغي« تًقرر اإلستغناء 
عـــن لوكــاس فاسكيــــز

قرر ريال مدريد، االستغناء عن أحد الالعبني املميزين يف تشكيلة املدرب الفرنسي زين الدين 
زيدان. ووفًقا لبرنامج »الشيرجنيتو« اإلسباني، فإن إدارة ريال مدريد قررت عدم جتديد عقد لوكاس 

فاسكيز، وبالتالي سيرحل مجاًنا بنهاية املوسم احلالي.
وينتهي عقد فاسكيز مع ريال مدريد يف جوان املقبل، ولم حتدث أي مفاوضات بني الطرفني بشأن 

التجديد يف املوسم اجلاري.
ويلجأ زيدان الستغالل قدرات فاسكيز يف أكثر من مركز لتعويض الغيابات مثل اجلناح األمين، 

والظهير األمين، والعب الوسط املهاجم.
يذكر أن ريال مدريد يحتل املركز الرابع يف جدول ترتيب الدوري اإلسباني برصيد 17 نقطة.

غريزمـــان: »ميســـي أخبرنــي 
أنــه معــي حتــى المــــوت«

كشف أنطوان غريزمان مهاجم برشلونة، عن كواليس عالقته بنجم وقائد الفريق ليونيل ميسي، 
بعد الشائعات األخيرة حول وجود أزمات بينهما.

غرفة  تعليقات حتى يف  هناك  يكون  أن  »ميكن  تلفزيوني:  لبرنامج   تصريح  غريزمان، يف  وقال 
املالبس، لكنني أردت االعتذار إذا توجب علي ذلك يف امللعب«.

وعن ميسي، علق: »لقد حتدثت معه حني وصلت، وأخبرني أنه غضب حني رفضت الذهاب 
لبرشلونة يف املرة األولى، ألنه أدلى بتصريحات وأنا يف النهاية رفضت القدوم«.

وأضاف: »لكن ميسي أخبرني بأنني مجرد أن أصبحت زميله يف الفريق، سيكون معي حتى 
املوت، وهذا ما أشعر به كل يوم«.

وحول فيلم القرار، الذي نشره إلنهاء اجلدل حول مستقبله، أوضح: »أردت أن أظهر للناس كيف 
يعيش الالعب احملترف مثل هذا الوضع، ولم أرغب يف الضحك على أي شخص«.

وزاد: »أنت تستمع إلى الكثير من الناس، لكنك تختار، وساعدتني زوجتي، ولم يكن األمر 
سهال، ووالداي كانا غاضبني من القرار والفيلم ألنهما كانا ُيفضالن أن أقول قراري بشكل مباشر 

كما أرادوا رؤيتي يف برشلونة، لكنني لم أكن مستعًدا«.
وواصل: »حان الوقت لالنتقال إلى برشلونة عندما كنت بحاجة إلى التغيير، وساعدني بعض 
زمالئي يف أتلتيكو مدريد على القرار، مثل جودين ولوكاس، وشعرت بالفعل بأنني مستعد لرؤية 

أشياء أخرى«.

الحكومــة البريطانية تعلـن موعد 
عــودة جماهيــر "البريميرليـغ"

أعلن بوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطاني، أنه سيتم السماح للجماهير بحضور األحداث 
الرياضية يف املالعب، حني ينتهي اإلغالق يوم 2 ديسمبر املقبل.

واضطر املسؤولون إلى تأجيل العديد من األحداث الرياضية، وإقامة البعض خلف أبواب ُمغلقة، 
بسبب جائحة فيروس كورونا، وعانت العديد من األندية من أزمات مادية نظًرا لعدم وجود عائد من 

بيع التذاكر.
وبحسب شبكة "سكاي سبورت" اإلجنليزية، فإنه سيتم السماح للمالعب يف مناطق املستوى 

1، التي تعتبرها احلكومة منخفضة املخاطر، باستيعاب ما يصل إلى 4000 مشجع، أو نصف السعة 
القصوى إذا كان امللعب يستوعب أقل من 8000 شخص.

ومالعب مناطق املستوى 2، التي تعتبر متوسطة اخلطورة، ستصل إلى 2000 مشجع، أو نصف 
سعتها القصوى إذا كانت تضم أقل من 4000 مقعد.

أما مالعب مناطق املستوى 3، وهي األكثر خطورة، ستستمر بها املباريات واألحداث الرياضية 
خلف أبواب مغلقة.

أوضح رئيس الوزراء، أنه سيتم تعديل نظام املستويات اخلاص بالفيروس، حني ينتهي اإلغالق 
يوم 2 ديسمبر، ما يعني أن املزيد من املناطق ستقع يف مستويات أعلى مما كانت عليه يف السابق.
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إيقـــاف أحمــد أحمــد يشعـل الصـراع 
علـــى رئاســة »الكــاف«

سيمثل أمام لجنة االنضباط هذا الخميس

الرابطــة المحترفـة تعاقـب الرابطــة المحترفـة تعاقـب 
المدرب الفرنسي تشيكولينيالمدرب الفرنسي تشيكوليني

لرابطة  التابعة  االنضباط  أصدرت جلنة 
ضد  اإليقاف  عقوبة  احملترفة،  القدم  كرة 
املدرب السابق لفريق احتاد اجلزائر، فرانسوا  
يوم  استماعه  إلى غاية جلسة  تشيكوليني، 
الساعة  على  اجلاري  نوفمبر   26 اخلميس 
احلادية عشر صباحا، حسبما نشرته الهيئة 
إقالة  احملترفة.ومتت  للبطولة  املسيرة  الكروية 
التقني الفرنسي من طرف إدارة احتاد اجلزائر 
يوم األحد الفارط بعد لقاء  الكأس املمتازة 
حساب  على  بلوزداد  الشباب  به  فاز  الذي 
االحتاد بنتيجة 1-2، سهرة  السبت الفارط 
النادي  األوملبي.وأشار  جولية   5 مبلعب 
إلى  يعود  اإلقالة  سبب  أن  إلى  العاصمي 
للبرتوكول  تشيكوليني  املدرب  احترام  عدم 
رفض  حيث  املمتازة،  للكأس  التنظيمي 
الستالم  الرسمية   املنصة  إلى  الصعود 
ميداليته.وكان النادي العاصمي قد أعلن يف 
التقني بن عريبي بوزيان   وقت سابق تعيني 
مدربا جديدا للفريق خلفا  للفرنسي  فرانسوا 

سيكوليني الذي اقيل األحد الفارط.

وجاء يف بيان النادي العاصمي أن إدارة 
احتاد اجلزائر قررت تكليف بن عريبي بوزيان 
لسيد  خلفًا  الفريق  على  األول  كمسؤول 
عريبي  بن  وسيساعد  سيكوليني.  فرانسوا 
ومحمد  بدني  بوب كمحضر  نيكوال  بوزيان 

بن حمو كمدرب حراس املرمى.
عريبي  بن  أن   املصدر  نفس  واوضح 
الحتاد  مساعد  مدرب  منصب  يشغل  الذي 
اجلزائر شغل من قبل عدة مناصب يف أندية 
موناكو  جمعية  نادي  منها  معروفة  فرنسية 

وملعب رين الفرنسيني من الرابطة االولى.
استقدم  الذي  تشيكوليني،  املدرب 
خالل مرحلة االنتقاالت الصيفية، لم يعمر 
إقالته  تتم  تقني  أول  بذلك  ليصبح  طويال، 

قبل انطالق البطولة نهاية األسبوع احلالي.
املوسم  يستهل  اجلزائر  احتاد  ان  يذكر 
الكروي اجلديد 2021-2020 مبواجهة وفاق 
عمر  مبلعب  نوفمبر   28 السبت  يوم  سطيف 
حمادي حلساب اجلولة االولى من املنافسة.
محمد هشام

االحتاد  قيادة  مستقبل  أصبح 
األفريقي لكرة القدم )كاف( يف مهب 
أحمد  أحمد  رئيسه  إيقاف  بعد  الريح 
اول أمس، وذلك قبل أشهر قليلة فقط 

من انتخابات رئاسة املنظمة.
دعم  على  بالفعل  أحمد  وحصل 
46 من 54 احتادا محليا يف القارة وكان 
يف  انتخابه  يعاد  أن  تقريبا  املؤكد  من 
سنوات   5 إيقافه  لكن  املقبل،  مارس 
ينبئ  الفيفا  يف  القيم  جلنة  قبل  من 
كرة  يف  النفوذ  على  صراع  بحدوث 

القدم األفريقية.
وقال الفيفا يف بيان إن أحمد أدين 
وقبول  بتقدمي  مستقلة  جلنة  قبل  من 
إساءة  عن  فضال  أخرى  ومنافع  هدايا 

إدارة األموال.
أكثر من  بعد  إيقاف أحمد  ويأتي 
عام على بدء الفيفا التحقيق يف مزاعم 
ضد املسؤول القادم من مدغشقر البالغ 
أحمد،  ورفض  عاما.   60 العمر  من 
مخالفات،  أي  ارتكاب  ينفي  الذي 

التعليق عندما اتصلت به رويترز.
باب  إغالق  بعد  اإليقاف  ويأتي 

الترشح لرئاسة الكاف األسبوع املاضي 
من  أي  من  خالية  الساحة  وأصبحت 
مؤيدي أحمد.وبدال من ذلك، سيأتي 
قائمة  بني  من  اجلديد  الكاف  رئيس 
واثنني  للمنصب  سابقا  مرشحا  تضم 
من رؤساء االحتادات احمللية وواحدا من 

أغنى رجال القارة.
وحاول جاك أنوما )68 عاما( القادم 
من ساحل العاج الترشح سابقا لرئاسة 
الكاف لكنه فشل عندما أبدل الرئيس 
وقتها عيسى حياتو اللوائح ليمنح حق 
التنفيذية  اللجنة  ألعضاء  الترشح 
ذلك  يف  أنوما  وكان  فقط.  الكاف  يف 
التنفيذية  اللجنة  يف  عضوا  الوقت 
للفيفا، لكن ليس يف الكاف. وابتعد 
الـ 5  أنوما عن كرة القدم يف السنوات 
كانت  التي  الالئحة  وُحذفت  األخيرة 

متنعه من الترشح.
أوغستني سنغور  السنغالي  ويرأس 
يحيى  أحمد  واملوريتاني  عاما(   56(
يف  القدم  كرة  احتادي  عاما(   44(
بلديهما وكانا ضمن الذين أعلنوا دعم 
أحمد قبل أن يدخال السباق بعد أنباء 

إيقافه الوشيك.
أفريقي  اجلنوب  امللياردير  وأعلن 
ترشحه  عاما(   58( موتسيبي  باتريس 
على نحو مفاجئ هذا الشهر ولديه دعم 

نيجيريا باإلضافة إلى بالده.
باعتباره  نفسه  موتسيبي  ويصور 
من  للكاف  فرص  توفير  ميكنه  مرشحا 
يف  خبرته  بفضل  إيراداته  زيادة  أجل 

مجال األعمال وعالقاته التجارية.
بأي  األفريقي  االحتاد  يرتبط  وال 
عقد تسويق أو بث تلفزيوني حاليا بعد 
الطويلة  املاضي شراكته  العام  ألغى  أن 
مع شركة الغاردير سبورتس الفرنسية.
وأعلن الكاف يف بيان مقتضب اول 
أمس، بعد إيقاف أحمد أن كونستانت 
عوماري القادم من الكونغو الدميقراطية 
الكاف سيكون  لرئيس  األول  والنائب 

رئيسا مؤقتا لالحتاد األفريقي.
وقال: »يحتفظ االحتاد األفريقي 
إزاء  بالقلق  الذي يشعر  القدم،  لكرة 
اإلجراء  هذا  على  املترتبة  العواقب 
أنشطته  جميع  بجدول  الطويل، 

وبرامجه«.

»أسمــدال« ممـوال جديـدا 
لشبيبـــة سكيكـــدة

جنحت، أول أمس، إدارة شببية سكيكدة، بقيادة الرئيس جمال قيطاري، من انتزاع 
عقد سبونسور هام مع  شركة أسمدال املختصة يف انتاج األسمدة ومنتجات الصحة النباتية 
لتكون بذلك ثالث شركة متضي مع الشبيبة عقد متويل بعد كل من املؤسسة املينائية وشركة 

الصوميك.
ويف هذا السياق، قال الرئيس جمال قيطاري، بان امضاء العقد السبونسور الذي يربط 
الفريق مع شركة أسمدال، سيساهم  يف فك األزمة املالية على الفريق الذي عانى كثيرا 
من تبعات األزمة املالية، حيث أن هاته اإلعانة جاءت يف وقتها يف إنتظار تعني شركة راعية 
لنادي مثلها مثل باقي فرق احملترف األول وعلى اعتبار ان كل آمال اجلمهور السكيكدي 
العريض يبقى على مجمع سونطراك على اعتباره ميلك قاعدة صلبة يف القتصاد الوطني 

ويف سكيكدة بالتحديد.
جمال بوالديس

شبيبة القبائل

قــدور شريـــف جاهــــزا 
للعـودة إلـى المنافســة

تنفس املدير الفني لشبيبة القبائل، التونسي يامن الزلفاني الصعداء بشأن مهاجمه 
شاكر قدور شريف، الغائب عن تدريبات الفريق، قبل أسبوع من انطالق البطولة.

الفني على إعفائه من  الركبة، ما أجبر اجلهاز  وعانى شريف من آالم على مستوى 
املشاركة يف التدريبات اجلماعية، من أجل إجراء الفحوصات الطبية، للوقوف على حجم 

اإلصابة وحتديد مدة عالجه.
نتائج  أن  »فيسبوك«،  على  الرسمية  عبر صفحته  بيان  القبائلي، يف  النادي  وكشف 
الفحوصات أثبتت عدم وجود أي إصابات لقدور شريف، مؤكدا أنه بات جاهزا للعودة إلى 

املنافسة، دون أي قيود.
وأكد النادي أن العب املنتخب اجلزائري ألفل من 23 سنة، مصر على العودة إلى 

التدريبات، وتقدمي أفضل ما لديه يف املوسم اجلديد.
م.هشام

تحسبا لخوض أولى مواجهات املنافسة اإلفريقية    

بعثـــة مولوديــة الجزائــر 
تتنقل اليــوم إلى البنيــن

أجرى العبو وأعضاء بعثة مولودية اجلزائر، مسحة للكشف عن فيروس كورونا، اول 
أمس وذلك قبل 48 ساعة من السفر إلى بنني، خلوض أولى مواجهات الدور التمهيدي 

لدوري أبطال إفريقيا، ضد بوفلس دي بورجو، السبت املقبل.
ومن املرتقب أن تغادر بعثة املولودية، صوب بورتو نوفو البنينية،  هذا األربعاء، على 
منت طائرة خاصة تابعة للخطوط اجلوية جلزائرية، حيث سيترأسها الناطق الرسمي سيد 

علي عوف.
عن  للكشف  جديدة  الختبارات  بنني،  إلى  وصولها  بعد  املولودية  بعثة  وستخضع 
اإلفريقي  االحتاد  لتعليمات  وفًقا  املواجهة،  موعد  األقل من  48 ساعة على  قبل  الوباء، 

لكرة القدم »كاف«.
م.هشام

 البطولة العاملية داخل القاعة
 لرماية بالقوس

 الجزائـري عــراب عدول 
فــي المركــز 48 فــي 
اختصاص القوس الكالسيكي

احتل اجلزائري عراب عدول املرتبة ال 48 من 
ضمن 780 رياضي مشارك يف اختصاص الرماية بالقوس 
الكالسيكي خالل منافسات املرحلة األولى من البطولة 
العاملية للرماية داخل بالقوس داخل القاعة، التي جرت 

يومي السبت واألحد الفارطني، حسب ما جاء على 
موقع االحتاد الدولي للرماية.

وحصد عراب حصيلة 579 نقطة من بني 600 
ممكنة، محققا نتيجة احسن من 732 متنافسا آخرا ميثلون 

أكثر من 50 بلدا.
وعادت املرتبة األولى لألملاني فيليكس ويزر بـ598 
نقطة، فيما جاء الكوري أوه جني هياك ثانيا ب596 
نقطة، أما الفرنسي توم ميلون )595 ن( فقد حل يف 

الصف الثالث.
وخالل هذه املنافسة، يرمي املشاركون 20 »حزمة« 
من النبال، كل واحدة منها حتتوى على ثالثة أسهم، 
وتقسم األحزمة ال20 إلى مجموعتني، حيث ترمى 

كلها يف ظرف ال يتجاوز أربع دقائق كأقصى حد، وميكن 
للرامي ان يحصد 600 نقطة كأعلى حصيلة. وعرفت 
املرحلة االولى من البطولة العاملية، مشاركة ثالثة آالف 

رياضي ميثلون 79 بلدا.
وأوضحت الهيئة العاملية يف بيان لها أن هذه 

السنة، يضم املسلك الدولي داخل القاعة دورات أقل 
شهرة ومنافسات عن بعد. يشار أن املرحلة املقبلة من 
البطولة العاملية داخل القاعة جترى ما بني 19 و 20 

ديسمبر املقبل.

بعث ثبوت تورطه يف عملية نصب واحتيال

حبــس رئيس نادي سريــع 
غليـزان حمري لمدة عــام

قضت محكمة اجلنح مبجلس قضاء واد رهيو، اول أمس، 
بإدانة رئيس نادي سريع غليزان، محمد حمري، باحلبس ملدة 

عام نافذ، مع أمر باإليداع يف اجللسة، وتغرميه ماليا.
وثبت تورط رئيس مجلس إدارة النادي الغليزاني، يف عملية 
مبدينتي  سكني  مشروع  يف  مكتتبني  بحق  واحتيال،  نصب 

جديوية واحلمادنة، بوالية غليزان.
إضافية،  أمواال  املكتتبني  على  فرض  قد  حمري  وكان 
بصفته صاحب وكالة عقارية، وقبض منهم أمواال غير مقيدة يف 

العقود املبرمة معهم، نظير تسليمهم مفاتيح شققهم.
سريع  لنادي  موجعة  ضربة  حمري،  سجن  قرار  ويشكل 
غليزان الصاعد مؤخرا إلى الرابطة األولى، بعد أن كان من أبرز 
الداعمني للنادي، حيث جنح يف وضع حد لألزمة املالية اخلانقة 

التي مر بها الفريق يف السابق.
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يف دورته التاسعة االفتراضية

»جميلـة في زمـن الحراك« يشارك »جميلـة في زمـن الحراك« يشارك 
في المهرجان المغاربي للفيلم بوجدةفي المهرجان المغاربي للفيلم بوجدة
يشارك الفيلم الوثائقي الجزائري "جميلة في زمن الحراك" لمخرجه عبد الرحمن حراث  بالمهرجان المغاربي للفيلم 

بوجدة في دورته التاسعة االفتراضية الذي ينطلق اليوم ويتواصل إلى غاية 29 من الشهر نفسه.

صارة بوعياد
وأوضــح بــاغ عــن جمعيــة "ســيني 
هــذه  أن  للمهرجــان  املنظمــة  مغــرب" 
الــدورة ســتكون رقميــة وســتعرف إقامــة 
الطويلــة،  الرســمية لألفــام  املســابقة 
ــص  ــات تخص ــم ورش ــرة، وتنظي والقصي
ملهــن الســينما، ونــدوات، ولقــاءات، 

الســينما. ودروس يف 
القصيــر  الوثائقــي  الفيلــم  يــروي 
للممثــل  احلــراك"  زمــن  يف  "جميلــة 
ــذي  ــد الرحمــن حــراث، ال واملخــرج عب
ــات  ــٍق قصــة مــن مئ جــاء يف ســبُع دقائ
أو آالف القصــص التــي تؤلــم مايــن 
ــي  ــن القصــص الت ــن، قصــٌة م اجلزائري
ــوم 22 فيفــري  ــون ي ــار ألجلهــا اجلزائري ث
2019، قصــٌة مــن قصــص البحــث عــن 

ــر . ــزة ال أكث ــة والع الكرام
يصــور الفيلــم يف ســبع دقائــق، قصة 
جميلــة املــرأة املتشــردة وحقيقــة معاناتهــا 

ومأســاتها، بعــد أن قضــت فتــرة عصيبــة 
أمــا  احلــراك  يف  لتجــد  الشــارع،  يف 
ــل أن جتــد  ــى أم ــا، عل ــه صوته ُتســمع ب
حــا لــكل مشــاكلها وتعيــش حيــاة 

ــات. ــة اجلمي ــل بقي ــة، مث هادئ
خالتــي "جميلــة" التــي تعيــش يف 
ملــت  وكفيــل،  مــأوى  دون  الطــرق، 
لكــن  والظلــم،  العيــش  هــذا  مــن 
صــوت "جميلــة" يصــل إلــى الشــعب 
والســلطات، مــن أجــل دعمهــا وإيصــال 
ــاة،  ــى احلي ــددا إل ــود مج ــالتها، لتع رس
ــر  ــات اجلزائ ــكل جمي ــز ل ــة رم فجميل
اللواتــي يبحثــن عــن أمــل يبــزغ مــع 
فجــر جديــد، عــن كل امــرأة ظلمهــا 
ــا،  ــية عليه ــاة قاس ــت احلي ــن وكان الزم
ــة  ــرة لقضي ــم مناص ــى الفيل ــذا يبق وهك
املــرأة يف مجتمــع ذكــوري ال يرحــم.

عبــد  واملمثــل  املخــرج  يعتبــر 
ــن  ــن الشــباب الذي الرحمــن حــراث، م

ــب  ــو طال ــينما، وه ــم الس ــوا عال اقتحم
هــذا  جنــح  حيــث  عنابــة،  بجامعــة 
الفنــان الصاعــد يف إخــراج عــدد مــن 
بداياتهــا  كانــت  القصيــرة،  األفــام 
ــه  ــذي مت إخراج ــاء"، ال ــم "دم األبري بفيل
إلــى إخــراج  2013، باإلضافــة  ســنة 
ــيطان"،  ــب الش ــوان "ح ــل بعن ــم طوي فيل

"آســف". وفيلــم 
تــوج املخــرج الشــاب عبــد  وقــد 
أواخــر  مؤخــرا-يف  حــراث  الرحمــان 
أفريــل املاضــي فقــط-، باجلائــزة األولــى 
للفيلــم  الوثائقيــة  اجلزيــرة  ملســابقة 
القصيــر 2020، عــن فيلمــه "جميلــة يف 
زمــن احلــراك"، وهــي اجلائــزة التــي تأتــي 
لتؤكــد مجــددا املواهــب الشــابة التــي ال 
ــى  ــر، وعل ــارق باجلزائ ــع الف ــت تصن زال
تلعبــه  تــزال  الــذي ال  الكبيــر  الــدور 
ــرأة كمحــرك أساســي يف صنــع القــرار  امل

وصناعــة التغييــر، حســب املخــرج.

القسم الثقايف
وقــال عبــد العالــي قوديــد بــأن 
أشــغال إجنــاز هــذا املخطــط اخلــاص 
الدجــاج"  "مرســى  األثــري  باملوقــع 
إثــر   2006 ســنة  أكتشــف  الــذي 
أجرتهــا  التــي  التحــري  عمليــات 
ــدم  ــى ق ــة عل ــة، "جاري ــة الثقاف مديري
وتســلم  تســتكمل  وســوف  وســاق 
ــة 2021  ــة 2020 وبداي ــن نهاي ــا ب م

تقديــر". كأقصــى 
املخطــط   هــذا  إجنــاز  ويجــري 
تعميريــة"  "أداة  مبثابــة  يعــد  الــذي 
حلمايــة  تنظيميــة  توجيهــات  تضــم 
كفضــاء  واســتغاله  املوقــع  هــذا 
ســياحي مــن طــرف مكتــب دراســات 
طــرف  مــن  اختيــاره  مت  متخصــص 
اللجنــة الوالئيــة حلمايــة املمتلــكات 
الثقافيــة، إثــر تســجيل وتصنيــف هــذا 
املعلــم الهــام ســنة 2016 كمعلــم أثــري 
وطنــي اســتنادا إلــى النتائــج اإليجابيــة 
التــي  والتنقيــب  احلفــر  لعمليــات 
ــد  ــراء املعه ــى مســتواه خب ــا عل ــام به ق

الوطنــي لألثــآر .
ثاثــة  املخطــط  هــذا  ويتضمــن 
مراحــل أساســية تتمثــل األولــى يف 
التشــخيص واإلجــراءات اإلســتعجالية 
الرفــع  يف  الثانيــة  واملرحلــة  للموقــع 
وإعــداد  واألركيولوجــي  الطوبوغــرايف 
الصيغــة التمهيديــة ملشــروع املخطــط 
واملرحلــة الثالثــة التــي ال تــزال قيــد 
اإلجنــاز، تتمثــل يف إعــداد الصيغــة 
ــي مــن خالهــا  ــة للمخطــط الت النهائي
ــة  ــية حلماي ــات األساس ــدد التوجيه حت

وكيفيــة اســتغال املوقــع ككل .
ــذا املخطــط بعــد  ــدمي ه وســيتم تق
االنتهــاء مــن إعــداده أمــام اللجنــة 
ــة  ــكات الثقافي ــة املمتل ــة حلماي الوالئي
ثــم املجلــس الشــعبي الوالئــي مــن 
و  عليــه  املصادقــة  و  الدراســة  أجــل 
مــن  الوصيــة  للــوزارة  يقــدم  بعدهــا 

أجــل الدراســة و املصادقــة النهائيــة 
قبــل دخولــه حيــز التنفيــذ بعــد نشــره 

الرســمية . يف اجلريــدة 
وكان هــذا املوقــع الــذي يحتــوي 
ــف  ــة ملختل ــة أثري ــات جوفي ــى طبق عل
احلقــب احلضاريــة والتاريخيــة للمنطقــة 
بــدءا مــن عصــور مــا قبــل التاريــخ إلــى 
ــتفاد يف  ــد إس ــامية، ق ــور اإلس العص
2017 مــن أشــغال" ريــادة واستكشــاف 
أثــري" شــارك فيهــا 35 طالــب مــن 
معهــد اآلثــار بجامعــة اجلزائــر 2 حتــت 
إشــراف أســاتذة و باحثــن أخصائين.
األثــري  املوقــع  هــذا  واكتشــف 
جــراء عمليــات التحــري واملعاينــة التي 
كانــت جتريهــا مصلحــة التــراث الثقــايف 
مبديريــة الثقافــة بالتنســيق مــع اجلمعيــة 
يف  املختصــة  )الســواقي(  الثقافيــة 
املجــال، حيــث مت مــن خالهــا التأكــد 
مــن أهميــة املوقــع مــن وجهــة التاريــخ 

ــي. ــه األركيولوج ــار وثرائ ــم اآلث وعل
وعلــى إثــر ذلــك أثبتــت التحريــات 
ــة  ــة واملصــادر واملراجــع التاريخي امليداني
أن املوقــع األثــري املذكــور يتضمــن موقع 
املدينــة التاريخيــة "مرســى الدجــاج" 
ــامية  ــرة اإلس ــتهرت يف الفت ــي اش الت
وعرفــت قدميــا بإســم "روســوبيكاري" 
موريتانيــا  مــدن  أشــهر  مــن  وهــي 
وشــيدت  بنيــت  حيــث  القيصريــة 
روســوبيكاري  مرفــأ  أنقــاض  علــى 
خــال  القرطاجيــون  شــيده  الــذي 

القــرن الســادس قبــل امليــاد.
ــد تعرضــت  وحســب املؤرخــن فق
مدينــة مرســى الدجــاج ســنة 1225 
ــادة  ــاد لهجــوم عســكري بقي ــد املي بع
امليورقــي"  غانيــة  أبــي  بــن  "يحــي 
الــذي ثــار على"املوحديــن" فهــدم مــدن 
ــم  ــة ول ــة املوحدي ــذه الدول ــون ه وحص
ــا  ــراب مم ــذا اخل ــد ه ــا بع ــم تعميره يت
ــا  ــال غطته ــى أط ــا إل ــى حتوله أدى إل
ــاد  ــم يع ــن و ل ــن الزم ــرون م ــال لق الرم
اكتشــاف مكانهــا إال يف ســنة 2006 .

اكتشف بزموري البحري يف بومرداس

استكمالاستكمال أشغال إنجاز المخطط أشغال إنجاز المخطط 
التقني لحماية الموقع األثري التقني لحماية الموقع األثري 
»مرســى الدجـاج« قريبا »مرســى الدجـاج« قريبا 
سيتم »قريبا« إستكمال أشغال إنجاز المخطط التقني لحماية واستصالح الموقع 
األثري »مرسى الدجاج« المكتشف في السنوات األخيرة بزموري البحري شرق 

بومرداس حسبما أعلن عنه مدير الثقافة بالوالية.

من إصدارات دار ميم للنشر

»إستراتيجيـات النقد الثقافي في الخطاب »إستراتيجيـات النقد الثقافي في الخطاب 
المعاصـر« جديد الدكتور سليـم حّيولةالمعاصـر« جديد الدكتور سليـم حّيولة

ضمــن  للنشــر  ميــم  دار  أفرجــت 
عــن  اجلديــدة  إصداراتهــا  سلســلة 
كتــاب "اســتراتيجيات النقــد الثقــايف يف 
ــة  اخلطــاب املعاصــر مــن القــراءة اجلمالي
إلــى القــراءة الثقافيــة بحــث يف األصــول 

املعرفيــة" للدكتــور ســليم حّيولــة.
الّنقــد  الكتــاب خطــاَب  ويتنــاول 
الّثقــايف يف املنظومــات الفكريــة والّنقديــة 
محوريــن  إلــى  ُقّســم  وقــد  الغربيــة، 
عناصــر،  ثاثــة  محــور  كّل  يتضّمــن 
احملــور األول خصصــه الباحــث للحديــث 
واإلجرائيــة  املعرفيــة  األصــول  عــن 

الّثقــايف. الّنقــد  الســتراتيجيات 
ــث  ــكان للحدي ــي ف ــور الّثان ــا احمل أّم
عــن تطبيقــات الّنقــد الّثقــايف لدى ثاثــة 
مــن أهــّم ممارســيه وهــم، "إدوارد ســعيد" 

ــا" و"غاياتــري ســبيفاك".  و"هومــي باب
خــال  يف  البحــث  ســار  وقــد 
الكتــاب كّلــه علــى توضيــح األفــكار 
ثقافيــا  نقــدا  هنــاك  أّن  تــرى  التــي 
ــذي  ــي، ال ــياق الكولونيال ــروطا بالّس مش

الّدراســات  حتــّوالت  إحــدى  ُيعتبــر 
األدبيــة املقارنــة )الّدراســات الكولونيالية 
ــاك  ومــا بعــد الكولونياليــة(، كمــا أّن هن
بالســياق  مرتبــط  غيــر  ثقافيــا  نقــدا 
بكشــف  ويختــص  الكولونيالــي، 

األنســاق الّثقافيــة يف األدب القومــي، 
وهــو الّطاغــي علــى جهــود الّنّقــاد العــرب 
املعاصريــن مــن أمثــال عبــد اهلل الغّذامــي 

وإبراهيــم غّلــوم ونــادر كاظــم.
صارة. ب
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حددت أجل حتضير العروض خمسة عشرة )15( يوما إبتداءا  من تاريخ نشر 
هذا اإلعالن  على الصفحات اليوميات  الوطنية و النشرة الرسمية لصفقات 

املتعامل العمومي ، تودع جميع العروض يف اليوم األخير من مهلة حتضير 
العروض قبل الساعة الثانية عشر )12 سا ( .

املتعهدون مدعوون  حلضور فتح األظرفة يف نفس اليوم على الساعة الواحدة  
زواال )13 سا و 00د ( مبقر بلدية القصبة .

إذا تزامن هذا التاريخ مع يوم عطلة  أو يوم راحة قانونية ميدد التاريخ احملدد 
إليداع العروض إلى اليوم العمل  املوالي . 



الحاكم فقط، يقول نزار قباني:
»أنظر كالمشدوه في خريطة العروبة /  في كل شبر 

أعلنت خالفة /
وحاكم بأمره / وخيمة منصوبة«.

ويدخل الشاعر في مشاهد من المعاني الساخرة من 
الحكام العرب، ويستعمل معجما ساخرا من كل المالمح 
على  ويحيل  والغرب،  الشرق  في  العربية  االجتماعية 
الممالك  العربي، عندما يتحدث عن  الخليج  خصوصيات 
تمنح  وال  الشعوب  في  وتتحكم  النفط  تعتمد  التي 

التعددية السياسية والفكرية.
ب- عن الذل والعار..عندنا:

     إن السلوك االجتماعي في ظل االستبداد يكون 
التهرب  خصائصه  ومن  انهزاميا،  جامد/  سلبيا/ 
األفراد  بعض  عند  ارتبط  سمات  لآلخر،وهي  والخضوع 
لسنوات  العربي  االنسان  مع  األمر  هو  كما  والجماعات، 
و«عاش  العربية،  السياسية  الخارطة  عبر  عديدة 
وغنى  مصائبها،  وتبكيه  أفراحها  تهزه  لبالده  الشاعر 
عصرا  يلخص  والضعف،إنه  التخاذل  وهاجم  البطولة، 
تمرد  وانهياراته،  إشراقاته  عبر  أمتنا  عاشته  بكامله، 
على التقاليد واختط طريقا فيه الحب هو العنوان وكان 
مدرسة تستعصي على التقليد ألنه ساكن في قصائده«. 
مجلة  قباني،  نزار  شعر  في  الوطن  شاهر،  اهلل  )عبد 

الموقف األدبي(.
أسلوبا  قباني  لنزار  »استجواب«  قصيدة  في  ونقرأ 
خالل  من  والمحكوم،  الحاكم  بين  العالقة  يبرز  قصصيا 
استنطاق مواطن اتهم بقتل إمام وجاء فعل القتل في 
نهاية القصيدة بعد مقاطع شعرية تصف هذا اإلنسان 
العربي وخضوعه السياسي واالجتماعي والفكري، لدرجة 
»ُأعيد  الدين:  من  السخرية  شاعرنا  فيها  استعمل 
كالببغاء كل ما يقول حضرة اإلمام«، إلى أن يصل للنهاية:
»طعنته باسمي أنا/  واسم الماليين من األغنام«.

ويقول في سياق آخر، من ديوان »ال«:
وعلمونا..كالقرود الرقص /  والعزف على المزمار/

ودربونا  ككالب الصيد /كيف ننحني /
للقادم المسكون بالدهشة واألسرار«.

جسد  الصهيوني  الكيان  امام   1967 هزيمة  وبعد 
التعبير  ذات  الشعرية  الوقفات  من  الكثير  نزار  شعر 
في  سار  و  العربية،  الشخصية  عن  الفكري  النفسي 

طريقين:
وسطحية  القصيرة  الذاكرة  من  السخرية     1-
الحياة بصورة عادية  الهزيمة ثم مواصلة  أمام  االنفعال 
)اعالميا، اجتماعيا ،فكريا... (، وكأن المجتمع العربي لم 

يشهد هزيمة مدوية مذلة؟؟
-2 التحسر من الذات المضيعة، ألن الشاعر جزء من 

الواقع المهزوم.
هذا  نقرأ  سبق  ما  لكل  الشعرية  الدالالت  ومن 

النموذج:

جرائد الصباح ما تغيرت
األحرف الكبيرة الحمراء ما تغيرت

الصور العارية النكراء ما تغيرت ...
حرب حزيران انتهت

لكننا باقون في محطة االذاعة ...
صوت فيروز من الفردوس يأتي

نحن راجعون
ج- الدعوة للثورة والتحول:

وقف الشاعر موقف الرافض لكل فكر هروبي ولكل 
صوت ذليل، فتحدى األفكار الرجعية االنتهازية ورفض 
الجماهير  عن  البعيد  النخبوي  التقدمي  للفكر  االنتماء 
بن  خالد  بأقالة  مرسوم  وقصيدته  وجراحاتها.  وآالمها 
العرب  من  السخرية  وكلمات  الهوان  شعر  يكتب  وليد 
وألفاظ االعتذار لكل رموز البطولة في التاريخ )طارق بن 
السالح،  )الكوفية،  العربي  الشرف  ورموز  خالد...(  زياد، 
الشعر  رفض  صوت  تعلن  نصوصه  فكانت  الزيتون..(، 
المردد ألصوات الماضي والدافع عن الحكام والذي ال يقف 

مع الشعوب، يقول
برقصه  يتسلى  بهلوانا   غدا  إْن  الشعر  هو  ما 

الخلفاء؟
ما هو الشعر حين يصبح فأرا  كِسرة الخبز همُه 

والغذاء؟
ويقول كذلك:

قصائدنا بال لون/  بال طعم ،بال صوت/
إذا لم يفهم البسطاء  معانيها / فأولى أن نذرّيها 

/  ونخلد نحن للصمت«.
ويلتفت الشاعر للماضي ويكتب نص التمرد عليه، 
كما نقرأ في قصيدة »الوصية« من ديوان » ال«، حيث 
القاصر،  المعوق  التراث  دالالت  الصندوق  لفظة  تحمل 

ومعه كل أبجديات حصار المواطن العربي، يقول:
في  أبيع  الوصية/  أمزق  أبي/   صندوق  أفتح 

المزاد ما ورثته /
التركي  طربوشه  العاجية/  المسابيح  مجموعة   

والجوارب الصوفية/«.
النموذج:«  على  العروي  حسين  الناقد  ويعلق 
الخلق  انقياد  معنى  السياق  هذا  في  تتخذ  والوصية 
للسلف ،ومن ثم تنفيذ إرادة األموات في األحياء«، وهو 
ما  يرفضه نزار الشاعر و االنسان، وكتبه  شعرا متمردا 
في  غاضبا«  سيفي  »أسحب  صيغة  داللة  عبر  صارخا، 
ما يقوله في  وما هو  النص،  أخرى من  مقاطع شعرية 

قصيدة »قراءة أخيرة على أضرحة المجاذيب«، نقرأ
حاولت أن أنقذكم /من الحجابات على صدوركم/

  من القراءات التي تتلى على قبوركم/
 من حلقات الذكر/ من قراءة الكف/  ورقص الزار«
بمعاني  والثورة،  الرفض  كلمات  الشعر  كتب  كما 
التاريخية  اللحظة  وتغيير  الغضب  جيل  عن  البحث 
فتحول  والشموخ،  العزة  لوقائع  وتحويلها  الذليلة، 
بشعره نحو الثورة السياسية والتغير االجتماعي وتحدي 

المحتل الصهيوني الغاصب، كتب على سبيل المثال:
السالم مسرحية / تقدموا /فقصة  »تقدموا/ 

والعدل مسرحية /
فوهة  من  يمر  واحد/  طريق  فلسطين  إلى 

بندقية«.
ويقول:

أ-االستبداد العربي:
فضح  و  العربية  األنظمة  عن  الشاعر  كتب   
ممارساتها وطريقة تحكمها في رقاب الشعوب، عبر كل 
االستبداد  مساحات  فكانت  والبطش،  الترهيب  وسائل 
كبيرة، وقدم الشاعر نصوصا تبحث عن التحول والتغيير 

وتطالب الشعوب بالنهوض رفضا للواقع.
يقول نزار:

حين تصير خوذة كالرب في السماء
تصنع بالعباد ما تشاء

يختنق األطفال في أرحامهم
وتجهض النساء

وتسقط الشمس على مساحتنا مشنقة سوداء
االنقالبية،  العسكرية  للنظم  الخوذة  لفظة  يرمز 
الممارسة  إدارة  في  والتسلط  االستبداد  تعتمد  وهي 
والتعددية  الديموقراطية  غياب  ثمة  ومن  السياسية، 
السياسية واإلعالمية والفكرية، يقول حسين العوري: » 
التكرير  الجتماع خاصية  وعنفا  قوة  مكتنزة  الرب  لفظة 
في حرف الراء والشدة في حرب الباء إلى جانب التضعيف 
والتفخيم، هذا من الناحية الصوتية البحث، فإذا التفتنا 
على األبعاد المعنوية طالعتنا األسماء الحسنى، ومن ثم 
القدرة االلهية المطلقة والسيطرة الكاملة«)كتاب الرفض 

في شعر نزار قباني(.
يقول الشاعر:

من  بمرسوم  تأتي    / الهواء  نسمة  تصير  »حين 
السلطان/  وحبة القمح التي نأكلها /

من  بمرسوم  تأتي  نشربها  التي  الماء  وقطرة 
السلطان«...

مالمح  لدراسة  النقدية  الدراسات  سعت  وقد 
الذات  يركز على  أنه  المستبد ووجدت  الطاغية  شخصية 
كما  غيرها،  وإنكار  بها  باالعجاب  العنيفة،  النرجسية 
ونفي  الحاضر  للعيش في  الفردي  الشعور  وجدت حضور 
الماضي والمستقبل معا،مع غلبة العاطفة على العقل 
على  النفسي  الوجود  وغلبة  المنطق  على  واالنفعال 

الموضوعي...
وهي سمات تحضر في االنسان العربي بعامة وليس 

لفت انتباهي هذا املساء عرضا 
ألحدث صيحات لباس »مودا » 

الشتاء القادم ، شاهدتها صدفة 
عبر قنوات امليديا احلديثة و ما 
حتمله إلينا األنترنيت من برامج 

مختلفة بالصورة والصوت و متازج 
األلوان واحلركات حيث تشدك 

إطالالت العارضات مصحوبة 
بأنواع النغمات موسيقية والتي 

تنوعت نبرتها بني الهدوء والصخب 
،عارضات ، فاتنات ، طويالت 

،جميالت يعكسن ويقدمن آخر 
ما توصلت إليه صناعة األلبسة و 
األزياء يف شتى أجناء العالم ، إنه 

فن التسويق اجلمالي ، حيث تلعب 
»املودال« أو عارضة الزياء دورا هاما 

يف تسويق املنتوج ، إنها جملة من 
املاركات مجموعة يف صورة واحدة 

،املعطف ، التنورة أو السروال ، 
الشال وصوال إلى احلذاء ...

أشكالها   ، بألوانها  تغريك  مختلفة  أنواع 
كل  مع  و   ، طرحها  في  العارضات  تفنن  و 
باروكات  أو  الشعر  تغريك صبغات  إطاللة جديدة 
الشعر ذات العالمة التجارية المسجلة ، أنواع من 
فخامة  و  إشراقة  من  تزيد  الماكياج  و  المساحيق 
»متنافسة  »مركات   ، للناضرين  المقدم  العرض 
واألصالة..  الجودة  عنوانها  والسيطرة  الظهور  في 
المناظر  الساعة وجدتني مستمتعة بهذه  إلى حد 
آخر  و  الملمس  قطني  ،معطف  الزاهية  الفاتنة 
يد  حقيبة   ، ثعلب  ذيل  عنقه  و  نمر  بجلد  مزين 
من جلد تمساح أو أفعى برية ، حداء فاخر الصنع 
من جلد الزرافة أو الفيل أو وحيد القرن ،...ناهيك 
أنواع  من  المجوهرات  و  األكسسوارات  ماركات  عن 
الساعات الفاخرة والتي ينسيك ثمنها وحده حدود 
أرجع  و  ألعود  العرض  وينتهي  فيه،..  وما  الزمن 
المالبس  إلى حقيقة عالمي فأفكر في سعر تلك 
...فأنبه  الفخمة  والساعات  األحدية    ، الفاخرة 
بمنطقي  عقلي  ألحدث   أعصابي  أهدا  و  نفسي 
المال ما يؤهلنيألحالم  املك من  وواقعي ،فأنا ال 
وإن  حتى  و  المنتوجات  فمعظمهذه   ، كمالية 
نقاط  تملك  ال  فإنها  دراهيمي  و  سعرها   تناسب 
بيع لها أو و كاالت هنا في الجزائر ، مما سيضطرني 
إلقتنائها عبر الشبكة العنكبوتية و في هذا الظرف 
تجدني   وترصد  قصد  و  إصرار  سابق  وعن  بالذات 
نفسي  لترهيب   « العنكبوتية   « لفظة  استحضر 
و إبعادها عن اإلعجاب بهذا النوع من الشراء عبر 
و  والسرقة  الغش  حاالت  استذكر  و   ، األنترنيت  
لمختلف  وهناك   هنا  عنها  سمعت  التي  التزوير 
 « العنكبوتية   « الشبكة  عبر  المسوقة  الشركات 

... فعادة  الضمانة   ، الجودة    ، الثمن  فيما يخص 
ثمنها   بمضاعفة  وتقوم  الشركات  هذه  تبالغ  ما 
أنه  كما   ، السوق  في  الحقيقي  بسعرها  مقارنة 
بدرجة  مغشوشا  منتوجا  إليك  توصل  ان  يمكن 
يسهل فيه  لها االحتيال عليك ، فكل من وقعوا 
القادم  خاصة  العنكبوتي  التسويق  هدا  فخ  في 
إلينا من خلف البحار قد  أعلنوا توبتهم و اكتفوا 
بعرض قصصهم على األصدقاء والخالن ناصحين 
ونادمين ومتحسرين على نقود لن تعود يوما على 
الجشع  معركة  الخسارة  بتلك  تهدأ  ...و  جيوبهم 
إتباع  للهروب من فخ  ، وفي محاولة  في نفوسهم 
تجدني  طاقتها  فوق  نفسي  تكليف  »و  »المودا 
 ، الغربية  القشور  أو  المظاهر  إتباع  في  محصنة 
وأحدث نفسي عن الغالء الفاحش لهذه المنتوجات 
و عدم أهمية جودتها أو اسمها » ماركتها » طالما 
ارتدائه ، كما ويساعد  أجد ما يناسبني وأرتاح في 
مهم  هو  ما  خروج  من  محفظتي  ويرقع   جيبي 
 ، تذكر  بأهمية  مهم  غير  هو  ما  شراء  إلى  فيها 
الماركات  بجودة  تكن  لم  وإن  بيدي  التي  فالساعة 
الثانية وهو  العالمية إال أنها ترصد الوقت بتمام 
المطلوب منها ، وحتى و إن ضاعت مني مثال فلن 
تقتلني حسرة جودتها وثمنها و شكلها ...وخاصة  
الواقع شيئا  العالمية والتي لن تغير من  ماركتها 
في  الوقت  نفسه  هو  حضرتها  في  فالوقت   ،
انا  و  قيمتي  و  موقعي  و  حالي  و   ، غيرها  حضرة 
انا  و  وحالتي  ووضعي  قيمتي  بنفس  هي  ألبسها 
منظور  من  تغير  نفسية  قناعات   ، غيرها  ألبس 
نابعة  منطقية  رؤية   ، حولنا  من  لألشياء  رؤيتنا 
النفسي  إليك السالم  أوال  تحمل  الذات  من تقدير 

الهدوء فترى في مالبسك  و   ، الراحة   ، السكينة   ،
 ، الداخلي   للرضى  انعكاسا  الخارجي  مظهرك  و 
، غانما  الداخلية لتعيش سالما  القناعة  و  الهدوء 
مرتاحا بما تملك ال مهموما بما يملكك ، إنه الجري 
وراء المظاهر، مشكلة طالما يقع فيها الكثير من 
شبابنا فينساقون كالقطيع نحو منتوج استهالكي 
معين ، أو ماركة مشهورة مسيطرة ،  بحجة مواكبة 
 « القطيع  فخ  في«  فيقعون  الحاصلة  التطورات 
وهذا لضعف بناء القيم فيهم و التي أسست على 
التقليد األعمىبدل النقد والوزن والتمييز و أخد ما 
لمؤسسات  مفرطة  تبعية  أو  تقييد  دون  يصلح  
عالمية تحدد الخيارات و توجهها بحسب ما يخدم 
على  للسيطرة  المتغطرسة  طبيعتها  يلبي  و 
مختلف األسواق المحلية و الدولية ، وهي من تحدد 
و  األزياء  عارضات  خالل  من  للنقود  إنفاقنا  وجهة 
توظف  شركات   ،... المختلفة  الماركات  تسميات 
الرياضة    ، الرقص   ، الغناء   ، السينما  مشاهير 
إلغراء  لهم  مدفوع  أشخاص   ، منتجاتها  لتسويق 
المستهلكين نحو منتوج معين ، يتحكمون فيما 
و   ، معين  لباس  أسلوب  نحو  يوجهونك  ،و  تختار 
الفالني و تتناول  المحل  ، فتلبس من  أكل معين 
من  و   ، الفالني  المنتوج  أو  المطعم  من  طعامك 
منتوج  نحو  القطيع  مع   تسير  تشعر  أن  غير 
واحد ،محدد لنا من قبل شركات اقتصادية ضخمة 
تطمع في التحكم في اموالنا و تسيير أذواقنا ، و 
الثقة  بناء  إال بإعادة  أو خالصا  لن نجد منها مفرا 
في اختياراتنا بما يخدم ويبني  قيمنا لنتصالح مع 

ذواتنا .
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الشاعر السوري نزار قباني:

عــودة ألوجــاع الوطــن واألمـة

الوقــوع فــي فــخ القطيـــع

من يطلع على الشعر السوري احلديث واملعاصر 
سيكتشف الكثير من األسماء التي تختلف فيما 

بنيها يف االجتاه الشعري، كما تختلف يف األساليب 
واملوضوعات، فسيجد القارئ جتارب أدونيس، 

محمد املاغوط، على اجلندي، محمد عمران، علي 
كنعان، فايز خضور.... وتعتبر جتربة نزار قباني 
من أبرز التجارب الشعرية، فما هي مالمحها؟ وما 
خصائص الكتابة عنده؟ وما هي املوضوعات التي 
كتب فيها؟...هذه وقفة عن دالالت الوطن واألمة 

العربية يف شعره.

بــــوعديـــــلة بــــوعديـــــلةد-وليـــــــد  د-وليـــــــد 
جامعةجامعة2020 أوت  أوت -1955-1955 سكيكدة/ اجلزائر سكيكدة/ اجلزائر

وطني / يا أيها الصدر المغطى بالجراح/ وطني..
من أنت إن لم تنفجر 

 تحت إسرائيل صندوق سالح«
وتغنى كثيرا شاعرنا بالنضال الفلسطيني وكتب شعرا 
يمزج السخرية بالحزن واألمل بالحلم والصراخ بالوجع، وهو 
المشهورة »المهرولون«، ويتميز شعر  ما جسدته قصيدته 
المقاومة عنده بمالمح خاصة، ومنها: العودة للتراث، رمزية 
الشهيد، صورة العدو الظالم، شعرية المرأة، شعرية األرض، 

الطفولة والمقاومة...
ولعل أهم نص يختصر تحول تجربة الكتابة عند نزار 

هو قوله:
»يا وطني الحزين/ حولتني بلحظة/

يكتب  لشاعر   / والحنين  الحب  شعر  يكتب  شاعر  من 
بالسكين«.

وال يمكن للقارئ أن يتجاهل قصيدة بلقيس المشهورة 
والسخرية،  الرفض  حول  المعاني  من  الكثير  تضمن  التي 
ببيروت،  العراقية  السفارة  تفجير  في  زوجته  مقتل  بعد 
عدد259،  في  الشاعر،  بخط  المستقبل  مجلة  نشرتها  وقد 
فبراير 1982، وخصصت المجلة واجهتها لصورة نزار وزوجته 
وعنوان القصيدة، من دون أي صور أو عناوين أخرى، ألهمية 
النص والحدث والشاعر. ونحن ال نقف لجانب الباحث الكاتب 
في  صوابه  فقد  قد  الشاعر  اعتبر  الذي  شاهر   اهلل  عبد 
القصيدة وبأنه قد قال ما ال جوز،بل نرى قصيدة بلقيس 
العربي  التاريخ  زيف  نزار  فيها  وكشف  الحقيقة  قالت 
وسخافة المواقف السياسية-الفكرية-المذهبية العربية، 
التي  تلك  أولوياتها،  تعرف  وال  داخليا  تتصارع  التي  تلك 
لقد  إسرائيل،  أمام  و تصمت  تدوس شعوبها بطشا وظلما 

كان مطلع القصيدة:
شكرا لكم
شكرا لكم

 فحبيبتي قتلت ..  وصار بوسعكم أن تشربوا كأسا على 
قبر الشهيدة

وقصيدتي اغتيلت..
وهل من أمة في األرض -إال نحن- تغتال القصيدة

ثالثا- مالمح فنية وفكرية:
يتميز شعره بمالمح لغوية خاصة، منها:

  -سهولة المفردة والتركيب.
-الصورة الحسية الواضحة.
-اعتماد القافية المتنوعة.

-عدم ولوج مجاهيل اللغة والرموز المعقدة.
-االبتعاد عن الموضوعات الفلسفية الصعبة

أخيرا...
هي بعض من نصوص الشاعر العربي نزار قباني، وهي 
في  التعمق  ويمكن  الشعرية،  هويته  مالمح  من  بعض 

تجربته من خالل كتب كثيرة عنه ومنها:
نوار  الحرف في شعر  ولعبة  المرأة  البحوري:  رفيقة   -

قباني.
-حسين العروي: الرفض في شعر نوار قباني.

-صالح فضل: تحوالت الشعرية العربية.
ومن خالل مقاالت في المجالت والصحف العربية وفي 
النزاري.. النص  قاربوا  العرب  النقاد  االنترنت..فكل  مواقع 
ما  بكل  العربي  الراهن  عن  ثائرا  شعرا  اليوم  يكتب  فمن 

فيه... كما كتب نزار قباني.. من... من؟؟؟؟

بقلـم  األستاذة : فاطـــمة لقمــش بقلـم  األستاذة : فاطـــمة لقمــش 
 أستاذة بقسم علوم اإلعالم واإلتصال أستاذة بقسم علوم اإلعالم واإلتصال
 جامــــعة : سكيــــكدة / عنـــابـــة . جامــــعة : سكيــــكدة / عنـــابـــة .
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أقالم

بيـن احتقــار المعرفــة 
وتـكريــس الفســـاد

خديعة التحسني احلضري

11 سنة،  الصحفي  التصريح  مّر على ذلك 
مشروعا  صادفت  كلما  أتذكره  صرت  لكني 
معطال أو مشّوها يف اجلزائر، ألّن كل املشروعات 
بل  واملعرفة  العلم  على  ُتبنى  تعد  لم  عندنا 
وكل  والرشوة  واحملسوبية  واجلهل  االرجتال  على 
واالجتماعي  االقتصادي  الفساد  مؤشرات 
وبني  بيني  وأقول  نعيشه.  الذي  واألخالقي 
نفسي صدق ذلك الفرنسي رغم عجرفته، فكل 
عمل عندنا بات ينجز بعيدا عن املعرفة والعلم 

واخلبرة واجلودة.

املعايير  لقد حّول اعتماد معايير أخرى غير 
ُبنى  حّية،  خرائب  إلى  مدننا  واملهنية  العلمية 
وأحياء  محّطمة  وطرقات  وضعيفة  هّشة  حتتّية 
ماليير  رغم  احمليط  بؤس  يف  غارقة  سكنية 
ظلما  ُيسمى  ملا  سنويا  ُترصد  التي  الدينارات 
لكّنها  احلضري«،  الّتحسني  »مشاريع  وبهتانا 
احلضري،  للتشويه  مشروعاٌت  األمر  واقع  يف 
لكن  مقاولني  برتبة  جتاٍر  إلى  ُتسند  مشروعات 
تنتهي  تبدأ وال  بريئة منهم، مشروعات  املقاولة 
من  ناديا  خلقت  مشروعات  الورق،  على  إال 
من  املاليير  يقبضون  الذين  اجلدد  األثرياء 
والّتشويه  الّتدمير  مقابل  العمومية  اخلزينة 
املرافق  هياكل  يف  يخّلفونه  الذي  والّتقصير 
ومحاور  الطرقات  ويف  يشّيدونها  التي  العمومية 
الدوران وشبكات املياه ويف احلدائق العمومية و 

األحياء السكنية اجلديدة.

والصنعة  املعرفة  عن  الّتخلي  أدى  لقد 
لغير  األمر  إيالء  إلى  اإلجناز  يف  واحلرفية 
أصحابه، فعاثوا يف املدن حفرا وفسادا، ما أدى 
بالشركات  إلى االستنجاد  املتعاقبة  باحلكومات 
األحياء  بناء  عند  الوجه  ماء  حلفظ  الصينية 
واملدن اجلديدة، لكن ذلك لم يكن كافيا، فقطاع 
األشغال العمومية باعتباره قطاعا هاما وحساسا 
للمواطن،  اليومية  باحلياة  وثيقا  ارتباطا  ويرتبط 
يف  والّتخلف  الفساد  ونخره  التدمير  يعاني  ظل 
الضخمة  املالية  املبالغ  رغم  واإلنفاق،  الّتسيير 
ُيعلن سنويا عن رصدها هنا وهناك، لكن  التي 
ُتطابق  وال  رديئة  بطريقة  ُتنجز  املشروعات  تلك 
ذلك  مع  ويتم  العلمية،  واملواصفات  املعايير 

استالمها وكأّن شيئا لم يحدث.

األشغـــال العمــومية .. 
طريقـــهم للثـــــراء !

عهد  فساد  رموز  محاكمات  كشفت  لقد 
الذي  بوتفليقة  العزيز  عبد  السابق  الرئيس 
أطاح به احلراك الشعبي عام 2019، عن تبذيٍر 
فيهما  توّرط  العام،  للمال  مسبوقني  غير  ونهٍب 
من  زمرة  عن  ناهيك  املقربون،  ورجاله  وزراءه 
عهده،  يف  وتغّولوا  برزوا  الذين  األعمال  رجال 
نضوب  على  سنة  عشرين  بعد  استيقظنا  لكّننا 
احلكومة  لترّسم  املقّن،  الّنهب  ذلك  ينابيع 
تقليص  على  حتث  الوالة  إلى  بتعليمة  تقشفها 
واملشاريع  الّتنموية  العمليات  مختلف  وجتميد 
ذات االرتباط بحياة املواطنني. فأي وضع أسوأ 
واألحياء  املدن  حال  عليه  سيصبح  احلالي  من 

والتجمعات السكنية السيما اجلديدة منها؟

جديدة  مدن  يف  طائلة  مبالغ  أنفقت  لقد 
أنهم  رغم  اسمها  إال  املدن  صفة  من  حتمل  ال 
أحلقوا بها أيضا زورا وبهتانا وصف »ذكية«، ويف 
أحياء سكنية ليست إال مراقد ضّيقة ُمتراصة ال 
تطّوقها  فيها، ويف طرقات معوّجة  لون  ذوق وال 
األمطار  مياه  حتبس  التي  العشوائية  املمهالت 
املاء،لكنها  تصرف  ال  صحي  صرٍف  وقنوات 
الصلبة  والنفايات  املنزلية  تكتظبالفضالت 
التي تلقى من مؤّسسات اقتصادية مختلفة دون 
التربوية  املؤّسسات  حتى  و  رقيب.  أو  حسيب 
واجلامعات التي ُبنيت يف العشرين سنة األخيرة 
لم ُتراع فيها اجلماليات الهندسية، مع أنه غاب 
العملي،  أيضا اإلتقان يف اإلجناز واجلانب  عنها 
وال  بها  واملتمدرسني  العاملني  أراحت  هي  فال 

هي أبهجتهم بهندستها وتصميماتها.
العمومية  األشغال  قطاعات  أصبحت  لقد 
والبناء والري والبيئة من أكثر القطاعات معاناة 
وانعدام  اإلجناز  وسوء  والتراجع  التخلف  من 
املالية  املبالغ  رغم  العمل،  يف  والكفاءة  اجلودة 
ورغم  القطاعات  هذه  تستنزفها  التي  الكبيرة 
االهتمام الذي حتظى به نظريا يف خطط وبرامج 
الوصية. فقد أعلن وزير  الوزارات  وتصريحات 
والية  من  املاضي  سبتمبر  شهر  املائية  املوارد 
مدن  حلماية  الوطنية  االستراتيجية  أّن  باتنة 
البالد من الفيضانات هي حاليا قيد الّتحيني ! 
ماذا؟  حتيني  نفسه،  يطرح  الذي  التساؤل  لكن 
أثرها  نلمس  لم  االستراتيجية  تلك  كانت  إن 
مت  التي  السوداء  النقاط  فكل  امليدان،  يف  أبدا 
يف  حالها  على  تزال  ما  سنوات  منذ  إحصاءها 
أغلب الواليات، ومشروعات أخرى غير منتهية 
أو رديئة اإلجناز، والدليل على ذلك أّن كل املدن 
يحبس سكانها أنفاسهم مع كل تساقط للمطر، 

رغم أنهم ينتظرونه بفارغ الصبر خوفا انخفاض 
ضف  صيفا.  اجلفاف  وحلول  السدود  منسوب 
الصالح  مختلف  بني  الّتنسيق  غياب  ذلك  إلى 
التطهير  دواوين  وضعف  التنفيذية  واملديريات 
بأدوات  تعمل  التي  للبلديات  التقنية  واملصالح 
الكافية  العاملة  اليد  على  تتوّفر  وال  بدائية 

واملؤّهلة.

فـاقد الشـيء ال يعطـيه ..

لم  الفرنسي  املسؤول  عجرفة  أّن  األكيد 
إلى  نحتاج  فعال  فنحن  فراغ،  من  تصدر 
جتديد  وإلى  الّتسيير  يف  واملعرفة  تكريسالعلم 
وإلى  البالية  البيروقراطية  اإلدارة  أساليب 
اإلنفاق واملراقبة يف قطاعات ترتبط ارتباطا وثيقا 
رفاهية،  مجرد  وليست  اليومية  الناس  بحياة 
ووضع  املعايير،  واجلسور حسب  الطرق  بناء  إّن 
املمهالت حسب املعايير أيضا، وجتديد شبكات 
املياه والصرف وجهر الوديان يف الوقت املناسب، 
وفرض  رفاهية،  وليست  عصرية  حياة  ضرورة 
الغرامات على املؤّسسات التي تلقي نفاياتها يف 
فرض  أصبح  الطرقات  وحواف  واألنهر  الوديان 
عني وليس رفاهية، وإجبار املقاولني على تنظيف 
الشروط  دفاتر  عليه  تنص  كما  ورشاتهم  محيط 
وتطوير  رفاهية..  ليس  البالوعات  ردم  بدل 
املصالح التقنية للبلديات ومدها بالوسائل أكثر 
من ضرورة وليس رفاهية، وخلق شركات جادة 

لتسيير القمامة املنزلية ليس رفاهية.

والّتسيب مدننا اجلميلة  التهاون   لقد حّول 
بلدنا،  تطور  ويعّطل  حياتنا  ينّغص  خراب  إلى 
الناس  وانشغال  املعيشي  احمليط  تدهور  ألن 
يؤثر على عملهم وعلى  التي يخلقها،  باألعباء 

كل جوانب حياتهم.

التجارة  أّنغرفة  أيضا  تذكرت  ختاما، 
 2013 عام  أعلنت  بعنابة  سيبوس  والصناعة 
عن توقيعها ثالثة اتفاقيات »تعاون وشراكة« يف 
فيدرالية  مع  العمومية  واألشغال  البناء  مجال 
يف  وذلك  الفرنسية،  »لووار«  ملقاطعة  املقاولني 
إطار توأمة ما بني مدينتي عنابة و سان تيتيان، 
الواقع مفقود،  أثر االتفاقيات يف  أّن  أمر واضح 
لكن الواضح أكثر أّن ذلك املسؤول الفرنسي لم 
يتكلم من فراغ، نحن لن نقدم لهم شراكة وال 
تعاون، ألن فاقد الشيء ال يعطيه، نحن نعطيهم 
فقط ثروات طائلة يف مشاريع لن ينجزوها بجودة 
أخالقهم«  »نفسد  ألننا  عندهم،  يفعلون  كما 

بالرشوة والطمع فينا. 

قبل أزيد من عشر سنوات
 دعت غرفة التجارة 

والصناعة »سيبوس« 
الصحفيين لحضور 

لقاء مع نظيرتها من 
إحدى المدن الفرنسية، 

وفي نص الدعوة 
قال المنّظمون إنهم 

سيدرسون سبل التعاون 
والشراكة بين الطرفين.. 
وعليه فقد سألتُ رئيس 

غرفة التجارة والصناعة 
للطرف الفرنسي، عن 
طبيعة ذلك التعاون 

وتلك الشراكة المنتظرة، 
فأجابني بأسلوب ونبرة 

لمست فيهما تعاليا 
واضحا »نحن لسنا 

في حاجة إلى شراكة 
بمفهومكم، ألننا نملك 

المعرفة والخبرة وهذا ما 
ينقصكم في الجزائر، وما 

سنحاول تقديمه«.

بقلم : د . حسينة بوشيخ

بؤس المدن في الجزائر
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وزارة الثقافة والفنون تكذب اإلشاعة 

بعـة التي ُعثـَر عليها بتياَرت ليَسـت لبيكاسو الّلوحـات السَّ

 يف نقطة مراقبة نصبت بمدخل بلدية الذرعان

األمـــن يحجـــز 4 قناطيـــر 
مــن اللحـوم البيضاء الفاسـدة 
متكنت مصالح األمن التابعة لوالية الطارف، بالتنسيق مع مديرية التجارة، من حجز 

قناطير من اللحوم البيضاء الفاسدة املضرة بصحة املستهلك. 
وحسب بيان خلية اإلعالم واالتصال التابعة لألمن الوالئي، صدر أمس الثالثاء، 
فإنه يف إطار حماية صحة املستهلك ومحاربة التجارة غير الشرعية، حجز أمن دائرة الذرعان 
أزيد من 04 قناطير من اللحوم البيضاء الفاسدة وغير الصاحلة لالستهالك البشري، حيث  

قدرت الكمية  بـ 419.5 كلغ من الدجاج.
مدينة  مبدخل  نصبت  مراقبة  نقطة  إثر  على  جاءت  العملية  أن  ذاته  البيان  وذكر 
الذرعان، حيث  مت توقيف مركبة نفعية، وجد بها  كمية معتبرة من اللحوم البيضاء معبأة 

بأكياس بالستيكية.
وغير صاحلة  فاسدة  اللحوم  هذه  أن  األخيرة  أكد  البيطرية،  املصالح  مع  بالتنسيق  و 
اإلجراءات  كافة  اتخذت  حيث  فوري  بشكل  إتالفها  وقررت  البشري،  لالستهالك 

القانونية الالزمة ضد املخالف وكذا البضاعة احملجوزة.
 ف سليم

درُك الّدويـَرة يطيـُح 
بعَصاباِت أحياٍء وَيحجز 

أسلحــة بيضــــاَء
  كشف بيان للدرك الوطني أنه بناء على معلومات وردت 
إلى الفرقة اإلقليمية للدرك الوطني بأوالد منديل مفادها احتمال 
مسكنا   1032 حي  شباب  من  مجموعة  بني  شجار  نشوب 
وشباب حي 1602 مسكن بأوالد منديل ببلدية الدويرة، بسبب 
شجار سابق بني شباب احليني؛ األمر الذي خلف استياء كبيرا 

لدى السكان.
 وأضاف البيان أنه مت تنشيط عنصر االستعالم واالستغالل 
توقيت ومكان  ليتم حتديد  املتحصل عليها،  للمعلومات  الفوري 

هذه املشاجرة.
املتخصصة  اجلهات  وضعت  املعلومات،  هذه  إثر  وعلى 
خطة محكمة مبشاركة وحدات الكتيبة اإلقليمية للدرك الوطني 
بالدويرة، ليتم توقيف سبعة )07( أشخاص بينهم ثالثة )03( 

قصر، مع حجز أسلحة بيضاء )أربعة سيوف + عصا خشبية(.
املتخصصة  القضائية  اجلهات  أمام  قّدموا  املعنيني  أن  يذكر 
واملشاجرة  بيضاء  أسلحة  باستعمال  املسلح  التجمهر  تهمة  عن 
وتكوين  العمد  واجلرح  بالضرب  متبوعة  العمومي  الطريق  على 
جمعية أشرار وإنشاء عصابة أحياء وحمل سالح أبيض محظور 
بدون مبرر شرعي والتحطيم العمد مللك الغير ومخالفة القرارات 

اإلدارية )عدم احترام توقيت احلجر اجلزئي املنزلي(.
 ق.م

الجزائـر تسّجــل 
 1133

إصابةبكورونــا  
و 15 وفـــاة 

سجلت 1133 إصابة 
جديدة بفيروس كورونا 

و15 حالة وفاة خالل 
الـ24 ساعة األخيرة يف 

اجلزائر، حسب ما كشف 
عنه، أمس الثالثاء، 

الناطق الرسمي   باسم 
جلنة رصد ومتابعة 

تفشي كورونا، الدكتور 
جمال فورار.

والفنون  الثقافة  وزارة  كّذبت 
بعض  عبر  تداوله  مت  خبرا 
التواصل  ومواقع  اإلعالم  وسائل 
األخيرة،  اآلونة  يف  االجتماعي 
لوحات   )07( سبع  باختفاء  يفيد 
الشهير  اإلسباني  للرسام  زيتية 
بيان  يف  معتبرة  بيكاسو«،  »بابلو 

نشرته اخلبَر عار من الصحة.
وأبرزت الوزارة أن اللوحات عثر 
 2009 سنة  املواطنني  أحد  عليها 
أثناء قيامه بحفر بئر يف بلدة مدريسة 
التي تقع على بعد 60 كلم جنوبي 
والية تيارت، ورجحت العديد من 
وسائل اإلعالم حينها أن اللوحات 
رسمها »بابلو بيكاسو« خالل زيارته 
حيث   ،1944 عام  املنطقة  لهذه 

كان ُيقيم رفقة العديد من املعّمرين 
اإلسبان.

يف  ذاتها،  الوزارة  وأشارت 
نقلت  الوزارة  أن  إلى  ذاته،  السياق 
متحف  إلى  اللوحات   2009 سنة 
إلجراء  بالعاصمة  اجلميلة  الفنون 
هوية  من  والتأكد  عليها  اخلبرة 
اخلبرة  بّينت  حيث  صاحبها، 
باستعمال  أعدها متخصصون  التي 
ّتقنيات حديثة، والتي مكنت من 
فحص اإلمضاءات وخطوط الكتابة 
والتقنيات  الزيتية  األلوان  ونوعية 
املستعملة والّدقة يف الرسم، أّن هذه 
ولم  أصلّية  اللوحات هي نسخ غير 

تصدر إطالقا عن »بابلو بيكاسو.«
صارة. ب

حجَز 227 وحدة كحول و27 قرصا مهلوسا

درُك ِزرالــَدة ُيوِقــف 29 شخًصا 
بُتهمـــة ُممارســة الّدعـــارة 

وكر  داخل  29 شخصا من  توقيف  بزرالدة من  الوطني  للدرك  اإلقليمية  الكتيبة   متكنت وحدات 
للدعارة وممارسة الفسق. عملية التوقيف هذه جاءت إثر ورود معلومات إلى الكتيبة ذاتها تفيد باستغالل 
املهلوسة  واألقراص  الكحولية  املشروبات  وبيع  ترويج  إلى  إضافة  الفسق،  وممارسة  للدعارة  كوكر  منزل 

واملخدرات على مستوى إقليم اختصاص فرقة »بالم بيتش«.
وذكر بيان الدرك أنه مت تنشيط عنصر االستعالم واالستغالل الفوري للمعلومات املتحصل عليها، 
ليتم حتديد هذا املكان املشبوه، وبعد استيفاء جميع اإلجراءات القانونية مت مداهمة املكان، حيث أسفرت 
العملية على توقيف 29 شخصا بينهم 12 امرأة، مع حجز227 وحدة من املشروبات الكحولية.27 قرصا 
مهلوسا من نوع »بريغابالني«، باإلضافة إلى قطعتني من الكيف املعالج ومبلغ مالي قدره 167400 دج 
كعائدات للدعارة. وأضاف البيان أن املتورطني قدموا أمام اجلهات القضائية املتخصصة بتهمة إنشاء وكر 
للدعارة وممارسة الفسق واستخدام واستدراج األشخاص قصد ممارسة الدعارة وحيازة مؤثرات عقلية قصد 

العرض على الغير وبيع املشروبات الكحولية بدون رخصة.
 ق.م

تبسة

وكيـــُل الُجمهورّيــِة يأمــــُر بفتـــــِح 
َتحقيــق فـــي وفــاة َشخصيــــن

ظروف  يف  معمق  حتقيق  بفتح  وتبسة  العاتر  بئر  محكمة  من  بكل  اجلمهورية  وكيل  أمس،  صباح  أمر، 
ومالبسات وفاة شخصني.

بنقرين  الثانوية  الوحدة  فقد تدخلت  تبسة،  لوالية  املدنية  بيان من خلية اإلعالم مبديرية احلماية  فحسب 
جنوبي عاصمة الوالية لتحويل خمسيني عثر عليه جثة هامدة ممدة فوق السرير بغرفة مبنزله باحلي الشعبي. ويف 
الوقت ذاته تدخلت فيه الوحدة الرئيسة للحماية املدنية بتبسة لتحويل شخص يبلغ من العمر نحو 57 سنة، عثر 
عليه جثة هامدة بشقة بعمارة بحي 580 سكنا، حيث مت حتويل اجلثتني لعرضهما على الطبيب الشرعي من أجل 

التشريح والوقوف على األسباب الوفاة.
و أضاف البيان أن املصالح ذاتها متكنت ليلة اإلثنني إلى الثالثاء من إنقاذ عائلة تتكون من 3 أفراد تقطن 

ببلدية احلمامات كانت يف حالة إغماء جراء التسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون. 
فيروز رحال

بسكرة

الحكـــُم بَسجــِن ِميــر »سيدي ُعقبــة« 
5 َسنــوات حبســا َنافــــــذا

 قضت محكمة أوالد جالل ببسكرة، اإلثنني املنقضي، بحبس رئيس املجلس الشعبي لبلدية سيدي عقبة، 
5 سنوات سجنا نافذا مع األمر باإليداع من اجللسة.وُيتابع مير سيدي عقبة املدعو )م. ر( يف قضية تتعلق بجنحة 

» سوء استغالل الوظيفة على نحو يخرق القوانني والتنظيمات لغرض احلصول على منافع غير مستحقة«.
كما أدانت احملكمة ذاتها تاجرا تورط يف القضية ذاتها وحكمت بسجنه سنتني حبسا نافذا.

منصف بن مبارك

وُل حنَي      ُتفِلُس الدُّ
ُيفِلس اإلنَساُن ، وَيعَجُز 

عن ابِتَكاِر ُحلوٍل 
امَلطُروحِة؛  للُمشكالِت 
وَتغرُق َهِذه الّدوُل يف 
َكأِس َماٍء؛ ألّنَها ُتِعيُد 
إنتاَج َمنُظومٍة َكاِملٍة 
من الَفساِد والَعجِز 
وَعدِم الُقدرِة على 
اسِتشَراِف الَقادِم 

الَقريِب منُه والَبعيِد. 
َغرقْت الَعاِصمُة أمٍس 
يوِل،  يف األوَحاِل والسُّ

ُة ُمدٍن  وِمثُلها عدَّ
َكخْنشَلة  َداخلّيٍة 

وِجيَجل؛ َفهِذِه امُلدُن 
َتكوُن على َموعٍد ِبدايَة 

ُكلِّ سبتمبر الِذي 
َيشهُد َتساُقًطا َغِزيًرا 

على َغيِر ُهًدى مع 
يوِل  والسُّ الَفياضاناِت 
اجَلارَفِة؛ َدورُة احَلياِة 

هذه - لألَسِف - ثاِبتٌة 
منُذ َبدِء اخَلِليَقة، 
وَرغَم الّثباِت َنِعيُش 

الَوضَع َنفسُه كلَّ عاٍم؛ 
َكت  فال امَلجاِري ُسلِّ
َرت  وال الَقنواُت ُجهِّ
وداُء  وال امَلناِطُق السَّ

الَتحَفت الَبياَض. كلُّ 
ساؤالُت  عاٍم َتعوُد التَّ
ذاُتها عن ُمخّططاِت 
ُمواَجهِة َوضِع َعاديٍّ 

وأِلفَنا.  أِلفَناُه 
     َتغرُق امُلدُن 

والّشواِرُع وَيخسُر 
بعُض الّناِس أمالَكُهم 
َفيخُرج امَلسؤوُل على 
اًل  ًرا وُمحمِّ الّناِس ُمبرِّ
للَجميِع.  امَلسُؤولّيَة 
وَيِغيُب َعن امَلشهِد 

ِفعُل الِوقاَيِة بَسبِب 
َعجِز الَبلدّيِات امُلزمِن، 

وَعجِز َهيئاٍت أخَرى 
رِب ِبيٍد من  عن الضَّ

َحديٍد كلِّ من َيتسّبُب 
يف الّرميِّ الَعشوائيِّ 

للُمخّلفاِت. 
   إّن ما َيحدُث بعد 
ُسقوِط األمطاِر يف 

اخَلريِف َغالًبا ما َيكوُن 
َمصُحوًبا زِيادًة عن 

باْنِقَطاِع  الَفياَضاناِت 
الَكهرياِئي؛  الّتياِر 

وُهو َوضٌع ُيؤّشر على 
َدرجِة اإلفالِس الّذي 

َبلغتُه ُمؤّسساُت الّدولِة 
امَلكُفول َلها ِحمايُة 
الّسكاِن من امَلخاِطر 
الُكبَرى الّتي َتتجاوُز 

ُمواَجهُتها ُمجّرَد َبلدّيٍة 
وِواليٍة بَقدِر ما هي 

ُرؤّيٌة َوطنّيٌة َشاِملٌة، ما 
زاَل أماَم ُبلوِغها الَكِثيُر! 

بلسان عبد العزيز تويقر

 اإلفــــالُس
 والَعجــُز!


