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الَحكيـُم مرَزاق 
بقَطـــــاش!

 د. الّسعيد بوطاجيـــن 	

 َوطـــــــــٌن
فـي األســِر..!

أقــــالم

األِديبة: ف. الزهراء بولعراس 	

15-14

1206
 ِسيدي بلعباس 

َسائقــُو َسّياراِت األجـَرة 
َيرفُضـــون االلِتحـــاَق 
بَمحّطــة الُمسافريـــن! 

08
 بشار 

َقوائـُم الّسكـِن االجِتماعيِّ 
بـ »أم ضرابيــــــن« 

محــــّل جــــــدل!
05

 باتنة 
َتالميـــُذ الَعائـــــالت 
الُمتعّففة ُيحرموَن المنحَة 
والكتــَب الَمدرسّيـــة! 

0202
الَفريـــُق شنقريَحـــــة َيستقبـــُل 
رئيـَس أركـان الَجيـش الُموريتانــي

استقبل رئيس أركان اجليش الوطني الشعبي، 
الفريق السعيد شنقريَحة،أمس األربعاء، 

الفريق »مـحمد مببا مقيت«، رئيس األركان 
العامة للجيوش املوريتانية، الذي يقوم بزيارة 
رسمية إلى اجلزائر إلى غاية اليوم 07 جانفي، 

على رأس وفد عسكري هام. 0909
استحالُة َتوثيِق العّقاِر بتبّسة حّوَلت 270 ألَف هكتاٍر بورًا 

بنــُك الِفالحــة َيستثِنــى أراضــــي 
العــَرش مــن القــروض الفالحّيــة!

تسببت استحالة توثيق العقار الفالحي، املتعارف عليه بأراضي العرش بوالية تبسة، 
يف تخلف ترقية قطاع الفالحة، وحرمان الفالحني واملوالني - منذ فجر االستقالل - من 

التعامل مع البنوك وديوان احلبوب، كما منعوا من حفر اآلبار الفالحية، حيث أجمع فالحو 
هذه الوالية احلدودية على أن هذه الثالثية ترهن التنمية الفالحية باملنطقة، سواء فيما 
تعلق بحيازة العقار ورخص حفر اآلبار وانعدام الكهرباء الفالحية وتدهور املسالك الريفية.

6 ُعقود من الغياب!

»ألبير كامو«، الفيلسوف ذو األصول 
الفرنسية الذي ولد يف اجلزائر 

أيام االحتالل، عرف بعمله يف 
الصحافة السياسية وبرواياته 

منها »الغريب«، كما كان أبرز 
املدافعني عن حق اجلزائريني 
يف ممارسة العمل السياسي، 
وواحدا من القالئل الذين أدانوا 
استخدام أمريكا للقنبلة الذرية 

يف »هيروشيما«. توج بجائزة نوبل 
لآلداب عام 1957 وتويف يف 4 يناير 
عام 1960 يف فرنسا، وأهم ما قاله 

»نحن الكتاب اجلزائريون«.

َجدِليــــة االنِتَمــــاء

َتراجُع عدد اإلصاَبات وارتفاُع َمطالَب برفِع إجراءات احلجر

َنتخـــّوُف َقايــِدي:  احَلِفيــــــظ   َعبـــد 
 مـن ُدخوِل ُساللـِة الَفيروِس امُلَتحــّور! 

03

»ألبيــر كاُمـو«..

انتشاُر كورونا يتقّلُص.. انتشاُر كورونا يتقّلُص.. 
والّتراِخي يتَمّدد!والّتراِخي يتَمّدد!

  ُمصطَفـى خّياِطي: حـاَن األواُن 
 ! اجَلــويِّ امَلجـــاِل  لفتــِح 

محمد كّواش: اجَلزائرّيوَن اكَتسُبوا مناعَة الَقطيِع وال خوَف َعليِهم!
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الحدث
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االقتصــادي  واخلبيــر  األكادميــي  أرجــع 
 « لـــ  بــه  أدلــى  تصريــح  يف  ناصــر«  »ســليمان 
أخبــار الوطــن« أســباب تأخــر تفعيــل مكاتــب 
يف  املنتهجــة  العرجــاء  الطريقــة  إلــى  الصــرف 
ــه  ــت ذات ــائال - يف الوق ــف، متس ــذا املل ــيير ه تس
فتــح  مــن  املســتثمر  ســيتمكن  كيــف  عــن   -
الفائــدة.  مــن   %  1 مقابــل  للصــرف  مكتــب 

ــوص  ــى أن النص ــر« إل ــليمان ناص ــار »س ــا أش كم
ــدة  ــب معتم ــح مكات ــمح بفت ــي تس ــة الت القانوني
للصــرف بقيــت حبــرا علــى ورق وال أثــر لهــا 
يف الواقــع، نظــرا إلــى وجــود شــروط تعجيزيــة 
وعراقيــل اقتصاديــة، كشــراء العملــة فقــط دون 
البيــع، ممــا يتطلــب إعــادة النظــر يف هــذا املرســوم. 

أشــار اخلبيــر االقتصــادي ووزيــر املالية االســبق 
ــى أن مســألة عــدم  »عبــد الرحمــان بــن خالفــة« إل
توفــر مكاتــب الصــرف يف اجلزائــر هــي مشــكلة 
اقتصاديــة وليســت قانونيــة، ومعاجلتهــا تتطلــب 
الســعي إلــى رفــع قيمــة الدينــار، كمــا أضــاف 
»عبــد الرحمــان بــن خالفــة« يف تصريــح خــص بــه 
ــار  ــى الدين ــب عل ــف الطل ــن« أن ضع ــار الوط »أخب
يتطلــب االســتثمار يف قطاعــات أخــرى كالســياحة 
جللــب الــزوار واملقيمــن باخلــارج، مــن أجــل الرفــع 

ــة. ــل العمل ــات حتوي ــن طلب م

وأضــاف »عبــد الرحمــان بــن خالفــة« أن 
مكاتــب  بــن  الســعر  يف  الهــوة  مــن  التخلــص 
الصــرف املعتمدة، والســوق الســوداء شــرط أساســي 
لدفــع املواطــن أو الســائح للجــوء إلــى اعتمــاد هــذه 
املكاتــب يف حتويــل العملــة، كمــا ربــط الشــرط 
ــو  ــع نســبة النم ــب برف ــودة نشــاط املكات ــي لع الثان
االقتصــادي وبتوفــر التنافســية االقتصاديــة ووجــود 
واملقيمــن  واملســتثمرين  الســياح  جللــب  الثقــة 

باخلــارج.                       منيــر بــن دادي

نادية.ك
وبحســب بيــان لــوزارة الدفــاع الوطنــي 
للطرفــن  فرصــة  املقابلــة  هــذه  »كانــت 
الســتعراض حالــة التعــاون العســكري بــن 
البلديــن، كمــا تبــادال التحاليــل ووجهــات 
ــام  ــة ذات االهتم ــا الراهن ــول القضاي ــر ح النظ

املشــترك«.
هــذه  »أن  شــنقريحة«  الفريــق«  أكــد  و 

للبلديــن  خاصــة  أهميــة  تكتســي  الزيــارة 
بتطويــر  شــك  دون  وستســمح  الشــقيقن، 
عالقاتهمــا، خاصــة علــى ضــوء تطــور الوضــع 
البيــان  باملنطقــة، بحســب  الســائد  األمنــي 

ذاتــه.
ــز  ــى تعزي ــش عل ــد أركان اجلي ــرس قائ وح
التعــاون العســكري بــن اجليشــن الشــقيقن، 
ــى  ــة عل ــة املفروض ــات األمني ــة التحدي ملواجه

املنطقــة، وميكــن حتقيــق ذلــك مــن خــالل 
اســتغالل آليــات التعــاون األمنــي   املتاحــة، 
ــتركة. ــة املش ــة األركان العملياتي ــيما جلن الس
األركان  رئيــس  الفريــق  ذكــر  وبــدوره، 
ــات  ــق العالق ــة بعم ــوش املوريتاني ــة للجي العام
مقدمــا  الشــقيقن  البلديــن  بــن  التاريخيــة 
شــكره للجزائــر علــى كل أشــكال الدعــم الــذي 

ــا. ــعبا وجيش ــا ش ــه ملوريتاني تقدم

أكــدت األمينــة العامــة للجمعية الفرنســية 
إفريقيــا شــعوب  مــع  والتضامــن  للصداقــة 
»ميشــيل   )AFASPA(
قنصليــات  اشــترى  املغــرب  أن  ديكاســتر« 
احملتلــة. الصحراويــة  األراضــي  يف 
ويف حــوار خصــت بــه أمــس األربعــاء 
»ميشــيل  قالــت  الثالثــة،  اإلذاعيــة  القنــاة 
افتتــاح  ثمــن  دفــع  »املغــرب  إن  ديكاســتر« 
قنصليتــن يف الداخلــة والعيــون يف الوقــت الــذي 

ال يوجــد فيــه أي مــن رعايــا هذيــن البلديــن يف 
هــذه املناطــق«، بــل إنــه يســتحضر يف واقــع 
ــى  ــر عل ــة يف التأثي ــة املغربي ــة اململك األمر«رغب
ــذا  ــة، وه ــة ملتوي ــدة وبطريق ــح األمم املتح مصال
بالرغــم مــن التوافــق القــوي بــن أعضــاء مجلس 
األمــن علــى الوضــع القانونــي ملســألة الصحــراء 
ــي يخــدم التســوية  ــة، وهــو موقــف إيجاب الغربي
الغربيــة«. الصحــراء  يف  للنــزاع  السياســية 

التحريــر  جيــش  وحــدات  تواصــل 
هجماتهــا  شــن  الصحــراوي  الشــعبي 
املركــزة علــى أماكــن تخنــدق جنــود جيــش 
االحتــالل املغربــي مبنطقــة الكركــرات.
العســكري  البيــان  وبحســب   
الدفــاع  وزارة  عــن  الصــادر   54 رقــم 
اإلنبــاء  وكالــة  أوردتــه  الصحراويــة، 
فــإن »وحــدات  الصحراويــة )و.أ.ص(، 
متقدمــة مــن جيــش التحريــر الشــعبي 
ضرباتهــا  اإلثنــن  رّكــزت  الصحــراوي 
املدمــرة علــى تخندقــات جيــش االحتــالل 
ــم  ــب اظلي ــة قل ــن منطق ــي يف كل م املغرب
قطــاع  غزالــة  وأنقــاب  تشــلة,  قطــاع 
الســمارة«. قطــاع  ولفريرينــة  الســمارة، 

ــراوي  ــش الصح ــتهدف اجلي ــا اس كم
ــي  ــات اجليــش املغرب ــوي تخندق بقصــف ق
ــة حلريشــة  ــار يف منطق ــذل والع يف حــزام ال
ذاتــه. البيــان  حســب  حــوزة،  قطــاع 
األعمــال  اســتؤنفت  للتذكير،فقــد 
القتاليــة لوحــدات جيــش التحريــر الشــعبي 
الصحــراوي ضــد قــوات الغــزو املغربــي منــذ 
الثالــث عشــر نوفمبــر 2020، بعــد خــرق 
ــة  ــار مبنطق ــالق الن ــف إط ــرار وق ــرب ق املغ
الكركــرات، إثــر هجومــه علــى املدنيــن 
ــاك احتجاجــا  ــن املعتصمــن هن الصحراوي
علــى فتــح ثغــرة الكركــرات غيــر الشــرعية.
و.أ.ص

يف  املواطنــن  مغربيــة  هيئــات  دعــت 
اململكــة إلــى مواصلــة مناهضــة التطبيــع الــذي 
قــرره نظــام املخــزن مــع الكيــان الصهيونــي، 
علــى  ســواء  املتاحــة  الصيــغ  بــكل  وذلــك 
الســاحات  يف  ميدانيــا  أو  الرقمــي  الفضــاء 

وبيانــات. تصريحــات  عبــر  أو  العموميــة 
املقاومــة  التنظيمــات  شــبكات  ودعــت 
واملواطنــات  املواطنــن  املغــرب  يف  للتطبيــع 
ــع  ــة للتطبي ــة املقاوم ــات املغربي ــف الهيئ ومختل
والداعمــة للشــعب الفلســطيني إلــى االســتمرار 
ــغ  ــكل الصي ــع، »ب ــد التطبي ــاج ض يف االحتج
املتاحــة ســواء علــى الفضــاء الرقمــي أو ميدانيــا 

الوســائط  وعلــى  العموميــة  الســاحات  يف 
ــرات  ــة أو تعبي ــاوى قضائي ــع دع ــة أو برف الرقمي
أخــرى علــى اجلــدران، بــكل مــن الربــاط وفــاس 
ومكنــاس وأكاديــر وطنجــة وتــازة وكرســيف 

وغيرهــا مــن مــدن اململكــة«.        ن.ك

يخــص  فيمــا  املجلــس  أوضــح  وقــد 
انضمــام اململكــة املغربيــة إلــى مشــروع اتفاقيــة 
القــرارات  مراعــاة  ومــع  بأنــه  بــاص«  »إنتــر 
القضائيــة حملكمــة العــدل األوروبيــة يف القضايــا 
 T-275/18و C-104 / 16Pو C-266/16 (
قابلــة  االتفاقيــة  ســتكون   ،)T-180/1و
ــة  ــى أراضــي اململكــة املغربي ــط عل ــق فق للتطبي
تشــمل  لــن  ولكنهــا  دوليــا،  بهــا  املعتــرف 

الغربيــة. الصحــراء 
ويف هــذا الصــدد، قــال أبــو بشــرايا البشــير 
املكلــف  للجبهــة،  الوطنيــة  األمانــة  عضــو 
بأوروبــا واالحتــاد األوروبــي، إن هــذا املوقــف 
ــره جبهــة البوليســاريو خطــوة مهمــة  ــذي تعتب ال
ــة،  ــات احلالي ــى التحدي ــًرا إل ــام، نظ ــى األم إل
وبالرغــم مــن أن النقــل باحلافــالت ال يعــد 
النــص  أهميــة  أن  إال  إســتراتيجية،  مســألة 
ــة  ــن دعمــه الواضــح لألحــكام القضائي ــع م تنب
املجلــس  ظــل  أن  بعــد  الســالفة،  األوروبيــة 
ــاق  ــد نط ــى تقيي ــا إل ــان دائًم ــة يتجه واملفوضي
األحــكام الصــادرة عــن احملكمــة األوروبيــة، 
مشــيرا - يف هــذا الصــدد - إلــى أن هــذا املوقــف 
بســلطة  األوروبــي  االحتــاد  اعتــراف  يترجــم 
قــرارات احملكمــة األوروبيــة، ممــا يعنــي أنــه 
لــم يعــد هنــاك مجــاال أليــة عمليــة متديــد غيــر 

شــرعية لتشــمل الصحــراء الغربيــة.
الصحــراوي  الدبلوماســي  أضــاف  كمــا 
ــن  ــح ب ــرق الواض ــد الف ــرار يؤك ــروع الق أن مش
»إقليــم اململكــة املغربيــة« و«إقليــم الصحــراء 
ــه  ــح أن ــا يوض ــا«، مم ــوم ذاتي ــر احملك ــة غي الغربي
ــح  ــد أصب ــي، ق ــاد األوروب ــى االحت ــبة إل وبالنس

اآلن مــن الواضــح أن هنــاك إقليمــن منفصلــن 
ــع  ــص وض ــي الن ــى تبن ــة إل ــن، إضاف متمايزي
اإلقليــم غيــر احملكــوم ذاتيــا، باعتبــاره التصنيــف 
الدقيــق الوحيــد يف القانــون الدولــي الــذي ينبــع 
ــر للشــعب الصحــراوي. ــر املصي مــن حــق تقري
إلــى ذلــك يضيــف أبــو بشــرايا البشــير 
ــاد  ــس االحت ــة مجل ــرى رؤي ــم أن ن ــن امله ــه م أن
األوروبــي تتوافــق مــع رؤيــة جبهــة البوليســاريو، 
التــي انتصــرت يف محكمــة العــدل التابعــة 
و2018،   2016 عــام  يف  األوروبــي  لالحتــاد 
مشــدًدا - يف الســياق ذاتــه - أنــه ويف حالــة مــا 
إذا كانــت هنــاك نيــة لتوســيع نطاق هــذا االتفاق 
ــإن  ــة، ف ــة الصحراوي ــي اجلمهوري ــمل أراض ليش
ــة  ــراوي جبه ــعب الصح ــرعي للش ــل الش املمث
ــض  ــة نق ــدء عملي ــى ب ــتضطر إل ــاريو س البوليس

ــي. ــاء األوروب ــام القض ــدة أم جدي
مــن جهــة أخــرى، وعقــب موقــف مجلــس 
ــراوي  ــؤول الصح ــد املس ــي، أك ــاد األوروب اإلحت
ــن  ــى م ــم يبق ــذا ل ــرار ه ــد مشــروع الق ــه وبع أن
واليتــه  املنتهيــة  األمريكــي  الرئيــس  بيــان 
ــان«  ــن الدخ ــتار م ــة »س ــو يف النهاي ــب ه ترام
ــاد  ــد إعتم ــة بع ــراء الغربي ــق بالصح ــا يتعل فيم
هــذا املوقــف الــذي يســتند إلــى القانــون الدولــي 
ــى عــدم  ــدل مجــددا عل ــا ي ــي، وهــو م واألوروب
وجــود أيــة مصداقيــة إلعــالن ترامــب، وخيبــة 
رهــان قــوة االحتــالل -اململكــة املغربيــة- علــى 
إحــداث اختــراق يف هــذا الصــدد يف موقــف 

ــي. ــاد األوروب اإلحت
ق.و

»ميشيل ديكاستر« لإلذاعة اجلزائرية:
المغـــرب اشتـــرى قنصليـــاتالمغـــرب اشتـــرى قنصليـــات

 في األراضــي الصحــراوية المحتـــلة في األراضــي الصحــراوية المحتـــلة

الصحراء الغربية
الجيـــش الصحـــراوي يواصــل قصــف الجيـــش الصحـــراوي يواصــل قصــف 
معـــاقل جيـــش االحتـــالل المغربـــيمعـــاقل جيـــش االحتـــالل المغربـــي

املغرب
دعــــوات لمناهــــضة التطبيـــع دعــــوات لمناهــــضة التطبيـــع 

بكـــــل الصيـــغ المتــــــاحةبكـــــل الصيـــغ المتــــــاحة

االحتاد األوروبي
الصحــــراء الغربــــية والمغـــرب الصحــــراء الغربــــية والمغـــرب 

إقليمـــــان  منفصــــالن إقليمـــــان  منفصــــالن 

مكاتب صرف العملة مجّمدة رغم إقرارها يف اإلصالح املالي واملصريف عام 2005

 قوانيــــــن تسقــــــط تحـــــــت 
ضغــــط األورو والـــــــدوالر 

»اجلزائر- موريتانيا«
الفريــــق الّسعيـــد شنقريـــحة يستقبـل رئيـــس 

أركـــان الجيــــوش الموريتــــــانية

يعود ملف تفعيل مكاتب الصرف 
واحتواء السوق السوداء للعملة 

الصعبة، مع حديث رئيس 
اجلمهورية عن إصالح النظام املالي 

واملصريف، اخلطوة املجّمدة منذ 
سنوات يف اجلزائر رغم وعود وزارة 

املالية باحتواء السوق السوداء 
وإدماجها يف السوق الرسمية وتقنني 

العملية. ويف ظل وجود مرسوم 
تنفيذي يسمح بإنشاء املكاتب 

املعتمدة، إال أن ساحة بور سعيد 
بالعاصمة كعينة عن باقي األسواق 
السوداء، تشهد أكبر عمليات صرف 
العملة األجنبية، عمليات ال تعرفها 

البنوك قاطبة.

استقبل رئيس 
أركان اجليش 

الوطني الشعبي، 
الفريق السعيد 
شنقريحة،أمس 
األربعاء، الفريق 

»مـحمد مببا مقيت«، 
رئيس األركان العامة 
للجيوش املوريتانية، 

الذي يقوم بزيارة 
رسمية إلى اجلزائر إلى 

غاية اليوم على رأس 
وفد عسكري هام.

رحبت جبهة البوليساريو مبوقف مجلس االحتاد األوروبي القاضي 
باستثناء الصحراء الغربية من مشروع اتفاقية النقل الدولي للركاب 
باحلافالت املعروفة بـ »انتر باص«، وذلك يف مذكرة تفسيرية عقب 

موافقتها على طلب املغرب االنضمام إلى هذه االتفاقية.

الخبير االقتصادي، سليمان ناصر: 

زيـــادة نسبــة الفــائدة شـــرط زيـــادة نسبــة الفــائدة شـــرط 
ضــروري لفتــح مكــاتب الصــرفضــروري لفتــح مكــاتب الصــرف

وزير المالية األسبق، عبد الرحمان بن خالفة: 

مشكـــلة سـوق الصـرف الســوداء مشكـــلة سـوق الصـرف الســوداء 
اقتصــادية وليـست قــانونيـة!اقتصــادية وليـست قــانونيـة!
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ملـــف

مــن جهــة أخــرى، أكــد املتخصــص 
يف  الدولــي  واخلبيــر  العموميــة  الصحــة  يف 
ــد  ــواش، أن أزي ــد ك ــور محم ــامة الدكت الس
أصيبــوا  اجلزائريــن  مــن  باملائــة   70 مــن 

بفيــروس كورونــا، وأنهــم اكتســبوا مناعــة 
ــة  ــح مناع ــروس مين ــار أن الفي ــع، باعتب القطي
أشــهر،  ســبعة  تــدوم  قــد  ومؤقتــة  أوليــة 

العامليــة.  الصحــة  منظمــة  بحســب 
خــال  كــواش،  محمــد  وأضــاف 
ــراءات  ــن« أن اإلج ــار الوط ــع »أخب ــه م حديث
جنبــت  االســتباقية  والتدابيــر  الوقائيــة 
ــة،  ــة حقيقي ــة صحي ــر الدخــول يف أزم اجلزائ
الرســمية  التجمعــات  إلغــاء  خــال  مــن 
ــة  ــات العلمي ــة والتجمع ــرات الرياضي والتظاه
إلــى  باإلضافــة  العــزاء،  وخيــم  والعائليــة 
اإلجــراءات الردعيــة التــي فرضــت علــى 

التجاريــة. احملــات  أصحــاب 

عبــر الطبيــب الرئيــس مبصلحــة األمــراض املعديــة 
بوفاريــك، عبــد احلفيــظ قايــدي، عــن ارتياحــه الشــديد 
إزاء تراجــع عــدد املرضــى املصابــن بفيــروس كورونــا 

ــات  املســتجد باملستشــفى، إذ ال يتعــدى معــدل اإلصاب
10 حــاالت بالوحــدة، بعدمــا جتــاوز عــدد احلــاالت 
ــى أن  ــيرا إل ــة، مش ــابيع املاضي ــال األس ــا خ 20 مريض
ــح  ــجلة أصب ــتقرار املس ــة االس ــد حال ــي بع ــم الطب الطاق
ــوط،  ــن أي ضغ ــدا ع ــة، بعي ــة وطمأنين ــل بأريحي يعم

ــة.  ــذه احلال ــى ه ــة عل ــى الوضعي ــا أن تبق متمني
وأوضــح عبــد احلفيــظ قايــدي، خــال اتصــال 
هاتفــي أجرتــه معــه »أخبــار الوطــن« أن اإلجــراءات التــي 
اتخذتهــا الســلطات احملليــة ســاهمت يف خفــض معــدل 
اإلصابــات، بعــد أن مت غلــق املســاحات والفضــاءات 
العامــة إلــى جانــب فــرض احلجــر الصحــي بالعديــد مــن 
ــه قــد مت تســجيل تراجــع ملحــوظ  الواليــات، مضيفــا أن
باخلصــوص  االستشــفائية  املصالــح  مــن  العديــد  يف 
ــك، إذ مت  ــفى بوفاري ــة مبستش ــراض املعدي ــة األم مصلح
اســتقبال مــن 4 إلــى 10 حــاالت كأقصــى حــد، بعدمــا 

ــت املصلحــة تســتقبل عشــرات احلــاالت. كان

ويف معــرض ســؤالنا إذا مــا إذا كان فيــروس كورونــا 
قــد يفقــد قوتــه، أجــاب الطبيــب الرئيــس »فيــروس 
كورونــا لــم يضعــف وال توجــد بيانــات تظهــر أن فيــروس 
ــه أو  ــا املســتجد قــد تغيــر، ســواء يف طريقــة انتقال كورون
مــن ناحيــة شــدة األعــراض لذلــك ال ميكــن ألحــد أن 
ــن يعــود  ــه ل يقــول متــى ســينتهي هــذا الفيــروس، أو إن
مجــددا«. وأضــاف » لــن نتخلــص مــن الكمامــة لذلــك 
ــى  ــة يبق ــر الوقاي ــزام بتدابي ــا احلــذر وااللت يتوجــب علين

ــاء. ــواء الوب ــدة الحت الوســيلة الوحي
ويف هــذا الســياق، عبــر عبــد احلفيــظ قايــدي، عــن 
تخوفــه الشــديد حيــال ظهــور ســالة الفيــروس املتحــور، 
ــدود  ــح احل ــرع يف فت ــب أن ال نتس ــه يج ــى أن ــيرا إل مش
واملجــال اجلــوي خوفــا مــن تســلل ســالة الفيــروس 
املتحــور إلــى بادنــا، مضيفــا أنــه يجــب احلــرص علــى 
ــي  ــدم التراخ ــة وع ــراءات الصحي ــق اإلج ــة تطبي مواصل

ــاهل. والتس

مبتابعــة  املكلفــة  العلميــة  الّلجنــة  عضــو  ثّمــن 
ــا ورئيــس عمــادة األطبــاء،  ورصــد تفشــي فيــروس كورون
ــه، اإلجــراءات التــي  ــور بقــاط بركانــي، مــن جهت الدكت
اتخذتهــا احلكومــة حملاصــرة انتشــار الفيــروس، والتــي 
عــادت بثمارهــا خــال الفتــرة احلاليــة، بعــد االنخفــاض 

املتســارع لعــدد اإلصابــات خــال األيــام املاضيــة.
وأكــد بقــاط خــال اتصــال هاتفــي ربطــه بـــ »أخبــار 
الوطــن« أن غلــق املســاحات والفضــاءات العامــة إلــى 
جانــب فــرض احلجــر الصحــي، بعــد منــع حركــة النقــل 
ــن  ــدءا م ــات ب ــي واحمل ــق املقاه ــبوع وغل ــة األس يف نهاي
ــوع  ــا الوق ــة جنبن ــر الوقائي ــزام بالتدابي ــة زواال وااللت الثالث
يف أزمــة صحيــة خانقــة مثلمــا تعيشــه البلــدان األخــرى.
ــاط  ــتبعد بق ــوي، اس ــال اجل ــح املج ــوص فت وبخص
هــذا القــرار وقــال » ال ميكــن يف الفتــرة احلاليــة إعــادة 
فتــح املجــال اجلــوي لعــدة اعتبــارات أهمهــا ظهــور ســالة 
ــد  ــرة يف العدي ــة اخلطي ــة الوبائي ــور، واحلال ــروس املتح الفي
ــم يحــن بعــد  مــن الــدول«، مضيفــا بالقــول: » الوقــت ل
ــة  ــي باحلكم ــا التحل ــة وعلين ــات اجلوي ــتئناف الرح الس

ــرار« ــذا الق ــوص ه ــة بخص والرزان

أكــد رئيــس الهيئــة الوطنيــة لترقيــة 
ــى  ــورام''، مصطف ــر البحــث ''ف الصحــة وتطوي
خياطــي، أن الوضعيــة الوبائيــة يف اجلزائــر 
تشــهد اســتقرارا وحتكمــا يف الوضــع، بعــد 
االنخفــاض احملســوس يف عــدد اإلصابــات 
ــل  ــة بفض ــرة املاضي ــة بالفت ــات، مقارن والوفي
جهــود اجلميــع واإلجــراءات املتخــذة، مشــيرا 
اجلــوي  املجــال  لفتــح  األوان  آن  أنــه  إلــى 

تدريجيــا، لانفتــاح علــى العالــم.
خــال  خياطــي،  الدكتــور  وأوضــح 
اتصــال هاتفــي أجرتــه معــه »أخبــار الوطــن« 
ــات تراجــع بشــكل متســارع  أن عــدد اإلصاب
ــهر  ــة بش ــي مقارن ــمبر املاض ــهر ديس ــذ ش من
ــات  ــدد اإلصاب ــه ع ــاوز في ــذي جت ــر ال نوفمب
املتخــذة  اإلجــراءات  أن  مؤكــدا  األلــف، 
ــا دخــول  ــي جنبتن ــة، الت ــن طــرف احلكوم م
وصولنــا  بعــد  خصوصــا  اخلطــر،  مرحلــة 
ــدد  ــى ع ــجيلنا أعل ــذروة وتس ــة ال ــى مرحل إل
ــع درجــة  ــذي رف ــات، الوضــع ال ــن اإلصاب م
الذيــن  املواطنــن  لــدى  واحلــذر  اخلــوف 
ســارعوا إلــى تطبيــق البرتوكــول الصحــي. 

وتابــع املتحــدث قولــه: » آن األوان لفتــح 
املجــال اجلــوي تدريجيــا، بالنظــر إلــى الوضــع 
احلالــي املســتقر الــذي يســمح بفتــح الطيــران 
املدنــي بــن اجلزائــر ودول أخــرى، مــن أجــل 
ــيرا  ــاد، مش ــم واالقتص ــى العال ــاح عل االنفت
القــرار يشــترط جملــة مــن  إلــى أن هــذا 
اإلجــراءات علــى رأســها فــرض حتليــل »بــي. 
ســي. أر« اخلــاص بكشــف وبــاء كورونــا 
ــب  ــى جان ــر، إل ــى اجلزائ ــن إل ــى الوافدي عل
إجــراء التحاليــل الســريعة اخلاصــة بـــ كوفيــد 

ــارات. ــتوى املط ــى مس 19 عل
وبخصــوص التوقعــات بشــأن الــزوال 
ــة،  ــرة القادم ــال الفت ــروس خ ــي للفي التلقائ
إطــاق  الصعــب  إنــه مــن  قــال خياطــي 
تقديــرات خاصــة بخصــوص التنبــؤ باختفــاء 
الفيــروس أو أنــه يصعــب التكهــن بخصــوص 
انتهائــه، نظــرا إلــى طبيعتــه اجلينيــة، وتغيــره 
ــذي تزامــن وموســم الشــتاء ومــا  املســتمر، ال
يصاحبــه مــن انتشــار الفيروســات واألمــراض 
ــب  ــن الصع ــي إذ م ــاز التنفس ــة باجله املرتبط

ــراض. ــذه األم ــن ه ــق ب التفري

وبلغــة األرقــام، ُيواصــل منحنــى عــدد اإلصابــات 
بفيــروس كورونــا املســتجد رســم خــط منحــدر، بحســب 
 24 يف  املســجلة  اإلصابــة  حلــاالت  اليومــي  العــدد 
ســاعة. وحســب مــا أعلنــه الدكتــور جمــال فــورار، 
ــاء  ــد وب ــة لرص ــة الوطني ــم اللجن ــمي باس ــق الرس الناط
ــدة  ــة جدي ــة إصاب ــجيل 247 حال ــد مت تس ــا، فق كورون
ــا  ــرة. أم ــاعة األخي ــال الـــ 24 س ــا خ ــروس كورون بفي
فيمــا يخــص الوفيــات، فقــد مت تســجيل 4 حــاالت وفــاة 

ــا  ــبب كورون ــدة بس جدي

املتســارع يف أعــداد  ويف ظــل هــذا االنخفــاض 
اإلصابــات اليوميــة بفيــروس كورونــا، أجمــع رؤســاء 
ــد  ــه ق ــى أن ــا إليهــم عل ــن حتدثن ــد 19« مم ــح »كوفي مصال
مت التحكــم يف الوضــع الوبائــي عبــر مختلــف مستشــفيات 
الوطــن، بدليــل أنــه لــم يتــم تســجيل مضاعفــات خطيرة 
ــال يف  ــو احل ــا ه ــرة، مثلم ــاعة األخي ــال الـــ 24 س خ
مستشــفيات »بنــي مســوس« و«مصطفــى باشــا« و«بــاب 
ــة اســتعجالية يف  ــوادي«، بعــد أن مت تســجيل 20 حال ال
ــرف  ــى بغ ــة املرض ــؤالء أن حال ــد ه ــة، وأك كل مصلح

ــق. ــتدعي القل ــتقرة وال تس ــاش مس اإلنع
متــى ميكننــا التعانــق مــن جديــد؟ ســؤال طرحنــاه 

علــى العديــد مــن املتخصصــن، فكانــت إجاباتهــم 
ضــرورة  علــى  أجمعــوا  غالبيتهــم  أن  غيــر  متباينــة 
ــارات  ــدة اعتب ــول، لع ــدة أط ــة مل ــع الكمام ــش م التعاي
أهمهــا الفيــروس التاجــي، لذلــك أكــدوا أنــه يف الوقــت 
والتعايــش معــه،  الفيــروس  احتــواء  ينبغــي  احلالــي 
والتباعــد  الوقائيــة  اإلجــراءات  احتــرام  خــال  مــن 
االجتماعــي، مشــيرين إلــى أن التنبــؤ باختفــاء الفيــروس 
أمــر صعــب للغايــة. إال أنهــم اعتبــروا أن فعاليــة الفيروس 
ــى  ــدول أخــرى بالنظــر إل ــة ب ــر مقارن تراجعــت يف اجلزائ
اإلجــراءات االســتباقية التــي اعتمدتهــا الســلطات، 

ــوم. ــا الي ــادت بثماره ــي ع والت
وبالنظــر إلــى تســوية مســارات ومنحنــى الفيــروس، 
ــع  ــباق م ــاح يف س ــة للق ــركات املنتج ــر والش ــد املخاب جت
ــة،  ــن جه ــرية م ــل للبش ــاء أم ــل إعط ــن أج ــن م الزم
وإعــادة إنعــاش االقتصــاد مــن جهــة أخــرى، يف الوقــت 
ــم  ــن يف عل ــاء املتخصص ــر العلم ــه أكب ــز في ــذي عج ال
الفيــروس  مبســار  التكهــن  عــن  واألوبئــة  األمــراض 
املجهــري ليكتفــوا بعبــارة »ارتــِد الكمامــة واحتفــظ 
مبســافة األمــان« ليبقــى الســؤال يطــرح بإحلــاح إلــى أيــن 

ــينتهي؟  ــى س ــروس، ومت ــه الفي يتج

شهدت اجلزائر انخفاضا محسوسا يف عدد اإلصابات بكوفيد 
19  وكذلك األمر بالنسبة إلى الوفيات منذ بداية شهر 

ديسمبر املاضي، بعد أن بلغ عدد احلاالت يف منتصف شهر 
نوفمبر الذروة بتسجيل ارتفاع قياسي بلغ 1103 إصابات، 
لينخفض بعدها معدل اإلصابات بشكل متسارع إلى نحو 
النصف. وبحسب املتخصصني، فإن املصالح االستشفائية 

عبر مختلف واليات الوطن قد تنفست الصعداء إثر دخولها 
مرحلة االستقرار، بفضل اإلجراءات االحترازية التي فرضتها 

احلكومة على املواطنني، ودور األجهزة األمنية والسلطات 

مصلحة األمراض المعدية بوفاريك: مصلحة األمراض المعدية بوفاريك: 

معــــدل اإلصــــابات ينخفـــض تدريجــــيا معــــدل اإلصــــابات ينخفـــض تدريجــــيا 
وسجلــــنا وسجلــــنا 1010 حــــاالت كـــحد أقصــى! حــــاالت كـــحد أقصــى!

 ملف : أسماء بوصبيع

المتخصص في الصحة العمومية والخبير الدولي في السالمة، المتخصص في الصحة العمومية والخبير الدولي في السالمة، 
محمد كواش: محمد كواش: 

أزيـــد مــن أزيـــد مــن 7070  %% من الجزائرييـن  من الجزائرييـن 
ُأصيـــبوا بفيــــروس كــــورونا ُأصيـــبوا بفيــــروس كــــورونا 

رئيس عمادة األطباء بقاط بركاني: رئيس عمادة األطباء بقاط بركاني: 

فتــح المجــال الجــوي فتــح المجــال الجــوي 
أمــر مستبـعد أمــر مستبـعد 

رئيس الهيئة الوطنية لترقية الصحة وتطوير البحث، رئيس الهيئة الوطنية لترقية الصحة وتطوير البحث، 
مصطفى خياطي: مصطفى خياطي: 

الوضعـــية الوبائــية مستقـــرة وآن الوضعـــية الوبائــية مستقـــرة وآن 
األوان لفتـح المجـال الجـوي تدريجـيا األوان لفتـح المجـال الجـوي تدريجـيا 

َتراجُع عدِد اإلصاَباِت وارتفاُع َمطالَب برفِع إجراءاِت احَلجِر

انتشاُر كـــورونا يتقّلــُص.. انتشاُر كـــورونا يتقّلــُص.. 

 من الصعب التنبؤ بتالشي الفيروس 

قايدي عبد احلفيظ:نتخوف من دخول الساللة اجلديدة! قايدي عبد احلفيظ:نتخوف من دخول الساللة اجلديدة! 
 محمد كواش: اجلزائريون اكتسبوا مناعة القطيع وال خوف عليهم! محمد كواش: اجلزائريون اكتسبوا مناعة القطيع وال خوف عليهم!

مصطفى خياطي: مصطفى خياطي: حان األوان لفتح املجال اجلوي لالنفتاح على العالم! حان األوان لفتح املجال اجلوي لالنفتاح على العالم! 
بركاني بقاط: فتح املجال اجلوي أمر مستبعد !

يتَمــــّدد!  يتَمــــّدد! والتَّراِخـــي  والتَّراِخـــي 

اجلزائريون اكتسبوا مناعة القطيع وال خوف عليهم

 نتخوف من دخول ساللة الفيروس املتحور إلى اجلزائر 
 فيروس كورونا لم يضعف ولن نتخلص من الكمامة. . واحلذر مطلوب !

انخفـــاض عـــدد اإلصــابات ودخـول مرحـلة انخفـــاض عـــدد اإلصــابات ودخـول مرحـلة 
استقـرار.. هـل حان وقت التقـارب من جديـد؟ استقـرار.. هـل حان وقت التقـارب من جديـد؟ 
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ــرج  ــي بب ــدرك الوطن ــح ال ــت مصال تدخل
بوعريريــج مــن أجــل فــض اعتصــام واحتجــاج 
ســكان قريتــي املطوشــع ومعــازة التابعتــن إلــى 
بلديــة العــش أقصــى جنــوب بــرج بوعريريــج، 
ــح  ــى فت ــة عل ــح األمني ــت املصال ــث أقدم حي
ــرج  ــي الب ــن واليت ــط ب ــم 45 الراب ــق رق الطري

ــام.  ــة أي واملســيلة والــذي كان متوقفــا لثالث
تعطيــل  يف  الطريــق  غلــق  تســبب  و 
ــذ  ــدم متكــن التالمي ــي ع ــرور وبالتال ــة امل حرك
املؤسســات  إلــى  الوصــول  مــن  واألســاتذة 
ــة الســير  ــن تعطــل حرك ــك ع ــة، ناهي التربوي
بــن واليتــي البــرج واملســيلة وكــذا البلديــات 

اجلنوبيــة. 
الغاضبــن  القريتــن  ســكان  وكان 
ــن  ــوع م ــق كن ــق الطري ــى غل ــوا عل ــد أقدم ق
االحتجــاج والتعبيــر علــى الرفــض الكلــي 
والــذي  حقهــم،  يف  املمــارس  للتهميــش 
املنســية  قراهــم  حــق  يف  إجحافــا  اعتبــروه 
ــي  ــة الت ــود الكاذب ــوى الوع ــل س ــم تن ــي ل الت

بقيــت إلــى اليــوم حبيســة األدراج خاصــة 
قريــة املطوشــع التــي تعانــي منــذ ســنوات مــن 

الطبيعــي.  والغــاز  الطريــق  مشــكلة 
أمــا ســكان قريــة معــازة، فأكــدوا لـــ 
»أخبــار الوطــن« أن مشــاكلهم حتتــاج إلــى حــل 
ــرب  ــة للش ــاه الصاحل ــرار املي ــى غ ــل عل عاج
ــة 10  ــذ قراب ــا من ــم به ــم تزويده ــم يت ــي ل الت
ســنوات، بالرغــم مــن وجــود توصيــالت - 
القريــة - والتــي تضــررت  حســب ســكان 
بســبب التنقيــب الفوضــوي علــى مســتوى 
ــر  ــاة الرئيســة، إلــى جانــب املطالبــة بتوفي القن
الكهربــاء لــكل بيــوت القريــة دون اســتثناء 
ــارة  ــي واإلن ــاز الطبيع ــبكة الغ ــام ش ــذا إمت وك
ــون  ــكان الغاضب ــب الس ــا طال ــة، كم العمومي
والتــي  احملاجــر  وضعيــة  إلــى  بااللتفــات 
اعتبروهــا غيــر محترمــة لدفتــر الشــروط بســبب 

ــار. ــن غب ــببه م ــا تس م
 صفاء كوثر بوعريسة

مــن  العشــرات  أمــس،  يــوم  خــرج، 
ــذي  ــي، وال ــن السويس ــي األخوي ــي ح مواطن
الزاويــة« ســابقا  يطلــق عليــه اســم »حــي 
بعزابــة شــرقي واليــة ســكيكدة، يف وقفــة 
احتجاجيــة عــن طريــق غلــق الطريــق الوطنــي 
ســكيكدة  واليــة  بــن  الرابــط   03 رقــم 
وواليــة عنابــة. ليتفاجــأ اآلالف مــن ســائقي 
الثامنــة  الســاعة  ومنــذ  الســيارات صباًحــا 
بوجــود احلواجــز واإلطــارات احملترقــة علــى 
ــرور،  الطريــق، حيث تعــذر علــى املركبــات امل
الســير وغضــب  مــا ســبب عرقلــة حركــة 

املســافرين.  واســتفزاز 
احلركــة االحتجاجيــة جــاءت كــرد علــى 
القــرار الــذي اتخذتــه الســلطات احملليــة بهــدم 
األرضيــة  القاعــدة  أن  باعتبــار  احلــي  هــذا 
ــازل  ــي املتن ــن األراض ــر م ــم الكثي ــي تض للح
ــن  ــى املواطن ــا إل ــود ملكيته ــي تع ــا، والت عنه
وأغلبهــا بنايــات فوضوية.وطالــب احملتجــون 
لتحســن  إلــى ســكنات الئقــة  بترحيلهــم 
ظــروف معيشــتهم خاصة وأن ســكان احلــي 
بيوتهــم  فمعظــم  املدقــع،  الفقــر  يعانــون 
ــبية.  ــواح اخلش ــر واألل ــن القصدي ــة م مصنوع
ــكنات  ــذه الس ــون ه ــن يقطن ــر أن احملتج يذك
ــي  ــرف الصح ــوات الص ــا قن ــدم فيه ــي تنع الت
منــذ أزيــد مــن 20 ســنة، مــا يهــدد صحتهــم 

ــة. العام

جتّمــع، نهــار األمــس، أمــام مقــر دائــرة 
لوطايــة ببســكرة عــدد مــن املواطنــن يف وقفــة 
ظروفهــم  بتحســن  مطالبــن  احتجاجيــة 
ترفــع  تنمويــة  مشــاريع  وجتســيد  املعيشــية 

ــم. ــن عنه الغ
الشــديد  تذمرهــم  احملتجــون  وأبــدى 
بســبب جملــة النقائــص التــي تعرفهــا أغلــب 
واملرتبطــة  باملنطقــة  العمرانيــة  التجمعــات 
واالجتماعــي، حيــث  التنمــوي  باجلانــب 
بفتــح  تطالــب  الفتــات  الغاضبــون  رفــع 
حتقيقــات يف ملــف احمليطــات الفالحيــة التــي 
ــن  ــنوات، منتقدي ــذ س ــا من ــرون توزيعه ينتظ
توالــي الوعــود دون جتســيدها علــى الواقــع 

ومتكــن املســتفيدين مــن األراضــي الفالحيــة 
مــن مزاولــة النشــاط الفالحــي مبــا يســاهم يف 
ــب  ــا أغل ــي منه ــي يعان ــة الت ــص البطال تقلي
شــباب اجلهــة. كمــا رفــع احملتجــون نداءاتهــم 
بتحســن الوجــه العــام للمدينــة ومختلــف 
جتمعاتهــا كونهــا تعانــي ترديــا ملحوظــا يف 
التهيئــة اخلارجيــة، الســيما التزفيــت واإلنارة 
وتوفيــر الكهربــاء والغــاز وشــبكة الصــرف 
خصوصــا  األحيــاء  مــن  بعــدد  الصحــي 
الريفيــة، وخــالل وقفتهــم شــدد احملتجــون 
علــى النظــر يف مطالبهــم ورفــع التهميــش عــن 

ــة. ــل باملنطق ــق الظ مناط
م. بن مبارك

قريــة  ســكان  أمــس،  يــوم  احتــج، 
املغســل بواليــة البيــض أمــام مقــر الواليــه 
ــة  ــاز املدين ــم بشــبكة غ ــط قريته ــن برب مطالب
خاصــة مــع انخفــاض درجــات احلــرارة التــي 
وصلــت إلــى 12 درجــة مئويــة حتــت الصفــر. 
ــاد  ــي إليج ــاء الوال ــوا بلق ــون طالب احملتج
حــل للمشــكل يف ظــل تراكــم الوعــود وغيــاب 
ــة  ــط القري ــروع رب ــالق مش ــدم انط ــول وع احلل

ــاز حلــد الســاعة.  بشــبكة الغ
و يقــول »زكــي عليــوي« أحــد ســكان 
القريــة واصًفــا مــا يعانيــه الســكان مــع انعــدام 
غــاز املدينــه وبــرودة الطقــس باألمــر غيــر 
املقبــول، وأضــاف يقــول: » تلقينــا وعــودا مــن 
ــاز يف  ــة بشــبكة الغ ــط القري ــة برب ــر الطاق مدي
خــالل الثالثــي األخيــر مــن الســنة املاضيــة، 

لكــن حلــد الســاعة املشــروع لــم ينطلــق بعــد، 
ــى  ــر إل ــد يتأخ ــه ق ــات احلالي ــب املعطي وحس
الســنة القادمــة وهــو أمــر غيــر مقبــول خاصــة 
وأن القريــة تعــد واحــدة مــن 4 أو 5 قــرى لــم 

ــة، بالبيــض«.  ــاز املدين ــا بعــد غ يصله
ــض  ــة بالبي ــة الطاق ــى أن مديري ــير إل نش
ــه  ــاز املدين ــة بشــبكة غ ــط 12 قري برمجــت رب
ــة  ــا قري ــن بينه ــة م ــنة اجلاري ــة الس ــل نهاي قب
املشــروع  منــح  إجــراءات  لكــن  املغســل، 
لشــركة اإلجنــاز تأخــرت عــن املوعــد احملــدد. 
كمــا نشــير إلــى أن نســبة الربــط بغــاز املدينــة 
بواليــة البيــض بلغــت خــالل الســنة املاضيــة 

ــة.  ــارب 88 باملائ مايق
نور الدين رحماني

أصبــح نشــاط مصلحــة العــالج باألشــعة 
ــد  ــط املجاه ــفى املختل ــتوى املستش ــى مس عل
هتهــات بوبكــر بعاصمــة واليــة اجللفــة شــبه 
معطــل فيمــا يخــص متابعــة املصابــن مبــرض 
ــبب  ــدة بس ــهر ع ــذ أش ــذا من ــرطان، وه الس

ــي. ــكادر الطب ــاب ال غي
ــم  ــن وأهاليه ــن املصاب ــد م ــر العدي وعب
عــن اســتيائهم مــن هــذه الوضعيــة التــي 
دامــت عــدة أشــهر - حســبهم، مؤكديــن 
ــاء  ــة أطب ــن ثالث ــي املتكــون م ــكادر الطب أن ال
فقــط هــم حاليــا يف عطلــة مرضيــة، مــا جعــل 
ــة  ــة منعدم ــذه املصلح ــة يف ه ــة الطبي املداوم

ــا. متام
كمــا راســل النائــب البرملانــي عــن واليــة 
اجللفــة طاهــر شــاوي وزيــر الصحــة والســكان 
ــل  ــل التدخ ــن أج ــفيات م ــالح املستش وإص
الســرطان  ملرضــى  لالســتجابة  عاجــال 
ــم  ــز عدده ــن يناه ــة، الذي ــم باجللف وعائالته

ــرطانية  ــالج األورام الس ــع ع ــة تتاب 1500 حال
داخــل وخــارج الواليــة، مطالبــا الوزيــر بتعزيــز 
ــاء  ــا باألطب ــفى ذاته ــة األورام باملستش مصلح
ــز  ــذا العج ــة ه ــن يف األورام لتغطي املتخصص
إلــى حــن التحــاق األطبــاء املســتفيدين مــن 

ــد. ــة األم ــة طويل ــل املرضي العط
وأكــد طاهــر شــاوي مــن خــالل مراســلته 
وزيــر الصحــة أن طبيبــن مــن مصلحــة األورام 
ــتفادا  ــر اس ــات بوبك ــد هته ــفى املجاه مبستش
مــن عطلــة مرضيــة منــذ أزيــد مــن 11 شــهرًا، 
للخــروج يف  يف حــن اضطــر طبيــب آخــر 
بفيــروس  إصابتــه  بســبب  مرضيــة  عطلــة 

ــرا. ــا مؤخ كورون
ويعانــي مرضــى الســرطان خاصــة بواليــة 
ــا  ــي يحتاجونه ــة الت ــدرة األدوي ــن ن ــة م اجللف
للتخفيــف مــن آالم هــذا املــرض اخلبيــث 

ــفيات. ــب املستش بأغل
حمزة بن حلرش

أشــرف املديــر العــام لألمــن الوطنــي » 
أونيســي خليفــة« مبعيــة الســلطات الوالئيــة 
ــة لقطــاع الشــرطة،  ــق تابع ــى تدشــن مراف عل
ويتعلــق األمــر مبقــر األمــن احلضــري بحــي 
ــز  ــي ومرك ــي االجتماع ــز الطب ــالن واملرك بتيلي
ــالن  ــال ورعايتهــم بتيلي ــار األطف اســتقبال صغ
ــة  إلــى جانــب املركــب الرياضــي وقاعــة الرماي

ــه. ــي نفس باحل
حــل  قــد  لألمــن  العــام  املديــر  كان 
باألمــس يف زيــارة لواليــة أدرار تــدوم يومــن 
حيــث عايــن بعــض املشــاريع التــي هــي قيــد 
ــدود  ــرطة احل ــد لش ــر اجلدي ــا املق ــاز ومنه اإلجن
ــون  ــد مــن 200 ملي ــة بلغــت أزي برخصــة مالي
ــز  ــى تعزي ــام إل ــر الع ــا املدي ــث دع ــار، حي دين
القــدرات العماالتيــة لألمــن وكــذا الوحــدة 
مراحــل  بلغــت  التــي  لألمــن  اجلمهوريــة 
 85 فيهــا  اإلجنــاز  نســبة  وصلــت  متقدمــة 
ــي  ــرطة نايل ــام للش ــب الع ــاد املراق ــة. وأف باملائ

ــارة  ــذه الزي ــالل ه ــن خ ــد مت م ــه ق ــى بأن عيس
ــر  إعطــاء تعليمــات وتوجيهــات مــن قبــل املدي
العــام، مــن أجــل اإلســراع يف وتيــرة إجنــاز هــذه 
املشــاريع، وحتــى تكــون عملياتيــة قبــل شــهر 
ــه أن  ــدر ذات ــح املص ــا أوض ــل. كم ــارس املقب م

ــزز  ــأنها أن تع ــن ش ــة م ــآت األمني ــذه املنش ه
القــدرات العملياتيــة ملختلــف املصالــح املوجــودة 
أصــال، وهــذا خدمــة حلاجيــات ومتطلبــات 

ــاة.  ــاالت احلي ــتى مج ــن يف ش املواط
ق.و

ــوة  ــة قه ــكان قري ــن س ــرات م ــل العش فض
إلــى  باخلــروج  احتجاجاتهــم  جتديــد  عيبــش 
ووضــع  املطاطيــة  العجــالت  وحــرق  الشــارع 
احلجــارة علــى طــول الطريــق الوطنــي الرابــط 
ــة  ــل، لعرقل ــة جيج ــة ووالي ــة الوالي ــن عاصم ب
ــى  ــلطات إل ــار الس ــت أنظ ــات ولف ــة املركب حرك
معاناتهــم، يف ظــل انعــدام أدنــى شــروط التنميــة 
احلقيقــة علــى مســتوى بلديــة ســيدي مزغيــش، 
التــي ينتمــون إليهــا، كمــا طالــب احملتجــون برفــع 
التجميــد عــن عــدد مــن املشــاريع التــي مــا تــزال 

ــا. ــوال لتحريكه ــخ األم ــر ض تنتظ

جتــدر اإلشــارة إلــى أن والي ســكيكدة ســارع 
إلــى عقــد سلســلة مــن االجتماعــات مــع ممثلــي 
ــدمي كل  ــة تق ــي، يف محاول ــع املدن ــرة املجتم أس
ــف  ــع الغــن والتخل ــن« برف ــات »للغاضب الضمان
التنمــوي عنهــا وحــل كل امللفــات العالقــة التــي 
ــل  ــة الترحي ــوص عملي ــا بخص ــراره. أم ــر ق تنتظ
فقــد متســك الوالــي بغلــق ورشــات التحســن 
احلضــاري يف األقطــاب الســكنية قبــل الشــروع يف 

ــة. ــل 1500 عائل ترحي

للمطالبة بالترحيل وتسجيل مشاريع تنموية 
غاضــبون يحتجـــون ويغلقـــون الطرقــات غاضــبون يحتجـــون ويغلقـــون الطرقــات 

فـــي عـــدة منـــاطق بسكيــــكدةفـــي عـــدة منـــاطق بسكيــــكدة

برج بوعريريج
الـــدرك الوطنـــي يفــض احتجــاج الـــدرك الوطنـــي يفــض احتجــاج 

سكــان قريتــي »المطــوشع« سكــان قريتــي »المطــوشع« و»معــازة«و»معــازة«

بسكرة
انعـــدام التنمـــية يخــــرج سكـــان انعـــدام التنمـــية يخــــرج سكـــان 

»لوطـــــاية« إلــــى الشــــارع»لوطـــــاية« إلــــى الشــــارع

البيض
سكــــان بلـــدية المغســــل سكــــان بلـــدية المغســــل 

ينتفضــــون للمطــــالبة بالغــــازينتفضــــون للمطــــالبة بالغــــاز

الجلفة 

مصلــــحة األورام بمستشـــــفى مصلــــحة األورام بمستشـــــفى 
»هتهـــات بوبــكر« تنتـــظر»هتهـــات بوبــكر« تنتـــظر

 تدخـــل الوزيــــر تدخـــل الوزيــــر

صنعت، يوم أمس، احلركات االحتجاجية بوالية سكيكدة احلدث، حيث خرج العديد من السكان 
مبناطق مختلفة للشارع، وأغلقوا الطرقات الوطنية، فيما اعتصم آخرون أمام مقر الوالية، 

احتجاجا بسبب غياب مشاريع التنمية والسكن  ومشاكل  أخرى.

أدرار
المديـــر العــــام لألمـــــن المديـــر العــــام لألمـــــن 

يدشــــن مرافـــــــق جديــــــدةيدشــــن مرافـــــــق جديــــــدة

•  غاضبــــون من حـــــي الزاويــــة بـــــ»عـــزابة« يغلقـــون الطريـــق •  غاضبــــون من حـــــي الزاويــــة بـــــ»عـــزابة« يغلقـــون الطريـــق 

•  انعــــدام التنمــــية يخرج سكــــان قريـــة »قهـــوة عيبـش« إلى الشــارع•  انعــــدام التنمــــية يخرج سكــــان قريـــة »قهـــوة عيبـش« إلى الشــارع

•  والــــي سكيكـــــدة يقـــــدم »ضمـــــانـــات« المتصـــــاص الغضـــــب•  والــــي سكيكـــــدة يقـــــدم »ضمـــــانـــات« المتصـــــاص الغضـــــب

نسيبة شالبي/جمال بوالديس
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أخبار الداخل
وزارة التربية ومصالح دائرة بريكة تتقاذفان املسؤولية

تالميذ العائالت »المتعففة« بباتنة تالميذ العائالت »المتعففة« بباتنة 
يحرمون المنحة والكتَب المدرسية!يحرمون المنحة والكتَب المدرسية!

ُحِرَم أزيد من 250 تلميًذا من أبناء العائالت »المتعففة« الذين يدرسون في المؤسسات التربوية 
الموجودة ببريكة في والية باتنة من االستفادة من الكتب المدرسية والمنحة المدرسية. 

عبد اجلليل نويس
رغم مرور أزيد من شهرين عن الدخول 
اإلدارية  العراقيل  بسبب  وذلك  ؛  املدرسي 
التي فرضتها مصالح املقاطعة اإلدارية، األمر 
المتحانات  التحضير  من  سيحرمهم  الذي 

الفصل األول. 
وقال ممثلو اولياء التالميذ خالل لقائهم 
بـ«أخبار الوطن«، »إنه رغم مرور أكثر من 
شهرين على الدخول املدرسي، واإلعالن 
عن فترة الفروض املتعلقة بالثالثي األّول، 
احلصول  من  يتمكنوا  لم  التالميذ  أّن  إاّل 
هي  التي  املدرسية،  والكتب  املنحة  على 

حقهم املكفول«.

أمام  املعوزة  الفئة  هذه  أولياء  واحتج 
من  العديد  يف  املعنية،  التربوية  املؤسسات 
املرات، وقاموا بتصعيد حركتهم االحتجاجية 
وغلق مقر الدائرة، إاّل أّن انشغالهم لم يلقى 
أّي استجابة من قبل السلطات الوصية فيما 

تقاذف املسؤولون املسؤولية 
التحرك  بضرورة  محدثونا،  طالب  و 
ويف  حل  إليجاد  التربية،  لوزارة  العاجل 
أقرب اآلجال لتوزيع املنحة املقدرة بـ5 أالف 
دينار، عقب إقصائهم من االستفادة بسبب 

العراقيل اإلدارية على مستوى الدائرة.
رفع  احملرومة  الفئة  هذه  ألولياء  وسبق 
رأسها،  وعلى  املعنية  للسلطات  ندائتهم 

رئيس الدائرة، غير أّن هذا األخير حّمل وزارة 
التربية مسؤولية املشكلة، على- حد قولهم-
الوطن«،  »أخبار  شبكة  حتركت  بدورها 
مع  اتصاال  وأجرت  املوضوع،  يف  للتحقيق 
أين  الوزارة،  مستوى  على  باإلعالم  املكلف 
نفت علمها باملشكلة، معربة يف نفس الوقت 
والذي  املرفوع  االنشغال  من  استغرابها  عن 
يخص فئة املعوزين ومناطق الظل، التي وجه 
املجيد  عبد  اجلمهورية،  رئيس  بخصوصها 

تبون، تعليمات صارمة.
أخبار الوطن اتصلت أيضا برئيس الدائرة 
الرد  لالستفسار حول املوضوع، الذي رفض 

على اتصاالتنا رغم احملاوالت املتكررة.

تبسة

رصــد 240 مليار سنتيـم 
لتغطيــة مناطـق الظــل 
بالكهربــاء الريفيــة

لتوزيع  »امتياز  مؤسسة  سجلت 
السنة  خالل  بتبسة،  والغاز«  الكهرباء 
 2420 من  أزيد  ربط   ،2020 املاضية 
مسكنا بالكهرباء الريفية بطول شبكة توزيع 
 65 نحوا  إطالق  مع  كلم،   336 بـ  قدرت 
املادة  بهذه  الظل  مناطق  لتزويد  مشروعا 

املهمة.
املكلفة  عنه  كشفت  ما  فحسب 
الكهرباء  لتوزيع  امتياز  مبؤسسة  باإلعالم 
ألخبار   « عرفة  بن  »نرجس  بتبسة  والغاز 
الوطن، فإن مناطق الظل تعد من أولويات 
الشركة وعليه مت مؤخرا إطالق 65 مشروع 
مببلغ مالي قدر ب 240مليار سنتيم بطول 
1200كلم وهي اآلن يف  شبكة قدرت ب 
غالف  تخصيص  مت  حيث  االجناز،  طور 
الظل  ملناطق  مليار سنتيم   39 بـ  مالي قدر 
بطول  جاورها  وما  املاحلة  العقلة  ببلدية 
شبكة قدرت ب 173 كلم لالستفادة دائما 
من الكهرباء الريفية، كل هذه املشاريع من 
مناطق  عدة  على  العزلة  تفك  أن  شأنها 
وحتسن املستوى املعيشي التنموي لسكانه.
وأضافت املتحدثة، أن هذا اإلجناز الهام 
يدخل يف عدة برامج منها برنامج صندوق 
الضمان والتضامن للجماعات احمللية 2018 
كل  يف  مسكن   1223 ربط  فيه  مت  والذي 
من بلدية الكويف، قريقر، وفركان، املريج 
اطار  ويف  وبجن،  مقدم  بئر  العاتر،  وبئر 
 2018 التكميلية  امليزانية  الوالئي  البرنامج 

مت ربط 402 مسكن، فيما ربط 82 مسكن 
بالكهرباء الريفية منها »مشتة بئر السلطان« 
إطار  يف  وهذا  مقدم  بئر  ببلدية  و«اخلنورة« 
البرنامج التكميلي 2013 بعد رفع التجميد 
عنه، أما يف اطار البرنامج اخلماسي -2010
2014 مت وضع 62 محول كهربائي يف كل 
من منطقة »املعازيل« ببلدية سطح قنطيس 
ومنطقة »املرموثية« ببلدية نقرين، ومنطقة 
»سارق وصبرة« ببلدية بئر العاتر، و«العقبة 
لتتم  الوسرى،  صفصاف  ببلدية  البيضاء« 
الريفية،  بالكهرباء  عائلة   716 استفادة 
 138 ب  املسكن  ربط  معدل  قدر  حيث 

مليون سنتيم. 
 05 إجناز  مت  فقد  السياق،  ذات  ويف 
الكهرباء  من  االستفادة  إطار  يف  مشاريع 
الفالحية مبا يعادل ربط 21 بئر عميقة منها 
أبيار  و04  ثليجان  ببلدية  عميقة  أبيار   06
العاتر،  بئر  ببلدية  والزريقة  الرملية  مبنطقتي 
و06 أبيار يف منطقة املزاورة ببلدية صفصاف 
أحمد  عقلة  ببلدية  أبيار  و03  الوسرى 
ونصف  مليارين   »2« بـ  قدر  مالي  بغالف 
اتفاقية  هناك  سيكون  أنه  كما  سنتيم، 
املصالح  مديرية  طرف  من  ومقترحة  مبرمة 
مالية  بقيمة  التوزيع  امتياز  مع  الفالحية 
قدرها 90مليار سنتيم من أجل ربط حوالي 
182 بئر عميقة بطول شبكة تقدر ب 238 

كلم متس 17 منطقة عبر تراب والية تبسة
فيروز رحال

متكنت الفرقة املتنقلة للشرطة القضائية 
بعصابة  اإلطاحة  من  بالطارف  بالذرعان 
أشخاص   03 من  تتكون  خطيرة  إجرامية 
العقلية  باملؤثرات  املتاجرة  مجال  يف  تنشط 
من  ينحدرون  وأفرادها  الصلبة  واملخدرات 
وأعمارهم  وعنابة  العاصمة  اجلزائر  واليتي 
هذه  خالل  مت  و  والثالث.  الثاني  العقد  يف 
املهلوسات  من  قرص   133 حجز  العملية 
إلى  الصلبةباإلضافة  املخدرات  من  وكمية 
إلى  باإلضافة  الكوكايني  مادة  من  كمية 
املتاجرة  عائدات  من  يعد  معتبر  مالي  مبلغ 
التحقيق  من  اإلنتهاء  السموم.وبعد  بهذه 
قضائي  ملف  حقهم  يف  أجنز  املوقوفني  مع 

البيع  لغرض  املخدرات  حيازة  قضية  عن 
أمام  مبوجبها  قدموا  أين  شرعية  غير  بطريقة 
محكمة  لدى  املختصة  القضائية  اجلهات 
الذرعان أين صدر يف حقهم من قبل قاضي 
إيداع احلبس املؤقت إلى غاية  أمر  التحقيق 
املشهود.  اجلرم  عن  حملاكمتهم  موعد  حتديد 
ويف هذا السياق تواصل مصالح األمن بوالية 
الطارف تكثيف نشاطها من خالل تسجيل 
من  خاللها  من  متكنت  ناجحة  عمليات 
ترويج  يف  مختصة  عدة  شبكات  تفكيك 
أفرادها  وتقدمي  العقلية  واملؤثرات  املخدرات 

على اجلهات القضائية املختصة.
ف. سليم

الطارف

اإلطاحــة بثالثـة مجرمين 
يرّوجـــون المخــدرات

جامعة عنابة

اإلعـالن عـن إنشــاء المنصـة التكنولوجيـة اإلعـالن عـن إنشــاء المنصـة التكنولوجيـة 
لالبتكـــــار والّنمذجـــــةلالبتكـــــار والّنمذجـــــة

تلقت جامعة باجي مختار عنابة موافقة 
العلمي  للبحث  الدائمة  القطاعية  اللجنة 
العالي  التعليم  لوزارة  التكنولوجي  والتطوير 
إنشاء مصلحة  إقتراح  العلمي على  والبحث 
منصة  شكل  يف  العلمي  للبحث  مشتركة 
التكنولوجية  ب«املنصة  موسومة  تكنولوجية 

لالبتكار والنمذجة«.
و بحسب بيان خلية اإلعالم واإلتصال 
تكنولوجية  منصة  ثاني  االخير  هذه  فتعد 
يف  عنابة  مختار  باجي  جامعة  بها  تتدعم 

التكنولوجية  املنصة  إنشاء  بعد  وجيز  ظرف 
اجلزيئية  البيولوجيا  يف  املتخصصة  األولى 
الدكتور  اإلطار  هذا  ويف  الفيروسات.  وعلم 
مختار  باجي  جامعة  مدير  مانع«  »محمد 
األسرة  أفراد  كافة  مجهوذات  ثمن  عنابة 
بعيد  أو  قريب  من  ساهموا  الذين  اجلامعية 
التكنولوجية  املنصة  هذه  دراسة  إعداد  يف 
ظل  يف  الفعلي  جتسيدها  على  والعمل 
على  أثنى  كما  كوفيد19-،  جائحة  تفشي 
الوصية على مرافقة اجلامعة يف كافة  الوزارة 

وجتدر  املثمر.  العلمي  البحث  نحو  خطواتها 
اإلشارة أن هذه املنصة التكنولوجية اجلديدة 
ستحتضن كافة مخابر البحث للجامعة التي 
أبوابها  وستفتح  التكنولوجي  بالبحث  تعنى 
لكافة األساتذة الباحثني والطلبة الراغبني يف 
أفكارهم  ومنذجة  وجتسيد  التطبيقي  البحث 
االجتماعي  احمليط  يخدم  مبا  ومشاريعهم 
واالقتصاد  خاصة  للجامعة  واالقتصادي 

الوطني عامة.
ف. سليم

ميلة  لوالية  التجارة  مديرية  سجلت 
 2 عن  يقل  ال  ما  املنصرمة  السنة  خالل 
مليار سنتيم من السلع املختلفة غير املفوترة 
مبعاينة  سمحت  تدخل   18750 خالل 
حترير  إثرها  على  أسفر  مختلفة،   2481

2086 محضر رسمي للمتابعة القضائية.
ويف تصريح ملدير التجارة السيد دريدي 
قاسمي جلريدة »أخبار الوطن« فقد سجلت 
 918 و،  مليون  و880  مليار   179 مصاحله 
مفوترة،  الغير  للسلع  كقيمة  سنتيم  ألف 
مبلغ  فإن  املتحدث  ذات  أيضا  ويضيف 
و266  مليون   926 قيمتها  وصلت  احلحز 
سجلت  حني  يف  سنتيم،  و725  ألف 
العش  وقمع  املستهلك  حماية  مصلحة 
املنتوجات  من  طن   429,5555 حجز 
غير املطابقة بقيمة إجمالية قدرت ب 386 
مليون و879 ألف و505 سنتيم. باإلضافة 
إلى ذلك مت إتخاذ إجراءات الغلق اإلداري 

يف حق 411 محل إداري.
فقد  التحليلية  املراقبة  مجال  يف  وأما 
مختلف  من  اقتطاع  عملية   561 إجراء  مت 

املنتوجات الغذائية والصناعية.
حسب  الرقابة  عمليات  شملت  وقد 
لبلديات  شاملة  تغطية  املدير  تصريح 

الوالية.
إطار  يف  الرقابة  عمليات  وبخصوص 
فقد  الصحي  البروتوكول  تطبيق  عدم 
سجلت ذات املصالح 5677 تدخل شمل 
السلع وباملواد املتعلقة بالتنظيف، التعقيم، 
الكمامات ومدى تطبيق التجار للبروتوكول 

الصحي.
تصريح  وبحسب  الصدد  هذا  ويف 
فقد  الوطن«  أخبار   « جلريدة  املدير  السيد 
قبل  من  غلق  إقتراح   70 املديرية  تلقت 
جلان الدوائر، أعون الشرطة والدرك الوطني 

وقد تنفيذ 59 منها.

ميلة 

تسجيـل ما قيمتـه 2 مليـار 
دينار سلعــا غير مفوتــرة

عنابة 

تسليــم مشـــروع المحطــــة البحريـــة تسليــم مشـــروع المحطــــة البحريـــة 
الجديــدة خــالل السنــة الجاريـــةالجديــدة خــالل السنــة الجاريـــة

كشفت مصادر مبؤسسة ميناء عنابة عن 
وذلك  اجلديدة  البحرية  احملطة  تسليم  تاريخ 
خالل السنة اجلارية 2021 لتستأنف بذلك 
امليناء  عبر  للمسافرين  البحري  النقل  خدمة 

من جديد.
وحسب املصدر ذاتهسيتم يف هذا اإلطار 
يف  ويتمثل  املشروع  من  أول  شطر  تسليم 
باملسافرين  اخلاصني  والثاني  األول  الطابقني 
مع نهاية الثالثي األول من سنة 2021 على 
أن يتم تسليم الشطر الثاني واألخير املتضمن 
التسوق  بخدمات  اخلاص  الثالث  الطابق 
السداسي  خالل  واإلطعام  والراحة  والتنزه 
حاليا  ويجري  اجلارية  السنة  من  الثاني 
إستكمال األشغال الثانوية بالطابقني اللذين 
سيمكنان من إستئناف خدمة النقل البحري 
للمسافرين عبر ميناء عنابة. وإستناذا لذات 
هذه  إجناز  أشغال  تقدم  نسبة  فأن  املصدر 
املنشأة اإلقتصادية بلغت 84 باملائة. وسجل 

إجنازه  أشغال  أنطلقت  الذي  املشروع  هذا 
مؤسسة  من  بتمويل   2016 سنة  خالل 
ميناء عنابة تأخرا يف اإلجناز بسبب األشغال 
اإلضافية التي تطلبها املشروع، خاصة منها 
احملطة  إجناز  ويجري  األرضية،  تقوية  أشغال 
البحرية اجلديدة لعنابة على مساحة 8000 
متر مربع بطاقة إستيعاب تقدر بـ100 سفينة 
أكثر من  املسافرين تضمن نقل  لنقل  سنويا 
240 ألف مسافر سنويا و300 مركبة مقابل 

استيعاب  طاقة  متثل  سنويا  مسافر  ألف   16
احملطة البحرية القدمية مليناء عنابة وستمكن 
بتصميم  تتميز  التي  البحرية اجلديدة  احملطة 
املسافرين  عبور  عصري من حتسني خدمات 
بفضل  مركباتهم  وكذا  والنازلني  الصاعدين 
كما  العبور  إلجراءات  املخصصة  األروقة 
ستوفر فضاءات للراحة واإلستجمام والتسوق 

مطلة على البحر ومفتوحة للجمهور.
ف. سليم



06
أخبار الداخل

السنة 02  - العدد 381 -اخلميس  23 جمادى األول 1442  هـ  - 07 جانفي  2021

بسبب تسجيل عدة مشاكل ىلع مستوى إدارة املحطة

سائقـــو سيــارات األجــرة   ببلعبــــاس سائقـــو سيــارات األجــرة   ببلعبــــاس 
يرفضــون االلتحـاق بمحطة  المسافريـنيرفضــون االلتحـاق بمحطة  المسافريـن
يواصل، لليوم الخامس على التوالي، سائقو سيارة األجرة الناشطون ما بين الواليات بسيدي 

بلعباس رفضهم العودة إلى المحطة البرية الشمالية الخاصة »الغالمي«، بسبب المشاكل المسجلة 
بينهم وبين إدارة المحطة والتي باتوا يعانون منها كثيرا.

أمني حواش
السائقون عبروا عن رفضهم التام االلتحاق 
باحملطة البرية الغاملي لعدة أسباب منها غياب 
سجلت  أثره  على  والذي  األمن  لعنصر  التام 
العديد من املشاكل واالعتداءات التي طالت 
توفيره  الى  دعواتهم  ورغم  والركاب  السائقني 
إال أن صاحب احملطة اخلاصة لم يستجب الى 
طلبهم هذا إضافة إلى مشكلة ساعات العمل 
والتي ضيقت عليهم باعتبار أن نشاطهم غير 
ركن  إلى  يضطرهم  ما  معني  بتوقيت  محدد 

ما  وهو  إغالقها  بعد  احملطة  خارج  سياراتهم 
إدارة احملطة اذ  شكل نقطة صراع بينهم وبني 

صرح أحدهم أن مطلبهم شرعي. 
نفس اجلهة دعت مدير النقل الى تطبيق 
سائقي  نقل  أقر  الذي  السابق  الوالي  قرار 
محطة  من  الواليات  مابني  األجرة  سيارات 
الغاملي إلى محطة البرية للمسافرين »سوقرال« 
وتسهيل  االمتثال  يف  التماطل  عن  واالبتعاد 
تخفيف  شأنه  من  الذي  االنتقال  إجراءات 
العبء عنهم السيما وأنهم مروا بفترة عصيبة 

بسبب  أشهر  لعدة  نشاطهم  تعليق  عقب 
الوضعية الصحية وقد اوضحوا يف ذات السياق 
أن موقع محطة سوقرال يناسب الزبائن باعتباره 
يقع على مشارف مدينة سيدي بلعباس وعلى 

مقربة من الطريق السيار شرق غرب.
السائقون أكدوا جلريدة »أخبار الوطن« يف 
معرض حديثهم أن قرارهم ال رجعت فيه لذا 
وجب على املديرية املعنية اخذ مطلبهم بعني 
بلعباس  سيدي  والية  والي  مطالبني  االعتبار 

بالتدخل حلل هذا املوضوع.

تلمسان

غليــان بجامعــة »أبو بكـــر 
بلقايد« بسبب انعـدام الميـاه

بلقايد  بكر  أبو  جامعة  طلبة  هدد 
بسبب  اجلامعة  وغلق  باالحتجاج  تلمسان 
غياب املياه، باملعاهد واالقامة اجلامعية، يف 

ظل إنتشار فيروس كوفيد 19.
اجلامعة  ومعاهد  كليات  جل  تشهد  و 
شحا يف املياه خاصة الصاحلة للشرب وغيابها 
باإلقامة  وحتى  واملراحيض  املغاسل  عن 
لتراكم  مجمع  الى  حتولت  التي  اجلامعية 
النظافة  غياب  بفعل  واالوساخ  القاذورات 
املراحيض  واصبحت  املياه،  نقص  نتيجة 
والغرف باألحياء اجلامعية موقعا إلستقطاب 
باإلضافة  الضارة،  واحلشرات  البعوض 
أن  شأنه  من  ما  الكريهة  الروائح  النبعاث 
الطلبة كما  ما بني  واالوبئة  ينقل األمراض 
اجلامعية  االحياء  عن  تغيب  التدفئة  جعل 

حيث يبقى الطالب املقيم حتت رحمة البرد 
االمر  االيام  هذه  اجلو خالل  وبرودة  القارس 
الذي دفع ببعض مدراء اإلقامات اجلامعية 
للبحث عن خزانات وصهاريج املياه لتفادي 

الغليان الطالبي.
جامعة  ادارة  تسعى  أخرى  جهة  من 
احمللية  السلطات  مع  بالتنسيق  تلمسان 
ال  انه  خاصة  الشلل  لتفادي  حلول  إليجاد 
يخدم مصلحة الطالب يف ظل توسع انتشار 
وباء كورونا وايضا باشرت بعض التنظيمات 
على  للوقوف  الصفوف  رص  يف  الطالبية 
الطالب  يعنيه  أصبح  الذي  املرير  الواقع  هذا 

اجلامعي مع املياه كل موسم جامعي.
بن خالد عبد القادر

وهران

منطقـة التوســع السياحـي منطقـة التوســع السياحـي »بعيــن التــركبعيــن التــرك«  
تتحــول إلــى مكــب نفايــــات تتحــول إلــى مكــب نفايــــات 

بعني  السياحي  التوسع  منطقة  حتولت 
الترك يف وهران إلى مفرغة عمومية كبيرة بعدما 
أصحابها  منها  استفاد  التي  األراضي  أهملت 
استثمار  أي  بدون  وبقيت  بعيدة  سنوات  منذ 
كاب  يف  املعنية  املساحة  أن  رغم  و  سياحي. 
املفرغة  مقابل  املزدوج  للطريق  واحملاذية  فالكون 
تصلح  والتي  سابقا  أغلقت  التي  العمومية 
وقد  فنادق  وكذا  كبيرة  مركبات سياحية  الجناز 
تتحرك  أن  بدون  وتركت  أصحابها  منها  استفاد 
اجلهات املختصة إلرغام املعنيني من أجل تعمير 
املنطقة أو نزع األراضي منهم نظرا للحجم الكبير 
إلى  حتول  الذي  املكان  يف  املتواجدة  للنفايات 

كبيرة  وسائل  وسخرت  كبيرة  عمومية  مفرغة 
إلزالتها والتخلص منها ليبقى اإلشكال مطروحا 
اإلهمال،  نتيجة  سابقة  للحالة  األمور  ترجع  إذ 
األمر الذي جعل اجلمعيات احمللية تطالب بتحرك 
السلطات إلرغام املستفيدين الجناز مشاريعهم أو 
أن منطقة  الهامة خاصة  املساحات  التخلي عن 
عني الترك إلى غاية األندلسيات ال تزال منطقة 
واملركبات  الفنادق  من  املزيد  إلى  وحتتاج  عذراء 
اخلواص  فيها  يستثمر  أن  ميكن  التي  السياحية 
يف ظل استمرارية النقص يف األسرة كون فصل 
الصيف ال يجد الكثير مكانا للحجز وتدخل يف 
بالقطاع  للنهوض  احلكومة  إليه  تسعى  ما  إطار 

وتنويع  السياحة  مجال  يف  واالستثمار  اخلاص 
مبنشات  االستثمارات  هذه  وترافق  الدخل 
تربط  وأنفاق  محوالت  وكذا  وطرقات  فنية 
ظل  يف  عذا  يحدث  البحر،  بشواطئ  الفنادق 
عني  لبلدية  البلدي  الشعبي  للمجلس  جتميد 
من  تبقى  ما  لتسيير  اإلدارة  وتكليف  الترك 
أن  مطلعة  مصادر  وكشفت  اإلنتخابية،  العهدة 
وال  مستمرة  نزاعات  يف  ملفاتها  املناطق  بعض 
تعمل  فيما  املرحلة  هذه  يف  فيها  التدخل  ميكن 
ومعرفة  املناطق  كافة  إحصاء  على  السلطات 

طبيعتها القانونية إلستغاللها مستقبال
عمر الفاروق

سكان قرية »سيدي السنوسي« 
يطالبـون بإنجاز ثانويــة 

السنوسي  سيدي  قرية  سكان  ناشد 
شرق  25كلم  العبدلي  سيد  لبلدية  التابعة 
التدخل  العليا  السلطات  من  تلمسان  والية 
العاجل للتخفيف من معاناتهم بإنشاء ثانوية 
بسيدي  البلدية  مقر  إلى  ابناهم  تنقل  تقي 
العبدلي وكذا تسريع مشروع ربط السكنات 

بالغاز املسجل منذ 2006.
تصريحاتهم  يف  السكان  وأشار  هذا 
يوميا  التالميذ  معاناة  إلى  الوطن«  ل«أخبار 
بصفة  ينقلهم  الذي  املدرسي  النقل  مع 
واإلناث  الذكور  بني  إختالط  يف  مكتظة 
عرضة  يجعلهم  ما  مبكرة  ساعات  ويف 

لإلعتداءات والتهديد بإنشار فيروس كورونا 
قد  ما  العمال  بعض  معهم  نقل  يتم  كما 
يشكل خطورة عليهم، يحدث هذا يف الوقت 
إلقامة  البيداغوجية  الشروط  تتوفر  الذي 
القرية  وأن  السنوسي خاصة  بسيدي  ثانوية 

حتتوى على ابتدائيتني ومتوسطتني.
من جانب أخر طالب السكان بتسريع 
بالغاز  السكانات  لربط  األشغال  وتيرة 
إلعفاء   2006 منذ  املسجل  الطبيعي 
الذي  البوتان  غاز  قاروات  من  السكان 

أرهقت كاهلهم.
بن خالد عبد القادر

غليزان

  400400 مؤسســة قرآنيـة تستأنف نشاطهـا  مؤسســة قرآنيـة تستأنف نشاطهـا 
واألوقاف  الدينية  الشؤون  مدير  كشف 
لوالية غليزان » مراد براهيمي »، عن تسجيل 
ما يقارب 400 مؤسسة قرآنية بالوالية معنية 
موافقة  عقب  الطلبة  واستقبال  الفتح  بإعادة 
الصحي  البرتوكول  على  العليا  السلطات 
اخلاص بفتح هذه املؤسسات، حيث ستشمل 

366 قسم للتعليم القرأني، 21مدرسة قرانية 
ملدرستني  باإلضافة  املسافرين  للطلبة  داخلية 
والسيرة  الفقه  القران،  لتدريس  منفصلتني 
السيد  أضاف  وقد  هذا  الدين،  وعلوم  النبوية 
االنطالق  على  إشرافه  خالل  براهيمي  مراد 
باملدرسة  القران  طلبة  الستقبال  الرسمي 

القرأنية التابعة ملسجد حمزة بن عبد املطلب 
 05 على  املتوفرة  مبازونة  ببلدية  مزيان  بأوالد 
طالب،   300 بسعة  القرأني  للتدريس  أقسام 
مالذا  أصبحت  القرآني  التعليم  فضاءات  أن 

أمنا آلبائنا خاصة يف الظروف الراهنة. 
م.حبيب

عين الدفلى

اإلطاحـــة بمـروج المخدرات 
فــــــي مليانــــة 

متكنت فرقة الشرطة القضائية بأمن دائرة 
مليانة يف والية عني الدفلى، من شل نشاط 
مروج للمواد املخدرة، يبلغ من العمر 35 سنة، 
وحجز 23 قرص  املدينة  ذات  من  ينحدر 

مهلوس وكمية من املخدرات. 
كان  الذي  فيه  باملشتبه  اإلطاحة  عملية 
ينشط على مستوى احلديقة العمومية مبدينة 
بشأن  معلومات  استغالل  بعد  متت  مليانة 
عناصر  ومداهمته من طرف  املشبوه،  نشاطه 

الشرطة القضائية بذات املكان، أين مت ضبطه 
متلبسا مبمارسة نشاطه اإلجرامي وحيازة 23 
إلى  إضافة  ليزانكسيا  نوع  مهلوس  قرص 
قطعتني من املخدرات تقارب 01 غرام وشفرة 
التقطيع، مت  حالقة كان يستعملها يف عملية 
التخلص  حاول  سجائر  بعلبة  عليها  العثور 
منها بعد مداهمته من طرف عناصر الشرطة 

التي متكنت من حجزها. 
ياسر عمار

العاصمة

مالك المراقـد ينددون بالتمييز 
فــي تطبيــق قــرار الغلــق

العاصمة  يف  املراقد  أصحاب  ندد 
من  بالرغم  الغلق،  قرار  باستمرار  اجلزائر، 
عودة النشاط ببعض القطاعات اخلدماتية، 
القطارات  عبر  النقل  مثل  تدريجي  بشكل 
األول  اليوم  من  اعتبارا  الواليات،  بني  وما 
من السنة امليالدية اجلديدة، بينما ال يزال 
دون  منهم  بعض  على  ساري  الغلق  قرار 

آخرين، وهو ما اعتبروه متييزا غير مبرر.
 « لـ  أوضحوا  احملتجني،  عن  ممثلون 
شكوى  بيان  خالل  ومن  الوطن«  أخبار 
العام  لالحتاد  النقابي  فرعهم  عن  موقعة 
للتجار واحلرفيني اجلزائريني، أنهم استغربوا 
بالترخيص  مبكيالني،  الكيل  سياسة 
ألصحاب مراقد بالعودة يف ممارسة نشاطهم 
بشكل عادي، يف كل واليات الوطن، بل 
نسبة  بينما  العاصمة،  اجلزائر  يف  وحتى 
منهم حترم من النشاط، منذ شهر مارس من 
احلجر  تطبيق  ملبرر   ،2020 املاضية  السنة 

املنزلي الشامل واجلزئي. 

الـ  يقارب  ما  منذ  أنهم  إلى  نوهوا  و 
وأن  عمل،  دون  من  وهم  كاملة  أشهر   10
مصدر  أي  لديها  وليس  عائالت،  لديهم 
ناهيك  املراقد،  بتلك  العمل  سوى  رزق، 
عن عائالت أخرى، لعاملني بتلك املراقد، 
ال  باتت  عائلة،   300 عن  عددها  يقل  ال 
بأن  مذكرين  أطفالها،  به  تعيل  ما  جتد 
دفع  عن  عاجزين  أصبحوا  منهم،  كثيرا 
أغاضهم  ما  وأن   ،« اإليجار   « مستحقات 
مسؤولني  قبل  من  استقبالهم  عدم  أكثر 
حالة  وأمام  وهم  بالوالية،  الغلق  قرار  عن 
االحتقان التي أصبحوا يعيشونها، يطالبون 
وإنقاذهم  التدخل،  إلى  املركزية  السلطات 
مع  بأنهم  متعهدين  محتوم،  إفالس  من 
السلطات،  عليهم  تفرضها  التي  الشروط 
يف  والصرامة  عدوى،  أي  وقوع  لتفادي 

تطبيق تدابير احلجر الصحي اآلمن. 
عبد الناصر حمودة 
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أخبار السر ايا

يشتكي سكان الوالية املنتذبة احلدودية برج باجي مختار من صعوبات تنموية 
كبيرة، رغم قرار ترقيتها والية منتدبة لم يصحبه أية مشاريع تنموية. وحسب 

أحد أعيان املنطقة، فإن احلصول على جواز السفر يقتضي قطع ما يفوق 800 كلم 
عبر طريق »ترابي- رملي«) عرق(، ويكلف صاحبه ما ال يقل على مليون ومائتني الف 

 يعقد مجلس األمة، اليوم اخلميس، جلسة عامة تخصص لطرح أسئلة 
شفوية من قبل أعضاء من املجلس على عدد من أعضاء احلكومة، حسب 

ما أفاد به بيان للهيئة التشريعية ذاتها.وأوضح املصدر ذاته أن هذه األسئلة 
موجهة إلى كل من وزراء قطاعات العدل واملالية ووزير األشغال العمومية.

لإلشارة، فإن كل اجللسات العلنية يتم بثها على املباشر عبر الصفحة 
الرسمية ملجلس األمة.

استقال القيادي النقابي عصام شاوي من نقابة االحتاد الوطني لعّمال الّتربية والّتكوين والتحاقه 
بالنقابة الوطنية للمشرفني واملساعدين التربويني »األسنسيو«، اعتبره القائمون على » 

األسنسيو« مكسًبا نقابًيا هاًما يخدٌم املسار النضالي للّنقابة، وألّن عصام شاوي قامة نقابية ٌيشهد 
لها بالكفاءة املهنية والتنظيمية – حسبهم- يعتقد أّنه سٌيعطي إضافة نوعّية للعمل الّنقابي. 

الَمداِخـلة 
واإلخوان..
أعــراض 
»الحّمـة«!

أسئــــلة لثالثــــــة وزراء 
األمــــــــة  بمجـــــلس 

بــرج بـاجي مختــار
 واليـــة منتــدبة.. ولكـــن!

عصــــــــام شــــــــاوي 
يستقــــــيل.. وينــــضم! 

منذ إعالن املصاحلة »اخلليجية- اخلليجية« ) السعودية- قطر(، ظهرت أعراض »احلّمة« الباردة على جماعة 
املداخلة يف اجلزائر املناصرين للسياسة السعودية، فيما يوجد خصومهم اإلخوان االمتداد الطبيعي لقطر يف 

حالة حرجة.يقول املتخصصون يف تتبع وقياس نبضات القلب، إن شفاء الفريقني من مضاعفات استخدام الدين 
ألغراض سياسية ميؤوس منه، رغم تالعب امللوك واألمراء السياسي بأتباعهم ممن ينتمون إلى تيارات دينية.

كورونا يصيب المجاهد والسيناتور 
»مصطفى الشرشالي« 

يوجد املجاهد الكبير مصطفى الشرشالي، أحد إطارات الوالية الرابعة 
التاريخية واألمني الوطني ملنظمة املجاهدين وعضو مجلس األمة، حاليا، 

باملستشفى يف وضع صحي حرج جراء إصابته بفيروس كورونا، حسب ما صرح 
سرايا ليوم 2021-01-06به مصدر من مؤسسة الذاكرة التاريخية للوالية الرابعة. 

////////////
/////////

/////////////
////////////
////////////
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بسكرة

مشـروع محطـة تصفيـة الميـاه 
بـ»سيدي عقبة« ما يزال مجمًدا 

عقبة  سيدي  مدينة  سكان  ينتظر 
واملركزية  احمللية  السلطات  من  ببسكرة 
القذرة  املياه  تصفية  محطة  مشروع  حتريك 
يراوح مكانه رغم مرور سنوات على  الذي 
تسجيل العملية لكن التجسيد على الواقع 

بقى مؤجال إلى إشعار أخر.
باحمليط  إجنازها  املقرر  احملطة  وتعد 
حقيقيا  مكسبا  بطريق«السعدة«  الفالحي 
املياه  لصرف  حد  وضع  شأنه  من  للمنطقة 
أهميته  على  فضال  السطح  على  القذرة 
خصوصا  املواطنني  بعض  تخليص  يف 
الفالحني من الطرق التقليدية للتخلص من 
املياه املستعملة عبر خنادق وحفر أرضية غير 
موصولة بالشبكة األم رغم املشاريع املنجزة 

ملد الشبكة الباطنية عبر عدة جهات.
املشروع  أن  علم  السياق  ذات  ويف 
استفادت منه البلدية سنة 2013 وأسندت 

بغالف  املؤسسات  إحدى  إلى  الصفقة 
بعدة  اصطدم  املشروع  لكن  معتبر  مالي 
وعاء  يف  وقوعه  أبرزها  إجنازه  عطل  عراقيل 
قيمة  رفض  الذي  اخلواص  ألحد  عقاري 
االنطالق  رغم  األمور  عطل  مما  التعويضات 
يف األشغال مما ضاعف القلق لدى املواطنني 
توقفت  حيث  سواء،  حد  على  والسلطات 

األشغال بشكل كامل منذ سنوات.
والى ذلك يأمل قاطنو اجلهة خصوصا 
لتحريك  املعنية  اجلهات  تدخل  الفالحني 
اجلمود وإنهاء املشروع يف أقرب وقت قصد 
االستفادة منه يف الري الفالحي من جهة 
وإنهاء مشكلة تصريف املياه القذرة يف الهواء 
الطلق باملوازاة مع متاعب الفالحني يف توفير 
منسوب  نقص  جراء  حقولهم  لسقي  املياه 

مياه سد فم الغرزة.
منصف بن مبارك

املستفيدون يطالبون بالتعجيل يف فتح تحقيق 

قوائــــم الّسكــــن االجتماعـــــي 
بـ »أم ضرابين« في بشار محّل جدل!

طالب سكان قرية »أم ضرابين« التابعة لبلدية عرق فراج بدائرة العبادلة بالتعجيل في فتح تحقيق  
في قائمة المستفيدين من السكنات االجتماعية التي أشرفت على إعدادها بلدية عرق فراج.

مصطفى ياسر
توزيع  خلفية  على  جاء  املطلب  هذا 
لترحيل  مخصصة  كانت  التي  السكنات 

سكان قرية »سيد احلبيب« املنكوبة.
توزيع  خالل  العادة  جرت  قد  و 
السكنات االجتماعية على مستحقيها على 
للسلطات  ودعوة  مسبق  تنظيم  يكون  ان 
االعالم  اسرة  وبحضور  والعسكرية  املدنية 
وقد  هذا  من  شيء  أي  يحدث  لم  لكن 
خاصة  االمر  هذا  من  املستفيدون  استغرب 
النقائص  من  العديد  وجود  اكتشفوا  بعدما 
استلموها  التي  السكنات  بحالة  واصطدموا 

غير  لكنها  جيدة  حالة  يف  انها  أساس  على 
املسجلة  النقائص  عن  ناهيك  متاما  ذلك 

باجلملة داخل هذه السكنات
هو  السكان  اثار غضب  الذي  االمر  لكن 
اكتشافهم الحقا بوجود اشخاص غرباء قدموا 
السكنات  من  واستفادوا  مجاورة  واليات  من 
قرية  لسكان  خصيصا  موجهة  كانت  التي 
العديد  صرح  حيث  املنكوبة  احلبيب«  »سيد 
ممن التقتهم جريدة » اخبار الوطن » وحاورتهم 
جتاوزات  وجود  على  املستفيدين  بخصوص 
املوضوع  اثاروا  ممن  العديد  صرح  كما  خطيرة 
محسوبة  املستفيدين  قائمة  يف  أسماء  بوجود 

على بعض املنتخبني ومنهم من تربطهم عالقة 
قرابة ومصاهرة ومنهم من ميلك سكن يف بلدية 
لم  أسماء  وجود  الى  أيضا  أشاروا  كما  أخرى 
املنكوبةيف  القرية  هته  يف  واحد  يوما  تسكن 
التي الزالت  العائالت  ناشدت بعض  املقابل 
تقطن بالقرية املنكوبة الى يومنا هذا والي والية 
يف  حقهم  واعطائهم  انصافهم  اجل  من  بشار 
املفروض  من  كان  حيث  االجتماعي  السكن 
تفاجأوا  لكنهم  العائالت  باقي  مع  ترحيلهم 
يطالبون  جعلهم  ما  السكن  من  بإقصائهم 
توزيع  خلفية.  على  حتقيق  بفتح  كذلك  هم 

السكنات وإعطاء لكل ذي حق حقه.

برج باجي مختار 

مطالـب بإعادة النظر فـي مشروع الّسد الباطنيمطالـب بإعادة النظر فـي مشروع الّسد الباطني
طالب سكان الوالية املنتدبة برج باجي 
مختار من السلطات احمللية والوالئية بضرورة 
إنهاء معاناتهم مع مشروع السد الباطني الذي 

حتول إلى مكب لكل النفايات بأنواعها. 
لـ«أخبار  تصريح  يف  السكان  ممثلو  قال  و 
الوطن«ن«إن من بني النقاط السوداء التي تعاني 
منها هذي الوالية هو املشروع الفاشل حسبهم 
ووقاية  درء  هو  إجنازه  من  الغرض  كان  الذي 
تسببها  التي  الفيضانات  مخاطر  من  املدينة 
إال  مادية.  خسائر  وتخلف  املوسمية  األمطار 
تهديدا  أصبح يشكل  األخيرة  السنوات  أن يف 
العشوائي  رمي  تزايد  بسبب  املواطنني  لصحة 

مرأى  أمام  وهذا  النافقة  واحليوانات  لألوساخ 
جدير  حمايته.  عن  العاجزة  احمللية  السلطات 
7كلم  طوله  الذي  السد  هذا  إجناز  أن  بالذكر 
كلف خزينة الدولة 80 مليار سنتيم األمر الذي 
بات يستدعى احملاسبة وطرح استفهامات عن 
احلفاظ  عدم  يف  احمللية  السلطات  دور  غياب 
على هذا السد الوقائي الذي صرفت من أجله 
املجلس  من  محلية  مصادر  وحسب  ماليير. 
الشعبي البلدي ألخبار الوطن قالت أن مصالح 
البلدية كانت قد شرعت يف نظافة وتهيئة هذا 
السد عن طريق مقاوالت كلفت بهذه املهمات 
هذه  أوقفت  قد  وصية  جهات  أن  وأضافوا 

األشغال مؤكدة على أن مصاحلها تولي أهمية 
وناشدت  نظافته  على  كبير  وحرص  بالغة 
فعاليات املجتمع يف املقاطعة االدارية برج باجي 
التدخل  البيئة  ووزيرة  املائية  املوارد  وزير  مختار 
العاجل والوقوف على معاناة ساكنة برج باجي 
على  الوبائي  الكارثي  املشروع  هذا  من  مختار 
يسببه  الذي  الضرر  أن  ووصفوا  تعبيرهم  حد 
أكثر مايسببه وباء كورونا فيم طالبوا بإيفاد جلنة 
حتقيق ومحاسبة كل القائمني على هذا املشروع 
اموال طائلة  الدولة  الذي كلف خزينة  الفاشل 

واعتبروه تبديد للمال العام وهدره.
عبد اهلل مجبري

التابع  تاسفاوت  قصر  سكان  يشتكي 
جنوبي  30كم  الواقع  فنوغيل  لبلدية  إدرايا 
والية أدرار من أزمة ندرة املاء الشروب وهذا 
ماء  قطرة  عن  البحث  دوامة  يف  أدخلهم  ما 
القصر  سكان  أوضح  عطشهم.  بها  يرون 
اضطر  إنهم  الوطن«  بـ«أخبار  لقائهم  خالل 
الستخدام الطرق البدائية للتزويد بهذه املادة 
الغير  والفقاقير  اآلبار  يف  املوجودة  احليوية 
املراقبة معرضني بذلك صحتهم للخطر كما 
طويلة  مسافات  لقطع  يضطرون  أنهم  أضافوا 
املختلفة  الدالء  بأنواع  محملني  وإيابا  ذهابا 
األحجام التي أثقلت كاهلهم وهذا أمام مرأى 
املياه  مؤسسة  وفرع  احمللية  السلطات  ومسمع 
مواطنو  الذي حسب  البلدية  بذات  املتواجد 
القرية أن هذا املؤسسة ال حترك ساكنا يف ظل 

. وحسب أحد  التي طال أمدها  هذه معاناة 
العمال املكلفني باملاء يف القصر قال إن سبب 
غياب املياه يف القصر يعود إلى تدخل بعض 
السكان يف فتح وإغالق الصمام املائي بشكل 
ذات  وأضاف  عطالنه  إلى  أدى  مما  عشوائي 
باشرت  قد  املذكورة  املؤسسة  أن  املتحدث 
الوسائل هي  إصالح هذا الصمام ولكن قلة 
وأما هذا  إمتام عملية اإلصالح.  أمام  العائق 
املؤسسة  من  القصر  سكان  يطالب  الوضع 
للعمال  لهذا  آمن  مكان  بناء  بضرورة  املعنية 
وحماية  احلفاظ  من  يتمكنوا  املكلفني حتى 
طالبوا  كما  الغرباء  تدخل  من  األجهزة  هذه 
املادة من خالل مشروع  بهذه  التزويد  بإعادة 
ضخ املاء من منطقة سطح عزي الى القرية. 
عبداهلل مجبري

أدرار

سكان قرية »تاسفاوت« يعانون سكان قرية »تاسفاوت« يعانون 
مــن أزمــة مــاء حــــادة!مــن أزمــة مــاء حــــادة!

أساتذة  من  عدد  االول  أمس  احتج 
باجلهة  بوصبيعات"  "محمد  الشهيد  ثانوية 
التأطير  نقص  على  بسكرة  ملدينة  الغربية 
العمل  عن  وتوقفوا  للمؤسسة  اإلداري 
األمور  وتدارك  بالتدخل  الوصاية  مطالبني 

لضمان السير احلسن للدراسة.
مراسلة  يف  احملتجون  األساتذة  وأبدى 
رفعوها إلى مدير التربية تأسفهم على الوضعية 
الدراسة  انطالق  تواجههم منذ  التي  اإلدارية 
شهر أكتوبر املاضي بعد التحاق املدير والناظر 
السكن  توفر  عدم  بسبب  أخرى  مبؤسسة 
الوظيفي رغم تعيينهم مع بداية املوسم احلالي 

ليتم تعيني ناظر جديد لكن األخير لم يلتحق 
مستشار  وجود  عدم  مع  باملوازاة  ذاته  للسبب 
تربية حيث يقوم باملهمة مكلف مما زاد األمور 
التسيير  يف  الفوضى  من  حالة  وسط  تعقيدا 
األمر  املؤسسة  داخل  التالميذ  يف  والتحكم 
الذي دفع األساتذة إلى االحتجاج تعبيرا عن 
مالئمة  غير  اعتبروها  التي  للوضعية  رفضهم 
للعمل مطالبني بتعيني طاقم إداري يف أقرب 
التربية  مديرية  أرسلت  جهتها  من  وقت، 
تدارك  قصد  الوضعية  على  للوقوف  ممثلني 

األمور يف أقرب اآلجال.
م. بن مبارك

أساتــذة ثانوية »بوصبيعات« 
يضربــون عــن العمــل

سيتدعم قطاع الصحة والسكان وإصالح 
املستشفيات بوالية ورقلة خالل السنة اجلارية 
بهياكل جديدة من شأنها أن تساهم يف حتسني 

اخلدمات الصحية املوجهة لساكنة الوالية.
ويتعلق األمر باستالم يف غضون الثالثي 
إستشفائيتان  مؤسستان   2021 من  األول 
من  بكل  منها  واحدة  لكل  سرير   60 بطاقة 

بلديتي تيماسني واحلجيرة.
سرير   240 مبستشفى  يتعلق  وفيما 
كلم   160( تقرت  مبدينة  إجنازه  اجلاري 
جاهزا  يكون  أن  املنتظر  فمن  ورقلة(  شمال 

لإلستغالل يف غضون األربعة أشهر القادمة.
كما يرتقب أن تطلق خالل الثالثي األول 
مستشفيني  إجناز  ورشات  املقبلة  السنة  من 
منهما  واحد  لكل  60 سرير  بطاقة  جديدين 
إستنادا  الرويساتواملقارين.  بلديتي  من  بكل 

إلى مصالح الوالية.
بالنسبة  األرضية  اختيرت  وقد 
ملستشفى املقارين ومؤسسة اإلجناز. وجرت 
نفس العملية بالنسبة ملستشفى الرويسات. 
املتعلقة  اإلدارية  اإلجراءات  يف  وشرع 

بتعيني مقاولة اإلجناز.

وإصالح  والسكان  الصحة  قطاع  ويتوفر 
حتصي  التي  ورقلة  بوالية  املستشفيات 
أربع  على  نسمة   700.000 تناهز  ساكنة 
بكل  إستشفائية  عمومية  مؤسسات   )4(
من ورقلة وتقرت وحاسي مسعود والطيبات. 
ومستشفيني األم- والطفل أحدهما بعاصمة 

الوالية واآلخر مبدينة تقرت.
مؤسسات  خمس  أيضا  يحصي  كما 
عمومية للصحة اجلوارية موزعة على مدن ورقلة 

وتقرت وحاسي مسعود واحلجيرة والبرمة.
ق.م

ورقلة

نحــو دعـم قطـاع الصحـة بمنشــآت جديــدة نحــو دعـم قطـاع الصحـة بمنشــآت جديــدة 
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فيروز رحال

84 % من األراضي الفالحية ملك 
للدولة وتستغل دون سند

هامة  فالحية  ثروة  على  تبسة  والية  وتتوفر  هذا 
مساحة  على  وسهبية  صحراوية  متنوعة  أراضي  يف 
يف  تساهم  هكتار  ألف   312 تتجاوز  للزراعة  صاحلة 
املساحة  واإلجتماعي، ومن هذه  االقتصادي  الدخل 
الزراعية 84 باملئة ملكية الدولة املستغلة من دون سند 
أب عن جد أو ما يعرف بأراضي العرش مع تسجيل 
أكثر من 44000 ملف بطاقة إحصاء ألراضي العرش 
بلدية،   28 مستوى  على  هكتار   270.000 مبساحة 
كما استفاد العديد من أصحاب املستثمرات يف هذه 
األراضي خالل الـ 20 سنة املاضية من مشاريع الدعم 
مياه  تخزين  أحواض  وبناء  اآلبار  حفر  يف  الفالحي 
أنهم  أن  غير  والكهرباء،  الريفية  والسكنات  السقي 
لهذه  مبلكيتهم  االعتراف  بعدم  جديد  من  اصطدموا 
عرفية  األحيان  أغلبية  يف  احليازة  وحتى  األراضي 
السلطات  وتطمح  ملكية،   عقد  أو  امتياز  عقد  دون 
 28 من  املسقية  األراضي  مساحة  لرفع  بتبسة  احمللية 
خلق  خالل  من  هكتار  ألف   40 إلى  هكتار  ألف 
مياه  اقتصاد  التكميلي عبر  الري  أو  محيطات مسقية 
علمية  بطرق  املياه  واستعمال  املتوفرة  الفالحية  اآلبار 
مبعدات  الفالحني  دعم  تكثيف  خالل  من  صحيحة 
الري التي قد تقتصد 40 باملئة من الكمية املستعملة 
حاليا يف السقي التكميلي يف ظل إهمال كلي للحواجز 
املائية من طرف الفالحني والتي كبدت الدولة أغلفة 
األخطاء  أو  املوقع  اختيار  سوء  بسبب  ضخمة  مالية 
التقنية إضافة إلى عدم تلبية طلبات الفالحني بالسقي 
من سد صفصاف الوسرى وانتظار التشطيب النهائي 
لسد وجلة واد مالق أي جندت كميات املياه املخزنة 

ملياه الشرب كأولوية. 

حرمان 44 ألف فالح من القروض 
بسبب عدم حيازة عقود امللكية

ويف غضون ذلك، تواجه تنمية الفالحة ببلديات 
منذ عدة سنوات  ترهن  عويصة  اشكالية  تبسة  والية 
االستفادة من قروض التحدي الفالحية لتنمية قدرات 
التعامالت  مختلف  وأضحت  الفالحي  املستثمرات 
ترسيم  خلفية  على  مجمدة  الفالحني  مع  البنكية 
الفالحة  لبنك  العامة  املديرية  مستوى  على  تعليمة 
ملف  ايداع  حال  يف  فالح  أي  تلزم  الريفية  والتنمية 

لتربية  التحدي  قرض  طلب  أو  فالحي  عتاد  القتناء 
الشعب  مبختلف  املرتبطة  الفروع  من  وغيرها  األبقار 
بتقدمي عقد ملكية املستثمرة أو عقد االمتياز،  حيث 
هكتار  ألف   270 بـالـ  يتمسكون  الفالحون  يزال  ال 
التي تعتبر ملكية خاصة للدولة ومستغلة من دون سند 
كحق خاص على الدولة أن تستعجل تسويته مبنحهم 
عقود قانونية لالمتياز أو امللكية من أجل رفع وضعية 
البنوك  مع  التعامل  أو  الفالحية  اآلبار  حفر  ممنوعات 
كضمانة  الدولة  أراضي  اعتبار  قطعيا  ترفض  التي 

للقروض الفالحية. 

عدم الترخيص بحفر اآلبار بمبرر 
انعدام العقد سّبب أزمة عطش 

وكانت رخص حفر اآلبار أو تنظيفها ورد االعتبار 
لها من بني اإلشكاليات العويصة التي أخذت حصة 
مناسبة  كل  يف  املنطقة  فالحوا  يرفعها  التي  األسد 
لإلرشاد الفالحي أين يصطدم الفالح بعد استكمال 
جتمد  كاملة  ملفات  إيداع  من  بالرغم  برفضه  امللف 
منح  مهمة  لها  املوكلة  الوالئية  اللجنة  مستوى  على 
الرخص بسبب إلزام كل طالب لرخصة حفر بئر تقدمي 
السواد  له  يفتقر  ما  وهو  االمتياز  عقد  أو  امللكية  عقد 
األعظم ألصحاب املستثمرات الفالحية بتبسة بسبب 
استغالل األراضي من دون سند وهي النقطة القانونية 
ويقول  البنود  دقيق  تنفيذي  مرسوم  يتضمنها  التي 
تعليمة  بعد صدور  اليوم  نتخوف  أننا  الفالحني  أحد 
عراقيل رخص حفر  رفع  على  للعمل  مشتركة  وزارية 
املرسوم  بهذا  التحجج  استمرار  من  الفالحية  االبار 
إلى  بالنظر  وامللكية  االمتياز  عقد  بإلزامية  تعلق  فيما 
تضمنت  شروط  إللغاء  ترقى  ال  الوزارية  التعليمة  أن 
يف مرسوم تنفيذي وهو ما يتعني على احلكومة األخذ 
بعني االعتبار طبيعة العقار الفالحي يف كل الواليات 
الواليات  بني  متييزا  كرست  التي  البنود  هذه  وإلغاء 
املائية  املائدة  ضعف  مببرر  احلدود  يف  املشتركة  حتى 

وأزمة العطش.

  مزرعة »عبان« نموذج 
 لنجاح شراكة صاحب االمتياز

 والخبرة والتخصص
النموذجية  للمستثمرة  الوطن  أخبار  زيارة  وخالل 
تظاهرة  احتضنت  والتي  تبسة  شرق  ببكارية  »عبان« 
أين   2020 لسنة  الفالحي  لألرشاد  العاملي  اليوم 
االمتياز  مع  التخصص  على مدى جناح شراكة  وقفنا 

املعهد  خريج  »بودربالة«  املهندس  يقول  إذ  املزرعة  يف 
اإلنتاج  أن  ببومرداس  ومقيم  وزو  بتيزي  الفالحي 
وأن  املال  ورأس  والتخصص  اخلبرة  يقتضي  الفالحي 
منطقة بكارية بتبسة تعد منوذجا ناجحا للفكرة بحيث 
أسسنا لشراكة مع صاحب األرض »عبان فؤاد« الذي 
أضاف بأن هذه التجربة أعطت ثمارها ومؤشرات إنتاج 
واعدة مبنتوج فالحي نوعي وكمي مضيفا أن املستثمرة 
اليوم حتتوي على أكثر من 14 ألف شجرة مثمرة الزيتون 
واخلوخ بأنواعه والتفاح والتي أنتجت فيها الشجيرات 

كشتالت صغيرة من البذرة بعني املكان.

مدير الفالحة »ثامن سعيد« 
يوضح ويصرح:

وبشأن الوضعية العامة للتنمية الفالحية بالوالية 
يقول ثامن السعيد مدير املصالح الفالحية يف تصريح 
بحالة  حالة  ستدرس  اآلبار  رخص  أن  سابق، 
قرار  سيتخذ  املعنية  اإلدارات  بقية  مع  وبالتنسيق 

املنح من عدمه طبقا للتشريعات املعمول بها ويف اطار 
بالدرجة  رعوية  تبسة  والية  ألن  األخيرة،   التعليمة 
عديد  جنحت  بعدما  أيضا  بامتياز  وفالحية  األولى 
التجارب يف انتاج اخلضر والفواكه وحققت 1.5 مليون 
قنطار من البطاطا وترقية شعب الزيتون وتربية النحل 
واملواشي واألبقار واملاعز وغيرها كما أن شساعة اقليم 
ومحلي  مركزي  مستوى  على  نعمل  يجعلنا  الوالية 
لالستفادة من عمليات فتح املسالك الريفية والكهرباء 
الفالحية ونبذل قصارى اجلهد لرفع عراقيل التوسع يف 
السقي واستهالك املياه بوسائل السقي املدعمة وفتح 
خطوط تواصل إلجناز مشاريع أخرى تساعد على رفع 

منتوج الوالية يف مختلف الشعب.
يف  قريب  فعن  ستنتهي  مصاحله  أن  كما 
إحصاء جميع الفالحني الذي يستغلون األراضي 
الفالحية دون سند بعد صدور املرسوم التنفيذي 
تسوية  قصد  املعنية  الوزارة  طرف  من   750 رقم 

وضعية هؤالء املستغلني.

استحالة توثيق العقار حّولت 270 ألف هكتار بورًا بتبسة

بنك الفالحة يستثنى أراضي العرش من القروض الفالحية!بنك الفالحة يستثنى أراضي العرش من القروض الفالحية!
تسببت استحالة توثيق العقار الفالحي، المتعارف عليه بأراضي العرش بوالية تبسة في تخلف ترقية قطاع الفالحة، وحرمان الفالحين والموالين - 
منذ فجر االستقالل - من التعامل مع البنوك وديوان الحبوب، كما منعوا من حفر اآلبار الفالحية، حيث أجمع فالحو هذه الوالية الحدودية على أن هذه 

الثالثية ترهن التنمية الفالحية بالمنطقة، سواء فيما تعلق بحيازة العقار ورخص حفر اآلبار وانعدام الكهرباء الفالحية وتدهور المسالك الريفية.
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األربعاء،  امس  فرنسي،  صحفي  تقرير  كشف 
عن ظهور منافسني جدد لبرشلونة على ضم الهولندي 

ممفيس ديباي، مهاجم ليون، يف الصيف املقبل.
وينتهي عقد ديباي مع ليون بنهاية هذا املوسم، 
ويحق له التوقيع ألي ناٍد آخر خالل جانفي اجلاري، 
علًما بأن برشلونة كان قريًبا من ضمه الصيف املاضي، 
لكن الصفقة فشلت ألسباب مادية متعلقة بالبارسا.

الوضع  فإن  فوتبول«،  »فرانس  مجلة  وبحسب 
إيطاليا،  كبار  اهتماما  جذب  قد  لديباي،  التعاقدي 
يف  يرغبون  والذين  وميالن،  وإنتر  يوفنتوس  وحتديًدا 

تدعيم هجومهم بقوة.
فشل  بعد  لبرشلونة،  رئيسًيا  هدًفا  ديباي  ويعد 

التعاقد مع األرجنتيني الوتارو مارتينيز، مهاجم إنتر 
إحضار  يف  الكتالوني  النادي  يرغب  حيث  ميالن، 
سواريز،  لويس  األوروغوياني  خلالفة  جديد  مهاجم 

الذي رحل إلى أتلتيكو مدريد.
ويثق رونالد كومان، املدير الفني لبرشلونة، كثيًرا 
يف  تدريبه  على  أشرف  حيث  ديباي،  إمكانيات  يف 
يف  أيًضا  تدريبه  إلى  يتطلع  لذلك  هولندا،  منتخب 
الشهر  ديباي  لضم  كومان  حاجة  ورغم  نو.  كامب 
بالالعبني  مرتبطا  سيكون  ذلك  أن  إلى  اجلاري، 

الراحلني عن البارسا، ومدى توفير السيولة املالية.
القسم الرياضي

عقده مع ليون ينتهي هذا الموسم

كبــار إيطاليــا يصارعـون برشلونـة علـى ديبــاي

آرسنـــال يرفـــــض 
التخلــي عــن الننــي

أفاد تقرير صحفي إجنليزي، امس األربعاء، مبوقف آرسنال من إمكانية رحيل العبه 
محمد املصري يف جانفي الثاني اجلاري.

خالل  أخرى،  مرة  النني  استعارة  يف  التركي  بشكتاش  رغبة  عن  أنباء  وكشفت 
امليركاتو الشتوي اجلاري، علًما بأنه لعب املوسم املاضي بقميص الفريق ذاته. وبحسب 
احلالي  الوقت  يف  نية  أي  لديه  ليست  آرسنال  فإن  البريطانية،  ميل«  »ديلي  صحيفة 

للتخلي عن محمد النني.
وأضافت الصحيفة، أن ميكيل أرتيتا، املدير الفني آلرسنال متمسك ببقاء النني حتى نهاية املوسم، حيث يرغب يف اإلبقاء على قوامه 

األساسي من أجل املنافسة على لقب اليوروبا ليغ، والتقدم يف جدول البرمييرليغ.
ويقدم النني مستويات مميزة مع آرسنال هذا املوسم، حيث نال ثقة أرتيتا يف العديد من املباريات، ُمفضاًل إياه على اإلسباني داني 

سيبايوس.

بيليـه يرفـض االعتـراف بإنجـاز رونالـدو
رفض األسطورة البرازيلية بيليه، االعتراف بأن البرتغالي كريستيانو رونالدو، جنم يوفنتوس، 

تخطى رقمه اخلاص بعدد األهداف املسجلة يف املباريات الرسمية.
 وسجل رونالدو هدفني يف فوز يوفنتوس على أودينيزي، بنتيجة 1-4، ضمن مباريات اجلولة 
بيليه  متقدًما على  الرسمية،  املباريات  758 هدًفا يف  إلى  رونالدو رصيده  ورفع  للكالتشيو.   15

)757 هدًفا(.
وال يتفوق على رونالدو حالًيا سوى التشيكي جوزيف بيكان، الذي يعد أفضل هداف يف 
تاريخ كرة القدم برصيد 759 هدًفا، مما يعني أن األسطورة البرتغالية يحتاج لتسجيل هدفني فقط 

الحتالل عرش كرة القدم.
ومع ذلك، يبدو أن بيليه يصر على أن رونالدو لم يتخط رقمه بعد ويتمسك باحتساب كل 

األهداف التي سجلها سواء رسميا أو وديا، وأنه أفضل هداف يف تاريخ كرة القدم.
بإضافة عبارة:  »إنستغرام«،  الرسمي على  الذاتية عبر حسابه  بيليه بتحديث سيرته  وقام 
التي سجلها  العصور )1283 هدفا(«. وتتضمن هذه احلصيلة األهداف  »أفضل هداف يف كل 

بيليه خالل املباريات الودية.

جوزيه مورينيو مدرب توتنهام

»أملــك سر التتويــج 
بكــأس الرابطـــة«

مدرب  مورينيو،  جوزيه  قال 
برغبة  شعر  إنه  هوتسبير،  توتنهام 
عاما   13 دام  صيام  إنهاء  يف  ناديه 
بلغ  بعدما  األلقاب،  حصد  عن 
نهائي كأس رابطة األندية اإلجنليزية 
على   2-0 بالتفوق  احملترفة، 

برينتفورد، اول أمس.
ولم يحرز توتنهام أي لقب كبير، 
منذ نيل كأس الرابطة على حساب 
تشيلسي يف 2008. وقال مورينيو، 
الرابطة  كأس  بحصد  يحلم  الذي 
للمرة اخلامسة كمدرب، بعدما توج 
بها مع تشيلسي يف 2005 و2007 

و2015، وبرفقة مانشستر يونايتد يف 
2017، إنه ميلك سرا بسيطا لتحقيق النجاح يف هذه املسابقة.

وأبلغ املدرب البرتغالي الصحفيني »حضرت إلى إجنلترا يف 2004، وأتذكر 
أنه كان علّي تعلم معنى مسابقات الكؤوس هنا، ولقد تعاملت معها بجدية 
طوال الوقت.. إذا كان هناك أي سر، فهو التعامل بجدية«. وأضاف »ما شعرته 
يف الفريق، هو بالضبط هذه الرغبة.. ال أحتدث عن عقلية االنتصارات، وال 
أقول إننا نفعل هذا أو ذاك.. بل أقول فقط إننا أشخاص نتحلى باألمانة«. 
وأضاف »تعامل الالعبون منذ املباراة األولى أمام تشيلسي، ثم ستوك سيتي، 
أمام  يوم األحد يف كروسبي  نفعله  أن  أمتنى  ما  وهذا  بجدية..  اآلن،  وحتى 
بجدية  اللعب  مبحاولة  اإلجنليزي(،  االحتاد  لكأس  الثالث  الدور  )يف  مارين 
واحترام املنافس ومحاولة التقدم«. وسيلعب توتنهام يف نهائي كأس الرابطة، 
ملعب  مانشستر سيتي، على  أو  يونايتد  مانشستر  مع  املقبل،  أفريل   25 يوم 

وميبلي العريق.
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اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
إعـــــــالن عن حجــــــــــــر

مجلس قضاء الشلف - محكمة خميس مليانة – فرع :شؤون األسرة
رقم اجلدول : 07/0731 رقم الفهرس : 07/1943 تاريخ احلكم : 

07/11/17
حكمت احملكمة ابتدائيا علنيا غيابيا فصال يف قضايا شؤون األسرة

بإفراغ احلكم الصادر قبل الفصل يف املوضوع عن محكمة خميس مليانة
بتاريخ 2007/03/03 والقاضي بتعيني الدكتور بورقعة اجلياللي ألجل 

فحص املدعى عليها واملصادقة على اخلبرة الطبية وبالنتيجة احلجر على 
املسماة بن عبد املطلب بختة املولودة بتاريخ 1986/02/25 وتعيني املدعى 

بن عبد املطلب رابح ألجل رعايتها وتسيير شؤونها املالية واإلدارية .
ينشر منطوقا هذا احلكم يف جريدة وطنية

املصاريف على عاتق املدعى
  بذا صدر هذا احلكم وأفصح به جهارا أمام امللء يف قاعة جلسات 

احملكمة بالتاريخ املذكور أعاله .
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 الجولة السابعة من بطولة الرابطة األولى

شبيـبة الساورة تسعـى لالنفراد شبيـبة الساورة تسعـى لالنفراد 
بمركـــز الوصافــــةبمركـــز الوصافــــة

ويعول فريق شبيبة الساورة، يف مباراته 
مثلما  ايجابية  بنتيجة  العودة  على  املقبلة 
فعله خارج القواعد سابقا، من أجل االنفراد 

مبركز الوصافة ولو مؤقتا.
»طبق  على  تقدم  لن  املهمة  أن  غير 
شبيبة  األرض،  صاحب  كون  ذهب«  من 
بنية  ميدانه  على  سيلعب  سكيكدة، 
تصحيح املسار، وهو الذي لم يحقق البداية 

املرجوة منذ عودته الى حظيرة الكبار.
ينتظر  دائما،  اجلزائري  الشرق  ويف 
أول  تلقت  التي  مليلة،  عني  جمعية 
أمام  الفارط  اخلميس  املوسم  يف  لها  خسارة 
إلى  باملخاطر  محفوفا  تنقل  القبائل،  شبيبة 

قسنطينة ملالقاة الشباب احمللي.
اآلخر،  هو  »السنافر«،  فريق  ويسعى 

إلى تدوين اإلنتصارات يف حساباته، مبا أنه 
خسر يف آخر مباراة له امام مولودية اجلزائر، 

أمال يف التقدم يف الترتيب العام للبطولة.
ويف مواجهة أخرى، بات نصر حسني 
داي، مجبرا على إعادة أموره إلى نصابها، 
عندما يستقبل على أرضه أوملبي الشلف، 
البطولة  يف  هجوم  خط  أحسن  صاحب 

ب11 هدفا.
وسيكون اخلطأ ممنوعا على »النصرية«، 
كونها انهزمت يف لقاءاتها الثالثة األخيرة، 
أمام  خاللها،  هدف  أي  تسجل  ولم  بل 
أي  مباغتة  على  قادرة  »شلفية«  تشكيلة 

منافس ولو كان على أرضه.
»النهد«،  تشكيلة  على  وسيشرف 
لنذير  خلفا  علي،  بوجمعة  املساعد  املدرب 

لكناوي، الذي مت فسخ عقده بالتراضي.
وتختتم هذه اجلولة يوم االثنني بإجراء 
القبائل- شبيبة  وهي:  مباريات  ثالث 
بلوزداد  بارادو-شباب  نادي  اجلزائر،  احتاد 
ومولودية اجلزائر-مولودية وهران. ومت تأجيل 
هذه املواجهات الثالث بسبب مشاركة كال 
بلوزداد، مولودية اجلزائر وشبيبة  من شباب 

القبائل يف املنافسات القارية.
م.هشام

أكد أنه لم يتم إقالته، زكري:

»غـــــادرت نــــادي ضمـــك »غـــــادرت نــــادي ضمـــك 
بسبــب حالتــي الصحيــة«بسبــب حالتــي الصحيــة«

رئيس مجلس إدارة وفاق سطيف، سرار:

»أولويتنــــا هيكلـــــة »أولويتنــــا هيكلـــــة 
النـادي وخلـق الثــروة«النـادي وخلـق الثــروة«

صرح رئيس مجلس إدارة فريق وفاق سطيف، 
عبد احلكيم سرار، بأن أولى أولويات مجلس إدارة 
الشركة التجارية للوفاق الرياضي السطايفي »بالك 
إيقلز« تتمثل يف إعادة هيكلة النادي وخلق الثروة.

وأوضح الدولي السابق بعد تعيينه رسميا من 
التجارية  الشركة  ملساهمي  العامة  اجلمعية  طرف 
ذات  إدارة  ملجلس  جديدا  رئيسا  إيقلز«  »بالك 
الشركة بأن التركيز سيكون على اجلانب االقتصادي 
املتمثل يف هيكلة النادي والبحث على مصادر متويل 

قريبة وبعيدة املدى قبل اجلانب الرياضي.
الشركة  إدارة  مجلس  تركيبة  بأن  وأضاف 
التجارية للوفاق املكونة من رجال أعمال سيساعد 
غرار  على  املزمعة  للمشاريع  الفعلي  التجسيد  على 
رأس  وفتح  الرياضية  لألكادميية  الكبير  املشروع 
ستعني  الذي  اجلماهيري  لالكتتاب  الشركة  مال 

هذه  إجناح  الوحيدة  مهمتها  خاصة  خلية  أجله  من 
العملية )االكتتاب اجلماهيري(.

و يف ذات السياق قال سرار بأن »الفريق الذي ال يصنع الالعبني مصيره الزوال مستقبال« مشيرا 
إلى أن »الوفاق سيكون أول فريق يف اجلزائر سيفتح رأسماله لالكتتاب اجلماهيري ومتكني املناصرين 

من اكتساب العضوية يف اجلمعية العامة للنادي حسب الشروط التي سيحددها النظام الداخلي«.
وواصل رئيس مجلس إدارة وفاق سطيف »جتربتنا السابقة كانت ناجحة من الناحية الرياضية 
استراتيجية جديدة القتراح وجتسيد مشاريع  لذلك سنسعى ضمن  االقتصادية  الناحية  وفاشلة من 
السلطات  العبء على  متويل وتخفف  اقتصادية على أصحاب االختصاص تكون مصدر  استثمارية 

احمللية من ناحية متويل الفريق«.
وأفاد عبد احلكيم سرار أن إدارة النادي ستكشف يف األيام القليلة القادمة عن الشعار الرسمي 
للنادي الذي يحمل فقط اسم النادي والسنة التي تأسس فيها »وفاق سطيف 1958« دون أي زيادة أو 

نقصان وذلك »احتراما ملختلف األجيال التيمرت على الفريق«.
وبخصوص ملف إجازة االحتراف الذي لم يتبق على موعد إيداعه إال القليل أكد ذات املتحدث 
بأنه مت اتخاذ كل اإلجراءات اإلدارية بهذا الشأن وأن وفاق سطيف سيطلب مهلة إضافية من اجلهات 
املختصة مدتها 15 يوما الستكمال امللف الذي ال ينقصه سوى ملف جلنة األنصار وذلك بالنظر إلى 

التعيني اجلديد ملجلس اإلدارة«.
أمام  بوقلمونة سيمثل  الفريق حلبيب  بأن مهاجم  أكد عبد احلكيم سرار  الرياضي  اجلانب  ويف 

املجلس التأديبي للبث يف قضيته باعتباره أخل بالتزامات العقد الذي يربطه بالنادي.
تتم  لن  أخرى  وجهات  إلى  الشباب  الالعبني  حتويل  »عملية  بأن  املناسبة  بهذه  سرار  وكشف 
مستقبال إال مبوافقة مجلس اإلدارة« مردفا بأنه »لن يتم حتويل أي واحد من الالعبني احلاليني خالل 

السنة اجلارية مهما كان السبب ألنهم غير جاهزين«.
استحقاقات  على  مقبل  الوفاق  وأن  خصوصا  خبرة  ذات  بعناصر  الفريق  تدعيم  قضية  وبشأن 
قارية قال سرار بأن هذا األمر من صالحيات املدرب نبيل الكوكي فقط وإذا طلب ذلك من اإلدارة 
سيتم وفق بروتوكول معني يبدأ بطلب من املدرب يليه اقتراح من مناجير الفريق و ينتهي مبوافقة جلنة 

االستقدامات.
م.هشام

يسعى فريق شبيبة الساورة الى االنفراد بمركز الوصافة، عندما يلتقي بشبيبة سكيكدة، لحساب الجولة 
السابعة من بطولة الرابطة األولى لكرة القدم المقررة ابتداء من يوم الجمعة.

تحسبا ملباراة الجزائر- بتسوانا

وفـد من »الفاف« فـي زيارة وفـد من »الفاف« فـي زيارة 
تفقــد لملعــب تشاكـــر  تفقــد لملعــب تشاكـــر  

قام وفد عن االحتادية اجلزائرية لكرة القدم اول أمس بزيارة عمل وتفقد مللعب الشهيد مصطفى 
تشاكر بالبليدة، حتسبا للخرجة املقبلة للخضر، شهر مارس املقبل امام بتسوانا، يف اطار اجلولة السادسة 

واألخيرة  للمجموعة 8 من تصفيات كاس امم افريقيا 2021 ، حسبما افادت به الهيئة الفديرالية.
من جانبه حرص والي والية البليدة كمال نويصر خالل فترة إعادة التهيئة على تقدمي تقارير بصفة 
منتظمة حول التقدم يف األشغال حتى  يكون جاهزا يف اآلجال احملددة. حيث مست عملية األشغال 
اللقاء  للندوة الصحفية واملنطقة املختلطة، مكتب خاص مبحافظ  غرف تغيير املالبس، قاعة جديدة 
وغرفة التمريض. ومن املنتظر جتديد كلي للملعب بعد شهر نوفمبر 2021 ، أي بعد انتهاء تصفيات 

مونديال قطر 2022
م.هشام

مقابل فسخ عقده مع نادي ضمك

الحـــارس الجزائــري زغبـة الحـــارس الجزائــري زغبـة 
يطلـــب مستحقاتـــهيطلـــب مستحقاتـــه

ذكرت مصادر اعالمية سعودية أن إدارة نادي ضمك الناشط يف البطولة السعودية املمتازة لكرة 
القدم بدأت التفاوض مع اجلزائري مصطفى زغبة، حارس مرمى الفريق األول لكرة القدم، من أجل 

فسخ عقده االحترايف الذي متَّ جتديده ملدة عام نهاية املوسم املاضي.
إدارة ضمك  أن حتركات  الفريق،  »الرياضية » عن مصدر مقرب من  السعودية   اليومية  واوضح 
لت إلى قناعة فنية بعدم االستعانة بعنصر أجنبي يف حراسة املرمى وتعويض مركزه  جاءت بعد أن توصَّ
بالعب أجنبي يف الوسط األيسر سيتم التعاقد معه خالل فترة االنتقاالت الشتوية التي تنطلق يف 11 

جانفي اجلاري.
وحسب نفس املصدر فان احلارس اجلزائري مصطفى زغبة طالب باحلصول على عقده كاماًل حتى 
رفضه  ما  وهو  اجلاري  مستحقاته حتى جانفي  كامل  تسليمه  إدارة ضمك  تريد  بينما  املقبل  جويلية 

اجلزائري الذي أصرَّ على موقفه.
يذكر ان ادارة نادي ضمك كانت قد استغنت عن خدمات املدرب اجلزائري نورالدين زكري على 

خلفية تصريحاته الصحفية فيما اكد التقني اجلزائري هو الذي طلب املغادرة بسبب حالته الصحية.

نورالدين  اجلزائري،  املدرب  كشف 
مغادرة  إلى  دفعه  الذي  السبب  أن  زكري، 
نادي ضمك السعودي  يعود حلالته الصحية 
الفريق  رئيس  من  طلب  من  هو  أنه  مؤكدا 

إعفاءه من اإلشراف عن العارضة الفنية.
وأكد بن زكري يف تصريحات لصحيفة 
تتم  »لم  قائال  السعودية  »االقتصادية« 
انتهت  بل  ضمك،  نادي  من  إقالتي 
أحد  يدفع  ولم  فقط،  بالتراضي  عالقتنا 
والكل شاهد  أنا مريض  شرطا جزائيا. بل 
مواجهتنا مع الشباب يف اجلولة السادسة يف 

البطولة وشاهدمت سقوطي«.
وأضاف »بعد املباراة طلبت من صالح 
إليطاليا  املغادرة  النادي،  رئيس  نخاع  أبو 
مني  طلب  وللراحة،  بعائلتي  لإللتحاق 
الوضع  تفهمت  إلي،  الفريق  حلاجة  البقاء 

واستمريت وقدمنا نتائج جيدة«.
وتعادلنا  أبها  على  »فزنا  ايضا  وقال 
االنتقاالت  عن  نتحدث  وكنا  النصر،  مع 
الشتوية، لكن يف مباراة الفتح يف اجلولة 11، 
تكررت لي احلالة نفسها التي تعرضت لها 
من قبل، وهنا اتخذت قرار املغادرة من اجل 

الراحة«.
مع  حتدثت  املباراة  »بعد  قائال  واختتم 
القناة الناقلة أني تعبت كثيرا وكان واضحا 
املاضيني  اليومني  يف  املغادرة،  أريد  أني 

النادي وشرحت موقفي  رئيس  جلست مع 
أنا  الظروف،  هذه  يف  يسير  لن  الفريق  وأن 
بحاجة إلى الالعبني كان األفضل لهم ولي 

التعاقد مع مدرب جديد«.
يذكر أن املدرب السابق لوفاق سطيف 
بالعارضة  التحق  قد  عاما   الـ56  صاحب 
الفنية لنادي ضمك يف أكتوبر 2019، خلفا 
إقالته  متت  الذي  الكوكي  محمد  للتونسي 
بعد مرور 6 جوالت من البطولة رغم صعوده 

مع الفريق إلى القسم املمتاز.
إدارة نادي ضمك  من جهتها، كانت 
الشكر  قدمت  قد  نخاع  أبو  صالح  برئاسة 

من  يوما   456 بعد  اجلزائري  للمدرب 
مسيرته  يحكي  فيديو  بنشر  وذلك  تعيينه، 
ومت  أقوى«،  خليتني  »شكرا،  عنوان  حمل 
مدرب  زريتش  كريسمير  الكرواتي  تكليف 

الفئات الشابة بدال منه.
وساهم زكري يف بقاء ضمك يف القسم 
املمتاز املوسم املاضي بعد أن كان على مقربة 

من الهبوط يف موسمه األول بني الكبار.
ويحتل ضمك املركز األخير يف ترتيب 
البطولة السعودية لكرة القدم هذا املوسم بعد 
مرور 11 جولة ولم يحقق سوى انتصارين مع 
زكري وتعادل يف مباراتني وتلقى 7 خسائر.

البرنامج:
الجمعة سا 14:30

ش.قسنطينة – ج.عين مليلة
ن.حسين داي- ج.الشلف
ش.سكيكيدة-ش.الساورة
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دافع عن اجلزائريني وانضم إلى حزب الّشعب اجلزائريدافع عن اجلزائريني وانضم إلى حزب الّشعب اجلزائري

6060 عــــامـــا تمـــّر علــــى رحيـــل  عــــامـــا تمـــّر علــــى رحيـــل 
الكاتــب »ألبيــــر كـــامــو« الكاتــب »ألبيــــر كـــامــو« 

من تأطير املمثلة نضال اجلزائري

لمانــــي الدولـــــي  المركـــــز الثقــــافي االٔ
يقــــدم دورة في التمثيــــــل الدرامــــــي

الدولي دورة  االمٔلاني  الثقايف  املركز  يقدم 
أساسيات  يف  باجلزائر  عاملية  تكوينية 
املمثلة  إإشراف  حتت  الدرامي،  التمثيل 

نضال اجلزائري، ملدة خمسة أيام.
جد  مكثف  تكوين  الدورة،  امتيازات  ومن 
وتلفزيونية  إاحترايف مبعدات سينمائية 
شهادة  على  احلصول  اجلودة،  عالية 
االمٔلاني  الثقايف  املركز  من  دولية  تكوين 
االٕمتياز  وشهادة  بذرع  والتتويج  الدولي، 
هذه  وتأتي  متربص.  الٔفضل  الدولية 

الدورة حتت شعار »إحترافكم غايتنا«.
ولإلشارة أن نضال ستشارك بدور مميز يف 
العمل الذي يجري التحضير له وتصوير 
واحدة  تعد  التي  املمثلة  وهي  مشاهده 
شاركت  واملسرح  الدراما  وجوه  أبرز  من 
االجتماعية  املسلسالت  من  عدد  يف 

الدرامية واشتهرت بقوة األداء.
بعنوان  فنيا  برنامجا  حاليا  وتنشط 
فيه  وتستضيف  املسرح  عن  »مسرحنا« 
قنوات  عبر  يبث  املجال  من  فنانون 

التلفزيون اجلزائري.
اكتشفها  األداء،  قوية  ممثلة  نضال 
املخرج الراحل جمال فزاز، وأسند لها أول 

دور تلفزيوني عندما كانت طالبة مبعهد الفنون الدرامية من خالل مسلسله »كيد الزمان« آخر عمل قدمته عبر التليفزيون اجلزائري 
يف رمضان 2009 وهو مسلسل »جروح احلياة«.

صارة. ب

صارة بوعياد

متر 60 عاما على رحيل الكاتب »ألبير كامو«، الفيلسوف من أصل فرنسي الذي 
ولد يف اجلزائر أيام االحتالل. عرف بعمله يف الصحافة السياسية وبرواياته منها 
»الغريب«، كما كان أبرز املدافعني عن حق اجلزائريني يف الدخول إلى مجال العمل 

بالسياسة، وواحدا من القالئل الذين أدانوا استخدام أمريكا للقنبلة الذرية يف 
»هيروشيما«. توج بجائزة نوبل لآلداب عام 1957 وتويف يف 4 يناير عام 1960 يف 

فرنسا، وأهم ما قاله »نحن الكتاب اجلزائريون«.

ألبير كامو من مواليد 7 نوفمبر يف موندايف يف اجلزائر أيام االحتالل الفرنسي، وُعِرف بسبب عمله يف الصحافة السياسية 
وبسبب رواياته ومقاالته يف األربعينات من القرن املاضي، وتعد أكثر أعماله شهرة، ومن بينها The Stranger عام 1942 و

The Plague عام 1947، من أهم النماذج على املدرسة العبثية.
كانت عائلة »كامو« من »األقدام السوداء« أي املستوطنني الفرنسيني يف اجلزائر وكانت فقيرة، تويف والده أثناء احلرب العاملية 
األولى فعاش كامو مع والدته كاثرين كامو اإلسبانية التي كانت مصابة بالصمم اجلزئي وكانت تعمل يف تنظيف البيوت وكانت 

أمية، يف منطقة حملدودي الدخل يف اجلزائر، وله أخ أكبر اسمه لوسيني.
درس كامو يف مدرسة البلدية احمللية وكان طالباً جنيباً يف املدرسة فلفت انتباه مدرسه لوي جيرماين الذي نصحه بالتقدم ملنحة 
دراسية الستكمال دراسته الثانوية، فالتحق عام 1923 مبدرسة لي سي بوجو التي ضّمت تالميذ من خلفيات مختلفة، وبعدها 
ُقِبل يف جامعة اجلزائر حيث درس الفلسفة وكان يلعب يف فريق كرة القدم يف اجلامعة يف موقع حارس املرمى، إال أنه ترك 
الفريق بعد ذلك بعد الهزمية التي حلقت بالفريق عام 1930 فأخذ بعدها يركز على حتصيله األكادميي، وبحلول عام 1936 كان 

كامو قد حصل على الدراسات العليا يف قسم الفلسفة.
دخل كامو عالم السياسة أثناء سنوات دراسته باجلامعة، فانضم للحزب الشيوعي ثم حلزب الشعب اجلزائري، وكان من أبرز 
املدافعني عن احلقوق الفردية فوقف ضد االستعمار الفرنسي وكان يدافع عن حق اجلزائريني يف دخول السياسة ويف العمل، 

ليرتبط اسمه الحقاً بحركة الالسلطوية الفرنسية.
يف بداية احلرب العاملية الثانية انضم كامو للمقاومة الفرنسية بهدف املساعدة على حترير فرنسا من االحتالل النازي، فالتقى 
بجان بول سارتر أثناء فترة خدمته العسكرية، وشأنه شأن سارتر كتب كامو ونشر تعليقاته السياسية حول ذلك الصراع طوال 
أعوام اشتعاله، ويف عام 1945 كان واحداً من بني قلة قليلة من صحفيي دول احللفاء ممن يدينون استخدام الواليات املتحدة 

للقنبلة الذرية يف هيروشيما، كما كان ناقداً حاداً للنظرية الشيوعية، األمر الذي قاده أخيراً إلى الشقاق مع سارتر.
هكذا كانت مواقف »ألبير كامو« من الثورة اجلزائرية

جلب كامو إلى األدب الفرنسي يف عصره بوصفه جزائرياً، نظرة خارجية جديدة ترتبط باألدب احلضري يف باريس إال أنها 
تختلف عنه، كما أنه كتب باإلضافة إلى الروايات بعض املسرحيات وكان فاعاًل يف املسرح أثناء فترة األربعينات واخلمسينات، 

.)Exile and the Kingdom)1957و )TheFall )1956 فتضمنت أعماله األدبية الالحقة كاًل من
ومن أشهر أقوال ألبير كامو: »يف عمق الشتاء تعلمت أخيرا أنه يوجد يف داخلي صيف ال يقهر«، »لن تكون سعيدا أبدا طاملا 
واصلت البحث عما يكون السعادة، ولن تعيش أبدا طلما انك تبحث عن معنى احلياة«، »ال متشي خلفي ألنني قد ال أرشدك، 

وال متشي أمامي ألنني قد ال اتبعك، بل فقط إمش بجانبي وكن صديقي«.
كاتًبا  كثيرون  فاعتبره  موته،  بعد  بقى مستمًرا حتى  كبيًرا  واالستقالل جدالً  الثورة اجلزائرية  كامو من  ألبير  أثارت مواقف 
كولونيالًيا أظهر النزعة االستعمارية يف نصوصه، وهو الذي ولد على األرض اجلزائرية التي كانت حتت االستعمار الفرنسي 

العنيف الذي استمر منذ العام 1839 إلى 1962، ولم تتحرر إال بعد حرب طاحنة دامت أكثر من سبع سنوات.
»نحن الكتاب اجلزائريون«...هذا ما قاله »ألبير كامو«!

 أنياس سبيكل، أكادميية فرنسية، من أهم دارسى أدب ألبير كامو، شاركت يف نشر مؤلفات كامو الكاملة يف سلسلة البلياد 
الشهيرة وهى رئيسة مؤسسة الدراسات الكاموية وناشرة مراسالت كامو مع لويس غييو، صرحت فى حوار سابق لها أن من 
ينظر إلى »كامو« على أنه كاتب »كولونيالي« يتجاهل عمًدا مواقف الكاتب، كما يذكر بها هو نفسه يف وقائع جزائرية. لم يدافع 
كامو عن جزائر فرنسية، بل عن جزائر ميكن أن يعيش فيها الفرنسيون على قدم املساواة مع األهالي. وشددت على أنه كان 

يعتبر نفسه جزائريا، ألنه يف مرات عديدة، كان يقول: »نحن الكتاب اجلزائريني«.
فى كتابه »والفيلسوف إذا ُسئل، ملاذا اختار ألبير كامو أمه؟«، الصادر عن الدار اجلزائرية للنشر والتوزيع، أعاد الكاتب واملفكر 
حميد زناز، طرح سؤال، أثار وال يزال، جدال واسًعا يف الساحة األدبية اجلزائرية بني مؤّيد ومعارض: هل يعتبر الفيلسوف ألبير 
كامو جزائرّيًا أم ال؟ ولعله السؤال نفسه، الذي ُطرح بصيغة أو بأخرى، منذ سنوات الستينيات والسبعينات، وال يزال إلى اآلن، 

حاضراً يف نقاشات الساحة الثقافية واألدبية يف اجلزائر، وبأكثر حدة، فيما يبدو.

منحتها املكتبة الوطنية للمطالعة العمومية  »مصطفى نطور«

المسرح الجهـوي بقسنطيـنة  يتلقى 
هبة بنحـو  100 كتـاب ثقــافــي

بقسنطينة،  نطور  مصطفى  العمومية،  للمطالعة  الوطنية  املكتبة  منحت 
الشأن  يف  تختص  عنوان   100 عن  تزيد  والثقافية  الفنية  الكتب  من  هبة 
املسرحي الثقايف والتاريخي، لفائدة مكتبة املسرح اجلهوي محمد الطاهر 
الفرقاني، تعزيزا وإثراء لنشاطات أب الفنون، وتبنيا لإلستراتيجية املكتبة 
الوطنية للمطالعة العمومية، املبنية على االنفتاح على احمليط والتواصل 

مع الشركاء خدمة ملدينة العلم والعلماء، وثقافتها وفنها العريق.
نطور  مصطفى  العمومية  للمطالعة  الوطنية  املكتبة  مديرة  وصّرحت 
السيدة »وافية درواز« أن هذه املبادرة  تعد األولى من نوعها، مع املؤسسات 
الثقافية، أين منحت إدارتها 100 عنوان من الكتب الفنية والثقافية، والتي 
محمد  اجلهوي  املسرح  مكتبة  إثراء  أجل  من  والثقافة،  الفن  تاريخ  حتكي 
أمام  قريبا  أبوابها  تفتح  أن  شأنها  من  التي  بقسنطينة،  الفرقاني  الطاهر 
املختلفة  الثقافية  املؤسسات  بني  تواصل  جسر  ولبناء  املختصني،  و  القراء 

وخلق نقاط مشتركة بني املؤسستني.
الفن  تاريخ  حتكي  ثقافية  و  مسرحية  كتب  معظمها  الهبة  أن  مؤكدة 
املسرح اجلهوي بقسنطينة،  واعد بني  انتظار مشروع ثقايف  والثقافات، يف 
التي  الثقافية  للمجهودات  تثمينا  العمومية،  للمطالعة  الوطنية  واملكتبة 
و  بالوالية  الثقافة  بقطاع  النهوض  أجل  من  قسنطينة،  والية  يف  تبذل 

إعطاء ملدينة العلم و العلماء و ثقافتها قدرها احلقيقي.

 أمينة. ب 
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عندمـــــا تتحـــــــول اإلصـــــابة عندمـــــا تتحـــــــول اإلصـــــابة 
بفيـــروس كـــورونـــا إلى وصـــــم بفيـــروس كـــورونـــا إلى وصـــــم 
فـــــي المجتمــــــع الجزائـــــــــريفـــــي المجتمــــــع الجزائـــــــــري

مع  التعامل  كيفية  يف  جليا  ذلك  ويظهر 
وعائالتهم  كورونا  بفيروس  املصابني  األشخاص 
واحمليط االجتماعي الذي ينتمون إليه، وحتى بعد 
سلبية  املجتمع  أفراد  نظرة  تكون  فغالبا  شفائهم. 
باإلحباط  يشعره  ما  ودويهم،  األشخاص  لهؤالء 
درجة  على  أيضا  يؤثر  وما  االجتماعي،  والنبذ 
وبني  املصاب  بني  االجتماعي  التفاعل  وطبيعة 
أفراد مجتمعه. كل ذلك يقع حتت مفهوم الوصم، 
تأخذ  االجتماعية  الوصمة  أن  املعروف  من  فمن 
أشكاال عدة وال تخلو منها حياتنا االجتماعية على 
إطالق  هو  والوصم  واجلماعات.  األفراد  مستوى 
املسميات وإلصاق اختالف غير مرغوب فيه للفرد 
من جانب اآلخرين يحرمه من التقبل االجتماعي 
أو تأييد املجتمع له، ألنه شخص مختلف عن بقية 
يكمن  االختالف  وهذا  املجتمع،  يف  األشخاص 
أو  العقلية  أو  اجلسمية  خصائصه  من  خاصية  يف 
اختالف  يف  يقع  -وهنا  االجتماعية،  أو  النفسية 
الذي  املجتمع  عن  مغتربا  جتعله  صحي-  جسمي 
يعيش فيه نظرا حلالة الرفض الذي يعاني منه من 
الذكر،  السابقة  اخلصائص  بإحدى  اتسامه  جراء 
النفسي  التوازن  بعدم  دائم  إحساس  يجعله يف  مما 

واالجتماعي.
تلك  هو  هنا  االجتماعي  الوصم  فإن  وعليه 
كورونا  بفيروس  املصاب  للشخص  الدونية  النظرة 
الثقة  ونزع  به،  واحمليطني  املجتمع  أفراد  قبل  من 
ينظرون  اآلخرين  كون  منه،  االجتماعي  واالعتبار 
إليه على أنه مصدر خطر يهدد سالمتهم وحياتهم، 
اجتاهه  املجتمع  أفراد  الفعل من  ردود  فإن  وبالتالي 
تكون سلبية بناء على املعاني االجتماعية والصورة 
قد  وما  جهة  من  حالته  حول  أدهانهم  يف  املقترنة 
ينجر عن اإلصابة بالفيروس يف حالة احتكاكهم به 

من جهة أخرى. فالوصمة تؤدي عادة إلى إلصاق 
مفهوم العار لدى املوصوم على حد قول جوفمان، 
يدفع  الذي  احلاسم  العامل  ميثل  العار  وهذا 
باآلخرين إلى االبتعاد عن صاحب الوصمة، األمر 
الذي يعضد فكرة الرفض االجتماعي للموصوم، 
كاملة، حتى  بصورة  له  االجتماعي  القبول  وعدم 

أقرب الناس إليه.
التداعيات  إلى  االنتباه  من  البد  وعليه 
للوصمة االجتماعية ضد األشخاص  االجتماعية 
يواجهونه  بفيروس كورونا، وما قد  الذين أصيبوا 
مع  االجتماعي  تفاعلهم  يف  الحقا  صعوبات  من 
احلجر  فترة  لقضاء  تركوه  الذي  املجتمع  أفراد 
لإلصابة  تعرضهم  بعد  العالج  تلقي  أو  الصحي 
بهم  إلصاقها  يتم  بوصمة  إليه  وعادوا  بالفيروس، 
تاريخهم  من  جزءا  وأصبحت  بعائالتهم  وحتى 
السيئة  الذهنية  للصورة  كنتيجة  االجتماعي، 
وباتت  املجتمع عنه،  أفراد  أدهان  املترسخة داخل 
مصدر قلق وتوتر يف عالقاتهم االجتماعية يف ظل 
وجتدر  يالقونه.  قد  الذي  االجتماعي  الرفض 
كورونا-  بفيروس  املوصومني   أن  إلى  اإلشارة 
مع وصمتهم  تفاعلهم  ومستوى  كيفية  يختلفون يف 
املوصوم  شخصية  منها:  عوامل  لعدة  تبعا  وذلك 
أو  )مصاب  الوصمة  ونوع  ضعيفة(،  أم  )قوية 
لهذه  فعله  وردود  املجتمع  ونظرة  للعدوى(،  ناقل 
إعادة  يجب  لدا  الرفض(.  أو  )القبول  الوصمة 
املصابني  اجتاه  للمجتمع  السلبية  النظرة  تصحيح 
يف  النظر  وإعادة  وعائالتهم،  كورونا  بفيروس 
أساليب التعامل معهم بغية احتوائهم ومساعدتهم 
يف  اإلصابة  ألن  جديد،  من  اجتماعيا  لالندماج 
لم  الشخص  هذا  وأن  وقدر،  قضاء  تبقى  األخير 

يتمنى يوما أن يكون يف هذه احلال.

النصر،عدد16417، جلريدة  تصريح    ويف 
صفحة22،ليوم3جانفي2021،

يف  أنثوية  هرمونات  الباحثة  وجدت 
احلمل،يتم  منع  حبوب  عن  عبارة  العينات 
اآلثار  الدواجن،و  ألكل  وإضافتها  هرسها 
حسب  العملية  للبيض،وهي  الطير  من  تنتقل 
األبقار  مربي  بعض  بها  يقوم  التي  الدكتورة 

واألغنام،لتسمني املواشي.
   

تسبب  العملية  أن  إلى  احلوار  يف  وأشارت 
ظهور أمراض كثيرة،مثل ارتفاع إصابات سرطان 
السكري،مع  الدرقية  الثدي،السمنة،الغدة 
يف  للرجال،يتجلى  الهرموني  االضطراب 
التعصب  عالمات  األثداء،وظهور  انتفاخ 
تناول  نتيجة  املخنثني  الرجال  العنيف،وظهور 
تأثر اخلصوبة  الهرمونات،مع  كميات كبيرة من 

وتأخر اإلجناب....
جسدية  بأمراض  إذن،فالبداية 
األبعاد  ذات  األمراض  عديدة،وستأتي 
يستلزم  متتابعة،ما  والثقافية  االجتماعية 
بهذا  املعنية  السلطات  من  التحقيق  فتح 

املختصني  الباحثة،ومساعدة  تشجيع  امللف،مع 
الدراسات  يف  والباحثني  االجتماعيني 
لدراسة  والثقافية  االجتماعية  األنتروبولوجيا 
يف  نقع  ال  موضوعات،لكي  هكذا  مثل 
أهمية  كورونا،ولنعرف  وباء  جتربة  أخطاء 
اإلنسانية  العلوم  يف  العلمي  البحث  تشجيع 
،يف  مستقبلية  عقبات  واالجتماعية،لتجاوز 
طائلة  أمواال  معها  الصحي،سنخسر  القطاع 
اليوم،لو  لعلمائنا  سنقدمه  ما  بكثير  تتجاوز 
املشبوهة  للممارسات  املجتمعية  للنتائج  انتبهنا 
التجارة  وزارة  مصالح  تتدخل  اليوم،وهنا 
والفالحة واجلماعات احمللية..كما تتدخل وزارة 
التعليم العالي لتحفيز ودعم الباحثني يف مجال 
مجال  ويف  الزراعة  وعلوم  والصيدلة  التغذية 
،االجتماعية،الثقافية... النفسية  الدراسات 
)نذكر هنا الدراسات الهامة للبروفسور سليمان 
بومدين،جامعة سكيكدة، عن املرض والصحة 

والتأثيرات االجتماعية.
اليوم..متى  يحدث  ما  هو  فاملستقبل 

نعي..متى نعي!

صرخـة 
في واد 

فاطــمة  الزهـــراء 
بولعــــراس

وطـــــنوطـــــن
 فـي األســر فـي األســر

نعم لقد مت القبض على 
الوطن ذات حراك بأن زرع فيه رؤساء 
الفتنة أفكارهم السامة تلك األفكار 

التي يخرجونها عادة متى خرج األمر 
من أيديهم أحس املنتفعون بقوة 

الشباب، وتصميمه على استرجاع 
الكرامة واحلرية التي صادرتهما أنفس 

جشعة جعلت البالد مزرعة كبيرة 
تنتفع منها هي ومن يدعمها من بطانة 
السوء وأذناب اخليانة، فراحت كما 
أمس تستنزف الزرع والضرع وتزرع 

اليأس والبأس والهراء والهواء.
هناك فرق بني وطن القلوب ووطن 

اجليوب وهؤالء غرقوا يف الفوضى 
والضحالة وملئوا جيوبهم من خيرات 
الشعب ورؤوسهم بـ )خرى( األفكار 
أكرمكم اهلل فما عادوا عرفوا وجهة 
غير وجهة النهب والسلب واللم 
والضم وكأنهم خالدون فيها أبدا.

ما عرفوا معنى احلرية يف رمز أو 
راية وما أحسوا بأنني الوطن وأنه 

الغاية وبعد أن سرقوا دماء الشهداء 
ها هم أحرقوا أحالم الشباب وأغرقوا 

باءاتهم يف بحر اخلبائث.
وطن أجنب ابن باديس واألمير وبن 

مهيدي وحسيبة وجميلة ما قدروه 
حق قدره وما خجلوا من تضحياتهم 
وأرواحهم التي تلعنهم صبح مساء.
حني تكون العقول عقول النمل 
واألجسام أجسام الفيلة فسيكون 

الوطن أصغر من قارورة يقتنيها هؤالء 
احلمقى لعشيقاتهم.

دعاؤكم أيها الطيبون لوطن أسرته 
العصى وسجنه العصيان؟؟؟؟

دعاؤكم لبلد املعجزات وقد سيطر 
عليه العاجزون. 

دعاؤكم لعل اهلل يفك أسره ويسهل 
أمره ويعود إلى أحضانكم وقد سلم 

من كل سوء.

إن المتأمل للواقع االجتماعي 
للمجتمع الجزائري خالل 
الفترة األخيرة مند بدأ 

تفشي  وباء فيروس كورونا 
)كوفيد 19( في الجزائر إلى 

اليوم يالحظ حجم التغيرات 
التي مست أنساق بنائه 

االجتماعي والثقافي والفكري 
والتي انعكست بشكل 

واضح على المستوى الفردي 
واالجتماعي.

   قدمت الدكتورة سمية 
بتينة ،المتخصصة في 

الكيمياء الصيدالنية والبيو 
تكنولوجيا النباتية بمعهد 
التغذية والتغذي،بجامعة 

قسنطينة،بعض نتائج دراسة 
قامت بها على عينة من 

الدجاج بقسنطينة،كشفت عن 
تركيز عال في نسبة الهرمونات 

األنثوية في بعض الدجاج، 
ووجدت أن المربين يعتمدون 

أدوية خطيرة وممنوعة،ليرتفع 
وزن الدجاجة ألربع كلغ بدل 

الحالة الطبيعية 2,5كلغ.

الدكتـــــور بوعمـــوشة نعيـــم 
)جامــــــعة جيـــــــجل(

د.وليد بوعديلة

أمراض الجسد..في انتظار أمراض المجتمع والثقافة!

الدجـــــــاج...الدجـــــــاج...
ياخـويا..ياخـويا!ياخـويا..ياخـويا!
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وظللت  بالعاصمة،  السبعينيات  نهاية  يف  عرفته   
أشبهه، يف هيئته ومواقفه، مبالك حداد وعبد احلميد بن 
هدوقة حلكمته وثقافته املوسوعية. درسنا نصوصه عندما 
عبر  الحقا  نتعارف  أن  قبل  اجلزائر،  جامعة  يف  طلبة  كنا 
مقاالته ونشاطاته وحضوره املستمر يف الصحف واملجالت 
والندوات. لقد كانت تلك املرحلة مضيئة جدا، ومختلفة 
عن هذه احلقبة التي ساخت فيها القراءة وكثير من القيم 

واملرجعيات احملصنة.
الستينيات  كّتاب  بني  ما  وصل  همزة  النقاد  يعتبره 
والسبعينيات ألنه جاء مباشرة بعد الرواد املؤسسني للرواية 
سردها  منحت  التي  األسماء  أحد  وهو  العربية،  باللغة 
والرواية،  القصة  يف  ثبوتية،  وبطاقة  مخصوصة،  هوية 
والفرنسية  العربية  يف  كمتحكم  الراقية  ترجماته  ويف 
واألمازيغية، ومنها ترجمتهلرواية ألف عام وعام من احلنني 
لرشيد بوجدرة، وكقارئ متمكن من اللغة اإلجنليزية أيضا. 
واألمريكية  األوروبية  اآلداب  على  االطالع  إلى  أهله  ما 
من  االستفادة  ثم  ومن  ومآالتها،  مصادرها  يف  واآلسيوية 
التحوالت  عرفتها  التي  اجلديدة  والتقنيات  املهارات 
احلريف  النقل  بفعل  فيها  االمحاء  دون  الغربية،  واملدارس 
للمنجز الغيري، شكال ورؤية. رمبا كان من القالئل الذين 
واملنظورات  واملوضوعات  الكيفيات  توطني  يف  حتكموا 
أصبح  الذي  البحر  عن  كتاباته  يف  حتى  ووعي،  بنباهة 
جزءمنه، ورغم اطالعه على روايات أرنست هيمنجواي، 
املوضوعة،  هذه  على  اشتغلوا  الذين  منالكتاب  وغيره 

ومنهم الكاتب السوريحنامينه، فقد ظل مستقال.
كمنطلق  بالوطن  مرتبطة  بقطاش  مرزاق  نصوص    
الغيرية  واآلراء  بالفضاءات  ارتباطها  من  أكثر  قاعدي، 
عن  بحثا  األخيرة  السنني  يف  املنجز  على  هيمنت  التي 
وفضاءاته  اخلارجي  مبحيطه  ممتلئة  إنها  واهم.  انتشار 
يف  كما  والنواميس،  واألحداث  واحلارة  بالبحر  املميزة، 
كتابات محمد ديب. أّما تقنيا فقد ظل متنقال بني األنواع 
إلى  عمل  من  نفسه  متجاوزا  ذاته،  عن  بحثا  السردية 
معجميا  الغنية  وعربيته  وُبناه  أسلوبه  شحذ  هكذا  آخر. 
اطلع  لقد  متناهية.  بدقة  القواعد  يف  املتحكمة  وبالغيا، 
الكاتب على القرآن واحلديث والتفسير واملعاجم واملوروث 
العربي، وكتب عن معرفة بّينة بالقواعد، ومع أنه يتحكم 
القول  »علّي  العربية:  إلى  مياال  ظل  فقد  لغات  أربع  يف 
إنني أحّب كّل اللغات التي أتقنها: اللغة األمازيغية لغتي 
األم، واللغة العربية الكالسيكية، والفرنسية واالجنليزية. 
أساسا  هي  ألنها  األول  املقام  يف  العربية  باللغة  مولع  أنا 
والدين  العظيمة  االسالمية  بالثقافة  يربطني  ما  كّل 
جيدا،  الفرنسية  يتقن  كان  لقد  الكالسيكي«.  واألدب 
عدة  مع  حاليا  يحصل  كما  ادعاء،  أّي  دون  بها  ويكتب 

املوروث،  مبحو  قامت  أسماء  مثيرةللشفقة،  أدبية  أسماء 
دون  العربية،  اللغة  وباحتقار  مستواه،  إلى  الوصول  دون 
معرفتها معرفة أكادميية وفنية.  رمبا كان من احلاالت النادرة 
يف الثقافة اجلزائرية وآدابها من حيث التناغم مع األصول 
واللغات، دون أن تؤثر فيه هذه التنويعات املركبة، كما لم 
بالتطرف  التسويق لها، وال  مّت  التي  يتأثر باأليديولوجيات 
ظل  لقد  االستقالل.  منذ  سياسيا  املستثمر  اللساني 

معتدال، وذاك ما أرهق بعض املغالني. 
يف  عامر  مخلوف  الناقد  رفقة  به  لي  لقاء  آخر  كان 
ضواحي زرالدة بعد مسابقة آسيا جبار التي تعرض فيها 
االعالن  حلظة  عدةمرات  قاطعه  الذي  املنشط  من  إلهانة 
لكنه  وشخصيات،  وزراء  حضور  بسبب  النتائج  عن 
فرض نفسه ومرر فكرته غير مبال بأحد. لقد أدار أشغال 
من  مجموعة  رفقة  عضوا  كنت  باقتدار.  القراءة  جلنة 
احلضاري  وسلوكه  هدوءه  كالعادة  األكادمييني، والحظت 
أذكر  استعالء.  أو  دون جعجعة  االستماع،  على  وقدرته 
أنه كان متعبا، وضعيف البصر، لكنه كان يقاوم. عملنا، 
كان  التي  اللجنةالعلمية  مع  بأعوام،بالتنسيق  ذلك  قبل 
يرأسها األستاذ عبد احلميد بورايو، على تكرميه يف امللتقى 
الدولي عبد احلميد بن هدوقة ككاتب مكّرس قدم كثيرا 
بجامعة  األدب  قسم  يف  واستضفناه  الروائي،  للمشهد 
كانت  لقد  الكابران.  عزوز  رواية  صدور  بعد  وزو  تيزي 

جلسة راقية، وعميقة.
دولة  دكتوراه  أطروحة  على  سنة  قبل  أشرفت  كما 
تناولت منجزه من منظورات السيمياء وعلم السرد لتفكيك 
كيفيات متفصل املعنى، ونوقشت يف جامعة اجلزائر، دون 
أن يستطيع احلضور ملتاعب صحية. كان ذلك إكراما له من 
الباحث فاحت كورغلي، وعتبة إلعادة قراءة منجز صاحب 
عزوز الكابران والبزاة وطيور يف الظهيرة وكوزه وجراد البحر 
ورقصة يف الهواء الطلق ونهاوند ودم الغزال، الرواية التي 
تصفية  بوضيافومحاولة  محمد  الرئيس  مرحلة  تناولت 
الكاتب يف العشرية السوداء )1993(، دون أن يتخلص من 
تأثيراتها النفسية واجلسدية التي ظلت تالحقه. اخترقت 
أن  إلى  ما،  لسبب  منه  استحت  لكنها  وجهه،  الرصاصة 
الضوء  من  الصويف  يرحل  كما  ومضيئا،  كبيرا  رحل، 
واألكادمييون  واملثقفون  الكّتاب  يحضر  لم  الضوء.  إلى 
واالعالميون لتوديعه، كما يليق مبقامه العالي، رمبا بسبب 
الوباء، أو العتبارات أخرى. الطيبون يرحلون دون جلبة. 
يكفي أّن أسراب العصافير واحلروف رافقته إلى السماء. 
الربيع  يف  ميللر«  »هنري  األمريكي  الكاتب  قال  لقد 
باملعنى  البشر  أّما  والسطحيني،  للصغار  احلياة   « األسود: 

احلقيقي فليس لهم سوى املوت«.

لَحكيــــــــُم  لَحكيــــــــُم ا ا
مــــرَزاق بقَطــــاشمــــرَزاق بقَطــــاش

ال أدَّعي معرفته جيدا، 
لكني التقيت به عدة 

مرات في مناسبات 
ثقافية وأدبية، 

واستمتعت بتدخالته. 
يمكن اعتبار مرزاق 

بقطاش )1945 ـ 2021( 
قامة سردية ومعرفية 
تستدعي النظر إليها 
بكثير من االمتنان 
لجهده المرّكب في 

ترقية األدب والثقافة 
والترجمة واإلعالم، 
إضافة إلى تواضعه 

وامحائه، على شاكلة ما 
يفعله الكتّاب الذين 

يشتغلون بمهارة الرائي، 
دون أي استغالل لسلطة 
اإلعالم والعالقات التي 

تميز المشهد األدبي 
الذي أصبح في قبضة 
العصابات والعصبيات 

واألقالم المدللة.

د. الّسعــــيد بوطــــاجيـــن
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 حسَب َحصيلٍة الَجيش الوطِني تخّص األسبوَع امُلنقض

َتوقيُف عنُصَري دعم للَجماعات اإلرَهابّيِة 
بعيــن الّدفلــى و6 آخريـَن بتيبــازة 

الَجزائــُر ُتسّجـل 247 إصابـة 
بكورونــــا و 4 وفيــات 

سجلت 247 إصابة جديدة بفيروس 
كورونا و4 وفيات خالل الـ24 ساعة 

األخيرة يف اجلزائر، حسب ما كشف 
عنه، أمس األربعاء، الناطق الرسمي 

باسم جلنة رصد ومتابعة كورونا، 
الدكتور جمال فورار.

تبسة

صٍة في إجَراء  َتفكيــُك َشبكـة ُمتخصِّ
َعملّيـــات اإلجَهـــــاض 

تفكيك  من  تبسة  بوالية  الوطني  للدرك  اإلقليمية  للمجموعة  التابعة  األبحاث  فصيلة  متكنت 
شبكة متخصصة يف إجراء عمليات اإلجهاض بطريقة غير شرعية. 

وحسبما كشف عنه بيان صحفي ورد من خلية اإلعالم باملجموعة اإلقليمية للدرك الوطني بتبسة، 
فالتخطيط لإلطاحة بهذه املجموعة انطلق  نهاية شهر ديسمبر  عقب احلصول على معلومات تفيد بوجود 
شبكة تنشط يف إجراء عمليات اإلجهاض بتواطؤ إطار صحي يشتغل مبستشفى عمومي، وهذا باستغالل 
 6 الفرقة ذاتها من توقيف  أدوية يتم االستيالء عليها من املؤسسة االستشفائية ذاتها،  حيث متكنت 
أشخاص وحجز عتاد وأدوية تستعمل يف عمليات اإلجهاض.وأضاف املصدر ذاته أن عمليات اإلجهاض 

التي تقوم بها هذه الشبكة بطريقة غير شرعية تكلف   بني 15 و20 مليون سنتيم، بحسب كل حالة.
فيروز رحال

من إخراج زكريا عليوات

ِفيلـــُم »َتحِدي الُمعايـَدة« عــودٌة 
إلــى َزمــن الّرسائــل الَورقّيـة

أجنز، مؤخرا،  املخرج الشاب زكريا عليوات فيلما تسجيليا عنونه »حتدي املعايدة«، استعاد فيه 
عادة اجتماعية اختفت خالل العقدين األخيرين بسبب التقدم التكنولوجي.

يصور الفيلم يف 9 دقائق مجموعة من الشخصيات احلقيقية )هم كتاب وفنانون من مدينة عنابة( 
يتبادلون املعايدة عبر الرسائل، عشية حلول العام اجلديد 2021. مركزا على إبراز اللحظات احلميمة 
يف إرسالها أو تلقيها، متتبعا خطواتها التي تبدأ باقتناء البطاقات، والتفنن يف كتابة العبارات املناسبة، 
إلى غاية إسقاطها يف صندوق البريد، وذلك عبر مشاهد متتالية سريعة حتاول استنطاق دفء التواصل 

اإلنساني عبر وسيلة قدمية لكن أكثر حيوية وصدق.
صارة بوعياد

الوطني  للجيش  مفرزة  متكنت 
الشعبي، خالل األسبوع املنصرم، من 
توقيف عنصري )02( دعم للجماعات 
اإلرهابية بعني الدفلى وتدمير 3 قنابل 

تقليدية الصنع ببومرداس.
الدفاع  لوزارة  بيان  وأوضح 
سياق  يف  جاءت  فالعملية  الوطني، 
مكافحة  يف  املبذولة  املتواصلة  اجلهود 
بكل  املنظمة  اجلرمية  ومحاربة  اإلرهاب 
أشكالها، حيث نفذت وحدات ومفارز 
للجيش الوطني الشعبي،  خالل الفترة 
إلى   2020 ديسمبر   30 من  املمتدة 
عديدة  عمليات   ،2021 جانفي   05

أسفرت  اإلرهاب  مكافحة  إطار  يف 
للجماعات  دعم  عنصري  توقيف  على 
اإلرهابية بعني الدفلى، يف حني جرى 
نوع  من  رشاشني  مسدسني  حجز  
بإن  ذخيرة  ومخزني  »كالشنيكوف« 
تقليدية  قنابل  أمناس، وكشف وتدمير 
تنفيذ  عن  فضال  ببومرداس،  الصنع 
بحث  عملية  الشعبي  الوطني  اجليش 
والتي  بتيبازة  مسلمون  مبنطقة  ومتشيط 
أفضت إلى القضاء على ستة إرهابيني 
وكمية  نارية  أسلحة   )06( واسترجاع 

من الذخيرة.
رضوان بلعروسي 

عمل بإذاعة سكيكدة الجهوية

حِفي »َمهدي ُبوبايو« في ذّمة اهلل  الصُّ
تويف، ليلة أول أمس، الزميل اإلعالمي مهدي بوباوي الذي 
 45 الـ  ناهز  عمر  عن  اجلهوية،  سكيكدة  إذاعة  يف  يعمل  كان 

سنة، بعد صراع مرير مع مرض عضال ألم به مند أشهر.
أشهر عقب  القبة عدة  رقد يف مستشفى  الصحفي   الزميل 
حيث  خاصة،  عيادة  إلى  نقله   تطلب  عضال،  مبرض  إصابته 
ظل يتلقى العالج فيها ووضع حتت املراقبة الطبية، غير أن حالته 

الصحية تدهورت، قبل أن توافيه املنية.
جمال بوالديس

    ُتراِهن اجَلزائُر بشكٍل 
َكبيٍر على الِفالحِة، 

على األقلِّ على ُمستَوى 
، وهذا  ياسيِّ اخِلطاِب السِّ

؛  ِرهاٌن َواقعيٌّ وَضروريٌّ
فِبدوِنه ال ُيكُن َتقيُق 
ما ُيصَطلُح على َتسميِته 

باألمِن الِغذائيِّ وهَو 
جزٌء أساٌس يف َمفهوِم 
؛ ولكنَّ  األمِن الَقوميِّ
آلياِت َتقيِق ذلَك 
َيشوُبها الَكثيُر من 

عقيداِت واالخِتالالِت  التَّ
التي َتضُع اخِلطاَب 
ياسيَّ يف َزاويِة  السِّ

حِك على الّذقوِن.  الضَّ
   وهنا َسوَف لن َنتحّدَث 

خمِة  عن األمواِل الضَّ
التي ابَتلعها الِقطاُع يف 

َبرامَج ُوِضعت أحياًنا على 
هب(؛  امَلقاِس )َمقاساُت النَّ

ألّن هذا مجاٌل آخر، 
وإّنا عن ِصّحِة امُلواطِن 
الّتي تهِلُكها الكثيُر من 

امَلواِد َواسعِة االسِتهالِك، 
يوُت مُبختلِف  ومنها الزُّ

أنواِعها. وإذا كاَن 
احَلديُث عن َزيِت 

حّي غيَر  الّزيتوِن الصِّ
عاِلي احُلموضِة يف 

اجَلزائِر َيبَقى بعيًدا 
سِمي  عن االهِتماِم الرَّ
والعاِم على اعتَباِر أّنَنا 
َنستهلُك نحَو َثماِننَي 
َمليوِن لتٍر ، ِبحساِب 

ي ال  اسِتهالِك الَفرِد الذِّ
تريِن  يَتعَدى اسِتهلُكه اللِّ

َسنوًيا، بيَنما َتبقى 
َحقيقُة أرقاِم اإلنتاِج 

غيَر ُمؤّكدٍة. وَبعيًدا عن 
اخِلطاِب االسِتهالكيِّ 

أكيِد  ي َيذهُب إلى التَّ الذِّ
على َزيِت امَلائدِة وَزيِت 

يتوِن اجَلزائريِّ  الزَّ
من امُلنتجاِت َعاليِة 

اجَلودِة؛ فإّن اجَلزائَر 
وِل الَقليلِة  من بنِي الدُّ
ي َتسمُح مَبزِج َزيِت  التِّ

الُصوجا بَزيِت الّزيتوِن 
مُبعّدالٍت َتصُل إلى 

اثننِي يف امَلائِة، وغالًبا ما 
سبُة ُمجّرَد  َتكوُن تلَك النِّ

َنكهاٍت وليَست َزيًتا 
َحقيقًيا. هِذه الّطريقُة 

يئِة  لها ِمن اآلثاِر السَّ
حِة الَعامِة ما  على الصِّ

لها؛ َفعوَض رفِع اإلنتاِج 
وَتشجيِع اسِتهالِك 

َزيِت الّزيتوِن ذي ُمعّدِل 
ُحموضٍة أقّل من َثمانيِة 

اُر  يف املائة، ُيغرُق ُتّ
امَلوِت األسواَق بُزيوٍت 
لَسُت ُمخّواًل لَتحِديِد 
مَدى ُخطورِتها على 

حِة الَعامِة، لكّنِني  الصِّ
- على األقّل - ُمّطلٌع 

على أّنها باٌب من أبواٍب 
الّسرطاِن !

بلسان عبد العزيز تويقر

الفالحـــــُة.. 
وَمفهـوُم األمِن! 

جّنب، يوم أمس، إخالُء عدد من  السكناِت 
العائالت القاطنة بها املوت حتت  ردوم عمارة تتكون 
من ثالثة طوابق انهارت بصورة سريعة على مستوى 
احلي القدمي "حومة الطليان" )قدور بليزيدية(، الواقع 
احلادثة  وهي  سكيكدة،  والية  عاصمة  قلب  يف 
على  أسبوعني  من  أقل  يف  تسجل  التي  الثانية 
مصالح  تدخلت  العتيق.وعليه،  احلي  مستوى 
احلماية املدنية يف حدود الساعة الواحدة والربع من 

أجل إحاطة املكان بشريط وتأمينه، مع منع املواطنني 
والفضوليني من االقتراب منه بحضور مصالح األمن 
ما  إخراج  إلى  سارعوا  الذين  والسكان  املتخصصة 
ميكن إخراجه من حتت الردوم، بينما طالب أصحاب 
البناية  والعائالت املتضررة والي الوالية بالتعجيل يف 

إعادة إسكانهم عاجال.
جمال بوالديس

سكيكدة

انهيـاُر عمـارة مـــن 3 َطوابـَق فـــي »ُحوَمة الّطليـان« 

دور  إلى  بلوزداد  شباب  فريق  تأهل 
املجموعات لرابطة أبطال إفريقيا لكرة القدم، 
على  بنيروبي،  األربعاء  أمس  فوزه  عقب 
 )2-1  ( الكيني  ماهيا  غور  مضيفه  حساب 
من  الثاني  التمهيدي  الدور  إياب  ضمن 

املنافسة القارية.
عبر  النتيجة  يف  الديار  أصحاب  وتقدم 
الالعب جيليس وليموينغي يف الدقيقة 23، 
الدقيقة  يف  الكفة  سعيود  أمير  يعّدل  أن  قبل 
الثاني  الهدف  بلحران  الالعب  ليضيف   ،78
اجلزائر،  مولودية  فريق  ظفر  العقيبة.  ألبناء 
التأهل  بتأشيرة  جهته،  من  األربعاء،  أمس 

أبطال  املجموعات من منافسة دوري  إلى دور 
إفريقيا، بالرغم من الهزمية املسجلة أمام النادي 
)0-1(.وسجل  بنتيجة  التونسي  الصفاقسي 
طريق  عن  املباراة  هدف  التونسي  الصفاقسي 
باكاري  الغامبي  احلكم  منحها  جزاء  ركلة 
غاساما يف الدقيقة األخيرة من الشوط األول.

''الشباب'' رفقة "العميد" على  وسيتعرف 
منافسيهما يف دور املجموعات لرابطة األبطال 
املبرمجة  القرعة  عملية سحب  بعد  اإلفريقية 
الكونفدرالية  مبقر  جانفي   8 اجلمعة  يوم 

االفريقية لكرة القدم بالقاهرة.
محمد هشام

َرابطُة أبطاِل إفريقيا  

شباُب بلوزَداد وُمولودّيُة الَجزائِر 
يتأهــالن إلـى دور الَمجموعات


