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 اختالَســـــــاٌت 
أم سـوُء َتسِييـٍر!

د.حسينة بوشيـــخ 	

الَعقيدُة واألدَواُر 

أقــــالم

د. فياللي عبد الّســالم 	
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غرداية
ُسكــان »ْثِنية المخَزن« 
ُيطالبــوَن بمنِحهــــم 
َتراخيــَص البنــــاء!

05
سكيكدة

َتجـاوزاٌت فـي َقوائــِم 
الّسكِن تجّر َمسؤوليـن 

إلـــى العَدالــــة!
06

وهران 
َقاطُنو الِعمارِة الُمنهـارِة 
بـَحـــي »بالطـــــو« 
َيرفضــوَن َترحيَلهــم!

0404
ُيطالبوَن بفتِح حتقيٍق يف ملفِّ الّتشغيِل وُمحاسبِة امَلسؤوِلني

مـوَن وقفـًة  بّطاُلـــو ورقلـة ُينظِّ
احتجاجّيــــة كبيــــــرة!

جتمهر، صبيحة أمس الثالثاء، املئات من الشباب البطال من طالبي 
العمل بعاصمة الوالية ورقلة، يف وقفة احتجاجية كبيرة سلمية 

أطلق عليها شعار )مليونية_البطالني(. 0909
»أخباُر الَوطن« ُتقاِسم سكاَن »اجلعافرة » ببرج بوعريريج فرحَة »ْيّناِير« 

ى ُكورونا والَجزاِئرّيوَن  احتفاالٌت َتتحدَّ
يَتمّسكــوَن باألَمازيغّيــة ُهوَيـــًة! 

يأتي »يناير« أو ما يعرف برأس السنة األمازيغية ككل سنة تخليدا لذكرى انتصار 
امللك األمازيغي '' شيشناق '' على الفرعون ''رمسيس الثاني«،  واعتالئه عرش مصر 
سنة 950 قبل امليالد، عقب معركة عظيمة يشهد لها التاريخ، االحتفاالت ارتبطت 

أيضا بـ ''السنة الفالحية '' والتي ترمز خليراِت األرض.

قال إّن اجلزائَر ال َتلُك أيَّ ُمعطياٍت إحَصائّيٍة! 

كشف، أمس، الوزير 
املنتدب املكلف 

باالستشراف محمد 
شريف بلميهوب لـ 
»أخبار الوطن« أن 
مشروع احلكومة 

اإللكترونية يدخل 
ضمن مخطط احلكومة 

احلالية، وسيشرف 
عليه وزير الرقمنة 
واإلحصائيات منير 

خالد براح.

بلميهــوب ُيحيـي َمشــروَع 
الحكــومة اإللكتُرونّيــة

الجزء األول

ين احتفاالت »ْيّناير« تكشف جّتاَر الّسياسِة وغالَة الدِّ

الّلعـُب بالَمحظــور..!الّلعـُب بالَمحظــور..!
َيحيــى شريـــف: أطــراٌف اسَتّغلـْت »ْيَنايــر« لَترويـج الّتطـــرف!

احَسن خاَلص: احَلقائُق الّتاريِخّيُة 
ياَســِة والّديِن! َضاعْت بيـــَن السِّ

03

 إهماُل ِجبايِة ُرسوٍم ُمستحّقٍة
 خَلزينِة الَبلدّياِت

اجَليُش واألّمُة يف ُتركَيا واجَلزائِر..

 جّلــــول َحِجيمـــي: ال ُيوَجـــــــد 
م االحِتفاَل  فـي الّشريعـِة ما ُيحرِّ

مبثــــِل هـــذه امُلناسبـــاِت!



لقــي ســبعة )07( أشــخاص حتفهــم 
وأصيــب ثالثــة )03(  آخريــن بجــروح 
متفاوتــة اخلطــورة يف حــادث مــرور وقــع يــوم 
أمــس الثالثــاء، علــى مســتوى الطريــق 
ــي  ــن واليت ــط ب ــم )03( الراب ــي رق الوطن
الــوادي وبســكرة، حســبما أفــاد بــه املديــر 

ــة. ــة املدني ــي للحماي الوالئ
إثــر  املميــت  املــرور  حــادث  ووقــع 
بــن ســيارة ســياحية  مباشــر  اصطــدام 

وأخــرى نفعيــة رباعيــة الدفــع، علــى بعــد 
10 كلــم عــن مقــر بلديــة إســطيل، باجتــاه 
ــة  ــرعة املفرط ــة للس ــكرة، نتيج ــة بس والي
ــح  ــا أوض ــة، كم ــات األولي ــا للتحقيق وفق

ــي. ــد بادج ــد أحم الرائ
ــة  ــى املؤسس ــث إل ــل اجلث ــد مت نق وق
الطيــور  أم  ببلديــة  اجلواريــة  العموميــة 

باملقاطعــة 
اإلداريــة املغيــر مبنطقــة وادي ريــع، 

 )03( الثالثــة  اجلرحــى  تقلــى  فيمــا 
قبــل  احلــادث  مبــكان  أوليــة  إســعافات 
االســتعجاالت  مصلحــة  إلــى  نقلهــم 
باملؤسســة الصحيــة ذاتهــا التــي نقلــت 

الضحايــا. جثــث  إليهــا 
يذكــر أن املصالــح األمنيــة املتخصصــة  
فتحــت حتقيقــا أمنيــا معمقــا ملعرفة أســباب 
ومالبســات هــذا احلــادث املميــت، مثلمــا 

متــت اإلشــارة إليــه.                  )و.أ.ج(

02
الحدث

السنة 02  - العدد 385 -االربعاء  29 جمادى األول 1442  هـ  - 13 جانفي  2021

املمتلــكات  حمايــة  فرقــة  متكنــت 
اإلقليميــة  للمجموعــة  التابعــة  الثقافيــة 
للــدرك الوطنــي لوهــران مــن تفكيك شــبكة 
ــف  ــرة بالتح ــة يف املتاج ــة متخصص إجرامي
ــة الثمينــة، تتكــون مــن شــخصن،  األثري
ــن  ــد م ــز العدي ــمحت بحج ــة س يف عملي
الشــعوذة،  يف  تســتعمل  وأشــياء  القطــع 
ــدى  ــاء ل ــس الثالث ــوم أم ــم ي ــبما عل حس
خليــة االتصــال للســلك األمنــي ذاتــه.

فرقــة  أن  ذاتهــا  اخلليــة  وأوضحــت 
حمايــة املمتلــكات الثقافيــة بالتنســيق مــع 
فصيلــة األبحــاث قامــت بتفكيــك شــبكة 
إجراميــة متخصصــة يف التجــارة بالقطــع 
األثريــة ذات القيمــة التاريخيــة مــع توقيــف 

شــخصن يبلغــان مــن العمــر 33 و42 ســنة 
ينحــدران مــن واليــة تيــارت، كانــا بصــدد 
ــر  ــة عب ــة دون رخص ــات أثري ــام بحفري القي

ــة. ــب قدمي ــة باالســتعانة بكت ــع أثري مواق
علــى  بنــاء  العمليــة  متــت  وقــد 
معلومــات تفيــد بقيــام شــخصن باملتاجــرة 
ــر قانونيــة،  ــة بصفــة ســرية وغي بقطــع أثري
ــرز  ــذي أب ــه ال ــدر نفس ــى املص ــتنادا إل اس
عــدة  باســترجاع  ســمحت  العمليــة  أن 
ــة  ــن للملكــة املصري ــرار متثال ــى غ قطــع عل
ــد  ــز ألح ــن البرون ــال م ــي«، ومتث »نيفرتيت
نقديــة  قطعــة  و97  األفارقــة،  اآللهــة 
ــة  منهــا 87 قطعــة مــن الفضــة تعــود للدول
العلويــة )املغــرب(، وقطعتــن مــن الذهــب 

تعــودان حلقبــة األغالبــة وأربــع قطــع نقديــة 
رومانيــة وقــالدة رومانيــة وقطــع مــن الفضــة 
ــع  ــالث قط ــن وث ــرة املوحدي ــى فت ــود إل تع
ــرب(،  ــا - املغ ــدا - فرنس ــرة )تايالن معاص
لهمــا )عــن  يقــال  وقطعتــن حجريــن 
الثعبــان( تســتعمالن يف الشــعوذة، إضافــة 
إلــى كتابــن قدميــن )شــمس املعــارف 

الكبــرى(.
وأضــاف املصــدر أن القيمــة اإلجمالية 
لهــذه التحــف تقــدر بنحــو 47، 31 مليــون 
دج، مشــيرا إلــى أنــه ســيتم تقــدمي املتهمن 

للعدالــة بعــد نهايــة التحقيــق.
)و.أج(

شــاركت وزارة األشــغال العموميــة، يــوم أمــس الثالثــاء، يف أشــغال الــدورة االســتثنائية لالجتمــاع الــوزاري اإلفريقــي للجنــة التقنيــة 
املتخصصــة يف النقــل والبنــى التحتيــة والطاقــة والســياحة، حســبما أفــاد بــه بيــان للــوزارة.

و خــالل هــذا االجتمــاع، الــذي مت بتقنيــة التحاضــر املرئــي والســمعي لالجتمــاع عــن بعــد، درس املشــاركون تقريــر اللجنــة التقنيــة 
ــة  ــة ذات األولوي ــى جانــب اســتعراض املشــاريع القاري وكــذا اعتمــاد مخطــط عمــل الســتئناف النشــاطات بعــد جائحــة »كوفيــد19«، إل

وكيفيــات متويلهــا و فــرص الشــراكة املتاحــة.
)و.أ.ج(

النانــة  الصحــراوي،  الرئيــس  مستشــارة  أعربــت 
ــس  ــا يف أن يصحــح الرئي ــن أمله ــات الرشــيد، أمــس، ع لب
ــي  ــر القانون ــالن غي ــدن« اإلع ــو باي ــب »ج ــي املنتخ األمريك
الــذي أدلــى بــه الرئيــس املنتهيــة واليتــه »دوالنــد ترامــب« 
املتحــدة  الواليــات  الغربيــة، مؤكــدة أن  حــول الصحــراء 
األمريكيــة أمــام »امتحــان كبيــر« يف مــا يتعلــق باحتــرام 

القانــون الدولــي.
ــت  ــح أدل ــيد، يف تصري ــات الرش ــة لب ــت النان وأوضح
بــه لـــ)و.أج.(، أن »اجلميــع يــدرك الفوضــى الكبيــرة التــي 
أحدثهــا »ترامــب« خــالل ســنوات حكمــه يف السياســة 
اخلارجيــة، وليــس فقــط باعترافــه األخــرق بالســيادة املزعومــة 
للمغــرب علــى األراضــي الصحراويــة احملتلــة«، مضيفــة 
»نحــن نأمــل يف أن يســتطيع الرئيــس األمريكــي اجلديــد 
إصــالح مــا أفســده »ترامــب«، بالعــودة إلــى املواثيــق الدوليــة 
ــا  ــف به ــط، ونس ــرض احلائ ــب« ع ــا »ترام ــرب به ــي ض الت

ــة«. ــكا العتيق ــة أمري دميقراطي
ــن  ــى أن »التراجــع ع وأشــارت، يف ســياق متصــل، إل
اإلعــالن غيــر القانونــي وغيــر املنصــف بخصــوص الصحــراء 
الغربيــة ســيكون »أهــم امتحــان للواليــات املتحــدة األمريكيــة 
ــى  ــة النظــر إل ــي«، الفت ــون الدول ــرام القان ــق باحت فيمــا يتعل
أنــه »بعــد اقتحــام أنصــار »ترامــب« مبنــى الكابيتــول، أدرك 
ــه  ــة واليت ــي املنتهي ــس االمريك ــرارات الرئي ــم أن ق كل العال

ــة ومجــرد شــطحات سياســية«. غيــر معقول
»قنصليــة  افتتــاح  عــن  »التســويق«  يخــص  وفيمــا 
ــة،  ــة احملتل ــة الصحراوي ــة الداخل ــة« مبدين ــية أمريكي دبلوماس
قالــت الســيدة النانــة لبــات الرشــيد إنهــا »مغامــرة غيــر 
محمــودة العواقــب« وأن »أهــم معالــم تلــك املغامــرة املخاطــرة 

بالقانــون اإلنســاني الدولــي«. 

وأشــارت إلــى أن »املتابــع ال يحتــاج للكثيــر مــن الدقــة 
كــي يــدرك حالــة تخبط كبيــرة علــى مســتوى إدارة »ترامب«، 
حيــث يقــول وزيــر اخلارجيــة األمريكــي، »مايــك بومبيــو«، 
ســتكون  الداخلــة  مدينــة  يف  الدبلوماســية  التمثيليــة  إن 
ــة  ــم متابعتهــا مــن الســفارة األمريكي ــة، يت ــة افتراضي قنصلي
يف الربــاط، وهــذه ســابقة يف التعامــالت الدبلوماســية«، 
كمــا أن »بومبيــو«- تضيــف املســؤولة الصحراويــة - »يعتــرف 
ــم جتــرأ عليهــا  ــه مخاطــرة ل ــه أن مــا أقدمــوا علي ــدة ل يف تغري

ــابقة«.  ــة الس اإلدارات األمريكي
ــى  ــد أمريكــي إل ــارة وف ــا أن زي ورصــدت املســؤولة ذاته
مدينــة العيــون الصحراويــة احملتلــة مؤخــرا تزامنــت مــع »تعين 
ــرعية  ــك الش ــد ال ميل ــي أن الوف ــا يعن ــو«، م ــة »بومبي خليف
حتــى وإن بقــي مــن عمــر حكــم »ترامــب« نحــو 10 أيــام«. 
تلــك  أن  الصحــراوي  الرئيــس  مستشــارة  واعتبــرت 
الزيــارة »عنــد بنايــة فارغــة يف مدينــة الداخلــة احملتلــة، 
والتســويق علــى أنهــا قنصليــة، مجــرد دعايــة إعالميــة للنيــل 
مــن معنويــات الشــعب الصحــراوي، خاصــة مــع مــا يحققــه 

ــة«.  ــارات ميداني ــن انتص ــراوي م ــش الصح اجلي
وأكــدت الســيدة النانــة لبــات الرشــيد علــى أن »ال 
ــد  ــة، وال أح ــة الصحراوي ــر القضي ــن جوه ــيغير م ــيء س ش

ميكــن أن يطعــن يف عدالتهــا«. 
ــة مــن  وأشــارت إلــى أن الواليــات املتحــدة »تبقــى دول
ــون  ــن ترضــى بتجــاوز القان ــم، التــي ل ــد دول العال بــن عدي
الدولــي«، وأنــه »ال ميكــن ألحــد أن يطمــس حقيقــة أن 
قضيــة الصحــراء الغربيــة قضيــة تصفيــة اســتعمار، والشــعب 
الصحــراوي وحــده مــن يقــرر مصيــره عبــر اســتفتاء حــّر ونزيــه 

وشــفاف وعــادل«.
)و.أ.ج(

املنقضــي،  اإلثنــن  مســاء  وثائقــي،  فيلــم  عــرض 
ــازل  ــدار الع ــول اجل ــى ط ــا عل ــرة رحاه ــة الدائ ــارك الضاري املع
بــن جيــش التحريــر الشــعبي الصحــراوي واجليــش املغربــي، 
عقــب خــرق األخيــر اتفــاق وقــف إطــالق النــار يف 13 نوفمبــر 

ــي. املاض
ــة  ــاة التلفزيوني ــى القن ــّث عل ــذي ب ــي ال ــل الوثائق ونق
 48 احملبــس  »قطــاع  عنــوان  وحمــل  اإلخباريــة،  الثالثــة 
ــائد  ــع الس ــة الوض ــة«، حقيق ــة املخفي ــب املعرك ــاعة يف قل س
يف ســاحة املعركــة بــن جبهــة البوليســاريو واملخــزن، مقابــل 
تعتيــم إعالمــي ممــارس مــن قبــل األخيــر، حــول مــا يحــدث 
فعليــا علــى األرض، حيــث تعمــدت الربــاط ممارســة التعتيــم 

ــع. ــل الواق ــادي نق ــل وتف والتضلي
وســلط الوثائقــي الضــوء علــى الهجمــات املركــزة التــي 
ــع  ــى مواق ــراوي، عل ــعبي الصح ــر الش ــش التحري ــنها جي يش
طــول جــدار  علــى  املغربــي،  االحتــالل  قــوات  تخنــدق 
العــازل، محــوال بذلــك مســاحات شاســعة منــه إلــى أنقــاض 

ــل. ــف املتواص ــل القص بفع
كمــا اســتعرض الوثائقــي، يف نحــو 20 دقيقــة، فصــول 
األزمــة يف الصحــراء الغربيــة، منــذ انهيــار اتفــاق وقــف إطالق 
النــار، املوّقــع مــن لــدن الطرفــن ســنة 1991، عقــب العــدوان 
ــة  ــلمين، يف املنطق ــن س ــن صحراوي ــى متظاهري ــي عل املغرب
العازلــة بالكركــرات، احتجــوا علــى فتــح الثغــرة غيــر الشــرعية 
هنــاك، ومــا تــال ذلــك مــن إعــالن جبهــة البوليســاريو إنهــاء 

العمــل باالتفــاق، والعــودة إلــى الكفــاح املســلح.
ونقــل الفيلــم الوثائقــي، الــذي عايــش فيــه طاقــم 

مبعيــة  األحــداث،  وقائــع  التلفزيــون 
مفــارز متقدمــة لوحــدات جيــش التحريــر الشــعبي 
الصحــراوي، صــورا حيــة وواقعيــة للهجمــات الضاريــة التــي 
ــوات  ــز الق ــاط مترك ــل ونق ــة، معاق ــورة متواصل ــتهدف بص تس
املغربيــة املتخندقــة خلــف أحزمــة، لــم تعــد تقيهــم ضربــات 

ــن. ــن الصحراوي املقاتل

كمــا بــّن مــدى متــرس املقاتــل الصحــراوي وجاهزيتــه، 
ــة وروح  ــدان، ومــدى العزمي ــا األرض واملي ــو العــارف بخباي وه
التضحيــة املغروســة يف اجليــل اجلديــد املقاتــل، العــازم علــى 
ــذل  ــى ب ــه إصــرار عل ــه، وكل ــى درب أجــداده وآبائ الســير عل
الغالــي والنفيــس إلــى غايــة حتريــر كل شــبر مــن أرضــه 

ــة. املغتصب
العســكرية  للقيــادات  احليــة  الشــهادات  وكشــفت 
عــن  الوثائقــي-  نقلهــا  التــي   - الصحراويــن  واملقاتلــن 
ــي  ــة، واملض ــم احملتل ــر أرضه ــى حتري ــم عل ــم وتصميمه إرادته
ــرب  ــأن ح ــة ب ــم قناع ــهادة، وكله ــر أو الش ــو النص ــا نح قدم

األجيــال. كل  مســؤولية  التحريــر 
لــوزارة األمــن  العــام  أوكال، األمــن  وقــال ســيدي 
نســفت  »لقــد  الصــدد:  هــذا  يف  الصحراويــة،  والتوثيــق 
اململكــة املغربيــة، يف 13 نوفمبــر 2020، مخطــط الســالم 
ــذي  ــيء ال ــا، بالفعــل الدن ــار نهائي ــف إطــالق الن ــاق وق واتف
ــه يف منطقــة الكركــرات، مــن خــالل خروجهــا  أقدمــت علي
مــن احلــزام الدفاعــي وأخذهــا أراضــا جديــدة، أضافتهــا إلــى 
األراضــي احملتلــة. ومبوجــب ذلــك، حتــررت جبهــة البوليســاريو 
نهائيــا مــن اتفــاق وقــف إطــالق النــار، وأصــدرت اجلمهوريــة 
الصحراويــة قــرارا بهــذا املوجــب، ومنــذ ذلــك التاريــخ دخــل 
ــر الصحــراوي يف حــرب«، وأضــاف املتحــدث  جيــش التحري
ــى هــذه احلــرب، وأن  يقــول: »يحــاول املغــرب أن يتكتــم عل
يخفيهــا ويظهــر أن املنطقــة هادئــة وال وجــود للحــرب فيهــا«.

ــي  ــة، كشــف الوثائق ــاءات املغربي ــض االدع ــى نقي وعل
الواقــع، هنــاك حــرب مكتملــة األركان  أنــه علــى أرض 
ــدة  ــى ع ــارا عل ــال ونه ــز لي ــف مرك ــارات وقص ــات وغ بهجم
ــي  ــلحة الت ــاف األس ــف أصن ــا مختل ــتخدم فيه ــاور، تس مح
ــراوي،  ــر الصح ــش التحري ــدات جي ــرس وح ــدى مت ــن م تب
ــوة،  ــه عن ــت علي ــرب فرض ــة ح ــة يف مواجه ــه القتالي وقدرات
مــن قبــل االحتــالل املغربــي.                          )و.أ.ج(

ــع  ــدوم م ــري بوق ــة صب ــؤون اخلارجي ــر الش ــث وزي بح
وزيــرة العالقــات الدوليــة والتعــاون جلنــوب إفريقيــا، ناليــدي 
بانــدور، يــوم أمــس الثالثــاء يف بريتوريــا، قضيــة الصحــراء 
الغربيــة، حيــث جــددا دعمهمــا »الكامــل« لتعيــن مبعــوث 
شــخصي لأمــن العــام لــأمم املتحــدة لهــذا التقليــم احملتــل 

فــورا وعاجــال.
و يف بيــان مشــترك - مبناســبة زيــارة العمــل التــي 
ــرب  ــا، أع ــوب إفريقي ــدوم جلن ــري بوق ــيد صب ــا الّس أجراه
ــل  ــن قب ــوري م ــن ف ــل لتعي ــا الكام ــن دعمه ــران ع الوزي
ــه  ــس« ملبعوث ــو غوتيري ــأمم املتحــدة »أنطوني ــام ل ــن الع األم
ــذي  ــب ال ــو املنص ــة، وه ــراء الغربي ــى الصح ــخصي إل الش
ــر« يف  ــي »هورســت كوهل ــذ اســتقالة األملان ــل شــاغرا من ظ

مــاي 2019. 
وأعــرب بوقــدوم و«بانــدور« عــن »بالــغ« قلقهمــا، 
ــة  ــرات العســكرية يف األراضــي الصحراوي إزاء تصاعــد التوت
احملتلــة، وأكــدا يف هــذا اإلطــار علــى موقفهمــا الداعــم حلــل 
ــه  ــراوي حق ــعب الصح ــل للش ــم يكف ــادل ودائ ــي ع سياس
ــا  ــه، وفق ــّر ونزي ــتفتاء ح ــراء اس ــر إج ــر عب ــر املصي يف تقري
لقــرار مجلــس األمــن )690 - 1991( وكــذا القــرارات ذات 

ــة. الصل
كمــا تبــادل بوقــدوم و«بانــدور« وجهــات النظــر حــول 
ــة، مشــيرين  الوضــع السياســي واألمنــي يف القــارة اإلفريقي

بقلــق إلــى اســتمرار عــدم االســتقرار والصــراع يف بعــض
 أجزائها.                                               )و.أ.ج(

درك وهران يحجز قطعا ذات قيمة كبيرة
تفكيـــك شبـــكة متخصصــة فــي المتــاجرة 

بالّتحـــف األثــــرية 

في فيلم وثائقي يعرض على القناة التلفزيونية الثالثة اإلخبارية

معـــارك ضــــارية بيــن الجيـــش الصحــراوي معـــارك ضــــارية بيــن الجيـــش الصحــراوي 
ونظيــــره  المغربــــي ونظيــــره  المغربــــي 

مستشارة الرئيس الصحراوي: 
نأمـــل فــــي أن يصّحـــــح »بايــــــدن« نأمـــل فــــي أن يصّحـــــح »بايــــــدن« 

 إعــــــالن »دونـــــالد ترامــــــــب« إعــــــالن »دونـــــالد ترامــــــــب«
 غيــــــر القــانــــونـــي غيــــــر القــانــــونـــي

إثر اصطدام بين سيارة سياحية وأخرى نفعية

7 قتلــــى و3 جرحـــــى   
في حــــادث مرور بالــــــوادي

الصحراء الغربية
الجزائـــر وجنـــوب إفريقـــيا تدعــــوانالجزائـــر وجنـــوب إفريقـــيا تدعــــوان
 إلى تعييـــن مبعـــوث أممــــي فــــورا إلى تعييـــن مبعـــوث أممــــي فــــورا

اللجنة التقنية المتخصصة في النقل 
وزارة األشغــــال العمومـــية تشــارك في أشغــــال وزارة األشغــــال العمومـــية تشــارك في أشغــــال 

االجتمــــاع الــــوزاري اإلفريقــي االجتمــــاع الــــوزاري اإلفريقــي 
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ملـــف

حســن  أكــد  أخــرى،  جهــة  مــن 
علــم  يف  والدكتــور  الباحــث  خــاص 
ــل يف  ــدل احلاص ــوص اجل ــاع،  بخص االجتم
الســنة »يَْناِيــر«،  بــرأس  مســألة االحتفــال 
ــة، إذ  ــخ التراكمي ــة التاري ــط بحركي ــه مرتب أن
إن املــوروث ســواء كان أســطوريا أو دينيــا أو 
ــة،  ــى مــر األزمن ــر عل ــا يخضــع للتحوي تاريخي
ــى  ــرات إل ومــع تطــور االتصــال قفــزت التحوي
ــع  ســاحة اجلــدل العــام بعــد أن أصبــح اجلمي
يرغــب يف متلــك جــزء مــن احلقيقــة قبــل 
ــادل  ــة، فيج ــه املطلق ــى حقيقت ــا إل أن يحوله

بذلــك حقائــق أخــرى يعتبرهــا أصحابهــا 
مطلقــة أيضــا.

وأوضــح الدكتــور أحســن خــاص خال 
حديثــه مــع »أخبــار الوطــن« أنــه يف ظــل هــذا 
اخلضــم واجلــدل احلاصــل يف هــذه املوروثــات، 
يضيــع البحــث والتقصــي املوضوعــي والدقيق، 
فيغــرق اجلميــع يف جتنيــد احلجــج املفتعلــة 
توجهــات  أملتــه  مســبق  موقــف  لتأييــد 

ــه. ــد قول ــى ح ــة - عل ــية وديني سياس
الوطــن«  »أخبــار  محــّدث  ويضيــف 
العمــق  اســتفزت  فكريــة  قــوى  »توجــد 
هدفهــا  وكان  للمجتمــع،  األنتربولوجــي 
قــوى  عامــل  باعتبــاره  التنــوع  محاربــة 
الشــعوب، وعليــه ميكــن القــول إن الفــرق بــن 
ــة التــي تأتــي  الشــعوب هــو يف املناعــة الفكري
مــن املعرفــة واالطــاع )..( نحــن شــعب ال 
ــم«. ــر عل ــه يجــادل بغي ــرأ وال يبحــث لكن يق
»تابعــت  بالقــول:  حديثــه  ويواصــل 
ــا  ــمال إفريقي ــنة ش ــول رأس س ــات ح النقاش
ــت  ــت؛ فرح ــا حزن ــدر م ــك بق ــت لذل وفرح
وإحيــاء  وتســاؤالت  صحــوة  هنــاك  ألن 
لألصــول واجلــذور، وحزنــت ألن النقــاش أخذ 
صبغــة مرضيــة ولــم يكــن صحيــا ومنهجيــا، 
لــذا ضاعــت احلقيقــة بــن اخلطــاب السياســي 
ــوع  ــارب للتن ــاب احمل ــي واخلط ــاب الدين واخلط

واالختــاف«.

ويف الشــق التاريخــي، اعتبــر قريــن مولود 
الباحــث يف علــم التاريــخ اجلــدل القائــم الــذي 
يتكــرر كل ســنة حــول نســب الشــخصية 
التاريخيــة »شيشــنق« نقاشــا عقيمــا ال طائــل 
ــة هــذه الشــخصية  ــه، متســائا عــن عاق من

ــا،  ــمال إفريقي ــر« يف ش ــنة »يَْناِي ــرأس الس بال
إذ قــال يف هــذا الصــدد » اســتغرب كيــف 
أقحــم قســرا الفرعــون املصــري يف احتفــاالت 
رأس الســنة األمازيغيــة اجلزائريــة التــي ترتبــط 
ــذه  ــون ه ــام، ك ــن كل ع ــي م ــوم 12 جانف بي
االحتفــاالت لهــا عاقــة بتيمــن الشــمال 

ــر«. ــام والوفي ــة والع ــي باخلصوب اإلفريق
التاريــخ،  علــم  الباحــث يف  واعتــرف 
ــار  ــه »أخب ــه مع ــي أجرت ــال هاتف ــال اتص خ
الوطــن« بفقــر األبحــاث التاريخيــة واملعطيــات 
التــي  التاريخيــة،  الرمــوز  هــذه  بخصــوص 
تتطلــب اجتهــادا أكثــر للبحــث عــن احلقائــق.
ويشــير الباحــث إلــى أن ششــنق هــو 
ــم  ــرة 22 حك ــس األس ــري مؤس ــون مص فرع
نحــو 950 ســنة قبــل امليــاد، وذلــك بعــد أن 
تــزوج ابنــة أحــد الفراعنــة كمــا تذكــر املصــادر 
ــاءه  ــك أن اعت ــي تؤكــد كذل ــة، والت التاريخي
العــرش الفرعونــي كان بطريقــة ســلمية بدليــل 
ســبقوه  الذيــن  الفراعنــة  ألعمــال  متجيــده 

ــرة 21. ــة األس ــة فراعن خاص

األصــوات  تتعالــى  مناســبة  ككل 
بفتــاوى حتــرمي االحتفــال باألعيــاد الوطنيــة 
أو الدينيــة أو املناســباتية علــى اجلزائريــن، 
األيــام  يف  احلــدث  صنــع  مــا  بــن  ومــن 
األخيــرة فتــوى حتــرمي االحتفــال بــرأس الســنة 

األمازيغيــة. 
ــة املســتقلة  ــس النقاب ــه، يؤكــد رئي وعلي
بخصــوص  حجيمــي،  جلــول  لألئمــة، 
االحتفــال بــرأس الســنة األمازيغيــة، علــى أن 
هــذا االحتفــال حــال وأنــه ال يخالــف تعاليــم 
ــة  ــاده التاريخي ــى أبع ــك بالنظــر إل ــا، وذل دينن

ال  أن  شــريطة  والتربويــة،  واالجتماعيــة 
ــن  ــون م ــن، وأن يك ــد والدي ــارض التوحي يع
بــاب العــادة ال العبــادة كالتبــرك باألضرحــة، 

ــه. ــى حــد قول ــز - عل ــر جائ ــر غي ــذا أم فه
اتصــال  خــال  حجيمــي،   وأوضــح 
هاتفــي ربطــه بـــ »أخبــار الوطــن« أن االحتفــال 
ــى  بهــذه املناســبات يعــزز مشــاعر االنتمــاء إل
الوطــن، ويحافــظ علــى املــوروث الشــعبي 
الــذي يــؤرخ للعــادات والتقاليــد املتوارثــة، 
واملظاهــر  األخاقيــة  القيــم  إلــى  بالنظــر 
التضامنيــة التــي يخلقهــا االحتفــال بــرأس 
الســنة األمازيغيــة كالذبائــح واملأكــوالت التــي 
ــة  ــى الفقــراء، وهــو مــا يكســبه رمزي ــوزع عل ت
التقليــد  توريــث هــذا  إلــى جانــب  دينيــة 
ــة. ــروح الوطني ــزز ال ــر يع ــه، أم ــة علي واحملافظ
أن  املســتقلة  النقابــة  رئيــس  وأضــاف 
»يَْناِيــر« واحــد مــن تلــك األعيــاد خاصــة 
ــل رئيــس  ــا مــن قب ــدا وطني بعــد ترســيمه عي
مدفوعــة  عطلــة  يــوم  واعتبــاره  اجلمهوريــة 
التاريخيــة  بالذاكــرة  مرتبــط  وهــو  األجــر، 
مــن جهــة، علــى اعتبــار االنتصــار التاريخــي 
الــذي حققــه امللــك األمازيغــي شيشــناق 
الفرعونــي  امللــك  2969 عامــا علــى  قبــل 
رمســيس الثانــي، ليختــم اإلمــام قولــه بـــ : » 
ال يوجــد دليــل يف الشــريعة يحــرم مثــل هــذه 

. املناســبات« 

الســنة  الــرأس  احتفــاالت  مــع  اجلــدل  عــاد 
األمازيغيــة »يَْناِيــر« بــن مــن يقــول إنهــا خرافــة وإنهــا 
مــن صنــع مختبــر أجنبــي، وبــن متمســك بهــا 
ــب  ــة، وبحس ــة الهوي ــات أزم ــوض يف متاه ــا اخل رافض
املتتبعــن، فــإن هــذه املناســبات يتــم توظيفهــا سياســيا 
ــرة، مــن طــرف »جهــات«  ــك أبعــادا خطي لتأخــذ بذل
بذلــك  مســتغلة  »التطــرف«  ترويــج  إلــى  عمــدت 
ــح  ــل ش ــبة يف ظ ــذه املناس ــغلت ه ــي ش ــرات الت الثغ
ــت  املعطيــات واألبحــاث التاريخيــة لتحــاول بــكل أوَت
ــة  ــياقات التاريخي ــن الس ــا ع ــوة إلخراجه ــن ق ــا م له
واحلضاريــة، وكان هدفهــم العبــث بالهويــة الوطنيــة 
ــا  ــل معه ــا التعام ــك كان لزام ــايف، لذل ــوروث الثق وامل
بأكثــر جديــة وعلميــة،  بحســب دكاتــرة ومتخصصــن 

ــة. ــاب الكراهي ــي خط ــل تنام يف ظ
وعليــه، أثــار متثــال امللــك األمازيغــي »شيشــنق« 
الــذي ميتــد بطــول 4.4 )متــر(، ومت تنصيبــه يف مدخــل 
ــة  ــنة األمازيغي ــة الس ــبة بداي ــزي وزو، مبناس ــة تي مدين
ــن، الســيما  ــدة 2971،  جــدال وســط اجلزائري اجلدي
نالــت  إذ  االجتماعــي،  التواصــل  منصــات  علــى 
فكــرة تدشــن التمثــال يف إطــار إحيــاء ذكــرى »يَْناِيــر« 
ــوا  ــن دافع ــن، الذي ــض اجلزائري ــدى بع ــانا ل استحس
ــلخ  ــتنكرين  س ــة، مس ــة االحتفالي ــى رمزي ــدة عل بش
التــي  األمازيغيــة  والهويــة  األمازيــغ  تاريــخ  وتقــزمي 
ــار ذلــك انتقــادا  متتــد إلــى آالف الســنن«.، بينمــا أث
الذعــا لــدى فئــة أخــرى، إذ أكــدوا أن هــذه الشــخصية 
التاريخيــة ال تعنيهــم وال متثلهــم وهــي غريبــة عــن 
ــس يف  ــة ولي ــر الفرعوني ــه يف مص ــر«، وأن مكان »اجلزائ
مدينــة تيــزي وزو«، معتبريــن التمثــال مجــرد صنــم ال 

ــاد مســلمة. ــه يف ب يجــوز وضع

أكــد يحي شــريف املتخصــص يف علــم االجتماع أن 
هنــاك  أطرافــا اســتغلت مناســبة االحتفــال بــرأس الســنة 
ــراد،  ــج التطــرف، وزرع الفــن بــن األف ــة لتروي األمازيغي
مشــيرا إلــى أنــه ينبغــي احلــذر مــن هــذه التيــارات التــي 
ــد مــن خــال حماتهــا املســعورة زعزعــة االســتقرار  تري
ــد  ــا ق ــق النســيج االجتماعــي، م ــك األســر ومتزي وتفكي

يشــكل تهديــدا لنمــاء وتطــور البــاد.
وأوضــح الباحــث يحــي شــريف خــال اتصــال 
هاتفــي ربطــه بـــ »أخبــار الوطــن« أن التطــرف مــن أخطــر 
روح  وتقتــل  باملجتمعــات،  تفتــك  التــي  األمــراض 
ــة اجتماعيــة  ــاره آفــة فكري التســامح بــن األفــراد، باعتب
وأخاقيــة تشــير إلــى اخلــروج عــن القيــم واألفــكار 

والســلوكيات اإليجابيــة والعــادات املتعــارف عليهــا، وقــد 
يصــل الدفــاع عنهــا إلــى حــد اللجــوء إلــى العنــف مثلمــا 
ــا  ــن به ــي يؤم ــادئ الت ــرض املب ــرض ف ــروف، بغ ــو مع ه
ــذه  ــن زرع ه ــذر م ــب احل ــك يتوج ــرف، لذل ــر املتط الفك

ــات. ــراد واملجتمع ــول األف ــكار يف عق األف

تؤكد االحتفاالت برأس 
السنة األمازيغية ارتباط 

اجلزائريني بهويتهم 
وبأرضهم، لكنها هذه املرة 

تعرضت إلى محاولة تسفيه 
من قبل حراس معبد 

التاريخ، الذين استنجدوا 
بشيخ أفتى بتحرمي هذه 

االحتفاالت يف سابقة هي 
األولى من نوعها؛ األمر 

الذي أثار حفيظة العائالت 
اجلزائرية التي صدمت 

بهذا االستفزاز، وهي التي 
تعودت على االلتفاف حول 

مائدة الطعام وتقاسم ما 
لّذ وطاب يف أجواء يعمها 
التسامح واحملبة، السيما 

وأن االحتفاالت بــ»ْيَناِير« 
جتمع بني اجلزائريني وال 

تفرقهم أبدا.

المتخصص في علم االجتماع يحي شريف:المتخصص في علم االجتماع يحي شريف:

 هنــــاك أطـــراف استغلـــــت  هنــــاك أطـــراف استغلـــــت 
»ْيَنــــاِير« لترويـــــج التطـــــــرف!»ْيَنــــاِير« لترويـــــج التطـــــــرف!

 ملف : أسماء بوصبيع

الباحث في علم االجتماع، احسن خالص:الباحث في علم االجتماع، احسن خالص:

الحقـــائق التاريخيـــة ضــــاعت الحقـــائق التاريخيـــة ضــــاعت 
بيــــن السيــــاسة والــــدين!بيــــن السيــــاسة والــــدين!

الباحث في علم االجتماع، قرين مولود:الباحث في علم االجتماع، قرين مولود:

 مـــا حصـــل نقـــاش عقـــيم  مـــا حصـــل نقـــاش عقـــيم 
ال طــــــائل منــــه!ال طــــــائل منــــه!

رئيس النقابة المستقلة لألئمة، جلول حجيمي:رئيس النقابة المستقلة لألئمة، جلول حجيمي:

ال يوجـــد في الشريعــة ما يحــّرم ال يوجـــد في الشريعــة ما يحــّرم 
مثـــل هــــذه المناسبـــــات!مثـــل هــــذه المناسبـــــات!

الّدين السياسة وُغالة  »ْيَناِير« تكشف جّتار  الّديناحتفاالت  السياسة وُغالة  »ْيَناِير« تكشف جّتار  احتفاالت 

بالَمحظـوِر..! بالَمحظـوِر..!  الّلــــعُبالّلــــعُب 

ينبغي احلذُر من احلمالت املسعورة التي تدعو إلى زرع الفنت  ينبغي احلذُر من احلمالت املسعورة التي تدعو إلى زرع الفنت    

»شيشنـــــــاق«.. ُيشعــــــل »شيشنـــــــاق«.. ُيشعــــــل 
مواقـــــع التواصـــــل االجتماعــــــي! مواقـــــع التواصـــــل االجتماعــــــي! 
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زاهية سعاد
ــوق  ــة س ــود مبنطق ــرة الصم ــام حج ــة أم ــذه الوقف ــدت ه ــد ُحِش  وق
ــا  ــي مت تنظيمه ــك الت ــد تل ــا بع ــن نوعه ــة م ــة الثاني ــي الوقف ــر وه احلج
يف الســنوات الســابقة، ولعــل أهــم مــا جــاء يف الوقفــة الســلمية لطالبــي 
ــة  ــبح البطال ــن ش ــم م ــل لتخليصه ــب عم ــر مناص ــة بتوفي ــل املطالب العم
وولــوج عالــم اآلفــات االجتماعيــة بســبب الفقــر والبطالــة والتــي يعانــون 
منهــا منــذ ســنوات كمــا طالبــوا بضــرورة إضفــاء الشــفافية علــى عمليــة 
توزيــع مناصــب العمــل ومحاســبة مافيــا التشــغيل التــي ســيطرت علــى 
أهــم عــروض العمــل باملؤسســات البتروليــة الوطنيــة واألجنبيــة الكبــرى. 
ــو العمــل يف هــذه الوقفــة  ــع الشــباب العاطــل عــن العمــل وطالب ــد رف وق
ــع  ــن املجتم ــة م ــذه الفئ ــق ه ــب بح ــرة تطال ــات كبي ــة الفت االحتجاجي
ــرارات  ــذ ق ــة ضــد تنفي ــة بورقل ــة احمللي ــى غــرار: »العصاب يف التشــغيل عل
رئيــس اجلمهوريــة« و«العمــل حــق مشــروع« »الرشــوة والتهميــش والزوالــي 
ــن  ــة« »وي ــة دارت حال ــة والعصاب ــا عدال ــي ي ــن راك ــش«، »وي ــن يعي وي

ــة« و ــات دارو حال ــة والبارون ــا عدال راكــي ي
»ال خضوع ال رجوع العمل حق مشروع«.

ــن الدســتور  ــادة 69 م ــرات الصــوت أن امل ــون مبكب ــر البطال ــا ذك  كم
ــب املرفوعــة  ــوا يف الئحــة املطال ــع، كمــا أردف تكفــل حــق العمــل للجمي
إلــى املســؤولني عــن قطــاع التشــغيل مطلــب فتــح حتقيــق يف ملــف 

التشــغيل ومحاســبة رئيــس الوكالــة الوالئيــة ومافيــا التشــغيل مــن رؤســاء 
الــوكاالت احملليــة للتشــغيل، معربــني عــن امتعاضهــم الشــديد مــن أبــواق 
ــة  ــورة ورقل ــويه ص ــل تش ــن أج ــني م ــن احملرض ــى م ــارة الفوض ــة وإث الفتن
والبطالــني علــى وجــه اخلصــوص، خاصــة. كمــا ذكــروا بنــص املــادة 94 
مــن الدســتور التــي نصــت علــى أن التظاهــر الســلمي مضمــون للمواطــن 
ــكل مواطــن  ــى أن ل ــن الدســتور عل ــادة 69 م ــري، كمــا نصــت امل اجلزائ
ــش الكــرمي ســواء كان الشــاب البطــال  ــه العي احلــق يف العمــل يضمــن ل
يحمــل خبــرة مهنيــة أو مــن غيــر خبــرة مهنيــة، حيــث خلــص احملتجــون 
مطلبهــم الرئيــس يف توفيــر مناصــب عمــل للجميــع والتأكيــد علــى 
ــج الفحــص املهنــي واإلعــان  ــراج عــن نتائ ــر اإلف الشــفافية وعــدم تأخي
عــن األســماء التــي فــازت بالعــروض املهنيــة، لكــي متــم عمليــة إماطــة 
ــف يف  ــات التوظي ــا شــاب عملي ــذي لطامل ــم الشــديد ال ــام عــن التكت اللث
عــروض العمــل التــي ترفعهــا املؤسســات للوكالــة احملليــة للتشــغيل، كمــا 
ــذي  ــاز التنفي ــن اجله ــؤول األول ع ــة واملس ــل األول يف الوالي ــوا الرج طالب
ــبة كل  ــق ومحاس ــح حتقي ــتة« بفت ــق بوس ــك الصدي ــة »أبوب ــة ورقل لوالي
متواطــئ يف تعفــن ملــف التشــغيل ومحاســبة املافيــا اإلداريــة واملاليــة التــي 
ــض  ــى بع ــوض عل ــاء الغم ــد إضف ــف وتتعم ــروض التوظي ــب بع تتاع

ــرى. ــة الكب ــة الوطني ــركات البترولي ــب يف الش املناص

ويف الســياق ذاتــه، أقــدم منــذ يومــني مجموعــة كبيــرة مــن البطالــني 
مبدينــة حاســي مســعود علــى تنظيــم وقفــة احتجاجيــة كبيــرة علــى 
مســتوى الوكالــة احملليــة للتشــغيل بعاصمــة النفــط، التــي عرفــت تدفقــا 
ــن أجــل التســجيل يف عــرض  ــوا م ــن قدم ــة، الذي ــي املدين ــرا  لبطال كبي
العمــل الــذي تقدمــت بــه مؤسســة املســاحات اخلضــراء والزهــور بحــوض 
ــن  ــن« م ــار الوط ــادر »أخب ــض مص ــب بع ــح - حس ــذي يتي ــط، وال النف
حاســي مســعود - أزيــد مــن 50 منصــب عمــل مختلفــة غيــر التأخــر يف 
معاجلــة العــرض ســاهم يف رفــع درجــة التوتــر إلــى أقصاهــا وزاد مــن حــدة 
وتشــنج األوضــاع، مــا تســبب يف حــدوث مناوشــات كاميــة وماســنات 
كادت أن تخــرج األوضــاع عــن الســيطرة، خاصــة وأن العــرض اســتقطب 
املئــات مــن البطالــني الراغبــني يف احلصــول علــى منصــب العمــل، وهــو 
مــا صعــب مهمــة أعــوان الوكالــة احملليــة للتشــغيل الذيــن وجــدوا أنفســهم 

عاجزيــن عــن امتصــاص غضــب البطالــني وتهدئتهــم . 
ــن  ــة م ــل مجموع ــد نق ــذه، فق ــني ه ويف ســياق احتجاجــات البطال
طالبــي العمــل احملتجــني غضبهــم مــن مقــر الوكالــة احملليــة للتشــغيل إلــى 
ــى املســؤولني  ــدف إيصــال رســالتهم إل ــة حاســي مســعود، به ــر بلدي مق
ــو  ــف التشــغيل ول ــا يف حــل مل ــى املســاهمة ميداني ــني، ودفعهــم إل احمللي
نســبيا، حيــث قــام بعضهــم مبحاولــة انتحــار بعــد صعودهــم إلــى ســطح 
»امليدياتــاك« التابــع ملقــر البلديــة والتهديــد برمــي أنفســهم مــن أعــاه إذا 
لــم يحصلــوا علــى منصــب عمــل حتــت إطــار هــذا العــرض، وهــو األمــر 

ــني،  ــع احملتج ــر م ــوار مباش ــح ح ــى فت ــة إل ــلطات احمللي ــع بالس ــذي دف ال
حيــث جنحــت الســلطات احملليــة - بعــد ســاعات مــن احلــوار - يف تهدئــة 
وامتصــاص غضــب البطالــني، وإقنــاع الشــباب الذيــن صعــدوا إلــى 
ــف  ــل تكثي ــدول عــن فكــرة االنتحــار، يف مقاب ــة بالع ــر البلدي ســطح مق
مســاعي الســلطات احملليــة مــن أجــل إيجــاد حــل ميكنهــم مــن احلصــول 
ــرى  ــرى، وي ــروض أخ ــرض أو يف ع ــذا الع ــل يف ه ــب عم ــى مناص عل
ــة  ــأن الوكال ــعود ب ــي مس ــة حاس ــغيل ببلدي ــف التش ــني مل ــض متتبع بع
احملليــة للتشــغيل بحاســي مســعود ال تســتفيد مــن عــروض عمــل، 
خاصــة العــروض التــي توفرهــا الشــركات النفطيــة، األمــر الــذي جعــل 
الشــباب البطــال بحاســي مســعود يعانــي مــن البطالــة رغــم توفــر احلــوض 
النفطــي علــى أكثــر مــن 2200 مؤسســة بتروليــة بــني عامــة وخاصــة مــة 
ــار  ــة أخــرى »أخب ــادت مصــادر محلي ــا أف ــط، يف م مجــودة بحــوض النف
ــراض أخــرى  ــة ألغ ــد تكــون موجه ــذه االحتجاجــات ق ــأن ه الوطــن« ب
منهــا التشــويش علــى عمليــة إعــادة تنصيــب جهــاز إداري جديــد علــى 
رأس الوكالــة الوالئيــة للتشــغيل، ومنهــا الــوكاالت احملليــة للقطــاع ذاتــه. 
وأكــدت مصــادر أخــرى أن البطالــني يواجهــون ضغوطــا باجلملــة مــا دفعهم 
إلــى االنتفــاض، يذكــر أن مجموعــة مــن طالبــي العمــل بورقلــة أقدمــوا 
ــق  ــة بالطري ــعيد عتب ــرق س ــرق ط ــود يف مفت ــاحنة وق ــاز ش ــى احتج عل
االجتنابــي ملدخــل مدينــة ورقلــة شــماال وهــّددوا بإضــرام النــار يف 

ــر مناصــب شــغل لهــم. ــم توفي ــم يت الشــاحنة يف حــال ل

ــى  ــم عل ــني وإقدامه ــا ســاهم يف شــحن غضــب البطال ــم م ولعــل أه
ــو تعمــد مســؤولي قطــاع التشــغيل  ــرى ه ــة الكب ــة االحتجاجي هــذه الوقف
بورقلــة غلــق هواتفهــم، بينهــم مديــر الوكالــة الوالئيــة للتشــغيل الــذي ال 
يــرد علــى املكاملــات، كمــا أن غيابــه الدائــم عــن مكتبــه ســاهم يف تراكــم 
ــة  ــب البلدي ــاء املكات ــود رؤس ــى وج ــة إل ــني، إضاف ــدى البطال ــط ل الضغ

للتشــغيل يف عطــل دائمــة ناهيــك عــن غيابهــم املتواصــل عــن مكاتبهــم 
ــني  ــدى البطال ــق ل ــب والقل ــم الغض ــس يف تعاظ ــكل رئي ــاهم بش ــا س م
ــر جهــاز التشــغيل  الذيــن حشــدوا أنفســهم أمــس مطالبــني بضــرورة تغيي
الــذي أثبــت فشــله يف حلحلــة أزمــة التشــغيل بالواليــة، بــل ودفــع 
البطالــني للتجمهــر ومحاولــة االنتحــار اجلماعــي يف العديــد مــن املــرات.

ولعــل أهــم مــا يثبــت فشــل القائمــني علــى قطــاع التشــغيل بالواليــة 
هــو الكــم الهائــل مــن العــروض التــي تصــل الوكالــة الوالئيــة للتشــغيل، 
مــن قبــل 2200 مؤسســة بتروليــة عامــة وخاصــة معتمــدة بالواليــة 
ــع  ــي توق ــات الت ــذه املؤسس ــوص. ه ــه اخلص ــى وج ــط عل ــوض النف بح

ــدم  ــر أن ع ــنويا، غي ــاآلالف س ــل ب ــات ب ــال باملئ ــف عم ــات لتوظي طلب
نشــر قوائــم الفائزيــن يف املســابقات املهنيــة اخلاصــة بهــذه العــروض ســاهم 
بشــكل مباشــر يف تزايــد عــدد طالبــي العمــل يومــا بعد يــوم، رغــم انتفاضة 

ــروض العمــل. ــني بالشــفافية يف تســيير ع ــرة مطالب ــني يف كل م البطال

وبغيــة أخــذ رأى املســؤولني عــن قطــاع التشــغيل بالواليــة يف هــذه الوقفــة 
الكبــرى التــي نظمهــا البطالــون، اتصلنــا مــرات عديــدة مبديــر الوكالــة الوالئيــة 
ــل  ــا نتص ــا جعلن ــا، م ــه كان مغلق ــر أن هاتف ــداوي، غي ــارس ال ــغيل ف للتش

باملكلــف بالتشــريفات لــدى والــي واليــة ورقلــة، وطلبنــا منــه أخــذ رأي والــي 
والواليــة أو رئيــس الديــوان، غيــر أنــه أخبرنــا بأنهمــا غيــر معنيــني بامللــف، 

وأن املســؤول املباســر هــو مديــر التشــغيل الــذي طلبنــا رقمــه أن ننجــح.

ــن  ــتفيدون م ــس، املس ــرى،أول أم أج
علــى  اجتماعيــا  مســكنا   9229 حصــة 
حتديــد  قرعــة  ســكيكدة  بلديــة  مســتوى 
اجلديــد  العمرانــي  بالقطــب  مواقعهــم 
ــون  ــه يف غض ــيرحلون إلي ــذي س ــاز، ال بوعب
ــدة شــهدها  ــذا يف أجــواء جي ــة وه ــام قليل أي
ملعــب 20 أوت 55، حيــث جــرى احتــرام 
والبرتوكــول  التباعــد االجتماعــي  شــروط 
الصحــي بامتيــاز، ممــا مكــن القائمــني علــى 
العقاريــة  الترقيــة  ديــوان  ســواء  العمليــة 
واحملضــر القضائــي مــن أداء مهامهــم بامتياز، 
رغــم بعــض االحتجاجــات التــي نظمهــا 
حتالفهــم  لــم  الذيــن  املســتفيدين  بعــض 

القرعــة يف حتديــد موقــع كانــوا يتمنــوه.
أول  جتمهــر،  متصــل،  ســياق  ويف 
الســكن  طالبــي  مــن  العشــرات  أمــس، 
مــن  الواليــة،  مقــر  أمــام  فلفلــة  ببلديــة 

أجــل االحتجــاج للفــت أنظــار والــي الواليــة 
مطالبــني  القاهــرة،  ووضعيتهــم  حلالتهــم 
املســتفيدين  قائمــة  إعــان  بالتعجيــل يف 
فــورا،  وترحيلهــم  الســكنات  تلــك  مــن 
مــن  املزيــد  علــى  قادريــن  غيــر  كونهــم 
االنتظــار يف بيــوت باتــت ال تقــوى علــى 
ــروط  ــى ش ــد ألدن ــث تفتق ــم، حي احتماله
ــس  ــه، ســارع رئي الســكن والصحــة ؛ وعلي
الديــوان إلــى اســتقبال ممثلــني عــن احملتجــني 
وتفــاوض معهــم، حيــث جــدد لهــم التــزام 
الوالــي بترحيلهــم فــور غلــق ورشــة األشــغال 
وعلــى  احلضــاري،  بالتحســني  اخلــاص 
ــة  ــى طاول ــي اآلن عل ــم ه ــار أن قائمته اعتب
ــة للســكن للفصــل فيهــا يف  ــة الوطني البطاقي

ــة. ــام قليل ــون أي غض
جمال بوالديس

منير بن دادي 
نزولــه  خــال  بلميهــوب،  وأفصــح 
ضيفــا علــى منتــدى جريــدة »الشــعب«، 
عــن أن مشــروع »الشــباك املوحــد« ســينصب 
قبــل شــهر جــوان مــن هــذا العــام، مــن 
يف  البيروقراطيــة  علــى  القضــاء  أجــل 
ــة  ــى أن فاعلي ــار إل ــق، وأش ــتخراج الوثائ اس
ــة اإلدارات. ــن يف رقمن ــروع تكم ــذا املش ه
واعتبــر محمــد شــريف بلميهــوب أن 
»اجلزائــر ال متلــك أي معطيــات إحصائيــة يف 
كافــة املجــاالت«، مضيفــا بالقــول: »نحــن 
ننطلــق مــن الصفــر، ألن التفكيــر غــاب عــن 

ــة ملــدة 30 ســنة«. املؤسســات اجلزائري
قــد  وزارتــه  أن  بلميهــوب  وكشــف 
مقترحــات  أهــم  يضــم  تقريــرا  أعــّدت 
قــد  أنهــا  كمــا  االقتصــادي،  اإلنعــاش 
دراســات  ثــاث  إعــداد  يف  انطلقــت 
استشــرافية حــول: األمــن الطاقــوي، األمــن 
الغذائــي، رأس املــال البشــري والشــباب، 
ســببها  التــي  الصحيــة  األزمــة  أن  رغــم 
ــل  ــل عم ــد عط ــتجد ق ــا املس ــروس كورون في

وزارتــه.
ــر  ــل، اعتب ــق الظ ــة مناط ــن وضعي وع
غيــر  أمــر  عنهــا  »احلديــث  أن  بلميهــوب 
ــات  ــر اســتدراكا للعملي ــا تعتب ــول، ألنه مقب

كل  تفتقــد  التــي  األماكــن  يف  التنمويــة 
ــاة وأن البرامــج اخلاصــة بهــا  ضروريــات احلي

يجــب أن تنتهــي يف أقــرب وقــت«.
نســبة  الوزيــر  بلميهــوب  واعتبــر 
ــة  ــة مقارن ــر عالي ــة يف اجلزائ اســتهاك الطاق
بالــدول األخــرى، وأكــد الوزيــر علــى وجوب 
التفكيــر يف األمــن الطاقــوي، وضــرورة توفيــر 
ــة أخــرى، وحســبه »ال ميكــن  ــل طاقوي بدائ
للجزائــر إنتــاج برميــل واحــد مــن البتــرول يف 
ــتهاك  ــتوى االس ــتمرت مبس 2025، إذا اس

ــه«. نفس
ــوازي  ــوب القطــاع امل ــر بلميه ــا اعتب كم
العموميــة،  اخلزينــة  علــى  عبئــا  يشــكل 
ولــه تأثيــرات ســلبية كبيــرة جــدًا علــى 
االقتصــاد، رغــم أنــه يحــل مشــكلة البطالــة 
يف اجلزائــر ويوظــف أزيــد مــن 6 مايــني 

مواطــن. 
ــنة2021  ــى أن س ــوب إل ــار بلميه وأش
األزمــة  ألن  لإلصاحــات،  ســتكون 
ــة  ــعى احلكوم ــدة، وستس ــر ح ــتكون أكث س
بديلــة  اقتصاديــة  وســائل  إيجــاد  إلــى 
ــات  ــم، والطاق ــاع املناج ــرول كقط ــن البت ع
املتجــددة، الصناعــة الصيدالنيــة، الفاحــة 

الصحراويــة.

خــرج، يف اليومــني املاضيــني، مجموعــة 
ــة  ــم وقف ــت لتنظي ــرة تاجنان ــكان دائ ــن س م
احتجاجيــة أمــام مقــر الدائــرة بعــد إقصائهــم 

مــن قائمــة الســكنات االجتماعيــة.
أحــد  بــه  أدلــى  تصريــح  وحســب 
الوطــن«، فقــد  احملتجــني جلريــدة »أخبــار 
قائمــة  ضمــن  احملتجــني  هــؤالء  إدراج  مت 
املســتفيدين ليتفاجــؤوا بعــد ذلــك بإقصائهــم 

ــد  ــم فق ــة، وللعل ــة الوالئي ــرف اللجن ــن ط م
ــق االحتجــاج بدعــوى  قامــت الشــرطة بتفري
ــي. ــامع الوال ــى مس ــت إل ــكواهم وصل أن ش
ســؤال  علــى  الدائــرة  رئيــس  رد  ويف 
طرحتــه جريــدة »أخبــار الوطــن«، قــال إن 
هــذا املشــكل خــارج عــن نطاقــه وليــس مــن 

مســؤولياته.
ميلــة  بواليــة  الســكن  وتبقــى جلــان 
هــذه  ظــل  يف  املواطنــني  مبصيــر  تتاعــب 

يطالبون بفتح تحقيق في ملف التشغيل ومحاسبة المسؤولين
بطــالــو ورقلـــة ينظمـــون وقـــفة بطــالــو ورقلـــة ينظمـــون وقـــفة 

احتجــــاجية كبيــــرة!احتجــــاجية كبيــــرة!

موازاة مع إجراء قرعة تحديد المواقع التي تخصّ 929 مستفيدا
طاِلبــــو الّسكــــن االجتماعــــي طاِلبــــو الّسكــــن االجتماعــــي 

في سكيــــــكدة يحتجــــون! في سكيــــــكدة يحتجــــون! 

قال إن الجزائر ال تملك أيّ معطيات إحصائية 
بلميهــــوب يحيــــي مشــــروع بلميهــــوب يحيــــي مشــــروع 
الحكــــــومة اإللكتـــــرونـيةالحكــــــومة اإللكتـــــرونـية

ميلة

محتجــــون يبيتـــون فـــي العــــراء محتجــــون يبيتـــون فـــي العــــراء 
أمــــام مقــــر دائــــرة تاجنــــانت أمــــام مقــــر دائــــرة تاجنــــانت 

جتمهر، صبيحة أمس الثالثاء، املئات من الشباب البطال من طالبي العمل بعاصمة الوالية ورقلة، يف وقفة 
احتجاجية كبيرة سلمية أطلق عليها شعار »مليونية_البطالني«.

تهديد بإضرام النار يف شاحنات وقود وشباب يهددون باالنتحار

أبواب الوكاالت احمللية مغلقة!

أكثر من 2200 مؤسسة بترولية وعدد البطالني يف تزايد!

املسؤولون.. ال يردون!

كشف، أمس، الوزير املنتدب املكلف باالستشراف محمد شريف بلميهوب 
لـ »أخبار الوطن« أن مشروع احلكومة اإللكترونية يدخل ضمن مخطط 

احلكومة احلالية، وسيشرف عليه وزير الرقمنة واإلحصائيات منير 
خالد براح، حيث سيسمح هذا املشروع باستغالل تقنية االتصال 
واملعلومات لتسهيل الوصول إلى اخلدمات العامة، لعامة األفراد 

واملواطنني واحلصول على املعلومات احلكومية.
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عقب الشكاوى التي أودعها املقصيون 

تجاوزات في قوائم السكن بـ»القل« تجاوزات في قوائم السكن بـ»القل« 
تجــّر مسؤوليــن إلـى العدالــة تجــّر مسؤوليــن إلـى العدالــة 
جّرت قوائم السكن االجتماعية ببلدية القل في والية سكيكدة ،عدًدا من المسؤولين المحلين الى 
العدالة، عقب الشكاوي التي رفعها المقصيين من السكن، الذين شككوا في نزاهتها ،فيما أفضت 
التحقيقات عن تجاوزات و خروق مفضوحة، في اعداد قائمة المستفيدين من السكن االجتماعي .

نسيبة شالبي 
عزابة  مبحكمة  اجلمهورية  وكيل  وكان 
رئيس  من  كاّل   مع  معمقة  حتقيقات  فتح  قد 
دائرة  إلى   حتويله  مت  الذي  السابق،-  الدائرة 
فرجيوة مبيلة -  كونه املسؤول عن جلنة السكن 
السابق  البلدية  و رئيس  القائمة،  وإعداد 
واحلالي بالقل، وأعضاء جلنة السكن، عقب 
من  املقصيني  املواطنني  رفعها  التي  الشكاوي 

اجتماعي  سكن   1100 لـ  النهائية  القائمة 
مبدينة القل نهاية 2018.التحقيقات  كشفت 
قائمة  إعداد  يف  قانونية  وخروق  جتاوزت  عن 
املستفيدين من السكن، حيث تبني أن عدًدا 
كبيًرا من املستفيدين من حصة 1100  وحدة 
شروط  فيهم  تستويف  ال  القل  بدائرة  سكنية 
بينهم  من  القانون،  يف  احملددة  االستفادة 
احملدد  املبلغ  الشهري  دخلهم  يفوق  عائالت 

وآخرون  دينار،  ألف   24 بـ  املقّدر  و  قانونًا  
يقطنون حارج الوطن، و أخرون يقطنون حارج 
البلدية، باإلضافة  الى مستفيدين آخرين من 

صيغ سكنية أخرى  أو من قطع أراضية.
التهم  كون  متواصلة  التزال  التحقيقات 
املوجهة لهذه األطراف حقيقية، ومن املنتظر 
أنها ستطيح  بالكثير من الرؤوس التي عاثت 

فسادًا ببلدية القل.

عنابة،  والية  أمن  مصالح  شرعت 
بالتنسيق مع املصالح املختصة يف عمليات 
شرطية واسعة حملاربة اإلستغالل العشوائي 
قبل  من  العمومية  واملساحات  لألماكن 
سبقتها  امليدانية  العمليات  األشخاص. 
املصالح  لذات  توعوية  حتسيسية  حمالت 
بضرورة  والتجار  املواطنني  حتسيس  بهدف 
والتنظيمية  القانونية  اإلجراءات  التقيد 
السارية املفعول، السيما مع انتشار فيروس 
و  االعالم  خللية  بيان  بحسب  كورونا  

االتصال للوالية ذاتها.
إلى  العمليات  هذه  وأفضت 
حواجز  بوضع  متعلقة  قضية  معاجلة  105 
العمومي  الطريق  على  صلبة  أو  حديدية 
بالبيع  متعلقة  قضية  و81  السيارات  لركن 
قضية   47 و  العام  الطريق  الشرعي يف  غير 
على  الشرعي  غير  باألستحواذ  متعلقة 
األرصفة واملساحات العمومية و 40 قضية 
العمومية  الصحة  قواعد  مبخالفة  متعلقة 

متعلقة  قضية   33 و  البيع  أثناء  والنظافة 
بتشييد بنايات فوضوية أو بدون رخصة و 18 
قضية متعلقة بعرض السلع على األرصفة 
خارج احملالت التجارية و 16 قضية متعلقة 
بنصب األكشاك على األرصفة واملساحات 
العمومية و 14 قضية متعلقة بإنشاء حظيرة 
قضايا   09 و  املركبات  غير شرعية حلراسة 
وتشييد مساحات عمومية  بتسييج  متعلقة 
الستغاللها بطريقة غير شرعية و 05 قضايا 
متعلقة بخلق مفرغات عشوائية للنفايات و 
04 قضايا متعلقة مبمارسة األنشطة واملهن 
و  شرعي  غير  بطريقة  للضوضاء  املسببة 
السيارات  هياكل  بوضع  متعلقتان  قضيتان 
متعلقتنت  وقضيتان  العمومي  الطريق  يف 
بتربية احليوانات داخل املجمعات السكنية 
و قضية واحدة متعلقة بهدم كل أو جزء من 
مساحة خضراء مع نية االستحواذ على هذه 

األماكن وتوجيهها لنشاط آخر.
ف. سليم

تشهد أحياء بلدية »تاجنانت »الواقعة 
جنوب والية ميلة، انتشارا كبيرا لألوساخ 
والنفايات التي غزت العديد من األحياء، 
السكان  وامتعاض  سخط  أثار  الذي  األمر 
جتاه متاطل البلدية التي لم حترك ساكنا جتاه 
يف  املنطقة  سكان  أحد  الوضع.وقال  هذا 
النفايات  الوطن« ،«إن  أخبار   « لـ  تصريح  
غياب  بعد   ، مكان  كل  يف  منتشرة  باتت 
الساحة«  عن  نات«  »ميلة  التنظيف  شركة 
، وعبر ذات املتحدث عن قلقه الشديد من 

الوضع الذي آلت إليه أحياء البلدية.
وبحسب مصادر »أخبار الوطن« بشركة 
»ميلة نات« فقد انتهت املدة الزمنية احملددة 

و  البلدية  بني  ابرامه   مت  الذي  العقد  يف  
املؤسسة ذاتها ، فيما  عرضت هذه األخير  
الشعبي  املجلس  على  مجددا  خدماتها 
لم  البلدية  أن  غير  العقد،  لتجديد  البلدي 

تتمكن من ذلك ألسباب مالية .
 « »تاجننت  لبلدية  لرئيس  تنقلنا 
للحصول على استفسارات حول املوضوع ، 
غير أننا لم نتمكن من لقاء رئيسها ، الذي 
ما  ،بحسب  البلدية  مبقر  متواجد  يكن  لم 
جاء على لسان مسؤول األمن، فيما باءت 
 ، بالفشل  هاتفيا  به  االتصال  يف  محاولتنا 

الن هاتف املعني خارج مجال التغطية .
ياسني زويلخ

ميلة 

بلدية »تاجنانت« تغرق في القمامة 

عنابة 

الشروع في القضاء على ظاهرة 
استغـالل األرصفـة والحظائـر 

 قسنطينة

قاطنــو حــي »عــدل« بعلــي منجلـي قاطنــو حــي »عــدل« بعلــي منجلـي 
يشربــــون ميــاه ملوثــــة يشربــــون ميــاه ملوثــــة 

أفضت نتائج حتاليل  املياه التي أجرتها 
بعلي  سكن   2150 حي  سكان  جمعية 
صالحياتها،  بعدم  قسنطينة  بوالية  منجلي 
و هي املياه املستعملة من الصهاريج املوجودة 
السكان  منها  يتزود  التي  العمارات  بأعلى 
و  سبق  التي  املشكلة  وهي  مباشر،  بشكل 
أن تطرقت لها جريدة » أخبار الوطن« يف عدد 

سابق.
ديسمبر  للشهر  القضية  تفاصيل  وتعود 
اإلصابات  من  عدد  تسجيل  بعد  املنصرم، 
 2150 حي  سكان  وسط  تسمم  بحاالت 
بوالية قسنطينة،  بعلي منجلي  سكن عدل 
بني  املشترك  العامل  أن  األخير  يف  ليتبني 
الصهاريج  ملياه  استهالكهم  هو  املصابني 
بعد فتحها  والتي  العمارات،  أعلى  املوجودة 
تبني وجود كميات من األوساخ التي تطورت 

إلى حشرات مائية وحتى ديدان.
خالل  احلي  جمعية  ممثل  وقال   

احلي  جمعية  ،إن  الوطن«  بئـ«أخبار  لقائه 
والتطهير  املياه  مؤسسة  مبصالح  استنجدت  
من  عينات  بأخذ  قامت  والتي  »سياكو« 
للكشف  إخضاعها  أجل  من  امللوثة  املياه 
والتحليل،  ليتفاجأ السكان بحالة الصهاريج 
التي كانت متوين السكان باملياه، والتي ثبت 
الذي  األمر  النظافة،  شروط  افتقارها ألدنى 
ملصالح  التام  الغياب  مقابل  استيائهم   أثار 

مؤسسة »جاست اميو«،- حسبهم -
ذاتها،  للشركة  االتهام  السكان أصابع   
ألحد  الصحية  احلالة  تدهور  بعد  خاصة 
أليام  مكوثه  استدعت  الذي  األطفال 
شركة  مهمة  من  أن  مؤكدين  باملستشفى، 
»جاست اميو« مراقبة مياه الصهاريج  ومدى 
على  السهر  كذا  و  لالستعمال،  صالحيتها 
تنظيفها و ضرورة تعقيمها، وهو الدور الذي 
توليها مهامها  البتة منذ  الشركة  به   تقم  لم 

على ما يبدوا.

و أضاف ممثل  جمعية احلي، »إن تأخر 
مصالح »سياكو« يف إرسال عينات التحاليل،  
دفعتنا ألخذ عينات أخرى وإجراء التحاليل 
على حسابنا اخلاص، والتي أثبتت نتائجها 
عدم صالحية املياه لالستهالك«، كما حمل 
اميو«  لـ«جاست  املسؤولية  كامل  محدثنا 
عن  لتقاعسها  والتعقيم   بالتنظيف  املكلفة 
أداء جميع مهامها،أمام الغياب شبه الكلي 
أعباء  السكان  مقابلها  يدفع  التي  للخدمات 
دفعتهم للدخول مع الشركة ألروقة العدالة، 
املادية  املستحقات  بإلغاء  مطالبني  ب 
املفروضة عليهم يف حق الشركة التي ال تقدم 
خدمة جيدة، متهمينها باإلهمال املؤدي إلى 
أضرار حلقت بسكان احلي، وكذا اجلهة التي 
وافقت منذ البداية على استعمال هذا النوع 
لهذه  البشري  االستهالك  يف  الصهاريج  من 

املادة احليوية.
أمينة .ب

سكيكدة 

7474 عائلــــة بقريــة» منـزل األبطــال«  عائلــــة بقريــة» منـزل األبطــال« 
بعزابـــة تطالــب بالكهربــــاءبعزابـــة تطالــب بالكهربــــاء

االبطال  منزل  قرية  سكان  يطالب 
ببلدية عزابة شرقي والية سكيكدة مديرية 
سكيكدة للكهرباء بالتدخل وحل مشكلتهم 
يف اقرب وقت ممكن واملتمثل يف ربط منازلهم 
بالكهرباء بعد معاناة دامت لسنوات طويلة.

الوطن«  »اخبار  حتصلت  مراسلة  يف  و 
ان غياب  يؤكد ممثل احلي  منها  على نسخة 
عددها  يقدر  التي  منازلهم  عن  الكهرباء 
سنوات  ومنذ  واعتمادهم  منزل   74 ب 
الكهرباء  ألسالك  العشوائي  الربط  على 

الذي  االمر  وهو  ارهقهم  قد  طويلة  ملسافات 
استخدام  من  وحرمانهم  شدته  يعزز ضعف 
حسبه  اصبحت  التي  االالتالكهرومنزلية 

ديكور فقط يزمي منازلهم.
له  يتعرض  الذي قد  ناهيك عن اخلطر 
االطفال جراء ربط االسالك التي تتدلي من 
االرض.  تالمس  ان  تكاد  والتي  منازلهم 
يسود  الذي  احلالك  الظالم  الى  باإلضافة 
احلي ليال مما يجبر السكان على التزام بيوتهم 

جراء غياب االنارة العمومية

و اضاف ذات املتحدث انهم على الرغم 
من مناشدة السلطات يف عدة مناسبات من 
اجل تسجيل ربط احلي بالكهرباء اال ان االمر 
لم يقابل باهتمام املسؤولني احملليني. يضاف 
الى هذا غياب التهيئة احلضرية باحلي خاصة 
وانعدام  للسير  التصلح  التي  املسالك  من 
انتشار  يف  مايسبب  الصحي  الصرف  قنوات 
االمراض  عن  ناهيك  احلشرات  انواع  كل 

التي قد تصيب قاطنوها.
نسيبة شالبي 

للدرك  اإلقليمية  الفرقة  متكنت 
عنابة  والية  عمار يف  بسيدي  الوطني 
من اإلطاحة بعصابة إجرامية مختصة 
من  تتكون  املنازل،  على  السطو  يف 
قاصر  بينهم  من  أشخاص  أربعة 
مت  فيما  عنابة  والية  من  ينحدرون 

إسترجاع املسروقات .
اإلعالم  خلية  بيان  وحسب 
للدرك  اإلقليمية  للمجموعة  واالتصال 
بعد  جاءت  العملية  فإن  بعنابة  الوطني 
االختصاص  إقليم  الفرقة  أفراد  تلقي 
مفادها  الضحية  طرف  من  شكوى 
مجهولني  طرف  من  منزله  على  السطو 
ذهبية  مصوغات  بسرقة  قاموا  حيث  

قيمتها أكثر من 500مليون سنتيم ومبلغ 
عنصري  تفعيل  الفور  على  ليتم  مالي، 
توقيف  إلى  واملفضيان  والتحري  البحث 
أشخاص   4 عددهم  البالغ  الفاعلني 
و28سنة  17سنة  مابني  أعمارهم  تتراوح 
ينحدرون جميعهم من والية عنابة حيث 
إرجاعها  مت  التي  املسروقات  إسترجاع  مت 
يف  سماع  محاضر  حترير  وبعد  لصاحبها 
قضائي يف  ملف  إجناز  فتم  املوقوفني  حق 
االجراءات  وإتخاد ضدهم جميع  حقهم 
القانونية الالزمة مع تقدميهم إلى اجلهات 
احلجار  محكمة  لدى  املختصة  القضائية 

النظر فيما نسب إليهم.
ف. سليم

 اإلطاحـــة بشبكــة مختصــة
 فــي السطو علـى المنـازل 

لفرقة  التابعة  الشرطة  قوات  متكنت  
للشرطة  الوالئية  باملصلحة  االجرام  قمع 
شبكة  تفكيك  من  بتبسة  القضائية  
احليازة  مجال  يف  دولية  تنشط  إجرامية 
الذي  األبيض  الفضي  بالزئبق  واملتاجرة 

يدخل يف صناعة املتفجرات.
وقال املكلف االعالم و االتصال للهيئة 
ذاتها ،  إن فرقة قمع اإلجرام قامت بفتح 
حتقيق معمق بالتنسيق مع النيابة املختصة 
عقب توقيف 6 أشخاص  لتورطهم يف قضية 
حيازة 58 كلغ من الزئبق الفضي األبيض 
الذي ميكن أن يكون  موجه الرتكاب أفعال 

منظمة،  إجرامية  اطار جماعة  تخريبية يف 
صناعة  يف  تدخل  حساسة  مادة  نقل  مع 
رخصة  دون  األول  الصنف  من  أسلحة 
إلى  ،باإلضافة  قانونا  املؤهلة  السلطة  من 
تهدد  اخلطورة  من  درجة  على  التهريب 
.عناصر  العام  واألمن  العمومية  الصحة 
املعمق  التحقيق  تواصل  تزال  ال  الفرقة 
واليات  لعدة  خالل   التنقل  من  واملفتوح 
عبر الوطن من أجل توقيف عناصر الشبكة، 
وهذا الى غاية استكمال اإلجراءات وتقدمي 

املتورطني أمام العدالة.
فيروز رحال

تبسة

تفكيــك شبكــة دوليـة تتاجـر 
بالزئبـــق الفضـي األبيــض 
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اعترضوا املكوث مؤقتا يف مركز إيواء و يطالبون بسكنات الئقة 

قاطنو العمارة المنهارة بـحي »بالطو« قاطنو العمارة المنهارة بـحي »بالطو« 
فــي وهــران يرفضـون الترحيـــلفــي وهــران يرفضـون الترحيـــل

رفضت العائالت التي انهارت عمارتهم القديمة بحي بالطو وسط مدينة بوهران، الترحيل لسكنات 
خارج المدينة ، وطالبوا بسكنات داخل  النسيج العمراني.

عمر الفاروق
مراد  وهران  دائرة  رئيس  به  صرح  ما  وهو 
رحمونني يف ندوة صحفية كشف فيها تفاصيل 
املفاوضات التي قامت بها السلطات احمللية من 
تقطن يف  كانت  التي  بالعائالت  التكفل  أجل 

هذه العمارة.
 وأوضح املسؤول ذاته » موضحا إن الوالي 
ديار  بنقلهم  مؤقًتا  نحو  مركز  البداية   أمر يف 
وتدفئة،  الئقة  بغرف  املجهز  مبسرغني  الرحمة 
إلى حني التكفل بهم، وهو ما رفضته العائالت 
التي فضل بعضها البقاء يف الشارع، على التنقل 
لهذا املركز، وبعدها مت التجهيز لنقل املتضررين  
على  متواجدة  جديدة  احتماعية  لسكنات 
كم   20 بعد   فريحة،على  بن  بلدية  مستوى  
عن املدينة ، إال أن العائالت رفضت املنطقة، 

وطالبت بنقلها الى  السكنات املوجودة يف حي 
هذه  أن  غير  البركي«  حي«  يف  أو  بلقايد«   «

السكنات لم جتهز بعد.«، يقول املسؤول ذاته 
تلك  ،«إن  الدائرة  رئيس  أضاف  و 
احلياة ، من  فيها ضروريات  تنعدم   السكنات 
 ،« وغيرها  الصحي  والصرف  والغاز  باملاء  ربط 
السكنات   هو  حاليا  موجود   هو  ما  أنه  مؤكدا 
املنجزة على مستوى بلدية بن فريحة، كون كل 
البرامج السكنية اخلاصة ببلدية وهران مت اجنازها  
خارج إقليمها يف كل من واد تليالت وبئر اجلير 

وقديل ومسرغني .
و قال املتحدث ذاته، إن  العدد احلقيقي 
للسكان هو 17 عائلة  متلك عقود ملكية،  وعائلة  
واحدة تقطن يف سطح العمارة ، باالضافة الى 
تقسيمها   مت  واحدة  شقة  ستأجرت  عائلتني  

على اثنني، وهي العائالت التي سيتم التكفل 
بها و عددها االجمالي 20 عائلة .

  و يف سياق ذي صلة طالب العائالت 
إضافية  بسكنات   ، احلادثة  من  املتضررة 
يقطنون  كانوا  أنهم  ذكروا  أخرى  لعائالت 
رفضته  الذي  األمر  أقاربهم،  من  وهم  معهم 
قبل  من  استقبالهم  بعد  احمللية  السلطات 
رئيس الدائرة، ومن قبل رئيس ديوان الوالي، 
فريحة،  بن  منطقة  رفضت  العائالت  لكن 
حسب  لها،  املمنوحة  احلصة  ورفضت 
.يحدث  الدائرة  ملصالح  الرسمي  اإلحصاء 
إلسكان  الوالية  مصالح  حتضر  وقت  يف  هذا 
املهددة  البنايات  يف  تسكن  التي  عائالت 
سكن   3900 توزيع  سيتم  حيث  بالسقوط 

خالل الثالثي األول من السنة اجلارية .

الجلفة

المستفيـــدون مـــن منحــة 
التضامـــن متـــذمرون

بلديات  من  املواطنني   من  عدد  ابدى 
من  تذمرهم  اجللفة،  والية  جنوب  أقصى 
العراقيل االدارية التي يواجهونها يف احلصول 
املخصصة  للتضامن  اجلزافية  املنحة  على 
التنقل  يضطرهم  ما   ، الظل  مناطق  لسكان 
شهادة  إيداع  أجل  من  بعيدة  مناطق  الى  
 7 طرف  من  تؤشر  التي  االنتساب  عدم 

مصالح إدارية.
بدائرة مسعد   املستفيدين  وقال عدد من 
هذه  إن   »، الوطن«  بـ«أخبار  لقائهم  خالل 
عدم  شهادة  على  بالتأشير  املكلفة  املصالح 
االنتساب والبالغ عددها 7 قطاعات ال يوجد 
ما   ، البلدية  مستوى  على  اإلقليمي  مقرها 
كبلدية  كبيرة  ملسافات  دوريا  التنقل  يضطرنا 

 160 بـ  مسعد  دائرة  عن  تبعد  التي  قطارة 
على  والتأشير  املصادقة  عملية  إلمتام  كلم، 

هاته الوثائق.
اجللفة  والية  والي  من  هؤالء  وطالب 
الذي  الغنب  ورفع  بالتدخل  جياللي  دومي 
مبناطق  املقيمون  املواطنون  خاصة  يعيشونه 
الروتينية،  الظل وتسهيل اإلجراءات اإلدارية 
وتكليف مصالح البلدية بعملية إيداع ملفات 
املنحة  من  باالستفادة  املعنيني  املواطنني 
اإلدارية  املصالح  لدى  للتضامن  اجلزافية 
االنتساب  عدم  شهادة  على  بالتأشير  املكلفة 
اإلدارات  هذه  ملقر  املواطنني  تنقل  عن  بدال 

البعيد مقرها.
حمزة بن حلرش

بجاية

3030  مليـــار سنتيــم لتجديـــد شبكـــة   مليـــار سنتيــم لتجديـــد شبكـــة 
الميــاه  بقــرى»أوزالقــــن« الميــاه  بقــرى»أوزالقــــن« 

 14 سكان  معاناة  تنتهي  أن  املرتقب  من 
بعد  قريًبا،  بجاية  بوالية  أوزالقن  ببلدية  قرية 
قرار السلطات الوصية  بتخصيص غالف مالي 
يقدر بـ 30 مليار سنتيم ،من أجل انشاء شبكة 
حديثة من قنوات املياه الصاحلة للشرب، تربط  
إطار  البلدية  هذه  بقرى  حاف«   »تيشي  سد 

املشاريع القطاعية.
وقال مصادر من والية  بجاية يف تصريح 
يف  تقع  القرى  هذه  جل  إن  الوطن«   لـ«أخبار 
واملياه اجلوفية  الينابيع  فيها  أماكن مرتفعة تقل 
املوارد  وزير  الهام  املشروع  أعلن عن هذا  وقد   ،
أرزقي براقي على هامش زيارته األخيرة  املائية 

لوالية بجاية.
 ، االخير  القرار  ثمنوا  املنطقة  سكان   
خاصة أمام النقص الفادح لهذه املادة احليوية،  
ويف هذا اإلطار قال  عمي حسان أجد سكان 
نريد سماع مثل   «  « الوطن  أخبار   « لـ  املنطقة 
هذه األخبار من مصادر رسمية واهلل لقد أرهقنا 
البحث عن قطرة ماء خاصة يف  فصل الصيف 

نريد أن ننال نصيبنا مثل بقية املواطنني ».
املنطقة  سكان  يطالب  أخرى  جهة  ومن   
كل  رفع  بضرورة  احمللية  السلطات  من  ذاتها  

ذات  املشاريع  كل  أمام  البيروقراطية  العراقيل 
املنفعة العمومية التي ال يزال الكثير منها معلقا 

ألسباب مختلفة.
قال مسؤول من مديرية   من جهة أخرى 
املوارد املائية »انه من املقرر انطالق  عدة مشاريع 
الوالية على غرار  القطاع  على مستوى  تخص 
انشاء محطة صغيرة لتحلية مياه البحر لصالح  
قرى توجة التي تعاني هي األخرى من نقص 

املياه يف الوقت الذي عرفت فيه عملية ربط قرى 
من  انطالقا  املياه  بشبكة  القائد  وذراع  خراطة 
سد خراطة تقدما الفتا يف حني من املرتقب أن 
اسماعيل  آيت  بلدية  قرى  ربط  ينطلق مشروع 
اإلجراءات  استكمال  بعد  قريبا  املياه  بشبكة 
املنبع  من  انطالقا  التقنية  والدراسات  اإلدارية 

األزرق ببرج ميرة شرقي بجاية
عبد السالم قريشي

بلعباس  سيدي  دائرة  مصالح  باشرت 
تقطن  كانت  عائلة   100 ترحيل  ،عملية 
التي  العائالت  هي  ،و  الفوضوية  باالحياء 
اودعت طعون لدى مصالح الوالية بعد اقصائها 
خالل  اجتماعية،  سكنات  الى  الترحيل  من 

عملية الترحيل األولى شهر نوفمبر املاضي .
التسيير  و  الترقية  ديوان  رئيس  أكد  و 
ذات  إن  الوطن«  اخبار  لـ«  العقاري يف تصريح 
العائالت  ملفات  دراسة  بإعادة  قامت  املصالح 
املقصية التي استوفت الشروط الالزمة من قبل 
اللجنة املشتركة حيث  العائالت سترحل الى 
املصالح  قيام  بعد  اجلديدة  السكنية  األحياء 

البنايات  ملواقع  فجائية  بخرجات  املختصة 
بعض  إسقاط   عن  أفضت  والتي  الفوضوية 
العائالت من الترحيل نظرا لوجود تالعبات«، 
تقرب  عند  عبرت  املستفيدة  العائالت 
بعد  البالغة  ارتياحها  عن  منها  الوطن  اخبار 
يف  السنوات  لعديد  راودهم  الذي  حلم  حتقق 
يخلصها  اجتماعي     مسكن  على  احلصول 
والوضعية االجتماعية  املرير   العيش  من شبح 
الفوضوية  السكنية  األحياء  داخل  الكارثية 

ومعاناتها مع قساوة البرد.
حواش.أ

سيدي بلعباس 

ترحــيل 100 عائلـة تقطــن 
سكنـات هشــة وفوضويــة

عبر سكان بئر بن عابد 90 كم شرق 
املتكرر  للغياب  استيائهم   عن  املدية، 
وسط  اخلدمات  متعددة  بالعيادة  لألطباء 
ما  املسائية،  الفترة  يف  خاصة  املدينة 
يضطرهم التنقل الى مناطق اخرى للعالج.
خالل  املنطقة  سكان  من  عدد  وقال 
لقائهم بـ«أخبار الوطن«  إن املرضى وجدوا 
للعيادات  التوجه  على  مجبرين  أنفسهم  
اخلاصة  أو نحو عيادات البلديات املجاورة 
األطباء  عدد  يف  الكبير  النقص  ظل  يف 
»إن  أضافوا  »و  العيادة  بذات  املداومني 
حالة  ويف  فقط  بطبيبني  تعمل  العيادة 

املستشفيات  أحد  يف  احدهم  مداومة 
يجدون أنفسهم بدون طبيب«.

ويف السياق ذاته  ناشد سكان بئر بن 
يف  اإلسراع  بضرورة  الصحة  مدير   ، عابد 
فتح قسم األشعة بالقاعة املركزية ، فعلى 
الرغم من مرور سنوات عدة على بناء هذا 
لم  األشعة  قسم  أن  إال  الصحي   املرفق 

يدخل حيز اخلدمة بعد.
املناوبة  بفتح  محدثونا   طالب  كما 
التنقل  عناء  تغنيهم  العيادة  بذات  الليلية 

إلى العيادات املجاورة.
عمر ب

املدية 

نقــص األطبـاء وانعــدام جهاز 
األشعـة يثير استياء المرضــى

التابعة  الفحول  بلدية  سكان  طالب 
والية  شمال  الرمشي  لدائرة  إقليميا 
التدخل  الوالئية  السلطات  من  تلمسان، 
الطريق  وتوسعة  تهيئة  أجل  من  العاجل 
الوالئي الرابط ما بني البلدية و بلدية عني 

يوسف و كذا القرى التابعة لها.
و يشهد هذا  الطريق الذي ميتاز بالضيق 
و اإلنحدار و كثرة املنعرجات وضعي كارثي 
، حيث  أصبح يشكل خطًرا حقيقًيا على 
الثانوي  الطور  تالميذ  خاصة  مستعمليه، 
الذين يتنقلون يومًيا للتمدرس بثانوية عني 

يوسف .
سكان  ممثلو  أشار  الصدد   هذا  يف  و 

و  للطريق   املتدهورة  الوضعية  الى   املنطقة 
رفض  بفعل  تنقلهم  تعيق  أصحبت  التي 
الناقلني للعمل على هذا اخلط نتيجة كثرة 

احلوادث و األخطار. 
الطريق  ناحية أخرى يتسبب هذا  من 
يف جزءه الرابط ما بني الفحول و قرية بني 
مداشر  و  بقرى  التنمية  تأخر  يف  شعيب 
يقلص  أن  بإمكانه  الذي  هو  و  البلدية 
عني  و  تلمسان  شمال  بني  ما  املسافات 
متوشنت مرورا بالفحول و عني الكحل و هو 
اقتصادية  دينامكية  أن يعطي  ما من شأنه 

واجتماعية للمنطقة.
بن خالد عبد القادر

تلمسان 

سكان بلدية »الفحول« يطالبون 
بتهيئــة الطريــق الوالئـــي
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أخبار السر ايا

عّبر سكان حي1040 سكنا برمضانية 
بالدويرة يف العاصمة عن استيائهم 
من عدم ربطهم بشبكة »اآل.دي.آس.

آل«ADSL، رغم إيداعهم طلبات 
عديدة منذ 6 سنوات.وقال أحد 

السكان إن وكالة »اتصاالت اجلزائر« 
بالدويرة توجههم إلى وكالة بابا 
حسن، ووكالة بابا حسن بدورها 

تبعث بهم إلى وكالة الدويرة، مضيفا 
أن رئيس البلدية أكد لهم أنه لم يتلق 
أي طلب من طرف »اتصاالت اجلزائر« 

من أجل وضع جتهيزات شبكة 
اإلنترنت.

تقوم شركة املياه والتطهير للجزائر،  اليوم األربعاء الـ 13 جانفي 
2021، بداية من الساعة 13:00 إلى الساعة 18:00، بأشغال الصيانة 

الكهربائية. تقام هذه األشغال على مستوى برج املياه ببلدية 
بئر خادم. وسيترتب على هذه األشغال وقف عملية التزويد 

باملياه الشروب على مستوى البلديات التالية: بلدية بئر خادم 
)كليا(، بلدية جسر قسنطينة )عني املاحلة،جنان سفاري،عني 

نعجة القدمية(. وتؤكد »سيال« لزبائنها أّن عملية التزويد باملياه 
الشروب ستعود تدريجيا عند نهاية األشغال.

ـر الجزائرييـن!  بومـزار يبشِّ

الدويـــــرة أم بـــابـــا احســـن!؟
»سيــال« تخاطـب زبـائنـها! 

رحـــالت حســـب الحـــاجة 

أعلن وزير البريد واملواصالت 
السلكية والالسلكية، أمس، 

أنه سيتم رفع سرعة التدفق 
األدنى لإلنترنت يف اجلزائر. 

وأوضح الوزير، يف تصريح أدلى 
به لوكالة األنباء اجلزائرية، أن 
هدف وزارته على املدى القصير 

يتمثل يف االنتقال من تدفق 
4 إلى 8 ميغا. وهو ما يسمح 
مبشاهدة الفيديو بنوعية 

عالية الدقة ومضامني أخرى 
ذات قيمة مضافة.وتبلغ السرعة 

األدنى لتدفق اإلنترنيت يف 
اجلزائر حاليا 2 ميغا، سرعة لم تتغّير منذ 2018، وتبقى “غير 

كافية”، حسب ما صرح به الوزير.

تعتزم الشركة 
الوطنية للنقل 

بالسكك احلديدية 
)القطارات( تعزيز 

عدد الرحالت 
خالل الساعات 
التي يكثر فيها 

التنقل، وتقليص 
العدد خالل ساعات 

الفراغ. وتهدف 
هذه اإلجراءات -على حّد تصريح مدير االتصال بالشركة 

جمال شعالل- إلى التصدي لالضطرابات الناجتة عن األعمال 
التخريبية وساعات احلجر الصحي اجلزئي، موضحا أن أول 

وجهة ستنطلق يف الساعة الـ 6 صباحا وآخرها يف الساعة الـ18، 
كما كشف شعالل عن وضع برنامج جديد لسير القطارات يدخل 

حيز اخلدمة األربعاء القادم.

تنتشر بعاصمة احلماديني، بجاية، أعداد كبيرة من الطيور املهاجرة مبختلف أنواعها، والتي 
يشاهدها سكان الوالية يف كل 

مكان: يف البحر،  الغابة،  اجلبل،  
احلدائق،  فوق أعمدة الكهرباء،  

على أسالك الهاتف وسطوح 
البنايات، هذه الطيور ال تتوقف 

عن احلركة وإصدار األصوات 
ليال ونهارا؛ مما يشكل عامال 
منغصا لراحة سكان املدينة، 

السيما فئات املرضى وكبار السن 
واألطفال الصغار. وقد عبر أحد 
سكان شارع الشيوخ بقلب املدينة 
لـ » أخبار الوطن » عن انزعاجهم 
من األصوات التي تصدرها هذه 
الطيور، قائال: »أعدادها تتزايد 
من يوم آلخر ال ننام يف الليل،  

أصواتها املزعجة ال تتوقف 
الضجيج يف كل مكان؛ إنه أمر 

مزعج حقا«.

الّطيــور تحــرُم »البجاوييــن« النـــوَم!

    َخصــــلة يتفـــــّرد     َخصــــلة يتفـــــّرد 
بهـــا الجزائريــــون!بهـــا الجزائريــــون!

 khaled( أعرب املتحدث باسم السفارة األميركية يف اجلزائر، خالد ولفسبرغ 
wolfsberg(، عن إعجابه باجلزائريني، وخّصهم بتسجيل فيديو نشره عبر 
صفحة السفارة األمريكية »أنستغرام«. وجزم خالد ولفسبرغ بأن اجلزائريني 

تفردوا بخصلة قال إنها لن تتوفر يف غيرهم من شعوب العالم بأي حال من 
األحوال؛ إذ قصد املتحدث دكانا يطلب ورق الغار )الرند(، اعتذر منه التاجر، 

وسأله أن ينتظر ريثما يجلب له شيئا مما طلبه من حديقة بيته، وملا همَّ خالد 
بدفع ثمن ما أخذ، رفض التاجر قطعا حتى كاد يغضب! أمام هذا السلوك، وقف 

األمريكي أمام كرم اجلزائريني مشدوها.

»نهــــار فيهــا. .
ونهـــار عليــــــها«!

على ما يبدو فإن الكاتب واملترجم عبد العزيز بوباكير تأثر مبا جابت 
به محاكمة املسئولني السابقني أبرزهم أحمد أويحيى الذي صرح 

بشأن 70 مليار احملجوزة: »لقد كنت وزيرا أول ولدي عالقات، واعتاد 
أمراء اخلليج على زيارة اجلزائر، ومنحونا سبائك ذهبية 

بعتها يف السوق املوازية ألن بنك اجلزائر رفض شراءها 
مني«، حيث بدأ صباحه بقوله: »صباحكم سبائك ذهب« 

يف قالب من السخرية لواقعنا اليوم الذي أصبح فيه 
القوي له مال ال يعد يقابله من ال يزال يفترش األرض 

ويلتحف السماء يف دولة اجلزائر املستقلة.
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أدرار

مطالب بتسوية القطـع الفالحيـة 
الموجهـــة لالستصـــالح

زواية  ببلدية  وفالحون  شباب  اشتكي  
أدرار  والية  80 كم جنوبي  بنحو  الواقعة  كنتة 
تسوية  يف  اإلدارية  والصعوبات  العراقيل  من 
للفالحة  املوجهة  االرضية  القطع  ملفات 
بضرورة  الوالئية  السلطات  مطالبني  باملنطقة،  
التدخل وتذليل هذه الصعاب التي تواجههم يف 

هذه املنطقة التي تعد منطقة فالحية بامتياز .
مراسلة  حسب   الشباب  هؤالء  وطالب 
لترقية  املدني  للمجتمع  الوطنية  للمنظمة 
منها  نسخة   على  الوطن«  حتوز«أخبار  املواطنة  
والي أدرار واملديرية الوصية بوضع حل للعديد 
يف  الفالحة  بقطاع  تتعلق  التي  النقائص  من 
تسريع  اخلصوص  وجه  وعلى  البلدية  هذه 
االمتياز  عقود  لتحرير  اإلدارية  إجراءات 
كل  مساحته  واملقدر  عزي   الفالحي   مبحيط 
اعفاء   وكذا  مستفيد  ل100  10هكتار  قطعة  
التي  التعجيزية  الشروط  من  الصغار  الفالحني 
حتول  دون استفادتهم من بعض املشاريع التي 
متكنهم من رفع إنتاجهم الفالحي  كما طالبوا    
باألراضي  اخلاصة  واملسالك   الطرقات  بتعبيد 
الفالحية، إلى جانب توفير الكهرباء وخدمة  

الهاتف احملمول يف هذه احمليطات  .
إلى  ذاته  السياق  يف  الشباب  دعا  و 

بالدائرة،  الفالحة  يف  متخصص  معهد  إنشاء 
الفرعي  القسم  إرجاع  ضرورة  إلى  أشاروا  كما 
للفالحة يف رقان إلى بلدية زواية مع فتح حتقيق 
إداري  يف تسييره مبا فيها املندوبية الفالحية يف 

البلدية املذكورة ».
املنظمة    ويف مرسلة أخرى  طالبت هذه 
الشركات  يف  التشغيل  أزمة   بحل  أدرار  والي 
حل  لوضع  وهذا   الدائرة  بأقليم  املتواجدة 
للبطالة التي يتخبط فيها أغلب ساكنة الدائرة 
وخاصة منهم الشباب الذين يحلمون مبستقبل 
زاهر ، ويف. مجال السكن طالبوا يتعلق بتغيير 
قطع أراضي سكنية لبعض القصور من الناحية 
بقصر  األمر  ويتعلق  اجلنوبية  للناحية  الشمالية 
التي  املتطلبات  بكل  القطع  وتزويد  تبركان، 
حسنة  ظروف  يف  يعيشون  سكانها  جتعل 
الصحي  والصرف  الكهرباء  من  منها  وخاصة 
املهني  التكوين  وضعية  ولتحسني  واملياه، 
لها   الوالئي  املكتب  طالب  بالدائرة  والتمهني 
بالنظر يف النقائص التي يتخبط فيها هذا القطاع 
الشباب  متطلبات  مع  تتالئم  حتى  الدائرة  يف 
التي  الشهادات  بعض  احلصول على  يف طلب 

متكنهم من الولوج لعالم الشغل .
عبداهلل مجبري

للقضاء ىلع أزمة السكن باملنطقة

سكــان حـي» ثنيـة المخزن« بغردايــة 
يطالبــــون بتراخيــص البنــاء 

طالب  سكان حي الثنية  المخزن بوالية غرداية من السلطات المعنية تسوية وضعيتهم القانونية 
ومنحهم ترخيص البناء لتوسيع سكناتهم،  للقضاء على أزمة السكن التي تشهدها المنطقة.

حاج قويدر عبد الرزاق 

 و قال ممثل جلنة احلي)ف.خ(  خالل لقائه 
بـ«أخبار الوطن« أن احلي يفوق عدد سكانه 40 
كيلو   2 يتجاوز  ال  جغرايف  حيز  يف  نسمة  ألف 
متر مربع،  ويعد هذا احلي من اكبر االحياء يف 
اجلنوب اجلزائري.  و كانت جلمعيات وفعاليات 
هذا  بخصوص  مراسالت  عدة  املدني  املجتمع 
الوضع الى السلطات احمللية وجتاوزت ذلك حتى 

الى السلطات العليا لبالد .
 و أضاف املتحدث ذاته ،«إن هذا املشروع 
السكن  مشكل  على   يقضي  أن   شأنه   من 
نطمح  الذي  املكان  أن  علًما   ، احلي  هذا  يف 
للحي  امتداًدا  هو  املشروع  هذا  فيه  يتواجد  ان 
غرداية،  لبلدية  اجلديد  املخطط  يف  ،وفوجئنا 
لتحويله إلى  منطقة اخلضراء، و هو ما الميكن أن 
يجسد باعتبار أن األرض غير  صاحلة للزراعة،  
لذلك نطلب من تدخل الوزير االول واعطاء كل 

ذي حق حقه » يضيف املتحدث ذاته .
اجلذير بالذكر ان اجلمعيات قدمت مخططا 
شكل  على  الدراسات  مكتب  من  معد  كامال 

مدينة جديدة متوفر على كل متطلبات احلياة من 
مدارس ومساجد وطرقات ويبقى مطلب السكان 

شرعيا يف انتظار تدخل السلطات الوصية .

باجي مختار،  برج  املنتدبة  بالوالية  حّلت 
جلنة مراقبة متكونة من أعضاء املجلس الشعبي 
ملتابعة  التنفيذيني  املديرين  وبعض  الوالئي، 

ومراقبة مشاريع املخطط البلدي للتنمية.
التي كانت  املذكورة  اللجنة  و شرعت هذه 
مرفوقة بأعضاء املجلس البلدي وبعض املوظفني  
العمليات  على  للوقوف  ميدانية  خرجات  يف 
بلدية  منها  استفادت  التي  للمشاريع  املفتوحة 
املائي  اخلزان  إجناز  مشروع  غرار  على  مختار  برج 
مدرسية  ومجمعات  الوظيفية  السكنات  وبعض 
وكذا  الصحي  والصرف  املاء  توسعة  إضافة 
مالعب جوارية   وكانت  مصادر محلية كشفت 
تنموية استفادت منها  عن استالم عدة مشاريع 
إطار  حيث وصلت نسبة األشغال  البلدية، يف 
الصحي  والصرف  املياه  شبكات  مشروع  من 
حوالي 90 من املائة.ومت  استالم 11 ملعبا جواريا 
معشوشبا، باإلضافة إلى امللعب البلدي الرئيسي 
للبلدية، فضال عن تهيئة عديد املدارس التربوية

كما كشف ميموني عضو املجلس الشعبي 

وهو  بومدين   هواري  استفادة  حي  عن  البلدي 
عدة   من  مختار   برج  يف  الكبيرة  األحياء  أحد 
وتتمثل  االنتهاء  مشارف  على  وهي  عمليات 
قي  إعادة شبكة املياه الصاحلة للشرب وشبكة 
الصرف الصحي وكذا ملعب جواري  مت استالمه 
انطالقة  األشغال فضال  ومجمع مدرسي متت  
احلي  بهذا  وظيفي  وسكن  عيادة  برمجة  عن 
للمصادقة  املالي  املراقب  على مستوى  والعملية 

لكي تنطلق األشغال بها .
الوالية  يف  احمللي  للشأن  متتبعون  وقال  
املنتدبة املذكورة رغم تشهده من ورشات كبرى 
الساكنة  تؤرق  مازالت  سوداء  نقاط  هناك  إال 
ويتعلق األمر مبشكل الصرف الصحي الذي لم 
تهيئة  ومشكل  نهائي  بشكل  عليه  القضاء  يتم 
الطرقات الداخلية وتراكم النفايات واألوساخ يف 
االعتبار  رد  لغز عدم  ناهيك عن  الباطني  السد 
لطريق الوئام الذي يربط رقان ببرج مختار الذي 

مازال يحصد الضحايا من التيه وحوادث املرور
عبد اهلل مجبري 

برج باجي مختار  

لجنة والئية لمراقبــة مشاريع لجنة والئية لمراقبــة مشاريع 
المخطـط البلـدي للتنميــة المخطـط البلـدي للتنميــة 

التجمع  سكان  من  عدد  أمس  أول  خرج 
الفيض  ببلدية  حرزلي«  »اإلخوة  السكني 
ببسكرة للشارع وأغلقوا الطريق ، تنديدا بالوضع 
باملزري«  بـ«  وصفوه  الصعب  الذي  املعيشي 
مطالبني السلطات احمللية بتجسيد مشاريع تنموية 

من شأنها أن ترفع الغنب عنهم. 
من  الشديد  غضبهم  احملتجون  وأبدى 
التي  القرية  مستوى  على  املسجلة  النقائص 
معددين  بامتياز،  ظل  منطقة  أنها  أكدوا 

املتعلق  االجتماعي  اجلانب  يف  االنشغاالت 
بتوفير  نداءهم  الغاضبون  رفع  بالتنمية، حيث 
بها  تنعدم  التي  بالسكنات  والغاز  الكهرباء 
الطاقتني احليويتني، مؤكدين أن معيشتهم غير 
ناشدوا  كما  احلالية،  الوضعية  بسبب  مقبولة 
لتهيئة  مشروع  بتجسيد  القرية  وجه  حتسني 
احملتجون  شدد  ذلك  إلى  باإلضافة  احمليط، 
تسجل  التي  الشرب  مبياه  متوينهم  حتسني  على 
ندرة حادة، فضال على انشغال حتسني التغطية 

بشكل  املدرسي  النقل  وتوفير  بالقرية  الصحية 
دائم للتالميذ، باملوازاة مع ذلك انتقد احملتجون 
فرص  من  املنطقة  أبناء  وإقصاء  تهميش 
البطالة،  من  الشباب  معاناة  جراء  التوظيف 
وخالل الوقفة االحتجاجية أكد الغاضبون على 
االحتجاج  إلى  دفعتهم  أن ظروف معيشتهم 
بعدما  الفيض  بلدية  إلى  املؤدي  الطريق  وغلق 

سئموا توالي الوعود دون جتسيد.
م. بن مبارك

بسكرة 

سكان»اإلخوة حرزلي« بـ»الفيض« يقطعون الطريق سكان»اإلخوة حرزلي« بـ»الفيض« يقطعون الطريق 

تكوينية  دورة  االسبوع   هذا  بحر  انطلقت 
وتطوير  ترقية  مجال  يف  نوعها  من  األولى  تعتبر 
مدرسة  مستوى  على  األحمر،  املرجان  حتويل 
التقليدي  واحللي  الكرمية  األحجار  على  النحت 
الصناعة  لغرفة  التابعة  متنراست،  بوالية 
18 حريف يف  وذلك مبشاركة  بالوالية،  التقليدية 

مجال حتويل املرجان قدموا من 12 والية.
أيام، مت  التي متتد على مدى سبعة  الدورة 
للتنمية  الوطنية  الوكالة  بني  بالشراكة  تنظيمها 
املائيات وغرفة  وتربية  البحري  للصيد  املستدامة 

الصناعة التقليدية واحلرف لوالية الطارف.
وترمي الدورة إلى حتقيق جملة من األهداف 

من  املرجان  حتويل  حرفيي  قدرات  تقوية  أهمها 
التصميم  سيما  ال  جديدة  تقنيات  تعلم  خالل 
والنحت، باإلضافة إلى تبادل املعارف واخلبرات 
سيما  ال  الواليات  مختلف  من  احلرفيني  بني 
إلى  باإلضافة  ومتنراست،  الطارف  واليتي  من 
والتقليدية  الصناعات  املرجان يف  إدماج  تشجيع 
احمللية التي تشتهر بها والية متنراست، إلعطائها 
قيمة مضافة.وحسب املدير العام للوكالة الوطنية 
للتنمية املستدامة للصيد البحري وتربية املائيات 
التكوينية  الدورة  هذه  فإن  بلعكري«،  »نعيم 
استغالل  فتح  إلعادة  التحضير  إطار  يف  تندرج 
تصدير  منعت  احلكومة  وأن  خاصة  املرجان، 

وبالتالي وجب   ،2015 منذ سنة  اخلام  املرجان 
تطوير وترقية حرفة حتويل املرجان يف اجلزائر ومن 
الكمية  وأن  خاصة  جزائريني،  حرفيني  طرف 
املرخص بصيدها تقدر بستة)06( أطنان سنويا، 
يف إطار مخطط وطني مستدام لتسيير استغالل 
يعتمد  الذي  التناوب،  نظام  املرجان من خالل 
على حتديد 10 مناطق استغالل، حيث يتم فتح 
منطقة استغالل ملدة 5 سنوات ثم يتم غلقها ملدة 
20 سنة ثم تفتح منطقة أخرى، بهدف جتديد 

املخزون واحملافظة على ثروة '' الذهب األحمر''.
ق.م

تمنراست

دورة تكوينيـــة لحرفيــــي المرجــــاندورة تكوينيـــة لحرفيــــي المرجــــان

نظم الهالل االحمر اجلزائري باليزي قافلة 
تهدف  النائية  املناطق  من  عدد  جتوب  تضامنية 
وخدمات صحية  انسانية  مساعدات  تقدمي  الى 
من  طبي  800 فحص  من  ازيد  تقدمي  مت  حيث 
استفادة  الى  باإلضافة  العمرية  الفئات  مختلف 
العائالت  لفائدة  قفة   30 توزيع  من  الساكنة 
لفائدة  الشتوية  واأللبسة  االغطية  منها  املعوزة 

االطفال املتمدرسني .
وقال الدكتور بن عزوز رئيس مكتب الهالل 
لـ«أخبار  تصريح  يف  باليزي  اجلزائري  األحمر 
الوطن »،« إن القافلة التضامنية مست كل من 
طارات«  وضاحية«  »افديالهرر«  منطقة  سكان 
احلدودية اين استفادوا من مختلف الفحوصات 
الطبية عامة ومخصصة على غرار طب االسنان 
املرضى  على  ادوية  توزيع  و  العيون  وإمراض 
اغطية  تتمثل يف  انسانية  تقدمي مساعدات  مع 

التضامنية  العملية  ومتت  غذائية  ومواد  وألبسة 
الصندوق  مبشاركة  احلدودية  »طارات«  مبنطقة 
الوطني للتأمينات االجتماعية للعمال األجراء 

وكالة اليزي .
الفحص  عمليات  ان  الدكتور  ويضيف 
قدمت  شخص   116 مست  طارات  مبنطقة 

تتطلب  03 حاالت  توجيه   مت  وكما  ادوية  لهم 
العناية مبستشفى مقر الوالية وهذا يف اطار املهام 
لغرض  باملجتمع  الهشة  الفئات  اجتاه  االنسانية 
النائية  املناطق  بساكنة  الصحي  التكفل  تعزيز 

باملنطقة الشاسعة .
براهيم مالك

اليزي 

قافلـــة طبيــة تجـوب المناطــق النائيــة قافلـــة طبيــة تجـوب المناطــق النائيــة 
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صفاء كوثر بوعريسة 

ال  الذي  والفصل  األصل  مادام  ينسى  أن  يرفض  تاريخ  يناير  وألن 
التاريخ الذي دخل باألساس فيه من أوسع األبواب وسجل  يزال يقاوم 
انتصارات ومعجزات ال تزال عالقة ومحفورة بأذهان األجداد واألحفاد ، 
التاريخ كل سنة ، على مدار  القبائلية بهذا  حتتفل والية برج بوعريريج 

أعوام مديدة وعديدة بكثيٍر من التقاليد الراسخة واألبدية .

  يناير.. بداية التأريخ 
املحفوظ من النسيان 

يناير ، التاريخ الذي ترك أثرا بالغا يف نفوس كل سكان األمازيغ يف 
950 سنة قبل امليالد ، تغلبت فيه إرادة الشعب على باقي القوى وبدأت 
سيطرة األمازيغ على مصر لـ 3 قرون من الزمن ، نعني به '' ين '' وهو أول 
'' أما '' أيور '' فهو الشهر ، أي يناير هو الشهر األول من السنة ، حتتفي 
به العائالت ببرج بوعريريج من الصغار والكبار ومختلف الفئات العمرية 
، اين تتجهز النسوة لهذا اليوم من خالل تنظيف البيوت وتغيير األثاث 
خصيصا  املعدة  املناسبة  أطباق  من  وطاب  لذ  ما  بإعداد  تقمن  كما   ،
والتي دائما ما تكون تقليدية على غرار '' ثيغريفني '' أو ما يعرف أيضا بـ 
'' ثيبوعجاجني '' باالضافة الى '' ثيمقفول '' واألطباق الرئيسية أبرزها '' 
ثيكوربابني '' كما ال تخلوا املوائد من مادة زيت الزيتون ، هذه املادة املهمة 

جدا يف كل األطباخ القبائلية باملنطقة العريقة .  
وال تخلو سهرات وجلسات يناير من حكايا األجداد احلريصني منذ 
املتتالية  االنتصارات  وذكر  التاريخ  تدريس  على  الزمن  من  وعقود  قرون 
ألحفادهم ، وذلك لترسيخ حضارة عريقة كي تتوارثها األجيال القادمة 
، وحمايتها من التزوير و الزوال والنسيان ، أين يقومون بسرد انتصارات 
 ، مصر  أرض  على  أمازيغي  ملك  أول  العظيم  امللك  وشيشناق  يوغرطة 

وكذا ماسينيسا الذي ال يزال يتداول اسمه الى غاية اليوم .

  أواٍن وألبسة تقليدية
 وأياٍد مرصعة بالفّضة 

ال تزال البيوت ببرج بوعريريج خاصة اجلهة الشمالية بدائرة جعافرة 
تفرق  ثيعروسني  ايدير  سيدي  جعافرة  خليفة  ايث  اعشابو  شكبو  من 
 12 ففي   ، التقليدي  عمرانها  على  حتافظ  املجاورة  القرى  من  والعديد 
يناير ال جتد شيئا يرمز إلى حضارة أخرى غير حضارة األمازيغ، األواِني 
النسوة  أين حترص  باليد،  والزرابي مفروشة مصنوعة  الفخار والطني  من 
ترمز  والتي  والنحاسية  الفخارية  التقليدية  بالصناعة  بيوتهن  تزيني  على 

الى ابداع العقل االمازيغي منذ األزل ، كما لأللبسة التقليدية النصيب 
الكبير يف هذه االحتفالية وحتى من دونها ، فـ '' اجلبة '' القبائلية هي أحد 
اهم رموز هذه احلضارة الكبيرة ، والتي ال يزال العنصر النسوي يحافظ 
عليها وتعمدن على ارتداءها مبختلف األعمار، أين يتكون اللباس القبائلي 
النسائي على وجه اخلصوص من أقمشة حريرية بيضاء اللون حتوي رموزا 
أمازيغية حُتاك باليد غالبا ما تكون أشكاال هندسية  ترمز للهوية األمازيغية 
واألزرق  واألصفر  البرتقالي  غرار  على  الزاهية  بالوان  اجلبة  تزين  كما   ،
واألخضر وكذا األحمر ، دون إهمال األطفال من الذكور والذين يتلحفون 

بـ '' البرنوس '' منذ الصباح الباكر استعدادا للعيد الكبير .
ولعل أهم ما مييز املرأة القبائلية كمظهٍر راٍق وأصيل ال يتكرر هو احللي 
واخلوامت  الفضية  األساور  غرار  على  اإلناث  ترتديها  التي  امللونة  الفضية 
يف  املتمثلة  الزاهية  باأللوان  تتسم  التي  التقليدية  احللي  أشكال  وبقية 
الطبيعة  من  املستمدة  األلوان  وهي  واألصفر  واألخضر  واألزرق  األحمر 
اخلالبة التي متثل جانبا قويا من حياة القاطنني يف أعالي جبال القبائل 

العريقة .

  إحياء يناير .. املوروث
 الثقايف األمازيغي 

ببلدية  القبائل ، حتديدا  أعالي جبال  نحو  اجتهنا  الباكر  الصباح  يف 
تفرق دائرة جعافرة شمال والية برج بوعريريج اغتناما لفرصة االحتفال 
بيناير 2971  ، كان الطقس باردا والطبيعة هادئة توِحي بعيٍد ال يتكرر ، 
وبكثير من السعادة بقينا نراقب األشجار واجلبال الشاهقة والشامخة وهي 

حتِكي قصصا وروايات من البطوالت خاصة يف احلقبة االستعمارية .
الثقافية  والفعاليات  النشاطات  بتنظيم  بيناير  االحتفال  يوم  يتميز 
مختلف  تبرمج  أين   ، األمازيغية  السنة  برأس  احتفاء  عبر  والترفيهية 
معارض  تنظيم  غرار  على  اليوم  لهذا  فعاليات  واجلمعيات  املؤسسات 
القدمية  األواني  وكذا  األمازيغية  الشعبية  التقليدية  واألطباق  لأللبسة 
من  للعامة  امللء  على  عرضها  يتم  إذ   ، الطني  من  واملصنوعة  الفخارية 
املتشبع  األمازيغي  الثقايف  املوروث  على  أكثر  التعرف  أجل  من  الناس 
باألصالة . وهو األمر ذاته بالنسبة للفنانني الرسامني واخلطاطني الذين 
ما  وغالبا  عادة  التي  لوحاتهم  أجمل  أجل عرض  من  املناسبة  يستغلون 
حُتاكي اليوم العظيم ، من خالل رسومات تخليدا لذكرى انتصار األمازيغ 

على الفراعنة .
حول  يتجمعون  االحتفال  يف  املشاركني  تفرق  بلدية  يف  جتد  كما 
مجموعة من الشباب الطموح ، بقيتارتهم وطبلتهم ، وبأصواتهم الشجية 
شريفة  وّنا  وايدير  الوناس  ملعطوب  املخلدة  الهوية  أغاني  بطرح  يقومون 

وآخرين ، يرددها وراءهم األطفال الصغار بكثير من الفخر وعن ظهر قلب 
، بينما يقوم آخرون بعرض سلعهم من الفخار واألواني التقليدية رائعة 
خيرات،  من  الطبيعة  تنتجه  وما  والعسل  والهندسة،  والزيت  الشكل 
وكذا عرض للكتب والروايات والقصص املختلف لكتاب امازيغ يخّطون 
بابداعهم منقطع النظير أجمل احلكايا املدونة يف كتب يتم عرضها للبيع 

باللغة االمازيغية لغرس اللغة أكثر وحفظها من االندثار .

  مسابقة ألحسن زيت زيتون.. 
املادة األولى عند القبائل 

عديد  عبر  مدة  منذ  انطلق  الذي  جني الزيتون  موسم  مع  تزامنا 
تذوق  مسابقة  تفرق  بلدية  نظمت   ، القبائل  منطقة  ومداشر  قرى 
وجلنة  القبائل  مناطق  مختلف  من  مشاركني  بحضور  أفضل زيت زيتون 
حتكيم الختيار احسن زيت زيتون، باإلضافة إلى الدكتور مختار قيسوس 
العارضون  شارك  أين  الزيتون  ،  زيت  يف  ووطنيا  والئيا  املختص  وهو 
مت  والتي   ، السنة  هذه  خالل  مبحصولهم  أنواع زيت الزيتون  ملختلف 
اخضاعها للتذوق على غرار املرارة واحلرارة والرائحة ومدى االخضرار ، إذ 
أنها فرصة كبيرة للتعريف باملنتوج واجلهود املبذولة إلبراز األنواع املختلفة 

لهذه الشجرة املباركة وما ينتج عنها من زيوت مختلفة الطعم واملذاق .
ذوي  من  اجلامعة  طلبة  لبعض  كبيرة  فرصة  املسابقة  هذه   وكانت 
التخصص ، والذين أتوا من أجل املشاركة يف املسابقة ومعرفة استراتيجية 
التذوق والتفريق بني جودة مختلف أنواع الزيوت املعروضة من أجل حتسني 

النوعية والرقي بشعبة الزيتون للتوجه نحو التصدير للخارج .
الغذائية  باملنافع  املستهلك  تعريف  إلى  أيضا  املسابقة  هذه   وتهدف 
الفارق  وملس  وكذا   ، املختلفة  نوعياته  بني  التمييز  من  ومتكينه  للزيت 
بني زيتون اجلهة املائلة الى االصفرار وطعمها احللو وأخرى خضراء اللون 

وطعمها يكتسي نوعا من املرارة بسبب اختالف املناخ ونوعية الزيتون .

  انطالق املوسم الفالحي  وبداية 
هطول األمطار والثلوج 

يتبعه  الذي  الفالحي  التقومي  تقومي يناير إلى  يف  األمازيغ  يستند 
الفالحون ، إذ يشكل يناير نهاية موسم احلرث وبداية موسم املطر ، ما 
يجعلهم يستبشرون خيرا بهذه املناسبة التي حتل عليهم باخلير واملزيد من 
والثلوج  لألمطار  كثيفا  هطوال  املنطقة شهدت  وأن  الوفير، خاصة  الرزق 
ليال ، ما زاد من فرحة االمازيغ ، فرحة ببطوالت االجداد وانتصارهم 
العظيم على الفراعنة واعتالء العرش ، وأخرى استبشارا مبوسم فالحي 

مليئ بالبركات .

»أخبار الوطن« تقاسم سكان »الجعافرة« ببرج بوعريريج فرحة »يناير« 

احتفـاالت تتحـّدى»كورونـا« والجزائريـون احتفـاالت تتحـّدى»كورونـا« والجزائريـون 
يتمسكــون بالـهويــة األمـازيغيـــة يتمسكــون بالـهويــة األمـازيغيـــة 

يأتي يناير أو ما يعرف برأس السنة األمازيغية ككل سنة ،تخليدا لذكرى انتصار الملك األمازيغي ‘’ شيشناق ‘’ على الفرعون المصري ‘’ رمسيس 
الثاني ‘’ واعتالءه عرش مصر في سنة 950 قبل الميالد ،في معركة عظيمة يشهد لها التاريخ ، احتفاالت ارتبطت ايضا  بـ’’ السنة الفالحية ‘’  

والتي ترمز لخيراِت األرض والبركة فيها .
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بعد أن رفض تجديد عقده 

سان جيرمــان يضحـي بمبابـي سان جيرمــان يضحـي بمبابـي 
الستقـــدام ميســـــيالستقـــدام ميســـــي

جيرمان  سان  مسؤولو  وينوي 
التضحية مببابي سريعا الصيف املقبل، 
مع  التعاقد  وهو  أكبر  هدف  أجل  من 

ليونيل ميسي، قائد برشلونة.
سان  مع  مبابي  عقد  وينتهي 
لكنه   ،2022 صيف  يف  جيرمان 
يرفض كل محاوالت النادي الفرنسي 
لبرنامج  اآلن.ووفًقا  حتى  للتجديد 
سان  فإن  اإلسباني،  »الشيرجنيتو« 

جيرمان منح أولوية حالًيا لتجديد عقد 
على  سيلفا  دا  نيمار  البرازيلي  اجلناح 
إلى  اإلسباني  البرنامج  مبابي.وأشار 
أن سان جيرمان يخطط لبيع مبابي يف 
أورو،  مليون   100 نظير  املقبل  الصيف 
عروض  رفض  يف  الالعب  استمر  إذا 
يف  مجاًنا  مغادرته  وتأكدت  التجديد، 

صيف 2022.
وأوضح أن األموال التي سيحصل 

سيدفع  مبابي،  بيع  من  باريس  عليها 
من خاللها راتب عام واحد على األقل 
قانون  النادي  يخالف  مليسي، حتى ال 

اللعب املالي النظيف.
يذكر أن العديد من التقارير أكدت 
جيرمان  سان  إلى  سينتقل  ميسي  أن 
ملزاملة  املقبل،  الصيف  يف  مجاًنا 

صديقه نيمار مجدًدا.
القسم الرياضي

توهج إبراهيموفيتش يسكت المشككينتوهج إبراهيموفيتش يسكت المشككين

كابيلـو: »ال يحق لكونتي كابيلـو: »ال يحق لكونتي 
طلـب صفقـات جديــدة«طلـب صفقـات جديــدة«

كابيلو،  فابيو  اإليطالي  علق 
ميالن  ألندية  السابق  الفني  املدير 
وريال مدريد، على  ويوفنتوس  وروما 

املنافسة يف الكالتشيو هذا املوسم.
تصريحات  يف  كابيلو،  وقال 
ميركاتو«  »كالتشيو  موقع  أبرزها 
مدرب  لديه  »ميالن  اإليطالي: 
قيادية  شخصية  لهم  والعبون  جيد 
وقادرون على مساعدة اآلخرين على 

التطور والتحفيز«.
وأضاف: »هذا النادي بنى تاريخ 
املواهب  تطوير  خالل  من  انتصاراته 
وجالي  ومالديني  باريزي  مثل 
وألبرتيني،  وإيفاني  وكوستاكورتا 
اآلن رمبا يلجأ أكثر إلى اخلارج، لكن 
يأتي العبون من قطاع الشباب مثل 
كاالبريا ودوناروما، وال يجب نسيان 
اإلدارة  رأس  على  مالديني  باولو  أن 

الرياضية«.
وتابع: »قلت قبل ذلك إن فريق 

كونتي املفضل حلصد لقب الدوري، وأؤكد رأيي مرة ثانية، لكن هذه النسخة أراها بطولة 
)عدم اليقني يف أي شيء(، حيث أن هناك 5 فرق تتنافس على املراكز األربعة األولى 
لديه  ليست  »كونتي  وواصل:  وروما«.  وأتاالنتا  ويوفنتوس  وميالن  إنتر  وهي  بالدوري، 
ألقاب ويوجد مدربون غيره سيكونون سعداء  إنه بدون  أسباب لطلب صفقات جديدة. 
إدارة  إن  أيًضا.  ذلك  قال  أنطونيو  أن  لي  ويبدو  الالعبني،  من  املجموعة  هذه  بتدريب 
الالعبني اآلن ستكون حاسمة«. وأمت: »يوفنتوس؟ إذا استطاع الفريق التقدم يف الترتيب 

بغياب رونالدو، فهذا يعني أنهم سيعودون إلى مستواهم«.
ق.ر

يجهز نادي باريس سان جيرمان لتحقيق أكبر استفادة من وراء نجمه كيليان مبابي قبل انتهاء 
عقده، في ظل التعقيدات المستمرة بينهما في ملف التجديد.

أوزيــل:»إذا رحلت عن آرسنال أوزيــل:»إذا رحلت عن آرسنال 
سألعب في ناد مثل ريال مدريد«سألعب في ناد مثل ريال مدريد«

آرسنال  وسط  العب  أوزيل،  مسعود  ابتعد 
عن حسابات الفريق منذ مارس من العام املاضي 
على  بالندم  يشعر  ال  األملاني،  الالعب  لكن 

انضمامه للفريق اللندني.
ميتد  الذي  عاًما،   32 أوزيل،  ينضم  ولم 
تعاقده حتى جوان، ويحصل على أجر يبلغ 350 
لتقارير  وفقا  األسبوع  يف  إسترليني  جنيه  ألف 
صحفية، إلى قائمة آرسنال بالدوري اإلجنليزي، 
أو الدوري األوروبي هذا املوسم. وتقول تقارير يف 
وسائل إعالم بريطانية، إن أوزيل قد يغادر النادي 
اللندني هذا الشهر، وقال املدرب ميكل أرتيتا، 
إنه سيسمح له بالرحيل إذا تلقى عرًضا مناسًبا. 
على  اجلماهير  مع  دردشة  خالل  أوزيل  وقال 

»تويتر«: »كانت هناك العديد من حلظات الصعود والهبوط حتى اآلن، لكن يف املجمل لم 
أندم مطلًقا على قرار االنضمام آلرسنال«.

املباريات األخيرة قبل تفشي فيروس كورونا يف فيفري،  أمينا،  أكون  وأضاف: »كي 
لألسف«.  األمور  تغيرت  التوقف  بعد  لكن  حًقا.  اإلثارة  غاية  كانت يف   2020 ومارس 
ويحق ألوزيل التفاوض مع أندية أخرى هذا الشهر، وذكرت وسائل إعالم محلية أنه أجرى 
محادثات مع فنربخشة التركي، ودي سي يونايتد األمريكي. وتابع أوزيل: »فنربخشة مثل 
ريال مدريد يف إسبانيا. إنه أكبر ناد يف تركيا«. وزاد: »كل شخص أملاني - تركي يشجع 
فريًقا يف تركيا عندما ينشأ يف أملانيا. فريقي كان فنربخشة«. ومضى قائال »هناك دولتان 
أود أن ألعب فيهما قبل اعتزالي وهما تركيا، والواليات املتحدة. إذا ذهبت إلى تركيا لن 

أنضم سوى إلى فنربخشة«.
ق.ر

زالتان  شارك  عام،  قبل 
منذ  مرة  ألول  أساسيا  إبراهيموفيتش 
رائعا  هدفا  ليسجل  ميالن  إلى  عودته 
على  الهدف  هذا  ورد  كالياري.  أمام 
منتقدين لقرار النادي اإليطالي التعاقد 
املخضرم  السويدي  املهاجم  مع  مجددا 

يف جانفي 2020.
وقتها  مفهوما  االنتقاد  هذا  وكان 
 38 الـ  يف  إبراهيموفيتش  كان  حيث 
املنافسات  عن  بعيدا  وكان  عمره  من 
أن  بعد   2018 مارس  منذ  األوروبية 
يف  للعب  املتحدة  للواليات  سافر 
أجنلوس  لوس  مع  األمريكي  الدوري 

غاالكسي.
تركها  التي  الهائلة  البصمة  لكن 
إبراهيموفيتش على ميالن خالل العام 
ذاتها  حد  يف  جناح  قصة  تعد  املاضي 
للمباريات  بعودته  اجلماهير  واحتفلت 
يوم السبت بعد غياب شهرين بسبب 

إصابة بحفاوة بالغة.
مشاركته  يف  سجل  أن  وبعد 
األساسية األولى يف 11 جانفي 2020 

يتعامل  »املدرب  إبراهيموفيتش:  قال 
بحذر مع العب يف سني لكني ال أجد 
كامل  يف  يزال  ال  فعقلي  مشكلة  أي 
يشعر  ولم  يتبعه«.  وجسدي  شبابه 

املدرب ستيفانو بيولي بأي قلق.
وحتسن أداء الالعب السويدي منذ 
عودته إلى إيطاليا ألول مرة منذ رحيله 
 .2012 يف  جيرمان  سان  باريس  إلى 
يف  جنح  قد  يكون  كالياري  يف  وبهدفه 
يف  مختلفة  عقود  أربعة  يف  الشباك  هز 

بطوالت دوري الدرجة األولى.
عشرة  إبراهيموفيتش  وسجل 
املوسم  نهاية  قبل  أخرى  أهداف 
سنا  العب  أكبر  ليصبح  املاضي 
واحد  موسم  يف  مزدوجا  رقما  يسجل 
وكان  اإليطالي  األولى  الدرجة  بدوري 
وشبه  أيام.  و302  عاما   38 يف  وقتها 
النجم السويدي وقتها نفسه بشخصية 
بنجامني بوتون السينمائية. وقال لقناة 
لي  يقولون  »الناس  التلفزيونية  فريقه 
مرحلة  يف  لكني  ومنهك  عجوز  إنني 
مثل  »أنا  وأضاف  فقط«.  اإلحماء 

بنجامني بوتون لكني كنت دوما شابا 
ولم أتقدم يف العمر مطلقا«.

ق.ر

برشلونــة يعلـن القائمة النهائـية برشلونــة يعلـن القائمة النهائـية 
لمرشحـــي الرئاســــةلمرشحـــي الرئاســــة

أصدر نادي برشلونة، بيانا رسميا، لإلعالن عن القائمة النهائية للمرشحني لالنتخابات 
فيكتور  اإللكتروني: »خوان البورتا،  موقعه  عبر  البيان  النادي، يف  وقال  بالنادي.  الرئاسية 
من  األدنى  احلد  اجتازوا  الذين  األربعة  األعضاء  هم  روسود،  إمييلي  فريشا،  توني  فونت، 

التوقيعات املطلوبة، وهو 2257 توقيعا، ليصبحوا مرشحني لرئاسة النادي«.
وأضاف: »يف انتظار نتيجة عملية التحقق من صحة التوقيعات، والتي بدأت اول أمس، 
بينديتو  وأجوستي  وفيالغوانا  فاري  جوردي  يتمكن  لم  التوقيعات  جمع  فترة  انتهاء  ومبجرد 

ولويس فيرنانديز وبير رييرا من الوصول للحد األدنى ويودعوا السباق«.
وتابع: »خوان البورتا كان أكثر مرشح حصًدا للتوقيعات بإجمالي 10272 توقيعا، يليه 
فيكتور فونت بـ4713 توقيًعا، وتوني فريشا الذي حصد 2822 توقيًعا، وأخيًرا إمييلي روسود 
مبجموع 2510 توقيعات«. وأمت: »عملية املصادقة على االقتراع تبدأ يوم الثالثاء 12 جانفي 
وتنتهي اخلميس 14 من الشهر نفسه، وباالعتماد على عدد التوقيعات التي لم يتم التحقق 

من صحتها قد يختلف العدد النهائي من املرشحني يف االنتخابات«.
ق.ر

يوفنتـوس يقـدم عرًضـا للتعاقـد مع سكاماكا يوفنتـوس يقـدم عرًضـا للتعاقـد مع سكاماكا 
حترك مسؤولو يوفنتوس إلضافة العب جديد إلى هجوم الفريق خالل امليركاتو الشتوي اجلاري. ووفًقا لقناة »سبورت إيطاليا«، 
فإن أندريا بيرلو، مدرب يوفنتوس، طلب من اإلدارة التعاقد مع مهاجم رابع خالل الشتاء، إلى جانب كريستيانو رونالدو وألفارو 

موراتا وباولو ديباال.
وأشارت إلى أن يوفنتوس قدم عرًضا للتعاقد مع جيانلوكا سكاماكا، مهاجم ساسولو املعار إلى جنوى، من أجل ضمه على 

سبيل اإلعارة ملدة 18 شهًرا، مع إلزامية الشراء يف صيف 2022.
وأوضحت أن يوفنتوس سيفي بطلبات ساسولو الذي يريد من 20 إلى 25 مليون أورو، لالستغناء عن سكاماكا. وقالت القناة 

اإليطالية إن بارما وبولونيا يتفاوضان أيًضا للتعاقد مع سكاماكا، لكن يوفنتوس حتى اآلن يتواجد يف الصدارة.
ق.ر
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املنتخب الوطني لكرة اليد توجه أمس إلى مصر، آالن بورت: 

»مبـــاراة المغـرب مفتــاح التأهـــل »مبـــاراة المغـرب مفتــاح التأهـــل 
إلى الـدور الثانـي من المونديــال«إلى الـدور الثانـي من المونديــال«

وأكد مدرب منتخب الوطني لكرة اليد، 
فريقه سيبذل كل  أن  بورت،  آالن  الفرنسي 
مبارياته  أولى  يف  الفوز  ليحقق  وسعه  يف  ما 
املغربي،  املنتخب  أمام  للعبة،  العالم  ببطولة 

رغم صعوبة املأمورية. 
وقال بورت »عندما تكون املباراة األولى 
فاألمر  الثاني،  الدور  إلى  التأهل  مفتاح  هي 
»سنبذل  وأضاف  للغاية«.  صعبا  سيكون 
اجلزائري  املنتخب  ليكون  وسعنا  يف  ما  كل 
يف يومه، وينجح يف حتقيق هذا الهدف أمام 

املنتخب املغربي«.
إلبراز  وسعنا  يف  ما  »سنعمل  وأكمل 
املطلوب،  لتحقيق  املعتادة،  لعبنا  طريقة 
نفس  ميتلك  اآلخر  هو  املغربي  املنتخب 
املعهودة،  بطريقته  هو  لعب  وإذا  الطموح، 

سيشكل لنا الكثير من الصعوبات«.
لكرة  اجلزائري  املنتخب  وكشف مدرب 
اليد، آالن بورت، عن القائمة النهائية التي 
العالم  بطولة  يف  للمشاركة  العبا   20 تضم 
2021 مبصر. واختار التقني الفرنسي القائمة 
التحضيري  التربص  ختام  عقب  النهائية 
للذي  تعويضا  جاء  الذي  باجلزائر،  األخير 

وامللغى  بالبحرين،  باملنامة  مبرمجا  كان 
ألسباب تنظيمية.

من  »اخُلضر«  مجموعة  قائمة  وتتشكل 
سبعة العبني ينشطون باخلارج، منهم ثالثة 
هاّلل،  الدين  نور  كعباش،  )هشام  بقطر 
آخرين  وثالثة  صدوق(،  حاج  مصطفى 
عبد  عبدي،  أيوب  داود،  )هشام  بفرنسا 
)حارس  إسبانيا  يف  وواحد  رحيم(  القادر 

املرمى خليفة غضبان(.
 ،2021 مصر  مونديال  ومبناسبة 
ستكتشف عدة عناصر أجواء البطولة العاملية 
احلارس  غرار  على  مشوارهم،  يف  مرة  ألول 
عريب،  رضا  األمين  الظهير  زموشي،  يحي 
اجلناح  وكذا  كوري،  مختار  األمين  اجلناح 

األيسر زهير نعيم.
بركوس،  مسعود  القائد  زمالء  ويستهل 
املنافسة العاملية يوم 14 جانفي باللقاء احمللي 
ايسلندا  16  ضد  ثم  املغرب،  ضد  املغاربي 
جانفي، قبل اختتام الدور األول يوم 18 من 

نفس الشهر أمام البرتغال.
احلدث  من   27 الـ  الطبعة  وستعرف 
ستتأهل  حيث  بلدا،   32 حضور  العاملي 

مجموعة  لكل  األولى  الثالثة  املنتخبات 
أربع  يف  سيلعب  الذي  الرئيسي،  الدور  إلى 

مجموعات تتشكل من ستة فرق.
قائمة املنتخب الوطني اجلزائري:
حراس املرمى: 

عبد اهلل بن مني )املجمع البترولي(، خليفة 
غضبان )ادميار ليون/ إسبانيا(، يحي 

زموشي )أوملبيك عنابة(.
العبو امليدان:

مسعود  عريب،  رضا  شهبور،  رياض 
الدين  عالء  برياح،  الرحيم  عبد  بركوس، 
البترولي(، رضوان ساكر،  حديدي )املجمع 
زهير نعيم )شبيبة سكيكدة(، عقبة انسعد 
كوري،  مختار  بوعريريج(،  برج  )شباب 
أسامة بوجناح )مولودية سعيدة(، سفيان بن 
كعباش،  هشام  الساورة(،  )شبيبة  جياللي 
نور الدين هاّلل )أهلي قطر(، مصطفى حاج 
)إيستر/  داود  )الوكرة/ قطر(، هشام  صدوق 
فرنسا(، عبد  )تولوز/  أيوب عبدي  فرنسا(، 

القادر رحيم )دينكارك/ فرنسا(.
محمد هشام

سليماني على بعد خطوات من نادي ليونسليماني على بعد خطوات من نادي ليون
إسالم  اجلزائري  الدولي  الالعب  انتقال  صفقة  تفاصيل  إخباري  تقرير  كشف 
سليماني، مهاجم نادي ليستر سيتي اإلجنليزي لنادي ليون، متصدر الدوري الفرنسي.
وذكرت بعض املصادر أن سليماني توجه إلى مدينة ليون أمس، رفقة وكيل أعماله 

على منت طائرة خاصة وضعتها حتت تصرفه إدارة نادي ليون.
الرياضي  واملدير  أوالس،  ميشال  جون  ليون،  أوملبيك  رئيس  إنتظاره  يف  وكان 
جونينيو، حتسبا الجتياز الفحص الطبي، قبل التوقيع على عقد انضمامه ملتصدر الدوري 

الفرنسي الذي سيمتد لـ18 شهرا.
وسيحتفظ سليماني، بكافة االمتيازات التي كان يحوزها يف نادي ليستر، ومنها 

راتبه الذي يصل لنحو 380 ألف أورو شهريا.
نادي  مدرب  جارسيا  ورودي  سليماني  بني  دار  الذي  احلديث  إلى  التقرير  وأشار 
عن  الالعب  غياب  أن  مبرزا  اجلزائري،  املنتخب  هداف  بإمكانات  أشاد  الذي  ليون، 

املنافسة مع ليستر سيتي لم يؤثر على قيمته يف سوق التحويالت.
من  باجلملة  عروضا  األخيرة،  الفترة  يف  سليماني،  تلقي  عن  كشف  كما 
إلى  إضافة  األملاني،   04 وشالكة  الفرنسية  إيتيان  وسانت  وليل  رين  أندية 

الدحيل والريان القطريني.
م.هشام

بعد الفوز املهم املحقق ىلع حساب »الكناري«، فروجي:

»علينـا مواصلـة العمل لتحقيق »علينـا مواصلـة العمل لتحقيق 
المزيد مـن النتائج اإليجابية« المزيد مـن النتائج اإليجابية« 

عن  فروجي،  تيري  العاصمة،  احتاد  مدرب  أعرب 
شبيبة  مستضيفه  أمام  فريقه،  حققه  الذي  بالفوز  سعادته 
اجلولة  لقاءات  ضمن  أمس،  أول   ،2-1 بنتيجة  القبائل 

السابعة من الرابطة احملترفة األولى.
الفوز  أن حتقق  املهم جًدا،  أنه من  فروجي«أعتقد  وقال 
يف تيزي وزو أمام شبيبة القبائل، لقد قدمنا مباراة كبيرة من 
الناحية اجلماعية، رغم أننا فقدنا السيطرة يف الشوط األول«. 
السيطرة  يف  وجنحنا  توازننا،  استعدنا  الثاني  الشوط  »يف  وأضاف 
الدفاعية،  الناحية  من  أكبر  بشكل  منظمني  وكنا  الكرة،  على 

وجنحنا يف حتقيق فوز سيكون وقعه كبيًرا يف نفوس الالعبني«.
وأمت »نحن بحاجة إلى الفوز يف هذا النوع من املباريات، 
لألمام،  التطلع  علينا  واآلن  أنفسنا،  يف  الثقة  الستعادة 

ومواصلة العمل لتحقيق املزيد من النتائج اإليجابية«.
م.هشام

توجه المنتخب الوطني لكرة اليد، صبيحة امس الثالثاء، إلى العاصمة المصرية القاهرة عبر طائرة خاصة، 
تحسبا للمشاركة في بطولة العالم لكرة اليد، خالل الفترة الممتدة من 13 إلى 31 جانفي الجاري.

اتحاد بسكرة 

اإلدارة تقيل بوعكاز وبوزيدي اإلدارة تقيل بوعكاز وبوزيدي 
ولكنــاوي األقــرب لخالفتهولكنــاوي األقــرب لخالفته

قررت إدارة احتاد بسكرة االستغناء عن خدمات املدرب التونسي معز بوعكاز الذي فشل بحسب 
املسيرين يف ضمان انطالقة مقبولة لتشكيلة البسكرية بعد سبع جوالت لم يحصد فيها الفريق سوى 
ثماني نقاط، والى ذلك فان الهزمية األخيرة التي سجلها االحتاد يف خرجته أمام سريع غليزان دفعت 
لفسخ  الطرفني  لقاء مرتقب بني  بعد  الذي سيتم جتسيده  القرار  الرئيس بن عيسى التخاذ هذا  إدارة 
العقد، هذا وتشير آخر األخبار بأن الثنائي بوزيدي ولكناوي يتواجدان يف رواق جيد خلالفة بوعكاز 

على اعتبار تواجدهما بدون فريق.
م. بن مبارك

أكد أن التعادل أمام مولودية وهران كان منطقيا 

نغيـــز:»يجب التحضير بجدية نغيـــز:»يجب التحضير بجدية 
للمبــــاراة القادمــــة«للمبــــاراة القادمــــة«

أكد مدرب مولودية اجلزائر، نبيل نغيز،  أن تعادل فريقه أمام ضيفه مولودية وهران بنيتجة 1-1، 
اول أمس يف إطار اجلولة السابعة من الرابطة احملترفة األولى، كان منطقيا، بالنظر إلى عدة عوامل.

وقال نغيز »أشكر الالعبني على املردود املقدم، رغم أننا قدمنا أسوأ مباراة لنا، نظرا لإلرهاق الذي 
نال منا، يف ظل كثافة اجلدول«. وأضاف: »منذ بداية املواجهة، ال حظنا أن الالعبني كانوا منهارين 
يف  اآلن  إلى  ينهزم  لم  عنيدا  وواجهنا خصما  كثيًرا،  علينا  أثرت  الغيابات  أن  خاصة  ومعنويا،  بدنيا 

الدوري«.
وأكمل: »أعتقد أن التعادل كان مستحقا بالنسبة للفريقني، علينا اآلن التطلع لألمام، والعمل على 
استرجاع قوانا، والتحضير بجدية للمباراة القادمة، رغم أننا نعاني من إرهاق شديد، خاصة وأن الفريق 

خاض 9 مباريات يف ظرف شهر«.
م.هشام

بلعمري في طريقة إلى أهلي جدةبلعمري في طريقة إلى أهلي جدة
حصل أهلي جدة على موافقة مبدئية من الدولي اجلزائري جمال بلعمري، على العودة للدوري 

السعودي، خالل امليركاتو الشتوي احلالي.
وخاض بلعمري جتربة احترافية يف السعودية مع نادي الشباب، قبل رحيله مطلع املوسم اجلاري إلى 

ليون الفرنسي، بسبب خالفات مع إدارة الليوث.
إلى  بلعمري،  إمتام صفقة  إطار  يسعى يف  أهلي جدة،  إن  الثالثاء،  أمس  تقارير صحفية  وقالت 
االستغناء عن البرازيلي لوكاس ليما ظهير أيسر الفريق، وتعويضه ببديل محلي، ليخلي مكانا لبلعمري 

يف قائمة األجانب بالفريق.
محمود  املصري  مع  النادي  مفاوضات  فشلت  بعدما  اجلزائري  املدافع  على  األهلي  اختيار  ووقع 

حمدي، جنم الزمالك، الذي كان اخليار األول للمدير الفني ميلويفيتش.
التعاقد مع محترفني  له  تتيح  التي  املالية،  الكفاءة  إدارة األهلي يف احلصول على شهادة  وجنحت 

جدد يف امليركاتو الشتوي.
م.هشام

بن ناصر يتعافى وسيكون جاهزا لمباراة كالياري بن ناصر يتعافى وسيكون جاهزا لمباراة كالياري 
اقترب الدولي اجلزائري إسماعيل بن ناصر، العب وسط ميالن، من العودة إلى املالعب. وكان بن ناصر تعرض إلصابة يف أوتار الركبة 

خالل مباراة بارما بالدوري اإليطالي، لكنه اآلن يف املرحلة النهائية من إعادة التأهيل والعودة إلى املالعب.
ووفًقا لصحيفة »الغازيتا ديلو سبورت« اإليطالية، فإن بن ناصر سيتواجد على مقاعد البدالء يف مباراة ميالن وكالياري، اإلثنني املقبل، 
باجلولة 18 من الدوري اإليطالي. وأشارت إلى أليكسيس ساليميكرس، جناح ميالن، يعاني من نفس إصابة بن ناصر، لكنه تعافى بشكل 

أفضل ويستطيع اللعب أساسًيا ضد كالياري.
وأوضحت أن النجم السويدي زالتان إبراهيموفيتش سيشارك أيًضا أساسًيا ضد كالياري، بعدما حصل على دقائق قليلة للعب أمام تورينو 

يف الدوري اإليطالي.  
م.هشام

لجنة االنضباط تعاقب العب النصريـة لجنة االنضباط تعاقب العب النصريـة 
واجـي باإليقــاف لـ واجـي باإليقــاف لـ 55 مباريـات مباريـات

عاقبت جلنة االنضباط التابعة لرابطة الوطنية احملترفة، العيد واجي، العب نصر حسني داي باإليقاف 
5 مباريات منها 2 مع إيقاف التنفيذ.

كما غرمته ماليا لطرده يف املباراة التي تغلب فيها فريقه على ضيفه جمعية الشلف بهدف دون رد يوم 
اجلمعة املاضي، ضمن املرحلة السابعة من الرابطة األولى.

وأوقفت اللجنة نصر الدين خوالد، مدافع احتاد بسكرة مباراة واحدة مع تغرميه ماليا الحتجاجاته على 
القرارات التحكيمية.

بينما جرى إيقاف كال من بلقاسم بورقعة، العب أوملبي املدية، وأمين عتو، العب وداد تلمسان، 
مباراة واحدة، بسبب الطرد بجانب إيقاف محمد أمني عتو، مدرب اللياقة لنادي شبيبة سكيكدة مباراتني 

مع منعه من دخول امللعب وغرف خلع املالبس.
ومت تغرمي ناديي احتاد بلعباس ونصر حسني داي ماليا بسبب عدم تواجد مدربيهما يف املنطقة املخصصة 

للجهاز الفني وتغرمي شبيبة سكيكدة وسريع غليزان ماليا لسوء التنظيم.
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حملت عنوان »الرواية اجلزائرية من التأسيس إلى التكريس«

نــــدوات وطنــــية حــول الروائــــي نــــدوات وطنــــية حــول الروائــــي 
بـــــن هــــــدوقة بـــــن هــــــدوقة 

عن دار الكتاب العربيعن دار الكتاب العربي

المكتـبة الوطنـية تتدعـم المكتـبة الوطنـية تتدعـم 
بإصـدار جديــد للدكتـور بإصـدار جديــد للدكتـور 

مبــارك جعفــري مبــارك جعفــري 

نظمها املجلـس اإلسالمـي األعلـى

 نــــدوة افتراضيــــة حــــول نــــدوة افتراضيــــة حــــول 
فكـــر بن نبــــــيفكـــر بن نبــــــي

فيما قال بأن باتنة منطقة ظل ثقافيًا وسينمائيًا

محـــافظ »ايمدغـــــاسن«محـــافظ »ايمدغـــــاسن«
 يناشد وزيرة الثقافة دعم المهرجـان يناشد وزيرة الثقافة دعم المهرجـان

قسمات ضيم رمل صامت جنم يعبث ببريق السماء 
حدود ماجنة وسخاء زرقة بنغم املساء
ولي املشيئة بضلع القول لي مباء،،،

حتت أجنحة رمل صامت منت غمست عيون تقمصي مبنت 
الهجر و البحر 

كستناء  إنه النجم جنم 
الصباحات اللينة  ساهر على حدود الذكرى 

واملوت يانس النسيان هباء هباء، أطحن 
قسمات الضيم  أرتلها متمنيا ليلة انس 
كي أسعد معضالت  اللهث ونزغ التمني 

وعلى أجنحة اخليل املسومة أجنحة الرحيل 
أقذف أرغفة الطيش  إلى سماء غضارية
باكية من قالع الهتك أرجم مسلة الود

أستل من ذؤابة  عصفور ماء طهر 
كي ادشدش صالبة النسغ  أعيد اسمي إلى قيامة النشأ 

أباريق اخلتل  احضن قسمات اليل 
أحاجي األبد املهاجر  أسكب متاريس املوج 
فلتات غد موعود  تلك األرغفة املجنحة 
حتمل مكر السنني صوب عبث األحالف

أين السجل سجلي  ليؤنس دهشة يف ضمير املقابر 
قالع تودع مائها الناز  بغموض املنحدر 

قرب مذبح الهبوب املقدس، يلسعني طحني اللمس..
ليس من عاداتي  نحر نسائم الفجر،
اهدي زعانف الطمث  خرائب ظن،

وإني املتسرب من جواب الوشائح، السائح يف ترانيم االقبية
 اقبية العشق الصويف  الساكن هدنة الفؤاد،،

 أيها العبث اللذيذ  اخلالد الساكن شقوق األلفة 
املتمرد على خناجر اجلنس  حطم سالالت البجع املدهش 

واختمها مبعزوفة الليل أبقر شرشف الهدنة
 املتمرس يف حشاشة  اللثغ

 فإني قريب من خوامت الكياسة  وأسماء الفراديس 
مثلك زوال يراوغ  مالمح املتسرب الكسير

 تنور الشفق أذبل الورد يف مسالت النهاية 
مترامية الفراغ قرب منبع النسيان 

وشاح البكم يهادن الهداية  الالسعة املستأنسة لشقوق التودد
يجيب منر العبث  الكامن بنحاس الوقت

يتنزه برسائل مزركشة احلواف  يقاسمها والئم اخللود
وصكوك اللغز احملير لشقوق الصالبة ....

أكسر عماء األسماء  فلزة اخلسارة 
كي أطعم األزل املتورد كبد العقل 

اجاصة التمني أضرم وحش الغمامات 
سطور الهيولى رئة الصحراء امللتوية 
على عروش العنب  املتخطي لتسابيح 

من أقانيم بروابي األلفة ألهب اإلثقال املوغلة 
يف كنانة السكر،،،  مولع بعصير النوافير

الغامرة إلرجاء الطيش ابتكر علل األزلية 
يف عبث األجنة  لتتكاثر السنة املغاليق
السابحة لتصاريف اللحن  ثم أخيرها 

بني ساللم الشك واألنفس املخزنة  بغيب املسافات
أنا الثلج مبذابح النسيان وشراشف العفن

نهاية السطور احملمولة  على صينية الدهشة 
وأنا النواجد / صخر الفكرة  البحث عن شريد يف كروم التوائم  

أجنحة تلعب بريح الزبد وفق حلقات ذهبية
يف عنق املسالخ اآلدمية  لون شريد ماء يتلوى

 يف ضمائر األقفال املوفرة  لعمامات الفروق اآلهلة
اللحن الغضض  نوافير التخمني يف تسابيح الكمال

ألقبض فيوضات التسامي أرسلها إلى ليلك 
العوسج املنثني على بكارة الشك فتنة األعالي 

مقاصير الشهوة  املعلبة يف قروح الصخر
 حيوات العماء الراقص  على أنغام اجلهات املتآكلة 

أسمي األشكال بساط نساء  يعزفن نغم الفناء 
وهن يغسلن كوثر اللقاءات برفعة األقدام

أترفع عن ثلج التقمص، ألقمه قرن النسيان
املرجأ جللوة  يف تصاريف النهب 

أستبيح الصباحات املناغمة   لبساط اخلرف 
علها تنجب سناجب  تشتهي من صدوع األدراج إقفال جراح

بقلم: بادر سيف

صفاء كوثر بوعريسة/عبد اهلل براهيم

نظمت والية برج بوعريريج وعلى غرار العديد من واليات الوطن الندوة الوطنية 
التكريس«،  إلى  التأسيس  من  اجلزائرية  »الرواية  بعنوان  بن هدوقة  احلميد  عبد 
وذلك بعد انطالقها عبر مختلف ربوع الوطن والتي تنهل من املسار املتميز للروائي 

الراحل الذي وصف بأنه رجل من طينة األدباء اجلزائريني الكبار.
احتضنت الندوة املكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية املجاهد محمد بوسام، عرفت 
على  الوطن  واليات  من  الراحل  ألعمال  ودارسني  ومحاضرين  متدخلني  مشاركة 
غرار حميدة شنويف وبغورة محمد الصديق، كما عرفت الندوة حضورا محتشم جدا 
للمواطنني اقتصر فقط على املهتمني بالثقافة حتدثوا فيه عن الروائي بن هدوقة.

جيجل تنظم ندوة حول مسار الكاتب 
كما نظمت املكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية لوالية جيجل، مبقر متحف كتامة 
بن  احلميد  عبد  اجلزائري  والروائي  والكاتب  األديب  حول  ندوة  املدينة،  بوسط 

هدوقة بعنوان »الرواية اجلزائرية من التأسيس إلى التكريس«.

وقد نشط هذه اجللسة األدبية، الشاعر والكاتب عبد الرحمان بوزربة، الذي سرد 
مؤلفاته  وأهم  هدوقة  بن  احلميد  عبد  والعمالق  للمخضرم  الذاتية  السيرة  بدقة 
األدبية ومورثه الثقايف، التي حققت طفرة يف السرد القصصي واألدب اجلزائري، 
حيث خصصت وزارة الثقافة والفنون أيام حتيي فيها ذكرى بن هدوقة عبر إقامة 
ندوات وطنية إلحياء التاريخ األدبي احلافل لهذا الرمز يف حقل األدب واإلحتفاء بها 

على مستوى املؤسسات الثقافية التابعة لها .
1925 باملنصورة  9 يناير  ويجدر الذكر أن عبد احلميد بن هدوقة من مواليد يف 
والية برج بوعريريج، بعد التعليم االبتدائي، انتسب إلى معهد الكتانية بقسنطينة، 
ثم انتقل إلى جامع الزيتونة بتونس. نضاله كان ضد املستعمر الفرنسي الذي كان 
له باملرصاد، مما دفعه إلى مغادرة التراب الوطني مرة أخرى نحو فرنسا، ويتجه 
عام 1958 إلى تونس، ثم يرجع إلى الوطن مع فجر االستقالل، لنتوفها املنية يف 
أكتوبر 1996، مخلفا بذلك أعمال متميزة أهمها رواية »ريح اجلنوب«، »بان الصبح«.

الباحث  لألستاذ  مبؤلف  اجلزائرية  األكادميية  املكتبة  تدعمت 
جعفري مبارك بعنوان »األزواد خالل القرن 13هـ/19م دراسٌة تاريخية 
م يف مبناُه  اجتماعية واقتصادية، عن دار الكتاب العربي، وهو كتاب قيِّ
نون« ــ بني ُحسِن  ومعناُه، يجمع ــ على رأي حاجي خليفة يف »كشف الظُّ

الترتيب ِوجازة اللفظ ووضوح الّداللة.
بحِر  باألزواِد  التأليف  هذا  يف  جعفري  مبارك  البروفيسور  ف  ُيعرِّ
والعالقة  ناته،  ومكوِّ وبأعالِمه  وحواضره،  وبشواطئه  الصحراء، 
القائمة بني قبائله، وبالعادات والتقاليد الشائعِة يف مجتمعه، وكذا 
ة  القارَّ وباألسواق  َبواِديه،  السائدين يف  واحِلَريف  الزراعي  بالنشاطني 

واملوسمية امُلنتِصبة على دروِبه.
هات الكتب، وعلى  ُف يف هذا  الكتاب على بطون أمَّ ولقد اعتمد املؤلِّ
مخطوطات مغمورة، على غرار  مخطوط »اجلوهر الثمني يف أخبار 
الظاهر  يف  العارضة  األسقام  »شفاء  ومخطوط  امللثمني«  صحراء 
الشيخ  ونوازل  البكاي  أحمد  الشيخ  ورسائل  األجسام«  من  والباطن 

باي بن عمر الكنتي وغيرها.
بلدية  غرميانو  بقصر   1976 مواليد  من  املؤلف  إن  بالذكر  واجلدير 
التاريخ  يف  الدكتوراه  شهادة  على  متحصل  فنوغيل  دائرة  تامست 
من  العديد  له  اهلل  سعد  القاسم  2أبو  اجلزائر  بجامعة  احلديث 
املشاركات يف امللتقيات الوطنية والدولية كما له العديد من املقاالت 

املنشورة.
عبد اهلل مجبري 

يف  شاركوا  وباحثون  أساتذة  أكد 
االثنني  نظمت  افتراضية  وطنية  ندوة 
»املصطلح  حول  العاصمة  باجلزائر 
العلمي وتوظيفه يف فكر مالك بن نبي«، 
علمية  »خلفية  امتلك  املفكر  هذا  أن 
سمحت له بوضع إسقاطات محددة يف 

مجال العلوم اإلنسانية«.
التي  الندوة  املشاركون يف هذه  وكشف 
أن  األعلى  اإلسالمي  املجلس  نظمها 
بن  مالك  وكتب  مؤلفات  على  املطلع 
نبي »ال بد له أن يدرك أن هذا املفكر 
األعمال  يف  علمية  منهجية  استنبط 
وهي  وللحضارة،  لإلنسان  قدمها  التي 
تكوينه  من  اكتسبها  التي  املنهجية 
العلمي أساسا )الهندسة الكهربائية(«.

املجلس  رئيس  أشار  الصدد،  هذا  ويف 
غالم  اهلل  بوعبد  األعلى،  اإلسالمي 
مالك  أن  يجهلون  »الكثيرين  أن  اهلل، 
وليس مفكرا  باحثا علميا  كان  نبي  بن 
يف الفلسفة والتاريخ واحلضارة فقط''، 
للتعريف  اللقاءات  هذه  أهمية  مبرزا 
أكثر بأعماله بغية »االستفادة منها قدر 
أفكار مستمدة  املستطاع ملا حتويه من 

من واقع املجتمعات اإلسالمية«.
طالبي،  عمار  الدكتور  قال  جهته،  من 
املسلمني  العلماء  جمعية  رئيس  نائب 
اجلزائريني وأحد تالمذة مالك بن نبي، 
استعمال  على  »عمل  املفكر  هذا  أن 
األشكال واملعادالت الرياضية يف العلوم 
إلى  بالوصول  له  اإلنسانية، مما سمح 
أفكار مستقلة يف املجال الفكري تشابه 

احلقيقة الرياضية«.
ومن نفس املنظور، تطرق الدكتور سعيد 
بومدين  هواري  بجامعة  أستاذ  موالي، 
أيضا  يعد  والذي  والتكنولوجيا،  للعلوم 
من تالمذة مالك بن نبي، الى »معاجلة 
ضوء  على  احلضارة  ملشكالت  نبي  بن 
مستشهدا  العلمية«،  املصطلحات 
مبؤلفه ''الظاهرة القرآنية« الذي شمل 
التي  املنهجية  محددات  األول  فصله 
-كما  يؤكد  ما  وهو  كتابه،  يف  اتبعها 
قال- »اعتماده على نسق علمي اتضح 
أكثر يف املصطلحات التي استعملها يف 

العديد من مؤلفاته األخرى«.
ق.ث

مهرجان  محافظة  أعضاء  تفاجأ 
»اميدغاسن«، بخصوص غياب متويل 
املهرجان، خاصة وأنه يعد األول من 

نوعه يف املنطقة.
عصام  املهرجان  محافظ  وكشف 
تعشيت يف حديثه مع »أخبار الوطن«، 
أن املهرجان لم يتلق أي دعم مادي من 
األخيرة  هذه  وأن  الوصية،  اجلهات 
جعلهم  ما  دعم،  دون  رعاية  أعطتهم 
خواص  ممولني  عن  للبحث  يسعون 

والذين وضعوا لهم شروط وقيود.
يتم  أن  يتوقعون  كانوا  بأنهم  وقال 
احتضان املهرجان، خاصة وأنه مبادرة 

السينما،  مجال  يف  هادفة  شبانية 
بحيث سيتم تنظيم ورش تكوينية يف 
املهن السينمائية، ويعتبر كذلك بوابة 
باعتبار  السياحي  اجلانب  لتنشيط 
املهرجان  يحمله  الذي  االسم  أن 

مستوحى من منطقة سياحية.
للفاعلني يف  املهرجان فرصة  أن  كما 
مجال السياحة خللق نشاط سياحي 
الذي  املهرجان  برنامج  خالل  من 
باملنطقة،  سياحية  خرجات  سينظم 
إال أن الواقع كان عكس ذلك، يضيف 

املتحدث.
محمد رضوان بلعروسي

أقيمت كل من مدينة برج بوعرريج وجيجل 
ندوات خاصة بالذكرى الروائي عبد احلميد 

بن هدوقة على غرار العديد من واليات الوطن، 
حتت إشراف وزارة الثقافة والفنون حملت عنوان 
»الرواية اجلزائرية من التأسيس إلى التكريس«.
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الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
والية تمنراست
دائرة تمنراست 
بلدية عين أمقل

مصلحة التنظيم و الشؤون العامة 
مكتب االنتخابات و الجمعيات 

الرقم :2020/01 
وصل تسجيل التصريح بتأسيس جمعية 

محلية ذات طابع اجتماعي 
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احلقيقة أن تركيا بداية التسعينيات كانت 
وضعها  كان  فقد  منوذجا،  تكون  أن  من  أبعد 
مع  متجذر  فشل  إلى  يشير  االقتصادي 
االستقرار  وعدم  االقتصادية  األزمة  فداحة 
املتتابعة  احلكومات  السياسي. حيث عجزت 
الوضع  لتحسني  الناجعة  الوصفة  إيجاد  على 
وضع  يوافق  وضعها  كان  وقد  االقتصادي. 
تورغوت  الرئيس  حكومة  إن  حيث  اجلزائر، 
إصالحية  بخطة  بادرت  قد   )1991( أوزال 
منو  على  تركز  تنمية  إستراتيجية   « على  تقوم 
اخلماسية  اإلنعاش  وإقرار خطة  الصادرات«، 
قيمة  بتخفيض   ،)1996-2000( السابعة 
العملة التركية على نطاق واسع واالنتقال إلى 
برنامج  وإطالق  العائم،   الصرف  سعر  نظام 
خصخصة للمؤسسات العامة وخفض الدعم 
الصادرات  ودعم  الواردات،  وحترير  للزراعة، 
وتشجيع  الضرائب،  بتخفيض  الصناعية 
فعلت  كما  متاما  األجنبية.  االستثمارات 
حكومة مولود حمروش وقراراتها اإلصالحية 

الرائدة.
عميقة  واملالية  االقتصادية  األزمة  كانت 
صانع  قرار  رهنت  أنها  درجة  إلى  وخطيرة 
الالحقة  السنوات  خالل  التركي  القرار 
املؤسسات  إمالءات  إلى  ثّم  من  واخلضوع 
بداية  غاية  إلى  استمرت  الدولية،  املالية 
األلفية اجلديدة حيت سيأخذ مسار اإلصالح 
العدالة  حزب  وصول  مع  شاملة  أبعادا 
انتخابات  يف  فوزه  بعد  احلكم  إلى  والتنمية 
عام 2002 وتعيني زعيمه رجب طيب أردوغان 
رئيسا للوزراء. عندها، ستدخل تركيا مرحلة 
وإجناح  السياسي  االستقرار  سمتها  جديدة 
تركيا  حققت  حيث  االقتصادي،  اإلقالع 
معدالت منو جيدة كفلت لها الصعود يف سلم 
العشرين  االقتصادية  للقوى  العاملي  الترتيب 
األولى. من هنا بدأت قصة جناح تركيا،  جناح 
اإليكونوميست يف  مجلة  لدن  من  وصفا  ينال 
»الصني  مبثابة  هي  تركيا  بأن   2010 عام  عدد 

األوروبية«.
تركيا  االقتصادي يف  اإلقالع  بداية  كانت 
لإلنعاش  مخطط  اجلزائر  إطالق  مع  متزامنة 
له  حدد   2001 سنة  االقتصادي  والنهوض 
البالد  صادرات  تنويع  على  يقوم  عام  هدف 
احملروقات،  بقطاع  كامل  شبه  بشكل  املرتبطة 
غير أنه ميكن متييز الفارق الشاسع يف النتائج، 
الفرص  على  نتحسر  كجزائريني  جتعلنا  التي 
اجلزائر  فشل  إلى  حتيلنا  حسرة  الضائعة. 
عمل  وترشيد  السياسية  احلياة  تهذيب  يف 

الراشد  احلكم  معايير  وفق  الدولة  مؤسسات 
ويف مقدمتها أداء القطاع اخلاص.

إن السؤال حول النهضة التركية هو سؤال 
حول وجاهة اخليارات وجناح املمارسة السياسة 
يف تدعيم أسس الدميقراطية، وخاصة ما تعلق 
وتخلصه  التنفيذي  اجلهاز  استقاللية  بتعزيز 
وَتواصل  االستقرار  عدم  وحالة  الوصاية  من 
قطائع  حدوث  دون  احلكومات  برنامج  تطبيق 

مؤذية.
هذه  يف  عدة  طموحات  تالقت  لقد 
القوة  حضور  فرض  هو  أبرزها  لعل  النهضة، 
سقف  جتاوز  الذي  اخلارج  يف  العسكرية 
يف  العظمى.  القوى  قبل  من  به  املسموح 
سوريا أوال ثم يف البحر األبيض املتوسط وليبيا 
سيتمدد  ورمبا  الوسطى.  آسيا  وجمهوريات 
نفوذ  مناطق  م  ليرسِّ مستقبال،  ويتوسع  هذا 
مثلما  متاما  جديدة.  تعاون  واتفاقيات  وتأثير 
حدث يف اجلزء الشمالي من قبرص منذ سنة 
رغم  املباشر،  العسكري  التدخل  بعد   1974

اعتراض وعدم اعتراف املجتمع الدولي به.
وهكذا نالحظ كيف يحقق اجليش التركي 
نقول  يجعلنا  بحيث  السياسيني،  طموحات 
إنه عاد إلى الدور األول الذي حّدده له باني 
أتاتورك  كمال  مصطفى  القائد  احلديثة  تركيا 
بعد جناحه يف جتسيد مشروع جمهورية مستقلة 
وثابتة  احملتلة(  األجنبية  القوات  )بإخراج 
دولة  بناء  خالل  من   .1923 سنة  األركان 
جعل  حيث  حديثة،  مؤسسات  ذات  مدنية 
احلكم يعود إلى السلطة التنفيذية مع التأكيد 
على دور اجليش مبا هو » العمود الفقري للنظام 
الوطني  مشروعه  وسند  الناشئ«  اجلمهوري 
ووجهاء  »البيروقراطيني  من  نخبة  بقاعدة 
األمة  لبناء  »مزدوجة  مبهمة  األناضول«، 

وحتديثها«.
رفاق  أتاتورك  كمال  مصطفى  جعل  لقد 
االختيار  يقررون   1925 سنة  يف  السالح 
يف  وحسم  والسياسية،  العسكرية  املهن  بني 
طبيعة العالقة بني املؤسسة العسكرية واجلهاز 
بينهما  فاصلة  حدودا  رسم  بحيث  التنفيذي 
فال يتدخل اجليش بالتالي يف عمل السياسيني 
أو  الدولة  وجود  على  خطر  وجود  حني  إال 
القائد  أن  التذكير  مع  هذا  العلماني.  النظام 
أتاتورك كان عسكريا يف تكوينه، بيد أنه ظل 
بلباس  سياسي  كزعيم  ظهوره  على  يحافظ 

مدني.
ويف سبيل بعث مشروعه الدولتي، استند 
يف حكمه إلى حزب واحد هو حزب الشعب 

اجلمهوري الذي احتكر احلكم إلى غاية سنة 
مببادئ  اإليديولوجية  مبانيه  فجهز   ،1950
األيديولوجي  املسار  من  موروثة   « رئيسية 
التركية،  القومية  أبرزها:  العسكرية«  للنخبة 
جتعل  التي  والعلمانية  اجلمهوري،  النظام 
تقوده  الذي  املشروع  هذا  من  جزء  الدين 
التركية.  للهوية  أساسيا  مقوما  يظل  الدولة 
وكخالصة ثابتة ومختبرة باستمرار،  أن يكون 

ويظل اجليش هو حاميها.
اجلسام  واألحداث  التاريخ  ضغط  يبرز 
التي رافقت إعادة هيكلة اجليش التركي، فهو 
هيمنت  التي  العثمانية  اإلمبراطورية  سليل 
مساحة  وعلى  الدولية  الساحة  على  طويال 
جغرافية كبيرة. حيث يعود تأسيسه إلى سنة 
باشا  الدين  خير  شندرلي  شكل  حني   1363
الدولة  تاريخ  يف  اخلامس  األعظم  )الصدر 
عسكرية(  )وحدات  األوجاق  العثمانية( 
اإلنكشارية الشهيرة. لقد ارتبط مفهوم احلكم 
تدخلها  بسبب  العسكرية،  النخبة  بهذا 
سنة  غاية  إلى  السياسية  احلياة  يف  الدائم 
1826، حني قرر السلطان محمود الثاني حلها 
بعد مترد. وقد كان للجيش دور بارز يف احلياة 
 « حني  العشرين،  القرن  بداية  يف  السياسية 
إشراك  ضرورة  على  الشباب«  »األتراك  وافق 
اجليش يف عملية تغيير النظام«، وثم مشاركته 
يف قيام »ثورة تركيا الفتاة« يف عام 1908 التي 
أدت إلى إعادة العمل بالدستور ودشنت فترة 

ثانية من امللكية الدستورية.
لقد وجد اجليش التركي نفسه أمام حقائق 
واالنقالبات  بالتغيرات  ميوج  لعصر  جديدة 
اإلمبراطورية  وسقوط  محاصرة  بعد  خاصة 
فلواله  األولى،  العاملية  احلرب  بعد  العثمانية 
التي  احلديثة  تركيا  مآل  تصور  يصعب  لكان 
بالتالي  املركز،  دول  قوات  ضمن  كانت 
مت  دور  األجنبي.  لالحتالل  الوخيمة  النتائج 
هي  التركية  املسلحة  »القوات  بأن:  مأسسته 

حامية اجلمهورية التركية«.
دولة  وبناء  بعث  يرتبط  بآخر،  أو  بشكل 
أتاتورك  كمال  مصطفى  بنجاح  احلديثة  تركيا 
يف قيادة بقايا جيش إمبراطوري مهزوم ومقيد 
حربا  بخوضه   ،1920 سنة  سيفر  مبعاهدة 
توجت  مثيرة  انتصارات  وحتقيقه  احللفاء  ضد 
وإعالن   1923 لسنة  الثانية  لوزان  مبعاهدة 

»اجلمهورية التركية«.
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إلى إحدى الملفات التي 
احتوتها جريدة )ألجيري 

أكتُياليتي( في أحد أعدادها 
لسنة 1990 )ربما(، تحيلني 
ذاكرتي حين التفكير في 
الشؤون التركية،  وفي 
رأسية الصفحة وضع 

عنوان: »نموذج«. كان 
الوضع العام في بالدنا 

يتداعى على وقع مخاض 
عملية االنتقال الديمقراطي 

والتساؤالت المؤرقة حول 
إمكانية تعزيزها والمرور 

بها إلى بر األمان. لقد 
كانت الحياة السياسية 

تنوء تحت ضغط التهويل 
لخطر ما مُحدق بها مصدره 

الخطابات اإلعالمية 
المتشنجة وخاصة التي 

تنقل عن قادة وناشطي 
الجبهة اإلسالمية لإلنقاذ. 

كان المالذ والفكرة - حسب 
معدي هذا الملف - هما 

أنه يجب األخذ من التجربة 
التركية وخاصة في مسألة 

عدم توظيف الدين في 
السياسة بالطريقة التي 
كانت تبدو مجتزئة وتزرع 
بذور االنقسام والفتنة، 

مثلما قرر ذلك باني تركيا 
الحديثة: مصطفى كمال 

أتاتورك.

الدكتـــور عبـد السـالم فياللــي
جامــــــعة عنـــــابة

عـــــابـــــر.. 
م
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اختـــــالســـــاٌت 
أم ســوء تسييــر!

قصوٌر يف اجلباية والّتسيير
يقّدم تقرير املجلس الوطني للمحاسبة الذي 
يتناول الفترة ما بني 2016 و 2018 إجابات بعضها 
فالعديد  واحلنق،  للحيرة  مثير  وبعضها  صادم 
اجلبايات  تلك  أصال  ل  حتصِّ ال  البلديات  من 
يف  لكّنهم  عليها.  باحلصول  مسّيروها  يأبه  وال 
تسيير ضخمة سنويا،  ميزانّيات  يطلبون  املقابل 
وهم يسّيرون بلديات ذات كثافة سكانية كبيرة 
أّن  يعقل  فهل  نشطة،  وصناعية  جتارية  وحركة 
بلديات يف والية مثل عنابة التي خّصها التقرير 
ال  اإلقليمية،  اجلماعات  تفتيش  من  مهم  بحّيز 
ُيفترض  التي  احمللية  اجلبائية  اإليرادات  حتّصل 
أو  كبيرة  بنسب  السنوية  ميزانّيتها  تغذي  أّنها 
كتلك  الرسوم  بعض  يف   %  100 حتى  تصل 
واألعياد  املهنّية  والصفائح  باإلعالنات  اخلاصة 
الصحي  الّرسم  و  واإلقامة  اخلاصة،  واألفراح 
البوني،  على اللحوم، ويتعّلق األمر ببلديات: 
عنابة، برحال، سيدي عمار، فتجد بلدية مثل 
االقتصادية  باملؤّسسات  تعج  التي  »البوني« 
»صفر«  واخلدمّية حتّصل  الصناعّية  بني  املتنوعة 
إيرادات على اإلعالنات التجارية خالل عامي 
 ،2018 عام  دينار  مليون  و0.33  و2017   2016
مع أّن كل تراب البلدية ومبانيها ميتلئ بالالفتات 
و  االقتصادية  املؤّسسات  ألكبر  اإلعالنية 
يف  نفسها  واحلال  وغيرها،  السيارات  متعاملي 
باملؤّسسات  تعج  التي  عمار«  »سيدي  بلدية 
التي بها منطقة صناعية.  الصناعية و »برّحال« 
الوالية  عنابة عاصمة  مثل  بلدية  أّن  ُيعقل  وهل 
دج  مليون   0.08 تتعدى  ال  بها  األفراح  رسوم 
البلديات  كل  تشترك  بينما  إيراد،  كأعلى 
املذكورة يف عدم حتصيل حقوق الرسم الصحي 

على اللحوم، فهي صفر. 
اجلباية  أّن عائدات  إلى  الّتقرير  وقد خلص 
املسّيرة من طرف البلديات تتراوح ما بني 0,22 
القانون  أّن  رغم  غير،  ال  دينار  مليون   4,79 و 
هذه  وحتصيل  حتديد  مهمة  للبلديات  أوكل  قد 
بنسبة  منها  تستفيد  وجعلها  والرسوم  احلقوق 

 % 100
أمنـــاء بلديــات يهـــدرون 

مداخيــــل باملالييــــــن
انتقد الّتقرير املردود الهزيل لعائدات الّرسم 
واألعياد  املهنّية  والصفائح  اإلعالنات  على 
واألفراح بالّنظر ملا تتوّفر عليه جل البلديات من 

مصادر ومقّدرات جبائّيه معتبرة بشأنهما. وأشار 
الّتقرير إلى أّن الرسم اخلاص الذي تعتمد عليه 
على  اخلاص  الرسم  يكون  يكاد  البلديات  هذه 
عقود الّتعمير فقط، حيث بلغ معدل مساهمته ما 
نسبته 35 % من إجمالي إيرادات هذه اجلباية 
بالنسبة لبلدية عنابة و 79 % لبلدية البوني، 

أما بلدية برحال فبلغ 99 %. 
واملنح  الّتعمير  حّمى  األرقام  هذه  وتترجم 
اجليوب  كل  يف  البناء  لتراخيص  املفرط 
مراعاة  دون  البلديات  هذه  يف  الشاغرة  العقارية 
للطرقات  ال  و  عمراني  تنسيق  أو  تخطيط  ألي 
الّتعدي  يتم  أصبح  التي  املشتركة  واملساحات 
ردع  أدنى  دون  البناء  أثناء  اخلواص  من  عليها 
القانون، فال جهة مسؤولة  أو خوف من تطبيق 
تطّبق القانون وجتبر املعتدين على احترام حدود 
املاضية  الثالث  العقود  فخالل  ملكّياتهم. 
الّتعمير  حق  يف  األركان  كاملة  جرائم  ارتكبت 
والعمران بهذه البلديات، السيما بلدية البوني 
التي اكتّظت كثيرا وتضاعفت الكثافة السكانية 
دون  بها  العقارية  األوعية  كل  واستنفذت  بها 
مع  للمدينة  الّتحتّية  البنية  تناسب  عدم  مراعاة 
سواء  املستمرة،  اجلديدة  اإلنشاءات  تلك  كل 
تعّلق األمر بشبكة الطرقات، أو الكهرباء واملاء 
إلى  وطرقاتها  شوارعها  حّول  مما  األسواق،  أو 

سوق فوضوية مترامية األطراف. 
وقد خلص الّتقرير إلى أّن اآلمرين بالّصرف 
وأمناء خزائن البلديات املعنّية ال يؤدون واجباتهم 
يف  الرئيسينّي  املتدخلني  بوصفهم  ينبغي  كما 
على  اخلاص  فالّرسم  احمللّية،  اجلباية  تسيير 
تعريفه  يتم  مثال،  املهنّية  والّصفائح  اإلعالنات 
املالية،  قانون  مبوجب  محّدد  سلم  وفق  وضبطه 
املُلصقة  اإلعالنات  ونوع  عدد  حسب  وذلك 
وبحسب مقاييسها على أن تتولى مصالح البلدية 
حتديد وعائها ويتكفل أمني خزينة البلدية بعملية 

الّتحصيل. 
لكن يف الواقع، فإّن البلدية تكتفي بتحديد 
طلبات  استالم  عند  اإلعالنات  رسم  وعاء 
الّترخيص من الشركات أو األشخاص الطبيعّيني 
دون إحصاء كل احملالت والبنايات واملواقع التي 
تؤكده  الّتقصير  وهذا  عليها اإلعالنات.  توضع 
التجاري  للسجل  الوطني  املركز  إحصاءات 
املعلنني  بني عدد  فرق شاسع  تكشف عن  التي 
تصل  التي  املالية  املداخيل  وحجم  املفترضني 

خزينة البلدية. 

اختـــالسات أم إهمــــال 
يف الّتسييـــــــر؟

من  البلديات  رؤساء  يشتكي  ما  غالبا 
الذي  األمر  املداخيل،  وضعف  بلدياتهم  فقر 
ينعكس على تأخر التنمية ومينع إقامة مشروعات 
تطويرّية أو إصالح الطرقات واإلنارة و االهتمام 
االبتدائية..،  واملدارس  احلضري  بالّتحسني 
يف  كبيرة  بلديات  أّن  أظهرت  الّتحقيقات  لكن 
والية مهمة مثل عنابة، يهدر مسؤولوها مداخيل 
ترفع  أموال  بتحصيل  يبالون  وال  مهمة  جبائية 
من ميزانّيتها لُتستغل يف الّتنمية احمللية، السّيما 
وهي  الّتقرير،  يف  الواردة  األربع  البلديات  وأّن 
األكبر واألكثر كثافة سكانية يف الوالية؛ تعاني 
وتهالك  للمواطن،  املعيشي  اإلطار  تدهور  من 
فوضى  ومظاهر  القمامة  وغزو  ومبانيها  طرقاتها 
األسواق يف طرقاتها وساحاتها، خاصة بلديتي 
اإلدارات  رّكزت  حيث  عمار،  وسيدي  البوني 
مشكلة  على  اهتمامها  جل  املتعاقبة  احمللية 
يف  الفوضوية  البيوت  قاطني  وترحيل  السكن 
الظهور  يف  استمرت  التي  العشوائية  األحياء 
واالنتشار سنة بعد أخرى، مقابل إهمال الّتنمية 
والّتحسني احلضري والتخطيط لتوسيع الطرقات 

وأماكن الّترفيه والتسلية. 
يف  العقارية  اجليوب  كل  منح  مّت  لقد 
ال  ولكنه  قانوني  بعضها  شّتى  بطرق  البلديات 
قانوني  غير  وبعضها  العامة،  املصلحة  يراعي 
أّدى بكثير من املسؤولني واملنتخبني احمللينّي إلى 
املتابعات القضائية طيلة السنوات املاضية، لكن 
ما اجلدوى من ذلك ؟ وقد استيقظنا على مدن 
وأحياء سكنّية  بطرقات أصبحت ضّيقة  تختنق 
تفتقد مساحات للعب األطفال أو جللوس كبار 

السن، أو ألرصفة تزينها األشجار والزهور. 
تقرير  على  اطلع  مواطن  أي  حق  من  إّن 
عن  يتساءل  أن  للمحاسبة  الوطني  املجلس 
عن  احمللية،  اجلباية  أموال  من  حرمانه  أسباب 
ل  ُيحصَّ ما  مصير  عن  أو  حتصيلها  عدم  أسباب 
منها. وإن كان األمر يتعّلق بسوء الّتسيير وضعف 
اجلماعات  عمل  بتفاصيل  واجلهل  الكفاءات 
ينبغي  وبالء  كبيرة،  مصيبة  أيضا  فتلك  احمللية 
العاملني يف  العمل على إصالحه برفع مستوى 
جزء  ألّن  واحملاسبة،  املراقبة  وتفعيل  البلديات 
فساد  أو  كامن يف ضعف  الّتنمية  داء  من  مهما 

اإلدارة احمللية. 

  يتساءل املواطن 
العادي: »أين تذهب 

كل تلك األموال التي 
ُيفترض أّن البلديات 

حتصُل عليها من 
اجلباية احمللّية، وملا ال 
ُترّم الطرقات عندنا 

وُتصان باستمرار مثلما 
يحدث يف بلدان العالم 
املتقدم التي نتشّبه بها 
نظريا يف َسنِّ القوانني؟ 

وملا ال تنتشُر احلدائق 
الغّناء املروّية وتختفي 

مناظر األوساخ والقمامة 
املنزلية التي يتأّخر 

رفعها حتى يف األحياء 
القريبة من عواصم 

الواليات؟ أسئلة 
كثيرة يطرحها املواطن 

البسيط وال يجد لها 
إجابات شافية منذ 

عقود، لكن الّتمعن يف 
تقرير املجلس الوطني 

للمحاسبة ميكن أن 
يعطينا بعض اإلجابات! 

بقلم : د. حسينة بوشيخ 
أستاذة محاضرة بقسم 

علوم اإلعالم واالتصال 
جامعة باجي مختار عنابة

متابعات عابرة                                                     

إهمال جباية رسوم مستحقة خلزينة البلديات
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بومزار يعلن االنتهاَء من إعداِد مرسوم خاص بذلك

نحَو إمكانّية َتغيير الُمتعامل الَهاتّفي مع االحتفاظ بالّرقم

الَجزائـــُر ُتحِصــي 4 وفيــات 
َجديـدة بفيــروس ُكورونــا 

أحصت وزارة الصحة والسكان وإصالح 
املستشفيات، أمس الثالثاء، 4 وفيات 
جديدة و272 إصابة بفيروس كورونا 

املستجد، يف اجلزائر خالل الـ24 ساعة 
املنقضية، فيما بلغ عدد حاالت الشفاء 

205 حاالت مسجلة، يضيف املصدر ذاته.

تيزي وزو

ابُن آَوى َمسعوٌر يَهاجـُم 4 أشخاص! 

واملواصالت  البريد  وزير  أعلن 
إبراهيم  والالسلكية،  السلكية 
يجري  أنه  الثالثاء،  أمس  بومزار، 
مشروع  إعداد  من  االنتهاء  حاليا 
األرقام  مبحمولية  متعلق  مرسوم 
مع  الهاتفي  املتعامل  تغيير  )إمكانية 

االحتفاظ بالرقم(.
وأوضح الوزير يف حديث خص به 
االنتهاء  حاليا  »يجري  أنه  )و.أ.ج( 
مبحمولية  يتعلق  مرسوم  إعداد  من 
األولى  »املسودة  أن  مذكرا  األرقام«، 
قد مت عرضها على سلطة ضبط البريد 
للتقدير،  اإللكترونية  واالتصاالت 
األمانة  إلى  بعد  فيما  حتويلها  وسيتم 

العامة للحكومة«.
»محمولية  أن  الوزير  وأضاف 
األرقام تتيح للزبون احلق يف االحتفاظ 
ما  وهو  املتعامل،  ر  غيَّ برقمه يف حال 
يسمح بتشجيع املنافسة بني متعاملي 
أوسع  خيارات  بتوفير  النقال  الهاتف 

للزبون«.
أشرف  قد  بومزار  كان  للتذكير، 
تنصيب  على  املنقضي  جوان  شهر 
خارطة  بإعداد  مكلف  عمل  فوج 
أحكام  جتسيد  إلى  ترمي  طريق 
واالتصاالت  بالبريد  املتعلق  القانون 
2018 خاصة  الصادر يف  اإللكترونية 
األرقام  مبحمولية  املتعلق  شقه  يف 
حتسني  بهدف  الوطني  والتجوال 
قبل  من  للزبون  املقدمة  اخلدمات 

متعاملي الهاتف النقال.

الوطني  التجوال  وبخصوص 
)خدمة تسمح ملتعامل هاتف نقال أن 
شبكات  من  االستفادة  لزبائنه  يتيح 
الوزير:  صرح  اآلخرين(،  املتعاملني 
»نحن نعمل مع كل األطراف املعنية 

لتجسيد التجوال الوطني«.
وتابع بالقول »لقد أطلقنا إعالن 
حماية  منظمات  لصالح  للمشاركة 
املستهلك وأرباب العمل واملتعاملني 
كلهم  أبدوا  الذين  واخلبراء، 
تنفيذ  أجل  من  ورافعوا  موافقتهم 

هذه األحكام«.

عن  األول  املسؤول  وحسب 
األحكام  هذه  تطبيق  فإن  القطاع، 
ونحن  الضبط«  »سلطة  إلى  يعود 
بالتشاور«.  امللف  هذا  على   « نعمل 
ويتعني على املتعاملني الثالث للهاتف 
النقال )موبيليس - جيزي - وأوريدو( 
تربطهم  اتفاقية  لوضع  االجتماع 
كما  البيني  للربط  )كتالوج(  ونشرية 

ينص عليه القانون.
األحكام  هذه  أن  بومزار  وأوضح 
»تندرج يف إطار التوجه اإلستراتيجي 
احلكومة  عمل  مخطط  تضمنه  الذي 

لكونه  رقمي  إلى حتقيق حتول  الرامي 
وذلك  لبلدنا  مستدامة  تنمية  عامل 
بشكل  االتصال  حتسني  خالل  من 
وتابع  الوطن«،  ربوع  كل  عبر  عادل 
وتبادل  األحكام  هذه  »تطبيق  بالقول 
ملتعاملي  سيسمحان  التحتية  الُبنى 
بتبادل  والثابت  النقال  الهاتف 
خدمات  لتقدمي  الشبكية  قدراتهم 
للزبائن خاصة من يسكنون يف  راقية 

مناطق نائية وغير مغطاة«. 
ق.و/ )و.أ.ج(

  يف بلٍد مثَل اجَلزائِر، ُيوجُد 
إرٌث َثقايفٌّ وَحضاريٌّ َضارٌب 
ِبجذوِره يف أعَماِق الّتاريِخ 
، كاَن ُيفترُض أن  اإلنَسانيِّ

َيكوَن )اإلرُث الّثقايِف( ُعنصَر 
ُقوٍة لهَذا الَبلِد! َيفتِخُر بِه 
الّشعُب وَيتباَهى بِه امُلواِطن 

عوِب؛ كاَن  بني األَمِ والشُّ
ُيفترُض أن َتكوَن ُجذوَرنا 

األَماِزيغّيِة من َقبائَل، َشاوّية، 
َطواِرق، َبني ِميزاب، ْشنوّية، 
َمفخرًة بانِتماِئنا احَلضاريِّ 
وَثراِئنا الّثقايِف وَتاُنِسنا 

االجِتماعّي، َتاًما كَما كاَن 
أجَداُدنا وآَباؤَنا َقبُل.

  يف بلٍد مثَل اجَلزائِر، كاَن 
وَظّل ناِفذًة ُتطلُّ على َثقافاِت 

عوِب، بُحكِم َموقِعه  الشُّ
، فُهو  اجُلغرايفِّ اإلسِتراتيجيِّ
ِجسٌر بنَي الّشماِل واجَلنوِب، 

يرِبُط الّشرَق بالَغرِب، 
والَقاراِت الّثالَثِة )أوُروَبا، 

إفريِقيا وآسيا( كان ُيفتَرض 
أن ُتسَتغلَّ هذه امُلعطياُت 

لكي َتكوَن ُعنصًرا من َعناِصر 
وِة الّسياِسّية واالقِتصاِدّية  القُّ

واالجِتماعّيِة والّثقافّيِة!
  يف بلٍد مثَل اجَلزائِر، احتَضَن 

اإلسالَم، ووجَد ِفيه ما َلم 
َيِجدُه يف ِدياناٍت أخَرى، أخَذ 
الَعربّيَة ِلساًنا وَثقافًة إلى أن 

ئيَسَة وَثقافَته  َصارْت لَغته الرَّ
ي أبدَع يف إثراِئها  األصيلَة التِّ
مَبوروِثه احَلضاريِّ األماِزيغيِّ 

. اإلفِريقيِّ امُلتوِسطيِّ
يف بلٍد بهِذه امُلواصَفاِت، كاَن 

ُيفتَرض أن يكوَن احِلواُر 
والّنقاُش والّتعايُش وَتقّبُل 
اآلخَر أبَرَز ِسماِت امُلجتمِع 
وِخصِال الَفرِد.. قلُت كاَن 
ُيفترُض ذلك ألّنَنا َنسمُع 

أصواًتا وَنقرُأ ِكتاباٍت ال َتّت 
بِصلٍة لِقيم امُلجتمِع وال 
ِلصاِل أهِل هذِه األرِض 

ّيبِة؛ فاسِتخداُم الّديِن  الطَّ
لَغرِض الّتأثيِر على قيِم 

وَمراجِع امُلجتمِع عمٌل َدنيٌء 
بكلِّ امَلقاييِس، واسِتخداُم 

َموروِثنا الّثقايِفّ واحَلضاريِّ 
ألغراٍض ِسياَسوّيٍة ُتفّرُق أكثَر 
ا َتمُع عمٌل ال َيقلُّ َدناءًة  ممَّ
عن امُلخَتفنَي من وراِء الّديِن 

احَلنيِف! 
 »ْيَناِير« َموروٌث َثقايفٌّ 

 ، وَحضاِريٌّ واجِتماعيٌّ َجزائريٌّ
جاِمٌع لكلِّ من َينشُد اليَر، 
هكَذا َفهمَناه وَتعلمَناه من 
أجَداِدنا وآَباِئنا وَحافظَنا 

نني، ليَس  َعليِه على مرِّ السِّ
رِك وال للُكفِر، ليَس  موِعًدا للشِّ

ورقَة ِسياسٍة وال هو ِمفتاُح 
رقيِة االجِتماعّيِة؛ لذِلك  للَتّ

أرُجو أن َتتفّطَن األغَلبّيُة 
اضجُة إلى الّتسُلِط  النَّ

الذي ُتاِرُسه أَقلّياٌت َشاذٌة 
اجِتماعًيا وَثقافًيا وِدينًيا 

على الّسواِد األعَظِم من هذا 
الّشعِب؛ من خالِل الّسعيِّ إلى 

جرِّ امُلجتمِع إلى ِنقاشاٍت َتهِلُك 
سَل وَتَفّكُك  الّزرَع وُتفِسد النَّ
قاَق بدَل  الّترابَط وَتزرُع الشِّ
الِوفاِق؛ َفقوّتَنا يف َتنّوِعنا 
وِوحدُتنا يف َتعّدِدنا؛ هكَذا 

كانِت اجَلزائُر وهكَذا َستبَقى.. 
وَلو كِرَه الَكارُهون! 

بلسـان: ريـاض هــويلي

َهــــؤالِء.. 
ليُسوا ِمّنا!

مت إيداع املشتبه فيه يف ارتكاب جرمية 
عمره  من  الثامن  العقد  يف  شيخ  قتل 
املؤقت  احلبس  البليدة  بوالية  وزوجته 
عن تهمة ارتكاب جرمية القتل العمد مع 
سبق اإلصرار والترصد وجناية السرقة مع 
أفادت  ظاهرة، حسبما  أسلحة  استعمال 
اإلعالم  خلية  الثالثاء،  أمس  يوم  به 

والصحافة على مستوى أمن الوالية.
قوات  أن  ذاتها  اخللية  وأوضحت 
الشرطة التابعة ألمن دائرة العفرون )غربا(، 
بأمن  والتدخل  البحث  وبالتنسيق مع فرقة 
الوالية، متكنت من إلقاء القبض على شاب 
يبلغ من العمر 17 سنة لتورطه يف ارتكاب 
اإلصرار  سبق  مع  العمد  القتل  جرمية 
والترصد واإلخفاء التي راح ضحيتها شيخ 
يبلغ من العمر 83 سنة وزوجته التي ناهزت 

الـ 72 سنة نهاية األسبوع املنقضي.
عناصر  أن  ذاته  املصدر  وأضاف 
جثتني  الضحيتني  وجدت  الشرطة 
ببلدية  الكائن  منزلهما  داخل  هامدتني 
املنقضي،   اجلمعة  يوم  )غربا(  جر  وادي 
سالح  بواسطة  طعنات  عدة  تلقيهما  إثر 

أبيض، أدت إلى وفاتهما. 
أثبتت  فقد  ذاتها،   للمصالح  ووفقا 
التحريات التي قامت بها عناصر الشرطة 
أن سبب ارتكاب املشتبه فيه هذه اجلرمية 
قام  أنه  إلى  مشيرة  السرقة،  بداعي  كان 
 900 قدره  مالي  مبلغ  على  باالستيالء 
أحد  عند  بإخفائه  قام  والذي  دج  ألف 

أقربائه بوالية تيبازة.
كما مكنت التحقيقات التي باشرتها 
قدره  مبلغ  استرجاع  من  الشرطة  عناصر 
869.500 دج، كون املشتبه فيه تصرف 
اجلرمية  أداة  استرجاع  مع  منه  جزء  يف 
)سكني( وتوقيف قريبه الذي أخفى عنده 

املال املسروق. 
تقدمي  مت  فقد  ذاته،  املصدر  وبحسب 
أمام  اإلثنني  أمس  أول  فيهما  املشتبه 
العدالة عن تهمة »القتل العمد مع سبق 
مع  السرقة  و«جناية  والترصد«  اإلصرار 
أشياء  وإخفاء  ظاهرة  أسلحة  استعمال 
جناية«،   عن  اإلبالغ  و«عدم  مسروقة« 

حيث صدر أمر إيداع يف حق املوقوفني.
)و.أ.ج(

البليدة 

إيداُع قاتل َشيـخ وَزوجِته 
الحبـــَس الُمؤقــــت  ببوزقان،  أشخاص،   4 تعرض 

إلى عضات ابن آوى مصاب بداء 
كلم   60 بعد  على  الكلب، 

جنوب شرقي تيزي وزو. 
لدى  أمس  علم  ما  وفق 
الشعبي  املجلس  رئيس 

للبلدية ذاتها،  رشيد 
أحد  جروح  فإن  أودالي، 

املصابني األربعة خطيرة.
فقد  أودالي،  وبحسب 

بداء  املصاب  احليوان  هذا  هاجم 
الكلب، أول أمس اإلثنني، امرأة باحلي 

بوزقان،  مدينة  بوسط  سعدي«  »لي  املسمى 
لها يف جروح خطيرة. كما هاجم  ثالثة  متسببا 
قبل تدخل مواطنني متكنوا من  آخرين  أشخاص 
املسعور، حسبما أضافه  احليوان  وقتل  املرأة  إنقاذ 

رئيس بلدية بوزقان.
مصالح  قيام  إلى  ذاته  احمللي  املسؤول  وأشار 
التابعة  الفالحي  للفرع  البيطرية  واملفتشية  البلدية 
باستعمال  البري  احليوان  هذا  بدفن  ذاتها  للبلدية 
اجلير من أجل جتنب خطر تنقل داء الكلب وتطهير 

املكان.
الهجوم  هذا  نقل ضحايا  مت  هذا،  مع  وباملوزاة 
حقنهم  مت  حيث  لبوزقان،  الصحية  الهياكل  إلى 
العالج  من  واستفادوا  الكلب  لداء  املضاد  باللقاح 

املصدر  وفق  حلالتهم،  املناسب 
يف  فتاة  توفيت  نفسه.لإلشارة، 
أوت  شهر  عمرها  من  الرابعة 
تامعسيت  بقرية  الفارط، 
تعرضها  من  شهر  بعد 
ما  وفق  آوى،  ابن  لعضة 
ذكره رئيس مصلحة الوقاية 
الوالئية،  الصحة  مبديرية 

إيدير أولعمارة.
نفسه  املسؤول  وأفاد 
لداء  حامال  يعتبر  أوى  ابن  بأن 
للكالب  املرض  ينقل  حيث  الكلب، 

والقطط، التي تنقله بدورها للحيوانات األخرى.
ويرى أولعمارة أن تدهور احمليط الطبيعي البن 
انتشار  وكذا  األخرى  البرية  وللحيوانات  أوى 
القتراب  الرئيسة  األسباب  من  النفايات  مكبات 
بحثا  السكنية  األحياء  من  البرية  احليوانات  هذه 

عن األكل.
يقل  ال  ما  تعرض  وزو  تيزي  والية  وسجلت 
للعض من طرف حيوانات  7.000 شخص  عن 
اخلطر  ناقوس  يستعدي »دق  ما  وهو   ،2020 عام 
حول تفاقم هذه الظاهرة«، وفق املصدر الذي دعا 
لوقف  فعالية  أكثر  إجراءات  اتخاذ  »ضرورة  إلى 

استفحال هذا املشكل«، كما قال.
)و.أج.(


