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0208
بسكرة

الُمستشفيـاُت َتستأِنــُف 
بيعـــي َنشاَطهـــا  الطَّ

06
سيدي بلعباس

ُنـــــدرُة األعـــــالِف 
وَغالؤَهــا َيرهنـــــان 
ُمستقـبَل ُمربّي الّدواجـن 

05
بعنابة

إحَصـاُء نحــَو 38 ألـَف 
َطلب ُشغـل سنـَة 2020 

0404
ندوِق الَوطنيِّ للّتقاُعد الّدولُة متنُح قرضًا بـ 700 مليار )د.ج( للصُّ

َمعاشــاُت الُمتقاعديـــَن ُتَصــــّب 
ـ 26 مـن كـّل َشهـر ـ 15 وال بين ال

09
ُمديرّيُة الّثقافِة ُتطلُق أشَغاال اسِتعجالّيًة حِلمايِته من االنِهيار

َمسجُد»أُبو الُمهاِجر دينار«.. َرائحُة 
الُفتوحـات اإلسالمّيـة َتنبعُث من ميلة

صّنفه املؤرخون أول مسجد يف اجلزائر، والّثاني من حيث األقدمية على مستوى املغرب 
العربي؛ هو مسجد »سيدي غامن« بوالية ميلة الذي شّيده الصحابي اجلليل »أبو املهاجر 
دينار«. انطلقت مؤخرا أشغال استعجاليه لصيانته وإعادة االعتبار له، بصفته واحد من 
أهم املعالم الدينية والتاريخية يف البالد، كيف ال وهو يروي حكاية 13 قرنا من الصمود.

يف َجنازٍة َحظرها آالُف امُلواِطننَي

َشّيع، أمس، سكان 
بلدية بئر العاتر 
بوالية تبســـة، 

الضحايا الـ 5 الذين 
 قضــوا نحبهــــم

 يف حادث انفجار 
اللغم التقليدي 

بوادي املشرع التابع 
إقليميا لبلدية 

ثليجان، يف جنازة 
مهيبة حضرها 
آالف املواطنني .

َتشييـــُع َضحاَيـــا انفَجــاِر 
اللُّــغم فـي َجـو َمهيـب بتبَسة

10 تقنينَي واستقراُر الُبطولة الَوطنّية َبعيُد امَلنال  إقالة واستقالة نحَو 

بح وَشّماعُة الَخسارة! بح وَشّماعُة الَخسارة! مفتاُح الرِّ الُمدّربوَن..الُمدّربوَن.. مفتاُح الرِّ

ك. جمال فوغالي

د.حاج بشير جيدور

ِفــــي الَيقنِي من األمل 
ــى الفيــــــــــــض  إلـــــــ
 مـــن َحياتي اآلتيــة

 إنَّ الَعبيـــــــــــــــَد
 ألجناٌس َمناكيٌد!

14

15
أقــــــــــــــــالم   

كشف املدير العام للصندوق الوطني للتقاعد، سليمان ملوكة، أن صندوق التقاعد يشهد 
استقرارا ماليا، بعد العجز الرهيب الذي عرفه منذ 2012، والذي بلغ 700 مليار دينار.

اسِتمراُء الُعبودّية. .

بنَي ُتعيُق َتطّوَر الكرِة اجَلزائريِة«  َنِذير لكَناوي: »امُلدّرُب هَو احَللقُة األضَعُف«ِبرنار د َكازوِني: »إقالُة امُلدرِّ

10



شــّيع، أمــس، ســكان بلديــة بئــر 
العاتــر بواليــة تبســة الضحايــا الـــ 5 الذيــن 
ســقطوا إثــر انفجــار اللغــم التقليــدي بوادي 
املشــرع التابــع إقليميــا لبلديــة ثليجــان، يف 

ــن. ــا آالف املواطن ــة حضره ــازة مهيب جن
ــة،  ــي الوالي ــازة وال ــر اجلن ــد حض وق
محمـــد البركــة داحــاج، والســلطات احمللية 
باإلضافــة إلــى آالف املواطنــن مــن أهالــي 
ــن  ــدوا م ــن تواف ــم الذي ــا ومعارفه الضحاي
مختلــف بلديــات الواليــة للمقبــرة الكائنــة 

ــر. ــر العات ــة بئ ــي لبلدي باملدخــل اجلنوب
أمــس  أول  لقــي  فقــد  ولإلشــارة، 
ــة  ــن حتفهــم مــع إصاب اخلميــس 5 صيادي
لغــم  انفجــار  آخريــن عقــب  شــخصن 
تقليــدي الصنــع علــى مســتوى مســلك 
بالتزامــن  املشــرع،  وادي  مبنطقــة  ترابــي 
ــا. وكان رئيــس  مــع مــر ور مركبــة الضحاي
اجلمهوريــة عبــد املجيــد تبون،قــد عبــر  يف 
تغريــدة لــه، بالتعــازي لعائــات الضحايــا، 
جــاء فيهــا: »عمــل جبــان وهمجــي، ذلك 

ــا  ــاة خمســة مــن مواطنين ــذي أودى بحي ال
مــن منطقــة ثليجــان بواليــة تبســة، عقــب 
أيــادي  زرعتــه  تقليــدي  لغــم  انفجــار 
الغــدر«. رئيــس أركان اجليــش الوطنــي 

الســعيد شــنقريحة،  الفريــق  الشــعبي، 
ــا،  ــدوره التعــازي لعائــات الضحاي قــدم ب

ــاع. ــن وزارة الدف ــادر ع ــان ص ــق بي وف
فيروز رحال

ــي الشــعبي،  ــش الوطن ــرزة للجي ــت مف متكن
محكــم  كمــن  نصــب  أمس، إثــر  أول  ظهــر 
ــاء  ــن القض ــلة، م ــة خنش ــان بوالي ــوادي بودخ ب
ــة  ــر واســترجاع مســدس وثاث ــى إرهابي خطي عل
مخــازن مملــوءة وجهــاز إرســال واســتقبال محمــول 
بيــان  بــه  أفــاد  مــا  وهاتفن نقالــن، حســب 

ــي. ــاع الوطن ــوزارة الدف ل
إطــار  »يف  أنــه  ذاتــه  املصــدر  وأوضــح 

كمــن  نصــب  وإثــر  اإلرهــاب،  مكافحــة 
ــس  ــي قنتي ــوب غرب ــان جن ــم بوادي بودخ محك
مفــرزة  متكنــت  )ن.ع.5(،  خنشــلة  بواليــة 
للجيــش الوطنــي الشــعبي، ظهــر يــوم أمــس 
ــي  ــى إرهاب ــاء عل ــن القض ــي 2021، م 14 جانف
رشــاش من   )01( مســدس  واســترجاع  خطيــر 
مملــوءة  مخــازن   )03( نوع )RPK( وثاثــة 
وهاتفــن  محمــول  واســتقبال  إرســال  وجهــاز 

نقالــن«.  )02 )
وتأتــي هــذه العمليــة التــي ال تــزال متواصلــة 
- يضيــف البيــان - يف »ســياق النتائج النوعيــة 
ــر  ــن أجــل تطهي ــا املســلحة م ــا قواتن ــي حتققه الت
وبســط األمن  اإلرهــاب  آفــة  مــن  بادنــا 

ــن«.              ــوع الوط ــة رب ــر كاف ــكينة عب والس
                     واج
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الحدث
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ــد  ــي، جيرال ــة الفرنس ــر الداخلي ــدر وزي أص
دارمانــان، قــرارا يقضــي بطــرد جزائــري مــن 
األراضــي الفرنســية، متهمــا إيــاه مبعــاداة الســامية 
علــى إثــر رفضــه توصيــل وجبــات غذائيــة ملطاعــم 
يديرهــا يهــود.و نشــر الوزيــر الفرنســي، أول أمــس 
ــاء  ــر« ج ــابه »تويت ــر حس ــدة عب ــس، تغري اخلمي
فيهــا »لقــد قــررت طــرد رجــل توصيــل الوجبــات 

مــن األراضــي الفرنســية بعدمــا أعلــن أنــه ال 
ــا  ــود، كم ــن اليه ــات للزبائ ــل الطلب ــد توصي يري

ــهر«. ــجن 4 أش ــه بالس ــم علي حك
وحســب وكالــة األنبــاء الفرنســية، فــإن 
ــر مشــروع يف  ــم يف فرنســا بشــكل غي الرجــل يقي
ــه كان قــد وصــل إلــى فرنســا  الوقــت احلالــي وأن
ــرت  ــياحية.كما ذك ــيرة س ــام بتأش ــو ع ــل نح قب

محطــة )فرانــس بلــو الــزاس( احملليــة أن يهوديــن 
يعمــان لــدى مطاعــم مبدينــة ستراســبورغ تقدمــا 
ــه  األســبوع املاضــي بشــكوى ضــد الرجــل، ألن
ــال  ــا، وق ــة عليهم ــدات أغذي ــع توري ــض توزي رف

ــود«. ــورد ليه ــه »ال ي إن
منير بن دادي

اســتأنفت، أول أمــس اخلميــس، الغرفــة 
محاكمــة  العاصمــة  قضــاء  مبجلــس  اجلزائيــة 
ــل  ــب الســيارات والتموي ــف تركي املتهمــن يف مل
اخلفــي للحملــة االنتخابيــة للرئيــس األســبق 
ــز بوتفليقــة، مبرافعــات هيئــة الدفــاع. عبــد العزي
وقــد رافــع األســتاذ بــن كــراودة أمــن مطــوال 
أحمــد  الســابق  األول  الوزيــر  موكلــه  يف حــق 
أويحيــى، وتطــرق إلــى قضيــة الســبائك الذهبيــة 
ــه وأســالت الكثيــر مــن  التــي حتــدث عنهــا موكل
ــائل  ــتوى وس ــى مس ــة عل ــت ضج ــر وأحدث احلب
اإلعــام ومواقــع التواصــل االجتماعــي وأثــارت، 

ــرأي العــام. ــدى ال ول
وحــاول محامــي املتهــم أحمــد أويحيــى 
ــوة دون  ــاهد رش ــم أش ــا »ل ــورة قائ ــح الص توضي

ــي لديهــا  ــي نســيت ملوكل راٍش، هــذه التهمــة الت
أو  الســببية  العاقــة  أيــن  لتحديدهــا  عناصــر 
الرشــوة بحــد ذاتهــا موكلــي حتــى وهــو يف منصب 
مســؤولية كان يف الســجن محاصــرا مــن كل جهــة 

ــه«. ــون ب ــن محاط ــة وأم ــوان حماي ــن أع م
فضائــح،  »كفانــا  كــراودة  بــن  وأضــاف 
نحضــر متهمــا جلنــازة أخيــه مكبــا ونصنــع 
بهــا »buzz« يف وســائل اإلعــام، لقــد مت 
اســتغال اإلرادة الشــعبية وضــرب أشــخاص ال 

ــدث«. ــا ح ــم مب ــة له عاق
وتهمــة  األمــوال  مبصــادر  يتعلــق  وفيمــا 
الرشــوة، قــال بــن كــراودة يف قضيــة ســبائك 
احلقيقــة،  كل  تعــرف  ال  النــاس  »إن  الذهــب 
موكلــي ال تصلــه اجلرائــد وال يــدري مــا حتدثــت 

عنــه وســائل اإلعــام، تصريحــات الســبائك 
جــاءت مــن بشــار ومــن ســجن العبادلــة، هنــاك 
ــروف  ــاة للظ ــروع مراع ــذب املش ــرف بالك ــا يع م
الســوق  ولهــذا فضــل موكلــي احلديــث عــن 
ــق  ــن الطاب ــوداء وع ــة الس ــس الغرف ــوداء ولي الس

الرابــع وليــس القبــو الرابــع«.
كمــا أكــد بــن كــراودة يقــول: »موكلــي 
حالتــه  تصــوروا  العــزل  يف  أشــهرا   10 قضــى 
النفســية نتوقــع كل شــيء ولكــن أن يصفــه أحــد 
ــد  ــول، أحم ــر مقب ــذا غي ــة فه ــن العصاب ــرد م بف
أويحيــى شــريف والتاريــخ ســينصفه، أنــا متأكــد 
ــن  ــاج وب ــي احل ــف مصال ــا أنص ــك مثلم ــن ذل م

ــة«. بل
أمينة شابوني

أكــد رئيــس بعثــة األمم املتحــدة متكاملــة 
األبعــاد لتحقيــق االســتقرار يف مالي )مينوســما(، 

ــح النظيــف،  محمــد صال
وأعضــاء مجلــس األمــن الـ 15، علــى أهمية 
املضــي قدمــا يف »التنفيــذ الســليم« التفــاق الســلم 

واملصاحلــة يف مالــي املنبثــق عــن مســار اجلزائر.
ــن  ــس األم ــام مجل ــه أم ــة ل ــال إحاط وخ
الدولــي، يــوم األربعــاء املنقضــي، اعتبــر النظيــف 
أنــه بقــدر مــا كان عــام 2020 »عــام جميــع 
ــع  ــتحق أن يوض ــام 2021 يس ــإن ع ــر«، ف املخاط
حتــت »عامــة التفــاؤل«، مــن قبــل املاليــن 
أوال، خصوصــا باعتبــار أنــه قــد مت تفعيــل جميــع 

ــة. ــة االنتقالي ــزة املرحل أجه
ــى  ــة عل ــراف املوقع ــف إن األط ــال النظي وق

اتفــاق الســلم قــد تبنــت خارطــة طريــق توافقيــة 
مراجعــة يف 18 ديســمبر املاضــي، مــع اإلجــراءات 
ــة  ــة متابع ــى جلن ــا إل ــة، ســيتم تقدميه ذات أولوي
االتفــاق، خــال دورتهــا الـــ 42 املقــرر انعقادهــا 

يف الـــ 19 ينايــر اجلــاري.
أن  إلــى  اخلصــوص،  هــذا  يف  وأشــار، 
ــة متابعــة اتفــاق الســلم واملصاحلــة، تواصــل  جلن
ــم  ــأال يت ــه ب ــا عــن أمل ــدة، معرب مســاعيها احلمي
تضييــع هــذه الفرصــة الســانحة مجــددا، خاصــة 
يف ظــل املشــاورات »املشــجعة« األخيــرة بــن 
احلكومــة االنتقاليــة واحلــركات املوقعــة علــى 

اتفاقيــة الســام.
ــؤول  ــتعرض املس ــك، اس ــب ذل ــى جان وإل
األممــي - يف هــذه اإلحاطــة األخيــرة أمــام مجلــس 

ــة -  ــى رأس البعث ــه عل ــل انتهــاء مهمت األمــن قب
ــي، يف  ــهدتها مال ــي ش ــية الت ــورات السياس التط
ــلطة يف 18  ــتوري للس ــر الدس ــر غي ــاب التغيي أعق
أوت املاضــي، والتقــدم احملــرز فيمــا يتعلــق بإنشــاء 

ــة. ــرة االنتقالي مؤسســات الفت
ــس  ــام مجل ــه أم ــف تفاؤل ــدى النظي ــد أب وق
يف  املســجل  التطــور  بشــأن  الدولــي،  األمــن 
أن  مــن  يحــّذر  أن  قبــل  االنتقاليــة،  العمليــة 
»جناحهــا ســيعتمد علــى اإلصاحــات السياســية 
ــم  ــع تنظي ــة«، م ــة واإلداري واملؤسســية واالنتخابي
مــارس  وذات مصداقيــة يف  انتخابــات شــاملة 
2022، وحتقيــق نتائــج مقبولــة مــن قبــل غالبيــة 

املاليــن نســاء ورجــاال.
)ق.و(

اعتبــر رئيــس التنســيقية األوروبيــة لدعــم 
ــار  ــه، بي ــن مع ــراوي والتضام ــعب الصح الش
غاالنــد، أن »فــخ« تطبيــع العاقــات بــن 
ــدف  ــي به ــان الصهيون ــي والكي ــام املغرب النظ
فــرض ســيادة املغــرب املزعومــة علــى الصحــراء 

ــؤرة حــرب. ــة ب ــن املنطق ــل م ــة يجع الغربي
وأكــد بيــار غاالنــد، يف رســالة لــه نشــرت 
املغربــي  »الشــعب  أن  املنقضــي،  األربعــاء 
يــرى أن حكومتــه وملكــه قــد خانــا مبــدأ 
تضامــن املغــرب الثابــت مــع حقــوق الشــعب 
مســتقلة  دولــة  يف  املشــروعة  الفلســطيني 

القــدس«. عاصمتهــا 
كمــا اســتطرد يقــول »لــن يقبــل شــعبكم 
ــيادتكم  ــرض س ــة لف ــاومتكم الفظيع ــدا مبس أب
ــي عــن  ــل التخل ــة مقاب ــى الصحــراء الغربي عل
خاطــر  فقــد  األقصــى.  واملســجد  القــدس 
مستشــارو امللــك واملخــزن بامتيازاتهــم ومكانــة 

ــيدهم«. س
أن  أيضــا  األوكوكــو  رئيــس  اعتبــر  و 
ــات  ــرة ألن الوالي ــوة خطي ــام بخط ــرب ق »املغ
يهتمــان  ال  الصهيونــي  والكيــان  املتحــدة 
مبســتقبل اململكــة )...( التــي ال تعــدو أن 
ــاملة  ــتراتيجية ش ــدق يف إس ــرد بي ــون مج تك

ولــن تتأخــر يف دفــع الثمــن«.
ــه يف رســالته »بعــد  و كتــب املســؤول ذات
والكيــان  املتحــدة  للواليــات  ســمحتم  أن 
أرضكــم  يف  أقدامهمــا  بوضــع  الصهيونــي 
بــؤرة  فتــح  تواجهــون خطــر  فإنكــم   )...(
حــرب تهــدد اســتقرار املنطقــة ال حتســبون 
ــة«. ــعوب املنطق ــعبكم وش ــى ش ــا عل عواقبه
إن  نفســها  الوثيقــة  يقــول يف  وأضــاف 
»إذ  املغربــي  والعاهــل  املغربيــة  احلكومــة 

ــح  ــة واللوائ ــرعية الدولي ــم للش ــرون ظهره يدي
األمميــة وميثــاق االحتــاد اإلفريقــي، فإنهــم 
ينســفون احلقــوق األساســية لشــعب الصحــراء 
الغربيــة«، مشــيدا بهــذا األخيــر »الــذي حمــل 
الســاح بعــد نــداء حركتــه التحريريــة جبهــة 
البوليزاريــو يف ســنة 1974، خــال االتفاقيــات 
ــبانية«. ــتعمارية اإلس ــوة االس ــع الق ــة م املبرم
اليــوم، وبعــد 45 ســنة مــن النضــال، 
ــن  ــون أنهــم ل يقــول غاالنــد، »أكــد الصحراوي
ســُيضيِّقون  وأنهــم   )...( للواقــع  يرضخــوا 
عليكــم اخلنــاق إلــى غايــة نيــل احتــرام حقهــم 

ــر ». ــر املصي ــرف يف تقري ــل للتص ــر القاب غي
هــذا، وال يرتــاب رئيــس األوكوكــو شــك 
ــى  ــح إل ــن يجن ــة م ــن املغارب ــرا م يف »أن كثي
الســلم ويعــي حجــم الفــخ الــذي نصــب لكــم 

والــذي وقــع فيــه حكامكــم«.
ــك  ــارو املل ــاع مستش ــد ب ــل »لق واسترس
ــم  ــي لبلدك ــرض األمريك ــم الع ــن أغراه الذي
هديــة مســمومة، إنــه خطــر احلــرب واملســاس 
يتقبلهــا  ال  بشــرية  عواقــب  ذو  باالســتقرار 

العقــل«.
ــل  ــى العم ــد إل ــا غاالن ــر، دع ويف األخي
مــع االحتــاد اإلفريقــي مــن أجــل »جعــل األمم 
املتحــدة بوتقــة بحيــث تنصهــر فيهــا املبــادرات 
املســتعجلة واجلريئــة، تلــك املطابقــة للشــرعية 
الدوليــة واللوائــح األمميــة ذات الصلــة، تفعيــا 
حلــق الفلســطينين والصحراويــن يف تقريــر 
وحتــى  الدوليــة،  الرقابــة  حتــت  مصيرهــم 
باالحتــرام  األخيــر  يف  احلــق  هــذا  يحظــى 

ــع«. ــى أرض الواق ــق عل والتطبي
)و.أ.ج(

وقالــت »هيومــن رايــس ووتــش« يف تقريرهــا 
ــن  ــدة ب ــا األمم املتح ــي ترعاه ــات الت إن املفاوض
بعــد  متوقفــة  البوليســاريو  وجبهــة  املغــرب 
اســتقالة هورســت كولــر يف مــاي 2019 مــن 
منصبــه كمبعــوث لأمــن العــام لــأمم املتحــدة، 

ــى اآلن«. ــه حت ــل ل ــن بدي ــدم تعي وع
ــى رفضــه  ــر إصــرار املغــرب عل ــرز التقري وأب
ــذي  ــتقال، ال ــى االس ــتفتاء عل ــراء أي اس »إج

ــزاع«. ــه أطــراف الن ــق علي اتف
ــاق  ــف إط ــرى وق ــل، ج ــياق متص يف س
 ،1991 يف  املتحــدة  األمم  مــن  بوســاطة  النــار 
والســلطات املغربيــة تواصــل بشــكل منهجــي منع 
ــة املســاندة حلــق  التجمعــات يف الصحــراء الغربي
ــل  ــل عم ــر، وتعرق ــر املصي ــن يف تقري الصحراوي
غيــر احلكوميــة،  احملليــة  احلقوقيــة  املنظمــات 
ــن التســجيل  ــا م ــق منعه ــن طري ــك ع ــا يف ذل مب
القانونــي، ويف بعــض األحيــان تضــرب النشــطاء 

والصحفيــن أثنــاء احتجازهــم ويف الشــوارع.
مبــا  اإلطــار  هــذا  املنظمــة يف  واســتدلت 
ملناهضــة  الصحراويــة  الهيئــة   « لــه  تعرضــت 
أكتوبــر  شــهر  بدايــة  املغربــي«،  االحتــال 
مــن  جابهتــه  ومــا  تأسيســها  بعــد  مباشــرة 
ــال  ــام االحت ــل نظ ــن قب ــة م ــات عدواني ممارس
ــا  ــر منه ــا، نذك ــق أعضائه ــا وبح ــي بحقه املغرب
األمــر بفتــح حتقيــق قضائــي يف نشــاطها مــن 
ــق  ــة وتطوي ــون احملتل ــك يف العي ــل املل ــل وكي قب
ــن  ــة، م ــن أعضــاء املجموع ــازل 5 م الشــرطة ملن

بينهــم رئيســتها أميناتــو حيــدر.
رايتــس ووتــش« عــن  ونقلــت »هيومــن 
أحــد أعضــاء الهيئــة قولــه إن »ســيارات الشــرطة 

منزلــه  أحدنــا  غــادر  كلمــا  تاحقنــا  كانــت 
ألي ســبب كان، كمــا منعــت الضيــوف مــن 

زيارتنــا«.
ــذي  ــي ال ــي املتدن ــع احلقوق ــار الوض ويف إط
ــراء  ــي بالصح ــال املغرب ــات االحت ــه ممارس وّلدت
الغربيــة، أعــاد التقريــر التذكيــر مبــا مت تداولــه 
التواصــل  مواقــع  علــى  واســع  نطــاق  علــى 
االجتماعــي، فيمــا يخــص العنــف الشــديد 
ــط  ــه الناش ــرض ل ــذي تع ــرب ال ــة والض واإلهان
ــدي الشــرطة  ــى ي ــد البطــل، عل الصحــراوي ولي
ــة،  ــون احملتل ــه بالعي ــض علي ــاء القب ــة أثن املغربي
بتهمــة   2019 أكتوبــر  يف  محاكمتــه  قبــل 

»العصيــان« وإهانــة ضبــاط الشــرطة.
ــرة  ــات اجلائ ــة احملاكم ــر املنظم ــاول تقري وتن
واالتهامــات  الصحراويــن  النشــطاء  بحــق 
ــى  ــي عل امللفقــة ضدهــم واعتمــاد القضــاء املغرب

اعترافــات منتزعــة حتــت وقــع التعذيــب.
 19 ظــل   ،2020 »يف  املنظمــة:  وقالــت 
رجــا صحراويــا يف الســجن بعــد إدانتهــم يف 
و2017   2013 عامــي  جائرتــن  محاكمتــن 
بقتــل 11 عنصــرا مــن قــوات األمــن، خــال 
اشــتباكات اندلعــت بعــد أن فككــت الســلطات 
املغربيــة بالقــوة مخيمــا احتجاجيــا كبيــرا يف 
أكــدمي إزيــك بالصحــراء الغربيــة، يف 2010«. 
اعتمدتــا  احملكمتــن  أن  إلــى  وأشــارت 
ــن  ــات املعتقل ــى اعتراف ــل عل بشــكل شــبه كام
شــهادات  يف  بجديــة  التحقيــق  دون  للشــرطة 
ــم  ــى اعترافاته ــوا عل ــن وقع ــأن املتهم ــي ب تقض

التعذيــب. حتــت 
)و.أ.ج(

اتِهمَ بمعاداة السامية
وزيـــر الداخلـية الفرنسيــة يطـــرد مغتـــربا جزائـــريا 

رئيس التنسيقية األوروبية لدعم الشعب 
الصحراوي، بيار غاالند:

»التطبيــع بيــن المغــرب والكيــــان »التطبيــع بيــن المغــرب والكيــــان 
الصهيونـي يزيد التوتـر بالمنطقــة حـــّدًة«الصهيونـي يزيد التوتـر بالمنطقــة حـــّدًة«

منظمة »هيومن رايتس ووتش« تستهجن الوضع
تقريـــر يرصـــد انتهـــاكات مغربــية تقريـــر يرصـــد انتهـــاكات مغربــية 

خطـــيرة ضـــد الصحراوييـــــنخطـــيرة ضـــد الصحراوييـــــن
استهجنت منظمة »هيومن رايتس ووتش« يف تقريرها لعام 2021 

استمرار شغور منصب املبعوث األممي إلى الصحراء الغربية لقرابة 
العامني منذ استقالة هورست كولر، فيما يواصل املغرب انتهاكاته 

حلقوق اإلنسان باملنطقة ويرفض إجراء استفتاء على تقرير مصير 
الشعب الصحراوي.

اجلنازة حظرها آالف املواطنني 

تشييـع ضحايا انفجاراللغـم في جـّو مهـيب بتبـسةتشييـع ضحايا انفجاراللغـم في جـّو مهـيب بتبـسة

باإلضافة إلى استرجاع أسلحة وذخيرة
القضـــاء علــــى إرهــــابي بخنــــــشلة

أزمة مالي
 تأكيــد على ضــرورة الُمضـي قدمــا في تنفيــذ اتفـاق الجزائـر

محامي أحمد أويحيى، أمين بن كراودة:
 »التاريـــخ سينصـــف أويحيـــى مثلــــما 
أنصـــف مصالـــي الحـــاج وبن بــــلة«
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علــى  القــادم  األســبوع  بدايــة  ســيجري، 
جــرى  عائلــة   20 ترحيــل  تقديــر،  أقصــى 
إحصاؤهــا عقــب انهيــار جزئــي لعمــارة وقــع ليلــة 
ــو  الســبت املاضــي بحــي ســيدي البشــير )بالط
ســابقا( مبدينــة وهــران، حســبما أفــاد بــه أمــس 

رئيــس الدائــرة.
وأبــرز رحمونــي مــراد، يف تصريــح أدلــى بــه لـــ 
)و.أ.ج( أنــه عقــد األربعــاء املاضــي لقــاء مبعيــة 
ــوان الوالــي مــع ممثلــي ســكان العمــارة  رئيــس دي
ــدى  ــى إح ــة إل ــالت املعني ــل العائ ــيتم ترحي وس
العمــارات مبوقــع 1.000 وحــدة ســكنية عموميــة 

إيجاريــة ببلديــة بــن فريحــة.

وأضــاف املصــدر نفســه أنــه يجــري حاليــا 
وحتضيــر  املعنيــة  العائــالت  ملفــات  اســتالم 
ترحيلهــا  يتــم  أن  علــى  االســتفادة،  قــرارات 
ــادم  ــد الق ــبوع أو األح ــذا األس ــة ه ــالل نهاي خ

علــى أقصــى تقديــر.
تعرضــت  التــي  العمــارة  فــإن  للتذكيــر، 
ــة  ــة الســبت املاضــي متكون ــي ليل ــار اجلزئ لالنهي
مــن خمســة طوابــق وتقــع بشــارع بلغــالم محمــد 
)رقــم 20( بحــي ســيدي البشــير )بالطــو ســابقا( 
مبدينــة وهــران، فيمــا لم تســجل خســائر بشــرية.
)و.أ.ج(

ــع  ــع موق ــراه م ــوار أج ــالل ح ــر، خ ــال بلحيم وق
ــرور  ــى ســؤال بخصــوص م »ســيرمانيوز«، يف رّده عل
ســنة علــى انتخــاب عبــد املجيــد تبــون رئيســا 
للجمهوريــة، إنــه »رغــم الظــروف واألوضــاع غيــر 
املواتيــة علــى اإلطــالق، إال أن اجلزائــر بقيــادة رئيــس 
ــوض  ــات للنه ــع التحدي ــى رف ــة عل ــة  عازم اجلمهوري
ــا حتقــق يف األشــهر  ــا أن »م بشــؤون الوطــن«، مضيف
املواليــة لرئاســة عبــد املجيــد تبــون لــم يحققــه غيــره 

ــدة«. ــنوات عدي يف س
ــة أن  ــة اجلزائري ــم احلكوم ــدث باس ــح املتح وأوض
»ترجمــة سياســة رئيــس اجلمهوريــة املتضمنــة يف 
التعهــدات الـــ 54، يتــم تنفيذهــا بانتظــام«، مؤكــدا 
ــي  أن التعديــل الدســتوري والشــروع يف تعديــل قانوَن
ــاذج أخــرى  ــي إال »من ــا ه ــات م األحــزاب واالنتخاب
عــن  عزميــة الدولــة وحســن نواياهــا يف الوفــاء بوعودهــا 

ــكان«. ــن يف كل م ــة اجلزائري وخدم
االتصــال  وزيــر  لفــت  ذاتــه،   الســياق  ويف 
الناطــق الرســمي باســم احلكومــة النظــر إلــى أن 

القــت  الدولــة  تبذلهــا  التــي  املخلصــة  »اجلهــود 
ــبر  ــة س ــج عملي ــى نتائ ــيرا إل ــن«، مش ــا املواطن رض
ــن  ــا ب ــة م ــتون األمريكي ــة برينس ــا جامع آراء أجرته
والتــي  اجلــاري،  العــام  ومطلــع   2020 صائفــة 
ــوا عــن  ــن أعرب ــة مــن اجلزائري أظهــرت أن »66 باملائ
ــن  ــر آبه ــي غي ــم يف األداء احلكوم ــم وثقته ارتياحه
ــر  ــه عب ج  ل ــروَّ ــذي ُت ــاط ال بخطــاب التشــاؤم واإلحب
وســائل التواصــل االجتماعــي  بعــض األصــوات ممــا 

باملعارضــة«. يســمى 
ــر  ال  ــه »يف اجلزائ ــى أن ــال عل ــر االتص ــد وزي وأك
ــا أن  ــي، كم ــه املهن ــزم بواجب ــايف امللت ــجن الصح يس
املواطــن الــذي يعبــر عــن آرائــه يف مختلــف احملطــات 
التلفزيونيــة واملواقــع اإلعالميــة واإللكترونيــة ال يتابــع 
إطالقــا، طاملــا التــزم باحتــرام القانــون واملجتمــع 

ــر«. ــة اآلخ وحري
ــاع،  ــتجدات القط ــر مس ــى آخ ــه إل ــدى تطرق ول
ــرين  ــض الناش ــاد« بع ــى »انتق ــال عل ــر االتص رد وزي
ومالكــي املواقــع اإللكترونيــة تعليمة إجباريــة التوطن 

املــادي واملنطقــي يف اجلزائــر بامتــداد )dz(، حيــث 
أكــد أن »اشــتراط التوطــن يف اجلزائــر هــو أمر ســيادي 
يوفــر للمواقــع اجلزائريــة احلمايــة مــن االختــراق 
األجنبــي كاالختــراق املغربــي الــذي اســتهدف، 
ــع املســتوطنة باخلــارج«. مؤخــرا،  بعــض هــذه املواق
األرضيــات  تأمــن  أن  املتحــدث  وأضــاف 
حســب  جوهريــا  »رهانــا  يعــد  الرقميــة  واملواقــع 
ــري  ــا مرصــد املجمــع اجلزائ ــق خصصه ــة تدقي عملي
ــاتية،  ــع املؤسس ــة للمواق ــال الرقمن ــن يف مج للفاعل
مــن  شــهادة )SSL( اإللكترونية  تعتبــر  بحيــث 
ــي يجــب اســتعمالها يف  ــة الت أهــم إجــراءات احلماي
املواقــع واألرضيــات الرقميــة«، مبديــا أســفه مــن أن 
»85 باملائــة مــن مواقــع املؤسســات اجلزائريــة املدقــق 
ــي  ــة، والت ــى هــذه الشــهادة الهام ــر عل ــا ال تتوف معه
تســمى أيضــا بشــهادة املفتــاح العمومــي، وذلــك 

رغــم تطمينــات الــوزارة يف كل مــرة«.
)ق.و/ و.أ.ج(

 اختنــق طفــل بالغــاز، فيمــا مت إنقــاذ والدتــه 
وشــقيقته الرضيعــة إثــر استنشــاقهم غــاز أحــادي 
أكســيد الكربــون ببلديــة مشــرية )النعامــة(، ليلــة 
اخلميــس إلــى اجلمعــة، حســبما علــم لــدى 

ــة. ــة املدني ــح احلماي مصال
واســتنادا إلــى املصــدر ذاتــه، فــإن الطفــل 
أنفاســه  لفــظ  4 ســنوات  العمــر  مــن  البالــغ 
ــة  ــة املدني ــوان احلماي ــرف أع ــن ط ــه م ــد نقل بع
ملشــرية،  شــناقة«  »اإلخــوة  مستشــفى  إلــى 
الــذي اســتقبل أيضــا والدتــه )21 ســنة( وأختــه 
ــق  ــا لضي الرضيعــة )10 أشــهر(، واللتــن تعرضت

يف التنفــس واإلغمــاء بســبب استنشــاقهما الغــاز 
ــأة. ــن املدف ــرب م املتس

ــدة  ــوان الوح ــل أع ــدر أن تدخ ــاف املص وأض
ســمح  مبشــرية  املدنيــة  للحمايــة  الثانويــة 
ــد  ــق بع ــوت محق ــن م ــا م ــاذ األم ورضيعته بإنق
ــا  ــل نقلهم ــه، قب ــكان احلــادث عين إســعافهما مب
علــى جنــاح الســرعة إلــى املستشــفى حيــث 
ــد  ــرة بع ــه األخي ــل( أنفاس ــة )الطف ــظ الضحي لف
ــة إنعاشــه مبصلحــة  ــن محاول نحــو 4 ســاعات م

واجلراحيــة. الطبيــة  االســتعجاالت 
)و.أ.ج(

الصحراويــة  للبيئــة  املنتــدب  الوزيــر  عايــن 
حمــزة آل ســيد الشــيخ والوفــد املرافــق لــه، نهايــة 
األســبوع، زيــارة عمــل إلــى واليــة أدرار يف دائــرة 
فنوغيــل التــي توجــد علــى بعــد 30 كــم شــمالي 
املفرغــة  الواليــة،  والــي  وبحضــور  الواليــة، 
وودغــة،  بنهمــي  قصــري  مبدخــل  العشــوائية 
هــذه  معاجلــة  انطــالق  إشــارة  أعطــى  حيــث 
املفرغــة باعتبارهــا نقطــة ســوداء. كمــا أكــد علــى 
ــايف  ــوروث ثق ــا م ــارة باعتباره ــة الفق ــة حماي أهمي
مــادي، حيــث متــت معاينــة فقــارة اغوســرو التــي 
تعانــي مــن بعــض االنهيــارات التــي قللــت مــن 

ــرة. ــة األخي ــا يف اآلون ــاه به ــوب املي منس
مت  حيــث  ودغــة،  قصــر  الزيــارة  وشــملت 
عــرض كيفيــة إعــداد بعــض األطبــاق التقليديــة 
ــة،  ــة الصحراوي ــن الثقاف ــر ع ــايف يعب ــراث ثق كت
ــع  ــذي يق ــق ال ــجد العتي ــة املس ــت معاين ــا مت كم
فقــارة  معاينــة  جانــب  إلــى  العتيــق  بالقصــر 
ــان  ــأ للمجاهديــن إب تاغجمــت التــي كانــت مخب

الثــورة التحريريــة.
ــة  ــي الوالي ــر رفقــة وال ــام الوزي  ويف األخيــر، ق

ــد  ــث أك ــارة، حي ــن للفق ــالك الرئيس ــرمي امل بتك
املــوروث  علــى  احلفــاظ  ضــرورة  علــى  الوزيــر 
املــادي والالمــادي للمنطقــة مــن طــرف جمعيــات 
ــة. ــات الثقافي ــة اجلمعي ــي وخاص ــع املدن املجتم
هــذا، وقــد كان الوزيــر املنتــدب آل ســيدي 
ــارة  ــام بزي ــد ق ــة ق ــارة الوزاري ــار الزي ــيخ يف إط الش
ــة  ــغال اجلاري ــى األش ــوف عل ــد الوق ــة قص ميداني
علــى مســتوى املصــب النهائــي للصــرف الصحــي 
أحمــد  أوالد  ببلديــة  وبــوزان  كوســان  مبنطقــة 
ــرف  ــن ط ــروض م ــه ع ــت ل ــث قدم ــي، حي تيم
كل مــن الســادة مديــرة البيئــة ومديــر املــوارد 
املائيــة بالواليــة، كمــا وقــف الســيد الوزيــر والوفــد 
ــه علــى كافــة الورشــات املفتوحــة علــى  املرافــق ل
مســتوى املصــب، والتــي تتوســع لتشــمل محطــة 
علــى ضــرورة  الوزيــر  أكــد  التصفيــة، حيــث 
ــة  ــورة يف البطاق ــد املذك ــزام باملواعي ــد وااللت التقي
التقنيــة مــن أجــل حتقيــق األهــداف املســطرة 

ــام. ــوي اله ــروع احلي ــذا املش له
عبداهلل مجبري

اليتيــم« اخليريــة  ســُتطلق جمعيــة »كافــل 
ــة  ــة خيري ــل، قافل ــاء املقب ــدة، الثالث ــة البلي لوالي
تضامنيــة محملــة مبختلــف أنــواع املســاعدات 
لفائــدة أيتــام مناطــق الظــل بواليــات اجلنــوب 
ــف  ــن املكل ــس م ــم أم ــبما عل ــاب، حس والهض
ــارق  ــح ط ــة. وأوض ــذه اجلمعي ــدى ه ــالم ل باإلع
اليتيــم  كافــل  جمعيــة  أن  لـــ«و.أ.ج«  لطــرش 
شــرعت منــذ مــدة، يف إطــار الطبعــة الرابعــة 
حلملــة »قلــوب دافئــة«، يف جمــع املســاعدات 
ــات مــن منطقــة  ــام وأرامــل تســِع والي ــدة أيت لفائ
قافلــة  أن  إلــى  مشــيرا  والهضــاب،  اجلنــوب 
الثالثــاء  صبــاح  ســتنطلق  التــي  املســاعدات 

املقبــل ســتوجه ألكثــر مــن 1200 عائلــة.
التــي  املســاعدات  هــذه  إن  لطــرش  قــال  و 
جمعتهــا اجلمعيــة بفضــل تبرعــات محســني 

واليــة البليــدة ومواطنيهــا تتمثــل يف مــواد غذائيــة 
ــة  ــات وأجهــزة كهرومنزلي ــة وبطاني وأفرشــة وأغطي
شــتوية  وأحذيــة  وألبســة  طبيــة  ومســتلزمات 
ــال. ــاب لألطف ــة وألع ــب للمطالع ــة وكت وصيفي
وأضــاف املتحــدث أن الواليــات املعنيــة بهــذه 

املبــادرة اخليريــة هــي اجللفــة،
البيــض، تيميمــون، أدرار، بشــار، ورقلــة، 

تنــدوف، ســوق أهــراس وأم البواقــي.
وتهــدف هــذه القافلــة اخليريــة إلــى رفــع الغــن 
وإدخــال الفــرح والســرور ونشــر البســمة علــى 
ــد  ــى تأكي ــة إل ــام واألرامــل، باإلضاف وجــوه األيت
الترابــط والتالحــم والتضامــن بــن كافــة واليــات 

ــف باإلعــالم. ــف املكل الوطــن، يضي
)و.أ.ج(

اللحــوم  اســتيراد  تعليــق  احلكومــة  قــررت 
احلمــراء مبــا فيهــا املجمــدة يف خطــوة جــاءت تطبيقــا 
لتعليمــات الرئيــس تبــون القاضيــة بتقليــص فاتــورة 

االســتيراد واالعتمــاد علــى املنتــوج احمللــي.
والنشــاطات  األســواق  تنظيــم  مديــر  وقــال 
ــي، أمــس  ــوزارة التجــارة، أحمــد مقران ــة ب التجاري
اجلمعــة، يف تصريــح أدلــى بــه لإلذاعــة اجلزائريــة، 
ــة الســتيراد  ــج وزارة الفالحــة أعطــى أولوي إن برنام
األبقــار احليــة ألن عمليــات االســتيراد الســابقة 
ــن  ــف ط ــدار 50 أل ــدة مبق ــة واملجم ــوم الطازج للح

ــة. ــواال باهظ ــة أم ــة الدول ــت خزين ــنويا، كّلف س
وفيمــا يتعلــق بلحــوم األغنــام، أوضــح مقرانــي 

ــات  ــا حســب معطي ــاء ذاتي ــر حّققــت اكتف أن اجلزائ
الريفيــة،  والتنميــة  الفالحــة  وزارة  ومؤشــرات 

بتســجيل أزيــد مــن 27 مليــون رأس غنــم.
ومــن جهــة أخــرى، أعــرب رئيــس الفدراليــة 
ــن  ــز، ع ــي حري ــتهلك، زاك ــة املس ــة حلماي اجلزائري
تخــوف اجلمعيــة مــن أن تعــرف أســعار اللحــوم 
ارتفاعــا بســبب منــع اســتيرادها، وقــال “علــى املــدى 
القريــب ســيكون هنــاك نــوع مــن االضطــراب يف 
قضيــة عــرض والطلــب علــى اللحــوم وكذلــك تأثيــر 

ــتهلك”. ــرائية للمس ــدرة الش ــى الق ــغ عل بال
ق.و

ــل  ــدوم نق ــه أن بوق ــدر ذات ــح املص وأوض
ــا  ــى الرئيــس أوهــورو ينيات بهــذه املناســبة إل
األخويــة  واملشــاعر  اخلاصــة  التحيــات 
لــه  تبــون وجــدد  للرئيــس عبــد املجيــد 
ــة  ــون  القوي ــس تب ــى إرادة الرئي ــد  عل التأكي
ــاء  ــن، وإعط ــن البلدي ــراكة ب ــز الش يف تعزي

ــي«.  ــاون الثنائ ــد للتع ــع جدي دف
و ذكــر أوهــورو كينياتــا، مــن جهتــه، 
ــن  ــن البلدي ــة ب ــة العميق ــط التاريخي بالرواب
والشــعبن الشــقيقن املتجــذرة يف كفاحهمــا 
مــن أجــل تصفيــة االســتعمار والتحــرر، 
ــة  ــات الثنائي ــتقرار العالق ــا اس ــي مييزه والت
والصداقــة  التضامــن  مجــال  يف  املتميــزة 

والدعــم املتبــادل«.
للطرفــن  فرصــة  االســتقبال  و شــكل 
لبحــث املســائل اإلقليميــة والدوليــة ذات 
االهتمــام املشــترك، الســيما تلــك املتعلقــة 

ــة«. ــارة اإلفريقي ــة الق ــن وتنمي بـــ »األم
مــدى  إبــراز  مت  الصــدد،  هــذا  يف 
النظــر  وجهــات  لتطابــق  »االرتيــاح« 
واملواقــف، األمــر الــذي يعــد ثمــرة التشــاور 

البلديــن. بــن  املنتظــم 
ويف هــذا الســياق، أشــاد بوقدوم بـــ »دور كينيا 
ــا  ــرق إفريقي ــة ش ــتقرار يف منطق ــق االس يف حتقي
وبتجســيدها آمــال القــارة اإلفريقيــة بصفتهــا 

عضو غير دائم ضمن مجلس األمن«.
ــغ  ــر »تبلي ــن الوزي ــا م ــس كينيات ــب الرئي وطل
شــقيقه عبــد املجيــد تبــون، رئيــس اجلمهوريــة) 
ــه  ــات ل ــدق التمني ــة بأص ــة مرفق ــه اخلالص حتيات

مبوفــور الصحــة والعافيــة ومزيــد مــن التقــدم 
ــب  ــقيق«، حس ــري الش ــعب اجلزائ ــاه للش والرف

البيــان.
)و.أ.ج(

وزير االتصال النّاطق الرسمي باسم الحكومة، عمّار بلحيمر:

ولــة عـازمة على الوفـاء بوعـــودها« ولــة عـازمة على الوفـاء بوعـــودها«»الدَّ »الدَّ

النعامة
اختنـــاق طفـــل بالغـــازاختنـــاق طفـــل بالغـــاز

 وإنقـــاذ والدتــــه وشقيقــــته وإنقـــاذ والدتــــه وشقيقــــته

عاين القصر العتيق وقصر ودغة بفنوغيل بأدرار
الوزيــر المنتــدب للبيئـة الصحراويـة الوزيــر المنتــدب للبيئـة الصحراويـة 
يدعــو إلى الحفـــاظ على الفقـــارةيدعــو إلى الحفـــاظ على الفقـــارة

شرعت في تنظيمها جمعية كافل اليتيم
قافـــلة خيــرية لفائـــدة أيتــــام قافـــلة خيــرية لفائـــدة أيتــــام 

مناطــــق الظــــل بالجنــــوبمناطــــق الظــــل بالجنــــوب

بغية تقليص فاتورة االستيراد
الحكـومة تقـــّرر تعلـــيق استيـــراد اللحــــوم الحمـــــراءالحكـومة تقـــّرر تعلـــيق استيـــراد اللحــــوم الحمـــــراء

بوقادوم يستقبل من طرف الرئيس كينياتا
ارتيـــاح لتطــابق وجهـــات النظــر بيـــن الجزائـــر وكينـــياارتيـــاح لتطــابق وجهـــات النظــر بيـــن الجزائـــر وكينـــيا

أكد وزير االتصال 
الناطق الرسمي 
باسم احلكومة، 

عمار بلحيمر، أّول 
أمس اخلميس، أن 

اجلزائر بقيادة رئيس 
اجلمهورية  عبد املجيد 
تبون  عازمة على »رفع 

التحديات للنهوض 
بشؤون الوطن«، 

معتبرا أن »ما حتقق يف 
األشهر املوالية لرئاسة 

عبد املجيد تبون لم 
يحققه غيره يف سنوات 

عديدة«.

 إثر انهيار جزئي لعمارة بوهران
 ترحــــيل  ترحــــيل 2020 عائـــــلة بدايــــة  عائـــــلة بدايــــة 

األسبــــوع  القـــــادماألسبــــوع  القـــــادم

ُخص وزير الشؤون اخلارجية صبري بوقدوم، أمس، بالعاصمة الكينية نيروبي، باستقبال من طرف الرئيس الكيني أوهورو 
كينياتا، حسبما جاء يف بيان لوزارة الشؤون اخلارجية.
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منير بن دادي 
وأكــد املتحــدث علــى »أن األولويــة احلاليــة 
تكمــن يف العــودة إلــى حتقيــق االســتقرار املالــي 
حصــول  عــن  كشــف  حيــث  بالصنــدوق، 
ــدر  ــن يق ــرض حس ــى ق ــد عل ــدوق التقاع صن
بـــ700 مليــار دينــار مــن الصنــدوق الوطنــي 

لالســتثمار لتغطيــة العجــز«.
ــدة  ــة اجلدي ــى »أن الرزنام ــة إل ــار ملوك وأش

ــغ  ــن البال ــتمّكن املتقاعدي ــات س ــب املعاش لص
ــن  ــتفيد م ــف مس ــن و300 أل ــم 3 مالي عدده
املمتــدة  الفتــرة  يف  أجورهــم  علــى  احلصــول 
ــن كل شــهر يف ظــروف  ــن الـــ 15 والـــ 26 م ب

مريحــة«.
ودعــا ملوكــة، خــالل نزولــه أول أمــس 
ضيفــا علــى اإلذاعــة اجلزائريــة، إلــى “فتــح 
املالــي  التزويــد  وتنويــع  التوظيــف  أبــواب 

مــن قنــوات أخــرى غيــر الصنــدوق الوطنــي 
ــده  ــاهم لوح ــذي يس ــة ال ــات االجتماعي للتأمين
ــدوق  ــل صن ــن مداخي ــة م ــن 80 باملائ ــر م بأكث

التقاعــد”.
ومــن جهــة أخــرى، رفــض ملوكــة العــودة 
ــاب  ــمح بالذه ــذي يس ــابق ال ــون الس ــى القان إل
إلــى التقاعــد النســبي أو التقاعــد دون شــرط 
ــر )97/13(. ــب األم ــي مبوج ــذي ألغ ــن ال الس

أكــدت مديــرة املعهــد الوطنــي للبحــث 
ــح مســابقة  ــاوي، أن فت ــة برن ــة، راضي يف التربي
لتوظيــف 47 باحثــا يف التربيــة هــو مبثابــة إعطــاء 
للمعهــد،  جديــد  ونفــس  جديــدة  انطالقــة 
مشــيرة إلــى أن »اختيــار هــذه املناصــب لــم يكــن 
ــات  ــد احتياج ــى حتدي ــاء عل ــا بن ــوائيا وإمن عش
ــة  ــر اجلــودة يف نوعي ــق معايي ــق حتقي املعهــد، وف

ــم«. التعلي
و أوضحــت مديــرة املعهــد، خــالل تصــرح 
ــد ال  ــن«، أن املعه ــار الوط ــه لـــ« أخب ــت ب أدل
يــزال يســتقبل ملفــات املترشــحن إلــى أن يتــم 
دراســتها وقبولهــا، وهــي العمليــة التــي تشــرف 
ــرافهم  ــالل إش ــن خ ــة م ــة متخصص ــا جلن عليه
ــاس  ــذا األس ــى ه ــفوية وعل ــالت ش ــى املقاب عل
يتــم توظيفهــم، مشــيرة إلــى أنــه »ســيتم إعطــاء 
األولويــة يف االنتقــاء للفئــة التــي تتمتــع بســيرة 

ــة«. ــرة ميداني ــة وخب علمي
أنــه ســيتم توظيــف باحثــن  وأضافــت 
مــن  مــن خــالل جملــة  التربيــة  يف مجــال 
التخصصــات التــي تضــم العلــوم اإلنســانية 
ــات. ــوم واللغ ــب العل ــى جان ــة، إل واالجتماعي

أكــدت  املشــاركة،  شــروط  وبخصــوص 
أن  املترشــح  علــى  »يجــب  تقــول  املتحدثــة 
أي  دكتــوراه  شــهادة  علــى  متحصــال  يكــون 
ــم  ــة أه ــذا ملعرف ــف )ب( وه ــث صن ــتاذ بح أس
إنتاجاتــه العلميــة التــي مــن شــأنها إعطــاء 
إضافــة للمعهــد الوطنــي للبحــث يف التربيــة 
ــم  ــة، إذ يت ــة عام ــة الوطني ــة ووزارة التربي خاص
اســتحداث قســم خاصــة بتكنولوجيــات التربيــة 
الــذي مــن املنتظــر أن يظــم باحثــن تربويــن مــن 

ــابقة.  ــذه املس ــالل ه خ
تخصــص  »لــكل  املديــرة:  وتقــول 

ــات  ــص الرياضي ــي تخص ــاص، فف ــه اخل مجال
ــات  ــر بالتحقيق ــه ينحص ــد مجال ــاء جن واإلحص
امليدانيــة داخــل املــدارس، وتخصــص اإلعــالم 
ــة.  ــة رقمي ــاء أرضي ــة املدرســة وبن ــي لرقمن اآلل
فهــو  مثــال،  الترجمــة  يف  املتخصــص  أمــا 
معنــيٌّ بترجمــة البحــث مــن اللغــة العربيــة 
جانــب  إلــى  الفرنســية،  أو  اإلجنليزيــة  إلــى 
التخصصــات التــي حددهــا املنشــور اخلــاص 

بالتوظيــف.
اجلديــر بالذكــر أن املعهــد الوطنــي للبحــث 
يف التربيــة يعمــل علــى ضمــان نوعيــة التعليــم 
والتربيــة يف اجلزائــر والذهــاب إلــى مدرســة ذات 
ــة  ــوث امليداني ــالل البح ــن خ ــة م ــودة ونوعي ج

التــي يقــوم بهــا.
أسماء بوصبيع

احلضــري  باألمــن  الشــرطة  عناصــر  متّكــن 
ــرة  ــف مدي ــن توقي ــة م ــة تبس ــن والي ــس بأم اخلام
إقامــة جامعيــة وأمــن مخزنهــا تورطــا يف قضيــة 
»اختــالس أمــوال عموميــة مــع ســوء اســتغالل 
ــادر  ــان ص ــس يف بي ــا ورد أم ــب م ــة«، حس الوظيف
عــن خليــة االتصــال والعالقــات العامــة لهــذا 

األمنــي. الســلك 
و أوضــح البيــان ذاتــه أنــه مت فتــح حتقيــق 
ــى  ــات وردت إل ــى معلوم ــاء عل ــا، بن ــة ذاته باإلقام

عناصــر الشــرطة مفادهــا وجــود عمليــات اختــالس 
كميــات معتبــرة مــن املــواد الغذائيــة املخصصــة 
لتحضيــر وجبــات الطلبــات املقيمــن. وأضــاف 
ــد  ــتوى أح ــى مس ــن عل ــب كم ــه مت نص ــان أن البي
ــن مــن توقيــف  الشــوارع الرئيســة باملدينــة، مــا مكَّ
مركبــة ســياحية علــى متنهــا املديــرة وأمــن املخزن.
ــة مت  ــه بعــد تفتيــش املركب ــان أن و أضــاف البي
حجــز كميــات معتبــرة مــن املــواد الغذائيــة متثلــت 
يف ذبيحتــن و20 كلــغ مــن الســكر و20 كلــغ مــن 

الفاصوليــا وكميــات معتبــرة مــن اللحــم املفــروم 
ــتبه  ــف املش ــى توقي ــة إل ــاء، إضاف ــوم البيض واللح

ــا. فيهم
ــة  ــة اإلجــراءات القانوني وبعــد اســتكمال كاف
ــدى  ــة ل ــام العدال ــن أم ــدمي املتورط ــة، مت تق الالزم
ــي  ــس، والت ــس اخلمي ــاء أم ــة، مس ــة تبس محكم
أصــدرت يف حقهمــا أمــرا يقضــي بوضعهمــا حتــت 
إليــه  مــا خلصــت  القضائيــة، حســب  الرقابــة 
الوثيقــة ذاتهــا.                             )و.أ.ج(

التحقيــق  يف  القضائيــة  املصالــح  شــرعت 
ــارات ومســيرين وموظفــن  ــن إط ــع 11 شــخصا م م
ــك  ــة تبســة، وذل ــة بوالي ــة العمومي ــن للخزين تابع
يف قضيــة اختــالس أمــوال عموميــة مــع التزويــر 
وســوء  إداريــة  محــررات  يف  املــزور  واســتعمال 

الوظيفــة. اســتغالل 
فــإن  الوطــن«،  مصادر«أخبــار  وبحســب 
التحقيقــات كشــفت عــن وجــود تالعــب يف حتويــل 
مبالــغ ماليــة باســتعمال وثائــق مــزورة يف غيــاب تــام 

ــالت. ــذه التحوي ــاص به ــدي اخل ــف القاع للمل

وقــد أصــدر قاضــي التحقيــق مبحكمــة تبســة، 
يف حــق املتورَطــن الرئيَســن يف القضيــة )إطــار 
مســّير تابــع للخزينــة ومــورِّد(، أمــرا يقضــي باإليداع 
يف حــن اســتفاد الباقــون مــن اإلفــراج املؤقــت مــع 

ــم.                     )ق.و( ــق باحلك ــل النط تأجي

الراميــة  املســاعي  صعيــد  وعلــى 
إلــى ترشــيد الــواردات وتعزيــز الصــادرات 
الوطنيــة،  أشــار املســؤول نفســه إلــى تطبيــق 
تعليمــة رئيــس اجلمهوريــة عبــد املجيــد تبــون 
القاضيــة بتخفيــض الــواردات ب، 10 مليــار 
ــراءات  ــدة إج ــاذ ع ــالل اتخ ــن خ دوالر، م
ــة  ــلع الفالحي ــتيراد الس ــق اس ــق بتعلي تتعل
خــالل موســم اجلنــي، وتعليــق اســتيراد 
حتســن  علــى  والعمــل  املجمــدة  اللحــوم 
ــي  ــة للرســم الوقائ قائمــة املنتجــات اخلاضع
اإلضــايف املؤقــت كمــا مت علــى مســتوى وزارة 
التجــارة إعــداد مشــروع مرســوم تنفيــذي 
ــاطات  ــة نش ــات ممارس ــروط وكيفي ــّدد ش يح
اســتيراد املــواد األوليــة واملنتجــات والبضائــع 
مالحظــة  بعــد  البيــع،  إلعــادة  املوجهــة 
تســجيل قيمــة ماليــة ســنة 2019 تقــدر 
ناجتــة  الــواردات  مــن  دوالر  مليــار   14 بـــ 
ــات،  ــن املنتج ــوع م ــذا الن ــتيراد ه ــن اس ع
يضيــف بوشــالغم ويف هــذا اإلطــار، وضــع 
نصــوص  وأُعــّدت  خــاص  شــروط  دفتــر 
والهيئــات  الــوزارات  مبشــاركة  قانونيــة 
املعنيــة بهــدف محاربــة ظاهــرة تضخيــم 
ــنة 2020  ــالل س ــرى خ ــا ج ــر. كم الفواتي
ــات  ــة للمنتج ــة مرقمن ــة وطني ــداد بطاقي إع
للمســتوردين  وطنيــة  وبطاقيــة  اجلزائريــة 
واملصدريــن للحــّد مــن تصديــر املنتجــات 

املدعمــة أو املــواد املســتخرجة مــن مــواد 
أوليــة مدعمــة، حســب بوشــالغم. وتعطــي 
ــة حــول  ــرة دقيق ــرار نظ ــاع الق ــة لصّن البطاقي
مــا هــو منتــج وقــدرات اإلنتــاج محليــا إلــى 
ــر  ــة للتصدي ــات القابل ــد املنتج ــب حتدي جان
ــب  ــن.  وتلع ــة واملصدري ــركات املنتج والش
ــرا يف إعــداد  ــوك املعلومــات هــذه دورا كبي بن
ــة للتمكــن  ــة للســلطات العمومي ــرة دقيق نظ
مــن اتخــاذ القــرارات الصائبــة بصفــة آنيــة، 
ــة،  ــارة اخلارجي ــام للتج ــر الع ــب املدي بحس
ــري بصفــة  يف ظــل اعتمــاد االقتصــاد اجلزائ
أساســية علــى عائــدات النفــط. مــن جهــة 
ــاء  ــى إنه ــا عل ــاع حالي ــز القط ــرى، يرك أخ
الوطنيــة للتصديــر  مشــروع اإلســتراتيجية 
)SNE( التــي مت بلورتهــا مــع املتعاملــن 
االقتصاديــن واخلبــراء مبرافقــة مركــز التجــارة 
الدوليــة بجنيــف )CCI(. و بخصــوص 
ــل  ــات النق ــض نفق ــات تعوي ــل بعملي التكف
عــن  احملليــن  املصدريــن  إلــى  بالنســبة 
طريــق الصنــدوق اخلــاص بترقيــة الصــادرات 
االنتهــاء  بوشــالغم  أكــد   ،)FSPE(
 8.600 أزيــد مــن  منمعاجلــو )تعويــض( 
التكفــل  حاليــا  يتــم  حــن  يف  فاتــورة، 
الثانــي مــن  بالثالثــي  بالفواتيــر اخلاصــة 

العــام 2020 ملعاجلتهــا يف حينهــا.

اجلزائريــة  الــواردات  قيمــة  ســّجلت 
ــا بلغــت نســبته  خــالل ســنة 2020 تراجع
مليــار   34  .4 عنــد  لتســتقر  باملائــة،   18
دوالر، وتراجعــت قيمــة الصــادرات خــالل 
الســنة نفســها بـــ 33 باملائــة إلــى 8. 23 
ــس  ــه أول أم ــاد ب ــبما أف ــار دوالر، حس ملي

املديــر العــام للتجــارة اخلارجيــة
بوزارة التجارة خالد بوشالغم.

ــع  ــراه م ــوار أج ــالغم يف ح ــال بوش و ق
ــة  ــرات التقديري ــا للمؤش ــه »وفق )و.أ.ج( إن
األوليــة لســنة 2020، فقــد تراجعــت قيمــة 
الــواردات بـــ 18 باملائــة )4. 34 مليــار دوالر( 
ــنة  ــجلة س ــار دوالر املس ــن 42 ملي ــزوال م ن
2019 فيمــا تراجعــت الصــادرات )8. 23 
دوالر  مليــار   35  .8 مقابــل  دوالر(  مليــار 
النفــط  أســعار  تراجــع  بســبب   2019 يف 
انكمــاش  بســبب  العامليــة  األســواق  يف 
املنجــر عــن إجــراءات اإلغــالق  الطلــب 

االقتصــادي. 
ــغ  ــد بل ــه، فق ــدث ذات ــب املتح و حس
ــنة  ــالل الس ــاري خ ــزان التج ــز يف املي العج

املاضيــة 6. 10 مليــار دوالر.
حســب   ،2020 ســنة  وشــكلت 
اســتثنائية  »ســنة  نفســه:  املســؤول 
إثــر األزمــة  والــواردات علــى  للصــادرات 
منــذ  البــالد  يف  أُعلنــت  التــي  الصحيــة 
مــارس مــن الســنة نفســها، والتــي اضطــرت 
إجــراءات  عــدة  اتخــاذ  إلــى  احلكومــة 

ــية،  ــواد األساس ــزون امل ــى مخ ــاظ عل للحف
مــن خــالل قائمــة تضمنــت 30 منتجــا 
ــة  ــهر قابل ــدة 6 أش ــر مل ــن التصدي ــت م منع

للتجديــد«.
األخيــرة  الثالثــة  األشــهر  وعرفــت 
بشــكل  التجــاري  النشــاط  انتعــاش 
مؤكــدا  بوشــالغم،  حســب  تدريجــي، 
التجاريــة للجزائــر  املبــادالت  أن إجمالــي 
ــار دوالر  خــالل ســنة 2020 بلغــت 58 ملي

واردات(.  - )صــادرات 
واســتطاعت بعض الشــعب االقتصادية 
الصناعيــة والفالحيــة، علــى غــرار املــواد 
البالســتيكية والتغليــف واإلســمنت والــورق 
واملــواد الغذائيــة والتمــور، احلفــاظ علــى 

نشــاطها التصديــري خــالل 2020.
ســنة  عرفــت  أخــرى،  جهــة  ومــن 
التفاقــات  شــامل  تقييــم  إعــادة   2020
الشــراكة مــع االحتــاد األوروبــي، واتفــاق 
التجــارة احلــرة مــع املنطقــة العربيــة الكبــرى، 
ــي مــع تونــس. واالتفــاق التجــاري التفاضل
ومتثــل الصــن - وفــق املســؤول ذاتــه - 
الشــريك األول للجزائــر بنســبة 17 باملائــة 
ــا بـــ 10  ــا فرنس ــواردات تليه ــم ال ــن  حج م
ــا بـــ 5.  ــة وأملاني ــا بـــ 7 باملائ ــة وإيطالي باملائ
6 باملائــة وإســبانيا ب 2. 6 باملائــة، حيــث 
أشــار بوشــالغم يف هــذا اإلطــار إلــى أن دول 
ــة  ــدر قائم ــة تتص ــي مجتمع ــاد األوروب االحت

ــر.  ــوردة للجزائ ــدول امل ال

يضيــف  التجــارة،  قطــاع  يســتهدف 
املســؤول ذاتــه، بلــوغ 5 مالييــر دوالر مــن 
ــام  ــة الع ــات بنهاي ــارج احملروق ــادرات خ الص
2021، يف إطــار اإلســتراتيجية املعــدة لترقيــة 
ــواردات  ــيد ال ــع ترش ــوازاة م ــادرات، بامل الص

وتخفيضهــا تدريجيــا. 
الكبــرى  العربيــة  املنطقــة  إطــار  ويف 
للتبــادل احلــّر، أكــد املتحــدث أن اجلزائــر
ــدان  ــع 3 بل ــية م ــة أساس ــل بصف تتعام
واملغــرب،  ومصــر  تونــس  وهــي:  فقــط، 
باملائــة   80 نســبة  مجتمعــة  متثــل  والتــي 
مــن املبــادالت اجلزائريــة مــع الــدول العربيــة 

واإلفريقيــة.
ــة  ــدى قيم ــرى، ال تتع ــة أخ ــن جه وم
ــة  ــدان اإلفريقي ــن البل ــة ب ــادالت التجاري املب
3 مالييــر دوالر )5. 1 ميــار دوالر بالنســبة 
ــبة  ــار دوالر بالنس ــادرات و5. 1 ملي ــى الص إل

ــواردات(. ــى ال إل
وترقيــة  التجاريــة  املبــادالت  ولدفــع 

الصــادرات، نظــم القطــاع شــهري نوفمبــر 
مــع  اجتماعــا   13 املاضيــن  وديســمبر 
املتعاملــن االقتصاديــن يف عــدة شــعب، 
ومــواد  واإلســمنت  التمــور  غــرار  علــى 
واألدوات  واألقمشــة  واألحذيــة  التجميــل 
املدرســية.. .إلــى غيرهــا مــن الشــعب.
ولتســهيل عمليــات التصديــر خــالل 
جائحــة كورونــا جــرى اســتحداث آليــة علــى 
ــرار  ــى غ ــوار عل ــع دول اجل ــتوى احلدودم مس
موريتانيــا ومالــي والنيجــر، دون اإلخــالل 
بوشــالغم  تابــع  الصحــي،  بالبروتوكــول 
ــها،  ــنة نفس ــالل الس ــرى، خ ــارحا.  وج ش
قانونيــة إلنشــاء مناطــق  إعــداد نصــوص 
حــرة جتاريــة علــى مســتوى املناطــق اجلنوبيــة 
الــدول  مــع  التجاريــة  املبــادالت  لترقيــة 
ــارة  ــة التج ــول منطق ــبا لدخ ــة، حتس اإلفريقي

احلــرة اإلفريقيــة حيــز التنفيــذ.
)و.أ.ج(

الدولة تمنح الصندوقَ الوطني للتقاعد قرضًا بـ 700 مليار دج

معـــاشــــات المتقاعديــــن تصـــبُّمعـــاشــــات المتقاعديــــن تصـــبُّ
 بيــــن  بيــــن 1515  و  و2626 مــن كـــل شهـــر مــن كـــل شهـــر

تجارة خارجية 
قيــــمة الـــواردات الجزائريــــةقيــــمة الـــواردات الجزائريــــة

 تتراجــــع بـ  تتراجــــع بـ 1818 % سنـــــة  % سنـــــة 20202020  

 ديناميكية جديدة لتأطير االستيراد والصادرات 

ترقية املبادالت التجارية مع املنطقتني العربية واإلفريقية

كشف املدير العام للصندوق الوطني للتقاعد، سليمان ملوكة، أن صندوق التقاعد يشهد استقرارا 
ماليا، بعد العجز الرهيب الذي عرفه منذ 2012، والذي بلغ 700 مليار دينار.

مديرة المعهد الوطني للتربية، راضية برناوي لـ»أخبار الوطن«:
»توظيــف »توظيــف 4747 باحـــثا مبـــنيٌّ علـى معاييــر عمليــة وميدانيــة« باحـــثا مبـــنيٌّ علـى معاييــر عمليــة وميدانيــة«

 بتهمة »اختالس أموال عمومية«
توقيــف مديـــرة إقــامة جــامعية وأميـــن مخزنــها بتبــسةتوقيــف مديـــرة إقــامة جــامعية وأميـــن مخزنــها بتبــسة

.. و تالعــــــب بأمـــــوال اخلزيـــــنة العمـــــومية
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القطاع الخاص وظف 3600 شاًبا خالل 2020

إحصاء نحو إحصاء نحو 3838 ألف طلب شغل  ألف طلب شغل بعنابةبعنابة
أحصت مديرية التشغيل لوالية عنابة  38 ألف طلب شغل عبر كافة الوكاالت التشغيلية حيث تم توظيف أكثر 
من 3600 شاب في القطاع الخاص خالل سنة 2020 ، في حين لم يتم توظيف أي شاب في القطاع العمومي .

ف. سليم
يف  احلل  إن  لوالية  التشغيل  مدير  وقال   
خلق  يف  يكمن  البطالة  نسبة  من  التخفيض 
توفير  أجل  من  والناشئة  املصغرة  املؤسسات 
بعدما  احلكومة  تصورات  وفق  الشغل  مناصب 
أن أعلن الوزير املنتدب لدى الوزير األول املكلف 
مليوني  نحو  خلق  ضرورة  عن  باإلستشراف 

مؤسسة مصغرة خالل السنتني القادمتني.
 ويف سياق متصل تواصل الوكالة الوطنية 
سابقا(  )أونساج  املقاوالتية  تنمية  و  لدعم 

بوالية  الظل  ملناطق  التحسيسية  األيام  تنظيم 
عنابة وذلك لفائدة الشباب البطال الراغب يف 
إنشاء مؤسسات مصغرة من خالل تقدمي كل 
املعلن  اجلديدة  بالشروط  املتعلقة  الشروحات 
عنها من طرف الوزارة الوصية واملديرية العامة 
للمساعدة ولعرض التسهيالت املالية واجلبائية 
ناجعة  املشجعة على خلق مؤسسات مصغرة 
وموفرة لليد العاملة العادية واملؤهلة . ويف هذا 
بتجديد  لعنابة  الوالئية  الوكالة  قامت  الصدد 
اخلرجات امليدانية التحسيسية لفائدة مواطني 

الوكالة  مع  بالتنسيق  الظل  مناطق  شباب  و 
الوطنية لتسيير القرض املصغر وكذا الصندوق 

الوطني للتأمني عن البطالة.
واإلتصال  اإلعالم  خلية  منشور  وحسب 
للوكالة الوطنية لدعم وتنمية املقاوالتية بعنابة 
مست هذه اخلرجة  يف الفترة الصباحية منطقة 
املباشر مع  أين مت اإلتصال  العنب  واد  وبلدية 
اجلديدة  اإلستراتيجية  لشرح  املنطقة  سكان 
للوكالة إلنشاء مؤسسة مصغرة وللوقوف على 

إنشغاالت بعض املواطنني.

القبلية«  »الزاوية  حي  سكان  يشتكي  
عملية  تذبذب  من  تبسة  الوالية   بعاصمة 
توزيع املياه التي  انعكست سلبا على حياتهم  
املياه  جللب  الناقالت  إلى  للجوء  دفعتهم  و 
على مسافات بعيدة، فيما جلأ البعض اآلخر  
معرفة  دون  الصهاريج   بواسطة  املاء  القتناء 
مصدرها و  بأسعار ال يقوى عليها الضعفاء  

أصحاب القدرة الشرائية احملدودة .
فحسب ما صّرح به سكان احلي، فإن 
املاء  توزيع  شبكة  لها  آلت  التي  الوضعية 
حدوث  بعد  وكارثية   مزرية  جد  الشروب  
بـ »بوحبة«،  التموين  تصدعات قرب خزان 
حيث أصبح هؤالء  يتخوفون  من وقوع كارثة 

صحية لقربها من قنوات الصرف الصحي.

»الزاوية  حي  سكان  وطالب  هذا 
املعنية  اجلهات  تدخل  بضرورة  القبلية«، 
لرفع  اآلجال  أقرب  يف  بانشغالهم  للتكفل 

الغنب عنهم .
»محمـد  الوالية  والي  أكد  جهته  ومن 
البركة داحاج » يف آخر تصريح له حول هذا 
اإلشكال ، أن مشكل التزود باملاء الشروب 
على مستوى الوالية ككل  راجع أساسا يف 
نقص كمية األمطار خالل السنوات املاضية 
العميقة،  اآلبار  جفاف  إلى  أّدى   ما  وهو 
من  املياه  لتحويل  اللجوء   سيتم  لذلك  
يف  مالق  وسد  الصفصاف  كسد  السدود 

محاولة لرفع الغنب عن املواطنني.
فيروز رحال

تبسة

أزمــة ميــاه حـادة بحي 
»الزاويـــة القبليــة«

عنابة

إحبــــاط محاولـــة إلغــــراق الســــوق إحبــــاط محاولـــة إلغــــراق الســــوق 
بــ بــ 376376 مليــون سنتيـــم مـــــزورة مليــون سنتيـــم مـــــزورة

أمر وكيل اجلمهورية لدى محكمة عنابة 
 ، املؤقت  احلبس  رهن  شخص  بإيداع   ،
إغراق  مبحاولة   ، متلبسا  توقيفه  خلفية  على 
ألفي  فئتي  من  مزورة  بأموال  احمللية،  السوق 
وألف دينار جزائري ، بغرض تبييضها بإعادة 

طرحها يف السوق .
بيان خلية اإلعالم واإلتصال  و حسب 
فقد  اخلميس  أمس  أول  عنابة  والية  ألمن 
والية  بأمن  والتحري  البحث  فرقة  جنحت 

عنابة يف توقيف شخص مشتبه يف تورطه يف 
قضية التزوير و إستعمال املزور يف أوراق نقدية 
بالعملة الوطنية .وإستناذا لذات املصدر فأن 
إحترافية قوات الشرطة مكنت من حجز مبلغ 
مالي مزور يتجاوز الـ 376 مليون سنتيم كان 
احمللية،  السوق  يف  لتداوله  التحضير  بصدد 
معدة  ورقية  قصاصات  من  حزم  حجز  مع 
وتعتبر  نقالة.  هواتف  إلى  باإلضافة  للتزوير 
تلقتها  موجعة  ضربة  النوعية  العملية  هذه 

بوالية عنابة  الوطنية  العاملة  تزوير  عصابات 
عليها  شددت  التي  للبالد  الشرقية  وباجلهة 
مصالح األمن اخلناق إلفشال أي محاوالت 
من هذا القبيل لترويج نقود مزورة يف السوق 
احملالت  من  باهضة  بأسعار  بضائع  بشراء 
وهي طرق تستعملها تلك العصابات إلغراء 

ضحاياها من التجار وأصحاب احملالت .

ف سليم 

سكيكدة

سكــان حــي سكــان حــي 5050 مسكـــنا بالشرايــــع   مسكـــنا بالشرايــــع  
يطالبـــون ببعــث مشاريــع التنميــةيطالبـــون ببعــث مشاريــع التنميــة

ببلدية  50 مسكن  يطالب، سكان حي 
الشرايع غرب والية سكيكدة، بإضفاء بعض 
املشاريع التنموية التي من شأنهاحتسني الوضع 
الشبكات  اجناز  مشاريع  أهمها  لهم،  املعيشي 

احليوية كاملاء والغازوغيرها .
الوطن«  »خبار  تلقتها  شكوى  يف  جاء  و 
تابعة  الشرايع  ،أن عدة عمارات وسط مدينة 
اليزال  العقاري،  والتسيير  الترقية  لديوان 
قد  املدينة  أن  رغم  الطبيعي  بالغاز  معني  غير 
املجاورين  السكان  غالبية  وأن  منه  استفادت 
الغاز،  بشبكة  فترة  منذ  ربطو   قد  احلي  لهذا 

بداخل  50 مسكن  وحده حي  بذلك  ليبقى 
املدينة غير معني بهذه املادة احليوية.

يعيشها  كبيرة  معاناة  السياق  ذات  ويف 
املواطنني بهذا احلي مع األعطاب الكثيرة التي 
أصابت شبكة الصرف الصحي، حيث اصبح 
هذا  واصبح  كريهة  رواىح  منه  ينبعث  احلي 
البعوض  وتكاثر  النتشار  مواتية  بيئة  األخير 
شكاوي  ورغم  واحلشرات،  والقوارض 
إال  البلدية  ملصالح  بها  تقدموا  التي  املواطنني 

أنها لم حترك ساكنا بعد.
حياة  أفسدت  التي  املشاكل  بني  ومن 

داعم  جدار  إنهيار  هو  احلي،  بهذا  املواطنني 
اصبحت  حيث  طويلة،  فترة  منذ  للعمارات 
واملوت  دائم،  خطر  يف  احلي  قاطني  حياة 

يتربص بأطفالهم يوميًا.
هذا ويطالب املواطنني بهذا احلي الواقع وسط 
التدخل  الوصية  السلطات  من  الشرايع،  مدينة 
وإعادة  الطبيعي  بالغاز  منازلهم  ربط  أجل  من 
بعث مشروع تصليح شبكة الصرف الصحي ورد 
االعتبار للنقاط السوداء، وكذا إصالح األرصفة 

وإعادة بناء اجلدار الداعم للعمارات.
نسيبة شالبي

الكهرباء  لتوزيع  امتياز  سجلت مؤسسة 
و الغاز بتبسة  خالل السنة املاضية 2020 
بالكهرباء  مسكنا   2420 من  أزيد  ربط 
 336 توزيع  قدرت ب  بطول شبكة  الريفية 
كلم ، مع اطالق  حوالي 65 مشروع لتزويد 

مناطق الظل بهذه املادة املهمة.
املكلفة  عنه  كشفت  ما  فحسب 
الكهرباء  لتوزيع  امتياز  مبؤسسة  باإلعالم 
ألخبار   « عرفة  بن  »نرجس  بتبسة  والغاز 
الوطن ، فإن مناطق الظل  تعد من أولويات 
مشروع   65 إطالق  مؤخرا  مت  وعليه  الشركة 
بطول  سنتيم  240مليار  ب  قدر  مالي  مببلغ 
يف  اآلن  وهي  1200كلم  ب  قدرت  شبكة 
طور االجناز ، حيث مت تخصيص غالف مالي 
ببلدية  الظل  39 مليار سنتيم ملناطق  بـ  قدر 
العقلة املاحلة وما جاورها بطول شبكة قدرت 
الكهرباء  دائما من  173 كلم لالستفادة  ب 
أن  شأنها  من  املشاريع  هذه  كل   ، الريفية  
تفك العزلة على عدة مناطق وحتسن املستوى 

املعيشي التنموي لسكانه.

الهام  اإلجناز  هذا  أن  املتحدثة،  وأضافت 
صندوق  برنامج  منها  برامج  عدة  يف  يدخل 
 2018 احمللية  للجماعات  والتضامن  الضمان 
والذي  مت فيه ربط   1223 مسكن يف كل من 
بلدية الكويف،  قريقر، و فركان ، املريج و بئر 
العاتر ، بئر مقدم  و بجن ، ويف اطار البرنامج 
الوالئي امليزانية التكميلية 2018 مت ربط  402 
بالكهرباء  مسكن   82 ربط  فيما   مسكن، 
الريفية منها »مشتة بئر السلطان« و »اخلنورة« 
البرنامج  إطار  يف   وهذا  مقدم  بئر  ببلدية 
التكميلي 2013 بعد رفع التجميد عنه ، أما 
مت   2010-2014 اخلماسي  البرنامج  اطار  يف 
منطقة  من  كل  كهربائي يف  محول   62 وضع 
منطقة  و    قنطيس  سطح  ببلدية  »املعازيل« 
»سارق  منطقة  و  نقرين،  ببلدية  »املرموثية« 
البيضاء«  العاتر، و«العقبة  وصبرة« ببلدية بئر 
ببلدية صفصاف الوسرى، لتتم استفادة 716 
معدل  قدر  ،  حيث  الريفية  بالكهرباء  عائلة 

ربط املسكن ب 138 مليون سنتيم .
فيروز رحال

رصـد 240مليـار سنتيم لتغطية 
مناطق الظل بالكهرباء الريفية

ناشد سكان قرية أوالد بوسالمة التابعة 
لبلدية الرصفة الواقعة جنوب والية سطيف، 
املسؤول  رأسها  وعلى  احمللية  السلطات 
وأخذ  التدخل  أجل  من  األول  التنفيذي 
ربطهم  يف  واملتمثل  االعتبار  بعني  انشغالهم 

بشبكة الغاز الطبيعي.
معاناتهم  أن  القرية  سكان  وأكد 
أين  شتاء،  فصل  كل  حلول  مع  تتضاعف 
البوتان  غاز  قارورة  عن  البحث  رحلة  تبدأ 
من  للرفع  الفرصة  أصحابها  يستغل  التي 
األسعار وهو ما أثقل كاهلهم، يف حني يضطر 
إلى  الضعيف  الدخل  أصحاب  من  البعض 
والتدفئة،  الطهي  يف  واستعماله  االحتطاب 
من  الوعود  من  العديد  تلقوا  أنهم  مضيفني 
حبر  مجرد  بقيت  أنها  إال  احمللية  السلطات 

حاله،  على  تزال  ال  لقمان  ودار  ورق  على 
من  مصدر  أكد  املواطنني  انشغال  على  وردا 
برمجتمه  متت  املشروع  أن  الرصفة  بلدية 
مديرية  مستوى  على  حاليا  وامللف  سابقا 
الطاقة بالوالية يف انتظار أخذ املوافقة النهائية 
املقاولة  وحتديد  املالي  املبلغ  تخصيص  قبل 
سكان  فإن  ولإلشارة  األشغال،  ومباشرة 
أمام  احتجاجية  بحركة  مؤخرا  قاموا  القرية 
البلدية مطالبني السلطات بتجسيد وعودها، 
خاصة وأن املسؤول التنفيذي األول بالوالية 
عبلة كمال أكد أيف العديد من االجتماعات 
لفائدة  تنموية  مشاريع  برمجة  ضرورة  على 

القرى النائية واملعزولة عبر إقليم الوالية.

أسيا.ع

سطيف

سكـان»أوالد بوسالمة«يطالبون 
بالغــاز الطبيعـــــي

ميلة

 توزيـــع  توزيـــع 9595 مسكًنــــا و  مسكًنــــا و 400400 إعانـــة  إعانـــة 
كــراء للمتضرريــن مــن الزلــــزالكــراء للمتضرريــن مــن الزلــــزال

أمس  أول  مبيلة  الوالئية  السلطات  قامت 
اخلميس  بتوزيع احلصة الثانية من التعويضات 
اخلاصة مبتضرري الزلزال ، حيث مت توزيع 95 
من  وأكثر  بفرضوة  مبنطقة  إجتماعًيا  سكًنا 
400 إعانة كراء لفائدة متضرري حي اخلربة.

للوالية  األول  التنفيذي  املسؤول  وقال 
لـ"أخبار  تصريح  يف  الوهاب"  عبد  موالي   "
على  مفتوًحا  يبقى  الطعون  باب  الوطن"،"إن 
مستوى دائرة ميلة وعملية التكفل باملتضررين 

تبقى مستمرة إلى غاية معاجلة أخر ملف".

اإلعانات  هذه  من  املستفيدون  وعبر 
بهذه  فرحتهم  عن  الوطن"  "أخبار  جلريدة 
توزيع  عملية  بتسريع  وطالبوا  العملية 

إعانات البناء .
ياسني زويلخ
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كبدتهم خسائر معتبرة 

نـدرة األعالف وغالؤها يرهنان مستقبل نـدرة األعالف وغالؤها يرهنان مستقبل 
مربــو الدواجـن في سيـدي بلعبــاسمربــو الدواجـن في سيـدي بلعبــاس

 ابدى مربو الدواجن بوالية سيدي بلعباس تخوفهم من المصير المجهول لمهنة تربية الدواجن 
بالمنطقة جراء ندرة االعالف و غالء أسعارها، ما كبدهم خسائر معتبرة 

أمني حواش 
لقائهم  خالل  املربني  من  عدد  أبرز   و 
بـ«أخبار الوطن«  عديد املشاكل التي أضحت 
تعرقل مهنتهم  جراء الندرة احلادة ملادة السوجا 
مصاعب  يتكبدون  جعلهم  ما  األسواق   يف 
يرهن  قد  الذي  األمر  املادة  هذه  القتناء  كبيرة 

مستقبل مهنة تربية الدواجن محليا .
هذه  أضحت    « محدثونا  أضاف  و 
ندرتها  بسبب  متصاعدا  ارتفاعا  تسجل  املادة 
كبيرة  مادية   خسائر  مؤخرا   ماكبدهم 
الواليات  إلى  التنقل  مشقة   عن  ناهيك 

تعقيدا  املشكلة  مازاد  و  القتنائها   املجاورة 
املطاحن  اصحاب  تفضيل  املتحدثون  يواصل 
الى  السوجا  مادة  من  انتاجهم   جل  توجيه  
الى   اضافة  حديثهم  حسب  مربي   االبقار  
االنعام  تربية  ديوان  مخازن  لدى  توفرها  عدم 
الذي وضعهم يف  األمر  وهو  الدواجن   تربية  و 
أزمة مهنية مزرية ورهن مستقبلهم املهني بسبب 

انعدام البدائل و احللول.
من جهته أكد رئيس شعبة تربية الدواجن 
إلى  مرده  األعالف  ندرة  سبب  أن  بالوالية 
استالء اخلواص على سوق مادة السوجا وعدم 
األمر   املعنية  السلطات  من  الكايف  الدعم  توفر 

مربي  مشاكل  يف  محورية  نقطة  يشكل  الذي 
الدواجن يف هذا امللف.

ضئيل  أصبح  الربح   هامش  مضيفا  أن 
املنخفضة   الدجاج  مادة  سعر   إلى  نظرا 
باألسواق مقارنة بالتكاليف املالية الكبيرة التي 
يتحملها املربي  ما خلق نوع من النزيف بالنسبة 
األعباء  تزايد  بعد  محليا  الدواجن  مربي  لعدد 
تنازلي  منحنى  تسجيل  إلى  أدى  ما  عليهم  
إلى عوامل  باإلضافة  احمللي  اإلنتاج  ناحية  من 
أخرى  ترهن مستقبل املهنة باملنطقة بالنظر إلى 
الكم الهائل من العراقيل التي تواجه الفالحني 

من عدة جبهات .

مستغانم

فتـح 85 تخصًصــا جديــًدا 
عبـر مراكـز التكوين المهني

والتمهني  املهني  التكوين  مدير  كشف 
تخصصا   85 إدراج  عن  مستغامن،  لوالية 
اليد  الوالية وتأهيل  لتلبية احتياجات  جديدا 
العاملة، فضال عن مختلف التخصصات عبر 
16 مركز تكوين مهني على مستوى الوالية، 
 205 يف  متربصا   6577 احصاء  مت  حيث 

تخصصا.
حسب   – جديدة  تخصصات  فتح  مت 
وادماج  العمل  سوق  ملواكبة   - ذاته  املسؤول 
الشباب املتربصني عبر 16 مركزا على مستوى 
الوالية، تضاف هذه التخصصات اجلديدة إلى 
املراكز كل  توفرها  التي  األخرى  التخصصات 
سنة على غرار األمانة، عون، حفظ البيانات، 
ألبسة جاهزة، طالء وزخرفة احلروف والبناء، 
الفنية،  إلى تخصصات احلدادة  إضافة 
وتركيب  الطالء  البناء،  التقليدي،  اللباس 
ميكانيك  اخلياطة،  معمارية،  جنارة  الزجاج، 
كهرباء  اخلفيف،  الوزن  مركبات  تصليح 
احملاسبة،  البيانات،  حفظ  عون  معمارية، 
النمطني  التخصصات ذات  عن  فضال 

يتمثل  األول  والتمهينني، فالنمط  االقامي 
يف ميكانيك تصليح مركبات الوزن اخلفيف، 
احلدادة  البناء،  معمارية،  كهرباء  االمانة، 
فبرمجت  التمهني  منط  اما  اخلياطة،  الفنية، 
اجلغرايف  الوجود  عدة تخصصات حسب 
للمنطقة وأيضا وقوفا عند طلب ورغبة الشباب 
أين مت إدراج تخصص تقني يف احملاسبة، وفيما 
يخص الدروس املسائية فقد مت برمجة تخصص 
االعالم االلي، باإلضافة تخصصات اخلياطة 
الشعر  وجتفيف  والقص  املالبس  وجتميع 
بالنسبة للمرأة املاكثة يف البيت، جدير ذكره، 
سنة   35 غاية  إلى  التمهني  متديد سن  مت  أنه 
الراغب يف التكوين.وتنفيذا  للشباب  بالنسبة 
لتعليمات الوالي مت إحصاء 12 مقر شاغر عبر 
7 مقرات  التحفظات،  رفع  انتظار  دوائر يف   3
النكمارية،  بوغالم،  أوالد  بلديات  من  بكل 
سيدي  عني  حجاج،  بودينار،  عني  الصور، 
الشريف ومنطقة عيزب، سيتم فتحها كمراكز 

لتكوين الشباب.
ز. أمينة

البيض

1010حافــالت جديدة لتدعيـم النقل المدرسيحافــالت جديدة لتدعيـم النقل المدرسي

حافالت  بعشر  البيض  والية  تدعمت 
لنقل املدرسي مت توزيعها نهاية االسبوع املاضي  
على البلديات املعنية عقب االحتجاجات التي 
وسائل  بغياب  تنديدا  املنطقة  سكان  نظمها 

النقل و نقص حافالت النقل املدرسي. 
عليها  أقدمت  التي  االلتفاتة  تأتي  و 
التي  الكبيرة  املشاكل  بعد  الداخلية  وزارة 

يف  البيض  والية  قرى  تالميذ  اعترضت 
و  بالقرى  خاصة  مدارسهم  إلى  الوصول 
احلوض  الثنية  كاملقسل  النائية  التجمعات 

و مشرية الصغرى و غيرها . 
بالبيض  التالميذ  أولياء  منظمة  وكانت 
النقل  بحافالت  اخلاص  العجز  قدرت 
بعد تسجيلها  60 حافلة  بأكثر من  املدرسي 

ملعاناة كبيرة يعيشها التالميذ لتحقيق متدرس 
انطالق  مع  املقبول  املستوى  يف  و  منتظم 

الدخول املدرسي احلالي . 
رؤساء  بعض  اثار  أخرى  جهة  من 
بلديات البيض مشكل توزيع هاته احلافالت 
و  بلدية   22 حتصي  البيض  والية  ان  حيث 
حافالت  توفر  عدم  مشكل  من  تعاني  كلها 
يتطلب  ما  الكايف  بالشكل  املدرسي  النقل 
للقضاء  الداخليه  وزارة  من  اخرى  حصص 

على املشكل بصورة نهائية .
 من جهة اخرى اشارت ذات املنظمة الى 
اكبر  بدرجه  سببه  املدرسي  النقل  مشكل  ان 
للحافالت على مستوى حظائر  الصيانة  نقص 
البلديات حيت تعاني اغلب هاته احلافالت من 
اإلهتراء و األعطاب وأرجع رئيس بلدية ستينت 
السبب الى نقص االعتمادات املالية املخصصه 
للبلديات ألعمال الصيانة و التي ال تتعدى يف 
يتم  فكيف  مليون سنتيم  املاية  األحوال  غالب 
صيانة 5 حافالت تقوم بدورات مراطونية جلمع 
طرق  على  طويله  مسافات  تقطع  و  التالميذ 

مهترئة مبثل املبلغ املذكور و سنويا .
 نورالدين رحماني

خصصت مديرية التربية لوالية غليزان قيمة 
من  تربوية  مؤسسة  كل  لفائدة  دينار  ألف   50
أجل ،حيث مت  نهاية االسبوع املاضي  مبتوسطة 
الوسائل  و  املواد  توزيع  عملية  عثمان  العقيد 
الالزمة على غرار جهاز قياس احلرارة ، وسائل 

التعقيم و األقنعة الواقية.
ويف هذا الشأن كشف السيد خلضر بركاتي 
العملية  هذه  أن  لوالية غليزان ،  التربية  مدير 
وزارة  قبل  من  املسطر  البرنامج  إطار  يف  تندرج 

من  الوقاية  دعم  يف  املتمثل  و  الوطنية  التربية 
وباء كورونا ، مضيفا أن املبلغ املخصص لعملية 
 11 نحو  الوباء  مكافحة  أدوات  وإقتناء  الوقاية 
خارج  املرصودة  املبالغ  ،شملت  سنتيم  مليار 
حسابات امليزانية و التي فاقت 03 ماليير سنتيم 
عقب الترخيص بإستغاللها ، إضافة إلستغالل 
خالل  التربوية  للمؤسسات  التغذية  فوائض 
األشهر املاضية و التي بلغت 03 ماليير سنتيم.
م.حبيب

غليزان

تخصيـص 11 مليار سنتيـم القتناء 
وسائـل الوقايـة مـن »كورونا«

التابعة  القضائية  الشرطة  قوات  متكنت 
ألمن دائرة سيدي خلضر بوالية مستغامن، من 
سنة،   50 العمر  من  يبلغ  شخص  توقيف 
املشروبات  وبيع  حيازة  قضية  يف  متورط 

الكحولية بدون رخصة. 
أمنية  معلومة  على  بناء  جاءت  القضية 
تفيد أن املتهم يقوم بترويج املشروبات الكحولية 
الدواوير  بإحدى  الكائن  مسكنه  داخل 
إذن  ومبوجب  خلضر،  سيدي  لبلدية  املجاورة 
لدى  اجلمهورية  وكيل  عن  صادر  بالتفتيش 
تفتيش  عملية  متت  علي،  سيدي  محكمة 
وحدة   246 على  والعثور  فيه  املشتبه  مسكن 
األنواع  مختلف  من  الكحولية  املشروبات  من 
ذات  سجلت  بالذكر،  جدير  واألحجام. 
قضية   74  ،2020 سنة  خالل  املصالح 
غير  بطريقة  الكحولية  املشروبات  ببيع  تتعلق 
تتراوح  شخصا،   122 فيها  متورط  مرخصة، 
بلغت  حيث  سنة  و44   39 بني  أعمارهم 
الكمية اإلجمالية احملجوزة 69937 وحدة من 

اخلمر من مختلف األنواع واألحجام.

الحبس ملروج املهلوسات

لفرقة  التابعة  الشرطة  قوات  متكنت 
مكافحة املخدرات باملصلحة الوالئية للشرطة 
القضائية بأمن والية مستغامن، من وضع حد 
املخدرات  ترويج  يف  مختص  خطير  ملجرم 
واألقراص املهلوسة بإحدى ضواحي املدينة.

 العملية التي متت أوائل جانفي اجلاري، 
أكدت  محكمة،  أمنية  خطة  لها  نسجت 
فيه  املشتبه  بتواجد  املتوفرة  األمنية  املعلومة 
يقوم  مستغامن،  ملدينة  املتاخم  موناظور  بحي 
احلي،  بذات  املهلوسة  األقراص  بترويج 
محكمة  لدى  اجلمهورية  وكيل  إخطار  بعد 
بالقرب  إيقافه  من  القوات  متكنت  مستغامن، 
210 قرص مهلوس من  من مسكنه وبحوزته 
نوع بريبقالني 300 ملغ، وبعد تفتيش مسكنه 
مت العثور على سيف من احلجم الكبير، حيث 
مبحكمة  اجلمهورية  وكيل  أمام  تقدميه  بعد 

مستغامن أمر بإيداعه احلبس املؤقت.
ز. أمينة

حجـــــز 240 وحـــــدة 
مــن المشروبات الكحولية 

املسعود  احلاج  اوالد  قرية  سكان  طالب 
دائرة  وارسوس  بني  لبلدية  إقليميا  التابعة 
السلطات  من  تلمسان  شمال  35كلم  الرمشي 
الوالئية التدخل العاجل من أجل انتشالهم من 
الفقر و احلرمان يف  القرية تنعدم بها كل مظاهر 

التنمية و وسائل العيش الكرمي ..
 و قال ممثلو السكان خالل لقائهم بـ"أخبار 

بـ"أخبار  لقائهم  خالل  السكان  ممثلو  الوطن"  
الويالت  عاشت  التي  القرية  هذه  إن   الوطن" 
الفالحة  ميارس سكانها  السوداء  العشرية  خالل 
احلرمان  و  الفقر  يكابدون  و  املواشي  تربية  و 
التنمية فال شوارع مهيئة و ال غاز  بفعل غياب 
طبيعي يدفء منازلهم و ال قنوات صرف صحي 
حيث  مهيئة  ارصفة  ال  و  فضالتهم  لتصريف 

للتمدرس  05كلم  مسافة  على  أبنائهم  يتنقل 
الدراسة  مقاعد  يتركون  منهم  العديد  يجعل  ما 
باكراحيث  يدخلون يف حانة التسرب املدرسي.
هذا و أشار السكان بانهم يعتبرون منطقتهم من 
اهم و اعمق مناطق الظل االمر الذي يستوجب 
التكفل بها والئيا بعدما أهملت البلدية مهامها.
عبد القادر بن خالد

تلمسان

سكان قرية اوالد الحاج المسعود يطالبون بمشاريع تنموية 
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انطلقت، يوم اخلميس املنقضي بسطيف، 
قافلة لتقدمي فحوصات طبية وأخرى 
نفسانية لفائدة مواطني 28 منطقة 

ظل منتشرة عبر إقليم الوالية، مببادرة 
من املديرية الوالئية للحماية املدنية، 

حسب ما علم أول أمس من السلك 
النظامي ذاته. وأكد املكلف باإلعالم 

واالتصال باملديرية ذاتها النقيب 
أحمد لعمامرة أن املبادرة تندرج يف 

إطار مساهمة مديرية احلماية املدنية 
بسطيف يف جهود الدولة ومساعيها 

الرامية إلى مساعدة سكان مناطق الظل، 
وحتسني ظروف معيشتهم من خالل 

توفير تكفل طبي ونفسي لهؤالء.

نّظم أساتذة للتعليم العالي وطلبة ميثلون العديد من جامعات 
الوطن، أول أمس، على مستوى القطب اجلامعي بشتمة بوالية 

بسكرة )425 كلم جنوب شرقي اجلزائر( وقفة تضامنية مع 
الشعبني الفلسطيني والصحراوي من أجل مساندة قضيتهما 

العادلة يف الكفاح ضد االحتالل. وجاءت هذه الوقفة التضامنية 
التي ُنظمت من طرف املجلس الوطني ألساتذة التعليم العالي 

»تعبيرا عن دعم أسرة التعليم اجلامعي للشعبني الشقيقني 
الفلسطيني والصحراوي«.

تأكيـــد الخيـــــارات

قـــافلة تجـــوب منـــاطق الظـــل 

والصحـــــراء  فلسطيــن 
القــــلب فـــــي 

المدنـــي شريــك المجتمـــع 

كشفت وزارة التعليم العالي 
والبحث العلمي عن فتح 

األرضية الرقمية لتأكيد 
اخليارات من طرف املترشحني 

ملسابقة الدكتوراه.وأضافت 
الوزارة، يف إعالن لها نشرته 
عبر صفحتها الرسمية على 
الفايسبوك، أن التأكيد على 
اخليارات يكون يومي 15 و16 
جانفي 2021. وأوضح املصدر 

ذاته أن تأكيد اخليارات من قبل 
املترشحني سيكون عبر أرضية 
بروقراس: ) https://proووزارة الشباب والرياضة بحالته؛ 

وهي اللفتة التي لقست  استحسان األسرة.

حّولت املشاركة الفعالة ملختلف اجلمعيات 
واملنظمات، يف جهود الوقاية من وباء 

فيروس كورونا املستجد »كوفيد19-« منذ 
ظهور اجلائحة وإلى غاية اليوم بوالية 
قاملة، املجتمع املدني إلى شريك حقيقي 

للسلطات العمومية يف التسيير احمللي. 
وتتفق مختلف الهيئات الرسمية بالوالية 
على أن املبادرات واحلمالت التي تقوم بها 
منذ شتاء 2020 وإلى غاية اليوم ملكافحة 

هذه اجلائحة والوقاية منها ومساعدة 
املتضررين بسببها ما كانت لتصل إلى 

حتقيق أهدافها احلقيقية لوال املساهمة الكبيرة للمتطوعني 
املنخرطني يف فعاليات املجتمع املدني!

جرى، وبشكل استثنائي، أمس 
اجلمعة، فتح جميع مكاتب 

البريد على املستوى الوطني. 
وأنهت املديرية العامة ملؤسسة 

بريد اجلزائر إلى علم 
زبائنها الكرام أنه - وبشكل 

استثنائي - فتحت أمس اجلمعة 
من الساعة 8 صباحا إلى 

الساعة 12 زواال جميع مكاتب 
البريد أبوابها عبر كامل التراب 

الوطني«.ويأتي هذا اإلجراء 
بحسب املصدر ذاته تزامنا مع 

الشروع يف تطبيق الرزنامة 
اجلديدة اخلاصة بصب معاشات 

املتقاعدين وذوي احلقوق«.

»بريـــد الجزائـــر« فــــي الخــــدمة 

تغريــــدة تغريــــدة 
بوقـــــادومبوقـــــادوم
كشف وزير الشؤون اخلارجية، صبري بوقادوم، 

أنه تباحث مع نظيرته من جمهورية كينيا 
عديد القضايا املشتركة والبناءة.وعّبر بوقادوم 

يف تغريدة له عن امتنانه لنظيرته الكينية 
نظير مشاطرتها املناقشات الثرية والبناءة حول 

عديد القضايا ذات االهتمام املشترك.وأضاف 
بوقادوم يف تغريدته يقول:” مسرور بتطابق 

وجهات النظر واإلرادة املشتركة لتحقيق 
مستويات أعلى من التنسيق والعمل املشترك”.

انشغـــاالت مهــــنية
طالب أصحاب املخابز بالنعامة، أول أمس، خالل يوم 

احتجاجي، بتحسني أوضاعهم واالستجابة النشغاالتهم 
املهنية، حسبما علم لدى األمني الوالئي لالحتاد العام 

للتجار واحلرفيني اجلزائريني. وقد توقف أصحاب 
املخابز بالوالية عن النشاط يوما واحدا استجابة 

لنداء لإلضراب دعا إليه فرع اخلبازين بالنعامة 
املنضوي حتت لواء املكتب الوالئي لالحتاد العام 
للتجار واحلرفيني والذي لقي »استجابة كبيرة« 
مع ضمان احلد األدنى للخدمات، كما أوضح بن 

دادة عثمان.
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أدرار

فالحو سطح عزي وعين الفتح 
يطالبـــون بالدعــــم

بأنزجمير  الفتح  عني  مستصلحو  يطالب 
الوالية  والي  كنتة،  بزواية  عزي  وسطح 
الفالحة  بدعم  الفالحية  املصالح  ومديرية 
التي  الصعوبات  تذليل  وبضرورة   ، التقليدية 
تواجه  الفالحني الذين استصلحوا وهيئوا هذه 
منذ  قاحلة  وأراضي  بوًرا  بعدماكانت  األراضي 

أزيد من ربع قرن .
احمللية  والفواكه  اخلضر  جمعية  وطالبت 
لدائرة زواية كنتة بضرورة رد االعتبار للفالحة 
التقليدية وهذا من خالل مراعاة الدعم املقدم 
من  ليس  إذ  ومرافقته،  اجلنوب  يف  للفالح 
العدل حسب الفالحني أن تكون مساواة بينه 
وبني الفالح يف الشمال وهذا خلصوصية املنطقة 
الفالح  فيها   ميتهن  التي  القاسية  والظروف 
ناهيك عن احلرارة التي متيز املنطقة ،موضحني 
واألدوية  والكيمائية  العضوية  األسمدة  أن  
السقي  وأجهزة  النباتات  بأمراض  اخلاصة 
املتطورة على غرار أجهزة التقطير والرش احملوري 
كاهلهم  أثقلت  قد  ونقلها  شراءها  تكلفة  أن 
باملئة     19 ضريبة  بتخفيض  يطالبون  هم  لذا 

املفروضة على السلع لغالء النقل وبعد املسافة 
للكثير  االجتماعي  الوضع  تردي  ظل  يف  و 
أثرت  التي  كورونا  جائحة  لها  يضاف  منهم 
أعضاء  طالب  .كما  عام  بشكل  القطاع  على 
الفالحية  الكهرباء  بتوصيل  املذكورة  اجلمعية 
إلى محيطاتهم مع مراعاة  تسعيرة الكهرباء ألن 
الديون ارتفعت و أغرقت الفالح وأصبح غير قادر 
على تسديدها، مشيرين إلى ضرورة فك العزلة 
عن مستثمراتهم الفالحية وهذا من خالل شق 
الطرقات واملسالك وربطها بالطريق املعبد حتى 
نقل  وشاحنات  مركباتهم  دخول  تسهيل  يتم 
اخلضروات والفواكه .إلى جانب إعادة النظر يف 
الشروط التعجيزية املطلوبة للحصول على دعم 
تتقدمهم  الطماطم  محصول  متتوج  يف  الدولة 
العربي  الوالية  والي  من  .آملني  امللكية  وثيقة 
االنشغاالت  هذه  وحلحلة  العاجل  التدخل 
كانت  التي  الصعاب  إزالة  يتم  بتحقيقها  التي 

تؤرق شريحة من  الفالحني يف هذه املنطقة
عبداهلل مجبري

بعدما ُحّولت مصالحها لعالج املصابين بـ»كورونا«

بيعي ببسكرة الُمستشفياُت َتستأنُف َنشاَطها الطَّ
خلصت اللجنة العلمية لمتابعة فيروس كوفيد 19 ببسكرة إلى تخفيف الضغط على المؤسسات 

االستشفائية التي ُحولت إلى استقبال مرضى »كورونا« بعد تفشي الوباء قبل بضعة أشهر ليتقرر 
إعادتها إلى طبيعة نشاطها في مختلف التخصصات.

منصف بن مبارك
مؤخرا بحضور  املنعقدة  اللجنة  وقررت  هذا 
الفتح  إعادة  املعنية  األطراف  وكل  الوالية  والي 
بحي  العيون  وجراحة  طب  ملستشفى  اجلزئي 
اجلراحية  العلميات  استئناف  »البوخاري« قصد 
بسبب  أشهر  منذ  املرضى  مئات  ينتظرها  التي 
الستيعاب  املذكور  الصحي  املرفق  تخصيص 

املصابني بفيروس كورونا.
 باملوازاة مع ذلك جاء يف القرارات املنبثقة 
عن اللجنة تخصيص جزء من مستشفى العيون 
آخر  وجناح  والرجال  للنساء  الداخلي  للطب 
الوقاية،  بتدابير  التام  االلتزام  مع  القلب  ملرضى 
التراجع  بعد  اجلديدة  اإلجراءات  جاءت  حيث 

األشهر  خالل  الوبائية  الوضعية  يف  املسجل 
األخيرة.

جناح  على  اإلبقاء  تقرر  السياق  ذات  ويف 
األمراض الصدرية واألطفال مبستشفى بشير بن 
بعد  عليه  الضغط  تقليص  سيعرف  الذي  ناصر 
حولت  تخصصات  لعدة  استيعابه  من  أشهر 
بعاصمة  أخرى  استشفائية  مراكز  من  إليه 
املصابني  عدد  يف  الرهيب  التطور  نتيجة  الوالية 
استفادت  آخر  جانب  من  كورونا،  بفيروس 
ببسكرة  الصحة  لقطاع  التابعة  املؤسسات  عديد 
اإلجمالية  قيمتها  قدرت  طبية  ولوازم  عتاد  من 
املستشفيات  حاجة  سد  شأنها  من  باملاليير 
مع  وباملوازاة  للمواطنني  أحسن  خدمات  وتوفير 

ذلك علم أن مستشفى 60 سرير بسيدي خالد و 
240 سرير بعاصمة الوالية قد مت رفع التحفظات 
األيام  يف  الفعلية  اإلجراءات  وستنطلق  عنهما 
سيكون  حيث  لسنوات  امتد  انتظار  بعد  املقبلة 
فيما  وسكانها  للوالية  حقيقية  إضافة  املرفقات 
حولت وصاية تسيير صفقتي املرفقني املذكورين 

من مديرية التجهيزات إلى مديرية الصحة.
تشير  الوبائية  الوضعية  صعيد  وعلى 
قرابة  الوطن«أن  »أخبار  استقتها  التي  املعطيات 
90 % من األسرة املخصصة الستقبال مرضى 
الوبائية  احلالة  أن  يؤكد  مما  شاغرة   »19 »كوفيد 
املراكز  مختلف  عبر  كثيرا  وتراجعت  مطمئنة 

الصحية بعاصمة الزيبان.

الوالئي  الشعبي  املجلس  أعضاء   طالب 
بإيفاد جلنة حتقيق  للوقوف على بعض املشاريع 
التي شهدت تأخًرا يف االجناز و من بينها املسجد 
عشرات  الدولة  خزينة  كلف  الذي  القطب 
املاليير، واستفاد من عدة عمليات إعادة تقييم 

والزالت أشغاله لم تنته.
 و خلص االجتماع املنعقد من قبل أعضاء 
املجلس الشعبي الوالئي مؤخرا،  بعدة توصيات 
لتحريك بعض امللفات والتكفل ببعض املشاريع 
التي تعرف تأخرا يف االجناز ،وجلنة حتقيق أخرى 
فضيحة  بعد   « كوم  »نظيف  مؤسسة  ملتابعة 
أحياء  أغرقت  التي  للقمامات  الواسع  االنتشار 
واملسؤولني  السكان  قلق  تثير  وأصبحت  املدينة 
،كما أوصوا بالوقوف على أسباب تأخر مشروع 
خزينة  كلف  والذي  بآفلو  املدسوس  الواد  تهيئة 
والزالت  سنتيم  مليار   175 من  أكثر  الدولة 
أشغاله لم تنته ويشكل خطرا على السكان كونه 

يخترق املدينة .
األعضاء  دعا  صلة   ذي  سياق  يف  و 
سرير   60 مستشفى  أشغال  تسريع  إلى 

باملدينة اجلديدة بليل ،وتسريع وتيرة انطالق 
مستشفى 60 سرير بعني ماضي التي يرتادها 

مئات السياح .
ومن امللفات التي وجب التكفل بها بصفة 
استعجالية حسب أعضاء املجلس  إعادة هيكلة 
تسيير  التي  التربية  مديرية  ومكاتب  مصالح 
الكبيرة  لالختالالت  حد  لوضع  باالنتداب 
التي تعرفها عملية تسيير القطاع بالوالية والتي 
كانت لها آثار سلبية كبيرة على تدني املستوى 
الدراسي ونتائج االمتحانات السنوية  وأدت إلى 
،وأوصوا  التربوية  باملؤسسات  املشاكل  تراكم 
بالتطبيق الصارم للمنشور اخلاص بتسيير املطاعم 
بالوالية  اإللزامية  السكنات  وإحصاء  املدرسية 

وتسوية وضعيتها  طبقا لبرقية وزارة الداخلية .
وتضمنت توصيات الدورة الدعوة لإلسراع 
،والسعي  الفالحني   عقود  تسوية  إجراءات  يف 
حصص  على  للحصول  املركزية  السلطات  مع 
كل  إجناز  من  االنتهاء  بعد  جديدة  سكنية 
احلصص املبرمجة وقرب االنتهاء من توزيعها .

ع. نورين

األغواط

المجلس الوالئي يدعـو للتحقيق المجلس الوالئي يدعـو للتحقيق 
فـــي المشاريـع المتأخــرةفـــي المشاريـع المتأخــرة

متكن أفراد الشرطة لفرقة مكافحة املخدرات 
إجرامية  شبكة  تفكيك  من  بشـار  والية  بأمن 
منظمة مختصة يف ترويج املخدرات وحجز كمية 

معتبرة من الكيف املعالج.
اإلتصال  خلية  عن  صادر  بيان  وحسب 
وقائع  فإن  بشار  والية  بأمن  العامة  العالقات  و 
طرف  من  معلومات  الستغالل  تعود  العملية 
أفراد الشرطة لفرقة مكافحة املخدرات باملصلحة 
شبكة  بوجود  تفيد   القضائية  للشرطة  الوالئية 

من  معتبرة  كمية  مترير  بصدد  منظمة  إجرامية 
مادة املخدرات انطالقا من احلدود الغربية للوطن 
ومحاولة نقلها نحو واليات شرق الوطن لغرض 
محكمة  أمنية  خطة  اعتماد  مت  الفور  على  البيع 
ضبط  من  مكنت  املختصة  النيابة  من  بإشراف 

كمية 34 كلغ من مادة الكيف املعالج.
لتحرياتها  فرقة مكافحة املخدرات واستمرارا 
املعمقة بشأن القضية باستغالل األساليب احلديثة 
القضائي  االختصاص  متديد  مت  والتحري  للبحث 

توقيف  متَّ  أين  أدرار  بوالية  تيميمون  محكمة  إلى 
والية  من  املنحدرين  اإلجرامية  الشبكة  عنصري 
غرداية و اللذان يبلغان 27 و 32 سنة كما مت حجز 
قدره  مالي  ومبلغ  الكبير  احلجم  من  نارية  دراجة 
140 مليون سنتيم كعائدات هذا النشاط اإلجرامي 
كما بينت التحريات أن أحد املشتبه بهما املوقوفني 
مبحوث عنه مبوجب 03 أوامر بالقبض صادرة عن 

اجلهات القضائية بوالية غرداية.
مصطفى ياسر

بشـار

تفكيــك شبكــة إجراميـة تـرّوج المخدراتتفكيــك شبكــة إجراميـة تـرّوج المخدرات

بوالية  الطاقة  مديرية  تشرع  أن  املقرر  من   
بالطاقة  بالوالية  ظل  مناطق   7 تزويد  يف  اليزي 
األرضيات  مواقع  اختيار  ومت  حيث  الكهربائية، 
البطاقات  من  واالنتهاء  اإلنتاج،  حملطات 
املناطق  سكان  لفائدة  املوجهة  للمشاريع  الفنية 
بها،  املعيشي  املستوى  حتسني  اجل  من  النائية 
واالنتعاش  لالستثمار  واسعة  مجاالت  وتوفير 

االقتصادي.
ان  سليم«  »بالكرشة  القطاع  مدير  وقال 
تزويدها  لهدف  إحصائها  مت  التي  النائية  املناطق 
تاست  فضنونتورستاميهرو  يف  تتمثل  بالكهرباء 
من  املختصة  املصالح  قامت  اين  ومتاجرت 
اختيار مواقع األرضيات الجناز احملطات باإلضافة 
ويف  سنتيم  مليار   1300 املعتبر  املالي  املبلغ  إلى 
انتظار االغلفة املالية من السلطات العليا ألجل 
من  مشاريع  وهي  الواقع  ارض  على  جتسيدها 
وحتسني  النائية  املناطق  عن  العزلة  فك  شانها 

املستوى املعيشي للساكنة .
تيني  منطقة  استفادة  مؤخرا  انه  يذكر  و 
بشبكة  توصيل  من  جانت  اإلدارية  باملقاطعة 
املنخفض  التوتر  55 عائلة ذات  لفائدة  الكهرباء 
بالوسط  العائالت  أثلج صدور  ما  وهو  واملتوسط 

انتظار  طول  بعد  الساكنة  واستحسنه  الريفي 
بإمكانها  التي  الهامة  املشاريع  من  باعتبارها 
انتشالهم من املعاناة اليومية وحتسن بشكل كبير 

من ظروفهم املعيشية .
براهيم مالك

اليزي 

الشـــروع فـــي تزويــــد الشـــروع فـــي تزويــــد 77 مناطـــق  مناطـــق 
نائيـــة بالطاقــة الكهربائيـــــةنائيـــة بالطاقــة الكهربائيـــــة
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ياسني زويلخ

املسجد ، الذي بناه الصحابي اجلليل أبو املهاجر 
دينار سنة 59 للهجرة املوافق لسنة 678 ميالدية من 
املساجد القدمية التي مازالت تنبض برائحة الفتوحات 

اإلسالمية يف اجلزائر.
كيلومترًا   495 بعد  على  العتيق   املسجد  يقع 
شرق اجلزائر ، بني على أنقاض كنيسة رومانية ترتبط 
من  كانوا  الذين  الصاحلني  األولياء  بأحد  تسميته  

رجاالت العلم واملعرفة يف املنطقة.
و  حضاريا  رمزا  غامن  سيدي  مسجد  يشكل 
تاريخيا، وهو ذو قيمة فنية عاملية، فأثناء ذ احلفريات 
رومانية  كنيسة  اكتشاف  مت   1968 العام  اقيمت  التي 

مسيحية حتت أنقاض األقواس االسالمية للمسجد.

 إطالق أشغال استعجالية 
لحمايته من االنهيار 

اخلاصة  االستعجالية  التدابير  أشغال  انطلقت 
بحماية مسجد »أبو املهاجر دينار« أو كما يعرف بني 
أوساط سكان ميلة مبسجد »سيدي غامن« الواقع مبدينة 

ميلة القدمية.
الثقايف  التراث  مصلحة  شيابة«رئيس  لزغد  وقال 
أخبار   « جلريدة  بالوالية«  والفنون  الثقافة  مبديرية 
هذا  حلماية  جتسيدها  املبرمج  األشغال  إن   « الوطن 
وتقوية«  »تدعيم  يف  تتمثل  والتراثي«  املعلم«الديني 
عدة أجزاء منه على غرار اجلدران والسقف وكذا ترميم 
الدراسة  انتهاء  إلى حني  عليه  للحفاظ  أخرى  أجزاء 
اجلارية التي ستستمر لستة أشهر  واملتعلقة بترميم هذا 
املسجد الذي شيده التابعي أبو املهاجر دينار سنة 59 
أول  ليكون بذلك  670 ميالدي  لسنة  املوافق  هجري 

مسجد يف اجلزائر والثاني بالشمال األفريقي.
 « الوطن  أخبار   « جلريدة  املسؤول  ذات  ويضيف 
بأن أشغال التدابير االستعجالية قد حددت بناء على 
املؤهل يف  املشروع  رئيس  املعد من طرف  اخلبرة  تقرير 
ميدان الترميم واملكلف بدراسة ومتابعة عملية ترميم 
املسجد, حيث مت التأكيد يف تقرير اخلبرة على »ضرورة 
التدخل من خالل القيام بأشغال مستعجلة » لتمتني 

وتقوية أجزاء من املسجد تبني أنها يف وضعية متدهورة 
مع القيام بأشغال ترميم ألجزاء أخرى منه يف انتظار 

إنهاء الدراسة اجلارية.

 قصة 13 قرنا من الصمود
املسجد   هذا  بناء  قصة  وتعود  املؤرخني  بحسب   
أبو  الصحابي  فتح  عندما  اإلسالمية  الفتوحات  إلى 
املهاجر دينار مدينة ميلة )ميالف قدميا(، والتي كانت 
حتت االحتالل البيزنطيما بني  )647-534م( وُشيد 
املسجد الذي يقع يف املتحف األثري باملدينة، قبل 13 

قرًنا، خالل  59 هجريا، املوافق لـ 678 ميالدي.
اإلسالمي-فتح  »التاريخ  موسوعة  يف  وورد 
عقبة  عزل  أبي سفيان  بن  معاوية  أّن  أفريقيا«  شمال 
تويف يف  الذي  دينار  املهاجر  أبو  مكانه  وولى  نافع  بن 
اجلزائرعام  683م.وقد جنحت سياسة أبو املهاجر دينار 
يف اجتذاب البربر إلى اإلسالم، وبخاصة عندما أظهر 
تسامحًا كبيرًا مع زعيمهم كسيلة بن ملزم، الذي أسلم 
الحقا حسب املوسوعة ذاتها . حيث جعل الصحابي 
أبو املهاجر دينار مدينة »ميلة ، مركزا للقيادة ومنطلقا 

لفتوحاته اإلسالمية.

  معلم ديني ..
انتقام فرنسي 

معمارية  حتفة  والديني  التاريخي  املعلم  هذا  يعد 
فرنسا  انتقام  من  نصيبه  نال  وقد    ، باملنطقة  وأثرية 
عند دخولها للجزائر التي انتقمت من سكان  املنطقة 
املعماري  الطابع  ذات  معامله  من  الكثير  وشوهت 

االسالمي .
أثناء  التغييرات  من  الكثير  عليه  أُدخلت  قد   
فرنسا  إن   مؤرخون  يقول  و  الفرنسي  اإلستعمار 
املسجد  بتحويل  السكان  من  انتقمت  االستعمارية 
وشوهت  هدمت  كما  جليشها،  عسكرية   ثكنة  إلى 
كثيرا من معامله ، وجعلته يتناسب مع الوظيفة التي 
تهدمي  منها  كمستشفى  الفترة  تلك  يف  إليه  أسندت 
املنارة ، استبدال السقف ، إضافة مالحق له وفتحات 

ومنافذ كثيرة.

  تحفة فنية  يصارع 
من أجل البقاء

الشكل  مستطيل  بناء  عن  عبارة  املسجد  هذا 
من  يتكون   ، مربع  متر   467 ب  مساحته  تقدر   ،
قاعة الصالة بها أربعة أساكيب وسبع بالطات تضم 
احلجارة  إستعمال  فيها  أعيد   ، ودعامة  عمودا   42
املصقولة واألعمدة الرومانية وحتى األنصاب امليلية 
واجلنائزية التي تعود التي تعود إلى احلقبة الرومانية 
عهد  يف  شيد  الذي  امليلي  النصب  وأهمها   ،
الذي شيدته  الطريق  أدريان ويتكلم عن  اإلمبراطور 

الفرقة العسكرية امليلية.
اتخذ املسجد شكال مستطيال ؛ مدخله الرئيسي 
ذو  خشبي  باب  عن  عبارة  وهو  الشرقي  باجلدار 
مصراعني يعلوه قوس نصف دائري مبني من اآلجر ، 
وعلى جانبيه كتابة جدارية بارزة منفذة باخلط الكويف 

مبادة اآلجر ، ومن ثم نلج إلى الفناء.

وفيما يخص بيت الصالة فهي مستطيلة الشكل 
أيضا وبها أربعة أساكيب موازية جلدار القبلة ، أوسعها 

البالطة الوسطى )بالطة احملراب(.
باآلجر  مبنية  األشكال  مختلفة  فهي  العقود  أما 
محمولة على دعامات وأعمدة منها احلجرية والرخامية 
فتم  السدة  التينية.وأما  كتابات  على  بعضها  حتتوي 
عوارض  ذات   ، اإلستعمارية  املرحلة  يف  إنشاؤها 

حديدية مدت يف أعلى األعمدة مغطاة باخلشب.
ولإلشارة فقد أضيفت إلى املسجد مداخل أخرى 
،وبخصوص  الشمالي  اجلدار  يف  املرحلة  هذه  يف 
احملراب لم يبق منه سوى أثر يف األرض على شكل 

نصف دائري.
والديني  التاريخي  املعلم  فهذا  اإلشارة  وجتدر 
يتواجد مع القطاع احملفوظ مليلة القدمية ومرتبط بالنسيج 
القدمية  والثكنة  البيزنطي  والسور  للمدينة  العمراني 

والبنايات املجاورة.

مديرية الثقافة تطلق أشغاال استعجالية لحمايته من االنهيار 

مسجـــد »أبــو المهاجــر دينــار«.. رائحـة مسجـــد »أبــو المهاجــر دينــار«.. رائحـة 
الفتوحـــات اإلسالميــة تنبعــث مــن ميلـــةالفتوحـــات اإلسالميــة تنبعــث مــن ميلـــة
صنفه المؤرخون كأول مسجد في الجزائر، ثاني من حيث األقدمية على مستوى المغرب العربي، هو مسجد »سيدي غانم« بوالية ميلة الذي شيده الصحابي الجليل »أبو 

المهاجر دينار«، انطلقت مؤخرا أشغال استعجاليه  لصيانته ،وإعادة االعتبار لواحد من أهم المعالم الدينية والتاريخية في البالد  الذي يروي حكاية 13 قرنا من الصمود.
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إقالة واستقالة نحو إقالة واستقالة نحو 1010 تقنيين واستقرار البطولة الوطنية بعيد المنال تقنيين واستقرار البطولة الوطنية بعيد المنال

المدربــون..مفتــاح الربــح المدربــون..مفتــاح الربــح 
وشمـاعة الخسارة!وشمـاعة الخسارة!

كشــف رئيــس فريــق مولوديــة وهــران 
ــدرب  ــة امل ــبب إقال ــن س ــاوي ع ــب محي طي
مــن  بالرغــم  كازونــي  بيرنــارد  الفرنســي 
فريــق  التــي حققهــا مــع  النتائــج اجليــدة 
إقالــة  أن  محيــاوي،  وأكــد  احلمــراوة. 
ــي اذرت  ــة الت ــت ألســباب مالي ــي كان كازون
ــة  ــة الصحي ــادي يف ظــل الوضعي ــة الن بوضعي
الصعبــة التــي متــر بهــا البــاد بســبب تفشــي 
جائحــة كورونــا التــي –حســبه- أملــت هــذا 
شــروطها. األنديــة  رؤســاء  علــى  املوســم 

دعــاة  مــن  أنــه  محيــاوي  وأضــاف 
اإلســتقرار لكــن يف بعــض األحيــان يتــم 
الكــروي  الشــارع  ضغــط  إلــى  الرضــوخ 
بــه. املطالــب  الدكليــك  لتحقيــق  ســعيا 
 م.هشام

أرجــع املــدرب الســابق لفريــق نصــر 
ــط  ــى ضغ ــتقالته إل ــبب اس ــن داي، س حس
ــذي  ــم ال ــن الدع ــم م ــروي بالرغ ــارع الك الش
تلقــاه مــن قبــل املديــر الرياضــي لفريــق »الــدم 
والّذهــب« شــعبان مرزقــان الــذي أصــر علــى 
ــة،  لكــن  ــادة العارضــة الفني إســتمراره يف قي
غيــاب  أمــام  األنصــار  تزايــد ضغــط  مــع 

ــق  ــة الفري ــل مصلح ــن أج ــل م ــج فض النتائ
ــادرة. املغ

هــي  النتائــج  أن  لكنــاوي،  واعتــرف 
صديــق املــدرب، وأنــه مــع اســتقرار املدربــن، 
احللقــة  اجلزائــري  التقنــي  يبــق  لألســف 
األضعــف يف املنظومــة الكرويــة، خاصــة وأن 
األنديــة خاصــة التــي حتولــت إلــى شــركات، 
لهــا احلريــة يف انتــداب وتســريح املدربــن دون 

ــاب. ــب وال عق رقي
ــاب  ــاوي أن غي ــرف لكن ــل إعت  يف املقاب
ثقافــة اإلســتقرار وإصــرار بعــض املســيرين 
يعيــق  اإليجابيــة  النتائــج  تســجيل  علــى 
مهمــة املــدرب علــى املــدى البعيــد، متمنيــا 
ان »يتحلــى مســؤولي االنديــة بالصبــر خــال 
تقييمهــم ألداء مدربيهــم وان تختفــي ظاهــرة 
ــا   ــا نهائي ــس ح ــر لي ــذا االم ــة ألن ه االقال

ــق«. ــج الفري ــن اداء ونتائ لتحس
م.هشام

المدرب الفرنسي، برنار كازوني:المدرب الفرنسي، برنار كازوني:

»إقــــالة المدربيــــن تعيــــق»إقــــالة المدربيــــن تعيــــق
 تطــــور الكـــــرة الجزائـــــرية« تطــــور الكـــــرة الجزائـــــرية«

ــة  ــق مولودي ــن فري ــرا م ــال مؤخ ــدرب املق ــد امل إنتق
وهــران برنــار كازونــي بشــدة، مســيري األنديــة احملترفــة، 
ــي  ــن الت ــتقالة املدرب ــة أو اس ــة إقال ــة موج ــى خلفي عل
ــد  ــة، بع ــن األندي ــد م ــة للعدي ــم الفني ــهدتها الطواق ش

ــط. ــن املنافســة فق ــرور ســبعة جــوالت م م
ففــي تصريــح مقتضــب جلريــد »أخبــار الوطــن« 

كشــف املــدرب الفرنســي أنــه »مــن الصعــب بنــاء 
عــدم  ظــل  يف  اجلزائــر،  يف  رياضــي  مشــروع 
ــبب  ــة بس ــوادي احمللي ــه الن ــذي تعرف ــتقرار ال االس
ــاز  ــتوى اجله ــى مس ــا عل ــي تعرفه ــرات الت التغيي

الفنــي«، مشــيرا
أن ظاهــرة إقالــة املدربــن، تعيــق تطــور الكــرة 
ــتقبلي،  ــروع مس ــاء مش ــن بن ــا م ــة ومتنعن اجلزائري
ســواء علــى املــدى البعيــد أو املتوســط«. وخــال 
تصريحاتــه أكــد كازونــي الــذي عــاش نفــس 
ــر  ــة اجلزائ ــى مولودي ــة خــال إشــرافه عل التجرب
يف  وليــس  املســيرين  يف  املشــكل  أن  ســابقا 

املدربــن.
م.هشام

ــزان  ــق ســريع غلي ــي لفري ــدرب احلال ــد امل أك
ــة  ــرة إقال ــي، أن ظاه ــريف الوزان ــر ش ــي الطاه س
ــة  ــة اجلزائري ــدا يف البطول ــت تقلي ــن اصبح املدرب
ــبب  ــذا بس ــروي، وه ــم ك ــال كل موس ــذا خ وه
غيــاب سياســية تســير علــى املــدى البعيــد قائــا 
يف تصريــح ألخبــار الوطــن »يجــب علــى االنديــة 
ــن  ــة م ــاريع حقيق ــة مش ــة وصاحب ــون جدي ان تك
ــتقرار يف  ــر اإلس ــات وتوفي ــر اإلمكاني ــال توفي خ
ــم  ــر يت ــدرب يف اجلزائ ــاف »امل ــا اض ــا« كم فريقه
غيــاب  حــال  يف  تــردد  أي  دون  بــه  التضحيــة 

النتائــج، وال يلقــى الدعــم  ومســاندة اإلدارة التــي تتهــرب عــن مســؤولياتها ويضعــون املــدرب 
يف فــم املدفــع خاصــة أمــام غيــاب منظومــة قانونيــة قويــة حتميــه مــن مثــل هــذه املمارســات 
التــى أضــرت بســمعة املــدرب اجلزائــري ســواء بالداخــل أو خــارج الوطــن خاصــة وان املســيرين  
ــة  ــات الرياضي ــدا الهيئ ــه مناش ــي تدخل ــريف الوزان ــم ش ــة«. وخت ــج اآلني ــرون وراء النتائ يج
ــى التدخــل للحــد  ــة عل ــدم ووزارة الشــباب والرياضي ــري لكــرة الق ــاد اجلزائ وباألخــص اإلحت
ــرة.                                                                               م.هشــام ــذه الظاه ــن ه م

وبهــذه األرقــام تبقــى البطولــة اجلزائريــة تصنــع االســتثناء وحتصــد األرقــام 
ــة  ــة اجلزائري ــل أن البطول ــة، بدلي ــه احلــال يف املواســم املاضي ــا كان علي القياســية مثلم
للرابطــة األولــى إحتلــت، املركــز الثالــث يف الترتيــب اخلــاص بتشــغيل املدربــن مــن 
أصــل 84 بطولــة قســم أول يف العالــم، خــال الفتــرة 2019-2015، حســب الرســالة 

ــي. ــدم العامل ــرة الق األســبوعية ملرصــد ك
فبمعــدل 7.9 مــدرب لــكل نــاد، انفــردت بطولتنــا بالصــف الثالــث، وراء 
بوليفيــا، متصــدرة الترتيــب مبعــدل 9.1 مــدرب لــكل نــاد وتونــس مبعــدل 8.3.
ــة، إال  ــة اجلزائري ــن البطول ــة ع ــر بالدخيل ــي ال تعتب ــرة الت ــذه الظاه ــم ان ه ورغ
ــن  ــة، الذي ــذه األندي ــى ه ــن عل ــرة القائم ــر نظ ــدى قص ــرى م ــرة أخ ــد م ــا تؤك أنه
يبحثــون دائمــا علــى النتائــج الســريعة والفوريــة غيــر مكترثــن باســتقرار التأطيــر الفنــي 

ــم. ألنديته
ــد  ــرور ســوى أزي ــا رغــم م ــة لتقاليده ــزال وفي ــة ال ت ــة اجلزائري ــإن البطول ــه ف وعلي
ــدو  ــه يب ــا ســوى ســبعة جــوالت، إال ان ــم يلعــب منه ــا ول مــن شــهرين مــن انطاقه
أنهــا كانــت كافيــة لتأكيــد فشــل هــذه املنظومــة الكرويــة يف ظــل عــدم االســتقرار الــذي 

تعرفــه النــوادي التــي تقــف دائمــا كعائــق لبنــاء أي مشــروع رياضــي.

 لوائح«الفاف« تعجز على منح احلصانة للمدربني
وللحــد مــن هــذه الظاهــرة التــي صــارت عامــة مســجلة يف الــدوري احمللي، ســعى 
ــة التدريــب  ــم مهن ــى محاربتهــا، مــن خــال تنظي ــري لكــرة القــدم، إل اإلحتــاد اجلزائ
والتحكــم يف حركيــة املدربــن، باتخــاذ املكتــب الفيدرالــي قــرارا مينــح املــدرب إجازتــن 
ــن  ــم يث ــة، ول ــي احلصان ــح التقن ــم مين ــذي ل ــرار ال ــو الق ــد، وه ــم الواح ــط يف املوس فق
رؤســاء األنديــة عــن ممارســة هوايــة التضحيــة يف كل منعــرج حاســم باملــدرب، الــذي 
يصــر الكثيــر مــن املتتبعــن للشــأن الكــروي احمللــي علــى اعتبــاره احللقــة األضعــف يف 

املنظومــة الكرويــة الوطنيــة.
وأمــام تزايــد هــذه املمارســات كشــفت »الفــاف« أن اللجنــة املكلفــة مبراقبــة 
وضعيــة الاعبــن علــى مســتوى األنديــة برئاســة العربــي أومامــار الــذي يشــغل عضــو 
ــع  ــد م ــة بالتعاق ــح املتعلق ــودة اللوائ ــة مس ــن صياغ ــت م ــد انته ــي ق ــب الفيدرال املكت
املدربــن وتوظيفهــم، بحيــث ســتحدد القواعــد املتعلقــة بالعقــود بــن املدربــن واألنديــة 
احملترفــة والهاويــة. ومت تكييفهــا حلمايــة اســتقرار العقــد بــن املدربــن والفــرق باجلزائــر 

ــة. ــات اجلماعي ــي واالتفاقي ــون الوطن ــه القان ــا يســمح ب مب
النتائج الفورية ومزاج املسيرين يتحكم يف مصير التقنيني

وبــدون ســابق إنــذار قــررت إدارة مولوديــة وهــران يــوم األربعــاء الفــارط االنفصــال 
ــي،  ــرون بالتراض ــار دي ــاعده أالن جيلب ــي، ومس ــار كازون ــي برن ــا الفرنس ــن مدربه ع
ورغــم أن املولوديــة تتواجــد يف الصــف الرابــع برصيــد 11 نقطــة، رفقــة كل مــن شــباب 
بلــوزداد وشــبيبة الســاورة بعــد مــرور ســبعة جــوالت حقــق خالهــا انتصاريــن وخمســة 
تعــادالت، إال أن هــذه النتائــج اجليــدة لــم تشــفع لكازونــي الــذي وجــد نفســه مرغمــا 
ــى  ــا اإلدارة إل ــة أرجعته ــة واهي ــة بحج ــة الفني ــادرة العارض ــه ومغ ــل حقائب ــى حم عل
»املشــاكل املاليــة التــي يعانــي منهــا النــادي، الــذي يفتقــر إلــى مــوارد معتبــرة، دفعــت 
بالرئيــس إلــى  القيــام بهــذه اخلطــوة مــن أجــل ضمــان إنهــاء املوســم يف ظــروف جيدة«.
والتحــق كازونــي، الــذي أقيــل مــن منصبــه يف العارضــة الفنيــة ملولوديــة اجلزائــر 
ــدرب  ــرف امل ــي. ويش ــبتمبر املاض ــران يف س ــة وه ــارط، مبولودي ــم الف ــف املوس منتص
ــد  ــار التعاق ــة يف انتظ ــة مؤقت ــراوة'' بصف ــات ''احلم ــى تدريب ــر بلعطــوي عل املســاعد عم

ــد. ــدرب جدي ــع م م
ــبوع  ــر األس ــا يف بح ــان مبدربيهم ــكرة ووداد تلمس ــاد بس ــن احت ــاح كل م ــا أط كم
الفــارط، حيــث أعلــن نــادي احتــاد بســكرة اإلثنــن الفــارط إقالــة مدربــه التونســي معــز 
بوعــكاز بحجــة اخلســارة املســجلة أمــام ســريع غليــزان بهدفــن دون رد الســبت املاضــي 
ــي الرياضــي  ــر التقن ــة. وســيتولى ســمير حوحــو، املدي ــة الســابعة البطول خــال اجلول
للفريــق املهمــة بصــورة مؤقتــة حلــن تعيــن مــدرب جديــد قــد يكــون يوســف بوزيــدي، 

املديــر الفنــي الســابق لشــبيبة القبائــل.
ــوم  ــاس ي ــز عب ــدرب عزي ــه بامل ــان ارتباط ــى وداد تلمس ــرى، أنه ــة أخ ــن جه وم
اإلثنــن الفــارط أيضــا بعــد عجــز الفريــق عــن حتقيــق أول فــوز يف املوســم ليتــرك الفريــق 
ــع  ــد أرب ــة برصي ــى احملترف ــة األول ــب الرابط ــدول ترتي ــى ج ــر عل ــن عش ــز الثام يف املرك

نقــاط.
ــدث  ــري احل ــال دزي ــج، ب ــرج بوعريري ــي ب ــدرب أهل ــتقالة م ــت اس ــا صنع كم
ــاق ســطيف  ــام وف ــة أم ــارة املذل ــد اخلس ــة، فمباشــرة بع ــة املاضي ــام القليل خــال األي
بنتيجــة 1-5، الســبت الفــارط، يف إطــار املرحلــة الســابعة مــن البطولــة، أعلن إنســحابه 
مــن العارضــة الفنيــة مؤكــدا أن األوضــاع يف النــادي البريجــي ال تشــجعه علــى البقــاء، 

وهــو مــا جعلــه يقــرر مغــادرة منصبــه متمنيــا النجــاح للفريــق والتوفيــق خلليفتــه.
وتعــد هــذه الهزميــة هــي اخلامســة للمــدرب بــال دزيــري منــذ بدايــة املوســم مــع 
ــق  ــل الفري ــا جع ــوز، م ــجيل اي ف ــن، دون تس ــا بتعادل ــي«، مكتفي ــي »البرايج األهل

يحتــل ذيــل الترتيــب بنقطتــن فقــط.
شبيبة القبائل تصنع االستثناء مجددا

ــد اآلن  ــتهاكه حل ــدد باس ــتثناء مج ــع االس ــل يصن ــبيبة القبائ ــق ش ــى فري ويبق
ــة. ــر البطول ــن عم ــط م ــرور ســبع جــوالت فق ــد م ــن بع ــن اثن ملدرب

ــن  ــي يام ــدرب التونس ــع امل ــاري م ــم اجل ــتهلت املوس ــي اس ــل الت ــبيبة القبائ فش
ــف  ــتعانت بيوس ــه واس ــت عن ــا تخل ــرعان م ــة، س ــة الفني ــى رأس العارض ــي عل زلفان
بوزيــدي الــذي جنــح يف إعــادة قاطــرة الشــبيبة إلــى الســكة الصحيحــة حيــث لــم يتجــرع 

فريقــه أي هزميــة خــال خمــس مقابــات علــى التوالــي،
ــادي  ــت ادارة الن ــث فضل ــر حي ــة التغيي ــن حم ــك م ــم ذل ــلم رغ ــم يس ــه ل ولكن
القبائلــي التعاقــد مــع املــدرب الفرنســي دونيــس الفــان يف قــرارا مفاجــئ دون إعطــاء أي 

تبريــر مقنــع لهــذه اخلطــوة الغريبــة.
ولــم تكــن بدايــة املــدرب الســابق لشــباب قســنطينة موفقــة مــع »الكنــاري«، بعــد 

ســقوطه مبيدانــه االثنــن الفــارط أمــام ضيفــه احتــاد اجلزائــر بنتيجــة 1-2.
ــر، أحســن حــاال مــن الشــبيبة بعــد  ــم يكــن فريــق احتــاد اجلزائ ومــن جهتــه، ل
ــة  ــل يف بداي ــذي أقي ــه، الفرنســي فرانســوا شــيكولوني ال ــو اآلخــر ملدرب اســتهاكه ه
املوســم بعــد رفضــه الصعــود حلفــل تســليم امليداليــات يف نهائــي الــكأس املمتــازة التــي 
فــاز بهــا شــباب بلــوزداد، ليســتخلف باملــدرب املســاعد  بــن عرايبــي بوزيــان الــذي عــن 
علــى رأس العارضــة الفنيــة للفريــق، لكــن إدارة الفريــق العاصمــي ســرعان مــا غيــرت 

رأيهــا وتعاقــدت مــع املــدرب الفرنســي تيــري فررجــي.
ــن  ــدرب نصــر حســن داي، اســتقالته م ــاوي، م ــر لكن ــن نذي ــه أعل ــن جانب وم
ــادة  ــله يف قي ــب فش ــه، عق ــن منصب ــحاب م ــاوي باالنس ــرار لكن ــاء ق ــه، وج منصب
النصريــة لتحقيــق نتائــج إيجابيــة بالبطولــة، حيــث عجلــت الهزميــة أمــام ضيفــه وفــاق 

ــه. ــة يف رحيل ــة اخلامس ــن اجلول ــل ع ــاء مؤج ــطيف 0-1، يف لق س
وكان لكنــاوي قــد تولــى تدريــب الفريــق العاصمــي، يف بدايــة املوســم اجلــاري، 
خلفــا للمــدرب عــز الديــن آيــت جــودي، لكنــه عجــز عــن حتقيــق األهــداف، املتفــق 
ــرز  ــن أب ــن داي، م ــر حس ــد نص ــان. ويع ــعبان مرزق ــي ش ــر الرياض ــع املدي ــا م عليه
األنديــة املهــددة بالســقوط إلــى الدرجــة الثانيــة، حيــث يحتــل املركــز الســادس عشــر 

ــاط. ــد 6 نق برصي
ــق الناشــط ضمــن  ــررت إدارة الفري ــم ق ــق جنــم مقــرة القاعــدة ل ــف فري ــم يخال ول
الرابطــة األولــى احملترفــة لكــرة القــدم االســتغناء عــن خدمــات املــدرب محمــد باشــا.
وجــاء فســخ العقــد بــن الطرفــن بالتراضــي خصوصــا يف ظــل النتائــج الســلبية 
ــة الرابعــة أمــام وفــاق ســطيف بهدفــن دون رد  التــي يحققهــا النــادي املنهــزم يف اجلول
مبلعــب 8 مــاي 1945. ويحتــل الفريــق املركــز التاســع عشــر يف الترتيــب العــام برصيــد 

4 نقــاط.
ــن  ــادرة املدرب ــب ملغ ــي يف الغال ــبب الرئيس ــي الس ــج ه ــوء النتائ ــت س وإذا كان
الســابقن الذكــر، فــاّن األمــر يختلــف بالنســبة ملــدرب احتــاد بلعبــاس، ليامــن بوغــرارة 
الــذي  قــرر املغــادرة بســبب األزمــة املاليــة اخلانقــة التــي يتخبــط فيهــا أبنــاء »املكــرة » 
منــذ بدايــة التحضيــرات للموســم اجلديــد، والتــي منعتــه مــن تأهيــل عناصــره اجلديــدة 

بســبب ديونــه املتراكمــة علــى مســتوى غرفــة فــض النزاعــات.
وبالنظــر إلــى الوتيــرة التــي تســير عليهــا األمــور يف بدايــة هــذا املوســم الكــروي، 
ــام  ــون اهتم ــوض أن يك ــيتواصل، ع ــن س ــتقاالت املدرب ــاالت وإس ــل إق ــاّن مسلس ف
ــه جــل  ــط في ــذي تتخب ــى ســوء التســيير ال ــر عل ــة منصــب أكث ــى األندي القائمــن عل

الفــرق والبحــث عــن احلــول الناجعــة للنهــوض بهــا.
محمد هشام

رئيس فريق مولودية وهران، طيب محياوي:رئيس فريق مولودية وهران، طيب محياوي:

»جائـــحة كورونـــا أمـــلت عليـــنا »جائـــحة كورونـــا أمـــلت عليـــنا 
شروطــــها هـــــذا الموســــــم«شروطــــها هـــــذا الموســــــم«

نذير لكناوي المدرب السابق لنصرية:نذير لكناوي المدرب السابق لنصرية:

»المـــدرب يعتبــر الحلــقة األضعــف«»المـــدرب يعتبــر الحلــقة األضعــف«

المدرب الحالي لسريع غليزانالمدرب الحالي لسريع غليزان
 شريف الوزاني: شريف الوزاني:

»ظــاهرة اإلقــاالت أضـرت بسمـعة »ظــاهرة اإلقــاالت أضـرت بسمـعة 
المـدرب الجزائـري«المـدرب الجزائـري«

ال تزال حمى اإلقاالت واالستقاالت بسلك املدربني تصنع احلدث يف البطولة اجلزائرية لكرة القدم فبعد 
مرور سوى سبعة جوالت  من انطالق بطولة الرابطة األولى عصفت رياح التغير بأزيد من 10 مدربني 
آخرهم مدرب مولودية وهران الفرنسي برنار كازوني وتبقى القائمة مرشحة لالرتفاع خالل اجلوالت 
القادمة، بالنظر إلى الصعوبات التي ستبقى تواجهها الكثير من األندية، ما دامت النتائج الفورية ويف 

أحايني كثيرة مزاج املسيرين يتحكم يف مصير التقنيني، ولم يعد يتم التفريق بني محلي وأجنبي.
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الجولة الثانية للمجموعة السادسة ببطولة العالم لكرة اليد

إيسلندا- الجزائر...  اليوم سا 20:30     

»السباعـي الجزائري« من أجل التأكيد »السباعـي الجزائري« من أجل التأكيد 
لوضـــع قدمــا فـي الـدور الثانـيلوضـــع قدمــا فـي الـدور الثانـي

وعلى عكس املنتخب األيسلندي الذي 
سقط أول أمس بنتيجة 23-25 أمام منتخب 
البرتغال، بقاعة العاصمة اإلدارية اجلديدة، 
أحسن  يف  يتواجد  الوطني  املنتخب  فإن 
الفوز املهم الذي حصده على  أحواله بفضل 
أمس  اول   ،24-23 بنتيجة  املغربي  شقيقه 
اجلديدة  اإلدارية  بالعاصمة  املغطاة  بالقاعة 
كأس  لبطولة  السادسة  املجموعة  بالقاهرة يف 

العالم لكرة اليد.
بشكل  وتفوق  املغرب  منتخب  وتقدم 
مع   15-8 بنتيجة  األول  الشوط  يف  كبير 
تألق كبير للحارس ياسني اإلدريسي، ولكن 
الشوط الثاني شهد صحوة السباعي اجلزائري 
واضح  بشكل  بدنيا  التفوق  يف  جنح  الذي 
يف  وتفوقوا  احملاوالت  بعض  استغالل  مع 

اللحظات األخيرة.
وعليه فإن أشبال املدرب الفرنسي أالن 
على  لتأكيد  الفرصة  هذه  يفوتوا  لن  بورت 
وضع  بهدف  إيسلندا  اجلريح  أمام  نواياهم 
يف  املغامرة  ومواصلة  الثاني  الدور  يف  قدما 

مونديال كرة اليد.
البرتغال،  منتخب  أن  بالذكر،  جدير 
تصدر ترتيب املجموعة السادسة رفقة اجلزائر 
برصيد نقطتني بينما يتواجد املنتخب املغربي 
على  والرابع  الثالث  الصف  يف  واإليسلندي 
املنخب  وسيختتم  رصيد.  بدون  التوالي 
الوطني الدور التمهيدي مبواجهة البرتغال يوم 

االثنني على الساعة السادسة مساء.
لإلشارة سيتأهل أصحاب املراتب الثالث 
ستقسم  حيث  الرئيسي،  الدور  إلى  األولى 

تضم  مجموعات  أربع  على  ال24  املنتخبات 
بعدها  ويتأهل  فرق.  ستة  منها  واحدة  كل 
صاحبا املركزين األول والثاني يف كل مجموعة 

إلى الدور ربع النهائي.
للدور  تتأهل  ال  التي  املنتخبات  أما 
الرئيسي فستلعب منافسة كأس الرئيس من 

أجل الترتيب.
محمد هشام

البرنامـــج:
السبت 16 جانفي

املغرب – البرتغال )سا 18(   
اجلزائر – إيسلندا )سا 20:30(   

قائد »الخضر« مسعود بركوس:

»سنظهــر الوجـــــه »سنظهــر الوجـــــه 
الحقيقي أمـام أيسلندا«الحقيقي أمـام أيسلندا«

بإظهار  بركوس،   مسعود  اليد،  لكرة  الوطني  منتخب  قائد  وعد 
أيسلندا، هذا السبت، باجلولة  لقاء  الوجه احلقيقي ملنتخب بالده يف 
املقامة حالًيا يف  اليد،  العالم لكرة  لبطولة  السادسة  للمجموعة  الثانية 
يف  نكن  لم  األول،  الشوط  يف  كارثيًا  أداًء  بركوس«قدمنا  مصر.وقال 
املستوى املطلوب«، وأضاف »يف الشوط الثاني لعبنا بروح كبيرة وعوضنا 
التأخر بفارق 7 أهداف وتخطينا عقدة املباراة األولى يف بطوالت العالم، 

وهو األهم«.
املنتخبات  أقوى  من  وهي  أيسلندا،  سنواجه  املقبلة  »املباراة  وأمت 
تقدمي  على  وسنعمل  بتركيز شديد  سنلعب  لكن  والعاملية،  األوروبية 

مستويات قوية«.
م.هشام

ختام الجولة الثامنة لرابطة األولى املحترفة

وفاق سطيف يستضيف مولودية وفاق سطيف يستضيف مولودية 
الجزائــر فــي قمــة ناريـةالجزائــر فــي قمــة ناريـة

اجلولة  مجريات  السبت  هذا  ستختتم 
الثامنة من بطولة الرابطة األولى لكرة القدم، 
اخلميس،  أمس  أول  فعاليتها  إنطلفت  التي 
باجراء قمة مثيرة جتمع رائد الترتيب، وفاق 
اجلزائر،  مولودية  املباشر،  ومالحقه  سطيف 
شباب  اللقب،  حامل  يستضيف  حني  يف 
حتمل  مباراة  يف  وهران،  مولودية  بلوزداد، 
الرقم 108 بني الفريقني يف منافسة البطولة.

عريضا  انتصارا  سجل  الذي  الوفاق، 
برج  أهلي  ميدان  على  الفارطة  اجلولة  يف 
بوعريريج، سيخوض هذا اللقاء بنية احلفاظ 
يف  الفارق  تعميق  وخاصة  ديناميكيته  على 
مقدمة الترتيب. أما املولودية، التي تنقصها 
شبيبة  أمام  بشار  يف  ستخوضها  مباراة 
الفارط  االثنني  يوم  تعثرت  فقد  الساورة، 
فرضت  التي  وهران  مولودية  أمام  مبيدانها 

عليها التعادل اإليجابي 1-1،
لتحقيق  سطيف  إلى  ستتنقل  حيث 
حذو  والبقاء  الهزمية  تفادي  هما  هدفني، 

الرائد.
ويحتضن ملعب 20 أوت بالعاصمة، لقاء شيقا آخر بني فريقني لم يتذوقا حتى اآلن طعم الهزمية 
ويتقاسمان املرتبة الرابعة برصيد 11 نقطة وهما شباب بلوزداد ومولودية وهران. هذا اللقاء كثيرا ما 
وفى بوعوده سواء باجلزائر أو بوهران، حيث يبدو ألول وهلة متكافئا. فالشباب سيستفيد من أفضلية 
امليدان، إال أن املنافس الوهراني له أوراقا رابحة ال يستهان بها، رغم أنه انفصل اليوم األربعاء الفارط 

عن مدربه الفرنسي برنار كازوني.
ويسعى احتاد اجلزائر، الذي بدأ يستعيد بريقه بعد قدوم املدرب اجلديد-القدمي تييري فروجي، 
الداربي احمللي على نصر  الثالث  لدى استضافته لسريع غليزان. فبعد فوزهم يف  أن يحقق انتصاره 
حسني داي بثالثية، متكن أصحاب اللونني »األحمر واألسود« من مفاجأة شبيبة القبائل بتيزي وزو.
أخيرا، سيكون جنم مقرة أمام حتمية حصد كامل النقاط أمام نادي بارادو، علما بأن آخر فوز 
ملمثل والية املسيلة يعود للجولة األولى التي لعبت يومي 28-27 نوفمبر 2020 أمام جمعية الشلف.
محمد هشام

سيواجه المنتخب الوطني الجزائري لكرة اليد هذا السبت منتخب ايسلندا، في إطار الجولة الثانية للمجموعة 
السادسة ببطولة العالم لكرة اليد، المقامة حالًيا في مصر والمقررة بداية من الساعة الثامنة ونصف في مباراة 

قوية ومثيرة في نفس الوقت.

هدايف الدوري القطري

بونجاح، باليلي والمغربي نبيل الزهر بونجاح، باليلي والمغربي نبيل الزهر 
يتنافسـون علـى عـرش الصدارةيتنافسـون علـى عـرش الصدارة

الصراع  اشتعل 
هدايف  قائمة  صدارة  على 
حيث  القطري،  الدوري 
دخل العديد من الالعبني 
الشرس  الصراع  هذا  يف 
الوقت  يف  واملثير،  والقوي 
الصراع  فيه  يقل  الذي 
الذي  البطولة  لقب  على 
الزعيم  من  قريب  أصبح 
يتصدر  الذي  السداوي، 
اجلدول بفارق 11 نقطة عن 

أقرب منافسيه الدحيل.
بني  اآلن  والصراع 
من  بقليل  ليس  عدد 

نبيل  املغربي  ثم  باليلي،  يوسف  مواطنه  ثم  بوجناح  بغداد  اجلزائري  الدولي  مقدمتهم  ويف  الالعبني، 
الزهر جنم األهلي، ثم سانتي كازورال من السد، وجوناثان كودجيا من الغرافة، وإدميلسون من الدحيل.
ويجلس على قمة هدايف الدوري، بغداد بوجناح برصيد 15 هدفا، وهذه األهداف سجلها وليس من 
بينها أي هدف من ضربة جزاء، وساعده على التواجد على القمة تسجيله 7 أهداف يف آخر مباراتني 

بواقع 4 أهداف يف السيلية، وثالثية يف الدحيل.
ويأتي يف املرتبة الثانية، الدولي اجلزائري يوسف باليلي، والذي انضم لفريق قطر بعد 4 جوالت، 

وجنح باليلي يف تسجيل 12 هدفا مع الفريق امللقب بامللك.
وأعطي يوسف باليلي إضافة نوعية يف الفريق من حيث صناعة اللعب، وتسجيل األهداف، وظهر 
بصورة قوية، ليؤكد أنه إضافة قوية للفريق. وسجل باليلي 12 هدفا، من بينها 7 أهداف من ضربات 

جزاء، وأصبح املتخصص األول يف تسديد ركالت اجلزاء، ويتوقع أن يستمر منافسا على اللقب.
ويحل النجم املغربي نبيل الزهر، يحل يف املرتبة الثالثة، برصيد 10 أهداف، سجل منها 5 أهداف 
من ركالت جزاء مع فريق األهلي. وقدم الزهر مستويات فنية جيدة تؤكد على قوته، حيث أنه سجل 

نصف أهداف الفريق، يف البطولة لكون األهلي سجل 20 هدفا حتى اآلن.
الغرافة  من  كوديجا  وجوناثان  السد  من  كازورال  »سانتي  الثالثي  الصراع،  يف  ذلك  بعد  ويأتي 

وإدميلسون من الدحيل« وكل منهما سجل 9 أهداف.
وأي من هؤالء الالعبني ميكنه أن يواصل الصراع، ال سيما مع قدراتهم العالية، خصوصا الثنائي 

كودجيا وإدميلسون حيث يلعبان باملنطقة األمامية.
ويبقى القول أن حظوظ بوجناح هي األبرز، الستعادة اللقب الذي ذهب يف املوسم املاضي مناصفة 
بني اجلزائري ياسني براهيمي وأكرم عفيف ب 15 هدفا، حيث أن بغداد استعاد بريقه القوي يف املباريات 

األخيرة، وقادر على مواصلة املشوار بكل قوة.
م.هشام

مدرب يد الجزائر يشيد بالريمونتادا

"سنسعى لمواصلة النتائج "سنسعى لمواصلة النتائج 
الطيبـــة بالبطولـة"الطيبـــة بالبطولـة"

الفرنسي  اليد،  لكرة  الوطني  ملنتخب  الفني  املدير  املدرب  أشاد 
والفوز  املغرب،  مباراة  يف  ظهرت  التي  القتالية  بالروح  بورت،  آالن 

باللقاء رغم التأخر يف الشوط األول بفارق 7 أهداف.
املنتخب  أن  خاصة  صعبة  كانت  املباراة  إن  بورت،  آالن  وقال 
الوطني قدم مردوَدا ضعيًفا يف الشوط األول، وافتقد الالعبني التركيز 

متاًما.
الثاني،  الشوط  يف  مميزة  رميونتادا  "صنعنا  الفني  املدير  وأضاف 
األخيرة".  الدقائق  يف  خاصة  اإلصرار  وعودة  القتالية  الروح  بفضل 
وأشار الفرنسي آالن بورت، إلى أن منتخب اجلزائر لعب بدفاع قوي 
والهجوم املعاكس يف الشوط الثاني، موضحا أنه يسعى ملواصلة النتائج 

الطيبة بالبطولة.
م.هشام

لكرة  اجلزائري  االحتاد  رئيس  كشف 
حملته  أن  زطشي  الدين  خير  القدم، 
لكرة  الدولي  االحتاد  مجلس  إلى  لترشح 
الكاميرونية  العاصمة  من  سيبشرها  القدم 
للقناة  ياوندي وقال زطشي أمس يف تصريح 
أجل  من  هنا  "متواجدون  األولى  اإلذاعية 
كذلك  فرصة  وهي  الشان،  بطولة  افتتاح 
عدد  أكثر  لكسب  الترشح،  حملة  ملباشرة 
من األصوات، سأحاول االلتقاء بأكبر عدد 
واالحتادات  املناطق  ورؤساء  الرسميني  من 
التكلم  "وجب  وأضاف  إفريقيا"،  الكروية يف 
الفيفا،  أو  الكاف  لعضوية  املترشحني  مع 
حان اآلن موعد التغيير على مستوى االحتاد 
قبل  اجتماعات  لدينا عدة  للعبة،  اإلفريقي 
العودة إلى اجلزائر يف 18 من الشهر اجلاري."

وواصل زطشي " أظن أن الكفاءات 
بالكرة  النهوض  شأنها  من  التي 
التغيير،  وجب  موجودة،  اإلفريقية 
التنفيذي  املكتب  يف  أعضاء  هناك 
ما  إعادتهم،  وجب  للكاف  السابق 
ودفعة  التسويق  اإلفريقية  الكرة  ينقص 

قوية من األفارقة."
ورفض خير الدين زطشي احلديث 
الكاف  األقدم النتخابات  املترشح  عن 
والذي ستدعمه اجلزائر مؤكدا أن الوقت 
أن  األكيد  األمر  لكن  آلوانه،  سابق 
الذي  للشخص  ستمنح صوتها  اجلزائر 
ترى فيه القدرة على التغيير اإليجابي."

رئيس  "حتى  كالمه  املتحدث  وختم 
الفيفا سيكون حاضرا معنا، سنحاول كسب 

أكبر عدد ممكن من األصوات من أجل الظفر 
مبكانة يف عضوية الفيفا".

 م.هشام

زطشي يشرع يف حملته لعضوية "الفيفا" من الكامرون

"سنحاول كسب أكبر عدد ممكن من األصوات""سنحاول كسب أكبر عدد ممكن من األصوات"

السبت 16 جانفي
نجم مقرة - نادي بارادو )سا 14(

 وداد تلمسان - شبيبة القبائل
)سا 14(

 شباب بلوزداد - مولودية وهران

 )سا 14:30(
 وفاق سطيف - مولودية الجزائر

 )سا 14:30(
 اتحاد الجزائر - سريع غليزان

 )سا 15(

البرنامــــــج:
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السويدي زالتان إبراهيموفيتش:

»ال أعــد جماهيـر ميـالن بمقعد »ال أعــد جماهيـر ميـالن بمقعد 
فــــي دوري األبطـــــال«فــــي دوري األبطـــــال«

أبرزها  تصريحات  يف  إبرا،  وقال 
اإليطالي:  ميركاتو«  »كالتشيو  موقع 
تفوز. وهذه إحدى  لن  لم تسجل  »إذا 
التسجيل.  أو  التسجيل  مسؤولياتي: 
امللعب،  أرض  على  قائد  بأنني  أشعر 
وأضاف:  أقول«.  ما  ينفذون  وزمالئي 
املوقف  كان  هنا  سنوات   10 »قبل 
مجموعة  مع  ألعب  وكنت  مختلًفا 
العبني أخرى، لكن املجموعة احلالية 
العمل  مع  أنه  إال  عمرها صغير جًدا، 
كل  إن  ثم  النتائج.  تأتي  والتضحية 
الفريق«.  يف  علي  يعتمد  ال  شيء 
وتابع: »املنافسة على الدوري؟ ال أعد 
مبقعد يف دوري األبطال، ال يزال الوقت 
مبكًرا. يجب أن أهدف إلى أقصى ما 
ميكننا حتقيقه، للحصول على أفضل ما 

لدي ولدى اآلخرين«.
الدوري  بلقب  أهتم  »ال  وواصل: 

الطبيعي  من  ليس  لكن  الشتاء،  يف 
دوري  عن  النادي  غياب  للجماهير 
يف  رمبا  سنوات.   7 ملدة  أوروبا  أبطال 
كثيرة  أشياء  هناك  كانت  الفترة  هذه 
هناك  يكن  لم  إذا  امللعب..  خارج 
استقرار يف اإلدارة، فال ميكن أن يكون 
»مناقشة  وأكمل:   . الفريق«  داخل 
بسبب  حظرنا  مت  لقد  غازيديس؟. 
أي  يعرف  الفريق  يكن  ولم  اإلغالق 
شيء عن املستقبل. كنت أبحث عن 
إجابات عندما حتدثت مع غازيديس.. 
لم أكن الوحيد الذي لديه هذا املوقف. 
شعرنا بأن اإلدارة أصدرت حكًما حتى 

قبل أن نتمكن من فعل شيء«.
نتحدث  كنا  »راجننيك؟  وأردف: 
لم  موجوًدا.  يكن  لم  شخص  عن 
بتأكيد  وصل  لكنه  يقني،  هناك  يكن 
»بيولي؟  بيولي«.واستطرد:  استمرار 

وأنا  املدرب  إنه  احترافية..  عالقتنا 
أشعر  ويجعلني  بي  يثق  إنه  الالعب. 
أنني بحالة جيدة. أراه رجاًل نبياًل، لم 
يكن األمر سهاًل بالنسبة له، لكنه لم 
مدرب  أنيًقا،  كان  لقد  أبًدا.  يستسلم 
موقعه كان سيعلن االستسالم  آخر يف 
للرحيل. كانت رسالته أن ننظر لألمام 
طاملا  »املستقبل؟  واسترسل:  دائًما«. 
أنني بخير سأستمر.. أنا دائًما صادق، 
وال أريد وضع أي شخص يف موقف ال 
البداية  يف  لذا  منه،  اخلروج  يستطيع 
ما  بسبب  فقط،  أشهر   6 ملدة  وقعت 
حدث ألولئك الذين عادوا إلى ميالن 
معهم  األمور  تسر  ولم  الثانية،  املرة  يف 
على ما يرام«. وأمت: »كنا أكثر مرونة يف 
عقدي  ينتهي  اتخذناه..  الذي  املسار 
يف غضون 6 أشهر، وكل شيء ممكن«.
القسم الرياضي

البورتا املرشح لرئاسة برشلونة

»ميســي ال يبحـث عــن المـال«»ميســي ال يبحـث عــن المـال«

متوسط ميدان مانشستر يونايتد، بوغبا:

»لم نصل إلى مستوى ليفربول بعد«»لم نصل إلى مستوى ليفربول بعد«
اعترف بول بوغبا، متوسط ميدان مانشستر يونايتد، بأن فريقه لم يصل إلى نفس 

مستوى ليفربول بعد، وذلك قبل صدامهما غدا األحد المقبل على ملعب األنفيلد.
ويحتل مانشستر يونايتد صدارة الدوري اإلنجليزي بفارق 3 نقاط عن ليفربول، 
وقال بوغبا لشبكة »سكاي سبورتس«: »تطورنا كثيًرا، ونواصل التحسن ولكن ال 

نزال نملك فريًقا شاًبا«.

وأضاف: »ال ميكن القول اآلن أننا يف نفس مستواهم )ليفربول(، فهم توجوا بلقب 
البرمييرليغ ويواصلون االنتصارات، وعندما نحقق اللقب ميكننا حينها القول بأننا يف نفس 
املستوى، وإذا أردت أن تكون األفضل، فعليك التغلب على األفضل، وبدورنا نرغب يف 

التغلب على أبطال البرمييرليغ«.
أسلوبهم  وندرك  األخيرة،  السنوات  يف  أظهروها  التي  اجلودة  مدى  »نعرف  وتابع: 
االستمرار  ومحاولة  التركيز  وعلينا  مباراتهم صعبة،  كانت  ما  دائًما  اللعب،  اخلاص يف 
يف القمة، أعتقد أنه ميكننا الفوز باللقب إذا حافظنا على التركيز، ولكن هناك الكثير من 

الفرق القادرة على الفوز أيًضا«.
وعن كيفية تعامل مانشستر يونايتد مع اخلطوة التالية، علق بوغبا: »نرغب يف املزيد 
حققنا  سواء  األهم،  املباراة  دائًما  بأنها  نراها  والتي  التالية،  املباراة  على  ونركز  دائًما، 
التركيز  على  احلفاظ  الضروري  ومن  األهم،  التالية هي  املباراة  تبقى  أو خسرنا  االنتصار 
والعقلية والتمتع بالهدوء«. وواصل: »بالثقة ميكننا أن نحقق ذلك، لن تصبح بطاًل حتى 

ترفع الكأس، وبالتالي علينا املواصلة«.
وتطرق إلى احتفال الالعبني باألهداف بعد تعليمات البرمييرليغ اجلديدة بشأن ضرورة 
هو  األهم  األمر  ولكن  بها،  سعداء  وسنكون  لالحتفال  أخرى  طريقة  »سنجد  التباعد: 

اخلروج بالنتيجة، وعلينا احترام القوانني لسالمة اجلميع«.

تحدث السويدي زالتان إبراهيموفيتش، مهاجم ميالن، عن طموح الفريق هذا 
الموسم، ومستقبله مع الروسونيري. 

العبــو ريـال مدريـــد يشككون العبــو ريـال مدريـــد يشككون 
فـــي أسلـــوب زيــــدانفـــي أسلـــوب زيــــدان

كشف تقرير إعالمي إسباني، أمس اجلمعة، عن الكواليس داخل غرفة خلع مالبس 
ريال مدريد، إثر اخلسارة أمام أتلتيك بيلباو بنتيجة 2-1، اول أمس، يف نصف نهائي كأس 

السوبر اإلسباني.
ووفًقا لبرنامج »الشيرجنيتو« اإلسباني، فإن زين الدين زيدان مدرب امليرنغي، لم يقل 

أي شيء مطلًقا يف غرفة مالبس ريال مدريد عقب املباراة.
وأشار البرنامج اإلسباني إلى أن الالعبني داخل غرفة مالبس الفريق امللكي، شككوا 
يف أسلوب لعب زيدان، عقب اخلسارة. وأوضح أن لوكاس فاسكيز جناح امليرنغي، كان 

أكثر الالعبني تأثًرا بالهزمية يف غرفة خلع املالبس.
اإلسباني  الدوري  ترتيب  الثاني يف جدول  املركز  يحتل  مدريد  ريال  أن  يذكر 

برصيد 37 نقطة.

مدافـــع تشيلســـي تومــــوري مدافـــع تشيلســـي تومــــوري 
علــى طاولـــة ميـــــالنعلــى طاولـــة ميـــــالن

بات ضمن  تشيلسي،  مدافعي  أحد  أن  اجلمعة،  امس  إيطالي،  تقرير صحفي  أكد 
اهتمامات ميالن، خالل امليركاتو الشتوي اجلاري.

ووفًقا لشبكة »سكاي سبورت إيطاليا«، فإن ميالن يهدف للتعاقد مع فيكايو توموري 
أن  إلى  الشراء. وأشارت  املوسم مع أحقية  نهاية  البلوز، على سبيل اإلعارة حتى  مدافع 
تشيلسي يرحب برحيل فيكايو توموري، لكنه يطلب أن يكون خيار الشراء نظير 30 مليون 

أورو.
وأوضحت أن ميالن يرى بند شراء توموري مرتفًعا، ويخطط للتفاوض بشأن خفضه 
الهدف  ستراسبورغ،  مدافع  سيماكان  محمد  وكان  البلوز.  مع  سريًعا  الصفقة  وحسم 
وخضوعه  إلصابة  تعرضه  عقب  مؤخًرا،  عنه  التخلي  قبل  امليركاتو،  يف  مليالن  الرئيسي 

لعملية جراحية يف الركبة، ستبقيه بعيًدا عن املالعب ملدة شهرين.

على  املرشح  البورتا،  خوان  حتدث 
مقعد رئاسة برشلونة، عن خططه بشأن 
جتديد عقد ليونيل ميسي، قائد البارسا، 

الذي ينتهي يف الصيف املقبل.
مع  أجراه  حوار  يف  البورتا  وقال 
ليو  »سأخبر  ديبورتيفو  موندو  صحيفة 
أننا سنقدم له عرًضا آمل أن يتماشى 
برشلونة  يستطيعه  وما  يريده،  ما  مع 
تقدمي  من  أمتكن  »لن  وأضاف  أيًضا«. 
علي  ألن  األول،  اليوم  يف  العرض 
أريده  أواًل،  النتيجة  مراجعة  انتظار 
أن يستمر وهو يعرف ذلك، بعد ذلك 
إلمكانيات  وفًقا  مالًيا  عرًضا  سأقدم 
النادي، ولكن على املستوى الرياضي 

سيجده جذاًبا«.
ميسي.  يريده  ما  »أعرف  وتابع 
الظفر باأللقاب  إنه يريد االستمرار يف 
استمراره  أريده  وأنا  برشلونة،  مع 
بأنه  أشعر  برشلونة،  مع  التتويج  يف 
وواصل  العالم«.  يف  العب  أفضل 
ألنه  خدعه  بارتوميو  أن  شعر  »ميسي 
لم يحضر نيمار.. هل تقنعه بإحضار 
املستوى  على  عرًضا  له  نيمار؟ سأقدم 
االقتصادي ضمن إمكانيات برشلونة، 
أعلم أن ليو ال يبحث عن املال الختيار 

طريقه، سأقدم له عرًضا تنافسًيا على 
املستوى الرياضي، حيث سيرى نفسه 
شعور  »مع  وأكمل  باأللقاب«.  يفوز 
يف  األجواء  تكون  بالراحة  ميسي 
أن  يجب  ينبغي.  كما  املالبس  غرفة 
يعلم  وهو  املالبس،  غرفة  قائد  يكون 
يتمتع بضمانات  فريق  إلى  أنه يحتاج 

معينة للقدرة على الفوز باأللقاب«.
ليو جعلونا  وشدد »أشخاص مثل 
التحدث  وعلينا  الفوز،  عقلية  منتلك 
معه عن كرة القدم. هو يعلم أن لدينا 

املشروع  بشأن  جًدا  متشابهة  أفكاًرا 
يف  راوغت  »لقد  وأردف  الرياضي«. 
اإلجابة على السؤال الرئيسي؟ حتدثت 
إلي عن بعض الالعبني الذين يتقنون 
وعليك  للغاية،  جيد  بشكل  املراوغة 
الفارق«.  إلحداث  مثلهم  تكون  أن 
وأمت »إذا صادفت مشجع ملياردير ميكنه 
تضم  هل  للنادي..  مساهمة  تقدمي 
تهدف  )يضحك(  نيمار؟  أم  هاالند 
الديون  تقليل  إلى  املساهمات  هذه 

وليس للصفقات«.

املدير الفني ألتلتيك بيلباو، مارسيلينو:

"التتويــج بالسوبـر علـى حساب "التتويــج بالسوبـر علـى حساب 
الريال وبرشلونـة سيكون رائعا"الريال وبرشلونـة سيكون رائعا"

قال املدير الفني ألتلتيك بيلباو مارسيلينو غارسيا تورال عقب تأهل فريقه لنهائي كأس 
السوبر اإلسباني إنه سيكون من "الرائع" التتويج باللقب بعد الفوز على ريال مدريد وبرشلونة 
اول أمس، على ملعب ال   2-1 ريال مدريد  بيلباو على  وتغلب  النهائي.  يواجهه يف  الذي 

روزاليدا يف نصف نهائي السوبر.
وقال غارسيا تورال يف مؤمتر صحفي عقب املباراة: "اآلن يأتي وقت التعايف ثم علينا أن 
نخوض تلك املباراة )أمام برشلونة( بأكبر حافز وقناعة". وأوضح: "هذا االنتصار سيزيد من 

ثقة الالعبني وسيكون بالتأكيد بداية طريق لنا".
وأبدى املدرب سعادته بأداء فريقه مشيرا إلى أنه "رمبا لم تكن األمور تسير معه هذا املوسم 
على نحو جيد لكنه يخوض هذه البطولة كفرصة جيدة إلثبات قدرات الفريق وإظهار والئه 

للنادي واجلمهور الذي يرغب يف الشعور بالفخر به".
لكنه  األول"،  الشوط  يف  "عانى  فريقه  بأن  مارسيلينو  أقر  املباراة  مواجهة  مجريات  وعن 
كانت لديه الفرصة إلنهاء املباراة منتصرا بهدفني نظيفني. وحول النهائي أمام برشلونة األحد 
املقبل قال: "يجب الدفاع بشكل أفضل" عما فعل الفريق يف مواجهة البارسا يف الليغا يف أول 

مباراة للفريق حتت قيادته، التي انتهت بهزميته 3-2.
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من إخراج »قـــادة بـــن شميــــــشة«من إخراج »قـــادة بـــن شميــــــشة«
مســرح سيدي بلعبـاس يرفــع مســرح سيدي بلعبـاس يرفــع 
الستار بعرض افتراضي »عــادل»الستار بعرض افتراضي »عــادل»
استأنف املسرح اجلهوي بسيدي بلعباس نشاطه الثقايف بعرض مسرحي افتراضي بعنوان 

»عادل« لتعاونية »الديك« ومن إخراج الفنان الكبير »قادة بن شميشة« بعد تعليق أنشطته 
طيلة قرابة عام كامل يف ظل جائحة كورونا والتي حملت الركود للعروض املسرحية املتنوعة  

وغيبت املشهد الثقايف الراقي داخل أروقة مسرح سيدي بلعباس العريق .
مسرحية  العرض  برمجت  إن  واالتصال  البرمجة  مصلحة  رئيسة  مادوني  عباسية  وأكدت 
التواصل  مواقع  على  اجلهوي  املسرح  صفحة  عبر  اجلماهير  به  استمتعت  الذي  »عادل« 

االجتماعي فايسبوك سيكون بداية لسلسلة من العروض املسرحية املتنوعة للكبار والصغار.
 كما يف البرنامج عرض مسرحي موجه لألطفال لتعاونية كاتب ياسني التي ستكون افتراضيا 
التعاونيات  وفعاليات  أنشطة  إعادة بعث  والتي من شأنها  الراهنة  الصحية  والوضعية  متاشيا 

الثقافية احمللية التي جمدت يف فترة األخيرة يف انتظار رفع القيود عن املشهد الثقايف الوطني
 واحمللي.                                                                                                 حواش. أ
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أخبار الثقافة
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مات متأثرا بفيروس كورونامات متأثرا بفيروس كورونا
كتاب يفجعون فـي رحيلكتاب يفجعون فـي رحيل

 الناقد والمترجم حسين خمري الناقد والمترجم حسين خمري

كاتبة األغاني سلمى عنقر لـ »أخبار الوطن«:كاتبة األغاني سلمى عنقر لـ »أخبار الوطن«:

»فـرض الرقابة على كلمات األغنيـة »فـرض الرقابة على كلمات األغنيـة 
الرايــوية ضـــــروري«الرايــوية ضـــــروري«

نعى روائيون وكتاب الناقد واملترجم واألستاذ 
اجلامعي حسني خمري صاحب املؤلفات العديدة يف 
النقد والرواية والترجمة الذي وافته املنية األربعاء 
متأثرا بأعراض فيروس كورورنا، فكان اخلبر فاجعة 

أخرى لهم بعد رحيل الكاتب مرزاق بقطاش.

محمد ساري:
 »حسني خمري.. املهووس بالعلم والنقد واألدب«

نعى الكاتب والناقد األدبي محمد ساري، يف منشور عبر حسابه على الفايسبوك 
جاء فيه: »إنه عام الفواجع ها هو األستاذ القدير واملتميز الدكتور حسني خمري 
يرحل يف صمت، كان يشتغل بجدية ومثابرة بعيدا عن الصخب اإلعالمي، إلى 
حّد لم يعثر املعزون على صورة له ينشرونها، فاكتفوا بصور كتبه، وهو أبلغ وأنبل 

التعازي ألستاذ قضى حياته بني الكتب«
وأضاف ساري: »عرفته، يف باريس أيام الدراسة يف السوربون، ثم توالت لقاءاتنا 
يناقش  وأدبي،  نقدي  علمي  مبوضوع  مهووسا  دوما  وكان  علمية،  مناسبات  يف 
برحمته  وزميلنا  اهلل صديقنا  رحم  شفتيه،  تفارق  ال  اخلجولة  واالبتسامة  برزانة 
الواسعة، متمنيا أن يبقى اسمه خالدا يف األوساط اجلامعية مبا تركه من كتب 

علمية يف مجاالت النقد والترجمة ونظرية األدب والرواية«.
واسيني األعرج:

 »وفاته.. خسارة كبيرة للجزائر والنقد العربي«
كما نشر الروائي واسيني األعرج على حسابه متأسفا على رحيل القامة العلمية 
القلب  جراحات  يفتح  آخر  »خبر  الطيبة:  روحه  على  ومترحما  خمري  حسني 
البساطة خرج  بهذه  أن ميوت اإلنسان  أكاد ال أصدق  اتساعها من جديد،  على 
من املستشفى بعد أسبوعني من كوفيد وهو يف طريقه إلى الكلينيك لفحصوات 
أخرى، تويف بالطريق؟ خسارة كبيرة لعائلته الصغيرة، ولعائلته األدبية والنقدية 

الواسعة، وللجزائر والنقد العربي«.
الدكتور يوسف وغليسي:

 » خمري..اختار درب النقد على حساب الشعر والقصة«
كما كتب الناقد األدبي وأستاذ التعليم العالي بجامعة قسنطينة يوسف وغليسي، 
عبر  منشوره  وجاء يف  أصدقائه،  أعز  أحد  وفاة  مبناسبة  كلمات صريحة وصادقة 

الفايسبوك: »رحل الناقد الذي كان معّوال عليه، مذ َوأَد املبدَع يف أعماقه، وتخلى 
العلمية  النقدية  للمسؤولية  ليتفرغ  األولى،  والقصصية  الشعرية  محاوالته  عن 
صاحبة  مع  احلالم  الثوري  اللقاء  كان  حيث  السربون،  إلى  قادته  التي  اجلديدة 
أشرفت  التي   Julia kristeva املتفرنسة  البلغارية  الشعرية(،  اللغة  )ثورة 
على أطروحته لدكتوراه احللقة الثالثة، وشحنتْه وسحرتْه بـ )سيماناليزها(، فعاد 
إلى بالده يف صورة عّراب للفكر املنهجي احلداثي )البنيوي والسيميائي( الذي لم 
تكن جامعُته األم مهيأة الستقباله، يف ذلك العهد، فكان الّصداُم شّرا ال بد منه 

يف حياة رجل مسالم ليس من طبيعة ِصدامية يف أصله«.

إفضاءات
جمال فوغالي

يف اليقنِي من األمِل إلى الفيِض مْن حياتي 
اآلتية

جًا بغدي... حلمُت بأنَّ قلَب األرِض أكبُر مْن  جًا ومتوَّ »ومنُت مضرَّ
والريُح  أعلى كأنِّي هدُهٌد  إلى  تأخذني  بيضاَء  بغيمٍة  خريطِتها وِهمُت 

ِتَك األخيرة. ْل يف وصيَّ أجنحتي... ستحيا ميتًة أخرى فعدِّ
سألُت: إلى متى؟

قال: انتظْر لتموَت أكثر
ال أشياء أملُكها لتمُلكني
كتبُت وصيتي بدمي:

 ثقوا باملاِء يا سكاَن أغنيتي..«
الشاعُر الكونيُّ محمود درويش

، )هْل مددُت يدي والنبَض أْم مددُتهما معًا؟(  آُخُذني إليِك/إليَّ
السماِء  على  املتعالي  انفتاحِه  يف  الياسمنِي  بهاِء  يف  الطهارِة  امرأَة  يا 
القصيَّة، يف بياِض احلنني مْن مَدِد اليقني، والبصُر شاخٌص نحوها وهو 
وإنِّي  أريُد سواها،  ثمَّ إني ال  إليها،  حسيٌر وهَي شاهقة، وقْد اشتقُت 
أبتغيها،  التي  احلقيقة  ويف  العاشقة  لغتي  مْن  املجاِز  ازرقاَقها يف  أحبُّ 
الهوى  إنِّي أهواَك يف  لُه  أقوَل  الظامئة كْي  أْن أالمَسُه يف لغتي  ومتنيُت 
اجًا، وليَس لي  ِمعراجًا، وكْي أيفَء إلى نبِض عالك، والفيُض أراُه وهَّ
ثمَّ  أقعدني،  وقْد  الصلصاِل  اختراَق  وأريُد  الُغثاء،  الزمِن  هذا  ُه يف  إالَّ
ُز من  َأ للرحيل، ويكاُد َيَيَّ ا يف النبِض وقْد تهيَّ أمعَن ملُحُه الكاسُر يؤجُّ أّجً
ليل، لعلَّ  الغيِظ يف جسدي العليل، هذي اجلراحاُت تأخُذ شكَل الدَّ
ليِل مِن اسِمِك السمويِّ يف  وجيعتي يف حرقتها تستكنُي إلى الظلِّ الظَّ

فيق... هذي الهاجرِة مْن صَهِد هذا األلِم الصَّ
الهباِء مَن  ُمنَْبتٌّ يف  كأنِّي أحدثني، وليَس لي غيُر جرِح الصوِت 
أعمَل  وقد  التفاحِة  حافِة  عنَد  َد  تكبَّ وقْد  الذابحة،  الشهقِة  يف  الناِر 
ى، كأنِّي  اُح مشرَطُه فيها، والندبُة بها الشاهدة،كأنِّي يف أناَي وأتلظَّ اجلرَّ

هيق: يف انحباِس الشَّ
أأنِت هنا، )أنا الغائُب عنِّي وليَس عنك(، وأنِت بالشغاِف ولْم أرِك؟ 
دمي  السَّ أقاصي  عنِك يف  وأبحُث  العاشِق  مْن دمي  الُهُيولى  انَِّك يف  أَم 
دمي..؟ أَم انِّي يف البرزِخ مْن حننِي حرائقي حنَي  وقْد غامَّ فيما وراَء السَّ
ى عَرٌق ُأجاٌج يفري اللحَم واللْحُم  افتقدتِك يف الشوِق اخلضيم، واحُلمَّ
أشالُء  منها  واملَدى  الفجائِع  هاتيَك  مْن  حلٍم  يف  ويَْكأني  كظيم..؟ 

القرنُفِل يف احتضارها والصدُر مْن صدري غريق..!
يف  اصاعَد  وقد  البياِض  يف  املُرجتى  مويِّ  السَّ اسمِك  من  كأنِّي  أْو 
حيق... جتيُء الروُح مجروحًة ودامية، يهدُل النبُض انكساَرُه  الهوِل السَّ
الصادي شظايا، والقلُب اليتيم، يف الغبراِء مْن فالِة احلنايا، يا قلبي، 
انتشائَي  يف  أسائُلني  الذبيح...  دِمِه  على  اجلريح  دُمُه  يحنو  محترٌق 

احلاِرق:
ومْن بيساِرَك يا نبضَي اخلاِفق..؟ أنِت ثمَّ أنِت وأنِت وال أحَد سواِك 
يف انثياِل الذكريات:عطرًا ورياحني، يهجُس الوجيُب يف املإِل األعلى 
دمي  مْن  األعالي  يف  قبًسا  َمويُّ  السَّ اسُمِك  جتلَّى  وقْد  التباريح،  مَن 

افِق... الدَّ
واحلروُف  املبتغى،  هويُّ  الشَّ واسُمِك  اريَّاِت،  الضَّ احَلَشا  يف  وأنِت 
اريَّاُت مْن لغتي يف احلريِق املشتهى، والفؤاُد عنَد صراِط احلاِء احلنوِن  الذَّ
غِف يف املنتهى...  يسعى، يرتُِّل ِعشقُه الكاوَي يف الظلِّ العميِم مَن الشَّ
وقْد  والنبُض  العارفة،  البصيرُة  تقوُل  الضياء،  هذا  يف  غيُْرِك  يُك  ولْم 
ليل إليِك يتَّكىُء على جرحِه النازف، وهذا اْسُمِك  أعياُه األننُي يف الدَّ
احتراقاتي  يف  كأنِّي  حتَّى  أواَرُه  َألُِج  اللَّظى،  يف  جتلَّى  وقْد  َمويُّ  السَّ

وأشتهيها...
أأسمُعني؟

أهذا صوتي يف ذا الهيلماِن مْن ذا الهذيان؟ ما الصوُت؟ وما السمُع؟ 
تِه والتقى بعاِم الفجائِع واإلَحن؟ وما احلواسُّ واجلسُم غادَر إلى علَّ

والناُر يف ناري، والصلصاُل اآلَن يف االنهماِر:
كرِة  السَّ هنا يف  اْحتراقي  وأنِت  الطيران؟  إلى  هنالك واحلنني  أأنِت 

اعشة... اجفة مَن الشهقِة الرَّ الرَّ
إني«أربي األمل« يف اليقنِي مْن بهاِء احلياة..

منير بن دادي

شددت كاتبة األغاني سلمى عنقر على ضرورة وضع رقابة على األغنية الرايوية، خاصة قبل إدراجها يف التراث العاملي.
وقالت الكاتبة يف حديث لها مع »أخبار الوطن«، إن كلمات األغاني الرايوية التي نسمعها اليوم مخجلة، وال يستطيع الشخص 

سماعها وهو لوحده حتى، مضيفًة أن هذه الكلمات حترض املستمعني لإلقبال على اآلفات االجتماعية، خاصة وأن كلمات األغاني 
تذهب مباشرة للعقل الباطني، مضيفًة أن األغنية الرايوية كانت شريفة، يكن سماعها حتى يف البيت وقائمة هذه األغاني طويلة.

يف هذا الصدد، كشفت الكاتبة أن أغانيها مستوحات من الواقع املعاش والقضايا االجتماعية، وهذا ال يقابله إقبال من طرف 
املغنني من اجليل اجلديد، كاشفًة أنه هنالك مجموعة من املغنني تفطنوا إال أن الكلمات  السوقية ال تسمن وال تغني من جوع، 

صحيح أنها رمبا حتقق نسبة جناح لكن هذا النجاح مؤقت ويزول مبرور الوقت، وهؤالء املغنني أصبحوا يطلبون كلمات محترمة ومتيل 
لكلمات أغاني الراي احملترمة.من جهتها أكدت سلمى عنقر أن إقبال املغنني الشباب على طلب كلمات نظيفة شيء ايجابي، 

وهي بدورها كتبت بعض األغاني وستقترحها عليهم يف القريب العاجل باألستوديو.                       محمد رضوان بلعروسي

من تنظيم املسرح الوطني اجلزائريمن تنظيم املسرح الوطني اجلزائري
إقامة التدريب الفني الخاص إقامة التدريب الفني الخاص 
بمسرحيي الجنوب الجزائريبمسرحيي الجنوب الجزائري

ينظم املسرح الوطني اجلزائري »محي الدين بشطارزي«، بدعم من 
الصندوق الوطني لترقية الفنون واآلداب وتطويرها، وحتت إشراف 

وزارة الثقافة والفنون »إقامة التدريب الفني اخلاص مبسرحيي اجلنوب 
اجلزائري«، يف كل من والية متنراست، أدرار والوادي وتنطلق الدورة 

التكوينية من 16 جانفي وتستمر إلى غاية 22 من الشهر نفسه، علما 
أن اجللسات واحلصص ستقام على مستوى دور الثقافة.

وتتوجه هذه اإلقامة الفنية التي ستنظم يف ثالثة مناطق مختلفة، إلى 
جميع فناني اجلنوب اجلزائري، فيما مجموعه 18 منطقة: متنراست، 

عني صالح، املنيعة، عني قزام، إليزي، جانت، أدرار، بشار، 
تندوف، النعامة، البيض، رقان، الواد، اجللفة، األغواط، غرداية، 

ورقلة، وبسكرة، بعد دعوة للمشاركة مت توجيهها من طرف املسرح 
الوطني اجلزائري شهر نوفمبر من العام 2020 املاضي، مقترحة سبعة 
حصص تكوينية  يف فن التمثيل، التعبير اجلسماني، التنظيم اإلداري 

)تعاونيات وجمعيات ثقافية(، مسرح الطفل، اإلخراج املسرحي، 
الكتابة الدرامية، والسينوغرافيا.

صارة بوعياد

6060 مليون دينار لترميم املعالم التاريخية مليون دينار لترميم املعالم التاريخية
خـــطر االنهيــار يهـــدد حصــن خـــطر االنهيــار يهـــدد حصــن 
»يمـــا قـــورايا« ببجــــاية»يمـــا قـــورايا« ببجــــاية

تدخل »عمر رغال« مدير الثقافة لوالية بجاية عبر أمواج إذاعة الصومام احمللية وأكد أن بلدية بجاية 
قد خصصت مبلغ 60 مليون قصد ترميم وصيانة ثالثة معالم تاريخية باملدينة مبا فيها ضريح ميا 

قورايا.
بعد  حتظى  لم  البلدي  الشعبي  املجلس  عليها  صادق  التي  املداوالت  أن  البلدية  مسؤولي  وأكد 
مبصادقة إدارة الوصاية علما أن حترك البلدية جاء نتيجة لألضرار الكبيرة التي مست معظم املعالم 

التاريخية للمدينة نتيجة سوء األحوال اجلوية.
لم  الذين  االجتماعي  التواصل  مواقع  نشطاء  وحتى  املدينة  سكان  دفعت  التي  الوضعية  وهي 
ناقوس  يدقون  التاريخية  املواقع  لهذه  وتصدعات  انهيارات  متثل  مشاهد  تصوير  عن  يتوقفوا 
التاريخي  املوروث  على  احملافظة  قصد  ملموسة  إجراءات  واتخاذ  بالتدخل  ويطالبون  اخلطر 
املدينة(  )حارسة  قورايا  ميا  حصن  خاصة  وصيانتها  لتقويتها  مخطط  جتسيد  غرار  على  للمنطقة 
من طرف   16 القرن  إلى  بنائه  تاريخ  يعود  والذي  املدينة  على  املطل  فيه ضريحها  يتواجد  الذي 
املدينة.                                                                                                                                          لزوار  بامتياز  ميثل وجهة سياحية  وهو  والفرنسيني  العثمانيني  رمم من طرف  ثم  اإلسبان 

                                                                                                                      عبد السالم. ق
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أقالم

العبيـــد ألنجـــاس 
مـــنـــــاكيــــــد

بناة دولة العدو يعرفون يف قرارات أنفسهم أن إيجادها باطل من 
يتبعون، سواء  التي  التوراة  تعاليم  وأنها محرمة بحسب  املبدأ  حيث 
»عصيان  وهي  غيرها،  أرض  أي  أو  فلسطني  أرض  على  إقامتها  أريد 
ومترد على اهلل«، فقد نصت التوراة أنه منذ تدمير )معبد سليمان( فإنه 
ليس لليهود سيادة على أي أرض ومحكوم عليهم البقاء يف الشتات 
عقوبة لهم على ذنوبهم، لكن أولئك البناة املغتصبون لم ينجحوا فقط 
يف خداع العالم أجمع تقريبا أنهم عادوا إلى »أرض امليعاد املقدسة« 
وأن هذا حق لهم، بل جنحوا أيضا أن ينقلوا إلينا شتاتهم وقد توحدوا 
وبات بعضنا  أرضنا  باخللود على  َنِعُموا  فينا وهم  الشتات  وأن يصبح 
ضيوفا ثقاال عليهم وبعضنا عدو لهم، وبعٌض من بعِضنا استكان إليهم 
حيائنا  ماء  من  وأعطاهم  أرضنا  من  لنا  بقي  ما  إلى  إدخالهم  وأعاد 
ليريقوه على عتبات املبدأ والقضية التي فتحنا أعيننا عليها مذ نشأنا.

العبودية الفكرية ثم السياسية: سباق النخب نحو 
احلظيرة واستمراء عفنها

كانت الشخصيات التي حتمل األفكار قناديل ضوء يف أفق األمة 
تنيرها، وكان الناس ينتظرون كتباتهم وما جتودون به كانتظار امللهوف 
لقوته، وكانت دور النشر تسهم يف نهضة األمة وحترير الوعي وكانت 
اجلرائد والصحف واملجالت مسكن هؤالء، يف بيوت قوامها مقاالتهم 
وإسهاماتهم وأعمدتهم يف االفتتاحيات، فنشأت صورة منطية عن آداء 
هؤالء وأفكارهم ومقدار إسهامهم يف بث الروح الوطنية وتقدير أسباب 
و«طه  عبده«  و«محمد  »الكواكبي«  زمن  فكان  بأقدارها،  النهضة 
حسني« منارات فكرية رغم عدم توافق الكل عليها، وحتى كتابات 
البنا«  »حسن  وأفكار  شبهات  من  حولها  أثير  ما  رغم  قطب«  »سيد 

منارات أخرى يف السياسة واألدب والثقافة ذات التوجه الديني.

التمدد  كالشوكة يف حلق  الزمن  من  ردحا  وغيره ظل  ذلك  كل 
القدرة  أنهم حققوا تقدما على صعيد  الفكري ألعداء األمة، فرغم 
احليلة  بقلة  إحساسهم  رهائن  بقوا  أنهم  إال  األرض  على  العسكرية 
جراء عدم متكنهم من كسب معركة األفكار وعدم قدرتهم على جعل 
موطئ قدم لإليديولوجية الصهيونية القائمة على إقناع العرب باألمر 
والتاريخ  الدين  بُِعرِف  وأنهم  منه  مناص  دولتهم ال  وأن وجود  الواقع 
واجلغرافيا جيراننا وأن التعامل بيننا وبينهم البد قائم، حتى وجدوا يف 
النسخة احلالية من نخبة األمة من يّقدم لهم خدمات لتحقيق حلم ما 

ظنوا أنه يأتيهم سهال أبدا.

تنزيها  اإلسالمية  أقول  )وال  الدينية  النخب  بعض  يف  وجدوا 
لإلسالم منهم( من يفرش لهم ستائر القبول بني أفراد األمة ويزين لهم 
األمر، وهي  ولي  بطاعة  املبّطن«  »اخلوف  َمقَدَمُهم وذلك حتت غطاء 
العقيدة املغشوشة التي أودت بنا يف غياهب التسليم الذي ما أنزل اهلل 
به من سلطان، لقد وجدوا يف املقرئ الشهير يف احلرم املكي والرئيس 
العام لشؤون املسجد احلرام واملسجد النبوي وإمام وخطيب احلرم الذي 
يؤم املاليني كل عام شخصا َخِرًعا أجوًفا يقدم لهم خدمة ما طلبوها 

بقوله: )إن سلمان وترامب يقودان العالم واإلنسانية إلى مرافئ األمن 
والسالم واالستقرار والرخاء(، وقد علم الشيخ أن »ترامب« خادمهم 
بالسياسة  فوفر جلهله  بأمرهم،  مؤمترا  معه  نفسه  فجعل  بأمرهم  وُمؤمَتِر 
وخوفه من وليه غطاء سيرى من حتته ماليني العوام من املسلمني أن 
منهم  لألصدقاء  أقرب  وأنهم  يتصورون  كانوا  مما  أهون  األعداء  أمر 
لألعداء، كيف ال وهم يسمعون »حبر األمة وإمامها« يدعو لسيدهم 
بنفسه مؤمترات يعقدونها عن األديان  وال يستقبح فعلهم، بل َيحُضر 
والتسامح والعالقات ويأخذ صورا مع عتاة أحبارهم )ضاحكا مبتسما( 
وقد نسي أنه كان يقرأ باألمة يف احلرم )باكيا مرتعبا(: »ولن ترضى 

عنك اليهود وال النصارى حتى تتبع ملتهم«.

احلب  قاطرات  يقود  أصبح  من  وحده  السديس«  »اإلمام  ليس 
غيره  القيادة  بقمرة  إلتحق  فقد  لسيده،  إرضاء  األمة  ألعداء  والود 
ممن شكلوا للناس صورة عنهم قوامها الورع والتقوى وحتيطها هاالت 
التدين والوقار والهيبة، فالداعية التلفزيوني األردني )وسيم يوسف( 
لم يأخذ وقتا طويال ليتلقى إشارة الود السياسي وينخرط يف حتضير 
مكانه يف »قطار العبيد« املطبعني وغّير كل أقوله وما كتب خالل زمن 
التحقيق  جهات  عند  أقواله  يغّير  الذي  املتهم  كذلك  متاما  طويل، 
بإدعاء تعرضه للضغط والتعنيف، والداعية اليمني )هاني بن بريك( 
استفاقت فيه نعرة العبودية فقال منتشيا: »إن وضع خارطة طريق نحو 
تعاون مشترك مع ] العدو  [ وصوال لعالقات ثنائية قراٌر شجاع من قائد 
حكيم سيخدم خيار العرب يف حل الدولتني، وخدمة الشعب العربي 
بكل جتلياتها  القضية  بالقضية ...« كأن  املتاجرة  وإنهاء  الفلسطيني 

كمصطلح وقيمة أضحت لعبة أطفال صغار يف يد هؤالء.

لقد ظل األعداء خالل عقود طويلة خالل طويلة بعد أن استقر 
قائما  وجودهم  يصبح  بأن  يحلمون  ماكثون،  أنهم  وعلموا  املقام  بهم 
به عيونهم  وتتكحل  به خطبهم  تتنزل  بأن  العرب وفكرهم،  أفكار  يف 
ه مستساغا ويزول من روائحه العفن ويتطّهر من الدرن إذا  ويصبح َشمُّ
أن حتقيق احللم قد  اعتقدوا  ما  أبدا  لكنهم  يتسخوا،  وقفوا عليه فال 
يجيء سهال هكذا ويكون ّمقّدُمُه عليهم كقدوم الربيع اجلميل بأزهاره 
باكيا وقد فتح  البارد املكفهر، أو كخروج الصبي  الشتاء  بعد موسم 
عينه على الدنيا و«نعيمها« بعد أشهر تسع يف ظلمات ثالث بعضها 

فوق بعض ال يغذيه إال حبل سري.

ممن  البشرى  رياح  جاءتهم  وقد  سعادتهم  مقدار  اليوم  تصورا 
أنهم حجارة األمة وحوائط مجدها وأنهم  ظنوا وظلوا يعتقدون فيهم 
كالشوكة يف حلوقهم، ظنوا فيهم كما كان ظننا أنهم سيوف احلق يف 
أيد املدافعني عن »األرض والعرض« يضربون بأفكارهم كل خسيس 
ويحملون بكتاباتهم على كل دنيء، َفُحّق لهم اليوم إذا أن »يطئونا« 
مغتصبني بعد أن َعَراَنا ُحماة احلمى وكشفوا لهم عوراتنا وأخبروهم أن 
وطئنا حالل لهم، وهللوا لهم وضربوا هاماتنا، وأعلوا ذكرهم وسفّهوا 
لهم وكسروا أسوارنا، وجعلوا ألنفسهم مكان  أحالمنا، ثم ضحكوا 
اإلمامة كسالف عهدهم وأقاموا الصالة بنا فيدعون لهم فيها ويدعون 

علينا.

على نفس مقاربة المفكر 
الجزائري »مالك بن نبي« 
عن القابلية لالستعمار، 
هناك من يعيش بين 

أظهرنا ويقتفي آثار أنفاسنا 
ويتقاسم معنا الغذاء والماء 
والمورد والتاريخ والوطن، 
ونشأ من يومه األول حرًا 
ابن حر وكان أبوه صالحًا، 
ومع ذلك تتملكه نزعة 

القابلية لالستعباد، فيشعر 
وهو بين األحرار والمرتقين 

بفكرهم أن الحرية ال 
تناسبه، وأن تراصه بين 

النبالء والشرفاء ال يرضيه، 
وأن قيم اإلباء والشموخ 

واالستعداد للتضحية من 
أجل المبدأ والوطن والقضية 

تعتبر قيما غريبة عليه، 
ألن بداخله انجذابًا إلى ضفة 
»اآلخر« وصلت حد االنبهار 
بأنماط تفكيره وطريقة 

عيشه وحتى بشكل عدائه 
لبني جنسه ورفاقه.

د.حـــاج  بشيــــر جيــــدور

استمراء العبودية ... إن



16

القصوى

º17
الصغرى

º10 

06:29الفجر:

 08:00الشروق:
12:58الظهر:
 15:38العصر:
 18:00املغرب:

19:23العشاء:

 السنة 02  - العدد 387 
السبت  02 جمادى الثاني 1442  هـ  - 16 جانفي  2021

بدايًة من يوم غد األحد

وزارُة الّصناعــة تمنـــُح االعتمــــاداِت 
تـــة لُمسَتـــوردي الَمرَكــــات الُمؤقَّ

الَجزائــُر ُتحصـي 05 َوفيـاٍت 
َجديـدة بَفيـروس ُكورونــا 

أحصت وزارة الصحة والسكان وإصالح 
املستشفيات، أمس اجلمعة، 05 وفيات 
جديدة و 254 إصابة بفيروس كورونا 
املستجد، يف اجلزائر خالل الـ24 ساعة 
املنقضية، فيما بلغ عدد حاالت الشفاء 
196 حالة مسجلة، يضيف املصدر ذاته.

أن  الصناعة  وزارة   أعلنت 
ملفاتهم  استوفت  الذين  املتعاملني 
دفتر  يف  عليها  املنصوص  الشروط 
الشروط سيتحصلون على اعتماداتهم 
املؤقتة ابتداء من يوم غد األحد، ما 
سيسمح لهم ببدء إجراءات احلصول 
والشروع  النهائية  االعتمادات  على 
يف االستيراد وفق ما جاء يف املرسوم 
احملدد   )20-227( رقم  التنفيذي 
لشروط وكيفيات ممارسة نشاط وكالء 

املركبات اجلديدة.
أمس  أول  صدر  لها  بيان  ويف 
أن  ذاتها  الوزارة  أكدت  اخلميس 
»اللجنة التقنية املكلفة قامت بدراسة 
مبمارسة  املتعلقة  امللفات  ومتابعة 
بالبت  املركبات  تصنيع  نشاط 
ملفا   18 أصل  من  واحد  ملف  يف 
ويتعلق  الوزارة،  مستوى  على  أُدوَع 

السياحية  املركبات  بتصنيع  األمر 
والنفعية«.

كما قامت اللجنة ذاتها - حسب 
البيان - بدراسة 10 ملفات تقدم بها 
تتعلق  ملفات   9 منها  املتعاملون، 
وملف  السياحية  املركبات  باستيراد 
الدراجات  باستيراد  يتعلق  واحد 
دراسة  عملية  وستتواصل  النارية. 
االقتصاديني  املتعاملني  ملفات 
بالنسبة إلى وكالء املركبات اجلديدة 
دراسة  غاية  إلى  املركبات  وتصنيع 

جميع امللفات املودعة.
أن  إلى  الصناعة  وزارة  وأشارت 
القوائم التي مت تداولها على أنها قوائم 
حتصلوا  الذين  االقتصاديني  املتعاملني 
من  لها  أساس  ال  االعتمادات  على 

الصحة.
منير بن دادي

ا ال َيختِلُف فيِه      ِمّ
سّي  ارُسوَن والَعامُلوَن مُبؤسِّ الدَّ

ظاِم أو مَبن َيدوُروَن يف َفلِكه  النِّ
أو َمن أَخُذوا على َعاِتقِهم 

َمسؤوِلّيَة ُمحاولِة َفهِم َطِبيعِة 
ظاِم يف اجَلزائِر وَكيفّيِة  النِّ

َعمِله، َمرِجعّياِته وُمقّدساِته، 
َمشاِريِعه وأهَداِفه، هو 

ظاِم، ُمنذ َفجِر  ُقدرُة هذا النِّ
االسِتقالِل إلى َيوِم الّناِس 

هذا، على ِصناعِة الّرموِز ثمَّ 
الّتخُلِص منها، ثمَّ إَعادِة بعِث 
الَبعِض ِمنها وإْن كاَنْت َرِميًما، 
ظاِم،  حَلاجٍة يف َنفِس هذا النِّ
ي َتتِمع فيِه وَحوَله وِبه  الذِّ

كلُّ امُلتَناِقضاِت.
    َنقوُل هذا الَكالَم ألنَّ بعًضا 

ا َيجِري من ُمحاكَماِت  ِمّ
الَفساِد -  بَرأِينا - َيدخُل 

بيِعّيِة لهذا  ورِة الطَّ ِضمَن الدَّ
الِنظاِم؛ أو باألحَرى ِضمَن 
ِسياٍق َوظيِفيٍّ  لِنظاِم ُحكٍم 
ُد َنفَسه كّلما اقَتَضت  ُيجدِّ

رورُة الَتجِدَد؛ حيُث َتقوُم  الضَّ
آلُته »الِسياُسو _ إَدارّيِة« 

ظاِم  بَتنِظيف َدواِخِل النِّ
وأِزقِته وَحاراِته من َفساِد 

ُرموِزه بعَد أن ُتصِبَح راِئحُتها 
ِتنُة محلَّ َشكوى أو احِتجاِج  النَّ

امُلواطننَي؛ وهَنا، َتقوُم آالُت 
ظاِم بإلَقاِء َبعٍض من ُرموِزه  النِّ
ُط  اريِخ، ِفيما ُتنِّ يف ِمزبَلة التَّ
الَبعَض اآلخَر لَوقِت احَلاجِة، 

والَبعُض الّثالُث َتسَحقُه َسحًقا 
حتى َتَتخّلَص من َرمزّيِتها 
بصفٍة ِنهائّيٍة َقطِعّيٍة إلى 

ها هي  اظِر وكأنَّ َدرجٍة َتبُدو للنَّ
»اخِليانُة والَعاُر« َيُجوالِن يف 

اريِخ! أرِوَقة التَّ
    يف هِذه امُلاكماِت، دوَن 

اريِخ الِذي َيعجُّ  الَعودِة إلى التَّ
باألمِثلِة، هناَك َنوذَجاِن 

ظاِم على  داِن ُقدرَة النِّ ُيجسِّ
ِصناعِة َرمٍز من الالَشيء؛ أّي 

من الَعدِم: أحَمد أويحيى 
الَوزيُر األّوُل األسَبُق، واإلَطاُر 

ولِة غيِر  اِمي، َخادُم الدَّ السَّ
اريُخ  ي أثبَت التَّ األِمني، الذِّ

أّنه ِعالوًة على أّنُه ليَس رجَل 
امَلهّماِت الَقذرِة فَحسب، َبل  

ُصعلوٌك َيبيُع الّذهَب يف ُسوٍق 
َسوداَء كَسواِد َمساِره؛ هَذا 

ظاُم على  أويحيى َسّوق له النِّ
َمداِر ثالثِة ُعقوٍد على أّنُه 

ظاِم َخارَج  موذُج اجَلديُد للنِّ النَّ
وريِة، ثمَّ َسارَع  الّشرِعيِة الثَّ
إلى َتقدمِيه ُقرباًنا إلرَضاِء 

شِة للَعدالِة  اجَلماِهير امُلتعطِّ
ميقراِطّيِة. واحُلرّيِة والدِّ
اِني هو علي  موذُج الثَّ النَّ

جاِح  م لنا َكرمٍز للنَّ اد، ُقدِّ حدَّ
واالسِتثماِر، لِكّنه َتبنّيَ يف 

ِنهايِة امَلطاِف أّنه ُمجّرُد لصٍّ 
باعِتماٍد َرسميٍّ من إَدارِة 

ظاِم! النِّ
مّلا َيشرُع علي حّداد  يف الَكالِم 

ُتراوُدَك ُجملٌة من األسِئلِة 
اجَلاِرَفة، َعن َذكاِئه وُقدراِته 
واهِتماماِته؛ لكّنَك ُسرعاَن ما 
ظاَم آلٌة َعِجيبٌة  ُتدِرُك أّن النِّ

مَها  َيصنُع َتاثيَله قبَل أن َيهدِّ
لَتسليِة اجَلماهيِر، وَيدِفن 

ُرموَزه إذا َتطّلَب األمُر َدفَنُهم؛ 
لهَذا َتغّير اجَلميُع وَبقَي 

ظاُم ثابتا! النِّ

بلسان:رياص هويلي

 الّنظــاُم لــه 
ُلَعُب َتسِليــٍة!

أول  العزيز جراد،  عبد  األول،  الوزير   قّرر 
اجلزئي  احلجر  بإجراء  العمل  متديد  أمس، 
إلى اخلامسة  مساء  الثامنة  الساعة  من  املنزلي 
من صباح اليوم املوالي بـ 29 والية ملدة 15 يوما 
إضافية، ابتداء من يوم السبت 16 يناير، وهذا 
املرتبطة  الصحية  األزمة  تسيير  جهاز  إطار  يف 
بجائحة فيروس كورونا )كوفيد19-(، حسب ما 

أفاد به بيان ورد من مصالح الوزير األول.
املنزلي  اجلزئي  احلجر  إجراء  ويشمل 
البواقي،  أم  األغواط،  اآلتية:  الواليات 
البويرة،  البليدة،  بسكرة،  بجاية،  باتنة، 
اجلزائر، جيجل،  وزو،  تيزي  تلمسان،  تبسة، 
قاملة،  عنابة،  بلعباس،  سيدي  سطيف، 
قسنطينة، املدية، مستغامن، املسيلة، معسكر، 
تيسمسيلت،  الطارف،  بومرداس،  وهران، 

سوق أهراس، تيبازة، عني متوشنت وغليزان.

الـ  الواليات  يخص  ال  اإلجراء  هذا  و 
متنراست،  بشار،  الشلف،  أدرار،  اآلتية:   19
ورقلة،  سكيكدة،  سعيدة،  اجللفة،  تيارت، 
تندوف،  بوعريريج،  برج  إليزي،  البيض، 
الدفلى،  عني  ميلة،  خنشلة،  الوادي، 
موافقة  بعد  للوالة،  وغرداية.وميكن  النعامة 
التدابير  كل  »اتخاذ  الـمتخصصة،  السلطات 
كل  يف  الصحية  تقتضيها الوضعية  التي 
أو  تعديل حجر جزئي  أو  إقرار  والية، السيما 
تشهد  حيا،  أو  مكانا  أو  بلدية  كلي يستهدف 

بؤرا للعدوى«.
وجتدر اإلشارة إلى أن تدابير احلجر هذه 
ستدخل حيز التطبيق ابتداء من يوم السبت 
عشر  خمسة  لـمدة  وذلك   2021 يناير   16

)15( يوما.
)ق.و(

كوفيد 19

َتمديــُد الَعمـِل بإجــَراء الَحجـِر 
الُجزئـــي بـــ 29 واليـــة

َصة في َتزويِر الّصكوِك  القبُض على َعناصِر َشبكٍة ُمتخصِّ
 متكنت مصالح الدرك الوطني، أول أمس اخلميس، بدائرة الشراقة باجلزائر العاصمة، من توقيف 

شبكة إجرامية يتزعمها شخصان اثنني، متخصصة يف تزوّير الصكوك البنكية. 
وحسب ما جاء يف بيان مصالح الدرك، فإن املتهمني قاما باالحتيال على إحدى الشركات من 
خالل شراء سلع جتارية تقدر قيمتها املالية بنحو 400 مليون سنتيم، مقابل تسليم صك بنكي مزّور.
والتزوير  الدولة  أختام  تقليد  بتهمة  املتخصصة  القضائية  اجلهات  أمام  احملتاالن  م  قدِّ وعليه، 
البضاعة محل  استرجاع  من  الفرقة  متكنت  أن  بعد  ومصرفية،  إدارية  محررات  املزور يف  واستعمال 

النصب واالحتيال، والتي قدرت قيمتها بـ 370 مليون سنتيم.
 يذكر أن املصالح ذاتها حجزت أختاما مزورة منسوبة إلى مختلف الهيئات الرسمية، وطابعتني، 

إضافة إلى قطع بالستيكية من نوع »السيليكون« تستعمل يف التزوير.
منير بن دادي

أدرار

إصابــُة 3 أشَخـــاص إثـــَر َتفّحــم َمركبَتيـــن
  أدى حادث اصطدام خطير وقع بني شاحنة نقل احملروقات وسيارة شمالي مدينة أدرار إلى إصابة 3 أشخاص بجروح متفاوتة اخلطورة.

وحسب بيان للحماية املدنية، فإن احلادث وقع أمس اجلمعة على مستوى الطريق الوطني رقم 06 بالقرب من احلاجز األمني شمالي مدينة أدرار.
وتسبب احلادث يف تفحم املركبتني وإصابة ثالثة أشخاص بجروح متفاوتة اخلطورة، وذلك إثر اصطدام شاحنة لنقل احملروقات بسيارة سياحية، حيث مت 

إخماد النيران ونقل اجلرحى إلى مستشفى »ابن سينا«. يذكر أن مصالح الدرك الوطني فتحت حتقيقا ملعرفة مالبسة هذا احلادث اخلطير.
عبداهلل مجبري

ذكـــرى وترحـــم
 بحلول 12 جانفي 2021، تكون سنٌة مرت على رحيل املغفور له "محمد 

فرحاني" إلى جوار ربه. وبهذه الذكرى األليمة، تتقدم عائلة "فرحاني" 
وعائلة "خوجة" بأحر التعازي واملواساة اخلالصة لكل من عرف الفقيد، 

)1953-08-21/ 12 جانفي 2021(.
 وتدعو العائلتان جميع من عرف محمد للدعاء له بأن يتغمده اهلل - عز 

وجّل - بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان
"إنا هلل وإنا إليه راجعون"

الَجولُة الّثاِمنُة للَرابطِة األوَلى امُلحتِرَفة

ـق فوَزه الّرابَع  ُأولمِبــي المدّيـة ُيحقِّ
علـى الّتوالــي وأهلي الُبرج َيغـرُق

حقق أوملبي املدية فوزه الرابع على التوالي على حساب جمعية عني مليلة بنتيجة )1-3(،  يف 
إطار اجلولة الثامنة للرابطة األولى احملترفة التي جرت وقائعها أمس.

من جهة أخرى، يواصل أهلي البرج سقوطه احلر وتعثر بنتيجة )0-2( خالل نزورله ضيفا على 
أوملبي الشلف. وصنعت شبيبة الساورة احلدث بعد أن دعمت رصيدها بثالث نقاط مهمة بفضل 

الفوز الذي حققته أمس على حساب اجلريح نصر حسني داي بنتيجة )2-1(.
وعلى عكس كل التوقعات، ظفر احتاد بلعباس فوزا ثمينا )0-1( من سفريته إلى بسكرة ملواجهة 

اإلحتاد احمللي. أما شبيبة سكيكدة،  فتعادلت سلبا )0-0(.
محمد هشام   


