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040202
َوسيُط اجُلمهورّيِة كِرمي ُيونس:

»َتدُخلَنـــا سمــَح بإطـالق َسـراِح 
ُسجنــــاَء َمظلوِميـــــن«

03
قَها َضعيٌف وأسَعاُرها َغاليٌة َتدفُّ

الَجزائرّيـوَن َيدفُعوَن ربَع أُجوِرهم 
في تسديد ُمستحّقات اإلنترَنــت!
يف الوقت الذي يعترف فيه وزير البريد واملواصالت، إبراهيم أومزار، بأن شبكة 

اإلنترنت ضعيفة وأن نتائج تطويرها لن تظهر قبل عامني، كشف خبراء يف 
املعلوماتية واالقتصاد أن ربع أجور اجلزائريني ُيدفع لتسديد مستحقات اإلنترنت، 

ما يؤكد أن الطلب موجود لكن اخلدمات ضعيفة جدا واألسعار مرتفعة!

 َفيروُس ُكوروَنا امُلستَجد

أعلـــن الناطـــــــــق 
الرسمي باسم جلنة 
رصد ومتابعة تفشي 

 فيـــروس كورونـــا
 يف اجلزائر، الدكتور 
جمـــــال فـــــــــــورار، 
 أمــس باجلزائـــــــر، 
 عــــــن الشـــــــــــروع 
يف تكوين مؤطــري 
حملة التلقيح ضد 
 »كوفيد19« التــي 

من املرتقب أن تنطلق 
نهاية يناير اجلاري.

ري  الّشـروُع في َتكويـن ُمؤطِّ
لقيــح هذا األُسبوع َحملـة التَّ

الَبلدياُت ُتغرُق امُلؤّسسات الّتربويَة يف امَلشاكل

َمـدارٌس أم محتشــداٌتَمـدارٌس أم محتشــداٌت؟؟!!

أ.صالح شكيــــــرو  

د. مهماه بوزيــــان

غيــــــر املالـــــو 
َجابنــــــي ..!

الهيدروِجيـن   َثـــورُة 
يلي منوذًجا  فـي الشِّ

14

15
أقــــــــــــــــالم   

كشف وسيط اجلمهورية، كرمي يونس، أن مصاحله متكنت من إطالق سراح 
أشخاص أدخلوا السجن ظلما،  مما يؤكد قدرة الوسيط -حسبه- على إخطار 
املؤسسات القضائية مبختلف املسائل واإلشكاالت التي تصل هيئته، إلى جانب 

ملفات تتعلق بقضايا الفساد.

09-08

05
وهران

َتنصيـُب َخِلّيَتيـن إلحصـاء 
البناياِت الهشِة والَفوَضوّيِة 

بَبلدّيـــة َوهـــــران
06

األغواط
َتثبيـُت 2647 ُمستِفيـًدا 
من قطـع أرِضّيٍة وإقَصاُء 

759 آخريــــــَن 
04
ميلة

ُتّجــاُر َبلدّيـِة لقــرارم 
قوَقــة َيحتّجــــوَن

الميُذ يقَطعوَن الكيلومترات لاللتحاق مبدارسهم!  دفئُة ُمنعدَمٌة والتَّ  الَوجباُت َباردٌة، التَّ

َمسُعود عمَراِوي: »الُبدَّ من إَعادة إسَناِد 
َتسييــر امَلدارس إلــى وزارة الَتربَيــة«

َماُء الَبحر َوقوُد املستقبل!

)اجلزء اخلامس(

أمياٌر بالَعاصمــــــة: »َنحُن َعاجزون..!«

ََ
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الحــدث
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الفريق السعيد شنقريحة من بشار:

»نأمــل فــي أن يعـود الرئيــس سالما 
لمواصلــة بنــاء الجزائــر الجديـدة«

األمن  مجلس  أن  إعالمية  تقارير  ذكرت 
ملعاجلة  اإلفريقي  االحتاد  مقترحات  عّمم  الدولي 
بشكل  تدهور  الذي  الغربية  الصحراء  يف  الوضع 
 13 يف  النار  إطالق  وقف  املغرب  خرق  بعد  خطير 
نوفمبر املاضي، وتهيئة الظروف لوقف إطالق النار 
للنزاع،  ودائم  عادل  إلى حل  والتوصل  من جديد 

يتيح للشعب الصحراوي تقرير مصيره.
أمس  أول  عممت  التي  الوثيقة  وتضمنت 
مجلس  وثائق  من  رسمية  وثيقة  بصفتها  اجلمعة 
الوضع  إزاء  اإلفريقي  االحتاد  قلق  الدولي،  األمن 
الغربية  الصحراء  جنوب  أقصى  الكركرات  مبنطقة 
اتفاق  وانتهاكه  املغربي  العسكري  الهجوم  إثر  على 
العودة  إلى  أدى  مما   ،1991 لعام  النار  إطالق  وقف 

إلى احلرب.
كما تشمل الوثيقة - وفق ما أفادت به مصادر 
األفريقي  االحتاد  مساهمة   - صحراوية  إعالمية 

املتوقعة دعما جلهود األمم املتحدة، عبر إجراء مجلس 
السلمواألمن األفريقي التابع له حوار مع الطرفني، 
اجلمهورية الصحراوية واملغرب، وكالهما من الدول 
اإلقليمي، من أجل »معاجلة  التجمع  األعضاء يف 
النار  إطالق  لوقف  الظروف  لتهيئة  الوضع  تطورات 
من جديد والتوصل إلى حل عادل ودائم للنزاع، مبا 
يتيح للشعب الصحراوي تقرير مصيره وفقا للقرارات 
واملقررات ذات الصلة الصادرة عن االحتاد األفريقي 
التأسيسي  القانون  ومبادئ  وأهداف  املتحدة  واألمم 
االحتاد  قمة  ستناقش  األفريقي«.لإلشارة،  لالحتاد 

اإلفريقي املقررة خالل األسبوع األول من شهر
بناء  الغربية  الصحراء  الوضع يف  القادم  فبراير 

على تقرير يقدمه مجلس السلم
ومقترحاته  مشاوراته  حول  اإلفريقي  واألمن 

ملعاجلة الوضع.
)و.اج(

الوضع يف الصحراء الغربية

مجــلس األمـن يعّمـم مقترحـات 
االتحاد اإلفريقي لتسوية النزاع

لعني  العقابية  املؤسسة  من  مؤخرا،  تخّرج، 
ليسانس  شهادة  حاملني  نزيال   15 باجللفة  وسارة 
األعمال  قانون  تخصص  التطبيقية  الدراسات  يف 
االتفاقية  مبوجب  املتواصل،  التكوين  جامعة  من 
املبرمة بني وزارتي العدل والتعليم العالي والبحث 

العلمي.
وأشرف على حفل التخرج النائب العام لدى 
مجلس قضاء اجللفة، الذي أكد أن الدولة بذلت 
جهودا جبارة من أجل إعادة تأهيل وتكوين النزالء 
ببرامج متنوعة انطلقت منذ سنوات استفاد منها 
أزيد من 40 ألف نزيل، مضيفا أن من بني النزالء 
مفخرة،  يعد  والذي  بكالوريا  شهادة   12 له  من 
بعد  املجتمع  وسط  سيندمجون  هؤالء  أن  مؤكدا 
يف  سيساهمون  كما  العقابية  املؤسسة  مغادرتهم 

بناء اجلزائر.
اجلهود  النزالء  من  املتخرجون  ثّمن  كما 
العالي والتكوين داخل  التعليم  املبذولة يف مجال 
املؤسسة وخارجها إلعادة إدماجهم وتأهيلهم أفرادا 

نافعني يف هذا املجتمع.
حمزة بن حلرش

املؤسسة العقابية لعين وسارة بالجلفة

15 نزيـال يتخّرجون بشهادة ليسانس

نددت وقفة تضامنية، نظمت أمس السبت 
املغرب  بخرق  بروكسل،  بالعاصمة البلجيكية 
اتفاق وقف إطالق النار يف الصحراء الغربية أمام 
لم  التي  »مينورسو«  املتحدة  األمم  بعثة  أنظار 
مع  التواطؤ  يف  واستمرار اململكة  ساكنا،  حترك 
التسوية  عرقلة  يف  األوروبي  االحتاد  دول  بعض 

األممية للقضية الصحراوية.
على  أشرفت  التي  الوقفة  وخالل 
مع  البلجيكية  التضامن  جلنة  من  كلٌّ  تنظيمها 
الصحراويني  وجمعية  الشعب الصحراوي، 
االنتهاكات  حجم  املشاركون  أبرز  ببلجيكا، 
املغربي  االحتالل  يقترفها  التي  وتعدد أوجهها 
بحق الصحراويني باألراضي احملتلة وأكدوا دعمهم 
عملية  والستئناف  الصحراوي  الشعب  لنضال 
حلفائه  مع  املغرب بالتواطؤ  يواصل  التي  السالم 
يف عرقلة كل اجلهود التي تبذلها األمم املتحدة منذ 
التضامنية  الوقفة  يف  املشاركون  عام1991.وطالب 
املغرب على  إجبار  بضرورة  الدولي  األمن  مجلس 
هيئات  كافة  دعوا  كما  الدولي،  القانون  احترام 
وخاصة  واملنظمات الدولية  اإلنسان  حقوق 
املدنيني  بحماية  األحمر  للصليب  الدولية  اللجنة 
الصحراويني والقيام بإرسال بعثة على وجه السرعة 
الغربية لزيارة  الصحراء  من  احملتلة  األراضي  إلى 
السجون  يف  الصحراويني  املدنيني  األسرى  جميع 
املغربية وإجراء حتقيق يف تلك األعمال االنتقامية.

وكالة  ذكرته  ما  وفق   - املتظاهرون  وأدان 
فتح بعض  ـ  )و.أ.ص(  الصحراوية  األنباء 
احملتلة،  الغربية  بالصحراء  »قنصليات«  الدول 
واإلعالن األخير للرئيس األمريكي املنتهية واليته 
بالسيادة  االعتراف  يخص  فيما  ترامب،  دونالد 
املزعومة للمغرب على الصحراء الغربية، معتبرين 
للقانون الدولي  صارخا  انتهاكا  يشكل  األمر 

وميثاقي األمم املتحدة واالحتاد اإلفريقي.
صادق  الذي  األوروبي،  االحتاد  تواطؤ 
املغرب،  مع  شرعية  غير  جتارية  اتفاقيات  على 
إدانة  محل  أيضا  كان  الغربية،  الصحراء  تشمل 
هذا التواطؤ  اعتبر  حيث  الوقفة،  يف  واسعة 
وانتهاكا  العسكري،  احتالله  يف  للمغرب  متويال 
تنص  التي  العدل األوروبية،  محكمة  لقرارات 
إقليمان  هما  الغربية  والصحراء  املغرب  أن  على 

منفصالن ومتمايزان.
أسفهم  عن  الوقفة  يف  املشاركون  وأعرب 
املغربي منذ  االستبدادي  النظام  »لسعي  الشديد 
54 سنة لزرع روح الشوفينية وخلق العداء الزائف 
الشعبني  بني  الصحافة املأجورة  تغذيه  الذي 
طموحهما  أن  حني  يف  والصحراوي،  املغربي 
الوحيد )الشعبي( قد يكون هو التعاون يف سالم، 
ما  وفق  املتبادل«،  واالحترام  اجلوار  حسن  بروح 

ذكر تقرير الوكالة الصحراوية لألنباء.
)و.أ.ج(

املحتجون يرون أن الهدف هو عرقلة حّل القضية الصحراوية

وقفة ببروكسل تدين ممارسات 
المغــرب والمتواطئيــن معه

أنه  أمس،  شنقريحة،  السعيد  الفريق  أكد 
أرض  إلى  اجلمهورية  رئيس  »يعود  أن  يف  يأمل 
معافى،  ساملا  القادمة  القليلة  األيام  يف  الوطن 
بناء  مشوار  املخلصني  الوطنيني  كافة  مع  ملواصلة 

اجلزائر اجلديدة«.
العمل  زيارته  خالل  شنقريحة،  وأضاف 
العسكرية  الناحية  إلى  قادها  التي  والتفتيش 
الشعبي  الوطني  اجليش  أن  ببشار،  الثالثة 
احلدود  كافة  تأمني  ملسألة  قصوى  أهمية  يولي 
احلرص  هذا  وراء  من  السعي  أّن  مبرزا  الوطنية، 
املخلص واملتفاني هو مواصلة تعزيز قدراته والرفع 
جميع  رفع  يف  اجلاهزية  لضمان  جاهزيته  من 

التحديات.
على  احلرص  »إّن  يقول:  شنقريحة  وتابع 
لكافة  والقتالي  العملياتي  األداء  وترقية  حتسني 
ليكون  اجليش،  ألفراد  واملكونات  التشكيالت 
كانت  مهما  التحديات  كافة  رفع  على  قادرا 

طبيعتها، خدمة ملصلحة اجلزائر العليا وفقط«.
الوطني  أّن »مؤسسة اجليش  أّكد على  كما 
الشعبي دحرت كافة املخططات املعادية، مشيرا 
إلى أّنها فشلت يف األمس القريب فشال ذريعا يف 
أخرى  وسيلة  وجعله  اإلرهاب،  جرثومة  توظيف 
من الوسائل الدنيئة والهدامة، لتحقيق األهداف 
احملاوالت  هذه  أّن  مؤكدا  واملغرضة،  املشبوهة 
ستفشل اليوم وغدا يف كافة مناوراتها اخلسيسة«.
وقد قال الفريق شنقريحة يف اخلصوص ذاته 
الوطني األصيل،  النهج  أن  املناسبة  »أؤكد بهذه 
من خالله  الشعبي  الوطني  اجليش  يعمل  الذي 
بكل إخالص وتفاٍن، حتى يكون خير خلف خلير 

سلف، ويكون حارسا أمينا، وحاميا وفيا، لهذه 
بأن  جيشنا  من  تستحق  التي  الطيبة،  األرض 
يحمي كافة ربوعها ويرابط ليل نهار على مشارف 

كافة حدودها الوطنية املديدة...«.
تابعها  التي  كلمته،  إلقاء  الفريق  وواصل 
أفراد جميع قطاعات ووحدات الناحية عبر تقنية 
بعد،  عن  لالجتماع  والسمعي  املرئي  التحاضر 
»لقد حرصنا يف اجليش الوطني الشعبي، جتسيدا 
للرئيس  السديدة  والتوجيهات  املتبصرة  للرؤية 
ملسألة  قصوى  أهمية  إيالء  على  اجلمهورية، 

وفقا إلستراتيجية  الوطنية،  كافة حدودنا  تأمني 
بحذافيرها  ومقاربة شاملة، مت جتسيدها  متكاملة 
الظروف  ظل  يف  السيما  الواقع،  أرض  على 
مت  حيُث  منطقتنا،  بها  تتسم  التي  املتردية 
العصابات  على  متواصل  بشكل  اخلناق  تشديد 
اإلجرامية وقطع دابرها، بكيفية تقي بالدنا كل 
املخاطر والتهديدات، وحتمي أرضها وشعبها من 
األوجه  املختلفة  التهديد  مصادر  من  مصدر  أي 

واملتعددة األبعاد.
ق.و

أن  يونس  كرمي  اجلمهورية  وسيط  كشف 
دخلوا  أشخاص  إخراج  من  متكنت  مصاحله 
حسبه-   - الوسيط  قدرة  يؤكد  مما  ظلما  السجن 
مختلف  عن  القضائية  املؤسسات  إخطار  على 
وملفات  هيئته  تصل  التي  واإلشكاالت  املسائل 

تتعلق بقضايا الفساد.
و أفصح كرمي يونس، خالل نزوله ضيفا على 
استقبل  أنه  عن  األحد،  أمس  »احلوار«  منتدى 
مواطنات اشتكني له عن قضية سجن أزواجهن 
ظلما، وتكفلت هيئته بحل انشغاالتهن، مثلما 

مت إنهاء معاناة عدد من املواطنني.

اجلمهورية،  وسيط  هيئة  نشاط  وبخصوص 
نهاية  غاية  إلى  استلم  إنه  يونس  كرمي  قال 
 2800 واستقبل  عريضة   8797 املاضية،  السنة 
جلسة  ألفني  من  أزيد  تنظيم  مت  كما  شخص، 
واجتماع مع املواطنني، غير أنه انتقد باملقابل عدم 
العرائض  مع  الوزارية  القطاعات  من  عدد  جتاوب 

املرسلة إليها من طرف هيئته وبقائها دون ردود.
عن  املتحدث  أفصح  أخرى،  جهة  ومن 
من  والسكن  للعقار  القانوني  اإلطار  ضعف  أن 
وفقدان  الرشوة  ظاهرة  لتفشي  الرئيسة  األسباب 
يف  الشغل  سوق  أن  إلى  وأشار  حقوقه،  املواطن 

بلدنا غير قائم على الشفافية.
مندوب  أن  يونس  كرمي  أوضح  كما 
اجلمهورية ليس بوزير مكلف بتسيير قطاع، وال 
هو بوال ميثل الدولة يف الوالية، كما أنه ليس 
بقاض يسعى إلى حتقيق العدالة، ولكنه يشترط 
فيه املصداقية والسمعة الطيبة واالستماع إلى 
انشغاالت املواطنني واطالع على واقع الناس، 
مضيفا إلى أنه ال ميكن للوسيط أن يتحزب أو 

ينتمي إلى تيار سياسي.
منير بن دادي

وسيط الجمهورية كريم يونس:

»تدخلنا سمح بإطالق سراح سجناء مظلومين««

ميلة

هـــالك شخــص فــي حــادث سيــــر 
املدنية  للحماية  الثانوية  الوحدة  تدخلت 
سا   11 الساعة  يف  اليوم  صبيحة  قوقة،  بالقرارم 
ثم  انحراف  إثر وقوع حادث مرور متثل يف  30د، 
الوطني  بالطريق  املدرسي  للنقل  حافلة  انقالب 
رقم )27( على مستوى حمام بني هارون ببلدية 

حمالة دائرة القرارم قوقة.

اثنني؛  شخصني  هالك  عنه  جنم  احلادث 
سائق احلافلة ) ع.س( البالغ من العمر 65 سنة 
من جنس ذكر تويف يف مكان احلادث نفسه حوِّل 
من طرف مصالح احلماية املدنية إلى استعجاالت 
)ح.  فهي  الثانية  الضحية  أما  قوقة.  القرارم 
أنثى  جنس  من  سنة   14 العمر  من  البالغة  أ( 

أصيبت بحالة صدمة.أما بالنسبة للخسائر املادية 
اليمنى  اجلهة  للمقدمةو  كلي  حتطم  يف  فتمثلت 
ترقيم والية  نوع فوتون حتمل  وسقف احلافلة من 
ميلة وحسب بيان ملصالح احلماية املدنية فسبب 

احلادث مجهول.
ياسني زويلخ

إفريقيا,  جنوب  يف  الصحراوي  السفير  قال 
محمد يسلم بيسط, إن البيان املشترك بني اجلزائر 
إفريقيا جاء يف سياق ما طالب به االحتاد  وجنوب 
اإلفريقي, حول ضرورة توفر الشروط األدنى املتمثلة 
نزاع  حلل  االستفتاء,  وتنظيم   )690( التوصية  يف 
يف  بيسط،  يسلم  محمد  الغربية.وأكد  الصحراء 
أن  أمس,  اجلزائرية,  األنباء  وكالة  مع  أجراه  حوار 
من  نزاع  هو  إمنا  الغربية  الصحراء  يف  القائم  النزاع 
مواصال  االستعمار,  وتصفية  املصير  تقرير  أجل 
أغلبية  يتبناه  الذي  السياسي  املوقف  هو  "وهذا 

املنتظم الدولي, ويتماشى مع الشرعية الدولية".
وأشار بيسط إلى أن "هرولة املخزن لالستقواء 
تأثير  أي  لها  يكون  لن  سوف  الصهيوني  بالكيان 
إلى  شيئا  تضيف  أو  تغير  ولن  واضح,  عملي 
بأن  الفهم  ضرورة   " على  املتحدث  املعادلة".وأكد 
النظام املغربي عند غزوه الصحراء الغربية يف 1975, 
لألحزمة  بناءه  وأن  فورد,  إدارة  من  بتأييد  فعلها 

مفسرا  صهيوني",  وتخطيط  بدعم  كان  الدفاعية 
املكشوف  بـ" جعل األشياء على  ترامب  به  قام  ما 
وخطوته  علنية,  إلى  سرية  عالقات  من  وحتويلها 
السياسية  واملطبعني"."األوساط  اخلونة  فضح  هي 
والدبلوماسية ترى أن تلويح املغرب باحلكم الذاتي 
مجرد نكتة"، هكذا شرح بيسط طرح قضية احلكم 
الذي  املغربي  النظام  كان  "إن  متسائال   , الذاتي 
دكتاتوري(  )شمولي  الوسطى  القرون  إلى  ينتمي 
ليتنفسوا  املساحة  األحرار  للمغاربة  يترك  ال 

األكسجني, فما الذي سيتركه إذن للصحراويني؟
وختم السفير الصحراوي بالقول إن " احلرب 
و"على   , وشروطها"  وديناميكيتها  واقعها  تخلق 
املغرب أن يكون مستعدا ليسير مع الصحراويني 
يف حرب أخرى أطول من املاضية, وأشد ضراوة 

وأكثر إيالما".
ق.و

السفير الصحراوي محمد يسلم بيسط:

»بيان الجزائر وجنوب إفريقيا 
جــاء فــي سيــاق ما طالــب 

بــه االتحــاد اإلفريقــي«



وخــال الزيــارة التــي قادتــه إلــى 
ونظيرتــه  بوقــدوم  ســجل  بريتوريــا، 
والتعــاون  الدوليــة  وزيرة العاقــات 
ناليــدي بانــدور، بـــارتياح تقــارب املواقــف 
الدوليــة والتســوية  جتــاه مسار الشــرعية 
ــك  ــات، وذل ــات والصراع الســلمية لألزم
ــؤر  ــورات يف ب ــتعرضا آخر التط ــا اس بعدم
ــك  ــا يف ذل ــارة، مب ــة يف الق ــر الرئيس التوت
األوضــاع الســائدة يف ليبيــا والصحــراء 
الغربيــة ومالــي ومنطقــة الســاحل والوســط 

والقــرن اإلفريقــي.
وأكــد الطرفــان، باملناســبة، علــى 
لتحقيــق  اجلهــود  مضاعفــة  »ضــرورة 
لاحتــاد  الرئيســة والنبيلة  األهــداف 
»إســكات  إلــى  الهادفــة  اإلفريقــي 
قارة آمنــة  إفريقيــا  و«جعــل  البنــادق« 
ــل  ــزام »بالعم ــن االلت ــرة«، مجددي ومزده
الســام  حتقيــق  أجــل  مــن  معــا 
يف  املســتدامة  واالســتقرار والتنمية 

القــارة«.
ــراء  ــزاع يف الصح ــق بالن ــا يتعل وفيم
ــان عــن » قلقهمــا  ــة، أعــرب الطرف الغربي
ــتئناف  ــرات واس ــدد التوت ــق إزاء جت العمي
ــة  ــن اململكــة املغربي ــة املســلحة ب املواجه
األراضــي  يف  وجبهة البوليســاريو 

احملتلــة«. الصحراويــة 
كمــا أكــدا علــى »ضــرورة تضافــر 
ــي واألمم املتحــدة،  ــود االحتــاد اإلفريق جه
مــن أجل الشــروع يف عمليــة سياســية 
حقيقيــة للوصــول إلــى تســوية نهائيــة 
الصحــراء  ومتكن شــعب  النــزاع  لهــذا 
الغربيــة مــن املمارســة الكاملــة حلقــه 
غيــر القابــل للتصــرف يف تقرير املصيــر 
تنظيــم  خــال  مــن  واالســتقال، 
ــرارات  ــا للق ــه وشــفاف، وفق اســتفتاء نزي
اللوائح الدوليــة ذات الصلــة الصــادرة عــن 

املتحــدة«. االحتــاد اإلفريقــي واألمم 
بيــان  خــال   - الطرفــان  وأكــد 
مشــترك حــرِّر مبناســبة هــذه الزيــارة - على 
الداعــم حلــل سياســي عادل  موقفهمــا 
ودائــم يكفــل للشــعب الصحــراوي حقــه 
يف تقريــر املصيــر عبــر إجــراء اســتفتاء 
ــن  ــس األم ــرار مجل ــا لق ــادل، وفق حّر وع
ذات  القــرارات  وكــذا   )1991  690-(

الصلــة.
ــان عــن دعمهمــا  كمــا أعــرب الطرف
ملبعــوث  فــوري  لتعيــن  »الكامــل« 
املتحــدة  العام لــألمم  لألمــن  شــخصي 
ــو  ــل، وه ــة احملت ــراء الغربي ــم الصح إلقلي

املنصــب الــذي ظــل شــاغرا منذ اســتقالة 
األملانــي هورســت كوهلــر يف مايــو عــام 

.2019
وبخصــوص التطــورات يف ليبيــا، مبــا 
فيهــا العمليــة السياســية التــي تقودهــا 
علــى  اجلانبــان  أكــد   ، املتحــدة  األمم 
ضــرورة قيــام االحتــاد اإلفريقــي، مــن 

خــال اللجنــة
بليبيــا،  املعنيــة  املســتوى  رفيعــة 
ــة  ــان عملي ــاركته لضم ــف مش بـــ »تكثي
يحفــظ  مبــا  الليبيــون  يقودهــا  سياســية 
وحــدة وســامة البــاد، ووضــع حــد 

األجنبــي«. للتدخــل 
ومتحــورت املباحثــات أيضــا حــول 
الوضــع يف منطقــة الســاحل اإلفريقــي، 
وجمهورية إفريقيــا الوســطى وجمهوريــة 
جانــب  إلــى  الدميقراطيــة،  الكونغــو 
ــارة  ــة يف الق ــدات اإلرهابية املتنامي التهدي
الوزيــران  أعــرب  حيــث  اإلفريقيــة، 
الســتمرار حالة  انشــغالهما،  عــن 
عــدم االســتقرار والنزاعــات يف بعــض 
»أشــد  بـــ  مســتنكرين  القــارة،  أجــزاء 
بجميــع  والتطــرف  العبارات« اإلرهــاب 

أشــكاله.
فقــد  ليســوتو،  مملكــة  يف  أمــا 
محادثاتــه  خــال   - بوقــدوم  تطــرق 
اخلارجيــة  وزيرة الشــؤون  نظيرتــه  مــع 
ــة ماتســيبو راماكــواي،  ــات الدولي والعاق
إلــى املســائل اإلقليميــة والدوليــة ذات 
االهتمــام املشــترك، ومت االتفــاق علــى 
ــتوى  ــى مس ــيق عل ــق التنس ــة تعمي أهمي
املنظمــات اإلقليميــة والدوليــة مــن أجــل 
الدولــي  القانــون  مبــادئ  عــن  الدفــاع 
يف  القاريــة  املنظمــة  أهــداف  وحتقيــق 

والتنميــة. واألمــن  الّســلم  مجــاالت 
كمــا أكــد الطرفــان علــى ضــرورة أن 
يعمــل االحتــاد اإلفريقــي واألمم املتحــدة 
بالتشــاور من أجــل إطــاق مســار حقيقــي 
تصفيــة  مســار  اســتكمال  شــأنه  مــن 
ويف  الصحراء الغربيــة.  يف  االســتعمار 
أنغــوال، ســمح لقــاء رئيــس الدبلوماســية 
ــادل اآلراء  ــي بتب ــو تيت ــره أنطوني ــع نظي م
والســام  السياســية  املســائل  حــول 
واألمــن يف إفريقيــا، الســيما األوضــاع 
والصحــراء  ومالــي  ليبيــا  يف  الســائدة 
الغربيــة ومنطقــة الســاحل ووســط إفريقيــا 
ــة  ــطى وجمهوري ــا الوس ــة إفريقي وجمهوري

الدميقراطيــة. الكونغــو 
 )و.أ.ج(
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الحدث

وأكــد بومــزار، علــى هامــش زيــارة عمــل وتفقــد 
قادهــا إلــى واليــة املديــة، عن »وجــوب تعزيــز حظيــرة 
املوزعــات اآلليــة، بالشــكل الــذي يســمح بتغطيــة 
الطلــب الكبير املعبــر عنــه مــن طــرف زبائــن بريــد 
اجلزائــر، ورفــع الضغــط عــن مكاتــب البريــد لتمكينهــا 
ــحب  ــة س ــس أهمي ــرى بنف ــات أخ ــان خدم من ضم

ــاف. ــا أض ــود«، كم النق
بخصــوص  )و.أ.ج(  لـــ  ســؤال  علــى  رده  ويف 
التابعــة  االســتقبال  هيــاكل  توســيع  إمكانيــة 

ــه  ــه مــن األفضــل »توجي ــر إن ــال الوزي ــر، ق لبريد اجلزائ
جهــود القطــاع إلــى املواقــع الســكنية الكبرى واألحيــاء 
جتهيزهــا  خــال  مــن  عاليــة  ســكانية  كثافــة  ذات 
ــة مبناطــق  ــة عوض برمجــة مراكــز بريدي ــب بريدي مبكات

ذات كثافــة ســكانية منخفضــة«.
أمــا بخصــوص مشــروع إنشــاء البنــك البريــدي، 
أوضــح بومــزار أن مصاحلــه الوزاريــة هــي »بصــدد دراســة 
مــدى جناعــة املشــروع«، مشــيرا »إلــى توجيــه التفكيــر 
يف املوضــوع إلى أحســن الوســائل للتوصــل إلــى منــوذج 

مناســب للظــروف االجتماعيــة واالقتصاديــة للبــاد«.
ويف ســياق آخر، كشــف وزيــر البريــد واالتصاالت 
الســلكية والاســلكية عــن التكفل باملنشــآت القاعديــة 
اخلاصــة بالهاتــف واإلنترنــت، علــى مســتوى خمســن 
ــاملة  ــة الش ــدوق اخلدم ــال صن ــل، من خ ــة ظ منطق
للــوزارة، يف حــن ســيتم التكفــل بثاثــن منطقــة ظــل 
ــركاء  ــدة ش ــه ع ــاهم في ــل يس ــال متوي ــن خ أخرى م

اقتصاديــن، كمــا أضــاف.
)و.أ.ج(

وعلــى هــذا األســاس، قــال 
تكنولوجيــات  مجــال  يف  اخلبيــر 
ــرار ،  ــس ق ــال يون ــام واالتص اإلع
ــار الوطــن«، أن  ــح لـــ« أخب يف تصري
ضعــف البنيــة التحتيــة هــو الســبب 
الرئيــس يف ضعــف تدفــق اإلنترنــت 
، نظــرا إلــى الضغــط الــذي تشــهده 
الشــبكة الدوليــة وعــدم حتريرهــا، 
مؤسســة  احتــكار  إليــه  أضــف 
ــل  ــوق يف ظ ــر الس ــاالت اجلزائ اتص
غيــاب املنافســة وعــدم فتــح املجــال 

لاســتثمار.
أن  قــرار  يونــس  وأوضــح 
ــق  ــت ال يتواف ــاء أســعار اإلنترن غ
البســيط،  الزبــون  وإمكانــات 
ــث  ــرى، حي ــدول األخ ــة بال مقارن
قــال »مــن غيــر املعقــول أن تفــرض 
مؤسســة اتصــاالت اجلزائــر أســعارا 
ــات  ــا خدم ــة تقدميه ــة مقابل مرتفع
رديئــة، إذ جنــد أن 20 ميغابيــت 
يقابلهــا 5 مائــة ألــف دينــار شــهريا، 
أي ربــع أجــر املواطــن، يف حــن 
ــدم 20  ــة تق ــدول املتقدم جنــد أن ال
ميغابيــت مقابــل 10 أورو للشــهر 
مبعنــى أن املواطــن صاحــب الدخــل 
الضعيــف يدفــع نســبة 1 باملائــة مــن 

ــه«. راتب
املشــكلة،  هــذه  خضــم  ويف 
إعــادة  إلــى ضــرورة  اخلبيــر  دعــا 
مراجعــة أســعار اإلنترنــت وحتديدهــا 
ــا وأن  ــي تقدمه ــات الت ــق اخلدم وف
ــو  ــا ه ــة كم ــة ومتداول ــون متقارب تك
معمــول بــه يف اخلــارج، التــي توفــر 
ــيط.  ــغ بس ــل مبل ــال مقاب ــق ع تدف

                                 أ.ب

يف الوقــت الــذي يعتــرف فيــه وزيــر البريــد 
بأن شــبكة  بومــزار،  إبراهيــم   واملواصــات، 
باإلنترنــت ضعيفــة وأن نتائــج تطويرهــا لــن تظهــر قبل 
عامــن، كشــف خبــراء يف املعلوماتيــة واالقتصــاد أن 
ربــع أجــور اجلزائريــن تذهــب لإلنترنــت، مــا يؤكد أن 
الطلــب موجــود لكــن اخلدمــات واألســعار مرتفعــة.
ســوء  هــو  املوضــوع  يف  املطــروح  اإلشــكال 
ــي  ــة الت ــعار املرتفع ــت باألس ــا قورن ــات إذا م اخلدم

تفرضهــا مؤسســة اتصــاالت اجلزائــر، مــا يســتوجب 
إعــادة النظــر يف األســعار وخفضهــا إذا مــا اســتمر 
الوضــع بالوتيــرة نفســها ، معتبريــن االحتفــاظ بهــذه 
األســعار لقــاء اخلدمــات الرديئــة تاعبــا وحتايــا علــى 

ــن. ــوب املواطن جي
وكان وزيــر البريــد واملواصــات، إبراهيم  بومزار، 
يف تصريــح ســابق مــع وســائل اإلعــام اعتــرف 
ــأن  ــا مصارحــة املواطــن ب باحلــرف الواحــد قائا«علين

شــبكة اتصــال اإلنترنــت مهترئــة وتطويرهــا لــن يظهــر 
ــح  ــو التصري ــن«، وه ــنتن القادمت ــا يف الس ــوم إمن الي
الــذي أثــار حفيظــة اخلبــراء واملختصــن يف هــذا 
ــاد  ــي اقتص ــت ه ــن اإلنترن ــرة م ــا أن العب ــال، مب املج
اجلهــد والوقــت لكنهــا يف اجلزائــر حتولــت إلــى عــبء 
ــوب.          ــاء أخــرى ترهــق اجلي ــى أعب إضــايف يضــاف إل
        أسماء بوصبيع

اخلبيــر  أكــد  نفســه،  الســياق  ويف 
والاســلكية  الســلكية  االتصــاالت  يف 
واحللــول الذكيــة والرقميــة يوســف بوشــرمي 
علــى ضــرورة التوجــه والتفكيــر يف ضمــان 
خدمــات  تقــدمي  لضمــان  قــوي  تدفــق 
ــة  ــتراتيجية واقعي ــع إس ــودة، ووض ذات ج
جديــدة مبنيــة علــى اإلرادة السياســية، 
داعيــا إلــى ضــرورة إعــادة النظــر يف أســعار 
اإلنترنــت ، وخفضهــا إذا مــا اســتمرت 

بالوتيــرة نفســها.
خــال  بوشــرمي،  يوســف  وأوضــح 
حديثــه لـــ« أخبــار الوطــن«، أنــه يســتحيل 
ــرف  ــت يف ظ ــات اإلنترن ــن خدم أن نحس
إلــى  األمــر  يصــل  قــد  وإمنــا  عامــن، 

خمــس ســنوات علــى األقــل، باعتبــار 
أن هــذه العمليــة بحاجــة إلــى إســتراتيجية 

جديــدة.
وأبــدى اخلبيــر نظــرة تشــاؤمية يف 
إرادة  غيــاب  بســبب  اإلشــكالية  هــذه 
ــط  ــه - وتخطي ــد قول ــى ح ــية - عل سياس
واضــح ميكــن مــن خالــه حتســن الشــبكة 
مثلمــا  عامــن  خــال  بوادرهــا  وإظهــار 
ــع،  ــذا الوض ــل ه ــر. مقاب ــه الوزي ــرح ب ص
قــال يوســف بوشــرمي » مــن غيــر املعقــول أن 
نفــرض علــى الزبائــن أســعارا مرتفعــة لقــاء 

خدمــة ضعيفــة ومهترئــة«.
نخــر  الفســاد   « اخلبيــر  وأضــاف 
ذلــك  علــى  والدليــل  القطــاع،  هــذا 
تــورط الوزيــرة الســابقة هــدى فرعــون يف 
ــبوهة،  ــود مش ــة بعق ــدة متعلق ــا عدي قضاي
ــت فســادا  ــات« عاث ــاك »لوبي مؤكــدا أن هن
الســابقة،  الفتــرة  يف  وإداريــا  اقتصاديــا 
األمــر الــذي ســاهم يف تأخيــر العديــد مــن 
املشــاريع واحملطــات. ومــن أجــل جتــاوز هــذا 
ــح  ــرورة فت ــى ض ــر عل ــد اخلبي ــع، أك الوض
مجــال املنافســة أمــام املســتثمرين اخلــواص 
ــت يف  ــبكة اإلنترن ــر ش ــراكهم يف حتري وإش
إطــار حتســن اخلدمــات.              أ.ب

 بومزار من المدية بومزار من المدية

 نحـــو اقتنـــاء عـــدد هــــام  نحـــو اقتنـــاء عـــدد هــــام 
مـــن الموزعــــات اآللــــــية مـــن الموزعــــات اآللــــــية 

خبير تكنولوجيات اإلعالم واالتصال، يونس قرار:خبير تكنولوجيات اإلعالم واالتصال، يونس قرار:
» أسعـار اإلنترنت غيــر معقــولة » أسعـار اإلنترنت غيــر معقــولة 

وينبغـــــي مراجعــــتـها«وينبغـــــي مراجعــــتـها«

الخبير الدولي في تكنولوجيا االتصال الخبير الدولي في تكنولوجيا االتصال 
والمعلومات، يوسف بوشريم:والمعلومات، يوسف بوشريم:

»يستحيــل تحسيــــن خــدمـة »يستحيــل تحسيــــن خــدمـة 
اإلنترنــت في ظـــرف عاميــن«اإلنترنــت في ظـــرف عاميــن«

خبراء يؤكدون استحالة حتسني اإلنترنت قبل عامني

إنترنت ضعيفة وأسعار غاليةإنترنت ضعيفة وأسعار غالية

الجزائريــــون يدفعـــون ربـــــعالجزائريــــون يدفعـــون ربـــــع
 أجــــورهم فــــي اإلنتـــــرنت! أجــــورهم فــــي اإلنتـــــرنت!

جولة بوقدوم في إفريقياجولة بوقدوم في إفريقيا
تأكيـــد علـــى أهمــية تأكيـــد علـــى أهمــية 
تكثيـــــف الجهــــــود تكثيـــــف الجهــــــود 
لتحقيــق الّسلــم في القـارةلتحقيــق الّسلــم في القـارة

شكلت اجلولة اإلفريقية التي أجراها وزير الشؤون اخلارجية، 
صبري بوقدوم، مؤخرا، يف كل من جنوب إفريقيا، ليسوتو، 

أونغوال وكينيا، فرصة للتأكيد على تطابق وجهات النظر حول 
أهمية التعاون املشترك من أجل حتقيق السالم واالستقرار 

والتنمية املستدامة يف إفريقيا، وضرورة تكثيف اجلهود 
لتحقيق هدف »إسكات صوت البنادق يف القارة«.

كشــف رئيــس الــوكاالت الوطنيــة 
ــدد  ــن الع ــوش، ع ــر مع ــياحة، زوهي للس
منحهــا  الــذي  للرخــص  اإلجمالــي 
ــي للحــج والعمــرة يف إطــار  ــوان الوطن الدي
ــة العمــرة للموســم الهجــري  ــم عملي تنظي
لـــ1442 هجــري واملقدرة بـــ220 رخصة، 
مرشــحة  وكالــة   395 مجمــوع  مــن 
واملســجلة عبــر البوابــة اإللكترونيــة، فيمــا 
مت إلغــاء 20 ملفــا لعــدم توفرهــا علــى 
ــرة،  ــوان العم ــا دي ــي حدده ــروط الت الش
وهــو عــدد قليــل - علــى حــد قولــه - 

مقارنــة بالســنوات املاضيــة.
وأوضــح معــوش، خــال اتصــال 
هاتفــي مــع »أخبــار الوطــن«، أن الديــوان 
عمليــة  ســهل  قــد  للعمــرة  الوطنــي 
خــال  مــن  الســنة،  هــذه  التســجيل 
ــه  ــة وإتاحت ــة اإللكتروني ــه للبواب تخصيص
يف  اســتغالها  الســياحية  للــوكاالت 
ــاء  ــن أعب ــف م ــار التخفي ــة، يف إط العملي
الوثائــق والبنــود التــي يتضمنهــا دفتــر 
الشــروط، مشــيرا إلــى توجــه ديــوان احلــج 
إلــى الرقمنــة يف ظــل جائحــة كورونــا 
ــات  ــى التقني ــاد عل ــي فرضــت االعتم الت

والتنقــل  األعبــاء  لتخفيــف  احلديثــة 
البرتوكــول  إطــار تطبيــق  للمواطنــن يف 

الصحــي.
وأكــد محدثنــا أن ديــوان العمــرة قــد 
أعطــى أوامــر للــوكاالت الســياحية تقضــي 
ــة،  ــر االحترازي ــزام بالتدابي ــرورة االلت بض
وفــق البرتوكــول الصحــي املتعامــل بــه 
يف  وذلــك  كورونــا،  فيــروس  ملواجهــة 
الســياحية  الــوكاالت  اســتئناف  حــال 
ــن  ــراج ع ــار اإلف ــرة. يف انتظ ــاط العم نش
ــة  ــزال معلق ــا ت ــي م ــة الت الرحــات اجلوي

ــارس. ــهر م ــذ ش من
ــوان  ــوش أن الدي ــر مع ــاف زوهي وأض
ــو  ــلم نح ــد س ــرة ق ــج والعم ــي للح الوطن
ــى  ــوكاالت الســياحية، إل 144 رخصــة لل
جانــب إصــداره 35 رخصــة، يف حــن 
اإلجنــاز،  طــور  يف  ترخيصــا   41 يبقــى 
للــوكاء  اإلجمالــي  العــدد  أن  مضيفــا 
ــو 236  ــدر بنح ــجلن يق ــعودين املس الس
ــر  ــدا و89 غي ــن 147 متعاق ــن ب ــا م وكي

متعاقــد.
أسماء بوصبيع

ديوان الحج خّفف أعباء الشّروطديوان الحج خّفف أعباء الشّروط
تسليـــم نحـــو تسليـــم نحـــو 220220 رخصـــــة  رخصـــــة 
للوكـــاالت وإلغــــاء للوكـــاالت وإلغــــاء 2020 ملــــفا ملــــفا

أعلن وزير البريد واملواصالت السلكية والالسلكية، إبراهيم بومزار، أمس من املدية، عن 
قرب اقتناء عدد »هام« من املوزعات اآللية لألوراق النقدية، بغرض امتصاص العجز 

املسجل حاليا عبر عديد املكاتب البريدية.
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)و.أ.ج(
و يف مداخلــة لــه بثتهــا أمــواج القنــاة الثانيــة 
ــول  ــورار يق ــور ف ــّرح الدكت ــة، ص ــة الوطني لإلذاع
ــن  ــى تكوي ــص عل ــة تن ــتراتيجية الوطني إن »اإلس
مؤطريــن حلملــة التلقيــح التــي ســتنطلق هــذا 
نــن  املكوَّ هــؤالء  أن  إلــى  مشــيرا   ،« األســبوع 
تكويــن  مبهمــة  جهتهــم  مــن  ســيضطلعون 

أشــخاص آخريــن علــى املســتوى احمللــي.
و إذ أّكــد املتحــدث مجــددا أن هــذه احلملــة 
»ســتنطلق قبــل نهايــة ينايــر اجلــاري«، فقــد ذكــر 
ــن  ــى م ــة األول ــتلم الكمي ــر ستس ــورار أن اجلزائ ف
 500.000(  »5 »ســبوتنيك  الروســي  اللقــاح 
ــا للشــخص نفســه  ــي ســتقدم »إلزامي جرعــة( الت
يف جرعتــن بفاصــل زمنــي يقــدر بـــ 21 يومــا«.

ــن  ــاح ل ــذا اللق ــإن ه ــاف: »وإال ف ــا أض كم
يكــون ناجعــا مبــا أن كل جرعــة ال توفــر ســوى 50 
ــة مــن املناعــة مــن هــذا الفيــروس«، مشــيرا  باملائ
إلــى أن مســتخدمي قطــاع الصحــة ســيكونون أول 
فئــة مــن الســكان، التــي ستســتفيد مــن اللقــاح، 
متبوعــن بأســاك األمــن واملواطنــن الذيــن يبلــغ 
ســنهم 65 ســنة فمــا فــوق ثــم املصابــن بأمــراض 

مزمنــة.
ــي بعــد  ــورار، يقــول: »يأت ــور ف و أكــد الدكت
ــنهم  ــوق س ــن يف ــكان الذي ــع الس ــك دور جمي ذل
18 ســنة كــون التجــارب الســريرية عبــر العالــم لــم 
تخــص - إلــى غايــة اليــوم - مــن تقــل أعمارهــم 
عــن 18 ســنة إضافــة إلــى النســاء احلوامــل«، 
»التأمــن  بـــ  اخلاصــة  املقاييــس  علــى  مؤكــدا 
ــد« التــي ركــزت عليهــا  والفعاليــة وسلســلة التبري

ــات. ــار اللقاح ــر يف اختي اجلزائ
وفضــا عــن لقــاح »ســبتوتنيك 5«، يرتقــب 

أيضــا اســتام اللقــاح الصينــي »الــذي جتــري 
بخصوصــه املفاوضــات فيمــا يتعلــق بالكميــة 
التــي يجــب اســتيرادها« - علــى حــد قولــه، 
ــات  ــى لقاح ــوء إل ــه اللج ــد »ميكن ــا أن البل مضيف
أخــرى إذا اقتضــى األمــر ذلــك، بالنظــر إلــى 
التوتــر احلاصــل علــى املســتوى العاملــي حــول هــذا 

ــج«. املنت
يقــول  فــورار  طمــأن  نفســه،  الشــأن  يف 
وبأقــل  اآلمنــة  اللقاحــات  اجلزائــر  »اختــارت 
أضــرار وآثــار جانبيــة لكــن يجــب أن نعلــم كذلــك 
أن حملــة التلقيــح ســتدوم ســنة فأكثــر. وعليــه، 
ــد  ــاح واح ــتعمال لق ــد اس ــن ألي بل ــه ال ميك فإن
ــة التلقيــح. وبالنســبة إلينــا، فكلمــا  خــال حمل
ــة«،  ــنواصل احلمل ــاح س ــن اللق ــة م ــا كمي تصلن
داعيــا إلــى »ضمــان نســبة أدنــى تتــراوح مــا بــن 
ــن  ــاح م ــة باللق ــن التغطي ــة م ــى 70 باملائ 60 إل

ــروس«. ــل الفي ــف تنق ــل وق أج
للجنــة  الرســمي  الناطــق  وذكــر  هــذا، 
ــة  ــه باإلضاف ــا، أن ــروس كورون ــة في ــد ومتابع رص
إلــى اللقاحــات املســتوردة، ستســتفيد اجلزائــر 
الصحــة  ملنظمــة  التابــع  كوفاكــس  نظــام  مــن 
العامليــة، الــذي يضــم 190 دولــة، ويضمــن لهــذه 
األخيــرة التلقيــح بنســب عادلــة )20 باملائــة مــن 

ســكانها(.
ــا  ــي وصفه ــح الت ــة التلقي ــه خط ويف تفصيل
بأنهــا »مرنــة ومتغيــرة«، أكــد ضيــف اإلذاعــة 
ــة خاصــة وأن  ــذ احلمل ــع مســتعد« لتنفي أن«اجلمي
اللقاحــات التــي اختارتهــا اجلزائــر »تقليديــة، لهــا 
الوظائــف نفســها التــي اعتــادت عليهــا ألنهــا لــم 

ــي«. ــل اجلين ــع للتعدي تخض
وباإلضافــة إلــى سلســلة التبريد«املتاحــة« 

- ريضيــف فــورار- فــإن اخلدمــات اللوجيســتية 
ــى 8000  ــتعتمد عل ــح س ــة التلقي ــة بحمل املرتبط
ــيًرا  ــة، مش ــذه العملي ــل ه ــى مث ــاد عل ــز معت مرك
إلــى أنــه »ميكــن تعبئــة مراكــز أخرىخــرى علــى 

ــر«. ــزم األم ــفيات، إذا ل ــتوى املستش مس
متنقلــة  فرقــا  إّن  يقــول  الدكتــور  وتابــع 
ســتتوجه إلــى مناطــق الظــل واملعزولــة مــن البــاد 
باللقــاح،  الســكان  إفــادة مجمــوع  مــن أجــل 
ــم تطعيمــه ســيكون  ــا أن »كل شــخص يت موضًح
لديــه دفتــر ماحظــات التطعيــم، والــذي قــد 
ــفر  ــد الس ــتقبل عن ــدول يف املس ــض ال ــه بع تطلب

إلــى اخلــارج«.
احلــل  »يبقــى  التطعيــم  بــأن  ذّكــر  كمــا 
الوحيــد ضــد هــذا الفيــروس«، مؤكــدا علــى 
ــة  ــداء الكمام ــة كارت ــزام باإلجــراءات الوقائي االلت
وغســل اليديــن بانتظــام واحتــرام مســافة التباعــد 
للحجــر  اإليجابــي  باألثــر  مرحبــًا  اجلســدي، 
اجلزئــي، الــذي مت متديــده مــرة أخــرى يف العديــد 

ــاد. ــات الب ــن والي م
يف هــذا الصــدد، أشــار اخلبيــر ذاتــه إلــى أن 
ــى  ــة املاضــي، إل ــاون الســكان أدى، يف جويلي ته
ذروة 17 ألــف حالــة إصابــة خــال املوجــة األولــى 
و25 ألــف حالــة خــال الثانيــة شــهر نوفمبــر 

املاضــي.
وأكــد يف هــذا الصــدد إلــى »ضــرورة توخــي 

ــر يف إعــادة فتــح احلــدود. احلــذر« قبــل التفكي
ــا  ــا احلــدود، فإنن ــه »إذا فتحن ــن أن وحــذر م
ســنخاطر باســتقبال الطفــرة اجلديــدة مــن فيــروس 
علــى  »التعــود  بـــ  يوصــي  أن  قبــل  كورونــا«، 
التعايــش مــع الفيــروس، مــع التمســك بـــ« التقيــد 

الصــارم بالتدابيــر االحترازيــة«.

العشــرات  أمــس،  صبيحــة  نظــم، 
ــة  ــة ببلدي ــار والصيادل ــن والتج ــن احلرفي م
ــام  ــة أم ــة احتجاجي ــة وقف ــة مبيل ــرارم قوق الق
مقــر مفتشــية الضرائــب، مــع توقيــف كافــة 
أنشــطتهم يف قطــر البلديــة، باإلضافــة إلــى 

ــوح. ــراب مفت ــول يف إض ــد بالدخ التهدي
وحســب مــا صــرح بــه أحــد احملتجــن 
جلريــدة »أخبــار الوطــن«، فــإن هــذا الغضــب 
راجــع إلــى ارتفــاع قيمــة الضرائــب املســلطة 
الضرائــب  مفتشــية  قبــل  مــن  عليهــم 
بالبلديــة، والتــي اعتبروهــا مبالغــا فيهــا 
ــم،  ــاف يف حقه ــن اإلجح ــر م ــا الكثي وفيه
حيــث ُطلــب مــن التجــار تســديد الضرائــب 
دون  وذلــك   ،2016 مــن  رجعــي  بأثــر 
عــن  الناجمــة  اخلانقــة  األزمــة  مراعــاة 

وراءهــا  خلفــت  والتــي  جائحة«كورونــا« 
ــاهمت  ــا س ــي بدوره ــرة، والت ــائر كبي خس
يف شــل احلركــة التجاريــة، علــى حــد تعبيــر 

محّدثنــا.
وقــد طالــب التجــار احملتجــون مديــرة 
الضرائــب ووالــي ميلــة بالتدخــل إللغــاء 
الضرائــب غيــر املوضوعيــة مــع إقالــة مفتــش 
الضرائــب، مهدديــن بشــن إضــراب مفتــوح 
يف حــال عــدم االســتجابة لطلبهم، بحســب 

مــا جــاء علــى لســان احملتجــن.
الضرائــب  مديريــة  ممثــل  أن  يذكــر   
بــأن  لهــم  مؤكــدا  للمحتجــن  اســتمع 
ــم  ــة لدراســة مطالبه ــة ستشــكل جلن املديري

لذلــك. املناســبة  احللــول  وإيجــاد 
ياسني زويلخ

 فيروس كورونا املستجد

الشــروع فــي تكويــن مؤّطــري الشــروع فــي تكويــن مؤّطــري 
حملــة التلقيــح هـذا األســبوعحملــة التلقيــح هـذا األســبوع

بسبب ارتفاع قيمة الضرائب 

تجـــار بلديــة القــــرارم 
قوقــة بميلــة يحتجــون 

أعلن الناطق الرسمي باسم جلنة رصد ومتابعة تفشي فيروس كورونا يف اجلزائر، الدكتور جمال فورار، 
أمس باجلزائر العاصمة، عن الشروع يف تكوين مؤّطري حملة التلقيح ضد وباء »كوفيد19«، التي من 

املرتقب أن تنطلق نهاية يناير اجلاري.

العاصمــة  إلــى  اليــوم،  تتوجــه، 
ــة  ــة جزائري ــة طبي ــوط، بعث ــة، نواكش املوريتاني
ــراء يف الصحــة لتقــدمي  ــة تتشــكل مــن خب ثاني
ــم  ــا عل ــب م ــقيق، حس ــد الش ــم لهذاالبل الدع
أمــس، لــدى وزارة الصحــة والســكان وإصــاح 

املستشــفيات.
ــام  ــر الع ــن املدي ــة م ــذه البعث ــون ه وتتك
ملعهــد الصحــة العموميــة ومديــرة الصيدلــة 
ــر  ــوارد البشــرية ومدي ــر مبصلحــة امل ــب مدي ونائ
ــوزارة الصحــة، إلــى جانــب خبــراء  التكويــن ب
ــة  ــاعدة وزارة الصح ــدال، ملس ــع صي ــن مجّم م
صيدالنيــة  وحــدة  إنشــاء  علــى  املوريتانيــة 

ــة. ــع األدوي ــة لتوزي مركزي
ــة  ــى املتكون ــة األول ــة الطبي ــت البعث وكان
مــن أخصائيــن يف التخديــر واإلنعــاش وتقنيــن 
يف الصحــة قــد توجهــت إلــى موريتانيــا يف 
ــة  ــر الصح ــة وزي ــاري, برئاس ــر اجل ــع يناي الراب
عبــد  املستشــفيات،  وإصــاح  والســكان 
الرحمــان بــن بوزيــد، والوزيــر املنتــدب املكلــف 
ــاح,  ــماعيل مصب ــفيات، إس ــاح املستش بإص

ــن طــرف  ــوزاري م ــد ال ــث مت اســتقبال الوف حي
ــد حامــد. ــرو ول ــر الصحــة املوريتانــي، نذي وزي
لوفــدي  فرصــة  الزيــارة  هــذه  وكانــت 
ــبل  ــد س ــل لتحدي ــة عم ــد جلس ــن لعق البلدي
التعــاون يف مجــال الصحــة، حيــث عبــر الســيد 
نذيــرو ولــد حامــد، باملناســبة، عــن رغبــة بــاده 
يف االســتفادة مــن خبــرة اجلزائــر يف مجــال 
إنشــاء  علــى  واملســاعدة  واألدويــة  التكويــن 
وحــدة إلنتــاج األوكســيجن والغــازات الطبيــة.
ــد اســتعداد  ــن بوزي ــدى ب ــه, أب مــن جانب
احتياجــات  لتلبيــة  اجلزائريــة  الســلطات 
الشــقيقة موريتانيــا يف املجــال الصحــي وتوســيع 

التعــاون علــى املديــن املتوســط والطويــل.
كمــا مت اســتقبال الوفــد اجلزائــري مــن 
طــرف الوزيــر االول املوريتانــي, محمــد ولــد 
بــال, حيــث كشــف الطرفــان عــن توقيــع 
اتفاقيــة تعــاون يف املجــال الصحــي يف املســتقبل 

القريــب.
)و.أ.ج(

 تتشكل من خبراء يف الّصحة

إرســال بعثة طبيـة جزائرية 
 مع االمتثال الصارم للعمل بالبروتوكول الّصحيثانيـة إلـى موريتانيــا

فتح دور الشباب تدريجيا ابتداء من الّيوم
أعلنــت وزارة الشــباب والرياضــة،، يف بيــان 
ــه ســيتم »الفتــح التدريجــي  ــه أمــس، أن أصدرت
واملراقــب« لــدور الشــباب ابتــداء مــن اليــوم 
اإلثنــن مــع »االمتثــال الصــارم« للبروتوكــول 
ــا. ــروس كورون ــة في ــد يف مواجه ــي املعتم الصح
وأوضــح املصــدر ذاتــه أنــه »تقــرر الفتــح 
ابتــداء  الشــباب  لــدور  واملراقــب  التدريجــي 
مــن يــوم اإلثنــن املوافــق لـــ 18 ينايــر 2021 مــع 
ــال الصــارم للبروتوكــول الصحــي املعتمــد  االمتث
مــن طــرف اللجنــة الوطنيــة العلميــة ملتابعــة 
تطــور جائحــة كورونــا، بالتنســيق مــع املركــز 

الوطنــي لطــب الرياضــة«.
وقــد مت تكليــف مديــري الشــباب والرياضــة 
ــى  ــهر عل ــباب بالس ــات الش ــات وجمعي بالوالي
ــق الصــارم للبروتوكــول الصحــي  »ضمــان التطبي
املعتمــد يف هــذا اإلطــار«، بحســب مــا جــاء يف 

البيــان ذاتــه.
وحســب املصــدر نفســه، جــاء هــذا القــرار 
املتعلــق  األول  الوزيــر  مصالــح  لبيــان  »تبعــا 

الصحيــة  األزمــة  وتســيير  الوقايــة  بتدابيــر 
املرتبطــة بجائحــة »كوفيــد19-« املــؤرخ يف 14 

اجلــاري«.  ينايــر 
ــيتم  ــه س ــت أن ــد أعلن ــة ق ــت احلكوم وكان
ــة  ــز الثقافي ــب للمراك ــي واملراق ــح التدريج »الفت
ودور الشــباب، وذلــك مــع االمتثــال الصــارم 
للبروتوكــوالت الصحيــة التــي اعتمدتهــا اللجنــة 

العلميــة ملتابعــة تفشــي وتطــور جائحــة فيــروس 
ــر«. ــا يف اجلزائ كورون

ومــع ذلــك، ميكــن أن »يقــوم الــوالة بغلــق 
ــاك اإلجــراءات  ــورا يف حــال انته دور الشــباب ف
فيــروس  انتشــار  مكافحــة  إطــار  يف  املتخــذة 

كورونــا«.
)و.أ.ج(

 عنابة

سكـان حي سيدي حرب الفوضوي 
يغلقـــون الشـارع الّرئيــس

 »2 »حــرب  ســيدي  ســكان  أقــدم 
الفوضــوي ببلديــة عنابــة، صبيحــة أمــس 
األحــد، علــى غلــق الشــارع الرئيــس احملــاذي 
ــة  ــة واحمللي ــة الســلطات العمومي ــم ملطالب حليه
بترحيلهــم مــن البيــوت الهشــة التــي يعانــون 
ــب  ــذ عــدة ســنوات. وطال ــن من ــا اآلمري فيه
احملتجــون مبنحهــم ســكنات الئقــة تخلصهــم 

ــف. ــتاء والصي ــم الش ــن جحي م
وحســب مصادرنــا، فــإن عــددا مــن 
أصحــاب البيــوت الفوضويــة القاطنــن باجلهة 
الطريــق يف محاولــة  قامــوا صباحــا بقطــع 
منهــم إلســماع صوتهــم للســلطات احملليــة 

ــر  ــل النظ ــن أج ــم - م ــد تعبيره ــى ح - عل
ــة  ــع بداي ــوءا م ــزداد س ــي ت ــم الت يف معاناته
موســم األمطــار مــن كل ســنة، مذكريــن 
بــأن عمليــة اإلحصــاء التــي شــملتهم الســنة 
ــح كل مــن  املنقضيــة 2020 مــن قبــل مصال
ــد. ــا بع ــر نتائجه ــم تظه ــة ل ــرة والبلدي الدائ

ــح  ــت مصال ــرى، تدخل ــة أخ ــن جه م
األمــن لتهدئــة احملتجــن ودفعهــم لتعيــن 
ــس  ــل رئي ــن قب ــن عنهــم الســتقبالهم م ممثل
ــام  ــق أم ــح الطري ــادة فت ــي إع ــرة، وبالتال الدائ

ــرور. ــة امل حرك
ف.سليم

ينحدران من والية تيبازة

العثــور علـــى الشابيــــن 
التائهيــن بتيكجــــدة

متكنــت، مســاء الســبت املنقضــي، فرقــة 
التســلق يف املناطــق الوعــرة التابعــة لفرقــة 
احلمايــة املدنيــة بالبويــرة مــن العثــور علــى 
واليــة  مــن  املنحدريــن  التائهــن  الشــابن 
ــرة  ــن بحي ــٍد ع ــر بعي ــة غي ــارة جبلي ــازة مبغ تيب
ــياحي  ــز الس ــن املرك ــد ع ــي تبع ــم الت أولغمي
ُوجــدا  حيــث  كيلومتــرات،   04 بحوالــي 
ــة  ــاد املؤون ــى نف ــرا إل ــوية نظ ــروف مأس يف ظ
ومعانتهمــا مــن البــرودة الشــديدة، وقــد مت 

ــة  ــة املدني ــز احلماي ــى مرك ــابن إل ــل الش حتوي
بتيكجــدة للتكفــل بهمــا.

لإلشــارة، فــإن الشــابن التائهــن املعثــور 
وبــن  بينهمــا  االتصــال  إنقطــع  عليهمــا 
زمائهمــا صبيحــة الســبت بعــد مشــي طويــل 

ــوج. ــى الثل عل
هــذا، وقــد فتحــت مصالــح الــدرك الوطنــي 

حتقيقــا مــع التائهــن ملعرفــة ظــروف فقدانهمــا.
يونس غماري
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عقب حادثة سقوط بناية قديمة تقطنها 20 عائلة

تنصيب خليتين إلحصاء البنايات الهشة تنصيب خليتين إلحصاء البنايات الهشة 
والفوضويـــة ببلديــة وهــرانوالفوضويـــة ببلديــة وهــران

 تم أمس تنصيب خليتين إلحصاء البنيات الهشة والفوضوية ببلدية وهران،خاصة البنايات التي تم تصنيفها في الخانة الحمراء 
باإلضافة الى إحصاء سكان البناية الفوضوية وذلك لترحيلهم الى سكنات اجتماعية الئقة تفاديا لحدوث كوارث انسانية.

عمر الفاروق
جاري  مسعود  وهران  والي  اجتمع  
مع السلطات احمللية لبلدية وهران واألمنية 
ورئيس الدائرة وكذا ديوان الترقية والتسيير 
األولى   ، خليتني  بتنصيب  العقاري  
الهشة  والعمارات  البنايات  إلحصاء 
يف  ومصنفة  خطر  تعتبر  والتي  والقدمية 
والثانية  قاطنيها  على  احلمراء  اخلانة 
إلحصاء األحياء الفوضوية املتواجدة على 
تراب بلدية وهران  وذلك من أجل حتيني 
املعطيات من طرف املصالح التقنية والتي 
التابع  والتشخيص  اخلبرة  مركز  يتوالها 

لهيئة الرقابة التقنية .
اخللية  بهذه  اخلاص  التنصيب  هذا   
يف  قدمية  عمارة  سقوط  حادثة  بعد  جاء 
حي بالطو بوسط املدينة وحلسن احلظ أن 
العائالت التي كانت تقطن يف هذه البناية 
سارعت للخروج والهروب منها وشاهدت 

سقوطها أمامها .
الشرطة  مصالح  الوالي  كلف  و 
املدنية  واحلماية  الوطني  والدرك 
والبلدية  الدائرة  مصالح  مع  بالتنسيق 
وكذا مركز اخلبرة التقنية وديوان الترقية 
والتسيير العقاري من أجل إحصاء هذه 
التي  وخاصة  فيها  والتدقيق  البنايات 
هي يف اخلانة احلمراء ومهددة بالسقوط 
يف أي وقت من أجل إحصاء العائالت 

القاطنة بها لتفادي أي كارثة .
بإحصاء  فتقوم  الثانية  اخللية  أما   
الفوضوية  األحياء  يف  املتواجدة  العائالت 
تأخذ  والتي  جدا  املعقدة  العملية  وهي 
وقتا طويال نظرا لكون هذه األحياء تقطنها 
بالنتير  حي  من  كل  يف  كثيرة  عائالت 
وكوشة اجلير وراس العني وهي أكبر نقطة 
لها  تخصيص  مت  وهران  والية  يف  سوداء 
وقد  سنوات  عدة  منذ  سكنية  حصص 
تقم  لم  السلطات  أن  كما   ، إجنازها  تأخر 
البنايات  هذه  تتزايد  وقت  يف  بإحصائها 

الفوضوية يف عدة جتمعات جبلية يف أقليم 
بلدية وهران وولم يتم السيطرة عليها وحتتاج 
إرادة قوية لتوقيف هذا املد الفوضوي الذي 
غابية  ومناطق  مرجاجو  جبل  على  أتى 
العائالت  لترحيل  محكمة  خطة  ووضع 
األقبية  يف  القاطنني  إشكال  ليبقى   ،
املنتظر  ومن  هذا   ، العمارات  أسطح  ويف 
 3900 توزيع  يف  الدائرة  مصالح  تشرع  أن 
األول  الثالثي  خالل  إجتماعي  سكن 
من  التنقيط  موجه ألصحاب  السنة  لهذه 
مستوى  على  دراسته  يتم  ألف   43 بني 

بالتنسيق  القالة  دائرة  أمن  متكن  
بوالية  بالقالة  األول  احلضري  األمن  مع 
إجرامية  بعصابة  اإلطاحة  من   الطارف 
املخدرات  ترويج  يف  مختصة  منظمة 
من  تتكون  باجلهة  العقلية  واملؤثرات 
إمرأة  تقودها  واحدة  عائلة  من  أفراد   04

ينحدرون من مدينة القالة.
اإلعالم  خلية  بيان  وحسب 
واإلتصال ألمن الوالية مت خالل العملية 
حجز كمية من الكيف املعالج نوع مهيأة 
للترويج  باإلضافة إلى كمية من األقراص 

املهلوسة و كذا مبلغ مالي معتبر يعد من 
عائدات عملية الترويج.و إستناذا لذات 
التحقيق  من  اإلنتهاء  بعد  أنه  املصدر 
قضية  عن  قضائي  ملف  لهم  أجنز  معهم 
وأقراص  املخدرات  وتخزين  وبيع  عرض 
شرعية  غير  بطريقة  العقلية  املؤثرات 
املختصة  القضائية  اجلهات  أمام  قدموا 
أفراد  حق  القالة صدر يف  محكمة  لدى 
العصابة األربعة أمر إيداع احلبس املؤقت 

إلى غاية حتديد موعد محاكمتهم .
ف.سليم

الطارف

امــرأة تقــود عصابــة 
ترويــج المهلوســات

جيجل

قافلـة تضامنيــة تجــوب مــدارس القـــرى قافلـة تضامنيــة تجــوب مــدارس القـــرى 
النائيــة فــي مناطــق الظـــلالنائيــة فــي مناطــق الظـــل

 قامت  جمعية الرؤية للتنمية ورعاية 
قافلة  بتنظيم  جيجل  لوالية  الشباب 
تضامنية نحو عديد املدارس النائية مبناطق 
لشهب  مبدرسة  كانت  والبداية   ، الظل 
ساعد الواقعة مبنطقة أسارتو ببلدية تاكسنة 
الفاعلة  األطراف  عديد  مبشاركة  وذلك 
املبادرة  هذه  .جاءت  املدني  واملجتمع 
االجتماعي  النشاط  مديرية  إشراف  حتت 
لوالية جيجل بالتنسيق مع مديرية التربية 
تاكسنة  لبلدية  البلدي  الشعبي  واملجلس 
حملت  حيث   ، الوطني  الدرك  وفرقة 

القافلة معها هدايا للتالميذ واملقدر عددهم 
ب 12 تلميذ ، كما مت منحهم أيضا أدوات 
، مآزر ومالبس شتوية وأحذية  باإلضافة 
إلى توزيع مواد غذائية على أسرهم املعوزة.
استحسان  املبادرة  هذه  والقت 
فرحتهم  عن  عبروا  الذين  التالميذ  أسر 
الطيبة  اإللتفاتة  لهذه  الكبيرة  وسعادتهم 
الفقر  من  تعاني  األسر  أغلب  كون   ،
أرباب  ألغلب  الشرائية  القدرة  وضعف 
أبرز  على  القافلة  وقفت  كما   ، العائالت 
النقائص التي يعاني منها األطفال داخل 

أن  رغم  التدفئة  غياب  بينها  من  املدرسة 
عرضة  منطقة  يف  وتقع  جدا  باردة  املنطقة 
حيث   ، جدا  الباردة  الهوائية  للتيارات 
اإلنشغاالت  كل  بنقل  القافلة  ستقوم 
تداركها  قصد  األمر  املعنية  السلطات  إلى 
على  املشرفون  قام  كما   ، األمور  وإصالح 
املدرسة  حمليط  كلي  بتعقيم  أيضا  القافلة 
توزيع كمامات ومطهرات  وأيضا  واألقسام 
وتوزيع  التربوي  الطاقم  على  ومعقمات 

كتب وقصص خاصة باملدرسة.
عبد اهلل .ابراهيم

يعاني سكان القصر الغربي باألبيض 
سيدي الشيخ منذ خمسة عشرة يوما من 
باللون  تلونت  التي  املياه  تلوث  مشكل 

األحمر مع انبعاث رائحة كريهة منها .
الظاهرة التي احتج بشأنها السكان و 
طالبوا يتدخل كل اجلهات املعنيه مبا فيها 
اجلزائرية للمياه و ديوان التطهير احمللي مع 

خشيتهم من استمرارها .
رفقة  للمياه  اجلزائرية  تدخلت  و 
مستوى  على  الصحي  التطهير  ديوان 
احلي و باشرت عمليه البحث عن سبب 
التلوث و مصدره إال انهم لم يصلوا الى 
نتيجة حلد كتابة هاته األسطر مازاد  اي 

من قلق املواطنني .
وقال ممثل سكان احلي )العربي . م 
( لشبكة »أخبار الوطن« ان اللون األحمر  
لدم  معروفني  غير  اشخاص  رمي  سببه 
يعاد  التي  و  بيوتهم  مبجاري  الذباىح 

بعد  املاء  توزيع  شبكة  داخل  امتصاصها 
قطع املاء الذي يزود باملاء مرة كل يومني .
اللجنه  أعضاء  بأحد  إتصال  يف  و 
التي شكلت على مستوى بلدية اإلبيض 
سيدي الشيخ للنظر يف املشكل صرح أن 
املشكل مرتبط بالذبح العشوائي للماشية 
و الذي يتم على مستوى احلي بعد غلق 
طلب  سنةو  قرابة  منذ  البلدي  املسلخ 
جديد  من  البلدي  املسلخ  فتح  بإعادة 
تشغيل  يف  اإلسراع  بضرورة  طلب  كما 
الشبكة اجلديده للتزود باملياه باخلي بعد 
حاليا  األسهل  احلل  ألنه  للمشروع  إمتام 

للقضاء على كل التسربات و األخطار .
االمينهالعامهلواليه  ان  الى  نشير 
البيض شكلت خليه و ارسلتها الى عني 
املكان للقضاء على املشكل يف انتظار ما 

سينتج عن نشاطها .
نورالدين رحماني

البيض

ميــــاه ملوثـــه بحنفيـــات 
سكـــان القصــر الغربــي

مدير املحطة البرية بن داوود بغليزان

مداخيل المحطة ال تكاد تلبـي أجور المستخدمينمداخيل المحطة ال تكاد تلبـي أجور المستخدمين
داوود  بن  البرية  احملطة  مدير  أشار 
بلقندوز« عن  القادر  عبد   « غليزان  بوالية 
تسجيل تذبذبات يف اخلطوط الطويلة على 
مستوى احملطة عقب إعادة استئناف النقل 
مابني الواليات.و قال املسؤول ذاته خالل 
عودة  سجلنا  الوطن«،«  »أخبار  مع  لقاء 
اإلجمالية  اخلطوط  من  50باملئة  مايقارب 
 07 إلى   28 من  وهران  خط  تراجع  بعد 

فقط تضمن اخلدمة ، إضافة النعدام خط 
بلعباس ،احملمدية و معسكر .

احملطة  ذاتهإن  املتحدث  وأضاف 
خالل  من  الفعلي  لنشاطها  جتميد  تشهد 
النقاط السوداء املوجودة بكل من برمادية 
املعزولة  شبه  للمنطقة  إضافة   ، املطمر  و 
مخطط  عن  ناهيك  احملطة  بها  املتواجدة 
السير العشوائي عبر الوالية ، وفيما تعلق 

أضاف  احملطة،  داخل  التجاري  بالنشاط 
 09 تسجيل  مت  أنه  بلقندوز  القادر  عبد 
محالت من أصل 41 التي ماتزال شاغرة 
 ، للمحطة  املسافرين  توافد  عدم  نتيجة 
جريدة  محدث  إعتبر  أخرى  جهة  ومن 
احلجوزات  مداخيل  أن  الوطن  أخبار 
للمحطة التكاد تلبي أجور املستخدمني .
غليزان / م.حببب.

للخبازين  الوالئي  املكتب  وجه 
واحلرفيني  التجار  احتاد  لواء  املنضوي حتت 
وزارة  مصالح  الى  نداء  بعنابة  اجلزائريني 
التجارة من أجل النظر يف الوضعية املهنية 
بالكثير  دفعت  التي  للخبازين  الصعبة 
مع  خاصة  نشاطهم  توقيف  إلى  منهم 
كورونا  فيروس  مجابهة  تدابير  تداعيات 

كوفيد 19.
والوالئية  األمانة  منشور  وحسب 
الحتاد التجار  واحلرفيني اجلزائريني بعنابة 
فقد مت عقد لقاء دراسي وتشاوري للخبازين 
لوالية عنابة مبقر اإلحتاد من تنظيم املكتب 
األمانة  وإشراف  للخبازين  لفرع  الوالئي 
التنفيذية الوالئية ممثلة يف املنسق الوالئي 
حيث  بالتنظيم  املكلف  الوالئي  واألمني 
انشغاالت  و  نقاط  عدة  مناقشة  متت 
أبرزهها  والتي  اخلبازين  قبل  من  مطروحة 
األولية  املواد  أسعار  يف  املسجل  االرتفاع 

لصناعة مادة اخلبز و املطالبة بإعداد دراسة 
وسعرها  اخلبزة  لتكلفة  ومحينة  معمقة 
مت  كما  الربح  هامش  ومراجعة  احلقيقي 
مناقشة إمكانية زيادة سعر اخلبز أو إيجاد 
اخلبازين  مشاكل  ملعاجلة  عاجلة  حلول 
إمكانية  عن  فضال  سنوات  مند  العالقة 
الدخول يف إضراب عام يف حال استمرار 
الوضع احلالي وعدم تدخل الوزارة الوصية 
ملشكل  والنهائي  األمثل  احلل  إليجاد 
مت طرحها خالل  وكلها خيارات  اخلبازين 
اللقاء من قبل ممثلي أصحاب املخابز كما 
امليداني  العمل  ضرورة  إلى  اللقاء  خلص 
والتنسيق الفعال مع إطالق عملية إحصاء 
ما  التي  احمللي  املستوى  على  املخابز  كل 
زلت تنشط ويف نفس السياق التي توقفت 

يف األشهر األخيرة بسبب إفالسها .

ف.سليم

عنابة

خبـــازون يشتكــون ارتفـاعا 
فــــي أسعــارصناعة الخبــز

سكيكدة

ميــاه األمطــار تفضـح المشاريـع المغشوشـةميــاه األمطــار تفضـح المشاريـع المغشوشـة
والية  عاصمة  بلدية  شهدت، 
فجر  من  األولى  الساعات  يف  سكيكدة 
نهار أمس االول التساقط الكثيف لألمطار 
التساقط  انقطاع،  دون  لساعتني  أستمر 
الكثيف لألمطار رفع من منسوب املاء  يف 
عدة أحياء وبشبكة الطرقات احليوية  عطل 
بيوتهم،  إلي  بها  املواطنني  وخروج  دخول 
املدنية  احلماية  مصالح  تتدخل  أن  قبل 

التي  املياه  برك  لصرف  البلدية  ومصالح 
الزرامنة  واد  نحو  األمطار  تساقط  خلفها 

باستعمال احملركات.
ضخت  قد  الوالية  مصالح  ان  ورغم 
سنتيم  مليار   2000 قارب  مالي  غالف 
من  سنوات  مر  على  أقساط  عدة  على 
املياه  صرف  وشبكة  مشاريع  إنشاء  اجل 
خطر  من  حمايتها  قصد  املدينة،  حتث 

املالي  الغالف  هذا  أن  إلى  الفيضانات، 
الكبير و املشاريع املنجزة لم تشفع لسكيكدة 
من خطر الفياضانات الذي يتربص بها مع 
كل تساقط، كما أن املشاريع التي أجنزت 
بطرق  وأجنزت  مغشوشة  غالبيتها  كانت 
غير تقنية، وكانت وراء جر عدة مسؤولني 

ببلدية سكيكدة نحو العدالة.
نسيبة شالبي
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بعد سنوات من االنتظار

تثبيت تثبيت 26472647 مستفيد وإقصــاء  مستفيد وإقصــاء 759759  
مــن قطــع أرضيــة باألغــــواطمــن قطــع أرضيــة باألغــــواط

تم نهاية األسبوع ببلدية االغواط إشهار قائمة المستفيدين والمقصيين من 3500 قطعة أرض بعد انتظار دام عدة 
سنوات بسبب المشاكل الكبيرة التي أثرها هذا الملف وجر رئيس البلدية وأعضاء من المجلس إلى أروقة العدالة .

ع .نورين

تثبيت  عن  أسفرت  التحقيقات  عملية 
2647 مستفيد نهائيا و؟إقصاء 759 شخص 
عدم  التحقيقات  أثبتت  القائمة  من  آخر 

توفرهم على شروط االستفادة ،ومنحت جلنة 
لتقدمي  للمتضررين  أيام   10 بالوالية  الطعن 
طعونهم وإعادة دراستها .وكشف والي الوالية 
ملغية  إجراؤها  مت  التي  األولى  القرعة  أن 
تسجيلها  مت  التي  الكبيرة  التجاوزات  بسبب 

هناك  أن  مؤكدا  القضائي،  احملضر  طرف  من 
أطرافا سعت خللق البلبلة من أجل مصاحلها 
إجراء  ومت  مصاحله  لها  وتصدت  اخلاصة، 
حتقيقات معمقة يف هوية املقترحني لالستفادة 

من هذه احلصة على كل املستويات.

النعامة

إحبــاط تهريــب 50 كلـغ 
مــــن المخـــــدرات

تهريب شحنة  محاولة   إحباط  امس  مت 
من املخدرات قدرت بـ 50 كلغ، مع توقيف 3 
أشخاص ومركبتني وحجز مبلغ مالي معتبر.

القضية  جاءت عقب يف عملية مشتركة 

ما بني أعوان اجلمارك بوالية النعامة و مصالح 
استكمال  بعد  ومباشرة  الوطني،  األمن 
املوقوفني  جميع  إحالة  مت  التحقيق  اجراءات 

أمام اجلهات القضائية.

عقب النداء الذي أطلقه عبر»أخبار الوطن«

الطفل محمد سعيدو بتمنراست يستفيد من كرسي متحرك
اإلجتماعي  النشاط  مديرية  حققت 
املعاق  الطفل  متنراست  حلم  لوالية  والتضامن 
قرية  من  املنحدر  سعيدو  محمد  املجتهد 
والذي  سنة  العمر16  من  يبلغ  والذي  هيرافوك 
يدرس يف ثانوية األمير عبد القادر بأدلس مبنحه  
الوطن«  »أخبار  تناولت  بعدما  كرسىكهربائى 

مطلب الطفل.
وكانت »أخبار الوطن« زارت منزل الطفل 
محمد و نقلت معاناته و حلمه يف احلصول على 
كرسي متحرك عبر مقال  نشر يف  عدد السبت 

09 جانفي من السنة اجلارية.
و شكرت عائلة الطفل والي والية متنراست 
اإلجتماعي  النشاط  ومديرية  قريش  مصطفى 
الذي  الكرسي  هذا  ابنها  منح  على  والتضامن 
سيساعد الطفل  يف دراسته خاصة وأنه متفوق 

ويحاول ان يصل إلى مراكز عليا رغم إعاقته.
اإلنسانية  املبادرة  صاحب  شكرت  وكما 

هذا  معاناة  حرك  الذي  سالم  عاللي  األستاذ 
الطفل  هذا  ملساعدة  املال  جمع  وحاول  الطفل 

دون ان ينسى جريدة اخبار الوطن
وجهه  الفرحة  فعمت  محمد  الطفل  أما 
الذي  املتحرك  الكهربائي  هذاالكرسي  نيله  يف 
سيعينه على مصاعب احلياة والذي سيعنيه يف 
لطموحه  وحتقيقه  كبيرة  براحة  دراسته  إكمال 
إلى  والولوج  البكالوريا  شهادة  يف  املتمثل 

اجلامعة.
اإلجتماعي  النشاط  السيد  مدير  قال  و 
هذه  ان  محمد«  »شرفاوي  لوالية  والتضامن 
تنفيذا  إطار  يف  تدخل  واملبادرات  املساعدات 
الوطني،املتعلقة  التضامن  وزارة  لتعليمات 
بالتكفل االجتماعي بالفئات الهشة وتوصيات 
حول  الوقوف  بوجوب  متنراست   والية  والي 
هو  املبادرة  من  الهدف  أن  ,مؤكدا  الفئة  هذه 
إدخال البهجة والسرور يف نفوس هذه الفئة من 

معاناتهم  من  التخفيف  جانب  الى  املجتمع، 
واملساهمة يف حتسني أوضاعهم املعيشية.

أحمد كرزيكة

بسكرة

امرأة تضع مولودها في سيارة 
الحمايـــة المدنيــــة

املدنية  احلماية  عناصر  أمس  أول  متكن 
سيارة  داخل  حامل  امرأة  توليد  من  ببسكرة 

اإلسعاف قبل وصولها إلى مصلحة الوالدة.
عناصر  أن  الوطن«  »أخبار  وعلمت 
لتحويل  تدخل  نداء  تلقوا  املدنية  احلماية 
مبنطقة  مسكنها  من  الوالدة  وشك  على  امرأة 
»فرفار« إلى مصلحة األمومة والطفولة، حيث 

للحماية  التابعة  اإلسعاف  سيارة  تنقلت 
عناصر  قام  الطريق  ويف  املرأة  لتحويل  املدنية 
الهيئة املذكورة بتوليدها بطريقة طبيعية بعدما 
العملية  متت  أين  اجلنني  خروج  موعد  بلغ 
بنجاح قبل حتويل املرأة ومولودها إلى املصلحة 

املختصة مبستشفى طولقة.
م. بن مبارك

بسكرة

وقفـــة تضامنيــة لمسانـدة 
الشعبين الفلسطيني والصحراوي

نّظم أمس عدد من أساتذة جامعة محمد 
خيضر ببسكرة وقفة تضامنية مساندة للشعبني 
أجل  من  نضالهما  يف  والصحراوي  الفلسطيني 

االستقالل ودحر االحتالل.
املجلس  لنداء  تلبية  الوقفة  وجاءت 
أخرى  كخطوة  العالي  التعليم  ألساتذة  الوطني 
اجلزائرية  للدولة  والرسمي  الشعبي  املوقف  تعزز 
الداعم للقضيتني الصحراوية والفلسطينية قصد 
إعالء صوتهما وبقاءه مسموعا يف احملافل الدولية 
يف  املشاركون  وأكد  مصيرهما،  تقرير  أجل  من 
التأييد  البقاء يف صف  قررت  النخبة  أن  الوقفة 
الذي  الرسمي  الوطني  للموقف  واملساندة 
قصد  الشقيقني  الشعبني  جتاه  السلطات  تبنته 
املصير  بتقرير  املتعلق  األسمى  الهدف  حتقيق 

موقفهم  يغيروا  ولن  يتوقفوا  لن  أنهم  مؤكدين 
التضامنية  الوقفة  الظروفوخالل  كانت  مهما 
واملجتمع  العاملية  الهيئات  على  األساتذة  شدد 
كامال  دوره  ولعب  التدخل  بضرورة  الدولي 
من  والفلسطيني  الصحراوي  الشعبني  حلماية 
االنتهاكات الصارخة حلقوق االنسان التي يقوم 

بها االحتالل يف البلدين.
ألساتذة  الوطني  املجلس  فإن  لإلشارة 
عبر  تضامنية  وقفات  تنظيم  قرر  العالي  التعليم 
وراءها  من  يهدف  كخطوة  الوطن  جامعات 
إيصال صوته إلى صناع القرار يف العالم لتمكني 
مصيرهما  تقرير  من  والفلسطينيني  الصحراويني 

وإنهاء كافة أشكال االحتالل.
م. بن مبارك

إبراهيم سالمي

بركات  باألغواط   الطاقة  مدير  كشف 
عبدالهادي ل"أخبار الوطن " أنه مت تسجيل سبع 
عبر  الظل  مبناطق  مسكن   155 لربط  عمليات 

خمس بلديات خاصة الباردة منها .

الجناز  سنتيم  07ماليير  رصد  مت  وقد 
يف  متقدمة  نسب  تعرق  التي  العمليات  هذه 
لتثبيت  العمليات  هذه  وتهدف   ، األشغال 
التي  للمعاناة  حد  ووضع  مبناطقهم  السكان 

ملواجهة  واحلطب  الغاز  قارورات  مع  يعيشونها 
الوالية  مناطق  التي تشهدها  الشديدة  البرودة 

خاصة خالل فصل الشتاء .
ع. نورين

األغواط

7 مالييـر سنتيم لربـط 155 مسكن بشبكة الغـاز

بسكرة

حملة واسعة لتطهير مجاري المياه
بادر الديوان الوطني للتطهير وحدة بسكرة 
الشبكة  لتنظيف  واسعة  وقائية  حملة  بتنظيم 
وما  األمطار  لسقوط  تأهبا  املياه  لصرف  الباطنية 
ينجم عن ذلك من انسداد للبالوعات واملجاري.
عدة  لتشمل  االستباقية  العملية  وجاءت 
أحياء تصنف ضمن مناطق الظل بعاصمة الوالية 
ومعاجلة  الشعاب  تنظيف  قصد  أخرى  وبلديات 
مخلفات  من  الوقاية  بهدف  السوداء  النقاط 
إلى  األحيان  من  كثير  يف  تتحول  التي  األمطار 
منازل  داخل  ومتسربة  الشوارع  يف  متدفقة  سيول 
طاملا  التي  املياه  مصبات  وضعية  جراء  املواطنني 
املصالح  من  إغفالها  بسبب  االنسداد  من  عانت 
املواطنني  طرف  من  بها  العناية  وعدم  املعنية 
لتتحول إلى نقمة على اجلميع، ويف سياق ذلك 
الزيبان  بعاصمة  التطهير  ديوان  مصالح  سخرت 

يف  للمشاركة  التخصصات  متعددة  مركبات 
58 مستخدما من موظفيها  احلملة باإلضافة إلى 
لتأطير  واستغالل  حتكم  وأعوان  إطارات  بني 
العملية التي متتد ألسبوع لتشمل أحياء قداشة، 
سيدي غزال، العالية الشمالية، حي بن يعقوب، 
علب بوعصيد، لبشاشوفلياش باملوازاة مع توسيع 
العملية عبر بلديات طولقة، سيدي عقبة والقنطرة 
كمرحلة أولية ينتظر أن يتم تعميمها عبر مختلف 
البلديات التي تعرف نقاطا سوداء لشبكة صرف 
املياه، فضال على ذلك تهدف املبادرة إلى القضاء 
على األمراض املتنقلة عبر املياه ليبقى دور املواطن 
سوء  أي  وتفادي  مبحيطه  االهتمام  يف  محوري 
خصوصا ما تعلق باحملافظة على أغطية البالوعات 

وتنظيفها تأمينا من أي خطر.
م. بن مبارك

ورقلة

تسجيل 2100 حالة تسمم عقربي و4 وفيات خالل 2020
لوالية  والسكان  الصحة  مديرية  سجلت 
أربع   عقربي خلف  تسمم  حالة   2.131 ورقلة  

وفيات خالل سنة 2020.
بالتسمم  اإلصابات  معظم  وأحصيت 
يقل عن 1.281  مبا ال  املنازل  بداخل  العقربي 
حالة، بينما حدثت باقي اإلصابات بخارجها، 
علما أن شهر جويلية املاضي كان من بني أكثر 
من  األكبر  العدد  فيها  سجل  التي  الفترات 
اإلصابات مبجموع 364 حالة، بينما سجل يف 

تسجيل   مت  أوت  و يف شهر   352 شهر سبتمبر 
احلرارة  درجات  ارتفاع  إلى  بالنظر   ،343
الفصلية عادة باملنطقة يف هذه الفترة من السنة 

مبعدالت قياسية
سنوات  منذ  العمومية  السلطات  وتعكف 
نسب  من  للتقليل  وقائية  برامج  تسطير  على 
يف  يتم  حيث  العقربي،  بالتسمم  اإلصابات 
إطارها تخصيص سنويا مبالغ مالية ضمن ميزانية 
بجمعيات  املنخرطني  املواطنني  لتشجيع  الوالية 

محلية على املشاركة يف جهود مكافحة التسمم 
العقربي، كما ذكرت ذات املصالح.

املالي  املبلغ  رفع  اإلطار  هذا  يف  وجرى 
إلى   50 من  عقرب  كل حشرة  مقابل  املمنوح 
100 دج وهي املبادرة التي كان لها أثرا إيجابيا 
على حمالت جمع العقارب، مما قلص وبشكل 
املصابني  و  الضحايا  أعداد  من  "محسوس" 
بالتسمم العقربي باجلهة، كما جرى توضيحه.
زاهية سعاد

اليزي  بوالية  والرياضة  الشبيبة  قطاع  تدعم 
بلدية  تتوزع على كل من  والتي  مبنشات جديدة 
برج احلواس ومقاطعة الدبداب شمال الوالية مما 
هياكل  توفير  مجال  يف  دفع  اعطاء  يف  سيساهم 
هذه  شباب  لفائدة  والترفيه  الرياضة  ومرافق 
بالنيابة  والرياضة  الشباب  مدير  .وقال  املناطق 
بالكحل رشيد ان املشاريع التي مت استالمها تتعلق 
بكل من مسبح ببلدية برج احلواس والذي ينتظر 
باإلضافة   والتدفئة  الرسكلة  جتارب  اجراء  فقط 
بسعة  البلدية  بذات  شباب  بيت  استالم  الى 

يضيف  وكما   . اخلدمة  يف  حاليا  وهو  سرير   50
ذات املسؤول ان من املشاريع ايضا مسبح مقاطعة 
تسميته  وتغير  تسجيله  تبليغ  واملنتظر  الدبداب 
التي كانت من قبل ذات مسبحني واملوافقة على 
شانها  من  املتحدث  يقول  مشاريع  وهي  الطلب 
اعطاء دفعة للقطاع عبر الوالية على غرار املالعب 
البلديات  كافة  عبر  استالمها  مت  التي  اجلوارية 
عني  بلدية  غرار  وعلى  الوالية  تراب  على  الستة 

اميناس واليزي.
براهيم مالك

اليزي

استــالم منشــآت جديـدة لفائـدة 
قطــاع الشبــاب والرياضــة
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كشف وزير الصيد البحري واملوارد 
الصيدية، سيد أحمد فروخي، 

أنه سيجري إقامة شراكة مع 
متعاملني لنقل التكنولوجيا يف 

صناعة السفن. وأضاف الوزير أنه 
سيتم إنشاء مجّمع تكنولوجي 
متخصص يف التكوين لصناعة 
السفن بوهران بداية من شهر 

فيفري. وبخصوص صناعة السفن، 
أكد فروخي أنها ستكون يف ميناء 

احلمدانية بشرشال، ميناء بوهارون، 
وميناء وهران، كما سيتم عقد ندوة 
افتراضية، اخلميس املقبل، إلحصاء 

الرغبات يف صناعة السفن وكذا 
الصيد يف أعالي البحار.

أعلن االحتاد اجلزائري لكرة القدم 
عبر موقعه الرسمي عن الترخيص 
لألندية احملترفة للقيام مبيركاتو 
استثنائي بداية من 25 جانفي إلى 
31 جانفي. وجاء يف البيان »الفاف« 

ذاته أن املكتب الفيدرالي رخص 
لألندية برفع عدد العبيها إلى 28 

العبا. ومن بني الشروط التي 
حددتها »الفاف« لذلك انتداب 

العب جزائري ينشط يف 
بطوالت خارج اجلزائر، انتداب 

العب أجنبي مع الشروط 
السابقة )العبان أجنبيان 
يف كل فريق(، االنتقال بني 

العبي األندية احملترفة 
ممنوع، وسيتم فتح امليركاتو 

الشتوي بعد نهاية مرحلة 
الذهاب.

هـــل سيفلـــح المديـــر؟! 

الصنـــع!  جــــزائريــة  سفــــــن 
استثنــــائــي!   ميركــــاتو 

 رقــــم قيـــاسي جزائـري! 

شرع الرئيس املدير العام 
للجوية اجلزائرية بالنيابة 
أمني مسراوة يف عقد لقاءات 
ثنائية عقدها مع الشركاء 

االجتماعيني وكذا مع املديريات 
التابعة للشركة، بداية األسبوع 
اجلاري، حيث سيتم تخصيص 
كل لقاء مع مديرية على حده؛ 

فهل سيفلح املدير يف مهمته 
اجلديدة، ويتمكن من استعادة 
هيبة املؤسسة، علما أن شركة 

اخلطوط اجلوية اجلزائرية تعاني من عجز مالي كبير منذ 
سنوات، بفعل طريقة تسيير هذه الشركة التي ال تزال تتخبط 

يف املشاكل نفسها منذ عقود.

حّطم العداء 
اجلزائري تقي 
الدين هديلي، 
أمسية السبت، 

بالواليات 
املتحدة 

األمريكية، 
الرقم القياسي 
الوطني داخل 
القاعة لسباق 

800 متر، عقب 
تسجيله توقيتا 

قدره 1د 45 ثا 98ج. وسجل ابن مدينة تلمسان وعداء 
املجمع البترولي، الذي يدربه عبد احلميد رحموني، 

الرقم القياسي اجلديد خالل ملتقى تكساس تيك - كوركي 
كالسيك يف جنوب الواليات املتحدة.

قال الناطق الرسمي باسم جلنة متابعة كورونا، جمال فورار، أمس، إن 30 دقيقة هي مدة بقاء متلقي 
لقاح كورونا باملركز الصحي، مشيرا إلى أن 8 آالف مركز صحي جاهز للشروع يف حملة التلقيح ضد 

كورونا، وميكن - بحسبه - رفع عدد املراكز بحسب احلاجة، كما سيتم وفقه تخصيص مراكز صحية 

مراكـــــز لمناطــــــق الظــــل

بــــوابة إلكتـرونيـة بــــوابة إلكتـرونيـة 
أعلنت وزارة الطاقة، أمس، عن إطالق بوابة إلكترونية 

ن املتعاملني االقتصاديني املعنيني باالستيراد من طلب  متكِّ
رخص وتصاريح عمليات استيراد أو تصدير املواد احلساسة.
وجاء يف البيان الذي نشرته الوزارة على حسابها الرسمي 

عبر موقع التواصل االجتماعي فايسبوك أن احلصول على 
رخص وتصاريح عمليات استيراد أو تصدير املواد احلساسة 

من طرف املتعاملني االقتصاديني املعنيني صارت متر 
حصريا عبر الرابط املوجود على املوقع اإللكتروني لوزارة 

.)https://tassareeh.energy.gov.dz الطاقة

شراكــــــة جديــــــــدة
أعلن وزير البريد واملواصالت 
السلكية والالسلكية، إبراهيم 
بومزار، عن اإلطالق الرسمي 

ملشروع الشراكة بني بريد اجلزائر 
واملؤسسات الناشئة. وأضاف بومزار 
خالل االحتفال باليوم اإلفريقي 

للبريد أن هدف الشراكة هو مرافقة 
قطاع البريد لتسريع وتيرة تعميم 
الدفع اإللكتروني، مظيفا أنه سيتم 
اعتماد أصحاب املؤسسات الناشئة 

كوكالء نقديني معتمدين بعد 
توفرهم على الشروط احملددة ضمن 

دفتر الشروط اخلاص.
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ديشان املدير الفني ملنتخب فرنسا

»لـن أسامـح بـن زيمة أبدا«»لـن أسامـح بـن زيمة أبدا«

تصريحات  يف  ديشان  وأوضح 
ديبورتيفو«  »موندو  صحيفة  نقلتها 
مرور  من  الرغم  »على  اإلسبانية، 
الوقت، ال ميكن أبًدا أن أنسى ما قاله 
هناك  »كان  وأضاف:  عني«.  زمية  بن 
آخرين  أشخاص  من  تصريحات  أيًضا 
أثر  قيل عني  فما  عائلتي،  أثرت على 

على اسمي وعائلتي يف فرنسا«.
واستبعد بن زمية من متثيل منتخب 
ماتيو  مع  الشهيرة  حاثته  بعد  فرنسا، 

الديوك،  منتخب  يف  زميله  فالبوينا، 
والتي وصلت إلى القضاء.

رسمي  بشكل  استبعاده  وعقب 
2016، هاجم  ليورو  الديوك  قائمة  من 
بن زمية مدربه ديشان، وقال: »ديشان 
من  عنصري  جزء  لضغوط  استسلم 

فرنسا«.
أي  على  زمية  بن  يحصل  ولم 
أكتوبر  منذ  املنتخب  من  استدعاء 
ابتزاز  تهمة  له  وجهت  بعدما   ،2015

مزعوم لزميله يف الفريق ماثيو فالبوينا، 
بفيديو جنسي.

وتابع ديشان: »بن زمية جتاوز احلدود 
مبا قاله، تصريحاته اللفظية واجلسدية، 
ال ميكن نسيانها، ال أستطيع أن أنسى، 
اختيار  »عند  وأمت:  أبًدا«.  أنسى  ولن 
أنظر سوى  ال  فرنسا،  ملنتخب  العبني 
الفني،  واجلانب  التكتيكي  للجانب 

وال يهمني أي شيء آخر«.
القسم الرياضي

رويس يحمل نفسه مسؤولية تعثر دورتموندرويس يحمل نفسه مسؤولية تعثر دورتموند

مدرب تشيلسي، فرانك المبارد:

»اللعـــب أمــام »اللعـــب أمــام 1010 العبيـن  العبيـن 
ليــــس سهــــــال«ليــــس سهــــــال«

عن  المبارد،  فرانك  تشيلسي  مدرب  عبر 
فوزا شاقا على مضيفه  فريقه  بعدما حقق  ارتياحه 
من  الـ19  اجلولة  ضمن  أمس،  اول   1-0 فولهام 

الدوري اإلجنليزي املمتاز.
النقص  الفوز، رغم  لتحقيق  وتعذب تشيلسي 
العددي يف صفوف فولهام منذ الدقيقة 44، بسبب 
إلى  تشيلسي  وعاد  روبنسون.  أنتوني  العبه  طرد 
املباريات  يف  عنه  غابت  التي  االنتصارات  درب 
على  السابع  املركز  إلى  ليتقدم  األخيرة،  الثالث 

سلم الترتيب.
»سكاي  لشبكة  تصريحات  يف  المبارد  وقال 
بعد  جيد  الشعور  »بالطبع  اللقاء  عقب  سبورتس« 

حتقيق الفوز، لم يكن األمر سهال فيما يتعلق بأدائنا يف الدوري، وتوجب علينا إنهاء هذا«.
وأضاف »فولهام جعل األمر صعبا، بدأنا املباراة جيدا، وسيطرنا كثيرا على الكرة، ليس 

سهال أن تلعب أمام 10 العبني، واصلنا اللعب وحصلنا على ما نستحقه الليلة«.
وفتح  الطرفني  على  اللعب  الكرة،  حتريك  أجل  من  للضغط  »نتعرض  المبارد  وتابع 
اللعب، وجعلهم يجرون ومن ثم نخلق نحن الفرص، كنا نفعل ذلك، لكن بسبب أدائنا 
احلالي فإن األمر أصعب قليال، الثقة ليست موجودة بالكامل، لكننا وجدناها وأنا راض 

حقا«.
وأردف »أثق يف جودة الالعبني، كان هناك شعور أنه باستطاعتنا تسجيل هدف، ألن 

الضغط كان مكثفا، األمر تعلق باحتفاظنا بالصبر بشأن متريرنا للكرة، وهذا ما فعلناه«.
وخص المبارد اإلشادة بالعبه مايسون مونت الذي سجل هدف املباراة الوحيد، قائال 
»مايسون شارك يف دور متأخر، لكنه يستطيع الوصول )إلى منطقة اجلزاء( رغم ذلك، يحتاج 

لتسجيل مزيد من األهداف، إنه يعرف ذلك، لكن جودته وسلوكه رائعان«.
ق.ر

قال ديدي ديشان، المدير الفني لمنتخب فرنسا، إنه ما يزال عاجزا عن مسامحة مهاجم 
ريال مدريد اإلسباني، كريم بن زيمو، بعدما اتهمه بالعنصرية منذ 5 سنوات.

فينالدوم يرفض البقاء في ليفربول فينالدوم يرفض البقاء في ليفربول 
وسط  جنم  فينالدوم،  جورجينيو  الهولندي  اقتراب  على  إجنليزي،  تقرير صحفي  أكد 

ليفربول، من االنتقال إلى عمالق إسباني، يف امليركاتو الصيفي املقبل.
وينتهي عقد فينالدوم )30 عاًما( مع ليفربول بنهاية املوسم اجلاري، يف الوقت الذي 

يسعى فيه مواطنه رونالد كومان، املدير الفني لبرشلونة، إلحضاره إلى كامب نو.
ليفربول  محاوالت  يصد  سوف  فينالدوم  فإن  البريطانية،  »ميرور«  صحيفة  وبحسب 

لتجديد عقده، من أجل االنتقال إلى برشلونة مجاًنا يف الصيف، وحتقيق حلم الطفولة.
يف  عنه  غنى  ال  عنصًرا  واعتباره  لليفربول،  بالنسبة  آنفيلد  ملعب  يف  أهميته  ورغم 
تشكيلة مدربه يورغن كلوب، إلى أن فينالدوم ال يفكر سوى يف اللعب بقميص برشلونة 

املوسم املقبل.
وأوضح التقرير، أن فينالدوم منذ الصغر وهو يحلم باللعب يف برشلونة، والسير على 
نهج العديد من جنوم منتخب هولندا الذين لعبوا بقميص النادي الكتالوني، مثل يوهان 

كرويف ورونالد كومان وفرانك ريكارد.
على  أشرف  حيث  فينالدوم،  رغبة  برشلونة  قيادة  كومان  تولي  عزز  ذاته،  الوقت  يف 

تدريبه يف منتخب هولندا، ويضع فيه ثقة كبيرة.
ق.ر

نيمار: »فكرت في اعتزال كرة القدم«نيمار: »فكرت في اعتزال كرة القدم«
كشف البرازيلي نيمار دا سيلفا، جنم باريس سان جيرمان، أنه فكر من قبل يف اعتزال 
كرة القدم. وقال نيمار، خالل تصريحات ملجلة »غافر« »يف بعض األوقات، سألت نفسي 
لم أواصل االستمرار؟ طاملا أن بعض الناس ال يحبون كرة القدم اخلاصة بي.. ففي بعض 
األحيان، حتى املراوغة اجليدة ميكن اعتبارها مسيئة!«. وأضاف: »الناس حساسون للغاية، 
إنهم متناقضون، ال ميكنك فعل أي شيء.. لكن يف نفس الوقت، ميكنك أن تفعل كل 
شيء، الناس يحكمون عليك بناًء على ما تفعله وما ال تفعله«. وتابع نيمار: »مع ذلك، 
لم أفقد شغفي بكرة القدم أبًدا.. يف اليوم الذي فكرت خالله يف االعتزال، عدت إلى 
املنزل، وتذكرت كل ما فعلته للوصول إلى هذه املكانة، فهدأت بعض الشيء، وتراجعت 

عن هذه الفكرة«.
فال  اجلد،  محمل  على  التعليقات  آخذ  ال  »أنا  قال:  نقد،  من  له  يتعرض  وعما   
أحب قراءة أشياء معينة، أعتقد أنها ليست ضرورية.. لكن الناس من حولي )األصدقاء، 

والزمالء، والعائلة( يقرأونها وينقلونها لي، مما يثير غضبي«.
وبخصوص ما يواجهه من ضغوطات، قال جنم برشلونة السابق: »أنا شخص أتعامل 
مع الضغوط بشكل جيد للغاية، فأنا أمثل باريس سان جيرمان ومنتخب البرازيل، وأعلم 

حجم التوقعات املطلوبة مني دائًما«.
ق.ر

حمل ماركو رويس، قائد بوروسيا 
فريقه،  تعثر  مسؤولية  نفسه  دورمتوند، 
بالتعادل على ملعبه مع ماينز 1-1 اول 
أمس، يف إطار اجلولة الـ16 من الدوري 
األملاني. وأضاع الدولي األملاني فرصة 
بـ14  املباراة  نهاية  قبل  الفوز،  هدف 
خارج  جزاء  ركلة  بإهداره  دقيقة، 

املرمى.
للنادي  الرسمي  املوقع  وأبرز   
تصريحات رويس، الذي قال: »يجب 
أن أعتذر للفريق، ألنه سنحت أمامي 
الشوط  يف  للتسجيل  محققة  فرصة 
يف  جزاء  ركلة  أهدر  أن  قبل  األول، 

الدقائق األخيرة«.
تغيير  بإمكاني  »كان  وأكمل: 
من  أمتكن  لم  لكنني  املباراة،  نتيجة 
ببالغ  أتوجه  ولهذا  اليوم..  ذلك 

األسف لزمالئي«.
إلى  عاًما  الـ31  صاحب  وأشار 
بهجوم  اللعب  يف  فريقه،  جناح  عدم 
منظم خالل الشوط الثاني، فضاًل عن 

واستطرد:  صحيح.  بشكل  التمركز 
مهمتنا  سيجعل  ماينز  أن  نعلم  »كنا 
املرتدة،  الهجمات  يف  خاصًة  صعبة، 
الشوط  خالل  إيقافها  يف  جنحنا  التي 
فريقه  بشعور  رويس  واعترف  األول«. 
مضيًفا:  التعادل،  بسبب  باإلحباط 

على  الفوز  بعد  التحسن  نريد  »كنا 
يف  االنتصارات  ومواصلة  اليبزيج، 
املباريات التالية، لكننا لم نصنع فرًصا 
اتخاذ  فرصة  وفوتنا  للتهديف،  كثيرة 

خطوة أخرى لألمام«.
ق.ر

إيطالي، عن  تقرير صحفي  كشف 
تعزيز  يف  اإليطالي  نابولي  نادي  رغبة 
الشتوي  امليركاتو  يف  بصفقة  صفوفه 

اجلاري.
سبورت  "سكاي  شبكة  وبحسب 
استعارة  يستهدف  نابولي  فإن  إيطاليا"، 
جونيور فيربو ظهير أيسر برشلونة، حتى 
نهاية املوسم، يف إطار سعيه لتعزيز هذا 

املركز يف صفوفه.

وال يفكر برشلونة يف تفريغ صفوفه 
برحيل عدد كبير من العبيه يف جانفي، 
خاصة بعد إعارة كارلوس ألينيا خليتايف، 
وذلك يف ظل اإلصابات الكثيرة لالعبي 

الفريق، وضغط املباريات.
ومع ذلك، فإن فيربو يعتبر على رأس 
العناصر التي ال ميانع برشلونة رحيلها، 
خصوًصا وأنه لم يقدم مستويات مقنعة 

منذ انضمامه يف صيف 2019.

صاحب  فيربو   جونيور  وخرج 
الفني  الـ24 عاما، من حسابات املدير 
يعتمد  الذي  كومان،  رونالد  الهولندي 
وسبق  باستمرار.  ألبا  جوردي  على 
لكومان نفسه وأن إشار يف مؤمتر صحفي 
على  يحصلون  هناك العبني ال  أن  إلى 
يف  للرحيل  مطروحون  كافية،  دقائق 

السوق الشتوي.
ق.ر 

تشيلســـي يعــادل إنجــاز مانشستــر تشيلســـي يعــادل إنجــاز مانشستــر نابولي يستهدف استعارة ظهير برشلونة فيربونابولي يستهدف استعارة ظهير برشلونة فيربو
يونايتـــد وآرسنــــاليونايتـــد وآرسنــــال

سجل العب الوسط الدولي اإلجنليزي ماسون مونت، جنم تشيلسي هدًفا غالًيا قاد به البلوز 
للفوز على فولهام، ضمن مباريات اجلولة 19 للبرمييرليغ. وبحسب شبكة "سكاي سبورتس"، فإن 

هذا الهدف يحمل الرقم 800 لتشيلسي خارج ملعبه يف البرمييرليغ.
وأوضحت الشبكة، أن فريقني فقط سبقا تشيلسي نحو هذا الرقم، وهما مانشستر يونايتد )933 
هدفا(، وآرسنال )817 هدفا(.أما شبكة "أوبتا" لإلحصائيات، فقد أشارت إلى أن هدف مونت يحمل 
رقم 11 لتشيلسي يف الربع ساعة األخير خالل مباريات البرمييرليج ملوسم )2020/2021(. وأضافت، 

أن تشيلسي هو أكثر فريق سجل عدد أهداف خالل هذا التوقيت بالتساوي مع ليستر سيتي.
ق.ر
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الجولة الثالثة من مونديال كرة اليد

البرتغال – الجزائر اليوم  سا 18  

المنتخــب الوطنـي في مهمـة لرد المنتخــب الوطنـي في مهمـة لرد 
االعتبــار أمــام البرتغـــالاالعتبــار أمــام البرتغـــال

رسمية  بصفة  الوطني  املنتخب  وضمن 
والذي  للمونديال،  الثاني  للدور  التأهل 
مجموعة،  كل  من  منتخبات   3 له  يصعد 
لقاء  يف  احلسم  املغرب  منتخب  ينتظر  بينما 
منتخب  ويحتاج  األخيرة،  باجلولة  آيسلندا 
املغرب للفوز، ملعادلة رصيد آيسلندا والتأهل 

بفارق املواجهات املباشرة.
يف  اليد  لكرة  اجلزائري  املنتخب  وفشل 
أمام  أمس  أول  أن سقط  بعد  املفاجأة  حتقيق 
نظيره األيسلندي بنتيجة ثقيلة 39-24  بعد 
أن انتهى الشوط األول بنتيجة 22-10، يف 
لقاء سار باجتاه واحد، حلساب اجلولة الثانية 
التمهيدي  للدور  السادسة  املجموعة  عن 

ملونديال 2021 مبصر.
الدقائق  خالل  الفريقني  تعادل  فبعد 
االيسلندي  السباعي  متكن   ،)3-3( األولى 
 )6-3( قصير  ظرف  يف  الفارق  توسيع  من 

فارضا منطقه على رفاق هشام كعباش.
بطريقة  اللعب  األوروبي  الفريق  واصل 
''هجومية'' يف ظل األخطاء الدفاعية الكثيرة 
يف  يتقدم  جعله  ما  وهذا  الوطنية  للعناصر 
حاول   .)  11-5( أوسع  وبفارق  النتيجة 
أحيانا  الفارق  تقليص  اجلزائري  املنتخب 
يسيطر  جعلته  اخلصم،  وشراسة  قوة  ولكن 
النتيجة  التقدم يف  مع  اللعب  مجريات  على 

دون عناء )19-9 ( .
االيسلندي  الفريق  عناصر  وتفّننت 
يف التسجيل خالل مجريات الشوط األول 
مستغلة ارتباك دفاع »اخلضر«، الذي افتقد 
لالنضباط والشراسة يف األداء، ناهيك عن 
اخلط  من  التهديفية  الفرص  بعض  إهدار 

الهجومي.
املنتخب  جعلت  املعطيات،  هذه  كل 
الوطني يتأخر يف النتيجة بفارق كبير خالل 

املرحلة األولى )22-10(.
لم تتغير املعطيات خالل الشوط الثاني، 
السيطرة  األيسلندي  املنتخب  واصل  حيث 
اإليقاع  رفع  خالل  من  املقابلة  أطوار  على 
املستويات  كل  على  تفوقه  وجتسيد  عاليا، 
بنية توسيع الفارق مجددا. وأبدى السباعي 
اإليسلندي نيته يف الفوز بنتيجة عريضة من 
خالل تسيير اللقاء لصاحله ويف اجتاه واحد، 
بعد أن متكن من إضافة أهداف أخرى جعلته 

يتقدم وبأريحية كبيرة )35-19(.
القائد مسعود بركوس،  وقد ظهر زمالء 
امليدان يف مرات عديدة، حيث  تائهني فوق 
الهجمات  لبعض  بتضييعهم  ذلك  جتسد 
املرتدة. ومتكن املنتخب اإليسلندي من إنهاء 
اللقاء لصاحله )24-39( مسجال بذلك أول 
فوز له على أرض »الفراعنة« بعد أن سقط يف 

اجلولة األولى أمام البرتغال.
منتخب  فاز  اجلولة،  نفس  وحلساب 
 )33-20( بنتيجة  املغرب  أمام  البرتغال 

الشوط األول )12-12( .
وعلى ضوء نتائج اليوم، انفرد املنتخب 
نقاط(،   4( الريادة  بكرسي  البرتغالي 
 2( واجلزائر  نقطتني(   2( بإيسلندا  متبوعا 
املغربي  املنتخب  يتذيل  بينما  نقطتني(، 

الترتيب )0 نقطة(.
أصحاب  يتأهل  أنه  بالذكر،  جدير 
املراتب الثالث األولى إلى الدور الرئيسي، 
أربع  ال24 على  املنتخبات  حيث ستقسم 
ستة  منها  واحدة  كل  تضم  مجموعات 
فرق. ويتأهل بعدها صاحبا املركزين األول 
ربع  الدور  إلى  مجموعة  كل  يف  والثاني 
النهائي. أما املنتخبات التي ال تتأهل للدور 
الرئيس  كأس  منافسة  فستلعب  الرئيسي 

من أجل الترتيب.
م.هشام

يف مسيرة حاشدة

أنصار شبيبة القبائل أنصار شبيبة القبائل 
يطالبون برحيل مالليطالبون برحيل مالل
من  للمئات  مسيرة  أمس،  أول  األمن  مصالح  منعت 
الرئيس  برحيل  للمطالبة  القبائل  شبيبة  نادي  مشجعي 

شريف مالل، وبقية املسؤولني.
استجاب املئات من املشجعني لدعوات تظاهر مت إطالقها 
إدارة  برحيل  للمطالبة  االجتماعي،  التواصل  مواقع  على 
النادي التي فشلت- يف رأيهم- يف وضع الفريق على املسار 

الصحيح.
نوفمبر  أول  ملعب  بكثافة يف محيط  الشرطة  وانتشرت 
بتزي وزو، ومنعت جتمع املشجعني الذين دخل بعضهم يف 

مناوشات مع قوات الشرطة.
اجلديدة،  املدينة  طرقات  يف  املشجعني  انتشر  وبعدها 
مرددين شعارات معادية للرئيس شريف مالل، ومساعديه، 

وتصر على رحيلهم جميعا.
من  متزايدا  ضغطا  اإلداري  ومكتبه  مالل،  ويواجه 
البطولة  يف  للفريق  املتواضعة  البداية  بعد  خاصة  اجلماهير، 
يف  جناحه  رغم  بوزيدي،  يوسف  املدرب  إقالة  على  وإقدامه 

حتقيق نتائج إيجابية وتعويضه بالفرنسي دونيس الفان.
ق.ر

قال أن الحظ أدار ظهره للوفاق السطايفي، ميصالة:

»نحـن مطالبــون بالتعويـض »نحـن مطالبــون بالتعويـض 
خارج الديــار أمام السياسي«خارج الديــار أمام السياسي«

سطيف،  وفاق  العب  أبدى 
الشديدة،  حسرته  مرباح،  ميصالة 
قاسية  خلسارة  فريقه  تعرض  عقب 
اجلزائر  مولودية  أمام  ملعبه،  على 
الثامنة  اجلولة  خالل   ،1-0 بنتيجة 

من الرابطة األولى احملترفة.
تصريحات  يف  ميصالة،  وقال 
على  للوفاق  الرسمي  للحساب 
»فيسبوك«: »لألسف احلظ أدار ظهره 
لنا أمام املولودية، ال ميكن القول إننا 
قدمنا  أننا  نكن جيدين، خاصة  لم 
فرص،  عدة  وصنعنا  ممتازة،  مباراة 
عندما  القدم،  كرة  هي  هذه  لكن 

تضيع ستستقبل حتما«.
اخلسارة  أن  »صحيح  وأضاف 
كنا  أننا  خصوصا  منتظرة،  تكن  لم 
للتقدم  الفوز،  حتقيق  على  عازمني 
لكننا  الترتيب،  جدول  يف  أكثر 
الديار،  خارج  بالتعويض  مطالبون 
املباراة  من  إيجابية  بنتيجة  والعودة 
قسنطينة«.  شباب  أمام  القادمة 
صفحة  نطوي  أن  اآلن  »علينا  وتابع 
املباراة، ونفكر يف كيفية إسعاد  هذه 
أنصارنا، ال سيما أنهم تعرضوا خليبة 
ونعدهم  كثيًرا،  لهم  نعتذر  كبيرة، 

بالتدارك يف املستقبل القريب«.
وأطاحت مولودية اجلزائر باملتصدر وفاق سطيف بنتيجة 0-1، يف لقاء القمة، لتشدد عليه اخلناق 
يف صدارة الترتيب، وحقق »العميد« نتيجة باهرة بعودته بالزاد كامال من سفريته للهضاب العليا، 
حيث  أحلق بالرائد خسارته االولى  حتت قيادة املدرب التونسي نبيل الكوكي، منذ أكثر من عام، 
حيث  تعود  آخر خسارة للوفاق الي  30 نوفمبر 2019، برسم اجلولة الـ12 من املوسم الفارط مبلعب 

شباب قسنطينة.
مجريات  يف  نسبيا  املولودية  تشكيلة  حتكمت  السلبي،  بالتعادل  األول  الشوط  انتهى  وبعدما 
اللعب بواسطة االنتشار اجليد لالعبني فوق أرضية امليدان، و جنح الالعب لعمارة  من مباغتة الدفاع 
السطايفي واحلارس خضارية بتسديدة سكنت الشباك، ليمنح التقدم للزوار يف الدقيقة 76، مسجال 

هدفه الثاني على التوالي بعد ركلة اجلزاء التي  وقعها األسبوع املاضي أمام مولودية وهران.
وأمام عجز رفاق الشاب محمد عمورة يف تهديد مرمى احلارس بوطاقة، واصل أشبال املدرب نبيل 
نغير الضغط من أجل تأمني النتيجة، حيث قاد البديل  جابو هجمة فردية تالعب من خاللها بدفاع 

أبناء »عني الفوارة« ولكنه اختار التسديد نحو املرمى عوض التمرير.
لينتهي اللقاء بفوز ثمني جدا ملولودية اجلزائر يضعه وحيدا يف الوصافة برصيد 17 نقطة مع لقاء 

متأخر وبفارق خطوتني عن وفاق سطيف الذي يحافظ على الطليعة برصيد 19 نقطة.
ق.ر

يواجه أشبال الناخب الوطني، آالن بورت، هذا االثنين، المنتخب البرتغالي لحساب الجولة الثالثة 
واألخيرة من الدور التمهيدي، لبطولة العالم لكرة اليد، في حين يلتقي الفريق المغربي، المنهزم 

في الجولة األولى أمام الجزائر )23-24( والمقصى من المنافسة، نظيره األيسلندي.

 بعد أيام من إنسحابه
 من مولودية وهران

كازوني مدربا لمولودية كازوني مدربا لمولودية 
وجـــدة المغربـــيوجـــدة المغربـــي

 أنهى محمد هوار، رئيس مولودية 
بشأن  املثار  اجلدل  أمس،  اول  وجدة، 
املدرب،  رحيل  خلفه  الذي  الفراغ 
مع  التعاقد  بإعالن  وادو،  السالم  عبد 
كان  الذي  كازوني،  بيرنارد  الفرنسي 
الفريق،  ابن  مع  محتدمة  منافسة  يف 
فوزي  اختالف  فوزي.وتسبب  جمال 
مشروع  بشأن  النادي،  رئيس  مع 
الفريق وأهدافه، يف تغيير االجتاه صوب 
كازوني، الذي كانت له جتربة تدريب 
فريق  مع  وبالضبط  اجلزائرية  بالبطولة 

مولودية وهران.
للمدرب  العودة  وجدة  واختار 

األجنبي، إثر خالفه احلاد مع املغربي عبد السالم وادو، بعدما كان اجلزائري 
عبد احلق بن شيخة، آخر من دربه من األجانب، يف املوسم املنصرم، حيث 

قاده الحتالل املركز اخلامس بالدوري.
ق.ر

العاصمة،  احتاد  لفريق  الرياضي  املدير  ثمن 
أمس  اول  فريقه  الذي حققه  الفوز  يحيى،  عنتر 
الرسمية  الصفحة  ونشرت  غليزان.  سريع  أمام 
لفريق احتاد العاصمة تصريح املدير الرياضي عنتر 
املباراة قائال »نحن جد سعداء  يحيى بعد نهاية 
بهذا الفوز الذي يعتبر الثالث على التوالي، احلمد 
هلل التشكيلة بصدد استعادة الثقة، ونحن نواصل 
الذي مت  الهدف  إلى  لم نصل بعد  العمل، ألننا 
تسطيره، ولقد تكلمنا مع الطاقم الفني والالعبني 
إلى األهداف  للوصول  العمل  من أجل مضاعفة 

وما علينا سوى العمل ثم العمل«.
وأكد نادي احتاد العاصمة، صحوته بعد فوزه 
مقابل  أهداف  بثالثة  غليزان،  سريع  أمام ضيفه 
هدف واحد، ضمن مواجهات اجلولة الثامنة من 

املسابقة.
إسماعيل  العاصمة،  احتاد  ثالثية  وسجل 
يف  كودري  وحمزة   ،18 الدقيقة  يف  بلقاسمي 

عواد  حسني  سجل  فيما  و85،   52 الدقيقتني 
هدف غليزان الوحيد يف الدقيقة 72.

املباراة  العاصمة،  احتاد  نادي  ودخل 
عبر  التسجيل  باب  افتتاح  يف  وجنح  مهاجما، 

العبه إسماعيل بلقاسمي برأسية مخادعة.
يف  الثاني  الهدف  توقيع  يف  االحتاد  جنح  ثم 
مرتدة  كرة  تابع  الذي  كودري  عبر   ،52 الدقيقة 

من احلارس، وحولها إلى الشباك.
العبي  خروج  يف  الهدف،  هذا  وتسبب 
غليزان من منطقتهم، حيث شنوا عدة حمالت، 
عواد. يف  عبر  الفارق  تقليص  أثمرت عن هدف 
الدقيقة 85، جنح كودري يف إضافة الهدف الثالث 
احلارس  من  مرتدة  لكرة  متابعته  بعد  لفريقه، 
العاصمة  احتاد  ورفع  الشباك.  أسكنها  برأسية 
رصيده، إلى النقطة الـ11 يف املركز العاشر، بفارق 

نقطة واحدة عن السريع صاحب املركز الـ12.
ق.ر

اتحاد العاصمة يؤكد صحوته، عنتر يحيى:

»التشكيلــة استعــادت الثقـــة »التشكيلــة استعــادت الثقـــة 
وعلينــا مضاعفــة العمـــل«وعلينــا مضاعفــة العمـــل«

البرنامـــج:البرنامـــج:
االثنين 18 جانفي:

البرتغال – اجلزائر )سا 18(  
إيسلندا – املغرب )سا 20:30( 
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بالتعاون مع احلي الثقايف كتارا

يــــوسف بعلــــوج يؤطــر دورة مخصـــصة يــــوسف بعلــــوج يؤطــر دورة مخصـــصة 
لكتـــابة القـــصة الموجـــــهة لألطفـــاللكتـــابة القـــصة الموجـــــهة لألطفـــال

نصوص من مدينة سكيكدة

إصــــدارات عن مسرح الطفــل وقصــائد الــذاتإصــــدارات عن مسرح الطفــل وقصــائد الــذات
يحتضنها املسرح الوطني »محي 

الدين بشطارزي«
مداخــالت حــــــــول مداخــالت حــــــــول 

»الفنـــانيـن الشهــــداء« »الفنـــانيـن الشهــــداء« 
فــي فيفــــري المقبــــلفــي فيفــــري المقبــــل

يرتقب أن يحتضن املسرح الوطني »محي الدين بشطارزي« يوم 18 فيفري 
املقبل، ومبناسبة اليوم الوطني للشهيد ندوة علمية حول »الفنانون الشهداء 
أو جدلية احلبر والدم« دورة الشهيدين أحمد رضا حوحو ومحمد بودية.
الندوة التي تنظمها وزارة الثقافة والفنون ويشرف على أشغالها الدكتور 
والباحثني  تليالني، سيشارك يف أشغالها مجموعة من األساتذة  أحسن 
بالفنانني  التعريف  خالل  من  الوطنية  الذاكرة  إحياء  بهدف  املختصني 
الفنون  إسهامات  دراسة  وكذا   ،1954 نوفمبر  أول  ثورة  خالل  الشهداء 
النضالية يف  اإلبداعات  ظاهرة  إلى حتليل  إضافة  التحريرية  الثورة  يف 
الثقافة اجلزائرية، والبحث يف موضوع اإلبداع الفني اجلزائري والثورة 

أول نوفمبر 1954.
وتقترح الندوة مجموعة من احملاضرات، على غرار محاضرة أ.د.أحسن 
ثليالني حول »اإلبداع الفني والثورة/ مقاربة يف إسهامات الفرقة الفنية 
قرقوة حول  إدريس  أ.د.  اجلزائرية«،  الثورة  الوطني يف  التحرير  جلبهة 
أ.د.  حوحو«،  رضا  أحمد  الشهيد  املسرحي  الشهادة يف جتربة  »مسرح 
عبد الكرمي بن عيسى: لزومية العهد واألرض من خالل صورة الشهيد يف 
املسرح اجلزائري، أ.احميدة العياشي: »أسئلة حول الهواجس املسرحية 
الزقاي  »جدلية  أ.د.جميلة مصطفى  للمسرحي الشهيد محمد بودية«، 
الوطني  »االلتزام  أ.محمد ساري:  املسرح اجلزائري«،  الدم يف  و  احلبر 
يف سرديات األديب الشهيد مولود فرعون«، أ.سعاد مناصر: »الشهيد يف 
رائعة الشهداء يعودون هذا األسبوع للطاهر وطار«، عبد الكرمي تازروت: 
»صورة شهداء ثورة أول نوفمبر 1954 يف السينما اجلزائرية«، د.ليلى بن 
إيقاع  يف  )قراءة  اخلفي  اجلزائرية  الثورة  وجه  الفني  »النضال  عائشة: 

الثورة والتمرد عبر مسار الفنان الشهيد علي معاشي«.
الشهداء  الفنانني  ظاهرة  بحث  إلى  العلمية  الندوة  هذه  تسعى  كما   
وحتليل  واألدباء  املبدعني  هؤالء  بسير  التعريف  خالل  من  اجلزائر  يف 

إسهاماتهم الفنية املسرحية والشعرية والسردية.
ق.ث

وجاء هذا التعاون ما بني احلي الثقايف كتارا بعد تتويج الكاتب يوسف بعلوج، باملرتبة األولى ملسابقة 
القصة القصيرة لألطفال عن سيرة الرسول صلى اهلل عليه وسلم حملت عنوان »قدوتي ليس 
بطال خارقا«، ليسجل بهذا تتويجه األدبي العاشر يف مشواره والثاني العام املاضي، بعد 

حصوله على الدرع الفضي جلائزة قنبر الدولية ألدب الطفل يف العراق.
وقال بعلوج عن التجربة »دائما ما أقول إن كل جتربة كتابة لها صعوباتها وتعقيداتها 
الكتابة  شروط  جتتمع  وحينما  الهني،  بالعمل  ليست  عموما  للطفل  الكتابة  اخلاصة 
الكتابة للطفل،  عن شخصية عظيمة مثل الرسول صلى اهلل عليه وسلم، مع توجيه 
واختصار العمل القصصي يف 120 كلمة، يصبح العمل أكثر صعوبة وتعقيدا، لهذا أنا 

سعيد أني خضت هذا التحدي وأسعد أني وفقت به«.
وعن تفاصيل القصة الفائزة يقول يوسف بعلوج »حتكي القصة تفرد واستقاللية 
الرسول قدوة غّير من  اعتباره  أن  وكيف  بقية أصدقائه،  الطفل جاسم عن  رأي 
طباعهم بعدما كانوا يتخذون من األبطال اخلارقني للكوميكس قدوات لهم«. عن 
اختياره لهذا املوضوع يضيف »يف عالم تكاثرت فيه الشخصيات اخليالية، رمبا من 
بأفعال  قدوة  لألطفال.  قدوة  معروفة  بسيرة  تكون شخصية حقيقية  أن  األفضل 
حقيقية ميكن تقليدها والتماهي معها. قدوة تقدم اإلضافة مبقدرة بشرية ال بقوى 

سحرية خارقة«.
ليس هذا أول تتويج للكاتب يوسف بعلوج، يف مجال أدب الطفل، حيث سبق وفاز 
بجوائز عديدة بعدة دول هي اجلزائر، العراق، اإلمارات، قطر وفلسطني. أعمال 
متنوعة بني القصة واملسرح ساهمت يف تكريس اسمه يف هذا 
لي  بالنسبة  »اجلوائز  بعلوح  يقول  األمر  هذا  وعن  املجال، 
وسيلة وليست غاية. كنت وال زلت أعتبرها أفضل وسيلة 
متاحة حاليا لتكريس اسم يف املجال األدبي. أعتقد أنني 
املتابعني  فعدد  الرأي،  بهذا  يؤمن  الذي  الوحيد  لست 
ملنصة أدبرايز التي أسستها منذ 4 سنوات، والتي تقدم 
أخبار وطرق املشاركة يف اجلوائز األدبية املختلفة خير 

دليل على اهتمام الكتاب العرب بالتنافس«.

 يرتقب أن ينظم الكاتب اجلزائري يوسف بعلوج دورة مخصصة لكتابة القصة املوجهة لألطفال بالتعاون مع 
احلي الثقايف كتارا، يؤطرها شخصيا ومجانا يف حدود األماكن املتاحة. صارة بوعياد

د. وليد بوعديلة

صارة بوعياد

الدين بوهه مسرحية خيالية لألطفال، وهي »راهونافيس«، وفيها  يكتب املبدع سيف 
سفر نحو زمن بعيد، من طفلني صغيرين، وميزج النص املسرحي بني مشاهد واقعية 

وآخرين خارقة عجائبية، وهذا ما يحبذه األطفال.
عادت  املكانية،كما  الفضاءات  بني  انتقاال  واحليوانات،كما جند  للطيور  توظيفا  وجند 
القصص  يف  األطفال  أحبها  التي  التراثية،  الشخصيات  استدعاء  لتقنية  املسرحية 
والرسوم املتحركة، مثل عالء الدين وعلي بابا، وهنا يحضر املزج بني املتعة والفائدة. 
النوادي  أو  املدارس،  تالميذ  به  يبادر  متثيلي،  لعرض  املسرحية  تتحول  أن  ونتمنى 

الناشطة بدور الشباب والثقافة.
ديوان شعري لصورية لينال.. خصوصية أنثوية

نشرت املبدعة صورية اينال ديوانها الشعري »مدارات الغريبة«، 2018، وعند قراءتنا 
وجدنا خصوصية أنثوية ترتفع من بني تراكيب النصوص، لتقول األلم واألمل.

اينال النص الشعري الذي يفتح هوية األنا يف تفاعلها مع األخر، وقد  تكتب املبدعة 
يكون التشكيل الشعري اقرب للنثر والبساطة حينا، كما يعانق املجاز والتلميح حينا.

وميكن أن يجد القارئ جتلي املجاز والبعد البالغي يف معاني التحدي واخللود، ونقرأ 
حضورا بهيا لعوالم الطفولة والبراءة، يف مقابل عوالم العنف والصخب، )مثل نصوص 
قبل موتي، مدارات الغريبة، يتكاثرون...(، ففيها مالمح مقاومة املدينة/ اخلراب، مع 
دالالت  تكتب  الشاعرة  وكأن  –احلياة،  للجمال  املخربني  للمفسدين/  غاضب  رفض 

الشوق للجمال واحلنني للماضي.
اينال  غامرت  هل  ندري  ولسنا  والسرد،  احلكي  من  تقترب  الديوان  نصوص  وبعض 
يف كتابة القصة القصيرة والرواية أم ال؟؟، ألن لها النفس السردي الذي يريد للقلم 

املواصلة يف احلكي، لكنها توقفه عبر التكثيف اللغوي.
كما وجدنا نصوصا اقرب لفن املقال، حيث كانت املعاني تقول احلقيقة واملباشرة، بال 
ترميز أو مراوغة )مثل نصوص فيض،رسل السالم(، وكنا نفضل لو وضعت حتت عنوان 
»نصوص«، وتكون مستقلة يف إصدار آخر، كما فعل بعض املبدعني، يف ظل حرية اإلبداع 

وجتاوزه لقيود الشعر وحدوده...وتقرأ على أنها خواطر أو سرد شاعري أو..
وهذه التقنية اعتمدها قبل سنوات الشاعر عبد احلميد شكيل، حيث يضع »النصوص« 
بدل الشعر يف واجهات إبداعاته املنشورة لكي ال يظلم روحه اإلبداعية، ولكي ال يبحث 

القارئ عن الشعري لكن عن النصي.
يف اخلتام، صورية اينال تكتب روحها وسرها الداخلي، كما تنفتح على حتوالت مجتمعها، 
وهي تصيغ لغة البحث عن األمل من خلف نبضات األلم، ليس لكي تتجاوز حزن األنا، 

ولكن ليتجاوز الوطن أسر املاضي وهبائه، لعله يلقى البهاء، اخلصب، الوهج...

عن روايته »وفد بغداد«
ياسيــــن نــــوار يفـــوز بالجـــائزة ياسيــــن نــــوار يفـــوز بالجـــائزة 

الدوليـــة للروايـــة العلميـــةالدوليـــة للروايـــة العلميـــة
التي  العلمية  للرواية  الدولية  املرتبة األولى يف جائزة  نوار على  الكاتب اجلزائري ياسني  حتصل 
تنظمها دار الباحث للنشر والتوزيع عن روايته »وفد بغداد«، وهذا مبشاركة دول عربية كثيرة منها 

مصر والسعودية والعراق واملغرب.
وجاء يف املرتبة الثانية السعودي رائد قاسم واملرتبة الثالثة للمصري محمود وجيه.

الريح، صحاري  كاف  منها:  روايات عديدة  وأصدر  قاملة،  مدينة  من  نوار  ياسني  الكاتب  للتذكير 
السراب، ثالثة أيام، كسر خاطر..وله مجموعات قصصية منها رجل العسل، شتاء دمشق.

وقد أجنزت حول أدبه الكثير من الرسائل اجلامعية، كما كتب عنه باحثون ونقاد مبجالت بأملانيا، 
وهو أستاذ بثانوية بقاملة. فهل تنتبه مديرية الثقافة بقاملة لتكرميه واالحتفاء به وبكتاباته؟؟.

وليد بوعديلة  
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فضل العيش يف البذخ بعيدا عن غنب الطبقة الكادحة.
مقدس  وفاة  عن  سنة  ستون  عبث  الال  عبث  اليوم،  نعيش،  نحن 
نظرية العبث! هل اجلزائر منقوصة تاريخيا وحضاريا لكي تلجأ للتزييف 
سياسوية  إلرهاصات  خدمة  والتدجيل  العريق  تاريخنا  على  والكذب 
احلضارية  معاملهم  ورموز  غيرنا  تاريخ  على  والقرصنة  للسطو  واللجوء 

وأعالمهم.
صحيح أن القرصنة هي واحدة من ميزات واحدة من حقب تاريخنا 
من  ناس.  يا  احلّد  لهذا  ليس  ولكن  لبالدنا(،  العثماني  احلكم  )زمن 
الذي افتعل هذه األكذوبة الضخمة ضخامة احلضارة الفرعونية؟ ومن 

أقّر وصادق ودفع تكاليف هذا اإلجناز الفرعوني؟
شيشانق فرعون مصري من وريد وادي النيل وهو منحدر من إحدى 
روجت  التي  الكاذبة  باألساطير  وال  باجلزائر  له  عالقة  ال  ليبيا  قبائل 
حوله كهزمه الفرعون رمسيس الثاني الذي تفّرق بني عصريهما أكثر من 
200 سنة! والكثير من األساطير األخرى. مروجو هذه األساطير املزيفة 
يدركون خطورتها على كيان شعب وأمة. أريد جوابا واضحا ودقيقا من 
الساعني إلى ترويجها. مباذا سيفيدنا شيشناق؟ وماذا سيقدمه لتحسني 
املرهون يف  منه  والبعيد  القريب  مستقبلنا  على مجرى  والتأثير  حاضرنا 
سوق الداللة واملغمورة معامله على كافة األصعدة السياسية واالقتصادية 

واالجتماعية؟ ماذا يخفي كّل هذا العبث؟
باالحتفال  التمثال  النصب  هذا  وإلصاق  إقران  من  املقصود  ما  ثم، 
أننا  أعرفه  الذي  الفالحية.  السنة  رأس  أي  عرب  العام  رأس  بيناير، 
نحتفل بيناير أو رأس العام منذ القدم، عادة متوارثة أبا عن جد ندير 
الشرشم ونذبح الديك الرومي ونطهي الشخشوخة ونغير أواني الطبخ 
املصنوعة من الطني ونغير ملناصب إلخ. وعلى سبيل ذكر دبح الديك 
أذّكر أن رأس العام واحدة من املّرات اخلمسة يف السنة التي نأكل فيها 
الّلحم: )يف عيد األضحى وعاشوراء وأول شهر رمضان ونصفه والسابع 

والعشرين منه(.
واآلن، يأتي من يقول لنا إننا على خطأ وأن يناير واالحتفال به هو 
هذا التمثال ومآثر صاحبه يف مصر الفرعونية. هل خططوا لنا أن جنعل 
سيدي  بقبة  الشأن  هو  كما  به  نتبارك  مزارًا  القريب  املستقبل  يف  منه 
شابور )املكان الذي سقط فيه اجلنرال شانبور السفاح يف بدايات الغزو 
فسيفرضون  الزوايا  سلطة  قبضة  يف  دمنا  وما  لبالدنا(.  االستعماري 
من  قطعا  عليه  العوانس  الفتيات  وتعلق  للصنم  والصالة  إليه  احلج  عّنا 
محارمهن. أما النساء العاجزات عن اإلجناب فتعّلق اخليوط التي تتدّلى 
فروجهن  ينفخ يف  عّله  العظيم  بجاه سيدي شيشناق  تبّركا  أثوابهن  من 
عليها  العذراء  مرمي  مع  جبريل  املالك  فعل  مثلما  احلمل  من  ليتمكن 

السالم.
هناك  ولكن  األسطورة  عبر  لتاريخها  تؤسس  الشعوب  أن  صحيح 
وبسمات  بالواقع  بأخرى  أو  بصيغة  صلة  لها  التي  اجلميلة  األساطير 
تكرس  أكثرها،التي  وما  املزيفة،  الكاذبة  األساطير  وهناك  الشعب 

الكذب وتؤسس للمغالطات.
قطعا ليس هناك عالقة بني التقومي األمازيغي وشيشناق هذا املواطن 
باجلزائر.  له  عالقة  وال  الفرعونية  عائلته  حلكم  أسس  الذي  املصري 
والتاريخ عندما تلوثه السياسة والعصبيات القبلية ميسح وميحي احلاضر 

واملستقبل يف آن واحٍد.
ما  شيء  عن  التاريخ  أعماق  يف  نبحث  أن  علينا  محتوما  كان  وإذا 
ونبحث  والطاسيلي  الهوقار  نعتمد حضارة  أن  لنا  فاألولى  به  نتشبث، 

عن آخموخ ما )مع كل احترامي للنائب الطرقي آخاموخ ( وننصب له 
متثاال فتكون له مصداقية. فهو على األقل أقرب منا جغرافيا وحضاريا 

وتاريخيا، باإلضافة إلى أنه أقدم من احلضارة الفرعونية.
هي  التي  الفرعونية  احلضارة  من  جدٍّ  استعارة  من  إذن  الفائدة  فما 
أحدث من احلضارة الطرقية والسطايفية )اكتشاف آثار الرجل األول يف 

الشمال اإلفريقي!(.
تخّيلوا خرجة إمام من بجاية انظم إلى هذه اللعبة القذرة يف تزوير 
التاريخ ليستعطف الناس على حّب وتقديس متثال هذا املخلوق مرتكزا 
يغرد  وراح  اجلزائريني،  لدى  ومكانتها  بفلسطني  الناس  ارتباط  على 
مذكرا بأن شيشناق كان أول من دخل القدس، ياك قلنا ممنوع استغالل 

الدين يف السياسة يا هذا. ثم ما شأننا نحن ومنجزات الفراعنة؟
قبلهم  كان  مثلما  الغابرة  العصور  يف  املنطقة  ملوك  كانوا  الفراعنة 

البابليون والسومريون وغيرهم وعندنا السطايفية والطوارق.
كان على أصحاب فكرة استيراد هذا الفرعون أن يقيموا متثاال للثائر 
البربري يوغرطة مثال فهو أجدر بذلك. وبصدد ذكر يوغرطة حتضر يف 
فاليري جيسكار  الفرنسي  الرئيس  زيارة  أيام  وقت  طريفة  حادثة  ذهني 
1975 وكانت أول زيارة دولة لرئيس فرنسي.  ديستان إلى اجلزائر سنة 
متت مراسيم استقباله يف مطار اجلزائر من طرف املرحوم الرئيس هواري 
بومدين طيب اهلل ثراه. يف القاعة الشرفية للمطار صرح فاليري جيسكار 
الفتية.«  اجلزائرية  األمة  حتيي  العظمى  الفرنسية  األمة  إن  ديستان:« 
اغتاظ الرئيس الراحل هواري بومدين رحمه اهلل وقرن حواجب، الدليل 
وانزعاجه. لكنه كظم غيظه واستمرت مراسيم االستقبال  على غضبه 
كلماتي  تبادل  ولذا  الرسمي،  العشاء  مأدبة  لدى  املساء  يف  عادية. 
الرئيسني أجابه بومدين- رحمه اهلل - بعد  الترحيب والشكر من قبل 
كلمات الترحيب مبا يلي:« اسمحوا لي فخامة الرئيس أن أذكركم بأن 
من  زنزانة  يف  يوغرطة  العاشر  ملكها  فقدت  قد  الفتية  اجلزائرية  األمة 
زنزانات روما خمسون سنة قبل مجيء فيرجاجنيطوريكس األب األول 

لألمة الفرنسية.«
ما أتعس أيامنا. عندنا هذا النظام الّلعني الذي يقوى على السباحة 
يف املياه العكرة وفوق أمواج األيديولوجيات البايخة والعصبيات القبلية 
بالفيس  دفع  فمثلما  وذك.  بهذا  التحرش  وجنون  املتطرفة  واملواقف 
فوق هذه األرض  اإلله  باحتالل منصب  أوهمه  الذي  الديني  وتعّصبه 
دفعنا  نكراء  غياهب حرب  أدخلونا يف  ثم  الشعب،  وتسلطه على هذا 
ثمنها غاليا، ها هو النظام ذاته يجامل ويسعى الستغالل فريق آخر من 
التفوق  على  إيديولوجيته  يبني  الذي  والثقايف  االجتماعي  التطرف 
العرق! إن املسافة يف هذه احلالة غير بعيدة عن الفكر النازي الذي مجد 

العنصر اآلري.
 أنا ضد التخبط يف قعر االنتماء العرقي. أن نعتمد الكيان الثقايف 
االنتماء  على  التركيز  أما  عليهش،  ما  هذا  كل  واللغوي  واحلضاري 

العرقي وحده فهذا ال حتمد عقباه ال حاضرا وال مستقبال.
أنا كتامي من عرش بني يدر يعني أمزيغي قح. وأنا أفتخر بذلك. 
أنني  هذا  معنى  ليس  لكن  بذلك.  فخور  وأنا  القاهرة.  بنو  أجدادي 
ولست  بالدي،  تراب  من  بقعة  أي  يف  جزائري  أي  من  أكثر  أمازيغي 
أثبت هويتي وأصلي  لكي  الليبي شيشناق  ولو كان  ما  لفرعون  بحاجة 

وفصلي.

14
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ما هذا العبث؟ وضع 
العبث المتميز بالال عبث. 
لو كان »آلبير كامو« على 

قيد الحياة لندم على 
كّل شيء فعله بما فيها 
جائزة نوبل لآلداب التي 

ضيّع على نفسه فرصة 
ريادة العالم المكافح من 
أجل التحرر واالنعتاق من 
منظومة نير االستعمار. 
وكذا فلسفة العبث التي 
كرسها خالل مسار حياته 
وكتاباته وإبداعاته. كامو 

وليد الذرعان وشوارع 
بلكور الكئيبة الفقيرة 
وهو القادم من صلب 

المسحوقين، وهو 
المناضل الفذ الذي انسلخ 

عن ذاته واتخذ موقفا 
معاديا الستقالل بالده 

الجزائر، تنكر لألفكار 
اليسارية النيرة وارتمى 
في أحضان البورجوازية 

واألرستقراطية الفرنسية. 
مات في حادث سيارة سباق 
فاخرة غالية الثمن رفقة 
ممثل لهذه األرستقراطية 

ابن عائلة »قاليمار« 
إمبراطور النشر الفرنسي. 

متابعات عابرة          
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أقالم

ثــورة الهيـدروجيـــــن 
فــي الشيلـــي نمـوذجـــا

وطيدة  تاريخية  بها عالقات  جتمعنا  التي  الدولة  هذه   
أسس لها الزعيمان هواري بومدين وسلفادور أليندي بعد زيارته 
فلتشمخ  نظرنا،  ارتفع  إذا  وحتى   .1972 نوفمبر  يف  للجزائر 
فوق  درجة   37 لنرتفع  السويَّة،  حرارتنا  درجة  موافقة  أعناقنا 
عن  نتحدث  حيث  املكن  من  سادة،  يا  املعذرة  »االستواء«، 
أمريكا الالتينية تتسارع إلى أذهاننا مالحم كرة القدم، وأفالم 
الكوكايني، لكن هذه صورة منطية،  الدراما، وقصص حروب 
اجلنوبية  فأمريكا  ؛  ليغرسها يف مخيلتنا  الغربي  سعى اإلعالم 

صورتها يف عوالم التنمية هي غير ذلك!
 1.  الشيلي. . دولة الشريط الساحلي

والذي  اجلنوبية،  أمريكا  يف  الواقع  البلد  هذا  الشيلي 
شكاًل  تأخذ  فأراضيها  الساحلي«،  الشريط  »دولة  بـ  ُيعرف 
مترا  كيلو  ألف   757( تبلغ  مبساحة  القارة  غربي  يف  مستطياًل 
مربعًا(، فهي متتد طوليا على طول سواحل احمليط الهادي مبسافة 

تقدر بحوالي 4828 كيلومترًا.
لتصدير  الّريادة  وطموح   . الشيلي.    .2 

الهيدروجني األخضر
مواردها  الستغالل  معتبرة  استثمارات  الشيلي  أقامت 
الرياح،  وطاقة  الشمسية  الطاقة  السيما  املتجددة،  الطاقوية 
السنة  هذه  بدايات  مع  لنفسها،  الشيلي  دولة  تضع  لذلك 
2021، خططا طموحة جدا لتصبح العًبا رئيسا يف هذه السوق 
الناشئة للهيدروجني األخضر، عبر 18 مشروعا يف هذا املجال، 
املاضي  أكتوبر  ففي  فيها.  دوالر  مليار   12 استثمار  من خالل 
يف  لها  طموحة  أهداًفا  الشيلية  احلكومة  حددت   ،)2020(
هذا املجال، ترمي لتصبح املنتج األقل تكلفة للهيدروجني يف 
العالم بحلول نهاية هذا العقد )2030-2021(، مع قدرة حتليل 
كهربائي للماء ال تقل عن 25 جيغاواط، كما تهدف احلكومة 
الهيدروجني  إلنتاح  محطات  وتشغيل  تطوير  إلى  الشيلية 
األخضر بطاقة 5 جيغاواط على األقل مع منتصف هذا العقد، 
بحلول عام 2025، ولتكون بحلول عام 2040 واحدة من بني 

أكبر ثالثة )3( مصدرين للهيدروجني األخضر.
قمة   :2020 »شيلي  الدولي  املؤمتر  افتتاح  ففي 
أمريكا  يف  هامًا  حدثًا  يعّد  الذي  األخضر«،  الهيدروجني 
الالتينية وأحد املؤمترات الرقمية الدولية الرئيسة ذات الولوج 
املفتوح حول هذا املوضوع، أكد الرئيس الشيلي »سيباستيان 
تنمية  على  باملراهنة  للبلد  سيسمح  الهيدروجني  »أن  بينيرا 
متوازنة يف جميع أنحاء البالد، باإلضافة إلى تعزيز منو الرأس 
املال البشري لدى الشيلي، وتوليد محرك للتقدم وإعادة تنشيط 
الطاقات  بتصدير  األخضر  الهيدروجني  سيسمح  االقتصاد. 
إزالة  الشيلي إلى عالم يتجه بسرعة نحو  املنتجة يف  املتجددة 

الكربون ويحتاج إلى طاقة نظيفة وبأسعار معقولة ».
الوطنية  اإلستراتيجية  ضمن  عنها  املعبر  العناصر  هذه 
التموقع  من  البلد  متكني  إلى  تهدف  والتي  الطموحة  الشيلية 
من بني أهم املنتجني الرّواد يف العالم لـ«الهيدروجني األخضر، 
من خالل جتسيد خطط ستخلق نحو »100 ألف« فرصة عمل 
على  أمريكي  دوالر  مليار   200 بقيمة  واستثمارات  جديدة 
مدار العشرين عاًما القادمة. ولوضع هذه اخلطط موضع تنفيذ 
على  الناشئة  السوق  هذه  يف  التموقع  من  الشيلي  سيمكن  مبا 
املستوى الدولي مّت إنشاء فريق تشغيلي »قوة املهام واألعمال«، 
الصناعة  ركائز  وتطوير  وعملها  التصريح  آليات  مبراقبة  يعنى 
باستكشاف  سيهتم  كما  ومشتقاتها،  للهيدروجني  اخلضراء 
آليات احلصص يف شبكات الغاز لزيادة الطلب على هذا الوقود 
النظيف، والعمل على استعادة التجربة التي مت تطبيقها بنجاح 
الطاقات املتجددة من خالل بعث جتربة مماثلة  تعزيز  يف مجال 
سيتم  داخلي،  طلب  األخضر. وخللق  الهيدروجني  مجال  يف 

لتسريع  احلكومية  الوطنية  الشركات  مع  عمل  مجموعة  إنشاء 
مع  سياساتها  ويف  أعمالها  يف  األخضر  الهيدروجني  تبني 
إلى  السعي  سيتم  وباملثل،  واملستهلكني.  واملوردين  العمالء 
إدماج الهيدروجني يف عمليات التخطيط السياسي والتراتيبي 
التحتية  البنى  قدرات  رفع  على  التركيز  سيما  ال  واإلقليمي، 
املعايير  وضع  مع  لالحتياجات،  لالستجابة  مشكالتها  وحّل 
التخطيط  يقظة  لضمان  الالزمة  واألمن  للسالمة  الصارمة 
اإلستراتيجية  الرئيسة  اإلجراءات  تبني  مع  العمليات،  ويقني 
لتلبية  املعارف  ونقل  واملهارات  القدرات  تطوير  تتوخى  التي 
احتياجات الرأس املال البشري مبا تتطلبه هذه الصناعة الناشئة 
احملليني،  والفاعلني  احمللية  املجتمعات  إشراك  مع  اجلديدة، 
لضمان املشاركة املبكرة واملستمرة وزيادة القيمة التي باإلمكان 

أن تقدمها مختلف الفواعل والقوى احمللية لإلقليم.
 3.  الّشيلي. . دولة الطاقة الشمسية املجانية

 يف صحراء أتاكاما بشمال تشيلي، توجد واحدة من أهم 
املاضية،  العشرية  منتصف  ومنذ  العالم،  يف  الشمسية  املوارد 
املتجددة،  الطاقة  مجال  يف  هائلة  طفرة  الشيلي  دولة  شهدت 
املناطق  بني  اإلنتاج  توزيع  اختالال يف  عرفت  املقابل  لكنها يف 
الثالثة للبالد )شماال، ويف الوسط، وجنوبا(، فبينما شهدت 
متركز  مع  الالزم،  من  واألسرع  األكبر  كان  منوًا  الشمال  مناطق 
للمطورين يف املكان نفسه، مبا جعل الوضع »لم يعد منوذجيا« 
وفقًا لتقييمات املعنيني واملتابعني، هذا الوضع الذي تولدت عنه 
حوافز قوية مشجعة على فرط استهالك الطاقة وتضخم ذلك، 
حيث سجلت الشيلي عام 2014 توزيعًا للكهرباء املجانية على 
مدى 192 يوما، لدرجة أنه يف بعض احلاالت تصدر شركات 
لفائض  ونتيجة  للزبائن،  صفرية  فواتير  بساطة  بكل  الطاقة 
الطاقة املتجددة املنتج يف شمال الدولة أقّر الكوجنرس التشيلي 
يف أكتوبر 2015 قانونا يتعلق بتطوير ترابط الشبكة الكهربائي 
جديد  وطني  طاقوي  نظام  إنشاء  مبوجبه  يتم  الكهرباء  ولنقل 
تعيني  إلى  إضافة  اإلقليم،  كامل  امتداد  على  مترابطا  يكون 
مشغل مستقل جديد للشبكة الكهربائية، بهدف معاجلة حالة 
ضعف نظام الطاقة الوطني ومبا يسمح بتطوير وتوسيع نظام النقل 
مع استدراك التأخر يف تطوير شبكة الطاقة الكهربائية، وأيضا 
إصالح نظام طرح املناقصات وإصدار التصاريح وتنفيذ أعمال 
البناء، والتي جرى تقييمها بأنها تستغرق وقتا طويال إضافة ملا 

تستهلكه العمليات من زمن.
4.  الشيلي. . وآالم منو الطاقة الشمسية

الطاقوي  نظامها  يف  الشيلي  لدولة  األساسية  املشكلة 
توجد  حيث  الكهربائية،  الشبكة  تكامل  عدم  يف  يكمن 
شبكتني منفصلتني، شبكة كهربائية يف وسط البالد، وشبكة 
يف الشمال، لكنهما منفصلتان وغير مترابطتني على اإلطالق، 
لذلك يتعذر نقل فائض الكهرباء املتجددة املنتجة يف الشمال 
فائض  يتلقون  الشمال  سكان  جعل  مبا  الوسط،  مناطق  إلى 
الكهرباء بشكل مجاني، يف وضع يقابله شعور باإلحباط يجتاح 
النمو،  معدالت  واضطراب  املالية  اخلسائر  بسبب  املستثمرين 
مع تخلف البنية التحتية للطاقة التشيلية عن حاجات التطوير 
وعدم انسجامها مع مقدرات اإلنتاج والفائض املتاح، مع توّلد 
نقاط منهارة ومتعطلة عديدة على طول خطوط النقل، يف ظل 
حتدي هائل لتجاوز نقاط االختناق. مبا جعل املتتبعني يتوقعون 
يف  املتجددة  الطاقات  مشاريع  تسيير  يف  الفوضى  نطاق  اتساع 
البلد، فوضى قد تلقي بظاللها على متويل املشاريع املستقبلية، 
النمو  »آالم  تسمية  البعض  عليه  أطلق  الذي  الوضع  هذا 
يف  الشيلي  بدولة  املتجددة  الطاقات  لثورة  املتجدد«  الطاقوي 
ظل مساعي البحث عن نقطة التوازن داخل دائرة التناغم بني 
رفاه املستهلكني وسعادتهم وأرباح املستثمرين واملشغلنّي لقطاع 

التقنية  والكفاءة  واالستقاللية  الشفافية  من  إطار  يف  الطاقة 
لتشغيل النظام الكهربائي لدولة الشيلي.

5.  الشيلي. . دولة النحاس
تنتج الشيلي 5 ماليني و620 ألف طن من النحاس، ما 
ميثل 27,2 % من إنتاج مناجم النحاس يف العالم. يف صحراء 
العالم، جتري عمليات تعدين  املنطقة األكثر جفافًا يف  أتاكاما 
الطلب  التي سيشتد  املوارد  والليثيوم، هذه  النحاس واحلديد 
عليها مستقبال ُبغية استيفاء حاجات التحول الطاقوي العاملي، 
لكنها عمليات تعدين متعطشة للطاقة. كما ُتعّد الشيلي أيًضا 
وهي  والبوتاسيوم،  الصوديوم  لنترات  العالم  يف  منتج  أكبر 
أنظمة  يف  املستخدمة  املصهورة  األمالح  تصنيع  يف  أساسية 

التخزين احلراري.
انهيار  حادثة  بعد  أيضا،  الشيلي  مناجم  اشتهرت  وقد 
منجم كوبيابو للتنقيب عن النحاس والذهب بصحراء أتاكاما 
يف  املنجمي  االنهيار  هذا  تسبب  حيث   ،2010 أوت   5 يوم 
700 متر حتت األرض.  33 عامال على عمق حوالي  احتجاز 
ن مجموع هؤالء العمال من البقاء على  وسبب االشتهار هو متَكُّ
قيد احلياة وهم محصورون يف هذا العمق األرضي ملدة 69 يوما 
)آخر يوم لصعود آخر العمال احملتجزين يف الردم(. لقد كانت 
أساسا  صنعها  امللحمة  لكن  العالم،  كّل  تابعها  ملحمية  قصة 
حني  ذويهم،  إنقاذ  على  احملتجزين  عائالت  وإصرار  مسارعة 
واعتصمت  املنجمي  االنهيار  مكان  نحو  يوم  أول  من  هرعت 
مكان  يف  للتجمهر  العاملية  اإلعالم  وسائل  جذب  مبا  هناك، 
احلادث، األمر الذي أجبر السلطات التشيلية على االستماتة 
يف البحث لتتمكن يف النهاية من إجناز إنقاذ داخل منجم يعد 
األطول فترة يف تاريخ حوادث املناجم، حيث لم يسبق قط من 
قبل بقاء عمال أحياء ألطول فترة مماثلة لهذه يف ظروف كهذه. 
وقد مّت بعد ذلك، يف سنة 2015، تكرار ملحمة حادثة املنجم 

هذه بطريقة درامية يف فيلم الـ 33 ناجيا حتت الردم.
م 6.  الشيلي. . دولة الرئيس امُلغرَّ

بينيرا« يف  »سيباستيان  الرئيس  تغرمي  الشيلي، جرى   يف 
أوائل ديسمبر 2020، من قبل السلطات الصحية لبلده بغرامة 
الكمامة،  استخدامه  عدم  بسبب  دوالر   3500 قدرها  مالية 
وقت  كمامة، يف  دون  مواطنة  مع  سلفي  ألتقط صورة  أن  بعد 
للعنف  املناهضة  وجتمعاتهن  النساء«  »ثورة  البالد  فيه  تشهد 
ضدهن، على الرغم من أن الرئيس »بينيرا« قدم اعتذاره وسلم 
نفسه للسلطات بعد وقت قصير من ظهور السلفي على مواقع 
للسلطات  أوضح  أنه  من  الرغم  وعلى  االجتماعي،  التواصل 
من  بالقرب  الشاطئ  طول  على  مبفرده  يسير  كان  كونه  موقفه 
تقدمت  عندما  الفاخرة،  الساحلية  كاشاجوا  مدينة  يف  منزله 
منه مواطنة وطلبت أخذ صورة معه، لكن سلطات بلده فرضت 

عليه الغرامة املالية.
بالده  يقود  بينيرا«  »سيباستيان  الرئيس  بأن  التذكير  مع 
منذ مارس 2018 لوالية رئاسية من أربع سنوات، بعد أن قادها 
ملياردير جتاوزت  وهو  و2014،   2010 عامي  األولى بني  للمرة 
ثروته الثالثة )3( مليار دوالر، وهو حامل لدرجة بروفيسور يف 
علوم االقتصاد من جامعة تشيلي، ويبلغ حاليا من العمر حاليا 

72 سنة.
 ال أعتقد بأنني استطردت وخرجت عن سياق املوضوع ! 
املنظومات  دور  إلبراز  الشذرات  هذه  سرد  تعمدت  لقد 
االقتصادية،  التشريعية،  )السياسية،  اختالفها  على  القائمة 
اإلجتماعية( يف حتقيق أي حلم طاقوي مشروع، فاألحالم مهما 
سافرت بعيدا فهي محكومة بحقائق الواقع الذي تستفيق عليه 

كّل صباح!
ويبقى للهيدروجني ما يبوح لنا به. . وكذلك ماء البحر. 

. هذا البوح سنتناوله بإذن اهلل يف اجلزء الالحق. .

نحن دوما تشرئب أعناقنا 
نحو دوائر الشمال الغني، 

المتخم بثرواته وزيف 
جماله، المباهي بنهبه 

لثروات الجنوب، التي صنع 
منها عنفوان جبروته 

وتسلطه. . هذا الشمال الذي 
سلب عقولنا بعد أن سلبنا 
ثرواتنا. . ألم يحن الوقت 
لنوجه نظرنا إلى ما تحت 

»خط مدار السرطان« فثمة 
الكثير من األمور الهامة التي 
تدار في هذه األوطان. . من 
بينها دول أمريكا الالتينية، 

على غرار دولة الشيلي.

د. مهماه بوزيان 
 باحث وخبير مستشار 

يف الشؤون الطاقوية 
واالستشراف االقتصادي

mah2bouziane@gmail.com

- اجلزء اخلامس- ماء البحر وقود المستقبل!

 هذه الدولة التي جتمعنا بها عالقات تاريخية وطيدة أسس لها الزعيمان هواري 
بومدين وسلفادور أليندي بعد زيارته للجزائر يف نوفمبر 1972. وحتى إذا ارتفع نظرنا، 
37 درجة فوق »االستواء«،  لنرتفع  السويَّة،  أعناقنا موافقة درجة حرارتنا  فلتشمخ 
املعذرة يا سادة، من املكن حيث نتحدث عن أمريكا الالتينية تتسارع إلى أذهاننا 
لكن هذه صورة  الكوكايني،  الدراما، وقصص حروب  وأفالم  القدم،  كرة  مالحم 
منطية، سعى اإلعالم الغربي ليغرسها يف مخيلتنا ؛ فأمريكا اجلنوبية صورتها يف عوالم 

التنمية هي غير ذلك!
 

1.  الشيلي. . دولة الشريط الساحلي
الشريط  »دولة  بـ  ُيعرف  والذي  اجلنوبية،  أمريكا  يف  الواقع  البلد  هذا  الشيلي 
الساحلي«، فأراضيها تأخذ شكاًل مستطياًل يف غربي القارة مبساحة تبلغ )757 ألف 
تقدر  مبسافة  الهادي  احمليط  سواحل  طول  على  طوليا  متتد  فهي  مربعًا(،  مترا  كيلو 

بحوالي 4828 كيلومترًا.
 

2.  الشيلي. . وطموح الّريادة لتصدير الهيدروجني األخضر
أقامت الشيلي استثمارات معتبرة الستغالل مواردها الطاقوية املتجددة، السيما 
الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، لذلك تضع دولة الشيلي لنفسها، مع بدايات هذه 
الناشئة  السوق  هذه  يف  رئيسا  العًبا  لتصبح  جدا  طموحة  خططا   ،2021 السنة 
 12 استثمار  خالل  من  املجال،  هذا  يف  مشروعا   18 عبر  األخضر،  للهيدروجني 
أهداًفا  الشيلية  احلكومة  )2020(، حددت  املاضي  أكتوبر  ففي  فيها.  دوالر  مليار 
طموحة لها يف هذا املجال، ترمي لتصبح املنتج األقل تكلفة للهيدروجني يف العالم 
تقل  ال  للماء  كهربائي  حتليل  قدرة  مع   ،)2021-2030( العقد  هذا  نهاية  بحلول 
عن 25 جيغاواط، كما تهدف احلكومة الشيلية إلى تطوير وتشغيل محطات إلنتاح 
الهيدروجني األخضر بطاقة 5 جيغاواط على األقل مع منتصف هذا العقد، بحلول 
مصدرين   )3( ثالثة  أكبر  بني  من  واحدة   2040 عام  بحلول  ولتكون   ،2025 عام 

للهيدروجني األخضر.
ففي افتتاح املؤمتر الدولي »شيلي 2020: قمة الهيدروجني األخضر«، الذي يعّد 
حدثًا هامًا يف أمريكا الالتينية وأحد املؤمترات الرقمية الدولية الرئيسة ذات الولوج 
املفتوح حول هذا املوضوع، أكد الرئيس الشيلي »سيباستيان بينيرا »أن الهيدروجني 
إلى  باإلضافة  البالد،  أنحاء  متوازنة يف جميع  تنمية  على  باملراهنة  للبلد  سيسمح 
تنشيط  وإعادة  للتقدم  محرك  وتوليد  الشيلي،  لدى  البشري  املال  الرأس  منو  تعزيز 
يف  املنتجة  املتجددة  الطاقات  بتصدير  األخضر  الهيدروجني  سيسمح  االقتصاد. 
الشيلي إلى عالم يتجه بسرعة نحو إزالة الكربون ويحتاج إلى طاقة نظيفة وبأسعار 

معقولة ».
الطموحة  الشيلية  الوطنية  اإلستراتيجية  ضمن  عنها  املعبر  العناصر  هذه 
العالم  يف  الرّواد  املنتجني  أهم  بني  من  التموقع  من  البلد  متكني  إلى  تهدف  والتي 
لـ«الهيدروجني األخضر، من خالل جتسيد خطط ستخلق نحو »100 ألف« فرصة 
عمل جديدة واستثمارات بقيمة 200 مليار دوالر أمريكي على مدار العشرين عاًما 
القادمة. ولوضع هذه اخلطط موضع تنفيذ مبا سيمكن الشيلي من التموقع يف هذه 
السوق الناشئة على املستوى الدولي مّت إنشاء فريق تشغيلي »قوة املهام واألعمال«، 
للهيدروجني  اخلضراء  الصناعة  ركائز  وتطوير  وعملها  التصريح  آليات  مبراقبة  يعنى 
ومشتقاتها، كما سيهتم باستكشاف آليات احلصص يف شبكات الغاز لزيادة الطلب 
على هذا الوقود النظيف، والعمل على استعادة التجربة التي مت تطبيقها بنجاح يف 
الهيدروجني  مجال  يف  مماثلة  جتربة  بعث  من خالل  املتجددة  الطاقات  تعزيز  مجال 
الوطنية  الشركات  مع  إنشاء مجموعة عمل  داخلي، سيتم  األخضر. وخللق طلب 
احلكومية لتسريع تبني الهيدروجني األخضر يف أعمالها ويف سياساتها مع العمالء 
واملوردين واملستهلكني. وباملثل، سيتم السعي إلى إدماج الهيدروجني يف عمليات 
التخطيط السياسي والتراتيبي واإلقليمي، ال سيما التركيز على رفع قدرات البنى 
التحتية وحّل مشكالتها لالستجابة لالحتياجات، مع وضع املعايير الصارمة للسالمة 
واألمن الالزمة لضمان يقظة التخطيط ويقني العمليات، مع تبني اإلجراءات الرئيسة 
اإلستراتيجية التي تتوخى تطوير القدرات واملهارات ونقل املعارف لتلبية احتياجات 
الرأس املال البشري مبا تتطلبه هذه الصناعة الناشئة اجلديدة، مع إشراك املجتمعات 
التي  القيمة  وزيادة  واملستمرة  املبكرة  املشاركة  لضمان  احملليني،  والفاعلني  احمللية 

باإلمكان أن تقدمها مختلف الفواعل والقوى احمللية لإلقليم.
 

3.  الّشيلي. . دولة الطاقة الشمسية املجانية
الشمسية يف  املوارد  أهم  من  واحدة  تشيلي، توجد  بشمال  أتاكاما   يف صحراء 
العالم، ومنذ منتصف العشرية املاضية، شهدت دولة الشيلي طفرة هائلة يف مجال 
الطاقة املتجددة، لكنها يف املقابل عرفت اختالال يف توزيع اإلنتاج بني املناطق الثالثة 
للبالد )شماال، ويف الوسط، وجنوبا(، فبينما شهدت مناطق الشمال منوًا كان األكبر 
واألسرع من الالزم، مع متركز للمطورين يف املكان نفسه، مبا جعل الوضع »لم يعد 
منوذجيا« وفقًا لتقييمات املعنيني واملتابعني، هذا الوضع الذي تولدت عنه حوافز قوية 
مشجعة على فرط استهالك الطاقة وتضخم ذلك، حيث سجلت الشيلي عام 2014 
توزيعًا للكهرباء املجانية على مدى 192 يوما، لدرجة أنه يف بعض احلاالت تصدر 
شركات الطاقة بكل بساطة فواتير صفرية للزبائن، ونتيجة لفائض الطاقة املتجددة 
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َتمّيَزت بأعَمال َشغٍب وَتوقيِف الَعديِد من األشَخاص 

اشتباكــاٌت َليلّيٌة بيـن األمن وُمواطنيَن بُتونس

تبسة

َتـــوّرُط ُمنتَخِبيـــن وإَطـــــاراٍت 
فــي َتبديــِد أمـــَواٍل ُعمومّيـــٍة

 عاجلت قوات الشرطة التابعة للفرقة االقتصادية واملالية بأمن والية تبسة، نهاية األسبوع املاضي، قضية 
تتعلق بتبديد املال العام مع سوء استغالل الوظيفة والتزوير واستعمال املزور يف محررات إدارية من أجل طمس 

معالم اجلرمية، وهي القضية التي تورط فيها منتخبون وإطارات وموظفون تابعون لبلدية املزرعة.
وحسب بيان ورد عن خلية اإلعالم واالتصال بأمن والية تبسة، فقد أثبتت التحقيقات التي فتحتها الفرقة 
ذاتها وجود ضرر مالي ناجت عن وجود تالعب يف استهالك كميات من مادة الوقود سنة 2017، مما كبد اخلزينة أكثر 
من 52 مليون سنتيم، األمر الذي لم يبّرر من خالل مقارنة الكشوف اخلاصة بذلك، ليتم بناًء على ذلك استدعاء 

4 أشخاص من منتخبي وإطارات مسيرين تابعني للبلدية ذاتها.
محكمة  لدى  العدالة  أمام  فيهم  املشتبه  تقدمي  مت  التحقيق،  مجريات  استكمال  بعد  أنه  البيان  وأضاف 

العوينات، التي أصدرت يف حقهم أمرا يقضي باإلفراج مع تأجيل النطق باحلكم.
فيروز رحال

 
املسيلة

مصرُع َشخٍص وإَصابُة 14 آَخِرين في َحادِث َسيٍر
لقي، أول أمس، شخص مصرعه فيما أصيب 14 آخرون يف حادث مرور مميت وقع بالطريق الوطني رقم )40( 

على مستوى مفترق الطرق الزواولة بوالية املسيلة.
املتمثل يف اصطدام  الثانوية للحماية املدنية قد تدخلت إلسعاف ضحايا احلادث  الوحدة  وكانت وحدات 
سيارة وحافلة نقل املسافرين تشغل خط »املسيلة ـ مقرة«. يذكر أن احلادث خّلف مقتل شخص يبلغ من العمر 
59 سنة فيما أصيب 14 شخصا آخرين تتراوح أعمارهم بني 19 و59 سنة بجروح متفاوتة اخلطورة، جرى مت نقلهم 

على إثرها إلى مستشفى املسيلة.
صفاء كوثر بوعريسة

األحد،  إلى  السبت  ليلة  تونس،  شهدت 
اشتباكات عنيفة بني عناصر األمن ومواطنني، 
حيث اندلعت أعمال شغب بالعديد من املدن 
وسوسة  العاصمة  تونس  بينها  من  التونسية، 
والقيروان، يف اختراق صارخ إلجراءات احلجر 

الصحي.
ونقلت وسائل إعالم محلية أنه على الرغم 
بإثارة  قاموا  فإن شبابا  التجوال،  إقرار حظر  من 
العجالت  يف  النيران  بإضرام  شغب  أعمال 
قوات  عناصر  ورشق  الطرقات  وإغالق  املطاطية 
مراكز  نهب  إلى  باإلضافة  باحلجارة،  األمن 

ومحالت جتارية خاصة ومؤسسات عمومية.
اندلعت  فقد  ذاتها،  املصادر  وبحسب 
التضامن  حيي  من  شباب  بني  مواجهات 
لواليتي   - التوالي  على   - التابعني  واالنطالقة 
العاصمة، وقوات األمن، حاول  أريانة وتونس 
خاللها هؤالء الشباب السطو على مكتب للبريد 
املوزع  تعرض  حني  يف  تفريقهم،  يتم  أن  قبل 

اآللي لهذا املكتب للتدمير والنهب.
يذكر أن قوات األمن ردت يف جميع املناطق 
الغاز  باستعمال  شغب  أعمال  شهدت  التي 
بشكل  األعمال  هذه  وجرت  للدموع.  املسيل 
وسوسة  والقيروان  تونس  بواليات  متزامن 

واملنستير وسليانة والكاف.

ووفقا لتقارير إعالمية، فقد متكنت وحدات 
بالقلعة  الوطني  األمن  ملنطقة  التابعة  األمن 
مخطط  إحباط  من  سوسة  بوالية  الكبرى 
للقيام بأعمال تخريب يف املنطقة.وأشارت إلى 
وحجز  مراهقون،  بينهم  شابا   15 إيقاف  مت  أنه 
الوقود  وقوارير  احلارقة  الزجاجات  العشرات من 

املواجهات  هذه  بيضاء.وتأتي  أسلحة  وكذا 
رئيس احلكومة  إعالن  بعد مضي ساعات عن 
التونسي، هشام املشيشي، إجراء تعديل وزاري 
واسع على حكومته، شمل 12 وزارة، وخاصة 

وزارات الداخلية والعدالة والصحة.
وكاالت

َعشراُت االحِتجاجاِت 
ُل َيومًيا عبَر ُمخَتلِف  ُتسجَّ
رِق  ِوالياِت الَوطِن، من الشَّ

إلى الَغرِب وِمن اجَلنوِب إلى 
كِن  الَوسِط، َمطالٌب بالسَّ
غل يف  اَبة، بالشُّ كما يف عنَّ
األغواِط وورقَلة، اسِتنَكاُر 

رائِب كما  يادِة يف الضَّ الزِّ
حدَث يف ِميلة أمٍس، أو 

ُمطالَبٌة بالغاِز والَكهرباِء 
كَما يف سِكيكَدة، َفضًل على 
ياداِت غيِر امُلعَلنِة الّتي  الزِّ

َعرَفتها أسَعاُر امَلواِد الِغذاِئّية 
َواِسعِة االسِتهلِك ُمؤخًرا،  

ي َصدَمت امُلواطَن  والتِّ
ِج الَوضِع  وَزادْت من َتشنُّ

! االجِتماعيِّ
هِذه احَلركاُت االحِتجاجّيُة 

َضا الّشعبيِّ على  وعدُم الرِّ
نمويِّ اجِلواِرّي  امُلنجِز التَّ
َيدُعو َصراحًة إلى الَقلِق؛ 

الَقلُق ألّنه إلى هِذه الّساعِة 
لم نَر َتفاعًل للِجهاِز 

احُلكوِمّي أو على األقلِّ 
للِوزاَراِت امَلعِنّيِة؛ بَفتِح باِب 
احِلواِر مع الّناِس واالسِتماِع 

إلى انِشغاالِتهم وُمحاوَلِة 
إقَناِعهم مبا ُيكُن إجَناُزه 
ومبا َيتَطّلُب الّتريَث وما ال 

ُيِكن إجناُزه؛ الَقلُق أيًضا ألنَّ 
الَهيئاِت واإلداراِت امَللّيَة 

َتبُدو كأّنها َحاِضناٌت للِكباِر، 
َبل هَي يف ُصورِة ُدور الَعجزِة 

نَي، مع َتقِديرَنا  وامُلسنِّ
واحِتراِمنا لهِذه امُلؤّسساِت 

االجِتماعّيِة الَهامِة، 
فاملجاِلُس الَبلدّيُة الّتي ال 

ُيكُنها امُلساعَدُة يف حلِّ 
هوُض  َمشاكِل الّناِس، وال النُّ
نميِة اجِلوارّيِة -كما هَو  بالتَّ

سبِة إلى  احلاُل أيًضا بالنِّ
الَدائرِة والِواليِةـ َتدفُع بنا 

إلى امَلزيِد من الَقلِق واحِليرِة؛ 
ذلَك ألّن الّتوُتر االجِتماِعي 

ي  امَلصحوَب باحِتقاٍن ُيؤِدّ
يف ِنهايِة امَلطاِف إلى َتخريِب 

  ، االسِتقراِر االجِتماعيِّ
وهذا طبًعا ُيَعّد َفيروٌس ضاٌر 

. ياسيِّ باالسِتقراِر السِّ
 إّن ما َتشهُده اجَلبهُة 

االجِتماعّيُة من َغلياٍن 
َيسدِعي فكَّ ُعقدِة احِلواِر 
، وِمنُه احِلواُر  االجِتماعيِّ

، ليَس إلقَناِع  الَوطنيُّ
الّناِس بالّصبِر َريَثما ُتلّبى 

َمطالُبهم وإّنا من أجِل 
الّتوصِل إلى أرِضيٍة َوطنّيٍة 

للتنمية الّشامَلِة َتكوُن 
ياِسي  ِمفتاًحا للّتغِيير السِّ
واالقِتصاِدي واالجِتماِعي 

َسواٌء بسواٍء!
ه - فقط - الَقاِئمنَي  ُننبِّ

أِن الَعاِم أن ِسياسَة  على الشَّ
عِبي  َتاُهِل االحِتجاِج الشَّ
رقاِت  امُلعّبِر عنُه بقطِع الطُّ

وَغلِق مقّراِت الَبلدّياِت، 
قِليِل من  وُمحاوَلُة التَّ

أهِمّيِتها، إّنا هَو أسلوٌب 
َقدمٌي يف الّتسِيير أضرارُه 

أكَثُر من َمنافِعه. 

بلسان: رياض هويلي

اآللُة َنفُسها.. 
الَمنتــــوُج 
َنفُســــه!

رغم تحذير سلطات عنابة من مغّبة هذا السلوك

كنــات االجِتماعّيــِة  ُمقتحمـو السَّ
ريـــِق! َيحتّجــوَن بَقطــع  الطَّ

بعنابة  ماي  أول  بحي  االجتماعية  السكنات  مقتحمو  األحد،  أمس  صبيحة   جّدد، 
احتجاجهم بغلق الطريق الوطني رقم )44( الرابط بني عنابة وسكيكدة، مستعملني احلجارة 

واملتاريس، ما تسبب يف شّل حركة املرور  بداية األسبوع. 
وحسب مصادرنا، فإن 42 عائلة اقتحمت السكنات العام املنقضي أقدمت على االحتجاج 

بغلق الطريق يف وجه حركة الّسير مطالبة السلطات احمللية بإيجاد حل لوضعيتها العالقة.
 ويأتي هذا االحتجاج يف الوقت الذي حّذر فيه والي عنابة برميي جمال الدين، األسبوع 
املاضي، من مغّبة غلق الطرقات، مهددا بتطبيق القانون يف مثل هذه احلاالت حرصا على عدم 

تكرار مثل هذه السلوك مستقبال.
وجاء تصريح والي الوالية بعدما شهدت والية عنابة، يف اآلونة األخيرة، بعض مظاهر 
االحتقان على مستوى الطريق الوطني رقم )44(، أجنر عنها قطع الطريق ليال وأحيانا نهارا، 
باحلجارة وإشعال العجالت املطاطية،  وهي الوضعية التي خلفت استنكارا واسعا لدى املواطنني 
الذين اعتبروا هذا السلوك تعٍد على حقهم يف التنقل وتعطيال ملصالح املواطنني، الذين مينعون 
أحيانا حتى من نقل مرضاهم بسيارات اإلسعاف، دون أن يراعي احملتجون اجلانب اإلنساني 
وهذا ما سبب العديد من املشاكل ملستعملي الطريق، وتعطيل مصالح املواطنني الذين قالوا إنه 

مهما كانت أسباب االحتجاج فإن قطع الطرق وغلقها يبقى عمال غير حضاري.
ف.سليم

 
ميلة  

هالُك 4 أشَخاٍص في َحادِث ُمروٍر َخطيٍر
سا   08 الساعة  يف  األحد  بتاجنانت، صبيحة  املدنية  للحماية  الثانوية  الوحدة  تدخلت 
11د، إثر حادث مرور متثل يف انحراف وانقالب سيارة مبشتة املعاون ببلدية أوالد خلوف دائرة 

تاجنانت، والية ميلة.
احلادث تسبب يف إصابة 04 ضحايا ) 03 جنس أنثى - 01 جنس ذكر ( تتراوح أعمارهم 
بني 28 و64 سنة، عانوا من إصابات متفاوتة اخلطورة، أسعفوا - إثرها - وحولوا من طرف 

مصالح احلماية املدنية إلى مصلحة االستعجاالت بتاجنانت.
وبالنسبة إلى اخلسائر املادية، فتمثلت يف حتطم كلي للجانب األمين للسيارة )داسيا لوغان( 

التي حتمل ترقيم والية ميلة.
يذكر أن سبب احلادث يبقى مجهوال، حسب بيان ملصالح احلماية املدنية.

ياسني زويلخ

الَجزائــُر ُتحِصــي 5 وفيـات َجديـدٍة 
بَفيـــروس ُكورونـــــا 

أحصت وزارة الصحة والسكان وإصلح املستشفيات، أمس األحد، 05وفيات جديدة و222 إصابة 
بفيروس كورونا املستجد، يف اجلزائر خلل الـ24 ساعة املنقضية، فيما بلغ عدد حاالت الشفاء 

181 حالة مسجلة، يضيف املصدر ذاته.


