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د.الّسعيد بوَطاجني

أ. ف. الّزهراء ُبولعَراس

كَمــــــــــا  ُدودو 
فُتــــــــــه َعر

أخَمــــــــــــاٌس 
فــي أسَداس!

15

14

أقــــــــــــــــالم   

05
الطارف

لجنـٌة وزارّيٌة للتَّحقيـِق 
في أسَباب تعثر َمشروِع 

يـــار ريــق السَّ الطَّ
06

تلمسان
استثماراٌت َهامـٌة في ِقطاِع 

يـــد الَبحــــري الصَّ
08

األغواط
الُمستفيـدوَن مـن الِقطــِع 
األرِضّيِة ُيطالُبـوَن الَواِلي 
بَتسويـــة َوضعّياتهـــم

16
وسَط إجَراءاٍت أمِنّيٍة ُمشّددٍة

ُب َرئيًسـا  ُجــو َبايـَدن ُينصـّ
للِوالياِت الُمتحَدِة األمِريكّيِة

كشف املدير العام لألنشطة التجارية وتنظيمها بوزارة التجارة، 
سامي قلي، عن إحصاء نحو 51 ألف محل من محالت رئيس 
اجلمهورية غير مستغلة حتى اآلن، وألسباب مجهولة أيضا.

ياسيِّ َمشروُع الَقانوِن اجَلديِد َيهدُف إلى ُمحاربِة الَفساِد السِّ

09

 يكابــد أزيد من  يكابــد أزيد من 2020 ألف نسمة بقرية »سرقط« الواقعة على بعد  ألف نسمة بقرية »سرقط« الواقعة على بعد 1111 كلم  كلم 
عـــن مقر دائرة تالغ جنوبي والية سيدي بلعباس واقًعا معيشًيا مزرًيـــــا، عـــن مقر دائرة تالغ جنوبي والية سيدي بلعباس واقًعا معيشًيا مزرًيـــــا، 

مليًئا باملعاناة؛ قصص عن التهميش واإلقصاء املنتهج من قبل املسؤولني مليًئا باملعاناة؛ قصص عن التهميش واإلقصاء املنتهج من قبل املسؤولني 
احملليني، وحكايات عن واقع مّر عمقت معاناته الوضعية املعيشية الصعبة، احملليني، وحكايات عن واقع مّر عمقت معاناته الوضعية املعيشية الصعبة، 
وسوء األحوال اجلوية فضاًل عن قسوة الطبيعة.»أخــــبار الوطــن« تقربت وسوء األحوال اجلوية فضاًل عن قسوة الطبيعة.»أخــــبار الوطــن« تقربت 

من الّسكـــان القريـــة ورصــدت واقعهــم املعــاش.من الّسكـــان القريـــة ورصــدت واقعهــم املعــاش.

َقريـُة سرقـط بْتَلغ في سيدي َقريـُة سرقـط بْتَلغ في سيدي 
بلعّبــاْس .. ُمعانـاٌة وُبــؤس!بلعّبــاْس .. ُمعانـاٌة وُبــؤس!

جارّيِة: َسامي قِلي امُلديُر العاُم لألنِشَطة التِّ

51 ألـــَف َمحـل تجـــارّي 
غيــر ُمستَغّلـة عبَر الَوطن!

04

نميُة ُتراوح َمكاَنها وامَلسؤوُلون يف ُسباٍت َعميق  التَّ

03

َتبحُث عن أياد َطاهرة!َتبحُث عن أياد َطاهرة!
َب، أمس األربعاء، جو بايدن رئيسا جديدا للواليات املتحدة  ُنصِّ
األمريكيـــة، وجرت مراسم تنصيب الرئيس الـ 46 وسط انتشار 
كثيف للقوات األمنية فــي العاصمـــة األمريكيــــــة واشنطـــن.
كـما شهد، يوم أمس، مغادرة الرئيس األسبق دونالد ترامـــــب 
واشنطن إلى فلوريدا قبل ساعات قليلة من أداء بايدن اليمني 
ودخوله البيت األبيض، حيث لم يحضر ترامب حفل تنصيب 

الرئيــس اجلديـــد وهو أمر غير مسبــــوق منذ 150 عامـــا.

َنظافُة االنتَخابات..َنظافُة االنتَخابات..

»األرِسيِدي« َيرفُض 
قاش! امُلشاركة يف النِّ
َعبد الـــّرزاق مَقــري: 
فافية« »ُنطالُب بالشَّ

ٍٍ
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الحــدث
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خلفا لـ محمد بوزيت املدعو »يوسف«

شنقريحـة ُينّصــب نــورالّديـن مقــري 
مديــرا عاما للوثائق واألمــن الخارجي

لويد  املقبل،  األمريكي  الدفاع  وزير  تعهد 
قرب«  عن  »النظر  بـ  املنقضي،  الثالثاء  أوسنت، 
الغربية، التي شكلت مؤخرا  يف مسألة الصحراء 
األمريكي  املستويني  على  كبير  جدل  موضوع 
املنتهية  الرئيس  اعتراف  خلفية  على  والدولي، 
املزعومة  »السيادة«  بـ  ترامب،  دونالد  واليته 
مسبوق  غير  انحراف  يف  اإلقليم،  على  للمغرب 
على السياسية األمريكية بهذا اخلصوص، وخرق 

صارخ للقانون الدولي ذي الصلة.
مبجلس  الدفاع  جلنة  رئيس  على  رده  ويف 
إنهوف،  جيمس  السيناتور  األمريكي،  الشيوخ 
الذي أراد معرفة رأيه بخصوص تنظيم استفتاء 
تقرير املصير يف الصحراء الغربية، خالل جلسة 
الرئيس األمريكي اجلديد  تعيينه من قبل  إقرار 
أوسنت:  قال  البنتاغون،  رأس  على  بايدن  جو 
فيها  النظر  إلى  بحاجة  قضية  هذه  »بالتأكيد، 
مفصلة  إجابة  لكم  أقدم  أن  قبل  قرب،  عن 
أن  يؤكد  أن  قبل  الرئيس«،  بخصوصها سيدي 
ملف الصحراء الغربية سيكون »من بني املسائل 
تأكيد  مت  إذا  ما  حال  يف  فيها«،  سينظر  التي 

تعيينه يف هذا املنصب.
الواليات  أن  اجللسة  خالل  إينهوف  وذكر 
لتقرير  استفتاء  تنظيم  مبدأ  أيدت  قد  املتحدة 
املتحدة  األمم  وكذلك   ،1970 العام  منذ  املصير 
اإلفريقية  الدول  وغالبية  اإلفريقي،  واالحتاد 
أعلنت عن تأييدها لتنظيم هذا االستفتاء، معربا 
اجلديدة  األمريكية  اإلدارة  أن حتافظ  أمله يف  عن 
سياستها  يف  ذاتهما  واالنسجام  التناسق  على 

املتبعة منذ ثالثة عقود فيما يتعلق بهذا امللف. 
وكان قرار الرئيس األمريكي املنتهية واليته، 
بالرفض  قوبل  قد  الغربية،  الصحراء  بخصوص 
املسؤولني  من  كبير  عدد  قبل  من  واالستهجان 
غرار  على  البارزين،  األمريكيني  السياسيني 
السيناتور جيمس إنهوف، الذي أكد يف أكثر من 
مناسبة أن هذا القرار »لن يغّير من املركز القانوني 
يف  الصحراوي  الشعب  وحق  الغربية،  للصحراء 

تقرير املصير«.وأعرب إينهوف - الذي كان وإلى 
وقت قريب من أقرب مستشاري الرئيس ترامب، 
خالفات  عقب  بينهما  العالقة  تتغير  أن  قبل 
الدفاع  وزارة  ميزانية  يف  تعديالت  بخصوص 
األمريكية - عن »صدمته وخيبة أمله« إزاء هذا 

القرار، قبل أن يذكر بأن اجلمعية
عقود  منذ  اعترفت  قد  املتحدة  لألمم  العامة 
باحلقوق األساسية للشعب الصحراوي وحقه يف 
تقرير املصير من خالل إجراء استفتاء حر ونزيه، 
يتبع  الدولي  املجتمع  زال  ما  الوقت،  ذلك  ومنذ 
سياسة واحدة واضحة ومحددة بخصوص قضية 

الصحراء الغربية.
وذكر، يف هذا السياق، أن الواليات املتحدة 
عقود  منذ  السياسة  هذه  األخرى  هي  أيدت 

وعملت من أجل تنظيم استفتاء لتقرير املصير.
وحث السيناتور يف عديد املناسبات الهيئات 
حق  لدعم  بقوة  الوقوف  على  واإلقليمية  الدولية 
ثقته  مؤكدا  املصير،  تقرير  يف  الغربية  الصحراء 
العملية  استعادة  على  املتحدة  الواليات  قدرة  يف 

السياسة التي عهدتها منذ عقود.
يف  مستعمرة  آخر  الغربية  الصحراء  وتعد 
إفريقيا محتلة من طرف املغرب منذ عام 1975. 
يف   1963 منذ  الغربية  الصحراء  إدراج  مت  وقد 
تطبق  وبالتالي  املستقلة،  غير  األراضي  قائمة 
لألمم  العامة  للجمعية   1514 الالئحة  عليها 
االستقالل  منح  إعالن  تتضمن  التي  املتحدة 

للدول والشعوب املستعمرة.
جو  اجلديد،  األمريكي  الرئيس  أن  يذكر 
املاضي  ديسمبر  السابع  يف  اقترح  قد  بايدن، 
اجلنرال املتقاعد لويد أوستني لتولى وزارة الدفاع 

)البنتاغون(.
وفي حال إقرار جلنة الدفاع مبجلس الشيوخ 
 67( أوستني  سيكون  تعيينه،  قرار  األمريكي 
إفريقية  أصول  من  أمريكي  دفاع  وزير  أول  عاما( 

يشغل هذا املنصب.
واج

عقب انحراف غير مسبوق للسياسية األمريكية

وزيــر الّدفاع األمريكـــي المقبل َيِعد 
بـ»الّنظر« في مسألة الصحراء الغربية

الوطني  للجيش  ومفارز  وحدات  دمرت 
الشعبي، خالل الفترة املمتدة من 13 إلى 19 من 
يناير اجلاري، 3 مخابئ لإلرهابيني وحجزت ما 
يزيد عن 32 قنطارا من الكيف املعالج، حسبما 
للجيش  عملياتية  حصيلة  أمس،  به  أفادت 

الوطني الشعبي. 
اجلهود  سياق  »يف  أنه  احلصيلة  وأوضحت   
مختلف  يف  والسكينة  األمن  تعزيز  إلى  الهادفة 
للجيش  ومفارز  وحدات  نفذت  الوطن،  أنحاء 
الوطني الشعبي، خالل الفترة املمتدة من 13 إلى 
تؤكد  التي  العمليات  عديد   ،2021 جانفي   19
نتائجها على االحترافية العالية واالستعداد الدائم 
لقواتنا املسلحة على حماية بالدنا من كل أشكال 

التهديدات األمنية واآلفات ذات الصلة. ».
ففي إطار »مكافحة اإلرهاب، دمرت مفرزة 
إلرهابيني  مخابئ   03 الشعبي  الوطني  للجيش 
يدوية  وقنبلة  هاون  قذائف   05 على  حتتوي 
ومتشيط  بحث  عملية  خالل  تفجير،  ومعدات 
دعم  عنصر  توقيف  مت  حني  يف  بباتنة،  نفذتها 

للجماعات اإلرهابية بخنشلة«. 
ويف إطار »محاربة اجلرمية املنظمة ومواصلة 
آفة  على  القضاء  إلى  الهادفة  احلثيثة  للجهود 
االجتار باملخدرات ببالدنا، أوقفت مفارز مشتركة 
للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مختلف 
وحجزت  مخدرات،  تاجر   34 األمن  مصالح 
خالل عمليات متفرقة كميات كبيرة من الكيف 
املعالج ُتقدر بـ 18 قنطارا و53، 245 كيلوغراما، 
عبر  إدخالها  اإلجرامية  املجموعات  حاولت 

احلدود مع املغرب«.
مشتركة  مفارز  »أوقفت  الصدد،  هذا  ويف 
للجيش الوطني الشعبي خالل عمليات منفصلة 
نفذتها بالنعامة 05 جتار مخدرات وضبطت 10 

املعالج،  الكيف  من  كيلوغراما   5 و54،  قناطير 
فيما حجزت مفرزة أخرى بالتنسيق مع مصالح 
 550 و09،  قناطير   04 بالبيض  اجلمارك 
كيلوغرامات من املادة نفسها. ويف هذا السياق، 
الشعبي  الوطني  للجيش  مشتركة  مفارز  أوقفت 
 29 احلدود  وحراس  الوطني  الدرك  ومصالح 
كيلوغراما   195  ،389 تاجر مخدرات وضبطت 
يف  مهلوسا  قرصا  و25232  املعالج  الكيف  من 
عمليات متفرقة نفذتها بكل من بشار ومستغامن 
وسكيكدة  وقسنطينة  متوشنت  وعني  وتلمسان 
وبرج بوعريريج وعنابة وأم البواقي وإن أمناس«.

للجيش  مفارز  »أوقفت  أخرى،  جهة  من 
قزام  وعني  متنراست  من  بكل  الشعبي  الوطني 
وحجزت  شخصا   178 مختار  باجي  وبرج 
مطرقة  و153  كهربائيا  مولدا  و150  مركبة   22
الذهب  خام  خليط  من  طنا   854 و61،  ضغط 
واحلجارة، باإلضافة إلى حجزها معدات تفجير 
التنقيب  وجتهيزات أخرى تستعمل يف عمليات 
حجز  إلى  باإلضافة  الذهب،  عن  املشروع  غير 

املوجهة  الغذائية  املواد  من  أطنان   640  ،10
للتهريب، بينما مت توقيف 05 أشخاص آخرين 
وحجز 05 بنادق صيد و10، 151 أطنان من مادة 
املشروبات  مختلف  من  وحدة  و12540  التبغ 
خالل  النارية،  األلعاب  من  وحدة  و116944 
وأم  الوادي  من  بكل  ُنفذت  منفصلة  عمليات 
البواقي وخنشلة وبجاية وبسكرة وإيليزي. كما 
من  كبيرة  كميات  تهريب  محاوالت  إحباط  مّت 
الوقود ُتقدر بـ 13351 لترا، بكل من تبسة وسوق 

أهراس والطارف وتندوف«.
ويف سياق آخر، »متكن حراس السواحل من 
إحباط محاوالت هجرة غير شرعية هّم بها 141 
شخصا منهم 09 مغاربة، كانوا على منت قوارب 
متوشنت  وعني  وهران  من  بكل  الصنع  تقليدية 
مهاجرا   31 توقيف  مت  فيما  ومستغامن،  وتلمسان 
غير شرعي يحملون جنسيات مختلفة بكل من 

إليزي وخنشلة وأدرار وغليزان وتلمسان«.
ق.و

حجز ما يزيد عن 32 قنطارا من املخدرات

الجيش يدمِّر 3 مخابئ لإلرهابيين خالل أسبوع

باألمم املتحدة،  البوليساريو  جبهة  ممثل  أكد 
سيدي محمد عمار، أن القضية الصحراوية دخلت 
تاريخ  املنقضي،  نوفمبر   13 بعد  جديد  مرحلة 
استئناف الكفاح املسلح وأن االنخراط يف أية عملية 
األرض،  على  بالتطورات امليدانية  مرهون  تفاوضية 
وجدية مجلس األمن واجلمعية العامة لألمم املتحدة.
ويف ندوة صحفية نشطها، أول أمس، برئاسة 
آخر مستجدات  حول  الصحراوية  اجلمهورية 
القضية الصحراوية بعد استئناف الكفاح املسلح، 
أوضح سيدي عمار أن »الشعب الصحراوي يعّول 
كاملة«،  حقوقه  انتزاع  يف  وإرادته  صموده  على 
مشيرا إلى أن »القضية الصحراوية دخلت مرحلة 
جديدة بعد 13 نوفمبر عقب خرق املغرب التفاق 
املسلح  الكفاح  واستئناف  النار،  وقف إطالق 
تفاوضية مرهون  عملية  أية  يف  االنخراط  وأن 
امليدانية على األرض وجدية مجلس  بالتطورات 

األمن واجلمعية العامة لألمم املتحدة«. 
قائال:  الصحراوي،  الدبلوماسي  وأضاف 
الغربية هو  الصحراء  يف  للنزاع  الوحيد  احلل  »إن 
ضمان حق شعبنا غير القابل للتفاوض واملساومة 

أنه  إلى  النظر  الفتا  واالستقالل«،  احلرية  يف 
»ليست هناك عملية تفاوضية يف الوقت الراهن«.

تعيني  يف  احلاصل  التقاعس  أو  التأخر  وعن 
إلى  املتحدة  لألمم  العام  لألمني  جديد  مبعوث 
الصحراء الغربية، أكد ممثل جبهة البوليساريو باألمم 
املتحدة أن السبب هو موقف دولة االحتالل املغربي.

أن  على  التأكيد  باملناسبة،  عمار،  سيدي  وجدد 
بكل  الدفاع  يف  حتتفظ بحقها  البوليساريو  »جبهة 
الوسائل املشروعة مبا فيها الكفاح املسلح«.واسترسل 
يف السياق يقول »إن اجلبهة ُتبقي الباب مفتوحا أمام 
حلق  الكامل  االحترام  الذي يضمن  السلمي  احلل 

الشعب الصحراوي يف احلرية واالستقالل«.
جراء  احلقوقي  بالوضع  يتعلق  وفيما 
يف  اإلنسان  حلقوق  املستمرة  االنتهاكات 
إلى  واحلاجة  الغربية،  الصحراء  من  املدن احملتلة 
محمد  أوضح سيدي  ملراقبتها،  أممية  آلية  إيجاد 
الفرنسية داخل مجلس األمن  »العرقلة  أن  عمار 
كافة  اطالع  رغم  دون ذلك،  حتول  التي  هي 

املنظمات الدولية على الوضع احلقوقي هناك«.
)و.أ.ج(

جبهة البوليساريو:

القضيــة الصحراويـة دخلت مرحلة 
جديدة بعد 13 نوفمبر المنقضي

الدفاع  لوزارة  بيان  به  أفاد  ما  وحسب 
كلمة  ألقى  شنقريحة  الفريق  فإّن  الوطني، 
»باسم  فيها  قال  حيُث  التنصيب،  مبناسبة 
للقوات  األعلى  القائد  اجلمهورية،  رئيس 
للمرسوم  الوطني، ووفقا  الدفاع  وزير  املسلحة، 
أنصب   ،2021 يناير   10 يف  املؤرخ  الرئاسي 
عاما  مديرا  مقري،  نورالدين  اللواء  رسميا 
محمد  للواء  خلفا  اخلارجي،  واألمن  للوثائق 

بوزيت«.
الوطني  اجليش  أركان  رئيس  وأسدى 
من  جملة  املديرية  هذه  إلطارات  الشعبي 

بذل  مواصلة  بغية  والتوجيهات،  التعليمات 
وحماية  اجلزائر  خدمة  يف  اجلهود  من  املزيد 

ملصاحلها العليا.
قائدهم  حول  االلتفاف  على  حّثهم  كما 
من  مهامه،  أداء  يف  ودعمه  ومساندته  اجلديد 
باملهام  بالقيام  والوايف  الكامل  التزامهم  خالل 
واملثابرة  الالزمة  الصرامة  بكل  بهم،  املنوطة 

الضرورية.
»آمركم  إّنني  الصدد،  هذا  يف  قال،  وقد 
أوامره،  وطاعة  سلطته،  حتت  بالعمل  جميعا 
اخلدمة،  صالح  ميليه  مبا  تعليماته،  وتنفيذ 

السارية،  العسكرية  والنظم  للقواعد  جتسيدا 
لتضحيات شهدائنا  ووفاء  اجلمهورية،  وقوانني 

األبرار وتخليدا لقيم ثورتنا املجيدة«.
مقري  الدين  نور  اللواء  أن  بالذكر  اجلدير 
الذي كان مديرا عاما للعالقات اخلارجية بوزارة 
بوزيت  محمد  للواء  خلفا   َ عنيِّ الوطني  الدفاع 
تولى  األخير  هذا  إن  حيث  »يوسف«،  املدعو 
خلفا   2020 أفريل  يف  اخلارجي  األمن  إدارة 

للعقيد كمال الدين رملي.
عبداجلالل نويس

مصـــرع 8 أشخـــاص وإصابــة 149 
آخريــن فــي حــوادث سيــــر

لقي ثمانية أشخاص حتفهم وأصيب 149 
خالل  اخلطورة  ومتفاوتة  مختلفة  بجروح  آخرون 
مناطق  عدة  على مستوى  األخيرة  24 ساعة  الـ 
حصيلة  أمس  به  أفادت  ما  حسب  بالوطن، 

ملصالح احلماية املدنية.
بتقدمي  املدنية  احلماية  وحدات  قامت  كما 
إثر  تسمموا  شخصا   12 لـ  األولية  اإلسعافات 
املنبعث  الكربون  أكسيد  أحادي  غاز  استنشاقهم 
وهران،  واليات  مستوى  على  التدفئة،  أجهزة  من 

ومت  ونعامة.  سطيف  وزو،  تيزي  تبسة،  اجللفة، 
التكفل بالضحايا يف مكان احلوادث قبل حتويلهم إلى 
املستشفيات احمللية من قبل عناصر احلماية املدنية.

سطيف  بوالية  شخص  وفاة  تسجيل  ومت 
اختناقا بغاز أحادي الكربون بوسط بلدية حربيل، 
حيث مت نقل الضحية من طرف عناصر احلماية 

املدنية إلى مستشفىبوقاعة.
بإطفاء  املدنية  احلماية  عناصر  قامت  كما 
من  بكل  مختلفة  وأخرى  حضرية  حرائق   08

بجاية،  الشلف،  البويرة،  اجلزائر،  واليات 
البليدة واملدية. يذكر أن أهم حريق سجل على 
طفلني  وفاة  إلى  وأدى  اجلزائر،  والية  مستوى 
يبلغان من العمر 05 سنوات و03 سنوات تفحما 
كلية. احلريق شب يف غرفة تقع بالطابق األول 
ملسكن موجود على مستوى حي أمحامديا بلدية 
أوالد شبل. وعليه، مت نقل جثث الضحايا إلى 

مستشفى الدويرة. 
)ق.و(

خاصة  طائرة  اجلزائرية  الدولة   سخرت 
يف  اجلزائرية  اجلوية  لشركة اخلطوط  تابعة 
اجلزائريني  الطلبة  إلجالء   2021 جانفي   18
الدار  مبطار  الدولية  املنطقة  مستوى  العالقني على 
البيضاء )املغرب( مجانا، حسبما أكده، أمس، 
البيان  فند  حيث  باملغرب،  اجلزائر  لسفارة  بيان 
املعلومات املغلوطة التي تداولتها الصحافة احمللية.
املغلوطة  للمعلومات  »تبعا  البيان:  وجاء يف 
تداولتها  املؤسسة التي  الصحة وغير  والعارية عن 
الطلبة  إجالء  حول  احمللية  اإلعالم  وسائل 
اجلزائريني الذين مت ترحيلهم من مونريال )كندا( 
أوضحت  )املغرب(«،  البيضاء  الدار  مطار  نحو 

سفارة اجلزائر بالرباط أنه
اجلمهورية،  رئيس  تعليمات  على  »بناء 
ذلك سفارة  يف  مبا  الدولة  مصالح  كافة  جتندت 

بالدار  للجزائر  العام  والقنصل  بالرباط  اجلزائر 
البيضاء فورا، واضطلعوا بدورهم كما ينبغي عبر 
فترة  طوال  الطلبة  هؤالء  لصالح  املساعدة  تقدمي 

العبور مبطار الدار البيضاء«.
اجلزائرية  أن«الدولة  ذاته  املصدر  وأضاف 
سخرت يف 18 جانفي 2021 طائرة خاصة تابعة 
الطلبة  إلجالء  اجلزائرية  اجلوية  اخلطوط  لشركة 
الدولية  املنطقة  على مستوى  العالقني  اجلزائريني 

مبطار الدار البيضاء )املغرب( مجانا«.
وأضاف املصدر »كان يستحسن حملرري هذه 
القواعد األخالقية  احترام  باب  من  املقاالت، 
املمثلية  مع  التواصل  الصحفية،  واملهنية 
املغربية  باململكة  اجلزائرية املعتمدة  الدبلوماسية 

للتحقق من صحة املعلومات قبل نشرها.«
ق.و

سفارة الجزائر تفّند معلومات وصفتها بـ »املغلوطة«

تسخير طائرة خاصة إلجالء الطلبـة 
الجزائرييـن العالقيـن بالمغـرب

أشرف رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق سعيد شنقريحة، أمس، على مراسم التنصيب الرسمي للواء 
نورد الدين مقري مديرا عاما لمديرية التوثيق واألمن الخارجي.
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ملـــف

أكــد رضــوان بوهيــدل اخلبيــر السياســي، 
وأســتاذ العلــوم السياســية بجامعــة اجلزائــر3، 
االنتخابــات  قانــون  مشــروع  مســّودة  أن 

اســتحدثت نقــاط جديــدة ومهمــة.
وقــال اخلبيــر يف حديثــه مــع »أخبــار 
الوطــن« إن مســّودة مشــروع قانــون االنتخابــات 
ــى  ــق عل ــع الطري ــتحدثة تقط ــاط مس ــا نق به
املمارســات القدميــة كـــ »الشــكارة«، وإنهــا 

ترمــي الكــرة يف مرمــى الناخــب.
وأشــار املتحــدث إلــى أن املســّودة غّيــرت 

يف النمــط االنتخابــي، أي يف طريقــة حتويــل 
أصــوات الناخبــن إلــى مقاعــد، مــن خــال 
يف  والتصنيــف  املغلقــة،  القائمــة  إلغــاء 
القائمــة واســتحداث املناصفــة واملســتوى 
ممارســات  يخــدم  ال  وهــذا  اجلامعــي، 
املاضــي، حيــث أصبــح بإمــكان املواطــن 
ــار املترشــح  ــة واختي ــة االنتخابي ــح القائم فت
الــذي يــراه مناســبا ويريــده أن يقــوم بتمثيلــه 
ســواء يف البرملــان أو املجالــس الشــعبية أو 

ــة. الوالئي
إقحــام  أن  بوهيــدل  اعتبــر  كمــا 
الشــباب عامــة واجلامعيــن خاصــة ال يخــدم 
ــى  ــق عل ــّد الطري ــة، ويس األحــزاب املتاعب
مــن  ســيصبح  حيــث  »البقــارة«،  برملــان 
ــتور  ــى الدس ــوت عل ــن يص ــن وم ــل املواط ميث

والقوانــن مــن النخبــة.
األوان  اَن  أنــه  إلــى  األســتاذ  وأشــار 
ــات،  ــتقلة لانتخاب ــة املس ــل دور اللجن لتفعي
يف  املواطــن  ثقــة  اســتعادة  أجــل  مــن 
الصناديــق، معربــًا عــن أملــه يف إعــادة النظــر 
يف نقطــة الـــ« 4 %« مــن أجــل املســاواة بــن 
ــدة،  ــزاب اجلدي ــرار، واألح ــحن األح املترش
والقدمــاء.   محمــد رضــوان بلعروســي

بالتنظيــم  املكلــف  بياتــو  مــراد   قــال 
الثقافــة  أجــل  مــن  التجمــع  يف  واالنتخابــات 
والدميقراطيــة ردا علــى ســؤال »أخبــار الوطــن« عــن 
مشــروع قانــون االنتخابــات إن هــذا األخيــر يدخــل 
يف صميــم األجنــدة التــي اختارهــا النظــام احلالــي، 
مظيفــا أن »التحديــات التــي تواجههــا اجلزائــر أكبــر 

مــن طــرح مشــروع قانــون االنتخابــات علــى أســاس 
أن األولويــة - حســبه - هــي انتقــال دميقراطــي 
ــه«،  ــام برمت ــر النظ ــعب وتغيي ــيادة للش ــادة الس وإع
ــن  ــة تضم ــى ضــرورة »تأســيس جمهوري ــدا عل مؤك
التــداول الدميقراطــي«، دون أن يوضــح املتحــدث 

»اآلليــات التــي تســمح بذلــك«.          أ. ب

ــاب الباحــث يف  ــة أخــرى، أع ــن جه م
القانــون الدســتوري عامــر رخيلــة، خــال 
تصريــح خــص بــه »أخبــار الوطــن«، اجلانــب 
الشــكلي ملســّودة مشــروع قانــون االنتخابــات، 
حيــث قــال إن »هــذا القانــون يفتقــر إلــى 
واملــواد  املعدلــة  املــواد  الوضــوح بخصــوص 

ــدارس ال  ــدا أن »ال ــة«، مؤك ــدة والقدمي اجلدي
مييــز بــن مــا قامــت بــه اللجنــة ومــا حافظــت 
عليــه«، مشــيرا إلــى أن »مســّودة مشــروع 
ــض  ــر يف بع ــاء ال تغتف ــل أخط ــون حتم القان

ــا.« ــر فيه ــادة النظ ــب إع ــواد ويج امل
وأضــاف رخيلــة أن »املعامــل االنتخابــي 

ُوّظــف يف غيــر محلــه يف مســّودة القانــون«.
طريقــة  بخصــوص  اخلبيــر  وتابــع 
ــة  ــرة 2 » أن تركيب ــادة 167 فق ــراع يف امل االقت
القائمــة االســمية للمترشــحن الناجحــن 
غيــر مفهومــة، حيــث قال«بــدال مــن احلديث 
االكتفــاء  علينــا  املقاعــد كان  توزيــع  عــن 

العدديــة«. باألهميــة 
وبخصــوص املــادة 174، قــال إن »عــدد 
ــبة  ــد بنس ــدد املقاع ــن ع ــد ع ــحن يزي املترش
 ،»189 للفقــرة  مناقــض  وهــذا  باملائــة   50
مشــيرا إلــى أن »مســودة القانــون حتمــل أخطــاء 
 185 مادتــي  يف  خاصــة  تغتفــر  ال  عديــدة 

و187 ».
أ. ب

ــس  ــة للمجل ــة املالي ــو اللجن ــرى عض ي
الشــعبي الوطنــي، هــواري تيغريســي، أن 
للشــباب  الضامــن  اإلطــار  هــو  »القانــون 
املنافســات  لدخــول  العلميــة  والكفــاءات 
االنتخابيــة«،  املواعيــد  بينهــا  السياســية 
يف  الفاســد  املــال  »محاربــة  أن  معتبــرا 
السياســة يحتــاج إلــى أدوات وآليــات قانونية 
ســيتضمنها القانــون العضــوي لانتخابــات، 

بينهــا مراقبــة متويــل احلمــات االنتخابيــة«، 
كمــا أوضــح البرملانــي أن »القانــون ســيضمن 
متويــل احلمــات االنتخابيــة للشــباب يف 
ــؤ  ــل تكاف ــن أج ــذا م ــف، وه ــدود النص ح
ــي يف  ــباب الفت ــن الش ــوظ ب ــرص واحلظ الف
السياســة وبــن املتمرســن يف خــوض غمــار 

واألحــزاب«.  االنتخابــات 
أ. ب

ــام  ــق بنظ ــوي املتعل ــون العض ــدي للقان ــروع التمهي ــول املش ــاش ح ــور النق يتمح
االنتخابــات يف أربــع جوانــب رئيســة هــي أداة تنظيــم االنتخابــات وهــي الســلطة 
الوطنيــة املســتقلة لانتخابــات والصاحيــات املتعلقــة بهــا وتشــكيلتها، واجلانــب الثاني 
الغمــوض املطــروح يف وضــع الدائــرة االنتخابيــة التــي أحيلــت علــى القانــون لتنظيمهــا، 
ــق بشــروط  ــث، فيتعل ــب الثال ــا اجلان ــا. أم ــاش حوله ــم نقطــة ســيحتدم النق وهــي أه
الترشــح خصوصــا شــرط املســتوى اجلامعــي، وأخيــرا يطــرح جانــب طريقــة التصويــت 
وحســاب النتائــج وكــذا يعــد شــرط نســبة الدخــول يف االنتخابــات نقطــة جوهريــة يف 

ــم املترشــحن. ــن قوائ ــدأ املســاواة يف احلظــوظ ب ــق مب حتقي
مــن خــال هــذه احملــاور األربــع، تتبايــن مواقــف األحــزاب واملتخصصــن 
بخصــوص التوافــق يف حتقيــق مكســب الســلطة املســتقلة لانتخابــات، التــي ســتخضع 
لقواعــد جديــدة يف التنظيــم واإلشــراف مبنحهــا كل الصاحيــات اإلداريــة والسياســية 
ــون  ــدي للقان ــروع التمهي ــد أن املش ــب جن ــذا اجلان ــا، ويف ه ــة مهامه ــة ملمارس والقانوني
ــى حــدود 20 عضــوا بعــد أن كانــت 50 عضــوا يف  ــر تشــكيلتها إل قلــص بشــكل كبي
القانــون العضــوي رقــم )07-19( املــؤرخ يف 14 ســبتمبر 2019 املتعلــق بالســلطة الوطنيــة 
املســتقلة لانتخابــات. ويف هــذا الشــأن، أشــار رئيــس الســلطة املســتقلة محمــد شــريف، 
خــال تصريحــات إعاميــة، إلــى أن عضويــة الســلطة ســتخضع لشــروط جديــدة مــن 
بينهــا عــدم االنتمــاء ألي تنظيــم أو حــزب سياســي حتــى تضمــن الســلطة اســتقاليتها 

التامــة املنصــوص عليهــا دســتوريا.
ــذي  ــات، ال ــام االنتخاب ــوي لنظ ــون العض ــدي للقان ــروع التمهي ــدد املش ــا ح كم
ــلطة  ــس الس ــات رئي ــة، صاحي ــة لعراب ــق جلن ــن طري ــة ع ــة اجلمهوري ــه رئاس وضعت
ومجلســها وكــذا امتداداتهــا احملليــة، وهــي صاحيــات يف مجملهــا سياســية يف 
اإلشــراف علــى االنتخابــات وإعطــاء ضمانــات لنزاهــة العلميــة ومصداقيتهــا، وذلــك 
ــية  ــات السياس ــل العملي ــى مجم ــة عل ــراف وزارة الداخلي ــابقا بإش ــا كان س ــس م عك
والتقنيــة التــي أفــرزت االنتخابــات الســابقة، ومــا شــابها مــن تشــكيك مــن مصداقيتهــا 
ونزاهتهــا، باعتــراف النظــام نفســه. كمــا أن متكــن الســلطة املســتقلة مــن صاحيــات 
تقنيــة وقانونيــة للتحكــم يف العمليــات االنتخابيــة منــذ اســتدعاء الهيئــة الناخبــة إلــى 

غايــة إعــان النتائــج األوليــة يعتبــر جتربــة جديــدة يف اجلزائــر املســتقلة. 
يف اجلانــب الثانــي، يتســابق األحــزاب والفاعلــون السياســيون لتحقيــق مكاســب 
ــات  ــه صراع ــو تســابق ســتنعكس عن ــة، وه ــر االنتخابي ــى مســتوى تقســيم الدوائ عل
واحتــكاكات بــن األحــزاب نفســها، مــا يعيــد لألذهــان الصراعــات التــي حدثــت مــع 
بدايــة التعدديــة السياســية واجنــر عنهــا االحتقــان بــن األحــزاب الناشــئة - وقتهــا - 
ــذا  ــي، كمــا أن ه ــف املســار االنتخاب ــى توقي ــة إل ــذاك، أدت يف النهاي ــن النظــام آن وب
اجلانــب يطــرح إشــكالية التمثيــل احلقيقــي للشــعب علــى مســتوى القاعــدة، باعتبــار أن 

النائــب البرملانــي املنتخــب عــن الواليــة لــه متثيــل وطنــي ويف الواقــع ال ميثــل إال نفســه، 
بالنظــر إلــى التجــارب الســابقة.

يف اجلانــب الثالــث، استحســن الكثيــر مــن املتابعــن للشــأن الوطنــي بإدارج شــرط 
املســتوى اجلامعــي يف شــروط الترشــح للمجالــس املنتخبــة البلديــة والوالئيــة والنيابيــة، 
وانحصــاره يف ثلــث املترشــحن للقائمــة الواحــدة حتــت طائلــة الرفــض، وهــذا يشــكل 
- حســب الكثيريــن - توافقــا نســبيا العتبــارات جغرافيــة ودميوغرافيــة، فتحقيــق شــرط 
ــن( يف  ــن )املواطن ــى الناخب ــؤولية عل ــي باملس ــي يلق ــتوى جامع ــحن مبس ــث املترش ثل
حســن اختيــار ممثليهــم إلدارة شــؤونهم العامــة، ويعتبــر ورقــة إضافيــة يف مكافحــة املــال 
ــة  ــزت الدول ــابقا وعج ــة س ــد االنتخابي ــى املواعي ــت عل ــي طغ ــية الت ــد والعروش الفاس

عــن محاربتهــا.
ــى  ــات عل ــون العضــوي لنظــام االنتخاب ــدي للقان ــظ املشــروع التمهي ــرا، حاف أخي
ــل  ــرط التمثي ــظ ش ــي حتف ــي الت ــل االنتخاب ــبة املعام ــة يف نس ــة وتوافقي ــروط متثيلي ش
الواقعــي للناخبــن، كمــا أدرج نظامــا جديــدا بطريقــة االقتــراع النســبي علــى القائمــة 
املفتوحــة وبتصويــت تفضيلــي دون مــزج، وهــذا يعنــي أن حريــة االختيــار التــي يتمتــع 
بهــا الناخــب تقتصــر علــى قائمــة واحــدة مــن قوائــم املترشــحن واختيــار حــر داخــل 
القائمــة مــن أجــل منــح حظــوظ متســاوية للمترشــحن بغــض النظــر عــن ترتيبهــم يف 
ــلطة  ــى الس ــب وعل ــى الناخ ــر عل ــؤولية تقتص ــون أن املس ــرى مراقب ــا، ي ــة. وهن القائم

ــة. ــة االنتخابي ــى شــفافية ونزاهــة العملي املســتقلة يف احلفــاظ عل
لنظــام  العضــوي  للقانــون  التمهيــدي  املشــروع  طــرح  أخــرى،  جوانــب  ويف 
ــاج يف  ــى االندم ــاءات عل ــباب والكف ــجيع الش ــات وأدوات لتش ــدة آلي ــات ع االنتخاب
العمــل السياســي ومتثيــل املواطنــن، وهــي خطــوة يراهــا املتابعــون للشــأن الوطنــي أنهــا 
ــر وإبعــاد األحــزاب التــي كانــت  ــر اخلارطــة السياســية يف اجلزائ ــة لتغيي فرصــة حقيقي
تقتــات مــن املــال الفاســد. ويف هــذا الســياق، يحــدد املشــروع ســّن الترشــح يف املســتوى 
احمللــي بـــ23 ســنة، أمــا يف البرملــان بـــ25 ســنة، كما أن شــرط ثلث املترشــحن مبســتوى 
جامعــي ســيكون لــه دور كبيــر يف تشــجيع الشــباب املتخــرج مــن اجلامعــات يف خــوض 
غمــار السياســة خصوصــا أن املــادة نصــت علــى متويــل يصــل إلــى 50 يف املائــة للحملــة 

ــة للشــباب. االنتخابي
وبــن مثّمــن للمشــروع التمهيــدي ومتخــوف مــن التشــكيك يف صفقــات مجانيــة 
ــى  ــات للوصــول إل ــز الضمان ــة والسياســية يف تعزي ــن املواقــف احلزبي ــع النظــام، تتباي م
انتخابــات نزيهــة حقيقــة يف اجلزائــر، والتــي تكــون أساســا لبنــاء دولــة مؤسســات ذات 
ــة التــي كانــت  ــوالءات السياســية واحلزبي ــر خاضعــة لل متثيــل حقيقــي للشــعب، وغي

تتغــذى مــن املــال الفاســد بــدل مــن أصــوات املواطنــن.

»األفــــــالن«:»األفــــــالن«:
 »ينبغـي تقديـم  »ينبغـي تقديـم مترشحين مترشحين 
ذوي سمعـــة وأخــــالق«ذوي سمعـــة وأخــــالق«

التحريــر  جبهــة  حــزب  يف  باالتصــال  املكلــف   قــال 
ــية ال  ــاة السياس ــة احلي ــاري، إن »أخلق ــد العم ــي، محم الوطن
تتحقــق بقانــون مهمــا كانــت إجراءاتــه إمنــا هــي قناعــة سياســية 
واجتماعيــة وأخاقيــة يجــب أن تســود لــدى جميــع املتدخلــن 
يف العمليــة السياســية، حيــث يصبــح تقــدمي مرشــحن ذوي 

ــزاب«. ــا لألح ــعى إرادي ــاق مس ــمعة وأخ س
أفــوج عمــل إلعــداد  فــإن احلــزب نصــب  وبحســبه، 
االنتخابــات.  لقانــون  العضــوي  املشــروع  بشــأن  مقترحــات 
ــة  ــن رئاس ــّودة م ــي املس ــد تلق ــف بع ــل كثي ــري عم واآلن، يج
اجلمهوريــة، مضيفــا أن »تقريــر فــوج العمــل ســيرفع إلــى املكتــب 
السياســي الــذي ســيرفعه بــدوره إلــى رئاســة اجلمهوريــة يف 

اآلجــال التــي مت حتديدهــا«.
وذكــر أن املشــروع يتضمــن إجــراءات علميــة حملاربــة تغلغــل 
املــال يف االنتخابــات، خاصــة بالنظــر حلجــم الصاحيــات التــي 
أصبحــت حتوزهــا الســلطة الوطنيــة املســتقلة لانتخابــات.  أ. ب

 »حمـــــــــس«: »حمـــــــــس«:
»نطالب بالشفافية »نطالب بالشفافية في كّل عملية انتخابية«في كّل عملية انتخابية«

  تفاعــل رئيــس حركــة مجتمــع الســلم، عبــد الــرزاق مقــري، مــع مشــروع قانــون االنتخابــات الــذي 
تســّلمه أول أمــس، وأكــد يف تصريــح مقتضــب لـ«أخبــار الوطــن«، أنــه »ينبغــي وجــود الشــفافية يف كل املســار 

االنتخابــي مــن بدايتــه إلــى نهايتــه ممــا ســيعطي مصداقيــة للنتائــج«.
وأشــار مقــري إلــى نقطــة أساســية تتعلــق بـ«مــدى قــدرة هيئــة شــريف علــى املراقبــة يف مختلــف مكاتــب 
االقتــراع«.ويف هــذا الســياق، أكــد أن »القــرار النهائــي مــن مســّودة املشــروع ســيتم إثرائهــا يف املكتــب الوطنــي 
حلركتــه وســيقدم مقترحاتــه إلــى رئاســة اجلمهوريــة خــال األيــام املقبلــة، حيــث منحــت الرئاســة مــدة 10 

أيــام لذلــك.                                                                                                                  أ. ب
»اآلرسيــــدي«: »اآلرسيــــدي«: 

»نرفــــض المشـــاركة في النقــــاش!«»نرفــــض المشـــاركة في النقــــاش!«

تتجه األنظار، هذه األيام، إلى ما حملته مسّودة مشروع قانون االنتخابات اجلديد، التي وزعتها مصالح رئاسة 
اجلمهورية على مختلف األحزاب السياسية واجلمعيات والفاعلني حتسبا لالطالع عليها وإبداء مقترحاتهم بخصوص 
ما جاء فيها، يف ظرف ال يتجاوز 10 أيام. لكن، بني هذا وذاك ورغم كل ما يحمله املشروع من بنود تهدف - يف األساس - 
إلى محاربة الفساد احلزبي والسياسي، وتكريس الشفافية والدميقراطية يف العملية االنتخابية، يبقى مشروع قانون 

االنتخابات بحسب بعض املراقبني يفتقد إلى الضمانات الكافية، بل إن أهداف القانون ونظافة االنتخابات لن يتحققا إال 
يف حال توفر إرادة سياسية قوية وتوفر أياد طاهرة، وهل يصلح القانون ما أفسدته املمارسات؟!

أستاذ العلوم السياسية، رضوان بوهيدل: أستاذ العلوم السياسية، رضوان بوهيدل: 
»مشــــروع يقطـــع الطريــــق »مشــــروع يقطـــع الطريــــق 
أمــــام الشكـــارة والكهــــول«أمــــام الشكـــارة والكهــــول«

الباحث في القانون الدستوري، عامر رخيلة: الباحث في القانون الدستوري، عامر رخيلة: 
دة مشـــروع القــانـون  دة مشـــروع القــانـون »مســـوَّ »مســـوَّ

تتضمــن أخطـــاء ال تغتفـــــر ..!«تتضمــن أخطـــاء ال تغتفـــــر ..!«

عضو اللجنة المالية للمجلس الشعبي الوطني، 
هواري تيغرسي : 

»المشــروع يشجــع الشبــــاب »المشــروع يشجــع الشبــــاب 
والجامعييـن ويحـارب المـال الفـاسد«والجامعييـن ويحـارب المـال الفـاسد«

السياسي الفساد  إلى محاربة  الجديد يهدف  القانون  السياسيمشروع  الفساد  إلى محاربة  الجديد يهدف  القانون  مشروع 

نظـافةنظـافة  االنتخـابـات..االنتخـابـات..
تبحــث عن أياد طاهرة!تبحــث عن أياد طاهرة!

ملف : أسماء بوصبيع
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منير بن دادي 
ــاء  ــس األربع ــه أم ــدى نزول ــي، ل ــاف قل وأض
ضيفــا ببرنامــج علــى اإلذاعــة اجلزائريــة، أنــه مت 
إحصــاء أكثــر مــن 121 ألــف محــل بعــد طلــب مــن 
ــد  ــات، وأك ــاء احمل ــاد بإحص ــا للب ــلطات العلي الس
علــى أن الســلطات ســتتخذ إجــراءات يف هــذا الشــأن 
ــل جهــات أخــرى. ــن قب ــا ســيتم اســتغالها م ورمب
كمــا أشــار مديــر األنشــطة التجاريــة إلــى وجــود 
632 ســوقا منجــزة ولــم يتــم اســتغالها بعــد، حيث 
أكــدت اللجنــة املنصبــة للنظــر يف األمــر علــى ضــرورة 
ــاط يف  ــث النش ــادة بع ــل إع ــن أج ــوالة م ــل ال تدخ

هــذه األســواق والقضــاء علــى النشــاط املــوازي.

وزارة  مصالــح  أن  عــن  املتحــدث  وأفصــح 
النشــاط  يف  ناشــط  ألــف   31 أدمجــت  التجــارة 
الرســمي كمــا اســتحدثت مــا يقــارب 40 رمــز 
نشــاط اخلــاص بنشــاط التجــارة املتنقلــة وبــدون 
شــروط أو بيروقراطيــة إداريــة مــع تســجيل أزيــد مــن 
2000 ســجل جتــاري جديــد يف عــام 2020 يف هــذا 

املجــال.
ــه مت  ــدث أن ــف املتح ــرى، كش ــة أخ ــن جه م
إحصــاء أزيــد مــن 785 ألــف تدخــل ألعــوان الرقابــة 
وقمــع الغــش خــال العــام املنقضــي، ومعاينــة 
أزيــد مــن 55 ألــف مخالفــة أدت إلــى متابعــات 

قضائيــة بســبب جتــاوزات تتعلــق - كمــا أوضــح 
املتحــدث- بانعــدام أو اختــال النظافــة بســبب 
الظــرف الصحــي الــذي متــر بــه البــاد، الفتــا النظــر 
ــب  ــن اجلان ــة م ــذه املخالف ــر ه ــه ســيتم تأطي ــى أن إل
التنظيمــي بقــرارات وزاريــة مشــتركة ســتلزم الحقــا 
وحتــى  الغذائيــة  للمــواد  املنتجــة  الوحــدات  كل 

ــره. ــب تعبي ــار حس ــار الصغ التج
ــعار يف  ــاء األس ــباب غ ــي أس ــع قل ــا أرج كم
الســوق الوطنيــة إلــى ارتفــاع أســعارها يف اخلــارج 
والزيــادة يف تكاليــف النقــل والشــحن وانخفــاض 

ــدوالر. ــع ال ــة م ــار مقارن ــة الدين قيم

قــاد، أمــس األربعــاء، املئــات مــن األســاتذة 
ــوون  ــة املنض ــاع التربي ــون يف قط ــون واإلداري واملعلم
الكنابســت  األنبــاف،  نقابــات  لــواء  حتــت 
ــة  ــر مديري ــام مق ــة أم ــة احتجاجي والسنابســت وقف
ــى غــرار  ــة بحــل عــدة مشــاكل عل ــة للمطالب التربي
تأّخــر صــب الرواتــب، منحــة األداء التربــوي، 
املخلفــات الناجمــة عــن الترقيــات، منــح التمــدرس 
ــريع يف  ــوا بالتس ــا، وطالب ــى غيره ــاء إل ــح األبن ومن
ــم -  ــن جهته ــوا - م ــث اتهم ــول، حي ــدمي احلل تق
ــدة  ــذ م ــة من ر بالنياب ــيَّ ــي تس ــة الت ــة التربي مديري

بالتعنــت.
ــات  ــد أكــد احملتجــون حســب البيان هــذا، وق
ــات أن نســبة شــل القطــاع بلغــت  املشــتركة للنقاب
واألربعــاء(،  )الثاثــاء  يومــن  ملــدة  باملائــة   70

ــدارس  ــب امل ــون أغل ــث شــل األســاتذة واملعلم حي
ــس.  ــم التدري ــد رفضه بع

مــن جهــة أخــرى، اجتمعــت مديــرة التربيــة 
وأعطــت  املشــاكل،  ملناقشــة  النقابــات  مبمثلــي 
تعليمــات صارمــة مــن أجــل صــّب املخلفــات 
التربــوي يف أجــل أقصــاه بدايــة  ومنحــة األداء 
األســبوع املقبــل. كمــا وعــدت بعــدم تكــرار مثــل 
هــذه املمارســات التــي مــن شــأنها املســاس بــاألداء 
التربــوي، داعيــة اجلميــع إلــى احلــوار لتفــادي 
التجــاوزات التــي يعرفهــا القطــاع خاصــة وأنهــا 
ــى  ــر عل ــم مي ــة ول ــى رأس املديري نصبــت مؤخــرا عل

ــهر.  ــن ش ــر م ــا أكث تنصيبه
بن خالد عبد القادر

يســعى قطــاع التجــارة إلــى جتســيد هــدف 
بحلــول  اإلداريــة  التعامــات  وثيقــة يف  »صفــر« 
ــيده  ــم جتس ــط يت ــال مخط ــن خ ــام 2022، م الع
وتطويــر  القطــاع  الســنة اجلارية لرقمنة  خــال 
معلوماتــي  نظــام  وفــق  البرامج اإلحصائيــة، 

حديــث.
املعلومــات  ألنظمــة  العــام  املديــر  وأفــاد 
أجــراه  حــوار  يف  بلعيفــة،  فــؤاد  بوزارة التجــارة 
األربعــاء،  أمــس  اجلزائريــة  األنبــاء  وكالــة  مــع 
بــأن »مديريــة أنظمــة املعلومــات أنشــأت فضــاء 
ــن اســتعمال  ــا ســيقلص م ــي، مم ــادل اإللكترون للتب
أنــه  كمــا  باملائــة،   50 بنســبة  امللفات الورقيــة 
ــة  ــات االقتصادي ــى بنوك املعلوم ــوج إل ــهل الول سيس

مختلــف  لنشــاطات  أفضــل  متابعــة  أجــل  مــن 
القطاعــات«.

أنظمــة  بلعيفــة أن »مصالــح مديريــة  وأكــد 
املعلومــات ستشــرف علــى مراقبة أســعار اجلملــة 
ــق  ــال تطبي ــن خ ــا، م ــادة يومي ــة لـــ 51 م والتجزئ
ــا  ــي يتضمنه ــات الت ــا أن »التطبيق ــاص«، مضيف خ
رقميــة  حتكــم  لوحــات  تعتبــر  املخطــط  هــذا 
واتخــاذ  التســيير  علــى  القــرار  ستســاعد متخذي 

املناســب يف حينــه«. القــرار 
ويف هــذا اإلطــار، مت ربــط القطــاع مــع الــوزارات 
ــة واجلمــارك  ــى غــرار الداخلية واملالي ــة عل ذات الصل
تلقــي  بغــرض  املتحــدث،  والصناعــة - حســب 
ــات  ــف العملي ــات ذات العاقة مبختل ــادل املعلوم وتب

ــي. ــراب الوطن ــر الت ــة املجســدة عب التجاري
وأشــار املتحــدث إلــى أن القطــاع يعتــزم توســيع 
ــزة  ــط كل األجه ــع رب ــت م ــبكة اخلاصة لإلنترن الش
عبــر  للقطــاع  الداخليــة  الشــبكة  مســتوى  علــى 
األليــاف البصرية، التــي تصــل ســرعة تدفقهــا إلــى 

ــة. ــع خــوادم مضاعف ــت م ــا باي ــة 10 جيغ غاي
بإجنــاز  املديريــة  قامــت  املالــي،  املجــال  ويف 
تطبيــق جديــد لتســيير ميزانيــة القطــاع ومعرفــة 
االحتياجــات ممــا يسهل تســيير امليزانيــة يف إطــار 
ونوعيــة  إنفاقهــا  مجــاالت  الشــفافية وتتبع 

اقتناؤهــا. مت  التــي  التجهيــزات 
منير بن دادي

وأوضــح بغــداد، خــال إشــرافه 
علــى جلســة ملناقشــة »مشــروع التأســيس 
باملجلــس  خــاص  إعامــي«  ملنتــدى 
اإلســامي األعلــى، أن الهــدف مــن 
إنشــاء هــذا املنتــدى هــو ضمــان وصــول 
والفتــوى  والــرأي  واملعلومــة  »اخلبــر 
العــام«،  للــرأي  الصحيحــة  الشــرعية 
بشــكل يســمح بترســيخ فكــرة املرجعيــة 

الوطنيــة.
يعــد  الــذي  املجلــس  إن  قــال  و 
ذاتــه  حــد  يف   - وطنيــة«  »مرجعيــة 
مــن حيــث إصــدار الفتــاوى الشــرعية 
كل  علــى  مفتوحــا  فضــاء  ســيكون   -
كانــت  ســواء  اإلعاميــة  املؤسســات 
اخلــاص،  القطــاع  مــن  أو  عموميــة 
اإلعامــي،  بالعمــل  االرتقــاء  بغيــة 
ــن  ــذي م ــام«، وال ــي الع ــي »الوع وبالتال
ــال  ــباب واألجي ــة الش ــة فئ ــأنه حماي ش
ــات مغلوطــة  الصاعــدة مــن تلقــي معلوم
ميكــن أن تســيء أو تشــّوه تاريــخ األمــة.
املؤسســاتي  االتصــال  يبقــى  و 
املجلــس  يرمــي  والــذي  الفعــال، 
إلــى حتقيقــه، مــن بــن أهــداف هــذا 

ــة فضــاء  ــذي ســيكون مبثاب ــدى، وال املنت
واخلبــرات  اجلهــود  يجمــع  اتصالــي 
اإلعاميــة يف نطــاق تفاعلــي مــن خــال 
ومحترفــة،  نوعيــة  إخباريــة  خدمــة 

بغــداد. يضيــف 
و أكــد املســؤول ذاتــه أن املنتــدى 
ســيعمل علــى توفيــر كل اإلمكانــات 
ــن أجــل تســهيل  ــن م ــة للصحفي الازم
تنظيــم  خــال  الســيما  مهامهــم، 
أو  والنــدوات،  الدوليــة  امللتقيــات 
مــن حيــث تســهيل معاجلــة املواضيــع 
ــرة  ــة مباش ــا عاق ــي له ــة والت املتخصص

املجلــس. عمــل  بطبيعــة 
هــذا، وتضمــن مشــروع املنتــدى 
ــى  ــا إل ــي يف مجمله ــة ترم ــاور رئيس مح
مســاعدة املؤسســة الصحفيــة للوصــول 
إلــى املعلومــة وعلــى إنتــاج مــادة إخباريــة 
قابلــة لاســتهاك وقــادرة على املنافســة، 
علــى أن تكــون هــذه املــادة حاملــة للقيــم 
الوطنيــة ومنســجمة مــع الهويــة الذاتيــة.
بعــد  املجلــس  ســيتيح  كمــا 
دورات  املنتــدى  مشــروع  جتســيد 
ــف  ــة يف مختل ــات تدريبي ــة وورش تكويني

األمنــاط اإلعاميــة، والتــي يحتاجهــا 
مــا  امليدانــي،  عملــه  يف  الصحفــي 
سيســهم يف ترســيخ املرجعيــة الوطنيــة 
ــق  ــا ومســاهمتها يف تعمي ــراز مامحه وإب

والثقــايف. االجتماعــي  االنســجام 
كمــا ســيتكفل املنتــدى بإجــراء 
معاهــد  لطلبــة  وتدريبــات  تربصــات 
مــن  مبســاعدة  واالتصــال  اإلعــام 
ــم  ــم ميكنه ــن بدوره ــن، والذي اإلعامي
املجلــس اإلســامي  اســتغال فضــاء 
ــة  ــاءات الصحفي ــراء اللق ــل إج ــن أج م
العلمــاء  مــع  اإلعاميــة  واحلــوارات 
والشــخصيات التــي تشــارك يف امللتقيــات 

املجلــس. ينظمهــا  التــي  الدوليــة 
و ينتظــر مــن اإلعاميــن الذيــن 
املنتــدى  تنســيق  هيئــة  سيشــكلون 
)اقتــراح بــأن يكــون عددهــم 10( تســطير 
ســير البرنامــج اخلــاص باملنتــدى، علــى 
أن يتــم تنظيــم دورة عاديــة كل ثاثــة 
هــذه  خــال  مناقشــة  ويتــم  أشــهر، 
ــل  ــج العم ــذ برنام ــة تنفي ــدورة حصيل ال
ــة. ــدورة املقبل ــج ال ــد برنام املســطر وحتدي
)و.أ.ج(

والبحــث  العالــي  التعليــم  وزارة  أعلنــت 
العلمــي عــن تنظيــم رحلــة خاصــة آلخــر دفعــة 
مــن الطلبــة املمنوحــن، واملقــدر عددهــم بـــ 134 
طالبــا، إلــى جمهوريــة إيرلنــدا، حســب مــا أفــاد 

ــوزارة. ــان لل ــه، أمــس، بي ب
وأوضــح املصــدر ذاتــه أنــه »يف إطــار تنفيــذ 
برنامــج التكويــن اإلقامــي باخلــارج، قامــت وزارة 
التعليــم العالــي والبحــث العلمــي، يــوم الثاثــاء 
19 جانفــي 2021، بتنظيــم رحلــة خاصــة آلخــر 
دفعــة مــن الطلبــة املمنوحــن واملقــدر عددهــم بـــ 

134 طالبــا«.

الطلبــة  »هــؤالء  أن  املصــدر  وأضــاف 
الذيــن اجتــازوا مســابقات التكويــن باخلــارج 
العالــي  التعليــم  وزارة  قبــل  مــن  املنظمــة 
النــدوات  مــع  بالتنســيق  العلمــي،  والبحــث 
ــوراه  ــداد دكت ــك إلع ــات، وذل ــة للجامع اجلهوي
يف تخصــص اللغــة اإلجنليزيــة بجامعــة ليمريــك 
منــذ  متابعتهــم  بعــد  إيرلنــدا،  بجمهوريــة 
شــهر فيفــري 2020 لبرنامــج الســنة األولــى 
دكتــوراه عبــر تقنيــة التواصــل الســمعي واملرئــي 

لاجتمــاع عــن بعــد مــن اجلزائــر«.
)و.أ.ج(

ــون  ــارك ميثل ــو 400 مش ــور نح ــر حض ينتظ
مختلــف اجلمعيــات الوطنيــة واحلركــة اجلمعويــة 
مــن مختلــف واليــات الوطــن، لتنشــيط منتــدى 
حــول ''دور املجتمــع املدنــي ووســائل اإلعــام يف 
ــن  ــة األم ــرس ثقاف ــة لغ ــراكة مجتمعي ــذ ش تنفي
ملجابهــة التحديــات اإلقليميــة''، الــذي ســينظم 
بواليــة بشــار الســبت القــادم، حســب مــا علــم، 

أمــس، مــن املنظمــن.
ــى  ــه األول ــي يف طبعت ــدى الوطن ــذا املنت ه
الــذي تبــادر بــه أكادمييــة الشــباب اجلزائــري 
بجامعــة محمــد طاهــري ببشــار مــن املنتظــر أن 
ــال  ــون يف مج ــون وأكادميي ــه متخصص ــارك في يش
العلــوم االجتماعيــة واإلعــام، وممثلــون عــن 
ــة واألوقــاف،  وزارتــي االتصــال والشــؤون الديني
بحضــور مستشــار رئيــس اجلمهوريــة املكلــف 
ــة يف اخلــارج  ــة الوطني ــة واجلالي باحلركــة اجلمعوي
نزيــه برمضــان، حســب مــا أوضحــه لـــ )و.أ.ج( 

ــي. ــد إبراهيم ــة محم ــي لألكادميي ــؤول احملل املس
وســيناقش املشــاركون يف هــذا اللقــاء قضايــا 
ذات صلــة بــدور احلركــة اجلمعويــة يف إيقــاظ 
اجلمعويــن  الفاعلــن  مــع  والشــراكة  الوعــي 
التحديــات  ملجابهــة  اإلعــام،  وســائل  ومــع 
اإلقليميــة وحــول نشــر الوعــي األمنــي بــن 
ــة  ــات األمني املواطنــن ملواجهــة مختلــف التحدي

ــه. ــدر ذات ــاف املص ــا أض ــة، مثلم واإلقليمي
التــي  املنتــدى  أشــغال  خــال  وســيتم 
واحــد  يــوم  مــدار  علــى  أشــغاله  ســتتواصل 
تنظيــم ورشــات عمــل مــن قبــل املشــاركن التــي 
ســتتوج بتوصيــات التــي ســتصب يف اجتــاه تعزيــز 
وعــي املواطنــن حــول التحديــات اإلقليميــة 
واألمنيــة التــي تواجههــا البــاد، وحــول ضــرورة 
مكافحــة املعلومــات واألخبــار الكاذبــة، حســب 

ــي. إبراهيم
)و.أ.ج(

سامي قلي المدير العام لألنشطة التجارية:

5151 ألــــف محــــّل تجــــــاري  ألــــف محــــّل تجــــــاري 
غيــــر مستغلـــة عبــــــر الوطــــن!غيــــر مستغلـــة عبــــــر الوطــــن!

المنتدى الوطني األول حول شراكة مجتمعية لمواجهة 
التحديات اإلقليمية

توقــــع استقبــــــال توقــــع استقبــــــال 400400  
مشــــارك منتظــــــر ببشـــــارمشــــارك منتظــــــر ببشـــــار

كشف املدير العام لألنشطة التجارية وتنظيمها بوزارة التجارة، سامي قلي، عن إحصاء 
نحو 51 ألف محل من محالت رئيس اجلمهورية غير مستغلة حتى كتابة هذا املقال 

الصحفي، وألسباب مجهولة حتى اآلن.

نظمت وقفة أمام مديرية التربية
النقـــــابات تشــــّل قطــــــاع النقـــــابات تشــــّل قطــــــاع 

بحلول العام 2022التربــــــية بتلمســــــانالتربــــــية بتلمســــــان
نحــــو تحقــــيق صفــــر وثيـــقة في التعـــامالت اإلداريــةنحــــو تحقــــيق صفــــر وثيـــقة في التعـــامالت اإلداريــة

 التكوين بالخارج 
توّجــــه آخــــر دفعـــة مـــن الطلـــبة توّجــــه آخــــر دفعـــة مـــن الطلـــبة 

الممنــــوحين إلـــــى إيرلنــــداالممنــــوحين إلـــــى إيرلنــــدا

يعمل املجلس اإلسالمي األعلى على مشروع »استحداث والتأسيس« ملنتدى إعالمي ينتظر أن يسهم يف ترسيخ فكرة املرجعية الوطنية، من خالل توثيق 
الصلة بني مختلف املؤسسات اإلعالمية واملجلس اإلسالمي، حسبما أكده، يوم أمس، بغداد محمد مدير التوثيق واإلعالم على مستوى هذه الهيئة.

المجلس اإلسالمي األعلى

التأسيــس لمنتــدى إعالمــي لترسيـخ فكرة المرجعـية الوطـنية قريبـــاتالتأسيــس لمنتــدى إعالمــي لترسيـخ فكرة المرجعـية الوطـنية قريبـــات
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رصد له ما ال يقل عن 84 مليار دينار

لجنة وزاريـة للتحقيق في أسباب تعثر لجنة وزاريـة للتحقيق في أسباب تعثر 
مشــروع الطريـق السيار بالطـارفمشــروع الطريـق السيار بالطـارف

ف. سليم
وسيسمح الطريق السيار الذي سخر له 
استثمار يقدر ب84 مليار دينار  بتسهيل  
التبادالت االقتصادية بني اجلزائر وتونس 

و سيولة حركة السير.
املشروع  هذا  إجناز  أشغال  متتد  و 
والبسباس  الذرعان  بلديات  عبر  الضخم 
و  الطيور  و بحيرة  زريزر  و  وسيدي قاسي 

عني العسل والطارف .
وأمر وزير األشغال العمومية » فاروق 
شيعلي » اللجنة الوزارية ،بالتقصي يف 
املشروع  تأخر  وراء  الكامنة  األسباب 
تواجه  التي  العراقيل  برفع  والتكفل 

ورشات اإلجناز.
»شيعلي« خالل  الوزير  تصريح  وجاء 
للوالية  قادته  التي  والتفقد  العمل  زيارة 
إلى  استمع  حيث  قطاعه  مشاريع  ملعاينة 
وتقدم  الطرق  شبكة  حول  شروحات 
أشغال  تفـقد  و  بالوالية   القطاع  مشاريع 
وألح على   ) السيار )شرق_غرب  الطريق 
ضرورة تدارك النقائص والتأخر املسجل يف 
إجناز املشروع الهام و قرر تعيني جلنة وزارية 
من  بداية  اإلجناز  مراحل  مختلف  ملتابعة 

األسبوع القادم .
ضرورة  على   ذاته  املسؤول  وشدد 
االلتزام باآلجال املسطرة الستالم املشروع 
الطريق  هذا  يكتسيها  التي  لألهمية 

التي  اإلقتصادية  و  اإلستراتيجية  وأبعاده 
اجتماع  وعقد  تأخير  أي  التتحتمل 
واملعنيني  املتدخلني  كافة  مع  الوزارة  مبقر 
موعد  وحتديد  احللول  إليجاد  باملشروع 
مرحلة  يف  تفقد  كما  الستالمه  دقيق 
رقم  الوطني  الطريق  حماية  مشروع  ثانية 
مستوى  على  سيما  ال  اإلجنراف  من   82
بلدية عني الكرمة و عاين مشروع إجناز ممر 
بوادي الكبير ببلدية عني العسل ومشروع 
جتديد الطريق الوالئي110 على مسافة 15 
لتسهيل حركة و  السوق  ببلدية رمل  كلم 
تنقالت املواطنني باجلهة وقام خالل ذات 
الزيارة بإعطاء إشارة إنطالق أشغال مشروع 

توسعة رصيف ميناء القالة اجلديد.

القضائية  الشرطة  عناصر  جنحت 
يف  »الشط«  اخلارجي  احلضري  لألمن 
بنشاط  اإلطاحة  يف  الطارف،  والية 
شبكة وطنية مختصة يف سرقة السيارات 

والدراجات النارية، وكذا املنازل.
7 أشخاص،  متكونة من  العصابة  
سنة،   45 و   19 بني  أعمارهم  تتراوح 
وصفت  التي  العملية  أسفرت  حيث 
سيارتني  استرجاع  عن  باملهمة، 
إلى أجهزة  ناريتني، باإلضافة  ودراجتني 
وحدة   8000 على  ومنزلية، عالوة  كهر 
من الشمة املقلدة مجهولة املصدر، وكذا 
أسلحة بيضاء محظورة، حيث مت حتويلهم 
إلى مقر الشرطة الستكمال اإلجراءات، 

بعد إخطار اجلهات القضائية.
الشبكة،  بنشاط  اإلطاحة  وعملية 
جاءت إثر حتريات وحتقيقات يف شكاوى 
التي  الشبكة  هذه  ضحايا  من  العديد 
تنشط عبر إقليم واليتي الطارف وعنابة، 
وتوصلت التحقيقات إلى هوية أحد أفراد 
املنسوب  باجلرم  أعترف  والذي  الشبكة، 
ومكان  شركائه  هوية  عن  وكشف  إليه، 
تخزين املسروقات، حيث مكن التحقيق 
جميع  إلى  الوصول  من  التكميلي، 
من  العديد  واسترجاع  الشبكة  أفراد 
املوقوفني على  رفقة  وحتويلها  املسروقات، 

مقر الشرطة املكلفة بالتحقيق.
ف.سليم

الطارف

اإلطاحة بشبكة وطنية مختصة 
فــي سرقــة المركبــات

أحصت مصالح والية عنابة ما يفوق 
22 ألف كوخ وبيت قصديري ما يتطلب 
السكن  برامج  من  معتبرة  حصة سكنية 
االجتماعي  غرار  على  األمناط  املختلفة 
سكنية  وحدة  ألف   25 تفوق  والريفي 
يف  السكن  على  املسجل  الطلب  لتغطية 

مختلف بلديات ودوائر والية عنابة.
وقال املسؤول التنفيذي  األول« برميي 
العادية  الدورة  خالل   الدين«  جمال 
الوالية  بأن  الوالئي  الشعبي  للمجلس 
يف حاجة إلى حصص معتبرة من برامج 
السكن من اجل تغطية العجر املسجل يف 

25 ألف سكن  إلى حدود  الطلب يصل 
من مختلف األمناط .مؤكًدا إن السلطات 
البيوت  ظاهرة  على  القضاء  على  عازمة 

القصديرية والفوضوية.
 6 حصة  الدوائر  منح  مت  بأنه  مشيرا 
أالف سكن اجتماعي هذا يف انتظار انتهاء 
حتقيقات اللجان املختلطة قبل شروع جلان 
الشروط  وفق  امللفات  دراسة  يف  الدوائر 
السكن  برنامج  من  لالستفادة  القانوني 
اإلجتماعي واإلعالن عن القوائم املقترحة 

لالستفادة من هذا النمط من السكن.
ف . سليم

عنابة

إحصاء 22 ألف سكـن »قصديري«

تبسة

المستفيدون من القطع األرضية يطالبون بعقود الملكيةالمستفيدون من القطع األرضية يطالبون بعقود الملكية

من المرتقب أن تحل بداية األسبوع المقبل بوالية الطارف، لجنة وزارية للتحقيق في أسباب تأخر 
إنجاز مشروع الطريق السيار في شطره المار بالوالية باتجاه الحدود التونسية .

نتائح  عن  االفراج  املرتقب  من 
الطعون املودعة من قبل العائالت املقصية 
الشهر  نهاية   ، االجتماعية  السكن  من 

اجلاري، بعد سنتني من االنتظار 
هامش  على  عنابة  والي  قال  و 
لعدة  بها  قام  التي  امليدانية  اخلرجة 
تنموية  لتفقد مشاريع  أول أمس  بلديات 
الطعون  دراسة  عملية  من  االنتهاء  مت   »«
آالف   7 حصة  من  باملقصيني  اخلاصة 
قبل  من  عنابة  ببلدية  اجتماعي  سكن 
الطعون  بدراسة  املكلفة  الوالئية  اللجنة 
عن  اإلعالن  يتم  أن  املرتقب  من  حيث 
نتائج الطعون قبل نهاية الشهر اجلاري«.

من  العشرات  أن  اإلشارة   وجتدر   

نظموا  املذكورة  احلصة  من  املقصيني 
االحتجاجية  الوقفات  من  العديد 
الغاضبة أمام مقري والية عنابة والدائرة 
الطعون  نتائج  عن  باإلفراج  مطالبني 
املودعة لدى جلنة دراسة وغربلة الطعون 
طعن  أالف  ال8  حينها  جتاوزت  التي 
ويتعهد  احلالي  الوالي  يتدخل  أن  قبل 
ملف  طي  بضرورة  املقصيني  ملمثلي 
واملعروف  عنابة  ببلدية  7 سكن  طعون 
وهي  »االستمارة«  بإسم  إعالميا 
األسبق«  الوالي  أعتمدها  التي  الوثيقة 
طالبي  ملفات  دراسة  يف  سلماني« 

السكن االجتماعي.
ف .سليم

عنابة

اإلفراج عن نتائج طعون 7 آالف 
سكــن نهايــة الشهـــر

يعيش سكان مشاتي  منطقة الرملية 
ببئر العاتر جنوب عاصمة الوالية تبسة ، 
فرضتها  التي  العزلة  ظل  يف  كبيرة  معاناة 
املسالك  و  الطرقات  إهتراءات  عليهم 
الريفية خاصة خالل التقلبات اجلوية التي 

تشهدها املنطقة يف هذا الفصل .
ألخبار  هؤالء  به  صّرح  ما  فحسب 
الصعبة  املعيشية  الظروف  فإن   ، الوطن 
حيث   ، جلحيم  وحولتها  حياتهم  أرقت 
يف  رئيسيا  سببا  الريفية  املسالك  كانت 
عزلتهم من خالل صعوبة التنقل و اقتناء 
أنفسهم  وجدوا  أين  األعالف  أو  املياه 
املواد   هذه  مختلف  اقتناء  على  مجبرين 
املسالك  الهتراء  نظرا   مضاعفة  بأسعار 
 ، املدرسة  إلى  املؤدي  املسلك  خاصة 

وعلى  احمللية  السلطات  بذلك  مناشدين 
البركة  »محمـد  الوالية  والي  رأسها 
الرابط  الطريق  تهيئة  الستكمال  داحاج« 
بني الطريق الوالئي رقم 1 و منطقة الرملية  
 4 اجناز  مت  ، حيث  كلم   30 مسافة  على 
لتبقى  حاله   على  األمر  بقي  لكن   كلم 
والترميم  الصيانة  تنتظر    26 كلم  بذلك 

وإعادة االعتبار.
قبل  من  جادة  التفاتة  أمل  على  و 
الرملية  عزلة سكان  لفك  املعنية  اجلهات 
رغبتهم  هؤالء   يبدي   ، الغنب  ورفع 
وأن  خاصة  مبناطقهم  بالبقاء  الشديدة 
نشاطهم مقترن بالزراعة وتربية املواشي إال 

أن الدعم بقي غير كاف.
فيروز رحال

تبسة

العزلــــة تطـــــوق سكــــان 
الرمليــة ببئـــر العاتــــر

يطالب املستفيدون من القطع األرضية 
بتحصيص أول نوفمبر ببلدية الشريعة  47 
كلم جنوب غرب عاصمة الوالية تبسة ، 
للوقوف على األسباب  بإيفاد جلنة حتقيق 
على  بعد  حتصلهم  عدم   حول  احلقيقية 
امللكية بعد قرابة  أو عقود  القطع األرضية 

30 سنة من االستفادة.
والية  لوالي  املقدمة  العريضة  وسب 
نسخة  الوطن«  »أخبار  حتوز  والتي  تبسة 
منها،  فإن املستفيدين  لم يحصلوا على 
بعدم  متعلقة  كانت  ألسباب  أراضيهم  
توفر التهيئة التي لم تستكمل على كامل 
التجزئة  ثم دخول الوكالة  الوالئية للتسيير 
نزاع  يف  الشريعة   فرع  العقاري  والتنظيم 
قضائي مع مواطن حول ملكية األرض و 
أحقيته  بها ، ليصدر حكم قضائي سنة 
فيه  الطعن  وبعد  الوكالة  لصالح    2010
تبعا  مختصني   من  خبرات  عدة  وإجراء 
ألوامر قضائية أفضت كبها بأحقية الوكالة 
بعدها حكم  ليصدر  األرض،  ملكية   يف 
قضائي نهائي يف شهر ديسمبر 2018 يؤيد 

احلكم  الصادر سابقا.
بالرغم  أنه  املصدر،  ذات  أضاف   و 

قصد  اجلهات   بكل  املستفيدين  اتصال 
و  الالزمة   اإلدارية  اإلجراءات  تسوية 
القطع  لتسليم  التهيئة  عملية  مباشرة 
ألسباب  أنه  إال   ، ألصحابها  األرضية 
ولم  حاله  على  الوضع  بقي  مجهولة 
لتسوية  محلية  سلطة  أي  تتدخل 
الوضعية، و  بالرغم من تنظيم العديد من 
تطبيق   دون  وعود  تلقي  و  االحتجاجات 
دون  ورق   على  حبرا  القضية  هذه  تبقى 

تسوية .
املستفيدين  فإن  السياق،  ذات  يف  و 
من القطع األرضية بتحصيص أول نوفمبر 

منذ سنة 1993 ببلدية الشريعة، يناشدون 
و  العاجل  التدخل  بضرورة   الوالية  والي 
فتح حتقيق للكشف عن األسباب احلقيقة 
امللكية،  عقود  على  بعد  حتصلهم  لعدم 
املنية  وافته  من  بينهم  من  أن  و  خاصة 
ولم ينعم بحقه يف السكن وبقيت عائلته 
تعيش يف معاناة يف ظل احلقرة والتهميش 
بحيث ال يعقل - حسبهم - أن يستفيد 
وينتظر ملدة عشرين  أرضية  بقطعة  مواطن 
وال  استفادته  مصير  يعرف  أن  دون  سنة 

حتى أمكنة التحصيص.
فيروز رحال

برج بوعريريج

الكهربـاء مطلــب سكـان المجمـع الريفـي الــخروبالكهربـاء مطلــب سكـان المجمـع الريفـي الــخروب
يشتكي سكان املجمع الريفي اخلروب 
لدائرة  إقليميا  التابعة  بوعروس  بقرية 
ازيد  منذ  الكهرباء  انعدام  من   احلمادية 
على  يعتمود  جعلهم  ما  عقود  ثالثة  من 
الطرق التقليدية لإلنارة.وأكد ممثلو السكان  
كل  أن  الوطن«   بـ«أخبار  لقائهم  خالل 

املشاريع السكنية يف إطار السكن الريفي او 
الشخصي لم يتم تزويده بالكهرباء منذ 33 
باملجمع على  البيوت  تعتمد  فيما   ، سنة 
الربط العشوائي للكهرباء مما يشكل خطرا 
حقيقيا ، كما أن العمود الوحيد باملنطقة 
الكهرباء  طاقة  يجعل  ما  منزال   20 يزود 

مستمر  انقطاع  يف  ويتسبب  جدا  ضعيفة 
للثالجات واملبردات بشكل كلي .

ضمن  بإضافتهم  السكان  وطالب 
أقرب اآلجال  بالكهرباء يف  الربط  مشاريع 
والكف عن الوعود املستمرة التي لم جتسد 

صفاء كوثر بوعريسةعلى ارض الواقع .
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إعادة فتح  ميناء سيدي يوشع قريًبا

استثمــارات هامــــة فـــي قطـــاع استثمــارات هامــــة فـــي قطـــاع 
الصيــد البحـــري بتلمســانالصيــد البحـــري بتلمســان

يوشك ميناء الصيد البحري بسيدنا اوشع بالغزوات على االنتهاء من أشغال التهيئة التي ستستلم في الثالثي األول من 
سنة 2021 وإلثراء الميناء بمرافق حيوية سيتم الشروع في انجاز مسمكة عصرية لبيع األسماك بالجملة من فئة 

»1« استنادا على الملف المشترك الخاص باستكمال أهم المرافق الحيوية التي يحتاجها الصياد.

بن خالد عبد القادر
الوالئي  ا«ملدير  سحنون  بوقبرين   « وقال   
لقطاع الصيد البحري  يف تصريح لـ«أخبار الوطن« 
انه ستخصص جهة لسوق اجلملة وجانب لغرفة 
صناعة الثلج ومقهى ومركز صحي ليتسنى ألكثر 
يسوده  مالئم  جو  يف  العمل  صياد  آالف   3 من 
اختناقا  عرفت  التي  املهنة  احترافية  و  التنظيم 
يلتحق  أن  املنتظر  ومن  بالغزوات  املختلط  بامليناء 
مبيناء سيدنا اوشع خالل دخوله حيز اخلدمة قريبا 

295 وحدة صيد من شتى األصناف.
البحري  الصيد  ملديرية  بيان  يف  جاء  و 
يف  ميدانية  زيارة  تنظيم  بصدد  بأنها  بتلمسان 

ملعاينة سوق  البحري  الصيد  ملمثلي  املقبلة  األيام 
و  املنشاة  هذه  على  للوقوف  لألسماك   اجلملة 
التي مت اختيار منجزاتها من مسمكة مستغامن  ومت 

جتسيدها مبيناء سيدنا يوشع.
ومبيناء هنني  مت إطالق استثمارات ضخمة 
ل6 مشاريع صيدية كل مشروع يسع ل 600 طن 
بإنتاج عام يصل الى 3600 طن يف تربية املائيات 
املائية  املوارد  مديرية   الوالئية   السلطات  ودعت 
بالإلسراع يف حل مشكل الصرف الصحي الذي 
الكبير  بالنشاط  وسيخل  البحر  عرض  يف  يصب 
بعدما   اآلجال   اقرب  يف  امليناء  سيشهده  الذي 
انطلق يف العمل تدريجيا حيث فتح محطة الوقود 

املغلقة مبيناء هنني .

بن  مبرسى  والنزهة  الصيد  مبيناء  تعلق  فيما 
وحدة   123 مستواه  على  تنشط  الذي  مهيدي 
سنوات  كل3  انه  به  القائم  املشكل  فإن  صيد 
املستمرة النها  لالزاحة  يحتاج  و  الرمال  تكسحه 
الثروة  ينتج  الذي  للميناء  العام  النشاط  تعيق 
طريق  عن  سنويا  طنا   24 حتقق  التي  السمكية 
الباخرة العائمة لتربية املائيات التي متثل 7مشاريع 
و 3 أخرى ألصداف مبجموع 9 مشاريع استثمارية 
يضمها هذا امليناء الساحلي وأكدت مديرية الصيد 
املتواجدة  األربعة  املواني  ان   بيانها  يف  البحري 
املنتوج  من  باملائة   10 بنسبة  تساهم  بتلمسان 
السمكي الوطني و تغطي ذات املواني حاجة 26 

والية من اجلنوب لغاية أقصى متنراست .
البيض

المسلخ البلدي باألبيض سيدي الشيخ ال يزال مغلقا

مبدينة  الوحيد  و  البلدي  املسلخ  غلق  يثير   
األبيض سيدي الشيخ استياء املواطنني خاصة و 
أن هذا الغلق يدخل عامه الثاني دون أن يتم إيجاد 
حل لوضعية املسلخ او حل من جهة أخرى للحم 

الذي يسوق حاليا بعيدا عن الرقابة املطلوبة .
يف  غريبة  تعد  التي  و  املسبوقة  غير  الظاهرة 
يجد  لم  البيض  بوالية  سكاني  جتمع  أكبر  ثاني 
داخل  الذبح  إنتشار  تفسيرا يف ظل  املواطنون  لها 

مصادر  .وحسب  الرقابة  عن  البعيد  و  البيوت 
بيطرية على صلة باملوضوع مبدينة األبيض سيدي 
إلى شكاوي  يعود  املسلخ  الشيخ فإن سبب غلق 
املدينة  زيارتة  خالل  البيض  والية  والي  تلقاها 
الصرف  قنوات  انسداد  حول  سنة  من  أكثر  منذ 
الصحي باملسلخ و نقص النظافة ليقرر على إترها 

غلق املسلخ بصورة فورية .
 و مع غلق املسلخ حتول اغلب اجلزاريني الى 
الذبح ببيوتهم ما ولد الكثير من املشاكل و التي 
يطرح بشأنها املواطنون تساؤالت عن طبيعة اللحم 

الذي يستهلكونه.
القصر  بحي  املاء  تلوث  ظاهرة  كانت  و   
حيث  البلدي  املسلخ  غلق  أثار  بني  من  الغربي 
بعض  جلوء  و  املسلخ  بغلق  مواطنون  ربطها 
اجلزاريني إلى رمي بقايا الذبائح التي تتم ببيوتهم 

يف مجرى قنوات الصرف الصحي .
نور الدين رحماني

غليزان 

مستشفــى محـمـد بوضيــاف 
يتدّعـم بطواقــم طبيــة  

االستشفائية  العمومية  املؤسسة  تدعمت 
طبي  بطاقم  مؤخرا  بغليزان  بوضياف  محـمد 
الصحية  اخلدمة  حتسني  اجل  من  جديد 
للمواطنني و تدارك بعض النقائص التي تشهدها 
باملؤسسة خاصة مصلحة  الطبية  املصالح  بعض 
االستعجاالت التي تشهد ضغطا كبيًرا يف األونة 

األخير يف ظل جائحة  كورونا كوفيد 19 .
اتصال  غي  املستشفى  من   مصادر  قال  و 

مع »أخبار الوطن«  ، إنه مت تدعيم الطاقو الطبس 
للصحة  متريض  مساعد   20 بـ  للمستشفى 
باإلضافة  قابلتني  و  ممرضني   07 و   ، العمومية 

إلى 02 مشغل أجهزة طبية .
 و يف سياق ذي صلة أشرفت رئيسة مكتب 
أمينة »على   » ع. ح.  السيدة  املتواصل  التكوين 
تنظيم يومني تكوينني لفائدة موظفي إدارة املؤسسة
خالد بلحاج

البليدة

حــي العمــارات القديمة بوادي 
العاليـق فــي وضع كارثــي

املخرج  عند  القدمية  العمارات  تشهد 
 ، العاليق   وادي  مدينة  من  الغربي  الشمالي 
كارثي  ،وضع   1957 العام  إلى  تاريخها  يعود 
وتسربات   ، التصدعات  و  التشققات  بسبب 
على  و  حولها  املتراكمة  األوساخ  و  القذرة  املياه 
الرغم من أنها على مقربة من وسط املدينة ، الى 
أن السكان املقيمني بحي » العمارات القدمية » 
يعانون من ازمة سكنية و بيئية و صحية خطيرة 
التدخل  املسؤولة  السلطات  على  تستوجب   ،
املقيمة  العائالت  لعشرات  العاجل إليجاد حل 
العمارات  تلك  الى   زائر  كل  يشعر   و   ، بها 
و  اخلارج  يف  املتسربة  املياه  أمام   ، باخلوف 
تزكم  روائح  زادتها  زواياها  لكل  املزينة  األوساخ 
األنوف ، و جريان و تسلل أعداد من القوارض 
ترعى   ، صغيرة  و  متوسطة  و  كبيرة  بأحجام 

مبحيطها غير خائفة ، و يؤكد سكان التقت بهم 
تطوعوا يف عدة مرات  أنهم   ، « الوطن  أخبار   «
من اجل نظافة مبانيهم و جعل أطفالهم يلعبون 
وسط مساحات خضراء و محيط نقي و نظيف ، 
إال أن االستمرار يف تلك احلال أصبح مستحيال 
من  العون  طلب  الى  بهم  دفع  الذي  األمر   ،
املصالح املسؤولة ، آلجل ضمان نظافة مستمرة 
، جنم عن تلك احلياة القذرة انتشار يف األمراض 
انهيارات  وقوع  من  مستمر  ،وخوف  املزمنة 
 ،  2003 بزلزال  املباني  تلك  تأثر  بعد  خاصة 
حتفظ  مساكن  من  االستفادة  السكان  مطلب  و 
كرامتهم و صحتهم ، خاصة بالنسبة للعائالت 
كثيرة العدد و الشباب العاجز عن الزواج ملعاناته 

من أزمة السكن .
عبد الناصر حمودة

مستغانم

تسجيــل أزيد من 200 مشروع عبر 462 منطقة ظل
462 منطقة ظل  بوالية مستغامن  مت إحصاء 
على مستوى مختلف البلديات الـ32، أين مت اجناز 
االنتهاء  على  األشغال  به  تشرف  مشروع   224
مببلغ مالي قدر بأكثر من 300 مليار سنتيم موزعة 
األشغال  غرار  على  القطاعات،  مختلف  على 

العمومية، قطاع الري وكذا الطاقة.
لوالية  التنفيذي  اجلهاز  مسؤول  أكد 
أنه  صحفية،  ندوة  يف  بوحلية  عيسى  مستغامن، 

يتم التكفل مبناطق الظل كل حسب احتياجاته، 
هذه  جتسيد  األولوية يف  االعتبار  بعني  األخذ  مع 
بقطاع  مشروع   68 احصاء  مت  حيث  املشاريع، 
األشغال العمومية شملت اجناز وإعادة تهيئة 120 
وتهيئة  فتح  دوار،   68 لفائدة  الطرقات  من  كلم 
دوار،  بـ11  احلضرية  التهيئة  دواوير،  لـ8  املسالك 
دوار،  بـ12  العمومية  اإلنارة  شبكة  وتوسعة  اجناز 
الري شملت  بقطاع  مشروعا   80 تسجيل  مت  كما 

اجناز، توسعة وإعادة التأهيل لشبكة املياه الصاحلة 
إعادة  دوار،  بـ70  مسكن   4566 لفائدة  للشرب 
لفائدة  التطهير  شبكات  اجناز  و  توسيع  و  تأهيل 
2310 منزل بـ35 دوار، اجناز 13 خزان مائي بسعة 
700 17 متر مكعب، كما مت  إحصاء 24  عملية 
الكهربائية  بالشبكة  ربط  شملت  الطاقة  لقطاع 
الطبيعي  بالغاز  ربط  دوار،   بـ14  منزل  لـ673 

لـ1273 منزل بـ10 دواوير.

الجلفة

المدخــل الشرقــي باإلدريسية 
يشكـل خطرا علــى المواطنين

يناشد سكان بلدية االدريسية ،100 كلم 
السلطات  اجللفة،  والية  عاصمة  غرب  شمال 
مرور  وإشارات  ممهالت  لوضع  والوالئية  احمللية 
حوادث  من  للحد  للمدينة،  الشرقي  باملدخل 

املرور املتكررة املسجلة بهذه النقطة.
لقائهم  خالل  املنطقة  السكان   وأكد 
تشهد  املذكورة  النقطة  إن  الوطن«  بـ«أخبار 
السكنات  توزيع  بعد  مميتة خاصة  مرور  حوادث 
ووجود  اجلديد  احلضري  بالقطب  االجتماعية 
عند  خصوصا  باملنطقة،  تربوية  مؤسسات  عدة 
مفترق الطرق املقابل للمركب الرياضي اجلواري 
تشهد  أين   يعقوب  وبن  الشارف  بلديتي  باجتاه 
ما  األحيان،  بعض  يف  اختناقا  املرورية  احلركة 

انعدام  املركبات يف ظل  ينتج عنه اصطدام بني 
املمهالت وإشارات املرور.

و أضاف محدثونا  إن املفترق الطرق املذكور 
والتالميذ  أبناءهم  حياة  على  خطرا  يشكل 
مستغربني  القريبة،  املؤسسات  يف  املتمدرسني 
توضح  مرور  إشارات  أي  وضع  عدم  عن 
التي  املمهالت  لغياب  باإلضافة  األولويات، 
التقليل  على  الشاحنات  وخاصة  السائقني  جتبر 
الشعبي  املجلس  رئيس  مطالبني  السرعة،  من 
العاجل  بالتدخل  االدريسية  لبلدية  البلدي 
على  حفاظا  مرورية  وإشارات  ممهالت  ووضع 

األرواح واملمتلكات.
حمزة بن حلرش زعيطي أمينة
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كشف الوزير املنتدب املكّلف 
باملؤسسات املصغرة، نسيم 
ضيافات، أنه لن يتم مسح 
إجمالي ديون املؤسسات 

التي تواجه صعوبات.وقال 
ضيافات إن بعض الفئات 

فقط ميكنها االستفادة من 
مسح ديونها كوفاة املقاول أو 

إصابته بإعاقة جسدية. 
وأضاف املتحدث أن 

املؤسسات التي 
احتفظت بعتادها 

ميكن لها االستفادة 
من قرض استغالل 

مببلغ 1 مليون دينار 
دون فوائد، لبعث 
نشاطاتها مجددا.

إنــــــــــزال وزاري

الديــــــــون 
لــــن ُتمَســـــــح 

شبيـــــهة  مؤســـسة 
بـــ»سونلغـــــاز«! 

يعقد مجلس 
األمة، اليوم، 
جلسة عامة 

تخصص 
لطرح أسئلة 
شفوية من 
قبل أعضاء 

املجلس 
على عدد 
من أعضاء 
احلكومة. 
وستنطلق 

اجللسة العامة املخصصة لطرح األسئلة الشفوية على أعضاء 
احلكومة ابتداء من الساعة العاشرة صباحا. ويخص األمر كال 
من وزراء قطاعات الطاقة، الصناعة، التجارة إلى جانب وزارتي 

االتصال واألشغال العمومية. كما سيتم بث اجللسة على املباشر 
عبر الصفحة الرسمية للمجلس.

كشف شمس الدين شيتور وزير االنتقال الطاقوي والطاقات 
املتجددة، أمس،أنه سيتم إنشاء مؤسسة إلنتاج وتوزيع 

الطاقات املتجددة. وأضاف شيتور أن املؤسسة ستكون “شبيهة 
مبؤسسة سونلغاز“، وسيتم إنشاؤها نهاية الثالثي األول من 

2021. وأضاف شيتور أن إنشاء هذه املؤسسة سيكون بالتعاون 
مع وزارة الطاقة.

خُلصت دراسة أجريت على 20 ألف 
منتسب إلى قطاع الصحة باململكة 

املتحدة األمريكية إلى أن إصابة 
الشخص بعدوى »كوفيد 19« متنحه 

احلصانة من عدوى ثانية تفوق نسبتها 
الـ 94 باملائة. ونشر موقع »الفايننشل 

تاميز«، بحر األسبوع اجلاري، نتائج 
هذه الدراسة يف سياق التأكيد على 

أن اجلسم يصنع أجساما مضادة ضد 
الفيروس التاجي املستجد يف غضون 
ثالثة أشهر من اإلصابة. وأكد املوقع، 
مستندا إلى نتائج الدراسة ذاتها، أن 

األشخاص الذين ظهرت عليهم أعراض 
كورونا وجاءت حتاليلهم موجبة 

سيكونون يف منأى عن عدوى »كوفيد 
19« مثلهم مثل من تلقى اللقاح!

اإلصــــابة بكــــورونا حصـــــانة!

استقـــالة مفـــروضة استقـــالة مفـــروضة 
أقدم مصطفى حجال رئيس بلدية تنبدار غربي بجاية على تقدمي استقالته من منصبه، 

وذلك غداة استقالة 3 أعضاء من املجلس التنفيذي للبلدية )منتخبان من األرسيدي 
ومنتخب من األفافاس(. وصّرح املستقيل، يف هذا اإلطار لـ«أخبار الوطن«، قائال: »من باب 

األخالق السياسية قررت إعادة عهدتي االنتخابية إلى حزبي وإلى املواطنني بعد استقالة 
ثالثة أعضاء من املجلس التنفيذي«. وأضاف قائال: »ال أريد أن أكون عامل انسداد 

لبلديتنا، البد من تنصيب أعضاء املداوالت للسماح بالسير احلسن للمجلس وأنا مستعد 
ملساعدة هذا املجلس من اخلارج بتجربتي املتواضعة«. ولإلشارة، فإّنه قبل مغادرته 

البلدية قدم »املير« املستقيل حصيلته أمام املجتمع املدني وجلان األحياء

رســــالة الّسفيـــــرة 

استقبل رئيس املجلس الشعبي الوطني 
سليمان شنني، أمس، سفيرة أملانيا لدى 

اجلزائر إليزابيث ولبرس، التي أدت له زيارة 
مجاملة. وأكدت السفيرة على جودة العالقات 

التي جتمع اجلزائر وأملانيا على املستويات 
السياسية واالقتصادية والثقافية. كما أكدت 
ولبرس تطلعها إلى تعميق مستوى التعاون بني 

البلدين على املستوى البرملاني.

رقمــــــــية أرضــــــية 
أطلق الصندوق الوطني للتأمني عن البطالة عبر املوقع 
اإللكتروني )www.cnac.dz( أرضية رقمية تسمح 

حلاملي املشاريع بالتسجيل عن بعد. اإلجراء يهدف إلى 
حتسني اخلدمات املقدمة للمرتفقني السيما تبسيط 

اإلجراءات اإلدارية. وستمكن األرضية حاملي املشاريع من 
إيداع امللفات واحلصول على املرافقة يف مختلف مراحل 

تطوير املشروع، كما أطلق الصندوق خدمات أخرى تتمثل 
يف ملء استمارة التسجيل وإدخال صورة الهوية اخلاصة 

به، باإلضافة إلى حتميل الوثائق التي تشكل ملفه اإلداري 
والتقني عبر املنصة، وحتميل وثائق إضافية إذا لزم األمر، 

وكذا حتميل وصل استالم ملفه عبر املنصة.
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األغواط

المستفيـــدون مــن القطـع األرضيـة المستفيـــدون مــن القطـع األرضيـة 
يطالبون الوالــي بتسوية وضعياتهـميطالبون الوالــي بتسوية وضعياتهـم

تمر أكثر من 6 سنوات والمئات من المستفيدين من القطع األرضية ببلدية ناصر بن شهرة ينتظرون تسوية 
وضعياتهم اإلدارية، ومنحهم عقود الملكية أو شهادات المطابقة إلتمام سكناتهم ، غير أن ذلك لم يتم لحد 

الساعة و ألسباب وصفها المعنيون بـ»المجهولة«.

ع. نورين

املستفيدين  من  عدد  قال  و   
كل  إن  الوطن«  بـ«أخبار  لقائهم  خالل 
السلطات  انتباه  لفت  يف  محاوالتهم 
من  الرغم  على  بالفشل  باءت  احللية 
املراسالت املتكررة و الوعود التي سبق و 

أطلقها املسؤولون يف العديد من املناسبات 
لكن ال شيء منها حتقق..

من  املستفيدين  الوضعية  وتخص 
الذين  3و5  بالتجزئتني  أرض  قطعة   100
لم يتحصلوا على عقود امللكية الستخراج 
واحلصول  سكناتهم  لبناء  البناء  رخص 
 200 تخص  ،كما  املالية  اإلعانات  على 

جيوب  ضمن  أرضية  قطع  من  مستفيد 
 800 حصة  ضمن  أحياء  بعدة  عقارية 
قطعة أرض حيث لم يتحصلوا على شهادة 
املطابقة يف إطار القانون 15/08  إلمتام إجناز 
لها  امللكية  وضعية  وتسوية  سكناتهم 
،وكشف هؤالء أن البعض من املستفيدين 

توفوا وبقيت وضعية قطعهم عالقة .

سكــان بلديــة واد مــزي يخرجــون إلى الشـارعسكــان بلديــة واد مــزي يخرجــون إلى الشـارع
خرج مجموعة من السكان ببلدية واد 
احتجاجية  وقفة  األغواط يف  مزي شمال 
أمام مقر العيادة املتعددة اخلدمات للتنديد 

بتدني اخلدمات الصحية املقدمة لهم.
لـ«أخبار  تصريح  يف  احملتجون   قال  و 

بسبب  األمرين   يعانون  إن   ،« الوطن 
وسائل  ونقص  الطبي  التأطير  غياب 
املرضى  يتنقل  ،حيث  البسيطة  العالج 
وإجراء  للعالج  أخرى  جلهات  يوميا 

الفحوصات والتحاليل يف ظروف قاسية.

وناشد  السكان مدير الصحة والسكان 
كثب  عن  الوضعية  ومعاينة  العيادة  بزيارة 
للوقوف على املعاناة التي يعيشها املرضى .
ع نورين

بسكرة

تذبـــذب فــــي التمويــــن 
بالميـــاه بـــــ»أورالل«

سكنية  جتمعات  عدة  تعاني   
تذبذب  من  بسكرة  يف  أورالل  ببلدية 
األمر  أيام  منذ  الشرب  مبياه  التموين  يف 
طالبوا  الذين  املواطنني  تذمر  أثار  الذي 
السلطات احمللية بالتدخل وتدارك اخللل 

يف أقرب وقت.
لقائهم  خالل  السكان  ممثلو  وأبدى 
بـ«أخبار الوطن«  استيائهم  من الوضعية 
إزاء  شديد  قلق  مصدر  أضحت  التي 
رغم  دائمة  شبه  بصفة  الوضعية  تكرر 
إيجاد  قصد  احمللية  السلطات  تبليغ 
بقي  التجسيد  لكن  مستعجلة  حلول 
مجرد وعود لم تعرف طريقها للواقع رغم 
البعض عن  توالي األشهر، كما حتدث 
استفادة أحياء من مياه احلنفيات بصفة 
منتظمة ولو بكميات محدودة فيما يحرم 
وأسابيع  أليام  التجمعات  بعض  قاطنو 
االستياء  يثير  الذي  األمر  متتالية 

حيث  ذاته،  الوقت  يف  واالستفهام 
جهات  عدة  سكان  من  محدثونا  شدد 
من  وتخليصهم  املياه  توفير  على ضرورة 
الشتاء  عز  يف  يواجهونها  التي  الندرة 
يف  األحياء  بني  التنقل  إلى  ودفعتهم 
يلجأ  فيما  حقيقية  معاناة  تكرس  صورة 
صهاريج  من  املياه  اقتناء  إلى  آخرون 
أثقل  الذي  األمر  املتنقلة  الشاحنات 
محاوالت  مع  باملوازاة  العائالت  كاهل 
السلطات احمللية تدارك النقص وتخفيف 

متاعب املواطنني عن طريق الصهاريج.
أورالل  بلدية  من جهته أكد رئيس 
األحياء  بعض  تزود  يف  تذبذب  وجود 
على  خلل  إلى  السبب  مرجعا  باملياه 
حيث  طولقة،  طريق  منقب  مستوى 
أقرب  يف  لتسويته  األشغال  جتري 

اآلجال.
م. بن مبارك

أدرار

سكــان زوايـة سيـدي عبد 
القــــادر غاضبــون

سيدي  زواية  قصر  سكان  يعاني  
عبد القادربن عومر التابع لبلدية فنوغيل 
أدرار من  30 كم  جنوب عاصمة  بنحو 
على  اخلدماتية  املشاريع  بعض   لغياب 
اقتصر  الذي  واالنترنيت  االتصال  غرار  
تزودها على بعض السكنات القدمية التي 
وعدم  قدمها  بسبب  الرداءة  أيضا  هي 

صيانتها.
أخبار  حتوز«  بيان  السكان  ورفع  
الوطن« على نسخة منه إلى السلطات 
خدمة  أن  أوضحوا  حيث  الوصية، 
القصر  هذا  يف  واالنترنيت  االتصال 
بسبب  والفعالية  اجلودة  إلى  تفتقر 
حالة الشبكة الهاتفية املهترئة وأضافوا 
بضرورة  املعنية  اجلهات  طالبوا  أنهم 
صيانة الشبكة القدمية وتدعيم بخطوط 
عديد  عبر  وهذا   للهاتف  جديدة 
على  للقائمني  والشكاوي  املراسالت 
هذا القطاع بداية من السلطات احمللية 

إلى مؤسسة اإلتصاالت .
عدم  إلى  البيان   ذات  يف  مؤكدين 
أي  من  الهاتفيـة  الشبكة  استفادة 

القرن  من  تركيبها  منذ  تذكر  صيانة 
املاضي    تاركني سكان القصر يعيشون 
قطاع  على  القائمون  عليهم  فرضها  عزلة 
االتصاالت ومما زاد يف معاناتهم أيضا هو 
ضعف شبكات متعاملي الهاتف النقال. 
يف القصر املذكور التي عادة ما يلجأ إليه 
جل ساكني هذا القصور الستغالل هذه 
وتواصل  وحتميل.  تصفح  من  اخلدمات 
 . األرضية  التغطية  ضعف   ظل  يف 
حي  اجلديدة  املفرزة  سكان  طالب  كما 
ربط  بضرورة  القصر  لذات  مسكن   48
يتسنى  حتى  الثابت  بالهاتف  سكناتهم 
التزود هم أيضا بخدمة االتصال يف  لهم 
ظل التوسع العمراني الذي يشهده القصر 
هذه  سكان   يناشد  الوضع  هذا  وأمام 
األحياء اتصاالت اجلزائر بضرورة ربطهم 
القدمية    الشبكة  وجتديد  الهاتف  بشبكة 
بتقنية األلياف البصرية التي من  شأنها  
العزلة الذي  يتخبطون  تفكهم من عالم 
الدائرة  مقر  عن  يبعدون  إنهم  رغم  فيه 

كيلومتر واحد
عبد اهلل مجبري

كارثـــة إيكولوجيــة تهـدد 
سكـــان قصــر تيلوليــن

وسط  تيلولني   قصر  سكان  يعاني 
بنحو  أنزجمير  لبلدية  التابعة  عجرود 
100 كم جنوب والية أدرار من تسرب 
سكناتهم  من  بالقرب  القذرة  املياه 
صارت   والتي  التقليدية  بساتينهم  و 
روائح كريهة عكرت صفو  منها  تنبعث 

حياتهم اليومية.
خالل  املذكور  قصر  سكان  وأوضح 
بعض  إن  الوطن«  بـ«أخبار  لقائهم 
جراء  سكناتها   من  هاجرت  العائالت 
املستعملة  املياه  وتدفق  الوضع  تردي 
وزحفها نحو البيوت التي تضررت بشكل 
األزقة  مشكلة  أيضا يف  وتسيل  جزئي  

مجاري نحو الواحات الفالحية«.
مطالبهم  برفع  قاموا  إنهم  وأضافوا  
من   التدخل  بضرورة  احمللية  للسلطات 
أجل احلد من الكارثة البيئية التي حتيط 
بهم وحتديد مصدر هذا االنسداد احلاصل 
.ماجعلها  الصحي  الصرف  قنوات  يف 
تتسرب وتشكل برك مائية ملوثة تنبعث 

النتشار  ومسىرًحا  كريهة  روائح  منها 
استياء  أثار  الذي  األمر  احلشرات  أنواع 
بوسعهم  يعد  لم  الذين  القرية  مواطني 
ومع  املزرية.  الوضعية  هذه  يتحملوا  أن 
السلطات  السكان  يطالب  الوضع  تأزم 
الوالئية واملصالح املعنية بضرورة التدخل 
الالزمة  اإلجراءات  واتخاذ  العاجل، 

لوضع حلد ملعاناتهم .
كنتة  زاوية  دائرة  رئيس  جهته   من 
رفقة رئيس بلدية اجنزمير ومسؤول القسم 
انتقلوا  الوطني  والدرك  للري  الفرعي 
الكارثة  على حجم  للوقوف  املكان  لعني 
ومعرفة األسباب واقتراح احللول بالتعاون 
واملواطنني  احلي  جمعية  مع  والتشاور 
خلية  بتشكيل   الدائرة  رئيس  أمر  .أين 
أزمة عاجلة إليجاد احللول  تكون متكونة 
ساكنة  مبافيهم  القطاعات  مختلف  من 

القصر تباشر عملها غدا.
عبداهلل مجبري

غرداية

تسرب المياه يحّول شوارع المدينة إلى نقاط سوداء
غرداية  مدينة  أحياء  أغلب  تشهد 
ظاهرة التسرب الكبير للمياه بسبب تنامي 
أعطاب كانت  املتمثلة يف  السوداء  النقاط 
توالي  رغم  التوزيع،  شبكات  أصابت  قد 
الشكاوى املتكررة من طرف عموم السكان 

القاطنني بها.
جولة  خالل  الوطن«  »أخبار  وقفت 
غرداية،  مدينة  يف  مناطق  لعدة  ميدانية 
بعدة  السكان  يعيشها  التي  املعاناة  على 
أحياء وشوارع بسبب تسرب املياه الصاحلة 
كثير  وحتول  الشبكة  قنوات  من  للشرب 
جارية،  أودية  إلى  والشوارع  األحياء  من 
على غرار حي باعلي وعمر، واسجالف، 
اوجرينت،  وحي  بالعطف.  واجماضني 
التي  األخيرة  هذه  بغرداية،  حنة  ومامة 
املتدهورة   القنوات  تضرر  عن  اجنرت 
دون  أمدها  طال  التي  املعطلة  والشبكات 
تدخل املصالح التقنية يف إصالحها، وهو 
ما تسبب يف ضياع مئات األمتار املكعبة 

من املاء الصالح للشرب، كما هو األمر يف 
أحياء ايغوزة والتوزوز، وهذا األخير يعرف 
وتسربها  صيفا،  املياه  فقدان  من  حالة 
بكميات ضخمة شتاء وهو ما خلف حالة 

استياء شديدة وسط السكان واملارة.
مشكلة  هو  بلة  الطني  يزيد  وما 
للشرب  الصاحلة  باملياه  التزود  التذبذب يف 

مقابل تسرب كميات كبيرة من املياه، وهي 
املفارقة العجيبة، وهذا بالرغم من الشكاوي 
السكان  رفعها  التي  املتكررة  والنداءات 
تنادي،  ملن  حياة  ال  أنه  إال  للشركة، 
فاألخيرة لم تكلف نفسها عناء التنقل إلى 

املناطق املتضررة ومعاينة الوضعية.
منير بن دادي

أزمـــة حـــادة فـــي السيولــة الماليــــةأزمـــة حـــادة فـــي السيولــة الماليــــة
 تفاقمت أزمة السيولة النقدية بوالية 
النقدية  األوراق  ندرة  بسبب  األغواط 
البنوك  ببعض  وحتى  البريد  مبكاتب 
أدى  مما  اجلاري  األسبوع  خالل  خاصة 
املكاتب  أمام  طويلة  طوابير  تشكل  إلى 

البريدية وأجهزة الدفع اآللي.

والغليان  االحتقان  وسادت حالة من 
وحتولت إلى احتجاجات ببعض البلديات 
الزبائن  طالب  حيث   ، واالغواط  كآفلو 
إلنهاء  البريد  مدير  من  عاجل  بتدخل 
هذه األزمة التي امتدت ألكثر من 4أشهر 
الوالية  لسكان  كبيرة  مشاكل  وسببت 

الوضع  على  انعكاسات سلبية  لها  كانت 
االجتماعي واالقتصادي، وتساءل الزبائن 
يف  األزمة  هذه  إلى  املؤدية  األسباب  عن 
النقدية  السيولة  فيه  تتوفر  الذي  الوقت 

بشكل كاف بالواليات املجاورة ،
ع نورين
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    مشروع  السكن الريفي معلق
أكد ممثل سكان القرية لدى  حديثه لـ« اخبار الوطن«إن 
حلًما  و  صعبا  مطلبا  أصبح  الريفي  السكن  مشروع  جتسيد 
و  املودعة  الطلبات  من  الهائل  الكم  إلى  نظرا  املنال  بعيد 
السكنية وعدم  الصيغة  الف طلب على هذه   11 املقدرة ب 
توفر اي مشاريع  يف املستقبل القريب أو حتى البعيد يف حني 
عجز   القائمون  على شؤونهم تقدمي  اقتراحات بتخصيص 
نسبة من حصة بلدية مزاورو التابعني لها إداريا لفائدة القرية 

رغم علم املسؤولني بحالة السكان االجتماعية حيث تعيش 
العديد من عائالت املنطقة يف ظروف اجتماعية خانقة نظرا 

حلاجتهم املاسة إلى حصة السكن الريفي .

  تالميذ يقطعون 7 كلم سيرا 
على األقدام يوميا

امتعاضهم  مدى   عن   عبر  التالميذ   اولياء   ممثل 
الشديد وتأثرهم الكبير حيال  وضعية أبنائهم الذين يقطعون 
الدراسة  مبقاعد  لاللتحاق  األقدام  على  مشيا  كلم   7 يوميا 
التي  اخلطر  إلى  أنفسهم  معرضني  املجاورة  ببلديةالعوينات 
تتربص بهم نظرا إلى طبيعة املنطقة الغابية ومسالكها الوعرة 
خاصة يف فصل الشتاء اين تكثر االمطار دون أي حترك من 
طرف السلطات املعنية و  كل هذا بسبب افتقار القرية الى 
التنقل  مشقة  من  التالميذ  هؤالء  تعفي  ابتدائية  مدرسة 
داخل  املتواجدة  الوحيدة  املدرسة  حتول  عقب  اليومي  
محيط القرية والتي شيدت يف ثمانينيات القرن املاضي  الى 
على  احمللية  السلطات  تفرج  وسط  الدواجن  لتربية  مستودع 
هذا التعدي على حقوق االطفال العزل ما شجع الكثير منهم 
ال  التي  املزرية  الوضعية  بسبب  الدراسة  عن  التوقف  على 

تسمح مبزاولة الدراسة .

     العيادة الطبية..هيكل بال روح
ملف العيادة الطبية أخذ حيًزا واسعًا من شكاوي  أعيان 
القرية يف سياق طرح انشغاالتهم  على جريدة أخبار و الوطن 
التي تبقى  مجرد جدران دون  روح  فبرغم من مرور 6 سنوات 
كاملة على تدشينها يقول احدهم  اال انهم  لم يستفدوا من 
خدماتها الى حد الساعة وبقيت موصدة االبواب ما يدفعهم 
إلى التوجه إلى البلديات املجاورة مرغمني من أجل الظفر 
هذا  خلفية  حول  تساؤالت  موجهني  الصحية  باخلدمات 

من  حق  يعد  الذي  العالق  امللف  هذا  معاجلة  يف  التأخير 
عبء  عنهم  ستلقي  فتحها  يتم  لو  والتي  املشروعة  حقوقهم 
كبير خاصة بالنسبة ملرضى كبار السن . واضاف املتحدثون 
أن السلطات املعنية قد حتججت  بافتقار العيادة الى املعايير 

التقنية يف البناء .

      غاز البوتان ملن استطاع اليه 
سبيال

الغائب  املدينة   غاز  ملف  اثار    املدني  املجتمع  ممثل 
السكان احملليني   انهك كاهل  والذي   قرية سرقط  منازل  عن 
واكد  سعيهم   إلدراج القرية  ضمن برنامج البلدية اخلاصة  
بتزويد القرى بالغاز الطبيعي  حيث متت املطالبة به يف عديد 
اللقاءات التي جمعتهم مع املسؤولني لكن جميع محاوالتهم 
حسبه   يبدوا  والذي  جدوى   دون  وأضحت  بالفشل  باءت 
أنه يبقى خارج نطاق  أولويات املسؤولني    مضيفا أنه من 
الضروري تخصيص مشروع لتزويد القرية  بالغاز الطبيعي يف 
القريب العاجل للحد  من  معاناتهم يف البحث عن قارورات 
غاز البوتان للتدفئة و الطبخ والتي يتكبدون من ورائه خسائر 
مادية و مشقة جسدية ونفسية باعتبار أن اقتنائهم لهذه املادة 
الضرورية خاصة يف موسم الشتاء نظرا لطبيعة املنطقة املعروفة 
ببرودتها الشديدة  يحتم عليهم استئجار سيارة خاصة للتنقل 

الى بلدية مزاورو التابعني لها مبعدل مرتني يف االسبوع.

 عزلة شبه تامة بسبب الطرق 
املتدهورة

الطرقات  تعبيد  الى شق  املتحدث  نفس  تطرق  كما 
سواء الوالئية املؤدية من وإلى القرية أو حتى منها داخلها 
أين تشهد حالة كارثية أثرت بشكل كبير يف مجال التنمية 
دفع  ما  وهو  كلية   شبه  عزلة  يف  القرية  جعلت  و  احمللية 
القرية   عزلة  بفك  املطالبة   الى  املدني  املجتمع  جمعيات 
بتعبيد الطرقات التي تربط القرية مبختلف مناطق الوالية 

اذ من الغير  املعقول  استمرارية  هذا الوضع  املرير  دون أي 
حترك جدي من قبل املسؤولني وتغيير احلالة املأساوية لطرق 
القرية املهترئة بنسبة كبيرة والتي عادت بالسلب على سكان 

القرية املهمشني .
حاولت »أخبار الوطن« احلصول على استفسارات حول 
املشاريع التنموية باملنطقة حيث حاولنا االتصال برئيس بلدية 
مزاورو ورئيس دائرة تالغ  على التوالي إال أننا لم نتمكن من 

ذلك، ألن املعنيان ال يردان.

التنمية تراوح مكانها والمسؤولون في سبات عميق التنمية تراوح مكانها والمسؤولون في سبات عميق 
 قريــة سرقـط ببلــــدية تـــــالغ  قريــة سرقـط ببلــــدية تـــــالغ 
في سيـدي بلعبـاس .. معانـاة مع البـؤس!في سيـدي بلعبـاس .. معانـاة مع البـؤس!

ربــــورـتاج: أمـــــني حـــــواش

 يكابد أزيد من 20 ألف نسمة بقرية«سرقط«الواقعة، على بعد 11 كلم عن مقر دائرة تالغ جنوب 
والية سيدي بلعباس، واقًعا معيشًيا مزرًيا، مليًئا باملعاناة، قصص عن التهميش و اإلقصاء املنتهج من 
قبل املسؤولني احملليني، وحكايات  عن واقع مر عمقت من معاناته الوضعية املعيشية، و سوء األحوال 
اجلوية فضاًل عن قساوة الطبيعة،«أخبار الوطن« تقربت من  السكان القرية ورصدت واقعهم املعاش.
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رومينيغه رئيس مجلس إدارة بايرن ميونخ:

»تنظيــــم  يــــــورو »تنظيــــم  يــــــورو 
20202020 مهـــمة ثقيــــلة« مهـــمة ثقيــــلة«

رئيس مجلس  رومينيغه،  هاينز  يرى كارل   
كيفية  بشأن  القرار  أن  ميونخ،  بايرن  نادي  إدارة 
تنظيم بطولة يورو 2020، التي تأجلت إلى العام 
احلالي بفعل جائحة كورونا، لن يكون سهال على 

االحتاد األوروبي.
صحيفتي  مع  مقابلة  يف  رومينيغه  وقال 
»ميونخ ميركر« و«تاغز تسايتونغ« »ال ميكن نسيان 
للبطولة  استثنائية  نسخة  إقامة  كانت  الفكرة  أن 

قبل تفشي اجلائحة«.
يويفا  رئيس  أن  أعرف  »لكني  وأضاف 
ألكسندر سفيرين، الذي يتوخى احلذر متاما بشأن 

اجلائحة، يفكر فيما إذا كان من املعقول أكثر يف 
زمن اجلائحة أن تقام البطولة يف دولة واحدة، وفق 

منهج صحي مناسب«.
تأجلت  التي  للبطولة  األصلي  التصور  وكان 
أن   ،2021 جويلية   11 إلى  جوان   11 من  للفترة 
تقام يف 12 دولة مختلفة، يف الوقت الذي يدرس 
فيه يويفا حاليا 4 سيناريوهات مختلفة تتنوع بني 
او  باجلماهير  مكتظة  مالعب  يف  البطولة  إقامة 

إقامتها خلف األبواب املغلقة )بدون جماهير(.
األمر  هذا  يف  يويفا  يفصل  أن  املقرر  ومن 
لكل  بالنسبة  املقبل،  مارس  من  اخلامس  بحلول 

ميونخ  مدينتي  تضم  والتي  املستضيفة  املواقع 
املربع  تستضيف  والتي  البريطانية  ولندن  األملانية 

الذهبي والنهائي.
وينبغي  سيتوصل  »يويفا  رومينيغه  وأوضح 
عليه أن يفعل، لقرار خالل أسابيع، بشأن كيفية 
ومكان إقامة البطولة، هذا األمر لن يكون سهال«. 
وختم بالقول »لكن من خالل معرفتي بألكسندر 
سفيرين، فإن يويفا سيتخذ القرار الصحيح بعناية 

واهتمام تام«.
القسم الرياضي

الرئاسي  املرشح  دعا 
البورتا،  خوان  لبرشلونة، 
انتخابات  إجراء  إلى 
الكتالوني  النادي 
 24 يوم  موعدها  يف 
بقاء  إلنقاذ  جانفي، 

ليونيل ميسي.
برشلونة  وكان 
استحالة  أعلن  قد 
يف  االنتخابات  إقامة 
اجتماع  بعد  موعدها، 
احلكومة  مع  عقده  مت 
أكدت  التي  الكتالونية، 
ال  احلالي  الوبائي  الوضع  أن 
البلدية  خارج  باحلركة  يسمح 

24 من  يوم  بلديتهم  اقتراع يف  مركز  لديهم  ليس  الذين  لألعضاء 
راديو كتالونيا:  الشهر اجلاري. وقال البورتا يف تصريحات إلذاعة 
ميسي«.  لليونيل  احملتمل  بالتجديد  يضر  االنتخابات  »تأخير 
وتستغله  الوضع  هذا  ترى  أن  ميكن  األخرى  »األندية  وأضاف: 
مبحاولة التوقيع مع ميسي«. وتابع: »يجب إجراء تدقيق قبل تقدمي 
عرض التجديد، هذا الوضع ال يفيد برشلونة على اإلطالق، ألنني 

أصر على أننا بحاجة إليه«.
سيتي،  مانشستر  مدافع  جارسيا،  إيريك  مستقبل  وارتبط 
تلك  متاًما على  أن البورتا قضى  إال  األخيرة،  اآلونة  ببرشلونة يف 

االحتمالية الشهر اجلاري، حال فوزه برئاسة برشلونة.
توجد  أنه ال  أخبرنا وكيله  يتغير،  لم  وعلق البورتا: »موقفي 
أموال لضمه أو لدفع راتبه حالًيا«. وختم: »إذا كان يريد أن ينضم 

لبرشلونة وفق رغبتنا، فلننتظر حتى نهاية املوسم«.
جدير بالذكر أن هناك أنباء ترددت، صباح امس األربعاء، عن 
االنتقاالت  التعاقد مع غارسيا، يف  باريس سان جيرمان يف  رغبة 

الشتوية اجلارية.

ليونـــاردو أرواغــــو  فــي ليونـــاردو أرواغــــو  فــي 
طريقـــه إلــى»البــي أس جــي«  طريقـــه إلــى»البــي أس جــي«  

يبدو أن األرجنتيني ليونيل ميسي، قائد برشلونة، ليس الوحيد الذي 
يرغب باريس سان جيرمان يف ضمه من الفريق الكتالوني، خالل امليركاتو 

الصيفي املقبل.
واالنتقال  املوسم،  نهاية  يف  برشلونة  مبغادرة  بقوة  ميسي  اسم  وارتبط 
عقده يف  باريس سان جيرمان، حيث سينتهي  نيمار يف  إلى جوار  للعب 

كامب نو، وسيكون العًبا حًرا.
وبحسب صحيفة »سبورت« الكتالونية، فإن البرازيلي ليوناردو أرواغو، 
املدير الرياضي لسان جيرمان، مهتم جًدا بضم مواطنه إميرسون، ظهير أمين 

برشلونة املعار إلى ريال بيتيس.
لسان  الفني  املدير  بوكيتينو،  مارويسيو  األرجنتيني  ويرغب 
إلى جوار  األمين بصفقة جديدة  الظهير  مركز  تدعيم  جيرمان، يف 
بينهم  من  اسم  من  أكثر  ترشيح  مت  حيث  فلورينزي،  أليساندرو 

إميرسون، إلى جانب هيكتور بيليرين، العب آرسنال.
على  سيكون  جيرمان  سان  باريس  أن  الصحيفة،  وأضافت 
استعداد لدفع 25 مليون أورو، من أجل ضم إميرسون، الذي يتربط 

بعقد مع برشلونة حتى صيف 2024.
عدم  تفوق  الصفقة  إمتام  احتمالية  أن  إلى  الصحيفة،  وأشارت 
بضم  برشلونة  األمين يف  الظهير  مركز  تأمني  وذلك يف ظل  إمتامها، 
سيرجينو دست، إلى جانب وجود سيرجي روبرتو، وحاجة الفريق 

الكتالوني لألموال؛ من أجل حسم صفقات جديدة.

ق.ر

البورتـــــا:«تأجيـــل انتخــــابــات البورتـــــا:«تأجيـــل انتخــــابــات 
برشلــــونة يضـــر مستقبــل ميســــي«برشلــــونة يضـــر مستقبــل ميســــي«

ســـان جيرمان ينافــس برشلــــونة ســـان جيرمان ينافــس برشلــــونة 
علــــى صفــــقة غارســـــياعلــــى صفــــقة غارســـــيا

إريك  انتقال  صفقة  يهدد  داهم  خطر  عن  األربعاء،  امس  إسباني،  صحفي  تقرير  كشف 
غارسيا، مدافع مانشستر سيتي، إلى برشلونة يف جانفي اجلاري.

بناًء  اجلاري،  الشتوي  امليركاتو  يف  برشلونة،  إلى  بالعودة  بقوة  غارسيا  اسم  وارتبط 
على رغبة رونالد كومان، املدير الفني، يف تدعيم خط الدفاع، وتردد أنه مت التوصل 

التفاق مع مانشستر سيتي.
جيرمان  سان  باريس  فإن  اإلسبانية،  ديبورتيفو«  »موندو  صحيفة  وبحسب 
مهتم بقوة بضم الالعب، الذي يتبقى 6 أشهر فقط يف عقده مع مانشستر سيتي.
وأشارت الصحيفة، إلى أن تأجيل برشلونة لقرار التعاقد مع الالعب حتى 

الصيف املقبل، سيجعل أي فرضية واردة احلدوث.
وأوضحت الصحيفة، أن السعر احلالي لغارسيا والذي يبلغ 5 ماليني أورو 

ومثلهم متغيرات، يف متناول سان جيرمان ومعظم الفرق اإلجنليزية. وبالتالي، فإن 
تأجيل االتفاق الذي أمته برشلونة مع الالعب بالتوقيع 5 مواسم ونصف للصيف، قد 

يتسبب يف ما ال يحمد عقباه.
برشلونة،  إلى  باالنتقال  متمسك  غارسيا  أن  الصحيفة،  وأضافت 

اللعب، بعدما خرج من  لكن يف جانفي اجلاري، حيث يرغب يف 
حسابات مدربه بيب غوارديوال.

الصفقة  تأجيل  أن  يرى  فإنه  كومان،  لرونالد  وبالنسبة 
ظل  يف  خصوصا  كبيرة،  أزمة  يف  سيتسبب  للصيف 
اإلصابات التي يعاني منها مدافعيه، كما أن الالعب قد 
يتلقى عروًضا أخرى من أندية تشارك يف دوري األبطال 

أيًضا.
ق.ر

اإلنجليـــزي ويــل ستيـــــل اإلنجليـــزي ويــل ستيـــــل 
مدربـا لبيرشـوت البلجيكـــيمدربـا لبيرشـوت البلجيكـــي

أعلن بيرشوت املنافس يف دوري األضواء البلجيكي، تعيني اإلجنليزي ويل ستيل )28 عاما( 
مدربا جديدا للفريق.

وقال النادي إنه أصغر مدرب يف الكرة البلجيكية منذ احلرب العاملية الثانية.
وتولى ستيل املسؤولية خلفا لهرنان لوسادا، الذي رحل عن بيرشوت ليتولى تدريب دي.سي 

يونايتد املنتمي لدوري احملترفني األمريكي، وسيقود الفريق ألول مرة أمام أوبن غدا األربعاء.
وكان ستيل، الذي يعمل يف التدريب منذ 10 سنوات، مدربا مساعدا يف النادي، لكنه عمل 

مدربا يف ليرس بالدرجة الثانية.
وصعد بيرشوت لدوري األضواء املوسم املاضي، وحقق نتائج جيدة يف بداية املوسم، لكنه 

تراجع للمركز العاشر بعد حصد نقطتني فقط من آخر 7 مباريات.
وقال ستيل للصحفيني »هرنان طلب مني االنتقال معه إلى دي.سي يونايتد، لكني فضلت 
البقاء يف مشروع جيد للغاية. أعتقد أنه القرار الصائب«. وولد ستيل يف بلجيكا لوالدين إجنليزيني 

ونشأ يف بريطانيا، حيث عمل ألول مرة يف بريستون نورث إند يف تدريب الناشئني.
وعاد إلى بلجيكا، يف البداية كمحلل للقطات املصورة يف ستاندار لييج، قبل أن يترقى للعمل 

كمساعد مدرب يف ليرس.
وقال فرانسيس فرانكن رئيس بيرشوت يف مؤمتر صحفي »أنا متأكد أن ويل ستيل سيخلف 

هرنان لوسادا بشكل مثالي«.
ق.ر

نيكولـــو باريـــال محــــل نيكولـــو باريـــال محــــل 
اهتمـــام »البلوغــــــرانا«   اهتمـــام »البلوغــــــرانا«   

كشف تقرير صحفي إيطالي، عن اهتمام برشلونة 
املقبلة.  املرحلة  خالل  ميالن،  إنتر  جنوم  أحد  بضم 
وبحسب صحيفة »الغزيتا ديلو سبورت« اإليطالية، 
فإن جنم الوسط نيكولو باريال، العب النيراتزوري، 

يلقى إعجاًبا كبيًرا من جانب مسؤولي برشلونة.
وساهم باريال مؤخًرا يف فوز إنتر على يوفنتوس 
0-2، حيث صنع  بنتيجة  إيطاليا،  يف كالسيكو 
بتسجيل  وتكفل  فيدال،  ألرتورو  األول  الهدف 

الهدف الثاني.
يف  يفكر  ال  برشلونة  أن  الصحيفة،  وأوضحت 

ضم باريال هذا الشتاء، يف ظل الوضع املالي السيء 
أو  الصيف،  يف  الصفقة  تتم  أن  ميكن  ولكن  للنادي، 

يف شتاء 2022. وأشارت الصحيفة، إلى اهتمام نادي 
ريال مدريد وبايرن ميونخ كذلك بباريال، الذي سجل 

هدفني وقدم خمسة متريرات حاسمة هذا املوسم يف 
الكالتشيو.

ق.ر
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مولودية الجزائر تستضيف جمعية عين مليلة

نغيـــز:نغيـــز:»نملــك فريـق عالميــا »نملــك فريـق عالميــا 
بمقــدوره أن يكـــــون األول«بمقــدوره أن يكـــــون األول«

ونقلت الصفحة الرسمية لنادي مولودية 
استقبال  خالل  لنغيز  تصريحات  اجلزائر 
الرئيس  حكار،  توفيق  قبل  من  الفريق 
التنفيذي لشركة احملروقات سوناطراك املالكة 

لغالبية أسهم النادي.
أرضية  فوق  بعملنا  »نقوم  نغيز  وقال 
هم  دعم.  إلى  بحاجة  الالعبون  امليدان، 
يضحون يف امللعب ونحن ال شيء بدونهم«.
كلمة  قال  النادي  »رئيس  وأضاف 
هذا  احلسنة  النية  إخالص  حول  جميلة 
الفريق  هذا  القوة،  يّكون  التعاون  املوسم. 
قادر أن يكون األول يف كل املنافسات، منلك 

جماهير عاملية وهم نقطة قوتنا«.
الثاني  املركز  اجلزائر  مولودية  ويحتل 
متخلفا  األولى،  الرابطة  ترتيب  على جدول 
وله  املتصدر،  سطيف  وفاق  عن  بنقطتني 
شبيبة  مضيفه  أمام  سيلعبها  مؤجلة  مباراة 
فريق  اجلمعة  غدا  سيواجه  كما  الساورة 
جمعية عني مليلة يف إطار اجلولة التاسعة من 

الرابطة االولى احملترفة.
التي ستعرف تنفل الرائد وفاق سطيف 
يف  احمللي،  الشباب  ملواجهة  قسنطينة  إلى 
على  ضيفتا  الساورة  شبيبة  ستنزل  حني 

شبيبة القبائل.
بسكرة  إحتاد  سيواجه  املدية  أوملبى  أما 
بلوزداد ونصر  وسريع غليزان يستقبل شباب 
حسني داي- جنم مقرة. أما نادي بارادو فهو 

األخر سيستضيف شبيبة سكيكدة.
يف  اجلزائر  إحتاد  سيكون  جهته  من 
أما  بوعريريج.  برج  أهلي  أمام  التأكيد  مهمة 
تلمسان،  وداد  فسيستضيف  بلعباس  إحتاد 

ومولودية وهران- جمعية أوملبي الشلف.
دور  بلغ  »العميد«  أن  بالذكر  جدير 
حيث  افريقيا،  أبطال  بدوري  املجموعات 
يوم  املصري  الزمالك  على  ضيفا  يحل 
األولى  اجلولة  يف  املقبل  فيفري   13 أو   12
تضم  التي  الرابعة  املجموعة  مباريات  من 
وتوجنيت  التونسي  الرياضي  الترجي  أيضا 

توج  اجلزائر  مولودية  أن  لإلشارة  السنغالي. 
وكان  افريقيا  أبطال  دوري  بلقب  واحدة  مرة 

ذلك عام 1976.
م.هشام

البرنامــــج:
 اجلمعة سا 14:30

أوملبى املدية- إحتاد بسكرة
سريع غليزان- شباب بلوزداد
شبيبة القبائل- شبيبة الساورة
نصر حسني داي- جنم مقرة

شباب قسنطينة- وفاق سطيف
نادي بارادو- شبيبة سكيكدة

سا 15
مولودية اجلزائر- جمعية عني مليلة

إحتاد بلعباس- وداد تلمسان
مولودية وهران- جمعية أوملبي الشلف

أهلي برج بوعريريج- إحتاد اجلزائر

عـودة اإليفــواري إيسـال إلـى »العميد«عـودة اإليفــواري إيسـال إلـى »العميد«
أعلن نادي مولودية اجلزائر، عودة العبه اإليفوارى دياموندي إيسال، بعد فترة غياب ألسباب شخصية. وذكر النادي عبر صفحته على 
موقع شبكة التواصل االجتماعي، أن الالعب دخل إلى اجلزائر عبر احلدود التونسية وقضى الليلة املاضية مبدينة عنابة التزاما بإجراءات 

احلجر الصحي.
وسيعود إيسال إلى اجلزائر العاصمة، متهيدا النضمامه لتدريبات الفريق استعدادا ملواجهة جمعية أمل عني مليلة، غدا اجلمعة. وغاب 

إيسال، عن مباريات مولودية اجلزائر لنحو 3 أسابيع بسبب تواجده يف بالده لتسوية وثائق إدارية.
ويحتل مولودية اجلزائر املركز الثاني يف الدوري برصيد 17 نقطة وبفارق نقطتني عن وفاق سطيف املتصدر، وتتبقى له مباراة مؤجلة.

م.هشام

عزيــز عبـــاس مدربـــا عزيــز عبـــاس مدربـــا 
جديــدا ألهلــي البــرججديــدا ألهلــي البــرج

استقر مجلس إدارة نادي أهلي البرج، على تعيني 
للفريق،  الفني  اجلهاز  رأس  عزيز عباس، على  املدرب 

خلًفا للمدرب املستقيل بالل دزيري.
أهلي  أعلن استقالته من تدريب  وكان دزيري قد 
البرج، عقب هزمية فريقه أمام ضيفه وفاق سطيف، يف 

األسبوع السابع من الرابطة االولى احملترفة.
رئيس  بقيادة  البرج  أهلي  إدارة  مجلس  وعقد 
النادي، الهاوي احلواس رماش، واتفق على تعيني عزيز 
بتحليل  قامت  فنية  تقييم من جلنة  بناء على  عباس، 

املرشحني للمنصب.
إعادة  اجلديد،  مدربه  من  البرج،  أهلي  ويتوقع 
الفريق للطريق الصحيح، بعدما عانى يف اآلونة األخيرة 

من سوء النتائج، بسبب األزمة املالية التي مير بها، منذ رحيل رئيس مجلس اإلدارة السابق، أنيس بن 
حمادي. ويحتل أهلي البرج، املركز األخير يف الرابطة األولى، برصيد نقطتني.

م.هشام

أكد المدير الفني لمولودية الجزائر، نبيل نغيز، أن فريقه قادر على المنافسة على كل 
األلقاب المتاحة هذا الموسم، مشيدا بالدعم الكبير للجماهير.

بوزناد،  نذير  تعيني  اجلزائر،عن  احتاد  أعلن 
وأورد  دبيشي.  ملنير  خلفا  جديدا،  عاما  أمينا 
على  الرسمية  صفحته  يف  العاصمي  النادي 
السيد  الشرف االعالن عن تعيني  »لنا  االنترنت 
للنادي،  جديدا  عاما  امينا  بصفته  بوزناد،  نذير 

مكلفا باملسائل االدارية واملالية«.
وكان بوزناد  قد استقال منذ ايام من منصبه 
كمدير عام لنادي اهلي برج بوعريريج، وقد شغل 
بوزناد يف السابق، منصب االمني العام لالحتادية 
اجلزائرية للفروسية، قبل ان يزاول نفس النشاط 
على التوالي، برابطة  كرة القدم احملترفة واالحتادية 

السابق  الرئيس  عهد  يف  القدم،  لكرة  اجلزائرية 
للهيئة الفدرالية، محمد روراوة.

السكة  الى  العودة  من  اجلزائر  احتاد  ومتكن 
السليمة بعد بداية موسم متعثرة، بتحقيقه ثالثة 
سريع  امام  مبيدانه  اخرها  متتالية،  انتصارات 

غليزان، يف اطار اجلولة الثامنة للبطولة.
املقررة  التاسعة،  اجلولة  مباراة  وخالل 
الى  »سوسطارة«  فريق  يتنقل  اجلمعة،  غدا 
بوعريريج  برج  اهلي  ملالقاة  العليا  الهضاب 

القابع يف املركز االخير.
م.هشام

خلفا  ملنير دبيشي

إدارة إتحـــاد الجزائـر تعين إدارة إتحـــاد الجزائـر تعين 
بوزناد أمينـا عاما جديــدا  بوزناد أمينـا عاما جديــدا  

عن  للتخلي  السعودي،  العني  نادي  يتجه 
قد  العني  وكان  تايدر.  سفير  اجلزائري  الدولي 
أكتوبر  يف  عاما،  الـ28  صاحب  تايدر  مع  تعاقد 

املاضي، قادما من مونتريال إمباكت الكندي.
وعلى الرغم من البداية القوية لتايدر، إال أن 
اإلصابة التي تعرض لها مؤخًرا قد تكتب نهاية 

مشواره مع الفريق.
وعلم من مصدر مقرب من العني، أن الفريق 
يغيب  قد  الذي  تايدر  لسفير  بديل  إيجاد  يحاول 
املوسم. وقال املصدر«تايدر من أفضل  نهاية  إلى 
الالعبني يف الفريق، لكنه تعرض إلصابة قوية قد 

متنعه من املشاركة فيما تبقى من املوسم«. وتابع 
بالعب  النادي،  صفوف  تدعيم  اإلدارة  »حتاول 
أجنبي خالل فترة االنتقاالت احلالية، عوضا عن 

سفير تايدر«.
تاريخه  يف  األولى  للمرة  العني  ويشارك 
املركز  حاليا  ويحتل  السعودي،  احملترفني  بدوري 

قبل األخير برصيد 10 نقاط.
أندية  متثيل  له  سبق  تايدر،  أن  إلى  يشار 
بإيطاليا،  وإنتر ميالن  وبولونيا  الفرنسي  جرونوبل 

وساوثهامبتون اإلجنليزي.
ق.ر

العيـــن السعـــودي يتجــــه العيـــن السعـــودي يتجــــه 
للتخلــي عــن تايـــدرللتخلــي عــن تايـــدر

الرابطـة المحترفة الرابطـة المحترفة 
تضبـــط موعـــد تضبـــط موعـــد 
المباراتين المؤجلتينالمباراتين المؤجلتين

جديدا  موعدا  القدم،  لكرة  احملترفة  رابطة  حددت 
يف  الرابطة  وأعلنت  باملسابقة.  املؤجلة  املباريات  آلخر 
موقعها الرسمي، أن املباراتني اللتني من املقرر أن يلتقي 
فيها أوملبي املدية مع ضيفه شباب بلوزداد، حامل اللقب، 
ومولودية اجلزائر، الوصيف، مع مضيفه شبيبة الساورة، 
واملؤجلتني عن املرحلة السادسة من املسابقة ستلعبان يوم 

الثالث من فيفري بدال من الثاني من نفس الشهر.
الدوري  ترتيب  جدول  سطيف  وفاق  ويتصدر 
مولودية  بنقطتني عن  متقدما  نقطة   19 برصيد  اجلزائري 
الساورة  شبيبة  عن  نقاط  و5  املباشر،  مالحقه  اجلزائر 
صاحب املركز الثالث. بينما يحتل أوملبي املدية وشباب 
نقطة  و12   13 برصيد  والسابع  السادس  املركزين  بلوزداد 

على الترتيب.
م.هشام

ضمــك ينهــي عالقتــه ضمــك ينهــي عالقتــه 
بالحـــارس زغبــةبالحـــارس زغبــة

بينه  االرتباط  فك  ضمك،  نادي  أعلن 
وحارس املرمى مصطفى زغبة، بعد عام دافع فيه 

الالعب اجلزائري عن ألوان ضمك.
وكتب احلساب الرسمي لنادي ضمك على 
تويتر »قدمت إدارة نادي ضمك شكرها وتقديرها 
متثيله  نظير  زغبة   مصطفى  اجلزائري  للحارس 
وأكد  رياضي«.  ملوسم  األول  الكروي  الفريق 
النادي أنه يعتبر زغبة »من خيرة الالعبني خلقا 

وأداء« متمنية له التوفيق والنجاح مستقبال.
السعودي،  الوحدة  من  قادما   2020 جانفي  يف  ضمك  إلى  زغبة  وانضم 

وخاض 11 مباراة مع ضمك يف الدوري املوسم املاضي.
األمير  كأس  دوري  من  احلالية  النسخة  يف  مباريات   8 زغبة  مصطفى  لعب 
محمد بن سلمان للمحترفني، حيث يحتل ضمك املركز األخير بـ 9 نقاط بعد 

مرور 13 جولة.
ق.ر
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كان بصدد إصدار ديوان شعري

الشاعــر محمــد الصغيــر رشيــد الشاعــر محمــد الصغيــر رشيــد .. .. 
يغلــق بــاب الخوخــة ويرحـــليغلــق بــاب الخوخــة ويرحـــل

بالشراكة مع دار مسكلياني
»مـــا رواه الرئيـــس« للحبيــــب السايـــــح »مـــا رواه الرئيـــس« للحبيــــب السايـــــح 

قريبـــا عـــن دار ضمـــــة للنشــــــرقريبـــا عـــن دار ضمـــــة للنشــــــر

ضمن 100 شخصية ناجحة ومؤثرة
درع التميــــز للجزائـــــري عبــــد القـــــادر فيــــــدوحدرع التميــــز للجزائـــــري عبــــد القـــــادر فيــــــدوح

 طقــــــــوس املكـــــان
هل أخافك املكان، اعني بدافع الرغبة يف معرفة اإلحساس

هل أخافك املكان، فضاء فاتن، قبرة حتتمي بحش
 يف صفاحلي ينام البلبل باكرا

ال يرتعد ال يرتعش جسد األنثى الهاربة من ظل اخلرير
 فاغرا فاي كاملعتوه

نعم..أعيد هل أخافك املكان، صفاحلي قصائد احلب األول
 أنشودة خفيفة أمام محفل أطفال يلبسون اللون األحمر الوردي

 قبل اليوم أطلت النظر إلى قمم صفاحلي كان يغطيها ضباب رملي
 وشيء متشح ببياض الوصايا

إذن هو الثلج يحيا على تراب من ذهب األمكنة
يغذي العابرين قرب عنادل األرصفة

كامتا أنفاسي قرب سجادة التسبيح رفعت راسي إلى قمر
ملتف بعباءة العبادة، ميارس طقوس الفرار من سدمي الظالم إلى اخلذالن

والالمباالة مبا أحاط بالزهرة اجلورية
 مدن هو صفاحلي يعبر صفحات املاضي متلصصا على يفء اآلتي

 سائال السنابل املتناغمة عن أمسيات من جميز السحر وكهانة األلوان
 نعم رسمت صفاحلي كجذر السوسن

 ملا كان الشتاء قبالة املنبع املهيأ للجميع
ملتف بجذع النخلة يف رابية قشيبة تلسعه سطور الشعور

 وما بني البياض والثلج لوحة تتشظى وهواء نقي
 كم أحببتك أيها السفح املهادن ألعماق النسف

وكم أحبك وأنت تبارك طقوس املقامات العمرية
وليالي يتوقف عندها الزمن املشرق على فجر التهجد

هناك قرب قلب يسكنه احلب قلب من فراغ العدم يلعب بنرد األبجدية
يساوم أيامه والقصائد اسمعوا حكايتي عن صفاحلي احلياة مقدسة
غزالة األبدية ترعى االنسام، وأنا الطالع من جبة الضمائر األصيلة

أدغدغ عشبةاخللود، راسما حولها دوائر تشبه مدارات الفلك
و الضجيج الهجني، اضحك بشدة من القبرات والبالبل والعنادل

وخطاف العرائس، أما السكينة فمزاج ينسكب هادئا
على أخاديد الرياض املجنحة، الهدوء يقطع األنفاس

ذلك الذي يتربع على حبيبات اململكة املتوحدة يف عرشها
كنت زائرا عابرا ملسافات اليقظة، أخذت منه أنفاس الطيور املهاجرة

جعبة من ألوانه الفادحة، وبعذوبة ال تنتهي
جرحت صفحة النهار الرابض يف ترانيم املاء، أخذت من شبح الليل

جنمة عابرة تغازل طوفان الوادي املجاور حلشائش العمر...
لصفاحلي حزام عشب وأقبية من الكلمات احلرة وأغاني رعوية بسيطة
لكنها تطيل النظر يف شريط العمر وهو ميضي تاركا خلفه غبار العراك

بني حشائش جارحة وسنام األوتار املنسوجة من لفائف التبغ املهرب
كنت استرق السمع إلى نساء صفاحلي وهن يثرثرن يحلمن جرار املاء

على أكتافهن، كن يتوهجن بدفء الرياح اخلفيفة
وكن خالصة النقاء والبقاء على عهد الوصايا

يف صفاحليي تكبر البنات بسرعة رمبا يخيفهن طمث الفضاء
يرددن زغاريد العجائز يف مواسم قطف القبل املستترة

معيدين الروح إلى اجنراف شرخ األشجار احلاملة
يف صفاحلي تنام بوابات العشق منفتحة على مصراعيها

عنكبوت  نسجها  طقوس  وفق  حياته  ميارس  الكل  غضب  أو  ثورة  هناك  ليس   
اخليال

صفاحلي قمم تشتعل باملنح، ذاكرة حتتفل بالعابرين ملتنزه اخلفة واحلداد
يف صفاحلي فرح زائد، كآبة منعدمة، كذلك الطيور واخلرير والشعور

حبيبتي إني وحيد اجلس قرب منبع املاء الالمبالي ارسم ثغرا مقشرا احمر
وتفاحة تصعد ساللم احلب درجا درجا و تفتح أزرار الغواية، أرجوك حبيبتي

يا قطتي الهائجة إني ارسم بدمعتي ثلج الروابي وهن يالمسن جنوم التخوم
أرجوك تعالي ضياء العناء وحب يشكو الكبر، ملاذا اليشيخ صفاحلي متسائال

عن سر انسياب األماني، كيف ال يصاحب األجيال ال ميضي إلى مقابر الشهداء 
مثلنا

ال يرجتف كلما فكررنا يف العدم والعبث، الليل واخلوف نصالن يغمران املقام املقدس 
بآية

من وهج الذكريات، أصوات دافئة تعبر مسامات األيام املصوبة إلى مبازغ الشمس
ال الليل وال اخلوف، بل رخام مباح وقصب يشبه عكاز انكيدو صاعدا قمة املجد
و األمل املجنح، امتثاال القنوم الطاعة كان صفاحلي، ويف كل فصل يعبر اجلسد

العاري حتى من أسمال اللطف إلى سالالت الطني وطواحني الورق الهالمية
صفاحلي يرن كجرس املعجزة، هاتفا يف املدى، أيها املارون على تربتي النائمة

عودوا إلى منابع اليقني، فليس للشك مربع يتنسم فيه حاضر العشق العابر للرؤى
أيها اجلبل املسافر دوما مع رعيل الشهداء واألولياء املجبولني على حفظ متون 

السر
والقرنفل املمزوج بروائح الشام والهند املهند، كم اشتاق إلى ترانيمك وأنت

جتس عالم اللذة واملتعة، اجري خلفك، أمامك قربك، لكني ال ابلغ سمائك
الودودة، نعم متوافقا مع جماالت املكان وطقوس الرضا اصنع لعبة فارغة

سلمتني مفتاح السدرة و الوطن املتربع على شساعة التضحيات، أدرت الزر
زر الوله املترنح من سكرة املساءات اللعوب، إلى موجة شاردة، سحبت

اخليط إلى مجاهل املغاليق، انفلت الصوت على أغاني – كمال القاملي- ذلك
النهر السابح يف اررومة السيبوس وعلى ضفاف العشق الصويف األصيل

ارض السرائر، كان كمال زمنا يرسم يف عمق املجرى اخاديدا للنور ألجيال
تستمع و تستمتع بحدائق املصائر، متددت على جرح املاء العابر لقطاف

اخلطايا، طحلب جائع يسال غيثا يف ليلة من ضوضاء الفلك، قرأت للحب مرجعا
ثقبت قلب الرمان سال الزالل األحمر، عاشقا ملواسم البوح يف زمن الوهج
رجعت إلى صفاحلي حينما هجره االخلة، كان يحتضر يف ساحة مضيئة

واجلموع تتقاطر سوادا ، شمس طليقة ، نسائم عشق تنثر حفيفها املدوخ
تاركة أثرها على وتر األقدار، كنت حاضرا ملا تكلست صدفات النطق و ملا

غار التسبيح يف جلج البالوعة األرضية...اآلن صرت اعرف اماكنا مشابهة
هناك السردون، الالماونة وجبل هوارة نعم كلها أقبية تتمزق يف صمت األيام

وضمائر الرضا، كمدن طمست يف وحل الذكريات، تركت صفاحلي على أمل
االستيقاظ يف كواكب قريبة.                                                                  بقلم :بادر سيف

ملاذا أصبح أحبابنا من الكتاب يتساقطون يوميا كأوراق اخلريف املتناثرة، 
لم أصدق الفجيعة حني وصلني صباح يوم األحد خبر وفاة الصديق الكاتب 
والتقني السامي يف السلك شبه الصحي والشاعر محمد الصغير رشيد 
احملب للثقافة احمللية برحيله املفاجئ ترك حي باب اخلوخة أو حي سيدي 
بركات املعروف ببسكرة القدمية يتدثر يف أحزانه العميقة، وهو الذي حاول 
أن ينثر يف أزقته البهية بذور الفرح اآلتي من الذكريات واحلكايات اجلميلة 

للعادات والتقاليد.
وقد زين كتابه »باب اخلوخة –حكايات عن املدينة اجلميلة« الذي تضمن 
تاريخ أبواب املدينة السبعة الصادر سنة 2019 عن دار علي بن زيد للطباعة 
مكتبة  يف  أو  ببسكرة،  واألدب  الفكر  بقاعة  اجلميع  به  واحتفى  والنشر، 
اإلحسان بباتنة، وكان يفتخر أنه من ساللة الولي الصالح بركات بن محمد 

القرطبي األندلسي منذ أيام.
بهو  كان يف  وبينه  بيني  لقاء  آخر  وأن  ذاكرته، خاصة  ترسخت صورا يف 
املكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية املجاهد محمد عصامي حلضور جلسة 
قراءة يف كتاب من سلسلة )أقالم من الزيبان( اجلديدة، والتقط لي صورة 
معه بهاتفه اجلوال لم أكن أدري أن األيام ستفرق بيننا، وهو الذي وعدني 
الطبيعية  باملناظر  للتمتع  السياحية  مزبال  وغابة  جميلة  قلعة  أنه سيزور 
األصدقاء  رفقة  دوما  يفعل  كان  كما  باألوراس،  خدو  أحمر  جبل  لسفوح 

ناصر فطوش واإلمام لسعد إفرن وابن حيه املهاجر فيصل بركات، وكما 
احتضنه حي باب اخلوخة يف طفولته، ها هي مقبرة الصاحليات احتضنته 

بعد صالة العصر وكلها شوق لسماع كالم ابنها املدلل.
الفقيد محمد الصغير رشيد من مواليد سنة 1957 ببسكرة، تلقى مبادئ 
اللغة العربية وما تيسر من القرآن الكرمي بزاوية سيدي بركات، التحق سنة 
1962 باملدرسة االبتدائية وحتصل منها على الشهادة بالعربية والفرنسية، 
الطبي  مدرسة شبه  إلى  ومنه  التقني،  الوطني  باملعهد  دراسته  واصل  ثم 
حيث حتصل على شهادة تقني سامي يف الصحة ليزاول مهنته مبستشفى 

بسكرة مدة 33 سنة، إلى أن أحيل على التقاعد سنة 2010.
بدأ نشر خواطره األدبية يف جريدة – النصر – ثم أسبوعية – أضواء – 
ليتوقف عن الكتابة بسبب مناصبه اإلدارية، إلى غاية إحالته على التقاعد، 
فرجعت حرارة احلبر إلى قلمه، وأصبح يكتب األشعار الرقيقة بالفصيح 
وامللحون، وينشرها يف املنتديات اجلزائرية والعربية ويف اجلرائد، وانتسب 
له عدة شهادات  منحت  وقد  بسكرة،  فرع  اجلزائريني  الكتاب  احتاد  إلى 
واللقاءات  امللتقيات  باب اخلوخة يف  بشاعر  تشجيعية، حتى عرف  أدبية 
األدبية التي تنظم ببسكرة باملقهى األدبي ودار الثقافة واملكتبة الرئيسية يف 

باتنة والعلمة، وكان يحضر إلصدار ديوانه الشعري اجلديد.

فقدت بسكرة عاصمة الزيبان 
هذا األسبوع واحدا من أبرز 
الوجوه األدبية التي حاولت 

نفض الغبار عن املوروث الثقايف 
واالجتماعي والتاريخي ملدينة 

بسكرة، محمد الصغير رشيد 
األديب والشاعر احملب للثقافة 
احمللية، الذي رحل وترك أثاره 
حتكي قصص - باب اخلوخة- 
أو حي سيدي بركات العتيق 

املعروف لدى سكان بأنه واجهة 
بسكرة القدمية.

األخضر رحموني

د. وليد بوعديلة

صارة بوعياد

يرتقب أن يصدر قريبا عن دار ضّمة للنشر يف اجلزائر بالشراكة مع دار مسكلياني رواية »ما رواه 
الرئيس« للروائي احلبيب السايح.

رواية »ما رواه الرئيس« اشتغل عليها احلبيب السايح ملدة 12 ساعة، وألكثر من سنة، تندرج ضمن 
مشروعه، الذي يأخذ له منحنى جديدا على مستوى التشكيل السردي والتيمة، ال سيما ما تعلق ببناء 
اجلملة واملشهد والصورة، يف اجلانب األول، ومبساءلة التاريخ ومحاولة زعزعة املسلمات، واالنتصار 

للحريات بأنواعها، حسب الروائي.
وقد كتب على غالف الرواية األستاذ رضا احلسني: »كان الرئيس يتابع احلراك بعيون مبثوثة يف كل 
مكان، وبني فينة وأخرى يُحّذر، بعني من خاض حرب التحرير وخبر عفن الساسة والنافذين من باعة 
األوطان، من االنحراف به أو السطو عليه من امللتحقني يف آخر حلظة أو أصحاب التوبة الزائفة، 
فتشّك حلظًة يف أّنه منتم  إلى احلراك، لكّنه يفاجئك بأّنه يخوض حراكه الذاتي ضّد موته ويحاول 

أن  يُكّفر عن ُجبنه وسكوته عن مصادرة استقالل الشعب يف زمن اخلضوع للزعيم  املنتهي«.
يذكر أن احلبيب السايح اشتغل بالتدريس يف املعاهد التكنولوجية للتربية، وعمل سابقا أستاذ مشارك 
يف جامعة التكوين املتواصل، ويف معهد اللغة الفرنسية/ مركز سعيدة اجلامعي، وهو متفرغ للكتابة 
حاليا. حاصل على جائزة كتارا للرواية يف يفٔة الرواية املنشورة عن عمله »أنا وحاييم«، من مؤلفاته 

»زمن النمرود«، »ذاك احلنني«، »متاسخت« وغيرها.
صارة بوعياد

منح درع التميز 2020 من مركز أفاق للدراسات الثقافية املغربية 
جامعة  من  فيدوح  القادر  عبد  اجلزائري  الباحث  للدكتور  اليمنية 
املجتمع،  وخدمة  والثقافة  العلم  نشر  يف  جلهوده  تقديرا  وهران، 

ضمن 100 شخصية ناجحة ومؤثرة.
ويعد عبد القادر فيدوح من مواليد 1948 بوهران، أكادميي وناقد 
من اجلزائر، أستاذ النقد ونظرية األدب يف جامعة وهران قبل أن 
على  وهران، حاصل  جامعة  درس يف  البحرين،  جامعة  إلى  ينتقل 

درجة الدكتوراة من مصر.
ومن اهتماماته الدراسات الفلسفية حيث كانت أولى كتبه كان دراسة 
احتاد  كان عضوا يف  العربي،  الشعر  نقد  النفسي يف  االجتاه  عن 
وهران، حتديدا  ملدينة  الثقافية  اجلمعية  ويف  اجلزائريني،  الكتاب 
يف فترة الثمانينات، ويف جمعيات ثقافية أخرى كثيرة منها »امللتقى 

الثقايف األهلي« مبملكة البحرين وكرم يف العديد من املناسبات.
إحدى  صنفته  األدبي«  النص  »دالئلية  كتاب  أيضا  أعماله  ومن 
الدراسات األكادميية للحصول على درجة الدكتور بأنه من الكتب 
األولى يف الدراسات العربية التي تناولت املنهج السيميائي بالتطبيق 
على نصوص شعرية، ويعد من األصوات املباِدرة يف املشهد الثقايف، 
تخرج على يديه العشرات من الباحثني يف مجال الدراسات العليا.

الصحف،  من  العديد  يف  وثقافية  نقدية  مبقاالت  فيدوح  أسهم 
والدوريات، واملجالت احملكمة، وعمل عميدا لكلية اآلداب يف جامعة 
وهران، أسهم يف صياغة العديد من املشاريع الثقافية، والندوات، 
واملؤمترات، ونشر الكتب، والدوريات املتخّصصة، عضو حترير يف 
من  تصدر  التي  ثقافات  مجلة  منها  املجالت احملكمة،  من  العديد 

مملكة البحرين.                                        صارة بوعياد
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إشهار

Akhbar elwatane  LE  21-01-2021
Akhbar elwatane  LE  21-01-2021

Akhbar elwatane  LE  21-01-2021

Akhbar elwatane LE  21-01-2021 

Akhbar elwatane  ANEP : 2116001319   -    LE  21-01-2021 N° 479 

Akhbar elwatane  ANEP : 2116001300   -    LE  21-01-2021 N° 477 

Akhbar elwatane  ANEP : 2116001300   -    LE  21-01-2021 N° 477 

حكـــــــم باحلجـــــــــر
حكمت احملكمة حال فصلها يف قضايا شؤون األسرة علنيا حضوريا يف أول درجة :

- يف الشكل - قبول عريضة إعادة السير يف الدعوة بعد اخلبرة.
- يف املوضوع- األمر بافتتاح التقدمي يف حق املرجع ضده »موسود ابراهيم«و مبقتضاه 
افراغ احلكم ما قبل الفصل يف املوضوع الصادر عن محكمة حمام الضلعة قسم شؤون 

األسرة بتاريخ 2020-03-03 حتت رقم جدول 20-0033 فهرس رقم 20-0171 واعتماد 
اخلبرة املنجزة من قبل اخلبير الطبي خالف يزيد و املودع تقريره بأمانة ضبط احملكمة 

بتاريخ 2020-09-30 حتت رقم إيداع 2020-100 وعليه احلجر على املرجع ضده 
»موسود ابراهيم«املولود بتاريخ 1985-09-27 ببلدية حمام الضلعة والية املسيلة ألبيه 
املداني و ألمه معمور فتيحة،وتعيني والده املرجع »موسود املداني«مقدما عليه لرعايته 

وتسيير شؤونه ومتثيله أمام مختلف الهيئات اإلدارية و القضائية مبا يسمح به القانون و 
األمر بنشر هذا احلكم يف جريدة وطنية يومية لإلعالم ،و األمر بالتأشير بافتتاح التقدمي 
مع احلجر على هامش عقد ميالد املرجع ضده«موسود ابراهيم« لإلشهار،وحتميل املرجع 

املصاريف القضائية مبا يف ذلك مصاريف اخلبرة .
- بذا صدر احلكم و أفصح به جهارا باجللسة العلنية املنعقدة بالتاريخ املذكور أعاله 

و لصحته.

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
واليةاملسيلة 

دائرةحمام الضلعة 
بلدية أوالد منصور 

إعـــــــــــــــالن
يعلن رئيس املجلس الشعبي البلدي لبلدية أوالد منصور عن فتح حتقيق عمومي حول 

مشروع إجناز وحدة تربية الدواجن ، وحدة تفقيس ، وحدة إنتاج أغذية األنعام لفائدة م 
ش و ذ م م قرباص بو لتري 

للمسير:قرباص عاشور عبد املنعم /العيد املتواجدة باملكان املسمى فركوسة مقران 
)املعلقة بلدية أوالد منصور دائرة حمام الضلعة والية املسيلة 

فعلى كل مواطن لديه أي اعتراض أو اقتراح أن يتقدم به أمام احملافظ احملقق 
السيدة :عريوة مرمي على مستوى البلدية و هذا خالل مدة خمسة عشر يوما )15( ابتداء 

من نشر هذا اإلعالن يف  اجلرائد الوطنية 

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
والية سكيكدة 

دائرة عزابة 
بلدية عزابة 

مصلحة التنظيم و الشؤون العامة
مكتب اجلمعيات 

الرقم :02/م.ت/م .ج/2021
وصل استالم التبليغ بتغيير الهيئة التنفيذية 

طبقا ألحكام القانون رقم 12-06 املؤرخ يف 12يناير2012 املتعلق باجلمعيات ، و ال سيما 
املادة 18 منه ،البند 02لقد مت تغيير تشكيلة املكتب التنفيذي للجمعية البلدية املسماة:

اللجنة الدينية ملسجد دار الهجرة عزابة 
املعتمدة حتت رقم :17  بتاريخ 1998/أوت/18 

الكائن مقرها : مسجد دار الهجرة عزابة
الرئيس )ة(: جمال بعيش

ليصبح املكتب اجلديد مكون من السادة :
جمال بعيش/بو بكر حداد / محمد بودالعة /علي معطي/صالح الدين بورنان/الشريف 

مطالوي /عبد الوهاب كرمي /أمني سعدي/عبد الرحمان حمركروها.

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

Akhbar elwatane  ANEP : 2116001300   -    LE  21-01-2021 N° 477

Akhbar elwatane  ANEP : 2116001301   -    LE  21-01-2021 N° 478

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
والية  املدية 

دائرة  القلب الكبير
بلدية  القلب الكبير
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صرخـة 
في واد 

فاطــمة  الزهـــراء 
بولعــــراس

أخمـــاس فـي أخمـــاس فـي 
أســــــداسأســــــداس

هو حال الشعب اجلزائري املكافح، إنه 
يرى  وهو  أسداس  يف  أخماسا  يضرب 
بأم عينه ما وصل إليه من قهر وتهميش 
عامًل  دائما  كان  أنه  رغم  وإهمال، 
صامًدا ومكافحا تاريخه مليء بأحداث 
من  هناك  أن  يبدو  لكن  وأحاديث، 
اتفقوا على تقزميه بعد قهره وتهوميه، مع 
أنه ظل يقاوم اخليانة يقاوم التفرقة يقاوم 
ومفترشا  بلده  مستظل سماء  االحتيال 
سلطة  وال  مال  يغريه  ال  الرحبة  أرضه 
ولكن يؤمله ما وصل إليه من خيبة وسوء 

حال.
يعاني؟  الشباب  سيظل  متى  فإلى 
ُيْستغَفل  سيظل  متى  إلى  واألسوأ 
والتزييف  بالكذب  عليه  وُينَصب 

والتدليس؟
الشعب  هذا  مقدرات  تهدر  متى  إلى 
على اللصوص واخلونة، بينما هو ينتظر 
حل يستطيل ويستطيل ويستطيل حتى 
تكريس  مجرد  بل  حًل  ليس  أصبح 
للوهم ومتديد للوعود العرقوبية الكاذبة؟
ملاذا ُتخفى عليه احلقائق ؟ وكأنه قاصر 

واحلال أن اجلامعيني يعّدون باملليني؟
أين هي اجلزائر اجلديدة ؟ ال أحد عثر 
لها على أثر سوى يف نشرة األخبار التي 

لم يعد يتابعها أحد.
مع األسف النظام يعرف جيًدا ما يريد 
هذا الشعب، لكّنه يتمادى يف تهميشه 
واستغفاله بطريقة أو بأخرى وإذ كانت 
خدمته،  قد  واخلاصة  العامة  الظروف 
فإنها  كثيرا  عليها  يعّول  أن  يجب  فل 
ظروف ليست دائمة مهما طالت ويبدو 
تلميذ  االستعمار(   ( مثل  النظام  أن 
غبي وال يستفيد من دروس التاريخ وال 

اجلغرافيا.
إن الشعب اجلزائري قد أشربت يف قلبه 
يخضع  أن  ميكن  وال  بها  وعلق  احلرّية 
من  قوة  كانت  مهما  واآلراء،  لألهواء 
نعرف  ونحن  وسلطتها  سوطها  ميسك 
ه  إصرار  نفسه  النظام  فيهم  مبا  جميًعا 
الدائم على حريته وكرامته وما أدراك.

 حيــث أضحــت الهواتــف الذكيــة تشــكل 
املعاصــرة  احليــاة  ضروريــات  مــن  ضــرورة 
والتــي ال ميكــن االســتغناء عنهــا، فهــي تلعــب 
خــلل  مــن  الفــرد  حيــاة  يف  أساســيا  دورا 
ــى  ــم عل ــتمر والدائ ــي املس ــتخدام اليوم االس
مــدار الســاعة بفضــل التطبيقــات املختلفــة 
املتاحــة عليــه وارتباطــه بشــبكة اإلنترنــت، 
مــا يتيــح للمســتخدم متابعــة مختلــف األخبــار 
والتواصــل مــع اآلخريــن وحتميــل األلعــاب 
وامللفــات الصوتيــة والفيديوهــات.. .إلــخ. 
كمــا أنهــا اخترقــت جميــع فئــات املجتمــع 
ــر  ــد يقتص ــم يع ــتثناء، إذ ل ــري دون اس اجلزائ
أخــرى  دون  معينــة  فئــة  علــى  امتلكهــا 
الكبيــر  واألمــي،  املثقــف  بيــد  فصــارت 

والصغيــر، البالــغ واملراهــق.
ــن  ــتخدام م ــى االس ــل فوض ــه يف ظ إال أن
قبــل البعــض، أضحــت الهواتف الذكيــة نقمة 
أكثــر مــن كونهــا نعمــة، وهــو مــا يؤثــر بشــكل 
ســلبي علــى الســلوك االجتماعــي للمســتخدم 
ــتهلك  ــث يس ــن. حي ــه باآلخري ــى علقت وعل
اســتخدام الهاتــف الذكــي وقــت الشــباب 
ــاطات  ــى نش ــر عل ــا يؤث ــني مم ــة املراهق وخاص
أخــرى أكثــر أهميــة مثــل اللعــب والقــراءة 
والنــوم وغيرهــا، حيــث أظهــرت عدة دراســات 
ــتخدمي  ــدى مس ــراءة ل ــة يف الق ــع الرغب تراج
الهواتــف الذكيــة املتمدرســني، ممــا يــؤدي إلــى 
انخفــاض االجنــاز الدراســي بســبب االنشــغال 
ــي يف  ــف الذك ــتخدام الهات ــه يف اس ــغ في املبال
التواصــل  والتفاعــل عبــر مواقــع  الدردشــة 
ــة  ــاب اإللكتروني ــة األلع ــي أو ممارس االجتماع
لدرجــة  الشــباب  اهتمــام  غــزت  التــي 
ــان عليهــا. دون أن نغفــل أن االســتخدام  اإلدم
املفــرط والدائــم للهواتــف الذكيــة ســيصل 
ــا  ــي م ــان اإللكترون ــة اإلدم ــتخدمه لدرج مبس
ــاب واحلنــني  ــة مــن االكتئ ــه يعيــش حال يجعل
ــن  ــرة م ــا لفت ــه له ــد مفارقت ــيلة عن ــذه الوس له
ــي  ــف الذك ــك الهات ــى ذل ــف إل ــن. أض الزم
مــن  للكثيــر  إزعــاج  مصــدر  ميثــل  أصبــح 
األســر خوفــا مــن انحــراف األبنــاء بســبب 
ــلك أســباب  ــار دون امت ــم الكب ــم عال اقتحامه
واألخلقيــة،  النفســية  واحلصانــة  احلمايــة 
مــن خــلل تعرضهــم إلــى بعــض املشــاهد 
ــم ببعــض املقاطــع  ــاء أو احتفاظه ــة باحلي املخل
ــف  ــة وأن الهوات ــم، خاص ــة يف هواتفه اإلباحي
الذكيــة تتيــح ملســتخدمها إمكانيــة حفــظ رقــم 
ــا  ــه م ــف يف حــد ذات ــات أو الهات ســري للملف
ــوى  ــى محت ــلع عل ــن االط ــن م ــع اآلخري مين
الهاتــف، وهــو مــا يضــع األوليــاء يف مــأزق 
كبيــر عنــد محاولــة متابعــة اســتخدام أبنائهــم 
البيــت.  الذكيــة خاصــة خــارج  للهواتــف 
باإلضافــة إلــى تعــرض املراهقــني وخاصــة 
الفتيــات للتحــرش اإللكترونــي واالبتــزاز مــن 
ــني يف  ــوس املنغمس ــى النف ــض مرض ــل بع قب
اســتخدام برامــج االختــراق والتســلل إلزعــاج 
اآلخريــن والتشــهير بهــم ونشــر اإلشــاعات 
املغرضــة، مــا مــن شــأنه التأثيــر علــى الصحــة 
ــون يف  ــن يصل النفســية لهــؤالء املراهقــني الذي

ــار. ــر يف االنتح ــرة للتفكي ــان كثي أحي
ــت  ــد فتح ــار، فق ــى الكب ــبة إل ــا بالنس أم
اخليانــة  علــى  النافــذة  الذكيــة  الهواتــف 
ــات  ــدى األزواج أو الزوج ــة ل ــة خاص الزوجي
الذيــن أو اللواتــي يعانــون مــن اضطــراب 
ــات  ــى علق ــون إل ــرية ويلجئ ــم األس يف حياته
عاطفيــة افتراضيــة لتعويــض الفــراغ العاطفــي 
الــذي يعيشــونه يف حياتهــم الواقعيــة، مــا 
عائليــة خطيــرة  مشــاكل  خلــق  شــأنه  مــن 
تهــدد احليــاة الزوجيــة والروابــط األســرية. 
يف حــني ســاهمت الهواتــف الذكيــة علــى 
تقليــل  يف  االجتماعيــة  العلقــات  مســتوى 
عمليــة التفاعــل االجتماعــي وتغييــر أمنــاط 
احليــاة االجتماعيــة، ألن املســتخدم أصبــح 
بطبعــه خمــوال يبحــث عــن أبســط طريقــة 
وربحــا  جهــد  دون  اآلخريــن  مــع  للتفاعــل 
للوقــت، فبــدال مــن الزيــارات أو التواصــل 
أو  الهاتفــي  االتصــال  يف  يجــد  املباشــر 
ــي  ــل االجتماع ــع التواص ــر مواق ــل عب التواص
أو إرســال رســالة نصيــة قصيــرة وســيلة تنــوب 
عنهــم يف ذلــك، وهــو مــا يــؤدي دون شــك 
الــذي  االجتماعــي  التفاعــل  تقليــل  إلــى 
ــاظ  ــي واحلف ــك االجتماع ــاس التماس ــو أس ه
ــا  ــة. كم ــرية واالجتماعي ــط األس ــى الرواب عل
ــاعات  ــون س ــر يقض ــتخدمني كث ــاك مس أن هن
طويلــة دون ملــل أمــام شاشــة الهاتــف الذكــي 
ويعيشــون يف عزلــة عــن اآلخريــن مهملــني كل 
مــا عليهــم مــن واجبــات وارتباطــات، وهــو مــا 
ــد  ــة للعدي ــراد عرض ــؤالء األف ــن ه ــل م يجع
ــدي  ــب اجلس ــة كالتع ــكلت الصحي ــن املش م
واإلرهــاق، وأضــرار صحيــة أخــرى كضــرر 
املفاصــل  وألــم  الفقــري  والعمــود  العيــون 
الطويــل  االســتخدام  بســبب  واألعصــاب 
للهواتــف الذكيــة، إضافــة إلــى مشــكلت 
نفســية واجتماعيــة كاالنطــواء والوحــدة، كمــا 
ــاك مــن املســتخدمني مــن يشــعر بالقلــق  أن هن
ــة التوقــف  ــد محاول ــاب واالنزعــاج عن واالكتئ
الهاتــف  اســتخدام  عــادة  مــن  التقليــل  أو 
الذكــي نتيجــة االســتعمال املفــرط دون وعــي، 
ــاة  ــل حي ــن تفاصي ــزءا م ــا ج ــل منه ــا يجع م

املســتخدم وتدخــل إلــى وجدانــه.
االجتماعيــة  املســؤولية  فــإن  وعليــه، 
ــر  ــى تأثي ــوء عل ــليط الض ــا تس ــا هن ــم علين حتّت
ــى الســلوك االجتماعــي  ــة عل ــف الذكي الهوات
ــت  ــد أحكم ــا ق ــة وأنه ــتخدمني، خاص للمس
ــع  ــا تتمت ــم، مل ــى اهتماماته ــا عل ــوم قبضته الي
بــه مــن مميــزات وخصائــص. لــذا يجــب علــى 
اســتخدامهم  أوقــات  تنظيــم  املســتخدمني 
الهواتــف الذكيــة، حتــى ال يقعــوا فريســة 
وأســرى للحيــاة االفتراضيــة من وراء الشاشــة. 
واحلــرص علــى تعزيــز احلــوار األســري وتوطيد 
العلقــات االجتماعيــة مــع اآلخريــن، وردم 
هــوة التواصــل االفتراضــي مــن خــلل احلفــاظ 

ــر. ــي واملباش ــل الواقع ــى التواص عل

الهواتف الذكية.. الهواتف الذكية.. 
وسيـــلة للتواصـــــل االجتماعـــيوسيـــلة للتواصـــــل االجتماعـــي
 أم االنفصــــال االجتمــــــاعي أم االنفصــــال االجتمــــــاعي؟؟!!

الدكتور بوعموشــة نعيم 
)باحث وأستاذ جامعي(

سمحت التطورات 
الهائلة الحاصلة في 

مجال تكنولوجيا 
االتصال بتحقيق 

التواصل االجتماعي 
بين األفراد، دون 
موانع أو حواجز 
بفضل اكتشاف 

الهاتف الذي عرف 
تطورات عدة وعديدة 

إلى أن وصل إلى 
مرحلة فائقة التطور 
والتقدم تحت مسمى 

الهواتف الذكية، 
والتي تمثل صيحة 
تكنولوجية الفتة.
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دودو كمـــــا عرفــــــته
 ظل دودو قيمة معرفية، وقامة أكادميية وسردية ومسرحية 
والنقد  الصحافة  الذين صنعوا مجد  وترجمية، أحد هؤالء 
وسلوكه  وبتواضعه  وأعمدته،  ومقاالته  مبحاضراته  واجلامعة 
الذي كالغيث والندى، ثم أشرف الحقا على سلسلة األدب 
األجنبي، وكنت أشرف حينها على سلسلة سحر احلكي يف 
االختالف، كما كنت مساعدا له يف وحدة األدب املقارن. كان 
يتابع كتاباتي القصصية ويوجه لي مالحظات نقدية دقيقة، 
ورغم اشتهاره بنكتته وسخريته السوداء وخفة روحه وبهجته، 
فقد كان يعيش حالة من الال جدوى حتى يف مناقشة الرسائل 
واألطاريح، ويف مؤلفاته الساخرة، ومنها صور سلوكية. لقد 
عرفنا، بفضل ترجماته، أعمال كايزروغوته والرحالة األملان، 
كتابيه: ثالث سنوات يف  مالتسان يف  فون  هاينريتش  ومنهم 

شمال غربي أفريقيا، ومدخنو احلشيش يف اجلزائر.
ألبوليوس،  الذهبي  احلمار  ترجمة  صدرت  عندما   
وقبل أن يراها، حصلت على نسخة الطبعة األولى من آسيا 
كتبت  قلت سأفاجئه.  النص.  علم  ملتقى  كنا يف  موساي. 
إهداء ساخرا على لسان دودو أمّجد فيه فضائلي على األمم. 
وضعت كّل األلقاب واألوصاف التي تفوقني بسنني ضوئية 
اندهش،  ترجمته  رأى  عندما  تقرأ.  أن  دون  وّقع  له  وقلت 
تأمل الكتاب وابتهجت عيناه كجدولني صغيرين ذاهبني إلى 
املدرسة. قرأ إهدائي لي وابتسم. كانت ابتسامته بركة من 
إهداء  ثّم كتب  النورانيني،  بهاء  من  الذي  البارئ، كوجهه 
أّن  أشهد  دودو،  العيد  أبو  سافلني  أسفل  املوقع  أنا  آخر: 
السعيد بوطاجني تعيس وشقي مثي. مازلت أحتفظ بتوقيعه 
ألّن بعض العالمات املمتلئة نعمة ربانية تذكرك بالدالالت 
بالسياقات  مكترثني  غير  رحلوا  الذين  وبالناس  العظمى، 

البهيمية التي عشناها، وما زلنا.
  لقد ظللت أتساءل عن سّر تخليه عن النمسا وأملانيا حيث 
النمساوية؟  زوجته  رفقة  اجلزائر  إلى  عاد  وملاذا  يدّرس،  كان 
والثقافة  العقل  نبذه  رغم  أجمل،  البلد  كان  رمبا  أخطأ؟  هل 
وتركيزه على الرقص والدّف وكرة القدم والنهب والشعوذة. 
رفرفت يف الذهن هذه الفكرة عندما استضافني يف بيته رفقة 
مكتبة  تنحني  حيث  املقفرة  الشقة  ضيق  الحظت  عائلته. 
رمادية برفوفها القصديرية املقوسة، وكانت هناك حتت األسّرة 
ومخطوطات  بالكتب،  مليئة  علب  الرّث  واألثاث  البسيطة 
شيئا  كان  أربعني؟  من  أزيد  تنشر،  لم  وترجمات  لدراسات 
مؤملا. لم يكن دودو أستاذا وباحثا فحسب، كان إلها يونانيا 
الرطوبة.  غزتها  التي  مؤلفاته  مع  ويقيم  األسواق  يف  ميشي 
بحضور  مقتضبة  كلمة   1981 يف  علينا  ألقى  عندما  تذكرت 
مئات الطلبة واألساتذة: »اسمعوا، من يريد أن يكون مدّرسا 

ذلك  فليفعل  باحثا  يكون  أن  يف  يرغب  ومن  عمله،  فليتقن 
كان  لقد  فليسرق جيدا«.  يصبح سارقا  أن  يريد  ومن  بجّد، 
احلزينة،  الكلمة  من  مقصده  وذاك  إذن،  السراق  مع  يعيش 

رغم أنه كان يبدو مرحا.
 لن أنسى عندما طلب مني مئة دينار. كنا أمام الكلية، وكان 
والتنقالت  واألمراض  النفقات  بسبب  الكنيسة  كفأر  مفلسا 
واألدوية، ككثير من كّتاب جيله الذين ابتعدوا عن الوسخ 
نيوز«  »اجلزائر  مقالة يف  وقتها  كتبت  وقانعني.  كبارا  وعاشوا 
أحد  يف  أستاذة  قرأتها  وعندما  لدودو،  دينار  مئة  بعنوان: 
سامحته؟  هل  باكية:  زوجته  لي  قالت  بجيجل،  امللتقيات 
مفارقا  األمر  يبدو  القفر؟  إلى  أملانيا  الدموع. من  فهمت سّر 
جدا، وانتحاريا. كان يتقاضى قرابة 500 أورو، أقّل من راتب 
بطال يف فرنسا، وأقّل بعشرات املرات من مستحقات العبي 
أرجل املاعز ومطربي الساندويتش الذين أصبحوا قياصرة يف 

وطن طارد للكفاءات.
  يف أواخر أيامه، كّنا جالسني يف مكتب العميد األستاذ 
الشريف مريبعي. أهديته نسخة من »اللعنة عليكم جميعا«. 
وجدته مرهقا كإله اإلجنيليني يف اليوم السابع من سفر التكوين. 
قال لي لم أعد أقدر على الكتابة بسبب األصبع. يف جسدي 
13 مرضا، وكّل مرض يستدعي عالجا. استمعت إليه دون 
تعليق، وقلت يف سري: ميكنك أن تضيف وباء خطيرا اسمه 
اجلزائر. عندما يتواطأ عليك األنذال عليك أن تقاوم، أن تختار 
إال مبشقة. كنَت  ولن يحدث ذلك  احملارب،  نهايتك بشرف 
مرتاحا وطن غوته، مبنأى عن هؤالء الذين يعتبرون الكتاب من 
الكبائر،ال يقرأون سوى حسابات أرصدتهم وما متليه األمعاء. 
يا دودو، هل البرملاني الذي يقضي وقته يف املذود والتصفيق 
ورفع األيدي واألرجل أفضل منك؟ ثّم انسحبت من الكون 

عليال وقد تعب القلب، كما الزجني والعبيد القدامى.
مّت  »إذا  عندما كتب:  احلمداني  فراس  أبو  يخطئ  لم   
ظمآنا فال نزل القطر«، كما لم يجانب الصواب الشاعر بول 
لم  إذا  شاسعا  وطني  يكون  أن  »ما جدوى  قوله:  يف  فاليري 
والباحثني  للكّتاب  اهتماما  نولي  فيه شقة؟«.قد  أملك  أكن 
إليها  بحاجة  كانوا  أمواال  ونبذر  رحيلهم،  بعد  واملفكرين 
أجمل  أّما  بفضائلهم،  عرفان  املناسبات  هذه  املسغبة:  لدرء 
تكرمي فيكمن يف االهتمام بهم وهم أحياء، معذبون ومنسيون 
ومتعبون، غير أّن ذلك لن يحدث قريبا يف ظل تبوأ الرخويات 
التي تفكر باملعدة العابرة للقارات: أدينك يا وطني، وأشفق 

عليك ألنك بني ناب وناب.

التقيت بأبي العيد 
دودو )1934 ــ 2014( 

في نهاية السبعينيات. 
كان يدرّسنا وحدة األدب 
المقارن في معهد األدب 
بجامعة الجزائر المركزية 
في عهد محمد مصايف 
والتلي بن الشيخ وأبو 

القاسم سعد اهلل وأحمد 
األمين ومحمد حسين 

األعرجي والجنيدي 
خليفة. كانت الجامعة 

خلية نحل وشهدا 
وجدال ومعنى، وكان 

كبار األساتذة مؤلفين 
مكرسين نتسابق لتلقي 
دروسهم في مدرج ابن 

باديس، القاعة البهيجة 
التي أنجبت عدة أقواس 

قزح.

الّسعيــــد بوطــــاِجـــني
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بلسان عبد العزيز تويقر 

الّسينَما وَتزويُر 
التَّاِريـــــخ 

َشاهدُت، منُذ َفترٍة، 
ِفيلًما أمِريكًيا بعنوان 

»Argo« حوَل ما 
اصُطِلَح على َتسِميِته 

هائِن  بـ »أزَمِة الرَّ
األمِريِكّينَي يف إيَران«، 
هَي أزَمٌة ِدبلوَماِسّيٌة 

َحدَثت بنَي إيران 
والِوالياِت امُلّتحَدة ِعندَما 

اقَتحَمت َمجموَعٌة من 
الِب اإلسالِمّينَي  الطُّ

فارَة األمِريكّيَة دعًما  السَّ
ورِة، »و احَتجُزوا  للثَّ

ِدبلوَماِسّييَها وامُلوّظِفنَي 
بها، وهَو ِفيلٌم ِدعائيٌّ 

َجانَب احَلِقيقَة يف الَكثيِر 
من امَلواضِع، وألَغى على 
ني دوَر  َعادِة األمِريكيِّ
وِل يف  الَعديِد من الدُّ

َحلحَلِة األزَمِة واحِلفاِظ 
بُلوَماِسّينَي  على أرَواِح الدِّ

األمِريكّينَي؛ وَخاصًة 
ي لم  الّدوَر اجَلزاِئرَي الذِّ
طرُق  َيِتم - لألَسِف - التَّ

إليِه، وَلو من َباِب 
لِميِح. وَطبًعا، حنَي  الَتّ
َتقرُأ األْسماَء امُلتاحَة 
يف اجِلنِريك، َتعرُف 
هيوِنيَّ  وبَي الصُّ أنَّ اللُّ

ص يف ِصناعِة  املتخصِّ
ينَما َيقُف وراَء  السِّ

ذِلَك؛ وهَو أمٌر ال َيَتطّلُب 
كاِء. وَلم  الَكثيَر من الذَّ

أعُثر على أقَوى من 
بلوَماِسي  َشهادِة الدِّ

األمِريكيِّ »جون ملبرت« 
هائِن،  الّذي كاَن أحَد الرَّ
م من ِخالِلها  ي ُيقدِّ والذِّ
عِب  ُشكَره للَجزائِر وللشَّ

اجَلزاِئريِّ بعَد ُمِضيِّ 
أرَبعنَي عاًما عن احَلادثِة. 

ي حافَظ  وَيعتِبر أّن الذِّ
على َحياِته وَحياَة 
ا كان  اآلَخريَن إّنَ

وُر اجَلزائريُّ عبَر  الدَّ
ِدبُلوماِسّيٍة َصامَتٍة، كانت 

َتعمُل بال َضجيٍج وَلكّن 
بَفاعلّيٍة َكبيَرٍة. 

ينَما  إّن الَوقاِئَع يف السِّ
َغالًبا ما َتكوُن من َوحِي 

ها َترِوي  اخَلياِل، ولكنَّ
َوقاِئع ِبعيِنها ، ال ُيِكُن 
أن ُتاِنب احَلِقيقَة بأيِّ 
حاٍل من األحواِل، وإاّل 
َتوَل اإلبداُع ِفيها إلى 

اريِخ.  َتايٍل على التَّ
ويف خضمِّ كلِّ هذا، هل 

َقامْت اجَلزائُر مبا َيجُب 
السِتغالِل تلَك امُلرونِة يف 
بُلوماِسّية  َحرِكّيتها الدِّ

من أجِل َمصاحِلها 
اإلسِتراِتيجّيِة؟ سؤاٌل ال 
أرى َله إجابًة يف الَواقِع..!

التابع ألمن  قايس  دائرة  بأمن  الشرطة  متكن عناصر 
أجل  من  املكثفة  نشاطاتهم  إطار  يف  خنشلة،  والية 
مكافحة اجلرمية بشتى أنواعها، من تفكيك جمعية أشرار 
متكونة من ثالثة أشخاص تورطوا يف االعتداء على فالح 
وسرقة 84 رأسا من الغنم، حسبما استفيد به أمس من 
النظامي ذاته. العامة بالسلك  خلية االتصال والعالقات 
إلى  تعود  احلادثة  وقائع  فإن  نفسه،  املصدر  إلى  واستنادا 
تلقي فرقة املناوبة بأمن دائرة قايس مكاملة هاتفية عبر رقم 

العجاردية  بحي  مقيم  فالح  تعرض  مفادها   ،17 النجدة 
بعد  العنف  طائلة  حتت  املواشي  لسرقة  قايس  ببلدية 
تنقلت  وعليه،  أبيض.  سالح  بواسطة  عليه  االعتداء 
نقل  مت  حيث  عينه  احلادث  مكان  إلى  الشرطة  قوات 
احلماية  مصالح  قبل  من  قايس  مستشفى  إلى  الضحية 
املدنية مع فتح حتقيق يف القضية بعد إجراء معاينة مادية 

ملكان وقوع جرمتي السرقة واالعتداء.
)ق.م(

بأملانيا،  أمس  تبون،  املجيد  عبد  اجلمهورية،  رئيس  أُخضع 
يعود  أن  على  بالنجاح،  ُكللت  اليمنى  قدمه  على  جراحية  لعملية 
بيان  به  أفاد  ما  حسب  القادمة«،  األيام  »خالل  الوطن  أرض  إلى 

لرئاسة اجلمهورية.
وجاء يف البيان: »أجرى رئيس اجلمهورية، عبد املجيد تبون، 

اليوم بأملانيا، عملية جراحية على قدمه اليمنى ُكللت بالنجاح«.
وكان الرئيس - يضيف البيان- »قد صرح يوم 10 جانفي 2021 
خضوعه  باحتمال  أملانيا،  إلى  متوجها  الوطن  أرض  مغادرته  قبيل 
وسيعود  كورونا.  مضاعفات  نتيجة  قدمه،  على  جراحية  لعملية 
الرئيس إلى اجلزائر بحول اهلل، خالل األيام القادمة فور حصوله على 

موافقة الفريق الطبي«.
)و.أ.ج(

الّرئيُس تّبون ُيخَضُع لَعملية جراحّية على َقدمه بألمانياالّرئيُس تّبون ُيخَضُع لَعملية جراحّية على َقدمه بألمانيا

3 أشخاص مشتبه فيهم توقيف 

حجُز حجُز 2121 كلـغ من الَقنب الهندي بالَعاصَمة كلـغ من الَقنب الهندي بالَعاصَمة
متكنت مصالح أمن والية اجلزائر من توقيف ثالث أشخاص مشتبه بضلوعهم يف ارتكاب جناية تسيير وتنظيم 
وحيازة وتخزين ونقل ووضع للبيع املخدرات مع حجز أكثر من 21 كلغ منها، حسب بيان أصدرته املديرية العامة لألمن 

الوطني، أول أمس الثالثاء.
وأوضح املصدر أن العملية جاءت إثر معلومة واردة إلى فرقة مكافحة االجتار غير الشرعي باملخدرات، باملقاطعة 
إيقاف املشتبه فيهم )03 أشخاص( وكذا  إلى  التي توصلت بعد خطة أمنية »محكمة«  القضائية،  الشرقية للشرطة 
حجز كمية من املخدرات )النقب الهندي( تقدر بـ 21 كلغ و400 غ.و بعد استكمال اإلجراءات القانونية املعمول بها، 
مت تقدمي املشتبه فيهم أمام وكيل اجلمهورية املتخصص إقليميا. ومتكنت مصالح أمن والية اجلزائر، من جهة أخرى، 
بكل من املقاطعتني اإلداريتني للرويبة والدار البيضاء من حجز 315.01 غراما من املخدرات و40 قرصا من املؤثرات 
العقلية ومبلغ مالي قدره 32000 دج، باإلضافة إلى 816 قارورة خمر من مختلف األحجام، مع توقيف 5 أشخاص 
مشتبه فيهم.وقد مت تقدمي املشتبه فيهم يف هاتني القضيتني أمام وكيل اجلمهورية املتخصص إقليميا بعد استكمال جميع 

اإلجراءات القانونية املعمول بها.
)و.أ.ج(

ميلة

َحريــٌق يشـــّب بَمنــزل بأوالد خّلــــوفَحريــٌق يشـــّب بَمنــزل بأوالد خّلــــوف
متكنت مصالح احلماية املدنية بتاجنانت، أمس، من إخماد حريق شّب داخل منزل قرميدي متكون من مطبخ 

وغرفتني وساحة، موجود على مستوى بلدية أوالد خلوف مركز دائرة تاجنانت. 
 وقد مت تسجيل إصابة شخص واحد من جنس ذكر ) ش. إ( البالغ من العمر 50 سنة بجروح خفيفة على مستوى 
اليد اليمنى، حيث قدمت له اإلسعافات األولية مبكان احلادث عينه، فيما مت تسجيل احتراق تلفاز وجهاز استقبال 
وألبسة أطفال وأفرشة وقارورة غاز البوتان وطاولة خشبية وخزانة بالستيكية وبعض األدوات املدرسية. يذكر أن مصالح 

احلماية املدنية متكنت من احليلولة دون انتقال النيران إلى باقي املنزل، فيما لم يحدد سبب احلريق بعد.
ياسني زويلخ

ة ببسكر

وز وزُمحتّجــوَن َيغلقـوَن مقرَّ َبلدية ُبرج بن عزُّ ُمحتّجــوَن َيغلقـوَن مقرَّ َبلدية ُبرج بن عزُّ
جتّمع، أمس، أمام مقر بلدية برج بن عزوز ببسكرة عدد من قاطني التجمع الريفي 66 مسكنا يف وقفة احتجاجية، 
بيومياتهم.وانتقد احملتجون جتاهل  مرتبطة  باملزرية، يف ظل غياب عدة ضروريات  التي وصفوها  تنديدا بظروف معيشتهم 
مطالبهم التي رفعوها إلى اجلهات املعنية سابقا، قصد جتسيد جملة من النقائص أبرزها غاز املدينة والتهيئة، حيث جدد 
مما فرض عليهم  انعدامها غير مقبول  الغاز، معتبرين  بربطهم بشبكة  للتعجيل  احمللية  السلطات  بتدخل  نداءهم  احملتجون 
يعاني  الذي  احمليط  تهيئة  الغاضبون مطلب  رفع  مرهقا ومكلفا. كما  اعتبروه  الذي  األمر  البوتان؛  غاز  قارورات  استعمال 
وضعية متدهورة تزداد سوءا خالل تساقط األمطار بسبب انعدام التزفيت. وخالل احلركة االحتجاجية التي أغلقوا خاللها 
مقر البلدية، أكد سكان التجمع الريفي املذكور على ضرورة جتسيد انشغاالتهم يف أقرب اآلجال قصد حتسني معيشتهم 

كغيرهم من سكان املناطق األخرى، حيث حتاور معهم رئيس الدائرة الذي وعدهم بالنظر يف مطالبهم.

وسط إجراءات أمنية مشددة

ُجـو َبايَدن ُينّصب َرئيًسا للوالياِت ُجـو َبايَدن ُينّصب َرئيًسا للوالياِت 
المتحــــَدة األمريكّيـــةالمتحــــَدة األمريكّيـــة

َب، أمس األربعاء، جو بايدن رئيسا جديدا للواليات املتحدة األمريكية، وجرت مراسم تنصيب   نصِّ
الرئيس الـ 46 وسط انتشار كثيف للقوات األمنية يف العاصمة األمريكية واشنطن.

كما شهد، يوم أمس، مغادرة الرئيس األسبق دونالد ترامب واشنطن إلى فلوريدا قبل ساعات قليلة 
من أداء بايدن اليمني ودخوله البيت األبيض، حيث لم يحضر حفل تنصيب الرئيس اجلديد وهو أمر 

غير مسبوق منذ 150 عاما.
ومن املنتظر أن تفتح الواليات املتحدة األمريكية فصال جديدا مع تولي الرئيس الدميقراطي جو بايدن 
منصب الرئاسة ومغادرة اجلمهوري دونالد ترامب بعد 4 سنوات من احلكم، أثار فيها الكثير من اجلدل، 
ومن املرتقب أن يصدر بايدن فور دخوله البيت األبيض 15 أمرا رئاسيا يبطل فيها إجراءات اتخذتها إدارة 
دونالد ترامب، منها إلغاء سياسات ترامب للهجرة، وإعادة الواليات املتحدة إلى اتفاقية باريس للمناخ 

ومنظمة الصحة العاملية.
وحسب مستشاريه، سيقوم بايدن بإلغاء مرسوم الهجرة املثير للجدل الذي اعتمده سلفه ملنع رعايا 
دول ذات أغلبية مسلمة من دخول الواليات املتحدة، إضافة إلى تعليق أعمال بناء جدار على حدود 
األربعة  السنوات  أثارت يف  البنتاغون، وهي مسألة  الدفاع األميركية  وزراة  مبوازنة من  ومتويله  املكسيك 

املاضية معارك سياسية وقضائية حادة.
أكبر  اإليرلندية  بأصوله  والفخور  عاما   78 العمر  من  البالغ  بايدن  سيكون  املنصب،  هذا  وبتوليه 
الرؤساء األمريكيني سنا، وستصبح كاماال هاريس صاحبة الـ 56 عاما أول امرأة من أصول هندية تتولى 
منصب نائب رئيس. ويعتبر وصول املرأة إلى منصب نائب الرئيس ستبقة يف تاريخ أكبر قوة يف العالم.

والواليات  بأنه »فجر جديد« ألوروبا  بايدن  من جانب آخر، وصف االحتاد األوروبي تنصيب جو 
املتحدة، وأشاد الرئيس اإليراني حسن روحاني األربعاء بنهاية عهد »طاغية«.

منير بن دادي

الَجزائـــُر ُتحِصـــي 06 
وفيات بَفيـروِس ُكـورونا 

أحصت وزارة الصحة والسكان وإصالح 
املستشفيات، أمس اجلمعة، 265 إصابة 

جديدة بفيروس كورونا يف اجلزائر خالل 
الـ24 ساعة، فيما سجلت 06 وفيات.

خنشلة

َتفكيــُك َجماعــة أشرار توّرَط أفراُدهـا َتفكيــُك َجماعــة أشرار توّرَط أفراُدهـا 
فــــي َسرقــة فــــي َسرقــة 8484 رأَس َغنــــم رأَس َغنــــم

م.بن مبارك

العاصمة قضاء  َمجلس 

رفــُض َطلبــاِت اإلفَراِج عــن َرِشيد نّكـازرفــُض َطلبــاِت اإلفَراِج عــن َرِشيد نّكـاز
 أّيد مجلس قضاء العاصمة، أمس، أمر إيداع الناشط السياسي رشيد نكاز احلبس املؤقت الصادر عن 

قاضي حتقيق محكمة الدار البيضاء، مع رفض اإلفراج عنه.
وجاء قرار الهيئة القضائية بعدما رافعت هيئة دفاع املتهم، أمس، مقدمة طلبات اإلفراج عنه، وإبقائه 

حتت الرقابة القضائية إلى غاية مثوله للمحاكمة.
شبكات  عبر  املواطنني  وحتريض  الوطنية  الوحدة  تهديد  بجناية  تتعلق  بتهم  نكاز  رشيد  املتهم  ويتابع 
التواصل االجتماعي على حمل السالح، والتخطيط ملنع املواطنني من االنتخابات، وهي التهم التي وجهها 

إليه قاضي التحقيق بعد توقيفه مبطار هواري بومدين.
أمينة.ش


