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حِة سابًقا  املتخصص يف الّتشخيِص الّطِبي وُمدير الصِّ

اهر ِعيساني لـ »أخَبار الَوطن«: كتوُر محمد الطَّ بسكيكدة، الدُّ

رطـــاِن  »80 فــي الَمــائِة من َحــاالِت السَّ
َسبُبــــها َعوامـــــٌل ِوراثـــّيٌة وِبيئـــــّيٌة«

09 
ماِت احَلياِة ُسّكانها يِئّنون يف صمٍت بسبِب نعداِم ُمقوِّ

َقريـــُة »الْقـــَدادَرة« بِسيــــدي بلعّبـــَاس.. 
قاهـرُة االسِتعمــاِر ُتصــارُع من أجـِل الَبقـــاِء!

كان لـ »أخبار الوطن« الشرف بأن حتاور أحد أكبر األطباء املتخصصني يف تشخيص األمراض 
)الّتشخيِص الّطِبي(،  إنه الّدكتور عيساني محمد الطاهر، أحد الثالثة فقط املتخصصني 
يف الطب البيئي الذين تفخر بهم اجلزائر، وعضو املجلس الوطني ألخالقيات املهنة ومدير 

الصحة سابقا بسكيكدة.

!! ُتونـسُتونـس َتصطـاُد  َتصطـاُد نجـوَم الَجزائـرنجـوَم الَجزائـرِِ
َقانوُن »لوَناف« ُيشعُل َحرًبا بني الَبلديِن

د.  حاج بشير جيدور    

أ.  جمال فوغالي 

ــاُت  ـّ َيوميـــــــ
َعــام مديـٍر 

بـــــونُة ِمْهرجــــاُن األشـــواِق 
يف الَغيـــــماِت مـــــْن ِعشقــها 

عـــالــــي اآليـــــــــِل للتَّ

15

14

أقــــــــــــــــالم   

06

قسنطينة
700 َعــائلٍة ُمهـّددٍة 
بالمـــوِت  َتستغــيُث! 

البليدة
حافـالُت الَمـوِت ُتهـّدد 
سكـاَن َحمـام ْملــَوان!

08
إليزي

ُسّكــان »تماجــرت« 
ُيطالبـوَن بِحَصِصــهم 
يفـي مـن الّسكــِن الرِّ

03
عاراِت امَلرفوَعة يف احَلراِك يف خضمِّ دعواٍت لَتهذيِب الشِّ

َمسيـراٌت بالَجزائـِر الَعـاصمِة 
وِواليــــاٍت أخـــــَرى

 خرج، أمس اجلمعة باجلزائر العاصمة وواليات أخرى، وسط تعزيزات 
أمنية مكثفة، املئات من املتظاهرين يف مسيرات حاشدة تطالب بتغيير 

النظام، امتدادا ملطالب احلراك الشعبي.

ُلِقبت بالقرية »القاهرة«، هي واحدة من أهم الرموز التاريخية بوالية سيدي بلعباس، إنها 
قرية »القدادرة« التي واجه سكانها بشاعة االستعمار الفرنسي، فوقفوا وقفة رجل واحد 

ملجابهته، غير أنها حتولت اليوم إلى منطقة شبه منكوبة تفتقر إلى مقومات احلياة النعدام 
التنمية بها، بينما يئن سكانها يف صمت بعد أن أشاحت السلطات الوصية بوجهها عنهم.

05

أزيــُد مــــن أزيــُد مــــن 3030 العــًبا  العــًبا 
انتقــلوا إلــى الُبطـولِة انتقــلوا إلــى الُبطـولِة 

التونِســـــــّيةالتونِســـــــّية
1010

ُفضيل مَغاِريةُفضيل مَغاِرية: »َمشاكُل األنِديِة : »َمشاكُل األنِديِة 
اجَلزائرّيِة َدفعْت بالاّلِعبنَي إلى اجَلزائرّيِة َدفعْت بالاّلِعبنَي إلى 
ونســّيِة!« ـَاِن الُبطـولِة التُّ ونســّيِة!«أحضـ ـَاِن الُبطـولِة التُّ أحضـ

 َمليــــك زرَقــــان: َمليــــك زرَقــــان: »َقانــــــوُن  »َقانــــــوُن 
»لونــــاف« ساهــــَم يف إضعــاِف »لونــــاف« ساهــــَم يف إضعــاِف 
ُمستـَوى الُبطـولِة اجَلزائـــرّيِة«!ُمستـَوى الُبطـولِة اجَلزائـــرّيِة«!



ــن يف  ــاء املتخصص ــر األطب ــد أكب ــاور أح ــأن حت ــرف ب ــن«   الش ــار الوط كان لـــ »أخب
تشــخيص األمــراض ، إنــه الدكتــور عيســاني محمــد الطاهــر، أحــد الثالثــة  فقــط 

املتخصصــن  يف  الطــب البيئــي الذيــن تفخــر بهــم اجلزائــر، وعضــو املجلــس الوطنــي 
ــر الســابق للصحــة بســكيكدة. ألخالقيــات املهنــة واملدي

نعــم صحيــح، الطــب البيئــي يعتمــد علــى تقنيــات عاليــة الدقــة يف تشــخيص األمــراض 
البيئيــة، إذن هــو تخصــص طبــي حديــث لــه وجــود يف املنظومــة التكوينيــة الطبيــة لالحتــاد 
ــرا مــا قبــل »البريكســيت«  ــم إجنلت ــا، ث ــا والنمســا وفرنســا وإيطالي األوروبــي خاصــة أملاني

والواليــات املتحــدة األميريكيــة، حيــث توجــد شــبكة مخابــر وفــرق بحــث تعمــل علــى 
ــة  ــر املرضي ــط بالظواه ــو مرتب ــا ه ــة م ــال خاص ــذا املج ــارب يف ه ــرات والتج ــادل اخلب تب

العامليــة كالســمنة ومــرض التوحــد ومــرض الزهاميــر وأمــراض احلساســية والســرطان.

جنــوم األمــل تطــل علينــا مــن بعيــد 
معطــف  علــى  ذهبيــة  أزرار  كوهــج 
خطــر  مــن  علينــا  احلياة...تطــل 
مــوت يوشــك أن يكــون إن متادينــا يف 
قتــل احليــاة بســلوكاتنا ضــد الطبيعــة، 
لعلنــا نــدرك خطــر التلــوث بالبطاريــات 

منتهيــة الصالحيــة والبقايــا اإللكترونية 
نوع )LED( التــي  مــن  واملصابيــح 
ــرة  ــة اخلطي ــادن الثقيل ــى املع ــوي عل حتت
ــا تبعــات ســلوكاتنا  ــو عرفن ــق، ل كالزئب
مشــاريعنا  لتغيــرت  للحيــاة  املضــادة 

ولتغيــرت احليــاة فينــا.

ــع  ــيد تصني ــراع يف جتس ــى اإلس يبق
اللقــاح مــع الشــريك الروســي مطلبــا 
إســتراتيجيا واقتصاديــا ذي أولويــة.
ــرام  ــي واحت ــوازن البيئ ــول إن الت وأق

احلــدود الفاصلــة بــن احليــاة املدنيــة 
للبشــر واملجــال اخلــاص باحليوانــات 
البريــة كفيــل بتجذيــر حاجــز املناعة 

وتفــادي هــذه اجلوائــح مســتقبال.

اخلــاص  احلالــي  الوبائــي  الوضــع 
ــر  ــن بالنظ ــو مطمئ ــا ه ــة كورون بجائح
لإلحصائيــات التــي تقدمهــا اللجنــة 
العلميــة، لكنــه باملقابــل مقلــق بســبب 
حالــة التراخــي التــي تبرزهــا ســلوكات 
املواطنــن مــن جهــة ومــن جهــة أخــرى 
ــي  ــح الت ــة التلقي ــط بعملي ــو مرتب ــا ه م
ومتقطعــة  بطيئــة  اآلن  حلــد  تبــدو 
الســباب موضوعيــة التــي يجــب ان 

توفــر اللقاحــات بكميــات معتبــرة.
وال زلــت مصــرا أن وبــاء كورونــا هــو 
مــرض بيئــي بامتيــاز، فــكل املؤشــرات 
تداخــل  أن  تؤكــد  والطبيــة  البيئيــة 
احليــاة البشــرية مــع تخــوم احليــاة البريــة 
للحيوانــات وعــدم احترامهــا يجلــب لنا 
أمــراض فيروســية وبكتيريــة خطيــرة 

ــري.  ــس البش ــى اجلن عل

املنظومــة الصحيــة الوطنيــة فيهــا مــا 
فيهــا وعليهــا مــا عليهــا، هــي هنــا 
بالقــدر  تســتجيب  وقائمــة  موجــودة 
ــيط،  ــن البس ــات املواط ــاح الحتياج املت
منــذ  متــت  كبيــرة  خطــوات  هنالــك 
جهــود  اآلن،  حــد  إلــى  االســتقالل 
مضنيــة، تكــون مــن خاللهــا أطبــاء 
وبنيــت  جزائريــون  صحــة  ومهنيــو 
هيــاكل صحيــة وفــق خارطــة وطنيــة 
ــع اعتمــاد وســائل  ــارة م ــو ق يف وطــن ه

معتبــرة. ماليــة  وإمكانــات  تقنيــة 
 منظومــة لهــا نقــاط قــوة ونقــاط ضعف، 
ــرية  ــا البش ــا وإمكاناته ــا يف هياكله قوته
والتقنيــة، وضعفهــا يف إمكاناتهــا املاليــة 
ــط  ــو مرتب ــا ه ــييرية، م ــة والتس والتقني

ــروف االســتقبال  ــات وظ ــة اخلدم بنوعي
التكفــل  حــاالت  بعــض  وترهــل 
اخلاصــة بأمــراض الســرطان واألمــراض 
العقليــة وطــب الشــيخوخة، وانعــدام 
ــف  ــاتي وضع ــروع املؤسس ــل باملش العم
ــاد،  ــر والفس ــر التبذي ــم يف ظواه التحك
املفرطــة  التجاذبــات  عــن  ناهيــك 
ومحدوديــة  االجتماعيــن  للشــركاء 
ــام  ــد يف شــق االستشــفاء واإلطع التعاق
علــى  واحملافظــة  القمامــة  وتســيير 
مراقبــة  مؤشــرات  وانعــدام  البيئــة، 
النوعيــة ناهيــك علــى تســييس النشــاط 
الصحــي واعتمــاده كحصــان طــروادة 
الســتمالة أصــوات املواطنــن يف املناطــق 

النائيــة.

املنظومــة  يف  النظــر  إعــادة   املطلــوب 
الصحيــة ككل، مــع اعتمــاد أســلوب 
تســيير مغايــر لألســلوب احلالــي وتوفيــر 
كل آليــات املرونــة القانونيــة والتنظيميــة 

التــي جتعــل مــن منظومتنــا متحركــة مــع 
خــاص  والبيئيــة  الوبائيــة  املتغيــرات 
ــاح  ــن والبحــث العلمــي واالنفت بالتكوي

ــم. ــى العال عل

ال يوجــد تخصــص طــب بيئــي يف اجلزائــر كمــا ال يوجــد تخصــص أمــراض 
العقليــة لألطفــال وال يوجــد تخصــص للتكفــل باملســنن لألســف.

بعــض  لكــم  أوضــح  أوال،  دعينــي، 
ــي  ــة والت ــف البيئ ــنبدأ بتعري ــم، س املفاهي
ــط  ــل احملي ــي متث ــاة، فه ــدادا للحي ــل امت متث
اخلارجــي املتصــل باملــاء والهــواء والتــراب، 
النشــاطات  مبجمــوع  مرتبــط  والثانــي 
ثالثــه  أمــا  والعالئقيــة.  االجتماعيــة 
فمرتبــط باجلانــب الداخلــي اجلســمي أو 
ــا  ــا كله ــك أنه ــتخلص بذل ــي، ونس النفس
التســبب باألمــراض  عوامــل مباشــرة يف 

والتــي تؤثــر علــى الصحــة اإلنســانية.
أمــا الصحــة البيئيــة، فهنــاك مــن يربــط 
خطــأ،  وهــذا  البيئــي  بالطــب  مفهومهــا 
فالصحــة البيئيــة هــو ميــدان عمومــي يف 
شــكله ويف مضمونــه، وهــو وجــه شــائع 
وبرامــج  ومؤسســات  قانونيــة  ألحــكام 
الصحــة  فيهــا  توضــع  وإســتراتيجيات 
اإلنســانية كأســاس بنــاء ومفتــاح تخطيــط، 

ــه إذا  ــة ل ــروع وال قيم ــى ألي مش ــال معن ف
لــم تكــن هنالــك دراســة خاصــة تهتــم 
ــى  ــى الصحــة اإلنســانية عل ــرات عل بالتأثي

والطويــل. واملتوســط  القريــب  املــدى 
صحيــح، كمــا ذكــرت يف ســؤالك أن هنالك 
عوامــل بيئيــة مضــرة بالصحــة، مثــل مــا هــو 
مرتبــط بالتلــوث عمومــا وهــو تلــوث يشــمل 
ــى  ــا عل ــون كيماوي ــد يك ــة ق ــر البيئ عناص
شــكل ملوثــات كيماويــة كعوالــق معدنيــة، 
مــا  أو  والرصــاص  بالزئبــق  كالتلــوث  أو 
هــو مرتبــط بالزيــوت اخلاصــة مبحــركات 
الســيارات، أو مــا حتملــه مولــدات الكهربــاء 
مــن زيــوت األســكارال الســامة ثــم مــا 
ــا،  ــة عموم ــتقات البترولي ــل باملش ــو متص ه
ــات  ــب امللوث ــى جان ــتيك إل ــا البالس ومنه
العضويــة البيولوجيــة األخــرى كاملكروبــات 

والفطريــات والباكتيريــا والفيروســات.

ــل  ــي تدخ ــة الت ــات النانوي ــا أن اجلزيئ  كم
الدقيقــة  واالبتــكارات  التركيبــات  يف 
ــة  ــل امللوث ــى العوام ــاف إل ــا أن تض بإمكانه
احلديثــة، ثــم تأتــي امللوثــات الفيزيائيــة 
اخلــاص  مغناطيســية  الكهــرو  كاألشــعة 
ــد«  ــرو أون ــزة »امليك ــول وأجه ــف احملم بالهات
أو املســخنات، إلــى جانــب موجــات الراديــو 
التلــوث  يســمى  مبــا  الكهرومغناطســية 
املركبــات  إلــى جانــب زخــم  الصوتــي، 
واألشــعة الشمســية واملــواد اإلشــعاعية دون 
 )G5(و )G4( أن ننســى حالــة التشــبع بـــ
اخلاصــة مبتعاملــي الهاتــف النقــال، وصــوال 
إلــى التدخــن يف شــكله العــام كســلوك 
علــى  الســلبية  تأثيراتــه  لــه  اجتماعــي 
ســرطانات  يف  يتســبب  والــذي  الصحــة 

احللــق والرئــة واملثانــة. 

صحيــح، كان لــي الشــرف أن أكــون علــى 
رأس قطــاع الصحــة يف واليــة ســكيكدة 
ســنة 1998، أثنــاء فتــرة اســتوزار األســتاذ 
وأســكنه  اهلل  رحمــه   - ڨيــدوم  يحيــى 
التــي  الفتــرة  كانــت  جناتــه،  فســيح 
ــة،  تزامنــت والعشــرية الســوداء جــد صعب
حيــث كان التحــدي األكبــر يف تطبيــق 
السياســة الوطنيــة التــي متخضــت عــن 
ميــدان  يف  للصحــة  الوطنيــة  اجللســات 
التكويــن والتســيير واالتصــال، ومنهــا علــى 
ــروع  ــة مش ــة ومراقب ــي متابع ــتوى احملل املس

املستشــفى اجلديــد بســكيكدة عبــد الــرزاق 
بوحــارة حاليــا، والــذي بنــي علــى أرضيــة 
ــاد  ــة باعتم ــب تهيئ ــت تتطل ــة كان صخري
باهظــة  والتــي كانــت  الريبــر«  أشــغال« 
الثمــن مــع عمليــات التقييمــات املاليــة 
كل ســنة والتــي كانــت تراجــع باســتمرار، 
بســبب ارتفــاع التكلفــة ومــا صحبهــا مــن 
إقنــاع مديريــة التخطيــط لــوزارة الصحــة 
والســكان لتحريــر األغلفــة املاليــة الالزمــة، 
األمــر الــذي كان يتطلــب جهــودا مضنيــة.

هــو  واجهنــاه  الــذي  الثانــي  التحــدي 

ــق  ــن يف املناط ــة للمواطن ــة الصحي التغطي
ــات  ــم التحدي ــاب، ث ــز اإلره ــة يف ع النائي
ــعبي  ــس الش ــات يف املجل ــة باملرافع اخلاص
ــي لســكيكدة مــن أجــل تخصيــص  الوالئ
أغلفــة ماليــة لصيانــة املستشــفى القــدمي أو 

ــة. ــة وصيدالني ــدات طبي ــراء مع لش
لكــن التحــدي األكبــر كان يف تنصيــب 
الصحيــة  للقطاعــات  اإلدارة  مجالــس 
آنــذاك، حيــث حظيــت بتنصيــب هــذه 
ــة  ــى غاي ــيطها إل ــها وتنش ــس وترأس املجال

إقالتــي ألســباب لــم يفصــح عنهــا.

نعــم، كنــت أول مــن شــارك يف امللتقــى 
بالســرطان  اخلــاص  يــاألول  الــدول 
مــاي   07 يف  للجزائــر  ممثــال  والبيئــة 
يف  بباريــس،  اليونســكو  مبقــر   2004
إطــار جمعيــة بريــق21 للبيئــة والتنميــة 
الســيد  يترأســها  والتــي  املســتدامة 
ــي  ــن، وه ــو ديدي ــد املدع ــوش محم طب

ــتوى  ــى املس ــطة عل ــة نش ــة بيئي جمعي
احمللــي والوطنــي تعتمــد يف مقاربتهــا 
البيئيــة علــى تفعيــل املشــاريع وتكويــن 
الشــباب يف ميــدان الثقافــة البيئيــة، 
لهــذه  الكبيــر  الفضــل  يعــود  حيــث 
اجلمعيــة يف مشــاركتي يف نــداء باريــس 

واحــد برفقــة رئيســها.

ــا يف دورات  ــاركت بعده ــد ش ــم، لق نع
الصديقــن  مــن  كل  مــع  تكوينيــة 
الدكتــور ســبتي كمــال والدكتــور بومــود 
فــاروق، كالهمــا طبيــب متخصــص 
اســتمر  حيــث  األطفــال  أمــراض  يف 
التكويــن مــدة 45 ســاعة يف مقيــاس 

مــوزع علــى دورتــن.

02
حوار

السنة 02  - العدد 429 -السبت 22 رجب   1442  هـ  -  06 مارس 2021م

٭   تخصصتم  يف الطب البيئي، اختصاص مجهول لدى الكثير من اجلزائريني ، هل لك أن توضح للقارئ هذا التخصص؟

٭   هل بإمكانكم أن تصنفوا لنا العوامل البيئية التي تؤثر على الصحة اإلنسانية واملسببة لألمراض؟

٭    تقلدمت منصب مدير سابق يف مديرية الصحة بسكيكدة يف فترة العشرية السوداء، نود أن 
نعرف ما هي أهم التحديات التي واجهتكم وملاذا متت إقالتكم؟ 

٭  إذن، أنتم واحد من ثالثة أطباء جزائريني فقط من سنحت لهم الفرصة لدراسة الطب 
٭   لكم احلرية يف قول ما تريدونه يف األخير!البيئي خارج البالد؟

٭   ما املطلوب لتجاوز األزمة الصحية؟

٭   ماذا عن تشخيصكم للوضع احلالي الذي تزامن 
وجائحة كورونا؟

٭   وما تقييمكم للمنظومة الصحية يف اجلزائر؟

٭  ما املطلوب منا كي نستدرك الوضع؟

٭     هل صحيح أن تخصص الطب البيئي غير متوفّر 
يف كليات الطب اجلزائرية؟

املتخصص يف تشخيص األمراض، ومدير الصحة سابقا بسكيكدة،
 الدكتور محمد الطاهر عيساني لـ »أخبار الوطن«:

»»8080 فــــي المــائة مـــــن حـــاالت السرطـــــان فــــي المــائة مـــــن حـــاالت السرطـــــان
 سببـــها عـــوامـــل وراثــــية وبيئــــية« سببـــها عـــوامـــل وراثــــية وبيئــــية«

وباء »كورونا« هو مرض بيئي بامتياز  •  
اإلسراع يف تصنيع اللقاح مع الشريك الروسي مطلب إستراتيجي واقتصادي  •  

.)pédopsychiatrie( اجلزائر تفتقر إلى تخصص الطب النفسيي لألطفال  •  

طبيب وأديب يف آن واحد، فهو يستطيع أن يترجم دقات قلوبنا التي يلتقطها بسماعته، ليشخص لنا مرضا قد 
اخترق جسدنا يف غفلة منا، ليصف لنا الدواء بعد أن يلقي قبضته على الداء، ليحاول بعدها مجددا فهم املتغيرات 

والعوامل التي سمحت بظهور مثل هذه األمراض خاصة منها اخلبيثة، التي عصفت بالعالم وقلبت املوازين.
حاورته: أسماء بوصبيع

٭   الغذاء مبا يحمله من مواد 
حافظة سبب آخر لإلصابة 

بالسرطان، أليس كذلك؟
 

أكيــد، التغذيــة عمومــا واملصبــرات التــي 
حتتــوي مــواد ملونــة ومثبتــة )املــواد احلافظــة( 
تصنيعيــة  مــواد  مــن  يســتعمل فيها  ومــا 
كمســتخلصات البيــض وأنســجة اللحــوم، 
واملشــروبات كلهــا حتــوي يف مقاديرهــا مــا 
ــق  ــى عوال ــة، دون أن ننس ــى الصح ــر عل يؤث
ــمن  ــتعملة لتس ــات املس ــمدة والهرمون األس
الدواجــن كلهــا  احليوانــات خاصــة منهــا 
ســواء  الصحــي  التأثيــر  خانــة  يف  تصــب 
ــة  ــات اخلاص ــى املورث ــتهلك أو عل ــى املس عل

باحليوانــات املنويــة أو البويضــات.
يطــال  الــذي  امليكروبــي  التلــوث  يبقــى 
ــة  ــات نتيج ــر املكروب ــبب تكاث ــة بس األطعم
ــدم  ــة أو ع ــدة الصالحي ــاء م ــدوى أو انته الع
ميــاه  اعتمــاد  أو  التبريــد  احتــرام سلســلة 
ــد مســببات  ــذه تع ــة يف الســقي، كل ه ملوث

أخــرى لألمــراض البيئيــة.
مــن  املائــة  يف   80 إن  القــول  وميكننــا 
الســرطانات حتمــل علــى األقــل عامــالن 
ــى  ــة إل ــة، بإضاف ــل البيئ ــن عوام ــن م أو اثن
عوامــل أخــرى وراثيــة، وأخــرى مرتبطــة 

اجلنــس أو  بالســن 

٭   نفهم أّن العامل البيئي 
املتهم األّول يف اإلصابة 

بالسرطان؟
 

ظهــور  يف  البيئــي  العامــل  ميثــل  نعــم، 
الســرطانات عامــال أساســيا يف اإلصابــة 
الرئــة  كســرطان  املعروفــة  بالســرطانات 
والغشــاء الرئــوي ما يســمى بـــ امليزوثيليوما« 
بســبب مــادة »األميونــت« التــي تســتعمل 
مبشــتقات  التلــوث  أن  كمــا  البنــاء،  يف 
البتــرول واملعــادن الثقيلة وترســباتها يســبب 
ســرطانات املناطــق الرخــوة كســرطان الــدم 
وســرطان الغــدد اللمفاويــة أو مــا يعــرف بـــ 

»الالمفومــا«.
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 خرج، أمس اجلمعة باجلزائر العاصمة وواليات أخرى، وسط تعزيزات أمنية مكثفة، املئات من 
املتظاهرين يف مسيرات حاشدة تطالب بتغيير النظام امتدادا ملطالب احلراك الشعبي.

يف خضم دعوات لتهذيب الّشعارات املرفوعة يف احَلراكيف خضم دعوات لتهذيب الّشعارات املرفوعة يف احَلراك

مسيــــرات بالجـــزائر العــــاصمة مسيــــرات بالجـــزائر العــــاصمة 
وواليـــــات أخـــــرىوواليـــــات أخـــــرى

لبلورة نظرة مشتركة حول قضايا ذات االهتمام املشتركلبلورة نظرة مشتركة حول قضايا ذات االهتمام املشترك
بوقــــدوم يؤكـــد علــــى أهمـــية تعزيـــز الحــوار بوقــــدوم يؤكـــد علــــى أهمـــية تعزيـــز الحــوار 

والمشـــاورات مــــع االتحـــاد األوروبـــــيوالمشـــاورات مــــع االتحـــاد األوروبـــــي

الصحة، سامية حمادى:  املتنقلة بوزارة  الوقاية ومكافحة األمراض  الصحة، سامية حمادى: مديرة  املتنقلة بوزارة  الوقاية ومكافحة األمراض  مديرة 
»تسجيـــل حـــاالت غــش فــي تحاليــــل »تسجيـــل حـــاالت غــش فــي تحاليــــل 

الــ الــ ))PCRPCR(( لـــدى راغبيــن في دخــــول الجزائــــر« لـــدى راغبيــن في دخــــول الجزائــــر«

العاصمة رايس باجلزائر  العاصمةمحكمة بئر مراد  رايس باجلزائر  محكمة بئر مراد 
 إطـــالق ســـراح  إطـــالق ســـراح 3535 مناصــرا  مناصــرا 

لمولـــودية الجزائـــرلمولـــودية الجزائـــر

العقيد علي تونسي اغتيال  العقيد علي تونسيالفصل يف قضية  اغتيال  الفصل يف قضية 
الحكـــم بالّسجـــــن المؤبــــدالحكـــم بالّسجـــــن المؤبــــد

 فــــي حـــق شعـــيب أولطـــــاش فــــي حـــق شعـــيب أولطـــــاش

املخدرات  املخدرات مكافحة  مكافحة 
أمـــن واليــة الجزائــر يطيـــح أمـــن واليــة الجزائــر يطيـــح 
بجماعـة إجـرامية قوامـها بجماعـة إجـرامية قوامـها 77 أشخــاص  أشخــاص 

املتهمني املتهمنيبطلب من هيئة دفاع  بطلب من هيئة دفاع 
تأجيــل قضــية الطريـق السّيــــار تأجيــل قضــية الطريـق السّيــــار 

»شرق-غـرب« إلى الـّدورة الجنـائية المقبلـة»شرق-غـرب« إلى الـّدورة الجنـائية المقبلـة

منير بن دادي 
صــاة  أداء  فــور  املتظاهــرون  واحتشــد 
ديــدوش  شــوارع  جابــت  مســيرة  يف  اجلمعــة 
مــراد، عســلة حســن، عبــان رمضــان، ومختلــف 
ــن  ــة، متجه ــط العاصم ــة بوس ــرات املعروف املم
صــوب البريــد املركــزي وســاحة أودان، مجدديــن 
مطالبهــم يف هتافــات تنــادي باحلريــة والتخلــص 
مــن عقــدة اخلــوف، وضــرورة اســترجاع الشــعب 
ــر  ــر والتعبي ــه يف التظاه ــارَع وأحقيَت ــه الش ملكيَت
عــن موقفــه ورأيــه، حاملــن الفتــات دّون عليهــا 

شــعارات ترافــع ملــا أســموه بـــ »الدولــة املدنيــة«.
كمــا جتــدد موعــد اجلزائريــن مــع مســيرات 
ــرار،  ــى غ ــة عل ــات داخلي ــدة والي ــراك يف ع للح
وأم  وزو  تيــزي  بجايــة،  قســنطينة،  ســطيف، 
البواقــي وواليــات أخــرى يف أجــواء مشــابهة 
لتلــك الســائدة قبــل توقــف احلــراك بســبب 

جائحــة »كورونــا«.
جتريــد  مشــروع  مــع  احلراكيــون  وتفاعــل 
باخلــارج  أفعــاال  يرتكبــون  الذيــن  اجلزائريــن 
اجلنســية  مــن  الدولــة  تلحــق ضــررا مبصالــح 

مســاء  احلكومــة،  ناقشــته  الــذي  اجلزائريــة 
مساســا  إيــاه  معتبريــن  املاضــي،  األربعــاء 

باحلريــة.
ــع  ــة م ــرة متزامن ــذه امل ــيرات ه ــي املس وتأت
السياســية  الشــخصيات  مــن  عــدد  مطالــب 
الشــعارات  بتهذيــب  احلــراك  علــى  احملســوبة 
ــا حتمــل مــن معــاِن  ــرة للجــدل، مل املرفوعــة واملثي
واســتهداف  الفتنــة  إثــارة  إلــى  أقــرب  تبــدو 
ــى ال  ــر، حت ــى التغيي ــه إل ــة من ــات الدول مؤسس

احلــراك. ينحــرف 

اخلارجيــة، صبــري  الشــؤون  وزيــر  أكــد    
بوقــدوم، خــال اتصــال هاتفــي ربطــه أول أمــس 
اخلميــس باملفــوض األوروبــي لسياســة اجلــوار 
ومفاوضــات التوســع، »أوليفــر فاريلــي«، علــى 

أهميــة تعزيــز احلــوار والتشــاور بــن اجلزائــر واالحتاد 
ــات  ــول أولوي ــتركة ح ــرة مش ــورة نظ ــي لبل األوروب
اإلقليميــة  القضايــا  وجميــع  الشــراكة  اتفــاق 

املشــترك. االهتمــام  ذات  والدوليــة 
وكتــب بوقــدوم، يف تغريــدة نشــرها علــى 
حســابه الشــخصي مبوقــع »تويتــر«: »أكــدت علــى 
أهميــة تعزيــز احلــوار والتشــاور بــن اجلزائــر واالحتاد 
ــات  ــول أولوي ــتركة ح ــرة مش ــورة نظ ــي لبل األوروب
اإلقليميــة  القضايــا  وجميــع  الشــراكة  اتفــاق 

والدوليــة ذات االهتمــام املشــترك«.
وكان االجتمــاع الـــ 12 ملجلــس الشــراكة بن 
اجلزائــر واالحتــاد األوروبــي قــد عقــد مطلع ديســمبر 
ــمعي  ــي والس ــر املرئ ــة التحاض ــر تقني ــي عب املاض
لاجتمــاع عــن بعــد، برئاســة بوقــدوم، مناصفــة 
ــؤون  ــي للش ــاد األوروب ــامي لاحت ــل الس ــع املمث م
اخلارجيــة والسياســة األمنيــة، »جوزيــب بوريــل«.
ــاع،  ــش االجتم ــى هام ــدوم، عل ــال بوق وق
إن »هنــاك إرادة للحــوار« بــن اجلزائــر واالحتــاد 
األوروبــي حــول اتفــاق الشــراكة الــذي يربــط 
ــه يجــب  ــذ 2005 مؤكــدا أن مراجعت ــن من الطرف

أن تــوازن بــن مصالــح اجلانبــن.
»واعــون  اجلزائريــن  املفاوضــن  أن  وأكــد 
بنقائــص االتفــاق، خاصــة يف جانبــه التجــاري«، 
يف  االختــال  تصحيــح  ضــرورة«  علــى  ملحــا 
حــال وجــوده«، وأخــذ كل التدابيــر ملراجعــة هــذا 

ــوازن«. ــدة الت ــاس »قاع ــى أس ــاق عل االتف
مهــم  بلــد  »اجلزائــر  أن  باملناســبة  وذكــر 
جــدا، ألنهــا متثــل بوابــة إفريقيــا وأوروبــا، ومركــز 

املنطقــة. يف  االســتقرار« 
وكانــت اجلزائــر قــد وقعــت ســنة 2002 
اتفــاق شــراكة مــع االحتــاد األوربــي الــذي دخــل 
حيــز التنفيــذ ســنة 2005. وكان االتفــاق يقضــي 
ــن الطرفــن ســنة  ــادل احلــر ب ــة للتب ــة منطق بإقام
2017، قبــل أن يتــم متديــد أجــل إقامــة هــذه 
املنطقــة بثــاث ســنوات، إلــى غايــة 2020، غيــر 
ــة  ــذه املنطق ــة ه ــل إقام ــت بتأجي ــر طالب أن اجلزائ
حفاظــا علــى إنتاجهــا الوطنــي لكــن دون التنــازل 

عــن إطــار الشــراكة هــذا.
)ق.و/و.أ.ج(

ــرة  ــادي مدي ــورة ســامية حم صرحــت الدكت
بــوزارة  املتنقلــة  األمــراض  ومكافحــة  الوقايــة 
املستشــفيات،  وإصــاح  والســكان  الصحــة 
إلذاعــة ســطيف، بــأن اإلصابــات بالســاالت 
ــي لنشــر  ــد باســتور وال داع ــا معه ــدة يعلنه اجلدي
ــي،  ــل االجتماع ــع التواص ــر مواق ــاعات عب اإلش
ــر  ــزام بتدابي ــي يف االلت ــن التراخ ــذرت م ــا ح كم
ــا ، حيــث قالــت »قــد  ــة مــن تفشــي كورون الوقاي
نعــود إلــى مــا كنــا عليــه ســابقا وأكثــر إذا اســتمر 
التهــاون. وعــن الوضعيــة احلاليــة، قالــت الدكتورة 
حمــادى »نحــن يف وضعيــة مســتقرة لكــن ســرعة 
انتشــار الســالة اجلديــدة مخيفــة وســنطبق علــى 

ــها ». ــة نفس ــراءات االحترازي ــن اإلج املصاب
أمــا فيمــا يتعلــق بتعليــق الرحــات اجلويــة، 

فــإن القــرار - بحســبها - »جــاء لتجنيــب الوطــن 
واملواطنــن كارثــة صحيــة«، وطالبــت حمــادي 
ــى  ــا فقــط حت ــر قلي ــة الصب ــة اجلزائري مــن اجلالي
تتحســن األمــور ونبهــت إلــى أن »هنــاك حــاالت 
غــش يف حتاليــل الـــ )PCR( مــن طــرف بعــض 

ــر«. ــول اجلزائ ــن يف دخ الراغب
املواطنــن  حمــادى  طمأنــت  ومحليــا، 
بخصــوص وفــرة اللقاحــات، وذكــرت أن »اجلزائــر 
ستســتلم خــال األيــام القادمــة دفعــة أخــرى مــن 
لقــاح »أســترازينيكا« تقــدر بـــ 700 ألــف جرعــة، 

ــس«. ــة »كافاك ــن اتفاقي ضم
قالــت  اللقاحــات،  توفــر  وبخصــوص 
حمــادي إنــه »مــن الــوارد اقتنــاء لقاحــات عامليــة 
ــروس املتحــور.  أخــرى أثبتــت فعاليتهــا ضــد الفي

التلقيــح وحــده ال  أن  وركــزت حمــادى علــى 
ــة«.  ــاع اإلجــراءات الوقائي ــل يجــب اتب ــي ب يكف
مــن جهــة أخــرى، ذكــرت حمــادى أنــه »يف 
ــة  ــع بداي ــن م ــردد للمواطن ــاك ت ــة كان هن البداي
التلقيــح لكنــه زال بعــدم تســجيل مضاعفــات 

ــن«. ــدى امللقح ــرة ل خطي
وفــى ختــام حديثهــا، قالــت حمــادي إن 
» رئيــس اجلمهوريــة يلــح كثيــرا علــى ضــرورة 
اإلســراع يف إنتــاج اللقــاح الروســي يف اجلزائــر 
لتلبيــة احلاجــات احملليــة ملواجهــة الوبــاء وتصديــره 

مســتقبا«.
عبد املالك قادري

قــررت هيئــة محكمــة بئــر مــراد رايــس 
ــق  ــى فري ــوبن عل ــن احملس ــن املناصري ــراج ع اإلف
ــة اقتحــام  ــة العاصمــة ، املتهمــن يف قضي مولودي
مقــر ســوناطراك يــوم الفــاحت مــن فيفــري الفــارط. 
كمــا أقــر قاضــي اجللســة ببــراءة املناصريــن الـــ35
فيمــا وقعــت حكمــا يقضــي بعقوبــة عامــن 
املتهمــن  مــن  اثنــن  حــق  يف  نافــذا  حبســا 
املوجديــن يف حالــة فــرار مــع إصــدار أمــر بالقبــض 

ــا. عليهم
يقضــي  حكمــا  احملكمــة  أصــدرت  كمــا 
بعقوبــة عــام حبســا غيــر نافــذ يف حــق اثنــن 
ــدرت بـــ 100  ــة ق ــة مالي ــع غرام ــن املتهمــن م م
ألــف د.ج. وأعــادت تكييــف الوقائــع مــن جنحــة 
ــع  ــر مســلح م ــى التجمهــر غي التجمهــر املســلح إل
تبرئــة املتهمــن مــن تهمــة التعــدي بالعنــف علــى 

ــه. ــة مهام ــاء تأدي ــف أثن موظ
كمــا أصــدرت احملكمــة يف حــق 10 متهمــن 

حكمــا يقضــي بعقوبــة 6 أشــهر حبســا غيــر نافــذ 
ــادة  ــع إع ــذة م ــة ناف ــة مالي ــف د.ج غرام و50 أل
تكييــف الوقائــع مــن جنحــة التجمهــر املســلح إلــى 
ــن جنحــة  ــم م ــع تبرئته ــر املســلح م ــر غي التجمه
تأديــة  أثنــاء  موظــف  علــى  بالعنــف  التعــدي 
ــراءة يف  ــي بالب ــا يقض ــدار حكم ــع إص ــه، م مهام
ــول تأســيس ســوناطراك  ــي املتهمــن وقب حــق باق
كطــرف مدنــي يف القضيــة مــع إلزامهــم بدفــع 

تعويــض لهــا يقــدر بـــ 100 ألــف د.ج.
ــر  ــة اجلزائ ــق مولودي ــرو فري ــر أن مناص ويذك
مقــر  اقتحمــوا  قــد   “ الشــناوة   ” العاصمــة 
ســوناطراك للمطالبــة بإقــاع الشــركة النفطيــة 
ــؤولية  ــا مس ــن إياه ــادي، محمل ــيير الن ــن تس ع
النتائــج الســلبية التــي يتخبــط فيهــا الفريــق منــذ 

ســنوات.
أمينة.ش

ــاء  ــس قض ــات مبجل ــة اجلناي ــت محكم قض
اجلزائــر، أمــس، بتســليط عقوبــة » الســجن املؤبــد 
» يف حــق شــعيب أولطــاش املتابــع يف قضيــة 
اغتيــال املديــر العــام الســابق لألمــن الوطنــي 

ــي. ــي تونس ــد عل العقي
وجــاء حكــم احملكمــة بعــد انتهــاء املــداوالت 
يف هــذه القضيــة التــي طالــب فيهــا النائــب العــام 

بتســليط عقوبــة اإلعــدام يف حــق املوقــوف.
ومتــت متابعــة املديــر الســابق للوحــدة اجلويــة 
لألمــن الوطنــي شــعيب أولطــاش بجنايــة »القتــل 
العمــد مــع ســبق اإلصــرار والترصــد« التــي طالــت 
املديــر العــام األســبق لألمــن الوطنــي يــوم 25 
فبرايــر 2010 مبكتبــه مبقــر املديريــة العامــة لألمــن 
الوطنــي ومحاولــة القتــل العمــد مــع حيــازة ســاح 

مــن الصنــف الرابــع دون رخصــة.
ــاء  ــس قض ــات مجل ــة جناي ــت محكم وكان

ــخ 27  ــت شــعيب أولطــاش بتاري ــد أدان ــر ق اجلزائ
إليــه، وقضــت  فبرايــر 2017 بالتهــم املوجهــة 

بتســليط عقوبــة اإلعــدام يف حقــه.
)و.أ.ج(

ــن  ــر، م ــة اجلزائ ــن والي ــح أم ــت مصال متكن
خــال فرقــة مكافحــة االجتــار غيــر الشــرعي 
إجراميــة  جماعــة  تفكيــك  مــن  باملخــدرات، 
باســتيراد  تقــوم  أشــخاص   7 مــن  تتكــون 
املخــدرات واالجتــار بهــا بطريقــة غيــر شــرعية 
ــذه  ــن ه ــة م ــا كمي ــة ذاته ــزت الفرق ــا حج ، كم
الســموم ومبالــغ ماليــة، حســب مــا أفــاد بــه أمــس 

بيــان للمديريــة العامــة لألمــن الوطنــي.
وأوضــح املصــدر ذاتــه أنــه بعــد »عمليــة 
حتــٍر وبحــث مســتفيض«، أســفرت العمليــة عــن 
اإلطاحــة بهــذه اجلماعــة اإلجراميــة وتوقيــف 
رأســها املدبــر، إضافــة إلــى شــركائه الســتة )6(، 
ــة يف  ــدرات املتمثل ــن املخ ــغ م ــز 74 كل ــع حج م
مــن القنــب الهنــدي ومبالــغ ماليــة مــن عائــدات 
ــدر بـــ  ــك الســموم، تق ــر الشــرعي بتل ــار غي االجت
ــة، 90  ــة الوطني ــن العمل ــن ســنتيم م 204 ماي
ــة  ــغ مــن العمل ــى مبل ــة إل ــارا تونســيا باإلضاف دين
كانــت  ســيارات   4 حجــزت  كمــا  الصينيــة، 
تســتعمل يف نقــل وتوزيــع تلــك الســموم ، و3 
رخــص ســياقة مــزورة، وســجا جتاريــا مــزورا و10 

ــة. ــف نقال هوات
وأوضــح البيــان أنــه »بعــد إجنــاز ملــف إجــراء 
قضائــي، ســيتم تقــدمي املشــتبه فيهــم أمــام وكيــل 

اجلمهوريــة املتخصــص إقليميــا.

ويف إطــار مكافحــة اجلرميــة بشــتى أنواعهــا، 
متكنــت مصالــح أمــن واليــة اجلزائــر، ممثلــة يف 
ــن  ــة، م ــة املدني ــة للشــرطة القضائي ــة املتنقل الفرق
معاجلــة قضيــة تكويــن جمعيــة أشــرار حتــت 
غطــاء عصابــة أحيــاء وحيــازة أســلحة بيضــاء 
مــن الصنــف الســادس دون مبــرر شــرعي لغــرض 
الشــجار علــى الطريــق العــام مــع بــث الرعــب يف 

ــكان. ــط الس وس
ــت  ــة كان ــى أن هــذه القضي ــان إل وأشــار البي
»نتيجــة اســتغال نــداء مــن قاعــة العمليــات 
شــجار  نشــوب  مفــاده  اجلزائــر  واليــة  ألمــن 
اســتعمل فيــه أســلحة بيضــاء علــى مســتوى 
أحــد شــوارع العاصمــة، حيــث بعــد التنقــل إلــى 
املــكان مت توقيــف أحــد الفاعلــن وبحوزتــه ســاح 

ــة«. ــاب ناري ــور وألع ــض محظ أبي
وعلــى إثــر مواصلــة التحريــات - يضيــف 
املصــدر ذاتــه »متكنــت عناصــر الفرقــة املتنقلــة 
للشــرطة القضائيــة املدنيــة مــن حتديــد هويــة 
ــم،  ــض عليه ــم القب ــن ليت ــم اآلخري ــتبه فيه املش
ــة املتخصصــة  قبــل تقدميهــم أمــام اجلهــة القضائي
اإلجــراءات  جميــع  اســتكمال  بعــد  إقليميــا 

القانونيــة.
)و.أ.ج(

ــاء  ــس قض ــات مبجل ــة اجلناي ــت محكم أجل
ــرق-غرب«  ــّيار »ش ــق الس ــة الطري ــة قضي العاصم
غيــاب  بســبب  املقبلــة  اجلنائيــة  الــدورة  إلــى 
باإلضافــة  واملعنويــن،  الطبيعيــن  األشــخاص 
قــرر  حيــث  الراهــن،  الصحــي  الوضــع  إلــى 
رئيــس اجللســة التأجيــل بطلــب مــن هيئــة دفــاع 

املتهمــن. 
ــدرت  ــد أص ــة ق ــات العاصم ــت جناي وكان
يف مــاي 2015 أحكامــا تراوحــت بــن البــراءة 
22 متورطــا يف  10 ســنوات يف حــق  واحلبــس 
ــي  ــق الســّيار »شــرق – غــرب«، الت ــة الطري قضي
ــة ،  ــات العاصم ــة جناي ــا يف محم ــرت أطواره ج

ــن  ــد الطع ــم بع ــة احملاك ــى أروق ــة إل ــود القضي لتع
ــر  ــا. يذك ــة العلي ــتوى احملكم ــى مس ــض عل بالنق
ــا أســالت  ــى الواجهــة بعدم ــة عــادت إل أن القضي
الكثيــر مــن احلبــر علــى مــدار العشــرية املنقضيــة، 
 ،2008 عــام  بهــا  التحقيقــات  انطــاق  منــذ 
وبرمجــت للنظــر فيهــا – بعــد ســبع ســنوات مــن 
االنتظــار - حيــث جــرت أطــوار احملاكمــة األولــى 
يف غيــاب املســؤول األول عــن القطــاع وقتهــا عمــار 
ــه  ــات إال أن ــمه يف التحقيق ــم ورود اس ــول، رغ غ
ُصّنــف شــاهدا، واكتفــى بإرســال شــهادة كتابيــة 

ــؤاال.  ــى 17 س ردا عل
أمينة.ش
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أوضــح البيــان ذاتــه أن »املديريــة العامــة للغابــات 
ــة  ــدة لألغذي ــة األمم املتح ــن منظم ــم م ــهل، بدع تس
ــاو(، مســار إعــداد إســتراتيجية ومخطــط  والزراعــة )ف
غيــر  الغابيــة  املنتجــات  الوطني لترقيــة  العمــل 
اخلشــبية يف اجلزائــر«، مؤكــدة أن اإلطار اإلســتراتيجي 
توجيهــات  ثــاث  يتضمــن  الغــرض  لهــذا  املطــّور 

إســتراتيجية و9 أهــداف.
و أضافــت املديريــة العامــة للغابــات أن التوجيــه 
األول يتعلــق بضمــان عــرض للمنتجات الغابيــة غيــر 
ــتدامة،  ــة ومس ــادر قانوني ــن مص ــة م ــبية املتأتي اخلش
والثانــي يتعلق بتطويــر سلســلة القيــم الغابيــة القائمــة 
ــه  ــر اخلشــبية، أما التوجي ــة غي ــى املنتجــات الغابي عل
اإلطــار  تكييــف  فيخــص  الثالــث  اإلســتراتيجي 
السياســي مــن أجــل توفيــر بيئة مناســبة للتســيير 

ــة. ــم الغابي ــلة القي ــر سلس ــورد وتطوي ــتدام للم املس
اإلطــار  هــذا  تفعيــل  إطــار  ويف  عليــه،  و 

عمــل  مخطــط  إعــداد  ســيتم  اإلســتراتيجي 
لكل توجيــه إســتراتيجي، يضيــف املصــدر ذاتــه،  
مؤكــدا أن ورشــة إعــداد مخطــط العمــل ســتنظم 
ــارس 2021 وســتجري يف جلســات  ــي 07 و08 م يوم

عمــل. مجموعــات  ثــاث  وضمــن  علنيــة 
ــه  ــى توجي ــل عل ــة عم ــتعكف كل مجموع و س
للغابــات،  العامــة  املديريــة  حســب  إســتراتيجي، 
مدعــوة  املجموعــات  هــذه  أن  أن  أضافــت  التــي 
إلعطــاء وصــف وجيــز للتوجيــه اإلســتراتيجي ووضــع 
مؤشــر للتوجيه اإلســتراتيجي ومؤشــر واحــد أو اثنــن 

ــدف. ــكل ه ل
كمــا أنهــا مدعوة لتجديــد األعمــال ذات األولوية 
إبراز النشــاطات  مــع  هــدف  بلــوغ كل  أجــل  مــن 
اجلاريــة )يف أي إطــار؟ مــن قبــل مــن؟ وأيــن ؟ ومنــذ 
ــررة  ــى ؟(، والنشــاطات املق ــف ؟ وإلى مت ــى ؟ وكي مت
)يف أي إطــار؟ مــن قبــل مــن؟ وأيــن ؟ ومنــذ متــى ؟ 

ــدة. وكيــف ؟(، فضــا عــن النشــاطات اجلدي
ــر  ــة تقدي ــك مبهم ــى ذل ــة إل ــيتكفلون إضاف و س
تكاليــف جتســيد تلــك األعمــال ذات األولويــة وتقــدمي 
ــا  ــي م ــوارد الت ــة وامل ــوارد املخصص ــن امل ــات ع معلوم
ــرة  ــج املنتظ ــد النتائ ــص وحتدي ــر التخصي ــت تنتظ زال
مــن كل عمــل ذي أولويــة واقتــراح الهيئــة األكثــر 
ماءمة لضمــان تنســيق التجســيد وكــذا الهيئــات 
الشــريكة، أخــذا يف احلســبان مجــال اختصاصهــا 

ــبية. ــا النس واملزاي
ــأن  ــد ب ــى التأكي ــر إل ــص املصــدر يف األخي و خل
تقريــر كل مجموعــة عمــل ســيقدم يف مصفوفتــن 
التوجيــه  عمــل  مبخطــط  اخلاصــة  تلــك  وهــي 
خاصة باألعمــال  أخــرى  ومصفوفــة  اإلســتراتيجي 

األولويــة. ذات 
)و.أ.ج(

و أشــار تيــر، يف تدخــل لــه ألقــاه مبناســبة يــوم دراســي حــول 
الطريــق العابــر للصحــراء الــذي نظمــه املجلــس الوطنــي االقتصــادي 
واالجتماعــي والبيئــي وجلنــة الربــط للطريــق العابــر للصحــراء، إلــى 
أهميــة جتســيد مشــروع الطريــق العابــر للصحــراء الســيما مــن خال 
إنشــاء رواق اقتصــادي بــن البلــدان األعضــاء يف هــذا املشــروع 
ــة  ــة البيني ــة التجاري ــي والتنمي ــاج اإلقليم ــد أداة لاندم ــذي يع ال

اإلفريقيــة.
ــي  ــذا الســبب ينبغ ــه »له ــذا اخلصــوص، أن و أضــاف، يف ه
ــن  ــاش م ــارة نق ــراء إث ــر للصح ــق العاب ــاء يف الطري ــدان األعض للبل
أجــل ترقيــة هــذا الطريــق اإلســتراتيجي إلــى رواق يصبــح محــركا 
حقيقيــا للنمــو االقتصــادي والتنميــة يف إفريقيــا«، مشــيرا إلــى 
الفرصــة املتاحــة مــن خــال جتســيد منطقــة التبــادل احلــر اإلفريقيــة 

ــر للصحــراء. ــق العاب ــدا« للطري ــح »نفســا جدي ــي متن الت
كمــا أكــد رئيــس املجلــس يف االجتمــاع الــذي حضــره  
أمنــاء عامــون لعديــد الدوائــر الوزاريــة وممثلــون دبلوماســيون للبلــدان 
األعضــاء يف جلنــة الربــط للطريــق العابــر للصحــراء )تونــس، 
مالــي والتشــاد ونيجيريــا( أن االنفتــاح علــى عــدد أكبــر مــن 
البلــدان اإلفريقيــة سيســمح بالرفــع مــن حجــم املبــادالت ويجلــب 

اســتثمارات أكبــر.
كمــا ذكــر بــأن »هــذا الطمــوح يتماشــى مــع أهــداف االحتــاد 
اإلفريقــي وإســتراتيجيات دعــم الشــركاء الدوليــن للتنميــة«، 
ــدان  ــى البل ــق هــذا الهــدف يجــب عل ــه مــن أجــل حتقي مؤكــدا أن

األعضــاء يف الطريــق العابــر للصحــراء أن تتخــذ بعــض اإلجــراءات 
تتضمــن إبــرام اتفــاق إســتراتيجي يحــدد آليــة التعــاون ونظــام 

ــتدام. ــيير مس تس
و أشــار، يف هــذا الســياق، إلــى أهميــة إنشــاء منتــدى 
اقتصــادي يجمــع ســنويا رؤســاء املؤسســات واملســؤولن السياســين 
ــادل حــول اإلشــكاليات  ــن أجــل التب ــدان األعضــاء الســتة م للبل
ذات الطابــع االقتصــادي والتجــاري للمنطقــة، مقترحــا أيضــا 
ــة  ــارة والصناع ــرف التج ــم غ ــترك يض ــال مش ــس أعم ــاء مجل إنش
واملؤسســات املماثلــة للبلــدان األعضــاء بهــدف تنســيق التشــاور مــن 

ــة. ــة للمنطق ــات االقتصادي ــف القطاع ــر مختل ــل تطوي أج
مــن جانــب آخــر، ذكــر األمــن العــام للجنــة الربــط اخلاصــة 
ــد قامــت  ــة ق ــادي، أن اللجن ــر للصحــراء محمــد عي ــق العاب بالطري
يف ســنة 2009 بدراســة حــول إمكانــات املبــادالت التجاريــة بــن 
البلــدان األعضــاء والتــي حثــت توصياتهــا علــى إرســاء نظــام رواق 
ــة  وإنشــاء هيئــة مشــتركة مكلفــة بدعــم وترقيــة املبــادالت التجاري

بــن بلــدان جلنــة الربــط للطريــق العابــر للصحــراء.
ــر للصحــراء نضــج  كمــا أشــار إلــى أن »مشــروع الطريــق العاب
ــادالت  ــريع املب ــة يف تس ــداف املتمثل ــق األه ــل حتقي ــن أج ــا م مادي

ــر«. ــاج إقليمــي أكب ــة اندم ــن األعضــاء بغي ب
نسبة تقدم تزيد عن 90 يف املائة

وأشــار عيــادي، يف هــذا الســياق، إلــى أن نســبة تقــدم 
األشــغال بالطريــق العابــر للصحــراء فاقــت 90 يف املائــة، أي 9000 

ــي، كمــا  ــم مــن الطــول اإلجمال ــن 9900 كل ــدة مــن ب ــم معب كل
أن البلــدان األعضــاء الســتة متثــل 27 يف املائــة مــن النــاجت الداخلــي 

اخلــام للقــارة و25 يف املائــة مــن ســكانها.
مــن جانــب آخــر، أوضــح اخلبيــر واألســتاذ ناصــر بورنــان أن 
الطريــق العابــر للصحــراء يعتبــر أكبــر مشــروع مهيــكل يف إفريقيــا.
وأضــاف أن هنــاك علــى الصعيــد الدولــي عمليــة إعــادة توزيــع 
لسلســلة القيــم ممــا جعــل مــن هــذه األخيــرة »أكثــر إقليميــة وأكثــر 

قربــا مــن املســتهلك«.
أمــا عضــو املجلــس االقتصــادي واالجتماعــي والبيئــي ســفيان 
مــزاري، فقــد أكــد أن الطريــق العابــر للصحــراء يربــط ســتة بلــدان 

موزعة على ثاثة من املجموعات االقتصادية الثمانية للقارة.
كمــا أشــار إلــى أن النتائــج املرجــوة مــن الــرواق العابــر 
ــرا وتخفيــض  ــة ب للصحــراء تكمــن يف مضاعفــة املبــادالت التجاري
ــة  ــادالت التجاري ــر املب ــاب تطوي ــى غي ــف النقــل، مؤكــدا عل تكالي

البينيــة اإلفريقيــة بالنظــر إلــى اإلمكانــات املتوفــرة.
و خلــص مــزاري، يف األخيــر، إلــى التأكيــد بــأن رواقــا عابــرا 
ــي والنيجــر،  ــدة لــكل مــن التشــاد ومال للصحــراء مينــح آفاقــا جدي
ممــا يســمح لهــا بالوصــول إلــى املوانــئ التونســية واملوانــئ اجلزائريــة 
ــط  ــاء الوس ــب ملين ــغيل القري ــى التش ــيرا إل ــرة، مش ــات كبي بإمكان
باحلمدانيــة )واليــة تيبــازة(.                                    )و.أ.ج(

ــة  ــح الفاحي ــات املصال ــى مديري ــن عل يتع
ــز التنســيق مــع مســؤولي  مضاعفــة جهودهــا وتعزي
ــط  ــل رب ــن أج ــاز م ــاء والغ ــع الكهرب ــركة توزي ش
الكهربائيــة،  بالطاقــة  الفاحيــة  املســتثمرات 
ميــرة  بتلمســان،  أمــس  أول  أكدتــه،  حســبما 
ــة  ــة والتنمي ــوزارة الفاح ــة ب ــرة مركزي ــي مدي توام

الريفيــة.
ذاتهــا،  خــال جتمــع  املســؤولة  وأبــرزت 
ومســؤولي  الفاحيــة  املصالــح  ملديــري  جهــوي 
ــاء والغــاز التابعــة لســونلغاز،  شــركة توزيــع الكهرب
ــي  ــة الت ــتثمرات الفاحي ــاء املس ــة إحص أن عملي
ــي مت  ــاء، والت ــبكة الكهرب ــط بش ــى الرب ــاج إل حتت
ــاء  ــا إحص ــج عنه ــي، نت ــوان املاض ــا يف ج إطاقه
نحــو 46000 مســتثمرة معنيــة علــى املســتوى 
الوطنــي، بينهــا 8000 بغــرب البــاد، تقــع علــى 

ــاء. ــبكات الكهرب ــن ش ــم م ــو 10 كل ــد نح بع
العمليــة  »هــذه  أن  إلــى  توامــي  وأشــارت 
تأخــرت بســبب ســوء فهــم توجيهــات الــوزارة 
ــذا  ــل ه ــم مث ــتدعى تنظي ــا اس ــو م ــة، وه الوصي
ــم وأســاليب  ــذي يســمح بتنســيق املفاهي ــاء ال اللق

العمــل«.
وكان مســؤولو شــركة توزيــع الكهربــاء والغــاز 
قــد باشــروا، يف وقــت ســابق، إعــداد الدراســات 
النهائيــة  القوائــم  فقــط  وينتظــرون  الفنيــة 

للمســتثمرات املعنيــة بالربــط، وفــق مــا أبــرزه 
ــاد. ــرب الب ــتوى غ ــى مس ــركة عل ــؤولو الش مس
ويف هــذا الصــدد، أكــد ممثــا وزيــرة الفاحــة 
ــح،   ــرة توامــي وشــوقي صال ــة، مي ــة الريفي والتنمي
علــى ضــرورة إعــداد قوائــم املســتثمرات الفاحيــة 
ــاكل  ــر الهي ــك توف ــا يف ذل ــة مب ــر األولوي وفــق معايي
ــرار  ــى غ ــتثمرات، عل ــذه املس ــدى ه ــة ل الضروري
»ربــط  أن  توامــي  واإلســطبات.وذكرت  اآلبــار 
باملهمــة  ليــس  فاحيــة  مســتثمرة   46.000
أمــر  األولويــات  حتديــد  فــإن  الســهلة؛ولهذا، 
ضــروري للتمكــن مــن بــدء العمــل«، مشــيرة إلــى 
أنــه مت منــح بضعــة أيــام ملديــري املصالــح الفاحيــة 
االثنــي عشــر لواليــات غــرب البــاد إلعــداد 
ــل،  ــة التوصي ــروع يف عملي ــة والش ــة نهائي حصيل
ــى مســتوى املســتثمرات املنتجــة ذات  الســيما عل

ــة. ــة املضاف ــة الفاحي القيم
وســمح هــذا اللقــاء، الــذي يعــد الثالــث 
العاصمــة  اجلزائــر  اجتماعــي  بعــد  نوعــه  مــن 
ــى  ــوف عل ــن بالوق ــؤولن املعني ــنطينة، للمس وقس
النقائــص التــي تعيــق هــذه العمليــة والتــي تنــدرج 
ضمــن خارطــة الطريــق لقطــاع الفاحــة »-2020

2024«. ومــن املقــرر عقــد لقــاء أخيــر يــوم األحــد 
ــون. ــل بتيميم املقب

)ق.و/ و.أ.ج(

شــرع، خــال األســبوع اجلــاري باملدينــة 
ــل  ــدة، يف العم ــرقي البلي ــان، ش ــدة لبوعين اجلدي
النقــل  مديريــة  قامــت  أن  بعــد  نقــل  بخطــي 
الســكان  لطلبــات  تلبيــة  بتوســيعهما  الوالئيــة 

احملليــن، حســبما أفــاد بــه مديــر القطــاع.
ــره لـــ  ــا ذك ــى م ــتنادا إل ــر اس ــق األم ويتعل
)و.أ.ج( رمضــان شــريف إيديــر، بخطــي نقــل 
»بئــر توتــة – الشــبلي« نحــو املدينــة اجلديــدة 
لبوعينــان وخــط »الصومعــة – بوفاريــك« نحــو 
ــات  ــدل 8 حاف ــك مبع ــدة وذل ــة اجلدي ــذه املدين ه
ــط  ــات للخ ــط األول و10 حاف ــى اخل ــبة إل بالنس

الثانــي.
وأشــار املســؤول ذاتــه إلــى أنــه يجــري حاليــا 
متابعــة هذيــن اخلطــن، مشــيرا إلــى أنــه مــن 
غيــر املســتبعد رفــع عــدد احلافــات إذا اســتدعت 
املتزايــد  االرتفــاع  ظــل  يف  ذلــك،   الوضعيــة 

للســكان باملنطقــة.
وأضــاف املتحــدث ذاتــه أن هــذه اخلطــوة 
ــدم  ــي تق ــدة الت ــات العدي ــى الطلب ــاء عل ــت بن مت

بهــا قاطنــو هــذه اجلهــة والقاضيــة بتوفيــر النقــل، 
مشــيرا إلــى أن هذيــن اخلطــن سيســاهمان ال 
محالــة يف متكينهــم مــن االلتحــاق مبقــرات عملهــم 

ــدة. ــة أو البلي ــر العاصم ــو اجلزائ ــواء نح س
اخلطــن  هذيــن  ضمــن  مراعــاة  مت  كمــا 
للنقــل  البريتــن  احملطتــن  مــن  بــكل  ربطهمــا 
بالســكك احلديديــة لــكل مــن بئــر توتــة وبوفاريــك 

املواطنــن. مواصــات  لتســهيل 
ــه  ــؤول ذات ــف املس ــرى، كش ــة أخ ــن جه م
عــن الشــروع قريبــا يف إعــداد مخطــط نقــل خــاص 
باملدينــة اجلديــدة لبوعينــان يتماشــى والتوســع 

ــل. ــكاني احلاص الس
وأبــرز يف الصــدد أنــه ســيتم إعــداد هــذا 
ــة  ــرة والبلدي ــح الدائ ــع مصال ــط بالتنســيق م املخط
وكــذا مختلــف الشــركاء وذلــك بالوقــوف علــى 
ــة يف  ــاكنة احمللي ــات الس ــودة وطلب ــص املوج النقائ

ــل. ــال النق مج
)و.أ.ج(

ضبطــت وزارة الصناعــة الصيدالنيــة، ضمــن 
ــى املســتوى  ــة عل ــدان املقارن ــة البل ــرر وزاري، قائم مق
إطــار إجراء حتديــد  والدولــي، وهــذا يف  اإلقليمــي 

ــي. ــتوى الوطن ــى املس ــة عل ــعار األدوي أس
املجــال  يف  للمتعاملــن  موجهــة  مذكــرة  يف  و 
إطار تنفيــذ  يف  انــه  الــوزارة  أكــدت  الصيدالنــي، 
ــوم 26 ديســمبر  ــؤرخ ي ــرار امل ــن الق ــادة 5 م أحــكام امل
األدويــة  أســعار  إلجراءات حتديــد  واحملــدد   2020
ــتركة  ــة املش ــة القطاعي ــة االقتصادي ــرف اللجن ــن ط م

علــى  املقارنــة  الــدول  قائمــة  مت ضبــط  لألدويــة، 
املســتوى اإلقليمــي والدولــي مــن خــال مقــرر وزاري.

الــوزارة  قامــت  اإلقليمــي،  املســتوى  علــى  و 
ــى  ــة. أما عل ــدول مقارن ــرب ك ــس واملغ ــد تون بتحدي
ــن األردن  ــة كل م ــت القائم ــي، ضم ــتوى الدول املس
ــا  ــان وفرنس ــعودية واليون ــة العربية الس ــا واململك وتركي
وبلجيــكا واململكــة املتحــدة وإســبانيا والبلد الــذي 

ــدواء. ــدَر ال ــر مص يعتب
و تنــص املــادة 5 املتعلقــة بإجــراء حتديــد أســعار 

ــته  ــم دراس ــعر الدواء تت ــراح س ــى أن اقت ــة عل األدوي
وفقــا لعــدة معاييــر، وهــي نســبة اإلدمــاج واملقارنــة مــع 
أســعار األدويــة مــن الصنــف العاجــي نفســه، الــذي 
ــة  ــذا املقارن ــي وك ــتوى الوطن ــويقه على املس ــم تس يت
ــه،  ــي نفس ــف العاج ــن الصن ــعار األدوية م ــع أس م
الــذي يتــم تســويقه علــى املســتوى اإلقليمــي والدولــي 
ــر. ــرة يف اجلزائ ــات املنتظ ــم املبيع ــى حج باإلضافة إل
)و.أ.ج(

غابات

مخــّطط عمـــل قيــد اإلعـــــداد مخــّطط عمـــل قيــد اإلعـــــداد 
لترقـــية المنتجـــات غيــر الخشـــبيةلترقـــية المنتجـــات غيــر الخشـــبية

إحصاء 46000 مستثمرة معنية على املستوى الوطني
 تنسيـــق ومضـــاعفة الجهــــود لربــط  تنسيـــق ومضـــاعفة الجهــــود لربــط 

المستثمـــرات الفالحـــية بالطـــاقةالمستثمـــرات الفالحـــية بالطـــاقة

البليدة
ـــي نقـــــل وربطـــــهما  ـــي نقـــــل وربطـــــهما توسيـــع خطَّ توسيـــع خطَّ

بالمـــدينة الجــــديدة لبوعــــينانبالمـــدينة الجــــديدة لبوعــــينان

أسعار األدوية
الوزارة تضبط قائمة البلدان المقارنة على المستوى اإلقليمي والدوليالوزارة تضبط قائمة البلدان المقارنة على المستوى اإلقليمي والدولي

أعلنت املديرية العامة للغابات، يف بيان أصدرته أول أمس اخلميس، أنها بصدد إعداد مخطط 
عمل لترقية املنتجات الغابية غير اخلشبية يف اجلزائر.

أكد رئيس املجلس الوطني االقتصادي واالجتماعي والبيئي، رضا تير، أول أمس باجلزائر 
العاصمة، أن الطريق العابر للصحراء كفيل بأن يكون محركا للتنمية االقتصادية إذ ما حتول إلى 

رواق للتجارة بني البلدان األعضاء يف مشروع املنشاة البينية اإلفريقية املمتد على 9900 كلم.

التجارة البينية اإلفريقية

جعــل الطريـــق العـــابر للصحـــراء محركــــا للنمـــو االقتصـــاديجعــل الطريـــق العـــابر للصحـــراء محركــــا للنمـــو االقتصـــادي
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أخبار الداخل

أمينة بنية

وقال سكان العمارات خالل لقائهم بـ«أخبار 
انهيارالسكنات  من   منخوفون  إنهم   « الوطن 
وهي  رؤوسهم،  فوق  يشغلونها  التي  الهشة 
املسؤولون  يجد  لم  سنوات  منذ  املتوارثة  املشكلة 
لها حال رغم تعاقب املجالس البلدية و الوالئية، 

وتغير الوالة ووعود الوزراء.
إلى ترحيل  بوذراع صالح  وتعود قضية حي 
إقصاء  مع   ،  2013 عام  عائلة   700 من  أزيد 
حوالي 40 عائلة جلأت لالحتجاجات املتواصلة 
والغاز  املاء  قطع  بعد  خاصة  الطريق  وقطع 
لهم،  آخر  مأوى  إيجادهم  واستحالة  والكهرباء 
حتولت  حني  أكثر  وضعيتهم  تعقدت  أن  قبل 
واملجرمني  للمدمنني  ألوكار  الشاغرة  السكنات 
تطيقه  تعد  لم  الذي  الوضع  وهو  واملنحرفني، 
بإيجاد  مرة  من  أكثر  يف  طالبت  التي  العائالت 
حلول جذرية عبر منحهم حصتهم من السكن، 
األمر الذي لم تستجب له السلطات احمللية على 
داخل  املعنيون  يعيشه  الذي  احلصار  من  الرغم 
يهددون  الذين  اللصوص  طرف  من  مساكنهم 

سالمتهم وممتلكاتهم.
إليها  آلت  التي  املزرية  الوضعية  ورغم 
األصلني  السكان  من  شغورها  بعد  العمارات 
من  احتاللها  و  منهم،  املقصيني  على  اإلبقاء  و 
طرف املجرمني و أصحاب السوابق، و املدمنني، 
التغطية  فيها  تنعدم  خطيرة  بؤرة  إلى  لتتحول 

برسالة  بعث  إلى  بالسكان  دفع  ما  األمنية، 
أجل  من  قسنطينة،  والية  والي  إلى  مستعجلة 
ترحيلهم و انتشالهم من املأزق الذي وقعوا فيه و 
عاشوه منذ سنوات، مبدين تخوفا على سالمتهم 
جو  وسط  يعيشون  الذين  أبنائهم،  مستقبل  و 
يطغى عليه العنف و املمارسات غير األخالقية، 
و إنصافهم بإدخالهم ضمن برنامج عملية إسكان 
العائالت املقيمة بالسكنات غير الالئقة والهشة،  
الذي تفاجأ السكان باستحالة شمله لهم، بحجة 
عدم إفراغ جميع شقق العمارات، باإلضافة إلى 

التكلفة الكبيرة التي ستكلفها عملية هدمها.
يجدر التذكير أن عمارات حي بوذراع صالح 
تتكون  و   ،1957 سنة  إلى  إجنازها  تاريخ  يعود 

من شقق صغيرة من غرفة واحدة قد مت إسكان 
قاطنيها على أن يتم هدمها الحقا، بينما اقترح 
أو  جامعية  إقامات  إلى  وحتويلها  ترميمها  آخرون 
الوطني،  األمن  مصالح  لعناصر  فردية  سكنات 
إال أن األمر سار عكس ذلك، و سكنتها عائالت 
ووضعية  صعبة  ظروف  يف  تتخبط  بقيت  و 
و  العيش  اجتماعية مزرية، فّضلت حتمل ضيق 
أكثر  الغالب  يف  تضم  واحدة  غرفة  داخل  الفقر 
من 6 أفراد، على أن تتشرد يف الشوارع و يضيع 
شبابا،  اليوم  أصبحوا  الذين  أبنائها  مستقبل 
بهم  يتربص  أين  املنكوب  احلي  هذا  داخل 

املنحرفون، و يوفرون لهم كل سبل االنحراف.

سطيف
تأجيل محاكمة المدير السابق لمديرية 

التجارة إلى الثالثاء القادم 
أجل قاضي باحملكمة االبتدائية بسطيف، محاكمة املدير السابق ملديرية التجارة و 
من معه الى الثالثاء القادم، و يتابع املدير و من معه بتهمة جنحة التزوير و استعمال 

املزور و سوء استغال الوظيفية.
 و كان قاضي التحقيق  بنفس احملكمة قد  استمع ل24  موظفا  من بني متهم و 
شاهد من مصلحة تنظيم السوق ومصلحة املنافسة واألسعار من بينهم متهمون وشهود 
بقضية منح شهادات االحترام   و رئيسا مصلحتني باإلضافة إلى املدير السابق املوقوف 
5  جتار .  حيث  عن العمل بسبب متابعات قضائية، كما مت االستماع كذلك  إلى 
وجهت لهم تهمة التزوير و سوء استغالل الوظيفة، القضية فجرها مفتش من مصلحة 
بعد  مصلحته  ورئيس  االقتصادية  التحقيقات  مصلحة  رئيس  واألسعار  ضد  املنافسة 
محاولة إرغامه على عدم حترير محضر قضائي ضد احد رجال األعمال بسطيف  والذي 

ميتلك مطحنة مبخالفة الفوترة وتوقيف التموين باملواد األولية .
بعد االستماع جلميع األطراف مت  وضع املدير السابق للتجارة و 14 موظف حتت 
لعدة  حتفظي  تأديبي  بتوقيف  كإجراء  التجارة  مديرية  قامت  كما  القضائية.  الرقابة 

موظفني متهمون يف القضية.
عبد املالك قادري

توقيف 7 أشخاص بحوزتهم 
مسروقات وأسلحة بيضاء

عمليات  السابع خالل  احلضري  باألمن  ممثلة  والية سطيف  أمن  مصالح  متكنت 
متفرقة من توقيف سبعة 07 أشخاص من بينهم أحد املبحوث عنهم من قبل العدالة 
ثالثة  العقلية،  املؤثرات  من  45 قرص  املعالج،  الكيف  مادة  من  غرام   75 حجز  مع 

أسلحة بيضاء محظورة مع استرجاع دراجة نارية محل سرقة..
دورياتهم  بفضل  متكنوا  سطيف،  الوالية  احلضري السابع بعاصمة  األمن  أفراد 
األمنية الرقابية التي تساهم دوما يف كبح أية ممارسات غير قانونية وخالل مراقبة مختلف 
النقاط السوداء التي قد يلجأ إليها املنحرفون من توقيف سبعة 07 أفرادهم من بينهم 
أحد الفارين من العدالة كونه متورط يف قضايا سرقة بالعنف، مع حجز 75 غرام من 
بيضاء  أسلحة  ثالثة  جانب  إلى  العقلية  املؤثرات  من  45 قرصا  من  وأكثر  املخدرات 
محظورة، مع استرجاع دراجة نارية محل سرقة، ومبلغ مالي ناهز الـ 50 ألف دج هو من 
عائدات ترويج املخدرات، خالل عمليات متفرقة جاءت على شكل خرجات وقائية .
الضبطية القضائية أعدت ملفات جزائية ضد املتورطني السبعة، وفق التهم املنسوبة 
لكل واحد منهم، سواء حيازة املخدرات واملؤثرات العقلية لغرض االجتار واالستهالك 
غير املشروعني، حيازة أسلحة بيضاء دون مقتضى شرعي، جنحة السرقة،  أحالتهم 

مبوجبها جميعا أمام اجلهات القضائية املختصة.
ع املالك قادري

التابعة  واالقتصاد  الشريعة  كلية  نظمت 
اإلسالمية  للعلوم  القادر  عبد  األمير  جلامعة 
جائحة  تأثير  حول  وطني  ملتقى  بقسنطينة، 
اإلسالمي،  والفقه  القانوني  النظام  على  كورونا 
املستوى  على  اجلائحة  آثار  معاجلة  بغرض 
االقتصادي بالدرجة األولى، مبشاركة نخبة من 

األساتذة بعدد من اجلامعات الوطنية.
الشريعة  كلية  عميد  لسان  على  وجاء   
امللتقى  أن  لضرع،  كمال  األستاذ  واالقتصاد 
للجائحة  املباشرة  اآلثار  تبيان  بهدف  جاء 
بالصحة  متس  التي  القانونية  التشريعات  على 
واالقتصاد و الفقه، والتي تعتبر يف مجملها آثارا 
سلبية.  وصّرح ذات  املتحدث أن اجلائحة كان 
لها الكثير من اآلثار من اجلانب القانوني، تتعلق 
بااللتزامات التعاقدية بني األطراف، أين لوحظ 
أثناء جائحة كورونا توقف تنفيذ مختلف الوعود 
بالنسبة جلانب  املتعاقدين، خاصة  بني  القائمة 
املدين، ما أدى إلى تطبيق نظرية القوة القاهرة، 
التشريع  أن  لوحظ  و  الطارئة،  الظروف  نظرية  و 
القوة  نظرية  على  مجمله  يف  ينص  لم  اجلزائري 
القاهرة، األمر الذي خلق إشكاالت كثيرة، فيما 
يخص مواعيد سقوط القوانني دون حل تشريعي، 
هذا  فجاء  للسقوط،  األفراد  حقوق  عرض  ما 
امللتقى من أجل الدعوة إلى ضرورة إصدار قانون 
شامل ملعاجلة مختلف هذه اإلشكاالت يف ظل 

هذه األزمة العاملية، وعن البعد الفقهي و الديني 
الفتاوى  من  العديد  صدور  إلى  متدخلون  أشار 
تكييف  غرار  على  اجلائحة  بتبعات  تتعلق  التي 
 ، الصحي  احلجر  فترة  يف  املساجد  يف  الصالة 
لم  التي  اجلديدة  النازلة  ظروف  حسب  على 
يعشها العالم من قبل، يف محاولة إليجاد حلول 
لها عن طريق االستدالل بالنصوص الشرعية و 
فتاوى جلان  وبلغت  أو مقاصده،  الكلية  قواعده 
شرعية،  فتوى   26 عن  يزيد  ما  ببالدنا  الفتوى 

للحد من فوضى الفتاوى التي تظهر هنا و هناك 
بعد غلق املساجد و عدم الصالة جماعة، إلغاء 
التراويح و غيرها وما لها  صالتي العيد و صالة 
من أثر على نفسية و عقيدة املجتمع، و األدهى 
بجواز  اإلفتاء  الفتاوى وصلت حد  أن  من ذلك 
فقهي  اجتهاد  وال  شرعي  دليل  دون  اإلفطار 

متخصص.
أمينة .ب

تأثير »كورونا« على النظام القانوني والفقهي في ملتقى وطني

ناشد سكان عمارات بذراع صالح والي والية قسنطينة »ساسي أحمد عبد احلفيظ« 
من أجل انتشالهم من املعاناة التي سئموا منها طلية عقود، قضوها ينتظرون التفاتة من 

املسؤولني و ترحيلهم نحو شقق الئقة حتفظ كرامتهم، قبل حدوث الكارثة.

تبسة

موالون »الحجار الصفر« 
يشتكون نفوق ماشيتهم

الصفر«  »احلجار  مبنطقة  الشباب  من  البعض  املوالني  يشتكي  يزال  ال 

إليه  آلت  الذي  الوضع  من  تبسة،  بوالية  احلويجبات  لبلدية  إقليميا  التابعة 

ماشيتهم بعد نفوق العشرات من األغنام واألبقار بسبب اجلوع والبرد حسبهم، 

وأن  خاصة  فعالة  حلول  وإيجاد  التدخل  بضرورة  املعنية  مناشدين  السلطات 
املنطقة معروفة بثروة حيوانية معتبرة.

العديد من  فإن  املتضررين،  ما كشف عنه »رشاش حسني« أحد  فحسب 

شباب وسكان املنطقة  هجروا أراضيهم هربا من شبح البطالة وخطر التهريب ، 

املاشية لكن  وتربية  أراضيهم  إمكانياتهم لالستثمار يف  فكثير منهم وضعوا كل 

صدموا بالواقع املرير الذي يواجههم يوميا مع العراقيل التي يحاولون إيجاد حلول 

لتربية  املاء واملستودعات  انعدام  لها دون جدوى، انطالقا من غالء األعالف و 

هذه املاشية، األمر الذي يشكل خطرا حقيقيا على حياتها، حيث يقف يوميا 

هؤالء يف حالة من االستياء والتذمر  عقب نفوق عشرات األبقار ورؤوس املاشية 
بسبب البرد و اجلوع.

وأضاف ذات املتحدث، أنه رغم كل اإلمكانيات التي حاول هؤالء الشباب 

توفيرها إال أنها تبقى غير كافية للنهوض بهذه الثروة احليوانية املعتبرة باملنطقة، 

مناشدين بذلك  السلطات احمللية بدعمهم للتمسك بأراضيهم وعدم هجرانها، 

حتى يتمكنوا من تربية ماشيتهم وخلق أيادي عاملة يف محاولة منهم للقضاء على 

البطالة بهذه املنطقة احلدودية التي يعرف شبابها بنشاطهم يف مجال التهريب، 

كما  طالبوا أيضا   بالتسريع يف إجراءات  منحهم تراخيص حفر اآلبار وتقدمي يد 
املساعدة للشباب الراغبني يف االستثمار يف أراضيهم.

فيروز رحال

عمارات بوذراع صالح بقسنطينة 

700 عائلـــــة مهـــــددة
 بالمـــوت تستغـــــيـث

يناشد سكان مشتة »الغيران« ببلدية وادي 
مشكل  حلل  التدخل  الوالية  والي  العثمانية 
العزلة  يعانون  وأنهم  خاصة  باملنطقة،  التنمية 
البلدي  الشعبي  املجلس  طرف  من  والتهميش 

لوادي العثمانية .
استناًدا لتصريحات السكان جلريدة » أخبار 
بالغاز  ربطهم  عدم  من  »يعانون  فإنهم   « الوطن 
املادة  بهذه  ربطهم  يتم  لم  حيث   ، الطبيعي 
احليوية إلى حد الساعة ما يستدعيهم إلى اقتناء 

قارورات غاز البوتان«.

قنوات  إجناز  أيضا  مطالبهم  ضمن  ومن 
الصرف الصحي والتي أصبحت تشكل هاجسا 
الطريق  عن  أما  صحتهم،  على  يؤثر  خطيرا، 
الذي يربطهم بوادي العثمانية فتارة يتم الشروع 

يف إجنازه وتارة يتوقف ألسباب مجهولة .
غضبهم  عن  السكان  عبر  فقد  ولإلشارة 
 ، الريفي  البناء  قوائم  عن  اإلعالن  عدم  من 
فحسب تصريحاتهم فمنهم من أودعوا ملفاتهم 
لدى البلدية منذ سنة 2008، ورغم طول هذه 
املدة إال أن هذه األخيرة لم حترك ساكنا إزاء هذا 

الوضع .
وحسب ماصرح به مدير السكن والعمران 
سابقا لـ »أخبار الوطن« فإنه »مت إرسال مقررات 
االستفادة من هذه السكنات إلى البلديات لتقوم 

جلانها بتوزيعها على مستحقيها ».
حاولنا يف العديد من املرات نقل انشغاالت 
اصطدمنا  أننا  غير  البلدية  رئيس  إلى  السكان 

بغيابه يف كل مرة.
ياسني زويلخ

ميلة 
سكان مشتة الغيران يطالبون بحقهم في التنمية
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أخبار الداخل

البويرة  بلدية  رئيس  نائب   ، كشف 
السيد » بورمل مـحمد » ، عن تخصيص 
مصالح البلدية 5 أالف قفة رمضان لفائدة 
سكان بلدية البويرة ، حتسبا لشهر رمضان 

الكرمي .
بعد  أنه   ، محدثنا  أوضح  و 
 « ل  املسجلني  حول  اإلدارية  التحقيقات 
جلنة  طرف  من   ،  2021  « رمضان  قفة 
أفضت   ، للبلدية  اإلجتماعية  الشؤون 

إلى إلغاء و شطب أكثر من 3 أالف ملف 
و  جتارا  منهم  الشروط  فيهم  تتوفر  لم  من 
موظفني من أصل 8 أالف ملف أودع شهر 
أالف   5 إحصاء  مت  و   ، املنصرم  جانفي 
ملف لالستفادة من مبلغ 10 أالف دينار 
البريدية  جزائري ، ستودع يف احلسابات 
للمعنيني قبل بداية شهر رمضان املعظم.
يونس غماري

الناشطون  اخلواص  الناقلون  طالب 
وزروالة   بلعباس  بلديتي سيدي  عبر خطة  
مديرية األشغال العمومية بالتحرك من أجل 
إعادة صيانة الطريق الوالئي رقم 80  الذي 

يشهد وضع كارثي
لـ«أخبار  حديثهم  لدى  الناقلون  وعبر 
لم  التي  معاناتهم  جسامة  الوطن« عن 
إن  رغم  السنوات  توالي  مع  حال  تعرف 
عشر  يتعد  ال  املعبد  غير  الطريق  مسافة 
السائقني  يزال  ال  إذ  كيلومترات فقط 
املنتشرة  احلفر  جراء  من   يعانون  املتضررين 
يعد  لم  الذي  الوالئي  الطريق  طول  على 
كابوس  الى   حتول  و  االستعمال  صالح 
إحلاق   يف  وتسبب  لهم  بالنسبة  حقيقي 
مبركباتهم  ميكانيكية  وأعطال  أضرارا 

تتفاقم  حيث  الشتاء  فصل  يف  خاصة 
بعضهم  تفضيل  يستدعي  ما  مشكلتهم 
توقف  يعني  ما  النشاط  مزاولة  عن  الركون 

دخلهم اليومي الوحيد.
رغم  انه   السائقني  أحد  أكد  و 
شكاويهم العديدة املوجهة للسلطات البلدية 
و مديرية األشغال العمومية بخصوص هذا 
بعني  تؤخذ  لم  نداءاتهم    لكن  امللف 
االعتبار مضيفا إن هذا وضع املزري  قد أثر 
على  وبالتالي  نشاطهم  على  بطريقة سلبية 
مداخليهم عقب تقليص عدد رحالتهم من 
أزمة  خلق  إلى  أدى  ما  زروالة  بلدية  والى 
تنقالت  على  أثرت  بالبلدية  حقيقة  نقل 
الوضع  الذي أصبحوا ضحية هذا  املواطنني 

املزري.

استفادت 92عائلة بقرية عني البيضاء بلدية ذوي ثابت 
والية سعيدة من شبكة غاز املدينة  هذا املشروع الذي يقضي 

على أعباء التنقل ونقل قارورات غز البوتان.
العملية أشرف  عليها والي الوالية سعيدة سعيود الذي 
أكد على مرافقته لسكان مناطق الظل تطبيقا ألوامر رئيس 
اجلمهورية كما وعد ساكنة احلي بتجسيد مشروع الكهرباء 
وشبكة الصرف الصحي يف األيام املقبل ويف تنقله إلى معاينة 
رئيس  أمر  متاما  فارغة  وحدها  التي  اخلدمات  متعددة  قاعة 
البلدية بتهيئة القاعة وفتح أبوابها أمام شباب القرية ملزاولة 
أي نشاط ترفيهي او جمعوي وعدم التخلي عن املسؤولية ويف 
ختام الزيارة أعطى موافقته بتكسية امللعب املدرسي بالعشب 
القرية  من أجل  االصطناعي تنفيذا لطلب تالميذ مدرسة 
احلفاظ على صحة التالميذ أثناء مزاولة نشطاتهم الرياضية 

وفتح أفاق جديدة خاصة تنشيط الرياضة املدرسية.
علي جلويل

عبد الناصر حمودة

أخبار   « بـ  لقائهم  يف  و  املشتكون 
استيائهم  و  سخطهم  عن  أعربوا   « الوطن 
يعيشونه  الذي  الكارثي  الوضع  إزاء  الشديدين 
أضحت  التي  القدمية  مع احلافالت املهترئة و 
تشكل خطرا مستمرا على حياتهم و سالمتهم 
كل يوم، خاصة و أن الطرق و املسالك الرابطة و 
املؤدية الى عناوينهم معروفة بضيقها و منعرجاتها 

اخلطيرة ذات الطابع اجلبلي.
يقود  التي  الفائقة  السرعة  إلى  أشاروا  كما 
بينهم  تسابق  تلك احلافالت يف  سائقو  بها 
للوصول أوال الى احملطة، متجاهلني ما ينجر عنه 
من حوادث خطيرة و مأساوية، و قد صرح احد 
املواطنني » ان هذه احلافالت كثيرا ما تتسبب يف 
وقوع حوادث مرورية، كان أخرها، احلادث الذي 
و  انحراف  اثر  املاقرونات  املعروفة  باملنطقة  وقع 
انقالب حافلة لنقل املسافرين أسفر على إصابة 
حوالي 30 مسافرا،  وهذا خير دليل على الواقع 
يوميا مع هذه  منها  نعاني  التي  املؤملة  احلقيقة  و 

احلافالت القدمية ».

املعاملة  من  اشتكوا  نفسه  السياق  ويف 
السيئة و المباالة أصحاب احلافالت و قابضيها 
يف  شاغرين  مرورهم  خالل  من  سواء  حد  على 
نقل  يتوفقوا عند موقف  ان  اغلب األحيان دون 
املسافرين عند بعض اإلحياء لنقلهم الى املناطق 
كابوس  إلى  املشكل  هذا  حتول  قد  و  املجاورة، 
حقيقي يشغل بال الكثير منهم خاصة بالنسبة 
للعمال و الطلبة و التالميذ الذين يضطرون على 
حتت  الطريق،  قارعة  على  طويلة  مدة  االنتظار 

األمطار شتاء و حرارة
يف  الوصول  دون  صيفا  الشمس  وأشعة 
األوقات احملددة إلى أماكن عملهم و دراستهم، 
وبخصوص هذا املشكل صرح لنا احد املواطنني 
مبكان عمله  لاللتحاق  كبيرة  يجد صعوبات  انه 
بالرغم من خروجه باكرا من البيت، حيث أصبح 

هذا املشكل يهدد منصبه و رزق أوالده، مؤكدا 
تلك احلافالت التي  تصادفهم  ما  عادة  انه 
لكل  تصلح  حديدية  هياكل  كأنها  و  تظهر 
شيئ إال لنقل البشر، غير أن أصحابها واصلوا 
بحياة  املخاطرة  على  وأصروا  استخدامها، 
أصبحت  بتلك احلافالت التي  املسافرين 
انعدام  ظل  يف  هذا  بحافالت املوت،  تعرف 
التي من شانها  الردعية  الرقابة و اإلجراءات 
أن تضمن راحة وسالمة املواطن واملسافر على 
حد السواء، مضيفا انه يتوجب على السلطات 

املعنية و الوصية إصدار قانون ردعي يفرض على 
عنها  هذه احلافالت املهترئة التخلي  أصحاب 
بحافالت جديدة  واستبدالها  نهائي  بشكل 
يدفع  انه  مدام  املسافر  راحة  و  سالمة  تضمن 

مستحقات تنقله.
مدينة  جتار  احد  صرح  السياق  ذات  ويف 
حمام ملوان، انه بات من الضروري تغيير هذه 
احلافالت املهترئة، خاصة إن منطقتهم تعد قبلة 
سياحية معروفة منذ عقود، اين يتوافد اآلالف 
خالل  خاصة  و  أسبوع  نهاية  كل  السياح  من 
فصلي الربيع و الصيف، للمكاسب السياحية و 
الطبيعية التي تزخر بها، وان جتديد حظيرة النقل 
أولوية الستقطاب  اخلدمة ، هي  و حتسني هذه 

املزيد من عدد الزوار و تفعيل النشاط السياحي، 
الذي يعد مورد السكان الوحيد.

خط  تشغل  احلافالت التي  أصحاب 
 « لـ  كشفوا  جهتهم  من  ملوان  حمام  بوقرة 
قصارى  يبذلون  و  يحاولون  أنهم   « الوطن  أخبار 
و  للمسافرين  جيدة  خدمة  لتقدمي  جهدهم 
بعض  وتدهور  قدم  رغم  املنطقة  زوار  بعض 
عن  أعربوا  كما  اخلط،  تشغل  احلافالت التي 
معروفة  النتشار حافالت صغيرة  غضبهم  مدى 
بـ« الكابسوالت » ، باتت تنافسهم يف خطوطهم 
املعتمدة، و تسرق زبائنهم بطريقة فوضوية و غير 
لالحتجاج  دفعهم  ما  هو  و  ـ  حسبهم  ـ  قانونية 

والدخول يف إضراب عن العمل لعدة أيام .

ناشد العشرات من فالحو منطقة أوالد 
شمال  احلناية  لدائرة  إقليميا  التابعة  رياح 
تلمسان السلطات العليا التدخل العاجل من 
أجل فك العزلة عن هذه املنطقة النائية من 
خالل دعمها  بحكم أنها من أشهر املناطق 
إنتاجا للبقول اجلافة خاصة البازيالء، حيث 

تعرف املدينة سوقا لها سنويا .
وعدد فالحو املنطقة العديد من املشاكل 
الكبرى التي تشهدها هذه املنطقة الفالحية 
التي تشهد  نسبة كبيرة من البطالة ، حيث 
يعتبر مشكل سد عطشان املنهار  املقام على  
الذي يستوجب  العوائق  الزيتون أحد  وادي 
التكفل بها لضمان استمرار احلياة الفالحية 
يشهد  الذي  الزيتون   وادي  ضفاف  على 

ضيعات كبيرة للزراعة املسقية.
أن  الفالحون  أكد  الصدد  هذا  ويف 
أوالد  مدينة  عن  يبعد  الذي  السد  هذا 
احد  يعتبر  جنوبا  05كلم  حوالي  رياح 

منذ  لكن  للمنطقة  االقتصادية  املوارد  أهم 
تراجعت  سنوات   10 حوالي  قبل  انهياره 
الفالحة املسقية على ضفاف وادي الزيتون 
، وتقلصت املساحة املسقية بفعل اجلفاف 
موعد  اقتراب  مبجرد  املنطقة  يضرب  الذي 
الصيف، من جانب أخر وبحكم أن منطقة 
البازالء  أوالد رياح  هي اكبر منطقة لزراعة 
حتويلية  صناعة  إقامة  فأن  واحلمص  والفول 
أمرا  أصبح  لهذه املنتوجات  وتصبيرية 
ضروريا، وقد علق السكان أماال كبيرة على 
املنطقة الصناعية التي اختير موقعها بالقرب 
من الطريق السيار جنوب منطقة أوالد رياح  
الفالحي  اإلنتاج  لدعم  مصانع  إقامة  يف 
وتقليص البطالة لكن ذلك لم يتحقق بإلغاء 
املشروع  الذي يستوجب على وزارة الصناعة 
مراجعة قرارها لضمان  حتسني وجه املنطقة 

ومساهمتها  يف دعم االقتصاد الوطني.
بن خالد.ع

سعيدةسعيدة

تزويد تزويد 9292 عائلة بالغاز في قرية عين البيضاء عائلة بالغاز في قرية عين البيضاء

البويرةالبويرة

تخصيص تخصيص 55 أالف قفة رمضان أالف قفة رمضان

سيدي بلعباسسيدي بلعباس

مطالب بإعادة تهيئة الطريق الوالئي رقم مطالب بإعادة تهيئة الطريق الوالئي رقم 8080

تلمسانتلمسان

فالحو أوالد رياح يطالبون بفك العزلةفالحو أوالد رياح يطالبون بفك العزلة

اشتكى املئات من سكان  و زوار املنطقة السياحية ببلدية حمام ملوان الواقعة الى شرق عاصمة والية البليدة، من 
تدهور  احلافالت التي يستعملونها يوميا يف كل تنقالتهم خاصة بالنسبة للطالب و العمال للوصول الى مدينة بوقرة، 

مغامرين بذلك بحياتهم، خاصة و أن جل سائقيها يستعملون السرعة الفائقة، ناهيك عن املعاملة السيئة من  بعض 
قابضيها يف ظل غياب رقابة اجلهات الوصية.

مديرية النقل مطالبة بالتدخلمديرية النقل مطالبة بالتدخل

حافالت الموت تهدد سكان حمام ملون بالبليدةحافالت الموت تهدد سكان حمام ملون بالبليدة

السحاول،غرب  بلدية  سكان  يشتكي 
و  احمللية  التنمية  مشاريع  غياب  من  العاصمة 
يف مقدمتها وضعية الطرقات التي تشهد وضًعا 

كارثًيا.
وعبر عدد من السكان خالل  حديثهم لـ 
بسبب  العميق  استيائهم  عن  الوطن«  أخبار   «
أولها  و  بها  يتخبطون  التي  الظروف  و  املشاكل 
وضعية الطرقات املتدهورة ، حيث بات السير 
و  احلفر  جراء  مستحيال  يكون  يكاد  أمًرا  بها 
ممزوجة  مائية  برك  الى  تتحول  التي  املطبات 

األمطار،  فيها  تتساقط  مرة  كل  يف  باألوحال 
متفاوتة  أضراًرا  إحداث  يف  تسببت  فيما 

للمركبات و حافالت النقل.
إن  محدثونا  أكد  فقد  السياق  ذات  ويف 
اوالد  حي  غرار  على  البلدية  أحياء  بعض 
االمر   ، العمومية  اإلنارة  على  تتوفر  ال  بلحاج 
الذي ساهم يف انتشار بعض الشباب املنحرفني 
و  املواطنني  على  لالعتداء  الظالم  مستغلني 

سلبهم ممتلكاتهم.
هذه  سكان  طرحه  اخر  مشكل 

و  الرياضية  املرافق  غياب  يف  البلدية يتمثل 
بامكانها  التي  بلديتهم  مستوى  على  الترفيهية 
يف   يعيشونها  التي  العزلة  من  تخرجهم  ان 
املفضلة  رياضتهم  ممارسة  و  فراغهم   أوقات 
اآلفات  عن  واالبتعاد  البلدية  شباب  وجذب 

االجتماعية .
وأمام كل هذه املشاكل فلقد طالب سكان 
بلدية السحاولة من السلطات احمللية أن تتحرك 

وجتد حلوال عاجلة من اجل تلبية مطالبهم .
حميداش صهيب

اجلزائر   العاصمة
سكان بلدية السحاولة مستاؤون من غياب التهيئة الحضريةسكان بلدية السحاولة مستاؤون من غياب التهيئة الحضرية
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تدعمت 6 عيادات متعددة االختصاصات 
على مستوى هياكل الصحة اجلوارية بوالية 

عنابة بتجهيزات طبية نوعية وضرورية 
للتكفل باملرأة احلامل، وذلك يف إطار عملية 
نوعية تندرج يف إطار برنامج شبكة التكفل 
باملرأة احلامل، حسب ما علم أول أمس من 

املدير احمللي للصحة والسكان محمد الناصر 
دعماش. وأوضح املصدر ذاته أن هذه احلصة 

من التجهيزات الطبية متثلت يف 12 جهازا 
طبيا خاصا بصحة األم والطفل من بينهم 

ستة أجهزة للتصوير الصوتي »إيكوغراف« و6 
أجهزة أخرى للكشف الدقيق ومتابعة صحة 

اجلنني باإلضافة إلى 14 طاولة للفحص.

حلت القافلة التحسيسية التي تنظمها مديرية السياحة 
والصناعة التقليدية والعمل العائلي لوالية تبسة، أول أمس، 

ببلديات شمال الوالية )الونزة - املريج -عني الزرقاء( لتشجيع 
املواطنني السيما القاطنني مبناطق الظل على االستفادة من 

مختلف أجهزة دعم التشغيل بغية استحداث مؤسسات مصغرة 
يف مجال الصناعات التقليدية واحلرف. وتندرج هذه القافلة 

ضمن إطار البرنامج املسطر الرامي إلى ترقية روح املقاوالتية لدى 
أصحاب املهن احلرة واحلرف، وتشجيعهم على التقرب من مختلف 
أجهزة دعم التشغيل واالستفادة من القروض البنكية والسلفيات 

لتمويل مشاريعهم املصغرة وإعالة عائالتهم.

ما يتعيـن علــى الجزائــر! 

بالحــــوامــل للتكفــل  تجهيـــزات 

قــافلة تحسيــسية قــافلة تحسيــسية 

صّرح إبراهيم موحوش األستاذ يف 
املدرسة العليا للزراعة باجلزائر 
العاصمة، أول أمس باجلزائر، أنه 
يتعني على اجلزائر إيجاد بدائل 

مناسبة ملواجهة ندرة املياه نتيجة 
شح األمطار. ويف مداخلة له 

ألقاها على أمواج القناة الثالثة، 
أكد موحوش أنه إضافة إلى مياه 

السدود املقدرة بأكثر من 7,5 مليار 
متر مكعب وتقنية حتلية مياه 

البحر التي حتقق أكثر 1 مليار متر 
مكعب من املياه الشروب سنويا، فإن 
» اجلزائر مدعوة للجوء إلى طرق 

تعبئة أخرى لهذه املادة الثمينة مثل 
استعمال املياه املعاد تدويرها«.

ذكرت وزارة التعليم العالي 
أن العطلة اجلامعية 

الفصلية للموسم الدراسي 
2020«2021-«، بالنسبة 

إلى فصل الربيع، قد 
حددت ابتداء من اخلميس 
11 مارس. وأفاد األمني العام 

لوزارة التعليم العالي يف 
مراسلة لرؤساء الندوات 
اجلهوية للجامعات بأن 

نهاية العطلة سيكون 
بتاريخ 20 مارس.ودعا 

األمني العام، غوالي 
نور الدين، إلى االلتزام 
بتطبيق أحكام القرار.

عطلـــــة لــعطلـــــة لــ1010  أيـــام   أيـــام 

رسالـــة للمصليــــن رسالـــة للمصليــــن 
كشفت وزارة الشؤون الدينية أنه لم تصدر عن الوزير أو الوزارة أي تصريح 

بشأن صالة التراويح. وأضافت الوزارة يف بيان لها صدر أمس أن ما نسب 
للوزير من تصريح تداوله بعض األوساط اإللكترونية هو محض كذب 

وافتراء، مظيفة أن مسألة صالة التراويح هي قيد الدراسة باإلضافة إلى 
البروتوكول الصحي يشمل برنامج شهر رمضان.وأوضحت الوزارة أن إعداد 
البروتوكول الصحي سيكون بالتنسيق مع اللجنة العلمية لوزارة الصحة. 
وبحسب املصدر ذاتها، فإن الوزارة ستصدر البيان الرسمي بشأن رمضان يف 

حينه عبر موقعها الرسمي.

صالحيـــات أوســع صالحيـــات أوســع 

وزارة الّصحــــة وزارة الّصحــــة 
تفّنــد الشائعــات تفّنــد الشائعــات 

أّكد رئيس املجلس الدستوري، 
كمال فنيش، أول أمس، أن 

احملكمة الدستورية التي نص 
عليها دستور نوفمبر 2020 

ستكون لها صالحيات أوسع.ويف 
تصريح أدلى به للقناة األولى 
لإلذاعة الوطنية، قال فنيش 
إن حتويل املجلس إلى محكمة 

دستورية سيمنح احملكمة املزيد 
من الصالحيات ويفتح باب 
اإلخطار إلى شريحة أوسع.

نفت وزارة الصحة والسكان وإصالح املستشفيات، مساء أول أمس، 
إشاعة إلغاء صالة التروايح خالل شهر رمضان املعظم الداخل. وجاء 

يف بيان الوزارة “تناولت بعض الوسائل اإلعالمية، مؤّخرا، تصريحات 
تفيد بإلغاء صالة التراويح خالل شهر رمضان املبارك، موحية إلى أنها 
صادرة عن اللجنة العلمية لرصد ومتابعة تطور جائحة »كوفيد 19«”.
وأّكدت الوزارة أّن هذه التصريحات أدلى بها شخص لم يعد عضوا يف 

اللجنة العلمية، معتبرة إياها شخصية ال تلزم إاّل صاحبها فقط.

قّدم 10 أطباء يعملون باملؤسسة العمومية االستشفائية بالوادي استقالتهم 
اجلماعية، بسبب ما وصفوه بالضغوط التي يتعرضون لها، باإلضافة إلى جملة 

من املشاكل التي يتخبطون فيها على غرار انعدام األمن باملؤسسة الصحية.وقال 
املعنيون، الذين يشتغلون أطباء مبصلحة االستعجاالت الطبية اجلراحية إن 

قرارهم يعود إلى الضغوط التي يتعرضون لها وكذا احملاباة والنقص الفادح يف تعداد 
الطاقم الطبي، باإلضافة إلى انعدام أعوان األمن، يف ظل األزمة الصحية التي 

خلفها وباء »كورونا«.

استقالة 
جماعية !
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أخبار الداخل

أحمد كرزيكة

هاما  رافًدا  بتمنراست  التقليدية  احلرفة  تعد 
املتعدد حيث  واحلضاري  الثقايف  مبوروثها  أهقار  يربط 
منطقة  حضارة  أصالة  وتروي  وطن،  ثقافة  ترسم 
أوإين  ملعلمني  يسعى  ،حيث  بأكمله  شعب  وثقافة 
صورووتهقارت  أحياء  يف  املنتشرين  يضنبالتارقية 
معيقات  هناك  أن  بيدا  املوروث  هذا  على  للحفاظ 
املادة  توفر  املبتغى،وعدم  حتقيق  دون  حتول  وعراقيل 
تكدس  إلى  باإلضافة  األول  املشكل  يبقى  األولية 

املنتوج.
لتعاونية  ميدانية  جولة  الوطن«ويف  »أخبار 
املعاش  الواقع  على  وقفت  ملعلمني،  او  احلرفيني 
للمعلمني إينيضن  يف زمن أضحت احلرفة التقليدية 
مادة أولية لتنظيم املهرجانات والصالونات وبعيدة كل 
سبل  عن  والبحث  تطويرها  ميكانيزمات  عن  البعد 
تسويقها لألسواق اخلارجية، وهو ما أكده بن عبد اهلل 
أبراهيم من صورو ملعلمني حريف متخصص يف صناعة 
بالذبح  اخلاصة  األدوات  مثل  التقليدية  األشياء 
اخلاصة  واألقراط  والقالدات  اخلوامت  مثل  والزينة 

بالنساء والرجال ..إلخ.

ندرة حادة في المادة األولية
يؤكد محدثنا  أنه يزاول حرفة أجداده بصعوبة 
وذلك ملا يواجهه من عراقيل تأتي يف مقدمتها ندرة املادة 
حيث  بتمنراست،  والنحاس  الفضة  خاصة  األولية 
يضطرون  لشرائها بأغلى األثمان يف اجلزائر العاصمة 
املتحدث  اجلهات  عملهم.  وطالب  يعقد  ما  وهو 
املعنية بتوفير املادة األولية بتمنراست وتنظيم معارض 
خارج الوالية وتسهيل تنقلهم للواليات األخرى بغية 

ترويج منتوجاتهم احلرفية وبيعها لكي ال تتكدس.

مصير مجهول
حي  من  اهلل  عبد  أملني  احلريف  رأى  جهته  من 
وكذا  األجانب  للسياح  امللفت  اإلقبال  أن  تهقارت 
آخرين من واليات مجاورة يف سنني خلت ، ساعد 
على تعريف وتسويق املنتج وهو ما يعود بالفائدة على 
األعمال، لكن مع توقف السياحة اخلارجية أضحت 

منتجاتهم مكدسة يف الرفوف
مؤكدا يف هذا السياق » أن كل منتجاتهم كانت 
تباع يف السابق« لكن مؤخرا أضحت مكدسة بسبب 
قلة الطلب كما إعتبرأن هذه املنتوجات التقليدية تعبر 
املال  لكسب  تكون مصدرا  أن  قبل  هوية شعب  عن 
وأن ترقيتها من شأنها أن تضمن دميومة حلرفة موروثة 
عن األجداد، فضال عن املساهمة يف تنمية االقتصاد 
الوطني. مشيرا إلى أن صناعة الفضة  وبكل تنوعها 
وثرائها تعكس تراثا فنيا وثقافيا لعديد مناطق البالّد، 

فهناك الفضة اخلاصة بإموهاغ والفضة اخلاصة مبنطقة 
القبائل.

 الحرفيون يستغيثون
هذا ولم يخفي احلريف أملني عبد اهلل من انزعاجه 
من بعض املتطفلني الذين أصبحوا ميتهنون هذه احلرفة 
بأهقار حيث صرح أن هؤالء همهم املال فقط عكس 
ملعلمني الذين ورثوها عن أبائهم يف الورشة أو أهنسوا 

منذ نعومة أظافرهم.
كما وجه هؤالء ملعلمني أو إينيضنبالتارقية نداء 
للسلطات العليا  يطالبون  فيه بشراء الدولة ملنتوجاتهم 
كي ال تتكدس األمر الذي سيسهل عليهم من توسيع 
نشاطهم وبالتالي إنعاش الصناعة التقليدية واملساهمة 
املادة  لهم  يجلب  متعامل  الوطني.وإيجاد  باالقتصاد 

األولية من اجلزائر العاصمة.

وزير  املاضي   االسبوع  نهاية  نصب 
الداخلية و اجلماعات احمللية كرمي بلجود  السيد  
بوبكر لنصاري  واليا لوالية املنيعة ليباشر مهامه 
الى  املنيعة  ترقية  متت  بعدما  لوالية  والي  كأول 
والية كاملة الصالحية يف القرار األخير لرئيس 

اجلمهورية.
و حسب ما جاء يف البيان  »طبقا للقانون 
رئيس  قرر  للبالد،  اإلقليمي  بالتنظيم  املتعلق 

ترقية  تبون،  املجيد  عبد  السيد  اجلمهورية، 
واليات  إلى  للجنوب  اإلدارية  مقاطعات  العشر 
املنيعة.«  والية  بينها  من  الصالحيات.  كاملة 
ليحضر هذا التنصيب كل من والي والية غرداية  
والعسكرية  األمنية  والسطات  احمللية  والسلطات 

وممثلي املجتمع املدني«.
حاج قويدر عبد الرزاق

يرتقب أن يفتح مكسب ترقية املقاطعة اإلدارية 
أدرار(  جنوب  أقصى  كلم   850( مختار  باجي  برج 
إلى مصاف والية بصالحيات كاملة بقرار من رئيس 
اإلقليمي  بالتنظيم  املتعلق  للقانون  طبقا  اجلمهورية، 
باجلنوب،  إدارية  مقاطعات   10 يشمل  الذي  للبالد 

آفاقا جديدة لبعث التنمية بهذه املنطقة احلدودية.
باجي  برج  لوالية  اإلستراتيجي  املوقع  وبحكم 
فإن  اإلفريقي،  الساحل  بلدان  على  املطل  مختار 
التجارة  إلنعاش  »حقيقية«  قاعدة  تشكل  املنطقة 
تتحول  وألن  املقايضة  جتارة  منها  سيما  اخلارجية 
الساحل  بلدان  لها  تتطلع  جتاري  تبادل  منطقة  إلى 
قطبا جتاريا  باجي مختار  برج  ما سيجعل  اإلفريقي، 
املرتبطة  اخلدماتية  األنشطة  مختلف  إلزدهار  مالئما 

بهذا املجال.
التجارية  و  الرعوية  اخلصوصية  جانب  وإلى 
للمنطقة، فلدى برج باجي مختار أيضا آفاقا اقتصادية 
مبنطقة  سيما  الفالحة  و  السياحة  مجالي  يف  واعدة 
مبواقعها  تتميز  التي  جنوبا(،  كلم   150( تيمياوين 

تعانق  التي  اخلالبة  الطبيعية  السياحية 
مناخها البيئي املتميز.

و تتوفر منطقة تيمياوين على مساحات 
شاسعة قابلة لإلستصالح الزراعي نظرا إلى 
بإمكانها  التي  و  لتربتها  اجليدة  اخلصوبة 
حتقيق إنتاج فالحي بجودة و مردودية عالية 
الذي  »طاقراوت«  الفالحي  باحمليط  خاصة 
املجال  يف  املستثمرين  استقطاب  بإمكانه 

الفالحي بعد استكمال أشغال تعبيد الطريق املؤدي 
ملنطقة تيمياوين من برج باجي مختار و ربطها بوالية 

متنراست.
وحظي قرار ترقية برج باجي مختار إلى مصاف 
أوساط  يف  واسع  بترحيب  كاملة  بصالحيات  والية 
لتثمني  واعدة  آفاقا  سيفتح  ألنه  املنطقة،  ساكنة 
عدة  تصريح  املنطقة، حسب  بهذه  التنمية  مقومات 

مواطنني.
جامعة  من  بالل،  بوجمعة  األستاذ  وأشار 
منطقة  باعتبارها  باجي،  برج  والية  أن  الى  أدرار، 

رعوية بامتياز وبوابة اجلزائر نحو إفريقيا، تشكل قطبا 
إقتصاديا هاما يف تزويد السوق احمللية بالثروة احليوانية 

سيما لواليات اجلنوب الكبير.
قاعدة  يكون  أن  النشاط  لهذا  ميكن  كما 
مشاريع  استحداث  مجال  يف  ناجعة  إستثمارية 
الصناعات الغذائية املرتبطة بتربية املواشي مبا يضمن 
تعزيز قدرات اإلنتاج الوطني من اللحوم و استحداث 
مناصب شغل لضمان استقرار الساكنة بهذه املنطقة 

احلدودية.
ق.م

توارثها االبناء عن االجدادتوارثها االبناء عن االجداد

لمعلمين )إينيضن(..موروث ثقافي وحضاري مهدد بالزوال!لمعلمين )إينيضن(..موروث ثقافي وحضاري مهدد بالزوال!

بعد ترقيتها إلى والية كاملة الصالحيات 
مساعي لبعث التنمية ببرح باجي مختار إعــــــــــــالن 

 تبحث شبكة اخبار الوطن عن مراسلين جادين في الواليات 
التالية :

ورقلة ، بشار ، تمنراست ، بجاية ، الجلفة، وهران، تيزي وزو، 
قسنطينة ،سطيف ،غليزان، باتنة ، بسكرة ، البويرة ،ميلة ، غرداية 

، عين تموشنت ، معسكر .
-    شــــــروط التوظـــــيف 

•  خبرة على األقل سنتين 
•  اتقان  فنيات التحرير والكتابة الصحفية 

•  التحكم  الجيد في اللغة العربية
•  اتقان التصوير و المونتاج 

-    ترسل الطلبات الى اإليميل التالي : 
akhberecrut.dz@gmail.com

بوبكر لنصاري واليا لوالية المنيعة

ورقلة
تذبدب في حركة الترامواي يثير 

سخط مستعمليه
الترامواي  مستعملو  عبر 
استياءهم  عن  ورقلة  بوالية 
تذبذب  خلفية  علي  وتذمرهم 
يف حركة الترامواي وذلك بسبب 
تعيشها  التي  االحتجاجات 
قطع  يف  تسببت  والتي  الوالية، 
توقف  عن  واإلعالن  الطريق 

الرحالت املبرمجة للترامواي.
من  جعلت  وضعية 
يعبرون  الوسيلة  هده  مستعملي 

عن استياءهم الشديد جراء هده االضطرابات والتوقفات ما تسبب يف تعطل مصاحلهم وإهدار 
وقتهم ،

الوضعية جعلتهم يف حيرة من أمرهم حيث  أصبحوا  املواطنني إن هده  وقال عدد  من 
مضطرين ال استعمال سيارة الفرود وبأسعار باهضة

من  العمال  وقت خروج  مع   ايتزامن  التوقف  وقت  ان  محدثونا  يقول  بله  الطني  مزاد  و 
بخدمة  فالترامواي  مشتركون  إنهم  من  سكناهم.بالرغم  ملقر  للتوجه  واملؤسسات  االدارات 
الدفع املسبق عن طريق االشتراك الشهري والذين طالبو بالتعويض خاصة ان الرحلة يف بعض 
االحيان تتوقف يف نصف الطريق ويطلب من الركاب النزول و هذا الذي اعتبره زبائن الشركة 

نتيجة لسوء اخلدمة والتسيير.
نبيلة معروف

 غياب المادة االولية يهددها بالزوال 	
 تراجع السياحة و غياب األسواق يؤزم الوضع 	

النائية  متاجرت  منطقة  سكان  يطالب 
كلم   325 بعد   على  ايليزي  لبلدية  التابعة 
السلطات احمللية باإلفراج  الوالية من  جنوب 
عن ميزانية مساعدات البناء الريفي مؤكدين  
البلدية  أودعت لدى مصالح  قد  ملفاتهم  ان 
من  يستفيدوا  ولم  سنة  من  اكثر  منذ 

حصصهم السكنية املوجهة للمناطق النائية
يف  خيار«  »بيالل  السكان  ممثل  وقال 
يقارب  ما  »إن   « الوطن  لـ«أخبار  تصريح 
الرغم  على  حقها  من  محرومة  عائلة   200
السلطات  اودعوها لدى  التي  املراسالت  من 
الوصية يف العديد من املناسبات  غير انها  لم 
جتد أذان صاغية« يف الوقت الذي يستفيد فيه 
السكنية  احلصص  من  الريفية  الفروع  باقي 

وهو  املساعدات  من  وغيرها  الهش  والبناء  الريفية 
األمر الذي أثار استياء الساكنة على مستوى منطقة 
نظرا  بامتياز  الظل  مناطق  من  تعد  والتي  متاجرت 

لبعدها عن مقر الوالية ونسبة الساكنة بها والتي يبلغ 
770 نسمة تعيش ويالت احلرمان  عددهم أزيد من 
من مسكن يليق بقاطنيها من اجل اخلروج من العزلة 

ان  احلي  رئيس  ويضيف  منها  يعاني  التي 
البلدي  الفرع  توفر  الطني بال هو عدم  زاد  ما 
باملنطقة األمر الذي حرمهم من نيل حقوقهم 
كباقي الفروع وابالغ انشغاالت املواطن التي 
تزداد على حد قوله من سنة إلى أخرى دون 

أاللتفاته اليها .
اجلهات  من  الساكنة  يطالب  وكما 
ملفاتهم  على  الغبار  نفض  بضرورة  املعنية 
ومنحهم  البلدية  مكاتب  داخل  املرمية 
الريفي  بالبناء  اخلاصة  السكنية  حصصهم 
جحيم  من  انتشالهم  اجل  من  والهش 
وأزمة  كاهلهم  أرهقت  التي  السكن  معاناة 
الشتاء  وبرد  الصيف  حر  أمام  وضعيتهم  من 
لغرض  القانون  يكفله  الذي  ومنحهم حقهم 
جتسيده على ارض الواقع مثلهم كباقي املناطق النائية 

التابعة لبلدية اليزي.
براهيم مالك

اليزي
سكان »تماجرت« يطالبون بحصصهم من السكن الريفي املسيلة

قرية القوادر بمقرة بحاجة لمشاريع تنموية
يعاني، سكان قرية القوادر التابعة لبلدية مقرة، شرق والية املسيلة، من نقص التنمية 
املتكرر  باملنطقة، والتي جعلتهم يعيشون حياة اقل مايقال عنها حياة بدائية، رغم ندائهم 

للسلطات احمللية  .
وتتواصل، معاناة سكان قرية القوادر مبقرة، يف ظل انعدام املرافق الضرورية للحياة، اذ 
تفتقر القرية لقنوات الصرف الصحي، التي اضطرتهم الى االعتماد على الطرق التقليدية، 
الى  إضافة  تهددهم،  وبيئية  اخطار صحية  من  عنها  ينجر  وما  التعفن،  حفر  يف  واملتمثلة 
لصعوبة  نظرا  مادية  خسائر  يتكبدون  جعلتهم  التي  الطبيعي،  الغاز  شبكة  غياب  مشكل 
التدفئة ، رغم  الشتاء، وحرمتهم من حقهم يف   توفره، وتضارب اسعاره خاصة يف فصل 
مشكل  الى  اضافة  الطبيعي،  الغاز  بأنبوب  ربطهم  بخصوص  تلقوها  التي  الوعود  عديد 
التذبذب يف التزود باملياه الصاحلة للشرب، خصوصا مع  فصل الصيف اين تزداد معاناتهم، 

وكذا عدم توفر االنارة العمومية ، وتعبيد وتهيئة املسالك املؤدية للقرية لفك عزلتها .
واحلرمان  فيها  يتخبطون  التي  املشاكل  من  استيائهم  عن  القوادر،  قرية  وعبر، سكان 
السلطات احمللية ضرورة  انعدام ابسط ضروريات احلياة ،كما ناشدو  الذي يعيشونه يف ظل 
من  وتخفيف  املعيشية،  ظروفهم  لتحسني  االعتبار  بعني  وأخذها  بإنشعالتهم،  التكفل 

معاناتهم اليومية  .
ليندة سهل

حرف توارثها اآلباء عن األجداد، باتت موروثا ثقافيا و حضاريا يصارع البقاء يف ظل عراقيل مادية  أصبحت  
تهددها بالزوال،هي حرفة »ملعلمني إينيضن« التي تروي ثقافة سكان متنراست وترمز للهوية ،يناشد حرفيو 

املنطقة تدخال عاجال للسلطات املعنية لنفض الغبار عنها.



القرية التي كانت تسمى بالقاهرة إبان ثورة التحريرية وأحد أهم رموز بوالية سيدي 
بلعباس أضحت تصارع البقاء وتختزل معنى االحالة إلى غياهب اإلهمال و التهميش 
أخبار  جريدة  عليه  وقفت  الذي  األمر  .وهو  الظل  مناطق  إثرها ضمن  على  وصنفت 

الوطن أثناء زيارتها الى القرية .

 عزلة تامة
قرية القدادرة التابعة إقليميا لدائرة بن باديس باتت تعيش نوع من العزلة الشبه 
التامة بعد تدهور الطريق الوحيدة الذييربط القرية بباقي املناطق ما عجل بدخول القرية 
يف دوامة العزلة ، و يقول ممثل سكان القرية خالل لقائه بأخبار الوطن" صارت مشكلة 
ضمان النقل  لقضاء احلاجيات اليومية مأساة نعيشها يوميا ورغم الشكاوي العديدة و 
املطالب املتكررة للجهات املعنية على ضرورة إصالح و تعبيد الطريق اال أن السلطات 

احمللية لم حترك ساكنا رغم املراسالت املتكررة" يقول محدثنا

 

مفرغات  عشوائية
سكان القرية ممن التقتهم أخبار الوطن  تطرقوا إلى مشكلة املفارغ العشوائية التي 
باتت تطوق القرية من كل حدب وصوب، حيث يقول محمد أحد السكان "إن القرية 
حتولت الى  مصب للنفايات  خاصة منها الصناعية األمر الذي أثار انزعاج ومصدر قلق 
السكان بسبب تزايد أعدادها و حجمها يوم بعد يوم" و أضاف أخر " إن الروائح املريهة 
املنبعثة من هذه املفارع باتت تهدد صحتنا ونشوه  منظر القرية التي حتولت الى ملجأ 

للحيوان و الكالب الضالة"
يحدث هذا ، يف الوقت الذي لم تتحرك فيه السلطات الوصية ساكنا رغم مناشدة 
تهدد  باتت  التي  القمامة  من  التخلص  و  النفايات  برفع  مراسالتهم  و  القرية  سكان 

صحتهم .

 ال أنترنت واالنارة منعدمة
االتصاالت  تغطية شبكة  التام يف  االنعدام  تعاني من  "القدادرة"   قرية  زالت  ال 
واالنترنت إذ أنه مبجرد دخولك حلدود القرية فإنك معزول عن العالم اخلارجي حسب 
تصريح أحد شباب القرية  حيث أضاف" ال يعقل أن يتم تزويد املناطق املجاورة بهذه 
اخلدمة وتبقى هي خارج مجال التغطية دون أي مبرر يف زمن يعتمد بشكل كلي على 
شبكات االتصال إذ ال زال شباب القرية يف انتظار ربط القرية بشبكة اإلنترنت و هو ما 

لم يحدث الى غاية الساعة ما عزلنا عن العالم اخلارجي " يقول محدثنا.
هو  الدامس  الظالم  أن  إذ  مكانها  تراوح  تزال  ال  األخرى  هي  العمومية  اإلنارة 
الصفة البارزة للقرية ليال  ما خلق بيئة مناسبة للعديد من املمارسات اإلجرامية وممارسة 
العادات السيئة  وهذا راجع إلى  متاطل مصالح سونلغاز يف تزويد احياء القرية  باإلنارة 
لدى  استفهام  نقطة  أثارت  فقط يف خطوة  اخلارجية  الطرق  بتزويد  واكتفت  العمومية 
السكان إذ أن مطلب اإلنارة  االحياء كان مطلبهم األساسي وليس العكس.اضافة إلى 
مشكلة عدم توصيل شبكة غاز املدينة لعديد البيوت داخل القرية رغم نداءاتها املتكررة 
لدى املصالح املعنية لكن دون جدوى ما اضرهم إلى االعتماد على األساليب التقليدية 

لتوفير  حاجتهم من هذه املادة.

 أزمة ماء حادة
أزمة ماء حادة تعيشها القرية ، التي يشكو سكانها من انعدام  هذه املادة  احليوية 
املناطق املجاورة، و يقول ممثل السكان يف تصريح  ، ما يضطرهم  القتنائها بعناء من 
باملياه  للتزود   جديدة  بشبكة  القرية  ربط  إعادة  جدا  الضروري  من   " الوطن  لـ"أخبار 
الصاحلة للشرب ،هو مطلبنا االساسي الذي ننتظروه  بفارغ الصبر لكن لم جتسد بعد 

على ٍاض الواقع " و قال أخر "تلقينا العديد من الوعود من قبل السلطات الوضية عقب  
احتياجات سكان  يغطي  ال  إذ صار  للقرية  املزود  املائي  باملخزن  التي حلقت  األضرار 
املنطقة نظرا لصغر سعته مقارنة مع تزايد عدد السكان  إضافة إلى حالة الثلوث التي 
أثر على نوعيتها لكن لم نستفدج من أي مشروع جديد" يضيف  الذي  باملياه  حلقت 

محدثنا .
رئيس البلدية ال يرد

لنقل  للحصول  باديس   ابن  بلدية  برئي  االتصال  الوكن  أخبار  شبكة  حاولت 
انشغاالت السكان و احلصول على استفسارات حول املوضوع لكن هذا االخير ال يرد 

على مكاملتنا املتكررة.

لقبت بالقرية "القاهرة "، واحدة من أهم الرموز التاريخية بوالية سيدي بلعباس،  هي قرية "القدادرة"  التي 
واجه سكانها بشاعة االستعمار الفرنسي ووقفوا وقفة رجل واحد ملجابهته،  غير أنها حتولت اليوم إلى منطقة 
شبه منكوبة تفتقر إلى مقومات احلياة النعدام التنمية بها، بينما يئن سكانها يف صمت بعد أن أدارت السلطات 

الوصية يوجهها عنهم .
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ربورتاج:  أمني حواش

روبورتاج

قرية "القدادرة " بسيدي بلعباس.. 
قاهـرة  االستعمارتصارع من أجل البقاء

انعدام مقومات احلياة سكانها يئنون يف صمت بسبب 
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صدر  الذي  »لوناف«  قانون  أصبح 
خالل شهر ديسمبر 2018 نقمة وليس نعمة 
على  عجزت  التي  اجلزائرية  البطولة  على 
االحتفاظ بنجومها، خاصة يف ظل الضائقة 
التي  األندية  معظم  فيها  تتخبط  التي  املالية 
أبسط  وال  الرواتب  توفير  على  قادرة  تعد  لم 
الضروريات التي حتفز الالعبني على البقاء، 

كما أشعل أزمة كروية بني تونس واجلزائر.
اجلزائرية  الفرق  مسؤولي  من  عدد  ودق 
اجلزائرية  االحتادية  وراسلوا  اخلطر  ناقوس 
املواهب  أبرز  هجرة  أمام  إليجاد حل  للعبة، 
اجلزائرية إلى البطولة التونسية وتأثر مستوى 
البطولة، نتيجة لألضرار التي حلقتها، حيث 
جتد  مميزين  العبني  تكوين  يف  تنجح  أن  بعد 
نفسها غير قادرة على االستفادة منهم رياضيا 
ثمرات  التونسية  الفرق  حتصد  فيما  وماليا 

عملها القاعدي.
أصبحت  التونسية  البطولة  فإن  وعليه 
نظرا  الالعبني،  لهؤالء  املفضلة  الوجهة 
للمزايا املالية الكبيرة التي يتحصلون عليها، 
ملواصلة  مفضال  مكانا  أصبحت  أنها  كما 
املهمة  األمور  من  العديد  لتوفر  املشوار 
منها  الالعبني  استقطاب  على  تعمل  التي 
العناصر  أخرى حتفز  وعوامل  املالية  العوامل 
التي تنشط يف البطولة الوطنية لالنتقال إلى 

هناك.
من  تكون  ال  أحيانا  العروض  أن  ورغم 
العديد  يفضل  هذا  رغم  لكن  القمة  أندية 
أن  التجربة، على  الالعبني خوض هذه  من 
مالية  مشاكل  من  تعاني  أندية  يف  ينشطوا 

وإدارية يف اجلزائر.
أزيد من 30 العبا انتقل إلى 

البطولة التونسية
وكان أول من بصم على اخليار التونسي، 
فضيل  الثمانينات  فترة  يف  السابق  الدولي 
خالل  الفت  بشكل  تألق  الذي  مغارية 
العروض  فرغم  باملكسيك،   1986 مونديال 
أكبر  قبل  من  الفترة  تلك  يف  تلقاها  التي 
ومولودية  القبائل  شبيبة  غرار  على  األندية 
البطولة  إلى  االنتقال  فضل  أنه  إلى  اجلزائر 
التونسية. وهو نفس الدرب الذي سار عليه 
جنم وفاق سطيف السابق الدولي مليك زرقان 
جابو  املؤمن  عبد  الوفاق  مدلل  وكذلك 
الذي بصم على اخليار التونسي رفقة أسماء 
أخرى على غرار طارق لعزيزي، كرمي غازي، 
بغداد بوجناج، هشام بلقروي، يوسف باللي 
والطيب  بومتان  الدين  زين  الثنائي  وأخرهم 
فيفري  شهر  خالل  التحقا  اللذين  مزياني 

الفارط بالنجم الساحلي التونسي.
وتشير آخر األرقام أنه منذ أن مت املصادقة 
على قانون »لوناف« انتقل أزيد من 30 العبا 
 2022- إلى البطولة التونسية خالل موسم 
يف  وهذا  االرتفاع،  إلى  قابل  والعدد   2021
الوقت الذي ال تعتبر البطولة اجلزائرية وجهة 

الالعبني التونسيني.
اجلانب املالي من بني أهم احملفزات

تشجع  التي  املهمة  العوامل  ومن 
الالعبني اجلزائريني على االحتراف يف تونس 
إقناعهم  يف  يساهم  الذي  املالي  العامل  هو 
رغم  اللعب،  أجل  من  هناك  إلى  باالنتقال 
أن العرض قد ال يكون من فريق ينافس على 

األلقاب أو يشارك يف منافسة قارية.
باألجر  فقط  املالي  العامل  يرتبط  وال 
كيفية  يف  ولكن  املالية  القيمة  أو  الكبير 
الالعب  يتحصل  حيث  عليه،  احلصول 
على أجره يف تونس بصفة دورية وال يحتاج 
أجل  من  املنازعات  جلنة  إلى  للذهاب 
أجر  على  احلصول  عدم  على  االحتجاج 
يشجع  ما  وهو  دولية  هيئات  إلى  اللجوء  أو 

الالعبني على قبول االحتراف يف تونس.
ال  التونسية  األندية  احترافية  أن  كما 

الشهري  األجر  أو  العقد  قيمة  فقط  تعكسها 
مالية  امتيازات  من  العقد  يتضمنه  ما  ولكن 
لتحفيز الالعب على بذل قصارى جهده من 
اإليجابية  النتائج  حتقيق  يف  املساهمة  أجل 
بكل  بل  واحدة  مبباراة  يرتبط  ال  واألمر 
سلم  وضع  يتم  حيث  املوسم،  مواجهات 
للعالوات يف حال ساهم الالعب يف التتويج 

بلقب أو ضمان املشاركة القارية.
الهياكل الرياضية واحترافية 

النوادي التونسية تصنع الفارق
عامل  الرياضية  الهياكل  توفر  أن  كما 
على  اجلزائرية  البطولة  العبي  يشجع  آخر 
يذهبون  أنهم  خاصة  تونس  يف  االحتراف 
أجل  من  هناك  إلى  موسم  كل  بداية  قبل 
يالحظون  وحينها  حتضيرية  بتربصات  القيام 
الفرق بيننا وبينهم فيما يخص وفرة الهياكل 

الرياضية ومراكز التحضير.
تغري  األخرى  هي  تونس  يف  احلياة 
الالعبني اجلزائريني على االحتراف هناك مبا 
بامتياز وتوفر الهياكل  أن تونس بلد سياحي 
مميزة  خدمة  تقدم  والتي  الكبيرة  السياحية 
اللعب يف  جتعلهم يرجحون كفة تونس على 
اللعب  عليهم  سيوفر  الوطنية حيث  البطولة 
الراحة  فترة  خالل  السفر  عناء  تونس  يف 
لالستجمام هناك كما أن العملة التونسية لها 
مقارنة  املالية  التعامالت  سوق  يف  كبير  وزن 
سنة  من  أصبح  الذي  اجلزائري  بالدينار 

ألخرى يفقد من قيمته.
عالقة متوترة بني االحتاد التونسي 

ونظيره اجلزائري
التونسي  االحتاد  بني  العالقة  وشهد  
لكرة القدم ونظيره اجلزائري حالة من التوتر، 
قانون  حول  النظر  وجهات  اختالف  بسبب 
أفريقيا،  منطقة شمال  لالعبي  احلر  االنتقال 

الذي أقرته تونس يف سنة 2018.
والذي يعتبر العبي منطقة شمال أفريقيا 
)مصر واملغرب واجلزائر وليبيا( محليني، وهو 
ما جعل األندية التونسية تتوسع بشكل كبير 
بصفة  اجلزائريني  الالعبني  مع  التعاقد  يف 

خاصة.
ولم يستسغ االحتاد اجلزائري لكرة القدم 
اخلطوة،  هذه  زطشي،  الدين  خير  بقيادة 
الدولي  االحتاد  لدى  بشكوى  تقدم  حيث 
حلق  ضررا  اعتبره  ما  بسبب  القدم،  لكرة 

بالكرة اجلزائرية من جراء هذا القانون.
القانون  التونسية هذا  واستغلت األندية 
شمال  من  العبني  عدة  مع  بالتعاقد  وقامت 
ملوهبتهم  نظرا  اجلزائر،  من  معظمهم  إفريقيا 
األجواء  مع  تأقلمهم  وسرعة  الكبيرة 

التونسية.
صدارة  التونسي  الترجي  نادي  واحتل 
األقدام  من  املستفيدة  التونسية  األندية 
عدة  أغضب  الذي  األمر  وهو  اجلزائرية، 
تواصل  من  مخاوفها  أبدت  جزائرية  أندية 

خطف أبرز جنومها.
 »الفاف« تشتكي اجلامعة التونسية 

لدى »الفيفا«
القدم  لكرة  اجلزائري  االحتاد  يبق  لم 
نحو  الهجرة  موجة  أمام  األيدي  مكتوف 
بشكوى  تقدم  حيث  التونسي،  الدوري 
ضد  القدم،  لكرة  الدولي  االحتاد  لدى 
الرابع  الفصل  على  مرتكزا  التونسي،  نظيره 
اخلاص  »الفيفا«  قانون  من  العامة  لألحكام 

بالتمييز.
الضغوطات  بعد  أتت  »الفاف«  خطوة 
التي  احمللية  األندية  قبل  من  طالتها  التي 
جنومها  هروب  عملية  من  استنكارها  أبدت 
نحو البطولة التونسي. كما تندرج أيضا يف 
من  زطشي،  له  يخطط  الذي  املشروع  إطار 
أجل تطوير الكرة اجلزائرية وأنديتها لتتمكن 

من السيطرة على الساحة األفريقية على غرار 
ما قام به املنتخب األول املتوج بلقب كاس أمم 

أفريقيا مصر 2019.
لكرة  اجلزائري  االحتاد  شكوى  ولقيت 
اجلانب  من  واضحا  استنكارا  القدم، 
رئيس  اجلريء  وديع  انتقد  حيث  التونسي، 
أن  معتبرا  اجلزائري،  نظيره  التونسي  االحتاد 
شمال  منطقة  لالعبي  احلر  االنتقال  قانون 
خالل  باإلجماع  عليه  املصادقة  متت  أفريقيا 
لكرة  افريقيا  شمال  احتاد  عمل  جلسات 

القدم.
التونسي  االحتاد  قرر  ذاته،  السياق  ويف 
سن قانون جديد يجبر األندية التونسية على 
االعتماد على 5 العبني تونسيني على األقل 
يف مبارياتهم احمللية خالل املوسم املقبل، يف 
خطوة تهدف للحد من احلضور اجلزائري يف 

الدوري التونسي.
وتبعا لذلك، ستجد عدة أندية تونسية 
اجلزائريني  جنومها  بيع  على  مجبرة  نفسها 
عليهم جميعا خالل  التعويل  بحكم صعوبة 

مباريات املسابقات احمللية.
رغبة املغرب ومصر العتماد قانون 

»لوناف« يزيد مخاوف رؤساء 
األندية

األندية  من  العديد  كذلك  ووجهت 
بغية  اجلزائريني،  لالعبني  اهتمامها  املصرية 
التي  اخلطوة  وهي  االستفادة من خدماتهم، 
قد متهد الطريق نحو رحيل عدد من املواهب 
غرار  على  املصرية  البطولة  نحو  اجلزائرية 
االحتادية  أن  من  بالرغم  تونس،  يف  نظيرتها 
املصرية لم تعتمد حلد اآلن على قانون احتاد 
»لوناف«  العبي  يعتبر  الذي  إفريقيا  شمال 

محليني.
وال تضم البطولة املصرية حاليا محترفني 
ضم  على  اإلقدام  بدأ  ولكن  اجلزائر،  من 
األخير  الفوز  أعقاب  يف  جزائريني  العبني 
للمنتخب الوطني ببطولة كأس أمم إفريقيا يف 
مصر، وهي اخلطوة التي تثير مخاوف رؤساء 
جماعي  رحيل  وموجهة  اجلزائرية،  األندية 
قرر  إذا  للمواهب اجلزائرية، السيما  جديدة 
شمال  احتاد  قانون  اعتماد  املصري  االحتاد 
إفريقيا واعتبار العبي »لوناف« محليني وليس 

أجانب على غرار االحتاد التونسي.
غير  انتقاال  املاضية  السنة  عرفت  وإن 
البطولة  إلى  احملليني  لالعبني  مسبوق 
التونسية، ويتوقع أن يكون العدد أكبر املوسم 
جديدة  وجهة  وجود  إلى  بالنظر  املقبل، 
صوب البطولة املصرية، ناهيك عن حديث 
أيضا  املغربية  اجلامعة  رغبة  يدور حول  كبير 
زاد  ما  وهو  »لوناف«،  قانون  على  االعتماد 
إلى  بالنظر  احمللية،  األندية  مخاوف  من 
تواجد عدة العبني يف نهاية عقودهم الصائفة 
إلى  انتقالهم  عملية  يسهل  ما  وهو  املقبلة، 
استفادة  دون  املصرية،  أو  التونسية  األندية 
إلى  التحويل من جهة،  عائدات  الفرق من 
وهو  املناسبة،  البدائل  إيجاد  جانب صعوبة 
ما يزيد من حجم االنتقادات، التي يتعرض 

لها املسيرون من طرف األنصار.
ويرى أهل االختصاص بأن القائمني على 
االحتادية اجلزائرية أمام حتمية التدخل، من 
والذي  الالعبني،  لهجرة  حد  وضع  أجل 
من  البطولة  مستوى  انخفاض  يف  سيتسبب 
جهة، كما سيساهم يف ابتعاد األندية احمللية 
عن التألق قاريا، بدليل اخلروج اجلماعي لكل 
األندية من جميع املنافسات وعدم وجود أي 
فريق ميثل الكرة اجلزائرية، يف األدوار املتقدمة 
سواء على الصعيد اإلفريقي أو العربي، وهو 
ما ال يتماشى مع اإلجنازات احملققة من طرف 

املنتخب الوطني املتوج بـ«الكان« األخيرة.
محمد هشام

قانون »لوناف« يشعل حربا كروية بني البلدين

تونـــس تصطــــاد نجـــوم الجزائـــــر!
تتجه البطولة اجلزائرية لكي تكون من أضعف البطوالت على املستوى العربي واإلفريقي بسبب الهجرة اجلماعية ألبرز األسماء 

التي فضلت االحتراف يف البطولة التونسية حتت غطاء قانون »لوناف« الذي ينص على حرية تنقل العبي احتادات شمال 
إفريقيا بني دول »لوناف« والذي يعتبر الالعبني اجلزائريني واملغاربة واملصريني 

الدولي السابق فضيل مغارية:
»مشاكـــل األنديـــة اجلزائـــرية 
دفعــت بالالعبيــن إلى أحضـــان 

البطـــولة التونســــــية«

التي  األسباب  بني  من  أن  مغارية،  فضيل  السابق  الدولي  أوضح 
التي  الكبيرة  املزايا  هي  تونس  إلى  لالنتقال  اجلزائرية  البطولة  جنوم  حتفز 
التي  اإلمكانيات  أن  مؤكدا  املالي،  اجلانب  من  منها، خاصة  يستفيدون 
كما  قدراتهم  تطوير  على  اجلزائريني  لالعبني  تسمح  األندية  تلك  توفرها 

أنها أصبحت تعتبر بوابة لالحتراف يف أوروبا.
الرابطة  أندية  فيها  تتخبط  التي  املالية  املشاكل  أن  مغارية  وأضاف 
األولى املهددة اإلفالس والصراعات الداخلية دفعت بالالعب اجلزائري 

إلى أحضان البطولة التونسية التي تتميز باملناخ املستقر.
من جانب آخر، كشف الدولي السابق أنه »ال يجب أن نلوم الالعبني 
بل رؤساء األندية اللذين عجزوا طيلة السنوات السابقة، عن توفير أبسط 

الضروريات لكي حتفز الالعبني على البقاء يف اجلزائر«.
م.هشام

جنم وفاق سطيف السابق والدولي 
مليك زرقان:

»قانـــون لونــاف ساهــم يف إضعــاف 
مستـــوى البطــولة اجلزائريـــــة«

كشف جنم وفاق سطيف السابق والدولي مليك زرفان أن قانون »لوناف« 
مقارنة  اجلزائرية  الكرة  مصالح  كثيرا  يخدم  وال  حدين  ذو  سالح  يعتبر 
بالتونسية، قائال »إن كان هذا القانون يف صالح الالعبني، بحيث يفتح لهم 
آفاقا أخرى، إال أنه يضعف من مستوى البطولة اجلزائرية سواء محليا أو 
قاريا بدليل أن أنديتنا أصبحت عاجزة على الوصول إلى األدوار املتقدمة 
البطولة  إلى  تنقلت  العناصر  »أفضل  ليضيف  اإلفريقية«  املنافسات  من 
التونسية بحكم هذا القانون، لذلك يجب إعادة النظر فيه مبا يخدم مصالح 

بطولتنا«.
م.هشام
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»العميــد« في رحـلة البــــحث عــــــن أول »العميــد« في رحـلة البــــحث عــــــن أول 
انتصــــــار أمــــــام تونغـــــــيث السينغـــــــاليانتصــــــار أمــــــام تونغـــــــيث السينغـــــــالي

املدرب سليماني  يعطي موافقته لإلشراف 
على أهلي البرج

 أفرزت أشغال اجلمعية العامة االستثنائية ألعضاء مجلس إدارة 
يف  رسمي  بشكل  العياشي  مصطفى  تنصيب  إلى  البرج،  أهلي 
منصب املدير العام للشركة الرياضية للفريق، وهو القرار الذي 
يسمح للعياشي أن ميارس نشاطه بكامل الصالحيات واإلمضاء 
بالفريق على مستوى الهيئات الرسمية.  الوثائق املتعّلقة  على 
احلواس  الهاوي  النادي  رئيس  عمله  يف  العام  املدير  وسيرافق 
رماش، بصفته مالك غالبية األسهم يف الشركة الرياضية.وجاء 
قرار تعيني مصطفى العياشي يف املنصب املذكور جّراء عدم رغبة 
مسك  البيبان«  »منور  شركة  املساهمني يف  األعضاء  من  عضو  أي 
مع  التعاقد  قرار  على  باالتفاق  املجتمعون  خرج  األمور.كما  زمام 
املدرب سيد أحمد سليماني لإلشراف على العارضة الفّنية 
على  موافقته  األخير  منح  أن  بعد  لـ«الكابا«، 
الهاتفي  االتصال  أعقاب  يف  البرج  أهلي  تدريب 
احلواس  الهاوي  النادي  برئيس  جمعه  الذي 
بني  النهائي  االتفاق  جتسيد  انتظار  يف  رماش 
الطرفني بالتوقيع على العقد هذا السبت.لإلشارة، 
انعقدت اجلمعية العامة االستثنائية بعد أن استوفت 
النادي  رئيس  بحضور  لعقدها  القانونية  الشروط 
الهاوي مالك غالبية األسهم يف شركة »منور البيبان« 
ألهلي البرج بامتالكه نسبة 79 باملائة، إضافة إلى 
حضور العضوين يف مجلس اإلدارة 
وعيسى  مسعودان  جمال  وهما 
والرياضة  الشباب  ومدير  عفافسة 
واملدير  النواري  حميدي  بالوالية 
مصطفى  الرياضية  للشركة  العام 

العياشي.
م.هشام

يف إطار حتضيراته لكأس إفريقيا يف إطار حتضيراته لكأس إفريقيا 20212021  
المنتــخب الوطنــي ألقـل مـــن المنتــخب الوطنــي ألقـل مـــن 1717 سنــة يواجـه  سنــة يواجـه 

كـوت ديفـــوار وزامبــــيا وديـــــاكـوت ديفـــوار وزامبــــيا وديـــــا
أمام كوت ديفوار  باملغرب  مباراتني وديتني  17 عاما  الوطني ألقل من  املنتخب  يخوض 
لألمم  إفريقيا  كأس  لنهائيات  استعدادا  اجلاري  مارس   10 يوم  وزامبيا  اجلاري  مارس   7 يوم 
االحتادية  اخلميس،  يوم  عنه  أعلنت  مارس، حسبما   31 إلى   13 من  واملقررة  للفئة،   2021
اجلزائرية لكرة القدم.وأشار بيان »الفاف« إلى أنه ''سيتم نشر أماكن وتوقيت إجراء املباريات 
الحقا''. وكان املدير الفني الوطني لدى االحتادية.ويف إطار حتضيراته، فاز املنتخب الوطني 
يوم األربعاء الفارط وديا أمام احتاد اجلزائر ألقل من 21 سنة بنتيجة 1-3 باملركز الفني لسيدي 
موسى بالعاصمة.ويف نهائيات »كان 2021« تتواجد كوت ديفوار وزامبيا يف املجموعة األولى 
رفقة املغرب )البلد املنظم( وأوغندا.ووجه الناخب الوطني، محمد السات، الدعوة لـ 28 
العبا، من بينهم 13 عنصرا ينشط يف اخلارج، حتسبا للتربص التحضيري األخير، الذي شرع 
يوم  الي غاية  الوطني بسيدي موسى والذى سيستمر  الفني  باملركز  الفارط  يوم األحد  فيه 
التوجه الى املغرب يوم 6 مارس.ويستهل املنتخب اجلزائري املنافسة القارية يوم 14 مارس 
اجلاري أمام الكونغو، قبل التباري مع تنزانيا يوم 17 مارس اجلاري ثم نيجيريا  يوم 20 مارس 
اجلاري.وتعود املشاركة الوحيدة للمنتخب الوطني ألقل من 17 سنة الى سنة 2009 خالل 
واملغرب  اجلزائر  إلى  غامبيا.وباإلضافة  أمام  النهائي  وبلغت  اجلزائر  احتضنتها  التي  الطبعة 
)البلد املنظم(، تشارك 10 منتخبات يف نهائيات كأس أمم إفريقيا2021 وهي نيجيريا، كوت 

ديفوار، تانزانيا، أوغندا، جنوب إفريقيا، زامبيا، السنغال، الكونغو، مالي والكاميرون.
ويتأهل صاحبا املركزين األولني عن املجموعات الثالثة باإلضافة الى أحسن منتخبني 

يحتالن املرتبة الثالثة الى الدور ربع النهائي.
م.هشام

اجلولة اجلولة 1616 لرابطة األولى احملترفة لرابطة األولى احملترفة

داربـــي واعــــد بيــــنداربـــي واعــــد بيــــن
 نــــادي بــــارادو واتحــــاد الجــــزائر نــــادي بــــارادو واتحــــاد الجــــزائر

يحتضن ملعب الدار البيضاء بالعاصمة لقاء محليا مثيرا بني نادي بارادو واحتاد اجلزائر، مبناسبة إختتام اجلولة 
السادسة عشرة املقررة هذا السبت.

وسيكون ملعب الدار البيضاء مسرحا للقاء محلي من املتوقع أن يكون شديد التنافس واإلثارة ومفتوحا على كل 
االحتماالت بني نادي بارادو واحتاد اجلزائر ف«الباك«، املنهزم أمام »احلمراوة« بوهران بعد 4 لقاءات بدون خسارة، 

سيكون أمام رغبة ملحة يف التدارك أمام االحتاد الفائز من جهته على جنم مقرة بعد تعثرين متتاليني.
من جهتها، ستكون مولودية وهران مرشحة للفوز خارج قواعدها أمام شبيبة سكيكدة والتي لم تتأقلم بعد مع 

أجواء حظيرة الكبار.
فممثل الغرب اجلزائري، الذي يشرف على عارضته الفنية مدربه اجلديد خير الدين مضوي، يقصف بالثقيل 

مؤخرا بتسجيله 12 هدفا يف مبارياته الثالث األخيرة.
أما جمعية عني مليلة، التي تلقت هزمية مفاجئة ومدوية مبيدانها أمام وداد تلمسان األسبوع الفارط، فستتنقل 
إلى الغرب حملاولة رد االعتبار أمام جمعية أوملبي الشلف التي سجلت استقالة مدربها ندير لكناوي بعد شهر واحد 

فقط من تولي عارضتها الفنية.
تلقت  متعاقبة، حيث  بتسجيلهم ثالث هزائم  يفقدون معاملهم  الشلف  بدأ العبو  ناجحة،  بداية موسم  فبعد 

شباكهم 11 هدفا منها 0-6 مبلعبهم أمام شبيبة الساورة.
وستكون اجلولة السادسة عشرة مبتورة من مباراتني مت تأجيلهما ملوعد الحق وهما أهلي برج بوعريريج - مولودية 

اجلزائر وشباب بلوزداد - شبيبة الساورة، بسبب مشاركة الشباب واملولودية يف منافسة رابطة األبطال اإلفريقية.
م.هشام

ستكون مؤهلة إلى أوملبياد طوكيوستكون مؤهلة إلى أوملبياد طوكيو

يستدعــــي  اليـــــد  لكـــرة  الوطنــي  الناخـــب 
19 العـــبا للمشاركـــة يف دورة برليــــن

للمشاركة يف دورة  لـ19 العبا  الدعوة  الفرنسي آالن بورت،  اليد رجال،  الوطني لكرة  املنتخب  وجه مدرب 
بالعاصمة األملانية برلني من 12 إلى 14 مارس اجلاري، واملؤهلة إلى األلعاب األوملبية 2020 بطوكيو باليابان املؤجلة 

إلى 2021، حسبما أوردته االحتادية اجلزائرية، على صفحتها الرسمية على »فايسبوك«.
وضمت القائمة 10 العبني ينشطون يف مختلف البطوالت األجنبية، خمسة منهم يف فرنسا، واخلمسة اآلخرين 

من خمس بطوالت مختلفة وهي بالقطرية، االسبانية، السويسرية، التركية والتونسية.
أما العناصر احمللية  التسعة فتنتمي الي االندية التالية املجمع الرياضي البترولي )3 العبني( وثالثة من شبيبة 

سكيكدة وإثنني من نادي برج بوعريريج وواحد من أوملبي عنابة.
وسيشارك املنتخب الوطني يف هذه املنافسة إلى جانب السويد )وصيف بطل العالم(، وسلوفينيا باإلضافة إلى 

أملانيا البلد املنظم. 
قائمة الالعبني:

هشام  )أدميار/اسبانيا(،  غضبان  خليفة  البترولي(،  )املجمع  مني  بن  اهلل  عبد  عنابة(،  )أوملبي  زموشي  يحي 
كعباش )بيشيكتاس/تركيا(، هشام داود )إيستر/فرنسا(، رياض شهبور )املجمع البترولي(، أسامة بوجناح )شبيبة 
رضوان  ميتروبول/فرنسا(،  خرموش)ديجون  باستيان  االفريقي/تونس(،  )النادي  جياللي  بن  سفيان  سكيكدة(، 
)شبيبة  نعيم  زهير  )إيستر/فرنسا(،  بركوس  مسعود  )إيفردون/سويسرا(،  باهنة  إلياس  سكيكدة(،  )شبيبة  ساكر 
سكيكدة(، عبد النور حموش )نادي برج بوعريريج(، أيوب عبدي )فينيكس تولوز/فرنسا(، عبد الرحيم برياح 
إنسعد  عقبة  )الوكرة/قطر(،  صدوق  حاج  مصطفى  غيسون/فرنسا(،  )ماسي  بلحسن  نسيم  البترولي(،  )املجمع 

)نادي برج بوعريريج(.
املدرب : آالن بورت )فرنسا( مبساعدة طاهر لعبان                                                                               ق.ر

رابطة  منافسة  يف  الثاني  اجلزائر  ممثل  يسعى   
أول  إلى حتقيق  اإلفريقية، مولودية اجلزائر،  األبطال 
انتصار له يف مرحلة املجموعات، عندما يواجه هذا 
اجلولة  ضمن  السينغالي،  تونغيث  نادي  السبت، 
الثالثة من املنافسة القارية.وشد فريق مولودية اجلزائر 
الرحال إلى السينغال ملالقاة نادي تونغيث الذي يحتل 
املركز الرابع برصيد نقطة واحدة، والذي يشارك يف 
هذه املنافسة ألول مرة، علما أن املقابلة ستلعب مبدينة 
كلم. ب70  داكار  العاصمة  عن  تبعد  التي  تييس 
الرابعة،  املجموعة  يف  متتاليني  تعادلني  وبحصيلة 
آخرهما كان داخل القواعد مبلعب  5 جويلية األوملبي 
»العميد«  يأمل   ،1-1 بنتيجة  التونسي  الترجي  أمام 

يف حتقيق أول فوز قاري له منذ أربعة عقود بعيدا عن 
القارة  للمولودية يف  انتصار  الديار، حيث يعود آخر 
اإلفريقية إلى سنة 1979.لكن يبدو أن اخلسارة التي 
قد  البطولة،  يف  بقواعده  القبائل  شبيبة  أمام  تلقاها 
تنعكس سلبا على النادي العاصمي، مما يدفع بالطاقم 
الفني إلى تكثيف العمل على اجلانب املعنوي أمال يف 
العودة من مدينة تييس بنتيجة إيجابية.من جهتهما، 
املركز  يحتل  الذي  التونسي  الترجي  فريقا  يلتقي 
املصري  الزمالك  والضيف  نقاط   4 برصيد  األول 
الذي يتواجد يف املركز الثاني برصيد نقطتني نائب 
بطل افريقيا، مبلعب رادس يف قمة املجموعة الرابعة.
ويحل الزمالك ضيفا على الترجي يف مواجهة شبيهة 

بلقاء ربع نهائي النسخة املاضية، التي تأهل خاللها 
الزمالك لدور األربعة، لكن األمور تختلف يف النسخة 
بني  تكتيكي  لصراع  مسرحا  املواجهة  احلالية.وتبدو 
الشعباني  الزمالك ومعني  باتشيكو مدرب  البرتغالي 
مدرب الترجي يف ظل وجود العديد من النجوم على 

أرضية رادس.
غرار  على  بنجوم  سويقة  باب  فريق  ويحظى 
كوليبالي  وفوسيني  اخلنيسي  وطه  البدري  أنيس 
وغيالن الشعاللي وحمدو الهوني، بينما تتزين قائمة 
الزمالك بالعبني من وزن فرجاني ساسي وأشرف بن 

شرقي وطارق حامد وأحمد سيد زيزو.
م.هشام

البرنامج:
 السبت سا 15
نادي بارادو- إحتاد اجلزائر

شبيبة سكيكدة- مولودية وهران
جمعية الشلف- جمعية عني مليلة
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البـــــورتا يعـــــد البـــــورتا يعـــــد 
باستقــدام إيرلينــغ باستقــدام إيرلينــغ 
هــاالند لبرشلـــونة  هــاالند لبرشلـــونة  

تطور جديد  امس اجلمعة، عن  إسباني،  تقرير إعالمي   كشف 
بشأن مستقبل األرجنتيني ليونيل ميسي، جنم برشلونة. وينتهي عقد 
البرغوث،  ويستطيع  املقبل،  الصيف  يف  برشلونة  مع  ميسي  ليونيل 

التوقيع مع أي ناٍد اآلن.
ووفًقا لبرنامج »الشيرجنيتو«، فإن خوان البورتا املرشح لرئاسة نادي 
برشلونة، وعد ميسي، بأن يقاتل حتى املوت، حلسم صفقة املهاجم 

النرويجي إيرلينغ هاالند، جنم بوروسيا دورمتوند.
وأشار البرنامج اإلسباني إلى أن ميسي، بات اآلن أقرب التخاذ 

قرار البقاء مع برشلونة، أكثر من أي وقت مضى.
الرحيل عن برشلونة يف الصيف  أن حاول  أن ميسي سبق  يذكر 

املاضي، بعد أن أرسل بروفاكس لفسخ العقد قبل عام من انتهائه.
ق.ر

جتنبا للخالف مع هولندا

بلجيــكا تتخلـــــى بلجيــكا تتخلـــــى 
عـن فكـرة ضـم سترويـكعـن فكـرة ضـم سترويـك

عن  التخلى  مت  إنه  بلجيكا  منتخب  مدرب  مارتينيز  روبرتو  قال 
الفريق  خطط ضم املدافع باسكال سترويك العب ليدز يونايتد إلى 
قبل مباراته األولى يف تصفيات كأس العالم أواخر الشهر اجلاري جتنبا 

ألي خالفات مع اجلارة هولندا.
وسترويك )21 عاما( ولد يف بلجيكا لكنه عاش يف هولندا منذ أن 
كان يف الثالثة من العمر. وكان من املتوقع أن ينضم سترويك للمنتخب 
وبحث  بلجيكي  سفر  جواز  على  للحصول  تقدم  أن  بعد  البلجيكي 

األمر مع املدرب مارتينيز.
الوقت  »لكنه يف  بلجيكية:  مقابلة مع صحيفة  مارتينيز يف  وقال 

نفسه يبدو أن قلبه مع هولندا«.
املوقف  هذا  احترام  علينا  »يتعني  اإلسباني:  املدرب  وأضاف 
رغم اهتمامنا مبا يتمتع به الالعب من قدرات ومهارات. ال أريد أي 

خالفات بني احتادي كرة القدم يف البلدين«.
وقال املدرب أيضا إن الالعب لن يكون ضمن تشكيلة املنتخب 
البلجيكي خالل مبارياته يف تصفيات كأس العالم أمام روسيا البيضاء 

وجمهورية التشيك وويلز وإن »هذا يعني أننا أغلقنا ملف سترويك«.
على   2022 العالم  كأس  تصفيات  يف  مسيرتها  بلجيكا  وستبدأ 
على  ضيفة  حتل  ثم  اجلاري  مارس   24 يف  ويلز  مواجهة  يف  أرضها 
جمهورية التشيك يف براج يف 27 من الشهر نفسه قبل أن تستضيف 

روسيا البيضاء بعدها بـ 3 أيام.
ق.ر

الحـــارس نوبــــل يفتــــح الحـــارس نوبــــل يفتــــح 
بــــاب الرحــــــيل مــــن بــــاب الرحــــــيل مــــن 

بــــايرن ميـــــونخبــــايرن ميـــــونخ
بايرن ميونخ  الباب أمام رحيل موكله عن نادي   فتح وكيل احلارس األملاني أليكسندر نوبل، 
بنهاية املوسم احلالي. ومنذ انضمامه إلى النادي البافاري الصيف املاضي يف صفقة انتقال حر، لم 
يشارك صاحب الـ 24 عاًما سوى يف مباراتني فقط، لكنه لم يظهر أبًدا يف البوندسليغا هذا املوسم. 
وحتدث ستيفان باكس، وكيل حارس شالكه السابق ملجلة كيكر، قائاًل »هذا الوضع غير مرٍض، لذا 

يجب أن نفكر يف خروجه معاًرا يف الصيف، ما لم يحصل أليكس على فرصة املشاركة مع الفريق«.  ووقع 
نوبل على عقد مع بطل أوروبا حتى صيف 2025، حيث يراه مسؤولو النادي، الوريث الشرعي للحارس 
األملاني املخضرم مانويل نوير.                                                                                                ق.ر

قبل مواجهة »البلوغرانا«

نيمــــــار يتعافــــى نيمــــــار يتعافــــى 
مــــن إصـــابــــــتهمــــن إصـــابــــــته

تلوح يف األفق، مؤشرات قوية للغاية بشأن جاهزية نيمار جونيور، 
يف جنم باريس سان جيرمان، للمشاركة يف مباراة برشلونة، األربعاء املقبل، 

إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.
بشكل  يتعافى  نيمار  أن  إلى  لها،  ليكيب يف خبر حصري  وأشارت صحيفة 

جيد من إصابته العضلية، وباتت فرص مشاركته أمام البارسا تزداد بشكل قوي مع مرور 
الوقت.

وأضافت أن الالعب البرازيلي كان حريًصا على نشر برامج التدريب القاسية التي 
يف خضع لها ليتخلص من إصابته يف أسرع وقت ممكن. ولفتت إلى أن نيمار أصيب 

مباراة كان يوم 10 فيفري املاضي ضمن منافسات دور الـ 32 لكأس فرنسا.
دوًرا  لعب  البرازيلي،  بالنجم  اخلاص  البدني  املعد  أن  وأوضحت 

عمله  ثمار  يجني  وبدأ  كثيًرا،  الذي ضحى  نيمار،  تأهيل  كبيًرا يف 
الشاق. وأكدت ليكيب أن نيمار تخلص متاًما من إصابته، ولم يعد 

نزياًل مبستشفى مصابي الفريق الباريسي.
القسم الرياضي

وســـت هـــام يتطلـــع للمربــــع وســـت هـــام يتطلـــع للمربــــع 
الذهبــــي فـــــي»البريميــرليـــغ«الذهبــــي فـــــي»البريميــرليـــغ«

التوقعات خالل املوسم احلالي، لكن مدربه ديفيد مويس   جتاوز وست هام يونايتد، 
يقول إنه يتعني على الفريق املنافس يف الدوري اإلجنليزي املمتاز، حتقيق املزيد من النجاح 

والتقدم، إذا أراد احلصول على مكان بني فرق املربع الذهبي.
واحتل وست هام املركز 16 بني فرق البطولة العشرين يف املوسم املاضي، لكنه حقق 
مباراة،   26 من  نقطة   45 برصيد  السادس  املركز  يحتل  وحالًيا  املوسم،  هذا  كبيًرا  تقدًما 
متخلًفا بنقطتني فقط عن تشيلسي الرابع يف القائمة الذي لعب 27 مباراة. وآخر مرة احتل 

فيها وست هام، مركًزا بني فرق املربع الذهبي، كانت يف موسم 1985-1986.
ويف اجلولة املقبلة، سيلتقي وست هام مع ضيفه ليدز يونايتد الذي يحتل املركز 11، 
اإلثنني املقبل. ونقلت هيئة اإلذاعة البريطانية عن مويس قوله »احتالل مكان بني أول 10 
فرق سيكون رائًعا بالنسبة لوست هام، بالنظر إلى وضعنا السابق. لكننا يف وضع أفضل كثيرا 
اآلن، ولذا فأنا أتطلع لألعلى«. وتابع »ال أرى ما مينع أن نكون بالقرب من املربع الذهبي«.

وأضاف »الالعبون غيروا تفكيري، ألنني اآلن أتطلع لألعلى وأفكر فيما ميكن الوصول 
إليه، ال بد لي من اإلشادة بالالعبني على ذلك«.

النادي  أروقة  يف  العام  املزاج  غيرت  للفريق،  األخيرة  النتائج  أن  إلى  مويس  وأشار 
اللندني. ومضى املدرب قائاًل »يف هذا الوقت من العام املاضي كنا نتساءل عن إمكانية 
جتنب الهبوط. حالًيا األسئلة مختلفة وتتعلق بإمكانية احلصول على مكان يف املربع الذهبي 

أو التأهل للعب أوروبًيا. وهذا يظهر حجم التقدم الذي حققناه«.
ق.ر

قبل موقعة بورتو

يوفنتـــوس تستعــــيد خـــــدمات يوفنتـــوس تستعــــيد خـــــدمات 
خــــــوان كــــــوادرادو   خــــــوان كــــــوادرادو   

بيرلو مدرب يوفنتوس، قبل مواجهة  أنباء سعيدة ألندريا  كشف تقرير صحفي، عن 
بورتو، األسبوع املقبل، يف إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

بعد  على  بات  كوادرادو،  خوان  الكولومبي  فإن  ميركاتو«،  »كالتشيو  موقع  وحسب 
خطوة واحدة من العودة للمشاركة يف املباريات رفقة يوفنتوس.

وأشار إلى أن كوادرادو اقترب من العودة للتدريبات اجلماعية، وبالتالي قد يكون متاًحا 
يف مباراة التسيو بالكالتشيو، وقد يشارك يف جزء من اللقاء.

إذا سارت  مؤكًدا،  بات  بورتو  أمام  البداية  من  الكولومبي  اجلناح  تواجد  أن  وأوضح 
خطة تعافيه بشكل طبيعي.

وذكر أن البرازيلي آرثر ميلو، العب وسط يوفنتوس، ال يزال يف األسبوع األخير من 
عملية التعايف، ولديه ألم مينعه من املشاركة يف التدريبات اجلماعية بشكل طبيعي.

وقال املوقع إنه مبجرد التخلص من األلم مع نهاية خطة العالج األولى، سيتدرب آرثر 
بشكل طبيعي رفقة يوفنتوس، وقد يتواجد على مقاعد بدالء السيدة العجوز ضد بورتو.

وأضاف »كالتشيو ميركاتو« أنه إذا استمر شعور آرثر باأللم عقب انتهاء دورة العالج 
األولى، سيضطر الالعب لبدء دورة عالج جديدة، وبالتالي تأخر عودته إلى املباريات.

ق.ر

دي خيـــا مهـــدد دي خيـــا مهـــدد 
بالخـــروج مـن تشكـيل بالخـــروج مـن تشكـيل 
يونايتـــد األســــاسييونايتـــد األســــاسي

حارس  خيا،  دي  دافيد  اإلسباني  بات   
يف  مكانه  بخسارة  مهدًدا  يونايتد،  مانشستر 
التشكيل األساسي للشياطني احلمر هذا املوسم.

وغاب دي خيا عن مباراة فريقه املاضية أمام 
كريستال باالس، للتواجد مع زوجته يف إسبانيا 

الستقبال مولوده األول.
أولى  فإن  ميل«،  »ديلي  صحيفة  وحسب 
غونار سولسكاير، مدرب مانشستر يونايتد، طلب 
للشياطني  العودة  يف  التسرع  عدم  خيا،  دي  من 

احلمر.
وأشارت إلى أن إجازة دي خيا قد تصل إلى 
شهر، حيث سيعود احلارس اإلسباني عقب فترة 

التوقف الدولي املقبلة.
خيا  دي  يهدد  األمر  هذا  أن  وأوضحت 
بخسارة مركزه األساسي لصالح دين هندرسون، 
األخيرة،  باالس  كريستال  مباراة  يف  تألق  الذي 
مانشستر  ضد  مهمة  أخرى  مباريات  وسيخوض 

سيتي وميالن.
يف  هندرسون  استمرار  حالة  يف  أنه  وذكرت 
تقدمي أداء مميز، من الصعب أن ُيعيده سولسكاير، 

مرة أخرى إلى دكة البدالء.
وقالت الصحيفة إن طلب سولسكاير يكشف 
مُيدد  بأن  أبلغه  أن  بعد  خيا،  دي  جتاه  نواياه  عن 

إجازته يف إسبانيا.
ق.ر
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إشهار

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 
والية المسيلة

 دائرة بن سرور 
بلدية  بن سرور 

الرقم 2021/260
إشهارإنشاء  جمعية  محلية

تطبيقا ألحكام القانون رقم 06-12 المؤرخ في 18 صفر 1433 الموافق لـ 12 
يناير سنة 2012  المتعلق بالجمعيات تم هذا اليوم 03 /مارس/ 2021  إنشاء 

الجمعية المحلية
 المسماة :الجمعية الخيرية روابط االخاء للعطاء بال حدود و تنمية المجتمع 

بلدية بن سرور 
 المعتمدة تحت رقم : 53  بتاريخ 03 مارس 2021

الرئيس : بوناب زين الدين 
المقر االجتماعي : محل بحي االطلس بن سرور

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
والية تمنراست

مديرية التنظيم و الشؤون العامة 
مصلحة التنظيم العام 

مكتب اإلنتخابات و الجمعيات 
الرقم :102/2011

وصل تسجيل التصريح بتأسيس جمعية محلية  
ذات طابع اجتماعي

بمقتضى القانون رقم 31/90 المؤرخ في 17جمادى األولى  عام 1411 الموافق لـــ: 04 
ديسمبر 1990 المتعلق بالجمعيات  تم هذل اليوم :

تسليم  وصل التصريح بتأسيس الجمعية المحلية ذات الطابع اجتماعي المسماة :
الجمعية العلمية الثقافية امسلي نيهكتان لنشاطات المركب الرياضي المجاور 

الكائن مقرها : المركب الرياضي المجاور بحي أمشون - بلدية تمنراست

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
-واليةبجاية
 دائرة بجاية
بلدية بجاية

املجلس الشعبي البلدي
مصلحة: م. ت. ش. ق.

 رقم : 96/ 2021
إعالن إلعداد شهادة احليازة

 تطبيقا للمرسوم رقم 254 /91  املؤرخ يف 27 جويلية 1991، 
قدم السيد: 

1 قارت موسی، املولود)ة( ب: أميزور والية بجاية يف 27 / 05 
 1965/

 العنوان: أميزور بجاية. 
ملف يتضمن طلب تسليم شهادة احليازة للعقار التالي: 

قطعة أرضية عارية تقع ببلدية بجاية دائرة بجاية والية 
بجاية باملكان املسمی »بوليماط قرية بوليماط«. تقدر 

مساحتها ب 12260,00 م2.
يحدها: 

من الشمال: طريق معبد. 
من اجلنوب: طريق بلدي و ملكية عائلة عبدالبوسط 

من الشرق: طريق بلدي و ملكية غير معروفة. 
من الغرب: ملكية عائلة عبدالبوسط و طريق معبد. 

فعلی كل شخص له مطالب أو اعتراضات علی حترير هذه 
الشهادة أن يقدمها إلی مقر بلدية بجاية مديرية التنظيم و 

الشؤون القانونية ملدة أقصاها شهرين )02( من تاريخ نشر هذا 
اإلعالن.
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عن منشورات فهرنهايت للنشر والتوزيععن منشورات فهرنهايت للنشر والتوزيع

لبنى مجرقي تصدر كتابها لبنى مجرقي تصدر كتابها 
»موانئ الحلم«»موانئ الحلم«

الكتاب اجلديد هو عبارة عن مجموعة من النصوص والقصص التي 
النجاح  أنثى، يف شتى مجاالت احلياة من  أم  تواجه اإلنسان أكان ذكرا 

والفشل يف الدراسة والعمل واحلب واخليانة والعالقات االجتماعية.
اجلديدة  بالبدايات  للتفاؤل  دعوة  احللم«  »موانئ  الكتاب  يبرز  كما 
بعد كل نهاية، فالنهايات الفعلية ما هي إال بدايات جديدة، وكل تلك 

الصراعات يف حياتنا ما هي إال اجنازات لأليام القادمة.
وفيها  الفني،  اإلبداع  عوالم  يف  تتحرك  نصوص  مجموعة  اإلصدار 
الفني  بني  املزج  وعبر  واحلياة،  الواقع  الكتشاف  يطمح  شباب  مغامرات 
خارق  ووصف  نثرية  بنيات  يف  مشوق،  بحكي  القاري  يتمتع  واألدبي 
لألحداث مع اعتماد التشويق الشعري كثيرا.. ومن ثمة فالسرد احلداثي 

واملعاصر واملضمون مستقبلي استشرايف. 
القصص  أحداث  بكل  عارف  احللم«  »موانئ  نص  يف  الراوي  إن 
للخراب  حل  عن  بحثا  البشر  مع  تتحاور  الذات  حضور  مع  والنصوص، 
وفساد  وظلم  وخداع  نكد  من  احلياة  يف  البشر  بني  أصاب  الذي  والدمار 

وخيانة.
ويحدث التحول السردي عندما يكتشف القارئ بأن الكتاب يحاكي 
عامة  بصفة  فلسفية  وملسة  خاصة  بصفة  حياتية  اجتماعية  نصوصا 
للمتابعني والقراء، فهو حصاد جتارب شخصية جسدت من خالله الكاتبة 
أفكارها وآراءها، لتجد نفسها يف حتد جديد مع عالم القراء والنقاد الكبار، 

ويزيدها ذلك شجاعة لتواصل كتاباتها يف إصدارات أخرى.
الزمكاني، كما  القارئ ومنها: الشق  وتتالحق الكلمات على وعي 
تسافر يف  بطاقة خفية  املستقبل  ثم  املاضي  نحو  الزمانية  االنتقاالت  جند 
العودة  عن  وحياتية  دينية  رمزيات  مع  تفاعل  إلحداث  وتسعى  الزمن، 
ثمة حتتاج  ومن  الدراسة  العمل،  النجاح،  )الفشل،  الغياب  بعد  للحياة 

النصوص لتأمل عميق يكاشف املتخيل واملستقبلي  وينتظر خرق الوعي 
يف كل حلظة سردية .

»موانئ احللم« هي مجموعة نصوص ملبدعة يف بداية مشوارها، وهو 
الشوق  حيث  اجلديدة،  جزائر  يف  الشباب  أدب  أعمال  من  أدبي  عمل 
ملعانقة كل ما هو أدبي فني مستقبلي، لتضاف للكتابة مكانة يف ميدان 

األدب النفسي االجتماعي.

إفضاءات
جمال فوغالي

بونُة ِمْهرجاُن األشواِق يف الغيماِت 
عالي مْن عشقها اآليِل للتَّ

، سماٌء مَن النورِس والضياء،  الصباُح العذُب، فجُر بونَة البحريِّ
ُهِب اخلضراء، بالُد الشرِق املتاخمُة للشمِس  وأرٌض مَن الغاباِت والسُّ

والبحِر واحلزِن العميق. 
٭ املبدع حيدر حيدر: وليمٌة ألعشاِب البحر )نشيُد املوت )

خطواتي األولى هنا، يف األعالي من املدينِة العتيقة، مْن صباَي 
فالِت يف بهائها والبراَءة، سيدي  الذي يف التَّعالي مَن احلشا ويف املُنى الرَّ
أبو مروان الشريف إْذ أرافُق جدي احلبيَب إليه، يدي يف يِده، فتقترُب بِه 
معِة اجلارحة، والدعاُء،  السماء، وهو املقيُم يف القلِب والذاكرة، ويف الدَّ

منهما، آيتي يف احلياة:
ْم اللي يف الكبدة، يا عيني اللي  ٭ روْح يا ولْد الروْح، يا ريحة الدَّ

يف القلْب، والقلْب راضي عليْك، والرْب اللي يف السما ويف الصدْر 
نيا  يْن يف الدُّ معاْك، وقلتْها وانْعاوْدها، وبومروان شاهْد عليها، خلِّيتْك يا الزِّ

وحدْك، ما تخاْف ما حتزْن، أنَت جامْع بال ُقبَّة. )
دى يف األغاني البعيدة رجُعُه يف املدى الراقِص مْن مدينتي  والصَّ

بابِة احلانية: قِة بالذكرياِت البهيِة مْن صباَي يف الصَّ العتيقِة املَعشَّ
هذي النبضاُت تتدافُع راقصًة باحلنايا، كأني أصعُد العَقَبة، وما 

يحان وهي تباركني، شوقي  ذا والرَّ ُق بالشَّ أدراَك ما العَقَبة، حتناني املعتَّ
للطفولِة واألحالِم البائدِة وهاتيَك التي ستجيء، هذي احلجارُة وأشتاُق 

م، ويبكي  لصبرها، ويتَّكئ النبُض البريُء إليها، يشكو يتَمُه الذي يف الدَّ
وحدَتُه الراعفة، وقد اتَّسقْت عاشقة، وأخفُف الوطَء، إنِّي يف الهوينى 

منِّي ومنها. 
٭ أأحنو عليها أْم هي احلانية؟

ى من بعضنا يف احلننِي مْن قوِس قزٍح  ٭ أْم يحنو بعُضنا على ما تبقَّ
ل آيًة أخرى؟ وقْد تنزَّ

سيان، يا نبضي يف خفقَك العارف، سّيان. . . 
ْت يف األباعيد، هذي  ها أنت ذا، يا نبُض، يف العطور وقْد تشذَّ
اُء يف فرِح النبِض الغرير، البخوُر يتهادى يف األناشيد  الرياحني، احِلنَّ

عنَد«السبعة الرقود« يف األقاصي من األضالع، الزهوُر املتَّشحاُت 
بالندى، القُرنفل العاشق، اإلناُث اللواتي تتمايسْن يف ماِء املجاِز مَن 

، ولْم يبَق لي منهنَّ غيُر سحِرِك األوحد،  احلنايا، ولْم أكْن أدرُك سحرهنَّ
بابة، والعطُر  با مْن حريِق الصَّ وأنِت أنثاَي يف حلِم القلِب ويف رعشِة الصِّ

اَك وأنا يف احُللِم بِك وأبحُث عنِك وأنِت يف دمي  منِك يسكرني، وُمذَّ
اآليُة العظمى، وال هاروُت وال ماروُت هنا، وإْن يكونا، إنِّي أنا الساحُر 

واملسحور، وإنِّي العصا والنبُض ملقيها يف احلضوِر املشتهى مِن سحِر 
اسِمِك األبهى يف احلياة. 

اة، ويف  اديِة بالرطوبِة املندَّ هذي األضواُء موسيقى يف الليالي الصَّ
يضة،  األصياِف الصاهدِة باللظى واحلرائق، وهنا لعبُت وأترابي الغمَّ

وكنُت خلَف أشجاِر الفيكوِس مَن الكوِر الرحيم، فانفتَح القلُب حنَي 
وا، ولْم أبِك أبدًا ولْم أشُك،  تركوني وحيدًا، وأخذوا فرارهم معهْم وفرُّ

ْت، وأنِت جهتي  ْت ثمَّ إنها اْدلهمَّ وتلَك اجلهاُت، وال جهات، قْد غامَّ
الباقية. . . 

وآويُت إلى ظلِّ احملبِة فاحتوتني إليها، ولم أجِر بعيدًا، والقلُْب 
ا ومريدًا.  يْسبُقني للهوى مْن هواِك وقِد ارتضاني إليِه مِحّبً

، وظلَّ الشارُع -  وظللُت وحدي، أحدُثني، وقد أردُّ عليَّ وقْد ال أردُّ
، هذا اجلوى الذابُح الذي يف  ا يف املكاِن من احلننِي إليها - إليَّ الشاعُر حّيً

 . األننِي مَن الرحيِل إلى الرحيِل يف البالِد القصية وأنِت يفَّ
وقْد باعدْت، بيني وبينِك يا بونة الشهيُة، البهيُة، السحريُة، 

بابة التي يف احلياِة العليِة مْن عمري  ضية، هاتيَك املسافاُت - الصَّ الرَّ
املجنوِن وقْد أحببْتني به، ومْن سيحبُّني غيُرك - أنثاَي يف اخلفقِة األبدية؟

وتقولنَي كم أحبُّ جنوَنَك يف اجلنوِن منُذ اللوثِة األولى من ضربِة 
ميَّة، يف األعالي مْن مقاِم التجلِّي،  العشِق يف احلشاشِة من الروِح السَّ
، من اسِمِك اخلافِق يف  يف البياِض مْن بياِض احلضرة يف األنِس العليِّ

االخضراِر مْن روضِة الرِّضواِن يف املنتهى، مْن سدرِة اآلالِء والنِّعم، 
مهرجاٌن من األشواِق أنِت، بونة، يف الغيماِت مْن العشِق اآليِل للتَّعالي. 

خلضر بن يوسف

تدخل املبدعة لبنى مجرقي عالم الكتاب بأول إبداع لها »موانئ احللم« وهو عبارة عن نصوص أدبية 
بطابع فلسفي تفاؤل، عن منشورات فهرنهايت للنشر والتوزيع باجللفة.

تضمنت دراسات نقدية ونبضات شعريةتضمنت دراسات نقدية ونبضات شعرية
صدور العدد الرابع من مجلة الصالون الثقافيصدور العدد الرابع من مجلة الصالون الثقافي

صدر العدد الرابع من مجلة الصالون الثقايف االلكترونية عن صالون 
ومختلفة  متنوعة  مبواضيع  محمال  مارس،  لعدد  الثقايف  عقيل  بايزيد 
املسيرة متحدية كل  لتستمر  العربي  والوطن  ونبضات شعراء من اجلزائر 
غياب  ظل  يف  البقاء،  على  ومصممة  التحدي  شعار  رافعة  الصعاب، 

مجالت ثقافية متميزة ومتنوعة.
وقد تناول العدد حوارا أداره الشاعر اجلزائري عزوز عقيل مع املبدعة 
العراقية ورود املوساوي التي تعرضت لكثير من القضايا اإلبداعية وعن 

العراق ماضيا وحاضرا وما مييز بيئة العراق احلاضنة للشعر والشعراء.
كما تضمن مجموعة من املقاالت النقدية واألدبية حيث توشحت 
بالذات  »الوعي  حلمر  فيصل  اجلزائري  للبروفيسور  نقدية  بدراسة  املجلة 
والعدوان على اآلخر«، ومن املغرب »مسلك ميمون« يف اجلزء الثاني من 
الدكتور والشاعر عالء األديب  العراق  الكتابة، ومن  )ق ق ج( وأخطاء 
عفاف  التونسّية  الشاعرة  نصوص  يف  املقارن  األدب  مفاهيم  جتلّيات  يف 
السمعلي. أما »عبد الباري محمد املالكي« فكانت دراسته  الباب القدمي 
منبٌر يتناول الذات احلزينة، وكانت دراسة نقدية لقصيدة )الباب القدمي( 

للشاعر علي حميد احلمداني، ومن اجلزائر األستاذ بشير خلف الذي قدم 
موضوعا هاما »بحثا عن أدب السجون يف اجلزائر«.

ويف اجلانب اإلبداعي فكان نصيب الشعر الفصيح لكل من الشاعر 
املرحوم »أحسن خراط« يف قصيدة »كتاب املاء«، ومن تونس عماد الدين 
كاظم  أما  األمنيات«  »حدود  الربيعي  ود  وقاسم  الضفائر  وطن  التونسي 
اخلطيب من العراق يف قصيدة »الزعيم اخلالد«، وعلي احلوراني يف قصيدة 
»ثنايا احلديث« ومن اجلزائر الدكتورة لطيفة حرباوي  يف قصيدة »تعبت«.
من  نقري  نعيمة  الشاعرة  يف  فحضر  الشعبي  الشعر  مجال  يف  أما 
اجلزائر  يف قصيدة »ال مرا غيري«، والشاعر أحمد األخضري يف قصيدة 

عتاب البحر »احلرقة«.
ويف اجلانب السردي فكان لكل من  سمير دعاس يف نصه اشتياق 
وعيسى بن محمد  يف نص »ذوبان: وشوقية عروق منصور يف نص »ليلة 

أبي عبد اهلل الكبير« وعمر قنديل يف نص »الضفة األخرى«.
صارة بوعياد

من أجل تكوين أكادميي محترفمن أجل تكوين أكادميي محترف

فنانـو بشـار يطالبــون بن دودة للنظـر بإنشـاء معهـد موسيقـىفنانـو بشـار يطالبــون بن دودة للنظـر بإنشـاء معهـد موسيقـى
طالب مسئولون محليني على مستوى عالي يف الوزارة وفنانون إنشاء معهد للموسيقى بوالية بشار 
من أجل تكوين الطلبة الراغبني يف اكتساب تعليم أكادميي، والعجيب يف األمر أنه وبالرغم من انطالق 
التكوين بهذا املعهد إال أنه الزال مجرد ملحقة تابعة للمعهد اجلهوي للموسيقى بوهران بالوي الهواري 

وإدارته الزالت غير مستقلة يف قراراتها وتعمل حتت وصاية املدير اجلهوي بوهران.
ويالحظ الزائر للمعهد اتساعا كبيرا داخل قاعاته وجدرانه التي حتاكي املوروث الفني باملنطقة 

كما يلتمس الزائر أيضا طموحا كبيرا للطلبة واألساتذة كل هذا يقابله سكون رهيب داخل الورش.
إلى جانب ضيق يف التسيير بسبب عدم استقاللية اإلدارة ونقص يف املشرفني وحتى العمال 
حيث يسهر على سير هذا املعهد مكلفة بالتسيير وأستاذ متقاعد مكلف بالبيداغوجيا وبعض األساتذة 
الذين قدموا من معاهد أخرى من الواليات الشمالية والذين وجدوا أنفسهم يف حلقة مفرغة بسبب 
عدم وجود مدير فعلي يختزل املراسالت بني مديرة الثقافة بوهران واملدير اجلهوي ومدير الثقافة ببشار. 
وحسب تصريحات بعض األساتذة لـ »أخبار الوطن« فان املعهد يعيش حالة من اخلمول بسبب 

محدودية صالحيات املكلفة بالتسيير وتهرب مديرة الثقافة بوهران من املسؤولية وحتى إدارة املعهد اجلهوي باتت تلقي باملسؤولية على مدير الثقافة ببشار الذي أصبح 
يف حيرة من أمره.

أبواب  املعهد واألساتذة وفتح  التسيير وتدبر شؤون  بالتدخل من أجل استقاللية  امللحقة فقد راسلت جميع من لهم الصالحيات  املكلفة بتسيير  ومن جهتها 

التسجيالت حسب طاقة املعهد، لكن األمر متعلق بالوزارة الوصية وعلى رأسها وزيرة الثقافة مليكة بن دودة التي كانت لها زيارة للمعهد خالل السنة الفارطة ووعدت 

بالتكفل بهذا الصرح الذي يعتبر مكسبا للوالية خاصة وأن والية بشار معروفة بفنانيها الكبار وطابعها املوسيقي احمللي املميز لكن على ما يبدو فإن وزيرة الثقافة مليكة 
بن دودة لم تفي بوعدها والزالت دار لقمان على حالها.

وإلى حني صدور القرار الوزاري الذي يعطي املسيرة كافة الصالحيات ومينح هذا املعهد االستقاللية يف التسيير يبقى األساتذة والطلبة وحتى اإلدارة يتخبطون يف 
مشاكل عديدة ومربوطني مبراسالت الغرض منها حماية املرسل واملرسل إليه.

مصطفى ياسر
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َيوميـّات مديـٍر َعــام

، لكنها ال تبني مواطنا واعيا بالضرورة، وأن القوة 
يف تصيد االعوجاج ومعرفته ال تؤدي بالضرورة إلى 
املراجعني  اصطفاف  وأن  عوجه،  تقومي  أو  تصويبه 
املظلومني صفا باجتاه مكتب املدير لعرض الشكاوى 
أمامه وتبليغه الهموم لكي يرفع الظلم عنهم، لم يكن 
سنة  أو  شهران  أو  شهرا  تدوم  قد  ظرفية  عملية  إال 
يزيد  ثم ال  عاما،  إلى عشرين  عام  أو من  أو سنتني 
تصفيقا  اليد  على  اليد  فرق  فيه  مشهد  عن  املشهد 
وابتسامة عريضة سرعان ما تنتهي يف حلظات بعودة 

اليد إلى اجليب وضمور األسنان يف الفم.
قام  التي  »املديرية«  يف  تبدو  املشكالت  كانت 
مشكالت  وهي  بسيطة،  املدير  ذلك  رأسها  على 
متعلقة بالتعاطي البيروقراطي داخل اإلدارة ومشاكل 
وعمليات  وكبارهم  املوظفني  صغار  مع  املراجعني 
مستلزمات  واستغالل  للعقار  ونهب  وحتويل  سرقة 
املؤسسة للصالح الشخصي، باإلضافة إلى عمليات 
ِرًشى يجبر عليها املراجع من طرف من ميلك »اخلتم 
لم  معاش  أو  عالقة  قضية  تسوية  أجل  من  والقرار« 

يستوَف أو حتصيل طابع أو حق للدولة أو املؤسسة، 
العمل  منتجو  أراد  التي  الصورة  يف  الظاهر  وكان 
إيصالها أن وصول مدير نزيه ومثقف وقوي الشكيمة 
الزجر  آليات  من  ومتكينه  العام  املدير  منصب  إلى 
وإعطائه صالحيات »احلل والعقد« أن ينصلح حال 
ثم  واملراجعني،  املوظفني  سلوك  ويستقيم  املؤسسة 
املؤسسة  حذو  األخرى  املؤسسات  حتذو  ما  سرعان 
النموذج فتتأسى بها وتسير بسيرها ويستقيم الوضع 

فيهم جميعا.
تابعه  الذي  الدرامي  للعمل  رسم  الذي  القالب 
احلاضر«  »صورة  على  ُبني  واهتمام  بشغف  املاليني 
»صورة   - قصد  بدون  أو  بقصد   - وأهمل  فقط، 
املاضي«، فاألحداث بدأت بأول يوم جاء فيه املدير 
املسؤول  بوصفه  أعماله  ليباشر  املؤسسة  إلى  العام 
سبيل  يف  به  سيمضي  عمال  عليه  وأن  فيها،  األول 
تبدو  صورة  عنده  وأن  الشركات  بني  الشركة  رفعة 
فيها  الفساد الذي استشرى  يف مخيلته مكتملة عن 
وحجم الظلم الذي وقع على كثير من موظفيها ناهيك 
عن أقساط الضيم واحليف والتي كانت تقسم أظهر 
سواء  مساء،  صباح  وقعها  يتحملون  وهم  املراجعني 
من بعض املوظفني بعنجهيتهم وغرورهم وما اكتنزوه 
من عقد نفسية، أو من النصوص القانونية التي تربط 
والتقصير  احليف  من  كثير  وفيها  بالشركة  عالقاتهم 
ألنها ببساطة من صنع يد آدمية تخطئ أحيانا وأحيانا 
تتعمد اخلطأ، واملراجعون من املواطنني يف ذلك بني 
رحلة ذهاب ورحلة إياب بني مكاتب املديرية العامة 

يف سبيل تخليص واجباتهم ونيل حقوقهم.
لكن »صورة املاضي« أيضا كان عليها أن تتجسد 
يف املشهد العام للعمل، حيث إن الشركة لم تخلق يوم 
خلق مشهد اإلدارة اجلديدة، ولم تأِت إلى الوجود 
حصان  صهوة  على  اجلديد«  العام  »املدير  أتى  يوم 
واملوظفون  قبله  قائمة  كانت  املؤسسة  لكن  التغيير، 
العام  املدير  مكتب  يف  وكان  وفيها،  إليها  سبقوه 
قبضة  الشركة  على  وَأحَكُموا  سبقوه  عامون  مدراء 
اإلدارة إيجابيا أو سلبيا، وأنهم أجروا فيها بحكمهم 
ومارسوا فيها نظام »األمر والنهي« وجتبروا حينا وهم 
ومتطلبات  السلطان  طبيعة  من  ذلك  أن  يعتقدون 
مع  الَتّبُسط  أن  يظنون  وهم  أحيانا،  وتساهلوا  احلكم 
املوظفني واملراجعني مجلبة للنظام وتيسيرا خللق خط 
االنضباط والعمل، وأحيانا أخرى أخطؤوا بالسهو أو 
العمد وحّمُلوا املؤسسة تبعات أخطائهم، فهم يأتون 
ويذهبون والشركة باقية ال تذهب، وسلوك املوظفني 
أساؤوا،  أو  أحسنوا  إن  سلوكهم  إلى  محسوب 
لكنهم لم يكونوا ينسبون إلى أنفسهم إال احلسن من 
فهو  منها  فسد  ما  أما  بأمرهم،  املأمورين  سلوكيات 
عليهم رّد ويتبرؤون منه ويرفعون عنه سلطانهم بقولهم 

»إّنه عمل غير صالح«، مع أن املنطق اإلداري ُيجِبر 
أن ينسب الصالح من عمل املوظف والطالح أيضا ملن 

هو مسؤول عنه.
يفترض أن على »أمة« الشركة مسؤوليات عليها 
لتاريخها  امتداد  هو  اليوم  حالها  وأن  تتحملها  أن 
نبتت  أزمة  جند  ولم  جذور  لها  فاألزمات  باألمس، 
فكل شركة  قرار،  من  لها  ليس  األرض  على سطح 
رغما  أو  مبلكها  أخرى  يف  نفسها  لتجد  أزمة  تتجاوز 
عنها، لكن رهان اإلدارة فيها والذي قد يرفع هامات 
وُيبِقى على  بها  يرتبطون  الذين  موظفيها واملراجعني 
آمالهم منها ويحفظ أمجادهم فيها ويدنيهم إليها وإلى 
باب اخللود يف مجّلد التاريخ وهم رعاياها وبقية أهلها 
هو أن تلد األزمة لهم هّمة يف كل مرة، وأن ال تضعهم 
هاوية  إلى  أرادها  التي  الهمة  به  مالت  من  يف حلود 
لم يكن يريدها، لكنه لم يفعل ما يحييد نفسهم بها 

عنها.
ليست احلكمة أبدا أن يركنوا إلى األرض وتتوق 
األماني،  اهلل  على  ويتمنون  النصر  إلى  أنفسهم 
»زمن  أن  صحتها  ثبتت  حكمة  عن  متغافلني 
املعجزات قد ولى«، ويتناسون وهم واثقون قول »عمر 
بن اخلطاب« )رضي اهلل عنه( يوما ألحد والته وهو 

يحاسبهم : )إن السماء ال متطر ذهبا وال فضة(.
إن سنوات مرت على الشركة وما استنبتته على 
جنباتها من )أزمة اقتصادية(، وسنوات أحرى رافقها 
إلى )أزمة أمنية(، وعهد من عقدين يف إدارة »مدير 
عام« غيره وما شابها من )أزمة شرعية(، ثم هّل زمن 
انتفاضة املراجعني وأصحاب احلق يف املؤسسة، كل 
تلك كانت رهانات وما بقي منها اليوم يعتبر حتديات، 
لوا منها أنفسهم منتصرين  رهان املراجعني فيها أن يسُّ
وأن يستلوا منها خيوط النجاح استالال، وهي اليوم 
جنبتني،  بني  فيها  وهم  الطرق  مفترق  عند  حجرة 
العام«  »املدير  كان  أيا  النجاح  إلى  يستديروا  أن  إما 
الذي جلس على مكتبه ويعتبروا أن النجاح إمنا هو 
نصرة للشركة، وأن املدير ُمّوجه فقط ألن حكمة اهلل 
يكون  قاعدون، فال  أنه ذاهب ال محالة وهم  قضت 
النجاح معقودا على أرجل مكتبه فقط، بل  ارتباط 
يعقد النجاح على أعمدة الشركة فال يتزعزع أبدا، 
األمل  بقناع  تقّنع  وقد  الفشل  إلى  يستديروا  أن  أو 
يذوبوا يف  أن  إال  يكون  ما  ثم  ينظرهم  وهو  فينتظروه 
إحداثيات  قراءة  التي أحجمت عن  األجيال  وادي 
إلى  هوت  أن  لبثت  ما  ثم  )همتها(،  فتدّلت  األزمة 

القاع ووأدت األزمة )جمعها( وما جمعت.
يومئذ، ستبقى الشركة ال محالة ألنها نبتت نباتا 
حسنا من البداية، لكنها ستجتهد عقودا أخرى حتى 
تسترجع بريقها ويعود إلى أغصانها التي عمرت على 

أرضها الورق والثمر.

لعلها كانت حكاية وحسب، أو 
أنها تشكيلة أحداث فيها اجلد 
واللعب، أو أنها واقع لتوصيف 
احلق والباطل والنصر فيه ملن 
غلب، هذا أو بعض هذا كانت 

من هواجس اجلهة التي أنتجت 
وأخرجت العمل األدبي والفني 
»يوميات مدير عام« ذات يوم 
من القرن املاضي وجعلته يف 
شوارع التلفزيون يتناقلها 

واحدا واحدا على امتداد الدول 
العربية كلها تقريبا، واجلميع 
يومها عرف أن اإلدارة اجليدة 

تنتج مواطنا »ذا فهم جيد«

الّدكتور جيدور حاج بشير



16

القصوى

20
الصغرى

15 

 06:24الفجر:

 07:53الشروق:
13:01الظهر:
 15:49العصر:
 18:13املغرب:

19:34العشاء:

السنة 02  - العدد 429 
- السبت   22 رجب 1442  هـ  - 06 مارس 2021م   

بلســان: عبد العزيز تويقر 

ــــان .. رقـّ
ُتغتـال َمّرتيــن!

 ِفرنسا االستعَمارّية. 
. َمعبُر احَلضارِة بنَي 

الَغرِب والّشرق. . ِفرنَسا 
اِغّية،  امُلّدِعية، الطَّ

الَهمِجّية؛ ِفرنَسا وجُه 
ر الَقبيح، والَوجُه  الشَّ
اآلخُر لإلنساِن الّذي 

يَتخّلى عن إنساِنيته، 
رق وعبَر  َحاولت بكلِّ الطُّ

مِس إخفاَء  أساليَب الطَّ
ا اقترَفتُه يف حقِّ  كثيٍر ِمَّ

اجَلزائريني طيلَة 132 
سنُة من َمجازَر، إباَدة، 

، اغِتصاب،  َتشريٍد، َنفيٍّ
َقتٍل، َتويٍع وَسطٍو على 
األرِض والِعرض. و انَتهى 

بها األمُر إلى َتريِب 
ِر عبَر  أقَسى أنواِع الشَّ

اتخاِذ اجلزائرينَي ِفئراَن 
فجيرات  َتاُرب أثناَء التَّ
ووّيِة الّتي نّفذتها   يف  النَّ

َصحراِئنا الُكبرى، وبشكٍل 
أخّص يف رّقان؛ رّقان 

الَشهيدُة الّتي ما تزاُل 
ُتعاِني - إلى اآلن - ِمن 
جارِب  ُمخّلفاِت تلَك التَّ

وإشعاعاِتها، ُتعاِني ِمنها 
األرُض كما اإلنساُن؛ 

سرطاٌن وإعاَقاٌت 
باجُلملِة؛ وآثارَها سوَف 

متتدُّ إلى حدٍّ يعَلمُه اهلل 
وحَده. جرائُم امُلستعِمر 

على أرِضنا الّطاهرِة 
ال ُيِكن َحصَرها، غيَر 
أّن هذه كانت ُمختلفًة 

مَتاما ِمن حيُث الّتوِجيه 
واألدوات والَوسائل؛ فقْد 
وَضعت ِفرنسا ِعلمها يف 
ني؛ بعلٍم  َدمار اجَلزائريِّ

ولِة  وَتوجيٍه من الدَّ
ة، وهَو األمُر  الِفرنسيَّ

ُط ِفرنسا  الّذي يورِّ
الّدولَة يف الَقضّيِة 

ا من  ويجعُلها ُركًنا أساسّيً
أركاِن اجَلرية. ورغَم 
فتُه من أثاٍر وما  ما خلَّ
ُفه إلى اآلن،  تزاُل ُتخلِّ

ك اجَلزائُر  َلم َتتحرَّ
 ، امُلستِقّلة، بشكٍل رسميٍّ
يف ُمحاولٍة لَوضِع ِفرنسا 
أماَم َجراِئمها، باستثناِء 

بعِض امَلطالِب اجَلمعوّية، 
وحنَي مّت رفُع الّسقِف إلى 
ُمستوى الَبرملاِن، َتدّخل 

ئيُس امُلزاح عبد  الرَّ
العزيز بوتفليقة وأسقَط 

ُم  مشروَع قانوٍن ُيجرِّ
»الَعْكِري«؛ فاغِتيَلت 

رّقان َمّرتني؛ مرًة بسيِف 
امُلستعِمر وأخرى بِخنَجر 
حارِس الّدار. َفهل نشهُد 

وضًعا ُمختِلفا يف قادِم من 
نني؟! السِّ

الَجزائـُر ُتحِصي 05 وفيـــات 
بَفيـروس »ُكـورونـــــا «

أحصت وزارة الصحة والسكان وإصالح املستشفيات، 
أمس السبت، 187 إصابة جديدة بفيروس كورونا يف 

اجلزائر خالل الـ24 ساعة، فيمـــا سجلــت 05 وفيـــــات.

االحتادية  رئيس  ترشح  قبول  بلوزان بسويسرا  )تاس(  الرياضي  التحكيم  محكمة  قررت 
اجلزائرية لكرة القدم, خير الدين زطشي، النتخابات مجلس االحتاد الدولي لكرة القدم )فيفا( 
املقررة يوم 12 مارس املقبل بالرباط املغربية، على هامش اجلمعية العامة االنتخابية للكونفدرالية 

اإلفريقية لكرة القدم )الكاف(، حسبما علمت )و.أ.ج(، أمس لدى الهيئة االحتادية.
ويأتي هذا القرار بعد الطعن الذي تقدم به رئيس الفاف، عقب رفض ملف ترشحه يف أول 
املستوى  املاضي، بسبب عدم ذكره عقوبتني سابقتني على  يناير   26 يوم  الفيفا  األمر من طرف 

الوطني )2016( والقاري )2018(.
 بعد هذا القرار، سيكون زطشي مرشحا من جديد لنيل أحد املقعدين الشاغرين بعد نهاية 

عهدة أربع سنوات لكل من التونسي طارق بوشماوي واملصري هاني أبو ريدة.
وسيكون زطشي مرشحا إلى جانب املغربي فوزي لقجع وهاني أبو ريدة الذي يترشح لعهدة 

ثانية.

إلى  سنة(   55( زطشي  ويطمح 
اجلزائرية  الرياضية  الشخصية  يكون  أن 
بعد  الفيفا  مجلس  يقتحم  الثانية الذي 
راوراوة،  محمد  للفاف,  السابق  الرئيس 

التنفيذي  املجلس  منصب عضو  الذي شغل 
العامة  اجلمعية  خالل  الدولية  للهيئة 

اإلفريقية  االنتخابية للكونفدرالية 
باخلرطوم   ،2011 فبراير  شهر  يف 

)السودان(.
)و.أ.ج(

بعد تقديه الطعن

»َتـــاس« تقبـــــُل َترّشــــــــَح 
زطِشـــي لُعضــوّية َمجلـــِس »الِفيــفا«

إنقاذ 6 بحارة من الغرق

حريٌق َيشبُّ بسِفينِة َصيٍد بَسواحِل عّنابة!
متّكن حراس خفر السواحل بعنابة، عشية أول أمس، من إنقاذ طاقم سفينة من نوع »جياب« 
حتمل اسم »أبو مروان«، التي كانت يف رحلة صيد يف عرض البحر قرب سواحل الوالية، بعدما 

شب فيها حريق مهول أسفر عن إصابة أحد البحارة بحروق وصفت بغير اخلطيرة.
و يف بيان صادر عن مصالح مديرية الصيد البحري واملوارد الصيدية لوالية عنابة، فإنه يف 
مساء أول أمس اخلميس ويف الساعة 14.30 زواال قد مت إعالمها من طرف مصادرها املوجودة يف 
ميناء الصيد البحري عنابة بنشوب حريق على منت سفينة من نوع »جياب« حتمل اسم »أبو مروان« 
مصالح  تدخلت  حيث  املالك،  وعبد  محسن  زمور  ملالكيها   »990 ن.  »ع.  رقم  حتت  واملسجلة 
نقلهم من طرف  06 بحارة منهم بحار واحد أصيب بحروق ومت  بإنقاذ  السواحل وقامت  حراس 
لتلقي اإلسعافات األولية فيما مت فتح حتقيق يف  أعوان احلماية املدنية إلى مستشفى »ابن سينا« 

مالبسات احلادث.
ف.سليم

رفعوا شعار »8 سنوات بركات!«

ُمكَتِتبــو »عــدل« بِتلمسـان َيحّتُجــون!
ناشد مكتتبو وكذا املستفيدين من سكنات صيغة البيع باإليجار بتلمسان رئيس اجلمهورية 
التدخل عاجال والنظر يف الئحة املطالب التي رفعوها نهاية األسبوع خالل الوقفة االحتجاجية 
التي نظمتها اخللية الوالئية ملكتتبي »عدل«، أمام مقر الوكالة بإميامة رافعني شعار » 8 سنوات 

بركات«.
و صّرح عوالي سليم الناشط حقوقي ورئيس اخللية الوالئية ملكتتبي »عدل« جلريدة »أخبار 
الوطن« بأن قال إن هذا املشروع الذي انطلق منذ سبتمبر 2013 يعرف تأخرا كبير يف عملية اإلجناز 

رغم أن املكتتبني قاموا بدفع ثالث أقساط من عملية الشراء.
 وطالب احملتجون باإلسراع يف عملية اإلجناز وتسليم املفاتيح للمكتتبني، وكذا فتح حتقيق 
معمق بإيفاد جلنة رفيعة املستوى للوقوف على املعايير والشروط املعمول بها من طرف املؤسسات 
املقاوالتية األجنبية، التي تقف على عملية أشغال اإلجناز ومحاسبة املتواطئني الذين جعلوا هذا 
املشروع يفشل - على حد تعبيرهم، باإلضافة إلى املطالبة بااللتزام بالقانون فيما يخص تسليم 

شهادة التخصيص.
ع. بن خالد

يف انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات

طـــالبٌة بِتلمَســـان َتنشــُر 
ــــالِب  الَيهـــودّيَة بيـــــن الطُّ

حول  األمنية  اجلهات  إبالغ  مع  معمقة  حتقيقات  بتلمسان  اجلامعية  اخلدمات  مديرية  فتحت 
موضوع نشر الديانة اليهودية بإحدى اإلقامات اجلامعية لإلناث.

تفاصيل القضية تعود إلى نهاية األسبوع حني اكتشف أعوان األمن الداخلي لإلقامة اجلامعية 
»صويف منور« بشتوان منشورات على باب إحدى الغرف وجدرانها وكذا أروقة جناح اإليواء 
تعبر عن الديانة اليهودية على غرار جنمة داود وكتابات عبرية تشجع على اعتناق هذه الديانة 

وتفتخر بانتمائها اليهودي.
يذكر أن الغرفة تعود إلحدى الطالبات التي تنحدر من والية البيض وتدرس تخصص هندسة 
بيو طبية »ماستر 1« وتقيم باجلهة »a« من احلي اجلامعي، يف انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات.
ع.بن خالد

 على خلفية احتجاج تار ووكالء الّسوق 
اجلهوي للخضر والفواكه

إنهـــاُء مهـــاِم ُمديـــــِر ُمؤّسســــِة 
»ماقسطــــيفال« بسِطيـــــف 

علمت جريدة »أخبار الوطن« خبر إنهاء مهام مدير مؤسسة »ماقسطيفال« سوق اجلملة 
للخضر والفواكه من طرف وزير التجارة، مع فرض قرارات حاسمة جاءت على لسان والى 

سطيف بعد اجتماعه مع ممثلي وكالء اجلملة للخضر والفواكه. 
قرار إنهاء املهام وقرارات أخرى مت اتخاذها مجلس إدارة املؤسسة، كتمديد تسديد الديون 
العالقة على عاتق التجار لثالث سنوات أخرى، وهو املطلب الذي كان مرفوضا جملة وتفصيال 
من طرف إدارة مؤسسة »ماقسطيفال« واملوافقة املبدئية فيما يخص التنازل على األصول عن 
املربعات )املخازن( إلى حني تعديل املرسوم باجلريدة الرسمية، باإلضافة إلى فتح منفذ بالطريق 

الوطني لدخول شاحنات اخلضر والفواكه إلى السوق مباشرة.
الذين  األربعة  السريع  اإلطعام  أصحاب  بإدماج  »ماقرو«  مؤسسة  التجارة  وزير  أمر  كما 
كانوا ينشطون بسوق الفجر القدمي بعد إقصائهم من االستفادة ألكثر من ثالث سنوات دون 

وجه حق.
وأكد وزير التجارة - بحسب املتحدث- على ضرورة توفير املناخ التجاري املناسب وكذا 
احلرص على مراقبة مدخل السوق لغلق الطريق على كل املتطفلني. والسماح فقط ألصحاب 
والتجارة  الفالحة  مديرية  من  املعتمدين  الفالحني  أو  اجلملة  وكالء  طرف  من  سواء  السلع 
التجارة قرارا شجاعا ومنصفا يف  بالدخول. واعتبر وكالء اجلملة للخضر والفواكه قرار وزير 
حقهم إلى حد كبير، وأن هذه املطالب لم تلَب منذ زمن العصابة، وها هي اليوم ترى النور 

يف اجلزائر اجلديدة.
 ع املالك قادري

البويرة

ُم الَفنــاَنَة  مديــرّيُة الثَّقــــافِة تكرِّ
اجة َتسعِديــــْت« الّتشكيلـــّيَة »الحـــَ

الفنانة  بيت  إلى  للمرأة،  الثقايف  األسبوع  برنامج  إطار  يف  قاوة،  سليمة  البويرة  لوالية  الثقافة  مديرة  أمس،  صباح  تنقلت، 
احلجر  فترة  استغلت  بالبيت  ماكثة  71 سنة.السيدة  العمر  من  تبلغ  التي  ببلدية حيزر،  احمليصر  بقرية  تسعديت  غزالي  التشكيلية 
الصحي ملمارسة هوايتها بإمكانات قليلة، حيث مت تكرمي احلاجة تسعديت من طرف مديرة الثقافة التي شجعتها على مواصلة إبداعها 

وأن أبواب املديرية مفتوحة أمامها لتقدمي يد املساعدة.
يونس غماري

متخصصة يف سرقة السيارات

َكتيـــبُة الــــّدرِك بالّشراَقة 
بالَعاصمِة ُتفّكُك شبكًة إجَرامّيًة

وباتنة،  اجلزائر  واليتي  بني  تنشط  منظمة  إجرامية  لشبكة  وضع حد  من  فايت  بأوالد  الوطني  للدرك  اإلقليمية  الفرقة  متكنت 
متخصصة يف سرقة السيارات وتفكيكها.

السيارات  أماكن  بتحديد  أحدهم  يقوم  قضائيا،  مسبوقني  أشخاص  ثالثة  من  متكونة  األمن-  مصالح  بيان  بحسب  الشبكة- 
قبل ركنها يف مكان  أدوات كسر  باستعمال  السيارة  فيقوم بسرقة  الثاني  أما  املستهدفة، السيما على مستوى احلظائر غير احملروسة، 
بعيد عن األنظار، ليقوم الشخص الثالث بتحضير الوثائق ولوحات الترقيم املزورة مع نقل املركبة املسروقة إلى ورشة سرية حيث يتم 

تفكيكها وبيعها كقطع غيار مستعملة.
غيار  قطع  وحجز  مسروقة  مركبة  استرجاع  عن  العملية  أسفرت  القضائية، حيث  اجلهات  مع  بالتنسيق  متت  التحقيق  مجريات 

ولواحق متنوعة، مع حجز سيارتني استعملت يف ارتكاب اجلرمية وتوقيف ثالثة أشخاص من عناصر الشبكة اإلجرامية.
املوقوفون مت تقدميهم أمام اجلهات القضائية املختصة عن السرقة وتكوين جمعية أشرار والتزوير واستعمال املزور والتحطيم العمدي 
نشرت يف 13فيفري 2020مللك الغير.                                                                                                                                                                 )ق.م(


