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د. ف.   الزهــراء بولعــراس 

ــُر  جــــزائــــــ
عــــاراِت..! الشِّ

14

أقــــــــــــــــالم   

02
وصفوا ذلك باخلطوة امللموسة جتاه 

والسكان البيئة 
إضراُب عّماِله امُلفاِجئ  يحدُث هزًة عِنيفًة

09

كثيرة هي الطقوس التي يتميز بها شهر رمضان الكرمي، وكثيرة هي 
التقاليد التي لم تندثر وبقيت راسخة سنني وسنني، خاصة يف هذا 

الشهر الفضيل، منها من تطور، ومنها من بقي على حاله، عادات تضفي 
املزيد من الفرحة والروحانية واجلمال.

متابعان بتهمة ابتزاز نائب برملاني
02

0303

دعا تسعة نواب فرنسيون، حسب مساهمة لهم 
نشرت يف أسبوعية )G DD(، الرئيس الفرنسي 
إميانويل ماكرون إلى الكشف عن مواقع نفايات 

التجارب النووية الفرنسية يف الصحراء اجلزائرية.

أجلت محكمة الشراقة، باجلزائر العاصمة، 
أمس، قضية  الصحفي عبدو سمار ومدير قناة 

»بور.تي.يف« رضا محيقني مع النائب عبد املالك 
صحراوي إلى التاسع عشر من شهر ماي.

أجــواء رمضــان يف بــرج بوعريــــريج

عــــاداٌت وَتقاليـــــٌد َراســــخٌة..عــــاداٌت وَتقاليـــــٌد َراســــخٌة..
واحتفـاالٌت بُقـدوِم الّشهـر الَفضيــِلواحتفـاالٌت بُقـدوِم الّشهـر الَفضيــِل

نـواٌب ِفرنسّيـون يدعـوَن ماكـرون 
للكشـِف عــن َمواقــع ِنفــايات 
التَّجــارِب الّنــووية بالَجــزائـر

15د. السعيد بوطاجــني
ــْل هــــــِذه  هـــ
َجــامـــــــَعة؟!

تأجـيُل قضـّيِة عبـدو 
سمـار ورضـا محيقِنـي  

عبد الرحمن عية:»شــلُّ مراكــِز البريــِد سيحـدُث قطيــعًة مــع َزبـــاِئنه«
أحمـــد بطــاطـاش: »توقيــُت شـــلِّ َمراكــِز الَبريــــِد ُمفتـــعٌل!«

05
تبسة

إقبــاٌل كبيـٌر علـى لحــِم 
الماعــِز فــي رمضـــاَن!

08
أدرار

عــائالٌت تحـافــُظ علــى 
تقاليـِدها في شهـِر الّتوبـة

َصدمــة فـي الَبـريد!َصدمــة فـي الَبـريد!



02
الحدث
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 عبدالسالم.ق
ويتعلق األمر بـ) مويتي بروتيرسون وجون بول 
اجلمهوري«  الدميقراطي  »اليسار  كتلة  لوكوك، عن 
)جي دي أر( وفرانسوا ميشال المبير وبول موالك 
واالقاليم«  »احلريات  كتلة  عن  نادو  وسيباستيان 
»الفرانس  كتلة  عن  بانو،  وماتيد  تي(  )أل 
أنسوميز« ومينا ساج، عن كتلة »أجير أونسومبل«، 
باإلضافة إلى النائبني املستقلني، سيدريك فيالني 

وأورليان تاشي.
 ونقرأ يف مبادرة هؤالء النواب ».. لقد بادرمت 
حيث  مارس   09 بتاريخ  آخرها  مختلفة  بخطوات 
احملفوظ  األرشيف  إلى  الوصول  بتسهيل  طالبتم 
للقيام  أمامكم  الفرصة  اجلزائر..  بحرب  املتعلق 
بخطوة ملموسة اجتاه السكان املدنيني والبيئة، الذين 
يعانون من النفايات التي كدستها فرنسا حتت رمال 

الصحراء... عليكم باستغالل هذه الفرصة«.

 وأشار أصحاب املبادرة إلى الظاهرة الطبيعية 
حني  املاضي،  فيفري  شهر  فرنسا  عاشتها  التي 
برتقالية  طبقة  اجلوية  األرصاد  مصالح  سجلت 

تغطي السماء يف جزء كبير من التراب الفرنسي.
يف  واملتخصصون  النوويون  اخلبراء  وأكد   
رمال  متثل  الطبقة  تلك  أن  آنذاك  اجلوية  األرصاد 
الشمالية  الضفة  إلى  الرياح  نقلتها  التي  الصحراء 
للمتوسط  وأكدوا أيضا أنها حتمل نسبة عالية من 

اإلشعاع »سيزيوم 137«.
اجلوية  الظاهرة  هذه  النواب«متثل  وأضاف   
دليال على أن فرنسا تركت بصمة نووية ال متحى يف 
بعدد  الفرنسي  الرئيس  مذكرين  الصحراء«،  قلب 
التجارب النووية التي قامت بها فرنسا يف الصحراء 
سنتي  بني  جتربة   17 عددها  بلغ  والتي  اجلزائرية، 

1960 و1966م.
مع  تزامنا  الفرنسيني  النواب  مبادرة  وتأتي 
ملوضوع  البلدين  جيوش  أركان  قائدي  تطرق 

التجارب النووية، وذلك خالل الزيارة التي قام بها 
قائد اجليوش الفرنسية اخلميس املاضي.

الصادر  الوطني  الدفاع  وزارة  بيان  يف  وجاء   
الشعبي  الوطني  اجليش  أركان  قائد  أن  باملناسبة 
اجتماعه  يف  للموضوع  تطرق  شنغريحة  سعيد 
اجليش  أركان  قائد  لوكوانتر،  فرانسوا  بضيفه 
الفرنسي، قال له«بودي كذلك أن أتطرق إلشكالية 
اجلزائري-الفرنسي،  الفوج  ضمن  املفاوضات 
والتجارب  القدمية،  النووية  التجارب  مواقع  حول 
األخرى بالصحراء اجلزائرية، حيث أنتظر دعمكم 
اجلزائري- املختلط  للفوج   17 الدورة  انعقاد  خالل 
الفرنسي، املزمعة خالل شهر ماي 2021، بهدف 
التكفل النهائي بعمليات إعادة تأهيل موقعي رقان 
وإن إكر، وكذا مساندتكم يف هذا اإلطار، مبوافاتنا 
لتمكيننا من حتديد مناطق  الطبوغرافية،  باخلرائط 
غير  الكيماوية  أو  املشعة  امللوثة،  النفايات  دفن 

املكتشفة حلد اليوم«.

وصفو ذلك باخلطوة امللموسة اجتاه السكان املدنيني والبيئة

نواب فرنسيون يدعون ماكرون للكشف عن نواب فرنسيون يدعون ماكرون للكشف عن 
مواقع نفايات التجـارب النووية بالجزائرمواقع نفايات التجـارب النووية بالجزائر
دعى تسعة نواب فرنسيون حسب مساهمة لهم نشرت يف أسبوعية )G DD( الرئيس الفرنسي اميانويل 

ماكرون إلى الكشف عن مواقع نفايات التجارب النووية الفرنسية يف الصحراء اجلزائرية.
 عني املدير العام لألمن الوطني، فريد بن 
اجلديدة  العشر  الواليات  أمن  رؤساء  الشيخ، 
به،  أفاد  ما  مؤخرا، حسب  ترقيتها  متت  التي 

أمس، بيان للمديرية العامة لألمن الوطني.
وأوضح البيان أنه و يف إطار تنفيذ مخطط 
احلكومة برسم سنة 2021 الذي ترجم بترقية 
واليات  إلى  باجلنوب  إدارية  مقاطعات  عشر 
لألمن  العام  املدير  عني  الصالحيات،  بكامل 
الواليات  هذه  أمن  لقيادة  رؤساء   10 الوطني 

اجلديدة.
بني  من  اجلدد  املسؤولني  تعيني  ومت 

الوطني  باألمن  والكفؤة  الشابة  »اإلطارات 
مناصب  عدة  تقلدوا  أن  لهم  سبق  والذين 
مسؤولية، على غرار نواب رؤساء أمن الواليات 

الشمالية، خالل مسارهم املهني«.
»أمن  من  بكل  األمر  يتعلق  للتذكير, 
والية تيميمون، أمن والية برج باجي مختار، 
أمن والية بني عباس، أمن والية أوالد جالل، 
أمن والية إن صالح، أمن والية إن قزام، أمن 
والية  أمن  جانت،  والية  أمن  تقرت،  والية 

املغير وأمن والية املنيعة«.
ق.و

يتعلق األمر بتلك التي متت ترقيتها مؤخرا

 تعييـــن رؤســاء أمــــن
 10 واليــات جنوبيـــة

متابعــان بتهمة ابتزاز نائب برملاني:

تأجيــل قضيـة عبـدو سمـار ورضـا محيقنـي
 أجلت محكمة الشراقة، باجلزائر العاصمة، 
قناة  ومدير  سمار  عبدو  الصحفي  قضية   أمس، 
»بور.تي.يف« رضا محيقني مع النائب عبد املالك 

صحراوي إلى التاسع عشر من شهر ماي.
ومت تأجيل القضية بطلب من دفاع الضحية 
ورضا  سمار  لعبدو  ووجهت  الشهود،  وغياب 
النائب  تأسس  فيما  االبتزاز،  تهمة  محيقني 

البرملاني السابق كطرف مدني.
قيدوش  املتهم  عن  القاضي  أفرج  كما 
موقوف  كان  الذي  املالية  وزارة  يف  إطار  محمد، 

مؤقتا على ذمة القضية. و ميثل مدير قناة »بورتي 
يف« رضا محيقني و زوجته مدينة بوحلشيش أمام 
التي  املقبل ملعاجلة قضيتهم  محكمة شراقة ماي 

توبعو على إثرها بابتزاز إطار يف الدولة.
وكان قد مت القبض على مدير قناة »بور تي 
يف« رضا محيقني متلبسا يف عملية ابتزاز للنائب 
كان  التي  العملية  القادر صحراوي  عبد  البرملاني 

الوسيط فيها عبدو سمار.
ويذكر أن عناصر الدرك الوطني قد أطاحت 
6 ماليير  باملتهم متلبسا وهو بصدد استالم مبلغ 

سنتيم بالعملة الوطنية وحوالي 400 ألف أورو، 
مستعمال زوجته كوسيط من أجل احلصول على 
نظرا  الدفاع  من  بطلب  التأجيل  املبلغ.ويعود 
لغياب احد املتهمني وهو محامي، باإلضافة إلى 
على  االطالع  احملكمة    من  الدفاع  هيئة  طلب 
فيه   فيديو  على  يحتوي  الذي  املضغوط  القرص 

تسجيل و توثيق حلظة استالم املبالغ.
الثانية  للمرة  أجلت  القضية  أن  يذكر 

بطلب من الضحية .
أمينة.ش

لقي ، صباح األمس ، كهل يبلغ من العمر 49 سنة ، ينحدر من بلدية املقراني غرب والية 
الرابع بورشة بناء سكنات عدل بأعمر خوجة وسط  الطابق  البويرة ، حتفه ، بعد سقوطه من 

بلدية البويرة .
  الضحية ، تويف بعد مكوثه ملدة يومني مبستشفى محمد بوضياف بالبويرة ، حيث دخل يف 

غيبوبة كاملة منذ سقوطه.
لإلشارة ، فتحت مصالح أمن والية البويرة حتقيقا يف القضية ملعرفة مالبسات احلادث.

يونس غماري

البويرة

سقوط مميت لعامل بورشة بناء

 جنايات ورقلة:

6 سنـــــوات سجنــا نافــــذا لمتــــورط 
فــي جريمــة محاولــة القتــل العمــد

االستئنافية  اجلنايات  محكمة  أدانت 
مبجلس قضاء ورقلة يف جلستها املنعقدة، أمس، 
سنوات   )6( بست  سنة(   24 ش  )ي-  املدعو 
سجنا نافذا لتورطه يف جناية محاولة القتل العمد 

إضرارا بالضحية )ش – س 31 سنة(.
محضر  حسب  القضية،  هذه  وقائع  وتعود 
تلقت  عندما   2019 نوفمبر  شهر  إلى  اإلحالة، 
حدود  يف  تقرت  مبدينة  احلضري  األمن  مصالح 
الساعة الثانية صباحا, اتصاال هاتفيا من مصلحة 
االستعجاالت الطبية مبستشفى ذات املدينة مفاده 

استقبال شخص مصاب بالسالح األبيض.

املصالح  باشرتها  التي  التحريات  بينت  و 
دفع  عندما  بدأت  القضية  هذه  وقائع  أن  األمنية 
 ( املدعو  بالكتف  سكر  حالة  يف  وكان  الضحية 
ي- ش ( الذي كان حاضرا حينها يف حفل زفاف 

ببلدية النزلة.
سلوك  احلال  قضية  يف  املتورط  اعتبر  و 
يف  التعقل  منه  وطلب  ضده,  استفزازا  الضحية 
حتركاته إال أنه جتاهله، مما دفع باملدعو )ي -ش( 
مالحقته وتوجيه له طعنتني بواسطة سالح أبيض 
إحداهما كانت على مستوى القلب بينما كانت 

الثانية يف جنبه األيسر.

تدخل طبي جراحي  إلى  الضحية  و خضع 
أصيب  التي  العميقة  اجلروح  خياطة  يف  متثل 
قفصه  داخل  محتقن  هواء  استخراج  أيضا  و  بها 
حددت  طبية  شهادة  من  استفاد  كما  الصدري, 

مدة عجزه عن العمل ب 18 يوما.     
و أوضح ممثل النيابة العامة يف مرافعته أن نية 
ثابتة  الضحية  روح  إزهاق  ( يف  ) ي- ش  املدعو 
يف  اختارهما  اللذين  احلساسني  املكانني  بدليل 
جسم الضحية يف محاولة منه لقتله، ملتمسا من 

احملكمة إدانته بعقوبة اإلعدام.
ق.و

جيجل:

حجــز مـا يقـارب 2 كلـغ مـن القنـب الهنـدي
بأمن  التدخل  و  البحث  فرقة  عناصر  حجز 
املخدرات  من  كلغ   2 يقارب  ما  جيجل  والية 
ما  حسب  شخصني،  توقيف  ومت  هندي(  )قنب 
العامة  والعالقات  االعالم  أمس، من خلية  علم 

بذات السلك األمني.
وأضاف ذات املصدر أنه بناء على معلومات 
بأمن  والتدخل  البحث  فرقة  عناصر  إلى  وردت 
من  ملجموعة  مشبوه  نشاط  بخصوص  الوالية 
املخدرات  ترويج  و  حيازة  مجال  يف  األشخاص 

حترياتهم  الفرقة  عناصر  باشر  العقلية،  املؤثرات  و 
التي مكنتهم من حتديد هوية الفاعلني.

بـ4  يتعلق  فإن األمر  واستنادا لذات املصدر، 
من  36 سنة  و   28 بني  أعمارهم  تتراوح  أشخاص 
إحدى  من  ينحدر  قضائيا  مسبوق  شخص  بينهم 
ميدانية  خطة  وضع  مت  حيث  الوسط,  واليات 
أفراد  من  اثنني  إيقاف  من  الفرقة  عناصر  مكنت 
املخدرات  من  كلغ   2 يقارب  ما  حجز  و  املجموعة 
نوع قنب هندي و 439 قرصا من املؤثرات العقلية 

من مختلف األنواع، إضافة إلى مبلغ مالي بحوالي 
القضائية  100 ألف دج.و بعد استكمال الضبطية 
أمام  املعنيني  تقدمي  مت  القانونية،  اإلجراءات  لكافة 
احلصول  قضية  ألجل  املختصة  القضائية  اجلهات 
املخدرات و  بيع  التخزين قصد  و  النقل  و  الشراء  و 
املؤثرات العقلية بطريقة غير مشروعة، حيث صدر 
يف حقهما أمر إيداع يف حني ال تزال األبحاث جارية 
عن الشخصني املتبقيني، وفق ما ذكره ذات املصدر.
ق.و

 متكنت مصالح أمن دائرة رمضان جمال 
األربعاء  سكيكدة،أمس  والية  ألمن  التابعة 
 3 من   مكونة  إجرامية  عصابة  توقيف  من 
أشرار  جمعية  »تكوين  قضية  أشخاص،عن 
العمدي  اجلرح  جلنحة،  اإلعداد  لغرض 

بالسالح األبيض«.
حيثيات القضية تعود إلى تقدم شخصني 
الدائرة  بأمن  القضائية  الضبطية  مصالح  من 
بالسالح  لالعتداء  تعرضهما  عن  للتبليغ 

بداخل  وهذا  أشخاص   3 قبل  من  األبيض 
محلهم التجاري، ليتم فتح حتقيق يف القضية.

البحث  عملية  من  كثفت  الشرطة  قوات 
والتحري قصد تشخيص هوية الفاعلني،  أين 
تباعا وحتويلهم  بهم  املشتبه  توقيف  متكنت من 
إلى مقر أمن الدائرة، ليتم تقدميهم أمام النيابة 
املختصة لدى محكمة سكيكدة، أين صدر يف 

حقهم أمر إيداع.
نسيبة شالبي

 سكيكدة

اإلطاحة بعصابة إجرامية تمتهن 
االعتــداء بالسـالح األبيـض

مجلس  لدى  االستئناف  محكمة  قررت 
إلى   احلبس  عقوبة  تخفيض  العاصمة  قضاء 
سائق  حق  يف  النفاذ،  موقوفة  حبسا  أشهر   6
مرتكب  الكبير  احلجم  من  مقطورة  شاحنة 
انتشر  التي  بالعاصمة  باحملمدية  املرور  حادث 

الفيديو بها عبر مواقع التواصل االجتماعي.
وتبع قرار احلبس الغير نافذ إرجاع  رخصة 
“م.  موقوف  احلال  قضية  يف  للمتهم  السياقة 
من  البراءة  من  استفاد  الدين”،كما  محي 
اجلسدية  والسالمة  الغير  تعريض حياة  جنحة 
التي  للسالمة  املعتمد  النتهاكه  للخطر، 
يفرضها القانون.واالستئناف جاء بعد  احلكم 
عليه مبحكمة الدار البيضاء بعامني حبسا نافذا 
وغرامة مالية  قدرها 100 ألف دينار، مع تعليق 
تعريض  جنحة  عام،عن  ملدة  السياقة  رخصة 
وجنحة  احتياطه  وعدم  برعونته  للغير  حياة 
اجلزائية  املسؤولية  من  الفرار  ومحاولة  املناورة 

واملدينة.
االستئناف،  جلسة  املتهم خالل  وصرح 
أن صاحب مركبة سياحية، كان يطارده بداية 
نصف  يقود  جعله  ما  وهو  الرويبة،  مدينة  من 

سرعته  سبب  وأن  ذعر،  حالة  يف  املقطورة 
ما  انتابه  الذي  للخوف  نتيجة  كانت  الفائقة 
جعله يسرع إلى أول حاجز امني يصادفه ألجل 

التبليغ عن مطارده.
زرهوني  حي  مستوى  على  طريقه  يف  و 
الدراجة  بصاحب  تفاجأ  باحملمدية،  مختار 
الثاني  الرواق  العجلة فهرب من  النارية، حتت 
وقوع  يف  تسبب  مما  االستعجال  الرواق  إلى 
نوع   من  بسيارة  الصطدامه  املروري   احلادث 
بسيارة  اصطدمت  بدورها  التي  ماروتي”، 

»البياري« وجنم عنه احلادث.
 25 يف  توقيفه  مت  املتهم  فإن  لإلشارة  و 
أعقاب تسببه يف حادث  املنصرم ، يف  فيفري 
اصطدام مركبتني من نوع ‘”ماروتي” وأخرى 
تابعة ملصلحة األمن الوطني.وخالل تقدميه يف 
جلسة املثول الفوري صرح املتهم أمام القاضي 
أنه ارتكب احلادث املروري ،بسبب مضايقات 
تعرض لها من قبل صاحب مركبة أخرى الذي 
لم  انه  شتمه.مؤكدا  بل  مبضايقته  يكتفي  لم 

ينتبه للسيارة التي كانت تظم عائلة وأطفال.
أمينة.ش

توبع بتهمة مناورة خطيرة بالطريق السريع

محكمة االستئناف تخفض عقوبة 
صاحــب الشاحنـة المقطـورة
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أول  عشية  واملوصالت،  البريد  قطاع  شهد   
عمال  رفض  إثر  عنيفة،  ارتدادية  ،هزة  رمضان  يوم 
العمومية  اخلدمة  هذه  تقدمي  البريد  مبراكز  الشبابيك 
الراغبني يف سحب أموالهم، ما يهدد رواتب  للزبائن 
يصرفون  الذين  اجلزائريني،  ماليني  ومعاشات 

مستحقاتهم من خالل هذه املراكز.
عن  توقفوا  الذين  املضربني  العمال  وبحسب   
العمل دون إشعار باإلضراب، فإن سبب توقفهم عن 
العمل نتيجة متاطل مؤسسة البريد يف إعادة النظر يف 
مطالبهم املهنية التي ال تزال عالقة منذ سنوات، والى 
غاية تسويتها يرى خبراء املالية أن استمرار هذه األزمة 
قد يسبب خسائر اقتصادية كبيرة، باعتبار أن مؤسسة 
البريد أكبر مؤسسة مالية تتداول فيها نقود 26 مليون 
وعدم  بالنقود  االحتفاظ  هؤالء  يشجع  قد  ما  زبون، 

إيداعها يف هذه املؤسسات بعد أن فقدوا ثقتهم بها.
الشلل  لهذا  املتتبعني  تفسيرات  تضاربت  وقد 
الذي طال مراكز البريد عشية رمضان وعطل مصالح 
بينما  »مؤامرة«،  البعض  اعتبرها  حيث  املواطنني، 
صب  تأخر  بسبب  جاءت  أنها  املضربني  العمال  برر 
ومطالب  رمضان  بشهر  اخلاصة  التحفيزية  املنحة 
بشكل  جاءت  اخلطوة  أن  مؤكدين  أخرى،  مهنية 
الشريك  جتميد  نتيجة  بحتة،  عمالية  ومببادرة  عفوي 
يرونها  املراقبني  لكن  الوطنية«.  »النقابة  االجتماعي 
مرتبطة  أخرى  بعوامل  ويربطونها  ذلك  من  أعمق 
لهذا  اختيارها  بعد  لـ»التخالط«،  حترض  بجهات 

التوقيت الزمني احلساس.
البريد يف عدد من  إلى ذلك، شهدت مكاتب 
الثالث،  يومه  يف  اإلضراب  تواصل  الوطن  واليات 
بواليات  البريد  قطاع  عمال  التحاق  بعد  خاصة 

كافة  شل  يف  تسبب  املضربني.مما  بزمالئهم  أخرى 
تلك  مستوى  على  املقدمة  والتعامالت  اخلدمات 
هدد  الذي  الوقت  يف  احلساسة،  العمومية  املرافق 
حالة  يف  الحقا  مفتوح  إضراب  يف  بالدخول  العمال 
املرفوعة  املتجددة  القدمية  للمطالب  االستجابة  عدم 
منذ سنوات، األمر الذي قد يهدد بتسجيل أزمات يف 

األفق وبخسائر مالية معتبرة، بحسب خبراء املالية.
عن  بالتوقف  فقط  يكتفوا  لم  الشبابيك  عمال 
الواليات  بعض  يف  الشارع  إلى  خرجوا  بل  العمل، 
بسبب  و»التهميش«  بـ»احلقرة«  وصفوه  مبا  تنديدا 
أساسا  املتعلقة  النشغاالتهم  النظر  بإعادة  التماطل 
بتحسني ظروفهم املهنية، على غرار احلق يف الترقية، 
عالقة  ظلت  التي  والعالوات  املنح  من  وحرمانهم 
باإلضافة  تسويتها،  تتم  أن  دون  من  سنوات  منذ 
وملفات  واجلماعية،  الفردية  املردودية  منحة  إلى 
األسبوعية،  العمل  وأيام  ساعات  وتهيئة  املوقوفني، 
احلركة  هذه  تنظيم  إلى  دفعتهم  التي  املطالب  وهي 
على  يعملون  الذين  األعوان  خاصة  االحتجاجية، 

مستوى الشبابيك.
ومن أجل حفظ ماء الوجه وحتسبا لهزة ارتدادية 
البريد  أعلنت مؤسسة  القطاع،  أخرى قد يضرب هذا 
واملواصالت، أول أمس، عن صب املنحة التحفيزية، 
لكل عامالتها وعمالها، بصفة عادية وكما جرت العادة 
كل  اتخذت  إنها  مؤكدة  املبارك،  رمضان  شهر  خالل 
اإلجراءات الالزمة للتكفل باملطالب األخرى لعمالها، 
غير أنها أشارت أن تفعيلها قانونا مرتبط بتنصيب نقابة 
عمالها  البريد  مؤسسة  دعت  حادة  وبلغة  للمؤسسة، 
التمسك بروح املسؤولية واملهنية املعهودة لديهم، خدمة 

للمواطنني خصوصا يف املناسبات اخلاصة.

يعيش قطاع واسع من اجلزائريني على وقع صدمة عنيفة مع دخول شهر رمضان املبارك، بسبب اإلضراب املفاجئ لعمال البريد مبختلف واليات الوطن، 
ورفضهم تقدمي هذه اخلدمة العمومية، خصوصا وأن هذا الشلل تزامن وهذه املناسبة الدينية التي تكثر فيها املصاريف، باعتبار أن مراكز البريد هي املؤسسة 
العمومية التي تدفع يف الغالب رواتب املواطنني ومعاشاتهم ومنح املوظفني واألجراء واملتقاعدين والطلبة وذوي احلقوق، حيث ُتصي 26 مليون حساب بريدي 

نشط بحسب األرقام الرسمية، غير أن هذه األزمة دفعت بالعديد من املواطنني التنقل إلى واليات أخرى، من أجل سحب رواتبهم ومعاشاتهم، يف حني وجد 
البعض من اجلزائريني طلب »الكريدي« لسد حاجياتهم الضرورية اخلاصة برمضان.

أستاذ القانون الدستوري والبرملاني السابق أحمد بطاطاش لـ»أخبار الوطن«أستاذ القانون الدستوري والبرملاني السابق أحمد بطاطاش لـ»أخبار الوطن«

»توقيـت شـل مراكــز البريـد مفتعل!«»توقيـت شـل مراكــز البريـد مفتعل!«

 إضراب مفاجئ لعماله يحدث هزة عنيفة

َصدمــــٌة فـــــي الَبريــــد!

 يف معرض سؤالنا عن مدى شرعية هذا 
اإلضراب الذي شل مراكز البريد واملواصالت، 
أكد أستاذ القانون الدستوري والبرملاني السابق 
ال  اجلزائري  »القانون  أن  بطاطاش،  أحمد 
يشترط وجود نقابة للجوء إلى اإلضراب، لكن 
اللجوء  قبل  أخرى  شروط  يضع  فهو  باملقابل 
أو  العمال،  أغلبية  القرار من  يكون  إليه، كأن 
اللجوء أوال إلى الصلح، ثم وجوب تقدمي إشعار 

مسبق«.
وأوضح األستاذ القانوني أحمد بطاطاش 
أن  الوطن«  لـ»أخبار  به  أدلى  تصريح  يف 
»اإلضراب حق من احلقوق الدستورية املعترف 
فال  قانونية  بصورة  مورس  فإذا  للعمال،  بها 

عشوائي  بشكل  كان  إذا  أما  إشكال،  يطرح 
آخرين  مواطنني  بحقوق  مساسا  يعد  فهذا 
ولكن  بأموالهم،  التصرف  من  لهم  وحرمان 
واإلدارة  العمال  الطرفني،  يتحملها  املسؤولية 

التي لم تلب مطالبهم«.
أما عن زمن وتوقيت هذا اإلضراب الذي 
الناشط  يعتبر  الكرمي،  رمضان  وشهر  تزامن 
بالذات  التوقيت  هذا  اختيار  أن   « السياسي 
فهؤالء  اإلدارة،  على  أكبر  للضغط  طريقة  هي 
تريد  العمومية  السلطات  أن  يدركون  املضربني 
الشهر  هذا  يف  املواطنني  وسخط  تذمر  جتنب 

الكرمي أين تزيد النفقات«.
أسماء بوصبيع كشف مدير بريد اجلزائر بوالية البيض أن »مراكز 

البريد التابعة إلقليمه لم تسجل استجابة لإلضراب 
الذي شنه العمال يف عديد واليات الوطن«.

سبب  البيض  لبريد  الفرعي  املدير  وأوضح 
الى  يعود  البريد  مراكز  أغلب  شل  الذي  اإلضراب 
بتسوية  املتعلقة  العمال  تلقاها  التي  املهنية  الوعود   «
إلى  إضافة  واملنح،  املردودية  غرار  على  وضعيتهم 
قرارات  مع  العمال  مناصب  تكييف  مشكل  تسوية 

ممن  عامل   300 من  أكثر  إدماج  ومسألة  التعيني، 
ينتظرون قراراتهم من عشرات السنني«.

أكثر  حتصي  البيض  والية  أن  بالذكر،  اجلدير 
من2000 عامل ببريد اجلزائر ينتظر بعضهم قرارات 
 10 من  أزيد  منذ  األصلية  مناصبهم  يف  اإلدماج 

سنوات ما أثر على مسارهم املهني و االجتماعي .

نور الدين رحماني

البيض

مديــر البريـــد يؤكــد عــدم 
االستجابـــة لإلضــــراب

ملف : أسماء بوصبيع/ مراسلون

اخلبير االقتصادي عبد الرحمن عية لـ »أخبار الوطن«:

»شل مراكز البريد سيحدث قطيعة مع الزبائن«
الرحمن  عبد  االقتصادي  اخلبير  اعتبر 
البريد  قطاع  عمال  شنه  الذي  اإلضراب  عية، 
معتبرة  مالية  خسائر  تخلف  قد  حقيقية  أزمة 
التي  والسحب  الدفع  عمليات  إلى  بالنظر 
أن  مشيرا  زبون«،  مليون   26 أموال  تتداولها 
يف  مالية  مؤسسة  أكبر  هي  البريد  »مؤسسة 
يف  دينار  مليار   50 شهريا  تخسر  وهي  اجلزائر، 

حالة دخولها مشاكل اقتصادية كاإلضراب«.
 وأوضح اخلبير االقتصادي، عبد الرحمن 
عّية يف تصريح لـ»أخبار الوطن« أن »بريد اجلزائر 
كان  الذي  الوقت  يف  طاقته،  من  أكثر  حتمل 
نظرا  بالبنوك  السيولة  معظم  تتركز  أن  املفروض 
غير  » من  االقتصاد«، مضيفا  متويل  لدورها يف 

 26 عبء  البريد  مؤسسة  تتحمل  أن  املنطقي 
ر  واجو  والطلبة  املعاشات  فيهم  مبا  زبون  مليون 

املوظفني وحتى رجال األعمال«.
البريد  مراكز  شلل   « محدثنا  وأشار 
وسيشجع  زبائنه  وبني  بينه  قطيعة  سيحدث 
البريد  مراكز  يف  إيداعها  بدل  باملال  االحتفاظ 
بعد أن فقد ثقته بها يف هذا التوقيت احلساس 
اثر تعطل مصاحله، ما يعني أن مؤسسة البريد 

عليها حتمل مسؤولية اخلسائر املالية املرتقبة«.
 وعليه، دعا اخلبير إلى »ضرورة إعادة النظر 
يف اإلصالحات املالية وحتويل األجور التي تفوق 5 
آالف دينار إلى مؤسسات البنوك، إلى جانب رفع 
املنحة إلى 100 دينار لكل عملية، وهي مقترحات 

قد جتنبنا الدخول يف مشاكل وأزمات مالية«.
أسماء بوصبيع

بوالية  اجلزائر«  »بريد  مؤسسة  عمال  واصل 
والذي  التوالي،  على  الثاني  لليوم  إضرابهم  عنابة، 
جل  شهدت  حيث  رمضان  شهر  بداية  مع  تزامن 
الوالية  املتوزعة باألحياء عبر تراب  البريدية  املكاتب 
شلال تاما وذلك بعد أن قرر مستخدمي املؤسسة السير 
اإلثنني  فيه  شرع  الذي  الوطني  اإلضراب  اجتاه  يف 

الفارط، يف عدد من الواليات دون إشعار مسبق.
بعنابة  للبريد  الرئيسية  القباضة  عمال  التحق 
من  األدنى  احلد  توفير  مع  املفتوح،  باإلضراب 

اخلدمة، يف غياب السيولة املالية.

 وقد ظل املواطنني يف طوابير صبيحة أمس أمام 
إلى  واحلجار  والبوني  بعنابة  غرار  على  البريد  مراكز 
غاية الساعة العاشرة صباحا قبل أن يتم إبالغهم بعدم 
العمل ودخولهم يف إضراب، األمر الذي خلف حالة 
الزبائن  أوساط  يف  الشديدين  والغضب  السخط  من 
احلصول  أجل  من  مبكرا  جاات  التي  املعوزة  واألسر 
بعدما  أدراجها،  تعود  أن  قبل  املالية  اإلعانة  على 

اإلضراب عمق معاناتهم اليومية يف الشهر الفضيل.

ف.سليم

عنابة

شلل تام على مستوى مراكز البريد

بوالية  ادريس  عمر  برج  بلدية  سكان  يعاني 
الذي  األمر  وهو  البريد  مراكز  يف  نقص  من  اليزي 
املكتب  اكتظاظ وضغط كبيرين على مستوى  سبب 
الوحيد املتواجد بحي الزاوية األمر الذي يعد مشكل 
درجات  ارتفاع  مع  خاصة  الساكنة  حقيقيا، حسب 
واخلطر  جهة  من  الفضيل  الشهر  مع  باملنطقة  احلرارة 
الصحي  بسبب اجلائحة  يف جهة اخرى .وأضحت 

عمرادريس سمة  برج  مبكتب  الطويلة  الطوابير  ظاهرة 
املتقاعدين  منح  صرف  فترات  يف  خاصة  بها  يتميز 
الوظيف  مؤسسات  مختلف  رواتب  صب  وكذا 
والتذمر  االستياء  من  حالة  خلف  ما  وهو  العمومي 

لدى الساكنة .
براهيم مالك

  إليزي

اكتظـاظ، ازدحام وطوابيـر..ثالوث 
يضرب مكتب بريد برج عمر إدريس

تبسة
حركـــات احتجاجيـــة 
واسعـة واستيــاء كبيــر

استجاب، صباح أمس معظم عمال البريد واملواصالت بجل أنحاء 
من  كبير  استياء  إلى  أدى  ما  وهو  الوطني،  اإلضراب  لنداء  تبسة  والية 
طرف املواطنني تزامنا واأليام األولى من الشهر الفضيل، ما أدى إلى تنظيم 
الوالية  بعاصمة  البريد  مراكز  من  العديد  أمام  أخرى  احتجاجية  حركة 
العمومية .و حسب ما كشف  توفير احلد األدنى من اخلدمة  جراء عدم 
عنه العديد من املواطنني فإن هذا اإلضراب حرم املئات منهم من سحب 
أجورهم من مختلف املراكز البريدية، مما دفع الكثير منهم للوقوف يف طوابير 
البعض  اتهم  الذي   الوقت  اإللكتروني،  يف  الدفع  موزعات  أمام  طويلة 
املعنية  اجلهات  مطالبني  مفتعل،   البريد  عمال  احتجاج  أن  من  اآلخر 

بضرورة التدخل وإيجاد حلول سريعة إلنقاذ العائالت املعوزة.
فيروز رحال

 قسنطينة
اإلضراب يشل مراكز البريد 
بنسبـة 30  فـي المائــة

  يعيش سكان  قسنطينة أزمة سيولة حادة زادت بدخول شهر رمضان، 
أمام  الطوابير  تختفي  ال  ، حيث  معاشاته  على سحب  املواطنني  تهافت  و 
البلديات،  مستوى  على  األموال  غياب  مقابل  يومي،  بشكل  البريد  مراكز 
واحملالت  التجارية  واملراكز  املواطنني  بني  املعامالت  حتولت  الذي  الوقت  يف 
لالستدانة » الكريدي« بدل الدفع االلكتروني الذي لم يجد له طريقا لغاية 

الساعة.
 وما زاد الطني بلة هو استجابة عمال بعض مراكز البريد لإلضراب الذي 
دعت إليه النقابة املستقلة والتي ناهزت نسبته 30 باملائة، قبل تراجع البعض 
عن قراره تعاطفا مع املواطنني الذين استنكروا توقيته احلساس، ما خلف صور 
ا للطوابير أمام مراكز البريد واملوزعات اآللية بقسنطينة لغاية اليوم، يف ظل 

ندرة السيولة التي حرمت الكثيرين من احلصول على أموالهم.
أمينة بن نية
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ق.و

ــه  ــى صفحت ــه عل ــور ل ويف منش
ــار  ــبوك«، أش ــع »فايس ــمية مبوق الرس
بــن زيــان إلــى تلقــي الــوزارة لطلبــات 
مــن بعــض املترشــحني يف مســابقات 
الدكتــوراه  يف  بالتكويــن  االلتحــاق 
بيداغوجيــة،  مناصــب  إلضافــة 
هــذه  عــدد  حتديــد  بــأن  موضحــا 
جلنــة  طــرف  مــن  يتــم  املناصــب 
حســب  الدكتــوراه،  يف  التكويــن 

و اإلشــراف. التأطيــر  قــدرات 
ــا  ــدد وفق ــد الع ــم حتدي ــا يت كم
ــتوى  ــى مس ــتقبال عل ــات االس لطاق
مخابــر البحــث و تبعــا للوســائل و 
التجهيــزات املتوفــرة، يضيــف الوزير.

ولفــت بــن زيــان أيضــا إلــى 
ــذه املســابقات »يخضــع  ــم ه أن تنظي
صارمــة«  تنظيميــة  إلجــراءات 
العلميــة  املجالــس  رأي  تتضمــن 
يف  الدكتــوراه  يف  التكويــن  جلــان  و 
و  املؤهلــة  اجلامعيــة  املؤسســات 
رؤســاء املؤسســات اجلامعيــة و خبــراء 
اللجنــة  وكــذا  اجلهويــة  النــدوات 

للتأهيــل. الوطنيــة 
و  املعاييــر  لهــذه  وتبعــا 
اإلجــراءات، يتــم إصــدار قــرار وزاري 
ــدد  ــة، يح ــنة جامعي ــوان كل س بعن
ــة  ــة املؤهل ــات اجلامعي ــة املؤسس قائم
لضمــان التكويــن يف هــذا الطــور و 
كــذا عــدد املناصــب البيداغوجيــة 

تخصــص. كل  يف  املفتوحــة 

قال أن تنظيم هذه املسابقات«يخضع إلجراءات صارمة«

بن زيان يؤكد تعذر إضافة مناصب 
بيداغوجية في  مسابقات الدكتوراه

أكد وزير التعليم العالي و البحث العلمي، عبد الباقي بن زيان، تعذر االستجابة لطلب الرفع من عدد 
املناصب البيداغوجية، الذي رفعه بعض املترشحني يف مسابقات االلتحاق بطور الدكتوراه.

أكدا على ضرورة تكثيف اللقاءات بني املتعاملني االقتصاديني

بن عبد الرحمان يتحادث مع سفير أوكرانيا
أميــن بــن عبــد  املاليــة،   حتــادث وزيــر 
الرحمــان أول أمــس، باجلزائــر العاصمــة مــع 
ــيم  ــر، ماكس ــا باجلزائ ــة أوكراني ــفير جمهوري س
التعــاون  جوانــب  مختلــف  حــول  صبــخ 
بــه  أفــاد  حســبما  الثنائــي،  االقتصــادي 
بيــان للــوزارة. وســمح هــذا اللقــاء »للطرفــني 
التعــاون  جوانــب  مختلــف  باســتعراض 
ــائل  ــبل والوس ــذا الس ــي وك ــادي الثنائ االقتص
الواجــب وضعهــا لتطويــره وتعزيــزه أكثــر يف إطــار 
املصــدر. املتبادلــة«، يضيــف ذات  املصلحــة 
وأعــرب الطرفــان عــن ارتياحهما للمســتوى 
بــني  االقتصاديــة  العالقــات  بلغتــه  الــذي 
البلديــن، مشــيرين إلــى وجــود طاقــة هائلــة 

يجــب  طاقــة  وهــي  املجــاالت،  مختلــف  يف 
ــة«،  ــات الثنائي ــع مســتوى العالق اســتغاللها لرف

حســب البيــان.
ــي  ــدم الســفير األوكران ــذه املناســبة، ق وبه
تقييمــا لإلصالحــات االقتصاديــة التــي باشــرتها 
حكومــة بلــده خــالل الســنوات األخيرة لتحســني 
ــب االســتثمارات املباشــرة  ــال وجل ــاخ األعم من
األجنبيــة. وبعــد أن ســجل أوجــه التشــابه التــي 
ــان  ــد الرحم ــن عب ــد ب ــن، أك ــمها البلدي يتقاس
علــى ضــرورة تكثيــف اللقــاءات واملبــادالت بــني 
املتعاملــني االقتصاديــني لــكال البلديــن إلعطــاء 

دفــع قــوي للمبــادالت الثنائيــة.
كمــا اتفــق الطرفــان علــى مرافقــة هــذه 

املبــادرات علــى املســتوى املؤسســاتي مــن خــالل 
أعمــال موجهــة الســيما إلــى تعزيــز اإلطــار 

ــي. ــدي الثنائ ــاز التقلي ــي واجله القانون
ــة  ــر املالي ــرب وزي ــك، أع ــن ذل ــال ع وفض
املشــاريع  مــن  املزيــد  حتقيــق  يف  أملــه  عــن 
املشــتركة بــني مؤسســات البلديــن وتوجيــه هــذه 
الشــراكات نحــو القطاعــات املنتجــة ممــا يســاهم 

يف تنويــع االقتصــاد اجلزائــري.
ــة  ــر »عالق ــه يف تطوي كمــا أعــرب عــن ثقت
يف  املتبادلــة«  باملنفعــة  تعــود  متنوعــة  ثنائيــة 

مســتقبل قريــب.
ق.و

 تلمسان

توزيع 80 حقيبة لمعدات اإلنعاش 
على المؤسسات الصحية

تلمســان جلمعيــة  فــرع واليــة  قــام   
العلمــاء املســلمني أمــس، بتوزيــع 80 حقيبــة 
ــات  ــض املؤسس ــى بع ــاش عل ــدات اإلنع ملع
لــدى  علــم  حســبما  بالواليــة،  الصحيــة 

ــرع. ــذا الف ــس ه رئي
ــه  ــد اهلل، لـــ«وأج«، أن ــامن عب ــر غ وذك
ــدات  ــب مع ــن حقائ ــدد م ــذا الع ــع ه مت توزي
تلمســان  مستشــفيات  علــى  اإلنعــاش 
ــبدو وأوالد  ــة وس ــزوات ومغني ــة والغ وندروم
إنعــاش  يف  اســتغاللها  بهــدف  ميمــون، 
لعمليــات  يخضعــون  الذيــن  املرضــى 
املصلحــة  لتدعيــم  وكذلــك  جراحيــة، 
املتخصصــة بالتكفــل مبرضــى كوفيــد19- 

لتلمســان. اجلامعــي  باملستشــفى 
ــا  ــد وهبه ــدات ق ــذه املع ــاف أن ه وأض

باخلــارج  املقيمــة  الوطنيــة  اجلاليــة  أفــراد 
العلمــاء  الوالئــي جلمعيــة  الفــرع  لفائــدة 
املســلمني، بهــدف املســاهمة يف دعــم جهــود 
ــن  ــة، م ــاء بالوالي ــة واألطب ــح الصحي املصال
أجــل التكفــل باملرضــى مبختلــف مصالــح 

اإلنعــاش.
توزيــع  العمليــة  هــذه  ســبقت  وقــد 
35 حقيبــة مماثلــة العــام املاضــي ملجابهــة 
فيــروس كوفيــد19-، وفــق ذات املصــدر، 
إلــى أن هــذه احلقائــب ستســمح  مشــيرا 
بتخفيــف الضغــط علــى األطبــاء املختصــني 
يف التخديــر واإلنعــاش للتكفــل باملرضــى 

بالواليــة. الصحيــة  باملؤسســات 
ق.م

صندوق الزكاة :

 أزيد من 3000 عائلة معوزة تستفيد 
من إعانات مالية بورقلة وتقرت

معــوزة  عائلــة   3.078 اســتفادت   
إعانــات  مــن  وتقــرت  ورقلــة  بواليتــي 
التاســعة عشــر  إطــار احلملــة  ماليــة يف 
 2020 الــزكاة  صنــدوق  لتحصيــالت 
2021- ، حســبما علــم أمــس، لــدى 

واألوقــاف. الدينيــة  الشــؤون  مديريــة 
ومت دفــع تلــك اإلعانــات املاليــة التــي 
دج   3.000 بــني  مــا  قيمتهــا  تتــراوح 
و7.000 دج يف احلســابات البريديــة لهــذه 
وأرامــل  عائــالت محتاجــة  مــن  الفئــة 
ــات  ــخاص ذوي اإلحتياج ــات وأش ومطلق
قبــل حلــول شــهر  بالواليتــني  اخلاصــة 
ل«وأج«  صــرح  كمــا  املبــارك،  رمضــان 
رئيــس مكتــب صنــدوق الــزكاة- عبــد 

املالــك الــداوي.
ومتثــل تلــك اإلعانــات املاليــة لفائــدة 

هــذه الفئــة االجتماعيــة املبالــغ التــي مت 
ــنني  ــات احملس ــالل تبرع ــن خ ــا م حتصيله
لفائــدة صنــدوق الــزكاة )أكثــر مــن 16 
هــذه  مســاعدة  بهــدف  دج(،  مليــون 
طــرف  مــن  أحصيــت  التــي  الشــريحة 
اللجنــة الوالئيــة لصنــدوق الــزكاة بورقلــة، 
التــي  علمــا أن عــدد اإلعانــات املاليــة 
ــغ 4.257  ــة بل ــنة املنصرم ــت يف الس وزع

إعانــة، حســب الســيد الــداوي.
ومنــذ  الــزكاة  صنــدوق  أن  يذكــر 
ــد ســاهم وبشــكل  إنشــائه ســنة 2003 ق
املعــوزة  العائــالت  مســاعدة  يف  كبيــر 
وتخفيــف أعبــاء اقتنــاء بعــض احلاجيــات 
الضروريــة ســيما خــالل شــهر رمضــان 

الفضيــل.
ق.و

 وزيرة التضامن الوطني تكشف:

»1500 قرض مصّغر  لذوي االحتياجات الخاصة«
 كشــفت وزيــرة التضامــن الوطنــي واألســرة 
وقضايــا املــرأة كوثــر كريكــو عــن »السياســة 
االحتياجــات  ذوي  انخــراط  لدعــم  املنتهجــة 
اخلاصــة يف النشــاط االقتصــادي مــن خــالل 

املســاهمة يف إنشــاء مشــاريعهم اخلاصــة«.
ضيفــة  نزولهــا  لــدى  كريكــو  وأشــارت 
ــى  ــاء إل ــس األربع ــة أم ــة اجلزائري ــى اإلذاع عل
املصغــر  القــرض  مــن  مشــروع   1500« أن 
ــوا  ــم حقق ــر منه ــة والكثي ــذه الفئ ــت له خصص
جناحــات الفتــة« وقالــت بأنهــا »سياســة ناجعــة 

مســتقبال«. تشــجيعها  يف  وسنســتمر 
الوزيــرة  أفصحــت  أخــرى  جهــة  مــن 
ــتفيدين  ــن املس ــة م ــن أن »64 باملائ ــاء ع األربع

إطــار  نســاء، يف  هــن  املصغــر  القــرض  مــن 
لدعــم  املشــترك  القطاعــي  الوطنــي  البرنامــج 
والــذي  الوطنــي،  اإلنتــاج  املــرأة يف  انخــراط 

الهشــة«. الفئــات  كل  ســيمس 
يهــدف  البرنامــج  أن  كريكــو  وأوضحــت 
ــة  ــا الفت ــرأة وترويجه ــات امل ــويق ملنتج إلى«التس
إلــى أن الــوزارة شــرعت يف ضبــط برنامــج  شــرع 
التضامنيــة  األســواق  وأن  مؤخــرا  تنفيــذه  يف 
املقامــة خــالل شــهر رمضــان تعتبــر أحــد مناذجــه 
ــرأة  ــج وتســويق منتوجــات امل ــه تروي والهــدف من

ــة«. الريفي
وزيــرة  أشــارت  متصــل  صعيــد  علــى 
ــى  ــرأة إل ــا امل ــرة وقضاي ــي واألس ــن الوطن التضام

أن«البرنامــج يضــم العديــد مــن القطاعــات منهــا 
والفالحــة  والتجــارة  املصغــر  القــرض  وكالــة 
واملتوســطة  الصغيــرة  والصناعــات  والتكويــن 
للترويــج  التقليديــة  والصناعــات  والســياحة 

للمنتــوج«.
لشــهر  املســطر  البرنامــج  وبخصــوص 
ــات  ــرة عن«املعون ــفت الوزي ــرمي كش ــان الك رمض
املاليــة التــي قدمهــا قطاعهــا باإلضافــة إلــى 
قوافــل تضامنيــة موجهــة للبــدو الرحــل إلــى 
جانــب األســواق التضامنيــة وحمــالت التكفــل 
باألشــخاص بــدون مــأوى والطفولــة املســعفة«.
منير بن دادي

تضم أكثر من 170 ألف عامل

عرقاب يستقبل رئيس الفدرالية الوطنية لعمال البترول والغاز والكيمياء
ــد  ــم، محم ــة واملناج ــر الطاق ــتقبل وزي  اس
)اجلزائــر  الــوزارة  مبقــر  أمــس،  عرقــاب، 
ــال  ــة لعم ــة الوطني ــس الفدرالي ــة(، رئي العاصم
البتــرول والغــاز والكيميــاء حمــو طواهريــة و 
ذلــك يف إطــار »تكريــس االتصــال اجلــواري 
القائــم والدائــم« بــني مختلــف مؤسســات قطــاع 

واملناجــم. الطاقــة 
و حســب بيــان للــوزارة، فقــد أكــد عرقــاب 
ــس  ــذي مت  بحضــور رئي ــاء، ال ــذا اللق خــالل ه

ــى  ــة، عل ــن الفدرالي ــاء م ــوزارة و أعض ــوان ال دي
ــاع  ــتقرار القط ــان اس ــى ضم ــوزارة عل ــرص ال ح

وتكريــس االتصــال اجلــواري.
ــدر-  ــب ذات املص ــرق الوزير-حس ــا تط كم
ألهــم امللفــات التــي تخــص القطــاع و ســبل 
دعــم العامــل البشــري يف املؤسســات التابعــة 
لــه، كونــه عامــال أساســيا للحفــاظ علــى وتيــرة 

ــن. ــة للمواط ــني اخلدم ــاج و حتس اإلنت
ــرول  ــال البت ــة لعم ــة الوطني ــد الفدرالي و تع

ــى  ــة عل ــني 32 فدرالي ــن ب ــاء م ــاز والكيمي والغ
الوطــن ومــن أهمهــا و هــي تضــم  مســتوى 
ــواء  ــل منضــو حتــت ل ــف عام ــن 170 أل ــر م أكث
االحتــاد العــام للعمــال اجلزائريــني، موزعــني عبــر 
ــا  ــب دورا هام ــي تلع ــن. و ه ــات الوط كل والي
يف التنســيق بــني نقابــات املؤسســات التابعــة 
بيــان  يضيــف  والصناعــة،  الطاقــة  لقطاعــي 

ــوزارة. ال
ق.و

خروبي يكشف عن استحداث 100 نقطة بيع

تزويد الملبنات بكميات إضافية 
من بودرة الحليب

للديــوان  العــام  املديــر  كشــف    
للخضــر  املشــترك  املهنــي  الوطنــي 
والفواكــه واللحــوم، محمــد خروبــي، 
ــات  ــات بكمي ــد امللبن ــن تزوي ــس، ع أم
إضافيــة مــن بــودرة احلليــب، مؤكــدًا أن 
ــة  ــل تلبي ــن أج ــاءت م ــوة ج ــذه اخلط ه
ــات املواطنــني، خاصــة يف الشــهر  حاجي

الفضيــل.
وأكــد خروبــي يف تصريحــه لإلذاعــة 
كميــات  توزيــع  ُقــرر   أن  اجلزائريــة، 

احلليــب  بــودرة  مــن  هامــة  إضافيــة  
ــى مجمــع   ــة خاصــة وعل ــى 117 ملبن عل
ــاج  ــة اإلنت ــل مضاعف ــن أج ــي، م جيبل
ومتكــني املواطنــني مــن هــذه املــادة  التــي 

ــان. ــب برمض ــا الطل ــر عليه يكث
وكشــف املديــر، عــن اســتحداث 
100 نقطــة بيــع، لتمكــني املواطنــني مــن 
ــم  ــًا إياه ــب، داعي ــاس احللي ــاء أكي اقتن

ــس. ــن التكدي ــاد ع ــى االبتع إل
محمد رضوان بلعروسي

اجلزائر العاصمة

غلق مؤقت ليال للجسر الحديدي 
على محور الطريق الوطني رقم

 5 الديار الخمسة
ــس،  ــد اخلمي ــن غ ــداء م ــيتم، ابت  س
غلــق مؤقــت للجســر احلديــدي املتواجــد 
علــى محــور الطريــق الوطنــي رقــم 05 الديــار 
ــرة  ــالل الفت ــة خ ــر العاصم ــة باجلزائ اخلمس
ــدة 20  ــا( مل ــا صباح ــا5- س ــة )23 س الليلي
يومــا، حســب مــا جــاء أمــس، يف بيــان 

ــر. ــة اجلزائ ــح والي ملصال
وأوضــح ذات املصــدر أن هــذا الغلــق 
ــا  ــي تطبيق ــة يأت ــرة الليل ــالل الفت ــت خ املؤق
املتضمــن  العاصمــة  اجلزائــر  والــي  لقــرار 
غلــق اجلســر احلديــدي املتواجــد علــى محــور 
الطريــق الوطنــي رقــم 05 الديــار اخلمســة 
ــغال  ــاز أش ــك إلجن ــة، وذل ــر العاصم باجلزائ
الطريــق  علــى  احلديــدي  اجلســر  تصليــح 
الوطنــي رقــم 5 الرابــط مــا بــني بــاب الــزوار 
نحــو اجلزائــر علــى مســتوى التقاطــع مــع 

خــط الترامــواي ببلديــة احلــراش.

وســتقوم مديريــة األشــغال العموميــة 
لواليــة اجلزائــر بغلــق هــذا اجلســر مؤقتــا 
خــالل فتــرة الليــل أمــام حركــة املــرور بدايــة 
ــل 2021،   ــس 15 أبري ــد اخلمي ــوم غ ــن ي م
ملــدة 20 يومــا مــن 23 ســا إلــى 5 ســا 

صباحــا(.
ــة خــالل  وســتكون حركــة الســير عادي
ــام نهــارا مــن الســاعة 05 صباحــا  هــذه األي
إلــى غايــة 23 ســا مســاءا علــى أن حتــول 
خــط  علــى  لالجتاهــني  بالنســبة  احلركــة 
الناحيــة  ومــن  اجلســر  أســفل  الترامــواي 

الطريــق الســريع للشــرق.
لألشــغال  الوالئيــة  املديريــة  ودعــت 
إلــى  الطريــق  هــذا  مســتعملي  العموميــة 
»اســتعمال محــاور الطــرق األخــرى واحتــرام 

إشــارات املــرور الدالــة وإشــارات املنــع«.
ق.و

فرع  الهندسة  املدنية

طلبة »ماستر 1« يغلقون مداخل القطب الجامعي ببجاية
ــرع  ــتر 1 »ف ــة »ماس ــوم طلب ــاح الي ــدم صب  أق
الهندســة املدنيــة  بالقطــب اجلامعــي تارقــة أوزمــور 
ببجايــة علــى غلــق املدخلــني الرئيســني الشــمالي 
والشــرقي  وذلــك للمطالبــة بإعــادة برمجــة بعــض  
االمتحانــات التــي جــاءت حســب تصريحــات 
ــرر  ــارج املق ــن » خ ــار الوط ــة ل »أخب ــض الطلب بع
ــواب  كان  ــق األب ــة غل ــا أن عملي ــي  علم الدراس
ــذات  ــابيع  ل ــدة أس ــذ ع ــا من ــروع فيه ــد مت الش ق

 »2 طلبة«ماســتر  أن  بالذكــر  اجلديــر  الســبب. 
أبــواب  أغلقــوا  قــد  كانــوا  التخصــص  لــذات 
اجلامعــة لنفــس األســباب وهــو مــا يعنــي -حســب 
ــة  ــات بجامع ــرة اإلضراب ــني- لظاه ــض املتتبع بع
بجايــة وجــود أزمــة بيداغوجيــة عميقــة يف بعــض 
ــز  ــي تتمي ــة الت ــة والتقني ــات، ســيما العلمي الكلي
ــاتذة  ــرص األس ــن يح ــة أي ــة البيداغوجي بالصرام
املعاييــر  وفــق  للطلبــة  موضوعــي  تقييــم  علــى 

املتعــارف عليهــا،  ومــن جهــة أخــرى وجــود رغبــة 
جامحــة لــدى الطلبــة يف احلصــول علــى نقــاط بأية 
طريقــة تســمح لهــم باالنتقــال مــن ســنة ألخــرى 
وإنهــاء املشــوار الدراســي بســرعة.هذا وقــد حاولنــا 
ــة،  ــح هــذه القضي ــة لتوضي ــإدارة الكلي االتصــال ب
علــى  احلصــول  مــن  نتمكــن  لــم  أننــا  غيــر 

ــوع. ــذا املوض ــوص ه ــات بخص معلوم
عبد السالم.ق
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أخبار الداخل

فيروز رحال 

اجلبال  على   الرعي  يف  تعتمد  وباعتبارها   
تعتبر  التي  األعشاب  جميع  و  الطبيعية  واملراعي 
و  الشيح  مادة  غرار  على  طبية  األولى  بالدرجة 
السكان  يؤكد  إذ   ، األخرى  واألعشاب  العرعار 
احملليون أن أفضل  اللحوم تلك املتواجدة يف مراعي 

منطقة الدرمون التابعة إلقليم بلدية ثليجان.
يف  الوطن  أخبار  عليه  وقفت  ما  وحسب 
الوالية  عاصمة  يف   املتواجد  القصبات  مختلف 
اجلدي  حلم  من  الكيلوغرام  سعر  فإن     ، تبسة 
بلغ  الذي  اخلروف  حلم  سعر  مع  يتساوى  أصبح 
1100 دينار جزائري  بحكم الطلب عليه ، وحسب 
تصريحات بعض  املواطنني فإن  حلم اجلدي يقوي 
على  قدرته  ويزيد  اإلنسان  املناعة يف جسم  جهاز 
أنه ال يحتوي على نسبة  مقاومة األمراض، كما 

عالية من الشحوم مقارنة بلحم اخلروف، وأن نسبة 
أنهم  آخرون  صرح  حني  يف  جدا،  ضئيلة  الدسم 
من   بنصيحة  املاعز  حلم  لشراء  السوق  يقصدون 
الدهون  من  عالية  نسبة  على  توفره  لعدم  األطباء 
التي تتسبب غالبا يف ارتفاع نسبة الكولسترول يف 
و  مميز  مذاق  ذو  اعتبروا حلمه  كما  اإلنسان  جسم 

أشهى من طعم حلم اخلروف.
تخلصهم  املواطنني  من  العديد  أكد  وقد 
على  مداومتهم  بفضل  الدم  يف  الكوليسترول  من 
يلجأ   لذلك   احمللية   الساللة  ماعز  حلم  استهالك 
الكثير من املواطنني  على اقتناء املاعز من املراعي 
مباشرة ، أين صرح  »بوطورة عبد احلق« طبيب عام 
الدم،  فقر  يعالج  املاعز   أن حلم  الشريعة،   ببلدية 
والنحاس  احلديد  من  عالية  نسب  على  الحتوائه 
كما  احلمراء،  الدم  تكوين خاليا  يف  تدخل  التي 
الفيتامينات  من  كبيرة  كميات  على  يحتوي  أنه  

جسم  يف  املهمة  الغذائية  العناصر  من  تعد  التي 
اإلنسان والتي تعمل على   تقوية العظام واملفاصل 
واألسنان ، كما يحتوي على  فيتامني b9   الذي 

مينع التشوهات اخللقية  بالنسبة للنساء احلوامل ،
املتحدث  ذات  يضيف  السياق  ذات  ويف 
أمراض  لعدة  فعال  عالج   يعد  املاعز   حليب  أن  
الدم  وفقر  والصغار  الكبار  عند  األمعاء  كشفافية 
حيث  املفاصل،  التهاب  و  القولون  التهاب  وكذا 
يكثر الطلب عليه يف سائر األيام بسعر يصل إلى  
إصابة  كثرة   مع  خاصة  الواحد،  للتر  دج   300
األطفال مبختلف األمراض يف هذا العصر، لذلك 
وجب تشجيع تربيتها للمحافظة على هذه الساللة 
من  العديد  لعالج  املواطنني  طرف  من  املاعز  من 

األمراض يف والية تبسة احلدودية.

عنابة 

حملـة تحسيسية للحد من 
حوادث  المــرور 

عناصر  رمضان  شهر  بداية  مع  نظم 
بعنابة  الوطني  للدرك  املجموعة اإلقليمية 
حملة حتسيسية للتقليل واحلد من حوادث 
املرور بطرقات الوالية، حتت شعار« رمضان 

مبارك، سوقوا بأمان«.
 احملطة األولى كانت بالطريق الوطني 
زياد،  واد  بحي  املار  مقطعه  يف  رقم44 
للقيام باحلملة التحسيسية املتزامنة وشهر 
الصيام،أين قام رجال الدرك الوطني رفقة 
األعضاء الفاعلني من رجال حماية املدنية 

وجمعيات وغيرهم بتوزيع مطويات على سائقي املركبات مع حثهم على إحترام قانون املرور 
املرور،  التي اليحمد عقباها حلوادث  بالنتائج  السياقة مذكرين  أثناء  السرعة  والتقليل من 
هذا  املسائية،  الفترة  عنابة خاصة يف  بوالية  السيارات  تزداد حركة  رمضان  وأن يف  سيما 
وقد حث رجال الدرك الوطني السائقني ومستعملي الطريق خاصة منهم سائقي املركبات 
أثناء  والفطنة  باليقظة  والتحلي  املرور  قانون  إحترام  على ضرورة  السلع  ومركبات  اجلماعية 
السياقة واإلبتعاد عن التهور والتجاوزات اخلطيرة واإلفراط يف السرعة وغيرها من األسباب 
املساهمة يف وقوع حوادث املرور، خاصة وأن السبب األساسي للحوادث يتمثل يف العنصر 
البشري الذي يتهور ويجازف أحيانا مما يؤدي إلى حوادث تكون عواقبها وخيمة ،زيادة إلى 
تنامي  يف  األخرى  هي  تساهم  والتي  أصحابها  طرف  من  للمركبات  الدورية  املراقبة  عدم 
إحصائيات إرهاب الطرقات، وجتدر اإلشارة إلى أن هذه احلمالت التحسيسية تساهم يف رفع 

درجة الوعي عند السائقني.
ف .سليم

حجز قناطير من اللحوم البيضاء 
والمواد  الغذائية الفاسدة  

ومديرية  عنابة  لوالية  الفالحية  املصالح  مديرية  من  املكونة  املختلطة  الفرقة  قامت 
التجارة ،بحملة  تفتيش فجائية حملالت ومقصبات بوالية عنابة، حيث أفضت العملية إلى 
حجز 677كلغ من املواد الغذائية واللحوم بأنواعها غير صاحلة لإلستهالك ،حيث مت إتالفها 

وحترير محضر للمحجوزات ومخالفة من قبل مصالح التجارة.

 هذه العملية جاءت علـى إثر خرجة ميدانية فجائية للفرقة املختلطة املمثلة يف املفتشة 
البيطرية وإطارات مصالح  التجارة بعنابة، أيـن مت تفتيش املقصبات واحملالت  التجارية ذات 
الطابع الغذائي، ليــتم اكتشاف وحجز 247كلغ من اللحوم البيضاء غير صاحلة لالستهالك 
من  مصبرات  القنطار  ،وقرابة  احلمراء  اللحوم  من  متغير،و10كلغ  ولونها  رائحة  بها 
حشرات  به  التمر  من  و150كلغ  الدجاج«املشوط«،  من  170كلغ  الى  احلميص،اضافة 
السوس، أين مت القيام بإتالف احملجوزات وحترير لها محاضر مخالفة من قبل مصالح التجارة 
تدخل  العمليات  هذه  مثل  إلى  اإلشارة  التجار،وجتدر  لعدد  من  إعذارات  توجيه  مت  كما 
التي  اإلستهالكية  املواد  عن  واإلبتعاد  املستهلك  وسالمة  صحة  على  احلفاظ  إطار  يف 
مديرية  ودعت  هذا  التلف،  سريعة  باملواد  مايتــعلـق  سيما  الغذائية،  التسممات  تسبب 
التجارة يف العديد من املناسبات املواطنني إلى التحلي بروح الوعي واملسؤولية خالل اقتناء 
العالمات  إختيار  الصالحية مع  إنتهاء  لتاريخ  اإلنتباه  املنزلية وذلك من خالل  احلاجيات 
التجارية املعروفة وغيرها ، سيما ونحن يف شهر الصيام أين تتضاعف مقتنيات العائالت 

اجلزائرية،وهو مايتيح الفرصة لبعض التجار لبيع منتجات غير صاحلة لالستهالك.
ف .سليم

سطيف 

تفكيك ورشة لصناعة االسلحة 

متكنت وحدات املجموعة اإلقليمية للدرك الوطني بسطيف من تفكيك ورشة سرية 
لصناعة األسلحة، وتوقيف صاحبها املشتبه به يف التجارة غير الشرعية باالسلحة، مع حجز 

عدد من األسلحة والذخيرة من الصنف األول والسابع.
01 مسدس ألي مجهول النوع عيار 6 ملم + مخزن ، 01 بندقية نصف ألية )تكرارية(، 
)نوع  الصنع  تقليدي  سالح   01 واحدة،  ماصورة  ذات  الصنع  تقليدية  صيد  بندقية   01

قرانفوزي (، باإلضافة الى مجموعة من الذخيرة مبختلف االنواع واالحجام.
طالبوا باإلنعتاق من املهام اإلضافية.

ع. املالك قادري 

يعتبر سكان والية تبسة حلم املاعز من أجود اللحوم التي يكثر عليها الطلب  يف شهر رمضان الكرمي 
على مستوى الوالية و الواليات املجاورة ، كما أنه  من بني العادات املميزة التي ال يستغني عنها التبسيون، 
حيث يقبلون على شراء  حلم اجلدي بأسعار تضاهي أسعار حلم اخلروف باعتبار الساللة احمللية من أفضل 

السالالت يف الشرق اجلزائري.

خالل  جيجل  والية  أمن  مصالح  سجلت 
شهر مارس املنصرم 222 قضية إجرامية، متثلت 
بـ90  التي قدرت  يف قضايا املساس باألشخاص 
العمدي  اجلرح  و  الضرب  قضايا  أغلبها  قضية، 
العنف اللفظي ضد األصول، انتهاك حرمة منزل، 
السب، التهديد، العنف املمارس على القصر، و 

الوشاية الكاذبة.
باملساس  خاصة  قضية   82 تلتها   
املوصوفة،  السرقات  قضايا  شملت  باملمتلكات، 
سرقة  السرقة،  محاولة  البسيطة،  السرقات 
و  التخريب  و  الهدم  أفعال  النارية،  الدراجات 

يف  املصالح  ذات  عاجلت  كما  العمدية،  احلرائق 
نفس الفترة 30 قضية خاصة باجلرائم املعلوماتية 
عن  باألشخاص  باملساس  خاصة  قضايا  أغلبها 
اآللية  املعاجلة  بأنظمة  املساس  االنترنت،  طريق 
أما  االنترنت،  طريق  عن  النصب  و  للمعطيات 
العمومي فقد مت  بالشيء  املساس  بالنسبة لقضايا 
تسجيل 15 قضية كانت بسبب التجمهر، حمل 
أسلحة بيضاء، املشاجرة و تكوين جمعية أشرار يف 
حني مت تسجيل 05 قضايا أخرى خاصة باملساس 
باألسرة  و اآلداب العامة و التي متثلت يف الفعل 
للفسق  محل  إنشاء  و  قاصر  ضد  باحلياء  املخل 

والدعارة، من خالل ذلك مت تسجيل تورط 204 
شخصا من بينهم 12 قاصر و 27 إمرأة كان تورط 
باألشخاص،  باملساس  خاصة  قضايا  يف  أغلبها 
توجيه  احلبس،  شخصا   11 منهم  أودع  حيث 
استدعاء مباشر  لـ 06 أشخاص، وضع شخصني 
02 آخرين حتت الرقابة القضائية، و احلبس غير 
مع  أشخاص،   04 مالية ضد  غرامات  و  النافذ  
املختصة، يف  القضائية  للجهات  ملفا   67 إرسال 
يف   02 شخصني  عن  جاريا  البحث  يبقى  حني 

حالة فرار .
عبداهلل.إ

جيجل

تسجيل 222 قضية إجرامية خالل شهر مارس

ودع أمس 72 عائلة تقطن على مستوى احلي 
الزيتون يف عزابة بسكيكدة ،حياة  القصديري ديار 
الصفيح و املعاناة و هذا عقب قرار الوالي بالشروع يف 
عملية الترحيل إلى بيوت إجتماعية جديدة و هي 
العملية التي متكن السلطات العمومية من إسترجاع 

 ، الوالية  تصرف  عام سيوضع حتت  عقاري  جيب 
الوالية كل اإلمكانيات  السياق،سخرت  و يف هذا 
الوالي  أمر  فيما  العملية  إلجناح  البشرية  و  املادية 
منح  رفض  و  صاحبه  منه  يخرج  كوخ  كل  بعدم 
املستفيدين مفاتيح سكناتهم إال مقابل هدم الكوخ 

حتى ال يحتل من قبل شخص آخر و بضع الوالية 
يف مازق جديد ،كما قال والي الوالية بأن العملية 
مستوى  على  مراحل  على  اخرى  عمليات  يتتبعها 

دائرة عزابة و باقي بلديات الوالية.
جمال بوالديس

سكيكدة 

 ترحيل 72 عائلة من حي الزيتون الفوضوي

يقوي املناعة و يعالج األمراض الباطنية

 إقبال كبير على لحم الماعز بتبسة في رمضان

ملديري  الوطنية  للنقابة  الوالئي  املكتب  دعا 
توحيد  إلى  الطارف  بوالية  اإلبتدائية  املدارس 
طريقة التعامل مع ملف منحة 5000 دج املخصصة 
لتالميذ العائالت املعوزة لتكون أول خطوة ميدانية 
يف النضال من أجل االنعتاق من املهام اإلضافية 
وحسب  للنقابة.  بيان  بحسب  للمدير  املنهكة 
ذات البيان الذي حتوز »أخبار الوطن« على نسخة 
ملديري  الوطنية  للنقابة  الوالئي  املكتب  منه  فإن 
التربية  مدير  مع  اجتماع  عقد  اإلبتدائية  املدارس 

املصالح  رؤساء  بعض  بحضور  الطارف  لوالية 
املديرين  إنشغاالت  مناقشة  أجل  من  باملديرية 
مت  حيث  دج   5000 منحة  غرار  على  بالوالية 
املدير  يف  مبعاناة  سماه  ملا  البيان  بحسب  التطرق 
النقابة على  أكدت  امللف حيث  التعامل مع هذا 
رقم  التنفيذي  املرسوم  بتطبيق  اإللتزام  ضرورة 
21/61 حيث تعهد مدير التربية بتوفير نسخة من 
الرسوم للمديرين وبالنسبة للكتاب املدرسي جدد 
املدارس  ملديري  الوطنية  للنقابة  الوالئي  املكتب 

للنقابة  الوطني  املكتب  بقرار  إلتزامهم  اإلبتدائية 
والقاضية برفض كل عمليات جلب وبيع الكتاب 
املشكل  بأن  التربية  مدير  أكد  املدرسي  يف حني 
 . التلميذ  مصلحة  تغليب  عليه  ويجب  وطني 
االبتدائية  املدارس  بتجهيز  النقابة  طلبت  كما 
باإلنترنت ومتوينها باللوازم املكتبية كما مت التطرق 
مع  العالقات  يف  اإلداري  بالسلم  متعلقة  ملشاكل 

املفتشني.
ف سليم

الطارف

منحة التمدرس »تستنفر« مديري المدارس اإلبتدائية
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أخبار الداخل

عمر بكيري

التضامنية  االسواق  جتربة  تعد  حيث 
من  األولى  بالبيت  املاكثة  للمرأة  املخصصة 
مبناسبة  منتوجاتها  عرض  من  متكنها  إذ  نوعها 
املبارك يف فضاءات موحدة مغلقة  شهر رمضان 
السوق  يف  الوزيرة  علية  وقفت  ما  وهو  وآمنة  
ببلدية  التقليدية  الصناعات  بدار  التضامني 
املدية. مؤكدة أن هذه االسواق تهدف لتسهيل 
القرض  جهاز  من  املستفيدين  منتجات  عرض 

املصغر السيما األشخاص ذوو اإلعاقة والنساء 
ملنتجاتهم  للترويج  بالبيت   واملاكثات  الريفيات 
لالقتصاد  ودعما  املصغرة  النشاطات  اطار  يف 
على  التعرف  من  املواطنني   ومتكني  الوطني 

املنتجات التقليدية اجلزائرية  بأسعار تنافسية
توزيع  انطالق   الوزيرة  إشارة  أعطت  كما 
على  رمضان،ستوزع  قفة  من  إعانة   500
،يأتي  الوالية  بلديات  مبختلف  الظل  مناطق 
األسبوعية  التضامنية  للقافلة  استمرارا  هذا 
التي انطلقت منذ أشهر خلت وتستمر فعالياتها 

خالل الشهر الفضيل ،
على   الوزيرة  أشرفت  السياق  ذات  يف 
النساء  و  للشباب  مصغر  قرضا  توزيع  312 
القروض  مكنت  ،وقد  بالبيت  املاكثات 
،بينما  منصب شغل   346 فتح  من   املمنوحة 
يبلغ  أن  2021.ينتظر  احلالي  العام  آفاق  ويف 
ملشاريع  850قرضا  املمنوحة  القروض  تعداد 
ذوي  لفئة  منها  نسبة  توجه  أن  ينتظر  محتملة 

االحتياجات اخلاصة.

أشرفت أمس كوثر كريكو وزيرة التضامن الوطني  واألسرة وقضايا املرأة . خالل 
زيارة  العمل والتفقد لوالية املدية ويف إطار تنفيذ البرنامج املخصص لدعم املرأة 

املاكثة بالبيت على إطالق مبادرة سوق تضامني مخصص لبيع منتوجات املرأة 
الريفية واملاكثة بالبيت  يف املجاالت االستهالكية ،على غرار العجائن املنزلية ،اخلبز 

التقليدي األلبان واألجبان والعسل ومشتقاته وغيرها.

فيما مت توزيع قروض للشباب

إطالق سوق خاص لبيع منتوجات 
المرأة الريفية بالمدية

تلمسان
شبكة دولية تروج المخدرات 

يقودها مغربي
العقلية  واملؤثرات  باملخدرات  الشرعي  غير  االجتار  ملكافحة  اجلهوية  املصلحة  متكنت 
بتلمسان من تفكيك شبكة إجرميةدولية تنشط يف تهريب و نقل و كذا املتاجرة باملخدرات 
وردت  معلومات  الى  تعود  القضية  تفاصيل  املعالج.  الكيف  من  معتبرة  كمية  حجز  مع 
من  معتبرة  كمية  من حجز  متكنوا  خاللها  بوضع خطة محكمة  ،و  الفرقة  ذات  لعناصر 
الوطني  بالتراب  مقيم  مغربي  رعية  توقيف  مع  معالج،  بـ 26 كلغ كيف  قدرت  املخدرات 
ذات  طرف  من  التحقيق  إجراءات  إستكمال  وبعد  تلبس.  حالة  يف  شرعية  غير  بطريقة 
املصلحة مت إجناز إجراء جزائي يف شأن القضية و تقدمي املتهم  أمام السيد وكيل اجلمهورية 
املختص إقليميا.                                                                       ع.بن خالد

   

املدية
600 عائلة ببوسكن تستفيد من الغاز

مت  أمس وضع حيز اخلدمة مشروع  توصيل 692مسكن عائلي بالغاز يف فرقتي اوالد 
الدولة  برامج  جتسيد  إطار  يف  وذلك   ، املدية  شرقي  بوسكن  ببلدية  معلوم  وبني  العربي 
بلغ  فيما   السكان  عن  الغنب  الظل،لرفع  مبناطق  سيما  تنموية  مشاريع  ببرمجة  القاضية 
طوال شبكة التوصيالت حوالي23الف كلم. والي الوالية خالل إشرافه على العملية أكد 
متابعته  اطار  ويف  املذكورة،  بالفرق  السكنات  كافة  على  الغاز  إدخال  تعميم  على ضرورة 
لسير املشاريع ،عاين الوالي أشغال اجناز  مشروع ملعب جواري  بفرقة اوالد العربي بذات 
البلدية الذي كان مطلب السكان خالل زيارته الفجائية األخيرة لبوسكن  حيث امر املقاولة 
املكلفة بأشغال االجناز مبضاعفة اجلهود الستكمال األشغال قبل نهاية شهر رمضان وضمان 
دخوله حيز اخلدمة. كما عاين مفرزة احلرس البلدي إلمكانية استغاللها كمركز بريد. هذا 
واستمع والي الوالية الى انشغاالت املواطنني القاطنني بأوالد العربي. الذين ثمنوا جهود 
الدولة بعد االلتفاتة التنموية التي حظيت بها املنطقة واستفادتها من عديد املشاريع على 
التكفل  الى مرفق صحي.ومتنوا  بالغاز وملعب جواري وحتويل محالت مهنية  الربط  غرار 
بباقي النقائص.                                                                       عمر بكيري

األمن يطلق » كلنا لرمضان 
دون حوادث«

مجال  يف  الوطنية  التحسيسية  التوعوية  احلملة  فعاليات  أمس  املدية  شرطة  أطلقت 
األمن املروري، وذلك مبناسبة حلول شهر رمضان املعظم، حتت شعار » كلنا لرمضان دون 
حوادث«، احلملة تشمل كافة  مناطق الوالية و تدوم طيلة شهر رمضان الكرمي، من أجل 
مرافقة املواطنني ومستعملي الطريق يوميا من خالل تسخير كافة إمكاناتها البشرية و املادية 
عبر حواجزها اآلمنية و نقاط املراقبة والتفتيش ، وتكثيف تواجدها األمني امليداني للحد 
من حوادث املرور خاصة يف هذا الشهر الذي عادة ما ترتفع فيه نسبتها نتيجة اإلفراط يف 

السرعة، وتأثير الصيام والتعب ونقص النوم على السياقة.
هذا و تضع مصالح الشرطة اخلط األخضر 1548 التابع للمديرية العامة لألمن الوطني 

حتت تصرف املواطنني.                                                              عمر بكيري

البليدة
سكان محتشد  قدرة وكسكاس 

يطالبون بالترحيل  
كسكاس،  و  قدرة  مبحتشد  املعروف  البليدة  يف  بالشبلي  القروي  احلي  سكان  دعا 
بالتدخل العاجل للسلطات الوصية إلنصافهم وترحيلهم من السكنات التي يقطنوها منذ 
سنوات، و التي اصبح العيش بها امرا مستحياًل. وقال ممثلو السكان خالل لقائهم بـ«أخبار 
الوطن«  عن حاالت احتقان باتت تنتشر بني العائالت الـ 80 املقيمة بها ، و أنه لم يعد 
مبقدورهم الصبر أكثر ، و العيش حتت و بني أسقف و جدران ، هي يف حد ذاتها لم تعد 
تطيقهم ، خاصة يف هذه االيام الباردة ، و يف عز االزمة الصحة النتشار فيروس كوفيد 19. 
يف صرخة يائسة ، جدد ممثلون عن سكان احلي القروي بالشبلي ، املسؤول األول عن اجلهاز 
أمكن  ،  إن  الزيارة  بعناية  و  باالهتمام  املليون ،  ان يخصهم  للمرة  التنفيذي ،  و دعوه 
للوقوف على حجم احلياة وسط سكنات باتت تتهاوى يف كل يوم ، و تشكل أخطارا صحية 
و نفسية و حتى يف هياكلها و قواعدها ، التي باتت ال تقوى على حمل حجارة ، مت بناؤها 
يف هندسة لتكون محتشدا للسكان زمن الفرنسيس احملتلني يف خمسينيات »50 » القرن 
املاضي ، لعزلهم عن الثوار املجاهدين ، بل أن تلك احليطان أصبحت مثل املصفاة ، كل 
ما يحدث بني اجليران يسمعونه حلنا و صوتا ،  و رفعوا نداءا استغاثة  مستعجل لترحيلهم 
مسامعهم  على  تكرر   ، مجرد كالم  يزال  ال  الذي  و   ، الترحيل  بوعد  املسؤولني  التزام  و 
خاصة خالل احلمالت االنتخابية ألكثر من عهدة للمحليات ، و فصلوا بأن شتاءهم مر و 
صعب إلى درجة البكاء و اليأس ، و صيفهم حار و ال يخلو من هجومات و  عض الثعابني 
السامة و هي تبحث عن طعام لها ، و ذكروا بأنهم أصيبوا باإلحباط و الفشل ، خاصة و 
أن حركاتهم االحتجاجية و زياراتهم الدورية على منتخبيهم و املسؤولني ، أصبحت ال تنفع 
، و هم يخشون أن يستمر بهم الوضع إلى سنوات أخرى ، و يترب اجليل الثالث يف ظروف 

، ال تختلف عن ظروف زمن االستعمار الفرنسي.               عبدالناصر حمودة

الغذائية  للمواد  بطرود  محملة  تضامنية  ،قافلة  االول  امس  انطلقت 
متجهة نحو مناطق الظل التابعة لبلدية ذوي ثابت وبلدية سيدي بوبكر.

القافلة أشرف على إنطالقها والي والية سعيدة سعيد سعيود الذي 
أكد أن والية سعيدة أحصت تقريبا  30000 عائلة إستفادت من إعانة 
مستحقيها  إلى  إيصالها  مت  اإلعانات  وكل  10000دج  ب  املقدرة  الدولة 
وهته القافلة هي إضافة ملا أقرته الدولة من إعانة مالية لفئة املعوزين ومبعية 
الوالية واحملسنني واخليرين من أبناء الوالية  وممثلي  املجتمع املدني وحتت 
إشراف مدير النشاط اإلجتماعي مت تسطير برنامج هته القافلة التضامنية 
إنتضار  يف  الغذائية  املواد  من  طرد   1000 رحلتها  أول  يف  حملت  التي 
املعوزين  10000طرد ستوزع على كل  لبلوغ  مواصلتها طيلة شهر رمضان 
إلى  الوقوف جنب  لوالية سعيدة من أجل  التابعني  الضل  مناطق  وفقراء 
جنب مع فئة املعوزين خاصة يف شهر رمضان الذي يستوجب تضافر كل 
املوزعة   الطرود  املعتبرة األولى من حيث كمية  املبادرة  اجلهود ولقيت هته 

إستحسان السكان.
علي جلولي

سعيدة
انطالق قافلة تضامنية نحو  مناطق الظل

مستشفى  من  شاب  جد  طبي  فريق  متكن 
إجراء  من  األسبوع  باملدية  بداية  بوضياف  محمد 
متثلت  ناجحة  جدا  دقيقة  و  نوعية  جراحية   عملية 
الرأس  مستوى  على  خبيث  دماغي  ورم  استئصال  يف  

استغرقت  ،  العملية  سنة   48 العمر  من  تبلغ  ملريضة 
األعصاب  و  الدماغ  جراحي  إشراف  ساعات، حتت   5
وطبيبتي  عودة  بن  الدكتورة  و  م،  مرسلي  الدكتور   :
التخدير واإلنعاش الدكتورة بوساحي و الدكتورة دالي مع 

فريق شبه طبي ،العملية تعتبر الثالثة على مستوى هذا 
املستشفى يف الفترة األخيرة  والقت استحسان املرضى 

وذويهم وكل سكان الوالية.
عمر بكيري

املدية
عملية جراحية  ناجحة الستئصال ورم خبيث  على مستوى الرأس
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أخبار السر ايا

تدابيــــر للتكفـــــل 
بالعائـالت المتضــررة

اإلضـــــراب يتوقـــــــف

تمـــور ورقلــة للصحراوييـــن تدابير من طرف السلطات احمللية للتكفل بالعائالت التي 
تضررت سكناتها جراء االنزالقات األرضية ببلديتي 
زيغود يوسف و مسعود بوجريو بوالية قسنطينة و 
كذا بحي بن بولعيد بعاصة الوالية، حسب ما علم، 

أمس، من مصالح الوالية.و حسب بيان خللية االتصال 
لوالية قسنطينة، فإن هيئة املراقبة التقنية للبناء قد 

مت تكليفها بالقيام بدراسة معمقة لتحديد األسباب 
الفعلية التي تسببت يف انشقاقات بعمارتني تقعان 

»مبوقع 25 سكنا«.

أعلنت شركة املياه 
والتطهير للجزائر 
»سيال«، أمس، عن 

انقطاع التزود باملاء 
الشروب، على 4 

بلديات يف تيبازة، 
وجاء ذلك، بسبب 
األشغال التي تقوم 
بها الشركة، اليوم، 

بداية من الساعة الثامنة صباحا إلى غاية الساعة 
الثالثة زواال، على مستوى محطة ضخ بربيسة. وتؤكد 
سيال لزبائنها القاطنني يف البلديات املعنية بأّن عملية 

إعادة التزويد باملياه الشروب ستستأنف تدريجيا أمسية 
يوم األربعاء.كما تعتذر شركة سيال من زبائنها الكرام 

عن االزعاجات الناجتة عن هذه العملية.

أعلن املكتب الوالئي للصوت الوطني للطلبة 
اجلزائريني عن توقيف اإلضراب واستئناف 

الدراسة يف كلية العلوم االقتصادية 
والتجارية بسيدي عاشور بعنابة ابتداءا 

من يوم أمس األربعاء بعد االجتماع األخير 
الذي مت عقده من طرف عميد جامعة 

باجي مختار الدكتور مانع محمد بحضور 
نائبه وعميد الكلية مع مجموعة من رؤساء 

األقسام وممثلي الطلبة وأعضاء املكتب 
الوالئي للصوت الوطني للطلبة اجلزائريني.

 يف إطار التظامن والتكافل مع الشعب 
الصحراوي الشقيق ، وتزامنا مع حلول 
شهر رمضان الكرمي بادر املكتب الوالئي 

للهالل األحمر اجلزائري بورقلة بالتنسيق 
مع مديرية التجارة باملساهمة يف إرسال 

شحنات من املساعدات اإلنسانية تتمثل يف  
20 قنطار من التمور ، ستوجه إلى اإلخوة 

باجلمهورية العربية الصحراوية، وهي 
املبادرة التي تندرج ضمن العمليات العديدة 
التي عبر من خاللها الشعب اجلزائري عن 
تضامنه مع نظيره الصحراوي، و مساندته 

له يف حقه يف تقرير مصيره.

عني رئيس اجلمهورية عبد املجيد تبون، أول أمس، 
أحمد راشدي مستشارا لدى رئيس اجلمهورية مكلفا 

بالثقافة و السمعي البصري حسب ما جاء يف بيان 
لرئاسة اجلمهورية. لإلشارة فإن أحمد راشدي من 

مواليد 1938 يف تبسة، وهو منتج وسيناريست ومخرج 
أفالم جزائري، أنتج عددًا من األفالم الشهيرة التي 

تتناول األحداث التي شهدتها الثورة اجلزائرية مثل 
فيلم األفيون والعصا، وفجر املعذبني عام 1965 والذي 

نال عنه جائزة مهرجان كارلو فيفاري.

تعيين أحمـد راشدي مستشارا للرئيس 

عاشور العاشر يصوم عن الظهور!
خلل تقني حال أمس دون بث احللقة األولى من سلسلة عاشور العاشر يف أول يوم 
من شهر رمضان، وأرجعت بعض املصادر اإلعالمية األسباب إلى عدم متكن شبكة 
البرمجة يف التلفزيون اجلزائري من حتويل احللقة التي استلمتها من مؤسسة 

اإلنتاج بالصيغة احلديثة املتعامل بها يف معظم القنوات، إلى النظام الكالسيكي 
)الكاسيت( الذي يتعامل به التلفزيون اجلزائري منذ زمن طويل. فهل سيتمكن 
محبي اململكة العاشورية من متابعة اجلزء الثالث من املسلسل فيما تبقى من أيام 

شهر رمضان بعد إصالح هذا اخللل؟

تذبذب في التزويد بالمياه 

ربطة العنق

األجوبة:

جهاز املكتب
احملفظة

البورس

اجلامعة

العشاء

الفساد

01

02

03

04

05

06

07

 األخطـــــاء 
السبعــــة
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أخبار الداخل

عبداهلل مجبري

خاصة  مبكانة  الفضيل   الشهر  هذا  يحظى  
عند سكان املنطقة  إلنه يعد بالنسبة لهم مناسبة 
روحانية واجتماعية فضال عن التحضيرات التي  
يف  متيزه  التي  والتقاليد  والعادات  موعده  تسبق 
املطلوبة  التحضيرات  بني  الوالية   .ومن  هذه 
واألساسية هو دقيق زنبو حيث أوضحت الباحثة 
سيد  هو  زنبو  طبق  أن  بلبالي  عائشة  التراث  يف 
املائدة يف هذا الشهر حيث اليخلو منزل والبيت 

أن  عائشة  وأضافت  الطبق  هذا  حتضير  هذا  من 
دقيق زنبو الذي يطحن يف الرحى هو طحني القمح 
النار التي مت إشعالها  احملمص الذي وضع يف بقايا 
األخضر  القمح  حزمات  توضع  ثم  جمرا  وصارت 
وتدفن أما الشعير فيغلى يف املاء وامللح ثم يجفف  

ويخصص دقيق زنبو إلعداد حساء احلريرة.
السفوف التمر املهروس

الباحثة عائشة إن متر السفوف مطلوب  قالت 
يعتبر  إلنه  الكرمي  الشهر  يف  وخصوصا  املنطقة  يف 
وتشبع  اجلوع  رمق  تسد  التي  املقبالت  بني  من 
وهناك  بها  يتسحرون  الصائمني  وكثيرماجتد  البطن 
من يفطر بها وأشارت املتحدثة إلى أكلة السفوف 
هي مهروس التمر اجلاف بعد فرزه ،ونزع النواة منه 
من  هناك  أن  وأضافت  خشبي  مهراس  يف  ،ودقه 
الكليلة  ويسمى  املجفف  اجلنب  بعض  له  يضيف 
من  وهناك  والنيجر  مالي  دول  من  جتلب  التي 
اختالف  حسب  على  النباتات  بعض  له  يضيف 

أقاليم املنطقة .
اخلتيم واخلميرة نكهة 

احلساء احمللي
أوضحت أما عيشة أرملة احلاج محمد ألخبار 
الوطن أن اخلميرة  احمللية هي مامييز طبق احلساء يف 
كل  يف  رمضان  لشهر  وحتضر خصيصا  أدرار  والية 
عام وأضافت أن اخلتيم يحضر من بقايا طحني قمح 
الذي  املاغز  املاشية من  بحليب  الذي يخلط   زنبو 
له   يضاف  ثم  رائب  يصير  معينة حتى  ملدة  يترك 
املكونات  هذه  من  ويتكون  السانوج  بعض حبوب 

بعد  ثم  يخمر  حتى  لفترات  يترك  الذي  معجون 
ذلك تقول أماعيشة يقسم على شكل دوائر ويترك 
يف مكان لكي يجفف ويصير جاهزا الستعماله يف 

طهي احلساء احمللي .
انتقاء التوابل ذات النكهة 

والرائحة الطيبة
على  بكثرة   النسوة  تقبلوا   رمضان  قبل شهر 
التوابل  بعض  شراء  قصد  وذلك  العطور  محالت 
إلعطاء نكهة ورائحة جميلة ملعظم األكالت التي 
،والريحان  الزجنبيل  مثل  رمضان  شهر  يف  حتضر 
هذه  تنتقى  بحيث  القصبر  وحبات  ،الكمون 
املكونات وتطحن يف مهراس حديدي صغير وتبقى 
املطبخ  أساسيات  من  وتعتبر  لالستعمال  جاهزة 

األدراري .
نفحات اميانية يف شهر البركة

شهر  أدرار  لسكان  بالنسبة  رمضان  فشهر 
روحاني بامتياز وبحث عن النفحات اإلميانية أينما 
القرآنية  واملدراس  والبيوت  املساجد  يف  وجدت 
الدروس  تخلو حلقات  تكاد  فال  التعليمية  والزوايا 
يبحث  كل  أدرار  أقاليم  من  شبر  كل  يف  الدينية  
عن التجديد اإلمياني فالنسوة يجتمعن صباحا بعد 
قضاء أشغالهن ويتذاكرن يف أمور دينهن واألطفال 
أبوابها  أماالزوايافتفتح  القرآنية  املدراس  إلى  يذهنب 
شهر  حلول  قبل  عليه  كانت  عما  نشاطها  ويزداد 
الدروس  وإعطاء   القرآن  قراءة  فحلقات  رمضان 
الزوايا   كل  إجماع  يكون  ويكاد  يوميا  واحملاضرات 
وشرح  الصباح  يف  البخاري  صحيح  شرح  على 
عبر  املنتشرة  املساجد  أما   املساء  الشفاء يف  كتاب 

تراب الوالية تعمر و تصدح بقراءة القرآن يف صالة 
التروايح .كما أن الزوايا فتستقبل يف شهر رمضان 
احلبيبية  الزواية  حال  وهذا  والزائرين  املعتكفني 
بقصر تسفاوت جنوب أدرار لشيخها موالي احلاج 
منقطع  دعوي   نشاط  تشهد  زوايتة  أن   حيث 
الدروس  ملختلف  تناولها  طريقة  وخاصة يف  النظير 
املقدمة يف كتاب صحيح البخاري وكتاب الشفاء 
البن عياض واحلضور الكثيف للساكنة من داخل 
حول  أغلبها   تكون  سهرات  أما  الوالية.  وخارج 
املدن على غرار ساحة  الشاي يف ساحات  كؤوس 
للعائالت  واسع  خروج  تشهد  التي   الشهداء 
التي تسكن بعاصمة توات ليال من أجل الفرجة 
ونسيان أعباء ومشقة الصيام وهذا مايحدث أيضا 
السكان والشباب على   يف قصورها حيث يتجمع 
طلوع  إلى  يتسامرون  الشاي  موائد  حول  الرمال 

الفجر.

أخبار املسيلة

حجز 6 مركبات ملفاتها 
القاعدية مزورة

بأمن والية  القضائية،  للشرطة  الوالئية  باملصلحة  اجلنائية،  الفرقة  أمس، عناصر  متكن 
املسيلة، يف عمليات متفرقة من حجز ستة ) 06 ( مركبات سياحية .

وحسب خلية اإلعالم واإلتصال بأمن والية املسيلة، أنه مت حجز ستة مركبات سياحية، 
أثبت التحقيق اإلبتدائي وجود تزوير يف ملفاتها القاعدية، أين سيتم اتخاذ اإلجراءات القانونية 

ضد املتورطني يف هذا اجلرم .

 حملة تحسيسية للوقاية من 
حوادث المرور

حتسيسية  حملة  أمس،  صبيحة  باملسيلة،  الوطني  للدرك  اإلقليمية  املجموعة  نظمت، 
للوقاية من حوادث املرور ،  متتد إلى غاية 27 أفريل اجلاري، حتت شعار رمضان مبارك سوقوا 

بأمان، يف إطار اجلهود املبذولة للحد من حوادث املرور .
الوطني،  للدرك  اإلقليمية  الفرقة  إلى مصالح  باإلضافة  التحسيسية،  احلملة  وشارك يف 
كل من مصالح أمن والية املسيلة، احلماية املدنية بالوالية، وجمعيات السالمة املرورية، أين 
تخلل احلملة التحسيسية توزيع مطويات ملستعملي الطرقات إضافة لتقدمي نصائح وإرشادات 

مرورية لسائقني.

القبض على مروج المخدرات بمقرة 
العمر  الثالث من  العقد  بإيداع شخص يف  باملسيلة،  التحقيق مبحكمة مقرة  أمر قاضي 
شرعي  مقتضى  دون  السادس  الصنف  من  محضورة،  بيضاء  أسلحة  حمل  بتهمة  السجن، 
، احليازة واملتاجرة غير الشرعية باملخدرات ) كيف معالج(، واملؤثرات العقلية، وحرق أوراق 

نقدية ذات سعر قانوني يف أراضي اجلمهورية.
إلى  ورود  القضية تعود  أن وقائع  املسيلة،  بأمن والية  وحسب خلية اإلعالم واإلتصال 
معلومات لذات املصالح ، مفادها قيام شخص يف العقد الثالث من العمر بترويج املخدرات، 
وبعد  املتهم،  إيقاف  مت  املعلومات  وبإستغالل  النشاط،  هذا  ملمارسة  العائلي  مسكنه  متخذا 
تفتيش مسكنه  ضبط بداخله على كمية من املخدرات )كيف معالج(، سالح ناري تقليدي 
بـ  يقدر  مالي  ومبلغ   ،) + سيف  ) سكني  بيضاء  أسلحة  الى  باإلضافة  وخراطيش،  الصنع 
40500 د.ج يعد من عائدات هذه املتاجرة، باإلضافة إلى مبلغ مالي مزيف، ليتم إجناز ملف 
قضائي ضد املشتبه فيه وتقدميه أمام  وكيل اجلمهورية لدى محكمة مقرة الذي بدوره أحاله 

على  قاضي التحقيق لدى نفس احملكمة حيث إتخذ يف حقه اإلجراءات السالفة الذكر.
جمعتها :ليندة سهل

اإلطاحة بعصابة ملثمين تسطو 
على المنازل باألسلحة البيضاء 

أشرار  باملسيلة  من وضع حد ملجموعة  الرابع  باألمن احلضري  الشرطة   متكنت عناصر 
الرعب يف  تزرع  و55 سنة كانت  مابني 20 سنة  أعمارهم  تتراوح  أربعة أشخاص  تتكون من 

أوساط السكان عن طريق السطو باستعمال العنف.
تعرض  مفادها  املصالح  لذات  الضحية  بها  تقدم  إثر شكوى  على  بدات  القضية  وقائع 
منزله للسرقة من طرف مجهولني، الفعل الذي طال مجموعة من احللي من املعدن األصفر 
العمدي  واجلرح  بالضرب  وزوجته  عليه  باالعتداء  قيامهم  إلى  باإلضافة  معتبر  مالي  ومبلغ 
امليدانية  وأبحاثها  املصالح حترياتها  باشرت ذات  الفور  أبيض )مطرقة (على  باستعمال سالح 
والتقنية وباستغالل كافة املعلومات املتوفرة مت حتديد هوية املشتبه فيهم وتوقيفهم، وبعد استفاء 
إجراءات التحقيق يف القضية مت إجناز ملف قضائي ضد املشتبه فيهم وتقدميهم أمام السيد وكيل 
اجلمهورية لدى محكمة املسيلة من أجل جناية السرقة بتوافر ظروف العنف، التعدد، التسلق 
أمر  أين  لدى نفس احملكمة  التحقيق  السيد قاضي  واالطراف على  امللف  أحال  الذي  والليل 
بإيداع ثالثة منهم مؤسسة إعادة التربية باملسيلة فيما وضع الرابع حتت تدابير الرقابة القضائية .
جمال أبو أشرف

متنراست

فتح ملحقة للوكالة الوطنية 
للنفايات قريبا

أعلنت وزيرة البيئة دليلة بوجمعة بوالية متنراست عن فتح مرتقب مللحقة تابعة للوكالة 
الوطنية للنفايات بهذه الوالية.

وزير  رفقة  متنراست  مدينة  مبدخل  تقع  حظيرة حضرية  معاينتها  لدى  الوزيرة  وأوضحت 
املوارد املائية مصطفى كمال ميهوبي يف إطار اليوم الثاني واألخير من الزيارة إلى الوالية »أنه 
أعطيت تعليمات لفتح ملحقة للوكالة الوطنية للنفايات بهذه الوالية بغرض تدعيم األبحاث و 

املجهودات املتعلقة بعملية تسيير النفايات ومعاجلتها بغرض التثمني األمثل لها«.
اجلامعة بخصوص  مع  إتفاقيات  إبرام  امللحقة سيساهم يف  فتح هذه  أن  الوزيرة  وأشارت 
تطوير استغالل النفايات وتعميم اإلستفادة منها على غرار استخراج الطاقة احليوية لإلستفادة 
منها، مؤكدة يف هذا الصدد إمكانية إيفاد فريق من جامعة باتنة إلى جامعة متنراست قصد 

تبادل اخلبرات يف مجال الطاقة احليوية.
مؤسسات مصغرة يف  إنشاء  أهمية  أيضا  الوقت  ذات  بوجمعة يف  دليلة  السيدة  وأبرزت 

مجال فرز ورسكلة النفايات.
ق.م 

 3.600 توزيع  يف  خيرية  جمعيات  شرعت 
بالوسط  قاطنة  معوزة  عائالت  لفائدة  غذائي  طرد 
احلضري ومبناطق الظل بوالية ورقلة يف إطار احلملة 

التضامنية اخلاصة بشهر رمضان الفضيل.
ويف إطار هذه املبادرة التضامنية شرعت جمعية 
''شباب اخلير'' ببلدية الرويسات يف توزيع 1.400 
طرد غذائي، وستشمل العملية يف مرحلتها األولى 
نائية وأيضا  البلدية، ثم مناطق  عدة أحياء بذات 
البدو الرحل باملناطق املجاورة للطريق الوطني الرابط 
بني واليتي ورقلة وتقرت، حسب رئيس اجلمعية، 

حلسن قريشي.

الفئات  لفائدة  املوجهة  املساعدات  وحتتوي 
االستهالك  واسعة  غذائية  مواد  واملعوزة  الهشة 

)سميد و فرينة وسكر وزيت وطماطم مصبرة(  .
ومن جهتهما تعتزم كل من جمعيتي '' فتيان'' 
عبر  غذائي  طرد   1.500 توزيع  اخلير''  ''سنابل  و 
رئيس جمعية  ذكر  للوالية، كما  الكبرى  األحياء 

''سنابل اخلير''، عبد الرحيم عوامر.
اخليرية   '' البسمة  جمعية«  بدورها  وبرمجت 
عائالت  على  غذائي  طرد   500 توزيع  عملية 
حسب  أنقوسة،  بدائرة  نائية  مبناطق  محتاجة 

رئيسها، بلحية بدر الدين.

شهر  خالل  اجلمعيات  هذه  تعتزم  كما 
الصائمني  إلفطار  موائد  تنظيم  املبارك  رمضان 
واألحياء  املداخل  مختلف  عبر  السبيل  وعابري 
اخلير''  ''شباب  جمعية  برمجت  حيث  الكبرى، 
بالقرب  الصائمني  إلفطار  خيام  نصب  بالرويسات 
 )1960 ديسمبر   11( املسافرين  نقل  محطة  من 
يتوقع  حيث  للوالية،  الشمالي  وباملدخل  بورقلة 
توزيع 600 وجبة ساخنة يوميا بشكل فردي وذلك 
احتراما إلجراءات الوقاية من فيروس كوفيد- 19 ، 

حسب رئيس اجلمعية.
ق.م

ورقلة

توزيع 3600 طرد غذائي على العائالت المعوزة

استقبل األدراريون كغيرهم من سكان واليات الوطن شهر رمضان بفرح وابتهاج ابتداء 
من املباركات بحلوله، وفرحا بإقامة  صالة التروايح يف املساجد، عكس ماجرى العام 

الفارط التي فرضت إجراءات الوقاية من كورونا الصالة يف املنازل .

عودة صالة التراويح تعيد نكهة عودة صالة التراويح تعيد نكهة 
رمضان في أدرار رمضان في أدرار 

عائالت حتافظ على تقاليدها يف شهر التوبةعائالت حتافظ على تقاليدها يف شهر التوبة



األخرى  الواليات  من  غيره  بوعريريج عن  برج  رمضان يف  يتميز شهر 
والترفيه  املتعة  بني  يجمع  فهو  خاصة  نكهة  يتضمن   ، األمور  من  بكثيٍر 
أنواع  بكل  السهرة  خالل  البرايجية  مائدة  تتزين  فيما   ، والّزهد  والعبادة 
احللويات املعسلة مبا فيها الزالبية وقلب اللوز، وتستغل العائالت البرايجية 
فرصة حلول شهر الصيام لتبادل الزيارات والتواصل االجتماعي بني األقارب 

واالصدقاء بعد صالة التراويح .
املرأة ، أساس الشهر الفضيل ..

تستقبل املرأة بوالية برج بوعريريج شهر رمضان الكرمي باحلنة والبخور 
والطيب الذي تبدأ بوضعه منذ دخول شهر شعبان حفاظا على عادة قدمية 
يتمسك بها أهل الهضاب والقبائل ، فاحلنة للحنان ورقة القلوب والطيب 
والبخور الندي الرائحة أليام مليئة بالسعادة ، كما تقوم بشراء مختلف أنواع 

التوابل وكل ما يستوجب توفيره ملائدة رمضانية خاصة بالعائلة.

 الشوربة، طاجين الحلو والمطلوع ال تفارق موائد رمضان
لعل أبرز األطباق التي تعدها النسوة والتي ال تغيب عن املائدة البرايجية 
طوال الشهر هو الشوربة ، يف حني تنّوع بعض العائالت بني الشوربة ومرق 
الزيتون أو احلريرة وكذا أطباق أخرى مختلفة، إلى جانب طاجني احللو أو ما 
يعرف عند البعض باللحم احللو الذي يتم حتضيره بأشكال متنوعة مبكونات 
يتصدر  كما  والقرفة،  الورد  ماء  اللحم،  املجفف،  البرقوق  املشمش،  وهي 

البوراك القائمة يف األكالت البرايجية بطعمه املختلف ، كما تلتزم النسوة 
بتحضير " املطلوع '' بصفة يومية يف املنازل، اين يتم التحضير يف أجواء حارة 
التي  احللويات  بعض  من  املوائد  تخلو  ال  بدقائق  كما  األذان  موعد  قبيل 
تصنعها السيدات يف رمضان من جهة، أو احللويات التي تباع يف احملالت 

مثل الزالبية، قلب اللوز، البقالوة وغيرها.

تقديم هدايا لألطفال الذين يصومون ألول مرة 
تتنوع العادات التي تهدف إلى تشجيع األطفال على الصيام وحتبيبهم 
فيه ومساعدتهم على حتمل اجلوع والعطش طوال النهار، أو على األقل جزء 
األطفال  تشجيع  أساليب  يف  بدورها  بوعريريج  تختلف  فوالية برج   ، منه 
على الصيام ألول مرة ، يتبع األهل مع أطفالهم وسائل مختلفة للتشجيع، 
منها شراء الهدايا لهم ، باإلضافة الى عادة منطقة القبائل التي يرفع فيها 
الطفل الذي يصوم ألول مرة فوق سطح املنزل وُيفِطر هناك مع أذان املغرب 
كداللة على ِرفعته وسّموه وشموخه لتحسيسه أنه بلغ مبلغ الِكبار وأصبح 

عظيما .

صالة التراويح و زيارة األقارب
يف  بالصالة  السماح  قرار  ومنذ  بوعريريج  برج  والية  سكان  أعرب 
املساجد خاصة التراويح عن ارتياحهم بهذا القرار الذي طاملا كانوا متخّوفني 
مع  املاضية  السنة  املساجد  إقفال  بإحساس  شعروا  وأنهم  خاصة   ، منه 
الظرف االستثنائي بسبب فيروس كورونا ، أين عّبر '' الشيخ مبارك '' إمام 
أحد مساجد الوالية املعروفة عن فرحته العارمة برجوع قاطني الوالية الى 
املساجد وسماع صوت صالة التراويح الذي تصدح فوق املنابر بعد غياب 

لعاٍم كامل بسبب اجلائحة .
وعادة ما متتلئ املساجد على غرار مسجد أبي بكر الصديق بحي 12 
هكتار باملصّلني الذين يأتون من مختلف مناطق الوالية ألداء صالة التراويح 
املساجد مباشرة بعد اإلفطار من أجل  الى  الذهاب  فيما يفضل آخرون   ،
الفضيل  الشهر  بهذا  تقام  كما   ، األولى  الصفوف  مكان يف  على  احلصول 
القدر  ليلة  الى  متتد  باملناسبة  دينية  واحتفاالت  القران  حلفظ  مسابقات 
بوعريريج ،  برج  أهالي  وينتظرها كل  باالهتمام االكبر  التي حتظى  املباركة 

بشوق ومحبة .
زيارة  فرصة  الوالية من  مواطني  من  العديد  كورونا حرم  فيروس  وألن 
األقارب كما جرت العادة بسبب اخلوف من املرض وكذا احلجر املفروض 
منذ الساعة السابعة ، يأتي هذه السنة رمضان بشكل مختلف بسبب انتهاء 
قيود الوباء املفروضة خالل رمضان املاضي ، أين تقوم أغلب العائالت بزيارة 
فرمضان  التراويح  ،  بعد صالة  مناسبة خاصة  دون  البعض حتى  بعضها 
موعد لتواصل األرحام وتالقي األسر يف مناسبات قلما تتكرر على مائدة 

الشاي واحللويات والسَمر .

 

احتفاالت خاصة في ليلة القدر 
تتميز ليلة القدر أو ليلة السابع والعشرين من رمضان يف عاصمة البيبان 
على غرار باقي ليالي الشهر الكرمي بنكهة ال مثيل لها ،  ملا حتتله من مكانة 
وأهمية بالغة يف قلوب البرايجية ، فهي ليلة بالدرجة األولى للتسابق إلى 
الدعاء ،  العبادة واالستغفار وكذلك موعد لإلكثار من  املساجد من أجل 
القرآن وترتيله، وإلى جانب هذا فال يكاد يخلو  أين تقام مسابقات حلفظ 
بيت برايجي من مظاهر االحتفال بالليلة املباركة من خالل صنع أجواء كل 
حسب إمكاناته ، غير أنها تشترك يف أنها أجواء مغمورة بالفرحة والبهجة 

بالليلة التي يهبط فيها امللك بإذن ربه
وينتظر األولياء شهر رمضان الكرمي من أجل استغالله كفرصة ال تتكرر 
للقيام بختان أبنائهم ، أين يقوم البعض بعملية اخلتان يف منتصف رمضان 
فيما يفضل آخرون انتظار ليلة 27 من شهر رمضان يف جو مليئ بالبهجة، 
وكذا تقوم بعض اجلمعيات اخليرية والبلديات بعملية ختان جماعية ألبناء 

املعوزين واحملتاجني الذين ال يقدرون على حتمل املصاريف والتكاليف .

 رمضان بين اليوم و األمس !
عليها  واإلبقاء  رمضان  عادات  على  والناس  العائالت  حفاظ  رغم 
من  يشتكون  بوعريريج  برج  والية  سكان  أن  إال   ، نسيانه  ممنوع  كموروث 
غياب رائحة رمضان واختالفها كل سنة عن سابقتها ، مرجعني ذلك إلى 
متناسني  والشرب  األكل  نحو  للتسابق  الناس  جشع  وزيادة  النفوس  تغّير 
بذلك روحانية الشهر الفضيل الذي هو شهر الطاعة وليس العكس ، كما 
يتذمر آخرون من املطففني من بعض التجار الذين يرون أن شهر رمضان هو 
مبا  الدنيا  به  تضيق  الذي   '' الزوالي   '' وحتطيم جيب  األسعار  لزيادة  فرصة 
واستقبال  الشهر مع عدم وجود مدخول مادي كايف إلمتامه ،  رحبت هذا 

العيد مبالبس رثة وبالية .
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روبورتاج: صفاء كوثر بوعريسة

روبورتاج

كثيرة هي الطقوس التي يتميز بها شهر رمضان املعظم ، وكثيرة هي التقاليد التي لم تندثر وبقيت 
راسخة سنني وسنني خاصة بهذا الشهر الفضيل ، منها من تطور ومنها من بقي على حاله، عادات 

تضِفي املزيد من الفرحة والروحانية واجلمال .

عادات وتقاليد راسخة .. عادات وتقاليد راسخة .. 
واحتفاالت بقدوم الشهر الفضيلواحتفاالت بقدوم الشهر الفضيل

أجواء رمضان يف برج بوعريريجأجواء رمضان يف برج بوعريريج
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 ناصر اخلليفي رئيس باريس سان جيرمان

»نيمار سيبقى معنا لسنوات طويلة«»نيمار سيبقى معنا لسنوات طويلة«
يثق ناصر اخلليفي، رئيس باريس سان جيرمان كثيرا يف إقناع نيمار جونيور، جنم 
الفريق بتجديد تعاقده. وقال اخلليفي عبر قناة »سكاي إيطاليا«: »أعتقد أن نيمار 

سيبقى هنا يف بي إس جي لفترة طويلة«.

ــي  ــد الالعــب البرازيل ــي تعاق وينته
مــع ناديــه الفرنســي يف صيــف 2022، 
 2017 للفريــق يف  بأنــه انضــم  علمــا 
مقابــل 222 مليــون أورو، قيمــة الشــرط 
اجلزائــي يف عقــده مــع ناديــه الســابق 

ــلونة. برش
كان رئيــس النــادي الباريســي صرح 
ــاة »أر أم ســي« الفرنســية  ــر قن أيضــا عب
ــل  ــي للرحي ــار ومباب ــذار لنيم ــه ال أع أن

عــن صفــوف الفريــق الفرنســي.
فريقــه  تأهــل  يف  نيمــار  وســاهم 
أوروبــا  أبطــال  دوري  نهائــي  لقبــل 
بإقصــاء بايــرن ميونــخ بعــد الفــوز ذهابــا 
ــب  ــدف يف ملع ــا به ــارة إياب 2-3 واخلس

األمــراء. حديقــة 
القسم الرياضي

 صفقة »البيانكونيري« المزدوجة  صفقة »البيانكونيري« المزدوجة 
تهدد عودة رونالدو لمدريدتهدد عودة رونالدو لمدريد

 كشــف تقريــر صحفــي إيطالــي، امــس األربعــاء، عــن الوجهــة األقــرب للبرتغالــي 
كريســتيانو رونالــدو، جنــم يوفنتــوس، يف حــال رحيلــه عــن البيانكونيــري، الصيــف 

ــل. املقب
وتــرددت أنبــاء خــالل الســاعات القليلــة املاضيــة، عــن اتخــاذ رونالــدو قــراًرا مبغــادرة 

يوفنتــوس، إذا لــم يتأهــل الفريــق لــدوري أبطــال أوروبــا، يف املوســم القــادم.
وبحســب موقــع »فوتبــول إيطاليــا«، فــإن باريــس ســان جيرمــان وريــال مدريــد همــا 

األقــرب لضــم »الــدون«، إذا رحــل عــن يوفنتــوس.
ــوس، ألن  ــل ليوفنت ــرف األفض ــيكون الط ــي س ــادي الباريس ــع أن الن ــاف املوق وأض
ــي إس  ــن ب ــس كــن، م ــكاردي وموي ــاورو إي ــي، م ــري يرغــب يف ضــم الثنائ البيانكوني

جــي.
ــد أي  ــدم تكب ــدو، لع ــع رونال ــون أورو لبي ــن 25 ملي ــل م ــوس بأق ــل يوفنت ــن يقب ول
ــدو  ــب رونال ــع رات ــل بدف ــاٍد، يقب ــود ن ــل يف وج ــة تتمث ــة احلقيقي ــن األزم ــائر، لك خس

ــع. املرتف
ق.ر

مانشستر سيتي يحسم صفقة مانشستر سيتي يحسم صفقة 
»نيمار« الجديد»نيمار« الجديد

 أكــد فابريزيــو رومانــو، خبيــر ســوق االنتقــاالت يف أوروبــا، أن مانشســتر ســيتي بات 
قريًبــا جــًدا مــن ضــم البرازيلــي الشــاب كايكــي دا ســيلفا تشــاغا، العــب فلومينينســي، 

وامللقــب بنيمــار اجلديــد.
وكشــف رومانــو عبــر حســابه الرســمي علــى »تويتــر« أن االتفــاق مت بــن الناديــن، يف 

انتظــار توقيــع الالعــب علــى العقــود، قبــل االنتقال للســيتي يف صيــف 2022.
وأوضــح رومانــو، أن فلومينينســي ســيحصل علــى 10 ماليــن أورو نظيــر بيــع تشــاجا 

)17 عاًمــا(، باإلضافــة لنســبة مــن بيعــه مســتقباًل.
ــى  ــوال، إل ــي يف تشــكيلة بيــب غواردي ــع العــب برازيل ــك راب وســيكون تشــاغا بذل
ــينتهي  ــر س ــن األخي ــو، لك ــوس وفرنانديني ــل جيس ــون وغابريي ــن إيدرس ــب كاًل م جان

ــه ســيرحل. ــرب أن ــي، واألق ــة املوســم احلال ــده بنهاي عق
ــب  ــا، بالع ــت 17 عاًم ــي حت ــدرب فلومينينس ــس، م ــي توري ــاد جيلهيرم ــد أش وق
مانشســتر ســيتي املســتقبلي، وقــال: »تشــاغا يتميــز كثيــًرا بجودتــه الفنيــة، خاصــة مــن 

ــه أمــام املرمــى«. ــة، وكذلــك جودت ــة فردي الناحي
ق.ر

 العب باريس سان جيرمان، كني:

»ال أعرف أين سألعب في الموسم المقبل«»ال أعرف أين سألعب في الموسم المقبل«
ال يعــرف املهاجــم اإليطالــي الشــاب مويــس كــن، العــب باريــس ســان جيرمــان 

املعــار مــن إيفرتــون، مســتقبله يف املوســم املقبــل ســيكون بــأي قميــص.
ويلعــب كــن يف صفــوف ســان جيرمــان منــذ بدايــة املوســم اجلــاري، حيــث رحــل 

عــن إيفرتــون بعــد موســم واحــد فقــط، لعــدم حصولــه علــى فرصــة حقيقيــة للعــب.
وقــال كــن يف تصريحــات لشــبكة »ســكاي ســبورت إيطاليــا«: »العــام املاضــي يف 
ــدي  ــاف: »اآلن، ل ــف«. وأض ــت يف الصي ــي رحل ــًرا، وبالتال ــب كثي ــم ألع ــون، ل إيفرت

ــق«. ــع الفري ــي للمســاهمة م ــة، ويدفعن ــي الثق ــدرب مينحن م
وعــن وجهتــه عقــب انتهــاء إعارتــه، قــال: »ال أعلــم، أنــا أســتمتع بهــذه اللحظــة 
ــدد  ــب أن أح ــة يج ــم: »يف النهاي ــال(«. وخت ــي األبط ــف نهائ ــل لنص ــة )التأه اجلميل
ــا ال  ــا، مــاذا ســيكون مســتقبلي؟ أن ــى مــا يحــدث هن مســتقبلي، لكنــي اآلن أركــز عل
ــرة  ــوس يف اســتعادة كــن م ــة يوفنت ــة عــن رغب ــاء قوي ــرددت أنب ــى اآلن«. وت أعــرف حت
أخــرى، بعــد أن رحــل عــن الفريــق يف موســم 2019. وســجل كــن 16 هدًفــا خــالل 33 

مبــاراة بجميــع املســابقات مــع باريــس ســان جيرمــان هــذا املوســم.
ق.ر

نوير حارس مرمى بايرن ميونخ

»ودعنا دوري األبطال من الذهاب«»ودعنا دوري األبطال من الذهاب«

ــد  ــه بع ــخ، حزن ــرن ميون ــى باي ــر، حــارس مرم ــل نوي ــي مانوي ــدى النجــم األملان  أب
ــان  ــام باريــس ســان جيرم ــاء، أم ــا، اول أمــس الثالث ــدوري أبطــال أوروب ــه ل ــع فريق تودي
مــن ربــع النهائــي. وخســر العمــالق البافــاري ذهابــا علــى أرضــه )2-3(، قبــل أن يفــوز 

ــم يكــن كافيــا لبلــوغ نصــف النهائــي. يف باريــس )0-1(، وهــو مــا ل
وعــن ذلــك قــال نويــر، خــالل تصريحــات للموقــع الرســمي لبايــرن: »توديــع البطولــة 

لــم يحــدث يف اإليــاب، بــل يف مبــاراة الذهــاب التــي خســرناها علــى ملعبنــا«.
ــم  ــوًزا مســتحًقا يف باريــس، لكــن نتيجــة األســبوع املاضــي ل ــا ف وأضــاف: »حققن
ــدرة يف  ــرص امله ــم الف ــى ك ــر إل ــا تنظ ــة عندم ــزن، خاص ــر مح ــه أم ــدة.. إن ــن جي تك
مبــاراة الذهــاب«. وبســؤاله، هــل افتقــد بايــرن جهــود مهاجمــه روبــرت ليفاندوفســكي؟ 
ــر  ــق كبي ــب ضــد فري ــب أن تلع ــن الصع ــن، م ــن الغائب ــا كل الالعب أجــاب: »افتقدن
مثــل ســان جيرمــان بغيابــات مؤثــرة.. لكــن ال زال لدينــا فريــق كبيــر، قــدم كل شــيء 

ــب«. ــى أرض امللع عل
ق.ر

يوفنتوس يتدخل لخطف أغويرو قبل برشلونةيوفنتوس يتدخل لخطف أغويرو قبل برشلونة
 كشــف تقريــر صحفــي إســباني، امــس 
ــة  ــوس يف منافس ــول يوفنت ــن دخ ــاء، ع األربع
ــي  ــم األرجنتين ــى ض ــلونة عل ــع برش ــة م قوي
ســيرجيو أغويــرو، مهاجــم مانشســتر ســيتي، 

ــل. ــف املقب يف الصي
ــرو  ــل أغوي ــن مانشســتر ســيتي رحي وأعل
ــاري،  ــم اجل ــة املوس ــده بنهاي ــاء عق ــع انته م
عقــب 10 ســنوات قضاهــا يف ملعــب االحتــاد.
»ســبورت«  صحيفــة  وبحســب 
ــة يف  ــر رغب ــن األكث ــإن النادي ــة، ف الكتالوني
برشــلونة  هــم  األرجنتينــي  املهاجــم  ضــم 

فنتــوس. يو و
وأضافــت الصحيفــة، أن برشــلونة يســعى 
ملهاجــم  حاجتــه  ضــوء  يف  أجويــرو  لضــم 
وضعيتــه  يناســب  كبيــر  اســم  صاحــب 
املاليــة، يف ظــل الظــروف االقتصاديــة الصعبــة 

ــادي. ــا الن ــر به ــي مي الت
ولكــن ســيكون مــن املســتحيل علــى 

ــذي يتقاضــاه  ــع نفــس الراتــب ال برشــلونة دف
أجويــرو يف مانشســتر ســيتي حالًيــا )12 مليــون 
أورو(، ومــن املفتــرض أن يقــدم راتبــا أقــل مــع 

سلســلة مــن املكافــآت.
وأشــار التقريــر، إلــى أن برشــلونة ســيلقى 
منافســة شرســة مــن جانــب يوفنتــوس الــذي 

يســعى هــو اآلخــر جللــب مهاجــم جديــد.
يعمــل  يوفنتــوس  أن  التقريــر،  وأكــد 
ــي كريســتيانو  ــع جنمــه البرتغال ــى بي ــا عل حالًي
ــد  ــه، والتعاق ــر راتب ــل توفي ــن أج ــدو، م رونال
ــن، ســيكون أحدهمــا  ــع مهاجمــن جديدي م

ــرو. أغوي
وكانــت تقاريــر قــد تــرددت يف وقــٍت 
ســابق عــن اعتمــاد برشــلونة علــى جنمــه 
األرجنتينــي ليونيــل ميســي يف ضــم أغويــرو، 
ــة  ــة صداق ــط بعالق ــي يرتب ــة وأن الثنائ خاص

ــة. قوي
ق.ر

إيطاليا تسمح بحضور الجماهير في اليوروإيطاليا تسمح بحضور الجماهير في اليورو
 أعلــن االحتــاد اإليطالــي لكــرة القــدم، أن 
إيطاليــا ستســمح للجماهيــر بحضــور مباريــات 
يف  األوملبــي  امللعــب  يف  أوروبــا،  بطولــة  يف 
ــن  ــل م ــى األق ــة عل ــبة 25 باملائ ــا، بنس روم

ــب. ــعة امللع س
وتأجلــت بطولــة أوروبــا 2020 ملــدة عــام 
وطلــب  كورونــا،  فيــروس  جائحــة  بســبب 
االحتــاد األوروبــي مــن 12 مدينــة مضيفــة 
ــر  ــماح للجماهي ــا للس ــدمي خططه ــة، تق للبطول
ــة  ــول بداي ــات يف املالعــب بحل بحضــور املباري
أفريــل. وســتقام النهائيــات بــن 11 جــوان و11 

ــة. جويلي
ويف األســبوع املاضــي، قالــت اللجنــة 
العلميــة التابعــة للحكومــة اإليطاليــة إنــه ليس 
بوســعها اإلدالء برأيهــا قبــل انتهــاء املهلــة 
ــاد  ــرر االحت ــك ق ــا، ولذل ــا اليويف ــي حدده الت
األوروبــي منحهــا فرصــة حتــى 19 أفريــل 

ــرار. ــاذ ق التخ
ــاد  ــس االحت ــا رئي ــي جرافين ــال غابرييل وق
اإليطالــي يف بيــان »موافقــة احلكومــة علــى 
حضــور اجلماهيــر ملباريــات يف رومــا ببطولــة 
أوروبــا أنبــاء رائعــة، ســنبلغها علــى الفــور 

األوروبــي«. لالحتــاد 
ــة  ــلها احلكوم ــي ترس ــالة الت ــع »الرس وتاب
ــر  ــة غي ــرة ورؤي ــة كبي ــالة ثق ــالد، رس ــى الب إل
عاديــة. إيطاليــا تظهــر شــجاعة يف محاربــة 
الوبــاء، ويف نفــس الوقــت تعمــل علــى إعــادة 
ــج  ــا لبرنام ــان، وفًق ــا بأم ــى طبيعته ــاة إل احلي

ــدد«. ــح ومح ــي واض ــدول زمن وج
ــاة مرتبطــة  ــا 115088 وف وســجلت إيطالي
بكورونــا، منــذ بــدء التفشــي لديهــا يف فيفــري 
العــام املاضــي، وهــي ثانــي أعلــى محصلــة يف 

أوروبــا بعــد بريطانيــا.
 3 رومــا،  تســتضيف  أن  املقــرر  ومــن 
بينهــا  مــن  املجموعــات،  دور  يف  مباريــات 
إيطاليــا  بــن  للبطولــة  االفتتاحيــة  املبــاراة 
ــاراة يف  ــى مب ــة إل ــوان، إضاف ــا يف 11 ج وتركي

الثمانيــة. دور 
ومــن بــن املــدن 11 األخــرى املضيفــة 
للبطولــة، تتطلــع بودابســت إلــى اســتضافة 
جماهيــر بنســبة 100باملائــة  مــن ســعة ملعــب 
ــا  ــرج، بينم ــف متف ــة 68 أل ــكاش البالغ بوش
ــتضافة  ــو يف اس ــبرج وباك ــان بطرس ــب س ترغ

ــب. ــعة امللع ــن س ــة  م 50باملائ

ــت  ــتردام وبوخارس ــدن وأمس ــت لن ووافق
وكوبنهاغــن وغالســغو علــى الســماح جلماهيــر 
بحضــور مباريــات يف املالعــب بنســبة تتــراوح 

ــة . ــن 25 و33باملائ ب
ــور  ــمح بحض ــا ستس ــدن أنه ــدت لن وأك
25باملائــة  مــن ســعة امللعــب علــى األقــل يف 
3 مباريــات بــدور املجموعــات، ومبــاراة يف دور 
الســتة عشــر، لكــن »خارطــة طريــق« تضعهــا 
بحضــور  تســمح  قــد  البريطانيــة  احلكومــة 
النهائــي  قبــل  الــدور  يف  أكبــر  جماهيــري 

والنهائــي.
ولــم تســتطع دبلــن وبيلبــاو، االلتــزام 
بالســماح بحضــور بعــض املشــجعن علــى 

للمباريــات. األقــل 
 وســيتم اتخــاذ القــرار النهائــي بشــأن 
ــتبقى  ــالث س ــدن الث ــذه امل ــت ه ــا كان إذا م
ــالل  ــا خ ــة أوروب ــة لبطول ــدن املضيف ــن امل ضم
 19 يف  لليويفــا  التنفيذيــة  اللجنــة  اجتمــاع 

أفريــل اجلــاري.
ق.ر

بوكيتينو: »الفضل لالعبين في قهر بايرن ميونخ«بوكيتينو: »الفضل لالعبين في قهر بايرن ميونخ«
 أشــاد ماوريســيو بوكيتينــو، مــدرب باريــس ســان جيرمــان، بالعبيــه بعــد إقصــاء بايــرن ميونــخ، مــن دوري أبطــال أوروبــا. وصــرح بوكيتينــو 
عبــر قنــاة »أر أم ســي« »أواًل أريــد تهنئــة العبــي باريــس، كل الفضــل لهــم، أنــا ســعيد جــًدا مــن أجلهــم، واجلهــاز الفنــي ورئيــس النــادي واملديــر 

الرياضــي«.
وأضــاف املــدرب األرجنتينــي »مــن الطبيعــي أن يثــق العبــن كبــار مثــل كيميتــش وتومــاس مولــر يف أنفســهم، ويعتبــرون فريقهــم هــو املرشــح 
للتأهــل«. واســتدرك يف ختــام تصريحاتــه »لكــن كــرة القــدم لعبــة مثيــرة، ويجــب أال نستســلم، لقــد بذلنــا أقصــى جهــد وعلينــا مواصلــة العمــل«.
وينتظــر باريــس، الفائــز مــن مانشســتر ســيتي وبوروســيا دورمتونــد، بعدمــا تفــوق 2-3 علــى بايــرن ميونــخ يف أملانيــا، وخســر بهــدف يف حديقــة 

األمــراء.
ق.ر
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اجلمعية العامة االنتخابية ستقام بفندق الشيراطون  

شرف الدين عمـارة يرسم اليـوم 
رئيسـا جديـدا لــ»الفــاف« 

نادي بارادو يضم الحارس بوصوف
إنه  بارادو،  وقال  بوصوف،  الدين  خير  احلارس  مع  التعاقد  بارادو،  نادي  أعلن   
استكمل التعاقد مع احلارس بوصوف، ملدة عامني، بعدما شارك يف النصف األول من 

املوسم مع جمعية عني مليلة.
ووافقت جلنة املنازعات على فسخ التعاقد بني بوصوف وعني مليلة، بسبب تأخر 

حصوله على مستحقاته املالية.
ولعب بوصوف البالغ عمره 33 عاما، يف صفوف الطائي السعودي املوسم املاضي، 

قبل أن ينتقل إلى عني مليلة ويؤدي بشكل قوي.
ويحتل بارادو املركز التاسع برصيد 27 نقطة من 18 مباراة، وبفارق 4 نقاط عن 

عني مليلة صاحب املركز السادس الذي خاض 19 مباراة.
 م.هشام

الزاكـي بــادو ينفـي مفاوضاتـه 
مــع مولوديــة الجزائـــر

  كشف الزاكي بادو، مسؤول الطاقم الفني باالحتاد املغربي لكرة القدم، حقيقة 
ارتباطه بتدريب مولودية اجلزائر يف املوسم املقبل.

معهم  يتفاوض  الذين  املدربني  خانة  ضمن  باسمي  الزج  »أستغرب  بادو  وقال 
املولودية«. وأضاف: »لم أدخل يف أي مفاوضات مع هذا النادي أو غيره ألني باختصار 

أملك عقدا مع احتاد الكرة املغربي وأحترمه، وال ميكنني أن أدير ظهري له«.
وزاد: »طوال مساري املهني، تعلمت معنى االحترافية واحترام العقود، لذلك أنا 
ملتزم مبهام خاصة أتشرف بحملها رفقة جهاز الكرة املغربي، ولم يسبق أن دخلت يف 

مفاوضات مع أي جهة خارجية أو داخلية طيلة الفترة السابقة«.
ويتولى الزاكي حاليا مهمة زيارة مراكز تنشئة األندية املغربية، وتقييم كيفية عملها 

داخل فئاتها السنية، وإعداد تقارير جلهاز الكرة واإلدارة التقنية بشأنها.
م.هشام

على خلفية عدم حصولهم على مستحقاتهم

العبو »الموب« يهددون بمقاطعة 
الداربــي »البجـــــاوي«

 هدد العبو فريق مولودية بجاية املنتمي إلى القسم الوطني الثاني مبقاطعة الداربي 
عدم حصولهم  حالة  يف  املقبل   السبت  إجراؤه  املزمع  بجاية  شبيبة  الغرمي  أمام  احمللي 
قد  كانوا  الالعبني  أن  علما  تقدير،  أقصى  األسبوع على  هذا  نهاية  على مستحقاتهم 
قاموا خالل األيام املاضية بإضراب عن التدريبات دام 24 ساعة غير أن اإلدارة متكنت 
من احتواء املوقف وأقنعت الالعبني باالستمرار يف العمل يف محاولة لعدم التأثير على 
ديناميكية النتائج اإليجابية التي يحققها الفريق إذ يحتل املرتبة األولى مناصفة مع أمل 
أن  غير  رمضان  بداية شهر  مع  أموالهم يف حساباتهم  وباملقابل وعدتهم بضخ  األربعاء 
ذلك لم يحدث على اعتبار أن األزمة املالية التي يعاني منها الفريق ال تزال قائمة ومن 
الصعوبة مبكان حسب مصادر من محيط الفريق جمع مبلغ يكفي لدفع أجرتني شهريتني 

لالعبني الذين لم يتلقوا أي أجرة منذ بداية البطولة.
»لقد  بهذا اخلصوص  الفريق  يسير شؤون  الذي  بوشباح  املساهم مصطفى  وصرح 

متكنا من جمع بعض األموال وبدأنا يف ضخها لالعبني ولكنها غير كافية«.
 عبدالسالم.ق

 

عطال يستأنف التدريبات رفقة نيس
 عاد الدولي اجلزائري يوسف عطال إلى أجواء التدريبات اجلماعية رفقة فريقه نيس 
الفرنسي، وفق ما أكدته الصفحة الرسمية للنادي على »تويتر« التي جاء فيها »عودة 

يوسف عطال..مع زمالئه«.
يف  لإلصابة  تعرضه  بعد  املاضي،  مارس   20 تاريخ  منذ  رفاقه  عن  عطال  وغاب 

العضالت املقربة خالل مواجهة أوملبيك مرسيليا ضمن منافسات الدوري الفرنسي.
يذكر أن يوسف عطال، اجتاز فترة صعبة هذا املوسم يف الدوري الفرنسي، بسب 

تكرر إصاباته، حيث شارك يف 16 مبارة فقط حلد اآلن هذا املوسم.
م.ه

 

كلــــود لـــوروا يستقيـــل 
مـن تدريـب منتخـب طوغـو

 استقال املخضرم كلود لوروا، من تدريب طوغو، عقب الفشل يف التأهل لكأس 
األمم األفريقية، لكنه أكد أنه لم يختتم مشواره داخل القارة السمراء.

لنهائيات كأس األمم  9 نسخ  الذي درب يف  الفرنسي )73 عاًما(،  املدرب  وقال   
األفريقية وهو رقم قياسي، إنه يترك منصبه يف طوغو بعد تذيل مجموعته بالتصفيات.

وأبلغ راديو فرنسا الدولي اول امس »يف كرة القدم ال يهم سوى النتائج لكنني أمتنى 
أن أدرب فريقا يف كأس األمم املقبلة وال زلت استقبل عروضا من كل األنحاء«.

واكتسب لوروا شعبية طاغية يف أفريقيا بعد أن قاد فرقه إلى دور الثمانية على األقل 
يف 7 نسخ، ولم يفشل سوى مع الكونغو الدميقراطية يف 2013، وطوغو يف 2017.

وبدأت قصة ارتباطه بالكرة األفريقية حني تولى تدريب الكاميرون وقادها للتتويج 
العاشرة  النهائيات  يف  التدريبية  رحلته  إكمال  يف  يأمل  إنه  وقال   .1988 األمم  بكأس 
له بالبطولة عندما تستضيف الكاميرون املنافسات يف جانفي املقبل.وسبق له تدريب 
الكونغو الدميقراطية وغانا والسنغال كما قضى فترات يف آسيا مع ماليزيا وعمان وسوريا.
بعد  يغادر منصبه بسبب اإلخفاق يف تصفيات كأس األمم  ثالث مدرب  لوروا  وأصبح 

لويس جونسالفيس )موزمبيق( وموليفي نتسيكي )جنوب افريقيا(.
ق.ر

رابطة األبطال اإلفريقية وكأس »الكاف«

 إجـراء عملية القرعة يوم 30 أفريل بالقاهرة

و قد مت إيداع قائمة واحدة حظيت بالقبول 
ملنصب رئيس االحتادية اجلزائرية لكرة القدم من 

طرف املترشح شرف الدين عمارة.
احلالي  الرئيس  يخلف  أن  املقرر  ومن 
املنتهية  الرئيس  سنة(،   56( بلوزداد  لشباب 
عدم  قرر  الذي  زطشي  الدين  خير  عهدته، 

الترشح لعهدة ثانية.
العامة االنتخابية  وتنطلق أشغال اجلمعية 
مبراقبة  املكلفني  األعضاء  بتعيني  لـ«الفاف« 
رئيس  بكلمة  متبوعة  اجللسة،  مكتب  محضر 

اللجنة االنتخابية وانتخاب مكتب االقتراع.

لرئاسة  الوحيد  املترشح  بعدها  ويقوم 
برنامجه  بتقدمي  عمارة،  الدين  شرف  الفاف، 
عملية  يف  الشروع  قبل  بالتطوير  املتعلق 

التصويت.
أعضاء  يقوم  العملية،  هذه  انتهاء  بعد 
مكتب التصويت بفرز األصوات واإلعالن عن 

النتائج.

القائمة الكاملة:
الدين  شرف  الفاف:  رئيس  ملنصب   -  

عمارة )رئيس شباب بلوزداد(

الفيدرالي:  املكتب  أعضاء  ملنصب   -
بن  يسني  بهلول،  عمار  عيساوي،  مولدي 
بشير  غوطي،  محمد  قاسمي،  رشيد  حمزة، 
مدان،  حكيم  معوش،  محمد  منصوري، 
رشيد اوكالي، العربي أومعمر، جياللي طويل 

واآلنسة نسيبة األغواطي.
للمكتب  املستخلفني  األعضاء  ملنصب   -
خرشي،  أحمد  دواس،  محمد  الفيدرالي: 
فضيلة  والسيدة  مياني  ساميان  مباركي،  بغداد 

شاشوة.
م.هشام

لرابطة  النهائي  ربع  بالدور  اخلاصة  القرعة  سحب  عملية  تقام 
األبطال اإلفريقية وكأس الكونفدرالية يوم اجلمعة 30 أفريل بالقاهرة، 

حسبما أعلنت عنه الكونفدرالية اإلفريقية لكرة القدم.
افريقيا  ابطال  لرابطة  النهائي  ربع  للدور  جزائريان  ناديان  وتأهل 
السادسة  اجلولة  عقب  اجلزائر  ومولودية  بلوزداد  بشباب  األمر  ويتعلق 

واألخيرة ملرحلة املجموعات التي جرت يومي اجلمعة والسبت.
منافسة كأس  املتأهلة يف  األندية  التعرف على  املقابل، سيتم  يف 

الكونفدرالية عقب اجلولة السادسة املبرمجة يوم 28 أفريل.
يف  القبائل  وشبيبة  سطيف  وفاق  اجلزائريان،  الناديان  يزال   وال 

السباق نحو تأهل محتمل للدور ربع النهائي من كاس الكونفدرالية.

  األندية المتأهلة للدور ربع النهائي
 من منافسة رابطة األبطال

 - نادي سيمبا )تانزانيا( - الدور نصف النهائي )1974(
- األهلي املصري - حامل اللقب - بطل افريقيا 9 مرات

- ماميلودي صن داونز )جنوب إفريقيا( - بطل عام 2016
- شباب بلوزداد )اجلزائر( - أول تأهل للدور ربع النهائي

- الوداد البيضاوي )املغرب(- بطل افريقيا مرتني
كايزر شيف )جنوب إفريقيا( -  أول تأهل للدور ربع النهائي

 الترجي الرياضي )تونس( - بطل افريقيا 4 مرات
مولودية اجلزائر )اجلزائر( - بطل إفريقيا عام 1976

م.هشام

طوكيو تحتفل بتبقي 100 يـوم على انطالق األولمبياد
بتبقي  األربعاء،  أمس  طوكيو،  احتفلت 
األوملبياد،  منافسات  انطالق  على  يوم   100
وسط حالة من عدم اليقني بشأن إمكانية إقامته 

بشكل آمن، وسط جائحة فيروس كورونا.
ستستضيف  التي  املدينة  وتخضع 
األوملبياد، حلالة تكاد تشبه الطوارىء ملدة شهر 
بسبب الوباء، وذلك منذ يوم االثنني املاضي، 

وسط زيادة أعداد املصابني اجلدد.
مدينة  حاكمة  كويكي،  يوريكو  وقالت 
»خالل  املناسبة  لتلك  أقيم  حفل  يف  طوكيو، 

انتشار  مننع  لكي  جهودنا  سنوسع  الفترة،  هذه 
العدوى، وللتغلب على فيروس كورونا، ونود أن 
مبشاركة  األوملبياد  استضافة  على  قادرين  نكون 
مجلس  يف  جلنة  أمام  حديثه  اجلميع«.وخالل 
يترأس  الذي  أومي،  شيجيرو  أكد  النواب، 
اللجنة االستشارية احلكومية لكورونا، أن بالده 

دخلت املوجة الرابعة من اإلصابة بالفيروس.
وكان انتشار لقاحات فيروس كورونا بطيئا 
للغاية يف اليابان، منذ بداية توزيعه يف منتصف 
فبراير املاضي.ومت تطعيم 4ر0 فقط من السكان 

والعمل  الصحة  لوزارة  وفقا  كامل،  بشكل 
كواتس،  جون  قال  الوباء،  والرفاهية.ورغم 
 ،2020 طوكيو  ألوملبياد  التنسيق  جلنة  رئيس 
»سيقام  األوملبياد  إن  الفيديو،  عبر  رسالة  يف 
األلعاب  دورة  يبدأون  سوف  تأكيد..  بكل 
طوكيو  ألعاب  دورة  جويلية«.ووصف   23 يوم 
لن  لها..  ألعاب مت اإلعداد  دورة  »أفضل  بأنها 
إنها ستقام، وستكون أكثر  أتردد حلظة يف قول 

البطوالت أمانا«.
ق.ر

تعقد االتحادية الجزائرية 
لكرة القدم )الفاف( 

جمعيتها العامة االنتخابية 
النتخاب الرئيس الجديد 
وأعضاء المكتب الفدرالي  
الجديد للعهدة )-2021
2024( هذا الخميس 
15 أفريل بداية من 

الساعة العاشرة ليال بفندق 
الشيراطون بنادي الصنوبر.
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»أخبار  لـ  حديثه  يف  الركح  صرخة  جمعية  رئيس  عزوز  القادر  عبد  اإلطار  هذا  يف  وشّدد 
العروض  خالل  من  كبير  تقدم  األخير  السنوات  يف  عرف  متنراست  يف  املسرح  أن  الوطن«، 
املسرحية التي أنتجت من طرف املواهب بتمنراست، وكانت لها مشاركات وطنية ودولية على 
غرار االحتفال باليوم العاملي للمسرح وعرض االفتتاح ملهرجان »التاكا للمنودراما« بوالية كسال 
بالسودان وعرض منودراما »ريق الشيطان« عبر الشاشة العمالقة من إنتاج اجلمعية بتمثيل الفنانة 
القديرة بأهقار وهيبة باعلي وإخراج عبد القادر عزوز. وأضاف أن املسرح يف متنراست له خصية 
البحث يف البعد األفرو أمازيغي والذي يحتاج للكثير من البحث اجلاد، بحيث ال يكفي إنتاج 
بل  احملدودة،  باإلمكانيات  الثقافة  دار  أو  الركح  والورش على مستوى جمعية صرخة  العروض 
بإنشاء مسرح  الفنون  أبي  رواد  التي أعطيت ألهالي والية متنراست خاصة  الوعود  تنفيذ  يجب 
جهوي وذالك منذ سنة 2008 ولكن يف  األخير مت جتميد املشروع، وجدير بالذكر أنا أقرب مسرح 

من املنطقة يبعد حوالي 1600كم. 
الدوائر  يف  متمركزة  مسرحية  فرقة  و18  جمعيات07  املسرحية  اجلمعيات  عدد  وتقدر 
والبلديات، وبدأت مؤخرا ترسيخ تقاليد املسرح األكادميي بعاصمة الوالية لوجود دار الثقافة والتي 
بإمكانيات جد محدودة،  إنتاج عرض مسرحي  غاية  إلى  احملتشمة  الورش  إستفادو من بعض 

واملشاركة به يف املهرجانات الوالئية والوطنية واجلهوية والعاملية وباملجهود اخلاص.
ويناشد هؤالء بضرورة إجناز هذا الصرح ليكون حضنا لألسرة املسرحية بالوالية والتي أثبتت 
وجودها عبر حصولها على ألقاب وطنية وجوائز متنوعة يف مجال العرض املسرحي، وأوضح عزوز 
بأن جتسيد املشروع سينعكس باإليجاب على رواد املسرح وجمهوره من حيث خدمته للفن ومن 
اجلهوية  للمسارح  القانوني  الطابع  كون  بالوالية  اقتصادية  بناء حركية  ثانية سيساهم يف  ناحية 

صناعي وجتاري.
حتت شعار » نفحات روحانية ومقامات فنية«

برنامج ثقافي ثري في سهرات رمضان بالبويرة
البويرة  لوالية  والفنون  الثقافة  مديرية  سطرت، 
بالتنسيق مع دار الثقافة »علي زعموم » برنامجا فنيا وثقافيا 
ثري للعائالت البويرية تزامنا مع حلول شهر رمضان الكرمي، 
التي ستكون على موعد مع سهرات رمضانية متنوعة بطابق 
ثقايف وفني متنوع حتت شعار »نفحات روحانية و مقامات 

فنية يف رحاب رمضان«.

والذي  املديرية،  طرف  من  املسطر  البرنامج  وحسب 
حتصلت »أخبار الوطن« على نسخة منه، سيكون البويريني 
على موعد مع سهرات فنية من شتى أنواع الطبوع الغنائي 
إلى جانب حلقات  فنانني محليني ووطنيني،  تنشيط  من 
مع  وأدبية  أمسيات شعرية  إلى  باإلضافة  واملديح  اإلنشاد 
عروض  وعدة  األطفال  لفائدة  وبهلوانية  مسرحية  عروض 
شهر  خالل  املسطر  البرنامج  حول  حديثها  ويف  أخرى. 

ڨاوة  البويرة سليمة  لوالية  الثقافة  مديرة  أكدت  رمضان، 
يف تصريح لـ »أخبار الوطن« بأنها تسعى جاهدة رفقة كافة 
أحسن  لتقدمي  »نسعى  قائلة:  البرنامج،  إلجناح  املصالح 
العروض الفنية والثقافية للعائلة البويرية خالل شهر رمضان 

الكرمي«.  
يونس غماري

املسرحي عزوز عبد القادر لـ »أخبار الوطن«:

»نطالب بإنجاز مسرح بتمنراست 
لبناء حركة ثقافية واقتصادية«

أحمد كرزيكة     

طوال اخليط ما هو خياط: 
يضرب هذا املثل يف نعت من يتباهى مبعرفة 

الشيء وهو له جاهل.
الناس الهية بالناس وحمة الهي بالراس:
 تقال عندما ال يهتم شخص مبصالح الغير.
احملبة جتي بالكيف ماشي بالسيف:

 معنى ذلك أن احملبة ليست إرغاما إمنا تأتي 
من القلب.

خالط العطار تنال الشموم وخالط احلداد 
تنال احلموم وخالط السلطان تنال الهموم:

 يبني املثل فوائد املخالطة وأضرارها وفق كل 
حالة.

الذي خرج من داره قل مقداره: 
اإلنسان الذي ترك بيته حطة قيمته.

أنا جنري على قبر مياه وهو هاربلي بالفاس:
 اإلنسان الذي ال يعلم مصلحته.

لو كان الضحك إمليح كانت سمتني 
أمي ضحكة: 

الضحك بال سب من قلة األدب.
كب القدرة على فمها كل بنت تطلع ألمها:

 ومعناه أن كل فتاة نسخة عن أمها.
خذ الكذاب بالنسيان:

 تقام احلجة على الكاذب أثناء نسيان حديثه 
عند تكراره.

احلوت يعوم يف املاء والنساء بال ماء يعومو:
 يبرز املثل مكر النساء وكيدهن.. ويضرب 

يف سلوكيات املرأة.
احلنني يورث:

 أي أن الودود والعطوف نحو اآلخرين ميلك ما 
عندهم كأنه وريثهم ويضرب إلظهار قيمة املعاملة 

احلسنة.
حوتة ومطلية بالزيت: 

أي كثير التملص والدهاء ويضرب يف باب 
احليل.

زوج رياس يغرقو بابور:
 ال يقود جماعة أو يقرر أمرًا إال شخص 

واحد )البابور: السفينة – رياس: ربان)
من عندي ومن عندك تنطبع ومن 

عندي وحدي تنقطع: 
يجب أن يكون تبادل بني الناس وإال تنقطع 

العالقات.
وين يبان خيطك يف البردعة:

 لالستهزاء واحتقار عمل شخص أو حالته 
أمام اآلخرين )البردعة هي اجلبة)

اللي فاتو زمانو ما يطمع يف زمان الناس:
 إذا كبر شخص فعليه أال يقوم بأشياء يقوم 

بها من هم أصغر منه سنا.
مول الفول يقول طياب:

 كل شخص يفتخر مبا ميكنه عمله.
ُكل اللي يعجبك وإلبس اللي 

يعجب الناس: 
على الشخص أن يهتم بالعالقات 

االجتماعية.
يا قاتل الروح وين تروح:

  ال ميكن للقاتل أن يفلت من عذاب اهلل.
مول التاج ويحتاج:

 إن كل شخص يحتاج إلى غيره حتى 
أكثرهم غنى.

قال املسرحي عزوز عبد القادر لـ »أخبار الوطن« إن »جتسيد املشروع اخلاص ببناء مسرح جهوي بتمنراست سينعكس 
باإليجاب على رواد املسرح وجمهوره من حيث خدمته للفن ومن ناحية بناء حركية اقتصادية«.

أكد أن اجلزائر تزخر مبمثلني أكفاء

شوقي بوزيد يثور في وجه المنتجين المتوجهين إلى 
الناشطين في »األنستغرام«

قال املسرحي شوقي بوزيد يف منشور له 
على صفحته الرسمية »الفايسبوك«: »كان 
األمر قريب للعادي واحترام حرية التسيير، 
لكن بعد التفكير يف ما تقوم به الدولة من 
إعانات للفن وجدت كثير من التطاول عند 
أغلب املنتجني املنفذين وخاصة ما يحدث 
استغباء  محاولة  من  األخيرة  اآلونة  يف 
السمعي  اإلنتاج  يخص  ما  يف  املمثلني 

البصري باخلصوص«.
املنفذ  املنتج  »أيها  شوقي:  وأضاف 
أساس  على  للدولة  مشروعك  تقدم  من  يا 

الفنانني  على  تتطاول  ثم  معني  إنتاج 
اليوتيوب  أصحاب  وتستقدم  )املمثلني( 
واإلنستغرام بحجة اجلامات والعدد الهائل 
ال  فكرة  هي  احلقيقة  يف  متابعيهم،  من 
بأس بها لو كنت منتج من أموالك اخلاصة  
أما  اخلاص،  ربحك  من  الضرائب  وتدفع 
إن تدفع لك الدولة أموال اإلنتاج والتي يف 
األصل هي موجهة لفنانني وتقنيني الوطن 
)أصحاب االختصاص وأصحاب البلد( ثم 
تتحجج على أساس أنك تريد أكثر متابعني 
وتستقدم الناس من خارج امليدان أقول لك 

»بركات«.
العالي  املعهد  أن  بوزيد  شوقي  ونوه 
ملهن فنون العرض والسمعي البصري يخرج 
وكذلك  املمثلني،  عشرات  عام  كل  منه 
الكثير من املمثلني مبسارح الدولة واخلاصة 
ومسرح  واجلمعيات،  التعاونيات  املتضمنة 
ضمائركم  أمام  مسؤولون  انتم  »ِقفوا  الهواة 
متواجدون  هنا  نحن  وأمامنا،  وجدت  إن 

للدفاع عن فنانا مهنتنا«.
صارة. ب

بقصر الثقافة مفدي زكرياء

وكالة اإلشعاع الثقافي تطلق المنصة الرقمية »لوحتي«
إطالق  الثقايف  لإلشعاع  اجلزائرية  الوكالة  تنظم 
املنصة الرقمية لوحتي  يوم األحد القادم بقصر الثقافة 
الثقافة  وزيرة  دودة  بن  مليكة  بحضور  زكرياء  مفدي 
الصادرة  التوجيهات  إطار  املشروع يف  ويندرج  والفنون. 
الثقافة  وزارة  إشراف  حتت  الفن«  »سوق  هيئة  عن 

والفنون، بهدف إنشاء ديناميكية اقتصادية وفنية.
عن  عبارة  الفن، وهي  سوق  تخدم  أداة  لوحتي 
منصة للفنون البصرية على شكل موقع إلكتروني يجمع 
األعمال الفنية، حيث تتيح للفنانني اجلزائريني عرض 

وبيع إبداعاتهم األصلية عبر اإلنترنت.
وهنا أصبح من املمكن يف اجلزائر تداول األعمال 
عبر  املبيعات  منصة  خالل  من  اإلنترنت  عبر  الفنية 

وتهدف   ،www.lawhati.dz  اإلنترنت
تسمح  وعملية  مبتكرة  استجابة  تكون  أن  إلى  املنصة 
إلى  احلاجة  دون  السوق  إلى  أعمالهم  بتقدمي  للفنانني 
تتيح  التي  الوسائل  إحدى  هي  كما  فعليا.  عرضها 
سهولة  مع  معرض  يف  دائم  بشكل  التواجد  أيضا  لهم 
الوصول إلى اخلبراء واملستخدمني املختلفني لهذا املجال 
منصة  خالل  من  الوكالة  الفني. وترغب  النشاط  من 
الذي  للعمل  الثقايف  النطاق  لوحتي املشاركة يف تقييم 
أدركه  إذا  فقط  قيمة  له  العمل  ألن  الفنانون،  أنشأه 

املهنيون الثقافيون .
صارة. ب
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إشهار

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
والية عين الدفلى

دائرة خميس مليانة
بلدية سيدي لخضر
الرقم : 2021/04
   نموذج إشهاري

وصل تسجيل التصريح بتأسيس جمعية بلدية ذات طابع خيري 
تضامني

    بمقتضى رقم القانون رقم 06/12 المؤرخ في 18 صفر عام 
1433هـ الموافق ل 12 جانفي 2012 والمتعلق بالجمعيات ، تم هذا 

اليوم 08 أفريل 2021 تسليم وصل تسجيل التصريح بتأسيس :
 الجمعية المسماة : " الولي الصالح عبد القادر الجياللي "

المقيمة ب : حي بدراوي – سيدي لخضر –
رئيس الجمعية : صغير عمار نور الدين

تاريخ ومكان ميالد رئيس الجمعية : 16 نوفمبر 1963 سيدي لخضر
عنوان رئيس الجمعية : حي ملولي محمد – سيدي لخضر - .

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 
والية : المسيلة

دائرة : عين الملح
بلدية : عين الريش

-  إشهار تجديد مكتب جمعية ذات صبغة محلية
- طبقا ألحكام القانون رقم31-90 المورخ في 

04ديسمبر1990 يتعلق بالجمعيات السيما المادة 18منة
لقد تم هذا اليوم 2021/04/14 تجديد جمعية ذاتصبغة مصلية 

المسماة :  الرابطة البلدية الرياضة للجميع والجوارية
المعنصذة تحت رقم :11 بتارية2021/04/14

الرئيس قزولة سماعين .
المقر االجتماعي : المبنى الحديدي .

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 
والية : المسيلة

دائرة : عين الملح
بلدية : عين الريش

-  إشهار تجديد مكتب جمعية ذات صبغة محلية
- طبقا ألحكام القانون رقم31-90 المورخ في 

04ديسمبر1990 يتعلق بالجمعيات السيما المادة 18منة
لقد تم هذا اليوم 2021/04/14 تجديد جمعية ذاتصبغة 

مصلية 
المسماة :  الرابطة البلدية الرياضة للجميع والجوارية

المعنصذة تحت رقم :11 بتارية2021/04/14
الرئيس قزولة سماعين .

المقر االجتماعي : المبنى الحديدي .

-  إشهار إنشاء جمعية ذات صبغة محلية
- طبقا ألحكام القانون رقم12-06 المورخ في جانفي 

2012 المتعلق بالجمعيات السيما المادة 18منة
لقد تم هذا اليوم 2021/04/13 تأسيس الجمعية  المحلية 
المسماة : جمعية النادي الرياضي الهاوي مولودية شباب 

عين الخضراء لكرة القدم - عين الخضراء - 
المعتمد ة تحت رقم :04 بتاريخ 2021/04/13

الرئيس وحشي مسعود .
المقر االجتماعي : بمسكن السيد نجيب رقيق بحي العقيد 

عميروش - عين الخضراء-

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
والية البويرة 

دائرة برج اخريص 
بلدية الحجراء الزرقاء 

الرقم 01/2021
وصل تسجيل التصريح بتاسيس جمعية محلية

بمقتضى القانون رقم 06-12المؤرخ في 18 صفر عام 1433ه 
الموافق ل 12 جانفي 2012 و المتعلق بالجمعيات ، تم هذا اليوم 

14/04/2021 تسليم تسجيل التصريح بتأسيس الجمعية المحلية المسماة 
القبس الثقافية 

المقيمة: حي بن يطو بوزيد عمارة A/04 ببلدية الحجرة الزرقاء 
لرئيس الجمعية  عقون عبد الرؤوف بن جلول 

تاريخ ومكان الميالد : 05/11/1998 بحجوط والية تيبازة 
العنوان : بلدية الحجرة الزرقاء دائرة برج أخريص والية البويرة

Akhbar elwatane  ANEP : 2116006946    -    LE  15 -04-2021 N° 590

Akhbar elwatane  ANEP : 2116006910    -    LE  15 -04-2021 N° 589  
Akhbar elwatane -  LE  15-04-2021Akhbar elwatane -  LE  15-04-2021

Akhbar elwatane -  LE  15-04-2021

Akhbar elwatane -  LE  15-04-2021

Akhbar elwatane -  LE  15-04-2021

Akhbar elwatane -  LE  15-04-2021

وزارةالداخلية و الجماعات المحلية
 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 

المديرية العامة لألمن الوطني
أمن والية : الجزائر

 أمن الوالية المنتدب: لسيدي أمحمد
األمن الحضري الخامس : ذبيح شريف

رقم :01/او/س ض ض /أ ح 5/م ش ع ت /2021

تصريــــح بالضيــــاع
هوية المصرح:

اللقب :مامة   - االسم  : سمير 
تاريخ الميالد : 07-09-1977 الجزائر 

ابن)ابنة ( : علي  و اموماش فاطمة
العنوان: 01 شارع عبد العزيز مزاوي الجزائر الوسطى

البلدية : الجزائر الوسطى -الدائرة :سيدي محمد 
-الوالية:الجزائر

تحديد الوثيقة او الوثائق الضائعة
طبيعة الوثيقة أو الوثائق الضائعة

-/ضياع ختم إداري دائري الشكل 
خاص بشركة وازيس سرفيس مكتوب عليه :

 RNC:أسفلها waziss services
4952637A17-16/00 و في وسط الختم 

 1530logts Bt f01 Oulde fayet :
   TEL :021,38,81,67

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 
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رصخـة 
ي واد  �ف

فاطــمة  الزهـــراء 
بولعــــراس

جزائر الشعاراتجزائر الشعارات
القدمية  اجلزائر  يف  جدا  عويصة  مشكلة 
مشكلة  وهي  القدمية(   ( واجلديدة 
من  تغني  وال  تسمن  ال  التي  الشعارات، 

جوع
فلو رجعنا إلى الشعارات التي رفعت منذ 
االستقالل وماكانت توحي به من رفاه لكنا 
حيث  ،من  املتقدمة  البلدان  رأس  على 

ملعانها وما ترمز إليه.
فكل نظام يأتي يستغل كل ) عضالته( يف 
عواطفهم  تدغدغ  ،بشعارات  الناس  تنومي 
والصناعية  الزراعية  الثورات  من  ابتداء 
العزة  إلى  أفضل،  جزائر  ،إلى  والثقافية 
النوڤمبرية  الباديسية  ،إلى  والكرامة 
ووعودا  كذبا  وهلم  اجلديدة،  اجلزائر  إلى 
بغباء  الشاشات  سكان  يكررها  عرقوبية 
 ) املثقفون  اجلامعيون   ( وهم  أنهم  ،حتى 
يرددون ما يقول السياسيون دون تفكير وال 
رفعوا  من  .فأغلب  لغوًيا(  ولو)  متحيص 
ما  عكس  إلى  البالد  قادوا  الشعارات 

أظهروا
قادتنا  الثمانينات  يف  األفضل  فاجلزائر 
وجزائر  والقتل،  اإلرهاب  كارثة  إلى 
الشعب  إهانة  إلى  سارت  والكرامة  العزة 
اجلزائري، إلى درجة عبادة الكادر و) عبد 
فنتج  الباديسية  النوڤمبرية  .أما  القادر( 
عنها ) حشوة كبيرة( مررنا بها إلى اجلزائر 
اجلديدة جزائر) على احلديدة( فال ثروة وال 

أمن صحي وال غذائي .
وزد عليها الطوابير والطراطير وشر الكورونا 

املستطير
النظام الذي يلجأ إلى خط الدساتير، ورفع 
فاشل  نظام  االنتخابات  وتكرير  الشعارات 
ولوكانت  بالنيات  التبنى  األوطان  ألن 

حسنة فمابالك بالشعارات اجلوفاء؟
من كان يريد اخلير لبالده فليعمل صامتا او 
ينسحب داعيا ،وما عدا ذلك من )التمائم 
أيها  واشربوها  املاء  يف  أنقعوها  واحلروز( 
املسؤولون ألن الشعب ) ليس له ماء( وقد 
عطاشى  أفراده  ،وأصبح  احلنفيات  جفت 

وهم على نهر جار من الكذب والبهتان
إلى  الوصول  سوى  غليلهم  يشفي  ولن 

احلقيقة حتى لو كانت صادمة

بقلم: سليم حالب إعالمي وباحث يف التاريخ

حروب الجيل الرابع باألزرار 
تكسب المعارك

 وهي حروب بدأت بالسيوف والسهام 
احلرب  أسلحة  وجميع  واملنجنيق 
البدائية اعتماًدا على حشد كبير من 
 0 الزاوية  حرب  األشداء  املقاتلني  
اجلسد مقابل جسد، ثم االنتقال إلى 
العاملية  احلرب  بداية  الثاني،  اجليل 
األولى، معركة الدبابات واملدرعات 
إلى  باإلضافة  املقاتلة  والطائرات 
ظهور املدمرات والبوارج والغواصات 
اجلوي  والدفاع  واجلو  والبحر  البر  يف 

والقوات اخلاصة.
مت تطويرها الحًقا من خالل استخدام 
القنبلة  إلى  احلديثة  التكنولوجيا 
النووية التي استعملت ضد اليابان، 
حرب  مرحلة  دخل  أنه  العالم  أدرك 
فيتنام،  حرب  بداية  الثالث،  اجليل 
فيها  حاربت   ،1955 نوفمبر  يف 
سنوات   9 قرابة  املتحدة  الواليات 
بانتصار  احلرب  وانتهت  ونصف، 
القوات  وانسحاب  الشمالية  فيتنام 
يف  سايغون  سقوط  بعد  األمريكية، 
الواليات  عانت   ،1975 أبريل   30
احلرب  هذه  يف  األمريكية،  املتحدة 
يف  اخلسائر  أكبر  تكبدت،  حيث 
ألف   58 حوالي  فقدت  تاريخها، 
ومفقود  جريح  بني   1600 جندي، 
بدأت األفكار العسكرية لتجنب هذه 
املغامرة للتدخل العسكري املباشر يف 

مختلف دول العالم.
انطلقت بداية من مشكلة االنقالب 
افغنستان  يف  امللك،  على  العسكري 
أدركت  ذلك،  بعد   .1978 ديسمبر 
وأمريكا اقتراب السوفيات من موارد 
الطاقة النفط والغاز، تدخلت  بطريقة 
والتمويل  بالتدريب  مباشرة   غير 
حركة  ودعمت  باملال.  و  بالسالح 
السوفيات  ضد  والقاعدة  طالبان 
مليارات   5 غاية  إلى  الدعم  وصل 
تنظيم  مع  الكرة  وأعادت  دوالر، 

قطعان داعش.
املعارك  إدارة  يف  اجلديد  األسلوب 
دون  احلرب  شن  هو  اجليل،   لهذا 

إرادتها  لفرض  عسكري،  تدخل 
حققته  ما  عكس  وهو  وشروطها، 
كبدتها  التي  العسكرية  القوات 
استخدام  فيها  يتم  فادحة،  خسائر 
املرتزقة كعنصر فاعل، لشن الهجمات 
السبريانية مستهدفة العصب الرئيسي 
ملؤسسات الدولة وعلي رأسها اجليش 
ملنظمات  مستغلة   التحتية  والبنية 
املأجورين  )املتمردين   احلكومية  غير 
وطويلة  معقدة  نفسية  حرب  يف   )
والمركزية تعتمد على ثقافة اخلصم.

العصر  يف  احلرب  هذه  وأساس 
احلديث، اإلعالم وشبكات التواصل 
االجتماعي طبعا دون جتاهل الضغوط 
واالجتماعية  واالقتصادية  السياسية 
املتاحة، منها األزمات الداخلية لشح 
واألزمات  للدول  واملداخل  املوارد 
التي تعاني منها خصوصا الرداءة  يف 
كفاءة  وانعدام  للحكومات  التيسير 
موظفي القطاعات احلساسة التي تهم 

معيشة املواطن.
هنا وجد املرتزقة البيئة اخلصبة لتذمر 
والتحكم  احلشود  لتوجيه  املواطن 
فيهم بواسطة األزرار عن بعد وجرهم 
مثل القطيع إلى الهاوية حتت مسميات 
عدة منها انعدام الدميوقراطية وحرية 
الزائفة  البراقة  والشعارات  التعبير 
وخير دليل ما يردد هذه األيام مدنية 
املعني  فهم  دون  عسكرية  ماشي 
ومن  السم  الشعارات  لهذه  احلقيقي 
الدولة  يعفي  ال  هذا  لكن   ، ورائها 
اجلبهة  حتصني  يف  مسؤولياتها  من 
الرداءة  إعدام  طريق  عن  الداخلية 
اآلفات  ومحاربة  واألداء  التسيير  يف 
موظفي  وانحرافات  االجتماعية 
الفساد  منها  الدولة  مؤسسات  قطاع 
وسوء التسيير الواجهة احلقيقية ومرآة 

املواطن وثقته الثمينة فيها.

الجزء الثاني 

الحظ البعض 
احلديث هذه 

األيام عن 
حروب اجليل 

الرابع التي 
انتهجتها 

القوى العظمى 
كإستراتيجية 

إلسقاط 
األنظمة يف 
العالم دون 

الدخول 
يف احلروب 
التقليدية 

التي عرفت 
يف البداية 

بحروب اجليل 
األول.



شبكة إخبارية جزائرية
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 الوثائق و الصور التي تصلاإلتصال بالوكالة الوطنية للنشر و اإلشهاراإلدارة و التحريــرالمـدير العــام المسيــر
 الجريدة لن ترد إلى أصحابها

حتى في حالة عدم نشرها

                  الطــبـــعالطــبـــع

الوســطالوســط

الجنــوبالجنــوب
الهاتف

 الفاكس
اإلشــهـــــار

023 57 30 15

021 71 16 64 - 021 73 71 28 
021 73 95 59 - 021 73 99 19 023 57 30 15 

المدير التنفيذي مسؤول النشر
redaction@akhbarelwatane.net

تويقـــر عبــد العــزيــــز

ريــــاض هــــويـــلــــي

شارع باستور - الجزائر
:

:
:
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هل هذه جامعة؟
للكبار،  املؤسسة، كحضانة  لقد غدت هذه              
وكحصان طروادة، غير مؤهلة إلنتاج أبسط فتات املعرفة، أو 
متثل ما ينجز يف العالم، وهي بعيدة عن روح التعليم والتعلم 
غضب  المتصاص  سوى  تستعمل  ال  ألنها  والقيم  والبحث 
الشارع مبنح شهادات عليا لطلبة غير مؤهلني، لتلقي بهم إلى 
الشارع مجددا بعد فترة من »التكوين« السريع، أو ما يشبه 
الساندويتش العلمي. املشرفون على هذه احلضانات الكبرى، 
اجلامعات  برؤساء  مرورا  العالي،  التعليم  وزراء  من  بداية 
البيداغوجي  الشأن  على  السؤولني  ومختلف  والعمداء 
يدركون أن اجلامعة تنتج أميني ال يعرفون كتابة جملة صحيحة 
مبستوى الليسانس واملاستر والدكتوراه اجلديدة، وال يعرفون 
أقسام  حالة  ويف  والفاصلة،  النقطة  ومكان  واملنهجية  املنهج 
العربي  اجلزائري وال  أدب، ال  أي  يعرفون  فإنهم ال  اآلداب 
إن  يدركون  وال  الروسي،  وال  األمريكي  وال  األوروبي  وال 
كان غابريال غارسيا ماركيز كاتبا كونيا أم شطيرة بالطماطس 
الحقا،  سيسهمون  الذين  هم  هؤالء  والهريسة.  والبيض 
تكوين  واللغة، يف  واملنهجية  املعرفة  إلى  الفقيرة  بشهاداتهم 
جيل جديد من حملة الليسانس واملاستر والدكتوراه، وعلينا 

أن نتصور ما سيحصل بعد سنني قليلة. 
          ال أحد منا يجهل الدور املدمر الذي تقوم به املنظمات 
الطالبية احلالية، بتزكية معلنة من املسؤولني ألغراض سياسية 
وألهداف  اجلامعة،  تقويض  على  عملت  ودعائية  وانتخابية 
أخرى ميكن الكشف عنها جماعيا مبواجهة هذا الواقع الشاذ 
دون  تعريته،  ما وجب  لتعرية  الكافية  الشجاعة  منلك  عندما 
كذب أو تلفيق. رئيس اجلامعة والعميد ورئيس القسم يولون 
قوانينها  تسّن  التي  الضاغطة  التنظيمات  لهذه  كبيرة  أهمية 
البدائية، لكنهم ال يولون أّي أهمية للمؤطر كأضعف حلقة 
سنة  الطالب  يغيب  عندما  املعاصرة.  التعليمية  السلسلة  يف 
الغيابات والعالمة االقتصائية، كما  كاملة، دون أن حتتسب 
كانت اجلامعة يف سابق عهدها، خاصة أيام نظام الوحدات، 
وال  يراه  وال  أستاذه  يعرف  وال  البرنامج،   يعرف  ال  وعندما 
يسمع عنه شيئا، وعندما يتهجى اجلملة بصعوبة وال يستطيع 
ينجح يف  ثم  االمتحان،  ورقة  واضح يف  بشكل  اسمه  كتابة 
نهاية العام بقدرة قادر، نفهم بعض أسباب هذا التدني العام 

الذي متت برمجته خلف املكاتب من سنني خلت. 
        الطالب يف السنني األخيرة غير معني ال بالدرس 
وال  بالتكوين  وال  باألستاذ  وال  بالكتاب  وال  باحملاضرات  وال 
املتعارف  األكادميية  بالضوابط  وال  باألخالق  وال  باملسؤول 
عليها دوليا، كما االدارات والوزارات املتواطئة معه ألنه أحد 
انهيارا  يزداد  الذي  اجلامعي  املشهد  على  املهيمنة  وجوهها 
وتصدعا يف ظل االصرار على التعتيم والكذب، على إخفاء 

من  مرحلة  يف  برمته  البلد  ستدخل  التي  الصادمة  احلقائق 
العبث، كما مّت العبث باألحزاب واالقتصاد والقيم ومستقبل 
عن  السياقات  كشفت  التي  امليتة  واخلطابات  بالتزوير  األمة 
طابعها التراجيدي الذي أوصل البلد إلى مرحلة متقدمة من 

الصدع والترهل.
ليست  اجلزائرية  اجلامعة  بأن  االعتراف  يجب          
بالنقد  نفسها  مواجهة  تتفادى  ألنها  بخير  تكون  ولن  بخير، 
لغايات  تعميقه  على  تصر  الذي  اخللل  وتصويب  واملراجعة 
النظر اجلذري يف منطلقاتها وأطرها ومقّوماتها  بإعادة  نفعية، 
البرامج  باحمليط اخلارجي، يف  الفعلية، يف عالقتها  وأهدافها 
اخلاطئة التي تسند لغير أهلها من املبتدئني والوصوليني، يف 
الوحدات االستعجالية التي ال قيمة فعلية لها، يف األشكال 
التعليمية املتواترة، يف املنح والعطل العلمية التي تهدى إلى 
البحث،  حساب  على  الكراسي  على  املنتشرين  االداريني 
عن  بحثا  اخلارج  إلى  الوطنية  الكفاءات  هجرة  أسباب  يف 
الكرامة، يف تهميشها وتقزميها، يف علل محاربة اخلبرة واجلهد 

وتسبيق البيروقراطية على العبقرية املنتجة.
         اللجان العلمية على مستوى األقسام تعني مشرفني، 
أو مناقشني ألطاريح الدكتوراه دون تبصر ألنها تؤسس على 
تقاليد الدوار ونواميسه، على العالقات الشخصية: أساتذة 
يناقشون ما ليس لهم به علم، يقفزون من مستوى األسلوب 
السرد  وعلم  السيمياء  حقول  إلى  اجلياشة  والعاطفة  الرنان 
تؤهلهم  نقاط  أجل  من  واملصطلحية  والتداولية  والتفكيكية 
إلى الترقية، دون أن يكونوا متخصصني يف الشأن. شهادات 
الليسانس واملاستر والدكتوراه توزع كما األرباح يف التعاونيات 
الفاشلة، وكما توزع النخالة على النطيحة واملتردية، منطق 
تعيني  يف  والعلمية،  اجلامعية  العالقات  يف  يتحكم  القبيلة 
التربوي  الشأن  تسيير  البرمجة، يف  القرار، يف  املسؤول، يف 

الذي يستدعي كفاءة وروية وتخطيطا سليما.
تنصاع لألحزاب األمية، لألنظمة  التي          اجلامعة 
العابثة، للشعارات املرحلية التي حتيدها أو تبعدها عن دورها 
الريادي يف صناعة العقل والوعي وحتصني املجتمع وترقيته، 
األجيال  تنشئة  يف  عليها  يعّول  جامعة  نسميها  أن  ميكن  هل 
االسم  هذا  تستحق  يجعلها  مؤثث  واالسهام يف خلق جدل 
إلى  نفسها،  إلى  إساءة  املؤسسة  هذه  غدت  لقد  الكبير؟ 
الثقافة والعلم واألخالقيات واجلهد الفكري، لذلك اختفت 
الثانويات  مستوى  إلى  تراجعت  عندما  العاملي  الترتيب  من 
واملتوسطات، إلى مرتع للجهل والشهادات املزورة والرسائل 
املسروقة، سواء يف العلوم الدقيقة أو يف العلوم االجتماعية 

واالنسانية: هل هذه جامعة أم ماذا؟   

مواجهة الذات واحلقائق 
مبوضوعية بوابة 

ضرورية تضيء واقعنا 
للكشف عن الزلل العام، 
ومن ثم العمل على رأب 

الصدع مبوضوعية، 
كما أّن كل خطوة 

تستدعي مراجعة 
جذرية ملجموع اخلطى 
التي مّت حتقيقيها من 
قبل، سواء يف الضوء 

أو يف العمى. أّما الهرب 
من الظالم باجلري يف 

الظالم، بتعبير الروائي 
جنيب محفوظ، فطريقة 

مثلى إلغراق اجلامعة 
يف اجلهل عن طريق 

الترقيع املستمر ملسائل 
تستدعي مصارحة 

أنفسنا بدل التعتيم على 
واقع شفاف ال يستدعي 
كّل هذه املغالطات خدمة 

للتوجهات السياسية، 
وللمناصب الظرفية. و 

تقويضه.

   د. الّسعيد بوطاجني    
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مع  بالتنسيق  الشعبي،  الوطني  للجيش  مشتركة  مفارز  أوقفت 
مختلف مصالح األمن، 40 تاجر مخدرات وحجزت 24 قنطارا 

حاولت املجموعات اإلجرامية إدخالها عبر احلدود مع املغرب.
الوطني  للجيش  مفارز  فإن  الوطني،  الدفاع  وزارة  بيان  وحسب 
بإقليمي  احلدود  وحراس  الوطني  الدرك  ومصالح  الشعبي 

الناحيتني العسكريتني الثانية والثالثة، خالل عمليات متفرقة، 
قنطارا و10   24 تاجر مخدرات وضبطت   14 توقيف  متكنت من 
كيلوغرام من الكيف املعالج، فيما مت توقيف 26 تاجر مخدرات 
13 كيلوغراما من املادة نفسها، يف عمليات مختلفة عبر  وحجز 

نواحي عسكرية أخرى.         محمد رضوان بلعروسي

صالح_بوالشعور  بلدية  أمس،  أول  اهتزت، 
قتل  وقع جرمية  على  والية سكيكدة،  جنوبي 
سنة،   31 العمر  من  يبلغ  شاب  ضحيتها  راح 
بعد تلقيه طعنات خنجر قاتلة من طرف شاب 

يبلغ من العمر 19 سنة.
املدينة  ليال يف حي وسط  وقعت  التي  اجلرمية 
أن  قبل  الطرفني،  مناوشات كالمية بني  عقب 
يغدر املشتبه به الضحية بسلسلة من الطعنات 

حيث  اجلسم،  من  متفرقة  أنحاء  يف  القاتلة 
إلى مستشفى  نقله  التعجيل يف  ورغم محاولة 
جراحية  لعملية  خضع  حيث  احلروش، 
أنفاسه  لفظ  الضحية  أن  غير  مستعجلة، 
األخيرة ليتم توقيف املشتبه به من قبل مصالح 

الشرطة حيث مت حتويله على التحقيق.
جمال بوالديس

07 دقائق  09 و  ارتدادية بقوة 2،3 درجات على سلم »ريشتر«، أمس يف الساعة  سجلت هزة أرضية 
بوالية بجاية، حسب ما أفاد به بيان ملركز البحث يف علم الفلك والفيزياء الفلكية و اجليوفيزياء.

وقد حدد مركز الهزة بـ 31 كلم شمال-شرق كاب كاربون بالوالية ذاتها، وفقا للمصدر ذاته.                        
   )ق.م(

شرعت محافظة الغابات لوالية أم البواقي يف جتسيد برنامج جديد 
لغرس 10 آالف شجيرة زيتون على مساحة 50 هكتارا، حسب ما 
علم أمس من محمد عراب رئيس مصلحة توسيع الثروة الغابية و 

حماية األراضي باحملافظة ذاتها. 
إطار  يف  تندرج  العملية  هذه  أن  )و.أ.ج(،  لـ  عراب،  وأوضح 
الصندوق  طرف  من  له  خصص  الذي  و  الريفية  التنمية  برنامج 

الوطني للتنمية الريفية غالف مالي بقيمة 6 مليون )د.ج(.
ضمن  الوالية  منها  استفادت  التي  الشجيرات  هذه  وزعت  وقد 
البرنامج القطاعي لسنة 2021، على 23 مستفيدا ينشطون عبر 14 

بلدية، وفقا للمصدر ذاته.

من  لالستفادة  الشروط  من  جملة  فرض  قد  أنه  عراب  وأضاف 
أرض تخصص  لقطعة  املستفيد  ملكية  غرار  على  الزيتون  أشجار 
يخصص  دائم  مائي  مورد  توفر  إلى  باإلضافة  الغرض،  لهذا 

للسقي.
وذكر أن هذا البرنامج يعتبر »تكميليا« لبرنامج آخر يتمثل يف غرس 
82 هكتارا من أشجار الزيتون )16400 شجيرة( عبر 12 بلدية بأم 
البواقي، الفتا النظر إلى أن هذا املشروع الذي خصص له غالف 
مالي بحوالي 9، 8 مليون دج قد انطلق سنة 2018 و مت استالمه 

خالل سنة 2020.
)ق.م(

باملصلحة  والتدخل  البحث  لفرقة  التابعة  الشرطة  قوات  متكنت 
الوالية للشرطة القضائية بأمن والية تبسة، يف عمليتني نوعيتني، 
التهريب  من تفكيك شبكتني إجراميتني تنشطان وطنيا يف مجال 
الشرقية  احلدود  عبر  العقلية  واملؤثرات  باملخدرات  واملتاجرة 
للبالد، مع حجز كمية معتبرة من املؤثرات العقلية مقدرة بقرابة 

آالف قرص مهلوس.
األمن  مبديرية  واالتصال  اإلعالم  خلية  من  بيان صحفي  فحسب 
بتبسة، فإن العمليتني جاءتا بناء على استغالل معلومات مؤكدة 
من  سيتم  االختصاص،  بقطاع  مشبوهة  نشاطات  بوجود  تفيد 
أجنبية  عقلية  مؤثرات  من  معتبرة  كميات  ترويج  و  نقل  خاللها 

الصنع مصدرها التهريب، على مستوى عدة واليات عبر الوطن، 
انطالقا من الشريط احلدودي الشرقي للبالد. و بالتنسيق مع النيابة 
املتخصصة والشركاء األمنيني، مت نصب كمني محكم أسفر عن 
املهلوسة  امرأة وحجز كمية األقراص  بينهم  05 متورطني  توقيف 
معتبر من  مالي  ومبلغ  إلى مركبتني  باإلضافة  إليها سابقا،  املشار 
العملتني الوطنية واألجنبية. وعليه، مت إجناز ملفات جزائية حول 
القضيتني مع تقدمي املشتبه فيهم أمام العدالة لدى محكمة تبسة 
باإليداع يف حني  يقضي  أمرا  منهم  أربعة  التي أصدرت يف حق 

وضعت املرأة رهن الرقابة القضائية.
فيروز رحال

أم البواقي
الشــــروُع فــــي غـــــرِس الشــــروُع فــــي غـــــرِس 
1010 آالِف ُشجيــرِة َزيتــوٍن آالِف ُشجيــرِة َزيتــوٍن

تبسة

حجـــُز حجـــُز 1010 آالِف قـرٍص ُمهلــوٍس آالِف قـرٍص ُمهلــوٍس

سكيكدة
جريــمُة قتـٍل فـــي أّول يــوِم 

َرمضان بَصـــالح بوشُعـــــور

الَجزائـــــــُر ُتحصـي 04 وفيـــــــات 
بَفيـــروس »ُكــــــــــــــورونا« 

أحصت وزارة الصحة والسكان وإصالح املستشفيات، أمس ، 176 إصابة 
جديدة بفيروس »كورونا« يف اجلزائر خالل الـ24 ساعة، فيمـــا سجلــت 04  

وفيات.

    الّتخلف سلوك لم 
يرتبط مبكان بقدر 
ما ارتبط بتصرفات 

األشخاص واملؤسسات، 
كما ال يرتبط بزمن 

وبيئة معينني؛ والوعي 
اإلنساني هو القادر 
على تفكيك الكثير 

من املشكالت املرتبطة 
بهذا السلوك أو غيره 
وتوجيهه يف سياقات 
تخدم فكرة »العيش 

ضمن املجموعة بقيم 
االحترام«.

    وهو من وجهة نظر 
فلسفية أكبر من ذلك 

وأوسع وأشمل؛ إذ يقول 
الفيزيائي »جون ويلر«: 

»هكذا الوعي يصوغ 
الواقع. بكالٍم آخر، 

د الكون غير  الوعي ُيحدِّ
د. ولذلك الوعي  امُلدَّ
ضروري لكي يتحّدد 
الكون. فالعاَلم غير 

د لكننا نحن َمن  ُمحدَّ
ده من خالل وعينا.  ُنحدِّ
من هنا الوجود اإلنساني 
الواعي ضرورة وجودية 
لكي يصبح الكون غير 

دًا«. د ُمحدَّ امُلدَّ
   وَمكمن النقاش هنا ال 
أراه ميتد إلى ذلك بقدر 

ما هو مستمد من حادثني 
تابعتهما عبر وسائط 
التواصل االجتماعي 

وهما موثقتني؛ األولى 
تتعلق بوجود وزير 
البريد داخل مكتب 

بريدي والصراخ الذي 
كانت بطلته عون 

تخليص، وحددت فيه 
بدقة مفهوم املواطنة 

من وجهة نظر املؤسسة 
يف اجلزائر. والثانية يف 
محطة قطار بوفاريك 

بالبليدة وقد بثها الزميل 
فيصل مطاوي مباشرة 

وهي حتدد بدقة مفهوم 
املواطنة وجتليات العيش 
املشترك. من وجهة نظر 

مضادة،  فكان التدافع 
والذل والهوان واالستكانة 

جوهر سلوك القطيع 
الذي لم يكسب مناعة 
ولن يكسبها يف وجود 
سلطتني بهذه القدرة 

العجيبة من االنتقال إلى 
التخلف.

بلسان عبد العزيز تويقر 

الّتخــلُف 
سلـوٌك..! 

حاولوا إغراق اجلزائر بـ 24 قنطارا من كيف

توقيــُف 40 بـــاروَن ُمخــدراٍت 
فـــي الُحـــدوِد مع الَمغــــرب

عنابة
هـــالُك بّنـــاٍء إثــــــَر ُسقوِطـــه 

مـــن ُعلــــّو بنــــايٍة 
تويف عامل بناء إثر سقوط مميت من الطابق اخلامس ببناية يف طور اإلجناز ببلدية البوني.

وحسب ما صرحت به مصالح احلماية املدنية، أمس األربعاء، لوالية عنابة لـ«أخبار الوطن«، فإن 
لسقوط مميت من  تعرض  54 سنة  العمر  ويبلغ من  برحال  ببلدية  الكليتوسة  ينحدر من  الضحية 
الطابق اخلامس لعمارة يف طور اإلجناز مبنطقة سبع عيون ببوخضرة 3 ببلدية البوني، مما أدى إلى وفاته 

على الفور ليتم حتويل جثة الضحية ملصلحة حفظ اجلثث مبستشفى ابن رشد.
من جهة أخرى، فتحت مصالح األمن إقليم االختصاص حتقيقا يف مالبسات احلادث األليم.

 .. النيران تكّبد جتارين خسائر مادية معتبرة
تسبب حريق مهول اندلع، ليلة أول أمس، مبحل جتاري للعطور يف انتقال النيران حملل آخر مجاور 

بحي حقل مارس بعنابة، ما أسفر عن تكبيد التاجرين خسائر مادية معتبرة. 
وحسب مصالح احلماية املدنية لوالية عنابة، أمس، فإن حريقا اندلع مبحلني جتاريني أول أمس قبل 
أذان املغرب بحقل مارس، ما خلف خسائر مادية معتبرة. وحلسن احلظ لم تسجل خسائر بشرية. 
من جهة أخرى، فتحت مصالح األمن حتقيقا حول مالبسات احلادث حيث تشيير املعطيات األولية 

إلى أن أسباب احلريق شرارة كهربائية.
ف.سليم

تيسمسيلت
إصابــُة َشخصــيِن بُجــروٍح َخطيـرٍة 
فـي َحــادِث ُمــروٍر بِسيــدي َعــابد

أصيب شخصان بجروح خطيرة إثر حادث مرور وقع سهرة اليوم الثالثاء بالطريق الوطني رقم 19 
يف شطره الرابط بني بلديتي تيسمسيلت وسيدي عابد، حسبما علم لدى مصالح احلماية املدنية.

وأوضح املصدر ذاته، لـ )و.أ.ج(، أن احلادث الذي وقع مبنطقة »الطواجنية« ببلدية سيدي عابد 
وذلك بعد اإلفطار نتج عن اصطدام شاحنة بسيارة سياحية مما تسبب يف إصابة شخصني كانا على 
باملؤسسة  الطبية  السيارة بجروح خطيرة.وعليه، مت نقل املصابني إلى مصلحة االستعجاالت  منت 

العمومية االستشفائية لتيسمسيلت، حيث »ما يزاالن حتت العناية الطبية الفائقة«.
ومن جهة أخرى، فتحت مصالح الدرك الوطني حتقيقا حول مالبسات احلادث.

)ق.م(

 تلمسان 
حجـــُز حجـــُز 2626 كلــــغ مــــن  كلــــغ مــــن 

الكيـــِف  الُمعــاِلجالكيـــِف  الُمعــاِلج
26 كلغ من الكيف  متكن عناصر أمن والية تلمسان، مؤخرا، من حجز 
بيان  أمس  به  أفاد  القضية، حسبما  متورط يف  وتوقيف شخص  املعالج، 

خللية االتصال لألمن الوالئي.
باملخدرات  االجتار  ملكافحة  اجلهوية  املصلحة  عناصر  بالعملية  وقام 
واملؤثرات العقلية ألمن والية تلمسان إثر تلقي معلومات تفيد بحيازة رعية 
على  العريشة  ببلدية  شرعية  غير  بطريقة  الوطني  بالتراب  مقيم  أجنبية 

كمية من املخدرات، حسب املصدر نفسه.
ومت وضع كمني سمح بتوقيف هذا الشخص الذي عثر بحوزته على هذه 
إجناز  مت  أنه  أضاف  الذي  ذاته  املصدر  وفق  املعالج،  الكيف  من  الكمية 
املختصة،  القضائية  اجلهات  أمام  املوقوف  الشخص  مبوجبه  قدم  إجراء 

كما أشير إليه.
)ق.م(

 غليزان
وفـاُة ثــالِث َضحــّيٍة فـي وفـاُة ثــالِث َضحــّيٍة فـي 
َحـادثِة الّدهـِس الَمأساوّيٍةَحـادثِة الّدهـِس الَمأساوّيٍة

الوالئي  بالطريق  التي وقعت  الدهس  الثالثة يف حادثة  الضحية  توفيت 
رقم )2( بدوار العرايسية ببلدية واد اجلمعة، الضحية مّت نقلها ملستشفى 
أسبوعني  بعد  األخيرة  أنفاسها  لتلفظ  الوالية  بعاصمة  بوضياف  محمد 

من نتيجة تعرضها إلصابات خطيرة.
املتكررة  النداءات  نتيحة  الساكنة  لدى  واسعا  سخطا  احلادثة  وعرفت 
بتوفير  وأمر  للمنطقة  الوالية  والي  تنقل  بحيث  املدرسي  النقل  لتوفير 

حافلة نقل خاصة بالتالميذ. 
م.حبيب

اإلفطار مواقيت 

اإلمساك تسجــيُل هـــّزٍة أرِضــّية ببَجـايةمواقيت 


