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د. فاطمة الزهراء بولعراس

 وجنـــــــــــَح 
احَلــــــــــراك!

14

أقــــــــــــــــالم   

02
نسبة االستجابة تعدت 80 يف املائة إسقاُط شرِط امُلناصفِة من الَقوائِم االنِتخابّيِة بُرخصٍة..

09

يقّر العارفون وأهل اخلبر والتأريخ بأن مدينة البليدة حملت، عبر قرون 
وعقود، ألقابا افتخرت بها لعهود. إذ أطلق عليها صاحلون من أهل العلم 

واحلكمة والعمران لقب »عاصمة املتيجيني ومهبط األندلسيني«، ثم »مدينة 
الورود والرياحني«، حيث ارتبط بـ »الورد والزهر العطر »،  إال أن األيام التوالي 

انعكس فيها املعنى،  ولم يبق للورد إال االسم والذكر واحلسرة.

برشلونة- ريال مدريد هذا السبت 
يف الساعة الثامنة مساء

10

نّظم تكتل نقابات الصحة، أمس األربعاء، إضرابا 03
وطنيا مع وقفة احتجاجية أمام املستشفيات، 
طالبوا من خاللهما بتلبية انشغاالتهم املهنية 

واالجتماعية املرفوعة، على غرار حتسني ظروف 
العمل والتكفل مبختلف الوضعيات االجتماعية 

واملهنية ملستخدمي القطاع، وحترير العمل النقابي 
من الضغوط املمارسة من طرف إدارة املستشفيات.

 تتميز مواجهة »الكالسيكو« 
بني برشلونة وريال مدريد 
بأنها األكثر توهجًا ببريق 

أفضل جنوم كرة القدم 
يف العالم، وهو األمر 

الذي لن يختلف 
يف اللقاء املقبل 
بينهما، حينما 
يظهر الفريقان 

يوم السبت 
املقبل على 

ملعب »ألفريدو 
دي ستيفانو«، 

يف حدود الساعة 
الثامنة مساء.

أصبحت أسطورًة ومجّرَد »شعار«

الُبليــدة مدينــة الـوروِد..مـن لقــٍب الُبليــدة مدينــة الـوروِد..مـن لقــٍب 
!! وَمجــد وعطــٍر إلـى واقــٍع ُمــرٍّوَمجــد وعطــٍر إلـى واقــٍع ُمــرٍّ

إضــــراُب ُمستخَدِمـــي 
ـحِة يشــلُّ الُمستشفيـاِت الصِّ

د. السعيــد بوطـــاجــني
ــ

15
 مـــا ال َتــــــراُه 
ــابة..! الِكتــــــــ

»الكالسيـــكو«.. المبــاراُة 
األكثــُر توهـجًا بنجـــوِم 
كــرِة الَقــدم فــي الَعالــم

05
سكيكدة

أزمــــُة مــاٍء حــادٍة 
فـــــي بلدّيــــِة 

مجـــاز الدشيــــش! 
06

البيض

قاعــُة عـالٍج تتحـّوُل 
إلـى وكـٍر للُمنحرفيـن! 

 أحمــد بـــطاطـــــاش:»منـــُح الّسلطــِة الّتقديــريِة لُسلـــطِة 
ـًا« االنِتخابـاِت مسـاٌس خطيـٌر مببـدأ املسـاواِة امُلكـّرِس دستوري

 منيـر قتال:»إسقاُط شرِط امُلناصفِة 
بحــاجٍة إلــــى مــــــواَد تنظيــــــميٍة«



ــام بلقاســم  ــظ األخت ــدل حاف ــر الع كشــف وزي
زغماتــي، عــن »حتــول الصفقــات العموميــة إلــى 
مــن  اســتفحل  التــي  الكبــرى  الثغــرات  إحــدى 
ــواال  ــث أضحــت تســتنزف أم ــا الفســاد، حي خالله

ــطرة«. ــاريع املس ــاب املش ــى حس ــة عل طائل
ــج  ــكالية نض ــول إش ــى ح ــالل امللتق ــاد خ وأف
الصفقــات  منازعــات  علــى  وآثارهــا  املشــاريع 
ــرة تعديــالت املنظومــة، جعلتهــا  ــة، أن »كث العمومي
ــة  ــتقرار املنظوم ــدم اس ــدا »ع ــتقرة«، منتق ــر مس غي
ــر  ــا غي ــكل جعله ــة بش ــات العمومي ــرة للصفق املؤط
قــادرة علــى ســد كل ثغــرات هــدر املــال العــام 
ــاط  ــى النق ــجع عل ــذي ش ــاون ال ــة الته ــا نتيج عبره

الســلبية«.
وحــدد وزيــر العــدل جتليــات تلــك »التجــاوزات 
يف إســناد مراحــل نضــح املشــاريع ألصحــاب مشــاريع 
ــو  ــات محــدودة، وه ــة وبتقني ــات العمومي ــن الهيئ م

مــا أضعــف تلــك املشــاريع، وانعكــس ذلــك يف شــكل 
االنتهــاء  دون  اإلجنــاز  ومناقشــة  املشــاريع  انطــالق 
ــر  ــد دفات ــا حتدي ــا، وأيض ــل إجنازه ــن مراح ــي م الكل

شــروط ســطحية«.
وأكــد زغماتــي أن »البــالد خصصــت مــوارد 
ماليــة كبيــرة إلجنــاز مشــاريع التنميــة االقتصاديــة 
واالجتماعيــة ورغــم مــا مت إجنــازه إال أنــه ال ميكــن 
إنــكار أن أمــواال طائلــة قــد ذهبــت هــدرا علــى حســاب 

كميــات األهــداف املســطرة ونوعيتهــا«.
ــة  ــز املنظوم ــى »تعزي ــي عل ــن زغمات ــل راه باملقاب
القانونيــة يف مجــال الصفقــات العموميــة لترســي مــن 
خاللهــا إجــراءات شــفافة ومشــجعة علــى العمــل 
اجلــاد، مــن أولوياتهــا ســد أبــواب اســتباحة املــال 
ــة الكترونيــة نظــرا ملــا  العــام. إلــى جانــب إنشــاء بواب

ــا«. ــي اعتمدته ــدول الت ــاح يف ال ــن جن ــه م أثبتت
منير بن دادي

الوزيرتــن  مــن  كل  اســتدعاء  أمــس،  مت 
الســابقتن هــدى فرعــون وجميلــة متازريــت مــن 
طــرف قاضــي القطــب اجلزائــي املختــص بالغرفــة 
األولــى مبحكمــة ســيدي امحمــد، وذلــك للتحقيــق 
يف ملفــات فســاد ثقيلــة تورطــت فيــه املعنيتــن .
وُمثلتــا الوزيرتــن يف حكومــة بــدوي أمــام قاضي 
القطــب اجلزائــي للمحكمــة املذكــورة، أين مت الســماع 
لهمــا يف ملفــن شــائكن يخصــان املعنيتــان يف إطــار 
مواصلــة التحقيــق القضائــي املفتــوح التــي خصصتــه 

العدالــة ملكافحــة الفســاد املالــي واالقتصــادي.
وبحســب مصــادر شــبكة »أخبــار الوطــن«، فــإّن 
هــدى فرعــون وزيــرة البريــد و تكنولوجيــات اإلعــالم 
ــد  ــوع عب ــس املخل ــدة الرئي ــابقا يف عه ــال س واالتص
العزيــز بوتفليقــة، واملتورطــة يف عــدة تهــم فســاد، 
علــى رأســها ملــف اإلخــوة كونينــاف الــذي توبعــت 
فيــه علــى أســاس منحهــم اســتفادات غير مســتحقة.
منــح  يف  فرعــون  لهــدى  الســماع  مت  كمــا 
امتيــازات غيــر قانونيــة لشــركة »موبيلينــك« اململوكــة 
لإلخــوة كونينــاف، األمــر الــذي كّبــد خزينــة الدولــة 
ــة  ــر بالعمل ــون دوالر وآالف املاليي ــن 30 ملي ــد م أزي

الوطنيــة.
لوزيــرة  الســماع  ســيتم  ذاتــه،  الصــدد  ويف 
ــرت، املتورطــة هــي  ــة متازي الصناعــة الســابقة، جميل

أخــرى بعــدة قضايــا فســاد وذلــك خــالل فتــرة توليهــا 
تســيير مجّمــع »الريــاض« قبــل تنصيبهــا وزيــرة.

ــة  ــا فصيل ــت به ــي قام ــات الت وكشــفت التحري
ــاد  ــع عت ــت ببي ــا قام ــي بأنه ــدرك الوطن ــاث لل األبح

ــع. ــة للمجم ــن تابع مطاح

ولإلشــارة مت جلــب املتهمتــان مــن قبــل عناصــر 
الــدرك الوطنــي بعــد اســتخراجهما مــن مؤسســة 
ــت  ــا احلبــس املؤق ــة بالقليعــة، بعــد أن أودعت العقابي

ــذ أشــهر.         من
                  أمينة شوباني                   

النقابــات  يف  املتمثــل  التكتــل  ممثلــو  ودعــا 
ــن  ــاتذة الباحث ــة لألس ــة الوطني ــي النقاب ــالث وه الث
ــة ملمارســي  ــة الوطني االستشــفائين اجلامعيــن والنقاب
ــن  ــبه الطبي ــة للش ــة الوطني ــة والنقاب ــة العمومي الصح
التــي  إلــى »تطبيــق احلقــوق  العموميــة  الســلطات 
منحهــا رئيــس اجلمهوريــة، عبــد املجيــد تبــون، لعمــال 

ــا«. ــة كورون ــي جائح ــد تفش ــاع بع القط
ملمارســي  الوطنيــة  النقابــة  رئيــس  وأوضــح 
ــط  ــاس مراب ــور إلي ــر الدكت ــة يف اجلزائ الصحــة العمومي
يف تصريــح لـــ »أخبــار الوطــن« أن »نســبة الوطنيــة 
جنــاح  أن  معتبــرا  باملائــة،   80 تعــدت  لإلضــراب 
اإلضــراب والوقفــة االحتجاجيــة دليــل علــى شــرعية 
املطالــب املرفوعــة والــذي يشــمل حاجيــات كل أســرة 

القطــاع«.
عمال الصحة مبستشفى ابن سينا يف 

وقفة احتجاجية بأم البواقي
ــه  ــذي دعــت إلي اســتجابة إلشــعار اإلضــراب ال

ــام  ــة ق ــة العمومي ــي الصح ــة ملوظف ــيقية الوطني التنس
عمــال املؤسســة العموميــة  مستشــفى ابــن ســينا 
ــع  ــة م ــل املؤسس ــل داخ ــف العم ــداء بتوقي ــة الن بتلبي
ضمــان احلــد األدنــى مــن اخلدمــة و خصــص يف ذات 
ــام  ــة أم ــة احتجاجي ــن كوقف ــن الزم ــدة  م ــياق  م الس
بــاب املؤسســة لشــرح الوضــع و كــذا توثيــق احلــدث، 
حاملــن شــعارات مبطالهــم أهمهــا الترقيــة اآلليــة 

ــرة ــد املتأخ ــة كوفي ومنح
عمال الصحة مبستشفى القل يف 

سكيكدة يدخلون يف إضراب
وأطبــاء  الطبيــن  شــبه  عمــال  أمــس  أقــدم 
ــادر  ــد الق ــفى عب ــن مبستش ــة العامل ــة العمومي الصح
نطــور يف القــل بســكيكدة، علــى ســن إضــراب مفتــوح 
عــن العمــل رافعــن جملــة مــن املطالــب املهنيــة 
واالجتماعيــة التــي ســاندتهم فيهــا نقابتهــم التــي 

ينتمــون إليهــا.
ــة  ــح الطبي ــع مصال ــوح شــل جمي اإلضــراب املفت

واملهنيــة التابعــة القطــاع الصحــي وخلــق احتجاجــات 
كبيــرة املواطنــن القاصديــن هــذا القطــاع الــذي يغطــي 

كامــل اجلهــة الغربيــة الواليــة.
ــال يف  ــة ق ــتخدمي الصح ــة مس ــن نقاب ــل ع ممث
تصريــح لـــ »أخبــار الوطــن« بــأن »اإلضــراب سيســتمر 
املطالــب  اإلســتجابة  غايــة  إلــى  منظــم  إطــار  يف 
العمــال  النســبي  التقاعــد  حــق  أبرزهــا  املرفوعــة، 
رفعتهــا  التــي  والتنظيميــة  املهنيــة  وباقــي احلقــوق 
ــدت  ــذي وج ــت ال ــه »يف الوق ــا أن ــات«. مضيف النقاب
ــل  ــر لتكف ــاع الصحــي نفســها يف عجــز كبي إدارة القط
بالوافديــن القطــاع الصحــي وعجــزا يف تســيير املصالــح 
ــر  ــص املدي ــا رق ــة، بينم ــى اإلداري ــفائية وحت اإلستش
اإلدالء بــأي تصريــح األخبــار الوطــن بخصــوص هــذا 

اإلضــراب«.
منير بن دادي/ مدفوني صونيا/ جمال 
بوالديس
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ســالح  قائــد  أمــس،  استشــهد صبيحــة 
بعــد  البنديــر”،  “الــداه  الصحــراوي  الــدرك 
جبهــة  مقاتلــي  مــن  مجموعــة  رفقــة  تنفيــذه 
التــراب  داخــل  نوعيــة  لعمليــة  البوليســاريو 

املغربــي.
وقالــت مصــادر إعالميــة، إن الراحــل “الــداه 
البنديــر”، نّفــذ فجــر اليــوم عمليــة عســكرية 
ــي يف  ــش املغرب ــع اجلي ــتهدفت مواق ــة، اس مباغت
منطقــة “تويزكــي” املغربيــة، ليقتــل غــدرا يف 

ــه. ــة قضيت ــن عدال ــا ع ــة مدافع أرض املعرك
ق.و

قــرّرت النيابــة العامــة حملكمــة ســوق أهــراس، 
ــن 13  ــن ب ــت م ــس املؤق ــداع 8 أشــخاص احلب إي
ــق بالشــذوذ  ــة تتعل ــة أخالقي ــه يف قضي مشــبها في

اجلنســي داخــل قاعــة تدريــس.
وأصــدرت محكمــة ســوق أهــرس بيانــا، 
إلــى  خاللــه  مــن  تطرقــت  القضيــة،  يخــص 
الواقعــة التــي انتشــرت علــى نطــاق واســع خاصــة 
ــبوع  ــذ أس ــي من ــل االجتماع ــع التواص ــى مواق عل

ــا. تقريب
وتعــود حيثيــات القضيــة، حســب مــا ورد يف 
البيــان الصــادر مــن احملكمــة ذاتهــا، إلــى تاريــخ 1 
أفريــل املاضــي، أيــن انتشــر مقطــع فيديــو  انتشــار 
ــة،  ــن و59 ثاني ــه 2 دقيقت ــار يف الهشــيم، مدت الن

لفعــل شــذوذ جنســي بــن شــخصن مــن ذكــر.
وأوضــح املصــدر ذاتــه، أّن الفيديــو الــذي 
انتشــر علــى منصــة اليوتيــوب وحمــل عنــوان 
فضيحــة األســتاذ “ق – ز” ثانويــة حريريــش 
ســوق أهــراس، مت فتــح حتقيــق معمــق أفضــى إلــى 
توقيــف جميــع املتورطــن يف الفعــل املنســوب ونشــر 

ــو. الفيدي

وشــمل التحقيــق الــذي باشــرته اجلهــات 
القضائيــة 13 شــخصا، مــن ضمنهــم 3 فتيــات 
ــود  ــة احلــال تع ــأّن قضي ــرف ب ــن ُع وعســكري، أي
ــنة 2018، وأّن  ــل أي س ــن قب ــنوات م ــى 3 س إل
ــس  ــة تدري ــل قاع ــه داخ ــذوذ مت ارتكاب ــل الش فع
ــم. ــتاذ “ق – ز” دروس الدع ــا األس ــارس به ومُي

مت  البيــان،  ُيضيــف  التحريــات،  وبعــد 
ــام  ــاء، أم ــوم األربع ــن الي ــدمي املتورط ــا تق مبوجبه
النيابــة، ويتعلــق األمــر بــكل ” ق_ز” وهــو 
أســتاذ ثانــوي و املدعــو “ق – ح” بتهمــة الشــذوذ 

اجلنســي وانتــاج صــور ُمخلــة باحليــاء.
كمــا مت متابعــة كل مــن “ل- س”، “ل – 
ر”، “ط – ع”، “ب – م”، “ط – أ” و “ع 
– ع” بجــرم عــرض وتوزيــع صــور مخلــة باحليــاء.
القضيــة  تأجيــل  ذاتهــا  احملكمــة  وقــررت 
ــع  ــداع جمي ــع إي ــاري، م ــل اجل ــوم 13 أفري ــى ي إل
املتورطــن التــي أفضــت التحقيقــات اليهــم والبالــغ 

ــت. ــس املؤق ــم 8 احلب عدده
عبداجلالل نويس

متكــن عناصــر املصلحــة الوالئيــة للشــرطة 
 3 توقيــف  مــن  ميلــة  واليــة  بأمــن  القضائيــة 
ــة . ــاري تاريخــي مبيل أشــخاص وحجــز ســالح ن
وحســب بيــان ملصالــح أمــن واليــة ميلــة 
فتفاصيــل القضيــة تعــود إلــى تلقــي عناصــر الفرقــة 
ــع  ــبوه لقط ــخص مش ــازة ش ــا حي ــات مفاده ملعلوم
أثريــة تاريخيــة، بعــد التحريــات و التأكــد مــن 
ــه  ــتبه في ــركات املش ــع حت ــد وتتب ــة مت الترص املعلوم
، اســتغالال ملعلومــات حــول تواجــده بالقــرب مــن 
محــور الــدوران طريــق الــوزن الثقيــل بقريــة فرضــوة 
بلديــة ســيدي مــروان أيــن مت توقيــف املشــتبه فيــه 
البالــغ مــن العمــر 30 ســنة رفقــة شــخصن آخريــن 

يبلغــان مــن العمــر 25 و35 ســنة علــى مــن مركبة 
ســياحية ، بتفتيــش األشــخاص واملركبــة مت العثــور 
علــى ســالح نــاري تقليــدي الصنــع مخبــأ بإحــكام 
ــس  ــوه داخــل كي ــق الســائق مم حتــت كرســي مراف
بالســتيكي ملفــوف بقطعــة قمــاش، ليتــم حتويلهــم 

واملركبــة إلــى املقــر ملباشــرة التحقيــق.
اخلبــرة املنجــزة علــى الســالح النــاري احملجــوز 
والتقنيــة  العلميــة  للشــرطة  اجلهــوي  باملخبــر 
صنــع  مــن  الســالح  أن  بينــت  بقســنطينة، 
ــنة  ــل س ــا قب ــى م ــود إل ــدمي يع ــودج ق ــي من بلجيك

.  1848
ياسني زويلخ

ــة  ــة للحماي ــت أمــس، الوحــدة الثانوي تدخل
املدنيــة حامــة بوزيــان ووحــدة القطــاع ديــدوش 
مــراد، بالطريــق الوطنــي رقــم 3 منطقــة الرحالــة، 
ألجــل حــادث مــرور متثــل يف اصطــدام حافلــة 
ــن  ــط ب ــى اخلــط الراب ــل املســافرين تعمــل عل لنق
مــع  ووادي احلجــر  مــراد  ديــدوش  قســنطينة - 

شــاحنة ،احلــادث خلــف 16 ضحيــة مــن كال 
اجلنســن تتــراوح أعمارهــم بــن 05 و50 ســنة 
إســعافهم  مت  متفاوتــة  وجــروح  إصابــات  لهــم 
بعــن املــكان وحتويلهــم نحــو  اســتعجاالت حامــة 

ــان. بوزي
أمينة .ب

متكنــت، مصالــح أمــن دائــرة احلــروش بواليــة 
ســكيكدة،أمس األربعــاء مــن توقيــف عصابــة 
إجراميــة مكونــة مــن3 أشــخاص تتــراوح أعمارهــم 
مابــن 16 ســنة و 18 ســنة ،اختــص نشــاطهم يف 

ــة باحلــروش  . ــازل و احملــالت التجاري ســرقة املن
ــان صــادر عــن  ــات القضيــة حســب بي حيثي
ــن  ــدم أحــد املواطن ــى تق ــود إل ــن تع ــح األم مصال
ــرة  ــن الدائ ــة بأم ــة القضائي ــح الضبطي ــن مصال م
ــه  ــكن قريب ــل مس ــن داخ ــرقة م ــن س ــغ ع للتبلي
ــي  ــغ مال ــون مبل ــتهدف الفاعل ــن أس ــرب ،أي املغت
كبيــر ، و مصوغــات ذهبيــة ، إضافــة الــى أشــياء 

ــة . ثمين
الشــكوى  تلقيهــا  وفــور  الشــرطة  قــوات 
ــق  ــة عناصــر حتقي ــكان رفق ــى عــن امل ســارعت إل
الشــخصية إلجــراء معاينــة ميدانيــة و رفــع كل مــا 
يفيــد التحقيــق ، حيــث تبــن مــن خــالل املعاينــة  
ــر  ــق الكس ــن طري ــزل ع ــوا للمن ــون توغل أن الفاعل
ــق يف  ــح حتقي ــم فت ــوج لداخــل املســكن ، ليت والول

ــة . القضي
قــوات الشــرطة كثفــت مــن عمليــة البحــث 
  ، الفاعلــن  هويــة  تشــخيص  قصــد  والتحــري 
ــذان  ــا  الل ــتبه بهم ــف مش ــن توقي ــت م ــن متكن أي
تبــن أنهمــا كانــا وراء العديــد مــن الســرقات 
التــي وقعــت مؤخــرا مبدينــة احلــروش ، كمــا بــن 
التحقيــق كذلــك تــورط شــخص أخــر يف القضيــة 
الــذي قــام بإخفــاء بعــض املســروقات ، ليتــم 

ــه توقيف
ــد  ــز ض ــق أجن ــراءات التحقي ــام إج ــد إمت  بع
املشــتبه فيهــم ملــف قضائــي بخصــوص« تكويــن 
جمعيــة أشــرار بغــرض القيــام بجنايــة الســرقة 
ــل ، الكســر  ــر ظــرف التعــدد، اللي ــة بتواف املوصوف
ــروقة »مت  ــياء مس ــاء أش ــة إخف ــع جنح ــلق م والتس
مبوجبـــه تقدميـــهم أمــام النيابــة املختصــة لــدى 
ــر  ــم أم ــدر يف حقه ــن ص ــروش ، أي ــة احل محكم

إيـــداع  .
نسيبة شالبي

وزير العدل حافظ األختام بلقاسم زغماتي:
»الصفقــــات العمومــــية تســـاهم في استفحــــال الفســــاد«»الصفقــــات العمومــــية تســـاهم في استفحــــال الفســــاد«

محكمة سيدي امحمد بالعاصمة
كونينـــاف وفنـــدق الريـــاض ُيوّرطـــان فرعـــــون كونينـــاف وفنـــدق الريـــاض ُيوّرطـــان فرعـــــون 

وتمـــازيـــرت فــــي فضائـــح فســــادوتمـــازيـــرت فــــي فضائـــح فســــاد  

نسبة اإلضراب تعدت 80 باملائة

إضـراب مستخدمـي الصحـة يشـل المستشفيـاتإضـراب مستخدمـي الصحـة يشـل المستشفيـات

استشهــاد قــائد الــدرك الصحـــراوي استشهــاد قــائد الــدرك الصحـــراوي 
فـي معــارك ضد االحتــــالل المغربــيفـي معــارك ضد االحتــــالل المغربــي

 سوق اهراس
إيـــداع إيـــداع 88 أشخـــاص السجـــن  أشخـــاص السجـــن 

الرتكــابهم جـــرم الشـــذوذ الجنســي الرتكــابهم جـــرم الشـــذوذ الجنســي   

ميلة :
 توقيـف  توقيـف 33 أشخـاص وحجـز سـالح نــاري  أشخـاص وحجـز سـالح نــاري 

قسنطينة
1616 جريــحا فــي حــادث اصطـــدام  جريــحا فــي حــادث اصطـــدام 
حــافلة لنقــل المسافريـــن بشـــاحنةحــافلة لنقــل المسافريـــن بشـــاحنة

نظم تكتل نقابات الصحة أمس األربعاء إضرابا وطنيا مع وقفة احتجاجية أمام 
املستشفيات، طالبو من خاللها بتلبية انشغاالتهم املهنية واالجتماعية املرفوعة، على 

غرار حتسني ظروف العمل والتكفل مبختلف الوضعيات االجتماعية واملهنية ملستخدمي 
القطاع، وحترير العمل النقابي من الضغوطات املمارسة من طرف إدارة املستشفيات.

سكيكدة
اإلطـــاحة بعصـــابة مختــــصةاإلطـــاحة بعصـــابة مختــــصة

 فـي سرقــة المنـــازل بالحـــــروش فـي سرقــة المنـــازل بالحـــــروش



المــــــادة المــــــادة 317317....
 المسـاواُة حسـَب  المسـاواُة حسـَب الِمـزاج!الِمـزاج!
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إسقاط شرط املناصفة من القوائم االنتخابية برخصة 

 *قبول قوائم املترشحني يخضع لتقدير سلطة مراقبة االنتخابات
///////////////////

 

ملف 

اخلبير الدستوري، دخينيسة أحمد 
لـ»أخبار الوطن«

»قبـول القوائـم التـي لم تحقق »قبـول القوائـم التـي لم تحقق 
شـرط المناصفة حق مكتـسب «شـرط المناصفة حق مكتـسب «

من جهته أفصح اخلبير الدستوري، دخينيسة أحمد بأن املادة الواردة 
يف القانون اجلديد يفهم منها أن »الترخيص للقوائم التي لم حتقق 

شرط املناصفة حق مكتسب بعد تقدميها للطلب«.
أن »املادة ميكن  الوطن«  لـ »أخبار  به  أدلى  وأشار اخلبير يف تصريح 
االعتبار  بعني  واألخذ  احملافظة  املناطق  احترام  ضمن  تدخل  أن 

خصوصياتها السوسيوثقافية«.
القوائم  التي ستقدمها  احلجج  ما هي  »سنرى  بأنه  املتحدث  وقال 
املطالبة بالترخيص، والردود التي ستقدمها السلطة لها«، مذكرا يف 
نفس الوقت« بأن »قرارات السلطة املستقلة لالنتخابات قابلة للطعن 

على مستوى القاضي اإلداري«.
وعن استغالل هذه املادة للتضييق على بعض القوائم وممارسة نوع 
من البيروقراطية، أشار األستاذ اجلامعي أنه »ميكن أن يفسر ويفهم 
القانون فهما خاطئا، لكن على السلطة التوفيق بني عدة متطلبات«.
املستقلة  السلطة  دخينيسة،  الدكتور  طالب  أخرى  جهة  من 
وترخيصها يجب  اجتهادها  القانون يف  »مخالفة  بعدم  لالنتخابات 
أن يكون مؤطرا بدواعي الضرورة التي تقدمها القوائم املطالبة بذلك 

ومحترما حلق املساواة«.
منير بن دادي

 أستاذ يف علم االجتماع السياسي، زوبير 
عروس لـ»أخبار الوطن«:

»شـرط المنـاصفة مّنة سياسية«»شـرط المنـاصفة مّنة سياسية«
شرط   « إن  عروس  زوبير  السياسي  االجتماع  علم  يف  أستاذ  قال 
املناصفة الذي أقره قانون االنتخابات اجلديد يعتبر »منة سياسية« 
من قبل السلطات إلى الطبقة السياسية، كما أن قانون االنتخابات 
على  العمل  إلى  بحاجة  يزال  ال  املناصفة  من  الرغم  على  اجلديد 
يف  املرأة  مشاركة  بأهمية  واملجتمع  األفراد  لدى  الوعي  مستوى 
أن  نظرا  واالجتماعية،  واالقتصادية  السياسية  الفعاليات  مختلف 

األمر يتعلق بتغيير الذهنيات قبل القوانني.
وأكد األكادميي والباحث زوبير عروس، يف تصريح أدلى به لـ«أخبار 
الوطن«، أن »إبعاد مشاركة املرأة يف العمل السياسي مرتبط السلوك 
العام والقيم املتحجرة التي تعتقد أن الدين منع ذلك«، مضيفا أن 
الوعي  مستوى  على  العمل  إلى  بحاجة  يزال  ال  املناصفة  قانون   «
الفعاليات  املرأة يف مختلف  بأهمية مشاركة  واملجتمع  األفراد  لدى 
ليست  السياسية  املشاركة  مع  املرأة  وأضافت«قضية  السياسية«، 
مرتبطة يف القوانني فحسب، بل تتعداها إلى السلوك العام والقيم 

املتحجرة«.
أسماء بوصبيع

ممثل حركة البناء الوطني، حسني صالح 
لـ»أخبار الوطن«:

» إسقـاط شرط المناصفة سيسهل » إسقـاط شرط المناصفة سيسهل 
المشــاركة في االنتخــابــات«المشــاركة في االنتخــابــات«

الوطني،  البناء  حركة  ممثل  يرى 
به  أدلى  حسني صالح يف تصريح 
شرط  إسقاط  أن  الوطن«  »أخبار 
األحزاب  على  سيسهل  املناصفة 
االنتخابات،  غمار  يف  املشاركة 
حتّقق  أن  تستطيع  ال  التي 
إبالغ  بعد  القوائم  يف  املناصفة 
والتقدم  بذلك  االنتخابات  سلطة 

بطلب«.
اإلعالمي  املسؤول  ورحب    
حسني صالح باملادة 317  التي قال إنها »ستمكن القوائم املترشحني 
املستقلة احلصول  القوائم  أو  السياسية  األحزاب  رعاية  املُقدمة حتت 
لم  التي  االنتخابية  الدوائر  يف  املناصفة  لشرط  ترخيص  على 
على  االنتخابات  توافق سلطة  احلالة  هذه  تتمكن من حتقيقه، ويف 
االنتخابات«.                                             معترك  الدخول يف  أجل  من  بقبولها  وتصرح  القوائم 

الباحث يف القانون اإلداري منير قتال 
لـ»أخبار الوطن«:

» إسقـاط شـرط المناصـــفة » إسقـاط شـرط المناصـــفة 
بحــاجة بحــاجة إلى مــواد تنظيـــمية«إلى مــواد تنظيـــمية«

يف  والباحث  األكادميي  يرى 
قتال  منير  اإلداري  القانون 
الوطن«،  لـ«أخبار  تصريح  يف 
املناصفة  شرط  »إسقاط  أن 
بتقدمي  املقبلة  الترشيحات  يف 
السلطة  وإعطاء  مكتوب  طلب 
االنتخابات  لسلطة  التقديرية 
يف إعفاء قوائم وعدم إعفاء قوائم 
أخرى من شرط املناصفة، على 
وحتتاج  واضحة  غير  عملية  أنها 
إلى مواد تفصل وتشرح األحكام التي مبوجبها قبول القوائم أو إلغائها 
لضمان شفافية العملية االنتخابية وتفادي التناقضات واحلساسيات 
»ميكن  أنه  إلى  مشيرا  املشاركة،  األحزاب  بني  حتصل  قد  التي 

للمترشح أن يطعن قضائيا يف حال رفض طلبه«.
وقال الباحث منير قتال إن » سلطة مراقبة االنتخابات أمام حتديات 
إليها  أشارت  التي  باملناصفة  املتعلقة  االنتقادات  أبرزها  كبيرة 
ضد  لها  ضمانات  وتقدمي  املرأة  مكانة  تعزيز  عليها  إذ  املادة،  نص 
مستوى  على  جاهدة  السلطة  تعمل  وأن  واحلشو،  والفساد  التزوير 
االنتخابات  يف  املرأة  مشاركة  بأهمية  واملجتمع  األفراد  لدى  الوعي 
والتنمية، خاصة أن الرصيد التاريخي للمرأة اجلزائرية رصيد حافل 
وتعزيز  للتغيير  مهم  كعنصر  وفرضتها  أهلتها  التي  باملسؤوليات  جدا 
فرض  أخرى  من جهة  املرأة  »وعلى  يضيف  واملواطنة«،  الدميقراطية 
نفسها يف هكذا مناسبات سياسية بالعمل والنضال احلقيقي جلزائر 

أفضل«.
ويف حالة رفض القائمة من طرف سلطة مراقبة االنتخابات يضيف 
القضائية  اجلهات  أمام  قضائيا  يطعن  أن  للمترشح  يحق   « احملامي 

املتخصصة للفصل يف هذا امللف املطروح«.
يف  واملرأة  الرجل  بني  املناصفة  شرط  بالقول«إن  القانوني  ويسترسل 
الترشيحات أمر جد طبيعي إذ ال يكمن ألي دولة يف العالم أن تتطور 
تولي  النساء  حق  فمن  واملرأة،  الرجل  بني  السياسية  مشاركة  دون 

مناصب سياسية قيادية إما عن طريق االنتخاب أو التعيني«.
إهانة  البعض ما هو إال  املناصفة عند  و يقول منير قتال إن » شرط 
نشهد  قد  تعجيزي،  شرط  أنه  جانب  إلى  املرأة  حق  ومراوغات يف 
عدم  بسبب  مستقباًل  املنتخبة  املجالس  يف  النسوي  للتمثيل  غيابًا 
الترشيحات  يف  ستكون  واملرأة  الرجل  بني  املناصفة  شرط  توضيح 
وليس يف عدد املقاعد الفائزة، إذ يرى أصحاب هذا الرأي أن املجتمع 
اجلزائري مجتمع محافظ فقد يصعب على املرأة التنافس مع الرجل 
يف االنتخابات وهذا ما سيؤثر على نسبة متثيلها، أيضا السماح ملن 

هب ودب باملشاركة.«
أسماء بوصبيع

الدستوري  القانون  أستاذ   اعتبر 
والبرملاني السابق، أحمد بطاطاش يف تصريح 
لـ«أخبار الوطن«، أن« إسقاط شرط املناصفة 
تتمكن  لم  التي  االنتخابية  الدوائر  يف 
ما  وفق  مكتوب  طلب  بتقدمي  حتقيقه،  من 
لسلطة  تسمح  التي   317 املادة  عليه  تنص 
االنتخابات بالترخيص وكذا املادة 191 التي 
تنص على مبدأ املناصفة، مخالف ألحكام 
الدستور، باعتبار أن مسألة توسيع متثيل املرأة 
يف املجالس املنتخبة فصل فيها الدستور طبقا 

للمادة 59 من الدستور«.

وأوضح األكادميي يف القانون الدستوري 
أحمد بطاطاش أن » إعطاء السلطة التقديرية 
وعدم  قوائم  إعفاء  يف  االنتخابات  لسلطة 
فيه  املناصفة  شرط  من  أخرى  قوائم  إعفاء 
مساس خطير ملبدأ املساواة املكرس دستوريا، 
فمن املفروض أن القانون يحدد بدقة ما هي 
الشروط املوضوعية التي متكن من إسقاط هذا 

الشرط«.
وأكد أحمد بطاطاش أن »مسألة توسيع 
فيها  فصل  املنتخبة  املجالس  يف  املرأة  متثيل 
الدستور،  من   59 للمادة  فطبقا  الدستور 

احلقوق  ترقية  على  تعمل  الدولة  أن  باعتبار 
متثيلها  حظوظ  بتوسيع  للمرأة  السياسية 
قانون  يحدد  حيث  املنتخبة،  املجالس  يف 
عضوي شروط تطبيق هذا احلكم، بناء على 
القانون العضوي )03/12( بتاريخ 12 جانفي 
2012 الذي يعتبر ساري املفعول مادام لم يلِغ 
أو يعدل ما يسمى بـ«كوطة« املرأة يف املجالس 
املنتخبة يفصل فيها القانون العضوي املتعلق 
العضوي  القانون  وليس  املرأة  متثيل  بتوسيع 

املتعلق بنظام االنتخابات.
أسماء بوصبيع

االنتخاب  قانون  يف  الواردة  املواد  إحدى  تثير 
االنتخابية  القوائم  يف  املناصفة  بشأن  اجلديد 
بني الرجال والنساء بهدف تعزيز متثيل املرأة يف 
املجالس املنتخبة، جداًل سياسيًا حول إمكانية 
حتقيقه خالل االنتخابات التشريعية املرتقبة يف 
منتصف العام اجلاري، وسط تخوف من صعوبة 
املناطق  يف  السيما  مترشحات،  على  احلصول 

الداخلية احملافظة.
حاليًا  به  املعُمول  التشريع  يقر  الصدد،  هذا  يف 
»يتعني على  أنه  يقضي على  ُمحاصصة،  نظام 
الرجال  املُناصفة بني  ُتراعي مبدأ  أن  قائمة  ُكل 
والنساء، وفق ما تنُص عليه املادة 174 من قانون 
ما  سياق  يف  جاء  والذي  اجلديد،  االنتخابات 
سماُه الرئيس »ُحزمة اإلصالحات السياسية«.

ورغم أن املُقترح الذي جاء به قانون االنتخابات 
يف  املرأة  حظوظ  لتعزيز  يهدف  الذي  اجلديد 
املجالس البلدية والنيابية، إال أن مبدأ املناصفة 
أثار ُردود فعل ُمتحفظة، وقد  بني الرجل واملرأة 
التشكيالت  بعض  بني  خالف  نقطة  شكل 
السياسية يف البالد التي ترى أن ُحضور املرأة يف 
الساحة السياسية سيبقى متواضعًا، بالنظر إلى 

الطبيعة السوسيوثقافية للمجتمع اجلزائري«.
قانون  من   317 املادة  تنص  اإلطار،  هذا  ويف 
وفقط  انتقالية،  »بصفة  أنه  على  االنتخابات 
بالنسبة إلى انتخابات املجلس الشعبي الوطني 
القانون  املتضمن  األمر  هذا  صدور  تلي  التي 
املترشحني املقدمة حتت  لقوائم  العضوي، ميكن 
رعاية األحزاب السياسية أو القوائم املستقلة يف 

حتقيق  من  تتمكن  لم  التي  االنتخابية  الدوائر 
من   191 املادة  مبوجب  املطلوب  املناصفة  شرط 
السلطة  من  تطلب  أن  العضوي،  القانون  هذا 
املستقلة إفادتها بترخيص لشرط املناصفة. ويف 
هذه  على  املستقلة  السلطة  توافق  احلالة،  هذه 

القوائم وتصرح بقبولها«.
ويف سياق متصل، أشار رئيس السلطة الوطنية 
أول  شريف،  محمد  لالنتخابات،  املستقلة 
السلطة  ملنسقي  تعليمة  »وجه  أنه  إلى  أمس، 
الوطنية املستقلة لالنتخابات عبر الوطن، تتعلق 
بـ»الترخيص لألحزاب السياسية والقوائم احلرة 
جزئيا  أو  كليا  منقوصة  الترشح  ملفات  بإيداع 
قانون  عليه  ينص  الذي  املناصفة  شرط  من 
باملقابل  لفت  أنه  غير  اجلديد«،  االنتخابات 

حصريا  يخص  الشرط  هذا  »إسقاط  أن  إلى 
االنتخابات التشريعية املقبلة فقط«.

األسئلة،  من  الكثير  تبرز  سبق  ما  كل  وأمام 
فعلى أي أساس ميكن لسلطة مراقبة االنتخابات 
الترخيص لقائمة دون أخرى أن ال تكون مناصفة 
قبول  منح صالحية  وهل  والرجال؟  النساء  بني 
على  بناء  االنتخابات  مراقبة  لسلطة  القوائم 
يتسبب  قد  قانونية  ضوابط  ودون  تقديرها 
مما  اآلخر؟  البعض  على  للبعض  إجحاف  يف 
وبناء على  واستقاللها؟  سيمس يف مصداقيتها 

ماذا ميكن اعتبار منطقة محافظة دون أخرى؟
منير بن دادي

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

 »إعطــاء الّسلــطة التقديـرية لسلـطة  »إعطــاء الّسلــطة التقديـرية لسلـطة 
االنتخــابات مسـاس خطيـــــر بمبــدأ االنتخــابات مسـاس خطيـــــر بمبــدأ 

المســاواة المكـــرس دستــــوريا«المســاواة المكـــرس دستــــوريا«

 رغم أن السلطة أدرجت يف قانون االنتخابات اجلديد مادة أسقطت من خاللها شرط املناصفة يف القوائم االنتخابية بني الرجال والنساء بعد 
ترخيص من السلطة الوطنية املستقلة ملراقبة االنتخابات بقبول قوائم املترشحني لالنتخابات التشريعية املقبلة فقط، وذلك يف حال ما لم 

تتمكن األحزاب أو القوائم املستقلة من حتقيق هذا الشرط الذي نص عليه القانون نفسه،  السيما يف املناطق الداخلية للوطن، إال أن هذا البند 
بات يثير الكثير من الشكوك، تتعلق أساسا بوقوع األحزاب وقوائم املترشحني مجددا يف فخ البيروقراطية، حيث بإمكان السلطة أن ترفض هذه 

القائمة وتعتمد تلك، بناء على تقديرها، ودون اخلضوع ألي سند قانوني، فضال عن أن املشكل املطروح يتمثل يف املناطق التي ميكن اعتبارها 
محافظة تقبل فيها القوائم دون شرط املناصفة وتلك التي حترم من ذلك!

 *قبول قوائم املترشحني يخضع لتقدير سلطة مراقبة االنتخابات

منير بن دادي



بقســنطينة،  اجلامعيــون  األســاتذة  طالــب 
ــث  ــي والبح ــم العال ــر التعلي ــم بوزي ــاء جمعه يف لق
ــال  ــس، خ ــان، أم ــن زي ــي ب ــد الباق ــي عب العلم
ــى  ــوف عل ــل الوق ــن أج ــة م ــمية للوالي ــه الرس زيارت
ظــروف  بتحســن  قطاعــه،   هيــاكل  و  مشــاريع 
عملهــم، و ظروفهــم االجتماعيــة ، مــن خــال 
االنشــغاالت،  مــن  جلملــة  لاســتجابة  دعوتــه 
عرضهــا عليــه الفــرع النقابــي لـ«الســناباب« جلامعــة 

قســنطينة.
الوطنيــة  للنقابــة  النقابــي  الفــرع  ووجــه   
قســنطينة  بجامعــة  العموميــة  اإلدارة  ملســتخدمي 
1 ، جملــة مــن املطالــب لوزيــر  القطــاع يف بيــان 
حتــوز » أخبــار الوطــن » علــى نســخة عنــه، تعلقــت 
لألســاتذة  املعيشــي  املســتوى  بتحســن  أساســا 
ــي  ــم الت ــن أجوره ــع م ــن خــال الرف ــن، م اجلامعي
أصبحــت حتميــة – علــى حــد قولهــم- ملواكبــة 
والغــاء  املجــاالت  الزيــادات يف األســعار يف كل 
املعيشــي،  وترســيم كل العمــال املهنيــن املتعاقديــن 
وموظفــي عقــود مــا قبــل التشــغيل، باإلضافــة إلــى 

ــاء  ــى 90 وإلغ ــن 45 إل ــع النقطــة االســتداللية م رف
املادتــن 19 و 22 مــن األمــر 16 /03 اخلــاص بنظــام 
التعاقــد مــن القانــون األساســي العــام للوظيــف 

العمومــي.
ــل  ــرورة تفعي ــى ض ــي عل ــرع النقاب ــد الف  و أك
التعليمــة رقــم 300 لتســيير ملــف الســكن الوظيفــي 
املائــة مــن حصــص  وتطبيــق مبــدأ 60 /40 يف 
ــكنية  ــة س ــص حص ــاس تخصي ــع التم ــكن، م الس
ملوظفــي اجلامعــة الذيــن لــم يســتفيدوا مــن أي 
حصــة ســكنية منــذ أكثــر مــن 20 ســنة، والترقيــة 
ــنوات  ــم 10 س ــن لديه ــن الذي ــكل املوظف ــة ل اآللي
يف نفــس الرتبــة دون شــرط توفــر املنصــب الشــاغر، 
ــة  ــع ترقي ــل م ــام والنق ــع اســتحداث منحــة اإلطع م
رتبــة  العامــة  اإلدارة  لشــعبة  املنتمــن  املوظفــن 
ملحــق رئيســي لــإدارة ومتصــرف والوثائقيــن أمنــاء 
احملفوظــات، قبــل إنهــاء العمــل باملرســوم التنفيــذي 

4 /08 والعمــل باملرســوم التنفيــذي 280/ 16.
وطالــب املعنيــون أيضــا بفتــح امتحانــات مهنيــة 
لكافــة الرتــب املذكــورة دون اســتثناء وفقــا للتعليمــة 

وإعــادة   ،2021 يف  الصــادرة   174 رقــم  الوزاريــة 
 DUEA تصنيــف املوظفــن احلاملــن لشــهادة
ــف 11 التابعــن لســلك  ــى الصن ــف 10 إل ــن الصن م
ــص  ــا يخ ــر فيم ــادة النظ ــع إع ــة، م ــر اجلامعي املخاب
التقاعــد النســبي واملســبق والــذي هــو كفيــل بخلــق 
ــداث  ــال، وإح ــباب البط ــر للش ــغل أكث ــب ش مناص
قانــون خــاص يحمــي أعــوان األمــن داخــل وخــارج 
ــؤرخ  ــوزاري املشــترك امل ــرار ال ــل الق اجلامعــة،  وتعدي
يف 25 جانفــي 2004 املتضمــن شــروط التعيــن يف 
ــتفادة  ــم االس ــم تعمي ــث يت ــا، بحي ــب العلي املناص
مــن التعيــن يف تلــك املناصــب لبقيــة الشــعب 
واألســاك دون احلاجــة للجــوء للرخصــة االســتثنائية 
مــن املديريــة العامــة للوظيــف العمومــي التــي غالبــا 
ــم  ــة حتكي ــا، و إنشــاء هيئ ــذر احلصــول عليه ــا يتع م
بــن النقابــة وإدارة املؤسســة حلــل كل النزاعــات 
ــة  ــي اجلامع ــادة موظف ــر يف إع ــاع والنظ ــل القط داخ
ــي  ــث العلم ــي والبح ــم العال ــون التعلي ــن لقان تابع

ــي. ــف العموم ــون الوظي ــن قان ــدال م ب
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و  االقتصــادي  الوطنــي  املجلــس  أطلــق 
ــاون  ــر بالتع ــس، باجلزائ ــي، أم ــي و البيئ االجتماع
)يونيســيف(  للطفولــة  املتحــدة  األمم  منظمــة  مــع 
السياســة  يف  البحــث  معهــد  مــن  بدعــم  و 
االجتماعيــة، الطبعــة الثانيــة مــن قيــاس نســبة 
الفقــر متعــدد األبعــاد لألطفــال و للشــباب يف اجلزائــر 
.)N-Moda( أو مقاربــة التحليــل  إطــار  يف 
ــي االقتصــادي  ــس الوطن ــرأس رئيــس املجل و ت
و االجتماعــي و البيئــي، رضــا تيــر، مراســم إطــاق 

ــر  ــل الفق ــعار »حتلي ــت ش ــي حمل ــة الت ــذه الورش ه
ــة  ــق منهجي ــال و الشــباب وف ــاد لألطف متعــدد األبع
)N-Moda(، حيــث أشــاد بهــذه املناســبة 
اليونيســيف  و  مؤسســته  بــن  القائمــة  بالشــراكة 

ــرة«. ــة الكبي ــاريع ذات األهمي ــوص »مش بخص
و يف كلمــة لــه خــال افتتــاح هــذا اللقــاء الــذي 
ــر  ــد تي ــز بحــث، أك ــة و مراك ضــم مؤسســات وطني
ــون  ــن 25 ســنة ميثل ــل م ــال و الشــباب اق أن »األطف
نســبة 45 باملئــة مــن الســكان بحيــث يشــكلون رهانــا 

هامــا تطويــر البلــد«.
و ذكــر أن اجلزائــر، التــي وقعــت علــى االتفاقية 
ــار  ــت، يف إط ــد التزم ــال، ق ــوق األطف ــة حلق الدولي
ــل  ــي جتع ــتدامة الت ــة املس ــدة 2030، »بالتنمي أجن
مــن مســألة املســاواة محــورا رئيســيا يف األرضيــة 
التــي تقتضــي تخفيــض نســبة الفقــر متعــدد األبعــاد 

ــة املســتدامة«. ــق أهــداف التنمي ــى النصــف وف إل
ق.و

ــاتذة  ــع األس ــاءات م ــن لق ــر ع ــدث الوزي  وحت
واإلداريــن مــن أجــل إيجــاد حــل ملشــكل الســكن 
ــرى،  ــغ أخ ــن صي ــه ضم ــة حّل ــي، و محاول لوظيف
تســمح  ال  للبــاد  املاليــة  الوضعيــة  وأن  خاصــة 
ــابقا،  ــة س ــكنية املبرمج ــج الس ــيد كل البرام بتجس
والبحــث  العالــي  التعليــم  وزيــر  اســتمع  كمــا 
العلمــي، يف لقــاء بجامعــة قســنطينة 1 إلــى أســئلة 
األســرة اجلامعيــة مــن أســاتذة وممثلــي الطلبــة، أيــن 
تطرقــوا إلــى إشــكال الســكن الوظيفــي، حيــث 
أن هنــاك أســاتذة ميلكــون ســكنن منهــا ســكن 
وظيفــي، فيمــا يعانــي آخــرون مــن انعــدام الســكن 

ــي. ــكل نهائ بش
مــن جهــة أخــرى، اشــتكى ممثلــو الطلبــة 
االعتــداء  غــرار  علــى  املشــاكل  مــن  العديــد 
ــات و  ــن يف اجلامع ــوان األم ــرف أع ــن ط ــم م عليه
ــن  ــل املقيم ــوا بنق ــا طالب ــة، كم ــات اجلامعي اإلقام
إلــى اإلقامــات اجلامعيــة الشــاغرة وغلــق اإلقامــات 
تليــق  ال  مزريــة  حالــة  توجــد يف  التــي  القدميــة 
ــول  ــاد حل ــاون إليج ــع التع ــري، م ــب اجلزائ بالطال
احلقــوق خاصــة  طلبــة  متــس  التــي  للتجــاوزات 
بعــد توقيــف شــهادة الكفــاءة املهنيــة للمحامــاة 
منــذ ســنة 2015 خاصــة منهــم احلاصلــن علــى 
شــهادة الدكتــورة والذيــن وجــدوا أنفســهم أمــام 
بطالــة لســنوات وهــو األمــر نفســه للعديــد مــن 
التخصصــات، كمــا حتــدث الطلبــة عــن مشــكل 

ــن  ــد متوقع ــن بع ــدروس ع ــع ال ــم م ــة التأقل صعوب
نســبة رســوب كبيــرة يف عــدد الطلبــة هــذه الســنة، 
وهــو الوضــع الــذي وعــد الوزيــر بــدرس جميــع 

االختــاالت املوجــودة و تصحيــح املســار.
ــة  ــاح جترب ــول جن ــؤال ح ــص س ــا يخ ــا فيم أم
نظــام »ال.ام. دي«، فرفــض وزيــر التعليــم العالــي، 

وصفــه بالفاشــل كــون أن هــذا األخيــر نظــام عاملــي 
ومنتهــج يف الكثيــر مــن دول العالــم املتقدمــة، وأنــه 
ــم  ــه ل ــر، ألن ــا يف اجلزائ ــه حالي ال ميكــن احلكــم علي
يطبــق منــه ســوى 30 باملائــة فقــط، مــا يجعــل 

ــادل. ــر ع ــه بالنجــاح أو الفشــل غي احلكــم علي
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للتعــاون  اجلهــوي  الصنــدوق  مديــر  كشــف 
ــن »  ــار الوط ــدة » أخب ــر جلري ــون خلض ــي عق الفاح
عــن عــروض عديــدة للتأمينــات وبشــتى األشــكال 

ــة . ــاع الفاح ــارج قط خ
قائا:»عــروض  املتحــدث  ذات  وصــرح 
التأمــن التــي نوفرهــا تشــمل التأمــن علــى املنشــآت 
الصناعيــة، عتــاد اإلعــام اآللــي، عــرض التأمــن  
ســير و كــون مهنــي مبــا فيهــا املنــازل والســيارات، مــع 
ــر،  ــى كل املخاط ــن عل ــة التأم ــات يف حال تخفيض
وكــذا التأمــن بصيغــة املســؤولية العامــة للمؤسســات 
األطبــاء  واإلداريــة،    ، اإلنتاجيــة   ، الصناعيــة 
والبياطــرة ، حيــث يكــون التأمــن فيهــا حمايــة 

ــر«. للغي
وأضــاف ذات املتحــدث عــن صيــغ أخــرى 
للتعــاون  الصنــدوق اجلهــوي   « قائــا :  للتأمــن 
ــة  ــياحية والرياضي ــرات الس ــن التظاه ــي يأم الفاح
وتأمــن   ، الرياضيــة  والــدورات  كالرحــات 

الرحــات والدراســة والتكويــن خــارج تــراب الوطــن 
ــك  ــى ذل ــف إل ــر ، ض ــام فأكث ــن 08 أي ــداءا م ابت

التأمــن علــى كل املهــن«.
ونــوه ذات املســؤول إلــى تأمينــات مهمــة أخرى 
ــرى  ــات أخ ــاك تأمين ــا : » وهن ــرح قائ ــث ص حي
مهمــة علــى غــرار التأمــن علــى ســرقة مخــازن املــال 
واملخــازن األخــرى، كل األخطــار املتعلقــة بالســكن 
وانــزالق  كالــزالزل  العامــة  الطبيعيــة  والكــوارث 
التربــة، املنشــآت املنجــزة ، واملشــاريع قيــد اإلجنــاز ، 
كل األخطــار املتعلقــة بــاآلالت املقاوالتيــة، واآلالت 
ــك  ــاب، وكذل ــرض ألعط ــد تتع ــي ق ــتوردة الت املس

ــد .« تأمــن املنتوجــات داخــل غــرف التبري
ويف األخيــر نــوه عقــون خلضــر إلــى صيغــة 
ــيراما« ،  ــا »س ــي توفره ــات الت ــن التأمين ــرى م أخ
كالتعويــض علــى العجــز الدائــم واملؤقــت لألفــراد .
ياسني زويلخ

ــهد  ــاء سيش ــذا اللق وأوضــح ذات املصــدر أن ه
أيضــا مشــاركة أزيــد مــن 60 شــخصا آخــر مــن 
بينهــم اطــارات مــن قطــاع التكويــن املهنــي و ممثلــن 
ــل  ــة التواص ــر تقني ــة عب ــات االقتصادي ــن املؤسس ع

ــوي. ــتوى اجله ــى املس ــي عل املرئ
و يهــدف هــذا امللتقــى- حســب املنظمــن- الى 
ــيما  ــن، س ــق التمه ــن طري ــن ع ــط التكوي ــم من تقيي
للمتمهنــن ســواء علــى  البيداغوجــي  املجــال  يف 
مســتوى مؤسســات التكويــن املهنــي أو علــى مســتوى 
املســتخدم يف اطــار التكويــن التطبيقــي، الــى جانــب 

طــرح إشــكالية التمهــن كآليــة للتشــغيل.
بحــث  الــى  التظاهــرة  هــذه  ترمــي  كمــا 
انعكاســات األطــر التنظيميــة اخلاصــة بالتمهــن 
علــى الوســط االقتصــادي بعــد وضــع حيــز التنفيــذ 
 2018 10 جــوان  املــؤرخ يف  رقــم 18-10  للقانــون 
ــة يف مجــال التمهــن،  ــذي يحــدد القواعــد املطبق ال
الــى جانــب اثــراء مشــروعي قراريــن وزاريــن يتعلقــان 

ــن  ــج دورات التكوي ــم وتتوي ــم وتقيي ــات تنظي بكيفي
ــع  ــن يف جمي ــن للمتمهن ــق التمه ــن طري ــي ع املهن

املســتويات.
ــد دور و  ــى حتدي ــا إل ــاء أيض ــذا اللق ــي ه و يرم
ــي يف  ــن املهن ــش التكوي ــش العمــل و مفت ــام مفت مه

ــن. ــة التمه مراقب
عــدة  اللقــاء  أشــغال  جــدول  ويتضمــن 
مداخــات تتعلــق باملوضــوع ليتــم تشــكيل أربــع 
ــى  ــق الورشــة االول ــث تتعل )4(ورشــات عمــل، حي
وتتضمــن  للتمهــن،  احلاليــة  الوضعيــة  بتقييــم 
الورشــة الثانيــة محــور التمهــن كآليــة للتشــغيل 
وبحــث انعكاســات االطــر التنظيميــة للتمهــن علــى 
ــة  ــا تخــص الورشــة الثالث الوســط االقتصــادي، فيم
اشــكالية آليــة التقييــم البيداغوجــي للمتمهنــن. 
ــدور ومهــام مفتشــي العمــل  ــق ب أمــا الرابعــة، فتتعل

والتكويــن املهنــي يف مراقبــة التمهــن.
ق.و

 أقــدم صبــاح أمــس، محتجــون علــى غلــق 
الطريــق الوطنــي رقــم 09 وحتديــدا عنــد مفتــرق 
الطــرق املــؤدي إلــى جيجــل وســطيف وســط مدينــة 
ســوق االثنــن شــرقي بجايــة  احتجاجــا علــى عــدم 
ورود أســمائهم ضمــن  قائمــة املســتفيدين مــن عملية 
توزيــع 75 ســكن اجتماعــي واإلفــراج الرســمي عــن 
قائمــة املســتفيدين  بعــد اســتنفاذ فتــرة الطعــون 
األمــر الــذي ولــد شــبه هيجــان لبعــض طالبــي 
ــم  ــوا إقصائه ــم يتقبل ــن ل ــي الذي ــكن االجتماع الس
بشــكل نهائــي مــن قوائــم املســتفيدين وهــو مــا جعــل 
أحدهــم يصعــد فــوق مبنــى مقــر دائــرة ســوق االثنــن 
ــح  ــل مصال ــا جع ــار مم ــى االنتح ــدام عل ــدد باإلق ويه
األمــن وفــرق احلمايــة املدنيــة تهــرع إلــى عــن املــكان 

ــف. ــق املوق قصــد تطوي
وقــد أكــد أحــد احملتجــن لـــ » أخبــار الوطــن »، 
» أن أســباب غلــق الطريــق تعــود إلــى قيــام الســلطات 
الســكن  مــن  املســتفيدين  قوائــم  بنشــر  احملليــة 
االجتماعــي اليــوم  و التــي تضمنــت حســبه أســماءا 
ال تقيــم يف إقليــم الدائــرة وكــذا أخرى ليســت بحاجة 

إلــى ســكن« وجــزم قائــا » أن هنــاك تاعــب كبيــر 
ــة  ــة املكلف ــرف اللجن ــن ط ــم م ــداد القوائ ــع يف إع وق
ــا أســلوب احملســوبية والرشــوة  ــى  عليه ــك إذ طغ بذل
وأشــياء أخــرى حدثــت يف الكواليــس، ســيما ونحــن 
ــن أخــذ املســؤولون  ــات أي ــة مــن االنتخاب ــى مقرب عل
ــن  ــا للمقرب ــال منحه ــن خ ــار م ــن االعتب ــذا بع ه

ــي. ــوالء السياس وذوي ال
ــة  ــن اللجن ــدر م ــد مص ــة أك ــة املقابل  ويف اجله
املكلفــة بإعــداد القوائــم  رفــض ذكــر اســمه » أن 
ــر  ــة فنش ــة متوقع ــركات االحتجاجي ــذه احل ــل ه مث
رفــض  محــل  ســتكون  كانــت  مهمــا  قائمــة  أي 
ــدد  ــا ع ــل بينم ــكنات قلي ــدد الس ــاج ألن ع واحتج
ــر جــدا »،  بينمــا ذهــب مواطــن آخــر  الطلبــات كبي
كان يراقــب املشــهد بعيــدا وصــرح قائــا  أن »معظــم 
ــا  ــذه الســكنات وإمن ــى ه احملتجــن ليســوا بحاجــة إل
يســعون إلــى احلصــول عليهــا قصــد تأجيرهــا يف فصــل 
الصيــف لســواح املدينــة بأثمــان ال تقــل عــن 5000 

ــهر ». ــدار 3 أش ــى م ــدة عل ــة الواح دج لليل
عبدالسالم.ق

إطالق الطبعة الثانية
قيــاس نسبــة الفقـر متعـدد األبعـاد لألطفـال والشبـاب بالجزائــرقيــاس نسبــة الفقـر متعـدد األبعـاد لألطفـال والشبـاب بالجزائــر

سلموا وزير القطاع بيانا من قسنطينة
 األســـاتذة الجامعيــــون يطالبــــون بتحسيــــن األســـاتذة الجامعيــــون يطالبــــون بتحسيــــن

 ظروفــــهم المهـــــــنية واالجتمــــــاعية ظروفــــهم المهـــــــنية واالجتمــــــاعية

 بن زيان يرفض وصف نظام »أل.أم.دي« بالفاشل

» نقــص التأطيــر هــو العائـــق » نقــص التأطيــر هــو العائـــق 
الوحيــد أمـــام تعميــــم اإلنجليــــزية«الوحيــد أمـــام تعميــــم اإلنجليــــزية«

بسبب عدم ورود أسمائهم يف قوائم السكن االجتماعي

محتجــــون يغلقــــون الطريــــق الوطــــنيمحتجــــون يغلقــــون الطريــــق الوطــــني
 رقـــــم  رقـــــم 99 ببجــــــاية ببجــــــاية

مدير الصندوق اجلهوي للتعاون الفالحي مبيلة لـ»أخبار الوطن« :

» لديــــنا عــــروض تأميــــن عديــــدة» لديــــنا عــــروض تأميــــن عديــــدة
 خـــــــارج قطـــــاع الفـــــالحة « خـــــــارج قطـــــاع الفـــــالحة «

مبشاركة ما يفوق عن 140 شخصا وفاعال

ملتقــــى حــــول نمــــط التكويــــن عــــن ملتقــــى حــــول نمــــط التكويــــن عــــن 
طريــــق التمـــــهين اليـــــوم  بالعـــــاصمةطريــــق التمـــــهين اليـــــوم  بالعـــــاصمة

ذكر وزير التعليم العالي و البحث العلمي، عبدالباقي بن زيان، يف زيارته لقسنطينة مساء أول 
أمس، أن »مشروع تعميم اللغة اإلجنليزية يف اجلامعات اجلزائرية لم يتم التراجع عنه، و إمنا 
العائق الذي يواجه تطبيقه يتعلق أساسا مبشكل نقص التأطير، بحيث أنه من 62 ألف أستاذ 

يشتغل حاليا 1000 فقط يحسنون اللغة اإلجنليزية، وهو ما يستلزم تكوينا جديا لعدد 
كبير من األساتذة داخل وخارج الوطن«.

تنظم وزارة التكوين والتعليم املهنيني، غدا اخلميس باجلزائر 
العاصمة، ملتقى حول منط التكوين عن طريق التمهني باعتباره 
»آلية ناجعة لتشغيل الشباب«، مبشاركة ما يفوق عن 140 شخصا 
من بينهم ممثلني عن قطاعات ودوائر وزارية وعن أجهزة التشغيل، 

وممثلي املؤسسات االقتصادية، حسب ما علم أمس من الوزارة.
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أخبار الداخل

عبد املالك قادري

و متثلت هذه االمكانيات  يف 10 جرافات على 
السالسل، 3 آليات للشحن والرفع، 8 شاحنات 
50 عامال، بعد أن  أغلقها سكان  إلى  باإلضافة 
قالل منذ شهر مارس 2020  و منع رمي القمامة 

بها، ملا تشكله من خطر على صحتهم بسبب.
وقال سكان املنطقة يف تريح لـ«أخبر الوطن« 
تفاقمت  احلساسية  أمراض  و  الربو  حاالت  إن 
و  املتصاعد،  الدخان  الكريهة  و  الروائح  بسبب 
الضارة  احلشرات  تكاثر  و  الضالة  الكالب  انتشار 

خاصة يف فصل الصيف، 
تقني  ردم  مركز  اجناز  مشروع  يزال  ال  و 
لطمر  النفايات  »سي طاهر« املشترك بني  بلديات 
القضية  دخلت  ان  بعد  متوقفا  وملان  لدائرة  عني 
املكلفة  املقاولة  بني  نزاع  بعد  العدالة  اروقة 
الوالية،  يف  املتمثلة  املتعقادة  املصلحة  و  باإلجناز 
بناء   2012 ديسمبر  انطلق يف  الذي  املشروع  هذا 
على امر باخلدمة للصفقة رقم 02/2012  و مببلغ 
15 مليار و 600 مليون سنتيم، لكن بعد مباشرة 
األشغال تبني ان ارضية املشروع غير شاغرة و ان 
تضمنه  ما  عكس  هو  و  سخرية  كذلك  االرضية 
دفتر الشروط اين استفاد املقاول مبلحق ثاني  مببلغ 
3.4 مليار سنيتم، لتنظيف األرضية من 60 ألف 
طن من النفايات و تعويض عن االرضية الصخرية 
من  جزء  اجناز  بعد  لكن  املقاولة،  صادفتها  التي 
صاحب  قدم  ما  سرعان  اإلدارة  مقر  و  احلفرة 

طلبه  لكن  بالتراضي  العقد  فسخ  املقاولة  طلب 
قوبل بالرفض مبوجب محضر رقم /2015 بتاريخ 
إعادة  املقاولة  طلبت  بعدها  22/07/2015  و 
حتيني األسعار و مراجعتها و تقدمي تسبيقات مالية 
سنتيم،  ماليير   8 مببلغ   02 رقم  ملحق  إعداد  و 
لكن جلنة الصفقات بالوالية رفضت طلب املقاولة 
 22 بتاريخ   11/2016 رقم  مبوجب محضر جلسة 
تنص  الشروط  دفتر  بنود  ان  بحجة   2016 مارس 
على عدم مراجعة األسعار الن التسبيقات تكون 
قبل االنطالق يف األشغال بناء على املادة 76 من 

قانون الصفقات، و نتج عن هذا التصادم توقيف 
يف األشغال ملدة 24 شهرا و  دخلت اروقة العدالة 
بناء على دعوى املرقي و حكمت بتعويض املرقي 
 288/17 رقم  قرار  مبوجب  مليار سنتيم   27 مببلغ 
لم  املشروع  ان  التنفيذية،  رغم  بالصيغة  ممهور 
املقاولة  صاحب  أصابت  أضرار  بحجة  ينجز 
يف  استئناف  مت  حيث  املشروع،  توقيف  بسبب 
القرار القضائي مع وقف التنفيذ و إحالة امللف أمام 

مجلس الدولة للنظر فيه.

عنابة

استرجاع 42 رأسا من األغنام 
بسيدي عمار

سرقة  ظاهرة  مكافحة  إطار  يف  بع  عمار  سيدي  ببلدية  الوطني  الدرك  عناصر  متكن 
سرقة  جرمية  لغز  فك  من  الوطني  للدرك  اإلقليمية  املجموعة  إقليم  مستوى  على  املواشي 
املواشي و استرجاع 42 رأس من األغنام ببلدية سيدي عمار مت ضبطها يف إحدى البيوت 

الفوضوية املهجورة بحي الصرول ببلدية البوني.
حيثيات القضية حسب بيان مصالح الدرك الوطني تعود إلى ساعة تلقي أفراد املجموعة 
اإلقليمية للدرك الوطني بسيدي عمار شكوى مفادها تعرض شخص يبلغ من العمر 71 سنة 
إلى سرقة 42 رأس من املاشية ساللة محلية من بعد عودته من السوق األسبوعي لألغنام 
الكائن بحي القنطرة ببلدية سيدي عمار حيث عثر على باب اإلسطبل مفتوح مع اختفاء 
رؤوس أغنامه حيث قام بالبحث عنها يف األماكن املجاورة لكن بدون جدوى .وأضاف البيان 
أنه فور تلقي أفراد املجموعة اإلقليمية للدرك الوطني بسيدي عمار البالغ مت تشكيل دورية 
تنقل إلى عنب املكان للقيام باملعاينة الضرورية أين مت تفعيل مخطط ملجابهة سرقة املواشي 
باقتحام الفرق اإلقليمية احملاذية املكان السرقة بدعم من فصائل األمن والتدخل بعنابة أين 
مت متشيط املنطقة املعروفة باملساكن الفوضوية املهجورة وبعد تنشيط عنصر االستعالمات مت 
حتديد مكان إخفاء القطيع بأحد املساكن الفوضوية املهجورة بحي الصرول ببلدية البوني.

وأوضح البيان أنه مواصلة اإلجراءات مت استرجاع املاشية وتسليمها إلى مالكها.
ف .سليم

سكيكدة 

سكان قرية الظهيرة يحتجون
يف  بوشعور  صالح  ببلدية  الظهيرة  قرية  سكان  من  أمس،العشرات  انتفض 
احمللية  التنمية  ظروف  حتقيق  أجل  من  العاجل  التدخل  الوالية  والي  سكيكدة،مطالبني 

الغائبة عن قريتهم إلى جانب تسوية ملفاتهم اخلاصة بالسكن الريفي. 
حلنة  بإيفاد  التعجيل  الوالي  ،مناشدين  البلدية  مقر  أمام  باالعتصام  احملتجونقاموا 
حتقيق، محملني البلدية و منتخبيها كل املسؤولية يف واقعهم املرير اجلد مزري ...رئيس 
الدائرة من جهته،و البلدية سارعا لإلجتماع مع ممثلني من احملتجني ، و أكدا املير على وجود 
برنامج ضخم لرفع العنب، و خاصة ما تعلق بالتنمية احمللية مثل شبكة الطرقات و املاء و 

اإلنارة العمومية، بينما مشكل السكن الريفي فهو مطروح على طاولة الوالي الفصل فيه.
جمال بوالديس

أزمة ماء  حادة في بلدية مجاز الدشيش   
أحياء  تعاني مختلف 
جنوب  الدشيش  بلدية مجاز 
باملاء  التزود  يف  سكيكدة، من أزمة حادة 
مح التي مست  األعطاب  جراء  الشروب 
و  طة الضخ الرئيسية يف أعالي البلدية، 
هذا بعد ظهور العديد من التسربات على 
شبكة  اجلر التي تزود البلدية  مستوى 
منها، حيث  العلوية  اإلحياء  خاصة  و 
لم تفلح جهود مصالح اجلزائرية للمياه ف
ي إعادة العمل إلى احملطة، برغم من ال
أشغال اجلارية، حيث قيل لنا ان قوة ا
لضخ هي التي تسببت يف إتالف التوص

يالت الرئيسية، و هذا برغم من عملية 
»اإلصالح« املستمرة لتبقى احياء البلدية و كل  املناطق التي تتزود من هذه احملطة تغرق ف
ي أزمة عطش كبيرة، دفعت باجلميع إلى شراء املاء من الصهاريج املتنقلة التي ازدهرت جتا
رتها، إلى جانب اإلحتجاجات اليومية التي ميزت مقر اجلزائرية للمياه التي يواصل مسئول

يها بالتحجج بالتعطيالت اخلارجة العادية.
»من جهته قال  رئيس البلديةيف تصريح لـ«أخبار الوطن« ،« أن األزمة يف طريقها إلى 
احلل العاجل وهذا من خالل  جتديد جزء  من القناة املتضررة قرب محطة الضخ الرئيسية، 

و جدد تقليله من حجم األزمة على أعتبار أن املاء يصل إلى أغلبية األحياء بانتظام.
جمال بوالد يس

قسنطينة

 حجز 4500 قرًصا مهلوًسا
املجموعة  وحدات  متكنت 
الوطني  الدرك  اإلقليمية  
بقسنطينة، من توقيف 6 أشخاص  
 39 و   20 بني  ما  أعمارهم  تتراوح 
غير  املتاجرة  بتهمة  ذلك  و  سنة، 
هي  و  العقلية،   باملؤثرات  الشرعية 
العملية التي مكنت من حجز  أكثر 
ومبلغ  مهلوس  قرص   4000 من 

مالي مهم.
تعود  األولى  القضية  حيثيات 
و  لألمن  الثانية  الفصيلة  قيام  إلى 
بلدية  إقليم   عبر  بدورية  التدخل 

انتباههم  لفت  أين  اسمارة،   عني 
املركبة  إخضاع  و  اإلدارية  وثائقه  مراقبة  بعد  واحد،  شخص  متنها  على  سياحية  سيارة 
أما  املهلوسة،  األقراص  معتبرة من  لها على كمية  اخللفية  الكراسي  للتفتيش  ، عثر يف 
القضية الثانية فتتمثل يف قيام نفس الفصيلة بنقطة مراقبة على مستوى نفس البلدية، مت 
توقيف سيارة سياحية ثانية على متنها 5 أشخاص، بعض تفتيشها عثر كذلك يف املقاعد 
اخللفية لها على حقيبة ظهر فيها كمية معتبرة من األقراص املهلوسة، العمليتني النوعيينت 
أسفرتا على حجز 4500 قرص مهلوس، نوع بريغابالني، و مبلغ مالي مهم قدره 62 مليون 
هذه  لنقل  تستعمالن  كانت  سياحيتني  سيارتني  إلى  باإلضافة  نقالة  هواتف  و  سنتيم، 
أمام  املتهمني  الالزمة مت تقدمي  القانونية  انتهاء من اإلجراءات  املهلوسة،  و بعد  األقراص 

النيابة احمللية، يف انتظار عرضهم على العدالة .

عيسى   « ميلة  لوالية  التجارة  مدير  كشف 
مصاحله  بأن  الوطن«  أخبار   « لـ  مشاشو« 
زيت  من  شاحنات   05 عن  مايزيد  إستقدمت 
 05 حجم  من   ، وهران  والية  من  قادمة  املائدة 
لتر بسعة إجمالية قدرها 25 ألف و 536 قارورة .
املتحدث  ذات  أضاف  توزيعها  كيفية  وعن 
قائال : » وزعنا هذه الكمية على 15 بلدية ، منها 
ببلدية  اجلملة  جتار  على  وزعت  صفيحة   4032
قارورة   3472 و   ، لتر   05 بسعة  العيد  شلغوم 

على البلدية، و الكمية املتبقية وزعت على باقي 
البلديات «

وحدةمؤخرا   5400 جلب  مت  فقد  ولإلشارة 
لتر،   02 3150 من سعة  لبلدية فرجيوة ، منها 
املتحدث  ذات  لتر.ونوه   05 سعة  من   168 و 
مباشرة  البيع  بإمكانية  اجلملة  جتار  لترخيص 
بشغلوم  اجلملة  سوق  ضخ  مت  حيث   ، للزبائن 
العيد ب 35 ألف و550 قارورة من سعة 01 لتر 
و  ألف   28 و   ، لتر   02 ألف من سعة   76 و   ،

من  قارورة   900 و   ، لتر   05 سعة  قارورة   560
مشاشو«  عيسى   « السيد  .وطمأن  لتر   10 سعة 
بخصوص  ميلة  ساكنة  من  للمواطنني  نداءه 
اإلستهالك يف شهر  الواسعة  الغذائية  املواد  توفر 
وعدم  التريث  لضرورة  ودعاهم   ، املعظم  رمضان 
اإلنسياق وراء اإلشاعات واألكاذيب التي تروج 

هنا وهناك .
ياسني زويلخ

ميلة 

 مديرية التجارة تستقدم 5 شاحنات من زيت المائدة

باشرت مصالح دائرة عني وملان بسطيف، بالتنسيق مع رئيس بلدية قالل ومركز 
الردم التقني، يف عملية تنظيف واسعة للمفرغة العمومية »سي طاهر« بقرية اوالد 

شبل  ببلدية قالل، حيث سخرت إمكانيات مادية وبشرية معتبرة،فيما يرفض السكان 
إعادة فتحها من جديد  دون إخضاعها للمراقبة.

وضع  جيجل  بوالية  احمللية  السلطات  تعتزم 
التكفل  أجل   من  وصارمة  وناجعة  فّعالة  تدابير 
بحاجيات ومتطلبات  املواطنني، طيلة الشهر الكرمي 
جيجل  والية  والي  أشرف   ، اإلطار  هذا  ويف   ،
مع  جمعه  إجتماع  عقد  على  كلكال،  القادر  عبد 
الشعبية  املجالس  ورؤساء  املعنية   القطاعات  كل 

البلدية.
هذا  يف  قّدمت  التي  العروض  خالل  ومن   
اخلصوص ، شّدد على ضرورة وضع تدابير صارمة 
يف  الندرة  من  السلبية  املظاهر  هذه  على  للقضاء 
جميع  توفير  على  مؤكدا   ، الغدائية  املواد  بعض 

اإلستهالك  ذات  املنتجات  وكذا  املواطن  حاجيات 
وتوفير  املساجد،  وتهيئة  احمليط،  وتنظيف  الواسع، 
صيام  له  سيضمن  هذا  كل  أن  باعتبار  السيولة، 

رمضان بكل أريحية.
والفالحية  التجارة  مديري  على  الوالي  وأّكد 
الغذائية  املنتجات  توفير  ضمان  على  بالوالية 
أهم  بإعتبارهما  للمواطنني  واحليوانية  والفالحية 
قطاعني يرتكز عليهما املواطن يف هذا الشأن ، ومن 
البلدية  الشعبية  املجالس  رؤساء  على  شّدد  جهة 
صب اإلعانة التضامنية اخلاصة بشهر رمضان على 
مستوى مصالح اخلزينة العمومية، لتتمكن مصالح 

األسبوع  خالل  ملستحقيها  تسديدها  من  البريد 
املقبل وقبل بداية شهر رمضان.

ويف ذات السياق، أشار مدير التجارة بالوالية 
إلى اإلجراءات املتخذة لضمان توفير املواد الغذائية، 
منها تنظيم تظاهرات جتارية، وبرمجة فتح فضاءات 
جتارية وأسواق مغطاة لضمان وفرة املنتجات الغذائية 
الشهر  هذا  خالل  أسعارها،  ارتفاع  من  واحلد 
وقريبة  متنوعة  أماكن  يف  للمواطن  وفرتها  وضمان 

من املستهلك .
عبداهلل.إ

جيجل  

إجراءات صارمةللتكفل بمتطلبات المواطنين في رمضان

السكان يرفضون إعادة فتحها دون إخضاعها للمراقبة

إزالة 10 آالف طن من النفايات 
بمفرغة قالل جنوب سطيف
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أخبار الداخل

عبد السالم قريشي 

وقال ممثل عن هذه املؤسسة ل » أخبار الوطن 
» عند مدخل املعرض » مؤسستنا دائما يف املوعد 
دائما  سيما يف موسم األعياد واألفراح ونحرص 
ذات  سلع  من  الزوار  مايحتاجه  كل  توفير  على 
علما   « األمن  وكذا  مرافقة  خدمات   ، جودة 
اعترض سبيلنا هو وجود ما يشبه  أن أول حاجز 
حظائر للسيارات يسيرها بعض الشباب إذ ال يقل 

ثمن ركن السيارة عن 50 دينار 
حقوق  دفع  بعد  املعرض   عمق  يف  توغلنا   
الدخول أيضا واملقدرة ب 20 دج حيث ال حظنا 
وجود عدة سلع وبضائع معروضة داخل املساحة 

املكشوفة واخليمة ويغلب عليها املالبس ، الزرابي 
واألغطية واألواني املنزلية  وبني زاوية وأخرى جند 

محل لبيع املشروبات املنعشة واحللويات 
زوار املعرض أكدوا  أهمية مثل هذه املعارض 
 « مراد«   « الشاب  قال   حيث  املطبقة  واألسعار 
أن هذه املعارض هي مجرد فسحة وفضاء للترويح 
عن النفس فاألسعار املطبقة فيها ال تختلف بل 
بينما  اخلارج«  يف  املوجودة  تلكك  عن  تزيد  قد 
هذه  مثل  تنظيم  إن   « فتقول  »فاطمة«  الزائرة 
املعارض يعد حدثا بالنسبة للنساء اللواتي يقمن 
والترويح عن  للتعارف  ينقصهن وحتى  ما  بشراء 
مثل  تنظيم  يقتصر  ال  آخر  سياق  ويف  النفس« 
هذه املعارض على اجلانب التجاري فحسب  بل 

منها  الكثير  توج  عالقات  نسج  حد  إلى  يتعداه 
املعرض  أساس أن  على  والزواج  اخلطوبة  بإعالن 
الطرف اآلخر عن قرب دون  إلى  للنظر  يوفر جوا 
يفضلون  والشباب  الشابات  من  فالكثير  حرج 
وباطنه  التسوق  )ظاهره  املعارض  إلى  الذهاب 
البحث عن شريك احلياة( غير أن النقطة السوداء 
السري  النشاط  هي  إليها  اإلشارة  ينبغي  التي 
النساء  تتوغل يف صفوف  التي  الدعارة  لشبكات 
يبدين  اللواتي  سيما  منهن  عدد  بإصطياد  وتقوم 
زينتهن أو يتجولن يف أروقة املعرض بلباس فاضح 
التي  الشبكات  لهذه  سهلة  فريسة  يجعلهن  مما 
تتكون من نساء ورجال بوساطة بعض أصحاب 

احملالت.

تستمر بأوقاس 25 كلم شرقي بجاية فعاليات املعرض التجاري واالقتصادي الذي تنظمه 
مؤسسة الصالونات واملعارض بحي 80 مسكن وسط املدينة والذي انطلق يوم 23 مارس املنصرم 

داخل مساحة مكشوفة وخيمة عمالقة  ميتد إلى غاية العاشر من الشهر اجلاري .

استعداد لشهر رمضان

  معرض تجاري واقتصادي ضخم 
بأوقاس في بجاية

يحي  أوالد  بحي  العالج  قاعة  التزال 
لم  و  2014 مغلقة  التي أجنزت سنة  بالبيض، 
إليها  السكان  حاجة  رغم  اخلدمة  احيز  تدخل 
ملجألبعض  و  للفساد  وكر  الى  حتولت  بينما 

الباب املنحرف. 
 12 من  أكثر  يحي،     أوالد  حي  يضم 
و  البيض  مدينة  بأطراف  يقع  و  نسمة،   ألف 
سكانه يف أغلب األوقات يضطرون إلى التنقل 
ابسط  لتلقي  بوضياف  محـمد  مستشفى  إلى 
احلي،   من سكان  محمد،   العالج. حساني 
صرح ألخبار الوطن،  » نعاني باحلي من نقص 

إلى  التنقل  إلى  نضطر  و  الصحية،   اخلدمات 
العالج  لتلقي  بوضياف،   محمد  مستشفى 
رغم  و  سنوات  منذ  املشكل  هذا  من  نعاني  و 
إتصالنا مبدير الصحة و  برئيس البلدية، إال أنه 
لم يحرك ساكنا »   .  املتحدث أضاف » القاعة 
حاليا تتعرض للتخريب و مت نزع أبوابها و سياج 
النوافذ و حتولت الى مكان لتعاطي املخذرات و 
املهلوسات، ما جعلها تشكل خطرا كبيرا على 

السكان املجاورين لها »  . 
ألخبار  صرح  البيض،   بلدية  رئيس   
بها  للتكفل  عملية  تسجيل  مت  القاعة   « الوطن 

ضمن برنامج املخطط البلدي للتنمية،  إال أن 
العملية تعطلت على مستوى املراقب املالي،  و 
حل  و  للتدخل  الوالية  لوالي  طلبا  قدمت  قد 
هذا اإلشكال » . يف انتظار ذلك تبقى القاعة 
منفعة  ذات  خدمات  تقدم  أنها  يفترض  التي 
مع  متاعب  و  مشاكل  لهم  تسبب  للسكان،  
تصرفات األشخاص املنحرفني من احلي و من 

خارج احلي .
نورالدين رحماني

قاعة عالج تتحول إلى وكر للمنحرفين

املدية

قافلة طبية تجوب مناطق الظل 
صوب  املتجهة  األسبوعية  التضامنية  الطبية  القافلة  األسبوع   هذا  انطلقت  
مناطق الظل بدائرتي وامري  واوالد عنتر ،القافلة التضامنية استمرارا للعمل اجلواري 

والتكفل بسكان مناطق الظل عبر تراب الوالية .
ويرافق القافلة ا طاقم طبي هام إلجراء مختلف الفحوصات وتقدمي املساعدات 
هذا   ، وحناشة  بوغار  بلديتي  من  بكل  الدائرتني  مداشر  من  عدد  الطبية.ملواطني 
وكان والي الوالية جهيد موس قد أكد على استمرارية برمجة قافالت تضامنية مماثلة 
جتوب كافة املداشر والقرى ومناطق الظل حيث يعتبر التكفل بساكنتها اولوية.إلى 

جانب نشر الوعي بخصوص التلقيح ضد وباء كورونا كوفيد19.
القافلة الطبية تتكون من  أطباء مختصني أطباء عامني جراحي اسنان  وشبه 
طيبني و سيارات إسعاف  وغير ذلك من االمكانات املادية والبشرية، حيث العملية 
القت استحسان سكان الدائرتني نظرا ملا توفره من خدمات صحية عن قرب باإلضافة 

إلى اكتشاف بعض احلاالت املرضية التي كانت جتهل مرضها  ليتم التكفل بها.
عمر بكيري

نفوق 2400 صوص في حريق مدجنة 
املدية  يف  جنوبي  عزيز  بلدية  اخلريزة  املسمى  مدجنة  باملكان  حريق  تسبب 
2400 صوص ديك رومي وحريق جزئي للسقف  خسائر مادية متثلت يف : نفوق 
بيلغ طوله 20 متر  فيما مت حماية 09 قارورات غاز و 04 مدافئ  باإلضافة إلى 04 
طرف  من  إخماده  مت  احلريق  كهربائية،  وأسالك  مائية  أنابيب  و  العلف  من  قنطار 

مصالح احلماية املدنية  فيما لم يتم تسجيل أية خسائر بشرية تذكر .
عمر بكيري

اإلطاحة بشبكة سرقة المركبات
متكنت قوات الشرطة بأمن دائرة قصر البخاري باملدية، من وضع حد لنشاط 

شبكة إجرامية مختصة يف سرقة املركبات و إعادة بيعها على شكل قطع غيار .
وقائع القضية جاءت بعد إيداع شكوى رسمية من طرف أحد املواطنني ، للتبليغ 
عن سرقة مركبته بجميع وثائقها من طرف مجهولني، ليتم فتح حتقيق يف القضية 
بالتنسيق الدائم مع نيابة محكمة قصر البخاري، و مباشرة عملية البحث و التحري 
، التي أسفرت على الكشف عن شبكة اجرامية مختصة يف سرقة املركبات و إعادة 
بيعها على شكل قطع غيار بعد تفكيكها يف إحدى الواليات الشرقية من الوطن، مع 
توقيف أفراد الشبكة اإلجرامية املتكونة من 06 أشخاص تتراوح أعمارهم مابني 21 

و 35 سنة، من بينهم شخصان ينحدران من والية مجاورة.
كما مت استرجاع املركبة املسروقة، وحجز سيارتني كانتا تستعمالن يف نشاطها 
و  فيهم  املشتبه  ملفات قضائية ضد  اجناز  العصابة،ليتم  أفراد  تنقالت  و  اإلجرامي 
تقدميهم أمام اجلهات القضائية لقصر البخاري، اين صدر يف حقهم أمر ايداع عن 
و  الليل  بظرف  املقترنة  السرقة  اإلعداد جلناية  بغرض  أشرار  تكوين جمعية  جناية 

التعدد، و جناية إخفاء أشياء متحصل عليها من جناية.
عمر بكيري

سعيدة

موالو الحرشاية يطالبون  
بحقهم في التنمية

ال تزال العديد من العائالت 
ببلدية  احلرشاية  مبنطقة  القاطنة 
والية  جنوب  أحمد  سيدي 
السلطات  تخل   تنتظر  سعيدة 
الوالئية للنظر إللى مطالبهم و رفع 
الوضع  بعد  خاصة  عنهم  الغنب 
يعيشونه  أصبحوا  الذي  الصعب 
نشاطاتهم  مستوى  تراجع  وبداية 
يف  مجملها  واملتمثلة  الفالحية 

تربية املواشي.
»إن   املنطقة  سكان  وقال 
بسبب  مهدد  أصبح  النشاط  هذا 
املنطقة  سيحول  ما  املياه  غياب 
منطقة  الى   رعوية  بأنها  املعروفة 

محرومة، فيا فرت ندرة املياه عليهم التنقل يوميا ملسافة 15كلم جللب املياه مازادهم 
عناء التنقل باجلرارات والصهاريج ومازاد الطني بلة أن أشجار الزيتون التي غرست 
من طرف مديرية الغابات للقضاء على التصحر هي مهددة باملوت بالرغم من بذل 
كل اجلهود إلجناحها وأضاف متحدث أخر ألخبارالوطن أن املواشي أصبحت تعاني 
ومردودها السنوي أصبح ضعيف وأبواب البطالة على مقربة من منطقتهم زيادةعلى 
ذلك مشكل اجلفاف املعروف على مستوى منطقتهم ويناشد السكان السلطات احمللية 
بتفقدهم ورفع الغنب عنهم وتوفير متطلبات العيش ومتكينهم من كل الوسائل ملزاولة 

نشاطاتهم التي هي مصدر كل رزقهم
بعض  »أن  الفالحية  املصالح  ملديرية  الفرعي  القسم  رئيس  قال  جهته  من 
موالي منطقة احلرشاية ال يحوزون على وثائق ملكية األرض التي يقطنوها ويزاولون 
لبعض  املياه  نقص  مشكل   خلق  من  هو  السبب  وهذا  بها  الفالحية  نشاطاتهم  

املوالني«.

التجارة  مديرية  سخرت 
متابعة  و  ملراقبة  فرقة   19 بالبيض، 
من  الهدف  التجارية،  املمارسات 
ذلك احلد من انتشار التجار املوسميني 

و ضبط األسعار باألسواق .
مصلحة  رئيس  حسب  و 
التجارة  مبديرية  املستهلك  حماية 
مت  قطي،  بالبيض،  مصطفى 
تسطير  مع  املراقبة  فرق  عمل  تفعيل 
مختلف  مع  لذلك  مكثف  برنامج 
طيلة  البيطرية  و  األمنية  الفرق 
 '' أضاف،  املتحدث   . رمضان  شهر 
على  املراقبة  فرق  عمل  تركيز  سيتم 
احلد  و  باألسواق،  األسعار  ضبط 
إلى  إضافة  االحتكار  و  املضاربة  من 

احلد من انتشار التجار املوسمني لبيع 
احللويات  كذا  و  الفواكه  و  اخلضر 
البيض  والية  تسجل  أين  الشرقية 
فتح عشرات احملالت بدون سجالت 
خالل  الرقابة  عن  بعيدا  و  جتارية 
السياق  ذات  يف  و   .  '' رمضان  شهر 
سجلت الفرقة يف حصيلتها لعمليات 
من  األول  بالثالثي  اخلاصة  الرقابة 
تدخال  اجلارية،     2464  السنة 
مت  مخالفة،   368 سجل  خاللها 
ملفا،  العدالة  359  إلى  منها  حتويل 
62  طن  تقارب  كمية  حجز  مت  كما 

من مختلف املواد االستهالكية . 
نورالدين رحماني

البيض
19 فرقة مراقبة لمحاربة التجار الموسمين
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أخبار السر ايا

ثلــث  المتعــافيـــن مـن 
»كــورونـــا« يعانــون 
من اضطـــرابات عصــبية 

أو نفــــــسية

 الزيــت يجمــــع ماعجـز 
عنـــــه السيـاسييــــــن !

أمـــراض الفقــــر اختفــــت

مـــواد غذائيـــــة 
مجهــــولة المصـــدر!

سوناطــراك تعتـــذر 
لمواطنــي المسيــــلة

أفاد علماء بأن واحدا من كل ثالثة 
متعافني من فيروس كورونا املستجد 

»كوفيد19-« عانوا من اضطرابات 
يف الدماغ،  أو اضطرابات 
نفسية يف غضون ستة 
أشهر، ما يشير إلى أن 
اجلائحة قد تقود إلى 

موجة من املشكالت العقلية 
والعصبية.  وقال الباحثون- 

يف دراسة شملت أكثر من 
230 ألف مريض  معظمهم 
أمريكيون-، إنه لم يتضح 
كيف يرتبط الفيروس 
مبشكالت نفسية مثل 
القلق واالكتئاب، لكن 

هذين العرضني 
من أكثر 

االضطرابات 
شيوعا ضمن 
14 وضعوها 

قيد 
البحث. 

تنظم املديرية العامة للحماية املدنية، 
بداية من يوم أمس، ببشار، الدورة 
التكوينية الثانية يف مجال تقنيات 

االتصال لفائدة الضباط املكلفني باإلعالم 
ملديريات احلماية املدنية لواليات 

غرب وجنوب غرب الوطن. وأضاف ذات 
املصدر أن هذه الدورة-التي تختتم غدا 
اخلميس- تخص واليات بشار، تندوف، 
تلمسان، عني متوشنت، معسكر، سيدي 

بلعباس، سعيدة، البيض والنعامة، ستقام 
على مستوى مديرية احلماية املدنية 

لوالية بشار وتأتي بعد الدورة األولى التي 
أقيمت بوالية الوادي وشملت واليات شرق 

الوطن وذلك يومي 30 و 31 مارس 2021.

أثار تدفق جموع 
بشرية جماعات 
وفرادى صبيحة 
أمس على إحدى 
األحياء بعاصمة 

الوالية وبالضبط 
بحي أوالد سيدي 

ابراهيم فضول 
الكثير من الناس 

ظنا منهم أن األمر 
يتعلق بحضور زعيم 

حزبي أو ألحد 
املرشحني خاصة ونحن على مقربة من االنتخابات التشريعية، 
حيث عهدناهم يتوسلون املواطن للحضور لتجمعاتهم وبالتالي 
حفظ ماء وجههم يف ظل عزوف املواطن على احلضور ملثل هكذا 
جتمعات لكن وبعدما تبني لنا اخليط األبيض من األسود وجدنا 

أن األمر ال يتعلق بالسياسة و السياسيني، وإمنا بشاحنة كانت 
معبأة بزيت املائدة ليعلق الكثير بالقول :«صحيح الزيت جمع ما 

لم يستطع حمعه السياسيون منذ ايام .« 

أكدت نائبة مدير مكلفة باألمراض غير املتنقلة بوزارة الصحة، 
جميلة نذير، أن أمراض الفقر لم تعد موجودة يف اجلزائر.

وأوضحت، جميلة نذير، يف تصريح لإلذاعة الوطنية، أن أمراض 
األغنياء انتشرت بكثرة يف اجلزائر بسبب تغيير النمط املعيشي، 

والتي تتمثل يف السكري، السرطان وغيرها.

حذرت املنظمة اجلزائرية حلماية املستهلك، 
أمس، املواطنني، من اقتناء مواد غذائية 

مجهولة املصدر.وأشارت أنه مع حلول شهر 
رمضان، تصبح مظاهر البيع على األرصفة 

وأمام احملالت للمواد واسعة االستهالك، 
وحتى تغيير النشاط شائعة. بل ويصبح 
اإلقبال عليها كبيرا يف ظل تدني القدرة 

الشرائية للمواطن ورغبته يف احلصول على 
سلعة رخيصة. وحذرت املنظمة من اقتناء 
املشروبات الغازية وغير الغازية، مجهولة 

املصدر املكونة من مواد غير معروفة خطيرة 
على صحة اإلنسان.

قامت سوناطراك، أمس، بتنفيذ مترين محاكاة 
حلادث انفجار أنبوب نقل النفط على مستوى واد 

القصب ببلدية املسيلة. ويندرج مترين احملاكاة 
الذي انطلق على الساعة التاسعة والنصف 

صباحا، يف إطار البرنامج السنوي املسطر لتنفيذ 
منظومة تسيير الطوارئ وإدارة األزمات مبجمع 
سوناطراك وهذا بغرض اختبار مدى استجابة 
املنظومات التقنية والتنظيمية. كما يرنو هذا 

التمرين إلى اختبار منظومات التحكم والتواصل 
مع السلطات احمللية. واعتذرت سوناطراك 

ملواطني مدينة املسيلة عن كل إزعاج بسبب 
تنفيذ مترين احملاكاة هذا.

3 وزراء عنـــد قوجــــيل
يعقد مجلس األمة، اليوم، 

جلسة عامة تخصص لطرح 
أسئلة شفوية من قبل أعضاء 
من املجلس على ثالثة أعضاء 

من احلكومة.و أوضح بيان 
للمجلس، أن هذه اجللسة 

ستخصص لطرح »تسعة )9( 
أسئلة شفوية على ثالثة )3( 

أعضاء يف احلكومة، تخص 
قطاعات العمل والتشغيل 

والضمان االجتماعي، 
الداخلية، واملالية«.

دورة تكويـــنية حــــول تقنيـــات االتصــــال

مسؤول مسؤول

األجوبة:

األخطــاء األخطــاء 
السبــــــعةالسبــــــعة

2021 2021
النافذة النافذة

نقاط العنوان نقاط العنوان

يد الشخص يد الشخص

يد الشخص يد الشخص
الئحة اإلدارة الئحة اإلدارة

01
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أخبار الداخل

مصطفى ياسر 

» إلى  الوطن  أخبار  قادت »  جولة  يف 
التي  فليج«   « بطريق  التوابل  بيع  محالت 
املجتمع  إقباال من طرف مختلف شرائح  تشهد 
نظرا للعرض املتنوع و املغري ناهيك عن رائحة 

التوابل التيغ طت احملالت وأرجاء  املكان.
لبيع  محل  صاحب  مع  حديث  لنا  كان   
تعرف  األيام  هذه  أن  إلى  أشار  الذي  و  التوابل 
ذروة يف اقتناء التوابل لشهر رمضان املعظمحيث 
البشارية  يف حتضيراتها  العائالت  إّن روتني  قال 
لشهر رمضان يتمثل يف اقتناء مستلزمات املطبخ 
وديكور البيت الستقبال هذا الشهر الكرمي  ومن 
بني املقتنيات التي ال تفّوت ربة البيت شراءها 
االصلي  الذوق  يعطي  »الذي  احلانوت  »راس 
هو  و  إال  اإلفطار  مائدة  يف  الرئيسية  لألطباق 

احلريرة و أوضح أّن مختلف األطباق خالل هذا 
الشهر الفضيل  لها توابلها اخلاصة.

و من خالل جولتنا  كان لنا حديث خاص 
تقليد  أن  أوضحن  اللواتي  النساء  بعض  مع 
ال  عادة  الفضيل  الشهر  قبيل  التوابل  اقتناء 
ميكن التخلي عنها وهذا حلاجة املطبخ إلى تلك 
الوصفات السحرية كما وصفتها السيدة جميلة 
منداس حيث قالت  إن نوعية التوابل هي التي 
كانت  جديدة  كانت  فكّلما  الطبق  ذوق  حتّدد 
عطرة ولذيذة وعليه فمن األفضل اقتناء التوابل 
غير املطحونة وطحن كميات صغيرة منها باملنزل 
عند احلاجة وبذلك نضمن بقاءها أطول بدون أن 

يتغير مذاقها.
منونيف  فتيحة  السيدة  البيت  ربة  أما 
أوضحت قائلة إّن التوابل من املكونات التي ال 

املطبخ  املرأة يف  بصمة  وهي  املرأة  عنها  تستغني 
التوابل  من  معني  بنوع  تشتهر  منطقة  كل  و 
مشيرة: اليوم أصبح االهتمام بهذه التوابل كبيرو 
حتى الرجال اكتسبوا خبرة من نساء كبيرات يف 
السن لتعلُّم خفايا هذه التوابل وأصبح االهتمام 
بتكوين خلطات جاهزة لكل طبقال يكلف املرأة 
التفكير يف ما يجب استعماله السيما احلديثات 
 « األطباق  أصول  يفقهن  ال  واللواتي  املطبخ  يف 
فمثال جتد توابل خاصة باحلريرة وأخرى خاصة 
بطبق احللو كما يوجد توابل تخص اللحم املشوي 
و هكذا وال ميكن وضع توابل طبق يف طبق آخر 

و أضافت فتيحة قائلة كنا يف املاضي نشم 
ذلك  و  املطبخ  يف  تطهى  هي  و  األطباق  رائحة 
اجليدة  املعرفة  و  اجليدة  التوابل  نوعية  نتيجة 
للحفاظ  جاهدين  نسعى  اليوم  نحن  و  ألمهاتنا 

إعــــــــــــالن 
 تبحث شبكة اخبار الوطن عن مراسلين جادين في الواليات 

التالية :
ورقلة ، بشار ، بجاية ، الجلفة، وهران، تيزي وزو، قسنطينة 

،سطيف ،غليزان، باتنة ، بسكرة، غرداية ، عين تموشنت ، معسكر 
.

-    شــــــروط التوظـــــيف 
•  خبرة على األقل سنتين 

•  اتقان  فنيات التحرير والكتابة الصحفية 
•  التحكم  الجيد في اللغة العربية

•  اتقان التصوير و المونتاج 

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

األغواط 
حملة لتشخيص سرطان عنق الرحم 

جتوب قافلة طبية من مؤسسة األمومة والطفولة الدكتور سعدان مكونة من 
طبيبات مختصات  بلديات والية األغواط للقيام بحملة تشخيص مبكر لسرطان 
عنق احلم لفائدة النساء احلوامل حيث استهدفت العملية حلد اآلن أكثر من 150 
امرأة باملناطق العزولة بكل من بلديات قصر احلان وعني ماضي وحاسي الدالعة 

وبليل وحاسي الرمل على أن تتواصل عبر باقي املناطق النائية بالبلديات األخرى 
بعد شهر رمضان. 

ع. نورين 

توقيف شخصين قاما باختطاف طفل 
أوقفت الفرقة اجلنائية باملصلحة الوالئية للشرطة القضائية بأمن والية األغواط 
تتراوح  فيهما،  مشتبه  تلقي شكوى شخصني  من  قياسي  يومني ويف ظرف  منذ 
أعمارهما مابني )31-29( سنة من بينهما امرأة قاما باختطاف طفل قاصر مبدينة 
االغواط . العملية حسب بيان ملصالح أمن األغواط متت على إثر  شكوى تقدمت 
بها امرأة تبلغ من العمر 31 سنة مفادها تعرض إبنها الطفل البالغ من العمر خمسة  
قبل  من  األغواط  مبدينة  املتواجد  العائلي  مسكنه  أمام  من  لإلختطاف  سنوات 
املشتبه فيهما السالف ذكرهما، على منت سيارة من نوع رونو- سامبول، ومكن 
املختطف،وبعد  الطفل  بحوزتها  و  اليوم  توقيفهما يف نفس  السريع من  من  حترك 

تقدميهما للمحكمة أمر قاضي التحقيق بوضعهما رهن الرقابة القضائية .     
                     ع .نورين

بسكرة
تالميذ يقطعون الطريق في لوطاية 

احتج أمس عدد من التالميذ على عدم توفر النقل املدرسي وأغلقوا الطريق 
احمللية  السلطات  مطالبني  بسكرة  لوطاية يف  ببلدية  احلاج«  مبنطقة »حمام سيدي 
بالتدخل وإيجاد احللول. واستنادا إلى أولياء التالميذ فإن أبناءهم يعانون متاعبا 
حافالت  غياب  عند  الغزالن«  »منبع  بقرية  الدراسة  مقاعد  إلى  للوصول  كبيرة 
يكلفهم  مما  اخلواص  مركبات  منت  على  التنقل  مشقة  متحملني  املدرسي  النقل 
مصاريفا إضافية فيما يلجأ آخرون إلى السير مشيا على األقدام رغم بعد املسافة 
لكن تواصل الوضعية يف األيام األخيرة أثار غضب التالميذ واألولياء مما دفعهم إلى 
االحتجاج بقطع الطريق ومنع حركة السير على مستوى الطريق الرابط بني بلديتي 
وإقناعهم  احملتجني  لوطاية حملاورة  بلدية  رئيس  لوطاية وجمورة. من جهته تدخل 
بإعادة حركة املرور بعد تطمينهم بإيجاد حل للوضعية التي تعود إلى عدم توفر ال

سائقني.                                             
  منصف.ب

عمال بمديرية التعمير يحتجون 
دخل عدد من موظفي مديرية التعمير والهندسة املعمارية والبناء ببسكرة يف 
حركة احتجاجية لثالثة أيام تنديدا مبا وصفوه التعسف يف حق زميلهم بعد توقيفه 

عن العمل بسبب ارتكابه جتاوزا بسيارة املؤسسة أوصله إلى العدالة.
الذي  املوظف  قضائي ضد  بعد صدور حكم  االحتجاجية  احلركة  وجاءت   
يشغل منصب سائق أدين على إثره بعقوبة 6 أشهر حبس غير نافذ على مستوى 
احملكمة ليتم تأييد احلكم مبجلس القضاء عقب االستئناف لكن عودته إلى منصبه 
عدد  ممثليها يف  تكافؤ  بسبب  األعضاء  متساوية  اللجنة  فصل  عدم  خلفية  على 
األصوات، حيث طالب الفرع النقابي من اإلدارة بالفصل يف القضية. من جهته 
أوضح مدير التعمير والهندسة املعمارية والبناء أن القضية تتعلق بتوقيف العامل 
املعني من طرف الدرك الوطني يقود سيارة املؤسسة يف حالة سكر وخارج أوقات 
العمل، ليتم متابعته جزائيا، مضيفا أنه ملتزم بتطبيق اإلجراءات القانونية املتعلقة 

بالوظيف العمومي بالتنسيق مع الهيئات املعنية.

على  بهلول  العربي  أدرار  والي  أشرف 
اجلامعية  للرياضة  الرياضية  الدورة  انطالق 
بوليلة  املرحوم  املجاهد  اجلامعية  اإلقامة  من 
إعادة  إطار  يف  الدورة  تنظيم  وجاء  خويلد، 
وتشمل  واجلامعية،  املدرسية  الرياضة  بعث 
عدة رياضات من بينها  كرة القدم ذكور،و كرة 

اليد إناث،وكذا  رمي اجللة،و سباق السرعة، 
كما مت بهذه املناسبة إطالق حملة تشجير على 
اجلامعية،  لإلقامة  الرياضي  املركب  مستوى 
عمل  بزيارة  أدرار  والي  يقوم  آخر  سياق  ويف 
العديد  خاللها  من  يتفقد  رقان  لدائرة  وتفقد 
من املشاريع ببلديتي سالي ورقان ويستمع من 

والتكوين  بالسونلغاز  تتعلق  لعروض  خاللها 
املهني وأخرى تتعلق بالعروض التي استفادت  
خالل  من  التنمية  إطار  يف  البلديتني  منها 
الصناديق واملخططات البلدية للتنمية واملشاريع 
القطاعية، كما سيلتقي املسؤول التنفيذي عن 

الوالية  خالل الزيارة مبمثلي املجتمع.

أخبار  أدرار 
تنظيم دورة رياضية للرياضات الجامعية

مع اقتراب حلول شهر رمضان املبارك يشهد سوق التوابل ببشار املسمى  » طريق فليج »انتعاشا 
و حركية كبيرة حيث تشهد محالت التوابل إقباال كبيرا من طرف ربات البيوت اللواتي يخترن 

أجود أنواع التوابل إلضافتها يف األكل و إعطاء نكهة مميزة لألطباق التي تعدها ربة البيت خالل 
شهر رمضان الكرمي .

محالت بيع التوابل تنتعش ببشارمحالت بيع التوابل تنتعش ببشار
عشية حلول شهر رمضان عشية حلول شهر رمضان 

اجلديدة  املدينة  حي  سكان  يشتكي 
يف  انسداد  بأدرار من  الكبير  بن  الشيخ 
حول  الذي  الصحي  األمر  الصرف  قنوات 
واألماكن   داخل  الشوارع  النقاط  بعض 
من  ملوثة  تنبعث  مائية  واألزقة  إلى  برك 
صحة  على  سلبا  يؤثر  كريهة   مما  روائح 

املواطن  هناك وخصوصا األطفال  الصغار.
أخبار  لـ«  تصريح  يف  السكان  وقال 
الوطن« إن األطفال   يجدون   يف مثل  هذه 
جعلهم  حولها  مما  للعب  املستنقعات  مالذا 
ما  الكارثة  وهذا  هذه  من  للخطر  معرضني 
ألخبار  اشتكوا  السكان  الذين  استياء  أثار 
بحلول  تنذر  الوضعية  التي  هذه  الوطن  عن 

بهم   احملدق  للخطر  نظرا  وصحية  بيئية  كارثة 
هذه  يف  املتسبب  أن  احلي  سكان  وأوضح 

كانت  التي  املقاوالت  إحدى  هو  الوضعية 
تاركة  احلي  هذا  مستوى  على  باألشغال  تقوم 
القناة الرئيسة املخصصة لتصريف مياه األمطار 

ماجعلها  مفتوحة  الصرف  بقناة  واملتصلة 
إلى  الذي  األمر  باألتربة  للردم  تتعرض 
امتالئها وخروج املياه املستعملة مشكلة برك 
مائية ملوثة وبيئة مالئمة النتشار احلشرات 

كالبعوض .
هذا  سكان  هذا  يطالب  وعلى 
الوصية  ،واملديريه  الوالية  والي  من  احلي 
القنوات  هذه  صيانة  على  بضرورة  العمل 
وحل االنسداد احلاصل  يف مجاري الصرف 
املكلفة  املقاولة  بدفع  طالبوا  الصحي  كما 
حتى  األشغال  وتيرة  من  الرفع  إلى  باإلجناز 
األشغال  ،ومراقبة  احلي  عن  احلصار  يفك 
واملياه  التطهير  ديوان  مصالح  مع  بالتنسيق 

لضمان سالمة القنوات.

كارثة بيئية تهدد سكان حي الشيخ مـحمد بن الكبير

خالل  أدرار  لوالية  التربية  مديرية  أطلقت 
هذه األيام حملة واسعة  تدخل يف إطار التوعية 
والتحسيس بخطورة مرض الرمد احلبيبي  داخل 

املؤسسات التربوية مبختلف األطوار التعليمية.
توعوية  زيارات  تنظيم  املبادرة  وشملت   
املؤسسات  ملختلف  الصحة  وإطارات  ألطباء 

يصيب  الذي  املرض  حول  والتحسيس  للتوعية 
توزيع  إلى  إضافة  منه،   الوقاية  وسبل  العيون 
2800مطوية من قبل وحدات الكشف واملتابعة 
مفتشيات  وكذا  التربوية   باملؤسسات  املتواجدة 
لتوعيتهم  التالميذ  على  االبتدائي  التعليم 
املرض.وقد  بهذا  اإلصابة  بخطورة  وحتسيسهم 

الصحية  املبادرة  وأولياؤهم  التالميذ  استحسن 
مختلف  تشمل  مماثلة  مبادرات  بتنظيم  مطالبني 
األمراض سريعة االنتشار يف املدرسي للحد من 

انتشارها
جمعها: عبداهلل مجبري

حملة تحسيسية حول  مرض الرمد الحبيبي



وصفوها ملوقعها اجلغرايف، و للجنان التي كانت حتيط بها و تتربع عليها، 
وذاع صيت املدينة مع سنوات عسكر فرنسا، و باتت تذكر وحتضر  يف معادلة 
اقتصاد املستعمرين، والذين أدركوا قيمتها ،  حسبوا ذلك يف الكنز، الذي كان 
فوق و حتت تربة سهل املتيجة ، ثالث أخصب سهول   العالم ، بعد سهلي 
الهالل اخلصيب بني العراق و سوريا ، و أوكرانيا يف أقاصي الغرب  الروسي ، 

و لكن اللقب الذي جعل اسمها يخلد.

قصور بني عثمان وحكايات " العنقى  و قروابي"  
الدويرات  بالبليدة ،  مثل  التاريخية  األماكن  زائر سائح قصد  أراد  إذا 
الفارين  الالجئني   لكلمة  نسبة   ( اجلون  و   ، البليديني  بقصبة  املشهورة  و 
من أندلس األمويني بإسبانيا   مطلع القرن 15  (، أو املقابر و املطاحن التركية 
العثمانية و اآلثار و املعالم الرومانية، و الفنادق مثل فندق ساحة التوت ، و 
دور  ـ  و   19 القرن  يف  السلطان  و  النفوذ  أصحاب  و  امللوك  يقصده  كان  الذي 
القصور و احلمامات ،  مثل قصر عزيزة يف  السينما ،و األضرحة و  املسرح و 
بني تامو ، و قصر الباي، بـ بن خليل ، - كان عنوان " خلوة " ، يلجأ إليه 
البساتني اخلضراء  العثمانيني  للراحة يف عطله ، وسط جنان من  الباي زمن 
الزهر امللون و العطر اجلميل ، فالزيارة ستكون قصيرة ، و  الورد و  ألوان من  و 
تلك  "العناوين البراقة و املثيرة " ،  إما اختفت أو تعرضت لإلهمال و التخريب 
، أو حولها البعض إلى متاجر و حوانيت و سكنات ،رغم أهميتها التاريخية 
و السياحية  ، دون أن ننسى الدار القصر ،  التي ُنفي إليها ملك دولة " البنني 
" بيونزا "نهاية و مطلع القرن املاضي ، بقلب حي  الدورات ، و التي الهمت 
وقت  كان يف  و   ،  " السلطان  أوالد  "حي  منها   على جزء  أطلقوا  و  أصحابها 
ليس ببعيد ، يزورها  من حني آلخر   أحفاد امللك و مواطنوه ، كما كانت بها 
محطات ضاربة يف التاريخ ، جعلت  امللوك  و الرياس و عائالتهم  يقصدونها 
، فضال عن  جنوم الفن و املسرح و السينما ،كاحلاج "العنقى و الراحل  قروابي 
، و من اقاصي القارات اخلمس ، يقصدونها  للسياحة و طلب الراحة و املتعة 
السنة  برأس  االحتفال  األعياد و  إحياء  و  لالستلهام  ،  و  شاعرية  بأمسيات 
 ،  " الفردوس  املفقود   " بـ  تعرف  ما  أو   ، السياحية  الشريعة  بحظيرة  امليالدية 
متجانس  غير  توسع  ،و  إسمنت صلب  من  للبناء  الى حظيرة  حتولت  التي  و 
مع الطبيعة   ،رغم الصرخات و نداءات النجدة ، لكن كل تلك البهرجة ، 
و املعالم  " الفردوسية " ، أصبحت تدعو للحسرة و احلزن و األسف ، لضياع 
من  سكانها  أصبح  حتى   ، اجلميلة  اإلرثية  و  التاريخية  املكاسب  تلك  كل 

و  عبقها  و  ورودها  أين  و  أين  مجد املدينة،  يردد  "  حالهم  املخضرمني،لسان 
رياحينها ، التي كانت قلعة يف سماء بقايا نازحي األندلس" .

 مصدرا لصناعة العطور بأوروبا سابقا  
السابقني  اإلطارات  أحد  يقول   ، الثانية  األلفية  مطلع  من  سنوات  يف 
زار   " الرومية  ايطاليا   " من  رسميا  وفدا  أن  بلدية البليدة ،  يف  بلجنة  الثقافة 
 ، الورد  استيراد  رغبتهم يف  إليهم  و حمل   ، مبنتخبيهم  التقى  و  مدينتهم  ، 
يتوقون يف االطالع  و هم  التاريخي ،  و لقب املدينة  أنهم سمعوا عن شهرة  و 
على مشاتلها و بساتينها ، و األنواع التي تزرع ، حتى يبرموا صفقات جتارية 
يف ذلك ، و يسترسل بالقول ، و يقول أن اجلميع من حضر ذلك اليوم ، تبدل 
لون وجه ، و متنى لو فتحت األرض و ندس بني تربتها ، فيما قليل من حتايل 
على الوفد ، و أخذ بأيديهم إلى مشتلة البلدية ، و أطلعهم عليها ، ليضيعوا 
بذلك صفقة مربحة ،بعد أن خاب أمل و رغبة " الروميني "، و التي  كانت 
ستزيد يف املداخيل و الدنانير ، و يواصل بالقول ، أن البليدة اليوم يف سمعتها 
، و الشواهد التي كانت تشتهر بها  خاصة يف تسميات أحيائها  ، مثل  حي 
الورود و البرتقال و املوز و زنقة النوار ، و الياسمني و البنفسج و التوت ، و غيرها 
و   " العطرشة   " نبات  من  املستخلصة   ، العطور  متيزها تاريخيا يف صناعة  و   ،
الياسمني ، و أيضا متيزها يف كونها كان يصنع بها " الكحول الطبي " و املعروف 
بيننا " اللكول " ، و املستخلص من بذور العنب ، هي كلها ضاعت ، و لم 
تبق منها إال األسماء ، و اختفت تلك الروائح العطرة ، التي كانت تستقبل و 
تدغدغ األنوف ، و استبدلت بأسوار أو أهملت ، و احلال مع حدائقها ، التي يف 
الغالب ، أما مغلقة مثل حديقة "  بيزو " ، أو غير مهيأة و تشوهت باألوساخ و 

قنينات املشروبات ،و سقطت حيطانها ،  بعد أن كانت عامرة ساحرة و تزينها 
األسماك و الطيور ، و أصناف من نباتات الزينة و األزهار.

من لقب تاريخي  إلى نهاية بال روح 
 4 ،منذ  األرصفة  و  الطرقات  تهيئة  يف  عمل  ورشات  و  مشاريع  ظهرت 
سنوات تقريبا ، و تعالت الزغاريد ، و عاد األمل و تدفق الدم يف العروق، و 
حتدى مسؤولون الوقت ، و راهنوا على إعادة " مجد املدينة " و بدأت الورشات 
100 ألف زهرة و فسيلة  و جتند اجلميع ، و انطلقت  حمالت موسعة لغرس 
شجر و نبات زينة ، و مت  دهن واجهات املبان و املتاجر و البازارات، يف تعاون 
بني اخلواص و الرسميني ، بل أن امللفت و املفرح ، أن فيه شبابا حملوا عناء 
رسم جداريات و لوحات، عبر شوارع املدينة الكبيرة ، عبروا فيها بريشة الرسام 
الولهان عن كل ما هو جميل ، و أبدعوا فعال و أعادوا الفرحة يف قلوب مواطني 
املدينة ، بل أثاروا فيهم غيرة كانت إلى وقت قد ماتت ،و لكن تلك احلمالت 
و البهرجة  ، اختفت و تالشت ، و عادت األوساخ يف كل مكان و عنوان ، 
تزين الشوارع و األحياء يف حقيقة مرة مؤسفة  ، و فقدت املدينة ذلك البريق 
الوميض الذي ظهر، رغم محاوالت احملافظة على تلك األصباغ، و بان الفشل، 
يف وقت أن عاصمة الوالية، مداخلها السنوية تزيد عن 150 مليار سنتيم ، و 
تصنف من  البلديات الغنية األولى وطنيا ، لكنها لم تستطع أن تستعيد ذلك 
اللقب التاريخي ، و حتافظ على كونها " مدينة للورود " ، و يبدو أن األمر تعقد 
و لن يكون، بعد أن أثبت الواقع  ، الفشل والعجز  يف احملافظة على املكسب 
التاريخي ،  و تقريبا على كل شيء يف الوالية ، و باتت تكاد تصنف   والية 

فقيرة و داخلية شبه صحرواية.
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روبورتاج

يقر العارفون و أهل اخلبرة و التأريخ ، أن مدينة البليدة، حملت عبر قرون وعقود، ألقابا افتخرت بها لعهود، أطلق عليها صاحلون من 
أهل العلم و احلكمة والعمران، عاصمة املتيجيني ومهبط األندلسيني ، ثم  مدينة الورود والرياحني، ارتبط اسمها بـ "الورد و الزهر 

العطر " ، إال أن األيام التوالي ، انعكس فيها املعنى ، و لم يبق للورد إال االسم و الذكر واحلسرة، وعوض كل ذلك ورود مستوردة من أدغال 
إفريقيا ودول شقيقة ، و صناعية من بقايا بالستيك،  ملونة و مشكلة و لكنها باردة من دون روح و ال عطر فواح،و املصيبة أنها أضحت 

عنوانا  تقدم  يف "األفراح  واحتفاالت املرأة يف عيدها السنوي.

أصبحت أسطورة  ومجرد  شعر

مدينة الورود البليدة..
من لقب ومجد وعطر 
إلى واقع مر!



الالعــب األرجنتينــي يتصــدر ترتيــب 
عــدد مــرات املشــاركة يف صفــوف الفريــق 
الكتالونــي الــى جانــب أغلــب األرقــام 

ــه ــية لنادي القياس
ــد  ــال مدري ــاراة الكالســيكو – ري مب
أمــام برشــلونة- هــي أكبــر مبــاراة لألنديــة 
أفضــل  وتضــم  القــدم  كــرة  لعبــة  يف 
ــاء  ــة إللق ــل فرص ــم ومتث ــن يف العال الالعب
نظــرة علــى أصحــاب األرقــام القياســية، 
وعندمــا نفعــل ذلــك فــإن هنالــك اســم 
يف  البحــث  عنــد  يتكــرر  واحــد 
األرقــام القياســية املتعلقــة بنــادي 

ــل ميســي. ــو ليوني ــلونة وه برش
ــه مــن املنطقــي أن ميســي  لعل
هــذه  كل  رصيــده  يف  يحمــل 
ــي  ــام القياســي، األرجنتين األرق
ــذي  ــد ال ــب الوحي ــو الالع ه
ــة  ــرة الذهبي ــزة الك ــاز بجائ ف

التــي ينالهــا أفضــل العــب يف العالــم يف ســت 
مــرات )2009، 2010، 2011، 2012، 2015، 

ــراغ. ــن ف ــي م ــم يأت ــذا ل 2019( وكل ه
رمبــا تختلــف اآلراء حــول جائــزة الكــرة 
الذهبيــة إال أن ميســي جنــح أيضــا بالفــوز بأغلبــة 
ــام  ــى األرق ــد عل ــي تعتم ــنوية الت ــز الس اجلوائ
الذهبــي  احلــذاء  جائــزة  ومنهــا  االحصائيــة 
األوروبــي ، التــي ينالهــا الالعــب صاحــب 
أعلــى عــدد مــن األهــداف مــع ناديــه يف موســم 
ــي نالهــا ســت مــرات :  ــا، والت الكــرة يف أوروب
 ،2012/2013  ،2011/2012  ،2009/2010

و2018/2019.  2016/2017،2017/2018
ــد  ــال مدري ــن ري ــيكو ب ــاهدوا الكالس ش
وبرشــلونة هــذا الســبت يف الســاعة )10 مســاًء 
بتوقيــت مكــة املكرمــة( عبــر شاشــة قنــوات 
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»الكالسيكـــــو«.. المبــــاراة األكثــــــر »الكالسيكـــــو«.. المبــــاراة األكثــــــر 
توهــجًا بنجــوم كـــرة القــدم في العالـــمتوهــجًا بنجــوم كـــرة القــدم في العالـــم

 ‘miedo escenico’ جعلت ريال مدريد متخصصًا ب«رميونتادا«

حتـى أكبـر الممثلــين يمكــن أن يعــانوا حتـى أكبـر الممثلــين يمكــن أن يعــانوا 
»رهبة المسرح« في »سنتياغو برنابيو«»رهبة المسرح« في »سنتياغو برنابيو«

يعــد ملعــب ســنتياغو برنابيــو اخلــاص بريــال مدريــد أحــد أشــهر مالعــب كــرة القــدم يف العالــم، وأيقونــة متثــل 
مكانــًا مرعبــًا حيــث عانــت العديــد مــن الفــرق املنافســة مــن »رهبــة املســرح« علــى مــدار عقــود.

ــرق  ــن للف ــن صعب ــد مكان ــو بالتأكي ــدا ميتروبوليتان ــد وان ــو مدري ــب أتلتيك ــو وملع ــب ن ــب برشــلونة كام ملع
الزائــرة مــن أجــل حتقيــق نتائــج إيجابيــة، فيمــا أن ملعــب فالنســيا ميســتايا وملعــب إشــبيلية رامون-سانشــيز بيزخــوان 

مــن املالعــب املنزليــة املخيفــة تاريخيــًا يف الــدوري اإلســباني »الليغــا ســانتاندير«.
لكــن اســأل أي مــن العــب أو مشــجع لريــال مدريــد ســيقولون أن هنــاك أمــر فريــد حــول تأثيــر برنابيــو ممتلــىء 
ــذي  ــن، وال ميكــن ألي شــخص أن يشــرح هــذا الشــعور اخلــاص أفضــل مــن الرجــل نفســه ال ــى الزائري العــدد عل

يعــرف امللعــب أكثــر عــن غيــره: العــب ريــال مدريــد الســابق، املــدرب واملديــر جورجــي فالدانــو.
Miedo Es�‘ 1986 يف مجلــة »ريفيســتا دي أكســيدينتي« بعنــوان  كتــب فالدانــو مقــااًل شــهيرًا يف عــام
ــي  ــب الكولومب ــال الكات ــن مق ــوذة م ــي مأخ ــرح«، وه ــة املس ــة »رهب ــة العربي ــي باللغ ــذي يعن cenico’ – وال
غابرييــل غارســيا ماركيــز حــول خوفــه مــن التحــدث علنــًا. أوضــح مقــال فالدوانــو كيــف تخصــص ريــال مدريــد يف 
حتقيــق العــودة املثيــرة »رميونتــادا«، خاصــة يف البطولــة األوروبيــة، عندمــا يحــول تأخــره يف مبــاراة الذهــاب رأســًا علــى 

عقــب يف برنابيــو.
يعــود التاريــخ ســابقًا إلــى املواجهــة مــع بطــل الــدوري اإلجنليــزي ديربــي كاونتــي يف دور ال16 ملوســم -1975
ــر  ــكل غي ــن بش ــرا، لك ــة 1-4 يف إجنلت ــاب بنتيج ــاراة الذه ــوس مب ــوس بالنك ــر ل ــة. خس ــكأس األوروبي 1976 لل
معقــول تقريبــًا حققــوا الفــوز إيابــًا بنتيجــة 1-5 ليتأهلــوا، يف الســنوات التاليــة، فــرق: ســيلتك، أندرخلــت، بروســيا 
مونشــنغالدباخ وريــد ســتار بلغــراد، ودعــوا املســابقة يف برنابيــو رغــم إنهــم كســبوا األســبقية يف املبــاراة األولــى، قبــل 

أن يــروا ريــال مدريــد يقــوم بعــودة حماســية ليتأهــل يف ختــام املبــاراة الثانيــة.
منــت األســطورة بعــد اخلســارة بنتيجــة -2صفــر يف مبــاراة الذهــاب أمــام انتــر ميــالن يف كأس االحتــاد األوروبــي 
ملوســم 1986-1985، حينمــا صــرح زميــل فالدانــو، خوانيتــو بشــكل شــهير للتلفــاز اإليطالــي »90 دقيقــة يف البرنابيــو 
ــاب ســتكون  ــاء اإلي ــق التســعن يف لق ــر أن الدقائ ــي االنت ــر العب ــث كان املهاجــم الشــرس يخب ــة جــدًا«. حي طويل

طويلــة جــدًا، وحتقــق التوقــع حينمــا خســر االنتــر بنتيجــة -3صفــر يف تلــك الليلــة.
ــه  ــي« وأيضــًا يف املناســبات اخلاصــة بإمكان ــار ذهن ــق كان يف »إط ــو، أن الفري ــال فالدان التفســير، بحســب مق
ــر مــن  ــو أكث ــر يف برنابي حتــدي املنطــق التكتيكــي، الفنــي والبدنــي. هــذه املناســبات اخلاصــة متيــل أن حتصــل أكث
أي مــكان آخــر، بحســب جــدال فالدانــو. وبالتأكيــد إن األمــر صحيــح فالضجيــج داخــل االســتاد ســاهم يف بنــاء 
تصاعــدي خــالل املباريــات اخلتاميــة، وجعلــت أكثــر فريــق فائــز بلقــب دوري أبطــال أوروبــا يتطلــع دائمــًا إلكمــال 

واحــدة مــن »رميونتــادا« العــودة الشــهيرة لهــم بطريقــة مميــزة دائمــًا.
ــن  ــن الدي ــي زي ــدرب احلال ــات العــودة اخلاصــة يف االســتاد. امل ــرة شــهدت بعــض مــن مباري الســنوات األخي
ــال  ــب دوري أبط ــق لق ــم لتحقي ــخ يف موســم 2002-2001 يف طريقه ــرن ميون ــوا باي ــا هزم ــًا حينم ــدان كان العب زي
أوروبــا يف ذلــك املوســم. زيــدان كان املــدرب يف موســم 2016-2015 حينمــا حقــق فولفســبورغ األفضليــة بنتيجــة 
-2صفــر يف لقــاء ذهــاب ربــع النهائــي يف أملانيــا، لكــن هاتريــك كريســتيانو رونالــدو يف ملعــب برنابيــو الرفيــع قلــب 

األمــور. ريــال مدريــد فــاز بــكأس دوري أبطــال أوروبــا يف ذلــك العــام أيضــًا.
ســاعدت طريقــة فالدانــو الشــعرية يف كتابــة الكلمــات فكــرة »رهبــة املســرح« التــي تكمــن يف عقــول مشــجعي 
ريــال مدريــد والعبيــه الذيــن يعتمــدون علــى فكــرة اإلميــان يف أصعــب املواقــف. لكــن النتائــج والواقــع تعكــس أن 

ســنتياغو برنابيــو بإمكانــه حقــًا أن يخيــف ذكاء أكثــر املنافســن خبــرة.

القصــة وراء قمصــان القصــة وراء قمصــان 
برشلــونة الشهيرة برشلــونة الشهيرة 
باللونيـن األزرق باللونيـن األزرق 

واألحمـرواألحمـر
ــلونة  ــاد برش ــبب اعتم ــول س ــات ح ــر النظري  تكث

هــذه األلــوان الشــهيرة، مــن االدعــاء إنــه قــام بنســخ 
ــوان  ــى أل ــي تعتمــد عل ــة الت ــى نظري ــاٍد سويســري إل قمصــان ن

ــت ــك الوق ــة يف ذل ــر متاح ــت األكث ــي كان ــالم الت األق
ــة  ــإن األصــول احلقيقي ــك، ف ــادي، ورغــم ذل بحســب الن
للقمصــان تكمــن يف بلــدة خــارج ليفربــول مطلــع القرن العشــرين
تشــتهر ألــوان برشــلونة الزرقــاء واحلمــراء حــول العالــم 
وتشــكل جــزءًا مهمــًا، ال لبــس فيــه مــن هويــة النــادي. 
وشــكلت األلــوان واحــدة مــن أكثــر األســماء املســتعارة للنــادي 
ــا األزرق  ــة معناه ــة كتالوني ــي كلم ــو« ه ــا«: »بل ــو »بلوغران وه

ــق. ــر الغام ــي األحم ــة تعن ــا« كلم و«غران
ــادي  ــداء ن ــة حــول ســبب ارت ــات متضارب توجــد نظري
برشــلونة اخلطــوط الزرقــاء واحلمــراء يف معظــم تاريخــه- مــع 
ــق يف  ــص الفري ــل قمي ــة، مث ــتثناءات القليل ــض االس بع
املوســم املاضــي 2020-2019 الــذي كان حتــوي علــى 

التقليديــة.منــط املربعــات، علــى الرغــم إنــه يتكــون مــن األلــوان 
النظريــة التــي يدعمهــا النــادي رســميًا هــي أن اختيــار اللونــن األزرق واألحمــر مت يف اجتمــاع ألعضــاء النــادي 

يف ديســمبر 1899، وهــو االجتمــاع الثانــي الــذي عقــد بعــد تأســيس النــادي قبــل أســبوعن فقــط.
تقــول الروايــة أن األخويــن ويتي-آرثــر وإرنســت، وكالهمــا انخرطــا للغايــة يف الســنوات األولــى للنــادي، اقترحــا 
ارتــداء خطــوط زرقــاء وحــراء ألن هــذه األلــوان كانــت نفــس ألــوان فريــق الرغبــي يف ميرشــانت تايلــورز، املدرســة التــي 

درســا فيهــا يف كروســبي، وهــي بلــدة تقــع خــارج ليفربــول، باململكــة املتحــدة.
ــاد  ــذي ق ــر، ال ــر باســم جــوان غامب ــد املعــروف أكث ــز ماكــس غامبر-هايســيغ – السويســري الرائ ــال ان هان يق
املجموعــة التــي أسســت النــادي – قبــل هــذا العــرض، رمبــا لكونــه كان ارتــدى بالفعــل هــذه األلــوان خــالل فتــرة 

لعــب قصيــرة يف نــادي بــازل.
وقــد روى هــذه النســخة مــن القصــة أحفــاد هــؤالء اآلبــاء املؤسســن يف الســنوات األولــى لبرشــلونة ومت قبولهــا 
مــن النــادي. ويف التصريــح الرســمي للنــادي:« يبــدو أن النســخة التــي اقترحتهــا العائــالت التــي ارتبطــت بتأســيس 
ــوم مــن  ــوان النــادي والتــي يدعمهــا النــادي. رمبــا يف ي ــًا حــول أصــول أل ــة األكثــر ترجيحي النــادي هــي اآلن النظري
األيــام، ويف الظــروف األكثــر احتمــااًل، ســتظهر وثيقــة تؤكــد هــذه النظريــة. حتــى ذلــك اليــوم، ســنواصل القــول أن 

هــذاء هــو االدعــاء األكثــر صحــة«.
رغــم ذلــك، هنــاك نظريــات أخــرى أيضــًا، منهــا النظريــة التــي تقــول أن األلــوان مت اختيارهــا مــن قبــل والــدة 
ــن  ــا مســتوحاة م ــة أخــرى إنه ــراح نظري ــى اقت ــوان إل ــك األل ــن تل ــرة م ــواد متوف ــا م ــي كان لديه ــن الت أحــد الالعب
األقــالم املســتخدمة يف ذلــك الوقــت ذات اللونــن األزرق واألحمــر. نظريــة أخــرى هــي أن هــذه األلــوان جــاءت إلــى 

الذهــن كونهــا التــي مت تبنيهــا علــى نطــاق واســع خــالل الثــورة الفرنســية.
احلقيقــة الكاملــة ليســت معروفــة متامــًا، لكــن النــادي يعتقــد أن األلــوان جــاءت مــن مدرســة ميرشــانت تايلــورز 
يف إجنلتــرا. نظــرًا للهويــة الدوليــة للنــادي، فــإن هــذا أمــر منطقــي متامــًا. كانــو صانعــو القــرار يف النــادي عــن التأســيس 
لديهــم أصــول دوليــة للغايــة، وهــم مــن: كتالونيــا وسويســرا وأملانيــا، واململكــة املتحــدة حيــث نشــأ األخــوة ويتــي. 
مــن خــالل تبنــي الطبيعــة الدوليــة للنــادي وتبنــي ألــوان مــن مدرســة علــى بعــد ألــف ميــل ويف بلــد يعتبــر املوطــن 
ــذ  ــبانية من ــدم اإلس ــرة الق ــى ك ــاة إل ــة باحلي ــوان النابض ــض األل ــلونة بع ــاف برش ــدم، أض ــرة الق ــة ك ــي للعب الروح

البدايــات.
ــذي  ــار، ال ــوان علــى مــر الســنن، مبــا يف ذلــك إيب ــة مــن األل ارتــدت فــرق أخــرى يف الليغــا مجموعــات مماثل
اعتمــد األلــوان بالفعــل بعدمــا اســتعار بعــض مــن قمصــان نــادي برشــلونة بينمــا كان النــادي الباســكي يشــق طريقــه 
يف البدايــة، لكــن يبقــى برشــلونة هــو أول فريــق يلعــب يف الــدوري مرتديــًا الــزي الشــهير باللونــن األزرق واألحمــر.

ليونيل ميسي »برشلونة«
حامــل لقــب جائــزة الكــرة الذهبيــة وأفضــل العــب يف العالــم مــن قبــل االحتــاد الدولــي لكــرة القــدم 2019، وهــو صاحــب الرقــم القياســي بعــدد 
األهــداف يف »الكالســيكو« ســواء علــى مســتوى مواجهــات الــدوري برصيــد 18 هدفــًا أو باملجمــل العــام »26 هدفــًا يف جميــع املســابقات«، كمــا إنــه 
أصغــر العــب يســجل هاتريــك يف تاريــخ »الكالســيكو« بعمــر 19 ســنة، وأكثــر العــب قــدم متريــرات حاســمة يف تاريــخ »الكالســيكو« )14 يف جميــع 

البطــوالت(، مــاذا ميكــن أن نقــول أكثــر مــن ذلــك؟
سيرجيو راموس »ريال مدريد«

قائــد الفريــق دون منــازع والقلــب النابــض والهــداف، حيــث يعتبــر ســيرجيو رامــوس أكثــر مدافــع ســجل أهدافــًا يف تاريــخ الــدوري اإلســباني 
)متجــاوزًا رونالــد كومــان يف املوســم املاضــي(، كمــا إنــه أكثــر العــب شــارك يف مواجهــات »الكالســيكو« مبجمــوع 45 مبــاراة يف مختلــف البطــوالت، 

متقدمــًا علــى ميســي الــذي لعــب 44 مبــاراة.
جيرارد بيكيه »برشلونة«

قلــة مــن الالعبــن ميكــن أن يجســدوا النــادي الكتالونــي أكثــر مــن بيكيــه، الــذي تــدرج يف صفــوف الفــرق الســنية بالنــادي وكان صخــرة يف قلــب 
الدفــاع منــذ عودتــه مــن فتــرة لعــب قصيــرة يف إجنلتــرا يف 2008، وهــو الــذي واجــه ريــال مدريــد أكثــر مــن أي فريــق آخــر مبجمــوع 39 مبــاراة بســجل 

قــوي للغايــة: 18 انتصــار و10 تعــادالت و11 خســارة.
 كرمي بنزمية »ريال مدريد«

ــذي خــاض »الكالســيكو«  ــو ال ــًا يف االســتمرارية(، وه ــر مســبوقة تقريب ــرة غي ــة )فت ــز »9« لســنوات طويل ــد يف املرك ــال مدري ــار األول لري اخلي
ــال مدريــد يف عــام 2009، ووصــل الالعــب الفرنســي مؤخــرًا إلــى هدفــه رقــم 250 مــع  أساســيًا يف جميــع مواجهــات الــدوري منــذ انضمامــه لري

ــوس بالنكــوس«. ــخ »ل ــع أفضــل هــداف يف تاري ــر راب ــادي ويعتب الن
فرينكي دي يونغ »برشلونة«

سيشــهد وصــول كومــان – مــدرب دي يــوجن الســابق مــع املنتخــب الهولنــدي – تواجــد الالعــب البالــغ مــن العمــر 23 عامــًا كمحــور أساســي يف 
وســط برشــلونة، وهــو الــذي تعاقــد معــه الفريــق مــن أياكــس يف املوســم املاضــي مقابــل 75 مليــون يــورو.

وجــاءت توصيــة ضــم دي يــوجن مــن قبــل أســطورة النــادي تشــايف هيرنانديــز الــذي يــرى إنــه ميتلــك »احلمــض النــووي للبارســا«، ويتبــع تقليــد 
النــادي الطويــل املتمثلــة يف متريــرات العبــي الوســط املاهريــن إلــى جانــب املوهبــة مــن الناحيــة الفنيــة.

لوكا مودريتش »ريال مدريد«
ــزة الكــرة الذهبيــة يف عــام 2018 وأفضــل العــب يف كأس العالــم يف نفــس العــام، يف صــدارة مشــهد الكــرة  ــز علــى جائ كان مودريتــش، احلائ
العامليــة ملعظــم العقــد املاضــي، وهــو ميثــل الشــرارة اإلبداعيــة يف فريــق املــدرب زيــن الديــن زيــدان، ويبقــى الكرواتــي ترســًا أساســيًا يف الفريــق علــى 

الرغــم أن عمــره 35 عامــًا.
 أنطوان غريزمان »برشلونة«

خــاض الالعــب الفرنســي الفائــز بلقــب كأس العالــم موســمًا أول صعبــًا بــن الصعــود والهبــوط يف برشــلونة، لكنــه يتطلــع إلــى إعــادة ترســيخ 
نفســه كواحــد مــن أفضــل الالعبــن يف كــرة القــدم العامليــة، وهــو ميتلــك املوهبــة التــي دفعــت برشــلونة إلــى إنفــاق 120 مليــون يــورو لضمــه مــن 

أتلتيكــو مدريــد يف الصيــف املاضــي.
 تيبو كورتوا »ريال مدريد«

أحــد أفضــل حــراس املرمــى يف كــرة القــدم العامليــة، فــاز البلجيكــي بجائــزة زامــورا ألفضــل حــارس مرمــى يف الــدوري اإلســباني ثــالث مــرات 
يف أعــوام 2013 و2014 مــع أتلتيكــو مدريــد، ويف املوســم املاضــي مــع ريــال مدريــد، عندمــا اســتقبل 20 هدفــًا فقــط يف 34 مبــاراة، كمــا حصــل علــى 

»القفــاز الذهبــي« كأفضــل حــارس مرمــى يف نهائيــات كأس العالــم 2018.
ــروس،  ــي ك ــيلو، تون ــكيتش، مارس ــيرجيو بوس ــل: س ــيكو«، مث ــاركته يف »الكالس ــب مش ــن أن نترق ــن ميك ــوم الذي ــن النج ــد م ــاك العدي وهن

ــا. ــتيغن وغيرهم ــر ش ــه تي ــازارد ومارك-أندري ــن ه ــى إدي ــة إل ــي.. باإلضاف ــو، دميبل كوتيني
 beIN( ــوات ــة قن ــر شاش ــة، عب ــة املكرم ــت مك ــاء بتوقي ــاعة 10 مس ــن الس ــة م ــر بداي ــبت 24 أكتوب ــوم الس ــرة ي ــيكو مباش ــاهد الكالس ش

.)SPORTS

 تتميز مواجهة »الكالسيكو« بني برشلونة وريال مدريد إنها األكثر توهجًا ببريق أفضل جنوم كرة 
القدم يف العالم، وهو األمر الذي لن يختلف يف اللقاء املقبل بينهما حينما يظهر الفريقان يوم السبت 

املقبل على ملعب ألفريدو دي ستيفانو، وتاليًا أبرز هؤالء النجوم:

ليونـــيل ميســــي يتسلـــح بأرقــــامه ليونـــيل ميســــي يتسلـــح بأرقــــامه 
القيـــاسية قبـــل خـــوض الكالسيكـــــوالقيـــاسية قبـــل خـــوض الكالسيكـــــو
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سيكون شباب بلوزداد مرغما على حتقيق إجناز يف بريتوريا أمام ماميلودي صن داونز اجلنوب 
إفريقي للمرور لنفس الدور مبناسبة اجراء اجلولة السادسة واألخيرة ملرحلة املجموعات املقررة يوم 

اجلمعة.
يوم  فوزه  بعد  من جديد  بعث حظوظه  قد  كان  الثانية،  املجموعة  املتواجد ضمن  فالشباب 

اجلمعة املاضي على تي بي مازمبي الكونغولي بنتيجة 2-0.
وسيكون أبناء »العقيبة«، الذي يشرف على تدريبهم مؤقتا املدرب املساعد كرمي بختي، مرغمني 
على العودة بنقاط الفوز من جنوب إفريقيا أمام ماميلودي صن داونز، الرائد القوي واملتأهل للدور ربع 
النهائي قبل هذه اجلولة األخيرة.  وسيكون مصير النادي البلوزدادي بني يديه، حتى ولو كانت نتيجة 
املباراة الثانية للمجموعة بني تي بي مازمبي الكونغولي )املقصى من املنافسة( والهالل السوداني 

حاسمة لتحديد املتأهل الثاني للدور ربع النهائي.
وبخصوص التعداد، سيكون الشباب محروما من ظهيريه شمس الدين نساخ و مقران 
بلخيثر املصابني، يف الوقت الذي يسجل فيه حارس املرمى قايا مرباح عودته للتشكيلة.

وعني االحتاد اإلفريقي لكرة القدم احلكم البوتسواني جوشوا بوندو إلدارة مباراة 
اجلولة السادسة واألخيرة لدور املجموعات من منافسة رابطة أبطال إفريقيا بني فريق 
صان داونز وشباب بلوزداد، املقررة غدا اجلمعة، على الساعة الثانية بتوقيت اجلزائر، 

على ملعب« لوفتوس فيرسفيلد« مبدينة بريتوريا.
ليزوتو  من  فاتسوان«  »سورو  من  مبساعدة كل  اللقاء  البوتسواني  احلكم  وسيدير 

واملوزمبيقي »أرسينوا مارينغوال.«
م.هشام

اجلولة السادسة واألخيرة من رابطة األبطال اإلفريقية
شبــاب بلـــوزداد فـــي رحــلة البــحث 

عـــن إنجـــاز فـــي بريتــــوريا

بوملرقة رئيسة البعثة اجلزائرية لأللعاب األوملبية

»الجزائـــر تحجــز 29 
مقـــعد ا للمنــــافسة 
بأولمبيــــاد طوكـــيو«

إلى  واملؤجلة  بطوكيو   2020 األوملبية  لأللعاب  اجلزائرية  البعثة  رئيسة  كشفت 
6 سيدات حجزوا تأشيرة  29 رياضيا جزائريا منهم  2021، حسيبة بوملرقة، أن  عام 

املشاركة يف هذا احملفل األوملبي.
بتأهيل  قويا  رياضتي املالكمة واملصارعة سجلتا حضورا  أن  بوملرقة،  وأوضحت 
كل منهما 8 رياضيني، مرجحة انضمام رياضيني آخرين لقائمة املتأهلني، كون العديد 

منهم ال يزال يف سباق التأهل.
األولى خالل  األوملبية  الذهبية  ميداليتها  اجلزائر  أهدت  التي  بوملرقة  واعترفت 
كورونا،  جائحة  تفشي  ظل  يف  طوكيو  دورة  إقامة  بصعوبة   ،1992 برشلونة  دورة 

ووصفتها بـ«ألعاب -كوفيد«.
لكنها أكدت أن البعثة اجلزائرية، ستكون جاهزة من جميع النواحي للمشاركة 

يف هذه األلعاب، مع االحترام الصارم للتدابير الوقائية التي أقرتها جلنة التنظيم.
وأكدت بوملرقة، بأن »اللجنة االوملبية والرياضية اجلزائرية تعتزم جتميع الرياضيني 

املتأهلني بإسطنبول بتركيا 15 يوما قبل التحاقهم بالعاصمة اليابانية«.
ما  باجلزائر  األوملبية  اللجنة  مبقر  عقدتها  ندوة صحفية  بوملرقة خالل  وأوضحت 
نعتزم جتميع  بثماني ساعات بني اجلزائر وطوكيو،  املقدر  الزمني  الفارق  يلي«بسبب 

الرياضيني املتأهلني بإسطنبول 15 يوما قبل االلتحاق بالعاصمة اليابانية.
وستبرمج هناك مخيمات تدريب وجند منافسني أجانب للتحضيرات«.

يف  اجلزائرية  باملشاركة  املتعلقة  والفنية  اللوجستية  التحضيرات  وبخصوص 
أوملبياد طوكيو، أوضحت البطلة األوملبية سابقا يف سباق 1.500 متر، بأنه »مت الشروع 

فيها منذ مدة طويلة من طرف الهيئة األوملبية واالحتاديات الوطنية«.
السياق«منافسة مثل األلعاب األوملبية ال حتضر يف ظرف  بوملرقة يف هذا  وتقول 
شهرين أو ثالثة. سيكون رياضيونا املنشطني الفعليني يف األوملبياد، فهم بحاجة إلى 
جائحة  متيزها  صحية  ظروف  ويف  بارز  حدث  يف  سيشاركون  ألنهم  املعنوي،  الدعم 

كوفيد19«.
م.هشام

يف حال عدم وفاء املسيرين بالتزاماتهم املالية

المـدرب بن شاذلـي يلــوح 
باالستقالة من وداد تلمسان

يستبعد  ال  بأنه  األربعاء  أمس  شاذلي،  بن  تلمسان، جمال  وداد  مدرب  أكد   
مغادرة النادي الناشط يف الرابطة األولى يف حال عدم وفاء املسيرين بالتزاماتهم املالية 

جتاهه وأعضاء الطاقم الفني والالعبني.
األسبوع  بداية  منذ  تشكيلته  تدريبات  يقاطع  الذي  الوهراني،  التقني  وصرح 
يف  سأعقده  الذي  االجتماع  بعد  الوداد  مع  مستقبلي  يف  »سأفصل  قائال  اجلاري 
املالية  الوضعية  تسوية  يف  محسوس  تأخر  هناك  النادي.  إدارة  مع  املقبلة  الساعات 
أستبعد  ال  جيد.  بعمل  بالقيام  يسمح  وال  األخير  يضر  ما  وهو  الفريق  يف  للجميع 
االنسحاب إذا ما لم يكن هناك أي ملموس، ألن املسؤولني اكتفوا حلد اآلن بتقدمي 

الوعود فقط«.
والتحق بن شاذلي بالعارضة الفنية لنادي الغرب اجلزائري منذ أكثر من ثالثة 
السلبية  النتائج  خلفية  على  مهامهم  أنهيت  الذي  عباس  لعزيز  خلفا  وذلك  أشهر، 
املسجلة. ولكن املدرب السابق جلمعية ومولودية وهران واجه عدة صعوبات يف عمله 

ويف مقدمتها اإلضرابات املتكررة لالعبني للمطالبة بتسوية وضعيتهم املالية.
وتابع مدرب الوداد يف هذا الشأن يقول »يف مثل هذه الظروف سنغامر مبستقبل 
النادي يف الرابطة األولى، وشخصيا ال أريد أن أحتمل مسؤولية أي إخفاق يف نهاية 
وإال سأنسحب،  اآلن  منذ  للجميع  املالية  الوضعية  تسوية  أصر على  وعليه  املوسم، 

سيما وأن مرحلة العودة ستكون صعبة جدا«.
سبع  دام  عنها  غياب  بعد  األولى  الرابطة  إلى  املوسم  هذا  ‘’الزيانيون’’  وعاد 
أربعة  من  نقطة   20 ال13 ب  املرتبة  مؤقتا يف  الذهاب  مرحلة  أنهوا  سنوات، حيث 
الترتيب بعد  بالتراجع يف  انتصارات وثمانية تعادالت وسبع هزائم، لكنهم مهددون 

إمتام املباريات املتأخرة.
م.هشام

شبيــبة الســـــاورة 
تستعــيد نقاطـها الثـالثة 
المخصــومة مـن رصيـدها

أول  الساورة  شبيبة  أعلنت 
النقاط  استرجعت  بأنها   أمس، 
رصيدها  من  املخصومة  الثالثة 
خسرته  الذي  لقائها  قضية  يف 
على  البساط خارج ميدانها أمام 
نادي بارادو )فوز يف امليدان 2-1( 
لبطولة   18 ال  اجلولة  حلساب 

الرابطة األولى لكرة القدم.
اللجنة  قرار  وحسب 
نشرت  للطعون،  الفيدرالية 
شبيبة الساورة نسخة منه على  
شبكة  على  الرسمي  موقعها 

التواصل االجتماعي، فإن نادي 
مباراته  خسر  اجلزائري،  اجلنوب 

الثالثة  النقاط  منح  دون  بارادو  امام 
للباك.

وكانت جلنة االنضباط للرابطة احملترفة لكرة القدم، املجتمعة يوم 18 مارس 
املاضي قد أعطت نقاط املباراة على البساط )0-3( لنادي بارادو مع خصم ثالث 
الذي كان حتت  الساورة بسبب إشراك الالعب أسامة مداحي  نقاط من رصيد 
طائل العقوبة.وأكدت جلنة الطعون عقوبة مداحي بأربع مباريات نافذة باإلضافة 
إلى عقوبة  سابقة مبباراة واحدة، كما عوقب الكاتب العام لشبيبة الساورة زين 
نافذين بعد ان كان معاقبا بشهر واحد، وتسليط غرامة مالية  حمادي بشهرين  
الساورة  شبيية  ترتقي  القرارات،  هذه  بعد  دج.  الف   100 قدرها  النادي  على 
بارادو  نادي  يتراجع  بينما  نقطة،   36 وفاق سطيف مبجموع   رفقة  األول  للمركز 

للمركز التاسع برصيد 27 نقطة.
ق.ر

عضو اللجنة القانونية للترجي التونسي أبو بكر:

»لـــن نســـاوم 
علــى سمعـتنا أمــام 
مولــودية الجزائـر«

بكر،  أبو  الدين  حسام  قال 
للترجي  القانونية  اللجنة  عضو 
سيحافظ  ناديه  إن  التونسي، 
اإلفريقية  سمعته  على 
يواجه  عندما  والعربية، 
اجلزائر،  مولودية  ضيفه 
حلساب  املقبل،  السبت 
دور  من  السادسة  اجلولة 
أبطال  بدوري  املجموعات، 

إفريقيا.
وأوضح أبو بكر، يف تصريحات 

»أون  قناة  سبورت« املصرية: »جمهور الترجي يدعم عبر 
خسر  أنه  خاصة  املجموعة،  وتصدر  كالعادة،  الفوز  على  للعب  فريقه 
على  يساوم  لن  والفريق  السنغالي(،  تونغيث  )أمام  املاضية  اجلولة  يف 
التونسي  الدوري  لقب  أيضا يف حسم  يرغب  »الترجي  سمعته«.وتابع: 
مبكرا، من أجل التركيز على املباريات الصعبة يف دوري األبطال، خالل 
عدم  يف  بجدية،  يفكر  الترجي  »نعم  املقبلة«.وواصل  احلاسمة  األدوار 
الدفع ببعض العناصر املهددة باإليقاف، أو التي حتتاج إلى الراحة، أمام 
خوض  عن  البعض  وحديث  الفوز.  حتقيق  على  عازم  لكنه  املولودية، 
املواجهة بالبدالء، ليس له أساس من الصحة، ولن يحدث أي تخاذل يف 
هذه املواجهة«.واختتم: »تصريح أحد األشخاص يف صفوف الترجي، 
عن رغبتهم يف إقصاء الزمالك، كان القصد منه هو الفوز على الزمالك، 

يف املواجهات املباشرة، وليس تعمد منح التأهل ملولودية اجلزائر«.
ق.ر

برحـــال يعلــــن ترشـــحه 
لرئــــاسة »الفـــــاف«

أعلن الرئيس السابق لغالي معسكر يف الثمانينات، بن عومر برحال اول أمس، ترشحه لرئاسة الهيئة الفدرالية للعهدة االوملبية )2024-2021(، التي 
ستعقد جمعيتها العامة االنتخابية يوم 15 افريل اجلاري باجلزائر.أوضح برحال الذي تولي مدة شهر واحد )من جويلية إلى أوت 1999( رئاسة »الفاف«، بأن 
برنامجه سيرتكز على تدعيم مكاسب الفريق الوطني حتت إشراف املدرب الوطني. جمال بلماضي وتطوير كرة القدم احمللية.وأوضح برحال الذي يشغل 
حاليا منصب سيناتور مبجلس األمة، أنه إذا كان  القانون ال يخول له اجلمع بني الوظيفتني، فإنه مستعد للتنازل عن منصب النائب  لتحقيق مشروعه مع 
»الفاف«.وتأسف الرئيس السابق لغالي معسكر املتوج بلقب البطولة الوطنية عام 1984 بأن مرحلة إيداع ملفات الترشح قد قلصت الي ثالثة أيام مؤكدا 
بأنه سيودع ملفه هذا اخلميس.وسبق لبرحال الذي ترأس نادي غالي معسكر لعهدتني )1987-1982 و 1996-1992( أن ترشح النتخابات 2017، كما 

انتخب نائبا يف البرملان من 1997 إلى 1992 ورئيسا للمجلس الوالئي ملعسكر )2012 – 2015(.
ويعتبر برحال ثاني مترشح يعلن عن ترشحه لرئاسة الفاف بعد عضو املكتب الفدرالي السابق لالحتادية اجلزائرية لكرة القدم، عمار بهلول.
م.هشام
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وقد تناول الكاتب يف »الغجر يحبون أيضا« عدة خيوط، منها 
مصارعة الثيران، إلى جانب الصراع بني السلطة االستعمارية 
الزواج  والواقع،  التاريخ  الغجر،  لدى  واحلرية  واحلب  والثوار، 
والغيرة، الروح واجلسد، الهوية واالنتماء، احلياة واملوت، فهي 
شعرية  بلغة  الرواية  تشكل  التي  العناصر  من  واسعة  شبكة 

ساحرة وخاصة حني متتزج بأبيات مختارة من لوركا.
أما رواية »حارسة الظالل« اختيرت ضمن أفضل خمس 
اجتماعية،  سياسية  رواية  وهي  بفرنسا،  صدرت  روايات 
وتعري األمراض احلكومية  الداخل  الوضع اجلزائري من  تنقد 

بالدرجة األولى، ومن ثم العاهات الثقافية املّسيسة .
كما كشف الروائي واسيني األعرج عن ترجمة رواية »وقع 
األحذية اخلشنة« إلى اللغة الكردية )الكردية(، من طرف بكر 
االندلسي«،  و«البيت  الغائب«  »ضمير  بعد  وذلك  درويش، 
»العربي  حكاية  ورواية  صباح،  اسماعيل  الصديق  ترجمة 

األخير« ترجمة األستاذ فيصل حوامندي.
ورواية »وقع األحذية اخلشنة« هي أصغر روايات واسيني 
حجمًا، وأكثرها جداًل، عندما صدرت كان الكاتب شابًا، ما 
يزال طالبًا يف الدراسات العليا يف دمشق، انقسم النقد األدبي 
النقد  بها  رحب  ما  بقدر  قسمني،  إلى  استقبالها  يف  العربي 

األدبي اإلعالمي واجلامعي، فقد اختزلها البعض.
ويعتبر واسيني األعرج أحد أهم األصوات الروائية يف الوطن 
تنتمي  سبقه  الذي  التأسيسي  اجليل  خالف  وعلى  العربي، 
واحد  شكل  على  تستقر  ال  التي  اجلديدة  املدرسة  إلى  أعماله 
أشرف  جديدة.  تعبيرية  ُسبل  عن  دائما  تبحث  بل  وثابت، 
سنة  إلى   1990 سنة  من  اجلزائريني  الكتاب  احتاد  تسيير  على 
االحتاد  مجلة  على  ومشرف  وكمؤسس  للرئيس  كنائب   1994
)املساءلة(، قبل أن يستقيل نهائيا من كل هيئات االحتاد ويتفرغ 

للكتابة الروائية.
كما مت اختياره يف عام 2005 كواحد من ضمن ستة روائيني 
إلى  أعماله  ُترجمت  احلديث.  العربي  التاريخ  لكتابة  عامليني 
واألملانية،  الفرنسية،  بينها:  من  األجنبية  اللغات  من  العديد 
واإلجنليزية،  والعبرية،  والدامنركية،  والسويدية،  واإليطالية، 
واإلسبانية. ساهم يف مناقشة وإدارة العديد من األبحاث العلمية 

والفكرية يف اجلامعات اجلزائرية والعربية واألوروبية.

حوار: صارة بوعياد

كشف الروائي واسيني األعرج على  أن املترجم اإليراني واألستاذ حميد رضا مهاجراني، انتهى من 
ترجمة روايتي »الغجر يحبون أيضا« و«حارسة الظالل«، إلى اللغة الفارسية.

ألبوم غنائي جديد لألطفال
اإلصدار الثامن لفايزة مليكشي بعنوان »النظافة«

ساهمت يف إعادة بعث احلراك الثقايف بسكيكدة
جمعية الشاطئ لألدب والفنون تستقطب 

أهم القامات الشعرية الجزائرية

محطتها  يف  سكيكدة  لوالية  والفنون  لألدب  الشاطئ  جمعية  حطت 
الثانية من خالل تنظيم املوجة الثانية من موجات الشعر التي تنظمها شهريا 
مبشاركة 04 شعراء، كما جرت العادة اثنني منهم من خارج الوالية واثنني 
من داخل الوالية، وتعلق األمر بالشاعرين عبد احلليم مخالفة وعبد الغني 
العديد من  على  قاملة حصال  بجامعة  أستاذان  وهما  قاملة  والية  خشة من 
الفتاح  عبد  الشاعرين  عن  فضال  الوطن،  وخارج  داخل  الشعرية  اجلوائز 
غريبي وخضير مغشوش من والية سكيكدة ونشطها الدكتور محمد الطاهر 

عيساني وهو أديب وطبيب مختص يف تشخيص األمراض.
الشعراء األربعة تداوال على منصة الشاطئ الشعري باملكتبة الرئيسية 
من  كبير  جماهيري  حضور  وسط  صخري  الدين  نور  العمومية  للمطالعة 
وبحضور  والطلبة  اجلامعات  ألستاذة  قياسية  ومبشاركة  املثقفة،  النخبة 
والدكتور  قسنطينة  جامعة  من  حمادوش  العربي  الشاعر  للبروفيسور  مميز 
واألدبية  الشعرية  األسماء  من  والعديد  عنابة  جامعة  من  خفيف  علي 
العلوي  حمزة  بوذيبة،  محمد  بوعنينبة،  سفيان  دواس،  غرار حسن  على 
رياض مسيس والكثير من األسماء. وقد شهدت املوجة الثانية جناحا باهرا 
كسابقتها األولى يف مشهد أعاد احلركية الثقافية املتعثرة من أزيد من 05 
من  املشاركني  بتكرمي  انتهى  الثقافية  ومؤسساتها  بوالية سكيكدة  سنوات 

قبل جمعية الشاطئ التي يرأسها الشاعر املتميز عاشور بوكلوة.
ب. م

رفقة الفنان رضا »سيتي 16«
كنزة مرسلي تشارك في سلسلة 

»أحوال الناس«

كشفت الفنانة كنزة مرسلي عن مشاركتها يف القصة الثانية من السلسلة 
هذا  بقوة  عادت  التي  بومدين،  أمني  إخراج  الناس«  »أحوال  االجتماعية 
املوسم، والتي ستتضمن العديد من املفاجآت، وستبث على قناة »اجلزائرية 
وان«. وأبرزت كنزة مرسلي التي ستشارك أيضا يف مسلسل »ليام«، بأنه مت 
املبدع  واحلان  كلمات  أدائها،  من  »مكاتيب«  بقصة  اخلاصة  األغنية  طرح 
من  وكوكبة   16 سيتي  رضا  الفنان  بطولة  وسيناريو  سعود،  إنتاج  عبدو 
النجوم، مت طرحها على قناتها الرسمية على »اليوتيوب«. وظهرت كنزة ألول 
مرة يف برنامج املواهب اجلزائري »احلان وشباب«  ثم شاركت يف املسلسل 
قامت  العربي  الوطن  أمام  موهبتها  إظهار  وبهدف  وشفنا«  »عشنا  اجلزائري 
باملشاركة يف برنامج »ستار أكادميي« يف نسخته العاشرة، وتعتبر هذه التجربة 
األكثر قيمة والقت جناحا كبيرا كما كسبت قلوب اجلماهير من جميع أنحاء 
العالم، حيث كانت أول طالبة يدخل اسمها الترند العاملي يف موقع »تويتر« 

باإلضافة إلى حتصلها على التشجيع من أهم الفنانني العرب.
صارة. ب

إلنتاج  مليكشي،  فايزة  الفنانة  حتضر 
تسجيله،   بعد  و  جديد  غنائي  ألبوم 
ستوديو  من  املاضي  الثالثاء  يوم  استلمته 
ما كشفت  وعلى حسب    .« كا  بي  »دي 
هذا  فإن  الوطن«،  »أخبار  جلريدة  الفنانة 
األلبوم يحمل 6 أغاني تربوية هادفة جديدة 
موجهة لألطفال، عنوان األلبوم »النظافة »، 
كلماتها،  من  يحملها،  التي  األغاني  أما  
النظافة،  أغنية،  وأدائها، على غرار  أحلانها 

عيدك سعيد يا أمي، مدرستي، بابا الغالي، 
امليكساج  يف  تألق  كما   واجلائزة،  عطلتي 
»حسني  املايسترو  ألغانيها  املوسيقي  والتوزيع 
رولند » يعد هذا ثامن إصدار للفنانة مليكشي 
بعد دواوين شعرية يف الشعر الشعبي وألبومات 
غنائية للكبار، علما أن فايزة ابنة مدينة الثنية 

هي  مسرحية،  فرقة  رئيسة  بومرداس،  والية 
شاعرة،  سينمائية،  مسرحية،  ممثلة  أيضا 
وسيناريست  مؤلفة  مغنية،  خفة،  العبة 
القصيرة،  األفالم  مجال  يف  أعمالها  أخر  من 
بعنوان  قالب فكاهي  توعوية يف  إنتاج سلسلة 
حلقات،   4 حتمل  كورونات  من  فالشات   «

كممثلة  عديدة  مشاركات  إلى  باإلضافة 
محدثتنا  كما حتصلت  سينمائية،  أفالم  يف 
على جوائز وتكرميات قيمة يف تظاهرات فنية 
ثقافية داخل وخارج الوطن يف مجال املسرح 
والشعر.وحسب ما أشارت لنا، فهي حتضر 
إلنتاج فيديو كليب جديد إلحدى األغاني 
من ألبومها اجلديد لتكون على شكل فيديو 
املصور  بإخراجه  سيقوم  قريبا،   كليب 
احملترف واملخرج »رضوان عمروش »، ولفايزة 
تخصص  كثيرة  مسرحية  أعمال  وفرقتها 
مسرح الطفل بني عروض مسرحية، تربوية، 
ترفيهية، ألعاب اخلفة، حكواتي ...الخ يف 
مشاركات، جوائز وتكرميات من داخل وخارج 

الوطن.
صارة. ب

للروائي اجلزائري واسيني األعرج
ترجمة »الغجر يحبون أيضا« 

و»حارسة الظالل« إلى اللغة الفارسية

مهرجان »كتاب الفيلم القصير الدولي«
فيلم »الز« يتوج بالجائزة الذهبية بعنابة

»الز«  بعنوان  القصير  الفيلم  توج 
الذهبية  باجلائزة  عنابة  والية  لفريق 
الفيلم  »كتاب  ملهرجان  األولى  للطبعة 
بعنابة،  نظم  الذي  الدولي«  القصير 
االتصال  بيان خللية  ورد يف  ما  حسب 
الفضية  اجلائزة  وعادت  للمهرجان. 
»حلم  القصير  للفيلم  املهرجان  لهذا 
املشارك يف هذه  املغربي  للفوج  مؤجل« 
البرونزية  اجلائزة  كانت  فيما  الطبعة، 
»دوهانك  القصير  الفيلم  نصيب  من 
التنويه  مت  هولندا، كما  لفوج من  باك« 
لفوج  »دونكيشوت«  فيلم  من  بكل 
الفقير«  »ابن  وفيلم  قسنطينة  والية 

لفوج تونس 2 .
وقد اختتم هذا املهرجان باإلعالن 
القصير  للفيلم  دائمة  ورشة  فتح  عن 
احلضوري  للتكوين  فرصة  تكون 
ترقية  قصد  للشباب  موجه  واملجاني 
السابع  الفن  تقنيات  يف  قدراتهم 

وتفجير مواهبهم يف مجال السينما.
للفيلم  »كتاب  مهرجان  وشهد 
 12 مشاركة  بعنابة«،  الدولي  القصير 
خمسة  من  منهم  كل  يتشكل  فوجا 
اجلزائر  هي  دول  أربع  ميثلون  شباب 

وتونس واملغرب وهولندا .
ق.ث
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صرخـة 
في واد 

فاطــمة  الزهـــراء 
بولعــــراس

ونجح الحراكونجح الحراك
ال أسميه حراكا وال حراكا مباركا وال احلراك 
وأسميه  ثورة  وأسميه  أسميه صحوة  الثالث 
انبعاًثا ومهما قل أو كثر عدد الذين ال يزالون 
يسيرون يف الشوارع) بسلمية( إال أنني على 
معهم  وتسير  تتبعهم  املاليني  قلوب  أن  يقني 
بقلب  قلًبا  آثارهم  وتتقصى  إلى جنب  جنًبا 
ودربا بدرب وحتى الذين يرابطون يف بيوتهم 
وسعداء  متضامنون  فإنهم  أعمالهم  ومقرات 
ومفتخرون بتلك الهبة التي بدأت يف الثاني 

والعشرين من فيڤري2019 ولن تنطفئ أبدا
اليهم أن يسطو النظام على انتصارات الشعب 
وثورته وال يهم أن يناور أو يحاور أو مياطل أو 
يهتبل الفرص ،فهذه كلها إلى زوال ومايبقى 
المسته  الذي  بالتغيير  الشباب  إميان  هو 
بنفسي أثناء مشاركتي يف مسيرات الصحوة 

مرتان يف العاصمة ومرتان يف جيجل.
إن احلراك فكرة نّيرة كانت تغوص يف قلوب 
كل اجلزائريني وحررها حراكهم الذي حققوا 
العار(   ( عهدة  فأسقطوا  عظيما  نصرا  به 
والزالوا  والدينار  الدرهم  عبدة  ،وسجنوا 

يناضلون بطريقتهم الرائعة يف الرفض.
احلراك(   ( أفراد  بعض  التصرف  يخطئ  قد 
يتلفظون بكالم ال  وقد  التقدير  يسيئون  وقد 
لن  أنهم  يقني  على  لكني  أحدا،  يعجب 
يخطئوا أبدا يف) الوطنية( التي يريد النظام 
يعقوب(  أبناء   ( نفس  يف  لغرض  احتكارها 
املارد  استيقظ  لقد  هيهات  هيهات  لكن 
وحطم قمقم اخلوف وال أحد يستطيع إعادته 
إليه، مهما بلغت قوته، لسبب بسيط يجهله 
أو يعلمه وهو أن احلراك هو املستقبل  النظام 
بينما النظام هو املاضي بكل فشله. والتاريخ 
مضى  فيمن  ولكم  أبدا  الوراء  إلى  اليعود 

عبرة حسنة إن كنتم تعتبرون .
Akhbar elwatane  ANEP : 2116006392  -    LE  08 -04-2021 N° 575

الجمهوريةالجزائرية الديمقراطية الشعبية
والية المسيلة

دائرة بن سرور
بلدية بن سرور 

الرقم 2021/420

إشهار تأسيس جمعية محلية 
تطبيقا ألحكام القانون رقم 06-12 المؤرخ في 18 صفر 1433 الموافق 

12 يناير 2012 المتعلق بالجمعيات
لقد تم  هذا اليوم : 31 مارس 2021 تأسيس الجمعية المحلية

المسماة : جمعيةضياف ربي عين غزال  بلدية بن سرور
 المعتمدة  تحت رقم  63 بتاريخ 31 مارس 2021

الرئيس: صاوطي فاتح 
المقر االجتماعي :مسكن السيد صاوطي كمال بحي المنطقة الريفية عين 

غزال  بن سرور

الجمهوريةالجزائرية الديمقراطية الشعبية
والية المسيلة

دائرة بن سرور
بلدية بن سرور 

الرقم 2021/420

إشهار تأسيس جمعية محلية 
تطبيقا ألحكام القانون رقم 06-12 المؤرخ في 18 صفر 1433 الموافق 

12 يناير 2012 المتعلق بالجمعيات
لقد تم  هذا اليوم : 31 مارس 2021 تأسيس الجمعية المحلية

المسماة : جمعيةضياف ربي عين غزال  بلدية بن سرور
 المعتمدة  تحت رقم  62 بتاريخ 31 مارس 2021

الرئيس: بن ثامر كمال  
المقر االجتماعي :مسكن السيد  بن ثامر كمال ببن سرور

الجمهوريةالجزائرية الديمقراطية الشعبية
والية المسيلة

دائرة بن سرور
بلدية بن سرور 

الرقم 2021/420

إشهار تأسيس جمعية محلية 
تطبيقا ألحكام القانون رقم 06-12 المؤرخ في 18 صفر 1433 الموافق 12 يناير 

2012 المتعلق بالجمعيات
لقد تم  هذا اليوم : 31 مارس 2021 تأسيس الجمعية المحلية

المسماة : جمعيةالحي الريفي منطقة رأس  الضوء بلدية بن سرور
 المعتمدة  تحت رقم  61 بتاريخ 31 مارس 2021

الرئيس:بوشريط رضوان  
المقر االجتماعي :مسكن السيد  بوشريط رضوان بمنطقة رأس الضوء ببن سرور
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اشهار تأسيس جمعية ذات صبغة محلية
     طبقـــــا ألحكـام القــــانون رقـــم 12-06 

المـؤرخ فــي 12 جـــانفي 2012 المتعلق 
بالجمعيات السيما المادة 18 منه.

  المسماة: جمعية الثقافية  للصم بلدية المسيلة   
الكائن مقرها : الشقة السكنية رقم 130بحي 132 

مسكن بلزية المسيلة 
رئيس الجمعية : بوزيدي خير الدين 



شبكة إخبارية جزائرية

شركة ذ.م.م

رأسمالها
100,000

01

SIA

SIA

دج

 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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ما ال تراه الكتابة
سيالحظ علم السرد التجريبي، أو االنطباعي إن وجد، 
صدوع الكتابة السردية يف بعض جوانبها، كالسرعة والتبطئة، 
لكن ذلك يتطلب مدّونة مصطلحية إضافية إلمتام القراءات 
التي متّيز الدراسات احلالية، ومتثال للعمل األدبي ومكوناته، 
أي فرضية ظهور نقد مؤهل للكشف عن طبيعة التمفصالت. 
الطروحات اجلديدة، رغم قيمتها، أسست على عرض هذه 
التمفصالت من جانبها البنائي، دون الكشف عن املطبات.

ثمة يف نصوصنا ما يجعلنا نطرح هذا السؤال: هل هناك 
وعي باجلملة السردية؟ يفترض أن تكون هناك عالقة تناغمية 
ركن  فإذا  لها،   الناقلة  واجلملة  واحلركات  األحداث  بني 
كانت  سواء  ريكاردو،  جان  بتعبير  االستراحة،  إلى  السرد 
مشهدا أم وقفة، فستكون لها وظيفة، وال ميكن لالسترخاء أن 

يكون اعتباطيا، وإال غدا خلال.
السرد،  لتسريع  طرائق  عدة  هناك  أن  على  النقاد  يتفق 
ما  حركة،  الشخصية يف  تكون  عندما  التضخمات  كتفادي 
يجعل التوقف مناقضا لكثافة األحداث، لذا يفضل تأجيل 
الشخصية،  املكان،  وصف  الحقة:  فترات  إلى  العرض 
التبطئة  وتكون  األفعال،  على  التركيز  ثم  ومن  اللباس... 
جزئية ألنه ال يوجد سرد صاف ال تتخلله وقفات أو أفعال 
واصفة: النص مليء بأفعال دالة على العرض، وليس على 

احلركة، كما ميكن االعتقاد بناء على التجليات.
كاالحتماء  قيمي،  وعي  على  مبنيا  التسريع  كان  وإذا 
أو  بروست،  ومارسيل  فوكنر  يفعل  كما  الطويلة،  باجلملة 
تأسيسا  الوقف،  عالمات  يف  بالتحكم  أو  األفعال،  بتكثيف 
تنتج عن وعي مبجموعة من  التبطئة  فإن  على رؤية وظيفية، 
الوظائف، كصناعة متقنة لها وسائلها يف تشكيل نسيج عينّي 
ألن الوصف ليس استراحة إلضاءة بعض العناصر فحسب.

إحدى  وهذي  مهامه،  تأدية  يف  يقّصر  قد  الوصف  لكّن 
مشكالت اجلهد السردي، يعود األمر إلى بعض التساهل: 
تخلي الكاتب عن االنضباط، ثّم انسحاب النقد، أو قصور 
مداركه. رمبا كان على الكتابة االستفادة من الصورة واألفالم 
طرائق  لترقية  اجلانب  هذا  يف  اجتهدت  التي  السينمائية 

التواصل.
حتّدث فرانسوا تريفو يف كتابه »أفالم حياتي« عن قضايا 
مثيرة: كتب ألفريد هتشكوك برقية من هوليوود إلى مساعده 
بفرنسا بعد إجناز فيلم مشترك: »متثيل جيد، عمل رائع، لكن 
تقاطع  تصوير  أثناء  احلقيقي  مكانها  يف  توضع  لم  الكاميرا 

سيارة وحافلة يف املنعرج«.
تستغرق اللقطة فترة زمنية قصيرة، لكن هتشكوك الحظ 
اخلطأ، ومّت إعادة تصوير املشهد من زاوية أخرى. املتاعب نفسها 
تعترض التبطئة السردية، إذ إن الوصف هو الوسيلة الوحيدة 
غير  الوصف  بعض  لكن  احلركية،  غير  العناصر  تقدم  التي 
ضروري للحكاية، كما أّن بعض الصفات والتشبيهات تدخل 

يف الداللة املكررة، مبفهوم هيجل يف فلسفة اجلمال.
إن قولنا: كان ميشي حايف القدمني تعد معاودة من حيث إّن 
صفة »حايف« حتيل على ما يليها بالنظر إلى العالقة التالزمية 
بني الصفة واملوصوف، يف حني أن جملة طه حسني يف كتاب 
على  القدمني«، حتيل  ميشي يف حذائه حايف  كان   « األيام: 

معنى مضمر مفاده أنه كان بال جوارب، أو كان فقيرا.
وهكذا بالنسبة إلى قولنا كان ميشي على رجليه، أو كانت 
جملة  أن  مع  خديه،  على  وتسيل  عينيه  من  تنزل  الدموع 
أن  املعنى كامال: كان يبكي، وللمتلقي  بنقل  قصيرة كفيلة 
يتخيل املشهد وفق قراءته. إن الصيغة األولى حتّد من متخيل 
واحلبر  الوقت  تبذر  هامون،  فيليب  بتعبير  أنها،  أو  املتلقي، 

والورق على حساب االقتصاد الوظيفي.
لكن  كان ضروريا،  إن  التكرار  الداللة عن  نفي  ميكن  ال 
أجدى  التلميح  يكون  ثم  ومن  فائدة،  ذات  ليست  املغاالة 
لتفادي االستغراق يف اجلانب التعليمي الذي قد يلحق ضررا 
وانغالقه  النص  تعرية  يف  يسهم  أن  ميكن  كما  باملضمرات، 
على املعنى، دون أن يترك مجاال للمتلقي ملساءلة ما فّكر فيه 

الكاتب ولم يكتبه. 
وتكمن املشكلة األخرى يف التبطئة املعيارية القائمة على 
احلفظ الذي يكّرس الكيفيات، وهو أمر وعاه كتاب أدركوا 
قيمة التجاوز عن طريق االجتهاد، تفاديا لتقنني املرجع وتبديه 

اجلهد العقلي.
أدرك  إن  اللغوي  االقتصاد  إلى  اللجوء  الوصف  يفترض 
تكريسه  وأسباب  املرجع  مراجعة  أّما  إطناب،  أنه  الكاتب 
قابلة  فالفكرة  ذلك  مع  ومداركه،  الكاتب  ثقافة  إلى  فتعود 
لها  والداللة  املرجع  إنتاج  خلفيات  إن  حيث  من  للجدل 

أيديولوجيتها، ثم إن الوصف تخييل، وليس نقال إمالئيا.
وإذا كانت التبطئة، تقنية مالزمة، فإن لها طرائقها التي 
االستعماالت  بنقل  لتكتفي  جانبا،  اإلثارة  عنصر  تضع  ال 
إذا  أّما  اإلضاءة،  أدوات  قيمة  من  تقلل  ما  بقدر  اجلاهزة، 
املسلسالت  فجوات  يف  اإلبداع  يقع  فقد  العكس  حدث 
احلكاية  متطيط  أجل  من  السرد  منّو  تعرقل  التي  التجارية 

بوقفات ومشاهد ال أهمية لها.
قد يحتاج املوضوع إلى إعادة نظر يف حدود النقد احلالي، 
أو العودة إلى املساجالت املاضية بأدوات نقدية أكثر معرفة، 
جهد  بعد  بلغته  ما  بلغت  التي  السابقة  للتجربة  ومتممة 
وتأمل. أجد اآلن يف كتابات القدامى ما من شأنه أن يقدم 
مقاربات أكثر مسؤولية، إن مّت تطعيمها بعناصر سيميائية تفي 
بالغرض. رمبا كنا بحاجة إلى نوع من املزاوجة خلدمة النقد 

والنص معا.

من القضايا التقنية 
التي يفترض أن 

يأخذها السرد يف 
احلسبان، ما تعلق 
بطبيعة اجلملة 

السردية، ومن ذلك: 
السرعة والتبطئة 

مبفهوم ميشال 
بوتور، ولعّل ذلك ما 
انتبه إليه تزيتان 

تودوروف يف كتابه: 
»األدب يف خطر« 

عندما راجع املناهج 
احلداثية، رغم 

بعض التحفظات 
التي اتخذت 

مسافة بينها وبني 
منظور تودوروف. و 

تقويضه.

   د. الّسعيد بوطاجني    
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شركة  عمال  من  مجموعة  أمس،  يوم  انطلق، 
سوباتي«  بالبيض«  الغربي  للجنوب  البناء 
العاصمة،  باجتاه  األقدام  على  مشيا  مسيرة  يف 
 3 املتأخرة منذ  الشهرية  بدفع أجرهم  للمطالبة 

سنوات وإلنقاذ الشركة من اإلفالس. 
العمال قرروا السير بعد أن سدت يف وجوههم 
بذلك  صرحوا  كما  محليا،  األبواب  كل 

لـ«أخبار الوطن«.
ووسيط  الوالية  والي  مع  حوارهم  فشل  وكان   
التي  القطرة  كامل  أسبوع  طيلة  اجلمهورية 
من  اجلميع  يتمكن  لم  الكأس، حيث  أفاضت 
واملعقدة.  الكثيرة  الشركة  ملشاكل  حل  إيجاد 
أنفسهم  العمال  وجد  الوضعية،  هذه  وأمام 
مهددين باجلوع أو املسير باجتاه العاصمة إلسماع 
جتدي  طريقتهم  لعل  الهيئات  ألعلى  صوتهم 
نفعا بعد أن دخلت شركتهم مرحلة اإلفالس.

 1000 يقارب  ما  حتصي  التي  الشركة  وتعيش 
إلى  بهم  دفعت  خانقة  مالية  وضعية  عامل 
عتادها  بيع  مستمرة  بصورة  ويتم  اإلفالس 
للدائنني بعد صدور أحكام قضائية ضدها من 
طرف عشرات من الدائنني.                           
نورالدين رحماني

محكمة  لدى  التحقيق  قاضي  أمس،  أول  أصدر، 
تورط يف قضية محاولة  بإيداع شاب  يقضي  أمرا  تبسة 
باستعمال  التهديد  طائلة  حتت  فتاة  وحتويل  اختطاف 

سالح أبيض. 
وحسب ما كشفت عنه خلية اإلعالم واالتصال مبديرية 
التابعة  الشرطة  قوات  متكنت  فقد  تبسة،  والية  أمن 
لألمن احلضري اخلامس من معاجلة هذه القضية، والتي 
20سنة،  العمر  من  تبلغ  جامعية  طالبة  ضحيتها  راح 
أثناء قيامها بدوريات أمنية رقابية يف قطاع االختصاص، 
حيث لفت انتباههم شخص مشبوه بالقرب من املجمع 
محاوال  بالقوة،  فتاة  بجر  يقوم  تبسة  جلامعة  اجلامعي 

أبيض.  سالح  باستعمال  مركبة  ركوب  على  إرغامها 
املصلحة  عناصر  قام  الوقائع  مالحظة  وفور  وعليه، 
الفرار  محاولة  من  بالرغم  وتوقيفه  فيه  املشتبه  مبحاصرة 

مبجرد رؤيته عناصر الشرطة.
املتورط رفقة الضحية إلى مقر األمن  هذا، وقد حتويل 
احلضري حيث فتح حتقيق يف القضية. وبعد إمتام كافة 
أمام  فيه  املشتبه  تقدمي  مت  الالزمة  القانونية  اإلجراءات 
العدالة لدى محكمة تبسة، التي أصدرت يف حقه أمرا 

يقضي باإليداع.
فيروز رحال

الشعبي،  الوطني  للجيش  مشتركة  مفارز  أوقفت 
تاجر   45 األمن،  مصالح  مختلف  مع  بالتنسيق 

مخدرات، وحجزت أزيد من 19 قنطارا من الكيف.
خالل  إّنه  أمس،  الوطني،  الدفاع  لوزارة  بيان  وقال 
عمليات متفرقة نفذت عبر مختلف النواحي العسكرية، 
حجزت مصالح األمن كميات كبيرة من الكيف املعالج 
ُتقدر بـ 19 قنطارا و10 كيلوغرامات من الكيف، حاولت 
املجموعات اإلجرامية إدخالها عبر احلدود مع املغرب.

ويف هذا الصدد، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي 
بإقليمي  احلدود  وحراس  الوطني  الدرك  ومصالح 
الثانية والثالثة، خالل عمليات  الناحيتني العسكريتني 
و48  قنطارا   18 وضبطت  مخدرات  تاجر   19 متفرقة، 

كيلوغراما من الكيف املعالج.
فيما مت توقيف 26 تاجر مخدرات وحجز 62 كيلوغراما 
يف  مهلوسة  أقراص   41707 وكذا  نفسها،  املادة  من 

عمليات مختلفة عبر نواحي عسكرية أخرى.
الوطني  للجيش  ومفارز  وحدات  أّن  البيان  وأوضح 
الشعبي نفذت خالل الفترة املمتدة من 31 مارس إلى 

06 أفريل 2021، عديد العمليات.
ويف السياق ذاته، أّكدت النتائج على االحترافية العالية 
واالستعداد الدائم لقواتنا املسلحة يف حماية بالدنا من 

كل أشكال التهديدات األمنية واآلفات ذات الصلة.
عبداجلالل نويس

احلماية  مصالح  أمس،  مساء  سارعت، 
بجاية  بالقصر  حللو  عني  حي  إلى  املدنية 
3 شبان  الوالية( إلسعاف  غربي  كلم   22(
دهسهم سائق سيارة نفعية من نوع »أكسنت 
و25   10 الساعة  حدود  يف  هيونداي«، 
احلادث،  مكان  إلى  وصولها  وفور  دقيقة. 
العيادة  إلى  الضحايا  ذاتها  املصالح  نقلت 

حتويل  مت  فيما  بالقصر،  اخلدمات  متعددة 
إلى  نظرا  أميزور  مستشفى  إلى  أحدهم 
السائق  فإن  ولإلشارة،  إصابته.  خطورة 
صدم  قد  كان  احلادث  هذا  يف  املتسبب 

سيارة أخرى والذ بالفرار. 
حتقيقا يف  األمن  مصالح  فتحت  وقد  هذا، 

هذا احلادث ملعرفة مالبساته.

 متكن عناصر فرقة البحث والتدخل التابعة 
يقل عن  ما ال  ورقلة من حجز  والية  ألمن 
العقلية،  املؤثرات  من  كبسولة   14.940
مكافحة  إطار  يف  تندرج  قضية  إطار  يف 
هذا  من  أمس  علم  حسبما  املخدرات، 

اجلهاز األمني.
معلومات حول  استغالل  إثر  العملية  ومتت 
املؤثرات  بكمية من  سيارة سياحية محملة 
ورقلة،  ملدينة  احلضري  بالوسط  العقلية 
يف  املشبوهة  السيارة  توقيف  جرى  حيث 
والتدخل  البحث  لفرقة  مراقبة  حاجز 
يف  وامرأة(  )رجل  شخصان  متنها  وعلى 

العقد الثاني من العمر، اللذان مت توقيفهما 
مباشرة، كما أشير اليه.

ضبط  عن  السيارة  تفتيش  عملية  وأسفرت 
العقلية،  املؤثرات  من  املذكورة  الكمية 
ألف   40 بـ  يقدر  مالي  مبلغ  إلى  باإلضافة 
)د.ج(، ميثل عائدات املتاجرة غير املشروعة 

بهذه املواد، مثلما مت توضيحه.
القانونية،  اإلجراءات  من  االنتهاء  وبعد 
وكيل  أمام  املوقوفني  الشخصني  تقدمي  مت 
حسب  ورقلة،  محكمة  لدى  اجلمهورية 
املصدر ذاته.                                ق.م

منطقة  غابات  إحدى  يف  مواطنون  عثر 
البوني ببلدية إغيل علي )93 كلم جنوبي 
عدة  من  يتكون  أثري  موقع  على  الوالية( 
صفائح صخرية حتوي نقوشا يعتقد أنها بقايا 
جلدار يعود إلى حقبة تاريخية قدمية.  وعلى 
الفور، قام مكتشفو هذا املوقع األثري الهام 
بإعالم مصالح البلدية، ورافق ذلك توجيه 

لوزارة  وحتى  بالوالية  الثقافة  ملديرية  دعوة 
الثقافة بإيفاد فريق من املتخصصني وعلماء 
اآلثار قصد معاينة هذا املوقع وإجراء دراسة 
معمقة حوله قصد كشف أسراره واستغالله 

يف الترويج للسياحة باملنطقة.
عبدالسالم.ق

بالبويرة حكما   أصدرت محكمة اجلنح 
بوكرام  بلدية  رئيس  بسجن  يقضي 
غرامة  إلى  إضافة  سنوات،   3 احلالي 
مالية قدرها 50 مليون سنتيم و100 مليون 
سوء  بتهم  متابعته  بعد  تعويضية  أخرى 
واستعمال  والتزوير،  الوظيفة  استغالل 
على  إدارية،  شهادات  حترير  يف  املزور 
حيازة  شهادة  من  والده  استفادة  خلفية 
تابعة  أرضية  قطعة  على  بناء  ورخصة 

ألمالك الدولة.
اجلنح  قسم  عاجلها  التي  القضية  وتعود 
حيث   ،2018 إلى  بالبويرة  مبحكمة 
استفاد والد رئيس بلدية بوكرام احلالي 
أرضية  قطعة  على  حيازة  شهادة  من 
رخصة  ثم  الدولة  أمالك  ملصالح  تابعة 

العملية  اعتبرت  حيث   ،2019 يف  بناء 
وطريقة إصدارها - آنذاك - باملشبوهة، 
يف  شكوى  إثر  على  حتقيق  فتح  ليتم 
اخلصوص، من طرف الضبطية القضائية 
اجلهات  إلى  امللف  حولت  بدورها  التي 
تابعت  حيث  املتخصصة،  القضائية 
واستعمال  التزوير  بتهم  املعني  األخيرة 
مع سوء  إدارية  شهادات  حترير  املزور يف 

استغالل الوظيفة.
البلدي  الشعبي  املجلس  للتذكير، 
لبلدية بوكرام مجمد منذ شهر بقرار من 
والي الوالية،  بسبب االنسداد احلاصل 
يونس  شهور.      منذ  املكتب  يف 

غماري

تبسة

إحبـــاُط َعملّيــِة اخِتطــاِف 
َطالـــبٍة َجامــــــعّيٍة

اجليش يوقف 45 تاجر مخدرات
الَمغــرب ُيحــاِول إغــراَق الجـزائِر 

بَنحــو 19 قنطــارا من الِكيــف 

يطالبون بدفع رواتبهم وإنقاذ مؤسستهم من اإلفالس

عّمـــاُل شركـــِة »سوبــــاتي« 
يــَر إلى الَعـــاصمِة ُيقــّرروَن السَّ

الَجزائـــــــُر ُتحصــــــي 04 وفيـــــــات 
بَفيـــــــــــروس »ُكــــــــــــــورونا« 

أحصت وزارة الصحة والسكان وإصالح املستشفيات، أمس ، 125 إصابة جديدة 
بفيروس »كورونا« يف اجلزائر خالل الـ24 ساعة، فيمـــا سجلــت 04  وفيات.

    المني بعض الرفاق 
على تدخالتي يف مختلف 

القنوات، مؤخرا، واعتبروها 
انحيازا للسلطة! أو لنقل 
تخليا عن مطالب حراك 

اجلزائريني من أجل التغيير. 
وبدوري، تساءلت وسئلت 

نفسي: »هل صحيح أن 
مواقفي ابتعدت عن مسار 
الشعب واقتربت من دائرة 
السلطة أم إن سلوك بعض 
احلراكيني هو الذي تبّدل 

وشعاراتهم هي التي تغيرت 
وأصبحت تالمس حسابات 
فئة محدودة بدل تطلعات 

جموع املواطنني؟«، »هل 
نحن السائرون يف الطريق 

لنا الوجه نفسه ومنه 
الهدف نفسه حتى ولو 

اختلفت الوسيلة؟ أم إن لكل 
منا وجهته ومنه محاولة جر 

القاطرة إلى سكته؟«.
يف البداية، البد من اجلهر 
بالقول إن الّتغيير املنشود 

من أجل دولة احلق والقانون، 
وفق مشروع أرضيته احلرية 
ووأعمدته العدالة وسقفه 

الدميقراطية، قناعة 
راسخة جتسد كفرنا 

بأنظمة الفساد واالستبداد. 
والتغيير هذا الذي نتوخاه 

ونعمل من أجله يجب أن 
يكون منهجه سلمي ويبقى 
سلميا، ويكون احلوار واحدا 

من أدواته.
التغيير الذي ننشده يبنى 

على التعايش واحترام 
الرأي اآلخر وعدم مناصبة 

مؤسسات الدولة العداء 
حتى ولو اختلفنا يف شرعية 
هذه املؤسسات. ومن قناعتنا 

السياسية، أيضا، أن تغيير 
نظام احلكم يف اجلزائر لن 
يتحقق ما لم تكن السلطة 

طرفا فيه، كما أن هذا 
التغيير الذي سنبقى نرافع 

له لن يكون مع أطراف 
مجهولة الهوية السياسية، 
غامضة األهداف، مشبوهة 
من حيث أدوات عملها؛ فهل 

تغيرت مواقفي؟!
    هل رفض استخدام أوراق 

وسخة يف الصراع مع السلطة 
يعني التخلي عن مطالب 

الشعب؟ هل رفض الشعارات 
املتحرشة بالشرطة واملسيئة 

للجيش واألمن هو اقتراب 
من السلطة؟ هل احلديث 

عن غياب ورقة طريق ميكن 
مقارعة بها خيارات السلطة 

تخٍل عن احلراك؟
هل الّدفاع عن اجلزائر من 

خالل رفض االرمتاء يف 
نظرية الفراغ التي يرّوج 
لها العدميون اقتراب من 

السلطة؟
     يف خالصة اخلالصة: ال 
أنا تغيرت يا رفيق، وال أنت 

تقدمت، فنحن نراوح مكاننا، 
ذهابا وإيابا نسير دون اجتاه 

معلوم، فأنت وأنا جزء من 
حالة انسداد قد يكون 

مفتاحها احلوار.

بلســان: ريــاض هــويلي

لت!  أنَت َتبــدَّ

بجاية
سيــارٌة َتدهــُس سيــارٌة َتدهــُس 33 شّبــاٍن  شّبــاٍن 
بحــي ِعيــن لحلــو بالقّصـَربحــي ِعيــن لحلــو بالقّصـَر

ورقلة
حجــُز حجــُز 1515 ألـــَف كبُســولٍة  ألـــَف كبُســولٍة 
مـــن الُمؤّثــراِت الَعقلـــّيِة مـــن الُمؤّثــراِت الَعقلـــّيِة 

.. واكتشاف موقع أثري مبنطقة البوني

 البويرة
 الحكـُم بحبـِس »ميــر«  الحكـُم بحبـِس »ميــر« 

بوكـرام بوكـرام 33 َسنــواٍت  َسنــواٍت 

يف يوم ميالدك تلونت اجلنائن بأجمل 
األلوان واحتفى الكون بكما، 

فكل عام وأنت بهجتي وأجمل 
أقداري....بهذه العبارة 

يتقدم الوالد  
عادل صدامي 
بتهانيه احلارة 

مبناسبة عيد 
ميالد اجلميلة 
الكتكوتة، مرام 

التي أطفأت 
شمعتها االولى، 

متمنيا لهما عمرا 
مديدا ومستقبال 

مشرقا وزاهرا.

تهنــــئةتهنــــئة


