
04
سكيكدة 

ُمواطنـــوَن عطــَشى 
َينتفُضــون ِببلــدّيِة 

الّســــبت!
05

متنراست
»الزنبـــو« سّيـــُد 
المـــائدِة واقتنـــاُء 
الّتوابـِل حتِمـّيُة َرمضـاَن

06
البليدة 

انتعــاُش ِتجـــارة 
الّتــــوابِل فـــي 
أســـواِق الُبليـــَدة
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عضو اللجنة العلمية ملتابعة ورصد كورونا، إلياس أخاموك لـ» أخبار الوطن «:

» قـرار فتـح مطـاعم الرحـمة بيـد الوالـي«

الّشاعُر والّناقُد اجَلزائرُي امُلغترب أزراج عمر لـ»أخبار الوطن«:

»المشهـــُد الّثقافـــُي بالَجزائــــر
ِ أشبــُه بَقطيــٍع يقـــوُده راٍع نـائـــٌم«

كشف عضو اللجنة العلمية ملتابعة ورصد تفشي  »كورونا«، الياس أخاموك، أن»فتح 
مطاعم الرحمة لإلفطار يف شهر رمضان سيكون بترخيص من الوالي، وأنه هو املسؤول 

املخول الوحيد ملنح الرخصة، وأن اللجنة العلمية ملتابعة ورصد كورونا ليس من 
صالحيتها املنع والترخيص بل مهمتها تقدمي التوصيات واملرافقة الصحية«.

للمؤلف أزراج عمر مئات املقاالت السياسية والترجمات الثقافية التي 
تنشرها يوميا وأسبوعيا عدُة صفحات جزائرية وعربية. بدأ 

نشاطه   ببريطانيا منذ عام 1986 إلى عام 2020، وليربط جسرا 
ما بني العرب والغرب أصدر الناقُد مجلة »مثاقفات« التي اعتبرها 

ثمرة احتكاكه املتواصل باحلركة الثقافية العاملية. يعد الرجل 
قامة إبداعية من خالل دواوينه الشعرية وكتاباته. »أخبار 
الوطن« ارتأت التقرب منه، فكان لها هذا احلوار الشيُق معه.

02

شّن، يوم أمس، 
موظفو قطاع 

التجارة املنتمون إلى 
النقابة الوطنية 
ملستخدمي وزارة 

التجارة وممثليهم،  
عبر واليات الوطن، 
إضرابا وطنيا مّدته 
4 أيام. ويأتي هذا 
القرار - حسبهم - 
بعد عدم حتقيق 

الوزارة مطالبهم التي 
وصفوها باملشروعة.

يدوُم 4 أياٍم

ُموّظفــو ِقطـــاِع التِّجــــارِة 
يشّنــوَن إضـــراًبا وَطـــنيًّا

ٍة من ِمنحِة رمضاَن إقصاُء ُمطلقاٍت وَذوي احِتياجاٍت خاَصّ

الَوطنــي:  ضـامِن  التَّ ِوزارة   مصـدٌر من 
تطــــــــال  ـَارمــــٌة  صـ »ُعقــــــوباٌت 
رمضـــــــاَن« مِبنحـــــِة  امُلتالِعبــنَي 

حتفـــُظ  »امِلنــــحُة  ُمواِطنــــــون: 
امُلعــــــــــــوّزيَن« كرامـــــَة 

بالعاصــمة: براقـي  بلديـة  رئيـس   
مالييــــــــــر   3 بضـــــــخ  قمــــنا   «
احملتاجــني« جيــــوب  يف  سنتيـــم 

09-08

أ. صــــالح شكيــــرو

ــايق الّريـــــْح  ـَ ســ
بالّدُبـوس)الْهراَوة29( 

14

أقــــــــــــــــالم   
د. بـــــوزيـان مهمــــاه

ــ
15

الـّرفــــاُه واألعــالُف 
ــؤاُل امِلـيـــــاه!  وســ

)اجلزء الثاني: االستثمـــاُر امَلائــــُي(

02

12

َمحـروُمـــون َمحـروُمـــون 
بقـــــراٍر..بقـــــراٍر..!!
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الحدث
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 منير بن دادي/ ع.بن خالد
مقترحها  تطبيق  بضرورة  النقابة  وطالبت 
بتخصيص  وذلك  التجارة،  وزارة  تبنته  الذي 
للسجل  الوطني  املركز  إيرادات  من  نسبة 
التجاري، كمنحة للموظفني باعتبارهم العامل 
للموظف  حافزا  وكونه  حتصيلها  يف  األساسي 

ملضاعفة العمل.
واشتكى أعوان الرقابة من تدهور املستوى 
من  استفادتهم  عدم  ومن  واملعيشي  املهني 
منحة مكافحة انتشار وباء كورونا كوفيد 19، 
بالرغم من تواجدهم يف امليدان حملاربة املضاربة 

واالحتكار معرضني أنفسهم للخطر..
ونّددت النقابة من رفض مصالح العدالة 
املبالغ  بصب  الغرامات  بتحصيل  املكّلفة 
أعوان  طرف  من  احملررة  احملاضر  من  احملصلة 
القانون  وفق  اخلاص  احلساب  يف  الرقابة 
املتعلق بإنشاء صندوق املداخيل التكميلي، 
ظل  يف  منها  يستفيد  القطاع  كان  أن  بعد 

حتصيل وزارة املالية.

  نسبة االستجابة تعّدت
 الـ 85 بالمائة

يف  بالتنظيم  املكلف  أفصح  جهته،  من   
مستوى  على  اجلزائريني  للعمال  العام  االحتاد 
نسبة  »أن  احلق  عبد  كيزرة  العاصمة، 
االستجابة لإلضراب فاقت الـ 85 باملائة على 
النقابية  الفروع  ومبشاركة  الوطني،  مستوى 

ألزيد من 30 والية«.
 وأشار كيزرة يف تصريح أدلى به لـ »أخبار 
توقف  اجلزائر  ميناء  يف  النشاط  أن  الوطن« 
على  االستجابة  بلغت  بينما  كامل،  بشكل 

مستوى العاصمة نسبة 95 باملائة«.
بعد  يأتي  اإلضراب  »قرار  بأن  وأوضح 
عدم تسوية الوزارة الوصية للمشاكل يف اآلجال 

الكوفيد،  منحة  رأسها  وعلى  عليها،  املتفقة 
ومنحة اخلدمة اإللزامية يف مختلف املناسبات 

واألعياد«.

  مستخدمو التجارة
 في وقفة احتجاجية بتلمسان

الوطنية  للنقابة  الوالئي  املكتب  نظم 
وقفة  تلمسان  بوالية  التجارة  وزارة  ملستخدمي 
مطالب  عدة  رافعني  التوالي  على  احتجاجية 
أغلبها تصب يف خانة حتسني  الظروف املهنية 
مناشدين  القطاع  ملستخدمي  واالجتماعية 

رئيس اجلمهورية بالتدخل العاجل.
الوقفة  »هذه  بأن  احملتجون  وصرح 
الثاني،  أسبوعها  تدخل  التي  االحتجاجية 
املعلن عنه  الوطني  إطار اإلضراب  تندرج يف 
من قبل نقابتهم الوطنية، وأكدوا بأن »الوزارة 
مثل كل  العدالة  إلى  باللجوء  قامت  الوصية 
اإلضراب  بتوقيف  حكم  الستصدار  مرة 
أن  تعلم  املوضوع  ألنها  الفصل يف  إلى غاية 
للفصل  طويال  وقتا  ستأخذ  اإلدارية  احملكمة 

يف القضية حسبهم«.

النقابة تطعن في قرار 
وقف اإلضراب

النقابة  استأنفت  ذلك،  جانب  إلى   
الوطنية ملستخدمي قطاع التجارة عن استئناف 
اإلضراب  بوقف  املتعلق  االبتدائي  األمر 

ومواصلة االحتجاج.
على  لها  منشور  يف  النقابة  وأكدت 
صفحتها يف الفايسبوك، »تسجيل دعوى وقف 
التنفيذ أمام مجلس الدولة لوقف تنفيذ حكم 
كل  يف  اإلضراب  ومواصلة  اإلدارية  احملكمة 
يستمر  أن  املقرر  من  والذي  الوطن،  واليات 

ثالثة أيام على غرار األسابيع املاضية«.

»للمضي  استعدادها  النقابة  وأكدت 
االحتجاجية،  حركتها  يف  واالستمرار  قدما 
وزارة  وتغيير  املشروعة،  مطالبها  تتحقق  حتى 
النقابات  مطالب  مع  التعامل  لطريقة  التجارة 

واملوظفني«.
ويأتي هذا بعد أن راسلت الوزارة املديريات 
الوالئية إلعالمهم بصدور حكم ابتدائي متثل 
ذلك  واعتبروا  مؤقتا،  اإلضراب  توقيف  يف  
وزرع  وحدة  لضرب  ومحاولة  الواقع  من  هروبا 
كما  احملتجني،  املوظفني  صفوف  يف  الفوضى 
احتجاجية  وقفات  وتنظيم  بالتصعيد  هددوا 
أمام مقر الوزارة يف حال التضييق على العمل 

النقابي وعرقلته.
االجتماع  مت  فقد  النقابة  ممثلي  وحسب 
مع املفتش العام للوزارة حول املطالب املرفوعة 
وعرض هذا األخير أهم اخلطوات التي قامت 
انشغاالت  على  الوقوف  لهدف  الوزارة  بها 
األول  الوزير  مراسلة  غرار  على  املوظفني 
بخصوص استصدار رخصة استثنائية لتعديل 

النظام التعويضي والوزارة.
الوزارة  به  تقوم  ما  العام  املفتش  وعرض 
العمل  قوانني  بعض  تعديل  بخصوص 
مستقبال  القضائية  املتابعات  لتفادي  الرقابي 
واستفادة  الغرامات  عائدات  دخول  ولضمان 
 ifrc منحة  حتسني  وبالتالي  منها  األعوان 
لترقية  االستثنائية  الرخصة  بخصوص  أما 
املوظفني الذين يثبتون 10 سنوات خبرة، فان 
النهائي  إحصاء  بصدد  البشرية  املوارد  مديرية 

للمستفيدين.
إمهال  النقابة  من  العام  املفتش  وطلب 
وتأجيل  رمضان  شهر  بعد  ما  إلى  الوزارة 
أنهم  إلى  أشاروا  وباملقابل  اإلضراب، 
وفاء  حال  يف  اإلضراب  لتوقيف  مستعدين 
الوزير بالوعد الذي قطعه بخصوص استصدار 
لتعديل  األول  الوزير  الرخصة االستثنائية من 

النظام التعويضي.

ملدة 4 أيام

موظفــو قطـاع التجـارة يشنــون موظفــو قطـاع التجـارة يشنــون 
إضـــرابــــا وطنيـــــاإضـــرابــــا وطنيـــــا

دخل أمس موظفو قطاع التجارة املنتمني للنقابة الوطنية ملستخدمي وزارة التجارة وممثليهم عبر واليات 
الوطن يف إضراب وطني ملدة 4 أيام، ويأتي هذا القرار حسبهم بعد عدم حتقيق الوزارة ملطالبهم املشروعة.

تلمسان

»أسنتيو« في وقفة احتجاجية 
أمــام مديريــة التربيـــة

 نظمت أمس األمانة الوالئية للنقابة 
الوطنية لعمال التربية  وقفة االحتجاجية 
أمام مديرية التربية لوالية تلمسان سمتها 
أساتذة  صوت  إليصال  الكرامة  بوقفة 
رافعني  حسبهم،  االبتدائي  التعليم 
الوصية  اجلهات  مناشدين  مطالب،  عدة 
و  انشغاالتهم  على  الوقوف  و  بالتحرك 

إيجاد حلول ميدانية.
التربية  عمال  لنقابة  بيان  يف  و   
حصلت جريدة »أخبار الوطن«على نسخة 
االحتجاجية  احلركة  أن  فيه  أكدت  منه 
الذي  التنسيقي  االجتماع  بعد  جاءت 
عقدته التنسيقية الوالئية ألساتذة التعليم 
لدراسة  املاضي  الثالثاء  يوم  االبتدائي 

الئحة  رفعوا  حيث  األستاذ،  مشاكل 
بامللفات  التمسك  غرار  على  مطالب 
طلب  االجتماعية،  )التقاعد،اخلدمات 
و  األساسي(،  القانون  تعديل   ، العمل 
حتيني منحة تعويض املنطقة التي مازالت 
حتتسب على أساس األجر القاعدي لسنة 
بالتخفيف  املطالبة  إلى  1989، باإلضافة 
املناصب  فتح  خالل  من  األساتذة  عن 
املالية للتوظيف و تسقيف حجم احلصص 
و كذا ضرورة إيالء ملف السكن لألستاذ 
و  أساسية  وسيلة  باعتباره  قصوى  أولوية 
أدائه  حسن  و  استقراره  تضمن  ضرورية 

ملهامه. 
ع.بن خالد

أقدم صباح أمس، العشرات من سكان 100 مسكن و 245 قطعة ترابية بحي عدل 
ببوسعادة، على االحتجاج للمطالبة بتهيئة اخلارجية للحي، وتوفير املرافق الضرورية.

احتج، العشرات من سكان 100 مسكن و 245 قطعة ترابية بحي عدل ببوسعادة، 
املرافق  من  ينعدم  أنه  إال  سنة،   20 من  أكثر  عمره  جتاوز  الذي  احلي  بتهيئة  للمطالبة 
صرح  أين  والشوارع،  األرصفة  تزفيت  من  اخلارجية  بالتهيئة  ماتعلق  خاصة  الضرورية، 
بعض املواطنني لـ«أخبار الوطن«، أن احلي يغرق يف عديد املشاكل ويعاني من التهميش يف 
شتى املجاالت، أين تساءلو عن سبب«احلقرة« حسبهم، كما طالبو بتوفير ملعب جواري 

باحلي وكذا مساحات لعب لألطفال و مرافق خدماتية لتكون متنفس ملواطني احلي.

و سكان سيدي محمد يطالبون بتوفير الماء بعين الملح
  قام صبيحة أمس، العشرات من سكان قرية سيدي محمد بعني امللح باملسيلة، 
بغلق الطريق الرابط بني عني امللح وبن سرور، للتعبير عن سخطهم من التسيب وعدم 
النظر يف انشغاالتهم.وعبر ، سكان قرية سيدي محمد بعني امللح عن تذمرهم، نتيجة 
إهمالهم من طرف السلطات احمللية بالوالية رغم أن منطقتهم مصنفة ضمن مناطق الظل، 
أين تساءلو عن سبب هذا التهميش الذي اجبر على التعايش مع أوضاع صعبة جدا، 
النعدام جل املرافق الضرورية للحياة الكرمية، وعلى رأسها مشكلة التزود باملياه الصاحلة 
للشرب، خاصة وأننا على مقربة من فصل الصيف. وطالب سكان قرية سيدي حمد 

تدخل السلطات احمللية بالوالية لتكفل بانشغاالتهم .
ليندة سهل

 املسيلة :

 احتجـاج سكان 100 مسكن و 245 
قطعه ترابية بحي »عدل« ببوسعادة

تطالب بتسهيل منح العقار الصناعي

كنفدرالية أرباب العمل تشتكي تأخر دراسة ملفات االستثمار
دعا رئيس الكنفدرالية اجلزائرية ألرباب 
إلى  عاقلي،  سامي  املواطنني،  العمل 
االستثمار،  قانون  عن  اإلفراج  »اإلسراع يف 
وكذا تسهيل منح العقار الصناعي«، معتبرا 
ملف  يدرس  ال  أن  املعقول  غير  »من  أنه 

استثمار صناعي واحد طيلة سنة كاملة«.
على  ضيفا  نزوله  لدى  عاقلي،  ورافع 
اإلذاعة اجلزائرية أمس األحد، لصالح نظرة 
جديدة من أجل النهوض باالقتصاد متر عبر 
األمن  حتقيق  ضمان  ألنها  الفالحة  تثمني 
الغذائي«، مضيفا بأن »الوصول إلى إنتاج ما 
االستيراد،  من  بدال  ببالدنا،  إنتاجه  ميكن 
السلبية  الظواهر  بعض  محاربة  عبر  يتحقق 

كالبيروقراطية وعدم الشفافية«.
وعي  »هناك  إن  املتحدث  وقال 
يف  لالستثمار  فرص  خللق  جماعي 

الفالحة بدال من التركيز على االستيراد، 
للفالحة  الوطني  الديوان  إنشاء  يعكسه 

الصحراوية ألول مرة«.
ويرى رئيس الكنفدرالية بأن »املتعاملني 
االقتصاديني لديهم كل االستعداد لالنخراط 
الفالحة،  يف  خصوصا  اجلديد،  املسعى  يف 
بشرط العمل على استعادة الثقة من خالل 
العمل على تخفيف مسار خلق الثروة بطريقة 
الصغيرة  املؤسسات  إنشاء  وتشجيع  فعلية 
واملتوسطة ألنها الالعب احلقيقي يف هذه 
النظرة اجلديدة لالقتصاد الوطني من أجل 
العجز احلاصل يف عدد  إلى سد  الوصول 
ونصف  مليون  بنحو  واملقدر  املؤسسات 

املليون مؤسسة«.
التأكيد  على  عاقلي  سامي  وحرص 
على أن »العقار الصناعي ال زال ميثل صداعا 

حقيقيا ويضعف كل إرادة حقيقية للنهوض 
ضرورة  إلى  مشيرا  الوطني«،  باالقتصاد 
ألنه  املشكل  لهذا  حل  إيجاد  يف  »اإلسراع 
ال ميكن أن نتحدث عن جناح الفالحة بدون 
التحويلية  الصناعة  ألن  محول  مصنع  وجود 
متثل رافدا مهما للفالحة مثلها مثل اجلوانب 
الفالحة  بنجاح  صلة  لها  التي  األخرى 

كالتخزين والتصدير«.
سريعا  »يتم  أن  يف  أمله  عن  وأعرب 
يستجيب  لالستثمار  قانون  عن  اإلفراج 
ويحمي  والداخلي  الدولي  االقتصاد  حلقيقة 
املنتوج الوطني ويعمل على التخفيف كل 
مسار خلق الثروة وإنشاء الشركات والعقار 
على حد  األخرى  والتحفيزات  والتمويل 

تعبيره«.
منير بن دادي

بالدار  اجلنايات  محكمة  أجلت 
إرهابيا،   46 محاكمة  أمس،  البيضاء 
»زرقان  اخلطير  اإلرهابي  رأسهم  على 
قضية  يف  الدحداح«  »أبو  املكنى  أحسن« 
شبكة إرهابية خطيرة كانت تنشط باجلزائر 

وتستهدف استقرار البالد .
السوداء  العلبة  الدحداح«  ويعتبر »أبو 
تنشط  كانت  التي  اإلرهابية  للجماعات 
الذي  االرهابي  السوداء،   العشرية  خالل 
يجرى معه التحقيق على مستوى محكمة 
اإلرهاب  مكافحة  يف  املتخصص  القطب 
اجلزائري  التلفزيون  عبر  كشف  أن  بعد 
قبل  بجيجل  العنصر  مبنطقة  توقيفه  عقب 
بضعة أسابيع عن خبايا نشاط اجلماعات 
اإلرهابية الناشط يف اجلزائر و باخلارج، يف 

أول ظهور له عبر وسائل اإلعالم.
»أبو  غياب  اجللسة  وشهدت 
الدحداح« لعدم استخراجه من سجنه، ما 
استدعى  تأجيل القضية بطلب من هيئة 

لتواجد  املقبل  ماي   9 تاريخ  إلى  الدفاع 
املتهم “بلعدة” بسجن حيدر بالبويرة.

ويعد ملف احلال، أول قضية تطرحها 
متتالية،  تأجيالت   6 ،بعد  احملكمة  هيئة 
بينما  غيابيا،  32متهما  سيحاكم  بحيث 
املؤقت  املتهمني رهن احلبس  بقية  يتواجد 
من  مينع  لم  هذا  أن  إال  القليعة،  بسجن 
تطويقا  البيضاء  الدار  محكمة  تعرف  أن 
أمنيا داخل وخارج احملكمة حتسبا حملاكمة 
تتعلق  بتهم  املتهمون  املتهمني.ويتابع 
إرهابية  جماعة  يف  االنخراط  بجنايات 
حمل  تهمة  لهم  وجهت  مسلحة،كما 
الرابع،  الصنف  من  وذخيرة  سالح حربي 
جناية  متفجرات،  حيازة  رخصة،  بدون 
القتل العمدي مع سبق اإلصرار والترصد، 
إلى جانب  إرهابية،  واملشاركة يف جماعة 
تهم بارتكاب  أعمال إجرامية  استهدفت 

رجال األمن واملواطنني العزل.
أمينة.ش

يعتبر العلبة السوداء للجماعات اإلرهابية

»أبو دحداح« و45 إرهابيا آخرين 
أمام جنايات الدار البيضاء في 9 ماي

  متكن عناصر أفراد السرية اإلقليمية 
فصيلة  أفراد  مع  بالتنسيق  الطرقات  ألمن 
األبحاث للدرك الوطني، من القبض على 
8 أشخاص، تتراوح أعمارهم بني 33 و 43 
سنة، مت توجيه إليهم تهم التدبير و التنظيم 
مغادرة  و  الشرعية،  غير  الهجرة  لعملية 

الترب الوطني بطريقة غير شرعية .
تفاصيل القضية، تفيد حسب مصادر 
فيديو  مقطع  بنشر  قام  شخصا  أن  أمنية، 
تنظيم  إلى  يدعو  األزرق،  الفضاء  عبر   ،
عملية تهريب لألشخاص، حيث استطاع 
الذي  و  األشخاص،  من  عدد  جمع  إلى 

ابدوا عن رغبتهم يف الهجرة السرية، مقابل 
دفعهم ملبالغ مالية، حيث أن أحد املتهمني 
فيه  أصاب   ، مرور  حادث  بارتكاب  قام 
احد املارة  ثم الذ بالفرار ، و هو ما أوصل 
مت  أين  فيهم،  املشتبه  بقية  إلى  احملققني 
زورق  على  العثور  القبض،  عملية  خالل 
محركات،  بثالث  مزود  صلب،  نصب 
هواتف  و  جيبياس«،   « و  مالحة  جهاز  و 
 257 بـ  قدره  مالي  مبلغ  ايضا  و  نقالة، 
تقدمي  ذلك  اثر  على  ليتم  سنتيم،  مليون 

املشتبه فيهم أمام العدالة .
عبدالناصر حمودة

البليدة

فصيلـــة األبحــاث تحبـط محاولة 
تهريب أشخــاص في البليــدة



03السنة 02  - العدد 461 -اإلثنني 29 شعبان   1442  هـ  -  12  أفريل 2021م
الحــدث

أوضح عضو اللجنة العلمية ملتابعة ورصد 
الوطن«  لـ«أخبار  به  أدلى  تصريح  »كورونا« يف 
تعليق  بعد  يأتي  املطاعم  فتح  إعادة  قرار   « أن 
العام  العمومية  بالساحات  اجلماعي  اإلفطار 
املاضي بالنظر إلى وباء كورونا وعمال بالقرارات 
العمومية  واألماكن  املطاعم  بغلق  املتعلقة 
للشروط  وفق  وذلك  اجلائحة،  انتشار  لتفادي 
مضيفا  والوقائية«،  االحترازية  واإلجراءات 
صالحياتها  من  ليس  العلمية  »اللجنة  أن 
املنع والترخيص، بل مهمتها تقدمي التوصيات 

واملرافقة« .
»ضرورة  على  أخاموك   الياس  وشدد 
الصحي  البروتوكول  واحترام  الصحية  املرافقة 
جانب  إلى  املطاعم،  تلك  نشاط  خالل 
االمتثال لنظام الشروط الوقائية، الذي حددته 
اللجنة العلمية، والذي يتضمن تعقيم األواني 
مبسافة  اجلسدي  التباعد  واحترام  والطاوالت 

متر ونصف على األقل«.
العلمية  اللجنة   « أن  املتحدث  وأشار  
بتخصيص  اقترحت  قد  كورونا  ورصد  ملتابعة 
مساعدات غذائية على شكل طرود أو أطعمة 
العملية  جناح  لضمان  اخلارجي  لالستهالك 

التضامنية دون تسجيل إصابات«.
أسماء بوصبيع

رافع حلقهما يف تقرير املصير

االتحاد الوطني للطلبة الجزائريين 
يؤكد دعمــه المستمر للقضيتيــن 

الصحراويــة والفلسطينيـــة
 جدد االحتاد الوطني للطلبة اجلزائريني، أمس، بالبليدة دعمه ومساندته املستمرة 

للقضيتني الصحراوية والفلسطينية وحقهما يف تقرير املصير.
لندوة  تأسيسي  لقاء  خالل  اجلزائريني  للطلبة  الوطني  االحتاد  إطارات  وأكدت 
إفريقيا  لدعم  الداخل  رمضان  شهر  بعد  االحتاد  سينظمها  التي  اإلفريقية  الكرامة 
والشعوب املضطهدة، مساندة ودعما القضيتني الصحراوية والفلسطينية ماديا ومعنويا 

حتى التحرر.
وجاء يف البيان اخلتامي لهذا اللقاء الذي يهدف إلى شرح ودعم السياسة اخلارجية 
اجلزائرية التي تبنتها يف االحتاد اإلفريقي واملنظمات الدولية والذي قرأه املشرف العام 
الصحراوية  القضيتني  جتاه  مواقفنا  على  ثابتني  »سنظل  زكري،  بن  جمال  للندوة، 

والفلسطينية وسنكسر جدار الصمت ونواصل دعمنا لهاتني القضيتني«.
كما جدد االحتاد خالل هذا اللقاء رفضه القاطع التطبيع بكل أشكاله مع الكيان 
الصهيوني، موجها باملناسبة رسالة للرئيس األمريكي جو بايدن من أجل إلغاء القرار 
الذي اتخذه الرئيس األمريكي السابق، دونالد ترامب، القاضي باالعتراف بالسيادة 

املزعومة للمغرب على الصحراء الغربية.
للشعب  مينح  استفتاء  تنظيم  يف  اإلسراع  بضرورة  الصدد  هذا  يف  اإلحتاد  وطالب 

الصحراوي حقه يف تقرير املصير.
إفريقيا  بلدا   25 عن  ممثلني  طلبة  الذي حضره  اللقاء  هذا  تضمن  فقد  لإلشارة، 
وعربيا وأسيويا ممن يزاولون دراستهم بجامعة »سعد دحلب« بالبليدة، عدة مداخالت، 
مت التأكيد من خاللها على مواقف اجلزائر الثابتة والالمشروطة فيما يتعلق بالقضيتني 

الصحراوية والفلسطينية.
كما  شارك يف اللقاء املكلف باإلعالم على مستوى سفارة الصحراء الغربية وممثل 

عن االحتاد اإلفريقي.
ق.و

تفاهما على تفعيل مجموعات الصداقة البرملانية

قوجيــل يستعــرض سبـل تعزيـز 
العالقـات مــع سفير البرتغــال

األمة،  مجلس  رئيس  استعرض    
البرتغال  مع سفير  أمس،  قوجيل،  صالح 
فيلوسو،  البوكويركي  دي  لويس  باجلزائر، 
البلدين،  بيت  العالقات  تعزيز  سبل 
االقتصادي،  الصعيد  على  خصوصا 

حسب ما أفاد به بيان للمجلس. 
وأوضح املصدر ذاته أن اللقاء شكل 
فرصة للتطرق إلى«العالقة االستراتيجية 
من  أكثر  والسعي  البلدين  تربط  التي 
أجل فتح آفاق أرحب وتعزيز العالقات 
يف  خصوصا  البلدين،  بني  املتميزة 
شراكة  خالل  من  االقتصادي  املجال 

حقيقية وفعلية«.

إلى«التعاون  التطرق  باملناسبة  ومت 
البرملاني القائم بني الطرفني وأهمية ترقيته 
ملواكبة الديناميكية التي متيز العالقات بني 
حكومتي البلدين وذلك من خالل تفعيل 

مجموعات الصداقة البرملانية«.
»عديد  استعراض  أيضا  مت  كما 
القضايا اإلقليمية والدولية ذات االهتمام 
مجلس  رئيس  أكد  حيث  املشترك«، 
واملبدئية  الثابتة  »املواقف  على  األمة 
سيما  ال  للجزائر،  اخلارجية  للسياسة 
مبدأ حق الشعوب يف تقرير مصيرها وفقا 

للشرعية الدولية«.
ق.و

عضــو اللجنــة العلمية ملتابعة ورصــد كورونا، إلياس أخاموك لـ »أخبار الوطن«:

»قرار فتح مطاعم الرحمة بيد الوالي«

 أعلن رئيس حزب جيل جديد، سفيان 
االنتخابات  يف  حزبه  مشاركة  عن  جياللي، 
بعد  املقبل  جوان   12 يوم  املقررة  التشريعية 

استكمال جمع التوقيعات املطلوبة.
صحفية  ندوة  يف  سفيان  جياللي  وقال 
القرار »جاء يف  بأن  مبقر حزبه  عقدها، أمس، 
الدميقراطي  التيار  ومتثيل  املسؤولية  حتمل  إطار 
ورفع راية احلراك والدفاع عن اخلط الدميقراطي 

وعلى حداثة الدولة اجلزائرية«.
أن  جديد  جيل  حزب  رئيس  وأكد 
جيل  من  يجعل  احلالي  السياسي  “املشهد 
يف  الدميقراطي  للتيار  الوحيد  املمثل  جديد 
»لن  بأنه  صرح  أنه  غير  السياسية«،  الساحة 

وفتح  التشريعية«،  االنتخابات  يف  يترشح 
القوائم ملناضلني من احلراك آمنوا مبواقف احلزب 

وتوجهه ومواقف«.
من  املتحدث  حذر  أخرى،  جهة  من 
السابق  للنظام  املوالي  الوطني  التيار  »هيمنة 
السياسي  املشهد  على  اإلسالمي  والتيار 
انسحاب  ظل  يف  التشريعيات  على  والتنافس 

التيار الدميقراطي«.
إلى  »الوصول  أن  سفيان  جياللي  وأشار 
إلى  والرجوع  سياسيا  مسارا  يتطلب  ذلك 
الوقت  يف  معترفا  االنتخابات«،  عبر  الشرعية 
حقيقية  دميقراطية  دولة  وجود  بـ«عدم  ذاته 

وعدالة مستقلة«.

القبائل،  منطقة  إلى  وجهها  رسالة  ويف 
قال سفيان »إن على النخبة والناشطني يف هذه 
الدميقراطي أن يكرسوا  املنطقة املعروفة بحسها 
الفكر الدميقراطي يف امليدان وأن يتيحوا للناس 
خيار املشاركة يف التشريعيات أو املقاطعة على 

حد قوله«.
إلى  استنادا  سفيان  جياللي  ونبه 
لدفع  »محاوالت  من  ميلكها  إنه  قال  معطيات 
قبل  من  الداخلي  الشأن  يف  للتدخل  اخلارج 
جهات معارضة ترفع شعار القطيعة مع النظام 
وتستعمل الشباب بدون أي خجل وبكل جرأة 

التخاذ مواقف تهدد أمن البالد«.
منير بن دادي

أعلن مشاركة حزبه يف االنتخابات التشريعية

جياللي سفيان: »قوائمنا مفتوحة لمناضلي الحراك«

املكلف  اجلمهورية  رئيس  مستشار  أعلن 
باخلارج  الوطنية  واجلالية  اجلمعوية  باحلركة 
نزيه برمضان، أنه »سيتم قريبا صدور املرسوم 
الوطني  املرصد  بإنشاء  اخلاص  الرئاسي 

للمجتمع املدني باجلريدة الرسمية«.
امللتقى  خالل  كلمته  يف  برمضان  ودعا 
املدني  واملجتمع  الشباب  حول  الوطني 
يف  »املساهمة  إلى  املدني  املجتمع  بتلمسان، 

املجتمع  فئات  مختلف  لدى  الوعي  تنمية 
للحيلولة دون االنسياق وراء اإلشاعات املغرضة 
التي تستهدف استقرار البالد«.وأوضح برمضان 
أن »املرصد الوطني للمجتمع املدني هو مشروع 
مجسد سيما بعد املصادقة عليه من قبل مجلس 
الوزراء، حيث سيتم إصداره قريبا جدا كمرسوم 
»هذا  أن  الرسمية«.وأضاف  باجلريدة  رئاسي 
لدى  حقيقية  استشارية  آلية  سيكون  املرصد 

املجتمع  لفائدة  يف  وسيكون  اجلمهورية  رئيس 
على  مبنية  األساسية  تركيبته  ألن  املدني، 
املجتمع املدني، يف حني حدد دوره األساسي يف 
ترقية احلس الوطني ووضع التنظيمات واآلليات 
سنوي  تقرير  تقدمي  خالل  من  األفكار  واقتراح 
بوضعية  يتعلق  ما  بشأن كل  اجلمهورية  لرئيس 

املجتمع املدني اجلزائري داخل وخارج الوطن.
م.ب

مستشار رئيس اجلمهورية نزيه بن رمضان:

  المرســــوم الخـــــاص بالمرصـــد الوطنـــــي
 للمجتمــع المدنـــي سيصــدر قريبــــا

املستشار املكلف مبهمة لدى رئاسة اجلمهورية إبراهيم مراد:

 »الدولة عازمة علـــى تحسين 
المعيشــة بمناطــق الظـــل«

 صرح املستشار املكلف مبهمة لدى رئاسة 
اجلمهورية إبراهيم مراد، أمس، بوالية تندوف 
عن  تعبر  الظل  مناطق  جتاه  الدولة  جهود  أن 

إرادتها على تغيير أوضاع املواطنني.
على  للصحافة  تصريح  يف  مراد  وأوضح 
هامش اليوم الثاني و األخير من زيارته إلى هذه 
الوالية احلدودية » أن جهود الدولة التي بذلتها 
جتاه مختلف املناطق النائية و مناطق الظل تعبر 
عن إرادتها و قدرتها على تغيير أوضاع املواطنني 

حيثما تواجدوا''.
احمللية  التنمية  أن  السياق  ذات  يف  وأكد 
»لم تعد تقتصر فقط على املناطق املعروفة و إمنا 
أصبحت متس تواجد املواطن حيثما كان وذلك 
ضمن هذه السياسة الذكية التي أتت بثمارها« 
و التي، كما قال، »لوالها ملا حتققت يف ظرف 
مختلف  بتوفير  املرتبطة  اإلجنازات  جدا  وجيز 
بينها  من  الكرمية  للحياة  الضرورية  املرافق 
و  الصحي  والصرف  الشرب  مياه  قنوات  مد 
شبكات الغاز والكهرباء و اإلنارة العمومية إلى 

جانب املرافق الشبانية و الرياضية وغيرها«.
وأشار مراد أن »اإلجنازات احملققة يف إطار 
التكفل بالريف و كذا املناطق النائية خصوص 
فرص العمل التي نتجت بفعل آالف الورشات 
التي عززت التنمية بهذه املناطق، ستساهم يف 
املنطقة و على  بالفائدة على  توفير نشاط يعود 

املواطنني«.
تغيرت  احلدودية  الوالية  هذه  أن  وذكر 
هذه  قبل  عليه  كانت  عما  أضعاف  بخمسة 
وسائل  بخصوص  النقائص  أن  مبرزا  املدة، 
الوالية  بهذه  موجودة  تعد  لم  اإلجناز  وظروف 
بالنسبة  حتى  السابق  يف  عليه  كانت  مثلما 
أصبحت،   التي  للمشاريع،  املالية  للتكلفة 
كما قال »أحسن بكثير مما هو موجود ببعض 

مناطق شمال البالد«.
رئاسة  املكلف مبهمة لدى  املستشار  وقال 
اجلمهورية بأن والية تندوف »ستتغير مالمحها 
املتابعة  بفضل  قادمة  قليلة  شهور  مدار  على 
قبل  من  املسجلة  املشاريع  ملختلف  الدؤوبة 
خاللها  من  عبر  التي  و  العمومية  السلطات 
املواطن عن ارتياحه و تفاعله مع تلك اإلجنازات 

احملققة يف أرض الواقع«.
وأعطى مراد إشارة انطالق قافلة تضامنية 
الطاقة  جتهيزات  تتضمن  الرحل  البدو  لفائدة 
بحي  مشاريع  عدة  يعاين  أن  قبل  الشمسية 
مناطق  إحدى  ضمن  املصنف  ''احلكمة'' 
الظل بالوالية حيث أطلق مشروع إجناز مجمع 
مدرسي  مطعم  دشن  و  »ج«  صنف  مدرسي 

بإبتدائية »بوخاري بن عودة«.
إجناز  مشروعي  اخلدمة  حيز  وضع  كما 
ريفي،  سكن   665 بحي  العمومية  اإلنارة 

والربط بالغاز بحي 846 سكن ريفي أيضا.
زيارته  استهل  قد  مراد  إبراهيم  وكان 
مونير  حاسي  بقرية  السبت  أمس  للوالية 
ببلدية أم العسل )210 كلم عن مقر الوالية(، 
الوالئي  الطريق  صيانة  مشروع  على  بالوقوف 
رقم )1 ( على مسافة 23 كلم، قبل أن يدشن 
مكتب بريدي وحوض للسباحة و فرع للتكوين 
و  عالج  قاعة  إجناز  ويعاين  املهنيني  التعليم  و 

محطة ضخ املياه الصاحلة للشرب.
القرية  بنفس  اخلدمة  حيز  وضع  كما 
الطاقة  طريق  عن  العمومية  اإلنارة  مشروع 
من  استفادة  لشهادات  مناذج  وسلم  الشمسية 
تربية   ( صغيرات  ملربيات  وحدات  حصة 
املواشي(، ومنح صكوك مالية للموالني يف إطار 

جهاز القرض املصغر.
ق.و

الثقافة  وزيرة  دودة،  بن  مليكة  أكدت   
بلخضر   عيسى   مع  باإلجماع  والفنون، 
باجلمعيات  املكلف  اجلمهورية  رئيس  مستشار 
الدينية، أمس، بأوبرا اجلزائر، بوعالم بسايح، 
الثقافيني حتريك  على أنه من واجب الفاعلني 

املشهد الثقايف يف رمضان.
أين قالت بن دودة، يف كلمة ألقتها على 
مستشار  رفقة  جمعها  الذي  اللقاء  هامش 
الدينية  باجلمعيات  املكلف  اجلمهورية  رئيس 

عيسى  بلخضر، مبديري املؤسسات الثقافية، 
يف  الناشطة  الثقافية  اجلمعيات  ممثلي  وكذا 
حتريك  »يجب  أنه  واملديح،  الديني  التراث 
مع  رمضان،  شهر  خالل  الثقايف  املشهد 
مؤكدًة  الفضيل«،  الشهر  هذا  شعائر  احترام 
أن »الثقافة هي عصب التنمية، والفن غذاء 
ووعي  وعزمية  بصدق  بلغناهما  ومتى  الّروح، 
املشهد  حتريك  يف  املأمولة  الثمار  سنجني 

الثقايف وفق األهداف املسطرة«.

ثقايف  فاعل  كل  بلخضر  دعا  جهته  من 
املجاالت  كل  يف  رمضان،  شهر  يف  للنشاط 
أنه  مضيفًا  تخصصه،  حسب  وكل  الثقافية، 
البسمة  زرع  الثقافيني،  الفاعلني  على  »يجب 
جهات  تقوم  الذي  املواطن،  ووجه  روح   يف 
معينة بالتنكيد عليه كلما اقترب شهر رمضان 
املبارك، أين يسلطون الضوء على شائعات رفع 

األسعار، ونقص املواد الغذائية«.
محمد رضوان بلعروسي

 مع احترام شعائر هذا الشهر الفضيل

بـن دودة وبلخضــر يتفقان علـى تحريك المشهد الثقافي

كشف عضو اللجنة العلمية لمتابعة ورصد "كورونا"، الياس أخاموك، أن"فتح مطاعم الرحمة لإلفطار في شهر رمضان 
سيكون بترخيص من الوالي، وأنه هو المسؤول المخول الوحيد لمنح الرخصة، وأن اللجنة العلمية لمتابعة ورصد كورونا 

ليس من صالحيتها المنع والترخيص بل مهمتها تقديم التوصيات والمرافقة الصحية".

املواطنني  الدينية،  الشؤون  لوزارة  التابعة  الفتوى  جلنة  طمأنت 
رمضان  شهر  "خالل  "كورونا  وباء  ضد  التلقيح  عملية  على  املقبلني 

الكرمي.
املسائل  بيانا، حول  للفتوى، أمس،  الوزارية  اللجنة    وأصدرت 
جائحة  ووقع  رمضان  شهر  نستقبل  ونحن  الصيام،  بأحكام  املتعلقة 

بفيروس  واإلصابة  الصوم  بني  عالقة  توجد  ال  أّنه  أكد  أين  كورونا، 
كورونا.

من  الواقية  اللقاحات  استعمال  أّن  ذاتها،  اللجنة  أّكدت  كما 
فيروس كورونا بكل أنواعها غير ُمفطر.

عبداجلالل نويس

جلنة الفتوى:

» لقــاح كورنــــا ال ُيفطــــر الصائميـــــن«
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جمال بوالديس

غيــر أن هــذه التعليمــات ضربــت عــرض 
الســبت  بلديــة  يف  املواطنــن  حســب  احلائــط 
التــي بــات اجلفــاف مــن يوميــات املواطنــن رغــم 
اجتهــاد مديريــة الــري يف ربــط كل احيــاء البلديــة 
مــن شــبكة اجلــر الرئيســية املوصلــة مباشــرة مــن 

ــر. ــوش بخض ــة بك ــة ببلدي ــت واد العنب ــد زي س
يف  قــال  املدنــي،  املجتمــع  أســرة  ممثــل 
تصريــح لـ«أخبــار الوطــن«، أكــد بأنــه يحمــل 
مســؤولي البلديــة الفشــل يف توزيــع املــاء علــى 
ســكان البلديــة، التــي تعانــي العطــش منــد أزيــد 
مــن 20 ســنة. محدثنــا أضــاف بــأن البلديــة 
ــح ال  ــم تفل ــة و ل ــاء العمالق ــات امل شــيدت  خزان
ــوي  ــتغالل الفوض ــن االس ــع م ــة الينابي يف حماي
وال الربــط مباشــرة مــن ســد وادي العنبــة ببلديــة 
الــذي أصبــح ال يقــوى علــى  بكــوش خلضــر 
تلبيــة مطالــب البلديــات التــي تتــزود منــه، و 
ــاء  ــن امل ــث ع ــى البح ــن إل ــع باملواطن ــا دف ــو م ه
منــذ ســنوات طويلــة يف الشــعاب و الينابيــع الغيــر 
صحيــة و الغيــر مراقبــة بالعديــد مــن قــرى البلديــة 
و حتــى تلــك املجــاورة و منهــم مــن يقتنــي امليــاه 
املعدنيــة لشــرب، ممــا كلفــه أمــواال إضافيــة أثقلــت 
جيوبهــم، و مــا علــى الســلطات احملليــة- كمــا 

قــال- »محدثنــا« إال إيجــاد احللــول »عاجــال« 
ــى و ال  ــم عطش ــن ه ــة ككل الدي ــكان البلدي لس
يشــربون مــن حنفياتهــم منــد 20 ســنة، يف الوقت 
ــار  ــى خي ــودة إل ــرون بالع ــه آخ ــوح« في ــذي »ل ال
االحتجــاج خاصــة و أن صبرهــم نفــد و منهــم مــن 
ال ميلــك اي وســيلة للتنقــل و البحــث عــن املــاء.

..رد رئيس البلدية

رئيــس البلديــة، مــن جهتــه، قلــل مــن 
حجــم نــدرة املــاء و أكــد بــأن هنــاك فعــال تذبذبــا 
ــة  ــار البلدي ــى اعتب ــه عل ــيتم تدارك ــع س يف التوزي
متكنــت مــن اقتطــاع جملــة مــن املشــاريع القطاعية 
الهامــة لربــط البلديــة مــن محطــة الضــخ مباشــرة 
ــن  ــاء ل ــان أزمــة امل ــده ب مــن الســد، و جــدد تأكي
ــام. ــا يف غضــون أي ــرر و ســيتم التحكــم فيه تتك

سكيكدة

مواطنون عطشى ينتفضون ببلدية السبت
احتج، أول أمس، عدد من املواطنني ببلدية السبت جنوبي والية سكيكدة، و هذا بعد أزمة العطش و جفاف حنفياتهم مند 

مدة طويلة و تدبدب توزيع املاء يف مختلف أحياء املدينة التي ال يصلها املاء إال نادرا، وهذا رغم تعليمات والي الوالية و قبلها 
وزير املوارد املائية الذي آمر بعدم قطع املاء على املواطنني حتت أي ظرف.

وهران:

 ترحيل 102 عائلة إلى سكنات جديدة ببئر الجير
مت اليــوم األحــد بوهــران ترحيــل 102 عائلــة 
مــن حاملــي قــرارات االســتفادة املســبقة،كانت 
تقطــن بســكنات هشــة علــى مســتوى املندوبيات 
البلديــة لــكل مــن ابــن ســينا والبــدر واملقرانــي 
ببلديــة وهــران إلــى ســكنات جديــدة بحــي 

بلقايــد ببلديــة بئــر اجليــر.
ــت  ــة كان ــة 80 عائل ــملت العملي ــد ش وق
تقطــن بســكنات هشــة مبندوبيــة ابــن ســينا 

والباقــي مــن مندوبيتــي املقرانــي والبــدر.
حــدود  يف  الترحيــل  عمليــة  وانطلقــت 
ــلطات  ــور الس ــا بحض ــة صباح ــاعة السادس الس
احملليــة واملصالــح التقنيــة لبلديــة وهــران، حيــث 
ــذا  ــة وك ــوان البلدي ــن أع ــددا م ــا ع ــد له مت جتني

ــالت. ــراض العائ ــل أغ ــاحنات لنق الش
ــرعت  ــل ش ــة الترحي ــد عملي ــرة بع ومباش

املصالــح املختصــة لبلديــة وهــران يف عمليــة هــدم 
الســكنات الهشــة وذلــك لتفــادي إعــادة شــغلها 

مــن جديــد.
ــذي  ــد، ال ــي بلقاي ــب العمران ــر القط ويتوف
ــروط  ــع الش ــى جمي ــكن، عل ــم 4.400 س يض
مبــا يف ذلــك مســاحات لعــب لألطفــال ومختلــف 

ــا. ــة وغيره ــزات العمومي ــق والتجهي املراف
ــران،  ــرة وه ــس دائ ــرز رئي ــه، أب ــن جهت م
رحمونــي مــراد، يف تصريــح للصحافــة علــى 
هامــش عمليــة الترحيــل، أنــه ســيتم قريبــا 
ــة  ــن حص ــتفيدين م ــة املس ــى قائم ــراج عل اإلف
3.900 وحــدة ســكنية عموميــة إيجاريــه لفائــدة 
القاطنــن بدائــرة وهــران مــن أصحــاب التنقيــط 

ــي. ــكن االجتماع ــب الس ــات طل )ملف
وقــت  يف  ذكــر  قــد  املســؤول  ذات  وكان 

سابق أن جلنة الدائرة لتحديد قوائم
 18.700 بدراســة  قامــت  املســتفيدين 
ــوع  ــن مجم ــي م ــكن اجتماع ــب س ــف طل مل
47 ألــف, ومت رفــض 6 أالف ملفــا منهــا، نتيجة 
اســتفادة أصحابهــا مــن ســكنات وعقــارات 
وكــذا عــدم مطابقــة بعــض احلــاالت مــع املعاييــر 

ــال. ــذا املج ــا يف ه ــول به ــة املعم القانوني
ــة  وستشــمل هــذه احلصــة الســكنية األولي
علــى 2.000 مســكن عمومــي إيجــاري مبنطقــة 
عــن البيضــاء التابعــة لبلديــة الســانيا و1.000 
و900  تليــالت  وادي  ببلديــة  مماثلــة  وحــدة 
مســكن آخــر مبوقعــي »البركــي« و«شــكالوة« 

ــه. ــا أشــير إلي ــران، كم ــة وه ببلدي
ق.م

بسكرة :

هالك شخصين وجرح آخر 
في حادث مرور بلوطاية

ــرح  ــا ج ــا فيم ــخصان حتفهم ــي ش  لق
ــة  ــع ليل ــير وق ــادث س ــر ح ــر إث ــخص آخ ش
ــة  ــة لوطاي ــم بلدي ــد بإقلي ــى األح ــبت إل الس
) 25 كلــم شــمال بســكرة(، حســب مــا 
أفــادت بــه أمــس األحــد مصــادر طبيــة 

محليــة.
وأوضحــت ذات املصــادر، لـــ«وأج«، أنه 
مت نقــل الضحيتــن املتوفيــن، وهمــا رجــالن 
يبلغــان مــن العمــر 37 و 56 ســنة ينحــدران 
ــن  ــن طــرف مواطن ــة خنشــلة،  م ــن والي م
اخلدمــات  متعــددة  الطبيــة  العيــادة  إلــى 
تعرضهمــا  بعــد  بلوطايــة  عقــون  ســعيد 
حــادث  عــن  ناجمــة  خطيــرة  إلصابــات 

ــرور. م
الثالثــة  الضحيــة  حتويــل  مت  فيمــا 
ــة  ــنة( كان برفق ــل )12 س ــو طف ــح وه اجلري

ــتعجاالت  ــة االس ــى مصلح ــن،  إل الضحيت
بــن  بشــير  مبستشــفى  واجلراحيــة  الطبيــة 
الواليــة، حيــث خضــع  بعاصمــة  ناصــر 
لتدخــل جراحــي، حســب مــا أفــاد بــه مديــر 

بوعجاجــة. ملجــد  املستشــفى، 
وحســب مصالــح احلمايــة املدنيــة فــإن 
ــي  ــق الوطن ــى الطري ــع عل ــذي وق احلــادث ال
رقــم 3 الرابــط بــن واليتــي بســكرة و باتنــة 
مــرورا بلوطايــة، جنــم عــن انحــراف وانقــالب 
ــل  ــي باملدخ ــور الدوران ــرة باحمل ــاحنة صغي ش
ــا 3  ــى متنه ــة كان عل ــة لوطاي ــي لبلدي اجلنوب

أشــخاص.
وقــد فتحــت مصالــح األمــن املؤهلــة 
إقليميــا حتقيقــا لتحديــد ظــروف و مالبســات 

ــذا احلــادث. ه
عاين عدة مشاريع تابعة لقطاعهق.م

بومزار في زيارة عمل وتفقد إلى إن قزام وبرج باجي مختار
ــلكية  ــالت الس ــد واملواص ــر البري ــام وزي  ق
أمــس  أول  بومــزار،  إبراهيــم  والالســلكية، 
الســبت، بزيــارة عمــل وتفقــد إلــى واليتــي 
إن قــزام وبــرج باجــي مختــار دشــن وتفقــد 
ــا  ــب م ــة، حس ــاريع قطاعي ــدة مش ــا ع خاللهم

أفــادت بــه الــوزارة أمــس، يف بيــان لهــا.
ــر  ــا بوزي ــذي كان مرفق ــزار، ال واســتهل بوم
املستشــفيات،  وإصــالح  والســكان  الصحــة 
عبــد الرحمــن بــن بوزيــد، الزيــارة امليدانيــة 
إلــى إن قــزام باالســتماع إلــى عــرض قدمــه 
ــلكية  ــالت الس ــد واملواص ــي للبري ــر الوالئ املدي
ــة. ــاع بالوالي ــة القط ــول وضعي ــلكية ح والالس
واســتمع املســؤول األول عــن القطــاع إلــى 
عــرض حــول البطاقــة التقنيــة حملطــة أخــرى 
أجنــزت مــن طــرف ذات املتعامــل علــى مســتوى 
الطريــق الوطنــي رقــم 01 الرابــط بــن متنراســت 

ــة  ــة الهاتفي ــان التغطي ــل ضم ــن أج ــزام م وإن ق
علــى مســتوى أحــد محــاور الطريــق احلــدودي.
وباحملطــة األخيــرة مــن الزيــارة، عايــن الوزيــر 
الكيلومتريــة )0( احلدوديــة لألليــاف  النقطــة 
البصريــة احملاديــة للحــدود اجلزائريــة النيجيريــة، 
أيــن ذكــر بــأن اجلزائــر اســتكملت اجنــاز مشــروع 
األليــاف  لشــبكة  الضخــم  التحتيــة  البنيــة 
البصريــة الرابــط بــن اجلزائــر العاصمــة واحلــدود 
ــوغ  ــمح ببل ــا س ــر، مم ــة النيج ــع دول ــة م اجلنوبي
أهدافهــا املدرجــة يف إطــار الشــراكة اجلديــدة مــن 

ــاد(. ــا )النيب ــة افريقي أجــل تنمي
وببــرج باجــي مختــار، اســتمع بومــزار إلــى 
عــرض حــول وضعيــة القطــاع بالواليــة التــي 
تضــم أربعــة مكاتــب بريديــة إضافــة إلــى مركــز 
لتوزيــع البريــد بكثافــة تقــدر مبكتــب بريــدي 
لــكل 7974 نســمة أي مبعــدل شــباك لــكل 

2454 ساكن.
البريديــة  الشــبكة  تعزيــز  ســيتم  كمــا 
بالواليــة مبكتبــن بريديــن آخريــن على مســتوى 
بلديتــي بــرج باجــي مختــار وتيمياويــن، ممولــن 
يف إطــار صنــدوق دعــم اخلدمــة الشــاملة للبريــد 

ــة. ــاالت االلكتروني واالتص
وخــالل نزولــه بــذات الواليــة، كانــت 
للوزيــر عــدة نشــاطات منهــا إشــرافه علــى وضــع 
محطــة للهاتــف النقــال 4G/3G للمتعامــل 
ــر  ــمح بتوفي ــا سيس ــة، مم ــز اخلدم ــس حي موبيلي
التغطيــة الهاتفيــة ملواطنــي األحيــاء املجــاورة 
ــات  ــن خدم ــتفادة م ــن االس ــم م ــذا متكينه وك
ــال. ــالم واالتص ــات اإلع ــت وتكنولوجي األنترن
ق.و

برج بوعريريج:

وفاة شخص وإصابة 4 آخرين 
في اصطدام بين 4 سيارات

 لقــي شــخص حتفــه فيمــا أصيــب 4 
آخــرون يف حــادث مــرور مميــت وقــع بالطريــق 
ــة  ــم 5 مبنطق ــي رق ــق الوطن ــي للطري االجتناب
بــوردة وذلــك إثــر اصطــدام بــن 4 ســيارات .
ــرق النجــدة التابعــة للوحــدة  ــت ف وكان
الرئيســي للحمايــة املدنيــة قــد تدخلــت مــن 
أجــل انقــاذ أرواح املصابــن ، أيــن مت اســعاف 

4 أشــخاص بعــد إصابتهــم بجــروح متفاوتــة 
اخلطــورة فيمــا نقلــوا الــى مستشــفى بوزيــدي 
خلضــر بعاصمــة الواليــة الســتكمال العــالج 
، بينمــا نقــل الضحيــة البالــغ مــن العمــر 40 
ســنة إلــى مصلحــة حفــظ اجلثــث مبستشــفى 

بلحســن رشــيد .
صفاء كوثر بوعريسة

قسنطينة

وفاة شاب إثر سكتة قلبية 
داخل منزله

تدخلــت أمــس، إســعافات احلمايــة 
ــة  ــن الوحــدة الثانوي ــكل م ــة ل ــة التابع املدني
سيســاوي ســليمان بقســنطينة، يف حــدود 
الســاعة 05 و 17د بحــي بــودراع صالــح رقــم 
36 و ذلــك مــن أجــل إســعاف الضحيــة 
»م.ب« مــن جنــس ذكــر و البالــغ مــن العمــر 
23 ســنة لــه توقــف بالوظائــف احليويــة، 

ــة،  ــعافات الالزم ــه اإلس ــت ل ــث قدم بحي
لكــن دون جــدوى، ليتــم تأكيــد وفاتــه مــن 
طــرف طبيــب احلمايــة املدنيــة، مت نقلــه إلــى 
مصلحــة حفــظ اجلثــث باملستشــفى اجلامعــي 

ــنطينة . قس
أمينة.ب

 غليزان

حادثة دهس تخلف وفاة 
طفل ذو سنتين

 تــويف طفــل ذو ســنتن مــن العمــر 
ــة ســيدي امحمــد  ــة دهــس ببلدي ــر حادث إث
بــن عــودة بغليــزان. احلادثــة وقعــت صبــاح 
اجلمعــة أيــن حــاول ســائق شــاحنة قــارورات 
غــاز البوتــان الرجــوع إلــى اخللــف، ما تســّبب 
يف دهــس الطفــل و تعرضــه إلصابــات بليغــة 

يف الــرأس، ليتــم نقلــه ملستشــفى محمــد 
بوضيــاف أيــن لفــظ أنفاســه األخيــرة. فرقــة 
حتقيقــا  فتحــت  باملنطقــة  الوطنــي  الــدرك 
ــار  معمقــا لكشــف مالبســات القضيــة باعتب

ــل هكــذا حــوادث. التكــرر املســتمر ملث
م.حبيب

 االتفاق على مواصلة التنسيق والتعاون يف مختلف امليادين

عرقاب يتباحث مع وزير الطاقة والنقل الصحراوي سبل التعاون
ــد  ــم، محم ــة و املناج ــر الطاق ــتقبل وزي اس
وزيــر  العاصمــة،  باجلزائــر  أمــس،  عرقــاب، 
الطاقــة و النقــل للجمهوريــة العربيــة الصحراويــة 
حيــث  حســنة،  بابــا  ســالك  الدميقراطيــة، 
تباحــث معــه ســبل التعــاون يف املجــال الطاقــوي 
و الســيما متكــن التقنيــن الصحراويــن مــن 
ــة يف  ــرة اجلزائري ــن و اخلب ــن التكوي االســتفادة م

ــة. ــبكة الكهربائي ــيير الش ــال تس مج
ــذي  ــه عقــب االســتقبال، ال و يف كلمــة ل
ــم،  ــة و املناج ــر وزارة الطاق ــتوى مق ــى مس مت عل
»امتنانــه  عــن  حســنة  بابــا  ســالك  أعــرب 
و  الدعــم  علــى  حكومــة  و  شــعبا  للجزائــر 
مختلــف  املتواصلــة  يف  املرافقــة  و  التضامــن 
»مرافقــة  الوقــت  ذات  يف  مثمنــا  املجــاالت« 

الطمــوح  مشــروعها  لتحقيــق  لبــالده  اجلزائــر 
ــن  ــاء ملخيمــات الالجئ ــق بإدخــال الكهرب املتعل

الصحراويــن«.
و أوضــح الوزيــر الصحــراوي انــه تطــرق 
ــة   ــري إلى«اإلشــكاالت املتبقي ــره اجلزائ ــع نظي م
ــروع«،  ــذا املش ــن ه ــرة م ــة األخي ــاز املرحل إلجن
مضيفــا أن النقــاش كان »جيــدا« و »مثمــرا«،  
ممــا يعطــي دفعــا و تقدمــا كبيــرا الجنــاز مــا تبقــى 

ــروع. ــن املش م
و أبــرز ســالك بابــا حســنة انــه »مت االتفــاق 
علــى مواصلــة التنســيق و التعــاون يف امليــدان 
الطاقــوي و كــذا يف مختلــف املياديــن مبــا يف ذلــك 
ــة  ــة الصحراوي ــي املؤسس ــب تقني ــن و تدري تكوي
يف مجــال تســيير الشــبكة الكهربائيــة حتــى 

ــة  ــة مهامهــا يف مجــال الصيان تتمكــن مــن تأدي
ــح«. و التصلي

و  الطاقــة  وزيــر  صــرح  جهتــه،  مــن 
املناجــم، محمــد عرقــاب، بأنــه مت التباحــث 
حــول التعــاون يف امليــدان الطاقــوي و خاصــة  
كــذا  و  الكهربــاء  توزيــع  و  إنتــاج  بخصــوص 

الكهربائيــة. الشــبكة  تســيير 
و أكــد عرقــاب أن اجلزائر«جاهــزة بــكل 
مدارســها و كل إطاراتهــا ملرافقــة األشــقاء يف 
الدميقراطيــة  الصحراويــة  العربيــة  اجلمهوريــة 
ــذه  ــن كل ه ــم م ــرات و متكينه ــذه اخلب ــل ه لنق

القريــب«. املســتقبل  التقنيــات يف 
ق.و
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أخبار الداخل

أحمد كرزيكة

يلزمها  ما  كل  جتهيز  يف  أهقار  نساء  تستعد 
يكون  أن  على  فتحرص  واجلهد،  للوقت  اختصارا 
النساء  فتنطلق  الشك   ليلة  قبل  جاهز  كل شيء 
األشياء  القتناء  لألسواق  ماراطونية  يف  رحلة 
الالزمة وجتهيز املنزل الستقبال هذا الضيف وعلى 
بعض  من  التقرب  الوطن  أخبار  ارتأت  هذا  أثر 
بهذا  اخلاصة  التحضيرات  أجواء  ونقل  األهالي 
الشهر الفضيل. أين اتصلنا بالسيدة غزالي عائشة 
لديهن  اللواتي  النساء  إحدى  تاظروك  بلدية  من 
للحديث حول هذه  باع طويل يف مثل هذه األمور 

التحضيرات التي تسبق هذا الشهر

الزنبو او الفريك ..أولى 
التحضيرات

حسب ما صرحت به عائشة بأن حتضير زنبو 
لألهالي  طبق  أول  ويعتبر  األولى  املرحلة  يعتبر 
بأن تقوم  .ويحضر  بتمنراست  رمضان  شهر  يف 
تخمد  وأنتظارها حتى  النار  إشعال  بعملية  النساء 
وبعدها يتم وضع السنابل فيها وتقليبها بني الفينة 
واألخرى حتى احلصول على لون أسمر فاحت، لتتم 
بعدها عملية درس القمح، ويفضل ان يكون ذلك 
يف يوم مميز بهواء جيد و بعض الرياح حتى تساهم 
يف عملية  فرز حبات القمح من الشوائب النباتية 

العالقة.
تقوم  القمح،   فرز  عملية  من  االنتهاء  وبعد 
ربات  البيوت بطحن زنبو، واألغلبية منهن تفضل 
استعمال   خالل  من  التقليدية  الطحن  عملية  
الة  عن  عبارة  وهي  الرحى )تهونت( بالتارقية 

تقليدية تصنع من احلجارة و ال زالت نساء املنطقة 
القمح )زنبو( وتتحكمن  يفضلنها يف عملية طحن 
يكون  أن  يجب  الذي  الطحني  قوام  و  حجم  يف 
أو  للخيز  املستعملة  كالفرينة  متوسطا  وليس 

العصيدة.

حساء »زنبو« سيد المائدة الرمضانية
تقوم  بأسبوع،  رمضان  شهر  حلول  قبل 
لطبق  التحضير  عمليات  من  باالنتهاء  النساء 
الغذائية  لقيمته  بالنظر  أولوية  يعد  الذي  احلساء، 
تسمى  التي  اللحوم،  جتفيف  يتم  و  التقليدية.  و 
باللغة العربية القديد، حيث مينح هذا اللحم طعما 
يتم  و  الطازج.  اللحم  يعطيه  ال  للحساء  خاصا 
أيضا اقتناء التوابل االساسية و بقية التوابل احمللية 
غيرها.  و  والكسبر  كالكمونة  باملنازل  تسوى  التي 
ما  إذا  جدا  بسيطة  فهي  احلساء  طهي  عملية  أما 
كأنواع  الطبق  يقلى  ال  حيث  املكونات.  حضرت 
الشربة االخرى، بل يتم وضع القدر على النار مع 
وضع نصف لتر من املاء أوال، وإضافة اخلضر من 
ثوم وطماطم مطحونة حلم مجفف. و بعد أن  يبدأ 
املاء يف الغليان، يحضر صحن ثان، توضع فيه ست 
مالعق من طحني زنبو حتل يف كاس ماء فاتر، ثم 
يبدا يف حتريكها حتى تصير على شكل معجون، 
لتوضع  بعد ذلك يف القدر. و يتم طبخ احلساء على 
نار هادئة ملدة 15 دقيقة، وبعدها يقدم يف طبق كبير 

أو يف أطباق منفردة بحجم عدد افراد االسرة.
 العناية بالمطبخ ومكان تجمع 

العائلة لإلفطار
اكدت  الكرمي  رمضان  شهر  اقتراب  ومع 

يف  جتد  نفسها  العائالت  من  الكثير  ان  املتحدثة 
املتعلقة  التحضيرات  كافة  إلمتام  الزمن  مع  سباق 
بالعديد من  يدفع  الذي  األمر  وهو  بشهر رمضان، 
الشهر  لهذا  التحضيرات  يف  تنطلق  العائالت أن 
حتضيرا  قصوى  تأهب  يف  حالة  الفضيل،وهي 
إلى  املنازل  تتحول  بأن  رمضان،  شهر  الستقبال 
ورشات بناء يقومون من خاللها بإجراء تعديالت 
إعطاء  مع  للغرف  وتزيني  طالء  من  الديكور  على 
عناية خاصة للمطبخ، مركز اهتمام ربات البيوت 

يف هذا الشهر.
اقتناء توابل أمر البد منه

. من ناحية أخرى، تشهد احملالت التجارية 
حركية واسعة من طرف األهالي لم تشهدها قبل 
أيام قليلة فقط، حيث بدأ عدد منهم يف إعادة طريقة 
تصفيف وعرض مختلف أنواع التوابل واللوازم التي 
أطباقها  حتضير  يف  املرأة اجلزائرية عادة  حتتاجها 
خصصت  وقد  الكرمي،  الشهر  هذا  يف  التقليدية 
الكرمي  للشهر  العائالت ميزانية خاصة  العديد من 
وهو ما أجمعت عليه العديد من األسر ممن التقينا 
بن  السيدة  عنه  أعربت  ما  وهو  جولتنا  يف  بهم 
بتمنراست  أدريان  الزهراء من حي  فاطمة  مسعود 
قائلة تعد حتضيرات شهر رمضان فريدة من نوعها 
بتمنراست حيث يشهد هذا الشهر تغييرات شاملة 
يف البيت ويتم من خاللها استبدال حتى األواني 
الطبخ التقليد يف  الالزمة  التوابل  مختلف  وشراء 
أود  االمر  حقيقة  يف  ي بتمنراست حيث  تقول 
استقبال هذا الشهر املعظم بحلة جديدة وهو االمر 
املنزلية  الذي استدعى مني استبدال كل األواني 

نظرا ملكانة هذا الشهر.

جيجل

األمن يواصل حمالته التحسيسية 
ضد فيروس »كورونا«

نظمت مصالح األمن الوالئي بجيجل ، وعلى مدار أسبوع كامل حمالت حتسيسية يف 
مختلف أنحاء مدينة جيجل بخصوص الوقاية من فيروس كورونا ، وخصت هذه احلملة يف 

أغلبها ، أصحاب حافالت النقل العمومي .
اكدت  مصالح األمن على ضرورة مواصلة العمل بالبروتوكول الصحي الوقائي وإجبارية 
إرتداء الكمامات لكل املسافرين والركاب ، والعمل بنظام 50 باملئة ملقاعد احلافلة ، وضرورة 
توفير املعقمات داخل كل مركبة ، هذا وقد جاءت هذه احلملة بعد موجة التراخي التي 
أصبح يتعامل بها اجلميع هنا يف الوالية وخاصة أصحاب النقل العمومي ، أين أصبحوا ال 
يحترمون اإلجراءات الوقائية املفروضة عليهم ، وهو ما من شأنه أن يجعل األمور تعود لسابق 
الوبائية ، خاصة وأن األمور لم تستقر بعد بصفة نهائية وهنالك  عهدها وتتعقد الوضعية 
حتذيرات من موجة ثالثة من الكورونا املتحورة وهي أكثر خطورة وسرعة يف اإلنتشار مقارنة 
مع النسخة األولى من الفيروس ، هذا وقد القى أصحاب احلافالت هذه احلملة والنصائح 
والتوجيهات بكل صدر رحب مؤكدين على اإللتزام بها ألن صحة املواطن مسؤولية اجلميع 
الصحي بحذافيره حتى  البروتوكول  تطبيق  لذلك إال من خالل  وهي األهم ، وال سبيل 

يزول الوباء بصفة نهائية  .
عبد اهلل ابراهيم

على هاش عيد الفراولة

فالحون  يطالبون بإيجاد 
حلول تسويقية لتحفيزهم

دعا فالحون مشاركون يف الطبعة الـ17 لعيد الفراولة من السلطات الوصية اليجاد حلول 
تسويقية لتحفيزهم على مضاعفة االنتاج كما  طلبوا بالتدعيم من أجل تطوير زراعة  هذه 
الفاكهة أكثر بالوالية. شهدتفي هذه الطبعة  مشاركة حوالي 80 عارضا منهم 50 منتجا 
الشرقية  البلديات  يف  أغلبهم  يرتكز  والذين  الوالية  بلديات  مختلف  عبر  الفراولة  لفاكهة 
للوالية ، والذين قاموا بعرض  مختلف انواع الفراولة التي تنتجها مزارع الوالية وكذا 30 
املهني  التكوين  ومركز  بالعوانة  املهني  التكوين  مركز  املهني وهما  للتكوين  ومركزين  حريف 
مرمي  بوعتورة  والسياحة  للفندقة  املهني  التعليم  معهد  تالميذ  مشاركة  و  بجيجل  للبنات 
جيجل أين عرضوا مختلف احللويات املصنوعة بالفراولة وكذا مختلف انواع العصائر  واملربي 
املجلس  رئيس  رفقة  كلكال  القادر  عبد  السيد  جيجل  والية  والي  أشرف  وقد   . وغيرها 
الشعبي الوالئي حسني برينط والسلطات احمللية على افتتاح التظاهرة أين جتول وحتدث إلى 
مختلف العارضني والعارضات واالستماع إلى أهم اإلنشغاالت التي كانت معظمها  تصب 
يف صعوبة التسويق يف ظل غياب أسواق منظمة بالوالية تقضي على الوساطة يف البيع ، 
ألن الفالحني يتكبدون خسائر كبيرة أو ال يقبضون هامش ربح كبير مقارنة مع الوسطاء،  
كما طلبوا التدعيم من أجل تطوير زراعة  هذه الفاكهة أكثر بالوالية ،بحيث حتوي الوالخية  
هناك حوالي 400 منتج لهذه الفاكهة  ، وهذا ما يوفر  حوالي 6000 منصب عمل موسمي 
و 1200 تقريبا دائم مع ارتفاع املساحة املزروعة بالوالية إلى 442 هكتار وإنتاج أزيد من 20 
نوع من الفراولة بالوالية . جتدر اإلشارة إلى أن والية حتتل الصدارة يف إنتاج هذه الفاكهة 
والتي تتسم باجلودة الكبيرة مقارنة مع ما ينتج يف مناطق أخرى من الوطن ، وهو ما يجب 
على السلطات إيجاد حل للمشاكل املطروحة من قبل املنتجني والفالحني واملتعلقة أساسا 

بالدعم والبحث عن سبل ناجعة لتسويق منتجاتهم .
عبد اهلل ابراهيم

خنشلة

القبض على عصابة  تسطو 
على المنازل لياًل

متكن عناصر األمن احلضري األول  بأمن والية خنشلة من توقيف خمس أشخاص يف 
العقد الثاني من العمر يف قضية تكوين جمعية أشرار لغرض ارتكاب جناية أو أكثر بتوافر 

ظرف الليل، التعدد و التسلق.
املركزية ألمن والية خنشلة  املناوبة  لعناصر  راكبة  اثر دوريات  القضية  تعود حيثيات 
انتباههم لشخصني  الثالثة صباحا ، حي لفت  الساعة  بوسط مدينة خنشلة ، يف حدود 
متلبسني بجرم السرقة من داخل مسكن ، مبجرد مشاهدتهما لقوات الشرطة ، حاوال الفرار 
إلى مقر  اقتيادهما  توقيفهما  ليتم  بالفشل   باءت  إلى وجهة مجهولة ، غير أن محاولتهما 
األمن احلضري األول بخنشلة ، من اجل استكمال اجراءات التحقيق ، بعد اخضاعهما 
لعملية التلمس اجلسدي عثر بحوزتهما على آالت ووسائل متعددة استغلها املشتبه فيهما 
يف عملية حتطيم أقفال املسكن من أجل الولوج ، من خالل مجريات التحقيق أفضت إلى 
أن املشتبه فيهما قاما باالستعانة بـ03 أشخاص آخرين يف عملية السرقة ، كما أنهم قاموا 
بسرقة أجهزة كهرومنزلية كانت متواجدة بداخل املسكن ، ليتم اعداد خطة أمنية محكمة 
الثالثة  فيهم  املشتبه  توقيف  مع   ، كاملة  واسترجاعها   ، املسروقات  مكان  بتحديد  كللت 
اآلخرين املتورطني يف عملية سرقة و اخفاء األشياء املسروقة خالل نفس الفترة الليلية ، 
مع  حتويل احملجوزات واقتياد املشتبه فيهم إلى مقر املصلحة من اجل استكمال اجراءات 

التحقيق .
ابتسام سكيو

يعتبر شهر رمضان املبارك من أكثر املناسبات الدينية أهمية ومتّيزًا عند املسلمني الذين يسعون الغتنام أيامه 
ولياليه املباركة، وتستقبل كلُّ والية وعائلة من عائالت اجلزائر  هذه املناسبة الدينية على طريقتها، ويف والية 

متنراست أو أهقار و حتافظ العائالت على تقاليد و عادات الزالت راسخة منذ سنوات.

ببلدية  سكن«   250 »حي  قاطنو  يشتكي 
الوالية  عاصمة  غرب  جنوب  كلم    47 الشريعة 
أكثر من شهر  أزمة عطش حادة منذ  تبسة ، من  
من  حالة  خّلف  ما  حياتهم   على  سلبا  انعكست 
هذه  نظرا ألهمية  املواطنني  لدى  االستياء  و  القلق 

املادة احليوية.
فإن  احلي،  سكان  عنه  كشف  ما  وحسب 
تشهد  األحياء  بهذه  الشرب  مياه  توزيع  عملية  
للحصول على  اليومية  معاناة  كبير يف ظل  تذبذب 
املاء  القتناء  اضطروا   حيث   احليوية،  املادة  هذه 
بأسعار  و   معرفة مصدرها  دون  الصهاريج   بواسطة 

ال يقوى عليها الضعفاء و أصحاب القدرة الشرائية 
بضرورة  املعنية  السلطات  مناشدين  احملدودة، 
 ، هؤالء  أضاف  و  سريعة،  حلول  وايجاد  التدخل 
أنه بالرغم من عديد الشكاوى و العرائض املوجهة 
دون  هو  كما  يزال  ال  األمر  أم  إال  املعنية  للجهات 
الوطن  أخبار  عبر  ندائهم  ليوجهوا   ، تذكر  جدوى 
لوالي الوالية  بضرورة التدخل العاجل  لوضع حد 
ملعاناة طال أمدها ، مع  فتح حتقيق يف  تكرارا هذه 

احلال  بني فترة وأخرى .
نسمة  ألف   150 من  أكثر  تزال  فال  ولإلشارة 
يف كل من بلديتي الشريعة وبئر مقدم بوالية  تبسة 

فقدان  عقب  كبيرة  عطش  أزمة  وقع  على  تعيش 
واالعتماد  اجلفاف  بسبب  عميقة  آبار  خمس 
الكلي على املياه اجلوفية، أمر يدفع يوميا بالسكان 
نظرا  الوطنية  الطرقات  مختلف  وغلق  لالحتجاج 
ايجاد حل سريع ألزمة  السلطات احمللية يف  لتهاون 
نظافة  تتطلب  التي  الصحية  اجلائحة  مع  متواصلة 
خاصة  احليوية  املادة  هذه  باستعمال  أكثر  ووقاية 
بعد تسجيل الوالية نفسها األولى وطنيا من حيث 
النيجيرية  الساللة  من  والوفيات  اإلصابة  حاالت 

من وباء كورونا.
فيروز رحال

تبسة

أزمة ماء حادة في حي 250 سكن بالشريعة

»الزنبو« سيد املائدة .. واقتناء التوابل ضرورة حتمية

عادات وتقاليد راسخة الستقبال الشهر 
الفضيل في تمنراست
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أخبار الداخل

عبد الناصر حمودة 

جتد  العظيمة  املناسبة  هذه  اقتراب  و مع 
للتفنن يف حتضير كل  البليدة خير فرصة  سيدات 
أنواع األطباق والوجبات إلفطار شهي، حيث تلجأ 
الى  الواقعة  االربعاء  ببلدية  العائالت  من  الكثير 
التوابل  البليدة ، إلى اقتناء  اقصى شرق عاصمة 
السحرية  اللمسة  بها  لتضيف  أنواعها،  مبختلف 
الزيتون« و »بطاطا  »طاجني  من  كل  أطباق  على 
من  » و املثوم و غيرها  اخلوخ  »  »طاجني  كوشة 
اآلكالت التي  تتزين بها املوائد الرمضانية ، فأيام 
قليلة قبل حلول شهر رمضان الكرمي بدأ توجه ربات 
األعشاب واملواد  األسواق ومحالت  إلى  البيوت 
الرائحة  ذات  الطيب«  القتناء جوزة  التقليدية 
العطرة والتي تزيد من شهية الطعام ما يشد بطون 
العائلة، و كذا  حضن  يف  اإلفطار  إلى  الصائمني 
احلانوت و غيرها  األسود و الكمون و راس  فلفل 

من البهارات.
وتشير السيدة نصيرة من حي جيبولو، وهي 
األطباق  الوالئم وإعداد  يف  بطهيها  معروفة  سيدة 
القتناء  يلجأن  النساء  جميع  إن  إلى  احمللية، 
التوابل التي تضفي نكهة خاصة على األطعمة، 
كافيا  يخصصن وقتا  ال  كن  اللواتي  ذلك  يف  مبا 

األطباق،  مختلف  طهي  ُيجدن  أو ال  للمطبخ 
للوجبة  املميز  الذوق واملذاق  تعطي  التوابل  ألن 
التي يختلف بها كل نوع من أنواع التوابل، وكل 
تستعملها  التي  التوابل  نوع وحجم  تدرك  سيدة  
أخرى  سيدة  املميزة، وأضافت  النكهة  إلعطائها 
يف  عمي » العربي » املشهور  مبحل  إلتقيناها 
ببيع األعشاب والتوابل،  املنطقة  وحتى خارجها 
أن من عادات التحضير لشهر رمضان، شراء هذه 
الفضيل،  الشهر  أيام  احتياجات  لتغطي  التوابل 
يف  الستعمالها  درسها وتعليلها  ثم  غسلها  فيتم 
احللو وباقي  كالشربة وطاجني  األطباق  مختلف 
احد  اكد  فيما  هذا  املوائد،  تزّين  التي  األطباق 
بالسوق  املتواجدة  التوابل  بيع  محالت  اصحاب 
الفترة  هذه  خالل  تنتعش  جتارتهم  ان  البلدي، 
بصفة  التوابل  على  الطلب  يكثر  أين  بالذات 
عامة ، أهمها رأس احلانوت الذي يعد خليطا من 
املطبخ  يف  تواجده  يعتبر  حيث  التوابل،  مختلف 
الكسكسى  طبق  حتضير  عند  السيما  أساسيا 
أخرى  توابل  إلى  إضافة   ،'' ''طعام  بـ  املعروف 
األحمر،و الكمون، والقرفة، و العود  كالفلفل 

األصفر،و الزعفران، و الفلفل األسود،  وغيرها.
النسوة  بعض  أن  املتحدث  ذات  وأضاف 
شكلها  يف  التوابل  اقتناء  يفضلن  أصبحن 

بأنفسهن، و يف  بتحضيرها  األصلي و يقمن 
تفضل  أنها   « أكدت  »خديجة  السياق  هذا 
األصلي و تقوم  شكلها  يف  التوابل  اقتناء 
يف  طحنها و استعمالها  ثم  بغسلها و جتفيفها 
الغش  أصبح  بعدما  رمضان،  شهر  الطهي خالل 
حتضير  طريقة  يف  الباعة  بعض  عند  املوقف  سيد 
حبات  بني  أجد  ما  التوابل و طحنها، و غالبا 
املصدر،  مجهولة  أخرى  حجارة و اشياء  التوابل 
الذين  التجار  هؤالء  يف  كثيرا  أثق  ال  جعلني  ما 
يبتغون الربح السريع دون التفكير بصحة و سالمة 
،انها  أخرى  سيدة  أضافت  فيما  هذا  املواطن، 
بنفسها وقد ورثت  توابلها  حتضير  على  اعتادت 
حتضير  اعتادتا  اللتني  جدتها ووالدتها  عن  ذلك 
التوابل يف البيت رفقة نساء العائلة وتقسيمها فيما 
كبيرة  كميات  اقتناء  على  يعمدن  بينهن، حيث 
نشرها  طريق  عن  التوابل وغسلها وجتفيفها  من 
إحداهن  تقوم  ان جتف  الشمس وبعد  أشعة  حتت 
ان  السيدة  ، وتؤكد  حدى  على  نوع  كل  بطحن 
ترافق  التي  البيت والرائحة  يف  التوابل  صناعة 
ذلك جتعل كل من يدخل البيت يقول إن رمضان 
على األبواب، وهذه العملية هي تقليد توارثناه وال 
ميكن أن يحل رمضان دون املرور على هذه العملية.

الداخل إلى احد األسواق الشعبية املنتشرة يف عاصمة املتيجة البليدة جتلبه 
رائحة التوابل و البهارات التي تفنن بائعوها يف طريقة عرضها على الزبائن قصد 

اقتنائها بالعني قبل اليد، و مع اقتراب شهر رمضان مايزال  املطبخ اجلزائري متشبثا 
بتقاليده، وال ميكن أن مير دون ان تعطره التوابل املختلفة التي ألفتها املرأة البليدية 

يف مطبخها كل عام.

حتضيرا لشهر رمضان

انتعــــاش تجــــارة  التوابــل 
  بأســـواق  البليـــدة

تلمسان
سكان سيدي مجاهد يطالبون 

بمشاريع تنموية 
ناشد سكان بلدية سيدي مجاهد على احلدود الغربية التابعة إداريا لدائرة بني بوسعيد 
اذ تبعد عن تلمسان ب 55كلم غربا، من والي والية تلمسان التدخل العاجل إلنقاذهم من 
التهميش والوقوف على انشغاالتهم و متطلباتهم ودعم البلدية و القرى املجاورة لها مبشاريع 

تنموية تخص تهيئة الطرقات و ألرصفة و كذا استكمال مشاريع اإلنارة العمومية.
و يطالب  طالب السكان بالضرورة النظر إلى أزمة النقل و مشكل تذبذب تزويد البلدية 
باملياه الشروب رغم الثروة املائية احمليطة بهم و كذلك عيادة طبية متعددة اخلدمات دون أن 
الى  باإلضافة  ترفيهية إلفراغ طاقاتهم  مبرافق حيوية  يحلمون  الذين  املنطقة  ننسى شباب 
البطالة واصبحوا فريسة سهلة و  الذين هم حتت وطأة  العليا  اجلامعيني حاملي الشهادات 

لقمة سائغة لتجار املخدرات بحكم موقع املنطقة.
الذي  »العيون«  املسمى  املائي  املنبع  إحياء  و  تهيئة  على ضرورة  السكان  أكد  و  هذا 
يعتبر جنة على وجه األرض و منطقة سياحية تستقطب جميع زوار املنطقة بهوائها النقي 
و مائها العذب  و تهيئة الطريق املؤدية إلى منطقة »الكاف« التي حتتضن يف كل سنة أكبر 
مهرجانات »يناير«  باإلضافة الى إحياء االثار و مشروع ترميم قصر سيدي مجاهد او ما 

يعرف ب »دار السلطان«.
و تبقى سيدي مجاهد يف حاجة ماسة إلى وقفة جادة  و إلتفاتة للنهوض بها خاصة 

أمام كثرة القرى املترامية يف أطرافها و التي عانت الويالت خالل العشرية السوداء.
عبد القادر بن خالد 

املدية 
وضع مخطط أمني خاص برمضان 

سطرت قيادة املجموعة االقليمية للدرك الوطني باملدية مخططا أمنيا وقائيا عبر كامل 
العضوية،  والوسائل  الوحدات  جميع  بتسخير  وذلك  املدية،  بوالية  االختصاص  إقليم 
يتضمن السهر على تأمني الفضاءات التي يتوافد إليها املواطنون، وتوفير جو الطمأنينة يف 

املناطق احلضرية وشبه احلضرية ضمن اختصاص الدرك الوطني.
يرتكز هذا املخطط على تكثيف الدوريات الراجلة واملتنقلة ليال ونهارا، على مستوى  
وكذا  التجارية  املجمعات  املسافرين،  نقل  محطات  الطرقات،  الترفيه،شبكة  فضاءات 
املساجد ومحيطها، من أجل احلفاظ على أمن املواطنني وممتلكاتهم،كما تزامن هذا املخطط 
املوجهة  رمضان،  شهر  مبناسبة  املرور  حوادث  من  للوقاية  الوطنية  التحسيسية  احلملة  مع 
لفائدة سواق مختلف أصناف املركبات التي ستنطلق فعاليتها يوم 13 أفريل 2021، حتت 

شعار » رمضان مبارك - سوقوا بأمان«.
محاربة  أجل  من  املدية  لوالية  التجارة  مديرية  مبشاركة  برنامج  وضع  الى  باإلضافة 
صارمة  املجموعة  فقيادة  اإلستهالك،  الواسعة  للسلع  خاصة  واملضاربة،  املوازية  السوق 
وتضرب بقبضة من حديد كل مخالف يف هذا املجال، من أجل حماية املستهلك  واحلفاظ 

على القدرة الشرائية له وحماية الصحة العمومية.
لتفادي  الوقائية  التدابير  اتخاذ  يف  التراخي  بعدم  املواطن  املصالح  ذات  وتنصح  هذا 
العدوى بفيروس كوفيد19-، خاصة يف األيام األخيرة لشهر رمضان الكرمي التي تعرف إقباال 

كبيرا للعائالت على املجمعات التجارية من أجل اقتناء حاجيات ولوازم العيد.
عمر بكيري

بجاية
سقوط شجرة عمالقة بدرقينة 

سقطت نهار امس  شجرة عمالقة على قارعة الطريق الوطني رقم 9 وحتديدا يف حي 
سعدان بلدية درقينة شرقي بجاية بالقرب من مسجد الفرقان بفعل قوة الرياح التي عرفتها 
وقد سارعت  أوبشرية  مادية  أية خسائر  احلادث يف  يتسبب هذا  لم  املنطقة وحلسن احلظ 
من  وإزاحتها  الشجرة  هذه  بتقطيع  قامت  أين  املكان  إلى عني  العمومية  األشغال  مصالح 

الطريق يف الوقت الذي تكفلت فيه  مصالح الشرطة بتنظيم حركة املرور.
عبد السالم.ق

»اخلزان  املشهور  الشعبي  باحلي  عائالت  طالب 
ربطُهم   ، املسؤولة  اجلهات   ، العفرون  املائي«  يف 
بشبكتي اإلنارة املنزلية، و قنوات التصريف الصحي 
الطرق  استعمال  كابوس  و  شبح  عنهم  ابعاد  و   ،
البدائية، مثل احلفر التقليدية  ، خاصة وأنه أصبح 
 ، كوابيسه  و  الفوضوي  باحلي  اإلقامة  عليهم  ُمحتم 

لعدم ترحيلهم لغاية الساعة .
بأن  أوضحوا  الشاكية  ،  عن  العائالت  ممثلون 

الهروب  على  أجبرتهم  الالمن،  و  اخلوف  سنوات 
واالحتماء بهذه املنطقة و العنوان بالتحديد ،مبرتفعات 
هم  و  السوداء  ،  الفترة  تلك  منذ  أنهم  و   ، املدينة 
طلبات  رفعوا  أنهم  و   ، صعبة  ظروف  وسط  يحيون 
على املصالح املسؤولة و املجالس البلدية املتعاقبة ،و 
بالرغم   ، ينفع  لم  ذلك  كل  لكن  ،و  احصاؤهم  مت 
االنارة  مشاكل  بتسوية  املسؤولني  بعض  وعود  من 
املنزلية بشكل نهائي ، و تهيئة الطرقات، و ربط بقية 

العائالت املتضررة من شبكة التطهير الصحي، و أن 
باملياه ، فضال عن طبيعتها اجلغرافية  تشبع االرض 
و اجليولوجية ، اصبحت ترعبهم ، من أن تقع بينهم 
انزالقات يف األرضيات ، خصوصا و أن املكان يشبه 
املائل ، و هم و يأملون يف أن  الى حد كبير املنحدر 
يجدوا هذه املرة من يستمع إلى ندائهم ، و تتم تسوية 

مشاكل حيهم العالقة .
عبدالناصر حمودة

البليدة
حي الخزان المائي بحاجة بمشاريع تنموية

طالب ، سكان قرية أوالد عبدة ببلدية عني 
السلطات   ، البويرة  والية  شمال  الواقعة   ، احلجر 
إلتصاالت  األنترنيت  بشبكة  قريتهم  بربط  احمللية 
اجلزائر و شبكة الهاتف النقال للمتعامل موبيليس.
تضم  القرية  فإن   ، السكان  وبحسب 
خدمة  غياب  من  يعانون   ، كبيرة  سكانية  كثافة 

حاجة  رغم  القرية  يف  منعدمة  فهي  األنترنيت 
إضافة   ، اجلامعيني  الطلبة  خاصة  إليها  السكان 
املتعامل  شبكة  تسجله  الذي  الكبير  النقص  إلى 

موبيليس بالقرية .
و يف مراسلة لإلحتادية الوطنية املجتمع املدني 
الوالئية  للسلطات  وجهت   ، احلجر  عني  مكتب 

نسخة  على   « الوطن  أخبار   « جريدة  حتصلت   ،
القرية  ربط   ، املعنية  السلطات  فيها  ناشد   ، منها 
بشبكة االنترنيت لإلستفادة من هذه اخلدمة التي 
كل  يف  توفرها  يحب  و  الضروريات  من  أصبحت 

بيت.
يونس غماري

البويرة
سكان قرية أوالد عبدة بعين الحجر يطالبون بشبكة االنترنيت
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أخبار السر ايا

10 أيــام دون مــــاء !

التقاعــد عــن بعــــد

رسالــة الحمايـــة المدنيــة 

استغرب ساكني جزء من 
اجلهة الشمالية ملدينة برج 
بوعريريج من انقطاع املياه 
الشروب عنهم ألزيد من 10 
أيام رغم شكاويهم العديدة 
لوحدة برج بوعريريج من 
أجل تزويدهم بهذه املادة 
احليوية وعدم حرمانهم 
منه ، ومما زاد استغراب 

قاطني املنطقة هو تبرير 
»اجلزائرية للمياه« وحدة البرج بأن هذا االنقطاع 

هو عادي وطبيعي بسبب عدم نهاية إصالح التسرب 
املائي املسبب لهذا االنقطاع، ما زاد من تساؤل 

السكان املتضررين الذين عبروا بسخرية عن املوقف 
أّنهم محرومون من املياه يف حني تستفيد البالوعات 

احملاذية منه هذه املادة الهامة بفعل التسرب .

نظم املركز الوطني للسينما 
والسمعي البصري أول أمس، 

باجلزائر العاصمة وقفة 
تكرميية لروح املخرج السينمائي 

الراحل عمار العسكري أين مت 
عرض النسخة الرقمية لفيلمه 
التاريخي الشهير »دورية نحو 
الشرق«، وذلك بحضور نخبة 

من الوجوه السينمائية واألسرة 
الفنية اجلزائرية. و متيز هذا 

التكرمي الذي خصص أيضا لتكرمي املمثل املخضرم حسان بن 
زيراري، بتقدمي شهادات حية من طرف فنانني من مختلف 
األجيال الفنية تناولت أهم مسارات التجربة السينمائية 

واإلنسانية للمخرج الكبير عمار العسكري الذي وافته املنية 
يوم 1 ماي 2015  عن عمر ناهز 73 سنة.

أطلق الصندوق الوطني للضمان االجتماعي لغير 
األجراء، عبر فضاء ضمانكم، طلب التقاعد عن بعد. 

وأشار بيان الصندوق أن هذه اخلدمة االلكترونية 
اجلديدة توفر إمكانية طلب التقاعد للمؤمنني 
الذين استوفوا الشروط وبلغوا السن القانوني. 

وهذا عن طريق املنصة اجلديدة وإمكانية متابعة 
ملفاتهم دون عناء التنقل للوكاالت، عن طريق 

إرسال الوثائق الالزمة عبر املنصة الرقمية.وسيتم 
مبقتضاها االستغناء عن امللف الورقي وتعويضه بامللف 
االلكتروني بهدف تبسيط اإلجراءات اإلدارية وتوفير 

عامل الوقت لفائدة املؤمن لهم اجتماعيا.

تدعو املديرية العامة للحماية املدنية، كافة 
املواطنني، ألخذ احليطة واحلذر، حتسبا لشهر 

رمضان، باحترام وتطبيق تدابير الوقاية من 
كورونا. وذكرت احلماية املدنية، عبر بيان لها، 
املواطنني، مبختلف النصائح والتدابير األمنية 

لتفادي مختلف احلوادث.وحذرت املديرية، 
من السياقة اخلطيرة، خالل هذا الشهر املبارك 
وخاصة حلظات قبيل اإلفطار أو بداية احلجر 

املنزلي.ودعت احلماية املدنية، إلى التقيد 
بقواعد قانون املرور والسالمة املرورية.

فندت اللجنة الوطنية لعمال اجلمارك، 
يف بيان لها، فحوى اإلشعار بإضراب أعوان 

اجلمارك الذي مت تداوله عبر مواقع 
التواصل االجتماعي، متبرئة من هذا 
»اإلشعار الكاذب« و »املجهول املصدر«.

وجاء يف البيان، »أن اللجنة الوطنية لنقابة 
اجلمارك تكذب و تنفي نفيا قاطعا فحوى 
اإلشعار الكاذب و املجهول املصدر الذي مت 
تداوله عبر مواقع التواصل االجتماعي و 
الذي تتبرأ منه اللجنة الوطنية جملة و 

تفصيال و ال ميثل ال من قريب و ال من بعيد 
أيا من مستخدمي إدارة اجلمارك«.

إشعـــــــار كـــــــاذب !

إطالق جائزة »السعفة العلمية« 
سيحظى األساتذة اجلامعيني والباحثني الذين قدموا إضافة نوعية مشهود لها يف احمليط 

االقتصادي واالجتماعي بجائزة »السعفة العلمية«، خالل األيام العلمية التي ستنظم شهر 
ماي املقبل.حيث وقع وزير التعليم العالي والبحث العلمي،عبدالباقي بن زيان، قرارا يكرم 

مبوجبه األساتذة اجلامعيني والباحثني، مبنح تكرمي خاص ألصحاب األعمال التي ساهمت 
يف مرئية األعمال والبحوث اجلزائرية، على املستوى الدولي، كما سيكرم أيضا مستخدمو 

القطاع الذين متيزوا بخدمة الصالح العام وكذا بنوعية أعمالهم أثناء تأديتهم ملهامهم.

تكريم المخــرج الراحـل 
عمــار العسكـــري

 مجلـــس استشـــــاري
 للتـــراث الثقافـــي 

صدر يف العدد األخير 
للجريدة الرسمية مرسوم 

تنفيذي يتضمن إنشاء 
مجلس استشاري للتراث 

الثقافية يوضع حتت 
وصاية وزارة الثقافة 

والفنون. ويحدد هذا 
املرسوم الذي وقعه 

الوزير األول، عبد العزيز 
جراد كيفيات تنظيم 

وسير هذا املجلس املكلف 
بإبداء أراء وتوصيات 

واقتراحات بشأن املواضيع 
املتعلقة بحماية التراث 

الثقايف الوطني املادي وغير املادي وحفظه وتثمينه. وتتمثل 
مهام هذا املجلس أيضا يف حتديد األولويات يف برامج العمل 

يف مجال التراث الثقايف واملشاريع املتعلقة بترميم املعالم 
التاريخية واملواقع األثرية وحفظها وتهيئتها.

ممنــوع إقامــة »الــزردات« 
وجهت وزارة التربية الوطنية، مراسلة 

إلى مديريات التربية املوزعة عبر التراب 
الوطني، أمرتهم من خاللها باإلسراع يف 
عملية ترسيم األساتذة الذين استوفوا 

الشروط، وهذا قبل نهاية املوسم اجلاري 
2020 - 2021.وطالبت الوزارة من املفتشني، 
باستكمال العملية يف ظل احترام التدابير 

الوقائية والعمل اجلاد على إنهاء الترسيم يف 
اآلجال احملددة، مع منعها إقامة »الزردات«.
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إقصاء مطلقات وذوي احتياجات خاصة من منحة رمضان

محرومــــون  بقـــــرار..!
أثارت تعليمة وزارة التضامن القاضية بتطهير قوائم املستفيدين من منحة قفة رمضان لـ 2021،   وحتديد الراتب بـ 18 ألف دينار، وإسقاط فئة ذوي 

االحتياجات اخلاصة واملطلقات من دون أوالد من العملية التضامنية، موجة غضب واستياء واسعتني لهذه الفئات الهشة التي لم جتد من وسيلة للتعبير 
 عن ما وصفته بـ »احلقرة« سوى الشارع واخلروج يف احتجاجات، معتبرين القرار خرقا لالتفاقيات الدولية املتعلقة بحماية حقوق ذوي احتياجات، 

ويف سياق آخر فتح هذا اإلجراء جدال واسعا حول مصداقية هذه العملية التضامنية، يف الوقت الذي يتساءل فيه متتبعون عن اآللية التي يتم 
اعتمادها إلحصاء جيوب الفقراء.

سيدي بلعباس

بلديات عاجزة 
ومديريات التضامن 

تسقط 2000 عائلة! 
ــاس ألفــي عائلــة معــوزة مــن  أســقطت مديريــة التضامــن بواليــة ســيدي بلعب
ــم املســتفيدين مــن منحــة رمضــان املقــدرة بـــ 10 آالف دينــار ، فيمــا وجــدت  قوائ
بعــض البلديــة نفســها عاجــزة عــن تقــدمي هــذه املنحــة بســبب األزمــة االقتصاديــة 

ــي خلفتهــا جائحــة كورونــا. الت
 

وكشــف ممثلــو املجتمــع املدنــي بخصــوص ملــف املنحــة التضامنيــة أن العديــد 
مــن العائــات املعــوزة بواليــة ســيدي بلعبــاس والبالــغ عددهــا ألفــي عائلــة تناشــد 
الســلطات احملليــة إعــادة النظــر يف وضعيتهــا بعدمــا أقدمت مديريــة التضامــن 
ــبهم  ــرعية - حس ــر ش ــباب غي ــاء اســتفادتهم ألس ــى إلغ ــي عل والنشــاط االجتماع
- وهــو مــا يضعهــا أمــام وضعيــة اجتماعيــة صعبــة للغايــة خاصــة يف ظــل الظــروف 

ــي رهنــت القــدرة الشــرائية لهــؤالء. ــة احلــادة الت االقتصادي
ــجيل عجــز  ــه مت تس ــي أن ــر النشــاط االجتماع ــه، كشــف مدي ــياق ذات يف الس
ــة نتيجــة األزمــة  ــي لــدى عــدد مــن البلديــات مــا أعــاق التكفــل بهــذه العملي مال
ــة  ــي اســتنزفت ميزاني ــا والت ــروس كورون ــاد جــراء في ــي ضربــت الب ــة الت االقتصادي
ومداخيــل البلديــات، إذ أوضــح أنــه مت االعتمــاد يف تغطيــة العجــز علــى املســاعدات 
املاليــة يف توفيــر املبلــغ اإلجمالــي املقــدر بـــ42 مليــار ســنتيم لتغطيــة نحــو 42 ألــف 

عائلــة معــوزة.
وأضــاف املتحــدث نفســه أن واليــة ســيدي بلعبــاس منحــت مبلــغ 12 مليــون 

دينــار فيمــا خصصــت وزارة التضامــن مبلــغ 30 مليــون دينــار.
يف ســياق ذي صلــة ، كشــفت عضــو جمعيــة كافــل اليتيــم بســيدي بلعباس 
»بوشويشــة عباســية« أن اجلمعيــة تعكــف علــى توزيــع القفــة اخلاصــة بشــهر 
ــن4  ــدة ب ــة الواح ــة اتلقف ــراوح قيم ــة، تت ــو 1000 أرمل ــى نح ــل عل رمضــان الفضي
ــادة  ــرار م ــى غ ــية عل ــة األساس ــواد الغذائي ــى امل ــار، وتشــتمل عل آالف و5 آالف دين
ــات خــال شــهر  ــات العائ ــة مبتطلب ــة مقارن ــر كافي ــة غي ــي قيم ــن وه ــت وال الزي
رمضــان وعــدم قــدرة هــذه الفئــة علــى تغطيــة حاجياتهــا االســتهاكية التــي تصــل 
ــر متزنــة؛ إذ  ــة غي ــة اجتماعي ــو مــا يضعهــا أمــام وضعي ــا بــن 1000 )د.ج( وه يومي
وجــب - تقــول املتحدثــة - العمــل علــى تعزيــز الوضعيــة االجتماعيــة لهــذه الفئــة 

ــون كل شــهر رمضــان.  ــف الذيــن يعان املهمشــة وأصحــاب الدخــل الضعي
حواش.أ

تترقــب 30 ألــف عائلــة معــوزة بواليــة بــرج بوعريــج 
ــي مت  ــات الت ــان ، والعائ ــة رمض ــن منح ــتفادة م االس
إحصاؤهــا عبــر 34 بلديــة لــم تســتفد مــن املنحــة قبــل 

يــوم مــن حلــول الشــهر الكــرمي.
وتشــتكي العائــات املعــوزة مــن تأخــر صــرف 
ــم يعــد  ــون ســنتيم ، حيــث ل ــي املقــدر مبلي املبلــغ املال
ــا  ــوم، كم ــوى ي ــرمي س ــول الشــهر الك ــا عــن حل يفصلن
ــن  ــص م ــغ املخص ــة املبل ــن قيم ــا م ــدت امتعاضه أب
ــم يعــد يســد حاجياتهــا خــال  ــل الدولــة والــذي ل قب
شــهر رمضــان أمــام االرتفــاع الرهيــب يف أســعار اخلضــر 
ــواق  ــهد أس ــية. وتش ــواد األساس ــف امل ــه ومختل والفواك
الواليــة ارتفاعــا غيــر مســبوق يف أســعار املــواد الغذائيــة 
ــكان  ــؤرق س ــات ي ــذي ب ــر ال ــه ، األم ــر والفواك واخلض
ــف  ــة خاصــة أصحــاب الدخــل املتوســط والضعي الوالي
ــة شــراء مــا تيســر  الذيــن وجــدوا أنفســهم أمــام حتمي
ــل اســتقباال للشــهر املعظــم ، حيــث  واالكتفــاء بالقلي
أعربــت )س. مهّنــي( التــي تشــتغل خياطــة وســط 
مدينــة البــرج عــن اســتيائها مــن ارتفــاع األســعار 
ــر  ــن غي ــت: '' م ــث قال ــل،  حي ــهر الفضي ــل الش قبي
ــو  ــا يحــدث يف األســواق ، شــهر رمضــان ه ــي م املنطق
ــن  ــرات ، لك ــى اخلي ــابق عل ــهر التس ــر وش ــهر اخلي ش
جتــار واليــة البــرج علــى وجــه اخلصــوص يتهافتــون إلــى 

الزيــادة يف األســعار مــن أجــل إفــراغ جيــب املواطــن الــذي 
ــارغ ''. ــاس ف ــو باألس ه

) ب. النذيــر( مــن بــرج بوعريريــج يعمــل ســائق أجــرة بــن الواليــات أعــرب لـــ »أخبــار 
ــة مــن  ــه العائــات البرايجي ــط في الوطــن« عــن قلقــه مــن الوضــع االقتصــادي الــذي تتخب
أصحــاب الدخــل املتوســط والضعيــف ، خاصــة يف ظــل أزمــة كورونــا التــي أفقــدت عشــرات 
العائــات عملهــا وجعلتهــا بــا معيــل اليــوم ، مــا يضاعــف مــن عــدد احملتاجــن والفقــراء 

بالواليــة إلــى مئــات اآلالف ، وليــس العشــرات كمــا يتحــدث بــه املســؤولون. 

  المحسنون يحفظون ماء الوجه
ــجد  ــرار مس ــى غ ــاجد عل ــذا املس ــج، وك ــرج بوعريري ــة ب ــر والي ــنون عب ــتعد احملس ويس
أبــي بكــر الصديــق بحــي 12 هكتــارا، الســتقبال شــهر رمضــان املعظــم مــن خــال 

ــة  ــم الرحم ــم مطاع ــر قفــف رمضــان وكــذا تنظي ــوزة بتوفي ــات املع ــرات العائ ــل بعش التكف
ــادة  ــم ع ــى تنظي ــتقدم عل ــي س ــم الت ــل اليتي ــة كاف ــال جمعي ــو ح ــبيل، وه ــري الس لعاب
ــكان  ــى س ــوم عل ــع اللح ــل توزي ــن أج ــة، م ــمالي الوالي ــرة ش ــرة جعاف ــة بدائ ــة بالقل الوزيع
القريــة خاصــة احملتاجــن منهــم الســتقبال رمضــان ، كمــا ســتقوم جمعيــة األصالــة لترقيــة 
نشــاطات الشــباب هــذه املــرة بعمليــة التكفــل بعديــد العائــات يف مناطــق الظــل املنســية 

ــؤولن.  ــى املس ــي ال يصــل صوتهــا إل الت
ــار  ــك لـــ »أخب ــن مال ــمد ب ــج محـ ــرج بوعريري ــة ب ــي والي ــرى، أكــد وال ــة أخ مــن جه
ــا مــن أجــل اســتفادة 30 ألــف أســرة  ــا كافي ــة قــد خصصــت مبلغــا مالي الوطــن« أن الوالي
ــة  ــب جلن ــا مت تنصي ــري ، كم ــار جزائ ــر آالف دين ــدرة بعش ــة رمضــان املق ــن منح ــة م وعائل
ــم  ــة مبطاع ــات اخلاص ــض الطلب ــة بع ــل دراس ــن أج ــا م ــتغل يومي ــن تش ــة للتضام والئي
ــم بقفــف رمضــان. ــيتم تزويده ــن س ــن الذي ــن املواطن ــة م ــات املتبقي ــذا الطلب ــة وك الرحم
صفاء كوثر بوعريسة

أسماء بوصبيع/ مراسلون

قرار رئاسي..
ــوزة  ــات املع ــة للعائ ــاعدات التضامني ــة املس ــن قيم ــع م ــي بالرف ــي يقض ــرار رئاس ق
ــون ســنة  ــد تب ــد املجي ــة عب ــون دينــار، أعلنــه رئيــس اجلمهوري ــى ملي يف شــهر رمضــان إل
ــرة  ــرارات األخي ــا ، الق ــة كورون ــا جائح ــي خلفته ــة الت ــة االقتصادي ــب األزم 2019، عق
ــة بالتوقــف عــن منــح قفــة رمضــان وتعويضهــا بصكــوك  ــس البلدي ألزمــت رؤســاء املجال
ــر أن  ــم ، غي ــن، دون احلاجــة للتشــهير به ــة للمعني ــابات اجلاري ــة تّصــب يف احلس بريدي
ــام  ــوزة، أم ــات املع ــات العائ ــي حاجي ــد يلب ــم يع ــس ل ــّدره الرئي ــذي ق ــي ال ــغ املال املبل
االرتفــاع الرهيــب يف األســعار، ومخلفــات جائحــة كرونــا التــي مازالــت تداعياتهــا مســتمرة 

ــى حــد الســاعة، وأســباب أخــرى، فيمــا أقصــت التعليمــة فئــات هشــة أخــرى.   إل
وتعيــش العديــد مــن واليــات الوطــن فوضــى عارمــة بســبب احلــركات االحتجاجيــة 
مــن قبــل بعــض املواطنــن الذيــن مت إقصائــؤم مــن االســتفادة مــن منحــة رمضــان ألســباب 
ــادة  ــل إع ــن أج ــة م ــوزارة الوصي ــل لل ــل العاج ــون بالتدخ ــب املقص ــا طال ــة، فيم مختلف
النظــر يف قوائــم املســتفيدين الذيــن قالــوا إنــه يشــوبها الكثيــر مــن الغمــوض والتســاؤول.
ــد  ــرم، ق ــري املنص ــهر فيف ــة ش ــة ، بداي ــات احمللي ــة واجلماع ــت وزارة الداخلي  وكان
ــر تعليمــة تأمــر مــن خالهــا بضــرورة الشــروع  ــى والة اجلمهوريــة ورؤســاء الدوائ أبرقــت إل
ــى أن  ــنة 2021 ، عل ــة رمضــان لس ــة ملنح ــة التضامني ــرات اخلاصــة بالعملي يف التحضي
تكــون اجلماعــات احملليــة قــد جهــزت قوائــم املســتفيدين منتصــف شــهر فيفــري، وتــوزع 
ــات وجــدت  ــد مــن البلدي ــر أن العدي ــة شــهر رمضــان ، غي ــل بداي ــة قب ــات املالي ا إلعان
ــي واالحتجاجــات  ــة بســبب العجــز املال ــات املالي ــع هــذه اإلعان نفســها عاجــزة عــن توزي

ــتفيدين منهــا. ــم املس ــة اإلعــان عــن قوائ ــة لعملي املصاحب

برج بوعريريج

30 ألف عائلة تنتظر نصيبها!

وحتــى  املتطفلــن  لعــاب  تســيل  رمضــان  قفــة  تــزال  مــا 
املســؤولن، خاصــة بعــد تغييــر صيغــة هــذه العمليــة، وحتويــل 
القفــة الــى مبلــغ 10 آالف دينــار وضخــه يف حســابات املعنيــن، وهــو 
ــي  ــى التوال ــة عل ــة للمــرة الثاني اإلجــراء الــذي اعتمدتــه وزارة الداخلي
بنــاءا علــى تعليمــة احلكومــة، إال أن هــذه التعليمــة لــم حتل مشــكلة 
ــح  ــرة بفضائ ــا يف كل م ــل علين ــذي يط ــف ال ــذا املل ــيير وإدارة ه تس

ــمية. ــدالت الرس ــاب الب ــا أصح ــورط فيه ــة يت ثقيل

ــي ذوي  ــن الوطن ــه وزارة التضام ــت في ــذي أقص ــت ال ويف الوق
االحتياجــات اخلاصــة مــن االســتفادة مــن قفــة رمضــان هــذا العــام، 
ــر  ــة تطهي ــار حمل ــرا، يف إط ــون أُس ــوا يعيل ــا إذا كان ــة م إال يف حال
قوائــم املســتفيدين مــن هــذه األخيــرة علــى مســتوى مختلــف 
بلديــات الوطــن، جنــد مئــات مــن املعاقــن يعانــون يف صمــت يف ظــل 
ــا  ــوع، وال ميكنه ــن ج ــي م ــمن وال تغن ــي ال تس ــة الت ــة الهزيل املنح
ــذه  ــدوا أن ه ــية، ويب ــة واملعيش ــات الصحي ــام املتطلب ــد أم أن تصم

ــي الفئــات، مــا  ــام كباق الشــروط الصارمــة حرمــت هــؤالء مــن الصي
دفعهــم للخــروج إلــى الشــارع واالحتجــاج رافعــن شــعارات » تعرفونــا 

ــق«. ــر يف الصنادي غي
مــن  موجــة  رمضــان،  قفــة  منحــة  طريقــة  شــكلت  كمــا 
ــموه  ــا أس ــن مم ــراء واحملتاج ــد الفق ــدى عدي ــاض ل ــب واالمتع الغض
ــم  ــي حرمته ــة، والت ــي شــهدتها العملي ــة الت ــر العادل املمارســات غي
ــان  ــة رمض ــن قف ــتفيدون م ــم يس ــم أنه ــع العل ــتفادة، م ــن االس م

يف الســنوات املاضيــة، لكنهــم تفاجــؤوا بشــطب أســمائهم مــن 
ــة  ــلطات احمللي ــن الس ــن املقصي ــرات م ــتفادة.واتهم عش ــم االس قوائ
ــن وزارة  ــان، مطالب ــة رمض ــن قف ــتفيدين م ــم املس ــب بقوائ بالتاع
ــة  ــة التدخــل الســريع لفتــح حتقيقــات ملعاقب التضامــن ووزارة الداخلي
املتورطــن. يحــدث هــذا يف ظــل غيــاب أي منظومــة إحصائيــة 
ــر الــذي يفتــح  ــن، األم متطــورة ملعرفــة األشــخاص املعوزيــن احلقيقي

ــة. ــات الهش ــوق الفئ ــب بحق ــاب للتاع الب

 هذه شروط االستفادة من منحة رمضان 2021
ــددة  ــروًطا مح ــي ش ــات احملل ــة واجلماع ــرت وزارة الداخلي  أق
ــث  ــار ، حي الســتفادة مــن منحــة رمضــان املقــدرة بـــ10 آالف دين
ــا مــن حتديــد الراتــب  مت التخفيــض مــن عــدد املســتفيدين انطاًق
ــف  ــوض 25 أل ــار ع ــف دين ــدر بـــ 18 أل ــتفيد املق ــهري للمس الش
ــم  ــال، ويت ــن دون أطف ــات واملعاق ــقاط املطلق ــا مت إس ــار، بينم دين
ــن ملفــات املســتفيدين مــن املنحــة بالتنســيق مــع مختلــف  حتي

ــا. ــة وغيرهم ــؤون الديني ــن والش ــة كالتضام ــات الوزاري القطاع
الداخلية ترخيًصــا  وزارة  أعطــت   ويف ســياق ذي صلــة ، 
ــة للتكفــل بإعانــة  اســتثنائيا الســتخدام فائــض االعتمــادات املالي
رمضــان، وذلــك باســتهاك باقــي االعتمــادات املاليــة املتبقيــة مــن 
ــة املوجهــة لتكفــل  ــة التضامني ــة يف دعــم العملي الســنوات املاضي

مبنحــة شــهر رمضــان.
وأوضحــت الداخليــة يف التعليمــة املؤرخــة يف 3مــارس املاضــي 
» أنــه ميكــن اســتغال االعتمــادات املاليــة بعنــوان الســنوات املاليــة 
ــك  ــان 2021 ، وذل ــهر رمض ــة لش ــة التضامني ــابقة يف العملي الس
ــم  ــي مســبق ويت ــق فتــح اعتمــاد مال كإجــراء اســتثنائي عــن طري

ــة لســنة 2021 ». ــة اإلضافي تســويته بامليزاني



مصدر مسؤول من وزارة التضامن لـ » أخبار الوطن«:

»عقوبــات صارمـة تطـال  
المتالعبين بمنحـة رمضان«

ــروع  ــن ش ــرأة، ع ــا امل ــرة وقضاي ــي واألس ــن الوطن ــى وزارة التضام ــن مبن ــؤول م ــدر مس ــف مص كش
مصاحلهــم يف فتــح حتقيقــات معمقــة حــول تــورط عــدد مــن األشــخاص بالتالعــب مبنحــة رمضــان، علــى 
ــرى  ــماء أخ ــن وإدراج أس ــتفيدين احلقيقي ــف وإقصــاء املس ــذا املل ــيير وإدارة ه ــوء تس ــجيل س ــة تس خلفي

ــة ضــد املتورطــن . ــات صارم ــرض عقوب ــدة بف ــر حــق، متوع بغي
وأوضــح مصــدر مســؤول مــن مبنــى وزارة التضامــن يف تصريــح لـ«أخبــار الوطــن« أن »مصاحلهــم تلقــت 
عــدة شــكاوى بخصــوص توزيــع هــذه اإلعانــة املاليــة علــى خلفيــة إقصــاء عشــرات العائــالت، وتســجيل 
أســماء بغيــر حــق يف قائمــة منحــة رمضــان«، مشــيرا يف هــذا الصــدد أنــه »ســيتم فتــح حتقيقــات متواصلــة 
ــى الفئــات املعــوزة املقــدرة ب10 آالف دينــار  ملعرفــة اجلهــات املتورطــة يف اســتغالل هــذه املنحــة املوجهــة إل

والتالعــب بحقهــم«.

إقصاء المطلقات والمعاقين يأتي في إطار ترشيد النفقات
ــة املطلقــات وذوي االحتياجــات اخلاصــة مــن منحــة 10  ــبب اقصــاء فئ ــرض ســؤالنا عــن س ويف مع
ــي  ــم املال ــق بصــب الدع ــن املتعل ــه وزارة التضام ــذي اتخذت ــراء ال ــه أن »اإلج ــرر املصــدر ذات ــار، ب آالف دين
ــيد  ــار ترش ــي يف إط ــرى، يأت ــات أخ ــقاط فئ ــة وإس ــم الدول ــن دع ــتفادة م ــا االس ــن حقه ــي م ــات الت للفئ
النفقــات ومواصلــة السياســة االجتماعيــة للدولــة«، معترفــا أن »هــذه العمليــة التضامنيــة صعبــة خاصــة 

ــراء احلقيقــن«. ــوب الفق ــق جلي ــق باإلحصــاء الدقي ــا تعل م
أسماء بوصبيع

رئيس بلدية براقي احلاج غازي لـ»أخبار الوطن«:

»قمنا بضخ 3 مالييــر سنتيم 
فــي جيــوب المحتاجيــن«

 كشــف رئيــس بلديــة براقــي، احلــاج غــازي يف تصريــح أدلــى بــه لـ«أخبــار الوطــن« عــن إحصــاء مــا 
ــه،  ــم بلديت ــل بإقلي ــهر الفضي ــالل الش ــان خ ــة رمض ــن منح ــتفيد م ــوزة ستس ــة مع ــارب 3 االف عائل يق
ــات  ــة حاجي ــي يرجــى منهــا تلبي ــة الت ــار ســنتيم للعملي ــي يقــدر بـ3ملي حيــث مت تخصيــص مبلــغ مال
العائــالت لقضــاء شــهر مضــان يف أجــواء مريحــة، مشــيرا أنــه »قــام بتجميــد املشــاريع وإعطــاء األولويــة لقفــة 

ــرة«. ــرة مــن العائــالت الفقي ــار أن البلديــة حتصــي نســبة كبي رمضــان باعتب
وأوضــح رئيــس البلديــة احلــاج غــازي  أن »العمليــة التضامنيــة التــي أشــرفت عليهــا مصالــح الشــؤون 
ــى  ــا عل ــم  حفاظ ــر صكوكه ــتفيد عب ــكل مس ــار ل ــخ 10 االف دين ــى ض ــت عل ــد حرص ــة ق االجتماعي
كرامتهــم،  وذلــك بعــد إحصــاء ملفــات العائــالت احملتاجــة وفــق الشــروط ومتكينهــم مــن االســتفادة مــن 
ــف  ــم الشــهري عــن 18 أل ــل دخله ــن يق ــات الذي ــي تشــمل الفئ ــل والت ــة اخلاصــة بالشــهر الفضي اإلعان

ــى مســتوى إقليمهــا. ــة عل ــي 3االف عائل ــي حوال ــة براق ــة ببلدي ــث أحصــت اللجن ــار، حي دين
أسماء بوصبيع
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سكيكدة

تالعب في قوائم المستفيدين.. والوالي يحذر!
ــم  ــكيكدة ل ــة س ــات والي ــة بلدي ــزال غالبي ــا ت م
ــون« املوجهــة للتضامــن مــع العائــالت  ــوزع إعانــة »امللي ت
ــدة  ــات العدي ــوزة يف شــهر رمضــان، بســبب الصعوب املع
ــداد  ــل إع ــن أج ــة م ــح املتخصص ــا املصال ــي وجدته الت
قوائــم املســتفيدين مــن املنحــة، خاصــة وأن اإلجــراءات 
ــة اعتبرهــا البعــض معقــدة وتســببت يف إقصــاء  اإلداري

ــتفيدين. ــم املس ــن العائــالت ضمــن قوائ ــد م العدي
ــن  ــد م ــات العدي ــن البلدي ــد م ــهدت العدي  وش
االحتجاجــات بســبب إقصــاء العائــالت، حيــث مت 

إســقاط أزيــد مــن 1000 عائلــة عبــر 38 بلديــة.
رؤســاء  حــذرت  قــد  ســكيكدة  واليــة  كانــت 
ــة  ــة اخلاص ــالل بالتعليم ــن اإلخ ــة م ــس البلدي املجال
بتســجيل قائمــة املســتحقن مــن املنحــة، التــي أقرتهــا 
ــراء واملعوزيــن دون ســواهم، وضــرورة إرفاقهــا بــكل  »للفق
اإلثباتــات القانونيــة مــن الوثائــق اخلــاص لهــذا الغــرض 
ســواء مــا تعلــق بالشــهادات العائليــة أو البطالــة وحتــى 
تصــب  أن  علــى  للعمــال  بنســبة  الراتــب  كشــف 
ــة يف  ــروط القانوني ــد اســتيفاء كل الش ــة بع ــك املنح تل

ــرة ». ــتفيد مباش ــاري للمس ــاب اجل احلس
مــن االحتجاجــات  الواليــة سلســلة  وســجلت 

ــجلن يف  ــم املس ــا أســموه »التالعــب« يف قوائ ــدا مب تندي
ــع  ــث تخض ــروش، حي ــيكدة واحل ــوس، س ــن متال كل م
قبــل  مــن  والغربلــة  التدقيــق  إلــى  القوائــم  تلــك 
اجلهــات املتخصصــة علــى اعتبــار أن والــي الواليــة 
ــر  ــوص التحضي ــر بخص ــه األخي ــالل اجتماع ــدد خ ش
ــى  ــة عل ــذي للوالي ــاز التنفي ــع اجله ــل م ــهر الفضي للش
ــع املنحــة دون أي  ــة التضامــن وتوزي ضــرورة إجنــاح عملي
ضجيــج، متوعــدا بالضــرب بيــد مــن حديــد املتالعبــن 
وحتــى املتخاذلــن مــن املســؤولن يف التعجيــل بتســديد 

ــة. ــك املنح تل
ــد  يف املقابــل، فضــل العديــد مــن املواطنــن التأكي
علــى أن القــرار األخيــر القاضــي بتحويــل قفــة رمضــان 
ــى  ــب« ميكــن القضــاء عل ــرار »صائ ــو ق ــة، ه ــى منح ال
املنتخبــن  العديــد مــن  ميارســه  الــذي  »االحتيــال« 
احملليــن، علــى اعتبــار أن القفــة ســبق وأن قــادت 

ــة. ــى العدال ــم إل ــد منه العدي
ــات املجتمــع  ــة، أعربــت فعالي ــياق ذي صل ويف س
التــام  ارتياحهــا  عــن  ســكيكدة  واليــة  يف  املدنــي 
ــراء  بخصــوص حتويــل إعانــة التضامــن للدولــة مــع الفق
إلــى منحــة  الغذائيــة  للمــواد  واملعوزيــن مــن قفــة 

ــن  ــد م ــة العدي ــظ كرام ــا حتف ــى اعتباره ــون« عل »امللي
ــرة  ــي تصــب مباش ــة الت ــة املالي ــي اإلعان ــراء وطالب الفق

يف رصيــد املواطــن دون أي إحــراج.
ــل،  ــة الق ــس بلدي ــال رئي ــوص، ق ــذا اخلص و يف ه
ــة  ــى منح ــان إل ــة رمض ــل قف ــرد، إن حتوي ــال غمي جم
ــة  ــتفيدين خاص ــم املس ــة قوائ ــاهم يف غربل ــون س امللي
والتعليمــة التــي حتــدد شــروط املســتفيدين منهــا والتــي 
ــهلت  ــابقة وس ــاوزات الس ــن التج ــد م ــت العدي فضح
مــن مهمــة األعــوان، كمــا أن »الرقمنــة« علــى مســتوى 
ــن  ــد م ــة العدي ــاهمت يف غربل ــح املتخصصــة س املصال
تلــك القوائــم، كمــا طالــب بضــرورة التعجيــل يف ضــخ 
ــهر  ــول الش ــل حل ــتفيدين قب ــكل املس ــة ل ــك املنح تل

ــا. ــم فعلي ــاهم يف إعانته ــل لتس الفضي

مديرة التضامن ترفض الرد
رفضــت مديــرة التضامــن والنشــاطات االجتماعيــة 
ــح بخصــوص هــذه  ــأي تصري ــة ســكيكدة اإلدالء ب لوالي

ــة، رغــم محاولتنــا املتكــررة.  العملي
جمال بوالديس

البويرة

المطلقات واألرامل يحرمن من المنحة!
شــهدت واليــة البويــرة ، مؤخــرا، موجــة مــن 
ــة قادتهــا نســاء مطلقــات وأرامــل  احلــركات االحتجاجي
علــى خلفيــة حرمانهــن مــن منحــة رمضــان دون وجــه 
حــق، وهــو القــرار الــذي اعتبروه » حقــرة « و«تهميشــا«. 
وعبــرت املقصيــات يف تصريــح لـــ« أخبــار الوطن » 
عــن امتعاضهــن مــن قــرار اإلقصــاء ، حيــث صرحــت 
إحــدى النســوة التــي التقينــا بهــا يف بهــو مقــر البلديــة 
ــن  ــا م ــبب إقصائه ــن س ــرة ع ــاءت مستفس ــي ج والت
قفــة رمضــان ، تقــول : » أشــتكي رئيــس البلديــة إلــى 
اهلل عزوجــل ، حرمنــي مــن حقــي وحــق اليتامــى مــن 

دون وجــه حــق ». 
ــص  ــة عــن تخصي ــح البلدي هــذا، وأعلنــت مصال
3000 منحــة رمضــان ، بعــد عمليــة تصفيــة للملفات 
ــة  ــة للبلدي ــة الشــؤون االجتماعي ــا جلن ــي قامــت به الت
ــدت  ــف، واعتم ــن 7000 مل ــر م ــداع أكث ــث مت إي حي
ــى  ــات، عل ــاء امللف ــر يف انتق ــدة معايي ــى ع ــة عل اللجن
ــف أو  ــب املل ــف لصاح ــل الضعي ــال الدخ ــبيل املث س

عــدم العمــل. 
وبحســب مصــادر جريــدة » أخبــار الوطــن »، 
ــرة  ــة البوي فــإن منحــة قفــة رمضــان لســنة 2021 ببلدي
ــث  ــة ، حي ــط قانوني ــر وضواب ــق معايي ــت وف ــد وزع ق

ــا  ــة ، كم ــوزة بالبلدي ــالت املع ــة العائ اســتفادت أغلبي
ــه  ــة يف تصريحات ــؤون االجتماعي ــة الش ــو جلن ــد عض أك
،حــن قــال : » بذلنــا كل مــا يف وســعنا ملــدة 3 أشــهر 
ــذ كل  ــى أان يأخ ــن ، ونتمن ــم أي مواط ــي ال نظل لك
ــرة  ــة البوي ــرعت بلدي ــد ش ــه ».  هــذا، وق ذي حــق حق
ــة  ــابات البريدي ــة رمضــان يف احلس ــة قف يف صــب منح
اخلاصــة باملواطنــن املعنيــن مــع نهايــة األســبوع ، 
ــتفادت  ــث اس ــل ، حي ــهر الفضي ــول الش ــية حل عش
البلديــة مــن 1200 منحــة إضافيــة مــن مصالــح الواليــة 
، بعــد اســتفادة األخيــرة من مبلغ 25 مليار ســنتيم من 
مصالــح وزارة الداخليــة مخصصــة ملنحــة قفــة رمضــان.  
نائــب رئيــس البلديــة » بورمل مـــحمد » حتــدث جلريدة 
» أخبــار الوطــن » عــن ســير العمليــة، قائال : » شــرعنا 
يف صــب منحــة قفــة رمضــان يف حســابات املواطنــن ، 
الذيــن توفــرت فيهــم شــروط االســتفادة بعــد حتقيقــات 
ــة ، ونثمــن  ــراءات اإلداري ــة واســتكمال كل اإلج معمق
قــرار والــي الواليــة بإضافــة حصــة 1200 منحــة والتــي 
مــن شــأنها التخفيــف مــن معانــاة املواطــن ». أراء 
املواطنــن كانــت متباينــة ، بــن مؤيــد ومعــارض علــى 
الطريقــة التــي وزعــت بهــا املنحــة ، حيــث أكــد بعــض 
املواطنــن رضاهــم عــن املعاييــر التــي طبقــت يف شــروط 

االســتفادة وأن أغلــب احملتاجــن حتصلــوا علــى املنحــة ، 
كمــا صــرح لنــا أحــد املســتفيدين ، قائــال : » نشــكر 
ــار الــذي  ــى العمــل اجلب ــة عل جلنــة الشــؤون االجتماعي
ــا  ــه ». أم ــث أخــذ كل ذي حــق حق ــه ، حي قامــت ب
يف اجلهــة املقابلــة، فأبــدى بعــض املواطنــن امتعاضهــم 
مــن الطريقــة التــي وزعــت بهــا املنحــة ، حيــث صبــوا 
ــى  ــذي أقص ــة ال ــس البلدي ــى رئي ــم عل ــل غضبه ج
بعــض احملتاجــن واملعوزيــن بــدون وجــه حــق - حســب 
تصريحــات املواطنــن ، كمــا أكــد لنــا أحــد املقصيــن 
مــن املنحــة ، قائــال : » أســتويف كل الشــروط للحصــول 
علــى املنحــة ، لكــن مت إقصائــي حتــى يســتفيد منهــا 
أحبابهــم ». ممثلــو املجتمــع املدنــي لبلديــة البويــرة 
ــق  ــة التحقي ــم يف عملي ــم مــن إقصائه ــدوا امتعاضه أب
، كونهــم شــريكا فعــاال ولهــم دور كبيــر، مــا يعــد 
ــة  ــس اجلمهوري ــا رئي ــي قدمه ــات الت ــة للتعليم مخالف
ــاة  ــي يف احلي ــات املجتمــع املدن ــة بإشــراك فعالي القاضي
ــش واإلقصــاء  ــا أســموه التهمي ــة ، مندديــن مب العمومي
املمــارس ضدهــم مــن قبــل املســؤول األول عــن البلديــة 

ــة. ــي الوالي ــرا أســود لوال ، وأنهــم ســيرفعون تقري
يونس غماري
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عادل إجنازا غاب عنه منذ 43 عاما

ريال مدريد يكتب التاريخ ريال مدريد يكتب التاريخ 
على أنقاض برشلونةعلى أنقاض برشلونة

استطاع ريال مدريد أن يعادل إجنازا غاب عنه منذ 43 عاما، بفوزه على برشلونة، 
اول أمس السبت، 1-2.  وجاء فوز الريال، بعد انتصارين متتاليني اولهما يف األول من 
مارس 2020 عندما فاز بهدفني نظيفني يف »سانتياغو برنابيو« والثاني يف املوسم 

احلالي يف 24 أكتوبر املاضي يف »كامب نو«، عندما تغلب على صاحب األرض بثالثية 
مقابل هدف.

ــا  ــق فيه ــي حق ــرة الت ــرة األخي ــود امل وتع
 3 يف  برشــلونة  علــى  الفــوز  مدريــد  ريــال 
مباريــات متتاليــة، إلــى ســبعينيات القــرن 
مــن  الرابــع  يف  البدايــة  فكانــت  املاضــي، 
ديســمبر 1977 عندمــا فــاز 3-2 علــى البارســا 
ــدوري  ــن ال ــة الـــ22 م ــو« باجلول ــب ن يف »كام

.1977/1978 موســم 
ويف املبــاراة التاليــة يف اخلامــس مــن أفريــل 
1978، اكتســح امللكــي ضيفــه برشــلونة علــى 
»ســانتياغو برنابيــو« برباعيــة نظيفــة، قبــل أن 

يتــوج امليرنغــي بلقــب الليغــا.
 23 يف  وحتديــدا  التالــي  املوســم  ويف 
ضيفــه  علــى  الريــال  فــاز   1978 ســبتمبر 
برشــلونة مجــددا 1-3. وكســر برشــلونة هــذه 
السلســلة يف الكالســيكو التالــي يف 17 فبرايــر/
ــال  ــى الري ــرا عل ــاز أخي ــا ف شــباط 1979 عندم

بهدفــن نظيفــن.
ــاراة  ــلونة يف مب ــار لبرش ــر انتص ــود آخ ويع
ــارس 2019 يف  ــن م ــي م ــى الثان كالســيكو إل
اجلولــة الـــ26 مــن الليغــا موســم 2018/2019 

ــى امللكــي بهــدف دون رد. ــب عل ــا تغل عندم
صعــد  أمــس،  أول  مبــاراة  يف  وبفــوزه 
 66 برصيــد  مؤقتــا  الليغــا  لصــدارة  الريــال 
ــذي  ــد ال ــى أتلتيكــو مدري ــا عل ــة، متقدم نقط
أصبــح يف الوصافــة بنفــس عــدد النقــاط ومــع 
فــارق األهــداف لصالــح امللكــي، قبــل أن 
ــار  ــد يف إط ــس األح ــس ام ــال بيتي ــه ري يواج
برشــلونة  تراجــع  حــن  يف  اجلولــة،  نفــس 

ــة. ــث بـــ65 نقط ــز الثال للمرك
القسم الرياضي

زيدان املدير الفني لريال مدريد:

»سعيد من أجل بن زيمة »سعيد من أجل بن زيمة 
ونستحق الفوز بالكالسيكو«ونستحق الفوز بالكالسيكو«

 أعــرب الفرنســي زيــن الديــن زيــدان، املديــر الفنــي لريــال مدريــد، عــن ســعادته 
باالنتصــار بنتيجــة  1-2 خــالل مواجهــة الكالســيكو ضــد الغــرمي التقليــدي برشــلونة، 

ــة 30 مــن الليغــا. اول امــس، يف إطــار منافســات اجلول
وقــال زيــدان، خــالل تصريحــات نقلتهــا صحيفــة »مــاركا« اإلســبانية: »أشــعر أننــا 
بحالــة جيــدة للغايــة، وبدأنــا املبــاراة بشــكل جيــد، وحققنــا فــوزا مســتحًقا، وأتيحــت 
ــان؟  ــث«. وأضــاف: »تصريحــات كوم ــر مــن الفــرص لتســجيل الهــدف الثال ــا الكثي لن
كل شــخص لــه شــعوره اخلــاص، وأعتقــد أنــه إذا لــم يطلــق احلكــم صافرتــه الحتســاب 
ركلــة جــزاء فهــي ليســت ركلــة جــزاء، والشــيء املهــم هــو مــا فعلنــاه علــى أرض امللعــب، 

وعانينــا ألن برشــلونة فريــق رائــع«.
وتابــع: »لقــد قمــت وضــع العــب إضــايف يف الوســط، مــع العلــم أن فالفيــردي كان 
لــه احلريــة للتقــدم، وهــذا مــا فعلــه يف الهــدف األول، فهــو العــب ســريع جــًدا ويتحســن 

بــن اخلطــوط، وخــط الوســط لدينــا كانــوا جيديــن جــًدا«.
ــد  ــال مدري ــي لري ــر الفن ــق املدي ــة، عل ــن زمي ــرمي ب ــدف النجــم الفرنســي ك ــن ه وع
ــه«.  ــن أجل ــا ســعيد م ــوب جــًدا وأن ــه، فكــرمي موه ــه وموهبت ــي جودت ــذه ه ــاًل: »ه قائ
ــرات  ــن التغيي ــد م ــت بالعدي ــوم قم ــن، والي ــل الالعب ــن أج ــعيد م ــا س ــح: »أن وأوض
وأشــركت ماريانــو وأودريــوزوال وإيســكو ومارســيلو، وجميعهــم ملتزمــون ويريــدون اللعــب، 
ــق  ــاك طري ــيء، وال زال هن ــر أي ش ــم يتغي ــدارة؟ ل ــد«. وأردف: »الص ــيء جي ــذا ش وه
ــاح بعــد مباراتــن صعبتــن، وال أعــرف كيــف ســننهي  ــا أن نرت ــل لنقطعــه، وعلين طوي

ــا«. ــى احلــد األقصــى بدني ــا إل املوســم، فنحــن وصلن
ــة أي  ــر هــذه اإلصاب ــم ُتغي ــدان: »ل ــة فاســكيز، أجــاب زيــن الديــن زي وعــن إصاب
شــيء، فرغــم أنــه تعــرض لضربــة قويــة، لكــن أودريــزوال شــارك بــدال منــه«. واســتكمل 
املديــر الفنــي لريــال مدريــد صاحــب الـــ48 عاًمــا: »13 مبــاراة بــدون هزميــة؟ نحــن لــم نفز 
ــا علــى اســتعداد للعــب،  ــة، ودائًم ــه للغاي ــأي شــيء«. وأمت: »ناتشــو العــب نثــق في ب
ــه  ــا يفعلون ــن ألن م ــل الالعب ــن أج ــعيد م ــا س ــة، وأن ــًدا الليل ــد ج ــكل جي وأدى بش

صعــب للغايــة، وجميــع الالعبــن ملتزمــن مبــا نطلبــه«.
ق.ر
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الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 
والية : المسيلة

دائرة : جبل أمساعد
بلدية : جبل أمساعد

الرقم 2020/01 
وصل إستالم ملف تجديد مكتب ذات صبغة جمعية

طبق ألحكام القانون  رقم12-06 املورخ يف18 صفر عام 1433املوافق  لــ  
12جانفي2012 املتعلق باجلمعيات 

 مت هذا اليوم 2021/01/14 إيداع ملف جتديد مكتب   جمعية ذات صبغة 
محلية 

تسمية اجلمعية : جمعية اللجنة الدينية ملسجد عمر بن اخلطاب بلدية جبل 
أمساعد

املقر االجتماعي : مسجد عمر بن اخلطاب جبل أمساعد
املودع : العير بن اسعيد

الوظيفة يف اجلمعية : رئيس اجلمعية 

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 
والية : المسيلة

دائرة : عين الملح
بلدية : عين الريش

 إشهار تجديد مكتب جمعية ذات صبغة محلية
- طبقا ألحكام القانون رقم06-12 المورخ في 12جانفي2012 يتعلق بالجمعيات 

السيما المادة 18منة
لقد تم هذا اليوم 2021/04/08 تجديد جمعية ذات صبغة محلية 

N.A.Rالمسماة : النادي الرياضي الهواة نور عين الريش للسباحة
المعتمدة تحت رقم 7 بتاريخ2021/04/08

الرئيس : مصباح روان
المقر االجتماعي : الملعب البلدي.

إشهـــــــار
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أخبار الرياضات

قسنطينة   شباب 

المــدرب ميلــود حمــدي يهـدد 
باالنسحاب مـن العارضة الفنية 

  احلارس طوال وبونوة يرسمان
 التحاقهما، محياوي:

»الشركـة الرياضية 
 لمولوديــة وهــران
 في حالــة إفــالس«

وهران،  مولودية  رئيس  أكد 
ناديه  بأن  محياوي،  الطيب 
لكرة  األولى  الرابطة  يف  الناشط 
القدم بحاجة ملا ال يقل عن 210 
مليون دج إلكمال املوسم الكروي 
بعدما   ،)2020/2021( احلالي 
صرف منذ أوت املنصرم زهاء 290 

مليون دج.
يف  األول  املسؤول  وصرح 
اجلزائري  الغرب  عاصمة  نادي 
عقدها  صحفية  ندوة  خالل 
ذهاب  خالل  فريقه  مشوار  لتقييم 
بطولة الرابطة األولى، بأن الشركة 
يف  حاليا  هي  للمولودية  الرياضية 

حالة إفالس.
هذا  يف  قائال  وأضاف 
علينا  حتتم  الوضعية  »هذه  الصدد 
استثنائية  عامة  جلمعية  الدعوة 
للمساهمني من أجل اإلعالن عن 
شخصيا،  الشركة.  رأسمال  فتح 
التي  اإلدارية  األمور  كل  سويت 

تسمح بتقدم مستثمر محتمل أو مؤسسة اقتصادية لشراء أغلبية أسهم شركة النادي، 
مثلما هو األمر مع بعض أندية النخبة األخرى«.

ويف خضم حديثه عن مصاريف ''احلمراوة'' منذ أوت املاضي، أي منذ أن تسلم 
رئاسة النادي الوهراني، أشار ذات املسؤول إلى صرف ما ال يقل عن 84 مليون دج 
كديون على املولودية طيلة السنوات اخلمس املاضية لصالح العبني ومدربني سابقني 

جلأوا إلى جلنة املنازعات للحصول على مستحقاتهم املالية املتأخرة.
وتابع بالتأكيد أنه »لوال هذه الديون الكبيرة، لتمكنت اإلدارة من تسيير أمورها 
أوت  منذ  الالعبني  أجور  بلغت  الديون،  هذه  أنه فضال عن  مشيرا  بأريحية«،  املالية 
املنصرم 150 مليون دج، فيما صرفت قيمة 27 مليون دج لتسوية أجور أعضاء الطاقم 
الفني. كما كشف بأن مداخيل النادي من عقود اإلشهار واإلعانات املالية املختلفة 
بعض  من  واالقتراض  اخلاص  ماله  إلى  للجوء  اضطره  ما  دينار،  مليون   180 بلغت 
مقربي النادي ملواجهة التكاليف الباهظة التي يقتضيها تسيير ناد كبير بحجم مولودية 

وهران، على حد تعبيره.
اثنني  لالعبني  الرسمي  االنتداب  عن  املولودية  رئيس  أعلن  آخر،  جانب  من 
مبناسبة فترة التحويالت احلالية، ويتعلق األمر بكل من حارس املرمى، عثمان طوال، 

والعب الوسط، عبد الصمد بونوة.
انتظار  يف  نقطة  مؤقتا ب33  الثالثة  املرتبة  يف  الذهاب  مرحلة  ''احلمراوة«  وأنهى 
استكمال املباريات املتأخرة لهذا الشطر األول من البطولة التي ستمتد هذا املوسم على 

مدار 38 جولة.
م.هشام

الهــادي خــزار مدربـــا 
جديــدا لرائــد القبـــة

 
تعاقدت إدارة نادي رائد القبة مع املدرب الهادي خزار مبوجب عقد ميتد إلى غاية 

نهاية املوسم الكروي احلالي، خلفا لعبد النور حميسي.
وجاء يف بيان مقتضب للرائد على موقعه الرسمي«اتفقنا على جميع التفاصيل 
إلى  بعدما حضر  املوسم اجلاري.  نهاية  الفنية حتى  العارضة  لتولي  املدرب خزار  مع 
ملعب بن حداد وعاين التشكيلة خالل اللقاء األخير من مرحلة الذهاب ضد جنم بن 

عكنون )0-0(.
حصة  من  بداية  الفريق  مع  العمل  يف  خزار  املدرب  »سيشرع  البيان  وأضاف   
املقررة يوم االثنني حتسبا لإلعداد ملرحلة اإلياب ونأمل أن يقدم اإلضافة  االستئناف 

املرجوة من أجل حتقيق هدف الفريق بضمان البقاء مبكرا يف بطولة الرابطة الثانية«.
وبهذا يخلف املدرب خزار على رأس الطاقم الفني للنادي العاصمي املدرب عبد 
النور حميسي، الذي فسخت إدارة القبة عقده بالتراضي يف 22 مارس الفارط بسبب 

سوء النتائج.
احتاد  لفريق  الفنية  العارضة  على  يشرف  كان  خزار،  الهادي  التقني  أن  لإلشارة 

اخلروب، قبل أن يغادره يف شهر مارس الفارط بسبب سوء النتائج.
وأنهى »الرائد« مرحلة الذهاب بعد 11 جولة من التنافس يف الصف الثامن برصيد 

12 نقطة بفارق 9 خطوات عن ثنائي الصدارة أمل األربعاء و مولودية بجاية.
فبعد  بداية حسنة واعتالء  صدارة الترتيب يف األسبوع اخلامس، سجل رفاق 
القائد فارس عمران نتائج متذبذبة يف النصف الثاني من بطولة الذهاب، حيث دخل 
عن  وعجز  السادسة  اجلولة  منذ  السلبية  النتائج  دوامة  يف  واألبيض  األخضر  الفريق 

حتقيق الفوز يف آخر ست جوالت من البطولة.
م.هشام

قرعة ربع النهائي رابطة أبطال إفريقيا ستقام يوم 30 أفريل اجلاري

تأهــــل مولوديــــة الجزائــــــر 
وشبــاب بلــوزداد يصنـــع الحــدث 

مؤمتر  خالل  السنافير  مدرب  صرح  وقد 
صحفي عقد بفندق احلسني باملقاطعة اإلدارية 
األدوار  "للعب  أنه  بقسنطينة  منجلي  علي 
النادي  يحتاج  املسابقات  مختلف  يف  األولى 
انتداب  سيما  ال  التدعيم،  من  الكثير  إلى 
واإلداري  الفني  الطاقم  وتعزيز  جدد  العبني 
األمور  هذه  جميع  إال  العالقة  املشاكل  وحل 

التي طالبنا بها لم تؤخذ بعني االعتبار".
عدم  حالة  "يف  أنه  حمدي  التقني  وأكد 
احلالية  لالحتياجات  آبار  شركة  استجابة 

للنادي فإنه سيضع حدا ملسيرته مع الفريق".
وقال"نحن ال نستحق املعاملة بالالمباالة، 
النتائج  كل  بعد  خاصة  الدعم  إلى  نحتاج 
التي حققناها".من جهته عبر املدير  اإليجابية 
بزازي عن  ياسني  لشباب قسنطينة،  الرياضي 
جدد  العبني  انتداب  فرصة  لتضييع  أسفه 
خالل فترة االنتقاالت وذلك بعد امتناع إدارة 
شركة آبار عن متويل صفقات جديدة مستنكرا 

عدم وجود االستجابة والدعم الالزمني.
العمل يف ظروف  بزاز"لن نتمكن من  وقال 
أبلغ  قد  أنه  مؤكدا  خطتنا"،  حتقيق  من  منعتنا 
العارضة  تعزيز  باقتراح  قبل  من  آبار  مسؤولي 
مساعد  منصب  يف  بودماغ  أو  بسدرات  الفنية 
اجلهاز  يف  العايب  سليم  وكذا  الثاني  املدرب 
اإلداري لكن الشركة الرياضية ذات األسهم لم 

تباشر أي إجراء من أجل ذلك. وأضاف"موقف 
اإلدارة جعلنا نشعر أنها ال تدعمنا يف القرارات 
العقبات  هذه  إلى  باإلضافة  ألنه  نتخذها  التي 
فإن املدرب حمدي ومساعده قابلية يواجهان منذ 
أكثر من شهرين مشاكل لم يتم التكفل بها من 

ياسني  الرياضي  املدير  آبار''.واختتم  إدارة  طرف 
النادي معرفة املوقف  بزاز أنه من حق مناصري 
الذي مير به فريقهم مضيفا "ال ميكننا أن نعدهم 

بأي شيء حتى حتدث تغييرات إيجابية".
م.هشام

هدد مدرب نادي شباب قسنطينة، ميلود حمدي باالنسحاب من العارضة الفنية للفريق في حال عدم 
استجابة الشركة الرياضية ذات األسهم ''آبار'' لمطالب المسيرين اإلداريين للنادي الهاوي.

وشباب  اجلزائر  مولودية  تأهل  صنع    
أفريقيا،  أبطال  دوري  نهائي  ربع  إلى  بلوزداد 
فريقني  بصعود  اجلزائرية  للكرة  غائبا  حدثا 
مرحلة  تطبيق  منذ  مرة  ألول  املرحلة  لهذه 

املجموعات يف دور الـ16 لدوري األبطال.
بقوة  اجلزائرية  األندية  وعادت   
للمنافسات القارية، بعد أن غابت يف النسخة 
املاضية عن ربع نهائي البطولة، كما أن نسخة 
2019 شهدت تأهل فريق جزائري وحيد لربع 

النهائي وهو شباب قسنطينة.
وتأهل وفاق سطيف إلى ربع نهائي دوري 
احتاد اجلزائر  2018، كما صعد  األبطال عام 
لربع نهائي نسخة 2017 وتأهل وفاق سطيف 

لربع نهائي نسخة 2016.
شهدت  قد   2015 نسخة  وكانت 
"دور  املجموعات  مرحلة  يف  فرق   3 مشاركة 
واحتاد  سطيف  وفاق  وهي  وقتها"  الثمانية 
فريق  آخر  وكان  العلمة.  ومولودية  اجلزائر 
وفاق  هو  القاري  باللقب  توج  قد  جزائري 

سطيف عام 2014.
دور  من  األخيرة  اجلولة  مباريات  انتهت 
أفريقيا،  أبطال  رابطة  لبطولة  املجموعات 
30 أفريل  النهائي يوم  حيث جترى قرعة ربع 

اجلاري.
النهائي  ربع  الدور  إلى  فرق   8 وتأهلت 
والوداد  داونز  صن  وماميلودي  سيمبا  وهي: 
األهلي  مجموعات"،  "أوائل  والترجي 
وشباب بلوزداد وكايزر تشيفز ومولودية اجلزائر 

"أصحاب املركز الثاني".
عربًيا،  تفوًقا  النهائي  ربع  الدور  يشهد 
حيث تأهلت 5 فرق عربية من أصل 8، األمر 
الذي يعكس مدى التطور الذي تشهده الكرة 

العربية.
الزمالك  خروج  املفاجآت،  أكبر  وكانت 
املصري وصيف النسخة املاضية بعدما احتل 

نقاط،   8 برصيد  الثالث يف مجموعته  املركز 
اجلزائر  مولودية  عن  واحدة  نقطة  بفارق 

صاحب املركز الثاني.
ومن ضمن املفاجآت أيًضا خروج مازميبي 
يف  األسماء  أكبر  أحد  يعد  الذي  الكونغولي 
القارة السمراء، بعدما فاز يف لقاء واحد فقط 

وخسر 3 مباريات وتعادل يف مباراتني.
تقتصر  لم  األبطال  دوري  مفاجآت 
بل  البطولة،  من  خرجت  التي  الفرق  على 
النهائي،  ربع  إلى  صعدت  فرقا  تضمنت 
مجموعته  تصدر  الذي  التنزاني  سيمبا  مثل 
على حساب األهلي املصري بطل أفريقيا يف 
نقطة،   13 حصد  بعدما  املاضية،  النسخة 

ضمن  نقطة.ومن   11 برصيد  األهلي  ويليه 
اجلزائر  مولودية  تأهل  البطولة،  يف  املفاجآت 
وشباب بلوزداد إلى ربع النهائي، للمرة األولى 
يف تاريخ الناديني.يستحق أكثر من فريق يف 
دور املجموعات لقب احلصان األسود، أبرزهم 
سيمبا التنزاني الذي جنح يف تصدر مجموعته 
والصعود إلى ربع النهائي رغم أنه كان بعيدا 
أيًضا  يستحق  بلوزداد  التوقعات.شباب  عن 
مع  تأهله  وأن  األسود، خاصة  لقب احلصان 
صن داونز إلى ربع النهائي جاء على حساب 
الكونغولي  مازميبي  هما  كبيرين،  فريقني 

والهالل السوداني.
ق.ر
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حدثنا عن جتربتك اإلعالمية يف مجال الثقافة؟
أقدم هنا بعض شذرات جتربتي يف مجال الصحافة الثقافية بالتركيز على 
يطول حقا.  والنقدي بخصوصها  املفصل  احلديث  أَن  علما  املكتوبة  الصحافة 
الشعرية  كتاباتي  نشرت  املاضي  القرن  ستينات  نهايات  يف  هكذا:  سأبدأ 
سبعينيات  أوائل  ويف  األسبوعي  واملجاهد  الشعب  بجريدة  األدبية  والنقدية 
القرن نفسه نشرت إنتاجي األدبي يف مجلة »املجلة« املصرية التي كان يشرف 
عليها الكاتب املصري يحيى حقي والشاعر املصري صالح عبد الصبور، ثم يف 
النشر يف  إلى جانب  املصرية  اليوسف«  »روز  العراقية، مجلة  »األقالم«  مجلة 
الصحف اجلزائرية، وهذا يعني أن حياتي األدبية املبكرة ومنذ أكثر من 47 سنة 
قد ارتبطت باألقسام الثقافية جزائريا وعربيا مشرقيا إلى غاية عام 1976، حيث 
التابعة حينذاك إلحتاد الوطني للشبيبة اجلزائرية  انخرطت يف مجلة »الوحدة« 
وتعاونت معها ككاتب يف القسم الثقايف، ثم أشرفت ملدة على بريد الشعر فيها 
وساهمت يف اكتشاف وتشجيع عدة مواهب وهي حتتل اليوم مكانا لها يف املشهد 

الشعري اجلزائري وال داعي لذكر األسماء جتنبا حلساسيات معروفة.
ويف عام 1980 صرت مبجلة »املجاهد« األسبوعي كمحرر ثقايف، ويف عام 
1981 انتخبت باحتاد الكتاب اجلزائريني أمينا وطنيا للعالقات اخلارجية وأسسنا 
ينشر  ما  على  وإشرافا  كتابة  جماعيا  فيها  وساهمنا  »الرؤيا«  مجلة  االحتاد  يف 
فيها، هذا من حيث اجلانب املهني التقني واملمارسة أما من ناحية األهداف 
فكانت عالقتي بالصحافة الثقافية يف املرحلة القدمية من  حياتي تنقسم إلى 
الصحافة  مستوى  على  سواء  ونقديا  شعريا  الذات  سراح  إطالق  وهما  شقني 
األدبية الوطنية أو على مستوى الصحافة الثقافية العربية، وكسر اجلدران التي 
موهبتي  ذلك  يف  مبا  واجلمعية  الفردية  اجلزائرية  الشعرية  املوهبة  تطَوق  كانت 

جزائريا وعربيا معا.
 ميكن القول إن املعركة األدبية التي خضتها يف عام 1970 مع الناقد األدبي 
»الشعب«  بجريدة  الثقافية  الصفحة  على  مصايف  محمد  الدكتور  التقليدي 
حتديث  بغية  باجلزائر،  التفعيلي  الشعر  أقدام   تثبيت  يف  جزئيا  ساهمت  قد 
احلساسية الشعرية اجلزائرية الناطقة باللغة العربية ولقد أدى ذلك إلى التمهيد 
النموذج  الغالبة على بنية  آنذاك السمة  التي كانت  التقليدية  النمطية  لتجاوز 

الشعري اجلزائري باللغة العربية.
كيف جتد املشهد الثقايف يف اجلزائر؟

أشبه  احلالي  وضعه  يف  وهو  املجتمع،  »عطالة«  من  جزء  هو  املشهد  هذا 
والكفاءات  املواهب  من  للجزائر خزان  أن  نائم. ال شك يف  راع  يقوده  بقطيع 
املادي،  و«التفقير«  املعنوي  »التحقير«  من  تعاني  ولكنها  والفكرية  اإلبداعية 
السائد  يف العرف السياسي اجلزائري أن الثقافة ال تعد قيادة روحية للمجتمع 
املدني والسياسي معا وجَراء ذلك يقصى قادة الفكر ويطوقون ويفرض عليهم 

السقف وتفرض عليهم القوالب احمللية املتخلفة، إذا نظرت ، مثال، إلى املعمار 
واع  غير  تعبير  أنه  فيه  النقدي  التفكير  بعد  تدركني  فإنك  املتوحش  اجلزائري 
ومدننا  قرانا  على  البيروقراطية  تفرضها  التي  والفنية  الثقافية  البنية  عن  غالبا 
وتقوم بتشويهها وسرعان ما يتم إسقاط هذا التشويه على النفسيات التي تصبح 
مع الوقت أَمارة بالسوء ضد اجلمال واجلالل باملفهوم الفلسفي الكانطي، ثم جتند 

ضد كل ماله صلة مبقومات احلضارة.
كيف جتد اإلعالم الثقايف اليوم يف اجلزائر، وما هو واقع وآفاق 

املجالت الثقافية يف اجلزائر؟
على  سواء  املعايير  بكل  وباهت  راكد  راهنا  اجلزائر  يف  الثقايف  اإلعالم 
والسبب  واإلذاعة  التلفزيون  قنوات  أو على مستوى  املكتوبة  الصحافة  مستوى 
يف ذلك يكمن يف تفشي مرض إسناد األقسام الثقايف للصحافيني والصحافيات 
الذين لم يتكونوا تكوينا فكريا ونقديا ويعوزهم التخصص األكادميي واإلبداعي 
األخرى،  األدبية  األجناس  ومختلف  والشعر  املسرح  مجاالت  يف  العميقني 
هذه  يف  الثقافية  األركان  على  كمشرفني  النقاد  غياب  فإن  ذلك  على  وزيادة 
القصيرة  والقصة  الشعر  تهميش  يف  وافر  بقسط  ساهم  قد  اإلعالمية  الوسائل 
جَرا،  وهلم  والتلفزيونية  اإلذاعية  والبرامج  واملجالت  الصحف  أغلب  يف  مثال 
واألدهى هو أن وزارة الثقافة  منذ وفاة الرئيس هواري بومدين لم تعد متلك أي 
مشروع ثقايف وفكري فضال عن اكتفائها باإلشراف على »املوت« اإلكلينيكي 

للمجالت القدمية الثقافية والفنية التي كانت تصدرها هذه الوزارة من قبل.
وغير  الرسمية  اجلزائرية  الثقافية  املجالت  ضعف  فإن  العبارة  وبصريح 
الرسمية ليس استثناء وإمنا هو جزء من بنية التخلف الثقايف والفكري يف بالدنا، 
الثقافة وهياكلها املختلفة. لقد  النتائج التي كرسها جهل املسئولني على  ومن 
عندما  اآلن  2002 حتى  عام  منذ  أكثر  عندنا  الثقافية  املجالت  تدهورت  قد 
أكادمييني  مجرد  إلى  أو  نرجسيني  أدباء  أشباه  إلى  تسند  الثقافة  وزارة  صارت 
ال صلة لهم بفقه إدارة الشأن الثقايف وال عالقة بالهندسة احلداثية والعصرية  
واحلضارية للفن والثقافة يف املجتمع وبسبب ذلك بقي الوضع الثقايف مجمدا 
حينا ومناسباتيا »إخوانيا« حينا آخر، واملجالت الثقافية هي مرآة لفقدان بوصلة 
اإلقالع الثقايف املتطور يف عهود هؤالء الوزراء الذين حولوا وزارة الثقافة إلى خالء 
تصَحر فيه الطموح الثقايف لبالدنا، وأجهض أي إقالع ثقايف وفني محليا ورَسم 

الفشل يف توصيل اإلبداعات اجلزائرية خارج حدود الوطن.
وهل وراء إصدار مجلة مشروع أم مجرد ارجتال؟

املوقف  يزال سيد  أن االرجتال كان وال  أتفق معك  بالذات  الشأن  يف هذا 
والدليل على ذلك هو مجلة »إنزياحات« التي  صدرت مؤخرا لم تتأسس على 
أي معيار فكري وفني عصري ومتطور، كما أنها أسندت إلى أشخاص يفتقدون 
التي  الكبرى  والفكرية  الثقافية  املشاريع  إدارة  وامليدانية يف  النظرية  اخلبرة  إلى 
تضطلع بها املجالت املتطورة يف عاملنا املعاصر، هذه املجلة وغيرها من مجالت 
اجلزائر ال تقدر أن تنافس املجالت املتطورة يف احمليط العربي اإلقليمي ويف عمقنا 
األفريقي ويف املسرح العاملي بشكل عام جراء ضعفها شكال ومحتوى ودورانها 

يف »االخوانيات« الثقافية املتخلفة والنمطية.
حدثنا عن جتربتك يف إصدار مجلة »مثاقفات« خارج احلدود 

اجلزائرية؟
الهدف اجلوهري من إصداري  ملجلة »مثاقفات« على نفقتي اخلاصة هو 
ابتكار نوع من احلوارية اخلصبة مع الثقافات األجنبية وتقدمي طاقاتها الفكرية 
والروحية األكثر تطورا وإنسانية لقرائنا وخاصة يف املهاجر األوروبية والغربية، 
مجلة »مثاقفات« هي أول مجلة فكرية وثقافية ذات أفق عاملي تصميما وإخراجا 
ومضمونا وإستراتيجية يصدرها مواطن جزائري يف املهجر البريطاني ويف الغرب 

بشكل عام حتى يومنا هذا، وهي توزع يف عدد من الدول الغربية األساسية.
الثقايف  عملي  من  سنة   36 نتاج  هي  »مثاقفات«  مجلة  فإن  تقديري  يف 
ملثاقفتي  ثمرة  وأنها  الرائعة،  البريطانية  اجلزيرة  هذه  يف  واإلعالمي   والفكري 
البريطاني  موقعي  خالل  من  وذلك  العاملية،  الثقافية  احلركة  مع  املتواصلة 
وبفضل رحالتي الكثيرة يف فضاءات ثقافات البلدان الغربية، ولتأملي الروحي 

لطموحات »العقل الغربي« احلديث.
وأتعلم  احلياة  على  أتدرب  وأنا  ببريطانيا  إقامتي  من  36 سنة  مدى  على 
لصقت  التي  »األمية«  لعنة  محو  غايتي  وكانت  وأدبيا  وفنيا  وإعالميا  أكادمييا 
جزئيا  هي  »مثاقفات«  مجلة  أن  أعتقد  وهكذا  باجلزائر،  إقامتي  طوال  بي 

والفكرية  النفسية  لألمية  التدريجي  احملو  هذا  »دال »signifier على 
والروحية التي كثيرا ما حاصرتني بقسوة، واحلال فإنه من الصعب أن تطرد جلد  

التخلف عن الروح بدون بعض األلم .
أكثر من 50 سنة يف عالم اإلبداع كيف تلخص لنا هذه التجربة 

كقامة إبداعية؟
بعد 50 سنة من التعلم وتكوين النفس وكتابة أكثر من خمسني كتابا بني 
الشعر والنقد الثقايف والفكري والترجمة والتحليل السياسي فإن الذي حققته 
أفهم  باجتاه  الدرب  على  السير  أواصل  أزال  ال  أنني  أدرك  قد صرت  أنني  هو 
امللكي  الطريق  هو  املجتمع  ويف  النفس  يف  »اجلهل«  اكتشاف  أن  وهي  حقيقة 

إلى صنع احلياة.
ما هو اجلديد التي تشتغل عليه وهل مازال الشعر يتغزل بك؟

غير  كتبي  مسودات  وأنَقح  وأصَنف  وأجمع  وأفكر  وأكتب  أعيش  حاليا 
املطبوعة لكي أتركها للناس، كما أخطط  يف »مخيلتي« مشروع عمل شعري 

قد أختم به حياتي قبل أن أنسحب مثلما يختفي الظل يف مجَرات العتمة.

للمؤلف أزراج عمر مئات املقاالت السياسية والترجمات الثقافية املنشورة يوميا وأسبوعيا على 
عدة صفحات جزائرية وعربية، نشاطه يف ببريطانيا بدأ منذ عام 1986 إلى عام 2020 على 

التوالي، وليربط جسرا ما بني العرب والغرب أصدر مجلة »مثاقفات« التي اعتبرها ثمرة ملثاقفته 
املتواصلة مع احلركة الثقافية العاملية، يعد قامة إبداعية من خالل دواوينه الشعرية »وحرسني 
الظل«، »اجلميلة تقتل الوحش«، »العودة إلى تيزي راشد«، وكتابات أخرى على غرار »احلضور« 
)مقاالت أدبية(، »منازل من خزف« )دراسة ثقافية)، »مفاتيح الالنهائي« )مختارات من الشعر 

الغربي)، »يف الطريق إلى الثقافة« )مقاالت يف النقد الثقايف(.

الشاعر والناقد الثقايف اجلزائري املغترب أزراج عمر لـ»أخبار الوطن«:

»المشهد الثقافي بالجزائر أشبه 
بقطيع يقوده راع نائم«

حاورته: صارة بوعياد
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عمق  يف  بصري  غرست  وقد  له  قلت 
وقتها  كّنا  اهلل.  سبحان  يا  البعيد:«  األفق 
بداية  يف  يوم خميس  مساء  أذكر  ما  على 
نهاية األسبوع )كان وقت ذك نهاية األسبوع 
الالصق  عبد  ابتكار  واجلمعة،  اخلميس 
خالل عهدته الثانية( ومع فجر يوم السبت 
السجن  إلى  واقتادوه  عليه  القبض  ألقي 
خيالي  سرح  البليدة.«  يف  العسكري 
الفسيح. جلس  الصالون  بعيدًا..« دخلنا 
متعود  أنه  لنا،)الظاهر  مقابلة  أريكة  على 
محياه  تفارق  املكان  هذا  يف  اجللوس  على 
يكرر  وهو  محياه  تفارق  ال  البسمة  كانت 
شرق  ناس  عادات  الترحاب)من  عبارات 
البالد أّنهم  يبالغون  يف حفاوة الترحاب( 
من  وأصناف  والشاي  القهوة  علينا  عرض 
احللويات وهو يقول باعتزاز:«مصنوعني هنا  
ارتشفت جغمة من فنجاني،  البيت«.  يف 
انتباهه  أشد  لكي  عينيه  بياض  يف  نظرت 
هذه  ملاذا  ؟  حدث  الذي  ما   »: وسألت 
نظرة  كمال  بادل  أيام؟  منذ  احلملة ضدك 
خاطفة ثم قال بصوت هادٍئ:« حكاية تعود 
جذورها إلى سنوات الثورة التحريرية...« 
قاطعته بلطٍف كمن يترجى سماع املزيد:« 
يف  جنرال  أول  أنك   ، حضرات  الواقع، 
جيش  ابن  الوطني.  الشعبي  اجليش 
يف  فريق  رتبة  تقلدت  الوطني.  التحرير 
منذ  وشوية  عامني  منذ  أي   1984 جويلية 
أن أحالوك على التقاعد وعمرك ال يتجاوز 
ال 45 سنة؟ ماذا حدث بالضبط  خاّصة 
وأن عالقتك  باملعلم  )الرئيس الشاذلي بن 

جديد( جّيدة كما يشاع.«
قال وعيناه شاردان  ثم  تنهد من جديد 
يف جزئيات  لوحة للفنان نصرالدين ديني 
)إيتيان ديني( املعّلقة يف واحٍد من جدران 
اجلنرال  التقاعد  على  الصالون:«ُأحلنا 
يحيى رحال وأنا يف نفس الفترة. الغريب 
أننا االثنني أبناء جيش التحرير الوطني و 
كّنا أعضاء يف اللجنة املركزية حلزب جبهة 
قرار  وجد  رحال  يحى  الوطني.  التحرير 
دفتر  يف  ذات صباح  التقاعد  على  إحالته 
كان  القرار  مكتبه.  يف  التوقيعات)برافير( 
فلقد  أنا  أما  نزار.  خالد  طرف  من  ممضي 
طلبني  بنفسه.  الشاذلي  بذلك  اخبرني 
دخلت  وعندما  الرئاسة  يف  مكتبه  إلى 
مكتبه وجدت العربي بلخير وخالد نزار يف 
متعب  أنت  بحضورهم:«  لي  قال  مكتبه. 
والبد لك من مغادرة اجليش لكي ترتاح.« 
إلى  يقف  وتراه  إنصايف  منه  أنتظر  كنت 
صفهم. لكن ما بإمكانه فعله أمام الظرف 
سرحت   « يجابهه.  كان  الذي  الصعب 
قرأته  ما  ذهني  يف  استعيد  بعيدا  بخيالي 

عنه وعن الفضيحة املنسوبة اليه؟...
مواليد  من  بلوصيف  مصطفى  الفريق 

1939 )أي اليوم ذكرى ميالده(  12 أفريل 
الطارف  والية  مهيدي   بن  بلدية  يف 
الرئيس  منها  ينحدر  التي  الوالية  نفس 
التحرير  جيش  بصفوف  التحق  الشاذلي. 
عدة  يف  االستقالل  بعد  اشتغل  الوطني. 
الشعبي،   الوطني  اجليش  يف  مناصب 
أعالها  بلغ  أن  إلى  املسؤوليات  يف  وتدرج 
الشعبي  اجليش  األركان  قائد  منصب  أي 
الدفاع  لوزارة  عاما  أمينا  وقبلها  الوطني  
للخدمة  سامي  محافظ  وقبلها  الوطني  
الوطنية يف سنوات السبعني ثم مديرا عاما 
للمستخدمني والقضاء العسكري يف وزارة 
التي  املناصب  وبحكم  الوطني.  الدفاع 
بخبايا  كبيرة  دراية  على  أصبح  تقمصها 
دواليب  التحكم يف كل  من  مكنته  النظام 
السلطة احلقيقية داخل اجليش هذه األداة 
يف  الفاعلة  العناصر  كّل  للنظام.  احلقيقية 
اللجنة  يف  عضوة  ذك  وقت  كانت  اجليش 
وللمكتب  الوطني  التحرير  جلبهة  املركزية 
السياسي خاصة يف فترة حكم الشاذلي بن 
جديد حيث كانت تتمركز داخلها القيادة 

السامية للسلطة يف البالد. 
استدرجتني  قصيرة  سكوت  فترة  بعد 
ذاكرتي إلى سيرة هذا الرجل الذي سقط 
من  بالرغم  لتدميره  يسعون  وهم  فوق  من 
قوته بإيعاز من دوائر لها قوة الفصل والنهي 

على مجريات األمور. 
يف  األركان  رأس  على  كنت  عندما   «
املصادقة  رفضت  الوطني  الدفاع  وزارة 
على شراء نظام الرادار«تومسون« الفرنسي 
الصنع بهدف تأمني املجال اجلوي اجلزائري 
ال  أننا  من  تامة  قناعة  على  كنت  ألنني 
بني  الكبيرة  الصفقة  هذه  نحصر  أن  ميكننا 
أمن  على  مسؤول  كجيش  وأننا  دولتني، 
اجليش  أيدي  بني  نضع  أن  علينا  البالد 
للتحكم  التقنيات  كل  الشعبي  الوطني 
من  امليدان  هذا  يف  األمنية  املتطلبات  يف 
األنظمة  هذه  شراء  مصادر  تنويع  خالل 
األيدي  مكتويف  مرتبطني  نبقى  ال  وأن 
بفرنسا وحدها علما أن هناك بلدان أخرى 
األمريكية.  املتحدة  والواليات  كبريطانيا 
مرتبطة  أخرى  قضية  جاءت  هذا  بعد 
بطلب  املتعلقة  تلك  وهي  الوطني  باألمن 
فرنسا بالسماح ملقاتالتها احلربية وطائراتها 
يف  اجلزائري  اجلوي  املجال  بعبور  احلربية 
تدخلها.  مجال  التشاد حيث  إلى  طريقها 
أنا رفضت استعمال املجال اجلوي اجلزائري 
من طرف الطيران احلربي الفرنسي. كنت 
ال أرى مبررا للجزائر أن تساند هكذا مجانا 
الضربات العسكرية الفرنسية ضد التشاد. 
والذي زاد الطني بله هو رفضي ألداء نشيد 
يف  الفرنسي(  الوطني  المارسييز)النشيد 
مني  طلب  بلخير  العربي  كان  تامنغست. 

التحضير الستقبال الرئيس الفرنسي لدى 
توقفه التقني مبطار تامنغست خالل رحلته 
إلى واحد من دول إفريقيا الوسطى وحتضير 
الوطنيني  النشيدين  ألداء  اجليش  فرقة 

للبلدين؟ 
حقد  إلى  باإلضافة  التشنجات  هذه 
سكان قصر اإليليزي حتت قيادة ميتيران على 
الستقاللها.  انتزاعها  هضم  وعدم  اجلزائر 
اعتبار  درجة  إلى  الدفني  حقدهم  أعماهم 
مؤسسة األمن العسكري التي كان يترأسها 
قاصدي مرباح كاملنظمة السرية التي توّلد 
واالمتداد  املسلح  الكفاح  تنظيم  عنها 
العامة  االتصاالت  لوزارة  الطبيعي 
للجمهورية  املؤقتة  احلكومة  يف  والتسليح 
ميدان  يف  املؤسسة  هذه  فعالية  اجلزائرية. 
يشبهونها  جعلهم  اجلزائر  وحماية  األمن 

بجهاز كيان عدو 
 أقال الشاذلي بن جديد قاصدي مرباح 
قيادة  وأوكل  العسكري  األمن  رئاسة  من 
أقيل  الذي  زهوني  يزيد  إل  املؤسسة  هذه 
هذا  تسيير  من  متكنه  عدم  بسبب  بدوره 
مجدوب  عياط  لكحل  فاستخلفه  اجلهاز 

والبقية معروفة لديكم.«
وبعد كل الذي حدث وقبل ما يطلب 
رفض  ببيته  وااللتحاق  منصبه  مغادرة  منه 
لقمع  اجليش  إخراج  بلوصيف  مصطفى 
قسنطينة  يف  والشباب  الطلبة  مظاهرات 
الشاذلي  مني  طلب  لقد   «  . والقصبة 
ذلك ورفضت ألنني كنت ضد أن يتدخل 
استعملوا  حاالت.  هكذا  مثل  يف  اجليش 
األمن العسكري إلى جانب قوات األمن.« 

قال مبرارة قبل أن يعود إلى قهوته الباردة.
بكالمه  سرحاني  عن  خالد  أوقفني 
مستطردًا :« قبل إلقاء القبض عليه وسجنه 
التقاعد يف سن  بعد إحالته على  ومباشرة 
العطاء  عز  يف  وهو  واألربعني  اخلامسة 
أكتوبر   5 أحداث  بعد  ومباشرة  للوطن 
1988) شهرين ونصف من هذه األحداث، 
تشكلت جلنة حتقيق من خمسة ألوية: اللواء 
واللواء  نزار  خالد  واللواء  رئيسا  هجرس 
واللواء  أعضاء  معلم  بن  واللواء  عطايلية 
اللجنة يف  محمد بتشني مقررا. اجتمعت 
العامة  املفوضية  مقر  يف  ديسمبر1988   13
للوقاية واألمن بدالي إبراهيم. هذه اللجنة 
الدفاع  وزارة  من  وزاري  بقرار  تشكيلها  مت 
الوطني يحمل رقم 03 مؤرخ يف 09 افريل 
1988؟؟ أعيد إحياءه شهرين ونصف بعد 
للتذكير  ؟   1988 أكتوبر  اخلامس  أحداث 
مصطفى  سي  ألفريق  أن  السياق  هذا  يف 
من  اجلبرية  اإلقامة  حتت  كان  بلوصيف  

1987 إلى 1990. وللحديث بقية.
يتبع..
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ســــايق الّريــح بالدبــــوس »الهــراوة«ســــايق الّريــح بالدبــــوس »الهــراوة«

 بقلم: صالح شكيرو
chekirou@yahoo.fr

قلت خلالد: »أتذكر 
تلك األمسية التي 
قضيناها يف بيت 

أول عميد يف اجليش 
الشعبي  الوطني 

املجاهد مصطفى 
بلوصيف رحمة اهلل 
عليه وما اكتشفناه 
خالل هذه الزيارة. 
فرّد علّي خالد :« 

كان معنا وقتها كمال 
ب. وكانت الزيارة 

يومني قبل اعتقاله 
وسجنه يف السجن 

بالبليدة.«  العسكري 
فقلت:«أتذكر جيدا 
ما قاله رحمة اهلل 

عليه لدى استقباله  
لنا يف مدخل  الفيال 

التي كان يسكن فيها. 
رتب على كتفي وأشار 

إلى حقيبة صغيرة 
مغلقة موضوعة 
عند باب البيت 

وقال وهو يبتسم 
مبرارة:«أتدري ما 

بداخل هذه احلقيبة؟ 
هناك منشفة وفرشة 
أسنان وقطعة صابون 

وبجامتي. أنا يف 
انتظارهم. سيأتون بني 
الفينة واألخرى إللقاء 

القبض علي.«

متابعات عابرة )متابعات عابرة )2929((
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 الوثائق و الصور التي تصلاإلتصال بالوكالة الوطنية للنشر و اإلشهاراإلدارة و التحريــرالمـدير العــام المسيــر
 الجريدة لن ترد إلى أصحابها
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الـرفــاه واألعــــالف 
وســؤال  المـيــــــاه

أكبر  من  واإلمارات  واليابان  والسعودية  الصني  تعد   
املتوقع  ومن  علفي.  كمحصول  األمريكي  للبرسيم  املستوردين 
أن تظل الصني السوق الرئيسي لصادرات البرسيم األمريكي يف 
املستقبل القريب، حيث تستورد ما يقرب من نصف الصادرات، 
ومع تزايد الطلب على البرسيم يف الصني حتركت أسعار األعالف 
اخلضراء لألعلى بدًء من العام 2017، و زادت صادراته بشكل 
كبير، حيث زاد حجم املنتوج املصدر بنسبة )56 %( كما زادت 
قيمته السعرية بنسبة  )47 %( مقارنة باألعوام السابقة )2016 

و 2015 و 2014(.
سوق  منو  عن  مسؤواًل  رئيسيًا  عاماًل  احليوانية  الثروة  تعتبر 
عام  حتى  السنوي  النمو  يبلغ  أن  املتوقع  ومن  العاملي،  البرسيم 
وإنتاج   %2,4 اللحوم    إلنتاج  النامية،  البلدان  يف   ،2030
احلليب  2,5% ومن املتوقع أن يزيد هذا من حصة البلدان النامية 
يف إنتاج اللحوم عامليا بـ )66 %(  إلى )247 مليون طن( ويف 

إنتاج احلليب إلى )484 مليون طن( أي ما نسبته  )55 %(
ملاذا تتمركز زراعة األعالف اخلضراء يف كاليفورنيا واألرجنتني 

؟

1.لماذا كاليفورنيا ؟  

 ،2017 العام  منذ  األمريكية،  املتحدة  الواليات  يف 
ميكن  و  اخلضراء،  األعالف  إنتاج  على  كاليفورنيا  سيطرت 
هذه  يف  جتارتها  و  وصناعتها  زراعتها  يف  التوسع  حالة  عزو 

الوالية، وخصوصًا يف منطقة باليث، إلى نهر كولورادو جزئيا، 
لكن ما عّزز هذا التوسع يف زراعة األعالف اخلضراء وتصديرها 
هو »نظام االمتياز املائي« الذي أقرته احلكومة الفيدرالية يف القرن 
ب بريطاني يف عصر حمى الذهب،  التاسع عشر، عندما وضع منِقّ
يدعى توماس باليث، يف العام 1877، حق االمتياز املائي لتلك 
املبدأ  هذا  ينص  و  كولورادو،  لنهر  املتاخمة  الصحراوية  املنطقة 
املياه غير محددة الكمية لالستخدام  على أن للمنطقة »حّقًا يف 
هذه  ويزرعون يف حدود  يعيشون  من  أن  أخرى،  بعبارة  النافع«. 
املنطقة الصحراوية تكون كميات املياه التي يحتاجونها مضمونة 
دائرة  اآلن  متلكه  الذي  اإلمتياز  هذا  ويضمن  مقابل.  ودون  لهم 
بالو فيردي للري، والتي ليس لها احلق يف بيع املياه؛ و ال ميكنها 
التي  املياه  مقدار  عن  النظر  بصرف  لكن  ملزارعيها.  املياه  بيع 
اإلعفاء  ومبدأ  باليث  منطقة  مزارعي  من  مزارع  كّل  يستخدمها 
املالي، فإنه عمليا يحصل على هذه املياه مقابل سعر رخيص جدا 
و ثابت، فقط هو يدفع قيمة مالية لدائرة الري لبالو فيردي مقابل 
تغطية التكاليف اإلضافية للمياه هي أقل من ألف )1000( دوالر 
يف العام عن كل خمسة )5( هكتارات، وهو سعر منخفض على 
نحو مذهل مقارنة مع بقية األماكن يف واليات أخرى. خالصة 
األمر أن الزراعة يف هذه املنطقة تتمتع بسعر مدعم للمتر املكعب 

من املياه عبر قناة الرى املتأتية من نهر كوالرادو.

2.مدينة المياه الرخيصة تغدق فقرًا  
من  جزء  هي  كاليفورنيا،  والية  يف  الواقعة  باليث  مدينة 
صحراء على طول نهر كولورادو، متت تسميتها بهذا اإلسم نسبة 
إلى »توماس هنري باليث« املنقب الذي أنشأ مبدأ »حقوق املياه 
عدد  يزيد  املدينة  هذه  املنطقة.  يف  كولورادو«  لنهر  األساسية 
سكانها قليال عن عشرين )20( ألف نسمة، ستة )6( آالف منهم 
مسجونون يف سجنني تابعني للوالية، هذه البلدة الصغيرة تسود 
فيها زراعة األعالف اخلضراء خصوصا البرسيم احلجازي، فأكثر 
من نصف مساحتها البالغة )400 كلم مربع( تكسوها حقول كثيفة 
خضراء ضاربة إلى الزرقة تتشكل من محاصيل األعالف، حاليا 
املساحة.  هذه  كامل  من   %  16 السعودية  املراعي  شركة  متلك 
وعلى الرغم من هذه القوة الزراعية املذهلة لبلدة باليث، فإَنّ 23 
% من سكانها يعيشون يف الفقر )مقارنة بنسبة 12 % كمتوسط 

وطني عام(. 
بسبب  األعباء  منخفضة  اقتصادًيا  تعتبر  باليث  مدينة 
الضرائب  وانخفاض  األراضي  وأسعار  املياه  كلفة  انخفاض 
مقارنة بأجزاء أخرى من الوالية. وهذا ما أدى يف عام 2016 إلى 
وافق  ترفيهية، حيث  القنب ألغراض  لزراعة  أراضيها  استخدام 
الناخبون فيها على جعل مركز بالو فيردي واحًدا من أكبر مرافق 
احلشيش يف أمريكا الشمالية، و تشجيع جذب صناعة القنب إلى 

والية كاليفورنيا.
لقد جعلت كاليفورنيا من األعالف اخلضراء ثالث أكبر منَتج 
اقتصادي يف الواليات املتحدة األميركية، لكَنّ 4 %منها فقط يتم 
الغربية،  الواليات األمريكية  بينما يف  للخارج سنويًا،  تصديرها 
من كبار منتجني األعالف، القريبة من املوانئ يجري شحن أربعة 
غرار  على  الكبيرة  اخلارجية  األسواق  إلى  النسبة  هذه  أضعاف 

الصني والسعودية، حيث تصدر ما نسبته 16 % من احملصول 
كل عام. لكن هذه الواليات عالية التصدير هي أيضًا الواليات 
التي تصارع اجلفاف، وهو ما يعني أَنّ معظم الواليات األمريكية 
التي تعاني من اجلفاف تشحن معظم مياهها إلى خارج البالد، يف 

صورة أعالف خضراء.
3.نهر كولورادو يواجه مصيرا بائسا  

لكن نهر كولورادو الذي ُيعد شريان حياة مدينة باليث بوالية 
مير  أخرى  أمريكية  واليات   )5( خمس  إلى  إضافة  كاليفورنيا 
عبرها، هذا النهر الذي يوفر املياه ألربعني )40( مليون شخص، 
و يروي أكثر من )20 ألف كيلومتر مربع( من األراضي الزراعية، 
يف  ُنشرت  بيانات  تشير  حيث  داهم،  خلطر  ضا  معرَّ أصبح  لكنه 
قد  القرن  هذا  منتصف  بحلول  أنه   »Science »ساينس  دورية 
يفقد نهر كولورادو ما بني 14 إلى 31 يف املائة من تدفُّقاته املائية 
ا خالل الفترة من 1913 إلى 2017. ورغم ذلك ال  املوّثقة تاريخّيً
لألبد،  ستدوم  وكأنها  النهر  مياه  مع  يتعاملون  هناك  الناس  يزال 
إذ ال مييل الناس إلى التفكير فيها أو القلق حيالها أو يف وضعها 
حياة  على  وخيمة  و  هائلة  تبدو  احملتملة  اآلثار  لكن  املستقبلي، 
املنطقة. لقد ساهمت تدفقات هذا النهر يف منو املدن القريبة منه 
الواسعة  املزارع  مثل دنفر، ولوس أجنلوس وفينيكس، وتوسعت 
النهر بشكل  مياه  الطلب على  إلى توسع  مبا أدى  النطاق حوله، 
ِرد، يف الوقت الذي ُسجل تعّرضه للجفاف وتراجع منسوب  ُمطَّ
نهر  وصل  لذلك  ونتيجة  الزمن،  من  عقدين  قرابة  التدفقات 
كولورادو إلى مستويات قياسية من انخفاض املنسوب، آخًذا يف 

اإلنكماش.
وهنا تصاعدت تساؤالت ُملحة و مقلقة حول مستقبل زراعة 
األعالف اخلضراء بكاليفورنيا، يف الوقت الذي بدأت فيه ظاهرة 
زراعة األعالف اخلضراء آخذة يف التوسع إلى مناطق آخرى من 
العالم تشهد تصاعد نزاعات خطيرة حول تقاسم املياه، نذكر مثال 
أراضي  كراء  أو  امتالك  يف  السعودية  العربية  اململكة  توسع  هنا 
واسعة لزراعة األعالف اخلضراء يف إثيوبيا و السودان يف الوقت 
النهضة  سّد  تشغيل  حول  بينهما  اخلالف  فيه  يتصاعد  الذي 
هذه  يف  الشريكة  مصر،  ترتبط  املقابل  يف  النيل،  مياه  ومستقبل 
والكبيرة  امللحة  حاجتها  لتلبية  بشدة  اخلارجية  باألسواق  املياه، 
واملتزايدة من األعالف عموما. كذلك ينبغي أن نشير إلى التمدد 

الصيني يف موريتانيا يف مجال زراعة األعالف اخلضراء.
4.لماذا األرجنتين ؟  

منِتج  أكبر  األرجنتني  تعد  الالتينية  أمريكا  مستوى  على 
لزراعة  املخصصة  املساحة  تقدر  حيث  اخلضراء،  لألعالف 
أي  مربع(،  كلم  ألف   40( هكتار  ماليني   4 بحوالي  البرسيم 
تقدر  بينما  عامليا،  املزروعة  املساحة  إجمالي  من   )12,5%(
مساحة األراضي املزروعة منه يف التشيلي بـ 170 ألف هكتار، و 
يف البيرو بـ 120 ألف هكتار، و يف األوروجواي بـ 70 ألف هكتار، 

و يف البرازيل بـ40 ألف هكتار ..
لكن يبقى السؤال ملاذا تهيمن األرجنتني على إنتاج األعالف 

اخلضراء يف منطقة أمريكا الالتينية ؟
 .. للتحليل بقية

خالل العام 2016 بلغ 
الطلب العاملي على األعالف 
اخلضراء 6 ماليني طن، كما 
بلغت ايرادات هذه التجارة 
العاملية ما قيمته 2,7 مليار 
دوالر أمريكي، هذه السلعة 

التجارية يسيطر على إنتاجها 
حاليًا كّل من الواليات املتحدة 

واألرجنتني وكندا وأستراليا 
وإسبانيا و روسيا و دول أوروبا 
الشرقية على غرار أوكرانيا، 
حيث يبلغ إجمالي املساحة 

املزروعة عامليا 32 مليون 
هكتار )320 ألف كلم مربع(.

بقلم : د. مهماه بوزيان - باحث 
و خبير يف الشأن الطاقوي 

واإلستشراف اإلقتصادي

)اجلزء الثاني : االستثمار املائى(
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لتسويق  26 موقعا  فتح  سيتم، مع بداية شهر رمضان، 
املنتجات الفالحية، من املنتج إلى املستهلك مباشرة، 
املضاربة  من  احلد  بهدف  وهران،  والية  بلديات  عبر 
احمللية  املديرية  لدى  أمس  علم  حسبما  األسعار،  يف 

للتجارة.
الفالحية  املنتجات  لتسويق  موقعني  حتديد  مت  وقد 
مبدينة وهران، ويتعلق األمر بـ »قصر املعارض« باملدينة 
والنقاط األخرى ستكون  الصديقية«،  اجلديدة و«حي 
بوتليليس  غرار  على  الوالية  بلديات  باقي  عبر  موزعة 

وعني الترك ومسرغني وحاسي بن يبقى وأرزيو وبطيوة 
وبوسفر والعنصر والبرية وغيرها.

الفالحية  املنتجات  على مختلف  املواقع  هذه  وستتوفر 
متناول  ويف  معقولة  »بأسعار  الطلب  عليها  يكثر  التي 
املستهلك«، على غرار البطاطا واجلزر والبصل والبزالء 
واملوز  والتفاح  والفراولة  التمور  من  الفواكه  ومختلف 
واللحوم  والدواجن  ومشتقاته  احلليب  وكذا  والبرتقال 

مبختلف أنواعها وغيرها، كما أشير إليه.

لشبكة  حّدا  لوهران  الوالئي  األمن  مصالح  وضعت 
11 شخصا،  من  تتكون  للحدود  عابرة  منظمة  إجرامية 
متورطون يف قضية التهريب الدولي للمؤثرات العقلية، 

حسبما علم أمس من الهيئة األمنية ذاتها.
التابعة  والتحري  البحث  فرقة  عناصر  وفككت 
للمصلحة الوالئية للشرطة القضائية ألمن والية وهران، 
يف إطار محاربة اجلرمية املنظمة العابرة للحدود، خاصة 

الشبكة  هذه  العقلية،  باملؤثرات  باالجتار  املتعلقة  تلك 
بني  أعمارهم  تتراوح  شخصا   11 توقيف  ومت  اإلجرامية 

20 و38 سنة، جلهم مسبوقني قضائيا.
مهلوسا  قرصا   695 بحجز  العملية  هذه  سمحت  وقد 
ومبلغا ماليا يفوق 520.000 )د.ج( يعد من عائدات 
النشاط اإلجرامي الذي تقوم به هذه الشبكة.                
)ق.و(

الَجزائـــــــُر ُتحصـي 04 
وفيـــــــات بَفيـــروس 
»ُكــــــــــــــورونا« 

أحصت وزارة الصحة والسكان وإصالح 
املستشفيات، أمس ، 138 إصابة جديدة 

بفيروس »كورونا« يف اجلزائر خالل الـ24 
ساعة، فيمـــا سجلــت 04  وفيات.

     َتعيُش أغلُب ِوالياِت 
الّشرِق، على ِغرار الكثيِر 
من الِوالياِت األخَرى يف 
اجَلزائِر، أزماٍت ُمتعّددًة 
ها َتصبُّ  وُمتنوعًة، ولكنَّ
يف الغالِب يف باِب »َضنِك 

الَعيش«، وهو باٌب من 
أبواِب ُفقداِن العّزِة وانتَحاِر 

الَكرامِة؛ فَقد انَتشرْت 
صوٌر لَطوابيِر الّزيِت يف 

الُقّل وامِليلّية، وقبلُهَما يف 
أم الَبواقي وَغيرها،  حيث 

خاَف الّناُس من اجُلوع 
فَهاجُموا باعَة الّسميِد يف 

لهفٍة َتتاُج إلى َتفسيٍر 
وعاِلٍم َضليٍع. 

     هَذا الّتهاُفت  - على ما 
كديُس  ل الِقيمَة - والتَّ ُيقلِّ

والّتخزيُن سبَقُه أزمُة 
ُسيولٍة حادٍة ما تزاُل يف 

الواقِع متسُّ هذه الِوالياِت 
بشّدٍة دوَن باقي امَلناطِق، 
ويكِفي أن تقَف أمام بريِد 

عّنابة وهي ما هي بنَي 
والياِت الّشرِق لَتعرف 

ي يعيُشه  حجَم الُبؤس الذِّ
الّناُس هناَك. إّن الّنكبَة ال 

تقُف ها هَنا، ففي أغلِب 
الوالياِت هناَك َمناطُق 
هاِمٍش وظٍل غيِر ظليٍل؛ 
قًرى وَمداِشر ال مظاهَر 

للّتنميِة فيَها، وحاُل الّناِس 
سوٌء على أسوأ، فما الّذي 
يحدُث فعاًل؟  هل الّدولُة 

رٌة يف منِح هذه  مقصِّ
الِواليات من االعتَماداِت 

امَلالّية ما يسمُح لها بَتلبيِة 
َمطالِب الّساكنِة؟ أم إّن 
سوَء الّتسييِر والّتدبيِر 

على امُلستَوى امَلّلي وغياَب 
سلطٍة مضاَدٍة ممثلًة يف 
مجتمٍع مدنيٍّ واٍع وفّعاٍل 

وراء هذا الُغنب؟  وَهل 
أوصَل الّسابقوَن من مُمّثلي 

الّشعِب مآِسي الّناِس إلى 
امَلسؤولنَي يف املركِز؟ 

   أسئلٌة اإلجابُة عنها 
ستجعُل من الّراغبنَي 

يف الّترشِح للّتشريعّيات 
القادمِة ُيدركوَن حجَم 

الّتحِدي الّذي ينتظُرهم 
إن ُهم فعاًل أراُدوا تغييَر 
ميزاِن الّتنميِة لصالِح 

الَغالبى! ورغَم ذلك تبَقى 
صوُر الّتهافِت على َدلِو 

زيٍت وكيِس سميٍد تتاُج 
إلى أكثِر من ُمجّرِد تليٍل 

َبسيٍط! 

بلسان عبد العزيز تويقر 

ـــــــرُق  الشَّ
واألزَمــــة..!

وهران
فتــــُح فتــــُح 2626 َموقــــًعا لَتسويــِق  َموقــــًعا لَتسويــِق 

الُمنتجــاِت ا لِفـــالحّية الُمنتجــاِت ا لِفـــالحّية 

جيجل
فوَضـــى وُمشــاّداٌت فــــي فوَضـــى وُمشــاّداٌت فــــي 
َطوابيـــِر الّزيـــِت بالِميلــّيةَطوابيـــِر الّزيـــِت بالِميلــّية

أشرفت مصالح بلدية امليلية شرقي والية جيجل على تنظيم عملية بيع زيت املائدة، وذلك 
على مستوى احلي السكني اجلديد أسردون، بسبب الندرة الكبيرة التي شهدتها هذه املادة 

التي يستعملها اجلزائريون بكثرة يف طهيهم.
الشعبي  نائب رئيس املجلس  البلدية، وعلى رأسها  السلطات   يذكر أن حضور مختلف 
تنظيم  أجل  من  الوطني  الدرك  قوات  وحتى  االجتماعية  الشؤون  جلنة  ورئيس  البلدي 
إذ  املواطنني،  بني  وجتاوزات  شجارات  تسجيل  من  مينع  لم  وجه،  أكمل  على  العملية 
أعتاب  على  ونحن  خاصة  املادة،  هذه  على  احلصول  أجل  من  طويلة  طوابير  تشكلت 
إلى حدوث  أدى  ما  وهو  البلدية،  وفرتها  التي  الكمية  لم تكف  الفضيل، حيث  الشهر 
بعض املناوشات بني السكان وبني جلان البلدية التي وعدتهم بتوفير عملية بيع أخرى بهذه 
املنطقة يف اليومني املقبلني وقبل حلول الشهر الكرمي، داعية املواطنني إلى التحلي بالصبر 
التهور يف محاولة احلصول على هذه املادة واقتنائها بكميات كبيرة وهو ما  واالبتعاد عن 
يولد الندرة دائما ويجعل السوق تعاني من نقص يف مادة الزيت بسبب تكديسه يف املنازل، 
مؤكدين أن املادة متوفرة عند باعة اجلملة وممثل«سوفيتال« وبكميات كافية، لكن سلوك 
املواطنني جعلها محل تدبدب، وهو األمر الذي سيتم تداركه بالتنسيق مع مديرية التجارة 
للوالية ومختلف املصالح املختصة.                                                             عبداهلل. إ

 تبسة 
األمـــُن يحجـــُز أزيـــَد مـن األمـــُن يحجـــُز أزيـــَد مـن 4444  

ألـــَف قـــرٍص ُمهلــــوٍس ألـــَف قـــرٍص ُمهلــــوٍس 
حجزت مصالح أمن والية تبسة ما ال يقل عن 44 ألف و251 قرصا مهلوسا و11 قنينة حتوي مؤثرات 
عقلية شديدة التأثير يف عدة عمليات متفرقة، حسب ما ورد أمس يف بيان صحفي صادر عن خلية 

االتصال والعالقات العامة للسلك النظامي ذاته.
وأوضح البيان أن هذه الكمية من املهلوسات حجزت خالل 10 عمليات مداهمة مت جتسيدها خالل 
األسبوع املنصرم عبر مختلف األحياء السكنية الشعبية بعاصمة الوالية وعدد من البلديات، مردفا 
انطالقا من  الوطن  والترويج عبر عدة واليات داخل  للنقل  العقلية كانت معدة  املؤثرات  أن هذه 
احلدود الشرقية للبالد.كما حجزت قوات الشرطة عددا من األسلحة البيضاء والنارية من أصناف 
إليه  أشار  ما  املمنوعات، حسب  نقل  عمليات  وتأمني  املواطنني  لترهيب  تستعمل  كانت  مختلفة 
تتعلق  14 قضية  الفترة  الشرطة خالل هذه  فقد عالج عناصر  البيان،  إلى  استنادا  ذاته.و  املصدر 

باالجتار غير الشرعي باملخدرات واملؤثرات العقلية تورط فيها 22 شخصا من مختلف األعمار.
 )ق.م(

سطيف
العثـــوُر علــــى جّثــــِة َشــاٍب العثـــوُر علــــى جّثــــِة َشــاٍب 

في َمجــــرى َمـــــائـيٍّ في َمجــــرى َمـــــائـيٍّ 
 تدخلت فرق احلماية املدنية بسطيف، صبيحة أمس يف حدود الساعة 07 و30 دقيقة، من أجل 
إجالء شخص وجد متوفيا على جانب الطريق يف مجرى مائي بوادي بوسالم على مستوى الطريق 

االجتنابي »الشيخ العيفة – الباز« شمال غربي مدينة سطيف.
يبلغ  الضحية  فإن  منه،  نسخة  الوطن«  »أخبار  تلقت  الذي  املدنية  احلماية  مصالح  بيان   وحسب 
النارية  بالدراجة  تعرضه حلادث  38 سنة وهو من سكان مدينة سطيف، ويرجح كثيرا  العمر  من 
)كوكسي( التي عثر عليها أمامه على حافة الطريق -دون انتباه مستعملي الطريق- وقد يكون ذلك 

يف الساعات األولى من صبيحة اليوم.
عبد املالك قادري

..ووضع حّد لشبكة دولية متخصصة يف تهريب املؤثرات العقلية

أمن والية اجلزائر
تفكيــُك  شبــكٍة ُمتخّصــصة تفكيــُك  شبــكٍة ُمتخّصــصة 

في َتزويـــِر وَثـــائِق في َتزويـــِر وَثـــائِق 
الّسيــاراِت بالرِويــــَبةالّسيــاراِت بالرِويــــَبة

شبكة  لنشاط  حد  وضع  من  اإلدارية للرويبة  للدائرة  القضائية  الشرطة   متكنت 
املعاجلة  بأنظمة  واملساس  اإلدارية للسيارات  الوثائق  تزوير  إجرامية متخصصة يف 

اآللية للمعطيات، حسب ما أفاد به أمس بيان ملصالح أمن والية اجلزائر.
وأوضح املصدر ذاته أن فرقة الشرطة القضائية متكنت من توقيف 5 أشخاص مع 
من  ونسخ  قاعدية  ملفات  عدة  إلى  إضافة  ونفعية،  سياحية  استرجاع 11 مركبة 
لوكيل  املستمر«  »اإلشراف  حتت  وذلك  نقالة،  هواتف  و4  رمادية مزورة  بطاقات 

اجلمهورية املتخصص إقليميا.
)ق.م(

األغواط
َتسجيــُل َتسجيــُل 1919 إصـابًة بُسـاللِة  إصـابًة بُسـاللِة 

كـــُوروَنا  النِّيــجيـرّيِةكـــُوروَنا  النِّيــجيـرّيِة
سجلت املصالح الصحية بوالية األغواط، خالل األيام األخيرة، 
بكل  النيجيرية  الساللة  من   »19 »كوفيد  كورونا  بوباء  إصابة   19
الرقم  املعنية هذا  وآفلو، واعتبرت اجلهات  من مستشفى األغواط 
االحترازية،  اإلجراءات  تطبيق  يف  املسجل  التراخي  على  مؤشرا 
والتحسيس  التعقيم  عمليات  تفعيل  إلى  السلطات  سارعت  وقد 
والتوعية ملواجهة خطر هذا الداء.                              ع.نورين

سكيكدة
إجــالُء جثـِة َشيـخ إجــالُء جثـِة َشيـخ 
كـان ُمعّلًقا كـان ُمعّلًقا بحبــٍل بحبــٍل 
ببلِدّيــة المرَســـى ببلِدّيــة المرَســـى 

الوحدة  إسعافات  أمس،  أول  ليلة   تدخلت، 
وبالتحديد  بعزابة شرقي والية سكيكدة،  الثانوية 
مبنطقة الشراشرة ببلدية املرسى، من أجل التعرف 
على جثة شخص وجد معلقا إلى شجرة الصنوبر 
بحبل.األمر يتعلق بشيخ يبلغ من العمر 69 سنة، 
شجرة  إلى  ومعلقا  الرقبة  ي  من  مربوطا  وجد 
إلى  املدنية  نقله من طرف احلماية  ليتم  الصنوبر. 
دندان  محمد  مبستشفى  اجلثث  حفظ  مصلحة 
حتقيقا  املتخضصة  اجلهات  فتحت  فيما  بعزابة، 
ملعرفة مالبسات القضية       جمال بوالديس

الّصرح يبقى مفتوحا ألداء الصلوات يف رمضان

استثنـــاُء  إقـــاَمـِة َصالَتـــي الِعشـــاء استثنـــاُء  إقـــاَمـِة َصالَتـــي الِعشـــاء 
والّتراويــــِح  بَجــامـِع  الَجــــــزائروالّتراويــــِح  بَجــامـِع  الَجــــــزائر

سيتم اإلبقاء على جامع اجلزائر مفتوحا ألداء الصلوات خالل شهر رمضان املعظم، »باستثناء صالتي العشاء والتراويح«، 
حسب ما أفاد به بيان ملصالح والية اجلزائر العاصمة.

وأوضح املصدر ذاته أنه »مبناسبة اقتراب حلول شهر رمضان الفضيل، وعلى إثر القرار الصادر عن اللجنة الوزارية للفتوى 
املتعلق بفتح املساجد املعنية بصالة اجلمعة والصلوات اخلمس ألداء صالة التراويح، ينهي والي والية اجلزائر إلى علم كافة 
مواطنات ومواطني العاصمة بأنه سيتم فتح جميع املساجد املعنية بصالة اجلمعة والصلوات اخلمس إلقامة صالة التراويح 

هذا الشهر، وذلك وفقا للتوصيات الصادرة عن اللجنة الوزارية للفتوى التابعة لوزارة الشؤون الدينية واألوقاف«.
وبخصوص جامع اجلزائر، قال البيان إنه »يبقى مفتوحا ألداء الصلوات باستثناء صالتي العشاء والتراويح«، وذلك يف إطار 
»الوقاية من جائحة كورونا واحلّد من انتشارها واحلفاظ على صحة املواطن«، مذكرا بضرورة »االلتزام بكافة البروتوكوالت 

الصحية الوقائية املصاحبة لفتح املساجد وأداء صالة التراويح«.                                                               )ق.و( 


