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د.عبد السالم فياللي

 تونــــُس الثـــّورِة 
امَلجيــــــدِة )اجلزء7(

14

أقــــــــــــــــالم   

04
فيما تبقى املطالب األخرى مرهونة 

نقابة بتنصيب 
ُمخرجوَن َيلجُؤون إلى االقِتباِس من األدِب امَلّلي مُلواجهِة أزمِة الّنِص

الـّروايـُة الـّروايـُة 

09

مع تنوع الثقافات يف مختلف واليات الوطن، خالل شهر رمضان 
املبارك، يوجد الكثير من العادات الرمضانية املختلفة، والتي تعبر 

عن تقاليد الشهر الفضيل، الذي يتميز فضاًل عن زيادة رغبة الروح 
يف التعبد واإلقبال على طلب التوبة واملغفرة، بعادات وتقاليد خاصة 

بكل والية،  بل واألكثر من هذا تختلف العادات والتقاليد يف هذا 
الشهر الكرمي بني كل مدينة وأخرى يف الوالية نفسها.

احَلراك الشعبُيّ
03

12

أعلنت مؤسسة »بريد اجلزائر« أنه سيتم صب 
املنحة التحفيزية بصفة عادية  كما جرت عليه 

العادة خالل شهر رمضان املبارك، إلى جانب التزامها 
التام بإعادة النظر يف املطالب املرفوعة من خالل 
إسراعها يف تنصيب نقابة كشريك اجتماعي يف 

إطار التعاون وفتح أبواب احلوار.

خرج، أمس الثالثاء، أول أيام شهر رمضان الفضيل، 
الطلبة يف مسيرة سلمية تخللتها فئات أخرى من 

املواطنني، جابوا بها شوارع العاصمة وسط، ورفعوا من 
خاللها شعارات تطالب بالتغيير السياسي.

حفاًظا على الّذاكرِة ومتّسًكا باألصالة

عاداٌت رمضاِنّيٌة ْتبسّيٌة تأبى االندثار!عاداٌت رمضاِنّيٌة ْتبسّيٌة تأبى االندثار!

»بريــُد الجزائــــِر« 
يشـَرع فـي صـبِّ المنـَحة 
التَّحفـيزّيِة لفـائدِة الُعّمـال

15د.حسينة بوشيخ 
الّتعليـــــقاُت الّســـــامِة 

ُع جـدراَن شبكـاِت  تصـــدِّ
ــِل االجتَماعــيِّ الّتواصــ

مسيـرٌة للّطلبـِة تجـوُب 
العـاصـــَمِة فــــي 
أّوِل أّيـــام َرمضـــان

 أميــــن الـــــــزاوي:
»هنـــاَك أزمـــُة نـٍص 
واالقتبـاُس  مفتعـلٌة 
مـن الّروايـِة جسـٌر 
بيــــــن  حقيقــــيٌّ 
املسـرِح والروايِة«

 علـي جبــارة:»من واجــــبَنا 
االستثماُر يف األدِب للحدِّ من 

» ـِّص امَلسرحــــــيِّ أزمـــِة النـــ

إلنـَقــاذإلنـَقــاذ
الَمسـرِح!الَمسـرِح!

02
ببجاية وسيدي بلعباس

نــدرٌة حــــادٌة فــي 
حليــِب األكيــــاِس!

06
عنابة

إعـــادُة فتــِح األســـواِق 
الجـــوارّيِة الُمغــــلقة
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الحدث
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 عبدالسالم.ق
 وخالل جولة ل »أخبار الوطن » يف أول يوم 
من الشهر الفضيل  شملت بعض أحياء عاصمة 
الرجال  من  طويلة  طوابير  الحظنا  احلماديني 
وتسعينيات  وبداية  بثمانينيات  تذكرنا  والنساء 
بيع  أمام محالت  وذلك  الندرة  أيام  املاضي  القرن 
األلبان واحلليب وكذا املساحات التجارية الكبرى 
انتظار قدوم الشاحنات وهي محملة بقارورات  يف 
املئات  حتمل  وهي  املبردة  العربات  أو  املائدة  زيت 
الذين  املواطنني  لتوزيعها على  احلليب  أكياس  من 
الندرة  هذه  حول  وتخميناتهم  تعليقاتهم  كثرت 
غير املألوفة فهناك من يرجعها إلى مؤشرات السنة 
اجلديدة التي بدأت بالندرة كتمهيد لرفع األسعار 

الذي قد يشمل موادا أخرى.
»أخبار  ل  يصرح  املتقاعد  علي  عمي  فهذا   
الوطن » » نحن هنا منذ ساعة كاملة ننتظر قدوم 

شاحنة احلليب وقد شكلنا طابورا منظما على أمل 
الشاحنة  قدوم  األكياس عند  احلصول على بعض 
ألنه »ليس مبقدورنا شراء حليب البقرة أو »كانديا 
» فيما يرجع بائع احملل هذه الندرة إلى تراجع انتاج 
تتلقى  ال  ومنه  احللوب  البقر  مربي  لدى  احلليب 
األكياس  يف  لوضعها  الالزمة  الكمية  املصانع 
عكاش  االقتصاد  أستاذ  يفسر  حني  يف  والعلب، 
السوق  ارتفاع األسعار يف   « بـ  األمر  خطيب  هذا 
من  التقليل   إلى  املستوردين  جلوء  ومنه  الدولية 
الندرة  هذه  سبب  كان  فمهما  وعموما  االستيراد« 
فإن املواطن البسيط هو دائما الضحية الذي ال يقوى 
على االستغناء عن حليب أطفاله يف الوقت الذي ال 
تؤثر فيه هذه الندرة على الطبقة الثرية من املجتمع 
مرتفعة  بأثمان  البقرة  حليب  شراء  إلى  تلجأ  التي 
املساحات  بها  تعج  التي  العاملية  املاركات  أو شراء 
مفتعلة  فأزمتها  الزيت  مادة  أما  الكبرى،  التجارية 

واملستهلك  املنتج  بني  مفقودة  حلقة  وجود  نتيجة 
الفاتورة  استخدام  يرفضون  الذين  اجلملة  جتار  وهم 

التي تقلل من هامش الربح لديهم.
 وحسب ممثل عن مؤسسة«سيفيتال« فإن مادة 
زيت املائدة ومواد أخرى كالسكر واملارغرين متوفرة 
يف املخازن وتغطي االحتياجات الوطنية لعدة أشهر 
واملشكل يكمن يف تصرفات املضاربني وبعض جتار 
الندرة  الذين يفتعلون األعذار لإلبقاء غلى  اجلملة 
يف  مستودعاتهم  يف  املخزنة  الكميات  طرح  ومنه 
األسواق قصد حتقيق هامش ربح معتبر على غرار 
يتعدى  ال  الرسمي  ثمنها  5لتر  من  زيت  صفيحة 
600 دج يف الوقت التي تباع يف بعض احملالت ب 
700 دج وأكثر و يف ظل هذه املعطيات علق أحد 
غريب  واهلل   « الزيت  فقدان  ظاهرة  على  املواطنني 
أمرنا .. الندرة يف احملالت واملخازن مملوءة  ، املنتج 

يطمئن واملستهلك يعاني فمن نصدق ؟«

بجاية

طوابيــر بسبـب نـدرة زيت المائدة طوابيــر بسبـب نـدرة زيت المائدة 
وحليـــــب األكيــــاسوحليـــــب األكيــــاس

عادت الطوابير من جديد إلى وسط مدينة بجاية بعد غياب طويل لتفرض نفسها وتشكل جزء من الديكور 
افتقدناه طويال وهذه املرة بسبب ندرة زيت املائدة وحتى حليب األكياس.

صبري  اخلارجية،  الشؤون  وزير  أكد   
يف  ستستمر  اجلزائر  أن  أمس،  أول  بوقدوم، 
العمل، من خالل كل اآلليات الالزمة، على 

القضاء التام على أسلحة الدمار الشامل.
الذي  االجتماع  يف  مشاركته  خالل  و 
الذي  و  بعد  عن  التواصل  تقنية  عبر  جرى 
خصص للذكرى ال25 ملعاهدة »بليندابا« التي 
األسلحة  من  خالية  منطقة  خلق  إلى  تهدف 
هذه  توسيع  إلى  بوقدوم  دعا  بإفريقيا،  النووية 
العالم خصوصا  من  أخرى  مناطق  إلى  اخلبرة 

يف الشرق األوسط.
و اسرد بوقدوم بالقول أن »معاهدة بليندابا 
الدول  أغلبية  طرف  من  عليها  التوقيع  مت  قد 
اإلفريقية، مما يعكس التزامهم يف هذا املسعى 
األسلحة  مكافحة  إلى  يهدف  الذي  الدولي 
النووية«، مذكرا أن »اجلزائر تعتبر من بني أول 
الدول املوقعة على هذه املعاهدة كما ساهمت 

يف تنصيب اللجنة اإلفريقية للطاقة الذرية«.
حد  وضع  أهمية  على  الوزير  شدد  و 
النتشار األسلحة النووية، مشيرا إلى أن اجلزائر 
بها  قام  التي  النووية  التجارب  من  عانت  »قد 

االستعمار على أراضيها.
خلفت هذه التجارب عدة وفيات و أضرار 
لدى اآلالف من اجلزائريني عالوة على آثارها 
املتعلقة  املسائل  معاجلة  يجب  البيئة.  على 

بالتعويض بطريقة اكثر جدية«.
منع  حول  املعاهدة  إلى  تطرقه  يف  و 
من  أكثر  عليها  وقع  التي  النووية  األسلحة 
جانفي  شهر  التنفيذ  حيز  دخلت  و  بلدا   51
من  بأداة  يتعلق  األمر  أن  الوزير  أكد  الفارط، 
شأنها تقدمي أجوبة حول آثار استخدام األسلحة 

النووية، كما تشكل »خطوة هامة فيما يتعلق 
بخلق مناطق خالية من األسلحة النووية«.

كما أشار بوقدوم إلى ضرورة »بذل اجلهود 
كخطوة  النووية  للتجارب  حد  وضع  اجل  من 
بصفة  النووية  األسلحة  انتشار  منع  نحو  أولى 

عامة«.
و من جهة أخرى، دعا بوقدوم كل دول 
االحتاد اإلفريقي إلى املشاركة يف الندوة العاشرة 
األسلحة  انتشار  منع  معاهدة  يف  للبحث 

النووية، املرتقبة شهر جويلية بنيويورك.
ق.و

   وزير الشؤون اخلارجية، صبري بوقدوم:

»الجزائـر ستستمـر فـي العمل 
للقضــاء التـام علـى أسلحـة 

الدمـــار الشامـــــل«

 سيدي بلعباس

نــدرة حـادة فــي مــادة الحليــب المدعــم
سيدي  بوالية  بلديات  عديد  شهدت    
املدعم   احلليب  مادة  يف  احلادة  ندرة   بلعباس 
مبختلف احملالت التجارية  والذي تزامن  مع بداية 
الطلب على  فيه  يزداد  الذي  املبارك  شهر رمضان 

هذه املادة .
بلعباس  مواطنو والية سيدي  تساءل   حيث 
عن األسباب الكامنة وراء مشكلة عدم توزيع مادة 
األكثر طلبا  بشكل   وانه  املبستر، خاصة  احلليب 
املادة   لهذه  الكبيرة  السكان  احتياجات  و  يتماشى 
املواطن  صار   بحيث  الوالية،  بلديات  عديد  عبر 
املدعم   احلليب  كيس  عن  البحث  مشكلة  أمام 
على  الغذائية  املواد  محالت  جل  اقتصار   بعد  
بيع أكياس احلليب الغير مدعم و الذي هو  ليس 
شرائح  من  واسعة  لشريحة  بالنسبة  املتناول   يف 

الضعيف  الدخل  ألصحاب  السيما  املجتمع، 
التوزيع  عملية  رافق  الذي  الكبير  التذبذب  نتيجة 
و الذي أصبح من خالله املواطن البسيط يف حيرة 
من أمره، حيث كان يتعني على السلطات احمللية 
وضع  بلعباس  سيدي  بلدية  سكان  أحد  يقول 
العمومية  امللبنات  جميع  مع  بالتنسيق  مخطط 
منها و اخلاصة متاشيا و هذا الشهر   لضمان التوزيع 
العادل  وحماية وصيانة املواطن البسيط من سهام 
احلصول  له   يتسنى  حتى  املضاربة  و  االحتكار 
الضرورية بشكل محترم  و  اليومية  املادة  على هذه 
والشاقة عنها خاصة  الطويلة  البحث  عوض رحلة 
يف هذا الشهر الفضيل حفاظا على قدرته الشرائية 
معاناة  تتواصل  السياق  ذات  أصال.يف  املتدهورة 
احلليب  الطابية  يف  احلصول على  بلدية   سكان 

التجارية   احملالت  مستوى  على  املدعم  املبستر 
خالل الشهر الكرمي والتي لم تعرف حال منذ أشهر 
طويلة  أين صرح احد املواطنني بالبلدية لـ« أخبار 
الوطن«  أن »احلصول على أكياس احلليب املدعم  
باتت أكثر حدة  وباتت مادة احلليب تقتصر على 
األمر  الواحد   للكيس  دج   60 سعر  ذات  أكياس 
اقتناء هذه  الذي يحول يف كثير من األحيان دون 
الضعيف  الشهري  الدخل  عائالت  قبل  من  املادة 
بسبب عدم  توافق األسعار  مع قدراتهم الشرائية« 
.يف اجلهة املقابلة حاولت«أخبار الوطن« االتصال و 
الوصول إلى مديرية املصالح الفالحية للتعرف على 
أسباب هذه الندرة يف مادة احلليب املدعم مع أول 

أيام رمضان إال أن كل محاوالتنا باءت بالفشل.
حواش.أ

االبتدائية  اجلنايات  محكمة  سلطت   
اليوم  املنعقدة  جلستها  ورقلة يف  قضاء  ملجلس 
10 سنوات  ملدة  النافذ  السجن  عقوبة  الثالثاء 
متابعته  بعد  27 سنة(  م  ضداملسمى ) ف - 

بجناية محاولة القتل العمد.
 ، اجلنائية  القضية  هذه  وقائع  وتعود 
 2020 يونيو  إلى شهر   ، اإلحالة  قرار  حسب 
، حينما كان الضحية )ع -ب( متواجدا على 
الشعبية  األحياء  بأحد  صباحا  الثالثة  الساعة 
من  مجموعة  رفقة  تقرت  بوالية  النزلة  ببلدية 
الشباب أمام السكن العائلي للمتورط يف قضية 
التزام  منهم  طالبا  إليهم  خرج  الذي  و  احلال، 
الهدوء ، غير أن األمور سرعان ما تطورت إلى 
 ( املسمى  بني  ومشاحنات  كالمية  مالسنات 

ف - م( و الضحية.

 ) -ب  ع   ( الضحية  انشغال  أثناء  و 
باحلديث إلى شقيق املدعو ) ف- م ( باغته هذا 
األخير من اخللف موجها له ضربة بسيف على 
جرحا  له  أحدث  مما   ، الرأس  مؤخرة  مستوى 

عميقا بطول 11 سم ، وفقا للخبرة الطبية.
و نقل الضحية حينها يف حالة حرجة إلى 
مستشفى مدينة تقرت ، واستفاد إثر ذلك من 

عجز عن العمل ملدة 21 يوما.
مرافعتها  يف  العام  احلق  ممثلة  أوضحت  و 
أن الضحية كاد أن يلقى حتفه على يد املدعو 
حدوث  جتنب  بإمكانه  كان  الذي  )ف-م( 
أن  إلى  مشيرة   ، به  قام  الذي  اجلنائي  الفعل 
من  ملتمسة  حقه  يف  ثابتة  و  خطيرة  الوقائع 

احملكمة معاقبته باإلعدام.
ق.م

جنايات ورقلة:

10 سنــوات سجنـــا نافــذا 
لمدان بمحاولة القتل العمــد

 دعا رئيس الوكالة الوطنية لألمن الصحي 
البروفيسور كمال صنهاجي أمس، الى االسراع 
الفيروس  على  التغلب  و  التلقيح  وتيرة  يف 
له  السماح  وعدم  انتشاره  توقيف  من  للتمكن 

باالنتقال و تفادي  الرد املناعي.
و قد صرح البروفيسور لدى نزوله ضيفا 
الثالثة  للقناة  التحرير«  ضيف   « حصة  على 
 « ضعيفة  بوتيرة  التلقيح  هو  »االسوء  قائال 
 24 مدار  على  »التلقيح  ضرورة  على  مؤكدا 
ساعة و ليال و نهارا » حتى » ال نعطيه الوقت 

و فرصة انتقاله«.
األول  املسؤول  أوضح  السياق  ذات   يف 
 « يقول  الصحي  لألمن  الوطنية  الوكالة  عن 
يجب تعجيل عملية التلقيح حتى نتمكن من 
وضع حد النتشاره » مضيفا أن جانب اللقاح 
يعتبر النقطة األهم و اجلدير بتحكم االنسان 
فيه و قد يكون ايضا مصدرا الستراتيجية هامة 
الفيروس«  يتحول  عندما  املخاطر  بعض  جتاه 
مؤكدا بأن تكنولوجيا اي أر أن التي تعد مبثابة 

» قفزة نوعية ستسمح » يف حالة ظهور متحور 
ميكنه االفالت بالتكيف سريعا يف ظرف ستة 
أسابيع«.كما طمأن يقول أن جميع اللقاحات 
حيث  من  اآلن  متساوية   « للفيروس  املضادة 
الفعالية« ألن املتحورات التي ظهرت » ميكن 
اللقاحات«  التحكم فيها و معروفة من طرف 
بشكل  مهمة  »ليست  التغييرات  أن  مضيفا 
على  عاجزة  التقليدية  اللقاحات  يجعل 

التغلب على الفيروس«.
قال  اجلماعية  املناعة  بخصوص  و 
األمور  تأكيد  اخلطير  »من  أنه  صنهاجي 
يف  اجلماعية  املناعة  هذه  بلوغ  مت  بأن  حاليا 
الى  مشيرا  صحيحا«،  ليس  فاألمر  اجلزائر 
الدراسات  عدد  رفع  يجب  ذلك  لتحقيق  أنه 
اخلاصة بالتحاليل الوبائية بشكل أهم و »فتح 
للسكان  املرتفعة  املستويات  حول  حتقيقات 
من أجل اخلروج بنتيجة و القول بأنه مت بلوغ 

املناعة اجلماعية«.
ق.و

من أجل التغلب على الفيروس

البروفيسـور صنهاجـي يدعـو 
إلــى اإلسراع فــي وتيـــرة 
رئيــس جمعية حماية املســتهلك، مصطفى زبدي:التلقيـح ضــد كوفيــد19-

»تحييــن المنظومــة التشريعيــة ضــروري 
للقضـــاء علــى اختــالالت الســوق«

املستهلك،  حماية  جمعية  رئيس  أكد 
مصطفى زبدي، أنه »أصبح من الضروري حتيني 
االختالالت  على  للقضاء  التشريعية  املنظومة 
سلبا  أثرت  والتي  اجلزائرية،  السوق  يف  املوجودة 
خاصة  اجلزائرية  للعائالت  الشرائية  القدرة  على 

خالل شهر رمضان«.
املوجودة  »االختالالت  أن  زبدي  وكشف 
دليل على أننا لم نتحكم بطريقة جيدة يف السوق 
اجلزائرية« مضيفا أن »هناك بعض املراسيم بحاجة 

إلى حتيني وبعض القوانني بحاجة إلى تعديل«.
أمس  اجلزائرية،  لإلذاعة  زبدي  وأكد 
الثالثاء، أن »الثقافة االستهالكية ال ميكن تغييرها 
فقط  مرتبطة  ليست  وأنها  وضحاها،  عشية  بني 
باملستهلك بل مرتبطة أيضا باملتعامل االقتصادي 
مشيرا  التشريعية«،  واملنظومة  الرقابية  وباألجهزة 

التبذير  بشهر  يقترن  أصبح  الشهر  »هذا  أن  إلى 
واالستهالك املفرط، وزيادة األسعار«.

املستهلك،  حماية  جمعية  رئيس  وشدد 
القوانني  بعض  يف  النظر  إعادة  على«ضرورة 
املنتوجات  على  خاصة  الربح  هامش  وتسقيف 
اجلزائرية  للعائالت  ميكن  ال  التي  األساسية 

االستغناء عنها«.
وإلى جانب ذلك، طالب املتحدث بـ«إعادة 
توسيع  خالل  من  الضرائب  نظام  يف  النظر 
وهي  الضرائب  من  والتخفيف  الضريبي  الوعاء 
املتعامل  -حسبه-  ستشجع  التي  امليكانيزمات 
معتبرا  أعماله«،  برقم  التصريح  على  االقتصادي 
اقتصادي  نظام  لدينا  يكون  أن  أجل  »من  بأنه 

شفاف ونظام تتبع، ال بد من فرض الفوترة«.
»أخلقة  أن  زبدي  اعتبر،  آخر  جانب  من 

العمل التجاري  يعتبر من الورشات الكبرى التي 
قام الرئيس تبون بفتحها والعمل قد أنطلق فعال 
أعدت  والتي  وضعها  مت  التي  اللجان  خالل  من 
مقترحاتها  على  املصادقة  انتظار  يف  تقاريرها 

وإقرارها«.
منير بن دادي
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الفتات،  عدة   ،112 املسيرة  يف  الطلبة  ورفع 
كتبت عليها شعارات مثل »الطلبة يريدون جزائر يف 
األفق« و«الطلبة مع احلراك«، ومطالب أخرى تدعو 
للتغيير ، مشددين على أن احلراك لن يتوقف طيلة 
شهر رمضان، حيث رفعو شعار »صاميني وال فاطرين 

ماراناش حابسني«.
الطفل  بحضور  املسيرة  هذه  متيزت  كما 
العامة  النيابة  فتحت  والذي  .م«  القاصر«شتوان 

تداول  بعد  حتقيقا  بشأنه  العاصمة  قضاء  مبجلس 
لكن  عليه،  الشرطة  اعتداء  مزاعم  حول  فيديو 
سرعان ما مت اكتشاف تفاصيل جديدة يف القضية، 
على  إحالته  متت  ثقيل  ملف  إلى  تكييفها  ليتم 

محكمة اجلنايات.
وكانت املسيرة قد انطلقت يف حوالي الساعة 
احلادية عشر صباحا من ساحة الشهداء وصوال إلى 
البريد املركزي وسط تواجد أمني مكثف، نتج عنها 
مناوشات بني بعض احلراكيني وعناصر األمن بعد 
محاولتهم اختراق الطوق األمني الذي مينع وصول 

محاولة  إلى  أدى  ما  معينة،  نقاط  إلى  املسيرات 
انزالق طفيف لكن سرعان مامت تدارك األمر .

لدعم  املواطنني  من  العشرات  والتحق  هذا 
الطلبة مرددين الشعارات املعتادة املطالبة باإلصالح 
وحرية  العدالة  استقاللية  منها  خاصة  السياسي 

الصحافة ومطالب أخرى.
كما رفع بعض املتظاهرين الفتات حتمل صور 
إيداعهم  مت  الذين  العاصمة  يف  املسيرات  موقويف 
إطالق  بضرورة  مطالبني  املؤقت،  احلبس  أمس 

سراحهم و ربطوا ذلك بالشهر الفضيل .

وضع تشكيالت ثابتة ومتحركة مدعمة باألسراب اجلوية

الــدرك الوطنــي يسطــــر 
مخططــا أمنيــا خاصـــا

لتأمني  وقائيا  املبارك، مخططا  الوطني، مبناسبة حلول شهر رمضان  الدرك  قيادة   سطرت 
ثابتة  تشكيالت  وضع  خالل  من  العبادة  ودور  الطرقات  وشبكة  العامة  الفضاءات  مختلف 
ومتحركة مدعمة باألسراب اجلوية للدرك الوطني، حسب ما أفاد به أمس، بيان لهذا السلك 

األمني.
وأضاف ذات املصدر أن هذا املخطط يتمحور، يف شقه اخلاص مبهام الشرطة االقتصادية، 
ذات  للمواد  والغش  واالحتكار  املضاربة  أشكال  كل  حملاربة  املوجه  النشاط  »تكثيف  حول 
االستهالك الواسع«، مجددا ثقة الدرك الوطني يف »التعاون واحلس األمني للمواطنني من أجل 

التبليغ عن أي مخالفة«.
ويتم هذا التبليغ عن طريق الرقم األخضر 1055 وصفحة »طريقي« على موقع فيسبوك وكذا 

موقع الشكوى املسبقة ppgn.mdn.dz من أجل التدخل الفوري.
من جهة أخرى، وضمانا للسالمة املرورية خالل شهر الرمضان، تعلن قيادة الدرك الوطني 
أمن  مجال  يف  الفاعلني  الشركاء  مختلف  مع  بالتنسيق  وطنية،  حتسيسية  حملة  ستنظم  أنها 
الطريق وبلوغ  الطرقات ومبرافقة وسائل االعالم مبختلف أطيافها، من أجل »مرافقة مستعملي 

األهداف املسطرة للتقليل من حوادث املرور إلى أدنى حد ممكن«.
الطريق، السيما  مستعملي  بتحسيس  البيان-  -يضيف  الوطني  الدرك  أفراد  وسيقوم 
من مخاطر قلة النوم والتعب واالرهاق وتأثيراتها على السياقة واالفراط يف السرعة وفقدان 
التركيز، خاصة قبيل االفطار واملشاحنات أثناء السياقة وكذا املناورات اخلطيرة التي يرتكبها 

بعض السواق.
ق.و

وهران :

دعـوة منتجـي البطاطـا والعنـب إلـى 
تدابير وقائية ضد مرض »الميليديو«

 دعت احملطة اجلهوية حلماية النباتات، أمس، مبسرغني )غرب وهران( كافة الفالحني إلى 
توخي احلذر من مرض »امليلديو« الذي يصيب منتوجي البطاطا والعنب يف ظل الظروف املناخية 

احلالية بغية اتخاذ اإلجراءات الضرورية لتفادي اخلسائر.
نوال بكري،  النباتات، حسبما أوضحت ل«وأج« مديرتها  وتسهر احملطة اجلهوية حلماية 
على توعية منتجي البطاطا و الكروم بوهران حول ضرورة الوقاية من املرض الفطري »امليلديو« 
ظهور  حال  يف  اليقظة  املستمرة  املتابعة  يتطلب  مما  احلالية،  املناخية  الظروف  تسببه  قد  الذي 

األعراض األولى لهذا املرض عبر احملاصيل.
على  األمراض  بعض  ظهور  يف  العالية  والرطوبة  احلرارة  درجة  ارتفاع  من  كل  ويسبب 
املغروسات٫ منها مرض »امليلديو« القادر على إحلاق الضرر مبنتوج البطاطا،  بنسبة تتراوح بني 
80 و 90 باملائة خاصة أن البطاطا املوسمية توجد يف طور النمو وستكون جاهزة يف بداية شهر 

جوان القادم، تضيف السيدة بكري.
ق.و 

سطيف:

تفكيك ورشة سرية لصناعة األسلحة
 متكن أفراد املجموعة اإلقليمية للدرك الوطني بسطيف من وضع حد لنشاط ورشة سرية 
علم  والسابع، حسبما  األول  الصنفني  من  وذخيرة  أسلحة  وحجز  األسلحة  تنشط يف صناعة 

أمس، من بيان لقيادة ذات املجموعة اإلقليمية.
وأوضح ذات املصدر بأنه مت جتسيد هذه العملية يف إطار املداهمات املبرمجة من قبل قيادة 
املجموعة اإلقليمية للدرك الوطني الرامية إلى محاربة اجلرمية بشتى أنواعها، مضيفا بأنها جاءت 

بعد استغالل معلومات واردة تفيد بقيام شخص باملتاجرة باألسلحة بطريقة غير شرعية.
وبعد اتخاذ جميع اإلجراءات القانونية الالزمة واحلصول على إذن بتفتيش منزل املشتبه 

فيه مت العثور على مجموعة من األسلحة من مختلف األنواع، حسبما أضاف ذات البيان.
ويتعلق األمر على وجه اخلصوص مبسدس آلي مجهول النوع عيار 6 ملم وبندقية نصف آلية 
وبندقية صيد تقليدية الصنع ذات ماسورة واحدة وسالح تقليدي الصنع باإلضافة إلى مجموعة 

من الذخيرة مبختلف األنواع واألحجام، حسب ذات املصدر.
وسيتم حتويل املشتبه فيه إلى اجلهات القضائية املختصة الستكمال اإلجراءات املعمول 

بها، كما متت اإلشارة إليه.
ق.و

 باتنة :

حجز قرابة 20 كلغ من الكيف المعالج
معالج  كيف  عن  عبارة  املخدرات  من  190 صفيحة  باتنة  بوالية  األمن  مصالح  حجزت 
بوزن إجمالي يقدر ب 19 كلغ و 897 غ و ثالث مركبات يف عدة عمليات شرطية، حسب ما 
استفيد، أمس، من املالزم أول للشرطة أمير عرعور عن خلية االتصال والعالقات العامة لهذا 
السلك األمني.وأوضح ذات املصدر خالل ندوة صحفية مت عقدها مبقر أمن الوالية مبدينة باتنة 
مفادها نشاط مشبوه ملجموعة  الشرطة  لعناصر  معلومات  ورود  بعد  أنه مت جتسيد عملية احلجز 
أشخاص يف مجال ترويج املخدرات، مضيفا بأن العملية مكنت من توقيف 15 شخصا تتراوح 
أعمارهم بني 30 و 45 سنة من بينهم مسبوقني قضائيا بإقليم باتنة وإحدى الواليات املجاورة 
التي  العمليات  ترويجها.ونفذ هذه  املخدرات بغرض  على خلفية حيازتهم لكمية معتبرة من 
تخللها أيضا حجز 313 قرصا مهلوسا من مختلف األنواع و بخاخة مسيلة للدموع و ثالث قواطع 
ورق وخنجر٫عناصر فرقة مكافحة االجتار غير املشروع باملخدرات و فرقة البحث و التدخل و كذا 
عناصر أمن دائرة بريكة.وأحيل املشتبه فيهم الـ 15 بعد استيفاء إجراءات التحقيق على اجلهات 

القضائية املختصة إقليميا، يضيف املصدر األمني.
ق.و

أعلنت مشاركة حزبها يف التشريعيات املقبلة

 زرواطــــي: »أغلـــب المترشحيـــــن 
فـــــي قوائمنــا من خــارج الحــزب«

أمس،  بوجمعة  دليلة  البيئة  وزيرة  أعلنت 
تابعة  مللحقة  مرتقب  فتح  عن  متنراست  بوالية 

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

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

مجال الطاقة احليوية.
أيضا  الوقت  ذات  يف  بوجمعة  دليلة  وأبرزت 
فرز  مجال  يف  مصغرة  مؤسسات  إنشاء  أهمية 

ورسكلة النفايات. 
املوارد  وزير  جهته  من  أوضح  ذاته  اإلطار  ويف 
يحصي  القطاع  أن  ميهوبي  كمال  مصطفى  املائية 
حاليا 440 مؤسسة مصغرة ناشطة يف هذا املجال، 

حيث ينتظر أن يرتفع عددها الحقا.ولدى استماعها 
لعرض مفصل بدار البيئة حول أهم النشاطات التي 
إعداد  ضرورة  الوزيرة  أبرزت   ، املرفق  بهذا  تقام 
و  املياه  صعود  ظاهرة  وضعية  حول  تقنية  ملفات 
شبكة الفقارات بهذه الوالية لدراسة سبل البحث 
مبا  للبيئة  العاملي  الصندوق  ضمن  مالي  متويل  عن 

يساعد على التكفل بهذا اجلانب.
وكان وزير املوارد املائية قد شدد قبل ذلك لدى 
املعاجلة  حملطة  املستعملة  املياه  مصب  على  وقوفه 
تقرمبايت«   « قرية  مبحاذات  الواقع  متنراست  ملدينة 
للصرف  املشروع  هذا  يف  النظر  إعادة  ضرورة  على 
يعد  أضاف--«ال  كما   - أنه  اعتبار  على  الصحي 
حال مستداما وال يقضي على املشاكل الناجمة عن 
تلك املياه املستعملة التي قد تلحق أضرارا بالساكنة 

وبالبيئة«.
إعداد  إلى  الصدد  هذا  يف  ميهوبي  ودعا 
املنشأة  تلك  تأهيل  إلعادة  »استعجالية«  دراسة 
وتوسيعها والتي ينبغي أن تعمل وفق املعايير الدولية 
باستعمال تقنية التطهير الثالثي ، مبا يسمح - كما 
أو  الصناعيني  لفائدة  املعاجلة  املياه  بتوجيه  قال-- 

الفالحني.
بوجمعة  دليلة  البيئة  وزيرة  جهتها  من  ووصفت 
أهمية  على  مشددة  املقبولة«،  ب«غير  الوضعية  هذه 

مبعايير  تعمل  معاجلة  محطة  إجناز  خالل  من  تداركها 
دولية لضمان عدم حدوث أضرار للساكنة والبيئة معا.
واطلع الوفد الوزاري على مشروع تزويد ساكنة 
قريتي » تقرمبايت« و »أمسل« مبياه الشرب ضمن 
املشروع العمالق لتحويل املياه من عني صالح نحو 
 ، القادم  مايو  شهر  استالمه  ومنتظر  متنراست، 

حسب الشروحات املقدمة.
على  املائية  املوارد  وزير  شدد  املوقع  وبذات 
احملدد  املشروع  هذا  إجناز  وتيرة  يف  اإلسراع  ضرورة 
آجاله بـ 14 شهرا ، مبا يساهم يف القضاء على معاناة 

الساكنة يف التزود باملياه الصاحلة للشرب.
ببلدية  التقني  الردم  مركز  معاينة  ولدى 
تسجيل  سيتم  أنه  البيئة  وزيرة  أعلنت  متنراست 
املنشأة  لكون  جديد  تقني  ردم  مركز  إلجناز  عملية 

البيئية احلالية قد بلغت مرحلة التشبع.
إلى  الشأن  ذات  يف  بوجمعة  دليلة  ودعت 
ضرورة اعتماد منط تسيير ناجع يضمن فعالية معاجلة 
يف  مبرزة   ، ردمها  قبل  تثمينها  و  وفرزها  النفايات 
للرسكلة  وحدات  استحداث  أهمية  الوقت  ذات 
جمع  على  للقائمني  حتفيزات  ومنح   ، التثمني  و 
النفايات إلنشاء مؤسسات مصغرة وضمان تكوينهم 

بهدف إنشاء شبكة منظمة ملعاجلة النفايات .
ق.و

النفايات: تسيير 

ملحقة في األفق للوكالة الوطنية للنفايات بتمنراست 

احلراك الشعبي:

مسيرة للطلبة بالعاصمة في أول أيام رمضان
 خرج  أمس الثالثاء، أول أيام شهر رمضان الفضيل، الطلبة يف مسيرة سلمية تخللتها فئات أخرى من 

املواطنني، بشوارع العاصمة وسط، رفعوا من خاللها شعارات تطالب بالتغيير السياسي.

 أكدت رئيسة احلزب فاطمة الزهراء زرواطي 
أن »حزب تاج سيدخل قوائم التشريعيات املقبلة 
مع  مشكل  أي  لديه  وليس  الواليات  معظم  يف 

املناصفة والشباب«.
الصحفية  الندوة  خالل  زرواطي  وأشارت 
التي نظمتها مبقر احلزب صبيحة أمس الثالثاء أن 
»االنتخابات التشريعية فرصة لالنعتاق من األزمة 
الذي  احلقيقي  التغيير  نحو  والذهاب  السياسية 
بأن«الفراغ  معتبرة  اجلزائري«،  الشعب  له  يطمح 

واالنسحاب والغياب ال ميكن أن يكون احلل«.
وذكرت رئيسة حزب تاج، أن »أكثر من 95 
مضيفة  احلزب«  خارج  من  املترشحني  من  باملائة 

وهناك  الترشح  يف  شخصية  نية  لدي  »ليس  بأنه 
أسماء بارزة سنعلن عنها الحًقا«.

تواجه  التي  التحديات  »أن  زرواطي  وقالت 
من  كبير  امتحان  أمام  تضعها  السياسية  الطبقة 
املواطن  بني  الثقة  وإرجاع  املستوى  رفع  خالل 
يف  الفيصل  هو  واملواطن  السياسية،  والطبقة 
إحداث التغيير ونقول له أن الفراغ مستنقع ميكن أن 
يؤذي اجلزائر«.ودعت ذات املتحدثة كل األحزاب 
إلى »اخلروج إلى امليدان الحتواء ما ميكن احتوائه 
اجليش  من  احلدود  يف  للمرابطني  التحية  موجهة 

الوطني الشعبي«.
منير بن دادي

محمد  الوطنية  التربية  وزير  استقبل 
الوزارية باملرادية، إسلمو  واجعوط، مبقر دائرته 
للطفولة  املتحدة  األمم  مكتب  ممثل  بوخاري، 

اليونسيف باجلزائر.
العمليات  حصيلة  الطرفان  واستعرض 
ارتياحهما  مسجالن  التعاون،  لبرنامج  املنجزة 
فيما  السيما  اإلجناز،  تقدم  مستوى  حول 
إلى  البشرية.باإلضافة  القدرات  بدعم  يتعلق 
تطوير مقاربة مؤسساتية للتقليص من الرسوب 

حول  العالم  يف  درس  بأكبر  والقيام  املدرسي، 
رغبتهما  عن  الطرفان  الطفل.وأعرب  حقوق 
من  التعلم  مجال حتسني  التعاون يف  تطوير  يف 
املمارسات  مجاالت  يف  التقني  الدعم  خالل 
املكيف،  التعليم  حتسني  على  التقوميية.عالوة 
بالتالميذ  التكفل  احلياتية،  املهارات  إدخال 
الذين يواجهون صعوبات يف التعلم، املساهمة 

يف تطوير التعليم الرقمي.
ق.و

وزيــر التربية يستقبــل ممثــل مكتـب 
»اليونيســف« فــي الجزائــر
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أسماء بوصبيع

ــان  ــر« يف بي ــد اجلزائ ــة »بري ــدت مؤسس وأك
ــن  ــدد م ــال ع ــوء عم ــى جل ــه ردا عل ــا أصدرت له
املراكــز البريديــة علــى املســتوى الوطنــي إلــى 
اإلضــراب عــن العمــل خــال أيــام الــذروة املتعلقة 
ــى أن »املنحــة  ــد عل باملناســبات اخلاصــة، بالتأكي
ــات  ــال والعام ــكل العّم ــتصرف ل ــة س التحفيزي
بشــكل عــادي ومثلمــا جــرت عليــه العــادة خــال 
الظــروف  توفيــر  جانــب  إلــى  رمضــان،  شــهر 

املائمــة لعمالهــا و التكفــل األمثل بانشــغاالتهم، 
ــزم  ــذ ســنوات، كمــا تلت خاصــة تلــك املعلقــة من
املؤسســة مبرافقــة عمالهــا الســيما مــن خــال 
ــؤولية  ــب املس ــي مناص ــم لتول ــن، لتأهيله التكوي

ــي«. ــزي واحملل ــتويني املرك ــى املس عل
مــا  التــي  األخــرى  املطالــب  وبخصــوص 
تــزال عالقــة علــى غــرار منحــة املردوديــة الفرديــة 
واجلماعيــة، وملفــات املوقوفــني، وتهيئــة ســاعات 
العمــال  وملفــات  األســبوعية،  العمــل  وأيــام 
ــددة يف  ــك احمل ــر تل ــب غي ــغلون مناص ــن يش الذي

مقــررات تعيينهــم،  أوضحــت مؤسســة بريــد 
ــب  ــرة تنصي ــريع وتي ــعى لتس ــا »ستس ــر أنه اجلزائ
الشــريك االجتماعــي »النقابــة« يف أقــرب وقــت، 
ــض  ــاص احمل ــن االختص ــك م ــى ذل ــني يبق يف ح

للهيئــات النقابيــة«.
ــر«  ــد اجلزائ ــت مؤسســة »بري ــك دع ــى ذل إل
عاماتهــا وعمالهــا للتمســك بــروح املســؤولية 
لزبائنهــا،   خدمــة  لديهــم،  املعهــودة  واملهنيــة 
غــرار  علــى  اخلاصــة  املناســبات  يف  خصوصــا 

الشــهر رمضــان املبــارك.

فيما تبقى املطالب األخرى مرهونة بتنصيب نقابة

»بريد الجزائر« يشرع في صب المنحة 
التحفيزية لفائدة العمال

 أعلنت مؤسسة »بريد اجلزائر«، أنه سيتم صب املنحة التحفيزية بصفة عادية وكما جرت العادة خالل شهر رمضان املبارك، 
إلى جانب التزامها التام إلعادة النظر يف املطالب املرفوعة من خالل إسراعها يف تنصيب نقابة كشريك اجتماعي يف إطار 

التعاون وفتح أبواب احلوار.

تنديدا مبا وصفناه بـ»احلقرة«

القابالت في إضراب عن العمل يومي 26 و27 أفريل
للقابــات  الوطنيــة  النقابــة  قــررت   
االحتاديــة  لــواء  حتــت  املنضويــة  اجلزائريــات 
ــة لعمــال الصحــة، الدخــول يف إضــراب  الوطني
وطنــي، يومــي 26 و27 أفريــل مــع ضمــان احلــد 
عــدم  علــى  احتجاجــا  للخدمــات،  األدنــى 
ــدا  ــم، وتندي ــة ملطالبه ــوزارة الوصي ــتجابة ال اس
ــرة«  ــم »احلق ــة وحجــم الظل ــه باملماطل ــا وصفت مب

ــنوات. ــذ س ــة من ــذه الفئ ــال ه ــذي ط ال
ــوز  ــا حت ــان له ــر بي ــة عب ــت النقاب  وأوضح
عليــه »أخبــار الوطــن«، أن »قــرار اإلضــراب 

جــاء بعــد االجتمــاع الطــارئ للمجلــس الوطنــي 
التقاريــر  خلفيــة  علــى  القابــات،  لنقابــة 
ــاع  ــي األوض ــب تدن ــى جان ــة إل ــة املقلق اليومي
ــك  ــات ناهي ــلك القاب ــة لس ــة االجتماعي املهني
ــه  ــرض ل ــذي تتع ــق ال ــش والتضيي ــن التهمي ع
النقابيــات وهــذا رغــم الوعــود التــي بقيــت حبــر 

ــاعة«. ــد الس ــى ورق حل عل
وأضافــت ذات املصالــح »نظــرا لتماطــل 
وعــدم االلتــزام الــوزارة الوصيــة مبحتــوى محاضــر 
االجتمــاع املمضــاة مــن الطرفــني ألجــل التكفــل 

العالقــة  األساســية  واالنشــغاالت  باملطالــب 
أي  تلقــي  لعــدم  ونظــر  القابــات،  لســلك 
اســتجابة ملراســلتها، تقــّرر وباإلجمــاع الدخــول 
يف إضــراب وطنــي إلــى غايــة تســوية كافــة 
االنشــغاالت املهنيــة االجتماعيــة األساســية 
اإلدارة  مــع  احلــوار  طاولــة  علــى  واملطروحــة 
املركزيــة، وذلــك يومــي 26 و27 أفريــل مــع 

ضمــان احلــد األدنــى للخدمــات«.
أسماء  بوصبيع

 يف إطار التوأمة بني املستشفيات بالوادي:

 إجراء 22 عملية جراحية في 
اختصاص أمراض النساء والتوليد

 أجريــت مــا ال يقــل عــن 22 عمليــة 
النســاء  أمــراض  اختصــاص  يف  جراحيــة 
والتوليــد يف إطــار برنامــج التوأمــة بــني املؤسســة 
والطفــل  األم  املتخصصــة  االستشــفائية 
ــة  ــة العمومي ــوادي( واملؤسس ــر )ال ــير بالناص بش
االستشــفائية »بولوغــني بــن زيــري« )اجلزائــر 
ــاء لــدى  العاصمــة(، كمــا اســتفيد اليــوم الثاث
ــاح  ــكان وإص ــة والس ــة الصح ــؤولي مديري مس

ملستشــفيات. ا
ووجهــت تلــك التدخــات اجلراحيــة التــي 
ــدة نســاء  ــذا األســبوع خصيصــا لفائ ــت ه أجري
مــن الفئــات الهشــة الائــي يعانــني مــن أمــراض 
مســتعصية علــى مســتوى الرحــم ممــا تســبب 
ــاب أو  ــواء يف اإلجن ــة س ــاكل صحي ــن يف مش له
ــب  ــح الطبي ــا أوض ــني، كم ــو اجلن ــل من يف مراح

ــي. ــادر لعوين ــد الق ــق، عب املنس
وأشــرف علــى تأطيــر هــذه املبــادرة الطبيــة 
علــى مــدار أربعــة أيــام كاملــة فريــق طبــي 
ــني  ــاء أخصائي ــة أطب ــن ثاث ــون م ــص يتك مخت
يف أمــراض النســاء والتوليــد وخمســة أخصائيــني 
ــم  ــى طاق ــة إل ــر، باإلضاف ــاش والتخدي يف اإلنع
ــح  ــال ذبي ــي بإشــراف البروفيســورة آم الشــبه طب
أخصائيــة مبصلحــة أمــراض النســاء والتوليــد 

ــن  ــفائي«بولوغني ب ــة االستش ــة العمومي باملؤسس
ــدر. ــق ذات املص ــري«، وف زي

التوأمــة  هــذه  إطــار  اســتفادت يف  كمــا 
135 إمــرأة مــن فحوصــات طبيــة متخصصــة 
ــي  ــجلة وه ــة املس ــاالت املرضي ــق باحل ــا تعل فيم
ــرأي  ــي حتــدد ال ــة الت ــة القبلي الفحوصــات الطبي
ــى  ــة إل ــوع املريض ــة خض ــق بإلزامي ــي املتعل الطب
تدخــل جراحــي مــن عدمــه، مثلمــا جــرى 

شــرحه.
ونظمــت علــى هامــش هــذه التوأمــة الطبيــة 
اجلراحيــة أيامــا تكوينيــة لفائــدة األطبــاء العامــني 
للمؤسســة  التابعــة  الــوالدة  بــدار  والقابــات 
ــير  ــل »بش ــة األم والطف ــفائية املتخصص االستش
ذبيــح  آمــال  البروفيســورة  أطرتهــا  بالناصــر«، 
مــع  التقنــي  الطبــي  التعاطــي  آليــات  حــول 
احلــاالت املرضيــة يف أمــراض النســاء والتوليــد.
ــفائية  ــة االستش ــارة أن املؤسس ــدر اإلش جت
بالناصــر«  »بشــير  والطفــل  األم  املتخصصــة 
بالــوادي ســطرت ضمــن نشــاطها للســنة اجلاريــة 
ــذ  ــن تنفي ــا يتضم ــا أولي ــا جراحي ــا طبي برنامج

ــة. ــة طبي ــني توأم ــن ثاث ــد م أزي
ق.م

فالحة:

التأكيد على ضرورة توسيع استعمال 
أنظمة الري المقتصدة للمياه

ــاع  ــراء و مســؤولي قط ــد اخلب ــع عدي اجم
ــة،  ــر العاصم ــني باجلزائ ــوم االثن ــة الي الفاح
علــى أن توســيع اســتعمال أنظمــة الســقي 
ــق  ــا«  لتحقي ــد »ضروري ــاه، يع ــدة للمي املقتص
أهــداف التنميــة الفاحيــة، ســيما يف اجلنــوب 
.   وأكــد عديــد املتدخلــني خــال حلقــة 
نقــاش مخصصــة للســقي و الطاقــة نظمــت 
و  الفاحــي  االســتثمار  منتــدى  إطــار  يف 
الصناعــات الغذائيــة، علــى أهميــة تطويــر 
ــوغ  ــدف بل ــاء، به ــد للم ــري املقتص ــة ال أنظم
الــري التكميلــي ملســاحة 500000 هكتــار 
ــوب يف  ــة احلب ــن األراضــي املخصصــة لزراع م
ــوب  ــي يف جن ــري التكامل شــمال البــاد، و ال
البــاد يف آفــاق 2024. و يف رده علــى ســؤال  
حــول قــدرة إقامــة الــري التكميلــي علــى 
ــر  ــد مدي ــتهدفة، أك ــاحات املس ــتوى املس مس
التنميــة الفاحيــة و الريفيــة يف املناطــق اجلافــة 
ــواقي، أن  ــح ش ــوزارة، صال ــة بال ــبه اجلاف و ش
»قابــل  مت حتديــده ألنــه  قــد  الهــدف  هــذا 
أن  اإلطــار  ذات  يف  أن  مضيفــا  للتجســيد« 
املؤسســة العموميــة أنابيــب تعمــل مــن اجــل 

ــة«. ــر فعالي ــقي »أكث ــة س ــة أنظم صناع
مجــال  يف  تطــور  »هنــاك  أن  وأوضــح 
ــر  ــا تطوي ــاء و مــع املســتثمرين ميكنن اقتصــاد امل

هــذه األنظمــة بشــكل اكبــر«.
ومــن جانبــه، أكــد ممثــل املعهــد الوطنــي 
للتربــة و الســقي و الصــرف، جمــال زارب، 
علــى اهميــة تطويــر اســتعمال أنظمــة الســقي 

املقتصــد للمــاء، التــي تعــد »محــركا« لتطويــر 
ــري يف القطــاع الفاحــي. ال

وجتــدر اإلشــارة إلــى انــه »بفضــل عديــد 
ــة، مت  ــوارد املائي ــة و امل ــي الفاح ــج قطاع برام
التوصــل إلــى حوالــي 50باملائــة مــن األنظمــة 
الوطنــي«  املســتوى  علــى  للمــاء  املقتصــدة 
شــدد علــى اهميــة أن تكــون أنظمــة الــري 
مائمــة للتربــة و نوعيــة امليــاه و نــوع الزراعــة. 
املتعاملــني  زارب  دعــا  آخــر،  جانــب  مــن 
ــقي ذات  ــة س ــار أنظم ــى اختي ــني إل الفاحي
نوعيــة تســتجيب للمقاييــس و ذلــك مــن اجــل 

ــة«. ــة الرديئ ــتيراد األنظم ــادي اس تف
يف ذات الســياق، دعــا مشــاركون يف هــذا 
ــة   ــر التقليدي ــاه غي ــى اســتعمال املي ــدى إل املنت
ســيما امليــاه املســتعملة املعاجلــة مــن اجــل 

ــة. ــوارد املائي ــة نقــص امل مواجه
املتعلــق  اجلانــب  يخــص  فيمــا  أمــا 
أكــد  فقــد  الفاحــي،  القطــاع  يف  بالطاقــة 
املشــاركون علــى اإلمكانيــات العديــدة لتطويــر 
الطاقــة الشمســية، ســيما يف جنــوب البــاد. 
مــن  الشمســية  الطاقــة  أن  إلــى  خلصــوا  و 
ــة  ــر الفاحــة الصحراوي شــانها الســماح بتطوي
علــى املــدى الطويــل، ســيما عبــر أنظمــة »اوف 
ــد« )خــارج الشــبكة(، لكــي حتــل محــل  غري
ــتهلكة  ــر مس ــي تعتب ــة الت ــدات الكهربائي املول

ــة. للطاق
ق.و

فيما كان املوزع اآللي احلل بالنسبة لبعض الزبائن

عمال البريد يشلون القطاع ببجاية وبرج بوعريريج
البريــد  عمــال  معظــم  اليــوم  اســتجاب 
ــراب  ــداء اإلض ــة للن ــة بجاي ــات بوالي واملواص
الــذي دعــت إليــه نقابــة القطــاع إذ الحظنــا 
خــال مرورنــا علــى املراكــز البريديــة ملــدن اجلهة 
الشــرقية للواليــة مــن ذراع القائــد مــرورا بخراطــة 
بــرج ميــرة درقينــة ســوق اإلثنــني أوقــاس تيشــي 
ووســط مدينــة بجايــة أنهــا كلهــا كانــت مغلقــة، 
»نحــن  أبوابهــا جملــة  علــى  ألصقــت  وقــد 
احلركــة  هــذه  أســباب  وعــن    « إضــراب  يف 
ــعبان.ا  ــباك »ش ــون الش ــرح ع ــة ص اإلحتجاجي
ــا  » »هــذا اإلضــراب هــو حتصيــل حاصــل وطامل
نبهنــا املديريــة إلــى ضــرورة االســتجابة ملطالبنــا 
ســيما دفــع منحــة املردوديــة الفرديــة واجلماعيــة 
، حتســني ظــروف العمــل ، ممارســة النشــاط 

ــا ». ــني وغيره ــة املوقوف ــي وقضي النقاب
 وعــن ســؤال حــول اســتعداد املديريــة 
للحــوار وحــل مــا أمكــن مــن مشــاكل يف حــدود 
مــا تســمح بــه امكانيــات املؤسســة أكــد العــون 

»أ. خالــد » مــن مركــز بريــد أيــت عنــان بدرقينــة 
اتخــذت  إذ  بامللمــوس  إال  نؤمــن  ال  نحــن   «
ــة  ــال مقبول ــة يف آج ــراءات ملموس ــة إج املؤسس
ــاك  ــا إذا كان هن ــل أم ــى العم ــود إل ــن أن نع ميك
كمــا جــرت العــادة متاطــا فنحــن مســتمرون يف 

ــال«. النض
احلركــة  هــذه  تداعيــات  وبخصــوص 
طويلــة  طوابيــر  حظنــا  ال  فقــد  االحتجاجيــة 
للزبائــن أمــام املوزعــات اآلليــة التابعــة للبريــد أو 
ــا  ــر أن بعضه ــم غي ــوك قصــد ســحب أمواله البن
ســرعان مــا توقــف بســبب انقطــاع األنترنــت أو 
ــق أحــد املواطنــني حــول  ــد عل ــوال وق ــاذ األم نف
هــذا اإلضــراب قائــا » قطــاع التربيــة يف إضــراب 
ــول أخشــى  ــد يف إضــراب أصارحــك الق ، البري
ــط  ــات وتختل ــا كل القطاع ــوم م ــرب يف ي أن تض

ــور » ــا األم علين
مــن جهتهــم شــن عمــال بريــد اجلزائــر ببرج 
بوعريريــج إضرابــا مفاجئــا عــن العمــل صبيحــة 

ــك اســتجابة  ــارك وذل ــن رمضــان املب ــوم م أول ي
لإلضــراب الوطنــي الــذي مــس عديــد واليــات 
الوطــن بســبب عــدم صــب املنحــة التحفيزيــة، 
باإلضافــة إلــى أيــام العمــل األســبوعية وملفــات 
العمــال الــذي يشــغلون مناصــب غيــر تلــك 

ــم. ــررات تعيينه احملــددة يف مق
عــن  العمــال  إضــراب  نســبة  وبلغــت 
العمــل 100 يف املائــة بواليــة بــرج بوعريريــج 
ــو  ــة وه ــر مناطــق الوالي بـــ 50 مركــزا موزعــا عب
مــا حــرم املئــات مــن املواطنــني ســحب أجورهــم 
ــم  ــر منه ــع الكثي ــا دف ــة ، مم ــز البريدي ــن املراك م
ــي  ــع االلكترون ــى البحــث عــن موزعــات الدف إل
ــوف  ــت يتخ ــوال يف وق ــحب األم ــل س ــن أج م
ــتمرار  ــن اس ــم م ــة له ــن ال بطاق ــرون مم ــه آخ في
ــرف  ــن ص ــيحرمهم م ــذي س ــراب ال ــذا اإلض ه

ــل. ــهر الفضي ــال الش ــوال خ األم

عبدالسالم.ق/ صفاء كوثر بوعريسة

  األمينة العامة لنقابة القابالت، رشيدة شطي لـ»أخبار الوطن«:

»تعرضنا للتضييق والحقرة والوزارة تتفرج!«
ــة   ــة القابل ــي ملهن ــون األساس ــزال القان    ال ي
يشــوبه الغمــوض، إذ إن نصوصــه بحســب األمينــة 
ــريحة  ــت ش ــي ظلم ــيدة ط ــات رش ــة للقاب العام
املغالطــات  يف  وأوقعتهــن  الفئــة  لهــذه  واســعة 
ــي  ــراغ القانون ــذا الف ــى ه ــف إل ــاوزات، أض والتج
ــب  ــى جان ــة، إل ــؤوليات القابل ــدد مس ــذي يح ال
ــات  ــه النقابي ــرض ل ــذي تتع ــي ال ــق النقاب التضيي
علــى مختلــف املســتويات، ومختلــف املشــاكل 
ــة  ــوزارة الوصي ــوف ال ــة يف رف ــزال عالق ــا ت ــي م الت

دون التفاتــة جــادة. 
ــة القابــات،  ــة العامــة لنقاب وأكــدت األمين
»أخبــار  لـــ  هاتفــي  اتصــال  يف  شــطي  رشــيدة 
بعــد  جــاء  اإلضــراب  قــرار  أن«    « الوطــن« 
لنقابــة  الوطنــي  للمجلــس  الطــارئ  االجتمــاع 

ــة  ــة املقلق ــر اليومي ــة التقاري ــى خلفي القابــات، عل
ــة  ــة االجتماعي ــى جانــب تدنــي األوضــاع املهني إل
التهميــش  عــن  ناهيــك  القابــات  لســلك 
ــات يف ظــل  ــه النقابي ــرض ل ــذي تتع ــق ال والتضيي

تعنــت الــوزارة«.
وعليــه، طالبــت رشــيدة شــطي بـ«ضــرورة 
ــى  ــى أعل ــات إل ــة النظــام التعويضــي للقاب مراجع
ــة  مســتوى، خاصــة تلــك املتعلقــة بجــدول األدوي
ــذ 1985  ــع من ــم تراج ــي ل ــتعمالها، الت ــاح اس املت
رغــم مراجعــة القانــون األساســي للقابلــة عــّدة 
ــب مراجعــة  ــب االســتجابة ملطل ــى جان ــرات، إل م
دفتــر الشــروط املتعلــق بنشــاط القابــات العاملــة يف 
القطــاع اخلــاص، وإنشــاء مدونــة أخاقيــات مهنــة 
القانــون )11-18(، وكــذا  القابلــة وفقــا حملتــوى 

تعزيــز التكويــن األولــي للقابــات، ومنحهــا احلــق 
يف التــدرج يف املســار املهنــي«.

ودعــت املســؤولة النقابيــة إلــى »اإلســراع يف 
ــف  ــوى ملختل ــا حملت ــان وفق ــف اللج ــكيل مختل تش
ــى  ــرا عل ــت حب ــي بقي ــات الت ــر االجتماع محاض
ــّد  ــات واحل ــة للقاب ــة القانوني ــر احلماي ورق، وتوفي
ــة  ــة التــي طابــت هــذه الفئ مــن املتابعــات القانوني
وزجــت العشــرات منهــم يف الســجن، إلــى جانــب 
االنتهــاء مــن النصــوص التطبيقيــة املتعلقــة بقانــون 
الصحــة بتفعيــل وإشــراك الفعلــي للنقابــة الوطنيــة 
املراجعــة  وكــذا  النصــوص،  هــذه  صياغــة  يف 
ــل  ــب تداخ ــة لتجن ــال القابل ــة أعم ــة ملدون الفوري

ــُووليات«. ــد املس ــن حتدي ــني م ــام و التمك امله
أسماء  بوصبيع

قطاع البناء و األشغال العمومية و الري:

 الصندوق الوطني للسكن يطلق دليل 
أرقام هواتف مؤسسات القطاع

للســكن  الوطنــي  الصنــدوق  أطلــق   
قطــاع  مؤسســات  هواتــف  ألرقــام  دليــا 
الــري  و  العموميــة  األشــغال  و  البنــاء 
يضــم أزيــد مــن 9.000 مؤسســة و هــذا 
و  العموميــة  املشــاريع  أصحــاب  لفائــدة 
و  املتوســطة  و  الصغيــرة  املؤسســات  كــذا 
عــن  تبحــث  التــي  الناشــئة  املؤسســات 
ــس،  ــم، أم ــبما عل ــدة، حس ــاريع جدي مش

الصنــدوق. لــدى 
الرســمي  اإلطــاق  حفــل  جــرى  و 
مراســيم  خــال  الهواتــف  أرقــام  لدليــل 
تدشــني املقــر اجلديــد للصنــدوق الوطنــي 
ــرف  ــن ط ــارط م ــس الف ــوم اخلمي للســكن ي

وزيــر الســكن و العمــران و
بلعريبــي،  طــارق  محمــد  املدينــة، 
ــان  ــد الرحم ــن عب ــة، أمي ــر املالي بحضــور وزي
و وزيــر األشــغال العموميــة و النقــل، كمــال 

ــري. ناص
و ينــدرج هــذا الدليــل يف إطــار مســعى 
تقييــم و تثمــني و إدمــاج االقتصــاد الوطنــي، 
حيــث مت اجنــازه حتــت إشــراف وزارة الســكن 
ــة كمــا يضــم املؤسســات  و العمــران و املدين
اجلزائريــة التــي تنشــط يف قطــاع البنــاء و 

ــري. ــة و ال األشــغال العمومي
إعــداده  مت  الــذي  الدليــل،  يضــم  و 
مــن طــرف الصنــدوق الوطنــي للســكن، 
اكثــر مــن 9.000 مؤسســة تنقســم إلــى 
ــة(  ــرايف )الوالي ــع اجلغ ــر: املوق ــة معايي ثاث
ــل( و التســمية،  ــف )مســتوى التأهي و الصن
حيــث تضــع هــذه الوثيقــة معلومــة موثوقــة و 

ــاع. ــي القط ــرف مهني ــت تص ــة حت محّين
لطلبــات  الوثيقــة  تســتجيب  كمــا 
و  البنــاء  قطــاع  يف  الناشــطني  املهنيــني 
األشــغال العموميــة و الــري و باخلصــوص 
االحتياجــات املتزايــدة ألصحــاب االشــغال 
واليــة،  عموميــة،  مؤسســات  )ادارات، 
دائــرة، بلديــة ...( و التــي حتتــاج إلــى 
تتعلــق  املعلومــات  اســتقاء  يف  التوجيــه 
و  مناولــني  و  مؤهلــة  مؤسســات  باختيــار 

أخــرى. خدمــات  أصحــاب 
ــة هامــة  ــل وثيق ــر هــذا الدلي كمــا يعتب
ــطة  ــرة و املتوس ــات الصغي ــبة للمؤسس بالنس
و املؤسســات الناشــئة التــي تبحــث عــن 
مشــاريع جديــدة و فــرص شــراكة و ربــط 

ــل. ــات عم عاق
ق.و
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ف. سليم

أمس  البوني  ببلدية  منتخبة  مصادر  وحسب 
األمن  مصالح  مع  بالتنسيق  متت  العملية  فأن 
وممثلني على الباعة املتجولني للخضر والفواكه الذي 
البلدي  الشعبي  املجلس  أسماءهم  على  صادق 
التي  اخلانات  بان عدد  املداولة األخيرة مؤكدة  يف 
خانة  ب80  تقدر  الشباب  هؤالء  على  توزيعها  مت 
املصدر  أوضح  كما   . والفواكه  اخلضر  بيع  لنشاط 
بأن املستفيدين مت منحهم عقود مؤقتة ملدة 3 أشهر 
السجل  يف  بالتسجيل  لهم  تسمح  التي  املد  وهي 

التجاري وتسوي وضعيتهم اجتاه مديري الضرائب 
والصندوق الوطني للعمال الغير األجراء من اجل 
االستفادة من بطاقة الشفاء وغيرها من االمتيازات 
انتهاء  وبعد  للمنخرطني  الصندوق  مينحها  التي 
املد املذكور سيتم منحهم عقود إيجار ب12 شهرا 
قابل للتجديد . من جهتها عملت مصالح األمن 
العمومي لدائرة البوني على تأمني العملية وإجناحها 
املستفيدين  التجار  إدخال  على  العمل  من خالل 
إلى اخلانات يف أجواء عادية وبالتالي حتويل السوق 
الفوضوي للخضر و الفواكه بطريق »بوزعرورة« إلى 

مكان جديد ليتم تنظيمهم بعدما كان هذا السوق 
الذي  و  بالبلدية  الفوضوية  األسواق  اكبر  من  يعد 
تسبب بغلق منافذ الطريق الرئيسي نظرا لالنتشار 
أصبح  أن  إلى  وتوسع  الفوضويني  للباعة  الكبير 
كابوسا يؤرق حياة املواطنني ولقد أستحسن السكان 
هذه العملية التي متت حتت إشراف رئيس البلدية 
»عبد املجيد بن سعدون« وعدد من املنتخبني من 
الذين  للدائرة  الوطني  األمن  وعناصر  املالية  جلنة 
و كذلك  وغيرها  الطاوالت  نزع  عملية  على  وقفوا 

عمال احلظيرة البلدية.

ميلة

القبض على مروج المؤثرات 
العقلية بشلغوم العيد

متكن عناصر األمن احلضري اخلارجي بوقرانة بأمن دائرة شلغوم العيد بوالية 
ميلة من توقيف شخص وحجز كمية من املؤثرات العقلية، باإلضافة إلى مبلغ مالي 

من عائدات الترويج مبدينة شلغوم العيد.
وحسب بيان ملصالح أمن والية  ميلة ،  فتفاصيل القضية تعود إلى معلومات 
حتصل عليها عناصر األمن احلضري اخلارجي مفادها شخص يروج املؤثرات العقلية 
مت  العيد  بشلغوم  املختصة  النيابة  مع  بالتنسيق  العائلي،  مسكنه  داخل  ويخفيها 
تفتيش املسكن وتوقيف املشتبه فيه البالغ 30 سنة، حيث عثر بحوزته على 119 
كبسولة من املؤثرات العقلية، باإلضافة إلى مبلغ مالي املقدر بأكثر من 82 مليون 

سنتيم
النيابة املختصة  أمام  القانونية مت تقدمي املشتبه فيه  بعد استكمال اإلجراءات 

لدى محكمة شلغوم، أين صدر يف حقه أمر إيداع .
ياسني زويلخ

سطيف 

تفكيك عصابة تزور العملة 
الوطنية  واالجنبية 

متكنت مصالح أمن والية سطيف خالل عملية نوعية من وضع حد لنشاط عصابة 
من  ينحدرون  أفراد  ثالثة  من  تتشكل  واألجنبية  الوطنية  العملة  تزوير   حتترف  وطنية 
والية حدودية، مع حجز مبلغ مالي معتبر من العملة الوطنية يقدر بواحد مليار سنتيم 
هذا  خالل  تستعمل  كانت  سياحية  سيارة  مصادرة  مع  يورو،  ألف   118 جانب  إلى 

النشاط غير املشروع.
للشرطة  الوالئية  باملصلحة  والتدخل  البحث  فرقة  أفراد  قبل  من  أطرت  العملية 
القضائية بأمن والية سطيف، وجاءت إثر استغالل معلومات تفيد بتنقالت مشبوهة 
لثالثة أشخاص ينحدرون من إحدى الواليات الشرقية، ليتم على الفور إطالق أبحاث 
وتوقيفهم  عليهم  لصيقة  رقابة  مع فرض  تواجدهم،  وحتريات مكنت من حتديد مكان 
بحي » فرماتو » سطيف وذلك منت مركبة سياحية، مت تفتيشها تفتيشا دقيقا، حيث 
وبفضل دهاء احملققني وحنكتم، مت ضبط داخل العجلة االحتياطية مبلغا ماليا معتبرا 
من العملة الوطنية فاق الـواحد مليار سنتيم إلى جانب 118 ألف يورو، ، ليتم اقتياد 

جميع الضالعني إلى مقر الفرقة وفتح حتقيق يف مالبسات القضية.
ملفا  أعدت   ، القانونية  اإلجراءات  لكافة  استكمالها  وبعد  القضائية  الضبطية 
جزائيا ضد املتورطني الثالثة عن تهمة طرح للتداول أوراق نقدية وطنية  وأجنبية مزورة 

ذات سعر قانوني يف اإلقليم الوطني،  احيلو مبوجبه للجهات القضائية .
عبد املالك قادري

سكيكدة

 اإلطاحة بشبكتين تحترفان 
سرقة المنازل 

متكنت عناصر باألمن احلضري السادس يف سكيكدة، و يف عمليتني منفصلتني من 
 22 مابني  أعمارهم  تتراوح  03 أشخاص  األولى مكونة من   إجراميتني  توقيف عصابتني 
سنة و 55 سنة ، والثانية تتكون من 7 أشخاص تتراوح أعمارهم مابني 17 سنة و 22 سنة  

اختص  نشاطهما يف سرقة املنازل .
حيثيات القضية األولى، تعود إلى تقدم أحد املواطنني من مصالح الضبطية القضائية 
باألمن احلضري السادس للتبليغ عن سرقة أستهدفت مسكنه أثناء فترة غيابة ، وفور تلقيها 
الشكوى مت اتخاد ل التدابير الالزمة و فتح حتقيق يف القضية، حيث تبني من خالل املعاينة  
أن الفاعلون توغلوا للمنزل عن طريق التسلق ، ليتم فتح حتقيق يف القضية .و بعد تكثيف 
توقيف ثالث أشخاص  الفاعلني ،  مت من  هوية  والتحري قصد تشخيص  البحث  عملية 

مشتبه فيهم وحتويلهم إلى مقر األمن .
املواطنات، عن سرقة أستهدفت مسكنها  الى شكوى من أحد  الثانية تعود  القضية 
أثناء فترة غيابها ، و بعد املعاينة امليدانية و رفع كل ما يفيد التحقيق ، حيث تبني من خالل 
املعاينة  أن الفاعلون دخلوا املنزل عن طريق التسلق والكسر ، ليتم فتح حتقيق يف القضية، 
بعد  ...و  األمن  مقر  الى  وحتويلهم  تباعا   أشخاص   07 توقيف  مت  محترف  عمل  بعد  و 
اتخاد كل التدابير القانونية الالزمة ضد عناصر الشبكتني عن تهمة » تكوين جمعية أشرار 
بغرض اإلعداد إلى  السرقة ، السرقة بالتعدد » مت مبوجبـه تقدميـهم أمام النيابة املختصة لدى 

محكمة سكيكدة أين صدر يف حقهم أمر إيداع .

أعطت السلطات الوالئية لوالية عنابة تعليمات من أجل تفعيل نشاط األسواق اجلوارية املغلقة، للحد من 
املضاربة يف املواد الواسعة االستهالك وذلك بعد إعادة فتح السوق اجلواري للخضر والفواكه بالبوني مركز،الذي 

كان مغلقا لشهور كنموذج ناجح حيث ستعّمم التجربة على باقي احملالت باألسواق املغطاة من أجل تقريبها 
للمواطن خالل الشهر الكرمي.

بعنابة  برحال  دائرة  مقر  مبنى  محيط  عرف 
ليلة أول أمس مبيت عدة عائالت يف العراء يف جو 
السلطات  العائالت  تلك  تطالب  وممطر حيث  بارد 
احمللية بإعادة إدراجها ضمن قائمة املستفيدين من 
حصة 553 مسكن عمومي إيجاري التي مت توزيعها 

مؤخرا على سكان البلدية.
مت  التي  العائالت  تلك  فإن  السياق  هذا  ويف 
اإلجتماعي  السكن  من  اإلستفادة  من  إقصاءها 
ال  بأنها  أكدت  للطعون  الوالئية  اللجنة  قبل  من 
معتبرين  السكن.  من  إقصاءها  جتهل سبب  تزال 
أنهم  رغم  السكن  من  ظلما  مقصيني  أنفسهم 
البرنامج.  يتوفرون على شروط اإلستفادة من هذا 

و  إلنصافهم  بالتدخل  رئيس  الدائرة  داعيني 
أقرب  يف  وترحيلهم  املستفيدين  ضمن  إعادتهم 
السلطات  وعود  مصير  عن  متسائلني  و   . األجال 
تلك  أن  مؤكدين  إقصاءهم  قضية  يف  النظر  بإعادة 
الوعود ال تزال حبرا على ورق وتنتظر التجسيد يف 
دائرة  مصالح  جهتها  من  قولهم.  حد  على  امليدان 
من  املقصيني  ملف  يف  اخلوض  ترفض  برحال 
الوالئية  اللجنة  بإن  ذلك  معللة  املذكورة  القائمة 
للفصل  قانونا  املخولة  الوحيدة  اجلهة  هي  للطعون 
املقصيني  أن وضعية عدد من  الطعون كما  يف كل 
دائرة  رئيس  طرف  من  مؤخرا  إستقبالهم  مت  الذين 
برحال فوق مكتب الوالي.                 ف. سليم

عنابة 

عائالت تبيت في العراء أمام دائرة برحال

اإلجتار  ملكافحة  اجلهوية  مصلحة  متكنت 
باحلجار  الشرق  لناحية  باملخدرات  الشرعي  غير 

عنابة،  من تفكيك شبكة لترويج املخدرات .
وحسب بيان خلية اإلعالم واالتصال ألمن 
تكللت  العلمية  فإن  اإلثنني  أمس  عنابة  والية 
حيازة  يف  فيهم  مشتبه   ، أشخاص   03 بتوقيف 
للبيع مخدرات  ووضع  و عرض  نقل  تخزين  و  و 

إجرامية  جماعة  إطار  يف  مشروعة  غير  بطريقة 
املخدرات،  من  كلغ   10 قرابة  حجز  مع  منظمة 
املخدرات  نقل  يف  تستعمل  سياحية  سيارة  و 
و  هواتف نقالة ليتم إستجوابه املشتبه فيهم حول 
مصدر تلك السموم التي حاولت الشبكة ترويجها 
محاضر سماع  حترير  مع  للبالد  الشرقية  اجلهة  يف 
يف حق املوقوفني وحتويلهم على اجلهات القضائية 

أن  ويجدر  إليهم.  نسب  فيما  للنظر  املختصة 
كانت وجهت ضربات  املختصة  األمنية  األجهزة 
موجعة لشبكات حيازة وترويج املخدرات يف عنابة 
املصلحة  إختصاص  إقليم  لها  املجاورة  والواليات 
باملخدرات  الشرعي  غير  اإلجتار  مبكافحة  اجلهوية 

باحلجار.
ف .سليم

تفكيك شبكة تروج المخدرات

عنابة

إعادة فتح األسواق الجوارية المغلقة

معاملها  تولدت   التي  اخلير  قصاصة   مبادرة  
ام  صفحة  شباب  من  مجموعة   لدى  االولى  
البواقي نيوز  متيزت فيهم طاقة  شبابية  للمبادرة  يف 
أبرز  ومن  الفقيرة   االسر  ومساعدة  اخليري   العمل 
قرابة  مع   انطلقت  اخلير   التى   قصاصة  إجنازاتها  
على  مسابقة  إقامة   وهي  الفضيل   الشهر  حلول 
من  إسم   على  حتتوي  ورقية   بقصاصات   املباشر  

مواد غذائية  ليبادر من وقع  عليه االختيار بشرائها 
والتبرع بها  وكذا جمع تبرعات مالية ، يف محاولة 
منهم لرسم البسمة  وتقدمي املساعدة  على العائالت 
ومؤسسي  مسؤولني  احد  مع  مقابلة  ويف  املعوزة 
الفكرة  اگد لنا رمزي  قائال ان هذه  املبادرة جاءت  
لتقدمي يد املساعدة  للمحتاجني   واجلود باملوجود ، 
مستوى  على  نوعها  من  االولى  املبادرة  هذه  وتعبر 

طرف  من  كبيرا   تفاعال  القت  حيث  الوالية  
املواطنني  الذين ابو اال واملشاركة فيها .

بوك  فيس  صفحة  عبر  املبادرة  هذه  إنطلقت 
والقضاء  التطوع  روح  وزرع  خيري  بعمل  لتقوم 
التبرعات   جمع  طريق  عن  واالحتياج   علىالفقر 

وتزيعها على الطبقة املعوزة يف املجتمع .

ام البواقي
»قصاصة الخير« ..مبادرة  خيرية  من العالم االفتراضي الى الواقع

نظم عدد من العاملني  مبركز التكوين امبهني  
حماني عباس  مبدينة مسكيانة  وقفة إحتجاجية  
القائم   فيصل   فرحي  املدير  لتأيد   ، االثنني  اليوم 
 ، حاليا  مبسكانة  املهني  لتكوين  عام  مدير   بعمل 

وللمطالبة  باالستمرار يف منصبه  بذات املؤسسة ، 
بعد حتويله  الى مدينة عني البيضاء 

ولقد اكد احملتجني  تضامنهم مع مدير املؤسسة  
القطاع   وخدم  سنة    ١٥ ملدة  منصبه  شغر  الذي 

ونزاهته     بكفائته  اجلميع   له  ويشهد   ، بتفاني 
والعدول  منصبه  يف  بإبقائه  السلطات   مناشدين 

على قرار حتويله .
مدفوني صونيا

عمال  مركز التكوين المهني يحتجون
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أخبار الداخل

عبدالسالم.ق
 

و رغم تخصيص قطعة أرض من طرف الب
لدية، مؤخرا على مستوى قرية أزغار اجلبلية  م
ن أجل إجناز هذا املشروع الذي يطالب به السك
ان، إال أن املصالح احمللية تفاجأت برفض مصا
لح الوالية مبنح املوافقة إلجناز املشروع على هذه 
القطعة، التي كان قد اقترحها رئيس البلدية، م
ما يرهن إجناز هذا املركز للتخلص من مشكل ال

نفايات املنزلية واملفرغات العشوائية التي أض
حت منتشرة يف عدة أماكن من البلدية.

رفض املصالح املعنية منح موافقتها جتسي
د املشروع، جاء على خلفية أن قطعة األرض 
ذات طابع فالحي، مما جعل مسؤولي البلدية 
يطالبون والي الوالية بضرورة التدخل إليجاد ال
حلول الالزمة من خالل رفع التحفظات، واال
ستجابة ملطالب السكان بالعديد من القرى س
واء على مستوى بلدية ذراع القايد أو املناطق ا

لشرقية لوالية بجاية علما أن االنسداد الذي ي
عرفه املجلس الشعبي البلدية لذراع القايد أض
حى من بني املشاكل التي ال تسمح بتجسيد 
مختلف املشاريع، رغم املبلغ املالي الذي استفا
دت منه البلدية، مؤخرا، باإلضافة إلى املشاري
ع القطاعية التي تنتظر التجسيد، والتي من شأ
نها أن تسمح للبلدية باخلروج من العزلة التي ع

رفتها خالل السنوات األخيرة.

تواجه السلطات احمللية لبلدية ذراع القايد 75 كلم شرقي بجاية مشكل غياب ا
لعقار الذي يعرقل جتسيد  بعض املشاريع احمللية،  خاصة منها مركز الردم التقني،  

الذي أضحى  من  بني أولويات املنتخبني احملليني،خالل السنوات األخيرة.  

ذراع القائد ببجاية

غياب العقار يرهن مشروع 
إنجاز  مركز الردم التقني

البيض
أسعار الخضر والفواكه تلتهب  

والية  أسواق  مبختلف  رمضان  شهر  حلول  عشية  والفواكه  اخلضر  أسعار   عرفت 
احملدودة  الفئة  السيما  املواطنني  وتساؤالت  استغراب   أثار  فاحشا،  ارتفاعا  البيض 
بسبب  االستهالك  الواسعة  املواد  من  للكثير  مقاطعتها  أعلنت  والتي  واملعوزة  الدخل 
أسواق  من   بالعديد  الوطن«،  »أخبار  بها  قامت  استطالعية  جولة  ولدى    . غالئها 
اخلضر والفواكه مت تسجيل ارتفاع سعر الكيلوغرام من البطاطا إلى 70 دينارا بعدما كان 
قبل أسبوع ال يتعدى حدود الـ 50 دينارا واجلزر 70 دينار واخلس 120 دج أما البصل 
فقد ارتفع هو األخر ليصل حدود الـ60 دج ،  أما الطماطم فقد سجلت ارتفاعا قياسيا 
وصل إلى حدود 150 دج  للكلغ الواحد و هو نفس الشيء بالنسبة للحوم احلمراء التي 
ارتفعت إلى 14500دج بالنسبة للحم الغنم وحلم األبقار بلغ بـ  1400 دج للكيلوغرام 
.مديرية التجارة بالبيض، أرجعت سبب االرتفاع الفاحش يف أسعار اخلضر والفواكه 
الى زيادة الطلب عليها خالل شهر رمضان اضافة الى غياب سوق للجملة بوالية البي 
ينظم و يضبط األسعار . ودائما ومبناسبة حلول شهر رمضان املعظم، كشفت مصالح 
مديرية النشاط االجتماعي أنه مت رصد 20 مليار سنتيم إلعانة أكثر من 20 ألف عائلة 
معوزة من خالل منحها   10 آالف دينار والتي سيتم صبها مباشرة بحسابات املعوزين 

عبر كامل تراب الوالية ببلدياتها االثنني و العشرين .
رحماني نور الدين

تلمسان
فتح سوق تجاري خاص بشهر رمضان 

الفنون و  مت أمس افتتاح السوق التجاري بقصر 
لبلدية  التابع  املعارض »مـحمد فراح« بحي الكدية 
و  للتجارة  الوالئية  املديرية  نظمته  الذي  تلمسان 
غرفة التجارة و الصناعة  مبناسبة حلول شهر رمضان 
الفضيل يهدف للتكفل األمثل باحتياجات و توفير 
بأسعار  و  يوم   30 طيلة  الغذائية  املواطنني  متطلبات 

تنافسية و معقولة.
للمواد  منتجا   70 يفوق  ما  املعرض  يف  شارك   
املسؤول  طاف  حيث  للجملة.  تاجرا  و  الغذائية 
طالبهم  و  العارضني  أجنحة  مبختلف  للوالية  األول 
اجلميع   على  باملنفعة  تعود  لألسعار  بتخفيضات 
،كما شدد على توفير األمن خصوصا يف ظل التوافد 

الكبير للمواطنني. و يف نفس السياق أصدرت مديرية النقل لوالية تلمسان يوم أمس 
إعالن مفاده أنه سيتم الترخيص ملتعاملي النقل العمومي للمسافرين بواسطة احلافالت 
لنقل املواطنني إلى هذا املعرض و هذا انطالقا من احملطة القدمية متشكانة و من احملطة 
البرية بأبي تاشفني ، كما سيكون هناك الترخيص حلافالت أخرى انطالق من وسط 

شتوان و حي إمامة منصورة إلى املعرض.
عبد القادر بن خالد

البليدة
مشروع إعادةبناء أكشاك ساحة 
التوت متوقفة منذ 3 سنوات

تعويضهم  دعوتهم  البليدة،  مدينة  بقلب  التوت  أصحاب أكشاك ساحة  جدد 
مبحالت أخرى، بعد هدم محالتهم منذ العام 2017، عند تهيئة الساحة العمومية، و 
منحهم تبعا لذلك وثيقة، تضمنت تعويضهم عن تلك احملالت التجارية التي مت هدمها 
التماطل و  اعتبروه  املتضررين مرة أخرى ، بسبب ما  منذ سنتني. و جاءت شكوى 
عدم حصولهم على أجوبة مطمئنة ، لوضعهم ، خاصة و أنهم إلى غاية العام 2017 ، 
وقال احد املتضررين خالل لقائه بـ«أخبار الوطن » » كانت تلك األكشاك مورد رزقهم 
، اعتبارا من استقاللنا يف العام 1962 ، و هم اليوم يف عطالة عن العمل ، بعد مرور 
3 سنوات كاملة من تهيئة الساحة ، و التي عرفت وقتا قياسيا يف أشغال التهيئة ، 
بينما  هم ال يزال ينتظرون ، و هم متخوفون من أن يتم تناسيهم ، و يتم السكوت عنهم 
، مثل ما حصل يف العهدة االنتخابية السابقة ملجلسهم البلدي ، خصوصا و أنهم سعوا 
برفع قضيتهم على العدالة ، و مت الفصل فيها بعدم االختصاص ، و هو ما يفرض على 
اإلدارة التعاطي معهم و التعجيل يف البت يف قضيتهم ، و إنقاذهم من البطالة الطويلة 
، خاصة و أن املسؤولني تعهدوا لهم ، قبل موعد التهيئة العامة للساحة التاريخية ، 
بإعادة بناء  األكشاك و تسليمها لفائدتهم ، وتعويض بذلك البعض منهم عن اخلسارة 

، و التي كلفت  منهم إعادة التهيئة قبل الهدم ما ال يقل  عن 40 مليون سنتيم .
و رسمي ، خالل  تناوله بشكل جدي  به ،أن ملف األكشاك مت  التذكير  جدير 
اجللسات الدورية للمجلس الشعبي البلدي يف البليدة ، و متت املصادقة على املداولة 
من  املتضررين  أمر  يف  النهائي  الفصل  بغرض   ، الوصاية  على  االنشغال  لرفع   ،

هدم أكشاكهم بقلب ساحة أول نوفمبر، و املشهورة بساحة التوت التاريخية.
عبد الناصر حمودة

لبلدية تغزيرت،  »التابعة  قرية »عزرا  فازت 
األولى  باملرتبة  اإلثنني،  يوم  وزو،  تيزي  شمال 
ألنظف  عيسات«  »رابح  ملسابقة  الثامنة  للطبعة 
سنويا  ينظمها  التي  وزو،  تيزي  بوالية  قرية 

املجلس الشعبي الوالئي.
املسابقة  هذه  توزيع جوائز  مراسيم  و جرت 
، التي تختم سنة كاملة من املنافسة ما بني 64 
و  ياسني  كاتب  اجلهوي  باملسرح  بالوالية،  قرية 

بحضور السلطات احمللية.
الثامنة  الطبعة  هذه  إطار  يف  حتديد  مت  و 
عمر«  »اث  هي  و  فائزة  قرى   10  ، نوعها  من 
و  بفريكات  »بويغزار«  و  بوعدو  ايت  بلدية  من 
»تافراوت«  و  »بايليلتان  اويحي  عيسى  »ايت 
ايراثن و  بايت يحي و »افانسو« باالربعاء نايت 
»ايت بوعدا« بعزازقة و »ايفناين« بايت اومالو و« 
ببلدية  ميمون«  ايت  و«  يوسف  بابي  ايشلفان« 
من  قرية  كل  تستسلم  أن  على  عقاشة،  ايت 
بقيمة  هبة  إليه  تضاف  مالي  مبلغ  القرى  هذه 
من  فائزة  قرية  لكل  مهداة  دينار   500.000

طرف مؤسسة زين الدين زيدان.
على  تسليمها  سيتم  التي  الهبات  هي  و 
لفائدة  خاصة  أغلفة  منها  توجه  إعانات  شكل 

بتخصيص  إلزامها  مع  املعنية  القرى  بلديات 
ذات صلة  ملشاريع  اإلعانة  باملائة من   40 نسبة 

مباشرة مع حماية البيئة.
التي  املمتازة«  »اجلائزة  ب  تعلق  فيما  و 
فازت خالل  أن  لها  تكافئ ثالث قرى ، سبق 
عادت   ، املسابقة  هذه  من  السابقة  الطبعات 
بلدية  من  اوزمور«  »اورير  لقرية  األولى  املرتبة 

اقبيل ، فيما فازت قرية »ايفكارن« من بوزغان 
و  الثانية  باملرتبتني  صوامع  من  زالل«  »ايت  و 
كلمته  يف  جامع  محمود  الوالي  ابرز  و  الثالثة. 
املسابقة  »لهذه  البيداغوجي  »البعد  باملناسبة 
من  أخرى  واليات  عدة  اهتمام  »أثارت  التي 
الوطن و حتى ممثليات ديبلوماسية«، كما قال.

ق.م

تيزي وزو
عزرا تفوز باللقب في مسابقة أنظف قرية

)سماغ(،  الذكية  الزراعة  مشروع  حتصل 
من  اجلامعيني  الشباب  من  فريق  ابتكره  الذي 
الرامي  مبتكر«،  »مشروع  عالمة  على  وهران، 
إلى تطوير الفالحة يف اجلزائر باستخدام الوسائل 
الوصية،  الوزارة  قبل  من  ذلك  و  التكنولوجية، 
هذه  منسق  لدى  االثنني  يوم  استفيد  حسبما 
الوزارة  منحت  الشباب.وقد  من  املجموعة 
املنتدبة لدى الوزير األول املكلفة باقتصاد املعرفة 
مبتكر«  »مشروع  عالمة  الناشئة  واملؤسسات 
يف  جامعيون  به  بادر  الذي  الذكية  الزراعة  يف 
والكترو  الصناعي  اآللي  اإلعالم  اختصاصات 

جامعتي  من  والفالحة  والكهرباء  ميكانيك 
العلوم و التكنولوجية »مـحمد بوضياف« ووهران 
للفالحة  العليا  واملدرسة  بلة«  بن  »أحمد   1
وهو  املنسق  ذات  لوأج  أبرزه  حسبما  مبستغامن، 
هذه  وستسمح  بوعافية.  نورالدين  جامعي، 
كل  على  باحلصول  املبتكر  للفريق  العالمة 
مجال  يف  الدولة  وضعتها  التي  التسهيالت 
من  واالستفادة  الناشئة  املؤسسات  استحداث 
التمويل لتجسيد هذا املشروع الرامي إلى تطوير 
الفالحة الذكية باستعمال التكنولوجيات للرفع 
ترشيد  مع  اجلزائر  يف  ونوعا  كما  اإلنتاج  من 

هذا  خالل  ومن  بوعافية.  السيد  وفق  الطاقة، 
يتشكل  الذي  )سماغ(،  فريق  طور  املشروع، 
من سبعة شباب، الزراعة الذكية داخل البيوت 
البالستيكة، بحيث تكون هذه األخيرة مجهزة 
ذكي  وري  دقيق  مناخي  لتسيير  آلي  بنظام 
للمنتجات الفالحية مع إمكانية إدارتها عن بعد 
للمزارع  املعلومات  لتوفير  قيادة  بلوحة  وتدعيمها 
مع  البالستكي يف كل وقت  البيت  حول حالة 
كما  النباتية،  األمراض  لكشف  أنظمة  تطوير 

أشار إليه ذات اجلامعي.
ق.م

وهران
مشروع الزراعة الذكية يتحصل على عالمة »المشروع المبتكر«
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أخبار السر ايا

شراكة مع »الباترونا«

المطلـــوب تدخــل السلطـــات

السفارة الفرنسية تخرج عن صمتها مت، أول أمس، التوقيع على اتفاقية شراكة بني وزارة 
التعليم العالي والبحث العلمي والكونفدرالية اجلزائرية 

ألرباب العمل املواطنني لتسهيل ولوج الطالب سوق 
العمل وحتسني نوعية املنتوج لدعم االقتصاد الوطني. 
وجاءت اتفاقية الشراكة »تتويجا لسلسلة من اللقاءات 
واجللسات املشتركة بني الوزارة والكونفدرالية جتسيدا 

للعمل املشترك والفعلي إليجاد سبل للتقريب بني 
اجلامعة واملؤسسات واالنفتاح على احمليط االقتصادي، 

وكذا تشخيص العالقة القائمة بني العالم األكادميي 
وعالم االقتصاد بهدف وضع أسس العالقات املستقبلية 

وميكانيزمات ربط اجلسور وتوطيدها.

حقق العداء محمد علي 
قواند من احتاد بسكرة 

سهرة أول أمس، رقما 
قياسيا وطنيا جديدا يف 

اختصاص 800 متر أواسط 
ذكور بتوقيت يقدر ب1 

دقيقة واحدة و46 ثانية 
و35 جزء باملائة يف املهرجان 

األوراسي أللعاب القوى 
الذي احتضنه مركب أول 

نوفمبر 1954 مبدينة باتنة 
. واعتبر مدير التنظيم واملنافسات بالرابطة الوالئية 
أللعاب القوى بباتنة حكيم لغويل هذا التوقيت »جيد 
جدا« بالنسبة لقواند السيما وأن املنافسة تعد األولى 

بالنسبة له يف هذا االختصاص بعد توقف دام سنة 
بسبب جائحة »كورونا«.

يطالب أولياء تالميذ 
متوسطة سعد بن سعد 
بتجمع للماية ببلدية 

تاجرونة باألغواط 
املسؤولني بالتدخل للتكفل 
مبشكل تساقط الرخام من 

واجهة املتوسطة، وإعادة 
ترميمها، نظرا ملا أصبحت 

تشكله من خطورة على 
حياة املتمدرسني.

 أصدرت السفارة الفرنسية 
باجلزائر، قالت فيه أن السفير 

الفرنسي باجلزائر ال يتدخل يف 
احلياة السياسية باجلزائر، وال يف 
انتخابات 12 جوان. وأوضح بيان 

السفارة، إن اللقاءات التي أجراها 
السفير مع األحزاب السياسية 
مؤخرا، تندرج يف إطار تقوية 

العالقات بني البلدين، كما أكد 
البيان إن »السفير الفرنسي يقوم 

مبهامه يف إطار االحترام التام 
لسيادة الدولة اجلزائرية«.

سيفتح خالل شهر رمضان لهذه السنة 37 مسجدا جديدا 
مت تشييده عبر مختلف بلديات والية قسنطينة، 

حسب ما علم أمس، من املديرية احمللية للشؤون الدينية 
و األوقاف. وأكد مدير القطاع بلخير بوذراع بأن هذه 

املساجد التي ستفتح أبوابها أمام املصلني بصفة تدريجية، 
قد مت بناؤها بأغلب بلديات الوالية مبا فيها املدينتني 
اجلديدتني علي منجلي و ماسينيسا. وأضاف بأن أكبر 

عدد من هذه املساجد التي تستوعب أكثر من 800 مصلي 
قد بني باملدن الكبرى للوالية، على غرار اخلروب و عني 

عبيد و زيغود يوسف، حسب ما ذكره ذات املسؤول.

37 مسجــدا جديــدا بقسنطينـــة

وزير التجارة يتجاهل أزمة الزيت!
 على هامش زيارته إلى والية ورقلة رفض وزير التجارة، كمال رزيق، االجابة عن سؤال 
مراسلة »اخبار الوطن« فيما يتعلق مبشكل ازمة زيت املائدة، حيث قال »انا جيت ندشن 

ماجيتش نهدر«،  يحدث هذا يف وقت يعرف فيه الشارع الورقلي غليانا بسبب غياب 
مادة الزيت باحملالت وبالفضاءات التجارية، حيث انتظرو كثيرا من زيارة الوزير أن 
جتلب معها حال لألزمة التي تزامنت مع حلول شهر رمضان الكرمي، وماحز يف نفوس 

املواطنني إلغاء زيارة الوزير التي كانت مبرمجة إلى املعرض التجاري املقام لتوفير املواد 
االستهالكية وبأسعار معقولة.

رقم قياسي وطني جديد
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أخبار الداخل

أحمد كرزيكة

منا  »حرًصا   : ذاتها  الهيئة  بيان  يف  جاء  و   
لتراكم  وتفاديا  العمومية  اخلدمة  دميومة  على 
اجلزائرية  الشركة  تلتمس  الطاقة،  استهالك  فواتير 
املسؤولية  وروح  املواطنة  قيم  والغاز  الكهرباء  لتوزيع 
دفع  إلى  الكرام  زبائنها  لدعوة  والفردية،  اجلماعية 
مستحقاتهم من خالل طرق الدفع والصيغ املختلفة 

التي تضعها حتت تصرفهم«.
اجلزائرية  الشركة  مدير  اكدا  الصدد  هذا  ويف 
لتوزيع الكهرباء والغازالسيد ورتي بلعيد، بأن ديون 
فواتير الشركة لدى زبائنها فاقت الـ126 مليار دينار 
السداسي األول  نهاية  قياسي سجل  وهو مستوى 
عاتق  على  51 مليارسنتيم  اجلاري.منها  العام  من 
الزبائن العاديني .منازل محالت جتارية مستثمرات 

مجموع  متثل42%   من  والتي  وصناعية  فالحية 
اجليد  التنفيد  على  سلبا  اثرت  والتي  الديون 
تطوير  إلى  الرامية  التنموية  لبرامجها  لبرامجها 

الشبكات الكهربائية والغازية
خلفت  الديون  هذه  بأن  املتحدث  أكدا  كما 
خسائر مالية كبيرة وارتفاع غير مسبوق ملستحقات 
متاعب  سبب  الذي  الشئ  زبائنها  لدى  الشركة 
مالية تكبدتها املؤسسة جراء تأخر دفع الفواتير من 

طرف الزبائن
ويف األخير دعا بيان الشركة اجلزائرية لتوزيع 
الكهرباء و الغاز زبائنها، إلى التوجه إلى وكاالتها 
من  لالستفادة  الوطني  التراب  كافة  عبر  املوزعة 
رزنامة الدفع بتراضي الطرفني مؤكدة بأن كل هذه 
سوف  للشركة،  صعبا  ماليا  وضعا  خلقت  الديون 
ناهيك  مشاريعها  باقي  استكمال  دون  حائال  يقع 

للزبائن،  املقدمة  مختلف  اخلدمات  عرقلة  عن 
لزبائنها  ميكن  أنه  الشركة  »تشير  البيان:  حسب 
على  احلصول  قصد  التجارية  بالوكاالت  االتصال 
عدد  على  إعتمادا  الطرفني  بتراضي  الدفع  رزنامة 
والكفاءة  املستحقات  مقدار  املسددة،  غير  الفواتير 

االئتمانية للزبون.
عن  الناشئة  املالية  الصعوبات  أن  كما 
لشركة  النقدي  التدفق  على  تؤثر  الظرف  هذا 
» SADEG« التي تعمل على ضمان استدامة 
مداخيل كل األطراف الفعالة يف نشاطاتها، كما أن 
هذا الوضع املالي يحول دون حتقيق مختلف املشاريع 
الكهرباء  شبكات  تنمية  مخطط  ضمن  املندرجة 
والغاز، الى جانب عرقلة مختلف اخلدمات املقدمة 

للزبائن.«

األغواط

39 ألف عائلة تستفيد من 
منحة رمضان 

استفادت 39 ألف عائلة من الفئات الهشة بوالية االغواط من منحة 10أالف دينار اخلاصة 
والوالية  البلدية  مساهمات  من  سنتيم  مليار   39 احمللية  السلطات  لها  خصصت  رمضان  بشهر 
يف  املنحة  هذه  صب  يف  الوالية  بلديات  مختلف  شرعت  ،وقد  االجتماعي  النشاط  ومديرية 
سبل  مجلس  وزع  السياق  ذات  ،ويف  الفارط  االسبوع  مطلع  منذ  للمعنيني  البريدية  احلسابات 
املعوزة ،كما  العائالت  على  1000 طرد غذائي  بالوالية  الدينية  الشؤون  ملديرية  التابع  اخليرات 
استفادت 1000عائلة فقيرة من مبالغ مالية تتراوح ما بني 5000و15000دينار من صندوق الزكاة 
،ومن املنتظر أن يتم فتح عدة مطاعم للرحمة من طرف الهالل األحمر  اجلزائري لتوزيع وجبات 

محمولة على العائالت املعوزة وعابري السبيل .
ندوة  األسبوع  نهاية  واألوقاف  الدينية  الشؤون  مديرية  نظمت  الكرمي  رمضان  لشهر  وحتسبا 
ملوظيفها أشرف عليها والي الوالية مت خاللها شرح البروتوكول الصحي واإلجراءات التي اتخذتها 
بتعقيم  املدنية  التراويح ، وقامت مصالح احلماية  الصلوات وصالة  الدينية  ألداء  الشؤون  وزارة 

املساجد .

ندرة في الزيت وغالء فاحش 
في الخضر 

فاجأ التهاب أسعار اخلضر  وندرة مادة الزيت يف احملالت عشية حلول شهر رمضان ساكنة 
االغواط وعمق من معاناة الفئات الهشة واملتوسطة الدخل ،حيث قفز سعر الكلغ من البطاطا إلى 
80 دينار وكلغ البصل إلى 70 دينار وربطة اجلزر إلى 140دينار وكلغ من الطماطم إلى 150 دينار 
يف احملالت التجارية ويف األسواق العامة ،كما سجلوا ندرة يف مادة الزيت أو اشتراط بيعها مع 
مواد أخرى و ملن هم زبائن دائمون فقط ،كما سجل املواطنون كميات قليلة من  أكياس احلليب 
بعض  طرف  من  فيه  مبالغ  بشكل  واخلضروات  املواد  إقتناء  على  التهافت  سلوكات  ،وعادت 

املواطنني مما شجع بعض التجار تخزين بعض املواد املطلوبة  والرفع من األسعار .
ع.نورين

املسيلة

 دورات تكوينية ألصحاب 
الشركات الناشئة 

من  طالب   40 لفائدة  تكوينية  دورة   ، باملسيلة  بوضياف  محمد  سطرت، جامعة 
أعمالهم،  تطوير  على  مساعدتهم  بهدف  أسبوعني  ملدة   ، الناشئة  الشركات  اصحاب 

وحتقيق جناح مشاريعهم املبتكرة. 
هذا  أن  باملسيلة،  بوضياف  محمد  جامعة  حاضنة  مدير  أحمد  مير  الدكتور  أكد 
التكوين ميكن أصحاب الشركات الناشئة من االستفادة يف مجال إدارة املشاريع وحتديد 
مناذج  وكذا خلق   ، للعمالء  احلقيقي  الطلب  مع  العرض  وتكييف  احملتملني،  العمالء 
منخفضة التكلفة ، وأضاف أن هذه الدورة التكوينية تسعى إلى تخفيض معدل فشل 
املشاريع، وزيادة فرص جناحها، ألنها تقوى على إتقان إدرة املشاريع، إضافة الى أن هذه 
الدورة التي تدوم 15 يوما للحصول على 100 ساعة ببرنامج ثري، متكن اصحاب املشاريع 
من التعرف على جميع املهارات الرئيسية ) تصميم منوذج، عمل عملي، إضفاء الطابع 

الرسمي على املشروع واإلتصاالت والتسويق ،التسيير املالي وإدراة النشاط (.
وإعتبر الدكتور بريك يوسف األستاذ املكون،  ان الهدف األساسي من هذه الدورة هو 
تطوير املهارات اإلستراتيجة واإلدرية واملالية والتسويقية، املرتبطة بإدارة املشاريع وإنطالق 
النشاطات لدى صحاب الشركة الناشئة، واستنادا الى طريقة العمل املتبعة فإنه يجعل 
الطالب أصحاب الشركات الناشئة، يندمجون يف جو إعداد مشاريع حقيقية وتنفيذها، 
واألدوات  النصائح  احلاضنة  تقدم  و  املواصلة،  أو  اإلنشاء  أو  األعمال  تطوير  يف  سواء 
للطالب املبتكرين، إلنشاء شركاتهم الناشئة بنجاح،  وهكذا فاحلاضنة حسبه تنتقل 
الناشئة،  الشركات  إنشاء  الى عمليات توجيه منسقة ومنهجية تغطي جميع خطوات 
كل  لهم  ومتنح  الناشئة  الشركات  أصحاب  الطالب  خدمة  يف  احلاضنة  أن  الى  وأشار 
النصائح، وترافقهم يف حتقيق مشاريعهم وتطويرها لتحقيق النجاح يف رحلتهم املقاوالتية.
لتثمني  الوطنية  للوكالة  الوطنية  املسابقة  الفائز يف  وليد  الطالب مسيلي  من جهته 
نتائج البحث والتطوير التكنولوجي)ANVREDET(، إعتبر أن وجوده يف احلاضنة 
لعب دورا كبيرا يف مساعدته على التواصل مع منشئي املؤسسات واحلصول على التكوين 
الى  إضافة  باملكاتب،  ماتعلق  خاصة  إمكانيات  من  توفره  ملا  التحديات،  ومواجهة 
مجموعات تبادل ومشاركة االفكار، وهو نفس ما أكدت عليه حلواو أمال صاحبة مشروع 
ان  وأضافت  اإلبتكار،  حول  الوطنية   ANVREDET مسابقة  يف  والفائزة  مبتكر 
حاضنة جامعة املسيلة تتكون من مجموعة من اخلبراء واملوجهني واملشرفني واملكونني، 

الذين يرافقون أصحاب الشركات الناشئة من الشباب لتحسني خطط أعمالهم.
ليندة سهل

والي  بهلول  العربي  مجبري  أشرف  اهلل  عبد 
والية أدرار، مرفوقا مبستصلحات تيطاف على إعطاء 
إشارة إنطالق عملية احلصاد حيث وقف السيد والي 
الوالية والوفد املرافق له على اإلجنازات والتحديات 
التي حققها  الفالحون  بهذه املنطقة كما مت االستماع 
إلى املشاكل التي تقف يف طريقهم متعهدا  لهم بعقد 
جلسات عمل تخص قطاع الفالحة بالوالية وجعله 
اإلقتصادي  النمو  حتقيق  أجل   من  فعاال  مساهما 
بهلولي  إبراهيم  السياق أعطى  نفس  ويف  الوطني. 
احلصاد  موسم  انطالق  إشارة  أولف  دائرة  رئيس 
بدائرة   4 بوضياف  الفالحية  املستثمرة  من  والدرس 
أولف  بدائرة  الشعبية  املجالس  رؤساء  أولف.رفقة 
العسكرية  السلطات  بحضور  متقطن.و  تيط،أولف، 
واألمنية والهيئات املعنية .لإلشارة شهد هذا املوسم  
عددها ب  قدر  التى  احملورية  املرشات  عدد  زيادة يف 
51 مرشا واملساحة اإلجمالية املسقية تقدر ب 1950 
االمتياز،و  و  االستصالح  طابعي  تشمل  هكتار 
بداية  أولى  وكانت  التقليدي  الفالحي  الطابع  كذا 
مع  .وبالتعاون  أكتوبر  شهر  يف  الصلب  القمح  زرع 

الشريك املهني تعاونية احلبوب والبقول اجلافة بأدرار 
مت تسخير العتاد متثل يف 6 أالالت حصاد ،وعدد من 
الشاحنات ومن املنتظر أن  يتوقع مردود اإلنتاج هذه 
بالذكر  الواحد . جدير  الهكتار  قنطار يف   53 السنة 

امليدانية  املتابعة  خضعت  قد  احلرث  عملية  أن 
للفرقة التقنية املختصة،واختيار املناسب لألصناف 

املالئمة للمنطقة كما مت احترام مواعيد التسميد.
عبداهلل مجبري

أدرار 

انطالق موسم الحصاد والدرس وتوقعات بإنتاج وفير

دعت الشركة اجلزائرية لتوزيع الكهرباء والغازبتمنراست زبائنها إلى تسديد 
مستحقاتهم املتأخرة تفاديا لتراكم فواتير استهالك الطاقة، محددة مجموعة من 

التدابير التسهيلية والصيغ املختلفة للتسديد.

ديون سونلغاز تجاوزت ديون سونلغاز تجاوزت 126126 مليار  مليار 
دينار في تمنراستدينار في تمنراست

الشركة تدعوا املواطنني لدفع املخلفات املالية  الشركة تدعوا املواطنني لدفع املخلفات املالية  

يف إطار زيارة والي أدرار لدائرة رقان التي تبعد 
التنمية  واقع  ملعاينة  الوالية  جنوب  كم   180 بنحو 
احليوية  القطاعات  مختلف  شملت   والتي  احمللية 
ذات الصلة املباشرة بيوميات املواطن، حيث كانت  
البداية ببلدية سالي أين عاين العربي بهلول  مشروع 
تكسية امللعب البلدي بالعشب االصطناعي، وكذا 
جانب  إلى  البلدية  مبقر  اخلدمات  متعددة  العيادة 
الوقوف على مدى تقدم األشغال مبشروع إجناز وجتهيز 
النجار.وخالل  بقصبة  ب  صنف  ابتدائية  مدرسة 
املسؤول  ألح  املذكورة  املشاريع  مختلف  على  وقوفه 
املشاريع يف  إجناز  أدرار على ضرورة  األول عن والية 

آجالها احملددة مع االلتزام بالدقة ومراعاة خصوصية 
املنطقة أثناء جتسيد هذه املشاريع على أرض الواقع.
أما ببلدية رقان فعاين والي الوالية رفقة الوفد املرافق 
له مشروعا  إلجناز أحواض التصفية للمياه املستعملة 
الشهداء  ساحة  تهيئة  إعادة  مشروع  وكذا  برقان، 
ببلدية رقان أين أعطى تعليمات   للمسؤولني وكذا 
بكافة  للتكفل  باملشروع   املكلف  الدراسات  مكتب 
احلفاظ  وكذا  الصحي  بالصرف  املتعلقة  العمليات 
إمكانية  دراسة  مع  باملنطقة،  اخلاص  الطابع  على 
زيادة محالت صغيرة على شكل أكشاك يف األماكن 
مركزا  تعد  التي  الساحة  هذه  وسط  لها  املناسبة 

محوريا ملدينة رقان، كما عاين مشروع توسيع الشبكة 
الكهربائية بحي النجاة ووضع حيز اخلدمة شبكة غاز 
املدينة لقائدة املواطنني بنفس احلي.ويف ختام الزيارة  
مت عقد لقاء موسع مع فعاليات  املجتمع املدني مبكتبة 
املطالعة العمومية برقان، أين استمع الوالي ملختلف 
انشغاالت سكان املنطقة ونظرتهم املستقبلية املتعلقة 
بآفاق التنمية بالدائرة، حيث عرض عليهم يف هذا 
استفادت  التي  التنموية  العمليات  مختلف  اإلطار 
منها الدائرة ضمن مختلف الصيغ والتي تصب كلها 
يف إطار التنمية احمللية التي يتطلع لها املواطن برقان.
عبداهلل مجبري

 الوالي يأمر باإلسراع في استكمال إنجاز المشاريع



مع حلول شهر رمضان الكرمي لهذه السنة  وحسب ما جرت عليه العادة ، 
فقد وجدت العائالت التبسية نفسها  يف سباق مع الزمن  لتطبيق تقاليد خاصة 
تبرز خصوصية املنطقة احلدودية الواقعة يف أقصى الشرق اجلزائري، انطالقا من 
تنظيف املنازل وحتضير كل مستلزمات املطبخ  من خالل تغيير األواني  واقتناء 

كوكبة من التوابل اجلديدة والفواحة الستقبال ضيف عزيز ومميز.

 التوابل التبسّية جد خاصة ومميزة

يف جولة  ملختلف أسواق عاصمة الوالية أثناء تغطية أخبار الوطن ملختلف 
العادات التبسية ، وقفنا على العديد من احملالت التي تزينت مبختلف التوابل 
الفواحة و التي ال تغيب عن املطبخ التبسي  طيلة شهر رمضان، ملا للتوابل من 
فإن  السن ،  التبسية،  فحسب ما حتدثت عنه  سيدة كبيرة يف  للمرأة  أولوية 
اخلاصة   توابله  له  إلى  أن  كل طبق  يعود  التوابل  على  اإلقبال  تزايد  سبب  
خاصة  نكهة  من  لها  ملا  حديثا  املطحونة  التوابل  اقتناء  يفضل  و  غيره  دون 
جدا، فتوجد توابل خاصة بالسمك ، وأخرى خاصة باللحم وأخرى خاصة 
بالدجاج، ناهيك عن التوابل التي تتميز بها أطباق عن أخرى على غرار طاجني 
"الكروية  ك  التوابل  على  كبير  بشكل  تعتمد  التبسية  املأكوالت  فتجد  احللو، 
والكمون والفلفل لكحل والفاح والكركم والفلفل زيانة والفلفل األحمر..."، 
وغيرها من التشكيلة الواسعة للتوابل،  ويف ذات السياق كشفت سيدة أخرى 
باقتناء  تقوم  سنة  كل  رمضان  شهر  حلول  فمع  التونسية  التوابل  تفضل  أنها 
التوابل التونسية، إال أنه يف ظل اجلائحة الصحية وغلق احلدود مع اجلارة تونس 

فقد اضطرت لشراء التوابل احمللية وطحنها يف البيت.

 إقبال كثيف على األواني الفخارية والطينية

السيدات مع  إذ تفضل  العائالت يف والية تبسة،  هي عادة أخرى لدى 
يتم  أين  املنزلية،  لألواني  كلي  تغيير  إلى  موسم  كل  يف  الرحمة  شهر  حلول 
اقتناء األواني الفخارية والطينية ، وهو ما كشفت عنه مجموعة من السيدات 
أين  تبسة  مدينة  أطراف  يف  املوجودة  األحياء   أحد  رفانة"  "حي  بـ  القاطنات 
ويبعنها  األكل  و حتى  الطهي  تستعمل يف  التي  الطينية  األواني  تتم صناعة 
باجلملة للمحالت التجارية  ، ليكشفن لنا أن هذه املهنة تنتعش بصفة أكثر 
عادت  التبسية   العائالت  أن   إذ   ، فقط  الكرمي  الشهر  حلول  قبل  قليلة  أيام 
حاملة  طويل،  ركود  بعد  التقليدية  املوائد  إلى  بقوة  األخيرة  السنوات  خالل 
معها عبق اخلمسينات والستينات الذي حتاول ربات البيوت استذكاره خالل 
الشهر الفضيل، وبدوره كشف لنا "أحمد" صاحب محل لألواني الفخارية أن 
هذا النوع من األواني لقى إقباال معتبرا هذه األيام  كإرث حضاري وتاريخي 
جميل، حيث تقمن النسوة باقتناء العديد من األواني وأهمها "القدرة" لطهي 
"شوربة الفريك" املعروفة بها العائالت التبسية يف رمضان ، وحترص أيضا على 
شراء طاجني "الطني" لطهي  خبر الدار مبختلف أنواعه "الكسرة" كما يتم اقتناء  

صحون  تقدمي مختلف األطباق الرمضانية.

 شربة الفريك سيدة المائدة
تعد "شربة الفريك" أو كما يسميها البعض "اجلاري" األكلة  الرئيسية يف 
شهر رمضان عند العائالت التبسية ، وهي من ضمن العادات التي حافظت 
عليها هذه املنطقة فال ميكن أن تخلو املائدة طيلة الشهر من هذا الطبق، الذي 
يفضل طهيه يف "قدرة" مصنوعة من الطني ويقدم يف أطباق طينية حتمل نكهة 
خاصة تعود بك إلى الزمن اجلميل، فهو طبق أساسه مادة "الفريك" التي تأتي 
من القمح اللني  الذي مير على العديد من املراحل ليصل إلى املطبخ والطهي، 
'الكفتة'  أو  الشرق اجلزائري ، طبق  بوابة  الرئيسية يف   إلى األطباق  ويضاف 

كما يسمى "دوملة" الذي يعتبر من األطباق احلاضرة بقوة دون أن ننسى طبق 
"امللوخية" الذي يعشقه معظم سكان تبسة ، و يتبع "شربة الفريك"  طبق "مرقة 
حلوة" أو كما يعرف عند باقي اجلزائريني "طاجني احللو" الذي يعتبره أهل املنطقة 
من الشروط األساسية يف أول أيام رمضان حتت شعار "بأن رمضان سيمر حلوا 
مثل حالوة هذا الطبق" ، وكما يعلم اجلميع فإن  مائدة رمضان ال تكتمل إلى 
"الكسكسي"  “املطلوع  والرخساس" ، ليكون  أنواعه  البيت بكل  بوجود  خبز 

بالتمر أو الزبيب الطبق املفضل يف السحور.

 سهرات رمضان.. تعّبد، ثم تبادل للزيارات
يف سهرة رمضان وبعد الفطور، يحرص أهل تبسة رجاال ونساء على أداء 
لصالتها  النساء  من  عدد  يجتمع  حيث  البيت،  أو  باملساجد  التراويح  صالة 
جماعة باملنزل. كما تتميز السهرة أيضا، بتبادل الزيارات بني األقارب واألهل 
األطباق  من جملة  املشكلة  السهرية  على صينية  يجتمعون  الذين  واجليران، 
القراطس. كما  أو  املقروض  الزالبية،  الفضيل، مثل  الشهر  متيز  التي  اللذيذة 
مبكونات  احللويات  من  أنواع  وهي   ، القراقش  إعداد  على  البيت  ربة  تعمل 
الشباب  ويفّضل بعض  العسل،  هذا  واإلكثار من  القلي  تعتمد على  بسيطة 

قضاء سهراتهم باملقاهي ليكون جوا من الدعابة واأللفة إلى وقت الفجر.

 وال ننسى ختم القرآن الكريم

بتبادل  والتآلف  للتآزر  صور  الشهر  هذا  خالل  فتتعدد  وذاك  هذا  وبني 
األطباق واملساعدة بني اجليران وإخراج الصدقات للمحتاجني، وكذلك محاولة 
ختم القرآن الكرمي عدة مرات يف الشهر الفضيل وحتفيظ األطفال الصغار القرآن 

سواء يف املساجد أو البيوت.
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فيروز رحال

روبورتاج

مع تنوع الثقافات يف  مختلف واليات الوطن خالل شهر رمضان املبارك، يوجد الكثير من 
العادات الرمضانية املختلفة، والتي تعبر عن تقاليدنا بالشهر الفضيل، الذي يتميز، بعادات 

وتقاليد خاصة بكل والية ، بل واألكثر من هذا تختلف العادات والتقاليد يف هذا الشهر 
الكرمي بني كل مدينة وأخرى يف نفس الوالية.

عادات رمضانية تبسية تأبى اإلندثار!عادات رمضانية تبسية تأبى اإلندثار!
حفاظا على الذاكرة ومتسكا باألصالةحفاظا على الذاكرة ومتسكا باألصالة
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رحيم سترلينغ العب مانشستر سيتي

»هدفي إنهاء الموسم بأفضل مستوى«»هدفي إنهاء الموسم بأفضل مستوى«
عانى رحيم سترلينغ للظهور بنفس مستواه العالي يف املوسم املاضي، لكن العب 

مانشستر سيتي قال إنه ال يزال يستمتع بوقته يف اللعب خالل هذا املوسم »الغريب« 
مع متصدر الدوري اإلجنليزي املمتاز لكرة القدم.

وســجل ســترلينغ 13 هدفــا يف 40 مبــاراة 
يف كل املســابقات هــذا املوســم، مــع جلــوء 
املــدرب بيــب غوارديــوال إلــى سياســة التنــاوب 
يف ظــل جــدول مزدحــم باملباريــات، بينمــا 
ــم -2019 ــاراة مبوس ــا يف 51 مب ــرز 30 هدف أح

.2020
يبــدو  املســتوى،  يف  التراجــع  ورغــم 
ســترلينغ يف طريقــه حلصــد لقــب الــدوري 
املمتــاز مــرة أخــرى مــع ســيتي، الــذي ال 
ــع  ــاب م ــة ألق ــك فرصــة حلصــد أربع ــزال ميل ي

الوصــول إلــى نهايــة املوســم.
الــذي جلــس علــى  وقــال ســترلينغ، 
علــى   2-1 الفــوز  خــال  البــدالء  مقاعــد 

الثمانيــة  دور  ذهــاب  يف  دورمتونــد  بروســيا 
املاضــي،  األســبوع  أوروبــا  أبطــال  لــدوري 
لشــبكة )بي.تــي ســبورت( »ال تفهمونــي 
بشــكل خاطــئ، وهــذا املوســم علــى املســتوى 

الشــخصي ســار بشــكل غريــب جــدا«.
أســتمتع  فإنــي  ذلــك  وأضــاف »ومــع 
بكــرة القــدم وأبــذل قصــارى جهــدي مــع 
شــيئا  أفعــل  أو  أســجل  لــم  إذا  الفريــق، 
ملســاعدة الفريــق فإنــي ال أكــون ســعيدا عنــد 

اخلــروج مــن امللعــب.
»بــكل تأكيــد أنــا ســعيد أننــا فزنــا، 
لكــن يف الوقــت ذاتــه فإنــي أعتقــد أن مــا 
ــو  ــداف ه ــذه األه ــق ه ــى حتقي ــاعدني عل يس

امتــاك هــذه الرغبــة وهــذا هــو الوقــت املثالــي 
يف املوســم اآلن«.

ــاء  ــى إنه ــع إل ــه يتطل ــترلينغ أن ــد س وأك
ــع  ــذا املســتوى م ــة ه ــم مواصل ــوة ث املوســم بق
ــا هــذا الصيــف. وقــال  ــة أوروب إجنلتــرا يف بطول
ــون جــزءا  ــد أن أك ــد أري ــكل تأكي ســترلينغ »ب
مــن هــذه املجموعــة يف ظــل توفــر العديــد 
يتنافســون  الذيــن  الرائعــن  الاعبــن  مــن 
علــى دخــول التشــكيلة األساســية. »ينصــب 
ــتويات  ــدمي مس ــوز وتق ــى الف ــا عل ــا حق تركيزن
نصبــح  أن  محاولــة  علــى  والتركيــز  رائعــة 

الفريــق األفضــل يف العالــم«.
القسم الرياضي

 ميالن يفعل بند شراء عقد  ميالن يفعل بند شراء عقد 
سواليهو ميتيسواليهو ميتي

ــد  ــرائه ألح ــم ش ــان حس ــاء، أن مي ــس الثاث ــي، ام ــي إيطال ــر صحف ــد تقري  أك
الاعبــن يف الصيــف املقبــل. ووفًقــا لصحيفــة »الغازيتــا ديللــو ســبورت« اإليطالــي، فــإن 
ميــان قــرر تفعيــل بنــد الشــراء يف عقــد الفرنســي ســواليهو ميتــي، العــب وســط تورينــو 

املعــار إلــى الروســونيري.
ــدة 6  ــارة مل ــبيل اإلع ــى س ــي عل ــي املاض ــان يف جانف ــى مي ــم إل ــي انض وكان ميت

ــن أورو. ــل 8 ماي ــراء مقاب ــة الش ــع أحقي ــف أورو، م ــر 500 أل ــهر نظي أش
وشــارك ميتــي يف 14 مبــاراة مــع تورينــو بالــدوري اإليطالــي هــذا املوســم، بينمــا مثــل 

ميــان يف 11 مبــاراة بنفــس املســابقة.
وأحــزر ميتــي 3 أهــداف خــال مســيرته مــع تورينــو التــي وصلــت إلــى 94 مبــاراة، 

بينمــا لــم يســجل أي هــدف حتــى اآلن بقميــص الروســونيري.
ق.ر

برشلونة يطارد ماركوس يورينتيبرشلونة يطارد ماركوس يورينتي
ــال مدريــد   يرغــب برشــلونة يف التعاقــد مــع أحــد الاعبــن الســابقن بصفــوف ري
خــال امليركاتــو الصيفــي املقبــل. ووفًقــا لبرنامــج »الشــيرجنيتو« اإلســباني، فــإن برشــلونة 

يســعى للتعاقــد مــع ماركــوس يورينتــي، جنــم أتلتيكــو مدريــد.
وكان يورينتــي العًبــا ســابًقا يف ريــال مدريــد، قبــل أن ينتقــل إلــى أتلتيكــو نظيــر 30 

مليــون أورو يف صيــف 2019.
وقالــت تقاريــر صحفيــة ســابقة إن يورينتــي علــى طاولــة مانشســتر يونايتــد أيًضــا، 
وإذا وصــل أي عــرض مــن كبــار أوروبــا، فــإن أتلتيكــو غيــر مســتعد للتفــاوض بشــأن بيــع 

العــب أساســي يف تشــكيلة املــدرب دييجــو ســيميوني.
وُيصــر أتلتيكــو مدريــد، علــى أنــه لــن يدخــل يف محادثــات مــع أي شــخص مــن 
أجــل يورينتــي، ومــن يريــد التعاقــد معــه عليــه تفعيــل الشــرط اجلزائــي املقــدر بـــ 120 

ــون أورو. ملي
ق.ر

إعالن فلورنتينو بيريز رئيًسا إعالن فلورنتينو بيريز رئيًسا 
لريال مدريدلريال مدريد

أعلــن ريــال مدريــد، امــس الثاثــاء، اســتمرار فلورنتينــو بيريــز علــى مقعــد رئاســة 
ــذ 2009  ــد من ــال مدري ــد رئاســة ري ــى مقع ــز عل ــس بيري ــدة. ويجل ــرة جدي ــادي لفت الن

ــى اآلن. وحت
وقــال ريــال مدريــد، يف بيــان رســمي: »اجتمــع املجلــس االنتخابــي لنــادي ريــال 
ــوس جــراو، واألمــن خــوان راؤول  مدريــد يف حضــور الرئيــس خوســيه مانويــل دي كارل
ــا دي ال  ــدو ريفولت ــن، وألفري ــز مارت ــزو ألفاري ــاء: لورين ــو، واألعض ــتيانوس تاراغ كاس

ــو. ــا كالف ــدرو هويرت ــس أليخان ــي، ولوي بوينت
وأضــاف: »نظــًرا للوضــع الصحــي احلالــي النــاجت عــن جائحــة كورونــا، قــرر خوســيه 
مانويــل دي كارلــوس جــراو أن أعضــاء املجلــس االنتخابــي ميكنهــم املشــاركة يف االجتمــاع 

عــن ُبعــد«.
واختتــم: »بعــد تقــدم مرشــح واحــد يف االنتخابــات علــى مقعــد الرئاســة، ومبوجــب 
ــز  ــز رودريجي ــو بيري ــيد فلورنتين ــان الس ــادي، مت إع ــي للن ــام الداخل ــن النظ ــادة 40 م امل

رئيًســا لريــال مدريــد«.
ق.ر

نيمار: »مبابي فتى ذهبي وأدين نيمار: »مبابي فتى ذهبي وأدين 
له بالكثير«له بالكثير«

ــه  ــدرات زميل ــان، بق ــان جيرم ــس س ــم باري ــيلفا، جن ــار دا س ــي نيم ــاد البرازيل أش
ــا. ــال أوروب ــخ يف دوري أبط ــرن ميون ــة باي ــل مواجه ــي، قب ــان مباب كيلي

ــاب  ــاء، يف إي ــخ، أمــس الثاث ــرن ميون ــره باي ــان نظي وإســتقبل باريــس ســان جيرم
ــاز يف لقــاء الذهــاب مبيونــخ  ــأن الفريــق الباريســي ف ــا ب ــع نهائــي دوري األبطــال، علًم رب

ــة 3-2. بنتيج
وقــال نيمــار يف مقابلــة مــع مجلــة »فرانــس فوتبــول« الفرنســية: »لقــد تعلمــت مــن 
كيليــان كيــف أكــون فرنســًيا، كمــا ســاعدني علــى تعلــم اللغــة أيًضــا، أنــا مديــن بجــزء 

كبيــر مــن اندماجــي هنــا لــه«
 وأضــاف: »لقــد تأثــرت كثيــًرا بشــخصية مبابــي، إنــه متفهــم للغايــة، ودائًمــا تــراه 
مبتســًما ومهذًبــا ولطيًفــا مــع اجلميــع، ورمبــا هــذا هــو ســبب تفاهمنــا وصداقتنــا منــذ أول 
ــدرب، حيــث أراقــب  ــي وهــو يت ــة مباب ــي فرصــة رؤي ــع: »أتيحــت ل ــا«. وتاب ــة لن مقابل
ســرعته ومهاراتــه يف املراوغــة وكذلــك ذكاءه، كمــا يتحلــى بتواضــع كبيــر ملواصلــة ذلــك 

التطــور«.
ــا فــّذا، عليــك أن  وختــم: »مبابــي فتــى ذهبــي، الســرعة وحدهــا ال جتعلــك العًب
تكــون ذكًيــا لكــي تســتفيد مــن ســرعتك بشــكل صحيــح، وهــذا مــا يفعلــه، هــو ليــس 

ذكًيــا وســريًعا للغايــة فحســب، ولكنــه ميتلــك أيًضــا قــدرات فريــدة يف املراوغــة«.
ق.ر

أليغري ينصح رئيس يوفنتوس بالتخلي عن رونالدوأليغري ينصح رئيس يوفنتوس بالتخلي عن رونالدو
 وجــه ماســيميليانو أليغــري، مــدرب يوفنتــوس الســابق، 
ــا أنييلــي، رئيــس الســيدة العجــوز، بشــأن النجــم  نصيحــة ألندري

ــدو. ــتيانو رونال ــي كريس البرتغال
وكشــفت تقاريــر صحفيــة إيطاليــة عــن لقــاء أنييلــي مــع 
ــد  ــوس، أك ــدرب يوفنت ــو، م ــا بيرل ــا أن أندري ــري مؤخــًرا، كم أليغ

ــأ. ــذا النب ــة ه صح
ووفًقــا لصحيفــة »ال ريبوبليــكا« اإليطاليــة، فــإن أليغــري نصــح 
ــق  ــه يعي ــال إن ــدو، وق ــن رونال ــص م ــاع بالتخل ــي يف االجتم أنييل
تطــور الفريــق والنــادي. وأشــارت إلــى أن رونالــدو ســيعقد اجتماًعــا 

مــع مســؤولي يوفنتــوس عقــب انتهــاء املوســم ملناقشــة مســتقبله.
وشــددت علــى أن النــادي اإليطالــي مســتعد للموافقــة علــى 
رحيــل صــاروخ ماديــرا، لكــن ال توجــد حتــى اآلن عــروض محــددة 

لرونالــدو.
ق.ر

أنشيلوتي :»إيفرتون لم يستسلم في سباق أوروبا«أنشيلوتي :»إيفرتون لم يستسلم في سباق أوروبا«
 قــال كارلــو أنشــيلوتي مــدرب إيفرتــون، إن التعــادل دون أهــداف مــع برايتــون 
ــه  ــيقلص آمال ــدم س ــرة الق ــاز لك ــزي املمت ــدوري اإلجنلي ــون يف ال ــوف ألبي ــد ه آن
ــة  ــات متبقي ــي مباري ــل ثمان ــل، لكــن قب ــة املوســم املقب ــة أوروبي يف التأهــل لبطول

ــم يخــرج بعــد مــن الســباق. ــه ل للفريــق هــذا املوســم، فإن
ــاء  ــدوري وج ــة يف ال ــات متتالي ــع مباري ــوز يف أرب ــون أي ف ــق إيفرت ــم يحق ول
التعــادل اول امــس بعــد التعــادل 1-1 مــع كريســتال بــاالس واخلســارة يف مباراتــن 

ــي وتشيلســي. ــام بيرنل ــن أم متتاليت
ويحتــل فريــق املــدرب أنشــيلوتي املركــز الثامــن برصيــد 48 نقطــة، وبفــارق 
أربــع نقــاط عــن ليفربــول ســادس الترتيــب وســبع نقــاط عــن وســت هــام يونايتــد 

صاحــب املركــز الرابــع، وخــاض الفريقــان مبــاراة إضافيــة.
وقــال أنشــيلوتي للصحفيــن »بــكل تأكيــد الصــراع أصبــح أصعــب اآلن لكــن 
نحــن ال نــزال يف املنافســة، حصلنــا علــى نقطــة واحــدة عــن طريــق أداء جماعــي 
للفريــق... رغــم أنــه كان ميكننــا األداء بشــكل أفضــل خــال االســتحواذ علــى 
الكــرة، وتعرضنــا لصعوبــات يف بنــاء الهجمــات وأهدرنــا الكثيــر مــن التمريــرات«.
ــزال هنــاك الكثيــر الــذي  وأضــاف »اآلن يف املباريــات الثمانــي املتبقيــة، ال ي

ســنلعب مــن أجلــه والفــرق املنافســة قريبــة جــدا منــا«.
وافتقــد إيفرتــون الهــداف دومينيــك كالفرت-لويــن بســبب إصابــة يف الفخــذ، 
كمــا خســر جهــود املدافــع ييــري مينــا خــال اللقــاء ليتأكــد غيابــه عــن مواجهــة 
توتنهــام هوتســبير يــوم اجلمعــة. ويعانــي احلــارس جــوردان بيكفــورد وآالن وأندريــه 

غوميــز وجوشــوا كينــغ وجان-فيليــب جبامــن مــن إصابــات مختلفــة.
ق.ر
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أخبار الرياضات

احتاد اجلزائر 

الدولــي الغانـي أوبوكـو يجتاز 
الفحص الطبــي ويرسم التحاقه 

 حتسبا لإلقصائيات املقبلة لكأس
 أمم إفريقيا للسيدات

المدربة راضية فرتول تعاين 
تشكيلة موسعة من 34 العبة

 
 عاينت مدربة املنتخب الوطني اجلزائري النسوي لكرة القدم، راضية فرتول، تشكيلة 
حتسبا  تنافسي،  فريق  لتحضير  وجديدة،  قدمية  عناصر  بني  ما  العبة،   34 من  موسعة 
لالقصائيات املقبلة لكاس أمم إفريقيا للسيدات، املقررة سنة 2022 باملغرب، حسبما علم 

من االحتادية اجلزائرية للعبة.
التجمعات  هذه  مثل  الي  ماسة  بحاجة  كان  الوطني  »املنتخب  أن  فرتول  واعتبرت 
الصحية  الظروف  جراء  اخرى،  جهة  ومن  البطولة  توقف  بسبب  جهة  من  التحضيرية، 
مواتية  النشاطات ألكثر من سنة. هذه فرصة  تقريبا كل  الذي شّل  املرتبطة بكوفيد19- 

إلعادة تنظيم هذه التربصات«.
بالنسبة لالعبات  أمر جيد  النسوية،  البطولة  فان »استئناف  الوطنية  املدربة  وحسب 

لكي تتمكن من البقاء يف أجواء املنافسة وبطريقة منتظمة، حتى مع انديتهن«.
املنتخب اجلزائري أيضا  إفريقيا للسيدات، يحضر  وباإلضافة الى تصفيات كأس أمم 

لكأس العرب، املقررة يف الفترة ما بني 26 أوت و 16 سبتمبر املقبل بالقاهرة مبصر.
ق.ر

إدارة شبـــاب قسنطينـــــة 
تستنكــر تصريحـات بـزاز

 
املالكة  »اآلبار«  شركة  إدارة  مجلس  أعرب 
من  استيائها  عن  قسنطينة،  شباب  لنادي 
عقب  بزاز،  ياسني  الرياضي  املدير  تصريحات 
وتدعيم  االستقدامات،  بشأن  اقتراحاته  رفض 

اجلهاز الفني.
هاجم  صحفية،  ندوة  عقد  قد  بزاز  وكان   
خاللها أعضاء مجلس اإلدارة، ولوح باالستقالة، 

حال جتاهل طلباته.
 وقال النادي القسنطيني يف بيان عبر صفحته 
املسؤولة  غير  للخرجة  »نتأسف  »فيسبوك«:  على 
والال احترافية للمدير الرياضي ياسني بزاز، الذي 
فاجأنا بعقد ندوة صحفية خارج مقر الفريق، كسر 
فيها واجب التحفظ، وحاول من خاللها تصويب 

أسهم االنتقادات للمؤسسة الوطنية لألشغال يف اآلبار«.
 وأضاف: »املجلس منح موافقته على إبرام تعاقدات تتماشى مع طموحات األنصار، 
شريطة إمتام إجراءات فسخ عقود الالعبني املسرحني، حتى ال يقع املسيرون يف أي إشكال 
قانوني من جهة، وااللتزام بالتعداد املسموح به للفريق من طرف الرابطة احملترفة من جهة 

ثانية«.
 ونفى البيان، أن يكون املجلس قد تلقى أي مراسلة من طرف املدير الرياضي، فيما 

يتعلق بتسريح الالعبني أو حتى العناصر الراغب يف التعاقد معها.
 كما طالب مجلس اإلدارة املدرب ميلود حمدي بالتعقل، مؤكدا رغبته يف االحتفاظ 
تعبيره عن  بعد  متاما،  املسؤولة  غير  التصريحات  هذه  مثل  ابتعاده عن  بخدماته، شريطة 

دعمه للمدير الرياضي.
م.هشام

 

اجلمعية العامة االنتخابية لالحتاد اجلزائري

المصادقــة علــى الملفـــات 
الخمســـة المرفوضــة

 
امس  اول  »الفاف«،  القدم  لكرة  اجلزائرية  االحتادية  الطعون النتخابات  أعلنت جلنة 
املصادقة النهائية على ترشح شرف الدين عمارة ملنصب الرئاسة، باإلضافة إلى قبول 17 

ملفا للمترشحني لعضوية املكتب الفدرالي: 12 عضوا و 5 أعضاء احتياطيني.
رشيد  حمزة،  بن  ياسني  بهلول،  عمار  عيساوي،  مولدي  من  بكل  األمر  ويتعلق 
أوكالي،  رشيد  مدان،  معوش، حكيم  محمد  منصوري،  بشير  غوتي،  محمد  قاسمي، 
التنفيذي  املكتب  عضوية  لدخول  لغواطي،  نسيبة  و  طويل  جياللي  أومعمر،  العربي 
و  مياني  سليمان  مباركي،  بغداد  خرشي،  أحمد  دواس،  محمد  عن  ناهيك  لالحتادية. 
فضيلة شاشوة كأعضاء احتياطيني. وكانت جلنة الترشيحات قد رفضت يوم السبت الفارط 
خمسة ملفات تضمنتها القائمة التي قدمها شرف الدين عمارة، بسبب عدم اكتمال وثائق 

ملفاتهم.
ويتعلق األمر بكل من العربي أومعمر )ممثل جمعية وهران(، بشير منصوري )رئيس 
النعامة(، محمد دواس )رئيس  رابطة والية  بغداد مباركي )رئيس  إليزي(،  رابطة والية 

رابطة والية عنابة(، أحمد خرشي )رئيس رابطة والية األغواط(.
جلنة  مستوى  على  وإيداعها  ملفاتهم  وثائق  بتكملة  قاموا  األعضاء  هؤالء  لكن     

الطعون، ليتم تأهيلهم لدخول املعركة االنتخابية.
القدم  لكرة  اجلزائرية  لالحتادية  الرسمي  املوقع  عبر  لها  بيان  الطعون يف  وأفادت جلنة 
»اجتمعت جلنة الطعون برئاسة ناصر سالطني مبعية عباس مرسلي وعبد العزيز مقيرش، 
اول امس، لدراسة ملفات الطعون التي قدمها املترشحون لعضوية املكتب الفدرالي. فبعد 
دراسة مدققة  لكل ملف قررنا قبولهم مبا فيها التي مت رفضها من قبل«. وستنعقد اجلمعية 

العامة االنتخابية لالحتادية اجلزائرية لكرة القدم غدا اخلميس 15 أفريل باجلزائر العاصمة
ق.ر

 رابطة أبطال إفريقيا 

3 العبيــــن مــن شبــــاب بلــــوزداد 
ضمــن التشكيلة المثالية للجولــة السادسة

 أجرى املستقدم اجلديد يف صفوف نادي 
احتاد اجلزائر، الغاني كوامي أوبوكو )21 سنة(، 
على  التوقيع  قبل  الطبي  الفحص  امس،  اول 

عقده.
النادي  بثه  فيديو  مقطع  خالل  ومن 
منصات  يف  الرسمية  مواقعه  عبر  العاصمي 
التواصل االجتماعي، ظهر املهاجم الغاني وهو 
يجتاز الفحص الطبي بنجاح على مستوى املركز 

الوطني لطب الرياضة باجلزائر العاصمة.
ومت تقدميه أمس الثالثاء بصفة رسمية أمام 
وسائل اإلعالم بعدما حل باجلزائر العاصمة عبر 

رحلة جوية انطلقت من أكرا مرورا بإسطنبول.

أعلنت  قد  »االحتاد«  نادي  إدارة   وكانت 
يف شهر مارس املنصرم عن التوصل التفاق مع 
نظيره الغاني اشانتي كوتوكو، من أجل استقدام 
املهاجم الدولي الغاني، كوامي أوبوكو، مبوجب 

عقد ميتد ألربع سنوات ونصف.
»غانا- املتخصصني  املوقعني  وحسب 
سوكر« و »فوتي-غانا«، فقد بلغت قيمة صفة 
االنتقال 350 ألف أورو، حيث مت االتفاق على 
األساسية  الوثائق  على  والتوقيع  التفاصيل 

إلكترونيا، وذلك يوم 9 مارس الفارط.
خالل  سجل  الذي  أوكوبو،  وسيتحصل 
هذا املوسم ثمانية أهداف يف جميع املنافسات، 

عند  سيارة شخصية  على  العاصمي،  بالنادي 
وصوله إلى اجلزائر ومرتب شهري بقيمة 15 ألف 

أورو، وفق ما أوضحه موقع »غانا-سوكر«.
»رادار«  على  الغاني  الهداف  هذا  وكان 
)نائب  املصري  والزمالك  سطيف  وفاق  أندية 

بطل افريقيا(، استنادا الى ذات املصدر.
خطه  اجلزائر  احتاد  فريق  دعم  للتذكير، 
السابق  املهاجم  مع  مؤخرا  بالتعاقد  األمامي 
سيتم  حيث  نعيجي،  زكرياء  بارادو،  لنادي 
تأهيل هذا األخير أثناء فترة االنتقاالت الشتوية 

احملددة بني 22 مارس و 11 أفريل اجلاري.
م.هشام

 يرتقب أن يستأنف العبو سريع غليزان التدريبات بعد عشرة أيام كاملة من التوقف احتجاجا 
على عدم تلقيهم مستحقاتهم المالية، حسبما علم من أحد أعضاء الطاقم الفني للنادي.

 ضمت التشكيلة املثالية للجولة السادسة 
أبطال  لرابطة  املجموعات،  ملرحلة  واألخيرة 
فريق  من  العبني  ثالثة  القدم،  لكرة  إفريقيا 
يف  اجلزائرية  الكرة  ممثلي  أحد  بلوزداد،  شباب 
هذه املنافسة، حسبما كشفت عنه الكونفدرالية 
على  الرسمي  حسابها  على  )كاف(  االفريقية 

»تويتر«.
توفيق  احلارس  من  بكل  األمر  ويتعلق 
موساوي واملدافع سفيان بوشار وصانع األلعاب 
أمير سعيود. ويأتي ذلك عقب اإلجناز التاريخي 
الذي حققه نادي »العقيبة«، بفوزه الكبير خارج 
الديار على ماميلودي صن داونز اجلنوب إفريقي 
عن  السادسة  اجلولة  حلساب   2-0 بنتيجة 
املجموعة الثانية ألقوى منافسة قارية لألندية، 
مفتكا بذلك تأهله إلى الدور ربع النهائي ألول 

مرة يف تاريخ النادي.
فريق  التشكيلة من أي عنصر من  وخلت 
هذه  يف  الثاني  اجلزائر  ممثل  اجلزائر،  مولودية 
نهائي  ربع  الى  تأهله  الرغم من  املنافسة، على 

رابطة األبطال.
من  العبني  ثالثة  تواجد  باملقابل، 
اجلولة  هذه  يف  الفائز  املصري،  الزمالك  نادي 
ويتعلق   ،)4-1( السينغالي  تانغيث  على 
امليدان  ووسط  حمدي  محمود  باملدافع  األمر 
الهجومي، شيكاباال، واملهاجم مروان حمدي.
هذا وسيتعرف ممثال اجلزائر على منافسيهما 
عملية  إجراء  خالل  من  النهائي  ربع  الدور  يف 

القرعة املقررة يوم اجلمعة 30 أفريل اجلاري.

 التشكيلة المثالية
 للجولة السادسة:

- حراسة املرمى: توفيق موساوي )شباب 
بلوزداد(

- الدفاع: سفيان بوشار )شباب بلوزداد(، 
ج.الكونغو(،  مازميبي/  بي  )تي  مبيكو  إيساما 

محمود حمدي )الزمالك/ مصر(

- وسط امليدان: سيي سيبي بافور )حورويا 
)كايزر شيفز/  بيالت  كاما  غينيا(،  كوناكري/ 
جنوب افريقيا(، أمير سعيود )شباب بلوزداد(، 

شيكاباال )الزمالك/ مصر(
كلوب/  )فيتا  ماييلي  فيستون  الهجوم:   -
ج.الكونغو(، مروان حمدي )الزمالك/ مصر(، 

محمد أوناجم )الوداد البيضاوي/ املغرب(.
م.هشام
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إن عالقة املسرح باألدب ظاهرة قدمية وليست وليدة العصر، قادمة من تاريخ 
األساطير  من  يقتبس مسرحياته  كان  الذي  اإلغريقي  املسرح  إلى  يعود  عريق 
من  اجلزائري  املسرح  يستثنى  فال  وغيرها،  الشعبية  احلكايات  ومن  امللحمية 
االقتباسات من روائع األدب واملسرح كموليير وشكسبير وغيرهم. لكن نتساءل 
هل يجد اجلمهور نفسه ركحيا، وهل ننقل من العالم الغربي واقعنا، مما شكل 
إلى االقتباس  لتأتي موجة حديثة تدعو  القاعات،  للجمهور من  عزوفا وهروبا 
من األدب اجلزائري الذي يعتبر نافذة تطل على واقعنا وتاريخنا وثقافتنا وكذا 
هويتنا، فالنصوص الروائية تنطوي صفحتها على أحداث مدن وأبطال جزائرية.
هناك أزمة نص مسرحي يف اجلزائر! نتساءل ما أحقية هذا احلديث املتداول 
بني املسرحيني، ملن يستندون على االقتباس من الروايات اجلزائرية على غرار 
املخرج املسرحي زياني شريف عياد الذي اعتمد على رواية »الشهداء يعودون 
قطاف، كما  بن  أمحمد  اقتباس  وطار،  الطاهر  الراحل  للروائي  األسبوع«  هذا 
للروائي واسيني األعرج مسرحية »امرأة من ورق« عن رواية »أنثى  مت اقتباس 
السراب« إخراج الراحلة صونيا مكيو واقتباس مراد سنوسي، ولنفس الكاتب مت 
االقتباس راويته »ليليات رمادة« من قبل الكاتب واإلعالمي عبد الرزاق بوكبة 

لعرض مسرحي إخراج شوقي بوزيد.
ومؤخرا، أنتج املسرح اجلهوي لـ »سوق أهراس« جتربة حديثة للمخرج علي 
جبارة واملسرحي موالي ملياني يف اقتباس لرواية »امللكة« للروائي أمني الزاوي 
بعنوان »سكورا«، والتي خطفت 4 جوائز باملهرجان الوطني للمسرح احملترف يف 
دورته الـ 14، لتكون جتربة جديدة وناجحة بشهادة اجلميع، وهو املخرج الذي 
يستند حاليا يف عمله على رواية »عازب حي املرجان« للرواية ربيعة جلطي، 
وعلى روايات عبد احلميد بن هدوقة لتكون قفزة نوعية من املسرح إلى األدب 
بهدف االرتقاء بالفنون لتتشكل سوق إبداعية مشتركة، يتم فيها تبادل الرأي 
والنقاش حول اإلبداع من األدب إلى املسرح إلى السينما إلى الفن التشكيلي 
إلى املوسيقى، وكذا حول اإلخراج والسينوغرافيا واالقتباس وحول اإلصدارات 

الروائية للتشكل جسور إبداعية بني مختلف الفنون.
المخرج المسرحي علي جبارة: 

»من واجبنا االستثمار في األدب للحد من أزمة النص المسرحي«
لـ  جبارة  علي  املسرحي  املخرج  قال 

كبيرا  نقصا  هناك  »إن  الوطن«:  »أخبار 
صعب  واالقتباس  دراماتورجيا،  يف 

توجه  وأن  عامة.  بصفة  املسرح  يف 
املسرحيني لالقتباس من الروائيني 
نرتقي  أن  بهدف  جاء  والشعراء 
احمللي  املستوى  على  باألدباء 
معروفة  أسماء  فهناك  والدولي، 
وهي  جوائز  ونالت  ودوليا  عربيا 
اجلزائري،  القارئ  عند  مجهولة 
نحو  التوجه  من  الهدف  أن  كما 

وحتويل  الرواية  من  االقتباس 
للتعريف  اخلشبة  على  األدب 

الذي  املسرحي  للمشاهد  بأدبائنا 
للقراءة  مباشرة  غير  دعوة  فهي   ، يقرأ  ال 

واإلطالع على أدبائنا التي تزخر نصوصهم 
ويتعرف  واقعه  فهي حتمل  فيها،  نفسه  يجد  اجلمهور  جزائري، حيث  بنفس 
حيث  األدب،  يف  االستثمار  كمسرحيني  واجبنا  من  وعليه  ذاته،  على  فيها 
أنوي االستمرار يف هذا املسار اإلبداعي اجلمالي ونقل األدب إلى الركح بطريقة 

فنية«.
وأضاف جبارة: »اقتبست مؤخرا من رواية »امللكة« ألمني الزاوي مسرحية 
بعنوان »سكورا« والنجاح الذي أبهرني جعلني أفكر يف التوجه نحو االقتباس 
والقائمة  هدوقة  بن  احلميد  وعبد  جلطي  ربيعة  الروائية  من  لكل  جديد  من 
طويلة، فسأستمر يف هذا املسار أبن ينفتح املسرح على األدباء لتسويق ثقافتنا 

وتراثنا«.

الروائي أمين الزاوي: 
»هناك أزمة نص مفتعلة 

واالقتباس من الرواية جسر 
حقيقي بين المسرح«

الزاوي  أمني  الروائي  قال 
»إن  الوطن«:  »أخبار  لـ 
لالقتباس  املسرحيني  توجه 
حقيقي  جسر  الرواية  من 
واملسرحيني،  الروائيني  بني 
وحتويله  للمسرح  نحتاج  ونحن 

وهي  ركحيا،  السردية  األعمال 
تقتبس  التي  األولى  املرة  ليست 

جتربة  فكانت  ركحيا  أعمالي  فيها 
مع رواية »الباشا الكاتب«، »امللكة«، 

وهذا  بالفرنسية،  البيضة«  »طفل  ورواية 
بعضها  تكمل  الفنون  حيث  إيجابي  شيء 

والعكس  أدب  بدون  مسرح  يوجد  فال  البعض، 
صحيح«.

املسرحي  التوجه  الناحية  »ومن  الثامنة«  »السماء  صاحب  وأضاف 
لالقتباس من روائع املسرح العاملي أعتبره فرصة للتكوين بالنسبة للمسرحيني، 
عن  حتدثنا  إن  لكن  وغيرهم،  وموليير  شكسبير  أعمال  على  يشتغلون  الذين 
عالقة الفن الرابع باجلمهور الذي يبحث عن واقعه ركحيا البد من التوجه إلى 
النصوص األدبية اجلزائرية التي تعتبر مادة جيدة، لنقضي ولو جزئيا مبا يعرف 

بأزمة النص«.
وأضاف الزاوي أن انفتاح األدب على املخيال املسرحي، وانفتاح املسرح 
على األدب ما هو إال إضافة للتطعيم املسرحي نحو الرواية وتطعيم جماليات 
السرد بتنفيذ لوحات مسرحية، هنا يجعل الكاتب ينفتح على أجواء أخرى من 
الفنون، وهنا أيضا يكمن التبادل اجلمالي بني فن الركح وفن الكتابة، وأزمة 
نص يف األخير ما هي إال أزمة مفتعلة حيث كلما اقتربنا من النصوص اجلزائرية 

جند أن هناك نصوص قابلة للمسرحة«.
الروائية ربيعة جلطي: 

»كنت أدعو منذ 20 سنة لالقتباس 
من الرواية لمواجهة أزمة النص«
لـ  جلطي  ربيعة  الروائية  قالت 

الوطن«: »سأكون سعيدة جدا  »أخبار 
الرواية  باالقتباس من  يهتم  بكل من 
للمسرح، وكنت أدعو إلى ذلك منذ 
كان  علنية  جلسة  ففي  سنة،   20
هناك مخرج فيلم بدون ذكر االسم، 
وطرحت  العرض  آخر  يف  فتدخلت 
على  تستند  ال  ملاذا  للمخرج  فكرة 
اجلزائرية  األدبية  النصوص  من  نص 

فانزعج  الفرنسية،  أو  منها  العربية 
أنتقد  أكن  لم  أنني  مع  كثيرا  املخرج 

بقدر ما كنت أنصحه مبحبة، وبعد سنوات 
وصلني اخلبر أن املخرج نفسه اليوم يشتغل على 

األدب اجلزائري وهذا أسعدني جدا«.
وأضافت صاحبة »الّذروة«: »إن النص اجلميل هو الذي يخلق جوا جماليا 
وجدليا، أما النصوص الفارغة ال تفيد، وهناك الكثير من يستند إلى نصوص 
الفنية على مجموعة  أعمالها  اعتمدت يف  فرنسية  فنانة  فهناك  وشعرية  أدبية 

شعرية وهي قمة الذكاء واجلمالية، لنقول إن الفنون تكامل مع اختالفها«.
و«الّذروة«  ركحيا،  بوحيرد«  »جميلة  روايتي  »اقتبست  جلطي:  وأشارت 

حتولت إلى مسلسل تلفزيوني، وهذا اللقاء بني الفنون يسعدني ألن التنوير يبدأ 
من هنا، والفنون تقرب املشاهد من الرواية، ويقترب القارئ إلى املسرح، كما 
ليس هناك مخرج ذكي أو قارئ ذكي وإمنا هناك من يقرأ بذكاء ونباهة ليحول 
النصوص ركحيا يشتغل فيها عن التراث املسرحي، مع ضرورة االنفتاح على 
نافذة العصر الرقمي رغم أن املسرح شفهي واالقتراب من النصوص التي 
أن  أعتقد  تواضع  وبكل  معا،  واملشاهد  القارئ  ذهن  وتنير  الدهشة  تثير 
فنية أخرى  ألوان  نصوصي أخذت مني مجهودا كبيرا بدأت تستغل يف 
لتتغلغل يف قلوب الناس، والنص الذي يستحق اجلهد التنويه له ركحيا 

وسينمائيا، ويف األخير هذا ما هو إال انتصار للمشاهد والقارئ معا«.
الكاتب المسرحي فتحي كافي: 

»ال أؤمن بوجود أزمة نص 
واالقتباس من الرواية 

ظاهرة صحية«
املسرحي  الكاتب  قال 
»أخبار  لـ  كايف  فتحي 
بوجود  أؤمن  »ال  الوطن«: 
يف  املسرح  ألن  نص  أزمة 
مستمرة،  ورشة  نظري 
ألقول  قوس  أفتح  وهنا 
الورش  يف  التأطير  إن 
التمثيل  يف  جنده  التكوينية 

ال  ولكن  والنقد  واإلخراج 
بالنص  فعلي  اهتمام  يوجد 

الكتابة  فورشة  املسرحي، 
تستحق أكثر من ورشة ألن املسرح 

الفكرة،  تصميم  أو  النص  من  يبدأ 
وبالتالي إن أزمة الكتابة ترجع للقائمني على 

كاتب  صناعة  يف  االستثمار  يتم  لم  حيث  وال املسرح  مسرحي، 
يوجد جوائز حتفيزية ما عدا جائزة بن قطاف وكاكي الذهبي التي توقفت بحكم 
سياسة التقشف. وهناك جتربة كتابة »سيتكوم« فأحد البلدان املجاورة أقدمت 
على فتح ورشة يف الواليات املتحدة األمريكية، حيث أرسلت 30 كاتبا للتعليم 
تربص  الكتابات، وكان هناك  يعد من أصعب  الذي  وتدريب كتابة سيتكوم 

وحني عادوا قدموا نهضة سينمائيا وحتى مسرحيا«.
وأضاف كايف: »التوجه نحو االقتباس من الرواية هي ظاهرة صحية 
واملسرح  األدب  من  االقتباس  نحو  املضي  عكس  متثيلنا  نصوص  فهي 
العاملي الذي ال ميثلنا ، وإن كان يقدم قضية إنسانية ولكن ال ميثل هويتنا 
وتاريخنا، فالتوجه نحو أدب اجلزائري الذي ال يفتقد لثقافتنا، عاداتنا 
أنا أعي جيدا  القاعات  وتقاليدنا، نكسب به اجلمهور بعد هروبه من 
ما أقوله، فمثل ما كانت موجة االقتباس من النصوص الغربية جاءت 
العراقية، لتبقى هناك اقتباسات  موجة أخرى االقتباس من النصوص 
ناجحة من األدب لروية واسني األعرج وياسمني خضرا، وغيرهم، فهناك 
واقتباس  جبارة  علي  للمخرج  »سكوار«  جتربة  مثل  املسرح  يف  مميزة  جتارب 

موالي ملياني من رواية »امللكة« لروائي أمني الزاوي«.
على  االشتغال  حاولت  »شخصيا  األصفر«:  »القرص  صاحب  وأشار 
ثالثية مالك حداد، وأنتجت مسرحية »أرمونيكا« التي شاركنا بها يف قسنطينة 
عاصمة للثقافة العربية، وهي ظاهرة صحية ألن ذلك يؤسس للهوية اجلزائرية 
ركحيا، ليبقى االشتغال على اجلانب الدرامي ألن املسرح ليس سرد وإمنا فعل 
درامي، وهنا التحدي يف نقل األعمال السردية ركحيا، كما أنوه إلى أن روايات 
جزائرية وصلت للعاملية وترجمت للغات عديدة منهم الروائي ياسمينة خضرا 

التي ميكن استغالل هذه النقطة للتسويق أدبنا ومسرحنا«.

كثيرا ما أثار املسرحيون، باختالف 
توجهاتهم وآرائهم، مشكلة وجود أزمة نص 
مسرحي جزائري، ومن »ريبرتوار« املسرح 

القدمي منه واحلديث جند العديد من 
املسرحيني يستنجدون بالرواية اجلزائرية 

ملواجهة هذا النقص الذي يجده البعض 
مفتعال، كيف ال وأول نص مسرحي عربي 

كان جزائريا كتبه إبراهيم دانينوس )1798 
ـ 1872( وذلك عام 1847 بعنوان »نزاهة 

املشتاق وغّصة املشتاق يف مدينة طرياق يف 
العراق« باليد، وبخط مغربي جزائري، دون 

أن ننسى أن االقتباس كان مقتصرا يف السابق 
على الكتاب والروائيني األجانب، السيما 

منهم اإلغريقيني والغربيني.  

ُمخرجوَن َيلجُؤون إلى االقِتباِس من األدِب امَلّلي مُلواجهِة أزمِة الّنِص

الّروايــــُة إلنَقـــاِذ  الَمســـرِح!

صارة بوعياد
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إشهار

إشــهـــــــــــــــــــــــار

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 2021/04/12 تجديد جمعية ذاتصبغة مصلية 

المسماة :  جمعية قدماء العبين كرة القدم  عين الريش
المعتمدة تحت رقم : 08 بتارية2021/04/12

الرئيس جلود خليل.
المقر االجتماعي : الملعب البلدي.

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 2021/04/12 تاسيس جمعية ذاتصبغة مصلية 

المسماة :  النادي الرياضي الهواة  الكرة الحديدية عين الريش
المعتمدة  تحت رقم : 09 بتارية2021/04/12

الرئيس روان اسماعيل .
المقر االجتماعي : المبنى الحديدي.

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
والية المسيلة

دائرة مقرة
بلدية مقرة

رقم :04 م ج /2021
وصل إشعار بتجديد جمعية بلدية

_ بمقتضى القانون رقم 12_ 06 المؤرخ في 18 صفر عام 
1433 ه الموافق ل : 12/01/2012 يتعلق بالجمعيات .

_ تم هذا اليوم:13/04/2021 تسليم وصل تسجيل التصريح 
بتجديد الجمعية البلدية 

المسماة: النادي الرياضي للهواة نجم شباب مقرة.
المقيمة: حي الشهداء بلدية مقرة.

لرئيس الجمعية: بن ناصر عز الدين
تاريخ ومكان الميالد:29/11/1965 مقرة

العنوان: مشتة الخراريب بلدية مقرة.
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أنه  إال  التونسية  احلالة  اختالف  ورغم 
إحدى  من  العرف  هذا  إلى  ضمها  ميكن 
الرئيس  اعتمد  فلقد  احلكم،  هذا  زوايا 
زين العابدين بن علي على جهاز األمن هو 
أيضا عبر الشرطة واحلرس الوطني. ولذلك 
بالرئيس رهني،  ما ظل جناح اإلطاحة  دائما 
انقالب جزء من  أو  عنه  بتخلي اجليش  إما 
أن  منلك  ال  إننا  حمايته.  عدم  أو  اجليش 
التخلص  يف  جناحه  على  الشارع  قدرة  نقرر 
أنه  إال  الرئيس،  الزعيم/القائد/فخامة  من 
التغيير.  إجناح  ألجل  توظيفه  أهمية  تبرز 
الشارع  يف تونس لم ينخرط اجليش يف قمع 
فيه.  التمادي  من  األمن  قوات  منع  أنه  بل 
للشارع  اجليش  انحياز  ظاهرا  كان  مصر  يف 
وتخليه عن الرئيس. يف ليبيا وسوريا ، األمر 
خالل  من  اخلارجي  بالتدخل  يفسر  كان 
أقصت  التي  العربية  اجلامعة  استخدام 
لوائح  الستصدار  الطريق  ممهدة  البلدين 
أممية حتت عنوان حماية الشعب من القمع. 
جنحت اخلطة يف ليبيا ولكنها فشلت يف سوريا 
نظرا الستخدام روسيا والصني حق الفيتو يف 
للممارسة  مميزة  حسنة  هذه  األمن.  مجلس 
الوطني  اجليش  وموقع  التونسية  السياسية 
التونسي فيها، منذ تأسيسه سنة 1956، ثم 
رشادته التي تتجلى يف مرتبه اجليدة حسب 
تقرير منظمة الشفافية الدولية )لسنة 2015( 

ملؤشر مكافحة الفساد.
حركة  على  هذه  دراستنا  يف  ركزنا  لقد 
الكبير داخل  للثقل  النهضة وزعيمها، نظرا 
هو  فبالتالي  التونسي.  السياسي  املشهد 
تنويه من لدننا حلكمة السياسة املتبعة التي 
كانت ُتقدم مصلحة البالد العليا طيلة مسار 
اليوم يف  ثم كذلك وهي  السياسي  االنتقال 
البرملان  رئيس  هو  الغنوشي  فراشد  احلكم، 
كان  لقد  مورو.  الفتاح  عبد  كان  وقبله 
خطوة  هو  والسياسي  الدعوي  بني  الفصل 
اإلسالمية،  عمل  مأسسة  يف  حاسمة  جد 
فهذا توجه يقدم تعريف لها على غرار ما فعل 
ووسعت  أكدت  السودان. لقد  يف  الترابي 
السياسية، مدركة  النهضة مشاركتها  حركة 
الشعب.  أوساط  يف  وتأثيرها  حضورها  قوة 
مثلما وضحت ذلك يف بيان صادر يف األول 
من مارس 2012 بأنها :«حريصة على احت
رام حالة التنوع الثقايف واأليديولوجي الذ
ي يسم االجتماع التونسي، مؤكدًة أّنها ال 
تنّصب نفسها يف موقع الوصّي على اإلسال
إلى  حتولها  ومعلنة  م أو الناطق باسمه«. 
حزب سياسي محافظ على غرار األحزاب 
احملافظة يف أوروبا، وأنها لم تعد حركة ديني

ة باملعنى التقليدي.
الفصلني  يف  ورد  ما  على  بالتعليق 
اللذان  الدستور  من  والثاني  األول 
ال يجوز تعديلهما يقول حمادي الرديسي:« 
بإ وقد حاولت األغلبية البرملانية رفع اللبس 
دراج »دين الدولة« توضيًحا للفصل األول 
النسخ األربع إال  ضمن فصول الدستور يف 
أنه وقع العدول محافظة على الغموض يف ال
جلسة العامة اخلتامية.كما وقع من باب أول
للتشريع. ى وأحرى رفض الشريعة مصدًرا 
وأضيف للفصل األول الثاني الذي يرفق الل
مدنية، تقوم على املواطن بس »تونس دولة 

ة، وإرادة الشعب وعلوية القانون«.
يف املقام الثالث لتعزيز مسار الدميقراطية 
للنخب  الدور احلاسم  أيضا  يظهر  الناشئة، 
مقدمتها  ويف  التونسية،  واحلزبية  السياسية 
واملرأة.  الرئيسية  العمال  ونقابة  املثقفون 
املتقدمة  املكانة  إلى  الرجوع  يجب  دائما 
داخل  التونسية  املرأة  حتتلها  صارت  التي 
احملظورات  من  يعد  لم  بحيث  املجتمع، 

التحدث عن تكريس املساواة مع الرجل.

الثورة  جناح  على  سنوات  عشر  مرت 
االستبداد،  من  التخلص  يف  التونسية 
بني  األنطولوجية  املتباينة  تظهر  ولكن 
حتقيق  يخص  ما  ثم  والنظام،  احلرية 
فلسفية  املشكلة  ليست  الفرد.  رفاهية 
بني  تونس  وضع  نقارب  أن  ميكننا  كما 
من  البالد  متكني  هي  ما  بقدر  عصرين، 
وجناحها يف  نخبها  قرار  استقاللية  ضمان 
وضع االقتصاد على سكة النمو املستمر. 
مع  الثورة  تالزم  عن  احلديث  صار  لقد 
لسان،  كل  على  يرد  االقتصادية  األزمة 
اجلدوى  كنه  يفهم  املستمع  بطريقة جتعل 
األوضاع  تردي  ظل  يف  الدميقراطية  من 
التغيير  املادية. ومن ثم ميكن فهم طريقة 
االنتخابات  أفرزتها  التي  الطبيعية،  غير 
اجلامعي  األستاذ  واختيار  الرئاسية 
أن  أتوقع  كنت  جهتي  من  سعيد.  قيس 
الذي  الشخص  التونسي  الشعب  يختار 
سند  غياب  أؤيد  لم  لكني  مناسبا،  يراه 
شخصيات  جناح  وعدم  للرئيس  حزبي 
الدولة  تسيير شؤون  سياسية شاركت يف 
جمعة  كمهدي  االنتقالية  املرحلة  يف 

ويوسف الشاهد.

للرئيس  احلزبي  االنتماء  عدم  أن  على 
قيس سعيد ليس مشكلة يف حد ذاتها، بل 
من  جزء  مع  سياسية  تفاهمات  بناء  كيفية 
االستقرار  حتقيق  أجل  من  السياسية  الطبقة 
وتنجز  القيود  من  متحررة  حكومة  وتشكيل 
النتائج املطلوبة. إن األزمة القائمة حاليا حول 
دليل  هي  املشيشي  هشام  حكومة  تشكيل 
االنتخابات  أفرزته  بنيوي  خلل  وجود  على 
الصالحيات  توزيع  يخص  فيما  الرئاسية، 
يف  يتجلى  مثلما  الدستورية  املؤسسات  بني 
الدستورية  احملكمة  أعضاء  تعيني  يف  التأخر 
التي كان يفترض أن متارس دورها وحتسم يف 

إشكال تشكيل احلكومة.
السياسية  املمارسة  مثالب  جتاوزنا  ولئن 
املؤسسات  صالبة  على  وركزنا  احلالية 
أساس  يف  نكون  بذلك  فإننا  السياسية، 
إلى  يؤدي  ما  أي  الدراسة،  هذه  إشكالية 
يتم  وأن  املجتمع  الدولة يف خدمة  تكون  أن 
حماية وصيانة احلرية وامللكية. ولذلك يأتي 
العميقة  التحوالت  حقيقة  حول  السؤال 
مسارات  مع  التونسي  املجتمع  التي شهدها 
التاريخي،  تطورها  تتبعنا  مثلما  التحديث 
الدميقراطي.  التحول  عملية  سالمة  ثم 
استبدادية  نزعة  تطوير  إمكانية  عدم  مبعنى 

جديدة، سواء باالستناد إلى اجليش أو إلى 
إيديولوجية شمولية. ومن ثم انفصال البنى 
االجتماعي يف تطورها عن توجهات قسرية. 
السياسي  الصراع  مقاربة  ميكن  هذا،  وعلى 
االجتماعي  التطور  عملية  مخارج  كأحد 
العامة وليس هيمنة فئة أو حزب. فإن عدنا 
إلى مواد الدستور التونسي ورأينا أن جميع 
كمصدر  إليها  تستند  املتنافسة  األطراف 
ميكن  إذاك  القرارات،  ومأسسة  للشرعية 
التونسية  السياسية  العملية  على  االطمئنان 

اجلديدة.

احلقيقة أنه يجب علينا أن ندرك كنه 
التوازن بني  التحوالت ضمن حتقيق  هذه 
تهيكل  قد  كان  الذي  االجتماعي  البناء 
البناء  وبني   ،1956-2011 مرحلة  خالل 
ومن  الثورة،  أفرزته  الذي  السياسي 
محور  هو  األول  يظل  أن  ميكن  كيف  ثم 
احلرية  مستويات  فإن  الثاني.  حركية 
الفاعلني  حترك  صارت  التي  االجتماعية 
ما  هي  التونسي  املدني  املجتمع  ضمن 
يجب االرتكان إليه يف كل األحوال حني 
احلاصلة  التجاذبات  إعادة ضبط  محاولة 
يأتي  ال  طبعا  هذا  حتصل.  قد  والتي 
إلى  والتوصل  احلوار  يف  الرغبة  مبجرد 
الوعي  تكوين  من  كجزء  بل  تفاهمات، 
املالذ  فيه  أرى  الذي  التونسي  اجلمعي 
والضمان. ميكن املقارنة مع ما تتوفر عليه 
بوجود  مناعة  من  التقليدية  املجتمعات 
جماعات ضابطة )أعيان، رؤساء قبائل أو 
معادالت  إلى  التوصل  تستطيع  طوائف( 
السلطة  موارد  إدارة  يخص  فيما  جديدة 

املتاحة.

ثورة  هي  املجيدة،  التونسية  الثورة 
عبر  مبانيه  تدعمت  أن  بعد  مدني  مجتمع 
مكوناته  مختلف  حاجات  وتلبية  االنفتاح 
فيما يخص التعليم ومستوى املعيشة، توجه 
جديدة  طريقة  إيجاد  يتعني  أنه  حيث  إلى 
صناعة  دائرة  توسيع  بواسطة  ذلك  لتحقيق 
إدراك  ينبغي  الدميقراطية.  بواسطة  القرار 
ويف  انه  بيد  التحول،  هذا  إجناح  صعوبة 
نفس الوقت يجب إدراك أن الدميقراطية هي 
بتحقيقه.  الكفيلة  الوحيدة  الوسيلة  تقريبا 
)الغريب(  الصيني  النموذج  استثنينا  فلو 
فإن  منضبطة،  جد  ذات  وجود  على  القائم 
النموذج الوحيد القادر على ضبط التنافس 

على املوارد والسلطة هي الدميقراطية.
يف األخير، يبقى الرهان األساسي الذي 
منو  معدالت  حتقيق  هو  الدميقراطية  يدعم 
وحتسني  البطالة  بامتصاص  كفيلة  اقتصادية 
املعضلة  هي  وتلك  العام.  العيش  إطار 
إنها  الثورة،  تونس  تعيشها  التي  الكبرى 
بسبب عدم  اجلانب،  هذا  غير محظوظة يف 
االستقرار يف مرحلة سابقة ثم بسبب جائحة 

كورونا يف الظرف احلالي.  
للموضوع مراجع
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))VIIVII(( تونس الثورة المجيدة تونس الثورة المجيدة

 بقلم: الدكتور
 عبد الســالم فياللي 

ربطُت كلمة 
»املجيدة« بالثورة 
التونسية، لوصف 

التغيير  عملية 
ومسار االنتقال 
الدميقراطي. 

واحلق أنها متثل 
منوذجا ، ألنها 

جعلت التوصل إلى 
بناء دولة مدنية 
يف منطقتنا أمرا 
التحقيق  ممكن 

ألول مرة من 
خالل التخلص 

من هيمنة العسكر 
وتوظيف الدين 

ألجل شرعنة 
واالستمرار يف 

احلكم. فإن 
العرف السائد 
هو أن أنظمة 

العربية  احلكم 
تظل تستند إلى 
القوة يف بقاءها، 
بواسطة اجليش. 
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أقالم

الّتعليقات السامـة تصّدُع جدران 
شبكـات التواصـل االجتماعـي

تفسيرات نفسّية وأخرى اجتماعية
يتجه الكثير من الدارسني ملواقع الّتواصل االجتماعي حاليا، 
السيما موقع فايس بوك، إلى حتليل تعليقات املستخدمني التي 
واجلماهيرّية  الرسمّية  والصفحات  املدّونات  مختلف  بها  تعج 
السائدة  أو اخلاصة، وذلك ملعرفة االجتاهات واآلراء واألفكار 
وكذا نوعّية املضامني التي تستحوذ على اهتمام املستخدمني.

الرفض  عن  مؤّشر  مبثابة  الّتعليقات  تلك  أصبحت  فقد 
العام  الرأي  اجتاهات  وعن  الّنشر،  محل  للموضوع  القبول  أو 
موّجهة  تكون  قد  تعليقات  أّنها  رغم  ما،  حد  إلى  السائدة 
والصفحات.  املواقع  بعض  يف  آلّية  حسابات  عن  صادرة  أو 
وبغض الّنظر عّما تكشفه تعليقات الناس يف شبكات التواصل 
يبدون  أيضا  فإّنها قد جتعلهم  آرائهم،  اجتاه  االجتماعي بشأن 
الناس  يحاول  الواقع، حيث  عليه يف  هم  ملا  مغاير  آخر  مبظهر 
من  املوضوع  عن  اطالعا  أكثر  بأّنهم  يبرزوا  أن  الّتعليقات  يف 
كاتبه إن كان مقاال أو خبرا، يف ما يحاول آخرون تغيير رأي أو 
قناعة الكاتب أو املدّون إن كان فيه إبداء للرأي، كما تتضّمن 
الّتعليقات تقليال من شأن املضمون اإلعالمي أو غيره، إضافة 

إلى الّتنمر والقذف، وغيرها من مظاهر خطاب الكراهية..
وبالطبع فإّن ظاهرة الّتعليقات الغريبة أو الشاّذة، ال تقتصر 
على العالم العربي فقط، فقد تناولت الصحف واملواقع الغربّية 
أخبارا عن الكثير من الدراسات التي أجراها باحثون غربيون 
ملعرفة أسباب الظاهرة، فقد توصلت دراسة أجريت عام 2017 
يف جامعة أجنيليا روكسني البريطانية، أّن الناس الذين يعتقدون 
بنظريات املؤامرة هم أكثر عرضة للمعاناة من االجهاد النفسي، 
وذلك يظهر يف تعليقاتهم، حيث ينخرطون يف طريقة معّينة من 

الّتفكير، ويرغبون يف تصديق ما ال ُيصّدق.
أما احملّررة نيكول مورلي التي تعمل بصحيفة مترو البريطانية، 
فذهبت بعيدا يف البحث عن أسباب ظاهرة الّتعليقات السلبية 
يتناول  أو  معّقدا،  كان  إن  و  حتى  اإلعالمي،  احملتوى  على 
أخبارا ال ميكن للشخص العادي احلكم بشأنها، فقد وجدت 
من خالل االستطالع الذي قامت به مع عدد من األخصائّيني 
النفسيني، أّن الناس يحاولون التأكيد يف الّتعليقات أنهم دائما 

األفضل أو أّنهم دائما على حق.
هي  وعواطفهم  األفراد  دوافع  أّن  إلى  أيضا،  توّصلت  وقد 
االعالم،  وسائل  مع  بها  يتعاطون  التي  الطريقة  تشّكل  التي 
مثال،  الضحية  بدل  اجلاني  تساند  تعليقات  جتد  ولذلك 
وبالطبع من املنظور الّنفسي، فإّن هنالك العديد من الدراسات 
التي تفّسر االدراك االجتماعي وطرق تعبير الناس عن آراءهم 
حّيال احملتوى املنشور، ففي علم النفس نحن نصّدق ما نريد 
االعتماد  يتم  كما  به.  االعتقاد  نريد  ما  ونعتقد  تصديقه، 
السلبية،  الّتعليقات  ظاهرة  لتفسير  املعريف  الّتنافر  نظرية  على 
فاإلنسان يرفض معلومات مغايرة عّما كان يعتقده أو يتصّوره.
هذا  يف  العربي  املضمون  عن  العلمّية  الدراسات  أّن  ومع 
السياق ما تزال قليلة، إال أّن هنالك بعض الدراسات األكادميية 
التي حاولت أيضا إعطاء تفسيرات ملدلوالت الّتعليقات على 
احملتوى العربي يف شبكات التواصل االجتماعي، حيث كشف 
العربية،  املواقع اإلخبارية  بأحد  تعليقا   252 استطالع شمل 
بأّن  توحي  ال  الّتعليقات  %من   60 أّن  اجلزيرة  مبدونات  نشر 
أصحابها قرأوا املنشور، أما النسبة املتبقّية فتعّبر عن تعليقات 

ال عالقة لها مبضمون اخلبر وتستغل ذلك الفضاء لطرح أفكار 
من  القبيح  انتشار  عن  أردنية  دراسة  كشفت  كما  أخرى.. 
الكالم على الشبكات االجتماعية كمظهر من مظاهر خطاب 

الكراهية.
الّتنمر والقبيح من الكالم ملح الّتعليقات

ويف اجلزائر، تبدو الّتعليقات على مختلف املنشورات التي تعج 
عن  تشذ  ال  االجتماعي  التواصل  مواقع  أو  اإلخبارية  املواقع  بها 
القاعدة من حيث الكثافة واالهتمام الذي يبديه مختلف مستخدمو 
اإلنترنيت ورواد الشبكات االجتماعية الذين يرغبون يف الّتعبير عن 
آرائهم واجتاهاتهم، سواء باإلعجاب واملساندة أو الرفض واالستهجان 

ملا ينشر.
الصفحات  الّتعليقات، خاصة يف  أّن ما يالحظ على تلك  غير 
وغيرهما،  انستغرام..  أو  بوك  فايس  مثل  مواقع  على  اجلماهيرية 
القبيح والّتنمر والشتم والقذف الذي ميكن إدراجه  هو غلبة الكالم 
العديد من تلك  الكراهية، حيث حتّولت  أنواع خطاب  ضمن أحد 
الّتقليل من شأن  باأللقاب ومحاوالت  للّتنابز  منابر  إلى  الصفحات 
درجة  إلى  آخرون  يتمادى  فيما  معنوّياتهم،  وإضعاف  اآلخرين 
تنصيب أنفسهم وعاظا دينيون يحاسبون الناس على أفعالهم ويقّررون 
إطالق  السهل  من  وأنه  خاصة  اجلنة،  أو  النار  كان  إن  مصيرهم، 
العامة،  والّشخصيات  الفنانني  بكثرة  متس  التي  الدينّية  األحكام 
حيث ينطلق الكثيرون من خلف تصوراتهم وقناعاتهم بتحرمي الفن 

مثال.
واملالحظ أّن كثيرا من احلسابات يختفي أصحابها خلف أسماء 
إيذاء  ميعنون يف  لكنهم  دون حرج،  الّتعبير  عليهم  ليسهل  مستعارة 
يعتقد آخرون  بينما  الناس بكلمات جارحة دون مراعاة لشعورهم، 
أنهم يدافعون عن الدين اإلسالمي والعادات والتقاليد االجتماعية 
اجلزائرية احملافظة، لكّنهم يستخدمون عبارات نابّية وشتائم يصعب 
تناقض  عن  مؤشر  وذلك  عادة،  بها  الّتفوه  املتخّلق  اإلنسان  على 
صارخ بني األقوال واألفعال التي يترجمها يف هذه احلالة الّتعليقات، 
يف  معهم  يتفاعل  الذين  باآلخرين  وصلته  الشخص  مرآة  باعتبارها 
تلك املساحة املتاحة جلميع الناس يف الفضاء العمومي االفتراضي، 
يف  واالزدواجية  النفسي  الفصام  من  حالة  يشبه  األمر  فإّن  وعليه 

التفكير والّتعبير.
العامة  والشخصيات  الفنانني  من  بكثير  الوضع  هذا  دفع  وقد 
التعليقات  وحتى املؤّسسات اإلعالمية، إلى تعطيل خاصية إدراج 
وشرف  بسمعة  اإلضرار  وإلى  تتركها  التي  السلبّية  للطاقة  جتنبا 
اآلخرين دون أّي اعتبار. فتجد أّن كثيرا من الناس يتركون تعليقات 
فيها أحكام جاهزة، أو معلومات خاطئة ومضللة، ثم ينخرطون يف 
ردود مع أشخاص آخرين إلثبات صّحتها ورفض كل من يخالفهم 
ذلك  يتعّرض  أن  املستبعد  غير  ومن  لتصحيحها،  ينبري  أو  الرأي 

الشخص يف حد ذاته إلى هجوم مضاد.
الصفحات  من  الكثير  يف  املّوجهة  الّتعليقات  عن  الّنظر  وبغض 
العامة، فإّن الّتعليقات الشخصّية السلبّية ال تقل خطرا وأذى نفسي 
تفّشي  كثيرة  أحيان  يف  تظهر  وهي  العامة،  تلك  يف  عنها  لألفراد 
اجلهل والّتعصب والّتطرف بكل أشكاله، وضحالة املعارف وانتشار 
طريقها  لم جتد  التي  اخلاطئة  والتصورات  واألفكار  والبدع  اخلرافات 
التعليم  مستوى  وتدّني  القراءة  بسبب ضعف  بعد،  الّتصحيح  إلى 
والدميقراطية وثقافة تقبل اآلخر، بغض الّنظر عن األسباب النفسية 

التي ذكرناها آنفا.

أظهر التباعد 
االجتماعي يف 

زمن كورونا، أهمية 
تكنولوجيات االتصال 

احلديثة ودورها يف 
التخفيف من آثار 
العزلة التي تطّوق 
الناس يف كل مكان، 

السيما الدور الذي تقوم 
به شبكات التواصل 
االجتماعي، بالنظر 

إلى سهولة استخدامها 
وخصوصياتها التي 

تتيح التواصل بني كل 
فئات املجتمع، غير أّن 
هذه الشبكات أصبحت 
تكشف يوما بعد آخر 
عن أوجه أخرى لشكل 

التواصل بني الناس 
والجتاهاتهم حيال 
مختلف املوضوعات 
واملشكالت التي يتم 

تداولها.

بقلم : د. حسينة بوشيخ 
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تعلميات  املائية  املوارد  وزارة  وجهت   
الوالئيني  املسؤولني  كافة  إلى  صارمة 
للمياه  اجلزائرية  وحدات  ومديري 
حتسني  بشأن  املائية  املوارد  ومديري 
املاء  مجال  يف  العمومية  اخلدمة 
شهر  طيلة  توزيعه  وضمان  الشروب، 
رمضان، من خالل اعتماد نظام التزود 

24 سا/ 24 سا دون انقطاع.
وزارة  مبنى  من  مسؤول  مصدر  كشف 
اتخذت  »مصاحلهم  أن  املائية  املوارد 
التذبذبات  لتفادي  اإلجراءات  جميع 
الشروب  باملاء  التزود  يف  واالنقطاعات 
حتسني  إطار  يف  رمضان،  شهر  طيلة 
املقدمة  للمياه  العمومية  اخلدمة 

مسؤولي  جتنيد  من خالل  للمواطنني، 
املائية  املوارد  ومديري  للمياه  اجلزائرية 
للسهر على ضمان متوين املواطنني باملياه 
الصاحلة للشرب، خالل الشهر الفضيل 
من خالل اعتماد نظام التزود 24 سا/ 

24 سا دون انقطاع«.
وأكد املصدر ذاته » أنه يف حالة خرق 
سيتم  املائية،  املوارد  وزير  تعليمات 
قد  والتي  الالزمة،  اإلجراءات  اتخاذ 
من  لكل  تأديبية  عقوبات  إلى  تصل 
يتماطل ويتالعب باخلدمة العمومية ويف 

تسيير مخزونات هذه املادة احليوية«.
وأوضح املسؤول أن« الوزير وجه جملة 
من التعليمات حيث شدد على ضرورة 

لتعبئة  املبذولة  اجلهود  توجيه  إعادة 
الشبكات،  إصالح  نحو  املياه  موارد 
وضعية  وتسوية  التسربات  ومحاربة 
الربط  يخص  فيما  املستخدمني 
مردود  معدل  وحتسني  العشوائي 

الشبكة«.
املواطنني  من  عددا  أن  بالذكر  اجلدير 
مبختلف البلديات يشتكون من االنقطاع 
تسبب  مما  الشروب،  ملياه  املتكرر 
للكثيرين منهم يف أزمة حقيقية، دفعت 
بالكثيرين إلى اقتناء صهاريج املياه وهي 
املصاريف التي هم يف غنى عنها تزامنا 

وشهر رمضان.
أسماء بوصبيع

التي تقطن بحي املشتة مبدينة  العائالت  العشرات من  تواصل 
سيدي مزغيش جنوبي سكيكدة، اعتصامها أمام مقر الدائرة، 
منه  ومطالبني  فتنة وسط احلي  بإحداث  الدائرة  رئيس  متهمني 

ترحيلهم إلى سكناتهم اجلاهزة.
رفعوا  عائالتهم  رفقة  الدائرة  مقر  أمام  جتمهروا  الذين  احملتجون 
رئيس  قرار  رافضني  والتهميش،  باإلقصاء  تندد  عدة  شعارات 
الدائرة القاضي بسماح غير املستفيدين من السكن االجتماعي 
والقاطنني باحلي القصديري الطعن يف إخوانهم املستفيدين من 
ذات احلي، وهو القرار الذي رفضه املستفيدين جملة وتفصيال.
تلقوا  إنهم  قالوا  الوطن«  »أخبار  بجريدة  اتصالهم  احملتجون ويف 
استفادة  رخص  منحهم  والذي  الدائرة  رئيس  من  استدعاء 
لن  إنه  للمستفيدين  قال  األخير  هذا  االجتماعي،  السكن  من 
تكون طعون يف القائمة خاصة وأن جل املستفيدين من السكن 

القصديري، قبل أيام من عملية الترحيل، تفاجؤوا بفتح مصالح 
الدائرة املجال لغير املستفيدين للطعن يف القائمة، حتى أصبح 

األخ يطعن يف أخيه واجلار يف جاره.
الفتنة يف احلي بني  نار  بإشعال  الدائرة  اتهموا مصالح  احملتجون 
العائالت، قائلني إنه من غير املعقول أن يطعن قاطن القصدير 
يف جاره أو أخيه الذي يقطن يف بيت القصدير أيضا، وأن اجلميع 
الدائرة  مصالح  وأن  للغاية،  سيئة  وظروف  شروط  يف  يعيشون 

منحتهم السكن على حساب األقدمية يف احلي.
احملتجون طالبوا من والي الوالية عبد القادر بن سعيد التدخل 
فتحتها  التي  الطعون  باب  وتوقيف  الفتنة  نار  إلطفاء  عاجال 
أسماؤهم  أدرجت  الذين  املستفيدين  وترحيل  الدائرة،  مصالح 

يف القائمة.                                       نسيبة شالبي

ستنظم، قريبا بوهران، مسابقة والئية ألفضل جدارية حتت شعار »ألعاب البحر األبيض املتوسط من نظرة فنان«، وذلك يف إطار الترويج 
للطبعة الـ19 لهذه األلعاب التي تستضيفها عاصمة الغرب اجلزائري يف صائفة 2022، حسبما علم أمس من املنظمني.

وجتري املسابقة، التي تشرف عليها املديرية احمللية للشباب والرياضة بالتنسيق مع ديوان مؤسسات الشباب ورابطة النشاطات الثقافية والفنية 
للشباب، يف الفترة ما بني 21 إلى 23 من أبريل اجلاري، وفق املصدر.

وحدد توقيت املسابقة، التي تندرج أيضا يف إطار البرنامج اخلاص بإحياء ليالي رمضان، من الساعة التاسعة إلى غاية نصف ساعة قبل 
احلجر الصحي، كما أشير إليه.

»الترويج  إلى  منظموه،  يضيف  احلدث،  هذا  ويهدف 
التي تستضيفها اجلزائر  البحر األبيض املتوسط،  أللعاب 
العاصمة  اجلزائر  احتضنت  بعدما  تاريخها  يف  مرة  لثاني 
ملسة  وإعطاء  الفنانني  بني  واالحتكاك   ،1975 سنة  دورة 

خاصة بهم«.
الشباب  بني  للتنافس  جو  »خلق  أيضا،  أهدافه  بني  ومن 
عن  فضال  التشكيلي،  الفن  مجال  يف  اخلبرات  وتبادل 

تنشيط احمليط وتزيينه«.
إلى  مفتوحة  املبادرة  هذه  أن  إلى  نفسه  املصدر  نوه  كما 
الشباب البالغني من العمر 18 سنة فما فوق، »املهيكلني يف 
املؤسسات الشبانية واحلركة اجلمعوية، إضافة إلى الفنانني 

األحرار من اجلنسني«.
)ق.م(

وهران 

 إطـالُق مسابـقٍة ألفضــل ِجـدارّية  إطـالُق مسابـقٍة ألفضــل ِجـدارّية 
ُج لأللعـاِب الُمتوسطـّيِة قريـبا ُج لأللعـاِب الُمتوسطـّيِة قريـباتـروِّ تـروِّ

سكيكدة

سكــاُن حــّي المشتــَة يعَتصُمــون 
أمــام مقـرِّ دائـرِة سيـِدي مزِغـيش

الَجزائـــــــُر ُتحصـي 03 وفيـــــــات بَفيـــروس 
»ُكــــــــــــــورونا« 

أحصت وزارة الصحة والسكان وإصالح املستشفيات، أمس ، 154 إصابة جديدة بفيروس »كورونا« يف 
اجلزائر خالل الـ24 ساعة، فيمـــا سجلــت 03W  وفيات.

 قرأت منشورا متداوال عبر 
الفيسبوك، يقول: »رسميا 
دخلنا مرحلة يفوت رمضان 

ويرحمها ربي« ! يف إشارة إلى 
حلول شهر رمضان وكيفية 

تعامل اإلدارة معه أو تعاطي 
األفراد واملصالح مع هذا 

الشهر الفضيل. 
   والواقع أن هذا القول 

املأثور يحمل من الصدقية 
ما يجعله قاعدة يف اجلزائر، 

حيث يتحول شهر رمضان 
إلى شهر للتقاعس والتكاسل؛ 

ففي هذا الشهر الذي شهد 
أكبر إجنازات املسلمني 

قدميا يّقل إنتاج اجلزائريني 
وينحدر إلى مستويات 

دنيا قياسية، وبهذا تسجل 
البالد خسائر كبيرة يف 

اإلنتاج مقابل ارتفاع كبير 
يف االستهالك مثلما تشير 

إليه اإلحصائيات الرسمية ، 
وتلك التي تقوم بها منظمات 

حماية املستهلك. 
    هذا اخللل يف دورة العمل، 

بني اإلنتاج واالستهالك، 
يضاف إليه الهروب من 

العمل وعدم احترام 
املواقيت، ملبررات اجتماعية 

وتنظيمية ولوجيستكية 
ودينية، يجعل من القول ) 
بعد رمضان يرحمها ربي( 
قاعدة جزائرية خالصة 
يف إدارة العالقات العامة 

وتسيير الشأن العام خالل 
شهر الصيام.

فاألمر الذي نتحدث عنه 
ال يقتصر على األفراد، بل 
يتعداه إلى مصالح إدارية 
رسمية أو خاصة، فكلما 
قصدت مصلحة ما إال 

ويقابلك العون مبررا ومعلال 
تقاعس مسؤوله أو من بيده 
القرار: ) راك عارف رمضان.. 

ولي بعد رمضان ويرحمها 
ربي(. طبعا مع استثناءات 

يجب أن تثمن ألنها تعمل يف 
زمن الالعمل.

للجزائري عادات صعبة، 
ميتزج فيها االجتماعي 
بالديني، أو لنقل تغّلف 

الكثير من عللنا االجتماعية 
والنفسية وسلوكاتنا غير 

السوية بغالف ديني فيصبح 
ضبطها يقترب من املستحيل 

حلساسية املوقف.
  من أبرز فضائل رمضان: 
العمل والصدق، وهذان 

عملتان أصبحتا تصنفان يف 
خانة) النادرة( يف رمضاننا؛ 
فهل يكفي الصوم إذن؟ كيف 
السبيل إلعادة للعمل قيمته 

وللصدق مكانته يف قيمنها 
وسلوكنا؟

هذا ما يجب أن يشتغل عليه 
أهل العلم ومن جاورهم من 
أهل الذكر ومن هو مسؤول 

عليهما من أصحاب السلطان.

بلســان: ريــاض هــويلي

َبعـْد رمَضــاْن... 
َيرحْمـها رِبــي! 

عقوبات تأديبية للمتالعبني يف تزويد املواطنني بهذه املادة احليوية

إجــراءاٌت َصــارمة لتفـــاِدي انقــــطاِع إجــراءاٌت َصــارمة لتفـــاِدي انقــــطاِع 
التَّمويـــن بالميـــاِه فــــي رمضـــــاَنالتَّمويـــن بالميـــاِه فــــي رمضـــــاَن

غليزان
نقـــابُة »كنــابــاست« تشــنُّ نقـــابُة »كنــابــاست« تشــنُّ 
إضـراًبا لَيوميـِن وَتتوّعـُد بالتَّصعـيِدإضـراًبا لَيوميـِن وَتتوّعـُد بالتَّصعـيِد

نّفذت نقابة املجلس الوطني املستقل ملستخدمي التدريس يف القطاع الثالثي األطوار »كناباست« 
بغليزان إضرابا امتد يومي اإلثنني والثالثاء، استجابة لقرار املجلس الوطني املنعقد يف الثالث من 
الشهر اجلاري، بحيث عرفت بعض املؤسسات التربوية شلال نتيجة االستجابة شبه الواسعة التي 

فاقت نسبتها 60 يف املائة، حسب ما أعلنت عنه النقابة يف حديثها للجريدة.
هذا، وقد كشف قرور أحمد، املنسق الوالئي للنقابة بغليزان، أّن هذا اإلضراب نظم نتيجة إقصاء 
لها،  يتعرض  التي  واالعتداءات  املضايقات  ناهيك عن  الشرائية لألستاذ  القدرة  وتدني  املطالب 
لذلك فاإلضراب املعلن عنه ما هو إاّل حتذير وإنذار يف حالة عدم وجود استجابة حقيقية للمطالب.
 لإلشارة، فإّن من جملة املطالب التي دعا إليها املجلس الوطني إيالء ملف السكن أولوية ضمانا 
اخلدمات  ملف  إلى  إضافة  سنوات  منذ  املتراكمة  املالية  املخلفات  وتسديد  األستاذ،  لكرامة 

االجتماعية، التقاعد وطب العمل.
م.حبيب خنشلة
3333 جهــاَز َتنفـــٍس اصِطنــــاعيٍّ  جهــاَز َتنفـــٍس اصِطنــــاعيٍّ 

لَفــــائدةِ  الُمستشـــفياتلَفــــائدةِ  الُمستشـــفيات
 قامت، أمس، جلنة اإلغاثة بجمعية العلماء املسلمني اجلزائريني شعبة والية خنشلة بالتبرع بـ33 

جهاز إنعاش للتنفس االصطناعي لفائدة مستشفيات الوالية.
وقامت جمعية العلماء املسلمني اجلزائريني شعبة والية خنشلة بالتنسيق مع مديرية الصحة والسكان 
على  املساعدة  جتهيزات  بتوزيع  بلة  بن  أحمد  العمومية  االستشفائية  باملؤسسة  احملاضرات  بقاعة 

التنفس على مدراء مختلف املؤسسات
االستشفائية التي توجد بها مصالح مخصصة لعالج مرضى »كوفيد19-«.

واستفاد، يف هذا اإلطار، مستشفى علي بوسحابة ببلدية خنشلة من 9 حقائب جتهيزات املساعدة 
على التنفس االصطناعي، يف حني استفاد مستشفى أحمد بن بلة بعاصمة الوالية من 6 حقائب 
التنفس  للمساعدة على  4 أجهزة  بلقاسم  املتخصصة صاحلي  املؤسسة االستشفائية  وكان نصيب 
االصطناعي موازاة مع استفادة مستشفيي حيحي عبد املجيد بقايس والشاذلي بن جديد بششار 

من 14 حقيبة مناصفة.
ق.م

 تلمسان 
استرجـــاُع استرجـــاُع 100100 رأِس  رأِس 
غنــٍم بِسيــدي العبــدِليغنــٍم بِسيــدي العبــدِلي

متكن عناصر الدرك الوطني لتلمسان من استرجاع 104 رؤوس من األغنام 
املسروقة ببلدية سيدي العبدلي، حسبما أفاد به أمس بيان خللية االتصال 

للمجموعة اإلقليمية للهيئة األمنية ذاتها.
سيدي  لبلدية  الوطني  للدرك  اإلقليمية  الفرقة  عناصر  بالعملية  وقام 
العبدلي بعد تلقيهم مكاملة هاتفية من طرف أحد مربي املواشي بالبلدية 
ذاتها، مفادها تعرض قطيع يضم 125 رأسا من أغنامه للسرقة، حسب ما 

ذكره املصدر نفسه.
املسالك  كامل  عبر  اخلناق  وتضييق  املنافذ  جميع  سد  عملية  وسمحت 
احملتمل املرور عبرها من طرف مرتكبي، متشيط األماكن املجاورة للمنطقة، 
وفق  املسروقة،  رأسا   125 أصل  من  األغنام  من  رؤوسا   104 باسترجاع 

املصدر.
وقد مت تسليم قطيع األغنام لصاحبه، فيما ال يزال التحقيق متواصال يف 
القضية لتوقيف الفاعلني وتقدميهم أمام اجلهات القضائية املختصة، كما 

أشير إليه                                                                       )ق.م(

اإلفطار مواقيت 

اإلمساك مواقيت 


