
السنة 02  - العدد 482 -السبت  26 رمضان 1442  هـ  - 08 ماي2021م    16 صفحة         20دج

 

أ.جمال فوغالي
الُكــــــــور يف اخلفـــــقِة 

ـّاعــرِة من امتـــــداِد  الشـ
احَلنني يف الهّزِة الَعاِشقة

14

أقــــــــــــــــالم   

02 الُعمومّية وأخرى  تشتكي اإلفالس 10 الّشركاِت  أنديٌة َتغترُف من ماِل 

ال ماء ال كهرباء و عائالت تشتكي  العزلة 09

"وفيـــاُت  الَجزائرّييــن 
فـي َحوادِث الُمـروِر يوميـًا 
تفــوُق َحصيـلَة ُكـورونا"!

15د. حاج بشير جيدور  
ياســِة  ِحربـــائيُة السِّ

وصنــاعُة الَوعِي بالَقلم 
ـّورِة والّصــــوِت والصـــ

16

16

املسيلة
الفيضــاناُت ُتخّلـف 4 
قتَلـى وَمفقوَديـن اثنيِن

البيض

انهيـــاُر 4  جســـوٍر 
عقــــَب األمطــــاِر 

األِخيــــرة

03
"الَجزائــُر تتمّســـُك بمطــلِب 
اكرةِ " املِة لملِف الذَّ الّتسويِة الشَّ

الطبيب واخلبير  الدولي يف السالمة 
املرورية، أمحمد  كواش لـ" أخبار  الوطن":

يكشف اخلبير  الدولي يف السالمة املرورية الدكتور  أمحمد 
كواش، يف حوار  جمعه مع "أخبار  الوطن"، أن "وفيات اجلزائريني 
بسبب احلوادث  املرورية يوميا يفوق بكثير الوفيات التي تخلفها 

الكارثة الصحية "كورونا". ونّبه اخلبير إلى املخاطر التي ما 
تزال تشكلها "طرقات املوت" التي باتت تهدد حياة السائقني 

واملسافرين، وحتصد أرواحهم يف النقاط السوداء املوجودة يف 
الطريق السّيار  "شرق- غرب"، داعيا إلى "ضرورة تدخل السلطات 

املسؤولة لترقيع هذه املقاطع وتأهيلها".

أكد وزير االتصال الناطق الرسمي 
باسم احلكومة، عمار بلحيمر،  أمس 

اجلمعة، أن "متسك اجلزائر 
مبطلب التسوية الشاملة 
مللف الذاكرة، القائمة على 

اعتراف فرنسا النهائي 
والشامل بجرائمها يف 

حق الشعب اجلزائري 
وتقدمي االعتذار 

والتعويضات 
العادلة عنها، يعد 

"موقفا مبدئيا".

الُحظــــوِة  الُحظــــوِة ِفـــــرق  ِفـــــرق 
الَحضيــــض! الَحضيــــض!وفـــرق  وفـــرق 

وزير االتصال  الناطق الرسمي باسم احلكومة، 
عمار بلحيمر:

َقريـــُة "أوالد بوفــــاهة" بِجيـــــجل.. َقريـــُة "أوالد بوفــــاهة" بِجيـــــجل.. 
من َجحــيِم اإلرَهـاِب إلى التَّهميــِش و الِحرمــان! من َجحــيِم اإلرَهـاِب إلى التَّهميــِش و الِحرمــان! 

تكابد العشرات من العائالت التي ما تزال موجودة يف قرية أوالد بوفاهة بأعالي بلدية العنصر شرقي 
والية جيجل   ظروفا معيشية  صعبة وبدائية جراء غياب أدنى شروط العيش الكرمي ، حيث ال ماء وال 
كهرباء وال غاز وال حتى مجاري الصرف الصحي موجودة بها، ما جعلهم يعيشون البداوة ، خاصة بعد أن 

هجرها أغلب سكانها سنوات العشرية السوداء بسبب األزمة األمنية التي عصفت باملنطقة.

" فقـــط  نــواٍد   " فقـــط  نــواٍد   44 على  يقتصــَر  أن  ينَبِغــي  ال  الّدولـِة  "دعـُم  بوقــلقـال:  على محفـــوظ  يقتصــَر  أن  ينَبِغــي  ال  الّدولـِة  "دعـُم  بوقــلقـال:  محفـــوظ 
األنـِدّية" الستمراِر  امُلناسِب  البديِل  إيجاُد  الَوصّيِة  اجلهاِت  "على  عبيــد:  رضــــا 
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الطبيب واخلبير  الدولي يف السالمة املرورية، أمحمد  كواش لـ« أخبار  الوطن«:

»وفيـات الجزائرييــن فــي حـوادث المـروريوميـا 
تفـــوق حصيلــــة كورونــــا«! 

يكشف الخبير  الدولي في السالمة المرورية الدكتور، أمحمد كواش، في حوار  جمعه مع "أخبار  الوطن" أن "وفيات الجزائريين بالحوادث  المرورية يوميا يفوق بكثير الوفيات التي 
تخلفها الكارثة الصحية "كورونا"، حيث تقتل حوادث المرور عشرات الجزائريين يوميا، ونبه الخبير إلى الخطر الذي ال تزال تشكله"طرقات الموت"التي باتت تهدد حياة السائقين 

والمسافرين، وتحصد أرواحهم في النقاط السوداء المتموقعة في الطريق السيار  شرق- غرب، داعيا إلى "ضرورة تدخل السلطات المسؤولة لترقيع هذه المقاطع وتأهيلها".

 سألته: أسماء بوصبيع

الغذائي  النمط  تغيير  هل  الوطن:  أخبار    
اإلدراكية  القدرات  على  يؤثر  واملعيشى 

للسائقني خالل شهر  رمضان؟
امحمد كواش: بالفعل، دعيني أوال اخبرك أن 
اجلزائر تشهد  4 ذروات حلوادث املرور سنويا، على 
غرار  الدخول االجتماعي والتقلبات اجلوية والعطلة 
ترتفع  أين  رمضان  شهر   ذروة  جانب  الى  السنوية 
نسبة احلوادث املرورية املميتة وكذا التسبب املباشر 

يف االعاقات.
ولعل أسباب حوادث املرور خالل شهر  رمضان 
هو تغير العادات الغذائية لألفراد، خاصة وأن مدة 
انخفاض  يسبب  قد  ما  15ساعة،  قاربت  الصيام 
نسبة  السكر يف الدم  سيما يف الساعة األخيرة من 
الصيام، ما يفسر حدوث القلق والتوتر  والصعوبة يف 
الفعل  رد  فإن  وبالتالي  للسائقني،   بالنسبة  التركيز 

تكون منخفضة. 
عن  الناجت  واإلرهاق  التعب  ذلك  إلى  أضف 
يتوجهون  الذين  السائقني  على  يؤثر  مما  النوم،  قلة 
إلى  عملهم، واألمر  نفسه مع السائقني  احملترفني 
الطويلة  املسافات  يف  البضائع  ينقلون  الذين  خاصة 
قد  ما  الراحة،  من  لقسط  أخذهم  دون  املتواصلة 
يسبب لهم  انخفاضا يف مستوى الفعل ورد الفعل، 
وبحسب الدراسات فإن البقاء ملدة 19 ساعة بدون 
نوم ينتج عنه تركيز الكحول يف اجلسم بنسبة 0.1  
غرام يف اللتر، وهي النسبة املسموحة يف اجلزائر، أما 
24 ساعة سيرفع نسبة  نوم ملدة  السائق بدون  بقاء 
الكحول يف الدم بنسبة 0.8 غرام يف اللتر  بسبب 
لتحليل  الضحية  إخضاع  فإن  وبالتالي  النوم،  قلة 
املعطيات  أن  مبا  سلبية  النتيجة  ستكون  حتما  الدم 
السلطات  أطالب  لذلك   ، أنه يف حالة سكر  تشير 
الثقيل  الوزن  الرقابة على أصحاب  األمنية بتشديد 
خالل  من  طويلة  مسافات  يقطعون  ممن  احملترفني، 

تفعيل نقاط املراقبة.
الرحمة  مطاعم  مبادرات  استحسن  كما 
اخلير  فاعلي  السيما  السريع،  الطريق  يف  املتموقعة 
اإلفطار، وهي  أجل  السائقني من  يستوقفون  الذين 

فرصة لهم ألخذ قسط من الراحة.
هل السياقة بعد تناول وجبتي الفطور أو  

السحور  مباشرة يشكل خطرا  على سالمة  
السائقني ؟

وجبة  تناول  بعد  السياقة  نعم  مهم،  سؤال 
اإلفطار والسحور  بالنسبة للسائقني احملترفني الذين 
كبير  خلطر  يعرضهم  قد  طويلة،  ملسافات  يتنقلون 
أن  باعتبار  الدم،  السكر يف  نسبة  انخفاض  بسبب 
التي  للمعدة  االوكسجني  يرسالن  والقلب   الدماغ 
تستهلك نسبة كبيرة من االوكسجني والسكر خالل 

عملية الهضم، وبالتالي يشعر السائق باالرهاق على 
حساب تركيز  الدماغ. 

سوء  برمجة التنقالت خالل شهر رمضان 
تسبب  يف ضغط رهيب  يف الطرقات، أليس 

صحيح؟
خالل  التنقالت  برمجة  سوء  لألسف  نعم، 
شهر رمضان، وهو ما شهدناه خالل ساعة الذروة يف 
الفترة املسائية بفعل اخلروج اجلماعي للموظفني يف 
وقت واحد من العمل، لذلك فإن أغلب السائقني 
منهم  محاولة  يف  خطيرة  مناورات  يف  يدخلون 
لاللتحاق مبنازلهم قبل موعد األذان، ما قد يسبب 
الساعة  النصف  يف   خاصة  انتحارية  عمليات  يف 

األخيرة.
أوقات  جتنب  السائقني   على  يجب  ولذلك 
قد  وملا  تقع،  قد  التي  املناوشات  لتفادي  الذروة، 
وبالتالي  الدم،  يف  السكر  نسبة  انخفاض  يسببه  

على السائقني احلذر من ساعات الذروة. 
هل هناك أسباب أخرى تساهم يف ارتفاع 

حصيلة احلوادث مرورية خالل شهر رمضان؟
إلى  تؤدي  التي  األخرى  األسباب  بني  من 
حوادث املرور هي إهمال األولياء ألبنائهم خاصة يف 
شهر رمضان كانشغال األم يف حتضير وجبة اإلفطار 
وكذلك الوالد وارتباطاته املهنية، وبالتالي يتركونهم 
الدراجات  يركبون  ممن  خاصة  الشوارع  يجوبون 
الهوائية لساعات متأخرة، ما قد يعرضهم إلى خطر 

املوت وهو ما سجلناه يف الفترة األخيرة.
كما أن الباعة  الفوضويني  يعرضون املشاة إلى 
من  الباعة  انتشار  بسبب  خاصة  حقيقي،  خطر 
جندهم  حيث  ة،  السيار  الطرقات  يف  األطفال  فئة 
يتنافسون فيما بينهم لبيع سلعهم ويقطعون الطريق 
غير  مبالني خلطر املوت، ولألسف سجلنا حوادث 

مرور اليمة يف رمضان بالنسبة لألطفال الباعة.
األرقام التي تسجلها  احلوادث املرورية فاقت 

بكثير  نسبة اإلصابات اليومية بـ"كورونا"، 
أليس كذلك؟

 لألسف حاالت الوفاة التي تسببت فيها مجازر 
يوميا  وفاة  حالة   12 إلى  وصلت   املرورية  احلوادث 
وأحيانا أكثر، بعد احتساب اجلرحى الذين يتوفون 
األرقام  هذه  فإن  وبالتالي  احلادث،  من  أيام   بعد 
املسجلة يفوق بكثير عدد الوفيات باجلائحة الصحية 

"كورونا" التي غالبا ال تتجاوز 5 أشخاص.
طاملا  نسمع عن "طرقات املوت"وما تخلفها 

من مجازر مأساوية، السيما يف تلك النقاط 
السوداء التي يتخوف منها السائقني، هل لك 

أن تذكرها لنا؟

يف  سجلت  التي  املميتة  احلوادث  أن  الحظنا 
تلك  نفسها  هي  السوداء  النقاط  تلك  يف  رمضان 
هذه  أن  يعني  ما  العادية،  األيام  يف  سجلت  التي 
املتوقعة  سوداء  نقاط    4 عددها  يبلغ  والتي  املواقع 
يف الطريق السيار شرق غرب، حيث ال تزال حتصد 
بينها  من  ونذكر  يوميا،  اجلزائريني  عشرات  أرواح 
الطريق السيار يف جزئه منطقة اجلباحية ومنطقة 14 
يف والية البويرة، واملنحدر الواقع يف خميس مليانة  
"طريق  اليه  ضف  وهران،  باجتاه   دفلى  عني  والية 
التي  والوادي  بسكرة  والية  بني  يربط  الذي  املوت" 

تكثر فيه حوادث املرورية.
املعنية  السلطات  وادعوا  الفرصة  أغتنم  ولهذا 
السوداء  النقاط  هذه  وترقيع  التدخل  ضرورة  إلى 

للتقليل من حدة حوادث املرور.
جند أن  بعض السائقني يعانون من أمراض 

نفسية وأخرى عصبية متعلقة بالدماغ، 
والشهادات الطبية املقدمة من طرف 

املترشحني ال تكشف عن هذه األمراض، ما 
املطلوب؟

متنح  التي  الطبية  الشهادات  نعم  سؤال وجيه، 
العام،  طبيب  طرف  من  روتيني  فحص  على  بناءا 
ال يكف للكشف عن بعض األمراض خاصة تلك 
املتعلقة بالصحة العقلية، فهناك أشخاص مصابون 
النفسية  األزمات  إليها  الذاكرة..ضف  بفقدان 
للفحص  السائقني  إخضاع  يجب  لذلك  احلادة، 
سالمتهم  من  للتأكد  والقلبي  والدماغي  النفسي 
على  مباشر  بشكل  تؤثر  التي  والنفسية  اجلسدية 
التركيز، ألنه من غير املعقول أن يغامر سائق  احلافلة 
نفسية،  اضطرابات  يعاني من  وهو   الركاب  بحياة 
واقترح  أيضا مراجعة صالحية الشهادة الطبية كل 

10 سنوات، للتأكد من صحة السائق.
ماذا عن السائقني الذين يرتكبون املخالفات 

ويفلتون من العقوبة الستخدامهم النفوذ 
وبطاقاتهم املهنية؟

القوانني  تطبيق  يف   تقصير  هناك  لألسف،   
العقوبة،  من  املخالفني  ينجوا  ما  فغالبا  املرورية، 
فالن،  ابن  أنه  أو  منصبه  عن  يكشف  أن  مبجرد 
عالقته   تنفع  أن  ميكن  هل  املطروح   السؤال  لكن 
وبطاقته خالل تعرضه للمناورات اخلطيرة التي قد 

تؤدي إلى املوت!
لن  وهذا  العدالة  الضروري حتقيق  من  وبالتالي 
يحدث إال بعد تطبيق  القانون والصرامة، فال ميكن 
أو  اجتماعية  أو  اقتصادية  نهضة  عن  نتحدث  أن 
سياحية يف ظل  حوادث املرور  التي تسجلها اجلزائر  
يجب  األزمة  هذه   من  اخلروج  أجل  ومن  يوميا، 

إدراج السالمة املرورية ضمن أولوياتنا.
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 املختص الفرنســي يف قضايا االستعمار، 
ماتيو ريغوست:

»مجـازر 8 مـاي امتـداد 
للقمـع الواسـع المرافــق 
للغزو الفرنسي للجزائر«

املختص  صرح   
قضايا  يف  الفرنسي 
ماتيو  االستعمار، 
مجازر  أن  ريغوست، 
هي   1945 مايو   8
القمع  لعمليات  امتداد 
رافق  الذي  الواسع 
منذ  الفرنسي  الغزو 
1830 وهو ما يؤكد بأن 
اجلرائم الواسعة النطاق 
تندرج يف سياق  كانت 
أقرها  متكررة  ترتيبات 

النظام االستعماري.
مع  حوار  ففي 

)وأج( عشية احياء هذه األحداث الدامية، أكد ريغوست أن »مجازر 8 ماي 1945 بسطيف 
و قاملة و خراطة، التي تأتي امتدادا للقمع الواسع الذي رافق الغزو االستعماري من أجل قهر 
املقاومات الشعبية من 1830 الى غاية القرن ال20، تؤكد بأن اجلرائم الواسعة النطاق كانت 

تندرج يف سياق ترتيبات متكررة أقرها النظام االستعماري«.
و  احلربية  السفن  »استعمال  أن  االجتماعية  العلوم  يف  املستقل  الباحث  هذا  ويرى     
املركزية  املدرعات و املشاة والفيلق األجنبي يدل على  القرى وكذا  الطائرات لقصف و تدمير 

العسكرية و الظاهرة احلربية لهذا النظام«.
ولدى التطرق لدور املدنيني األوروبيني يف املجازر التي استهدفت السكان األصليني يف مايو 
1945 تأسف الباحث لتلك املساهمة املباشرة يف قمع املقاومات املناهضة لالستعمار »من خالل 

امليليشيات املسلحة حتت سلطة محافظي الشرطة أو تلقائيا«.
ومن بني اجلرائم األخرى التي ارتكبتها السلطات االستعمارية لقمع املقاومات الشعبية، 
بإجراءات  التعذيب و عمليات اإلعدام  و  السريعة والسجن كعقوبة جماعية  ذكر »احملكمات 
موجزة و املقابر اجلماعية و افران اجلير إلخفاء اجلثث وتنظيم مراسم الرضوخ للعلم الفرنسي«.

مايو  يف  اجلزائر  يف  املرتكبة  املجازر  أمام  فرنسيني  ساسة  ملواقف  ريغوست  تأسف   كما 
1945، مشيرا إلى أن »جزءا كبيرا من اليسار الفرنسي وحتى احلزب الشيوعي شارك يف تبرير 

هذا االضطهاد«.
وأضاف يف هذا السياق أن »كل هذا العنف وآالف الضحايا من اجلانب اجلزائري ساهم 
المحالة يف صقل الوعي السياسي لدى األجيال التي شنت حرب التحريرية من اجل انتزاع 

االستقالل و التخلص من النظام االستعماري«.
ق.و/واج

 
لفــك االختناق املروري بالعاصمة

إطــالق أشغــال انجـــاز 
طريقين سريعين جديدين

إشارة  إعطاء  اخلميس على  يوم  ناصري  والنقل، كمال  العمومية  األشغال  وزير  أشرف   
انطالق أشغال إجناز طريقني سريعني جديدين من شأنها التقليل من االختناق املروري السيما 
يف اجلهة الغربية للوالية، وذلك بحضور وزيرة التكوين والتعليم املهنيني، هيام بن فريحة ووالي 

اجلزائر يوسف شرفة.
اللذان تقدر تكلفتهما معا 9 ماليير دج، يف إطار مخطط لفك  ويندرج هذان املشروعان 

االختناق املروري بوالية اجلزائر، يضم يف مجمله 17 مشروعا.
املركب  منفذ  بني  يربط  كم   10 مسافة  على  ميتد  سريع  بطريق  األول  املشروع  ويتعلق 
العاشور  وهي  كبرى  مدن  من ثالث  املرور  بذلك  متفاديا  نحو خرايسية،  5 جويلية  الرياضي 

ودرارية وبابا حسن.
ويسمح هذا املشروع الذي سينجز خالل مدة تعاقدية محددة ب24 شهرا من تسهيل 
الدخول إلى العاصمة واخلروج منها وتفادي االختناق املروري املسجل حاليا، حسب مدير 

األشغال العمومية لوالية اجلزائر عبد الرحمان رحماني.
اما املشروع الثاني، فهو يتعلق بطريق سريع إلى احملطة البرية متعددة اخلدمات لبئر 
مراد رايس وهو ما سيحل »مشكلة كبيرة » بالنسبة للحركة املرورية السيما على مستوى 

مفترق الطرق بالقرب من احملطة.
وسيسهل املشروع كذلك من حركة املرور بني دار البيضاء وبن عكنون وزرالدة وعلى 
مستوى الطريق الوطني رقم1 الرابط بني العاصمة والبليدة. وستكون هذه الطريق مرفوقة 

بإجناز نفقني يؤديان مباشرة إلى احملطة البرية.
االختناق  فك  مخطط  إطار  يف  املسطرة  املشاريع  بعض  أن  إلى  رحماني  ولفت 
املروري بالعاصمة تشوبها عدة عراقيل على غرار تلك املتعلقة بنزع امللكية وكذا حتويل 

الشبكات املختلفة.
أكد وزير األشغال العمومية والنقل، كمال ناصري أنه »ال ميكن احلد بصفة محسوسة 

من االزدحام املروري بالعاصمة إال بعد إجناز 60 باملائة على األقل من هذا املخطط«.
إلى  إضافة  املشروعني  »هذين  أن  الزيارة،  هامش  على  له  تصريح  الوزير يف  وأوضح 
مشكل  على  »تدريجية«  بصفة  بالقضاء  املخطط ستسمح  املبرمجة يف  االخرى  املشاريع 

االزدحام املروري بالعاصمة«.
األجندة  يف  جاءت  التي  التوجيهات  بحذافيرها  تطبق  »اجلزائر  أن  الوزير  واعتبر 
احلضرية اجلديدة التي اعتمدتها األمم املتحدة يف 2016 والتي جند من بني أهدافها تسهيل 

حركة املرور وحركة تنقل األشخاص«.
من جهتها، ثمنت وزيرة التكوين والتعليم املهنيني، هيام بن فريحة، إجناز هذه املشاريع 
مراكز  من  املتخرج  للشباب  الفرصة  باإلجناز،  املكلفة  الشركات  اعطاء  مبرزة  جزائرية  بأيادي 

التكوين املهني واملتخصص يف شعبة األشغال العمومية للمشاركة بقوة يف املشروعني.
وأشارت إلى ان »قطاع التكوين املهني الذي يحصي حاليا أكثر من 29 تخصصا يف مجال 
األشغال العمومية يسعى دوما على دعم املؤسسات الوطنية بالشباب من ذوي التأهيل العالي«.
وذكرت بن فريحة بأن قطاعها »كان قد أبرم اتفاقية مع مؤسسة كوسيدار تسمح للمتربصني 
من اكتساب خبرة يف مجال األشغال العمومية عن طريق املشاركة يف املشاريع التي تنجزها هذه 

املؤسسة الوطنية«.
م.ب

باب  من  القادمة  املسيرة  احلراكيون  وحول 
مسارها،  مراد  ديدوش  على  املرور  واملعتادة  الوادي 
عبر  ماي  أول  ساحة  إلى  التوجه  مفضلني  أمس، 
شارع عميروش وحسيبة بن بوعلي لتخطي اجلدار 
متمسكني  املركزي.  البريد  مستوى  على  األمني 
املسيرات  بتنظيم  وااللتزام   باالستمرارية 

السلمية األسبوعية، منتقدين ما يبثه التلفزيون 
العمومي من مضامني متس بسمعة احلراك.

شعارات  املسيرات،  يف  املشاركون  ورفع 
ومطالبة  املقبلة،  التشريعية  لالنتخابات  مناهضة 
املتابعات  ووقف  الرأي،  معتقلي  سراح  بإطالق 
عليها  الفتات  حملو  كما  النشطاء،  جتاه  القضائية 

شعارات ترافع لتمدين احلكم والقضاء املستقل.
وهتف املتظاهرون بـ«بناء دولة العدل والقانون« 
إيقاف كل أشكال  مع  ودميقراطية«  وبـ«جزائر حرة 

التخوين، وباحلفاظ على وحدة املسيرات.

منير بن دادي

احلراك الشعبي:

 المسيرات تتجدد في الجمعة 116 بالعاصمة
شهدت الجزائر العاصمة أمس الجمعة، تنظيم مسيرات للحراك الشعبي، في جمعته الـ116 بعد المائة، وسط 

انتشار أمني مكثف على طول مسار المظاهرات.

أكد وزير االتصال، الناطق الرسمي للحكومة 
اجلزائر  »متسك  أن  اجلمعة،  أمس  بلحيمر،   عمار 
مبطلب التسوية الشاملة مللف الذاكرة، القائمة على 
بجرائمها يف حق  والشامل  النهائي  فرنسا  اعتراف 
والتعويضات  االعتذار  وتقدمي  اجلزائري  الشعب 

العادلة عنها، يعد »موقفا مبدئيا«.
أن  على  للحكومة  الرسمي  الناطق  وشّدد 
مللف  الشاملة  بالتسوية  متمسكة  تظل  »اجلزائر 
االجتاه  هذا  يف  اجلزائر  نضال  أن  مؤكدا  الذاكرة، 
مبناسبة  له  رسالة  يف  وذلك  ثماره«،  يؤتي  »بدأ 
إحياء -وألول مرة يف تاريخ اجلزائر املستقلة- »اليوم 
الوطني للذاكرة« املصادف هذه السنة للذكرى الـ76 

ملجازر 8 ماي 1945.

على  ترتكز  التسوية  هذه  بأن  بلحيمر  وذكر 
والشامل  النهائي  الرسمي،  فرنسا  »اعتراف 
بجرائمها التي وصفها ماكرون نفسه باجلرائم ضد 
اإلنسانية وتقدمي االعتذار والتعويضات العادلة عن 
الناطق  يقول  أيضا،  تشمل  اجلرائم«.كما  هذه 
التفجيرات  »التكفل مبخلفات  للحكومة،  الرسمي 
النووية مبا فيها الكشف عن خرائط مواقع النفايات 
خبراء  وصفها  التي  التفجيرات  هذه  عن  الناجتة 
ومؤرخون جزائريون وفرنسيون، من بني أسوأ اجلرائم 
التي ارتكبتها باجلزائر وفق سياسة اإلبادة اجلماعية 

التي انتهجها االستعمار الفرنسي«.
عبداجلالل نويس

وزيــر االتصال، الناطق الرســمي للحكومة عمار بلحيمر:

»الجزائر تتمسك بمطلب التسوية الشاملة لملف الذاكرة «

 املؤرخ و اخلبير السياســي الفرنســي، اوليفيي لوكور غراندميزون:

»ماكــرون مطالــب باالعتــراف بمجـازر 8 مـاي 
1945 كجرائـــم ضــد اإلنسانيــــــة«

الفرنسي،  السياسي  اخلبير  و  املؤرخ  دعا 
الفرنسي  الرئيس  غراندميزون،  لوكور  اوليفيي 
و  واضح  »بشكل  االعتراف  إلى  ماكرون  اميانويل 
االستعمارية   فرنسا  اقترفتها  التي  »باجلرائم  صريح 
بأنها » جرائم حرب و  1945 باجلزائر،  8 مايو  يف 

ضد اإلنسانية«.
و أوضح لوكور غراندميزون، يف حديث خص 
الذي  الفرنسي  اجلمهورية  »رئيس  إن  )وأج(،  به 
يزعم استعداده للعمل على مصاحلة )الذاكرتني(، 
ستسنح له الفرصة، مستقبال مبناسبة إحياء ذكرى 
مجازر 8 مايو 1945 باجلزائر، كي يجعل من أفعاله 

مطابقة ألقواله«.
و أكد الدكتور يف العلوم السياسية و األستاذ 
اجلامعي يف ذات التخصص، و كذلك مؤلف عدة 
اجل  »من  انه  الفرنسي،  االستعمار  حول  أعمال 
ذلك، يجب أن يعترف بشكل واضح و صريح، بان 
اجلرائم التي ارتكبت، كانت جرائم حرب و جرائم 
ضد اإلنسانية، كما تنص على ذلك املادة 212-1 

من قانون العقوبات )الفرنسي(.
كما أشار يف هذا الصدد، إلى أن »املداهمات 
و التعذيب و اإلعدامات العشوائية  و اإلختفاءات 
املدنيني  السكان  حق  يف  ارتكبت  التي  القسرية، 
محددة«،  خلطة  تنفيذا  متت  قد  اجلزائر(،  )يف 
مضيفا أن »العناصر املكونة للجرمية ضد اإلنسانية 
كانت متوفرة، كما أثبته منذ زمن طويل املؤرخون و 

املؤرخات الذين درسوا تلك املجازر«.
أن  السياسي،  اخلبير  و  املؤرخ  ذات  أضاف  و 
الضحايا  أحفاد  كذلك  و  بذلك،  تطالب  »العدالة 
بعد االستعمار،  ما  و  الهجرة االستعمارية  أبناء  و 
يف  هم  الذين  جزائريني،  أو  فرنسيني  كانوا  سواء 
انتظار ذلك منذ زمن طويل، و يطالبون به دون أن 

يجدوا اآلذان الصاغية«.
الذاكرتني  مصاحلة  كانت  إذا  انه  أكد،  كما 

من  سنة   76 بعد  عالقة،  فرنسا  و  اجلزائر  بني 
األولى  املسؤولية  »فان  األليمة،  األحداث  تلك 
كل شيء   قبل  و  أوال  يتحملها  الوضعية  هذه  عن 
إلى  الفرنسية، و حاليا  الدولة  إلى مختلف رؤساء 

الرئيس إميانويل ماكرون«.
على  إذا  »لنقترح  اخلصوص،  هذا  يف  وقال 
2021، لإلقرار أخيرا  8 مايو  ماكرون اغتنام تاريخ 
بذلك. و بالتالي سيكون وفيا لتصريحه الذي أدلى 
به يف 16 فبراير 2017 باجلزائر، عندما كان مرشحا 

لالنتخابات الرئاسية«.  
التي  اجلرائم  على  تعليقه  معرض  يف  و 
ارتكبت يف كل من سطيف و قاملة و خراطة، ذكر 
الشاب يف  1945، كان  مايو   8 انه يف  املؤرخ  ذات 
الكشافة اإلسالمية، سعال بوزيد، الذي قتل على 
بتجرئه على  »متهما  فرنسي بسطيف،  يد شرطي 
التظاهر سلميا، و حمله راية اجلزائر املستقبلية مع 

آالف +األهالي+ اآلخرين«.
املظاهرات  أن  آخر،  جانب  من  ذكر  كما 
خلفت  قد  قسنطينة،  منطقة  كل  شملت  التي 
اعدموا  و  و عذبوا  اعتقلوا  »الذين  الضحايا،  آالف 
النظام  استتباب  اجل  من  محاكمات،  بدون 
االستعماري، الذي أقرته فرنسا و ترهيب السكان 
يتعلق  األمر  أن  موضحا  دائم«،  بشكل  األصليني 
و  بسرعة  »بالتصرف  االستعمارية  للقوات  بالنسبة 

بقوة من اجل كبح احلركة«.
صادرة  األوامر  أن  آخر،  جانب  من  أوضح  و 
عن اجلنرال رميوند دوفال، الذي كان يقود القوات 
يف تلك املنطقة و مت تطبيقها بحذافيرها، الن »فرنسا 
احلرة كانت مستعدة ألي شيء، من اجل الدفاع 
تعتبرها  التي  إلمبراطوريتها  الترابية  السالمة  على 

ضرورية للحفاظ على مكانتها كقوة عظمى«.
و يف رده على سؤال حول تقرير املؤرخ الفرنسي 
 8 مجازر  حول  غامضا  كان  الذي  سطورة  بنجمان 

مايو 1945، و لم تتطرق توصياته إلى اجلرائم التي 
اقترفها اجليش االستعماري، رد لوكور قراندميزون 
الرئيس  لدى  التقرير  أصبح  قد  و  »اآلن  قائال 
أخرى  مرة  و  وحده،  له  املسؤولية   فان  ماكرون، 
فإن املشكل ال يكمن يف العرض الدقيق للحقائق 
و  الوطني  الظرف  حيثيات  و  األحداث  تسلسل  و 
و  املجازر،  تلك  ارتكاب  إلى  أدت  التي  الدولي، 
ليس كذلك يف تلك املتمثلة يف التوصيف القانوني 

لتلك املجازر، التي ال تروق للبعض«.
أعماله  آخر  كان  الذي  املؤرخ  ذات  أضاف  و 
)األعداء اللدودين(، الصادر يف سنة 2019 عن دار 
انفا،  اليها  املشار  »املادة  أن  ديكوفارت«،  »ال  نشر 
إنها  وللتذكير  ذلك،  تثبت  العقوبات  قانون  من 
املعروفة  احملامية  اخرى،  مرة  لتحيتها  لي  مناسبة 
االجتاه  هذا  يف  رايها  ابدت  التي  درايفوس  نيكول 
منذ وقت طويل«، مشيرا إلى أن املشكل هو إذا، 
مواجهته  ماكرون  على  يتحتم  و  سياسي  مشكل 
خالل  من  تسويته،  من  أخيرا  يتمكن  حتى 
االعتراف مبا مت اقترافه ابتداء من 8 مايو 1945 يف 

اجلزائر«.



04
الحدث

السنة 02  - العدد 482 -السبت 26 رمضان   1442  هـ  -  08 ماي 2021م

وزير الصحة والســكان من بشار:

»الجزائــر ستستلـم دفعـات أخـرى 
مــن اللقـاح خــالل شهريــن«

 و اعتبــر الوزيــر أن العبادلــة كانــت و الزالــت 
ــن  ــى ســيارات اإلســعاف م يف أمــس احلاجــة إل
ــة  ــنة خاص ــروف حس ــى يف ظ ــل املرض ــل نق أج

ــة . الذيــن يقطنــون بالقــرى املجــاورة العبادل
و مــن خــال زيــارة وزيــر الصحــة ملركــز 
مكافحــة أمــراض الســرطان ببشــار قــال وزيــر 
الصحــة بــأن »رقمنــة قطاعــه ســتختزل االنتظــار 
الســرطان«، حيــث ســيتمكن  علــى مرضــى 

بحســبه أي مريــض مــن معرفــة أقــرب موعــد لــه 
ــة. ــد يف أي والي ــز املوع ــه حج و ميكن

ــرفني  ــود املش ــاد بجه ــياق أش  و يف ذات الس
ــذي  ــى مركــز مكافحــة الســرطان ببشــار، و ال عل
تعــزز مؤخــرا بإقامــة خاصــة باملرضــى و مرافقيهــم 
ــك باملجــان. ــة و ذل ــن خــارج الوالي القادمــني م

و يف تصريــح لــه لوســائل اإلعــام قــال وزيــر 
ــد  ــفيات عب ــاح املستش ــكان و إص ــة والس الصح

ــتفيد  ــر ستس ــأن »اجلزائ ــد  ب ــن بوزي ــان ب الرحم
ــاح خــال شــهري  ــن اللق ــن حصــة أخــرى م م
مــاي و جــوان القادمــني و ســتكون حصــة معتبــرة 
تتحصــل عليهــا اجلزائــر »، امــا بخصــوص إنتــاج 
ــعى  ــة تس ــة أن »الدول ــر الصح ــال وزي ــاح فق اللق
جاهــدة للنهــوض مبجــال الصناعــات الصيدالنيــة 

و إنتــاج لقــاح جزائــري الصنــع عــن قريــب«.
مصطفى ياسر

قام أول أمس وزير الصحة والسكان و إصالح املستشفيات عبد الرحمان بن بوزيد بزيارة عمل و تفقد 
إلى والية بشار اين سلم سبعة سيارات إسعاف ملناطق الظل.

صندوق التأمينات االجتماعية لوالية اجلزائر:

التصريح بعطلة األمومة عن 
بعد عبـر فضـاء »الهناء«

ــراء  ــال األج ــة للعم ــات االجتماعي ــي للتأمين ــدوق الوطن ــر للصن ــة اجلزائ ــت وكال  أدرج
خدمــة جديــدة لفائــدة النســاء األجيــرات احلوامــل وذلــك عبــر تطبيــق »الهنــاء« الــذي ميكنهــن 
مــن  التصريــح بعطلــة األمومــة ودفــع امللــف بهــدف االســتفادة مــن حقهــن يف عطلــة األمومــة 

دون عنــاء التنقــل إلــى الصنــدوق.
و أوضحــت الوكالــة يف بيــان لهــا اليــوم اخلميــس أنــه يف إطــار احلملــة التحسيســية 
التــي اطلقتهــا ابتــداء مــن  4 مــاي و إلــى غايــة 1  جــوان املقبــل مــن أجــل إعــام وحتســيس 
املواطــن باخلدمــات الرقميــة التــي يقدمهــا يف إطــار القضــاء علــى البيروقراطيــة والتكفــل األجنــع 
ــل  ــاء«، أدخ ــاء »الهن ــر فض ــا عب ــي مت إدراجه ــهيات الت ــى التس ــاوة عل ــغاالتهم، وع بانش
الصنــدوق الوطنــي للتأمينــات االجتماعيــة للعمــال األجــراء مؤخــرا خدمــة أخــرى عبــر نفــس 
ــف  ــع املل ــة ودف ــة األموم ــح بعطل ــل التصري ــرات احلوام ــاء األجي ــن النس ــي متك ــاء والت الفض
ــاء التنقــل  ــة األمومــة )98 يومــا( دون عن ــذي ميكنهــن مــن االســتفادة مــن حقهــن يف عطل ال
ــى  ــال أو عل ــف النق ــى الهات ــاء« عل ــق »الهن ــل تطبي ــق حتمي ــن طري ــك ع ــدوق وذل ــى الصن إل

ــر. الكومبيوت
ــوزارة  ــن ال ــج املســطر م ــن »البرنام ــدة تدخــل ضم ــة اجلدي ــذه اخلدم ــد املصــدر أن ه وأك
ــنة  ــذا أنس ــا وك ــة وعصرنته ــة العمومي ــني اخلدم ــة بتحس ــات املتعلق ــذا للتعليم ــة وتنفي الوصي
العاقــة بــني اإلدارة واملواطــن وتخفيــف اإلجــراءات اإلداريــة، حيــث أدرج الصنــدوق الوطنــي 
للتأمينــات االجتماعيــة للعمــال األجــراء جملــة مــن اخلدمــات اإللكترونيــة لفائــدة املِؤمــن لهــم 

اجتماعيــا وأربــاب العمــل«.
ويف إطــار عصرنــة قطــاع الضمــان االجتماعــي، انتهجــت وزارة العمــل والتشــغيل والضمان 
االجتماعــي مخطــط اســتراتيجي يهــدف إلــى »التحســني املتواصــل للخدمــات املعروضــة علــى 
املواطنــني وذلــك عبــر الرقمنــة واحلوســبة عــن بعــد لــإدارة، حيــث يتوفــر القطــاع علــى 118 
ــيط  ــى تبس ــا إل ــدف أساس ــة، ته ــة رقمي ــن 35 منص ــر م ــر أكث ــدم عب ــة تق ــة إلكتروني خدم

اإلجــراءات اإلداريــة وتســهيل احلصــول علــى مختلــف اخلدمــات«.
ــكان النســاء  ــه »بإم ــر أن ــة اجلزائ ــة، أوضحــت وكال ــذه اخلدم ــة اســتعمال ه ــن كيفي وع
األجيــرات التصريــح بعطلــة األمومــة عــن طريــق اتبــاع خطــوات محــددة هــي: إدخــال التاريــخ 
ــة أم  ــوالدة )عادي ــوع ال ــوع املؤسســة االستشــفائية )متعاقــدة أم غيرهــا(، ن املرتقــب للوضــع، ن
قيصريــة(، إرســال شــهادات احلمــل اخلاصــة بالشــهر الثالــث الســادس والثامــن، بيــان الــوالدة 
ــوالدة  ــان ال ــل وبي ــتئناف العم ــح باس ــهادة التصري ــة وش ــة األموم ــهادة عطل ــن ش ــك ع ناهي

ــداع«. ــر يتــم حتميــل وصــل اإلي ــود وشــهادة العمــل واألجــر ويف األخي اخلاصــة باملول
ــح  ــن »التصري ــه م ــا وذوي حقوق ــه اجتماعي ــن ل ــاء« متكــن املؤم ــات »الهن ــر أن خدم يذك
ــه  ــب متكين ــى جان ــاة، إل ــمال الوف ــاص برأس ــف اخل ــداع املل ــا وإي ــه اجتماعي ــن ل ــاة املؤم بوف
مــن االطــاع علــى نســبة التغطيــة االجتماعيــة وتاريــخ نهايــة األحقيــة يف األداءات، قائمــة 
ــف  ــاألداءات املقدمــة، تلقــي مختل ــع كشــوفات احلســاب اخلاصــة ب ــة املســتهلكة، طب األدوي
اإلشــعارات، اســتخراج شــهادة االنتســاب، دفــع العطــل املرضيــة وطلــب التعويــض عنهــا عــن 

بعــد وغيرهــا مــن اخلدمــات«.
ــدوق  ــة أدخــل الصن ــزة نوعي ــر قف ــر يعتب ــل الغي ــع مــن قب ــان أن »نظــام الدف وأضــاف البي
يف عالــم التكنولوجيــا والرقمنــة، حيــث ســهل املهــام علــى املتعاقديــن مــع الصنــدوق، علــى 
ــة ذوي  ــا، خاص ــه اجتماعي ــن ل ــى املؤم ــة عل ــك املهم ــهل كذل ــد وس ــي املتعاق ــرار الصيدل غ
االحتياجــات اخلاصــة منهــم واملؤمنــني لهــم اجتماعيــا الذيــن يعانــون مــن األمــراض املزمنــة، 
حيــث وفــر عليهــم عنــاء التنقــل كمــا ميكــن الصيدلــي بإرســال طلــب املراقبــة الطبيــة املســبقة 
اخلــاص ببعــض األدويــة اخلاضعــة لبعــض الشــروط عــن بعــد دون تنقــل املعنــي باألمــر إلــى 

مركــز الدفــع«.
مــن جهــة أخــرى، يســمح هــذا النظــام ب«التكفــل األجنــع باملؤمــن لــه اجتماعيــا يف إطــار 
نظــام التعاقــد مــع العيــادات اخلاصــة )األمــراض القلبيــة، العيــادات املتعاقــدة يف إطــار التكفــل 
بالــوالدة، القصــور الكلــوي والنقــل الصحــي(، حيــث تتــم جميــع اإلجــراءات اإلداريــة 
للتكفــل باملريــض عــن بعــد ومــا علــى املعنــي باألمــر إال التقــرب مــن العيــادة مرفقــا بامللــف 

الطبــي وبطاقــة الشــفاء«.
وأشــار املصــدر ذاتــه إلــى أن اخلدمــة اإللكترونيــة »خففــت بدورهــا اإلجــراءات اإلداريــة 
ــن  ــتخدم م ــن املس ــي متك ــد الت ــن بع ــح ع ــة التصري ــر منص ــك عب ــل وذل ــاب العم ــى أرب عل
التصريــح بالعمــل والعمــال يف اآلجــال التــي ينــص عليهــا القانــون طيلــة أيــام األســبوع و 24 
ســا/24، كمــا متكنهــم مــن تســديد االشــتراكات عــن بعــد وطلــب مختلــف اخلدمــات اخلاصــة 
ــون، طلــب ترقيــم وانتســاب العمــال، طلــب بطاقــات  ــة الدي بهــم أو باألجــراء كطلــب جدول

الشــفاء للعمــال وغيرهــا مــن اخلدمــات واملزايــا«.
ق.و

الهالل األحمر اجلزائري

توزيــع خيـم وطرود غذائية 
على البـدو والرحل بسعيــدة

اللجنــة  تنقلــت   
ــر  ــال األحم ــة لله الوالئي
ــعيدة  ــة س ــري لوالي اجلزائ
الواليــة  جنــوب  إلــى 
أم  مبنطقــة  وبالتحديــد 
ســيدي  ببلديــة  رغــاد 
ببلديــة  وكذلــك  أحمــد 
لتوزيــع  العربــي  مــوالي 
خيــم وطــرود غذائيــة علــى 
التابعــني  البــدو والرحــل 
نظــرا  املنطقــة  لــذات 
للخيــم املهترئــة املعرضــة 
مــن  املصنوعــة  للســقوط 

األعــاف. أكيــاس 
هتــه العمليــة تنــدرج 
بــن  توصيــات  إطــار  يف 

ــة ســعيدة  ــى والي ــارة إل ــا زي ــي قادته ــري الت ــس ســعيدة رئيســة الهــال األحمــر اجلزائ حبيل
األســبوع الفــارط، وأكــدت مــن خالهــا علــى املرافقــة الدائمــة لســكان البــدو والرحــل وخاصــة 
ــري التــي  ــة الهــال األحمــر اجلزائ ــة تبعــا ملنهجي ــة وتزويدهــم بطــرود غذائي املناطــق احلدودي
تولــى أهميــة كبيــرة إلــى كل العائــات املعــوزة والفقيــرة وخاصــة منهــا التــي تســكن باملناطــق  

ــقوط. ــة للس ــة الزائل ــم التقليدي ــى اخلي ــاء عل ــة للقض احلدودي
ــم أحســن  ــن اســتلمو خي ــدو والرحــل الذي ــادرة استحســان ســكان الب ــه املب ــت هت والق

ــا. ــوا يقطنونه ــي كان ــم الت ــن اخلي ــر م بكثي
جلولي علي

كوفيد19-:

إصـدار رخـص تصديـر األقنعـة »قريبا«
 ســيتم »قريبــا« إصــدار رخــص تصديــر مــن 
ــني  ــماح للمنتج ــد الس ــارة قص ــرف وزارة التج ط
ــد19-  ــاء كوفي ــة ضــد وب ــة الواقي ــني لألقنع احمللي
ــده لـــ«واج« أول  ــبما أك ــر منتجاتهم،حس بتصدي
ــة. أمــس، مســؤول يف وزارة الصناعــة الصيدالني

لإنتــاج  الفرعيــة  املديــرة  وأوضحــت 
والتطويــر الصناعــي، أســمى عظيمــي أن وزارة 
الواقيــة  األقنعــة  كميــات  ســتحدد  التجــارة 
منهــا  جــزء  دراســة  أســاس  علــى  للتصديــر 
ينجزهــا قطــاع الصناعــة الصيدالنيــة، حيــث 
ســتتيح رؤيــة أفضــل حــول حالــة املخزونــات 

اإلنتــاج. وطاقــات 
وقالــت عظيمــي أن تصديــر األقنعــة الواقيــة 
أصبــح ممكنــا بعــد ان مت رفــع منــع التصديــر 
ــة مبكافحــة  ــت لبعــض املنتجــات ذات الصل املؤق
انتشــار الوبــاء، مضيفــة ان »هــذا القــرار مت تأكيــده 
مبراســلة صــادرة عــن الوزيــر األول وموجهــة لــوزارة 

ــة«. ــة الصيدالني الصناع
ــة  ــة يقظ ــع »خلي ــيتم وض ــه س ــدت ان وأك
متعــددة القطاعــات تتشــكل مــن ممثلــي وزارة 
الصناعــة الصيدالنيــة ووزارة التجــارة قصــد ضبــط 
هــذا العــرض للتصديــر وفــق تطــور الوضعيــة 

الوبائيــة يف اجلزائــر واحلاجيــات احملليــة«.
الواقيــة  األقنعــة  بتصديــر  الســماح  ومت 
ــر  ــاع املعتب ــل االرتف ــا بفض ــروس كورون ــد في ض
لطاقــات االنتــاج يف هــذا املجــال خــال األشــهر 

األخيــرة.
بــكل  لألقنعــة  الوطنــي  اإلنتــاج  وبلــغ 
ــة  ــني أقنع ــوم ب ــا, 9.560.000 قناع/الي أنواعه
حســب   ،KN95 و   FFP2 و  جراحيــة 
األرقــام التــي حتصلــت عليهــا واج مــن وزارة 
هــذه  إنتــاج  الصيدالنية.ويتولــى  الصناعــة 
ــع بــني حرفيــني  ــي 1.635 مصن ــات حوال الكمي

املصــدر. ذات  حســب  وصناعيــني، 

 آفاق التصدير نحو إفريقيا 
و أوروبا

اجلزائريــني  الكبــار  املصنعــني  بــني  ومــن 
فيلموباســت  شــركة  الواقيــة،  لألقنعــة 
قدراتهــا  تقــارب  حيــث   )TNTEX(
كل  مــن  وحدة/اليــوم   500.000 اإلنتاجيــة 
ــوم  ــني قناع/الي ــغ 6 ماي ــم بل ــو رق ــواع، وه األن
ــار األقنعــة شــبه مصنعــة  مــع اخــذ بعــني االعتب
ــن  ــني الذي ــة للحرفي ــي( موجه ــاط مطاط )دون رب
األخيــرة،  اللمســات  باســتكمال  يتكفلــون 
حســبما أكده لـــ«واج« املستشــار التقني للشــركة، 

فريــد عــاق.
الكائنــة  الشــركة  أن  عــاق  وأوضــح 
ــد  ــا الزائ ــر انتاجه ــى تصدي ــح إل ــطيف، تطم بس
مــن األقنعــة نحــو الســوق التونســية التــي ســبق 
لهــا وأن صــدرت نحوهــا قبــل الوبــاء القمــاش غيــر 
املنســوج، باعتبــار أن فيلموباســت تعتبــر إحــدى 
التونســيني  للمنتجــني  األساســيني  املورديــن 

لألجهــزة الطبيــة لهــذه املــادة األوليــة.
وتطــرق إلــى »اتصــاالت جــادة وآفــاق« مــع 
شــركاء يف إســبانيا وتنزانيــا والســنغال وموريتانيــا، 
هــذا البلــد الــذي ميثــل حســبه »بابــا نحــو أســواق 

غــرب إفريقيــا«.
بصــدد  املنتــج  هــذا  أن  عــاق  وأوضــح 
إدخالهــا  قصــد  ملنتجاتــه  القياســي  التوحيــد 
عمليــات  أن  مضيفــا  األوروبيــة،  األســواق  يف 
»قريبــا«. حتــدث  أن  ميكــن  األولــى  التصديــر 
ــد  ــاق »بع ــن إط ــؤول ع ــف ذات املس وكش
عيــد الفطــر« موزعــني آليــني لــكل أنــواع األقنعــة.
وســيتم وضــع هــذه املوزعــات يف مرحلــة 
أولــى يف املراكــز التجاريــة الكبــرى عبــر البلــد 

والتــي تقتــرح حــزم مــن 5 أو 10 أقنعــة مغلفــة.
اقتــراح  إلــى  املبــادرة  هــذه  وتهــدف 
ــة  ــة بأســعار جذاب للمســتهلكني منتوجــات نوعي
علمــا ان التســويق ســيتم مباشــرة مــن املنتــج إلــى 

الزبــون النهائــي دون املــرور عبــر وســائط.
الثانيــة  املرحلــة  عــن  عــاق  وســيعلن 
ــة يف وضــع هــذه املوزعــات  لهــذا املشــروع املتمثل
محطــات  غــرار  علــى  العموميــة  االماكــن  يف 

واملتــرو. الترامــواي 

»كالغاز« تعتزم تصدير 
مليون لتر من االوكسجين 

نحو تونس
وهــو  آخــر  منتــوج  تصديــر  ســيتم 
األوكســجني الطبــي الســائل حيــث تقــدر القــدرة 
الوطنيــة النتاجــه 340.000 لتر/يوميــا، حســب 

الصيدالنيــة. الصناعــة  وزارة 
ومــن بــني املصنعــني احملليــني لهــذا املنتــوج، 
ــر  ــات تصدي ــت بعملي ــي قام ــاز الت ــركة كالغ ش
ــوم،  ــة الي ــر لغاي ــع 500.000 لت ــس م ــو تون نح
حســبما أكدتــه ل«واج« مديــرة اإلدارة العامــة 
لهــذه الشــركة اخلاصــة, راجــة بــن عبــد الســام.
وكشــفت ذات املســؤولة ان الشــركة التــي 
ــا  ــت وحداته ــي دخل ــنة 2018 والت ــت س تأسس
تتوقــع   ،2019 ســنة  النشــاط  يف  اإلنتاجيــة 
األيــام  خــال  لتــر   1.000.000 تصديــر 

القادمــة.
وأوضحــت بــن عبــد الســام أن طاقــات 
اإلنتــاج اليوميــة لوحدتــي اإلنتــاج لشــركة كالغــاز 
الكائنتــني بورقلــة واالغــواط بلغــت 75.000 

ــا. ــدة منه ــكل واح ــا ل لتر/يومي
ق.و

قال أن هناك حتســن يف نوعية إجناز الســكنات

بلعريبــي يأمــر باالنطـالق فـي المشاريـع 
المتأخــرة قبــل نهايــة جـــوان

شــدد وزيــر الســكن والعمــران طــارق 
بلعريبــي علــى حتميــة  االنطــاق يف جميــع 
املشــاريع الســكنية املتأخــرة قبــل نهايــة جــوان 

ــادم. الق
وطالــب بلعريبــي خــال زيارتــه لواليــة 
ــتهّلت  ــي اس ــي و الت ــس، املاض ــكرة  أول أم بس
مبعاينــة وتقــدمي عــرض مفصــل حــول برامــج 
500 ســكن  الســكن مبختلــف الصيــغ مبوقــع 

بالقطــب احلضــري اجلديــد  إيجــاري  عمومــي 
ــيير  ــة والتس ــوان الترقي ــون دي ــل دي ــرورة حتصي بض
العقــاري التــي فاقــت 842 مليــون دينــار ، مبديــا 
ــر  ــر بالتأخ ــام ألي تبري ــت رفضــه الت يف ذات الوق
ــول  ــك كان مقب ــة ألن ذل ــة الوبائي بحجــة الوضعي

ــط. ــي فق ــام املاض الع
أن  الوزيــر  كشــف  متصــل  ســياق  ويف 
»احلكومــة احلاليــة هدفهــا هــو التقليــص مــن 

االســتيراد واالعتمــاد علــى املنتجــات محليــة 
الصنــع«، مشــيرًا إلــى أن »هنــاك حتســن يف نوعيــة 
إجنــاز الســكنات التــي أصبحــت جيــدة وبأيــادي 
زيارتــه  ختــام  يف  بلعريبــي  جزائرية«.وكشــف 
لعاصمــة الزيبــان بأنــه »ســيتم توزيــع حصــة 
ــا  ــى أصحابه ــة عل ــرة مــن الســكنات املكتمل كبي

نهايــة الســنة احلاليــة«.
منصف.ب
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أمينة بنية 
توزيع  مديرية  قبل  من  مقدمة  حصيلة  ويف 
مت  قسنطينة،  بوالية  منجلي  بعلي  والغاز  الكهرباء 
تسجيل منذ بداية العام 50 اعتداء على املنشآت 
التزايد  وهو  أشهر،  بأربع  املقدرة  الفترة  يف  الغازية 
نفس  خالل  املسجلة  باحلصيلة  مقارنة  املخيف 
تسجيل  عرف  الذي  املاضي،  العام  من  الفترة 
االعتداءات  متركزت  حيث  فقط،  اعتداء   20
األولى   املرتبة  احتلت  التي  رحمون  أوالد  ببلدية 
 10 بـ  منجلي  علي  مقاطعة  تليها  اعتداء،   17 بـ 
اعتداءات،   8 بـ  احلروب  بلدية  ثم  اعتداءات 

التموين  قطع  مت  االختراقات  هذه  نتيجة  وكانت 
نطاق  عائلة عبر   2400 الغازية ألزيد من  بالطاقة 
ابن  اخلروب،  بلديات  واملمثلة يف خمس  املديرية 

باديس ، اوالد رحمون، عني سمارة عني عبيد.
وذكرت خلية االعالم باملديرية أنه ورغم كل 
الهيئة  ذات  برمجتها  التي  التحسيسية  احلمالت 
للحد من انتشار هذه الظاهرة، إال انها تدق ناقوس 
خاصة  االعتداءات  وتيرة  تضاعف  بسبب  اخلطر 
خالل انتشار هذه األزمة الصحية، حيث وبالنسبة 
للمعتدين فقد احتلت مقاوالت األشغال العمومية 
 12 بـ  املواطنون  يليها  اعتداء  بـ33  األولى  املرتبة 
اعتداء ثم املجهولون بـ 4 اعتداءات وهي احلاالت 

ما  التصريح  عدم  باعتبار  فيها  اخلطر  يكمن  التي 
األرواح  فقدان  وبالتالي  انفجار  حلدوث  يؤدي  قد 
التي  املادية  ناهيك عن إضعاف الشبكة واخلسائر 
واحد  اعتداء  فيما سجل  غالبا،  الشركة  تتكبدها 
الشبكة من قبل  املاضية على  خالل األربع أشهر 
مرة  عادت  حيث  سياكو،  والتطهير  املياه  شركة 
منجلي  بعلي  والغاز  الكهرباء  توزيع  مديرية  أخرى 
الغازية  الشبكات  على  االعتداء  بخطورة  للتذكير 
مناشدة  نفسه،  املعتدي  على  حتى  والكهربائية 
املواطنني واملقاوالت ومختلف املصالح التقرب من 
الشبكات  مسارات  ومعرفة  املرافقة  بطلب  املديرية 

لتفادي فقدان األرواح.

بعد األخبار املتداولة على صفحات »الفايسبوك«

مديريـة الصحـة بعنابـة تنفــي 
سرقة رضيع من مستشفى القديسة

أكدت مديرية الصحة والسكان وإصالح املستشفيات لوالية عنابة نفيها بشكل قاطع ألي 
عملية سرقة مست رضيع حديث الوالدة على مستوى مستشفى طب األطفال القديسة تيريزا.
التي  األخبار  كل  بعنابة  رشد  ابن  اجلامعي  االستشفائي  املركز  إدارة  فندت  جهتها  من 
سرقة  و  اختفاء  مفادها  التي  و  )فايسبوك(  االجتماعي  التواصل  صفحات  عبر  تداولها  يتم 
أمس  أول  بعنابة  رشد  ابن  اجلامعي  االستشفائي  املركز  بيان  . وأكد  الوالدة  حديث  رضيع 
اخلميس تلقت اخبار الوطن نسخة منه أن كل األخبار التي يتم تداولها عبر صفحات التواصل 
االجتماعي و التي مفادها اختفاء و سرقة رضيع حديث الوالدة من عيادة طب األطفال القديسة 
تيريزا يف ظروف غامضة ال أساس لها وعارية عن الصحة. وأوضحت يف ذات البيان بأن الطفل 
ولد بتاريخ 02 ماي2021 بأحد املصحات اخلاصة و ينحدر أبواه من والية الطارف وهو يف حالة 
جد حرجة نقل على إثرها لعيادة طب األطفال القديسة »تيريزا« قبل أن يفقد حياته نظرا لتأزم 
اجلامعي.  ابن سينا  إلى مصلحة حفظ اجلثث مبستشفى  إثرها مت حتويله  الصحي على  وضعه 
تؤكد اختفاء رضيع حديث  أخبار  تناقلت  التواصل االجتماعي  العديد من صفحات  وكانت 
الوالدة من عيادة طب األطفال القديسة »تيريزا« وتفاعل نشطاء التواصل االجتماعي مع اخلبر 
عن  الكشف  يف  باإلسراع  ومطالبني  الرضيع  اختفاء  مسؤولية  الصحة  قطاع  مسؤولي  محملني 

مالبسات هذه احلادثة.
ف. سليم

عنابة 

لجنـة وزارية تحـل باإلقامـات 
الجامعيــة بسيـدي عمـــار

عنابة جلنة  والية  الى  زيان«  بن  العالي  »عبد  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  وزير  أوفد 
حتقيق وزارية إلى مديرية اخلدمات اجلامعية بسيدي عمار للوقوف على حقيقة أوضاع اإلطعام 
يف  الطلبة  ممثلي  طرف  من  للوزارة  املرسلة  الشكاوى  و  االحتجاجات  من  العديد  بعد  خاصة 
األسابيع االخيرة.ويف هذا الصدد حلت جلنة وزارية تابعة للديوان الوطني للخدمات اجلامعية 
الشلف  واقامة   )02 اجلامعية )سيفوس  باالقامة  القطاع  وزير  بتعليمة من  اخلميس  أمس  أول 
للطلبة يف شهر رمضان  املقدمة  الوجبات  نوعية  الوقوف على  اإلقامات من أجل  وغيرهما من 
املبارك و تفقد املطعم من حيث النظافة ومدى تطبيق إجراءات البروتوكول الصحي. وقد كان 
وبحضور  املصالح  رؤساء  رفقة  اإلقامة  مديرة  سيفوس  إقامة  مستوى  على  اللجنة  استقبال  يف 
مديرة اخلدمات اجلامعية سيدي عمار ورئيس قسم املراقبة والتنسيق حيث وقفت اللجنة كل 
صغيرة وكبيرة وقدمت بعض التوجيهات للمسؤولني باملطعم كما ابدت ارتياحها يف األخير على 
السير احلسن لعملية التحضيرات املتعلقة بوجبة االفطار باالقامة و مدى احترام شروط النظافة 

واجراءات البروتوكول الصحي بحسب تصريحات مديرة االقامة.
ف. سليم

عنابة

عمــال البلديــات يطالبـــون 
بالزيـــادة فــي األجــور

العام  االحتاد  لواء  املنضوية حتت  و  بعنابة  البلديات  لعمال  النقابية  الفروع  رفعت 
رفعها  لغرض  الوالئي  لألمني  واجتماعية  مهنية  مطالب  الئحة  اجلزائريني  للعمال 

للمركزية النقابية بالعاصمة .
أمس  أول  عقد  لبلديات  النقابية  للفروع  اجتماع  فإن  البيان  يف  جاء  ما  وحسب 
اخلميس مبقر االحتاد الوالئي برئاسة »كمال فريتح » و حتت إشراف تنسيقية اجلماعات 
البوني ،  بلدية  لبلدية سيدي عمار،  النقابي  الوالية لكل من  الفرع  لبلديات  احمللية 
برحال ، عنابة والفرع النقابي لبلدية واد العنب وكذا كل من احلجار والعلمة وعني الباردة 
لرفع انشغاالت عمال و موظفي البلديات املتمثلة أساسا يف ترسيم جميع املتعاقدين 
و فتح  األساسي  القانون  و تعديل  االستداللية  النقطة  قيمة  والعمل على ضرورة رفع 
جميع أنواع الترقيات و رفع التجميد عنها وتعميم منحة الشباك على جميع املوظفني 
و رفع قيمة الزيادة االستداللية للمناصب العليا و فصل اإلدارة عن املجالس املنتخبة 
و الدعم املالي للجان اخلدمات االجتماعية البلدية و حتويل عمال التوقيت اجلزئي إلى 
توقيت كامل و إضافة منح خاصة لبعض األسالك كمثال عمال النظافة و حتيني منحة 
و احتساب سنوات عمل  العائلية  واملنح  الوحيد  و رفع منحة األجر  اجلغرافية  املنطقة 
قانون  و تعديل  التقاعد  و  املهنية  اخلبرة  يف  املهني  اإلدماج  و  التشغيل  قبل  ما  عقود 

التقاعد و تخصيص برنامج سكني خاص .
ف.سليم

أحصت مديرية توزيع الكهرباء والغاز بعلي منجلي بوالية قسنطينة، تضاعفا ملحوظا يف عدد االعتداءات 
على شبكة الغاز منذ بداية العام اجلاري إلى نهاية شهر أفريل املنصرم، عبر البلديات التي تسيرها املديرية 

بدائرتي اخلروب وعني عبيد، مقارنة بنفس الفترة من العام املاضي حيث بلغت اعتداًء خالل نفس الفترة  فيما 
سجلت اعتداءات مجهولة على الشبكة والتي تهدد سالمة املواطنني وحياتهم بفعل عدم التبليغ عنها.

ميلة 

18 شهر حبًسا نافًذا في حق مدير »ميلة نات« السابق
نطق مجلس قضاء ميلة اليوم األربعاء  باحلكم النهائي يف حق املدير السابق ملؤسسة تسيير مراكز الردم التقني ) ميلة نت ( زنتوت كمال .هذا و مت 
تخفيض العقوبة إلى 18 شهرا حبسا نافذا وغرامة مالية قدرت بـ 2 مليون دينار باملناصفة بينه وبني بن زهرة جمال عامل بذات املؤسسة،  كتعويض  لصالح 
املؤسسة ، يف حني أبقى املجلس على نفس احلكم يف حق العامل بذات املؤسسة بن زهرة جمال  الذي أصدرته محكمة ميلة ، والتي متثل يف عامني حبس 
نافذ  والغرامة املذكورة سابقا .لإلشارة فاحلكم اإلبتدائي صدر عن محكمة ميلة يف 25 فيفري املاضي ومت احلكم على ذات املتهم بعامني حبي نافذ  ، حيث 
أن املتهم كمال زنتوت  متورط بجنح سوء استغالل الوظيفة، إختالس أموال عمومية، والتعاقد مع مؤسسة له مصالح خاصة بها، أما بن زهرة جمال فهو مدان 

بجنحتي سوء استغالل الوظيفة و واختالس أموال عمومية .
ياسني زويلخ

ميلة 

 القبــض علــى ســارق صناديــق الزكــــاة 
متكن عناصر الفرقة اجلنائية باملصلحة الوالئية للشرطة القضائية بأمن والية ميلة من توقيف شخص مسبوق قضائيا يحترف السرقة، متورط يف عدة 
سرقات مبدينة ميلة ومنها سرقة صناديق الزكاة باملساجد.وحسب ماورد يف بيان ملصالح أمن والية ميلة فتفاصيل القضية تعود الى تسجيل شكوى حول 
بالبقالة  اخلاصني  التجاريني  محليهما  تعرض  وكذا شكوى من طرف شخصني حول  للسرقة  مبيلة  امليلي  مبارك  الزكاة ملسجد  تعرض محصالت صناديق 
والهواتف النقالة وسط مدينة ميلة للسرقة، عناصر الشرطة العلمية قامت على الفور باستغالل مسارح اجلرمية والقيام باملعاينات امليدانية والتقنية، حيث مت رفع 
البصمات والعينات، بتكثيف األبحاث والتحريات وكذا استغالل نظام التعرف اآللي على البصمات)AFIS( مت حتديد هوية املشتبه فيه البالغ من العمر 

19 سنة، الذي تبني أنه مسبوق قضائيا يف قضايا مماثلة.
بالتنسيق مع النيابة املختصة مت تفتيش مسكن املشتبه فيه حيث عثر احملققون على مسروقات متثلت يف 12 هاتف نقال مخبأة بإحكام بني األحراش خلف 

فناء مسكنه، هذه املسروقات مت التعرف عليها من قبل أصحابها وسلمت لهم فيما بعد.
ياسني زويلخ 

باتنة

حي أوالد فارح بحاجة الى مشاريع تنموية
الرسائل  رغم  خدمتهم  على  املتناوبة  والبلدية  احمللية  السلطات  جتاهل  من  باتنة،  لوالية  التابعة  بيطام  يف  فارح  أوالد  سكان  استهجن 
والشكاوي العديدة املقدمة والتي لم جتد آذانا صاغية لرفع الغنب عنهم وحتسني املستوى املعيشي املزري الذي يتخبطون فيه يف ظل نقص أبسط 
ضروريات احلياة الكرميةالوضعية دفعت الكثير من العائالت  التوجه يف رحلة البحث عن أماكن أخرى بالقرى املجاورة سعيا منهم للظفر بحياة 
أفضل تاركني أراضيهم وقريتهم رغم أنها تعد منطقة فالحية بامتياز ويطالب سكان أوالد فارح من السلطات احمللية، العمل على جتسيد مشاريع 
تنموية لفائدة املنطقة، السيما حتسني خدمة التزود باملاء، وتهيئة شبكة التطهير والطرقات واإلنارة العمومية وكذا إستحداث مناصب شغل 

لشباب البلدية، ناهيك عن رفع مقترحات تصب يف إطار حتسني الواقع املعيشي للسكان.
عماد بوخنوفة

الشركة تدعو املواطنني للحذر من مخاطرها

تضاعــف االعتــداءات علـى شبكـة 
الغـــاز والكهربــاء بقسنطينــة 
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أخبار الداخل

فتاتي لبنى
من  الفوضويون  مساحات  التجار  ويحتل 
الطريق العمومي،و يحولونها إلى أسواق موازية 

لعرض مختلف أنواع السلع .
غير  التجارة  استفحلت  حيث 
منذ بداية  لإلنتباه  ملفت  الشرعية بشكل 
مختلف  انتشرت  حيث   ، الفضيل  الشهر 
الفواكه  و  اخلضر  و  الغذائية  املواد  أنواع 
الطرقات  حواف  على  و  الشوارع  يف  للبيع 
السكنية  املجمعات  و  األحياء  داخل  و 
توقيف  و  و بذلك بنصب الطاوالت   ،
املواد  أنواع  املعبأة مبختلف  السيارات 
األمر   ، الفالحية  املنتوجات  و  الغذائية 
الذي بات يثير إزعاج السكان الذين أصبحوا 
الفوضى  و  التجار  صراخ  يستيقظون على 
العارمة التي يخلقونها ،ناهيك عن األوساخ 
أصبحت  التي  وراءهم،و  يتركونها  التي 
السكنية  املجمعات  و  األحياء  قاطني  تقلق 
الذي باتت  اإلزدحام  و  الفوضى  كذلك  ،و 
تعرفه مختلف الطرقات و ذلك بسبب توقف 
التجار  من عند  للتبضع  أصحاب السيارات 
الطريق ،  الذين يعرضون سلعهم على حافة 
مع ركن سياراتهم مما يحدث اختناقا مروريا و 

ازدحاما يعيق حركة السير و يشلها .
التي  الفوضوية  األسواق  ننسى  أن   دون 
تنشط بحي النجمة والباستي  التي تنعدم فيها 
غير  الباعة  كما  عكف  النظافة،  شروط  أدنى 
نظاميني على فرش طاوالتهم لعرض منتجاتهم 
من اخلضر والفواكه على قارعة الطريق كما هو 
التجار املفترشني عند مدخل  احلال  لعدد من 
عددهم  ازداد  حيث   ، البيضاء  عني  مقبرة 
بصورة ملفتة ، حيث يلجأ الكثير من أصحاب 
املركبات إلى التوقف بشكل عشوائي متسببني  

يف عرقلة كبيرة حلركة املرور السيارات

  أسواق جوارية مغلقة
 في عدة بلديات

فيه  تبقى  الذي  الوقت  يف  هذا  يحدث 
عليها  صرفت  التي  من األسواق  العديد 
على   ، من البلديات  الكثير  مغلقة يف  املاليير 
الرغم من أنه مت جتسيدها للقضاء على التجارة 
املوازية ، كسوق عني الترك الذي ال زال مغلقا 

فيه  تدهورت  الذي  الوقت  يف   ، سنوات  منذ 
وضعية السوق احلالي و تآكلت أرضية و أصبح 
فصل  يف  خاصة  و  عليها  من الصعب املشي 
احلركة  تعيق  أوحال  إلى  أين تتحول   ، الشتاء 
.ومما ساهم يف استفحال الظاهرة، غلق بعض 
من  بالرغم  استغاللها  وعدم  القدمية  األسواق 
البيروقراطية،  بسبب  إليها  املواطنني  حاجة 
احمللية  الهيئات  بني  الصالحيات  وتداخل 
بني  التنسيق  وغياب  العمومية  واملؤسسات 

املصالح التجارية والهيئات احمللية.

  األسواق الفوضوية
 مالذ المواطنين 

األسواق،أنها  هذه  أن  الالفت  أن  غير 
ولم  املواطنني،  جانب  من  كبيرًا  تهافتا  تشهد 
الدخل  وأصحاب  الفقراء  على  األمر  يقتصر 

املتوسط بل حتى من ميسوري احلال.
يعبرون  املواطنني  من  ويفضل  العديد 
العشوائية،  النقاط  هذه  لتواجد  ارتياحهم  عن 
السلع  بها  تباع  التي  املقبولة  األسعار  بسبب 
عبر  املعروضة  بتلك  مقارنة  األسواق،  هذه  يف 
احملالت التجارية، األمر الذي اعتبره جتار ميثل 

خطرًا على أعمالهم.
يف  املوازية  التجارة  هذه  تنامي  وتسبب 
تراجع نشاط مختلف املرافق واألسواق املنظمة 
ما كّبد التجار الناشطون بصفة قانونية  خلسائر 
وحتى  التجارة  مدرية  عجزت  والتي  فادحة 
بات  ممّا  عليها  السيطرة  عن  الوالية  مسؤولي 
كما  الشرعيني  التجار  واستقرار  نشاط  يهدد 
والفواكه  اخلضر  أسعار  يف  التذبذب  عنه  اجنّر 
عرض  على  الفوضويني  الباعة  يعمد  حيث 
منتجاتهم بفارق كبير لهامش الربح و يستنزفون 
بذلك جيوب املواطنني  يف ظل  غياب املراقبة 

والتقاعس يف  إجراءات الردع.

  إحصاء 13 ألف
 تاجر فوضوي  

قد  بوهران،  التجارة   وكانت  مديرية 
بائع  ألف   13 يقارب  ما   ، مؤخرا  أحصت 
املوازية  على  التجارة  ينشطون  يف  فوضوي 
هؤالء  خلقها  موقع   180 من  أكثر  مستوى 
الشرعي  غير  التجاري  نشاطهم  الباعة   لبعث 

يف  التفكير  احمللية  السلطات  جعل  ما  وهو   ،
مع  التجاوزات  هذه  لوقف  ناجعة  حلول  إيجاد 
تقرر  حيث   ، اإلجتماعية  احلاالت  مراعاة 
بالتجارة  الفوضويني  إدماجهم   التجار  إعادة 
واملغطاة  اجلوارية  األسواق  ببعث   القانونية  
التجارية  النشاطات  مختلف  منها   ملمارسة 
السيما جتارة اخلضر والفواكه   والتي  تقع حتت 
مسؤولية سوق الكرمة للخضر والفواكه ، وعلى 
سبيل املثال استفاد أكثر من 140 بائع فوضوي 
أن  غير  املغطى  وأماكن  بالسوق  محالت  من 
نشاطهم  ممارسة  مفضلني  غادروه  منهم  الكثير 
طاوالتهم  وامتدت  نظامية  غير  وبطرق  بعيدا 
السكنية  بحجة   املجمعات  اقتحام  غاية  إلى 
األسواق  تلك  دخول  عن  يعزفون  املواطنني  أن 
ويفضلون شراء حاجياته بالشارع وبالقرب من 

مساكنهم ،
التجارة  أن استفحال  اجلدير بالذكر 
املعيشية  األوضاع  تدهور  إلى  يرجع  الفوضوية 
الشباب البطال  جعلت  التي  البطالة  و 
لتوفير  من التجارة  النوع  هذا  يلجئون إلى 
مصروفهم و قوت يومهم ، إال ان سوء التسيير 
الناجعة،وضرورة  احللول  إيجاد  وعدم  بالوالية 
تسوية وضع املساحات الشاغرة، إليجاد بديل 
وحماية  التجارة  وتنظيم  الفوضوية  لألسواق 
التجارة  أن  للمتسوقني،خاصة  الشرائية  القدرة 
على  كبيرًا  خطرا  تشكل  أضحت  املوازية 

االقتصاد وتسبب خسارة للخزينة العمومية .

  السوق الموازية
  وسيلة لتسويق المواد 

المقلدة والفاسدة
لتسويق  وسيلة  املوازية  السوق  أصبحت 
نحو %80 من املواد املقلدة ومنتهية الصالحية 
من  غيره  أو  رمضان  يف  سواء  املهربة،  والسلع 
الطريق  قارعة  على  يتم عرضها  أين  الشهور، 
ويتهافت  املواطنني على اقتنائها كونها تعرض 
بأسعار زهيدة دون مراعاة املخاطر التي قد تنجر 
عن استهالك هذه املواد  مجهولة الهوية وأخرى 
يقوم  عما  املسؤول  هو  املواطن  فإن  لذا  فاسدة 
الفوضوية  األسواق  هذه  وأن  خاصة  باقتناءه 
غير معنية باملراقبة من قبل مصالح األمن وال 

مديرية التجارة. 

عرفت التجارة الفوضوية عبر مختلف أحياء وهران  خالل اآلونة األخيرة ، انتعاشا وازدادت 
نقط البيع العشوائي بشكل الفت خالل شهر رمضان الكرمي ، السيما مبنطقة بلقايد وايسطو 

حي الصباح ،  حي احلمري و كنستال  والسانيا الطريق احملاذي ملقبرة عني البيضاء، إذ أن جميع 
املعامالت التجارية  ال تخضع الي متابعة ومن دون مراقبة  .حيث أعاد شهر رمضان ، إحياء 

ظاهرة  االسواق الفوضوية .

عودة التجارة املوازية 

إحصاء 16 الف تاجر فوضوي بوهران
سعيدة

سكـان حــي سيـدي عـالل 
يرفضــون الرحيــل 

تفاجأ سكان حي سيدي عالل ببلدية أوالد خالد بوالية سعيدة من قرار ترحيلهم 
إلى سكناتهم التي ال تتوفر على التهيئة اخلارجية إضافة إلى إنعدام الكهرباء والغاز حيث 
أكد أحد املستفيدين من السكنات أن سكناتهم ال تتوفر على أي خدمات إضافة إلى 
ميكنهم  متسائلني كيف  اخلارجية  التهيئة  لغياب  نضرا  الظروف  هذه  الرحيل يف  صعوبة 
السكن يف هتهالضروف ويف السياق ذاته أكد مواطن أخر من املستفيدين أن قرار الترحيل 
ليس منطقي ووعود التكفل بتوفير خدمات الكهرباء والغاز والطريق ال زالت حبرعلى ورق 

مطالبني السلطات بخرجة ميدانية لتفقد وضعية سكناهم
وفورما علمت السلطات املعنية مبطالبهم قامت مديرية السكن لوالية سعيدة بخرجة 
واملرافق  اخلارجية  التهيئة  بتوفير  ووعدتهم  مطالبهم  كل  ولبت  السكنات  ملعاينة  ميدانية 
شبكات  إجناز  مت  أنه  سعيدة  لوالية  السكن  مدير  أكد  حيث  والغاز  والكهرباء  العمومية 
الصرف الصحي والكهرباء واملاء ينتصر فقط ربط سكناتهم اما شبكة الغاز سيتم إجنازها يف 
األيام القادمة أما التهيىة اخلارجية فاملديرية بصدد التحضير لدفتر الشروط لإلنطالق يف 
املناقصة اخلاصة باإلستغالل وبعد اإلستجابة للمطالب من طرف السلطات املعنية أثنى 

املستفيدين على هته اخلرجة امليدانية ملدير السكن الذي لب ندائهم ووفر كل مطالب.
جلولي علي

توزيع خيم و طرود غذائية 
علــى البـدو والرحــل 

الوالية  إلى جنوب  لوالية سعيدة  اجلزائري  للهالل األحمر  الوالئية  اللجنة  تنقلت 
وبالتحديد مبنطقة أم رغاد ببلدية سيدي أحمد وكذلك ببلدية موالي العربي لتوزيع خيم 
املعرضة  املهترئة  للخيم  نضرا  املنطقة  لذات  التابعني  والرحل  البدو  على  غذائية  وطرود 

للسقوط املصنوعة من أكياس األعالف .
الهالل  رئيسة  سعيدة  حبيلس  بن  السيدة  توصيات  إيطار  يف  تندرج  العملية  هته 
األحمر اجلزائري التي قادتها زيارة إلى والية سعيدة األسبوع الفارط وأكدت من خاللها 
بطرود  وتزويدهم  احلدودية  املناطق  وخاصة  والرحل  البدو  لسكان  الدائمة  املرافقة  على 
غذائية تبعا ملنهجية الهالل األحمر اجلزائري التي تولى أهمية كبيرة إلى كل العائالت 
املعوزة والفقيرة وخاصة منها التي تسكن باملناطق  احلدودية للقضاء على اخليم التقليدية 

االيلة للسقوط  يف اية حلظة .
جلولي علي

سيدي بلعباس 

المطالبـة بازالـة ســـوق 
بيع السيـارات المستعملــة 

بحــي 126 سكـــن 
يعيش سكان حي 126 سكن مبدينة سيدي بلعباس الواقع مبنطقة سيدي اجلياللي 
مبحاذاة سوق حسناوى وسط مشكلة معقدة بعد حتول املنطقة السكنية الى سوق شعبي 

لبيع السيارات ونقطة سوداء ارقت حياتهم اليومية.
فبعد حتول املنطقة السكنية التي كانت قبل سنوات تشهد هدوءا و استدباب امني 
تام نظرا الى موقعها املمتاز  الى بؤرة فاسدة وغير آمنة عقب اتخاذها كسوق سوداء خاص 
ببيع السيارات املستعملة  منذ سنة 2017  وما تشهده من توافد كبير للباعة واملشترين 
من كل بلديات الوالية وكذا سيارات حتمل ارقام تسلسلية من  خارج الوالية على غرار 
سعيدة و معسكر و مستغامن  مما اربك حياة سكان احلي الذين حاولو التدخل اكثر من 
مرة من اجل نقل هذا السوق الغير قانوني عبر عدة مراسالت الى اجلهات االمنية منها و 
البلدية من أجل التحرك والنظر الى هذا املشكل املستجد الذي عبث بحياة السكان الذين 

ينتظرون تدخل السلطات احمللية و إيقاف هذا اخلرق الصارخ حلقهم.
ممثل احلي السيد احلصار سيداحمد  أكد ان املشكلة اصبحت تتعمق يوما بعد يوم 
يف ظل بقاء احلال على ماهو عليه دون تدخل املسؤولني احملليني الذين عجزوا عن حماية 
السكان واتخاذ أي إجراء ردعي بحق املخالفني بحيث اضحت الظواهر السلبية املرتبطة 
مبمارسات التجار  باالضافة الى املوقع الغير قانوني للسوق تلقي بضاللها على عائالت 
التجمع  نتيجة  اليومية  ابسط ضروريات  تقدر على ممارسة  باتت ال  التي  السكني  احلي 
الكبير لالشخاص املرتدادين على السوق خاصة فئة النساء مضيفا انه  مت طرق جميع 

االبواب ملعاجلة هذا امللف لكن دون اي جدوى . 
أمني حواش

بوالية  السخونة  عني  ببلدية   املدنية  احلماية  قطاع  وحدة  تدخلت 
سعيدة   من اجل انقاذ شخصني من داخل بئر منزل بعمق 10امتار يف 
قرية الدحادحة بجانب املسجد الضحيتني مت انقاذ هما يف ضروف جيدة 
بفضل تدخل فرقة التدخل .الضحية االولى تبلغ من العمر 47 سنة لها 

كسور على مستوى الرجل اليسرى و الضحية الثانية فتاة تبلغ 10سنوات 
لها جروح بسيطة بحضور مصالح الدرك الوطني و رئيس البلدية و مت نقلها 

الى القطاع الصحي للبلدية
جلولي علي

سعيدة

 إنقــاذ  شخصيــن سقطـا فــي بئــر منزلــــي 
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أذن الشخص أذن الشخص

األجوبة:

األخطــاء األخطــاء 
السبــــــعةالسبــــــعة

النقاط على لباس املرأة النقاط على لباس املرأة

رمضان رمضان

السميد السميد

نقاط القبعة نقاط القبعة

عالمة االستفهام يف العنوان عالمة االستفهام يف العنوان

أسنان املرأة أسنان املرأة

01

02

03

04

05

06

07

بدالء في االنتخابات!

أول قاموس لشهداء الثورة التحريرية

مكافــأة بالجنسيـــة الفرنسيـــة
عمد بعض املنتخبني السابقني بوالية بشار إلى 

االستعانة ببدالء  لهم للدخول يف خوض غمار التحدي 
يف املعترك السياسي املقبل، حيث قاموا بإقناع بعض 

األشخاص احملسوبني عليهم بالترشح بدال عنهم بحكم 
علمهم املسبق بأنه سيتم رفض ملفاتهم بسبب القوانني 

اجلديدة لالنتخابات من جهة و عدم ثقة أبناء بشار 
فيهم من جهة أخرى، و هذا بعد أن خذلوهم  يف كل 
مرة فازوا فيها باالنتخابات إال أن  الشارع البشاري 

استوعب اخلطة »ب« التي جلأ اليها هؤالء املنتخبني و 
وصفوها باملثل الشعبي )» املنتخب السابق«احلاج موسى 

،«البرملاني«موسى احلاج(.

أصدرت مديرية املجاهدين لوالية البليدة أول قاموس 
لشهداء الثورة التحريرية بالوالية بهدف احلفاظ 

على الذاكرة التاريخية وحمايتها من التحريف 
تخليدا لذكرى رجال أبطال ضحوا بأنفسهم يف سبيل 

استرجاع استقالل وطنهم، حسبما علم اليوم اخلميس 
من مديرة املجاهدين. وكشفت حبيبة بوطرفة خالل 
حفل نظم على مستوى متحف املجاهد ببلدية أوالد 
يعيش مبناسبة إحياء اليوم الوطني للذاكرة املصادف 
للثامن من ماي عن إصدار أول  قاموس لشهداء الثورة 
التحريرية للوالية بالتفصيل حتى تضل أسماؤهم 

منقوشة يف ذاكرة األجيال الصاعدة.

منحت احلكومة الفرنسية أول أمس،  اجلنسية ألكثر 
من 2000 موظف أجنبي كانوا قد تقدموا بطلبات 

للحصول عليها،  و ذلك عرفانا منها بإسهامهم يف 
مواجهة فيروس كورونا املستجد )كوفيد19-(. وبحسب 

موقع »لي بوينت« الفرنسي فقد أعلنت وزيرة الدولة 
املكلفة بشؤون املواطنة مارلني شيابا،  أن 2009 أشخاص 

بينهم 665 قاصرا متتعوا بتسريع مسار  بعدما أظهرو 
ارتباطهم مبسار التجنيس.     وعللت الوزيرة الفرنسية 

القرار بأن هؤالء الذين شملهم التجنيس أظهروا 
»ارتباطهم باألمة«، مؤكدة أنهم كانوا على »اخلطوط 

األمامية« أثناء تفشي فيروس »كورونا«.

كشف املدير العام للمركز الوطني للسجل التجاري، محمد 
سليمان، أن »68 باملائة من التجار الذين يبلغ عددهم 

مليون و 460858 ألف تاجر من بينهم مليون و 300 ألف 
شخص طبيعي و 160 ألف شخص معنوي، يحملون 

سجالت إلكترونية« مشيرا إلى أن »اعتماد السجالت 
اإللكترونية ساهم بشكل كبير يف القضاء على السجالت 
التجارية املزورة«. وأوضح سليماني أن عمليات االستيراد 

يف السجالت التجارية السابقة كانت تسمح مبمارسة 
نشاطات غير متجانسة يف االستيراد، بحيث يقوم 

املتعامل باستيراد ما يريده،  لذلك فضلت الدولة إعادة 
النظر يف كيفية االستيراد، حيث وجدت احلل يف أن يكون 
املستوردون مختصني يف استيراد مواد معينة دون غيرها.

السجـل اإللكترونــي هـو الحــل

الشفافيـــة مطلوبــــــة
قّرر عمال عقود ماقبل التشغيل يوالية غليزان تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر الوالية 

بداية من الثالثاء القادم  للمطالبة بحسبهم  باحلقوق  املهنية و االجتماعية املشروعة، الوقفة 
االحتجاحية تأتي نتيجة جتاهل االنشغاالت املطروحة على السلطات الوالئية ورئيس اللجنة 

الوالئية لإلدماج منذ 30 نوفمبر 2020  الرامية إلى اإلشراك يف عملية الترسيم  إضفاًءا للشفافية.
الفئة العمالية احملتجة تعتبر أّن السلطات  تكتفي بتقدمي الوعود و التصريحات فقط دون جتسيد 

حقيقي للعملية  من خالل الغموض السائد على مستوى البلديات و قطاع التربية يف تكييف 
املناصب و  حتيينها و طلب مناصب مالية وفق تعداد مستخدميها من العقود.

أعلن رئيس احلكومة 
التونسية، هشام 

مشيشي، أمس، إقرار 
احلجر الصحي 

الشامل من 9 إلى 16 
ماي اجلاري. ويشمل 
قرار احلجر الصحي 

الشامل تعديل توقيت 
حظر اجلوالن ابتداء 
من الساعة السابعة 

مساًء إلى الساعة 
اخلامسة صباحا. ومت منع التنقل بني املدن إال احلاالت 

املرخص لها واحلاالت االستعجالية. ومت منع كل 
التجمعات واالحتفاالت واحلفالت والتظاهرات الثقافية 

والرياضية، وتعليق ارتياد دور العبادة.كما أقر احلجر 
غلق األسواق اليومية واألسبوعية واملساحات التجارية 

الكبرى واحملالت التجارية.

حجر صحـي شامـل بتونـس
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أخبار الداخل

أحمد كرزيكة

عبر  كهربائي  محول   11 من  أزيد  اجناز  ومت 
السكانية  والتجمعات  األحياء  من  الكثير 
خالل  من  سواء   ، متنراست  بوالية  يف  
كإجناز  التوزيع  شبكات  مستوى  على  التدخل 
إجناز  أو  جديدة  كهربائية  منطلقات)خطوط( 
قدرة   ى  من  الرفع  و   ، جديدة  محوالت 
إعادة  عن   فضال  احملوالت  لبعض  الكهرباءية 
هيكلة وتهيئة الشبكات الكهربائية ذات التوتر 

املنخفض أو املتوسط .
توزيع  ملديرية  اإلعالم  أوضحت  خلية  و 
الكهرباء والغاز بتمنراست  يف تصريح لـ«أخبار 
الوطن« أن الطلب الكبير واملتزايد للكهرباء بوالية 
كبير  حتدي  يعد  األطراف  املترامية  متنراست 

الزبائن  لكافة  الطاقة  توفير  أجل  من  للمديرية 
وبالنوعية املطلوبة خاصة أن املنطقة تعرف تناميا 
متزايد ملختلف النشاطات الصناعية والفالحية 
وحتى االستهالك املنزلي للكهرباء الذي يعرف 
تزايد كبير خاصة يف فصل الصيف الذي يعرف 
ارتفاع يف درجة احلرارة بتمنراست والتي يكون 
موسمها طويل,حيث وصل استهالك الكهرباء 
بنسبة  ميغاواط   67 من  أكثر  إلى   2020 سنة 
ارتفاع قدرت بـ 15 باملائة مقارنة بسنة 2019.

وخالل هذه السنة ويف إطار برنامج املديرية 
الرامي إلى حتسني اخلدمات يف فصل الصيف مت 
رصد مبلغ مالي يقدر بــ241000000 دج من 
تتمحور حول  املشاريع  من  العديد  أجل جتسيد 
برمجة إجناز 11 محول كهربائي وضع 10 منها يف 
إطار اخلدمة كما مت برمجة إجناز أكثر من 10.92 

كلم من اخلطوط الكهربائية لربط هذه احملوالت 
اخلدمة,وتهيئة  حيز  منها  كلم   8.83 وضعت 
ومت  املنخفض  التوتر  شبكات  من  كلم   5.27
فولط  كيلو   30 بتوتر  أخر  كهربائي  مركز  إجناز 
متنراست،  من  كل  ميون  والذي  اخلدمة  حيز 
وضواحيها.  أمسل  وقرية  أمقل,  عني  أبلسة 
حيز  دخل  التوتر  بنفس  أخر  كهربائي  ومركز 

اخلدمة والذي ميون تني زواتني وضواحيها.
السلطات  أن  اإلعالم  خلية  أكدت  كما 
ومدير  الوالية  والي  رأسها  وعلى  الوالئية 
الطاقة قد قدما تسهيالت ودعم كبير للحصول 
كهربائية  شبكات  الجناز  احلفر  رخص  على 
على كل  يوميا  هؤالء  ويقف  يتابع  باطنية,كما 
صغيرة وكبيرة فيما يخص برنامج حتسني نوعية 

الكهرباء للمواطنني سنة 2021.

تيميمون 

توزيع 56 مسكـن اجتماعي
قامت السلطات احمللية يف والية تيميمون بتوزيع 56 مسكن  اجتماعي  إيجاري على 

املستفيدين الذي انتقتهم اللجنة اخلاصة بالسكن .
وأجريت  باملكتبة العمومية للمطالعة لبلدية تيميمون عملية القرعة للمستفيدين من 
السكنات االجتماعية اإليجازية ،وبحضور  رئيس وكالة الديوان الترقية والتسيير العقاري 
بتيميمون واملكلف باملصلحة التقنية واألمني العام لدائرة تيميمون .وكذا احملضر القضائي 
و ممثل القسم الفرعي للسكن إلى جانب  ممثل بلدية تيميمون واملعنيني من االستفادة من 
السكن،.حيث أسفرت القرعة على توزيع 56 سكن إجتماعي إيجاري باألحياء التالية : 
حي 120، وحي 140 وكذا حي  300 مسكن بتيميمون .أين أجريت  القرعة يف ظروف 
تنظيمية محكمة ، يسودها التطبيق الصارم للبروتكول الصحي للوقاية من كورونا  بفضل 
مجهودات أعوان األمن واحلماية املدنية.وقد لقيت العملية استحسان املستفيدين الذين 

عبروا عن ارتياحهم للظروف القرعة الختيار املواقع ورقم املنازل.
عبداهلل مجبري

األغواط

إطالق قافلة تحسيسية وقائيـة  
لمجابهة  فيروس »كورونـا«

الوبائي  الوضع  ملواجهة  وقائية  قافلة حتسيسية  باألغواط  الوالئية  السلطات  أطلقت 
برادعي  الوالية  والي  األخيرة.كشف  األسابيع  بقوة يف  لالنتشار  عاد  الذي   19 لكوفيد 
عبدالقادر عن تسجيل 114 إصابة خالل شهر أفريل فقط وحالة وفاة كل 48 ساعة  وظهور 
بؤر للساللة النيجيرية خاصة مبدينة االغواط محذرا من خطورة الوضع داعيا اجلميع إلى 
تفعيل اإلجراءات الوقائية ،مؤكدا أن العودة للحجر الصحي جاء حملاصرة الداء وحماية 
املواطن منه وهذا ردا على الوقفات االحتجاجية التي نظمها بعض املواطنني بكل من 
االغواط وآفلو رفضا للحجر الصحي الذي شمل الوالية منذ الفاحت ماي اجلاري .وأشرف 
ذات املسؤول على انطالق قافلة حتسيسية تقودها مديرية التكوين املهني والتمهني وبعض 

اجلمعيات لتوزيع 80ألف كمامة وتعقيم األماكن املستقبلة للجمهور .
ع. نورين

األمـن يعالـج  119 قضيـة 
خـالل شهــر أفريــــل

احلضرية  اجلرمية  حملاربة  األغواط  والية  بأمن  القضائية  الشرطة  مصالح  عاجلت 
مبختلف أشكالها 119 قضية خالل شهر أفريل املاضي من السنة اجلارية 2021، تورط 
يف  فقد صدرت  البقية  أما  املؤقت،  احلبس  منهم11 شخص  أودع  فيها 181 شخص،  

حقهم أحكام قضائية مختلفة.
ع.ن

ورقلة

 الريـاح تدمـر مائــة بيـت 
بالستيكي بحاسي بن عبد اهلل

دمرت الرياح القوية التي ضربت منطقة حاسي بن عبد اهلل دمرت الهياكل احلديدية 
للبيوت البالستيكية ونسفت مشاريع استثمارية لعشرات الفالحني .

الفالحون باملنطقة تكبدوا خسائرا مادية فادحة سيما وأن هذه البيوت مزروعة مبنتوج 
اموال  إنتاجها  البطيخ األحمر ومنتجات فالحية أخرى جاهزة لدخول األسواق تطلب 
إليهم  االلتفات  والعمل على  السلطات  بتدخل  املتضررون  أكبر.وطالب  ومجهود  كبيرة 

بعد هذه الكارثة التي تعرضوا لها .
ودعوا املصالح الفالحية بعدم  التخلي عنهم واالسراع إلنقاذ ما ميكن انقاذه والعمل 

على تعويضهم للسماح لهم  باستئناف النشاط من جديد.
نبيلة معروف 

سجلت املديرية العامة لتوزيع  الكهرباء و الغاز، ارتفاًعا يف نسبة استهالك الطاقة الكهربائية 
خالل سنة ،2020 قدر بـ 15 باملائة، األمر الذي دفع ذات الهيئة لبرمجة العديد من املشاريع 

تنفيذا للمخطط االستعجالي لتحسني التزويد بالطاقة الكهربائية  بالوالية

إعــــــــــــالن 
 تبحث شبكة اخبار الوطن عن مراسلين جادين في الواليات التالية 

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

،سطيف ،غليزان، باتنة ، بسكرة، غرداية ، عين تموشنت ، معسكر .
-    شــــــروط التوظـــــيف 

•  خبرة على األقل سنتين 
•  اتقان  فنيات التحرير والكتابة الصحفية 

•  التحكم  الجيد في اللغة العربية
•  اتقان التصوير و المونتاج 

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

أطلقت اجلمعية الوطنية لألمن والوقاية عبر 
توعوية  اليزي حملة حتسيسية  الطرقات مكتب 
مختلف  مع  وبالتنسيق  املرور  حوادث  حول 
الشرطة  جهاز  الدرك  من  االمنية  املصالح 
حتت  اجلزائرية  اجلمارك  وكذا  املدنية  واحلماية 

شعار معا من اجل رمضان بدون حوادث .
يف  تكاوي  احمد  اجلمعية  رئيس  وقال 
تصريح لـ« أخبار الوطن« إنه مت تسجيل ارتفاعا 
األيام األخيرة  املرور خالل  محسوسا حلوادث 
وقوع  شهدت  ،حيث  الوالية  مستوى  على 
الوطني  الطريق  مستوى  على  مميتة  حوادث 
توعوي  برنامج  الوالئي  املكتب  03 سطر  رقم 
وإرشادات  نصائح  تقدمي  لهدف  حتسيسي 

مستوى  على  خاصة  الوطني  الطريق  ملرتادي 
تيافتي  اميناسى  عني  بلدية  ناحية  املخرج 
من  املرور  قوانني  تطبيق  أهمية  حول  الزاوية 
املرورية  السالمة  مستويات  أعلى  بلوغ  اجل 
البرنامج تضمن  ان  املتحدث  وكما يضيف   .
تعقيم  ومواد  ومنشورات  مطويات  توزيع 
وكمامات على السائقني لغرض ضمان تطبيق 
بروتوكول الوقاية من جائحة كوفيد يف موجتها 
الثانية فضال عن تنظيم مناورة افتراضية على 
الهواء الطلق حتمل وقوع حادث مرور ناجم عن 
اصطدام  بني دراجتني ناريتني مع سيارة مخلفا 
تقدمي شروحات حول  من خاللها  يتم  إصابة 
نشر  لهدف  اجلرحى  وحتويل  اإلسعاف  كيفية 

إجراءات الالزمة لتقدمي اإلسعافات األولية .
للوحدة  املداومة  ضابط  اوضح  وكما 
ان  حمادو  رابح  املدنية  للحماية  الرئيسية 
من  االجتماعني  الشركاء  مختلف  مع  التعامل 
من  التقليل   لهدف  فاعلة  وعناصر  جمعيات 
وجب  باملنطقة  املرور  حوادث  تنامي  ظاهرة 
السالمة  ثقافة  لغرض نشر  والتوعية  التكثيف  
الناجمة  االخطار  على  املواطن  وتوعية  املرورية 
العديد  باتت حتصد  التي  الطرقات  ارهاب  عن 
مادية كبيرة  االرواح وتخلف سنويا خسائر  من 
مؤكدا ان تطبيق قوانني املرور من شانه احلد من 

الظاهرة السلبية .
براهيم مالك

اليزي

حملـة تحسيسيـة للوقايـة مـن حـوادث المـرور

إجنازإجناز1111 محواًل كهربائًيا لتحسني اخلدمات محواًل كهربائًيا لتحسني اخلدمات

تسجيل ارتفاع في نسبة استهالك الكهرباء تسجيل ارتفاع في نسبة استهالك الكهرباء 
إلـى إلـى 1515  فـي المائـة فـي المائـة خـالل سنة خـالل سنة 20202020

واألوقاف  الدينية  الشؤون  مديرية  شرعت 
على  غذائيا  طردا   170 توزيع  يف  اليزي  بوالية 
األسر الفقيرة واملعوزة ضمن النشاط التضامني 

بكل من مقر الوالية وبلدية عني اميناس.
وقال مدير الشؤون الدينية عبد احلي سباغو 
يف تصريح لـ«خبار الوطن« إن النشاط التضامني 
الفقراء  جانب  إلى  الوقوف  مبدأ  من  املنطلق 
الفضيل  الشهر  يف  واملستضعفني  واملساكني 

عبر  تبرعات  جمع  يف  القطاع  شرع  حيث 
على  وتوزيعها  التجارية  احملالت  نقاط  مختلف 
مستحقيها يف كل من بلدية اليزي  بـ 90 طردا 
أيضا  غذائي  طرد   80 بـ  اميناس  وعني  غذائيا 
ستتواصل  العملية  أن  الصدد  ذات  يف  مؤكدا 
باقي  لتشمل  القادمة  القليلة  األيام  غضون  يف 
القرى واملداشر املوزعة على تراب الوالية لهدف 
التخفيف من معاناة مستحقيها يف ظل الظروف 

الصعبة التي ميرون بها منوها إن القطاع لن يدخر 
جهدا يف أداء رسالته اإلنسانية النبيلة .

وكما أكده ذات املسؤول إن مديرية الشؤون 
البريدية  احلسابات  عبر  الزكاة  أودعت  الدينية 
من  بأيام  رمضان  شهر  حلول  قبل  السنة  لهذه 
اجل مساعدة احملتاجني والفقراء خاصة اوالئك 

الذين ناثرو باجلائحة وعواقبها .
براهيم مالك

توزيـع 170 طرد غذائي على العائالت المعوزة

املسيلة

العثور على جثتين جرفتهما مياه األمطار وإنقاذ  19 شخًصا
باملسيلة  املدنية  احلماية  وحدات  سجلت 
التي  اجلوية  األخيرة  التقلبات  إثر  وعلى 
ليلة  والشرقية  ا  اجلنوبية  املنطقة  شهدتها 
البارحة وفاة شخصني وإنقاذ 19شخصا آخرين 
كانوا عالقني وحسب بيان احلماية املدنية الذي 
نحوز على نسخة منه فقد مت العثور على شخص 
يف ال 37  من عمره متويف ببلدية سليم بعد ما 
واد  مستوى  على  سيارته  األمطار  مياه  جرفت 

مت  كما  امللح  عني  حتويله ملستشفى  مت  اخلنق 
سيارته  آخر .داخل  جثة شخص  على  العثور 
املغمورة بالوحل مبنطقة العقلة بلدية عني امللح 
كانوا  10أشخاص  إنقاذ  البيان  حسب  مت  كما 
على منت حافلة حاصرتهم مياه الوادي ببلدية 
على  عالقا  كان  آخر  املعاريف.مع  شخص 
الطريق  مستوى  على  البعثة  بواد  سيارته  منت 
الوالئي رقم 60 ببلدية سيدي أمحمد .أما يف 

عني امللح فقد مت اجالء08اشخاص من منزل 
أخرى  جهة  الليمون. من  واد  مياه  حاصرته 
30 رأس  استخرجت شاحنة كان  على متنها 
عمليات  إلى  برهوم .باإلضافة  ببلدية  غنم 
امتصاص للمياه ببلدية بوسعادة .حيث دعت 
املواطنني عبر إقليم والية املسيلة لتوخي احليطة 

واحلذر وعدم املجازفة .
جمال أبو أشرف



 على الرغم من أن املنطقة جميلة جدا و موقعها 
وغابات  تضاريس  وسط  اجلبال  أعالي  يف  اجلغرايف 
غاية  شالالت  على  توفرها  إلى  باإلضافة  خضراء 
مشاريع  تستغل يف  أن  املفروض  من  كان  الروعة  يف 
خصوصا  املنطقة  على  باخلير  تعود  وبيئية  سياحية 
والبلدية عموما، لكن أعني املسؤولني يبدوا أنها تبقى 
قاصرة على رؤية مثل هكذا أمور أو على األقل تدارك 

النقائص املوجودة يف القرية .

 إقامة جبرية 
ما مييز دوار أوال بوفاهة هو غياب املسالك والطرق 
اإلجتنابية املؤدية إلى املنطقة ، بحيث يوجد طريق 
واحد رئيسي يربط القرية مبقر البلدية ، لكنه يتواجد 
يف حالة تدهور  تامة وال يصلح لسير املركبات إطالقا 
، يف احلالة العادية،فما بالك يف فصل الشتاء عند 
وادي  عن  عبارة  إلى  يتحول  أين   ، األمطار  تساقط 
إلى  هنا  الساكنة  يضطر  بحيث  واحلفر،  باملياه  مملوء 
استعمال الدواب واألحمرة لعبوره بسبب تعذر سير 
املنطقة  وأن  خاصة  منه  كبيرة  أجزاء  يف  املركبات 
تتواجد يف أعلى اجلبل وسط التضاريس الوعرة ، وهو 
ما جعلها بعيدة عن أعني املسؤولني تعاني التهميش 

واحلرمان .
من أسباب عزلة املنطقة عن العالم اخلارجي هو 
بسبب  طويلة  فترة  منذ  توقف  والذي  النقل،  غياب 
لسير  الصاحلة  وغير  املتدهورة   الطرقات  وضعية 
جعل  مما   ، والعميقة  الكثيرة  احلفر  بفعل  املركبات 
الناقلون يتحاشون للعمل على هذا اخلط حفاظا على 
املنطقة  سكان  أرق  ما  ومركباتهم،وهو  حافالتهم 
وخاصة األطفال املتمدرسني الذين يضطرون للتنقل 
فيها  تنعدم  وكارثية  مزرية  ظروف  يف  الدراسة  إلى 

أدنى شروط التمدرس والعيش الكرمي .

 الينابيع للشرب واألودية للسقي
السكان هنا  يعاني منها  التي  املشاكل  أكبر  من 
وعرقلة أيضا العديد من سكانها الذين رحلوا يف وقت 
سابق ويريدون العودة اآلن ، هي غياب شبكة للمياه 
يسبق  لم  بحيث   ، احليوية  املادة  بهذه  املنطقة  تزود 
للمنطقة وأن متت تهيئة بها شبكة للمياه ، إذ الزال 
املواطنني هنا يستعملون مياه الينابيع للشرب واألودية 
للسقي ، خاصة وأغلب سكانها ميتهنون الفالحة من 
أجل كسب قوت يومهم بسبب غياب حلول أخرى 
أمامهم ، لكن يف فصل الصيف ومع جفاف الينابيع 
املياه  فإنهم يضطرون الستئجار  صهاريح  واألودية، 
املادة  هذه  من  حاجاتهم  وسد  الشرب  أجل  من 
احليوية ، وهو ما أثقل كاهل املواطن البسيط واملغلوب 
على أمره، والذي يبقى ذنبه بأنه يعيش يف منطقة 

نائية ال يراها املسؤول احمللي هنا .
 الكهرباء المشروع الحلم 

الزائر للمنطقة ليال ، سيجد ظالم دامس يخيم 
حزن  بعد  حزن  يف  أغرقها  والذي  القرية  هذه  على 
مطالب  تلبية  يف  احملليني  املسؤولني  ومتاطل  جتاهل 
السكان ، حيث تفتقد القرية لإلنارة العمومية بصفة 
تامة وذلك بسبب إتالف شبكة وأعمدة الكهرباء إبان 
العشرية السوداء ، أين متت سرقة الكوابل الكهربائية 
، ورغم الوعود بإعادة الكهرباء للمنطقة ضمن مشاريع 
الكهرباء الريفية التي سطرتها الدولة يف برنامج وطني 
االستثناء  تصنع  بوفاهة  أوالد  قرية  لكن   ، شامل 
بحيث ال تزال دار لقمان على حالها إلىغاية اليوم ، 
واألمر من ذلك، أنه حتى يف بعض املنازل وال تتوفر 
على الكهرباء ورغم الشكاوي املتكررة إال أنها لم جتد 

حلد اآلن آذان صاغية من املسؤولني .

 كارثة ايكولوجية 
كما أن غياب مجاري الصرف الصحي زاد من 
إلى  يضطرون  والذين   ، هنا  املواطنني  ومعاناة  حدة 
تصريف  يف  القدمية  التقليدية  الوسائل  إستعمال 
كبيرة  بحفر حفر  يقومون  منازلهم ، حيث  فضالت 
الصحي  الصرف  قنوات  تصريف  ويتم  املنازل  أمام 
إليها ، مما يجعل الروائح الكريهة واحلشرات السامة 
 ، آخرها  عن  ومتتلئ  تفيض  وشتاء   ، صيفا  تنتشر 
وهو ما يشكل مشكلة بيئية للمنطقة وتضع املواطنني 
والساكنة هنالك يف خطر اإلصابة بعديد األمراض 

جراء التلوث .
 الغاز مطلب العائالت 

الغاز  عن  هنا  السكان  لبعض  سؤالنا  ويف   
غير  حلم  بأنه  صادمة،  اإلجابة  كانت   ، الطبيعي 
والعزلة  التهميش  بسبب   ، القرية  لسكان  مشروع 
والصرف  كاملاء   ، احلياة  ضروريات  أبسط  وغياب 
الصحي والكهرباء ولم يتم تداركها ، فمابالك بالغاز 
قاسية  يعيشون حياة  بأنهم  أكدوا  الطبيعي ، حيث 
يف فصل الشتاء بفعل أن املنطقة جبلية وتضاريسها 

البوتان يف  غاز  قارورات  ندرة  إلى  باإلضافة   ، وعرة 
فصل الشتاء مما يضطر بهم األمرإلى اإلحتطاب من 
أجل التدفئة ومواجهة برودة طقس الشتاء هنا يف هذه 

القرية اجلبلية الشامخة أعالي بلدية العنصر.
 األزمة األمنية عمقت المعاناة 

 ، املواطنني  أغلب  بأن   ، هنا  السكان  يتحدث 
قاطعوا قرية أوالد بوفاهة إبان األزمة األمنية وسنوات 
أغلب  إضطر  حيث   ، واإلرهاب  السوداء  العشرية 
من  شيئ  كل  تاركني  بحياتهم  الهروب  إلى  سكانها 
ورائهم أراضيهم ، مستثمراتهم ، منازلهم بسبب حالة 
الالمن  التامة واألحداث التي عرفتها املنطقة يف تلك 
العمومية  األمالك  مختلف  تعرضت  ،حيث  الفترة  
وحتى اخلاصة إلى التخريب والنهب والسرقة ، على 
أدخل  ما  وهو   ، الكهربائية  واألسالك  الكوابل  غرار 
املنطقة يف عزلة تامة وأنني ال يسمع له صوت ، أما 
اليوم فاجلميع يريد العودة إلى منازلهم وأراضيهم هنا 
الكرمية ومتت برمجة  توفرت شروط احلياة  إذا  ، لكن 
عزلة  تعاني  التي  القرية  هذه  وتهيئة  للتنمية  مشاريع 

حقيقية وغياب كلي جلميع أشكال التنمية .
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روبورتاج: عبد اهلل ابراهيم 

روبورتاج

يعيش العشرات من العائالت التي التزال تتواجد يف قرية أوالد بوفاهة بأعالي بلدية العنصر شرق 
والية جيجل ، ظروف معيشية  صعبة وبدائية جراء غياب أدنى شروط العيش الكرمي ، ال ماء وال 

كهرباء وال غاز وال حتى مجاري الصرف الصحي، ما جعلهم يعيشون البداوة ، خاصة بعد أن هجرها 
أغلب سكانها سنوات العشرية السوداء بسبب األزمة األمنية التي عصفت باملنطقة.

ال ماء وال كهرباء و عائالت تعيش العزلة ال ماء وال كهرباء و عائالت تعيش العزلة 

قرية أوالد بوفاهة بجيجل.. مـن جحيم قرية أوالد بوفاهة بجيجل.. مـن جحيم 
اإلرهـاب إلـى التهميـش و الحرمـان!اإلرهـاب إلـى التهميـش و الحرمـان!
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اآلونة  خالل  لألندية  املتكررة  اإلضرابات  وضربت 
األخيرة، من مصداقية بطولتنا ومن مصداقية رؤساؤها املفلسون 
اللذين وجهوا نداء استغاثة وطالبو بتدخل الدولة إلنقاذ  ماديا 
فرقهم، وهي يف احلقيقة إلنقاذ رؤوسهم، والبقاء ألطول مدة يف 

تسيير هذه النوادي مبال الدولة.
يوهم  أن  البعض  أراد  احتراف، كما  يوجد  فإنه ال  وعليه 
به الرأي العام الرياضي، فكل األندية مفلسة، حتى إن بعضها 
تستطيع  ال  فتحته  والتي  مالها،  رأس  اآلن  حد  إلى  يفتح  لم 
مسايرة األوضاع، لهذا تعهد الرئيس اجلديد لالحتادية اجلزائرية 
لكرة القدم، شرف الدين عمارة، بوضع مشروع جديد خاص 
ال  ومن  لشروط،  وفقا  القادم  املوسم  من  بداية  باالحتراف، 

يواكبها سينزل إلى الرابطة الثانية الهاوية.
فإن هذا سيؤدي  به كرتنا حاليا،  تسير  الذي  وباملنطق   
إلى نهاية االحتراف الذي أتى على األخضر واليابس، وأُهدر 
املرجوة  النتائج  تتحقق  أن  بدون  بدايته  منذ  كبير  مال  فيه 
منه، فعزوف الشركات عن املساهمة يف األندية وبروز رؤساء 
واإلهمال  غير  اخلاصة ال  لقضاء مصاحلهم  أكثرهم جاء  نواد 
املفضوح للسلطات يف هذا اجلانب، كلها عوامل ستقضي، ال 

محالة على االحتراف.

السلطات تهتدي إلى خيار العودة إلى 
الشركات العمومية

ويبدو أن السلطات اضطرت إلى انتهاج سياسة اإلصالح 
بعد  احلياة،  إلى  وإعادته مجددا  السبعينات  لسنوات  الرياضي 
الشركات  أغلب  وتواجد  االحتراف  اجلزائرية يف  النوادي  فشل 
إلى خيار  العمومية  السلطات  اهتدت  إفالس، حيث  حالة  يف 
العودة إلى الشركات العمومية التي تقوم بعملية تسيير النوادي 
يتمثل  أن أصل اإلشكال  انطالقا من  متويلها،  وبدرجة خاصة 
شركة  بشراء  قرارها  خالل  من  املالي  اجلانب  يف  األساس  يف 
سوناطراك ألسهم شركة مولودية اجلزائر وامتالكها للفريق وإنهاء 
أزمته، إلى جانب متويل فروع الشركة لـ3 نوادي أخرى ويتعلق 
قبل شركة  متويله من  الذي مت  األمر بكل من شباب قسنطينة 
فريق  اجلزائري  اجلنوب  ممثل  متول  التي  الطاسيلي  وكذا  االبار 
ويأتي  وهران،  مولودية  ممول  »هيبروك«  وشركة  الساورة  شبيبة 
استحالة  من  العمومية  السلطات  اقتناع  من  انطالقا  القرار  هذا 
االستمرار على نفس الوضع بعد املشاكل العديدة التي تفجرت 
يف أغلب النوادي وخروجها إلى الشارع، على غرار ما كان عليه 

األمر خالل أزمة »العميد«.
إلى  العودة  خيار  إلى  العمومية  السلطات  واهتدت 
لشركات عمومية،  تتبع  النوادي  كانت كل  أين  السبيعينات، 
ما اعتبر نهجا ناجحا انطالقا من أن النتائج كانت إيجابية للكرة 
منتخبا  اجلزائر  ومنحت  عطائها  أوج  يف  كانت  التي  اجلزائرية 
وطنيا األحسن منذ االستقالل وهو منتخب 82، غير أن الطرف 
اآلخر يرى يف انتهاج هذا اخليار عودة إلى الوراء على اعتبار أن 
هذا النهج كان يف فترة زمنية هي مختلفة متاما عن الفترة احلالية 
على جميع األصعدة وإلى سياسة فاشلة وفقا لتأكيدات العديد 
من األخصائيني، ليبقى الشيء األكيد أن السلطات العمومية 
األول،  بنهجه  االحتراف  بفشل  مباشرة  غير  بطريقة  أقرت 
التسييرية  العقلية  أبرزها حتجر  املعطيات  انطالقا من جملة من 
للمسؤولني عن نوادينا، والذين أفشلوا املشروع كل على طريقته 

اخلاصة، إلى جانب النقائص العديدة التي كانت والتي جعلت 
السياسة  فشل  فاشال  األولى  بطبعته  بنجاح  االحتراف  جتسيد 

التسييرية لهذه النوادي.

 سوناطراك تحدث شقاقا بين 
األندية المحترفة

 وتتجه أغلب األندية احملترفة نحو الهاوية، بسبب األزمة 
املالية اخلانقة واملشاكل اإلدارية املتراكمة نتيجة رفض األنصار 
للمكاتب املسيرة احلالية، وخرجت 5 أندية عن القاعدة ويتعلق 
األمر بكل من مولودية اجلزائر وشبيبة الساورة وشباب قسنطينة 

إحتاد اجلزائر وشباب بلوزداد.
الساورة  إلى  باإلضافة  و«السياسي«  »العميد«  ويتفرد 
بكونهم مموالن من طرف شركة سوناطراك أكبر مؤسسة اقتصادية 

يف اجلزائر.
ويأتي متيز كل  هذه الفرق إلى القدرة املالية الكبيرة التي 
يتوفران عليها بفضل متويل مؤسسة سوناطراك ما خلف نوعا من 
للقدرة  بالنظر  األخرى،  احملترفة  األندية  باقي  مع  التوازن  عدم 
املالية الكبيرة للمؤسسة البترولية وعدم تأثرها بتبعات التقشف 

املالي يف كرة القدم اجلزائرية.
وكان أغلب مسيري األندية احملترفة انتقدوا تفرد مؤسسة 
غير  أمرا  اعتبروه  ما  وهو  أخرى،  دون  أندية  بتمويل  سوناطراك 
املعنية  األندية  عن  املالية  األزمة  مصطلح  غياب  بحكم  عادل 
وشبيبة  اجلزائر  مولودية  صورة  يف  البترولية،  املؤسسة  بتمويل 
أيضا  دفعت  التي  املعطيات  وهي  قسنطينة،  وشباب  الساورة 
أنصار مختلف األندية إلى اخلروج إلى الشارع واملطالبة بإسناد 

تسيير أنديتهم للشركات الوطنية للخروج من األزمة املالية، ولم 
يخرج إال فريق شبيبة القبائل عن القاعدة العتماد إدارته على 
ما  فيها،  واملبالغ  اخليالية  الرواتب  عن  بعيدة  تسييرية  سياسة 

أعطاها مكانة خاصة يف سوق التحويالت.
األخرى  األندية  اغلب  أن  إلى  احلالية  املعطيات  وتشير 
ستعيش مستقبال غامضا بسبب األزمة املالية واإلدارية، على 
غرار البطل شبيبة القبائل ووفاق سطيف ومولودية وهران ونصر 
التي  األخرى،  الفرق  من  وغيرها  بلعباس  واحتاد  داي  حسني 
ووصول  اإلداري  الهرم  مستوى  على  تغييرات  أنصارها  ينتظر 
شركات وطنية أو مستثمرين أقوياء ليخرجوها من األزمة اإلدارية 
واملالية التي يتخبطون فيها، والتي قد تعطل حتركاتهم يف سوق 
التحويالت ومستقبلهم املوسم املقبل، ما دام أن أندية مؤسسة 
بالصفقات  وستفوز  الالعبني  سوق  على  تسيطر  سوناطراك  
األفضل قبل دخول كل األندية األخرى يف سباق التدعيمات.

 تمويل سوناطراك لألندية 
قرار سياسي

اجلزائر  مولودية  لألندية   سوناطراك   اختيار  بأن  وتأكد 
شبيبة   ، األبار(  )فرع  قسنطينة  شباب  األم(،  )سوناطراك 
قرارا  كان  ماليا  لرعايتها  للطيران(  الطاسيلي  )فرع  الساورة 
سياسيا اتخذ يف أعلى هرم السلطة يف البالد، ولم يكن اختيارا 
اعتباطيا، لكون الشركة البترولية العمالقة اختارت األندية التي 
بقية  من  غيرها  دون  من  جدا  كبيرة  جماهيرية  بقواعد  تتمتع 
الفرق األخرى. ويبقى الهدف األول من هذا القرار هو ضمان 
االستقرار والهدوء يف املدن الثالثة الكبيرة يف الوطن، من خالل 

أحسن  انتداب  يف  سببا  تكون  خيالية  مالية  أغلفة  تخصيص 
الالعبني واملدربني، ومن ثم ضمان حضور عشرات اآلالف من 
األنصار عند بداية كل أسبوع إلى مدرجات املالعب لتشجيع 

أنديتهم، من دون االنشغال كثيرا بأوضاعهم االجتماعية.
توزيع  للمولودية،  الرئيسية  املمولة  سوناطراك،  وستواصل 
األموال ميينا وشماال مع مطلع بطولة املوسم اجلديد، من خالل 
اقتراح مبالغ مالية خيالية لالعبني املستهدفني من دون اهتمام 

إدارة هذا الفريق بالفئات الشبانية.

 الحل في توزيع األموال
 بالتساوي على األندية

وبات من الضروري على السلطة العليا يف البالد أن توقف 
املهزلة التي تعيشها، حاليا، البطولة اجلزائرية، خوفا من شعور 
وطنهم،  يف  »محڤورين«  أنهم  األخرى  الفرق  ومحبي  أنصار 
ولن يكون ذلك ممكنا إال من خالل مطالبة شركة  سوناطراك 
جميع  على  جانبها  من  املخصصة  األموال  بتوزيع  العمومية 
الفرق، دون استثناء، مع تسمية البطولة الوطنية باسم  بطولة 
تسمى  التي  السعودية  بالتجربة  اقتداء  سوناطراك،  احملترفني 
ستكون  فقط  احلالة  هذه  ويف  حيث  للمحترفني،  زين  بطولة 
لقب  نيل  أجل  من  اللعب  يف  متساوية  الفرق  جميع  حظوظ 
البطولة، ومن ثم ارتفاع املستوى بني األندية، واألكثر من هذا 
جميع  بشعور  وتتعّلق  إيجابية،  نقطة  أهم  تسجيل  سيتم  فإنه 
بأي  يشعروا  ال  كي  بجزائريتهم،  املستديرة  للكرة  العاشقني 

طبقية متارسها الدولة عليهم.

تسير أغلب األندية احملترفة، بخطى متثاقلة، بسبب األزمة املالية اخلانقة واملشاكل اإلدارية املتراكمة، والذي استلزم تدخل السلطات التي قررت مساعدة النوادي، حيث وجهت تعليمات إلى الشركات 
العمومية، على غرار سوناطراك مبختلف فروعها ومجمع تسيير موانئ اجلزائر »سيربور« ومجمع »مادار« هولدينغ باإلضافة إلى كوسيدار وغيرها من املؤسسات ملرافقة األندية يف أقرب وقت ممكن، وتقدمي 
إعانات مستعجلة لها، إلنهاء أزمة الديون التي تعانى منها أغلب الفرق. لكن ولألسف فإن مبادرة السلطات التي تعتبر حلول ترقيعية ال أكثر وال أقل، من أجل إنقاذ األندية من اإلفالس، لن يخدم االحتراف 

أكثر مما سيكون يف مصلحة مسؤولي األندية، الذين الزالوا يرفضون إلى حد اآلن، تسقيف أجور الالعبني، فضال عن أن املبادرة اقتصرت على بعض الفرق بعينها دون أخرى.

أندية تغترف من مال الشركات العمومية و أخرى  تعيش الكفاف

فــرق الحضــوة و فـــرق الحضيـــض!
محمد هشام

 املدير العام إلحتاد بلعباس، عباس مرسلي:

»نحتــاج إلــى دعـم السلطــات 
إلنقـــــاذ بطولتنـــا«

 
الدعم  أن  مرسلي  عباس  بلعباس،  إلحتاد  العام  املدير  أكد 
احلكومي هو الطريق إلنعاش اللعبة ودفعها نحو آفاق جديدة من 
التميز واإلبداع، خاصة وأن كرة القدم أصبحت صناعة واستثمارا 

كغيرها من املجاالت التنموية واالقتصادية.
وأضاف مرسلي أنه حتى تتمكن األندية من النمو والتطور، 

فإنه ال بد من مرافقة اجلهات الوصية خاصة من اجلانب املالي.
كما أضاف أن السلطات مطالبة مبرافقة األندية حتى تستطيع 
أن تصل إلى أهدافها الكبيرة واإليفاء مبتطلبات االحتراف، يف ظل 

هذه الصعوبات املالية.
م.هشام

 رئيس أوملبي املدية، محفوظ بوقلقال:

»دعم الدولة ال يجب أن يقتصر فقط على 4 نوادي« 
محفوظ  املدية،  أوملبي  رئيس  كشف 
بوقلقال أن دعم الدولة ال يجب أن يقتصر فقط 
باقي  يشمل  أن  يجب  بل  نوادي،  أربعة  على 
مختلف  بني  الفتنة  إحداث  لتفادي  النوادي 

األندية.
وأضاف بوقلقال أن معظم األندية يف حالة 
االحتراف  مواكبة  باستطاعتها  يعد  ولم  إفالس 
لم يتطلبه من مصاريف كبيرة، لذلك فقد ناشد 
شركات  وإيجاد  التدخل  بضرورة  السلطات 
تستويف  التي  خاصة  النوادي،  لكل  راعية 
وإداريا  ماليا  مرافقتها  بهدف  االحتراف  شروط 
املدية  أوملبي  الزجاجة.رئيس  للخروج من عنق 

أوضح أيضا أن األندية تعاني من ضائقة مالية 
لسلطات،  سريعا  تدخال  تستوجب  خانقة، 
جزءا  تغطي  مالية  مببالغ  دعمها  خالل  من 
املجالس  دعم  بأن  الكبيرة.وأشار  نفقاتها  من 
الشعبية الوالئية ال يغطي جميع التكاليف وقال 
األندية  بسمعة  يليق  حكومي  بدعم  »نطالب 
ومصاريفها، ففريق كرة القدم يحتاج إلى ميزانية 
كبيرة، نظير تطبيق االحتراف، فإيرادات النادي 
من احتاد الكرة تغطي جزءا يسيرا من مصاريف 
معاناة  ستتواصل  فإنه  وبالتالي  االحتراف، 

األندية ما لم تتدخل احلكومة.
م.هشام

وداد  لفريق  الرياضية  الشركة  إدارة  مجلس  رئيس  قال 
تلمسان، رضا عبيد أن األندية أصبحت غير قادرة على مواصلة 
مؤكدا  السلطات،  دعم  دون  من  االحتراف،  ومواكبة  املغامرة 
متطلبات  مواجهة  على  قادرة  غير  حاليا  أصبحت  األندية  أن 
اجلزائري  واإلحتاد  الوصية  اجلهات  على  وأن  ماليا،  االحتراف 

املناسب  البديل  إيجاد  يف  مسؤولياتهم  حتمل  القدم،  لكرة 
الستمرار األندية يف البقاء وتأمني متطلبات االحتراف.

وأضاف رضا عبيد »أن الدعم احلكومي يجب أن يأخذ 
عدة أشكال، أبرزها مساعدة األندية و«الفاف« يف االجتاه نحو 
االستثمار والذي أصبح ضرورة ملحة تستدعي تضافر كافة 

والتي  الصعبة  املالية  األوضاع  من  األندية  إلخراج  اجلهود 
ثابتة،  متويل  مصادر  توفير  عن  البحث  مواصلة  عليها  حتتم 
مجدية،  استثمارية  مشاريع  إيجاد  يف  املساعدة  خالل  من 
وتخصيص قطع أراض لألندية إلقامة املشاريع االستثمارية 

أو باالجتاه نحو إيجاد شركات راعية وداعمة لتبني األندية.

على  األندية  معاناة  تفهم  السلطات  على  عبيد  رضا  ومتنى 
تضافر  أهمية  وأكد  الدعم،  موارد  محدودية  جراء  املالي  املستوى 
اجلهود بني االحتاد واألندية حلث السلطات على تقدمي الدعم الذي 

يتناسب وحجم املسؤوليات امللقاة على أسرة اللعبة.

م.هشام

رضا عبيد رئيس مجلس إدارة وداد تلمسان:

»علـى الجهـات الوصيــة إيجــد البديـــل المناســـب الستمـــرار األنديـــــة«
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الدور ثمن نهائي من كأس الرابطة

مبـاراة مثيرة بيـن اتحاد الجزائر 
ومولوديــــة الجزائـــــر

 حتضيرا لتصفيات كأس العالم 2022

»الخضر« يواجهون 
موريتانيا وديا يوم 3 

جوان المقبل بالبليدة
 

 سيخوض املنتخب الوطني مباراة ودية مع نظيره املوريتاني يوم 3 جوان املقبل 
مبلعب الشهيد مصطفى شاكر بالبليدة يف الساعة الثامنة والنصف ليال، وذلك حتضيرا 
للجولة الثانية من تصفيات كأس العالم 2022 التي مت تأجيلها إلى سبتمبر، حسبما 

أعلنته االحتادية اجلزائرية لكرة القدم يف بيان لها.
وأوضحت االحتادية يف صفحتها الرسمية »فايسبوك« أن »الفريق الوطني ميكن له 
أن يلعب مقابلة او مقابلتني وديتني يف نفس الفترة حيث سيتم الكشف عن التفاصيل 
الحقا«.واتفق الناخب الوطني جمال بلماضي ورئيس االحتادية اجلزائرية لكرة القدم 
عمارة شرف الدين على تنظيم مقابالت ودية تبعا لقرار اللجنة االستعجالية لالحتاد 
القاضي بتأجيل من  القدم،  الدولي لكرة  بالتشاور مع االحتاد  القدم  اإلفريقي لكرة 

جوان إلى سبتمبر بداية اجلولة الثانية للتصفيات بسبب وباء كوفيد 19.
 ،2020 أكتوبر  إلى  الوطني  للمنتخب  األخيرتني  الوديتني  املقابلتني  وتعود 

األولى ضد نيجيريا يف النمسا والثانية يف هولندا ضد املكسيك.
ضمن  واملتواجدة  متتالية،  مباراة   24 منذ  تنهزم  لم  التي  اجلزائر  وستشرع 
باستقبالها  سبتمبر  يف   2022 العالم  لكأس  التصفوية  حملتها  األولى،  املجموعة 

جليبوتي، قبل مالقاة بوركينافاسو خارج الديار.
إفريقيا  أبطال  وسيخوض  النيجر.  منتخب  أيضا،  األولى  املجموعة  وتضم 
السد  مباريات  أما  نوفمبر.  و  أكتوبر  للتصفيات يف شهري  األربع األخيرة  املباريات 

فبرمجت يف شهر مارس 2022.
لقبه  عن  اجلزائري  املنتخب  سيدافع  السد،  مباريات  خوض  احتمال  وقبل 
اإلفريقي يف كأس إفريقيا لألمم 2021 املؤجلة لسنة 2022 )9 جانفي - 6 فيفري( 

بالكاميرون.
م.هشام

 
اللقاء سيلعب يوم 16 ماي اجلاري

»الكاف« تعين الحكم المصري 
البنا إلدارة مباراة الصفاقسي 

وشبيبــــة القبائــــل
التونسي  الصفاقسي  النادي  مباراة  إلدارة  البنا،  محمود  املصري  احلكم  ُعنّي 
املهيري بصفاقس  الطيب  16 ماي اجلاري مبلعب  املقّررة يوم األحد  القبائل  وشبيبة 
الكونفيدرالية  كأس  نهائي  ربع  ذهاب  إطار  يف  مساء،  اخلامسة  الساعة  من  بداية 

االفريقية لكرة القدم.
وسيكون يف مساعدة البنا، مواطناه محمود احمد كمال ابو لرجال وأحمد حسام 
الدين، بينما سيشرف طاقم حتكيم مغربي على إدارة مقابلة اإلياب يوم األحد 23 
ماي اجلاري مبلعب 1 نوفمبر بتيزي وزو على الساعة اخلامسة مساء، وسيكون رضوان 

جيد حكم الساحة مبساعدة حلسن أزقوو ومصطفى أكركد.
الثانية  املجموعة  تصدرها  إثر  الربع  مرحلة  بلغت  القبائل  شبيبة  أّن  إلى  يشار 
الكاميروني )9  نادي كوتون سبور  أمام  نقطة   12 برصيد  املجموعات  ضمن مرحلة 
نقاط(.يف املقابل، أقصي وفاق سطيف إثر حلوله ثالًثا وراء انيمبا النيجيري وأورالندو 

بيراتس اجلنوب افريقي.
.هشام

 
بسبب حدوث بعض اخلروقات

»الفاف« تجمد قائمة الحكام 
المقبولين في درجة حكم فيديرالي

 
قرر رئيس االحتادية اجلزائرية لكرة القدم، عمارة شرف الدين، وبعد التشاور مع 
املقبولني يف درجة حكم  قائمة احلكام  للتحكيم، جتميد  الفيديرالية  اللجنة  أعضاء 

فيديرالي، بسبب حدوث بعض اخلروقات حسب ما أوضحته الهيئة االحتادية.
اخلروقات  اكتشاف بعض  »بعد  أنه  الرسمي  موقعها  »الفاف« على  وأوضحت 
تتعلق بضبط قائمة احلكام املقبولني يف درجة حكم فيديرالي، قرر رئيس الفاف وبعد 

مشاورة أعضاء اللجنة الفيديرالية للتحكيم، جتميد هذه القائمة«.
حكم  درجة  يف  املقبولني  للحكام  جديدة  »قائمة  بأن  الكروية  الهيئة  وتضيف 
فيديرالي، سيتم عرضها على أعضاء املكتب الفيديرالي لدراستها خالل االجتماع 

العادي لشهر ماي اجلاري«.
ويف بيان نشرته يوم الثالثاء الفارط على موقعها الرسمي، أوضحت »الفاف« بأن 
»قوائم احلكام الناجحني يف مسابقة درجة حكم فيديرالي وما بني الرابطات 2020 
- 2021 التي مت نشرها يوم االثنني الفارط على موقع الهيئة الفيديرالية، كانت ثمرة 
عمل الفريق السابق للجنة الفيديرالية للتحكيم«، مطمئنة باملناسبة سلك التحكيم 

بأن »كل حكم يستحق حمل الشارة سيكون مبعايير موضوعية وباستحقاق«.
جلنة  على  الدين  شرف  عمارة  القدم،  كرة  الحتادية  اجلديد  الرئيس  ويشرف 
التحكيم يف انتظار تعديل قوانني الفاف، كون القوانني احلالية ال تخول تعيني رئيس 
السابق محمد بيشاري  الدولي  الفيديرالي، كما عني احلكم  خارج أعضاء املكتب 

كنائب رئيس للجنة التحكيم.
ق.ر

ويأتي اللقاء رقم 110 بني الناديني العاصمني يف كل املنافسات،يف 
جديد  من  يعودان  جعلهما  مما  البطولة،  يف  النتائج  بحسن  يتميز  ظرف 

للعب األدوار األولى.
فإذا كانت املولودية قد سجلت ثالثة انتصارات متتالية منها اثنتان 
حتت إشراف املدرب العائد، نبيل نغيز، فإن االحتاد يبقى من جهته يف 
سلسلة ناجحة بخمس مباريات دون هزمية، مما يوحي بأن املوعد املتجدد 

سيكون مفتوحا على كل االحتماالت.
ولم يلتق الناديان سوى مرة واحدة يف كأس الرابطة، وذلك خالل 
للمولودية  آنذاك  الفوز  عاد  حيث   ،»1999-2000« ملوسم  األول  الدور 

بنتيجة 0-1،  بهدف لالعب فضيل دوب.
أما شباب بلوزداد الذي يعتبر آخر متوج بالكأس عام 2000 قبل أن 

يتم جتميدها، فسيلعب مرتاح البال، أمام جنم مقرة.
بخماسية  مليلة  عني  جمعية  شباب  أمطر  الذي  الشباب  ويستفيد 
كاملة مبلعب 5 جويلية، من أفضلية التكهنات، أمام منافس سيتنقل إلى 

العاصمة بنية حتقيق املفاجأة.
سطيف،  وفاق  احملترفة،  البطولة  ترتيب  رائد  يحاول  جهته،  من 
تدارك تعثره األخير املسجل داخل الديار أمام احتاد اجلزائر، أن يعبر للدور 

املوالي مبلعب 8 ماي 45 على حساب وداد تلمسان.
وسيشرع فريق شبيبة الساورة الذي سجل حتى اآلن مشوارا ناجحا 
هذه  يف  مرة  ألول  العام،  الترتيب  يف  الثاني  املركز  باحتالله  البطولة  يف 
املهدد  سكيكدة  شبيبة  فريق  ببشار،  سيستضيف  حيث  املنافسة، 

بالسقوط، و الذي يبدو ألول وهلة يف متناوله.
وتستقبل شبيبة القبائل التي لم تتذوق طعم الهزمية خالل املباريات 
األربعة األخيرة، نصر حسني الذي انهزم يف لقائه األخير خارج ميدانه 

أمام مولودية وهران.
التي  الرابطة  كأس  من  النهائي  ثمن  للدور  األولى  الدفعة  وكانت 
جرت يوم 30 أفريل الفارط، عرفت تأهل كل من مولودية وهران، احتاد 
بسكرة و أوملبي املدية، املتأهلة علي حساب سريع غليزان، نادي بارادو 

واحتاد بلعباس.
ألندية  استثنائية  وبصورة  املخصصة  الرابطة  كأس  فإن  للتذكير، 

الرابطة األولى، أعيد بعثها هذا املوسم، لتعويض كأس اجلزائر امللغاة.
م.هشام

سيكون الداربي العاصمي المثير بين اتحاد الجزائر ومولودية الجزائر، المقرر بملعب عمر حمادي، قمة الدور ثمن 
النهائي لكأس الرابطة المحترفة، التي ستشهد اليوم السبت، إجراء الدفعة الثانية لمبارياتها.

ســـرار ممثـــال 
لألندية المحترفة 
لـدى االتحــاد 
الجزائـــــري

 
االحتاد  رئيس  عمارة،  الدين  شرف  عقد 
رفقة  عمل  اجتماع  القدم،  لكرة  اجلزائري 
ملناقشة  األولى،  احملترفة  الرابطة  أندية  رؤساء 
مستجدات الوضع، ودراسة مشاكل األندية، 
كورونا  فيروس  جائحة  خالل  خصوصا 
املستجد. وناقش االجتماع كافة املشاكل التي 
تعاني منها األندية خالل الفترة املاضية، كما 
أمام  العقبات  لتذليل  اقتراحات  عدة  طرح  مت 
الفرق احملترفة، ووضع حد لألزمة املالية اخلانقة 

التي تالزم غالبيتها.
وخلص االجتماع إلى إنشاء خلية األندية 
الفيدرالي، بن  املكتب  برئاسة عضو  احملترفة، 
مشاكل  مبعاجلة  ستتكفل  والتي  حمزة، 
إدارة  مجلس  رئيس  تعيني  تقرر  األندية.كما 
كممثل  سرار  احلكيم  عبد  سطيف،  وفاق 

لألندية احملترفة على مستوى اجلزائر.
للقطيعة  حد  وضع  إلى  اإلجراء  ويهدف 
واالحتاد  احملترفة  األندية  عاشتها  التي 
عهدته،  املنتهية  الرئيس  عهد  يف  اجلزائري، 

خير الدين زطشي.
م.هشام

البرنامج: 
السبت 8 ماي:

شباب بلوزداد - نجم مقرة ) سا 15:30(
شبيبة الساورة - شبيبة سكيكدة )سا 22:30(

وفاق سطيف - وداد تلمسان)سا 22:30(
شبيبة القبائل - نصر حسين داي)سا 22:30(
اتحاد الجزائر - مولودية الجزائر)سا 22:30(

 مانشستر سيتي مطالب بالفوز لتتويج باللقب

محرز: "الضغوط ستكون على تشيلسي"
 

قال الدولي اجلزائري، رياض محرز، جنم 
أكبر  ستكون  الضغوط،  إن  سيتي،  مانشستر 
بني  ستجمع  التي  املواجهة  يف  تشيلسي  على 
اإلجنليزي  الدوري  يف  السبت،  هذا  الفريقني 

املمتاز، على ملعب االحتاد.
اإلجنليزي  الدوري  بلقب  سيتي  وسيتوج 
 3 آخر  قبل  سنوات   10 يف  اخلامسة  للمرة 
تشيلسي  على  فاز  إذا  املوسم،  من  جوالت 
تطارده  الذي  الرابع،  املركز  صاحب  اللندني 
هوتسبير  وتوتنهام  يونايتد  هام  وست  أندية 

وليفربول حامل اللقب.
التتويج  أيضا  سيتي  مانشستر  وسيضمن 
إذا خسر مانشستر  املقبل،  يوم األحد  باللقب 

يونايتد املالحق املباشر أمام أستون فيال.
 وأحرز محرز 3 من أهداف فريقه األربعة 
خالل فوزه إجماال 1-4 يف الدور قبل النهائي 

لدوري أبطال أوروبا أمام باريس سان جيرمان الفرنسي.
بلقب  للتتويج  للفوز  اجلمعة"نسعى  امس  قوله  محرز  الفرنسية عن  "ليكيب"  ونقلت صحيفة 
"الضغوط  اجلزائري  الدولي  وأضاف  الرابع".  املركز  للحصول على  الفوز  يريدون  أيضا  الدوري وهم 

عليهم ستكون أكبر".
مواجهة  يف  األبطال  لدوري  النهائية  املباراة  على  سيتي  وتركيز  اهتمام  سيتحول  ذلك  وبعد 
جنولو  سيتي  ليستر  يف  السابق  زميله  محرز  فيها  سيواجه  والتي  اجلاري،  ماي   29 يف  تشيلسي، 

كانتي.
وشارك هذان الالعبان يف مراحل مبكرة من مسيرتيهما يف درجات أدنى يف فرنسا. وقال محرز 
عن ذلك "دائما كانت لدي طموحات كثيرة. وأعتقدت دوما أنني سأمتكن من هز الشباك يف دور 

الثمانية والدور قبل النهائي بدوري األبطال".
ق.ر
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بعــد رحيله عن داليان برو الصيني

بينيتيــز يستهــدف العــودة لـــ »البريميرليــغ«

وربطــت وســائل إعــام بريطانيــة بــن بينيتيــز، والــذي عمــل 
لفتــرة قصيــرة يف تشيلســي، وتوتنهــام هوتســبير الــذي أقــال مدربــه 

جوزيــه مورينيــو الشــهر املاضــي.
»أشــاهد كل  بينيتيــز شــبكة ســكاي ســبورتس:  وأبلــغ 
مباريــات الــدوري اإلجنليــزي، ويف بعــض األحيــان مباريــات 
ــة هــي  ــى اســتعداد. األولوي ــا دائمــا عل ــذا أن ــة، ل الدرجــة الثاني

إجنلتــرا والــدوري املمتــاز، وعائلتــي تعيــش هنــا.. أحــب أســلوب 
ــا  ــي ألنه ــدوري اإليطال ــات ال ــاهد مباري ــا«.وأمت: »أش ــب هن اللع
بطولــة مناســبة لــي، لكــن ال أعتقــد أن هنــاك خيــارات عديــدة يف 
فرنســا وأملانيــا والبرتغــال.. حيــث ميكــن أن متلــك مشــروعا لتطويــر 

ــى املنافســة«. ــق عل ــن ومســاعدة فري الاعب
القسم الرياضي

 يعانــي إنتــر ميــان مــن أزمــة ماليــة كبيــرة 
قــد تؤثــر علــى قائمــة الفريــق يف املوســم اجلديد، 

رغــم تتويجــه بلقــب الــدوري اإليطالي.
ووفًقــا ملوقــع »كالتشــيو ميركاتــو« اإليطالــي، 
فــإن ســتيفن زهانــغ، رئيــس إنتــر، اجتمــع مــع 
مديــري النــادي، اول أمــس، لوضــع اخلطــط 

ــزوري. املســتقبلية للنيرات
ــي  ــد تعان ــر ق ــة إنت ــغ أن ميزاني ــغ زهان وأبل
ــذا  ــون أورو، ل ــى 200 ملي ــل إل ــز يص ــن عج م

ــال  ــف خ ــل بتقش ــادي العم ــى الن ــب عل يج
ــى  ــي، إل ــع اإليطال ــار املوق ــة. وأش ــرة املقبل الفت
أن خطــاب زهانــغ يلمــح إلــى وجــود تضحيــات 

ــر. ــة إنت ــة يف قائم حتمي
يذكــر أن العديــد مــن التقاريــر الصحفيــة، 
زعمــت أن إنتــر قــد يعــرض روميلــو لوكاكــو 
وأشــرف حكيمــي للبيــع، مــن أجــل حــل 

األزمــة املاليــة للنــادي.
ق.ر

 مــن أجل حل األزمة املالية

إنتر ميالن قـد يعرض لوكاكو 
وحكيمـــي للبيــــع

 قال اإلسباني رافائيل بينيتيز، مدرب ليفربول ونيوكاسل يونايتد السابق إن العودة إلى 
الدوري اإلنجليزي الممتاز لكرة القدم، أولوية بالنسبة له بعد رحيله عن داليان برو 

الصيني. ورحل المدرب اإلسباني عن داليان في جانفي، مشيرا إلى أن جائحة فيروس كورونا 
كانت إحدى العوامل المؤثرة في قراره.

وكيل بيل يشن هجوما حادا على مورينيو
 يــرى جوناثــان بارنيــت، وكيــل 
أعمــال غاريــث بيــل، أن النجــم الويلــزي 
ــه  ــدة إعارت ــة، خــال م ــرة صعب ــر بفت م

ــع الســبيرز. ــة م احلالي
وعــاد بيــل البالــغ مــن العمــر 31 
ــد  ــال مدري ــن ري ــا م ــام قادًم ــا لتوتنه عاًم
الصيــف املاضــي علــى ســبيل اإلعــارة، 
ــوى يف 6  ــًيا س ــارك أساس ــم يش ــه ل لكن
مباريــات بالبرمييرليــغ حتــت قيــادة جوزيــه 
ــي  ــدرب البرتغال ــة امل ــل إقال ــو، قب موريني

ــي. ــل املاض ــهر أفري يف ش
وعــن إمكانيــة متديــد بقــاء بيــل 
ــكاي  ــت لـ«س ــال بارني ــام، ق ــع توتنه م
مناقشــة  يتــم  »لــم  ســبورتس«: 
األمــر بعــد، لقــد مــر بفتــرة صعبــة، 
ــا أي داٍع«. ــن له ــم يك ــا ل ــد بأنه وأعتق

وأضــاف: »أتــى )بيــل( كواحــد مــن 
ــر ببعــض  ــع م أفضــل الاعبــن، وبالطب
باللياقــة  تتعلــق  اإلصابــات ومشــاكل 
تلــك  انتهــاء  عنــد  لكــن  البدنيــة، 
ــو  ــه ه ــاج إلي ــا كان يحت ــور، كل م األم
وبصــورة  الصحيــح  املركــز  يف  اللعــب 
ــرى«. ــرة أخ ــه م ــد إيقاع ــتمرة ليج مس
وقــال بارنيــت إن هنــاك من أشــار إلى 
أن بيــل لــم يكــن يلعــب بانتظــام يف وقــت 
ســابق مــن هــذا املوســم ألنــه كان يقتــرب 
مــن نهايــة مســيرته، لكــن يبــدو اآلن أنــه 
ــع  ــو م ــل موريني ــة تعام ــكك يف طريق يش
ــا أربــع  العبــه الفائــز بــدوري أبطــال أوروب
علــى  حصــل  »بيــل  مرات.وواصــل: 
ــه،  ــة لعب ــع كيفي ــاهد اجلمي ــة وش الفرص
أرى بأنــه يحتــاج لاســتمتاع بحياتــه، 

وحينهــا ســيبلي البــاء احلســن، وعندمــا 
ــى الفرصــة ويلعــب يف املركــز  يحصــل عل
أفضــل  دائًمــا يف  أنــه  املناســب، جتــد 
ــة املوســم(  ــه )يف بداي ــه، ولكن مســتوى ل
ــات أي  ــة إلثب ــى الفرص ــل عل ــم يحص ل
شــيء«.وحول مســتقبل النجــم الويليــزي 
ــة  ــاده يف بطول ــب ب ــيقود منتخ ــذي س ال
ــق  ــر متعل ــف، أن األم ــذا الصي ــا ه أوروب
ــات  ــاء مبتطلب ــى اإليف ــة عل ــدرة األندي بق
ــد  ــد التعاق ــذي يري ــادي ال الاعــب، والن
ــن  ــر م ــه الكثي ــه يجــب أن يكــون لدي مع
ــه  ــون قيمت ــه يدرك ــت ذات ــال، ويف الوق امل
كنجــم كبيــر يحقــق مصلحــة اللعبــة، 
وهــذا األمــر يســتبعد الكثيــر مــن األنديــة 

ــه. ــد مع ــى التعاق ــدرة عل يف الق
ق.ر

آرسنال بيرند لينو:

»ليـــس لدينــــا أعـــذار 
لـــوداع األوروباليـــغ«

ــى  ــو، حــارس مرم ــد لين ــي بيرن أكــد األملان
آرســنال اإلجنليــزي، أن الفريــق »محبــط للغايــة« 
ــي،  ــدوري األوروب ــي ال ــل لنهائ ــله يف التأه لفش
ــال  ــام فياري ــه أم ــا لدي ــدم أقصــى م ــه ق ــرزا أن مب

ــا«. ــم يكــن كافي ــه »ل ولكن
وجــاءت تصريحــات لينــو عقــب توديــع 
ــه ســلبيا  ــد تعادل ــي بع ــدوري األوروب آرســنال ال
يف إيــاب نصــف النهائــي يف لنــدن مــع فياريــال، 
الــذي انتــزع بطاقــة التأهــل للنهائــي بفضــل فــوزه 

ــا )2-1(. ذهاب
وقــال لينــو »نشــعر بالكثيــر مــن اإلحبــاط، 

ألن هدفنــا كان بلــوغ النهائــي والتتويــج باللقــب. 
لــم نحســن اســتغال الفــرص. أعتقــد أننــا كنــا 
الفريــق األفضــل باســتثناء خــال الشــوط األول 
أمــام فياريــال«. وأضــاف »قدمنــا أقصــى مــا 

لدينــا ولكنــه لــم يكــن كافيــا«.
إذا كان صغــر ســن العبــي  مــا  وحــول 
آرســنال مــن أســباب توديعــه البطولــة، قــال 
لينــو إن اخلبــرة مهمــة يف الــدور نصــف النهائــي 
ولكنــه شــدد علــى ضــرورة »عــدم البحــث عــن 

ــذار«. أع
ــا  ــع مب ــى اجلمي ــر صعــب عل وأضــاف »األم

برشلونــة يستغـــل أومتيتـــي لحسـم 
صفقــة كاليـــدو كوليبالــي 

مدافعــه  تقــدمي  برشــلونة  ينــوي 
الفرنســي صامويــل أومتيتــي، كجــزء 
إلمتامهــا  يخطــط  ســوبر  صفقــة  مــن 
يف الصيــف املقبــل. ووفًقــا لصحيفــة 
ــة،  ــبورت« اإليطالي ــو س ــا ديلل »الغازيت
كوليبالــي،  كاليــدو  الســنغالي  فــإن 
ــى  ــال إل ــي، رحــب باالنتق ــع نابول مداف

برشــلونة.
وأكــدت أن برشــلونة يواصــل ســعيه 

ــن  ــي م ــاع، وكوليبال ــط الدف ــة خ لتقوي
األســماء املطروحــة علــى طاولــة النــادي 

ــة. ــرة طويل الكتالونــي منــذ فت
وأشــارت إلــى أن كوليبالــي صاحــب 
ضمــن  التواجــد  يريــد  عاًمــا،  الـــ29 
نابولــي،  مــن  أكثــر طموًحــا  مشــروع 
لــذا يرحــب باللعــب مــع برشــلونة يف 
أوريليــو  أن  املقبل.وأوضحــت  املوســم 
دي لورينتيــس، رئيــس نابولــي، خفــض 

مطالباتــه املاليــة مــن أجــل التخلــي عــن 
كوليبالــي، وســيرحب ببيعــه إذا حصــل 
علــى عــرض بــن 50 و60 مليــون أورو.
قطبــي  أن  الصحيفــة  وذكــرت 
بالتعاقــد  أيًضــا  مهتمــان  مانشســتر 
مــع كوليبالــي، لكــن برشــلونة ميكنــه 
اســتخدام صامويــل أومتيتــي كجــزء مــن 

الصفقــة.
ق.ر

 إميري مدرب فياريال

»كسرنـــا هيمنـــة اإلنجليــــز«
مــدرب  إميــري،  أونــاي  قــال   
فياريــال، إن فريقــه لعــب "مبــاراة مهمــة 
للغايــة وعــرف كيــف يبــذل قصــارى 
جهــده" للوصــول إلــى نهائــي الــدوري 
ــن  ــا أقصــى آرســنال م ــي، بعدم األوروب

نصــف نهائــي البطولــة.
املبــاراة،  بعــد  تصريحــات  ويف 
أوضــح إميــري "هــذه املنافســة تطــورت 
خبراتــي  توظيــف  وحاولــت  كثيــرا 
التــي  الفتــرة  أســاس  علــى  ومعــاريف 
ــه  قضيتهــا يف إشــبيلية"، حيــث ســبق ل
التتويــج مــع النــادي األندلســي باألوروبــا 

ليــغ 3 مــرات".

أن  الباســكي،  املــدرب  وأكــد 
العبيــه هــم الذيــن حققــوا هــذا اإلجنــاز 
بالتأهــل للمــرة األولــى يف تاريــخ النــادي 
إلــى نهائــي أوروبــي، مشــيرا إلــى أنهــم 
النــادي  لرئيــس  التأهــل  هــذا  أهــدوا 

فرنانــدو رويــج.
ذلــك،  إلــى  "باإلضافــة  وتابــع 
ــن  ــندافع ع ــز وس ــة اإلجنلي ــرنا هيمن كس
كــرة القــدم اإلســبانية. كل هــذا يجعلنــا 

فخوريــن للغايــة".
وتأهــل فريــق )الغواصــات الصفــراء( 
ــادل ســلبيا  ــا تع ــري بعدم ــرة إمي حتــت إم
ــن  ــتفيدا م ــنال، مس ــه آرس ــام مضيف أم

ليضــرب   )2-1( بواقــع  ذهابــا  تقدمــه 
يونايتــد  مانشســتر  مــع  ناريــا  موعــدا 
الــذي تخطــى عقبــة مضيفــه رومــا يف 
نفــس الــدور رغــم ســقوطه إيابــا )3-2(.
وكانــت هــذه هــي احملاولــة اخلامســة 
مــذاق  يعــرف  لــم  الــذي  لفياريــال، 
الهزميــة طــوال مســيرته يف هــذه النســخة، 
ــخ. ــة التاري ــي وكتاب ــي أوروب ــوغ نهائ لبل
ــن  ــي ب ــام النهائ ــرر أن يق ــن املق وم
الفريقــن اإلســباني واإلجنليــزي علــى 
ملعــب ســتاديون إنيرغــا جدانســك يف 

ــاري. ــاي اجل ــوم 26 م ــدا ي بولن

فينيسيوس:"سأضحي بحياتي من أجل ريال مدريد"
ــا علــى يــد تشيلســي. ــة دوري أبطــال أوروب  علــق فينيســيوس جونيــور، مهاجــم ريــال مدريــد، علــى خــروج فريقــه مــن بطول
وخســر ريــال مدريــد بنتيجــة 1-3 أمــام تشيلســي يف مجمــوع مباراتــي الذهــاب واإليــاب بنصــف نهائــي دوري أبطــال أوروبــا. وكتــب 
فينيســيوس، علــى حســابه بشــبكة التواصــل االجتماعــي "تويتــر": "حزيــن جــًدا، لكــن ليــس لدينــا وقــت للنــدم علــى ذلــك... 
ــا، وســأضحي  ــال مدريــد يعــود دائًم متبقــي 4 نهائيــات، وســنذهب مــن أجــل الفــوز بالليغا".وأضــاف: "شــكرا لدعمكــم. إن ري
بحياتــي مــن أجــل هــذا القميــص ومــن أجــل اجلماهيــر". وينافــس ريــال مدريــد علــى لقــب الليغــا، حيــث يحتــل أتلتيكــو صــدارة 

الترتيــب برصيــد 76 نقطــة، وخلفــه كل مــن امليرنغــي وبرشــلونة يف املركزيــن الثانــي والثالــث بنفــس الرصيــد )74 نقطــة(.
ق.ر
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املخرج مهدي تاساباست لـ »أخبار الوطن«:املخرج مهدي تاساباست لـ »أخبار الوطن«:

اشتغلــنا فــي ظــل كــورونا مع ضيــــق اشتغلــنا فــي ظــل كــورونا مع ضيــــق 
الوقــت فــي سلسلة »الوقــت فــي سلسلة »77 حجـــــرات«  حجـــــرات« 

الصادرة عن دار خيال للنشر والترجمةالصادرة عن دار خيال للنشر والترجمة

»الجمــشت« للكاتــبة ليلـى غضبـــان تنــدرج »الجمــشت« للكاتــبة ليلـى غضبـــان تنــدرج 
ضمــن الروايـة المعرفيـــــة الصوفــــيةضمــن الروايـة المعرفيـــــة الصوفــــية

صدر عن درا خيال للنشر والترجمة رواية »اجلمشت« للروائية واألكادميية »ليلى غضبان« والتي تقع ضمن  116 
صفحة من احلجم املتوسط، وتندرج الرواية اجللفة ضمن الرواية املعرفية الصوفية املا بعد حداثية، مت االشتغال فيها 

على تفكيك ما مت التعود عليه يف الرواية، حيث متتفكيك الشخصيات، األمكنة، األزمنة، السرد، وامليتاسرد. جتمع 
بني الرواية، والقصيدة، والقصة، واملسرحية، والهندسة، والرسم، الفضاء األزرق، والفيلم السينمائي.

عادة ما يقاس جناح العمل بأداء املمثلني ونتناسى رجال 
اخلفاء هل لك أن تقدم نفسك للقراء؟

يف  مخرج  حجرات«،   7« سلسلة  مخرج  تساباست  مهدي 
آخرها  وسينمائية،  تلفزيونية  أعمال  لدي عدة  العمومي،  التلفزيون 
جناح  والتقنيني  املمثلني  جناح  »الدزاير«،  الطويل  التاريخي  الفيلم 
بدوره  يقوم  املنتوج  واجهة  نعتبره  والذي  املمثل  كان  إذا  متكامل، 
على أحسن وجه سينجح التقني، وكذلك عندما يقوم التقني بعمله 
ولهذا  ايجابية،  طاقة  ويعطيه  املمثل  يتعب  لن  املستوى  يف  ويكون 

نقول أنه جناح مشترك.
 كل مخرج يلقى صعوبات يف تأدية عمله وخاصة يف ظل 

اجلائحة ما هي أهم الصعوبات التي واجهتكم خالل إخراج 
مسلسل »7 حجرات«؟

السيما  العمل،  أثناء  صعوبات  يواجه  مخرج  كل  احلقيقة  يف 
وخوف  ضغط  حتت  نعمل  أصبحنا  أين  اجلائحة،  زمن  يف  ونحن 
الوضع،  مع  نتعايش  أن  نحاول  أننا  إال  مألوف،  وتباعد، وهذا غير 
الوقت،  7 حجرات هي  العمل وخصوصًا يف سلسلة  أما صعوبات 
علمًا أننا مستمرين يف التصوير إلى يومنا هذا، وهذا ما ال يسمح لنا 
بتفجير طاقاتنا، وتقدمي أفضل ما لدينا على أكمل وجه، ألننا نكون 
نعمل حتت ضغط رهيب، وكأن املخرج يسمع دقات عقارب الساعة 

يف عد تنازلي يف أذنه.
حدثنا أكثر عن سلسلة »7 حجرات« أكثر؟

7 حجرات هي سلسلة درامية بطلها هشام محمد بن تكليتي، 

يف يوم من األيام يستيقظ يجد أمالكه كلها تبخرت، ويبدأ يف عملية 
البحث عما وقع، وهو الوحيد الذي يتذكر أنه كان له مال وجاه، يف 
عملية البحث يقال له أنه أصيب بلعنة، ومن أجل التخلص من هذه 
اللعنة يجب البحث عن 7 أشخاص ظلمهم ويعتذر منهم، والنهاية 

ستكون غير ما هو متوقع وأنصحكم باملتابعة.
من هم املخرجون اجلزائريون الذين تأثرت بهم؟

املخرجني  كبار  هم  بهم  تأثرت  الذين  اجلزائريني  املخرجني 
وكذا  زموري،  محمود  حداد،  موسى  أمثال  معهم،  عملت  الذين 
أحد املخرجني الذين كانت لديهم ملسة وأكن له فائق االحترام بن 
عمر بختي، باإلضافة آلخرين ال أزال أعمل معهم ليومنا هذا، لهم 

بصمة يف الشاشة.
كيف ترى واقع السينما اجلزائرية كمخرج شاب؟

كثيرًا،  حوله  أتكلم  ال  سؤال  هذا  وحالها،  اجلزائرية  السينما 
وأتفاداه ألن اجلميع أصبح يتكلم عنها، يف رأيي من يحب السينما 
يعمل ويجتهد ويؤمن بها، وينتشلها مما هي فيه، وال يتحدث كثيرًا، 
هذا بالنسبة لي كمشخص اسمه مهدي من جهة ومن جهة أخرى 
يجب أن تكون قرارات سيادية من السلطات املعنية، النقاد السينما.

مبا تعدنا يف املستقبل؟
خارطة  يف  موجود  هو  وما  املستقبل،  يف  وفيرة  بأعمال  أعدكم 
 7 من  االنتهاء  بعد  فيه  سنشرع  اَخر،  سينمائي  فيلم  هو  الطريق، 
حجرات، سأوافيكم مبزيد من التفاصيل مبجرد االنطالق يف تصويره.

السرد  بالغة  وفق  اللغة  على  االشتغال  الرئيس  محورها  ويدور 
اجلديدة، وأن اإلنسان كائن لغوي يعيش باللغة وداخل اللغة وتشكل 
رؤيته للعالم، فحداثة الرواية العربية البد أن تنبعث من داخلها، وال 

تكون بتقليد اآلخر.
وقالت ليلى غضبان: »إن التجريب يف األدب محاولة حتديث، 

الذي هو ضرورة تاريخية وثقافية وحضارية الستمرار الكائنات 
واألفكار، معظم األفكار يف األدب ويف غير األدب ال تولد من عدم، 
بل يعاد إنتاجها من خالل عمليات التحديث. والتحديث استجابة 

آلية ملنطق التاريخ يتم يف مفاصل تاريخية معينة دون إكراهات 
خارجية، ويأتي استجابة لرغبات يف حركة التاريخ وليس إلرادات 

األفراد فقط، مبعنى أن أي عملية حتديث مالم تصادف قبوال تاريخيا 
فهي عملية فاشلة. التجريب يف الرواية حتمية تاريخية مفروضة 

على الرواية يف حالة ما بعد احلداثة«.
هذه  اجناز  على  تعمل  وسائط  مجرد  إنهم  قالت  الروائيون  وعن 
أية مصداقية  للتحديث  للواقع، ال تكون  قراءة صائبة  التجارب بعد 
إال حني تكون أسئلته منبثقة من طبيعة واقعنا وثقافتنا وأدبنا. فحني 
أسئلتنا  نؤجل  فإننا  الثقايف  مجالنا  خارج  من  احلداثة  أسئلة  تتلقى 
احلقيقية وتنصرف إلى أسئلة هامشية أو رمبا أسئلة لم تطرحها ثقافتنا 
أو على األقل ليس هذا أوان طرحها، وبالتالي يكون حتديثنا عبثيا. 
وصل  ما  فليس  املعاصرة،  العربية  الرواية  من  مطلوب  هو  ما  وهذا 
إليه الغرب هو منتهى التحديث، واللجوء إلى النقد والرواية الغربية 
لالستنجاد بها، ألن احلداثة مشروع تاريخي ينمو بشكل متكامل مع 
تاريخ الثقافة، فاحلداثة وضعية تاريخية تتوج مسيرة حضارية معقدة 
بيئة أخرى،  ثقافية ميكن أخذها وزرعها يف  أو  نتائج علمية  وليست 
نظرا  للتبيئة  قابلة  غير  ولكنها  احلدود  عبر  تنتقل  أن  للحداثة  ميكن 

الذاتية  ومطلبها  واالجتماعية  الثقافية  وتبايناتها  البيئات  خلصوصية 
واملوضوعية.

مقاربة  الغماري  ملصطفى  الغربة  أسرار  ديوان  مؤلفاتها،  ومن 
اجلمشت،  رواية  مخطوط،  األسود  احلجر  رواية  جديدة،  أسلوبية 
ديوان األوبال، وقد كتبت العديد من املقاالت األكادميية ويف اجلرائد 
ومجلة الصالون الثقايف، كما شاركت يف العديد من امللتقيات الوطنية 

والدولية.

إفضاءاتإفضاءات
جمال فوغالي

الكـوُر يف اخلفقـِة الشاعـرة مِن امتـداِد 
العــــاشقـة ِة  الِهـــزَّ احلنيـــِن يف 

»اجلاهُل باملكاِن أعمى... ال أقصُد باملكاِن خريطَة الشارع، وال أيَن يبدُأ وأيَن ينتهى، 
نا اخلمِس فيه...«   بل املكاُن الذي يخصنا وتسكُن فيِه حكايتنا وذاكرُة حواسِّ

•رضوى عاشور•
الكوُر الرعشُة اخلافقة يف حناياْي

افقة... ُة الدَّ الِهزَّ
الكوُر فيُض احملبِة يف تعاليها األصفى

ؤى مْن رؤاْي...  يف الرُّ
طوبِة  الصاهدة... الكوُر اخُلطواُت احلاملة يف مساءاِت الندى ويف صباحاِت الرُّ

هاتيَك املُنى الرافالُت يف عناِق األزرقْي عنَد أقاصي األفق يف املدى مَن الزرقِة احلانية 
مْن هاتيَك السماِء الرَّضية...

دُر انفتاْح والهوى يف القلِب انخطاْف... الكوُر الدهشُة والصَّ
الكوُر الوجيُب احلبيُب يف رقِص الذهوِل يف الكناياْت...

با مْن هاتيَك الطفولِة البائدة،ُيتمي الصديُق لهاتيَك البراءِة التي كان  الكوُر ذاكرُة الصِّ
صدقي يالعُبها عند التالِل البعيدة

)أما زالْت ترافقني والصدُق يناغيها؟)
ِه  ظلِّ إلى  اخلفُق  ،ويستكُي  عليَّ يحنو  إْذ  األبدية  من  التعالي  يف  االخضراُر  الكوُر  
القلِب  الشغاِف من  إلى  ُة األلى غادروا  الكوُر األحبَّ إليه...  رُّ فيحتويني  الضُّ ُه  كلما مسَّ

يف استواِء العرِش عنَد برزِخ احملبَّة، أحياًء وأمواتًا، وأسماؤهْم يف اخللوِد مَن النبض...
والبوار،  أحقادهْم  فالتقوا  الكتابة  وملِح  البحر  مبلِح  غدروا  وقْد  األدباَر  ولُّوا  واأللى 
وال  أمواٌت  احلياِة  وهْم يف  غار،  الصَّ أنفَسهْم يف  النسياُن  فأنساهُم  النسيان،  هْم يف  والذيَن 

يشعرون...
، هاتيَك/هذه احلبيبُة  َمويِّ الكوُر سيدُة القلِب التي يف النبضِة الولهى من اسمها السَّ
األولى التي يف دمي، عطُرها الشجريُّ يف الرئتي، أريُج القرنفِل يف عناِق الياسمِي مْن 
اسَمها  ُد  يتهجَّ واخلفُق  الوريد،  منعطِف  عند  احلشرجة  يف  الصوِت  حرقُة  إليها،  حنيني 

ابحة... النَّبويَّ الذي يف الُهيولى مَن اخلفقِة السَّ
الكوُر الشهيُق النَّديُّ إْذ ميتلىُء بِه القلُب فتفيُض بِه اجلوارح، هذا ُغُدوُّ الشهقِة يف 

ُج الصدر...  واِح مَن الشوِق اشتعال، واألضالُع متيُس فيتوهَّ احلنِي مَن احلنايا ويف الرَّ
امليسرِة  إلى  األماني  امليمنِة حريُر  عنَد  منُه  فانفتَق  رتْقًا  وكاَن  الشاهُق  البياُض  الكوُر 
القلُب يف  ُم الشهيُد فيرفُل  الدَّ الزغاريُد التي ينهُض لها  لوى، هاتيَك  املَنِّ والسَّ منِْتْحناِن  

كرى. النشوِة السَّ
ى،والتي يف احتفاِل زقزقِة العصافير،  الكوُر الذكرياُت التي يف احلفيِف مَن الورِق املُندَّ
وأحبُّها، وأستعيُد جريي خلفها وهي طائرة فيطيُر النبُض معها، وقد انتبذْت أغصاَن الشجِر 
،ساحُة  الوارف، والتي يف رقِص الظالل، ويف بهجِة الروِح يف املمشى مَن املصبِّ البيضويِّ

الرِّضوان،فيتقافُز الفرُح أسراَب قطًا عاشقة جترُّ إليها قوَس قزٍح أعراَس ألواٍن  بهية... 
ُل فيغسُل القلَب كي تشفَّ  الكوُر السماُء التي يف احملبَّة،سقفها احملفوظ،والوْدُق إذ يتنزَّ
الروُح فتطيَر إلى طهارتها يف البياِض مثلما يطيُر النبُض خلَف العصافيِر يف حقوِل الذاكرة، 
أوراَقها  يعانُق  الفاحُت  ورُدها  عنداحلوافِّ  فلى  الدِّ املياه،أزهاُر  النعمان،رقرقرُة  النوار،شقائُق 
ُق لها الندى رضابًا...واالسُم العليُّ يف اسِمي مِن اسِمِه  األبديِّ مْن حنيني  اخُلْضر فيتحرَّ

إليه:
اجليُم جنَّتي يف اجلناِن مْن شجِر اجلنون يف اخضرارِه واأللق يف حريِق الهاجرة،امليُم 
ِم  بامليِم التي يف األمل مَن األحالِم التي يف املدِد  التي يف الُيتِْم املكابِر مَن الكِلِم النازِف املتيَّ

ليِل الذي يدعوني إليه... مَن املشتهى، األلُف يف األلفِة العارفة مَن الالِم التي يف الدَّ
هذي الِبشارُة يف انفتاِح األماني...

موجه،  عنَد  واملغتسِل  لرمِله  واملجاوِر  البحِر،  على  املطلِّ  األفِق  يف  املديُد  الكوُر 
بعطِر  احلنايا  ى  فتتندَّ أشجارُه  يبلُِّل  اخِللجاِن  ورذاُذ  األسحار،  ويف  املساء  ويف  الصباح  يف 

السماء...
والنازلون،وهنا  الصاعدون  الناُس  الوافدة،  اُت،املباهُج،الطيوُر  احلياة،املسرَّ الكوُر 
اسخون يف العشِق هنا، وهنا اجلراُح مْن عشقهْم  النازحون بحثًا عْن أنفسهْم أو هروبًا منها،والرَّ

ُم منها شاخٌب وال ُتبِصُرُه غيُر اجلراحاِت يف أحزانها الشاهدة. والدَّ
)وكيَف يراُه األلى احلاقدون وهْم يف َعٍم عنُه حتى القيامة؟)

ُق األفئدة،  ْعُر يتسلَّ وهنا الكتُب، القراءاُت هنا، احليواُت يف تعددها، املؤانساُت، الشِّ
اإليقاعاُت، النَّحُو يف اللغِة األنثى، الفاعُل يف الشوِق يريُد ُرضاَبها،احلاُل مَن األحواِل يف 
املكاشفة،اجللساُت يف طيراِن احلمام، سجُعها احلاني، الكتابُة حروُفها الفراشاُت مَن النسوِة 
رني، الهشاشاُت يف  يف لغِة الغواية،احلرائُق يف اشتعاِل القلوب،النيراُن يف دمي كأنَّها تطهِّ
يحان، العيوُن يف اللَّحِظ منهنَّ سهام، واجلرُح يف اجلراِح مَن الصدر يف  اجلوانح،عطرُهنَّ الرَّ
القرِب مَن امليمنة ويف األقاصي مَن امليسرة، وال أريُد جلراحاِت العشِق أْن تندمل، وكيَف 

ُر احلمُأ كْي تطيَر الروُح إلى صفائها والطهارة؟ هَّ ا دوَنها؟وكيَف يطَّ أكوُن بشرًا سوّيً
ُرني يف املدِد  الكوُر السحُر والساحُر وليَس لُه مْن عصًا، وما بي احلشا منفلق، وأتذكَّ
مَن احلكاية وأكتُبها، كأنَّي لْم أغادِر الكوَرالبهيَّ أبدًا يف اتساِع املُنى مْن بعِض أحالمي 
التي مضْت وتلَك التي قْد جتيء، وال أستعجُلها...تغني أفراحي، وقْد أتْت تسعى،هذي 

مواويلها يف أغاني املالوف: الكوُر األمنياُت حتاورني يف اخلفقِة النافرة...
افلة مَن الربيِع  الكوُر اخلطاطيُف التي يف البياِض اجلليِل تبني أعشاَشها يف املُنى الرَّ

الُل  يف اخضراِر املجاِز مَن اللغِة العاشقة... الذي سيجيُء، هذي السِّ
جفِة الشاعرة... ِد يف الرَّ الكوُر احلنُي املُمجَّ

صارة بوعياد

»الجمشت« للكاتبة ليلى غضبان تندرج ضمن الرواية المعرفية الصوفية»الجمشت« للكاتبة ليلى غضبان تندرج ضمن الرواية المعرفية الصوفية

صارة بوعياد

يدخل املسلسل الدرامي »7 حجرات« 
الذي يعرض على قنوات التلفزيون 

اجلزائري، السباق الرمضاني لهذا العام، 
من خالل الصورة اإلخراجية املميزة، 

التي يقدمها املخرج مهدي تاساباست، 
مع مجهودات كل فريق العمل، وهذا ما 

أكده املخرج يف حواره مع »أخبار الوطن«.
حاوره: محمد رضوان بلعروسي
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أقالم

حربــائية السيـاسة وصنــــاعة الوعـــــي 
بالقلـــم والصــــورة والصــــوت

 د. حاج  بشير جيدور

لتدخل  تصريحا  تنتظر  ال  السياسة 
باحات فكر املواطن وال يطلب منها املواطن 
إذنا أن جتاوره ليفهم بها طبائع الناس وتشرح 
له ماهية نفوسهم عندما يتعلق األمر بحب 
بهما  باالستئثار  والرغبة  واحلكم  السلطة 
فكرية  أعماال  أن  ذلك  ردائهما،  ودميومة 
كتب  شكل  يف  واجتماعية  وثقافية  وأدبية 
أو روايات أو قصص أو أفالم أو مسرحيات 
بنكهة  يصقلوها  أن  وكتابها  منتجوها  أّصر 
أن  أجل  من  مستترة  أو  ظاهرة  سياسية 
و«أطباقا«  رسائل  »حوامل«  يجعلوها 
لشفرات آمنوا بها، فيضربوا بها عمق الفكر 
لدى املواطن على أي شكل كان، فيصبح 
مواطن مسّيس وجاهز  هذا األخير مشروع 
فيكون  إليه،  احلاجة  تبرز  عندما  للفعل 
تنفيذ  أو  إنشاء  أو  دعم  فريق  يف  عضوا 
لسابق جتهيز له مت عن طريق كتاب قرأه أو 
قصة اجترها أو فيلم تابعه أو مسرحية تابع 

فصولها وجعل نفسه أحد أبطالها.
ألن  األرض  على  قائم  األسف  أن  غير 
صورة منطية تّشكلت عن العربي عموما أنه 
فّجل  فؤاده  يحكمه  وال  قلبه  يسيره  رجل 
ال  والسمع  فالبصر  معطلة،  فيه  احلواس 
فيه  يؤسسان  وال  أحيانا  إنفعاالته  يحكمان 
فيه  يشكالن  وال  النفسية«،  »التعبئة  ثقافة 
القدرة على )رد الفعل اآلني(، ألنه اقتنع 
أو ُحِمل على القناعة حمال أن الصورة يف 
مجملها خاضعة للتركيب واملونتاج والزيادة 
أو  متغيرا  يكون  قد  والصوت  والنقصان، 
أزقة  مكذوبا أو مقبوض ثمنه لم يأت عبر 
احللق  بني  فيما  صنعه  مت  بل  ليؤثر  القلب 
واللسان، ليس فيه من الصوت إال الصوت 

واإلحساس فيه منعدم.
يجهل  لألسف  العربي  ذات  يزال  ال 
دور األدب والقصة املكتوبان أو املرئيان يف 
تشكيل روح املواطنة لديه وأخذ العبر وتعلم 
جديدة  ميالد  شهادة  وإمضاء  الدروس 
والكالم  متجدد(،  )مواطن  بعنوان  له 
واحلكام  الساسة  على  ينطبق  نفسه  هذا 
واملسؤولني، الذين باتوا هم واملواطن سواء 
و«السذاجة«،  و«الغباء«  »الرعونة«  يف 
غفلة  عن  واملسؤول  احلاكم  فالسياسي 
وأفالم  وفنية  أدبية  أعمال  بتمرير  يسمح 
العربي  الواقع  ُتّعري  وأغاني  ومسلسالت 
البغيض ويقدم أصحابها من خاللها صورة 
تكاد تكون والواقع سواء بسواء إال أنها عبر 

شاشة أو على ركح أو يف قاعة سينما، فيها 
ما فيها عن فساده وأشكال قمعه وسياسات 
تهميشه لرعيته، وُتَفّصل بشكل واقعي كل 
مفاسده واملظالم الواقعة على من هم حتت 
يف  املواطن  يتمظهر  وباملقابل  مسؤوليته، 
يرتدي  الذي  الغافل«  »األبله  ذلك  شكل 
عباءة )الذواق( و)املثقف(، فيحضر أمسية 
فيكملها  الفاسد  الواقع  تشريح  فيها  أدبية 
إلى  على تصفيقات يديه ثم يعود أدراجه 
البيت فينام، أو ذلك )األرعن( الذي يتسمر 
سينما  بقاعة  مقعده  يف  مبكرة  ساعة  من 
ليتابع فيلما تنهال منه رسائل سياسية كأنها 
صور  منه  وتسيل  يستميت  جيش  قذائف 
حتاكي  الفاسدين  وفساد  واملظلومني  الظلم 
الواقع الذي يعيشه، وال يفصل بينهما إال 
أنه جالس وهم ميّثلون، وينهي جلسة الفيلم 
على كلمة النهاية، كأن تلك )النهاية( هي 
أحداث  انتهت  كما  احلقيقي  الواقع  نهاية 

الفيلم.
األعمال  من  كثيرا  أن  أجزم  أكاد 
الدرامية من أفالم ومسرحيات قد أنتجت 
غفلة  يف  متريرها  ومت  البهيم  الليل  ظلمة  يف 
من ''السادة احلاكمني'' أو أن عني رقيبهم 
منهم،  ضائع  ومقصهم  ''مخدرة''  كانت 
فلم يشعروا إال واألوان قد فات، فلو كانت 
شياطينهم ناظرة وأباليسهم حاضرة ما مرت 
أفالما  ثورته  يخشون  الذي  العربي  إلى 
مثل كشف املستور« وفيه قصص دامية عن 
الوطن على األسرة  »الالتي« كن يخدمن 
مت  هكذا  أو  الناعمة  املظلمة  الغرف  ويف 
ورائعة  لهن،  الوطن  الوطنية وحب  تفسير 
يشذ  لم  الذي  األوتوبيس«  بتوع  »احنا 
جرعة  نقل  عندما  املستور«  »كشف  قاعدة 
قاسية جدا من اإلحباط واحلنق )للمواطن 
لألمن  اخللفية  الصورة  عن  املشاهد(   /
السياسي وما يف السجن )غير الظاهر( من 
ممن  والبسطاء  والشعراء  الفنانني  عذابات 
»العدالة  يف  بآمالهم  بينهم  فيما  يتناجون 
فيلم  السياق  واملساواة واحلرية«، ويف ذات 
و«مسلسل  الزعيم«  و«مسرحية  »احلدود« 

عاشور العاشر« وغيرها.
من  كثير  عرفته  الذي  الثوري  احلراك 
 2010 سنتي  من  بدء  العربية  البلدان 
قضايا  على  مجمله  يف  ارتكز   2011 و 
من  الظالم  ومتكني  االجتماعية  الالعدالة 
بحقوقه  املواطن  وعي  وكسر  الناس  رقاب 

الدولة،  بيد  معقود  من حق  له  يجب  وما 
من  يستفيدوا  لم  يومها  أن«الثائرين«  إال 
التي  الدرامية  األعمال  من  هام  رصيد 
الدولة  تاريخ  من  هامة  حلقبة  أّرَخت 
حكمت  أين  )الثورة(  بعد  كمصر  العربية 
رقاب  والنار  باحلديد  األمنية  األجهزة  فيها 
آدميتهم  وسلبتهم  البسطاء  املواطنني 
وكسرت فيهم حب الوطن وجمالية الدفاع 
فيه  ُقّدم  اخلوف«  من  »شىء  ففيلم  عنه، 
وحاول  الوليدة،  الثورة  لنظام  الذع  نقد 
لفت انتباه املتابع لصورة املستقبل السياسي 
به  الذي ُيحكم  بالشكل  إذا رضي  للدولة 
»الكرنك«  وفيلم  يحكمه،  من  ومنهجية 
تعرضا  معاناة طالبني جامعيني  الذي صّور 
من  يد  على  الظلم  من  مستحدث  لشكل 
للمشاهد يف  وقدم  فيهم حمايتهم  يفترض 
تلك احلقبة صورة »حقيقية« عن التعذيب 
أمن  فيه ضباط جهاز  يتفنن  الذي  املمنهج 
األعمال  من  كثير  أنتجت  كما  الدولة. 
لم  لكنها  للشعوب  رسائل  قدمت  التي 
أنها  إال  منها  ترى  ال  وكانت  منها  تستفد 
الكويت  متثيلي( غير حقيقي، ففي  )عمل 
مسرحية  الرضا«  عبد  احلسني  »عبد  قّدم 
عن مرحلة احتالل العراق للكويت ولعب 
املفارقة  أن  غير  دور »صدام حسني«،  فيها 
ماتت  حتى  ضحكوا  يومها  احلاضرين  أن 
قلوبهم رغم أنه أراد أن يحييها بالنقد الالذع 
خلفية  على  واخلليجية  الكويتية  للسياسة 

الغزو العراقي واالستعانة باألجنبي.
يف احملصلة، هناك فجوة معرفية شاسعة 
يف ذهنية العربي ال جتعله قادرا على قراءة 
الرسائل السياسية ومحفزات الوعي الثوري 
الصورة  صناع  له  يبثها  التي  والوطني 
املتحركة عبر األفالم واملسلسالت أو حتى 
الروايات،  وكتاب  والقصاصون  األدباء 
ألنه ببساطة لم يستطع ربط السياسة بالفن 
وإنتاج  بالدراما  السياسة  وال  األدب  أو 
السينما، وظل يعتقد وال يزال أن السياسة 
وقصر  احلزب  مقر  يف  َكفُره  يجب  ُكفر 
ومحاضرات  الساسة  وخطابات  الرئاسة 

السياسيني.
أطول  وقتا  نحتاج  قد  ذلك  أجل  من 
كعرب إلعادة تعليم االرتباط بني املفهومني 

وتوليد قوانني لشرح داللتهما مجتمعني.

السياسة والفن واألدب 
لم تبدأ كقضية بسلسلة 
»عاشور العاشر« واجلدل 
املصاحب لها من أول يوم 
صنعت فيه ولن تنتهي 
عندها أيضا، لكن هي 

حلقة فقط من حلقات 
امتزاج السياسة بكل 

شيء وتداخل املمكنات 
بفن املمكن، وهي باب من 
أبواب صناعة الوعي عن 
طريق )احلرف والكلمة( 

و)الصوت والصورة( 
والدمعة(  و)الضحكة 

و)استمالة املتفرج وتأطير 
فكر السامع( و)تنقية 

املجال أمام الناقد ورسم 
الصورة لفريق املنتجني( 

من أولئك املشتغلني 
املتعددة  بالوسائط 

وأجهزة البث وااللتقاط 
وصناعة احملتوى األدبي 

أو املوسيقي أو السينمائي، 
سواء أكان رقميا أو 

متاثليا.
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والية  شهدتها  التي  الغزيرة  األمطار  خلفت 
األغواط نهاية األسبوع خسائر مادية معتبرة، 
يف  وتسببت  عائالت  عدة  حاصرت  كما 

تسجيل حوادث مرور عديدة.
أدت السيول اجلارفة التي سببتها األمطار إلى 
بعديد  الطرقات  بشبكة  بليغة  أضرارا  إحلاق 
علي  سيدي  عني  ببلدية  خاصة  البلديات، 
شمالي الوالية، حيث جرفت السيول طبقات 
و4  املعبدة حديثا  الطرق  من  بالعديد  الزفت 
وببعض  املدينة  مبدخل  وجسور  مائية  ممرات 
شبكة  عرت  كما  متاما،  عزلتها  التي  األحياء 
إلى  وأدت  األحياء  ببعض  والكهرباء  الغاز 

والتمهني  املهني  التكوين  مركز  جدار  انهيار 
على مسافة 30 مترا ، وغمرت سيول األمطار 
أكثر من 70 مسكنا ومؤسسات تربوية وأحلقت 
بها أضرارا كبيرة ، وأغرقت الشوارع باألوحال 
الوالية  والي  دفع  الذي  األمر  املائية؛  والبرك 

لزيارة البلدية ومعاينة املخلفات املسجلة.
الوالية  ببلديات  طرق  عدة  تضررت  كما 
من  الكثير  وعزلت  الظل  مناطق  وببعض 
متكررة  انقطاعات  كذلك  وسجلت  املناطق. 
الشمالية  اجلهة  ببلديات  الكهربائي  للتيار 
للوالية دامت عدة ساعات ببعض البلديات.

ع.نورين 

البواقي  بأم  املدنية  احلماية  مصالح  سجلت 
حيث  أمس،  أول  صبيحة  تدخالت،  عدة 
البواقي إلى  أدى تساقط األمطار يف والية أم 
قام  املدنية، حيث  برجال احلماية  االستنجاد 
هؤالء بعمليات امتصاص املياه املتسربة، من 
داخل مؤسسات عمومية ومنازل ومساعدات 
ارتفاع  األمطار جراء  مياه  مواطنني حاصرتهم 

منسوبها.
بامتصاص  املدنية  قامت مصالح احلماية  كما 
أحياء  يف  منازل  عدة  إلى  املتسربة  املياه  هذه 
شعبية ومؤسسات عمومية على غرار مستشفى 
محمد بوضياف بعاصمة، كما مت تسجيل عدة 

تدخالت عبر بلديات الوالية.
مدفوني صونيا

التي  األخيرة  األمطار  عقب  ,الوالئية، 
بعض  أيضا  وخلفت  الوالية  على  تساقطت 

اخلسائر املهمة على مستوى الطرقات. 
الوالئية  الطرقات  بصيانة  املكلف  حسب  و 
فإنه  بالبيض،  العمومية  األشغال  مبديرية 
مستوى  على  جسور  أربعة  انهيار  سجل 
منها  البيض،  لوالية  الطرقية  الشبكة 
بطريق  للماية  وجسر  الصغرى  مشرية  جسر 
"البيض – األغواط"، إضافة إلى تصدعات 
الطريق  مستوى  على  آخرين  بجسرين  كبيرة 
الوطني رقم 47 الرابط بني البيض واألغواط 
يف  السوداء  النقطة  تبقى  و  أفلو.  بلدية  عبر 
على  حدث  ما  اجلسور  يف  املسجلة  اخلسائر 
بلدية  بني  الرابط  البلدي  الطريق  مستوى 

حيث سجل  الصغرى،  مشرية  وقرية  البيض 
انهيار جسر مدخل القرية والذي لم ميِض على 
إجنازه سنة، ما يطرح أكثر من عالمة استفهام 
عن دور الرقابة فيما يحدث وهو أيضا ما دفع 
احتجاجية  وقفة  تنظيم  إلى  القرية  بسكان 

واملطالبة بفتح حتقيق يف املشروع. 
من جهة أخرى ، سجلت عديد الطرق على 
مستوى والية البيض تصدعات واجنراف على 
مستوى السدود التي متر بها على غرار الطريق 
الوطني )6 ب( على مستوى الوادي الغربي 
 )95( رقم  الوالئي  الطريق  وكذا  بالبنود، 
الشيخ  سيدي  واألبيض  البيض  بني  الرابط 

على مستوى سد اربوات.
نورالدين رحماني

والية  ضربة  التي  اجلوية  التقلبات  خلفت 
 4 وفاة  املنقضي،  األسبوع  نهاية  املسيلة 
بعدد  معتبرة  مادية  خسائر  و  أشخاص، 
من  العديد  قطع  إلى  أدت  الوالية،  بلديات 
الطرقات وحتطيم جسور ، ونفوق العديد من 
رؤوس املواشي وخسائر معتبرة يف احملاصيل .

غزيرة  أمطار  تساقط  الوالية  تراب  شهد  وقد 
سيارات  طريقها  يف  جرفت  سيوال،  شكلت 
مدينة  يف  السيما  ومنازل  أحياء  وغرق  عدة 

مصالح  إحصائيات  حسب  مت  أين  بوسعادة، 
احلماية املدنية، انتشال جثة عائلة متكونة من 
أفراد بعد غرقهم يف واد اجلنان ببوسعادة،   2
فيما لم يتم العثور على شخص ثالث مفقود 
كان على منت السيارة،  إضافة إلى العثور على 
جثة شخص يبلغ من العمر 37 سنة  ببلدية 
سيارته  األمطار  مياه  جرفت  ما  بعد  سليم، 

على مستوى واد اخلنق.
ليندة سهل

احتج، أول أمس، عمال وموظفو بلدية جندل سعدي محمد يف 
بلدية جندل سعدي شرقي والية سكيكدة أمام مقر البلدية، قصد 
املطالبة مبستحقاتهم ومرتباتهم الشهرية واملنح التي ينتظرونها منذ 

شهرين، خاصة ونحن يف الشهر الفضيل والعيد على األبواب. 
قصد  البلدية  مقر  أمام  التجمع  األمر،  بداية  يف  فضلوا،  العمال 
دوا  يصعِّ أن  قبل  تتدخل،  لم  التي  احمللية  السلطات  أنظار  لفت 
من غضبهم بسد باب مقر البلدية الرئيس باآلجر، مطالبني والي 
الوالية بالتدخل حلل مشكلتهم خاصة وأنهم أرباب عمل ضاقت 

بهم السبل يف عز رمضان والعيد على األبواب.
رئيس البلدية، مبعية الدائرة والسلطات األمنية، فضلوا فتح حوار 
بتسوية  الضمانات  كل  "املير"  لهم  قدم  حيث  الغاضبني،  مع 
امللف  وجود  اعتبار  على   ، األسبوع  هذا  مطلع  املالية  وضعيتهم 
املالي اخلاص بهم على طاولة املراقب املالي فقط ملراقبته والتأشير 
أثناء  الوطن"  لـ"أخبار  بها  صّرح  التي  الضمانات  وهي  عليه، 

اتصالنا به ملعرفة موقفه من االحتجاج.

.. وتسّمُم 7 أشخاٍص َتناوُلوا 
ُمرّطباٍت يف عّزابة

استقبل، فجر أول أمس، مستشفى محمد دندان يف عزابة شرقي 
10و42 سنة،  أعمارهم بني  تراوحت  7 أشخاص  والية سكيكدة 
تسمم خطيرة  إلى  تعرضوا  قد  كانوا  واحدة،  عائلة  من  غالبيتهم 
وحاد وهذا نتيجة تناولهم - حسب مصادرنا "املطلعة" - حلويات 
ومرطبات اقتنوها من أحد احملالت بوسط املدينة.وبحسب املصادر 
بسرعة  التسمم  أعراض  عليهم  ظهرت  قد  الضحايا  فإن  نفسه، 
وبشكل حاد خاصة اإلسهال والقيء، قبل أن يتم حتويلهم من قبل 
أهاليهم وبعض املواطنني على جناح السرعة للمستشفي، حيث مت 
إسعافهم مؤقتا بغسل معدة، ووضع عدد منهم حتت املراقبة الطبية، 

بينما فتحت مصالح األمن املتخصصة حتقيقا يف احلادث.
جمال بوالديس

الوطني  العام للمركز  ترأس املدير 
أحمد،  بلعالم  للمخطوطات، 
مع  وتعاون  وشراكة  عمل  جلسة 
أجل  من  اخلزائن  أرباب  بعض 
تبادل اآلراء، ودراسة الوضع العام 
اخلزائن  حالة  وكذا  للمخطوطات 
إطار  يف  وذلك   ، عامة  بصفة 
اللقاءات واملشاورات التي يعقدها 
مع  للمخطوطات  الوطني  املركز 

شركاء القطاع.
على  االجتماع  يف  بلعالم  وأكد 
مالك  بني  العالقة  توطيد  ضرورة 
والتحسيس   ، واملركز  اخلزائن 
الثقايف  املوروث  هذا  بأهمية 
وفهرسًة  حفظًا  به  واالهتمام 

طرح  جهتهم،  من  ورقمنًة. 
عديد  املخطوطات  أصحاب 
وتطرقوا  اللقاء  يف  االنشغاالت 
مخطوطاتهم  إخراج  يعيق  ما  إلى 
املدير  توّعد  ولقد  عليه.  واحلفاظ 
على  لها  املناسبة  احللول  بإيجاد 
بعضها  رفع  وعلى   ، املستطاع  قدر 
حلل  للتدخل  الوصية  للجهات 

العوائق. 
جدير بالذكر أن والية أدرار حتتوي 
املخطوطات  من  كبير  إرث  على 
اخلزانات  أصحاب  عند  موجود 
ومتنطيط  كوسام  خزانة  بينها  من 

واملطارفة وأولف.
عبداهلل مجبري

املسيلة
4 قتلــى ومفقـــودان وخسائـر ماديـة معتبـرة الَجزائـــــُر 

ُتحصــــي 
8 وفيـــات 
بَفيــــروس 

»ُكـــــورونا« 
أحصت وزارة الصحة 

والسكان وإصالح 
املستشفيات، أمس ، 219 
إصابة جديدة بفيروس 

»كورونا« يف اجلزائر 
خالل الـ24 ساعة، فيمـــا 

سجلــت 8  وفيات.

ياسُي أنَّ  ُيخبرنا الّتاريُخ السِّ
ياسيِة وأكثِرها  أخطَر األَزماِت السِّ

َتعقيًدا على اإلطالِق هَي أزماُت 
راُع على احُلكِم أو  احُلكِم؛ أّي الصِّ

نازِع َعليِه. التَّ
اريُخ َذاُته، يف   وُيخبُرنا التَّ

دٍة، أنَّ  َمحّطاٍت َعديدٍة وُمتعدِّ
الُعقدَة يف أزماِت احُلكِم هَي 

رعيِة؛ فمَتى ُحّلت  ُعقدُة الشَّ
هِذه العقدُة ُحّلت معها أزمُة 

احُلكِم، ومنُه أزمُة الّسلطة، ومَتى 
رعيِة  اسَتحَكمت ُعقدُة الشَّ

ازداَدت أزمُة احُلكِم عمًقا والُهّوُة 
اتساًعا؛ وعنَدها يصبُح التّواصُل 

ُمنعدًما!
عددّيِة  يف اجَلزائِر، منُذ إقراِر التَّ
ياسيِة يف ُدستوِر 23 فبراير  السِّ
اُس َيطعُنوَن يف املساِر  1989، والنَّ

االنِتخابيِّ بُرّمِته، ابِتداًء من 
َتعداِد الَهيئِة الّناخبِة ُوصواًل 
تائِج. ورغَم ُمحاوالِت  إلى النَّ

َترميِم َقانوِن االنِتخابات َمراٍت 
َعديَدٍة ضمَن إصالحاٍت ِسياسّيٍة 

َمزعومٍة ، إال أّن ثقَة الّناِس يف 
غييِر  االنتخاَباِت كَوسيلٍة للتَّ
رِك  َبقيت َتتدحرُج إلى الدَّ

األسفِل، لعلَّ نسَب امُلشاركِة يف 
ُمختلِف االسِتحقاقاِت ُتؤّكُد 
ذلَك. هَذا الوضُع جعَل ُعقدَة 

الّشرعيِة ُتالزُم امُلؤّسساِت 
ياسيَة عبَر ثالثِة ُعقوٍد؛  السِّ

األمُر الذي دفَع البعَض من 
ياسينَي ُيرافُع ملا باَت  الَفاعلنَي السِّ
ُيعَرف َجزائرًيا "شرعيٌة َمعطوبٌة 
خيٌر من فراٍغ ُمؤّسساتٍي"، كَتبريٍر 

النحراٍف سياسيٍّ لم يجْد من 
كة. مُه ويعيُد القطار َإلى السِّ ُيقوِّ
اليوَم، بعَد تفكِك نظاِم امَلخلوِع 
عبد العزيز بوتفليقة، َظهرت 
َمتاعَب كبيرٌة على ُمؤّسساِت 

الّدولِة التي َباتت َتتحّمُل 
رين  أوزاَر الَفاسديَن وامُلزوِّ

لني،ولعّل أوَلى امَلتاعِب  وامُلطبِّ
هي عودُة موضوِع الّشرعيِة 
للواِجهة؛ فجزٌء من الّشارِع 
يطعُن يف َشرعيِة امُلؤّسساِت 

الَقائمِة، يف ِحني تطعُن 
لطة يف َشرعيِة َتثيِل ُرموِز  السُّ
عِب  امُلعارضِة ولو جِلزٍء من الشَّ
يف ظِل َرفِضهم االحتكاَم إلى 

راشُق انتقَل  ندوِق! هَذا التَّ الصُّ
ناديِق امَلرفوضِة من ِقبل  من الصَّ
جزٍء من امُلعارضِة وامُلتمسِك بها 
ستوري  من ِقبل أنصاِر احَللِّ الدُّ

إلى الَعرائِض، حيُث َطرحت 
هِذه امُلعارضُة بياًنا َتّتهم ِفيه 

ُمؤّسساِت الّدولة بتهٍم َثقيلٍة، يف 
ستوِري  ِحني ردَّ أنصاُر احللِّ الدُّ

د اتهاماِت امُلعارضِة  بعريضٍة ُتفنِّ
ُرها من الّتكلِم باسم  وحتذِّ

عِب... أَليست هذه إفرازاُت  الشَّ
مثيِل؟ أليَس  ُعقدِة َشرعّيِة التَّ

هذا هو أصُل الّداِء؟
 كيَف ُنعاجُله، بأيِّ دواٍء؟ أم 
إنَّ األمَر يحتاُج إلى َعملياٍت 

ندوُق  ِجراحيٍة؟ َهل يكِفي الصُّ
ي أصاَب ثقَة  جلبِر الَكسر الذِّ
الّناِس؟ أيُّ ضماناٍت ُيريُدها 

الّناُس؟
فِلُنفِكر مًعا..من أجِل اجَلزائر! 

ُعقــَدة.. َمـن 
ُيمثِّــل َمــن؟!

أم البواقي
مـنــــازٌل وُمؤّسســــاٌت ُعمومـــــّيٌة 
َتغمـــــُرها ِميـــــاُه األمطـــــــاِر

البيض
انهيـــاُر 4 ُجســوٍر عقــَب األمطـــاِر األِخيـــرة

أدرار
َضيــاُع َشخصــيِن بَصحــراء 

تنـزُروفـــــت
إلى  كم   200 منطقة  وبالضبط يف  تنزرزفت  طريق  فقدت، يف 
300 كم سيارة من نوع "نيسان نافرا " على متنها شخصني ) 
إلى والية  أدرار  ( كانا متجهني من والية  إدريس ورشيد  س. 

برج باجي مختار. 
ولقد أطلقت عائلة الشخصني بعرق بلحاج بقصر أداغا حملة 
أدرار  غادرا  اللذين  ابنيهما  على  العثور  أجل  من  نداءات 
دون  أيام  من خمسة  أزيد  منذ  مختار  باجي  برج  إلى  متجهني 

الوصول إلى الوجهة املقصودة. 
ولقد خرج بعض املتطوعني من أقاربهم وأصدقائهم بسياراتهم، 
عليهما،  يعثروا  لم  ولكن  الصحرواية  املسالك  بعض  ومّشطوا 
برج  والية  املجتمع يف  وفعاليات  املفقودين  عائلة  ناشدت  فيما 
عملية  يف  تدعيمهم  الشعبي  الوطني  اجليش  مختار  باجي 
تقنيا  بشرية مكونة  البحث من خالل تسخير مروحية ووسائل 

من أجل اإلسراع يف إيجاد الشابني.
عبداهلل مجبري

غليزان

ِة ِستينـّيٍة  انِتشــاُل ُجثــــّ
مــن بئــــٍر بَبلـــدّيِة 

القّطـــــار
اهتزت، مساء اخلميس، بلدية القطار، على وقع جرمية مرّوعة 
كشفت  حيث  العمر،  من  الستني  يف  سّيدة  ضحيتها  راحت 
مصالح احلماية املدنية يف بيان بها عن تدخل وحدة مازونة يف 
الساعة 15 و48 د ، من أجل انتشال جثة امرأة من بئر عمقه 
نحو 22 مترا به منسوب 6 أمتار من املياه على مستوى القطار 
61 سنة مصابة على  مركز بلدية القطار. املرأة تبلغ من العمر 
مستوى الرأس والرقبة واليد مت انتشالها ونقلها من طرف النجدة 

املتدخلة إلى مستشفى مازونة.
الضحية،  وجيران  الساكنة  وسط  كبيًرا  ذعًرا  خلقت  احلادثة   
عن  للكشف  حتقيقاتها  باشرت  جهتها  من  األمن  مصالح 

مالبسات احلادثة وتوقيف اجلاني.
م.حبيب

اإلفطار:

اإلمساك:

19:45
04:22

بلسان: ريــــاض هويـــــلي

األغواط
الفيضـــانــاُت تحاصـــــُر َعـــــائــالٍت 
وُتلحـــــق أضــراًرا بليـــغًة بالّسكنـــاِت

سكيكدة

عّماُل َبلديـّة "جنـدل سعــدي" َيغلُقــون 
مقــّر الَبلديــِة باآلُجــر

املركز الوطني للمخطوطات بأدرار
اجتمـــاٌع مـع أربــاِب الَخزائـِن 

وُمـــاّلِك الَمخطـــــوِط


