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غــاضبـــون يغلقـــون 
الطريـــق الرابــط بين 
تاسيـفت وأوالد صــالـح
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املدية

5 مالييـــر سنتيــــم 
للقضــاء علــى مشكــل 
الفيضـانات ببني سليمـان
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قـاعـات امتحـان شهـادة 
التعليـــم المتــوسـط 
بـــــال مكيـــفـات

مواقـع سيـاحية ببجـاية تستقـطب 
زوارا مــن كــل حــدب وصــوب
حبا اهلل والية بجاية مبواقع ومناظر طبيعية خالبة قلما جندها يف غيرها وما يؤكد 

ذلك استقطابها لزوار ومعجبني على مدار السنة. ويف هذا اإلطار رصدت "أخبار الوطن " 
يف زياراتها لهذه املواقع أكثر من مركبة ودراجة نارية وحتى حافلة حتمل ترقيم واليات 

مجاورة، وحتى بعيدة أصحابها ينزلون يف محيط هذه املواقع يتأملون فيها ويأخذون 
قسطا من الراحة لتناول الطعام والتقاط صور وحتى ممارسة الرياضة.
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شرعت، أمس، 
الوكالة الوطنية 
لتحسني السكن 

و تطويره، يف 
فتح منصتها 
اإللكترونية 

ملكتتبي "عدل 
2" من أصحاب 
الطعون والبالغ 
عددهم 12 ألف 

من أجل دفع 
الشطر األول.

وكـــالــة "عـــــدل" 
تستدعــي 12 ألـف مكتتــب 
لدفـــع الشطـــــر األول

كبيـــــر  كبيـــــر اهتمــــام  اهتمــــام 
1212 جوان  جوان  بتشريعيات بتشريعيات 

السياسـية السياسـيةومآالتـها  ومآالتـها 

09

من أصحاب الطعون عبر 30  والية

رواد مواقع التواصل االجتماعي ينفضون الغبار عنها
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اإلعــالم الدولــي..اإلعــالم الدولــي..

وزارة الدفــاع ُتكـّذب إشـاعـات 
نشــرها موقــع "جـون أفريــك"

كّذبت وزارة الدفاع الوطني، تكذيبًا قاطعا، كل ما تداوله املوقع اإللكتروني ملجلة 
“Jeune Afrique”، بشأن زيارة الفريق السعيد شنقريحة رئيس أركان اجليش 

الوطني الشعبي إلى باريس سرا.

وصفتها بـ"محاولة تضليلية مفضوحة"02

عــــودتـــها  تدشـــن  اجلزيـــرة  قنـــاة   
التشريــــعيات بــاب  من  اجلزائــر  إلى 

حاضرة الفرنسية  اإلعالم  وسائل 

جــّس نبــض التغيــير!جــّس نبــض التغيــير!



02
الحدث

السنة 02  - العدد 514 -اخلميس 06 ذو القعدة 1442  هـ  -  17 جوان 2021م

عبداجلالل نويس

لها،  بياٍن  يف  الوطني،  الدفاع  وزارة  وأّكدت 
الذي  اخلبر  أّن  الثالثاء،  أمس  أول  مساء  صدر 
“محاولة  سوى  يعدو  ال  املذكور  املوقع  أذاعه 

تضليلية مفضوحة”.
تضليلية  محاولة  “يف  البيان  يف  وجاء   
ملجلة  اإللكتروني  املوقع  نشر  مفضوحة، 
جوان   15 الثالثاء  يوم   ”Jeune Afrique“
2021، مقاال حتت عنوان “السعيد شنڤريحة يف 

مهمة سرية بباريس ملناقشة قضية الساحل”.
إّن اخلبر عار من الصحة  الدفاع  وقالت وزارة 
بها هذه  افتراءات جاءت  إياه مجّرد  متاما، معتبرة 
جهات  تخدم  التي  بتوجهاتها  املعروفة  املجلة 

معادية للجزائر.
وأّكدت الوزارة ذاتها أن »هذه األخبار الكاذبة 
ما هي إال محاولة يائسة تهدف للتأثير على الرأي 
الوطنية  واحملطات  املناسبات  يف  خاصة  العام، 

احلاسمة التي تشهدها بالدنا«.
الدفاع  وزارة  جّددت  البيان،  ختام  يف  و 
لها  أساس  ال  املعلومات  »هذه  أن  التأكيد  الوطني 
من الصحة، مبرزة أّن الفريق رئيس أركان اجليش 
ونشاطاته  حتركاته  أبدا  ُيخِف  لم  الشعبي  الوطني 
قالت  بالذكر،  الوطن«.جدير  وخارج  داخل 
صحيفة “جون أفريك” الفرنسية يف مقال وصفته 
باحلصري، ُنشر صباح  أول أمس، أن قائد أركان 

اجليش اجلزائري الفريق سعيد شنقريحة قام بزيارة 
العاصمة الفرنسية بارس يف “مهة سرية” ملناقشة 
دور اجليش اجلزائري يف منطقة الساحل بعد انتهاء 

عملية برخان.
 ووفقا للصحيفة الفرنسية والتي تزعم حسب 
مصادرها، أن رئيس أركان اجليش اجلزائري الفريق 
أيام  باريس منذ عدة  سعيد شنقريحة متواجد يف 

يف مهمة “سرية”.

 من أصحاب الطعون عبر 30  والية

وكالة »عدل« تستدعي 12 
ألف مكتتب لدفع الشطر األول

 شرعت، أمس، الوكالة الوطنية لتحسني السكن و تطويره، يف فتح منصتها اإللكترونية 
ملكتتبي »عدل 2« من أصحاب الطعون والبالغ عددهم 12 ألف من أجل دفع الشطر األول.
زيتوني، خالل  السكن وتطويره، فيصل  الوطنية لتحسني  للوكالة  العام  املدير  كشف 
ندوة صحفية عقدها أمس مبقر الوكالة بسعيد حمدين عن فتح املنصة اإللكترونية للدفعة 
الثانية من مكتتبي برنامج عدل 2013 املعنيني بالطعون والبالغ عددهم 12 ألف عبر  30 

والية من أجل دفع الشطر األول.
الدفعة  بعد  الطعون  ملف  تسوية  إطار  تندرج يف  الدفعة  هذه  أن  زيتوني  فيصل  وقال 
األولى البالغ عددها 18 ألف مكتتب قاموا بدفع الشطر األول قبل ثالثة أشهر« مضيفا  أن 
هذا املسعى يندرج يف إطار استراتيجية احلكومة إلقفال »نهائيا« ملف اإلجراءات التجارية 

لبرنامج »عدل 2«.
وتعتبر هذه العملية الثانية يف ملف معاجلة الطعون لبرنامح 2013 بعد العملية األولى 

التي مست 18000  مكتتب عبر 16  والية  التي برمجت يف 30 مارس.
أسماء بوصبيع

 بسبب تغيب أطراف امللف

تأجيل قضية »سوناطراك 1« 
إلى الدورة الجنائية القادمة

 أجلت محكمة اجلنايات االستئنافية مبجلس قضاء اجلزائر، هذا األربعاء، إلى الدورة 
اجلنائية القادمة، إعادة فتح قضية »سوناطراك 1« املتابع 15 متهما يتقدمهم  الرئيس املدير 
شركة  معنويني،  أشخاص  جانب  إلى  وجنليه،  مزيان،  محمد  للمجمع،  السابق  العام 

»سايبام كونتراكتينغ أجليري«، مجمع »كونتال فوركوارك«، شركة »كونتال اجلزائر«.«
 وجاء التأجيل بطلب من هيئة الدفاع، بسبب غياب العديد من املتهمني الشركات 

األجنبية التي تعذر تنقل متهميها إلى اجلزائر بسبب غلق املطارات واحلدود
منح  للتشريع،  مخالفة  صفقات  إبرام  أشرار،  جماعة  قيادة  بجناية  املتهمون  ويتابع 

امتيازات غير مستحقة، سوء استغالل الوظيفة، تعارض املصالح.
أمينة.ش

 مجلس قضاء اجلزائر

النطق بالحكم في فضيحة 7 قناطير 
كوكايين في 30 جوان المقبل

باحلكم يف قضية مستورد  النطق  أمس،  اجلزائر،  االتهام مبجلس قضاء  قررت غرفة   
اللحوم املجمدة املتهم، كمال البوشي، املتابع يف فضيحة استيراد 7 قناطير من الكوكايني، 

يوم 30 جوان املقبل.
والتمست هيئة الدفاع املتأسسة يف القضية، من هيئة احملكمة، بعد مرافعة مطولة، 
الدعوى يف حق  بانتفاء وجه  والقضاء  القضية،  املوقوفني يف  املتهمني  طلبات اإلفراج عن 
بأي  تأت  ولم  بأنها جاءت سلبية،  أكدوا  التي  القضائية  اإلنابات  إلى  استنادا  موكليها، 

دليل إدانة.
وطالب دفاع املتهم كمال البوشي بإفادة موكله بحكم يقضي بانتفاء وجه الدعوى، وهو 
نفس الطلب ذهب إليه محامي املتهم “ناصر شيخي” شقيق املتهم “كمال البوشي”، 
وطالب الدفاع احتياطيا اإلفراج عن موكله، يف حال مت إحالة امللف على محكمة اجلنايات 

االبتدائية، وهذا بسبب ظروف صحية صعبة مير بها موكله املتهم.
وجتدر اإلشارة إلى أن قاضي التحقيق مبحكمة سيدي امحمد، أصدر أوامر إيداع يف 
حق ” صاحب شركة اللحوم املجمدة، إضافة إلى شقيقني له، ومتهم رابع، بتاريخ 9 جوان 
2018، عن تهم تتعلق بجناية جنايات استيراد وتصدير وتخزين املخدرات يف إطار جماعة 

إجرامية منظمة والتبييض.
أمينة.ش

البليدة

مقتل عشريني في شجار بمدينة األربعاء
 لقي شاب يف العشرينات من العمر يف وقت متأخر من ليلة الثالثاء، مصرعه يف 

جرمية قتل، اهتز على وقعها سكان حي 5 جويلية 1962، بوسط مدينة البليدة.
وقائع اجلرمية و حسب املعلومات التي توفرت لدى » أخبار الوطن«، تفيد أن املتهم 
بالتقل وقع يف شجار مع الضحية ، و أن اجلاني انفعل كثيرا لدرجة فقد أعصابه، و 
لم يعد يستطع السيطرة على انفعاالته، و هو ما جعله ُيقدم على جرميته الشنعاء ، و 
إبعاد عنه  و  إسعافه  بالرغم من محاولة  وفاته  بطعنات ، عجلت يف  الضحية  يصيب 

درجة اخلطر، إال أن الضحية لم يستطع املقاومة و فارق احلياة متأثرا باجلروح القاتلة .
هذا و فتحت مصالح األمن حتقيقا يف اجلرمية، لتحديد اخللفيات و جمع األدلة و 

البراهني، و القبض على املتهم .

 اختفاء شاب في ظروف غامضة بالشفة
اختفى شاب يف الـ 18 من العمر عن األنظار و عن محيطه العائلي، بحي سيدي 

املدني يف الشفة، إلى الغرب من عاصمة الوالية البليدة،  منذ األحد املاضي.
األحد  اخبرهم  ابنه  أن  الوطن«،  لـ«أخبار  والده  وتصريحات  شهادة  وحسب 
املاضي، بأنه سيذهب إلى مدينة الشفة ألمر مستعجل، بعد أن تلقى اتصاال هاتفيا، 
هاتفه خارج  بات  و  متاما،  اختفى  ذلك  بعد نصف ساعة من  و  هويته،  ُيدقق يف  لم 
اخلدمة، خاصة وأنه منذ ذلك احلني، لم يستطع إلى يومنا االتصال به، و إنهم و تبعا 

لذلك باشروا إجراءات التبليغ عن أمر اختفائه و البحث عنه .
عبدالناصر حمودة

وصفتها بـ»محاولة تضليلية مفضوحة«

وزارة الدفاع ُتكّذب إشاعات نشرها 
موقع “جون أفريك”

كّذبت وزارة الدفاع الوطني، تكذيبًا قاطعا، كل ما تداوله املوقع اإللكتروني ملجلة 
“Jeune Afrique”، بشأن زيارة الفريق شنقريحة رئيس أركان اجليش الوطني 

الشعبي إلى باريس سرا.

عبد  املستقبل،  جبهة  حزب  رئيس  كشف   
حتدث  صحفية،  ندوة  خالل  أمس  بلعيد،  العزيز 
من خاللها على النتائج األولوية للتشريعيات، التي 
مت تنظيمها يوم الـ 12 املاضي، إن »الشعب سيد القرار 
وقد اختار منتخبيه عن طريق الصندوق«، مشيرا إلى 

أنه »الميكن أن يلغى أي حزب بقرار سياسي«.
التيارات  و  »األحزاب  أن  الصدد  هذا  يف  وقال 

التي دخلت االنتخابات شجاعة،  وبهذه االنتخابات 
للجزائر«.  بالنسبة  مهمة  و  مفصلية  انتخابات  هي 
 64 وأردف قائال أن يف جبهة املستقبل كان لديهم  
الواليات،  بعض  طعون يف  تدوين  مت  كما   قائمة،  
مضيفا أن »هناك بعض الواليات عرفت جتاوزات يف 
اجلبهة  أن  علما  معزولة،  ولكن  الفرز  و  االنتخابات 
قامت بحملة انتخابية كاملة وان رئيس احلزب أشرف 

على 35 جتمع، وهذه االنتخابات جرت يف جو جد 
صعب خاصة النداءات من الداخل و اخلارج لتكسير 
عزمية األحزاب« يقول بلعيد. هذا وختم بلعيد كالمه 
بالقول أن »األرقام التي أفرزتها التشريعيات طبيعية«. 
ويذكر أن جبهة املستقبل قد حصلت على 48 مقعد 

بالبرملان خالل التشريعيات.
أمينة.ش

قال إنه ميكن إلغاء أي حزب بقرار سياسي

بلعيد: »األرقام التي أفرزتها التشريعيات طبيعية«

عبد  السلم،  مجتمع  حركة  رئيس  أعرب   
يف  احملققة  بالنتائج  سعادته  عن  مقري،  الرزاق 
السبت  جرت  التي  التشريعية  االستحقاقات 
املاضي، مشيرا إلى تسجيل عديد التجاوزات التي 
بـ«بقايا  وصفهم  من  متهما  »معزولة«،  إنها  قال 
رئيس  تستهدف  والتي  احلراك  قبل  ما  العصابة« 
اجلمهورية بالوقوف وراء التجاوزات املسجلة خالل 

االنتخابات التشريعية«.
نشطها  صحفية  ندوة  خالل  مقري  وبرأ 
جوان،   12 تشريعيات  نتائج  حول  األربعاء  أمس 
التجاوزات  تبون من  املجيد  رئيس اجلمهورية عبد 
وقع  مما  اجلمهورية  رئيس  »نبرئ  قائال:  الواقعة، 
أننا  النتائج، كما  على  أثرت  من جتاوزات خطيرة 
الكارثة  لكانت  ولواله  وتعهداته  التزاماته  يف  نثق 
بأن »تشكيلته  ذاته  الوقت  أكبر بكثير«، وأكد يف 

السياسية ستكون سندا للرئيس من خالل مرافقته 
يف كشف ومكافحة الفساد«.

باملقابل، أبدى رئيس »حمس« استغرابه من 
طريقة تفاعل السلطة الوطنية املستقلة لالنتخابات 
مع بيان احلركة يوم االقتراع بشأن مناشدة الرئيس 
التدخل لقطع الطريق أمام النية املوجودة للتالعب 
رئيسها  وال  بالسلطة  نتهم  »ال  مضيفا:  بالنتائج، 
محمد شريف الذي ال ميتلك أدوات التدخل، حيث 
لم نتمكن من التواصل معه يوم االقتراع إلبالغه 
بالتجاوزات املسجلة لذلك جعلنا بينه وبيننا الرأي 
التي  األسباب  املتحدث عن  تساءل  العام«. كما 
املشاركة  نسبة  عن  اإلفصاح  لعدم  شريف  دفعت 
عملية  وبداية  االقتراع  مراكز  غلق  بعد  النهائية 
الفرز مباشرة، واستغرب من احتفاء رئيس سلطة 
بنتائج  املؤقتة  النتائج  إعالن  خالل  االنتخابات 

املستقلني، قائال: »كان سيعتبر منطقيا لو ظهر من 
نفس الشعور أو التفاعل مع نتائج »األفالن« التي 

حصدت املرتبة األولى والتي لم تكن متوقعة«.
تشكيلته  التزام  مقري  الرزاق  عبد  وأكد 
مبواصلة  مقعدا،   64 حصدت  التي  السياسية 
تضمن  التي  الوطنية  التنمية  لتحقيق  الكفاح 
االستقرار االجتماعي، معتبرا أن القوى األمنية ال 
ميكنها حتقيق ذلك كون دورها يقتصر على التعامل 
بأنه  الشاذة فقط، مضيا  مع احلاالت االجتماعية 
معظم  الفرص يف  تكافئ  أجل  من  العمل  »علينا 
من  احلريات  لصالح  سنكافح  أننا  كما  املجاالت 
خالل املواصلة يف جتسيد االنتقال الدميقراطي، إلى 
جانب الدفاع عن الهوية والسيادة الوطنية من كافة 

التهديدات«.
منير بن دادي

 مبرئا إياه  من التجاوزات

مقري: »تشكيلتنا السياسية ستكون سندا للرئيس«

 جل مجلس قضاء اجلزائر العاصمة، أمس، 
يف  لالستئناف  قضية  التوالي  على  الثالثة  للمرة 
عياضي،  مصطفى  لتيبازة،  االسبق  الوالي  ملف 
املدان بأربع سنوات حبس نافذ ومليون دج كغرامة 

مالية بعد متابعته بتهم متعلقة بالفساد.
بوعمريران،  علي   القضية  نفس  يف  وتوبع 
وهو مدير أمالك الدولة سابقا لتيبازة حيث أدانته 
نافذ  حبس  عامني  بعقوبة  االبتدائية  احملكمة 
ومليون دينار غرامة مالية مع األمر مبصادرة حساباته 

املالية والبنكية.

عقاري  محافظ  اسماعيل،  قريشي  تبرئة  ومت 
سابق مبديرية أمالك الدولة بتيبازة من أثار املتابعة.
عطية  مجمع  مالكي  عطية  اإلخوة  أما 
الذين  وسهيل(  لياس  حميد  )بشير،  الكترونيك 
استفادوا من امتيازات استثمارية بحكم معرفتهم 
عقوبة  حقهم  يف  أصدرت  فقد  عياضي،  بالوالي 
مالية  غرامة  دينار  ومليون  نافذا  حبسا  عامني 
نافذة، مع عقوبات تكميلية وهي مصادرة األمالك 
والعقود. وأصدرت محكمة سيدي محمد حكما 
يقضي مبنع العياضي و بوعمريران من حق الترشح 

تعويض  بدفع  املتهمني  وإلزام  سنوات   5 ملدة 
كتعويض  دينار  ألف   100 قدره  العمومية  للخزينة 

عن األضرار التي حلقت بها.
وتوبع هؤالء بتهم تتعلق مبنح عمدا امتيازات 
غير مبررة مخالفة لألحكام التشريعية والتنظيمية، 
الوظيفة  استغالل  وإساءة  عمومية  ممتلكات  تبديد 
عند  الهيئات  أعوان  وثأثير  سلطة  من  واالستفادة 
على  للحصول  عمومية  هيئات  من  العقود  إبرام 

امتيازات غير مبررة.
أمينة.ش

للمرة الثالثة على التوالي

قضية والي تيبازة األسبق مصطفى العياضي تتأجل

مجلس  لدى  اجلنايات  محكمة  عاجلت 
قضاء عنابة قضية جديدة من قضايا الدم، حيث 
قضت بتسليط عقوبة 20 سنة سجنا نافذا يف حق 

قاتل شاب يف العشرينات من العمر.
يزاول  الضحية  كان  بينما  وقعت  احلادثة 

ببلدية  »الترمينيس«  حي  مستوى  على  نشاطه 
حول  بينهما  خالف  نشوب  بعد  عمار  سيدي 
ضربتني  له  وجه  أن  بعد  وذلك  سعر«البطاطا« 
يده  مستوى  على  احلجم  كبير  سكني  بواسطة 

اليسرى قبل أن يفر تاركا إياه غارقا يف دمائه.

بفعلته  اعترف  اجلاني  أن  إلى  اإلشارة  جتدر 
أثناء مثوله أمام هيئة محكمة اجلنايات االبتدائية 
قتل  يف  نيته  وتفصيال  جملة  أنكر  أنه  غير 

الضحية.
ف. سليم

عنابة

20 سنة سجنا لقاتل شاب في سيدي عمار
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اإلعـــالم الدولـــي..اإلعـــالم الدولـــي..
جــس نبــض التغيير!جــس نبــض التغيير!

ملف :منير بن دادي

مــن جهتهــا، أعطــت قنــاة اجلزيرة 
القطريــة أهميــة كبيــرة للتشــريعيات، 
حيــث كلفــت فريــق كامــل، أغلبــه 
تقنيــن مــن الصــف األول، يتقدمهم 
املخــرج وليــد الســنجري، أحــد أبــرز 
املخرجــن يف القنــاة، باإلضافــة إلــى 
مهندســي الصــوت وبــث وتبــادل 
إخبــاري، ويقــود الصحفــي اجلزائري 
ــق مصغــر  ــد القــادر عيــاض، فري عب
ووليــد  بورويقــات،  رضــا  رفقــة 
ــز  ــع معت ــار، م ــرف أخب ــا كمش رض
يف  اجلزيــرة  مراســل  حســن  بــاهلل 
ــة  ــا، كصحفــي ميدانــي بصحب تركي
عاطــف قــدادرة، مراســل القنــاة مــن 
اجلزائــر، كمــا كان مــن املفتــرض أن 
تكــون حاضــرة الصحفيــة شــرين أبــو 
عقلــه مراســلة القنــاة يف القــدس، 
ــع  ــكال م ــا إش ــل معه ــد أن حص بع
مبطــار  التركيــة،  اجلويــة  اخلطــوط 

 ، ل ســطنبو قنــاة ا وخصصــت 
ــوم اخلميــس، اجلزيــرة منــذ  ي
ثــة  يوميــة ثال نوافــذ 

قــا  نطال مــن ســاحة ا
رياض الفتح، 

بعــد 

التراخيــص   مــن  اســتفادتها 
لتخصيــص  الالزمــة  واإلجــراءات 

هنــاك. مــن  بالطــو 
لشــبكة  العــام  املنســق  وأكــد 
األقمــار الصناعيــة بقنــاة اجلزيــرة، 
ــى  ــه، عل ــن جهت ــن، م ــد حس أحم
تغطيــة  يف  القنــاة  تغطيــة  جنــاح 
يف  البــارز  االنتخابــي  احلــدث 
اجلزائــر، حيــث كانــت جتربــة جميلة 
كونــه أول مــرة يــزور اجلزائــر ويشــتغل 
فيهــا، وعبــر علــى أن فريقــه لــم يجــد 
أي إشــكاالت تقنيــة يف نقــل الصــورة 
ــر املعــدات  ــى املباشــر، أو يف توفي عل
التقنيــة واألمــور اللوجســتية لضمــان 
تغطيــة احلــدث االنتخابــي، خاصــة 
ــة جــدا  ــرة طويل ــد فت ــي بع ــا تأت وأنه
مــن غيــاب القنــاة عــن اجلزائــر. كما 
أبــدى حســن يف تصريــح لـــ »أخبــار 
الكفــاءات  مــن  إعجابــه  الوطــن« 
اشــتغل  التــي  التقنيــة  اجلزائريــة 
ويف  التغطيــة،  أيــام  طــوال  معهــا 
ــود  ــدث أن »يق ــى املتح ــر، متن األخي
ــواب ذو  ــات ن ــد االنتخاب ــر بع اجلزائ
ــتقلن أو  ــوا مس ــواء كان ــتوى، س مس
ــق  ــر يف طري ــتمر اجلزائ ــا، لتس أحزاب
ــى  اإلصــالح، وإرضــاء الشــعب، إل
ــه  ــي إعجاب ــم يخف ــك، ل ــب ذل جان
تعامــل  وحســن  البلــد  بجمــال 
اجلزائريــن معــه، وقــال بأنــه أضحــى 
ــر  ــد كاجلزائ ــى بل ــروري عل ــن الض م
ــر  ــياحة، لتزده ــواب الس ــح أب أن تفت

ــرب«. ــا الع ــا »أوروب ــر ألنه أكث

الوطنيــة  الســلطة  فتحــت 
بــاب  لالنتخابــات،  املســتقلة 
أمــام  املؤقتــة  اإلعتمــادات 
يف  الراغبــة  األجنبيــة  الصحافــة 
التشــريعية  االنتخابــات  تغطيــة 
ــز  ــرص املرك ــا ح ــوان، كم لـــ12 ج
توفيــر  علــى  للصحافــة  الدولــي 
ــدات  ــرية واملع ــائل البش ــة الوس كاف
الصحفيــن  لصالــح  التقنيــة 
اجلزائريــن واألجانــب املعتمديــن 
بهــدف تســهيل مهامهــم ومتكينهــم 
ــات  ــات االنتخاب ــة مجري ــن تغطي م

أريحيــة. بــكل  التشــريعية 
املســتقلة  الســلطة  وســجلت 
اعتمــاد  طلــب   87 لالنتخابــات 
األجنبيــة،  الصحافــة  قبــل  مــن 
ومت اعتمــاد 81 صحفــي، والتحــق 
 16 ميثلــون  صحفــي،   55 منهــم 
 10 مــن  أجنبيــة  إعــالم  وســيلة 
بلــدان، وتابــع هــؤالء الصحفيــون 
ونقلــو علــى املباشــر لصالــح هيئاتهــم 
ــطها  ــي نش ــة الت ــدوات الصحفي الن
رئيــس الســلطة الوطنيــة املســتقلة 
ســير  تابعــوا  كمــا  لالنتخابــات، 
ــب  ــور نس ــة وتط ــة االنتخابي العملي
تنظيــم  ظــروف  وكــذا  املشــاركة 

التشــريعيات.
وعمــل املركــز الدولــي للصحافــة 
اإلمكانيــات  كل  توفيــر  علــى 
ووضعهــا حتــت  واملاديــة  البشــرية 
املمثلــن  الصحفيــن  تصــرف 
وكــذا  الوطنيــة  اإلعــالم  لوســائل 
اجلزائــر  يف  املعتمــدة  األجنبيــة 

قصــد تســهيل مهامهــم ومتكينهــم 
ــات  ــات االنتخاب ــة مجري ــن تغطي م
إلــى  بدايتهــا  مــن  التشــريعية 
نهايتهــا، مــن خــالل تخصيــص 
ــرات،  ــي للمؤمت ــز الدول ــاح باملرك جن
وتزويــده  رحــال  اللطيــف  عبــد 
ــة الالزمــة، حيــث  باملعــدات التقني
وفــر املركــز 20 جهــاز كمبيوتــر مــزود 
عاليــة  تدفــق  بنســبة  باألنترنــت 
لتمكــن الصحفيــن األجانــب مــن 
ــة  ــادة اإلعالمي ــال امل ــجيل وإرس تس
بــكل ســهولة وضمــان اآلنيــة يف 
ــص  ــب تخصي ــى جان ــة، إل التغطي
أســتوديو لوســائل اإلعــالم الســمعي 
بكاميــرات،  مــزود  البصــري 
ومعــدات الصــوت، مــع احلــرص 
علــى ضــرورة احتــرام البروتوكــول 
الصحــي لتفــادي عــدوى »كورونــا«.
تصريحــات  تخلــو  ولــم 
لــدى  الناشــطن  الصحفيــن 
اإلعالميــة  الوســائل  مختلــف 
بتغطيــة  املكلفــن  األجنبيــة 
ــا  ــادات، وم ــن انتق ــريعيات م التش
اعتبــره البعــض تقصيــرا مــن طــرف 
املشــرفن علــى تنظيــم االســتحقاق 
االنتخابــي، ممــا حــال حســبهم دون 
ــة  ــة احملترف ــة اإلعالمي ــدمي اخلدم تق
ــي  ــرازات ينبغ ــي احت ــوة، وه املرج
أخذهــا بعــن االعتبــار مســتقبال 
املعينــة  الســلطات  طــرف  مــن 
وتوفيــر  االختــالالت،  إلصــالح 
لتقــدمي  مالئمــة  مهنيــة  ظــروف 
خدمــة إعالميــة محترفــة ومســؤولة.

ســحب  اجلزائريــة،  الســلطات  قــررت 
الفرنســية  القنــاة  مكتــب  مــن  االعتمــاد 
»فرانــس 24« باجلزائــر، بســبب مــا وصفتــه 

ــر،  ــاة للجزائ ــذه القن ــداء ه ــال بع وزارة االتص
ســحب  قــرار  أن  املصــدر  ذات  وأوضــح 
واملتكــرر  اجللــي  »العــداء  مــرده  االعتمــاد 
ــدم  ــاتها وع ــا ومؤسس ــاة إزاء بالدن ــذه القن له
احترامهــا لقواعــد أخالقيــات املهنــة وممارســتها 
ــى  ــة إل للتضليــل اإلعالمــي والتالعــب إضاف
العدوانيــة املؤكــدة ضــد اجلزائــر«. مــن جهتها 
اســتغربت القنــاة الفرنســية مــن »عــدم تلقيهــا 
أي تفســير لقــرار الســلطات اجلزائريــة ســحب 
اعتمــاد مراســلينا يف البــالد«، وأوضحــت 
عبــر بيــان لهــا، بــأن »تغطيتهــا لألحــداث يف 
ــكل شــفافية وبحــرص  ــا ب ــم دائم ــر تت اجلزائ
شــديد علــى االســتقاللية والنزاهــة كمــا هــو 
ــم«. ــر العال احلــال يف تغطيتهــا لألحــداث عب

ــد  ــلطة محم ــس الس ــدات رئي ــم تأكي ورغ
شــريف يف أكثــر مــن مناســبة علــى أن وســائل 
االســتحقاقات  إجنــاح  اإلعــالم شــريكة يف 
االنتخابيــة، التــي تبنــي مســتقبل اجلديــد 
للجزائــر، إال أن هيئتــه متــارس اإلقصــاء يف 
ــة  ــة واإللكتروني حــق وســائل اإلعــالم املكتوب
ــه  هــي األخــرى، مــن حضــور ومتابعــة ندوات
املباشــرة، وخصصــت لهــم شاشــة مصغــرة 
لذلــك، لنقــل مســتجدات احلــدث األبــرز يف 
TRT اجلزائــر، حيــث عبــرت مراســلة قنــاة

بــن زيطــة، عــن  التركيــة، زينــب  عربــي 
تذمرهــا مــن عــدم قدرتهــا علــى غرار املراســلن 
ــص  ــة، بالترخي ــى املعلوم ــوج إل ــن للول اآلخري
للتلفزيــون العمومــي ووكالــة األنبــاء اجلزائريــة 
ــن  ــريف م ــا ش ــي عقده ــدوات الت ــور  الن حلظ
دون  فقــط،  املشــاركة  أرقــام  تقــدمي  أجــل 
وســائل اإلعــالم األخــرى، ممــا صعــب عليهــا 
الوصــول إلــى الصــورة«، مضيفــة بــأن »نوعيــة 
الفيديوهــات التــي حصلــت عليهــا مــن وكالــة 
األنبــاء لــم تكــن مبعاييــر القنــوات الدوليــة«.

غيــر أن وســائل اإلعــالم الفرنســية كانــت 
Euro� موقــع  خــالل  مــن  »حاضــرة 
الصحفيــة  غطــت  حيــث   ،»Magh
بايــة هاشــمي التشــريعيات مــن مكاتــب 
االقتــراع وبلقــاء مباشــر مــع رؤســاء األحــزاب 
ــي  ــرت عــن التســهيالت الت السياســية، وعب
ــأن يكــون  ــت ب ــا، ونف ــا الســلطة أمامه وفرته
أحــدا قد تدخــل يف شــأنها، وباملقابــل قدمت 
ــات  ــى مجري ــوف عل ــة للوق ــل احلري ــا كام له

العمليــة االنتخابيــة مــن أي مــكان«.
لـــ  هاشــمي  بايــة  الصحفيــة  وعبــرت 
بالعــدد  إعجابهــا  عــن  الوطــن«  »أخبــار 
الكبيــر للنســاء اللواتــي تقدمــن للترشــح، 
رغــم الصعوبــات املعلومــة التــي تواجــه املــرأة 
عمومــا«، وأشــارت إلــى أهميــة حضــور رئيس 
ــا يف  ــإدالء بصوته ــه ل ــع حرم ــة م اجلمهوري
االنتخابــات التشــريعية«، غيــر أنهــا تأســفت 
ــة  ــة عملي ــور وتغطي ــن حض ــا م ــن حرمانه م
الفــرز، قبــل أن ترفــع الشــكوى إلــى الســلطة 

املســتقلة لالنتخابــات، والتــي أخــذت األمــر 
ــار«. ــن االعتب بع

إلــى جانــب ذلــك، وقفــت الصحفيــة 
حســينة حــاج صحــراوي، مديــرة مجلــة 
ــس،  ــر وباري ــادرة يف اجلزائ ــالمة«، الص »الس
لــدى تغطيتهــا لصيــرورة العمليــة االنتخابيــة 
بعــدد مــن مراكــز التصويــت بواليــة العاصمــة 
علــى غيــاب تــام لرئيــس أحــد هــذه املراكــز، 
ــتقلة  ــة املس ــلطة الوطني ــل الس ــود ملمث وال وج
ــات، كمــا اســتغربت مــن الســماح  لالنتخاب
ــة  ــل القائم ــدة متث ــة واح ــذ ورق ــض بأخ للبع
ســحب  بــدل  عليهــا،  التصويــت  املــراد 
جميــع األوراق، ممــا اعتبرتــه تهاونــا يف إتبــاع 
ــي،  ــتحقاق االنتخاب ــم االس ــراءات تنظي إج
وعــن نســبة املشــاركة الضعيفــة أرجعــت 
املتحدثــة أحــدث أســباب ذلــك  إلــى ظــروف 
انتشــار الوبــاء ممــا صعــب علــى النــاس مســألة 
ــج  ــف البرام ــة مختل ــل معرف ــن أج ــل م التنق

ــحن. ــى املرش ــرف عل ــة والتع االنتخابي

العربيــة واحلــدث يف  قنــاة  عبــر مراســل 
أن  عــن  خربــوش،  القــادر  عبــد  اجلزائــر، 
غيــاب موعــد محــدد إلعــالن النتائــج األوليــة 
املســتقلة  الســلطة  طــرف  مــن  للتشــريعيات 
األجنــدة  يف  إربــاكا  ســبب  لالنتخابــات 
اإلعالميــة ملعظــم القنــوات التلفزيونيــة، ممــا دفع 
بالصحفيــن النتظــار املوعــد وكأنــه »هالل شــهر 
ــد  ــة محم ــه هيئ ــن علي ــل أن تعل رمضــان«، قب
شــريف، بعــد أن وقــع ســجال سياســي بــن 
ــر  ــالن الكثي ــب إع ــية، عق ــزاب السياس األح
ــل أن  ــات، قب ــج االنتخاب ــا لنتائ ــا لتصدره منه
ــن  ــات وتعل ــتقلة لالنتخاب ــلطة املس ــم الس حتس
عــن النتائــج الرســمية«، وأرجــع املتحــدث 
املشــكل الــذي وقــع إلــى »غيــاب االتصــال 
والتواصــل بــن الهيئــة واألســرة اإلعالميــة 
احلاضــرة لتغطيــة التشــريعيات األولــى بعــد 

احلــراك.
الصحفيــة  اســتغربت  جهتهــا،  مــن   
ــن  ــر، م ــي باجلزائ ــاة TRT عرب ــلة لقن املراس
ــس  ــا رئي ــي عقده ــة الت ــدوة الصحفي ــر الن تأخ
ــون  ــد شــريف بـــ3 ســاعات، ك الســلطة، محم
هــذا اإلشــكال قــد حــدث ســابقا مــع إعــالن 

كمــا  الدســتور،  علــى  االســتفتاء  نتائــج 
ــى  ــول إل ــهيل الوص ــريف بتس ــة ش ــت هيئ طالب
املعلومــة مــن خــالل إتاحــة االطــالع علــى 
االنتخابــات  تخــص  التــي  اإلحصائيــات 
املعلومــة  علــى  واحلصــول  تلقائــي،  بشــكل 

املوقــع االلكترونــي. الدقيقــة عبــر 
عربــي   TRT قنــاة  مراســلة  وعبــرت 
باجلزائــر، عــن طــول اإلجــراءات التــي ســبقت 
اعتمــاد وســائل اإلعــالم األجنبيــة، والتــي 
ــا  ــارج، مم ــة يف اخل ــفارات اجلزائري ــر الس ــر عب مت
أخــذ الوقــت للحصــول علــى االعتمــادات، 
ــح  ــذ فت ــة احلــدث من لتكــون حاضــرة يف تغطي
مكاتــب التصويــت إلــى غايــة تســليم احملاضــر، 
ــتقلة  ــلطة املس ــل الس ــن قب ــج م ــالن النتائ وإع
الطلبــات  إلــى  باإلضافــة  لالنتخابــات، 
ــع  ــوار م ــد للح ــى موع ــول عل ــمية للحص الرس
رئيــس الســلطة، والــذي أخــذ أزيــد مــن ثالثــة 
أيــام، ألن طلبــات القنــوات األجنبيــة ميــر عبــر 
وزارة اخلارجيــة، ممــا يتطلــب وقــت طويــل، 
قبــل أن نحصــل علــى فرصــة اللقــاء معــه 

ســاعات قبــل بدايــة االنتخابــات.
منير بن دادي

 قنـاة الجزيــرة تدشــن عودتــها  قنـاة الجزيــرة تدشــن عودتــها 
إلى الجزائـر من بـاب التشريعيــاتإلى الجزائـر من بـاب التشريعيــات

الجزائـــر تسحـــب االعتمــــاد الجزائـــر تسحـــب االعتمــــاد 
مـــن قنـــــاة »فرانـــــس مـــن قنـــــاة »فرانـــــس 2424««

وســائل اإلعــالم الفرنســية حــاضــرةوســائل اإلعــالم الفرنســية حــاضــرة

تأخــر إعـــالن النتائــــج         تأخــر إعـــالن النتائــــج         
أربـــــك الصحفيــــــينأربـــــك الصحفيــــــين

انزعــــاج من صعـــــوبة الولــــوج    انزعــــاج من صعـــــوبة الولــــوج    
إلى المعلـــومـةإلى المعلـــومـة

12 جوان ومآالتها السياسية اهتمام كبير بتشريعيات 

شهدت االنتخابات التشريعية باجلزائر، إقباال واسعا للمؤسسات اإلعالمية األجنبية، من 
مختلف دول العالم، وبلغات متعددة، من قنوات تلفزيونية، جرائد ناطقة باللغتني العربية 
والفرنسية، ومواقع إخبارية إلكترونية، وشاركت يف تغطية االنتخابات، بتدخالت مباشرة 

أو عبر برامج ونشرات خاصة، وإن كانت اإلجراءات املتخذة من قبل السلطات اجلزائرية 
لبت احتياجات األسرة اإلعالمية الوطنية والدولية، إال أنها لم تخلو من نقائص وكانت 

محل انتقادات البعثات اإلعالمية األجنبية املسخرة لتغطية احلدث.

استثنـاء القنـوات استثنـاء القنـوات 
الخاصـة والدولية الخاصـة والدولية 
مــــن تغطــــية مــــن تغطــــية 
نــدوات شرفـــينــدوات شرفـــي

اإلعالميــة  التغطيــة  شــهدت 
ــص  ــض النقائ ــريعية بع ــات التش لالنتخاب
التــي أثــرت علــى عمــل األطقــم الصحفيــة 
ــة ووســائل إعــالم، حيــث وجــدوا  والتقني
صعوبــة يف نقــل املعلومــة مباشــرة مــن 
الوطنيــة  للســلطة  اإلعالمــي  املركــز 
الصنوبــر،  بنــادي  املســتقلة النتخابــات 
بعدمــا مت تخصيــص الدخــول إلــى إحــدى 
القاعــات إال لصحفيــي املؤسســة العموميــة 
حيــث  اجلزائريــة،  واإلذاعــة  للتلفزيــون 
احلاضــرة  اإلعــالم  وســائل  اســتنكرت 
باملركــز الدولــي للمؤمتــرات، عبــد اللطيــف 
ــة  ــريف للمؤسس ــة ش ــل هيئ ــال، تفضي رح
ــون، يف تقــدمي املعلومــات  ــة للتلفزي العمومي
ــج  ــريعية والنتائ ــات التش ــة لالنتخاب األولي
مختلــف  يف  املشــاركة  لنســب  األوليــة 
ــي  ــة الت ــدوات الصحفي ــات، يف الن الوالي
يعقدهــا رئيســها محمــد شــريف، علــى 
حســاب الصحافيــن الذيــن ميثلــون وســائل 
اإلعــالم اخلاصــة واألجنبيــة، ممــا يدفعهــم 
إلــى نقــل املعلومــة والصــور مــن التلفزيــون 

اجلزائــري.
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الــدورة الـ 51 لوزراء اإلعالم العرب:

 الجزائر تولي أهمية لدور اإلعالم 
في الدفاع عن القضايا العربية

ق.و/واج

وأوضــح بلحيمــر، مبناســبة مشــاركته يف 
أشــغال الــدورة ال51 ملجلــس وزراء العــرب 
بالقاهــرة، أن اجلزائر«تولــي أهميــة خاصــة 
ــي  ــل بالشــأن الداخل ــام يف التكف ــدور اإلع ل
مــن  العربيــة،  بالقضايــا  الدفــع  يف  وكــذا 
ــى  ــوم عل ــة تق ــال حديث ــة اتص ــال سياس خ
ــى  ــا، وعل ــا يعنين ــكل م ــر ب ــام املباش االهتم
اإللكترونــي  واإلعــام  الرقمنــة  توظيــف 

بنجاعــة وعلــى أوســع نطــاق«.
رئيــس  أن  إلــى  الســياق  يف  وأشــار 
»جســد  تبــون  املجيــد  عبــد  اجلمهوريــة 
مخاطبتــه  خــال  مــن  التوجــه  هــذا 
اآلنيــة للمواطنــن عبــر منصــات التواصــل 
إجــراء  طريــق  عــن  وكــذا  االجتماعــي 
اإلعــام  وســائل  مــع  منتظمــة،  حــوارات 
الوطنيــة والعربيــة والدوليــة«، مضيفــا أنــه 
ويف كل هــذه اللقــاءات، »احتلــت القضايــا 
ــن  ــر م ــدت اجلزائ ــا أك ــا محوري ــة موقع العربي
خالــه دعــم اجلهــود الراميــة إلــى بنــاء جســور 
الثقــة، وترقيــة التعــاون يف مختلــف املجــاالت 

مبــا فيهــا اإلعاميــة«.
اســتعراضه  خــال  بلحيمــر  وقــال 
»إننــا  داخليــا  اإلعاميــة  لاســتراتيجية 
إلــى  املقاربــة،  هــذه  خــال  مــن  نســعى 
واالتصــال  اإلعــام  وســائل  تســخير 
فــرص  تفعيــل  يف  اإليجابيــة  للمشــاركة 
التنســيق والتكامــل، وتشــكيل جبهــة موحــدة 
للتصــدي حملــاوالت تشــتيت وإضعــاف دور 
اإلعــام العربــي يف التفاعــل مــع قضايانــا 
املصيريــة ويف مقدمتهــا »أم القضايــا -القضيــة 

. » لفلســطينية ا
 « موضــوع  اختيــار  أن  الوزيــر  واعتبــر 
املشــهد اإلعامــي العربــي والقضايــا العالقــة« 
ــو  ــاء، ه ــذا اللق ــراء يف ه ــاش واإلث ــادة للنق م
واقعنــا  فحــص  بضــرورة  »اعتــراف  مبثابــة 
اإلعامــي البينــي بانتظــام وقيــاس مــدى 
تأثيــر وســائل اإلعــام واالتصــال يف التعاطــي 

ــي«. ــأن العرب ــع الش م
بــأن  باملناســبة  بلحيمــر  ذكــر  كمــا 
االســتراتيجية اإلعاميــة العربيــة التــي مت 
ــدورة الـــ  ــر لل ــرأس اجلزائ اعتمادهــا مبناســبة ت
ــكل  ــرب، تش ــام الع ــس وزراء اإلع 49 ملجل
ــى  ــد عل ــع التأكي ــة م ــل للعملي »اإلطــار األمث

إلجنــاح  متازمــة  ســياقات  ثــاث  مراعــاة 
ثــم  الوطنــي  الســياق  وهــي  االســتراتيجية 
الســياق العربــي و يليــه الســياق الدولــي.

االســتراتيجية  عــن  حديثــه  يف  و 
أن  بلحيمــر  يــرى  العربيــة،  اإلعاميــة 
»االســتثمار يف مؤسســات التعــاون والعمــل 
ــة  ــة العربي ــرار اللجن ــى غ ــي املشــترك عل العرب
ــدول  ــات ال ــاد إذاع ــي واحت ــام اإللكترون لإلع
العربيــة، مــن شــأنه بلــورة اجلهــود الهادفــة إلى 
ــا  ــة للقضاي ــة الفعال ــة اإلعامي ــان املرافق ضم
العربيــة وعلــى رأســها القضيــة الفلســطينية 
التــي وصفهــا معالــي األمــن العــام للجامعــة 
ــال يف  ــر«، و ق ــى واألكب ــرا بكونها«األول مؤخ
ذات املنحــى »إن الدفــاع عــن حقــوق اإلنســان 
وااللتــزام بحمايتهــا وترقيتهــا كمؤشــر مــن 
مؤشــرات التنميــة املســتدامة، هــي مــن املهــام 
ــيما  ــال الس ــام واالتص ــائل اإلع ــارزة لوس الب
يف إطــار متابعــة »اخلريطــة العربيــة للتنميــة 
»ضــرورة  علــى   مؤكــدا   »2030 املســتدامة 
ــرب  ــن الع ــن الصحافي ــف دورات تكوي تكثي
ــد  يف مجــال حقــوق اإلنســان واإلعــام اجلدي

ــة«. ــة الورقي ــره للصحاف ــى ظه ــذي ول ال
اإلعامــي  املشــهد  فــإن  دوليــا،  أمــا 
ــا  ــط »ارتباط ــي - حســب بلحيمــر- يرتب العرب
ــا  ــة، ومب ــام العاملي ــائل اإلع ــأداء وس ــا ب وثيق
علــى  هيمنــة  ومــن  خبــرة  مــن  تكتســبه 
التكنولوجيــات احلديثــة التــي توظــف يف عــدد 
مــن احلــاالت بشــكل ســلبي، يســتهدف 

الوعــي والتاحــم العربــي«.
كمــا أشــار يف الســياق إلــى أن العالــم 
خصبــا  »مجــاال  أصبــح  االفتراضــي، 
ــجيع  ــم ولتش ــف اجلرائ ــج ملختل ــا للتروي ومباح
ــذي  ــة ال ــاب والكراهي ــف واإلره ــاب العن خط
اســتهدف بشــكل خــاص املنطقــة العربيــة 
معطــا بذلــك انطاقتهــا املأمولــة نحــو التطــور 
رغــم مــا تزخــر بــه مــن قــدرات وكفــاءات يف 
ــل  ــول »ولع شــتى املجــاالت«، و أضــاف بالق
حــروب اجليــل الرابــع أو مــا يعــرف باحلــروب 
ــا  ــا حالي ــا يواجهن ــر م ــي أخط ــيبرانية، ه الس
حيــث تخصــص جهــات معروفــة بعدائهــا 
التقليــدي للعــرب نخبهــا اإللكترونيــة وترصــد 
ماييــر الــدوالرات لــزرع الفــن وللتأثيــر علــى 
عددهــم  جتــاوز  الذيــن  األزرق  الفضــاء  رواد 
ــر شــخص  ــة، أربعــة )4( مايي الســنة املاضي

ــم«. ــر العال عب

ــرى،  ــة أخ ــن جه ــدث، م ــا املتح و دع
ســيادة  بضمــان  أنفســنا  »حتصــن  إلــى 
ــة  ــات اإللكتروني ــع واألرضي ــيبرانية للمواق س
تســمح بإنتــاج محتــوى رقمــي عربــي موحــد 
جــل  كــون  إلــى  بالنظــر  وذلــك  ومؤمــن« 
مســتعملي منصــات التواصــل االجتماعــي 
هــم مــن فئــة الشــباب ونظــرا أيضــا لانتشــار 
اآلنــي والواســع ملــا يتــداول فيهــا الســيما 
املعلومــات املغلوطــة ومحــاوالت اجلوسســة 
مــن  بــات  العربــي  اإلعــام  واختــراق 

املســتعجل.
و«يتعــن أال تقتصــر هــذه العمليــة علــى 
ــا تتعداهــا لتشــمل  ــة، وإمن التحكــم يف الرقمن
آليــات ومقاربــات مكملــة منهــا، وتفعيــل 
ــة  ــة اإللكتروني ــع اجلرمي ــتركة لقم ــن مش قوان
ــرة  ــار املؤث ــريعة واألخب ــة الس ــن املعلوم يف زم
توجهــات  وعلــى  الــرأي  تشــكيل  علــى 
وقناعــات املؤسســات واألفــراد«، يضيــف وزيــر 

االتصــال.
كمــا نبــه بلحيمــر يف مداخلتــه أمــام 
األمــن العــام جلامعــة الــدول العربيــة، أحمــد 
ــام املســاعد املشــرف  ــط و األمــن الع ــو الغي أب
علــى قطــاع اإلعــام و االتصــال باجلامعــة 
العربيــة،  احمــد رشــيد خطابــي، إلــى أن 
»هــذا الواقــع املعقــد وإســقاطاته الســلبية علــى 
أمــن واســتقرار وتنميــة بلداننــا، يفــرض علينــا 
ــاون  ــل وتنســيق وتع ــة عم ــي خط ضــرورة تبن
مــع شــركات اإلعــام الدوليــة املســيطرة علــى 
اإلنترنــت ســعيا إلــى تعزيــز البعــد األخاقــي 

ــال«. ــذا املج ــي يف ه والتضامن
و اقتــرح بلحيمــر يف هــذا الشــأن ضــرورة 
الفضــاءات  كافــة  يف  النوعــي  »التواجــد 
الســيما اإللكترونيــة منهــا وذلــك لشــغل 
املســاحات والوســائط التــي يســتغلها أعداؤنــا 
ــى  ــر عل ــن أجــل التأثي ــط م ــاورة والتخطي للمن
ــم  ــوغ التطــور ونشــر القي ــرى لبل ــا الكب خياراتن

اإلنســانية املثلــى«.
اإلعاميــة  »االســتراتيجية  وتشــكل 
العربيــة« و«خطــة التحــرك اإلعامــي العربــي 
باخلــارج« -علــى حــد تعبيــره- أبــرز اآلليــات 
باســتمرار،  وتقييمهــا  تعزيزهــا  الواجــب 
مشــتركة إلجنــاح  طريــق  »ورقــة  باعتبارهــا 
مهمــة اإلعــام العربــي، يف ظــل منافســة 
شرســة وأحيانــا غيــر أخاقيــة وال مهنيــة 

لبعــض وســائل اإلعــام األجنبيــة«.

اجلزائري-اإليطالي: التعاون 

 قضاة جزائريون يشاركون في تكوين عالي 
المستوى بين البلدين

ــن  يشــارك عشــرة )10( قضــاة مــن العامل
بالقطــب اجلزائــي االقتصــادي واملالــي ومــن 
األقطــاب اجلزائيــة املتخصصــة، مــن 15 جــوان 
عالــي  تكويــن  2021، يف  جويليــة   13 إلــى 
املســتوى عبــر األنترنــت، مــن تنظيــم مدرســة 
ــاد  ــا أف ــب م ــة، حس ــة اإليطالي ــرطة املالي الش

ــدل. ــوزارة الع ــان ل ــس، بي ــه، أم ب
وأوضــح ذات املصــدر أن موضــوع هــذا 
التعــاون  إطــار  يف  ينــدرج  التكوين-الــذي 
القضائــي اجلزائــري واإليطالــي- ســيكون حــول 
موضــوع »املبــادئ الدوليــة ملكافحــة تبييــض 

األمــوال و متويــل اإلرهــاب«.
الــدورة  هــذه  أن  املصــدر  ذات  وأضــاف 
التكوينيــة ســتكون متبوعــة بـ«تكوينــن« يف 
موضوعــن آخريــن لفائــدة نفــس فــوج القضــاة 
املشــاركن، حيــث يتنــاول األول »التقنيــات 
املوجــودات  الســترداد  واملاليــة  االقتصاديــة 
واملمتلــكات املتعلقــة باجلرميــة املنظمــة«، فيمــا 
الثانــي موضــوع »املشــروع  التكويــن  يتنــاول 
واجلرمية-تكويــن  اجلبايــة  حــول  العاملــي 
ــوري  ــن حض ــى »تكوي ــة إل ــدي«، باإلضاف قاع

علــى مســتوى مدرســة الشــرطة املاليــة اإليطالية 
الحقــا، لفائــدة قاضين اثنــن )02(«.

وأشــار البيــان إلــى أنــه »يتــم حاليــا إعــداد 
ــا  ــة العلي ــن املدرس ــة ب ــة التوأم ــروع اتفاقي مشـ
للقضــاء اجلزائريــة واملدرســة العليــا للقضــاء 
لتنظيــم  التحضيــر  إلــى  إضافــة  اإليطاليــة، 
القضــاة  لفائــدة  أخــرى  تكوينيــة  عمليــات 
بــن  األولويــة  املجــاالت ذات  املمارســن يف 

الطرفــن«.
وذكــرت الــوزارة بأنــه »مت تنظيــم نــدوة عــن 
طريــق التحاضــر عــن بعــد بــن املدرســتن يــوم 
3 جــوان 2021 للتعريــف بالنظامــن القضائيــن 
لــكا البلديــن، لفائــدة الطلبــة القضــاة للدفعــة 
ــن،  ــن كا اجلانب ــون م ــطها متدخل ال26، نش
ــر،  ــا باجلزائ ــة ســفير إيطالي ــى مداخل ــة إل إضاف
جيوفانــي بوجليــس،  الــذي أكــد علــى أهميــة 
هــذا التعــاون الــذي يعــد ثمــرة للعمــل املشــترك 
املجــال  يف  ثــري  لتعــاون  انطــاق  ونقطــة 

ــي«. القضائ
ق.و

الوادي/ زراعة البصل:

 الدعوة إلى تفعيل نظام ضبط المنتوجات 
الزراعية واسعة االستهالك

محصــول  منتجــي  مــن  العديــد  دعــا 
الزراعيــة  االســتثمارات  وأصحــاب  البصــل 
ــوادي  الكبــرى يف لقــاء نظــم أمــس، بواليــة ال
نظــام ضبــط  تفعيــل  إلــى  الوصيــة  الــوزارة 
االســتهاك  واســعة  الزراعيــة  املنتوجــات 
)ســيرباالك( علــى خلفيــة انهيــار أســعار هــذه 

املــادة الزراعيــة باألســواق الوطنيــة. 
هــذا  خــال  املنتجــن  هــؤالء   وأكــد 
اللقــاء التقنــي الــذي احتضنتــه غرفــة الفاحــة 
وخصــص لدراســة تداعيــات انهيــار أســعار 
ــة  ــعر التكلف ــن س ــل م ــى أق ــل إل ــادة البص م
أن تفعيــل نظــام »ســيرباالك«  يعــد اآلليــة 
الوحيــدة الكفيلــة بضبــط الســوق وضمــان 
ــج  ــة املنت ــب حلماي ــرض والطل ــن الع ــوازن ب ت

واملســتهلك علــى حــد ســواء.
ودعــا منتجــو مــادة البصــل إلــى التدخــل 
مصالــح  تســخير  خــال  مــن  »العاجــل« 
والفواكــه  للخضــر  املهنــي  الوطنــي  الديــوان 
»اســتعجالي«  برنامــج  لتســطير  واللحــوم 
ــات  ــراء كمي ــك بش ــض وذل ــاص الفائ المتص
مــن هــذه املــادة الزراعيــة الهامــة مــن املنتجــن 
للتخزيــن وتوجيههــا كمخــزون إســتراتيجي.
غرفــة  رئيــس  حــث  جهتــه،  ومــن 
الفاحــة، بــكار غمــام حامــد، الــوزارة الوصيــة 
علــى إيجــاد حلــول »عاجلــة« لهــذا االنشــغال 

ــذي أرق منتجــو محصــول البصــل للموســم  ال
ــيرا يف  ــي، مش ــى التوال ــث عل ــي الثال الفاح
هــذا الصــدد إلــى »أن الوضعيــة تســتوجب 
ــج  ــة املنت ــة بحماي ــة كفيل ــرارات عملي اتخــاذ ق

واملســتهلك«.
كمــا أكــد ذات املســؤول علــى أهميــة 
إعــادة بعــث برنامــج دعــم تخزيــن فائــض 
املتوقــف  البرنامــج  وهــو  الزراعــي  املنتــوج 
-حســبه- منــذ 2013 ، داعيــا يف ذات الســياق 
التنميــة  صنــدوق  خدمــات  تفعيــل  إلــى 
الفاحيــة الــذي مــن شــأنه أن يســاهم يف 
إيجــاد حلــول لكســاد فائــض املنتــوج الزراعــي 
مــن خــال تقــدمي الدعــم اللوجيســتي للمنتــج 
ــه  ــب »عزوف ــاس« ، وجتن ــن اإلف ــاذه م »إلنق

عــن االســتثمار الفاحــي«.
ــن  ــة م جتــدر اإلشــارة أن املســاحة املزروع
ــغ 1.400  ــوادي تبل ــة ال ــل بوالي ــوج البص منت
ــار  ــى 726.000 قنط ــاج وصــل إل ــار بإنت هكت

ــاري. ــي اجل ــم الفاح ــم املوس برس
وتتمركــز زراعــة هــذا احملصــول الفاحــي 
عبــر أقاليــم بلديــات الدبيلــة والطريفــاوي و 

ــرن. ــزوت و املق ــة وتغ ــي خليف ــار وحاس قم
ق.و

أكــد وزير االتصال، الناطق الرســمي للحكومة، عمــار بلحيمر، أمس، بالقاهرة، 
أن اجلزائــر تولــي أهمية خاصة لدور اإلعالم يف التكفل بالشــأن الداخلي والدفع 
بالقضايــا العربية وذلك من خالل سياســة اتصال حديثــة تعتمد على توظيف 

الرقمنة و اإلعالم اإللكتروني على أوســع نطاق.

سكيكدة

ملتقى وطني أول حول »االقتصاد األخضر«
احتضنــت، دار الثقافــة محمــد ســراج 
بســكيكدة، أمــس، فعاليــات امللتقــى الوطنــي 
فــرص  و  األخضــر  موضوع«االقتصــاد  حــول 
ــر.. ــن أخض ــعار »تكوي ــت ش ــتثمار، حت االس
مديريــة  تنظيــم  مــن  خضــراء«،  مقاوالتيــة 
التكويــن و التعليــم املهنيــن بالتنســيق مــع 
ــة  ــاركة مديري ــيق، ومبش ــة بالتنس ــة البيئ مديري
الســياحة، مديريــة املصالــح الفاحيــة و الوكالــة 
ــة  ــة  و الوكال ــة املقاوالتي ــم و تنمي ــة لدع الوطني
الوطنيــة للقــرض املصغــر، بحضــور مختلــف 
ــات  ــن املؤسس ــف ضم ــي تصن ــات الت املؤسس
و  خريجــي  مــن  عــدد  و  البيئــة  صديقــة 
ــرص  ــن بالف ــي التكوي ــاع و طالب متربصــي القط

املوجــودة بالواليــة .
مداخــات  عــدة  امللتقــى  تنــاول  وقــد 
منهــا معاجلــة و حتويــل النفايــات، اســتخاص 
ــة النحــل، الســياحة  ــوت األساســية، تربي الزي
و  النظيفــة  الطاقــات  كذلــك  و  البيئيــة 
املتجــددة، باإلضافــة إلــى موضــوع اقتصــاد 

.start-up املعرفــة 
التعريــف  إلــى  امللتقــى  ويهــدف 
باإلمكانيــات التــي تزخــر بهــا الواليــة يف مجــال 
إقامــة مشــاريع اســتثمارية منتجــة وصديقــة 
املتاحــة إلنشــاء  الفــرص  وكذلــك  للبيئــة، 
و  التمويــل  وإمكانيــات  مصغــرة  مؤسســات 

املرافقــة مــن طــرف أجهــزة الدعــم.
كمــا تخلــل امللتقــى معرضــا لعينــات مــن 
حاملــي املشــاريع يف مجــال االقتصــاد األخضــر 
ومشــاركة املورديــن لألجهــزة و الوســائل الازمــة 

ــف خريجــي  ــرة لتعري ــة املؤسســات املصغ إلقام
و متربصــي القطــاع و طالبــي التكويــن بالفــرص 
املوجــودة بالواليــة لاســتثمار خاصــة فيمــا 
تعلــق بإنشــاء مؤسســات مصغــرة يف مجــال 

ــة. ــة للبيئ ــة الصديق االقتصادي

حجز حوالي 600 كبسولة بريغابالين
 متكنت،أمــس، أمــن دائــرة عزابــة شــرقي 
ــة ســكيكدة ، مــن توقيــف 02 شــخصن  والي
بخصــوص عــرض للبيــع مــواد صيدالنيــة ذات 

خصائــص مؤثــر عقلــي.
حيثيــات القضيــة تعــود إلــى اســتغال 
ــود  ــا وج ــة مفاده ــى املصلح ــات واردة إل معلوم
مجموعــة إجراميــة بصــدد إدخــال كميــة معتبرة 
مــن املؤثــرات العقليــة إلــى مدينــة عزابــة، ليتــم 
ــة  ــن مركب ــى م ــا عل ــخصن كان ــة بش اإلطاح
ــق  ــش الدقي ــة، بالتفتي ــل املدين ــياحية مبدخ س
ــرات  ــن املؤث ــة م ــى كمي ــور عل ــة مت العث للمركب
ــغ،  ــن 300 مل ــولة بريغابال ــة 597 كبس العقلي
ليتــم حتويــل املشــتبه فيهمــا و كــذا املركبــة 
ــا مت  ــتبه بهم ــذة، املش ــراءات املتخ ــام اإلج إلمت
تقدميهمــا أمــام نيابــة عزابــة عــن قضيــة »حيــازة 
ــة و  ــع دون رخص ــرض البي ــة لغ ــواد صيدالني م
املمارســة غيــر الشــرعية ملهــن الصحــة و جنحــة 
ــب  ــة التهري ــاري و جنح ــجل التج ــدام الس انع
باســتعمال وســيلة نقــل »، املعنيــان مت إيداعهمــا 

ــس . احلب
جمال بوالديس/ نسيبة شالبي
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ف .سليم

بواليتي  الفالحني  أن  البيان  وأشار 
الطارف وعنابة أن بداية حصاد القمح الصب 
سيكون يوم األحد املقبل املصادف ل20 جوان 
مخازن  عبر  دفع محصولهم  ميكن  كما   2021
التعاونية حيث ستوفر لهم كل الوسائل الجناح 

العملية .
تعاونية  كشفت  متصل  سياق   ويف 
انطالق  عن  عنابة  اجلافة  والبقول  احلبوب 
عملية نقل السلجم الزيتي ملجمع سيم وكانت 
الغرفة  رفقة  بعنابة  الفالحية  املصالح  مديرية 

الالزمة إلجناح  التحضيرات  بجميع  الفالحية 
عملية حصد السلجم الزيتي مستثمرة فالحية 
ببلدية الشرفة حيث تعـد هذه التجربة األولى 
تأطيرها  والتي مت  عنابة  بوالية  نوعها  من 
الواسعة  للزراعات  التقني  املعهد  طرف  من 
املصالح  مختلف  مع  بالتنسيق  قاملة  بوالية 
املسطرة  الطريق  خلارطة  جتسيدا  وذلك  املعنية 
الريفية  والتنمية  الفالحة  وزارة  قبل  من 
لتطبيق  الرامية   )2020/2024( للخماسي 
الزراعات  بتشجيع  اخلاص  الوطني  البرنامج 
غرار  على  الزيتية  واحملاصيل  اإلستراتيجية 
بعنابة  الفالحني  من  عدد  قام  أين  السلجم 
تقارب  مساحة  على  الزيتي  السلجم  بزراعة 

هذه التجربة ألول  خوض  وبعد  45هكتار 
يف  مختصني  طرف  من  مرافقتها  مرة والتي 
يف  احلصاد  بعملية  الفالحون  سيقوم  املجال 
أن  املنتظر  ومن  هــذا  القادمة  القليلة  األيام 
تعاونية  من  كل  احلصاد  عملية  يف  يشارك 
احملطة  باحلجارو  اجلافة  والبقول  احلبوب 
املكتب  للطارف و  النباتات  لوقاية  اجلهوية 
اجلزائريني  للفالحني  الوطني  لإلحتاد  الوالئي 
واملجلسني املهنيني املشتركني لشعبتي احلبوب 
للمهندسني  الوالئي  املكتب  و  والبقول اجلافة 
الزراعيني وشركاء القطاع واملختصني واملهتمني 
املستوى  نوعها على  الزراعة األولى من  بهاته 

عنابة.

أكدت التعاونية الفالحية للحبوب والبقول اجلافة بوالية عنابة أمس يف بيان 
لها موجه للفالحني أنه يف اطار انطالق حملة احلصاد والدرس للموسم الفالحي) 

2021/2020 ( فأن تاريخ انطالق حملة احلصاد حدد 20 جوان اجلاري . 

من  املقرر   أن   تنطلق   يف  الـ20 جوان   اجلاري 

موعد حملة الحصاد والدرس بعنابة والطارف

األيام  املواطنني هذه  العديد من  يشتكي 
الناموس بكثرة يف مختلف مناطق  انتشار  من 
أحياء بلدية التريعات بوالية عنابة . مطالبني 
ملصالح  العاجل  بالتدخل  الصدد  هذا  يف 
واألقبية  الشوارع  رش  خالل  من  البلدية 
املشكل  هذا  إنهاء  أجل  من  وذلك  باملبيدات 
صحتهم  من  وينال  لياليهم  يؤرق  بات  الذي 
يعاني  الشأن  هذا  تعبيرهم. ويف  حد  على 
الرهيب  االنتشار  من  البلدية  أحياء  سكان 
للباعوض والناموس يف اآلونة األخيرة  تزامنا 
مع ارتفاع درجات احلرارة مما سبب قلقا كبيرا 

الوضعية  هذه  من  استاؤوا  الذين  للمواطنني 
إلى جانب الروائح الكريهة املنبعثة من األقبية 
جهر  عدم  نتيجة  القذرة  املياه  تراكم  جراء 
وتطهير األقبية من طرف اجلهات املعنية وهذا 
ما ساهم بشكل كبير يف غزو احلشرات الضارة 
املنطقة حيث أن  السكنية وأحياء  للتجمعات 
الناموس أصبح يزاحم املواطنني داخل املسكن 
ليال ونهارا ويف كل األوقات كما أن عدم قيام 
يف  احلشرات  إبادة  بعملية  املعنية  اجلهات 
تكاثر  عوامل  من  عامال  أو  سببا  يعتبر  وقتها 
التريعات  بلدية  سكان  فإن  ولذلك  الناموس 

من  التدخل  املعنية ضرورة  اجلهات  يناشدون 
احلشرات  وإبادة  تطهير  بعملية  القيام  خالل 
وذلك برش املبيدات داخل العمارات واألقبية 
 . الريفية  اجلماعية  السكنية  والتجمعات 
والروائح  القذرة  املياه  السكان  يعاني  كما 
املسببة  العوامل  أهم  بني  من  وهي  الكريهة 
والبعوض  احلشرات  أنواع  مختلف  لتواجد 
حياة  تنغص  باتت  التي  وغيرها  والناموس 

املواطنني وقاطني البلدية.
ف. سليم

عنابة 

الناموس ينغص يوميات سكان التريعات

سطيف

 مستشفى عين ولمان يستفيد 
من خزان لألكسجين الطبي

اجلديد  االوكسجني  خزان  دخل  
واملقدرة  اخلدمة   حيز  وضعه  مت  الذي 
العمومية  باملؤسسة  لتر   10.000 بـ  سعته 
بسطيف   لتقفز  وملان   عني  االستشفائية 
قدرة استيعاب املؤسسة من مادة االكسجني 

إلى 16.000 لتر.
املستشفى  مدير  بوعشرية  قال   و 
املستشفى  تدعيم  ،«إن  الوطن«   لـ«أخبار 
للمؤسسة  أريحية  سيوفر  املادة  بهذه 

اإلستشفائية  مقارنة بالفترات السابقة . 
وقد استفادت املؤسسة من هذا اخلزان 
من عاتق ميزانية الوالية بعدما وعد كمال 
من  بتدعيم كل  سابقا  والى سطيف  عبلة 
مستشفى عني وملان وبوقاعة بخزنات كبيرة 
احتياجات  من  املطلوب  بالغرض  تفي 

االكسجني للمرضى .
عبد املالك قادري

انطلقت امتحان شهادة التعليم املتوسط، 
دورة جوان 2021، بوالية عنابة ، على غرار 
استثنائية  ظروف  يف   ، الوطن  واليات  باقي 
بسبب جائحة كورونا، ووفق بروتوكول صحي 

صارم.
جمال  برميي  عنابة  والية  والي  وأعطى 
الختبارات  الرسمي  االنطالق  إشارة  الدين 
شهادة التعليم املتوسط على مستوى متوسطة 
تفقد  عنابة حيث  القبة  واد  املختار«  »عمر 
الوالي ظروف حتضير و اجراء االمتحانات من 
و  اخلاص  الصحي  البروتوكول  تطبيق  حيث 
وأن هذه  وقائية خاصة  تدابير احترازية  اتخاذ 
االمتحانات جترى يف ظروف صحية استثنائية 
كوفيد  املستجد  كورونا  فيروس  تفشي  جراء 
والية  مستوى  على  أنه  بالذكر  19. جدير 
عنابة يجتاز 10791 مترشحا االختبارات من 
بينهم 10438 متمدرس و 353أحرار موزعني 
مديرة  كشفت  جهتها  مركزا .من   46 عبر 

اخبار   « جلريدة  عنابة  لوالية  التربية  مديرية 
الوطن« عن عدد املترشحني المتحانات شهادة 
املترشحني  عدد  بلغ  حيث  املتوسط  التعليم 
10791 مترشح منهم 10438 متمدرس منهم 
4496 ذكور و 3442 إناث  و335 احرار منهم 
255 ذكور 98 إناث وعدد املترشحني املعاقني 

عدد  بلغ  فيما  حركية  و3  بصرية   5 منهم   8
احلجرات 567 حجرة امتحان . وبلغة االرقام 
نحو  العملية  لهذه  املؤطرين  عدد  بلغ  فقد 
3860 مؤطر من األساتذة احلراس واإلداريون 

1138 مؤطر .
ف سليم

بروتوكول صحي صارم خالل امتحان شهادة التعليم المتوسط

حجز 5000 علبة تونة 
باإلقامة الجامعية »الباز« 

باإلقامة  الغش  قمع  فرقة  حجزت 
بجامعة  بالباز  احمد«  »روابح  اجلامعية 
التونة  علب  من  معتبرة  كمية   1 سطيف 
للتأكد  املخبرية  التحاليل  اجراء  الى غاية 

من صحة استعمالها.
من  شكوى  بعد  جاءت  العملية   
ملعاينة  التجارة  مديربة  الى  االقامة  مدير 
صحة  مدى  من  التأكد  و  الكمية  هذه 
تقدمي  مت  حني  متت  العملية  استهالكها، 
توزيع  الغذائية و مت  الوجبة  التونة يف  مادة 
قرابة 900 علبة على الطلبة الذين دخلوا 
قبل  و  الغذائية  وجبتهم  لتناول  املطعم 
غلق املطعم بحوالي ربع ساعة تقدم أحد 
الطبة ميثل منظمة طالبية يشتكي ان علبة 
رائحة  على  حتتوى  استلمها  التي  التونة 
قامت  حيث  لالستهالك،  صاحلة  غير  و 
املادة  هذه  تسليم  بتوقيف  االقامة  مديرية 
الطلبة،  لباقي  اجلنب  مبادة  استبدالها  و 
رئيس  طرف  من  التونة  مادة  معاينة  مت  و 
مخبري  مهندس  و  باالقامة  الطب  وحدة 
مباشرة  بعدها  و  املجال،  يف  مختص 
االقامة  مدير  طرف  من  تقرير  توجيه  مت 

حيث  التجارة،  مديرية  الى  اجلامعية 
حلت فرقة قمع الغش من مديرية التجارة 
و  االقامة  مخزن  الى  الثالثاء   يوم  امسية 
معاينة كل علب التونة املوزعة على ثالث 
حصص، و املقدرة بخمسة أالف علبة و 
يزال سراي  تاريخ صالحيتها ال  ان  تبني 
و    2026 أفريل  شهر  غاية  الى  املفعول 
مت اخذ عينات منها ثالث علب من كل 
حتفظ  االولى  فالعلبة  تشميعها،  و  حصة 
مبقر  الثانية  و  اجلامعية  االقامة  مبديرية 
مخبر  الى  ترسل  والثالثة  التجارة  مديرية 
التحاليل اجلودة و النوعية، كما مت توقيف 
الغذائية  الوجبات  يف  التونة  مادة  تسليم 
القادمة الى غاية خروج التحاليل املخبرية 
صحة  مدي  من  للتأكد  أيام  خمس  بعد 
استهالك هذه املادة، و من ثم يتم حتديد 
هذه  يف  اتخاذها  يجب  التي  االجراءات 
القضية، و أفادت مصادر أن جميع الطلبة 
الذين تناوال مادة التونة لم تسجل عليهم 
منهم  أحد  اي  لم يشتكي  و  أعراض  اي 

من فسادة هذه املادة.
عبد املالك قادري

 حجز 7000 كبسولة 
من المهلوسات

سطيف  والية  أمن  مصالح  متكنت 
ثالثة  من  تتشكل  عصابة  نشاط  شل  من 
أفراد يحترفون ترويج املؤثرات العقلية وسط 
7000 كبسولة  من  أكثر  حجز  مع  املدينة 
بوسط  للترويج  املوجهة  املهلوسات،  من 

مدينة سطيف.
العملية أطرت من قبل فرقة مكافحة 
للشرطة  الوالئية  باملصلحة  املخدرات 
سطيف،  والية  ألمن  التابعة  القضائية 
معلومات  استغالل  عقب  وجاءت 
خطرين  مروجني  جلوء  باحتمال  تفيد 
من  هامة  كمية  اقتناء  إلى  للمهلوسات، 

يستعمل  أضحى  الذي  بريقابالني«   « دواء 
قصد  وهذا  املدمنني،  قبل  من  بكثرة 
ترويجها وسط مدينة سطيف ، ليتم إطالق 
أبحاث وحتريات موسعة أفضت إلى حتديد 
ثالثة  من  املتشكلة  العصابة  أفراد  هوية 
أفراد، مع إعداد خطة محكمة مكنت من 
من  معتبرة  كمية  وحجز  جميعا  توقيفهم 
كبسولة   7000 الـ  فاقت  العقلية  املؤثرات 
من املؤثرات العقلية، ليتم حتويلهم إلى مقر 
فتح حتقيق معمق يف مالبسات  مع  الفرقة 

القضية.
عبد املالك قادري

جيجل

غاضبون يغلقون الطريق الرابط 
بين تاسيفت وأوالد صالح

من  العشرات   ، أمس  مساء  أقدم 
الطاهير شرق  بلدية  الغاضب يف  الشباب 
والية جيجل وبالضبط يف منطقة تاسيفت 
على غلق الطريق الرابط بني قرية تاسيفت 
وذلك   ، الطاهير  وبلدية  صالح  وأوالد 
استكمال  أشغال  تأخر  على  إحتجاجا 
الرابط بني املناطق الثالثة  تزفيت الطريق 

املذكورة .
انطلقت  الطريق  أشغال  كانت  و 
تستكمل  لم  لكنها  السنة  يقارب  ما  منذ 
 ، اآلن  حتى  اجلميع  يجهلها  ألسباب 
من  درعا  ضاقوا  فإنهم  احملتجني  وحسب 
قبل  من  زمنية  مبدة  احملدد  غير  اإلنتظار 
السلطات احمللية للبلدية ، كما أن وضعية 

ورغم   ، يوم  بعد  يوما  سوء  تزداد  الطريق 
وشكاويهم  املتكررة  املواطنني  نداءات 
لم  لكنها   ، املعنية  اجلهات  لكل  املرسلة 
تلق آذان صاغية من قبل اجلهات املرسلة 
إليها ، وهو ما أدى بهم إلى اإلقدام على 
بني  الرابط  الطريق  وغلق  السلوك  هذا 
بإستكمال  مطالبني  البلدية  ومقر  حيهم 
جتدر   ، العاجل  القريب  يف  املشروع  هذا 
يغرق  تاسيفت  حي  أن  إلى  اإلشارة 
التنموية  املشاكل  من  جملة  مدة يف  منذ 
 ، املستويات  جميع  على  التهيئة  وغياب 
وأدت  الكأس  أفاضت  التي  القطرة  وهي 

بالسكان إلى اخلروج إلى الشارع .
عبداهلل. إ
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أخبار الداخل

عمر بكيري

االول  التنفيذي  املسؤول  بشر   كما   
وتزويدهم  بانشغالهم  بالتكفل  الفالحني 
بالسقي املنتظم إلى غاية جني محصولهم، 
إضافة إلى أن املدينة اجلديدة استفادت من 

مجمع مدرسي تلبية ملطلب ملح للسكان.
لقاء   عقد  موس  جهيد  الوالية  والي 
فعاليات  و  اجلمعوية  احلركة  مع  تنسيقيا 
ببلدياتها  سليمان  لبني  املدني  املجتمع 
وبني  الربيع  وسيدي  بوسكن  الثالث 
مقاربة  جتسيد  إطار  يف  هذا  يأتي  سليمان، 

الشأن  إدارة  يف  اجلمعوية  احلركة  إشراك 
العام يف ظل االستراتيجية املسطرة إلشراك 
اجلمعوية  واحلركة  املدني  املجتمع  فعاليات 
الصلة  ات  ذ  القرارات  مختلف  اتخاذ  يف 
ملختلف  الوالي  اصغى  حيث  بالساكنة، 
املواطنون  ثمن  كما  التنموية  االنشغاالت 
آثار  لرفع  الدولة  ملؤسسات  السريع  التدخل 

الفيضانات والوقوف الى جانب السكان.
جهود  الوالية   والي  ثمن  جهته   من 
داعمة  كاداة  ودورها  اجلمعوية  احلركة 
الى  وقوفها  السيما  اقتراح  وقوة  للتنمية 
الفيضانات  يف  الدولة  مؤسسات  جانب 

ابانت  والتي  املنطقة  التي شهدتها  االخيرة 
اجلمعوية. احلركة  لفعاليات  كبيرا  وعيا 
املواطنني  مرافقة  ضرورة  على  مؤكدا 
قيد  والتي  املنجزة  املشاريع  على  واطالعهم 
احلركة  دور  تفعيل  مع  واملسجلة  االجناز 
يف  املدني  املجتمع  وفعاليات  اجلمعوية 
برمجة مختلف املشاريع واشراكها يف حتديد 
داعيا  إقتراح.  قوة  باعتبارها  األولويات. 
الى االطالع على أوضاع  يف سياق متصل 
الساكنة عبر الزيارات امليدانية للوقوف على 

االنشغاالت ميدانيا.

بشر والي الوالية  جهيد موس نهاية األسبوع  يف تصريحه لـ« أخبار الوطن« سكان 
بني سليمان بأن الدراسة التقنية للتكفل مبشكل فيضانات بني سليمان قد مت التكفل 

بها ماليا ، حيث رصد لها مبلغ 5 ماليير سنتيم .

والي املدية يعد بإجناز مجمع مدرسي وتزويد الفالحني بالسقي املنتظم

5 ماليير سنتيم للقضاء على مشكل 
الفيضانات المتكررة ببني سليمان

البيض 
سكان حي اإلخوة غيالني 

بالكراكدة بال ماء
يعاني جزء من سكان اإلخوة غيالني ببلدية الكراكدة،  من أزمة عطش خانقة 
الرابعة ما يضطرهم إلى  بسبب اهتراء شبكة املاء و هي األزمة التي تدخلها سنتها 

االستعانة بالدالء و الصهاريج لتوفير املاء .
 بلدية الكراكدة التي تصنف محليا بأنها من  أفقر بلديات والية البيض، وتصنف 
أحيائها على أنها مناطق ظل وجدت السلطات احمللية ببلدية الكراكدة مشاكل كبيرة 
سليمان  غيالني  اإلخوة  حي  رئيس  حسب  و   . املذكور  باحلي  املاء  أزمة  حل  يف 
بالبيض بداية  السلطات احمللية  بلمهدي، فإن مشكل احلي مت عرضه على مختلف 
من رئيس البلدية إال أنه لم يجد احلل حلد الساعة ، رغم أن املشكل بسيط و يتطلب 
فقط وضع صمامات على مستوى الشبكة لتوزيع املاء بشكل منتظم على احلي و على 
باقي أحياء بلدية الكراكدة . من جانبه رئيس بلدية الكراكدة اعتبر املشكل بسيط 
و سيتم حله قريبا بوضع صمامات على الشبكة،  مضيفا أن بلدية الكراكدة قطعت 
شوطا مهما يف اطار برامج التنمية احمللية فيما يخص تزويد املواطنني باملاء الشروب . 
نورالدين رحماني

20 بلدية محرومة من النقل 
بسيارات األجرة 

لزالت خطوط النقل عبر سيارات األجرة مجمدة على مستوى 20 بلدية بوالية 
البيض،  و هو ما يحرم سكان هاته البلديات من االستفادة من النقل بالسيارات و 
اللجوء  إلى  األحوال  أحسن  يف  و  الكلوندستان  سيارات  إلى  اللجوء  إلى  يضطرهم 

احلافالت للتنقل من و إلى خارج بلديتهم .
 عن هذه الوضعية صرح  رئيس فيدرالية الناقلني بالبيض عريبي محمد،  أنه 
طلب من الوالي و من مدير النقل فتح خطوط النقل لسيارت األجرة عبر كل بلديات 
الوالية،  غير أن القرار حلد الساعة لم يتم الفصل فيه رغم حاجة السكان و سائقي 
النشاط و فك االختناق  الفتح من أجل توسيع  السواء،  لهذا  سيارت األجرة على 
الشيخ .  بلدية األبيض سيدي  و  الوالية  مقر  املفتوح حاليا بني  الوحيد  على اخلط 
املتحدث أضاف أن قرار جتميد نشاط سيارات األجرة على مستوى 20 بلدية يعود إلى 
أكثر من عشر سنوات و ليس له مبرر مقنع سوى ما تسميه مديرية النقل التشبع يف 
اخلطوط و رفضها منح تراخيص جديدة لسيارات األجرة رغم احلاجة املاسة الى ذلك 
يف ظل نقص النشاط و تدهور مردودية العمل خاصة منذ انتشار وباء كورونا . نشير 
إلى أننا حاولنا معرفة رد مدير النقل بالبيض حول املشكل إال أننا وجدناه يف عطلة. 
نورالدين رحماني

وفاة طفلة بلسعة عقرب 
متأثرة  3 سنوات حتفها  العمر  تبلغ من  التي  منور  نهاد  الطفلة  يوم أمس  لقيت 
بلسعة عقرب باملنطقة املسماة ضاية الوسرة التابعة إداريا لبلدية الرقاصة . و حسب ما 
ذكره والد الطفلة،  فإنها خرجت تلعب أمام البيت عندما لسعتها العقرب يحدث هذا 
يف غياب اإلنارة العمومية خارج البيت و كثرة األوساخ ما تسببت يف انتشار احلشرات 
بعد احلادث  و  الرقاصة  دائرة  أن  إلى  األفاعي . نسير  و  اثعقارب  السامة على غرار 

أطلقت حملة لرش املبيدات بغرض القضاء على احلشرات السامة . 
نورالدين رحماني

منحت مصالح مديرية السياحة بوالية 
استثماري  12 مشروع  لـ  االعتماد   غليزان 
واملسالك  الفنادق  بني  موزعة  سياحي 
السياحية، حيث تعمل ذات املصالح على 
مرافقة املستثمرين وتذليل العقبات أمامهم 
و  سياحي  توسع  مناطق  بخلق  يسمح  ممّا 
إعادة بعث النشاط السياحي على مستوى  
و  احلموية  املواقع  املائية،  املسطحات 

الغابات .
 كشفت مديرة القطاع بالوالية ، ليندة 
مرابط أّن املشاريع اجلديدة من شأنها خلق 
منصب   870 املتمثلة يف  و  مناصب عمل 
السياحة   أّن مديرية  شغل دائم ، مضيفًة 
املالئمة  الوسائل  كل  وضع  على  حترص 
تزخر  التي  للمؤهالت  األمثل  لإلستغالل 
السياحة  تدعيم  أجل  من  واليتنا  بها 

الداخلية وتطويرها ،
كما تعكف ذات املصالح على مرافقة 
التقليدية  املنتوجات  و  احلرف   أصحاب 
مرافقتهم  و  تشجعيهم  على  لالندثار  اآليلة 
لهم  يضمن  خاص  مخطط  خالل  من 
لتطوير منتوجاتهم و تسويقها  الدعم الالزم 

عبر الوطن.
م.حبيب

غليزان 
مديرية السياحة تمنح االعتماد لـ 12 مشروعا استثماريا

بن  علي  سيدي  دائرة  فالحو  حمل 
املصالح  مديرية  بلعباس  سيدي  بوالية  يوب 
حملة  انطالق  مع  تزامنا  احمللية  الفالحية 
مردود  انخفاض  مسؤولية  والدرس  احلصاد 
السنة  لهذه  انواعه  مبختلف  احلبوب  إنتاج 
بعد فشلها يف مرافقة اطوار العملية الفالحية  
التماطل  اهمها  التطبيقية  احللول  وغياب 
الفادح  يف اإلفراج عن تراخيص حفر االبار 
األضرار  عن  ماديا  تعويضهم  منها   مطالبني 

التي تكبدوها .
الفالحون اعربوا عن  امتعاضهم الشديد 
من الظروف التي آلوا اليها خاصة وان املنطقة  
انتاجها  و  اراضيها  بخصبة  معروفة  كانت 
ذلك   كل  لكن  طويلة  سنوات  منذ  الوفير 

انقلب راسا على عقب يف اآلونة األخيرة من 
جانب مستوى و مردودية نشاطهم الفالحي 
الوالية يف  التي تضرب   بسبب شح االمطار 
ارتباطها   وكذا  جهة   من  األخيرة   املواسم 
االدارة  متارسها  البيروقراطية   التي  بالعراقيل 
والتي حسبهم ال  األخرى  ضدهم من جهة 
تعلق  ما  املهنية خاصة  تطلعاتهم  و  تتماشى 
لدى  املودعة  االبار  حفر  تراخيص  مبوضوع  
فيها  النظر  دون  سنوات  منذ  املعنية  اجلهات 
األمر  الساعة   حد  الى  النور  ترى  لم  والتي 
بخصوص  جمة  صعوبات  لهم  خلق  الذي 
عملية  سقي احملاصيل  الزراعية  األمر الذي 
دفعهم الى استعمال الطرق البديلة  املفتقدة 

الى الفعالية على غرار الرش احملوري .

وضعية  تعيش  املنطقة  ان   « وأضاف 
حرجة من ناحية توفر املياه  عقب انخفاض 
املوارد  مديرية  حسب  اجلوفية  املياه  مستوى  
املفرط  االستغالل  بسبب  بالدائرة  املائية 
وتواجد   اخلواص  املستثمرين   له   قبل 
من  تضررهم  الى  ادى  ما  التفاح  بساتني 
السكان  حرمان  الى  باالضافة  الوضعية  هذه 
من مياهها وليس الفالحني  وضعية تتطلب 
املالي  الدعم  تخصيص  املشتكني  حسب 
الالزم ملساعدة هؤالء الفالحني الذين يعانون 
اآلبار  حفر  مبصاريف  التكفل  و  االمرين 
يضرب  الذي  اجلفاف  مشكل  على  للقضاء 

املنطقة .
حواش.أ

سيدي بلعباس
غياب تراخيص حفر اآلبار تضرب مردودية النشاط الفالحي

عني متوشنت
انطــالق مبــادرة تنظيـف 

الشـــوارع والشــواطئ
شرع بحر هذا األسبوع  مواطنو والية عني متوشنت ، يف حملة حتسيسية وتوعوية 
احلالي،  االصطياف  موسم  مع  هذا  تزامن  املدينة، حيث  وشواطئ  شوارع  لتنظيف 
بهدف غرس ثقافة التنظيف احمليط لدى الشباب، السيما األطفال، مع حّثهم أكثر 

باحلفاظ على الغطاء البيئي.
حتت شعار »معا من أجل بيئة نظيفة« انطلق ساكنة  الوالية بالتنسيق مع مصالح 
البيئة و اعوان النظافة يف احلملة التحسيسة و ذلك يف  اطار برنامجا مسطرا   يهدف 

لتنقية و تنظيف  الشوراع و الشواطئ
واسعة  مجموعات  إلى  األطفال  و  الشباب  تقسيم  خالل  من  النفايات،  من 
مراكز  و  التجارية  على محالت  مطويات  توزيع  التي جتلت يف   و  مهامها  منها  لكل 
عني  مدينة  لشوراع  احليوية  إلعادة  البالستيك  و  النفايات  جمع  التسوق،وكذا 

متوشنت.
املدينة  و حي  اجلوهرة  من حي  كل  أولى  كمرحلة  العملية  هذه  حيث مست  
املفرغات  على  القضاء  السوداء،  النقاط  إزالة  _بهدف  عثمان  العقيد   _ اجلديدة 
العشوائية، جمع النفايات املنزلية و الصلبة، إزالة األعشاب، تنقية حواف األرصفة 
و غيرها ،مرورا إلى شواطئ املدينة التي تعتبر مقصد العائالت و الُسياح من الواليات 

املجاورة.
كما دعا والي الوالية أمحمد مؤمن ممثلي املجتمع املدني، جلان األحياء، مختلف 
و  الكشافة اإلسالمية  أفراد  و كذا  البيئي،  املجال  الناشطة يف  اجلمعيات، السيما 

كافة املواطنني  للمشاركة يف هذه العملية و نشر تقافة احلفاظ على البيئة.
ل. ع
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إنجاز ثلث األعمال

مليـــون ورقــة ملغـــاة

تبسيـــط  اإلجــــــراءات  مت إجناز ثلث األعمال املدرجة يف توصيات«الندوة 
الوطنية حول مخطط اإلنعاش من اجل اقتصاد 

جديد«، التي انعقدت يف أوت 2020، حسبما  أفاد به 
التقرير الثاني لتقييم تنفيذ األعمال املنبثقة عن 
هذه الندوة. وحسب هذا التقرير للمجلس الوطني 
االقتصادي واالجتماعي والبيئي الذي يبني تقييم 

مساهمات القطاعات التي شاركت يف اجتماعات 
املتابعة التي نظمها املجلس من 19 إلى 23 ماي املنصرم، 

»مت اجناز 32 باملائة من األعمال قصيرة املدى  و 9 
باملائة من األعمال مت الشروع فيها بعد أن انقضى أجل 

اجنازها«.

سجلت االنتخابات التشريعية 
التي جرت يوم 12 جوان 2021 
حتطيم رقما قياسيا يف عدد 

الورقات امللغاة  حسب ما أعلنه 
أمس، رئيس السلطة الوطنية 

املستقلة لالنتخابات محمد شريف. 
وأوضح شريف خالل ندوة صحفية  

أعلن من خاللها عن النتائج املؤقتة 
لالنتخابات والتي نشطها باملركز 
الدولي للمؤمترات انه مت تسجيل 

220 016 1 ورقة انتخاب ملغاة.

يسمح املرسوم التنفيذي احملدد لضبط التنظيم 
املطبق على املؤسسات املصنفة حلماية البيئة الذي 

صادق عليه مجلس احلكومة مؤخرا، بتبسيط 
و تخفيف إجراءات منح رخص االستغالل لهذه 
املؤسسات، حسبما أفاد به بيان لوزارة البيئة. و 
أوضح ذات املصدر أن »املرسوم التنفيذي املتمم و 

املعدل لبعض أحكام املرسوم التنفيذي رقم 06/198 
املؤرخ يف 31 ماي 2006 الذي يضبط التنظيم 

املطبق على املؤسسات املصنفة حلماية البيئة، 
الذي صادق عليه مجلس احلكومة يف 10 جوان 

2021 يعطي أجوبة على الظرف احلالي و / أو على 
املسؤولية البيئية«.

أبرز رئيس الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد 
ومكافحته، طارق كور، أمس، يف أشغال الدورة ال12 

الجتماع فريق العمل حول«استعراض تنفيذ اتفاقية 
األمم املتحدة ملكافحة الفساد«، املجهودات واإلجنازات 
التي حققتها اجلزائر يف مجال مكافحة الفساد. وأوضح 

بيان للهيئة، أن كور ذكر باملناسبة أن«اجلزائر تعرف 
حتوال غير مسبوق نحو بناء جزائر جديدة مناهضة 

للفساد ترتكز على أخلقة احلياة العامة وتعزيز 
احلكم الراشد و تكريس الشفافية والنزاهة يف تسيير 

املمتلكات واألموال العمومية وهو ما كرسه التعديل 
الدستوري األخير«.

مجهودات الجزائر

لجنـــــة الجــــوائـز
مت باجلزائر العاصمة التنصيب الرسمي للجنة اجلوائز الوطنية للصناعة التقليدية 
واحلرف لسنة 2021 لتكرمي احلرفيني الفائزين يف املسابقة الوطنية من كال اجلنسني 

الذين أبدعوا بامتياز يف إنتاج أحسن عمل تقليدي وفني. ويف هذا اإلطار أكد وزير 
السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي محمد علي بوغازي خالل إشرافه على 

تنصيب هذه اللجنة التي تترأسها عائشة عمامرة على أهمية تقدمي اجلوائز ملستحقيها 
من احلرفيني الذين أبدعت أناملهم يف إنتاج أحسن عمل يف سبع تخصصات واملتمثلة يف 

صناعة »الطني، الزجاج، اجلبس، املعادن،اخلشب، الصوف، القماش«.

هنأ االحتاد البرملاني العربي، اجلزائر، قيادة وحكومة 
وبرملانا وشعبا مبناسبة إجراء االنتخابات التشريعية، 
التي اعتبرها استحقاقا دستوريا مهما. وشدد االحتاد 
البرملاني العربي، على أن هذا االستحقاق، يعد ركيزة 

أساسية يف مسيرة التطور الدميقراطي والتغيير 
واإلصالح، مجددا ثقته وأمله يف قدرة اجلزائر يف ظل 
قيادتها املخلصة لوطنها على إطالق مرحلة سياسية 

دميقراطية جديدة،  تلبي طموحات الشعب وتطلعاته 
يف إرساء حكم دميقراطي قائم على أساس املساواة 

واملشاركة وسيادة القانون.

اإلتحاد البرلماني 
العربي يهنئ

المنهزمون يحتجون
شهد مقر السلطة الوطنية ملراقبة 

االنتخابات يف سكيكدة، احتجاجات للعديد 
من ممثلي القوائم املقصية، سواء كانت  من 
األحزاب أو القوائم احلرة التي لم تستفيد 

من مقعد يف البرملان، و رأت بأنها تعرضت 
لإلقصاء بصورة مشبوهة و غير قانونية 

من قبل السلطة الوطنية يف سكيكدة. علما 
أن السلطة، كانت قد أعلنت عن فوز مؤقت 
جلبهة املستقبل بـ4 مقاعد و »األفاالن« و 

حمس بـ3 مقاعد لكل حزب .
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أخبار الداخل

احمد كرزيكة 

وقد نصبت مصالح الصحة لوالية متنراست 
للتلقيح  مفتوح  كمركز  اعتمدتها  كبيرة  خيمة 
الثقافة  دار  قرب  نوفمبر1954  أول  بساحة 
لتطعيم  اللقاح  من  معتبرة  كمية  وخصصت 
بتمنراست  الصحة  مدير  حسب   . املواطنني 

زناقي مصطفى .
املركز  بهذا  التلقيح  عملية  وستستمر 
ثم  ومساًء.  صباحا  األسبوع  أيام  طيلة  املفتوح 
جتوب بعد ذلك مختلف أحياء والية متنراست 
لها.  املخصص  اللقاح  كميات  تستنفد  حتى 
ويقوم بهذه احلملة طاقم طبي متكون من أطباء 
مختصني يف التلقيح وعدة ممرضني وفق  ترتيبات 

صحية دقيقة.
وحسب نفس املسؤول ، فإن حملة التلقيح 
ذات  الفئات  من   توسيعها  مت  قد  كورونا  ضد 
املزمنة  األمراض  وذوي  الشيوخ  وهم  األولوية 
فوق  فما  18 سنة  البالغني  املواطنني  عموم  إلى 
البالغني  املواطنني  كل  أن  املصدر  أكد  ،حيث 
لتلقي  التقدم  إلى  مدعوون  فوق  فما  سنة   18

اللقاح .
لتقدمي  جوارية  فضاءات  توزيع  وسيتم 
الوالية  بلديات  كافة  عبر  للمواطنني  اللقاحات 
الرحل  للبدو  طبية  قوافل  هناك  وستكون 
الستقبال جميع املعنيني بالتلقيح ضد الفيروس 
 ، اجلماعية  املناعة  لتحقيق  السعي  إطار  يف 
املضاد  اللقاح  تلقي  زناقي  أن  مصطفى  وأكد 
حاالت  تقليص  شأنه  من   19 كوفيد  لفيروس 
الوفاة بالفيروس مع ضرورة االلتزام باإلجراءات 
القناع  وارتداء  اجلسدي  التباعد  من  الوقائية 

الواقي .
ضد  التلقيح   خطوات  نفس  وسيتم اتباع 
مستوى  على  املستشفيات  يف  املتبعة  كورونا 
الصحية  الهياكل  خارج  املفتوحة  الفضاءات 
من  بداية   ، الرحل  للبدو  الطبية  والقوافل 
اللقاح ملدة  الفحص الطبي إلى مكوث  متلقي 

30 دقيقة حتت املراقبة الطبية ملتابعة حالته .
وقال انه يف حال تسجيل  توافد من أجل 
الفضاءات  عمل  ساعات  متديد   سيتم  التلقيح 
املفتوحة، حيث حتوز والية متنراست حاليا على 

حالة  يف  الكمية  وسترتفع  جرعة  أالف  عشرة 
نفاذها.

املواطنون متخوفون من اللقاح ومدير الصحة 
والسكان لوالية متنراست يطمئن

ومصالح  السلطات  تطمينات  من  بالرغم 
أهالي  بعض  أن  إال  متنراست،  بوالية  الصحة 
للتلقيح  مؤيد  بني  متنراست  ينقسمون  والية 
بهم جريدة  ألتقت  مما  البعض  وقال  له  ورافض 
»فيما   : املؤيد  اجلانب  من  وهم  الوطن  أخبار 
سعيدون  نحن  املستورد،  اللقاح  هذه  يخص 
عن  وأعربوا  لنا  جيد  أمر  وهذا  كثيرا،  بذلك 
إلى  احلياة  تعود  »حتى  اللقاح  لتلقي  تأييدهم 
جراء  صعبا  يزال  ال  الوضع  ألّن  مجاريها، 
التلقيح  فكرة  مع  كورونا،متفقني  تفشي 
ال  حتى  جيدا،  أمرا  كورونا،واعتبروه  ضد 

يصيبهم  الوباء .
فأبدو  لللقاح  ،  الرافض  اجلانب  أما 
»ليس  قائلني:  اللقاحات  تلقي  على  حتفظهم 
وأرجعوا  كورونا  ضد  للتطعيم  استعداد  لدينا 
مت  أنه  إلى  اجلريدة،  مع  حديثهم  يف  حتفظهم، 

إنتاج اللقاح »بشكل سريع وُمستعجل«.
وتابعو: »رغم عدم معرفتنا بوجود أعراض 
لكن  اآلن،  )اللقاح(  يتركها  أن  ميكنها  جانبية 
من  شهرين  أو  شهر  بعد  تظهر  أن  أيضا  ميكن 
واستطردوا:  علموا  ما  استعمالها« حسب 

»بشكهم أن لهذه اللقاحات أعراض جانبية.. 
والوباء يف اعتقادي ُيعالج بوصفات طبيعية مثل 

الليمون والبرتقال وُعشبة الزعتر«.

 مدير الصحة والسكان يوضح:
وبشأن تضارب األرالاء حول اللقاح صرح 
زناقي  مصطفى  السيد  والسكان  الصحة  مدير 
جلريدة أخبار الوطن ، أن اللقاح فعال وأمن  وال 
جميع،  ناشد  القلق، كما  أو  للخوف  داع 
للمساهمة  بالتلقيح  اإلسراع  بضرورة  املواطنني 
على  والسيطرة  العدوى  انتشار  من  احلد  يف 
الفيروس، كما أكد أن لقاح فيروس كورونا أمن 

وفعال ومجاني للجميع
رفع  يف  أهبة  على  أن  مصاحله  أكد  كما 
بجميع  القصوى  االستعداد  درجات  أعلى 
حلظة  الوبائي  املوقف  ملتابعة  املستشفيات 
من  للوقاية  اإلجراءات  كافة  واتخاذ  بلحظة، 
الفيروس أو غيره من األمراض املعدية األخرى. 
الكمامات  بارتداء  املواطنني  طالب،  كما 
باستمرار  اليدين  وغسل  االجتماعي  والتباعد 
والصابون  باملاء  ثانية   20 عن  تقل  ال  ملدة 
املزدحمة  املناطق  عن  والبعد  جيدا،  وجتفيفها 
وعدم التكدس أو ملس أي أسطح، وناشد كبار 
والسيدات  املزمنة  األمراض  وأصحاب  السن 

احلوامل بعدم اخلروج إال للضرورة القصوى.

انطلق امس  بوالية  متنراست حملة لتلقيح املواطنني ضد فيروس كورونا كوفيد)19( يف 
الساحات العمومية بالتوازي مع احلمالت التي انطلقت يف مختلف واليات الوطن، جتسيدا  لبرنامج 

وزارة الصحة الذي يهدف إلى تعميم عملية التلقيح على املواطنني لكسر سلسلة العدوى وطمأنة 
املواطنني بعد التخوف من هذا اللقاح،فيما مت تخصيص قوافل طبية جتوب املناطق النائية لتلقيح 

البدو الرحل .

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

رئيس جمعية إشراقة شباب الغد باملسيلة يف حوار مع »أخبار الوطن«

»البد من تكوين إطارات الجمعيات 
على أساسيات العمل الجمعوي«

ال  أن  أمنوا  الشباب  من  ثلة  هم 
إرادة  وجود  ظل  يف  مستحيل  شيء 
رسموها  أهداف  حتقيق  ألجل  حقة 
للنهوض بفئة الشباب واألطفال وتنمية 
املجاالت  كل  يف  اإلبداعية  قدراتهم 
فرص  خلق  ألجل  ورياضية  فكرية 
فأسسوا  املبدع  الشباب  بني  للتعارف 
جمعية إشراقة الغد أخبار الوطن التقت 
معه  لنا  فكان  فراحتية   رأفت  برئيسها 

هذا احلوار  .
أخبار الوطن :لكل مشروع فكرة 
،كيف كانت  فكرة تأسيس هذه 

اجلمعية؟
من  نابعة  كانت  الفكرة  رأفت: 
العمل  بأهمية  والراسخ  القوي  إمياننا 
اجلمعوي يف النهوض والرقي باملمارسة 
الشباب  دور  ويبرز  يعزز  مبا  املجتمعية 
إلى  كعنصر رئيسي يف ذلك ومبا يعمد 

الشبابي  األداء  مبستوى  والنهوض  الرقي 
داخل املجتمع اجلزائري .

 ماهي أهدافها؟
النشء  سواء  من  قدرات  تنمية 
الرياضية  أو  اإلبداعية  أو  الفكرية  الناحية 
ترسيخا  والدينية  الوطنية  املناسبات  إحياء 
دورات  تنظيم  بالتاريخ  وتذكيرا  للمبادئ 
وطنية  وحتى  والئية  جهوية  رياضية 
للشباب  للتعارف  املساهمة يف خلق فرص 

املبدع

 ما هي العراقيل والصعوبات التي 
تعيقكم لتحقيق أهداف اجلمعية؟

والتعداد  املساحة  شساعة  أولها  رمبا 
يفرض  املسيلة  لوالية  الكبير  السكاني 
القيام  بغية  مضاعفة  جهود  بذل  ضرورة 

بنشاطات شبانية يف مختلف ربوع الوالية

ما أهم النشاطات التي قمتم بها؟
مختلف  يف  رياضية  دورات  تنظيم 
الطبوع الرياضية يف صيغها احمللية والوطنية 
الوطنية  إحياء  للمناسبات  بنشاطات  قمنا 
والدينية خرجات وجوالت سياحية مبا يبرز 
تاريخ املنطقة القيام بدورات تكوينية ، أيام 
،ندوات،ورشات عمل  ،ملتقيات  دراسية 
احمللية  الشبابي  التبادل  مفتوحة،نشاطات 

والوطنية، اللقاءات اجلوارية والتحسيسية

ماهي مشاريعكم املستقبلية؟
األفكار  ودعم  الشباب  مرافقة 
اإلبداعية ، تنظيم دورة والئية صنف أكابر 
لكرة القدم وعائدات الدورة تعود لصالح قفة 

رمضان ، تنظيم مسابقة وطنية يف التجويد 
واإلنشاد .

كيف ترون العمل اجلمعوي؟
العمل اجلمعوي يف األساس هو ممارسة 
مبا  للمجتمع  خدمة  تطوعية  مجتمعية 
احلقة  واملواطنة  الدميقراطية  مبادئ  يكرس 
الفعالة يف تأطير املجتمع  ويضمن املشاركة 
تتعلق  نقطة  إلى  اإلشارة  وددت  فقط 
وإطارات  كوادر  تكوين  يجب  بأنه  أساسا 
اجلمعيات على أساسيات العمل اجلمعوي 
ضمن  بالعمل  منها  تعلق  ما  باخلصوص 
امليزانيات  وتسيير  املشاريع  وإدارة  الفريق 
اجلمعوي  بالعمل  بالرقي  يسمح  مبا  وغيرها 
النمطية  عن  واالبتعاد  مؤسساتي  فكر  إلى 
والكالسيكية يف العمل اجلمعوي مبا يتجاوز 
التسيير من خالل  التقليدية يف  االساليب 
دور  تعزيز  كبيرة  بدرجة  ويضمن  اجلمعية 

اجلمعية ككيان ووحدة يف املجتمع.

كلمة أخيرة
أقول أنه مبفردنا ميكننا أن ننجز القليل 
 ، الكثير  نفعل  أن  ميكننا  معًا  لكن  جدًا، 
هو  اجلمعوي  العمل  بأن  أوجز  هذا  ومن 
مشتركة،  برؤية  معًا  العمل  على  القدرة 
اإلجنازات  توجيه  على  القدرة  ومينحنا 
الوقود  هو  ذلك  األهداف،  باجتاه  الفردية 
الذي يسمح للناس العاديني بتحقيق نتائج 
غير عادية.كما أشكر جريدة »أخبار الوطن 
»التي استطاعت أن حتلق يف سماء اإلعالم 

رغم حداثتها.
حاوره :جمال أبو أشرف

فيما مت تخصيص قوافل طبية لتطعيم البدو الرحل فيما مت تخصيص قوافل طبية لتطعيم البدو الرحل 

فتح فضاءات جوارية لتلقيح فتح فضاءات جوارية لتلقيح 
المواطنين ضد فيروس »كورونا«المواطنين ضد فيروس »كورونا«

املتوسط  التعليم  شهادة  مترشحو  استاء 
قاعات  بعض  يف  توفر  عدم  من  أدرار  والية  يف 
االمتحان املكيفات الهوائية وحتى وإن وجدت يف 

بعضها تكون يف حالة عطالة .
التالميذ  معاناة  يف  املشكلة  هذه  وتسببت 
الوضعية  هذه  من  استيائهم  عن  أعربوا  الذين 
وهذا  بالنظر لدرجات احلرارة املرتفعة التي تعرفها 

مئوية  درجة   49 فاقت  والتي  األيام  هذه  الوالية 
بالترويح على  القيام  إلى  املترشحون  أين يضطروا 
ممايؤثر  واملروحات  األوراق  بواسطة  أجسامهم  
منهم  الكثير  لدى   التركيز  من  جانب  على 
هذه  رغم  ولكن    . األسئلة  عن  اإلجابة  يف 
أخبار  التقتهم  ممن  التالميذ  الظروف   استحسن 
األول  اليوم  امتحانات  أسئلة  طبيعة  الوطن  

خصوصا مادة اللغة العربية والفيزياء التي حسبهم 
كانت يف متناول اجلميع . من جانبه أكد  بلعقون 
على  واملسابقات  االمتحانات  مصلحة  رئيس 
مستوى مديرية التربية أن هذه األخيرة وفرت كل 
الوسائل املادية والبشرية إلجناح هذا االمتحان مبا 

فيها املكيفات واملاء الشروب.
عبد اهلل مجبري 

أدرار 

قاعات امتحان شهادة التعليم المتوسط بال مكيفات

املدني  املجتمع  من  جمعيات  ناشدت 
والية  جنوب  كم   220 التابعة  أولف  بدائرة 
أدرار وزير األشغال العمومية برد االعتبار لطريق 

أولف أدرار اجلديد .
تسعني  قبل  من  ممضاة  مراسلة  وحسب 
منها  نسخة  على   الوطن  أخبار  حتوز  جمعية  
على  مير  لم  الذي  الطريق  هذا  أن  أوضحت 
انطالق حركة املرور به ألكثر من عامني  ظهرت 
عليه تشققات كثيرة يف بعض أجزائه من طبقته  

انطالق  منذ  إنه  إلى  الرسالة  ذات  مشيرين يف 
الوزارة  رأس  على  تعاقب   2012 سنة  املشروع 
والئيني  مديرين  وأربعة  وزراء  خمس  املعنية 
احترام  ناهيك عن عدم  تأخرا يف اإلجناز  شهد 
املشاريع  هذه  مثل  إلجناز  به  املعمول  املعايير 
ونقص  املطبات  هذه  أن  الرسالة  يف  .وأضافوا 
فضلوا  الذين  مستعمليه  أزمة  من  فاقم  التهيئة 
عبر  مير  الذي  القدمي  الطريق  عوض  استعماله 
تلتمس هذه اجلمعيات  من  رقان وعليه   دائرة 

الوزير التفاتة عاجلة لهذا الطريق الذي سيموت 
يف مهده إذا لم تستعجل اجلهات الوصية وعلى 
إليها وتعمل على ترميم ما  النظر  الوزارة  رأسها 
غالفا  ومنحه  العاجل،  القريب  يف  منه  تصدع 
ماليا جديدا، ألن حسبهم هذا الطريق يساهم 
بني  واالقتصادية  التجارية  احلركة  إنعاش  يف 
إنعاش   من  ويعزز  املجاورة  والواليات  أولف 

فرص السياحة يف إقليم تيديكلت   .
عبداهلل مجبري

مطالب  بترميم طريق أولف أدرار الجديد
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شالالت أيت فلكاي بأعالي درقينة ..عالم آخر
جبال  من  بدأناها  رحلتنا 
التي تخفي  درقينة شرقي بجاية 
غاية  يف  طبيعية  مناظر  وراءها 
الروعة وأول محطة توقفنا بها هي 
يجلب  الذي  أوفتيس  اغزر  سد 
والزوار  السواح  من  غفيرة  أعدادا 
على غير العادة إذ مبجرد أن نشر 
اإلجتماعي  التواصل  مواقع  رواد 
كبير  عدد  قرر  السد  لهذا  صورا 
والسياحة  املغامرات  محبي  من 
املوقع  هذا  اكتشاف  اجلبلية 
يف  سيما  املنسي(   السياحي) 

عطلة نهاية األسبوع .
توقف  مكان  ضيق  ورغم 
النارية فقد  املركبات والدراجات 
السواح  عشرات  وجود  حظنا  ال 
شالل  "أكبر  بإكتشاف  املولعني 
يف قارة إفريقيا " فهذا يلتقط صورا 

التحفة  هذه  يف  النظر  يحدقون  مكانهم  يف  متسمرون  وآخرون  فيديو  يسجل  وذاك 
الطبيعية بينما آخرون بصدد القيام بجولة قصيرة داخل السد عبر قارب تقليدي دون 
نسيان وجود بعض الطاوالت واخليم يبيع أصحابها املكسرات وقارورات املاء وحتى 
حلي تقليدية وقد وصف أحد زوار هذا املوقع من العاصمة  املشهد بقوله " حقيقة 
إنه موقع سياحي بامتياز إذ يوفر السكون والراحة وفسحة للتأمل رغم وجود نقائص 
كثيرة " واجلدير بالذكر أن  مصالح سونلغاز كانت قد أفرغت السد من مياهه بعد  
زلزال 18 مارس املاضي كإجراء وقائي قصد تفقد احلاجز اإلسمنتي غير أن شباب 
املنطقة قاموا بقطع الطريق الوطني رقم 9 وأصروا  على اعادة تعميره  باملياه ألنه  
للوصول  رحلتنا  واصلنا  ذلك  منهم.وبعد  البعض  رزق  ومصدر  الوحيد  متنفسهم 
إلى شاللي جريدة  وتيغزة الواقعان على بعد  16 كلم جنوب شرقي بلدية درقينة 
بوالية بجاية، فموقعهما جد استراتيجي ألنهما يتوسطان كل من والية سطيف، 
جيجل وبجاية، كما يفوق ارتفاع مياههما املتدفقة من أعلى اجلبل الثالثني مترا.
العائالت  اتخدتها  بحيرة صغيرة  مكونة  بيضاء  رغوة  املتساقطة   مياههما  وتشكل 
مكانا للسباحة كما حتيط بها الكثير من األشجار مبختلف أنواعها  وسط منظر يف 
منتهى الروعة.هذا، فباالضافة إلى هوائها  املنعش وهدوئها، فإن الوصول إليهما 
يتطلب املشي على األقدام لبضعة كيلومترات فقط لالستمتاع بجمالية هذا املكان 
الذي يقطع األنفاس بسحره غير أننا لم جند أحدا عند وصولنا لهذا املكان بسبب 
بدرقينة  أوكسي- جون  الذي ظلت جمعية  اإلنشغال  وهو  املسالك  وانعدام  بعده 
التي يرأسها األستاذ اجلامعي خالد فوضيل تطالب به جلذب السواح واخراج املنطقة 
من قوقعتها وقد صرح "علي مقراني " أحد أعضائها يف هذا اإلطار " شالالت كفريدة 

كنز طبيعي غير مستغل ملاذا ال تعمل السلطات على فتح املسالك نحوه وتنجز 
بعض هياكل اإلستقبال جلذب السواج وتغيير وجه املنطقة ونأمل أن يتحقق هذا 

يف آجال قريبة "  

 منبع "تالة أوغانيم " بأجيون محطة لإلغتسال والتزود 
بالمياه الباردة

يقع هذا املنبع الطبيعي املشهور على مستوى الطريق الوالئي رقم 32 الذي 
لسواق  إلزامية  شبه  توقف  محطة  ويعد  سطيف  والية  ببوعنداس  خراطة  يربط 
املركبات واحلافالت قصد اإلغتسال والتزود باملياه أوتبادل أطراف احلديث  حتت 

ظالل األشجار وبعضهم  يفترش اجلرائد أو الورق املقوى و يغط يف نوم عميق .
تسابقهم  بسبب  والسرور  املرح  من  الصغار جوا  األطفال  يضفي   يف حني 
املكان  هذا  نحو  ينجذبون  املنطقة  شباب  أن  كما  املكسرات  و  احللويات  لشراء 
منه  حجر  مرمى  على  الواقعة  القرية  ضغظ  عن  ما  نوعا  واإلبتعاد  لإلسترزاق 
وأملهم فقط التفاتة من السلطات لتهيئة هذا املوقع وجعله وجهة سياحية سيما 

أنه يتوفر على جميع شروط النجاح ) املياه العذبة ، اجلبل ، الغابة ، الوادي وحتى 
السد ( ويف هذا اإلطار يقول الشاب نورالدين " ميكن جعل هذا املوقع فضاءا  سياحيا 
ورياضيا قد يوفر فرص العمل للشباب ويدر أمواال للبلدية من خالل تأجير هياكله 
ولكن ال حياة ملن تنادي " ومن جهة أخرى نقلنا هذا اإلنشغال لرئيس بلدية ذراع 
القائد "موهوب مسعود " وقال " فعال تالة أوغانيم موقع سياحي بامتياز ولكن البلدية 
ال تتوفر على اإلمكانيات جلعله وجهة سياحية غير أن أكبر عائق مثبط لعزميتنا هو 

كون هذا املوقع وغيره تابعني لوزارة الفالحة "

جبل تاكوشت بذراع القائد .. قمة في الجمال وأخرى في اإلهمال ؟
كنا قد اكتشفنا روعة املكان ليال 
املنصرم  الكرمي  رمضان  شهر  خالل 
تاقليعت  قرية  سكان  شاركنا  عندما 
جبل  تخوم  على  اإلفطار  نكهة 
قمة  أعلى  به  توجد  الذي  تاكوشت 
جبلية يف والية بجاية )قمة تاكوشت 
1806م( وقررنا أنذاك إعادة زيارة هذا 
املزيد من  املكان نهارا قصد اكتشاف 

خباياه .
يتطلب  املكان  إلى  الوصول  ان   
مليئ  معبد  غير  جبلي  طريق  صعود 
ضيقه  عن  ناهيك  والصخور  باحلفر 
املقطع  يف  سيما  به  املنعرجات  وكثرة 
واملكان  تاقليعت  قرية  يربط  الذي 
املقصود بنحو كيلومترين غير أن روعة 
أنستنا  مييزه  الذي  واإلخضرار  املكان 
عبارة  املقصود  فاملوقع  الطريق  مشقة 

للمنطقة من منطقة مرتفعة أين  عن لوحة طبيعية جميلة فهو يعطي نظرة شاملة 
متنائرة هنا وهناك يف  املنتشرة على حدود واليتي بجاية وسطيف  قراها  تبدو لك 
نسق عمراني غير متجانس يغلب عليها الطابع التقليدي واحلديث ويف نظرة أخرى 
نحو الشمال ميكن إلقاء  نظرة على عدة مدن مالصقة للشريط الساحلي من ملبو 
مرورا بسوق اإلثنني ، أوقاس ، تيشي ، مدينة بجاية ، تالة حمزة ووادي أميزور 
وما الحظناه أن زيارة هذا املكان يقتصر على بعض الفئات من الشباب وجمعيات 
حماية البيئة وهواة الرياضات اجلبلية ألن املشي على األقدام هي الوسيلة الوحيدة 
للوصول إلى القمة يف ظل انعدام املسالك للمركبات ويف هذا اإلطار حدثنا الشاب 
التواصل  مواقع  عبر  ونشرها  الطبيعية  واملناظر  اجلبلية  القمم  بتصوير   املولع  وليد 
املواقع  تسأل عن هذه  الوطن  داخل وخارج  تعليقات من  أنه  وصلته  اإلجتماعي 
وامكانية زيارتها غير أنه كان دائما يحرص على ذكر "الواقع كما هو " من خالل 
تأكيده على انعدام املسالك وعدم وجود أي هيكل استقبال ف"األرض هي الفراش 
والسماء هي الغطاء "  على حد تعبيره وعليه يضيف محدثنا " على السلطات أن 
تهتم قليال مبثل هذه املواقع النادرة فجبل تاكوشت بهوائه وعلوه ومناظره هو مبثابة 
حمام طبيعي ميكن أن يستقطب هواة الرياضة اجلبلية من داخل وخارج الوطن ومنه 

تعم الفائدة على اجلميع "

البحيرة السوداء بأكفادو .. الراحة 
والسكينة في رحاب الطبيعة

"غابة  قلب  يف  السوداء"  "البحيرة  تقع 
أكفادو" قرب الطريق الوطني رقم 34، وُيطلق 
عليها محليا باألمازيغية "أقومليم أفركان" وتعد  
مالذا للهدوء وسط غابة جميلة تتميز بانتشار 
أفركان"  "أقومليم  تعد  فيها.  البلوط  أشجار 
موقع ساحر  وهي  جوهرة من جواهر جرجرة، 
يوجد على ارتفاع 1500 متر ويجذب السياح 
عن  بحثا  للطبيعة  احملبني  واألجانب  احملليني 
احلياة  وقلق  املدينة  وبعيدا عن فوضى  الراحة 

اليومية.
3 هكتارات وحوالي متر   تبلغ مساحتها 

ألوان من األزرق السماوي  من العمق ويرجع البعض سواد مياهها إلى متازج عدة 
واألبيض من السحب واألخضر الغامق من أشجار البلوط الذي يحيط بها من كل 
اجلهات وكأنه يحميها.ويف هذا اإلطار يرجع أستاذ اجلغرافيا "رفيق " تسمية البحيرة 
السوداء إلى تأثير األلوان احمليطة باملكان على غرار تسمية البحر األبيض املتوسط ، 
البحر األسود والبحر األحمروهي يف احلقيقة لها نفس لون املياه  و عمومًا  فالبحيرة 
السوداء تتمدد وتتقلص بحسب الفصول، وسخاء السماء؛ يف الصيف تصبح أصغر 
األمطار  مياه  بفعل  الصيفي  إلى أضعاف حجمها  تتسع شتاءا  بينما  وأقّل عمقًا، 
القريبة من  الشمالية  املناطق  التي تستوعبها، ويوجد معظمها على جبال  والثلوج 
السواحل وسط أدغال وأحراش يعتقد أن بعضها لم تطأها قدم اإلنسان بعد، تزخر 
الشمس على مدار  تلمسها  أرضها ال  ثرية ومنوعة، وبعض مساحات  برية  بحياة 
العام، وتتحول هذه البحيرة يف الشتاء إلى ساحة عمالقة من اجلليد، وتغطي كل 

محيطها طبقة سميكة من الثلج

سد تيشي حاف ببوحمزة .. متنفس سكان الجهة الجنوبية الغربية 
حاف  تيشي   سد   يتوسط  
غرار  على  البلديات  من  العديد 
همزة  فهو  بوحمزة وصدوق  آقبو  متقرة 
إقتصادية  أهمية  له  بينها  وصل 
مياه األودية  فيه  تتجمع  إذ  وسياحية 
والية  مدن  متوين  يف  تستغل  التي 
للشرب  الصاحلة  باملياه  القريبة  بجاية 
كما  الزراعية   األراضي  وسقي 
للبعض  مالذا  يعتبر  السد  هذا  أن 
لقضاء بعض الوقت بغية اإلستراحة 
املدينة  ضوضاء  عن  قليال  واإلبتعاد 
األسماك  صيد  هواية  ممارسة   وحتى 
مواقع  رواد  نشاطات  ازدياد  وأمام 
إلى  حتول  اإلجتماعي  التواصل 
نصادف  ما  كثيرا  إذ  سياحية  وجهة 
الوالية  خارج  ترقيم  ذات  سيارات 
وهي  سياحا  تنقل  حافالت  وحتى 

األطفال  بعض  تنقل  تقليدية  قوارب  وجود  تسجيل  مع  ضفافه  على  تتجول 
وجد  حني  يف  رمزي  سعر  مقابل  السد  زوايا  جتوب  رحالت  يف  الشباب  وحتي 
املكسرات  جتارة  انتعاش  من خالل  الزوار  تدفق  املنطقة ضالتهم يف  بعض شباب 
املنطقة  سكان  ينتظر  املؤشرات  هذه  على  وبناءا  احمللية  الفواكه  وبعض   ، ،التبغ 
وضيوفهم  زوارهم  إلستقبال  الدنيا  الشروط  لتهيئة  املسؤولني  من   إلتفاتة 

تشجيع السياحة الداخلية والجبلية مطلب الجميع
ومهما يكن فإنه من بني 
األولويات التي ينبغي الشروع 
فيها لتطوير السياحة الداخلية 
ورافد  كنز  باعتبارها  واجلبلية 
الوطني  لإلقتصاد  مهم 
على  احملافظة  ضرورة  هي 
السياحية  املواقع  هذه  مثل 
اخلطر  من  وحمايتها  العذراء  
االسمنت  وزحف  اخلارجي 
وظاهرة   العشوائي  والصيد 
املكان  وتلويث  احلطب  قطع 
وردع  احلرائق  من  وحمايتها 

اإلميان  أضعف  وذلك  املخالفني 
وتصنيف البعض منها كمحميات طبيعية ووضع نظام خاص لتسييرها وكذا 

اجناز هياكل اإلستقبال ناهيك عن تشييد مراكز رياضية باملنطقة ومبواصفات 
عاملية لتحضير الفرق الرياضية بدل التوجه إلى اخلارج يف كل مرة.

 حبا اهلل والية بجاية مبواقع ومناظر  حبا اهلل والية بجاية مبواقع ومناظر 
طبيعية خالبة قلما جندها يف غيرها وما طبيعية خالبة قلما جندها يف غيرها وما 
يؤكد ذلك استقطابها لزوار ومعجبني على يؤكد ذلك استقطابها لزوار ومعجبني على 
مدار السنة ويف هذا اإلطار رصدت "أخبار مدار السنة ويف هذا اإلطار رصدت "أخبار 
الوطن " يف زياراتها لهذه املواقع أكثر من الوطن " يف زياراتها لهذه املواقع أكثر من 

مركبة ودراجة نارية وحتى حافلة حتمل مركبة ودراجة نارية وحتى حافلة حتمل 
ترقيم واليات مجاورة وحتى بعيدة على ترقيم واليات مجاورة وحتى بعيدة على 
وأصحابها ينزلون يف محيط هذه املواقع وأصحابها ينزلون يف محيط هذه املواقع 
يتأملون فيها ويأخذون قسطا من الراحة يتأملون فيها ويأخذون قسطا من الراحة 

لتناول الطعام والتقاط صور وحتى ممارسة لتناول الطعام والتقاط صور وحتى ممارسة 
الرياضة علما أن هذه املواقع البعيدة الرياضة علما أن هذه املواقع البعيدة 

عن األضواء  اكتشفها هؤالء عبر مواقع عن األضواء  اكتشفها هؤالء عبر مواقع 
التواصل االجتماعي حيث  يعمل بعض التواصل االجتماعي حيث  يعمل بعض 

الشباب القاطنني بالقرب من مناطق الشباب القاطنني بالقرب من مناطق 
وجودها على الترويج لها .وجودها على الترويج لها .

رواد مواقع التواصل االجتماعي ينفضون الغبار عنهارواد مواقع التواصل االجتماعي ينفضون الغبار عنها

مواقع سياحية ببجاية تستقطب مواقع سياحية ببجاية تستقطب 
زوارا مــن كل حـدب وصـوبزوارا مــن كل حـدب وصـوب
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مــن  ســنوات  ثــاث  بعــد   
دور  مــن  لآلمــال  املخيــب  خروجــه 
املجموعــات يف كأس العالــم، لــم يتغير 
الكثيــر علــى مــا يبــدو يف منتخــب 
أملانيــا الــذي بــدأ مشــواره يف بطولــة 
ــرة،  ــة متعث ــدم بطريق ــرة الق ــا لك أوروب
وبــدا غيــر قــادر علــى التســجيل ويفتقــر 
إلــى األفــكار يف خســارته أمــام فرنســا. 
مباراتــن  األملانــي  املنتخــب  وخســر 
مــن ثــاث يف دور املجموعــات ليخــرج 
عــام  روســيا  يف  األول  الــدور  مــن 
2018، ولــم تتحســن األمــور كثيــرا 
ــدرب  ــذ امل ــت، واتخ ــك الوق ــذ ذل من
بعــد  الرحيــل  قــرار  لــوف  يواخيــم 

.2020 أوروبــا  بطولــة 
وقــال املــدرب املنتهيــة واليتــه 
ــل  ــب يف الرحي ــه يرغ ــة إن ــل البطول قب
بتحقيــق »شــيء اســتثنائي«، لكــن 
يف  متقدمــة  ألدوار  الوصــول  آمــال 
تكــون  قــد  الصيــف  هــذا  البطولــة 
بائســة، وفقــا لــأداء الــذي قدمتــه 
ــت  ــس. وكان ــخ أول أم ــا يف ميون أملاني
ــة  ــا أول هزمي ــام فرنس ــارة -1 0 أم اخلس
املبــاراة  يف  اإلطــاق  علــى  ألملانيــا 
لكــن  أوروبــا،  ببطولــة  االفتتاحيــة 

أكثــر مــا يقلــق لــوف هــو افتقــار فريقــه 
ــى.  ــام املرم ــى اللمســة احلاســمة أم إل
يف  ألملانيــا  مباراتــن  آخــر  وانتهــت 
يــد  علــى  بالهزميــة  أوروبــا  بطولــة 

فرنســا.
 28 األملانــي  املنتخــب  وســدد 
ــدون  ــن ب ــى يف املبارات ــى املرم ــرة عل ك
يف  تســديدة   18 بواقــع  يســجل  أن 
يف  تســديدات  وعشــر   2016 مبــاراة 
مواجهــة الثاثــاء. ولــم يســجل أي 
لــوف هدفــا يف  العــب يف تشــكيلة 
ــى  ــر إل ــا، وافتق ــة أوروب ــات بطول نهائي
ــر  ــث األخي ــمة يف الثل ــة احلاس اللمس
ــح  ــع إذ جن ــا للجمي ــك واضح وكان ذل
املنتخــب األملانــي يف الوصــول ألماكــن 
يف  فشــل  لكنــه  ميونــخ  يف  خطيــرة 
تشــكيل تهديــد حقيقــي علــى مرمــى 
هوجــو لوريــس حــارس فرنســا. وســدد 
ــى  ــر عل ــرات أكث ــي ك ــب األملان املنتخ
املرمــى، واســتحوذ علــى الكــرة بنســبة 
60 باملائــة، وأرســل كــرات عرضيــة 
خمــس  أكثــر  اجلــزاء  منطقــة  إلــى 
مــرات مــن فرنســا. لكــن بطريقــة مــا 
ــم يســدد ســوى كــرة واحــدة داخــل  ل
ــت  ــاراة، وكان ــة املب ــى طيل ــار املرم إط

روديغــر.  أنطونيــو  مــن  رأس  ضربــة 
عليهــا  يطلــق  التــي  املجموعــة  ويف 
ــا،  ــد تواجــه أملاني ــوت، ق ــة امل مجموع
التــي تلعــب ضــد البرتغــال يف مباراتهــا 
التاليــة، خروجــا مبكــرا قبــل أن تــدرك 
املنتخــب  وســيكون  حــدث،  مــاذا 
لــوف  إلــى خبــرة  األملانــي بحاجــة 
ــت مضــى.  ــن أي وق ــر م ــرة أكث الكبي
لكــن يف وجــود مهاجمــن اثنــن فقــط 
ــإن املنتخــب األملانــي  يف التشــكيلة، ف
ــارات محــدودة يف الهجــوم،  ــك خي ميل
ولذلــك ينبغــي علــى املــدرب املنتهيــة 

ــا. ــون مبدع ــه أن يك واليت
تيمــو  بالفعــل  املــدرب  وميلــك 
فيرنــر الفائــز بــدوري أبطــال أوروبــا 
ــب  ــة، بجان ــارات الهجومي كأحــد اخلي
موناكــو،  مهاجــم  فوالنــد  كيفــن 
ــام  ــدة أم ــة جي ــا يف حال ــا ليس ولكنهم
املرمــى ممــا يجعــل لــوف يف حاجــة 
إلــى مصــدر آخــر. ويف املجمــل، تبــدو 
فــرص أملانيــا يف التأهــل، حتــى لــو 
ــد  ــط، تعتم ــر فق ــتة عش ــى دور الس إل

ــرك. ــذا التح ــل ه ــى مث عل
القسم الرياضي

اشهار تجديد مكتب جمعية ذات صبغة محلية
طبقا ألحكام القانون رقم 06/12 المؤرخ في 12 جانفي 

2012 المتعلق  بالجمعيات ذات الطابع اإلجتماعي ال 
سيما المادة رقم:18 منه

لقد تم اليوم:  09/ 2021/06 تجديد الهيئة القيادية 
للجمعية المحلية

المسماة: النادي الرياضي للهواة المستقبل للكراتي دو  
بلدية المسيلة 

المعتمدة تحت رقم:  94  بتاريخ: 02 /2014/02
الكائن مقرها : دار الشباب الجموعي حي 1000مسكن 

بلدية المسيلة 
رئيس الجمعية : ميرة عاشور 

اشهار تجديد مكتب جمعية ذات صبغة محلية
طبقا ألحكام القانون رقم 06/12 المؤرخ في 12 جانفي 
2012 يتعلق بالجمعيات ذات الطابع اإلجتماعي ال سيما 

المادة رقم:18 منه
لقد تم اليوم: 14/06/2021تجديد الجمعية المحلية:

المسماة: النادي الرياضي للهواة الفروسية سيدي عيسى  
المعتمدة تحت رقم04: بتاريخ 02/06/2018

الرئيس: شريفي سيد علي 
المولود بتاريخ  18/06/1985سيدي عيسى

المقر اإلجتماعي: حي 05 جويلية 1962 سيدي عيسى

اشهار تجديد مكتب جمعية ذات صبغة محلية
طبقا ألحكام القانون رقم 06/12 المؤرخ في 12 جانفي 
2012 يتعلق بالجمعيات ذات الطابع اإلجتماعي ال سيما 

المادة رقم:18 منه
لقد تم اليوم: 15/06/2021تجديد الجمعية المحلية:

المسماة: النادي الرياضي للهواة المستقبل للكرة الحديدية 
سيدي عيسى  

المعتمدة تحت رقم03: بتاريخ 13/12/2015
الرئيس: دوسن العربي 

المولود بتاريخ  21/10/1973سيدي عيسى
المقر اإلجتماعي: حي محمد بوضياف سيدي عيسى

و لهذه األسباب 
حكمت المحكمة حال فصلها في قضايا شؤرن 

األسرة علنيا إبتدائيا حضوريا 
في الشكل : قبول الدعوى الرجوع بعد الخبرة شكال 

فب الموضوع : إفراغ الحكم الصادر قبل الفصل 
في الموضوع عن محكمة الحال الشؤون األسرة 

بتاريخ 2020/12/27 فهرس 20/02283 
بالمصادقة على تقرير الخبرة المنجز من طرف 
الخبير الطبي خنافيف العربي المودع لدى أمانة 

اضبط المحكمة بتاريخ 2021/01/17 تحت 
الرقم 2021/19 باألربعاء ألبيها علي و أمها 
الكشبورعائشة مع األمر بتعيين شقيقتها عميمر 
سميرة كمقدم عليها برعاية شؤونها القانونية و 

اإلدارية و المالية مراعية في ذلك مصلحة الحجور 
عليها 

مع أمر ضابط الحالة المدنية لبلدية األربعاء 
بالتأشير بذلك بذلك على هامش شهادة الميالد 

األصلية للمحجور عليها بسعي من النيابة العامة ، 
ونشر الحكم بجريدة يومية 

و تحميل المرجعة المصاريف القضائية 
بذا صدر الحكم و افصح به جهارا بالجلسة العلنية 
المنعقدة بالتاريخ المذكور أعاله و لصحته أمضيناه 

نحن الرئيس و أمين الضبط

الجمعية الوطنية للوقاية من حوادث المرور "طريق السالمة"
TARIK ESSALAMA

Association nationale de la pévention  routiére
المقر الوطني : مدرسة قلوبال سوفت ، رقم 34 طريق بني مسوس ،بوزريعة -الجزائر 

استـــــدعـــــــاء
الجمعية الوطنية للوقاية من حوادث المرور "طريق السالمة"

تعقد الجمعية العامة بمركز الثقافي والية المسيلة يوم 01جويلية 2021 على الساعة 
الواحدة مساءا 

و يخص هذا االستدعاء األعضاء المؤسسين المنخرطين إلى جانب أعضاء الجمعية العامة 
المنخرطين بانتضام و األعضاء الشرفيين و مندوبين اثنين )02( الواليات المنصبة 

للمشاركة في أشغال الجمعية 
مع خالص التحيات

للمزيد من المعلومات االتصال بالمكتب الوطني /ارقام الهاتف 
:0553,92,12,53/021,49,84,60  ، عن المكتب الوطني . السيد حسين بورابة 

والية :المسيلة  
دائرة أوالد سيدس ابراهيم 

بلدية بنزوه
إعالن عن إجراء تحقيق عمومي 

يعلن رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية بنزوه عن إجراء تحقيق عمومي حول  
مشروع استغالل مقلع لمادة الكلس لفائدة : م ذ ش و م م بوبعاية للحصى للمسير 

:بوبعاية عبد الحفيظ ، المتواجد بالمكان المسمى : جبل العرقوب ببلدية بنزوه 
والية المسيلة 

وقد فتح تحقيق لهذا الغرض خاص لتسجيل و تدوين كافة المالحظات و اآلراء 
حول هذا المشروع و عين السيد : بوذينة منصور مهندس دولة و السكن و 

العمران -مندوبا محققا 
يمكن للجمهور االطالع  على الملف المقدم  و اإلدالء بأي مالحظات أو آراء 

بالسجل المعد لهذا الغرض الموجود بمقر البلدية -مكتب العمليات التقنية ، خالل 
أيام األسبوع من الساعة الثامنة صباحا )8h00 ( إلى الساعة )16h30 ( و 
لمدة خمسة عشر يوما )15( إبتداءا من تاريخ نشر هذا اإلعالن في الجرائد 

اليومية الوطنية

Akhbar elwatane -  LE  17-06-2021 Akhbar elwatane -  LE  17-06-2021

Akhbar elwatane -  LE  17-06-2021Akhbar elwatane -  LE  17-06-2021
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Akhbar elwatane -  LE  17-06-2021

شهـــار
إ

والية :المسيلة  
دائرة بن سرور
بلدية بن سرور

رقم :2021/420 
اشهار تجديد جمعية محلية 

 تطبيقا الحكام القانون رقم 12-06 المؤرخ في 18  صفر
1433 الموافق ل: 12 يناير 2012 المتعلق بالجمعيات 

لقد تم هذا اليوم 13جوان 2021 تجديد الجمعية المحلية                             
المسماة :الجمعية المحلية لترقية التبادالت و السياحة لدى الشباب  

بن سرور
المعتمدة تحت رقم :71 بتاريخ:13  جوان 2021  

الرئيس :صيلع صالح   
المقر االجتماعي :شارع لوعيل بسعود ببلدية بن سرور

بعد خسارته أمام »الديوك«

ألمانيـا على أعتـاب كـابوس 
جديــد فــي أورو 2020

رونالـدو يعتلـــي عــرش 
األورو  هــــدافــــي 
التاريــــخ عبــــر 
حقــق كريســتيانو رونالــدو، هــداف املنتخــب البرتغالــي، رقمــا تاريخيــا رفقــة منتخــب 
بــاده بعدمــا ســجل هدفــن يف شــباك املجــر، خــال مبــاراة الفريقــن املقامــة حالًيــا 

ــة أورو 2020. ــات ببطول ــن دور املجموع ــى م ــة األول ــات اجلول مبنافس
ــا حلامــل  ــا ثاني ــا ســجل هدف ــى املجــر، بعدم ــدو رصاصــة الرحمــة عل ــق رونال وأطل
ــادل  ــد تب ــا بع ــا رائع ــدون هدف ــاف ال ــم أض ــة 86. ث ــزاء يف الدقيق ــة ج ــن ركل ــب م اللق
للكــرات مــع جريــرو، حيــث راوغ حــارس مرمــى املجــر وأســكن الكــرة يف الشــباك اخلاليــة 
بالدقيقــة )2+90(.وبهدفيــه يف شــباك املجــر، رفــع الــدون رصيــده مــن األهــداف إلــى 
11 هدفــا، خــال 5 نســخ شــارك فيهــا يف بطولــة األورو بدايــة مــن عــام 2004 حتــى 
ــجل  ــد س ــذي كان ق ــي، ال ــيل باتين ــي ميش ــى الفرنس ــتيانو عل ــوق كريس اآلن.وتف
ــر  ــة األورو عب ــب هــدايف بطول ــا جــدول ترتي ــوك، وكان يتصــدر به ــع الدي 9 أهــداف م
التاريــخ، قبــل أن يتفــوق عليــه الــدون ويصــل لهدفــه العاشــر. وكان رافائيــل جوريــرو 
ــدة 84 دقيقــة، حيــث  ــذي اســتمر مل ــد فــك حصــار منتخــب املجــر الدفاعــي، وال ق

افتتــح التســجيل يف شــباك املجــر بهــدف مــن تصويبــة داخــل منطقــة اجلــزاء.
ق.ر

أزمـــــة فــي ريـــال مدريـــد 
مبـــابـــي تعيـــق وصــول 

 كشــف تقريــر صحفــي إســباني، امــس األربعــاء، عــن عقبــة تهــدد إمتــام ريــال مدريــد لصفقــة النجــم الفرنســي كيليــان مبابــي، مهاجــم باريس 
ســان جيرمــان، هــذا الصيــف. وينتهــي عقــد مبابــي يف حديقــة األمــراء بنهايــة املوســم املقبــل، ومــع ذلــك فــإن ســعره لــن يقــل هــذا الصيــف عــن 
ــا. وبحســب صحيفــة »مونــدو ديبورتيفــو«  180-150 أورو، رغــم تصريحــات رئيــس النــادي ناصــر اخلليفــي، بأنــه لــن يتــم بيعــه أو رحيلــه مجاًن
اإلســبانية، فمــع افتــراض أن ريــال مدريــد ميكنــه تقــدمي العــرض الــذي يرضــي باريــس ســان جيرمــان هــذا الصيــف، فإنــه مطالــب أيًضــا باالســتغناء 
عــن بعــض مــن العبيــه الذيــن يتقاضــون رواتــب كبيــرة، مــن أجــل توفيــر راتــب مبابــي. وأوضحــت الصحيفــة، أن هــؤالء الاعبــن مثــل لــوكا 
ــل البرازيليــن رودريغــو جويــس وفينيســيوس  ــًرا مث ــر تأثي ــن أكث ــاز أو حتــى العبــن آخري ــم دي ــر جيســوس وإبراهي ــو وريني يوفيتــش وتاكيفوســا كوب
جونيــور أو ماريانــو ديــاز، مشــددة أنــه يجــب أن يتخلــص ريــال مدريــد مــن هــؤالء ســواء بالبيــع النهائــي أو حتــى اإلعــارة. ومــع ذلــك، أشــارت 
الصحيفــة، إلــى أن أكثــر مــا يعقــد إمتــام صفقــة مبابــي، هــو الويلــزي غاريــث بيــل، والــذي ســيعود إلــى ريــال مدريــد عقــب االنتهــاء مــن كأس األمم 
األوروبيــة. وميلــك بيــل عقــًدا مــع ريــال مدريــد ميتــد حتــى نهايــة املوســم املقبــل، وهــو مــا يشــكل قلًقــا كبيــًرا للميرنغــي، باعتبــار أن بيــل يتقاضــى 

17 مليــون أورو موســمًيا. وبالتالــي، يــدرك ريــال مدريــد أنــه إذا أراد ضــم مبابــي هــذا الصيــف، فســيكون مطالًبــا بحــل مشــاكله الداخليــة أواًل.
ق.ر

بــرنـــــاردو 
متمسـك  سيــلفا 
باالنتقـــــال 
لبرشلــــــونة 

أكــد تقريــر صحفــي إســباني، أمــس األربعــاء، رغبــة جنــم 
البرتغــال يف حتقيقــه حلمــه واالنتقــال لبرشــلونة، خــال الصيــف 
ــع  ــمًيا م ــده رس ــام تعاق ــدة أي ــل ع ــلونة قب ــن برش اجلاري.وأعل
ــع  ــا م ــاء عقديهم ــد انته ــك غارســيا، بع ــرو وإيري ســيرجيو أغوي
مانشســتر ســيتي، ويرغــب برنــاردو ســيلفا يف اللحــاق بزميليــه. 
ــإن  ــبانية، ف ــو« اإلس ــدو ديبورتيف ــة »مون ــب صحيف وبحس
ــادرة مانشســتر  ــن أجــل مغ ــد حــان م ــت ق ــرى أن الوق ســيلفا ي
ســيتي، وحتقيــق حلمــه باالنتقــال إلــى برشــلونة. وتــرددت أنبــاء 
ــة  ــود صفق ــن وج ــة، ع ــة املاضي ــاعات القليل ــال الس ــة خ قوي
تبادليــة محتملــة بــن برشــلونة ومانشســتر ســيتي، ينتقــل علــى 
ــى  ــيلو إل ــواو كانس ــيلفا وج ــاردو س ــي برن ــي البرتغال ــا الثنائ إثره
كامــب نــو، مقابــل انتقــال الفرنســي عثمــان دميبلــي واإلســباني 
ــة،  ــت الصحيف ــاد. وأضاف ــب االحت ــى ملع ــو إل ــيرجي روبرت س
أنــه بخــاف برشــلونة، فــإن ســيلفا يلقــى اهتماًمــا مــن جانــب 
ــة،  ــب املدين ــلونة ويح ــى برش ــل إل ــه ميي ــد، لكن ــو مدري أتلتيك

ــاك كلمــا ســنحت الفرصــة.  ــى هن حيــث يذهــب إل
وأوضحــت الصحيفــة، أن رغبــة ســيلفا يف ارتــداء قميــص 
ــة مبشــاركاته مــع الســيتي، فقــد لعــب  البارســا ليــس لهــا عاق
45 مبــاراة يف املوســم املنقضــي، وإمنــا بحلــم قــدمي يــرى أن الوقــت 
حــان لتحقيقــه. ومــع ذلــك، أشــارت الصحيفــة إلــى أن برشــلونة 
لــن يتمكــن مــن عقــد صفقــة بهــذا احلجــم يف التوقيــت احلالــي، 
إال إذا كانــت عــن طريــق التبــادل. وســبق وأن أبــدى مانشســتر 
ســيتي اهتمامــا بضــم ســيرجي روبرتــو، الــذي ينتهــي تعاقــده يف 
الصيــف املقبــل، لكــن هــذا االهتمــام تراجــع نسبًيا.وســيحاول 
ــو  ــة، وه ــي يف الصفق ــان دميبل ــي عثم ــن الفرنس ــلونة تضم برش
ــار أن  ــا، باعتب ــا يف البارســا حالًي ــذي يســبب إزعاًج ــب ال الاع
عقــده ينتهــي يف الصيــف املقبــل أيًضــا، ولــم يكشــف عــن نوايــاه 

حتــى اآلن.
ق.ر

بايــرن ميـونخ 
يحــدد ثمــن 

كــومــان
ــس  ــي، أم ــي أملان ــر صحف ــاد تقري أف
ــخ حــدد ســعر  ــرن ميون ــأن باي ــاء، ب األربع
ــان،  ــي كوم ــي، كينجلس ــه الفرنس جناح
احملتمــل رحيلــه يف إطــار امليركاتــو الصيفــي 

ــي. احلال
مبغــادرة  عاًمــا(   25( كومــان  وارتبــط 
ــات  ــف مفاوض ــد توق ــاري، بع ــادي الباف الن

ــات  ــل خاف ــه، يف ظ ــع نادي ــده م ــد عق جتدي
حــول راتبــه، الــذي يريــد الاعــب الفرنســي 

»بيلــد«  صحيفــة  وبحســب  رفعــه. 
األملانيــة، فــإن بايــرن ميونــخ يريــد نحــو 
90-80 مليــون أورو، مــن أجــل املوافقــة 
علــى رحيــل كومــان هــذا الصيــف. 
انضــم  قــد  الديــوك  مهاجــم  وكان 
لصفــوف بايــرن ميونــخ، يف صيــف 
ــل  ــوس مقاب ــن يوفنت ــا م 2017، قادًم

20 مليــون أورو. ويتواجــد كومــان 
فرنســا،  منتخــب  مــع  حالًيــا 

املشــارك يف أورو 2020، لكنــه 
ــى،  ــاراة األول ــر يف املب ــم يظه ل
أملانيــا،  أمــام  أمــس،  أول 
ــوك  ــوز الدي ــت بف ــي انته الت
ــز  ــى ملعــب أليان )0-1( عل

أرينــا يف ميونــخ. وحتدثــت 
تقاريــر  ق.رعــدة 

ــن  ــرا ع ــة مؤخ صحفي
مــن،  كل  رغبــة 
ــول ومانشســتر  ليفرب
يونايتــد، يف ضــم 

كومــان.
ق.ر
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سيسعى املنتخب الوطني احمللي لكرة القدم خالل مواجهته بامللعب اجلديد بوهران هذا اخلميس 
على الساعة 20:45،  منتخب ليبيريا لتحقيق نتيجة إيجابية.

وحرص الناخب الوطني مجيد بوقرة على إبراز أهمية حتقيق الفوز يف هذه املقابلة األولى 
حتت قيادته، التي ستقام بامللعب اجلديد بوهران قائال »كل ما ميكنني قوله أننا سنسعى للفوز 
باملقابلة وتشريف األلوان الوطنية« مشيرا يف ذات السياق الى صعوبة إيجاد منافس خلوض هذه 

املقابلة الودية، خاصة واّن موعد إقامتها خارج رزنامة االحتادية الدولية لكرة القدم )فيفا(.
تواريخ  خارج  احلالية،  الظروف  يف  منافس  إيجاد  مبكان   الصعوبة  »من  أيضا  وأوضح 
ألغيت بسبب مشاكل  املقابلة  الفيفا، لقد أمتمنا جميع االجراءات مع منتخب بورندي لكن 
املتواجد  ليبيريا  منتخب  مواجهة  علينا  اقترح  والوسيط  بتونس  متواجدين  كنا  لوجيستيكية، 
بتونس، هذه املقابلة تناسبنا كثيرا، ومن منطلق أن تكلفتها أقل بكثير من اإلتيان بفريق من 
اخلارج زيادة على اّن تشكيلة ليبيريا تتمتع مبستوى طيب وسبق لها مواجهة منتخب 

مصر الذي سنقابله يف الكأس العربية«.
ويف هذا السياق، قال بوقرة »نحن جد متحمسون للعب هذه املقابلة، فمجرد 
أننا سنواجه منتخب«أول« واللعب بوهران يف مقابلة 
امللعب اجلديد، من شأنه كل ذلك أن  سندشن بها 
يعطينا دفعا إضافيا لتقدمي أحسن وجه ممكن« مضيفا »أّن 
املواجهة ستكون فرصة سانحة له للحصول على فكرة 

واضحة على العبيه خاصة من اجلانب التقني«.
امللعب  اّن  تبني  وهران  من  وصلتنا  التي  »الصور  ايضا  ليضيف 
أعّد خصيصا  أنه  أعلم  االمر يسعدنا كثيرا،  ممتازة، هذا  وأرضيته  رائع 
على  ناجحة  تكون  ان  أمتنى  التي  املتوسط،  البحر  ألعاب  الحتضان 
املستقبل من استضافة  ان نتمكن يف  جميع االصعدة« مضيفا »أمتنى 

منافسات أخرى مثل كأس أمم افريقيا مثال«.
 من جانب أخر، أشار مجيد بوقرة، أن عناصره أحسوا بارتباطهم 
واحدة  تشكيلة  يعدان  الفريقني  أن  على  مشددا  األول،  باملنتخب 
وقال يف هذا الصدد »الالعبون أحسوا بارتباطهم باملنتخب األول. 
بوجود  محظوظ  احملليني  منتخب  واحدا.  فريقا  ميثالن  املنتخبان 
طاقم املنتخب األول، سيما املدرب جمال بلماضي الذي يتابع 
التدريبات باهتمام كبير. الالعبون يحسون أنهم يسيرون يف 

نفس مشروع املنتخب األول«.
وأضاف بوقرة »منذ مدة وانا انتظر التربص األول، 
ألن األمور كانت صعبة يف ظل تفشي جائحة كورونا، 
فضال عن انطالق البطولة احمللية شهر نوفمبر بإجراء 
املنافسات  ذلك  الى  ضف  أيام  ثالثة  كل  املباريات 
اجل  من  لالعبني  الوقت  تركت  لكني  القارية. 
التحضير اجليد واستعادة الوتيرة دون التأثير عليهم. 
كما متكنا من إجراء هذا املعسكر التحضيري على 
الرغم من أن املوسم الكروي لم ينته بعد والذي 

من املمكن أن يختتم شهر أوت القادم«.
العناصر  باختيار  املتعلقة  املواصفات  وحول 
مفيدا  ذلك،  يف  وقته  كل  أخذ  أنه  لـ«اخلضر«  السابق  القائد  أفاد  فقد  الـ23، 
التعداد يضم مزيجا بني عناصر مخضرمة وعدة العبني شباب. وأورد أيضا  ان 
»لقد أخذت قسطا مطوال من الوقت ملشاهدة الالعبني خالل مدة 8 أشهر. لكني 
أعفيت البعض منهم على غرار عناصر فريق شبيبة القبائل املعنيني بنصف نهائي 

كأس الكنفيدرالية االفريقية«.
ليضيف »لدي مشروعني األول البطولة اإلفريقية 2023 وكأس العرب. هذه 
أمير  غرار  على  جيدا  موسما  قدموا  خبرة  ذوي  العبني  بني  مزيج  هي  التشكيلة 
سعيود، وآخرين شبان. أنا سعيد برؤية عناصر تتراوح اعمارهم ما بني 18 و 23 
يعد  احمللي  املنتخب  أن  واحلقيقة هي  األولى.  الرابطة  يلعبون كأساسيني يف  سنة 
وطويل  متوسط  قصير،  مشروع  أجل  من  معهم  هنا  ونحن  األول.  للفريق  خزانا 

املدى«.
وأفاد أيضا »الهدف من التربص هو تأكيد مالحظاتي ووضع الالعبني يف أحسن 
الظروف وفق الشروط التي نريدها. سنلعب على الصعيد الدولي ومن خالل الشروط 
ولهم  لي  بالنسبة  هامة  التفاصيل  الالعبني. وهذه  فعل  ردة  التي نحددها، سنرى 

ايضا. وهي أحسن وسيلة لهم للمرور الى مستوى آخر«.
أشبال  أجري  األربعاء، حيث  امس  وهران  مدينة  إلى  الوطني  املنتخب  وانتقل 
اجلديد  امللعب  أرضية  على   18:30 الساعة  على  تدريبية  حصة  بوقرة  مجيد  املدرب 

ملدينة »الباهية« وهران.
جتدر اإلشارة، أن هذا التربص األول لالعبني احملليني يندرج ضمن برنامج  حتضيرات 
النخبة الوطنية للكأس العربية لألمم )فيفا-قطر 2021(، املقرر إقامتها  يف الفترة املمتدة 

من 30 نوفمبر إلى 18 ديسمبر املقبلني.
وسيخوض املنتخب اجلزائري للمحليني غمار هذه املنافسة يف املجموعة الرابعة، 

رفقة منتخبات مصر والفائز من مقابلتي لبنان مع جيبوتي وليبيا مع السودان.
وجترى الدورة يف مرحلتني، بإقامة منافسة متهيدية ينشطها 14 فريقا األقل ترتيبا، 
على شكل سبع مباريات عادية وبخروج املغلوب ثم تلعب منافسة نهائية على 
شكل مرحلة مجموعات، متبوعة بربع النهائي، نصف النهائي والنهائي.
م.هشام

املنتخب احمللي يواجه سهرة اليوم نظيره الليبيري 

بوقــرة:»سنسعـى للفـوز 
بالمقابــلة وتشريــــف 
األلــوان الوطـــــنية«

سيستغله لتخطي األزمة املالية

فريـــق اتحـــاد عنـــابـة 
يستفيــد من مليـــار سنتيـــم

 كشفت مصادر جد موثوقة لـ »أخبار الوطن« أن إعانة 1 مليار سنتيم املوجه لفريق احتاد عنابة كإعانة من 
صندوق دعم الرياضات بالوالية ستدخل حساب الفريق الهاوي خالل الساعات القليلة القادمة، بعد أن قام 
املراقب املالي وأمني اخلزينة العمومية بالتأشير واملصادقة عليها تنفيذا لتعليمات الوالي، جمال الدين برميي، 
لدعم الفريق لتخطي األزمة املالية التي يعاني منها، على أن يتم حتويلها فيما بعد إلى حساب الفريق احملترف 

)شركة احتاد عنابة(، يف انتظار التأشير على إعانة 400 مليون سنيتم املقدمة كدعم من بلدية عنابة.
كما أن مبلغ مليار سنتيم الذي منحه الوالي جمال الدين برميي الذي سيدخل حلساب فريق إحتاد عنابة 
يضاف الى مبلغ مالي قدره 600 مليون سنتيم حتصلت عليه ادارة الفريق من طرف بعض املستثمرين بوالية 

عنابة.
سليم.ف

إتحــاد بلديــة فنوغيـل بطـال 
لقســم هـواة الجنـوب الغربــي

متكن فريق إحتاد بلدية فنوغيل من تصدر مجموعة اجلنوب الغربي الفوج الثاني بعد فوزه على شباب قير 
العبادلة بهدفني نظيفني يف مباراة اجلولة األخيرة على امللعب البلدي، والتي على إثرها استحق لعب مباراة السد 

مع متصدر الفوج األول  للصعود للقسم الثاني.
 وقد شهدت أرضية امللعب احتفاالت كبيرة من طرف الالعبني واملسيرين وبدوره والي أدرار العربي بهلول 
هنأ الالعبني واملسيرين مبناسبة فوز فريق احتاد فنوغيل يف اجلولة األخيرة وتتويجه ببطولة قسم الهواة اجلنوب الغربي 
من الفوج الثاني، متمنيا لهم التوفيق والسداد يف املباراة الفاصلة، مشيرا إلى أن هذا اإلجناز جاء كثمرة تضحيات 
للفريق خالل باقي املشوار، ويف املوسم  الرياضي، مؤكدا اياض على دعمه ومرافقته  واجتهادات طوال املوسم 

القادم بعد حتقيق احللم والتأهل للعب يف املستوى العالي.
عبداهلل مجبري

من أجل حتفيزه على التألق قاريا 

شبيـــبة القبــائــل يستفيــد 
من إعـــانة مـــالــية  

والرياضة، ويأتي ذلك قبل  الشباب  وزارة  برعاية من  إعانة مالية كبيرة  القبائل، من  نادي شبيبة  استفاد 
القطن  نادي  األفريقية، ضد  الكونفدرالية  لكأس  النهائي،  النصف  الدور  إياب  مباراة  الفريق  من خوض  أيام 
الكاميروني. وقالت وزارة الشباب والرياضة يف بيان عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك: »مت مبقر وزارة الشباب 
والرياضة، التوقيع على اتفاقية رعاية مالية بني شركة موبيليس وفريق شبيبة القبائل، املمثل الوحيد للجزائر يف 
كأس الكونفدرالية«. وأضاف »تعد هذه االتفاقية املبرمة برعاية الوزارة، رسالة حتفيزية وتشجيعية لالعبي الفريق 

العريق عشية تنقلهم إلى الكاميرون خلوض مباراة الذهاب بنصف نهائي كأس الكاف«.
وأشارت إلى أنها مبثابة »شهادة عرفان للجهود املبذولة من طرف فريق شبيبة القبائل لبلوغ هذا املستوى من 
20 جوان يف ذهاب نصف  القطن الكاميروني، األحد املقبل  القبائل، نظيره  القارية«. ويواجه شبيبة  املنافسة 

نهائي املسابقة.
م.هشام

بعقد ميتد إلى غاية جوان 2025

مانـــدي يرســم 
التحـاقـه بفريــق  
فيــاريــــال 

الدولي  مع  تعاقده  األربعاء،  امس  األوروبي،  الدوري  بطل  فياريال  أعلن 
اجلزائري عيسى ماندي، قادما من صفوف ريال بيتيس يف صفقة انتقال 
حر. وقال النادي اإلسباني يف بيان، عبر موقعه الرسمي: »توصل 
فياريال إلى اتفاق مع عيسى ماندي، ليحمل القميص األصفر يف 

املواسم األربعة املقبلة، إلى غاية جوان 2025«.
عقد  لتمديد  مفاوضاتها  باشرت  قد  بيتيس  إدارة  وكانت 
مع  جديدة،  جتربة  خوض  على  أصر  األخير  أن  إال  الالعب، 
املوسم  يف  أوروبا،  أبطال  دوري  منافسات  سيخوض  فريق 
ستتم خالل  ماندي،  تقدمي  عملية  أن  فياريال  وأوضح  املقبل. 
يف  زمالئه  بقية  إلى  ينضم  أن  على  املقبلة،  القليلة  الساعات 
الفريق، عند استئناف التدريبات التمهيدية للموسم اجلديد، يف 
جوليلة القادم. وكان فريق الغواصات الصفراء قد توج بطال للدوري 
األوروبي، يف املوسم املنصرم، بعد فوزه على مانشستر يونايتد يف 
الكبيرة  ماندي، عن سعادته  وأعرب  الترجيح.  بركالت  النهائي 
باالنتقال إلى صفوف »الغواصات الصفراء«، مبديا يف الوقت ذاته 
لهفته الشديد لبدء التدريبات مع النادي اإلسباني يف تصريحات 
أنا  »مرحبا جميعا،  »فيسبوك«:  لفياريال على  الرسمي  للحساب 
لفياريال  بالتوقيع  جدا  سعيد  أنني  تأكيد  أريد  ماندي..  عيسى 
ملدة 4 مواسم«. وأضاف صاحب الـ29 عاًما »ال أستطيع االنتظار 
أنا متحمس  لبدء هذا االختبار اجلديد يف مسيرتي االحترافية، 

بقضاء موسم مميز للغاية رفقة النادي. جدا، ومتفائل 
أراكم قريبا«.

م.هشام
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صارة بوعياد

بعــد ســنة مــن الغيــاب بســبب األزمــة الصحية، يعيــد املهرجــان تواصلــه 
مــع اجلمهــور اجلزائــري مــن خــال طبعــة ينشــطها حصريــا فنانــون جزائريــون، 
والتــي عنوانهــا »اجلزائــر تغنــي أوربــا«. باإلضافــة إلــى كونهــا فرصــة لترقيــة 
احلــوار والتعدديــة والتنــوع يف الثقافــة اجلزائريــة األوربيــة، يهــدف هــذا احلــدث 

أيضــا إلــى دعــم العالــم الفنــي الــذي تأثــر بشــدة بســبب الوبــاء العاملــي.
بالنســبة لهــذه الطبعــة اجلديــدة، تأخذنــا مجموعــة مــن األصــوات 
اجلزائريــة املنحــدرة مــن كافــة ربــوع الوطــن يف جولــة لنلقــي نظــرة عــن 
كثــب علــى التــراث املوســيقي األوروبــي مــن خــال عــروض متنوعــة متــزج 
ــيكية،  ــيقى الكاس ــرورا باملوس ــاوي، م ــوب والقن ــروك والب ــراي وال ــن ال ب
واألندلســية، والقبائليــة أو أيضــا الشــاوية. تكــون االنطاقــة مــع فرقــة رينــا 
ــع  ــدول األعضــاء األرب ــون مــن ال ــك الفنان ــي ذل ــخ 24 جــوان، ويل راي بتاري
ــن  ــذا املهرجــان احلــادي والعشــرين، وم ــن يشــاركون يف ه عشــرة )14( الذي
بينهــم األوركســترا الســمفونية ألوبــرا اجلزائــر، املوســيقى ســليم دادة، املغنيــة 
االندلســية زكيــة قــارة تركــي، أو أيضــا فرقــة كــراج بانــد. ويف اخلتــام، 
ــا  ــدة خصيص ــن، ُمع ــباب موهوب ــن ش ــة م ــتثنائية املكون ــترا االس األوركس

ــئ. ــج مفاج ــع برنام ــبة م ــى اخلش ــتصعد عل ــي س ــبة والت ــذه املناس له
ــة  ــة وطنية، “اجلزائري ــاة تلفزيوني ــى قن ــرة عل ــان ألول م ــيبث املهرج وس
البــث،  ســتضمن  والتــي  للحــدث،  الرســمية  اإلعــام  وســيلة  وان »، 

وتســجيل جلميــع العــروض املوســيقية املبرمجــة.
بســبب الظــرف الصحــي اخلــاص، ُوضــع بروتوكــول صحي صــارم لضمان 

ــع التذاكــر مفتوحــا  ــة. بهــذا الصــدد، ســيكون بي ــر الوقائي ــال للتدابي االمتث
مــن ســا10 إلى ســا16 فقط، وسُتشــغل نصف  ســعة مقاعــد املســرح فقــط 
ــم  ــات واســتخدام املعق ــداء الكمام ــاء احلفــات املوســيقية. ســيكون ارت أثن
ــال  ــول األطف ــيمنع دخ ــري وس ــي اجلزائ ــرح الوطن ــل املس ــد مدخ ــا عن إلزامي

ــا. دون ســن 12 عام

سعدي يوسف عميقا في 
الحّريـــة  والّشعــر   

مساهمة: إدريس بوديبة 
العالــم يــزداد ُيتمــا وضنــكا 
الشعراء،  »ســعدي  برحيــل 
يوســف« الشــاعر الَبْصــراوي 
لألبــد  يغادرنــا  الكبيــر 
بعــد رحلــة طويلــة أمضاهــا 
وعراقــه.  أهلــه  عــن  بعيــدا 
املثقفــن  ذاكــرة  ســتظل 
مبشــاغل  اجلزائرين  منتفضــة 
ــاش  ــذي ع ــر« ال ذاك »األخض
مبدينة ســيدي بلعبــاس ومدينة 
ــن،  ــن متباعدت ــة يف فترت باتن
ــد  ــن القصائ ــد م ــر العدي ونش
املســتلهمة مــن هواجســه ومــن 

طبيعــة اإلنســان اجلزائــري يف يومياتــه وشــؤونه الصغيــرة، وميكننــا أن 
نســمي هــذه الفتــرة يف حيــاة الشــاعر املميــزة بنصوصهــا ومناخاتهــا 
لهــذا  احلقيقيــة  الشــعرية  املغامــرة  ولعــّل  اجلزائريــة.  باملرحلــة 
الغريــب الرافــض املنتشــي بعزلتــه بــدأت مــن اجلزائــر لتجعــل 
ــة  ــعرية العربي ــة الش ــاب احلداث ــن أقط ــا م ــرا وقطب ــاعرا كبي ــه ش من
املعاصــرة بالنظــر ملنجــزه اإلبداعــي الضخــم، فقــد تــرك العديــد مــن 

الهامــة. والترجمــات  الّدواويــن 
كان قارئــا نهمــا لــآداب األجنبيــة، حيــث ترجــم بغــزارة عــدة 
ــان،  ــت ويتم ــال: وال ــن أمث ــن مهّم ــعراء عاملي ــاة لش ــال منتق أعم
ــوالن،  ــر ه ــايف، فالدميي ــطنطن كاف ــوركا، قس ــوس، ل ــس ريتس ياني
للروائــي  ترجــم  كمــا  وغيرهــم،  أكلــف  غونــار  بوبــا،  فاســكو 
األمريكــي هنــري ميلــر. كان يختــار النصــوص »املؤّثــرة« التــي 
ينقــاد إليهــا جماليــا وحســّيا، مســتمتعا بقراءتهــا ومجازاتهــا، ويصــل 
ــه بعــض االقتباســات  ــا ألن يضّمــن يف أعمال هــذا اإلعجــاب أحيان
ــا  ــة برنينه ــا والقريب ــدة زمني ــاالت البعي ــاعة اإلح ــتهاللية إلش االس

ــا. ومتنه
علــى  العــرب  الشــعراء  بعــض  عّودنــا  لقــد  احلقيقــة  ويف 
ــون الشــعر واألدب العاملــي  ــة لترجمــة عي ــة عالي االشــتغال بإبداعي
مــن أمثــال: حســب الشــيخ جعفــر، ممــدوح عــدوان، كاظــم جهــاد 
وغيرهــم. إن ســعدي يوســف ميّثــل مدرســة شــعرية مســتقلة يف 
ــيطة  ــة البس ــى اجلمل ــاد عل ــة، باالعتم ــا الفني ــا وخياراته توجهاته
ــل  ــاط التفاصي ــة والتق ــردية الدرامي ــة الس ــي والبني ــزوع احلس والن
اليوميــة املهملــة والكتابــة بلغــة مقتصــدة ال جتتــّر وال تكــّرر، محتميــا 
باألنطولوجيــات املضــاّدة للتطابــق، منفلتــا مــن رقابــة الــذات، 

ــه. ــئلته واختالف ــا ألس ومبدع
كمــا أّن أهــم مــا مّيــز املمارســة الشــعرية اخلاّلقــة لســعدي 
الشــعر  علــى  مفتوحــة  وســماًء  جســًرا  كان  أنــه  يوســف 
ماياكوفســكي،  نيــرودا،  خاصة بابلــو  العاملــي،  الثــوري 
لــوركا وناظــم حكمت.  ونتوقــف اآلن عنــد هــذا املقطــع مــن 
رؤيــة  رأينــا  يف  » وهــو   America!America« قصيــدة
ــالل  ــتبداد واحت ــن اس ــراق م ــدث يف الع ــا ح ــكل م ــرافية ل استش
لهــذا البلــد العظيــم بتراثــه وحضارتــه، يقــول ســعدي يوســف 
ــت  ــة َوال ــا حلي ــة واعطن ــة األفغاني ــذي اللحي ــكا: »خ ــا أمري مخاطب
ويتمــان املــآى بالفراشــات خــذي صــّدام حســن واعطنــا أبراهــام 

أحــدا«. تعطنــا  ال  أو  لينكولــن 
إّن الــّدارس لشــعر ســعدي يوســف يتلّمــس جدليــة التأثيــر 
ــن  ــة املنبجســة للشــعراء الذي ــر مــن خــالل التعالقــات النصّي والتأّث
ــا  ــا ويذيبه ــي كان ميتّصه ــارات الت ــور واإلش ــه بالص ــعلوا وجدان أش
يف خطابــه الشــعري برؤيــة مغايــرة بعيــدة عــن االحتــذاء والتقليــد. 
لقــد كان للشــاعر »ت.س إليــوت« احلضــور واألثــر الكبيــر يف ميــالد 
ــل  ــي جلي ــم واألب الّروح ــو املعّل ــراق فه ــّر بالع ــعر احل ــة الش حرك
كامــل مــن الــرّواد، مثــل الســّياب ، البّياتــي وســعدي يوســف. غيــر 
أّن هــذا األخيــر بالنظــر لثقافتــه املتنوعــة كان أكثــر انتقــاال وحتــّوال يف 
جتربتــه اإلبداعيــة، والشــك أن أهــّم شــاعر تأثــر بهــم هــو اليونانــي 
»ريتســوس« الــذي يقــول عنــه يف مقدمــة ترجمتــه لقصائــده«: لقــد 
أحسســت دائمــا وأنــا أقــرأ شــعر ريتســوس، أن وراء قصيدتــه جهــدا 
ــاة اليوميــة  ــاة، صافيــة، أوصلــت قصيــدة احلي عظيمــا وروحــا مصّف

لديــه إلــى هــذه القطعــة الغريبــة مــن البّلــور«.
ــات  ــدى العتب ــاعر إح ــار الش ــة يف مس ــذه الترجم ــّكلت ه وش
ــة،  ــقية املكرس ــوالت النس ــن املدل ــي ع ــال النهائ ــة لالنفص اجلاذب
وهــو أمــر ينــدرج يف صلــب املبــررات الوجوديــة لشــاعر ميتلــك 
ــل  ــراغ، االنتظــام واخلل ــالء والف ــن االمت ــا ب ــة جتمــع م ــة كوني ذائق
ــاعر  ــن ش ــريع ع ــح س ــذا ملم ــة والقلق.                     ه والطمأنين
متمــرس ومؤثــر يف أجيــال عديــدة، ال يتوقــف عــن التجريــب 
ــي. ألن  ــعر العامل ــزات الش ــن منج ــتفادة م ــي واالس ــي واجلمال الفن
ــن  ــاد للمريدي ــي ال تنق ــدة الت ــون املســتعصية العني ــن الفن الشــعر م
ــن  ــة م ــالت طويل ــد رح ــة، وبع ــن اجلليل ــات والقراب إال بالتضحي
ــار  التســكع يف الــدروب والوهــاد، يقبــض »ســعدي« علــى ســّر الّن
ــال  ــرق يف الســماء، وكاألطف ــع كالب ــور« امللتم ــر« البّل املقدســة لينث
ظــّل طــوال حياتــه يجــري ويجــري وراء الفراشــات الهاربــة حلتفهــا 
ــيمرغ« فــوق النخيــل البصــراوي األخضــر  األخيــر ملالقــاة »السِّ

ــم. العظي

تنطلق الفعالية يف 24 جوان وتستمر إلى 2 جويلية

المســرح الوطـني الجزائـري يحتضـن
 المهرجـــان الثقـــافي األوروبــي

يحتضن املســرح الوطني اجلزائري »محي 
الدين بشــطارزي« املهرجان الثقايف األوروبي 
يف طبعته الـ 21، حتت شــعار »اجلزائر تغني 

أوروبــا« املزمع تنظيمه من 24 جوان إلى 
2  جويليــة باجلزائر العاصمة، بحضور 
متثيليات موســيقية سينشطها فنانون 

جزائريون وســيجوبون من خاللها التراث 
املوسيقي األوروبي.

تعــود احليــاة مــن جديــد إلــى ركــح مصطفــى كاتــب بعــرض مســرحية »شــارع املنافقــن« هــذا الســبت 19 
جــوان، نــص وإخــراج أحمــد رزاق، إنتــاج املســرح الوطنــي محــي الديــن بشــطارزي، وتتواصــل العــروض إلى 

غايــة 21 جــوان وهــذا بعــد مــا ألغيــت العــروض التــي كانــت مبرمجــة يف شــهر مــاي بســبب االنتاخابــات.
اعتمــد املخــرج أحمــد رزاق علــى مواهــب ممثلــن عرفــوا أكثــر يف مجــاالت فنيــة أخــرى، على غــرار املمثل 
مــراد أوجيــت، هــذا الوجــه الــذي اشــتغل كثيــرا يف الســينما، وآخــر ظهــور لــه كان يف فيلــم »هيليوبوليــس« 
للمخــرج جعفــر قاســم، لكنــه يعــود ألصلــه املســرحي يف مســرحية »شــارع املنافقــن« يف أول عمــل يجمعــه 
مــع أحمــد رزاق. كمــا اســتعان املخــرج بالفنــان الكوميــدي حميــد عاشــوري، بعــد جنــاح التجربــة األولــى مــع 
بعــض يف مســرحية »طرشــاقة«، التــي أُنتجــت يف 2016، وحققــت جناحــا جماهيريــا الفتــا، ونــال اجلائــزة 
ــه  ــاح أعمال ــد رزاق يف جن ــن أحم ــام نفســه. ال يراه ــرف يف الع ــي للمســرح احملت ــان الوطن ــرى يف املهرج الكب
ــن  ــن البارعت ــر باملمثلت ــق األم ــري، ويتعل ــرحي اجلزائ ــهد املس ــن يف املش ــمن هام ــى اس ــرحية إال عل املس
ســميرة صحــراوي وعديلــة ســوالم، ويبــدو أن املخــرج ال يســتطيع االســتغناء عنهمــا، فكيــف يغيــر الفريــق 

الــذي يربــح، بدليــل التجــارب الســابقة، يف مســرحيات »طرشــاقة« و«كشــرودة« و«خاطينــي«.
ــل يف  ــزة أحســن ممث ــل الواعــد محمــد احلــواس، صاحــب جائ ــة املســرحية، املمث ضــم املخــرج يف كتيب
الــدورة األخيــرة مــن مهرجــان املســرح احملتــرف، الــذي أثبــت يف جتــارب ســابقة قــوة أدائــه ومتيــزه علــى خشــبة 
ــال زرارة،  ــوري، كم ــد عاش ــن حمي ــل كل م ــارك يف العم ــا، ش ــن. عموم ــي التكوي ــو العصام ــرح، وه املس
ــة ســوالم، محمــد احلــواس، نســرين بلحــاج،  ــم، محمــد بزاحــي، عديل ــة إبراهي ســميرة صحــراوي، نبيل
ياســن زايــدي، مــراد أوجيــت وفــؤاد زاهــد. وجديــر بالذكــر أن املخــرج أحمــد رزاق قــدم قبــل هــذا، العديــد 

مــن األعمــال املســرحية، كان آخرهــا عمــل موســوم بـــ »خاطينــي«، »كشــرودة«، و«طرشــاقة«.
صارة بوعياد

للمخرج أحمد رزاق

»شارع المنافقين« هذا السبت على ركح بشطارزي

انتخب للمرة الثانية يف مؤمتر منظمة »اليونسكو«:

توفيق حموم عضوا في مجلس حماية التراث المغمور بالمياه
ــة يف املجلــس االستشــاري  أنتخــب البروفيســور توفيــق حمــوم عضــوا للمــّرة الثاني
والعلمــي والتقنــي التفاقيــة 2001 حلمايــة التــراث الثقــايف املغمــور بامليــاه، يف اختتــام 
أشــغال املؤمتــر الثامــن للــدول األطــراف لــدى منظمــة »اليونســكو« حــول ذات االتفاقّية.
ــة للجزائــر يف  ويأتــي حضــور البروفيســور حّمــوم دوليــا هــو ترجمــة للمكانــة الدولّي
املنّظمــات والهيئــات الدوليــة العلميــة والتراثيــة والّثقافيــة، كل الّنجــاح نتمنــاه لألســتاذ 

توفيــق حّمــوم يف مواصلــة مهّمتــه.
ويعتبــر توفيــق حمــوم كذلــك مختــص يف دراســة النقــوش ويشــغل حاليــا منصــب 

مديــر عــام للمركــز الوطنــي للبحــث يف علــم اآلثــار، كمــا انــه ميثــل اجلزائــر منــذ ســنة 
2017 علــى مســتوى اتفاقيــة منظمــة االمم املتحــدة للتربيــة والعلــوم والثقافــة التــي تضــم 

12 خبيــرا.
ق.ث
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صرخـة 
في واد 

فاطــمة  الزهـــراء 
بولعــــراس

بين الجزائر بين الجزائر 
والجزيرةوالجزيرة

لقناة اجلزيرة قصص وحكايات مع اجلزائر 
وقوفها  بعد  خاصة  العربية  الدول  وكل 
الربيع   ( اسم  عليه  أطلق  ما  بجانب 
الشعوب  على  وباال  كان  الذي  العربي( 
أننا  ،ومبا  ونواياه  أهدافه  كانت  مهما 
واخللفيات  املعطيات  من  الكثير  جنهل 
مواقفه  اإلعالم  ورائها  من  يتخذ  التي 
القنوات  أن  وهو  واحًدا  نؤكد شيئا  فإننا 
جميًعا ترسم لنفسها خًطا يوافق مصاحلها 
العدل  شعارات  وأن  الغير  وأهدافها 
هي  ووووو.......  والشفافية  واحلرية 
البعض  حاول  مهما  شعارات  مجرد  

إقناعنا بغير ذلك
وراءها(  ما  بكل  القطرية)  اجلزيرة  وقناة 
التعدو أن تكون مفردا لكلمة ) اجلزاًئر( 

الكبيرة  لو ندري ونعلم
مجرد  النهاية  يف  اإلعالمية  القنوات 
مؤسسات تسعى للربح املادي أوال وأخيرا 
ومواقفها ليست صلبة كما نعتقد وليست 
ملا  كذلك  كانت  ولو  دائما  إنسانية(   (
كنا نرى   ما هو عليه محيطها اإلعالمي 
الزاخر باحلوادث) املهمة( التي تدر عليها 
أصبحت  التي  احلوادث  هذه  األموال  
الساسة  بها  يتسلى  حقيقية  رعب  أفالم 

والساديون والسادة.
القناة فقد  رأينا يف هذه  النظر عن  بغض 
اقتنص  املبارك(كما   ( نظامنا  اقتنصها 
احلراك املبارك وأعادها إلى بقية) اجلزائر( 

العديدة التي تكونه
نعم املال يصنع يف البحر ) طريًقا يبسا(

يشبه الطريق السّيار الذي لم تنته اجلزائر 
من شق جزء منه حتى انهارت أجزاء منه 

هنا وهناك بفعل النهب والسرقة والغش 
اجلزيرة(   ( متويل  بدل   األفضل  من  كان 
أن نصنع بأموالنا ) اجلزاًئر( اجلديدة التي 
يف أذهان شبابنا وأحالمهم، وليست تلك 

التي التوجد إال يف نشرة الثامنة
واجلزارون  واجلزر  واجلزيرة   اجلزائر  وحتيا 
بالكلمات  األوطان  يذبحون  الذين 

والصور

تأمالت حول القضية الفلسطينية
ولذلك خرج علينا من جترأ وبكل وقاحة وساوى بني القدس ورام 
اهلل ، وبني فلسطني األرض املباركة ، وبني أية قطعة أخرى ، سيناء 
كانت أو األردن مع تقديسنا لهاتني القطعتني . فما من مشكلة عنده 
أن تكون عاصمة فلسطني رام اهلل أو القدس ، أو أن تكون فلسطني أو 

سيناء وطنا للفلسطينيني .  
إن بعض العرب املتصهينني ، ال يرون أبعد من بطونهم وأعضائهم 
اخلاصة . فالكيان الغاصب ليس بتلك القوة التي يتصورونها ، وأحداث 
غزة األخيرة كشفت مدى ضعفه وهشاشته . أّما عن انتصاراته املزيفة 
. حتى  بشأنها  يقال  أن  يجب  مما  الكثير  فهناك   ، القريب  املاضي  يف 
إن  نعم   . العيون  على  رانت  التي  الغشاوة  وتتمزق   ، احلقيقة  تنجلي 
الكيان الغاصب ليس بأقوى من إسبانيا القرن السادس عشر ، والتي 
غزت سواحلنا هنا يف اجلزائر . حينها كنا كحال العرب واملسلمني اليوم 
الكيان  يستثمر  كما   ، فيها  فاستثمرت   . درجات ضعفنا  أشد  ، يف 
الغاصب هو األخر يف ضعفنا . فظهر من بيننا أصدقاء وحلفاء وعمالء 
، للغزاة ، وكما هو احلال اليوم ) إسرائيل ( ، ولكن التاريخ كانت له 

كلمة أخرى والقصة يعرفها اجلميع . 
هزمت  التي   . االستعمارية  فرنسا  من  أقوى   ، الكيان  هذا  وال 
يد  والثانية على  فيتنام ،  األولى على يد شعب ضعيف يف  مرتني ، 
شعب أضعف منه ، أال وهو الشعب اجلزائري . ولذلك فأحرار العالم 
اجلد  يجد  فحني   . العسكرية  ألتهم  من  وال   ، منهم  مرعوبني  ليسوا 
ويقف الرجال ، وكما فعل اجلزائريون إبان ثورتهم املباركة . يومها فقط 
 ، الزائفة على حقيقته  دعايتهم  بتعبير  يقهر  الذي ال  سنرى جيشهم 
وصور األيام املاضية تشهد لهذا القول . أّما من كانت قبلتهم ، عاهرات 

تل أبيب وشواذ تل أبيب ، نقول لهم إن غدا لناظره لقريب .  
ونقول لهم إن الصهاينة ليسوا أصدقاء ألحد ، وإمنا هم أصدقاء 
نظرهم  فهم يف   ، األغيار  من  الباقية  البقية  أّما   . ومصاحلهم  أنفسهم 
هم  أو   ، البالية  كاخلرقة  يرمونهم  ثم  يستخدمونهم  رحاب  كالزانية 
دينهم  يحترمون  حينما  حق  على  وهم   . يسخرونها  التي  كالدواب 
وشعبهم وبني جنسهم ، وما من وفاء لهم إال لهؤالء ، فذلك شأنهم 
ركبوا  قد  بأنهم   ، املطبعون  يفهم  فمتى  معتقداتهم .  عليهم  متليه  وما 
القطار اخلطأ ؟ . وبأنهم راهنوا على البغل ، ولم ينالوا حتي ، شرف 

الرهان على احلصان اخلاسر .
إن التاريخ يخبرنا بأن اليهود ، ال والء لهم ألي كان . فباألمس 
يف  وارمتوا   ، عليها  انقلبوا  ثم   . العثمانية  الدولة  مع  كانوا   ، القريب 
أحضان بريطانيا . وملّا أفل جنمها ، ميّموا شطرهم صوب الو م أ . وها هم 
اليوم يخطبون ود الصني ، وما أدراك ما الصني . فالو م أ بدأ جنمها يأفل 
، وخنجرهم املسموم جاهز لطعنها يف الظهر . فما بالك بهؤالء العرب 
الصغار ، الذين هم يف نظر الصهاينة مجرد أدوات خلدمة مشروعهم . 
ومنشوراتهم  كتاباتهم  يف  والكالب  بالعبيد  وصفهم  عن  يتورعون  وال 
وتغريداتهم ، ومع هذا فهم يلعقون أحذيتهم ، فهنيئا لهم أخالق العبيد 

التي يعانقونها ، وصفع السادة . 
أّما بعض األدعياء ، ممن يدعون بأنهم رجال دين . فما هم برجال 
هذا  فحتى   ، والسالطني  البالط  فقهاء  برتبة  كانوا  ليتهم  ويا   ، دين 
لتبرير   ، أبواق  مجرد  هم  وإمنا   . منهم  الواحد  يناله  أن  هيهات  شرف 
العمالة واخليانة واالنبطاح وبيع األوطان . وما من هّم لهم سوى قلب 
البسطاء إن هم استطاعوا  الناس ، وتخدير  احلقائق ، والتدليس على 
إلى ذلك سبيال . وما اللحية والقميص ، سوى أدوات للعمل ، وال 

عالقة لهما ال بالدين وال بالتدين . 
 . كثيرا  االستعماري  العهد  خالل   ، اجلزائر  منهم  عانت  ولقد 
لقد   . والفرز  الغربلة  على  عجيبة  قدرة  فله   ، يرحم  ال  التاريخ  ولكن 
ركلهم األحرار ، على مؤخراتهم العفنة ، وقذفوا بهم إلى عوالم النسيان 
 . منهم خونة  الدوالرات، جعلت  من  لهؤالء حفنة  عجبا   . األبدية 
 . اإلسخريوطي  يهوذا  دنانير  تؤاخي  التي   ، الدوالرات  تلك  وبئس 
صدئت دنانيره ، ولكن ثوب اخليانة سيالزمه إلى يوم الدين . وكما أنه 
ال مجال له ، لينظف نفسه من عار اخليانة ، فإننا نخشي على هؤالء 

أن يلقوا املصير ذاته . 
الكيان  صالح  غير  يف  وهي   ، تهب  بدأت  قد  التغيير  رياح  إن 
الغاصب . كيان بدأ يقترب يف كل يوم من حتفه ، ليقبر يف إحدى 
حفر النسيان املهجورة . وإننا لنخشي ، أن يجر معه إلى ذلك املصير 
البائس صهاينة العرب وجوقة املطبعني . يومها ال مجال للتكفير عن 
خطيئة التطبيع ، فال أمل لهم يف ذلك . كما ال أمل ألهل اجلحيم ، 
يف اخلروج منها بتعبير دانتي . يومها لن يجدوا ، غير احلسرة واألشواك 

يلوكونها ، واآلهات واحلسرة اخلانقة لألنفاس . 
واليهود اليوم لم يبق لهم ، سوى التوحش طريقا يسلكونه . ولم 
تبق لهم ، سوى القوة يفرضون بها مشروعهم ، ويضمنون بها بقاء ما 
اغتصبوه بأيدهم . ولكن القوة تهاجر فضعيف اليوم قوى الغد ، وقوى 
والذي  قاله روجي غارودي ،  النظر عّما  الغد . وبغض  اليوم ضعيف 
فضح األساطير املؤسسة للكيان الغاصب . أو ما قاله شلومو ساند يف 
كتاباته . أو ما جاء يف كتاب ، اختالق إسرائيل القدمية إسكان التاريخ 
الفلسطيني ، وغير هذا كثير مما ال يتسع املجال لذكره هنا . ولهذا فمن 
يقوم عليها كيانهم  التي  األيديولوجيا  وتهدم  افالس مشروعهم ،  بعد 
. لم يبق لهم ككل لص ومغتصب ، سوى استخدام القوة ، لفرض 
إرادتهم ، وكلنا يعلم بأن القوة لوحدها ال تؤسس ملكا أو حتافظ عليه ، 

أو تضمن استمراره يف الزمن . 
ولهذا ميكن القول بأن الصهاينة لو أنهم قبلوا ، أية قطعة أرضية 
أخرى وأقاموا عليها دولتهم . لكان أفضال لهم ، وخاصة عرض ستالني 
يف العام 1928 ، والقاضي مبنحهم وطنا قوميا يف أقصى الشرق الروسي 
لهم .  ليست  أرض  اغتصاب  ، على  وقاحة  وبكل  أصروا  ولكنهم   .
وأقاموا عليها كيانهم بصورة مستفزة ومتحدية ، وضد رغبة الفلسطينيني 

والعرب واملسلمني ، وأحرار العالم . 
ولهذا فإن الكيان الغاصب لن يستمر يف الزمن ، خاصة وأنه يدير 
ظهره للمنطقة العربية . التي كانت وال زالت تلفظه كما يلفظ ، اجلسم 
السليم أي جسم دخيل وغريب عليه . وعلى الصهاينة أن ال تغريهم ، 
حالة الضعف العربي اليوم ، وال أن يطمئنوا إليها . فهي مرحلة عابرة ، 
وكما جتاوزت املنطقة ضعفها خالل فترة احلروب الصليبية ، فهي حتما 

قادرة على جتاوز ضعف اليوم . 
إلى  كثيرا  يطمئن  ال  أن   ، الصهيوني  الكيان  على  يتوجب  كما 
عمليات التقتيل الوحشية . فهي لن تزيد شعوب املنطقة ، إال إصرارا 
على اقتالع هذه اخللية السرطانية ، التي زرعت فوق أرضهم املقدسة 
رغما عنهم ، والتي تعيق شق طريقهم صوب غد أفضل . كما أن املجازر 

التي يرتكبها الصهاينة ، أو عمليات تصفية القيادات الفلسطينية . ال 
معنى لها ، صحيح أنها قد تعرقل املقاومة بعض الشيء ، ولكنها لن 
ولن جتتثها من جذورها . لسبب بسيط ذلك أن مقاومة ، هذا الكيان 

جزء من عقيدة شعوب املنطقة وعقيدة كل مسلمي العالم وأحراره . 
العظمي  بريطانيا   ، عبثي  فلسطني  يف  الصهاينة  فصراع  ولهذا 
فرنسا  الرضاعة  يف  وأختها   . العقيدة  هذه  أمام  عاجزة  ووقفت 
االستعمارية ، قالتها صراحة بعد عجزها يف اجلزائر . وما كان جوابها 
إال : ماذا أفعل إن كان القرآن أقوى من فرنسا . ولهذا ما دامت القضية 
 ، ومحركها  ومحورها  قاعدتها  العقيدة  أو  دينية  قضية   ، الفلسطينية 
فقضية اليهود خاسرة ، على املدى القريب أو البعيد ، وما عليهم سوى 
والرومان  الصليبيني  من  . كمن سبقهم  عليه  يجبروا  أن  قبل  الرحيل 
والبيزنطيني واإلغريق والفرس ، وإن بقوا يف فلسطني ألف عام . خاصة 
والكيان   . أرضهم  استرداد  على   ، مصرون  اليوم  الفلسطينيني  وأن 
الغاصب لئن أكمل قرنه األول ، فهو لن يضمن أن يكمل قرنه الثاني 
. ولنا عبرة يف التاريخ ، ففرنسا االستعمارية احتفلت يف العام 1930 ، 
بذكرى مرور قرن على احتاللها للجزائر . فرّد عليها اجلزائريون بقولهم 
ما  الثاني وهذا  القرن  لن تكملي  فإنك  األول ،  القرن  أكملت  لئن   :
وأصدقائها  وحلفائها  العسكرية  ترسانتها  عنها شيئا  تغنى  ولم   . كان 
وجموع اخلونة والعمالء ، وكذلك حال الكيان الصهيوني الذي سيلقى 

نفس املصير . 
الصهيوني  الكيان  بقاء  تضمن  لن   ، لوحدها  العسكرية  والقوة 
ُغـِلُبوا  ملا  فاجلزائريون   ، املضمار  االستعمارية يف هذا  فرنسا  . سبقتها 
أعلنوها صرخة مدوية يف  ولكنهم  إلى حني .  السكني  رضخوا إلرادة 
كاألتراك  فيها  بقيت  ولو   ، اجلزائر  من  ستخرجني  لها  قالوا   ، وجهها 
300 سنة وهذا ما كان . وهو نفس الكالم نوجهه للصهاينة املغتصبني 
، ستخرجون من فلسطني ولو بقيتم فيها 200 سنة كالصليبيني أو أكثر 

من 700 عام كالرومان . 
طردكم  عملية  ستؤجل  حتما   ، الفلسطينيني  حق  يف  مجازركم 
منها ، ولكنها لن تقضي على املقاومة الفلسطينية ، أو تضمن بقاءكم 
كمكون طبيعي للمنطقة . فها هي فرنسا االستعمارية ، قضت على 
الزعامات يف اجلزائر يف عدة مناسبات . قتال ونفيا وتشريا وتدجينا ، 
ولكن ماذا كانت النتيجة ؟ . ال شيء سوى أنه يف كل جيل كانت 
تلك الزعامات تتجدد ، والسبب بسيط أال وهو أن جذوة املقاومة بقيت 
ولدت   ، السابقة  الزعامات  رماد  ومن   . الرماد  حتت  كالنار  مشتعلة 
أظافرها ،  نعومة  ومنذ  واجلدات  األمهات  رها  ُتـَذكِّ  . زعامات جديدة 
بأن هذه األرض أرضنا . وأن هؤالء الغزاة اعتدوا علينا ، وسلبوها منا 
، ولهذا فإنه يتوجب ارجاعها إلى أصحابها احلقيقيني ، فهم لم ميوتوا 
بأن   ، االستعمارية  فرنسا  اعتقدت  كما   . الغرباء  هؤالء  يرثهم  حتى 
تلك املجازر اجلماعية ، كفيلة بتثبيت وجودها يف اجلزائر . فقامت وكما 
يفعل الكيان الغاصب اليوم ، مبجازر رهيبة ولعل أشهرها مجازر 08 ماي 
1945 . صحيح أن األخيرة ضمت لها السالم ملدة 10 سنوات ، ولكن 

ما كان بعدها سوى الطوفان التي اجتثها من جذورها . 
يف  الغاصب  الكيان  يكرره   ، اجلزائر  يف   ) فرنسا   ( فعلته  وما 
أي  دفن  سوى  تكون  لن  والنتيجة   ، وغدا  واليوم  باألمس  فلسطني 
احملتلة .  فلسطني  والصهاينة يف  العرب  املشترك بني  للتعايش  احتمال 
 ، الغاصب  الكيان  يف  الفلسطينيني  ودمج   ، األسرلة  سياسة  وفشل 
احلتمية  والنتيجة   . اجلزائر  واالدماج يف  الفرنسة  فشل سياسة  يقابله 
هي حفر خندق بني الكتلتني ، سيمأل حتما باجلثث ، يوم يحني موعد 
الفلسطينيني حتى  حترير فلسطني . طاملا أن الصهاينة ، يرفضون منح 

التافه واحملتقر من حقوقهم املشروعة . 
املقاومة باإلرهاب لن يغني شيئا ، ال للمطبعني  كما أن وصف 
األعراب وال لسادتهم يف تل أبيب . فكل احلركات التحررية ، ألصق 
وللمقاومة   ، للبندقية  كانت  الفصل  كلمة  ولكن   . الزيف  هذا  بها 
أغنى عن  فما   ، اجلزائر  األمر يف  هذا  ولقد خبرنا   . الشريفة  الوطنية 
فرنسا نعت اجلزائريني بالقتلة واملجرمني واالرهابيني ، وال شيطنة الثوار 
، كما يفعل اليوم الكيان الغاصب ، وحلفاؤه من العرب املتصهينني . 
حتى أن فرنسا أعلنتها صراحة ، بأن علم اجلزائر ، لن ُيرفرف فوق ربوع 
اجلزائر ، ولكنه رفرف فوق باريس . وكذلك األمر مع العلم الفلسطيني 
 . الغربية  والضفة  غزة  قطاع  فوق  رفرف  أن  بعد  ومن   ، ما  فيوما   ،
فوق  يرفرف  اليوم  رأيناه  وإن   ، أبيب  تل  فوق  أبدية  بصورة  سيرفرف 

أراضي فلسطني احملتلة يف العام 1948 بصورة مؤقتة وعابرة . 
يف  له  مستقبل  ال  الصهيوني  الكيان  بأن  القول  ميكن  سبق  ومما 
املنطقة ، طاملا هو كيان غاصب متغطرس ومتعال عن أصحاب األرض 
احلقيقيني . وال همَّ له سوى قهرهم وإخضاعهم ، وإجهاض كل مشروع 
واستغالل  استعباد  يف  يتمثل  األسمى  وهدفه   ، املشترك  للتعايش 
املنطقة كلها وجعلها جمهورية موز لعصابات تل أبيت . ولهذا ال حل 
معه سوى طرده ، ويكون هذا حينما تهاجر القوة ، من معسكره صوب 
الزمن  ، يف  نعيش  اليوم ال  إننا   . بنادقه  بأعقاب  املسحوقني  معسكر 
الذي كان فيه من يسيطر على اجلو ، يسيطر على البر والبحر كما كان 
احلال يف أيام حرب 1967 . فهذا الزمن قد ولى ، وأسلحة اليوم قلبت 
الطاولة على الصهاينة وتغيرت املعادلة نهائيا ، وما يحدث يف غزة هذه 

األيام خير شاهد على هذا . 
ويف األخير نقول للصهاينة وصهاينة العرب ، بأن فلسطني لم حترر 
يف يوم من األيام من الداخل وإمنا حتريرها كان دوما من اخلارج ، ألسباب 
يطول شرحها وليست هي موضوعنا اليوم . ولذلك فالصهاينة يريدون 
اختزال الصراع يف صراع عربي إسرائيلي ، إلجهاض أي مشروع حترري 
لفلسطني على أساس أن هذه ليست قضيتك . فما دخلك أنت فيها 
وأذرعها ، من حكومات ومنظمات  العاملية  الصهيونية  وهكذا تستفرد 
 . هؤالء  كل  مبواجهة  لهم  قبل  ال  الذين  بالفلسطينيني  وخفية  علنية 
تكونوا  ولن   ، التاريخ  استثناء يف  أنتم  فما  كثيرا  تفرحوا  لهم ال  نقول 
كذلك . وال إخواننا يف فلسطني ، يقفون لوحدهم يف ساحة املعركة . 
فانتظروا ففي يوم ما ستطوق الكتل البشرية الزاحفة كيانكم الغاصب ، 
من كل حدب وصوب . يومها لن تنفعكم أسواركم وأبراجكم وقبابكم 

، وهؤالء املتصهينني اخلونة .
            

  املجد واخللود لفلسطني من النهر إلى البحر ولغزة الكرامة 
ولشهداء األقصى

ممن يعانقون العقد 
واألمراض النفسية ، 

فجاؤوا فلسطني كقطع 
اجلحيم واحلجارة يصبون 
ويال على سكانها . وكأنهم 

هم سبب مآسيهم املزعومة 
، يف أوروبا وتناسوا عن 

عمد . أن أهل هذه البالد 
احتضنوهم بعد تلك 

املجازر ، التي طالتهم يف 
أوروبا ، ولعل أشهرها ما 

ارتكبته محاكم التفتيش 
االسبانية يف حقهم . 
نعم إن صهاينة العرب 
يتباكون اليوم ، على 

من أحرق الفلسطينيني 
وسرق أرضهم وتاريخهم 

ودورهم وهويتهم وقراهم 
ومدنهم . بتواطؤ القوى 

االستعمارية ، التي ال ترى 
ضيرا يف إبادة الشعوب 

األخرى ، طاملا هي شعوب 
غير أوروبية . طبقوا عليها 

منطق الرومان وشعارهم 
ويل للمغلوبني . وهو نفس 

منطق اليهود الصهاينة 
يف فلسطني ، فما الضير 

إن هم قّتلوا الفلسطينيني 
األغيار ، واحتكموا إلى 
منطق نبيهم يوشع ؟ . 

وها هم العرب يطرقون 
أبواب الغرب ، حلل 

القضية الفلسطينية 
وإرجاع احلقوق إلى أهلها . 
وتناسوا بأن البريطانيني 
والفرنسيني ما من مشكلة 

عندهم ، حينما سرقوا 
أرضي اآلخرين وأبادوا 

شعوبا بأكملها ، وما حدث 
مع الهنود احلمر ويف 

اجلزائر خير شاهد على 
هذا . ولهذا فإنه يتوجب 

على العرب أن يتوقفوا عن 
تسويق قضيتهم على أنها 

صراع ألجل األرض ، عكس 
ما يفعله اليهود .

بقلم:
 سمير خلف اهلل  

الجزء الثالث
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أقالم

الشاعر الحكيم
  لقد اهتم مبسائل أخرى ستؤثر يف أدبه ومواقفه ومسيرته. 
املنقحة،  الهندوسية  كذلك:  جعلته  قاعدية  أنوية  هناك 
األغاني  الروح،  اخلالق،  العزلة،  الطبيعة،  الوحدانية، 
أدب  الشرقي،  احلضاري  التراث  اإللهي،  احلب  الصوفية، 

اخليال، الفلسفة، وهناك التأمل يف الوجود.
كان والده نشطا يف اجلمعية الدينية التي أسسها راموهان 
يف  تعديالت  إحداث  إلى  الكاهن  هذا  سعى  وقد  راي، 
الدين والسياسة واملنظومة االجتماعية، مع تطهير الهندوسية 
باحللول،  تعلق  ما  ذلك  مبا يف  الغربية،  والعادات  البدع  من 

»النرفانا« وانحرافات البراهما.
 ترأس طاغور جمعية »براهما ساماج«، التي تشير بنودها 
الثالثة إلى عالقتها بروح القرآن: يف البدء لم يكن شيء، 
ولم يوجد إال الواحد العلي الذي خلق الكون كله، إنه إله 
احلق واحلكمة الالنهائية واخلير والقوة، وهو خالد موجود يف 
كل شيء، واحد ال ثاني له، يف عبادته خالصنا يف أوالنا 

وأخرانا.
لم ينقطع عن الدين، وكان أبوه يأخذه إلى دار السالم، 
أن  قبل  اخلالق،  ويذكر  الفلسفة  يقرأ  كان  املعبد  يف  وهناك 
يقيم يف كوخ جهة الهمااليا ويتعلم من والده حب احلقيقة، 
االستقالل يف احلياة، االنغماس يف عناصر الطبيعة والشعور 
منعطفا  عرف  الهمااليا  جبال  على  هناك  فنيا.  بامتدادها 
آخر، لذا شبه النقاد ديوانه »أغاني املساء« بكتابات شيلي، 
الالحقة  أّن دواوينه  الرومنسية اإلجنليزية. غير  أقطاب  أحد 
كما  االنهزامية،  وروحها  الرومنسية  طبيعة  عن  ستنحرف 
اآلداب  من  مستفيدا  شعبية،  بروح  أثثها  التي  مسرحياته 

الغربية واحمللية، ومما تعلمه يف املعبد، ومن الهندوسية.
»رباه«/ له:  بالقرآن، رغم مجاورته  تأثره  أثبت    ال أحد 
لي  جتليت  بحبك/و  قلبي  أفعمت  السموات/لقد  ملك  يا 
بقربك/رباه/لو لم أكن موجودا/فأين يتجلى حبك؟«. كما 
لقد  صوفية.  تأمالت  يف  اخلالق  عظمة  إلى  إشارات  جند 
جتسد له اخلالق يف كل ما حوله وما بداخله: »طوال أعوام 
ملشاهدة  وذهبت  البلدان/  مختلف  باهظ/جبت  عدة/وبثمن 
املتألقة/فوق  الندى  قطرة  إلى  أفطن/  لم  ولكن  احمليطات/ 

سنبلة القمح/أمام عتبة بابي/ يا موالي.
معرفته  على  دالة  عالمات  أشعاره  بعض  يف  جند  وقد    
بالقرآن:« أيها القلب املسكني/فلتفرح/إن أياما أخرى سوف 
تأتي/لقد أزفت الساعة...أيها احلاج املسافر...«،  و قوله 
يف حديثه عن املوت:  »إنك لتتألم وتبكي األيام الغابرة/فغدا 

ستحاسب على ماضيك احلزين«.
تويف  غاندي  أن  ولو  تأثيرات،  غاندي  للمهامتا  كانت  رمبا 
ــ  الرسول  عن  قال  وقد  اإلسالم،  يحترم  ظل  لكنه  بوذيا، 
صلعم ــ :«أردت أن أعرف صفات هذا الرجل الذي ميلك 

مقتنعا  لقد أصبحت  البشر.  املاليني من  قلوب  منازع  بدون 
خاللها  من  التي  الوسيلة  يكن  لم  السيف  أن  االقتناع  كل 
بساطة  خالل  من  ذلك  كان  بل  مكانته،  اإلسالم  اكتسب 

الرجل مع دقته وصدقه.
  نالحظ أن للهندوسية آثارها، خاصة بعد تخلصها من 
املمارسات الوثنية ونزوعها إلى التوحيد، أي بانتقاد تهميشها 
للفعل واتباعها مبدأ االستغراق الذي يلغي الفاصل بني اخلير 
والشر، وهو املبدأ الذي اتبعه املعدمون لبلوغ حالة الفناء يف 

براهما، ومن ثم االنقطاع عن العالم.
أسفاره  من  مستفيدا  الهند  طبقات  يخاطب  طاغور  كان 
تطبيق  السالم  دار  إنشاء  وراء  من  يتوخى  وكان  وتأمالته، 
واألصالة  الغربية  احلداثة  بني  التوفيق  التعليم:  يف  فكرته 
ال  تقدم  حتقيق  يتم  هكذا  والطبيعة.  اهلل  كنف  يف  والبقاء 
قال:  الطبيعة«  »انتقام  وعندما كتب  واإلنسان،  الروح  ينفي 
إّن موضوعها هو املوضوع الذي تدور حوله كل كتاباتي: لذة 

الوصول إلى الالمحدود يف احملدود.
 قد تلخص هذه الفكرة قناعاته. لقد كان »منارة الهند« 
كما يسميه املهامتا غاندي، مرتبطا مبحيطه وبالذات والذاكرة. 
التي  العليا  النفس  قانون  احلب،  على  قائمة  فلسفته  كانت 
للجمال،  منتجة  كقوة  فيه  واالنصهار  الوجود  فهم  تستطيع 
»املهامتا«،  غاندي صفة  على  إطالقه  أسباب  يفسر  ما  وذاك 

التي تعني بالسنسكريتية الروح العظيمة.
بجامعة  ألقاها  التي  الكلمة  هذه  توجهه  تلخص  وقد   
طوكيو: »إنكم ال تستطيعون قبول احلضارة احلديثة كما هي. 
إّن من واجبكم أن تدخلوا عليها التغيير الذي تتطلبه عبقريتنا 
الشرقية، ومن واجبكم أن تبثوا احلياة حيث ال توجد سوى 
اآللة، وأن تستعيضوا بالقلب اإلنساني عن حسابات املصلحة 
الباردة، وأن تتوجوا احلق واجلمال حيث ال سلطان إال للقوة.
إنها  نهمة... تستسيغ حلوم اآلدميني،  أوربا  إن حضارة   
قواها صوب  وتركز جميع  الفراغ حولها  للطحن، تصنع  آلة 
تراعي  ال  الوطنية  وباسم  والسلطة،  الثروة  واحدة:  غاية 
الشرف...إن حضارة جتعل دأبها أن تتمرد على القوانني التي 

سنها العلي القدير ال تنتهي إال إلى كارثة.
 وقال بإقليم البنجاب: »كانت الهند يف زمن من األزمان 
تسيطر على شؤون حياتها عندما كان وجدانها حيا، وعقلها 
نافعة ويضع مبادئ صاحلة...إن اإلنسان  أفكارا  نيرا يخترع 
إليه  يقدمه  ما  كل  على  يعيش  الذي  هو  املنحط  الهمجي 
الغير، وال يجوز لنا أن نفتخر إال بعد أن جنود على اآلخرين 

مبا أنتجناه«.

      يعتبر طاغور فوق 
أّي تقدمي، وميكننا فهم 
هذه الشخصية )-1861

1941( بالعودة إلى 
مصادر تشكلها.لم يكن 

شاعرا ومسرحيا ورساما 
وكاتب قصة فحسب، 

بل كان سياسيا ومصلحا 
وفيلسوفا ومتصوفا 

ورجل دين، وأكادمييا له 
تصورات راقية، باعتراف 
رئيسة وزراء الهند أنديرا 

غاندي.
   كان ميكن أن يصبح 

أحد احملامني أو القضاة، 
لكّن ذهابه إلى بريطانيا 
لدراسة احلقوق، جعله 

يهتم باألدب واملوسيقى، 
وبقي هناك سنة اهتم 
فيها بكتابات شكسبير 

وميلتون وبيرون وشيلي، 
كما درس اآلداب العاملية: 
جوته، دانتي، بترارك، 
وعندما عاد إلى الهند 

كان على وشك أن يصبح 
أديبا.

   د. الّسعيد بوطاجني    
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الَجزائـــــُر 
ُتحصــــي 

10  وفيـــات 
بَفيـروس 

»ُكــورونا« 
أحصت وزارة الصحة 

والسكان وإصالح 
املستشفيات، أمس 

343 إصابة جديدة 
بفيروس »كورونا« 
يف اجلزائر خالل 

الـ24 ساعة، فيمـــا 
سجلــت 10  وفيات.

منذ نهاية 2019 ، انخرط 
بعض من يسمون أنفسهم 

بالنشطاء، يف حملة منظمة 
تستهدف اجليش اجلزائري، 
وقد ُبنيت هذه احلملة على 

عنصرين رئيسيني :
- األول محاولة فصل رأس 

اجليش عن جسمه، أي 
استهداف قيادة اجليش 
والتظاهر بالتعاطف مع 

باقي جسم اجليش والدفاع 
عنه، وهذه لعبة خطيرة 
ودنيئة كانت تهدف إلى 
تقسيم اجليش وضرب 
متاسكه، حيث الحظنا 

كيف كانت شعارات 
تستهدف قائد األركان 

املرحوم أحمد قايد صالح 
وتتهمه بتهم ثقيلة، يف حني 
يتظاهر هؤالء بالدفاع عن 

صغار الضباط واجلنود. 
ورغم وفاة قائد األركان 

الفريق أحمد قايد صالح، 
إال أن هؤالء النشطاء لم 
يضعوا معاول الهدم، بل 

واصلوا احلفر يف شوارع املدن 
وأطرافها لعل وعسى يصلون 
إلى مبتغاهم. لكن يبدو، أن 
هذا العنصر ضمن احلملة 

اخلبيثة على اجليش 
الوطني الشعبي، لم يأت 

أكله، فراح هؤالء النشطاء 
إلى استهداف املؤسسة 

األمنية من خالل شعارات 
معادية وعدوانية جلهاز 
املخابرات، وهو العنصر 

الثاني يف ذات احلملة. حيث 
عمد مخططو ومهندسو 

شعارات املسيرات) مخابرات 
إرهابية..الخ( التي يسوق 

لها من يسمون أنفسهم 
نشطاء، إلى تصعيد مستوى 

الصراع يف محاولة يائسة 
جلر اجليش واألمن إلى 

الصدام املباشر مع املواطنني 
األبرياء، وحلسن احلظ 

هناك من تفطن لهذا 
املخطط اخلطير من أبناء 
الشعب وأسقطه يف بركة 

ماء.
استهداف اجليش ليس فقط 
من قبل هؤالء، فحتى دوائر 
يف اخلارج تدرك أن مخطط 
تفكيك اجلزائر، لن ينجح 
ما لم يتم ضرب عمودها 

الفقري وهو اجليش، وهذا 
هو هدف مجلة "جون 
أفريك" ومن واالها يف 

التوجه والهدف.
يدرك العدميون، كما 

تدرك املخابر األجنبية 
أن للجزائر جيشا منظما، 

منضبطا قويا، وطنيا 
وجمهوريا، ويدركون متام 
اإلدراك أنه يختلف عن 
باقي اجليوش العربية 
واإلفريقية: عقائديا 

وفكريا وسوسيولوجيا، 
لذلك كلما انتهت حملة 

ضد اجليش اجلزائري إال 
وانطلقت أخرى من عاصمة 
أخرى أو سفارة ما، أو فيال ما 
بأسلوب مغاير ولكن بهدف 
واحد.. وهذه هي أم املعارك.

جيش مزعج؟جيش مزعج؟
بلســـان: ريــــاض هويــــلـي

سطيف

أزمــة عطــش تخـــرج مواطنــــي        
قريــة لعيـــاضـــات إلــــى الشـــــارع  03:40الفجر:

 05:40الشروق:
12:45الظهر:
 16:35العصر:

 19:54املغرب:
21:27العشاء:

شــهد دوار لعياضــات بقصــر األبطــال انقطاعــا تامــا 
ــنة  ــن س ــر م ــدة أكث ــذا مل ــرب وه ــح للش ــاء الصال للم
ــات  ــي لعياض ــة ح ــت جمعي ــث صرح ــة، حي كامل
أنهــا طرقــت أبــواب املســؤول األول  يف البلديــة ولكــن 
ال توجــد اســتجابة، وقــال أنــه غيــر مســؤول وأن األمــر 

يرجــع للوالــي باعتبــار مشــروع النقــب قطاعــي.
وذكــرت جمعيــة احلــي أنهــا راســلت وزارة املــوارد 
ــع  ــة و م ــتركة قطاعي ــة مش ــن جلن ــم تعي ــة ليت املائي
ــاه ســطيف إليجــاد منطقــة  ــة املي التنســيق مــع مديري
قصــد اجنــاز بئــر لتمويــن الســكان، ومت اختيــار  منطقــة 
زدمي حيــث وجــدو ميــاه جوفيــة كبيــرة، مت وضــع دفتــر 
الشــروط وكل شــيء إال أنــه مــع بدايــة األشــغال 
تبــن أن هنــاك خلــل يف ملــف املقــاول لذلــك ســتعاد 

الصفقــة مــرة أخــرى ملــدة 40 يومــا علــى األقــل.
الســكان نظمــوا أمــس وقفــة أمــام مقــر دائــرة عــن 
وملــان، أيــن مت اســتقبال ممثلــن عنهــم والتحــاور ألجــل 
إيجــاد حــل  ملشــكل امليــاه الصاحلــة للشــرب باملنطقــة 

.
الدائــرة  رئيســة  أن  الوطــن"  وقــد علمت"أخبــار 
وعــدت ممثلــي الســكان بحــل املشــكل قريبــا وســوف 
ــن الســكان  ــق أشــغال النقــب، مــع ضمــان متوي تنطل
بالصهاريــج إلــى غايــة اســتالم املشــروع ودخولــه حيــز 

ــة . اخلدم
عبد املالك قادري

ــد  ــات قص ــات و حتقيق ــكيكدة، حتري ــن يف س ــح األم ــس، مصال ــرت، أم باش
توقيــف فتــاة يف العشــرينيات مــن العمــر يرافقهــا طفــل، حيــث كانــت قــد قامــت 
ــام بالســطو علــى منــزل بحــي الشــرطة و عــدد مــن األحيــاء املجــاورة بعــد  قبــل أي

ــا لســيناريو مشــبوه. فبركته
ــوم  ــث تق ــر، حي ــل صغي ــة طف ــاة رفق ــدام فت ــى إق ــود إل ــيناريو يع ــل الس تفاصي
بطــرق بــاب منــازل عــدد مــن املواطنــن و بعــد فتــح  بــاب املنــزل  تقتحــم هــذه املــرأة 
ــات  ــزل إحــدى املواطن ــا اقتحمــت من ــه، أمــس، بعدم ــا فعلت ــى غــرار م ــزل عل املن
ــن  ــوم، أي ــة الن ــى غرف ــرة إل ــه مباش ــت يف التوج ــرعة و جنح ــا بس ــت عليه و تهجم
واصلــت الهجــوم  علــى ســيدة املنــزل و انهالــت  عليهــا بالضــرب واخلنــق ممــا أدى 
إلــى فقدانهــا الوعــي، لتســتغل املشــتبه بهــا  املوقــف و أخــذت مــا وجــدت مــن مــال 
ــة إغمــاء،  وذهــب و انصرفت..قبــل أن يعثــر أهــل الضحيــة عليهــا مرميــة يف حال
حيــث مت تقــدمي شــكوى أمــام مصالــح األمــن املختصــة التــي باشــرت التحقيــق يف 
مالبســات القضيــة، خاصــة وأن هــذه الفتــاة باتــت كابوســا لعــدد مــن العائــالت يف 
ســكيكدة، لتعــدد اعتداءاتهــا علــى املواطنــن يف بيوتهــم الذيــن تقــوم باختيارهــم 

بدقــة بعدمــا تتأكــد مــن غيــاب أهلهــا عنهــم.
.. توقيف عصابة تزوير وحجز كمية مؤثرات عقلية

متكنــت، أمــس، فرقــة مكافحــة املخــدرات بأمــن واليــة ســكيكدة، مــن 
ــة  ــن قضي ــنة، ع ــنة و 41 س ــن 34 س ــم ماب ــراوح أعماره ــخاص تت ــف3 أش توقي
ــة  ــررات عرفي ــزور يف مح ــتعمال امل ــر و اس ــة التزوي ــن الصح ــبيهة مله ــة الش "املمارس

ــة". ــات طبي وصف
 حيثيــات القضيــة تعــود إلــى تلقــي عناصــر فرقــة مكافحــة املخــدرات، ملعلومــات 
مؤكــدة حــول قيــام أحــد األشــخاص بإخفــاء كميــة معتبــرة مــن املؤثــرات العقليــة 
داخــل مســكنه قصــد ترويجهــا، بعــد اتخــاذ اإلجــراءات القانونيــة الالزمــة مت 
توقيــف املشــتبه بــه، حيــث عثــر بداخــل مســكنه علــى 21 علبــة دواء بريغابالــن 
300 ملــغ  1260 كبســولة، ليتــم حجزهــا و حتويــل املشــتبه فيــه ملقــر األمــن وفتــح 

حتقيــق يف القضيــة.
ــف  ــع واملكل ــذا بائ ــه وك ــز ضــد املشــتبه في ــق أجن ــام إجــراءات التحقي ــد إمت   بع
بتســيير الصيدليــة، ملــف قضائــي مت مبوجبــه تقدميهــم أمــام النيابــة املختصــة لــدى 

ــة ســكيكدة . محكم
.. إحباط محاولة هجرة غير شرعية يف القل

ــل  ــة يف الق ــة اإلقليمي ــواحل للفرق ــرس الس ــر ح ــس، عناص ــر أول أم ــح، فج جن
ــدد  ــر شــرعية لع ــاط 3 محــاوالت للهجــرة الغي ــن إحب ــة ســكيكدة، م ــي والي غرب
ــارت يف  ــون و متن ــل وادي الصاب ــن الق ــواطئ كل م ــتوى ش ــى مس ــباب عل ــن الش م
ســكيكدة و توقيــف عــدد مــن الشــبان تراوحــت أعمارهــم مــا بــن 19و 40 ســنة 

ــاد يســتعمل يف اإلبحــار. ــوارب خشــبية و عت ــع اســترجاع 3 ق م
ــكيكدة،  ــة يف س ــة فلفل ــن منطق ــبان م ــن الش ــددا م ــى أن ع ــارة إل ــدر اإلش جت
ــا انطلقــوا  ــة فجــر أول مــس بعدم ــرة ســردينيا اإليطالي ــى جزي جنحــوا يف الوصــول إل

ــكيكدة. ــون يف س ــة وادي الصاب ــن منطق م
جمال بوالديس

سكيكدة
سيـــدة مجهــــولة تـــزرع الرعـب   

فـــي حـــــي الشــرطـــة 
إليزي:

تدابيــر"استعجـــالــيـة" 
لمــواجهة آثــار الجفــاف

قسنطينة
 "نفطـال" تشـدد على تسليـم 
محطة زيغود يوسف في جويلية

شــدد املديــر العــام ملؤسســة نفطــال اللهجــة مــع مســؤولي مشــروع 
تهيئــة محطــة البنزيــن الواقعــة ببلديــة زيغــود يوســف بوالية قســنطينة، 

علــى ضــرورة وضعهــا حتــت خدمــة املواطــن شــهر جويليــة املقبــل.
ــرف تأخــرا  ــذي يع ــه للمشــروع ال ــارة قادت ــك خــالل زي و جــاء ذل
قياســيا وســبق للعديــد مــن اجلهــات أن طالبــت بتســريع وتيــرة إمتــام 
األشــغال، التــي عرفــت انتعاشــا خلــل الفتــرة املاضيــة، مقارنــة 
ــاز  ــة باإلجن ــة املكلف ــد للجه ــاء بالوع ــار الوف ــه يف انتظ ــت علي ــا كان مب

ــتقالل. ــد االس ــة عي ــالل احتفالي ــليمه خ وتس
ويعــد مشــروع محطــة نفطــال علــى مســتوى بلديــة زيغــود يوســف 
ــا ســتقدمه  ــي ينتظرهــا ســكان املنطقــة نظــرا مل ــرز املشــاريع الت مــن أب
مــن خدمــة ألصحــاب املركبــات، خاصــة بعــد تأخــر تســليم املشــروع 
ــن  ــيارات م ــاب الس ــا أصح ــع ثمنه ــنوات، دف ــز 5 س ــا يناه ــذ م من
ــوا  ــن حتمل ــن، الذي ــم الفالح ــة منه ــف، خاص ــود يوس ــكان زيغ س
ــة  ــن أجــل تلبي ــن، م ــى احملطــات املجــاورة مجبري ــال إل مشــقة االنتق
حاجــة مركباتهــم، ضــف إلــى ذلــك أصحــاب املركبــات املتنقلــن عبــر 
الطريــق الوطنــي رقــم 3، الذيــن يجــدون صعوبــة كبيــرة يف حــال مــا 
ــزود بالبنزيــن علــى مســتوى املســار. إذا احتاجــت وســائل النقــل للت
أمينة.ب

 برج بوعريريج :
 حجــز أزيــد من 5 قناطيـر 
مـــن أحشـــــــاء رؤوس 
األبقـار واألغنـام الفـاسدة

ــة تأمــن الطريــق الســيار شــرق غــرب ببــرج   متكــن أفــراد فصيل
بوعريريــج مــن حجــز كميــة معتبــرة مــن األحشــاء والــرؤوس 
احليوانيــة تعــود لألبقــار واألغنــام كانــت موجهــة لالســتهالك 

ــغ. ــا بـــ 574 كل ــدر وزنه ــري، ق البش
وأوقــف أفــراد الفصيلــة مركبــة مــن نــوع كيــا مقتــادة مــن طــرف 
شــخص يف العقــد اخلامــس مــن عمــره ، أيــن عثــر بداخلهــا علــى 
ــة يف  ــام مكدس ــار وأغن ــل أبق ــاء ورؤوس وأرج ــن أحش ــر م 5 قناطي
ــة  ــة الصحي ــرام شــروط النظاف ــة دون احت الصنــدوق اخللفــي للمركب
وشــهادة  الصحــي  االعتمــاد  لشــهادة  الســائق  امتــالك  ودون 
الفحــص الطبــي البيطــري، ليتــم إتــالف احملجــوزات بعــد عرضهــا 
ــا  ــدم صالحيته ــادها وع ــدت فس ــي أك ــة الت ــح البيطري ــى املصال عل
لالســتهالك البشــري، علــى أن يقــّدم املخالــف أمــام اجلهــات 

ــق. ــراءات التحقي ــتكمال إج ــد اس ــة بع القضائي
صفاء كوثر بوعريسة

اتخــذت جملــة مــن التدابيــر "االســتعجالية" حلمايــة الثــروة احليوانية 
ــة إليــزي ذات اخلصوصيــة  ــار موجــة اجلفــاف التــي تشــهدها والي مــن آث

الرعويــة،  حســب مــا علــم أمــس، لــدى مصالــح غرفــة الفالحــة.      
وخصــص يف هــذا اإلطــار أكثــر مــن 80.000  قنطــارا مــن األعــالف 
كحصــة "اســتعجالية" لفائــدة املربــن موجهــة لتغذيــة املواشــي يف ظــل 
نــدرة الــكأل وتدهــور الغطــاء النباتــي علــى مســتوى معظــم املناطــق 
ــرح ل"وأج"  ــا ص ــب م ــار ، حس ــح األمط ــاف وش ــبب اجلف ــة بس الرعوي

ــي. ــة كمــال راق ــام للغرف األمــن الع
كمــا مت أيضــا تدعيــم إمــدادات ميــاه الشــرب للســاكنة، وأيضــا 
املوجهــة إلرواء املواشــي بهــذه املناطــق مــن خــالل إطــالق عمليــة واســعة 
إلعــادة االعتبــار لآلبــار الرعويــة وجتهيزهــا مــع إجنــاز آبــار أخــرى عميقــة، 
مبــا يضمــن تلبيــة حاجــات الســاكنة وكــذا املواشــي ، كمــا جرى شــرحه.
وبهــدف ضمــان التمويــن املســتمر مــن األعــالف وتوزيعهــا علــى 
املربــن بشــكل منتظــم، مت مؤخــرا فتــح وحــدات تابعــة لتعاونيــة احلبــوب 
والبقــول اجلافــة بــكل مــن بلديتــي الدبــداب وبــرج احلــواس وفتــح فــرع 
للديــوان الوطنــي لتغذيــة األنعــام ، مبــا يســاهم يف تغطيــة الطلــب املتزايــد 
علــى مختلــف املــواد العلفيــة مــن قبــل مربــي املواشــي وتســهيل عمليــة 
وصولهــا إلــى مختلــف املناطــق الريفيــة البعيــدة واملعزولــة، مثلمــا أضــاف 

ذات املســؤول.
لإلشــارة فقــد خلفــت موجــة اجلفــاف وشــح األمطــار التــي تشــهدها 
املنطقــة آثــارا وخيمــة علــى النشــاط الرعــوي الــذي يعــد النشــاط األبــرز 
الــذي ميتهنــه غالبيــة ســاكنة هــذه الواليــة احلدوديــة، ممــا أدى إلــى 
نفــوق عــدد معتبــر مــن اإلبــل نتيجــة تراجــع الغطــاء النباتــي وانخفــاض 

ــة .  ــف املناطــق الرعوي ــار يف مختل ــاه اآلب منســوب مي
ق.و


