
د. حسينــة بوشيــــخ  	

قمّيـة   بيـــَن األميَّــة الرَّ
وُرهــاب الّتكنوُلوجَيــا

    منذ تسارع التطورات التكنولوجية 
يف العقدين األخيرين، ووضوح معالم 
ثورة االتصال الرقمي، تزايد احلديث 
عن تغّير مفهوم األمية، وأصبحنا أمام 

حتد آخر هو محو األمية الرقمية 
التي داهمت مجتمعات العالم الثالث، 

يف ما هّي لم تنه حربها على األمية 
األبجدية. وعلى قاعدة من جهل 

الشيء عاداه، تتحّول تلك األمية إلى 
رهاب من استخدام التقنّيات اجلديدة 

يف احلياة اليومية.

أقــــالم15

بلحيمـــــر: الَمعلومـــــُة 
االقتصادّيـة والَمالّيُة َتكتِسي 
طابًعـا حاسمــا وحّساًسـا

04

03

05
جيجل

  كــُن االجِتَماعــيُّ السَّ
يشِعُل َفتيـَل االحتَجاج 
بسيـدي عبـد الَعزيز

06
بومرداس

َتنِصيـُب لجَنــٍة َمحلّيـة 
لُمتابعـــِة ملّفـــــِات 
اإلدَمــاج المهّنـــــي

08
االغواط

 ضبـُط َمسـؤول َسـابق 
ضمـَن َشبكـة ُمتخّصصة 
في صناعـة األسلَحـة! 
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ي وباِء ُكوروَنا  خاصًة يف ظلِّ َتفشِّ

وُعدواِنّيٌة!  عنٌف  رقاِت  الطُّ امُلواِطننَي  َقطُع  برقـوق:  مختـار  النفـس  علــم  فـي  اخلبيـر 

ـّوَن  اخَلبيـُر االقِتَصادي عبد امَلاِلك ســــّراي: اجَلزاِئريـ
امَلطاِلُب وَفّرقتُهــم وَساِئــُل االحِتجــاج! دتُهـم  وحَّ

0202
زغماتــــي: 

اسِتحــداُث آلّيـــات َجديـــــدة 
السترَجــاع األمــوال الَمنُهوبـة

أوضح وزير العدل، يوم أمس، خالل عرضه األمر املعدل واملتمم لقانون 
اإلجراءات اجلزائيةأمام اللجنة املختصة مبجلس األمة أن الرهان اليوم هو 

جتسيد جناعة أكبر للعدالة من خالل التحكم األفضل يف آليات حتريك 
الدعوى العمومية وممارستها، ومالحقة املجرمني واسترجاع األموال 

املنهوبة داخل الوطن وخارجه.

0909
ريُق'' امَلطلُب األبرُز لفكِّ الُعزلِة  نميِة و'' الطَّ انعداٌم للتَّ

ُسّكــاُن َقريـة»ّما تّباشــة« ِببـرج 
ُبوعريريج..أحَياٌء في َمنطقة ميتة!
بعيدا عن أنظار العالم، تقع قرية ''ما تّباشة''، هي إحدى مناطق الظل ببلدية 
احلمادية جنوبي والية برج بوعريريج.  احلياة يف هذه القرية أشبه ما تكون 

باملوت، أو هكذا يصفها قاطنوها، الذين ضاقوا َذرًعا باإلقصاء والّتهميش 
املسّلطان عليهم منذ عدة سنوات، ما جعلهم طي الّنسيان!

طالب وزير االتصال، 
عمار بلحيمر، وسائل 

اإلعالم الوطنية 
بالتأكد من موثوقية 

املصادر يف معاجلة 
املعلومة االقتصادية 

واملالية، السيما خالل 
أزمة كورونا.

الُمغالبة في الَمطاِلب!الُمغالبة في الَمطاِلب!
ـَم َتتفاقــ الُطرقــات  َظاهـرة االحتَجــاج بَقطــع 

14 ألــَف احتجــــــاٍج 
ـًا فـي اجلزاِئــر َسنويـ

ّل أخَرى!  رقاِت َتخلُق مشاِكَل بدَل أن حَتُ لبيُة لقطِع الطُّ األخصائية االجتماعّية َنرجس شِريُرو: الّتأِثيراُت السِّ



02
الحدث
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 وقال زغماتي أن هذا املشروع يندرج يف 
إطار “احلرص الدائم على رفع مردودية القضاء 
عنه،  الصادرة  األحكام  ونوعية  اجلزائري 
القضايا  أنواع  بكل  التكفل  من  متكينه  قصد 
درجة  كانت  مهما  عليه  املعروضة  والنزاعات 

تعقيدها”.
تعديل  يف  النظر  إعادة  أن  أكد  كما 
األحكام املتعلقة بامتياز التقاضي، يرمي إلى 
تكريس املبدأ الدستوري املتعلق مبساواة اجلميع 

أمام العدالة، مبرزا يف ذات السياق أن “حتريك 
النائب  قبل  من  وممارستها  العمومية  الدعوى 
وصالحياته  يتنافى  العليا  احملكمة  لدى  العام 

القانونية بوصفه طرفا منظما للطعن.
بها  جاء  التي  األحكام  أهم  بني  ومن 
اجلزائي  القطب  إنشاء  النص،  مشروع 
واملالي على مستوى محكمة مقر  االقتصادي 
مجلس قضاء اجلزائر، املتخصص يف مكافحة 
اجلرمية االقتصادية واملالية وميتد اختصاصه إلى 

كافة إقليم اجلمهورية.
واجلرمية  االرهاب  مكافحة  وبخصوص 
القانون  مشروع  ينص  للحدود،  العابرة 
حملكمة  اإلقليمي  اإلختصاص  متديد  على 
لها  “يسند  التي  اجلزائر  قضاء  مجلس  مقر 
اجلرائم  بخصوص  حصري  نوعي  اختصاص 
ذات اخلطورة اخلاصة، وذات البعد الوطني أو 

الدولي من حيث آثارها“.
س.م

واإلدارية  القانونية  الشؤون  جلنة  عقدت 
أمس  الوطني،  الشعبي  باملجلس  واحلريات 
طلب  لدراسة  خصصته  اجتماعا  الثالثاء، 
 )02( نائبني  عن  البرملانية  احلصانة  رفع 
بلقاسم  األختام  حافظ  العدل،  وزير  قدمه 
زغماتي، حسب ما أفاد به بيان لذات الهيئة 

التشريعية.
االجتماع  أن  املصدر،  ذات  وأوضح 

رئيس  عفيف،  سي  احلميد  عبد  ترأسه 
رفع  بإجراءات  باملناسبة  ذكر  الذي  اللجنة، 
احلصانة البرملانية املقررة قانونا، مؤكدا ضرورة 
عليها  املنصوص  القانونية  األشكال  »احترام 

يف هذا املجال«.
درست  اللجنة  أن  البيان،  وأضاف 
املتعلقة  القانونية  اإلجراءات  مختلف 
باملسألة، وناقش األعضاء »التدابير التشريعية 

والتنظيمية اخلاصة باملوضوع وفق أحكام املادة 
الشعبي  للمجلس  الداخلي  النظام  من   72
»السماع  بعدها  اللجنة  لتقرر  الوطني«، 

للنائبني املعنيني اليوم  األربعاء«.
ويتعلق األمر بكل من رئيس حزب من 
بلعباس،  الثقافة والدمقراطية، محسن  أجل 

والوزير السابق، عبد القادر واعلي.
س.م

بلحيمر،   عمار  االتصال،  وزير  طالب    
من  التأكد  الوطنية  االعالم   وسائل  من  
موثوقية املصادر يف معاجلة املعلومة االقتصادية 

واملالية السيما خالل أزمة كورونا.
أن  للحكومة،  الرسمي  الناطق  واكد 
فترة  يف  السيما  واملالية  االقتصادية  املعلومة 
حاسما  طابعا  “تكتسي  الصحية  األزمة 

وحساسا” يستدعي “معاجلة خاصة”.
ودعا الوزير وسائل اإلعالم للتوجه خاصة 

والصناعة  املالية  بوزارات  املختصة  للمصالح 
االقتصادي  الوطني  واملجلس  والتجارة 

واالجتماعي، كل يف مجال تخصصه.
هؤالء  “خارج  أنه  بلحيمر  وأضاف 
مصدر  أي  يوجد  ال  باإلحصائيات،  املزودين 
من  النوع  هذا  لتقدمي  مؤهل  أو  مرخص  أخر 

املعلومات”.
س.م

 أكد بيان لبريد اجلزائر تسجيل قفزة نوعية 
اإللكتروني خالل  الدفع  يف مختلف مؤشرات 
ترقية  إلى  الرامية  التدابير  بفضل   ،2020

وتشجيع استخدام وسائط الدفع االلكتروني.
إجمالي  بلغ  فلقد  اجلزائر   بريد  وبحسب 
عدد عمليات الدفع االلكتروني خالل األشهر 
 2.417.723  ،2020 من  األولى  الثمانية 
مختلف  مستعملي  قبل  من  أجريت  عملية 

القطاعات.
اجلزائر  بريد  مؤسسة  شبكة  وعاجلت 
 2.080.933 النقدية  منصتها  عبر  لوحدها 
مجموع  من  باملائة   86.07 ميثل  ما  عملية، 

العمليات املسجلة.
قطاع  يف  املنفذة  العمليات  وتشكل 
اجلزائر،  “إتصاالت  لوحده  االتصاالت 
 92.99 نسبة  وأوريدو”  وجيزي  وموبيليس، 
عبر  عملية،   2.248.252 يعادل  ما  باملائة، 
فواتير  ودفع  الرصيد  خدمات شحن  استغالل 

الهاتف و اشتراكات اإلنترنت.

اجلزائر  لبريد  النقدية  املنصة  وقد حققت 
من  جزائري،  دينار  مليار   2.24 يفوق  مبلغ 
املذكورة  األشهر  خالل  احملصلة  املبالغ  مجموع 
يف سنة 2020، أي بنسبة تتجاوز 76 باملائة.

وضعتها  التي  التطبيقات  وساهمت 
زبائنها،  تصرف  حتت  اجلزائر  بريد  مؤسسة 
أدوات  استخدام  تشجيع  يف  كبير  بشكل 

التبادل االلكتروني.
س.م

زيارة  خالل   ، التكوين   وزيرة  أشرفت 
للتكوين  الوطني  باملعهد  أمس  ميدانية 
على  الوقوف  على  باالبيار،  املهنيني  والتعليم 
للتعيني  الوطنية  االمتحانات اخلاصة باملسابقة 

يف املناصب العليا.
 وأكدت وزيرة التكوين و التعليم املهنيني، 
اإلمتحان  النجاح يف  نسبة  أن  فريحة  بن  هيام 
يف  للتعيني  الوطنية  باملسابقة  اخلاص  الكتابي 

املناصب العليا بلغت حوالي 50 باملائة.
وقالت بن فريحة » اليوم تتواصل املسابقة 
اإلمتحان  خالل  من  الثانية  مرحلتها  يف 

الشفهي”.

اإلدارة  ملستخدمي  املستقلة  الوطنية  للنقابة  التابعة  الوالئية  التنسيقية  عّبرت  
العامة  الكونفدرالية  لواء  حتت  املنضوية  بجاية   مكتب   »SNAPAP« العمومية 
املستقلة للعمال اجلزائريني يف« بيان لها »عن تخوفها من وضعية الدخول االجتماعي 

الصعب بسبب تداعيات جائحة كورونا  واحلجر الصحي .
 كما سجلت النقابة   تدهور القدرة الشرائية للعمال مع تسجيل نقص يف  الدعم 
املالي  الكايف  الذي ميكن ملواجهة تداعيات احلجر الصحي  ومخلفات جائحة كوفيد 
أكثر  يف  العمال  أجور  دفع  تأخر  عن  السناباب  الوالئية  التنسيقية  تستنكر  كما   ،  19
النقابية  احلقوق  وانتهاك   ، العمال  لهؤالء  وعبرت عن مساندتها  بلدية ،  من عشرين 
من طرف اإلدارة يف حق رئيس فرع املدرسة البحرية »نور الدين زيدان« والذي تعرض 
للتوقف التعسفي حسب البيان ،كما تعرب التنسيقية عن مساندتها لعضو الفيدرالية 
لقطاع العدالة »بلقاسم معزة »وتطالب بإرجاعه إلى منصبه ، وأكد املنسق الوالئي لـ )) 
أخبار الوطن (( عن مساندة التنسيقية لكافة العمال يف عديد البلديات منها بوخليفة ، 

تازمالت ، تيشي ، تيزي نبربر وإغرم
 . ت . كرمي

زغـــماتـــي :  
آليــــات جديــدة  السترجــاع 

األمــــوال المنهــــــوبة

 أوضح وزير العدل ، أمس، 
خالل عرضه األمر املعدل 
واملتمم لقانون اإلجراءات 

اجلزائية، أمام اللجنة 
املختصة مبجلس األمة  أن  
الرهان اليوم هو   جتسيد 
جناعة أكبر للعدالة من 

خالل التحكم األفضل يف 
آليات حتريك الدعوى 
العمومية وممارستها، 

ومالحقة املجرمني 
واسترجاع األموال املنهوبة 

داخل الوطن وخارجه..

وزيـــــر الدفــــــاع 
األمريكـي يزور الجزائـر

علي ذراع لـ »أخبار الوطن«:
 المراجعـة االستثنائية للقوائـــم االنتخــــابية 

تمــت في ظـــــروف »ممتـــــــازة«
مع  لقاء  يف  ذراع،  علي  لالنتخابات،  املستقلة  الوطنية  السلطة  مستوى  على  باإلعالم  املكلف  قال 
»أخبار الوطن«،  أن املراجعة االستثنائية للقوائم االنتخابية، حتسبا لالستفتاء على تعديل الدستور، و 

التي اختتمت  يوم األحد الفارط، جرت يف ظروف ممتازة.
القوائم  مراجعة  وأن  التسجيل،  عملية  على  إقدامًا  األكثر  هي  الشباب  فئة  أن  املسؤول،  وأكد 
االنتخابية متت دون تسجيل أي إصابة بكورونا،  وهذا راجع للتحضيرات التي قامت بها السلطة الوطنية 
املستقلة لالنتخابات من خالل تنصيب اللجان القانونية على مستوى 1541 بلدية عبر الوطن إلى جانب 
القنصليات باخلارج، مشيرا إلى  جناح التسجيل يف القوائم االنتخابية عبر األرضية الرقمية، موضحا أن  
هذا اإلجراء األول من نوعه، والذي مت باملوازاة مع الطريقة الكالسيكية يف التسجيل جتنبا ألي خطأ قد 

يحدث يف عملية التسجيل.
يف السياق ذاته، أشار املتحدث أن جتمعات احلملة االنتخابية، املزمع انطالقها يوم 7 أكتوبر القادم،  

مشروطة مبدى االلتزام بإجراءات الوقائية من كورونا.
محمد بلعروسي

بريــــد الجزائـــــر: قفـــزة نوعـــية 
في مختـــلف مؤشــــرات الدفــــــع 

اإللكتـــروني خـــالل 2020

 االستمــــاع لواعلـــي وبلعبــــاس قبـــيل رفــع الحصـــانة

خاصة يف ظل وباء كورونا
بلحيمــــر:  المعلــومة االقتصــادية والمـالية 
“تكتـــسي طابـــعا حاســـما وحســـاســـا”

مسابقة التعيني يف املناصب العليا
 بن فريــحة: نجـــاح نصـــــف 

المترشحـــين فــي االمتـــحان الكتــــابي



عّمــــار قـــردود
وال يكاد مير يوم دون تسجيل احتجاجات 
كشف  الوطن،حيث  عبر  مواطنون  ينظمها 
حقوق  عن  للدفاع  اجلزائرية  للرابطة  تقرير 
يف  االحتجاجات  عدد  جتاوز  عن  اإلنسان 
االجتماعية  العدالة  غياب  بسبب  اجلزائر، 

السنة،  يف  احتجاج  ألف  الـ14   - حسبها   -
وشيك  اجتماعي  انفجار  بوادر  من  وحذرت 
بسبب انهيار القدرة االجتماعية وارتفاع نسبة 

البطالة لدى الشباب مسجلة 29.6 باملائة.
 وجلأ جزائريون إلى طرق مبتكرة يف قطع 
ميالد  بعيد  كاالحتفال  االحتجاج  أو  الطريق 

حفرة أو ممهل »دودانة » للتعبير عن غضب من 
غياب كلي للسلطات احمللية. 

على  يلح  اجلمهورية  رئيس  كان   ، ولهذا 
املستويات  كل  يف  املسؤولون  يخرج  أن  ضرورة 
انشغاالت  إلى  واالستماع  مكاتبهم  من 

اجلزائريني.  

أوضحت اخلبيرة يف علم االجتماع نرجس 
شريرو، يف تصريح أدلت به لـــ«أخبار الوطن« 
أن »االحتجاج املطلبي أو التظاهر السلمي حق 
مشروع يكفله الدستور ، لكن اإلشكال أن أي 
مواطن يريد حتقيق مطالبه يلجأ إلى االحتجاج 
وإن  مرضية  ظاهرة  وهي  الطرقات  قطع  عبر 
اجلزائر.  على  فقط  تقتصر  وال  عاملية،  كانت 
حركة  كل  مع  سابًقا  اجلزائريون  منها  وعانى 
شل  يف  يتسبب  الطرق  قطع  ألن  احتجاجية 
االقتصاد الوطني ككل ، وتخيلوا لو أنه يومًيا 
يتم قطع الطرقات لالحتجاج عبر كامل أنحاء 
اجلزائر ،األكيد أن ذلك سُيحدث الكارثة ألن 

الطرق هي الشرايني األساسية للبالد«.
و أضافت شريرو أن » أي حركة احتجاجية 
حتمل يف باطنها بعًدا سياسًيا حتى وإن حملت 
طابًعا اجتماعًيا،و لهذا احلل يف وضع حد ملثل 
وتزداد  تكبر  التي  االحتجاجية  احلركات  هذه 
السلطة  بيد  وهو   ، هو  الثلج  كرة  مثل  يومًيا 
من خالل حتقيقها للعدالة االجتماعية جلميع 
البيروقراطية  اجلزائريني والقضاء على املشاكل 
وهو ما من شأنه زرع يف نفوس املواطنني األفكار 
والسلوكيات السوية لبناء الوطن. ويف اعتقادي 
وسيلة  هو  الطريق  قطع  إلى  املواطنني  جلوء 
السلمي  االحتجاج  عكس  أُكلها  أتت  ضغط 
عن  اإلضراب  أو  الشعارات  وحمل  بالتظاهر 
العمل أو االعتصام وغير ذلك،بل بات هؤالء 

احملتجون مقتنعني متام االقتناع أن أحسن وسيلة 
االستجابة  أقول  ال  على،  املسؤولني  إلرغام 
قطع  صوتهم،هي  إسماع  وإمنا  مطالبهم  لتلبية 
إجبار  بذلك  املرور،ليتم  حركة  وشل  الطريق 
واالستماع  العاجي  برجه  من  النزول  املسؤول 

النشغاالت املواطنني«.
املواطنني  » اضطرار  بن  شريرو   وأفادت 
لُيعّبروا عن سخطهم  الطريق  قطع  إلى  اللجوء 
استنفدوا  أن  بعد  السلطة  على  ومتردهم 
لتلبية  السلطات  على  الضغط  وسائل  جميع 
مع  اجلزائريني  جميع  هل  لكن  مطالبهم، 
الذين  ألن  ال  لالحتجاج؟،  الطريق  قطع 
للتعبير عن  مؤهلني  غير  الطريق  بقطع  يقومون 
غير  الطريق  بقطع  يقوم  والذي  األغلبية،  رأي 
واعي- حتى وإن كان متعلًما- ألنه يريد حل 
الذين  مشكلة بإحداث مشكلة أخرى،فمثاًل 
ويقومون  ما  بلدية  يف  السكن  على  يحتجون 
بقطع الطريق هم بذلك يعطلون مصالح الكثير 
من املواطنني اآلخرين ويتسببون يف شل حركة 
وهناك  املريض  هناك  يكون  قد  املرور،حيث 
النتيجة  ذلك،و  وغير  الرضيع  وهناك  املُسن 
املعقول  من  بينما  أخرى  مشاكل  خلقوا  أنهم 
من  باالحتجاج  املتضرر  الشخص  يقوم  أن 
أجل نزع مصدر ضرره وليس التسبب بأضرار 

لآلخرين«. 
السلبية  »التأثيرات  أن  شريرو  أبرزت  و 

مباشرًة،  املواطنني  تستهدف  الطرق  لقطع 
فهناك مواطنون يجوبون الطرقات للعمل وطلبًا 
للرزق، كاملوظفني والسائقني والتجار. كما قد 
باملواد  التزود  انقطاع  يف  الطرق  قطع  يتسبب 
الغذائية  منها  االستهالكية خاصة  األساسية 
الذي  أن  واألكيد  الناس،  عليها  يعيش  التي 

يدفع ثمن ذلك هم املواطنون أنفسهم. 
 

ويف املقابل، على الدولة أو السلطة التي 
أن  غيرهما  أو  الدائرة  رئيس  أو  الوالي  ميثلها 
ُتسارع لسد العجز وإيجاد احللول وعدم اإلمعان 
مطالب  حتقيق  يف  والتسويف  التماطل  يف 
اجتماعي،  اقتصادي  بعد  ذات  مشروعة 
والنفوس،  الوضع  تهدئة  يف  تسهم  وبذلك 
أجبر  ملا  اجتماعية  عدالة  هناك  كانت  فلو 
املواطنني على االحتجاج العنيف بقطع الطريق 
والتخريب والشغب،ألنه غالًبا ما يبرر احملتجون 
قطع الطريق بعدم استجابة السلطات ملطالبهم 
وهو  املعهودة،  السلمية  االحتجاج  طرق  عبر 
أضحى  الطريق  غلق  لكن  مقبول  غير  تبرير 
املطالب،و  لتحقيق  واملُثلى  الوحيدة  الوسيلة 
رقابة  غياب  هو  استفحاله  يف  ساعد  ما  لعل 
يجرمه  القانون  أن  رغم  الردع،  وانعدام  الدولة 

ويعاقب من يقترفه«.
عّمــــار قـــــردود

عّمــــار قـــــردود 
إليصال  الطرق  قطع  إلى  اللجوء  لكن 
وميس  اآلخرين  حرية  مع  يصطدم  ما  مطلب 
يف األساس بالنظام العام الذي يحميه القانون 
بكافة الوسائل املشروعة.  ألن الطرق العامة ال 
تخص مجموعة دون أخرى أو حيا أو قرية أو 
مدينة وإمنا هو ملك لعامة اجلزائريني.  فحرية 
التنقل حق دستوري مضمون للجميع وال ميكن 

االعتراض عليه إال مبوجب قانون«. 
الطرق العمومية ملكية عامة 

ومحمية قانوًنا
من   360 املادة  أن  حليلو  بن  وأضاف 
تعتبر   »: يلي  ما  على  تنص  العقوبات  قانون 
والدروب  واملسالك  الطرق  عمومية  طرقا 
املخصصة الستعمال  األخرى  األماكن  وكافة 
املساكن  مجموعات  خارج  والواقعة  اجلمهور 
أية  بحرية يف  بها  مير  أن  فرد  يجوز ألي  والتي 
ساعة من ساعات النهار أو الليل دون اعتراض 

قانوني من أي كان«. 
شدد  العقوبات  قانون  أن  للنظر  والالفت 
اجلاني  يرتكبها  عندما  السرقة  عقوبة  على 
بالطرق  املساس  ألن   ، العمومية  الطرق  يف 
مقدسة،و  عامة  مبصلحة  مساس  العمومية 
الدليل أن السرقة البسيطة وفًقا للمادة 350 من 
العقوبات تنص على عقوبة احلبس من  قانون 
حال  ويف  لكن  سنوات.  خمس  إلى  سنة 
يتم  العمومية  بالطرق  السرقة  تلك  ارتكبت 
إلى  العقوبة لتصبح احلبس من خمس  تغليظ 
املادة  عليه  تنص  ملا  وفًقا  املادة  سنوات  عشر 
قطع  فإن  بالتالي  العقوبات،و  قانون  من   352
القدمية  العجالت  حرق  أو  باملتاريس  الطريق 
مساس  هو  ساعات  لعدة  املرور  حركة  وشل 

خطير بالنظام العام ُيعاقب عليه القانون ».
قطع الطريق جرمية ُيعاقب عليها 
القانون بالسجن من 5 إلى 20 سنة

وأفاد بن حليلو بأن »املقصود بقطع الطريق 
هو إقدام أو قيام مجموعة من األشخاص بغلق 
الطرق العمومية لالحتجاج بهدف الضغط على 
السلطات العمومية قصد االستجابة ملطالب أو 
انشغاالت أو منافع يعتقدون أنها مشروعة وأن 
االحتجاج دون قطع الطريق ال حتقق مطالبهم.

قانون  يف  الطريق  قطع  ظاهرة  جترمي  مت 
على  منه   408 املادة  تنص  ،حيث  العقوبات 
ممر  أو  طريق  شيئا يف  وضع  من  كل   « يلي  ما 
عمومي من شأنه أن يعيق سير املركبات ، أو 
ذلك  وكان  سيرها  لعرقلة  وسيلة  أي  استعمل 
عرقلة  أو  حادث  ارتكاب  يف  التسبب  بقصد 
املؤقت  بالسجن  يعاقب   ، إعاقته  أو  املرور 
من  وبغرامة  سنوات   10 إلى  سنوات   05 من 

500.000 دج إلى 1.000.000 دج«. 
روح  إزهاق  يف  الطريق  قطع  تسبب  إذا 

انسان يعاقب اجلاني بالسجن املؤبد 
يف  عليها  املنصوص  اجلرمية  عن  نتج  وإذا 
الفقرة السابقة إزهاق روح إنسان يعاقب اجلاني 
اجلرمية  هذه  عن  نتج  وإذا  املؤبد.   بالسجن 
العقوبة  فإن  للغير  مستدمية  عاهة  أو  جروح 
تكون السجن املؤقت من عشر 10 إلى عشرين 
20 سنة والغرامة من 1.000.000 دج إلى 

2.000.000 دج«.
الّتجمهر جرمية أخرى تطال 

للمحتجني بقطع الطريق
وتنص املادة 97 من قانون العقوبات على 
يف  اآلتية  األفعال  ارتكاب  يحظر   « يلي  ما 
الطريق العام أو يف مكان عمومي » :التجمهر 
شأنه  من  الذي  املسلح  غير  املسلح،التجمهر 
التجمهر  ويعتبر  العمومي«.  بالهدوء  اإلخالل 

يكونونه  الذين  األفراد  أحد  كان  إذا  مسلًحا 
منهم  عدد  كان  إذا  أو  ظاهرا  سالحا  يحمل 
أو  ظاهرة  أشياء  أية  أو  مخبأة  أسلحة  يحمل 
الستعمالها  واستحضرت  استعملت  مخبأة 
كأسلحة. ويجوز ملمثلي القوة العمومية املعنيون 
القانون  تنفيذ  للعمل على  أو  التجمهر  بتفريق 
أو تنفيذ حكم وأمر قضائي استعمال القوة إذا 

وقعت عليهم أعمال عنف أو اعتداء مادي.
وتنص املادة 98 من قانون العقوبات على 
إلى  شهرين  من  باحلبس  يعاقب   «  : يلي  ما 
جتمهر  يف  كان  مسلح  غير  شخص  كل  سنة 
مسلح أو غير مسلح ولم يتركه بعد أول تنبيه. 
ويكون احلبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات 
إذا استمر الشخص غير املسلح يف جتمهر مسلح 
أن  ويجوز   ، القوة  باستعمال  إال  يتفرق  لم 
يعاقب األشخاص احملكوم عليهم باحلرمان من 

احلقوق املبينة يف املادة 14 من هذا القانون«. 
نفسه:«  القانون  من   99 املادة  وتنص 
يعاقب باحلبس من 6 أشهر إلى 3سنوات كل 
من وجد يحمل سالحا ظاهرا أو مخبأ أو أشياء 
استحضرت  أو  استعملت  مخبأة  أو  ظاهرة 
أو  جتمهر  يف  وذلك  كأسلحة،  الستعمالها 
أو  اجتماع  أثناء  أو  مبناسبته  أو  تظاهر  أثناء 
أشد  بعقوبات  إخالل  بغير  وذلك  مبناسبته 
عند االقتضاء. ويكون احلبس من سنة إلى 5 
سنوات إذا كان تفريق التجمهر قد مت بالقوة ». 
احملكوم  األشخاص  يعاقب  أن  ويجوز 
املادة  يف  املبينة  احلقوق  من  باحلرمان  عليهم 
14 من هذا القانون وباملنع من اإلقامة. ويجوز 
القضاء مبنع أي أجنبي قضى بإدانته يف إحدى 
اجلنح املنصوص عليها يف هذه املادة من دخول 

أراضي الوطن. 
 ( نفسه  القانون  من   100 املادة  وتنص 
ديسمبر   20 يف  املؤرخ   06-23 رقم  القانون 
سنة 2006 ( عل : »كل حتريض مباشر على 
علنا  تلقى  بخطب  سواء  املسلح  غير  التجمهر 
أو بكتابات أو مطبوعات تعلق أو توزع يعاقب 
عليه باحلبس من شهرين إلى سنة إذا نتج عنه 
حدوث أثره، وتكون العقوبة احلبس من شهر 
 20.000 من  وبغرامة  أشهر  ستة  إلى  واحد 
هاتني  بإحدى  أو  دينار   100.000 إلى 

العقوبتني يف احلالة العكسية. 
ونصت املادة 444 مكرر: »يعاقب بغرامة 
من 8.000 إلى 16.000 دج ، كما يجوز أن 
يعاقب باحلبس من عشرة أيام إلى شهرين كل 
من يعيق الطريق العام ، كأن يضع أو يترك فيها 
دون ضرورة مواد أو أشياء ، كيفما كانت من 
شأنها أن متنع أو تنقض من حرية املرور أو جتعل 

املرور غير مأمون«. 
»ووفًقا  أنه  إلى  حليلو  بن  وأشار 
قانون  من  مكرر   87 ألحكام املادة 
املؤرخ يف   95/11 رقم  األمر  العقوبات،مبوجب 
25/02/1995 ، حتت عنوان اجلرائم املوصوفة 
،فإن املساس  تخريبية  أو  إرهابية  بأفعال 
املرور  حركة  عرقلة  خالل  من  العام  بالطريق 
االعتصام  أو  والتجمهر  فيه  التنقل  حرية  أو 
ضمن  ُيدرج  أن  ميكن  العمومية  الساحات  يف 
العمل اإلرهابي إذا كان الفعل يستهدف أمن 
الترابية  السالمة  أو  الوطنية  الوحدة  أو  الدولة 
أو استقرار املؤسسات وسيرها العادي«. محذًرا 
بأن »جهل املواطنني القانوَن قد يحّول مطالب 
مشروعة  سياسية  أو  اجتماعية  كانت  سواء 
التريث  من  بد  ال  ولهذا  وإرهاب  جرائم  إلى 
واحتساب العواقب قبل اإلقدام على أية أفعال 
وأواًل وأخيًرا ليس معقواًل حل مشكلة مبشكلة 

أخرى«.

سراي،يف  املالك  عبد  االقتصادي  اخلبير  أبدى 
مبدئًيا  اعتراضه  الوطن«،  »أخبار  به  خص  تصريح 
على قطع الطرق واعتبره وسيلة لنشر الفوضى واعتداء 
استمرار  بحريته،ألن  يطالب  ممن  اآلخرين  حرية  على 
وقضاء  الناس  أعمال  تعطيل  إلى  يؤدي  الطرقات  قطع 

مصاحلهم.
وسيلة  يكون  رمبا  الطرق  قطع  أن  سراي  وأضاف 
املسؤولون  منها  مير  التي  بالطرق  األمر  تعلق  إذا  ناجعة 
تعطيل  يف  إال  غلقها  يتسبب  ال  التي  الطرق  وليس 
مصالح املواطنني وخلق قالقل اجتماعية أخرى البلد يف 
غنى عنها،ألن هذه الوسيلة يف االحتجاج تأتي بنتيجة 
كانت  الذين  املواطنني  على  بالضرر  وتعود  عكسية 

معاناتهم سبب الغضب من السلطات.
وأفاد سراي بأن »قطع الّطرق رمبا يزيد من الضغط 
على السلطات واملسؤولني الذين لن يتحّرك لهم ساكن 
آثار  له  لكن  الطبيعية،  دورتها  إلى  احلياة  عادت  إذا 
اقتصادية وخيمة ويتسبب يف تعطيل الدورة االقتصادية 
باملاليير  ُتقدر  فادحة  العمومية خسائر  اخلزينة  وتكبيد 
أزمة  السبب  الطرق  غلق  أن  املواطنني  اعتقاد  رغم 
للمواطنني وإمنا الوضع االقتصادي واملعيشي اخلانق هو 

الذي كان سبًبا يف االحتجاجات وأساًسا لها«.
عّمــــار قـــــردود

اعتبر اخلبير يف علم النفس مختار برقوق، يف تصريح لـــ«أخبار الوطن« 
معينة  مطالب  بسبب  منهم  احتجاًجا  مواطنون  طرف  من  الطرق  قطع  أن   ،
هو عنف وعدوانية وهو مبثابة تنفيس ملكبوتاتهم وترجمة فعلية ملا يعتمل يف 

دواخلهم وتفريغ لشحنات غضبهم والغريب أنه قّلما يأتي بثماره«.
إجبار  أجل  من  االحتجاج  املواطنني  حق  »من  يقول:  برقوق،  وأضاف 
املسؤولني على االستماع النشغاالتهم، ومن ثمة الشروع يف حلها.  لكن ذلك 
ال يتأتى إال باستخدام الوسائل املشروعة واملؤثرة بشكل مباشر على السلطات، 
وفق منهج تصاعدي مدروس. واملطلوب هو التحّصن بثقافة االحتجاج وعدم 
استخدام قطع الطرق يف رحلة البحث عن حتقيق مطالبهم سواء كانت ذات 
طابع اجتماعي أو سياسي،فقطع الطرق هو أسلوب فّج وهو مشابه متاًما لوسائل 
القمع التي تتفنن فيها السلطة والعنف يولد العنف،و قطع الطريق قمة العنف 
ألنه يتسبب يف احتجاز وسجن الناس سواء داخل مركباتهم أو غيرها وتعطيل 
أو رضيع مريض على  الوضع  امرأة حامل على وشك  فرمبا هناك  مصاحلهم، 
مشارف املوت أو شيخ مسن يختنق من شّل حركة املرور بسبب قطع الطريق 
أو موظف بصدد الذهاب إلى عمله وتأخر ما قد يؤدي إلى طرده من عمله أو 
خصم من راتبه أو طالب فاته االمتحان كل هذا يعتبر عنف معنوي ومادي 
ألنه أحلق بالضرر لآلخرين،أي أن الذي دفع الثمن هو الشعب وليس السلطة.
املشروعة  باستخدام الوسائل  لكن  مطالبهم،  املواطنني حتصيل  من حق 
عليهم  الطريق  وقطع  املسؤولني،  بيوت  أمام  التجمع  قبيل  من  والضاغطة 
ملنعهم من الوصول إلى عملهم، وجعلهم يرضخون لصرخة املواطنني، وتلقف 

مطالبهم والتجاوب معها«.
عّمــــار قـــــردود
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رقاِت َتتفاَقم َظاِهرة االحِتَجاج بَقطِع الطُّ

  الُمغــالبُة في الَمطــاِلب!

اخلبير االقتصادي عبد املالك سراي:

الجزائــــريون وحــدتـــهم الجزائــــريون وحــدتـــهم 
المطــــــالب  وفرقتـــــهم المطــــــالب  وفرقتـــــهم 
وســـائـل االحتـــــــجاج!وســـائـل االحتـــــــجاج!

اخلبير يف علم النفس مختار برقوق:

 قــطع المواطنيــن الطـــرق  قــطع المواطنيــن الطـــرق 
عنـــــف وعــــــدوانية عنـــــف وعــــــدوانية 

ملف 
احملامي األستاذ جمال بن حليلو - قاٍض سابقا:

 جهــل المواطنيــن القانــوَن  جهــل المواطنيــن القانــوَن 
قــد يحــّول مطالب مشــروعة قــد يحــّول مطالب مشــروعة 

إلى جــرائــم وإرهــــاب إلى جــرائــم وإرهــــاب 
 استفحلت، يف السنوات األخيرة، ظاهرة قطع الطرق العمومية احتجاًجا بسبب مطالب اجتماعية كالسكن 
،الشغل ،اإلنارة العمومية ،انقطاع املياه أو الكهرباء أو الغاز ،انعدام السيولة النقدية ، غياب النقل أو املراكز 

الصحية أو السكانير يف مستشفى ما أو الدواء، انعدام النقل املدرسي، اهتراء الطرقات،املمهالت ومطالب سياسية 
كاملطالبة بتنحية واٍل أو مسؤول محلي ما أو ابقائه ورفض ذهابه، أو الضغط عليه للحيلولة دون تنفيذ قرار ما. 

أبرز احملامي والقاضي سابقا األستاذ جمال بن حليلو، 
يف تصريح لـــ«أخبار الوطن« ، أن »الدستور املعّدل أقر 

حرية التعبير ،واالحتجاج حق مشروع ، طبًقا للشروط 
واإلجراءات القانونية ،

14 ألف احتجاج سنوًيا يف اجلزائر

األخصائية االجتماعية نرجس شريرو:
 التأثيــرات الّسلبيــة لقطـع الطــرق تخلــق 

مشاكـــــل بــــــدل حــــــل أخــــــــــرى 



أنه  الثالثاء،  التجارة، أمس  وزارة  أعلنت 
االجتماعية  احلسابات  إيداع  آجال  متديد  مت 
للمتعاملني االقتصاديني لسنة 2019 إلى غاية 

30 نوفمبر 2020. 
»أعلمت  أنه  لها،  بيان  الوزارة يف  وأفادت 

بإيداع  املعنيني  االقتصاديني  املتعاملني  كافة 
 ،2019 املالية  للسنة  االجتماعية  احلسابات 
أنه تبعا لقرار وزير التجارة، كمال رزيق، قد مت 
متديد آجال إيداع احلسابات االجتماعية لسنة 

2019، إلى غاية تاريخ 30 نوفمبر »2020.

الوزارة،  أوضحت  الصدد،  هذا  ويف 
احلسابات  بإيداع  تقوم  التي  الشركات  »أن 
االجتماعية، لن تتعرض للعقوبات املنصوص 
السيما  به  العمل  اجلاري  التشريع  يف  عليها 

التسجيل يف البطاقة الوطنية للغشاشني«.

 عمر ب 
االستفادة  مقررات  توزيع  على  أشرف  كما 
تكرمي  جانب  إلى  املدعم  الفالحي  العتاد  من 
انتشار  مكافحة  يف  ساهموا  الذين  الفالحني 

جائحة كورونا.
والبقول  احلبوب  تعاونية  الوزير  وعاين    
تخزين  وحدة  توسيع  عملية  على  ووقف  اجلافة 
احلبوب لتصل طاقتها إلى 200الف قنطارا،فيما 
عاين أيضا اجناز محطة معاجلة وتوضيب احلبوب 
مماثلة  اليوم.وأخرى  يف  قنطارا   1500 بطاقة 
لتوضيب بذور الشعير وصلت طاقتها إلى 1200 

قنطارا يف اليوم.
على  ووقف  املوحد  الشباك  زار  كما    
مسديا  امللفات،  تقدم  ومدى  العمل  سيرورة 
وتسهيل  اجلهود  مضاعفة  بضرورة  تعليمات 
امللفات، وسرعة  اإلجراءات اإلدارية يف دراسة 
تسويتها،مذكرا بالتدابير التي مت اتخاذها وذلك 
للعملية  املواجهة  والعراقيل  القيود  رفع  عبر 
باالتفاق مع بنك بدر،وهو ما من شأنه تشجيع 

االستثمار الفالحي.
شرق  بوسكن  ببلدية  أيضا  حل  حمداني 

املنجز  االستغالل  لزيارة محيط  الوالية  عاصمة 
عرض  له  قدم  أين  الغابات،  برنامح  ضمن 
املسطرة  واملشاريع  الظل  مناطق  برنامج  حول 
احملققة  املنجزات  على  وقف  كما  الوالية،  عبر 
السيما  الغابات  محافظة  قبل  من  احمليط  يف 
املسالك  وفتح  الزيتون  أشجار  بغرس  تعلق  فيما 
من  ومتكينهم  الساكنة  عن  العزلة  فك  بغرض 
ممارسة نشاطاتهم الفالحية وتسويق منتجاتهم. 
حيث دعا يف معرض تدخله إلى دعم الشباب 
يف  ليبدع  املجال  هذا  يف  االستثمار  يف  الراغب 
اإلجراءات  وتسهيل  الفرصة  منحه  عبر  املجال 
اإلدارية ومرافقتهم، يف اجناز املشاريع مؤكدا على 

ضرورة حتديد آجال االجناز،ومحاسبة املتأخرين
انطالق  إشارة  باملناسبة  الوزير  أعطى 
التكميلي  السقي  تطور  حول  اجلهوي  امللتقى 
قاعة  ينعقد على مستوى  الذي  لشعبة احلبوب 
يندرج  اجلامعي،والذي   بالقطب  االجتماعات 
التقنيات  اعتماد  بأهمية  التحسيس  إطار  يف 
الفالحي  باملنتوج  للنهوض  السقي  يف  احلديثة 

السيما يف شعبة احلبوب.

04
الحدث
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براقــي: براقــي: 
رفــع القيود رفــع القيود 

على حفر اآلبار على حفر اآلبار 
لفالحـي النعامةلفالحـي النعامة

اجلامعية  الشهادات  حاملو  طلب 
رئيس اجلمهورية عبد  التطبيقية  تدخل 
املجيد تبون، لتفعيل مرسوم تصنيفهم يف 

اخلانة “أ” من الشهادات اجلامعية.
و  واستغربت  جمعية “آفاق حلاملي 
الشهادات التطبيقية”، يف بيان لها    عدم 
تطبيق املرسوم الرئاسي  266/14 بعد 6 
سنوات من إقراره، موجهة نداء استغاثة 
لرئيس اجلمهورية عبد اجليد تبون والوزير 
األول عبد العزيز جراد، من أجل الفصل 

نهائيا يف ملفهم.
يف  حتقيق  فتح  إلى  اجلمعية  ودعت 
امللف، الذي وصفته بأنه يندرج يف إطار 
عبر  للعمال  الشرعية  باحلقوق  التالعب 

عدة قطاعات.
عامل  ألف   500 رقم  عن  وكشفت 
من هذا الصنف على مستوى 43 قطاعا 
أو  العمومية  للوظيفة  منها  التابع  سواء 

للقطاع االقتصادي.
على   ،266/14 املرسوم  وينص 
الدراسات  شهادة  حاملي  تصنيف 
يف  العالي  للتعليم  التطبيقية  اجلامعية 
اخلانة “أ”، مع اإلطارات اجلامعية ولكن 
طريق  عن  املرسوم  هذا  تفعيل  يتم  لم 
قطاعا   43 لـ  التنفيذية  مراسيمه  إصدار 

الذي يوظف هذه الفئة.
س.م

الشركة  إعذار  عدل،  وكالة  أمس  مت 
وحدة   1350 مشروع  أشغال  بإجناز  املكّلفة 
قبل  تيبازة  من  بوسماعيل يف  ببلدية  سكنية 

وكالة عدل.
هذا  وجه   « فلقد  الوكالة   بيان  وحسب 
 GROUPEMENTلشركة اإلعذار 
TORKAM INSAAT VE YATI-
RIM A.S/SPA KEGT ALGE-
بطئ  تسجيل  بعد   ،  RIE-TURQUE

يف وتيرة أشغال املشروع.
برنامج  احترام  عدم  إلى  باإلضافة 
واملاّدية  البشرية  املوارد  ونقص  األشغال، 

الّسالمة  إجراءات  أدنى  توفر  وعدم  بالورشة، 
بها.

اإلجناز،  شركة  مطالبة  اإلعذار  وتضمن 
دعمها  خالل  من  للورشة  العادي  بالتموين 
نوعية  وحتسني  والبشرية،  املاّدية  بالوسائل 

اإلجناز.
توفير  على  الشركة،  عدل  حثت  كما 
19 من  رقم  للماّدة  طبقا  والعّمال  الورشة  أمن 
الصفقة، واتخاذ جميع اإلجراءات الاّلزمة من 
أجل فتح ورشات األشغال يف جميع العمارات 

لتدارك التأخر املسّجل.
س.م

 قدم   الفرع النقابي احمللي مبجلس قضاء 
الوطنية  النقابة  لواء  حتت  املنضوي  العاصمة، 
جلسة  حادثة  حول  توضيحات    للقضاة، 
الغرفة اجلزائية األولى مبجلس قضاء اجلزائر يف 

قضية مجمع سوفاك.
الواقعة  حقيقة  إن  النقابي  الفرع  وأكد 
التماسا  قدم  سيليني  النقيب  أن  يف  تكمن 
سوفاك  مجمع  قضية  يف  املرافعات  لتأجيل 
يوم 24 سبتمبر بعد ان شارفت على االنتهاء 
بداعي  سبتمبر   26 السبت  يوم  واستكمالها 
التعب واالرهاق، وهو االلتماس الذي   رفض.
فان  النقابي    الفرع  بيان  وبحسب  
وقام  الرفض  يستغ  لم  سيليني  النقيب 

من  مجموعة  بارتكاب  منطقه  فرض  مبحاولة 
ضبط  أمني  طرف  من  توثيقها  مت  السلوكيات 
الفوضى  باحداث  قيامه  يف  ومتثلت  اجللسة، 
واملساس  بنظامها،  واالخالل  اجللسة  داخل 
بتلفظه  املوقر  املجلس  لهيئة  االحترام  بواجب 
باب  إلى ركل  باالضافة  بعدة عبارات مشينة 

قاعة اجللسات.
لهيجان  نتيجة  أنه  الفرع  بيان  وأوضح 
عليها سقط  كان  الذي  الغضب  وحالة  املعني 
مغميا عليه ليتم اسعافه، وهو ما اضطر بهيئة 
ليوم  القضية  تأجيل  إلى  املداولة  بعد  الغرفة 

السبت لدواعي انسانية.
س.ع

شرفـــي يحـــدد ضــوابط  شرفـــي يحـــدد ضــوابط  
الحمـــلة االنتخابـــية الحمـــلة االنتخابـــية 
الخاصــة باالستفتــــاءالخاصــة باالستفتــــاء

أمس  باجلزائر  لالنتخابات  املستقلة  السلطة  حددت   
على  باالستفتاء  اخلاصة  االنتخابية  احلملة  ضوابط  الثالثاء، 

التعديالت الدستورية املقرر إجراؤه يف األول من نوفمبر املقبل.
احلملة  فتح  الثالثاء  أمس  بيان  وفق  السلطة  وقررت 
االنتخابية يف 7 أكتوبر املقبل، قبل 25 يوما من االستفتاء، على 
أن تنتهي يوم 28 أكتوبر املقبل ليسود بعد ذلك صمت انتخابي.
باحلملة  القيام  بها  املنوط  اجلهات  أن  القرار  وأوضح 
االنتخابية هي القطاع احلكومي واألحزاب السياسية واجلمعيات 
الطاقم  برنامج  يرسل  أن  السياسية، على  والشخصيات  الوطنية 
احلكومي املكلف باحلملة االنتخابية إلى رئيس السلطة املستقلة 

لالنتخابات.
األحزاب  فإن  لالنتخابات  املستقلة  السلطة  وبحسب 
حتوز  التي  هي  االنتخابية،  باحلملة  القيام  لها  املخول  السياسية 
على كتلة برملانية بإحدى غرفتي البرملان، أو األحزاب السياسية 
األحزاب  أو  البرملان،  غرفتي  يف  مقاعد  عشرة  على  حتوز  التي 
 25 يف  احمللية  الشعبية  املجالس  يف  مقاعد  لها  التي  السياسية 

والية على األقل.
وقال البيان إنه يجب على تلك األحزاب تقدمي طلب مرفق 
بالوثائق املدعمة له وملخص عن محاور التدخالت إلى السلطة 
االنتخابية  احلملة  انطالق  قبل  لالنتخابات  املستقلة  الوطنية 

بخمسة أيام.
أن  يجب  الوطنية  اجلمعيات  بالنسبة  أنه  البيان  وأضاف 
األقل، كما ستحدد سلطة  على  والية   25 متثيال يف  لها  يكون 
الالنتخابات بالتنسيق مع سلطة »ضبط السمعي البصري« احليز 

الزمني املخصص للحمالت يف وسائل االعالم العامة.

أرزقي  املائية،  املوارد  وزير  أمر 
براقي، الوكالة الوطنية للموارد املائية 
قصد رفع القيود على تراخيص حفر 

االبار لفائدة فالحي النعامة.
الزيارة  خالل  ذلك،  وجاء 
أمس  الوزير  قادت  التي  امليدانية 
الثالثاء، إلى والية النعامة، حسب 

بيان للوزارة.
كما أمر الوزير، بتزويد فالحي 

الوالية، بالكميات الكافية من املياه، لتطوير الزراعة.
وحث الوزير الفالحني على احملافظة على هذا املورد احليوي، باستعمال التقنيات 

املقتصدة للماء، والذين رحبوا بدورهم بهذا القرار وأثنوا على مجهودات الدولة.

أشرف على توزيع مقررات االستفادة من العتاد الفالحي املدعم من املدية

    وزيـــر الفالحـــة 
يدعـو إلى دعــم الشبــاب 
الراغــب في االستثــــمار

استهل أمس عبد احلميد حمداني وزير الفالحة والتنمية الريفية   
زيارته إلى املدية  مبعاينة  وحدة إنتاج متخصصة يف تربية األبقار وإنتاج 
األعالف »سي امحمد الضاوي« ببلدية وامري ،أين أكد على مساعي وزارة 

الفالحة لتشجيع إنتاج احلليب لتخفيض فاتورة االستيراد وتشجيع 
املنتوج احمللي وهو ما تضمنته ورقة الطريق القطاعية

 تمــديد أجــال إيـداع الحسـابـات االجتمـاعـية إلــى  تمــديد أجــال إيـداع الحسـابـات االجتمـاعـية إلــى 3030 نوفمبـر نوفمبـر

لتفعيل مرسوم تصنيفهم يف اخلانة “أ”

حاملــو الشهـــادات التطبيـــقية حاملــو الشهـــادات التطبيـــقية 
يستنجــدون بالـرئــيس تبــــونيستنجــدون بالـرئــيس تبــــون

عــدل ُتوجــه إعــذارا لشـــركة  عــدل ُتوجــه إعــذارا لشـــركة  
تركيــة  ببوسمــاعيل في تيبــازةتركيــة  ببوسمــاعيل في تيبــازة

الفرع النقابي احمللي مبجلس قضاء العاصمة

سيليـني أخـل بنـظام جلـسة المحـاكمةسيليـني أخـل بنـظام جلـسة المحـاكمة



جمال بوالديس
طالبي  من  العشرات  حاصر 
السكن من بلدية سكيكدة و فلفلة، 
حصة  برفع  مطالبني  البلدية   مقر 
لهم   املخصص  االجتماعي  السكن 
و خاصة من سكان حي »العرايس 
» البيوت الشهة و القصديرية حيث 
فيما  660 سكن  الوالية  خصصت 
مت  سكن   900 البلدية   أحصت 
ووجب  البلدية  قبل  من  جردها 

ترحيلهم فورا.
و أحتشد العشرات من سكان 
على  باالنهيار  املهددة  البيوت 
مستوى بلدية سكيكدة و منهم حي 
القدمية«  »املدينة  و  الطيور«  »بحيرة 
التعجيل  الوالية  والي  مطالبني 
و  املطر  موسم  قبل  فورا  بترحيلهم 
التحسني  ورشات  حتى  غلق  قبل 
الوالي قبل   التي اشترطها  احلضاري 

الشروع يف عملية الترحيل.

احتشد  السياق   نفس  يف  و 
سكان الصفيح و سكة القطار ببلدية 
البلدية  مقر  أمام  كرومة  حمادي 
مناشدين الوالي التعجيل بترحيلهم 
يعانون  غالبيتهم  أن  و  خاصة  فورا 
من ظروف سكنية قاهرة و يحملون 
أمراضا فتاكة، ال تتطلب املزيد من 

التأخير يف عملية الترحيل
 70 مكتتبي    فضل  بينما 
وقفة  تنظيم  مدعم  مسكن 

الوالئية  الوكالة  أمام  احتجاجية 
مبنحهم  مطالبني  العقاري،  للتسيير 
من  أزيد  بعد  سكناتهم  مفاتيح 
عشر سنوات من االنتظار ، كبدتهم 
متاعب قاسية و خسائر لألموال يف 
اإليجار و منهم من وصل إلى غاية 

فك .
والي  أن  إلى  اإلشارة  جتدر 
الديوان  رئيس  مبعية  و  سكيكدة 
سارعوا إلى استقبال ممثلني عن كل 
احملتجني يف جلسة استماع استمرت 
لساعات و بحضور املدراء التنفيذيني 
لهم  قدم  حيث  بامللف،  املعنيني 
الوالي كل الضمانات قصد التعجيل 
يف اإلفراج عن السكن االجتماعي 
و باقي الصيغ، كما وعدهم مبتابعة 
الغلق،  قيد  هي  التي  ورشات  كل 
مجددا دعوته للجميع بالتزام الصبر 
االجتماعي  السكن  ان  و  والتعقل 
لن يذهب إال ملستحقيه الشرعيني.

من  متأخرة  ساعات  يف  متت 
جثة  على  العثور  أمس،  اول  ليلة 
شيخ مسن معلقا داخل منزله ببلدية 

بكوش خلضر دائرة بن عزوز.
لبيان  األولية  املعطيات  وحسب 
)ق.ط(  الهالك  فإن  املدنية  احلماية 
البالغ من العمر 90 سنة و جد حوالي 
بواسطة  مشنوقا  ليال  العاشرة  الساعة 

يتواجد  الذي  منزله  شرفة  يف  حبل 
مبنطقة سيدي السعيد  ،اين تدخلت 
لنقل  لعزابة  املدنية  احلماية  مصالح 
املدينة  مستشفى  إلى  الضحية  جثة 
قيد  احلادث  مالبسات  تبقى  فيما 

التحقيق.
نسيبة شالبي

سهام.ع 
املكلف  النائب  وحسب 
ببلدية  احمللية  والتنمية  باألشغال 
أخبار  ل«  زهير  عمار  حاج  البوني 
ضمن  يندرج  املشروع  فإن  الوطن« 
الظل  ملناطق  املخصصة  املشاريع 
تضم  التي  املنطقة  تنمية  بغرض 
188 سكن ريفي فردي حيث متت 
إنطالقة تعبيد الشطر األول للطريق 
خاصة  مقاولة  قبل  من  الرئيسي 
كانت فازت بالصفقة يف وقتا سابق 
تكلفة  أن  الصدد  هذا  يف  .مؤكدا 
سنتيم  ب800مليون  تقدر  املشروع 
يف  ستنتهي  عبر  األشغال  وعملية 
الشروط  دفتر  يف  احملددة  األجال 

بحسب املصدر.
املكلف  النائب  كشف  كما 
ببلدية  احمللية  والتنمية  باألشغال 
البوني عن جملة املشاريع املخصصة 
مبنطقة لعالليق ضمن برنامج تنمية 
يف  هو  ما  منها  والتي  الظل  مناطق 
ربط  مشروع  غرار  على  اإلجناز  طور 
الصرف  بشبكة  الريفية  السكنات 
عملية  إنطالق  إنتظار  يف  الصحي 
ربط  يف  تتمثل  أخرى  ثنموية 

الشروب  املاء  بشبكة  السكنات 
حدود  يف  املشروع  ينتهي  أن  على 
 . املقبل  أكتوبر  شهر  منتصف 
الربط  مشاريع  إنطالق  إنتظار  يف 
املنزلية  والكهرباء  الغاز  بشبكات 
يف القريب العاجل من قبل مديرية 
الطاقة ومؤسسة سونلغاز  فضال عن 
الداخلية  الطرقات  تعبيد  مشروع 

للحي املذكور.
يطالب  متصل  سياق  ويف 
املختصة  السلطات  اجلهة  سكان 
الصحية  الوحدة  مشروع  بتوسعة 
وإجناز  باحلي  املوجودة  الوحيدة 
لتمكني  بلدي  إداري  فرع  مشروع 
مختلف  إستخراج  من  املواطنني 
عن  ناهيك  اإلدارية  الوثائق 
أجناز جسر حديدي  املطالية مبشروع 
مبدخل  االبتدائية  للمدرسة  يربط 
أبناءهم  وحماية  حلمايتهم  احلي 
مع  املرور  حوادث  من  املتمدرسني 
األمنية  الدوريات  تكثيف  ضرورة 
حلماية  سالم  سيدي  أمن  ملصالح 
عصابات  من  واجلهة  السكان 

األحياء.

سيدي  بلدية  سكان  خرج 
جيجل  والية  شرق  العزيز  عبد 
بالطريقة  منددة   احتجاجات  يف 
من  املستفيدين  اختيار  بها  مت  التي 
بـ46  املقدرة  و  االجتماعية  السكن 
سكن  مطالبني  بالتحقيق يف قائمة 

املستفيدين منها.
أمام  احملتجني  من  عدد  جتمهر   
بغلقها  مطالبني  قاموا  و  البلدية  مقر 
ومنح  القائمة  إعداد  إعادة  بضرورة 
لتتصاعد  للمستحقني  السكنات 

اإلحتجاجات بعد ذلك حيث أقدم 
باستعمال  نفسه  طعن  على  شاب 
السكني على مستوى العنق  بسبب 
املستفدين  قائمة  من  إسقاطه 
عرفت  البلدية  ذات  فإن  ،لإلشارة 
على  4اشهر  قبل  مماثلة  احتجاجات 
نفس القائمة والتي تعودت السلطات 
الوالئية  يومها بإعادة ضبطها ليتفاجا 
سكان البلدية بإسقاط 3أسماء فقط 

من القائمة السابقة.
سهام.ع

مبحكمة  التحقيق  أمرقاضي 
صاحب  بوضع  اإلبتدائية  سكيكدة 
حمادي  ببلدية  »الديليون«   مصنع 

كرومة احلبس املؤقت.
و حسب بيان ملصالح االمن فاملعني 
متابع بتهريب الوقود واملساس باالقتصاد 
الوطني وممارسة جتارة تدليسية ببيع مواد 
أولية على حالتها األصلية وحترير شهادة 

تثبت وقائع غير صحيحة ماديا.
للزيوت وإنتاج  املتهم  ميلك مصنع 
»الديليون« يف سكيكدة والذي يتطلب 
حيث  أولية،  كمادة  املازوت  صناعته 
دفتر  مبوجب  املازوت  مادة  يحصل على 
نفطال،  مؤسسة  من  وصفقة  شروط 
كمادة  املادة  هذه  يستعمل  ما  وبدل 
أولية يف صناعة الديليون، يقوم بتحويل 
السوق  يف  أولية  كمادة  وبيعه  وجهته 

األجنبية.
يف  حاوية  ب40  ضبط   املعني 
ميناء  عبر  تونس  نحو  لتهريبها  محاولة 
التفتيش   عملية  وبعد  سكيكدة، 
مادة  أنها  تبني  والتحقيق  والتحري 
أولية  عليها كمادة  التي حصل  املازوت 
تهريبها  بصدد  كان  الديليون،  لصناعة 

عبر ميناء سكيكدة.
نسيبة شالبي

انطلقت أمس الثالثاء على مستوى مديريه النقل 
لوالية عنابة عملية إيداع ملفات أصحاب سيارة األجرة 
كورونا  فيروس  وباء  من  الوقاية  تدابير  من  املتضررين 

املستجد.
عن  بالنيابة  النقل  مدير  أعلن   الصدد  هذا  ويف 
مديرية  مستوى  على  امللفات  إستقبال  عملية  إنطالق 
سبتمبر   29 الثالثاء  يوم  صبيحة  من  إبتداءا  النقل 

2020 إلى غاية يوم اإلثنني 12 أكتوبر 2020
بعنابة  األجرة  سيارات  سائقي  عبر  جهتهم  من 
عن تذمرهم من شرط تسوية وضعيتهم إجتاه الصندوق 
الوطني للتامني للعمال غير األجراء )كاسنوس( مقابل 
املقدرة  كورونا  فيروس  جائحة  منحة  من  اإلستفادة 
ب30 الف دج .و حسب منشور إحتاد التجار واحلرفيني 
النقل  مدير  فان  الثالثاء  أمس  عنابة  لوالية  اجلزائريني 
بالنيابة لوالية عنابة عقدت إجتماع تنسيقي مع ممثلي 
سيارات األجرة والناقلني ملناقشة محتوى القرار الوزاري 
املشترك املتضمن منح مساعدات مالية لفائدة املتضررين 

ومناقشة  دراسة  19 حيث مت  من جائحة كورونا كوفيد 
اجلريدة  يف  مفصلة  جاءت  والتي  اإلستفادة  شروط 
الرسمية.و حسب ذات املنشور فقد أعرب ممثلي اإلحتاد 
عن تدمرهم الشديد من شرط ضرورة تسديد مستحقات 
2019 .وأشار  الضمان اإلجتماعي لغير االجراء لسنة 
إلى أن غالبية املعنيني بهده املساعدة لم يقوموا بالتسديد 

ل)كسانوس( لعجزهم املادي .
وأوضح اإلحتاد بأن مدير النقل سجل هذا االنشغال 
كل  اإلحتاد  دعا  .و  املركزية  للسلطات  برفعه  ووعد 
النقل  وأصحاب  األجرة  سيارات  سائقي  من  املعنيني 
امللفات  لدفع  النقل  مديرية  من  التقرب  للمسافرين 
وثائق  أو  اإلستغالل  رخصة  من  نسخة  من  املتكونة 
النشاط بالنسبة لناقلي املسافرين  و نسخة طبق األصل 
من بطاقة التعريف الوطنية أو رخصة السياقة  و صك 

بريدي أو بنكي مشطوب مع ملئ اإلستمارة.
ف سليم
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احتجاجات مطالبة باإلفراج عن السكن االجتماعياحتجاجات مطالبة باإلفراج عن السكن االجتماعي

سكيـــكدة علـــى صفيــح ساخــن.. سكيـــكدة علـــى صفيــح ساخــن.. 
غاضبــون يغلقـون مقـرات البلـدياتغاضبــون يغلقـون مقـرات البلـديات

أن  أكدوا  الذين  احلي  سكان  حفيظة  أثار  ما 
زيادة  آخر  هو مشكل  االنارة  من  حرمان حيهم 
عن مشكلة الشرارات الكهربائية يف احلنفيات، 
مطالبني بحل األزمة يف أقرب وقت قبل حدوث 

الكارثة. 

صفاء كوثر بوعريسة

شهدت والية سكيكدة، سلسلة من احلركات االحتجادجية   
من قبل  طالبي السكن االجتماعي و باقي الصيغ املتأخرة 

عن عملية التوزيع مند سنوات طويلة، حيث  سجلت الوالية  
أربع احتجاجات متتالية يف كل من حمادي كرومة،  فيما 

اجتمع غاضبون  من سكان الصفيح و البيوت الهشة يف بلديتي 
سكيكدة و فلفلة و حمادي كرومة يف اعتصام  ضخم أمام مقر 

الوالية من قبل

عنابة
انطـــالق إيــداع ملفــات أصحــاب سيــارة انطـــالق إيــداع ملفــات أصحــاب سيــارة 
األجــرة األجــرة المتضــررين مــــن كــــوروناالمتضــررين مــــن كــــورونا

سكيكدة

العثــور على جثـــة تسعينـــي العثــور على جثـــة تسعينـــي 
مشنــوقا فــي منزلــه ببن عـزوزمشنــوقا فــي منزلــه ببن عـزوز

سكيكدةسكيكدة
الحبــس المــؤقت الحبــس المــؤقت 
لمهــرب المـازوت لمهــرب المـازوت 
مــن المينـــــاءمــن المينـــــاء

انطلقت مبنطقة لعالليق عملية تعبيد الطريق 
الرئيسي الرابط بني احلي والطريف الوالئي املؤدي 

الى احلجار مرورا مبلبنة اإليدوغ.

جيجلجيجل
الشـــروع فــي تعبيــد الشـــروع فــي تعبيــد 

طرقـات  حـي» لعالليــــق«طرقـات  حـي» لعالليــــق«

السكــن االجتمـاعي يشــعل فتيــل السكــن االجتمـاعي يشــعل فتيــل 
االحتجــاج بسيــدي عبـد العزيـزاالحتجــاج بسيــدي عبـد العزيـز



 بومرداس
ديــــوان الترقــــية يدعــو المكتتبـــين 

لتســـوية وضعيتــــهم االداريــــة
وّجه ديوان الترقية والتسيير العقاري لبومرداس، ، تبليغا رسميا للمكتتبني يف سكنات 
أقرب  يف  واملالية  اإلدارية   وضعيتهم  لتسوية  التساهمي   واالجتماعي  املدعم   الترقوي 

اآلجال.
 150 للمستفيدين من مشروع  املوجه  التبليغ  قرار  ويتعلق األمر، حسب ما جاء يف  
سكن اجتماعي تساهمي اجلاري اجنازها بالساحل، و220 وحدة سكنية يف نفس الصيغة 
املنجزة بخميس اخلشنة، باإلضافة إلى املستفيدين من مشروع 100 سكن ترقوي مدعم 

بالكرمة.  
وأشار الديوان إلى أنه »قد مت احلصول على شهادة املطابقة من مصالح البلدية وعليه 
التقرب من  ملكيتهم  باإلمضاء على عقود  بعد  يقوموا  لم  الذين  املستفيدين  يتعني على 
املوثقني، لتقدمي ملفاتهم يف أقرب اآلجال املمكنة قصد تسوية وضعيتهم اإلدارية واملالية«.
املالية، فقد أوضح  يقوموا بعد بدفع مستحقاتهم  لم  الذين  للمستفيدين  بالنسبة  أما 

التبليغ أن »الديوان سيقوم باعذارهم لدفع ما يترتب على عاتقهم من دين«.
وجتدر اإلشارة أن املشاريع الثالثة املذكورة آنفا قد قاربت بها األشغال على االنتهاء ومع 
اقتراب موعد التوزيع يتعني على املستفيدين منها تسوية وضعيتهم اإلدارية واملالية، حتى 

يتمكنوا من تسلم مفاتيح شققهم.
سميرة مزاري

بجاية
رصـــد 800 مليـــون سنتـــيم إلنجــاز 
مشـــاريع تنمـــوية بـ»تاسكـــريوت«

استفادت بلدية تاسكريوت من غالف مالي  معتبر قدر  يقدر بـ 800 مليون سنتيم ، 
الجناز مشاريع تنموية لتحسني االطار املعيشي للسكن.

 و قال رئيس البلدية يف تصريح لـ«أخبار الوطن« »إن العملية جاءت يف إطار اإلجراءات 
التي أقرها رئيس اجلمهورية للتكفل مبناطق الظل ، ومن املنتظر أن يتم من خاللها جتسيد 
بعض املشاريع ذات الصلة بتحسني حياة املواطنني على غرار إيصال الكهرباء إلى بعض 
لتحسني  سعيا  وهذا  الطرقات  وإصالح   ، االبتدائية  املؤسسة  بعض  ترميم   ، العائالت 

االطار املعيشي لسكان مناطق الظل« يقول املسؤول ذاته
 ت . كرمي
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عقب االحتجاجات االخيرة للمتعاقدين أمام مقر وكالة التشغيل

تنصــيب لجنـة محليـة لمتابعة تنصــيب لجنـة محليـة لمتابعة 
ملفـات اإلدماج المهني ببومرداسملفـات اإلدماج المهني ببومرداس

سميرة مزاري
التشغيل  مديرية  أوضحت 
»أخبار  حتصلت  بيان  يف  لبومرداس 
اللجنة  أن  منه  نسخة  على  الوطن« 
املهني  اإلدماج  ملفات  مبتابعة  املكلفة 
أعضاء  وتضم  التشغيل  مدير  »يرأسها 
الشباب  التربية،  مديريات  من 
احمللية،  اإلدارة  مديرية  والرياضة، 
االجتماعية،  التأمينات  صندوق 
وآخرون من مفتشية الوظيفة العمومية، 
الوالئية  والوكالة  العمل  مفتشية 

للتشغيل.
اللجنة  تنصيب  فكرة  أن  وأشارت 
مدير  من  واقتراح  بدعوة  »جاءت 
التشغيل بالوالية«، وحتققت بعد »لقاء 
لتفسير  خصص  املديرية  مبقر  عمل 
بعض اجلوانب األساسية ذات العالقة 
على  املساعدة  جهاز  يف  بالتوظيف 
االجتماعية  والشبكة  املهني  اإلدماج 
عدم  العقد،  فسخ  إشكاالت  مثل: 
واملطالبة  طويلة  ملدة  العمل  مزاولة 
بأحكام  االلتزام  عدم  مع  باألجرة 

مرسوم اإلدماج«.
موظفي  من  العشرات  أن  ويذكر 
والشبكة  التشغيل  قبل  ما  عقود 

أمس،  أول  نظموا،  قد  االجتماعية 
مديرية  مقر  أمام  احتجاجية  وقفة 
بتسوية  للمطالبة  ببومرداس  التشغيل 
اإلدماج  طريق  عن  املهنية،  أوضاعهم 
ضمن  العمل  سنوات  واحتساب 
مديرية  احملتجون  دعا  كما  التقاعد، 
عبر  الشفافية  اعتماد  إلى  التشغيل 
دورية،  بصفة  املدمجني  قوائم  نشر 
وكذا  املنتهية  نظرائهم  عقود  مع جتديد 

إلى  التعسفي  الفصل  ضحايا   إعادة 
مناصبهم.

التشغيل  مدير  أكد  جهته،  من 
يف  عطايلية«  املالك  »عبد  لبومرداس 
لقائه باحملتجني أن مصاحله قد أحصت 
موظفا   374 »إدماج  احلالي  الوقت  يف 
من أصحاب عقود ما قبل التشغيل«، 
وأن العملية »تسير يف ظروف حسنة«.

جنحت عناصر األمن احلضري الثالث التابع ألمن والية 
تلمسان يف تفكيك جمعية أشرار متكونة من 03 أشخاص 
تتراوح أعمارهم بني 22 سنة و27 سنة متورطة يف سرقة 
احملالت التجارية وسط مدينة تلمسان، أين تعرض محل 
بالكسر،  للسرقة  النقالة  الهواتف  بإصالح  خاص  جتاري 
أن  إال  مجهولني،  ضد  األمر  بادئ  القضية  قيدت  حيث 
عملية البحث والتحري لدى مصالح الشرطة مكنتها من 
وتوقيفهم يف ظرف  الرئيسي وشركائه  الفاعل  هوية  حتديد 
ملف  إجراء  إجناز  مت  التحقيق  إجراءات  إمتام  وبعد  وجيز، 
قضائي ضد املشتبه فيهم قدموا مبوجبه أمام السيد وكيل 

اجلمهورية لدى محكمة تلمسان.

 يعـيش سكان قرية جامع الصخرة التابعة لبلدية الغزوات وبلدية تيانت بوالية تلمسان، كارثة بيئية 
حقيقية شكلت خطرا كبيرا على حياتهم وحياة أوالدهم، بسبب صب أنابيب قنوات الصرف الصحي 
وسط الوادي احملاذي ملنازلهم، وهذا بعد إجناز بلدية الغزوات ملشروع قنوات الصرف اخلاصة بقرية الزراولة 
وتوصيل األنبوب الرئيسي وسط الوادي الذي يحتوي على آبار الفالحني تستغل حاليا لسقي محاصيلهم 
الزراعية، وأخرى موجهة لالستهالك عن طريق بيع املاء الصالح للشرب لفائدة أصحاب الصهاريج، مما 
سبب ذلك روائح كريهة وانتشار احلشرات واجلرذان والفئران والبعوض، إلى جانب نفوق مختلف الطيور 
التي كانت تشرب من ينابيع هذا الواد، وهو األمر الذي دق ناقوس اخلطر للساكنة خوفا من احتمال انتقال 
عدوى األمراض املتنقلة عن طريق املياه املختلطة، مما دفع بهم إلى مناشدة السلطات احمللية وجلنة الصحة 
ومديرية الري بالتدخل العاجل للوقوف على هذا املشكل وحله حلماية مواطني البلديتني من األمراض 
احملتملة جراء الكارثة البيئية التي قد حتدث نتيجة تسرب املياه القذرة من هذا األنبوب الرئيسي إلى اآلبار 

اجلوفية. 

للحماية  العامة  املديرية  بيان  بحسب 
 1995 ذاتها  املصالح  سجلت  فقد  املدنية 
تـدخـل من أجل 1102 حادث مرور أدت 
إلى وفاة 31 شخص و جرح 1348آخرين مت 
إسعافهم و نقلهم إلى املراكز اإلستشفائية، 
واليــة  يف  سجلت  حصــيلة  أثقل 
  26 05 اشخاص و جرح  متنراست  بوفاة 
آخرين مت إسعافهم و حتويلهــم إلى املراكز 

االستشفائية  على إثـر 08  حادث مرور
املتعلقة  النشاطات  يخص  فيما  أما 
كورونا  فيروس  انتشار  من  بالوقاية 

كوفيد19- قامت
نفس  خالل  املدنية  احلماية  وحدات 
 330 بـ  الوطني  التراب  كافة  عبر  الفترة 

عملية
 48 عبر  املواطنني  لفائدة  حتسيسية   
ضرورة  على  وتذكرهم  حتثهم   ، والية 
إحترام قواعد احلجر الصحي وكذا التباعد 
اإلجتماعي، باإلضافة إلى القيام بـ 399 
مست  والية   48 عبر  عامة  تعقيم  عملية 
وخاصة  عمومية  وهياكل  منشآت  عدة 
أين   ، والشوارع  السكنية  املجمعات 
املدنية  للحماية  العامة  املديرية  خصصت 
لهاتني العمليتني 1060 عون حماية مدنية 
مبختلف الرتب، باإلضافة إلى 177 سيارة 

إسعاف و 146 شاحنة مضخة.

ق.م

تفكيـــك عصـــابة مختــــصة في سرقــــة 
المحـــــالت ببنــــي بوسعــــــــيد

كــــارثة بيئـــية تهـــّدد سكــــان قـــرية 
جـــــامع الصخــــرة بالغــــــزوات

نصبت، صبيحة أمس، مديرية التشغيل لوالية بومرداس جلنة محلية كلفت مبتابعة 
ملفات اإلدماج املهني اخلاصة مبوظفي عقود ما قبل التشغيل، عقب احلركات 

االحتجاجية التي نظمها أول أمس موظفو عقود ما قبل التشغيل والشبكة االجتماعية 

أخبار تلمسان

ل. عبد الرحيم

لقي 31 شخصا حتفهم و أصيب 1348 آخرين بجروح متفاوتة  اخلطورة ، 
يف حوادث مرور دموية خالل اسبوع واحد، سجلت اثقل حصيلة بوالية 

متنراست بوفاة5 اشخاص و اصابة 26 اخرين بجروح.

إرهـــاب الطرقـــــات يقـــــتل 
31 شخـــًصا عبــر واليــات الوطـن



07السنة 01 - العدد 299 -االربعاء 14 صفر 1441  هـ  - 30 سبتمبر 2020م
أخبار السر ايا

أثار عرض عمل صادر عن الوكالة احمللية للتشغيل لوالية سكيكدة،جدال واسعا وسط رواد مواقع 
التواصل االجتماعي.

عرض العمل الذي مت نشره عبر الصفحة الرسمية للوكالة احمللية للتشغيل تضمن البحث عن عامالت 
نظافة متحصالت على شهادة الليسانس يف احلقوق، األمر الذي أثار استفزاز و تذمر كبيرين لدى 

الطلبة اجلامعيني خاصة منهم طلبة  احلقوق.حيث راح االكل يشارك املنشور عبر صفحته اخلاصة و 
يعبر عنه بطريقة ساخرة حتمل معاني اليأس و البؤس يف آن واحد .

ويف اتصالنا بالوكالة احمللية للتشغيل محاولني االستفسار عن العرض الذي اعتبره الكثير بأنه غريب 
أكدت لنا على انه خطا غير مقصود رغم أن البرنامج املعمول به برنامج الوسيط الذي  يعمل آليا على 
اختيار التخصص و الشهادة املناسبة لنوع العمل و الذي من املفروض اليخطأ،  ليبقى األمر غامضا ال 

نعلم مغزاه. 

استقبل رئيس أركان اجليش الوطني الشعبي، الفريق السعيد 
شنقريحة، أمس الثالثاء، مدير املصلحة الفيدرالية للتعاون 

العسكري والتقني لفدرالية روسيا.
ويندرج اللقاء يف االجتماع التحضيري للدورة الـ 19 للجنة 

احلكومية املشتركة اجلزائرية-الروسية املزمع عقدها 
بفيدرالية روسيا قبل نهاية السنة اجلارية.

وتبادل الطرفان خالل اللقاء التحاليل ووجهات النظر حول 
القضايا ذات اإلهامام املشترك، كما تناوال حالة التعاون 

العسكري بني البلدين

تفتح اليوم ،محكمة الشراقة بالعاصمة ملف المدعوة 
”ن.ش“ المعروفة بالسيدة ”مايا“ االبنة ”المزيفة“ 

للرئيس المستقيل ”بوتفليقة“،والمتابعة بعدة 
ملفات فساد تورط فيھا وزراء سابقون والعديد من 

المسؤولين واإلطارات ويتابع في ھذه القضية كل من 
عبد الغاني ھامل، عبد الغاني زعالن ومحمد الغازي 

الذين وجھت لھم جملة من التھم المتعلقة بمخالفة
أحكام التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة 

رؤوس األموال من وإلى الخارج، تبييض األموال في 
إطار جماعة إجرامية منظمة، إساءة استغالل الوظيفة 

واستغالل النفوذ.
تالعبت » مدام دليلة » بعدد من المسؤولين في 

الدولة للحصول على امتيازات وعقارات ورشاوى من 
رجال أعمال للتوسط لھم لدى المسؤولين.

تذمـر طلـبة الحقـوق  بسـبب عـرض عمـل

بومــــزار يستعـــجل 
المـــــورديــــن

الفــريق شنقــريحة يستقبـــل فتـــح ملـــف مــــدام دليـــــلة
مديــر التعـاون العسكـري الروســـي

طلب ابراهيم بومزار، وزير البريد 
و املواصالت السلكية والالسلكية، 
موردي جتهيزات االتصاالت يف 

اجلزائر على ضرورة تسريع وتيرة 
إجناز مشاريع عصرنة شبكة 

اإلتصاالت.
وقال بومزار ممثلني عن املتعاملني 

هواوي )HUAWEI(، ايريكسون 
 ،)ZTE( و،)ERICSSON(

اول امس،   ال بد من وجود مرافقة 
فاعلة و مساعدة تفاعلية لدعم 

استراتيجية الدولة الهادفة 
لتحسني آداء و قدرات شبكات االتصاالت اإللكترونية و عصرنتها، 

ال سيما فيما يتعلق بتغطية الهاتف احملمول والربط باإلنترنت.
و طالب املتحدث املعنيني باتخاذ تدابير ملموسة لتشجيع تشغيل 
الشباب اجلزائري، مع اقتراح عروض تكوين مستمرة لرفع مستوى 

كفاءات االطارات اجلزائرية يف ميدان تكنولوجيات االعالم و 
االتصال.

أعلنت شركة 
سوناطراك 

جاهزيتها ملرافقة 
جميع املهتمني بهدف 

تطوير وتعزيز 
احملتوى احمللي يف 

قطاع النفط والغاز .
ودعت الشركة يف 

بيان لها جميع 
الشركاء واملتعاقدين 

واملوردين للسلع 
واخلدمات 

واملستثمرين املهتمني 
بتنمية أداة اإلنتاج 
الوطنية وتطوير 
احملتوى احمللي يف 
قطاع النفط الغاز 

للتقرب إلى مديرية 
تطوير احملتوى.

سونــــطراك وتطـــوير المحتـــــوى 

تفـــاعل إيجـــــابي 
لبــــــن دودة

تفاعلت  وزيرة الثقافة، مليكة بن دودة،  ايجابيا مع  باألصداء التي تصلها 
من املثقفني، مبا فيها النقد والتحليل، معتبرة ذلك حافزا للعمل أكثر.

وكتبت  الوزيرة عبر تغريدة    بتويتر: “ األصداء التي تصلنا من املثقفني 
جميلة، وأصوات النقد والتحليل املعتدلة حتّفزنا لنتأمل ونسعى ملا يخدم 

الّثقافة وأهلها”.وتلقي النشاط االخير الذي سمي بالدخول الثقايف ن 
انتقادات من العديد من الفاعلني ، الذين متنوا ان يظهر التراث اجلزائري 

بشكا أفضل .



نورين.ع
االحقيقات  ان  ذاتها  املصادر  وكشفت   
االمنية شملت 79 شخصا ، حيث مت  عن وضع 
الرقابة  حتت  القضية  يف  لتورطهم  به  مشتبه   46

القضائية، فيما استفاد 31 شخصا من اإلفراج.
بيان  حسب  للمتهمني  وجهت  وقد   
والية  ألمن  العامة  والعالقات  االتصال  ملكتب 
تتعلق  تهم  عدة  القضية   عالج  الذي  االغواط 
صناعة  جلناية  لإلعداد  أشرار  جمعية  بتكوين 

األسلحة والذخيرة من الصنف اخلاص واملتاجرة 
موظف  قبل  من  املزور  واستعمال  التزوير  فيها،و 
إساءة  وظيفته،و  ألعمال  محررات  حتريره  اثناء 
غير  مزايا  وتلقى  وطلب  الوظيفة  استغالل  
مستحقة ألداء املوظف ، ومنح مزيا غير مستحقة 
نارية،والتدخل  أسلحة  وحيازة   ملوظف،  األداء 
منظمة  مبهنة  متصل  لقب  واستعمال  صفة  بغير 
قانونا حتدد السلطة العمومية شروطا ملنحها وإخفاء 

اشياء مسروقة.
للشرطة  اجلنائية  الفرقة  حجزت  وقد 
املتهمني  لدى  القضية  عاجلت  التي  القضائية 
وأجهزة  والذخيرة  األسلحة  لصناعة  معدات 
خاصني  وسجلني  مختلفة  وأختام  الكترونية 
بشهادات وفواتير بيع األسلحة بطريقة غير شرعية 
،حيث مت التحقيق مع   79مشتبه فيه وتقدميهم 

لوكيل اجلمهورية .

يعاني العديد من شباب بلدية الرقيبة الواقعة 
شمال والية الوادي ،جملة من النقائص التنموية 
خاصة  ،و  حياتهم  طعم  عليهم  نغصت  ،والتي 
للشباب،  دار  من  الترفيهية  باملرافق  يتعلق  فيما 
وانعدام املالعب التي تعد الوجهة اليومية للكثير 

من شباب البلدية ،لقضاء ساعات الفراغ.
ويف حديثهم لـ«أخبار الوطن« ، عبر العديد 
الوضعية  من  الشديد  استيائهم  الشباب عن  من 
مت  التي  الشباب  دار  إليها  آلت  ،والتي  املزرية 
املفروض  ومن  طويلة،  سنوات  منذ  تهيئتها 
احتياجاتهم  بجميع  مجهزة  تكون  أن  حسبهم 

التسلية  ألعاب  ،وبعض  االنترنت  كقاعات 
التخريب  لعمليات  تعرضت  التي  والترفيه 

واألعطاب.
شبكة  ضعف  أن   ، هؤالء  أضاف  كما 
طويلة  مدة  منذ  اعتياديا  أمرا  أصبح  االنترنت 
التي  احلاسوب  أجهزة  عدد  نقص  غرار  ،على 
من  طويلة  مدة  انتظار  يف  الشباب  بعض  جتعل 
إليه  آلت  ما  عن  ناهيك  بسويعة،  للظفر  الزمن 
كل أرضيات املالعب املتدهورة ،يف جميع القرى 
يرتادها  كان  ،بعدما  سابقا  املذكورة  و  البلدية 
الشباب خاصة يف العطل وفصل الصيف، والتي 

تفشي  عن  فضال  واإلهمال،  التسيب  طالها 
يف  يتحول  املكان  يجعل  مما  والنفايات  األوساخ 
اآلفات  النتشار  مصدر  إلى  الظروف،  هذه  ظل 
شباب  طالب  الشباب.وقد  وسط  االجتماعية 
العاجل  التدخل  الوالئية   السلطات  املنطقة 
واإلهمال  الضياع  من  املرافق  هذه  ،إلنقاذ 
فراغ  متتص  عمومية  وجهة  لتكون  ،واستغاللها 

الشباب.
رشيد شويخ
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التحقيق شمل 79 شخًصا بينهم 46 حتت الرقابة القضائية  

  مســـؤول سابــق فـــي واليــة األغــواط مســـؤول سابــق فـــي واليــة األغــواط 
ضمــن شبـكة مختــصة في صنـاعة األسلـحة  ضمــن شبـكة مختــصة في صنـاعة األسلـحة  

رشيد شويخ
السكان  من   عدد   أوضح  و 
الشاحنات  انتشار  من  املتضررين 
من  النوع  هذا  بيع  يف  املتخصصة 
تغزوت  بلديات  يف  خاصة   السماد، 
،قمار، حاسي خليفة ،الرباح،الرقيبة 
وهي  املناطق املعروفة بإنتاجها الضخم  
اخلضروات  من  وغيرها   ، البطاطا  من 
بلدية  أحد سكان  املوضوع  ،وأشار يف 
من  بالقرب  بيته  يقع  والذي  تغزوت  
ذرعا  يطيق  يعد  لم  البطاطا،أن  مزارع 
األهالي  غرار  على  مسكنه  للعيش يف 
من  مقربة  على  القاطنني   اآلخرين 
املزارع ،  ملا لبقايا احليوانات كاألبقار و 
الدجاج خاصة ، كونها  تشكل مصدر 
عائالتهم  وعلى  عليهم  حقيقي  خطر 
العضوية  املواد  هذه  وأن  سيما  ال   ،
تنبعث منها روائح كريهة ،تصل حتى 
ملساكن تقع وسط التجمعات السكنية  
،ومما يزيد الوضع خطورة  ،ركن عداد  
األحياء  وسط  الشاحنات  من  كبير 
الفالحية  املسالك  حواف  على  أو   ،
القرى،  من  القريبة  للمزارع  املؤدية 
ما  املذكورة،   البلديات  مراكز  وحتى 

هذه  يستنشقون  املواطنون  يجعل 
من  عدد  ،وأوضح  امللوثة  الروائح 
 ، الوادي  يف  البيئي  بالوضع  املهتمني 
تشكل  والتي  الدواجن  فضالت  أن  
 ، كسماد  املزارعون  يستعمله  ما  أكثر 
البيئة،وذلك  ملوثات  أخطر  من  تعد  
أغلب  أن  إذ  بيطرية،  لتقارير  استنادا 
كبير  وبشكل  يعتمد   ، الدجاج  غذاء 
الكيماوية،والتي  احملسنات  على 
منها يف فضالتها.  كبيرة  تطرح نسب 
مبختلف  اإلصابة  خطر  ويتعاظم 
األمراض اجللدية و التنفسية وأمراض 
خاصة  العيون،  أمراض  و  احلساسية 

بني فئتي كبار السن واألطفال .
العارفني  العديد من   كما كشف 
العضوية  األسمدة  أن  على  باملشكلة  
باتت مالذا أمنا  تعيش فيه احلشرات 
الضارة والسامة ،كالعقارب و األفاعي 
، وحتى اجلرذان التي لم يكن سكان 
بينت  إذ   ، قبل  من  يعرفونها  الوادي 
املواد  هو  مصدرها  أن  التحقيقات 
العضوية القادمة من  واليات الشمال 

خاصة تبسة ،خنشلة  و باتنة .
بنظر  كله  هذا  من  األخطر  لكن 

بعض   حتول  هو  السكان،  من  عدد 
بالتجزئة. جتار   إلي  الفالحني، 
وأصبحت  الفالحية  لألسمدة 
لتجميع  حظائر  السكانية  التجمعات 
إعادة  ثمة  ،ومن  الفضالت  هذه 
هذه  من  يصدر  ما  مراعاة  بيعها،دون 

األخيرة من مخاطر جمة .
البلديات  سكان  ناشد  و  هذا 
املعنية واجلهات  السلطات  املتضررة ، 
العاجل  التدخل  بضرورة  املسئولة 
أن  خصوصا  الظاهرة  لهذه  حد  لوضع 
األمر يتعلق بصحة املواطن و بسالمة 
الوادي  والية  أن  ،يذكر  واحمليط  البيئة 
خالل  بها  الصحية  الدوائر  سجلت 
ازيدم1500اصابة  املاضيتني  السنتني  
،بسبب  اجللدي  اللشمانيوز  بداء 
أكوام  مصدره  الذي  البعوض  لسعات 

فضالت الدواجن.
يذكر أن  والي سابق لوالية الوادي 
كان  قد أصدر  قرارا، يأمر فيه  بإبعاد 
األسمدة العضوية، وفضالت الدواجن 
العمومية  الطرقات  حواف  على 
واملساكن ،على مستوى جميع بلديات 
الوالية.خاصة الفالحية منها . وجاء 

قرار املسؤول املذكور  بعد الشكاوي ، 
هذه  باتا  منعا  مينع  قرارا  أصدر  حيث 
املمارسات اخلطيرة جّدا ،حسب نص 
 ، املواطنني  وحياة  صحة  على  القرار  
أمراض  يف  تسببها   بعدما  السيما 
واألطفال  للرضع  ،خصوصا  مختلفة 
التأكيد  الصغار وكبار السن أيضا ،ومت 
يف نص القرار على ضرورة املتابعة من 
طرف  رؤساء  املجالس الشعبية البلدية 
، من أجل تطبيق فحواه بجدية على 
امليدان، بواسطة تسخير القّوة العمومية  
أيضا   القرار  وأمر   ، األمر  استلزم  إذا 
هذا  مستعملي  إجباري  وبشكل  
تغطيتها  العضوية  األسمدة  من  النوع 
بغطاء بالستيكي، ملنع انتشار الروائح 
إلى   ، الطفيلية  واحلشرات  الكريهة 
الباعة على عرض  أيضا  إجبار  جانب 
من  متر  مائتي  بعد  على  املواد  هذه 
بقي  القرار  ،لكن  العمومية   الطرقات 
استمرار  توقف  إذا  ورق،  على  حبرا 
الوالي  حتويل  مبجرد  القانون  تطبيق 

املذكور لوالية أخرى .

االغواط
 تجمـــع »أقنـــــاب« بحــــاجة  تجمـــع »أقنـــــاب« بحــــاجة 

إلـــى مشاريـــع تنمــــــويةإلـــى مشاريـــع تنمــــــوية
التزال 70 عائلة تقطن بتجمع أقناب ببلدية احلاج املشري يف والية االغواط ينتظرون تدخل 
السلطات الوصية الضفاء بعض املشاريع التنموية التي من شأنها أن حتسن من وضعهم املعيشي 

و يف املقدمتها املاءو الكهرباء و الغاز .
ثمن سكان هذا التجمع تكفل الدولة بهم يف مجال السكن الريفي وإجناز مدرسة ألطفالهم 
اللتني  والكهرباء  الغاز  بشبكتي  لربطهم  أخرى  التفاتة  ينتظرون  الزالوا  أنهم  ،غير  عالج  وقاعة 
التبعدان إال ببعض الكيلومترات عن التجمع ،وتسريع وتيرة أشغال ربطهم بالبئر التي مت إجنازها 
لتزويدهم باملاء الصالح للشرب ،و قال ممثل السكان خالل لقائه بـ«أخبار الوطن« نواجه متاعب 
كبيرة يف توفير التدفئة واإلنارة واملاء يف فصل الشتاء بسبب البرودة الشديدة و تساقط الثلوج ، 

مقابل انعدام قارورات الغاز التي نضطر جلابها بعناء من املناطق املجاورة«.
الذي  الوادي  على  ببناء جسر  التجمع  من  بالقرب  القاطنني  السكان  يطالب  من جهتهم  
يفصل بينهم وبني التجمع لتسهيل تنقل أبنائهم للمدرسة ووصول وسائل النقل إليهم ،حيث 
عن  للتغيب  أبناءهم  ويضطر  أيام  لعدة  لعزلهم  األمطار  تساقط  د  والثلوج  األمطار  تساقط  يؤدي 

الدراسة ، واليستطعون حتى املرور جللب قارورات الغاز أو األعالف ملواشيهم
ع. نورين

اليزي
تسهيـــالت لتزويــد التـــــجار تسهيـــالت لتزويــد التـــــجار 

بأجهــــزة الدفـــع االلكتــــــرونيبأجهــــزة الدفـــع االلكتــــــروني
شرعت مديرية البريد واملواصالت السلكية والالسلكية والرقمنة باليزي يف تقدمي التسهيالت 
الضرورية للتجار واملتعاملني االقتصاديني للحصول على أجهزة الدفع االلكتروني،  حيث  أضحت 
مجانية وتتوفر على خدمات أخرى كاالنترنيت باإلضافة إلى إمكانية فتح حساب بريدي معنوي 

عن طريق السجل التجاري للحصول عليها ويف ظرف قياسي ال يتعدى ثالث أيام.
أخبار   « مع  اتصال  يف  املواصالت  و  للبريد  الوالئية  باملديرية  إطار  كرمي«  قناس   « قال  و   
الوطن« ،«إن التسهيالت املقدمة للمتعاملني االقتصاديني والتجار يف إطار جملة من التدابير التي 
اتخذتها املؤسسة بسبب احلالة الصحية التي متر بها البالد، وكذا من اجل تعميم وسائل الدفع 
االلكتروني على مستوى الوالية وتعميمها فضال عن  رقمنة قطاع التجارة وكذا تسهيل عملية 

التسويق االلكتروني باملنطقة«.
براهيم مالك

أدرار
بلـــدية برج باجـــي مختــــار بلـــدية برج باجـــي مختــــار 

تستفيـــد مــن مالعــــب جواريـــــةتستفيـــد مــن مالعــــب جواريـــــة
واجلمعيات  للشباب  موجهة  تنموية  عمليات  عدة  من  مختار  باجي  برج  بلدية  استفادت 
الرياضية وقالت مصادر محلية من املجلس الشعبي للبلدية املذكورة ألخبارالوطن  إن مت إجناز عشرة 
مالعب جوارية من اجليل اخلامس موزعة على أحياء املدينة سيستفيد  منها اجلمعيات الرياضية 
والشباب واألطفال للممارسة نشاطاتهم الرياضية يف ظل نقص املرافق الترفيهية يف هذه املنطقة 
مستوى  على  الناشطة  والنوادي   الرياضية  اجلمعيات  بعض  استحسنت  جهتهم  من  احلدودية 
الوالية املنتدبة برج باجي مختار  إجناز هذه املرافق واعتبرته مكسبا داعية املواطنني  إلى احلفاظ 
على هذه املالعب يف ظل انتشار عمليات التخريب التي طالت بعض املرافق الرياضية على غرار 
امللعب البلدي الذي خربت أرضيته ذات العشب االصطناعي نتيجة حرق بعض األجزاء منها.
عبد اهلل مجبري

الوادي
كـــارثة بيئــية تهــدد السكــان بســـبب فضـــالت  الحيوانـــاتكـــارثة بيئــية تهــدد السكــان بســـبب فضـــالت  الحيوانـــات

دق اآلالف من سكان  البلديات التي تزرع فيها البطاطا  
بوالية الوادي ناقوس اخلطر ،جراء ما ينتج  من تلوث 

ومخاطر صحية وبيئية ،نتيجة الشاحنات احململة 
باألسمدة العضوية ،والقادمة من واليات الشمال 
،والتي تنقل أساسا الفضالت احليوانية واملستعمل 

يف زراعة البطاطا ،والتي بدأت حملة غراستها مطلع 
الشهر اجلاري .

أودع  قاضي التحقيق مبحكمة  االغواط ، إطارين أحدهما مسؤول سابق بالوالية، رهن 
احلبس املؤقت ، بعد سلسلة من التحقيقات والتحريات  يف أضخم ملف يتعلق بقضية األسلحة 

النارية املصادرة بالوالية  

الوادي
اإلهمـــال يطــــال المرافـــق الشبـــانية بالرقيــــــبةاإلهمـــال يطــــال المرافـــق الشبـــانية بالرقيــــــبة
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انعدام كلي للتنمية  و'' الطريق'' املطلب األبرز لبداية فك العزلة ..

قريـــة »ّما تّباشـــة« ببــرج بوعريريــج .. 
سكــان أحيــاء فــي منطقــة للموتـــى

بعيدا عن أنظار العالم تقع قرية ‘’ ما تّباشة ‘’ إحدى مناطق الظل ببلدية الحمادية جنوب والية برج بوعريريج ، الحياة فيها  أشبه بالموت ، أو هكذا 
يصفها قاطنوها، الذين ضاقوا ذرًعا من اإلقصاء والتهميش المسلط عليهم منذ عدة سنوات، ما جعلهم طي الّنسيان .

ربورتاج : صفاء كوثر بوعريسة

طريق  العزلة
أعرب سكان قرية '' ما تّباشة ''عن استيائهم لشديد 
الطريق  غرار  على  بقريتهم  احلضرية  التهيئة  غياب  من 
املهترئ ، وهي املشكلة التي حتولت إلى كابوس حقيقي 
ألصحاب املركبات الذين أصبحوا يتفادون املرور بها نظرا 
مركبات  يف  أعطابا  حتِدث  ما  عادة  التي  واملطبات  للحفر 
بالنسبة  ذاته  األمر  وهو  إليها،  الواِفدين  أو  القرية  سكان 
راجلني  للمؤسسات  يذهبون  الذين  واألطفال  للتالميذ 
الشتاء  فصل  يف  خاصة  بصعوبة  الوعرة  الطرق  ويعبرون 
اين تكثر األوحال وتنتشر البرك املائية املوحلة التي تشل 

احلركة ما يجعل املرور من هذه الطرق شبه مستحيلة .
الوطن«  لـ«أخبار  القرية يف حديثه  يقول ممثل سكان 
إن وضعية الطرقات املتدهورة لم تسبب مشكلة لألحياء 
فقط ، بل حتى  لألموات أيضا ، فاملقبرة احملاذية بالقرية 
حيث   ، حقا«  االستغراب  يثير  ما  وهو   ، لها  طريق  ال 
يجد سكان القرية صعوبة بالغة يف الوصول اليها وإيصال 
الذي  الشتاء  فصل  يف  خاصة  دفنهم  أجل  من  موتاهم 
يصبح فيه املرور نحو املقبرة والولوج إليها أمرا يكاد يكون 

مستحيال.
أنه   ، الصدد  هذا  يف  التالميذ  أولياء  أحد  يقول  و 
يف  خاصة  مدارسهم  نحو  أبنائه  إرسال  من  يخاف  بات 
منها  املرور  بات  التي  اخلطيرة  للطريق  نظرا  الشتاء  فصل 
شبه مستحيل كونها بحاجة إلى تعبيد مستعجل ، معربا 
إلصالح  مشروع  تخصيص  عدم  من  الشديد  أسفه  عن 
يف   ، أكبر  عزلة  يف  القرية  سكان  أدخلت  الذي  الطريق 

سكان  بات  الطريق  وبسبب  أنهم   '' خالد   '' صّرح  حني 
القرية '' مسجونون '' يف ظل التخوف من التنقل نحو القرى 

املجاورة إال يف الضرورة القصوى بسبب الطريق .

أزمة ماء حادة و كارثة 
ايكولوجية في األفق

إنها  '' مهزلة حقيقية فمن يصدق  أنه  يف 2020 
احليوية  املادة  هذه  تزور  وال  باملياه  تتزود  ال  منازل  توجد 
ممثل  رد  هكذا  أكثر«  أو  أسبوعني  كل  مرة  إال  حنفياتهم 
السكان على مشكل انعدام املياه باملنطقة  ، سكان قرية 
املعنية  السلطات  على  غضبهم  جام  صبوا   '' تّباشة  ما   ''
باملياه  تزودهم  يف  الشديد  واإلهمال  التماطل  بسبب 
البلدية  الشروب، مستغربني بذلك عدم تدخل سلطات 
لتوصيل املنازل باملياه الشروب رغم انهاء مشروع توصيل 

القرية بهذا العنصر احلي والهام للحياة .

الشديدة  حاجتهم  أن  املنكوبة  القرية  سكان  واعتبر 
اقتناء  ورطة  يف  يقعون  جتعلهم  اليومية  حياتهم  يف  للماء 
صهاريج املياه باهضة الثمن تعّدت 1000 دينار للصهريج 
أنها  الدفع  كما  التي تفوق قدرة جيوبهم على  و  الواحد 
تعجز عن تلبية متطلباتهم املعيشية وعن قضاء حاجاتهم 
من شرب وغسل وطبخ  ، معرضني بذلك أنفسهم خلطر 
اإلصابة باألوبئة واألمراض املتنقلة عبر املياه من خالل 

تزودهم العشوائي وغير الصحي باملياه .
الّصحي  الصرف  لقنوات  بالنسبة  ذاته  األمر  هو 
املنعدمة يف القرية ما يهدد بكارثة صحية وبيئية مع انتشار 

كثيف للروائح الكريهة واحلشرات واحليوانات الضالة.

 عيادة متعددة الخدمات... 
المشروع  الحلم

غياب أهم مركز يف أي مكان وهو املركز الصحي يزيد 
من معاناة سكان قرية '' ما تباشة '' ، ما يضطرهم للتوجه 
إلى القرى والبلديات املجاورة من أجل التداوي ، ويزداد 
مسافات  يقطعن  اللواتي  احلوامل  النساء  مع  سوءا  األمر 
طويلة من أجل الوالدة ، األمر الذي جعل مواطني القرية 
يناشدون بصفة مستعجلة السلطات املعنية من أجل فتح 
عيادة متعددة اخلدمات والتي حرموا منها دون وجه حق 
تنهي  أن  بإمكانها  التي  العيادة  وهي   ، طويلة  لسنوات 
معاناة املرضى يف القرية الذين يعتبرون ضحايا للتهميش 

والالمباالة .
'' أب الطفلني أنه  '' محمد  ويف هذا اخلصوص أكد 
متخّوف من والدة زوجته خالل األشهر القليلة املقبلة يف 
ظل عدم وجود للمركز الصحي الذي من شأنه أن يلغي 
رحلة البحث على عيادة قريبة يف القرى املجاورة لزوجته 
من أجل الوالدة ، خاصة وأن الطريق باألساس ال تسمح 

للتنقل فما بالك إن كان التنقل بطريقة مستعجلة .

ظالم دامس لياًل ويوم أسود نهاًرا
منها  يعاني  التي  املشاكل  جملة  عن  بعيدا  وليس 
سكان القرية املهمشة ، يشتكي قاطني القرية من غياب 
الشديد  تذمرهم  أثار  الذي  األمر  وهو  العمومية  االنارة 
جراء ما فرضه الوضع من ظالم دامس تسبب يف حدوث 
سرقة  حوادث  وقوع  غرار  على   ، السكان  لدى  مخاوف 
الهادئة نوعا ما ، كما  القرية  أو مختلف االعتداءات يف 

أن الظالم الدامس فرض عليهم حظرا للتجوال يف الفترة 
االنارة  غياب مصابيح  بسبب  الليلية خوفا على حياتهم 
لوقوع  تفاديا  السلطات مبعاجلة األمر  العمومية ، مطالبني 

أية مشاكل مستقبال .

 شباب تائه ينتظر ساعة الفرج
فئة الشباب هي األخرى مهمشة وال ُيسمع صدى 
التي  البطالة  فناهيك عن مشكل   ، مرة  صوتهم يف كل 
يعاني منها شباب القرية ، تشتكي هذه الفئة أيضا من 
التي  الرياضية  واملنشئات  اجلوارية  للمالعب  غياب كلي 
من شأنها كسر العزلة عنهم وتوفير الترفيه والرياضة لهم 
من أجل كسر روتني احلياة القاسية والبيئة املظلمة التي 
يغرقون فيها كبارا وصغارا ، الصغار الذين باتوا يلعبون مع 
الرمل يف مشهد بعيد كل البعد عن احلياة الكرمية والطفولة 

احلّقة .

رئيس بلدية الحمادية ‘’ مشاريع 
تنموية في االفق قريًبا ‘’

رئيس بلدية احلمادية '' كمال بوهالي '' أكد ألخبار 
الشروب هو  باملياه  القرية  تزود مواطني  الوطن أن مشكلة 
بسبب  احلمادية  ومداشر  قرى  أغلب  منه  تعاني  مشكل 
الصحي  الصرف  مشكل  أن  أكد  فيما   ، األبيار  جفاف 
ال يزال قائما بسبب توقف املقاول املسؤول عن استكمال 
مت  قد  قريتهم  أن  القرية  سكان  طمأن  فيما   ، املشروع 
تسجيلها يف عديد املشاريع التنموية يف املستقبل من أجل 

القضاء على مشاكلهم .
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 القسم الرياضي

يف  عليه  واملنصوص   
األساسي  النظام  من   55 املادة 
مجلس  تعيني  مت  للنادي، 
واملكون  التصويت  على  للرقابة 
إدارة  مجلس  من  عضوين  من 
يوقعان  عضوين  وأول  النادي، 
على الطلب، ومندوًبا من االحتاد 

الكتالوني«.
مجلس  »سيكون  وأضاف: 
اإلشراف  عن  مسؤوال  اإلدارة 
خالل  من  العملية،  على 
األعضاء التالية أسماؤهم: مارتا 
أعضاء  أرجيمي  وجودري  بالنا 
فاري  جوردي  اإلدارة،  مجلس 
عضوين  أول  تريادو  وجوسيب 

يوقعان على الطلب«.
مجلس  »سيجتمع  وتابع: 
يف  سبتمبر   29 يف  اإلدارة 
ويف  صباًحا،   9:30 الساعة 

للتأكد  عمل،  أيام   10 غضون 
الطلب  على  التصويت  أن  من 
املتطلبات  جميع  استوفى  قد 
وجيه  سبب  وله  الضرورية، 
ودعم كاف بني األعضاء، على 
النظام  يف  عليه  املنصوص  النحو 

األساسي«.
املجلس  »سيكون  وأردف: 
قادًرا على إبطال األصوات التي 
صحتها  من  التحقق  يتم  لن 
السلطة  ولديه  كاف،  بشكل 
الالزمة  االستفسارات  إلجراء 
وأمت:  صحتها«.  من  للتأكد 
»إذا مت استيفاء جميع الطلبات، 
وسيقوم  الطلب،  قبول  سيتم 
مجلس اإلدارة بالدعوة للتصويت 
أن يتم يف موعد ال  الذي يجب 
وليس  عمل،  أيام   10 يتجاوز 
يتم  لم  وإذا  يوًما،   20 من  أكثر 
رفض  سيتم  املتطلبات  استيفاء 

طلب التصويت حلجب الثقة«.

زيـــدان يطلــب 
االستغناء عن لوكا 

يوفيتــــــش
يسعى زين الدين زيدان، مدرب ريال 
مدريد، للتخلص من العب جديد، قبل 
انتهاء امليركاتو الصيفي احلالي، بحسب 
ما أكدت تقارير صحفية إسبانية، امس 

الثالثاء.
وقال برنامج »الشيرجنيتو« اإلسباني، إنَّ 
زيدان طلب مؤخًرا من مسؤولي ريال مدريد، 
استمرار بورخا مايورال مع الفريق، مفضاًل 

رحيل لوكا يوفيتش على سبيل اإلعارة.
وأشار البرنامج، إلى أن ممثلي يوفيتش ال 
يعرفون حتى اآلن ماذا سيحدث مع الالعب 
هذا املوسم، لكنهم يرغبون يف بقاء النجم 

الصربي رفقة ريال مدريد.
وأوضح البرنامج، أن خوسيه أنخيل 

سانشيز، املدير العام للريال كان متواجًدا يف 
إيطاليا، للتحدث مع ميالن، وروما بشأن 
مغادرة مايورال، أو يوفيتش على سبيل 

اإلعارة.
وغادر أكثر من العب ريال مدريد، 

هذا املوسم مثل خاميس رودريغيز، وغاريث 
بيل، وسيرجي ريجيلون. ُيذكر أن يوفيتش 
ال يتمتع بثقة زيدان منذ املوسم املاضي، 

حيث وضع املدرب الفرنسي كل رهانه على 
مواطنه كرمي بن زمية.

كبــار أوروبـــا 
 يتنافســـــــون

 علـــى ظهيــــر 
نورويتش سيتـي

أكد تقرير صحفي بريطاني، امس 
الثالثاء، أن أكثر من ناٍد كبير يف أوروبا، 

يتنافس على التعاقد مع ماكس آرونز، الظهير 
األمين لنورويتش سيتي. ووفًقا لصحيفة »ذا 
صن«، فإن أندية برشلونة وميالن وبايرن 
ميونخ وباريس سان جيرمان، تريد التعاقد 
مع آرونز، هذا الصيف. وأشارت إلى أن 
االهتمام األكبر يأتي من برشلونة، الذي 

وصل مؤخًرا ملفاوضات متقدمة مع الالعب. 
وأوضحت أن األزمة تصل يف االتفاق بني 
الناديني، حيث سبق أن رفض نورويتش، 

عرضني من برشلونة.
ويسعى البارسا لضم آرونز على سبيل 
اإلعارة، بينما يريد نورويتش بيع الالعب 
بشكل نهائي. وذكرت أن ميالن يطارد 

آرونز أيًضا، بعد ظهور أندريا كونتي ودافيد 
كاالبريا مبستوى مهتز خالل املوسم املاضي.

إنتر يحرم الوتارو 
مـن يوفنتــوس  
كشف تقرير إعالمي إسباني، امس 
الثالثاء، عن تطور جديد بشأن مستقبل 
األرجنتيني الوتارو مارتينيز، مهاجم إنتر 

ميالن. وكان الوتارو مطلوًبا بشدة يف 
برشلونة، لكنه أقرب اآلن لتجديد عقده 

واالستمرار مع إنتر ميالن.
ووفًقا لبرنامج »كواترو« اإلسباني، فإن 
حلم برشلونة يف ضم الوتارو على أعتاب 

االنتهاء، فرغم حترك مسؤولي البارسا مؤخًرا 
للتعاقد مع الالعب، إال أن املفاوضات لم 

حتقق أي تقدم.
وأشار إلى أن الوتارو سيوقع خالل األيام 

القليلة املقبلة على عقده اجلديد مع إنتر 
ميالن حتى صيف 2025. وأوضح أن العقد 
اجلديد سيمنح الالعب، زيادة ملحوظة يف 
الراتب السنوي، كما يتضمن شرًطا جزائًيا 
مينعه من االنتقال إلى يوفنتوس قبل دفع 
170 مليون أورو. وقال البرنامج اإلسباني 
إن إنتر ميالن يخشى انتقال الوتارو إلى 
يوفنتوس أكثر من توقيعه مع برشلونة.

 المبـــــــارد: 
»مــن األفضــل 
لروبن لوفتوس 
تشيك الرحيـل«  

يبدو أن العًبا جديًدا يستعد للرحيل عن تشيلسي، 
يف امليركاتو احلالي، بعدما خرج من حسابات فرانك 

المبارد، مدرب الفريق.
وقال المبارد، يف تصريحات صحفية، إن العب 
الفريق روبن لوفتوس تشيك ميلك إمكانيات كبيرة، 
لكنني أرى أن من مصلحته، أن يخرج معارا بسبب 

وجود منافسة قوية على مراكزه.
وتسببت إصابة يف وتر العرقوب يف مشاركة 

لوفتوس تشيك يف 9 مباريات فقط يف كل املسابقات مع 
تشيلسي، املوسم املاضي.

ودخل لوفتوس تشيك التشكيلة األساسية بشكل 
نادر خالل الفوز على برايتون آند هوف ألبيون يف اجلولة 
االفتتاحية للدوري اإلجنليزي املمتاز هذا املوسم لكنه 

تعرض النتقادات حادة من احملللني بعدما قالوا إنه يفتقر 
للسرعة، ويفقد الكرة كثيًرا.

وذكرت تقارير أن هناك رغبة من أستون فيال، 
ووست هام يونايتد، لضم لوفتوس تشيك، بينما قال 
المبارد، إنه من املهم أن يلعب بانتظام. وقال المبارد 

»أنا صريح جدا مع روبن. أجرينا بعض املناقشات خالل 
األسبوع املاضي. إنه جاهز.. ميكن أن يلعب يف أسبوع 

ثم يغيب يف أسبوع آخر لكنه يحتاج إلى اللعب«. 
وأضاف »لقد بذل الكثير من اجلهد، وكان ميكنه خوض 
العديد من املباريات يف وقت سابق لوال فترة التوقف. 
هناك إمكانية خلروج روبن من أجل خوض املباريات 

ألني أعتقد أن هذا سيكون مفيدا له«. وتابع »نراه من 
الالعبني املميزين. إنه يريد اللعب والواقع أن هناك 

منافسة قوية يف هذه املراكز«.

برشلونة يبدأ أولى خطوات لسحب الثقة عن بارتوميو
أصدر برشلونة، اول أمس، بياًنا رسمًيا، حول حملة التوقيعات األخيرة، لسحب الثقة عن مجلس إدارة النادي برئاسة جوسيب بارتوميو.وقال 

النادي خالل البيان الرسمي: »وفًقا لبروتوكوالت التصويت على حجب الثقة،

نيفيل ينتقد المصري محمد صالح  

علق غاري نيفيل، جنم مانشستر يونايتد السابق، على أداء املصري محمد صالح جناح ليفربول، خالل الفوز على 
آرسنال  1-3، اول أمس، يف اجلولة الثالثة من البرمييرليغ.

وانتقد نيفيل، انتزاع صالح الكرة من زميله دييغو غوتا أمام مرمى آرسنال، رغم أنَّ األخير كانت لديه فرصة أفضل 
لوضعها يف الشباك، قبل أن ينتهي األمر بخسارة الالعب املصري للكرة.

وقال نيفيل، يف تصريحات أبرزتها صحيفة »ميرور«: »ال يجب على صالح فعل ذلك. إن هذا اجلزء األناني يف 
أسلوب لعبه«. وأضاف »إنها ليست فرصة صالح، لكنه أزال الكرة من أمام غوتا،، إال أنه كان يجب أن يترك الكرة 
لزميله«. وأمت »غوتا كان سيحرز هدًفا لوال تدخل صالح. ال ميكنك فعل ذلك. بقدر ما هو العب رائع، فإنه يعلم أن 

هذه ليست فرصته«.

مديــــر فولهــــام تونـــي 
خان يعـد بصفقـات جديــدة

تقدم توني خان مدير فولهام باالعتذار إلى املشجعني عقب 
اخلسارة -3 0 أمام أستون فيال يف الدوري اإلجنليزي املمتاز لكرة 
القدم وتعهد بإبرام صفقات جديدة إلنعاش آمال البقاء يف دوري 

األضواء.
ويتذيل فولهام، الذي صعد إلى الدوري املمتاز بعد التفوق على 
برنتفورد يف نهائي ملحق الصعود يف وميبلي، املسابقة هذا املوسم بعد 
اخلسارة يف أول ثالث مباريات واستقبال عشرة أهداف. وكتب خان 
على تويتر »أعتذر للمشجعني بسبب أدائنا«. وتابع »نحن نتطلع إلى 

إضافة مدافعني جدد منذ وميبلي. أنا متأسف أننا لم نفعل عقب 
إصابة اثنني بكوفيد19-، وفقدان فرصة ضم العب آخر كنا قريبني 
منه ووجود مشكلة مع قلب دفاع رابع«. وأضاف »أعد بضم العبني 

وبجهود أكبر من هذه التشكيلة«.
وواصل »كلنا نحتاج إلى أداء عمل أفضل. عمل كل شخص 
يف النادي بشكل جاد جدا يف العام املاضي من أجل الصعود واآلن 

نحتاج إلى العمل بجدية أكبر من أجل البقاء«.
وهبط فولهام من الدوري املمتاز يف نهاية موسم 2019-2018 رغم إنفاق 100 مليون جنيه إسترليني )128.40 

مليون دوالر( على ضم العبني لكنه عاد سريعا إلى دوري األضواء. ويلعب فريق املدرب سكوت باركر مع برنتفورد يف 
كأس رابطة األندية اإلجنليزية يوم اخلميس املقبل.



1السنة 01 - العدد 299 -األربعاء 14 صفر 1441  هـ  - 30 سبتمبر 2020م 1
أخبار الرياضات

محمد هشام
وقال مدرب »اخلضر« يف حوار للموقع 
العالم  بطولة  »بالطبع  ملصر2021  الرسمي 
وخالل  كبيرة،  منافسة  ستشهد  املقبلة 
اجلزائر  تتأهل  لم  املاضية  سنوات  الست 
للمحفل العاملي بآخر نسختني، لذلك نريد 
العالم  أمام منتخبات  الظهور بأفضل صورة 

ونحن سعداء بهذه الفرصة«.
للنسخة  تذكرتهم  »اخلضر«  وحجز 
للرجال  اليد  لكرة  العالم  بطولة  من  ال27 
الثالثة يف بطولة  بعد حصولهم على املرتبة 
أمم إفريقيا 2020 بتونس. وظهرت اجلزائر 
وكان  قبل،  من  مرة   14 العاملي  احملفل  يف 
اإلجناز األفضل هو احتالل املركز ال13 يف 

نسخة عام 2001 بفرنسا.
تولى  الذي  الفرنسي  التقني  وأضاف 
البطولة  »قرعة   2019 عام  الفريق  تدريب 
البرتغال  أن  الواضح  ومن  صعبة  بالتأكيد 
لذلك  املنتخبات،  أقوى  من  وإيسلندا 
األولى  املباراة  يف  املغرب  أمام  سنقاتل 
خصمينا  أمام  املفاجأة  صنع  سنحاول  ثم 
رأيه عن املستوى احلالي  اآلخرين«.وحول 

قال  املنافسة،  غمار  خوض  قبل  لفريقه 
مدرب املنتخب التونسي السابق »حصولنا 
أمر  املاضية  إفريقيا  أمم  كأس  برونزية  على 
يف  الفريق  بناء  استكمال  نريد  وكنا  جيد 
كورونا  جائحة  أزمة  لكن  املاضية،  الفترة 
ولست  الوقت  من  الكثير  نضيع  جعلتنا 

متأكدا أين نحن اليوم«.
التي  االستراتيجية  حول  سؤال  ويف 
التي  العالم،  بطولة  خالل  سيعتمدها 
مبشاركة  التاريخ  يف  مرة  ألول  ستجرى 
أنني  »أعتقد  قائال  بورت  رد  منتخبا،   32
من  اخلبرة  ذوي  الالعبني  على  سأعتمد 
ذوي  الشباب  بالالعبني  ربطهم  خالل 
سيتعلمون  والذين  العالية  اإلمكانيات 
الكثير يف هذه البطولة«، مضيفا أن الفريق 
بتونس  ودية  دولية  مباريات  سيخوض 
فترة  للمنافسة، »وخالل  للتحضير  وبولندا 
التوقف الدولي سنجمع الالعبني احملترفني 
بني  االنسجام  ونخلق  جيدا  ونستعد 

اجلميع«.
يف  واضح  هدفه  أن  بورت  وأوضح 
بطولة العالم مصر2021، كاشفا »سنحاول 

التأهل إلى الدور الثاني وإذا لم يكن ذلك 
على  للحصول  جاهدين  فسنسعى  ممكنا 
اجلزائر  أن  ننسى  ال  ممكن،  ترتيب  أفضل 
أنهت آخر ظهور لها بنسخة عام 2015 يف 

املركز األخير«.
أنفسنا  »سنجهز  يقول  التقني  وختم 
صورة  اجلزائر  ملنح  وسعنا  يف  ما  بأفضل 
العالم، فالالعبون متحمسون  أمام  إيجابية 
املسؤولية  حجم  كثيرا  ويعلمون  للغاية 

أمامهم فدعونا نثق بهم وندعمهم«.
الذي  اجلزائري،  املنتخب  ويستهل 
السادسة  املجموعة  ضمن  القرعة  أوقعته 
من  سنوات  ست  بعد  ملونديال2021، 
بفرنسا   2017 العالم  بطولة  يف  الغياب 
امام  املنافسة  والدمنارك،  بأملانيا  و2019 
نظيره املغربي يوم 14 جانفي، قبل مواجهة 
ايسلندا يف اجلولة الثانية يوم 16 جانفي ثم 

البرتغال يوم 18 من نفس الشهر.
يذكر أن الفريق الوطني أنهى اول أمس 
مبدينة  للمنافسة  له  حتضيري  تربص  أول 
التوقف  من  أشهر   6 من  أكثر  بعد  عنابة، 

بسبب جائحة كورونا.

المدرب الوطني لكرة اليد، أالن بورت:

»سنسعــى للظهــور بأفضـل وجـه 
خـالل بطولــة العالم بمصــر«  

قبل الشروع في تربص عنابة  

عناصـــر المنتخـــــب 
الوطني للسباحة تخضع 
لالختبـارات الطبيــة

االختبارات  إلى  أمس  اول  للسباحة،  اجلزائري  املنتخب  عناصر  خضعت   
الطبية على مستوى املركز الوطني لطب الرياضة باجلزائر العاصمة، حتسبا للدخول 
يف تربص حتضيري على مستوى املركب الرياضي بسيرايدي بعنابة، حسب ما علم 

من رئيس االحتادية، محمد حكيم بوغادو.
الطبية  االختبارات  الى  السباحون  قائال«خضع  االحتادية  مسؤول  وصرح 
العادية، قبل التنقل الى مركز جتمع وحتضير رياضيي النخبة بالسويدانية بالعاصمة 
فيروس  عن  للكشف  آر«  »بي سي  املتسلسل  البوليميراز  التفاعل  فحص  إلجراء 

كورونا«.
وحسب رئيس الهيئة، فإن هذه الكشوفات واالختبارات تأتي متهيدا لدخول 
لسيرايدي  الرياضي  املركب  مستوى  على  حتضيري  معسكر  يف  الوطنية  العناصر 

بأعالي والية عنابة مبشاركة عشرة عناصر.
نفسي  إلياس  الوطني  الناخب  يقوده  الذي  الوطني،  الفريق  تربص  ويدخل 
االفريقية  للبطولة  التحضير   اطار  يف  منصري،  وعلي  بوشندوقة  مولود  مبساعدة 
شهر  مبرمجة  كانت  والتي  افريقيا،  بجنوب  بجوهانسبورغ  املقررة  أكابر،   2021

أفريل املقبل، لتتأجل إلى تاريخ الحق.
كما أخبر ذات املسؤول أن املعسكر التحضيري املقرر بسيرايدي مطلع أكتوبر 
أو  الثاني  إما يف  وتنطلق  يوما،   12 إلى مرحلتني، األولى ستمتد  القادم سيقسم 
الثالث من الشهر الداخل، والثانية ستكون حسب ما يقرره املدربون، استنادا إلى 

ما متليه التطورات، على غرار موعد الدخول املدرسي واللياقة البدنية للرياضيني.
التربص سيكون عقب صدور  بهذا  املعنيني  السباحني  »اختيار  بوغادو  وأفاد 

نتائج االختبارات والكشوفات الطبية للتأكد من عدم إصابتهم بالوباء«.
على عكس  االحتادية،  تصرف  بسيرايدي حتت  الرياضي  املركب  أن  ومعلوم 
املسبح املتواجد ببلدية القبة بالعاصمة والذي تستخدمه فقط دون تسييره، حسب 

ما أورده ذات املسؤول.
م.هشام

أمام الغموض الكبير الذي يسود     

هجــرة جماعية لالعبي 
مولوديــة بجايــة  

بفرق  واإللتحاق  الفريق  مغادرة  بجاية  مولودية  العبي  من  الكثير  فضل 
كركار  الالعب  مغادرة  فبعد  الصيفي  امليركاتو  عن  الستار  اسدال  قبل  أخرى 
واملدرب شريف حجار، أمضى الالعب علي بن الشريف يف احتاد بسكرة وكذا 
املدافع األيسر نعاس لعرابة يف أوملبي املدية ملدة موسمني يف الوقت الذي حتصل 
فيه الالعب عزيز بن عبدي على وثائقه وأمضى عقدا مع شبيبة القبائل ملدة 

3 سنوات، بينما الالعبان مهدي قادري وبوسالم يف طريقهما ملغادرة الفريق.
وتعكس هذه التطورات حالة الفوضى التي يعيشها فريق »املوب« السيما 
يف ظل غياب رئيس للفريق وممولني يعول عليهم لضخ دماء جديدة، فضال عن 
املشاكل بهجرة  الديون واكتملت حلقة  الفريق من اإلنتدابات بسبب  حرمان 
جماعية ألملع جنوم الفريق وهو األمر الذي جعل محبي الفريق يدعون اجلميع 

إلى التدخل بفعالية إلنقاذ النادي.
عبدالسالم قريشي

بن عبدي يرسم إلتحاقه

شبيبــة القبائـل تختتم 
تربصها الثاني بمستغانم

حتسبا  الثاني  التحضيري  تربصه  أمس  اول  القبائل  شبيبة  فريق  أنهى 
للموسم املقبل، بعد عشرة أيام من التدريبات مبستغامن.

واختتم »الكناري« جتمعهم مبباراة تطبيقية ما بني الالعبني، والتي سمحت 
للطاقم الفني بأخذ فكرة مدققة على مستوى املجموعة، من الناحيتني الفردية 

واجلماعية.
وكان زمالء رزقي حمرون قد أجروا تربصا أوال مبدينة آقبو ببجاية والذي 
مت التركيز فيه على اجلانب البدني، بقيادة املدرب املساعد مراد كعروف، يف 
ظل غياب املدرب الرئيسي، التونسي يامن الزلفاني، املتواجد بتونس بسبب 
غلق احلدود اثر تفشي فيروس كورونا لكنه تلقى الترخيص بدخول األراضي 

اجلزائرية.
بقوة  »امليركاتو«  النادي  إدارة  بدأت  فقد  االستقدامات،  يخص  وفيما 
من خالل التعاقد مع عدة العبني من بينهم فيصل حدوش من شباب الدار 
البيضاء، يوبا عقيب من جنم بن عكنون، أحمد كروم  من جمعية وهران وعزيز 
بن عبدي من مولودية بجياة الذي أمضى أول أمس على عقد يربطه بالنادي 

القبائلي ملدة 3 مواسم.

 بعد مواجهة نيجيريا الودية

»الفاف« ترسم مواجهة الجزائر - المكسيك 
يوم 13 أكتوبر بهولندا   

يواجه املنتخب الوطني لكرة القدم نظيره املكسيكي وديا يوم 13 أكتوبر مبلعب »كارس جينس« مبدينة الهاي الهولندية ابتداء من 
الساعة 21:00 بالتوقيت احمللي )20:00 بتوقيت اجلزائر(، يف اطار التربص الذي يجريه »اخلضر«، حسب ما كشفت عنه أول أمس 

االحتادية اجلزائرية لكرة القدم.
ويتعلق األمر باللقاء الثاني الذي يخوضه زمالء القائد رياض محرز خالل حتضيراتهم املقررة أكتوبر املقبل، بعد ترسيم، يوم اجلمعة 
املاضي، املباراة الودية أمام نيجيريا يف التاسع من نفس الشهر مبلعب جاك لومانس أرينا مبدينة سانكت فيت أن دير غالن النمساوية.

وتعد مواجهة املكسيك للجزائر هي الثانية يف تاريخ املنتخبني، بعد التي جرت سنة 1985 يف إطار الدورة الرباعية التحضيرية 
لكأس العالم 1986 والتي عرفت فوز »األزتيك« بثنائية نظيفة.

وأوضحت »الفاف« يف بيان لها أنها كانت تتريث قبل االعالن عن اللقاءين الوديني يف انتظار تلقي املوافقة من قبل االحتاديات 
املعنية ال سيما الهولندية، اضافة الى املدن املعنية باملباراتني، يف ظروف استثنائية ميزها تفشي فيروس كورونا.

وحسب البيان، فقد تلقت الفيدرالية العديد من االقتراحات من مختلف االحتادات خلوض مباريات ودية بأوروبا، خالل تواريخ 
الفيفا ألكتوبر 2020، لكن يف األخير مت اختيار نيجيريا واملكسيك.

وتواجه النخبة الوطنية، املتوقفة عن اللعب منذ نوفمبر 2019، منتخب زميبابوي ضمن اجلولتني الثالثة املقررة يوم 12 نوفمبر داخل 
الديار والرابعة يوم 17 من نفس الشهر بهراري، يف إطار التصفيات املؤهلة إلى »كان« 2021 املؤجلة الى 2022.

ويف إطار حملة الدفاع عن لقبه كبطل افريقيا، سجل »اخلضر« بداية موفقة بتحقيق فوزين أمام زامبيا 0-5 بالبليدة وبوتسوانا 
0-1 بغابورون.

أكد المدرب الوطني لكرة اليد، أالن بورت، أنه سيعى لقيادة السباعي الجزائري للظهور 
بأفضل صورة ممكنة بعد غياب دام 6 سنوات عن بطولة العالم، بمناسبة مشاركته في 

مونديال 2021 المقرر بمصر من 13 الى 31 جانفي.

بوجلود ينسحب من رئاسة فريق شبيبة بجاية
أعلن رئيس مجلس إدارة فريق شبيبة بجاية عبد الكرمي بوجلود، انسحابه رسميا من منصبه وقد أشعراملساهمني بذلك كتابيا وجاء 
ذلك بعد عدة أسابيع من األخذ والرد على مستوى محيط الفريق، أين عجز بوجلود يف عقد جمعية عامة للمساهمني قصد تقدمي احلصيلة 
األدبية واملالية، ومنه تقدميها إلى السلطات احمللية بغية احلصول على اإلعانات املالية، غير أنه لوحظ عدم اكتمال النصاب القانوني أكثر 

من مرة، مما جعل بوجلود يقطع األمل يف امكانية عقدها ولم يبق له من حلول سوى اإلنسحاب من إدارة شؤون الفريق.
عبدالسالم قريشي
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- حاورتها : فيروز رحال
حمو آمنة ، من مواليد سنة 1994 بوالية مستغامن،  أستاذة أدب عربي  و 

ناقدة ، كاتبة وشاعرة،  عضو فعال  يف عديد اجلمعيات الوطنية والدولية ، 
صاحبة ديوان شعر نوستاجليات عاشقة بطبعتني، أشرفت على كتاب جامع 
للقصة القصيرة بعنوان »إيفا بريئة من)...(«، كان لها العديد من األعمال 

وبحوث يف اجلرائد واملجالت على مستوى احمللي والعربي، تدافع عن املرأة 
وترفض العنف ضدها، تعالج قضايا املجتمع كالهجرة غير الشرعية و  القضية 

الفلسطينية.
كيف وجلت آمنة املبدعة عالم  الكتابة والتأليف و النقد 

، ومتى بدأت يف عالقته يف الكلمة واحلرف؟

وجلت إلى عالم الكتابة وبدأت أصاحب القلم بل حتى أنني عشقته حتى 
لقبت بعاشقة القلم لفرط حبي للكلمة واحلرف منذ نعومة أظافري، أما عن 

التأليف لم أكن أفكر فيه إطالقا أو حتى الولوج إلى الساحة األدبية، بالنسبة 
لعالم النقد أتذكر عامي الثالث يف اجلامعة كانت لنا حصة محاضرة يف النقد 
مع الدكتور قاضي الشيخ أحييه من هذا املنبر حيث يف تلك احملاضرة كان لي 

حس نقدي بحيث كنت أطرح أسئلة صعبة بالنسبة لطلبة الصف معي تتعلق 
باملناهج النقدية وذلك راجع عن مطالعتي الواسعة، كذلك كانت لنا حصة 
تطبيق مع الدكتورة ياسمني فيدوح يف األدب املقارن وباألخص هذه احلصة 

كانت الدكتورة تعلمنا كيف نكون عصاميني يف تكوين أنفسنا سواء يف العلم 
أو حتى حياتنا اليومية، حيث مت اكتشاف حسي النقدي من خالل مناقشتي 

للبحوث وطريقة تقدميي للبحوث األكادميية كما أتذكر إحلاح الدكتور قاضي 
الشيخ على اختياري تخصص النقد يف مرحلة املاستر أتذكر يومها كنت 

مترددة جدا ويف األخير أقنعني واحلمد هلل لم أخيب ظنه بل كنت عند حسن 
ظنه.

- هل ميكن أن حتدثينا عن أول إصدار لك غير من 
حياتك كليا؟

ماذا أقول عن اصداري األول كما قلت يف حواراتي السابقة ديواني الشعري 

نوستاجليات عاشقة أثناء نظم قصائده كنت بني مطرقة احلب وسندان الفراق، 
نعم غير من حياتي أكيد طبعا لكن ليس كليا مازلت محافظة على تواضعي 

كما أنني ال أحب أن ينادوني بلقب الشاعرة  أفضل لقب عاشقة القلم أحسن 
، ألني أرى نفسي الزلت صغيرة على هذا اللقب، كما أني من خالل ديواني 

أصبحت لي مكانة يف الساحة األدبية وأمتنى أن يكون قلمي يستحق تلك 
social media املكانة وأال أخذل قرائي و متابعيني على

-كمؤلفة شابة  صاعدة ، ماهي الصعوبات التي واجهتك 
يف مسيرتك األدبية؟

أكيد طبعا واجهت صعوبات كانت تتمثل يف بعض األراء التي رفضت جرأتي 
يف اختيار املصطلحات غير ذلك لم أواجه صعوبات احلمد هلل وجدت إقبال 

جماهيري كبير على ديواني.
- ماهي املواضيع التي تعاجلينها يف جل كتاباتك؟

املواضيع التي أعاجلها يف جل كتاباتي الدفاع عن املرأة ورفض العنف التي 
تواجهه، كذلك الواقع أي مواضيعي تعالج قضايا املجتمع كالهجرة غير 

الشرعية، القضية الفلسطينية، احلب ...وغيرها من املواضيع.
»نوستاجليات عاشقة« عنوان لديوانك، ماذا يحمل يف 

طياته، وما داللته الرمزية؟
نوستاجليات هذا املصطلح الغربي الذي يعني احلنني، أما عن العاشقة أقصد 

بها عاشقة الوطن عاشقة احلياة عاشقة املنشور.
أما الداللة الرمزية هي داللة وجدانية، كما هو معلوم أن الشعر هو تعبير عن 

اخللجات واملشاعر.
هل ميكن أن نتمتع بإقتباس قصير منه؟

اْمَتَطيْت َقَلِمي  ... َوِف َصْحَراء َصفَحاتي...  َزَرْعُت أبجديََّة 
َفِر  اْسمِك .... ِف الَبْذرة .... األولى راء َربِيع ... َعاَد ِمَن السَّ

َجر ...   ر ف حضن .... َلْون الشَّ انِية ... ِشنٌي اْخضَّ ... َوِف الثَّ
ابِعِة ... َدال  الِثة ...  َياء الَياَسِمني الَعطر ...  َوِف الرَّ َوِف الثَّ

ْهر ...  َوِف اخَلاِمسِة ...  َتاء  الدانوب اأَلْزَرق ...  اْسَتَقى ِمنُْه الزَّ
اخَلَجل ...  اْسَتْحيى اجَلَمال...  َأَمام َجَمالَِها ... وُغضَّ الَبَصر.

- ما الذي يستثيرك للكتابة، هل  هي أحداث واقعية أم 
خيالية؟

دائما الواقع لكن أستعني باخليال كي أنسج وأنسق بني األحداث.
- كيف تنظر آمنة لنفسها اليوم بعد ما وصلتي إليه اليوم

نظرة تواضع، ال أقارن نفسي بأحد واثقة من نفسي ، يوميا أراقب نفسي وال 
أترك مجال الغرور وأعدل من طموحي كي ال أصاب بخيبات أمل ألن دوام 
احلال من احملال أحب التواضع جدا كما قلت يف السابق ال أحب األلقاب.

-ماهي مشاريعك املستقبلية وما طموحاتك بصفة عامة ؟
طبعا لي مشاريع جديدة ال أحب الكشف عنها أتركها للوقت املناسب.

- مبا أنك ناقدة ما رأيك يف النقد األدبي اجلزائري؟
طبعا تخصصي نقد وأنا كثيرة االطالع على النقد والدراسات النقدية، احلمد 

هلل النقد يف اجلزائر موجود ومن رواده الذين حالفني احلظ والتقيت  بهم عن 
قرب جدا منهم الدكتور سعيد بوطاجني، الناقد عبد املالك مرتاض، الناقد 

عبد القادر فيدوح ،عبد احلميد بورايو.
- هل يوجد كاتب أو كاتبة تقرئني لها دوما؟

بالطبع يوجد يف األدب القدمي أبو احليان التوحيدي، ابن رشيق القراوني، 
اجلاحظ ابن خلدون ، أما عن احلديث واملعاصر الكثير من الروائيني منهم 

الدكتورة ربيعة جلطي، الدكتورة أحالم مستغامني، أمني زاوي، كفاح جرار، 
أبو العيد دودو ، رضا حوحو، طه حسني...وغيرهم.

- أهم رسالة ميكن أن توجه من طرفك للقراء و الكتاب؟
-املطالعة ألنها سالح النجاح يف شتى املجاالت جتعلك تسافر من حضارة إلى 

حضارة أخرى، تعرفك عن ثقافة الشعوب، تكسبك رصيد علمي وفكري 
هائل.

-كيف توفقني بني احلياة األسرية والعمل والتأليف؟
أجد صعوبة طبعا، لكن احلمد هلل لي برنامج أتبعه كي أوفق بني حياتي 

األسرية وعملي أما عن التأليف هنا أتركها للوحي نعم الوحي الن لي طقوس 
يف الكتابة مثال يراودني االحساس يف الكتابة أثناء سقوط املطر أو عندما أقابل 

البحر، كذلك هناك طقس آخر وهو مطالعتي الكثيرة يف فصل الصيف.

بن  مليكة  الثقافة،  وزيرة  كتبت  
ذكرى  يف   الثالثاء،   امس  دودة، 
املطرب  الراي،  أسطورة  رحيل 
واملعروف  شقرون  حسني  اجلزائري 
صفحتها  يف  حسني”.  بـ”الشاب 
كان  سنوات  “قبل  فايسبوك:  على 
الكوابيس  يقاوم  حسني  الشاب 
ابتسامته  كانت  وحضوره،  بصوته 
والشباب،  لليافعني  أمال  تشّكل 
ومتّكن  املوت  آلة  اشتّدت  وحني 
حسني  غّنى  األحالم،  من  اخلوف 
على  الشباب  وحّفز  األمل،  عن 

احللم”.
ماثر  ذكر  يف  الوزيرة  واسترسلت 
حسني  “مات  بالقول:  الراحل 
ولكنه  احلقد،  برصاص  مغدورا 

ظل خالدا يف ذاكرة اجلزائريني، 
ومازال صوته يصدح يف القلوب 
وعلى  والسيارات  والقاعات 

الفقيرة  الغرف  ويف  الشرفات 
واملترفة”.

“عّلمنا  الوزيرة:  وختمت 
حسني وهو يقبل على احلياة 

واخلوف،  احلزن  ويقاتل 
أن نصمد وأن ننظر إلى 

لنواجه  اجلميل  الغد 
احلاضر،  قسوة 
لروحه  رحمة  ألف 

اجلميلة”.
 م.ر

بعد غياب تام عن وسائل التواصل االجتماعي فاجأت املمثلة اجلزائرية أميرة 
شرابي اجلمهور بنشرها صورة لها، عبر حسابها اخلاص، ظهرت فيها ترتدي 

احلجاب بشكل كامل، وعّلقت بالقول: »اللهم الثبات«.
ويعود تاريخ الصورة إلى الـ24 متوز/يوليو الفائت، إذ أن شرابي كانت غابت خالل 
الفترة املاضية عن التواصل مع املتابعني عبر صفحاتها اخلاصة، لتعود بهذه الصورة 

من جديد.
وتعتبر شرابي ممثلة جزائرية ناجحة، وشاركت يف العديد من املسلسالت احمللية 

والعربية.
التحقت باملعهد العالي للموسيقى يف اجلزائر، وكانت

وظهرت يف بدايتها الفنية من خالل السينما عبر فيلم »األكادميية« الذي لفت 
األنظار إلى موهبتها التمثيلية والغنائية، حيث مت اختيار مجموعة من املواهب 
الشابة للمشاركة يف األعمال الفنية يف مصر. وكانت ضمن الوجوه املختارة 
فشاركت يف بطولة فيلم بعنوان »إال خمسة« إخراج هشام علي عبداخلالق، 

وفيلم بعنوان »تسعة« من إخراج إيهاب راضي.
كما شاركت يف مسلسل »العملية ميسي« للممثل املصري أحمد حلمي، 

وأخيرًا مسلسل »ليالينا« و»اختيار اجباري«.
وكاالت

الشاعرة والناقدة : أمنة حّمو من والية مستغامن

لقـــبت بعاشــقة القــلم لفـــرط 
حبـــي للكلـــمة والحـــــرف

كاتبة وناقدة جريئة متتلك أحرف مميزة تختلف بلونها وأسلوبها عن غيرها،  تطاوع احلروف فتجعل 
منها قالدة خاصة تضعها على صدر الثقافة واألدب متتلك روح جميلة وأنيقة يف احلوار والطرح اجلميل 

، يسرنا أن نغوص معها يف هذا احلوار لنتعرف أكثر عليها وعلى نتاجها الفكري واالنساني.

وزيرة الثقافة: 
 عّلمنــا حسنــي أن نصـــمد وأن ننـــظر إلى الغـد

املمثلة أميرة شرابي
 تفــاجئ جمــهورها بارتــــداء احلجـــاب



13
إشهار

السنة 01 - العدد 299 -االربعاء 14 صفر 1441  هـ  - 30 سبتمبر 2020م

AKHBAR EL WATANE  30-09-2020

إشهار تأسيس جمعية محلية
اليوم  هذا  مت  لقد  باجلمعيات  املتعلق   2012 جانفي   12 يف  املؤرخ   12-06 رقم  القانون  ألحكام  طبقا 

2020/04/06 تأسيس اجلمعية احمللية.
املسماة: اجلمعية الدينية ملسجد أول نوفمبر.

املعتمدة حتت رقم 35 بتاريخ:2020/04/06.
الرئيس: احمد ربيع.

املقر اإلجتماعي: بلدية جبل أمساعد دائرة جبل أمساعد والية املسيلة.

 ANEP: 2016015712 du 30 /09/2020 - Akhbar El WataneN 222 

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
مديرية التكوين و التعليم المهنيين

والية أدرار 
رقم التعريف الجبائي :0990010190169263

 طلــــب عروض وطنـــي  مفتــــــوح 
 رقم: 02 /م.ت.م /و.أ  /2020

يعلن السيد والي والية أدرار ممثال بالسيد مدير التكوين و التعليم المهنيين للوالية عن طلب عروض وطني مفتوح قصد 
    

تجديد التجهيز واالثاث المدرسي و الداخليات  و المطابخ والمطاعم ، وتجهيزات المكيفات لصالح مؤسسات التكوين المهني
) م.و م. ت. م  رقم 01 بأدرار. م . ت .م .ت رقان ,م ، ت.م .ت تيميمون 1 .م .ت.م.ت أولف،  م ت.م.ت أوقروت

م . ت .م .ت زاوية كنتة ,م . ت.م.ت تسابيت .م . ت.م .ت فنوغيل .م . ت.م.ت أدرا ر3 .م .ت .م .ت إناث (
الحصة رقم 01 :تجهيزات الداخلية , الحصة رقم 02 :تجهيزات االثاث المدرسي , الحصة رق م04 ,تجهيزات 

الحصة رقم 01 : تجهيزات الداخلية  ، الحصة رقم 02: تجهيزات  االثاث المدرسي  الحصة رقم 04 :تجهيزات المكيفات
فعلى العارضين المهتمين بهذا اإلعالن سحب دفتر الشروط من : 

مديرية التكوين  و التعليم المهنيين لوالية أدرار 
مصلحة إدارة الوسائل و المنازاعات و المتابعة 

مشاريع االستثمارات و منظومات اإلعالم 
هاتف /33-43-36-049 فاكس /049-36-43-32

محتوى العرض : يجب أن يشمل العرض الملفات التالية *
أ- ملف الترشح : و يشمل الوثائق :

1 -    تصريح بالترشح مملوء . مؤرخ و ممضي و مختوم .
2 -   التصريح بالنزاهة مملوء: مؤرخ و ممضي و مختوم.

3 -   القانون األساسي ) حالة شركة(
4 -   الوثائق التي تتعلق بالتفويضات التي تسمح لألشخاص بإلزام المؤسسات
5 -   الوثائق التي تسمح بتقيم قدرات المترشحين أو المتعهدين والمتمثلة في:

 ا  ( - القدرات المهنية :
-   نسخة من شهادة المصنع ) بالنسبة للمصنعين ( مستخرجة من غرفة التجارة

-   نسخة من السجل التجاري الصادر بواسطة إجراء إلكتروني ) تجارة بالجّملة مصنع   مستورد (..
ب ( - القدر ات المالية : الوسائل المالية مبررة بالحصائل والمراجع البنكية

- الحصائل  المالية لثالث سنوات األخيرة مؤشرة من طرف محافظ الحسابات أو مصلح الضرائب او شهادات
النشاط. 

- الوثائق التي تثبت القدرة على الوفاء من بنك محل الوفاء
ٍٍِ ج(- القدرات التقنية : الوسائل المادية والمراجع المهنية :

- الوسائل المادية المخصصة لهذا المشروع
- المراجع المهنية للعارض المنجزة من نفس طبيعة المشروع ) َشهادة حسن اإلنجاز(.

ب  -  العرض التقني  : و يشمل الوثائق :
1 -  التصريح باالكتتاب مملوء ٠   مؤرخ و ممضي ومختوم .

2 -  دفتر الشروط يحتوى بآخر صفحته العبارة » قرئ و قبل « مكتوبة بخط اليد .
3 -  مذكرة تقنية تبريرية .

4 -  شهادة مطابقة تصنيع التجهيزات المقترحة من طرف العارضين الغير المصنعين .
5 -  شهادة بالنسبة للمنتوجات ذات أصل جزائري

6 -  شهادات اإللتزام والمتمثلة في :
 - الضمان ، الصيانة والخدمات ما بعد البيع

- مدة التسليم 
- مدة التكوين

ج -  العرض المالي : و يشمل الوثائق التالية
1 -   رسالة التعهد مملوء ة, مؤرخة و ممضية و مختومة.

2 -   جدول األسعار بالوحدة مملوء؛ مؤرخ و ممضي و مختوم.
3 -   التفصيل الكمي و التقديري مّملوء. مؤرخ و ممضي و مختوم . ِ

تحضير و إيداع العروض :
يوضع » ملف الترشح” و . العرض التقني« و »العرض المالي” في اظرفة منفصلة و مقفلة بإحكام ٠   يبين كل منها

-   تسمية المؤسسة العارضة-  
طلب عروض وطني رقم : 02 /م . ت .م /و .أ /2020

 
تجديد التجهيز واالثاث المدرسي و الداخليات  و المطابخ والمطاعم ، وتجهيزات المكيفات لصالح مؤسسات التكوين المهني

) م.و م. ت. م  رقم 01  بأدرار. م . ت .م .ت رقان ,م ، ت.م .ت تيميمون 1 .م .ت.م.ت أولف ، م ت.م.ت أوقروت  ، م . 
ت .م .ت زاوية كنتة ,م . ت.م.ت تسابيت .م . ت.م .ت فنوغيل .م . ت.م.ت أدرا ر3 .م .ت .م .ت إناث (

الحصة رقم 01 : تجهيزات الداخلية  ، الحصة رقم 02: تجهيزات  االثاث المدرسي  الحصة رقم 04 :تجهيزات المكيفات
 و تتضمن عبارة » ملف الترشح« أو » عرض تقشي« أو » عرض مالي« حسب الحالة . وتوضع هده االظرفة في

ظرف آخر مقفل بإحكام و مقفل
و يحمل عبارة:

» ال يفتح إال من طرف لجنة فتح االظرفة و تقيم العروض «
طلب عروض وطني رقم : 02 /م . ت .م /و .أ /2020

 
تجديد التجهيز واالثاث المدرسي و الداخليات  و المطابخ والمطاعم ، وتجهيزات المكيفات لصالح مؤسسات التكوين المهني

) م.و م. ت. م  رقم 01  بأدرار. م . ت .م .ت رقان ,م ، ت.م .ت تيميمون 1 .م .ت.م.ت أولف ، م ت.م.ت أوقروت  ، م . 
ت .م .ت زاوية كنتة ,م . ت.م.ت تسابيت .م . ت.م .ت فنوغيل .م . ت.م.ت أدرا ر3 .م .ت .م .ت إناث (

الحصة رقم 01 : تجهيزات الداخلية  ، الحصة رقم 02: تجهيزات  االثاث المدرسي  الحصة رقم 04 :تجهيزات المكيفات
وتودع العروض أو ترسل إلى العنوان التالي :

مديريه  التكوين والتعليم المهنيين  لوالية أدرار
حي 103 مسكن -ادرار - 

مصحلة إدارة الوسائل والمنازعات ومتابعة
مشاريع اال ستثمارات و منظومات اإلعالم

مدة تحضير العروض
تحدد مدة تحضير العروض واحد وعشرون )21( يوما ابتدءا من أول يوم ظهور طلب العروض باليوميات الوطنية أو 

BOMOP
12H00 تاريخ وساعة إيداع العروض   : تودع العروض بأخر يوم من مدة تحضير العروض من الساعة 8 إلى

فتح األظر فة : تتم عملية فتح األظرف في إطار جلسة علنية بمقر مديرية التكوين والتعليم المهنيين لوالية أدرار في أخر يوم
إليداع العروض على الساعة الثانية والنصف ماءا )14H30(. و إذا تزامن هذا اليوم مع يوم عطلة فتؤجل عملية فتح 

األظرفة
الى يوم العمل الموالى بنفس التوقيت . كما يعتبر هذا اإلعالن بمثابة دعوة للعارضين لحضوَرجلسة فتح األظرفة

صالحية العروض: يبقى المتعهدون ملتزمون بعروضهم لمدة 90 يوم زائد مدة تحضير العروض . ابتداء عن تاريخ إيداع 
العروض.
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انتحـــار شـــاب بالبويــــرة
احلماية  ملصالح  بيان   كشف   
بحيزر  الثانوية  الوحدة  أن  املدنية 
جثة  لنقل  تدخلت  البويرة   والية 

شخص يبلغ من العمر 25 سنة.
على  كانت  التدخل  عملية 
أجل  من  د   24 سا   09 الساعة 
نقل جثة ضحية يبلغ من العمر 25 
قرية  املسمى  باملكان  سنة،وذلك 
حيزر،  بلدية  تكجدة  طريق  احملصر 
داخل  بحبل  معلقا  وجد  حيث 

مرأب مت إنزاله من طرف العائلة.
 ق.م

حبس محرف آيات القرآن بالمسيلة
متكن عناصر الشرطة القضائية التابعة لألمن احلضري اخلارجي ببرهوم بأمن والية املسيلة من توقيف شخص يبلغ من العمر 33 سنة ، 

بخصوص تورطه يف قضية االستهزاء باملعلوم الديني .
التواصل اإلجتماعي )فيسبوك( يقوم مستخدمه بنشر منشورات  إثر رصد املصالح املختصة حلساب مبوقع  بدأت حيثيات القضية على 
اجلرائم  مكافحة  فرقة  مع  بالتنسيق  املصالح  ذات  لتقوم  اإلسالمي،  الدين  من  باملعلوم  واإلستهزاء  واإلساءة  قرأنية  آيات  حتريف  تتضمن 
املعلوماتية بأمن الوالية بتكثيف عملية البحث والتحري عن الفاعل التي أفضت إلى توقيفه وإجناز ملف قضائي ضده ، ليتم تقدميه أمام السيد  
وكيل اجلمهورية لدى محكمة مقرة باملسيلة، الذي أحاله على جلسة املثول الفوري ، أين أصدر قاضي اجللسة أمر إيداع املعني مؤسسة إعادة 

التربية باملسيلة.
س.م

أمن دائرة بني سنوس

وضـع حد لمهرب البشر 
بطريقة غير شرعيـة

    متكنت عناصر أمن دائرة بني سنوس التابع ألمن والية تلمسان من 
توقيف شخص 29 سنة متورط يف قضية النصب واإلحتيال، العملية متت 
على إثر شكوى تقدم بها مواطنني مفادها تعرضهما للنصب واإلحتيال من 
طرف شخص أوهمهما بتهريبهما إلى أوروبا سالبا منهم مبالغ مالية معتبرة، 
وإستغالال للمعطيات املقدمة مت فتح حتقيق يف شأن القضية من طرف الشرطة 
القضائية ألمن دائرة بني سنوس، أين أسفرت عن حتديد هوية املشتبه فيه 

وتوقيفه، وبعد توسيع دائرة التحقيق مت التأكد من اجلرم محل الشكوى، ليتم 
إجناز إجراء قضائي عن قضية النصب واإلحتيال مع تهريب البشر بطريقة غير 

شرعية قدم مبوجبه أمام السيد وكيل اجلمهورية املختص إقليميا.   
 ل. عبد الرحيم

اتفاقيـة بيـن الحظيرة 
الوطنية تـازة بجيجل 

ووكالــة سياحيــة
 وقع وزير 

السياحة محمد 
حميدو، أمس على 

اتفاقية تعاون بني 
احلظيرة الوطنية تازة 

بجيجل، ووكالة 
السياحة واألسفار 

سيتيل كابيل.
وتسعى  الوزارة 

من خالل هده 
اإلتفاقية، إلى 

الترويج والتسويق 
للحظيرة كمسار 

سياحي ومقصد هام 
للوالية.

واستمع الوزير، لعرض تقدميي حول احلظيرة الوطنية تازة املتربعة على 
مساحة تفوق 3000 هكتار، واملصنفة كمحمية هامة للمحيط احليوي.

واكد الوزير، بفتح وتسهيل االستثمار السياحي االيكولوجي على مستوى 
احلظيرة، بهدف االستغالل األفضل لثروتها الطبيعية.

 س.م

فرقة  بها  قامت  مداهمة  عملية  أسفرت 
الشرطة القضائية لألمن احلضري رقم 11 إلحدى 
بناء  عنابة  مدينة  وسط  األحياء  بأحد  املساكن 
وكيل  ترخيص من  وبعد  مؤكدة  معلومات  على 
أكثر  حجز  عن  العملية  هذه  أسفرت  اجلمهورية 
أقراص  و10  املعالج  الكيف  من  غ   187 من 
منهم  أربعة  شخصا   27 توقيف  مع  مهلوسة 
املعنية  للمخدرات مت حتويلهم للمصلحة  يروجون 
ملفات  حترير  مع  التحقيق  إجراءات  إمتام  قصد 
ومخالف  رخصة  دون  زفاف  حفل  إقامة  حول 

إلجراءات احلجر الصحي.
 من جهتها عقدت مصالح أمن والية عنابة 
ممثلي  مع  صحفي  لقاء  الثالثاء  أمس  صبيحة 
فرع  رئيس  خالله  من  تطرق  اإلعالم،  وسائل 
الشرطة القضائية لألمن احلضري احلادي عشر، 
والتي  املصلحة،  طرف  من  املعاجلة  للقضية 

تتمثل وقائعها يف أنه وبناء على معلومات مفادها 
واملؤثرات  املخدرات  بترويج  يقوم  شخص  وجود 
تدخلت  حيث  الشباب،  أوساط  يف  العقلية 
املختصة،  النيابة  مع  بالتنسيق  الشرطة  قوات 
أين مت حجز 187.8 غرام من املخدرات من نوع 
الهندي، و كمية من األقراص املهلوسة  القنب 
الالزمة  القانونية  اإلجراءات  كافة  إتخاذ  ليتم 
عملية  خالل  أنه  ولإلشارة  املوقوفني  شأن  يف 
التفتيش إتضح وجود حفل دون ترخيص ، ليتم 
على إثره حتويل 27 شخص من كال اجلنسني، 
وتعريض  ترخيص  دون  حفل  إقامة  قضية  عن 
الصحة العمومية للخطر ومخالفة إجراءات احلجر 
الصحي. ويأتي هذا التصريح خالفا ملا مت تداوله 
اإلجتماعي  التواصل  مواقع  بعض  عبر  مؤخرا 
بخصوص إقامة حفل زفاف زواج مثليني بعنابة.
ف سليم

خالل عملية تفتيش ألحد المساكن وسط عنابة

توقيف 27 شخص من كال الجنسين بعد إقامة حفل دون ترخيص

جيجل

غرامة مالية لشاب بتهمة قذف رئيس الجمهورية
أصدرت محكمة جيجل حكم  ضد الشاب) ر.ياسر(صاحب 19سنة بدفع غرامة مالية بتهمة إهانة رئيس اجلمهورية والقذف والتجمهر غير 

املسلح، وقد طالبت النيابة العامة بجلسة املداولة واحملاكمة تسليط عقوبة 3سنوات سجن نافدة ،
جرت جلسة احملاكمة مغلقة بحضور أهل املتهم وأصدقائه ومتضامنني معه.

سهام.ع

مروجـو المخـدرات فـي قبضـة أمن زموري
القضائية  الشرطة  فرقة  متكنت 
إلقاء  من  بومرداس  غربي  بزموري 
القبض على جماعة إجرامية مختصة 

يف املتاجرة باملخدرات.
 3 من  تتكون  اإلجرامية  اجلماعة 
أشخاص، تتراوح أعمارهم مابني 20 
لقاطة،  ببلدية  مقيمني  سنة،   29 و 
املخدرات  من  بحوزتهم صفائح  ضبط 
مبالغ  إلى  باإلضافة  بيضاء  وأسلحة 

مالية تعد عائدات تلك السموم.
املشتبه  على  القبض  وبعد  حيث 
بهم، مت حتويلهم للمصلحة الستكمال 
أمام  تقدميهم  مع  القانونية  اإلجراءات 

اجلهات القضائية املختصة.  
سميرة مزاري      



كة ذ.م.م �ش

رأسمالها

100.000 دج

المدير العام المس�ي

تويقر عبد العزيز
المدير التنفيذي مسؤول الن�ش

رياض هويلي

الإدارة والتحرير:
023 57 30 15

redaction@akhbarelwatane.net
الإشهار:

023 57 30 15

الإتصال بالوكالة الوطنية للن�ش والإشهار: 

01 شارع باستور - الجزائر
الهاتف: 28 71 73 021 -  64 16 71 021

الفاكس: 19 99 73 021 -  59 95 73 021

الطبع:

SIA الوسط

SIA الجنوب

ي تصل 
الوثائق والصور ال�ت

الجريدة لن ترد إىل أصحابها 
ها ي حالة عدم ن�ش ح�ت �ف

معاناةُ على طريق الرقمنة ..
تخطئ  أن  ناقدة،  عني  ألي  ميكن  ال 
يف  املجتمع  من  عديدة  فئات  معاناة  حجم 
املؤّسسات واملصالح  أو  والبنوك  البريد  مراكز 
رقمنة  نحو  تّتجه  بدأت  التي  احلكومية، 
التعامل  املواطنني  من  تطلب  أو  تعامالتها 
التي  احلديثة  االتصال  تطبيقات  عبر  معها 
تتيحها شبكة اإلنترنيت، فساعة واحدة يف 
أّي مركز بريدي تكشف لك عن حجم الهوة 
والشيوخ  الكهول  وجيل  الشباب  جيل  بني 
الذي يجد صعوبة بالغة حتى يف استخدام 
يسأل  من  فتجد  النقود،  سحب  بطاقات 
ال  وهو  الذهبّية  البطاقة  على  يحصل  كيف 
يعرف كيفية الولوج للموقع للتسجيل، ومن 
يسأل عن سبب تأخر دفتر الصكوك وال يفهم 
الرسالة التي وردته على هاتفه النقال الذكي 
باحثا عن تفسير لدى موظف الشباك، الذي 
يسأم..،  وتارة  مضض  على  تارة  يجيب 
كي  طويل  طابور  يف  ساعات  يقضي  وآخر 
يّطلع فقط على رصيده، ببساطة ألّنه عاجز 
مع   ! الكثرونيا  تصفحه  كيفّية  تعلم  عن 
زمن..،  منذ  متاحة  أصبحت  اخلدمة  أّن 
إلى  بعضها  يتحّول  كثيرة  يومية  مشاهد 
طرائف، وبعضها إلى مآسي، مع العلم أّنه 
املتعّلقة  األمية  أّن  تكتشف  البريد  مركز  يف 
أو  أيضا،  منتشرة  مازالت  والكتابة  بالقراءة 
بالكاد تكتب اسمها، وهم  فئات كثيرة  أّن 
ليسوا أشخاصا طاعنون يف السن بل شباب، 
خاصة من النساء، أما إذا تعّلق األمر باللغة 
الفرنسية فتلك معضلة أخرى.. ففي مراكز 
املعامالت  تشّكل  العميقة،  باجلزائر  البريد 
باللغة الفرنسية، عبئا للكثير من املواطنني .

عجز  هو  أيضا،  االنتباه  يلفت  ما  لكن 
الشابة نساء ورجاال عن  الفئات  الكثير من 
أداء بعض املعامالت الرقمّية، فهم يفتقدون 
إلى مهارات استخدام تقنّيات احلاسوب يف 
ميّكنهم من  الذي  احلد  إلى  اليومية  حياتهم 
قضاء مصاحلهم التجارية ومعامالتهم املالية 

والدراسية ألنفسهم أو لعائالتهم. 
األمية الرقمّية حاجز ينبغي كسره

املجتمعات  اليوم يف  الرقمّية  تعد األمّية 
أفرزها  التي  الّتحدّيات  أحد  املتخلفة، 
الكومبيوتر، السيما  عالم  السريع يف  الّتطور 
يف  البطء  بسبب  الفردي،  لالستخدام 

املراحل  يف  الكومبيوتر  تقنّيات  تعليم  إدراج 
ما  وجودة  كفاءة  لعدم  أو  عندنا،  التعليمّية 

يتم تدريسه. 
مادة  ظّلت  األخيرة،  السنوات  فحتى 
اإلعالم اآللي ال تدّرس يف املدارس أو تقّدم 
إدراجه  رغم  اجلامعة،  يف  نظريا  مقياسا 
الّتخصصات  كل  يف  ضروري  كمقياس 
اجلامعية. وإذا كان احلال هكذا مع تالميذ 
املدارس وطلبة اجلامعات، فكيف يكون مع 
أو  تعليمه  يكمل  لم  الذي  البسيط  املواطن 
إّننا   ! يكتب؟  وال  يقرأ  ال  الذي  األمي  مع 
فعال أمام أزمة األمية الرقمّية التي تخلق ال 
techno� التكنولوجيا من  رهابا   محالة 
phobia، وهو الذي يعني خوف اإلنسان 
حتيله  التي  املتطّورة  األجهزة  استخدام  من 
بالضرورة إلى التعامل مع تكنولوجيا حديثة 
الهواتف  أو  بأنواعها،  كاحلواسيب  عالية، 
العالية  املنزلية  التجهيزات  حتى  أو  الذكية 

التقنية. 
ويف هذا السياق، نتحدث عن أحد أهم 
أنواع فوبيا التكنولوجيا املتمثلة يف اخلوف من 
احلاسوب، فبمجرد أن تطلب من الشخص 
عن  معاملة  أداء  احلالة،  هذه  يعاني  الذي 
طريقه أو استخدام شبكة اإلنترنيت، حتى 
والّتوتر  والقلق  الرفض  أعراض  عليه  تظهر 
والعصبّية، مما يشّتت تفكيره ويفقده القدرة 
أّن  فيعتبر  بالنفس،  والثقة  التركيز  على 
استخدامه للحاسوب أمر يف غير متناوله أو 

أنه أمر معّقد هو غير مهيأ له.  
وتوقف  كورونا  فيروس  انتشار  ومنذ 
واضطرار  الّنظامية،  الصفوف  يف  الدراسة 
شبكة  عبر  أساتذتهم  مع  للتواصل  الطلبة 
اإلنترنيت لتحقيق التعليم عن بعد، اّتضح 
متفاوتة،  رقمية  أمّية  من  نعاني  فعال  أننا 
العقدين  طيلة  مداراتها  يف  جنتهد  كنا 
الظاهرة  الصورة  وأّن  األقل،  على  املاضّيني 
لغزو الهواتف الذكية حلياتنا وارتباطنا مبواقع 
فيه، ال  مبالغ  االجتماعي بشكل  التواصل 
يف  احلاسوب  تقنّيات  استخدام  أّن  يعني 
أداء معامالتنا اليومّية أو للدراسة قد حتّسن 
وساير الّتطور العاملي. فقد كشف الواقع عن 
عجز طلبة جامعّيني عن استخدام احلاسوب 
وإرسال رسائل إلكترونّية واستخدام مختلف 
حتى  ينطبق  واألمر  االتصال،  تطبيقات 
الذين كشفوا  األساتذة  من  كبير  عدد  على 

وبني  بينهم  حتول  ونفسّية  تقنّية  عوائق  عن 
حتقيق تعليم تفاعلي عن بعد. 

و إذا كان العالم كله من شرقه إلى غربه 
من  أيضا  يعاني  جنوبه،  إلى  شماله  ومن 
بالتكنولوجيا  الولع  وهو  أال  مضاد،  رهاب 
واخلوف من مفارقتها أو من مفارقة الهواتف 
 « الـ  درجة  إلى  اإلنترنيت  وشبكة  الذكّية 
من  مزيدا  سنواجه  فعال  فإّننا  نوموفوبيا«، 
ظّل  إذا  وجتاريا  اقتصاديا  والّتعثر  األزمات 
القضاء على األمّية الرقمّية ال يساير الّسعي 
والتجارية  االقتصادية  املنظومة  تطوير  إلى 

والبنكية . 
وتكنولوجيات  البريد  وزير  حتّدث  لقد 
ضرورة  عن  أيضا  املالية  ووزير  االتصال 
السحب  بطاقات  على  املواطنني  اعتماد 
الطويلة  الطوابير  لتفادي  لألموال  اآللي 
كثير  يف  املستمرة  النقدية  السيولة  وأزمة 
بالطبع  لكّنهما  شهرين،  منذ  الواليات  من 
فنحن   ، العوائق..  هذه  عن  يحّدثان  لن 
مجتمع لم يِعّد العّدة لالنطالق نحو املجتمع 
الرقمي، ونحن متخّلفون جدا يف ما يتعّلق 
التقنّية  املنظومة  وكل  اإللكترونية  بالتجارة 

االقتصادية التي تستلزمها.
ال  التكنولوجيا  من  اخلوف  أّن  ورغم 
ال  التي  املتخّلفة  باملجتمعات  فقط  يرتبط 
بعامل نفسي  الوسائل، الرتباطه  فيها  تتاح 
الّتعرف  يف  التأخر  أّن  إال  مهم،  شخصي 
يزيد منه،  والّتعامل معها  التكنولوجيا  على 
اخللل  مبواجهة  إال  يكون  ال  عليه  والّتغلب 
أخذنا  إن  و  تدريجيا.  تداركه  إلى  والسعي 
هذه  عن  حيا  مثاال  البريد  ومراكز  البنوك 
للمعامالت  حتسينا  تتطّلب  فإّنها  املشكلة، 
واالستقبال واملرافقة للمواطنني وعدم تركهم 
 . جهلهم  أو  عجزهم  مواجهة  يف  هائمني 
إضافة إلى العمل على توفير دورات تكوينية 
للعمال واملوظفني يف أماكن عملهم وتعميم 
واجلامعات  املدارس  يف  احلاسوب  استخدام 

وجعله من أولويات و وسائل التعليم . 
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بين األمية الرقمّية  ..
و ُرهــاب التكنـولوجيا

بقلم : د  حسينة بوشيخ  	
    منذ تسارع 

التطورات 
التكنولوجية يف 

العقدين األخيرين، 
ووضوح معالم ثورة 
االتصال الرقمي، 

تزايد احلديث عن 
تغّير مفهوم األمية، 
وأصبحنا أمام حتد 
آخر هو محو األمية 

الرقمية التي داهمت 
مجتمعات العالم 
الثالث، يف ما هّي 

لم تنه حربها على 
األمية األبجدية، 
وعلى قاعدة من 

جهل الشيء عاداه، 
تتحّول تلك األمية 

إلى ُرهاب من 
استخدام التقنّيات 
اجلديدة يف احلياة 

اليومية. 



التونسي:  الّرئيس 

َمـــن قتــَل نفســًا بغيــــر 
حــق فَجــزاؤُه اإلعـــَداُم! 

قيس  التونسي  الرئيس  حسم 
تطبيق  إعادة  حول  املثار  اجلدل  سعيد 
دعا  حيث  تونس،  يف  اإلعدام  عقوبة 
العقوبة على مرتكبي  إلى تطبيق هذه 
جرائم االغتصاب والقتل، مشيرا إلى 
جزاؤه  حق  بغير  نفسا  قتل  »من  أن 

اإلعدام«.
ولدى إشرافه على اجتماع مجلس 
األمن القومي، تطرق سعيد إلى جرمية 
حلمر،  رحمة  الشابة  واغتصاب  قتل 
يف  اجلرمية  منسوب  ارتفاع  إلى  مشيرا 

تونس.
لهذه  بحزم  »التصدي  إلى  ودعا 
اجلرائم النكراء وتطبيق القانون على كل 

املجرمني«، مطالبا بتشديد اإلجراءات األمنية حتى ال تتكرر مثل هذه اجلرائم.
بالسراح  الشنيعة لن يتمتع مستقبال  »مرتكب مثل هذه اجلرائم  أن  إلى  وأشار 
الشرطي وال بالتقليص من العقوبة احملكوم بها عليه، والنص واضح بهذا اخلصوص، 
فمن قتل نفسا بغير حق جزاؤه اإلعدام، خاصة بالنسبة إلى من يكررون ارتكابهم 
مثل هذه اجلرائم«، مبينا أنه سيتم توفير محاكمة عادلة ملرتكبي هذه اجلرائم ومتكينهم 

من حق الدفاع عن أنفسهم.

وفــاة أميـــر الكويــت  
أعلن الديوان األميري لدولة الكويت ظهر أمس عن وفاة أمير الدولة الشيخ صباح 

األحمد اجلابر الصباح عن عمر يناهز 91 سنة.
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   ما تزال أزمة الّسيولة 
تعصف ببريد اجلزائر،  

رغم التصريحات 
التي تّدعي الّتحكم 

يف الوضع،  ورغم 
اإلجراءات املالية التي 
اتخذها بنك اجلزائر؛  
ووعيد املسؤولني على 
أعلى املستويات.  وهي 
األزمة التي تدخل يف 

الواقع شهرها اخلامس 
بحدة غير مسبوقة يف 

تاريخ اجلزائر.  أزمة 
الّسيولة التي تضرب 
بريد اجلزائر وطنيا 

مع تفاوت يف احلّدة من 
والية إلى أخرى وجدت 

لها مستقرا يف عنابة 
وخنشلة وسكيكدة 

وأغلب الواليات 
الشرقية،  التي يجد 

فيها املواطن نفسه 
رهني سباق محموم بني 
مختلف مراكز البريد 

وموزعات النقود اآللية؛  
عّله يظفر بجزء من 

الراتب الشهري  بعد أن 
مت تسقيف املبلغ املالي 

الذي ميكن سحبه يوميا 
وخفضه إلى حدود 

مليوني سنتيم،  يف أغلب 
مراكز البريد.  

    هذا السّباق يف الواقع 
يكون على حساب 
عمله وانشغاالته 
اليومية األخرى 

وعلى حساب أعصابه 
أيضا.  أعرف بعضا 

من األصدقاء الذين 
يهرولون منذ يومني 
بني مختلف مراكز 

بريد عنابة من أجل 
سحب بعض األموال 

دون أن يسعفهم بريد 
اجلزائر ومينحهم حقا 

من حقوقهم كمواطنني 
أّوال،  ثم كزبائن 

يربطهم عقد معنوي 
مع هذه املؤسسة،  التي 

عليها توفير األموال 
ألصحابها.  كما كنت 
شاهدا على الطوابير 
التي ال تنتهي ببريد 

مدينة القل، وهو الوضع 
الذي يستمر منذ أشهر 
بل منذ سنوات، ولو أنه 

- فيما مضى - كان بحدة 
أقل.  إن تقدمي خدمة 

نوعية للمواطنني 
والزبائن يسمح بإعادة 

تعديل ميزان احلقوق يف 
اجلزائر التي بقيت فيها 
مناطق الظل تعاني مند 
األزل، بينما تكون حدة 
األزمات يف مناطق أخرى 

أقل إيالما؛ فإلى متى 
تستمر األزمة؟ ! 

بلسان عبد العزيز تويقر

األزَمــــُة 
ة..!  ُمستِمرَّ

ترتيب أحسن هدايف الرابطة الفرنسية األولى

الَجزائرّيـان »ديلور« وفرحات 
فــــي الَمرتبــة الثَّالثـــة

قسنطينة

نشــوُب َحريـــق بَورشــــة 
الَعـادة َرسكلـة البالسِتيــك 

منجلي  بعلي  املدنية  للحماية  الرئيسة  الوحدة  أمس،  صبيحة  تدخلت، 
بقسنطينة من أجل إخماد حريق شب داخل ورشة إلعادة رسكلة البالستيك تقع 
بحي 150 مسكنا تطوريا بالوحدة اجلوارية 05 باملدينة اجلديدة علي منجلي. يذكر 
أن احلريق اندلع داخل ورشة إلعادة رسكلة البالستيك مبسكن يف طور اإلجناز يقع 
يف الطابق األرضي، حيث مت تسجيل احتراق كلي آللتني إلعادة رسكلة البالستيك 
وكمية من مواد بالستيكية مستعملة يف الرسكلة. ومت إخماد احلريق دون تسجيل 

خسائر يف األرواح .
خديجة بن دالي 

تصدر عن مديرية الثقافة ألم البواقي

»تيجيسيــس«..مجلٌة َجديدٌة 
احَة الّثقافّية بالَجزائر ُتعّزز السَّ

الساحة   تعززت 
مؤخرا،  والفنية،  الثقافية 
شهرية  إلكترونية  مبجلة 
»تيجيسيس  مسمى  حتت 
عن  تصدر  اإللكترونية«، 
أم  لوالية  الثقافة  مديرية 

البواقي.
األول  العدد   وتضمن 
التي  املواضيع  مجموعة من 
الثقايف،  الراهن  تتناول 
السينما  »عودة  غرار  على 
البواقي«،  أم  قاعات  إلى 
»وزيرة الثقافة تفتح ورشات 

اإلصالح: رهان إدماج القطاع يف عملية التحول االقتصادي«، إضافة إلى ملف حول 
لعبد  ومقال  عزلته(،  عن  الواقع  يخرج  االفتراضي  االفتراضية:  الثقافية  التظاهرات 

احلميد بورايو حول أسطورة »جبل قريون ونيف النسر«.
من  اجلمهور  يتمكن  لم  التي  األفالم  من  ثلة  األول حديث عن  العدد   وورد يف 
مشاهدتها داخل قاعات السينما،  ولكن شاهده افتراضيا يف ظل جائحة كورونا منها 

فيلم »اجلوكر« الذي حاز على جوائز »أوسكار.«
أو  البرج«  »عني  معلم  منها  البواقي  أم  مدينة  مبعالم  األول  العدد  ويحتفي 
»تيجيسيس«، كما يفتح نافذة على إبداعات ملبدعي املنطقة منهم هامل أشرف عطية 

والكاتبة أمينة أونيس، فاروق بن عبود وغيرهم.
وباألمازيغية  الدراجة  باللهجة  شعرية  نصوصا  األول،  عددها  يف  املجلة،  وتقدم 
الطيب  لها احلاج  أفرد  التي  فاطمة نسومر  اجلزائر على غرار  تاريخ  أبطال صنعوا  حول 

قصيدة باألمازيغية )الشاوية(.
حسان مرابط 

يتقاسم الدوليان اجلزائريان »أندي ديلور« الذي يحمل ألوان »مونبولييه« وزين الدين 
فرحات الذي ينشط مع نادي »نيم« املرتبة الثالثة يف ترتيب أحسن هدايف الرابطة الفرنسية 

األولى، بعد تسجيلهما ثالثة أهداف يف خمس جوالت.
ويوجد إلى جانبهما الدولي الفرنسي »بن يدير« العب »موناكو«، وكذلك كل من 
»كاكوتا« العب »النس«،  إيتيان«،  »رين«، حمومة العب »سانت  »غيراسي« العب 
»سافانيي« العب »مونبولييه« و«ويسا« العب »لوريون«. وتألق »ديلور« وفرحات بهدف 

لكل منهما أمام »ديجون« )2-2(،  و«النس« )1-1( على التوالي.
ترتيب  صدارة  ديباي«  »ميمفيس  ليون«  »أوملبيك  لـ  الهولندي  الّدولي  ويتصدر 

الهدافني بأربعة أهداف إلى جانب »كنيبي غاناغو« من نادي »النس«.
املمررين  ترتيب  يف  كذلك  يوجدان  اجلزائريني  فإن  املسجلة،  لألهداف  باإلضافة 

احلاسمني حيث يحوز »ديلور« على متريرتني أما فرحات فلديه متريرة واحدة.
م.هشام

الجزائــــر 
تسّجــــــل 
157 إصابة 
جديـــــدة 
بكورونــــا

سجلت 157 
إصابة جديدة 

بفيروس كورونا 
خالل الـ24 

ساعة األخيرة 
يف اجلزائر، 

حسب ما كشف 
عنه أمس 

الثالثاء الناطق 
الرسمي للجنة 
رصد ومتابعة 

كورونا، الدكتور 
جمال فورار.

بومرداس

 َمصرُع أرَبِعينٌي سقَط من ُعلو ِبناية ببغلّية
اهتزت، مساء أول أمس، بلدية بغلية شرقي بومرداس على وقع وفاة كهل بحي اللوز، إثر سقوطه من علو الطابق 

الرابع ملسكنه العائلي.
ويتعلق األمر، حسب ما أوردته مصادر محلية لــ«أخبار الوطن«، باملدعو »م.ب« يف أواخر عقده الرابع، وهو متزوج 
وأب ألوالد، تويف مباشرة بعد سقوطه من علو الطابق الرابع ملسكنه العائلي، متأثرا بإصابات بليغة على مستوى الرأس.
فيم أشارت مصادر أخرى إلى أن املعني قد أقدم على االنتحار برمي نفسه من الطابق الرابع، بسبب معاناته من 

اضطرابات نفسية وديون كانت الدافع وراء انتحاره.
 وعليه، تدخلت مصالح احلماية املدنية حيث قامت بنقل الضحية إلى مصلحة حفظ اجلثث مبستشفى دلس، فيم 

فتحت مصالح األمن مستعينة بعناصر الشرطة العلمية حتقيقا لتحديد أسباب ومالبسات الواقعة.
سميرة مزاري


