
د. مصطفــى كيحــــل 	

 الُمجتَمــُع الَمدنــــّي
ولـة.. أُي َعالقة؟ والدَّ

 يعدُّ مفهوم املجتمع املدني منجزا من 
منجزات احلداثة السياسية الغربية،  

و لقد ارتبط انبثاقه بالتحوالت 
السياسية و النظرية التي عرفتها 

املجتمعات الغربية، بداية من عصر 
اإلصالح الديني و عصر النهضة. و 

قد جاء نتيجة الصراع الذي عرفته 
أوروبا بني السلطة الدينية و السلطة 

السياسية، و االنتقال من نظريات 
احلق اإللهي للحكام إلى نظريات 

العقد االجتماعي.
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02
ِحَي َطوًعا   َدخَل احَلجَر الصِّ

ئيُس تّبون: أَنا بخير! الرَّ

 عاشت بلدية الربعية الواقعة جنوب شرقي املدية عشرية سوداء أيام 
اإلرهاب، قلبت أمورها رأسا على عقب، حقبة زمنية أرغمت أكثر من 

سبعة آالف نسمة على النزوح إلى مدن أخرى. وحتى وإن عادت احلياة من 
جديد إلى هذه البلدية بعد انقشاع ضباب اإلرهاب إال أن واقعها اليوم 
يبقى مثقال بعدة انشغاالت تؤرق سكان املنطقة، على مدار أيام السنة.

06
تلمسان

ُق في َحرائَق  األمـن ُيحقِّ
نَشبـت ُمتزامنة وأْتلفت 
َمناطـــق سياحّيــة!

08
أدرار

َمطالٌب بَتوزيع قَطـع 
األراضـي الُموّجهــة 
للبنــاء الريفــي!

كشفت رئاسة اجلمهورية عن خضوع الرئيس عبد املجيد تبون 
للحجر الصحي ملدة 5 أيام، إثر ظهور أعراض اإلصابة بفيروس 

كورونا لدى إطارات سامية برئاسة اجلمهورية واحلكومة.

04

04
َه الَبوصلَة نحَو  ال ُبـدَّ أن ُنوجِّ
َمشـروع تعديــل الّدستــور

  طمأن رئيس مصلحة علم األوبئة والطب الوقائي الدكتور ديب ياسني 
حول مسار املالريا بإليزي، مؤكدا أن األمر مستقر ومتحكم فيه بصفة 

عادية جدا، وقال إن استيطان املرض باملنطقة غير وارد كون أغلب 
احلاالت املسجلة يف كل من بلدية إليزي مقر الوالية واملقاطعة اإلدارية 

جانت مستوردة من دول اجلوار مع انعدام اإلصابات يف باقي البلديات 
األربعة )برج احلواس. برج عمر ادريس - عني اميناس - الدبداب(. 

ينّية من األغَواط : َوزير الّشؤون الدِّ

الَوضـُع مسَتِقـٌر واستيَطان الَوضـُع مسَتِقـٌر واستيَطان 
الَمالريا بإليزي ُمسَتبعـٌد! الَمالريا بإليزي ُمسَتبعـٌد! 

عْتَبــة اإلفــالْس!
نوّي َمشروٌع قد َيرى الّنوَر َقريًبا! فع السَّ سبيُق 3 أشُهر بدَل الدَّ  الـتَّ

ب  َرئيُس َمصلحِة علِم األوِبَئة والطِّ
الِوقاِئي لـ »أخبار الوطن«:

َمشاِكٌل باجُلملِة واحُللوُل ُمؤجَلة

ُسّكان »الرِبعّية« بالمِدّية.. من َجحيم 
اإلرَهــاب إلــى ويــالت الُعزلـَة!

09

قال وزير الشؤون الدينية واألوقاف، يوسف 
بلمهدي، يف لقاء جمعه مبمثلي فعليات املجتمع 
املدني باألغواط، صباح السبت: »البد أن نوجه 
البوصلة نحو األولويات والضروريات، وأولويتنا 

اليوم هي تلبية نداء الوطن وااللتفاف حول مشروع 
تعديل الدستور، الذي دافع عنه بقوة حيث اعتبره 

املرحلة الثانية من مراحل بناء اجلزائر اجلديدة 
بعد انتخاب رئيس للجمهورية.

امُلومن صفوان: سعُر كراء الّشَقق فاَق ضعَف الّدخل الَوطني! َعبد 

03

05
سكيكدة

ُســـوق جوارّيـــٌة 
ُمغلقــة منـــُذ خمس 
سنـوات فـي الُقــل!

أزيُد من 20 يوًما َترُّ دوَن َتسجيِل َحاالِت إصابٍة بامَلنِطَقة

ُسوق الَعقار خارَج كّل امَلعايير الّتَجارّية واالقتصادية واالسعار دون ضوابط

كـراُء الَمنــــازل
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الحدث
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 ع -  نورين 
واملشككني  للدستور  الرافضني  على  ورد 
كثيرة  أشياء  فيه  وردت  الدستور   « بقوله  فيه 
فيها خير للبالد » مشيرا إلى أن موضوع الهوية 
ديباجته  أشارت  حيث  الدستور  يف  مرسخا 
مرة  اإلسالم..وألول  أرض  اجلزائر  أن  »إلى 
يتحدث دستور عن بيان أول نوفمبر،  وتضمن 
أحكاما كثيرة عن احلريات واجلمعيات وقلص 
حق  وعزز  اجلمهورية  رئيس  صالحيات  من 
اجلمهورية  رئيس  أن  مضيفا    ،». الرقابة.. 
استجاب ملطالب وطموحات احلراك والشباب 
وثيقة  يف  تغيير  بأول  وبدأ  بالتزاماته  ووفى 
أن  مؤكدا  اجلديدة  اجلزائر  لبناء   « الدستور 
مقارنة  كثيرة  تغييرات  حمل  الدستور  هذا 

البعض  أن  وأوضح  السابقة،   بالدساتير 
كل  ويرفض  شيء  كل  يف  للتشكيك  يسعى 
شيئ ومن هؤالء من لم يقرأ ما ورد يف الدستور 
أصال ويعارضه، وحذر من املتربصني باجلزائر 
اآلمنة وسط محيط ملتهب مشيرا إلى حادثة 
البيان امللفق الذي تناولته صحيفة مالية حول 
وهي  مالية،  ملدينة  اجلزائري  اجليش  احتالل 
املعلومة التي سارعت قيادة اجليش إلى نفيها 
احملاوالت  هذه  وتؤكد  مهدها،  ودفنها يف  فورا 
حسبه وجود أطراف تسعى بكل الوسائل إلى 
كل  وتعطيل  وأمنها  اجلزائر  استقرار  ضرب 
مسار نحو التغيير،  ودعا األئمة والشيوخ إلى 
ضرورة نشر الوعي وزرع األمل يف أوساط األمة 

والتصدي لكل املؤامرات. 
األعظم  اجلزائر  جامع  عن  الوزير  وحتدث 
بناءه  كان اليريد  البعض  »أن  عنه  قال  الذي 
اهلل  شاء  لكن  له،  أرضية  على  العثور  وتعسر 
أن ينجز مسجد أمة احملمدية يف احملمدية وكأنه 
املكان الذي بركت فيه ناقة الرسول صلى اهلل 
مباركات  أيام  يف  فتحه  وسيتم  وسلم،  عليه 

املولد النبوي الشريف وأول نوفمبر املجيد. 
لوالية  زيارته  أثناء  الوزير  وأشرف 
التاسع  الوطني  امللتقى  افتتاح  على  األغواط 
أشاد  حيث  الكويكبية،  االحتجابات  لرصد 
واهتمامهم  مبادراته  وثمن  الشباب  بإبداعات 

بعلم الفلك الذي يعد من أجل العلوم. 

العام  األمني  بعجي  الفضل  أبو  دعا 
جتمع  خالل  الوطني  التحرير  جبهة  حلزب 
هواري  الثقافة  بدار  أمس  صبيحة  نشطه 
املشاركة  إلى  املواطنني  بسطيف،  بومدين 
بقوة يف االنتخابات املقبلة والتصويت بنعم 
دولة  يكرس  ألنه  اجلديد  الدستور  لصالح 

املؤسسات ويبني جزائر جديد.
بهذا  أن  كلمته  يف  بعجي  وأكد     
وأن  للسلطات،  توازن  سيكون  الدستور 
تراقب  أن  تستطيع  الدستورية  احملكمة 
عمل املؤسسات السيادية كلها، وألول مرة 
للبرملانيني  ضمانات  الدستور  هذا  سيخلق 
سيكون  كما  احلكومي،  العمل  ملراقبة 
يف  إعالمية  جلان  بتشكيل  للنواب  حق 
وممارسة  مشاكلهم  لطرح  املعينة  القطاعات 
وثيقة  على  املطلع  أن  كما  فيها،  سلطتهم 
رئيس  تشارك  هناك  أن  سيرى  الدستور 
لصالح  صالحياته  من  للكثير  اجلمهورية 
رئيس احلكومة، على عكس ما كان سابقا 
يف  تطرق  كما  الفردي،  للحكم  طغيانا 

كلمته لعديد النقاط التي ذكرت يف وثيقة 
املؤقت  احلبس  غرار  على  اجلديد  الدستور 
والتعويض ملن دخل السجن وثبتت براءته 

وهو ما يسري يف دساتير عاملية.
 وبخصوص حزب اآلفالن أكد بعجي 
األجل  من  حاليا  تعمل  احلزب  قيادة  أن 
احلفاظ على استقرار احلزب العتيد، وإبقائه 
أنه سيبقى  البالد، مؤكدا  القوة األولى يف 
يف احلزب رجال حافظوا على عهد الشهداء 
النزهاء  واملناضلني  الوطني،  املشروع  وعلى 
وأصحاب السمعة الطيبة وأن جبهة التحرير 
مختتما  تسقط،  ال  ولكن  تتعثر  الوطني 
الوطني  التحرير  جبهة  حزب  أن  كالمه 
يجب  وأنه  الدستور  التعديل  مشروع  مع 
والتصويت  الوقوف  اجلزائري  الشعب  على 
لصاحله ألن هذا الدستور يدعو لبناء جزائر 
اجلزائري  الشعب  مطالب  ويحقق  جديدة 

التي لطاملا سئم من الوعود الكاذبة.
آسيا.ع

التضامن  وزيرة  كريكو  كوثر  وصفت 
تعديل  مشروع  املرأة  وقضايا  واألسرة  الوطني 

الدستور ببيان شهادة على عقد الوفاء النطالقة 
متينة تقوم على اإلقرار باملنهج السليم املستمد 
احلراك  طموحات  ومن  نوفمبر  أول  بيان  من 
الشعبي األصيل، وأن املشروع انطالقة سليمة 
واالقتصادية  السياسية  التحوالت  إلحداث 
جزائر  بناء  سبيل  يف  املنشودة  واالجتماعية 
جديدة عمادها الدميقراطية التشاركية يف تسيير 

الشأن العام.
وأبرزت وزيرة التضامن يف كلمة ألقتها أمام 
زيارتها  هامش  على  املدني  املجتمع  فعاليات 
تعديل  مشروع  أن  جيجل،  والية  إلى  أمس 
الدستور عزز صالحيات ودور مؤسسات الرقابة 
كمؤسسة  الدستورية  احملكمة  باستحداث 
مستقلة مكلفة بضمان احترام الدستور وضبط 

العمومية،  السلطات  وعمل  املؤسسات  سير 
أعاد هيبته يف  الذي  احملاسبة  مستدلة مبجلس 

الرقابة البعدية على أموال الشعب.
تعديل  مشروع  أن  املتحدثة   وأضافت 
غلق  ويكرس  الشعب  مطالب  يلبي  الدستور 
دور  تفعيل  ويعزز  االجتماعية،  الفوارق  فجوة 

املجتمع املدني يف تسيير الشأن العام.
الوزيرة  أبرزت  باألسرة،  يتعلق   وفيما 
خالل  من  كذلك  األوفر  احلظ  لها  انها 
مكوناتها،  بجميع  الدولة  حماية  ضمان 
وذوي  الهشة  الفئات  إدماج  خالل  من  وكذا 

االحتياجات اخلاصة يف احلياة االجتماعية.
س.ن

الوطني  اجليش  أركان  رئيس  صرح 
الشعبي، شنقرؤيحة، ” إن وضع البالد على 
حتديد  بالضرورة  يستوجب  الصحيحة  السكة 
تفرض  التي  األولوية  أن  وال شك  األولويات 
بها  متر  التي  احلاسمة  املرحلة  هذه  يف  نفسها 
اجلزائر هي أولوية التعديل الدستوري املطروح 

لالستفتاء الشعبي”.
وقال الفريق شنقريحة يف كلمة توجيهية 
الثانية  العسكرية  للناحية  زيارته  ألقاها خالل 
يف وهران أن العودة للشعب ليعبر بصوته بكل 
التعديالت  اجتاه  قناعته  عن  وسيادة  حرية 
وجه  على  الرامية  املطروحة  الدستورية 

اخلصوص إلى ترسيخ توازن السلطات وإشراك 
الشباب واملجتمع املدني يف بناء مسار اجلزائر 

اجلديدة.
الوطني  اجليش  أركان  رئيس  وأضاف 
املطروح  الدستوري  التعديل  “أولوية  الشعبي: 
األساسية  احلقوق  احترام  على  السهر  هو 
إطار  يف  بالدنا  مشاركة  وإمكانية  واحلريات 
املتحدة واالحتاد اإلفريقي  احترام مبادئ األمم 
الوطنية  حدودنا  خارج  السلم  حفظ  مهام  يف 
الدفاع  بقرار من رئيس اجلمهورية وزير  وذلك 

الوطني”.

دعا عضو األمانة الوطنية لإلحتاد العام 
للعمال اجلزائريني السيد بوجمعة بن جينة 
ممثال عن األمني العام لإلحتاد السيد سليم 
الوطنية  الندوة  افتتاح  خالل  لعباطشة 
التكوين  قطاع  لعمال  النقابية  لإلطارات 
يوم  بتلمسان  املنظمة  املهنيني  والتعليم 
السبت واألحد )24 - 25 أكتوبر 2020( 
لعمال  الوطنية  الفيدرالية  طرف  من 
التكوين والتعليم املهنيني اجلميع للمشاركة 
يف استفتاء الفاحت من نوفمبر وجتنيد العمال 
اجلديد  الدستور  على  بنعم  للتصويت 
وجعل تاريخ 1 نوفمبر عرسا ثانيا للجزائر.

تاريخ  أن  العام  األمني  ممثل  أشار  و 

انطالقة جديدة  سيكون  نوفمبر  من  الفاحت 
لبناء اجلزائر اجلديدة بدستور جديد  وقوية 
تطبيق  يف  كبير  بشكل  العمال  وسيساهم 
املجيد  »عبد  اجلمهورية  رئيس  برنامج 
سمى  حيث  الواقع  ارض  على  تبون« 
قبول  بعد  العمال  الدستور اجلديد بدستور 

28مقترح من مقترحات إيجتيا.
للسيد  فيديو  شريط  عرض  مت  كما 
األمني العام للسيد »سليم لعباطشة« يدعو 
بنعم  والتصويت  التجمد  الى  العمال  فيه 
على الدستور اجلديد من أجل احلفاظ على 

مكتسبات احلراك وتدوينها.
عبد القادر بن خالد

تذمرها  عن  النهضة  حركة  كشفت 
التي  لإلدارة  البيروقراطية  التصرفات  من 
تراخيص  على  احلصول  دون  حالت 
احلملة  إطار  يف  شعبية  جتمعات  لعقدها 

االستفتائية.
احلزب  فإن  أمس  النهضة  بيان   وذكر 
من  الكاليتوس  قاعة  على  حتصل  أن  بعد 
طرف السلطة الوطنية املستقلة لالنتخابات 
لتنظيم جتمع شعبي يوم 24 أكتوبر، تفاجأ 
لدى مقابلة أحد املسؤولني بقوله أن القاعة 

محجوزة من قبل حزب آخر، رقم أن مدير 
منح  وأن  سبق  الرياضات  املتعددة  القاعة 
يف  محجوزة  غير  القاعة  أن  مؤكدا  املوافقة 

ذلك اليوم.
واعتبر احلزب أن هذه التصرفات تؤكد 
بأن »األبواب مفتوحة وميّسرة ملن يف فلك 
وقد  يخالفها،  ملن  والعكس  يدور  السلطة 
ظهر ذلك يف تغطية التليفزيون العمومي«.
 ق.و

كشفت  رئاسة اجلمهورية عن خضوع 
الصحي  للحجر  تبون  املجيد  عبد  الرئيس 
أن  اليوم،  الرئاسة  بيان  أيام،وجاء   5 ملدة 
اإلصابة  أعراض  ظهور  بعد  جاء  القرار 
من  العديد  على  كوفيد19-  بفيروس 
اجلمهورية،  لرئاسة  السامية  اإلطارات 
الطاقم  نصح  حيث  احلكومة،  ورئاسة 

مبباشرة  اجلمهورية  رئيس  للرئاسة  الطبي 
حجر صحي طوعي ملدة خمسة أيام ابتداء 

من يوم 24 أكتوبر.
 وأكد  رئيس اجلمهورية، عبد املجيد 
تبون،   أنه بخير وعافية، ويواصل مهامه 

عن بعد.
لنصيحة  “امتثاال  تويتر  على  وغرد 
صحي  حجر  يف  دخلت  الطبي،  الطاقم 
برئاسة  سامية  إطارات  إصابة  إثر  طوعي 

اجلمهورية واحلكومة بكورونا”.
“أطمئنكم  تبون  الرئيس  واضاف 
أخواتي وإخواني أنني بخير وعافية، وإنني 
أواصل عملي عن بعد إلى نهاية احلجر”.
املولى عز  وسئل رئيس اجلمهورية  ، 
ويحفظ  املصابني  جميع  يعايف  أن  وجل 
اجلزائر من كل بالء.                      ق.م

وزير الشؤون الدينية من األغواط :

ال بــد أن نوجــه البوصـلة 
نحـو مشـروع تعديـل الدستور

قال وزير الشؤون الدينية 
واألوقاف يوسف بلمهدي يف لقاء 

جمعه مبمثلي فعليات املجتمع 
املدني باألغواط صباح السبت 
»البد أن نوجه البوصلة نحو 

األولويات والضروريات وأولويتنا 
اليوم هي تلبية نداء الوطن 

وااللتفاف حول مشروع تعديل 
الدستور الذي دافع عنه بقوة 

حيث اعتبره املرحلة الثانية من 
مراحل بناء اجلزائر اجلدية بعد 

انتخاب رئيس للجمهورية،

 قالت إنه مستمد من بيان أول نوفمبر ويلبي مطالب احلراك.. كريكو 
مشـــروع تعديــل الدستــور بيـــان شهـــادة

 علــى عقــد الوفــاء النطالقــة متيــنة

الفريق السعيد شنقريحة: 
األولــوية للتعـديـل الدستـوري في هـذه المرحلـة حاســمة 

بعجي من سطيف: 
نعمــل علــى إبقــاء األفـــالن نعمــل علــى إبقــاء األفـــالن 
القــوة األولــى فــي البــــالدالقــوة األولــى فــي البــــالد

االتحــاد العــام للعمـال الجزائرييـن 
يدعــو لتزكــية الدستــور 

رئيـــس الجمهـــــورية 
يخضــع للحجـــر الصحـــي

حركـة النهــضة تشتكــي التضـــييق



يف  باإليجار  اخلاصة  السكنية  احلظيرة  تعرف 
اجلزائر ارتفاعا جنونيا غير مسبوق ودون سابق إنذار 
يف األسعار، منذ بداية سنة 2020، وهي الزيادات 
التي أربكت اجلزائريني، وتزامنت والظرف الصحي 
الذي أثر بشكل كبير على الدخل الفردي والقدرة 
الشرائية، حيث إن معظم املالك طردوا املستأجرين 
تسديد مستحقات  قدرتهم على  لعدم  الشارع  إلى 
غالبية  أن  تعلم  حني  العجيبة  واملفارقة  اإليجار، 

هذه السكنات ال تتوفر على أدنى معايير السكنات 
مقابل سعرها الفاحش وغير املنطقي.

مع  هاتفيا  اتصاال  أجرينا  املوضوع،  هذا  ويف 
اخلبير العقاري الدكتور محي الدين بوكروح، الذي 
أرجع سبب االرتفاع املفاجئ يف أسعار الكراء إلى 
الطلب املتزايد على الشقق مقارنة بنقص العرض، 
السكنات  توزيع  يف  احلكومة  تأخر  جانب  إلى 
يتسلم  أن  دون  آخر  جيل  ليلحق  بجميع صيغها، 

آباؤهم السكنات - على حد قوله.
السوق  بخبايا  والعارف  اخلبير  حّذر   وعليه، 
الوطن«، من  العقاري، خالل حديثه مع » أخبار 
اجلزائر،  يف  السكنات  أسعار  يف  املتزايد  االرتفاع 
واستمرار »البزنازية« بالتالعب باألسعار واستغالل 
وضعية املواطنني، مطالبا باإلسرع يف تنظيم السوق 
كل  وردع  السكنات  أشغال  وتيرة  يف  واإلسراع 

شخص يؤجر شقة ال تتوفر فيها املعايير املطلوبة.

 دفعنا إلى إجراء هذا التحقيق مصادفتنا عائلة 
متكونة من ستة أفراد تبيت يف العراء منذ شهرين، 
لها.  أجره  الذي  املنزل  مالك  من  طردها  عقب 
واملفارقة العجيبة تكمن يف كون هذه العائلة قدمت 
خدمة كبيرة لهذا األخير، بعد أن أوكل لها مهمة 
شغل املنزل وحراسته حتى ال يصادف مشاكل مع 
السكن  صيغة  من  الستفادته  السكن،  مصالح 
التساهمي، فالقانون يعاقب من يقوم بذلك بدون 
استئجار  من  منع  زوخ  الوالي  أن  كما  موثق  عقد 

الشقق ذات الصيغة االجتماعية.
 

جوالت  بإجراء  قمنا  املوضوع  يف  وللتحقيق 
استطالعية قادتنا إلى عدة وكاالت بالعاصمة

من  طلبنا  حيث  باألبيار،  كانت  البداية 
من  متكونة  شقة  عن  لنا  البحث  الوكالة  صاحب 
غرفتني يف ضواحي العاصمة، ليسألنا هذا األخير، 
 »2500« أجبته  بحوزتك،  الذي  املبلغ  هو  ما 
قائال:«  الوكالة،  صاحب  منا  اعتذر  حينها  دينار 
املبلغ،  بهذا  بغرفتني  شقة  أجد  لن  مستحيل، 

فسعرها 3800 ألف دينار وما فوق.
غرفة  أي  استوديو  كراء  مجددا  منه  لنطلب 
كان   .« نتفاهم  »هكذا  ويجيب:  ليبتسم  واحدة 

علينا التظاهر باملوافقة ونطلب منه رؤية صور الشقة 
أن  األولى  املالحظة  احلاسوب«،  شاشة  على 
أشعة الشمس ال تطال الغرفة ألن األخيرة تقع يف 
الطابق األرضي. ويف هذه احلالة سنضطر إلى دفع 
علينا  ثانيا،  ألوالدك.  أدوية  القتناء  إضايف  مبلغ 
فمساحته  املطبخ  أما  املرحاض!  يف  االستحمام 
تتسع لشخصني، ومع ذلك فالشقة توفر لك شرفة 
صغيرة تشم منها الهواء حتى ال تختنق، كل هذا 

مببلغ 2800 ألف دينار!
غادرنا الوكالة لننتقل إلى أخرى، وهذه املرة يف 
شارع ديدوش مراد الراقي، لدى دخولنا استقبلتنا 
على  اجللوس  إلى  لتدعونا  مفرطة،  بلباقة  شابة 
األريكة، وملا عرفت أننا نبحث عن شقة للكراء، 
والذي  بغرفتني«  اخلاص  »الكاتاولغ  لنا  سلمت 
يف  شروعنا  وعند  الشقق،  عشرات  على  يحتوي 
تصفحه، اندهشنا لألسعار التي كانت تقابل خانة 
كل شقة! حيث ترواحت ما بني 5 آالف و10 آالف 
دينار! أصبنا بالذهول وقد بدا ذلك ظاهرا علينا، ما 
دفع بالشابة إلى مواساتنا قائلة »الشقق مزودة بكل 
الكهربائية وحتى  التدفئة  املكيف،  الراحة  وسائل 

اجلاركوزي«!
املرة  وهذه  ماي،  أول  بساحة  أخرى  وكالة 

قلت لصاحبها إني أبحث عن شقة بغرفتني وبثمن 
وباللغة  بلباقة  أجابني  حينها  دينار،  ألف   1800
الفرنسية:« اخلدمة غير متوفرة عليك البحث عن 

هذه القيمة يف وكاالت أخرى«. 
و ملا استفسرت عن السبب، قال إن املالكني 
هم من يحددون األسعار، والوكاالت همزة وصل 

بينهم وبني الزبون.
باب  شارع  إلى  متجهني  بالسيارة  انطلقنا 
الوادي، وهناك التقينا بـ »عبد اجلليل« وهو يشتغل 
إحدى  إلى  ليصطحبنا  سنة،   24 منذ  سمسار 
الى  وصولنا  ولدى  معروف،  شعبي  بحي  الشقق 
العمارة، أشار باصبعه الى الطابق السادس وقال :« 
شقة بغرفتني وال حتتاج إلى طالء مببلغ 250 ألف 
دينار، عندها طلبنا منه تغيير العرض ليطلعنا على 
وعند   »1500« بـ  استوديو  لكنها  منها  قريبة  شقة 
البذيئة  العبارات  حتمل  علينا  كان  إليها،  توجهنا 
إلى  وصولنا  وعند  احلي،  أبناء  يتقاذفها  كان  التي 
الشقة التي يبدو ظاهرها كارثيا، وقد علمنا أنها آلية 
للسقوط، لكن السمسار طمأننا بعبارة :« املهندس 
 »!.. تخافوا.  ال  سنوات  ستة  ستصمد  إنها  قال 
خلص  جيبك  وحساب  نتا   »: بالقول  ليختمها 

تعيش«. 

السكن،  وزارة  مبنى  من  عليم  مصدر  صرح 
املسؤول  بأن  الوطن«،  »أخبار  به  يف تصريح خص 
األول يف القطاع بصدد دراسة مشروع اقترحه أحد 
النواب، وإذا ما صودق عليه فإن املواطن اجلزائري 

مستحقات  دفع  سيتم  الصعداء، حيث  سيتنفس 
القانون  يحمي  أن  على  أشهر،  ثالثة  كل  اإليجار 
صاحب املنزل من تهرب املستأِجر من الدفع، ففي 
هذه احلالة يلجأ صاحب العقار إلى احملضر القضائي 

بها  املعمولة  التجربة  العدالة وهي  إلى  اللجوء  دون 
دوليا خاصة الدول األوروبية.

أسماء بوصبيع

ملف: أسماء بوصبيع

»أخبار  أجرته  الذي  املسح   وبحسب 
بالعاصمة،  عقارية  وكاالت  عدة  عبر  الوطن« 
الساحلية  بالبلديات  املوجودة  الشقق  أن  تبني 
غرار  على  إليجار،  طلبا  األكثر  والوسطى 
اجلزائر  غرب  عرف  حني  يف  وزرالدة  سطاولي 

استقرارا يف األسعار. 
على  العاصمة،  مرتفعات  وبخصوص 
غرار بلديات بوزريعة واألبيار وبن عكنون ودالي 

تراوحت أسعار  فقد  ابراهيم وسعيد حمدين، 
كراء الشقق بني 35 ألف غالى 80 ألف دينار، 
الساحلية  بالبلديات  مرتفعة  األسعار  لتبقى 
 65 إلى   25 بـ  وزرالدة  بنيان  عني  غرار  على 
ألف دينار. يف حني، بقيت األسعار مقبولة يف 
للعاصمة على غرار عني طاية  الشرقية  املنطقة 
أسعار  تتراوح  حيث  وماجاورهما،  والرغاية 

الكراء بني 25 ألف و40 ألف. 

للوكاالت  الوطنية  الفدرالية  رئيس   دعا 
للتدخل  احلكومة  مناصرية  الدين  نور  العقارية 
الشقق  استئجار  سوق  تنظيم  أجل  من  سريعا 
ووضع حد لـ »السماسرة« االنتهازيني، مقترحا 
فتح املجال للقطاع اخلاص لالستثمار يف قطاع 
السكن وإنشاء شقق موجهة لإليجار مثلما هو 
تسهيالت  ومنح  األخرى  الدول  به يف  معمول 
األسعار  مراقبة  مع  للمستثمرين  جبائية 

وتسقيفها. 
الفدرالية، من جهة أخرى،  رئيس  ودعا 

التنفيذية  املراسيم  قوانني  يف  النظر  إعادة  إلى 
العقاريني،  الوكالء  وواجبات  بحقوق  املتعلقة 
إلى جانب تخصيص قوانني حتفظ مهنة الوكيل 
ميارسها  التي  الفوضى  خلفية  على  العقاري 

الوسطاء »السماسرة«. 
وعن عدد الوكاالت العقارية، قال رئيس 
الفدرالية إن جائحة كورونا تسببت يف إفالس 
عشرات الوكالت العقارية مما أدى بها إلى الغلق 

ليتبقى منها سوى 1700 وكالة عقارية. 

وكالة  مدير  مصطفى  حمداني  كشف 
هناك  أن  جهته،  من  باألبيار،  تقع  عقارية 
»عدل  سكنات  مكتتبي  من  الزبائن  بعض 
السكنية، غير  الصيغة  1«، استفادوا من هذه 
يكترونه.  »استوديو«  يف  البقاء  فضلوا  أنهم 
وهم  الزبائن  من  آخر  نوع  إلى  املتحدث  وأشار 
من مستفيدي صيغة عدل الذين سلمت لهم 
السكن  يف  البقاء  فضلوا  أنهم  إال  املفاتيح، 
املستأجر إلى غاية انتهاء أشغال تهيئة شققهم 
فور  اكتشفوها  التي  الفادحة  للنقائص  نظرا 

دخولهم مساكنهم، إلى جانب انتظارهم توفير 
اخلدمات الضرورية يف أحيائهم السكنية.

العاصمة،  يف  الشقق  كراء  أسعار  وعن 
قال الوكيل العقاري إنها بلغت 40 ألف دينار 
لشقة بها غرفة واحدة، و 50 ألف دينار لشقة 
بغرفتني، وتتعدى شقة بثالث غرف 60 ألف 
دينار، مؤكدا أن األسعار مرتبطة باملنطقة ومدى 
توفرها على وسائل النقل على غرار »امليترو« و« 
وحسن  الوسطى  اجلزائر  غرار  على  الترامواي« 

داي. 

من  عبدلي،  الناصر  عبد  احملامي  كشف 
التي  والتالعبات  احليل  بعض  عن  جهته، 
السكنات  مالك  مع  بالتواطؤ  املوثقون  ميارسها 
للتهرب من الضرائب، واملتعلقة بعدم التصريح 
بالسعر احلقيقي للكراء يف العقد باإلضافة على 

عدم توضيح مواصفات الشقة. 
يجبرون  املالك  بعض  أن  محدثنا  وأضف 
من  يخصم  أن  دون  الشقة  تهيئة  على  الزبون 

سعر اإليجار.
اجلزائري  القانون  احملامي  أعاب  وعليه، 

كونه تغافل عن وضع حقوق وواجبات الوكيل 
العقاري، وكيفية تنظيم املعامالت العقارية.

السطات  احملامي  دعا  الصدد،  هذا  ويف 
قانونية  نصوص  وضع  ضرورة  إلى  الوصية 
االستغالل  وردع  اإليجار،  تنظم سوق  صارمة 
جانب  إلى  املستأجر،  لظروف  القانوني  غير 
حيث  من  الشقق  ملراقبة  جلنة  تخصيص 
إلى  بالنظر  توفرها  التي  والشروط  املساحة 

سعرها.

بخايا  العارف  أكد  أخرى،  جهة  من 
واحملاضر  الدكتور  االقتصادي،  واخلبير  العقار 
الشقق  كراء  أسعار  أن  صفوان  املومن  عبد 
املدن  األدنى يف  الوطني  الدخل  فاقت ضغف 
العاصمة،  يف  دينار  ألف   70 مبعدل  الكبرى، 
مرجعا سبب ارتفاع األسعار إلى نقص العرض 
من  أزيد  ناهزت  بنسبة  الطلب  ارتفاع  مقابل 

500 ألف طلب مقابل تلبية 250 ألف.
الزبون إلى السمسار  وأكد اخلبير أن جلوء 
ال  األخير  كون  السكنات،  قيمة  من  سيرفع 
هو منصوص يف  ما  ووفق  ثابثة  بعمولة  يكتف 
املرسوم التتفيذي املتعلق بتنظيم نشاط الوكالء 

العقاريني.
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رئيس الفدرالية الوطنية للوكاالت العقارية، نور الدين 
مناصرية: 

 الَسمــاســرة تسببــوا فــي خلــق فوضـــى 
في قطــاع استئجــــار السكـــنات 

مدير وكالة عقارية حمداني مصطفى: 
هنـــاك من استفــادوا مــن سكنـات »عــدل« 

لكنهــم فضلــوا استئـــجار سكـــنات 

احملامي عبد الناصر عبدلي : 
 ال توجــد أي مــادة فــي القــانـــون 
تفــصـل في واجبــات الوكــيل العقــاري

اخلبير االقتصادي الدكتور عبد املومن صفوان : 
سعــر كــراء الشقـــق

 فــاق ضعـــف الدخــــل الوطنــي !

الشقـــق الموجــودة بالبــلديــات الساحلــية 
والوسطـــى األكثــــر طلــبا 

اخلبير العقاري الدكتور محي الدين بوكروح: 

تالعــــب »البـــزنـــاسيـــة« باألسعـــــار
 خلــــق فوضــى فــــي ســــوق العقــــار 

التسبــــيق 3 أشهـــر مشـــروع سيـــرى النـــور قـريـــبا

اجلاركوزي يف »استوديو«.. وعيش يـ »القّليّل!
استبــدال الّدفــع السنــوي بـتسبــيق 3 أشهــر قـد يكــون ممـكنا!

َجارّية واالقتصادية واالسعار دون ضوابط ُسوق الَعقاِر خارَج كلِّ امَلعاِيير التِّ

ِكــراُء الَمنــاِزل..عْتـــَبة اإلفـــالْس!
 كشف خبراء يف الشأن العقاري ومالك الوكاالت العقارية عن التزايد الرهيب واملتزايد يف أسعار 

كراء الشقق مقارنة بسنوات مضت، وأماطوا اللثام عن بزيادة بلغت نسبتها 20 باملائة، حيث 
تصدرت املدن الكبرى أعلى نسبة تخص طلبات السكن؛ يحدث هذا رغم استفادة آالف املواطنني 

من سكنات بكافة صيغها، إال أن ذلك لم يحل املشكلة، نظرا إلى تأخر وتيرة املشاريع والعجز الفادح 
الذي تشهده حظيرة السكنات اخلاصة بالكراء، إلى جانب استغالل الوسطاء » السماسرة« لرفع 

األسعار دون استنادهم إلى مقاييس تنظم سوق العقار.

ننام ونستيفظ على 
زيادات فاحشة وغير 

منطقية يف ثمن إيجار 
السكنات، فاألسعار 

أصبحت كالكرة يف يد 
السماسرة واملالكني 

وحتى الوكاالت 
العقارية يف ظل 

فراغ قانوني استغله 
املنتهزون. 



سميرة مزاري    
وقال بومزار خالل ندوة صحفية نشطها، 
على  اشرافه  هامش  على  ببومرداس  أمس، 
الوطني  باملخطط  خاص  محاكاة  مترين 
والسلكية  السلكية  للمواصالت  االستعجالي 
أن القمر الصناعي اجلديد »ألكوم سات 1« » 
هو قمر صناعي جزائري، ويغطي كامل التراب 
الوطني، وقد أثبت فعاليته يف هذا املجال من 
خالل نقل الصورة والصوت يف وقت قياسي« 
مشيرا »إلى أهمية عامل الوقت أثناء الكوارث 

الطبيعية.
محاكاة  مترين  من  الهدف  أن  وأوضح 
زلزال بقوة 6.8 درجة على سلم ريشتر الذي 

»الوقوف  هو  ببومرداس  انطالقه  على  أشرف 
على مدى جاهزية القطاع يف تسيير الكوارث، 
وجرد النقائص املادية واملعنوية املسجلة يف هذا 

اخلصوص«.
بني  التنسيق  أهمية  إلى  الوزير  وتطرق 
جميع األطراف من أجل تسيير أمثل لألزمة، 
السلكية  االتصال  مؤسسات  دعا  حيث 
الشروط،  دفاتر  »احترام  إلى  والالسلكية 

وضمان استمرارية اخلدمة أثناء الكوارث«.
وقوع  »عند  السياق  هذا  يف  وأضاف 
مؤسسات  بني  منافسة  توجد  ال  الكوارث 
العمومية واخلاصة، هناك تكامل  االتصاالت 

املواطن  من أجل احلفاظ على األرواح، حياة 
الهاتف  متعاملي  مذكرا  سعر«،  عندهاش  ما 
على  ينص  الذي   18 ـ   04 بالقانون  النقال 
تسيير  يف  وأهميتها  التحتية  البنية  تقاسم 

الكارثة.
مغبة  من  بومزار  حذر  أخرى،  جهة  من 
أثناء  املغلوطة  قائال »األخبار  املغلوطة  األخبار 
وتعيق  املواطنني  بني  الهلع  تسبب  الكارثة 
عملية النجدة« مبرزا دور األخبار املوثوقة التي 
آثار  من  التقليل  يف  اإلعالم  وسائل  تقدمها 
للتعامل مع هذه  الطرق  الكوارث وحتديد أجنع 

األخيرة.

براهيم مالك
    وقال الدكتور ديب ياسني يف حديثه ل 
أخبار الوطن أن كل احلاالت املستوردة مرتقبة  
على مستوى املصالح املختصة ومنتظرة يف كل 
الى  أوت  من شهر  بداية  موسم خريف  بداية 
غاية نهاية شهر أكتوبر بسبب تساقط األمطار 
االفريقية  املناطق  تشهدها  التي  املوسمية 
اجلنوبية  الضاحية  بلدان  خاصة  االستوائية، 
تخلف  والتي  وغيرها  والبنني  والنيجر  كمالي 
لتفقيس  امن  مالذا  تكون  ومستنقعات  برك 
بيوض الباعوضة انثى االنوفيل الناقلة للمالريا 
العالية  كالرطوبة  تكاثرها  شروط  توفر  مع 
تساقط  تعقب  التي  احلرارة  ودرجة  والدفء 

االمطار.
    وكما اكد ذات املسؤول انه هناك جهود 
مبذولة على مستوى مصلحة الوقاية باملؤسسة 
قامت  اين  باليزي  اجلوارية  للصحة  العمومية 
والتي  االنتومولوجية  التحقيقات  من  بسلسلة 
كانت بدايتها من سنة 2013 الى غاية 2019 
بالتنسيق مع معهد باستور على مستوى اجلزائر 
العاصمة مع مجموعة من اخلبراء املختصني يف 

علم احلشرات والتي افرزت على مجموعة من 
النتائج توحي بوجود اثار لبعوضة االنوفيل يف 
ثالث مناطق بالتاسيلي نازجر وهي امسوان . 
افني واهرهر لكن ليست بالناقلة بسبب وجود 
ما يقارب 400 نوع من هذه احلشرة وصنفني 
عدم  الى  باإلضافة  للمالريا  ناقلة  منها  فقط 
تسجيل ايت حالة اصابة باملنطقة منذ عشرات 

السنني ما يؤكد صحة النتائج .
الدكتور  يضيف  السياق  ذات  ويف      
  33 وجود  احصت  املختصة  املصالح  ان  ديب 
مستنقع مياه  دائمة خالل سنة 2017-2018 
باملنطقة على غرار املتواجدة يف كل من افديل 
جتوجيلت  سامن  واد  ومحور  متاجرت  فضنون 
اين مت حتديد احداثياتها من اجل معرفة منابع 
البرك واملستنقعات التي ميكن ان تشكل خطرا 
فضال عن وجود البعض منها واملؤقتة التي يتم 
جتفيفها يف وقتها حماية من مختلف االمراض 

التي ميكن ان تنجم عنها.
    ازيد من 20 يوم دون تسجيل حالة 

اصابة
الدكتور ديب ياسني ل اخبار      كشف 

الوطن انه منذ ازيد من 20 يوم لم يتم تسجيل 
باملنطقة  باملالريا  جديدة  اصابة  حالة  وال 
االصابات  منحنى  كان  بعدما  مستقر  والوضع 
الفارط  اوت   24 فمنذ  البداية  يف  تصاعدي 
سجلت سجلت 144 حالة اصابة ووفاة واحدة 
من  كل  على  موزعة  الوالية  مستوى  على 
08 حاالت  اليزي  حالة   136 جانت  مقاطعة 
من بينها 90 باملائة كلهم رعايا افارقة 95 باملائة 

من جنسية نيجيرية و05 باملائة مالية .
االوبئة  علم  مصلحة  رئيس  وأوضح     
والطب الوقائي للحفاظ على استقرار الوضعية 
مراقبة  من  البد  املواطنني  سالمة  وضمان 
املهاجرين  وإخضاع  الشرعية  غر  الهجرة 
التكثيف  مع  اجبارية  بصفة  الطبي  للفحص 
وحمالت  البعوض  محاربة  حمالت  من 
واملستنقعات  البرك  جتفيف  عن  فضال  الرش 
انه  املتحدث  ويضيف  االمطار  تساقط  بعد 
املوبوءة  الدول  اجتاه  املسافرين  على  واجب 
من  بالتقرب  وذالك  السالمة  احتياطات  اخذ 
البروتوكول  من  لالستفادة  املختصة  املصلحة 

الوقائي املعمول به  .

 رحبت وزارة الشؤون اخلارجية بتوقيع 
اللجنة  حوار  يف  املشاركة  الليبية  األطراف 
العسكرية “5+5” بجنيف على اتفاق دائم 
لوقف إطالق النار يف ليبيا حتت رعاية األمم 
املتحدة، داعية ألن يكون االتفاق مستداما 

وملزما ومحترما.
وجاء يف بيان  وزارة الشؤون اخلارجية  
الليبية  املكونات  كافة  التزام  ضرورة     ،
نية،  وحسن  بصدق  وتطبيقه  باالتفاق 
كونه بارقة أمل حقيقية إلجناح مسار احلوار 

الوطني الشامل من أجل التوصل الى حل 
سياسي سلمي يراعي املصلحة العليا لليبيا 

وشعبها الشقيق.
وأكدت اجلزائر التزامها مبوقفها الثابت 
إلى  الوصول  ضرورة  إلى  الداعي  واملبدئي 
ليبي-  حوار  عبر  سلمية  سياسية  تسوية 
سياسية  مؤسسات  إقامة  إلى  يقود  ليبي 
نزيهة  انتخابات  عبر  وموحدة  شرعية 

وشفافة.

السلم  مجتمع  حركة  طلبت    
تدخل  رئاسة اجلمهورية من اجل  تنديد 
واتخاذ  الفرنسي  الرئيس  بتصريحات 
واقتصاديبعد  وسياسي  دبلوماسي  موقف 
املسيئة  الفرنسي  الرئيس  تصريحات 

للرسول.
على   انه  حمس   بيان   يف  وجاء 
املؤسسات الرسمية اجلزائرية، وعلى رأسها 
بتصريحات  التنديد  اجلمهورية   رئاسة 

دبلوماسي  موقف  واتخاذ  الفرنسي  الرئيس 
حترك  جانب  إلى  واقتصادي.  وسياسي 
الهيئات  رأسها  وعلى  الدينية،  املؤسسات 
الديني وكل  بالنشاط  املشهورة  واملؤسسات 
االختصاص،  ذات  واملنظمات  اجلمعيات 
وجميع األئمة والدعاة التخاذ موقف صارم 
وتنظيم  الفرنسي  الرئيس  تصرفات  إلدانة 

برامج متواصلة للتعريف بسيرة املصطفى.

علي  آيت  فرحات  الصناعة  وزير  أكد 
جزائريني  مستثمرين  استغالل  براهم،   
خاصة  مللكية  وحتويلها  صناعية  لعقارات 

على مدار 30 سنة املاضية.
تصريح  يف  الصناعة  وزير  وكشف  
إنشاء  عن  أمس،  الثانية  اإلذاعية  للقناة 
والذي  الصناعي  للعقار  الوطني  الديوان 
باإلضافة  العقار  واسترجاع  منح  سيتولى 
للمناطق  والفعلي  املباشر  التسيير  إلى 

واسترجاع  تطهير  على  مراهنا  الصناعية، 
جديد  قانون  خالل  من  الصناعي  العقار 

سيتم عرضه على مجلس الوزراء الحقا.
أن  براهم  علي  آيت  بالقول   ووشدد 
املستوى  على  صناعية  منطقة   60 حوالي 
متساوي  غير  بشكل  موزعة  الوطني 
باإلضافة إلى العديد من مناطق النشاطات 
الصغيرة والتي حتوي العديد من املستثمرين 

الوهميني.

 أعلن وزير التجارة كمال رزيق صبيحة 
التي  العمل  زيارة  خالل  السبت  أمس 
وخالل  ورقلة  الواحات  عاصمة  الى  قادته 
التجاري  املجمع  أشغال  سير  على  وقوفه 
عن  بالوالية  البيضاء  عن  ببلدية  اجلديد 
اقامة سوق وطني للتمور بالوالية يستقطب 
الوطن  أرجاء  كافة  باجلملة من  التمور  جتار 
املنتجة  الكبير  اجلنوب  واليات  خاصة 
للتمور كواليات ورقلة الوادي بسكرة وادرار 
الذي  التجاري  املجمع  لكبر  وذلك  واليزي 
اخلمسة  االشهر  خالل  الوالية  ستستلمه 
للتجارة  جهوية  4اقطاب  ويتضمن  املقبلة 
باجلملة  للتجارة  جهوي  سوق  يف  تتمثل 

للتجارة  جهوي  سوق  والفواكه،  للخضر 
للتجارة  جهوي  سوق  الغذائية،  للمواد 
لبيع  جهوي  وسوق  واألعالف  للمواشي 
هذا  مساحة  لشساعة  وذلك  السيارات 
على  يتربع  والذي  العام  التجاري  املركب 
20 هكتار مقسمة على عدة اجزاء حيوية 
مليار    1.42 املشروع  تكلفة  بلغت  وققد 
عن  تزيد  استيعاب  بطاقة  جزائري  دينار 
320 ألف طن سنويا وينتظر ان يفتح هذا 
عمل  منصب   2000 عن  يربو  ما  املجمع 

موزعة بني دائم ومؤقت
زاهية سعاد 
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حمـــس  تنــــدد بتــجـاوزات 
فرنســا وتطـلب تدخـل الرئـاســـة

رئيس مصلحة علم االوبئة والطب الوقائي لـــ اخبار الوطن .

الوضـــع مستقــر واستيــــطان
 المـــالريا باليـــــزي مستبـــــعد

  وزيـــر الصنــاعة : مستثمــرون 
حّولــوا عقـــارات صنـــاعية 

لمـــلكية خــــاصة 

وزير التجارة :

 ســـوق وطنـــي للتــمــور 
و4 أســواق جهـوية قريـبا بورقـلة  

وزير البريد واملواصالت السلكية والالسلكية ابراهيم بومزار من بومرداس:

»ألكـــوم ســـات 1« 
سيضـــمن  الخــدمة  حـــال 

وقـــوع الكــوارث فــي سابــقة
 أكد وزير البريد واملواصالت السلكية 

والالسلكية ابراهيم بومزار، أمس السبت، 
أن القمر الصناعي اجلزائري »ألكوم 

سات1« الذي مت إطالقه سيسمح ألول 
مرة يف اجلزائر باستمرار االتصاالت يف 

حال وقوع الكوارث، كما دعا يف نفس 
الوقت متعاملي االتصاالت العمومية 
واخلاصة إلى احترام دفاتر الشروط 
من أجل استمرارية اخلدمة وتطبيق 

مخطط الطوارئ.

أزيد من 20 يوم متر دون تسجيل حاالت إصابة باملنطقة
   طمأن رئيس مصلحة علم االوبئة والطب الوقائي الدكتور ديب ياسني حول مسار املالريا باليزي ،مؤكدا 

أن األمر مستقر ومتحكم فيه بصفة عادية جدا وال خوف من استيطانها باملنطقة ،كون أغلب احلاالت 
املسجلة يف كل من بلدية اليزي مقر الوالية واملقاطعة االدارية جانت مستوردة من دول اجلوار مع انعدام 

اإلصابات يف باقي البلديات األربعة ) برج احلواس .برج عمر ادريس عني اميناس والدبداب ( .

الجــزائـر ترحــب باتفـــاق
 وقــف إطــالق النـار فــي ليبـــيا  



املدني  املجتمع  جمعية  رفعت 
واملواطنة لبلدية القل، مراسلة لوالي والية 
سكيكدة، تطالب فيه بضرورة فتح السوق 
سنوات   5 من  أزيد  مند  املغلق  اجلواري 
تالزة وهو اآلن عرضة  الذي يتوسط منطقة 
مرفقا  اعتباره  على  والتخريب  لإلهمال 
بإمكانه القضاء على فوضى األسواق التي 

تتوسط املنطقة قرب املسجد.
إن  املراسلة  ذات  يف  اجلمعية  قالت  و 
القل  بلدية  كانت  التجارية  احملاالت  هذه 
يفوق  مالي  بغالف  أجنزتها  قد  »السابقة«، 
تتوسط  ممتازة  منطقة  يف  سنتيم  مليار   2
وبإمكانها  تالزة  يف  السكنية  االحياء 
القضاء بشكل نهائي على فوضى األسواق 

التي تسد حتى  والفواكه  وطاوالت اخلضر 
حركة  عرقلة  يف  وتتسبب  املسجد  مدخل 
املرور، ناهيك عن مخلفاتها من أألوساخ،  
لوالي  التماسها  اجلمعية  جددت  حيث 
احملالت  تلك  بفتح  التعجيل  قصد  الوالية 
وتسليمها لتجار مع توفير كل سبل النظافة 

والعرض. .
بلدية  رئيس  قال  السياق،  هذا  يف  و 
تنظيم  ينتظر  بأنه  غميرد،  جمال  القل 
شبكتي  اخلاص  الروتوشات  بعض 
توزيعها  يتم  وسوف  واملاء  الصحي  الصرف 
مع  بالتشارك  القانون  وفق  مستحقيها  على 

الشركاء االجتماعيني. 
جمال بوالديس

مسكن   500 حي  سكان  يعيش 
حالة  يف  بوعريريج  ببرج  بئر صنب  بطريق 
العمومية  االنارة  غياب  بسبب  الظالم  من 
الذي أصبحت تشكل عائقا كبيرا لهم منذ 

أزيد من نصف سنة كاملة. 
الظالم  من  احلي  سكان  ويشتكي 
ألزيد  حيهم  فيه  يغرق  الذي  الدامس 
العديدة  املراسالت  رغم  أشهر  سبعة  من 
من  املعنية  للسلطات  املتكررة  والشكاوي 
أجل التدخل وإنهاء هذا املشكل يف احلي،  
مستغربني بذلك كيف للجزائر اجلديدة أن 

احلي  وأن  الظالم خاصة  أحيائها يف  تكون 
يقع يف بلدية برج بوعريريج الذين يعتبرون 
أنها عادة ما يتم تزويدها بغالف مالي جيد 
السكنية  بأحيائها  أكثر  تهتم  أن  يؤهلها 

خاصة اجلديدة منها. 
مّلوا  الذين  الغاضبني  السكان  وأكد 
من الشكاوي على نفس املوضوع أن الظالم 
بات يشكل خطرا حقيقيا عليهم  الدامس 
خاصة من يعودون ليال نحو سكناتهم،  ما 

يعرضهم حلوادث السرقة. 
 صفاء كوثر بوعريسة

ف. سليم
البوني  ببلدية  بوسدرة  حي  مواطنو  وعبر 
األشغال  انطالق  باقتراب  فرحتهم  عن 
إلى  احلي  من  الرابط  بوسدرة  طريق  مبشروع 
بالصرول وذلك  والفواكه  للخضر  سوق اجلملة 
بحسب  سنة   15 من  ألكثر  تعود  معاناة  بعد 
جراء  الويالت  عانوا  أين  السكان  تصريحات 
إهتراء الطريق ما حول األخير خاصة يف فصل 
الدخول  مائية حرمت  مستنقعات  إلى  الشتاء 
املرضى  معاناة  عن  ناهيك  احلي  من  واخلروج 

وتالميذ املدراس.
العامة  املفتشة  قامت  الصدد  هذا  يف  و 
ومير  دائرة  رئيس  رفقة  اخلميس  يوم  للوالية 
البوني بخرجة ميدانية ومعاينة للمنطقة عشية 
الرئيسي  الطريق  لهذا  اإلجناز  ورشة  تنصيب 
مبتابعة  يحظى  الذي  األخير  اإلستراتيجي 
برميي  عنابة«  والية  والي  طرف  من  شخصية 

املسؤولة  لذات  قدمت  حيث  الدين«  جمال 
احمللية التي كانت مرفوقة بإطارات من الوالية 
بخصوص  الشروحات  كل  التعمير  ومديرية 

املشروع. 
وبخصوص الزيارة األخيرة ملفتشة الوالية 
العوائقألجناز  إزالة  إطار  يف  جاءات  بأنها  أكد 
مجال  وخاصة يف  الظروف  أحسن  املشروع يف 
الري. من جهته رئيس قطاع بوزعرورةبوسدرة 
أن  أكد   « محمد  »نايلي  الوليد  بن  خالد 
القطاع استفاد من عدة مشاريع هامة يف مجال 
من  بعد سنوات  لها  االعتبار  الطرقات إلعادة 
املعاناة حيث حترص السلطات احمللية والبلدية 
على تنمية القطاع وفك العزلة عنه من خالل 
إجناز  بعد  املواطنني حيث  بانشغاالت  التكفل 
طريق بوسدرة عني الشهود مرورا بحي خالد بن 
الوليد وحاليا ستنطلق األشغال بطريق بوسدرة 

املؤدي إلى طريق الصرول
أكدت  املدني  املجتمع  جمعيات  وكانت 
ينتظرون  يزالون  ال  السكان  أن  سابق  وقتا  يف 
جتسيد وعود مسؤولي بلدية البوني بتعبيد هذا 
احلي  هذا  سكان  كاهل  أرهق  الذي  الطريق 
حتديدا وخاصة يف فصل الشتاء ما يصعب على 
الدراسة.  مبقاعد  اإللتحاق  الصغار  األطفال 
من  ميتد  فهو  الطريق  هذا  أن  بالذكر  واجلدير 
للخضر  إلى سوق اجلملة  حي بوسدرة وصوال 
هذه  على  بقي  وقد  الصرول  بحي  والفواكه 
احلالة ألزيد من 15 سنة كاملة وكل هذا رغم 
الشكاوي الكثيرة من سكان احلي والتي قابلتها 
البوني  بلدية  مسؤولي  قبل  من  كثيرة  وعود 
كبيرة  فترة  طيلة  البلدية  هذه  على  املتعاقدين 
من الزمن إال أن األمور ظلت تراوح مكانها إلى 

غاية هذه املرة بتنصيب ورشة املشروع

ورشات  أصحاب  من  مجموعة  أقدم 
بالشرق  أنواعه  مبختلف  البالط  وتصنيع  البناء 
يف  واخلروج  أعمالهم  توقيف  على  اجلزائري 
بسبب  معلومة  غير  آلجال  إجبارية  عطلة 
املضاربة يف سعره  أو  األبيض  االسمنت  ندرة 
العليا  السلطات  بذلك  مناشدين  السوق،   يف 
بإيجاد حلول سريعة لوقف ممارسات املضاربة. 
وبحسب بعض املتعاملني يف هذا القطاع، 
إلى  يعود  األبيض  االسمنت  ندرة  سبب  فإن 
توقف انتاج وحدة سيق التابعة ملجمع الفارج 
أجود  ينتج  الذي  والوحيد  اجلزائري  بالغرب 
أنواع االسمنت األبيض يف العالم،  أين وجد 
منتجي البالط وأصحاب املقاوالت املوكلة لها 
أنفسهم  القطاعات  املشاريع يف مختلف  بعض 
يصل  الذي  األسعار  ارتفاع  بسبب  ورطة  يف 
أن  بعد  الواحد  للكيس  1700دج  إلى  حاليا 
وهي  و600دج،   500 بني  يتراوح  ثمنه  كان 
وقياسية  هؤالء جنونية  اعتبرها  الذي  األسعار 

لم تشهدها منذ عدة سنوات. 
وأكد هؤالء، أن املضاربني والوسطاء الذين 

مخزونات  عرض  يف  احلالي  الوضع  استغلوا 
خيالية،   بأسعار  جتاوزت  السوق  يف  قدمية 
للمقاوالت  معتبرة  خسائر  سجل  الذي  األمر 
التي  بالنظر لألسعار اجلارية  ووحدات اإلنتاج 
احتسبت أثناء املنافسة على الظفر بالصفقات 
العمومية يف مختلف قطاعات األشغال،  وما 
وغيرهم  البناء  ورشات  أصحاب  استياء  أثار 
عملية  توقف  تبسة  والية  يف  املتعاملني  من 
االستيراد لإلسمنت األبيض من مصنع تونس 
عبر املعبر احلدودي التجاري بوشبكة بتبسة. 

املتضررون  يناشد  األشكال  هذا  ظل  ويف 
من كل أشكال هذه املضاربة، السلطات العليا 
البيض  باإلسمنت  املضاربة  حملاربة  بالبالد 
بالسوق الوطنية من أجل جتنب خسائر معتبرة 
املقاوالت ومختلف  البناء  ورشات  يف مختلف 
مواد  بعض  وانتاج  التجارة  يف  املتعاملني 
يف  املستعمل  والبالط  احلضرية  للتهيئة  البناء 
للتمون  حتتاج  التي  التنموية  العمليات  تنفيذ 
باإلسمنت األبيض.             فيروز رحال

جمال بوالديس 
دعم  يف  املسجل  الضعف  أمام  وهذا 
اجلهات  قبل  من  املرجعي  املستشفى  هذا 
دق  الى  باإلدارة  دفع  ما  وهو  املختصة، 
املواطنني  لكل  العون  يد  ومد  اخلطر  ناقوس 
على  وخارجها  الوالية  يف  املال  وأصحاب 
والصحية  الوقائية  الشروط  توفير  أمل 
العالجية للوافدين الى املستشفى املرجعي 

الذي يشهد ضغطا رهيبا مند اشهر.
كنفدرالية  فضلت  اإلطار،   هذا  يف  و 
أرباب العمل ممثل يف رئيسها رياض سحنون 
دعم  عقارية،  ترقية  مؤسسة  صاحب 
يف  متثل  ضخم،  بعتاد  املرجعي  املستشفى 

والعالج  والصيانة  الوقاية  مستلزمات  كل 
الصحي،  البروتوكول  وفق   19 كوفيد  من 
بالتنسيق مع مدير املستشفى يف هبة  وهذا 
جاءت يف وقتها قصد التخفيف من متاعب 
اخلصوص  هذا  يف  نوه  حيث  املستشفى، 
مجددا  الهبة،  هذه  مبثل  املستشفى  مدير 
دعوته لكل رجال املال يف الوالية وخارجها 
الصحي  القطاع  دعم  احمللية  واجلمعيات 
قلتها  أمام  الوقائية  الوسائل  بكل  املرجعيي 
الوباء  مدة  طول  أمام  إنعدامها  نقل  لم  أن 
الصحة  مديرية  امكانيات  نخرت  التي 

ككل.
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النائب املكّلف باألشغال ببلدية البوني لـ«أخبار الوطن«النائب املكّلف باألشغال ببلدية البوني لـ«أخبار الوطن«

رصــد رصــد 7.57.5 مليـار إلعــادة  مليـار إلعــادة 
االعتبـار لطريـق بوسـدرة بعنـابةاالعتبـار لطريـق بوسـدرة بعنـابة

سكيكدة سكيكدة 
هبـــة تضامنــية لدعـم المستشــفى هبـــة تضامنــية لدعـم المستشــفى 

المرجعــي المرجعــي »سعـــد قرمــــش«»سعـــد قرمــــش«

خصصت بلدية البوني بعنابة ما ال يقل عن 7.5 مليار سنتيم إلجناز مشروع طريق بوسدرة،  
وهو املشروع الذي قامت بدراسته البلدية فيما أسندت األشغال إلى مديرية التعمير، بحسب ما 

كشف عنه النائب املكلف باألشغال والتنمية احمللية ببلدية البوني »حاج عمار زهير«.

يشهد، املستشفى املرجعي سعد قرمش يف سكيكدة، واملختصة 
مبعاجلة ومتابعة حاالت كوفيد 19 »كورونا«، نقصا فادحا يف 

وسائل الوقاية والتكفل باحلاالت املشتبه بها واملؤكدة،  

ســـوق جواريــة مغلــــقة ســـوق جواريــة مغلــــقة 
منــذ خمــس سنــوات فــي القــلمنــذ خمــس سنــوات فــي القــل

برج بوعريريجبرج بوعريريج
 سكـــان حــي  سكـــان حــي 500500 مسكــن  مسكــن 

بطـــريق بئـــر صنــــببطـــريق بئـــر صنــــب
 يطالبـــون باإلنـــارة يطالبـــون باإلنـــارة

تبسةتبسة
أصحــــاب ورشـــات البنـــاء وتصنيـــع البــــالط أصحــــاب ورشـــات البنـــاء وتصنيـــع البــــالط 

يحتـــجون تنـــديدا يحتـــجون تنـــديدا بالمضـــــاربة بالمضـــــاربة 
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»أخبار الوطن« تنقل صرختهم للمصالح الفالحية باجللفة 

عــدم الترخيــص بحفــر اآلبـــار عــدم الترخيــص بحفــر اآلبـــار 
وانعـــدام الكهـربـاء ينغــصانوانعـــدام الكهـربـاء ينغــصان

 علـــى الفالحيــــن  علـــى الفالحيــــن 

دحمان الطاهر
●انعدام الكهرباء الفالحية

 
لـ«أخبار  تصريح  يف  الفالحني  ممثل  يقول 
الوطن » »إن مشكل انعدام الكهرباء الفالحية 
استخدام  يضطرون  يؤرقهم  حيث  بات 
مبادة  استعمالها  يتم  التي  الكهربائية  احملركات 
بأن  موضحني  املرتفعة«  تكاليفها  رغم  املازوت 
مشاريع الكهرباء الفالحية التي استفادت منها 
الوالية مؤخرا واملتمثلة يف 1000 كلم إلى حد 
الساعة لم تنطلق رغم أن نشاطهم هذا ال يقبل 
التي  الزراعية  محاصيلهم  وجود  مع  التقاعس 
تتعرض لإلتالف وتكبدهم خسائر مادية كبيرة 
جراء غياب متويل بالكهرباء الفالحية ووصف 
محدثونا الواقع الذي يعيشونه بالكارثي جعل 
النشاط  هذا  ممارسة  عن  يتوقف  منهم  البعض 
وسط  الكفاح  يواصل  البعض  يبقى  فيما 
عراقيل كبيرة , مصرحني بأن النشاط الفالحي 

يعتبر مصدر رزق أغلبية قاطنو هذه الوالية. 

 
 ●  حفر غير قانونية بسبب غياب 

التراخيص
 

الفالحية,  الكهرباء  الى  باإلضافة 
هاجسا  يبقى  احلفر  رخص  غياب  فمشكل 
والي  يناشدون  انهم  ,حيث  الفالحون  يؤرق 
قصد  اجلياللي  دومي  السيد  اجلديد  الوالية 
التدخل وإعادة النظر يف قرار جتميد منح رخص 
كثيرا  أثر  الذي  األمر  وهو  والتنقيب,  احلفر 
من  الكثير  وأعرب   , الفالحي  نشاطهم  على 
هذا  ممارسة  يف  جمة  متاعب  عن  الفالحون 
النشاط يف ظل منح تراخيص احلفر بحثا عن 
املياه لسقي محاصيلهم الزراعية التي تعرضت 
للجفاف, ويبحث هؤالء عن إلتفاتة مستعجلة 
الذي  مطلبهم  بتجسيد  املختصة  املصالح  من 
يعتبر شرعيا , قصد متكينهم من احلفر, بطرق 
اإلدارية  املصالح  مالحقة  لتفادي  قانونية 

الوطن   ألخبار  موضحني   , واألمنية  املختصة 
مبتغاهم  إلى  منهم  البعض  الوصول  عدم  بأن 
وخوفا  يتكبدونها  التي  املادية  اخلسائر  وسط 
بطرق  احلفر  إلى  دفعهم  نشاطهم  توقف  من 
التي  العراقيل  هذا  بأن  ,مؤكدين  قانونية  غير 
تواجههم تؤثر سلبا على مكانة الوالية فالحيا. 

 
●املصالح الفالحية توضح 

 
يطرحها  التي  تساؤالت  على  ردها  يف 
يف  مصاحلها  متاطل  حول  الفالحني  أغلب 
فالحية,  كهرباء  كلم   1000 مشروع  بدء 
أوضحت املصالح الفالحة على لسان مديرها, 
منها  استفادت  التي  1000كلم  مشروع  بأن 
التي  األشغال  لكن  انطلق  قد   , اجللفة  والية 
مؤسسة  إلى  مصاحلهم  طرف  من  إسنادها  مت 
نظرا  بطيئة  بوتيرة  تسير  والعملية  سونلغاز, 
للظرف اخلاص واالستثنائي املتمثل يف جائحة 

كورونا. 

فتحت مصالح األمن حتقيقات معمقة 
األسبوع  هذا  نهاية  حرائق  عدة  نشوب  يف 
بوالية  سياحية  مناطق  عدة  مستوى  على 
غابية  مساحات  على  أتت  حيث  تلمسان 
الكبيرة  عني  غابات  غرار  على  هذا  واسعة 
وسيدي يوشع وشايب راسو وسوق الثالثاء 

وهذه أغلبها مناطق سياحية رائعة.
لـ«أخبار  مطلعة  مصادر  وقالت   
الوطن«،  ان احلرائق االخيرة افتعلتها مافيا 
القطع  بيع  أجل  من  الغابات  حرق  العقار 
معروفة  املواقع  هذه  وأن  خاصة  األرضية 
منطقة  تعتبر  اذا  الهامة  السياحية  مبكانتها 
بن  مرسى  على شاطئ  املطلة  راسو  شايب 
يف  الشواطى  أهم  من  يعد  الذي  مهيدي 
املتضررة  املناطق  اكبر  من  الوالية،  تراب 
قبل  من  استغاللها  بفعل  احلرائق  بفعل 
املنطقة  غابات  حولت  والتي  العقار  جتار 
إلى سكانات فاخرة بعد ما احرقوها وقضوا 
مافيا  يوشع قضت  وبسيدي  اشجارها  على 

العقار على غابات »ظهر بن بغل« التي تطل 
وميناءه  يوشع اخلالب  على شاطئ سيدي 
الصغير حيث مت تسجيل عدة قضايا يف هذا 
التوسع  يزال  فال  الثالثاء  سوق  اما  امللف 
الغابات  حساب  على  واسعا  به  العمراني 
بلعايد«  اوالد  »بحيرة  شاطئ  على  املطلة 
على  ومنازل  فيالت  بإقامة  وذلك  اجلميل 
والتي  الكبيرة  وبعني  احملروقة  الغابات  انقاذ 
تعتبر إحدى روائع غابات تلمسان اجلميلة 
املالئم  واملناخ  العذبة  باملياه  املناطق  واغنى 
جعلها  الذي  فالوسن  جبل  نسائم  بفعل 
لعاب  التي تسبب  السياحية  املواقع  إحدى 

مافيا العقار.
أنها  الغابات  مصالح  ت  وأشار  هذا 
تتابع امللف عن كثب بالشراكة مع السلطات 
تقف  التي  األطراف  إلى  للوصول  األمنية 

وراء هذا العمل اإلجرامي.
بن خالد عبد القادر

لالحتاد  الوطني  املكتب  عضو  انتـقــد 
لوالية  اجلزائريني  األحرار  للفالحني  العام 
التجارة  لظاهرة  الكبير  التنامي  تلمسان، 
األمر  تعلق  سواء  مغنية  مبدينة  الفوضوية 
عن  خرجت  التي  األسبوعية  باألسواق 
املراقبة  آليات  غياب  أمام  القانوني  إطارها 
أو  املختصة  اجلهات  قبل  من  الصارمة 
الطفيلي من خالل جتارة  التجاري  بالنشاط 
املسؤول-  - حسب  جتاوزت  التي  األرصفة 
حّولت  عارمة  فوضى  وسط  املعقول  حدود 
أرصفة الشوارع إلى ''بازارات'' حقيقية أثرت 
بشكل سلبي على النشاط التجاري للتجار 

الشرعيني أصحاب احملالت.
– حسبـه-  بلة  من  الطني  زاد يف  وما 

عليها  يتعنّي  التي  املختصة  املصالح  سلبية 
املتضرر األول هم  أن  لكون  الظاهرة  محاربة 
أصحاب السجالت التجارية الذين يعيشون 
وباستمرار حتت رحمة مصالح الرقابة وقمع 
الغش بخالف جتار األرصفة الذين يعرضون 
أشعة  وسط  األرصفة  على  بضاعتهم 
املراقبة  شروط  أدنى  ودون  احلارقة  الشمس 
الصحية حسبما تنص عليه القوانني، ودعا 
ممثل احتاد الفالحني األحرار إلى وضع حد 
ملثل هذه الظواهر لتمكني عدد كبير من باعة 
اخلضر والفواكه من ممارسة نشاطهم التجاري 
التي  املواصفات  حسب  صحية  ظروف  يف 

يتطلبها هذا النوع من النشاط.
ل. عبد الرحيم

يشتكي فالحو تلمسان املزاولون لنشاط 
مسيردة،  مناطق  يف  سيما  النحل  تربية 
ومناطق  السواحلية  فتاح،  عني  مغنية، 
التضاريس  ذات  اجلبلية...وغيرها  ندرومة 
اجلبلية من التراجع الكبير يف مردود اخلاليا 

خالل السنوات األخيرة.
يف  املنطقة  عرفته  الذي  اجلفاف   أدى 
املواسم املاضية إلى موت الكثير من النحل 
بعد أن شحت مواطن رعي هذه احليوانات 
الفالحني  طرف  من  نقلها  رغم  الصغيرة 
وعرف  هذا  إلنقاذها،  أخرى  مناطق  إلى 
نشاط تربية النحل يف املدة األخيرة تراجعا 
إلى  كبيرا بعد أن تدنت مستويات اإلنتاج 
ما  وهو  الواحدة  اخللية  العسل يف  من  رطل 

يتعذر معه تغطية تكاليف هذا النشاط من 
الصيف  موسم  يف  الفالحني خصوصا  قبل 
باملائة   40 الضياع  نسبة  فيه  بلغت  الذي 
نتيجة احلرائق، فيما أكد بعض الفالحني 
السنة ستكون  هذه  أن  تلمسان  مناطق  من 
النشاط،  هذا  يف  لهم  بالنسبة  األخيرة 
لنشاط  احليوية  أنهم مستعدون إلعادة  كما 
املساعدات  توفرت  لو  التربية  النوع من  هذا 
أن  للعلم  الفالحية،  املصالح  من  الالزمة 
دينار   2500 السنة  هذه  فاق  العسل  سعر 
من  وأكثر  بتلمسان  الواحد  للكيلوغرام 
احلدودية  املناطق  من  بكل  دينار   2400

للوالية. 
ل. عبد الرحيم

بن سعدية ن.
الطماطم  زراعة  موسم  انطالق  فمع   
املبكرة داخل البيوت البالستيكية وجد معظم 
السيما  الفالحية  الشعبة  هذه  يف  الناشطني 
ببلدية أوالد بوغالم صعوبات جمة يف عملية 
السقي رغم اعتمادهم على السقي بالتنقيط.  
باستعمال  محاصيلهم  على سقي  أجبرهم  ما 
الشاحنات  او  اجلرارات  جترها  التي  الصهاريج 
االودية  آبار  من  انطالقا  بعيدة  مسافات  على 
املجاورة كتلك املوجودة بوادي كراميس مبخرج 

بلدية عشعاشة مقابل مبالغ مالية. 
فمشكل انعدام مياه السقي صعب لدى 
مواصلة  من  اجلهة  هذه  فالحي  من  الكثير 
البعض  لدى  الغرس  عملية  أخر  أو  نشاطهم 
السقي  مياه  توفير  يف  عجزوا  اآلخر.بعدما 
الضرورية. ففي هذا الشأن أكد لنا عمي محمد 
قائال: يف مثل هذه الظروف النستطيع مواصلة 
سليمان:  جاره  اضاف  فيما  األرض.  خدمة 
علينا  صعب  كراميس  بسد  املياه  انعدام 
الكافية لسقي محاصيلنا. رغم  املياه  احلصول 
مائية  كحواجز  تستغل  لم  كثيرة  أودية  وجود 
السقي  يف  واستغاللها  األمطار  مياه  لتجميع 
تساءل  بامتياز.فيما  الفالحية  اجلهة  بهذه 
آخرون عن سبب عدم إجناز احلاجزين املائيني 

الذين كانا مبرج إجنازهما ببلدية أوالد بوغالم 
على مستوى وادي زعقيروبوزقارت.كما طالب 
فالحو هذه البلدية من اجلهات املعنية ضرورة 
اإلسراع يف إجناز محطة لتصفية املياه املستعملة 
إلى  مباشرة  يذهب  الذي  النهائي  باملصب 

البحر واستغالله يف السقي الفالحي.
.كما يشكو أصحاب البيوت البالستيكية 
خاصة  البذور  أسعار  ارتفاع  من  املناطق  بهذه 
مقارنة  ثمنها  تضاعف  التي  والفلفل  الطماطم 
إلى  باإلضافة  السابقة.  الفالحية  املواسم  مع 
يف  تعد  لم  التي  الكيماوية  األسمدة  غالء 
متناول الكثير من الفالحني بعدما جتاوز سعر 
القنطار الواحد لالسمدة العادية الــ 8000 دج 
العضوية تضاعف سعرها  ،  وحتى األسمدة 
الكبير عليها،  وتراجع نشاط  يف ظل اإلقبال 
بهذه  تنعدم  تكاد  التي  واالبقار  املواشي  تربية 
املنطقة،  ما أثر سلبا على املردود العام ملختلف 
احملاصيل التي يتم زراعتها داخل تلك البيوت 
كالطماطم غير املوسمية،  الفلفل بنوعيه احللو 
واخليار  اخلضراء  الفاصولياء  إلى جانب  واحلار 
أكبر  وبشكل  عشعاشة  فمنطقة  وغيرها. 
أوالد بوغالم لم تعد كما يف السابق،  املمون 
الغربية  اجلهة  بأسواق  املنتوجات  لتلك  األول 

هذه  كانت  بعدما  الطماطم.  سيما  والوسطى 
االخيره تتوفر لوحدها على قرابة 6000 بيت 

بالستيكي.
الهيكل  ثمن  ارتفاع  أخرى  جهة  من 
من  ولوازمه  البالستيكي  للبيت  احلديدي 
أسالك حال دون اقتناء بيوت جديدة،  حيث 
الرياح  تقاوم  تعد  ولم  الصدأ  تعاني  أغلبها 
إلى  ضف  فالحي.  موسم  كل  خالل  القوية 
ذلك زيادة تكاليف الغطاء البالستيكي الذي 
عليه.  كان  ما  أضعاف  ثالثة  أسعاره  ارتفعت 
أين وصل سعر القنطار الواحد إلى حدود 20 
بالستيكي  بيت  لتغطية  تكف  ال  دج  ألف 
منتجي  جل  حرم  التكاليف  واحد.ارتفاع 
اخلضروات داخل البيوت البالستيكية باملنطقة 
الكوارث  مختلف  ضد  محاصيلهم  تأمني  من 
خاصة الرياح القوية ومياه األمطار التي تتحول 

إلى كابوس طيلة كل موسم فالحي. 
الفالحي  القطاع  يف  الناشطون  ويناشد 
زيادة  ضرورة  الوالية  من  الشرقية  باجلهة 
الفالحية  الشعب  ملختلف  الدعم  برامج 
كغرس األشجار املثمرة،  تربية النحل، تربية 

احليوانات التي تكاد تختفي متاما.

أخبار تلمسان 
التحــقيـق في نشــوب حرائــق متزامنــة 

بمنـاطــق سيــــاحــــية 

تجــار األرصــفة يعـــودون بقــــوة!

 الجفـــاف يؤثــر  علـى مـــردود 
الواليــة مـــن إنتـــاج العــــسل

ترفض املصالح 
اإلدارية باجللفة 

الترخيص 
للفالحني بحفر 

اآلبار، عالوة على 
تسجيل تأخر 

كبير يف مشاريع 
الكهرباء الفالحية،  
ما أثر على اإلنتاج 

يف والية تعتبر 
فالحية بامتياز.

مستغامن
فالحـــو الجهـــة الشرقيـــة يطالبـــون 

بتوفيــــر ميـــاه السقــــي
يجدد هذه األيام فالحو اجلهة الشرقية  بوالية مستغامن خاصة مبناطق متفرقة 

ببلدية أوالد بوغالم مطلبهم للجهات املعنية توفير مياه السقي الذي حتول إلى كابوس 
يؤرقهم طيلة املوسم الفالحي خاصة بعد قلة األمطار وانخفاض منسوب سد كراميس،
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رفع النائب البرملاني عن دائرة بومرداس االنتخابية سعيد زوار، نهاية األسبوع 
املاضي، جملة من االنشغاالت إلى وزير األشغال العمومية والنقل فاروق شيعلي، 

أهمها رفع التجميد عن مشروع املدخل الذي يربط بلدية حمادي بالطريق السيار 
شرق غرب املتواجد بحي أوالد ابراهيم، وتسجيل مشروع طريق مزدوج يربط بني 
كل من مدينتي لقاطة ودلس، واستكمال أشغال الطريق السيار الرابط بني بلدية 
تيجالبني ودائرة دلس.  ودعا زوار الوزير شيعلي أيضا إلى بعث التهيئة بطرقات 

الوالية التي تسجل حركية واسعة على مدار السنة على غرار الطريق الوطني رقم 
5 يف شقه الرابط بني الثنية وبني عمران، وتوفير اإلنارة العمومية بنفس الطريق، 

وحتديدا يف جزئه الذي يربط بلدية بودواو بالناصرية، عالوة على إعادة تهيئة 
الطريق املزدوج الرابط بني بومرداس وتيزي وزو مرورا ببرج منايل، فضال عن ترميم 

الطريق السيار يف شقه الرابط بني بلدية بودواو ووالية تيبازة.
قرر أولياء تالميذ ابتدائية بحمو 

بأعالي بلدية عني الزاوية جنوب تيزي 
وزو, منع ابنائهم االلتحاق مبقاعد 

الدراسة لغاية تسوية املشاكل العالقة 
يف هذه املؤسسة التربوية, التي كانت 
قد اغلقت ابوابها منذ اليوم االول من 

الدخول املدرسي, يف انتظار تدخل 
السلطات احمللية لتدارك الوضع حسب 
ما كشفت عنه الخبار الوطن تصريحات 
بعض االولياء ,مؤكدين يف ذات السياق 
ان املدرسة مبثابة هيكل بال روح لعدم  
جاهزيتها الستقبال املوسم الدراسي 

» أوالش « الدراســة في ابتدائــية بتيــــزي وزو

 زيتـــونـي  يتحـــــدث
 عن مهزلة العهدة الخامسة !

هـل يستجـيب شعيلـــي؟

وجه  األمني العام للتجمع الوطني 
الدميقراطي الطيب زيتوني، أمس، 

اتهاما  لبعض األطراف-  دون ان يسميها 
مبحاولة وضع احلراك بيد االنفصاليني 

واإليديولوجيني ومن يريدون تقسيم 
البالد “شرقيني وغربيني”، يف حني 
أن احلراك نوفمبري ويؤمن بالهوية 

اجلزائرية بأبعادها كلها. وأضاف 
زيتوني أن احلراك الشعبي أوقف مهزلة 

ومسرحية العهدة اخلامسة واستعاد 
اجلزائر من يد العصابات والقوى غير 

املسؤولة ألبنائها الوطنيني .

   إحياء ملناسبة اليوم  الوطني للصحافة قام 
والي والية املدية »  جهيد موس »  بتكرمي 

مراسل شبكة  »  أخبار الوطن«  عمر بكيري 
عرفانا باملجهودات املبذولة  من أجل تنوير 
الرأي العام بكل موضوعية واحترافية  وكذا 

التنسيق الفعال مع  مختلف مصالح  الوالية 
لنشر املعلومة  بكل أمانة ، التكرمي كان  يف 

حفل نظمه والي الوالية وسط حضور  
منتسبي القطاع  رفقة السلطات  الوالئية  

ونواب البرملان بغرفتيه ، حيث  وصفت املبادرة 
بالطيبة ،خاصة وأن والي  الوالية  ثمن جهود 

الصحفيني واإلعالميني مشيدا بخدمتهم 
لإلعالم الهادف.مؤكدا على الرهانات التي 
تنتظرهم يف ظل اجلمهورية اجلديدة التي 

تعول على األقالم احلرة واإلعالم البناء.

والي المديـة يكـرم » أخبار الوطـن«

العشــاب فــي حمــام الضلعــة والسيـاســة    

` التلفـــزيـون العمـــومي 
يتجــاهــل بوباكــــير

يف الوقت الذي مت فيه دعوة الكاتب عبد العزيز بوباكير يف حفل  توزيع اجلوائز اخلاصة 
بالصحفيني املنظم من قبل رئاسة اجلمهورية ، ومت تكرميه من قبل وزيرة الثقافة ، اال ان 

التلفزيون العمومي  جتاهل  اسم عبد العزيز بوباكير  يف تغطيته للحفل  .
 وكتب األخير يف منشور على صفحته الرسمية » عيب ... التلفزيون لم يذكر اسمي ضمن  

الصحفيني املكرمني  » وتساءل الكاتب : هل أنا محظور يف صندوق العجايب »
 ولقي إسقاط اسم بوباكير من تغطية التلفزيون العمومي استنكارا واسعا ، خاصة انه 

معروف بكتاباته التاريخية والتراجم .

لم يفهم الكثير من املواطنني الذي قصدوا السوق املستحدث 
حديثا  مبدينة  حمام الضلعة وبالضبط مبنطقة البعط مبحاذاة 
الطريق الوطني رقم 60 بعد غلق األسواق األسبوعية على املستوى 
الوطني بسبب جائحة كورونا كوفيد 19 األمر الذي أدى بالتجار إلى 
استحداث نقاط بيع هنا وهناك ما أقدم عليها احد الباعة الذين 

امتهنوا بيع املستخلصات العشبية حيث راح يعدد ايجابيات الدستور 
اجلديد الذي سيستفتى فيها الشعب اجلزائري يف غرة نوفمبر أي 
بعد أقل من أسبوع هذا دون أن ينسى هذا العشاب استغالل فرصة 
توافد املواطنني على هذه النقطة التجارية لدعوتهم للخروج بقوة 

واإلدالء برأيهم يف الدستور اجلديد احلضور من طويلي اللسان 
والذين كانوا بني مندهشا ومتسائال من قال أن العشاب ال يفقه يف 
السياسة يف حني قال آخرون العشاب استغل غياب األحزاب ليروج 

لبضاعته عن طريق الترويج للدستور اجلديد .

 الجزائرية للمياه بالمسيلة توضح
بخصوص منشور يف جريدتكم أخبار الوطن  حتت عنوان محظوظ »أنت يا خزان 
املاء«.. والذي جاء فيه أن الوالي احلالي السيد عبد القادر جالوي قد دشنه للمرة 

الثالثة ،بعد أن دشن من طرف والليني سابقني.  فاننا نفند وننفي ما جاء فيه 
خاصة وان الزيارتني السابقتني كانتا فقط من أجل املعاينة وتسريع وتيرة أشغال 
الربط لتدعيم ساكنة مدينة حمام الضلعة، يف إطار مشروع الوطني للتحويالت 
الكبرى  من سد تلمديت لكي يصبح متوسط التوزيع من 8/1 يوم الى 5/1 يوم.



ع. نورين
االسكارال  زيوت  قصة  تاريخيا  تعود 
مبستودع منطقة برج نيلي مبدينة حاسي الرمل 
الصناعية إلى سنة 1985 عندما أصدر الرئيس 
الشاذلي بن جديد مرسوما رئاسيا ملنع وتوقيف 
املولدات  لتبريد  االسكارال  زيوت  استعمال 
بحاسي  نيلي  منطقة  إختيار  ومت  الكهربائية 
الرمل باالغواط لدفنها وتخزينها دون االستناد 
واإلنسان  البيئة  حلمية  علمية  مقاييس  إلى 
من خطرها وقد مت توظيف حوالي 200 عامل 

حلراستها منذ سنة 1996 إلى غاية 1998. 
ناقوس  البيئي  املجال  يف  مختصون  دق 
اخلطر جراء الوضعية اخلطيرة الت تهدد الوالية 
ومن بينها زيوت االسكارال حيث تتوغل هذه 
املادة السامة التي تنتمي إلى امللوثات العضوية 
اجلد  املواد  من  أنها  أعتبرت  والتي  الثابتة 
أعماق  إلى  دوليني  خبراء  طرف  من  اخلطيرة 
خطرا  وتشكل  اجلوفية  املياه  فتلوث  األرض 

على االنسان والنبات واحليوان، 
 مشاريع محطات تصفية املياه ولدت 

ميتة
لـ«أخبار  تصريح  يف  مطلعة  مصادر  قالت 
تشكل  التي  األخرى  األخطار  الوطن«إمنن 
باألغواط  العمومية  وللصحة  للبيئة  تهديدا 
كلفت  التي  املستعملة  املياه  تصفية  مشاريع 
مشروع  منها  معطلة  وبقيت  املاليير  الدولة 

أجنز  الذي  املستعملة  املياه  تصفية  محطة 
من  أكثر  وابتلع  املشري  احلاج  ببلدية   2014
14 مليارا به ست أحواض مت ربطها بالكهرباء 
مياهها  استغالل  قصد  بالستيكية  وأنابيب 
الفالحية  األراضي  سقي  يف  تصفيتها  بعد 
وحماية البيئة من أخطارها، غير أن األحواض 
تراكمت بها الرمال وتدهورت وضعيتها وحتولت 
املياه القذرة التي تصب من أحياء املدينة إلى 
نقمة على السكان واألراضي الفالحية مخلفة 
واألشجار  الفالحية  باحملاصيل  بليغة  أضرارا 
تسربت  أنها  السكان  بعض  وكشف  املثمرة 
وأصبحت  منها  يتزودون  التي  لآلبار  حتى 

تشكل خطرا على صحتهم. 
نفس الوضعية تعرفها محطة تصفية املياه 
1كلم  بعد  مبنطقة حجرية على  إجنازها  التي مت 
غالف  لها  رصد  حيث  بريدة  بلدية  مقر  من 
مالي يفوق 14 مليار سنتيم لكن بقيت عبارة 
املبرمجة  األشغال  كل  تنجز  ولم  هيكل  عن 
الوادي  تتدفق عبر مجرى  القذرة  املياه  وبقيت 
للسكان  كبيرة  مشاكل  لها،وسببت  احملاذي 
وانتشار  الكريهة  بالروائح  الفارطة  السنة 
السكان  بعض  وحسب  والناموس،  احلشرات 
احملطة  هذه  تنجز  أن  أنذاك  اقترحوا  أنهم 
أكثر  على  يتوفر  الذي  القدمية  بريدة  بتجمع 
من 200هكتار من األراضي الفالحية دمرتها 
املياه القذرة وأدت إلى موت األشجار وعزوف 

من  خوفا  الفالحي  النشاط  على  الفالحني 
خطر املنتجات الفالحية على صحة املواطن. 

10كلم  بعد  على  انه  مصادرنا  وأضافت   
أخرى  محطة  إجناز  مت  بريدة  البلدية  مقر  من 
التابع  بوزرطالة  بتجمع  املالي  الغالف  بتفس 
التي  القذرة  املياه  لتصفية  سبقاق  لبلدية 
املياه  ونقاط  السياحية  باملنطقة  أضرارا  أحلقت 
لكن  بتاويالة،  غرسة  مبنطقة  والشالالت 
األتربة،  بها  تتراكم  فارغة  بقيت  أحواضها 
بقي  أخرى  محطة  برمجة  مت  البلدية  وبذات 
يعاني  البيضاء  وببلدية  مجهوال،  مصيرها 
السكان من مياه احملطة التي مت إجنازها غير بعيد 
عن مياه الواد الطويل التي تصب يف واد الشلف 
حيث تنبعث منها الروائح الكريهة وتتجمع بها 
احلشرات مسببة لهم مشاكل كبيرة خاصة يف 
فصل الصيف.، ونفس املصير تعرفه محطات 
تصفية أخرى أجنزت ببعض بلديات الوالية. 

احلرث العشوائي والرعي اجلائر 
يقضيان على الغطاء النباتي

وثالث األخطار التي تهدد البيئة باألغواط 
اجلائر  والرعي  العشوائي  احلرث  ظاهرة  انتشار 
على  أتت  والتي  الوالية  بلديات  بأغلب 
النباتي  والغطاء  احللفاء  من  واسعة  مساحات 
التصحر  ظاهرة  توسع  إلى  وأدت  واحملميات 
على  خطيرة  أثارا  التي خلفت  الرمال  وزحف 

املستوى االجتماعي والبيئي واالقتصادي. 

اخليرية  القادم  الغيث  جمعية  شرعت 
ملساعدة املرضى بأدرار مبناسبة الشهر الوردي 
حملتها التوعوية حول مخاطر سرطان الثدي 
الظل  مناطق  إحدى  قدور  قصر  ببلدية 
بالتنسيق  وذلك  تيميمون  املنتدبة  بالوالية 
الوطنية  للجمعية  البلدي  املكتب  مع 
تأتي يف  احلملة  املثقف.  اجلزائري  الشباب 
عدة  ستمس  توعية  عمليات  سلسلة  إطار 
مناطق بالوالية كانت قد انطلقت من مركز 

مكافحة السرطان بادرار والتي ستمس بداية 
بن  غرار  على  قدور  قصر  قصوربلدية  أغلب 
عيسى وتقانت فضال عن أحياء مقر البلدية 
بني  لقاءات  عدة  تنظيم  خالل  من  وذلك 
وفتيات  ونساء  الطبي  وشبه  الطبي  الفريق 
التباعد  إجراءات  احترام  ظل  يف  القصور 

والوقاية من انتشار وباء كورونا. 
عبداهلل مجبري

التجزئات  حي  سكان  يشتكي 
بوالية  التأسيس  هو  قيد  الذي  االجتماعية 
املنتدبة تيميمون جملة من املشاكل نغصت 
يقطنه  الذي  فاحلي  حياتهم  السكان  على 
غياب  من  يعاني  مواطن   300 من  أزيد 

الكهرباء. 
لقائهم  خالل  احلي  سكان  اشتكي  و 
املياه  شبكة  غياب  من  الوطن«  بـ«أخبار 
كما  والهاتف.  والغاز  الصحي  والصرف 
املدينة تيميمون  أنهم معزولني عن عاصمة 
إلى  املؤدي  الطريق  تهيئة  لعدم  يعود  وذلك 
سكناتهم. اشتكى سكان احلي املذكور من 
عدم جتاوب السلطات احمللية يف ملف تكوين 

جمعية احلي فهو حسبهم مازال يترنح بني 
متاطل اإلدارة ومماطلة املسؤولني ألزيد من 3 
جميع  أبلغوا  أن  السكان  وأضاف  سنوات 
التي  سواء  املشاكل  بهذه  الوصية  املدريات 
يف الواحة احلمراء أو الوالية األم أدرار ولكن 
حلد كتابة هذه األسطر التوجد معاجلة لهذه 
الظل.  مناطق  إحدى  منها  تعاني  املشاكل 
لذا ناشد الساكنة والي أدرار العربي بهلول 
بضرورة النظر إلى مشاكلهم والشروع يف إجناز 
بالضروريات  تعلق  فيم  خاصة  حتتية  بنية 
والصرف  والطريق  والغاز  والكهرباء  كاملاء 

الصحي.
عبداهلل مجبري

عبداهلل مجبري
لوزير  املوجهة  املراسلة   وحسب 
الوالية  ووالي  احمللية  واجلماعات  الداخلية 
40جمعية  من  أزيد  قبل  من  واملمضاة 
جانب  إلى  أدرار  بلدية  أحياء  رؤساء  فإن 
بسبب  عليه  يحسدون  وضع  يف  اجلمعيات 
مصير  عن  تساؤله  وكثرة  الشارع  احتقان 
الفالحية  واملستصلحات  األراضي  توزيع 
النظر  املسؤولة  الهيئات  من  يأملون  هم  لذا 
الرسالة  يف  املوجودة  االنشغاالت  هاته  يف 
مقدمتها  يف  فيها.  ورد  ملا  االستجابة  قصد 
أرض+  التجزئات)قطعة  قوائم  عن  اإلفراج 
وعدم  جدا  مستعجلة  بصفة  مالية(  إعانة 
هذه  وأن  خصوصا  السابق  بالبرنامج  ربطها 
العملية مجمدة منذ 2015 مع مطالبةالوزارة 

املخصصة  السكنية  احلصة  برفع  الوصية 
إلى جانب  الصيغ،  للبلدية ضمن مختلف 
الفالحية  املستصلحات  قوائم  عن  اإلفراج 
إلى  إضافة  سنوات،  عدة  منذ  املتوقفة 
للبلدية  احمللية  التنمية  وتيرة  برفع  املطالبة 
تكبحها،  التي  البيروقراطية  القيود  ورفع 
فضال عن مناشدتهم بفتح أبواب املسؤولني 
اجلمعيات  ورؤساء  املواطنني  الستقبال 
جمعيات  تكتل  ويأمل  واألحياءالسكنية. 
الوصية  الهيئات  من  أدرار  بلدية  أحياء 
مخطط  وفق  ملطالبهم  العاجلة  االستجابة 
حدة  من  التخفيف  أجل  من  استعجال 
يعانيها  التي  والضغوطات  الشعبي  الغليان 
صلة  على  هي  التي  اجلمعيات  رؤساء 

باملواطنني السيما الفئات املعوزة منها.

استفاد 10 آالف تلميذ بوالية إيليزي من 
املنحة املدرسية املقدرة بـ 5 االف دينار برسم 

املوسم الدراسي اجلديد 2020 2021-.
البرمجة مصطفى  قال مسؤول مصلحة  و 
الضب« مبديرية التربية يف تصريح لوكالة االنباء 
من  استفادوا  التالميذ  هؤالء  إن  اجلزائرية 
مدرسية  وأدوات  كتب  حتوي  مدرسية  حقيبة 
يف إطار البرنامج التضامني جتاه الفئات املعوزة، 
سيما  الشريحة  لهذه  مدرسي  تكفل  ولضمان 
مع الظرف الصحي االستثنائي يف ظل تفشي 

جائحة كوفيد 19-.
وبرسم الدخول املدرسي اجلديد، التحق 
تلميذ  ألف   12 من  أزيد  إيليزي  بوالية  اليوم 
 73 عبر  الدراسة  مبقاعد  االبتدائي  الطور  يف 
مدرسة ابتدائية بالوالية وسط إجراءات وقائية 

وتنظيمية محكمة فرضها الظرف الراهن.
املادية  اإلمكانات  كافة  سخرت  وقد 
من  الوقاية  بوسائل  تعلق  ما  سيما  والبشرية 
تعزيز  جانب  الى  كحولي،  ومعقم  كمامات 
املتابعة الصحية من خالل تخصيص وحدات 

املؤسسات  مستوى  على  واملتابعة  للكشف 
بوراس  القطاع  مدير  أفاد  مثلما  التربوية، 

علقمة.
انطالق  إشارة  أعطيت  فقط  لإلشارة، 
املدرسة  من  بالوالية  اجلديد  الدراسي  املوسم 
االبتدائية اجلديدة بعني الكورس حتت إشراف 
السلطات  رفقة  أغامير  مصطفى  الوالية  والي 

احمللية وبحضور األسرة التربوية.
ق.م
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سكـــان حــي التجـــزئـات بتمــيمــون 
يطالبـــون بالتــهـــيئـة

أدرار
مطـــالب بتوزيــع القـــطع األرضــية 

الموجــهة للبنــاء الريفــــي

زيوت األسكاريل ومحطات تصفية املياه واحلرث العشوائي

 ثالــوث يهـّدد البيئة باألغـواط 
ومتخصصون يدقون ناقوس الخطر
تعد زيوت األسكاريل السامة ومحطات تصفية املياه املستعلمة التي مت إجنازها بعديد البلديات، 

والتي بقيت معطلة، واحلرث العشوائي ثالوث يهدد البيئة والصحة العمومية بإقليم والية األغواط

تيميمون
حمــالت توعــوية للوقـــايـة

 من سرطـــان الثــــدي

إليزي
 10 آالف تلميـــذ يستفيـــدون من المنــــحة المـدرســـية

طالبت جمعيات وفعاليات املجتمع املدني ببلدية أدرار 
نداءاتهم للسلطات الوصية التدخل بعدما باءت كل السبل مع 

السلطات احمللية يف حتقيق مطالبهم املتراكمة. 
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مشاكل باجلملة واحللول مؤجلة

الربعية بالمدية.. من جحيم اإلرهاب إلى ويالت العزلة!الربعية بالمدية.. من جحيم اإلرهاب إلى ويالت العزلة!
 عاشت بلدية الربعية الواقعة جنوب شرقي المدية 
عشرية سوداء أيام اإلرهاب، قلبت أمورها رأسا على 

عقب، حقبة زمنية أرغمت أكثر من سبعة آالف نسمة على 
النزوح إلى أماكن أخرى. وحتى وإن عادت الحياة من 
جديد إلى هذه البلدية بعد انقشاع ضباب اإلرهاب إال 
أن واقعها اليوم يبقى مثقال بعدة انشغاالت تؤرق سكان 

المنطقة، على مدار أيام السنة.

 ربورتاج :عمر بكيري
رغم االتساع الذي يشهده نسيج الربعية العمراني، 
يتوزع  الذي  الفالحي  أراضيها  البلدية هو طابع  والبارز يف 
يعود  الذي  القدمي  احلي  إلى  باإلضافة  دشرة،   18 على 
التي أشرف  الفالحية  القرية  للحقبة االستعمارية، تبقى 
على تدشينها الراحل هواري بومدين سنة 1978 من أهم 
اليوم،  حلد  املنطقة  سكان  بها  يعتز  الزال  التي  احملطات 
حيث عبر العديد من السكان الذين التقيناهم عن جملة 
البلدية  تعيشه  الذي  العزلة  شبح  أولها  االنشغاالت  من 

بعد شبح اإلرهاب والذي الزال يعطل التنمية بالبلدية.
3 كم بني  لتهيئة جزء منه يف حدود  رغم األشغال 
مفترق طرق » الطايشة » حتى فرقة أوالد بن عبد القادر 
فان  الوطن«  لـ«أخبار  تصريح  يف  السكان  ممثل  وحسب 
اآلمال كلها تبقى معلقة على تهيئة وتعبيد الطريق البلدي 
حضرية  بأوالد  مرورا  املرابطني  بفرقة  الربعية  يربط  الذي 
يعتبره  الذي  املسلك  وهو  العذاورة،  شاللة  إلى  للوصول 
تتنفس  أن  منطقتهم  بإمكان  التي  الرئة  املنطقة  سكان 
منها، خاصة وان هذا الطريق يقلص املسافة باجتاه عاصمة 
الطريق  ملستعملي  بالنسبة  الكيلومترات  بعشرات  الوالية 

الوطني رقم واحد و62. 

مرافق خارج الخدمة
رغم  الوطن«  لـ«أخبار  تصريح  يف  السكان  ممثلو  قال 
برامج  مجال  يف  املنطقة  منها  استفادت  التي  املشاريع 
وقطاع  الريفي  البناء  مجال  يف  خاصة  التنمية  مخططات 
تبقى  البلدية  عليها  تتوفر  التي  املرافق  بعض  فان  الري 
خارج اخلدمة كمقر سوق الفالح سابقا، وحمام البلدية، 
التي حتتاج  املهني  التكوين  إلى ملحقة  واملخبزة باإلضافة 
فروع  إضافة  يتم  لم  كالسيكية  فروع  وبها  توسعة  إلى 
عني  إلى  وحاليا  للبرواقية  تابعة  كانت  حيث  أخرى، 
من  إلينا  حتدث  ممن  البعض  يقول  املرافق  هذه  بوسيف، 

شأنها إعادة البلدية إلى سابق عهدها.

إنعاش الرياضة يحتاج دعما
حتدثوا  الوطن  اخبار  التقتهم  ممن  املنطقة  شباب 
على  حبرا  بقيت  ومشاريع  شي  املعي  واقعهم  عن  مبرارة 
ورق حيث قالوا يف هذا املجال » رغم استفادته من مبلغ 
مليارين يبقى امللعب البلدي الذي نطالب بتهيئته وتغطيته 
بالعشب االصطناعي وتدعيمه مبدرجات، هو حلم شباب 
تنظيم  خالل  من  الرياضي  النشاط  عودة  ظل  يف  الربعية 
دورات رياضية بني احلني واآلخر ساهمت يف إعادة جمع 
شمل شباب املنطقة فال متنفس بالبلدية حسب محدثينا 
سوى الرياضة يف ظل انعدام أية مرافق أخرى،فاملركز ثقايف 
مغلق حسب أحد رؤساء اجلمعيات بالبلدية فهو خال إال 

من حارسه على حد تعبيره.

 مشكل الماء الشروب
 يؤرق السكان

ثانية  السنة  إلتقيناهم : هي  املدينة ممن  قال سكان 
اسردون  كدية  سد  ماء  البلدية  استفادة  ماء رغم  بدون 
الكهرباء والتي أجنزت حاليا  العطش بسبب  تواصل  لكن 
وإلى  السكان،  أثلج صدور  مما  قد حل  املشكل  أن  ويبدو 
املواطنون  يضيف  السكان  حنفيات  املاء إلى  وصول  حني 
يتزود السكان من مشروع أجنز مببلغ ب مليار و500 مليون 
سنتيم وذلك من سد سييفة إلى محطة التصفية والزلت 
أخرى  مداشر  أن  ويشار  هذا  املتكررة،  واألعطاب  املعاناة 
كرمية،  القعمز،  غرار  املا ء على  مشكل  مع  تعاني  تبقى 

العثامنية، الدبداب

 شق الطرقات لفك العزلة
 مطلب السكان

أفرحت  األخيرة  املدة  يف  الفجائية  الوالي  زيارة 
بني   1.8 مسافة  على  طريق  بإجناز  أمر  حيث  السكان 
عدة مداشر لفك العزلة على غرار املرجة، املسالك، هذه 
يف  خاصة  السكان  معاناة  مصدر  كانت  ترابية  املسالك 
املؤدية  املسالك  ذاتها يف  املعاناة  الشتاء فيما التزال  فصل 
مطلب  ويبقى  غيرها  واملصابحية  الدبداب  مداشر  إلى 

املواطنني تفريشها الجتثاث معاناتهم.

غياب المشاريع االستثمارية 
يعمق مشكل البطالة

غياب املشاريع االستثمارية التي توفر مناصب شغل 
للشباب من مطالب أبناء الربعية، فباستثناء نشاط تربية 
يف  له  ازدهارا  سجل  الذي  واألغنام  واألبقار  الدواجن 
البطالة  التقليص من شبح  السنوات األخيرة، وساهم يف 
يبقى مشروع صناعة األنابيب البالستيكية ألحد اخلواص 
الكهرباء،  مشكل  بسبب  السكان  تعبير  حد  على  يتعثر 
حيث يطالب سكان الربعية بتدعيم مشاريع أبنائها ألجل 
الذي  البطالة  شبح  على  والقضاء  ببلديتهم  استقرارهم 
الزال يساهم يف هجرة أبناء الربعية إلى وجهات مختلفة.

 حظيرة »أوالد قارة« 
 منطقة سياحية بامتياز

 تحتاج االهتمام
املناطق  أهم  من  قارة«  »أوالد  غابة  حظيرة  تبقى 
األيام  مبرور  وباتت  املنطقة  بها  تزخر  التي  السياحية 
تشكل مقصدا للعديد من الشباب لقضاء ساعات للراحة 
احمللية  السلطات  كثيرا  عليها  تراهن  كما  واالستجمام، 
لكي تكون منتجعا سياحيا بإمكانه أن يشكل موردا هاما 
للبلدية خاصة بعد أن مت ترميم مقبرة الشهداء التي خربتها 
حديث  ففي  التسعينيات  منتصف  اإلرهابية  اجلماعات 
شباب لنا قالو: هذا املكان سياحي ساحر فقط يحتاج إلى 

قليل من اإلهتمام. 

 سهول الفراش متيجة ثانية
 بعد سهل بني سليمان

جتود  والتي  اخلصبة  األراضي  ذات  الفراش  منطقة 
الربعية  بإقليم  نصفها  والكرز  التفاح  من  جيدة  بأنواع 
املنطقة  سكان  يصفها  ذايد  أوالد  ببلدية  اآلخر  والنصف 
ملسالك  حتتاج  أنها  غير  تعبيرهم  حد  على  ثانية  مبتيجة 
أيام  خاصة  حقولهم  إلى  الوصول  يف  الفالحني  تساعد 
يتمنون  ملح  مطلب  وهو  احملصول  وجني  والبذر  احلرث 

تلبيته يطرحونه عبر »أخبار الوطن« 

 الغاز حلم طال انتظاره.. 
ولم يتحقق بعد

ربط  مشروع  من  االستفادة  الربعية  سكان   يعتبر 
البلدية مبياه كدية أسردون حلم حتقق والذي من شانه أن 
املنطقة،  منها  تعاني  التي  الشرب  مياه  الزمة  حدا  يضع 
غير أن مشروع الغاز الذي من املنتظر هو اآلخر أن يقضي 
التدفئة يف  بوسائل  التزود  مع  السكان  معاناة  ظاهرة  على 

لم  الزال  لكن  شتاء  املنطقة  مييز  الذي  البارد  املناخ  ظل 
السن  كبار  من  البعض  حسب  احلل  إلى  طريقه  يعرف 
العمل، فالزالت  ننجز هذا  ونحن  باملدينة  مبقر  وجدناهم 
املعاناة حسبهم مع قارورة الغاز يف حني البلديات املجاورة 

استفادت من الغاز.

إنجاز ثانوية مطلب سكان 
الربعية الُمّلح

تقضي  بثانوية  يطالبون  الربعية  وسكان  مدة  منذ 
على معاناة األولياء وأبنائهم على حد سواء حيث وصف 
احلياتي  باملطلب  الثانوية  مطلب  إلينا  حتدث  ممن  البعض 
نظام  يف  نحن  درسنا   : آخرون  قال  فيما  إليهم،  بالنسبة 
داخلي يف ثانويات البرواقية واملدية ومتنينا إال يكون ذلك 
بالنسبة ألبنائنا غير أن أبناءنا يضيفون يدرسون حاليا يف 
يتنقلون بداية  والبرواقية  السواقي  ثانويات  النظام يف  ذات 
ثانوية  إجناز  السلطات  يناشدون  نهايته  ويعودون  األسبوع 

ببلديتهم 

 مساكن ريفية مهجورة
 النعدام الكهرباء

إعانات مادية قصد تشييد  الكثير ممن استفادوا من 
انعدام  بسبب  تكتمل  لم  فرحتهم  أن  غير  ريفية  مساكن 
انعدام  بسبب  مهجورة  إما  املنازل  هذه  الكهرباء فبقيت 
غير  بطرق  الكهربا  من  أصحابها  يتزود  الكهرباء وإما 
معرضني  طويلة  ملسافات  الغير  طريق  عن  وذلك  مشروعة 
أنفسهم وغيرهم لألخطار، رئيس جمعية من البلدية قال 
: إن قرابة 100 طلب من لدن سكان من مداشر مختلفة 
تلبية  يتمنون  بالكهرباء الريفية  منازلهم  بتزويد  يطالبون 

مطلبهم

مدرسة قرآنية.. حلم تحقق
استحداث مدرسة قرأنية مبقر كان مخصصا للكشافة 
كان يتمدرس بها قبل الكورونا أكثر من 100 تلميذ و120 
السنة  لتعليم  تلميذة..سميت مدرسة »عثمان بن عفان 
منذ  به  يطالبون  وكانوا  السكان  صدور  أثلج  أمر  والقرآن« 
كتاب  حفظ  من  أبنائهم  متكني  شأنه  من  بعيد  وقت 
حسب  اإلجتماعية  واملخاطر  اآلفات  عن  واالبتعاد  اهلل 
يشكرون  املدرسة  من  بالقرب  إلتقيناهم  رؤساء جمعيات 
كل املساهمني يف هذا اإلجناز، هذا ويف سياق ذا عالقة مت 
تأسيس جمعيات دينية مكونة تكتال مع جمعية اإلرشاد 
تكتل اإلحسان.   « الرياضية سمي  واجلمعية  واإلصالح 

ساهم بالكثير خالل جائحة كورونا

 رئيس المجلس الشعبي
 البلدي ال يرد

عن  رد  على  للحصول  البلدية  مقر  الى  توجهنا 
انشغاالت سكان البلدية من قبل رئيسها غير أنه قيل لنا 
أن رئيس املجلس الشعبي البلدي ليس موجودا، لنهاتفه 
ملرات عديدة فلم يرد، هذا وحسب مصادر » أخبار الوطن« 
كان  الربعية  ببلدية  البلدي  الشعبي  املجلس  أن  املوثوقة 
يعاني مشاكل عديدة سببها خالفات بني أعضاء املجلس 
ليحل  املداوالت  من  الكثير  مترير  دون  حالت  ورئيسه 
يف  البلدي  الشعبي  املجلس  رئيس  خروج  بعد  املشكل 
عطلة مرضية إبان اجلائحة ولم يعد إال مؤخرا لتطفو تلك 
اخلالفات حسب ذات املصادر إلى السطح ويبقى املواطن 

هو الضحية.



10
أخبار الرياضات

السنة 02  - العدد 320 -األحد 08 ربيع  األول 1442  هـ  - 25 أكتوبر 2020م

للحصول على خدمات ديباال

تشيلسي يضع 100 مليون إسترليني على طاولة يوفنتوس

 مبابـي يجبــر سـان جيرمــان
 على التفاوض مع ريال مدريد

صحفي  تقرير  أكد 
كيليان  الفرنسي  أن  إسباني، 
األخيرة  فترته  يقضي  مبابي، 
جيرمان.  سان  باريس  مع 
وليفربول  مدريد  ريال  ويعتبر 
ضم  يف  الطامحة  األندية  أكثر 
مبابي، خصوًصا امليرنغي الذي 
العًبا  كان  عندما  ضمه  حاول 
إال  3 سنوات،  قبل  موناكو  يف 
أن باريس سان جيرمان تدخل 

وأنهى الصفقة لصاحله.
»ديفينسا  موقع  وبحسب 
إدارة  سينترال« اإلسباني، فإن 
بقيادة  جيرمان،  سان  باريس 
ذلك  تعلم  اخلليفي،  ناصر 
خيارات  لديها  وليس  جيًدا. 
بيع  حول  التفاوض  سوى 

الالعب الصيف املقبل.
من  القوي  االهتمام  ورغم 

قبل ليفربول ومدريه يورغن كلوب، بإحضار مبابي إلى آنفيلد، إال أن ريال مدريد 
التعاقد معه، وتعويض ما  للتعاقد مع مبابي، سيبدأ خطة  باعتباره املرشح املفضل 

فشل فيه عام 2017.
ويرى مبابي نفسه بأن الفرصة باتت مواتية التخاذ خطوة لألمام، حيث أصبح 
رحيله عن باريس سان جيرمان هذا الصيف هاجًسا بالنسبة له. ويف باريس يعتقدون 
أنه سيكون من الصعب عملًيا االحتفاظ مببابي، حتى لو حصل على أعلى راتب يف 
الفريق. ويفضل مبابي خسارة املال والقيام بقفزة احترافية يف مسيرته عن البقاء يف 
سان جيرمان. ويرى الالعب أن االنتقال لريال مدريد فرصة كبيرة، لتحقيق آماله 

بالتتويج بدوري أبطال أوروبا والكرة الذهبية.
باريس سان  التوصل التفاق مع  السهل  أنه لن يكون من  ريال مدريد،  ويدرك 
جيرمان، ولن يكون من السهل أيًضا منافسة ليفربول، ومع ذلك فإن امليرجني ما زال 

املرشح األبرز لنيل خدمات الالعب.

بوغبــا حائر بيـن حلم الريال 
والبقـــاء فــي مانشستــر

أكد تقرير صحفي أمريكي، أن مستقبل الفرنسي بول بوغبا، جنم نادي مانشستر 
يونايتد، ال يزال مجهواًل، يف ظل املستوى املتذبذب الذي يقدمه الالعب مع الفريق 

اإلجنليزي.
وبحسب شبكة :أو اس بي أن« األمريكية، فإن مانشستر يونايتد قام بتفعيل 
بند التجديد التلقائي يف عقده مع بوغبا ملدة موسم واحد، مبوافقة الالعب الفرنسي، 

لينتهي يف صيف 2022.
وكان بوغبا قد فتح الباب بقوة خالل الفترة املاضية أمام فكرة رحيله إلى ريال 
مدريد يف املستقبل، حيث قال: »كل العب كرة قدم يحلم باللعب لريال مدريد«. 
وأضاف »ملاذا ال ألعب هناك؟ لكن مرة أخرى، أنا يف مانشستر، أحب فريقي وأريد 

أن أفعل كل شيء إلعادتهم إلى حيث يجب أن يكونوا«.
ويعتبر زين الدين زيدان، املدير الفني لريال مدريد، من أشد املعجبني ببوغبا، 

وحث إدارة امليرنغي أكثر من مرة على التعاقد مع جنم يوفنتوس السابق.
وأوضحت الشبكة، أن بوغبا سيتعني عليه أن يختار بني مانشستر يونايتد وريال 
مع  بالتعاقد  االهتمام  يوفنتوس  فيه  عاود  الذي  الوقت  يف  املقبل،  الصيف  مدريد 
الالعب الفرنسي إلعادته مرة أخرى. وأمتت الشبكة، أنه مع كل تلك اإلشاعات، 

فإن بوغبا لم يتخذ أي قرار نهائي بشأن مصيره خالل الفترة املقبلة.

أكد تقرير صحفي إيطالي، امس السبت، توقف مفاوضات جتديد 
عقد األرجنتيني باولو ديباال مع ناديه يوفنتوس، خالل املوسم احلالي.

ديباال  مفاوضات جتديد عقد  فإن  »توتو سبورت«،  لصحيفة  ووفًقا 
الذي ينتهي يف جوان 2022، واجهت بعض العقبات، حتى توقفت 

مؤخًرا بني الطرفني.
احلظوظ  صاحب  تشيلسي  أن  إلى  اإليطالية  الصحيفة  وأشارت 
إلى   80 لعرض من  البلوز مستعد  إن  ديباال، حيث  باولو  لضم  األكبر 

100 مليون حلسم صفقة الالعب األرجنتيني.
وسبق أن اقترب ديباال من االنتقال إلى مانشستر يونايتد وتوتنهام 
يف  البقاء  وقرر  الصفقة  أوقف  الالعب  لكن   ،2019 صيف  خالل 
يوفنتوس. وذكرت توتو سبورت، أن ديباال يحصل على راتب سنوي مع 

السيدة العجوز يبلغ 10 ماليني أورو.
القسم الرياضي

برشلونـــة يحســم موقفـــه 
مــــن رحيــل غريزمـــان

كشف تقرير صحفي فرنسي، حقيقة ما يدور حول مستقبل أنطوان غريزمان 
جنم منتخب الديوك وبرشلونة اإلسباني.

وتردد مؤخًرا أنباء عن رغبة برشلونة وغريزمان يف االنفصال، يف ظل عدم 
تقدمي الالعب للمستويات التي كان يقدمها يف أتلتيكو مدريد، وحاجة البرسا 

لألموال لضم مهاجم جديد لتعويض رحيل لويس سواريز.
يف  يفكر  ال  برشلونة  فإن  الفرنسية،  »ليكيب«  صحيفة  وبحسب  ولكن، 

رحيل الالعب يف الشتاء، وال حتى يف الصيف املقبل.
ويبدو أن غريزمان يف طريقه حلل مشاكله حتت قيادة كومان، ولكن يف الوقت 
مقاعد  على  بالتواجد  األمر  به  وانتهى  املقنع  املردود  يقدم  لم  زال  ما  احلالي، 

البدالء أمام فرينكفاروزي بدوري أبطال أوروبا.
عاما،  الـ29  صاحب  غريزمان  يواجهها  التي  الصعوبات  من  الرغم  وعلى 
يف فرض اسمه على التشكيل األساسي للفريق، إال أنه يحظى بدعم مجلس 

اإلدارة بالكامل.

يوفنتـوس يعلـــن شفـــــاء 
ماكينـــي مــن كورونـــا

أعلن نادي يوفنتوس، شفاء األمريكي ويستون ماكيني، العب وسط الفريق، 
من فيروس كورونا املستجد. وكان النادي اإليطالي قد أعلن إصابة ماكيني بكورونا، 
بيان  يوفنتوس يف  وقال  إيجابية.  نتيجة فحوصاته  بعدما جاءت  املاضية  األيام  يف 
عبر موقعه الرسمي: »أجرى ماكيني وفًقا للبروتوكول، مسحة كورونا والتي جاءت 
نتبجتها سلبية«. وأضاف البيانكونيري، أن ماكيني تعافى بذلك من الفيروس ولم 
يعد يخضع للعزل املنزلي. وبالتالي، أصبح كريستيانو رونالدو، جنم وهداف اليويف، 

هو الالعب الوحيد الذي ال يزال مصاًبا بالفيروس.

االتحـاد األلماني يرشـح بيتـرز 
وكوخ لمنصبين بالفيفا واليويفا

اقترح االحتاد األملاني لكرة القدم، ترشيح راينر كوخ وبيتر بيترز، نائبا الرئيس، 
لدخول االنتخابات يف جلان صنع القرار باالحتادين الدولي )فيفا( واألوروبي )يويفا( 

للعبة.
لليويفا يف مجلس  التابعة  املقاعد اخلمسة  بأحد  للفوز  بيترز  ينافس  ان  وينتظر 
االحتاد الدولي، بينما سينافس كوخ إلعادة انتخابه يف اللجنة التنفيذية لليويفا يف 

اجلمعية العمومية لليويفا التي تقام يف مارس املقبل.
وال يسعى فريتز كيلر، رئيس االحتاد األملاني، ملنصب دولي ألنه قال »ال ميكنك 
أن متثل كرة القدم األملانية التي تضم أكثر من 7 ماليني عضوا بشخص واحد فقط«.

لتشـي يبعثـر أوراق فالنسيـا
السابعة من  املرحلة  افتتاح  اول أمس يف   2-1 فالنسيا  إلتشي على ضيفه  فاز 
األول  شوطها  يف  املباراة  نتيجة  إلتشي  وحسم  القدم.  لكرة  اإلسباني  الدوري 
وفيديل   19 الدقيقة  بوماريس يف  فرنانديس  أنطونيو  عبر خوسيه  بتسجيله هدفني 
أنطونيو التور  الثاني عبر  الشوط  الفارق يف  فالنسيا  37، وقلص  الدقيقة  شافيز يف 

غرويسو يف الدقيقة 74.
مباراة  مع  نقاط   10 إلى  رصيده  فرفع  املوسم  هذا  إللتشي  الثالث  الفوز  وهو 

مؤجلة، فارتقى إلى املركز اخلامس مؤقتًا.
وهي اخلسارة الثالثة على التوالي لفالنسيا والرابعة هذا املوسم فتجمد رصيده 

عند سبع نقاط يف املركز الثالث عشر.

عودة أليسون 
وجيـــزوس 
إلى تشكيلـة 
البرازيـــل
استدعى مدرب املنتخب 

البرازيلي تيتي اول أمس حارس 
مرمى ليفربول االجنليزي أليسون بيكر 
ومهاجم مانشستر سيتي االجنليزي 

غابريال جيزوس إلى تشكيلة 
السيليساو بعد تعافيهما من اإلصابة 

وذلك استعدادًا ملواجهة فنزويال 
واألوروغواي منتصف الشهر املقبل 

ضمن التصفيات األميركية اجلنوبية 
املؤهلة ملونديال 2022 يف قطر.

وغاب أليسون وجيزوس عن 
املباراتني االفتتاحيتني للبرازيل يف 
التصفيات املونديالية ضد بوليفيا 
والبيرو مطلع الشهر احلالي بسبب 

إصابة تعرضا لها مع فريقيهما. وعاد 
أيضا ثنائي ريال مدريد اإلسباني 

فينيسيوس جونيور )20 عامًا( وإيدر 
ميليتاو )22 عامًا(. كما أعاد تيتي 
إلى صفوف املنتخب العب وسط 

يوفنتوس اإليطالي آرثر بعد غيابه عن 
بداية التصفيات ألنه لم يكن جاهًزا.

واستبعد تيتي من التشكيلة 
األخيرة مهاجم ريال مدريد الواعد 

رودريغو والعبي وسط ليون الفرنسي 
برونو غيمارايش وأتلتيكو مدريد 
اإلسباني فيليبي وحارس مرمى 

أتلتيكو باراناينسي سانتوس ومهاجم 
هرتا برلني ماثيوس كونيا.

ولم يوجه تيتي الدعوة أيضًا إلى 
القائد املخضرم داني ألفيش )ساو 
باولو( ومدافعي فالمينغو فيليبي 
لويس ويوفنتوس أليكس ساندرو.

وضمت التشكيلة التي يتقدمها 
مهاجم باريس سان جيرمان 

الفرنسي نيمار دا سيلفا ومدافع 
تشيلسي االجنليزي املخضرم تياغو 
سيلفا والعبي وسط برشلونة وريال 
مدريد االسبانيني فيليبي كوتينيو 
وكاسيميرو، أربعة العبني فقط 
يلعبون يف األندية البرازيلية هم 

املدافع غابريال مينينو، حارس مرمى 
بامليراس ويفرتون وقطب دفاع فالمنغو 
رودريغو كايو وزميله يف الفريق العب 

الوسط إيفرتون ريبيرو.
وتلعب البرازيل مع ضيفتها 

فنزويال يف ساو باولو يف 13 نوفمبر 
قبل السفر إلى مونتيفيديو ملواجهة 

األوروغواي بعد 5 أيام.
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محمد هشام
للنادي  االلكتروني  للموقع  تصريح  يف  يحي  عنتر  وأوضح 
بداية  قبل  سطرناها  التي  االهداف  حققنا  »لقد  قائال  العاصمي 
أكون  أن  فضلت  لقد  املوسم.  بداية  حتضيرات  من  الثانية  املرحلة 
متواجدا مع الطاقم الفني وكذا الالعبني الذين استجابوا بصفة جد 

إيجابية لطريقة عمل املدرب الفرنسي شيكوليني«.
الذي  التحضيري  الثاني  تربصه  العاصمة  احتاد  نادي  وإختتم 
للجانب  خصصت  مرحلة  مبستغامن،  السبت  أمس  أسبوعني  دام 

اجلسماني والعمل التقني-تكتيكي.
»هذا التربص التحضيري يشكل مرحلة جد هامة للفريق لكن 
هناك مرحلة ثالثة للعمل التي ستخصص للجانب التكتيكي الى 
جانب تنظيم مقابالت ودية حيث سيبرمج اللقاء الودي االول أمام 
احتاد بسكرة بعد عودتنا مباشرة الى اجلزائر العاصمة.« يضيف عنتر 
يحي الذي لم يفوت الفرصة إلسداء الشكر للسلطات احمللية على 

نوعية اخلدمات يف الفندق الى جانب االطعام والنقل.
على  ودية  مقابالت  خمس  العاصمة  احتاد  نادي  ويخوض 
االقل حتسبا للموسم الكروي اجلديد الذي سيم الشروع فيه بإجراء 
الكاس املمتازة املبرمجة بتاريخ 21 نوفمبر أمام شباب بلوزداد مبلعب 
5 جويلية تليها املقابلة االولى يف إطار الرابطة االولى احملترفة أمام 

وفاق سطيف مبلعب عمر حمادي.

  اتحاد العاصمة : ثالث حاالت إيجابية 
»دون أعراض« لوباء كورونا

 من جانب اخر، أعلن نادي احتاد العاصمة عن تواجد ثالث 
الفريق  تشكيلة  ضمن  أعراض  دون  كورنا  لوباء  إصابة  حاالت 

حسب بيان أصدره أمس السبت النادي العاصمي.
أر«  بيانه »بعد اختبار »بي سي  العاصمي يف  النادي  وأوضح 
الذي أجري على الوفد بأكمله واملشكل من 42 عضوا مت اختباره 
مبستغامن، حتصلنا على النتائج األولى والتي تشير إلى وجود ثالث 
واضاف  الفريق«.  تشكيلة  ضمن  أعراض  دون  إيجابية  حاالت 
باحلاالت  املتعلق  الصحي  البروتوكول  تطبيق  يف  »وسنشرع  اليبان 

اإليجابية مبجرد تلقي جميع النتائج النهائية«.

رغم تسجيل ثالث حاالت ايجابية بفيروس كورونا   

عنتـــريحــي راض عــن ظــروف 
سيــر تربــص مستغانـــــم

بطلب من المدرب دزيري

أهلـي البـرج يفســخ عقد 
الثنائي بن عثمان وعدالة  
قرر مجلس إدارة أهلي البرج، بقيادة ندير بوزناد، االستغناء عن خدمات 
الثنائي، منصور بن عثمان، ومحمد عدالة، بعد أربعة أيام فقط من انتدابهما.
وكانت إدارة أهلي البرج قد أعلنت، االثنني املاضي، تعاقدها مع الالعب 
بن عثمان من جمعية الشلف، ومحمد عدالة من احتاد سطيف، ملوسمني، قبل 

أن تقرر التخلي عن خدماتهما.
أبلغ  بالل،  دزيري  األول،  الفريق  مدرب  أن  خاصة،  مصادر  من  وعلم 
واستبدالهما  وعدالة،  عثمان  بن  خدمات  عن  االستغناء  يف  برغبته  اإلدارة 

بالعبني آخرين، بعدما عاينهما يف احلصص التدريبية األخيرة.
ذات املصادر أكدت أن دزيري، طلب من اإلدارة دعم كل اخلطوط بعناصر اخلبرة، 

ورفض االحتفاظ بالالعبني، بسبب عدم قدرتهما على تقدمي اإلضافة للفريق.

قادما من اتحاد بن قردان التونسي

نجــم مقــرة يتعاقـــد 
مــع المدافــع خليلــي

أعلن نادي جنم مقرة، الناشط يف الرابطة األولى احملترفة، تعاقده رسميا مع 
الالعب سفيان خليلي، مدافع احتاد بن قردان التونسي.

»إمضاء  »فيسبوك«:  على  صفحته  عبر  رسمي،  بيان  يف  النادي،  وقال 
املدافع سفيان خليلي يف صفوف جنم شباب مقرة«.

بألوان  األول  قردان، يف موسمه  بن  احتاد  مباراة مع   16 وشارك خليلي يف 
النادي التونسي، قادًما إليه من شبيبة سكيكدة.

وميتلك خليلي صاحب 30 سنة خبرة كبيرة، حيث خاض جتارب عديدة 
واحتاد  القبائل  وشبيبة  بلوزداد  شباب  غرار  على  وعربية،  محلية  أندية  رفقة 

احلراش وشبيبة سكيكدة واالتفاق السعودي.

المنتخــب الوطني لفئة أقل 
مـن 20 سنــة يتعــادل 
وديـا مــع »العميــد«

اجلزائر  مولودية  مع  عاما   20 دون  القدم  لكرة  اجلزائري  املنتخب  تعادل 
بنتيجة 3-3 يف مباراة ودية جمعت بينهما أول امس بالعاصمة.

وكانت مولودية اجلزائر متقدمة يف نهاية الشوط األول بنتيجة 0-2 قبل ان  
يتدارك املنتخب الوطني يف الشوط الثاني لتنتهي املباراة بالتعادل.

وشرع منتخب دون 20 عاما يوم اخلميس الفارط يف تربص باملركز التقني 
ناشطني  العبني  النتقاء  مخصص  وهو  بالعاصمة،  موسى  بسيدي   الوطني 

خارج الوطن.
الثالثاء  يوم  اختتم  احملليني حيث  لالعبني  األول مخصصا  التربص  وكان 

املاضي بلقاء ودي أمام فريق الناحية العسكرية األولى 0-0.
افريقيا بتونس  التربصات تدخل يف إطار حتضيرات دورة احتاد شمال  هذه 
مارس   4 إلى  فيفري   16 من  مبوريتانيا  املبرمجة  للفئة  افريقيا  لبطولة  واملؤهلة  

.2021
الرابطة احملترفة األولى  أما مولودية اجلزائر، فهي تستعد الستئناف بطولة 
ملواجهة  بلعباس  لسيدي  األولى  اجلولة  تتنقل خالل  نوفمبر، حيث   28 يوم  

االحتاد احمللي.

أعرب المدير الرياضي لنادي اتحاد العاصمة، عنتر يحي عن رضاه إزاء الظروف التي جرى عليها التربص 
التحضيري الذي أختتم أمس السبت بوالية مستغانم تحسبا للموسم الكروي الجديد 2020-2021.

وبيراميدز  املغربي  بركان  نهضة  يتطلع 
الكونفيدرالية،  بكأس  للتتويج  املصري، 
عندما  وذلك  تاريخهما،  يف  األولى  للمرة 
النهائية  املباراة  يف  األحد،  هذا  يلتقيان 
عبد  موالي  األمير  ملعب  على  للمسابقة 

اهلل بالرباط.
التي  البطولة  تاريخ  يف  األولى  وللمرة 
انطلقت بنظامها اجلديد عام 2004، يقام 
عبر  وليس  وحيد،  لقاء  من  النهائي  الدور 
مباراتي ذهاب وعودة، كما جرت العادة يف 

األعوام املاضية، بناء على قرار الكاف.
يأتي  التوالي،  على  الثانية  وللنسخة 
مصريا،  مغربيا  القارية  املسابقة  نهائي 
للبطولة  املاضي  املوسم  نهائي  بعدما جرى 

بني الزمالك املصري ونهضة بركان.

خامس  يصبح  ألن  بركان  ويطمح 
بعدما  البطولة،  بلقب  يتوج  مغربي  فريق 
 ،)2005( امللكي  اجليش  أندية  سبقته 
والفتح الرباطي )2010(، واملغرب الفاسي 

)2011( والرجاء )2018(.
لتعويض  املغربي  الفريق  يسعى  كما 
املاضي،  املوسم  بالبطولة  الفوز  يف  إخفاقه 
بركالت  الزمالك  أمام  خسارته  عقب 
الفوز  فريق  كل  تبادل  بعدما  الترجيح، 

مبلعبه 1-0.
التتويج  أن  بركان  نهضة  ويدرك 
أخرى  مرة  البسمة  سيعيد  بالكونفيدرالية 
باحلزن  شعرت  التي  جماهيره،  وجوه  إلى 
الدوري  بلقب  الفوز  الفريق يف  عقب فشل 
املنصرم،  املوسم  يف  للمحترفني  املغربي 

الثالث  املركز  على  باحلصول  اكتفى  حيث 
خلف  نقاط   3 بفارق  املسابقة،  ترتيب  يف 

الرجاء البيضاوي، الذي توج باللقب.
الثاني  للنهائي  بركان  نهضة  وصعد 
بعدما  بالكونفيدرالية،  التوالي  على 
مرحلة  يف  الثالثة  املجموعة  ترتيب  تصدر 
ضمت  التي  باملسابقة،  املجموعات 
الكونغو  بيمبي من  الزامبي وموتيما  زاناكو 
 11 برصيد  البنيني،  وأدجوبي  الدميقراطية 
نقطة، عقب حتقيقه 3 انتصارات وتعادلني 

وخسارة وحيدة.
املصري  عقبة  املغربي،  الفريق  واجتاز 
البورسعيدي يف دور الثمانية، حيث تعادل 
معه 2-2 ذهابا مبصر، قبل أن يفوز 0-1 يف 

لقاء اإلياب الذي جرى باملغرب.

نهائي كأس الكونفيدرالية االفريقية
حلم التتويج األول يراود بيراميدز ونهضة بركان

دوري  نهائي  إلى  املصري  األهلي  تأهل 
أبطال إفريقيا اول أمس عقب فوزه إيابًا يف نصف 

النهائي على الوداد البيضاوي املغربي 3-1.
وسجل كل من مروان محسن يف الدقيقة 7 
وحسني الشحات يف الدقيقة 26 وياسر إبراهيم 
اجلنوب  املدرب  كتيبة  أهداف   ،60 الدقيقة  يف 
زهير  دّون  املقابل  يف  موسيماني  بيتسو  إفريقي 
املترجي هدف الضيوف الوحيد يف الدقيقة 82. 
وكان العمالق القاهري قطع شوطًا كبيرًا نحو 
البيضاء  الدار  النهائي بفوزه 0-2 ذهابًا يف  بلوغ 

السبت املاضي.
ويلتقي األهلي الباحث عن لقبه التاسع يف 
نوفمبر   6 يف  املقرر  النهائي  يف  القارية،  البطولة 
النهائي  املتأهل من نصف  القاهرة مع  املقبل يف 
البيضاوي  والرجاء  املصري  الزمالك  بني  اآلخر 
املغربي علمًا بأن األول تقدم ذهابًا بهدف نظيف 

يف الدار البيضاء.
وكانت مباراة االياب مقررة يف القاهرة أمس 
نوفمبر  من  األول  إلى  تأجلت  لكنها  السبت 
بسبب اصابة أكثر من العب يف صفوف الرجاء 

بفيروس كورونا املستجد.
وافتقد الفريق املصري لظهيره األيسر الدولي 
عضلية،  اصابة  بسبب  معلول  علي  التونسي 
وأشرك املدرب اجلنوب إفريقي بيتسو موسيماني 
أحمد فتحي بداًل منه، وحافظ على باقي عناصر 
التشكيلة التي خاضت لقاء الذهاب حيث جدد 
جنم  كان  الذي  الشناوي  محمد  باحلارس  الثقة 
مباراة الدار البيضاء ال سيما بتصديه لركلة جزاء 
سددها بديع أووك، وإلى جانب فتحي يف خط 
الدفاع دفع موسيماني بياسر ابراهيم وأمين أشرف 
السولية  عمر  االرتكاز  وبالعبي  هاني،  ومحمد 
واملالي أليو ديانغ وأمامهما محمد مجدي "أفشة" 

الشحات  الهجوم حسني  وثالثي  ألعاب  كصانع 
والنيجيري جونيور أجايي ومروان محسن.

ميغيل  األرجنتيني  الوداد  مدرب  وأدخل 
تشكيلة  عن  تغييرات  ثالثة  غاموندي  أنخل 
لقاء الذهاب، فأبقى على احلارس أحمد رضى 
كومارا  الشيخ  باإليفواري  ودفع  التكناوتي، 
اهلل  عطية  يحيى  جانب  الي  الدفاع  خط  يف 
وابراهيم جنم الدين وعبد اللطيف نصير، وأعاد 
يحيى جبران الذي تسبب بهديف األهلي ذهابًا 
إلى مركزه األصلي  دفاع،  بعدما لعب كقلب 
كالعب وسط دفاعي بداًل من ابراهيم النقاش 
احلسوني،  وأمين  الكرتي  وليد  جانب  وإلى 
أووك  وبديع  احلداد  اسماعيل  من  كل  وشغل 
الدميقراطي  والكونغولي  اجلناحني  مركزي 
من  بداًل  صريح  كمهاجم  كاسونغو  كازادي 

ماغبي غباغبو.

بعد أن أطاح بالوداد المغربي

األهلـي المصري يصعد إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا
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إصدار جديد للدكتورة الشاعرة نادية نواصر

»فضــة التأويــل« مقاربــة نقديــة فـي ديــوان »فضــة التأويــل« مقاربــة نقديــة فـي ديــوان 
»مــالك رجيـــم« لمحمـــد بوطغـــان»مــالك رجيـــم« لمحمـــد بوطغـــان

صارة ب.
تشير الدكتورة الشاعرة نادية نواصر أن »القارئ وهو يتوغل يف نصوص »مالك رجيم« 
يجد نفسه يتمتع ببوح ال زردي جميل يحط به يف محطات إبداعية ماتعة تصعد به إلى 
معارج املعنى وفلسفة الغموض، وبرغم تلك املتاهة التي لم يستطع الشاعر أن يتخلص 
منها والتي تتناهى إلى إدراكنا يف جل نصوصه فان الشاعر محمد بوطغان يتجول بنا بني 

جدلية البحث عن كنه احلقيقة وجدلية التأويل.«
وتضيف »التأويل هو املناخ الذي جنده يطغى على نصوص هذا الشاعر الشيء الذي 
يفسح املجال للقارئ كي يذهب ليبدأ يف القراءة حيث شاء وكيفما شاء، البحث عن 
اليقني وحقيقة اإلنسان هو ما يؤرق الشاعر يف هذه النصوص، وكلما خيل إلينا أن الشاعر 
قد عثر على ضالته املنشودة اقصد اإلجابة يف نص من نصوصه فإننا جنده يغرق أكثر من 

أي وقت مضى يف أسئلته العصية«.

الرؤية الفلسفية هي الرائدة في نصوص الشاعر بوطغان
معه  تغرقنا  التي  الفلسفية  األسئلة  »تلك  نواصر:  نادية  والشاعرة  الدكتورة  تقول 
نحن أيضا يف بحاره األكثر غموضا وعمقا، ولعل هذه املعطيات هي التي سلطت على 
النصوص الكثير من املتعة، إن الوجع واأللم والتساؤل املستمر يف محراب بالغة الريح 
قواسم مشتركة تتوحد عند بنيتها القصيدة أالم لدى شاعرنا الفذ املتمكن الذي ميشي يف 

كل نصوصه واثق اخلطوات«.
محفوف  شهي  بوح  »ثمة  بوطغان،  الشاعر  ديوان  عن  حديثها  يف  نواصر  تضيف 

باملتاهة ميضي إلى دهشة املضمون وذهوله ووحدها الرؤية الفلسفية هي الرائدة والقيادية 
واملسيطرة على تضاريس نصوص الشاعر محمد بوطغان ملا حتمله النصوص من مرجعيات 

وتقنيات وأدوات فنية وشطحات فلسفية وإبداعية«.
وتؤكد » أن الشاعر محمد بوطغان شاعر يختال اللغة، شاعر يكتب النص املثقف 
واملخضرم ولعل جتربته يف نظري فريدة من نوعها أن شاعر عجن الكالسيكي واحلداثي 
واخرج من صلصالهما نصا من طراز أخر ومن مجرات أخرى ومن كوكب شعري أخر«.

تجربة الشاعر ناضجة منذ والدتها
موضحة أن ديوان »مالك رجيم«: »وتبدو جتربة الشاعر ناضجة لدى والدتها ومنذ 
الصرخة األولى مليالد القصيدة لديه ذلك ألن الشاعر حسب تريح منه انه دخل عالم 
الكتابة يف أواخر الثالثينات من عمره أو اقترب من سن األربعني حني توغل يف عالم 
احلرف، السن الذي نزل فيه الوحي على رسولنا سيد األنام ونزل فيه وحي الشعر على 

شاعرنا محمد بوطغان وهو سن الرشد والصحو والوعي يف تاريخ الرسائل السماوية.
ويف تاريخ اإلبداع لدى شاعرنا الشاعر محمد بوطغان عمال مبقولته أبدية حاجتي 
امليناء..ولعلنا جند  .لعلنا جند  نهاية.  ماال  ال..  إلى  للمسير جعلنا منشي مع نصوصه 

اجلواب ألسئلتنا ونحن نفك رموز قصائده الباذخة.
تقول نواصر يف األخير: »الشاعر محمد بوطغان ما أروع أشعارك.. وما أروع تأويلك؟! 
إن القصيدة لديك على قول الشاعر الكبير محمود درويش )رمية نرد( وإنني حني قلبت 
نرد قصائدك ما اهتديت إلى الوجه الصحيح إلى يقني إبداعك ولعلني وفقت، ولعلني 

اشعر أنني ما زلت بحاجة إلى املشي بأدوات نقدية أكثر فتكا من عمق نصوصك«.

تعرض الدكتورة الشاعرة نادية نواصر، في إصدارها الجديد »فضة التأويل«، مقاربة نقدية في ديوان »مالك رجيم« للشاعر والمترجم 
محمد بوطغان، عن دار خيال للنشر والتوزيع.

َحــافَّة ُحلـــم
د الَقلُب َزهَو الَحَياة، َماَل إَلى  َغرَّ

َكنزِه الُمسَتتر
َنعيُم الَهَناء ِفي َجنَّة الَوَطن، َحفيُف 

َخاء ِفي ظلٍّ َوارف الُفَنن الرَّ
َتنُمو الَبسَمات َعَلى َوقع الَبراَءة 

الُمنَهمر
اَل ُنريُد َبدياًل لَقطر النََّدى، الَبحُر 
ِفي َهيَجانِه َسيقدُف ُخبَثُه ُدوَن َكَلل
َوطٌن َيغسُل َوجَهُه الَموج، َبيَن 

مس َوُضوء الَقَمر الشَّ
قًدا  ي ُمَدغدًغا ُحلًما ُمتَّ َيكُبُر سرِّ

ُمسَتعر. 
َولِدي َسيكُبُر َشاهًرا َسيَف الَقَلم
نُه عَناِدي، ُنتوَءات ِحكَمتي َسُألقِّ

َأنَهار َمحبَّة وَقطَرة ِمن ِعطر جُنون 
الَغَجر

الَهمُّ َطلقة َمسُموَمة ِفي َمعَركة 
ُق الُجرح َقبَل اإللتَئام اإلنهَزام، ُتمزِّ
َأمَسُحوا َأحذَيتُكم بَمناِديل َبيَضاء َكي 

َتجُلو الَحقيَقة
ُعمُر الَقتاَمة ُعُبور َسحاَبة َصيف 

عَلى َوجه الَقَمر. 
َيا ُصحَبتي َلُكم ِفي الَقلب َأَعاصير 

َفَرح
َزمُن الَقَتاَمة َولَّى َلن َيُعود

ُجل البَداِئي َأنشُدوا َمِعي َمَواويل الرَّ
َلَنا َباٌع ِفي الَقِصيد، َفنحُن َمن َسرَق 

الَحَضاَرة ُثّم َأعاَدَها ِفي َعَجل
َماء، َتسَطع  َسَنلَتِقي حيَن َتصُفو السَّ

َشمُسَنا وَيجُلو الَقَمر
ُثوا َفِفي ُجعَبتي َقطَراُت َمَطر َتريَّ
َو ُكّل َكاَلمي ِمن ِعطر ُوُرود 

َغر.  الصِّ
َعن أحاَلم طفل الَحرب
ماوي َيا َحمَلة الَوحي السَّ

ب ؟! َماَذا َيقوُل الرَّ
بقلم: الهادي زوتني

»خـداوج العميـا« ومصطفى باشا يستعدان »خـداوج العميـا« ومصطفى باشا يستعدان 
الستقبــال الـــزّوار مــــن جديــــدالستقبــال الـــزّوار مــــن جديــــد

ودار حسان  العمياء  خداوج  قصر  على  القائمون  يشتغل 
االمثل  االستقبال  لضمان  األخيرة  اللمسات  على وضع  باشا 
للزوار، وفقا لبروتكوالت صحية ضد انتشار وباء كورونا وهذا 
فتح  إعادة  قرار  بعد  زياراتهم  عدد  انخفاض  من  الرغم  على 

متاحف القصبة بداية هذا الشهر بعد عدة اشهر من الغلق.
غير أن قصر خداوج العمية الذي يحتضن املتحف الوطني 
إلعادة  متاما  جاهزا  ليس  الشعبية  والتقاليد  للفنون  العمومي 
استقبال الزوار بسبب أعمال الصيانة املستمرة التي أخرت إلى 

حد ما إعادة معارضه الدائمة.
و أرجعت مديرة املتحف فريدة باكوري سبب نقص عدد 
الزيارات الى املعوقات املتعلقة بالنقل التي اثرت بالسلب على 

تدفق اجلمهور املهتم وسير أعمال الصيانة على حد سواء. 
كما لفتت إلى أن إقامة املعارض الدائمة وتركيب األثاث 
كبيرة  أشياء  ووضع  نوم  وغرف  وكراسي  املتمثلة يف صالونات 
احلجم كاجلرار والصناديق يعتمد على "إنهاء العمل" يف طالء 

واجهات صاالت العرض وتنظيف العناصر املعمارية.
اخلاص  الصحي  البروتوكول  إلى  باكوري  تطرقت  كما 
 25 من  أكثر  يستقبل  لن  أنه  مؤكدة  العمياء  خداوج  مبتحف 
دقيقة   45 الزيارة مدتها  بينما  شخصا مقسمني على وجهتني 
فقط.و كان قصر خداوج العمية الذي تبلغ مساحته 590 مترا 
بالقصبة  اجلماعة"  "سوق  1570 يف حي  العام  شيد  قد  مربعا 
السفلى من قبل رّيس يحيى قبل أن يتملكه اخلزناجي حسن 

باشا أمني صندوق املال يف عهد الداي محمد بن عثمان.
ويحتضن القصر منذ عام 1987 متحف الفنون والتقاليد 
الشعبية الذي يبلغ عدد زواره يف املتوسط 30 ألف زائر سنويا.

الذي  دندن  سامي  باشا  حسان  متحف  مدير  جهته  من 
أن  أكد  واخلط  واملنمنمات  للزخرفة  الوطني  املتحف  يحتضن 
أن  كما  االستقبال  سعة  من  باملائة   50 استخدمت  مؤسسته 
الدخول مشروط بارتداء األقنعة ويقتصر على 20 شخصا فقط 
لكل مجموعة.وأوضح دندن أنه خالل فترة احلجر مت نزع جميع 
جرد  عمليات  إجراء  للمتحف  أتاح  مما  أمان  كإجراء  التحف 

وتنظيف لألعمال والقيام أيضا بدهن وصيانة للمبنى.
عادة  املتحف  على  التردد  حجم  بان  أكد  باملقابل  لكن 
إلى  ليصل  والصيف  الربيع  ويزيد يف  الشتاء  فترة  ينخفض يف 
املتوسط السنوي الذي يبلغ 12 ألف زائر من جزائريني وأجانب.
و كانت دار مصطفى باشا قد بنيت يف عام 1799 لصالح 
الداي مصطفى بن إبراهيم باشا -1789 1805 وقد اتخذت هذه 
البناية كمكتبة وطنية إبان االحتالل الفرنسي حتى عام 1948.
 ق.ث

القائمة   عن  الكشف  مت 
فئة  يف  للمشاركني  القصيرة 
الصيف  ملسابقة  القصيرة  القصة 
يف  "الكتابة  عنوان  حتت  األدبي 
حتت  كانت  التي  احلجر"،  زمن 
رعاية مديرية الثقافة، ومن تنظيم 
نادي "آثار العابرين" لألدب ملدينة 
روان  الكاتب  يرأسه  الذي  وهران 

علي شريف.
القصيرة  القائمة  وضمت 
ملسابقة الصيف األدبي، األسماء 
من  نواصري  منال  اآلتية: 

بومرداس عن قصة "البؤساء يسرقون بعضهم"، ومراح رشيد من وهران عن قصة "قناع الغردون وحارس 
املتحف"، ورجاء محمد من وهران عن قصة "آخر من يعلم"، وكرمية سلطان من غليزان عن قصة "موازين 
الدنيا" بهيليل فضيلة من سعيدة، عن قصة "املادة 64"، وطاهر زرقة من غليزان، عن قصة "ميعاد"، 
والزين نور الدين من بشار عن قصة "صحوة الروح"، ونبيل بن دحو من تلمسان، عن قصة "ثيزيري… 

واملعزوفة األخيرة"، ونوال عريف من سطيف عن قصة "على ربوة اخليبة".

من تنظيم نادي »آثار العابرين«

الكشف عن قائمة المشاركين في الكشف عن قائمة المشاركين في 
مسابقة »الصيف األدبي«مسابقة »الصيف األدبي«

حكم حجر
مجلـــس قضــــاء سكيــــــكدة 

محكـــمة القـــل 
و لهــذه االسـباب 

ابتدائيا   ، علنيا  األسرة  شؤون  قضايا  في  فصلها  حال  المحكمة  حكمت 
حضوريا 

رقم الجــدول:20/00541
رقم الفهــرس :20/00890

فــي الشكـــل:قبــــول الدعـــــــوى
فـــــي الموضــــــوع:

قدماني  الخبيرة  طرف  من  المنجزة  الطبية  الخبرة  على  المصادقة   -
بتاريخ  المحكمة  ضبط  امانة  والمودعة   23/06/2020 بتاريخ  مريم 
29/06/2020 تحت رقم 454/20 ومن ثمة القضاء بتوقيع الحجر على 
وتعيين  بتاريخ29/08/1972  المولود  علي  بن  سليم  بوزناد  المرجع ضده 
المرجع بوزناد شريف بن علي مقدما عليه لرعايته و القيام بمختلف شؤونه 

اإلدارية ؛القانونية و المالية
من  بسعي  الوطنية  الجرائد  احدى  في  لإلعالم  الحكم  بنشر  االمر  مع 
ميالد  عقد  هامش  على  والحجر  التقديم  بافتتاح  والتأشير  المرجع  المدعي 
المحجور عليه لإلشهار بأمر من النيابة وتحميل المرجع المصاريف القضائية 
الحكم  صدر  بذا  )450دج(  جزائري  دينار  وخمسون  مائة  بأربع  المقدرة 

وأفصح به جهرا وعلنيا في اليوم والشهر والسنة المذكورين أعاله ولصحته
أمضينا أصله نحن الرئيس وأمين الضبط

إشــــهــــــار

AKHBAR EL WATANE 25-10-2020
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اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
والية  اجلزائر 

مديرية امليزانية احملاسبة و املمتلكات
رقم التعريف اجلباني : 410002000016085

إعالن عن إلغاء إعالن عن طلب عرض وطني مفتوح مع اشتراط 
قدرات دنيا 2020/13

                              طبقا للمادة 73 من املرسوم الرئاسي رقم 247/15 املؤرخ يف 2015/09/16 
املتضمن تنظيم الصفقات العمومية والتفويضات املرفق العام؛ تعلم مديرية امليزانية؛ 

احملاسبة واملمتلكات لوالية اجلزائر املتعهدين الذين شاركوا يف طلب العروض املفتوح مع 
اشتراط قدرات دنيا قصد اقتناء مواد الغذائية واللحوم ولوازم أخرى لفائدة حراس 

االمن الوطني؛ مقسمة على )02( حصتني
إعالن عن إلغاء اعالن عن طلب عرض وطني مفتوح مع اشتراط قدرات دنيا رقم 

2020/13 الصادرة يف اليومية الوطنية التالية:
                            -   La Sentinnele بتاريخ 22/09/2020
                             -     اخبار اليوم بتاريخ    22/09/2020      

طبقا للمادة 82 من املرسوم الرئاسي رقم 247/15 املؤرخ يف 2015/09/16 املتضمن 
تنظيم الصفقات  العمومية والتفويضات املرفق العام ، ميكن جلميع املتعهدين 

الذين شاركوا يف املناقصة الوطنية احملدودة الغير مقبولني ، التقرب  من مديرية 
امليزانية  احملاسبة و املمتلكات لوالية اجلزائر- مصلحة الصفقات والبرامج - 

الطابق 11 -08  شارع عسلة حسني - اجلزائر الوسطى خالل مدة ال تتعدى ثالثة 
)03( أيام ابتدءا من تاريخ نشر هذا اإلعالن يف اليوميات الوطنية أويف النشرة 
الرسمية لصفقات املتعامل العمومي لالستفسار عن نتائجهم التقنية و املالية 

لتقييم العروض.

وطبقا للمادة 82 من املرسوم الرئاسي  رقم 247/15   املؤرخ يف 2015/09/16 
املتضمن تنظيم الصفقات العمومية والتفويضات املرفق العام؛ ميكن للمتعهد 

الذي يحتج على االختيار  الذي قامت به املصلحة املتعاقدة؛ أن يقدم طعنا أمام 
جلنة الصفقات العمومية لوالية اجلزائر يف أجل عشرٍة )10( أيام ابتدءا من تاريخ 

نشر هذا اإلعالن يف اليوميات الوطنية أو يف النشرة الرسمية لصفقات املتعامل 
العمومي.

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
 والية النعامة

مديرية التعمير ، الهندسة املعمارية و البناء
NIF N 0 415024000045103 

اإلعالن عن املنح املؤقت للصفقات 
              طبقا ألحكام املادة 65 الفقرة 02 من املرسوم الرئاسي رقم15/247 املؤرخ يف 2015/09/18

املتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات املرفق العام. فإن مديرية التعمير و الهندسة 
املعمارية و البناء لوالية  النعامة تعلم جميع العارضني املشاركني يف طلب العروض املفتوح مع 

اشتراط قدرات دنيا رقم  2020/23  الصادر بتاريخ 2020/07/19 بالصحيفة الوطنية )أخبار 
الوطن( و الصحيفة الوطنية )BOLA( بتاريخ 2020/07/16 املتعلقة بأشغال إعادة التأهيل 

احلضري.
           على اثر حتليل و تقومي العروض التقنية و املالية،  فإن الصفقات قد منحت مؤقتا 

للمقاوالت املبينة يف اجلدول أدناه :

املرشحني واملتعهدون احملتجون على هذا االختيار ،  ميكن لهم رفع طعن إلى جلنة الصفقات 
العمومية الوالئية يف أجل أقصاه عشرة )10( أيام ابتداءا من الصدور  األول لهذا اإلعالن يف 

الصحف الوطنية أو النشرة الرسمية للمتعامل االقتصادي العمومي للصفقات العمومية . 
)BOMOP( طبقا للمادة 82 من املرسوم الرئاسي رقم 247/15  املؤرخ يف 2015/09/16 املتضمن 

تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات املرفق العام.

على املرشحني و املتعهدين الراغبني يف االطالع على النتائج املفصلة لتقييم ترشيحاتهم 
وعروضهم التقنية واملالية ،  االتصال مبصاحلنا يف أجل أقصاه ثالثة )03( أيام ابتداء من اليوم 

األول لنشر هذا اإلعالن لتبليغهم هذه النتائج كتابيا.

مالحظةاملبلغ دج مدة اإلجنازاملقاولة املشروع

أحسن عرض من حيث 
املزايا االقتصادية 

)أقل عرض مالي مؤهل 
تقنيا (

12,173,828,50

ثمانية )08( 
أشهر باقي محمد

NIF :
195080101848149

احلصة : شبكة 
الصرف لصحي 
حلي املويلح  02 
بالعني الصفراء

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
 وزارة السكن و العمران و املدينة 

 ديوان الترقية و التسيير العقاري اجللفة
رقم 3675/ د ت م م ع /2020

التسجيل اجلبائي17018329064 
إعالن عن مسابقة وطنية محدودة يف الهندسة املعمارية رقم 01 /2020

يعلن ديوان الترقية و التسيير العقاري للجلفة عن مسابقة وطنية محدودة يف الهندسة املعمارية 
لدراسة و متابعة إجناز 100 سكن البيع باإليجار )50غ3 + 50غ4( + 10 محالت جتارية و مهنية + 02 

مسكنني للبوابني
باجللفة كما يلي:

 بإمكان املهندسني املعماريهن و مكاتب الدراسات للهندسة املعمارية املعتمدة طبقا للتشريع و 
التنظيم الساري املفعول  و املهتمة بهذا اإلعالن سحب دفتر الشروط لدى املديرية العامة لديوان 

الترقية والتسيير العقاري )مصلحة الصفقات بالديوان( بحي بربيح باجللفة؛ مقابل دفع حملاسب 
الديوان مبلغ 5.000٫00 دج حقوق النسخ غير قابل لالسترجاع  )مقابل وصل تسديد(.

أ / كيفيات حتضير وتقدمي العرض :
ملف الترشح :

 1. التصريح بالترشح مملو؛ مؤرخ؛ مؤشر و ممضي من طرف املتعهد؛
 2 التصريح بالنزاهة مملوء؛ مؤرخ؛ مؤشر و ممضي من طرف املتعهد؛

 3. شهادات التخرج للعمال ،
 4. شهادات العمل للعمال ،

.ANEM  5. عقد عمل صادر عن الوكالة الوطنية للشغل
 6 . شهادات اإلنتساب للعمال صادرة يف سنة 2020 عن الصندوق الوطني للضمان اإلجتماعي .

7 .  شهادة اإلنتساب للمسير صادرة يف سنة 2020 عن الصندوق الوطني للتأمني اإلجتماعي لغير 
األجراء.

8.  شهادة حسن التنفيذ )دراسة و متابعة( للمشاريع املنجزة على األقل مشروع مصنف بالفئة »ب« 
؛ صادرة عن أصحاب،

 مشاريع عمومية.
9 . شهادة  اإلعتماد لسنة 2020 صادرة عن هيئة املهندسني املعماريني .

 10 . التصريح على الضريبة اجلزايف الوحيد أو احلصائل املالية لسنوات-2015 - -2019-2018
2016-2017 )مجموع رقم

األعمال يساوي أو يفرق 5.000.000٫00 دج(؛ مؤشرة عليها من طرف املصالح املختصة + شهادة 
.)c20( صادرة من مصلحة الضرائب حتتوي على مبالغ راس املال

11 . شهادة إيداع احلسابات اإلجتماعية لدى الصندوق الوطني للسجل التجاري لسنة 2020 
بالنسبة للشركات؛

12 . التفويض باإلمضاء؛ يف حالة الشركات.
13 . القانون األساسي للمؤسسة؛ يف حالة الشركاث.

14 . إتفاق خاص بالتجمع .
    *  تقدم العروض التقنية،  اخلدمات و املالية وفقا للكيفيات احملددة يف دفتر شروط املسابقة!

ب/ كيفيات تقدمي العرض  :

تقدم العروض كما يلي :
يف املرحلة  أولى يتم تقدمي  ملف الترشح فقط ، و يوضع يف ظرف مغلق بإحكام  و ال يحمل سوى 

العبارة التالية :
  

إسم ولقب املتعهد ............................
عنوان املتعهد................................. 

مسابقة وطنية محدودة يف الهندسة املعمارية
رقم ..../2020 قصد :

دراسة و متابعة إجناز 100 سكن للبيع باإليجار )حصة وحيدة(
هذا الظرف يوضع يف ظرف خارجي مبهم ومغلق بإحكام وال يحمل سوى العبارة  التالية:

إلى السيد املدير العام لديوان الترقية و التسيير العقاري لوالية اجللفة
إعالن عن مسابقة وطنية محدودة يف الهندسة املعمارية

ٍِ ِ رقم ....../2020
لدراسة و متابعة إجناز 100 سكن للبيع باإليجار باجللفة )حصة وحيدة(

»ال يفتح إال من طرف جلنة فتح األظرفة و تقييم العروض.

           حددت منذ  حتضير العروض ب 15 يوما )ملف الترشح( حتى الساعة )13:30 سا( كآخر أجل 
و ذلك إبتداءا  من  أول صدور لإلعالن يف اجلرائد الوطنية  أو النشرة الرسمية للمتعامل العمومي  

BOMOP .  و إذا صادف هذا اليوم يوم عطلة
 أو يوم راحة قانونية فإن مدة حتضير العروض متدد إلى غاية يوم العمل املوالي.

            ميكن إستخراج دفتر الشروط من مصلحة الصفقات للديوان الترقية و التسيير العقاري 
باجللفة.

تودع العروض )ملف الترشح( لدى أمانة املديرية العامة لديوان الترقية و التسيير العقاري بحي 
بربيح باجللفة؛ يف آخر يوم من مدة حتضير العروض من الساعة 08.00 صباحا الى الساعة  13.30 .

          تفتح العروض )ملف الترشح( يف آخر يوم من مدة حتضير العروض على الساعة )14.00 سا( يف 
جلسة علنية مبقر

املديرية العامة لديوان الترقية و التسيير العقاري لوالية اجللفة.
        العارضني مدعوون حلضور جلسة فتح األظرفة )ملف الترشح(.

         يبقى املتعهدون ملزمون بعروضهم ملدة إجمالية لتحضير العروض )ملف الترشح ؛ ملف التقني 
و اخلدمات و ملف

املالية( زائد ثالثة أشهر ابتداء من تاريخ إيداع العروض التقنية؛ اخلدمات و املالية. 

عدد احملالت العلورقم احلصةعدد السكناتالبلدية
التجارية

عددسكنات 
البواب

R+41002 حصة وحيدة اجللفة 100 )50غ3 + 50غ4( 
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نسيــان عيـد ميـالد 
الزوجـة جريمــة!

 يجّرم القانون يف ساموا كل رجل متزوج ينسى أو يتناسى عيد ميالد زوجته، 
ويعاقبه باحلبس يوما واحدا وُيغرِّمُه قدرا معلوما من املال. ويعد هذا القانون واحدا 
من أغرب القوانني املوجودة يف العالم، إال أن ساموا تفردت بعقاب كم ينسى عيد 

ميالد الزوجة.
ُقطر مستقل أصبح اسمه  الهادئ، وهي  احمليط  ُجزر  الغربية إحدى   ساموا 

ساموا عام 1997م. تبعد ساموا عن شمال شرقي نيوزيلندا بنحو 2,740كم.
ُتعد ساموا واحدة من األقطار الصغيرة يف العالم. وهي تتكون من جزيرتني 
رئيستني هما: أُبولو وسافايي إضافة إلى عدة جزر صغيرة أخرى. وتعد آبيا التي 
يسكنها نحو 36,000 نسمة العاصمة واملدينة الوحيدة لهذا البلد الذي يقدس 

عيد ميالد النساء حدَّ َسجن كل زوج يغفله!

ال.. تتفاجــأ

حاورته نسيبة شالبي
واليوجد حاليا إملام كاف حول أسباب اإلصابة 
عنه  الكشف  يف  اإلبكار  فإن  الثدي،لذا  بسرطان 
إليه مكافحة  الزاوية الذي تستنذ  اليزال ميثل حجر 
من  الشفاء  إمكانية  يف  كبيرة  فرصة  املرض.وثمة 
مبكر  وقت  يف  عنه  كشف  حال  يف  الثدي  سرطان 
و الوقاية منه خير من ألف عالج و هذا ماسنتحدث 
عنه مع الدكتور محمد طاهر عيساني طبيب مختص 

يف تشخيص اخلاليا السرطانية.

بداية دكتور ماهي عالمات اخلطر 
للتنبيه بسرطان الثدي؟

مغيب  بدايته  يف   الثدي  سرطان 
يبقى  انه  يعني  ما  اإلكلينيكية  األعراض  
خفيا بل و متخفيا ملدة تواكب الثالث سنوات  
و هو ما يظهر يف التصوير اإلشعاعي و املسمى 
باملاموغرايف ... حيث يكون ميلليمتريا ... 
تكدسات  و  تكلسات  شكل  على  يظهر  و 
نسيجية دقيقة و متميزة يف   التصنيف العاملي 
او ما يعرف باسم تصنيف ACR... حيث 

...ACR5 او ACR4 يكون
اذن يف هذه املرحلة االولى

يف  ..لكن  بتاتا  ظاهرة  ألعراض  وجود  ال 
ثابت  الثديي  النسيج  داخل  تصلب  وجود   املقابل 
مثل  متاما  الثديي  بالنسيج  ملتصق  كأنه  و  التخوم 
التصلب  هذا  ...مع  بالنواة  امللتصقة  اخلوخة  
او  محليا  للجلد  تقعر  على  نقف  قد  القطر  املتباين 
انكماش للحلمة او حتى احتقانا جلديا مع احمرار 
و  على  نقف  قد   .  .. البرتقال  حبة  قشرة  يحاكي 
الضغط عليها ...   للحلمة عند  جود سيالن دامي 
محلي   مع سيالن  هالتها   و  للحلمة  تقرح  وجود  او 

يشابه  االكزميا ...
نالحظ  قد   املرض  من  متقدمة  حاالت  يف 
حاالت  و  محلي  تعفن  وجود  مع  جلدية  تقرحات 
للعقد  انتفاخا  جنس  ان  ميكننا  كما   ... إدماء 

اللمفاوية لالبط املتاخم للثدي  املصاب ....
قد  الشكل  بيضوية  او  كروية  تيبسات  هي  و 
عند  متحركة  هي  و   .. 2سم  عادة  قطرها  يتجاوز 
اجلس او تبدو ملتحمة مع بعضها و هي تعني انتشارا 

محليا املرض....

ماسبب اإلصابة بسرطان الثدي؟
عوامل   إمنا  و  ذاته  بحد  قائم  سبب  يوجد  ال 
محفزة للخلية السرطانية ....من بني هذه العوامل 

....
 ... اخلمسني  بعد  عادة  السن  نسجل  أوال 
ال  املرض  هذا  ان  أبدا  يعني  ال  العامل  هذا  لكن 
جنده عند النساء األقل سنا حيث شخصنا حاالت 
الثاني و هو ما  العقد  سرطان ثدي لدى شابات يف 
يعني يف معضم احلاالت وجود  عوامل وراثية ... 
و هي نسبة ال تتجاوز %10 من مجموع سرطانات 

الثدي و سنعود إلى هذا الشكل ...
ظهور  يف  االستروجني  هرمونات  تأثير  ثانيا 
سرطان الثدي خاصة لدى النساء اللواتي يفرطن يف 
استهالك هذا النوع من الهرمونات  بغية احملافظة على 

اللياقة اجلمالية و النظارة للجلد ....

االستهالك   عن  ناهيك  املفرطة  السمنة  ثالثا 
الزائد للدهنيات و السكريات ...

قد  معروف  عامل  هو  و   ... التدخني  رابعا  
لكن  الغربية  باملجتمعات  خاص  أنه  للبعض  يبدو 
قد  حيث  مجتمعنا  يف  احلظور  دائم  جنده  لألسف 
يكون مرتبطا يف معظم احلاالت باالستهالك السلبي 
داخل  او  البيت  داخل  مدخن  ...زوج  الدخان 

السيارة ...
خامسا...العامل الوراثي ...

اطفال  وجود  ...عدم  املتاخر  الزواج  سادسا  
اي املرأة التي لم تتزوج أو التي تزوجت و لم تلد ...
حيث  الطبيعية  الرضاعة  عدم   ... سابعا 
يجمع املختصون ان الثدي الذي يدر احلليب ال يقبل 

السرطان ...
هنالك مرض املاسطوز او ما يسمى بالتليف و 
للنسبج  للثدي ... و هي إصابة تكوينية  التكيس 
الثديي حيث يتميز النسيج اخلاص بالثدي بإرتفاع 

لكثافته ...
تقاطعها.... اهميتها يف  تكمن  عوامل   هي 

كل عامل على حدة اليشكل خطرا....

ما مراحل تطور مرض سرطان الثدي؟
مبا  العام  شكله  يف  السرطان  مير 
بثالث  للسرطان  الطبيعي  بالتاريخ  يعرف 

مراحل....
املرحلة اخلفية و فيها تظهر خلية واحدة 
مجنونة  سرطانية و هي خلية غير طبيعية شكال  و 

وضيفة ...
ثم  الطبيعية  للخاليا  نسبيا  مغايرة  خلية  فهي 
هي خلية تلهف و تستهلك  غذاء اخلاليا االخرى 
و  االنقسام  سريعة  خلية  هي  ذلك  جانب  إلى 
تتكاثر   السرطانية  البؤرة  يجعل  االنتشار....مما 

محليا دون ان تظهر  عند االستكشاف....
بعدها تاني مرحلة  البروز حيث تظهر  بالتصوير  
مرحلة  تاني  ميلليمتري....ثم  قطر  االشعاعي يف 
الظهور عند اجلس  قد يتجاور قطرها السنتيمتر ...

عبر  االنتشار  مرحلة  إليها  احمللية  املرحلة  هذه 
العقد  إلى   لتصل  اللمفاوي   و  الدموية  االوعية 
اللمفاوية احمللية احملاذية إلى جانب االنتشار امللفت 

للعظم و باقي اعضاء اجلسم ....اذن بداية خفية
العام  االنتشار  مرحلة  تليه  محلي  انتشار  ثم 
بدايته  يف  السرطان  كان  كلما  ....للمالحظة 
كلما تقلصت فاتورة التكفل به و ارتفعت فيه نسبة 

الشفاء....

كيف يتم تشخيص سرطان الثدي؟  
يتم استكشاف السرطان بثالث طرق متسلسلة 
و متكاملة منها ان كل ورم ميكن جسه خاصة لدى 
يثبت  حتى  سرطان  هو  اليأس  سن  بعد  النساء 

العكس
و  استكشافه  إلى  االولى  املرحلة  يف  فنعمد 
للثديني  االشعاعي  التصوير  طريق  عن  تصنيفه 
بسيط  لسبب  املريض   للثدي  فقط  ليس  و  اإلثنني 
من  للتأكد  يتم  بعدها  الثنائي   السرطان  وجود  وهو 
وجود السرطان من  عدمه بالتحليل اخلاص باملرض 
باخذ عينة نسيجية رقيقة عن طريق اخلزعة باالبرة   
تشريح  مخابر  يف  حتلل  النسيجية  العينة  هذه   ...

االمراض و اخلاليا حيث تتم عملية تصنيفها ...
يف احلقيقة ال يوجد سرطان واحد بل عدة انواع 
من السرطانات متباينة الشكل و السلوك .. فمنها 
منها  و  العدوانية  متوسط  منها  و  اخلطير  العدواني 

اخلفيف العدوانية . 

متى يكون الكشف الذاتي الدوري  ؟...
هنالك  مجموعتان ...

مجموعة اخلطر ...
و املجموعة  العادية

مجموعة  إلى  ينتمني  اللواتي  النساء  هن  من 
اخلطر ...

يتفشى  عائالت  إلى  ينتمني  اللواتي   النساء 
التقاطع  ذات  السرطانات  او  الثدي  سرطان  فيها 
و  الرحم  جتويف  و  املبيض  ...كسرطان  الوراثي 

سرطان القولون و سرطان الثدي عند الرجل...
ثانيا الزواج املتأخر  أو العنوسة

ثالثا عدم احلمل أو احلمل ألقل من جوفني
رابعا انعدام الرضاعة الطبيعية

خامسا النضج املبكر و سن اليأس املتأخر
سادسا استهالك هرمونات االستروجني

سابعا  البدانة  و كبر حجم الثديني ...
ثامنا اإلفراط يف استهالك الدهون

انعدام النشاط الرياضي
استهالك التبغ  بطريقة نشطة او بطريقة سلبية 

/زوج مدخن/
استهالك الكحول

حسب  املبكر  التقصي  املجموعة  هذه  لدى   
احلالة يبدا قبل سن االربعني ...

مع  يبدا   فاالستكشاف  العامة  املجموعة  اما 
اخلمسني  باعتماد املاموغرافيا مرة كل ثالث سنوات 

الى  غاية 65سنة

ماعالقة سرطان الثدي بالوراثة؟
املرأة   لدى  الثدي  سرطان  حاالت  من   10%
طفرتني   خالل  من   .... وراثي  جلانب  تخضع 
حيث    ..  BRCA1/BRCA2 هما  وراثيتني 
ان  تلبث  ال  اكثر   او  جيلني  يف  اإلصابة  تتزامن 

تختفي ....
حني تتميز هذه احلاالت  بالسن املبكر قد يصل 
سرطان  حاالت  وجود   مع    .. الثاني  العقد  إلى 
لسراطانات  تقاطعات  الرجال ....مع  لدى  الثدي 

املبيض و جتويف الرحم و القولون ...
احلاالت الوراثية تتطلب تقصيا وراثيا  و متابعة 

عن كثب للعائالت التي حتمل هذه املؤشرات ...
كيف يعالج املرض؟

ركائز .... ثالثة  على  الطبي  العالج  يعتمد 
هي التداوي الكيماوي الطبي و اجلراحة و التداوي 

باألشعة او ما يسمى بالتداوي الفزيائي ...
هذا من اجلانب العام لكن يف حقيقة التكفل  
هي  قصوى   اهمية  ذات  اخرى  جوانب  تتزامن 

التكفل النفساني  و التكفل  االجتماعي....
حيث ان اجلانب النفسي مهم يف  شرح املرض 
محاولة   ثم  املرجوة  النتائج  مع   التكفل  ووسائل  و  
بالآلثار  مرتبط  ماهو  لتقريب   األحداث  استباق 
التدخل  للتداوي ... ناهيك عن ضرورة  اجلانبية  
ماهو  منها  خاصة  الهشة  للحاالت  االجتماعي 
مرتبط  بانعدام حماية اجتماعية إلى االخذ بيد هذه 
الوطنية  التضامنية  املنظومة  يف  ادراجها   و  الشرائح 
الرائدة  باجلهود  انوه  أن  بودي  ... و يف هذا اإلطار 
املجاني  التكفل  يف  اجلزائرية  الدولة  تبذلها  التي 
باالمراض املزمنة عموما و مرض السرطان على وجه 

اخلصوص .

ماذا يحصل بعد العالج ) االحتماالت(؟
للمريضة  صعبة  جتربة  السرطان  مرض  جتربة 
حتى  و  بل  ألهلها  ...و  سواء  حد  على  للطبيب 
و  زمالء  و  أصدقاء  من   ... االجتماعي  للمحيط 

جيران...
جتربة نضال و مثابرة و صبر و حتدي و تشبث 

باحلياة ....
سرطان الثدي ليس أبدا ذلك املرض الذي 
األن  الثدي  ....سرطان  التسعينات  قبل  كان 
يعتمد  الشفاء  و  للتكفل  قابل  مزمن  مرض  هو 
العالم  يف  فعاليته  اكد  طبي  تكفل  على  اساسا 
و يف الوطن ...الذي يحصل بعد  التداوي  ان 

املريضة تولد من جديد .

الدكتور محمد عيساني ألخبار الوطن:

الشفاء من »سرطان الثدي«يعتمد أساسا 
علـى تكفـل طبـي و نفسـي و اجتماعي

 يعد  سرطان الثدي من أكثر أنواع السرطان شيوعا بين النساء في بلدان العالم المتقدمة و النامية على حد سواء و تبين 
في السنوات األخيرة أن معدالت اإلصابة بالسرطان، آخدة في االرتفاع بشكل مطرد في البلدان المنخفضة الدخل و تلك 

المتوسطة وذلك  بسبب زيادة متوسط العمر المتوقع وارتفاع معدالت التمدن واعتماد أساليب الحياة الغربية.

النــــــوارس أّول 
ُمسميـات الجزائــر!

بها  حظيت  تسمية  أول   
مدينة اجلزائر، حسب املخطوطات 
التاريخية، تعود للتسمية الفينيقية 
)إيكوزمي(؛ إذ إن الفينيقيني هم أول 
ملدينة  األولى  القواعد  أسس   من 
اتخذوها  الذي  احلالية،  اجلزائر 
مرفئا جتاريا لهم على البحر املتوسط 
وأطلقوا  األولى،  األلفية  أوائل  يف 
عليها تسمية )إيكوزمي( والتي تعني 

»جزيرة النوارس« باللغة الفينقية.
 الفينقيون هم شعب حضاري 
املدن  من  الكثير  أسس  متمدن، 
منها  كثير  مازال  إفريقيا  يف شمال 
موجودة حلد اليوم، كقرطاج وعنابة 
وجيجل  وسكيكدة  وقسنطينة 
إلى  تلمسان،  شمالي  ورشقون 

غيرها من املدن العتيقة.
 لم تستمر السيطرة الفينقية على مدينة اجلزائر التي أسسوسها، ففي سنة  
قائد  بعد حتالف كان بني  الغازية  الرومانية  القوات  يد  املدينة يف  202 سقطت 
الرومان سكيبيون اإلفريقي وماسينيسا ضد إمبراطورية قرطاج والنفوذ الفينيقي يف 
شمال إفريقيا، وكان من نتائج هذا التحالف سقوط مدينة )إيكوزمي( بيد الرومان، 
بعد ذلك حول الرومان هذا االسم إلى )إيكوزيوم ( وهي حتريف روماني للتسمية 

األصلية )إيكوزمي(، حسبما تقتضيه اللغة الالتينية.

غارب المتهاونين.. 
سنــــــــام!

تضرب العرب املثل عند منح احلرية كاملة بال قيد أو شرط، مستنكرة الفعل، 
فيقولون فالن »ترك له احلبل على الغارب«. والغارب هو الكاِهُل من ُخِفّ اجلمل، 
نام والُعُنق، ومنه قولهم »َحبُْلِك على غاِربِك«. وُيضرب املثل عند منح  وهو ما بني الَسّ

احلرية الكاملة، من دون قيد أو شرط.فتسري األمور إلى ما ال يحمد عقباه 
على  حبلك  لها:  قال  اجلاهلية،  يف  امرأته،  أحدهم  طّلق  إذا  العرب  وكانت 
املثل  وأصل  وقال األصمعي:  فاذهبي حيث شئِت.  أي خليت سبيلك،  غاربك، 
وُتركت ليس عليها خطام،  أُلقي على غاربها،  إذا رعت وعليها ِخطامها،  الناقة  أن 

وكذلك إذا أُهمل البعير ُطرح حبله على سنامه، وُترك يذهب حيث شاء. 

عّنـــــان شهيـــرة 



شركة ذ.م.م
رأسمالها

100.000 دج

المدير العام المسير
تويقر عبد العزيز

المدير التنفيذي مسؤول النشر
رياض هويلي

اإلدارة والتحرير:
023 57 30 15

redaction@akhbarelwatane.net
اإلشهار:

023 57 30 15

اإلتصال بالوكالة الوطنية للنشر واإلشهار: 
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

الوثائق والصور التي تصل 
الجريدة لن ترد إلى أصحابها 
حتى في حالة عدم نشرها

    يعد مفهوم المجتمع المدني منجزا من منجزات الحداثة السياسية الغربية ، و لقد ارتبط انبثاقه بالتحوالت السياسية و النظرية التي عرفتها 
المجتمعات الغربية بداية من عصر اإلصالح الديني و عصر النهضة ، و قد جاء نتيجة الصراع الذي عرفته أوروبا بين السلطة الدينية و السلطة  
السياسية ،و االنتقال من نظريات الحق اإللهي للحكام إلى نظريات العقد االجتماعي ، و من هنا غلب ما هو مدني على ما هو ديني ، حيث شقت 
المجتمعات الغربية طريقا جديدا في الرقي و التطور بعيدا عن سلطة المقدس الديني ، و من خالل تكريس فكرة التعاقد االجتماعي الذي شكل 
نواة الدولة الحديثة ، و عليه فإن المفهوم الفلسفي للمجتمع المدني يقوم على فكرة جوهرية و هي أن المجتمع المدني يقع على الطرف النقيض 

من ما هو ديني و مستقل عنه ، كما أن المجتمع المدني هو المجتمع الذي ال يخضع لسلطة العسكر و لمنطق القوة.

15السنة 02  - العدد 320 -األحد 08 ربيع  األول 1442  هـ  - 25 أكتوبر 2020م
أقالم

المجتمع المدني والدولة: أية عالقــة ؟

املدني  املجتمع  مفهوم  دالالت  كانت  إذا  و    
و  الفكرية  املذهبية  املنظورات  باختالف  تختلف 
السياسية يف سرديات احلداثة الغربية ، خاصة يف 
عالقته بالدولة ،بسب ما خضع له من تطور تاريخي 
و صيرورة داللية ،  فالثابت أنه ارتبط بصعود الطبقة 
 ، املواطنة  و  اإلنسان  حقوق  و خطاب  البورجوازية 
و  اإللهي  احلق  مع  قطعت  التي  التحوالت  هي  و 
مستقال  حقوقيا  كائنا  باعتباره  الفرد  على  راهنت 
بذاته و منخرطا يف العقد االجتماعي الذي يحدد 

حقوق و واجبات كل من احلاكم و احملكوم .
و  التنظيمات  مجموع  هو  املدني  املجتمع  و    
النقابات  و  املهنية  كاجلماعات  املختلفة  اجلمعيات 
العمالية و املنظمات غير احلكومية و الصحافة احلرة 
الذاتية  االستقاللية  و  بالطوعية  تتميز  التي   ...
حيث ينتمي إليها األفراد مبحض إراداتهم ، و هي 
و  األسرة  بني  القائم  املجال  متأل  التي  اجلمعيات 
الدولة حسب الفيلسوف األملاني هيغل ، الن تلك 
اجلمعيات تقوم على أساس تعاقد حر و مستقل عن 
املطروح  اإلشكال  و   . الدولة  و  العائلة  مقتضيات 
مبعنى   ، بالدولة  املدني  املجتمع  عالقة  حول  هو 
هدفه  و  للدولة  هو شريك  املدني  املجتمع  آخر هل 
هو املشاركة يف جهودها عبر املبادرات التي يقدمها 
به  تضطلع  ما  خالل  من  العامة  املصلحة  تخدم  و 
املنظمات غير احلكومية من أعمال و خدمات ؟ أم 
بينهما هي عالقة صراع بحيث تسعى  العالقة  أن 
الدولة إلى جعل املجتمع املدني جزءا منها و وسيلة 
خلدمة أغراضها  وسياساتها كما هو األمر يف الدول 
غرضه  ليس  املدني  املجتمع  أن  أم  ؟  الشمولية 
بديال  نفسه  يقدم  ال  و  وظائفها  يف  الدولة  منافسة 
عنها و لكنه يسعى إلى االستقالل النسبي عنها من 
خالل التصدي النحرافات السلطة و مراقبة أدائها ؟ 
و مبعنى آخر هل املجتمع املدني هو من صنع الدولة 
، فالدولة هي التي أنشأته حتى تستطيع أن تتحكم 
املدني  املجتمع  و  الدولة  فإن  عليه  و   ، توجيهه  يف 
مفهومان متالزمان متكامالن أم أن املجتمع املدني 

هو شكل من أشكال مقاومة الدولة من خالل احلد 
من سيطرتها و هيمنتها على املجتمع ؟ و من ثمة 
وقف كل محاوالت إحلاق املجتمع بالدولة و جعله 
تابعا لها ، ألن الدولة هي من نتاج املجتمع و ليس 
العكس ، كما أن املجتمع يتطور نحو األحسن مبعزل 
عن مراقبة الدولة و أجهزتها اإليديولوجية املختلفة 

.
  ففي التجربة اجلزائرية نالحظ أوال أن املجتمع 
يف  خاصة  السياسية  األحداث  نتيجة  كان  املدني 
العقد األخير من القرن املاضي و لو شئنا التحديد 
أكثر أمكننا القول أن دستور 23 فيفري 1989 الذي 
جاء بعد أحداث 5 أكتوبر 1988 و الذي أقر احلق 
كان  السياسي  الطابع  ذات  اجلمعيات  إنشاء  يف 
بقليل  قبل ذلك  أو  املدني  ،  املجتمع  بداية ظهور 
و حتديدا سنة 1985 حيث ظهرت بعض املنظمات 
احلقوقية و نفس األمر بالنسبة للجمعيات النسوية ، 
أما االحتادات الوطنية املختلفة من مثل االحتاد العام 
للعمال اجلزائريني و االحتاد الوطني للنساء اجلزائريات  
الوطني للشبيبة اجلزائرية ، فقد كانت و  و االحتاد 
ال تزال أجهزة إيديولوجية يف يد الدولة تستعملها يف 
مقابل  الشعبي  الدعم  االنتخابية حلشد  املناسبات 
مزايا و مناصب معينة ، و هي ليست مستقلة عن 
هنا  و من  بها .  لها عالقة عضوية  بل  متاما  الدولة 
نستطيع القول أن الدولة الوطنية كانت هي الفاعل 
الرئيسي يف املجتمع ، فهي رب العمل و هي التي 
تقوم بتوزيع الريوع على األفراد و الفئات االجتماعية 
، فهناك قولبة لكل شيء يف الدولة ، و هذا ما أدى 
التغيير و ضمور جميع  إلى تغييب دور املجتمع يف 
أشكاله التمثيلية الثقافية و االجتماعية ، ألن بنية 
الدولة الوطنية كانت و ال تزال بنية سلطوية و هذا 
ما جعل النزاعات االجتماعية تستمر و تتحول إلى 
تكاد  فال   ، االجتماعية  احلركة  يف  واضحة  سمة 
تخلو فترة زمنية معينة من عمر الدولة الوطنية إال و 
عصفت بها أزمات  و احتجاجات اجتماعية عنيفة 
أو سلمية ، و هذا الواقع االجتماعي يجد تفسيره يف 

عجز الدولة عن حتقيق مشروعية لوجودها و استمرار 
ممارساتها يف املجتمع ، و لذلك بقيت الدولة تعمل 
على إحلاق املجتمع املدني بإرادة الفاعلني فيها حتى 
ال يتحول إلى قوة مضادة تسمح بتحقيق توازن نسبي 
يف مواجهة النزعة السلطوية و الشمولية للدولة ، و 
استخدام  سياسة  إلى  تلجأ  الدولة  زالت  ال  لذلك 
املنظمات اجلماهيرية كما كان األمر يف زمن احلزب 
الواحد لتحقيق التأطير السياسي الناجح للمجتمع 
و من ثمة إحكام سيطرتها عليه من خالل » دولنة 

» املجتمع .
 فاملجتمع املدني يف اجلزائر أخذ صورة املؤسسات 
الداعمة لدميومة و استمرارية الدولة ، و ذلك على 
حساب آمال و حقوق املجتمع ذاته ، و طموحه يف 
فالكثير من  احلريات ،  و  التنمية  و  التقدم  حتقيق  
تعمل  أنها  يفترض  التي  املدني  املجتمع  جمعيات 
يف حقول اجتماعية مختلفة و بعيدة عن السياسة 
، تتحول بقدرة قادر إلى دعم بقاء السلطة أمام كل 
وقف  فغداة   ، سياسية جذرية  و  اجتماعية  حركة 
القرن  من  التسعينات  بداية  يف  االنتخابي  املسار 
و  اجلزائر«  إلنقاذ  الوطنية  اللجنة   « ظهرت  املاضي 
جمعيات  السياسية  األحزاب  جانب  إلى  ضمت 
استمرار  على  للحفاظ  نسوية  و  عمالية  و  حقوقية 
املدني  املجتمع  مصطلح  فإن  هكذا  و   ، اجلمهورية 
عرف يف  اجلزائر رواجا كبيرا على ألسنة السياسيني و 
الرسميني يف الدولة ، و لكنه كما يقول » عبد الناصر 
جابي » استعمل كوسيلة إلخراج النظام السياسي 
من  التخلص  على  مساعدته  إلى  سعيا  أزمته  من 
و  التخطيط  و  االشتراكية   ( القدمية  مرجعيته 
و  كالدميقراطية  أخرى  مرجعيات  نحو   ) األحادية 
العوملة و اقتصاد السوق  ، كما وظف املجتمع املدني 
و ال زال يف توسيع القاعدة االجتماعية و الشعبية 
للنظام السياسي القائم و إبعاد الفئات االجتماعية 
األخرى املعارضة و تسويغ السياسات احلكومية مبا 
فيها سياسات التقشف و رفع األسعار و عدم حتسني 
أجور الطبقة العاملة و رداءة اخلدمات التي تقدمها 

املرافق العمومية و التراجع عن السياسة االجتماعية 
للدولة ، و اليوم يستعمل ما تبقى من شبه مجتمع 
 ، االنتخابية  و  السياسية  املواعيد  إجناح  يف  مدني 
على  االستناد  إلى  القائمة  السلطة  حتولت  حيث 
الشعبي  احلراك  كشف  أن  بعد   ، املدني  املجتمع 
عورات أحزاب املواالة و كيف كانت شريكة و فاعلة 
يف الفساد  مقابل حفاظها على مواقعها و مصاحلها 

الشخصية و احلزبية الضيقة .
يف  املدني  املجتمع  مفهوم  انبثاق  فإن  وهكذا   
و  السياسية  التحوالت  عن  فصله  ميكن  ال  اجلزائر 
بقيت  لكن  و   ، اجلزائر  عرفتها  التي  االجتماعية 
املدني حتول  الدولة على مؤسسات املجتمع  سيطرة 
املواطنة  قيم  يكرس  دميقراطي  مجتمع  بروز  دون 
حقوق  و  االجتماعي  العدل  و  املساواة  و  احلرية  و 
االنسان ، كما أن سيطرة الدولة و النظام السياسي 
باهتة  جمعوية  حركة  ظهور  إلى  أفضى  القائم 
ممارسة  و  طقوسي  لنشاط  مجاال  توفر  و  مقيدة  و 
تستعملها  باألساس   مناسباتية  نخبوية  احتفالية 
أن  شأنه  من  ذلك  و   ، احلاكمة  النخبة  و  الدولة 
االجتماعية  الفاعلية  انبثاق  على  الفرصة  يفوت 
 « بلغة   « املفتوح  املجتمع   « أو  اخلالقة  و  املبدعة 
دليل  املدني  املجتمع  فاستقاللية   .  « بوبر  كارل 
على حترر املجتمع و تقدمه و دليل أيضا على وجود 
تراقب  أن  شأنها  من  الدولة  لسلطة  موازية  سلطة 
اجلزائري  يبقى  و   ، السلطوية  املمارسة  انحرافات 
يحلم و ينتظر حلظة ظهور مجتمع مدني حر و سيد 
النزعة  يكبح  الزبائنية   روح  عن  بعيدا  مسؤول  و 
ضد  ينتفض  و  القائم  السياسي  للنظام  السلطوية 
هيمنة الدولة على املجتمع و خنقه و احليلولة دون 
حترر طاقاته و إبداعاته . و كل ذلك مشروط بتخلي 
املجتمع املدني عن وظيفة الدفاع عن السلطة و تبرير 
التحول  الزائفة عليها و  الشرعية  ممارساتها و إضفاء 
نحو االستقالل النسبي عنها و مراقبة انحرافاتها و 

جلم نزوعها السلطوي غير املبرر.   
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 السنة 02  - العدد 320 
األحد 08 ربيع  األول 1442  هـ  - 25 أكتوبر 2020م

  غالبا ما تعيدنا 
الكثير من األحداث 

إلى املربع األول؛ 
وتفضح الكثير من 

االدعاءات التي 
يسعى أصحابها 

إلى جعلها خبزنا 
اليومي، ومنها مسألة 
احلرية واملسؤولية.  
وطبعا، ينسى الغرب 

املسيحي يف أيٍّ من 
تلك املنعرجات  كل 

القيم واألخالق 
واملفاهيم الرنانة 

عن احلرية مبجرد 
حادث عابر يف شوارع 
باريس أو ستوكهولم 

أو لندن أو لوس 
أجنلس،  وتنزع كل 

املؤسسات السياسية 
»العلمانية« والدينية 
رداء احلياء، وتكشف 

عن حقيقة هذا 
الغرب الذي ال 

يفّوت فرصة إال 
وسعى للنيل من 
الرسول الكرمي 
محمد »صلعم«؛ 

وإذا كان ذلك ديدن 
الغرب، وعلى رأسه 
فرنسا الصليبية،  
فإن تطاول بعض 

احملسوبني على دول 
إسالمية وبينهم بعض 

الذين يعيشون بني 
ظهرانينا على خير 
األنام عبر التبرير 
الفاسد والقياس 

التافه وادعاء احلرية 
هو الذي يؤلم ويدفع 

إلى االستفراغ. فال 
يعقل أن تكون احلرية 

بابا لسب وشتم 
األنبياء ولو تلميحا؛ 

هل رأيتم أحدهم 
يسب عيسى أو موسى 

عليهما السالم،  أو 
حتى كهنة الكتاب 
من »متى« و«لوقا« 

وغيرهما؛هل رأيتم 
باسم احلرية أحدا 
يرسم مقدساتهم 
ويستهزئ بها عبر 

الكاريكاتير. 
   إن الهوان احلقيقي 
هو هوان النفس، ولن 
يتمكن منك اآلخر إال 
إذا ُهنَت على نفسك، 
والرسول الكرمي لن 

يهون على أنفسنا ولو 
دفعنا الّثمن دما.

بلسان عبد العزيز تويقر

وَهـل ُيفِلـُح 
الُمتطاِولون؟!

اإلفـراُج عـن الَموُقوفيَن 
في احتجاجـاِت »سيـدي 
العبدلــي« بتلمَســـان

تبسة

الَحرائــُق ُتتِلـــُف 8 هكَتـارات 
بغاَبة »بوغافـر« خالَل يوَمين!

مصاحلها  أن  تبسة  لوالية  احلماية  مديرية  عن  صدر  رسمي  بيان  كشف 
تدخلت، خالل اليومني املنقضيني، إلخماد حريقني متفرقني نشبا يف غابة بجبل 

بوغافر الرابط بني بلديتي احلويجبات وأم علي.
وعليه، تدخلت الوحدة الثانوية للحماية املدنية الشهيد سليمان جلول باملاء 
األبيض، وبدعم بفرق الرتل املتحرك ملكافحة حرائق الغابات ومصالح الغابات،  
نحو  استغرقت  بعد عملية  بوغافر  بجيل  بغابة  متفرقني  إخماد حريقني  أجل  من 
8 هكتارات من احللفاء والصنوبر  خمس ساعات،  حيث  مت تسجيل تلف نحو 
حلبي. ومن أجل اإلخماد احلرائق ومحاصرة ألسنة اللهب واحليلولة دون توسعها،  

مت تسخير 7 شاحنات إطفاء مبختلف األحجام وتعداد بشري قدر بـ 21 عونا. 
فيروز رحال

وفــاة معلـم متعاقـد بصعقـة 
كهربائيــــة بورقلـــة

لقي أمس شنني أنس وهو معلم ثالثيني من حي بامنديل بورقلة حتفه يف عني 
املكان ،اثر تعرضه لصعقة كهربائية أردته قتيال على الفور أين كان يباشر تصليحات 
مبنزله العائلي ،وقد تدخلت مصالح احلماية املدنية حملاولة إسعاف الضحية بدون 
جدوى ،أين مت نقله الى مصلحة حفظ اجلثث مبستشفى محمد بوضياف بورقلة، 
للكشف عن املسببات احلقيقية التي أفضت إلى وفاته، كما فتحت فصيلة الدرك 

الوطني باخلفجي حتقيقا من جهتها .
زاهية سعاد 

بأوالد ميمون )40 كلم شرقي  نهاية األسبوع، قاضي محكمة اجلنح  أفرج، 
خالل  الوطني  الدرك  مصالح  أوقفتهم  الذين   ،16 الـ  املوقوفني  عن  تلمسان( 
طالب  حيث  العبدلي،   سيدي  بلدية  أمام  نظمت  التي  السلمية  االحتجاجات 
احملتجون بتعجيل توزيع السكنات االجتماعية التي انتهت األشغال بها وكذا توزيع 

إعانات الدعم الريفي.
قوات  طرف  ومن  البلدية،   مقر  أمام  من  األربعاء  يوم  مساء  أوقفوا  احملتجون 
إلجراءات  وفقا  محاكمتهم  ومتت  الوطني،  الدرك  ملصالح  التابعة  السريع  التدخل 
املثول الفوري، حيث حكم عليهم بـ 06 أشهر حبسا موقوف النفاذ وغرامات مالية. 
كما حكم على  05 محتجني آخرين ما زالوا يف حالة فرار بـ 06 أشهر حبسا نافذا 

وغرامات مالية.
وكذا  واملوظفني  العمال  ومنعوا  »الكادنة«،  بـ  البلدية  مقر  أغلقوا  احملتجون 
والية  تزود  التي  املياه  مضخة  بغلق  وهددوا  بوظائفهم،   االلتحاق  من  املنتخبني 
سيدي بلعباس باملياه الشروب،  حيث رفضوا كل أشكال احلوار مع السلطات احمللية 

وعلى رأسهم رئيس الدائرة وطالبوا بنزول والي الوالية للنظر يف انشغاالتهم.
ويف اتصال ربطنا برئيس البلدية  »مومو بومدين«،  أكد لنا أن القوائم االسمية 

لتوزيع السكنات مضبوطة وينتظرون فقط انتهاء احلملة االستفتائية لتوزيعها
بن خالد عبد القادر

250 إصابـة 
جديــــــدة 
بكورونـــا 
بالجزائــــر 

كشف  أمس السبت 
الناطق الرسمي 

للجنة رصد ومتابعة 
فيروس كورونا، 
الدكتور جمال 
فورار،  تسجيل 

250 إصابة جديدة 
بفيروس كورونا 

)كوفيد19-( و 10 
حاالت وفاة خالل 

الـ24 ساعة األخيرة 
يف اجلزائر، يف الوقت 
الذي متاثل فيه 144 

مريضا للشفاء.

َمصرُع شاب في َحادث َسير ببجاية
آفرا  30 سنة ينحدر من قرية   تويف، صباح أمس، شاب يبلغ من العمر 
بلدية أميزور، إثر حادث مرور خطير وقع على مستوى منطقة فناية على الطريق 
احلماية  فرق  القصر وسيدي عيش. وسارعت  الرابط بني    ،26 رقم  الوطني 
املدنية، فور تلقيها اخلبر، إلى مكان احلادث  حيث نقلت الضحية إلى مصلحة 
حفظ اجلثث مبستشفى سيدي عيش، فيما فتحت مصالح األمن حتقيقا ملعرفة 

مالبسات هذا احلادث.
ع. قريشي

متّكن عناصر املجموعة اإلقليمية للدرك 
معلومات  على  بناء  ببومرداس،  الوطني 
داخل  سرية  ورشة  اكتشاف  من  مؤكدة، 
على  حتتوي  هداج،  أوالد  ببلدية  مستودع 
شبه  ومواد  النظافة  مواد  غذائية،  مواد 
الورشة  صاحب  يقوم  حيث  صيدالنية، 
الصالحية،  منتهية  استهالكية  مواد  بشراء 
وسمها  إلعادة  باملستودع  بتخزينها  ويقوم 

بتواريخ جديدة باستعمال آلة للتأريخ.
املصالح  بيان   أفضت، حسب  العملية 
حبوب  من  علبة   3400 حجز  عن  ذاتها، 

 200 املالية  قيمتها  تقدر  املعلبة  الذرة 
معقم  محلول  قارورة   232 سنتيم،  مليون 
وصابون  جافيل  ماء  قارورة  لليدين؛5000 
معجون  أنبوب   100 املالبس،  غسل 
األسنان،  144 عبوة صابون سائل لليدين، 
تستعمالن  آلتني  للتعبئة،  تستعمل  آالت 
الدرك  مصالح  فتحت  للتأريــخ. باملقابل، 
بتقدمي  انتهى  املوضوع،  يف  حتقيقا  الوطني 
اجلمهورية  وكيل  أمام  املستودع  صاحب 

املختص إقليميا.
سميرة مزاري

َتشميـُع َورَشـة سرّيـة وحجـُز مـواَد غذائّيـة َفاسـدة بُبومرَداس

مقتـل امرأتيــن فــي انفجــار 
لغــم بعيــن الدفلــــى

أدى انفجار لغم تقليدي مبنطقة بوعروس،أمس، يف والية عني الدفلىالى 
مقتل امراتني .ووقع احلادث، مبنطقة بوعروس يف ضواحي تاشتة بعني الدفلى.


