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كيــف الّريــح 
فالبريَمــــة!

ك. صالح شكيرو 	

10 ُمستلَزمـــــات 
أَساسّيـــة لألمــــن 
الَطاقـوّي الَوطنـِي!

أقــــالم

د. مهماه بوزيـــان 	

15-14

0408
 أدرار

الّتكتـُل الّنقابـيُّ ُيهــّدُد 
بشــّل قطـاع الّتربيــة!

05
تبسة 

ارتفـاُع أسعـاِر الَحديِد 
ُيجّمـــد الَمشاريــع!

06
بجاية 

َتالميــــٌذ َيغِلقـــــون 
ُمتوّسطــة»كنديـــرة« 
وَيقطُعــوَن الّطريـــَق 
الَوطنــي رقــم 75!
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ناعِة األسبِق ُيوَسف يوسِفي:  وزيُر الصِّ

لـــو َتركوَنـــا نعمــُل لَتحّقـــَق 
يـــارات َمشـــروع َتركيـــب السَّ

نفى وزير الصناعة األسبق يوسف يوسفي التهم التي وجهها له قاضي اجللسة يف 
قضية تركيب السيارات، واملتعلقة مبنح امتيازات يف مجال تركيب السيارات، وذلك 

خالل جلسة االستئناف يف مجلس قضاء العاصمة.  0909
امَلشاريُع الّتنمويُة ُمنعِدَمة والّسكاُن يحّلُموَن بغٍد أفضَل

»تمالكــة« بسيدي بلعّباس.. َقريٌة 
استوطَنها الَفقُر وأحاطتَها الُمعاناة! 

 يطلق عليها السكان اسم القرية البائسة، فعند حدود قريتهم تنتهي احلياة أو 
ر له الوجود بهذه املنطقة، فاملشاريع التنموية التي من شأنها أن  هكذا أجمع من قدِّ

ترفع الغنب عنهم منعدمة؛ والوعود املتكررة التي تلقوها خالل احلمالت االنتخابية 
السابقة لم تسمنهم ولم تغِنهم من جوع؛ فقرية »متلوكة« املوجود بوالية سيدي 
بلعباس واحدة من بني عشرات القرى التي تعيش واقعا مرا وتتطلع إلى غد أفضل. 

أصابُه تعّقٌد يف َقدِمه إثَر إَصابِته بـ »كوفيد 19« 

عاد، أمس األحد، رئيس 
اجلمهورية عبد املجيد 

تبون إلى أملانيا لعالج 
مضاعفات يف قدمه نتجت 

عن إصابته السابقة 
بفيروس وباء »كوفيد 19«.

و جاء يف بيان لرئاسة 
اجلمهورية: »تنقل الرئيس 
تبون لعالج تعقد يف قدمه، 

عالج كان مبرمًجا قبل 
عودته من أملانيا، لكن 

التزاماته داخل الوطن 
حالت دون ذلك. 

رئيــُس الُجمهورّيــِة َيعــوُد 
إلــى ألمانيــا للعـــالج 

الجزء السادس

َعِقب َتصريحات الَوزير األّول األسَبق »أحمد أويحيى« امُلثيرة للَجدِل

الّسوق الَسوداُء.. َمقبرُة الَقانون!الّسوق الَسوداُء.. َمقبرُة الَقانون!
يـــــش: احُلكوماُت امُلتعاقَبة َعجَزت عن َضبط الُسوق امُلوازّية!  َعبد القـادر برِّ

َعبـــُد الّرحمن عّيــة: 50 مليــــاَر ُدوالر 
قيمُة الُكتلة املالية يف الُسوق امُلوازَية!

أحَمـــد زغــَدار: ملــّف َمكاتـب الّصـرف َسُيثاُر نهايـَة شهـر َمـارس كأقَصـى حـد! 
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عــاد، أمــس األحــد، رئيــس اجلمهوريــة عبــد 
املجيــد تبــون إلــى أملانيــا لعــاج مضاعفــات يف 
قدمــه نتجــت عــن إصابتــه الســابقة بوبــاء فيــروس 

ــد 19-«. »كوفي
و نقــل بيــان لرئاســة اجلمهوريــة،  »تنقــل 
الرئيــس تبــون لعــاج تعقــد يف قدمــه، عــاج كان 
ــه  ــا، لكــن التزامات ــه مــن أملاني ــل عودت ــا قب مبرمًج

ــك«. ــت دون ذل ــن حال ــل الوط داخ
 وأضــاف البيــان ذاتــه »إن إصابــة الســّيد 
ليســت حالــة مســتعجلة«،  قدمــه  الرئيــس يف 

ــة  ــة بالقاعــدة اجلوي ــع رئيــس اجلمهوري كان يف تودي
ببوفاريــك، كبــار املســؤولني يف الدولــة.

و كان مــن املفتــرض أن ينهــي الرئيــس تبــون 
ــه مت  ــر أن ــه غي ــرة نقاهت ــة فت ــع نهاي ــذا العــاج م ه
تأجيــل ذلــك لضــرورة عودتــه ألرض الوطــن ملعاجلة 
بعــض امللفــات املســتعجلة مــن بينهــا التوقيــع علــى 

ــة 2021.  ــون املالي قان
ــد  ــد املجي ــى أن الرئيــس عب جتــدر اإلشــارة إل
ــد  ــى بع ــه اليمن ــا يف رجل ــع جبس ــر يض ــون ظه تب
ــوم  ــكري ي ــك العس ــار بوفاري ــة مط ــه يف أرضي نزول

29 ديســمبر املاضــي.
يذكــر أن رئيــس اجلمهوريــة أصيــب بفيــروس 
ــا  ــى إثره ــر املاضــي دخــل عل ــا يف 24 أكتوب كورون
باملستشــفى  للعــاج  متخصصــة  وحــدة  إلــى 
ــر  ــوم 27 أكتوب ــة ي ــني النعج ــش بع ــزي للجي املرك
ــا يف  ــى أملاني ــه إل ــك نقل ــد ذل ــم بع ــي، ليت املاض
28 مــن الشــهر نفســه، إلجــراء »فحوصــات طبيــة 
ــاد  ــم الطبي،وع ــة الطاق ــى توصي ــاء عل ــة« بن معمق
دامــت  عــاج  فتــرة  بعــد  الوطــن  أرض  إلــى 

لشــهرين.                         ق.و
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نفــى وزيــر الصناعــة األســبق يوســف يوســفي تهم منــح امتيــازات 
يف مجــال تركيــب الســيارات التــي وجههــا لــه قاضــي اجللســة خــال 
ــب  ــة تركي ــة يف قضي ــاء العاصم ــس قض ــتئناف يف مجل ــة االس جلس

الســيارات.
ــت  ــهرا، حاول ــدة 19 ش ــي م ــت يف منصب ــفي: »بقي ــال يوس  ق
خالهــا تغييــر كثيــر مــن األمــور، حيــث لــم تكــن هنــاك ال إحصائيات 
وال رقمنــة، وكان مــن أولوياتــي إنشــاء دفتــر الشــروط لتنظيــم الســوق 

يكــون بــكل شــفافية واحتــرام الشــروط القانونيــة«.
وأضــاف يوســفي: »لــم أقــم باختيــار أي متعامــل علــى حســاب 
ــع مــن أجــل دخــول الســوق، وكانــت  آخــر، منحــت الفرصــة للجمي

لــدي عشــرات امللفــات فــوق مكتبــي للتوقيــع عليهــا«.
ــه كان يرغــب يف صناعــة  ــى أن ــر الصناعــة األســبق إل وأشــار وزي
ــى  ــه إل ــا دفع ــة، مم ــر دولي ــة ذات معايي ــة، وصناعــة قوي ســيارة حقيقي
رفــض قائمــة 5+5 وأنــه احتــرم كل املعاييــر املذكــورة يف دفتــر الشــروط. 

مؤكــدا أن الدولــة هــي مــن متنــح املتعامــل االمتيــاز وليــس الوزيــر.
ويف إجابتــه علــى ســؤال القاضــي إن كان يعــرف أعضــاء اللجنــة 
التقنيــة مــن قبــل أجــاب يوســفي »ال لــم يكــن لزامــا علــي أن أعرفهم، 
هــم أشــخاص مؤهلــون ويعرفــون امليــدان جيــدا، ولــم أتلقــى حتفظــات 

مــن قبلهــم إطاقــا، ليــس مــن مهــام الوزيــر.
ــه  ــن طلب ــى ســؤال القاضــي ع ــه عل ــد يوســفي، خــال إجابت وأك
متديــد مــن أجــل معــزوز، أن هــذا األخيــر، قــدم ملفــه للــوزارة يف ســبتمبر 
ــا  ــك الوقــت، معرب ــرا يف ذل ــم يكــن وزي ــه، ول 2017 ومتــت املوافقــة علي
ــوق  ــت ف ــي كان ــات الت ــف امللف ــى مختل ــع عل ــن التوقي ــه م ــن خوف ع

ــه. مكتب
ــببا يف  ــن تس ــه خطأي ــن ارتكاب ــر ع ــفي يف األخي ــا اعترف يوس كم

ــص  ــى نق ــا الســبب إل ــن ســنة، مرجع ــر م ــق املرســوم ألكث تأخــر تطبي
اخلبــرة وضــرورة احملاولــة والتصحيــح وأضــاف: »أنــا مــا خبيــت والــو علــى 

ــر األول«. الوزي
بتركيــب  املتعلقــة  وامللفــات  الوثائــق  أن  يوســفي  دفــاع  وأكــد 
متازيــرت«. »جميلــة  لصناعــة  الســابقة  الوزيــرة  أخفتهــا  الســيارات 
أمينة شابوني

أكــد وزيــر املاليــة أميــن عبــد الرحمــن، 
ــنة 2021  ــة لس ــون املالي ــد، أن قان ــس األح أم
يهــدف إلنعــاش االقتصــاد اجلزائــري وتعويــض 

ــائر. اخلس
وقــال أميــن عبــد الرحمــن، يف تصريــح لــه 
ــا مــن  ــي مت تنظيمه ــة الت ــدوة صحفي خــال الن
ــد، إن  ــة اجلدي ــون املالي ــر قان أجــل شــرح تدابي
“اإلنعــاش االقتصــادي الــذي نصبــوا إليــه 
يرتكــز علــى انطــاق املشــاريع االســتثمارية 
بــني  الشــراكة  خــال  مــن  للثــروة  املنشــأة 
ــون  ــًا أن القان ــام واخلــاص”، مضيف القطــاع الع
ــجل  ــال املس ــن االخت ــف م ــمح بالتخفي سيس

يف حســابات الدولــة.

وأشــار وزيــر املاليــة إلــى أن هــذا قانــون 
ــات الهشــة  ــة للفئ ــم الدول ــاء دع سيســمح بإبق
بهــدف احلفــاظ علــى املكتســبات االجتماعية، 
الصحــة، التعليــم والقــدرة الشــرائية، وأنــه مــن 
كيفيــة  فهــم  االقتصاديــني  املتعاملــني  حــق 

ــنة 2021. ــة لس ــون املالي ــكام قان ــق أح تطبي
يف ســياق متصــل، شــدد الوزيــر علــى أنــه 
مــن الضــروري توضيــح األحــكام واإلجــراءات 
التطبيقيــة للقانــون مــن طــرف اإلدارة التــي 
أعــدت القانون بالتشــاور مــع مختلــف الهيئات، 
ــق  ــن التطبي ــذي ميكــن م ــس ال ــع اللب ــذا رف وك

ــروري. ــون ض ــح للقان الصحي
محمد رضوان بلعروسي قضــاء  مبجلــس  األحــد  أمــس  تواصلــت، 

تركيــب  املتهمــني يف قضيتــي  اجلزائــر، مســاءلة 
اخلامســة،  للعهــدة  اخلفــي  والتمويــل  الســيارات 
باالســتماع للوزيــرة والوالــي الســابقة نوريــة ميينــة 

زرهونــي.
زرهونــي  املتهمــة  بــني  دار  مــا  يلــي  وفيمــا 

اجللســة: وقاضــي 
 القاضــي: مباذا ترديــن علــى تهــم ســوء 

اســتغال الوظيفــة وتبديــد أمــوال عموميــة ؟
زرهونــي: لقــد اتهمونــي بإمضــاء صفقــة 
وواليــة  صفقــة،  أي  أمــض  لــم  وأنــا  عموميــة 
بومــرداس لــم متــض أي صفقــة مــع رجــل األعمــال 
محمــد بايــري، وأنــا شــخصيا لــم أمنــح لــه أي قطعة 
أرض، كونــه حتّصــل عليهــا يف جانفــي 2015، وأنــا 

مت تعيينــي علــى رأس الواليــة يف جويليــة 2015.
زرهونــي: محمــد بايــري اســتفاد مــن القطعــة األرضيــة يف جــوان 2015 ومت تبليغــه رســميا 

مــن طــرف الوالــي الســابق باملوافقــة، إذن الوقائــع جــرت قبــل قدومــي أنــا إلــى واليــة بومــرداس.
 القاضي: ال تستبقي األمور، أتركيني أسأل.

 القاضــي: مــا يعــاب عليــك، هــو قيامــك بتعديــل هــذا القــرار الــذي أصــدره الوالــي الســابق 
وهــو أمــر غيــر قانونــي.

زرهونــي: لقــد أمضيــت علــى قــرار لــم تكــن تشــوبه أي شــائبة، ففــي 2012 مت حتويــل تلــك 
ــة  ــن املســتثمرة الفاحي ــد منحــوه جــزءا م ــري محم ــي وباي ــى صناع ــع فاحــي إل ــن طاب األرض م

ــز هــذا األمــر. ــون يجي »موســاوي دحمــان« وهــي موجــودة يف »منحــدر«، والقان
 القاضــي:إذن أنــت تؤكديــن أن القطعــة التــي كانــت تابعــة ملســتثمرة فاحيــة مت حتويلهــا إلــى 

صناعيــة.. هــل لــك وثائــق تثبــت ذلــك ؟
زرهوني:نعم يوجد.

دفاع زرهوني: سيدي القاضي يوجد قرار يف هذا الشأن.
 القاضي: اطمئني سوف أّطلع على القرار.
 القاضي: أنا أتساءل، ألن هناك مراسلة.

زرهوني:نعم، القطعتان األرضيتان منفصلتان وبينهما جسر.
 القاضي:هل يعقل أن تخطئ مديرية الفاحة؟

زرهونــي: اتهمونــي بأننــي منحــت قطعــة أرضيــة حملمــد بايــري وأجبــت مــن قبــل بــأن كل 
اإلجــراءات صــدرت مــن الواليــة قبــل قدومــي إليهــا.

وناشــطون  وباحثــون  علمــاء  طالــب 
حقوقيــون، يف عريضــة دوليــة لهــم، بضــرورة 
إلغــاء إعــان ترامــب االعتــراف بالســيادة 
املزعومــة للمغــرب علــى الصحــراء الغربيــة، 
ودعــوا إلــى وقــف النهــب غيــر القانونــي 

خليــرات الصحــراء الغربيــة احملتلــة.
ــي  ــة، الت ــى العريض ــون عل ــد املوقع وأك
ــع التواصــل االجتماعــي،  مت تناقلهــا يف مواق
ترامــب«  إعــان  »إلغــاء  ضــرورة  علــى 
االعتــراف بالســيادة املزعومــة للمغــرب علــى 
الصحــراء الغربيــة »مقابــل التطبيــع« بــني 
النظــام املغربــي والكيــان اإلســرائيلي، الفتــة 
إلــى أن الواليــات املتحــدة »منحــت للمغــرب 
باملقابــل صفقــة طائــرات بــدون طيــار، األمــر 
ــون  ــون اجلامعي ــاء والباحث ــذي حــذر العلم ال
ــن  ــد م ــل األم ــا طوي ــه ســيكرس منط ــن أن م
ألنظمــة  األمريكــي  العســكري  الدعــم 
زعزعــة االســتقرار واالســتعمار يف املنطقــة«.
توضــح  »املقايضــة  هــذه  أن  وأضافــوا 
ــط بــني االســتعمار اإلســرائيلي  مــدى التراب
يف فلســطني واملغــرب يف الصحــراء الغربيــة«، 
مشــددين علــى أن تســوية النــزاع يف الصحراء 
القــوات  إحبــاط  »مســألة  هــي  الغربيــة 
االســتعمارية واالحتــال الــذي عمــل منــذ 
ــا  ــتقرار أفريقي ــة اس ــى زعزع ــة عل ــرة طويل فت

ــط«. ــرق األوس والش
وشــددت العريضــة أيضــا علــى ضــرورة 

للقضيــة  التســوية  النظــر يف مســار  إعــادة 
الصحراويــة بعــد أن أقبــل املغــرب علــى 
انتهــاك اتفــاق وقــف إطــاق النــار املوقــع بــني 
طــريف النــزاع جبهــة البوليســاريو واملغــرب يف 

 .1991
كمــا أشــار املوقعــون علــى العريضــة 
ــام  ــي ق ــل الت ــى »العراقي بشــكل أساســي إل
بهــا املغــرب ملنــع اجلهــود األمميــة لتنظيــم 
اســتفتاء تقريــر املصيــر الــذي طــال انتظــاره«، 
املبعــوث  باســتقالة  ذروتــه  بلــغ  والــذي 
املتحــدة  لــأمم  العــام  لأمــني  شــخصي 
الغربيــة، هورســت كوهلــر، يف  للصحــراء 

.2019 مايــو 
ــام  ــا اقترحــت العريضــة توســيع مه كم
ــراء  ــتفتاء يف الصح ــدة لاس ــة األمم املتح بعث
ــة حقــوق  ــة )مينورســو( لتشــمل مراقب الغربي
ــة،   ــة احملتل ــي الصحراوي ــان يف األراض اإلنس
باعتبارهــا البعثــة الوحيــدة التــي تفتقــر إلــى 

ــوق اإلنســان. ــض بحق تفوي
وأشــارت إلــى »القمــع املغربي الوحشــي 
للمناضلــني الصحراويــني وانتهــاكات حقــوق 
السياســيني  الســجناء  ضــد  اإلنســان 
الصحراويــني )التــي أبلغــت عنهــا جمعيــات 
صحراويــة مثــل إيكيــب ميديــا،  وكودابســو 
ــة مثــل هيومــن  ومــن قبــل املنظمــات الدولي
ــة«.  ــو الدولي ــة العف ــش ومنظم ــس ووت رايت
رضوان.ب

وزير الصناعة األسبق يوسف يوسفي: 
لــو تركـــونا نعمـــل لتحّقــــــق

 مشــــــروع تركــــــيب السيـــــــارات

وزير المالية أيمن عبد الرحمن:
قانــــون المالـــية الجديـــد يهــــدف
 إلى إنعــــاش االقتصــــاد الوطنــــي

الوزيرة والوالي السابقة نورية زرهوني:
 لـــم أمنــح أي قطــــــعة أرض لـــم أمنــح أي قطــــــعة أرض

 لمحمـــد بايـــري في بــــــومرداس لمحمـــد بايـــري في بــــــومرداس

عريــــضة دوليــة تدعــو إلــى إلغــاء عريــــضة دوليــة تدعــو إلــى إلغــاء 
قــرار ترامب حــول الصحــراء الغربــيةقــرار ترامب حــول الصحــراء الغربــية

لعالج مضاعفات في قدمه نتجت عن إصابته بفيروس كورونا 

رئيــــس الجمهوريـــة عبـد المجيد تبــون 
يعــود إلــــى ألمـــــانيا 

عاد، أمس األحد، رئيس اجلمهورية عبد املجيد تبون إلى أملانيا لعالج مضاعفات يف قدمه نتجت 
عن إصابته السابقة بوباء فيروس »كوفيد 19«.
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ملـــف

أكــد اخلبيــر االقتصــادي عبــد الرحمــن 
ــة  ــوق املوازي ــة يف الس ــة الصعب ــة أن العمل عي
أصبحــت تشــكل خطــرا علــى االقتصــاد 
اجلزائــري، حيــث أوضــح أن الكتلــة املتداولــة 

ــار دوالر  يف الســوق الســوداء تقــدر بـــ 50 ملي
ــات وأن  ــلع واخلدم ــوق الس ــص س ــط تخ فق
الرقــم مرشــح لالرتفــاع يف ظــل الفوضــى 

ــوق. ــهدها الّس ــي يش الت
ســبب  االقتصــادي  اخلبيــر  وأرجــع 
ــة يف  ــة للعمل ــرة الســوق املوازي اســتفحال ظاه
ــراف  ــب ص ــود مكات ــدم وج ــى ع ــر إل اجلزائ
انتشــار  إلــى  الــذي أدى  معتمــدة، األمــر 
يف  املوازيــة،  الســوق  يف  الصعبــة  العملــة 
ــة،  ــة والبنكي ظــل ضعــف أداء املنظومــة املالي
والعراقيــل  البيروقراطيــة  انتشــار  بفعــل 
باملائــة مــن   50 التــي شــكلت  اإلداريــة، 
ــاب  ــح الب ــذي فت ــر ال ــبء اإلداري، األم الع
للجزائريــن للتوجــه إلــى الســوق الســوداء مــن 
أجــل شــراء العملــة الصعبــة، يف ظــل غيــاب 

سياســة صــرف رســمية

وامليزانيــة  املاليــة  جلنــة  رئيــس  أكــد 
ــي، أحمــد زغــدار،  ــس الشــعبي الوطن باملجل
أنــه قــد منــح االعتمــادات ملكاتــب الصــرف، 
القائمــن  يف إطــار تقنــن نشــاطها. إال أن 
ــذه  ــن ه ــراج ع ــوا اإلف ــف عطل ــذا املل ــى ه عل
الشــبابيك يف إطــار احتــواء الســوق الســوداء.
وأضــاف أحمــد زغــدار، خــالل حديثــه 
لـ«أخبــار الوطــن«، أنــه حلــد الســاعة لــم 
بالبنــك  اخلاصــة  النهايــة  التقاريــر  يتلقــوا 
املركــزي، وإلــى غايــة ذلــك ســيتم إثــارة ملــف 
ــارس  ــة شــهر م ــب الصــرف خــالل نهاي مكات
كأقصــى حــد مــن أجــل مناقشــة هــذا امللــف 
ــدمي  ــه بتق ــزي وإلزام ــك املرك ــظ البن ــع محاف م

ــرف. ــب الص ــح مكات ــأن فت ــات بش توضيح

أثــارت االعترافــات اخلطيــرة التــي أدلــى بهــا أحــد 
أكبــر رمــوز نظــام بوتفليقــة، رئيــس احلكومــة األســبق، 
أحمــد أويحيــى، جــدال واســعا يف األوســاط اإلعالميــة 
ــع التواصــل  ــى مواق ــة وحتــى عل والسياســية واالقتصادي
االجتماعــي، بعــد أن أقــر بحجــم الهديــة التــي تلقاهــا 
مــن أمــراء اخلليــج واملقــدرة بـــ 60 ســبيكة ذهبيــة، 
ــم  ــه ل ــدا أن ــا يف الســوق الســوداء، مؤك ــام ببيعه ــه ق وأن
يكــن يريــد أن يعلــن عــن هــذه املعلومــات ســابقا لعــدم 
تعريــض مصالــح البــالد للخطــر، جــاء ذلــك يف ســياق 

ــة املســجلة يف حســاباته !  ــغ الباهظ ــر املبال تبري
و التصريــح الــذي صعــق احلاضريــن خــالل جلســة 

احملاكمــة ومــن خاللهــم الــرأي العــام، حــول حجــم 
الفســاد املتفشــي يف دواليــب مؤسســات الدولــة، وكيفيــة 
ــون  ــوا يتباه ــكام ظل ــل ح ــن قب ــة م ــؤون الدول ــيير ش تس
بتطبيــق القانــون وجتســيد قيــم الدولــة وروح مؤسســاتها، 
يف حــن هــم أقــرب إلــى »قطــاع الطــرق« جتمــع ســبائك 
»الالنغــو« والهدايــا والغنائــم مــن أمــراء وملــوك اخلليــج، 
يف الوقــت الــذي جنهــل فيــه مــا هــو مقابــل هــذه الهدايــا 
ــد اإلســتراتيجية  ــح البل ــت مصال ــا إذا كان ــة، وم اخلرافي

لــم تتعــرض إلــى خطــر !
العبــث  حجــم  متتبعــي  تــراود  كثيــرة  أســئلة 

البــالد  بــه  تــدار  الــذي كانــت  والفســاد  السياســي 
العزيــز  عبــد  املخلــوع  الرئيــس  حكــم  فتــرة  خــالل 
بوتفليقــة، ولعــل أبرزهــا: مــن وقــف ضــد تطبيــق قانــون 
النقــد والقــرض ومنــه فتــح مكاتــب صــرف العملــة 
ــات  ــل بالشــيك يف العملي ــف التعام ــن أوق ــة؟ م النظامي
التجاريــة الكبــرى ولصالــح مــن؟ مــن يقــف حائــال دون 
تطبيــق تعليمــات منــع التجــارة الفوضويــة، والتجــارة 
يف األرصفــة؟ وبتعبيــر أذق: مــن يقــف ضــد تنظيــم 
احليــاة االقتصاديــة واالجتماعيــة للجزائريــن مثــل ســائر 
الــدول؟ أخبــار الوطــن حاولــت اإلجابــة علــى هــذه 

ــش، يف ســياق متصــل،  ــادر بري ــد الق وأوضــح عب
ــدة  ــى ع ــود إل ــوازي تع ــاش الســوق امل » أن أســباب انتع
عوامــل منهــا االنفتــاح االقتصــادي الــذي عرفتــه البــالد 
مطلــع تســعينيات القــرن املاضــي يف ظــل غيــاب قواعــد 
ــى  ــة، إل ــالت االقتصادي ــفافية يف املعام ــة والش احلوكم
جانــب غيــاب الصرامــة يف تطبيــق القوانــن خاصــة 
ــيك  ــر والش ــل بالفواتي ــة التعام ــة بإلزامي ــن املتعلق القوان
ووســائل الدفــع املختلفــة عــن طريــق البنــوك واملؤسســات 

ــة. املالي
ــي  ــوهات الت ــادي أن التش ــر االقتص ــاف اخلبي وأض
تشــوب النظــام الضريبــي والنظــام البنكــي والبيروقراطيــة 
كلهــا عوامــل تغــذي منــو واتســاع رقعــة االقتصــاد املــوازي 

بشــكل عــام.
وبخصــوص الســوق املــوازي للصــرف، فاخلبيــر 
إلــى  ترجــع  أخــرى،  معضلــة  يعتبــره  االقتصــادي 

ضعــف قيمــة الدينــار، وسياســة دارة ســعر الصــرف 
مــن طــرف البنــك املركــزي، مشــيرا إلــى تواطــؤ بارونــات 
تغــذي هــذا الســوق وتســتفيد مــن الفــروق بــن الســعر 
ــم  ــوازي وخاصــة تضخي الرســمي والســعر يف الســوق امل

فواتيراإلســتيراد. 
وعليــه، دعــا اخلبيــر االقتصــادي إلــى انتهــاج 
مقاربــة احتوائيــة للســوق املــوازي وإدخالــه تدريجيــا 
ــالل  ــالح االخت ــالل إص ــن خ ــمية م ــرة الرس ــى الدائ إل
ــم  ــرار ســوق الســلع وتنظي ــى غ ــز األســواق عل ــذي ميي ال
املعامــالت التجاريــة ومراقبتهــا وإلــزام التعامــل بالفواتير.
ونبــه اخلبيــر إلــى ضــرورة تبســيط اإلجــراءات 
ــرة  ــن ظاه ــد م ــي للح ــبء الضريب ــل الع ــة وتقلي اجلبائي
الغــش والتهــرب الضريبــي، وذلــك يتطلــب احتــواء 
املتعاملــن  وإلــزام  الرســمي  غيــر  الشــغل  ســوق 
االقتصاديــن بالتصريــح بالعمــال ودفــع االشــتركات 
ــواء  ــب احت ــى جان ــي، إل ــن االجتماع ــق التأم لصنادي
ــن  ــرق ب ــل الهوامــش والف ــوازي بتقلي ســوق الصــرف امل
ســعر الصــرف الرســمي والســعر يف الســوق املــوازي، 
صارمــة  رقابــة  وفــرض  الصــرف،  مكاتــب  وفتــح 
وإجــراءات ردعيــة للتعامــل بالصــرف خــارج األطــر 

الرســمية.
وأكــد رئيــس مجلــس اخلبــراء باملنتــدى االقتصادي 
ــو مت العمــل مبــا تقــدم ســتتحقق هيكلــة  اجلزائــري أنــه ل
ولألســواق،  التجــاري  والنشــاط  لالقتصــاد  حقيقيــة 

الوطنــي  االقتصــاد  يصبــح  حتــى  احتوائيــة  مبقاربــة 
ــر  ــي يتوف ــات الت ــة اإلمكان ــن كاف ــتفيد م ــا ويس منظم
ــد  ــربات وس ــة التس ــن مواجه ــة م ــن الدول ــا وميك عليه

ــاد. ــور االقتص ــق تط ــي تعي ــرات الت الثغ
ويف معــرض ســؤالنا عــن شــبابيك صــرف العملــة 
ــب الصــرف  ــر : »مكات ــول اخلبي ــالد، يق ــة يف الب الصعب
ــدا  ــت بل ــر ليس ــا أن اجلزائ ــا مب ــكل جزئي ــل املش ــد حت ق
ســياحيا، بعــد أن يتــم توجيــه األجانــب الوافــدون إلــى 
ــا  ــم وحتويله ــي بحوزته ــالت الت ــتبدال العم ــر الس اجلزائ
للدينــار اجلزائــري، إذن املشــكل يف وجــود ســوق الصــرف 
املــوازي هــو وجــود هامــش للربــح مابــن الســعر الرســمي 
والســعر املــوازي«، وأضــاف املتحــدث: » يجــب القضــاء 
علــى هــذه الظاهــرة حتــى يتــم بيــع وشــراء العملــة 
بطريقــة غيــر مرخصــة وغيــر قانونيــة ليــس مربحــا، 
ــة  ــطة التجاري ــة األنش ــل ومراقب ــن تقلي ــد م ــه ال ب وعلي
األخــرى التــي تغــذي هــذا الســوق وخاصــة جتــارة 
ــب  ــذي الطل ــي تغ ــطة الت ــن األنش ــا م ــة« وغيره »الكاب

ــمي.  ــر الرس ــوق غي ــة يف الس ــة األجنبي ــى العمل عل
ــي  ــل الت ــى العوام ــاء عل ــر »القض ــل اخلبي ويسترس
تغــذي هــذا الســوق مــن جهــة العــرض وذلــك مبحاربــة 
وحتفيــز  االســتيراد،  عنــد  الفواتيــر  تضخيــم  ظاهــرة 
ــروع  ــح ف ــق فت ــن طري ــارج ع ــن باخل ــالت املهاجري حتوي
بنــوك جزائريــة باخلــارج خاصــة بالــدول التــي يوجــد بهــا 

ــارج« ــة باخل ــة اجلزائري ــراد اجلالي ــن أف ــر م ــدد كبي ع

ال تزال إرتدادات تصريحات الوزير 
األول األسبق، أحمد أويحيى، يف مجلس 
قضاء العاصمة، أول أمس، بخصوص بيع 

سبائك ذهبية يف السوق السوداء، تهز 
املشهد السياسي واإلعالمي، حيث عاد 
السؤال املركزي ليطل برأسه: من يقف 

وراء األسواق املوازية السيما سوق العملة 
الصعبة؟ هل اإلبقاء على األسواق السوداء 

يف العملة، التجارة والذهب مقصود من 
قبل احلكومات املتعاقبة أم إن بارونات 
»الطرباندو« أقوى من سلطة الدولة؟

 عبد القادر بريش : عبد القادر بريش :

الحكومـــات المتعاقــبة عجــزت عن ضبــــط الحكومـــات المتعاقــبة عجــزت عن ضبــــط 
وهيكـــلة األســــواق المـــوازيــــــة وهيكـــلة األســــواق المـــوازيــــــة 

 ملف : أسماء بوصبيع

عبد الرحمن عية: عبد الرحمن عية: 

5050 مليـــار دوالر قيمــة الكتـــلة  مليـــار دوالر قيمــة الكتـــلة 
المـــاليــة فـي السـوق الموازيــة!المـــاليــة فـي السـوق الموازيــة!

أحمد زغدار : أحمد زغدار : 

سيتـــم إثــارة ملـــف مكــــاتب سيتـــم إثــارة ملـــف مكــــاتب 
الصــرف نهـــاية شهــــر مـــارس الصــرف نهـــاية شهــــر مـــارس 

كـــــحد أقصـــــى! كـــــحد أقصـــــى! 

املثيرة للجدل أويحيى  الوزير األول األسبق أحمد  عقب تصريحات 

الَســوداء.. الّســوق  الَســوداء..  الّســوق   
 مقبـــــرة القانــــون!  مقبـــــرة القانــــون! 

أحمد زغدار : ملف مكاتب الصرف سيثار نهاية شهر مارس كأقصى حد! أحمد زغدار : ملف مكاتب الصرف سيثار نهاية شهر مارس كأقصى حد! 
 عبد الرحمن عية:  عبد الرحمن عية: 5050 مليار دوالر قيمة الكتلة املالية املتداولة يف السوق  املوازية مليار دوالر قيمة الكتلة املالية املتداولة يف السوق  املوازية

 عبد القادر بريش: احلكومات املتعاقبة عجزت عن ضبط وهيكلة السوق املوازية!  عبد القادر بريش: احلكومات املتعاقبة عجزت عن ضبط وهيكلة السوق املوازية! 

يف هذا السياق، قال رئيس مجلس اخلبراء باملنتدى االقتصادي اجلزائري، 
عبد القادر بريش، يف تصريح ألخبار الوطن، إن احلكومات املتعاقبة عجزت 
عن ضبط وهيكلة السوق املوازية، ووقف الفوضى من خالل متاطلها يف فرض 
حزمة من القوانني االقتصادية واملالية كزيادة الضرائب أو مراقبة التهريب 

واالحتكار ووضع عقوبات حملاربة الظاهرة. 

التشوهات التي تشوب األنظمة الضريبية والبنكية غذت االقتصاد املوازي  التشوهات التي تشوب األنظمة الضريبية والبنكية غذت االقتصاد املوازي    
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خــرج، صبــاح أمــس األحــد، العشــرات 
مــن ســكان بلديــة وادي اجلمعــة للشــارع، 
وجتمعــوا أمــام مقــر البلديــة، مطالبــن باإلفــراج 
الســكنات  مــن  املســتفيدين  قائمــة  عــن 

االجتماعيــة التــي طــال انتظارهــا.
وحمــل املتظاهــرون الفتــات تدعــوا والــي 
ــد  ــع ح ــل وض ــن أج ــل م ــى التدخ ــة إل الوالي
ــنوات، دون  ــت الـــ 05 س ــي فاق ــم الت ملعاناته

أن يتحصلــوا علــى ســكناتهم »احللــم« رغــم 
ــرارا. ــا م ــي رفعوه ــداءات الت الن

ــدى املســتفيدون  ــًة أخــرى، أب ــن جه  وم
مــن حصــة 40 ســكنا ترقويــا مدعما اســتياءهم 
مــن صاحــب املشــروع نتيجــة التأخــر الفاضــح 
ــا يفــوق 04 ســنوات،  ــة اإلجنــاز أي م يف عملي

مطالبــن يف نفــس الوقــت بتغييــر املقاولــة.
 م.حبيب

منير بن دادي
الوطنيــة  للنقابــة  العــام  األمــن  وقــال 
عاللــي«  »أحمــد  التجــارة  وزارة  ملســتخدمي 
ــى  ــار الوطــن« إن اللجــوء إل ــح لـــ »أخب يف تصري
ــاء  ــل ج ــار، ب ــل خي ــن مح ــم يك ــراب ل اإلض
املهنيــة  لوضعيتهــم  املوظفــن  رفــض  نتيجــة 
الــوزارة  حتقيــق  عــدم  بعــد  واالجتماعيــة 
تــراوح  بقيــت  والتــي  الشــرعية،  ملطالبهــم 
مكانهــا لعــدة ســنوات، رغــم االجتماعــات 
الــوزراة. مصالــح  مــع  املتعــددة  واللقــاءات 
ــدم  ــن ع ــة م ــوان الرقاب ــث اشــتكى أع حي
ــاء  ــار وب ــة انتش ــة مكافح ــن منح ــتفادتهم م اس

ــم يف  ــن وجوده ــم م ــد 19، بالرغ ــا كوفي كورون
ــن  ــكار معرض ــة واالحت ــة املضارب ــدان حملارب املي
ــل بعــض  ــوا بتعدي أنفســهم للخطــر، كمــا طالب
بقطــاع  اخلــاص  األساســي  القانــون  مــواد 
التجــارة، بتخصيــص نســبة مــن إيــرادات املركــز 
ــن  ــي للســجل التجــاري كمنحــة للموظف الوطن
األساســي يف حتصيلهــا،  العامــل  باعتبارهــم 
العمــل. ملضاعفــة  للموظــف  حافــزا  وكونــه 
وأشــار »أحمــد عاللــي« إلــى أن نســبة 
االســتجابة فاقــت 80 % يف كثير مــن الواليات 
ــت 100 %  ــا بلغ ــي، بينم ــراب الوطن ــر الت عب

املوانــئ  املراقبــن يف  املوظفــن  إلــى  بالنســبة 
وكــذا املفتشــيات احلدوديــة، ممــا ســيصعب 
الســوق. يف  وتوفرهــا  الســلع  دخــول  عمليــة 
كمــا هــددت النقابــة، يف بيــان صــدر لهــا 
ــى  ــار الوطــن« عل ــت »أخب ــس حصل ــوم اخلمي ي
ــد والدخــول يف إضــراب  ــه، بالتصعي نســخة من
مفتــوح مــع تنظيــم احتجــاج أم مقــر الــوزارة، يف 
ــدم  ــب وع ــة املطال ــوزارة الوصي ــت ال حــال جتاهل
إلــى  باجللــوس  األمــور،  احتــواء  محاولتهــا 
طاولــة احلــوار اجلــاد واملســؤول قصــد تقريــب 
ــى حــل مشــترك. ــل إل ــر والتوّص ــات النظ وجه

أكــد ريــاض مهيــاوي عضــو اللجنــة 
ــا أن  ــروس كورون ــة لرصــد ومتابعــة في العلمي
ــاح ومباشــرة  ــزة الســتقبال اللق ــر جاه اجلزائ
ــح ضــد كورونا كأقصــى أجــل  ــة التلقي حمل
مــن شــهر جانفــي  األخيــر  األســبوع  يف 

ــاري. اجل
ــا  ــه ضيف ــدى نزول ــاوي ل ــف مهي وكش
للقنــاة  الصبــاح«  »ضيــف  برنامــج  علــى 
ــاح  ــد إن«اللق ــس األح ــى أم ــة األول اإلذاعي
ســيكون متوفــرا يف اجلزائــر خــالل األيــام 
ــة  ــدف الشــروع يف عملي ــة به ــة القادم القليل
كبيــرة  عمليــة  ســتكون  التــي  التلقيــح 
اجلزائريــن  كل  وستشــمل  -حســبه- 
ــي«،  ــر الوطن ــل القط ــر كام ــات عب واجلزائري
ــتعمل  ــذي سيس ــاح ال ــى أن »اللق ــيرا إل مش
هــو اللقــاح الروســي »ســبوتنيك 5«، الــذي 

ــس  ــة، ولي ــبة 95 باملائ ــه بنس ــت فعاليت أثب
لديــه أعــراض جانبيــة كبيــرة، وســيقدم 

علــى جرعتــن«.
وزارة  أن  الصبــاح«  »ضيــف  وأكــد 
ــز  ــن 8 آالف مرك ــر م ــزت أكث ــة جه الصح
صحــي للشــروع يف عمليــة التلقيــح التــي 
ســتدوم ســنة كاملــة مــن أجــل التمكــن مــن 
تلقيــح جميــع املواطنن«.مشــيرا إلــى أنــه »مت 
القيــام بــكل اإلجــراءات اإلداريــة، لتســهيل 
كمرحلــة  رصــد  مت  وأنــه  اللقــاح  اقتنــاء 
ــار  ــار دين ــار ونصــف ملي ــر مــن ملي ــى أكث أول
ــغ  ــذا املبل ــاح« وأن »ه ــاء اللق ــري القتن جزائ
الســلطات  وأن  وخاصــة  لالرتفــاع  قابــل 
اجلزائريــة عبــرت عــن اســتعدادها لتوفيــر 
جميــع اإلمكانــات املاديــة القتنــاء اللقــاح«.

نظــم، صبــاح أمــس األحــد، أعــوان 
وقفــة  البليــدة  واليــة  يف  املدنيــة  حمايــة 
مــن  اإلدارة  تنديــدا بخصــم  احتجاجيــة، 
نســبة  اســتعادة  بحجــة  الشــهري  راتبهــم 
يف  صبهــا  مت  التــي  التعقيــم  منحــة  مــن 
ــة 2019، داعــن  حســاباتهم، الســنة املاضي
املديــر الوالئــي للتدخــل وتعويضهــم عــن 

التــي مت خصمهــا دون مبــرر.  القيمــة 
املدنيــة  احلمايــة  أعــوان  واســتنكر 
الوطــن«  بـ«أخبــار  جمعهــم  لقــاء  خــالل 
صدمهــم  والــذي  املتوقــع،  غيــر  القــرار 
وجعــل بعضــا منهــم يفقــدون أعصابهــم، 
وحتويــل  بالتصعيــد  التهديــد  درجــة  إلــى 
ــة،  ــر الوالي ــى مق ــة إل ــم االحتجاجي حركته
وأضافــوا أن خصــم 7500 دينــار مــن الراتــب 
ــار دون  ــف دين ــل 15 أل ــن أص ــهري - م الش

ســابق إشــعار، وهــي القيمــة التــي مت صبهــا 
ــي  ــم الت ــة التعقي يف حســاباتهم خــالل حمل
شــاركوا فيهــا العــام املاضــي كمنحــة حتفيزيــة 

- أمــر ال غيــر مقبولــي. 
ــيرات  ــون بتفس ــوان احملتج ــب األع وطال
حــول األمــر، مبديــن رفضهــم حتمــل اخلطــأ 
الــذي وقــع عنــد صــب املنحــة - حســب مــا 
مت توضيحــه لهــم- وأنــه يتوجــب إعــادة تلــك 
ــوا:  ــوه، وأضاف ــم يتقبل ــا ل ــو م ــة، وه القيم
ــا  ــة مل ــة املنح ــم مضاعف ــدر أن يت »كان األج
قدمنــاه خــالل األزمــة الصحيــة الناجمــة 
ــرا  ــا ونظ ــروس جائحــة كورون ــن انتشــار في ع
إلــى ظــروف العمــل التــي أصبحــت علــى ال 

ــوان. ــد األع ــب أح ــاق«، بحس تط
عبد الناصر حمودة 

 فيروز رحال 
قــال عــدد مــن احملتجن يف لقــاء مــع »أخبار 
ــي  ــص الت ــد النقائ ــم يعيشــون عدي الوطــن« إنه
أثــرت ســلبا علــى حياتهــم وحولــت معيشــتهم 
اجلويــة  التقلبــات  ظــل  يف  خاصــة  جحيمــا 
ــالت إال  ــد املراس ــن عدي ــم م ــرة، وبالرغ األخي
ــه دون نتيجــة تذكــر،  أن األمــر بقــي علــى حال
وهــو األمــر الــذي دفعهــم لالحتجــاج أمــام 
ــلطات  ــر الس ــت نظ ــل لف ــن أج ــة م ــر البلدي مق
احملليــة النشــغاالتهم التــي تنطلــق مــن املطالبــة 
باســتئناف املشــاريع املتوقفــة علــى غــرار التهيئــة 
وإجنــاز  والغــاز  الكهربــاء  وتوفيــر  احلضريــة 

ــا  ــاء منه ــدة أحي ــي بع ــرف الصح ــوات الص قن
مقــدم  بئــر  بطريــق  و3   2 الســكني  التجمــع 
ــي.  ــي اجلنوب ــدي واحل ــص البل ــي التحصي وح
و أّكــد هــؤالء علــى ضــرورة اســتكمال 
وإجنــاز الطــرق التــي توقفــت األشــغال فيهــا 
جزئــه  يف   1 رقــم  الوالئــي  الطريــق  منهــا 
ــة  ــى غاي ــة إل ــرة الضلع ــدود دائ ــن ح ــط ب الراب
كل  تكملــة  مــع  بوشــقيفة،  مبنطقــة  تفرعــه 
مــن طريــق قريقــر- بجــن وطريــق لغرابــة- 
بوســعيد، طريــق قريقــر- بوعــوام، ناهيــك عــن 
املســالك الريفيــة التــي تربــط بلديــة قريقــر.

الواليــة  والــي  احملتجــون  طالــب  وقــد 
»محمـــد البركــة داحــاج« بإيجــاد حلــول ســريعة 
مــن  أكثــر  طالــت  التــي  معاناتهــم  إلنهــاء 
ــي  ــاع الصح ــق بالقط ــا تعل ــة م ــالزم، خاص ال
والتوظيــف، حيــث طالبــوا بتحويــل قاعــة عــالج 
اخلدمــات  متعــددة  عيــادة  إلــى  »الســطحة« 
طبــي  طاقــم  وتوفيــر  24/24ســا  تعمــل 
متكامــل يقضــي علــى معاناتهــم اليوميــة ويوفــر 
ــاورة،  ــات املج ــى البلدي ــل إل ــاء التنق ــم عن عنه
العراقيــل اخلاصــة مبنــح  بفــك  املطالبــة  مــع 
تراخيــص حفــر اآلبــار ودعــم الفالحــن ماديــا. 

 مت، أمــس األول، تنصيــب أعضــاء مكتــب 
اجلزائــر ملنظمــة األمــن العامليــة ملكافحــة الفســاد 
)سويســرا(. بجنيــف  مقرهــا  يوجــد  التــي 
علــى  لفوالــة«   « املكتــب  رئيــس  وقــال 
األمــر  إن  تنصيــب األعضــاء  هامــش حفــل 
ــة  ــاد واملالي ــراء يف االقتص ــب خب ــق بتنصي يتعل
والقانــون والصحــة يف مهامهــم علــى أن يشــرعوا 
العامليــة  األمــن  العمــل حلســاب منظمــة  يف 

ملكافحــة الفســاد، وذلــك بالتنســيق مــع مختلف 
والعســكرية. واألمنيــة  اإلداريــة  املؤسســات 
و أضــاف املســؤول ذاتــه إن املهام األساســية 
لألعضــاء تتمثــل يف إعــداد ملفــات »موثــوق بهــا 
وواضحــة« حــول مختلــف القضايا التــي تطرح يف 
إطــار العمليــة الوطنيــة ملكافحــة الفســاد، مؤكــدا 
ــار  ــن االعتب ــذ بع ــد أخ ــاء ق ــار األعض أن اختي
ــخصي«. ــف الش ــة واملل ــر املهني ــد املعايي »عدي

و مــن خــالل مكتبهــا باجلزائــر، تعمــل 
الفســاد  ملكافحــة  العامليــة  األمــن  منظمــة 
علــى تكويــن خبــراء يف مكافحــة الفســاد يف 
ــاركة  ــن املش ــن م ــا ميّك ــات، مب ــف القطاع مختل
ملكافحــة  الوطنيــة  اجلهــود  نشــطة يف  بصفــة 
هــذه الظاهــرة التــي تشــكل خطــرا علــى البــالد 
نفســه. املصــدر  أضــاف  كمــا  والشــعب، 
منير.ب

نسبة االستجابة لإلضراب بلغت  80 %
موظفــو قطـاع التجـارة يستأنفـون موظفــو قطـاع التجـارة يستأنفـون 

اإلضـراب ويهــددون باالحتجــاجاإلضـراب ويهــددون باالحتجــاج

غليزان 
تأخــــر المشاريـــع السكنيـــــةتأخــــر المشاريـــع السكنيـــــة

 بوادي الجمعـــة يشعــل فتيــل االحتجــاج  بوادي الجمعـــة يشعــل فتيــل االحتجــاج 

تبسة
سكـــــان بلديــــة »قـريـــــقر« ينتفضـــــون سكـــــان بلديــــة »قـريـــــقر« ينتفضـــــون 

تنصــــيب أعضــــاء مكـــتب الجزائـــــرتنصــــيب أعضــــاء مكـــتب الجزائـــــر
 لمنظمـــة األمــــن العـــالمية لمكـــافحة الفســـاد لمنظمـــة األمــــن العـــالمية لمكـــافحة الفســـاد

انطـــالق التلقيـــح ضـــــد كــــورونا انطـــالق التلقيـــح ضـــــد كــــورونا 
أواخـر الشهــر عبـر أواخـر الشهــر عبـر 88 آالف مركـز صحــي آالف مركـز صحــي

 إثر خصم اإلدارة من راتبهم الشهري 
أعـــوان الحمـــــاية المدنيــــة أعـــوان الحمـــــاية المدنيــــة 

بالبليـــــدة يحتجـــــون بالبليـــــدة يحتجـــــون 

دخل، أمس األحد، أعوان املراقبة وقمع الغش التابعون ملديرية التجارة، واملنضوون حتت لواء »االحتاد العام 
للعمال اجلزائريني« يف إضراب وطني عام ميتد إلى غاية األربعاء 13 من هذا الشهر، وتأتي هذه اخلطوة بعد 

عدم استجابة الوزارة ملطالبهم املشروعة – حسبهم-، فيما بلغت نسبة االستجابة لإلضراب 80 %.

أقدم، صباح أمس األحد، سكان بلدية قريقر بتبسة )70 كلم غربي عاصمة الوالية(، على االحتجاج 
أمام مقر البلدية تنديدا بتدني وضعهم املعيشي وانعدام مشاريع التنمية باملنطقة. 
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أخبار الداخل

بلغ 9 آالف دينار للقنطار الواحد

ارتفـــاع أسعـار الحديـــد يجّمد ارتفـــاع أسعـار الحديـــد يجّمد 
المشاريــــع بتبســــة!المشاريــــع بتبســــة!

يشتكي ممتهنو شعبة البناء والمواطنون بوالية تبسة من الغالء المفاجئ لمادة الحديد الضرورية في 
كل مشاريع البناء، والتي شهد سعرها مؤخرا ارتفاعا ملحوظا مقارنة باألشهر الماضية.

فيروز رحال 
أصحاب  بعض  تصريحات  فحسب 
املشاريع خالل لقائهم بـ«اخبار الوطن«، فإن 
سعر مادة احلديد بلغ اليوم حوالي 9000 دج 
للقنطار، أي أنه ارتفع بحوالي 2600دج بعد 
الذي  األمر  وهو  دج،   6400 ثمنه  كان  ما 
بالنسبة  سواء  البناء  عمليات  على  سلبا  أثر 

للمواطن العادي أو أصحاب املشاريع، ودفع 
الكثير منهم إلى توقيف أشغال البناء، على 
املقبلة،  األيام  غضون  يف  ينخفض  أن  أمل 
باعتبار أن أسباب ارتفاع سعره إلى هذا احلد 
الوقت  يف  هذا،  يومنا  إلى  مجهولة  مازالت 
التساؤالت  من  العديد  فيه  يطرحون  الذي 
سوق  إلى  يعود  السبب  كان  إذا  ما  حول 

التوزيع أو إلى الطلب املتزايد عليها.

ومن جهة أخرى، أكد باعة مادة حديد 
البناء يف والية تبسة أن ارتفاع األسعار يعود 
للمؤسسات املنتجة يف حد ذاتها وليس من 
وأصحاب  املواطنون  يناشد  فيما  املوزعني، 
أجل  من  التجارة،  وزارة  البناء  مشاريع 
احلديد،  أسعار  يف  الزيادات  سبب  توضيح 
أو إيفاد جلنة حتقيق ومعاقبة كل من فرض 

زيادات غير قانونية.

جيجل

الغــاز والمــاء الشــروب أهم 
مطالــب سكــان العنصــر

واملطالب  االنشغاالت  أهم  تركزت 
والية  شرق  العنصر  بلدية  لسكان  التنموية 
جيجل يف املطالبة باملشاريع التنموية بالبلدية 
الطبيعي،  بالغاز  الربط  يف  أساسا  املتمثلة 

املياه الصاحلة للشرب، شبكة التطهير.
املواطنون  عنها  عبر  االنشغاالت  هذه 
قام  التي  والتفقد  العمل  زيارة  هامش  على 
إلى  كلكال  القادر  عبد  جيجل،  والي  بها 
هذه البلدية قبل يومني قصد متابعة املشاريع 
وهذا  الوالية،  بلديات  منها  استفادت  التي 
رفقة رئيس املجلس الشعبي الوالئي، مدير 
بلدية  مسؤولي  وكذا  العمومية  األشغال 
بالوالية  األول  املسؤول  قام  وقد  العنصر. 
السوداء  النقاط  معاجلة  أشغال  مبعاينة 
باملدخل  باديس  بن  حي  مستوى  على 
األشغال  مدير  أين  العنصر،  لبلدية  الغربي 
حول  قدمه  الذي  العرض  خالل  العمومية 
قدره  مالي  غالف  تخصيص  عن  املشروع 
6.491.490.21 دينار من ميزانية البلدية 

ووضع  املائية  املجاري  مشروع  إجناز  بهدف 
النقطة  على  للقضاء  املياه  تصريف  قنوات 
بالطريق. املياه  بتجمع  اخلاصة  السوداء 
العمل  على  باملناسبة  الوالي  شدد  وقد 
املياه  ركود  ملشكل  نهائي  حل  إيجاد  على 
باآلجال  االلتزام  ضرورة  وكذا  املنطقة  بهذه 
هذا  املشروع.  أشغال  من  لالنتهاء  احملددة 
أشغال  معاينة  أيضا  امليدانية  الزيارة  وعرفت 
انطلقت  التي  ملالقي  وادي  جسر  تهيئة 
خالل األسبوع املاضي بغالف مالي قدر بـ 
األضرار  دينار إلصالح   31.418.549.79
املعبر احليوي  التي طرأت على مستوى هذا 
البعض  ببعضها  بلديات  ثالث  يربط  التي 
من  لآلالف  حيويا  ومنفذ  شريان  ويعتبر 
التشديد  مت  فقد  ذلك،  على  بناء  السكان، 
من  األشغال  لسير  اليومية  املتابعة  على 
طرف املصالح املعنية قصد االنتهاء منها قبل 

اآلجال احملددة سلفا.
حراث. ن

بأمن  العامة  الشرطة  مصالح  ضبطت 
التجار مبدينة  بالطارف أحد  البسباس  دائرة 
غير  غذائية  مواد  بتخزين  يقوم  البسباس 
مصرح  غير  مستودع  مستوى  على  مفوترة 
السميد كانت  قنطارا من   21 بينها  به من 

موجهة للمضاربة.
املواد  هذه  حجز  مت  ذلك  إثر  وعلى 
كلغ  و30  قنطار   21 يف  املتمثلة  الغذائية 
لتر   126 كيس(   135( السميد  مادة  من 
القهوة  مادة  من  وحدة   90 احلليب  من 
باالضافة  امللوخية  مادة  من  وحدة   180
يف  متثلت  أخرى  استهالكية  مواد  الى 
والبسكويت.. العصير  احلليب  مسحوق 

لوالية  التجارة  مصالح  مع  وبالتنسيق 
منعدمة  السلع  هذه  أن  تبني  الطارف 
كون  واإلحتكار  للمضاربة  ومعدة  الفوترة 
تخزين  مبستودع  مصرح  غير  املخالف  أن 
املواد اإلستهالكية باإلضافة إلى أن محله 
املخزنة  املواد  هذه  على  يتوفر  ال  التجاري 
احملجوزات  جرد  ومت  مشروعة  غير  بطريقة 
الدائرة إلستكمال  أمن  مقر  الى  وحتويلها 
اإلجراءات القانونية مع املخالف بالتنسيق 
الذرعان  مبحكمة  القضائية  اجلهات  مع 
وأرسل  قضائي  ملف  املخالف  ضد  وأجنز 

إلى اجلهات القضائية املختصة.
ف سليم

تبسة

توزيـع توزيـع 377377 سكًنـا اجتماعًيا ببلدية »الونزة« سكًنـا اجتماعًيا ببلدية »الونزة«
تسليم  عملية  املاضي  األسبوع  نهاية  مت 
824 عائلة  217 سكن من مجموع  مفاتيح 
الهّش  السكن  على  القضاء  برنامج  إطار  يف 

بحي »مبارك امليلي« مبدينة ونزة
لديوان  العام  املدير  به  أفاد  ما  فحسب 
تبّسة  لوالية  العقاري  والّتسيير  الّترقية 
من  املستفيدين  فإن  وجدي««،  »نورالّدين 
الّنهائّية  القائمة  هم ضمن  البرنامج  هذا 
إحصاء  املتضمنة  الّترقية  ديوان  ملصالح 

إسكانها  وإعادة  ترحيلها  عائلة، سيتم   921
شهر  بحلول  سيتم  كما  مراحل،  عدة  على 
سكن   373 مفاتيح  تسليم   2021 أفريل 
 - اإليجاري  العمومي  بصيغة  اجتماعي - 
احلمرة  طريق   « اجلديد  احلضري  بالقطب 
والي  إشراف  بعد  وهذا  ونزة،   « مبدينة   «
من  160 سكن  مفاتيح  تسليم  على  الوالية 
أصل 533 اسما. ويف ذات السياق، كشف 
والي الوالية عن توزيع 8338 وحدة سكنية 

من مختلف الصيغ عبر بلديات إقليم الوالية 
اجلارية،  السنة  من  األول  السداسي  خالل 
 ،« »عدل  سكنية  وحدة   3240 فيها  مبا 
سكنات  بني   1333 نحو  توزيع  ينتظر  فيما 
البناء  من  حصة  و31  أرضية،  وحتاصيص 
اجلديد  القطب  فإن  الريفي.ولإلشارة، 
»طريق احلمرة » مبدينة ونزة يتوفر على مجمع 

مدرسي مسلم. 
فيروز رحال

معاينته  خالل  عنابة  والي  كشف 
صيغة  يف  السكن  قطاع  مشاريع  ملختلف 
بلدية  مستوى  على  العمومي  اإليجاري 
برحال أن حصة 500 سكن ببلدية برحال 
وحصة 100 سكن ببلدية واد العنب وحصة 
100 ببلدية سرايدي ستسلم ملستفيديها يف 

أواخر شهر فيفري املقبل.
ملدير  تعليمات صارمة  الوالي  ووجه 
املعنيني  التقنيني  املديرين  وكذا  السكن 
باملشاريع السكنية التي يف طور اإلجناز ببلدية 
برحال بضرورة إمتام ما تبقى من أشغال من 
وتوزيعها على  السكنات  أجل إستالم هذه 
وكان«  احملددة.  األجال  يف  مستحقيها 
جمال الدين برميي« والي واليةعنابة والوفد 
املرافق له قام بزيارة تفقدية ملشاريع السكن 

العمومي االيجاري عبر بلدية برحال حيث 
تفقد بحي بوقصاص أحمد قيرش مشاريع 
اجناز 81 و91 و100 مسكن من برنامج اجناز 
عمومي  ايجاري  مسكن   8000/200
وعاين  كاليتوسة  مبنطقة   02 قيرش  مبنطقة 
 133+ إجناز  برامج  من  كل  الوالية  والي 
مسكن.   100 مسكن،   239 15مسكن، 
من جهته مدير السكن وعلى هامش زيارة 
والي عنابة ملشاريع القطاع أكد أن اإلنتهاء 
من معاجلة ودراسة ملفات الطعون املتعلقة 
صيغة  يف  سكنية  وحدة   553 بقائمة 
سيكون  برحال  ببلدية  االيجاري  العمومي 

مع نهاية الشهر اجلاري.
ف. سليم

عنابة 

تسليــم 700 مسكــن اجتماعـي 
أواخــر فيفــري الداخـــل 

الطارف

 ضبــــط 91 قنطــــــارا
مـن السميد غــير مفوترة

سطيف

سكان »أوالد بوسالمة«يطالبون بالغاز الطبيعيسكان »أوالد بوسالمة«يطالبون بالغاز الطبيعي
اشد سكان قرية أوالد بوسالمة التابعة 
لبلدية الرصفة الواقعة جنوب والية سطيف، 
املسؤول  رأسها  وعلى  احمللية  السلطات 
وأخذ  التدخل  أجل  من  األول  التنفيذي 
ربطهم  يف  واملتمثل  االعتبار  بعني  انشغالهم 

بشبكة الغاز الطبيعي.
معاناتهم  أن  القرية  سكان  وأكد 
أين  شتاء،  فصل  كل  حلول  مع  تتضاعف 
البوتان  غاز  قارورة  عن  البحث  رحلة  تبدأ 
من  للرفع  الفرصة  أصحابها  يستغل  التي 

األسعار وهو ما أثقل كاهلهم، يف حني يضطر 
إلى  الضعيف  الدخل  أصحاب  من  البعض 
والتدفئة،  الطهي  يف  واستعماله  االحتطاب 
من  الوعود  من  العديد  تلقوا  أنهم  مضيفني 
حبر  مجرد  بقيت  أنها  إال  احمللية  السلطات 
حاله،  على  تزال  ال  لقمان  ودار  ورق  على 
من  مصدر  أكد  املواطنني  انشغال  على  وردا 
برمجتمه  متت  املشروع  أن  الرصفة  بلدية 
مديرية  مستوى  على  حاليا  وامللف  سابقا 
الطاقة بالوالية يف انتظار أخذ املوافقة النهائية 

املقاولة  وحتديد  املالي  املبلغ  تخصيص  قبل 
سكان  فإن  ولإلشارة  األشغال،  ومباشرة 
أمام  احتجاجية  بحركة  مؤخرا  قاموا  القرية 
البلدية مطالبني السلطات بتجسيد وعودها، 
خاصة وأن املسؤول التنفيذي األول بالوالية 
عبلة كمال أكد أيف العديد من االجتماعات 
لفائدة  تنموية  مشاريع  برمجة  ضرورة  على 

القرى النائية واملعزولة عبر إقليم الوالية.

أسيا.ع

سكيكدة 

7474 عائلــــة بقريــة منــزل األبطـــال  عائلــــة بقريــة منــزل األبطـــال 
بعزابـــة تطالــب بالكهربــــاءبعزابـــة تطالــب بالكهربــــاء

االبطال  منزل  قرية  سكان  يطالب 
ببلدية عزابة شرقي والية سكيكدة مديرية 
سكيكدة للكهرباء بالتدخل وحل مشكلتهم 
يف اقرب وقت ممكن واملتمثل يف ربط منازلهم 
بالكهرباء بعد معاناة دامت لسنوات طويلة.

الوطن«  »اخبار  حتصلت  مراسلة  يف  و 
ان غياب  يؤكد ممثل احلي  منها  على نسخة 
عددها  يقدر  التي  منازلهم  عن  الكهرباء 
سنوات  ومنذ  واعتمادهم  منزل   74 ب 
الكهرباء  ألسالك  العشوائي  الربط  على 

الذي  االمر  وهو  ارهقهم  قد  طويلة  ملسافات 
استخدام  من  وحرمانهم  شدته  يعزز ضعف 
حسبه  اصبحت  التي  االالتالكهرومنزلية 

ديكور فقط يزمي منازلهم.
له  يتعرض  الذي قد  ناهيك عن اخلطر 
االطفال جراء ربط االسالك التي تتدلي من 
االرض.  تالمس  ان  تكاد  والتي  منازلهم 
يسود  الذي  احلالك  الظالم  الى  باإلضافة 
احلي ليال مما يجبر السكان على التزام بيوتهم 

جراء غياب االنارة العمومية

و اضاف ذات املتحدث انهم على الرغم 
من مناشدة السلطات يف عدة مناسبات من 
اجل تسجيل ربط احلي بالكهرباء اال ان االمر 
لم يقابل باهتمام املسؤولني احملليني. يضاف 
الى هذا غياب التهيئة احلضرية باحلي خاصة 
وانعدام  للسير  التصلح  التي  املسالك  من 
انتشار  يف  مايسبب  الصحي  الصرف  قنوات 
االمراض  عن  ناهيك  احلشرات  انواع  كل 

التي قد تصيب قاطنوها.
نسيبة شالبي 
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بسبب عدم توفير وجبة الغذاء

تالميذ يغلقون متوسطة »كنديــرة« تالميذ يغلقون متوسطة »كنديــرة« 
ويقطعون الطريـق الوطني رقم ويقطعون الطريـق الوطني رقم 7575    
أقد، صباح أمس األحد، تالميذ متوسطة »تيزي ثانجيت« بكنديرة جنوبي بجاية على غلق باب 
المؤسسة الرئيس، وكذا الطريق الوطني رقم )75(، الذي يربط والية بجاية بوالية سطيف 

عبر برباشة، احتجاجا منهم بسبب عدم تناولهم وجبة الغذاء، منذ أسبوع.

عبد السالم قريشي
لقائهم  التالميذ خالل  من  عدد  قال  و 
بـ«أخبار الوطن« إنهم لم يتناولوا وجبة الغذاء 
مخول  مسؤول  بسبب  كامل  أسبوع  منذ 
وتسليم  استالم  وصالت  على  لإلمضاء 
واملواد  اللحوم  اخلبز،  والفواكه،  اخلضر 
الذي  اإلضراب  ظل  يف  األخرى،  الغذائية 
يشنه مديرو املتوسطات منذ 30 ديسمبر من 

السنة املنقضية. 

استياء  أثارت  االحتجاجية  احلركة  هذه 
توفير  إلى  يسعون  الذين  األولياء  لدى  كبيرا 
شروط مالئمة لتمدرس أبنائهم عشية اجتياز 

الفروض واالختبارات.
أولياء  جمعية  نظمت  آخر  سياق  ويف 
ذراع  بلدية  بأجيون  بومعزة  اإلخوة  تالميذ 
لتدارس مضاعفات غياب  القائد جمعية عامة 
يف  التحكم  مسألة  سيما  املؤسسة  عن  املدير 
تصرفات التالميذ أين أكد اجلميع على ضرورة 

التعاون حتى تستمر الدراسة بشكل عادي ولو 
بجمع تبرعات للتكفل بإطعام التالميذ خاصة 
القاطنني يف مناطق بعيدة غير أن ولي تلميذ يف 
مثل  استبعد جناعة   « الوطن  »أخبار  تصريح ل 
بأي حال من  أن ال ميكن  أكد  إذ  املسعى  هذا 
األحوال اإلستغناء عن مسير حقيقي للمؤسسة 
للمؤسسة  مسير  تعيني  التربية  مديرية  فعلى 
ميضي على الوثائق مادام آجال عودة املدراء غير 

معلومة وأظن أنهم يف إضراب مفتوح.

الجلفة

السلطـات تعجـز عـن تسييــر 
ملف التزود بالمـاء الّشروب

اجللفة  والية  عاصمة  سكان  يزال  ال 
يف  التموين  مشكل  من  اليوم  لغاية  يعانون 
املياه الصاحلة للشرب، إذ تشهد أغلب أحياء 
املدينة متوين مرة واحدة كل 5 أيام يف أحسن 
والية  إلى  جلنة  إيفاد  من  بالرغم  األحوال، 
التسيير  مشاكل  يف  التدقيق  بهدف  اجللفة 
وكذا  للمياه  اجلزائرية  مؤسسة  مستوى  على 
عنه  كشف  ما  حسب  املائية  املوارد  مديرية 
وزير املوارد املائية أرزقي براقي، يف آخر زيارة 
العام  من  جويلية  شهر  اجللفة  لوالية  قادته 

املاضي.
وأكد حينها الوزير أن اللجنة تتشكل من 
مدير مركزي وممثل عن مديرية املوارد البشرية 
بالوزارة وممثلني عن املديرية العامة للجزائرية 
الوالية  والي  إشراف  حتت  وتعمل  للمياه، 
وضمان  للحلول  للوصول  اقتراحات  وتقدم 

تدخل بطريقة نهائية، إال أن شيء لم يتغير 
حسب السكان.

الكبير  أرزقي قد أكد بأن »العجز  وكان 
بوالية  الشروب  املاء  مجال  يف  احلاصل 
التسيير احمللي  إلى مشاكل يف  اجللفة، مرده 
املكلفني  األشخاص  ويف  املركزي«  وليس 
تتوفر  القطاع  »مؤسسات  أن  مبرزا  بالتسيير، 

على اإلمكانات والقدرات وكل اخلبرات«.
التي  التصريحات  تلك  لكل  وبالنظر 
إال  واملركزيني،  احملليني  املسؤولني  أطلقها 
يعانون  يزالون  ال  اجللفة  مدينة  مواطنو  أن 
عن  معبرين  الشروب  املاء  يف  أزمة  من 
غضبهم حيال السلطات احمللية التي عجزت 

عن ضمان التزود بهذه املادة احليوية.
حمزة بلحرش

باجللفة  مسعد  بلدية  مواطنو  ينتظر 
االجتماعية  التجزئات  من  املستفيدون 
احلصول على اإلعانات املالية املقدرة بـ 700 
ألف دينار، ملناطق الهضاب العليا التي تعد 

والية اجللفة إحداها.
وعبر املستفيدون الذي يقدر عددهم بـ 
التأخر  بسبب  امتعاضهم  عن  مستفيد   811
حق  متكنهم  التي  العملية  هذه  مباشرة  يف 
يف  انطلقوا  والذين  اإلعانة  من  االستفادة 
اإلجناز منذ تاريخ 20 أوت املنصرم، مؤكدين 

أن تسليم اإلعانات ال يزال معلقا حلد اآلن 
بسبب العقود اإلدارية، إال أن دفتر الشروط 
للمستفيد  املالية  اإلعانات  دفع  يشترط 
فقط  معاينة  ومحضر  البناء  رخصة  بإيداع 

دون شرط إيداع عقود امللكية.
وتساءل مواطنو مسعد عن موعد تسليم 
لتسوية  قصوى  زمنية  مدة  وحتديد  العقود 
والعمران  السكن  وزير  مطالبني  امللف،  هذا 

واملدينة التدخل ألجل النظر يف انشغالهم.
حمزة بن حلرش

تلمسان

مستعملو الطريق الوطني رقم مستعملو الطريق الوطني رقم 2222 يستنجدون بالوزير يستنجدون بالوزير
طالب مستعملو الطريق الوطني رقم 22 
من  ووهران  تلمسان  جنوب  بني  ما  الرابط 
فاروق شيعلي  السيد  العمومية  األشغال  وزير 
التدخل العاجل من أجل فتح وتوسيع الطريق 
والذي حتول إلى بؤرة خطر ويتسبب يف حوادث 
مميتة أخرها وفاة شابني يف حادث مرور مبدخل 
من  العديد  حتولت  الذي  الطريق  احلناية.هذا 
والضغط خاصة  لالنزعاج  مصدر  إلى  أجزاءه 
بلدية  شمال  »التعاونية«  قرية  مستوى  على 
منذ  الطريق  أجزاء  أحد  غلق  مت  أين  احلناية، 

إمتام،  دون  تهئيته  إلعادة  أشهر  ثالثة  أكثر 
حيث مت حتويل حركة املرور نحو قرية التعاونية 
وضاعف  املرور  حركة  عرقل  الذي  األمر 
التجار الفوضويني للخضر والفواكه من معاناة 
نصب  خالل  من  الطريق،  هذا  مستعملي 
شل  إلى  أدى  ما  ضفافه،  على  طاوالتهم 
احلركة داخل القرية وخلق فوضى عارمة وسها 

خاصة يف ظل غياب مصالح األمن بالقرية.
من جهة أخرى ال يزال شطر هذا الطريق 
الرابط ما بني تلمسان وسبدو يتسبب يف حصد 

العشرات من االرواح، بفعل منعرجاته وضيقه، 
ورغم تخصيص غالف مالي إلزدواجيته، إال أن 
ما  13كلم  مسافة  على  ميتد  الذي  األول  الشطر 
بني منصورة وتيرني ال يزال لم ينطلق بعد، ما 
اثر سلبا على احلركة ما بني تلمسان والواليات 
والنعامة،  والبيض  بشار  غرار  على  اجلنوبية 
بهذا  الشاحنات  حركات  كثرة  بفعل  وذلك 
األشغال  وزارة  تدخل  يستوجب  ما  الطريق 

العمومية من اجل تسريع أشغال هذه الطريق.
بن خالد عبد القادر

المستفيدون من التجزئات االجتماعية 
بمسعــد ينتظــرون اإلعانــات 

مديرة النشاط االجتماعي بغليزان يف حوار مع »أخبار الوطن« :

2929 ألف عائلة متضررة استفادت من إعانة كورونا ألف عائلة متضررة استفادت من إعانة كورونا
احمد«  ولد  »جميلة  السيدة  كشفت 
بوالية  االجتماعي  والتضامن  النشاط  مديرة 
غليزان أن عدد الطرود املوزعة لفائدة العائالت 
ألف   29 بلغ  الضعيف  الدخل  وذات  املعوزة 
العملية  الوالية،  بلديات  كامل  عبر  طرد 
من  التخفيف  يف  الدولة  برنامج  وفق  متت 
حدةأثار أزمة كورونا خاصة ما تعلق باجلانب 
اإلقتصادي بداية من 22 مارس 2019 وذلك 
مبشاركة عديد الشركاء على غرار قطاع الشؤون 
الدينية واجلمعيات اخليرية الناشطة، هذا وقد 
أضافت ذات املتحدثة أن عملية ضبط وحتديد 
الهبات واإلعانات املادية مت على مستوى جلنة 
والئية تضم عديد القطاعات منصبة من طرف 
السلطات لها صالحيات حتديد املستفيدين، 
اإلجتماعي  النشاط  مصلحة  تستعد  كما 
لفائدة  تضامنية  قوافل  إلطالق  والتضامن 

وبحكم   ،2021 فترة  خالل  العائالت 
التجارب السابقة يف عمليات التوزيع سنعمل 
املتضررة  العائالت  إحصاء  على 

للعائالت  اإلعانات  تقدمي  أجل  بدقة من 
املتضررة حقيقة.

م.حبيب

عيادة  والنقائص  املشاكل  عديد  حتاصر 
متعددة اخلدمات" نبية خيرة " املتواجدة بوسط 
مدينة سيدي بلعباس التي أثرت على نوعية 
أدى  ما  للمرضى  املقدمة  الصحية  اخلدمات 

باملواطنني إلى املطالبة بإعادة تهيئة العيادة. 
كثيرة  نقائص  من  تعاني  باتت  حيث 
للمواطنني  اليومي  االكتظاظ  على  فزيادة 
أدى  الذي  مصاحلها  تشهده  التي  املتوافدين 
جراء  الطبية  اخلدمات  مستوى  تدهور  إلى 
العامل  الطبي  اجلهاز  على  الكبير  الضغط 
تذمر  ماخلق  العدد  ناحية  من  والضعيف 
صرح  اذ  لهم  واملرافقني  املرضى  وسط  كبير 
الوضع  أن  الوطن  اخبار  املرافقني جلريدة  أحد 
اخلدمات  املتخصصة  العيادة  لهذه  احلالي 
يعكس الواقع املرير الذي يعيشه قطاع الصحة 
تعيش  الطبية  املراكز  جل  أن  حيث  احمللي 
افتقارها  عن  ناهيك  املزرية  الوضعية  نفس 
الى التجهيزات الطبية الالزمة كونها متعددة 
الرعاية  مستوى  من  حتد  التي  اخلدمات 

كبار  السيما  املرضى  إلى  املقدمة  الصحية 
السن منهم ما يجعل العيادة محصورة بني قلة 

اإلمكانيات وكثافة املرضى
املمرضني  أحد  أكد  املقابلة  اجلهة  يف 
بالعيادة أن الوضع العيادة أقل ما يقال عنه أنه 
مزري وال يرضخ إلى املعايير الضرورية ملزاولة 
مهنة الطب حيث ان الوضع صار كارثيا بالنظر 
إلى حالة املركز التي يعود تاريخ تشييدها إلى 
التدفئة  غياب  بسبب  االستعمارية  احلقبة 
اضافة إلى وجود تسربات ملياه األمطار خالل 
السماكةالتي حتتاج  اهتراء  نتيجة  الشتاء  ايام 
إلى إعادة التهيئة وهو وضع اليسمح مبمارسة 
جلنة  أنه  مضيفا  طبيعية  ظروف  يف  العمل 
الصحة التابعة للمجلس الشعبي الوالئي قد 
العيادة  تقريرا مفصال بخصوص حالة  رفعت 
لم  ذلك  رغم  الوالية  عاصمة  يف  املتواجدة 
الصحة  مديرية  قبل  من  حترك  أي  يسجل 

املعنية باألمر ولو حتى بالقسط القليل. 
حواش.أ

سيدي بلعباس

العيادة متعددة الخدمات »خيرة 
نبيـة« تشهـد وضعا كارثيا

خمسة  من  متكونة  بناية  تعرضت 
)رقم  محـمد  بلغالم  بشارع  واقعة  طوابق 
انهيار  إلى  وهران  ببلدية  بالطو  بحي   )20

جزئي, دون تسجيل خسائر بشرية.
احلماية  ملصالح  بيان  بحسب  و 
املدنية فاحلادث وقع حوالي الساعة ال21 
مصالح  تدخلت  السبت حيث  ليلة  من 
االستغاثة  نداء  تلقيها  فور  ذاتها  الهيئة 

إلجالء قاطني هذه العمارة القدمية النشأة 
مع تطويق املكان.

ومت تسخير وسائل مادية وبشرية معتبرة 
متثلت يف 10 آليات تدخل مبختلف األنواع 
من  إسعاف  سيارات  ست  إلى  باإلضافة 
بينها واحدة طبية فضال عن 90 عون تدخل 

مبختلف الرتب, وفق نفس املصدر.
ق.م

وهران

انهيـــار جزئـي لعمــــارة 
بحـــي » بالطــــو« 
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أخبار السر ايا

على لسان كبيرة علماء منظمة الصحة 
العاملية الدكتورة »سوميا سواميناثان«، 
أكدت أول هيئة مسؤولة على الصحة يف 

العالم، أن ما اصطلح على تسميته »الساللة 
اجلديدة لفيروس كورونا املستجد« ما هي 
إال فيروس كورونا املستجد ذاته الذي ظهر 
أواخر 2019، بتحور طفيف ال يكاد يذكر 

له أثر، ال فيما يتعلق بسرعة االنتشار وال 
بشدة العدائية وارتفاع معدل العدوى.

وبشأن اجللبة التي رافقت احلديث عن 
ظهور هذا الفيروس املتحور، وربطه بارتفاع 

عدد اإلصابات، قالت العاملة ذاتها إن أمر 
الظهور وارتفاع معدل العدوى إمنا جاء 
صدفة وال يرتبط بالفيروس املتحور!

سرايا« رصدت إليكم هذه املرة حيل التجار وحتايلهم مع 
املستهلكني، وذلك بإحدى نقاط البيع التابعة لسوق شعبي 

معروف، حيث قام صاحبه بتغيير تاريخ صالحية كمية 
معتبرة من التوابل، من 2 جانفي إلى 18 أفريل 2021، ضاربا 
عرض احلائط سالمة املواطنني والقوانني التي وضعتها وزارة 

التجارة، واألدهى من ذلك أن مصالح الرقابة لم تتحرك 
ساكنا، وهي تتفرج على مثل هذه اخلروقات، وما خفي أعظم. 

فأين هو كمال رزيق لتقصي الوضع؟ 

مقتـــــصد...يقتــــــصد!

..إنــــه تحــــــور ال يخيـــــف!

أطبــاق بتوابـــل فاســدة..!

األحوال الجوية تسحب نشرية 

استغرب تالميذ ثانوية البشير اإلبراهيمي ببلدية 
بوعينان، والية البليدة، من جواب املقتصد حني طالبوا 

بإشعال املدفئات، نظرا للبرد الشديد وعدم قدرتهم لتتبع 
شرح األستاذ.حيث رفض هذا األخير تشغيل املدافئ 

متحججًا بغالء فاتورة الغاز.

أعلن املركز الوطني 
للتوقعات اجلوية، يوم 
أمس األحد عن، إلغاء 

النشرية اجلوية اخلاصة 
باألمطار، املعدة يوم أمس 

السبت، والتي تخص 
واليات وسط وشرق وغرب 

البالد. وأوضح املركز أن 
إلغاء النشرية اجلوية 

اخلاصة جاء إثر »التحسن 
املفاجئ يف وضعية 

الطقس«.

يعاني طلبة »جامعة غرداية« 
وسكان املنطقة املجاورة من 

الغياب التام خلطوط الهاتف 
النقال »جيزي« و«موبيليس« 
مع ضعف كبير  يف التغطية 
بشبكة »أوريدو«، إضافة إلى 

مشكل انعدام التغطية الكافية 
لشبكة اإلنترنت، رغم الطلبات 

العديدة املرفوعة للسلطات 
احمللية قصد حتسني اخلدمة، 

ونظرا حلاجة الطلبة إليها 
إلجناز بحوثهم واالستفادة من 
النظام اجلديد يف التعليم عن 

بعد.

وفــــروا اإلنترنـــت ثم طالبــونا 
بالتعلـــّم عــن بعــــد!

ثالثــــة أعيـــــــاد ثالثــــة أعيـــــــاد 
للجزائرييــن وحــدهم!للجزائرييــن وحــدهم!

يعتبر الشعب اجلزائري من الشعوب احملظوظة، فهو يحتفل بثالثة 
مناسبات متثل بداية تقومي، إذ يحتفل برأس السنة امليالدية، ويحتفل 

بعدها برأس السنة األمازيغية، واحتفال ثالث برأس السنة الهجرية، 
وهذا ما يعكس التنوع االجتماعي والثقايف واحلضاري للجزائر.

////////
///////////////////

..إنه تحور ال يخيف!
على لسان كبيرة علماء منظمة الصحة العاملية الدكتورة »سوميا سواميناثان«، أكدت أول هيئة مسؤولة على الصحة 
يف العالم، أن ما اصطلح على تسميته »الساللة اجلديدة لفيروس كورونا املستجد« ما هي إال فيروس كورونا املستجد 
ذاته الذي ظهر أواخر 2019، بتحور طفيف ال يكاد يذكر له أثر، ال فيما يتعلق بسرعة االنتشار وال بشدة العدائية 

وارتفاع معدل العدوى.
وبشأن اجللبة التي رافقت احلديث عن ظهور هذا الفيروس املتحور، وربطه بارتفاع عدد اإلصابات، قالت العاملة ذاتها 

إن أمر الظهور وارتفاع معدل العدوى إمنا جاء صدفة وال يرتبط بالفيروس املتحور!
///////////////////////////////

!..أطباق بتوابل فاسدة

سرايا« رصدت إليكم هذه املرة حيل التجار وحتايلهم مع املستهلكني، وذلك بإحدى نقاط البيع التابعة لسوق شعبي 
معروف، حيث قام صاحبه بتغيير تاريخ صالحية كمية معتبرة من التوابل، من 2 جانفي إلى 18 أفريل 2021، ضاربا 

عرض احلائط سالمة املواطنني والقوانني التي وضعتها وزارة التجارة، واألدهى من ذلك أن مصالح الرقابة لم تتحرك 
ساكنا، وهي تتفرج على مثل هذه اخلروقات، وما خفي أعظم. فأين هو كمال رزيق لتقصي الوضع؟ 

/////////////////

األحوال اجلوية تسحب نشرية 
أعلن املركز الوطني للتوقعات اجلوية، يوم أمس األحد عن، إلغاء النشرية اجلوية اخلاصة باألمطار، املعدة يوم 

أمس السبت، والتي تخص واليات وسط وشرق وغرب البالد. وأوضح املركز أن إلغاء النشرية اجلوية اخلاصة جاء إثر 
»التحسن املفاجئ يف وضعية الطقس«.

////////////////

 

عبــد العزيـــز بوباكيــــر: 
صبـــاحكم سبـــائك ذهـــب!

على ما يبدو فإن الكاتب واملترجم عبد العزيز بوباكير تأثر مبا جابت به 
محاكمة املسئولني السابقني أبرزهم أحمد أويحيى الذي صرح بشأن 

70 مليار احملجوزة: »لقد كنت وزيرا أول ولدي عالقات، واعتاد أمراء 
اخلليج على زيارة اجلزائر، ومنحونا سبائك ذهبية بعتها يف السوق 

املوازية ألن بنك اجلزائر رفض شراءها مني«، حيث بدأ صباحه 
بقوله: »صباحكم سبائك ذهب« يف قالب من السخرية لواقعنا 

اليوم الذي أصبح فيه القوي له مال ال يعد يقابله من ال يزال 
يفترش األرض ويلتحف السماء يف دولة اجلزائر املستقلة.
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غرداية

 بعــث مشـروع تهيئـة السكنات 
المـهددة باالنهيـار بالقصــور

لسكنات  االعتبار  إعادة  مشروع  بعث  مت 
ومتليلي  ميزاب  وادي  بقصور  باالنهيار  مهددة 

املصنفة تراثا وطنيا بعد رفع التجميد عنه
 2014 يف  املسجل  املشروع  هذا  ويشمل 
التقشف  إجراءات  ضمن  جتميده  يتم  أن  قبل 
بتكلفة  العمومية  السلطات  اتخذتها  التي 
إعادة  دج،  مليار   )1( واحد  قدرها  إجمالية 
باإلنهيار  مهددة  قدمية  سكنات  وترميم  تأهيل 
بقصور متليلي والعطف ومليكة وبن يزقنوبونورة 
وغرداية وبريان والقرارة، كما أفاد مدير القطاع.
وتهدف هذه العملية الواسعة النطاق إلى 
بهذه  التراثية  السكنات  تلك  وحماية  تعزيز 
احمليط  وحتسني  ثقافيا''  ''تراثا  املصنفة  القصور 
العمرانية  الفضاءات  هذه  لساكنة  املعيشي 
كما  التاريخي،  بثراءها  تتميز  التي  العريقة 

شرح السيد حليم مالط. 
هذه  تدعيم  املشروع  هذا  من  ويتوخى 
وإعادة  تقليدية  مواد  باستعمال  البنايات 
تأهيلها على النحو يعيد احلياة إليها مع احملافظة 
السياحي  اجلذب  وتعزيز  العمراني  علىطابعها 

لها وذلك بإشراف خبراء متخصصني يف ترميم 
اآلثار التابعة لقطاع الثقافة والفنون سيما ديوان 
ذات  حسب  ميزاب،  وادي  سهل  حماية 

املتحدث
بالنيابة،  الثقافة  مدير  أشار  جهته،  ومن 
الذي  املعماري  التراث  أن  علواني،  محمد 
تشتهر به وادي ميزاب )غرداية( املصنف ضمن 
للتربية  األممية  املنظمة  قبل  من  العاملي  التراث 
والعلوم والثقافة )اليونسكو يف 1982(، يشكل 
ومبانيه،  التاريخية  باآلثار  غنيا  حضريا  جتمعا 
اليوم  وتعد  العمراني،  بأصالته وجماله  ويتميز 
إرثا كبيرا ودعائم حضارية يتعني احلفاظ عليها 
وتثمينها من أجل تعزيزها على أساس احترام 

املادة األصلية.
به  تزخر  ما  بكل  غرداية  منطقة  ومتكنت 
يف  ببراعة  األجداد  صممها  التي  قصور  من 
مع  صخري  موقع  فوق  متدرج  معماري  شكل 
على  حتافظ  أن  الدينية،  واملبادئ  املناخ  مراعاة 
بنيتها العمرانية ألكثر من عشرة قرون مما جعلها 

أن تصبح محط اهتمام الهيئة األممية. 

مدير التربية يعد بفتح أبواب الحوار مع الشركاء االجتماعين

التكتـــل النقابــي بــــأدرار يهـــّدد 
بشـــّل قطــــاع التربيـــــة! 

 قّرر التكتل النقابي لقطاع التربية بوالية أدرار شّل القطاع، بشن إضراب دوري، يوما واحدا كل أسبوع، 
احتجاًجا بسبب عدم فتح أبواب الحوار واالستجابة للمطالب المرفوعة من قبل نقابات التربية.

عبداهلل مجبري

بحسب بيان التكتل النقابي حتصلت »أخبار 
الوطن »على نسخة منه أن هذه النقابات املستقلة 
ستنظم وقفة احتجاجية أمام مقر مديرية التربية 
باستمرار  وصفوه  ما  خلفية  على  املقبل  األحد 
يف  الواضحة  الرؤية  وغياب  االرجتالي  التسيير 
املؤهلة  البشرية  الكوادر  وتعطيل  القطاع  تسيير 
القرار  اتخاذ  يف  االنفرادية  سياسة  لتكريس 
مبعزل عن الشركاء االجتماعيني أدى إلى تعطيل 

حقوق ومصالح املوظفني. 
النقابي  البيان ذاته أن العمل   كما أضاف 
يشهد تضييقا من خالل إصدار تعليمة منع عقد 
اجلمعيات العامة االنتخابية باملؤسسات التربوية 
للنقابات العمالية وانتهاج سياسة تسيير املصالح 
الكفاءة  معيار  عن  بعيدا  بالتكليف  اإلدارية 
اجتاه  االنتقائي  واالستقبال  التربوية  غير  املعاملة 
الفادح  التأخر  جانب  إلى  القطاع  مستخدمي 

واستمرار  بالعمال  اخلاصة  املخلفات  تسديد  يف 
رواتب  من  املؤسس  وغير  العشوائي  اخلصم 
املهنية  االمتحانات  تأطير  عن  واملترتبة  املوظفني 

واملوسمية.
الى عدم  اإلشارة  نفسه  بيان   كما تضمن 
من  خاصة  العقوبات  إصدار  إجراءات  احترام 
الدرجتني األولى والثانية املنصوص عليها قانونا 
يف  القطاع  موظفي  بني  العدالة  تطبيق  وعدم 
بالنسبة  الرؤية  وانعدام  الكهرباء  فواتير  تعويض 
التربوية  اخلرائط  ضبط  وعم  املناصب  لشغور 
الطور  يف  خاصة  التنقلية  احلركة  تطبيق  قبل 
االبتدائي وكذا غياب معايير العدالة يف املصادقة 
على طلبات التحويالت من والى خارج الوالية 
والتحويالت اإلدارية الى جانب توزيع السكنات 
املديرية  موظفي  على  التربية  لقطاع  املخصصة 
وكذا  االجتماعية  املعادالت  صندوق  قبل  من 
موظفي  دون سواهم من  املدعم  الترقوي  بصيغة 
القطاع فضال عن عدم التأسيس بخصوص جلان 

التأديبية  اللجان  وكذا  السكن  وجلان  التحقيق 
واالستشارة اخلاصة باألعوان املتعاقدين. 

  مدير التربية 
يعد بفتح أبواب الحوار 
لواليةأدرار قد استقبل  التربية  و كان مدير 
األسبوع الفارط عددا من النقابات مجتمعة بعد 
واملكاتب  املصالح  رؤساء  إليه حضره  لقاء دعت 
يسمى  ما  أو  نقابات  تلك  ممثلي  مع  اإلدارية 
بالتكتل لالستماع النشغاالتهم ومطالبهم والتي 
التجمع  مطالب  عريضة  عن  جلها  التختلف 
متعهدا بعد جلسة حوار باالستجابة لها يف خطوة 
االجتماعيني  الشركاء  مع  جديدة  صفحة  لفتح 
وإجابة  توضيح  فيه  االجتماع مبحضر  وقد خرج 
التجمع  نقابات  ان  غير  االنشغاالت  لبعض 
نوايا  يف  تشكك  التزال  الوقفة  لهذه  الداعية 
كبرى  بضمانات  مطالبة  التربية  مدير  مصالح 

تكون حتت إشراف السلطات الوالئية.

من سكان  العشرات  أمس  أول  نهار  خرج 
قرية »ديفل« ببلدية أوالد جالل ببسكرة حيث 
إلى  املؤدي  للقرية  الرئيسي  الطريق  بغلق  قاموا 
التي  معيشتهم  بظروف  تنديدا  »ليوة«  بلدية 
احمللية  السلطات  مطالبني  باملزرية  وصفوها 

بتجسيد جملة من االنشغاالت. 
من  الشديد  غضبهم  احملتجون  وأبدى   
التي  القرية  مستوى  على  املسجلة  النقائص 
صنفوها منطقة ظل بامتياز معددين االنشغاالت 
املرتبطة  خصوصا  االجتماعي  اجلانب  يف 
بالتنمية ورفع الغاضبون نداءهم بتوفير الكهرباء 
غير  معيشتهم  أن  مؤكدين  الريفية  بالسكنات 

ناشدوا  كما  احليوية،  الطاقة  غياب  يف  مقبولة 
بتجسيد  القرية  وجه  حتسني  ضرورة  السلطات 
شدد  ذلك  إلى  باإلضافة  احمليط  لتهيئة  مشروع 
املوجهة  باملياه  متوينهم  حتسني  على  احملتجون 
توفر اجلهة على منقب  والشرب بسبب  للسقي 
واحد وهو ما اعتبره السكان غير كاف فيما انتقد 
احملتجون تهميش وإقصاء أبناء املنطقة من فرص 
البطالة،  من  الشباب  معاناة  جراء  التوظيف 
وخالل الوقفة االحتجاجية أكد الغاضبون على 
أن ظروف معيشتهم دفعتهم إلى االحتجاج وغلق 

الطريق آملني يف حتسن أوضاعهم ومعيشتهم.
م. بن مبارك

بسكرة 

سكــان »ديفــل« بــ »أوالد سكــان »ديفــل« بــ »أوالد 
جــــالل« ينتفضـــون جــــالل« ينتفضـــون 

اإلسالمية  الكشافة  محافظة  أطلقت 
تعقيم  مواد  توزيع  حملة  بتمنراست  اجلزائرية 
عائالت  من  العديد  لفائدة  موجهة  وكمامات 
بوالية  املنتشرة  الظل  مبناطق  الرحل  البدو 
كورونا  وباء  انتشار  مع  تتزامن  والتي  متنراست 
القاسية  الشتوية  املناخية  األجواء  بداية  ومع 

التي تشهدها املنطقة، خاصة بلدية تاظروك.
التي  التضامنية  العملية  هذه  وشملت 
الوالئي  احملافظ  انطالقتها  إشارة  أعطى 
السيد  بتمنراست  اإلسالمية  للكشافة 
حميدو يوسف، يف يومها األول توزيع حصة 
من تلك املساعدات املتمثلة يف مواد التعقيم 
من  بكل  املدارس  تالميذ  على  والكمامات 

منطقتي أيتوكالن ومتكندوت بتاظروك.
مرة  ألول  التدريس  قاعة  فتح  عرفتا  التي 
بحضور السلطات احمللية يتقدمهم رئيس الدائرة 

السيد حمالوي نورالدين.
حيث أكد احملافظ الوالئي للكشافة جلريدة 
اإلنساني  العمل  هذا  بداية  أن  الوطن  أخبار 
كبير  إنخفاض  تشهد  التي  البلدية  بهذه  كان 
لذا كان   . متنراست  بوالية  احلرارة  يف درجات 
بداية العمل بهذه املنطقة املصنفة حتت مناطق 
درجات   -09 اإلنخفاض  تشهد  والتي  الظل 
البرد  من  ساكنتها  يعاني  والتي  الصفر  حتت 

الشديد واحلرمان.
وستمس هذه العملية خالل األيام املقبلة 

مناطق  ضمن  مصنفة  أخرى  مناطق  استفادة 
الظل بالوالية تتمركز بعدد من القرى واملناطق 
أمقل  وعني  أدلس  بلدية  من  بكل  النائية 
وتني  قزام  عني  احلدوديتني  والبلديتني  وأبلسة 
والوالية  متنراست  والية  قرى  وبعض  زواتني 

املنتدبة عني صالح.
وتأتي هذه احلملة التضامنية يف إطار جتسيد 
للكشافة  العامة  القيادة  من  املسطر  البرنامج 
استهداف  إلى  الرامي  اجلزائرية  اإلسالمية 
الرحل  البدو  سكان  من  الظل  مناطق  سكان 
خاصة بعد انتشار وباء كورونا، وقد جتند للقيام 
على  اإلنسانية  املساعدات  تلك  توزيع  بعملية 
الرحل  للبدو  املعوزة  العائالت  من  مستحقيها 
مجموعة من الكشافة املتطوعيني من اجلنسني، 
الذين سيضمنون توصيلها إلى األسر املستهدفة.

عبر هذه املناطق املصنفة كمناطق ظل. 
كما أوضح احملافظ الوالئي

كشفية  قافلة  هناك  بأن  املتحدث  وأضاف 
شتاء  لقضاء  شعار)  حتت  الفيايف  ستجوب 
غذائية  طرود  مساعدات  جمع  ( يتضمن  دافئ 
متنوعة  مواد  على  حتتوي  الكشافة  طرف  من 
واسعة االستهالك باإلضافة إلى أفرشة وأغطية 
البدو  من  العائالت  على  ستوزع  وبطانيات 
من  جمعها  حالة  يف  املاضي  العام  مثل  الرحل 

احملسنينخالل هذا العام.
أحمد كرزيكة

تمنراست

الكشافـة اإلسالمية تطلق حملة الكشافـة اإلسالمية تطلق حملة 
للرمال تضامنية مــع البدو الرحلتضامنية مــع البدو الرحل الرهيب  الزحف  ظاهرة  أضحت 

صوب التجمعات السكنية ببلدية دلدول بوالية 
الذين طالبوا  السكان  يؤرق  أدرار تشكل هاجسا 
السلطات الوالئية بالتحرك لتفادي وقوع الكارثة. 
دلدول  ببلدية  توكي  ويشتكي سكان قصر 
الرمال،وزحفها  محاصرة  من  الوالية  شمال 
نحو منازلهم بسبب غياب تام آلليات التصدي 
خلطر هذه الظاهرة، التي تتزايد يف هذه السنوات 
أن  الوطن  ألخبار  السكان  وأوضح  األخيرة 
لهم  ولدت  التي غزت قصرهم  الرمال،  الكثبان 
كابوسا وخطرا حقيقا وصعوبات كبيرة يف العيش 
النقل  من  محرومني  أصبحوا  حيث  الطبيعي 

لنقل  سكناتهم  مقرات  أمام  مركباتهم  ودخول 
االستشفائية،  املؤسسات  إلى  املرضية  حاالتهم 
وهذا مازاد من حجم املعاناة. يضاف لها مشكل 
االكتظاظ التي تعاني منه املؤسسات التربوية ما 
ناقوس  يدقون  التالميذ  أولياء  جمعيات  جعل 
هذه  يف  جديدة  أقسام  ببناء  ويطالبون  اخلطر 
محليون  متابعون  حذر  جهتهم،  من  املؤسسات 
من مغبة إحلاق الرمال التي حتاصر منازل سكان 
أضرارا  إحداث  إلى  تؤدي  إلنها  توكي،  قصر 
خصوصا  الغبار،  تطاير  بسبب  بقاطنيها  صحية 
املنطقة  تضرب  التي  املوسمية  الرياح  وقت  يف 
ويف انتظار تدخل عاجل للجهات الوصية إلزالة 

ذكرها،  السالف  العائالت  على  يبقى  الرمال 
معايشة الوضع املزري ألجل غير مسمى. وعلى 
صعيد آخر، ناشدت العديد من العائالت ببلدية 
زيارة  برمجة  بهلول ضرورة  العربي  الوالي  دلدول 
على  للوقوف  العاجل،  القريب  يف  لهم  ميدانية 
إرادة  غياب  تكابدها يف ظل  التي  املعاناة  حجم 
حقيقية من السلطات املعنية النتشالها من خطر 
الرمال الذي يهددها.كما طالبوا مصالح محافظة 
للمنطقة  دراسة  بعملية  القيام  بضرورة  الغابات 
من  تخفف  حتى  باملنطقة  تشجير  عملية  وإجناز 

معاناة الساكنة من هذه الظاهرة الطبيعية. 
عبد اهلل مجبري

أدرار

ظاهرة زحف الرمال تفرض حصارا على قصور دلدولظاهرة زحف الرمال تفرض حصارا على قصور دلدول

والية  يف  ألفلو  البلدية  املجلس  يشهد   
االغواط حالة من الغليان جراء قيام22 عضوا من 
رئيس  رفض  أن  بعد  نشاطهم  بتجميد  املجلس 
اجلديدة  الهيكلة  مداولة  على  املوافقة  الدائرة 
مت  التي  اجلديدة  التنفيذية  الهيئة  وجلان  ملكتب 

اقتراحها من طرف رئيس البلدية بالنيابة.
أن   « الوطن  »أخبار  مصادر  بحسب  و 
لكون  اإلجراء  قانونية  بعدم  حتججت  الوصاية 
انتظار  يف  بالنيابة  البلدية  يسير  البلدية  رئيس 
صدور احلكم النهائي من العدالة يف حق رئيس 

البلدية املتابع قضائيا. 
ورفعت بعض التنظيمات بيانا لوالي الوالية 

من أجل التدخل لتسوية هذا املشكل من أجل 
بانشغاالت  للتكفل  البلدية  ضمان سير مصالح 
ركود  شبه  تعرف  البلدية  وأن  خاصة  املواطنني 

تنموي بسبب عدم استقرار املجلس البلدي. 
 يف سياق ذي صلة مت نهاية االسبوع املاضي 
انتخاب » فروج بلقاسم » رئيسا بالنيابة لبلدية 

للمجلس الشعبي البلدي لبلدية األغواط 
على  بالقضاء  تعهد  اجلديد  البلدية  رئيس 
للسلطات  هاجسا  أصبح  الذي  النظافة  مشكل 
مفرغة  إلى  املدينة  حتولت  أن  بعد  الوالئية 
وسط  كبيرا  واستياءا  تذمرا  وأثارت  للنفايات 
بالتكفل  تعهد  كما  للوالية،  والزائرين  السكان 

مبشكل 830 قطعة أرض فور االنتهاء من عملية 
التحقيق يف هوية األسماء املقترحة لالستفادة مع 
اإلشارة أن هذا امللف هو الذي جر رئيس البلدية 
وبعض أعضاء املجلس للعدالة بسبب التجاوزات 
والي  وأكد  باخلطيرة،  الوالية  والي  التي وصفها 
انتهت  التي  الوالئي  املجلس  دورة  أثناء  الوالية 
القائمة سيتم إشهارها  أن  أشغالها يوم اخلميس 
نهاية األسبوع القادم بعد أن فصلت فيها مصالح 
العدالة بتثبيت الذين تتوفر فيهم الشروط وإقصاء 

الذين التتوفر فيهم الشروط وتعويضهم. 
نورين. ع

 االغواط 

شلل بمجلس بلدية آفلو ورئيس جديد لبلدية األغواطشلل بمجلس بلدية آفلو ورئيس جديد لبلدية األغواط
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ربورتـــاج 

ربورتاج: أمني حواش

املدقع  الفقر  ثنايا  بني  القرية  هذه  سكان  يعيش 
الى  اليومية  حياتهم  وحول  الذي  املريع  والتهميش 
شبح يطاردهم يف ظل متلص املسؤولني املتعاقبني على 
وضعية  الوصية،  اجلهات  من  الرقابة  وغياب  السلطة 
اختزلت واقع القرية املرير ،املليء بتناقضات املختلفة 
،يف وقت لزالت السطات احمللية تلتزم الصمت املطبق.

 الألمن.. واقع مّر !
حتت  مواليها  بكثرة  املعروفة  متالكة  قرية  تظل 
وطأة اللصوص ومهربي املواشي التي تطالهم كل مرة 
التغطية  توفر  عدم  بسبب  مواشيهم  لرؤوس  سرقات 
منطقتهم  من  جعل  ما  القرية  داخل  الالزمة  األمنية 
أرضية خصبة لعمليات السرقة والتهريب وباعتبار موقع 
املوالني  أحد  أكد  إذ  املناطق  باقي  عن  املعزول  القرية 
توفير  املختصة  املصالح  على  يستوجب  أنه  املتضررين 
وممتلكاتهم  عائالتهم  لسالمة  حماية  األمني  العامل 
التي صارت عرضة لشتى انواع األعمال اإلجرامية. 

 مركز البريد خارج الخدمة! 
اخلدمات البريدية وحسب السكان ال تزال مشكلة 
املسؤولون  لها  يجد  لم  والتي  القرية  أهالي  من  يعاني 
اخلدمة  بات خارج  البريد  مركز  أن  أكدوا  حل حيث 
آبهني  وغير  مقنع  أي سبب  دون  منذ سنوات عديدة 
ملعاناتهم حني احلديث عن املعامالت البريدية املفقودة 
داخل قريتهم ما يلزمهم االنتقال الى املناطق املجاورة 
الجرائها كل ذلك يف ظل عدم حرص مسؤولي القرية 
الذي  البسيط  املواطن  املوضوع وعلى شؤون  على هذا 

يعاني من غياب ابسط اخلدمات. 

 قاعة العالج.. تحتضر! 
إلى  الوطن  أخبار  جريدة  حديث  سياق  يف  و 
العالج  قاعة  نقطة  إلى  تطرق  اين  املدني  املجتمع 
يربطها  شيء  كل  إلى  تفتقد  والتي  حاليًا  املتواجدة 

بالصحة رغم كل النداءات واملطالبات التي تصب يف 
نتيجة ظهور تشققات  خانة حتسني ظروفها من تهيئة 
اي  من  استفادتها  عدم  ظل  يف  بها  وتصدعات 
توفير  إلى  باإلضافة  10سنوات  يقارب  ما  منذ  تهيئة 
املستلزمات طبية وكذا الطاقم الطبي العامل للمساهمة 
يف رفع مستوى اخلدمات الطبية املقدمة للمواطن إال أن 
ذلك بقي دون استجابة فعلية من طرف القائمني على 

شؤون املواطن داخل هذه القرية. 

الطرقات يف وضعية سيئة.. 
املواطنون اشتكوا من غياب تعبيد الطرقات التي 
تربط متالكة وباقي املناطق املجاورة خاصة طريق الرابط 
بينها وبلدية سيدي شعيب املهترئة كليا باعتبارها من 
القرية  البرية استعماال من طرف سكان  أهم اخلطوط 
صاحلة  غير  تبقى  لكنها  حاجياتهم  مختلف  لقضاء 
لسير املركبات ما يدفع سائقي املركبات إلى االمتناع 
عن نقل املسافرين يف ظل وضعية املسلك الغير معبد 
ما يخلق أزمة نقل حادة كل هذا امام انظار القائمني 

على البلدية. 

 النقل املدرسي.. منعدم!
مشكلة  الى  تطرقوا  جهتهم  من  التالميذ  أولياء 
غياب النقل املدرسي عن خزائن القرية املعزولة وعدم 
استفادتها من احلصة التي وجهة لبلدية الضاية التابعني 
لها مؤخرا باعتبارها واحدة من أبرز املناطق املسجلة التي 
لتخليص  املدرسي  النقل  توفير  إلى  ماسة  بحاجة  هي 
لتحسني  الشاق  التنقل  معاناة  من  املنطقة  تالميذ 

وضعيتهم التي تأثر على حتصيلهم العلمي. 

 رئيس البلدية يرد: 

 انشغاالت السكان
 لدى طاولة الوالي

جهته  من  البلدي  الشعبي  املجلس  رئيس 
أنه قد  الوطن«  أكد يف اتصال هاتفي مع »اخبار 

اجتمع يوم الثالثاء املاضي مع والي الوالية وطرح 
قاعة  غرار  على  متالكة  مواطني  انشغاالت  عليه 
منه تخصيص  اذ طلب  املدرسي  والنقل  العالج 

أغلفة مالية ومشاريع تنمية لفائدة القرية لتحسني 
املسؤول  من  طيبة  نية  اين ملس  السكان  وضعية 

األول بالوالية بخصوص هذا امللف. 

ال مشاريع تنموية والسكان يحّلمون بغد أفضل

»تمالكــة« بسيـدي بلعباس..قرية استوطنها »تمالكــة« بسيـدي بلعباس..قرية استوطنها 
الفقــر وأحاطتهــا المعانــــاة!الفقــر وأحاطتهــا المعانــــاة!

ر له الوجود بهذه المنطقة، فالمشاريع التنموية   يطلق عليها السكان اسم القرية البائسة، فعند حدود قريتهم تنتهي الحياة أو هكذا أجمع من قدِّ
التي من شأنها أن ترفع الغبن عنهم منعدمة؛ والوعود المتكررة التي تلقوها خالل الحمالت االنتخابية السابقة لم تسمنهم ولم تغنهم من جوع؛ فقرية 

»تملوكة« الموجود بوالية سيدي بلعباس واحدة من بين عشرات القرى التي تعيش واقعا مرا وتتطلع إلى غد أفضل. 

 رئيس البلديـــة: انشغاالت السكان ىلع طاولة الوالي
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بوكيتينو املدير الفني لباريس سان جيرمان

»ال أعرف موعد عودة نيمار«»ال أعرف موعد عودة نيمار«

أم  »أر  قناة  عبر  بوكيتينو  وصرح 
موعد  بعد  أعلم  »ال  الفرنسية:  سي« 
الكاحل،  يف  إصابته  من  نيمار  تعايف 
حالة  القادمة  القليلة  األيام  يف  سنرى 

املصابني، واتخاذ أفضل القرارات«.
السنغالي  حالة  يخص  وفيما 
الفريق  وسط  العب  جايي  إدريسا 
صاحب الـ31 عاما، أوضح املدير الفني 
جايي  »إدريسا  جيرمان:  سان  لباريس 

يعاني من آالم يف املعدة«.
 3-0 بريست  على  الفوز  وعن 
املدرب  قال  الدوري،  يف  أمس،  أول 
أداء  عن  »راض  األرجنتيني: 
مع  لي  مباراتني  أول  يف  الالعبني 

استجابة  أملس  أشكرهم،  الفريق، 
كبيرة لتعليماتي«.

على  اجلماهير  »أشكر  وزاد: 
مدرجات  يف  لي  الفتة  تخصيص 
أمسية  كانت  لقد  األمراء،  حديقة 
خاصة شهدت عودتي لهذا امللعب بعد 
18 عاما، وبالطبع أمتنى عودة اجلماهير 
»لقد  وتابع:  ممكن«.  وقت  أسرع  يف 
قدم كيليان مبابي أداء مميزا، وسنحت 
له العديد من الفرص، ولكن لألسف 
فهو  إيكاردي  ماورو  أما  يسجل،  لم 
طويلة،  فترة  أبعدته  إصابة  من  عائد 
لكنه  مهمة،  خطوة  لهدف  وإحرازه 
مثل أي العب آخر، يجب أن يكون 

جاهزا مع أي فرصة«.
وعن توظيف ماركينيوس، يف مركز 
قال:  توخيل،  قيادة  حتت  الوسط  خط 
»أحترم زمالئي املدربني، وال أريد إثارة 
يف  ماركينيوس  لي  بالنسبة  اجلدل، 
الوقت احلالي يؤدي مهام قلب الدفاع، 
وسنرى ما سيحدث، ال أريد أن تكون 
بوكيتينو  وأمت  مقدسة«.  نظري  وجهة 
مواجهة  عن  باحلديث  تصريحاته 
قائال:  السوبر،  كأس  يف  مارسيليا 
وللفريق،  لي  خاصة  مباراة  »ستكون 
على  قادرين  لنكون  أفضل  ألداء  نتطلع 
املنافسة، وبالطبع نتطلع للفوز باللقب«.
القسم الرياضي

بالفوز ىلع واتفورد

مانشستر يونايتد يتقدم في كأس إنجلترامانشستر يونايتد يتقدم في كأس إنجلترا

ليـون يلمح القتراب رحيل ليـون يلمح القتراب رحيل 
ديمبلي إلى أتلتيكو مدريدديمبلي إلى أتلتيكو مدريد

دميبلي،  موسى  أخطر 
النادي  ليون،  أوليمبيك  مهاجم 
برغبته يف الرحيل خالل جانفي 
اجلاري. وتوصل دميبلي لـ«اتفاق 
حسبما  مدريد«،  أتلتيكو  مع 
الرياضي  املدير  جونينيو،  صرح 
للفريق الفرنسي، الذي أشار إلى 
أنه »لم يتم حسم أي شيء« وأن 
بني  جارية  مازالت  املفاوضات 

الناديني.
نقلتها  تصريحات  ويف 
بعد  )ليكيب(،  صحيفة 
 )2-2( رين  أمام  ليون  تعادل 
قال  الفرنسي،  الدوري  يف 
رحيله  »إمكانية  الرياضي  املدير 
شيء،  أي  ُيحسم  لم  قائمة. 
لكننا نتحدث مع أتلتيكو مدريد 
وأعتقد أن موسى توصل التفاق 
أمتنى  رحل،  إذا  األتلتي.  مع 
زلنا  »ما  وأضاف  التوفيق«.  له 

نعتمد عليه، لكنه حتدث إلينا وأخبرنا بأنه يرغب يف الذهاب لفريق آخر«.
 24 العمر  من  البالغ  الفرنسي  املهاجم  الروخيبالنكوس الستقدام  مع  ليون  ويتفاوض 

عاما، على سبيل اإلعارة، ليعوض رحيل دييجو كوستا عن النادي املدريدي.
23 ديسمبر  الذراع تعرض لها يف  وخاض دميبلي، الذي يتعافى حاليا من إصابة يف 
املاضي، 16 من 19 مباراة خاضها ليون بالدوري الفرنسي هذا املوسم، وسجل خاللها هدفا 

واحدا فقط.
وتعد هذه احلصيلة بعيدة متاما عما حققه الالعب يف املواسم السابقة، حيث سجل 24 

هدفا املوسم املاضي، و20 يف املوسم السابق.

أضفى األرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، المدير الفني لباريس سان جيرمان، مزيدا من الغموض 
حول موعد عودة نيمار جونيور، نجم الفريق للمالعب.

ميــالن علـــى أعتـاب ضـم نجـم ميــالن علـــى أعتـاب ضـم نجـم 
تورينو ســو اليهو ميتــيتورينو ســو اليهو ميتــي

اقترب نادي ميالن من التعاقد مع أحد الالعبني املميزين يف صفوف تورينو خالل 
امليركاتو الشتوي اجلاري.

مع  التعاقد  من  يقترب  ميالن  فإن  اإليطالي،  ميركاتو«  »كالتشيو  ملوقع  ووفًقا 
الفرنسي سواليهو ميتي، العب وسط تورينو، خالل شهر جانفي اجلاري.

ميالن  لكن  املاضية،  األيام  يف  بدأت  الناديني  بني  االتصاالت  أن  إلى  وأشار 
الروسونيري، إلصابة  تونالي، العب وسط  تعرض ساندور  الصفقة عقب  سيسرع 
إمكانية  مع  املوسم،  نهاية  إعارة حتى  الصفقة ستكون  أن صيغة  وأوضح  جديدة. 

الشراء نظير 10 ماليني اورو.
يذكر أن ميالن لديه العب واحد فقط يف خط الوسط حالًيا، حيث يعاني تونالي 
وإسماعيل بن ناصر من إصابات عضلية، بينما تلقى رادي كرونيتش عدوى فيروس 

كورونا.

كريســـتيـــان   إ ريكســـــــن كريســـتيـــان   إ ريكســـــــن 
يطــرق بــاب برشلونـــةيطــرق بــاب برشلونـــة

يبحث الدمناركي كريستيان إريكسن، العب وسط إنتر ميالن، عن طوق جناة ينقذه 
بشكل  يهمشه  الذي  كونتي،  أنطونيو  املدرب  مع  إيطاليا  يف  يعيشه  الذي  اجلحيم  من 

كبير، واستبعده من خططه.
اجلارية،  الشتوية  االنتقاالت  فترة  الرحيل خالل  يبحث عن  السابق،  توتنهام  جنم 
ومن أجل ذلك طرق أبواب العديد من األندية الكبرى، ومن بينها، توتنهام، وبرشلونة، 

بحسب ما أشارت صحيفة »كوريري ديللو سبورت« اإليطالية.
وكانت تقارير إسبانية سابقة، أشارت منذ أيام إلى أن إنتر ميالن، عرض الالعب 

على ريال مدريد، وأتلتيكو مدريد.
لكن الصحيفة اإليطالية، أوضحت أن كل األندية التي حتدث معها وكيل إريكسن 

ال تستطيع دفع راتب النجم الدمناركي حالًيا.
كانت تقارير إيطالية، قالت إن إريكسن يشترط احلصول على 10 ماليني اورو سنوًيا، 

يف حالة االنتقال إلى باريس سان جيرمان.

بركب  يونايتد  مانشستر  حلق 
كأس  من  الرابع  الدور  إلى  املتأهلني 
تغلبه  بعد  وذلك  اإلجنليزي،  االحتاد 
رد،  دون  بهدف  واتفورد  ضيفه  على 
أولد  ملعب  احتضنها  التي  املباراة  يف 
هدف  وسجل  أمس.  اول  ترافورد 
سكوت  الوحيد،  يونايتد  مانشستر 

ماكتوميناي يف الدقيقة اخلامسة.
يف  املباراة  يف  األولى  احملاولة  أتت 
من  قوية  بتسديدة  الرابعة،  الدقيقة 
اجلزاء،  منطقة  داخل  من  جيمس 

أبعدها باخمان إلى ركلة ركنية.
مانشستر  افتتح  الركلة  تلك  ومن 
ماكتوميناي  ارتقى  بعدما  التسجيل، 
رأسية  مسدًدا  تيليس،  من  لعرضية 
وسكنت  بالقائم  اصطدمت  متقنة 
وتلقى  اخلامسة.  الدقيقة  يف  الشباك 
داخل  بينية  متريرة  بعدها  جرينوود 
الدقيقة  يف  لينجارد  من  اجلزاء  منطقة 
إلى  مرت  أرضية  كرة  ليسدد  الثامنة، 
جوار القائم.وظهر واتفورد هجومًيا للمرة 
تلقى  بعدما   ،15 الدقيقة  يف  األولى 
داخل  متاًما  الرقابة  من  اخلالي  ماسينا 
لينفرد  بالرأس،  متريرة  اجلزاء،  منطقة 
أبعدها  مباشرة،  كرة  ويسدد  بهندرسون 
ورد  الشباك.  تسكن  أن  قبل  تاونزيبي 
عليه جيمس مباشرة بتسديدة من خارج 

منطقة اجلزاء، ذهبت بعيًدا عن املرمى.
الهدف  يضيف  أن  اليونايتد  وكاد 
ارتقى  أن  بعد  مماثلة،  بطريقة  الثاني 
يف  ركنية  ركلة  من  لعرضية  بايلي 
الدقيقة 20، مسدًدا رأسية مرت بقليل 

إلى جوار القائم.
وحتسن مستوى واتفورد يف الدقائق 
يف  النتيجة  معادلة  وحاول  التالية، 
الدقيقة 35، بتسديدة من خارج منطقة 
اجلزاء عبر شالوباه، إال أن كرته ذهبت 
بجانب القائم. ويف الدقيقة 41، سدد 

حدود  على  من  أرضية  كرة  تيليس 
منطقة اجلزاء أمسك بها باخمان. وبعد 
جرينوود  بني  التبادالت  من  سلسلة 
األخير  انفرد  وماتا،  بيك  دي  وفان 
بحارس واتفورد يف الدقيقة 43، وسدد 
لها.  التصدي  يف  باخمان  تألق  كرة 
وتعرض بايلي لإلصابة يف الرأس أثناء 
ليغادر  عرضية،  لكرة  هندرسون  إبعاد 
لينتهي  ماغواير،  مكانه  ويحل  امللعب 
اليونايتد  بتقدم  بعدها  األول  الشوط 

بهدف دون رد.

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية 
والية املسيلة 

دائرة عني امللح 
بلدية عني امللح

2020/01
إشهار جتديد جمعية ذات صبغة محلية

طبقا ألحكام القانون رقم 06-12  املؤرخ يف  12 
جانفي  2012 املتعلق باجلمعيات احمللية ذات 

 الطابع 
االجتماعي ال سيما املادة 18 منه .

مت هذا اليوم  2021-01-10 جتديد الصيادين 
لناحية عني امللح )صقر بوكحيل ( 

املعتمدة حتت رقم :622 بتاريخ 20-03-2005
برئاسة السيد : زكري دراجي  

akhbar el watene le 11-01-2021  
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ختام الجولة السابعة من بطولة الرابطة األولى  

مولوديــة الجزائــر من أجــل إستعادة مولوديــة الجزائــر من أجــل إستعادة 
الوصافة وقمــة واعدة بتيزي وزوالوصافة وقمــة واعدة بتيزي وزو

وحتى و إن كانت التشكيلة الوهرانية، 
قواعدها  خارج  واضحة  هشاشة  أبدت  قد 
ثالث  بتحقيق  اكتفائها  بدليل  الساعة  حلد 
أنها  إال  املمكنة،  التسع  بني  من  فقط  نقاط 
تبقى مع ذلك متتلك من املؤهالت ما يجعلها 
قادرة على خلق صعوبات للفريق العاصمي، 
مدربها  توجيهات  من  ذلك  يف  مستفيدة 
جيدا  يعرف  الذي  كازوني  برنار  الفرنسي 

بيت »العميد« وخباياه.
وستكون نقاط الفوز بهذه املقابلة مهمة 
من  ستمكنها  التي  للمولودية  بالنسبة  جدا 
عني  جمعية  فريق  من  الوصافة  مركز  اخذ 
الساعة  لغاية  مردودا طيبا  الذي حقق  مليلة 
واهم  الثاني،  الصف  يف  التموقع  من  مكنه 
نقاط  ثالث  إلى  الفارق  تقليص  هذا  من 
كذلك  انتظار  يف  سطيف،  وفاق  الرائد  عن 
لعب املقابلة املتأخرة التي ستجمعها بشبيبة 

الساورة يوم 2 فيفري املقبل.
اجلزائر،  احتاد  سيكون  جهته،  من 
املوسم  هذا  له  األول  االنتصار  حقق  الذي 
على حساب نصر حسني داي، على موعد 
مع سفرية محفوفة باملخاطر تقوده إلى تيزي 
حاليا  املوجودة  احمللية،  الشبيبة  لتحدي  وزو 

يف ديناميكية جيدة لم تسجل فيها أي هزمية 
خالل املقابالت اخلمس األخيرة.

»الكناري«،  تشكيلة  على  ويتعني 
بقيادة الفرنسي دونيس الفان، ثالث مدرب 
يامن  التونسي  من  كل  بعد  املوسم  هذا  لها 
كل  استعمال  بوزيدي،  ويوسف  الزلفاني 
ابناء  عقبة  تخطي  اجل  من  املتاحة  أوراقها 
»سوسطارة« الراغبني يف حتقيق انطالقة جيدة 
التي  االهتزازات  منطقة  عن  قليال  تبعدهم 

أدخلت الشك يف نفوس املناصرين.
الكفة مرجحة نسبيا  وإن كانت  وحتى 
عامل  من  املستفيد  القبائل  شبيبة  لفريق 
امللعب، فإن هذه النقطة ال تؤرق كثيرا احتاد 
اجلزائر املتعود على العودة بنتائج ايجابية من 

أراضي جرجرة.
بلوزداد،  شباب  اللقب  حامل  أما 
عاصمي«  »داربي  مع  موعد  على  فسيكون 
يف  بارادو،  نادي  على  ضيفا  فيها  ينزل 
مواجهة تبدو متكافئة و مفتوحة على جميع 

االحتماالت.
وميكن أن تكون معطيات هذه املقابلة يف 
صالح أبناء »العقيبة« بقيادة املدرب الفرنسي 
باقتطاعهم  معنويا  املدعومني  دوما،  فرانك 

لتأشيرة التأهل إلى دور املجموعات من رابطة 
تكون  لن  املهمة  أن  إال  اإلفريقية،  األبطال 
على  القادرين  األكادميية  شبان  أمام  يسيرة 

قلب املوازين يف أي وقت.
التي  السابعة  اجلولة  هذه  افتتاح  ويف 
والسبت،  اجلمعة  يومي  مقابالتها  لعبت 
الذي  سطيف  وفاق  فيها  األكبر  الرابح  كان 
ومضيفه  جلاره  بسحقه  وصالبته  قوته  أكد 
النتيجة  وهي   ،5-1 بنتيجة  البرج  أهلي 
من حتصني  السطايفي«  »النسر  مكنت  التي 
موقعه الريادي، فيما متكن احتاد بلعباس من 
على حساب  املوسم  يف  له  فوز  اول  تسجيل 

ضيفه جنم مقرة.
م.هشام

بعد أن رسم استقالته من أهل البرج

بــالل دزيـري يقترب من تدريب بــالل دزيـري يقترب من تدريب 
نصــــر حسيـــــن داينصــــر حسيـــــن داي

الفني  بعد خطوة واحدة، من اإلشراف على اجلهاز  دزيري، على  أضحى بالل 
تقدم  قد  لكناوي،  وكان  لكناوي.  نذير  للمستقيل  خلفا  داي،  حسني  نصر  لنادي 
باستقالته من تدريب نصر حسني داي، على خلفية تدهور نتائج الفريق، وعجزه عن 

قيادة النادي لتحقيق أهدافه املسطرة قبل انطالق املوسم.
نصر  بإدارة  املقبلة  القليلة  الساعات  يف  سيجتمع  دزيري  أن  مصادره،  من  وعلم 

حسني داي، من أجل االتفاق حول قيمة ومدة العقد الذي سيربطه بالنادي.
لهزمية  فريقه  تعرض  بعد  البرج،  أهلي  بنادي  عالقته  أمس،  اول  دزيري  وأنهى 
قاسية على يد وفاق سطيف بنتيجة 1-5،  وصرح دزيري عقب املباراة »أنا مستقيل 
رسميا من الفريق. أطلب من اإلدارة أن تهتم أكثر بهذه التشكيلة وإنقاذ النادي من 
شبح السقوط«. وأضاف »األوضاع يف النادي ال تشجع على البقاء، وهو ما جعلني أقرر 

مغادرة منصبي بصفة رسمية. امتنى النجاح للفريق والتوفيق خلليفتي«.
لفريق  الفنية  العارضة  إلى اإلشراف على  بانتقاله  املتعلقة  باألخبار  يتعلق  وفيما 
أي شيء  يوجد  اآلن ال  »إلى حد  دزيري  رد  لكناوي،  لنذير  داي خلفا  نصر حسني 

رسمي«.
وتعد هذه الهزمية هي اخلامسة للمدرب بالل دزيري منذ بداية املوسم مع األهلي 
ذيل  يحتل  الفريق  جعل  ما  فوز،  اي  تسجيل  دون  بتعادلني،  مكتفيا  »البرايجي«، 

الترتيب بنقطتني فقط.
وسبق لدزيري وأن درب »النصرية« يف السنوات السابقة، ليتنقل بعدها إلى البرج لإلشراف على األهلي.

وبهذا يصبح دزيري سابع مدرب يغادر منصبه منذ انطالق البطولة، بعد كل من فرانسوا تشيكوليني )احتاد اجلزائر(، التونسي يامن 
القبائل(، باإلضافة إلى  القبائل(، محمد باشا )جنم مقرة(، نذير لكناوي )نصر حسني داي(، يوسف بوزيدي )شبيبة  الزلفاني )شبيبة 

اليمني بوغرارة )احتاد بلعباس(.
م.هشام

شببية سكيكدة

إفتيسان يطالب دعم األنصار إفتيسان يطالب دعم األنصار 
إلعـادة الفريق إلى السكةإلعـادة الفريق إلى السكة

جنب الفوز الثمني الذي سجلته تشكيلة 
شببية سكيكدة، أمام شبيبة الساورة بنتيجة 
0-1 الفريق االنفجار املبكر وغضب األنصار 
النادي  مسار  بتصحيح  يطالبون  كانوا  الذين 
وهو  طاردته  التي  اإلخفاقات  سلسلة  بعد 
 32 بعد  األول  احملترف  حظيرة  إلى  العائد 

سنة من االنتظار.
وطلب املدرب يونس افتسان الذي جدد 
الساورة  مقابلة  يف  الالعبني  أداء  على  رضاه 
بان على األنصار الصبر على تشكيلته التي 
لم  تزال  ال  التي  الرابحة  األوراق  كل  متلك 
مبدرسة  يليق  مبظهر  الظهور  أجل  من  تستغل 
أن  املدرب  يريدها  التي  البطولة  يف  الشبيبة 
رغم  الفريق  ألوان  لتشريف  موسم  تكون 
الصعوبات واملتاعب التي تعترض النادي يف 

اإلنسجام يف رمت البطولة.
العديد  الساورة  أمام  احملقق  الفوز  وأنقذ 
بالسقوط  مهدد  كانت  التي  الرؤوس  من 
الذي  أفتسان  يونس  املدرب  رأس  أبرزها 
كان من املغضوب عليهم من قبل االنصار، 
الذين أعربوا عن مخاوفهم من أداء تشكيلة 

الفريق التي تراجعت بشكل كبير خاصة أداء 
الضعف  ناهيك عن  املاضية،  لم يقدموا ما كان منتظرا منهم يف اجلوالت  الذين  املستقدمني اجلدد 
»نسور  وان  خاصة  رهيبا،  ضغطا  اجلميع  عاش  حيث  الالعبني،  بني  االنسجام  وغياب  التكتيكي 
الساورة« معروفني بلعبهم النظيف خارج القواعد وكان يحسب لهم ألف حساب من قبل السكيكدية 

الذين سجلوا هدفا ثمينا عن طريق الالعب زيوش.
جمال بوالديس

يسعى فريق مولودية الجزائر الستعادة مركز الوصيف عند استقباله لضيفه مولودية وهران، فيما 
سيكون ملعب »أول نوفمبر« بتيزي وزو مسرحا ل«كالسيكو« مثير وواعد بين شبيبة القبائل واتحاد 

الجزائر، لحساب الجولة السابعة من بطولة الرابطة األولى التي تستكمل مقابالتها هذا االثنين.

نبيل الكوكي مدرب وفاق سطيف

»أنــا راضي علــــى األداء »أنــا راضي علــــى األداء 
المقــدم مــن الالعبيــن«المقــدم مــن الالعبيــن«

أعرب التونسي نبيل الكوكي، مدرب وفاق 
سطيف، عن سعادته بالفوز الكاسح الذي حققه 

فريقه، أمام مستضيفه أهلي البرج.  
ستكون  املباراة  أن  نعلم  »كنا  الكوكي  وقال 
صعبة، ألنها تكتسي بطابع الداربي، وهذا األمر 
الثالث«.  النقاط  أهمية  على  التأكيد  إلى  دفعنا 
معاناتنا  رغم  كبيرة،  مباراة  قدم  »الفريق  وأضاف 
على  حافظوا  البدالء  لكن  غيابات،  عدة  من 
طريقة اللعب املعتادة، وجنحوا يف كسب الرهان«.

من  املقدم  باألداء  جدا  سعيد  »أنا  وختم 
والعزمية،  باإلصرار  حتليهم  أن  خاصًة  الالعبني، 
النتائج  ديناميكية  على  احلفاظ  من  مكننا 
اإليجابية، وساعدنا على تصدر الرابطة األولى«.

البرنامــــج:
االثنين 11 جانفي

نادي بارادو - شباب بلوزداد )سا 14(
 شبيبة القبائل - اتحاد الجزائر

)سا 14:30(
 مولودية الجزائر- مولودية وهران

)سا 15(

البطولة االفريقية لألمم للمحليين

الجزائري بن براهم ضمن قائمة الجزائري بن براهم ضمن قائمة 
الحكام المعنييـــن بالمنافسةالحكام المعنييـــن بالمنافسة

احلكم  اختير 
حللو  اجلزائري،  الدولي 
طرف  من  براهم،  بن 
التابعة  التحكيم  جلنة 
االفريقية  للكنفيدرالية 
)كاف(  القدم  لكرة 
السادسة  الطبعة  إلدارة 
لألمم  االفريقية  للبطولة 
من  املقررة  للمحليني، 
فيفري   7 الى  16 جانفي 
بالكاميرون،   2021
حسبما أعلنت عنه الهيئة 

القارية.
وثمانية حكام  آخرين كمساعدين  و20  18 حكما  اختيار  مت  براهم،  بن  احلكم  الي  وباإلضافة 
فيديو، للعمل يف هذه املنافسة، التي ستجرى يف زمن تفشي جائحة كورونا، ينتمون إلي 31 بلدا من 

القارة »السمراء«.
كما مت ضم رباعي نسائي للقائمة، لتأكيد قرار الكاف بإدراج حكام سيدات يف مسابقات الرجال، 
ويتعلق األمر بحكم الساحة ليديا تافيسي أبيبي )إثيوبيا( واحلكم املساعد برناديتا كوميبيرا )مالوي( 

وميميسن ليورهي )نيجيريا( وكارين أتيزامبوجن فومو )الكاميرون(.
وأفاد بيان الهيئة القارية، أنه »مت اختيار املجموعة النهائية من احلكام على أساس مهاراتهم البدنية 

والرياضية، باإلضافة إلى فهمهم لكرة القدم مبا يف ذلك قدرتهم على قراءة املباراة«.
وستقام املباراة االفتتاحية للمنافسة، بني البلد املنظم، الكاميرون وزميبابوي يوم 16 جانفي 2021 

على ملعب »أحمدو أهيجو« بالعاصمة ياوندي.
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 عبر تنظيمه املقاهي الثقافية واملكتبات الشعبية
عبــد الرزاق بوكــبة أنعـــش الفعـــل 
الثقافـــي وكســـاه حســـا وطنيـــــا! 

هي الرواية الرابعة يف مسار الكاتب اإلبداعّي هي الرواية الرابعة يف مسار الكاتب اإلبداعّي 

صـــدور »الغـــراب األخيـــر« صـــدور »الغـــراب األخيـــر« 
لمبـــــروك دريـــــديلمبـــــروك دريـــــدي

بالتعاون مع املقهى األدبي مسكيانة بأم البواقيبالتعاون مع املقهى األدبي مسكيانة بأم البواقي

جمعـــية المستقبــل الثقــــافية جمعـــية المستقبــل الثقــــافية 
للفنــون تطلـق حملـة لجمــع الكتـبللفنــون تطلـق حملـة لجمــع الكتـب

 تّوجت بجائزة »كتارا« تّوجت بجائزة »كتارا«
»أنا وحاييـــم« للحبيــــب السائـــح »أنا وحاييـــم« للحبيــــب السائـــح 
تترجـــم إلــــى اللغــــة اإلنجليــــزيةتترجـــم إلــــى اللغــــة اإلنجليــــزية

د. وليـــــــد بوعديـــــلة

صــــــــارة بـــــوعـــــياد

ترجمت رواية »أنا وحاييم« للروائي احلبيب السائح إلى اللغة اإلجنليزية بعد تتويجها يف فئة 
الروايات املنشورة جلائزة »كتارا«، بعد الترخيص من دار النشر »ميم«، ودار »مسكيلياني«.

ويبدع صاحب »كفن املوت« باالقتراحات والفعاليات، من دون ميزانية، 
ضخمة  ميزانيات  عكس  واملجتمعي،  الذاتي  والدعم  بالتطوع  بل 
واملجالت  للكتب  التأليف  مهمتها  وزارات  عبر  رسمية،  ملؤسسات 
ودورها ثقايف وتعليمي، ولها املكاتب واملقرات الضخمة والتجهيزات 
املكتبية، ولها املاليني الكثيرة، التي ال تصرف، وإن صرفت فال اثر 

معريف/ فني/ فكري/شبابي لها.
الثقافة  ولوال بعض الشرفاء الوطنيني يف بعض املؤسسات مثل دور 
الرياضية  واملركبات  للمطالعة،  العمومية  واملكتبات  والشباب، 
واملتاحف لكانت املأساة يف املشهد الثقايف والعلمي والتربوي،ولضاع 
شبابنا،وألهملت الذاكرة والهوية ومزقت أوراق األدب والثقافة بجزائر 

الشهداء واملجد النوفمبري.
وأغلب أموال بعض )نقول بعض( املخابر العلمية أو مؤسسات الثقافة 
شيئا  تنجز  ال  ومصاريف  صفقات  يف  تذهب  والرياضة  والشباب 
لألجيال، وال يتجلى أثرها يف امليدان، وإمنا تذهب جليوب مشبوهة 
وأنواع  بالدسم  منتفخة  ولبطون  الفاسد  واملال  القاصر  بالفكر 
والشباب،  رياضي لألطفال  أو  ثقايف  تكوين  تظهر يف  وال  الدهون؟! 

يفتح  ومن  يحاسب؟؟  ثقايف..فمن  علمي/  منتوج  يف  تظهر  ال  كما 
التحقيق؟؟.

اجلمعيات  وبعض  املتطوع،  الشباب  وضحيته  الواقع  هو  لألسف 
الثقافية والتربوية واخليرية...التي تتحرك بال مقرات وال أي دعم من 
»املير« ومن كل ماسك بزمام اجلهاز التنفيذي يف البلديات والدوائر 

والواليات؟!
ما أعرفه أن الشاب الطموح عبد الرزاق بوكبة -ومن معه من أحرار 
ليطلب  واملدراء  املسئولني  أبواب  عند  يقف  لم  العميقة-  اجلزائر 
لكنه قدم االقتراحات واملشاريع،بنزاهة واحترافية،وللشركاء  الدعم، 
أرادوا  أن  املادية  املعنوية  والواقفة  املساندة  العموميني  أو  اخلواص 
انطالقا من أبجديات احلرية واإلبداع التي تعلمها وأتقنها يف كتاباته 
األدبية العديدة شعرا وسردا مثل نصوصه ندبة الهاللي، ظل متجر، 

كفن للموت.
يبحث  وغيره  »املواطنة«  ينجز  بوكبة  الرزاق  عبد  إن  أقول مختصرا 

عن »املباطنة«.

صدر حديثا للروائي مبروك دريدي، عن 
هي  جديدة،  رواية  للنشر،  احلديث  دار 
الرابعة يف مساره اإلبداعي، حتمل عنوان 
»الغراب األخير«، وصدرت الرواية يف 147 
صورة  مع  املتوّسط،  احلجم  من  صفحة 
غالف لقصر أسطورّي عتيق ورجل بقّبعة 

ممّوه يف شكل ظّل.
صفحته  يف  اإلصدار  خبر  دريدي  وأعلن 
اجلديد،  بالنّص  محتفيا  لفيسبوك، 
حيث كتب »نكتب ونقرأ. . نختلف وجنوب 
الرؤى واآلراء حتى ال يبتلعنا العدم وحتى 
ال يحتّلنا املعتدون وسيبقى يف النص أثر 

بعد العمر«.
بأنه  دريدي  ألعمال  متابعون  ويسّجل 
»روائّي يكتب بأفق طموٍح ومينح نصوصه 
الراقية  اللغة  أساسها  فنية  خصوصية 

أن  املتوّقع  ومن  املبتكر«،  اخليال  ومنظور 
األخير«  »الغراب  اجلديد  النص  يكون 
اإلبداعية  جتربته  يف  حاسمة  محّطة 

وطفرة نوعية يف مساره.
جزائري،  وناقد  روائي  دريدي  ومبروك 
واألدب  النقد  أستاذ  منصب  يشغل 
بجامعة سطيف يف اجلزائر، وقد صدرت 
حضرة  »يف  هي  قبل  من  روايات  ثالث  له 
املاء« احلائزة على جائزة الشارقة لإلبداع 
طبعتها  وصدرت  اجلن«،  و«وادي  الروائي، 
ورواية  تقرأ،  اجلزائر  دار  عن  األولى 
العام  خالل  فواصل  دار  عن  »المبيدوزا« 
املنصرم، كما صدر له كتاب يف النقد حتت 
عنوان »املكان يف النص السردي العربي«، 

وافتّك به جائزة طيب صالح يف النقد.
الطاهر مرابعي

بأم  للفنون  الثقافية  املستقبل  جمعية  أطلقت 
مسكيانة،  األدبي  املقهى  مع  بالتعاون  البواقي 
التي  املكتبات  وتدعيم  بالكتب  للتبرع  حملة 
املطالعة  ثقافة  لنشر  سعيا  وذلك  خلقها،  مت 
الوسط احمللي ملدينتنا، وجتسيدا  وتشجيعها يف 
واملصحات  الشوارع  يف  مكتبات  وضع  ملبادرة 
وقاعات االنتظار واملقاهي، حسب بيان للجمعية.
النشر،  ودور  املؤسسات،  كل  اجلمعية  ودعت 
املبادرة، والتقرب باملركز  املكتبات لالنخراط يف 
الثقايف بن نادر الطيب يومي اجلمعة والسبت بأم 
باألدب  مهتما  شخص  كل  سيكون  كما  البواقي، 
معنا  ويتبنى  الفضاء  هذا  يشارك  أن  والثقافة 

حتى  بالكتب  بتمويلنا  املكتبات  هذه  إنشاء  فكرة 
وإن كانت قدمية.

الفضاءات  املكتبات،  هذه  حتتضن  أن  ويرتقب 
الشعبية، من خاللها إلى إغراء املواطن للمطالعة 
وتقدمي بديل وحلول مبتكرة تتماشى مع التغيرات 

احلاصلة يف الشارع اجلزائري…
بأم  واملثقفني  الكتاب  أسماء  املكتبات  وستحمل 
البواقي، حيث سيكون إطالق اسم كاتب أو فنان 
أو مثقف على قيد احلياة والعطاء على كل مكتبة 
يف مقهى، فرصة لتكريس ثقافة تكرمي اجلديرين 

يف حياتهم.
ق.ث

وقامت بالترجمة كل من سما طه وجيهان جالل، 
تصميم  عاد  فيما  فتحي،  سيلڤيا  ومراجعة 

الغالف لنور اإلميان مرابط.
القارئ أمام إشكالية  وتضع رواية »أنا وحاييم« 
قرائية، تُربك كثيرا عاداتنا القرائية، على الرغم 
من أّن موضوع املُهّمش اليهودي، مّت التطرق إليه 
وأمني  بوجدرة  كرشيد  آخرين  روائيني  ِقبل  من 
الزاوي وحميد عبد القادر وغيرهم، األمر اّلذي 
من  فيه،  تسهم  تصنيفي،  إحراج  أمام  يضعنا، 
جهة، طبيعة هذه الّتيمة، التي ميكن إدراجها يف 
الذاكرة  كاستعادة  يتداول من مفاهيم،  ما  إطار 
املُضادة، أو إعادة كتابة التاريخ، واملسكوت عنه، 
وغيرها من املفاهيم التي ترتبط بالفكر ما بعد 

احلداثي.
نوع  ضمن  تصنيفها  يف  الترّدد  فيه  يسهم  كما 
من الّروايات التي انخرط أصحابها يف مشروع 
التي  املُعوملة  بالثقافة  املرتبط  الرواية،  عوملة 
توّجه اختيارات الروائيني نحو هذا املوضوع أو 

ذاك استجابة للقيم العاملية اجلديدة.
ظاهرًيا  حتكي  التي  وحاييم«  »أنا  ورواية 
أكثر  تطرح  ويهودي  مسلم  بني  الصداقة  إيقاع 
هذه  كتابة  بسياق  بعضه،  يرتبط  تساؤل  من 
العرب  عالقة  يف  حتوال  نعيش  ونحن  الرواية، 
بعضا،  بعضهم  مع  عالقتهم  ويف  إسرائيل،  مع 
ليتجّدد الكالم عن األقليات واإلثنيات والثقافات 
التي  املكونات  من  وغيرها  والطوائف،  القومية 

عّد تغييبها عامال من عوامل تغييب الوعي التاريخي بها، وعّدت كذلك عامال فيما وصلت إليه البالد العربية من تشرذم، وصراعات تغّذيها 
اخلطابية يف ثالثة مقوالت »اإلرهاب والعوملة واحلوار«، أما اخلطاب األّول فيقوم على اإلدانة، والثاني على بسط الهيمنة بالوسائل الناعمة 
وأما الثالث؛ فينخرط يف خطاب الدعوة إلى التعايش اإلنساني، ولذلك نعتبر مثلما ذهب إلى ذلك احلبيب السايح أّن هذه الرواية تندرج يف 

الشق الثالث من هذه الثالثية.
ولتحقيق التعايش ينبغي أن يتم تقويض كّل املسّببات التي تعمل دون حتقيقه، لذلك سيضطر الروائي إلى إعادة حتيني مجموعة من القيم 

متاشيا مع فكرة التعايش ذاتها، وسيقوم بعمليات إزاحة واستبداالت داللية تستهدف محاورا خفيا هو القارئ.

بعيدا عن األضواء، يتميز العمل الثقايف امليداني 
الكبير الذي ينظمه الكاتب املبدع عبد الرزاق 

بوكبة مع مجموعة من الشباب اجلزائري 
الوطني الواعي، حيث يسعى إلى تقدمي 
جملة من األفكار يسعى من خاللها 
إلى إجناز مبادرات كثيرة، تتنوع 
من املقاهي الثقافية واملكتبات 
الشعبية، بحس وطني كبير، 
يف ظل إسهام غائب من 

أجهزة الدولة ومؤسساتها 
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اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
وزارة الصحة و السكان وإصالح املستشفيات

والية أدرار
رقم .....01..../م.ص.س /2020

 مديرية الصحة و السكان
 إعـــــــــذار  رقـــــــــــم 01

  نظرللصفقة المتعلقة بإنجاز عيادة متعددة الخدمات بتامست ، المؤشرة من طرف لجنة الصفقات العمومية تحت رقم 284 
بتاريخ 2012/06/14 و من طرف المراقب المالي تحت رقم  1728 بتاريخ 2012/08/28 

نظرا لألمر باإلنجاز رقم 23 المؤرخ في 2012/10/15
تعذر مديرية الصحة و السكان لوالية أدرار مؤسسة ETB ARAB AHMED ذات المقر االجتماعي بحي حمادي عالل 

تيميمون -أدرار ، من أجل المضي قدًما وفًقا للبنود  المذكورة  في الصفقة أعاله )انجاز عيادة متعددة الخدمات بتامست ( 
باإلضافة إلى توقيع الكشف النهائي العام )DGD( و رفع جميع التحفظات و موافاتنا بالوضعية النهائية لألشغال ، في غضون 
ثمانية و أربعين )48( ساعة ابتداء من أول صدور هذا اإلعالن في الجرائد الوطنية أو في النشرة الرسمية للصفقات المتعامل 
العمومي BOMOP ، و في  حالة عدم االستجابة لهذا اإلعذار  في اآلجال المحددة سيطبق عليها ال سيما فسخ الصفقة على 
حساب المؤسسة المذكورة أعاله تطبيقا للمرسوم الرئاسي  رقم 15-247 بتاريخ 2015/09/16 المتضمن قانون الصفقات 

العمومية و تفويضات المرفق العام 
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-1 »أمن الطاقة« تأسس على فكرة »التنويع«
ــع، ويف  ــان يف التنوي ــن يكمن ــن واليق ــرول، األم ــألة البت » يف مس
ــر  ــارد سبنس ــتون ليون ــهيرة لـــ »ونس ــة الش ــي املقول ــط« ه ــع فق التنوي
ــة« ألول  ــن الطاق ــوم »أم ــي أسســت ملفه تشرشــل 1874 – 1965« الت
مــرة، منــذ زهــاء قــرن مــن الزمــن، لكــن يبقــى هــذا املفهــوم يصطبــغ 

ــن اجلــدل. ــر م بالكثي

-2 تطور مفهوم »أمن الطاقة«
مــع فجــر القــرن احلالــي، وحتديــدًا يف ســنة 2000، طــرح الكتــاب 
األخضــر للمفوضيــة األوروبيــة، مفهومــًا آخــر، مــن خــال التوصيــف 
التالــي »ال يســتهدف أمــن الطاقــة إلــى تعظيــم اســتقالية أوروبــا 
ــة، ولكــن  ــة اخلارجي ــوارد الطاقوي ــى امل ــا عل ــل اعتماده ــا أو تقلي طاقوي
ــى  ــا أضح ــن هن ــك«. م ــة لذل ــر املصاحب ــل املخاط ــى تقلي ــدف إل يه
مصطلــح »أمــن الطاقــة« يشــير بشــكل أساســي إلــى ســهولة الوصــول 
ــم(  ــي والفح ــاز الطبيع ــرول والغ ــة )البت ــة األحفوري ــادر الطاق ــى مص إل
بشــكل مضمــون وميســور، ممــا أدى، بشــكل أكثــر حتديــًدا، إلــى 
ــوم،  ــة املفه ــن هندس ــة« ضم ــدادات الطاق ــن إم ــر »تأم ــان عنص طغي
ــًا وُمكرســًا لبعــد »مرونــة نظــام الطاقــة«  كمــا أصبــح مصطلحــًا مهيمن
ــدد  ــد ته ــي ق ــة الت ــر املتوقع ــتثنائية وغي ــداث االس ــة األح يف مواجه
»الســامة املاديــة« لتوصيــات الطاقــة وإمداداتهــا، ومبــا قــد يــؤدي إلــى 
حــدوث زيــادات غيــر منتظمــة يف أســعار الطاقــة، بعيــدا عــن األســس 

ــا. ــارف عليه ــة املتع االقتصادي
ذلــك، فقــد غــدى، اليــوم، هــذا املفهــوم التقليــدي ألمــن الطاقــة 
أقــل فائــدة عمليــة بالنســبة لصّنــاع القــرار، يف ســعيهم لصياغــة 
سياســات أكثــر كفــاءة، بســبب حتــّوالت مشــهد ســوق الطاقــة عامليــا. 
باإلضافــة إلــى ذلــك، أصبــح املنطــق السياســي لـــ »أمــن الطاقــة« ألي 
ــر  ــل تغي ــة مث ــا العاملي ــع القضاي ــان سياســي يســتوجب التعاطــي م كي
ــة والتكنولوجيــة واألمنيــة  ــارات االقتصادي ــد مــن االعتب املنــاخ والعدي
ــي«  ــف العمل ــاء التعري ــك، يظــل »بن ــة األخــرى. ونتيجــة لذل الدولي
األكثــر اكتمــاال »ألمــن الطاقــة« أمــًرا حيوًيــا للتحــرر مــن بوتقــة 
الفهومــات املثيــرة للجــدل واحملــدودة الــدالالت. لقــد غــدى مــن 
ــمواًل  ــر ش ــع وأكث ــون أوس ــي« يك ــل وطن ــار عم ــاء »إط ــروري، بن الض
وقابــل للتنفيــذ بخصــوص مســألة أمننــا الطاقــوي، يســمح بتتبــع 
مســارات وســيناريوهات الطاقــة املســتقبلية وحتليــل تبعاتهــا علــى 

ــامل. ــي الش ــن الوطن األم

-3 أمن الطاقة: مفهوم متعدد األبعاد
ــة  ــادي والتنمي ــاون االقتص ــة التع ــأت منظم ــنة 2011، أنش يف س
ــن  ــة«، يتضم ــن الطاق ــاوف أم ــول »مخ ــور ح ــدا يتمح ــا جدي تصنيف
ــور  ــذه املنظ ــن ه ــن ضم ــي(. لك ــد خارج ــي وبع ــد داخل ــن )ُبع بعدي
ذاتــه جنــد التصنيــف تتجاذبــه رؤيتــان )رؤيــة الــدول الرئيســية املســتوردة 
ــة  ــة املنتج ــة بالدول ــة خاص ــة ثاني ــة، ورؤي ــة األحفوري ــوارد الطاقوي للم

ــة(. ــة األحفوري ــدرة للطاق واملص
1-2. رؤية الدول الرئيسية املستوردة للموارد الطاقوية 

األحفورية »رؤية تتمركز حول أمن امدادات الطاقة«
ــن  ــوم أم ــاد ملفه ــدالالت واألبع ــددة ال ــة متع ــى الطبيع ــر إل بالنظ
الطاقــة، فقــد ركــزت العديــد مــن الدراســات علــى حتليــل هــذا املفهــوم 
ــية،  ــا السياس ــي، أو اجلغرافي ــد اخلارج ــا: البع ــن، وهم ــن بعدي ضم
والتقنيــة،  التكنولوجيــا،  يغطــي قضايــا  الــذي  الداخلــي  والبعــد 
والقضايــا املاليــة واالقتصاديــة. ونظــًرا للطبيعــة املعقــدة للبعديــن، 
ــا البعــض  ــى عــدة معلمــات مرتبطــة ببعضه ميكــن تقســيم املفهــوم إل
وعاقاتهــا مــع العديــد مــن املتغيــرات واملؤشــرات، يتمتــع هــذا النهــج 
ــيكة  ــر الوش ــك املخاط ــد تل ــماح بتحدي ــزة الس ــاد مبي ــب األبع املتراك

ــة. ــن الطاق ــة بأم املتربص

أواًل، البعد اجليوسياسي ؛
ــد  ــر أو املمت ــاع القصي ــبب االنقط ــة بس ــر حقيقي ــأ مخاط ــد تنش ق
لتدفقــات الطاقــة أو أي اســتخدام آخــر متعمــد لقــوى الســوق النفطيــة 
ألغــراض سياســية أو عســكرية أو إســتراتيجية، لــذا يعــّد جانــب 
أمــن إمــدادات الطاقــة شــغًا شــاغًا للزعمــاء السياســين يف البلــدان 
الصناعيــة، كمــا يشــكل هاجســا لــدى عامــة النــاس، ففــي نظرهــم قد 
تــؤدي اضطرابــات اإلمــدادات مــن النفــط والغــاز والفحــم واليورانيــوم 
يف بعــض األحيــان إلــى أوضــاع تهــدد مســتوى الرفــاه لــدى الســاكنة 

بشــكل خطيــر.
 ثانيًا، البعد االقتصادي واملالي والتكنولوجي والتقني

 ألمن إمدادات الطاقة ؛
يشــير إلــى مــدى كفايــة االســتثمارات يف الطاقــة اإلنتاجيــة 
وتشــغيل البنــى التحتيــة للنقــل وحتويــل الطاقــة ونقلهــا وتوزيعهــا 
)املوانــئ وخطــوط اجلهــد العالــي وشــبكات التوزيــع(، وارتبــاط ذلــك 
ــاذج  ــّور من ــدى تط ــتثمار، و م ــارات االس ــي و خي ــل املال ــغ التموي بصي
التمويــل لقطــاع الطاقــة، واالنفتــاح علــى املنافســة يف أســواق الطاقــة 
والكهربــاء، أو تلــك املشــكات التقنيــة الطارئــة التــي قــد تنشــأ عــن 
انقطــاع التيــار الكهربائــي، أو تراجــع اإلحتياطيــات أو انخفــاض 
هوامــش االحتيــاط املالــي والتحــّوط، إضافــة إلــى تقلــب أســعار الطاقــة 
والوعــي املتزايــد بالقضايــا البيئيــة، كلهــا أصبحــت عوامــل تزيــد مــن 

ــة. ــدادات الطاق ــي إلم ــن الداخل ــاكل األم ــّدة مش ح
يف املقابــل، تتمتــع مصــادر الطاقــات املتجــددة مبيــزة إنتــاج »الطاقــة 
الوطنيــة« بتكاليــف ثابتــة، أي تلــك الطاقــة املنتجــة ضمــن حّيــز 
املســاحة اجلغرافيــة اخلاضعــة للســيادة اإلقليميــة الوطنيــة. وبالتالــي، 
ميكــن للتدابيــر املصاحبــة التــي تعتمدهــا احلكومــات املســاعدة يف 
ــي، لكــن  ــوي الوطن ــج الطاق ــن املزي ــات ضم ــذه الطاق ــادة حصــة ه زي
يبقــى التصميــم احلكيــم للســوق، و األحــكام املعتمــدة يف عقــود 
»إتاحــة« الطاقــة ضمــن مــدى طويــل األجــل بــن املنتجــن واملشــترين 
ــة أعمــال  ــق بيئ واملســتهلكن، وأيضــا املســعى اجلــاد للحكومــات خلل
شــفافة وحيويــة بإمكانهــا أن تســمح جلميــع التقنيــات بالتعاضــد 
مســتفيدة بشــكل مشــترك مــن نقــاط قوتهــا مجتمعــة، وبذلــك تكــون 

ــة«. ــن الطاق ــام يف »أم ــد ه ــذا بع ــة، وه ــر فعالي ــة أكث ــة الطاق منظوم
2-2. أمن الطاقة الوطني

الــدور املنــاط بنــا، هــو بنــاء »مفهــوم مبتكر ألمــن الطاقــة الوطني«، 
بنــاًء علــى التحليــل النقــدي للمفهــوم اجلامــع بــن البعديــن الرئيســين 
ألمــن الطاقــة، بهــدف تطويــر رؤيتنــا الوطنيــة اخلاصــة بـــ »أمننــا 
الطاقــوي« يف بعديــه )البعــد اجليوسياســي ؛ والبعــد االقتصــادي 
واملالــي والتكنولوجــي والتقنــي ألمــن إمــدادات الطاقــة(. ضمــن 
منظــور هــذا الــدور الوطنــي اجلليــل، نعتبــر »أمننــا الطاقــوي الوطنــي« 
ميثــل أحــد أهــم حتديــات »اجلزائــر اجلديــدة«، كمــا ميثــل أوكــد رهانــات 
ــة  ــعى »الوثب ــى مس ــن عل ــذا يتع ــد«، ل ــي اجلدي ــادي الوطن »اإلقتص
االقتصاديــة« أن يأخــذ »مســتلزمات أمننــا الطاقــوي« بأقصــى درجــات 
االعتبــار، وهــي عشــر )10( مســتلزمات يتوجــب التكفــل بهــا عاجــًا 

:
-1 »هندســة املنظــور االستشــرايف«، يف ســياق وطنــي ودولــي 
ديناميكــي ومتطــور ومتقلــب، و املجســد للتــوازن بــن »منظــور األمــن 
ــة  ــاملة املدمج ــة الش ــى التنمي ــي عل ــي، املبن ــي القوم ــوي الوطن الطاق
ــكينة  ــاء والس ــن والرخ ــاه واألم ــود الرف ــا بوع ــك و وفائه ــتدامة ذل واس
للســاكنة واســتدامة ذلــك« و »املنظــور األممــي ألمــن الطاقــة، املتمحــور 
حــول أمــن اإلمــدادات، وســامتها، وساســتها يف التدفــق عبــر 
ــا ومعقوليتهــا ســعرا« ؛ ــا وكيف ــر وخطــوط النقــل ومقبوليتهــا كّمً املعاب
-2 »البنــاء املنظومــي الوطنــي«، احملقــق لألمــن الطاقــوي املتعــدد 
ــية  ــة اخلماس ــد ل »النجم ــامل، املجس ــا الش ــان ألمنن ــاد، الضم األبع

لألمــن«:
األمــن الغذائــي، و األمــن الرقمــي والشــبكي، واألمــن الصحــي 

والبيئــي، و األمــن االجتماعــي واملؤسســي، و األمــن الشــامل يف 
أبعــاده املســتوعبة لوحــدة التــراب الوطنــي وتثمينهــا وتعزيزهــا »ضمــن 
منظــور : مــن تأميــم احملروقــات إلــى تأمــن مــوارد الطاقــة وتثمينهــا« ؛
-3 وضــع »املخطــط االســتراتيجي« لألمــن الطاقــوي كمنظــور 
كلــي، عمــودي، يبــدأ مــن أعلــى هــرم مؤسســات الدولــة، ويســري يف 

ــاتية ؛ ــة واملؤسس ــرايينها القطاعي ــوي وش ــا العض كل كيانه
-4 تشــييد »املنظومــة الوطنيــة املؤسســاتية لألمــن الطاقــوي«، 
التــي ينبثــق منهــا )املنظــور االستشــرايف، و البنــاء املنظومــي، واملخطــط 
االســتراتيجي( والتــي تشــتمل علــى )املجلــس األعلــى للطاقــة، 
و الوكالــة الوطنيــة لألمــن الطاقــوي، و احملافظــة الوطنيــة للطاقــات 
ــة و الطاقــات املتجــددة( ؛ ــة، و وزارة الطاق ــة الطاقوي املتجــددة والفعالي
-5 تطويــر »النمــوذج الوطنــي لإلســتهاك الطاقــوي«، منــوذج 
»النمــوذج  جتســيد  مــن  ســيمكننا  وديناميكــي،  حيــوي  طاقــوي 

الطاقــوي املبنــي علــى التنويــع« ؛
-6 وضــع »املنظومــة الوطنيــة للمعاييــر املرجعيــة لألمــن الطاقــوي 
وملؤشــراته«، أي بنــاء منظومــة معاييــر و مؤشــرات كميــة قابلــة للقياس، 
تلــك املنظومــة الكفيلــة بقيــاس مســتويات أمننــا الطاقــوي، و حتديــد مــا 
فيهــا مــن جناحــات وإخفاقــات وصعوبــات كمّيــا، مبــا مينحنــا مقــدرات 
التدخــل الفعــال والناجــع والســريع واآلمــن للمضــي قدمــا يف مســعى 

تعزيــز أمننــا الطاقــوي ؛
-7 »األمــن املؤسســاتي«، مــن خــال تأمــن آدائهــا، و أول ذلــك 
يكمــن يف وضــوح مهامهــا وأدوارهــا، ثــم حتريــر املبــادرة لديهــا، مادامت 
املنظــورات والبنــاءات واملخططــات واألهــداف واملعاييــر واضحــة لــدى 
اجلميــع، حيــث ســتكون املؤسســات )ســوناطراك، ســونلغاز، مــا 
ــرى  ــاريع الكب ــة للمش ــة وطني ــل مؤسس ــتقبا مث ــاؤه مس ــرح انش نقت
للطاقــات املتجــددة( و كل الــوكات الطاقويــة ومؤسســات الطاقــة 
)اقتصاديــة وجتاريــة وبحثيــة وعلميــة و رقابيــة( ســتكون أدوات تنفيذيــة 

ــا ؛ ــن أمره ــة، ويف راحــة م ــة الوطني ــة لإلســتراتيجية الطاقوي حقيقي
-08 بنــاء االنســجام املؤسســاتي )منظــورا، و تخطيطــا، وآداًء، 
ــال  ــزأة يف املج ــة املجت ــورات القطاعي ــة املنظ ــاوز معضل ــا(، لتج وتقييم
ــن  ــدا ع ــات القطاعــي، بعي ــل يف العملي ــق التكام ــا يحق ــوي، مب الطاق

ــرر؛ ــر املب ــر املشــروع وغي ــس غي التشــرذم أو التناف
-09 هندســة »االنتقــال الطاقــوي« كمســعى »عرضــي« ممتــد فيمــا 
ــي  ــوي، والت ــال الطاق ــة لانتق ــة وطني ــد خط ــات، يجس ــن القطاع ب

ــة بسلســلة مــن التحــوالت: ينبغــي أن تكــون مصحوب
التحــول الرقمــي والصناعــي، و التحــول االقتصــادي ، و التحــول 
املجتمعــي، حيــث تتشــكل اجتاهــات جديــدة ايجابيــة تعــزز التحــول 
نحــو أمنــاط االســتهاك االيجابــي والصحــي واملســؤول ، حتــوالت 
ورفاهنــا  حياتنــا  أســلوب  يف  جّيــدة  ملمارســات  تؤســس  عميقــة 

االجتماعــي ؛
ــر  ــة النظ ــن زاوي ــوي« م ــال الطاق ــفة »االنتق ــول يف فلس -10 التح
ــور  ــى »املنظ ــة« إل ــات اإلداري ــة يف املمارس ــة الغارق ــة القطاعي »الهيكلي
املنظومــي، الــذي يســتوعب آداء كل القطاعــات الوزاريــة«. فاالنتقــال 
الطاقــوي، يف منظــوري اخلــاص، ال ميكــن حصــره يف قطــاع وزاري 
مســتقل، ألنــه مســعى ينبغــي تنفيــذه كعمليــات داخــل برامــج 
ــريعا  ــه س ــرورة التوج ــرح ض ــك أقت ــة، لذل ــات الوزاري ــف القطاع مختل
نحــو إنشــاء »مؤسســة وطنيــة للمشــاريع الكبــرى للطاقــات املتجــددة” 
تكــون لهــا صاحيــات ممتــدة أفقيــا فيمــا بــن القطاعــات، و ُتثــل هــذه 
ــة  ــق للمنتجــن املســتقلن للطاق املؤسســة دور الوســيط املســهل واملراف
الكهربائيــة عــن طريــق احملطــات الكهروضوئيــة )و الحقــا، غيرهــا مــن 
ــة للشــركة  ــة التابع ــف الشــركات الفرعي ــع مختل املصــادر املتجــددة( م

ــك. ــي كذل ــا ه ــادة هيكلته ــد إع ــة ســونلغاز، بع الوطني
ويبقــى الســؤال أمــام اجلميــع : كيــف جنعــل مــن مســعى »التحــول 
ــى النشــوء  ــاش إل ــن االنع ــوي« مســّرعا »للتحــول االقتصــادي م الطاق
ثــم اإلرتقــاء، و وصــوال إلــى الريــادة إقليمــا وقاريــا« و يف خدمــة »أمننــا 

الطاقــوي الوطنــي و القومــي«؟
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مستلزمـــات أساسيــــة مستلزمـــات أساسيــــة 
لألمـن الطاقوي الوطنيلألمـن الطاقوي الوطني د. مهمــــــاه بوزيــــان

باحـــــث دائـــم و خبيـــــر 
يف الشـــــأن الطاقـــــــوي

 و االستشراف  االقتصــــادي
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متابعات عابرة                                                     

 ومبجرد ما بدأت احلياة تنظم من جديد حول هذه البنيات التحتية البسيطة، 
خرج السحرة واملشعوُذون وأتباع الطريقة والزوايا من جحورهم كذراع مساعدة 
للنُّشطاء اإلسالماويني يف محاولة بسط سيطرتهم على املجتمع الذي اتلف أكثر 

من نصفه.
املتشعبة  باختصاصاتها  الشرعية  للرقية  مكاتب  وآخر  شاليه  بني  جتد     
غرق  فقد  املدينة  مستشفيات  من  واقفا  تبقى  ما  أما  اإلعشاب،  لبيع  ومحالت 
حتت العدد الهائل للجرحى ومبتوري األرجل والذراع. نقص املاء النقي الصالح 
ضباط  كان  والكوليرا،  كالطاعون  اخلطيرة  األوبئة  انتشار  على  ساعد  للشرب 
والفواكه  امللوثة  املياه  تناول  الناس عن  يبدلون قصارى جهودهم إلبعاد  اجليش 
متيجة  من  السماسرة  الباعة  بها  يأتي  كان  التي  التحديد  وجه  على  كالبطيخ 
واملناطق املجاورة للوديان ومجاري مياه الصرف. لكن بعض هؤالء امللتحني كانوا 
يصّرون على بيع البطيخ على  اخلصوص معلقني الفتات يف مركباتهم كتبوا عليها 
»إن األعمار بيد اهلل ! » وكأن هذا التاجر أو ذلك يريد أن يقول للناس:« اشتروا 

مني بطيخي وإن متم فال حرج على.« 
    قام بعض امللتحني ليجندوا الناس لصالة استسقاء للمّرة كذا يطلبون من 
اهلل أن يعصر هذه الغيمة الضخمة السوداء التي حجبت الشمس على املدينة 

منذ الزلزال.
    واجتمعوا ذات ظهر يف ساحة من ما تبقى من امللعب األوملبي اجلديد 
لكرة القدم وراء إمام وصلوا متضرعني إلى اهلل أن بأتيهم بغيث ينظف املدينة من 

قاذوراتها ويوفر لهم املياه الصاحلة لالستعمال.
    مساء اليوم نفسه الذي أقيمت فيه صالة االستسقاء أيقظني جاري يف 
الشاليه من قيلولتي كان يصرخ ملء رأسه، وهو الوزير السابق زمن األحذية: » 
تستاهلوا آش جرى لكم. من الصباح إلى الليل وانتم تدعون اهلل يجيب زلزال 
لهذا البلد، هاهو جاءكم الزلزال واستجاب لدعائكم الرب ألنكم انحرفتم عن 

تعاليمه«.
1800 مليار دوالر راحت يف ظرف عشر      »تستاهلوا يا كالب الشوارع، 

سنوات لنصل يف النهاية إلى الكوليرا والُرقية والتداوي باإلعشاب. .«
قلت له:« أن خزعلباته تزعجني وإنني ال أطيق خطبه اجلوفاء ! » 

    حاول أدائي فتفاديته وتركته حلاله يعوي فهو يف النهاية مثلنا ينتظر حتفه.
    مع فجر اليوم الذي تال صالة االستسقاء انتفضنا من نومنا على ضجيج 

رعود قوية مزعجة ظن الناس أن الرب استجاب لدعائهم وأتاهم بالغيث.
املاء  من  أمطار  تسقط  أن  من  وبدال  الضخمة  الغيمة  أمطرت  وبالفعل      
الشهداء  دماء  هي  ساخنة،  دماء حمراء  تهطل  كانت  اخللجان،  كماء  الصايف 
البلد الذي ضحوا من أجل حتريره وانعتاق شعبه. لكن  عادت لتمحي ذنوب 
روا تضحياتهم اجلسام كانت قطرات الدماء املتهاطلة بغزارة عندما  أبناءه لم يقدِّ
ثقوبا يف  فتحدث  يوجد يف طريقها،  ما  ومتحي كل  تذيب  األرض  على  تسقط 
تتشكل سواقي حتفر  برك صغيرة  الدم يف  مطر  قطرات  وعندما جتتمع  األرض. 
ونبات  ما جتده يف مسارها من قش وحجارة  األرض وتعطي مجاري تذيب كل 
فتحدث  أو حيوان   إنسان  أو جسد  إنسان  أطراف  إذا سقطت على  أما  وتربة. 
ثقوبا يف جسم املصاب يبدأ بعدها اجلسد بالتآكل حتى الذوبان النهائي وكذلك 
األمر بالنسبة إلى األشجار واألحجار ما عدى خشب الشاليهات املستوردة حيث 

كانت سقوفها املصنوعة من مواد متميزة تقاوم حامض الدماء فتصرفها.
      ضاعت أرواح كثيرة قاربت ثالثة أرباع السكان، وظلت دماء الشهداء 

تهطل انتقاما منا سبعة أيام بلياليها.
     ويف صباح اليوم الثامن توقف غيث السماء فجأة خرج األحياء الباقون من 
جحورهم وشاليهاتهم ملعاينة الكارثة إذا بالدماء زالت متاما تاركة ماليني الثقوب 
واحلفر يف األرض، ثم بدأنا نسمع ذويا ضخما وترّددات تطلع من حتت أقدامنا 
التي  الثقوب واحلفر  فائر يخرج من  من حتت األرض. إذا بسائل أخضر داكن 
خلفها مطر الدماء واالجنراف. أخذ هذا السائل يحرق كل ما يلمسه وصار ما 
يخرج من ماليني الثقب من سيول هذا السائل تتصل ببعضها وتغطى كل شئ 

بطبقة زجلة.
املناطق  ما أصبحت  بعد  إاّل  الداهم  للخطر  األمر  بداية  نتفطن يف  لم       
يأكل كل شيء.   فهو  تذوب ومتحى  الفائر  السائل  يلمسها هذا  التي  واألماكن 

بدأ الناس يهربون يف كل االجتاهات متفادين السائل اجلارف.
   إنها النهاية وقيام الساعة.

    يف هروبي قابلتني مجموعة من الشباب نساء ورجال يف حافلة نقل لست 
اقترحوا  الكارثة،  من  احلافلة  هذه  كيف جنت  وال  عليها  أين حتصلوا  من  أدري 
على االلتحاق بهم وكنت العنصر الثالث عشر بينهم، كانوا يشفقون على سني 
معجبني بنباهتي وخفة روحي، اشتكيت لهم هّم فراقي عن أوالدي واشتياقي 

لهم يف هذه األوقات العسيرة.
   قالوا لي إنهم قرروا الذهاب إلى منطقة الهوقار حيث مهد اإلنسانية عّلهم 
قد  البالد  من  أخرى  مناطق  من  يأتون  سنهم  شباب يف  آخرين،  ناس  مبساعدة 
يتمكنون من بعث احلياة من جديد يف هذا البلد مثلما حدث ذلك منذ سبعة 
آالف سنة. ولكنهم عاقدين العزم على تفادي األخطاء الكارثية التي أوصلتنا 

إلى هذا الهالك.
    اغتاظت فتاة من املجموعة لشوقي وقلقي على أوالدي. أخذت هاتفها 
النقال وطلبت مني العنوان اإللكتروني اخلاص بأوالدي ألنها الفرصة الوحيدة 
السائل  وسيالن  اجنراف  يقضي  ما  قبل  أبنائي  مع  فيها  التواصل  ميكنني  التي 
القاتل على كّل محطات التواصل مع األقمار الصناعية وفراغ بطاريات الهواتف 

واملعدات، وفناء كّل شيء حتت طبقة السائل األخضر الداكن امللقلق.
والدمع  كتبت  الهاتف.  سلمتني  مونترال.  يف  أوالدي  عنوان  أعطيتها     
يتدفق من عيوني : »أبنائي األعزاء، كل شيء يهون ما دمنا أحياء وما دامت 

احلياة تسري يف عروقنا.. محبتي لكم. » انتهى.
إلى  البرمية ألعود  الريح يف   « احلد من سلسلة  هذا  عند  أتوقف  ملحوظة: 
أن استأنف الحقا سلسلة أخرى حتكي  أيامنا من أحداث، على  مييز  ما  متابعة 
أشياء عّنا وعن ما يشبه أيامنا أو باألحرى حكاية أُلناس يشبهوننا. لهم أوصافنا 
وعلى محياهم نفس االربداد الغامض الكريه البائس الرمادي الذي يغلف دوما 
وجوهنا العابسة عندما جتتاحنا موجات احلزن والكآبة. أّما التجاعيد عند أطراف 
األعني فهي أشبه بتلك التجاعيد التي تطبع وجوه وجبهات اجلنود الذين يقضون 
سنوات كثيرة يف الصحاري والبحار يترقبون األفق البعيد دوما. سأروي ابتداًء 

من اإلثنني املقبل حكاية خالد بن الرطل مثلما حكاها لي بذاته.  

يــح  يــح ِكيــف الرِّ ِكيــف الرِّ
فـالبريـــــَمة فـالبريـــــَمة 

أسئلة عن وفاة الرئيس هواري بومدينأسئلة عن وفاة الرئيس هواري بومدين
سمية ساعي

    جاء الجيش بالجارفات 
وردموا األنقاض. وما 
تحتها بعدما وضعوا 

الجير الحيّ في محاوالت 
للقضاء عن الروائح 
النتنة المنبعثة من 
تحت األنقاض للجثث 

المتعفنة. جاؤوا 
بشاليهات من حطب 

استوردت من عند 
» شادويك« وغيره من 
الوسطاء. وضعوها في 
المساحات التي هيئة 

لذلك إليواء الناس 
التائهين في حظائر 

السيارات والطرقات وفي 
األماكن الجرداء.

بقلـــم: صــــاح شكيــــــرو
chekirou@yahoo.fr

- اجلزء السادس -

 ° كان البد أن أّذكر بهذا...«
ايه ليام كيف الريح فالبرمية، 

 غربي وشرقي مايحبس شي دميا..قال الشيخ العفريت.. 
هذا ليس بتأريخ، حّبيت نفرغ قلبي برك.
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فعالياته ستدوم إلى غاية 14 جانفي 

افتتاُح أسبوع الّتراث الَوطنّي األَمازيغي الُمشَترك

الَجزائـُر ُتحِصـي 231 إَصابــًة 
بَفيـــروس كرونـــــا 

أحصت وزارة الصحة والسكان 
وإصالح املستشفيات، أمس 
األحد، 231 إصابة جديدة 
بفيروس كرونا يف اجلزائر 
خالل الـ24 ساعة، فيما 

سجلت 04 وفيات.

االتحــاُد األوروِبـي يقّرر مَضاعفة 
إنَتاَج لقـاح »فايزر- بيونتيــك«

املفوضية  رئيسة  أكدت 
دير  فون  »أورسوال  األوروبية 
توصل  األوروبي  االحتاد  أن  الين« 
إمدادات  ملضاعفة  اتفاق  إلى 
لـ  املضاد  بيونتيك«  »فايزر-  لقاح 
عدد  إجمالي  ليصل  »كوفيد19-« 
جرعة  مليون   600 إلى  اجلرعات 

لقاح.
أنه  صحفي  مؤمتر  يف  وذكرت 
إلى  الوصول  إمكانية  اآلن  »لدينا 
300 مليون جرعة من لقاح »فايزر- 
بيونتيك«.واآلن اخلبر السار هو أننا 
اتفقنا مع شركتي »فايزروبيونتيك« 
االتفاق  العقد.ومع  متديد  على 
اجلديد ميكننا شراء ما يصل إلى 300 مليون جرعة إضافية من اللقاح.وبعبارة أخرى، سوف يسمح لنا 

هذا مبضاعفة كمية جرعات لقاح »فايزر-بيونتيك««.
وإضافة إلى أنه سيتم تسليم اجلرعات اإلضافية ابتداء من الربع الثاني من عام 2021، حيث سيتم 

توفير 75 مليون جرعة يف الربع الثاني والباقي يف الربعني الثالث والرابع من السنة.
وأوضحت »فون دير الين«  أنه مع توفر 600 مليون جرعة من لقاح »فايزر- بيونتيك« و160 مليون 
جرعة من لقاح »موديرنا«، وكالهما مصرح به للتسويق املشروط يف االحتاد األوروبي، سيكون لدى الكتلة 

كمية كافية لتطعيم 380 مليون أوروبي أي »أكثر من 80 يف املائة من سكان أوروبا«.
ق.د

أسبوع  األحد،  أمس  افتتح،   
املشترك،  األمازيغي  الوطني  التراث 
الذي تدوم فعالياته إلى غاية 14 جانفي 
سطرته  ثري  برنامج  إطار  يف  اجلاري،  

اإلذاعة الوطنية اجلزائرية. 
»محـمد  قال  الصدد،  هذا  ويف   
بغالي« املدير العام لإلذاعة اجلزائرية »إن 
وسوقت  روجت  لطاملا  الوطنية  اإلذاعة 
على  وستواصل  األمازيغي  للموروث 
النهج نفسه خدمة للثقافة األمازيغية«. 
مـحمد  عبر  السياق،  هذا  ويف 
إلى  باالنتماء  افتخاره  عن  بغالي 
الثقافة األمازيغية وتراثها العميق مقدما 
التهاني لكل الشعب اجلزائري مبناسبة 
حلول السنة األمازيغية اجلديدة 2971.
لإلذاعة  الثقايف  النادي  واحتضن 
من  األول  اليوم  يف  مسعودي  عيسى 
حول  دراسيا  يوما  اخلاص  هذا البرنامج 
اإلرث األمازيغي، نشطه عدد من الباحثني 
األمازيغي،  التراث  يف  املتخصصني 

وأساتذة  وكتاب  آثار  علماء  إلى  باإلضافة 
والغنى  الثراء  إبراز  على  انكبوا  جامعيني 
وطرق  األمازيغية  الثقافة  به  تتميز  الذي 

احلفاظ على املوروث املادي والالمادي.

اجلزائرية  اإلذاعة  أثير  عبر  وسيتم 
بكل قنواتها الوطنية واجلهوية بث عدة 
برامج وروبورتاجات تطرح يف مضامينها 
االحتفاء  تخص  متنوعة  مواضيع 

بالتراث الوطني األمازيغي بكل تنوعاته 
اللسانية املستعملة عبر التراب الوطني 

وبأبعاده املختلفة. 
ق.م 

بعيًدا عن لغِة األرقاِم 
وامِللياراِت الّتي َتنساُب 

بنَي َثنايا الّنسيِج 
االقِتصاِدي اجَلزائريِّ 
وَتسيُل ِودياًنا وأنهاًرا 

خارَج امَلنظومِة الَبنكّيِة 
امُلهترئِة، يبرُز الّسواُد؛ 
َسواُد األسَواِق وَسواُد 

ياساِت امَلالّيِة  السِّ
الّتي اّتبَعتها وأقّرتَها 

ُحكوماُت اجَلزائِر؛ 
فاحَلديُث عن الّسوِق 
الّسوداِء ارتبَط غالًبا 
ياِب  ِبطاِوالِت َبيِع الثِّ
و«الَكاوَكاو » وبعِض 
اِر الّشنطِة، وَقد  ُتّ

ُأريَد له أن يكوَن َكذلَك؛ 
َفتهوُن امُلشكلُة ويغَرُق 

عِبّي يف  الَعقُل الشَّ
َسفاِسفها وَيطيُب امَلقاُم 

ألصحاِب امَلقاِم.
إّن الّتهدمَي امُلمنَهِج 

لالقِتصاِد الَوطِني كاَن 
قد َبدأ بإغراِق األسواِق 
مُبنتجاٍت غيِر ُمطاِبقٍة 
يتّم َتهريُبها عبَر امَلعابَر 

سِمّية وِبوثائَق  الرَّ
َرسمّيٍة؛ ُمنتجاٌت 
اسُتوِرَدت بأمواِل 

اخَلزينِة الُعمومّيِة. 
ِسياساٌت َجعلت من 

الُقروِض باًبا إلنعاِش 
عبِة؛  أسواِق الُعملِة الصَّ

فَتحّكَم ُتاُر »الّسكواِر« 
احاِت يف  وَغيرها من السَّ
املاِل الَعاِم، فكاَن الّنهُب 
ُمنّظٌم وُمقّنٌ وحسَب 

َهوى احَلاكِم - وأويحيى 
َنودٌج للَحاكِم الّذي 
خلَق وضًعا لَيستِفيَد 

منُه عبَر ِقّصة َتصريِف 
َعشراِت الّسبائِك 

الّذهِبيِة.
إّن ُجزءا َكبيًرا من 

امَلسكوِت عنُه يف َواِقعنا 
االقِتَصاِدي يَتمّثُل 
يف ُمحاوالِت َطمِس 

َحقيقِة األمواِل الّتي 
ُتقارُب 40 ِملياَر ُدوالٍر 

يف الّسوِق الّسوداِء؛ 
وهَي أمواٌل َخرجْت 
من الُبنوِك َفعالَها 

الّسواُد بعد أن كاَنت 
بيضاَء َناصعًة وَمكّنت 

ألويحيى والَكثيِر 
يَن  من أمَثاِله من الذِّ

َحكُموا الَبلَد من َرهِن 
اجَلزاِئر لدى َكمشٍة من 

امُلهّربنَي كما َمّكنتُهم 
من بيِع َشرِف الَبلِد 
يف َصحاِري الَبّيض. 

فكاَن ذلك َكاِفيا لوأِد 
َقانوِن الّنقِد والَقرِض 
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بلسان عبد العزيز تويقر

َســــــواُد 
األسـَواِق..!

سطيف

حجــُز 20 ألَف وحـدٍة ِمَن األدِويِة الُمهّربِة
متكنت مصالح أمن والية سطيف من توقيف شخصني وسط مدينة سطيف يحترفان بيع بعض أنواع األدوية 
300 مليون سنتيم.  الـ  قاربت  مالية  بقيمة  ألف وحدة منها،   20 املهربة )مقويات جنسية مهربة(، مع حجز 
رت من قبل أفراد الفرقة االقتصادية واملالية باملصلحة الوالئية للشرطة القضائية التابعة ألمن والية  العملية أطِّ
سطيف، بعد استغالل معلومات تفيد بقيام شخصني ببيع مقويات جنسية وسط مدينة سطيف، حيث مت إطالق 
حتريات موسعة مكنت من حتديد هوية الشخصني واملركبة التي يستعمالنها، ليتم توقيفهما يف حالة تلبس وسط 
املدينة وبحيازتهما كمية  قدرت بـ 20 ألف وحدة من املقويات اجلنسية مبختلف األنواع واألشكال. يذكر أن هذه 

املواد أدخلت التراب الوطني عن طريق التهريب.
جمال الدين الواحدي

لإلبداع  فسيلة  جمعية  مؤخرا  أطلقت 
ببرج  »براري«  الثقايف  املقهى  الثقايف 
ينتج  ثقايّف  فضاء  خلق  بهدف  بوعراريج، 
ا. ويتلّقى الفعل الثقايّف والفنّي واألدبّي ذاتّيً
و جاء يف بيان اجلمعية حتصلت »أخبار 
الوطن » على نسخة منه،  أن املقهى الثقايف 
حقيقّية،  بدائل  اقتراح  يف  ليساهم  جاء 
العيش،  وفّن  باحلياة  الفنون  تلّقي  ولربط 

والعمل على ربط الفعل الثقايف بالّشارع
وأبرزت اجلمعية، حسب البيان ذاته، 
بالفضاءات  مرتبط  ثّمة شاّب جديد   « أنه 
املفتوحة، ووجب اقتراح برامج ثقافّية عليه 
االستفادة  مع  فيها،  ومتلقيا  فاعال  بصفته 
التكنولوجّيات  مع  الّتعامل  يف  خبرته  من 
احلديثة لتسويق، منوهة بأهّمية الفلكلور يف 

سياقه املدروس«.
أن  أهمية  على  اجلمعية  وأكدت 
مبادراٍت  بخلق  الثقافّيون  الّنشطاء  يتكفل 
لالستقاللّية  حتقيًقا  بنفسها  نفسها  مُتّول 
الّشاّب،  من  واقتراًبا  املبادر  للعقل  وتثميًنا 

الّرسمية  للمؤّسسات  الّتبعّية  يرفض  الذي 
أّن  إلى  االنتباه  وجب  كما  املتكّلسة، 
الّطبيعية  لفضاءاتنا  سّوقوا  األجانب 
اخلاّلبة والثرّية، من خالل تعابيرهم الفّنّية 

املختلفة، أكثر من أبناء الوطن.
صارة بوعياد

برج بوعراريج

إطـالُق الَمقهــى الّثقاِفــــي 
»براري« إلنتاج الفعل الَفنِّي 


