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1608
متنراست

الـ»اإليُموهــاغ« تواِرٌق 
ُيحيوَن»ْينايــر« بحرِث 

األرض وَبذرهــــا!
06

تلمسان
َدعـوٌة إلى َفتِح ُمسابقـة 
الَكفاءة المهنّية للُمحاماة!

05
سكيكدة

ُمكَتِتبــو »عـــدل 2« 
ُيطالبــوَن بإنَصافهــم!

0909
ُتعاِني َقسوَة الَطبيعِة وَتراجَع الّتنميِة

َبلديـُة إِغيل عِلي ببَجاية.. َمنطقٌة 
َتاريخّية تواجه اإلهماَل والّتخّلَف!

11
ُبطولة الَعالِم لُكرِة الّيد 2021: »اجلزائر- املغرب« الّيوَم 18:00 سا

 الُمنتخـــُب الَوطنـــــُي ُيعـــّول 
علـى َتحقيــق انطالقـة قوّيـة

يواجه املنتخب الوطني اجلزائري لكرة اليد نظيره املغربي، اليوم اخلميس، بداية 
من الساعة السادسة مساء، ضمن اجلولة األولى من منافسة كأس العالم التي 

حتتضنها مصر من 13 إلى 31 جانفي اجلاري.

 وزيُر االِتصاِل الّناطِق الّرسِمي باسِم احُلكومِة، عّمار بلِحيمر:

كشف وزير االتصال 
الناطق الرسمي 

باسم احلكومة عمار 
بلحيمر، أمس، أن 
اجلزائر ستستلم 

شحنة جديدة من 
لقاح كورونا من الصني.
وحسب الناطق الرسمي 

باسم احلكومة، فإن 
اللقاح الصيني سيصل 
إلى اجلزائر قبل نهاية 

شهر جانفي احلالي.

»الَجزائُر َتستِلم شحنًة جديدًة من لقاِح 
ُكوروَنـا الّصيني قبل نهاية جانفي«

امَلشروُع ُطرَح ُمنتصَف األلفّية، لكّنه بقَي عالًقا ألسَباب تقنّية وسياسّية

»البيروقــَراط« ُيجهضوَن»البيروقــَراط« ُيجهضوَن

أُبو بكـــــر الّسالِمـــي: »َماِفيــا َعّطلـــت 
الّرقمنَة واخَلزينُة َخسَرت امَلالييــَر«!

03
 الُهـــواري ِتيغرِســــي: »ِحصــُة َمشـــروِع 
الّرقمنة يف َقانون امَلالَية 2021 َضعيفٌة«!

ف. الزهراء بولعراس

د. الّسعيد بوطاجني

َصرخــــــــــة 
ـَاق! شيشنـــــ

َعليُكـم   الّلعنــُة 
مــّرًة أخــَرى!
14

15
أقــــــــــــــــالم   

على بعد 93 كلم جنوب غربي بجاية، تقع بلدية إغيل علي التي تتربع على هضبة صخرية 
 تقع على ارتفاع يتراوح بني 1050 و1297م على مستوى سطح البحر، تتوفر على إمكانات 

 هامة يف مجال الزراعة اجلبلية والصناعات التقليدية، وهي حاليا تعاني كغيرها 
من البلديات قسوة الطبيعة وبطَء التنمية.

الُحكومـَة اإللكتُرونيـَة!الُحكومـَة اإللكتُرونيـَة!
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ضبط مسدس رشاش من نوع »كالشنيكوف« و3 مخازن ذخيرة

إرهابـــي يسلــم نفســه بتمنراســـــت

إلى  االستماع  جلسة  أمس،  تواصلت، 
والتمويل  السيارات  تركيب  ملف  يف  املتورطني 
األسبق  للرئيس  االنتخابية  للحملة  اخلفي 
لدى  اجلزائية  بالغرفة  بوتفليقة،  العزيز  عبد 
مجلس قضاء العاصمة يف يومها الرابع، حيث 
حداد  علي  األعمال  رجل  إلى  االستماع  مت 
االنتخابية  احلملة  متويل  يف  مشاركته  شأن  يف 
رؤساء  ملنتدى  رئيسا  بصفته  اخلامسة  للعهدة 
املؤسسات، وعالقته بالسعيد بوتفليقة مستشار 

الرئيس املُقال.
تهم،  من  إليه  نسب  ما  حداد  ونفى 
رؤساء  ملنتدى  مؤسسًا  عضوًا  كنت  »أنا  قائال 
وبعدها   ،2001 عام  تأسيسه  منذ  املؤسسات 
أصبحت نائب رئيس عام 2006، ولدي تاريخ 
الثمانينيات،  نهاية  منذ  التصنيع  مجال  يف 
بعد   2015 لألفسيو عام  رئيسا  أصبحت  ثم 
حمياني  رضا  األسبق  الصناعة  وزير  استقالة 

بسبب تعبه«.
استقالة  وراء  احلقيقي  السبب  وأرجع 
حمياني إلى اإلرهاق والتعب، كما نفى حداد 
لألفسيو  األسبق  الرئيس  استقالة  تكون  أن 
على  وإرغامه  الرابعة  للعهدة  رفضه  سببها 

االستقالة.
سنتيم  أي  يدفع  لم  أنه  على  وأكد حداد 
حلملة املترشح عبد العزيز بوتفليقة وليست لديه 

أي عالقة مبن مولها.
من  اتصال  تلقيه  عن  حداد  أفصح  كما 
محاسبا  عليه  ليقترح  السعيد  الرئيس  مستشار 
ماليا ذا ثقة، فاقترح حداد صهره، ألنه يعمل 

عنده باملؤسسة. وأفاد بأن رجل األعمال معزوز 
تصنيع  بشأن  احلديث  وتبادال  صدفة  زاره 
السيارات، وألسباب شخصية طلب منه إيداع 

شيك مببلغ 39 مليار لدى مديرية احلملة.
الرئيس  بأخ  جمعته  التي  العالقة  وعن 
األسبق، أجاب حداد: »السعيد بوتفليقة كان 
يوما  معه  أتعَش  أو  أتغّد  لم  فقط  صديق عمل 
حداد:  وأضاف  سويا«،  عطلة  أي  نقض  ولم 
أو  الرئاسة  علم  دون  نتحرك  نكن  لم  »نحن 
ولم  الناهي  اآلمر  كانوا  فقد  األولى،  الوزارة 
أحتزب يوما حتى بطاقة الناخب ال أملكها وقد 
اتهموني بتسيير احلملة وأنا ال عالقة لي بها«.
أمينة شابوني

نفى كل الّتهم املنسوبة إليه

علـي حـداد: »السعيد بوتفليقة 
صديق عمـــل فقـط ولم أدفع 

سنتيمـــا للحملـــــة«

هذا  بأن  الوطني  الدفاع  لوزارة  بيان  وأفاد 
لالجتماعات  »مواصلة  يأتي  الذي  االجتماع 
من  كل  حضره  الوزارة،  إطارات  مع  الدورية 
األمني العام للوزارة وقادة القوات ورؤساء الدوائر 
واملراقب العام للجيش واملديرون ورؤساء املصالح 
اجليش  وألركان  الوطني  الدفاع  لوزارة  املركزية 

الوطني الشعبي«.
شنقريحة  الفريق  ألقى  ذاتها،  وباملناسبة 
كلمة توجيهية جدد فيها »تهانيه احلارة مبناسبة 
 2021 امليالدي  اجلديدين،  العامني  حلول 
منذ  الشديد  حرصه  وأكد   ،2971 واألمازيغي 
توليه مهام رئاسة أركان اجليش الوطني الشعبي 

على حتديد خريطة طريق واضحة املعالم«.
وقال يف هذا الّسياق: »يطيب لي يف البداية 
أن أتقدم لكم جميعا بتهاني احلارة مبناسبة حلول 
واألمازيغي   2021 امليالدي  اجلديدين،  العامني 
موفور  وذويكم   وألهلكم  لكم  متمنيا   ،2971
إليكم حتيات  أزف  وأن  والهناء  والسعادة  الصحة 
األعلى  القائد  اجلمهورية،  رئيس  السيد  وتقدير 
للقوات املسلحة، وزير الدفاع الوطني، لقاء كل 
اجلهود التي يبذلها اجليش الوطني الشعبي،  يف 
كافة  يف  والسكينة  األمن  موجبات  توفير  سبيل 

ربوع الوطن«.
الوطني  اجليش  أركان  رئيس  وأضاف 
احلرص،  شديد  حرصت  »لقد  قائال:  الشعبي 
اجلمهورية  رئيس  السيد  بثقة  حظيت  أن  منذ 
الوطني  اجليش  أركان  رئاسة  مهام  وتوليت 
الشعبي، بداية العام املاضي، على حتديد خريطة 
يف  معاملها  ترسيخ  على  عملت  واضحة،  طريق 
أذهان مختلف املسؤولني وقادة الوحدات، خالل 
قيادات  إلى  بها  قمت  التي  امليدانية  الزيارات 
القوات والنواحي العسكرية وخالل االجتماعات 
مع مختلف األنساق القيادية«، مؤكدا أن »هذه 

التقيد  اجلميع  على  يتعني  التي  الشاملة  الرؤية 
يف  التام  واالنخراط  أفكارها  وهضم  بروحها 
آمالنا  جميع  حتقيق  غاية  إلى  ومراميها  أهدافها 
وتطلعاتنا املشروعة يف بناء جيش قوي وعصري 
ومتطور، يكون يف مستوى سمعة اجلزائر اجلديدة 
رهانات  وكسب  التحديات  كافة  رفع  وبإمكانه 
مباضيه،  فخور  جيش  والعشرين،  الواحد  القرن 

يسير بكل ثبات نحو املستقبل الواعد«.
»كما  قائال:  شنقريحة،  الفريق  وتابع 
على  الشديد  حرصي  عن  التعبير  لي  يطيب 
يجمعني  أن  أردت  الذي  اللقاء،  هذا  عقد 
على  عاملني  ومسؤولني   كإطارات  وإياكم 
الهياكل  ومختلف  القوات  قيادات  مستوى 
وأركان  الوطني  الدفاع  لوزارة  املركزية  والهيئات 
اجليش الوطني الشعبي، من أجل إجراء تقييم 
وما  املنصرم،  العام  يف  إجنازه  مت  ملا  موضوعي 
املستقبل  يف  رفعها  يتعنّي  حتديات  من  ينتظرنا 

القريب واملتوسط«.
»التحديات  أن  أكد  الصدد،  هذا  ويف 
جميعا  منا  وتتطلب  وخطيرة  عظيمة  املعترضة 
أن نرتقي إلى مستوى عظمة اجلزائر، فلقد كان 
يزال هو مواجهة  التاريخ وال  قدر بالدنا على مر 
من  كلفها  مهما  عليها،  واالنتصار  التحديات 
»يقينه  عن  ذاته  الوقت  يف  معبرا  تضحيات«، 
التام بأن اجليش الوطني الشعبي، سليل جيش 
واخلبرات  التجارب  من  ميلك  الوطني،  التحرير 
اإلرهاب  مع  املرير  صراعه  يف  اكتسبها  التي 
الهمجي ومختلف الدروس القاسية التي مّر بها، 
وتكيفه اإليجابي مع مستجدات العصر العلمية 
األمانة  يؤدي  أن  على  لقادر  والتكنولوجية، 
ويصون الوديعة وأن يكون يف مستوى الثقة التي 

وشحه بها شعبنا العظيم«.
ق.و

عقد اجتماع عمل تقيِّيمي مع إطارات وزارة الدفاع 

شنقريحــة:»الّتحديات المعترضة 
عظيمــــة وخطيـــــرة«

والوزير  لوالده  تكون  أن  فارس سالل  نفى 
بقضيته،  عالقة  سالل  املالك  عبد  األسبق 
جلسة  يف  القاضي  أمام  أمس  صرح  حيث 
تركيب  ملف  يف  املتورطني  إلى  االستماع 
االنتخابية  للحملة  اخلفي  والتمويل  السيارات 
بالغرفة  بوتفليقة،  العزيز  عبد  األسبق  للرئيس 
قائال:  العاصمة،  قضاء  مجلس  لدى  اجلزائية 
وأنا  والدي يف طريقه  »أنا مسؤول عن نفسي، 
وأنا  فيا،  روحو  يدخلش  ما  بابا  طريقي،  يف 

خاطيني تعارض املصالح«.
كما صرح فارس سالل، املتابع بجنحتني 
عموميني  موظفني  حتريض  يف  تتمثالن 

واالستفادة من سلطة الدولة ألغراض شخصية 
األعمال  برجل  تربطه عالقة عمل  كانت  بأنه 
شركة  يف  أسهم  حصة  لديه  وأن  »معزوز،، 

»ديامال«.
الضبطية،  عند  تصريحاته  تناقض  وعن 
رد فارس سالل: »كنت مضطربا أمام الضبطية 
القضائية، ملّا كان والدي يف السجن«. واعترف 
فارس أمام القاضي بأخذه مبلغ 11 مليار سنتيم 
بعد أن صرح بها املتهم بايري، وأضاف فارس 
قدومي،  قبل  إفالس  حالة  كانت يف  »الشركة 

ومع قدومي أصبحت حتقق أرباحا«.
أمينة شابوني 

فارس سالل:

»أنـــا مســؤول عن نفســي 
وال شـــأن ألبــي بقضيتــي«

صبري  اخلارجية،  الشؤون  وزير  أدى 
بوقدوم، أمس، زيارة عمل إلى مملكة ليسوتو، 

حسبما أفاد به بيان لوزارة الشؤون اخلارجية.
بوقدوم  حظي  الزيارة،  هذه  وخالل 
ماجورو«  »مويكيتسي  األول  الوزير  باستقبال 
اخلارجية  الشؤون  وزيرة  نظيرته  مع  وحتادث 
»ماتسيبو  السيدة  الدولية  والعالقات 

راماكواي«.
متحورت  »احملادثات  أن  املصدر  وأوضح 
البلدين  بني  الثنائية  العالقات  واقع  حول 
متعدد  التعاون  تعزيز  ووسائل  سبل  ودراسة 

القطاعات«.
ومت التأكيد على أهمية استكمال اإلطار 
كل  على  االتصاالت  وتكثيف  القانوني 
االفتتاحية  الدورة  النعقاد  حتسبا  املستويات، 

للجنة املشتركة.
اإلقليمية  ملسائل  إلى  التطرق  مت  كما 
والدولية ذات االهتمام املشترك حيث اتفق 
الطرفان على تعميق التنسيق على مستوى 
أجل  من  والدولية  اإلقليمية  املنظمات 
الدفاع عن مبادئ القانون الدولي، وحتقيق 
السلم  القارية يف مجاالت  املنظمة  أهداف 

واألمن والتنمية.
أكد  الغربية،  الصحراء  يخص  وفيما 
االحتاد  يعمل  أن  ضرورة  على  الطرفان 
بالتشاور من أجل  املتحدة  واألمم  اإلفريقي 
استكمال  شأنه  من  مسار حقيقي  إطالق 

مسار تصفية االستعمار.
)و.أ.ج(

ّسلم اإلرهابي املسمى "مهَرجة حمة" املكنى 
"أبو طلحة" نفسه للسلطات العسكرية ببرج باجي 

مختار بإقليم الناحية العسكرية السادسة.
وأفاد بيان وزارة الدفاع الوطني، أمس، بأن 
اإلرهابي املكنى “أبو طلحة” التحق باجلماعات 
أن  ذاته  املصدر  وأضاف    .2011 سنة  اإلرهابية 
"مهَرجة حمة" كان يحوز مسدسا رشاشا من نوع 

"كالشنيكوف" ومخزني ذخيرة و39 طلقة.
الدرك  مصالح  نفسه، ضبطت  السياق  ويف 
"كالشنيكوف"  نوع  من  رشاشا  مسدسا  الوطني 

و03 مخازن ذخيرة خالل دورية بإن أميناس.
مشتركة  مفارز  أوقفت  أخرى،  جهة  ومن 
مع مختلف  بالتنسيق  الشعبي،  الوطني  للجيش 
وحجزت،  مخدرات  تاجر   29 األمن،  مصالح 
من  ضخمة  كميات  متفرقة،  عمليات  خالل 
عبر  إدخالها  مت  قنطارا    14 تفوق  املعالج  الكيف 

احلدود مع املغرب.
يف هذا الصدد، ضبطت مفارز مشتركة للجيش 
 06 ببشار  منفصلتني  عمليتني  يف  الشعبي  الوطني 

فيما  املعالج،  الكيف  من  كيلوغرامات   8 قناطير،  
و77  قناطير   04 بتندوف  أخرى  مفرزة  ضبطت 
كيلوغراما من املادة نفسها. كما مت توقيف )03( جتار 
من  أخرى  كمية  ضبط  وجرى  بتلمسان  مخدرات 

الكيف املعالج ُتقدر بـ  07. 188 كيلوغراما.
مشتركة  مفارز  أوقفت  ذاته،   السياق  ويف 
الوطني  الدرك  ومصالح  الشعبي  الوطني  للجيش 
وضبطت  مخدرات  تاجر   26 احلدود  وحراس 
املعالج و200  987 كيلوغراما من الكيف   ،189
أقراص  و135909  الكوكايني  مادة  من  غرام 
مهلوسة يف عمليات متفرقة نفذت بكل من ورقلة 
ومستغامن  ووهران  والبليدة  والوادي  أميناس  وإن 

وقسنطينة والنعامة وتبسة وتيبارة.
وأضاف املصدر ذاته أن مفارز للجيش الوطني 
الشعبي بكل من متنراست وعني قزام وبرج باجي 
مختار وإيليزي أوقفت 124 شخصا وحجزت 29 
ضغط  مطرقة  و46  كهربائيا  مولدا  و79  مركبة 
من  طنا  و129  املعادن  عن  للكشف  أجهزة  و09 
خليط خام الذهب واحلجارة ومعدات تفجير وكذا 

التنقيب  عمليات  يف  تستعمل  أخرى  جتهيزات 
غير املشروع عن الذهب، باإلضافة إلى 5، 326 
بينما  للتهريب،  املوجهة  الغذائية  املواد  من  طنا 
صيد  بنادق   08 وحجز  أشخاص   04 توقيف  مت 
خرطوشة  و370  البارود  من  كيلوغرامات  و03 
مختلف  من  وحدة  و15834  تبغ  علبة  و29137 
املشروبات، خالل عمليات منفصلة ُنفذت بكل 
وأم  وجيجل  وتبسة  وبسكرة  وغرداية  الوادي  من 
البواقي وخنشلة. كما مّت إحباط محاوالت تهريب 
لترا،   49746 بـ  ُتقدر  الوقود  من  كبيرة  كميات 
بكل من تبسة وسوق أهراس والطارف وبرج باجي 

مختار وجانت.
السواحل  حراس  متكن  آخر،  سياق  ويف 
بها  همَّ  شرعية  غير  هجرة  محاولة  إحباط  من 
12 شخصا كانوا على منت قارب تقليدي الصنع 
شرعي  غير  مهاجرا   60 توقيف  مت  فيما  بعنابة، 
إليزي  من  بكل  مختلفة  جنسيات  يحملون 

وتلمسان والوادي وتبسة والطارف وبشار.
)ق.و(

األمريكي  القومي  األمن  مستشار  طالب 
السابق  »جون بولتون« من إدارة الرئيس املنتخب 
»جو بايدن« بالتراجع عن إعالن »دونالد ترامب«

 غير القانوني بشأن الصحراء الغربية والذي 
يسيء إلى التزامات الواليات املتحدة يف الساحة 

الدولية.
مبركز  جمعه  لقاء  يف  بولتون«،  »جون  وقال 
تناول  املتحدة  الواليات  يف  األجانب  الصحفيني 
يف  شخصيا  »عملت  الدولية:  القضايا  مختلف 
بيكر«  »جيمس  مع  األب  بوش«  »جورج  إدارة 
يف  االستفتاء  لتنظيم  املتحدة  األمم  بعثة  إلنشاء 
من  أنشئت  التي  )املينورسو(  الغربية  الصحراء 
الرئيس  إدارة  داعيا  االستفتاء«،  تنظيم  أجل 
املنتخب »جو بايدن« إلى ممارسة الضغط يف األمم 

يف  املصير  تقرير  استفتاء  بتنظيم  للبدء  املتحدة 
الصحراء الغربية احملتلة.

عن  ديبلوماتيك«  »البورتال  موقع  ونقل 
عن  »ترامب«  إدارة  تخلي   « أن  بولتون«  »جون 
الصحراء  قضية  بشأن  كلها  االلتزامات  هذه 
الغربية واعترافه بسيادة املغرب غير الشرعية على 
الصحراء الغربية يعد مثاال واضحا وجليا لواحدة 
»بايدن«  إدارة  على  يجب  التي  القضايا  أهم  من 

تصحيحها والتراجع عنها«.
بولتون«  »جون  طالب  باملوضوع  اتصال  ويف 
يف  احلديث  عن  »بالتخلي  املتحدة  الواليات  من 
األمم املتحدة عن احلكم الذاتي والبدء يف تطبيق 
وتنظيم االستفتاء الذي أسسنا من أجله بعثة يف 
1991«، كما أضاف مؤكدا على أن »ما قامت به 

إدارة ترامب يعد خطأ كبيرا، يسيء إلى التزامات 
وسمعة الواليات املتحدة على الساحة الدولية.

ترامب«  »دونالد  إعالن  أن  إلى  يشار 
دولي  باستياء  قوبل  الغربية  الصحراء  بخصوص 
السياسة  من  عقودا  يخالف  باعتباره  واسع، 
األمريكية واملوقف التقليدي لواشنطن جتاه القضية 

الصحراوية وبوصفه انتهاكا مليثاق األمم املتحدة. 
الشخصيات  بني  من  »بولتون«  جون  وكان 
السياسية األمريكية على غرار »جيمس بيكر«، 
»إينهوف«  والسيناتور  السابق  األممي  املبعوث 
اقترفه  ما  بشدة  انتقدت  التي  الي«،  و«باتريك 
من  قليلة  أيام  قبل  ترامب«  »دونالد  الرئيس 

مغادرته رسميا منصبه. 
)و.أ.ج(

عقد رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق السعيد شنقريحة، يوم أمس األربعاء، اجتماع عمل بمقر وزارة 
الدفاع الوطني خصص لتقييم ما تم إنجازه في العام المنصرم وما ينتظر الجيش الوطني الشعبي من تحديات يتعين 

رفعها في المستقبلين القريب والمتوسط.

الصحراء الغربية 

بولتـــون يطالــــب إدارة بايــــــدن 
بالتراجــع عــن إعــالن ترامــــب 

بوقــدوم يقود زيــارة عمـل 
إلــى مملكــة »ليسوتــو«
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ملـــف

أكــد وزيــر املاليــة األســبق عبــد الرحمــان 
لالحتــاد  اخلــاص  واملبعــوث  خالفــة،  بــن 
اإلفريقــي، عبــد الرحمــن بــن خالفــة، مــن 
ــة اعتمــدت نظــام  ــه، أن احلكومــة اجلزائري جهت
احلكومــة اإللكترونيــة خــالل محاولتهــا تطبيــق 
الرقمنــة يف اإلدارات قبــل اعتمادهــا يف اجلانــب 
االقتصــادي الــذي يبقــي متأخــرا مقارنــة بــدول 
أخــرى، خاصــة يف املجــال البنكــي والتعامــالت 

ــة. املصرفي
خالفــة،  بــن  الرحمــن  عبــد  وأوضــح 
ــار الوطــن«  خــالل اتصــال هاتفــي ربطــه بـ«أخب
علــى  االعتمــاد  الضــروري  مــن  بــات  إنــه 
الفســاد  صــور  محاربــة  أجــل  مــن  الرقمنــة 
علــى  باالنفتــاح  والســماح  واملالــي،  اإلداري 
العالــم اخلارجــي ومواكبــة التطــور احلاصــل، 
الــذي مــن شــأنه تعزيــز املصداقيــة والشــفافية، 
مضيفــا أن الرقمنــة احلقيقيــة هــي الوصــول إلــى 
وكســب  األمــوال،  عــن ســحب  االســتغناء 
ثقــة املواطــن، والتــى يجــب أن تتحــرك داخــل 
ــحبها،  ــى س ــة إل ــة دون احلاج ــوات البنكي القن
مــن خــالل االعتمــاد علــى بطاقــات الدفــع 
اإللكترونيــة يف كافــة التعامــالت كالســحب 
والدفــع واخلصــم واإليــداع، ممــا قــد يســمح 
بضــخ كميــات كبــرى مــن األمــوال املوجــودة يف 

الســوق الســوداء

مــن جهــة أخــرى، أعــاب اخلبيــر الدولــي 
يوســف  واملعلومــات  االتصــال  تكنولوجيــا  يف 
احلكومــة  التــي خصصتهــا  امليزانيــة  بوشــرمي 
ــي  ــة 2021، والت ــون املالي ــار قان ــروع يف إط ملش
قــال إنهــا ال تكــف حتــى لســد أجــور املوظفــن، 
ــعب  ــتهزاء » بالش ــة »اس ــذه احلص ــرا أن ه معتب
ومبؤسســات الدولــة، إذا مــا قورنــت باملشــروع 
ــى  ــرة وإل ــة كبي ــة مالي ــى حص ــاج إل ــذي يحت ال

ــرح  ــذي ط ــف ال ــيير املل ــرة لتس ــات معتب إمكان
منــذ ســنوات، وشــدد عليــه رئيــس اجلمهوريــة 
ــة  ــى نقط ــى أقص ــة إل ــس الرقمن ــار تكري يف إط

ــده. ــد تأكي ــى ح ــا - عل ــن بلوغه ميك
ــح  ــالل تصري ــرمي خ ــف بوش ــاف يوس وأض
أدلــى بــه لـ«أخبــار الوطــن« أنــه مــن غيــر املعقول 
ــأنه أن  ــن ش ــذي م ــة وال ــروع الرقمن ــل مش جتاه
ــي  ــل اجلبائ ــة التحصي ــن مردودي ــمح بتحس يس
ــالل  ــن خ ــرى، م ــة كب ــة اقتصادي ــاء دفع وإعط
ــة  ــة واملالي ــات االقتصادي ــع القطاع ــة جمي رقمن
إلزالــة الضبابيــة املفتعلــة يف هــذه القطاعــا، 
باالقتصــاد  والنهــوض  الشــفافية  وتكريــس 
ــة  ــمح مبعرف ــة ستس ــا أن الرقمن ــي، مضيف الوطن
ــارات وشــركات  ــن عق ــون م ــا ميتلكــه اجلزائري م
ــهل  ــذي يس ــر ال ــي، األم ــتوى الوطن ــى املس عل
ــود  ــر وج ــح اخلبي ــم. ويرج ــب الدع ــة ص عملي
يــد خفيــة تتصــدى لرقمنــة القطاعــات وإضفــاء 
جتــاوزت  التــي  النفقــات  وترشــيد  الشــفافية 

ــول. املعق

اإلعــالم  تكنولوجيــات  خبيــر  أكــد 
اتصــال  خــالل  قــرار،  يونــس  واالتصــال، 
ــة  ــار الوطــن«، أن وزارة الرقمن ــع »أخب ــي م هاتف
واإلحصائيــات تفتقــر إلــى الســلطة القانونيــة 
فــرض  مبوجبهمــا  والتــي  الســيادة  والــى 
ــار  ــوزارات األخــرى، يف إط ــى ال ــا عل صالحيته
علــى  واحلصــول  التواصــل  عمليــة  تســهيل 
معطيــات دقيقــة، مــن أجــل العمــل علــى 

الرقمــي. التحــول 
ــة  ــرار أن احلكوم ــس ق ــر يون ــح اخلبي وأوض
ــعى  ــب تس ــث ومطل ــام حدي ــة كنظ اإللكتروني
الدولــة اجلزائريــة إلــى حتقيقــه بحاجــة إلــى 
ملتابعــة عمــل  وطنيــة خاصــة  هيئــة  إنشــاء 
املخطــط االســتراتيجي، مشــيرا إلــى أن هــذا 
املشــروع بحاجــة إلــى شــرطن أساســين أولهمــا 
ــة التــي تســتمد شــرعيتها مــن  الســلطة القانوني
القواعــد واللوائــح املعمــول بهــا مــن أجــل فــرض 
شــرعيتها للحصــول علــى املعلومــات والبيانــات، 
إلــى جانــب الســلطة العلميــة التــي ترتكــز علــى 
ــة  ــير عملي ــان س ــل ضم ــاءات ألج ــر الكف توف

ــم. ــة والتقيي املتابع
ــة  ــة اإللكتروني ــر أن احلكوم وأضــاف اخلبي
إلكترونيــة  وســائل  علــى  أساســا  تعتمــد 
حديثــة والــى بنيــة حتتيــة ترتكــز علــى قــوة 
وســرعة تدفــق االنترنيــت، مــن أجــل ربــط 
مؤسســاتها وإداراتهــا ومختلــف خدماتهــا مــع 
املواطنــن، مــن خــالل إتاحــة املعلومــة وجعلهــا 
يف متناولهــم، بهــدف خلــق عالقــة شــفافة 
لالرتقــاء  تهــدف  والدقــة  بالســرعة  تتصــف 
ــه يجــب العمــل  ــى أن بجــودة األداء، مشــيرا إل
ــاء التعامــالت الكالســيكية والتوجــه  ــى إلغ عل

إلــى الرقمنــة وهــذا يتوقــف علــى النوايــا واإلرادة 
السياســية احلقــة.

وقــال جــرار » تبنِّــي احلكومــة اإللكترونيــة 
ــة ســيقضي علــى الفســاد  يف املؤسســات اإلداري
والبيروقراطيــة وعلــى الضبابيــة التــي كانــت 
وأضــاف  املتعاقبــة«،  احلكومــات  يف  ســائدة 
»الرقمنــة هــي أفضــل وســيلة للقضــاء علــى 
واحملســوبية  كالفســاد  واآلفــات  األمــراض 
والبيروقراطيــة التــي عطلــت حتقيــق العدالــة 
ــكن  ــن كالس ــوق املواطن ــى حق ــول عل يف احلص
 « بالقــول:  واسترســل  عمــل«،  ومناصــب 
ــى  ــل حتــت األضــواء الكاشــفة بحاجــة إل العم
وبرنامــج عمــل  واضحــة  إســتراتيجية  خطــة 
يعتمــد علــى معاييــر دقيقــة ومؤشــرات وحتديــد 
الهيئــة  يف  بــه  املعمــول  للمخطــط  اآلجــال 
املشــرفة علــى مشــروع احلكومــة اإللكترونيــة«.
التــي  التقنيــة  التحديــات  وبخصــوص 
ــة،  ــة اإللكتروني ــي احلكوم ــروع تبن ــه مش تواج
تكنولوجيــات  مجــال  يف  اخلبيــر  يكشــف 
البطــيء  »التدفــق  قائــال:  االتصــال، 
الضعيفــة  والتغطيــة  املتكــررة  واالنقطاعــات 
هــي عراقيــل تقــف عقبــة يف طريــق رقمنــة 
القطاعــات، دون أن ننســى الشــبكة الدوليــة 
ــن  ــي م ــي تعان ــر الت ــة اجلزائ ــط بدول ــي ترب الت
ســعة  توســيع  إلــى  بحاجــة  وهــي  اختنــاق 
التدفــق وهــذا يتطلــب حتريــر الشــبكة« وأوضــح 
اخلبيــر »80 باملائــة مــن االتصــاالت وتدفــق 
واحــد  كابــل  طريــق  عــن  تتــم  اإلنترنيــت 
ــاع أو  ــوع انقط ــال وق ــه يف ح ــى أن ــي، مبعن دول
ــادح يف  ــراب ف ــع اضط ــل يق ــذا الكاب ــة به صيان
الشــبكة، إلــى جانــب 20 باملائــة مــن الكوابــل 

متــر عبــر البحــر األبيــض املتوســط.
ــبكة  ــر ش ــى توفي ــر إل ــا اخلبي ــه، دع وعلي
ــة،  ــاف البصري ــى األلي ــد عل ــة تعتم ــة قوي وطني
ــاد  ــول االعتم ــر املعق ــن غي ــه م ــال إن ــث ق حي
علــى الكوابــل النحاســية ألنهــا ال توفــر خدمــة 
جيــدة وتدفقــا عاليــا مثلمــا توفــره األليــاف 
ــال  ــح املج ــرورة فت ــى ض ــددا عل ــة، مش البصري
ــر  ــق دفت ــواص وف ــن اخل ــات واملتعامل للمؤسس
الشــروط مــن أجــل تغطيــة العجــز الــذي يشــهده 

ــاع. القط

الوطنيــة  اجلمعيــة  رئيــس  أكــد 
اجلزائريــن  اجلبائيــن  للمستشــارين 
واخلبيــر االقتصــادي، أبــو بكر الســالمي، 
ــت  ــة ضيع ــة العمومي ــة العمومي أن اخلزين
ــوارد املاليــة بســبب غيــاب  الكثيــر مــن امل
الرقمنــة، واملعلومــة الصحيــة يف وقتهــا 
الشــفافية،  غيــاب  ظــل  يف  املناســب 
ــث  ــام حدي ــة كنظ ــى أن الرقمن ــيرا إل مش
ــات  ــة وكل القطاع ــل احلكوم ــهل عم يس

الضرائــب. قطــاع  باخلصــوص 
وأوضــح أبوبكــر ســالمي، خــالل 
ــار الوطــن«، أن أي  اتصــال هاتفــي لـ«أخب
إصــالح اقتصــادي يجــب أن يعتمــد علــى 
ــذي يتطلــب  ــي املرقمــن، ال النظــام اجلبائ
ــر الوســائل  تعميــم نظــام املعلوماتيــة وتوفي
التحصيــل  ملراقبــة  وعصريــة  املاديــة 
ومتابعــة امللفــات اجلبائيــة للحصــول علــى 
املعلومــات الصحيحــة، وكذلــك العوامــل 

البشــرية. مــن خــالل تكويــن موظفــي 
ــال. ــذا املج ــب يف ه الضرائ

واعتــرف أبــو بكــر الســالمي بــأن 
ــة، ويف  ــال الرقمن ــرة يف مج ــر متأخ اجلزائ
اتخــاذ القــرارات للخــروج مــن األزمــة 
مرجعــا  واإلصالحــات،  االقتصاديــة 
متعلقــة  اعتبــارات  عــدة  إلــى  إياهــا 
ــال:  ــث ق ــابق، حي ــام الس ــا بالنظ أساس
ونشــرت  الفســاد  غــذت  العصابــة   «
الضبابيــة، ولذلــك كان لزامــا التوجــه إلــى 
الرقمنــة للقضــاء علــى هــذه املمارســات«، 
وأضــاف » إن رقمنــة مؤسســات الدولــة مبــا 
فيهــا الضرائــب واجلمــارك وأمــالك الدولــة 
ــد  ــرى، كالبري ــات األخ ــوك والقطاع والبن
ــة  ــرات املالي ــن الثغ ــيقلص م ــل، س والنق
ــذي  ــي ال ــرب الضريب ــن الته ــة وم احلاصل

ــة«. ــل الدول ــل كاه أثق

، كشــف عضــو اللجنــة املاليــة 
باملجلــس الشــعبي الوطنــي، الهــواري 
حصــة  أن  جهتــه،  مــن  تيغرســي، 
ــة  ــة 2021 ضعيف ــون املالي ــة لقان الرقمن
رقمنــة  مبشــروع  مقارنــة  ومحتشــمة 
احلكومــة الضخــم التــي أعلــن عنهــا 
ــاج  ــون، اذ حتت ــد تب ــد املجي ــس عب الرئي
علــى األقــل 5 مالييــر دوالر لتســيير 
يف  االســتثمار  أن  مؤكــدا  املشــروع، 
الرقمنــة ســيحقق فائضــا يف امليزانيــة 
والشــلل  العجــز  علــى  وســيقضي 

االقتصــادي.
وأوضــح تيغرســي خــالل تصريــح 
لـ«أخبــار الوطــن« أن امليزانيــة التــي خصصتهــا احلكومــة لرقمنــة القطــاع غيــر 
كافيــة لتبنــي مشــروع احلكومــة اإللكترونيــة، واملقــدرة بـــنصف مليــار دوالر، 
ــذا  ــيير ه ــة لتس ــذه احلص ــى ه ــد عل ــول أن نعتم ــر املعق ــن غي ــه م ــا أن مضيف
املشــروع، مؤكــدا أنــه قــد طلــب ســابقا مــن وزيــر املاليــة رفــع احلصــة إلــى 5 

ــل. ــى األق ــر دوالر عل ماليي
ــا  ــا أرقام ــا حققن ــة كلم ــتثمرنا يف الرقمن ــا اس ــه كلم ــي إن ــال تيغرس وق
خياليــة وطائلــة، وهــي كافيــة لتحقيــق فائــض يف امليزانيــة وبالتالــي القضــاء 
ــة والتهــرب  ــة وإنعــاش االقتصــاد، يف ظــل الثغــرات املالي علــى الســوق املوازي
الضريبــي الــذي أثقــل كاهــل الدولــة، إلــى جانــب توجيــه الدعــم املقــدر بـــ15 

ــة اجتماعيــة. مليــار دينــار إلــى الفئــة احلقــة بهــدف حتقيــق عدال
ــان  ــفلى للبرمل ــة الس ــة يف الغرف ــة وامليزاني ــة املالي ــو اللجن ــرف عض واعت
ــدم وجــود  ــة وع ــن البيروقراطي ــي م ــة تعان ــال » اإلدارة اجلزائري ــري، قائ اجلزائ
ــاف »  ــة » وأض ــى الرقمن ــه إل ــا التوج ــك كان لزام ــيير، لذل ــفافية يف التس ش
ــة والقطاعــات األخــرى ضــرورة ملحــة للقضــاء  ــة املؤسســات االقتصادي رقمن

ــر«. ــم الفواتي ــي وتضخي ــرب الضريب ــى الته عل

بالرغــم مــن أن اجلزائــر قطعــت أشــواطا هامــة 
يف مجــال رقمنــة القطاعــات احلكوميــة، علــى غــرار 
مصالــح احلالــة املدنيــة والعدالــة واإلدارات، إال أنهــا مــا 
تــزال تقــاوم مبــا أوتــي لهــا مــن قــوة لصــد األيــادي اخلفية 
ــدد  ــذي ش ــط ال ــة واملخط ــار الرقمن ــت مس ــي عرقل الت
عليــه رئيــس اجلمهوريــة عبــد املجيــد تبــون، منــذ توليــه 
ــح  ــه مالم ــق خطت ــم وف ــذي رس ــة، ال ــب الرئاس منص
اجلزائــر اجلديــدة التــي ترتكــز أساســا علــى الرقمنــة يف 

ــاالت. ــة املج كاف

ولعــل أهــم احملــاور التــي تضمنهــا املشــروع هــو 
ــد  ــا الرئيــس عب ــق عليه ــدة، أطل اســتحداث وزارة جدي
واإلحصائيــات،  الرقمنــة  وزارة  اســم  تبــون  املجيــد 
والــذي جلــس علــى كرســيها محمــد شــريف بلميهوب، 
حيــث كلفــت لــه مهمــة اإلســراع يف رقمنــة القطاعــات 
الضبابيــة  إزالــة  مســعى  يف  واملاليــة،  االقتصاديــة 
ــفافية  ــس الش ــات وتكري ــف القطاع ــة« يف مختل »املفتعل
والنهــوض باالقتصــاد الوطنــي الســيما مــا تعلــق بقطــاع 
ــذي  ــت ال ــة، يف الوق ــالك الدول ــح أم ــب ومصال الضرائ

ــون أن اإلدارات ال  ــد تب ــد املجي ــس عب ــه الرئي ــد في أك
ــن. ــا الزم ــة جتاوزه ــائل قدمي ــرق ووس ــل بط ــت تعم زال

ــر األول  ــدى الوزي ــدب ل ــر املنت ــرف الوزي ــا اعت كم
املكلــف باالستشــراف، محمــد شــريف بلميهــوب، أول 
ــع  ــات باملجتم ــك معطي ــر ال متل ــول » اجلزائ ــس، بالق أم
والبيئــة وال االقتصــاد، وإنــه ال يوجــد مؤسســات يف 
ــر وســننطلق مــن الصفــر«. وأضــاف يقــول: » إن  اجلزائ
ــا  ــرارات ينتظره ــر مؤســف وال ميكــن اتخــاذ ق هــذا األم

ــات«. ــال معطي ــري ب اجلزائ

يف الوقت الذي يصرح فيه وزير احلكومة السابق أحمد أويحيى، خالل جلسة محاكمته 
األخيرة، بأنه لو مت االعتماد على الشفافية ألغرقنا البالد، يف إشارة منه إلى حجم الفساد 

الذي طالها لعقود مضت، أطل علينا الوزير املنتدب املكلف باالستشراف محمد شريف 
بلميهوب، بقوله إنه بات من الضروري اعتماد احلكومة اإللكترونية يف إطار تسهيل الوصول 
إلى اخلدمات العامة واحلصول على املعلومة، إال أن هذا املشروع ال يزال حبرا على ورق، مبا أن 
هذا املخطط اصطدم مبقاومة لوبيات املصالح وأصحاب املال الفاسد، الذين سعوا إلى تعطيل 

مشروع رقمنة القطاع املالي واملصريف، لكونه يعود بالضرر على مصاحلهم اخلاصة.

 ملف : أسماء بوصبيع

وزير المالية األسبق، عبد الرحمن بن خالفة: وزير المالية األسبق، عبد الرحمن بن خالفة: 

»االعتمــاد علــى الرقمنــة سيقضــي »االعتمــاد علــى الرقمنــة سيقضــي 
علـــى الفســاد اإلداري والمالـــي«علـــى الفســاد اإلداري والمالـــي«

الخبير الدولي في تكنولوجيا االتصال والمعلومات، يوسف بوشريم :الخبير الدولي في تكنولوجيا االتصال والمعلومات، يوسف بوشريم :

» يـــد خفيــة تتصــدى لمشـــروع » يـــد خفيــة تتصــدى لمشـــروع 
الحكــــومة اإللكترونيــــة «الحكــــومة اإللكترونيــــة «

خبير تكنولوجيات اإلعالم واالتصال، يونس قرار:خبير تكنولوجيات اإلعالم واالتصال، يونس قرار:

»وزارة الرقمـــنة واإلحصــــائيات »وزارة الرقمـــنة واإلحصــــائيات 
فشـــــلت فـــــي مهـــــامها «فشـــــلت فـــــي مهـــــامها «

لكّنه بقي عالقا ألسباب تقنية وسياسية األلفيِة،  ُطرح منتصَف  لكّنه بقي عالقا ألسباب تقنية وسياسيةامَلشروع  األلفيِة،  ُطرح منتصَف  امَلشروع 

عضو اللجنة المالية بالمجلس عضو اللجنة المالية بالمجلس الشعبي الشعبي 
الوطني، الهواري تيغرسي:الوطني، الهواري تيغرسي:

»حصــة مشــــروع الرقمــنة »حصــة مشــــروع الرقمــنة فــي فــي 
قانون المــالية قانون المــالية 20212021  ضعيـفةضعيـفة««

»الِبيـــــروقــــراط« »الِبيـــــروقــــراط« 
ُيجهضــوَن الحكومَة اإللكترونّيَة!ُيجهضــوَن الحكومَة اإللكترونّيَة!

رئيس الجمعية الوطنية للمستشارين الجبائيين رئيس الجمعية الوطنية للمستشارين الجبائيين 
الجزائريين، أبو بكر السالمي: الجزائريين، أبو بكر السالمي: 

»مافيا عطلت الرقمـنة والخزيــنة »مافيا عطلت الرقمـنة والخزيــنة 
خســــــرت المالييـــــر«خســــــرت المالييـــــر«
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منير بن دادي
التــي  املراســلة  خــال  مــن  الــوزارة  وتهــدف 
بعثــت بهــا الوزيــرة بحــر هــذا األســبوع إلــى مديريــات 
التكويــن والتعليــم املهنيــن واملؤسســات التكوينيــة 
بواليــات الوطــن والتــي -حتصلــت »أخبــار الوطــن« 
علــى نســخة منهــا- إلــى تقريــب اإلدارة مــن املواطــن 
التكفــل  إلــى  باإلضافــة  البيروقراطيــة،  ومحاربــة 
باالنشــغاالت التــي تصــل إليهــا يوميــا، مــن عرائــض 

وشــكاوى وتظلمــات. 
تبليــغ  أهميــة  علــى  املراســلة  نصــت  كمــا 
إلــى  باملؤسســات  املنظمــة  االســتقباالت  حصيلــة 
املديريــات الوالئيــة بصفــة شــهرية، وكــذا حتويــل 
ــن  ــن الوالئيــن لقطــاع التكوي ــاءات املديري محاضــر لق
والتعليــم املهنيــن مــع الشــركاء االجتماعيــن إلــى 
األمانــة العامــة بالــوزارة، بعــد إمضائهــا مــن الطرفــن، 
ــة اســتقباالت املواطنــن  باإلضافــة إلــى حتويــل حصيل

القطــاع.  ومســتخدمي 
التطبيــق  علــى ضــرورة  فريحــة  بــن  وأكــدت 
الصــارم لهــذه التعليمــات، ووعــدت مبتابعتهــا الدوريــة 

ــة. ــة الوزاري ــرف املصلح ــن ط ــا م ــا وتقييمه له

انتفــض، أمــس، العشــرات مــن ســكان 
قريــة اخلنقــة ببلديــة ســيدي مزغيــش يف 
ســيككدة، وهــذا عقــب خروجهــم بقــوة 
ــرة قامــوا خالهــا بقطــع  يف احتجاجــات كبي
بــن  الرابــط   85 رقــم  الوطنــي  الطريــق 
عاصمــة املصيــف القلــي »القــل« ناحيــة 
واليــة جيجــل وواليتــي قســنطينة وعاصمــة 
الواليــة ســكيكدة، وهــذا يف احتجاجــات 

ــرة. كبي
ــال  ــا ق ــب م ــاءت عق ــات ج االحتجاج
عنــه احملتجــون إنــه إصــرار مــن الســلطات 
احملليــة لدائــرة ســيدي مزغيــش علــى رفــض 
االســتجابة ملطالبهــم التــي تتعلــق بإنهــاء 
أزمــة التــزود باملــاء الشــروب، وكــذا ربــط 

القريــة بشــبكة الغــاز التــي توجــد علــى بعــد 
ــي  ــة بن ــاه بلدي ــم يف اجت ــن منازله ــوات م خط
ولبــان دون أن يســتفيدوا هــم منهــا، وهــو مــا 
حــاز يف نفســهم ودفــع بهــم إلــى االحتجــاج 
ــس  ــارة واملتاري ــي باحلج ــق الوطن ــع الطري بقط
وأغصــان األشــجار، قبــل أن يتدخــل رئيــس 
ــت  ــة عمل ــن الوالي ــة م ــة رفيع ــرة وجلن الدائ
وأقنعتهــم  احملتجــن  مــع  التفــاوض  علــى 
بالعــدول عــن قــرار االحتجــاج واجللــوس إلــى 
طاولــة املفاوضــات، مــا أســفر عــن منــح مهلة 
ــكيكدة  ــة س ــتوى والي ــى مس ــلطات عل للس
ــي  ــم املشــروعة الت ــن أجــل جتســيد مطالبه م

ــيدها. ــخصيا بتجس ــي ش ــيتكفل الوال س
جمال بوالديس

الشــؤون  مديريــة  أمــس،  أول  نفــت، 
الدينيــة لواليــة تيــزي وزو صحــة الفيديــو الــذي 
ــي،  ــل االجتماع ــع التواص ــر مواق ــه عب مت تداول
ــجد  ــن مس ــر م ــل إيدي ــاٍن للراح ــث أغ ــأن ب بش
قريــة آيــت واعبــان ببلديــة أقبيــل، احتفــاال 

رأس الســنة األمازيغيــة.
 يذكــر أن الفيديــو الــذي روجــت لــه بعــض 
منصــات  عبــر  وصفحــات  اإلعاميــة  املواقــع 
ــخط  ــن الس ــة م ــار موج ــي أث ــل االجتماع التواص
وحملــة واســعة مــن التخويــن والتحريــض، بعــد 

أن نشــر مواطــن بثــا مباشــرا علــى حســابه يف 
ــة آيــت  »الفايســبوك«، أمــام إحــدى مســاجد قري
واعبــان ببلديــة أقبيــل بواليــة تيــزي وزو، وزعــم أن 
صــوت أغــاٍن وموســيقى صاخبــة تــذاع مــن مئذنة 
املســجد.قبل أن ينشــر مديــر الشــؤون الدينيــة 
ــابه  ــر حس ــة » ردا عب ــى بوعيش ــزي وزو »عيس لتي
فايســبوك يؤكــد فيــه أن مــا جــاء علــى مواقــع 
ــح«، وأوضــح  ــر صحي ــي »غي التواصــل االجتماع
أن شــريط األغانــي مصــدره مكّبــر الصــوت الــذي 
كان موضوعــا فــوق القاعــة التابعــة للجنــة القريــة 

القريبــة مــن بيــت اهلل وليــس مــن املســجد.، 
ــة  ــى أن مســجد القري وأشــار عيســى بوعيشــة »إل
ــِه  ــم تنت ــة ول ــذ أشــهر ترميمــات داخلي يشــهد من
ــى أن  ــه بعد«.كمــا ذهــب البعــض إل األشــغال ب
ــارة  ــة املغرضــة إث الهــدف مــن خــال هــذه احلمل
ــة،  الفوضــى وزرع التشــكيك يف مؤسســات الدول
وبــث الُفرقــة بــن اجلزائريــن وإثــارة النعــرات 

ــدة. ــة الواح ــاء األم ــن أبن ــة ب ــة والعرقي القبلي
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بـن فريحة تؤكـّد على أهمية إقحام بـن فريحة تؤكـّد على أهمية إقحام 
الشريــــك االجتماعـــيالشريــــك االجتماعـــي

سيدي مزغيش بسكيكدة

العطش وانعدام الغاز يخرجان 
سكــان الخنقــة إلى الشارع 

كذبت الفديو الذي نقلته قنوات عاملية 

مديريـة الشؤون الدينـية  تنفـي خبــر 
إذاعة الغنـاء مــن مسجـد بتيــزي وزو

أمرت وزيرة التكوين والتعليم املهنيني هيام بن فريحة بفتح سجالت على مستوى املديريات ومؤسسات التكوين 
التابعة للقطاع، من أجل استقبال انشغاالت املواطنني والشركاء االجتماعيني والتكفل األمثل بهم، وتدوين 

مشاكلهم املطروحة واحللول املقترحة.

نظــم، صبيحــة يــوم أمــس، العشــرات 
ــر  ــام مق ــة املنكــوب أم ــن ســكان حــي اخلرب م
الواليــة وقفــة احتجاجيــة، أعقبوهــا مبســيرة 

ــة. ــر الوالي ــى مق إل
االحتجــاج ســببه غضــب املنكوبــن مــن 
متاطــل الســلطات احملليــة يف اإلفــراج عــن النتائج 
»اجليــو - تقنيــة« لــأرض املتضــررة مــن الزلــزال 
مبنطقــة اخلربــة، بحســب مــا جــاء علــى لســان 

الســكان.
وحســب تصريــح أدلــى بــه أحــد احملتجــن 
ــن  ــب احملتج ــن«، فمطل ــار الوط ــدة »أخب جلري
الرئيــس يتمثــل يف فتــح حتقيــق بخصــوص 
األمينــة  برئاســة  الوالئيــة  اللجنــة  متاطــل 
العامــة للواليــة، وقــد عبــروا بلهجــة حــادة عــن 

ــر. ــذا األم ــخطهم إزاء ه ــم وس امتعاضه
ــل يف  ــه أن التماط ــدث ذات ــف املتح ويضي
اإلعــان عــن النتائــج »اجليــو- تقنيــة« لــأرض 
ــة وأن  ــده، خاص ــال أم ــد ط ــة ق ــة اخلرب مبنطق
ــذا  ــن 5 أشــهر، وه ــر م ــذ أكث ــع من ــزال وق الزل
ــة  ــات احتجاجي ــم وقف ــم تنظي ــم عليه ــا حّت م

ــة. ــذه العملي ــة لتســريع ه متتالي
ــن  ــرب م ــا التق ــا حاولن ــر أنن ــر بالذك جدي
عــدة مســؤولن مبختلــف اإلدارات، لكــن ال 

ــا. ــاب عّن ــد أج أح
وحســب بيــان خلليــة اإلعــام واالتصــال 
والــذي تلقــت جريــدة »أخبــار الوطــن« نســخة 
منكوبــي  باملواطنــن  التكفــل  فســيتم  منــه 
الســلطات  لتعليمــات  وتنفيــذا  الزلــزال 
ــات كل  ــل بتطلع ــة للتكف ــاد الرامي ــا للب العلي
اإلجــراءات  اســتكمال  وبعــد  املتضرريــن، 
اإلداريــة اخلاصــة بإعــداد قائمــة احلصــة الثانيــة 
ــم  ــوف يت ــات، س ــن التعويض ــتفيدين م للمس
ــكنا  ــع 95 س ــس توزي ــوم اخلمي ــن الي ــة م بداي
اجتماعيــا إيجاريــا، وتوزيــع أكثــر مــن 400 

ــراء. ــة ك إعان
للعلــم تبقــى عمليــة التكفــل باملتضرريــن 
لهــذا  النهائيــة  املعاجلــة  غايــة  إلــى  جاريــة 
امللــف، باملــوازاة مــع ذلــك بــاب الطعــون مفتــوح 

ــة.  ــرة ميل ــى مســتوى دائ عل
ياسني زويلخ

ميلـــة 

سكــان حـي الخربـة ينظمون 
مسيـــرة احتجاجيـــة 

خالل تنصيبه لجنة وطنية مشتركة

جعبــوب يلتـزم بمعالجـــة مشاكــل 
الصياديــن االجتماعيـــة 

ــر العمــل والتشــغيل والضمــان  جــدد وزي
االجتماعــي الهاشــمي جعبــوب التــزام قطاعــه 
االجتماعيــة،  الصياديــن  املشــاكل  مبعاجلــة 
ــه أســدى تعليمــات لإلطــارات  مشــيرا إلــى أن
ومســؤولي الهيئــات حتــت الوصايــة واملعنيــة 
التكفــل  تســهيل  أجــل  مــن  بالعمليــة 
تقاعــد  وضمــان  الفئــة  بهــذه  االجتماعــي 

ــم. ــق له الئ
ــر  ــة وزي ــرافه رفق ــال إش ــك خ ــاء ذل ج
ــد  ــة أحم ــات الصيدي ــري واملنتج ــد البح الصي
فروخــي، أول أمــس، علــى مراســيم تنصيــب 
اللجنــة الوطنيــة املشــتركة مــا بــن القطاعــن، 

واملكلفــة بتعزيــز احلمايــة االجتماعيــة، وترقيــة 
املؤسســات املصغــرة يف إطــار الصنــدوق الوطنــي 

للتأمــن علــى البطالــة.
ــة  ــوب أن عمــل هــذه اللجن وأوضــح جعب
ــفن  ــاك الس ــن وم ــة الصيادي ــل يف توعي يتمث
بأهميــة االنخــراط يف الضمــان االجتماعــي 
ــان  ــل ضم ــن أج ــراء م ــر األج ــراء أو غي لأج
هــذا  يف   - مشــيرا  التقاعــد،  يف  حقوقهــم 
الصــدد - إلــى املنشــور الــوزاري األخيــر الــذي 
دخــل حيــز التنفيــذ مؤخــًرا والــذي يضمــن من 
ــة  ــة االجتماعي ــفاء التغطي ــة الش ــال بطاق خ
العاملــن علــى  الفعــال بالبحــارة  والتكفــل 

ــد. ــوارب الصي ــفن والق ــر الس ظه
جهــة  مــن  فروخــي،  أحمــد  وأكــد   
ــن  ــيتيح للقطاع ــة س ــل اللجن ــرى، أن عم أخ
فرصــة احلصــول علــى مقاربــة متجانســة يف 
مجــال احلمايــة االجتماعيــة للفئــات املختلفــة 
العاملــة يف مجــال الصيــد البحــري مــع توســيع 
نطــاق التغطيــة االجتماعيــة للفئــات األخرى.
ــة  ــى أن اللجــان اجلهوي وأشــار فروخــي إل
ــة  ــة الوطني ــذه اللجن ــل ه ــاؤها قب ــي مت إنش الت
جعلــت مــن املمكــن إجــراء تقييــم للصعوبــات 
ــذا القطــاع. ــن يف ه ــل باملهني ــة بالتكف املتعلق
منير بن دادي

برج بوعريريج 

عّمــال شركـــة »كونــدور« يغلقــون 
الطريــــق الوطنــي رقــم 45

أقــدم عمــال وحــدات شــركة كونــدور 
ببــرج بوعريريــج، أمــس، علــى غلــق الطريــق 
ــرج  ــي الب ــن واليت ــط ب ــم 45 الراب ــي رق الوطن
الصناعيــة  املنطقــة  غلــق  وكــذا  واملســيلة، 
ــع  ــم القاط ــى رفضه ــم عل ــرا منه ــك تعبي وذل
والكبيــر للوضــع الــذي آلــت إليــه الشــركة 
بعــد رفــض املتصــرف املعــن مؤخــرا االلتحــاق 
علــى  اإلشــراف  رســميا  ورفضــه  بعملــه 
الشــركة، حســب احملتجــن ؛ وهــو مــا أدخــل 
املعامــات املاليــة يف شــلل وبالتالــي التأخــر يف 

ــال.  ــور العم ــّب أج ص
وطالــب احملتجــون بضــرورة اإلســراع يف 
تعيــن متصــرف مــن طاقــم الشــركة وحــّل 
هــذا املشــكل الــذي حــل بشــركة بحجــم 
صــب  يف  التأخــر  أن  مؤكديــن  »كونــدور«، 
األجــور ســبب لهــم أزمــة خاصــة وأن أغلبهــم 

أربــاب بيــوت وأوليــاء ألطفــال. 
جديــر بالذكــر فــإن شــركة »كونــدور« 
كانــت نهايــة شــهر ديســمبر قــد أنهــت مهــام 
ــن بالشــركات  ــن املعين ــن اإلداري كل املتصرف

اخلاصــة، فيمــا مت اقتــراح متصرفــن جــدد مــن 
طــرف وزارة الصناعــة والذيــن كان مــن احملتمــل 
شــهر  مــن  الفــاحت  يف  مبهامهــم  يلتحقــوا  أن 
جانفــي لهــذه الســنة، قبــل أن يعتــذر املتصرف 
املعــن لشــركة كونــدور عــن االلتحــاق لتبقــى 
كافــة األمــور املاليــة معلقــة مــن صــرف األجــور 
»كنــاس«  واشــتراكات  الضــراب  وتســديد 

ــركة.  ــات الش ــتريات ومقتني ومش

صفاء كوثر بوعريسة

سكيكدة

سكان فلفلـة يحتجون أمام مقر 
البلدية ويطالبون بالترحيـل

ســكان  أمــس،  صبيحــة  احتــج، 
البيــوت القصديريــة ببلديــة فلفلــة أمــام 
مقــر البلديــة رافعــن جملــة مــن الشــعارات 
يخــص  فيمــا  انشــغاالتهم  رفــع  بغيــة 
حصتهــم مــن الســكن واملطالبــة بخــروج 
اللجنــة، معبريــن عــن متســكهم بحقهــم 
الشــرعي الــذي يســعون إليــه بطــرق قانونيــة 
املجلــس  رئيــس  مــن  طالبــن  منظمــة، 
القضيــة  يف  دعمهــم  البلــدي  الشــعبي 

البلديــة. بصفتــه املســؤول األول عــن 
الوقفــة الســلمية تعتبــر الثانيــة مــن 
أول  نظمــت  التــي  تلــك  بعــد  نوعهــا 

أمــس أمــام مقــر واليــة ســكيكدة، حيــث  
نظمــت العائــات املقصيــة التــي تقطــن 
الــزواج  عقــود  وثقــت  والتــي  األكــواخ 
احتجاجيــة  وقفــة   ،)2017-2019(
الوالــي  قــرار  بتنفيــذ  ســلمية، مطالبــن 
الســكنية.  القائمــة  إدراجهــم يف  بإعــادة 
ولإلشــارة فــإن الوالــي قــد أعطــى أمــرا 
بإعــادة إدراج هــذه الفئــة املقصيــة تعســفا يف 
االجتمــاع األخيــر الــذي جمعــه باملمثلــن 
شــهر ســبتمبر املنقضــي، إال أنــه لــم يطبــق 

بعــد ألســباب مجهولــة.
نسيبة شالبي

بجاية

محتجــون ببرج ميرة يغلقون 
الطريـق الوطني رقــم 9

 أقــدم محتجــون ببــرج ميــرة شــرقي 
ــى  ــوم، عل ــار الي ــف نه ــذ منتص ــة، من بجاي
غلــق الطريــق الوطنــي رقــم 09 عنــد ملتقــى 
طــرق املدينــة وحتديــدا علــى مســتوى نقطــة 
املراقبــة التابعــة للــدرك الوطنــي. وتأتــي 
هــذه اخلطــوة التصعيديــة علــى خلفيــة قيــام 
أعــوان مصلحــة مراقبــة اجلــودة وقمــع الغــش 
ــميع 9  ــق وتش ــص غل ــرارات تخ ــدار ق بإص
محــات جتاريــة باملدينــة ذاتهــا، نتيجــة 
عــدم احتــرام أصحابهــا التدابيــر الوقائيــة 

ــا. ــاء كورون ــة وب ــة مبحارب اخلاص

ــن »  ــار الوط ــج لـ«أخب ــرح محت ــد ص وق
حــول هــذه القضيــة » هــذه حقــرة وممارســات 
القوانــن  عليــه  تطبــق  البعــض  انتقائيــة 
ــن  والبعــض اآلخــر ال، فهــل نحــن يف دولت

مختلفتــن؟«.
املدينــة  جتــار  كل  فــإن  ولإلشــارة، 
قــد أغلقــوا أبــواب محاتهــم تضامنــا مــع 
زمائهــم املعاقبــن، يف الوقــت الــذي أبــدى 
فيــه ســواق املركبــات والشــاحنات تذمــرا 

كبيــرا مــن هــذا الوضعيــة. 
ق. عبد السالم
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يناشــد، مجموعــة مــن مكتتبــي عــدل 2 
ــام  ــر الع ــكن و املدي ــر الس ــكيكدة مدي ــة س بوالي
للوكالــة الوطنيــة لتحســن الســكن و تطويــره، 
بالتدخــل إلنصافهــم و أخــد مطالبهــم بعــن 
ــن املعمــول  ــق القوان ــة يف تطبي ــار و املتمثل االعتب
بهــا  التــي حتــدد شــروط معاجلــة طلبــات الســكن 
القــرار  باإليجار كمــا جــاء يف  البيــع  إطــار  يف 
املــؤرخ يف 23 يوليــو 2001 مــن املــادة رقــم 06 .
ودعــا ممثلــو املكتتبــن خــال لقائهــم مــع 
»أخبــار الوطــن« بضــرورة  تســريع وتيــرة إجنــاز 
ــت  ــرب وق ــكناتهم يف اق ــتام س ــروع،  الس املش
ممكــن  ألنهــم ضاقــوا ذرعــا مــن تكاليــف الكــراء 

-حســبهم-
يف  انهم يثقــون  املتحــدث  ذات   وأضــاف 
القائمــن علــى مجــال الســكن يف تطبيقهــم  
ــا  ــق م ــى تطبي ــم عل ــة و حرصه ــة اجلزائري للعدال
ــم  ــرام الرق ــن احت ــمية م ــدة الرس ــاء يف اجلري ج
ــن  ــراج ع ــكنات  واالف ــع الس ــلي يف توزي التسلس
ــاء  ــدل  إلضف ــي ع ــص مكتتب ــهادات تخصي ش
توزيــع  عمليــة  علــى  النزاهــة   و  الشــفافية 
الســكن مبــا يرضــي اجلميــع و مبــا يرضــي العدالــة 

اجلزائريــة.
نسيبة شالبي

فيروز رحال 
وقــال  »لطفــي عزالديــن« مديــر الديــوان الوطنــي 
لتســيير واســتغال املمتلــكات الثقافّيــة احملمّيــة 
ــة  ــة أثري ــل 1110  قطع ــة حتوي ــإن عملي ــة، ف بالوالي
ــة  ــرات الروماني ــخ والفت ــل التاري ــا قب ــى م ــود إل تع
ــرف وزارة  ــن ط ــادر م ــرار ص ــت بق ــامية مت و االس
ــف  ــور والتعري ــام اجلمه ــا أم ــد  عرضه ــة قص الثقاف
ــى  ــن عل ــل املختص ــن قب ــا م ــا  تقني ــا وتثمينه به
 ، بتبســة  العموميــة  الوطنــي  املتحــف  مســتوى 
والتخفيــف أيضــا  مــن املقتنيــات األثريــة املعروفــة 
بكثــرة  علــى مســتوى متحــف مينــارف و تيفاســت 

ــة. ــر مثمن وغي

القطــع  هــذه   أن  املســؤول،  ذات  وأضــاف 
األثريــة و املكنــوزات الهامــة تعتبــر  نتــاج التعاقــب 
تبســة  بواليــة  املواقــع  اكتشــافات  احلضــاري  و 
اجلــرد  ســجات  يف  أيضــا  مســجلة  وهــي   ،
والبطاقــات التقنيــة و يتجــاوز عددهــا الـــ 5000 
حتفــة أثريــة موزعــة علــى عــدة مناطــق، منهــا 
1819 حتفــة مبتحــف مينــارف  ، و 1300 يف متحــف 
احلديقــة  أخــرى  يف  قطعــة  و1000  تيفاســت، 

األثريــة.
مكلــف  »مــراد حميــدان«  تصريــح  وحســب 
باجلــرد  علــى مســتوى الديــوان، فــإن  عمليــة 
التحويــل انتهــت  حســب الطريقــة املعمــول بهــا يف 

كل املتاحــف و بــكل احترافيــة وبتأنــي وحــذر كبيــر 
جــدا مــن طــرف إطــارات وعمــال الديــوان الوطنــي 
ــف  ــح   املتح ــة  و مصال ــكات الثقافي ــيير املمتل لتس
العمومــي بتبســة ، حيــث  حّولــت يف املرحلــة 
ــدة يف  ــرة  متواج ــة صغي ــي 500  حتف ــى حوال األول
اخلزائــن علــى شــكل أدوات حجريــة  مــن قنينــات 
فخاريــة  وصحــون   ومصابيــح زيتيــة  تعــود إلــى مــا 
ــدد  ــة الع ــل بقي ــة مت حتوي ــة الثاني ــل ، ويف املرحل قب
ــتلزمت  ــي اس ــرة   والت ــة الكبي ــع األثري ــي القط وه
أيضــا  تقنيــات كبيــرة  حفاظــا عليهــا مــن الكســر 
والتشــققات، ولــم يتــم تســجيل أي حــادث بهــذه 

ــة. ــع األثري القط

متكنــت الضبطيــة القضائيــة لألمــن احلضــري 
توقيــف  قســنطينة،من  واليــة  بأمــن  الثالــث 
موظفــة رفقــة زوجهــا، اللــذان يبلغــان مــن العمــر 
علــى التوالــي 60 و 70 ســنة، بعــد ضلوعهمــا يف 

ــة . ــوال عمومي ــاس أم ــة اخت قضي
معلومــات  إلــى  تعــود  القضيــة  حيثيــات 
لألمــن  القضائيــة  الضبطيــة  عليهــا  حتصلــت 
موظفــة  قيــام  بخصــوص  الثالــث  احلضــري 
ــي  ــفى اجلامع ــة باملستش ــح الطبي ــدى املصال بإح
ابــن باديــس ، بســرقة أغــراض و معــدات طبيــة 
ــق  ــح حتقي ــور فت ــى الف ــن مت عل ــا، أي ــن مكتبه م
يف القضيــة، لتقــود التحريــات التــي باشــرتها 
ــة هــذه  ــر إقام ــح األمــن، بعــد تفتيــش مق مصال
ــدات و  ــن املع ــة م ــط كمي ــى ضب ــرة ، إل األخي
ــة املختلفــة و كــذا أدوات مكتبيــة،  ــوازم الطبي الل

ليتــم حجزهــا جميعــا، و حتويــل املعنيــة إلــى 
مقــر املصلحــة الســتكمال اإلجــراءات القانونيــة 

الازمــة.
التحقيــق املعمــق أكــد أن املتهمــة كانــت 
ــة  ــوازم و املعــدات الطبي تقــوم باختــاس هــذه الل
بعــد أن تقــوم بإخراجهــا و تســليمها إلــى قريبهــا 
ليقــوم بنقلهــا علــى مــن مركبتــة، و متثلــت 
ــل  ــات ، محالي ــات ، كمام ــوزات يف مقص احملج
ــكري ،  ــاس الس ــرطة قي ــن ، أش ــدرة ، حق مخ
علــب خاصــة برفــع العينــات و أغــراض أخــرى،  
باإلضافــة إلــى مجموعــة مــن املعــدات املكتبيــة، 
اجلامعــي  املستشــفى  إدارة  إلــى  تســليمها  مت 

ــس. ــن بادي ــم ب احلكي
أمينة.ب

ناشــد ســكان قريــة بنــي ســعيد  ببلديــة القــل 
العاجــل  التدخــل  واليــة ســكيكدة،   غربــي 
للســلطات  احملليــة إلنهــاء معاناتهــم املســتمرة مــع 
ــمة  ــن 2000 نس ــد م ــزال أزي ــث ال ي ــاء، حي امل
ــج  ــع و الصهاري ــن الينابي ــون م ــاء و يتمون ــا م ب

ــة . املتنقل
تصريــح  يف  القريــة  جمعيــة  رئيــس  قــال 
ــأن معاناتهــم متتــد لســنوات  ــار الوطــن«، ب لـ«أخب
ــروع  ــن مش ــة م ــتفادت املنطق ــث اس ــة، حي طويل
لربــط الســكنات  بشــبكة اجلــر الرئيســية انطاقــا 
مــن احــد الينابيــع احملليــة، غيــر أن املشــروع 
ســرعان مــا كلــل  بالفشــل، حيــث  التهــم أزيــد 
ــة  ــلطات الوصي ــر أن الس ــنيتم  غي ــار س ــن ملي م
ســرعان مــا جمــدت املشــروع ، األمــر الــذي دفــع 
الســكان لاحتجــاج يف العديــد مــن املــرات للفــت 
انتبــاه والــي الواليــة ، الــذي أمــر يف األخيــر بفتــح 

ــة. ــل يف القضي ــق عادج حتقي
الســكان    معانــاة  ،«إن  محدثنــا  أضــاف  و   
مازالــت متواصلــة مــع غيــاب هــذه املــادة احليويــة 
، بينمــا  تقــوم البلديــة بتزويــد الســكان مــن 

الصهاريــج.«
رئيــس بلديــة القــل، »جمــال غميــرد«، أكــد 
ــزود  ــة الت ــن« ،«إن أزم ــار الوط ــح »ألخب يف تصري
مناقشــة  كانــت  القريــة  مســتوى  علــى  باملــاء 
ســاخنة بينــه و بــن املصالــح املختصــة التــي 
تورطــت يف مشــروع فاشــل التهــم أمــواال طائلــة، 
و أكــد أن احلــل يكمــن يف دعــم البلديــة مبشــروع 
تكميلــي هــو اآلن قيــد الدراســة لضــخ املــاء مــن 
شــبكة اجلــر الرئيســي بســد بنــي زيــد إلــى اخلــزان 
الرئيســي الــذي يكفــي ســكان املنطقــة كل، 

ــروع. ــجيل املش ــل بتس ــل يف التعجي ــث يأم حي
جمال بوالديس

حــددت املديريــة العامــة ملؤسســة التســيير 
الفندقــي، شــهر جــوان املقبــل 2021، موعــدا 
الدولــي بعنابــة حيــز  لوضــع فنــدق ســيبوس 
اخلدمــة، بعــد أن شــارفت أشــغال إعــادة التأهيــل 
و  الداخليــة  التهيئــة  ســواء   ، االنتهــاء  علــى 
بحيــث  اجلديــدة  ،  املاحــق  أو  اخلارجيــة 
الســياح  خــال  الإســتقبال  جاهــزا  ســيكون 
موســم االصطيــاف و يســتقبل زواره بحلــة مختلفة 
مســترجعا جنماتــه اخلمســة التــي فقدهــا  بســبب 
ــة  ــادة صيان ــرف إع ــا ع ــه  وبعدم ــور وضعيت تده
ــة  ــعته طاق ــب توس ــدق عق ــيوفر الفن ــعة س وتوس

اســتيعاب تقــارب 490ســرير. 

قبــل  مــن  يكــون  ســيبوس  فنــدق  وســيير 
ــث  ــة، حي ــات املعدني ــة و احلمام مؤسســة الفندق
ســيعود فريــق العمــل و الطاقــم اإلداري لإلشــراف 
علــى الفنــدق، بعــد إخضاعهــم لفتــرة تكوينيــة. 
فقــد  املشــروع،  علــى  القائمــن  و حســب 
ــة،  ــو 90 باملائ ــى نح ــغال إل ــبة األش ــت نس وصل
يف حــن يجــري اســتكمال التهيئــة اخلارجيــة 
و املاحــق اجلديــدة، منهــا املســبح و حظيــرة 
ركــن الســيارات ذات طوابــق، باإلضافــة إلــى 
ــدق  ــذا الفن ــدة له ــة جدي ــت حل ــز، أعطي التجهي
العريــق الــذي يعــود تاريــخ تدشــينه لســنة 1975.
ف. سليم

ــاد  ــة وإرش ــة حماي ــي ملنظم ــب الوالئ ــذر املكت ح
ــواد  ــاء م ــن اقتن ــة م ــة ميل ــه بوالي املســتهلك ومحيط
ــم  ــد يت ــي ق ــة، و الت ــهادة املطابق ــدون ش ــم ب التعقي
التربويــة مــا قــد  اقتنائهــا مــن قبــل املؤسســات 

يعــرض التاميــذ و األســاتذة للخطــر .
ــي  ــب الوالئ ــس املكت ــال رئي ــدد ق ــذا الص و يف ه
أخبــار   « جلريــدة  علــي«  صالــح  »بــن  للمنظمــة 
الوطــن«، إن املنظمــة  »تدعــو الوصايــة تنظيــم جلــان 
ــة  ــة ملراقب ــات التربوي ــع املؤسس ــة جلمي ــة دوري مراقب
مــدى مطابقــة املعقمــات و الكمامــات التــي قــد 

ــة  ــب شــهادة مطابق ــع طل ــة، م ال تخضــع للمطابق
ــحنات«،  ــذه الش ــليمهم ه ــد تس ــن بع ــن املوردي م
حيــث تعتبــر هــذه  اإلجــراءات مبثابــة وقايــة قبليــة 
للتاميــذ واملعلمــن مــن أي نيــة لتســويق منتجــات 

التعقيــم غيــر مطابقــة للمعاييــر الصحيــة.
املنتوجــات  تســويق  مت  قــد  فإنــه  وللعلــم 
املغشوشــة و التــي ال تتوفــر علــى معاييــر احلمايــة، 
ممــا قــد يعــرض التاميــذ و معلميهــم للخطــر 
ياسني زويلخ

لقائهــم  املنطقــة خــال  ممثلــو ســكان  وقــال 
ــط   ــم برب ــم تق ــلطات  ل ــن«  إن الس ــار الوط بـ«أخب
والضروريــة  احليويــة  املــادة  بهــذه  ســكناتهم  
ألســباب تبقــى مجهولــة، مــا يجعلهــم يعانــون 
األمريــن خاصــة يف فصــل الشــتاء، ومــع نــدرة 
مــا  البوتــان،  غــاز  قــارورات  أســعار  وارتفــاع 
ــل  ــن أج ــاوس م ــة ق ــى بلدي ــل إل ــم التنق يضطره

اقتنــاء هــذه املــادة الضرويــة« .

ــي  ــم تنتهته ــم ل ــكان إن معاناته ــاف الس  وأض
ــاب شــبكة  ــى غي ــدت إل ــل امت ــذا احلــد ب ــد ه عن
احملــاذي  الــوادي  ميــاه  يســتعملون  حيــث  املــاء 
للمنطقــة ،أو التــزود عــن طريــق صهاريــج امليــاه 
التــي يتــم متوينهــم بهــا وبأســعار مرتفعــة تصــل إلــى 
1500 دج للصهريــج الواحــد وهــو مــا أثقــل كاهــل 
يعتمــدون  أغلبهــم  وأن  املنطقــة خاصــة  ســكان 
ــة املواشــي يف حياتهــم  ــى الفاحــة وتربي ــرا عل كثي

اليوميــة ، لكســب قــوت يومهــم ، كمــا أن مظاهــر 
التنميــة غيــر موجــودة أصــا ، فالســكان هنــا 
اليزالــوا يســتعملون الطــرق التقليديــة لتصريــف 
ــق  ــم عــن طري ــاه الصــرف الصحــي اخلاصــة به مي
حفــر احلفــر أمــام كل منــزل ، باإلضافــة إلــى  
ــة  ــم وصعوب ــى منازله ــة إل ــالك املؤدي ــور  املس تده

ــتاء    ــل الش ــة يف فص ــا خاص ــي عليه املش
                                               عبداهلل . إ

 بعضها يعود إلى فترة ما قبل التاريخ 

تحويـــل تحويـــل 11001100 تحفــة أثريــة بتبســـة  تحفــة أثريــة بتبســـة 
إلى المتــحف العمــومــي الوطنـــيإلى المتــحف العمــومــي الوطنـــي

قسنطينة
موظفـــة بمستشفـــى»ابن باديــــس« موظفـــة بمستشفـــى»ابن باديــــس« 
تسطـو على معـدات طبيـة رفقـة زوجهاتسطـو على معـدات طبيـة رفقـة زوجها

عنـابة
فنـــدق سيبـــوس الـدولــي يدخـــل فنـــدق سيبـــوس الـدولــي يدخـــل 

الخــــدمة جـــوان المقـبــــلالخــــدمة جـــوان المقـبــــل

سكـــان حـــي بنـــي سعيــد بالقــل سكـــان حـــي بنـــي سعيــد بالقــل 
يطالبــــون بالمــــاء يطالبــــون بالمــــاء 

ميلة 
 تحذيــــرات من اقتـــناء مـــواد تعقيـــم »مغشــــوشـة«  تحذيــــرات من اقتـــناء مـــواد تعقيـــم »مغشــــوشـة« 

بالمؤسســــات التربــــــوية بالمؤسســــات التربــــــوية 

جيجل 
سكــان منطقــة »ســامر« يعيشــون حيــاة بدائيــةسكــان منطقــة »ســامر« يعيشــون حيــاة بدائيــة

انتهى الديوان الوطني لتسيير واستغالل املمتلكات الثقافية احملمية لوالية تبسة من 
عملية  نقل أزيد من ألف و مائة حتفة أثرية من مواقعها مبختلف املواقع األثرية  إلى 

املتحف العمومي الوطني  بعاصمة الوالية تطبيقا لتوصيات الوزارة الوصية.

أخبار سكيكدة
مكتتبـــــــوعـــــدل مكتتبـــــــوعـــــدل 22

 يطالبـــــون بإنصــــــافهم يطالبـــــون بإنصــــــافهم

تعيش أكثر من 50 عائلة مبنطقة سامر املوجودة يف احلدود الفاصلة بني بلديتي قاوس وجيجل 
والتابعة إداريا جليجل، حياة بدائية وأوضاع جد صعبة، جراء غياب كلي للتنمية والتهيئة على 

مستوى منطقتهم، حيث ال غاز للمدينة رغم أن األنبوب الكبير مير عبر  أراضيهم .
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أخبار الداخل

ــة  ــكات الثقافي ــة املمتل ــة حماي متكنــت فرق
التابعــة للمجموعــة اإلقليميــة للــدرك الوطنــي 
إجراميــة  شــبكة  تفكيــك  مــن  لوهــران 
األثريــة  التحــف  يف  املتاجــرة  يف  مختصــة 
ــة  ــن شــخصني، يف عملي ــة، تتكــون م الثمين
ــد مــن القطــع وأشــياء  ســمحت بحجــز العدي
ــوم  ــم الي ــبما عل ــعوذة، حس ــتعمل يف الش تس
الثالثــاء لــدى خليــة االتصــال لــذات الســلك 

ــي. األمن
ــة  وأوضحــت اخلليــة  ذاتهــا إن فرقــة حماي
املمتلــكات الثقافيــة بالتنســيق مــع فصيلــة 
ــة  ــبكة إجرامي ــك ش ــت بتفكي ــاث قام األبح
مختصــة يف التجــارة يف القطــع األثريــة ذات 
شــخصني  توقيــف  مــع  التاريخيــة  القيمــة 
ــدران  ــنة ينح ــر 33 و 42 س ــن العم ــان م يبلغ
القيــام  بصــدد  كانــا  تيــارت،  واليــة  مــن 
بحفريــات أثريــة دون رخصــة عبــر مواقــع أثريــة 
ــعوذة. ــوز للش ــة ورم ــب قدمي ــتعانة بكت باالس
ــات  ــى معلوم ــاء عل ــة بن ــت العملي ــد مت وق
قطــع  يف  باملتاجــرة  شــخصني  بقيــام  تفيــد 

أثريــة بصفــة ســرية و غيــر قانونيــة ، اســتنادا 
العمليــة  أن  أبــرز  الــذي  املصــدر  لنفــس 
ــرار  ــى غ ــع عل ــدة قط ــترجاع ع ــمحت باس س
متثالــني للملكــة املصريــة نيفرتيتــي، ومتثــال 
مــن البرونــز ألحــد اآللهــة األفارقــة، و97 
قطعــة نقديــة منهــا 87 قطعــة مــن الفضــة 
تعــود للدولــة العلويــة )املغــرب(، وقطعتــني 
مــن الذهــب حلقبــة األغالبــة وأربــع قطــع 
ــن  ــع م ــة وقط ــالدة روماني ــة وق ــة روماني نقدي
الفضــة تعــود الــى فتــرة املوحديــن وثــالث قطع 
معاصــرة مــن تايالنــدا و فرنســا و املغــرب، 
وحجريــن مــن الرخــام تدعيــان »عــني الثعبان« 
تســتعمالن يف الشــعوذة، اضافــة الــى كتابــني 

قدميــني )شــمس املعــارف الكبــرى(.
لهــذه  اإلجماليــة  القيمــة  أن  وأضــاف 
التحــف تقــدر بحوالــي 47ر31 مليــون دج، 
املتهمــني  تقــدمي  ســيتم  أنــه  الــى  مشــيرا 

التحقيــق. نهايــة  بعــد  للعدالــة 
ق.م

بن خالد عبد القادر. 
أوضــح بيــان رابطــة الطلبــة الــذي حتصلــت 
جريــدة »أخبــار الوطــن« علــى نســخة منــه أن 
فيــه  تعالــت  الــذي  الوقــت  يف  جــاء  مطلبهــم 
أصــوات طلبــة احلقــوق عبــر كامــل التــراب الوطنــي 
التــي  احملامــاة  مســابقة  لفتــح  احتجاجاتهــم  و 
جمــدت ألســباب عديــدة بعــد 2015، حيــث كان 
الولــوج إلــى مهنــة احملامــاة مباشــرة وبــدون مســابقة 
ــم 15-18. ــون رق ــدور القان ــة ص ــى غاي ــك إل وذل
نــداءات الطلبــة كانــت منــذ 2018 ويف كل مــرة 

ــا،  ــؤولية عنه ــي املس ــة تنف ــات الوصي ــت اجله كان
وبالرجــوع إلــى أحــكام املــادة 2 مــن القانــون، فــإن 
ــي  ــني وزارت ــتركا ب ــون مش ــابقة يك ــح املس ــرار فت ق
العــدل والتعليــم العالــي والبحــث العلمــي، وإلــى 
ــات  ــل الكلي ــة تتكف ــدارس اجلهوي ــاء امل ــة إنش غاي

ــر املســابقة. باإلشــراف وتأطي
ــاء  ــبق و اثن ــا س ــدل فيم ــر الع ــيد وزي وكان الس
رده علــى  الســؤال بقبــة البرملــان فيمــا يخــص 
التعليــم  وزارة  دور  إلــى  املوضوع   ملــح  هــذا 
ــدي  ــي يجــب أن تب ــي والبحــث العلمــي  الت العال

مكتوبــة. توصيــات  مبوجــب  اســتعدادها 
ومــن جهــة أخــرى نفــى املســؤولية عــن وزارتــه 
اجلزائريــني  للمحامــني  العــام  االحتــاد  وحمــل 
يعــد  الــذي  األمــر  هــذا  املســابقة،  مســؤولية 
متعارضــا مــع أحــكام القانــون املشــار إليــه أعــاله، 
ــن  ــب وال م ــن قري ــة م ــه أي صل ــس ل ــاد لي فاالحت
بعيــد بفتــح املســابقة، بــل دور االحتــاد يكــون بعــد 
تلقــي التكويــن النظــري أداء اليمــني القانونيــة، 
ــذي  ــو ال ــاد ه ــة االحت ــر معروف ــباب غي ــن ألس ولك
يبــدي احتياجــه بخــالف النصــوص القانونيــة.

أمني حواش
و يعانــي  املرضــى األمريــن جــراء هــذا  املشــكل 
الــذي فاقــم مــن معاناتهــم املرضيــة  اذ بــات الظفــر 
مبوعــد للعــالج يتطلــب مــدة طويلــة قــد تصــل إلــى 
ــة  ــة حقيقي ــق أزم ــذي خل ــر ال ــو األم ــهرين  وه ش
اجلهــوي  املركــز  أن  الســيما  املرضــى  لهــؤالء 
ــر  ملكافحــة الســرطان ببلعبــاس يعــد الوجهــة األكث
إقبــاال علــى مســتوى اجلهــة الغربيــة للوطــن  اذ 
يعالــج أكثــر مــن 40 حالــة يوميــا مــا جعــل املرضــى 

الســرطان  يف مشــكلة حقيقيــة بالنظــر واقــع احلالي  
للمــالذ الطبــي الوحيــد لهــم  الــذي اليبشــر باخليــر  
خاصــة بالنســبة  إلــى احلــاالت املرضيــة املســتعجلة 
ملــا يترتــب عنــه مــن مضاعفــات مرضيــة   ناهيــك 

ــى املرضــى . عــن الضررالنفســي عل
يف  بالواليــة  املدنــي  املجتمــع  ممثلــوا  وطــرح 
حديثهــم لـــ« اخبــار الوطــن«  تســاؤالت حــول 
ــزة  ــن األجه ــد م ــذي يع ــاز ال ــل جه ــباب تعط أس
فتــرة قصيــرة مــن دخولــه حيــز  بعــد  املتطــورة 

مالــي  اســتلزم جلبــه غــالف  والــذي  اخلدمــة  
ناهيــك عــن الضبابيــة التــي حتــوم حــول اخلدمــات 
الصحيــة داخــل املركــز التــي تعــد ضعيفــة مقارنــة 
بإمكانياتــه يحــوز عليهــا املركــز اجلهــوي األمــر 
الــذي  وضعــه محــل انتقــاد كبيــر مــن طــرف 
عوائــل املتضرريــن جــراء هــذا اخللــل املوضــوع 
حيــث  طالبــوا يف الوقــت ذاتــه بفتــح حتقيــق حــول 

هــذا امللــف احلســاس وحمايــة
حقوق  هذه الفئة من املرضى.

بالقطــب  عــالج  قاعــة  فتــح  أمــس  مت 
احلضــري »بربيــح« بواليــة اجللفــة، و هــي 
ــة  ــي الوالي ــا وال ــرف عليه ــي اش ــة الت العملي
خــالل االحتفــاالت بــرأس الســنة األمازيغيــة 

.
و أكــد  املســؤول التنفيــذي االول للواليــة » 
دومــي جياللــي« مبناســبة اليــوم الوطنــي ينايــر 
، إن افتتــاح  هــذا املرفــق الصحــي جــاء بصفــة 
اســتعجاليه بالرغــم مــن مطالبــة املواطنــني 
بفتــح وحــدة اســتعجاالت طبيــة. وأضــاف إن 
ــر كاف  ــينه غي ــذي مت تدش ــي ال ــق الصح املرف
ــة بعــدد الســكان الــذي يفــوق 15 ألــف  مقارن
ســاكن، موضحــا أن القطــب احلضــري بربيــح 

ــروري  ــق ض ــه أي مراف ــا في ــن مبرمًج ــم يك ل
ــة،  ــى غــرار قاعــة العــالج أو وحــدة صحي عل
للصحــة  وحــدة  إجنــاز  ســيتم  أنــه  مؤكــدا 

ــب. ــة عــن قري اجلواري
وكشــف والــي اجللفــة أنــه مت تســجيل عجــز 
كبيــر بالنســبة للمرافــق التربويــة بهــذا احلــي، 
ــالق  ــجل انط ــة تس ــح الوالي ــل مصال ــا جع م
ــة  عمليــة اختيــار األرضيــة 5 مؤسســات تربوي
ــم  ــة مبطاع ــم مرفوق ــوع 16 قس ــن ن ــة م ابتدائي
ــة  مدرســية خــالل األســبوع املقبــل، باإلضاف
ملشــروع ثانويــة بطاقــة اســتيعاب 1300 مقعــد 

التــي مت تســجيلها بصفــة نهائيــة.

والرهــان  اخليــل  ســباق  ميــدان  يفتقــر 
ــة  ــق الضروري ــى كل املراف ــة إل ــترك باجللف املش
مــن غــاز وتدفئــة ومــاء شــروب وحتــى دورات 
ــن  ــبة م ــص نس ــدم تخصي ــبب ع ــاه، بس املي

أربــاح امليــدان يف تهيئتــه وتطويــره.
وأكــدت املفتشــية الوالئيــة للعمــل عبــر 
اعذاراتهــا املرســلة إلدارة ميــدان ســباق اخليــل 
العمــال  بــني  للتمييــز  والرهــان، تســجيلها 
فيمــا يخــص املنــح والعــالوات وكثــرة الرطوبــة 
ــة للمؤسســة بســبب  يف أماكــن العمــل التابع
عــدم تهيئــة الســقف وعــدم تنظيــف اجلــدران 

ــن. ــادة الده ــقوف وإع والس
ــاء  ــدام امل ــة انع ــس الهيئ ــجلت نف ــا س كم
ــروط  ــة لش ــة، إضاف ــاب النظاف ــروب وغي الش
العمــل غيــر املتوفــرة رغــم عشــرات اإلعــذارات 
لتحســني ظــروف العمــال التــي لــم تلقــى ردود 

إيجابيــة مــن ذات املؤسســة بالرغــم مــن بقــاء 
ــوا  ــن أصــل 30 أحيل ــط م ــال فق ســوى 6 عم
ــة  ــمح املؤسس ــم تس ــث ل ــد، حي ــى التقاع عل
بتوظيــف عمــال جــدد علــى مســتوى مصلحــة 
ــي  ــة الت ــن واحلراس ــة األم ــة أو مصلح الصيان
ــذه  ــن زادت ه ــل، أي ــا بالكام ــدت طاقمه فق
الوضعيــة تعقيــدا يف أجــور العمــال الذيــن لــم 

يتلقــوا رواتبهــم منــذ ســبعة أشــهر.
وطالــب النائــب البرملانــي طاهــر شــاوي مــن 
ــرارات  ــاذ ق ــرورة اتخ ــة ض ــة اجللف ــي والي وال
ــدان ســباق  ــى نشــاط مي ــاظ عل ــة للحف صارم
اخليــل والرهــان املشــترك، وإدراج هــذا األخيــر 
ضمــن البرنامــج املكيــف لســباقات اخليــل 
ــالك  ــة م ــذا مرافق ــا وك ــة كورون ــالل جائح خ

ــذه الشــعبة. ــول وحتســني ه ــي اخلي ومرب
حمزة بن حلرش

تــويف 15 شــخًصا وأصيــب 917 آخــرون بجــروح 
ــن  ــق الوط ــف مناط ــر مختل ــرور عب ــادث م يف 864 ح
خــالل األســبوع املاضــي، أثفــل حصيلــة ســجلت 
ــخاص. ــاة 3 أش ــان بوف ــة تلمس ــتوى والي ــى مس عل

احلمايــة  مصالــح  أوردتهــا  حصيلــة  حســب  و 
املدنيــة،  أثقــل حصيلــة ســجلت بواليــة تلمســان 

بوفــاة 3 أشــخاص وجــرح 14 آخريــن مت إســعافهم 
وحتويلهــم إلــى املراكــز االستشــفائية علــى إثـــر 15 

حــادث مــرور.
ــة  ــن جه ــة م ــة املدني ــت وحــدات احلماي ــا قام كم
ــق  ــاد 532 حري ــمح بإخم ــل س ــرى بـــ 838 تدخ أخ

ــة. ــرى مختلف ــة وأخ ــة, صناعي منزلي

ــن  ــة م ــة بالوقاي ــاطات املتعلق ــص النش ــا يخ وفيم
انتشــار فيــروس كورونــا )كوفيــد19-(, قامــت وحــدات 
ــة  ــر كاف ــرة, عب ــس الفت ــالل نف ــة, خ ــة املدني احلماي
التــراب الوطنــي, بـــ 405 عمليــة حتسيســية حتــث مــن 
ــد  ــرام قواع ــرورة احت ــم بض ــني وتذكره ــا املواطن خالله

ــي. ــد االجتماع ــذا التباع ــي وك ــر الصح احلج

الرابـــطة الوطنيـة للطلبــة بتلمســـــان

 دعوة إلــــى فتـــح مسابــــقة   دعوة إلــــى فتـــح مسابــــقة  
الكفــاءة المهنــية للمحــاماةالكفــاءة المهنــية للمحــاماة

سيدي بلعباس
جهـــاز الفحـــص باألشــــعة  بمـــركزجهـــاز الفحـــص باألشــــعة  بمـــركز
 السرطــــان خـــــارج الخـــــــــدمة السرطــــان خـــــارج الخـــــــــدمة

ا في حـــوادث مـــرور خـــالل أسبـــوع  ا في حـــوادث مـــرور خـــالل أسبـــوع  شخصــً وفـــاة وفـــاة 1515 شخصــً

يعاني مرضى السرطان بوالية سيدي بلعباس وحتى املتوافدين من  خارج الوالية  من تعطل جهاز 
الفحص باألشعة  على مستوى املركز اجلهوي ملكافحة السرطان.

طالبت الرابطة الوطنية للطلبة اجلزائريني ممثلة يف مكتبها الوالئي تلمسان بتدخل وزير العدل حافظ 
األختام« بلقاسم زغماتي« و و وزير التعليم العالي و البحث العلمي » عبد الباقي بن زيان« لفتح باب مسابقة 
شهادة الكفاءة املهنية للمحاماة، وهي املسابقة التي طالها التجميد منذ سنة 2015 تاريخ أول وآخر مسابقة.

أخبار الجلفة
فتـــح قـــاعة عـــــــالجفتـــح قـــاعة عـــــــالج

 بالقطـــب الحضــــري » بربيـــح « بالقطـــب الحضــــري » بربيـــح «

ميــــدان سبــــاق الخيــــلميــــدان سبــــاق الخيــــل
 فـــي وضــــع كـــــارثــــي فـــي وضــــع كـــــارثــــي

وهران
تفكيـــك شبكـــة مختصــــةتفكيـــك شبكـــة مختصــــة

 فــي المتاجــرة  بالتحــف األثريــة  فــي المتاجــرة  بالتحــف األثريــة 
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أنشـأ شباب جزائريون تطبيقا 
إلكترونيا أسموه “وين راك” لتسهيل 

عملية التنقل مبختلف وسائل 
النقل. وكشفت داليا دعماش صاحبة 

االبتكار أن التطبيق يحدد بدقة 
موقع احلافالت، أو أي وسيلة نقل 

أخرى كاملترو والترامواي، واملدة التي 
تستغرقها لبلوغ نقطة الوصول، 

فضال عن التبليغ املبكر يف حال عدم 
وجود وسيلة نقل.وأعربت املتحدثة 
عن أملها يف أن حتتضن وزارة النقل 

املشروع ومتّد القائمني عليه بالدعم 
املعلوماتي، على وجه التحديد.

صادق، أمس، باجلزائر العاصمة، 
مديرو اإلعالم والتسويق للبنوك 

واملؤسسات املالية ومديرية التوثيق 
واإلعالم للمجلس اإلسالمي األعلى 

على اإلستراتيجية اإلعالمية 
لتوطني الصيرفة اإلسالمية، حسبما 

علم عن مصدر من املجلس. وأوضح 
بغداد محمد مدير التوثيق واإلعالم 

على مستوى املجلس أن اجتماعا 
ملديري اإلعالم للبنوك واملؤسسات 
املالية مع مديرية التوثيق خلص 
إلى املصادقة على اإلستراتيجية 
اإلعالمية التي ستتبع من أجل 

توطني الّصيرفة اإلسالمية، لتكون 
بذلك »خطة الطريق للتعريف 
وتسويق هذا النمط البنكي«.

لفـــــتة إنســـــانيـــة 

» ِويــــن راك« لتسهيـــل التنقــل 
لتوطيــــن  إستراتيـــجية 
اإلسالمــــية  يــــرَفة  الصَّ

بريـد الجزائـر يرفـع الّسقـف

قام والي والية سطيف، كمال 
عبلة،  مبعية  كل من رئيس 

املجلس الشعبي الوالئي 
ورئيس أمن الوالية ورئيس 

املجلس الشعبي البلدي 
لبلدية سطيف بزيارة املالكم 
الدولي طبي سفيان، البطل 
اإلفريقي يف املالكمة  الذي 
ميكث باملستشفى اجلامعي 

بسطيف، حيث اطمأن  على 
صحته وأكد تكفل الوالية 

ووزارة الشباب والرياضة 
بحالته؛ وهي اللفتة التي 
لقست  استحسان األسرة.

رفعت مؤسسة 
بريد اجلزائر احلد 

األقصى للمبلغ الذي 
ميكن سحبه على 
مستوى شبابيك 
املكاتب البريدية 

إلى 200.000 دينار 
جزائري،  أي )20 
مليون سنتيم(،   
وذلك ابتداء من 
اليوم اخلميس. 

وأفاد بيان مؤسسة 
بريد اجلزائر  بأن  

هذا اإلجراء يندرج ضمن حتسني  اخلدمات البريدية املقدمة 
للمواطنني و مساعي حتسني ظروف استقبالهم و التكفل بهم.

أعلنت املديرية العامة لالتصال برئاسة اجلمهورية اجلزائرية، أمس، عن استحداثها حسابا جديدا 
على موقع التواصل “تويتر“.وأوضحت املديرية العامة لالتصال أن احلساب الرسمي اجلديد مخصص 
للنشاطات الرئاسية.وأعاد احلساب اجلديد التابع لرئاسة اجلمهورية نشر تغريدة رئيس اجلمهورية 

عبد املجيد تبون، التي تخّص التهنئة   مبناسبة حلول رأس السنة األمازيغية.

حســــــاب جديـــــــد للّرئـــــــــاسـة

أعـــراض كـــورونــا أعـــراض كـــورونــا 
قـد تـدوم قـد تـدوم 66 أشهـر أشهـر!!

نشرت مجلة » ذا النست الطبية« )The Lancet medical journal (، يوم السبت 
املنقضي، دراسة تبني أن نحو %75 من املرضى الذين أصيبوا بـ »كوفيد 19« مازالوا يعانون من 
بعض أعراض اإلصابة بالوباء رغم مضي أكثر من 6 أشهر على شفائهم!  وأبرزت الدراسة ذاتها 
أن أكثر من ثالثة أرباع املصابني الذين جرى نقلهم إلى املشفى ما زالوا يعانون من عرض واحد 

على األقل بعد متاثلهم للشفاء، كالشعور باإلرهاق واملعاناة من صداع مزمن واضطراب يف 
النوم وضعف الشهية؛ أعراض جعلت العلماء يتوجهون إلى دراسة أثر الفيروس التاجي بصفة 

أدق، تقول »ذا النتست الطبية«. يذكر أن منظمة الصحة العاملية أفادت بأن فيروس كورونا 
قد يشّكل خطرا على بعض املتعافني منه إذا ما أبانوا عن أعراض استمرت بعد شفائهم.

»نهــــار فيهــا. .
ونهـــار عليــــــها«!

يف رده  سؤال وجهه إليه أمس الصحفيون، فيما إن كان من 
احملسوبني للحكومة أو عليها،  تبعا ملا ذكره رئيس اجلمهورية 

عبد املجيد تبون حينما كان يهم مبغادرة أرض الوطن 
نحو أملانيا، قال الوزير املنتدب لدى الوزارة األولى 

املكلف باالستشراف، محمد شريف بلميهوب، 
إنه » نهار فيها ونهار عليها«!.
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أخبار الداخل

 مــن املرتقــب  االنتهــاء مــن  أشــغال إجنــاز 
مشــروع الطريــق الوطنــي الرابــط بــن واليتــي 
 460 مســافة  علــى  املمتــد  وأدرار  تنــدوف 
كلــم يف غضــون السداســي الثانــي مــن الســنة 

ــة. اجلاري
 و قــال مديــر األشــغال العموميــة بالواليــة 
ــافة  ــد اآلن مس ــى ح ــتالم  إل ــا ، مت  اس ذاته
إجماليــة قدرهــا 388 كلــم مــن هــذا املشــروع 
أشــغال  اســتالم  ينتظــر  حيــث  احليــوي، 
ــاوز  ــدة ال تتج ــة يف م ــم املتبقي ــافة 72 كل مس
ــر القطــاع«. ــة أشــهر، كمــا أوضــح مدي ثماني
وقســم مشــروع هــذا الطريــق الوطنــي يف 
شــطره الواقــع بإقليــم واليــة تنــدوف علــى 
ــان  ــق شانش ــر مناط ــي تعب ــص الت ــدة حص ع
وبوبرنــوس وأم كركــور وقلــب العتــروس وقلــب 

ــا شــرح الســيد  ــرع، مثلم ــة بلق الرحــل وعوين
عبــد العزيــز زاوي.

ويكتســي هــذا احملــور اإلســتراتيجي أهميــة 
بالغــة بالنســبة لواليتــي تنــدوف وأدرار لكونــه 
ــذا آخــرا للواليتــن، ومــن شــأنه  يشــكل منف
أن يســاهم لــدى دخولــه حيــز اخلدمــة يف 
ــراب  ــن ت ــرقية م ــة الش ــار املنطق ــة وإعم تنمي

ــدوف. ــة تن والي
ــل  ــدو الرح ــا للب ــا متنفس ــر أيض ــا يعتب كم
وشناشــان،  وإيقيــدي  الكحــال  مبناطــق 
ــار  ــن اختص ــيمكن م ــه س ــى أن ــة إل باإلضاف
بــن  احلالــي  املســلك  مــن  كبيــرة  مســافة 
منطقتــي  عبــر  ميــر  والــذي  وأدرار  تنــدوف 

بشــار. واليــة  بإقليــم  والعبادلــة  تبلبالــة 
ك.م

أحمد كرزيكة 
شــهر)يناير( مرتبــط عنــد إموهــاغ بشــهر بدايــة 
ــارك عندهــم، ويكــون اســتعدادا  ــذر وهــو مب حــرث وب
الســتقبال موســم زراعــي وفيــر حيــث تشــهد البســاتن 
ــهر  ــذا الش ــت يف ه ــات متنراس ــرى وبلدي ــة بق الفالحي
انطالقــة موســم احلــرث الــذي يســتعد إليــه املزارعــون 
بالتخطيــط والتعــاون، واســتعادة روح العمــل التطوعــي 
املعــروف محليــا بـ»البريــح«، والــذي كان حاضــرا بقــوة 
يف يوميــات مجتمــع إموهــاغ  ويف شــتى املجــاالت، 
باألعمــال  للقيــام  التعــاون  أســاس  علــى  ويقــوم 
وجنــي  واحلصــاد  األرض  حــرث  مثــل  الفالحيــة 

ــول. احملص
ــي«  ــد النب ــدري عب ــور »زن ــث والدكت ــال  الباح وق
أســتاذ علــم االجتمــاع بجامعــة احلــاج موســى أق 
ــر خاصــة منتصــف  ــوك بتمنراســت أن شــهر يناي أخم
الشــهر يبــدأ الفالحــون يف منطقــة أهقــار بحــرث وبــذر 
ــل  ــام العم ــى نظ ــأون إل ــؤالء يلج ــزال ه األرض  وال ي
اجلماعــي املتنــاوب بتقليــب األرض وحرثهــا  مــن 

ــت. ــرب وق ــم يف أق ــاء أعماله ــل إنه أج
ــرات  ــن التغي ــم م ــه » بالرغ ــف املتحــدث ذات ويضي
التــي طــرأت علــى مجتمــع إموهــاغ  يف متنراســت، 
ــة  ــرى والي ــة الزال هــؤالء يف ق وتطــور اآلالت الفالحي
أدلس,عــن  تاظــروك,  أبلســة,  وبلديــات  متنراســت 
أمقــل  متمســكن بهــذا النظــام التعاونــي الــذي يعــود 
بالنفــع علــى الفــرد واملجتمع،وتدعيــم أواصــر التضامــن 

ــاغ«. ــع إميوه ــن مجتم ــل ب والتكاف
 و يف ســياق ذي صلــة أوضــح الباحــث نفســه،«إن 
هــؤالء يؤكــدون مــن خــالل حرصهــم علــى نظــام 
»البريــح أو التعــاون اجلماعــي « تقاليــد عريقــة توارثوهــا 
عبــر األجيــال، ويعــدون إلــى األذهــان الصــورة اجلميلــة 
للحيــاة القرويــة حــن كان التعــاون والتطــوع حلــرث 
األرض وزراعتهــا، ثــم جنــي احملصــول الســمة الغالبــة 
علــى حيــاة الفالحــن. ويحمــل العمــل التعاونــي بهذا 
النظــام دالالت اجتماعيــة عميقــة ويحقــق أهدافــا 
واالجتماعــات  اللقــاءات  هــذه  إن  حيــث  كثيــرة، 
ــاكل  ــل املش ــدع وح ــى رأب الص ــاعد عل ــة تس العائلي

وتقوي ترابط العائالت«.
كمــا إنهــا حتقــق نوعــا مــن االرتيــاح والترويــح علــى 
النفــس مــن خــالل الذهــاب إلــى البســاتن واالبتعــاد 
عــن ضوضــاء املدينــة وترديــد مختلــف املدائــح الدينيــة 

التــي تشــجع الشــباب علــى العمــل وشــحذ همهــم.
و يف نفــس الســياق يقــول  الفــالح« ك.أمغــار« مــن 
بلديــة تاظــروك، والــذي يشــارك يف  نظــام »البريــح »،« 
إن األعمــال الفالحيــة حتتــاج إلــى عمــل جماعــي 
وعــدد كبيــر مــن األفــراد حتــى تتحقــق النتائــج املرجــوة 
ــع  ــارع اجلمي ــث يس ــم حي ــة يف ذروة املوس ــا خاص منه
لالنتهــاء مــن عملــه يف فتــرة قصيرة,وهــم يعملــون بهــذا 

النظــام منــذ القــدم بانطالقــة الفالحــة بتمنراســت مــن 
طــرف األمنــوكال احلــاج احمــد البكــري فــكل عائلــة 
مهمــا بلــغ عــدد أفرادهــا حتتــاج إلــى اجلهــد اجلماعــي 
خاصــة يف بدايــة املوســم الزراعــي، حيــث عمليــة 
الضــارة،  األعشــاب  مــن  وتنقيتهــا  األرض  حــرث 

ــماد. ــع الس ووض
بــن  اجلزائــر  والتقاليــد يف  العــادات    وتختلــف 
ــد  ــث يع ــاء يناير.بحي ــة إحي ــاغ يف طريق ــغ وإموه أمازي
ينايــر عنــد مجتمــع إموهــاغ بدايــة حــرث وبــذر األرض 
ــذر األرض مــن  يف جــو يســوده التضامــن يف حــرث وب

ــاغ . ــالت إموه ــرف عائ ط

 و تنــدرج هــذه املشــاريع  ضمــن جهــود 
ــات امللحــة لســكان  مناطــق  التكفــل باحلاجي
العمليــات  تلــك  بعــض  وتتمثــل  الظــل، 
التــي رصــد لهــا اســتثمارا ماليــا بقيمــة تفــوق 
55 مليــون دينــار  يف متويــن الســاكنة بامليــاه 
ــوازي  ــر ارت ــق بئ ــن طري ــرب ع ــة للش الصاحل
وجتهيــزه بالطاقــة الشمســية، وإجنــاز خــزان 
مائــي )بســعة 50 متــرا مكعبــا( ومــد شــبكة 
توزيــع ميــاه الشــرب علــى مســافة 1.500 متــر 
ــة  ــاء املنزلي ــا بالكهرب ــم أيض ــي، وتزويده طول
جانــب  إلــى  الشمســية،  الطاقــة  بواســطة 
ــتنادا  ــة، إس ــارة العمومي ــبكة اإلن ــب ش تركي

ــدر. ــس املص ــى نف إل
ــد أحــد  ــا أشــغال إجنــاز وتعبي وجتــري حالي
املســالك لربــط منطقــة الكدســي بالطريــق 
ــى مســافة 20  ــة عل ــة العالي ــى بلدي ــؤدي إل امل
ــة  ــة مالي ــع 20 إعان ــب توزي ــى جان ــم، إل كل

ــه. ــير إلي ــا أش ــة، مثلم ــكنات ريفي ــاز س إلجن
ــتحداث  ــب اس ــي يرتق ــال الفالح ويف املج
محيــط فالحــي مبنطقــة الظــل ذاتهــا علــى 
ــراءات  ــد اإلج ــو قي ــارا، وه ــاحة 50 هكت مس

ــة. ــح الوالي ــرت مصال ــا ذك ــة، كم اإلداري
ــاز  ــمل إجن ــرى تش ــات أخ ــت عملي وأدرج
مبنطقــة  عــالج  وقاعــة  دراســين  قســمن 
ســاكنتها  لطلبــات  لالســتجابة  الكدســي، 
اخلدمــات  وتوفيــر  التعليــم  بخصــوص 

شــرحه. جــرى  مثلمــا  الصحيــة، 
ــادرت  ــد ب ــة ق ــلطات العمومي ــت الس وكان
يف وقــت ســابق بتوزيــع آالت خياطــة ونســيج 
ــذات املنطقــة  ــات بالبيــت ب ــى نســاء ماكث عل
علــى  احلصــول  مــن  لتمكينهــن  النائيــة 
ــه  ــارة إلي ــت اإلش ــا مت ــة، مثلم ــل مالي مداخي
ق.م

عبد اهلل مجبري
ــار  ــو الســكان خــالل لقائهــم بـ«أخب ــال ممثل و ق
الوطــن«،«إن قاعــة العــالج الوحيــدة لــم تعــد 
تســتوعب الكــم الهائــل مــن املرضــى فضــال عــن 
افتقارهــا للمعــدات واألدويــة  الطبيــة البســيطة 

ــي«. ــمم العقرب ــادة للتس ــال املض كاألمص
ــذ  ــاء التالمي ــتكي أولي ــرى يش ــة أخ ــن جه م
بهــذه القريــة مــن االكتظــاظ داخــل املدرســة 
ــل العلمــي  ــى التحصي ــر عل ــا أث ــذا م ــدة وه الوحي

للتالميــذ - حســبهم -.

يف   كبيــرة  املنطقة صعوبــات  ســكان  يواجــه 
ــر مســالك ترابيــة  ــى قريتهــم، عب التنقــل مــن وإل
ــة  ــلطات الوالئي ــدين الس ــة، مناش ــافات طويل ملس
ــم  ــن قريته ــة ع ــك العزل ــق لف ــاز طري ــة إجن برمج
ــاء، حيــث ال يبعــد خــط  وربطهــا بشــبكة الكهرب
الكهربــاء عنهــا ســوى17 كلــم، مشــيرين إلــى أن 
قريتهــم، باتــت تشــكل وجهــة مفضلــة لعائــالت 
البــدو الرحــل، كونهــا تقــع مبنطقــة رعويــة حيويــة.
ويف ســياق متصــل قالــت مصــادر مســؤولة مــن 
الواليــة ذاتهــا، إن هــذه القرية التــي تعــد إحــدى 

مناطــق الظــل يف املناطــق احلدوديــة،  اســتفادت  
مــن مشــاريع توســعة الكهربــاء بغــالف مالــي 
قدربـــ  26 مليــار ســنتيم ولــم يتبــق إال شــهر 

ــروع . ــليم املش لتس
ــعة  ــات توس ــا إن عملي ــادر ذاته ــت املص وأضاف
الكهرباء قــد اســتفادت  منهــا معظــم املناطــق 
احملرومــة والريفيــة ، كمــا قــد خصصــت اعتمادات 
ماليــة يف هــذا الشــأن مــن طرف والــي أدرار لشــركة 

ســونلغاز لزيــادة التكفــل بهــذه املناطــق .

ــروج  ــف ووضــع حــد مل ــن توقي ــزام م ــرة عــن ق ــن دائ ــح أم ــت مصال متكن
مخــدرات، و حجــز كميــة معتبــرة مــن املخــدرات  قــدر وزنهــا بـــأكثر مــن  08 

كلــغ و 64 قــرص مــن املؤثــرات العقليــة .
تفاصيــل القضيــة حســب خليــة االتصــال والعالقــات العامــة ألمــن واليــة 
متنراســت تعــود الــى تلقــي مصالــح األمن بعــن ڨزام معلومــات مفادهــا وجود 
شــخص يقــوم ببيــع وترويــج املخــدرات علــى مســتوى مســكنه بعــن قــزام ، 
وعليــه مت إعــداد خطــة أمنيــة محكمــة ، وتفعيــل اجلانــب االســتعالماتي و 
بالتنســيق الدائــم مــع الســيد وكيــل اجلمهوريــة لــدى محكمــة عــن قــزام مت 

توقيــف املشــتبه فيــه و تفتيــش املنــزل الســالف الذكــر حيــث  مت ضبــط كميــة 
مــن املخــدرات مخبــاة قــدر وزنهــا االجمالــي بـــ 08 كلــغ و 25 غــرام مــن نــوع 
بانقــو كمــا مت العثــور أيضــا علــى أقــراص مهلوســة قــدر عددهــا بـــ 64 قــرص 
، باإلضافــة ملبلــغ مالــي مــن عائــدات الترويــج و قاطعــة حــادة )كيتــور( ليتــم 

حتويلــه رفقــة احملجــوزات إلــى املقــر وفتــح حتقيــق يف القضيــة.
ــام  ــه أم ــي ضــده وتقدمي ــف قضائ ــد اســتكمال اإلجــراءات مت إجنــاز مل بع

ــداع . ــر إي ــه أم ــي أصــدر يف حق ــة املختصــة الت ــات القضائي اجله
أحمد كرزيكة

العملية تنطلق في الـ12  و 14 جانفي  بتمنراست 

إموهـــــاغ  تــــــوارق يحيــــــون إموهـــــاغ  تــــــوارق يحيــــــون 
يَنــــاير بحــرث األرض وبـــذرها يَنــــاير بحــرث األرض وبـــذرها 

برج باجي مختار
سكـــان قريـــة عبـــان رمضــــــان سكـــان قريـــة عبـــان رمضــــــان 

يشتكـــــــون العـــــــزلة والتهميـــــــشيشتكـــــــون العـــــــزلة والتهميـــــــش

تمنراست
القبـــــض علــــى مروج المخــــدرات فــــي عيــــن قــــزامالقبـــــض علــــى مروج المخــــدرات فــــي عيــــن قــــزام

يشتكي قاطنو قرية 
»عبان رمضان«  املوجودة 
على نحو  50 كم شرقي 

الوالية  املنتدبة برج 
باجي مختار احلدودية، 

من تدني الظروف 
املعيشية و على رأسها 

غياب املشاريع التنموية 
و انعدام التغطية 

الصحية و غيرها من 
املشاكل.

يشكل يناير مناسبة مميزة عند »اإلموهاغ« - توارق اجلزائر بتمنراست -، وهو تقومي خاص لبداية احلرث 
وبذر األرض ويبدأ االحتفال به يوم الثاني عشر والرابع عشر من يناير، وتعني عبارة »أسقاس أمقاز« عند 

إموهاغ  أسقاس تعني عام وأمقاز داخل.

ورقلة
قريـــة الكـدســي تستفيــــد قريـــة الكـدســي تستفيــــد 
مــــن مشاريـــع جديــــدة مــــن مشاريـــع جديــــدة 

تندوف
 استكمـــال مشــروع الطريــق  استكمـــال مشــروع الطريــق 

الوطنــي منتصــف الســنة الجاريـــة الوطنــي منتصــف الســنة الجاريـــة 

إعــــــــــــالن 
 تبحث شبكة اخبار الوطن عن مراسلين جادين في الواليات 

التالية :
ورقلة ، بشار ، تمنراست ، بجاية ، الجلفة، وهران، تيزي وزو، 
قسنطينة ،سطيف ،غليزان، باتنة ، بسكرة ، البويرة ،ميلة ، غرداية 

، عين تموشنت ، معسكر .
-    شــــــروط التوظـــــيف 

•  خبرة على األقل سنتين 
•  اتقان  فنيات التحرير والكتابة الصحفية 

•  التحكم  الجيد في اللغة العربية
•  اتقان التصوير و المونتاج 

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

 انطلقت مؤخرا العديد من املشاريع التنموية  لترقية اإلطار 
املعيشي لسكان  منطقة »الكدسي« النائية ،ببلدية العالية بدائرة 

احلجيرة الواقعة على بعد 230 كلم عن والية ورقلة.
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مبوقع حصني  اجلريان حباها اهلل  ودائمة  العمق  وديان شديدة  بها  املنطقة  حتيط 
حتميها جروف عالية من ثالثة جهات وعليه ال ميكن الوصول إليها إال عبر جهة واحدة 
األمر الذي ساعد أهلها على الدفاع عنها واتخذت كمنطلق للدفاع عن املنطقة كيف ال 

وهي توجد فيها القلعة املشهورة »آث عباس« التي  بنيت يف القرن 15م

الزراعة اجلبلية والصناعة التقليدية عمود اقتصادها
تشكل الزراعة النشاط األول للسكان والذي يشمل غرس أشجار الزيتون خاصة 
يف قرية»تابعنانت »  إلى جانب التني البلوط يف منطقة )زينة( فضال عن حرث األرض 
إذ تنتجاملنطقة غالاًل وفيرة من اخلضر والفواكه ذات مذاق مميز نتيجة استعمال موادا 
محلية سيما بعر  املواشي كأسمدة والسقي باملياه العذبة الصافية.ويف فصل  الربيع يتم 
حصد التنب والعلف وبعد أشهر قليلة يأتي دورالقمح الصلب ذو اجلودة احلالية الذي 
يحمل اسم )محند البشير( و الذي يخصص جزء منه لإلستهالك احمللي واجلزء اآلخر 
لبيعه دون نسيان الشعير الذي يقدم كعلف للمواشي التي ترعى أيضا يف بيئتها الطبيعية 
)اجلبال( خاصة كباش العيد  والدواجن اخليول واحلمير باعتبارها ضرورية ومساعدة يف 
مختلف األعمال خاصة أثناء جني الزيتون وجلب املاء  أما امليزة الثانية للمنطقة فهي 
نشاط الصناعات التقليدية على غرار صناعة )الدفيل ( أو مايعرف باألطباق املصنوعة 
من احللفاء وكذلك القفة واملضلة الشمسية )القبعة( صناعة الزرابي والصوف البرانيس 

وبعض الصناعات احلديدية التي لها صلة بالنشاط الزراعي كالفؤوس ...

 ارتفاع تكلفة البناء الريفي هاجس السكان
يستفيد سنويا سكان البلدية كغيرهم من سكان الوالية من حصص معتبرة من 
السكناتبمختلف صيغها غير أن ما يلفت اإلنتباه هو اقبالهم بقوة على طلب اإلعانات 
املالية اخلاصة بالبناء الريفي نظرا لطابع املنطقة فهم ال يتوقفون عن املطالبة برفع قيمتها 
بالنظر إلى صعوبة تضاريس املنطقة وقلة الدعم املقدر ب 70 مليون سنتيم  علما أن 
هذه البلدية تقع يف منطقة جبلية وليس من السهل الشروع يف البناء دون تسوية وتهيئة 
األرض وهو ما يتطلب تخصيص مبلغ اضايف للقيام بذلك ويف هذا الصدد صرح ممثل 
عن قرية - بالجال استفاد من هذه الصيغة  ل » أخبار الوطن » » أن هذه األشغال 
باهظة جدا ، بحيث أن تكاليف احلفر لتسوية األرضية تكون ب 1400 دج للساعة 
بواسطة  التراب  ونقل  الردم  عملية  تأتي  ثم  أيام  عدة  العملية  تستغرق  وقد  الواحدة  
شاحنة بدفع 2000 دج يوميا كحد أدنى ومن أجل البدء يف األشغال يجب توفير مواد 
البناء من اسمنت ورمل وحديد وخشب والتي تؤدي إلى زيادة التكلفة » ومن جهته 
قال السيد »لعراضي محمد العربي » رئيس البلدية » أراضي هذه البلدية ذات طبيعة 
وعرة مما يستلزم أمواال ضخمة للتسوية ونقل مواد  البناء ، لذا فإنه ليس مبقدور كل 
املستفيدين القيام بذلك ولهذا السبب ندعو إلى مراجعة قيمة هذه اإلعانات مع األخذ 
بعني اإلعتبار حالة وطبيعة األرضية فقيمة تشييد مسكن على أرضية مستوية ليست 

نفسها على منطقة جبلية »

 تدني اخلدمات الصحية يؤرق السكان
 يعاني القطاع الصحي ببلدية اغيل علي من نقص يف األطر الطبية وعدم رضى 
السكان من مستوى اخلدمات املقدمة  سيما على مستوى عيادة األمومة والتوليد يف 
ظل النقص املسجل يف القابالت املشرفات على التوليد مما جعل أهالي النساء احلوامل 
املقبالت علىالوضع أو اجراء فحوصات يتنقلون إلى عيادة آقبو التي تعاني هي أيضا 
احدى  وتقول  احلوامل  بالنساء  األمثل  التكفل  وأضحت عاجزة عن  كبير  من ضغط 
احلوامل  النساء  أصبحت  الكبير  الضغط  نتيجة   « علي  مناغيل  واملنحدرة  القابالت 
يتقاسمن األسرة ويفترشن األرض أحيانا مما يعرضهن  إلى خطر اإلصابة باألمراض 

املتنقلة أو نزالت البرد يف الوقت الذي هن بحاجة إلى رعاية خاصة » وعموما وبالرغم 
من وجود عيادة متعددة اخلدمات وكذا عدة قاعات للعالج ال يزال الكثير من املرضى 
يتنقلون نحو مستشفى آقبو أوبجاية وحتى للعيادات اخلاصة سيما أصحاب األمراض 
املزمنة ضحايا احلوادث املنزلية والطرقات وبناءا على ذلك فهم يطالبون من السلطات 

توفير اإلمكانيات البشرية واملادية لقطاع الصحة للتخفيف من معاناتهم.

 موطن األمثال الشعبية القبائلية

تشتهر منطقة اغيل علي بكونها موطنا لألمثال الشعبية القبائلية والتي شملت 
جميع مناحي احلياة فمثال اجلانب الديني ال يزال سكانها يتداولون بعضا منها على 
غرار )ثقرا ربي سوسعنني ( مبعنى أبواب اهلل واسعة وكذا جانب األرزاق والنعم )ذربي 
قسرزقن ( اهلل هو من يرزق ويف مجال اجلزاء واحلساب ) آين اثخدماض ارسفاض( 
وزيل(  الكذب  غزفات  ثذس   ( والكذب  احلقيقة  يف  أما   ، ستجده  فعلته  ما  مبعنى 
احلقيقة طويلة والكذب قصير، أما يف مجال احلياة واملوت فمن بني األمثال املتداولة ) 
ثسبناذ لقيم حلياث فلموت متزور أخام ( تظهر قيمة احلياة عندما يزور املوت البيت ، 
فضال عن مجاالت أخرى أبرزها ما قيل يف املرأة والرجل على غرار ) آرقاز ذوال ماشي 

ذسروال ( الرجل يقاس بكلمته وليس بسرواله ...

 قلعة آث عباس .. شاهد على جهاد وعظمة املنطقة
أبو  العزيز  يعود أصل تسمية قلعة آث عباس )احلصن( إلى جلوء السلطان عبد 
العباسسنة 1510م بعد االحتالل اإلسباني ملدينة بجاية رفقة حاشيته و بعض أشراف 
املدينة إليها و ابنيه األميرين عبد الرحمان و أخيه العباس الذي سميت القلعة و عرش 
باسمها  املنطقة  تسمى  فأصبحت  ذلك،  بعد  باسمه  إليه  تنتمي  كانت  ونوغةالتي 
يومها عاصمة  القلعة من  اتخذت  ونوغة.و  اجلديد عرش آث عباس بدال من عرش 
إلمارتهم تنطلق منها جيوشها لتحرير مدينة بجاية و مدينة اجلزائر و حتى مدينة وهران 
من االحتالل االسباني.و بعد 40 سنة من احتالل اإلسبان ملدينة بجاية، و تلبية 
لنداء واستنجاد أحد الزعماء الروحيني باملنطقة بالعثمانيني و بالضبط يف سنة 1550 

أقبل صالح رايس الذي خلف  خير الدين و أخيه بابا 

عروج بأسطول عسكري قوي انضوت حتت قيادتهما كل من قوات و جيوش إمارة آث 
عباس بالقبائل الصغرى وقوات األمير كوكو بالقبائل الكبرى لتحرير مدينة بجاية .

و خالل الثالثة قرون من حكم العثمانيني على اجلزائر كانت عالقة إمارة آث 
العثمانيني مستقرة حسنة أحيانا و متوترة سيئة أحيانا أخرى، بسبب ما  عباس مع 
ألوان  و  الهيمنة و االضطهاد  املنطقة و فرضوه عليهم من أشكال  سلطوه على سكان 
التعسف كالضرائب الباهظة و غيرها، و نفورا و تذمرا من ذلك قام سكان منطقة آث 
عباس بحصار مدينة اجلزائر العاصمة سنة 1598 ملدة 11 يوما بجيش قوامه 30.000 
فارس بقيادة أحمد أمقران و كذا عدة انتفاضات من بينها منع مرور قوات العثمانيني 
إلى بيلك الشرق مبضيق البيبان )باب احلديد( األمر الذي جعل العثمانيني ينفذون 
قسرا شروط سكان املنطقة القاضية بإلزامهم دفع ضريبة املرور و كذا الكف عن أنواع 
الظلم املسلط عليهمو يف سنة 1830 و ملقاومة احملتل الفرنسي جتند سكان منطقة آث 
عباس إلى جانب سكان كل منطقة القبائل و ضواحي العاصمة أين خاضوا معارك 
كبيرة بني ساحل سيدي فرج و مشارف مدينة اجلزائر، حيث استبسلوا فيها و استشهد 
منهم خيرة و صفوة أبنائها، و استمر سكان منطقة آث عباس يف مقاومتهم ضد احملتل 
الفرنسي حتت إمارةاملقرانيني إلى تاريخ احتاللها سنة 1856. و ملوقع قلعة آث عباس 
القادر باإلمارة  الثورية استعان األمير عبد  االستراتيجي و تشع سكان املنطقة بالروح 
كافة  ودعوة  احملتل  قوات  ضد  املقاومة  لتنظيم  خلفية  قاعدة  القلعة  التخاذ  املقرانية 
سكان الشرق اجلزائري قاطبة لالنضمام إليها. و واصلت املنطقة مقاومتها ضد احملتل 
الفرنسي، فبرزت للوجود من جديد ثورة احلاج محمد املقراني و الشيخ احلداد سنة 

1871 التي دامت 07 أشهر، التف حولها السكان و جاهدوا فيها بإخالص 
و تفان، إذ متكنت من استرداد اجلزء األكبر 

من التراب الوطني.

تعاني قساوة الطبيعة وتراجع  التنميةتعاني قساوة الطبيعة وتراجع  التنمية

بلـــدية إغيـــل علـــي ببجــــاية .. بلـــدية إغيـــل علـــي ببجــــاية .. 
منطقــة تاريخــية  تصـارع اإلهمـــال والتخلـــفمنطقــة تاريخــية  تصـارع اإلهمـــال والتخلـــف

 ربورتاج: عبد السالم قريشي 

على بعد 93 كلم جنوبي غرب بجاية تقع بلديةاغيل علي التي تتربع فوق هضبة صخرية 
على ارتفاع يتراوح بني  1050 و1297م على مستوى سطح البحر،تتوفر على إمكانيات هامة يف 

مجال الزراعة اجلبلية والصناعات التقليدية وهي حاليا تعاني كغيرها من البلديات من قسوة 
الطبيعة وبطء التنمية، تنتظر من ينتشلها من التخلف ويحقق طموحات سكانها البسطاء.
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البورتا المرشح لرئاسة برشلونة

»ميســي يريــد البقــاء.. »ميســي يريــد البقــاء.. 
ولــن أدخـل لعبـة نيمـار«ولــن أدخـل لعبـة نيمـار«

برشلونة  مع  ميسي  عقد  وينتهي 
بنهاية هذا املوسم، ولم يتوصل التفاق 
اآلن،  حتى  جديد  عقٍد  توقيع  حول 
األرجنتيني  البرغوث  سيكون  وبالتالي 
للرئيس  حقيقي  واختبار  ملف  أول  هو 

القادم للبرسا.
وقال البورتا يف تصريحات إلذاعة 
أفكر يف  اإلسبانية: »ال  »كادينا سير« 
غير  آخر  قرار  مليسي  يكون  أن  إمكانية 
بالراحة  يشعر  أنه  أعرف  االستمرار، 
وأضاف:  البقاء«.  ويريد  برشلونة،  يف 
»أعتقد أن لدي ميزة نسبية على باقي 
العالقة  بسبب  اآلخرين،  املرشحني 

البورتا:  وتابع  مبيسي«.  تربطني  التي 
»إنه يعلم أن كل ما قلته قد أوفيت به، 
االنتصارات  لتحقيق  العودة  يريد  وهو 
»أهم  وأكد:  آخرى«.  مرة  والبطوالت 
شيء بالنسبة له ليس املال، وأنا لدي 
يشعره  عقًدا جديًدا  تقدمي  على  القدرة 
حققت  »لقد  وأكمل:  بالراحة«. 
واليتي  يف  النجاحات  من  العديد 
باالحتفاظ  جًدا  فخور  فأنا  السابقة، 
مبيسي على الرغم من العروض املذهلة 
التي ُقدمت لنا«. وأدرف: »كان هناك 
بقيمة  مليسي  ميالن  إنتر  من  عرض 
عقده  يف  اجلزائي  الشرط  من  أعلى 

وقتها، وهو ما كان سيضعف أي رئيس 
فيه«.  التفريط  رفضنا  أننا  إال  آخر، 
وتوليه  هيرنانديز  تشايف  عن  وبسؤاله 
تدريب الفريق، أجاب البورتا: »اآلن، 
سيكون  ما  يوًما  قطر،  يف  يدرب  هو 
لم  لبرشلونة، لكن يف مشروعي  مدرًبا 
أقل أسماء، ال أعتقد أنه شيء يناسب 
نيمار،  عودة  إمكانية  الكيان«.وعن 
أحتدث  لن  إنني  وقلت  »سبق  قال: 
عن أسماء خالل حملتي االنتخابية، 
سعره  يجعل  العب  عن  احلديث 

يرتفع، ولن أدخل هذه اللعبة«.
القسم الرياضي

لوبيتيجي مدرب أشبيلية

»أتلتيكو األفضل في العالم دفاعا وهجوما«»أتلتيكو األفضل في العالم دفاعا وهجوما«

كروس وميرتساكر يدعمان لوفكروس وميرتساكر يدعمان لوف
دافع توني كروس وبير ميرتساكر جنما املنتخب 
األملاني الفائز بلقب كأس العالم 2014 لكرة القدم 
يف  وذلك  للفريق،  الفني  املدير  لوف  يواخيم  عن 
ظل االنتقادات التي تعرض لها لوف يف األسابيع 

املاضية.
»توني  زميله  مدونة  يف  ميرتساكر  بير  وقال 
لوبن«  مال  »إينفاخ  موقع  على  الصوتية  كروس« 
كأس  بلقب  الفوز  بعد  السنوات  بأصعب  »متر   :
هذا  من  طويال  عانى  اإلسباني  املنتخب  العالم. 
، وكل املنتخبات الكبيرة التي فازت بكأس العالم 
أراه  بهذا«. وأوضح ميرتساكر )36 عاما(: »ما  متر 
مدار  على  إياه  منحنا  ما  هو  لوف  يواخيم  مثيرا يف 

سنوات«.
ويعمل ميرتساكر حاليا يف قطاع الناشئني بنادي آرسنال اإلجنليزي إضافة لعمله محلال 

بشبكة »زد دي إف« األملانية التلفزيونية، وذلك بعد اعتزاله اللعب.
واتفق كروس جنم ريال مدريد اإلسباني مع رؤية زميله السابق باملنتخب األملاني ليدافع 
أيضا عن لوف الذي تعرض النتقادات عنيفة بعد الهزمية أمام نظيره اإلسباني 6-0 يف 

بطولة دوري أمم أوروبا.
وقال كروس: »بالنسبة لي ، اخلبير هو من يقول: ميكنني شرح هذا املوقف ويوضح 
لآلخرين اخلطأ الذي يرتكبه املدرب أو الفريق.. ولكن ليس دوره أن يقول : ال ميكن 
أن يستمر مدربا وعليه أن يتنحى عن قيادة لفريق. هؤالء ال يعلمون شيئا عن األمور 

الداخلية للفريق«.

علق خوان البورتا، المرشح لرئاسة برشلونة، على وضع األرجنتيني ليونيل ميسي 
في النادي، وإمكانية رحيله في الصيف.

ريال مدريــد يطمئـن على كوبوريال مدريــد يطمئـن على كوبو
أكد تقرير صحفي إسباني، أن ريال مدريد تواصل مع العبه الياباني املعار تاكيفوسا 

كوبو، لتهنئته على األداء الذي ظهر به بعد أول مباراة بقميص خيتايف.
بداعي عدم  اجلاري،  فياريال خالل جانفي  إلى  كوبو  إعارة  عقد  مدريد  ريال  وفسخ 
أمام  مباراة  أول  يف  كبديل  معه  شارك  الذي  خيتايف،  إلى  وأعاره  كاٍف  بشكل  املشاركة 

إلتشي.
ودخل كوبو بدياًل يف الشوط الثاني، والنتيجة تشير إلى التعادل )1-1(، قبل أن يسجل 

خيتايف هدفني ويفوز باملباراة.
وبحسب موقع »ديفينسا سينترال« اإلسباني، واملقرب من ريال مدريد، فإن امليرجني 
الذي  البسيط  الرائع خالل اجلزء  لتهنئته على مستواه  املباراة،  تواصل مع كوبو بعد تلك 
شارك فيه خالل املباراة. وأضاف التقرير، أن هناك ارتياحا داخل ريال مدريد من أن كوبو 

لم يتأثر بابتعاده عن املشاركة مع فياريال.
 وأشار أيًضا، إلى أن مسؤولي امليرجني يثقون يف قدرة خوسيه بودراالس، املدير الفني 

خليتايف على تطوير كوبو، والوصول به إلى أعلى املستويات.

ميـالن يستعد لضـم إبراهيم ديازميـالن يستعد لضـم إبراهيم دياز
أجل ضم  مدريد، من  ريال  مع  التواصل  قرر  ميالن  بأن  إيطالي،  تقرير صحفي  أفاد 

املهاجم اإلسباني إبراهيم دياز بشكل نهائي.
وانضم دياز إلى ميالن يف الصيف املاضي، ملدة موسم على سبيل اإلعارة، دون وجود 
أي خيار للشراء، إال أن املستويات اجليدة التي قدمها يف سان سيرو، دفعت مسؤولي ميالن 

للتفكير يف ضمه نهائًيا.
وبحسب صحيفة »كورييري ديلو سبورت« اإليطالية، فإن ميالن سوف يبدأ محادثاته 
مع ريال مدريد قريًبا، من أجل شراء دياز بشكل نهائي. وأوضح التقرير، أنه يف حالة رفض 
ريال مدريد االستغناء عن دياز بشكل نهائي، فإن ميالن متمسك مبد إعارته ملوسم آخر. 
وخاض دياز 21 مباراة مع ميالن يف جميع املسابقات هذا املوسم، حيث سجل 4 أهداف، 

وصنع 3 آخرين.

 رومــا يتفــق مـع مخيتاريــان  رومــا يتفــق مـع مخيتاريــان 
علـــى تجديــد عقـــدهعلـــى تجديــد عقـــده

أكد تقرير صحفي إيطالي، توصل روما التفاق مع جنمه األرميني هنريك مخيتاريان، 
على جتديد عقده حتى جوان 2022.

هذا  بنهاية  روما  مع  احلالي  عاًما(   31( مخيتاريان  عقد  ينتهي  أن  املقرر  من  وكان 
املوسم، قبل االتفاق على التجديد ملوسم آخر. وبحسب قناة »سكاي سبورت إيطاليا«، 
فإن مخيتاريان التقى باملدير الرياضي تياغو بينتو، واتفق على جتديد عقده ملوسم إضايف. 
وأضاف التقرير، أنه من املتوقع أن يعلن روما جتديد عقد مخيتاريان رسمًيا، خالل األسابيع 

القليلة املقبلة.
وانضم مخيتاريان إلى روما يف صيف 2019، قادًما من آرسنال، على سبيل اإلعارة، 

قبل أن ينضم للجيالوروسي يف صفقة مجانية الصيف املاضي.

مدرب  لوبيتيجي،  جولن  وجه 
أشبيلية مديحا حمل بعض السخرية 
فريقه  خسارة  بعد  مدريد  ألتلتيكو 
)0-2( أمام متصدر الدوري اإلسباني 

اول أمس.
أن  الصحفيني،  لوبيتيجي  وأبلغ 
املدرب دييغو سيميوني جيد يف  فريق 
الدفاع وأيضا يف االستفادة من الفرص 

القليلة التي تتاح له.
هدفا يف كل شوط  أتلتيكو  وأحرز 
عن طريق أنخيل كوريا وساؤول نيجيز، 
ليحصد النقاط الثالث، بعد أن سدد 
5 كرات فقط على املرمى، مقابل 13 
منافسه  لوبيتيجي  وامتدح  ألشبيلية، 
على مضض. وأضاف »جئنا إلى هنا 
من أجل الفوز وأعتقد أننا لعبنا مباراة 
جيدة لكن أتلتيكو هو أفضل فريق يف 
بالتعامل  األمر  يتعلق  عندما  العالم، 

جيدا مع الدفاع والهجوم«.
وتابع لوبيتيجي »ينجح أتلتيكو يف 
إقناع العبيه، وهم من بني األفضل يف 
العالم، بقضاء أوقات طويلة يف منطقة 
للغاية  جيدون  وهم  للدفاع  جزائهم 

أيضا يف منطقة جزاء املنافس«.
من  العديد  لنا  »أتيحت  وأردف 
نستفد  لم  لكننا  منهم  أكثر  الفرص 
أن  مبجرد  ذلك.  فعلوا  وهم  أغلبها  من 
يتقدموا للهجوم تصبح األمور صعبة«.

العبيه  إن  لوبيتيجي،  قال  كما 
على  حصولهم  بعد  باإلرهاق  شعروا 
على   3-2 الفوز  عقب  بسيطة  راحة 
كان  بينما  السبت،  يوم  ريال سوسيداد 
أتلتيكو أكثر انتعاشا بعد تأجيل مباراته 
عاصفة  بسبب  بيلباو  أتليتيك  ضد 
»أنا  أشبيلية  مدرب  وواصل  ثلجية. 
الكثير  بذلوا  فريقي  العبي  ألن  حزين 
فريقا  نواجه  كنا  لكننا  اجلهد،  من 
حصل على راحة جيدة وهذا يصنع فارقا 
لنا  »أتيحت  لوبيتيجي  واستمر  كبيرا«. 
فرص أكثر وحصلنا على عدد أكبر من 
منطقة  إلى  ووصلنا  الركنية  الركالت 
جزائهم أكثر، لكن يف النهاية األهداف 

غاية  يف  نكن  ولم  يهم،  ما  كل  هي 
مدرب  سيميوني  يكن  ولم  الفعالية«. 
يف  بالدخول  مهتما  مدريد،  أتلتيكو 
أشبيلية،  يف  نظيره  مع  كالمية  حرب 
التي  بالطريقة  للمباريات  »نستعد  وقال 
وهو  امللعب  نزل  والفريق  مناسبة،  نراها 
فعله«.  إلى  يحتاج  ما  بالتحديد  يعرف 
العديد  »واجهنا  أتلتيكو  مدرب  وتابع 
يوجد  ال  ولألسف  اليوم  الصعوبات  من 
الليلة، ألنهم كانوا  جماهير يف االستاد 
منافس  أمام  النتيجة  بهذه  سيسعدون 

كبير«.

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
والية عني الدفلى

دائرة خميس مليانة
بلدية خميس مليانة

مصلحة التنظيم والشؤون العامة
مكتب اجلمعيات

وصل إشهاري إلنشاء جمعية محلية
حتت رقم 2020/72 بتاريخ 2020/12/14

   طبقا ألحكام القانون 06/12 املؤرخ يف 12 يناير 2012 واملتعلق 
باجلمعيات ال سيما املادة 18 منه ، مت إنشاء اجلمعية الرياضية 
احمللية املسماة النادي الرياضي الهاوي الشباب الرياضي خميس
CRBK  الكائن مقرها مبحل السيد/ فار محمد أحمد بحي 

الوداد خميس مليانة .
رئيس النادي : فار محمد أبو بكر

تاريخ ومكان امليالد : 1989/09/02 بخميس مليانة .
العنوان : حي الوئام رقم 36 خميس مليانة .

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
والية :املسيلة

دائرة :مقرة
بلدية :برهوم

إشهارجتديد مكتب  جمعية ذات صيغة محلية
   طبقا ألحكام القانون 12/06 املؤرخ يف: 12جانفي 2012 
يتعلق باجلمعيات ال سيما املادة 18 منه ،لقد  مت هذا اليوم 

:2020/12/21 جتديد الهيئة القيادية للجمعية احمللية 
املسماة: النادي :جمعية أولياء التالميذ متوسطة الشهيد 

فالك عالوة

املعتمدة حتت رقم :07بتاريخ 2020/12/21 
الرئيس: حجوسي عبد العزيز 

املقر االجتماعي : متوسطة الشهيد فالك عالوة حي زيغوت 
يوسف برهوم

A
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A
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إشهــــــــــــار
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بطولة العالم لكرة اليد 2021

الجزائر- املغرب..  اليوم سا 18

 المنتخــــب الوطنـــي يعـــول المنتخــــب الوطنـــي يعـــول
 علــى تحقيـق انطالقـة قويـة علــى تحقيـق انطالقـة قويـة

حتقيق  على  اجلزائري  السباعي  ويعول 
املنتخب  عقبة  جتاوز  أجل  من  قوية  إنطالقة 
املنافسة  نواياه يف هذه  والتأكيد على  املغربي 
املنتخب  أمام  املواجهة  وستكون  العاملية. 
من  اليد  لكرة  املغاربي  الداربي  يف  املغربي 
على  واالنقضاض  األول  املركز  اجل خطف 

صدارة املجموعة.
وأوضح  مدرب املنتخب اجلزائري لكرة 
اليد الفرنسي آالن بورت، ان املقابلة ستكون 
صعبة، خاصة وأن املنتخب املغربي هو االخر 
له نفس الطموح وهو العبور إلى الدور الثاني، 
مشرا إلى أنه إذا جنح زمالء بركوس يف ابراز 
قدراتهم وطريقة لعبهم فذلك سيمكنهم من 

حتقيق نتيجة إيجابية.
ل«اسود  الفنية  االمكانيات  وعن  
االطلس« قال التقني الفرنسي انه يحوز على 
تطور  »لقد  قائال  الفنية  القدرات  من  الكثير 
كثيرا ومعنوياته مرتفعة وهو فريق يشبه نظيره 

اجلزائري ولم يلعب الكثير من املقابالت.«

اجلزائري سافر  الوطني  الفريق  ان  يذكر 
إلى العاصمة املصرية القاهرة على منت طائرة 

خاصة يوم الثالثاء صباحا.
ضمن   ،2021 مونديال  يف  ويلعب 
والبرتغال  املغرب  رفقة  السادسة  املجموعة 

وايسلندا.
لإلشارة  أن بطولة العالم لكرة اليد مبصر 
 32 انطلقت أمس األربعاء، مبشاركة   2021
منتخبا، حيث أعطيت ضربة البداية بإجراء 
بعد  مباشرة  وتشيلى  مصر  منتخب  مباراة 
العالم  بطولة  إقامة  وتقرر  اإلفتتاح.  حفل 
وذلك ضمن حزمة  بدون جمهور  اليد  لكرة 
مصر  تتخذها  التي  االحترازية  اإلجراءات 

للتصدي لفيروس كورونا.
اليد  لكرة  الدولي  االحتاد  وأعلن 
من  التشيك  جمهورية  منتخب  انسحاب 
اكتشاف  بسبب  مبصر   2021 العالم  بطولة 
يف  كوفيد19  من  عديدة  ايجابية  حاالت 
صفوفه وتعويضه مبنتخب مقدونيا الشمالية، 

أيضا،  اليد  لكرة  أمريكا  منتخب  أعلن  كما 
وباء  تفشي  بسبب  البطولة،  من  انسحابه 
الدولي  االحتاد  العبيه.ووضع  بني  كورونا 
االنتظار،  قائمة  على  منتخبات   6 وضع 
املشاركة،  عن  فريق  أي  اعتذار  حال 
وهولندا  وسويسرا  مقدونيا  منتخبات  وهي 

ومونتينغرو وأوكرانيا وصربيا على التوالي.
محمد هشام

تحسبا النتخابات مجلس االتحاد الدولي »فيفا«

زطشــي فـي الكامرون لدعــم ملف ترشحهزطشــي فـي الكامرون لدعــم ملف ترشحه
 إجته رئيس االحتادية اجلزائرية لكرة القدم، خير الدين زطشي، أمس االربعاء، الى ياوندي، 
مرورا عبر باريس، من أجل دعم ملفه الترشحي النتخابات مجلس االحتاد الدولي )فيفا(، على 
 7 جانفي-   16( بالكامرون  احملليني  لالعبني  املخصصة   ،2021 لألمم  االفريقية  البطولة  هامش 
أعضاء  وأحد  ساعد،  محمد  الفيدرالية،  للهيئة  العام  باألمني  مرفوقا  زطشي  فيفري(.وسيكون 

املكتب الفيدرالي.  
وبالرغم من أن ملف ترشحه لم يتم قبوله رسميا من طرف الكنفيدرالية االفريقية لكرة القدم 
)كاف(، فإن مسؤول الفاف يريد استباق األمور ملالقاة رؤساء الفيدراليات ومسؤولني كبار للترويج 

مللفه الترشحي.
اجلزائرية،  والرياضية  االوملبية  اللجنة  برئيس  أمس،  اول  زطشي  التقى  الصدد،  نفس  ويف 
عبد الرحمن حماد، كما ستكون له جلسة مع رئيس جمعية اللجان الوطنية الرياضية االفريقية، 

مصطفى براف، حسب املصدر ذاته.
بوشماوي  طارق  التونسي  أجل خالفة  من  أربع سنوات،  متتد  لعهدة  منصبني  لنيل  أخرى  أسماء  ثالثة  تترشح  زطشي،  غرار  وعلى 

واملصري هاني أبوريدة، ويتعلق األمر باملغربي فوزي لقجع، وغوستافو ندونغ )غينيا االستوائية( وأبو ريدة الذي يريد الفوز بعهدة جديدة.
ويصبو زطشي، من خالل هذا الترشح، ألن يكون ثاني شخصية رياضية جزائرية تنضم إلى مجلس الفيفا بعد رئيس الفاف السابق، 
محمد روراوة، الذي انتخب عضوا للجنة التنفيذية للهيئة الدولية، خالل أشغال اجلمعية العامة االنتخابية للكاف يف فيفري 2011 باخلرطوم 

بالسودان.
وجترى انتخابات مجلس الفيفا على هامش اجلمعية العامة االنتخابية للكاف، يوم 12 مارس املقبل بالرباط باملغرب.

م.هشام

بسبب الضائقة املالية  

إدارة مولودية وهران تفسخ إدارة مولودية وهران تفسخ 
عقــد المـدرب كازونــيعقــد المـدرب كازونــي

فسخت إدارة مولودية وهران أمس األربعاء 
كازوني  برنار  الفرنسي  املدرب  مع  عقدها 

ومساعده أالن جيلبار ديرون بالتراضي.
على  بيان  يف  املولودية  إدارة  وأوضحت 
نعاني  التي  املالية  املشاكل  بأن  الرسمي  موقعها 
دفعت  املالية  املوارد  إلى  إفتقار  بسبب  منها  
بالرئيس إلى القيام بهذه اخلطوة من أجل ضمان 

إنهاء املوسم يف ظروف جيدة.
والتحق كازوني، الذي أقيل من منصبه يف 
املوسم  منتصف  اجلزائر  ملولودية  الفنية  العارضة 

الفارط، مبولودية وهران يف سبتمبر املاضي.
بلعطوي  عمر  املساعد  املدرب  ويشرف 
على تدريبات ''احلمراوة'' بصفة مؤقتة يف انتظار 
التعاقد مع مدرب جديد، يضيف نفس املصدر.
يف  املولودية  العبو  دخل  أخرى،  جهة  من 
إضراب عن التدريبات حيث رفضوا العمل امس 
للمطالبة بتسوية وضعيتهم املالية، قبل أن يجتمع 

بهم الرئيس الطيب محياوي الذي وضعهم يف صورة الوضعية املالية املعقدة التي يعرفها النادي.
م.هشام

يواجه المنتخب الوطني الجزائري لكرة اليد نظيره المغربي هذا الخميس، بداية من الساعة السادسة مساء، 
ضمن الجولة األولى من منافسة كاس العالم التي تحضنها مصر من 13 الى 31 جانفي الجاري.

رغم انهزامه أمام الريان

باليلـــي يرفــــع رصيـــده باليلـــي يرفــــع رصيـــده 
إلــــى إلــــى 1111 هدفـــــا هدفـــــا

باليلي،  يوسف  اجلزائري،  الدولي  رفع 
رصيده التهديفي الى 11 هدفا، خالل املباراة التي 
انهزم فيها ناديه قطر أمام مضيفه الريان 2-1، اول 
14 من بطولة قطر للنجوم  افتتاح اجلولة  أمس يف 

لكرة القدم.
عندما   79 الدقيقة  يف  باليلي  هدف  وجاء   
وعرفت   ،0-2 النتيجة  يف  متأخرا  فريقه  كان 
املواجهة مشاركة الدولي اجلزائري اآلخر، ياسني 
صفوف  يف  القائد  شارة  ارتدى  الذي  براهيمي، 

الريان، مشاركا يف جميع أطوار املباراة.
)28 سنة(  وهران  »الباهية«  ابن  يعزز  وبهذا 
مركزه الثاني يف ترتيب الهدافني للبطولة القطرية، 
ليقترب أكثر من مواطنه، بغداد بوجناح ، متصدر 

الترتيب وصاحب 12 هدفا.
الصف  إلى  الريان  يرتقي  النتيجة،  وبهذه   
قطر يف  نادي  يبقى  بينما  نقطة،  اخلامس ب22 

الصف الثالث مؤقتا مبجموع 23 نقطة.  
بالنسبة  الثانية  اخلسارة  هذه  تعد  كما 

ل«امللك« منذ بداية املوسم، واألولى بحضور باليلي، بطل افريقيا 2019 مع »اخلضر«، الذي ومنذ 
التحاقه بالنادي يف نوفمبر املاضي، عرف الفريق »األصفر« طفرة يف النتائج محرزا ستة انتصارات بقيادة 

الالعب اجلزائري، من بني سبعة مسجلة منذ بداية املوسم.
م.هشام

رغم إهتمام وولفرهامبتون ونيوكاسل بخدماته

أنــدي ديلــور يؤكــد بقائـه أنــدي ديلــور يؤكــد بقائـه 
مـــع نــادي مونبوليــيمـــع نــادي مونبوليــي

نفى الدولي اجلزائري أندي دولور، إشاعة رحيله عن فريقه 
مونبوليي وانضمامه ألحد أندية الدوري اإلجنليزي.

ونشر دولور عبر حسابه الرسمي يف »التويتر« »أنا سعيد يف 
مونبوليي ولم يخطر يف بالي أبدا املغادرة«، وأضاف »أنا باقي يف 

هذا النادي إنه بيتي«.
ودخل ناديا وولفرهامبتون ونيوكاسل اإلجنليزيان، يف صراع 
حول ضم صفقة من مونبيليي الفرنسي، خالل فترة االنتقاالت 

الشتوية اجلارية.
فإن  اإلجنليزية،  صن«  »ذي  صحيفة  وبحسب 
وولفرهامبتون، مهتم بالتعاقد مع الدولي اجلزائري آندي ديلور، 
مهاجم مونبيليي الفرنسي، مشيرة إلى أن الولفز متوقع أن يقدم 

عرًضا خالل األيام القليلة املقبلة.
املهاجم  مع  بالتعاقد  أيًضا  مهتم  نيوكاسل،  أن  وأضافت 
الذي  بالالعب،  كثيرا  معجب  النادي  أن  موضحة  اجلزائري، 

برز بشكل ملفت لالنتباه رفقة مونبيلييه.
وأوضحت الصحيفة، أن قيمة ديلور، ارتفعت بشكل كبير يف املواسم األخيرة، حيث يتعني على 

الناديان دفع 14 مليون جنيه إسترليني، للحصول على خدمات مهاجم احملاربني.
وأشارت ذات الصحيفة أن مدرب وولفرهامبتون، نونو سانتو يصر على استقدام ديلور، لتعويض 

غياب املهاجم راؤول خيمينيز، الذي سيغيب لنهاية املوسم، بسبب تعرضه لكسر يف اجلمجمة.
ويقدم ديلور، موسما مميزا رفقة فريقه الفرنسي، حيث شارك يف 16 مباراة بالدوري سجل خاللها 8 

أهداف، وقدم 6 متريرات حاسمة.
ق.ر

برنامج املنتخب الوطني 
لكرة اليد يف الدور األول:

املجموعة السادسة:

الخميس 14 جانفي
الجزائر- المغرب )سا 18(

السبت 16 جانفي
ايسلندا- الجزائر )سا 20:30(

اإلثنين 18 جانفي
الجزائر – البرتغال )سا 18(

وفاق القل

أعضاء الجمعية العامة يطالبون بخبرة قضائية في ديون الناديأعضاء الجمعية العامة يطالبون بخبرة قضائية في ديون النادي
طالب، اول أمس، عدد من أعضاء اجلمعية العامة لوفاق القل، النازل للقسم اجلهوي لرابطة قسنطينة، والي الوالية، واجلهات القضائية، 
بالتدقيق يف ديون النادي الغارق فيها منذ سنوات والتي تقارب 3 ماليير سنتيم غالبيتها ديون مشكوك فيها حسبهم، حيث متسكوا بالتحقيق عبر 
خبرة قضائية جترد كل تلك الديون وحتيل ملف الفريق على اجلهات القضائية من أجل محاسبة كل من تسبب يف إغراق النادي وإثقاله بتلك 

الديون املشكوك فيها و التي حرمت الفريق من اإلعانات املالية طيلة ثالثة مواسم متتالية كانت كافية إلسقاطه للقسم اجلهوي األول.
وبهذا اخلصوص جددا أعضاء اجلمعية العامة متسكهم بقرار التحقيق والتدقيق عبر خبرة قضائية يف ديون النادي من أجل فضح كل الذين 

تالعبوا بأموال الفريق.
جمال بوالديس



12
أخبار الثقافة

السنة 02  - العدد 386 -اخلميس  30 جمادى األول 1442  هـ  - 14 جانفي 2021م   

لتشجيع املواهب اجلزائرية يف الكتابة

دار أبلـــج للنشـــر والتوزيــــــع دار أبلـــج للنشـــر والتوزيــــــع 
تطلـــق مســــابقة ألفضـــل روايــــةتطلـــق مســــابقة ألفضـــل روايــــة

أكد على إجناح احلركة املسرحية 

تنصــــيب الفنــــان محمـــد عبـــاس إســـالم تنصــــيب الفنــــان محمـــد عبـــاس إســـالم 
مديـــــرا لمســـرح ســــوق أهــــراسمديـــــرا لمســـرح ســــوق أهــــراس

من خالل ندوات فكرية 

عبـــد العزيـــز بوحبيـــلة يبــــادرعبـــد العزيـــز بوحبيـــلة يبــــادر
 في االرتقـــاء بالكتــب والحفــاظ على الذاكــرة في االرتقـــاء بالكتــب والحفــاظ على الذاكــرة

أسئــلة األسمــاء إثـم الليـــلأسئــلة األسمــاء إثـم الليـــل
لم يعد يفصلني عن غابة املعنى- سوى سر يف عيون 

املوج
ألتوج صيغ احلناء باجلنون

أتهجى خطى احلب 
ارحل يف دليل الليالي املثخنة باآلثام 

افكك رجج األسماء الالهثة يف عجينة الصحاري
أرجعها أصل اللوثة أسئلة الدروب 

وإذا شاخ الوقت تعذر الكالم 
أمد بساط السالم

اهوي إلى قناديل الشعر 
أطفأ حمى اجلدران الهاوية إلى رتل الظالل 

استنطق مفردات جامحة 
أتسلى بغالل الشتاء 

وإذا داهمتني موسيقى الرمال
أدس زند الرؤى دن اخليال

أواسي مجاري الضوء ورياح األماني 
اعلمها لغة العباءات الطرية

 انصب لها خيما قرب زيتون العهود 
ثم امضي مبجاديف الزمن املترهل 

إلى الوجوه السابحة يف صحاري الرمق
استل منها جنما يضئ كف الترانييم

ليلك السفر يف متاريس البهجة 
أعيش هذه األيام وضوء القمر

اكسر لفافة العشق 
كي يضحك املوت بشفاه غليظة 

يرتل معي صالة الرعاة
يركن دابة احلنني صواري النحاس

 بدايات احلياة
 ألف الصباح يف خرقة املجاري العابثة

 اكتب على شمسها تعاويذ املوج
 دمع البحر 

أبكي كلما ازدانت السنابل بفراشات السهو 
ويف مهب الشرود

دهشة املطر العابر قرب براعم اليأس 
انهي اليوم قرب شبابيك الفصول 

وعشب الشهوة 
أطرز األسماء والينابيع القشيبة 

على جلد الغبار
وحينما تنام العصور/ القصور/ أغصان اجلراح 

ألوح للجة الفتح مبقافيل السرر املنتهية 
وكان الليل نسيجا من صوف

يسامر األحجار والكآبة 
ليل كنرد يحبل باحتماالت املرايا

ووجوه تتكسر كلما هب صهد التشهي 
ليل يرحل قبل الوقت 

إلى سكرة املشاعر يهدهد األجفان بوسن الغمامات 
اخلفية 

يلسع نبض الظالم بنور من شتات املصائر 
ويعشق اإلثم 

بالدة الثلوج، كنه الرحيل إلى فلزة النخيل
جلسد يكتسي مفارق الرحيل 

جسد هزيل 
أنهكته السوسنة 

يهز جذع الصور القتيلة 
املصلوبة فتيل 

أنسج من غيمة الفصول طرق الرجوع 
اكنس عواصم الوجوه الواجمة 

اصبغها تعب الكالم 
وطء الصخور والرخام والبخور 

أمنق ملدن العرفان مجاهرة األسرار والنسور
احلل تركيبة الظالم و القبور أرتل مع قناع الصبح ما 

تبقى من دشم الدهور
 ألطخ مرآة اجلسد املوشى

املبهور تسانيم اللفظ والسرور
ثم امضي بساطة النيام والشعور

العابث بسحب اخلصام
 اهمس لفنجان الرفض املهمل املكسور

 خرائف املسالك يف ضفاف الريب 
راسما بريشة الوهم 

مبخمل الوهم آية النفور
بقلم: بادر سيف

وسيتم اختيار 5 أعمال فقط، مختلفني يف النوع من 
األعمال الروائية املقدمة، كما يجب أن تكون إبداعية 
ومميزة، مع مراعاة جودة الفكرة واألسلوب، وسالمة 

اللغة قدر املستطاع.
باللغة  الروايات  تقبل  بأنه  املنظمة،  اجلهة  وأعلمت 
العربية، وباللغات األجنبية أيضا، حيث يسمح للكاتب 
األعمال  بقبول  يسمح  كما  عمل،  من  بأكثر  املشاركة 
انتهاء  يثبت  ما  وجود  بشرط  ورقيا،  نشرها  السابق 
األعمال  بقبول  ويسمح  السابق،  الناشر  مع  عقودها 

املنشورة إلكترونيا بنفس الشرط.

معارض  يف  باملسابقة  الفائزة  األعمال  وستشارك 
املكتبات،  إلى  باإلضافة  والوطنية،  الدولية  الكتاب 
وتختار الدار أفضل األعمال املقدمة لها، بعد إجازتها 
وتقييمها من طرف جلنة القراءة واألعضاء العاملني 
الرواية،  يف  ممتازة  أعمال  خمسة  وأكثر  بالدار، 

تتكفل الدار بتصحيح وتدقيق األعمال الفائزة لغويا، 
إلى  إضافة  ومضمونا،  شكال  ونقدها  وتنقيحها 
كما  وطباعتها،  لها  مميز  غالف  وتصميم  تنسيقها 
تتكفل بإصدارها ونشرها، وكذا تصميم الدعاية لها 

وتسويقها.                        

مت تنصيب الفنان محمد إسالم عباس على رأس مسرح سوق أهراس اجلهوي، يف جو احتفالي أكد من خالله على 
إجناح اإلستراتيجية الداعمة للحركة املسرحية يف سوق أهراس.

قال الفنان محمد إسالم عباس يف حفل تنصيبه مديرا للمسرح سوق أهراس: »كبيرة هي مدينة سوق أهراس 
كاتب  ومصطفى  أوغستني  وسان  ليوس  أبو  رأس  مسقط  يف  املسرح  هو  وزاخٌر  ومآثرها،  وأعالمها  بتاريخها 
والطاهر وطار، وبارٌز هو مسرح سوق أهراس اجلهوي الذي كان وال يزال يشّكل محطًة متجددًة لتكريس ثوابت 
األمة ثقافياً وحضارياً، ولبنًة مضافًة إلى نهج اجلزائر القائم على دفع الطاقات الواعدة، وجعل املسرح حاضًنا 

للفعل الشباني املثمر، ومفازًة تأسيسيًة لالستثمار اإلبداعي املنتج املشّع املنفتح على أمناط واعدة تؤسس 
للقادم واألرحب«.

وأضاف إسالم: »يأتي استالمي ملقاليد مسرح سوق أهراس اجلهوي يف سياق املسار النبيل املتطلع 
لتجسيد حلم اجلزائر اجلديدة التي تتماشى مع الواقع املعاش وروح األمل والترقية الشاملة وتثمني 

فاعلًة  راسية  ثقافة  إلى  مضى،  وقت  أي  من  أكثر  اليوم،  بحاجة  وأننا  خصوًصا  اخلاّلقة،  املبادرات 
متفاعلًة، ال تكون مجّرد مرآة ملجتمعنا، بل تستلهم ذخائر التاريخ اجلزائري النفيس لتعّمق نواميس اإلبداع 

وشذرات االبتكار حاضًرا ومستقباًل«.
وأكد يف السياق نفسه: »إّننا سنحرص كل احلرص على استنهاض مكامن حاضرة سوق أهراس املعطاءة وتشجيع 
الشباب املبدع والتكفل بانشغاالته، ومتكني املبتكرين من التعبير بحيوية عن أنفسهم، وتوفير احمليط املالئم أمام 

مسرحيي املدينة العريقة وجمهورها الهام مبكانتهم الطالئعية الرفيعة«.
للحركة  الداعمة  اإلستراتيجية  إجناح  على  الثقايف  واملسّير  املخضرم  الفنان  بروح  »أعدكم  قوله:  يف  عباس  وأبرز 

املسرحية يف سوق أهراس، وجعل االرتقاء يف مصاف األولويات الكبرى، عبر مقاربة جديدة قائمة على إشراك 
أكبر للحركة اجلمعوية واألسرتني التربوية واجلامعية وأصحاب املهارات اخلاصة، فضاًل عن نزالء املؤسسات 

العقابية، مع فتح مجال املبادرة أمام الشباب لتمكينهم من حترير طاقاتهم وبلورة مواهبهم، كما سنهتم 
البراعم  تهتم مبحكات  دائرة خاصة  الطفل من خالل سعينا الستحداث  ثاِن ملسرح  مبنح عمر 

وإمناءهم«.
ونوه ذات يف األخير »وسنظّل حريصني على التفّن يف رسم آفاق اجلمال والنبض والفرجة، 
وهي أشواط ستمّكن األسرة املسرحية الكبيرة يف مدينة سوق أهراس من االضطالع بأدوار 

حاسمة يف توطيد وشائج التنمية الشاملة«.
                                                                                                            صــــــارة بوعيــــــاد

   يسطر عبد العزيز بوحبيلة برنامج متنوع من الندوات يسلط فيها بشكل مستمر 
الفكرية، وذلك من خالل  الثقافية األدبية منها وحتى  املواضيع  العديد من  على 
املكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية، بوالية سكيكدة، التي قدمت الكثير للثقافة 
والنشاط الثقايف، رغم عمرها القصير يف االفتتاح، بل بالعكس كان نشاطها ضمن 

فضاءات ثقافية أخرى تابعة للقطاع باملدينة.
يبرمج  أن  بوحبيلة  استطاع  الوالية  ومفكرين  وشعراء  أدباء  مع  وبالتعاون        
ندوة  على  بوكلوة  عاشور  الشاعر  فيشرف  والفكر،  باألدب  لالحتفاء  مقترحات 
القراءة، ويشرف الدكتور مصطفى كيحل على لقاء املعرفة، وهنا سيكون االحتفاء 
والنقد  الفلسفة  مجاالت  يف  وعربية  جزائرية  قضايا  حول  والنقاش  والسؤال 

والرواية والشعر.
والنصوص  الروايات  من  مجموعة  بنشر  بسكيكدة  الرئيسية  املكتبة  بادرت  كما 
عطية،  لألزهر  احملبة«  سنوات  رواية«  مثل  ألدباء سكيكدة،  واملسرحية  الشعرية 
العالم،  للفنان  صالح«  املواطن  »عودة  رواية  شنيقي،  الدين  لعز  »االنهيار«  رواية 

قصص »ياسمني بال عطر« لنوال بوعويش، مع إصدارات شعرية ألسامة بن فورة، 
عاشور بوكبوة، الصادق حفايظية، عبد الفتاح غريبي.

تستقبل  حيث  والعلماء،  والنقاد  الكتاب  الستقبال  فضاء  املكتبة  خصصت  وقد 
استمر  لكن  كورونا،  وباء  مع  السابقة صعبة  الفترة  وكانت  العديدة،  اإلصدارات 
النشاط االفتراضي بندوات مسجلة حول مسائل فكرية )عن مالك بنبي( تاريخية 
محمد ص(،  الرسول  سيرة  )عن  ودينية  11ديسمبر1960(  مظاهرات  عن  )ندوة 
ولغوية »ندوة عن اللغة العربية والتحديات« وأدبية »ندوة عن الروائي بن هدوقة«.

واألكيد أن طاقم تسيير هذا الفضاء الثقايف سينجح يف مهامه، لتوفر روح التضحية 
واملبادرة واخلبرة، مع الوهج الوطني يف قلوب وعقول اإلطارات، بإشراف متميز 
النظر ألفق  والقراءة، قصد  بالكتاب  الرقي  يسهم يف  ما  وهو  بوحبيلة،  لألستاذ 

مستقبل زاهر لإلنسان والوطن.
وليد بوعديلة

أعلنت دار أبلج للنشر والتوزيع 
والترجمة عن مسابقة الختيار أفضل 

خمس روايات، مبناسبة افتتاحها، 
حيث سيكون آخر أجل لتسليم 

الروايات بداية شهر فيفري، علما 
أن املسابقة مفتوحة جلميع الفئات 

العمرية، وجاءت بهدف تشجيع 
املواهب اجلزائرية يف الكتابة.

يعتبر عبد العزيز بوحبيلة من املثقفني املتميزين باجلزائر، يف إدارة وتسيير مسائل 
وقضايا الكتاب، واالشتغال على املشاريع واملبادرات الثقافية التي ترتقي بالكتابة 

وتسهم يف احلفاظ على الذاكرة والهوية واملوروث املشترك، جزائريا وأمازيغيا وعربيا.

صارة. ب
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اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
والية : تيسمسيلت
 دائرة : ثنية احلد 
بلدية : ثنية احلد 

رقم التعريف اجلبائي : 098438039008811

إعالن عن طلب العروض املفتوح رقم 2021/01
يعلن رئيس املجلس الشعبي البلدي لبلدية ثنية احلد، عن إطالق طلب العروض املفتوح 

قصد :
 اقتناء التغذية املدرسية خالل سنة 2021، مقسمة إلى احلصص التالية:

-  احلصة رقم 01 : املواد الغذائية العامة و اخلبز  
-  احلصة رقم 02 : اخلضر والفواكه 

-  احلصة رقم 03 اللحوم البيضاء طازجة ، البيض

           ميكن للمتعهدين املشاركة يف حصة واحدة او أكثر من حصة.
 فعلى املؤسسات املعنية بهذا اإلعالن سحب دفتر الشروط من بلدية ثنية احلد » مكتب 

الصفقات » مقابل دفع مبلغ00 . 000 . 5 دج ) خمسة آالف دينار جزائري ( غير قابلة 
لالسترجاع ، ترفق العروض بالوثائق اإلدارية القانونية » سارية املفعول

يوم فتح األظرفة » ويشترط تقدمي العروض على ثالثة أظرفة منفصلة مغلقة تكتب فوق 
كل واحد منها » الظرف األول » ملف الترشح «، » الظرف الثاني  العرض التقني «، » الظرف 

الثالث  العرض املالي ، وتوضع هذه األظرفة يف ظرف أخر مقفل بإحكام  وتكتب فوقه 
عبارة

»ال يفتح إال من طرف جلنة فتح األظرفة وتقييم العروض« 
طلب عروض مفتوح رقم : 01/ 2021 

» اقتناء التغذية املدرسية خالل سنة 2021«
الظرف يحتوي على ما يلي :

- 01  ملف الترشح)ظرف رقم 01( ويتضمن ما يلي
    -    التصريح بالترشح ) يشهد املتعهد أو املترشح يف التصريح بالترشح أنه:

غير مقصي أو ممنوع من املشاركة يف الصفقات العمومية طبقا ألحكام املادتني ) 75 و 89 
من املرسوم الرئاسي 15-247 املؤرخ يف 16/ 09 / 2015  املتضمن تنظيم الصفقات العمومية 

وتفويضات املرفق العام 
   -    ليس يف حالة تسوية قضائية و أن صحيفة سوابقه القضائية الصادرة أقل من ) 

03( أشهر حتتوي على » ال شيء «  ويف خالف ذلك فإنه يجب أن يرفق نسخة من احلكم 
القضائي و صحيفة سوابقه القضائية ،وتتعلق صحيفة السوابق القضائية باملرشح أو 

املتعهد عندما يتعلق األمر بشخص طبيعي ، واملسير أو املدير العام للمؤسسة عندما يتعلق 
األمر بشركة 

   -   إستوفى واجباته اجلبائية وشبه اجلبائية مستخرج الضرائب )مصفي أو مجدول مع 
احترام جدول الدفع( واجتاه الهيئة املكلفة بالعطل املدفوعة األجر والبطالة الناجمة 

عن األحوال اجلوية لقطاعات البناء واألشغال العمومية والري عند االقتضاء ، بالنسبة 
للمؤسسة اخلاضعة للقانون اجلزائري واملؤسسات األجنبية التي سبق لها العمل باجلزائر .

  -   مسجل يف السجل التجاري االلكتروني أو سجل الصناعة التقليدية و احلرف يخص 
احلرفيني أو الفنيني له البطاقة املهنية للحريف . فيما يخص موضوع الصفقة،) نسخة من 

السجل التجاري يحتوي على الرموز اخلاصة بالنشاطات املذكورة يف احلصص ( 
  -   يستويف اإليداع القانوني حلساب شركته ، فيما يخص الشركات اخلاضعة للقانون 

اجلزائري
  -  حاصل على رقم التعريف اجلبائي ، بالنسبة للمؤسسات اجلزائرية واملؤسسات 

األجنبية باجلزائر .
  -   تصريح بالنزاهة

  -  القانون األساسي للشركات 
  -    الوثائق التي تتعلق بالتفويضات التي تسمح لألشخاص بإلزام املؤسسة 

  -   كل وثيقة تسمح بتقدمي قدرات املترشحني أو املتعهدين أو عند االقتضاء املناولني:
أ/ قدرات مهنية: شهادة التأهيل و التصنيف ، اعتماد شهادة اجلودة عند االقتضاء

-02 العرض التقني )ظرف 02(ويتضمن الوثائق التالية:
  -   التصريح باالكتتاب 

كل وثيقة تسمح بتقييم العرض : مذكرة تقنية تبريرية وكل وثيقة مطلوبة تطبيقا 
ألحكام املادة 78 من قانون الصفقات وتفويضات املرفق العام. 

 -   دفتر الشروط يحتوي يف آخر صفحة على العبارة » قرئ و قبل » مكتوبة بخط اليد 
ومذكرة تقنية تبريرية

-03 العرض املالي) الظرف 03 (  ويتضمن الوثائق التالية:
   -   رسالة التعهد  

   -  جدول األسعار والوحدات  
  -   التفصيل التقديري والكمي 

تودع العروض لدى بلدية ثنية احلد » أمانة املجلس الشعبي البلدي » ، وقد حدد تاريخ 
إيداع العروض يف اليوم الواحد و العشرون )21( ابتداء من تاريخ صدور هذا اإلعالن يف 

اجلرائد اليومية الوطنية أو املتعامل االقتصادي BOMOP ، من الساعة 08 صباحا الى 
الساعة الثانية عشر ) 0 . 12 ( من نفس اليوم واذا صادف هذا اليوم عطلة قانونية تأجل 

مدة حتضير ايداع العروض اليوم العمل املوالي.
 يبقى املتعهدون ملزمون بعروضهم ملدة 90 يوم ابتداء من تاريخ فتح العروض ميكن 

للمتعهدين حضور جلسة فتح األظرفة التقنية واملالية التي تتم يف جلسة عامة يف آخر 
يوم إليداع العروض على الساعة الثانية زواال ) 00 . 14 ( زواال مبقر البلدية » قاعة 

االجتماعات 

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
وزارة  السكن والعمران واملدينة 

مديرية التجهيزات العمومية لوالية تلمسان
اعذار رقم 02

- نظرا لإلتفاقية رقم 278/ 2009 بتاريخ  19  / 05 / 2009
- نظرا لألمر بإنطالق األشغال رقم 568 بتاريخ  19  / 05 / 2009

. نظرا لعدم توفر األرضية . 
- نظرا ملدة اإلجناز بـ 05 اشهر. 

- نظرا للمراسلة األولى املوجهة من طرف مصاحلنا بتاريخ 11 / 02 / 2018 .
 نظرا للمراسلة الثانية املوجهة من طرف مصاحلنا بتاريخ 26/ 02 / 2020 

- نظرا لإلعذار رقم 01 حتت رقم 115 بتاريخ 31/ 12 / 2020 
يوجه إعذار للمقاول ملياني أبو اخلليل القاطن بعني تالوت - تلمسان احملصل على
اإلتفاقية رقم 278 / 2009 و املصادق عليها يوم 19 / 05 / 2009 اخلاصة بإجناز  
01  سكن باملدرسة اإلبتدائية غونتا براهيم بعني تالوت احلصة : بكل احلصص و 

ذلك للسبب التالي :
- نظرا لعدم توفر األرضية إلجناز املشروع سنضطر إلى فسخ اإلتفاقية

 - نظرا لعدم احلضور من اجل إمضاء الفسخ من جانب واحد و اإلعذار رقم 01.
بناء على ذلك فإن مقاول ملياني أبو اخلليل مدعو للتقرب من مديرية التجهيزات 

العمومية لوالية تلمسان من اجل املصادقة على الفسخ من جانب واحد و اإلعذار 
رقم 01 وذلك يف اجل أقصاه ثمانية )08( ايام إبتداءا من صدور هذا اإلعالن يف 

اجلرائد اليومية
يف حالة عدم االمتثال لهذا اإلعذار  سوف تتخذ املصلحة املتعاقدة ضد املعني 

اإلجراءات القانونية الالزمة

والية المسيلة
دائرة عين الحجل
بلدية عين الحجل
مكتب الجمعيات

الرقم:...08.....2021
إشهار بتجديد جمعية ذات صبغة محلية

طبقا ألحكام القانون رقم12/06المؤرخ 
في12/01/2012المتعلق بالجمعيات ,ال سيما 

المادة18منه
تم اليوم17/092020تسليم وصل إيداع ملف تجديد 

جمعية ذات صبغة محلية
المسماة:الجمعية الدينية لمسجد عمر بن الخطاب 

بعين الحجل
المسجلة :تحت رقم 671 بتاريخ 16/10/1988

رئيس الجمعية المنتخب: معمري السالمي المولود 
بتاريخ1977بعين الحجل

والية المسيلة
الكائن مقرها: مسجد عمر بن الخطاب بعين الحجل

عين الحجل قي:11جانفي2021
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صرخـة 
في واد 

فاطــمة  الزهـــراء 
بولعــــراس

َصرخــــُة َصرخــــُة 
ِشيشَنـــاق!ِشيشَنـــاق!

احتفلوا بعيًدا عني هكذا سيصرخ شيشناق لو 
أنه كان هنا ورأى هذا اخللط الذي سيطر على 

احتفاالت )يناير( يف بالدنا.
من املؤسف جدا أن اإلعالم الذي من املفروض 

أن يعمل على توعية املواطنني وتخليصهم من 
اخلرافة، هاهو يسخر كل ما يف جعبته الواهمة 

كي يزيد يف رفع مستوى اجلهل واخلرافة مستغال 
جهل الناس أحيانا وعاطفتهم دائما.

وإال فما معنى أن يحاول البعض ربط احتفاالت 
بسيطة بالسنة الفالحية اجلديدة بتاريخ آخر 

يف دولة أخرى وكل هذا دون دليل وال مرجع 
بل مجرد )خرطي( تستعمل فيه بعض وسائل 

اإلعالم مصطلحات أضخم منها مثل عالم اآلثار 
والباحث يف التاريخ والذي ال يتعدى علمهما 
وبحثهما صفحة أو صفحتني لم تنشرا يف أية 

صحيفة علمية؟
قد نتفهم أن تعمل الدولة على رّص الصفوف 

واحلفاظ على الوحدة الوطنية كترسيم األمازيغية 
وحتى تدريسها، لكن أن يكذب إعالمها على 
املواطن فهذا يزيد يف عمق القطيعة بينها وبينه.
السنة األمازيغية كانت جداتنا يقلن عنها )عام 

العرب(، وفيها احتفال رمزي يتمثل يف ذبح 
)ديك عربي( كي يخالفوا )النصارى( الذين 

يذبحون ديكا روميا يف رأس السنة امليالدية، كما 
كان أجدادنا يطبخون أنواعا عديدة من احلبوب 

تيمنا ببداية احلرث والبذر من أجل أن يعم اخلير 
يف السنة اجلديدة )الصابة(، كما كانوا يجددون 

األثايف وهي األحجار التي يضعون عليها قدر 
الطعام ثم يطبخون طعام العام اجلديد وكل هذه 

الطقوس البسيطة لها عالقة بالسنة الفالحية وال 
عالقة لها من قريب وال من بعيد ال بشيشناق وال 

برمسيس وال بحرب أو معركة.
أحسن ما يفعله هؤالء »املدعون« أن يبحثوا يف 

تاريخنا القريب الذي يكاد يضيع وصانعوه مازال 
بعضهم أحياء أقصد تاريخ ثورتنا املجيدة حيث 

اختلطت دماؤنا يف أرض اجلزائر الطاهرة ولم 
يكن عدونا الذي الزال يحتكر أرشيفنا يفرق بني 

أمازيغ وعرب يف القتل واحلرق والتعذيب.
احتفلوا كما شئتم أيها اجلزائريون لكن بعيدا عن 
شيشناق الذي ال ميت بصلة ال من قريب وال من 

بعيد لهذا االحتفال البسيط.
احتفلوا كي ترسخوا لتقاليدكم وحتافظوا عليها 
ولكي ترسموا لألمل بوارق ترشدكم إلى سواء 

السبيل.
ابحثوا عن الفرح واسعوا لألمل لكن دائما بعيدا 
عن اخلرافة مادامت عندكم حقيقة واحدة، وهي 
أنكم انبعثتم من الرماد ذات نوفمبر 1954 فهذا 

هو نصركم وانتصاركم،
فال تشّوهوه مبا قبل التاريخ رحمكم اهلل.
كل عام وأنتم بخير وحتتفلون بالكرامة 

واحلرّية أيها األحرار.

شبكــــــات وخدمـــــــات ...
واسعا  إقباال  العاملية  األنترنيت  سوق  تشهد 
ملختلف  الهائلة  األعداد  طرف  من  ومتزايدا 
املستخدمني عبر العالم ، ونحن يف اآلونة األخيرة 
نشهد تضخم سوق مبيعات التقنيات من الهواتف 
من  غيرها  ...و  اإللكترونية  واأللواح  الذكية 
تطرحها   ، املتطورة  االتصالية  التكنولوجيات 
الوطنية  األسواق  مختلف  يف  الشركات  كبريات 
تنافسية  ميزات  و  عالية  بجودة   ، الدولية  حتى  و 
وتتوفر   ، البيوت  معظم  املنتوجات  هذه  تغزو 
املبيعات  هذه  دخلت  ، حيث  األفراد  أغلب  عند 
األسواق الغربية والعربية بشكل واسع وعلى نطاق 
عدد  تزايد  مع  متاشيا  وهذا  االنتشار،  محدود  غير 
الشركات املنتجة  املتنافسة من جهة وعدد املشترين 
لهذه التقنيات من جهة أخرى ...تطورات كثيرة 
على مستوى األفراد أو حتى داخل املجتمع تنتج 
 ، التقنيات  لهذه  املتزايد  االستخدام  خالل  من 
يف  تؤثر  فهي  أذق  بشكل  رمبا  ننتبه  أن  غير  من  و 
إجنازاتنا  سلوكياتنا ، تصرفاتنا ، اختياراتنا وحتى 
...حيث تطرح ثنائية األنترنيت والهواتف الذكية 
جيال جديدا من اخلدمات االتصالية والتي أصبح 
من  عدة  أنواعا   ... عنها  االستغناء  الصعب  من 
األنترنيت  تقدمها  الثانوية  و  الضرورية  اخلدمات 
رفقة الهاتف الذكي ، أو لنقل مع عديد التقنيات 
األسرة  داخل  األفراد  ملختلف  احلديثة  االتصالية 
املستوى  على  أو  الصغير  االجتماعي  احمليط  يف   ،
العملي واملهني الواسع تقدم  هذه الثنائية خدمات 
تسيير  يف  عنها  االستغناء  الصعب  من  صار  جمة 
شؤون األفراد و املجتمعات بصفة عامة، خدمات 
 .. عملية  علمية،   ، أمنية   ، صحية   ، اتصالية 
توفر  التي  اخلدمات  و  التسهيالت  من  وغيرها 

اجلهد واملال والوقت يف آن واحد.  
»الســــــوشل ميــــــــديا« .. 

آفــاق جديـــدة يف التواصـــــل
االجتماعي،  للتواصل  وسائل  أو  وسائط 
...عبارات  الشعبي   ،اإلعالم  البديل  اإلعالم 
االتصالية  املواقع  مختلف  عن  للتعبير  نستخدمها 
عن  للتعبير  أو   ، الشعبي  املجتمعي  الطابع  ذات 
تابعة  تكون  ال  والتي  رسمية  الغير  االتصاالت 
للدولة بأي شكل من األشكال ، نبحث عنها على 
متنوعة  وتطبيقات  مواقع  لنجد  األنترنيت  صفحة 
ومتعددة تفتح أبوابها أمام كل املستخدمني ، سواء 
صانعني للمحتوي أو متلقني له ، حيث متلك هذه 
الوسائط برمجيات ذكية ومتطورة تعمل على تقدمي 
كسبهم  أجل  من  ملستخدميها  ومساعدات  ميزات 
يصبح  بدوره  الذي  األخير  هذا   ، رضاهم  وربح 
هذه  ازدهار  و  تطوير  يف  حاسما  عامال  بعد  فيما 
األصدقاء  إلى  ...الوصول  والبرامج  التطبيقات 
، بناء العالقات مع  أفراد يحملون نفس الصفات 
بأقل جهد ،  أينما كانوا وحيثما وجدوا  املشتركة 
البرامج من  مال ووقت ، و بحسب ما جتمعه هذه 
ملختلف  األشخاص  تصفح  طريقة  حول  بيانات 
احملتويات عن طريق عملية الرصد جلميع األنشطة 
األنترنيت،  صفحة  عبر  املستخدم  بها  يقوم  التي 
املرغوبة  احملتويات  توفير  على  البرامج  هذه  تعمل 
دون  من  املستخدم  لدى  جاهزة  لتكون  واملفضلة 
حتى أن يطلبها،كما توفر هذه البرمجيات الذكية 
تقنيات و أساليب غاية يف الدقة واملرونة  من خالل 

للمستخدم  متنح  حيث  الواب  تكنولوجيا  تطوير 
ميكنه  محتوى،   صانع  إلى  يتحول  أن  إمكانية 
مشاركة ما يطرحه من مضامني  سواء ذات أهمية 
أم ال ، مواضيع وأفكار تنشر على نطاق واسع يف 
أخرى  جهة  من   ... العنكبوتية  الشبكات  نظام 
ملختلف  أو  لألفراد  سواء  إعالنية  خدمات  تقدم 
لشركات بأقل التكاليف وبنفس اجلودة وممكن بأكثر 
فاعلية  حيث تستخدم هذه امليزة أيضا يف الوصول 
حسب  اإلعالنات   وتقدمي  املستخدمني  كافة  إلى 
وهو   ، عنه  يبحث  ما  بحسب  أو  املستخدم  رغبة 
اإلعالنات  باسم  احلديثة  امليديا  عالم  يف  مايعرف 
املستهدفة...و األهم  يف األمر كله أن السوشيال 
التواصل  إمكانية  ملستخدميها  تقدم   ميديا 
تظهر  والتي  التفاعل  من خالل خاصية  واملشاركة 
احملتوى  وتقدمي  صنع  املشاركة  التعليق،  شكل  يف 
إعالميا  تواصليا  متنفسا  تعد  فهي  وبذلك   ..  ،

اجتماعي لكل أنواع املستخدمني .
 مستخدميـــــن ..ولكــــــــن ؟

يختلف استخدامنا ملواقع »السوشل ميديا« 
كأفراد أو كمؤسسات  أو حتى كمسؤولني فاعلني 
يف املجتمع ، نحتاجها يف حياتنا العادية ، يف 
عالقاتنا الشخصية ، العائلية، و االجتماعية ، 
مشاريعنا  و  التجارية  للترويج ألعمالنا  نحتاجه 
ملشاركة  املسؤولني  ويستخدمها  كما  اليومية، 
خططهم   ، إجنازاتهم   ، قراراتهم  املواطنني 
مع  للتواصل  السياسيون  بها  يستعني   ،...
كما   ، ينتخبوهم  أن  يريدون  من  أو  منتخبيهم 
الفنانني   املشاهير من  يد جموع   آداه يف  وتعد 
واملثقفني من كتاب  الرياضيني ،  املغنيني ،   ،
ويستخدمها  أيضا   ،... ومفكرين  وأدباء 
أصحاب  أو  املجتمع  يف  املؤثرين  األشخاص 
،أصحاب  كاألطباء  العامة  النفعية  الرسائل 
األئمة   ، واملعلمني  األساتذة   ، اجلمعيات 
...وغيرها من عامة املجتمع كل مبا فيه ولديه 
يجود ...نتواصل فيما بيننا ومع العالم أجمع 
يف  اخليارات  بنا  تتوه  و   ، متابعني  شكل  يف 
امللفت  و   ... العنكبوتية  الشبكة  غياهب 
برامجها  تطور  و  املواقع  هذه  عدد  ليس  للنظر 
ففي   ، محتوياتها  ومتايز  تعدد  أو  تنوعها  وال   ،
من  بالتأكيد  ستجد  شئت  تبحث  مجال  أي 
باإلجابة يفيد ، ليرد عليك بصورة أو بصوت 
وإن   ، ؟  طويل..  أو  قصير  بفيديو  حتى  أو 
ضعف املطلب وتعسر الرد فأبسط احللول يأتيك 
للنظر  امللفت  األمر  ...إمنا  التعليق  من خالل 
يف  للفكر  احملير  والواقع    ، للجدل  واملثير   ،
هذه املواقع ، هو حال املستخدمني و املقصود 
احملتويات  عن  وباحلديث   ،« املتابعني   « هنا 
السوشيالية سيتضح أكثر التعبير ، إنهم األكثر 
متابعة من قبل اجلماهير ، مبحتويات فارغة ، و 
مضامني من غير محتوى يذكر ؟ يحققون أعلى 
ماليني  بل  آالف  يكسبون  و  للمشاهدة  نسب 
،تافهة  سطحية  ،مبواضيع  العالم  عبر  املتابعني 
، ساذجة حد الثمالة يكتسحون ركح امليديا و 
كأنهم ملوك متوجني ؟ من قبل فئة من الهمل 
تسميتهم  على  يطلق  ما  وأصح   ، املتابعني 
من  املسيطرة  الفرقة  لفئة  التابعني  باحلمير 

التافهني على التافهني ، بال عقل همجيني؟.

مستخدميــن والمحتـــوى .. مستخدميــن والمحتـــوى .. 
بيـــن الجيــّد والمهيــــن بيـــن الجيــّد والمهيــــن 

تقدم مواقع 
»السوشل ميديا« 

المتوفرة على صفحة 
األنترنيت العالمية 

نوعا جديدا من 
أنماط االتصاالت 
البشرية، فهي 

تجمع كما هائال من 
المستخدمين عبر 

جميع أقطار العالم، 
باحثين عن الشهرة 

أو المال، يفكرون 
في بناء صداقات أو 
عالقات جديدة..، 

تجمعهم انشغاالت، 
تطلعات أو اهتمامات 

معينة، فئات 
وطبقات مختلفة، 

أفرادا وحكومات تسير 
حياتهم ، أم كبلوا 
بخيوط الشبكات 

العنكبوتية ؟

بقلــــــم األستـــــاذة :
لقمـــــــش فاطـــــمة

علـوم اإلعـالم واالتصــال 
جــامـعة :سكيــكدة-عنــــابة 

»السوشل ميديا« .. خدمات و تخوفات؟
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أقالم

الّلعنــُة َعليــــُكم... 
َمـــّرة أخـــــَرى!

لقد اعترف هذا املنقذ بأّن زوجته ال متلك 
مجهولة  هبات  عن  عبارة  مليار   300 سوى 
أّن  لو  أيضا.  زهيد  مبلغ  وهذا  املصدر، 
باريس  يف  مبمتلكاتهم  صرحوا  الُسّراق  كّل 
حلررناها من قبضة فرنسا. ال يجب أن ننسى 
بأن أغلب الدايات السابقني مقيمون هناك يف 

أفخم األحياء والشقق!
    إن اعترافه يف احملكمة، كرجل دولة، 
بأنه كان يتلقى، رفقة مسؤولني آخرين سبائك 
من أربعة أمراء خليجيني ويبيعها يف السرية، 
واحلبار  الغزالن  بصيد  لهم  السماح  مقابل 
اجلنوب كملكية خاصة، وحتت حراسة  يف 
الشعب،  مبال  الدولة  تضمنها  مشددة  أمنية 
السوق  يف  ومتحكمني  شركاء  عدة  يوّرط 
السوداء ووزارات سيادية متواطئة مع املافيا 
بعثهم  الذين  األعمال«  و«رجال  السياسية 
النظام من عدم، كما يورط رئاسة اجلمهورية 
مبنطق  السيادة  فاقد  بلدا  حتكم  ظلت  التي 
العائلة  وبعقلية  والعشيرة،  األوليغارشية 
املرحوم  السابق،  الوزير  بتعبير  الكبيرة، 
البلد  تدهور  إلى  أدى  ما  بلقاسم،  شريف 
الثري، يف الوقت الذي ارتقت فيه أمم فقيرة 

وأصبحت قوة وازنة دوليا.
والتزوير  بالرشوة  تتعلق  ال  املسألة    
الوطني  االقتصاد  بتدمير  أو  فحسب، 
العمومية،  باألمالك  الشرعية  غير  واملتاجرة 
كائنات  تبوأ  ظل  يف  الدولة  بانهيار  بل 
البقر يف األفالم  ظلت تقوم مبا يقوم به رعاة 
القضائية  األجهزة  تدخل  دون  األمريكية، 
بأن  الفساد.علما  مبحاربة  املعنية  والهيئات 
احلصول  متنع  قوانني  سّنت  املالية  وزارة 
مّت  وقد  مبسّوغات،  إال  الصعبة  العملة  على 
الذين  والباحثني  الكّتاب  على  ذلك  تطبيق 
أتعابهم،  نظير  دوالرات  بضعة  يتقاضون 
تقدر  التي  السياحة  منحة  مع  يحصل  كما 
من  مرة  بثالثني  أقّل  أي  سنويا،  يورو  مبائة 
لقد  املجاورة.  الدول  يف  املواطن  منحة 
احتكر القادة الكبار الذكاء والدينار والعملة 

الصعبة والوطنية واتهموا الرعية بتبذير 100 
ألف مليار دوالر.

املنسحبة،  النخب  مبباركة  ذلك  حصل 
القرار،وبتزكية  مراكز  من  املستفيدة  أو 
للجماعات  التابعة  اإلعالمية  املؤسسات 
تلميع  يف  تخصصت  أن  بعد  الضاغطة 
هؤالء  اخلراب.  على  بالتستر  صورتها 
كموقف  الصعلكة  ليس  أيضا،  صعاليك 
فكري واجتماعي وفني وطبقي، بل باملفهوم 
األحزاب  كما  املضلل،  الدارج.اإلعالم 
املأساة  من  جزء  واألوثان،  لألعراق  املوالية 
لقد  االئتمان.  بسوء  البلد  قّوضت  التي 
كذبت الصحافة خوفا وطمعا، كما قدمت 
تفعل ذلك  زالت  وما  لهم خدمات جليلة، 
مواقعها  لتقوية  السحت  عن  بحثا  بأريحية 
وأرصدتها البنكية. من حسن احلظ أّن هناك 
اجلرائد،  بعض  ويف  الفاسبوك  يف  أصواتا 
ولو  احلقائق،  فضح  على  جرأة  أكثر  وهي 
تعّري  وكاريكاتيرات  ساخرة  مبنشورات 

السالطني املتحكمني يف دواليب الدولة.
مبا  سوى  القذرة  املهام  صاحب  يقم  لم 
االثني،  النظام  به كعنصر من  القيام  وجب 
ولم يتجاوز حدوده ليكون شاذا عن القاعدة. 
كان منوذجا مثاليا ألنه عكس الصورة الفعلية 
املختطف،  الوطن  يف  التسيير  ملنظومة 
للمسؤول ورجل الدولة يف »دولة القانون«، 
كما يسّوق لذلك التلفزيون واألعيان وسكان 
على  يطلقون  الذين  الصنوبر  نادي  محمية 
ظلوا  ألنهم  الصراصير  تسمية  الشعب 
يصنفونه يف خانة الرعاع.قال كارل ماركس: 
فقيرا،  جعلك  يف  الطاغية  مهمة  »تكمن 
وتكمن مهمة كاهن الطاغية يف جعلك فاقدا 
الطاغية  دور  املسؤول  لعب  لقد  للوعي«. 
الظريف، وقام املثقفون األعراب واإلعالميون 
ورجال الدين والنواب بدور الكهنة، إلى أن 

وصلنا إلى املسغبة، وشّوهت سمعة البلد.
قلة  بل  سرقة،  مجرد  ليس  حدث  ما   
تربية، وعّلة ترهن مستقبل الوطن اقتصاديا 

الرجل  هي  اجلزائر  وأخالقيا.  ومؤسساتيا 
على  تطلق  كانت  التي  الصفة  املريض، 
الدولة العثمانية املتصدعة. يقول علم النفس 
يرى  كما  مرجعا،  الوالد  يعتبر  االبن  إّن 
التلميذ املعلم منوذجا،و يعتبر املواطن النظام 
يفسر  ما  حذوه.  يحذو  قياس،ولذلك  أداة 
ما  واختالس  والكذب  الفساد  نحو  نزوعه 
أمكن اختالسه متأثرا بحكومته »الفاضلة«. 
لم يخطئ الشاعر سبط بن التعاويذي عندما 
ضاربا،  بالدّف  البيت  رّب  كان  »إذا  قال: 
فشيمة أهل البيت كّلهم الرقص«، وما قاله 
أبو الشيص، كما ورد يف التمثيل واحملاضرة 
قوم،  دليل  الغراب  كان  إذا   « للثعالبي: 
سيهديهم إلى دار اخلراب«، و«ميّر بهم على 

جيف الكالب«.
الدولة  ستواجه  التي  املعضلة  تتمثل   
الشعب  ثقة  استرجاع  كيفية  يف  اجلزائرية 
واملؤسسات  األمر  أولياء  من  اليائس 
املنتخبة  املجالس  كّل  ومن  الدستورية، 
التي اشترت مقاعد متثيلية اقتداء بحكومتها 
ذلك  عكست  كما  املرتشية،  الراشية 
األحزاب  ومسؤولي  والوالة  الوزراء  أقوال 
واملتورطني يف دّك البلد ومتريغه يف الوحل. 
املستنسخة  احلكومات  أغلب  أسهمت  لقد 
القيم  وزعزعة  واملرجعيات  املٌُثل  تدمير  يف 
والدين واملجتمع واملنظومة التربوية، مدعية 
املافيا،  وربانية.  للمرحلة،  ضرورية  أنها 
بنزعتها الدموية، أكثر صفاء وأدبا، وأعمق 
رؤية من كّل الذين أضعفوا األمة بالكذب 
والتجويع واإلهانات والنظرة الدونية. املؤكد 
أّن املسؤولني النزهاء سيذهبون ضحية أولئّك 
السلطات  عن  قذرة  صورة  قدموا  الذين 
املسلم  املثل: »ضاع  يقول  أو كما  املتعاقبة، 
رأب  جدا  الصعب  ومن  املجرم«،  بسبب 
الصدع الكبير بني احلكام واألمة اجلريحة، 
تكن  لم  إن  اجلديدة،  اجلزائر  رهان  هو  هذا 

مجرد وهم آخر.

 لم أندهش من تصريح 
الوزير األول أحمد 
أويحيى، الذي قال 

إنه باع سبائك الذهب 
يف السوق الّسوداء. 

أصبحت ملقحا، ومع 
أني ال أثق يف كالمه 

كـ »سوبرمان« يحاول 
تبرير ثرائه هربا من 

األحكام القضائية 
باتباع مبدأ ُربَّ عذر 

أقبح من ذنب، فقد بدا 
لي األمر أقّل فداحة 

من اكتشافات الحقة، 
إّن توفرت السياقات. 

35 مليارا ليست 
قيمة معتبرة، مقارنة 

باألرقام الفلكية 
التي مّت حتويلها إلى 

البنوك األجنبية 
خالل عقدين وأزيد.

الّسعيـــد بوطـــــاِجني

متابعات عابرة                                                     
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جرى نقلها إلى مستشفى املنيعة

ق بَسبـب الُجـوع! إنقاُذ َعائلة مـن َمـوت ُمحقّـَ

الَجزائـــُر ُتحِصــي 3 وفيــات 
َجديـدة بفيــروس ُكورونــا 

أحصت وزارة الصحة والسكان وإصالح 
املستشفيات، أمس الثالثاء، 3 وفيات 
جديدة و219 إصابة بفيروس كورونا 

املستجد، يف اجلزائر خالل الـ24 ساعة 
املنقضية، فيما بلغ عدد حاالت الشفاء 

183 حالة، يضيف املصدر ذاته.

ُتصنَّع بوهران بمواد كيماوّية خطيرة 

َتشميُع ورشــَة ُمتَخّصصة في َتقليِد 
أقــراص الـــ »إكستــــَازي« 

أعوان  األربعاء،  أمس  نقل،   
 3 من  مكونة  عائلة  املدنية  احلماية 
الذاتي  البناء  مبنطقة  تسكن  أفراد 
بسبب  املنيعة،  املنتدبة  بالوالية 
التغذية  سوء  بأمراض  إصابتهم 

ونقص املناعة.
معوزة  العائلة  مصادرنا،  وحسب 
والدهم  بسبب  كارثيا  وضعا  تعيش 
الذي حرمهم  أدنى ضروريات العيش 

الكرمي من أكل وفراش وألبسة.
السلطات  عليها  أشرفت  العملية 
وعضو  املنيعة  دائرة  رئيس  من  احمللية 
واحلماية  الوالئي  الشعبي  املجلس 
عن  ممثل  إلى  باإلضافة  املدنية، 
مديرية النشاط االجتماعي بالوالية.

إثر  السلطات  تدخل  وجاء 
تدخل أعضاء جمعية وفاء لإلحسان 
العائلة  بحالة  علمت  التي  والتضامن 
وقامت باالتصال بالسلطات لتتدخل 

عاجال .
العائلة  والغريب يف األمر أن رب 
وعنده  سابقا  مسكن  من  مستفيد 
مسكن آخر مغلق وترك عائلته تعيش 

احلرمان مبسكن ال يصلح حتى لتربية 
بلدية  رئيس  احليوانات.وكشف 
العائلة،  بحالة هذه  تفاجأ  أنه  املنيعة 

وطلب  املستشفى  إلى  نقلها  مت  التي 
التكفل  أجل  من  أفرادها  حالة  مبتابع 
أن  خاصة  بهم،  والنفسي  الصحي 

بارزة  كانت  واملرض  اجلوع  أعراض 
على وجوههم.

احلاج قويدر عبدالرزاق

   َتخسُر اجَلزائُر الَكثيَر 
بَسبِب َبقاِء أغلِب 

ِقطاعاِتَها احَليوّيِة مَبعَزٍل 
كنوُلوِجي  عن الّتطوِر التِّ

قمَنِة، الّتي َتعِني  والرَّ
حوُل  فيَما َتعِنيه »التَّ

من األَساليِب الّتقِليدّيِة 
امَلعهوِد بها إلى ُنظِم 

احِلفِظ اإلِلكتروِنّيِة«. 
ورغَم امَلساِر امُلَتشِم الّذي 

َبدأتُه بعُض الِقطاعاِت 
اخلّيِة والعدالِة  مثَل الدَّ

جارِة، والّذي  والَتربّيِة والتِّ
سمَح ِفعلًيا بَتحسنِي 

ُمستَوى بعِض اخَلدماِت 
امُلقّدمِة للُمواطِن، إاّل أّنه 

يبَقى بِعيًدا جًدا عن 
امَلأُموِل! 

   ولِكنَّ امُلفارقِة َتكُمن يف 
أّن الِقطاعاِت الّتي كان 

َينَبِغي أن َتكوَن يف ُمقّدمِة 
هذا الّتحوِل َتشهُد تأخًرا 

َكبيًرا، وَخاصًة الِقطاُع 
امَلاليُّ الّذي ُيعتَبر ِقطاَر 

أّي َتنمَيٍة ُمِكنٍة؛ وَيكِفي 
ُمحاولُة الّتعامِل مع 

الّتحِويالِت عبر الِبطاَقاِت 
الَبنكّيِة وُمخَتلِف الّدعائِم 

رِة حالًيا لَتكتِشَف  امُلتوفِّ
أّن اخَللَل بَحجِم َسنواٍت 
َضوئّيٍة ُمقارنًة ِببعِض 

الُبلداِن الّتي يف ُمحيِطنا 
 . نَمويِّ اجُلغرايِف والتَّ

ولكنَّ األخطَر من ذِلك أّن 
الَكثيَر من األمواِل الَعامِة 
يّتُم َنهُبها عبر َفجواٍت ما 
كاَنت لَتكوَن لو أّن َعملّيَة 
قمنِة أخَذت مَسارَها  الرَّ
، وأغلَقت الباَب  بيِعيِّ الطَّ
أماَم الَكثيِر من امُلنتِفعنَي 
من ماِل الّدولِة، وَيكِفي 
دليِل  أّنْ ُنورَد الّتاِلي للتَّ

على ما نقوُل؛ فَقد كشَف 
ُملّخُص َتقريٍر أدِبٍي وَماليٍّ 
إلحَدى الِوزاراِت أّن ِغياَب 
الّرقمنِة يكوُن وراَء َضياِع 
آالِف امَلالِيير من األمواِل 

الُعمومّيِة الّتي ُتنُح 
لبعِض الَهيئاِت الّتابعِة لها، 
وهي األمواُل الّتي ُتقَتطُع 

من ِميزانّيِة الِوزارِة، وال 
ُيكُن َتتّبُع َمساراِتها 

يف ظلِّ ِغياِب َمنظومٍة 
َتشريعّيٍة َضابطٍة، وانِعداِم 
فاِفّية الّتي لن َتَتحّقَق  الشَّ

بدوِن َرقمنٍة ِفعلّيٍة ألي 
ِقطاٍع. 

  ُخالصُة الَقوِل أّن 
الّرقمنِة هَي يف األَساِس 
فاِفّيُة ال  َشفافّيٌة؛ والشَّ

الِم  َتسمُح خَلفاِفيش الظَّ
باالسِتنفاِع باملاِل الَعاِم 

؛ وِمن هَنا  بغيِر وجِه حقٍّ
كاَنت امُلقاومُة! 

بلسان عبد العزيز تويقر 

الرَّقمنـــــُة 
وخفاِفيـــُش 
الّظـــــالِم!

الرسمي  الناطق  اإلتصال  وزير  كشف 
أن  أمس،  بلحيمر،  عمار  احلكومة  باسم 
لقاح  من  جديدة  شحنة  ستستلم  اجلزائر 

كورونا من الصني.
باسم  الرسمي  الناطق  وحسب 
احلكومة، فإن  اللقاح الصيني سيصل إلى 

اجلزائر قبل نهاية شهر جانفي احلالي.
وأضاف  املتحدث ذاته أنه مت استحداث 
كورونا  لقاح  على  للحصول  جديدة  تدابير 

ومكافحته.
العزيز جراد،   عبد  األّول،  الوزير  وكان 
لدراسة  للحكومة خصص  مجلسا  عقد  قد 
واملالية  الصحة  بقطاعات  تتعلق  ملفات 

والداخلية والطاقة
  - سابق  وقت  يف   - احلكومة  وكانت 

أعلنت عن اتفاقية القتناء لقاح كورونا الروسي 
أوكلت  كما  أولى،  كدفعة   «  5 »سبوتنيك 

مهمة التخزين ملعهد باستور.
وأمر الرئيس تبون باإلسراع يف اقتناء اللقاح 
والشروع يف عملية التطعيم عبر التراب الوطني.
)ق.و(

وزير االتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، عمار بلحيمر:

»الَجزائُر َتستلم شحنًة جِديدًة من لقاِح 
ُكورونا الِصينــي قبـل نهاية جانفي«

 )01( رقم  والتحري  البحث  فرقة  متكنت 
تفكيك  من  وهران  والية  أمن  ملصالح  التابعة 
العقلية  املؤثرات  تقليد  يف  متخصصة  شبكة 
 5 توقيف  مع  بوهران،  املهلوسة  واألقراص 
سنة   35 إلى   25 بني  أعمارهم  تتراوح  أشخاص 
تعود  القضية  حيثيات   . قضائيا  مسبوقني  كلهم 
إلى املعلومات األولية التي وصلت مصالح األمن 
الورشة  مداهمة  ليتم  الشبكة  هذه  نشاط  حول 
لتقليد  تخصيصها  مت  مستأجرة  وهي شقة  السرية 
وصناعة األقراص املهلوسة من نوع »إكستازي«. 
وقد متكنت الشرطة من حجز 167 قرصا مهلوسا 
مغشوشا، إضافة إلى مواد طبية املستعملة مع مواد 
األقراص  صناعة  يف  تستعمل  خطيرة   كيمياوية 

املقلدة. وقد مت إثر هذه العمالية،  حجز األجهزة 
التي كانت تستعمل يف عمليات التحضير وصنع 
وعليه،   وسيارة.  مالي  ومبلغ  العقلية  املؤثرات 
جرى تقدمي  املوقوفني أمام وكيل اجلمهورية لدى 

محكمة فالوسن بوهران.
هذا، وقد سبق ملصالح الشرطة لألمن احلضري 
أن شمعت  املنصرم   أوت  املدينة شهر  بوسط   17
باستعمال  املهلوسة  األقراص  لتقليد  سرية  ورشة 
مواد كيماوية خطيرة، وهي ظاهرة جديدة تستغلها 
واإلضرار  األموال  لتحصيل  الشبكات  بعض 
بالشباب املدمن األمر الذي جعل الشرطة تكّثف 

من نشاطاتها حملاربة هذه الظاهرة اخلطيرة.
عمر الفاروق

سكيكدة

انتشـــال جثــة صيـاد مــن شاطـئ "وادي بيبــي"
 انتشلت مصالح احلماية املدنية لوالية سكيكدة جثة صياد من الشاطئ الصخري "وادي بيبي" املوجود بني سكيكدة ومتالوس. وبحسب بيان للهيئة ذاتها، 
فالضحية يبلغ من العمر 39 سنة، غرق أثناء  رحلة صيد، وقد اتخذت فرقة خاصة من الغطاسني كل التدابير الالزمة للبحث عن الضحية ،  مستعملة قوارب 

خاصة، وبعد ساعات من البحث مت العثور عليه جثة هامدة بني الصخور، لُيحّول مباشرة على مصلحة حفظ اجلثث مبستشفى سكيكدة.
جمال بوالديس 

تورط 1514 شخصا يف 2026 جرمية سبيرانية،  على مستوى 
منطقة وسط البالد، خالل سنة 2020، حسب حصيلة كشف عنها 
بن شيخ  الوسط،  منطقة  لشرطة  اجلهوي  املفتش  األربعاء  أمس  يوم 
فريد زين الدين.وأوضح املسؤول ذاته،  خالل عرضه حصيلة النشاط 
السنوي لشرطة منطقة الوسط لسنة 2020،  والتي تضم 11 والية، 
اآللية  املعاجلة  بأنظمة  املساس  تخص  قضية   2026 »إحصاء  مت  أّنه 

للمعطيات، تورط فيها 1514 شخصا، ُعلوج منها 1264 قضية«.
اجلرائم  عدد  يف  ارتفاع  تسجيل  إلى  نفسه  املسؤول  وأشار 
تدابير  2019 وذلك »جراء  2020، مقارنة بسنة  السبيرانية سنة 
استغل  حيث  كورونا،  جائحة  فرضتها  التي  الصحي  احلجر 

املتورطون هذه الفترة للقيام بأعمالهم اإلجرامية«.
)ق.و(

يف حصيلة  شملت 11 واليًة

1514 شخًصا َيتوّرُطون 
فـي َجرائـَم سيبرياّنيـة


