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د. مصطفى كيحل

أ. فؤاد منصوري 

اريِخ.. أو َهل  َباُثولوِجيــا التَّ
نحُن مرَضى بتاريِخنا؟

اخَللدونّيُة..  ظريُة  النَّ
وسيولوِجي  السُّ اإلرُث 

 ! املنســــــــــــــــيُّ

15

14

أقــــــــــــــــالم   

05
قسنطينة

اإلقامــاُت الَجامعّيــُة 
َتتخّبــُط فـي ُظـروٍف 

َكارثّيـــــــة!
06

غليزان 
الُعزَلـــة ُتطــــّوق 
سّكــــاَن َقريــــة 
»مصُمود« منُذ َسنوات

08
متنراست

ُسّكان َبلدّية َتاظُروك 
ُيطالبوَن بالَكهربـاء

04
ل َمناطُق الظِّ

َمشاريـُع الّربـِط 
بالّطاقِة »أولِوّيٌة 
ولِة ُمطلَقـٌة« للدَّ

أّكد وزير الطاقة، عبد املجيد 
عطار، خالل لقاء جمعه مبمثلني 
عن املجتمع املدني وعن أصحاب 

مستثمرات فالحية موجودة 
مبناطق نائية عبر عدة واليات 

من الوطن على األولوية »املطلقة« 
التي يوليها القطاع لعملية 

التزويد بالطاقة، يف إطار برنامج 
الّتكفل مبناطق الظل.

ي إلى اختالل الُقدرة الشرائّية ينار يؤدِّ انهياُر الدِّ

األسَعــار نـــــاٌر.. األسَعــار نـــــاٌر.. 
والُمواطـن والُمواطـن ُمحتــــاٌر!ُمحتــــاٌر!
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نِمية09ذاَت طابٍع علميٍّ وَتدُخل ضمَن َمشروِع »ديرماد«04  انِعداُم األغِلَفِة امَلالّيِة ُيعرِقل َمشاِريَع التَّ

 »َقريــــُة بــوزَرة«..حيـــاٌة ِبدائّيــــٌة
والزئبـــُق َقاتــل الَعائــالت الصامـــت!

على بعد 4 كلم من بلدية عزابة الواقعة شرقي والية سكيكدة، تقع "قرية بوزرة"، حياة بدائية يتخبط فيها 
أزيد من ألف نسمة، عائالت تعالت أصواتها للفت انتباه السلطات احمللية إلى مأساتها، وزادت معاناتها بتفشي 

األوبئة واألمراض السرطانية الناجمة عن مصنع الزئبق املغلق منذ عشر سنوات، غير أن أضراره مازالت باقية.

إبراُم أوَسع اّتفاقّية بين َجامعِة »سِطيف 2« 
واالّتحــــاد األوُروبــــــّي

أبرمت جامعة محمد ملني دباغني )سطيف2( أوسع اتفاقية تعاون علمي مع االحتاد األوروبي، تدخل 
ضمن مشروع "ديرماد"، حسب ما ُعلم أمس لدى نائبة مدير املؤسسة العلمية ذاتها، املكلفة بالعالقات 

اخلارجية، نوال عبد اللطيف مامي.

  يعيش   معظم  اجلزائريني، هذه األيام، على أعصابهم، جراء زيادات فجائية  مست مختلف أسعار املواد االستهالكية، قطع الغيار، 
املواد الكهرومنزلية ، املواد االستهالكية وغيرها من املنتجات،  وذلك كنتيجة حتمية لالنخفاض املتواصل يف سعر العملة الوطنية 
فـــي السوق، حيث يسجـــل الدينار انهيارا تاريخيا أمام الدوالر واألورو، ما ينذر بغالء فاحش، وتراجع رهيب مرتقب فــي القـــدرة 

الشرائية للجزائريني  ، خالل األيام املقبلة، خصوصا مع استمرار أزمة "كورونا" و تواصل تأثيراتها املتعددة على احلياة االقتصادية 
العاملية، وما يتبعها من ارتفاع كبير يف أسعار املواد األولية وتكاليف النقل والشحن عبر البواخر.

َمحُمود َقسايـــري: »ُنطالـُب بغلــق ُسوق الّسكـــَوار ماَدامــْت َعائداُتـــه إجَرامّيــًة«
رائّية« ينار وانعكاَساٌت َوخيمٌة على الُقدرة الشِّ  ليمان َناَصـــر: »ُسقــوٌط حــرٌّ للدِّ

اجلزء الثاني واألخير
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 حســب حصيلــة للمفتشــية اجلهويــة للشــرطة 
ببشــار. وصــودرت احملجــوزات ضمــن 532 قضيــة 
ــر  ــار غي ــازة املخــدرات واالجت ــة بحي ــة متعلق جنائي
ــدرات  ــة املخ ــرق مكافح ــا ف ــا، نفذته ــروع به املش
ــي أوقفــت 784 شــخصا مــن بينهــم خمــس  والت
نســاء وخمســة قّصــر متورطــن يف هــذه القضايــا، 
ذاتهــا،  الهيئــة األمنيــة  أوضــح مســؤول  كمــا 

ــاس. ــى بلعب ــرطة موس ــب الش مراق
اجلهــات  عاجلــت  الفتــرة،  هــذه  وخــال 
باجلرميــة  تتعلــق  قضايــا   210 هــذه  األمنيــة 
ــاح  ــت بنج ــة عوجل ــا 191 قضي ــة، منه اإللكتروني
ــا أوضحــه املســؤول  أي بنســبة %90، حســب م

األمنــي. 
ــد  ــام، فق ــون الع ــم القان ــا يخــص جرائ وفيم

عوجلــت مــن ضمــن 3.761 قضيــة 3.090 قضية 
ــه،  بنجــاح بنســبة %82، حســب املتحــدث ذات
ــوادث  ــع يف ح ــجيل تراج ــن تس ــف ع ــذي كش ال
املــرور بنســبة 21 %، بعــدد 299 حادثــا تســببت 

ــن. ــة 362 آخري ــاة 12 شــخصا وإصاب يف وف
ــة  ــن التابع ــح األم ــاهمة مصال ــار مس و يف إط
للمديريــة العامــة لألمــن الوطنــي بخصــوص احلــد 
مــن تفشــي وبــاء فيــروس كورونــا املســتجد )كوفيــد 
19( ومكافحتــه، فقــد نظمــت 2.529 حملــة 
حتسيســية بأخطــار انتشــار هــذه اجلائحــة عبــر 

ــه. ــا ل املســؤول ذات ــاد، وفق ــي الب ــوب غرب جن
يف الســياق ذاتــه، فقــد أحصيــت 5.351 
ــة  ــات الطبي ــداء الكمام ــدم ارت ــق بع ــة تتعل مخالف
ــال  ــق بعــدم االمتث ــة أخــرى تتعل و11.615 مخالف

وضــع  جانــب  إلــى  الصحــي  احلجــز  لتدابيــر 
2.689 مركبــة و896 دراجــة ناريــة باحملشــر، كمــا 

ــه. ــدر ذات ــر املص ذك
تســجيل  إلــى  ذاتهــا  احلصيلــة  وأشــارت 
7.203 مخالفــات تتعلــق باملمارســات التجاريــة، 
االلتــزام  بعــدم  تتعلــق  مخالفــة  منهــا 2.745 
بالشــروط األمنيــة داخــل احملــات التجاريــة و219 
مخالفــة أخــرى تتعلــق بعــدم احتــرام معاييــر 

النظافــة والتعقيــم.
ــع  ــرطة أن جمي ــوي للش ــش اجله ــد املفت وأك
ــى  ــي للوطــن تبق ــوب الغرب ــح الشــرطة باجلن مصال
مجنــدة ملواصلــة حمــات التوعيــة حلمايــة صحــة 

ــن. املواطن
)و.أ.ج(

أحمد كرزيكة 
العســكرية  الناحيــة  قائــد  نائــب  وأفــاد 
مبناســبة  ألقاهــا  التــي  كلمتــه  يف  السادســة، 
ــات  ــاح فعالي ــم افتت ــاق مراس ــى انط ــرافه عل إش
املغاويــر،  ملســير  العســكرية  الوطنيــة  البطولــة 
ــنوي  ــج الس ــذ البرنام ــار تنفي ــدرج يف إط ــي تن والت
العســكرية  الرياضيــة  للنشــاطات  التقديــري 
ــي »2020 –  ــم الرياض ــة للموس ــة والدولي الوطني
ــد  ــة هــذه املواعي ــن إقام ــأن »الهــدف م 2021«، ب
الرياضيــة هــو العنايــة الكبيــرة التــي توليهــا القيــادة 
العليــا للجيــش الوطنــي الشــعبي لتطويــر الرياضــة 
ــية  ــد األركان األساس ــد أح ــي تع ــكرية، الت العس
ــال يف  ــن دور فّع ــا م ــا له ــة مل ــة التكويني يف املنظوم
ــة  ــدرة القتالي ــة والق ــة البدني ــى اللياق ــة عل احملافظ
ــل  ــى التحم ــه عل ــر قدرت ــكري وتطوي ــرد العس للف

واكتســاب املهــارة يف امليــدان«.
علــى  الرياضيــن  جميــع  حــّث  حيــث 
»تكثيــف اجلهــود والعمــل اجلــاد مــن أجــل متثيــل 
وحتقيــق  الدوليــة  احملافــل  مختلــف  يف  اجلزائــر 
ــوالت  ــات وبط ــداء بتضحي ــج مشــرفة، واإلقت نتائ
شــبابهم  اســترخصوا  الذيــن  األبــرار  شــهدائنا 
وحياتهــم ووهبوهــا فــداء للوطــن وضحــوا بالنفــس 
والنفيــس مــن أجــل أن حتيــا اجلزائــر حــّرة مســتقلة 

ســيدة يف قرارهــا«.
الــدور  علــى  الصــدد،  هــذا  يف   وأكــد، 
»احليــوي« الــذي تلعبــه الرياضــة يف »تعزيــز اجلهــود 
ــا  ــو م ــا، وه وحتصــن املؤسســة العســكرية وأفراده
ــة التفانــي يف العمــل واإلخــاص  يتطلــب مواصل
هلل وللوطــن وعلــى الرعايــة الشــديدة واألهميــة 
ــري،  ــر البش ــتثمار يف العنص ــألة االس ــة ملس البالغ

الــذي يعتبــر مــن أولــى أولويــات اجليــش الوطنــي 
الشــعبي وأرقــى أنــواع االســتثمار التــي تكفــل 

ــاة«. ــة املتوخ ــداف التطويري ــوغ األه بل
ــا  ــاركة 16 فريق ــة مش ــهدت البطول ــد ش   وق
ميثلــون مختلــف قيــادات النواحــي العســكرية، 
الوحــدات الكبــرى ومديريــات اإلدارة واملصالــح 
املشــتركة وســط احتــرام اإلجــراءات الصحيــة 
لتفــادي انتشــار وبــاء كورونــا، حيــث عرفــت 
تنافســا رياضيــا كبيــر بــن املشــاركن علــى مســافة 
12 كلــم، وهــو مــا يعكــس التحضيــر البدنــي 
مييــز  الــذي  القــوي  الذهنــي  واحلضــور  العالــي 
ــن  ــا مُيك ــة، م ــات القتالي ــن الرياض ــوع م ــذا الن ه
ــق  ــم الفري ــن لتدعي ــن الرياضي ــار أحس ــن اختي م
العســكري الوطنــي ومتثيــل الرياضــة العســكرية يف 

مختلــف احملافــل الوطنيــة والدوليــة.

صــدر يف آخــر عــدد للجريــدة الرســمية )رقــم 
4( قــرار وزاري يتضمــن دفـتـــر شـــروط جديــد 

يحكــم نشــاط مـــدارس تـعـــليم الســياقة.
ــم  ــدل ويتم ــذي يع ــرار، ال ــذا الق ــدف ه ويه
القــرار املــؤرخ يف 14 فبرايــر 2019، إلــى حتديــد 
سياقـــة  تعـليـــم  مؤسســات  تنظيــم  شــروط 

ومراقبتهــا. الســيارات 
يجــب  األخيــر،  الــوزاري  للقــرار  وفقــا  و 
أن تكــون املركبــات املخصصــة لتعليــم الســياقة 
مــزودة بـــ »بطاقــة ســيارة مدرســة تعليم الســياقة«، 

ــة. ــل للوالي ــر النق ــلمها مدي يس
املركبــات  تســتجيب  أن  يجــب  كمــا 

لشــرط  الســيارات  ســياقة  لتعليــم  املخصصــة 
ــول  ــن الــدخــ ــل يف سـ ــددة تتمث ــات مح مواصف
أن  يجــب  الــذي  االستغـــال،  يف  مــرة  ألول 
يكــون أقــــل مــن عـشـــر ســنوات بالنـسـبـــة إلــى 
الـمـركـبـــات الـــتي ال يـتـجـــاوز وزنهــا اإلجمالــي 
ــنة  ــغ و15س ــة 3500 كل ــع احلمول ــه م ــص ب املرخ
اجلماعــي  النقــل  مركبــات  إلــى  بالنســبة 
لألشــخاص ونقــل البضائــع و10 ســنوات بالنســبة 

املقطــورات. ونصــف  املقطــورات  إلــى 
هــذه  ســحب  يجــب  القــرار،  حســب  و 
املركبــات املســتغلة مــن نشــاط تعليــم ســياقة 
ــي ســنوات بالنســبة  ــا ثمان ــد بلوغه الســيارات عن

ــى  ــبة إل ــنة بالنس ــة و15 س ــات الناري ــى الدراج إل
اإلجمالــي  وزنهــا  يتجــاوز  ال  التــي  املركبــات 
و25  كلــغ   3500 احلمولــة  مــع  بــه  املرخــص 
ســنة بالنســبة إلــى مركبــات النقــل اجلماعــي 
ــبة  ــنة بالنس ــع و30 س ــل البضائ ــخاص ونق لألش

املقطــورات. ونصــف  املقطــورات  إلــى 
و مينــح مالكــو مــدارس تعليــم الســياقة أجــل 

36 شــهرا، ابتــداء مــن تاريــخ نشــر هــذا
القــرار، لتغييــر مركباتهــم التــي بلغــت ســن 

ســحبها مــن االســتغال.
)ق.و(
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ــال  ــة أن االحت ــر صحراوي ــرت تقاري وذك
الســيئة  املعاملــة  ضــروب  يواصــل  املغربــي 
بحــق املعتقلــن الصحراويــن، مشــيرة إلــى 

التصرفــات التــي واجههــا األســير املدنــي
ــدا  ــار خ ــد احملض ــير العب ــراوي البش الصح
بالســجن احمللــي »تيفلــت 2 »، فجــر اخلميــس، 
ــه  ــر الســجن زنزانت ــث تفاجــأ مبداهمــة مدي حي
خــارج أوقــات العمــل والزيــارات املســموح بهــا 

ــجنية.  ــات الس ــؤولي املؤسس ملس
الصحراويــة  األنبــاء  وكالــة  ذكــرت  و 
ــجن  ــر الس ــه مدي ــدم علي ــا أق )و.أ.ص( أن م
احمللــي »تيفلــت 2 » يعــّد شــكا مــن أشــكال 
التعذيــب النفســي وضــروب ســوء املعاملــة 
القاســية واملهينــة املرتكبــة يف حــق األســير 
املدنــي الصحــراوي البشــير العبــد احملضــار، 
ــد  ــة كان ق ــات مماثل ــى ممارس ــاف إل ــي تض والت
ــنة  ــن الّس ــر م ــهر نوفمب ــة ش ــا طيل ــرض له تع

املاضيــة منــذ تعيــن املديــر اجلديــد«.
وربطــت عائلــة احملضــار هــذا التصــرف 
ــا  ــه ابنه ــذي خاض ــام ال ــن الطع ــراب ع باإلض
ــد  ــه محم ــع رفيق ــا م ــي تضامن ــاء املاض األربع
األمعــاء  معركــة  يف  هــدي،  عابديــن  ملــن 
ــجن  ــر الس ــه مدي ــام ب ــا ق ــرة م ــة، معتب الفارغ
ــن  ــد م ــن العدي ــدرج ضم ــا ين ــراء انتقامي »إج
تنتهجهــا  التــي  املتبعــة  التهديــد  أســاليب 
اإلدارة العامــة للســجون املغربيــة جتــاه األســرى 

املدنيــن الصحراويــن مجموعــة أكــدمي إزيــك«.
وســبق أن حــذرت رابطــة حماية الســجناء 
ــة  ــال الصعب ــروف االعتق ــن الظ ــن م الصحراوي
واملزريــة التــي يوجــد عليهــا األســير املدنــي 
الصحــراوي البشــير العبــد احملضــار خــدا، منــذ 

أزيــد مــن ثاثــن شــهرا.
املدنــي  األســير  يوجــد  للتذكيــر، 
خــدا  احملضــار  العبــد  البشــير  الصحــراوي 
بالســجن احمللــي »تيفلــت 2« شــرقي الربــاط 
جائــر  حكــم  مبوجــب  املغربيــة،  العاصمــة 
وقــاٍس تصــل مدتــه عشــرين ســنة ســجنا 
محاكمــة  خــال  صــدر  والــذي  نافــذا، 
احملاكمــة  ومعاييــر  لضمانــات  افتقــدت 
ــة  ــة وازن ــات دولي ــهادة منظم ــق ش ــة وف العادل
ــس  ــن راي ــان كـــ »هيوم ــوق اإلنس ــى بحق تعن
علــى  أنترنســيوتال«  و«أمنيســتي  ووتــش« 
ــن  ــم النازح ــي ملخي ــك الهمج ــة التفكي خلفي
يف   2010 ســنة  نوفمبــر  شــهر  الصحراويــن 
منطقــة أكــدمي إزيــك شــرقي مدينــة العيــون 

احملتلــة. الغربيــة  الصحــراء  عاصمــة 
و يوجــد أســرى مجموعــة »أكــدمي إزيــك« 
بعــدة ســجون مغربيــة والتــي تبعــد عــن املــدن 
الصحراويــة احملتلــة بنحــو 600 كلــم و1300 

ــم.  كل
)و.أ.ج(

اعتبــر رئيــس حــزب صــوت الشــعب، 
ملــن عصمانــي، مبــدأ املناصفــة بــن املــرأة 
والرجــل »تقليــل مــن حظــوظ املــرأة يف املشــاركة 
السياســية، كمــا أنهــا جتعــل مــن التنافــس 

ســلبيا داخــل القائمــة الواحــدة.«
وأشــار عصمانــي، خــال نــدوة صحفيــة 
العاصمــة  باجلزائــر  الســبت  أمــس  عقدهــا 
مبناســبة إطــاق حزبــه ملنصــة رقميــة الســتقبال 
احلــزب  مناضلــي  ومقترحــات  ماحظــات 
ــى املســتوى الوطنــي حــول مســّودة املشــروع  عل
التمهيــدي لقانــون االنتخابــات، إلــى أن نظــام 
احلصــص والكوطــات »أحســن« مــن نظــام 
ــة وجــود  ــن مردودي ــه يضاعــف م ــة ألن املناصف

املــرأة يف املجالــس املنتخبــة«.
حــزب  عــن  األول  املســئول  وأوضــح 
كل  بلــورة  »ســيتم  أنــه  الشــعب«  »صــوت 
املعطيــات التــي جتمــع علــى املســتوى املركــزي 
ــا  ــيتم تقدميه ــات، س ــام االنتخاب ــة بنظ املتعلق

إلــى  وماحظــات  مقترحــات  شــكل  علــى 
قانونــا.« املخولــة  اجلهــات 

أشــاد عصمانــي  أخــرى،  ومــن جهــة 
الشــباب  ملكانــة  القانــون  مشــروع  بـ«تعزيــز 
ومنحهــم حظوظــا أكثــر يف املشــاركة يف املجالــس 
ــد يف  ــه يعتم ــى أن »حزب ــيرا إل ــة«، مش املنتخب
ــن  ــر ع ــا عب ــة«، كم ــذه الفئ ــى ه ــه عل صفوف
ــب  ــباب الراغ ــل الش ــدأ متوي ــن مب ــه« ع »حتفظ
يف الترشــح بصفــة حــّر، ألنهــا صعبــة التطبيــق 

ــرة. ــة كبي ــات مالي ــى إمكاني ــاج إل وحتت
وبخصــوص شــروط الترشــح التــي تنــص 
علــى ضــرورة أن يتمتــع الراغــب يف الترشــح 
عصمانــي  اعتبــر  والســلوك  الســيرة  بحســن 
النــص »ال يبــن اجلهــة املخولــة مبنــح هــذه 
الوثيقــة قانونيــا بغــض النظــر عــن صحيفــة 
الســوابق العدليــة التــي تثبــت تــورط الشــخص 

يف جنــح أو جنايــات مــن عدمــه.«
منير بن دادي

جبهــة  حلــزب  األول  الســكرتير  اعتبــر 
أوشــيش  »األفافــاس«،  االشــتراكية  القــوى 
يوســف، »أن االنتخابــات أيــا كان مســتواها 
ــن  ــا ل ــة له ــن الناظم ــمولية القوان ــة وش وفعالي
ُتشــكل حــا للمعضلــة الوطنيــة واألزمــة يف 

البــاد«. 
ــا  وداعا أوشــيش يوســف، يف كلمــة ألقاه
لفدراليــة  اإلداريــة  الهيئــة  تنصيــب  خــال 
ــى  ــبت، إل ــس الس ــوم أم ــة، ي ــر العاصم اجلزائ
ر  ــي واســع وتوافقــي ُتســخَّ »مباشــرة حــوار وطن
فيــه آليــات التغييــر احلقيقــي، بعيــدا عــن 

ــب«. ــودة العواق ــر محم ــة غي ــول الزائف احلل
ــب بـ«وضــع إجــراءات واضحــة  كمــا طال

املجالــن  فتــح  إلــى  باإلضافــة  للتهدئــة، 
عــن  القيــود  ورفــع  واإلعامــي  السياســي 
ــات«،  ــبق االنتخاب ــراءات تس ــات، كإج احلري
تأخــذ  وأضــاف أن »أي أجنــدة سياســية ال 
بعــن االعتبــار هــذه العوامــل والشــروط املُســبقة 

الفشــل«. ســيكون مآلهــا 
ــى  ويف الســياق نفســه، أكــد أوشــيش عل
ــم  ــور ول ــْت األوان الســتدراك األم ــم يف ــه ل »أن
إلــى مســار حقيقــي  العــودة  ينقــِض وقــت 
بــكل مــا متلكــه مــن مقومــات بشــرية طبيعيــة 

وتاريخيــة«.
منير بن دادي

حَرمت املعتقلني حّق الزيارات العائلية

 المغـــرب يواصـــل انتهـــاج سيــــاسة  المغـــرب يواصـــل انتهـــاج سيــــاسة 
ترهيــــب  الصحراوييـــــنترهيــــب  الصحراوييـــــن

السّكريتير األول لـ»األفافاس«، أوشيش يوسف:
ـل حـال لألزمــة«! ـل حـال لألزمــة«!»االنتخـابات لـن ُتشكِّ »االنتخـابات لـن ُتشكِّ

رئيس حزب صوت الشعب، لمين عصماني:
»نظـــام الحــصص والكــــوطات »نظـــام الحــصص والكــــوطات 

أحســـن مـــن نظـــــام المنــــاصـفة«أحســـن مـــن نظـــــام المنــــاصـفة«

جنوب غربي الوطن

 حجـــــز نحــــو  حجـــــز نحــــو 55 أطنــــان  أطنــــان 
من الكيــــف المعالــــج سنــــــة من الكيــــف المعالــــج سنــــــة 20202020

 إثر صدور قرار وزاري في الجريدة الرّسمية
دفتـــر شــروط جديــد لتنظيـم نشـاط مـدارس تعليــم الّسيــاقة

افتتحها نائب قائد الناحية العسكرية السّادسة
انطـــالق البطــــولة الوطنيــــة العسكـــــرية 

لَمســــير المغـــــاوير بتمنـــــراست

جرى حجز ما ال يقل عن 5.11 طن من الكيف املعالج و517.358 قرصا من املؤثرات العقلية و20،3 غراما من 
الكوكايني خالل 2020 مبنطقة جنوب غربي البالد من قبل الفرق املتخصصة التابعة للشرطة القضائية 

بأمن واليات بشار وأدرار وتندوف

كد أحسن سليمان نائب قائد 
الناحية العسكرية السادسة، 

باسم اللواء محمد عجرود 
قائد الناحية العسكرية 

السادسة بتمنراست، على 
الدور احليوي الذي تلعبه 

الرياضة العسكرية يف تعزيز 
اجلهود وتقوية املؤسسة 

العسكرية وأفرادها خدمة لهذا 
الوطن، وهو ما يتطلب -كما 

قال- »مواصلة التفاني يف العمل 
واإلخالص هلل وللوطن ولعهد 

الشهداء واملجاهدين«.

تواصل إدارات السجون املغربية سياستها االنتقامية ومعامالتها املهينة 
لألسرى املدنيني الصحراوين، مما يزيد من معاناتهم داخل زنازين 

االعتقال خاصة بعد قرار السلطات املغربية تعليق الزيارات العائلية، 
بحجة »تفادي انتشار فيروس كورونا املستجد«.
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ملـــف

ــة  ــر املالي ــر االقتصــادي ووزي ــرى اخلبي  ي
األســبق، عبــد الرحمــان بــن خالفــة، أن 
مســألة عــدم توفــر مكاتــب الصــرف يف اجلزائــر 
هــي مشــكلة اقتصاديــة وليســت قانونيــة، 

ــة  ــع قيم ــى رف ــعي إل ــب الس ــا تتطل ومعاجلته
ــار. الدين

ويضيــف بــن خالفــة، يف تصريــح خــص 
بــه »أخبــار الوطــن«، أن »ضعــف الطلــب على 
الدينــار يتطلــب االســتثمار يف قطاعــات أخرى 
كالســياحة جللــب الــزوار، واملقيمــن باخلارج، 
مــن أجــل الرفــع مــن طلبــات حتويــل العملة«.
»التخلــص  أن  املتحــدث علــى  وأكــد 
ــرف  ــب الص ــن مكات ــعر ب ــوة يف الس ــن اله م
املعتمــدة والســوق الســوداء شــرط أساســي 
ــى  ــوء إل ــى اللج ــائح إل ــن أو الس ــع املواط لدف
ــة«،  ــل العمل ــب يف حتوي ــذه املكات ــاد ه اعتم
ــاط  ــودة نش ــي بـــ »ع ــرط الثان ــط الش ــا رب كم
املكاتــب، برفــع نســبة النمــو االقتصــادي 
ــة  ــود الثق ــة ووج ــية االقتصادي ــر التنافس وبتوف
واملقيمــن  واملســتثمرين  الســياح  جللــب 

باخلــارج«.
منير بن دادي

اخلبيــر  أرجــع  أخــرى،  جهــة  مــن 
ــباب  ــة أس ــان عي ــد الرحم ــادي عب االقتص
ــرف  ــوق الص ــة يف س ــعر العمل ــاض س انخف
التــي تضمنهــا  القــرارات  إلــى  الرســمية 
قانــون املاليــة لســنة 2021 واحملــددة مــن 
طــرف البنــك اجلزائــري ب، صفتــه شــريك 
ــة  ــة االقتصادي ــداد السياس ــة يف إع للحكوم

للحكومــة.
وأكــد عيــة، يف تصريــح أدلــى بــه 
لـــ »أخبــار الوطــن«، علــى أن »احلكومــة 
تهــدف مــن خــال هــذا اإلجــراء إلــى خلــق 
مداخيــل جديــدة وأغلفــة ماليــة ملواجهــة 
طلــب  توقــف  وأمــا يف  الســيولة،  أزمــة 
ــد  ــة، بع ــلع األجنبي ــراء الس ــن يف ش املواط
ارتفــاع أســعار الســلع املســتوردة، مــن أجــل 
دعــم املنتــوج الوطنــي وتوقيــف االســتيراد«.
ومــن جانــب آخــر، قــال عيــة إن« 
علــى  األجنبيــة  للعملــة  الهائــل  الكــم 
مســتوى ســوق بــور ســعيد بالعاصمــة أو 
الســكوار يعــود إلــى الزيــادة يف الطلــب علــى 
مســتوى الســوق الســوداء، والذي يقابلــه 
دخــول  لعــدم  العــرض  يف  فــادح  نقــص 
اجلاليــة اجلزائريــة والســائح األجنبــي، نتيجة 
ــة  ــة والبري ــق احلــدود اجلوي االســتمرار يف غل
بســبب األزمــة الصحيــة التــي ســببها وبــاء 

كورونــا املســتجد«.
»التهــاب  أن  إلــى  املتحــدث  وأشــار 
العمــات األجنبيــة أمــام الدينــار اجلزائــري 
ــى  ــد عل ــر واملتزاي ــال الكبي ــد اإلقب ــاء بع ج
ســوق العملــة مــن أجــل إجــراء عمليــة 
ــد  ــاء بع ــرة ج ــدة األخي ــال امل ــرف خ الص
انتشــار معلومــات تفيــد بتوجــه احلكومــة 
نحــو فتــح احلــدود اجلويــة، مــا جعــل قيمــة 
ــذ  ــتوياتها من ــى مس ــى أدن ــل إل ــار تص الدين

ســنوات«.
ويؤكــد اخلبيــر املالــي أن »احلــل يكمــن 
يف إنشــاء مكاتــب الصــرف داخــل البنــوك، 
ــر عمليــة الصــرف والقضــاء  مــن أجــل تأطي
ــا  ــوداء، كم ــوق الس ــى الس ــا عل أوتوماتيكي
توقــع عيــة أن تصــل قيمــة 100 أورو 25 
القــادم،  األســابيع  خــال  دينــار  ألــف 
ــة للســوق  ــة الصعب بعــد عــدم دخــول العمل
اجلاليــة  كــون  الــكايف  بالقــدر  اجلزائريــة 
اجلزائريــة مــا زالــت عالقــة يف اخلــارج والــذي 
كبيــرة يف  نــدرة  – يف  – حســبه  تســبب 

العملــة الصعبــة.
منير بن دادي

 طالــب العضــو مبجلــس األمــة، محمــود 
ــت  ــم آي ــة ابراهي ــر الصناع ــن وزي قســايري، م
علــي أن يغلــق ســوق بــور ســعيد بوســط 
إذا  بـ«الســكوار«،  يســمى  مــا  أو  العاصمــة 
صــرح  مثلمــا  إجراميــة،  عائداتــه  كانــت 
ــن  ــة ع ــة اإلجاب ــال جلس ــر خ ــك الوزي بذل
يــوم  األمــة  مبجلــس  الشــفوية  األســئلة 

املنقضــي. اخلميــس 
األول  »املســؤول  أن  قســايري  وأضــاف 
هــي  الســوداء  الســوق  هــذه  غلــق  عــن 
تنفيذيــة«،  ســلطة  بصفتهــا  احلكومــة، 
مســتغربا يف الوقــت ذاتــه تصريحــات آيــت 
علــي كونــه عضــوا يف املجلــس التنفيــذي، 
ــي  ــام ممثل ــن ســوق »الســكوار« أم ويشــتكي م

الشــعب.
بهــذا  نــادى  بأنــه  قســايري  وصــرح 
كممثــل  عديــدة  ســنوات  منــذ  املطلــب 
رفــع  حيــث  للقوانــن،  ومشــرع  للشــعب، 
هــذا  يف  وانشــغاالتهم  املواطنــن  مطالــب 

االجتــاه.
م.ب

ســواهلية  أحمــد  االقتصــادي  اخلبيــر   أوضــح 
أن«أســباب االنخفــاض املســتمر للدينــار ترجــع إلــى 
الســوق  يف  األجنبيــة  العملــة  علــى  الطلــب  عــودة 
املوازيــة، بعــد التعــايف مــن الوبــاء، وبدايــة احلديــث عــن 
لقاحــات كورونــا«، وأضــاف املتحــدث أن »عــودة تنشــيط 
ســعر الصــرف جــاء بعــد رغبــة العديــد مــن اجلزائريــن 
يف التوجــه إلــى اخلــارج، ممــا حفــز املضاربــن علــى 
ــار«. ــتوى الدين ــض مس ــة وخف ــعر العمل ــادة يف س الزي
ــه  ــى ب ــح أدل ــواهلية، يف تصري ــد س ــاف أحم وأض

لـــ »أخبــار الوطــن« » أســبابا أخــرى لهــا عاقــة بانهيــار 
قيمة العملــة الوطنيــة أمــام باقــي العمــات األجنبيــة، 
ــح  ــا مصال ــي اتخذته ــض الت ــراءات التخفي ــق بإج تتعل
احلكومــة مــن خــال قانــون املاليــة لســنة 2021، والتــي 
لديهــا عاقــة بالسياســة النقديــة للحكومــة، ممــا ســيؤثر 
ــعار  ــادة يف األس ــن والزي ــرائية للمواط ــدرة الش ــى الق عل

ــو االقتصــادي«. والتضخــم، ومؤشــرات النم
ــد  ــا، أك ــب اتخاذه ــة الواج ــول الواقعي ــن احلل وع
ســواهلية علــى »ضــرورة حتريــر ســعر الصــرف يف الســوق 

ــة  ــرف«، إضاف ــمية للص ــب رس ــح مكات ــوداء، بفت الس
ــة االســتثمارات املباشــرة، واالعتمــاد علــى  ــى »أهمي إل
ــا  ــة م ــي، وخاص ــوج الوطن ــم املنت ــي ودع ــاج احملل اإلنت

ــية«. ــواد األساس ــق بامل تعل
كمــا طالــب احلكومــة بـ«ضــرورة العمــل علــى رفــع 
ــرة احملروقــات، واالســتثمار  نســبة الصــادرات خــارج دائ

يف قطــاع الفاحــة والصناعــة، ومبكونــات محليــة«.
منير بن دادي

ناصــر  ســليمان  االقتصــادي  اخلبيــر   كشــف 
املاليــة  قانــون  خــال  مــن  احلكومــة  »توقعــات  أن 
ــور  ــى التده ــرا إل ــة، نظ ــن صائب ــم تك ــنة 2021، ل لس
ــون  ــع قان ــد أن توق ــة، بع ــهدته العمل ــذي ش ــر ال الكبي
باملائــة   5 الدينــار تراجعــا بنســبة  املاليــة أن يشــهد 
ــة  ــا أن قيم ــة، كم ــنوات قادم ــاث س ــدة ث ــنويا ومل س
الــدوالر ستشــهد تراجعــا يف نهايــة الســنة املاضيــة 
أنــه  إال  130دج،  إلــى  يصــل  أن  وتوقــع   ،2020
بلــغ ســعر 132 قبــل أن تنقضــي الســنة«، وتســاءل 
ــة  ــات احلكوم ــح توقع ــف تنج ــول: »كي ــدث، يق املتح
القائمــة  الثــاث  الســنوات  إلــى  بالنســبة  املقدمــة 
الســنة«. مــن  األولــى  األشــهر  يف  فشــلت  وقــد 
ويف هــذا الصــدد، طالــب ســليمان ناصــر، يف 
ــدمي  ــرورة تق ــن« بـ«ض ــار الوط ــه »أخب ــص ب ــح خ تصري
احلكومــة التوضيحــات الازمــة عــن ســبب انهيــار 
ــار  ــت خي ــد فضل ــة ق ــت احلكوم ــا إذا كان ــار، وم الدين

تعــومي العملــة تدريجيــا مــن أجــل أن يعــود الدينــار إلــى 
ــد  ــض متعم ــو خف ــوق، أم ه ــة يف الس ــه احلقيقي قيمت
ــرق  ــح الف ــا رب ــراض أخــرى، أبرزه ــار ألغ ــة الدين لقيم
ــة،  ــر للميزاني ــل أكب ــل متوي ــن أج ــرف م ــعر الص يف س
انعكاســات  بعــد  فيهــا،  تــوازن  ضمــان  ألجــل 
ــر  ــاص أث ــرض امتص ــط عليها.وبغ ــعار النف ــار أس انهي
ــاد  ــي الب ــرادات وتبخــر احتياط ــات اإلي ــات أزم صدم
توقعاتهــا«. فاقــت  بســرعة  الصعبــة  العملــة  مــن 
التعــومي  خيــار  االقتصــادي  اخلبيــر  واعتبــر 
ــاس وأكل  ــود الن ــرقة جه ــة س ــة مبثاب ــي للعمل التدريج
مدخراتهــم بغيــر حــق، ولــم يعــد يطــرح إشــكاال 
ماليــا أو اقتصاديــا وإمنــا هــو إشــكال أخاقــي وشــرعي. 
ومــن جهــة أخــرى، توقــع اخلبيــر االقتصــادي أن 
»يشــهد الدينــار تدهــورا أكثــر وزيــادة يف االنخفــاض يف 
حالــة ما لــم تتخــذ احلكومة إجــراءات صارمــة وعاجلة، 
حيــث ســينعكس علــى القــدرة الشــرائية للمواطــن 

ويــؤدي إلــى اضطرابــات اجتماعيــة يف الوطــن، يف حــال 
ــدث. ــية«–يضيف املتح ــتويات قياس ــى مس ــول إل وص
ــا  ــوال يراه ــور ناصــر ســليمان حل ــدم الدكت كمــا ق
ضروريــة علــى املــدى القريــب مــن أجــل اخلــروج 
مــن هــذه احلالــة، وذلــك بـ«دخــول احلكومــة يف تعــومي 
مباشــر للدينــار، مثلمــا حــدث يف مصــر، للخضــوع 
إلــى مســألة العــرض والطلــب، يرافــق ذلــك إجــراءات 
اجتماعيــة يراهــا ضروريــة حلمايــة املواطــن الفقيــر، 
الدعــم  وتقــدمي  األجــور  برفــع  الهشــة،  والطبقــات 
ــر  ــذي ينج ــب ال ــع الصع ــن الوض ــم م ــم، وحمايته له
ــة«. ــتهاكية الضروري ــواد االس ــعار امل ــاع أس ــن ارتف ع
يــرى  والقريــب،  املتوســط  املديــن  وعلــى 
ــراج  ــاد وإخ ــوع االقتص ــر أن »تن ــليمان ناص ــور س الدكت
الريــع  الــذي يعتمــد علــى  اجلزائــر مــن االقتصــاد 
وعائــدات النفــط والغــاز ســيعطي قــوة للعملــة بصفتهــا 
منيــر.ب االقتصــاد«.   لبنــاء  األساســية  النــواة 

ــى  ــا قياســيا عل يشــهد ســعر صــرف األورو ارتفاع
ــاق  ــث ف ــة، حي ــة املوازي ــة الصعب ــوق العمل ــتوى س مس
ســعر صــرف 100 أورو، ببــور ســعيد بوســط اجلزائــر 
أن  كمــا  الوطنيــة،  بالعملــة  21000دج  العاصمــة، 
ــرار  ــى غ ــة عل ــات األجنبي ــراء العم ــى ش ــال عل اإلقب
ــاع  ــم االرتف ــات متزايدة رغ ــهد طلب ــدوالر يش األورو وال
ــة  ــتمر للعمل ــار املس ــرف، واالنهي ــعر الص ــر يف س الكبي
ــوادر  ــور ب ــة لظه ــة طبيعي ــذا كنتيج ــي ه ــة، ويأت الوطني
واحلديــث  »كورونــا«  فيــروس  مــن  للتعــايف  طفيفــة 
اللقــاح، وكــذا احتمــال فتــح  املتزايــد عــن جلــب 
املجــال اجلــوي نحــو اخلــارج يف األيــام القليلــة القادمــة.
 ويرجــع هــذا الســقوط احلــّر للدينــار، بحســب 

أبرزهــا  عوامــل  عــدة  إلــى  اخلبــراء،  مــن  الكثيــر 
اســتمرار اعتمــاد االقتصــاد اجلزائــري علــى البتــرول 
ــة،  ــون كلي ــكاد تك ــدا ت ــرة ج ــبة كبي ــه بنس يف مداخيل
األخيــرة  الســنوات  يف  احملروقــات  ســعر  وانخفــاض 
وضعــف  ســابقا،  عليــه  كانــت  مــا  مــع  باملقارنــة 
اإلنتــاج الوطنــي، وتســجيل نســبة ضعيفــة كذلــك 
ضعــف  إلــى  باإلضافــة  احملروقــات،  خــارج  للنمــو 
ــعر  ــع س ــح تراج ــا يرش ــو م ــة، وه ــية االقتصادي التنافس
الدينــار أكثــر فأكثــر، األمــر الــذي ســتكون انعكاســاته 
ــى القــدرة الشــرائية للمواطنــن. ــه وخيمــة عل وتداعيات
 ويتجلــى كل ذلــك يف ارتفــاع عــدد كبيــر مــن 
ــا  ــا فيه ــتهاك، مب ــعة االس ــة واس ــواد الغذائي ــعار امل أس

الدولــة، يف ســابقة هــي  تلــك املدعمــة مــن قبــل 
ــرف  ــا اعت ــو م ــكل، وه ــذا الش ــا به ــن نوعه ــى م األول
أمــام  يومــن  قبــل  رزيــق  التجــارة كمــال  وزيــر  بــه 
ــجيل  ــد أن تس ــث أك ــة، حي ــس األم ــن مبجل الصحفي
زيــادات يف أســعار املــواد الغذائيــة مــرده بشــكل خــاص 
إلــى ارتفــاع أســعار الشــحن والنقــل عبــر البواخــر، 
ــزة  ــار واألجه ــع الغي ــوق قط ــا س ــجلته أيض ــا س ــو م وه
مســبوق يف  غيــر  لهيبــا  تشــهد  التــي  الكهرومنزليــة 
أســعارها، يف انتظــار مــا ســتقدم عليــه احلكومــة يف 
ــال  ــع. ويف ح ــاذ الوض ــل إنق ــن أج ــة، م ــام املقبل األي
اســتمر الوضــع علــى هــذه احلــال، فــإن مســتقبل العملــة 
الوطنيــة ســيكون مفتوحــا علــى كل االحتمــاالت.

 يعيش معظم اجلزائريني، هذه األيام، على أعصابهم، جراء زيادات فجائية مست مختلف أسعار املواد االستهالكية، قطع الغيار، املواد 
الكهرومنزلية، املواد االستهالكية وغيرها من املنتجات، وذلك كنتيجة حتمية لالنخفاض املتواصل يف سعر العملة الوطنية يف السوق، 
حيث يسجل الدينار انهيارا تاريخيا أمام الدوالر واألورو، ما ينذر بغالء فاحش، وتراجع رهيب مرتقب يف القدرة الشرائية للجزائريني 

خالل األيام املقبلة، خصوصا مع استمرار أزمة »كورونا« وتأثيراتها املتعددة على احلياة االقتصادية العاملية، وما يتبعها من ارتفاع 
كبير يف أسعار املواد األولية وتكاليف النقل والشحن عبر البواخر.

 وزير المالية األسبق عبد الرحمن بن خالفة: وزير المالية األسبق عبد الرحمن بن خالفة:
»عـــدم وجـــود مكـــاتب الصـــرف »عـــدم وجـــود مكـــاتب الصـــرف 
مشكلــــة اقتصـــادية وقـــانـونية«مشكلــــة اقتصـــادية وقـــانـونية«

الخبير االقتصادي،
 عبد الرحمان عية:

»الحــّل فـي إنشــاء »الحــّل فـي إنشــاء 
مكــاتب صــــرف مكــاتب صــــرف 
داخــل البنــــوك«داخــل البنــــوك«

عضو بمجلس األمة،
 محمود قسايري:

»نطـــالب بغلـــق »نطـــالب بغلـــق 
ســوق الّسكـوار مادامت ســوق الّسكـوار مادامت 
عائــداته إجرامـــية«عائــداته إجرامـــية«

الشرائية القدرة  إلى اختالل  الدينار يؤدي  انهيار 

األسعـــاُر نــــاٌر والُمــــواِطن محتــــــاٌر!

ملف :منير بن دادي

 الخبير االقتصادي، أحمد سواهلية: الخبير االقتصادي، أحمد سواهلية:

»انهيــــار الدينــار سببــــه إجــــراءات التخفيـــض »انهيــــار الدينــار سببــــه إجــــراءات التخفيـــض 
الـــواردة في قــانــــون المــــاليـة«الـــواردة في قــانــــون المــــاليـة«

الخبير االقتصادي، سليمان ناصر:الخبير االقتصادي، سليمان ناصر:
»سقـــوط حــــّر للدينــــار وانعكـــــاسات »سقـــوط حــــّر للدينــــار وانعكـــــاسات 

وخيــــمة على القــــدرة الشــــــرائية«وخيــــمة على القــــدرة الشــــــرائية«
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 ق.و
ــا  ــر صفحته ــر عب ــوزارة ُنش ــان لل ــح بي وأوض
فيســبوك  االجتماعــي  التواصــل  مواقــع  علــى 
أن »وزيــر الطاقــة اســتقبل يــوم اخلميــس 21 ينايــر 
ــة وبتنسيق مســبق مــع  ــرة الوزاري 2021 مبقــر الدائ
ــي  ــع املدن ــن املجتم ــن ع ــة ممثل ــيط اجلمهوري وس
وممثلــن عــن أصحــاب تعاونيــات فالحيــة وأعيــان 
ــرج  ــن ب ــم ع ــد 240 ك ــي تبع ــاوت الت ــن تهيه م
ــة أم العســل  ــزي، وبلدي ــة إلي ــس بوالي ــر إدري عم
والية تنــدوف وممثلــن عــن أصحــاب مســتثمرات 

ــة ». ــازة واملســيلة واملدي ــة تيب ــن والي ــة م فالحي
وأضــاف املصــدر ذاتــه أن عطــار اســتمع 
خــالل هــذا اللقــاء إلــى انشــغاالت املواطنن 
والتــي »صبــت جلهــا حــول عمليــات الربــط 
التكفــل  إطار برنامــج  يف  بالطاقــة  والتزويــد 

مبناطــق الظــل «.
وبعــد تســجيل كل هــذه امللفات واالســتماع 
إلــى تفاصيــل املواقع اجلغرافيــة ومناقشــة الطريقة 
املثلــى للتكفــل الســريع بهــذه املناطــق، أكــد وزير 
الطاقــة علــى »األولوية املطلقــة« التــي توليهــا 
الدولــة والقطــاع لهــذه العمليــات، مبــرزا ضــرورة 

ودائمــة،  وفعالــة  ســريعة  احللــول  تكــون  أن 
يضيــف البيــان.

مــن جهــة أخرى، أشــار بيــان الــوزارة إلى أن 
ــي،  ــل والتشــغيل والضمان االجتماع ــر العم وزي
ــوب، التحــق باالجتمــاع حيــث  الهاشــمي جعب
جلملة االنشــغاالت  كبيــر  باهتمــام  اســتمع 

املطروحــة«.
ملمثلــي  فرصــة  اللقــاء  هــذا  كان  كمــا 
لطرح انشــغاالتهم  واألعيــان  املدنــي  املجتمــع 
اخلاصــة بقطــاع العمــل والتشــغيل، يضيــف بيــان 

ــة.  وزارة الطاق

ــن الســوق االســتهالكية خــالل  ســيتم متوي
ــف  ــا 60 أل ــات قدره ــل بكمي شــهر رمضــان املقب
طــن مــن الدجــاج منهــا 25 ألــف طــن مــن 
أمــس،  أكــده،  حســبما  املجمــد،  الدجــاج 
الرئيــس املديــر العــام لديــوان تغذيــة األنعــام 

وتربيــة الدواجــن، محمــد بطــرواي.
وأوضــح بطــراوي، يف تصريــح أدلــى بــه 
تســويق  إلــى  يســعى  الديــوان  أن  )و.أ.ج(  لـــ 
هــذه الكميــة الكبيــرة مــن الدواجــن بشــكل 
تدريجــي خــالل الشــهر الفضيــل بهــدف »ضمــان 
اســتقرار األســعار واحلفــاظ علــى القــدرة الشــرائية 

للمواطــن«. 
ــوم  ــد الي ــه مت حل ــؤول أن ــد املس ــد أن أك وبع
تخزيــن كميــة فاقــت 4 آالف طــن مــن الدواجــن 
علــى مســتوى 14 مذبحــا تابعــا للديــوان عبــر 

علــى  جتــري  التحضيــرات  أن  أبــرز  الوطــن، 
قــدم وســاق لضمــان توفيــر هــذه املــادة ذات 
االســتهالك الواســع خــالل الشــهر الكــرمي يف 

أحســن الظــروف.
وشــرع الديــوان، حســب مســؤوله األول، 
يف إمــداد الفالحــن بكميــات معتبــرة مــن 
ــرة  ــات كبي ــى كمي ــة إل ــت، باإلضاف الكتاكي
أخــرى مــن الكتاكيــت املوجــودة علــى مســتوى 
ــى  ــول إل ــدف الوص ــك به ــوان وذل ــر الدي عناب
توفيــر كميــات كبيــرة مــن الدواجــن مــع حلــول 

شــهر رمضــان.
يذكــر أن الديــوان قــام بتمويــن الســوق 
ــن  ــف ط ــو 55 أل ــان 2020 بنح ــالل رمض خ

ــن. ــن الدواج م
)و.أ.ج( 

مناطق الظل

مشاريــع الّربـــط بالطاقـــــة مشاريــع الّربـــط بالطاقـــــة 
»أولويــة مطلقـة« للدولــة »أولويــة مطلقـة« للدولــة 

خالل شهر رمضان المقبل 

نحو تموين الّسوق بـ 60 ألف 
طـــن مــن الدواجــــن 

 أّكد وزير الطاقة، عبد املجيد عطار، خالل لقاء جمعه مبمثلني عن املجتمع املدني وأصحاب مستثمرات 
فالحية موجودة مبناطق نائية عبر عدة واليات من الوطن على األولوية »املطلقة« التي يوليها القطاع 

لعملية التزويد بالطاقة يف إطار برنامج التكفل مبناطق الظل.

مندوبية وسيط الجمهورية بوهران:

70 في المائة مـن عرائض المواطنين جرى تسويتها
ــة  ــيط اجلمهوري ــي لوس ــدوب احملل ــد املن أك
لواليــة وهــران، شــعيب باغلــي، أن 70 يف املائــة 
ــه  مــن عرائــض املواطنــن التــي اســتقبلتها هيئت
ــة  ــات احمللي ــع الهيئ ــيق م ــويتها بالتنس ــت تس مت

ــة. املعني
 16 يف  تعيينــه  منــذ  أنــه  باغلــي  وذكــر 
جويليــة املاضــي، تاريــخ انطــالق مهــام املندوبيــة 
احملليــة لوســيط اجلمهوريــة، تلقــت هــذه األخيــرة 
أزيــد مــن 500 عريضــة متــت دراســتها وتوجيههــا 
يف  تتعلــق  والتــي  املعنيــة،  القطاعــات  إلــى 
معظمهــا بالســكن مبختلــف صيغــه وإجنــاز مرافــق 
عموميــة، باألحيــاء الســكنية اجلديــدة واإلنــارة 
ــائل  ــات، ومس ــح صيدلي ــص فت ــة ورخ العمومي
املناطــق  وتهيئــة  الفالحــي  العقــار  تخــص 

ــا. ــة وغيره الصناعي
هــذه  »أن  إلــى  ذاتــه  املســؤول  وأشــار 
العرائــض لقيــت اســتجابة مــن قبــل املســؤولن 
احملليــن املعنيــن، ممــا ســمح بتســوية 70 باملائــة 
منهــا«، معتبــرا احلصيلــة احملققــة إلــى حــد اآلن 

»إيجابيــة«.
وشــرح باغلــي متحدثــا )و.أ.ج( كيفيــة 
اجلمهوريــة  لوســيط  احملليــة  املندوبيــة  تســيير 
ــى  ــا، الســيما بالســهر عل بوهــران مهاَمهــا محلي
ــن  ــض املواطن ــكاوى وعرائ ــة لش ــة اليومي املتابع
واملناهــج املعتمــدة لإلســراع يف التكفــل بهــا، يف 

ــا. ــول به ــن املعم ــار القوان إط
ــدوب  ــف املن ــق هــذه املتابعــة - يضي وتنطل
احمللــي- مبجــرد اســتقبال املواطنــن وإيداعهــم 
ــذا  ــص له ــث يخص ــض، حي ــكاوى والعرائ الش
ــر  ــه مبدخــل مق الغــرض شــباك اســتقبال وتوجي
ــتمارة  ــلء اس ــتواه م ــى مس ــم عل ــة، يت املندوبي
تتضمــن البيانــات الشــخصية وموضــوع العريضــة 
التــي تخــزن مباشــرة علــى شــكل ملفــات بجهــاز 

ــا. ــل به احلاســوب للتكف
للمواطــن  ميكــن  الشــكاوى،  وإليــداع 
ــى  ــة عل ــع املندوبي حجــز موعــد مــن خــالل موق
ــا  ــر بريده ــي، أو عب ــل االجتماع ــبكة التواص ش
مقرهــا  إلــى  مباشــرة  القــدوم  أو  اإللكترونــي 
يحــرص  مســبق، حيــث  موعــد  دون  احمللــي 
العاملــون علــى مســتوى هــذه الهيئــة علــى تلقــي 
انشــغاالت املواطنــن حتــت أي ظــرف كان ومــن 
الســاعة الثامنــة صباحــا إلــى الســابعة مســاء دون 
توقــف »، يضيــف باغلــي، الــذي أشــار إلــى أن 
اجلميــع مجّنــد لتوفيــر أفضــل ظــروف االســتقبال 
لهــذا  »ملــا  املندوبيــة،  مقــر  علــى  للوافديــن 

اجلانــب مــن أثــر إيجابــي علــى نفســيتهم املتعبــة 
ــم«. ــت كاهله ــي أرهق ــغاالت الت ــن االنش م

أصحــاب  اســتقبال  حســن  ولضمــان 
الشــكاوى، مت تكليــف موظفــة متخصصــة يف 
ــن  ــكاوى املواطن ــي ش ــة تلق ــس مبهم ــم النف عل
عقــب  توجيههــم  ثــم  بياناتهــم  وتدويــن 
ــد  ــع أح ــتها م ــم ومناقش ــدمي عرائضه ــك لتق ذل

اجلمهوريــة. وســيط  منــدوب  مستشــاري 
أمــا األشــخاص املســنن وذوى اإلعاقــات، 
فيتــم اســتقبالهم علــى مســتوى الطابــع الســلفي 
ــق  ــى الطاب ــود إل ــاة الصع ــم معان ــك لتجنيبه وذل

العلــوي، وفــق املســؤول ذاتــه.
  مستشارون

 في تخصصات شتّى لدراسة 
العرائض

وتســتعن املندوبيــة التــي دشــن مقرهــا 
احمللــي بوهــران وســيط اجلمهوريــة، كــرمي يونــس، 
ــارين  ــن املستش ــدد م ــاري، بع ــر اجل ــوم 5 يناي ي
تخصصاتهــم  متطوعــون،  منهــم  البعــض 
متنوعــة، ممــا يؤهلهــم لدراســة مختلــف الطعــون 
والشــكاوى املقدمــة، كمــا ميكــن للمندوبيــة 
االســتعانة بخدمــات خبيــر يف مجــال معــن إذا 
كانــت العريضــة تســتدعي ذلــك، كمــا أوضــح 

ــي. باغل
يف  التدقيــق  علــى  املستشــارون  ويســهر 
مضامــن العرائــض مــع أصحابهــا، ثــم الشــروع 
ــجامها  ــن انس ــد م ــأنها والتأك ــات بش يف التحري
مــع القوانــن املعمــول بهــا، قبــل توجيههــا إلــى 

املرفق العمومي املعنى للتكفل بها.
و يف هــذا الصــدد، لفــت باغلــي النظــر إلــى 
أنــه »يتــم إمهــال املرفــق العمومــي 15 يومــا للــرد 
ــول  ــدم احلص ــة ع ــكوى ويف حال ــل بالش والتكف
علــى ذلــك، يتــم إعــالم الوالــي، وإن تأخــر 
الــّرد بعــد ذلــك ألكثــر مــن أســبوع يتــم مراســلة 
ــيط  ــراف وس ــت إش ــرة حت ــة مباش ــوزارة الوصي ال

ــا مبوضــوع االنشــغال«. ــة، وإبالغه اجلمهوري
منــدوب  يتكفــل  احلــاالت،  بعــض  ويف 
وســيط اجلمهوريــة بحــل االنشــغال وديــا بــن 
الشــاكي وخصمــه الســيما يف بعــض القضايــا 
التــي تخــص موظفــن ومديريــن، كمــا أشــير 

إليــه.
ــة،  ــد للمندوبي ــر اجلدي ــن املق ــذ تدش ومن
ــر،  ــر اجلي ــادر ببئ ــد الق ــر عب ــي األمي ــع بح الواق
املتشــكل مــن طابقــن، ازداد عــدد الوافديــن 
عليهــا إليــداع الشــكاوى، مبعــدل أربعــن )40( 
شــخصا يوميــا، أغلبهــم مــن فئــة الشــباب، 

ــه. ــا أشــير إلي كم
وقــد عبــر بعــض املواطنــن الذيــن ألتفتهــم 
لظــروف  ارتياحهــم  عــن  باملندوبيــة  )و.أ.ج( 
االســتقبال وطريقــة االســتماع النشــغاالتهم 

ــة. ــذه الهيئ به
وطمــأن باغلــي شــعيب »بــأن املندوبيــة 
ــن  ــتقبال الوافدي ــن اس ــى حس ــا عل ــهر دائم تس
إليهــا ومســاعدتهم ومرافقتهــم يف إطــار التكفــل 

بإشــغاالتهم«. 
)و.أ.ج( 

دباغــن  ملــن  محمــد  جامعــة  أبرمــت 
ــع  ــي م ــاون علم ــة تع ــع اتفاقي ــطيف2( أوس )س
االحتــاد األوروبــي ضمــن مشــروع »ديرمــاد«، 
حســب مــا علــم، أمــس، لــدى نائبــة مديــر 
املؤسســة العلميــة ذاتهــا، املكلفــة بالعالقــات 

اخلارجيــة نــوال عبــد اللطيــف مامــي.
ــه يف إطــار  وأوضــح املســؤولة لـــ)و. أ.ج( أن
تعزيــز التعــاون العلمــي بــن جامعــة محمــد ملــن 
ــن  ــي ضم ــاد األوروب ــطيف2( واالحت ــن )س دباغ
بشــبكة  املتعلــق  شــقه  يف  »ديرمــاد«  مشــروع 
بــن  علميــة  )حركيــة  الطلبــة«  »إيراســموس 
ــراكة  ــة ش ــع اتفاقي ــرام أوس ــد مت إب ــة(، فق الطلب
وتعــاون علمــي بــن جامعــة )ســطيف 2( وشــبكة 
طــالب إيراســموس التــي تضــم 350 ألــف طالــب 
مــن مختلــف دول العالــم منســقن مــن طــرف 47 

ــة. ــة أوروبي دول
ــن  ــن دباغ ــد مل ــة محم ــت أن جامع وأضاف
هــذه  تدخــل  جزائريــة  جامعــة  أول  »تعــد 
وذلــك  الدوليــن«  للطلبــة  الواســعة  الشــراكة 
ــرام  ــرت إب ــهر أثم ــت 7 أش ــات دام ــد مفاوض بع
ــة  ــل جامع ــع أن تدخ ــي يتوق ــة الت ــذه االتفاقي ه

)ســطيف 2 ( مــن خاللهــا »مرحلــة جديــدة 
ــتتيح  ــا وس ــع أوروب ــي م ــاون العلم ــال التع يف مج
ــة اجلامعــة لالنخــراط ضمــن  ــة لطلب فرصــة ثمين
هــذه الشــراكة وكذلــك االســتفادة مــن احلركيــات 
ــاد  ــروع ديرم ــار مش ــة يف إط ــدان األوروبي ــع البل م

الدولــي«.
وبهــدف  أنــه  ذاتهــا  املســؤولة  وكشــفت 
ــل  ــإن العم ــة، ف ــذه االتفاقي ــيد ه ــل وجتس تفعي
جــار إلنشــاء »منصــة خاصــة« يف األيــام القليلــة 

القادمــة الســتقبال وتســجيل
مختلــف  مــن  اجلامعــة  طلبــة  ترشــح 
ــاء األول،  ــرا للق ــتويات حتضي ــات واملس التخصص
ــم  ــى أن يت ــع عل ــا للجمي ــيكون مفتوح ــذي س ال

بحــث علمــي.  100 انتقــاء 
لإلشــارة، فــإن جامعــة محمــد ملــن دباغــن 
بســطيف تعــد مــن بــن اجلامعــات اجلزائريــة 
األكثــر نشــاطا يف مجــال التعــاون العلمــي الدولــي 
خاصــة مــع اإلحتــاد األوروبــي، ممــا مينــح الفرصــة 
للطــالب بتبــادل اخلبــرات مــع نظرائهــم مــن 

ــم. ــر العال ــة عب ــف املؤسســات العلمي مختل
)ق.و(

 ذات طابع علمي و تدخل
 ضمن مشروع »ديرماد«

إبــرام أوسـع اتفاقية بين جامعة 
»سطيف 2« واالتحاد األوروبي

للمنتوجــات  الصــادرات  حجــم   عــرف 
الصناعيــة، عبــر موانــئ غربــي الوطــن، منــوا 
اإلجــراءات  بفضــل  املنقضيــة  الســنة  خــالل 
االقتصاديــن  املتعاملــن  لفائــدة  التحفيزيــة 
بالرغــم تداعيــات جائحــة كورونــا )كوفيــد 19(، 
ــود  ــي ورك ــري الدول ــل البح ــى النق ــيما عل الس

العامليــة. األســواق 
وأرزيــو  وهــران  موانــئ  شــهدت  وقــد 
ارتفاعــا  املنصــرم،  العــام  خــالل  ومســتغامن، 
والتــي  الصناعــي  الطابــع  ذات  الصــادرات  يف 
شــملت خاصــة منتجــات اإلســمنت والكلينكــر 
والتــي  أنواعهــا،  مبختلــف  احلديديــة  واملــواد 
ــا  ــا وأوروب ــات يف إفريقي ــدة وجه ــى ع ــوقت إل س
وأمريــكا الشــمالية، وذلــك مــن طــرف متعاملــن 
اقتصاديــن مــن القطاعــن العــام واخلــاص علــى 
ــب  ــكا« ومرك ــارج« و«جي ــات »الف ــرار، مجمع غ

احلديــد والصلــب »توســيالي« ببطيــوة )وهــران(.
ولتشــجيع الصــادرات خــارج احملروقــات، 
قامــت املؤسســات املينائيــة الثالثــة بوضــع أرصفــة 
احلديــد  واســتيراد  تصديــر  لنشــاطات  مهيــأة 
ومشــتقاته وتدعيــم اجلانــب اللوجســتيكي داخــل 
املوانــئ بهــدف تســريع وتســهيل عمليــات شــحن 
وتفريــغ هــذه املنتجــات، مــع تعزيــز املورد البشــري 
وتعبئتــه للعمــل يف الفتــرات الليليــة، مما ســاهم يف 
حتقيــق هــذه النتائــج »اإليجابيــة«، حســبما ذكــره 

لـــ )و.أ.ج( مســؤولو هــذه املوانــئ.
ويفهــم مــن هــؤالء املتعاملــن االقتصاديــن 
أن تطــور ديناميكيــة التصديــر اخلاصــة بنشــاطاتهم 
الصناعيــة زاد بعــد حتقيــق املردوديــة يف مجــال 

ــة احتياجــات الســوق الوطنيــة. تلبي
)ق.و(

موانئ غربي الوطن 

نمو حجم الصادرات الصناعية رغم 
انعكاســات جائحــة »كورونا«
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أمينة بنية
بــن  دار  حــاد  نقــاش  خــال  هــذا  جــاء 
املنتخبــن احملليــن ومــدراء اإلقامــات اجلامعيــة، 
خــال دورة املجلــس الشــعبي الوالئــي املنعقــدة 
ــة  ــاء جلن ــف أعض ــث كش ــبوع، حي ــة األس نهاي
التعليــم العالــي باملجلــس الشــعبي الوالئــي، 
ــة  ــات اجلامعي ــع اخلدم ــف واق ــرض مل ــاء ع أثن
ــت  ــذي  آل ــي ال ــع الكارث ــن الوض ــة، ع بالوالي

إليهــا اإلقامــات واملطاعــم املركزيــة.
وجــاء عــرض اللجنــة لفيديــو بعنــوان »اقامات 
الظــل صــور الواقــع املــزري الــذي يعيشــه الطالــب 
يف هــذه اإلقامــات«،  أيــن أظهــر الفيديــو حقيقــة 
ــرا  ــكل خط ــت تش ــي بات ــات الت ــض اإلقام بع
ــع  ــن أجم ــاب، أي ــامة الط ــة وس ــى صح عل
أغلبيــة أعضــاء املجلــس الشــعبي الوالئــي، على 
ضــرورة إيفــاد جلنــة حتقيــق يف احلالــة التــي آلــت 

إليهــا هــذه املؤسســات احليويــة، ورفــع توصيــات 
للــوزارة، بغلــق اإلقامــات اجلامعيــة املتهالكــة 
و التعجيــل بإعــادة تأهيــل اإلقامــة اجلامعيــة 
عائشــة أم املؤمنــن 2000 ســرير ســابقا، وفتــح 
اإلقامــات الســبعة املغلقــة علــى مســتوى املدينــة 
ــة  ــات اجلامعي ــة اخلدم ــة ملديري ــة التابع اجلامعي

قســنطينة عــن البــاي.
ويف ذات الســياق ، تطــرق احلضــور إلــى امللف 
ــات  ــي للخدم ــوان الوطن ــل الدي ــن قب ــدم م املق
اجلامعيــة  اخلدمــات  واقــع  حــول  اجلامعيــة، 
لواليــة قســنطينة مــع الدخــول اجلامعــي -2020
2021، إلــى حالــة اإلهتــراء التــي تعرفهــا معظــم 
ــات  ــة اخلدم ــة ملديري ــة التابع ــات اجلامعي اإلقام
اجلامعيــة قســنطينة وســط وقســنطينة اخلــروب، 
علــى مســتوى الكتامــة، دورات امليــاه داخــل 
العمــارات إلــى جانــب التدفئــة والكهربــاء، 

ألعــوان  اليوميــة  التدخــات  ورغــم  حيــث 
املاديــة  اإلمكانيــات  نقــص  أن  إال  الصيانــة 
ــة  ــدا مقارن ــة ج ــب قليل ــذا اجلان ــة يف ه املمنوح
ــال دون  ــا ح ــجلة، م ــرار املس ــم األض ــع حج م
التحكــم يف الوضــع و معاجلتــه نهائيــا، يف حــن 
ــاي يف  ــن الب ــة ع ــات اجلامعي ــات اخلدم أن إقام
حالــة حســنة بالنظــر إلــى حداثــة هياكلهــا، غيــر 
ــائل  ــا يف وس ــهد نقص ــات تش ــة اإلقام أن أغلبي
األعــوان شــبه  األعــوان ، خاصــة  و  العمــل 

ــن. الطبي
ــإن  ــروض ف ــف املع ــاء يف املل ــا ح ــب م وحس
قســنطينة تضــم  13 إقامــة جامعيــة، مــن بينهــا 
7 إقامــات علــى مســتوى مديريــة اخلدمــات 
ــب  ــى جان ــور، إل ــا 4 ذك ــط منه ــة وس اجلامعي
5 أخــرى ببلديــة اخلــروب، ليتــم بعدهــا إنشــاء 
املديريــة الثالثــة للخدمــات قســنطينة- عــن 

ــع  ــة بتوزي ــة اخلاص ــرت اخلريط ــي غي ــاي والت ب
ــم  ــف برق ــى الضع ــدد إل ــع الع ــات ليرتف اإلقام
قســنطينة وســط  إقامــة حيــث أضحــت   25
 12 جانــب  إلــى  باخلــروب  و6  إقامــات  ب7 
إقامــة مبديريــة قســنطينة - عــن البــاي، بطاقــة 
اســتيعاب إجماليــة تتجــاوز 45 ألــف ســرير، 
ــا داخــل  ــة يومي ــف وجب ــا يعــادل 50 أل تقــدم م
تخــص  511 حافلــة  وتوفــر  االقامــات،  هــذه 
كل خطــوط النقــل اجلامعــي بالرغــم مــن عــدم 
وجــود عــدد كايف للناقلــن مــن أجــل تغطيــة كل 
ــن  ــي الدي ــل مح ــحاب الناق ــد انس ــوط بع اخلط

ــة. ــن اخلدم ــوت م طحك
و كشــفت املعطيــات املقدمــة عــن تواجــد 
ــي  ــب اجلامع ــزة بالقط ــدة مجه ــات جدي 7 إقام
ميكــن اســتغالها يف أي حلظــة، مــا يجعــل 
ــث أن  ــرة، حي ــا يف األس ــجل فائض ــة تس الوالي

الطاقــة املســتغلة حقيقــة هــي أزيــد مــن 33 ألــف 
ســرير وهــذا مــا يجعــل أزيــد مــن 12الــف ســريرا 
ــه كــون  ــم بعــد تدقيق ــم يت ــم ل ــو رق شــاغرا، وه
ــن أن  ــتمرة، يف ح ــزال مس ــواء ال ت ــة اإلي عملي
اإلقامــة اجلامعيــة عائشــة أم املؤمنــن 2000 
ســرير، املتواجــدة بالقــرب مــن جامعــة قســنطينة 
ــة  ــات اجلامعي ــدم اإلقام ــن أق ــد م ــي تع 1، الت
ــي مهــم  ــغ مال ــة، فقــد خصــص لهــا مبل بالوالي
منــذ شــهر مــارس مــن العــام املاضــي، مــن أجــل 
ــم  البــدء يف عمليــة ترميمهــا، إال أن األشــغال ل
تنطلــق فعليــا بعــد، علــى غــرار إقامــات جامعيــة 
ــا  ــة قصــد ترميمه ــن ميزاني أخــرى اســتفادت م
ــوب  ــم تكــن يف املســتوى املطل إال أن األشــغال ل
مــا جعلهــا تتخبــط يف نفــس املشــاكل بعــد مــدة 

ــا. ــاء األشــغال به ــن انته ــرة م قصي

متكنــت فرقــة البحــث والتدخــل باملصلحــة 
الوالئيــة للشــرطة القضائيــة يتمكــن مــن تفكيــك 
يف  مختصــة  منظمــة  دوليــة  إجراميــة  شــبكة 

ــدرات. ــرعي باملخ ــر الش ــار غي االجت
 05 مــن  متكونــة  االجراميــة  الشــبكة 
أشــخاص ينحدرومنــن واليــات عنابــة ورقلــة و 
ــي  ــن الثان ــم يف العقدي ــة أعماره ــر العاصم اجلزائ
و الثالــث حيــث مت خــال العمليــة حجــز 12 
ــدي  ــب الهن ــوع القن ــن ن ــدرات م ــن املخ ــغ م كل

مــع حجــز ســيارتن )02( ســياحيتن تســتعملها 
العصابــة اعمالهــم اإلجراميــة وبعــد اإلنتهــاء مــن 
التحقيــق أجنــز ضدهــم ملــف قضائــي عــن قضيــة 
ــة  تكويــن جمعيــة اشــرار يف إطــار شــبكة إجرامي
مختصــة يف اإلجتــار الغيــر مشــروع باملخــدرات 
)قنــب هنــدي( أيــن قدمــوا مبوجبــه أمــام اجلهــات 
القضائيــة لــدى محكمــة الذرعــان أيــن صــدر يف 
ــه  ــدر يف حق ــس ص ــداع و اخلام ــر إي ــق 04 أم ح

رقابــة قضائيــة.                      ف .ســليم

املشــترك  املهنــي  املجلــس  أعضــاء  ناشــد 
الطــارف  بواليــة  احلمــراء  اللحــوم  لشــعبة 
ــق  ــرار غل ــر يف ق ــادة النظ ــة بإع ــلطات احمللي الس
أســواق املاشــية بســبب حتســن الوضعيــة الوبائيــة 
ــروس  ــات بفي ــة وتراجــع حــاالت اإلصاب بالوالي

.19 كوفيــد 
و أكــد املعنيــون خــال لقائهــم بـ«أخبــار 
ــن  ــم م ــواق بالرغ ــق األس ــرار غل ــن« أن ق الوط
أنــه  إال  لــه بســبب اجلائحــة  املربــن  تفهــم 
ــة  ــا اجتماعي ــم منه ــلبية عليه ــار س ــه أث كان ل
وأخــرى مهنيــة خاصــة يف ظــل ارتفــاع تكاليــف 
األعــاف وغيرهــا. ويف هــذا الصــدد عقــد مبقــر 
ديــوان والــي واليــة الطــارف »حرفــوش بــن 
ــي  ــس املهن ــه بأعضــاء املجل ــاء جمع ــار« لق عرع
املشــترك لشــعبة اللحــوم احلمــراء بحضــور مديــر 
انشــغالهم  طرحــوا  أيــن  الفاحيــة  املصالــح 

بصفتهــم ممثلــن عــن 2677 مربــي واملتمثــل 
األســبوعية  أســواق  فتــح  إعــادة  التمــاس  يف 
للمواشــي بالواليــة خاصــة ســوق الذرعــان. ويف 
هــذا االطــار ثمــن الوالــي الوعــي الــذي إلتمســه 
لــدى املوالــن واملربــن الســيما فيمــا تعلــق 
ــق هــذه األســواق حيــث  ــرارات غل ــزام بق بااللت
ــق األســواق  ــى إجــراء غل ــاء عل أوضــح أن اإلبق
إجــراء  هــو  بالواليــة  للمواشــي   األســبوعية 
يهــدف بالدرجــة األولــى إلــى احلفــاظ علــى 
ــق  ــة تطبي ــى صعوب ــة ال ــن إضاف ــة املواطن صح
واحتــرام اإلجــراءات الوقائيــة املرتبطــة بفيــروس 
كورونــا )كوفيــد19( يف هــذه األماكن.كمــا أكــد 
للمناقشــة  مطــروح  املوضــوع  هــذا  أن  الوالــي 
ــرة  ــال الفت ــة خ ــات املعني ــا اجله ــة أم والدراس

املقبلــة.                        ف. ســليم

أمــر قاضــي التحقيــق بالغرفــة األولــى لــدى 
ُمنظفــة  بإيــداع   ، االبتدائيــة  عنابــة  محكمــة 
ــي،  ــس االحتياط ــة احلب ــة عناب ــر والي ــتغل مبق تش
ووضــع 5 أخريــن مبديريــة، حتــت الرقابــة القضائيــة 
محــررات  يف  املــزور  واســتعمال  التزويــر  بتهــم 
اســتغال  وســوء  واالحتيــال  النصــب  إداريــة، 
الوظيفــة، يف قضيــة تســليم اســتفادات وهميــة 

ــة  ــي عناب ــة ببلديت ــكنات اجتماعي ــن س ــزورة م وم
والبونــي مقابــل مبالــغ ماليــة.

ــدة، يف  ــد م ــرع من ــة ش ــة عناب ــن والي وكان أم
ــة  ــة عناب ــن بوالي ــن املوظف ــدد م ــع ع ــق م التحقي
ــكنات  ــن س ــتفادة م ــررات اس ــر مق ــة تزوي يف قضي
ــع  ــات م ــاوي. والتحقيق ــي رش ــة وتقاض اجتماعي
موظفــن بواليــة عنابــة جــاءت إثــر تلقــي ذات 

ــث  ــن حي ــن املواطن ــدة م ــكاوي عدي ــح ش املصال
ــة 5  ــة باإلضاف ــة نظاف ــف عامل ــن توقي ــفرت ع أس
أخريــن و أضافــت ذات املصــادر أن التحقيقــات 
شــملت عديــد املوظفــن تابعــن لواليــة عنابــة 
والتســيير  الترقيــة  ديــوان  وكــذا  عنابــة  ودائــرة 

العقــاري.
ف.سليم

أعلــن املكتــب الوالئــي لفــرع للناقلــن املنضــوي 
واحلرفيــن  للتجــار  العــام  االحتــاد  لــواء  حتــت 
اخلطــوط  رؤســاء  قــرار  عــن  بعنابــة  اجلزائريــن 

العاملــة مبحطــة منيــب صنديــد بعنابــة .
ــتئناف  ــات ان »اس ــاب احلاف ــل اصح ــال ممث وق
النشــاط مــا بــن الواليــات الــذي كان مجمــد 
ــة حتقيــق  ــا إلــى غاي بســبب جائحــة فيــروس كورون
ــة  ــة للســلطات املعني ــب واالقتراحــات املرفوع املطال
و املتمثلــة أساســا يف عــدم اســتيعاب محطــة نقــل 
إبراهيــم  البلديــات ســيدي  املســافرين مــا بــن 
لعــدد احلافــات التــي تنشــط يف هــذا املجــال 

ــذي  ــن وال ــوش نورالدي ــة ك ــا مبحط واملتواجــدة حالي
يتجــاوز عددهــا 225 حافلــة دون احتســاب 90 
ــة  ــم ومطالب ــا بســيدي إبراهي ــة متواجــدة حالي حافل
الســلطات الوالئيــة واملركزيــة التدخــل العاجــل 
إلنشــاء محطــات تخضــع للمواصفــات املعمــول 
بهــا عبــر كامــل التــراب الوطنــي واملتنقلــة يف توفيــر 
النقــل للمواطنــن عبــر محطــات تضمــن التســاوي 
يف فــرص العمــل للناقلــن أصحــاب احلافــات 
ومــذا ســائقي ســيارات األجــرة مــا بــن الواليــات 
ــوط  ــض اخلط ــل بع ــرح حتوي ــك تقت ــار ذل ويف انتظ
ــيدي  ــة س ــى محط ــد إل ــب صندي ــة مني ــن محط م

ــة  ــذا للمنافســة الشــريفة والعادل ــا وه ــم مؤقت إبراهي
املعمــول بهــا يف كل احملطــات عبــر التــراب الوطنــي. 
ويجــدر أن املكتــب الوالئــي للناقلــن كان أعلــن 
عــن تنظيــم مؤخــرا لقــاء دراســي وتشــاوري بســبب 
حالــة الغليــان التــي يعيشــها قطــاع النقــل بواســطة 
ــن  ــك بحضــور رؤســاء اخلطــوط ماب ــات وذل احلاف
والشــبه  احلضريــة  محطــات  ورؤســاء  الواليــات 
حضريــة مبقــر األمانــة التنفيديــة ألحتــاد التجــار 
ــي  ــق الوالئ ــراف املنس ــت إش ــة حت ــن بعناب واحلرفي
حيــث متــت مناقشــة مشــاكل يعانــي منهــا القطــاع.
ف.سليم

حسب تقرير لجنة التعليم العالي بالمجلس الوالئي

اإلقـــامـــات الجـــامعية بقسنطيـــنةاإلقـــامـــات الجـــامعية بقسنطيـــنة
 تتخـــبط في   تتخـــبط في  ظـــروف كــــارثية!ظـــروف كــــارثية!

 أخبار الطارف
تفكيــك شبكــــة دوليــــة مختــــصة تفكيــك شبكــــة دوليــــة مختــــصة 

في ترويــــج المخـــــدراتفي ترويــــج المخـــــدرات

المربــــون يطالبـــون بفتـــــح المربــــون يطالبـــون بفتـــــح 
أســــــواق المواشــــــيأســــــواق المواشــــــي

 أخبار عنابة
عــــاملة نظافــــة تمنـــح قــــرارات استفـــــادة عــــاملة نظافــــة تمنـــح قــــرارات استفـــــادة 

مــــزورة مـــن سكــــنات اجتمـــــاعية!مــــزورة مـــن سكــــنات اجتمـــــاعية!

أصحـــــاب الحــــافالت مـا بيـــــن للواليـــات أصحـــــاب الحــــافالت مـا بيـــــن للواليـــات 
يرفضــــون استئنــــاف نشـــــاطهميرفضــــون استئنــــاف نشـــــاطهم

رفعت جلنة التربية و 
التعليم للمجلس الوالئي 
بقسنطينة  تقريًرا أسوًدا 

الى والي الوالية حول 
الوضعية التي آلت اليه 
االقامات اجلامعية التي 

تشهد وضعية كارثية ، يف 
الوقت الذي سجلت مصالح 

الوالية احصاء 7 إقامات 
جامعي جديدة مبعدل 12 
ألف سرير شاغر غير انها 

التزال مغلقة.

·      7 إقامات جديدة مغلقة مبعدل 12 ألف سرير شاغر
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أخبار الداخل

بلديــة  عــن  كلــم   35 ب  تبعــد  التــي 
ــي  ــوب تلمســان الت ــا جن ــة له العريشــة و تابع
تعتبــر مــن اكبــر مناطــق الظــل التــي احصيــت 
العاجــل  بالتدخــل  الواليــة  علــى مســتوى 
الركــود  مــن  انقاذهــم  و  العليــا  للســلطات 
التنمــوي الــذي تعيشــه املنطقــة و كــذا حتصيــل 
حقهــم يف التنميــة مــن خــال تعبيــد الطريــق 
ــن  ــي م ــاف مال ــم بغ ــة و دعه ــة للقري املؤدي
ــذا  ــة و ك ــة و االرصف ــة احلضاري ــل التهيئ اج

اإلنــارة العموميــة.
كمــا طالــب ســكان هــذه القريــة املجاهــدة 
ــرورة  ــا بض ــروف عليه ــو مع ــا ه ــة كم املضياف
ــي  ــرف الصح ــوات الص ــكاناتهم بقن ــط س رب
ــة  ــر التقليدي ــى احلف ــدون عل ــوا يعتم اذا مازال
ــذا  ــي و ك ــاز الطبيع ــم بالغ ــة و تزويديه البدائي
ــة  ــم باإلضاف ــة عنه ــك العزل ــل لف ــر النق توفي
الــى زيــادة نصيبهــم الضئيــل يف ســكنات 

اإلعانــات الريفيــة.
كمــا اشــار الســكان ايضــا الــى املعانــاة 
التــي يعشــونها يف ظــل تذبــذب تزويدهــم 
بهــم  ادى  الــذي  االمــر  الشــروب  بامليــاه 
ــن  ــج م ــراء الصهاري ــى ش ــاد عل ــى االعتم ال
ــتوصف  ــى املس ــا ال ــاروا ايض ــواص، و اش اخل
الصحــي الــذي هــو يف غالــب االحيــان مغلــق 
ــة. ــزات الصحي ــى التجهي ــه ادن ــب عن و تغي
فيحلمــون  املنطقــة  شــباب  عــن  امــا 
ــة و  ــاة كرمي ــم حي ــن له ــغل تضم ــب ش مبناص
ــم و  ــراغ طاقاته ــل اف ــن اج ــبانية م ــق ش مراف

الواقــع. ارض  علــى  احامهــم  جتســيد 
اذا ان مواطنــوا هــذه القريــة املعزولــة يعلقــون 
التــي  الزيــارة االخيــرة  امــال كبيــرة علــى 
ــي  ــود الت ــم و الوع ــة اليه ــي الوالي ــادت وال ق

ــة. ــلطات الوالئي ــن الس ــا م تلقوه
بن خالد عبد القادر

خالد بلحاج
ناشــد بعــض قاطنــي هــذه القريــة شــبه املعزولــة 
ــن  ــالهم م ــة النتش ــي الوالي ــن« وال ــار الوط لـ«أخب
ــذ  ــونه من ــذي يعيش ــب ال ــي الصع ــع املعيش الوض
التــي  اليوميــة  ســنوات جــراء  متاعــب احليــاة 
ــا  ــي تلقوه ــات الت ــم التطمين ــم رغ ــت كاهله ارهق
مــن قبــل رئيــس املجلــس البلــدي يف العديــد مــن 

املناســبات.
ــس الشــعبي  ــل كشــف مصــدر باملجل و يف املقاب
ــن  ــرا م ــتفادت مؤخ ــود اس ــة مصم ــدي ان قري البل
ــص  ــون دج خص ــدر ب 07 ملي ــي املق ــاف مال غ
ــة  ــح البلدي ــت مصال ــا قام ــة ، كم ــارة العمومي لان
برفــع بطاقــة تقنيــة الــى الســلطات املعنيــة يتضمــن 
بالتهيئــة  التكفــل  عــدة مشــاريع تنمويــة منهــا 
احلضريــة و غيرهــا مــن اجــل فــك العزلــة عــن 
ــة الواقعــة باحلــدود بــن  ــة النائي ســكان هــذه القري

ــكر. ــزان ومعس ــي غلي واليت
 واشــار محدثنــا ان االغلفــة املاليــة الزاهــدة التــي 
ــى مســتوى و  ــى ال ــم ال ترق ــا قريته اســتفادت منه

حجــم معاناتهــم اليوميــة التــي اصبحــت حتاصرهــم 
و ترهــق كاهلهــم منــذ ســنوات مــن التراكمــات رغم 
تــداول رؤســاء البلديــات و املســؤولن الذين حســب 
ــائدة  ــي الس ــة ه ــاع املزري ــزال االوض ــن ال ت املعني
ــا باســتثناء  ــراوح مكانه ــت مشــاكلهم ت ــث ظل حي
بعــض تدخــات املنتخبــن نظــرا للظــرف الراهــن 
ــة ،  ــل البلدي ــة مداخي ــاد و قل ــهده الب ــذي تش ال
ليكشــفوا عــن العديــد مــن النقائــص التــي باتــت 
تاحقهــم كغيــاب شــبكة قنــوات الصــرف الصحي 
ممــا ادى بهــم الــى حفــر املطاميــر التقليديــة لقضــاء 
حاجياتهــم البيولوجيــة و نحــن يف ســنة 2021 و يف 
ــوا  ــدة علــى حــد تعبيرهــم كمــا طالب ــر اجلدي اجلزائ
ــن  ــي اي ــة داخــل النســيج العمران ــة احلضري بالتهيئ
ــال  ــة خ ــرك مائي ــى ب ــة ال ــات القري ــول طرق تتح
التســاقطات املطريــة االمــر الــذي يحتــم عليهــم 
البقــاء يف بيوتهــم نظــرا لعــدم اســتطاعتهم التنقــل 
ــة  ــل ســكان القري ــى ان مشــكل تنق ، و اشــاروا ال
الــى بلديتهــم اصبــح مــن الصعوبــة حتملــه ، ايــن 

ــى  ــم ال ــن قريته ــه م ــى التوج ــن عل ــو مجبري مازال
لواليــة  التابعــة  احلدويــة  االبطــال  وادي  بلديــة 
ــول  ــم للوص ــا 07 كل ــافة قدره ــع مس ــكر وقط معس
ــم  ــتخراج وثائقه ــل اس ــن اج ــة م ــر البلدي ــى مق ال
ــا  ــاكلهم و غيره ــرح مش ــر لط ــاء املي ــة او لق االداري
ــرة يدفعونهــا الصحــاب  ــورة كبي ــا فات ــي تقابله والت
ــاب  ــوض الذه ــذا ع ــتان«، وه ــيارات »كلونديس س
ــا ، و  ــى بلديتهــم التابعــن إليهــا إقليمي مباشــرة إل
الغريــب يف االمــر يضيــف هــؤالء ان قريتهــم التابعــة 
اقليميــا لواليــة غليــزان لكــن ابنائهــم املتمدرســن 
ــة  ــة ببلدي يف املتوســط يدرســون باملؤسســات التربوي
ــو  ــم الزال ــا انه ــكر كم ــة معس ــال بوالي وادي االبط
ــام هــذه  ــوا مبقاعــد الدراســة بعــد ، و ام ــم يلتحق ل
ــة مصمــود ،  ــى ســكان قري املشــاكل املتراكمــة عل
فبهــذا أصبــح تدخــل املســؤول االول يف الواليــة 
قائمــا حتــى يتمكنــوا مــن اخلــروج مــن قوعــة 
مســتوى  تدهــور  ظــل  يف  التهميــش  و  العزلــة 

ــم. ــت تؤرقه ــي بات معيشــتهم الت

ف املفتــش اجلهــوي للشــرطة أمــس بوهــران 
عــن أرقــام التحقيقــات التــي قامــت بهــا فــرق 
التحقيــق يف اجلرائــم املاليــة واإلقتصاديــة يف 12 
ــنة 2020 إذ  ــال س ــري خ ــرب اجلزائ ــة بالغ والي
مت تســجيل 2455 قضيــة مت التحقيــق فيهــا تتعلــق 
خصوصــا بقضايــا الفســاد املالــي واإلقتصــادي مــن 
ــا متابعــون فيهــا مســؤولن يف مختلــف  بينهــا قضاي
واملجالــس  واإلقتصاديــة  العموميــة  اإلدارات 
املنتخبــة وقــد مت التحقيــق مــع 4 أالف شــخص يف 
ــام  ــال الع ــي تخــص املســاس بامل ــا الت ــذه القضاي ه

ــات  ــرام الصفق ــاوزات يف إب ــريع وجت ــة التش ومخالف
وغيرهــا مــن القضايــا التــي تخــص تبديــد األمــوال 
إبــرام  طريقــة  يف  متــس  خروقــات  أو  العموميــة 
الشــرطة  أنهــت مصالــح  وقــد  الصفقــات  هــذه 
اإلقتصاديــة التحقيــق يف 2271 قضيــة وأحالــت 
1857 شــخص علــى العدالــة وقــد شــهدت ســنتن 
الفارطتــن تســجيل عــدد كبيــر مــن القضايــا التــي 
ــاد إذ  ــص الفس ــي تخ ــرطة والت ــا الش ــت فيه حقق
قضيــة   2173 التحقيــق يف   2019 ســجل ســنة 
وقــد تزامنــت هــذه التحقيقــات علــى مســتوى 

ــع فيهــا  احمللــي مــع التحقيقــات الكبــرى التــي يتاب
ــا  ــا فيم ــة ، أم ــابقن يف الدول ــؤولن الس ــار املس كب
يخــص القضايــا املتعلقــة باجلرائــم اإللكترونيــة 
ســجلت  فقــد  اإلجتماعــي  التواصــل  ومواقــع 
ــة الســنة  ــري 1189 قضي ــرب اجلزائ الشــرطة يف الغ
ــم  ــع 1059 مواطــن وإحالته ــق م الفارطــة مت التحقي
علــى العدالــة نظــرا لتوســع مثــل هــذه اجلرائــم 
التــي كثــرت بكثــرة إســتعمال تكنولوجيــا اإلعــام 

واإلتصــال                        عمــر الفــاروق

عثــرت مصالــح احلمايــة املدنيــة لواليــة 
ــى   ــا ال ــخص ، معالق ــة ش ــى جث ــزان عل غلي
شــجرةو بحســيب  بيــان ملصالــح احلمايــة 
بشــلول  لبلديــة  التابعــة  وحدتهــا  »تدخــل 
بواليــة البويــرة ، مــن أجــل نقــل جثــة متــويف 
، وجــد معلــق بحبــل إلــى شــجرة تبعــد عــن 
أوالد  بقريــة  متــر   200 العائلــي ب  منزلــه 

معقاســي ببلديــة األصنــام«  .

الضحيــة مــن جنــس ذكــر ، يبلــغ مــن 
إلــى  جثتــه  حتويــل  مت   ، ســنة   50 العمــر 
ــرة ،  ــفى البوي ــث مبستش ــظ اجلث ــة حف مصلح
ــإن  ــارة ، ف ــب الشرعي.لإلش ــا الط إلخضاعه
اجلهــات املختصــة ، فتحــت حتقيقــا ملعرفــة 
ــة ،  ــزت القري ــي ه ــة ، الت ــات القضي مابس
ــيرته  ــن س ــروف بحس ــي مع ــة و أن املعن خاص

ــة ــكان القري ــن س ، ب

احتضــن ، مقــر املديريــة الوالئيــة للحمايــة 
املدنيــة بالبويــرة ، حفــل تكــرمي أعضــاء فرقــة 
التدخــل و النجــدة ملركــز تيكجــدة التابعــة 
احلمايــة املدنيــة ، نظيــر مجهوداتهــم يف العثــور 
علــى الشــباب التائهــن ، يف جبــال تيكجــدة 
، خــال العاصفــة الثلجيــة االخيــرة التــي 

ــة. شــهدتها املنطق
وســجل باملنطقــة  عــدة مفقوديــن يف بحيــرة 
ــي  ــز حوال ــن املرك ــد ع ــي تبع ــم ، الت اولغمي
ــة  ــاء الفرق ــر أعض ــث إضط ــر ، حي 12 كيلموت
ــول  ــم ط ــدام رغ ــى األق ــيا عل ــاب مش ، للذه
املســافة و الظــروف املناخيــة الصعبــة ، لنجــدة 
الشــباب العالقــن ، الــذي ينحــدرون مــن 

ــن . ــاء الوط ــف أنح مختل
وباملناســبة ، مت تكــرمي أعضــاء الفرقــة أيضــا 
نــادي الصحافــة و االعــام  ، مــن طــرف 
ــة يف  ــم املبذول ــى مجهوداته ــرة عل ــة البوي لوالي
ــة  ــوان احلماي ــم كل أع ــن خاله ــدان و م املي

ــة. املدني
ويف تصريــح جلريــدة » أخبــار الوطــن » ، 
أكــد املديــر الوالئــي للحمايــة املدنيــة ، املقــدم 
ــة و  » بوشــريفي ناصــر » فخــره بأعضــاء الفرق
ــارات  ــة و ان كل إط ــة املدني ــوان احلماي كل أع
اجلهــاز بجانــب األعــوان ملمارســة مهامهــم 

ــة. ــكل أريحي ب
 يونس غماري

احتضــن ، مقــر املديريــة الوالئيــة للحمايــة 
املدنيــة بالبويــرة ، حفــل تكــرمي أعضــاء فرقــة 
التدخــل و النجــدة ملركــز تيكجــدة التابعــة 
احلمايــة املدنيــة ، نظيــر مجهوداتهــم يف العثــور 
علــى الشــباب التائهــن ، يف جبــال تيكجــدة 
، خــال العاصفــة الثلجيــة االخيــرة التــي 

ــة. شــهدتها املنطق
وســجل باملنطقــة  عــدة مفقوديــن يف بحيــرة 
ــي  ــز حوال ــن املرك ــد ع ــي تبع ــم ، الت اولغمي
ــة  ــاء الفرق ــر أعض ــث إضط ــر ، حي 12 كيلموت
ــول  ــم ط ــدام رغ ــى األق ــيا عل ــاب مش ، للذه
املســافة و الظــروف املناخيــة الصعبــة ، لنجــدة 
الشــباب العالقــن ، الــذي ينحــدرون مــن 

ــن . ــاء الوط ــف أنح مختل
وباملناســبة ، مت تكــرمي أعضــاء الفرقــة أيضــا 
نــادي الصحافــة و االعــام  ، مــن طــرف 
ــة يف  ــم املبذول ــى مجهوداته ــرة عل ــة البوي لوالي
ــة  ــوان احلماي ــم كل أع ــن خاله ــدان و م املي

ــة. املدني
ويف تصريــح جلريــدة » أخبــار الوطــن » ، 
أكــد املديــر الوالئــي للحمايــة املدنيــة ، املقــدم 
ــة و  » بوشــريفي ناصــر » فخــره بأعضــاء الفرق
ــارات  ــة و ان كل إط ــة املدني ــوان احلماي كل أع
اجلهــاز بجانــب األعــوان ملمارســة مهامهــم 

ــة. ــكل أريحي ب
 يونس غماري

مشاريع التنمية غائبة منذ سنوات
العزلــــة تطــــوق سكـــــان العزلــــة تطــــوق سكـــــان 
قريـــة مصمـــــود بغليــــــزانقريـــة مصمـــــود بغليــــــزان

مفتش الجهوي للشرطة يكشف عن إحالة 1857 منهم للعدالة
تحقيقــــات مــــع تحقيقــــات مــــع 44 آالف شخــــــص فــي  آالف شخــــــص فــي 
قضـــايا الفســـاد المالــــي بالغــــــربقضـــايا الفســـاد المالــــي بالغــــــرب

وضع اجتماعي صعب  يعيشه سكان قرية مصمود التابعة لبلدية سيدي امحمد بن عودة يف والية غليزان 
جراء الغياب التام ملشاريع التنمية احمللية التي لم ترى النور رغم الوعود املتكررة التي اطلقها املسؤولني 

املتعاقبني على السلطة لكن ال شيء منها حتقق.

أخبار البويرة
اكتشـــاف جثـــة كهـــل معلــــقةاكتشـــاف جثـــة كهـــل معلــــقة
 في شجــــــــرة بالبويــــرة! في شجــــــــرة بالبويــــرة!

تكريـــم أعضـــاء فرقـــة النجـــدة تكريـــم أعضـــاء فرقـــة النجـــدة 
و التدخـــل لمركـــز تيكجــــدةو التدخـــل لمركـــز تيكجــــدة

البليدة
سكـــان حـــي المجاجــي باألربعـــاء سكـــان حـــي المجاجــي باألربعـــاء 

يطالبـــــون بالتنمــــيةيطالبـــــون بالتنمــــية

تلمسان
الركــود تنمــوي يــؤرق سكــــان الركــود تنمــوي يــؤرق سكــــان 
قريـــة »حـــوض عطـــــا اهلل«قريـــة »حـــوض عطـــــا اهلل«
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أخبار السر ايا

مرشـــــح وِحيـــــــد

بحـــث فــي فــائدة الّشبـاب! 

عصمـــــاني 
يطـالب بمناظـرة

الــــوالــــي تعليــــمة 

تـذبـذب فــي التمويـــن

يعتبر حسان بقاق عضو 
املكتب التنفيذي لرابطة 
اجلزائر للدراجات املرشح 
الوحيد ملنصب الرئيس، 
حتسبا للجمعية العامة 
االنتخابية التي تعقد 

الثالثاء القادم يف الثالثة 
بعد الزوال، بالقاعة متعددة 
الرياضات »مختار عريبي« 

باألبيار )اجلزائر العاصمة(. 
ويأتي تنظيم اجلمعية 

العامة االنتخابية بعد أن 
قررت وزارة الشباب والرياضة 

إلغاء انتخاب مسعود داود 
لعهدة جديدة على رأس 

رابطة اجلزائر العاصمة للدراجات، حيث مت استدعاء الهيئة الرياضية 
الوالئية إلى تنظيم جمعية عامة انتخابية جديدة، وتعيني رئيس 

جديد مع احترام القوانني املعمول بها.

كشفت مصالح والية املسيلة، أمس، أن البضائع ستنقل يف املستقبل عن طريق استغالل خطوط السكك 
احلديدية التي تربط عاصمة احلضنة بعديد املدن، على غرار اجلزائر العاصمة والبليدة وبجاية وباتنة 
وسطيف وبرج بوعريريج. وقد أسدى والي املسيلة، عبد القادر جالوي، مؤخرا، تعليمة إلى مسؤولي قطاع 

النقل تتعلق مبلف نقل البضائع عن طريق السكة احلديدية ملا له من دور »هام« يف مجال التنمية االقتصادية 
بالوالية، من جهة. وأثره اإليجابي على املؤسسات االقتصادية املوجودة باملنطقة الصناعية من جهة أخرى، 

والتقليل من كثافة حركة سير املركبات عبر الطرقات وما قد يترتب عنها من حوادث مرورية.

طالب رئيس حزب صوت الشعب، ملني 
عصماني، أمس، ببرمجة مناظرة تلفزيونية 

مع اللجنة الوطنية املستقلة لالنتخابات. 
وقال عصماني، خالل الندوة الصحفية التي 

نضمها، »يفترض أن تكون مسّودة 
وليس مشروع قانون نسخة من 

القانون العضوي لالنتخابات«، 
وأضاف: »وجدنا بعض املواد 
ال تعكس الفرص وال تعكس 
خطاب رئيس اجلمهورية«. 

وكشف رئيس احلزب أن املادة 
)200( ال تعطي حق تكافؤ 

الفرص، مشيرًا إلى أن 
» بعض األحزاب تغّلب 
مصلحة حزبها على 

مصلحة وطنها«.

تشهد عملية التموين باملياه الشروب بعدة أحياء ببلدية الشلف 
تذبذبا يف التوزيع، بدءا من يوم مس، بسبب أشغال تصليح عطب 
يف قناة الدفع الرئيسة، حسبما أفاد به بيان لوحدة اجلزائرية 

للمياه. وأوضح البيان أن كال من أحياء املناطق 6 و7 و8 بأوالد محمد، 
العمارنية، املنطقة 11 بالرادار التابعة لبلدية الشلف، ستشهد بداية 

من اليوم تذبذبا يف التموين باملياه الشروب بسبب أشغال تصليح 
تسربات موجودة على مستوى إحدى قنوات الدفع الرئيسة.

قالت اللجنة العلمية 
ملتابعة ورصد تفشي 

فيروس »كورونا«، 
أمس، إن املستشفيات 
اجلزائرية أصبحت 
تقريبا خالية من 

املصابني بـ«كورونا«. 
وأرجعت اللجنة ذاتها 
تراجع عدد اإلصابات 

بوباء كورونا إلى 
اإلستراتيجية املنتهجة 

منذ بداية اجلائحة، 
مظيفة أن تراجع عدد 
اإلصابات “ال يجب أن 

يخلق حالة من التراخي، 
بل إن االستمرار يف 

تطبيق إجراءات الوقاية 
يعّد أكثر من ضرورة«.

المستشفــيات خـــالية مـــن المصابيــــن

منــــــصة منــــــصة 
رقمــــــية رقمــــــية 

أطلقت شركة املياه والتطهير للجزائر )سيال( منصة 
ن املواطنني من  رقمية حتت تسمية »إنفو ترافو« متكِّ

متابعة »بشكل حصري ومباشر« كل ما يخص وضع األشغال 
اجلارية يف البلديات التي ينتمون إليها. وأوضح بيان 

صادر عن الشركة نشرته يف موقع التواصل االجتماعي 
)فيسبوك( كيفية الولوج إلى املنصة، وذلك عن طريق 

http://www.seaal.dz/es�  الضغط على الرابط )
pace-client/infos-travaux/(، وبعدها الضغط 

على البلدية املعنية بالبحث عنها على اخلريطة التفاعلية.

أكد أمني محافظة متنراست، 
احمد قمامة، على ضرورة تشبيب 
احلزب وغرس الفكر اجلبهوي لدى 

الناشئة من مناضلي »األفالن« 
وتغذيتهم فكريا وسياسيا 

مبرجعيات احلزب، مشيرا إلى 
أن التعليمات الصادرة عن األمني 
العام األستاذ بعجي أبو الفضل 

القاضية بضرورة انخراط الشباب 
يف احلزب وتدعيم القوائم 

االنتخابية املقبلة باإلطارات 
الشبانية سيؤسس ملرحلة هامة يف 

تاريخ احلزب، الذي سيعمل على 
تنفيذ برنامجه الذي يتماشى مع 

السياسة التنموية للجزائر.

أعلنت مؤسسة بريد اجلزائر، 
أمس، عن إطالقها مشروع دمج 

مؤسسات ناشئة ومصغرة تخص 
أعوان نقديني معتمدين، يف 

إطار إستراتيجيتها اجلديدة 
لتسريع وتيرة تعميم خدمات 
الدفع اإللكتروني. وقد أطلقت 

مؤسسة »بريد اجلزائر« مشروع 
دمج املؤسسات الناشئة واملصغرة 
بصفة أعوان نقديني معتمدين، 

وهي الشراكة التي تستند إلى 
»شبكة قبول وطنية مكونة من 
عدة مؤسسات ناشئة ومصغرة 

يتم انتقاؤها وتأهيلها ثم 
اعتمادها من طرف املؤسسة 

ذاتها ».

الجزائـــــر« »بريـــد  مشــــــــــــروع 
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أخبار الداخل

بدائــرة  الفالحيــة  باملســتصلحات  انطلقــت 
أوقــروت شــمال واليــة أدرار عمليــة حصــد ودرس 

ــراء . ــذرى الصف ــول ال محص
احملليــن  املســؤولن  بحضــور  متــت  العمليــة 
ــر  ــب مدي ــذا نائ ــة وك ــح الفالحي ــرة املصال ومدي

ديــوان وحــدة األنعــام ببوقطــب.
و مت تســخير مــل اإلمكانيــات املاديــة وبشــرية 
تتمثــل يف احلاصــدات وشــاحنات نقــل احملصــول 
ــة احلصــاد مت  ــى وحــدة بوقطــب ولتســريع عملي إل
ــزان  ــون املي ــى أن يك ــن عل ــع الفالح ــاق م االتف

ــم  ــى أدرار ث ــوج إل ــال باملنت ــوض االنتق ــي ع محل
التوجــه مــرة أخــرى بــه إلــى بوقطــب .ومــن 
املنتظــر مباشــرة عمليــة احلصــاد أن يكــون اإلنتــاج 
وفيرنظــرا للمســاحة املزروعــة لشــعبة الــذرى  لهــذا 
املوســم الفالحــي ب 347 هكتــار فضــال عــن 
ــن  ــه الفالح ــي ب ــذي حض ــجيع ال ــم والتش الدع
ولقــد مت حصــد149 هكتــار عبــر البلديــات الثالثــة 
للدائــرة املذكــورة فيــم كانــت  هنــاك عمليــات 
 198 مســاحتهاب  قــدرت  للحصــاد  مســتبقة 
هكتــار                       عبــداهلل مجبــري

 متكنــت  قــوات الشــرطة بأمــن واليــة أدرار مــن 
ــرق  ــرقة يف الط ــرف الس ــص يحت ــى ل ــض عل القب
ــا  ــدم به ــر شــكوة رســمية تق ــى إث ــة   عل العمومي
ــا  ــري األول مفاده ــن احلض ــن باألم ــد املواطن أح
تعرضــه للســرقة  اســتهدفت هاتفــه النقــال  علــى 
مســتوى ســاحة الشــهداء وســط مدينــة ادرار، 
ــث  ــات البح ــرطة عملي ــوات الش ــرت ق ــن باش أي
املشــتبه  الشــخص  علــى  للتعــرف  والتحــري 

فيــه أيــن أوصلــت هــذه املجهــودات للتعــرف 
ــة محكمــة  ــع نصــب خطــة أمني ــى الفاعــل م عل
لتوقيفــه، بعــد اســتكمال إجــراءات التحقيــق 
مــع املشــتبه فيــه مت تقــدمي األطــراف أمــام الســيد 
ــة  ــال القضي ــدوره أح ــذي ب ــة  ال ــل اجلمهوري وكي
علــى جلســة املثــول الفــوري ليصــدر يف حقــه عــام 
حبــس نافــد مــع اإليــداع وغرامــة ماليــة تقــدر بـــ 

100ألفدينــار .          عبــداهلل مجبــري

أحمد كرزيكة 
وعّبــر الســكان يف هــذا الشــأن لـــ« أخبــار الوطــن«، 
عــن امتعاضهــم الكبيــر مــن هــذه االنقطاعــات التــي 
نّغصــت حياتهــم خاصــة وأنهــا غالبــا مــا حتــدث دون 
ــة، حيــث  ــات املســائية والليلي ــذار ويف األوق ســابق ان
ــة،  ــة الكهربائي ــتهالك الطاق ــى اس ــب عل ــر الطل يكث
داعــن املصالــح املختصــة إلــى التدّخــل العاجــل للحــد 
مــن هــذه الظاهــرة، والعمــل علــى تبليغهــم وإعالمهــم 
يف األوقــات املناســبة ألخــذ االحتياطــات الالزمــة 
لذلــك. ويطالبــون بإجنــاز خــط جديــد لنقــل الكهربــاء 
ــى  ــس إل ــة الرئيســية بإدل ــدة باحملط ــن الشــبكة املمت م
تاظروك,نظراألهتــراء اخلــط األول املنجــز منــذ مــا يربــوا 

عــن 25 ســنة .
وأوضــح هــؤالء الســكان، أن االنقطاعــات املتكــررة 
ــرة  ــة كبي ــائر مادي ــّبب يف خس ــة تتس ــاء باملنطق للكهرب

ــات  ــرار الشاش ــى غ ــة عل ــزة الكهرومنزلي ــال األجه تط
التلفزيونيــة والثالجــات ومضخــات امليــاه للبســاتن.. 
ــة  ــف إضافي ــع مصاري ــى دف ــن عل ــم مجبري ــا جعله م
ســواء إلصالحهــا أو اقتنــاء أخــرى جديــدة. مذكريــن 
بــأن هــذا االنشــغال الكبيــر لــم يتــم التكّفــل بــه 
بعــد رغــم شــكاواهم العديــدة التــي لــم تؤخــذ بعــن 

االعتبار-حســبهم-.
كمــا يواجــه أصحــاب العديد مــن احملــالت التجارية 
خســائر معتبــرة الســيما يف الســلع ســريعة التلــف 
كاللحــوم واحلليــب واألجبــان واملشــروبات والعصائــر، 
جــّراء انقطاعــات الكهربــاء لســاعات طويلــة، علمــا أن 
هــذه املــواد الغذائيــة وأخــرى تســتدعي درجــات بــرودة 
ــا  ــالمتها وقابليته ــا وس ــى صحته ــاظ عل ــة للحف معّين
ــل  ــب هــؤالء التجــار بضــرورة تكّف لالســتهالك. وطال

ــرت  ــي تأّث ــلعهم الت ــض س ــة بتعوي ــات املختص الهيئ
بفعــل هــذه االنقطاعــات، للتخفيــف عليهــم مــن 

ــم. ــال منتوجاته ــي تط حجــم اخلســائر الت
ــة متنراســت  ــح ســونلغاز بوالي ومــن جهتهــا، مصال
ــي  ــى عطــب محــول كهربائ ــذا املشــكل إل أرجعــت ه
ومت إصالحــه, معتبــرا أن هــذا االنشــغال الكبيــر تتابعــه 
املصلحــة التقنيــة املختصــة بغيــة التوّصــل إليجــاد 
ــا  ــى نصابه ــور ال ــاع األم ــة بإرج ــة كفيل ــول نهائي حل
,أمــا بخصــوص جتديــد الشــبكة الكهربائيــة بــن 
احملطــة الرئيســية بأدلــس وتاظــروك فهنــاك مشــاريع 
احملطــات  هــذه  تدعيــم  إلــى  بالواليــة  مســتقبلية 
مبحــوالت كهربائيــة وجتديدهــا. مضيفــة أن بلديــة 
تاظــروك مــن املناطــق البــاردة يف اجلزائــر وهنــاك مشــروع 

ــة ــاز املدين ــة بغ ــد املنطق ــتقبلي لتزوي مس

عبداهلل مجبري
احملليــة  والفواكــه  وطالبــت جمعيــة اخلضــر 
ــة  ــار للفالح ــرورة رد االعتب ــة بض ــرة زوايةكنت لدائ
الدعــم  مراعــاة  خــالل  مــن  وهــذا  التقليديــة 
املقــدم للفــالح يف اجلنــوب ومرافقتــه، إذ ليــس 
مــن العــدل حســب الفالحــن أن تكــون مســاواة 
بينــه وبــن الفــالح يف الشــمال وهــذا خلصوصيــة 
املنطقــة والظــروف القاســية التــي ميتهــن فيهــا  
ــة  ــز املنطق ــي متي ــرارة الت ــن احل ــك ع ــالح ناهي الف
،موضحــن أن  األســمدة العضويــة والكيمائيــة 
واألدويــة اخلاصــة بأمــراض النباتــات وأجهــزة 
الســقي املتطــورة علــى غــرار أجهــزة التقطيــر والرش 
احملــوري أن تكلفــة شــراءها ونقلهــا قــد أثقلــت 
كاهلهــم لــذا هــم يطالبــون بتخفيــض ضريبــة 
ــل  ــالء النق ــلع لغ ــى الس ــة عل ــة   املفروض 19 باملئ
وبعــد املســافة و يف ظــل تــردي الوضــع االجتماعــي 
ــي  ــا الت ــا جائحــة كورون ــر منهــم يضــاف له للكثي

ــب  ــا طال ــام .كم ــكل ع ــاع بش ــى القط ــرت عل أث
الكهربــاء  بتوصيــل  املذكــورة  أعضــاء اجلمعيــة 
ــعيرة  ــاة  تس ــع مراع ــم م ــى محيطاته ــة إل الفالحي
ــون ارتفعــت و أغرقــت الفــالح  ــاء إلن الدي الكهرب
وأصبــح غيــر قــادر علــى تســديدها .مشــيرين إلــى 
ــة  ــة عــن مســتثمراتهم الفالحي ضــرورة فــك العزل
واملســالك  الطرقــات  شــق  خــالل  مــن  وهــذا 
وربطهــا بالطريــق املعبــد حتــى يتــم تســهيل دخــول 
مركباتهــم وشــاحنات نقــل اخلضــروات والفواكــه 
.إلــى جانــب إعــادة النظــر يف الشــروط التعجيزيــة 
ــوج  ــة يف متت ــم الدول ــى دع ــول عل ــة للحص املطلوب
امللكيــة  وثيقــة  تتقدمهــم  الطماطــم  محصــول 
التدخــل  العربــي  الواليــة  والــي  مــن  .آملــن 
التــي  االنشــغاالت  هــذه  وحلحلــة  العاجــل 
بتحقيقهــا يتــم إزالــة الصعــاب التــي كانــت تــؤرق 

ــة ــذه املنطق ــن يف ه ــن  الفالح ــريحة م ش

ويف رده عــن ســؤال حــول مصيــر جهــاز التحاليــل 
»بــي .س آر » الــذي منحــه وزيــر القطــاع للواليــة شــهر 
جويليــة الفــارط أفــاد أن املمــون رفــض تشــغيله إال بعد 
ــة  ــح مديري ــع مصال ــذي دف ــر ال ــه ،األم ــي ثمن تقاض
ــارتن  ــراء استش ــة بإج ــع الوالي ــيق م ــة بالتنس الصح
القتنــاء جهــاز آخــر  لكــن لــم يتقــدم أي ممــون بســبب 
،وســيتم  الوطنيــة  الســوق  يف  اجلهــاز  توفــر  عــدم 
اإلعــالن عــن استشــارة أخــرى خــالل األســابيع 
القادمــة ،مؤكــدا أن عيينــات  التحاليــل للمرضــى 

يتــم إرســالها حاليــا للمخابــر ونتائجهــا تعــود بســرعة .
 240 مستشــفى  يف  املســجلة  النقائــص  وعــن 
الطاقــم  أن  أوضــح  مؤخــرا  فتحــه  مت  الــذي  ســرير 
ــا بســبب  ــرة حالي ــوده مبعث ــي جه ــي والشــبه طب الطب
ــون  ــا ويواجه ــروس كورون ــاء في ــن بوب ــل باملصاب التكف
متاعــب كبيــرة حيــث يتــم حاليــا  التكفــل بالعمليــات 
اجلراحية االســتعجالية، ومت تســطير برنامج للشــروع يف 
إجــراء العمليــات اجلراحيــة املتوقفــة وتكثيــف املناوبــة 
لألطبــاء األخصائئــن لتحســن اخلدمــات للمرضــى، 

ــف  ــط مختل ــن ضب ــه م ــاء مصاحل ــن انته ــف ع وكش
املصالــح الصحيــة التــي يتوفــر عليهــا املستشــفى مــن 
ــتقالليته  ــرار اس ــتصدار ق ــوزارة الس ــالها لل ــل إرس أج
ــة  ــن عجيل ــدة ب ــفى احمي ــن مستش ــريا ع ــا وبش مالي
ــدا أن  ــة ، مؤك ــة والطفول ــه لألموم ــذي ســيتم حتويل ال
مستشــفى 240 ســرير ســيحمل صفــة مستشــفى 

ــب. ــة الط ــة كلي ــل بطلب ــي للتكف جامع
 نورين .ع

تمنراست

سكـــــان بلديـــــة تاظـــــــروك سكـــــان بلديـــــة تاظـــــــروك 
يطالبـــــون  بالكهـــــرباءيطالبـــــون  بالكهـــــرباء

مدير الصحة والسكان باألغواط لـ »أخبار الوطن«:
»ارتفـــاع عــــدد اإلصــــابــات والوفيــــات »ارتفـــاع عــــدد اإلصــــابــات والوفيــــات 
وراء اإلبقــــاء علــــى الحجــــر الصحـــــي«وراء اإلبقــــاء علــــى الحجــــر الصحـــــي«

كشف املدير الوالئي للصحة والسكان باألغواط تيغة عبد املجيد إن متديد  احلجر الصحي بالوالية سببه ارتفاع 
عدد اإلصابات والوفيات  بوباء كورونا يف األسبوعني األخيرين ،حيث وصل عدد اإلصابات إلى 08 حاالت يوميا 

، وسجلت 06 حاالت وفاة يف ظرف أربعة أيام وهو ما جعل اللجنة العلمية تتحفظ عن رفع احلجر الصحي عن 
الوالية مادام عدد اإلصابات والوفيات يعرف منحنا تصاعديا .

يشتكي سكان بلدية تاظروك من االنقطاعات املتكّررة للتيار الكهربائي دون سابق إنذار، 
ما أّثر على حياتهم اليومية من خالل اخلسائر التي تلحق بأجهزتهمالكهرومنزلية.

 أخبار أدرار
فالحــــو سطـــح عـــــزيفالحــــو سطـــح عـــــزي

 وعيـــن الفتـــح يطالبــون بالدعـم وعيـــن الفتـــح يطالبــون بالدعـم

الشــروع فــي  حصـــد محصــــول الشــروع فــي  حصـــد محصــــول 
الـــذرة الصفـــراء بأوقـــــروتالـــذرة الصفـــراء بأوقـــــروت

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

يطالب مستصلحو عني الفتح بأنزجمير وسطح عزي بزوايةكنتة، والي 
الوالية ومديرية املصالح الفالحية بدعم الفالحة التقليدية ، وبضرورة 

تذليل الصعوبات التي تواجه  الفالحني الذين استصلحوا وهيئوا هذه 
األراضي بعدماكانت بوًرا وأراضي قاحلة منذ أزيد من ربع قرن .

وضـــع حـــد للـــص يحتــــرف وضـــع حـــد للـــص يحتــــرف 
السرقـــة في الطريـــق العمومــــيالسرقـــة في الطريـــق العمومــــي
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روب  الولوج الى قرية »بوزراة« بوالية سكيكدة لم يكن 
باألمر السهل، مسالك ترابية سرعان ما حتولت الى برك من 
السير  االمطار، جعل  تساقط  االوحال جراء  و  الراكدة  املياه 
يرفضون  املنطقة  هذه  يف  املركبات  أصحاب  صعًبا،  أمًرا  بها 
التي  االعطاب  و  االضرار  من   خوفا  هنا  إلى  الدخول 

تصيب سياراتهم، انتقلنا الى املنطقة بصحبة مرافقنا ملعايشة 
الوطن  اخبار  بشبكة  استنجدوا  الذين  السكان،  وضعية 
كل  باءت  بعدما  الوصية،  السلطات  الى  انشغاالتهم  لرفع 
السلطة  على  املتعاقبني  املسؤولني  انتباه  لفت  يف  محاوالتهم 
على  تتجسد  لم  التي  الوعود  منهم سوى  يجنوا  لم  بالفشل 
حياتهم  عقد  بالقرية  التنموية  املشاريع  غياب  الواقع،  أرض 
وكبدهم معاناة مضاعفة تضاف الى قساوة الطبيعة ، ال ماء و 

ال كهربا ،ومشال أخرى لن يكون حلها غدا.

·       الغاز و املاء حلم السكان
يشتكي سكان هذه املنطقة  بالدرجة االولى من غياب 
املناطق  من  بعناء  جللبه  يضطرهم  الذي  األمر  الغاز  و  املاء 
يقول »وليد نخول« ممثل سكان  الصدد  املجاورة ، و يف هذا 
لربط  مشاريع  اية  من  بعد  تستفد  لم  املنطقة  »ان  بوزرة  قرية 
السكنات بغاز املدينة على الرغم من مرور انابيب الغاز مبحاذاة 
الوقود  من محطات  الغاز  قارورات  يضطرنا القتناء  مما  القرية 

البعيدة عن قريتنا«.
السكان استكوا ايضا من غياب املاء الشروب بالرغم من 
املاء اليصل  القرية على خزان مائي  يقول محدثنا »إن  توفر 
الربط  و  الكبيرة  للتسربات  نظرا  القرية  سكان  معظم  إلى 
العشوائي لقنوات املياه مما يضطرنا  القتنائه بعناء من املناطق 
املتكررة  مراسالتنا   « وأضاف  ذاته  املتحدث  »يقول  املجاورة 
الوعود  سوى  منهم  جنن  ولم  نفعا  جتد  لم  الوصية  للسلطات 

املتكررة التي لم تتجسد بعد على ارض الواقع«.

·       تالميذ يهجرون مقاعد الدراسة

لقرية  التابعة  االبتدائية  اهلل  عبد  بوموس  مدرسة  تفتقر 
بناءاو يف هذا الصدد قال   بوزرة ألدنى شروط التمدرس، و 
 3 من  تتكون   املدرسة  »إن  التالميذ  أولياء  جمعية  رئيس 
حجرات للدراسة  فقط االمر الذي تسبب يف ما االكتظاظ 
ما أثر  سلبا على  التحصيل الدراسي للتالميذ »،  و أض« 
إن التالميذ يزاولون دراستهم يف ظروف اقل ما ميكن القول 
عنها أنها مزرية و حبطة للصحة النفسية و اجليدية عل حد 
جدران   ، صاحلة   غير  وكراسي  مهترئة  طاوالت  السواء 
مهددة باالنهيار و زجاج نوافذ محطمة، أما عن املطعم فهو 
عبارة عن كوخ مغطى بالزنك »،فضال عن انعدام األمن و 

النظافة » .
وكشف لنا ذات املتحدث  أن أولياء التالميذ  يهددون 
استجابة   غاية  الى  املوسم  هذا  الدراسة  عن  أبنائهم  مبنع  
و   مشروع  »حقا«  يعتبرونها  التي  ملطالبهم  احمللية  السلطات 

لكل تلميذ احلق يف التمدرسفي  ظروف مالئمة.

·       العيادة املشروع احللم
يف  مولودها  لوضع  بوزرة  قرية  يف  احلامل  املرأة  تضطر 
عيادة  من  الفتقارها  نظرا  اإلسعاف  سيارة  داخل  أو  البيت 
عزابة  دائرة  منسق  سليمان«  »عصام  عنه  ماكشف  حسب 
للرابطة الوطنية للدفاع عن حقوق اإلنسان، حيث قال »أن 
العالج  لتلقي  عزابة  بلدية  الى  التنقل  يضطرون  املرضى 

بسبب غياب عيادة خاصة بها ».
بتنظيم  قامت  هيئته  إن  املتحدث   نفس  لنا  كشف  و 
عن العديد من القافالت الطبية املتنقلة إلجراء فحوصات 
و معاينة املرضى و عالجهم ،للتقليل من معاناة العائالت 

الفقيرة و املعوزة.

·       مصنع الزئبق املغلق يقتل 
السكان يف صمت

الى  امتدت  بل  احلد  هذا  عند  تنته  لم  السكان  معاناة 
السرطانية  االمراض  و  الوبئة  انتشار  و  اجلسيمة  االضرار 
الناجمة عن مصنع الزئبق الذي مت غلقه منذ عشر سنوات غير 
أن أضراره الزالت متواصلة الى غاية اليوم و يف هذا املجال 
للدفاع  الوطنية  للرابطة  دائرة عزابة  قالعصام سليمان« منسق 
باملنطقة  االوبئة  و  االمراض  انتشار  اإلنسانالى  حقوق  عن 
موضحا ان مصدرها »مصنع الزئبق«  الذي يقع مبنطقة بوزرة 
و الذي توقف منذ سنوات لكن تأثيره اليزال ساري املفعول 
حيث يرسل اشعاعاته يف املاء الشروب الذي يتزود منه سكان 
القرية، مما سبب أمراض مختلفة حسبه من حساسية و أزمة 
تنفسية باإلضافة إلى سرطاناجللد وأخرى رئوية اليزال يعاني 

منها السكان إلى يومنا هذا.
وأوضح لنا بخصوص سبب تهميش واقصاء املنطقة من 
1990 هو تراكم  التنموية التي لم تستفيد منها منذ  البرامج 
فشل و إهمال من مسؤولني متعاقبني على البلدية الذين لم 
خانة  يف  األخيرة  هاته  لتسجل  اهتمام  أدنى  املنطقة  يعيروا 

املنسيني.

·       مسالك ترابية تفرض اإلقامة 
اجلبرية على السكان!

املسالك  و  الطرقات  بإصالح  بوزرة   قرية  يطالب سكان 
الترابية قبل حتولها الى مسالك وحلية  مع حلول فصل الشتاء 
بحسب  مستحيال  يكون  يكاد  امرا  بها  املرور  يصبح  حيث 
املنطقة«ان  قال احد سكان  املجال  القرية ، و يف هذا  سكان 
النعدام  املستحيلة  باملهمة  أشبه  حتول   القرية  بطرقات  سير 
قنوات صرف مياه األمطار حيث  تتشكل مستنقعات و برك 
مائية امام  السكنات متنعهم من اخلروج من منازلهم  و جتعل 
املنطقة عرضة للفيضانات ما يحرم السكان اخلروج من املنزل« 

.

·       طموحنا كبير يف النهوض 
بالتنمية لكن نفتقر إلى غالف مالي

اخبار الوطن نقلت انشغاالت السكان الى رئيس بلدية 
عزابة«عمر شوية« الذي

كشف لنا عن زيارته للقرية األسبوع الفارط رفقة رئيس 
الدائرة حيث وقفا على انشغاالت املواطنني و معاينة مدرسة 
ترميم  بإعادة  املقاول  تكليف  مت    « موضحا  اهلل  عبد  بوموس 
املدخل الرئيسي للمدرسة و تصليح الباب اخلارجي كما ، 

فيما نخطط  ا يف القريب العاجل الستغالل املساحة احملاذية 
للمدرسة لبناء مطعم محترم للتالميذ«.

 و عن باقي املشاكل التي يعاني منها سكان القرية بوزرة 
أوضحاملسؤول نفسه  عن استفادت البلدية  من غالف مالي 
ملشروعني فقط يتضمنان  تعبيد الطريق الوالئي رقم 44 املؤذي 
الصحي  الصرف  قنوات  تصليح  مشروع  و  الصاحلني  حلمام 
على مستوى مناطق الظل خصوصا مع اقتراب فصل الشتاء .
من  مصاحله  متكن  لعدم  تأسفه  نفسه  املسؤول  وأبدى   
النهوض بالتنمية يف املنطقة رغم املساعي احلثيثة  بسببضعف 
ما  املالية   االمكانيات  انعدام  و  لها  املرصودة  املالية  االغلفة 
التفاتة  انتظار  يف  السكان  مطالب  حتقيق  عن  عاجزة  يجعلها 
السلطات العليا حسبه يف ظل املنظومة اجلديدة التي تسعى 
إلى بناء جزائر جديدة و النهوض بالتنمية يف مناطق الظل، 

يضف املتحدث ذاته.

غياب األغلفة المالية يعرقل مشاريع التنميةغياب األغلفة المالية يعرقل مشاريع التنمية
»قريـــــة بــــــوزرة«.. »قريـــــة بــــــوزرة«.. 

حيـــاة بدائيـــة والزئبق يقتـل العــائالت في صمــت!حيـــاة بدائيـــة والزئبق يقتـل العــائالت في صمــت!

روبــــورتاج: نسيبــــة شالبـــــي

على بعد 4 كلم من بلدية عزابة الواقعة شرقي والية سكيكدة، تقع  »قرية بوزرة«،  حياة بدائية يعيشها أزيد 
من ألف نسمة، عائالت تعالت أصواتها للفت انتباه السلطات احمللية، و زادت معاناتهم بتفشي األوبئة و األمراض 
السرطانية الناجمة عن مصنع الزئبق املغلق منذ عشر سنوات، غير أن اضراره الزالت باقية، العائالت استغاثت 

بـ« شبكة أخبار الوطن« التي تنقلت إليهم و نقلت مشاكلهم و انشغاالتهم و عايشت معاناتهم طيلة يوم كامل.
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جنم مانشستر سيتي، ودافيد أالبا، 
جنم بايرن ميونخ، خالل الصيف املقبل.

ديبورتيفو«  »موندو  لصحيفة  ووفًقا 
أزمة  يعيش  برشلونة  فإن  اإلسبانية، 
املرشحون  يعمل  لذا  كبيرة،  اقتصادية 
يف االنتخابات على إبرام أكثر من صفقة 

مجانية يف جوان املقبل.
وأالبا  أجويرو  أن  إلى  وأشارت 
الوكالء  قبل  من  بالفعل  عرضهما  مت 
برشلونة  يف  الرئاسة  مرشحي  على 

باالنتخابات املقبلة.
وأوضح أن اإلدارة الرياضية حالًيا 

املرشحني  فكر  على  تسير  برشلونة  يف 
مثل  فقط،  مجانية  صفقات  وتراقب 
فينالدوم  وجورجيو  ديباي  ممفيس 

وإريك غارسيا.
وقالت إن أجويرو ال ينوي التجديد 
وكيله  أرسل  لذا  سيتي،  مانشستر  مع 
خيار التوقيع معه إلى مرشحي برشلونة، 
ال سيما أن الالعب يرتبط بعالقة صداقة 

قوية مع ليونيل ميسي، قائد البارسا.
إلى  بحاجة  برشلونة  أن  وأضافت 
الوتارو  ضم  يف  ويفكر  صريح  مهاجم 
مارتينيز، جنم إنتر ميالن أو إيرلينغ هاالند، 

عندما  مستقباًل،  دورمتوند  بوروسيا  من 
يتحسن الوضع االقتصادي للنادي، لكن 
أغويرو يبقى اخليار املتاح حالًيا.وذكرت أن 
بيني زاهايف وكيل أالبا عرض موكله على 
مرشحي البارسا، خاصة أنه يرتبط بعالقة 

جيدة مع خوان البورتا.
الذي  النادي  أالبا  يحسم  ولن 
سيلعب له يف املواسم املقبلة، إال عقب 
تبقى  لكن  برشلونة،  انتخابات  انتهاء 
يطلبه  الذي  الضخم  الراتب  يف  األزمة 

الالعب النمساوي من املرشحني.
القسم الرياضي

ريال مدريد يهدد إنتر بعودة حكيميريال مدريد يهدد إنتر بعودة حكيمي
بشأن  ميالن،  إلنتر  واضًحا  تهديًدا  مدريد،  ريال  نادي  ه  وجَّ
صفقة املغربي أشرف حكيمي، ظهير النيراتزوري. كان حكيمي، 
انتقل من ريال مدريد إلنتر ميالن يف الصيف املاضي نظير 40 مليون 

أورو، مقسمة إلى دفعات.
وحسب صحيفة »كوريري ديللو سبورت«، فقد ظهرت حالة 
النيراتزوري،  تسديد  وريال مدريد، عقب عدم  إنتر  التوتر بني  من 

للدفعة األولى من صفقة الظهير املغربي.
وأوضحت أن الدفعة تزيد قيمتها قلياًل عن 10 ماليني أورو، 
وكانت تستحق يف ديسمبر املاضي. وأشارت إلى أن لدى جوزيبي 
ماروتا، املدير التنفيذي إلنتر، اتفاقية موقعة من ريال مدريد بتأجيل 

الدفعة إلى 30 مارس املقبل.
وقالت إن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد، طلب من إنتر، 
موعدها،  يف  حكيمي  صفقة  أموال  دفع  على  إضافية  ضمانات 
وهدد بالعمل على إعادة الالعب إلى امليرنغي، يف حال اإلخالل 

باالتفاق.
يف  إنتر  مشاركة  تهدد  حكيمي  صفقة  أن  الصحيفة  وذكرت 
البطوالت األوروبية، ألن الئحة االحتاد القاري تشترط ملنح رخصة 
املشاركة يف املنافسات يوم 31 مارس، أن يكون النادي سدد الديون 
املتأخرة جتاه األندية األخرى، والناشئة عن االنتقاالت التي حدثت 

حتى 31 ديسمبر السابق.
ق.ر

رغم األزمة االقتصادية التي يمر بها

أغويــرو وأالبـــــا مرشحـــان أغويــرو وأالبـــــا مرشحـــان 
لإلنتفـــال لبرشلونــــةلإلنتفـــال لبرشلونــــة

كشف تقرير صحفي إسباني، امس السبت، عن تطور جديد بشأن الميركاتو الصيفي لفريق برشلونة. وربطت 
العديد من التقارير برشلونة بضم سيرجيو أغويرو.

 وولفرهامبتــــون يتعاقـــــــد وولفرهامبتــــون يتعاقـــــــد
 مــع البرازيلــي يليــان جوزيــه مــع البرازيلــي يليــان جوزيــه

مهاجم  مع  التعاقد  السبت،  امس  واندرارز،  وولفرهامبتون  نادي  أعلن 
برازيلي ارتدى قميص ريال مدريد يف وقت سابق، وذلك على سبيل اإلعارة 

حتى نهاية املوسم احلالي.
العب  جوزيه،  يليان  مع  التعاقد  جرى  أنه  اإلجنليزي،  النادي  وأوضح 
ريال سوسيداد اإلسباني، على سبيل اإلعارة، مع وجود بند يتيح التعاقد مع 

الالعب بصفة دائمة.
وأحرز جوزيه )29 عاما( 62 هدفا خالل 170 مباراة خاضها مع النادي 
املنافس يف دوري الدرجة األولى اإلسباني، من بينها هدفان يف فوز سوسيداد 

0-2 على قرطبة يف كأس ملك إسبانيا، األربعاء املاضي.
بالده  منتخب  مع  عاما   20 حتت  العالم  بكأس  الفوز  جلوزيه  وسبق 
البرازيل، كما سبق له أن أعير إلى عدة فرق من بينها سانتوس وجرمييو وريال 

مدريد وريال سرقسطة، قبل االنضمام إلى ريال سوسيداد يف 2016.
وسيعزز وجوده خط هجوم وولفرهامبتون الذي يدربه نونو إسبريتو سانتو، 
اجلمجمة  املصاب يف  راؤول خيمنيز  البارز  املكسيكي  املهاجم  غياب  يف ظل 

منذ نوفمبر املاضي.
ولن يشارك جوزيه الذي سيرتدي القميص رقم 12 يف مباراة فريقه املقبلة 
يف الدوري املمتاز أمام تشيلسي اللندني، األربعاء املقبل. ويحتل وولفرهامبتون 

املركز 14 بني فرق الدوري املمتاز العشرين برصيد 22 نقطة من 19 مباراة.
ق.ر

بسبب »دوري السوبر«

غوارديــوال يطالــــب  بتقليـــص غوارديــوال يطالــــب  بتقليـــص 
أنديــــة »البريميرليـــغ«أنديــــة »البريميرليـــغ«

طالب بيب غوارديوال، مدرب مانشستر سيتي، بضرورة احلفاظ على البرمييرليغ، مع اخلطط اجلديدة اخلاصة بتدشني بطولة 
دوري السوبر األوروبي.

ويتم إغراء األندية الستة الكبرى يف الدوري اإلجنليزي للمشاركة يف البطولة اجلديدة مقابل احلصول على 310 ماليني إسترليني 
لكل ناد، إضافة إلى 130 مليون إسترليني على أقل تقدير سنوًيا للمشاركة يف البطولة البديلة لدوري أبطال أوروبا.

وعن تلك البطولة، قال بيب بحسب ما نقلت صحيفة »ذا صن« البريطانية: »أرغب يف حماية الدوريات احمللية، أحب 
أوروبي مذهل،  وأضاف: »كي تدشن دوري سوبر  وليفربول«.  بروميتش  وآرسنال ووست  وبيرنلي  وبرايتون  ليستر  أمام  اللعب 
عليك تدشني برمييرليح مذهل من خالل تقليص عدد الفرق، ما يجب علينا القيام به حًقا، هو أن جنعل كل دوري يف أوروبا 
أقوى من وضعه احلالي، بتقليص عدد الفرق وكذلك احلال يف التشامبيونشيب ودوري الدرجة األولى والثانية، وبالتالي االهتمام 
باجلودة وليس العدد«. وتابع: »ولكن لدي شعور بأنه ال يجب خسارة ما تعنيه الدوريات احمللية، وما يعنيه اللعب يف كأس االحتاد 

اإلجنليزي أيًضا«.
ق.ر

ديمبلي على أعتاب الرحيل ديمبلي على أعتاب الرحيل 
مـــن "البلوغرانـــــا"مـــن "البلوغرانـــــا"

يخطط نادي برشلونة لعرض الفرنسي عثمان دميبلي، جناح الفريق، للبيع خالل 
امليركاتو الصيفي املقبل، إذا لم يظهر والؤه للنادي الكتالوني.

ووفًقا لصحيفة "سبورت" اإلسبانية، فإن دميبلي أظهر قيمته الفنية مع برشلونة يف 
الفترة األخيرة، لكن األزمة حالًيا تتعلق بالوضع التعاقدي للنادي الكتالوني. وأشارت 
إلى اإلدارة الرياضية يف برشلونة حاولت جتديد عقد دميبلي يف وقت سابق، لكن الالعب 

ووكيله لم يرغبا يف االستماع إلى أي عروض.
وأوضحت أن الرئيس اجلديد لبرشلونة سيتخذ القرار النهائي بشأن وضع دميبلي، 
لكن إذا أصر األخير على عدم التجديد، سيتم بيعه يف الصيف املقبل قبل انتهاء عقده 

يف جوان 2022.
برشلونة يف  الرحيل عن  أعتاب  على  كان  دميبلي  إن  اإلسبانية،  الصحيفة  وقالت 
لكن  الشراء،  أحقية  مع  اإلعارة  على سبيل  يونايتد،  مانشستر  املاضي صوب  الصيف 

الصفقة انهارت يف اللحظات األخيرة من امليركاتو.
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بطولة العالم لكرة اليد 2021
سيواجه منتخب سويسرا

المنتخــب الوطنــي يريـد توديـع المنافسـة بشرفالمنتخــب الوطنــي يريـد توديـع المنافسـة بشرف
وتوالت نكسات السباعي اجلزائري الذي 
أمام  أمس  أول  الصمود  من  أخرى  مرة  عجز 
23- بنتيجة   سحقه  الذي  النرويج  منتخب 
جوالت  ثاني  يف   ،11-17 األول  الشوط   36
للمجموعة الثالثة بالدور الرئيسي لبطولة كأس 

العالم.
بنتيجة  فرنسا  منتخب  أمام  انهزم  وقبلها 
املنافسة  لهذه  بتوديعه  عجلت   ،26-29
العاملية، خاصة وأنه سيتأهل األوالن عن كل 

مجموعة للدور ربع النهائي.
يتذيل  املخيبة  النتائج  هذه  إثر  وعلى   
دون  الدور  هذا  من  الثالثة  املجموعة  »اخلضر« 
املرتبة  النرويج  منتخب  إحتل  بينما  رصيد، 
البرتغال  منتخب  رفقة  نقاط   6 برصيد  الثانية 
الذي حصد فوًزا مهًما على حساب سويسرا، 

بنتيجة )33-29(.
الفرنسي  املنتخب  ينفرد  جهته  من 
نقاط   8 برصيد  الثالثة  املجموعة  بصدارة 
بنتيجة  آيسلندا  على  احملقق  الفوز  بفضل 
)26-28(، واقترب من التأهل لربع النهائي. 

ويحتل منتخب سويسرا املركز اخلامس برصيد 
نقطتني، بفارق األهداف عن آيسلندا صاحب 

املركز الرابع.
مغامرته  الوطني  املنتخب  وسيختتم 
الذي  سويسرا،  منتخب  مبواجهة  العاملية، 
حلظة  آخر  يف  الدورة  يف  مشاركته  تقررت 
لتعويض غياب الواليات املتحدة، هذا األحد.
جدير بالذكر، أن اإلصابة أنهت مشاركة 
العب »اخلضر« رضا عريب، يف النسخة الـ27 
لبطولة العالم لكرة اليد، املقامة مبصر. وأصيب 
عريب خالل الدقائق األخيرة من املباراة، التي 

خسرها املنتخب الوطني أمام فرنسا.
اليد  كرة  ملونديال  الـ27  الطبعة  وجتري 
ألول مرة مبشاركة 32 منتخبا، حيث تأهل 
للدور  مجموعة  كل  عن  األوائل  الثالثة 
الرئيسي الذي سيتم تنشيطه من قبل أربع 
مجموعات تضم كل واحدة ستة منتخبات، 
ويتأهل األوالن عن كل مجموعة للدور ربع 

النهائي.
م.هشام

سيكون المنتخب الوطني هذا األحد بداية من الساعة الثالثة والنصف، أمام مهمة إنقاذ ماء الوجه للخروج بشرف من بطولة العالم لكرة اليد المقامة في 
مصر، خالل مواجهته منتخب سويسرا خالل الجولة الثالثة واألخيرة لحساب المجموعة الثالثة.

 ثمن الفوز المحقق 
على »السياسي«، الكوكي:

»لعـــب البوديـوم »لعـــب البوديـوم 
يتطلب عدم الخسارة يتطلب عدم الخسارة 
داخــل القواعــد«داخــل القواعــد«

املهم  الفوز  الكوكي عن  نبيل  وفاق سطيف  مدرب   حتدث 
الذي حققه النادي خارج الديار أمام شباب قسنطينة بهدف دون 
رد وصّرح الكوكي قائال«مبروك لالعبني الفوز بالنقاط الثالث أمام 
فريق كبير مثل شباب قسنطينة والذي أمتنى له التوفيق، نحاول 

تسيير مباراة مبباراة، اخلسارة واردة يف أي لقاء«.
الفرص  من  العديد  لدينا  كان  املباراة  هذه  »خالل  وأردف 
لكن مقارنة باملواجهة السابقة كانت أكثر، قلت لالعبني تستطيع 
هناك  لكن  املباراة،  خالل  التدارك  ميكن  لكن  الفرص  تضييع 

مباريات ال ميكن التدارك فيها«.
ذات املتحدث أوضح بأن لعب البوديوم يتطلب عدم اخلسارة 
يحاول  بأنه  مضيفا  النقاط  من  عدد  أكبر  وجمع  القواعد  داخل 

استرجاع أكبر عدد من الالعبني.
منح  من خالل  النهج  نفس  على  »سنواصل  كالمه  وختم 
فرصة اللعب للجميع، علينا التأكيد خالل املباراة القادمة وإال فوز 

اليوم ليس لديه أي طعم«.
 ..الغاني شافيو موموني 

في طريقة الوفاق 
أصبح نادي وفاق سطيف قاب قوسني أو أدنى من التعاقد 
االنتقاالت  فترة  خالل  التونسي  الدوري  من  غانية  صفقة  مع 

الشتوية.
وعلم من مصادره مقربة من النادي، أن اإلدارة يف اتصاالت 
االحتاد  مهاجم  موموني،  شافيو  الغاني  الالعب  مع  متقدمة 

املنستيري التونسي.
وأكد املصدر أن املدرب التونسي نبيل الكوكي، ُمصّر على 
حسم الصفقة يف أقرب وقت ممكن، لوضع حد حلالة الفراغ التي 
يعيشها النادي على مستوى اخلط األمامي، منذ انطالق املوسم، 

يف ظل غياب الالعب حبيب بوقلمونة بسبب مشاكل إدارية.
جتدر اإلشارة إلى أن االحتاد اجلزائري لكرة القدم، وافق على 
فتح فترة تسجيالت استثنائية ألندية احملترف األول، بني 25 و31 

جانفي اجلاري 2021.
م.هشام

شببية سكيكدة

اإلدارة تتجــه لالستغنــاء عــن المــدرب إفتســـان اإلدارة تتجــه لالستغنــاء عــن المــدرب إفتســـان 
 ملح مدرب شببية سكيكدة، يونس أفتسان، على قرار مغادرته للعارضة الفنية للفريق، العائد للقسم االول احملترف، بعد 32 سنة، بعد نهاية مقابلة بارادو التي أخفق فيها 
رفاق مرزوقي من جديد وسجلوا اإلنهزام الثاني على التوالي بثالثية دون رد وأداء كارثي لالعبني فوق أرضية امليدان الذي غابت فيه تشكيلة الفريق السكيكدي من كل اجلوانب 
التقنية والفنية. وهو االنهزام الذي حمل فيه األنصار املدرب فشل خياراته التقنية واستقدامه لعدد من الالعبني الدين لم يقدموا ما كان منتظرا منهم طيلة اجلوالت املاضية، حيث 
طالب األنصار من الرئيس قيطاري جمال إقالة املدرب فورا وإجراء غربلة يف تعداد النادي مع منح الفرصة ألبناء الفريق الدين مت تهميشهم يف فريق الرديف والذين ميلكون إمكانيات 
جيدة قصد الدفاع عن ألوان الفريق، مع استقدام العبني ممتازين مبكانيهم إعطاء الدفع الالزم للفريق يف اخلط اخللفي واألمامي، يف الوقت الذي ينتظر فيه أن يعقد رئيس النادي 

إجتماعا مع املدرب يونس أفتيسان لوضع النقاط على احلروف ومن ثم الفصل يف قرار بقائه من عدمه على رأس العارضة الفنية لشببية.
جمال بوالديس

ماضـــوي مرشــح بقـوة ماضـــوي مرشــح بقـوة 
لتدريب شباب قسنطينـةلتدريب شباب قسنطينـة

 أكد ياسني بزاز، املدير الرياضي لنادي شباب قسنطينة، أن هدف الفريق حاليا 
هو تعيني مدير فني جديد، خلفا لعبد القادر عمراني، الذي قرر االستقالة من منصبه 

يوم األربعاء الفارط.
لدينا  الفريق،  نتائج  على حتسني  قادر  مدرب،  تعيني  هو  اآلن  بزاز"هدفنا  وقال 
العديد من اخليارات، وتقدمنا يف املفاوضات مع أحدهم". ورجحت مصادر متطابقة 
أن يتولى خير الدين ماضوي، املدير الفني للخليج السعودي، تدريب شباب قسنطينة 

يف الفترة املقبلة.
جديدة،  تعاقدات  إلبرام  قسنطينة  شباب  حاجة  بزاز  أكد  أخرى،  جهة  من 

خاصة على مستوى خط الهجوم، بهدف حتسني أداء الفريق.
كما أعرب عن أسفه، خلسارة نقاط مباراة وفاق سطيف، التي لم يكن ينتظرها، 
معترفا يف نفس الوقت بأن الالعبني لم يقدموا مستوى جيدا، ولعبوا بخوف كبير. 
وسجل شباب قسنطينة بداية متواضعة، هذا املوسم، حيث حصد 7 نقاط فقط حتى 

اآلن، محتال املركز الـ16.
أول  املتصدر  وفاق سطيف  أمام ضيفه  انهزم  قسنطينة  أن شباب  بالذكر  جدير 

أمس بنتيجة 1-0، يف اجلولة التاسعة من الرابطة االولى احملترفة.
م.هشام

قال أنه سيتابع عدة مباريات من البطولة، 
بلماضي:

»أبواب المنتخب األول ستبقى »أبواب المنتخب األول ستبقى 
مفتوحة لالعبيـن المحليين«مفتوحة لالعبيـن المحليين«

أبواب  سيترك  أنه  بلماضي،  جمال  الوطني،  للمنتخب  الفني  املدير  كشف   
املنتخب األول مفتوحة، لالعبني البطولة احمللية لصفوف اخلضر.

وقال بلماضي إنه سيتابع عدة مباريات من البطولة، للوقوف على مستوى بعض 
الالعبني. وطالب بلماضي بعدم الضغط على يوسف الباليلي، العب قطر القطري، 
داعيا إياه إلى مواصلة العمل بجد، والتألق مع فريقه احلالي، من أجل العودة لصفوف 

املنتخب.
كما أبدى بلماضي سعادته بانضمام الدولي اجلزائري، إسالم سليماني، لليون 
الفرنسي، مؤكدا أن هذه اخلطوة لم تفاجئه، خاصة أنه يعلم جيدا أن سليماني العب 

كبير لديه طموح.
اجلزائري،  القدم  كرة  احتاد  رئيس  زطشي،  الدين  خير  لترشح  دعمه  أكد  كما 

لعضوية املكتب التنفيذي لالحتاد الدولي للعبة.
ق.ر

عزيز عباس يتراجع عن تدريب أهلي البرج:

"الالعبون يفتقدون للخبرة "الالعبون يفتقدون للخبرة 
ومستواهـــم متواضـــع"ومستواهـــم متواضـــع"

أعلن املدرب عزيز عباس، اعتذاره عن عدم تدريب فريق أهلي برج بوعريريج، 
موافقته  أعطى  املاضي،  األسبوع  تلمسان  وداد  تدريب  ترك  الذي  عباس،  وكان 

ملسؤولي أهلي البرج لقيادة الفريق خلفا لبالل دزيري املستقيل.
وقال عباس أول أمس بعد هزمية أهلي البرج أمام ضيفه احتاد اجلزائر"أعتقد أن 
للخبرة،  ويفتقدون  متواضع  مبستوى  محدودة. العبون  للفريق  البشرية  اإلمكانيات 
جدول  البرج  أهلي  ويتذيل  الفريق".  تدريب  عن  اعتذاري  بقرار  املسؤولني  سأبلغ 

ترتيب الرابطة االولى بنقطتني فقط، مسجال تعادلني فقط مقابل 7 هزائم.
م.هشام

 مدرب اتحاد الجزائر، تيري فروجي:

"سنحـاول تصحيح األخطاء "سنحـاول تصحيح األخطاء 
لنكــون األفضــــــل"لنكــون األفضــــــل"

التي عاد بها فريقه من  الثالث  النقاط  ثمن مدرب احتاد اجلزائر تيري فروجي 
ملعب أهلي البرج، وقال فروجي "فوزنا مستحق، كانت لدينا إرادة واضحة للمحافظة 
على النتيجة ولتحقيق ذلك وجب علينا أن نلعب بطريقة جيدة، لدينا عمل كبير 

ينتظرنا، وسنحاول تصحيح األخطاء لنكون أفضل خالل املستقبل".
من جهته صرح حمزة كودري قائال" أضفنا ثالث نقاط لرصيدنا، القينا بعض 
الصعوبات خالل الشوط الثاني وعرفنا كيف نسير املباراة، الالعبون قاموا بعمل كبير 

خالل املباريات األخيرة، علينا املواصلة هكذا حتى نحقق أهدافنا".
وأردف "ال يهمني أن أكون هّدافا أم ال، بالنسبة لي املهم أن نفوز، هناك عمل 

جماعي، أحيانا تكون ملستي حاضرة يف األخير، من واجبي مساعدة فريقي".
جدير بالذكر أن إحتاد اجلزائر ال يزال يواصل عروضه القوية، وحقق فوزا ثمينا 
على حساب أهلي البرج، بهدف دون رد. ويدين احتاد اجلزائر بالفضل يف هذا الفوز 

لالعبه حمزة كودري، الذي وقع الهدف الوحيد يف الدقيقة 40.
وبهذا الفوز، أصبح رصيد احتاد العاصمة 14 نقطة يف املركز التاسع، فيما جتمد 

رصيد األهلي عند نقطتني يف املركز األخير.
م.هشام
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 للباحث بوسعدية محمد سعيد

مســـار البرلمـــان الجزائـــــري مســـار البرلمـــان الجزائـــــري 
فــــي إصـــــدار جديــــــدفــــي إصـــــدار جديــــــد

     قسنطينة:

إطــــالق أشغـــال إعــــادة تأهيـــــل إطــــالق أشغـــال إعــــادة تأهيـــــل 
مسجـــــد سيــــدي لخضــــر قريبـــــامسجـــــد سيــــدي لخضــــر قريبـــــا

للعمل  تاريخية  نقدية  دراسة  خالل  ومن 
البرملاني, حاول الباحث يف مؤلفه الذي جاء 
»البالغة«،  دار  عن  الصادر  صفحة   351 يف 
التشريعية يف اجلزائر، بداية  التجربة  تقييم 
اجلزائرية  للثورة  الوطني  املجلس  إنشاء  من 
محلال  الغرفتني،  ذي  البرملان  إلى  وصوال 
شهدتها  التي  السياسية  األحداث  تأثير 

اجلزائر على توازن املؤسسات الدستورية.
قانونية  مبرجعية  املدعم  البحث  وينطلق 
التاريخي  التدقيق  من  كبيرة،  وتاريخية 
املؤسسة  تطور  مراحل  ملختلف  والنقدي 
البرملانية يف اجلزائر، حيث خصص بوسعدية 
تاريخية، بداية من  فصال كامال لكل مرحلة 
مرحلة املجلس الوطني للثورة اجلزائرية )20 
أغسطس 1956 إلى 5 جويلية 1962(، وصوال 

إلى البرملان ذي الغرفتني.
الظروف  املؤلف  درس  ذلك،  وألجل 
التي  واالجتماعية  واالقتصادية  السياسية 
وحلها  التشريعية  املؤسسات  إلنشاء  مهدت 
مع  أخرى،  إلى  قانونية  طبيعة  من  وانتقالها 
االنتماء  حيث  من  البشرية  لتشكيلتها  حتليل 
إلى  أيضا،  العمر واجلنس  السياسي ومعدل 
البرملاني  إلدائها  معمق  تقييم  إجراء  جانب 
وذلك عقب حتليل عالقة املؤسسة التشريعية 
باجلهاز التنفيذي مع حتديد مدى استقاللية 

العمل البرملاني عن املمارسة اإليديولوجية.
»استقرار  أن  الباحث  يرى  ذلك،  على  وبناء 
باستقرار  مرهونا  بقي  التشريعية  املؤسسة 

يقول   - يدل  ما  وهو  التنفيذية«،  املؤسسة 
تشريعية  مؤسسة  كل  »ارتباط  على  املؤلف- 
عرفتها اجلزائر عبر مسارها برئيس البالد، 
حيث ارتبط املجلس الوطني للثورة بالرئيس 
أحمد بن بلة ومجلس الثورة بالرئيس هواري 
حلتيه  يف  الوطني  الشعبي  واملجلس  بومدين 
شادلي  بالرئيس   1989 و   1976 الدستورية 
بن جديد و املجلس األعلى للدولة بالرئيسني 
محمد بوضياف وعلى كايف و املجلس الوطني 
االنتقالي بالرئيس ليامني زروال و البرملان ذو 

الغرفتني بالرئيس عبد العزيز بوتفليقة.
بوسعدية  السيد  استخلص  أخرى،  جهة  من 
اجلزائر  عرفتها  قانونية  حصيلة  أكبر  أن 
كانت يف عهد مجلس الثورة )10يوليو 1965 
أغلب  أن  مالحظا   ،)1977 فبراير   25 إلى 
اليوم  إلى  االستقالل  منذ  الصادرة  القوانني 
يحمل »طابعا حداثيا« والقلة منها لها صبغة 
دينية. كما أشار إلى أن املهمة الرئيسية لكل 
املؤسسات التشريعية التي شهدتها البالد بعد 
االستقالل متثلت يف اإلعداد و التصويت على 
القوانني و تبقى املهام األخرى نسبية خاصة 
احللقة  حسبه،  تعد،  التي  الرقابية  املهمة 

»الضعيفة« للمؤسسة التشريعية.
وعن طبيعة القوانني الصادرة، أشار بوسعدية 
إلى أن فترة الستينات والسبعينات من القرن 
اإليديولوجي  اجلانب  عليها  طغى  املاضي 
االشتراكي، يف حيت متيزت القوانني الصادرة 
بطابع  اجلديدة  واأللفية  التسعينات  يف 

التوجهات  قال،  كما  يعكس،  ما  ليبرالي وهو 
السياسية للبالد.

التشريعية-  املؤسسات  جل  متيزت  كما 
واصفا  ذكورية،  بهيمنة  الكاتب-  يضيف 
بها  متتاز  أنثروبولوجية  »ظاهرة  ب  األمر 
أغلب املؤسسات التشريعية يف العالم خاصة 

العربية و اإلسالمية منها«.
التشريعي  اجلهاز  أن  إلى  الباحث  خلص  و 
إلى  احلاجة  »أمس  يف  أضحى  اجلزائر  يف 
السيادية  املمارسة  و  املؤسساتي  االستقرار 
من  السعي  و  له  املخولة  الدستورية  للمهام 
أجل حل أزمة الثقة مع الرأي العام واملساهمة 
بذلك يف معاجلة مسألة العزوف االنتخابي«.
و يف تصريح لـ«وأج«، أكد بوسعدية أنه يسعى 
من خالل بحث علمي, اثراء املكتبة الوطنية 
وتقدمي »دليل عملي« للنائب باملجلس الشعبي 
مثقف  وكل  األمة  مجلس  وعضو  الوطني 
املمارسة  آليات  باكتشاف  شغوف  ومتحزب 

التشريعية ومؤسساتها.
 21 مواليد  من  بوسعدية  سعيد  محمد 
هو  و  العاصمة  باجلزائر   ,1960 ديسمبر 
الكاتب  لإلدارة.  الوطنية  املدرسة  خريج 
حاليا متقاعد بعد جتربة مهنية دامت خمسة 
وهو  املالية  املراقبة  مجال  يف  سنة  وثالثني 
قانون  دراسة  إلى  »مدخل  كتاب  صاحب 

الرقابة اجلزائري« الصادر سنة 2014.
ق.ث/واج

املتعلقة  اإلدارية  اإلجراءات  استكملت 
سيدي  مسجد  تأهيل  إعادة  مبشروع 
خلضر بقسنطينة و سيعاد إطالق األشغال 
به »قريبا«، حسب ما علم اليوم اجلمعة من 
جلنة الثقافة و السياحة و التنمية احمللية 

باملجلس الشعبي الوالئي.
و حسب املعلومات التي مت احلصول عليها 
من أعضاء هذه اللجنة فقد متت املصادقة 
على الدراسة اخلاصة بإعادة تأهيل هذا 
التاريخية  و  املعمارية  القيمة  ذو  املسجد 
الكبيرة كما مت مؤخرا منح صفقة اإلجناز 

مببلغ يزيد عن 140 مليون دج. 
دفتر  إعداد  مت  بأنه  املصدر  ذات  ذكر  و 
أعباء جديد الستئناف أشغال إعادة تأهيل 
وفقا  وذلك  العتيق  مسجد سيدي خلضر 
املجيد  عبد  اجلمهورية  رئيس  لتعليمات 
يف  يحتفل  الذي  العلم  يوم  مبناسبة  تبون 

بترميم  تقضي  سنة  كل  من  أبريل  ال16 
املساجد العتيقة و التي من بينها مسجد سيدي خلضر.

كما ذكر ذات املصدر بأن أشغال ترميم هذا املسجد العتيق التي مت إطالقها يف 2014 يف إطار التحضيرات اخلاصة بتظاهرة قسنطينة 
عاصمة للثقافة العربية لسنة 2015 كانت قد توقفت لعديد األسباب ذات الصلة على وجه اخلصوص باجلوانب اإلدارية و التقنية للمشروع.  
ويعود تاريخ بناء مسجد سيدي خلضر، الذي يعتبر واحدا من املعالم الدينية ذات القيمة املعمارية بأعمدته الرخامية املنحنية إلى سنة 1736 

أثناء حكم الباي حسان بن حسني.
و بوالية قسنطينة كان 12 مسجدا من بينهم مسجد سيدي خلضر و 8 زوايا معنيون بأشغال إعادة التأهيل التي مت إطالقها سنة 2014 يف 

إطار التحضيرات للتظاهرة الثقافية إال أن أغلب هذه الورشات متوقفة حاليا بسبب عراقيل تقنية حسب شروح السلطات احمللية. 
و من أصل املساجد ال12 املعنيني بأشغال إعادة تأهيل خضع مسجدان هما حسان باي و اجلامع الكبير لعملية إعادة اعتبار و أعيد فتحهما 

يف حني أن مت جتميد ورشات املساجد العشر األخرى حسب ما مت التذكير به. 
و يف أكتوبر 2020 مت رفع التجميد عن مشاريع إعادة تأهيل 5 مساجد عتيقة هي سيدي خلضر و ربعني شريف و سيدي عفان و سيدي 

الكتاني و باشترزي حسب ما مت التذكير به أيضا.
)و.ا.ج(

حلل الباحث محمد سعيد بوسعدية يف مؤلفه »مسار املؤسسة التشريعية يف اجلزائر« 
عالقة اجلهاز التشريعي بالسلطة التنفيذية وتأثريها على العمل البرملاني منذ استرجاع 

السيادة الوطنية إلى اليوم.

بشأن الصحراء الغربية
4848 أكاديمـــيا وحقوقـيا من جنسيـات مختلفة  أكاديمـــيا وحقوقـيا من جنسيـات مختلفة 
يطالبـون بايـدن بالتراجـع عن قـرار ترامـبيطالبـون بايـدن بالتراجـع عن قـرار ترامـب

دعت مجموعة من األكادمييني واحلقوقيني من مختلف دول العالم، الرئيس األمريكي، جو بايدن، يف 
رسالة مفتوحة، إللغاء قرار الرئيس األمريكي السابق، ترامب، حول الصحراء الغربية.

وذكر املوقعون ال45 الرئيس بايدن أن »الصحراء الغربية معترف بها كبلد غير محكوم ذاتيا من قبل 
األمم املتحدة، ومحكمة العدل الدولية وكذا محكمة العدل األوروبية، ووفقا إلجماع واسع من علماء 
القانون الدولي«، وبالتالي، تضيف الرسالة، »فمن حق شعب تلك األمة تقرير مصيره واستقالله إن 

أراد ذلك، من خالل إجراء استفتاء حر ونزيه، كما هو منصوص عليه يف قرارات األمم املتحدة«.
العربية  اجلمهورية  باسم  رسميا  املعروفة  الغربية  »الصحراء  بأن  الرسالة  على  املوقعون  وأضاف 
كامل  مؤسس  عضو  وهي  الدول،  عشرات  قبل  من  كذلك  بها  معترف  الدميقراطية،  الصحراوية 
العضوية يف االحتاد األفريقي، الذي يحظر ميثاقه التغييرات أحادية اجلانب للحدود املوروثة عن 
االستعمار«، وعليه »فإن إعالن ترامب قد سجل تبني الواليات املتحدة احتالل بلد أفريقي معترف 

به قانونيا من قبل بلد آخر.«
وأشارت الرسالة أن »السماح باإلبقاء على هذا القرار، سيقوض بشكل خطير سمعة الواليات املتحدة 

األمريكية يف القارة بل وقد يشجع دوال أخرى على االعتقاد بأن بإمكانها التوسع دون حساب«.
وذكرت العريضة كذلك باملواقف الواضحة ملجموعة من أبرز السياسيني والدبلوماسيني األمريكيني 
اخلارجية  وزير  رأسهم  وعلى  الغربية،  الصحراء  قضية  من  ترامب  موقف  بشدة  عارضوا  الذين 
األمريكي األسبق، جيمس بيكر، ومستشار األمن القومي السابق لترامب، جون بولتون، باإلضافة إلى 
أعضاء كبار يف مجلس الشيوخ األمريكي من احلزبني مثل اجلمهوري، جيمس إينهوف، والدميقراطي 

باتريك ليهي.
كما ذكرت الرسالة جو بايدن من جهة أخرى كيف أن إدارة أوباما، التي كان هو نفسه جزء منها، قد 
سعت سنة 2013 إلدراج حماية ومراقبة حقوق اإلنسان يف مهمة بعثة األمم املتحدة لتنظيم استفتاء 

تقرير املصير بالصحراء الغربية )املعروفة باسم املينورسو(.
ودعا املوقعون على الرسالة جو بايدن يف األخير إللغاء »اعتراف الواليات املتحدة األمريكية بالتوسع 
املغربي، والتشديد على والية حول حقوق اإلنسان للمينورسو، وإلغاء خطط الواليات املتحدة لفتح 

قنصلية مبدينة الداخلة، يف الصحراء الغربية، ودعم تقرير املصير يف الصحراء الغربية«.
وجتدر اإلشارة أن املوقعني على الرسالة أساتذة جامعيني وحقوقيني من الواليات املتحدة األمريكية، 

وبريطانيا، واجلزائر، وفرنسا، واسبانيا، واملانيا، والبرتغال، واستراليا، وكندا، وايطاليا.
)و.ا.ص(

باللغتني الفرنسية و األمازيغية
المحــــافظة الساميـــة لألمازيغـــــيةالمحــــافظة الساميـــة لألمازيغـــــية

 تنـــشر معجـــم مصطلحــــات تاريخــــية تنـــشر معجـــم مصطلحــــات تاريخــــية

األمازيغية مخصص  و  الفرنسية  باللغتني  جديد  قاموس  بنشر  منصوري  اهلل  حبيب  اجلامعي  قام 
للمصطلحات التاريخية حيث يهدف الى ملء الفراغات يف مجال التوليد اللغوي.

و يندرج هذا الكتاب، الذي يضم 210 صفحة و الصادر عن احملافظة السامية لالمازيغية، يف اطار 
مسار انتاج مصطلحات تاريخية ميكن ان تستعمل كأداة ألعمال تتعلق بترجمة كتب التاريخ نحو اللغة 

االمازيغية و كذا يف تعليم التاريخ يف مختلف اقسام اللغة و الثقافة االمازيغية.
كما يندرج هذا املعجم يف اطار االستمرار على نهج  البحث الذي اطلقه »اماوال« والذي يعتبر اول 
عمل بحث يقترح قاموس باللغتني االمازيغية و الفرنسية و الذي اجنزه الكاتب و املختص يف علم 

اللسانيات، مولود معمري، سنة 1980.
و اختار اجلامعي مفاهيم مستمدة من عدد كبير من كتب التاريخ مع إعطاء األولوية لتاريخ شمال 

افريقيا بغية اقتراح مفردات بديلة باللغة االمازيغية.
و مت اعداد البدائل من خالل استعمال مصطلحات جديدة شكلية و الذي يعتبر إدخال مصطلح جديد 
داللية  كذا مصطلحات جديدة  و  االمازيغية  باللغة  التكوين اخلاصة  قواعد  انطالقا من  مت وضعه 
ادخال  تتمثل يف  التي  و  مستعارة  الى مصطلحات  باالضافة  للكلمات  املعطى  املفهوم  من  مستمدة 

كلمات مأخوذة من لغات اخرى.
الفرنسية نحو االمازيغية و فصال  اللغة  املترجمة من  للكلمات  الكتاب فصال مخصصا  كما يقترح 
اخر يتعلق باملفاهيم و العبارات التي تخص بعص املجاالت على غرار السياسة و االقتصاد و و علم 

االجتماع.
و  الباحثني  بل مت وضعه حتت تصرف  للبيع  معروضا   ليس  القاموس  أن هذا  إلى  اإلشارة  جتدر 

املكتبات.
و شارك اجلامعي و املترجم حبيب اهلل منصوري يف العديد من اعمال البحث التي قامت بها احملافظة 
السامية لالمازيغية كما قام بنشر قواميس متخصصة اخرى عالوة على ترجمة العديد من الكتب 

منها رواية »غيث من الذهب« للكاتب محمد ساري.   
ق.ث
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مجلس قضاء املسيلة
محكمة املسيلة

القسم شؤون األسرة

حــــــــــــــــجر
حكمت احملكمة حال فصلها يف قضايا شؤون األسرة علنيا ابتدائيا حضوريا

يف الشكل قبول اعادة السير يف الدعوى بعد اخلبرة تصحيح اسم املدعى عليها والقول 
أنها شايب ربي حدة بدال من شايب ربي مباركة يف املوضوع افراغ احلكم الصادر بتاريخ 

01مارس 2020 حتت رقم فهرس 1155 واملصادقة علىتثرير اخلبرة املنجزة واملودعة 
بأمانة ضبط احملكمة بتاريخ 18 اوت 2020 حتت رقم ايداع 223 وبالنتيجة احلكم 

باحلجر على املدعى عليها يف االرجاع شايب ربي حدة بنت رابح املولودة بتاريخ 14 أوت 
1996 باملسيلة ، وتعيني املدعية يف االرجاع عمرون عقيلة بصفتها والدتها مقدما عنها 

لتسيير شؤونها وادارة اموالها وفقا للقانون ن مع نشر منطوق احلكم بجريدة يومية وطنية 
والتأشير به على عقد ميالدها وحتميل املدعي يف االرجاع املصاريف القضائية.
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النظــــــرية الخلــــدونـــــية. . 
اإلرث الّسوسيــولــوجـي المنســي.. !

مقــــــــــدمة: 
املعرفــة العلميــة معرفــة متراكمــة عبــر احلقــب الزمنيــة املمتــدة. بــدأ 
ــاطير  ــة واألس ــن اخلراف ــة وع ــة الالهوتي ــن املعرف ــة ع ــوم الطبيعي ــتقالل العل اس
ــّم مــا لبثــت العلــوم اإلنســانية واالجتماعيــة أن حلقــت بهــذا  يف بدايــة األمــر ث
التوجــه. ولعــّل ســبب التأخــر يرجــع إالــى تعقــد الظاهــرة االجتماعيــة مقارنــة 
ــا عــن تلــك االســتقاللية، حاكــت  ــة الشــفافة املعطــاة. وبحث بالظاهــرة الطبيعي
العلــوم االجتماعيــة منــاذج التفاســير وأمنــاط احملاججــة التــي تبعتهــا العلــوم 
الطبيعيــة يف البدايــة، ومــا لبثــت أن أدركــت أنهــا متميــزة مبناهجهــا باعتبــار أن 

ــاني(.  ــم اإلنس ــة العل ــا )خصوصي ــف متام ــوع مختل املوض
ــم إنســاني أو اجتماعــي لدراســة  ــة وجــود عل ــدون أهمي ــن خل لقــد أدرك اب
الظاهــرة االجتماعيــة يف جميــع تشــعباتها ومحاولــة التنبــؤ بالقوانــن التــي تفســر 

انتظاماتهــا وحتوالتهــا. 
كيــف فهــم ابــن خلــدون الظاهــرة السياســية واالقتصاديــة والتربويــة يف 
ــر ؟  ــك الظواه ــى تل ــرأ عل ــي تط ــوالت الت ــم التح ــف فه ــي ؟ وكي ــم العرب العال

أوال- الظاهرة الّسياسية يف العالم العربي حسب املنظور اخللدوني:
متر الدولة يف التصور اخللدوني بخمسة أطوار :

ــة  ــن الدول ــا م ــلطة وانتزاعه ــى الّس ــور االســتيالء عل ــو ط الطــور األول: وه
ــة.  القائم

الطور الثاني : وهو طور االستبداد على قومه والتفرد بالسلطة. 
الطور الثالث : وهو طور الفراغ وجتميع محصالت امللك. 

الطور الرابع : وهو طور املساكنة واملساملة. 
الطــور اخلامــس : وهــو طــور التبذيــر واإلســراف تهــرم وتشــيخ فيــه الدولــة 

وتنهــار. 
ــة وعشــرين  ــال ليصــل عمرهــا مائ ــة أجي ــة بثالث ــال متــر الدول و بلغــة األجي

ســنة : 
اجليل األول : وهو جيل البداوة واخلشونة. 

ــة البــداوة )حيــث  اجليــل الثانــي : وهــو جيــل التحــول بالســلطة مــن حال
ــة(  ــف العصبي ــث تضع ــارة )حي ــة احلض ــى حال ــا( إل ــة يف أوجه ــون العصبي تك

ــرد باحلكــم.  ــة التف وبداي
ــة  ــهد زوال الدول ــذي يش ــرف ال ــذخ والت ــل الب ــو جي ــث : وه ــل الثال اجلي

ــة.  القائم
و يضــرب ابــن خلــدون مثــاال لتوالــي األجيــال مبملكــة غرناطــة التــي عــاش 

بهــا ثــالث ســنوات :
ــة  ــذه الدول ــد األول ه ــس محم ــل األول (: أس ــاء )اجلي ــة اإلنش 1. مرحل

ــن القادمــن مــن املغــرب  ــي مري ــدو بن ــة: ب بفضــل العصبي
2. مرحلــة القــوة )اجليــل الثانــي (: وهــي مرحلــة التنظيــم وبــروز اجليــش 

احملتــرف علــى يــد محمــد الثانــي املدعــو الفقيــه. 
 يواجــه محمــد الثانــي جبهتــن: جبهــة يف الداخــل وهــي عصبيتــه األولــى 
التــي تضغــط عليــه بغايــة املشــاركة يف الســلطة وجبهــة مــن اخلــارج متمثلــة يف 
الهجومــات املتكــررة مــن إشــبيليا وقرطبــة واملغــرب أي حتالف اإلســبان واملســلمن 
املغاربــة ضــد مملكــة غرناطــة التــي كانــت تعــرف بدمشــق األندلــس أو دمشــق 

إســبانيا. يشــهد هــذا اجليــل حيــاة مزدهــرة علميــا وتقنيــا. 
 ج. مرحلــة االنهيــار )اجليــل الثالــث(: هــذا اجليل يشــهد تشــتت عصبيته، 
تذهــب همتــه، مييــل للتقليــد ال االبتــكار، تكثــر الهجومــات واالغــارات يف عهده 

ممــا يســرع يف زوال الدولــة القائمــة لتبــدأ مرحلــة جديــدة مــع محمــد اخلامس.
تعتمــد الدولــة يف قيامهــا علــى القــوة املتوفــرة بفضــل العصبيــة التــي غايتهــا 
امللــك وتكــون يف أوجهــا عنــد مجتمــع البــدو- الباديــة - ويف مســتوياتها الضعيفــة 

عنــد مجتمــع احلضــر - املدينــة–
اســتند التصــور اخللدونــي إلــى الدولــة العربيــة علــى منــوذج املماثلــة العضويــة 
مــع حيــاة الفــرد يف إطارمبــدأ احلتميــة التاريخيــة، أي كمــا تتأســس الدولــة تنهــار 
يف األخيــر لتأتــي محلهــا دولــة جديــدة معتمــدة علــى العصبيــة األقــوى أو حتالــف 
مجمــوع عصبيــات لتســلك بدورهــا املنحنــى الهرمــي: تأســيس، قــوة وانهيــار أي 
ــه  ــق أيضــا علي ــا يطل ــذا م ــة وه ــخ مســار يكــرر نفســه بأشــكال مختلف أن التاري

بالــدورة احلضاريــة املفســرة لنشــأة ظاهــرة الدولــة وظاهــرة املجتمــع أيضــا. 
أما أشكال احلكم التي عرفتها الدول العربية على زمانه فهي:

ــل  ــه مث ــم بعصبيت ــاط احلاك ــة ارتب ــي مرحل ــة : وه ــة أو الرئاس 1. الرياس
ــه.  ــع عصبيت ــل م ــة املتواص ــيخ القبيل ش

2. امللــك: ويشــير إلــى احلكــم املطلــق أي انفصــال احلاكــم عــن عصبيتــة 
وهــو نوعــان : ملــك طبيعــي الــذي يشــاور اآلخريــن يف الــرأي وال يتفــرد تفــردا 
مطلقــا يف اتخــاذ القــرارات وملــك غيــر طبيعــي وهــو امللــك الــذي يتجــه للفســاد 

عالمــة زوالــه والــذي وجــب تغييــره. 
 ج. اخلالفة: وهي منصب ديني وسياسي مرتبط باخلالفة اإلسالمية. 

ثانيا- الظاهرة االقتصادية يف العالم العربي حسب املنظور اخللدوني : 
 لقــد أشــار ابــن خلــدون إلــى أهميــة العامــل االقتصــادي يف تكويــن املجتمــع 
ــاة  ــاج احلي ــس إلنت ــر رئي ــو مفّس ــة. فه ــياقات مختلف ــو يف س ــس ول ــل مارك قب
االجتماعيــة. اســتعمل ابــن خلــدون مصطلــح الــرزق وهــو الهبــة مــن عنــد اهلل 
مثــل احلديــد الــذي وهبــه اهلل لإلنســان وهــو موجــود يف الطبيعــة. وبهــذا املدلول، 
فالــرزق يف األصــل حــالل ومشــروع أمــا الكســب فيخضــع إلــى مبــدأ التــداول أي 
االســتعمال، فــإذا كان هــذا الكســب متــداوال مبــا ينــص عليــه الشــرع اإلســالمي 
فهــو كســب مشــروع أي حــالل والعكــس بالعكــس صحيــح. إن أســاس الثــروة 
عنــد ابــن خلــدون هــو العمــل والــرزق يحتــاج إلــى الســعي الدائــم. بالنســبة إلــى 
ــة املواشــي. هــذه  ــد وتربي ــة فهــو يحصرهــا يف الفالحــة والصي ــوارد االقتصادي امل
املــوارد متوفــرة يف فضــاء البــوادي. أمــا الصنائــع فهــي متشــعبة ومنهــا: التطبــب، 
ــد يف  ــع موج ــذه الصنائ ــل ه ــدادة. .. ومجم ــارة، احل ــزف، النج ــم، اخل التعلي
فضــاء املــدن أو احلواضــر. ومــن مالمــح التكامــل بــن املدينــة والباديــة هــو تبــادل 
املنتوجــات الزراعيــة )تبعيــة املدينــة للباديــة ( وخدمــات الصنائــع )تبعيــة الباديــة 

للمدينــة (.

ثالثا - الظاهرة التربوية يف العالم العربي حسب املنظور اخللدوني :
 أشــار ابــن خلــدون بعــد املعاينــة للنظــام التربــوي يف العالــم العربــي مبشــرقه 

ومغربــه إلــى القواعــد البيداغوجيــة التاليــة :
ــي  ــوي والعلم ــل الترب ــق يف التحصي ــا عائ ــف ألنه ــرة التآلي ــادي كث 1. تف
فتعــدد االصطالحــات وتعــدد طرقهــا وتشــعبها املفــرط لــن يخــدم العمليــة 

التربويــة يف نظــره.
2. تفــادي االختصــار، فحصــر املســائل يــؤدي إلــى اإلخــالل باملعنــى 

ووجــب االعتمــاد علــى أّمــات الكتــب يف كل مســألة. 
ج. جتنــب اإلطالــة أو التطويــل ويكــون ذلــك بتفريــق أو تخصيــص املجالس: 

مجلــس علــم آلداب اللغــة العربيــة، مجلــس علــم لعلــم الكالم. 
د. اعتمــاد مبــدأ التــدرج يف تلقــن العلــوم مبعنــى االنتقــال مــن اجلــزء إلــى 
الــكل ومــن البســيط إلــى املعقــد أي جتنــب خلــط األمــور واملســائل الــذي يشــعر 

املتعلــم بالعجــز ممــا يجعلــه يهجــر مجالــس العلــم. 
هـــ. شــعار الديــن هــو تعليــم القــرآن الــذي يرســخ اإلميــان، فالقــرآن أصــل 

ــذي يكــون أشــّد رســوخا يف الصغــر.  ــم ال التعلي
و. تفــادي الشــدة علــى املتعلمــن فهــي مضــرة حســب ابــن خلــدون، وال 

ســيما عنــد أصاغــر الســن فالقهــر يــؤدي إلــى الكــذب واخلبــث والتحايــل. 
ي. التلقــن يكــون علــى يــد أهــل العلــم يف كل مجــال وتعددهــم يــؤدي إلــى 

التمييــز بــن االصطالحات.
ــد تطــرق  ــدرك أن الرجــل ق ــة ي ــة والبيداغوجي ــادئ التربوي القــارئ لهــذه املب

ــة والتعليــم.  ــة يف التربي ــادئ احلديث ــى أهــم املب إل

خـــــــــــــالصة:
ــاع  ــري أو االجتم ــران البش ــم العم ــيس عل ــدون لتأس ــن خل ــوة اب ــد دع تع
اإلنســاني أول دعــوة صريحــة لالهتمــام باحلقــل االجتماعــي أو اإلنســاني 
ــذا  ــة أساســية يف إرســاء ه ــد مســاهماته لبن ــة. وتع ــه للدراســة العلمي وإخضاع
العلــم اجلديــد مــن خــالل توظيفــه مجموعــة املفاهيــم واآلليــات املفســرة للظاهــرة 
ــل  ــذا احلق ــد أن ه ــي. واملؤك ــم العرب ــة يف العال ــة والتربوي السياســية، االقتصادي
ــة  ــة واملنهجي ــج والنمــاذج املعرفي ــم واملناه ــن البحــث يف املفاهي ــد م ــاج املزي يحت

ــة. ــر املجتمعي ــر الظواه ــم معمــق جلوه لفه

fouedmansouri07@gmail.com

األستاذ فؤاد منصوري 
 جامعة عنابة 
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أقالم

باثـــولوجيــــا التاريـــــــخ..
أو هـل نحـن مرضــى بتاريخــنا؟

 « يقول  كما  التاريخ  فكرة  كانت  فإذا   
 « اجلزائريني  وجهّنم  جنة  هي   « حربي  محمد 
السياسية  التحوالت  بسبب  اليوم  نالحظه  فما 
فكرة  تتحول  بالكاد  أنه  املتسارعة  والثقافية 
جهّنم،  إلى  اجلزائريني  عند  بالفعل  التاريخ 
األحداث  كل  يشمل  اجلزائريني  بني  فاخلالف 
أو  القدمي  التاريخ  يف  سواء  تقريبا  واملراحل 
كل  أيضا  يشمل  كما  احلديث،  التاريخ  يف 
الثورة  مرحلة  يشمل  أنه  كما  الشخصيات، 
احلاضر  على  الصراع  االستقالل، ألن  ومرحلة 

يتغذى على التاريخ ومراحله وصانعيه. 
يصعب عالجها،  باثولوجيا  من  نعاني  إننا 
ملعرفة  ليس  بالتاريخ  املفرط  االهتمام  وهي 
التيارات  كل  التكاء  وإمنا  وأحداثه  املاضي 
والقوى على توظيف لفهم معني لتلك األحداث 
واملستقبل،  احلاضر  معارك  خوض  أجل  من 
وبهذه الكيفية يصبح اإلفراط يف التاريخ مضرا 
بحاضر حياتنا خاصة عندما يتجه إلى املساس 
بوحدة عيشنا املشترك من خالل صراع األصول 
ما  وهذا  وتوافقها،  تعايشها  بدل  واملرجعيات 
يؤشر على أننا مرضى بتاريخنا، وأننا نستعمل 

التاريخ مبعناه السلبي واملدمر. 
الفيلسوف  التاريخ« طرحها   وفكرة »مرض 
التاريخ  »محاسن  كتابه  يف  نيتشه«  »فريديرك 
هو  كما   - مّيز  الكتاب  هذا  ويف  ومساوئه«، 
التاريخ:  يف  جانبني  بني   - عنوانه  من  واضح 
جانب سلبي وآخر إيجابي، بعد أن أكد على 
كان  عشر  التاسع  القرن  يف  األملاني  املجتمع  أن 

يعيش »مرض التاريخ«.
 أما التاريخ السلبي فهو ما يسميه بالتاريخ 
بعث  يتم  وفيهما  األثري،  والتاريخ  التذكاري 
وشخصياته  الكبار  بأبطاله  املاضي  واستعادة 
العظيمة والرفع من شأنها يف احلاضر، وحتويلها 
إلى مصدر للهوية ولشّد حلمة اجلماعة، ولكن 
ما يعيبه »نيتشه« على هذا النمط من التعاطي 
مع التاريخ أنه ال يساعد على حترير احلاضر من 
احلاضر  املاضي على  وطأة  يزيد يف  بل  املاضي 
فإنه  هنا،  ومن  الراهن.  على  الذاكرة  وهيمنة 
يقف عقبة أمام تدفق احلياة احلاضرة مبستجداتها 
وإبداعاتها، أي أنه تاريخ العرفان والوفاء اجلميل 
وللتخلص من  احلاضر وحيويته.  على حساب 
أثر هذا التاريخ السلبي يدعو »نيتشه« إلى إعادة 
ضرورية  باعتبارها  النسيان«  »ملكة  اكتشاف 
للفرد واجلماعة والثقافة للتحّرر من وطأة املاضي 
أن  بدل  حاضرنا  نعيش  ولكي  احلاضر،  على 

نبقى سجناء ماضينا. 

وهو  للتاريخ  آخَر  فهما  »نيتشه«  يقترح  و 
الذي يسميه »التاريخ النقدي أو اجلينيالوجي« 
حيث يعطي األولوية فيه للحاضر على املاضي، 
فيه  يصنع  الذي  املختبر  هو  احلاضر  ويكون 
التاريخ، أي أن »نيتشه« ال يدعونا إلى اخلروج 
إلى  حتّول  ألنه  عليه،  اخلروج  وإمنا  التاريخ  من 
ال  النقدي  التاريخ  ويف  تاريخية«.  »ثيولوجيا 
مجال لتقديس األصول والبدايات، ألن التاريخ 
والسخرية  االستخفاف  يعلمنا  اجلينيالوجي 
األصل،  بها  يحظى  التي  واحلفاوة  بالعظمة 
للتاريخ  اإلنصات  تقتضي  األصل  إلى  فالعودة 
وليس اإلميان الدوغمائي به. و الهدف األسمى 
ولإلرادة  للحياة،  االنتصار  هو  »نيتشه«  عند 

اإلنسانية احلرة. 
فإننا  اجلزائرية،  احلالة  إلى  بالنسبة  أما   
على  خطر  إلى  حتّول  ألنه  بالتاريخ  مرضى 
حاضرنا ومستقبلنا، بسبب القراءات املتصارعة 
ملاضينا  القريب كما  ملاضينا  ملاضينا،  واملتضادة 
البعيد، وبسبب التوظيف اإليديولوجية الضيقة 
القراءات  من  لغيرها  واملقصية  القراءات  لتلك 
أو  تاريخي  حدث  يخلو  يكاد  فال  األخرى، 
حقبة  أو  تاريخية  شخصية  أو  تاريخي  منعطف 
تاريخية من هذا االستقطاب العدمي العنيف. 
القديس  أو  مثل«ماسينيسا«  من  فشخصيات 
»طارق  أو  نافع«  بن  »عقبة  أو   ،« »أوغسطني 
أو«مصالي  القادر«  عبد  »األمير  أو  زياد«  بن 
عباس«  »فرحات  أو  باديس«،  »ابن  أو  احلاج« 
أو »عبان رمضان« أو »هواري بومدين«.. .الخ 
بني  عميق  خالف  محل  هي  شخصيات  كلها 
اجلزائريني اليوم، بني مبجل لهذه الشخصية أو 
تلك وطاعن يف هذه الشخصية أو تلك، وميكن 
سحب ذلك أيضا على قضايا التاريخ األخرى. 
من مثل فكرة التأريخ للجزائر، فإذا كان صحيحا 
اإلسالم  دخول  مع  يبدأ  لم  اجلزائر  تاريخ  أن 
والعرب إلى هذه األرض، فليس صحيحا أيضا 
ربط بدايته بفترة أو بشخصية معينة وحتويلها إلى 
ميتافيزيقا  يف  والسقوط  أولى،  تأسيسية  حلظة 
األصول، فالدراسات العلمية احلديثة تؤكد أن 
اإلنسان وجد يف اجلزائر منذ أكثر من مليونني 
وخمس مائة ألف سنة. وهكذا يتحول االهتمام 
من  مريبة  حالة  إلى  اليوم  ثقافتنا  يف  بالتاريخ 
ينظر  من  بني  والتنازع،  والصراع  االستقطاب 
مثال إلى احلضور العربي واإلسالمي يف اجلزائر 
على أنه احتالل وغزو، وعلى العرب أن يعودوا 
إلى من حيث أتوا إلى قريش واليمن، وبني من 
فتح حضاري  أنه  على  ذلك احلضور  إلى  ينظر 

الوجود  إلى  بالنسبة  نفسه  واألمر  وعلمي، 
العثماني يف اجلزائر الذي استمر ملدة ثالثة قرون 
كانت  اجلزائر  وأن  حماية،  فيه  يرى  من  فهناك 
يف  جاؤوا  وأنهم  العثمانيني،  مبجيء  محظوظة 
اإلسبانية،  األطماع  لصد  املناسب  الوقت 
يف  يرى  من  هناك  ذلك  من  العكس  وعلى 
ولم  احتالل،  أنه  اجلزائر  العثماني يف  الوجود 
ما  آخر  غرض  من  اجلزائر  يف  لألتراك  يكن 
سياسة  استعملوا  وأنهم  الضرائب،  جمع  عدا 
من  مزيد  لتحقيق  اجلزائريني  بني  تسد«  »فرق 
الهيمنة واالستغالل. واألمر نفسه بالنسبة إلى 
االستعمار الفرنسي حيث جند من يدافع عن ما 
بناء  ميكن تسميته »بإيجابيات االستعمار« مثل 
اإلدارية  األنظمة  بعض  واستقدام  املدن  فرنسا 
والقانونية وتعليم الفرنسية التي ُعّدت »ضريبة 
حرب » يف مقابل من ينظر لالستعمار الفرنسي 

على أنه كله سلبيات وجرائم ضد اإلنسانية. 
 وميكن أن نسترسل يف تقدمي عشرات األمثلة 
عن اختالف اجلزائريني حول تاريخهم اختالفا 
كبيرة  خصومة  إلى  التاريخ  وحتويلهم  جذريا، 
والرموز  بالشخصيات  األمر  تعلق  بينهم، سواء 
التاريخية من القديس »أوغسطني« حتى هواري 
التاريخية  واملراحل  احلقب  حول  أو  بومدين، 
التي طبعت تاريخ اجلزائر منذ فجر التاريخ حتى 
اليوم، أو حول احلركة الوطنية والثورة التحريرية 
والدولة الوطنية. مما يؤكد أن اجلزائريني مرضى 
بتاريخهم، وأن التاريخ بهذه الكيفية حتّول إلى 
وإلى  واملستقبل،  احلاضر  لتخريب  وأداة  خطر 
القوة  من  املزيد  نحو  االنطالق  أمام  كبير  عائق 
حول  بينهم  التوافق  لغياب  والتقدم،  والوحدة 
وشخصياته،  ومحطاته  بأحداثه  التاريخ  هذا 
على  احلاضر  معايير  إسقاط  بسبب  وذلك 
معطيات  من  انطالقا  املاضي  وقراءة  املاضي 
أساسية  مادة  إلى  التاريخ  وحتويل  احلاضر، 
صراعاتهم  يف  االجتماعيني  الفاعلني  عند 
احلالة  هذه  ولتجاوز  والسلطوية.  اإليديولوجية 
يجب حترير التاريخ من االستخدامات السياسية 
ال  التي  والعرقية،  والفئوية  واإليديولوجية 
تهمها احلقائق التاريخية بقدر ما يهمها املردودية 
التعبئة  يف  االستخدامات  لتلك  السياسية 
التاريخ  رّد  وضرورة  والتوجيه،  والتجييش 
أدوات  يف  يتحكمون  الذين  املؤرخني،  إلى 
يتميزون  والذين  التاريخي،  البحث  ومناهج 
بثقافة احلقيقة التاريخية واحترام حقوق املعرفة 

العلمية يف مجال التاريخ. 

 يتحوّل التاريخ إلى نوع من 
الباثولوجيا والمرض المزمن 
عندما تتم قراءته من طرف 

الفاعلين االجتماعيين 
لتلبية الحاجات اإليديولوجية 

والجهوية والعرقية والثقافية 
للحاضر، أي من خالل إسقاط 
متطلبات الحاضر ورهاناته 
على الماضي، وذلك بإتباع 
طريقة معينة في فهم 
وتأويل التاريخ وأحداثه، 

طريقة انتقائية وموجهة، 
تستدعي عناصر وتستبعد 

عناصر أخرى، وتركز على 
حقب تاريخية معينة وترفع 

من شأنها، وتهمل وتلغي 
حقب تاريخية أخرى وتبخس 

قيمتها، وتشيد بأبطال 
ورموز وتبخس قيمة أبطال 
ورموز آخرين، وتراهن على 
ميتافيزيقا األصول وعتاقة 
الهويات وخطاب األصالنية، 
ألن كسب معارك الحاضر ال 

يمكن فصله عن كسب معركة 
التاريخ، فالتاريخ هو األرض 
الخصبة إلخراج ورسم خرائط 

الهويات وصراعاتها، ولصياغة 
السرديات المفضلة ألن كل 
صراع حول الهوية يتطلب 
أنماطا معينة من توظيف 

واستدعاء التاريخ. 

الدكتور مصطفى كيحل 
kihalmostafa@yahoo.fr
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بلسان: عبد العزيز تويقر

عفوَك َسّيدي 
الوزيــُر!

  عفوَك سيِدي 
الوزيُر؛ فأنَت ُتشبه 
فيما ُتشبُه »الّنبَي 

املنّزَه«؛ ال تنطُق عن 
الهَوى وللَهوى تعيُش؛ 

قلَت إّن األسعاَر 
لم َترتِفع وهَي يف 
ُمتناوِل »العامِة«، 

فكيَف باخلاصِة؛ وإّن 
اخلضاَر متاحٌة للّناِس 
أجمعنَي، بسعٍر بخٍس 
وإّن وجوَه »الُبْخْص« 
فقط َيلوكوَن الكالَم 
وينطقوَن األراجيَف 

يف ال ميشوَن يف 
األسواِق، وبقيُة 

القّصِة سأحذُفها 
خوًفا من القذِف! 

  عفوَك سّيِدي 
الوزيُر، فالّتجارُة يف 

بالِدي شطارٌة؛ ال 
ترتفُع األسعاُر رغَم 

انهياِر الّديناِر وارتفاِع 
تكاليِف الّشحِن 
والّنقِل والّتوزيِع 
املرتبِط بسلسلِة 

باِت،  األسباِب واملسبِّ
بفضِل احَلوَكمِة 

وبفضل وجوِدك على 
رأِس الوزارِة، الّتي 

أخَذت ِمنها ضّرُتها 
يارِة؛  وأصبَح  ِملّف السَّ
البيُع والّشراُء متفِرًقا  

وُمشّتًتا بني َقبائِل 
احلكومِة.  عفوَك 
ي  سّيِدي، فإّن الذِّ

دفَع الِزيادَة من َجيبه 
يكذُب، والّتاجُر 
الّذي رفَع الّسعَر 
يكذُب؛ والّرفوُف 

الّتي حتمُل الّسلَع 
تكذُب، واملواِطُن 
الّذي يشتِكي ناَر 
األسعاِر محّرٌض 

وال يحمُد اهلَل على 
الَوفرِة امُلتاحِة، بفضِل 
سياسِتك الّرشيدِة.  

دي،  ووحَدك أنَت، سيِّ
من وجَب أن ُترفع 

له الّقبعُة؛ ألّنك ال 
َتنطُق على الَهوى وأّما 
الّشعُب فمصاٌب بعَمى 

األرقاِم؛ فَلم يُعْد 
ق بني الّسبعنَي  يفرِّ

واألربِعني؛  وعليِه أن 
َيستِكني يف الّزريبِة 

ويقَنع بِحكمِتك 
وِحكَمـــــــــك. 

 نشب، ليلة اجلمعة إلى السبت، حريق ببحيرة 
بدائرة  عمران  سيدي  بلدية  بإقليم  الواقعة  »عياطة« 
وادي  مبنطقة  باملغير  اإلدارية  للمقاطعة  التابعة  جامعة 
ريغ بالوادي )130 كلم شمال غربي عاصمة الوالية(، 

كما أفاد به مصدر من مصالح احلماية املدنية.
وأتى احلريق على مساحات خضراء من النباتات 
تعتبر  التي  البحيرة،  بهذه  احمليطة  النادرة  واألشجار 
للحماية  الوالئي  املدير  أوضح  كما  وطنية،  محمية 

املدنية، الرائد أحمد بادجي.
واإلنقاذ  التدخل  فرق  من  العديد  تدخلت  وقد 

اإلدارية  باملقاطعة  املدنية  احلماية  لوحدات  التابعة 
تضرر  يف  تسبب  الذي  احلريق،  إلخماد  باملغير 
مساحات شاسعة، ما مّكن من السيطرة مبدئيا على 
املتخصصة  األمنية  املصالح  فتحت  الّلهب.وقد  ألسنة 

حتقيقا أمنيا ملعرفة أسباب نشوب هذا احلريق.
محمية  هي  عياطة  بحيرة  أن  إلى  اإلشارة  جتدر 
يف  تقع  عامليا،  الرطبة  املناطق  بني  من  مصنفة  وطنية 
منخفض وتعّد ملجأ للطيور النادرة، كما أنها من بني 

املعالم األكثر استقطابا للسياح بالوادي.
)و.أ.ج(

926 مخالفة  اجلزائر  أمن والية  سجلت مصالح 
للتدابير الوقائية من انتشار وباء فيروس كورونا )كوفيد 
الفترة  يف  التجارية  األنشطة  مراقبتها  خالل   ،)19
املمتدة من 14 إلى 21 جانفي اجلاري، مت على إثرها 
الغلق الفوري لـ40 محال جتاريا وحترير 205 إعذارات، 
حسب ما أفاد به، أمس السبت، بيان للمديرية العامة 

لألمن الوطني.
املراقبة  عملية  إطار  »يف  أنه  ذاته  املصدر  وأوضح 
أمن  مصالح  بها  تقوم  التي  التجارية  لألنشطة  الدورية 
والية اجلزائر، ممثلة يف املصلحة الوالئية للشرطة العامة 
والتنظيم، تبعا للتدابير الوقائية من انتشار وباء فيروس 

كورونا )كوفيد 19(، متكنت املصالح ذاتها، من خالل 
اإلحصائيات التي سجلتها خالل الفترة املمتدة من 14 
إدارية  اتخاذ عدة إجراءات  2021، من  يناير   21 إلى 
التالي:  النحو  على  املراقبة  بعمليات  خاصة  قانونية 
املتاجر  مستوى  على  مراقبة  عملية   2660 إجراء 
واللجان  الشرطة  مصالح  تنفيذ  املراقبة،  واحملالت 
 926 حترير  مراقبة،  عملية   2359 املختلطة  الوالئية 
مخالفة، كما مت اتخاذ عدة إجراءات وتدابير إدارية تبعا 
لهذه املخالفات متثلت يف حترير 205 إعذارات واتخاذ 

40 إجراء غلق فوري للمحالت التجارية«.
)ق.م/ و.أ.ج(

 الوادي

ُنشــوب َحريـق بُمحيـــِط ُبحيـَرة 
عّياطــة بسيــــدي عمــَران

بالَعاصَمة للّتَجار  مخالفًة   926 حتريُر 

غلُق 40 َمحًل خالَف أصَحاُبها التَّدابيَر الوقائّيَة من »ُكوروَنا«

من مستغا

َغرُق شخٍص وإنقاُذ آخَر في انقلِب َقارٍب بِسيدي لخَضرَغرُق شخٍص وإنقاُذ آخَر في انقلِب َقارٍب بِسيدي لخَضر
انتشلت مصالح احلماية املدنية، أول أمس اجلمعة، جثة شخص وأنقا ت آخر إثر حادث انقالب قارب بسيدي 

خلضر شرقي مستغامن، حسبما علم من خلية اإلعالم واالتصال باملديرية الوالئية لهذه الهيئة.
وأوضح املصدر يف بيان تلقت )و.أ.ج( نسخة منه أن وحدات احلماية املدنية تدخلت إلجالء غريق وإنقاذ آخر 
بعد انقالب القارب الذي كانا على متنه بعرض البحر باملنطقة الصخرية سداوة شرقي امليناء الصغير ببلدية سيدي 
خلضر )50 كلم شرقي مستغامن(.وانتشلت الفرق املتدخلة جثة الغريق املتوفى )58 سنة( وأسعفت الشخص الثاني 
الذي يبلغ من العمر 32 سنة، قبل أن حتوله إلى املصالح الصحية، وهو يعاني صعوبة يف التنفس، يضيف املصدر 
ذاته.واقحمت مصالح احلماية املدنية خالل هذا التدخل الصعب بسبب هيجان البحر وسوء األحوال اجلوية، ثالث 
فرق عملياتية مدعمة بزورق مطاطي وفريق الغطاسني إلنقاذ الضحيتني اللذين يعمالن لدى شركة وطنية مختصة 

يف األشغال البحرية، كما أشير إليه.
)و.أ.ج(

 
العاصمة  اجلزائر 

 اإلطاحـــُة بَجماعـــة إجَرامّيـــة ُمَتخّصصــــٍة  اإلطاحـــُة بَجماعـــة إجَرامّيـــة ُمَتخّصصــــٍة 
فـــي االتجـــار بالُمخـــــّدراتفـــي االتجـــار بالُمخـــــّدرات

 متكنت مصالح فرقة البحث والتدخل التابعة ألمن والية اجلزائر من توقيف جماعة إجرامية متخصصة يف االجتار 
باملخدرات واملؤثرات العقلية، حسب ما أفاد به أمس بيان صدر عن املديرية العامة لألمن الوطني.وأوضح البيان أن 
أفراد اجلماعة اإلجرامية املوقوفني كان بحوزتهم سالح من صنف األول مع ذخيرة حّية بدون رخصة، إضافة إلى حملهم 
إلى  ورود معلومات  بعد  »تعود  القضية  أن حيثيات  إلى  ذاته  املصدر  مبرر شرعي«.وأشار  بيضاء محظورة دون  أسلحة 
املصالح املعنية بعد تفشي ظاهرة االجتار باملخدرات واملؤثرات العلية بقطاع اختصاص املقاطعة اإلدارية للشراقة، ليتم 
بعدها حتريك الدعوى من قبل اجلهات القضائية وفتح حتقيق لغرض وضع حد نهائي لنشاط هذه اجلماعة اإلجرامية«.
و أضاف بيان املديرية العامة لألمن الوطني أن املصالح الشرطية املعنية »باشرت إثر ذلك التحقيق يف هذه القضية 
أمام وكيل  القضية، وتقدميهم  املشتبه يف ضلوعهم يف هذه  أمنية محكمة مت حتديد وتوقيف جميع  بعد وضع خطة 

اجلمهورية املتخصص إقليميا«.
)ق.م(

الكربون غاز أحادي أكسيد 

اخِتناُق َشخصيِن وَتسّمُم اخِتناُق َشخصيِن وَتسّمُم 2121 آخِريَن  آخِريَن 
فــــــي فــــــي 4848 ساعــــــــة ساعــــــــة

 أودى غاز أحادي أكسيد الكربون، خالل 48 ساعة األخيرة، بحياة شخصني وتسبب يف تسجيل 21 حالة 
تسمم، حسب ما أفادت به املديرية العامة للحماية املدنية، يوم أمس السبت، يف حصيلة لها.

فخالل الفترة املمتدة من 21 إلى 23 يناير اجلاري، أسعفت مصالح احلماية املدنية 21 شخصا تسمموا بغاز 
أحادي أكسيد الكربون املنبعث من وسائل التدفئة ومسخنات احلمام يف العديد من واليات الوطن، كما تدخلت 
لقيا  جالل،  أوالد  مستشفى  إلى  سنة  و24  سنة   32 العمر  من  يبلغان  شخصني  لتحويل  ببسكرة  ذاتها  املصالح 
حتفهما اختناقا بالغاز نفسه. ومن جهة أخرى، أحصت وحدات احلماية املدنية، خالل الفترة ذاتها، 268 تدخال 
إثر تسجيل حوادث سير وقعت على مستوى عدة واليات، خلفت وفاة 03 أشخاص وإصابة 298 آخرين بجروح 
متفاوتة اخلطورة.وعلى صعيد آخر، أخمد عناصر احلماية املدنية 09 حرائق متعددة اختلفت بني حضرية وصناعية 

بكل من غليزان، البليدة، املدية، سيدي بلعباس، قسنطينة، وهران، سطيف، بومرداس وورقلة.
أما فيما يخص النشاطات املتعلقة بالوقاية من انتشار وباء فيروس )كوفيد 19(، فقد مت إحصاء 103 عمليات 
حتسيس عبر 17 واليات )68 بلدية(، نفذتها وحدات احلماية املدنية من أجل حث املواطنني وتذكيرهم بضرورة 

احترام قواعد احلجر الصحي والتباعد االجتماعي.

الَجزائـــُر ُتحِصـــي 05 وفيات 
بَفيـروس ُكـورونا 

أحصت وزارة الصحة والسكان وإصالح املستشفيات، أمس السبت، 245 إصابة جديدة 
بفيروس كورونا يف اجلزائر خالل الـ24 ساعة، فيمـــا سجلــت 05 وفيـــــات.

قاملة

إصابـــُة 5 أشَخـاص ببلِخيـر 
إثـــَر حـــادث َسيــــر

تعّرض 5 أشخاص إلى إصابات متعددة وخطيرة يف حادث اصطدام عنيف وقع 
ما  )قاملة(، حسب  بلخير  ببلدية  السبت،  إلى  اجلمعة  ليلة  نفعيتني،  مركبتني  بني 

أفادت به يوم أمس خلية اإلعالم واالتصال مبديرية احلماية املدنية بالوالية.
وأوضح املصدر أن املصابني الذين تتراوح أعمارهم بني 30 و50 سنة قد جرى 
االستشفائية  العمومية  املؤسسة  إلى  ينقلوا  أن  قبل  عينه،  احلادث  مبكان  إسعافهم 
املدنية  احلماية  أعوان  بأن  نفسه  املصدر  وأفاد  الوالية.  بعاصمة  عقبي«  »احلكيم 

استخدموا أدوات القطع والتفكيك إلخراج الضحايا احملاصرين داخل املركبتني.
واستنادا إلى املصدر الذي أورد اخلبر، فاحلادث وقع بالقرب من مصنع املشروبات 
الغازية على بعد 8 كلم جنوبي قاملة على مستوى الطريق الوطني رقم )80( الرابط بني 
قاملة وسوق أهراس.من جهة أخرى، فتحت املصالح األمنية املتخصصة إقليميا حتقيقا 

لتحديد ظروف ومالبسات احلادث.
)و.أ.ج(

كبيرة مادية  خسائَر  خّلف 

نشــوُب َحريـق بمَقّر فريـق أولمبي المدّيةنشــوُب َحريـق بمَقّر فريـق أولمبي المدّية
نشب، صباح أمس، حريق مبقر فريق أوملبي املدية تسبب يف تسمم بعض الالعبني إثر استنشاقهم الدخان املنبعث 
من احلريق، قبل أن تتدخل مصالح احلماية املدنية إلخماد النيران. يذكر أن الالعبني الذين جرى إسعافهم هم يف حالة 
جيدة، يف حني مت تسجيل خسائر مادية كبيرة جدا بحيث تعرض كل العتاد الرياضي من ألبسة وكرات وغيرها إلى التلف.
ع.ب

املالية احتجوا  بسبب عدم تسوية وضعيتهم 

العُبو ُمولودّية وهَران ُيقاطعون الّتدريَباتالعُبو ُمولودّية وهَران ُيقاطعون الّتدريَبات
السبت، يف إضراب مفتوح احتجاجا منهم  بسبب عدم تسوية وضعيتهم  مولودية وهران، أمس  دخل العبو 
الذين حضروا  ليتيم  أسامة  الفريق  قائد  رفقاء  شّنه  الذي  أسبوعني،   ظرف  الثاني يف  اإلضراب  هذا  ويعد  املالية. 
إلى ملعب  الشهيد أحمد زبانة،   ولكنهم رفضوا التدرب بعدما فشل املسيرون يف الوفاء بالتزامهم وتسوية جزء من 
مستحقاتهم عشية املباراة التي فازوا بها يوم اجلمعة أمام الضيف جمعية الشلف بنتيجة )0-1( برسم اجلولة التاسعة 
من البطولة.ويواجه أشبال املدرب املؤقت، عمر بلعطوي، أصحاب املركز الرابع يف الترتيب بـ 15 نقطة وبدون أية هزمية 

حتى اآلن، احتاد اجلزائر مبلعب عرم حمادي ببولوغني،  هذا الثالثاء برسم اجلولة العاشرة.

)و.أ.ج(

م.هشام


