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أ. نــــوي حــــــالب

صــــالح شكيــــــــرو

َفضــــُل َسلطـــنـــة ُعمـــان 
ــــورِة اجَلزائــرّيِة  علــــى الثَّ

ــي األقــــــَطاِر! وَباِقــــ

 مــــــــاذا َيجــــــــــــــِري 
ظــــــاِم  يف َدهــــاليــــــِز النِّ

هـــــــــذه األّيـــــــــام؟

14

أقــــــــــــــــالم   

1605
الطارف

َتزويـــُد 180 َمسكـــًنا 
ـروِب ــار بالَمـاِء الشَّ ببوحجَّ

06
إليزي

َشبــاُب َقريــة ِتيافتـــي 
ُيطالبــوَن بمنِحهــــم 
َمناصـــَب ُشغــٍل قــارٍة

04
إلعاَدة بعث َنشاِطها

نحـــو َجــــدولِة ُديـــوِن 
الُمؤّسســــاِت الُمتعثِّــــرِة 

منـــــذ 2011

0404
َمشروُع إجناِز 70 ألَف َسكٍن َترقويٍّ إيَجاريٍّ

 إعـــانة  الدولــة َقدُرهــــا 
75 فــي المـاَئة من ِسعـر اإليَجــاِر 

03 
ياِسي الِفرنِسي، جون ميشال أباتي: حِفي السِّ الصُّ

»َينبِغــــــي لِفرنَســــــــا 
َتقديـــُم اعِتـــذاراتها للَجـــزائِر«!

دعا الصحفي السياسي الفرنسي جون ميشال أباتي فرنسا إلى »ضرورة توجيه إعتذاراتها 
للجزائر، حيث إن احتاللها )1830-1962( ال يشبه أي احتالل آخر، نظرا إلى العنف الذي 

متيز به، واصفا إياه »بالعمل السياسي الطائش«.

َتزكيُة الّزميِل رياض هويلي منسًقا عاًما إلى غايِة عقِد امُلؤمَتر

أعلن، أمس األحد، مجموعة من الناشرين وممثلي املؤسسات اإلعالمية 
عن تأسيس أّول نقابة لناشري اإلعالم، تأخذ على عاتقها مهّمة الدفاع 

عن املهنة وأصولها ومصالح املؤسسات املادية واملعنوية.

َتأسيـــُس أّوِل َنقــابة لَناشـــِري 
اإلعــــَلم فــــي الَجزائــــِر

الَتهَمت امَلالِييَر بهدِف َتخفيِف الّضغِط على امُلستشَفياِت 

العيــــاداُت الِجوارّيــــة.. العيــــاداُت الِجوارّيــــة.. 
جـــدراٌن دون عـــــلٍج!جـــدراٌن دون عـــــلٍج!

الصيغة  أن  الوطن« عن  لـ»أخبار  واملدينة  والعمران  السكن  وزارة   كشفت مصادر من 
اجلديدة التي خصصت لها احلكومة ما يعادل 70 ألف وحدة سكنية،   7 آالف وحدة 
والتي   ،)LLP( العمومي اإليجاري  السكن  بـ  واملعروفة  العاصمة،  يف  منها  سكنية 
احلكومة  ستتبناها  جديدة  صيغة  ناصري،  كمال  السكن  وزير  مؤخرا  عنها  حتدث 
قصد تخفيف الضغط، وهذا من خالل تأجيرها ملختلف فئات املجتمع بإعانة من 

الدولة تصل إلى 75 املائة.

ياضـة امَلدرسّيــة الكتَشـاف امَلواهـب« ُل علــى الرِّ  سيد علــي َخالــدي:»احُلكومــُة تعـوِّ

 ُمحـّمد الّطاهر ِعيَساني: »الِعيــــــاداُت اجِلــــــوارّيُة 
غيـــــُر فّعـــــالٍة وَخـــدمــاُتـــها َرِديـــــــئٌة« !

ضيــــــَن: »َينبِغـــــي ُمراجعــــــُة   َنقــــــابـــُة امُلمرِّ
حـــــّية احَلالـــــــيِة« امَلنظــــومِة الصِّ
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ــة كل  ــى مكافح ــة إل ــود الرامي ــار اجله يف إط
أشــكال اجلرميــة، متكنــت عناصــر األمــن احلضــري 
شــخص  توقيــف  مــن  جيجــل  بواليــة  األول 
ــر العملــة الوطنيــة وتقليدهــا وترويجهــا  يقــوم بتزوي
باحملــات التجاريــة، وذلــك بنــاء علــى معلومــات 
ــام  ــق بقي ــة تتعل ــح املعني ــى املصال ــة وردت إل دقيق
ــزورة  ــة امل ــض األوراق النقدي ــج بع ــخص بتروي ش
ــة.  ــى مســتوى التجاري ــة جيجــل عل داخــل مدين
ــف  ــه، مت توقي ــتبه ب ــع املش ــات وتتب ــد التحري وبع
اجلانــي بأحــد احملــات التجاريــة وهــو بصــدد 
ــغ  ــه مبل ــط بحوزت ــه مت ضب ــد تفتيش ــراء، وبع الش

ــى  ــادة إل ــم اقتي ــدر بـــ 16000دج، ليت ــي يق مال
مصلحــة األمــن. وبعــد قيــام الضبطيــة القضائيــة 
بإخضــاع املبلــغ احملجــوز للخبــرة التقنيــة، تبــن أن 
ــدر بـــ 13000 دج،  ــد ويق ــغ مقل ــن املبل ــزءا م ج
مــن  النقديــة  األوراق  مختلــف  مــن  ويتشــكل 
وبعــد  دج.  و2000  و1000دج  200ج  فئــات 
ــل  ــن قب ــش م ــص بالتفتي ــى الترخي ــول عل احلص
الســلطات القضائيــة املتخصصــة متــت مداهمــة 
منــزل املعنــي، حيــث عثــر علــى مبلــغ مالــي 
ــذا  ــع وك ــوع الرفي ــن الن ــن م ــد، وطابعت ــر مقل آخ
ــاء  ــض األوراق البيض ــر وبع ــن احلب ــتن م خرطوش

مقصوصــة بحجــم األوراق النقديــة، ليتــم مصــادرة 
كل احملجــوزات، وفتــح ملــف قضائــي ضــد املعنــي 

ــنة. ــر 37 س ــن العم ــغ م ــخص يبل ــو ش وه
وبعــد اســتكمال كافــة اإلجــراءات القانونيــة 
القضائيــة  اجلهــات  أمــام  تقدميــه  مت  حقــه،  يف 
واقتصــاد  بســيادة  املســاس  بتهمــة  املتخصصــة 
الوطنيــة  العملــة  تزويــر  طريــق  عــن  الوطــن 
ــوري، مت  ــول الف ــراءات املث ــا بإج ــمية، وعم الرس

صــدور يف حقــه أمــر باإليــداع يف احلبــس.
عبداهلل. إ

ــا  ــأن عناصره ــا ب ــح ذاته ــت املصال ــا قام كم
قدمــوا اإلســعافات األوليــة لـ 14 شــخصا تســمموا 
إثــر استنشــاقهم غــاز أحــادي أكســيد الكربــون 
املنبعــث مــن مختلــف وســائل التدفئــة ومســخنات 
ومت  الوطــن.  واليــات  مــن  العديــد  يف  احلمــام 
قبــل  احلــوادث  مــكان  يف  بالضحايــا  التكفــل 

ــة. ــفيات احمللي ــى املستش ــم إل حتويله
ذاتــه  املصــدر  أشــار  ذاتــه،  الســياق  ويف 
ــكرة  ــة بس ــة لوالي ــة املدني ــح احلماي ــى أن مصال إل
إلــى  شــخصن  حتويــل  أجــل  مــن  تدخلــت 
ــر 32  ــن العم ــان م ــال، يبلغ ــفى أوالد ج مستش

و24 ســنة، توفيــا اختناقــا بغــاز أحــادي الكربــون 
املنبعــث مــن ســخان مــاء داخــل منــزل بحــي 40 

مســكنا ببلديــة ســيدي خالــد.
وبخصــوص النشــاطات املتعلقــة بالوقايــة مــن 
انتشــار فيــروس كورونــا، نّفــذت وحــدات احلمايــة 
املدنيــة، خــال الفتــرة نفســها عبــر كافــة التــراب 
ــات  ــر 10 والي ــية عب ــة حتسيس ــي 49 عملي الوطن
ــم  ــم وتذكره ــن، حتثه ــدة املواطن ــة( لفائ )32 بلدي
بـــ »ضــرورة احتــرام قواعــد احلجــر الصحــي وكــذا 
ــا  ــى تنفيذه ــة إل ــي«، باإلضاف ــد االجتماع التباع
ــة(،  ــة )24 بلدي ــر 12 والي ــم عب ــة تعقي 45 عملي

وخاصــة  عموميــة  وهيــاكل  منشــآت  شــملت 
املجمعــات الســكنية والشــوارع، حيــث خصصــت 
املديريــة العامــة للحمايــة املدنيــة لهتــن العمليتــن 
184 عــون حمايــة مدنيــة مبختلــف الرتــب و38 

ــاء. ســيارة إســعاف و22 شــاحنة إطف
كمــا قامــت عناصــر احلمايــة املدنيــة بإطفــاء 
ــات  ــكل مــن والي ــة ب ــة وصناعي ــق حضري 7 حرائ
املديــة، تيــزي وزو، املســيلة، البويــرة، ورقلــة، 
ــدة  ــة ع ــببت يف إصاب ــة، تس ــى وتبس ــن الدفل ع

ــس. ــة يف التنف ــخاص بصعوب أش
)و.أ.ج( 

اخلارجيــة،  الشــؤون  وزارة  أعلنــت 
أمــس، عــن متابعتهــا ببالــغ االهتمــام 
مبركــز شــرطة يف  وفــاة جزائــري  قضيــة 

بروكســل.
ــة أن املواطــن  ــان اخلارجي وجــاء يف بي
 2021 19 جانفــي  يــوم  تــويف  اجلزائــري 
يف إحــدى مراكــز شــرطة بروكســل.وقد مت 
إعــام عائلــة الفقيــد باخلبــر وتقــدمي الدعــم 
ــة. ــذه احملن ــا يف ه ــن له ــاعدة الازم واملس

كمــا اتصلــت مصالــح ســفارة اجلزائــر 

بــوزارة  ببروكســل  العامــة  وقنصليتهــا 
الشــؤون اخلارجيــة البلجيكيــة ومصالــح 

وكيــل امللــك.
وطالبــت بتســليط الضــوء واســتجاء 

كافــة الظــروف احمليطــة بهــذه املأســاة.
 - اجلزائــري  اجلانــب  طالــب  وقــد 
ــر  ــه بتقري ــوص - مبوافات ــه اخلص ــى وج عل
التحقيــق الــذي أجــراه وكيــل امللــك.            
        )ق.و(

ــرطة  ــة للش ــة الوالئي ــر املصلح ــت عناص متكن
ــهر  ــال ش ــواط، خ ــة األغ ــن والي ــة بأم القضائي
ديســمبر مــن الســنة املاضيــة 2020، مــن توقيــف 
ــة  45 شــخصا محــل بحــث مبوجــب أوامــر قضائي
يف  لتورطهــم  القضائيــة  اجلهــات  عــن  صــادرة 
العديــد مــن القضايــا اإلجراميــة، ليتــم علــى إثــر 

ــة الازمــة  ــة اإلجــراءات القانوني ذلــك اتخــاذ كاف
يف حــق األشــخاص املوقوفــن، الذيــن مت تقدميهــم 
ــة  ــم أحــكام قضائي ــة لتصــدر يف حقه ــام العدال أم

ــة. مختلف
 وحســب بيــان ملصالــح شــرطة األغــواط، 
تبقــى نشــاطات مصالــح أمــن الواليــة امليدانيــة يف 

مكافحــة اجلرميــة احلضريــة مبختلــف أشــكالها عبــر 
قطــاع االختصــاص متواصلــة، مــن أجــل حمايــة 
األشــخاص واملمتلــكات، وتعزيــز الشــعور باألمــن 

والســكينة لــدى املواطنــن.
)ق.م( `

02
الحدث
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دهــوارة،  فاطمتــو  الناشــطة  وصرحــت 
قائلــة:  فيســبوك،  علــى  نشــرته  فيديــو  يف 
»أدعــو كل املنظمــات إلــى حمايــة الشــباب 
ــن  ــن والناشــطن احلقوقي الصحــراوي واملناضل
احملتلــة  الصحراويــة  األراضــي  وكافة شــعب 
قــوات  ترتكبهــا  التــي  العنــف  أعمــال  مــن 

ملغربيــة«. ا االحتال 
واســتنكرت دهــوارة »املراقبــة اللصيقــة من 
ــي  ــوات االحتال املغرب ــن ق ــر م ــرف عناص ط
الذيــن أقامــوا نقطــة مراقبــة قبالــة منزلهــا منــذ 
12 جانفــي اجلــاري، وذلك بســبب نشــاطها 

احلقوقــي ونضالهــا الســلمي«.
ــة  ــة دائم ــة بصف ــدت أن »املراقب ــا أك كم
وتتبــع خطواتهــا أينمــا توجهــت هــو شــكل مــن 
أشــكال التضييق والترهيــب«، موجهــة نــداء 

للهيئــات احملليــة والدوليــة للتدخــل عاجــا 
وفــورا مــن أجــل حمايــة املدنيــن الصحراويــن 

ــة. ــة احملتل ــي الصحراوي يف األراض
خائفــة  »لســت  تقــول:  واسترســلت 
املغربــي  النظــام  حــاول  لــو  حتــى   )...(
ــاورات  ــذه املن ــال ه ــن خ ــي وترهيبي م تخويف
االســتقال،  أجــل  مــن  كفاحــي  لوقــف 

مقتنعــة«. ألننــي  فســأواصل 
وحــذرت الناشــطة الصحراويــة قائلــة »أنــا 
ــق  ــؤولية إذا ما حل ــي املس ــام املغرب ــل النظ أحّم

ســوء بــي أو بعائلتــي«.
ــوارة قضــت  ــو ده ــإن فاطمت و لإلشــارة، ف
املغربية رهــن  الســرية  الســجون  26 عامــا يف 

االختطــاف القســري.
)و.أ.ج(

شــعر ســكان واليتــي تيــزي وزو وباتنــة، بهــزة أرضيــة، 
يــوم أمــس بعــد منتصــف النهــار.

وحســب املركــز الوطنــي لرصــد الــزالزل، فقــد ســجلت 
هــزة أرضيــة يــوم أمــس األحــد يف الســاعة 12 و50 د صباحــا.
وأضــاف املركــز أن قــوة الهــزة األرضيــة بلغــت 3.5 
درجــات علــى ســلم ريشــتر، وحــدد مركزهــا بـــ 4 كلــم 

تيقزيــرت. جنــوب غربــي 
ــوة 3، 3  ــة بق ــزة أرضي ــجلت ه ــه، س ــياق نفس يف الس
ــى ســلم ريشــتر، أمــس يف الســاعة 15ســا و04  درجــات عل
ــاث يف  ــز األبح ــه مرك ــاد ب ــا أف ــب م ــة، حس ــة باتن د، بوالي

ــاء. ــة واجليوفيزي ــاء الفلكي ــك والفيزي ــم الفل عل
وأوضح املصدر ذاته أن مركز الهزة حّدد على بعد 5 كيلومترات شمال غربي مروانة.

 )ق.م(

ــا  ــا ومراقب ــو 490 محقق ــد نح ــرى جتني ج
ومشــرفا علــى مســتوى تســع واليــات بجنــوب 
الوطــن يف إطــار التحقيــق االجتماعــي الوطنــي 
حــول جــودة اخلدمــة العموميــة للميــاه، اجلــاري 
إجنــازه مــن طــرف وكالــة حــوض الهيدروغــرايف 
– الصحــراء )ورقلــة(، حســبما علــم يــوم أمــس 

األحــد لــدى الهيئــة ذاتهــا.
وتتمثــل مهمــة هــؤالء يف جمــع املعلومــات 
مباشــرة مــن املوطنــن عبــر 164 بلديــة بواليــات 
ورقلــة وبســكرة والــوادي وإيليــزي وأدرار وغرداية 
واألغــواط وبشــار وتنــدوف، وذلــك مــن أجــل 
ــاه،  ــة للمي ــة العمومي ــخيص اخلدم ــداد تش إع
كمــا أوضــح املصــدر ذاتــه، مــع اإلشــارة إلــى أن 
نتائــج هــذا التحقيــق الــذي أطلــق شــهر ينايــر 
اجلــاري ســيتم رفعهــا للــوزارة الوصيــة شــهر 

فبرايــر املقبــل.
ــا  ــوم به ــي تق ــة، الت ــذه العملي وتهــدف ه
الوكالــة الوطنيــة للتســيير املدمــج للمــوارد املائيــة 
عبــر وكاالت احلــوض الهيدروغــرايف التابعــة 
لهــا عبــر الوطــن، مبشــاركة املديريــات الوالئيــة 
للميــاه  اجلزائريــة  ومصالــح  املائيــة  للمــوارد 
ــات الـــ 9  ــة بالوالي ــعبية البلدي ــس الش واملجال
املذكــورة، إلــى حتديــد إيجابيــات وســلبيات 
ــع  ــة للمواطــن، بخصــوص توزي ــة املوجه اخلدم
امليــاه الصاحلــة للشــرب ومعاجلــة وتســيير ميــاه 

ــي.  ــرف الصح الص
قســم  رئيــس  لـــ)و.أ.ج(  أوضــح  كمــا 

 – الهيدروغــرايف  احلــوض  بوكالــة  االتصــال 
الديــن. شــرف  فــارس  الصحــراء، 

وسيســمح هــذا التحقيــق امليدانــي الــذي 
ــات  ــدة بيان ــن قاع ــؤاال بتكوي ــن 62 س يتضم
ــل  ــا التكف ــى ضوئه ــم عل ــوع، ليت ــول املوض ح
باالختــال املســجل وحتســن اخلدمــة العموميــة 
ــاه  ــاه الشــرب ومعاجلــة املي ــزود مبي يف مجــال الت
ذاتــه،  املتحــدث  أكــده  مثلمــا  املســتعملة، 
اســتبيان  إعــداد  إلــى  النظــر  لفــت  الــذي 
هــذا  يف  أخصائيــن  طــرف  مــن  إلكترونــي 
ــة اســتخدامه مــن  ــى إمكاني الشــأن، مشــيرا إل

ــي. ــق إلكترون ــطة تطبي ــق بواس ــرف احملق ط
ــد  ــول حتدي ــتبيان ح ــذا االس ــور ه ويتمح
ومــدى  املعيشــية،  وبيئتــه  املشــترك  طبيعــة 
وجودتهــا،  البيــت  يف  احلنفيــة  ميــاه  توفــر 
واقتصــاد  تســيرها،  وطــرق  امليــاه،  وفواتيــر 
الصحــي،  الصــرف  إلــى  باإلضافــة  امليــاه، 
ــى أن إجــراء  ــذي أشــار إل حســب املتحــدث ال
ــوائية  ــة عش ــاس عين ــى أس ــق عل ــذا التحقي ه
والتجمعــات  احلضريــة  املناطــق  يســتهدف 

الظــل. ومناطــق  الثانويــة  الســكنية 
ــة  ــى أن الوكال ــار إل ــه، أش ــأن ذات ويف الش
ــد  ــة ق ــوارد املائي ــج للم ــيير املدم ــة للتس الوطني
اإللكترونــي  موقعهــا  عبــر  منتــدى  أنشــئت 
لطــرح جميــع األســئلة املتعلقــة بهــذا التحقيق.
)و.أ.ج(

أعلنــت الشــركة الوطنيــة للنقــل بالســكك 
املبرمجــة  الرحــات  أن  أمــس،  احلديديــة، 
ــطيف مت  ــة وس ــن بجاي ــو كل م ــس نح ــار أم نه
إلغاؤهــا، وذلــك إثــر وقــوع حــادث علــى الســكة 
احلديديــة علــى مســتوى األخضريــة )البويــرة(، 

مســاء أمــس.
للنقــل  الوطنيــة  الشــركة  أوضحــت  و 
بالســكك احلديديــة يف منشــور لهــا أتاحتــه عبــر 
ــي  ــل االجتماع ــع التواص ــى مواق ــا عل صفحته
ــة  ــت املبرمج ــي كان ــات الت ــبوك أن الرح فيس
يــوم أمــس نحــو كل مــن بجايــة يف ى الســاعة 

14.30، ونحــو ســطيف يف الســاعة 15.30 
ــى  ــادث عل ــوع ح ــر وق ــك إث ــا، وذل مت إلغاؤهم
ــة  ــتوى األخضري ــى مس ــة عل ــكة احلديدي الس

ــر. ــس 24 يناي ــاء أم ــرة(، مس )البوي
الشــركة  قدمــت  الصــدد،  هــذا  ويف 
اعتذاراتهــا لزبائنهــا الكــرام عن اإلزعــاج الناجم 
عــن هــذا احلــادث، مؤكــدة أن حركــة ســير 
ــه ســيتم اســتئنافها  ــى اخلــط ذات القطــارات عل

بشــكل عــادي بدايــة مــن اليــوم اإلثنــن.
واج

يف تسجيل فيديو بّثته عبر »فيسبوك«

فاطمــتو دهــوارة تطالــب المنظمــات فاطمــتو دهــوارة تطالــب المنظمــات 
الدوليــة بحمـــاية الصحراوييــــن الدوليــة بحمـــاية الصحراوييــــن 

 جتنيد 490 مؤطرا بواليات اجلنوب

تحقيـــق فــــي جــــودة الخـــدمة تحقيـــق فــــي جــــودة الخـــدمة 
العمومـــــية للميـــــاهالعمومـــــية للميـــــاه

الشركة الوطنية للنقل بالّسكك احلديدية: 

إلغــــاء الرحـــالت المبرمـــجة أمـــس إلغــــاء الرحـــالت المبرمـــجة أمـــس 
نحـــو بجـــاية وسطـــــيفنحـــو بجـــاية وسطـــــيف

تسجـــيل هزتيــــن أرضيتيـــــن تسجـــيل هزتيــــن أرضيتيـــــن 
بتيـــــــزي وزو وباتـــــنةبتيـــــــزي وزو وباتـــــنة

جيجل 

القبــــض على شخـــص يـزّور العمـلة الوطنيـة القبــــض على شخـــص يـزّور العمـلة الوطنيـة 
ويروجــــها في المحـــــالتويروجــــها في المحـــــالت

 أمن والية األغواط
 توقيـــــف 45 شخصــــــا كـــانوا محــــّل بحـــــث

حوادث المرور
مصـــرع 3 أشخــــاص وإصـــابة 122 آخريــــن بجــــروح
لقي ثالثة أشخاص حتفهم وأصيب 122 آخرين بجروح خالل الـ 24 ساعة األخيرة، يف حوادث مرور وقعت 

بعدة واليات من الوطن، حسب ما أفادت به، أمس، مصالح احلماية املدنية.

دعت املناضلة والناشطة احلقوقية الصحراوية فاطمتو دهوارة، 
أول أمس السبت، املنظمات احمللية والدولية للتدخل فورا بغية 

حماية املدنيني الصحراويني يف األراضي احملتلة بالصحراء الغربية 
من االنتهاكات املغربية.

 وزارة الخارجية:
 »نتابـــع عـــن كثـب قضيـــــة 
وفـــاة جزائــــري ببروكســـــل«

يقبع بالمؤسسة العقابية بالحراش 
منذ سنوات

عاشـور عبـد الرحمـن يمثـل أمـام عاشـور عبـد الرحمـن يمثـل أمـام 
جنـايات العاصـمة يـوم جنـايات العاصـمة يـوم 2222 فيفــري فيفــري

قضــاء  مجلــس  لــدى  اجلنايــات  محكمــة   برمجــت 
ــة الغــش  ــد الرحمــان املتهــم بجناي ــة عاشــور عب العاصمــة قضي
اجلبائــي يف 22 فيفــري املقبــل. القضيــة هــي واحــدة مــن قضايــا 
الفســاد املتابــع بهــا املتهــم الــذي يقبــع باملؤسســة العقابيــة 

ــنوات. ــذ س ــراش من باحل
للتذكيــر، فــإن عاشــور عبــد الرحمــان قــد مُثــل شــهر 
نوفمبــر الفــارط أمــام قاضــي محكمــة اجلنايــات يف قضيــة 

مماثلــة، إال أنهــا أُجلــت للــدورة اجلنائيــة املقبلــة.
أمينة.ش
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الحدث

أبــرز املشــاركون يف أشــغال املنتــدى الوطنــي 
املدنــي  املجتمــع  مؤسســات  »دور  حــول  األّول 
ووســائل اإلعــام يف تفعيــل الشــراكة املجتمعيــة 
ملجابهــة  األمنــي  الوعــي  نشــر  أجــل  مــن 
ــع  ــراط املجتم ــة انخ ــة« أهمي ــات اإلقليمي التحدي
ــة اجلبهــة  ــي يف نشــر الوعــي اجلماعــي لتقوي املدن

الداخليــة.
بــن  اختلفــوا  الذيــن  متدخلــون  وأكــد 
جمعيــات  ومســؤولي  وباحثــن  جامعيــن 
الدفــاع عــن حقــوق اإلنســان، يف  ومنظمــات 
ــاء يف  ــذا اللق ــي توجــت أشــغال ه ــات الت التوصي

وقــت متأخــر مــن ليلــة الســبت
املدنــي  املجتمــع  انخــراط  أهميــة  »علــى 
ــات  ــم حم ــر تنظي ــي عب ــي اجلماع ــر الوع يف نش
ــة  ــة الداخلي ــة اجلبه ــة تقوي حتسيســية حــول أهمي
تواجههــا  التــي  املختلفــة  التحديــات  ملجابهــة 

البــاد«. 
وتنــاول املشــاركون يف هــذا املنتــدى الوطنــي 
الــذي نظمتــه أكادمييــة الشــباب اجلزائــري خــال 
النقــاش الــذي أعقــب التدخــات مــدى األوضــاع 
اخلطيــرة التــي تشــهدها حــدود البــاد، والناجمــة 
الوضــع  اســتقرار  وعــدم  الليبيــة  األزمــة  عــن 
شــمالي مالــي، ممــا جعــل احلــدود اجلزائريــة 
تشــهد أوضاعــا جــد مقلقــة تتطلــب يقظــة كبيــرة، 
الســيما مــن قبــل اجليــش الوطنــي الشــعبي 
ــح األمــن لضمــان األمــن للبــاد  ومختلــف مصال

ــة. ــدة الترابي ــة الوح وحماي
 كمــا دعــت التوصيــات املجتمــع املدنــي 
ــادر علــى  ــة ق ــى إعــداد مخطــط يقظــة مجتمعي إل
ــات  ــكال اختراق ــتى أش ــن ش ــع م ــة املجتم حماي

األعــداء، حيــث ميكــن مــن خــال هــذا املخطــط 
مواجهــة التحديــات األمنيــة. 

الدؤوبــة  املشــاركون مــدى اجلهــود  وأبــرز 
ــليل  ــعبي س ــي الش ــش الوطن ــا اجلي ــي يبذله الت
ــى األمــن  ــر الوطنــي للمحافظــة عل جيــش التحري
واســتقرار البــاد، ودعــوا يف الوقــت ذاتــه املجتمــع 
املدنــي إلــى أن يكــون واعيــا بأهميــة دوره يف نشــر 
الوعــي املجتمعــي أمــام التحديــات املختلفــة التــي 
تهــدد اجلبهــة الداخليــة مــن خــال التضليــل 
ــر  ــة واالختراقــات املشــبوهة عب ــار كاذب ونشــر أخب
الفضــاءات االفتراضيــة، ممــا ميــس أمــن واســتقرار 

املجتمع. 
واقتــرح املشــاركون يف هــذا املنتــدى الوطنــي، 
الذيــن قدمــوا مــن مختلــف جهــات الوطــن، 
والــذي متيــزت أشــغاله بتنظيــم عــدة ورشــات 
تفكيــر ونقــاش التــي نشــطها جامعيــون ومختصــون 
يف القضايــا األمنيــة ويف املجتمــع املدنــي وحقــوق 
اإلنســانية  والعلــوم  السياســات  ويف  اإلنســان 
ــة فتــح ورشــات عمــل بــن األطــراف  واالقتصادي
املعنيــة واملجتمــع املدنــي إلعــداد مشــروع وطنــي 
الشــباب  بانشــغاالت  فعليــا  يتكفــل  الــذي 
احلياتيــة  املجــاالت  شــتى  يف  املــرأة  واندمــاج 
ــة  ــث أدوات اقتصادي ــى بع ــة إل ــن، باإلضاف للوط
ــى االســتجابة النشــغاالت الشــباب يف  ــادرة عل ق

مجــال االندمــاج االقتصــادي.
مراجعــة  يف  اإلســراع  مســألة  وكانــت 
ــه  ــات لتكييف ــق باجلمعي ــوي املتعل ــون العض القان
ــك مبشــاركة  ــر للدســتور، وذل ــل األخي ــع التعدي م
ــدة لدعــم  ــات جدي ــي، وإعــداد آلي املجتمــع املدن
مشــاريع املجتمــع املدنــي يف إطــار الدميقراطيــة 

للوقايــة  منظومــة  وضــع  وكــذا  التشــاركية، 
املجتمــع  بــن  شــراكة  تنفيــذ  مــع  املجتمعيــة 
ــات  ــن التوصي ــن ب ــة م ــي ومؤسســات الدول املدن

التــي توجــت أشــغال هــذا املنتــدى.
 وشــكل أيضــا اســتحداث شــبكات نقــاش 
ــز  ــد ومراك ــي واملعاه ــع املدن ــن املجتم ــاءات ب ولق
البحــث اجلامعيــة وقطــاع االتصــال وفتــح أفضيــة 
قضايــا  ملناقشــة  املدنــي  للمجتمــع  إعاميــة 
لتمكــن احلركــة اجلمعويــة  والوطنيــة  الســاعة 
مــن االنخــراط كليــا يف احلركيــة الوطنيــة، ألهــم 
النقــاط املقترحــة مــن قبــل املشــاركن يف هــذا 
اللقــاء الــذي أعطيــت إشــارة افتتــاح أشــغاله 
مــن قبــل مستشــار رئيــس اجلمهوريــة املكلــف 
ــارج،  ــة باخل ــة الوطني ــة واجلالي ــة اجلمعوي باحلرك

ــان. ــه برمض نزي
ــود  ــة اجله ــى مواصل كمــا دعــا احلاضــرون إل
الشــرف  ميثــاق  وإعــداد  الصحفيــن  لتكويــن 
الوعــي  بنشــر  اخلــاص  الوطنــي  اإلعامــي 

املجتمعــي. 
ــاركوا  ــن ش ــن الذي ــد احملاضري ــع عدي وأجم
ــغاله  ــرت أش ــذي ج ــي ال ــدى الوطن ــذا املنت يف ه
ــة طاهــري محمــد  ــوم واحــد بجامع ــدار ي ــى م عل
ــة  ــات جهوي ــه حتدي ــر جتاب ــى »أن اجلزائ ــار عل ببش
ومحــاوالت املســاس بالدولــة الوطنيــة مــن خــال 
ليبيــا  بحدودهــا ســيما يف  احلاصلــة  األزمــات 
وشــمال مالــي، وهــي تراهــن علــى املجتمــع املدني 
للمســاهمة يف نشــر الوعــي اجلماعــي حلمايــة 
املجتمــع مــن خــال تعزيــز دور النخــب ووســائل 
ــة''. ــة الداخلي ــة اجلبه ــمح بتقوي ــا يس ــام مب اإلع
)و.أ.ج(

ويف مقابلــة أجراهــا مــع )و.أ.ج(، أكــد 
قــدور  ســي  ولــد  محمــد  اجلزائــري  املــؤرخ 
بنجامــن  قدمــه  الــذي  التقريــر  أن  القورصــو 
ــي  ــس الفرنس ــارط، للرئي ــاء الف ــتورا، األربع س
إميانويــل ماكــرون »يســتدعي بــادئ ذي بــدء مــن 
كافــة الطبقــة السياســية الفرنســية التصالــح مــع 
ــد  ــق مته ــة طري ــون خارط ــل أن يك ــا، قب ذاكرته
ملفاوضــات حــول مواضيــع حساســة بــن اجلزائــر 
وفرنســا، قصــد إقامــة مصاحلــة يف املســتقبل 
ــة  ــا مصاحل ــب، وإمن ــرة فحس ــأن الذاك ــس بش لي
واقتصاديــة  وعلميــة  وإســتراتيجية  سياســية 

وثقافيــة. ..إلــخ«.
إقــرار احلقيقــة  املــؤرخ أن »جهــد  وأكــد 
مطلــوب مــن أعلــى الســلطات الفرنســية املدعــوة 
باســمها  املرتكبــة  باجلرائــم  االعتــراف  إلــى 
الفتــرة  خــال  الســيما  ســنة،   132 خــال 
ذاتــه  واجلهــد  و1962.  بــن  املمتــدة   1945
امللزمــن  الفرنســين  املواطنــن  مــن  مطلــوب 
ــى أن  ــيرا إل ــم«، مش ــع ذاكرته ــح أوال م بالتصال
»حــرب الذاكــرة« هــي قبــل كل شــيء حــرب يف 

»الذاكــرة الفرنســية« يف حــد ذاتهــا.
ــؤرخ  ــاع وامل ــم االجتم ــر يف عل ــد اخلبي وأك
ــر  حســان رمعومنــن، مــن جهتــه، أن هــذا التقري
يســتجيب للطلــب الــذي قدمــه الرئيــس ماكــرون 
جديــدة  صيغــة  بإعــداد  األمــر  يتعلــق  »وال 
لتاريــخ االســتعمار الفرنســي يف اجلزائــر وحــرب 
لواقــع  عــرض  هــو  وإمنــا  الوطنيــة،  التحريــر 
الذاكــرة وانعكاســاته علــى العاقــات اجلزائريــة 

والفرنســية«.
كمــا أوضــح رمعــون أن الهــدف مــن هــذه 
ــذي  ــر ال ــزاع الكبي ــو »االضطــاع بالن ــوة ه اخلط
ــرة  ــة ذاك ــال وتهدئ ــذا املج ــخ يف ه ــه التاري أورث
املــؤرخ  أن  قــدر اإلمــكان«، معتبــرا  املعنيــن 
ســتورا »حــاول أن يــؤدي دور املســّهل مــن خــال 
اقتراحــه الســبل واإلمكانــات التــي مــن شــأنها 

ــاه«. ــذا االجت ــق يف ه ــح الطري فس
فرنســا  اعتــراف  مســألة  بخصــوص  و 
احتالهــا  خــال  اقترفتهــا  التــي  باجلرائــم 
أن  رمعــون  حســان  املــؤرخ  قــال  للجزائــر، 

»طلــب االعتــذار ونــدم الفرنســين ال يكفيــان 
ــد  ــه بع ــل حق ــري كام ــعب اجلزائ ــتعيد الش ليس
ــح  ــراف الصري ــا أن »االعت ــاه«، مضيف ــا عان كل م
باجلرائــم املرتكبــة مــن شــأنه املســاهمة يف تهدئــة 

الشــعبن«. بــن  العاقــات 
ــا  ــا ثأرن ــة أنن ــد صراح ــا »اعتق ــع قائ و تاب
مــن االســتعمار حينمــا حررنــا وطننــا واســترجعنا 
ــك،  ــى احمل ــين عل ــرف الفرنس ــن ش ــرفنا ولك ش

الســيما بعــد اجلرائــم التــي ارتكبوهــا والتــي 
طلــب  إلــى  االنتقــال  إن  ضمائرهــم.  تــؤرق 
الصفــح واالعتــراف بجرائــم االســتعمار املرتكبــة 
ســيتم حينمــا يصبحــون جاهزيــن للقيــام بخطــوة 

ــذه«. ــجاعة كه ش
و يــرى محمــد القورصــو أن تقريــر املــؤرخ 
ســتورا هــو »خطــوة متقدمــة« مقارنــة مبواقــف 
ســادت  »التــي  الفرنســية  السياســية  الطبقــة 
غــداة اســترجاع الســيادة الوطنيــة، والتــي ال 

تــزال مهيمنــة حلــد الســاعة علــى مســتوى بعــض 
اســتيائها  إبــداء  يف  تتوانــى  ال  التــي  الدوائــر 
ــرب  ــر وح ــال اجلزائ ــر باحت ــق األم ــا يتعل عندم
ــار »أن  ــذا اإلط ــا يف ه ــة«، مضيف ــر الوطني التحري
ــوال إصــرار  ــور ل ــرى الن ــم يكــن لي ــر ل ــذا التقري ه
باحلركــة  ومــرورا  االحتــال  منــذ  اجلزائريــن 
ــة ممارســة  ــر إلــى غاي الوطنيــة وبيــان الفــاحت نوفمب
ال  الــذي  بحقهــم  املطالبــة  علــى  ســيادتهم، 
ــم  ــا أقصاه ــو م ــم وه ــادم يف تاريخه ــقط بالتق يس

ــن  ــرر ال ميك ــم يف ض ــببا له ــتعمر متس ــه املس من
إصاحــه«.

و اعتبــر القورصــو أن هــذه املطالــب التــي 
ــذ  ــدأت تأخ ــأنها ب ــن ش ــل م ــا والتقلي »مت جتاهله
رؤســاء  وعــي  بفضــل  الصحيــح«  املنحــى 
ــوا احلكــم منــذ  اجلمهوريــة الفرنســية، الذيــن تول

التســعينيات«. نهايــة 
كان  وإن  »حتــى  بأنــه  رمعــون  صــرح  و 
بنجامــن ســتورا ال يقلــل مــن شــأن هــذه املســألة 

املعقــدة فهــو يعتقــد بإمكانيــة حــدوث تقــدم يف 
هــذا الشــأن مثلمــا حــدث يف املاضــي، مضيفــا 
ــط  ــدول فق ــس ال ــرة ال مي ــر حــول الذاك أن التقري
ــة  ــات املعني ــن املجتمع ــددة م ــب متع ــل جوان ب
مــع آراء تبعــث أحيانــا علــى الفرقــة داخــل 

ــة«. ــدان املعني البل
و يعتبــر املــؤرخ حســان رمعــون أن بــروز 
أجيــال جديــدة »جتــدد طــرح تســاؤالت ومشــاريع 
مجتمــع، وعمــل جتميــع املعــارف الــذي يقــوم بــه 
ــة ومؤسســة  ــف نقدي املؤرخــون مــن خــال مواق
التفــاؤل،  علــى  يبعــث  أن  ميكــن  منهجيــا« 
ــور«. وهــذا  ــى الف ــاره عل ــر آث ــى »وإن ال تظه حت
ــل  ــالة تبجي ــه، أن مس ــب قول ــر، حس ــا يفس م
ــة ــتعمارية مرفوض ــة االس ــة واأليديولوجي الهيمن
يف كل زمــان ومــكان. كمــا يعتقــد رمعــون 
ــة عــن  أن املضــي قدمــا يف حــل املشــاكل املوروث

املاضــي »مفيــد لــكا البلديــن«.
و يف رده علــى ســؤال عمــا إذا كانــت اجلزائر 
ستكســب شــيئا من هــذا التقريــر حــول الذاكرة، 
ــون باإليجــاب،  أجــاب البروفيســور حســان رمع
ولكــن بشــرط »عــدم اعتبــار أن املشــكلة ســُتحل 
أنــه  معتبــرا  الذاكــرة«،  مســائل  دون  كاملــة 
ــت  ــة الوق ــا »إتاح ــروري دائم ــن الض ــيكون م س
الــكايف لهــذه املســالة خاصــة، وأن األمــر يتعلــق 
بنــزاع ثقيــل ثقــل ذلــك املــوروث عــن االســتعمار 

وآثامــه«.
وأكــد أن اجلزائــر »لألســف ليســت الوحيدة 
املعنيــة باملســألة، حتــى لــو اعتبرنــا أنفســنا 

ــة«. ــة رمزي ــن حال ــل اآلخري ــن قب ــا م واعُتبرن
و بخصــوص مختلــف النقــاط التــي تطــرق 
إليهــا تقريــر ســتورا والتــي تعكــس »وجهــة النظــر 
ــدور  ــي ق ــد س ــد ول ــب محم ــية«، حس الفرنس
القورصــو، يــرى هــذا األخيــر أن هنــاك »بالطبــع
أســئلة كثيــرة مت التغاضــي عنهــا والتــي 
ســُيثيرها ويناقشــها يف وقتهــا الطــرف اجلزائري«.
و يــرى، مــن جهــة أخــرى، املــؤرخ حســان 
رمعــون أنــه »مت طــرح أســئلة مهمــة يف هــذا 

ــص الن
ــى  ــبة إل ــيما بالنس ــال، الس ــو احل ــذا ه وه
ــراف  ــألة االعت ــيف ومس ــق باألرش ــؤال املتعل الس

ــون«. ــا اجلزائري ــى منه ــي عان ــاة الت باملأس
يتعلــق  األمــر  إن  قــال  األخيــر،  ويف 
ــة  ــة كيفي ــو معرف ــم ه ــة واأله ــات جاري »مبفاوض
ــرور  ــب امل ــي يج ــل الت ــداف واملراح ــد األه حتدي
ــه »مــن الضــروري أيضــا تعبئــة ــرا أن منهــا« معتب

جميع املوارد الازمة إلجناحها!«.
)و.أ.ج(

ــون  ــي ج ــي الفرنس ــي السياس ــا الصحف دع
توجيــه  »ضــرورة  إلــى  فرنســا  أباتــي  ميشــال 
احتالهــا  إن  حيــث  للجزائــر،  إعتذاراتهــا 
آخــر  احتــاال  أي  يشــبه  ال   )1830-1962(
ــاه  ــا إي ــه، واصف ــز ب ــذي متي ــف ال ــى العن نظــرا إل

الطائــش«. السياســي  »بالعمــل 
ــية  ــاة فرنس ــه لقن ــى ب ــه أدل ــح ل و يف تصري
خــال نقــاش حــول االســتعمار الفرنســي، أكــد 
أباتــي بالقــول إن »احتــال اجلزائــر ال يشــبه 
ــذارات  ــدمي اعت ــا تق ــب علين ــر. يج ــاال آخ احت

للجزائــر«.
ال  »نحــن  بالقــول  الصحفــي  اســتطرد  و 
نعلــم ســبب احتــال فرنســا للجزائــر يــوم 5 
يوليــو 1830. لقــد كان عمــا سياســيا طائشــا«، 
ــب  ــرة شــّن شــارل فيلي ــك الفت موضحــا أن يف تل
دو فرانــس، املعــروف باســم شــارل اخلامــس، 

عمليــة عســكرية ملجــده الشــخصي«.
ــد شــارل اخلامــس  ــد فق ــن بع ــا م »25 يوم
الســلطة يــوم 30 يوليــو 1830 تــاركا مكانــه للويس 
فيليــب«، يضيــف الصحفــي، مشــيرا إلــى أنه »ال 

أحــد كان يعلــم مــا يجــب القيــام بــه يف اجلزائــر«.
و قــال أباتــي »و انطاقــا مــن هنــا، بــدأ احتــال فرنســا للجزائــر والــذي كان عنيفــا جــدا ممــا دفــع الصحافــة 
األوروبيــة إلــى شــن حملــة ســنة 1845 للتنديــد بهــذا االســتعمار«، واصفــا تســمية شــارع باســم املاريشــال »تومــاس 

بيجــو« بالفضيحــة ألنــه كان ســفاحا.
كمــا نــدد أباتــي باحتــال فرنســا للجزائــر، معربــا عــن اســتيائه مــن حرمــان األجيــال اجلزائريــة مــن حقوقهــا 

وأراضيهــا.
ــي  ــى أراض ــتولينا عل ــد اس ــول »لق ــجاعة بالق ــة والش ــية العادل ــه السياس ــروف مبواقف ــي املع ــاف الصحف وأض

ــة«. ــرى اجلزائري ــى الق ــم عل ــف النابال ــا قذائ ــا أطلقن ــدرس، كم ــن التم ــال م ــا 5 أجي ــن ومنعن اجلزائري
)ق.و/ و.أ.ج(

بشار

تأكيــد علــى أهميــة انخـــراط المجتمــع 
المـــدني لتقـــوية الجبـــهة الداخلــــية

أباتي: ميشال  الفرنسي، جون  السياسي  الصحفي 

»ينبغـــي لفرنـــسا تقديـم 
اعتــــذاراتــها للجــــزائــــر«

مؤرخون جزائريون:مؤرخون جزائريون:

»تقريــــر ستــــورا يستـــوقف الطبـــقة السيـــــاسية »تقريــــر ستــــورا يستـــوقف الطبـــقة السيـــــاسية 
الفرنســــية للتصــــالح مـــع ذاكـــــرتـــها «الفرنســــية للتصــــالح مـــع ذاكـــــرتـــها «

يستوقف التقرير األخير الذي أعده املؤرخ الفرنسي بنجامني ستورا حول االستعمار وحرب 
التحرير الوطنية، أوال وقبل كل شيء، الطبقة السياسية الفرنسية بغية التصالح مع ذاكرتها، 
ألنه ليس »صيغة جديدة« لتاريخ االستعمار الفرنسي يف اجلزائر، بل »واقع الذاكرة«، حسبما 

أفاد به مؤرخون جزائريون.



04
الحدث

السنة 02  - العدد 395 -االثنني  11 جمادى الثاني 1442  هـ  - 25 جانفي 2021م   

محمد رضوان بلعروسي 
ــم  ــة لدع ــة الوطني ــام للوكال ــر الع ــد املدي أك
مت  أنــه  شــريف،  محمــد  املقاوالتيــة،  وتنميــة 
إحصــاء نحــو 220 ألــف مؤسســة مصغــرة متعثــرة 
منــذ عــام 2011، مشــيرا إلــى أنــه مت اعتمــاد 
إجــراءات جديــدة تهــدف إلــى جدولــة ديــون هــذه 
ــث  ــادة بع ــات إلع ــِح كل الغرام ــات ومس املؤسس

نشــاطاتها.
وأضــاف محمــد شــريف أن التقييــم الشــامل 
ــادة  ــرورة إع ــى ض ــم إل ــاج« أوصله ــل »أونس لعم
النظــر يف كثيــر مــن اإلجــراءات بشــأن دعــم 
وتســهيل ومرافقــة الشــباب احلامــل للمشــاريع مــن 

ــاتهم. ــاء مؤسس ــل إنش أج
إعــادة  جناعــة  إلــى  النظــر  لفــت  كمــا 

تســميتها،  بتغييــر  »أونســاج«  وكالــة  هيكلــة 
ــى غــرار إســقاط  ــدة لهــا، عل ــة مهــام جدي وإضاف
شــرط البطالــة مــن خــال فتــح املجــال ألي 
ــة  ــة وطني ــداد بطاقي ــاريع وإع ــل للمش ــاب حام ش
للنشــاطات تتضمــن إحصــاء جميــع االحتياجــات 
والكفــاءات املتوفــرة واســتحداث نظــم بيئيــة.

ــن  ــاح أمس،عمــال وأســاتذة التكوي نظم،صب
ســكيكدة،  واليــة  شــرقي  عزابــة  يف  املهنــي 
وقفــة احتجاجيــة، وهــذا للمطالبــة بتثبيتهــم يف 
مناصبهــم املهنيــة، بعــد ســنوات مــن العمــل 

متعاقديــن. بصفتهــم 
الوالــي  تدعــوا  شــعارات  رفعــوا  احملتجــون 
املشــروعة،  مطالبهــم  علــى  والوقــوف  للتدخــل 

ــيد  ــم يف جتس ــال متاطله ــد يف ح ــن بالتصعي متوعدي
تلــك املطالبــة، كمــا طالبــوا بوقــف مســابقات 
لهــم  الشــاغرة  املناصــب  كل  وفتــح  التوظيــف 
وتثبيتهــم يف مناصبهــم خاصــة وأن األغلبيــة منهــم 

أربــاب عائــات. 
جمال بوالديس

العالــي  التعليــم  أســاتذة  بعــض   ثّمــن 
ــي  ــم العال ــر التعلي ــه وزي ــا قال ــر م ــات اجلزائ بجامع
ــان، أمــس  ــن زي ــي ب ــد الباق والبحــث العلمــي عب
)ألـــ.أم.دي(،   الـــ  نظــام  بخصــوص  اإلثنــن، 
حيــث قــال إن »نظــام ليســانس ماســتر دكتــوراه لــم 
يحقــق أهدافــه ألنــه لــم يتــم وضــع آليــات التقييــم 

التــي كان مــن املفتــرض أن ترافقــه«.

رضــوان  مــن  قــال كل  اخلصــوص،  بهــذا 
بجامعــة  السياســية  العلــوم  أســتاذ  بوهيــدل، 
»اجلزائــر3«، وبــال بــن زهريــر أســتاذ بجامعــة 
العفــرون، يف حديــث لهمــا مــع »أخبــار الوطن«إنــه 
»ال ميكننــا القــول عــن نظــام ناجــح يف دول متطــورة 

ــا«. ــا فاش نظام
الوزيــر  قالــه  مــا  أن  بوهيــدل  أكــد  حيــث 
معَنَيــن  طياتــه  يف  ويحمــل  باجلديــد،  ليــس 
األول التراجــع عــن نظــام الـــ )ألـــ.أم.دي(،  وهــو 
مســتبعد وخطــأ فــادح إذا مت اللجــوء إليــه، والثانــي 
هــو التلميــح إلعــادة النظــر يف اَليــات التقييــم وهــذا 

األكثــر منطقيــة.
ودعــا بوهيــدل إلــى »تنظيــم نــدوة وطنيــة 
ســنوات   10 حصــاد  لعــرض  اجلامعــات  بــن 
مــن الســير بالنظــام ومــا حققــه مــن إيجابيــات 
ــلبيات  ــي الس ــج لتخط ــع منه ــع وض ــلبيات، م وس
أنــه »مــن الضــروري ربــط  وجتاوزهــا«، مضيفــا 
ــاد  ــوق، بإيج ــات الس ــة ومدخ ــات اجلامع مخرج
ــغل  ــب ش ــق مناص ــن بخل ــرة البطال ــول للدكات حل

ــّدة  ــي، وإشــراك ع ــف العموم ــع الوظي بالتنســيق م
قطاعــات«.

 كمــا قــال بــن زهريــر، مــن جهتــه، إن »جنــاح 
ــر  ــأة أم ــر مهّي ــة غي ــام الـــ )ألـــ.أم.دي( يف بيئ نظ
ــا  ــم قائم ــزال التقيي ــر ال ي ــي اجلزائ ــتحيل، فف مس
ــور  ــة يف احلض ــدمي املتمثل ــام الق ــادئ النظ ــى مب عل
ــه  ــوم علي ــب أن يق ــا يج ــس م ــات، عك واالمتحان
ــوم  ــذي يق ــم يف نظــام الـــ )ألـــ.أم.دي(،  ال التقيي

علــى التطبيــق، والورشــات، والتفويــج«.
وأضــاف بــن زهريــر أنــه مــن أجــل إنقــاذ نظــام 
الـــ )ألـــ.أم.دي( يجــب توفيــر املنــاخ الــازم الــذي 
يعتمــد علــى كفــاءة الطالــب واألســتاذ موجــه 
ــة  ــة اجلزائري ــّا تعيشــه اجلامع ــاد عم ــط، واالبتع فق
مــن تلقــن وحفــظ واملطالبــة مبــلء أوراق االمتحــان 

ــة األســتاذ. ببضاع
محمد رضوان بلعروسي

ــار الوطــن«  ــه لـ«أخب ــد كشــفت املصــادر ذات وق
أنــه »يجــري حاليــا التفــاوض مــع املرقــن العقاريــن 
قصــد الوصــول إلــى اتفــاق يرضــي جميــع األطــراف 
ــض دون  ــة التعوي ــاج سياســة صيغ ــق انته ــن طري ع
اللجــوء إلــى اخلزينــة العموميــة«، كمــا أنــه »ســيتم 
االتفــاق علــى أن يلتــزم املرقــي العقــاري بتخصيــص 
ــة  ــده الصيغ ــكنية له ــاريعه الس ــن مش ــة م 70 باملائ
اجلديــدة،  املبنيــة أساســا علــى الشــراكة بــن الدولــة 
واخلــواص إلجنــاز هــذه الصيغــة الســكنية عبــر كامــل 

التــراب الوطنــي«.
ــتئجار  ــعر اس ــى أن »س ــه إل ــدر ذات ــار املص وأش
الشــقة قــد ال يتعــدى الـــ 20 ألــف دينــار أي 2 مليون 
ســنتيم، بينمــا املســتأجر يدفــع فقــط مــا قيمتــه 25 
يف املائــة أي 5000 دينــار فقــط،  فيمــا تتكفــل 
الدولــة بدفــع مــا قيمتــه 75 باملائــة أي مــا يعــادل 15 
ــار شــهريا، علمــا أن هــذه الصيغــة تبنتهــا  ــف دين أل

أغلــب دول العالــم حتــى املتقدمــة منهــا وكانــت 
ــة. ــج جــد إيجابي النتائ

أســعار اإليجــار ســتكون يف متنــاول كل فئــات 
الدخــل  أنهــا موجهــة ألصحــاب  املجتمع،علمــا 
الضعيــف بالدرجــة األولــى، بينمــا تختلــف حســب 
عــدد الغــرف والواليــة، إال أن اإلعانــة تبقــى نفســها 

ــات. ــر يف كل الوالي ــة دون تغيي أي 75 باملائ
ــدة  ــوي اإليجــاري )LLP( اجلدي ــة الترق صيغ
حتمــل يف طياتهــا العديــد مــن االمتيــازات علــى 
خــاف الصيــغ الســكنية األخــرى، علــى غــرار 
ــريطة أن  ــرف ش ــدد الغ ــكن وع ــر املس ــة تغيي إمكاني
ــت  ــهادة تثب ــر ش ــب يف التغيي ــتأجر الراغ ــدم املس يق
ــال آن  ــبيل املث ــى س ــه،  فعل ــة ل ــة االجتماعي احلال
ــل  ــو يف األص ــزوج،  وه ــأوالد أو ت ــد رزق ب ــون ق يك
ــدم  ــد ق ــه كان ق ــن كون ــن غرفت ــقة م ــتأجر ش مس
ــه كان  ــت أن ــق تثب ــا يضــم وثائ ــت ســابق ملف يف وق

عزبــا،  وتغيــرت حالتــه املدنيــة،  هنــا ميكنــه تغييــر 
ــة. ــكل راح ــقة ب الش

كمــا ميكــن للمســتأجر أيضــا تغييــر مــكان 
اإلقامــة يف حــال مت حتويلــه إلــى واليــة أخــرى بحكــم 
ــن  ــا ل ــه، فيم ــدر ذات ــف املص ــه، يضي ــة عمل طبيع
ــر  ــن األج ــى م ــد األدن ــار احل ــة اإليج ــدى قيم تتع

القاعــدي الــذي يســاوي 20 ألــف دينــار.
الترقــوي  شــقق  فــإن  مصادرنــا،  وحســب 
اإليجــاري التــي تتكــون مــن غرفتــن إلــى أربــع غرف 
تؤجــر فقــط لألشــخاص الذيــن لــم يتحصلــوا علــى 
إعانــات مــن الدولــة وميكــن للجميــع االســتفادة مــن 
ــا أو متزوجــا  هــذه الصيغــة ســواء كان املســتأجر عزب
ــل يف  ــب عم ــول ومنص ــه مدخ ــون ل ــريطة أن يك ش
مؤسســة عموميــة أو خاصــة أو مهنــة حــرة أخــرى.
أمينة.ش

للطلبــة  الوطنيــة  الرابطــة   نــددت 
الوالئــي  مكتبهــا  خــال  مــن  اجلزائريــن، 
ــار  ــدة »أخب ــت جري ــان حتصل ــر بي بتلمســان، عب
باالعتــداءات  منــه،  نســخة  علــى  الوطــن« 
والتحــرش اللذينــي تتعــرض لهمــا الطالبــات 
عبــر املمــر الرابــط بــن األحيــاء اجلامعيــة لإلناث 
»مليحــة حميــدو« و«مليكــة قايــد«، وكــذا »مزوار 
حليمــة«،  وكــذا حالــة االزدحــام التــي يعرفهــا 
هــذا املمــر اخلالــي مــن الراجلــن خــال الفتــرة 
للخطــر، حيــث  يعرضهــن  قــد  ممــا  املســائية 
ــا  ــى م ــر املعقــول ســلكه نظــرا إل ــح مــن غي أصب
تعانيــه املقيمــات حــال اجتيــازه، رغــم دوريــات 
األمــن الكثيفــة إذ أصبــح يصعــب الســيطرة 

ــه. علي
و مــن جهــة أخرى، طالــب مكتــب الرابطة 
ــداءات  ــرقة واالعت ــاالت الس ــد ح ــوف عن بالوق
التــي يتعــرض لهــا الطلبــة عنــد مدخــل القطــب 
النقــل  حافــات  وداخــل  اجلديــد  اجلامعــي 

اجلامعــي، حيــث طالبــوا بضــرورة توفيــر مراقبــن 
داخــل احلافــات لتفــادي عــدة مشــاكل أهمهــا 
منــع حتويــل النقــل اجلامعــي إلــى نقــل حضــري، 
إذ أكــدوا مــن خــال بيانهــم أن حافــات النقــل 
اجلامعــي هــي مــا تفتــح املجــال لدخــول الغربــاء 
ــث  ــد حي ــي اجلدي ــب اجلامع ــل القط ــى داخ إل
ــة  ــي مراقب ــن الداخل ــوان األم ــى أع ــب عل يصع
كل الوافديــن إليــه مــن خــال احلافــات التــي 

ــه. ــى داخل تقلهــم إل
لــواء  حتــت  املنضويــن  الطلبــة  وأكــد 
ــر  ــزام بتعليمــات وزي ــى ضــرورة االلت الرابطــة عل
التعليــم العالــي التــي نصــت علــى توفيــر األمــن 
إجــراءات  املعنيــة  اجلهــات  واتخــاذ  للطلبــة، 
تعريــض  وعــدم  حلمايتهــم  وفعالــة  ســريعة 
حياتهــم للخطــر تفاديــا ألي انــزالق قــد يحــدث 

مســتقبا.
بن خالد عبد القادر

ياسني زويلخ 
جــاء هــذا االحتجــاج حســب مــا صــرح بــه 
ــار الوطــن » نتيجــة  ــدة »أخب أحــد الســكان جلري
معاناتهــم مــن غيــاب جميــع مؤهــات التنميــة 
علــى غــرار عــدم ربطهــم بشــبكة الغــاز الطبيعي،  
خاصــة يف عــز الشــتاء وبــرودة الطقــس، الســيما 
ــوج،  ــة ومعرضــة لتســاقط الثل ــة جبلي وأن املنطق
ممــا يحتــم عليهــم التنقــل القتنــاء قــارورات غــاز 
ــة  ــادة احليوي ــذه امل ــح ه ــث تصب ــان،  بحي البوت
مبثابــة األوكســجن لهــم يف عــز فصــل الشــتاء.

املنطقــة  أن  ذاتــه  املتحــدث  ويضيــف 
تســجل انعــدام مــاء احلنفيــة مــن منازلهــم،  مــا 
يحتــم عليهــم التنقــل إلــى املناطــق التــي تتوفــر 
علــى ينابيــع جوفيــة للحصــول علــى قطــرة مــاء. 
ــازه  ــاء مت إجن ــزان امل ــدث فخ ــب املتح وحس
ولــم يتــم ربــط منازلهــم بشــبكة املــاء إلــى حــد 
الســاعة،  أمــا عــن الغــاز الطبيعــي فأنبــوب القناة 
الرئيســة املمتــد مــن واليــة ســطيف إلــى واليــة 

ــر مبحــاذاة الســكان.  جيجــل مي
وبحســب مــا علمتــه »أخبــار الوطــن« مــن 
أحــد الســكان فــإن شــركة ســونلغاز بواليــة 

ــة  ــادة احليوي ــذه امل ــم به ســطيف مســتعدة لربطه
يف حــال وافقــت الســلطات احملليــة بواليــة ميلــة،  
وهــذا مــا زاد مــن غضــب احملتجــن،  حيــث 
اعتبــروا أنفســهم مهّمشــن، واملســؤولون احملليــون 

ــة. ــم أهمي ــم يعيروه ل
وخــال تنقلنــا إلــى املنطقــة، الحظنــا 
اهتــراء الطريــق الرابــط بــن مشــتة الشــوارفة 
جهــة  ومــن  جهــة.   مــن  عامــر  أوالد  ودوار 
أخــرى، لفــت انتباهنــا مدرســة مهدمــة مبحــاذاة 

الطريــق ذاتــه.
بــه  عامــر  أوالد  دوار  فــإن  ولإلشــارة، 
مدرســة،  وهــذه األخيــرة تعانــي أيضــا مــن 
ــا. ــة به ــدام التدفئ ــروب وانع ــاء الش ــدام امل انع
ورغــم طــول مــدة االحتجــاج، إال أن أي 
مســؤول لــم يحــرك ســاكنا جتــاه مطلــب الســكان 
علــى حــد تعبيــر أحــد احملتجــن، رغــم حديــث 
رئيــس الدائــرة ورئيــس املجلــس الشــعبي البلدي 
لتســدان حــدادة مــع احملتجــن،  وعلــى حســب 
مــا علمنــاه مــن املواطنــن فرئيــس الدائــرة صــرح 

لهــم بــأن األمــر خــارج عــن نطاقــه.

إلعادة بعث نشاطها
نحـــو جــــدولة ديـــــون المؤسســـات نحـــو جــــدولة ديـــــون المؤسســـات 

المتعّثــــرة منـــــذ المتعّثــــرة منـــــذ 20112011

 ميلة
محتجـــون ببلديـــة بتســـدان حــــدادة محتجـــون ببلديـــة بتســـدان حــــدادة 
يغلقـــون الطريـــق الوطنـي رقـــم )يغلقـــون الطريـــق الوطنـي رقـــم )7777((

  سكيكدة
عمـــال وأســــاتذة التكويــن المهنــــي عمـــال وأســــاتذة التكويــن المهنــــي 

بعــــزابة يحتجــــــون بعــــزابة يحتجــــــون 

أساتذة جامعيون يؤكدون:
»نظــام الـ )ألـ.أم.دي( ليـس فاشـال إنمـا لم يجّسـد كمـا »نظــام الـ )ألـ.أم.دي( ليـس فاشـال إنمـا لم يجّسـد كمـا ينبغـي«ينبغـي«

تلمسان
رابــــطة الطلبـــة تنـــّدد باالعتــــداءات رابــــطة الطلبـــة تنـــّدد باالعتــــداءات 

التــــي تطـــــال الطلـــــبةالتــــي تطـــــال الطلـــــبة

مشروع إلنجاز  70 ألف سكن ترقوي إيجاري 
إعـــانة الدولــــة قدرهـــــــاإعـــانة الدولــــة قدرهـــــــا

    7575 فـــي المـــائة من سعــــر اإليجاــــر فـــي المـــائة من سعــــر اإليجاــــر
  كشفت مصادر من وزارة السكن والعمران 

واملدينة عن أن الصيغة اجلديدة التي 
خصصت لها احلكومة ما يعادل 70 ألف وحدة 
سكنية منها 7 آالف وحدة سكنية يف العاصمة،  

واملعروفة بـ السكن اإليجاري العمومي 
)LLP(، والتي حتدث عنها مؤخرا وزير 

السكن كمال ناصري، صيغة جديدة ستتبناها 
احلكومة قصد تخفيف الضغط، وهذا من 

خالل تأجيرها ملختلف فئات املجتمع بإعانة 
من الدولة تصل إلى 75 باملائة.

 واصل، لليوم الثامن على التوالي، سكان كل من دوار أوالد عامر، 
ومشتة الشوارفة ببلدية تسدان حدادة غلقهم الطريق الوطني رقم 

)77( الذي يربطهم بكل من ميلة،  سطيف وجيجل.
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والشافية  ماكسة  رغم وجود كل من سدي   و 
بالوالية وهما يزودان الواليات املجاورة باملياه الصاحلة 
كل  أيضا  ورغم  عنابة  ومدينة  غرار  على  الشرب 
سالفة  مناسبات  يف  توجيهها  مت  التي  املناشدات 
بوحجار  ودائرة  والبلدية  املعنية  املصالح  ملختلف 

جراء  املزرية  بوضعيتهم  التكفل  إلى  دفعهم  بغرض 
املاء الشروب لكن ال حياة ملن تنادي حيث  إنعدام 
املياه  جلب  يف  يعتمدون  لسنوات  املواطنني  ظل 
الصاحلة الشرب على الطرق البدائية كحفر األبار و 
شراء املاء من عند أصحاب شاحنات صهاريج املياه 
العذبة التي جتوب احلي يوميا وتبيع لهم املي بأسعار 
مديرية  وحسبمصالح  اجلميع.  متناول  يف  ليست 
مت وضع حيز  فقد  أمس  الطارف  لوالية  املائية  املوارد 

ملشتة  للشرب  الصاحلة  باملياه  تزويد  مشروع  اخلدمة 
محمد الطيب ببلدية بوحجار  املنطقة املصنفة ضمن 
 180 من  أكثر  ربط  مت  حيث  بالوالية  الظل  مناطق 
مسكن بشبكة املاء الصالح للشرب األمر الذي لقي 
إستحسان املواطنني . وأشارات ذات املصادر إلى أن 
املشروع أجنز فى إطار املخطط القطاعي للموارد املائية 

لسنة 2020 اخلاص بتنمية مناطق الظل.

يواجه سكان منطقة أسارتو ببلدية تاكسنة 
أوالدهم  وحياة  حياتهم  على  حقيقًيا  خطًرا   ،
بسبب الوضعية الكارثية التي صار عليها اجلسر 

الذي يربط هذه القرية  بوسط دائرة تاكسنة.
ويشهد اجلسر حالة متقدمة من التدهور ، 
وتآكل كلي جلوانبه وعلى  األطراف ، باإلضافة 
عليه  متر  التي  الغزيرة  املياه  بفعل  أساساته  إلى 
عرفتها  التي  الكبيرة  التساقط  كمية  مع  خاصة 

والية جيجل هذه السنة.
كبار  من  أخبار  وحسب  بالذكر   اجلدير 
أن  املفترض  من  اجلسر  هذا  فإن  املنطقة  وأعيان 
اليزال  أنه  إال   ،  1948 سنة  تنتهي صالحيته 

شغال حتى اليوم ، لكنه يبقى قنبلة موقوتة وقد 
يسقط يف أي حلظة ، خاصة وأنه املعبر الوحيد 
من  ما  وهو  الدائرة  بعاصمة  املنطقة  يربط  الذي 
بقية  تامة عن  عزلة  املنطقة يف  يدخل  أن  شأنه 

العالم .
احمللية  السلطات  املواطنون  يناشد  وعليه 
البلدي  الشعبي  املجلس  رئيس  رأسها  وعلى  
لبلدية تاكسنة ، ضرورة االلتفات لهذا االنشغال 
قد  كارثة  حتدث  أن  قبل  بجدية  األمور  وأخذ 
يزداد  اجلسر  وكارثية ألن  عواقبها وخيمة  تكون 

إهتراء يوما بعد يوم
عبداهلل. إ

للدرك  اإلقليمية  الفرقة  عناصر  متكنت 
من  جيجل  والية  غرب  العوانة  لبلدية  الوطني 
بالسطو  تقوم  كانت  عصابة  لنشاط  حد  وضع 
العوانة وإمتد نشاطها  ببلدية  املنازل  على عديد 
حتى البلديات املجاورة األخرى العمليو جاءت 
بناء على إستغالملعلومات أمنية حول حترك هذه 
العصابة التي كانت تستعمل وسائل متطورة يف 
والقفازات  كاألقنعة   ، أثرها  اقتفاء  ملنع  السرقة 
قاصر  بينهم  أشخاص   3 توقيف  مت  حيث   ،

من  سماعهم  وبعد   ، بعد  الرشد  سن  يبلغ  لم 
اإلقليمية  للفرقة  القضائية  الضبطية  عناصر 
للدرك الوطني ، مت حترير ملفات قضائية وتقدميهم 
السرقة   ، أشرار  جمعية  تكوين  بتهمة  للعدالة 
وإنتهاك  الغير  ممتلكات  على  والسطو  املوصوفة 
السجن  على  سيحالون  حيث   ، املنازل  حرمة 

االحتياطي يف انتظار محاكمتهم.
براهيم عبد اهلل كشف مصدر مطلع  ألخبار الوطن أن  مديرية 

الصحة بسيدي بلعباس استلمت من وزارة الصحة 
والسكان  قرار غلق العيادة الطبية اخلاصة » الزهور« 
وزارة  تفتيش  جلنة  لعمل  االسود  التقرير  على  بناا 
القليلة  االشهر  خالل  بالوالية  حلت  التي  الصحة 

املاضية.
بعد  الذي صدر جاء  القرار  ان  املصدر  واوضح 
اوفدتها  التي  التفتيش  جلنة  اعدته   الذي  التقرير 
واقع  برصد  قامت  أين   مؤخرا  الوصية  الوزارة 
أنحاء  عبر  عامة   بصفة  اخلاصة  الطبية  العيادات 
تسجيل  عرفت  التي  الزهور  عيادة  بينها  من  الوالية 

عدة  جتاوزات خطيرة و اخطاء طبية متكررة  يف حق 
االشهر  وفاة يف ستة  6  حاالت  الى  ادت  املرضى  
املاضية داخل اروقة العيادة اخلاصة جراء مضاعفات 
الطبية  للطواقم  الفادح  الطبي  االهمال  نتيجة  طبية 
اقيمت  التي  اجلراحية  العمليات  بعد  العاملةما 
دفع   احلوامل  النساء  فئة  وسط  للمرضى خاصة 
رفع  و  حتقيق  بفتح  املطالبة  الى  الضحايا  بعائالت 
دعاوي قضائية ضدها  حول نوعية اخلدمات الطبية 
املتدنية بالعيادة وافتقارها الى شروط السالمة والتي 
راح بسببها العديد من  احلاالت مرضية الغير معقدة 
حيث كان باالمكان تفادي خسارة ارواحها ولو متت 

املراقبة والعناية  الطبية السليمة حسب تصريح املعد
 نفس املصدر اكد وقوف اللجنة الصحية على  
جتاوزات خطيرة  داخل العيادات اخلاصة بالوالية يف 
حق املرضى  حيث رفعت تقرير  كارثي لواقع  حمل 
املعنية  الوزارة  دفع  جمة  نقائص  و  حتفظات  عدة 
اخلاصة  الطبية  للعيادات  كتابية  اعذارات  بتقدمي 
التي تعرف النقائص مهددة بسحب اعتمادها نهائيا 
يف حالت ما لم يتم تدارك الوضع و حتسني وضعية 

اخلدمات الطبية املتدنية.
حواش.أ

داحاج«    البركة  »محمـد  تبسة  والي  أمر 
قريقر   ببلدية  الظل  ملناطق  تفقده  هامش  على 
مشاريع  مختلف  يف  األشغال  وتيرة  تسريع  بضرورة 
الكهرباء  التي تهدف أساسا إلى حتسني منط معيشة 
الساكنة وتثبيتهم مبناطقهم، داعيا اجلهات املعنية  
على  الشمسية  الطاقة  استعمال  تعميم  بضرورة 

مستوى األرياف.
السيد  استماع   خالل  هذا  وجاء 
يف  فك  املتمثلة  السكان  الوالي  النشغاالت 
معاينته  ألشغال  ثم  بالكهرباء  والربط  العزلة 
زايدي«  »طباقة  مشاتى  لفائدة  الريفّية   الكهرباء 

و«هنشيرالصواحلّية« على مستوى طريق »سردياس« 
يف احلدود الثالثية بني بلديات »بئر مقّدم« و«قريقر« 
و »بئر الذهب«  ، أين كشفت الشروحات املقدمة 
يف البطاقة التقنية أن املشروع مّسجل ضمن البرنامج 
التكميلي بتكلفة 4.7 مليار سنتيم لربط »102«  
مسكنا بالكهرباء الريفّية بطول شبكة ذات الضغط 
كهربائّية  محوالت  وأربع  »13.5كلم«  املتوّسط 

»160كلغ« بلغت نسبة األشغال به »35℅« . .
 »14« قريقر  سجلت    بلدية  ولإلشارة،  فإن 
محول  و«49«   « كلم   198« طول  بشبكة  عملّية 
ملواصلة  أخرى  تعليمات  أعطيت  كهربائي،  فيما 

رفع مستوى اإلستفادة من لوحات الطاقة الشمسية 
هذه  على سكان  يسهل  األرياف  مما  مستوى  على 
املناطق االستفادة من الطاقات املتجددة بعيدا عن 
الشبكات  تتطلبها  التي  الباهظة  املادية  التكاليف 
العادية موضحا أن هذه اخلدمة من شانها أن تسهل 
حياة السكان يف املناطق الريفية خاصة و أن الوالية 
على  اخلدمة  هذه  لتعميم  يلزم  ما  كل  على  تتوفر 
القريبة  املؤسسات  وبعض  الريفية  املناطق  مستوى 

منها.
فيروز رحال

بعد معاناة طويلة مع أزمة العطش بالطارف
تزويــــد تزويــــد 180180 مسكـــــن ببوحــــــجار  مسكـــــن ببوحــــــجار 

بالمـــــاء الشـــــــــروببالمـــــاء الشـــــــــروب

جيجل
جــسر أسارتــو خطر يهـدد سكان تاكسنةجــسر أسارتــو خطر يهـدد سكان تاكسنة

قاصـر ضمـن عصـابة السطو على المنازلقاصـر ضمـن عصـابة السطو على المنازل

سيدي بلعباس
غلــــــق عيـــــادة الزهـــــــور الخـــــــاصةغلــــــق عيـــــادة الزهـــــــور الخـــــــاصة

تبسة
الوالــي يأمـــر باإلســراع في استكمـــال  مشــــروع الكهربــــاءالوالــي يأمـــر باإلســراع في استكمـــال  مشــــروع الكهربــــاء

تنفس سكان 
حي 180 مسكن 

مبشتة محمد الطيب 
ببوحجار بوالية 

الطارف أخيرا الصعداء 
بتزويد سكناتهم 

وربطها بشبكة املاء 
الشروب بعد معاناة 
دامت سنوات طويلة 
عانى خاللها السكان 

من العطش بسبب 
تفاقم أزمة املياه .

و  إنحراف  يف حادث  حتفه  شيخ  لقي 
أمام   100 رقم  الوطني  بالطريق  سيارة  إنقالب 

محطة اخلدمات العايب بلدية و دائرة شلغوم.
العمر 74 سنة  تعرض  يبلغ من  الضحية 

من  حول  و  اخلطورة  متفاوتة  إلصابات 
مصلحة  إلى  املدنية  احلماية  مصالح  طرف 
حيث   العيد  شلغوم  مبستشفى  االستعجاالت 

تويف هناك.                       ياسني زويلخ

ميلة

هـالك شيـخ في حـادث مرور بشلغوم العيدهـالك شيـخ في حـادث مرور بشلغوم العيد

الصحة  مدير  دهان  احلكيم  عبد  كشف 
والسكان وإصالح املستشفيات بسطيف جلريدة 
» أخبار الوطن«، أن قطاعه تدعم بقاعات عالج 
السنة  بداية  مع  اخلدمة  حيز  وضعها  مت  جديدة 

احلالية.
وأكد ذات املتحدث أن هذه املرافق الصحية 
ستحسن اخلدمات الصحة من خالل تقريبها من 
املواطن، ومن بني قاعات العالج التي مت فتحها 
تلك املتواجدة مبنطقة أوالد حليمة التابعة لبلدية 
سطيف،  والية  شمالي  الواقعة  الغول  سرج 
مبختلف  وتدعيمها  تهيئتها  إعادة  بعد  وذلك 
كانوا  أنهم  املنطقة  مواطني  وأكد  الوسائل، 
يعانون األمرين جراء انعدام هذا املرفق الصحي، 
أين أجبروا يف العديد من املرات التنقل للعيادة 
أو  حقنة  أخذ  أجل  من  البلدية  مبركز  املتواجدة 
تغيير ضمادة، أما جنوب والية سطيف أضاف 
ذات املتحدث أنه سيتم فتح قاعتي عالج بكل 
من منطقة تليلة التابعة لبلدية أوالد تبان والذي 
اإلدارية  اإلجراءات  بعض  بسبب  فتحها  تأخر 
فقط، كما سيتم فتح قاعة أخرى مبنطقة أوالد 
من  تصنف  والتي  برج،  بيضاء  ببلدية  حججو 
مناطق الظل بالوالية، وبخصوص مطلب بعض 
سكان الوالية املتعلق بفتح مراكز صحية وإنهاء 
قاعة عالج،  إجناز  أن  دهان  السيد  رد  معاناتهم 

 60 بـ  مستشفى  أو  خدمات  متعددة  عيادة  أو 
سرير راجع إلى عدة شروط ويف مقدمتها الكثافة 
السكانية للمنطقة، والتي ينبغي أن ال تقل عن 
ألف نسمة باملشتة أو القرية طالبا من املواطنني 

تفهم هذا األمر.
آسيا.ع

مدير الصحة لوالية سطيف لـ«أخبار الوطن »
»قطــاع الصحـــــــة يتدّعــــــم »قطــاع الصحـــــــة يتدّعــــــم 

بمـــــرافـــق جديــــــــدة«بمـــــرافـــق جديــــــــدة«

قضية  يف  لبجاية  اإلدارية  احملكمة  فصلت 
مديري  جمعية  إليه  دعت  الذي  اإلضراب 
حتوز  التربية  ملديرية  بيان  ففي  املتوسط  التعليم 
»أخبار الوطن » على نسخة منه حكمت العدالة 
االحتجاجية  احلركة  هذه   « شرعية  »عدم  ب 
املنصرم  ديسمبر   30 منذ  فيها  الشروع  مت  التي 
 22 يف  عهدتها  انتهت  والئية  جمعية  بقيادة 

أكتوبر 2020م 
بناءا    « التربية  مديرية  بيان  بحسب  و 

انهاء  إلى  ندعو   ، اإلدارية  احملكمة  قرار  على 
هذا  ويحدث   « العمل  إلى  والعودة  اإلضراب 
طرف  من  قضائي  محضر  تكليف  مع  بالتزامن 
نسخة  وتسليم  احملكمة  قرار  املديرية إلستخراج 
املتوسط  التعليم  مديري  جمعية  ملسؤولي  منه 
الشكوى  عن  نتج  قد  كان  القرار  هذا  أن  علما 
ديسمبر   31 بتاريخ  املديرية   ذات  أودعتها  التي 

املاضي ضد هذه اجلمعية.
عبدالسالم.ق

بجاية

 المحكــــمة اإلداريـــة تقضــــي  المحكــــمة اإلداريـــة تقضــــي 
بالشرعــية إضــراب مديـري التربــيةبالشرعــية إضــراب مديـري التربــية

كشفت مديرية الصحة لوالية البويرة ، عن قرب شروع مصاحلها يف التلقيح 
ضد كورونا ،عبر 121 مركز صحي ، بتجند كل الطواقم الطبية ، و الشبه طبية 
، حيث سستحصل الوالية على الدفعة األولى من لقاح » سبوتنيك » الروسي 

، الذي خصصت له غرف تبريد مناسبة .           
وحضرت اللجنة الوالئية للصحة ، كافة الوسائل ملباشرة عملية التلقيح ، 
بتعليمات من والي الوالية ، حيث خصصت 121 مركز صحي ، يشرف عليه 
أطباء و ممرضون مؤهلون ، فيما خصصت 10 فرق للتنقل إلى املناطق النائية و 

مناطق الظل لتلقيح الساكنة هناك ، حسب مدير الصحة لوالية البويرة.
قدرة  تبلغ  خاصة  تبريد  غرف   ، الصحة  مدير  حسب    ، خصصت  كما 
إستيعابها 600 لتر من اللقاح ، إضافة الى أكثر من 150 صندوق تبريد متنقل 
، وفق الشروط املعمول بها ، مضيفا أن كل الشروط مناسبة للشروع يف عملية 

التلقيح.
لإلشارة ، الطواقم الطبية ، على مستوى والية البويرة ، تتواجد يف مرحلة 

التكوين ، وتتلقى كل املعلومات اخلاصة بعملية التلقيح.

 أخبار البويرة
121121 مركـــزا صحــــيا للتلقيـــــح ضـــد »كـــــــورونا« مركـــزا صحــــيا للتلقيـــــح ضـــد »كـــــــورونا«

و  الصحافة  نادي  بداية هذا االسبوع  ،  نظم 
االعالم لوالية البويرة ، حملة للتبرع بالدم ، لفائدة 
به  تقدمت  نداء  بعد   ، الغزالن  صور  مستشفى 
الطواقم الطبية عن حاجة املستشفى للدم ، خاصة 
يف ظل العدد املعتبر للعمليات اجلراحية التي جترى 
باملستشفى ، وشهدت العملية إقبال كبير من طرف 

املتبرعني ، و لقيت استحسان اجلميع .

التبرع بالدم هذه هي حملة  للتذكير ، حملة 
حيث   ، الوالية  مستشفيات  كل  ستجوب  والئية 
كانت البداية من بلديتي األخضرية ، و مشداله ، 
و ستتواصل يف األسابيع املقبلة يف كل من بلديتي 
عني بسام ، والبويرة بالتنسيق مع اجلمعية الوالئية 

للتبرع بالدم .
أكد   ،  « الوطن  أخبار   « تصريح جلريدة  و يف 

رئيس نادي الصحافة و االعالم لوالية البويرة السيد 
» عمر رميلي » عزم النادي على مواصلة هذه احلملة 
، و التي ستجوب كل مستشفيات الوالية ، شاكرا 
كل السلطات احمللية و املتبرعني و جمعيات املجتمع 

املدني على مساهمتهم الفعالة يف إجناح العملية.
يونس غماري

نــادي الصحــافة فـي حمـلة والئيـة للتبـرع بالــدمنــادي الصحــافة فـي حمـلة والئيـة للتبـرع بالــدم
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أخبار الداخل

براهيم مالك
عمر  برج  لبلدية  التابعة  القرية  شباب  وكان 
ادريس 180 كلم شمال والية اليزي قد نظموا العديد 
االسبوع  نهاية  اخرها  االحتجاجية  احلركات  من 
ومنع   03 رقم  الوطني  الطريق  أغلقوا  حيث  املاضي 
حركة املرور يف االجتاهني تنديدا باألوضاع املزرية التي 
املطالبة مبناصب الشغل وحتسني  يعيشونها على غرار 

الوضع الصحي بالضاحية .
»يف  ن  اسمعني.  اجلمعوي«  الناشط  وقال 
حديثه ألخبار الوطن ان الوضعية الكارثية التي بات 

حتوي  والتي  تيافتي  بامتياز  الصناعية  املنطقة  شباب 
على ازيد من عشر 10 شركات بترولية غازية وناشطة 
ويالت  من  يعانون  اراضيها  على  تعمل  التنقيب  يف 
شح مناصب الشغل والبطالة وغياب ابسط حقوقهم 
وهو االمر الذي دفع بهم الى اللجوء الى غلق الطريق 
حتى يوصلوا انشغالهم للسلطات املعنية وإنصافهم .

الصحي  الوضع  ان  السياق  ذات  يف  مؤكدا 
باملنطقة يحتاج تدخل املعنيني بسبب الالمباالة من 
طرف طبيب العيادة الوحيد باملنطقة الذي بات يعمل 
على هواه على حد تعبيره وهو ما ازم الوضعية الصحية 

خاصة لدى النساء احلوامل  وكبار السن يف ظل بعد 
اقرب مؤسسة استشفائية على ضاحية تيافتي .

التي  الشغل  مناصب  ان  احملتجون  اكد  وكما 
برج  بلدية  تراب  على  العاملة  الشركات  عنها  تفرج 
باملائة   90 ان  رغم  بتاتا  اليهم  تصل  ال  ادريس  عمر 
من نشاطها يتواجد بإقليم القرية مطالبني بفتح حتقيق 
الوكاالت على مستوى  فروع  توزيعها على  يف كيفية 
بضرورة  الوصية  للجهات  نداء  موجهني  البلدية 
التدخل العاجل إلنصافهم والعمل بشفافية يف امللف 

االكثر غموضا بالوالية .

بدائرة  الواقعة  الرقوبة  منطقة  سكان  طالب 
تزويدهم  الوالئية  السلطات  من  باجللفة  وسارة  عني 
بالكهرباء بعد معاناة قاربت األربعة عقود من الزمن، 
حيث أكدوا أنهم تلقوا وعودوا من السلطات احمللية إال 

أنها لم تتحقق لغاية هذا اليوم.
لقائهم  خالل  الرقوبة  سكان  ممثلة  وأضاف 
مع فصل  تزداد حدة  معاناتهم  إن  الوطن«  ب3أخبار 

سكانها  عدد  يزيد  التي  قريتهم  وأن  خاصة  الشتاء 
عن  ناهيك  الظل  مناطق  من  تعتبر  نسمة   100 عن 
انعدام التهيئة العمرانية واإلنارة واملاء الشروب، كما 
عبر هؤالء أنهم يتنقلون يوميا من أجل اقتناء صهاريج 
الطريق  اهتراء  ازداد ثمنها بسبب  التي  الشروب  املاء 
املؤدي إلى القرية حيث وصل سعرها لـ 2000 دج.

وناشد قاطنو القرية من السلطات املعنية اإلسراع 

وأن  خاصة  باملنطقة،  الوحيدة  املدرسة  ترميم  يف 
املتمدرسني األطفال يعانون التنقل يوميا لكيلومترات 
التفاتة  منتظرين  الدراسة،  مبقاعد  لاللتحاق  عدة 
السلطات الوالئية وعلى رأسها والي الوالية من أجل 
باتوا  التي  الكارثية  الوضعية  من  وانتشالهم  التدخل 
يتخبطون فيها.                     حمزة بن حلرش

البيض  ببلدية  التجار  من  العديد  طالب   
من السلطات احمللية بالتدخل العاحل من أجل 
بحي  الفواكه  و  للخضر  املغطاة  السوق  إنقاذ 
سيدي احلاج بحوص من اإلنهيار و الذي بات 
وشيكا بعد التصدعات التي تعرض لها سقف 
موجة  بعد  خاصة  احلديد  من  املصنوع  السوق 

الرياح القوية التي إحتاجت املنطقة مؤخرا.
 السوق الذي أجنز منذ حوالي أربع سنوات 
مليون  خمسمائة  و  املليار  قارب  مالي  بغالف 
ظل  و  وقتها  من  اخلدمة  يدخل  لم  و  سنتيم 
بعض  على  محالته  توزيع  مت  انه  رغم  مهجورا 
حال  الكهرباء  و  باملاء  ربطه  عدم  أن  إال  التجار 
دون حسن إستغالله و تركه مهجورا . نورالدين 
بالبيض  املستهلك  رئيس جمعية حماية  صياد 
تركها  و  إجناز هكذا مشاريع  تساءل عن جدوى 

عرضه للضياع و دون إستغالل خاصه و أن بلدية 
البيض تعاني نقصا فادحا يف األسواق اجلوارية 
إرتفاع  إلى  يؤدي  ما  هو  و  الفواكه  و  للخضر 
أسعارها و حرق جيوب املواطنني . املتخدث دعا 
إلى إجناز املزيد من األسواق اجلوارية بالبيض و 
كذا  و  املواطن  لفائدة  إجنازة  مت  ما  على  احلفاظ 
لفتح مناصب شغل للراغبني يف ممارسة التجارة 
إلى أن بلدية  الفواكه . نشير  عبر بيع اخلضر و 
و  للخضر  جواريني  سوقني  فقط  حتصي  البيض 
ألف   260 يفوق  سكانها  عدد  أن  رغم  الفواكه 
نسمة و هو ما يضطر أغلب املواطنني إلى اقتناء 
احملالت  من  فواكه  و  خضر  من  يحتاجون  ما 

بأسعار مضاعفة.
نورالدين رحماني

بحي  الفوضوية  البناءات  سكان  يعيش 
املستقبل ببلدية اجللفة حالة من البؤس واحلرمان 
بترحيلهم  مطالبني  سنوات،   10 من  أزيد  منذ 

لسكنات الئقة وحقهم يف حياة .
وضع  يف  يعيشون  أنهم  السكان  وأكد 
مزري خصوصا يف فصل الشتاء، أين يستحيل 
ظل  يف  القصديرية  منازلهم  يف  املبيت  عليهم 
األمطار  وغزارة  الشديد  والبرد  القاسية  الظروف 
احتجوا  أنهم  هؤالء  أضاف  كما  الغاز،  وانعدام 
لسنوات أمام مقر الوالية من أجل ترحيلهم إال 
أن مطالبهم لم تؤخذ بعني االعتبار ولم جتد آذان 

صاغية من السلطات احمللية حسبهم.  
بحي  الفوضوية  البناءات  قاطنو  وعبر 
احلرجة  الوضعية  من  استيائهم  عن  املستقبل 
خالل  ملعاناتهم  باإلضافة  فيها،  يعيشون  التي 
واحلشرات  العقارب  تكثر  أن  الصيف  فصل 
من  حتاصرهم  التي  القمامات  بسبب  السامة 

كل مكان بالرغم من اتصاالتهم املتكررة مبصالح 
البلدية.  

من  يعانون  أطفالهم  أن  السكان  وأضاف 
أمراض يف صدرية وأخرى جلدية جراء الرطوبة 
أنهك  وما  السكنات،  أغلب  تشهدها  التي 
ما  والفحوصات  األدوية  أسعار  هي  كاهلهم 
فلذات  لعالج  احملسنني  يناشدون  أغلبهم  جعل 

أكبادهم.  
كما يشهد احلي غياب كلي للماء الشروب 
وقنوات الصرف الصحي ما يشكل تهديدا صحيا 
على سالمة القاطنني وأطفالهم، وما ينجم عنه 
انتشار رهيب للروائح الكريهة وأسراب البعوض 
على  يتوجب  ما  املكان،  تغزو  التي  والذباب 
السلطات احمللية التدخل عاجال ألجل انتشالهم 
من الوضعية الكارثية لهذا التجمع الفوضوي.  

حمزة بن حلرش  

اختناقا  حتفهما  شخصان  أمس  أول  لقي 
بالغاز مبدينة سيدي خالد الواقعة على بعد مائة 

كلم جنوب غرب والية بسكرة.
فإن  املدنية  احلماية  مصالح  إلى  واستنادا 
احلادثة تتعلق بشاب يبلغ من العمر 32 وامرأة يف 
24 من العمر وجدتا يف حمام شقة تقع بالطابق 

خالد  سيدي  ببلدية  سكن   40 بحي  األرضي 
تشير  األولية  األسباب  أن  اجلهة  ذات  وأفادت 
إلى تسرب الغاز من سخان احلمام، وقد حولت 
مبستشفى  اجلثث  حفظ  مصلحة  إلى  اجلثتني 
عاشور زيان بأوالد جالل فيما مت فتح حتقيق يف 
القضية ملعرفة مالبساته.        م. بن مبارك

احتجوا في العديد من المرات
شبـــاب قريـــة تيافتـــي بإليـــزي شبـــاب قريـــة تيافتـــي بإليـــزي 
يطالبـــــون بمنــاصب شغــل قــارةيطالبـــــون بمنــاصب شغــل قــارة

الجلفة
سكـــان قريـــة »الرقـــوبة« بعيـــن وســارة يعانــون الجحيــمسكـــان قريـــة »الرقـــوبة« بعيـــن وســارة يعانــون الجحيــم

 طالب شباب بقرية تيافتي بوالية اليوي بالتدخل العاجل للسلطات الوصية لتمكينم من احلصول على 
مناصب شغل قارة بعد أزمة بطالة خانقة دامت لسنوات.

البيض
 الســوق المغطــاة للخضـر و الفواكــه  الســوق المغطــاة للخضـر و الفواكــه 
لحــي سيــد الحــاج مهــدد باالنهيــارلحــي سيــد الحــاج مهــدد باالنهيــار

حي المستقبل بالجلفة  
سكـــان البنـــاءات الفوضـــــوية سكـــان البنـــاءات الفوضـــــوية 

يطالبــــون بالترحــــــيليطالبــــون بالترحــــــيل

بسكرة
وفــــاة شخصيـــن اختنــــاقا بالغــاز وفــــاة شخصيـــن اختنــــاقا بالغــاز 

فــــي سيـــــدي خـــــالدفــــي سيـــــدي خـــــالد

عملية   من  مختار  باجي  برج  ببلدية  اجلديد   احلي  و سكان  أطفال  تفاجأ 
تخريب طالت  ملعب مصغر معشوشب اصطناعيا يقع بذات احلي وهذا بهدف 

االستيالء على العشب االصطناعي ما حوله إلى خراب.
التي متس  التخريبية  العملية  هذه  املدني  املجتمع  ناشطون يف  استنكر  وقد 
املرافق العامة وطالبوا بإيجاد املعتدين ومحاسبتهم وأرجع املعنيون أسباب تعرض 
الفارط   العام  5 جويلية  للتخريب ومالعب أخرى كمعلب  ملعب احلي اجلديد  
للتخريب الى نقص الوعي باهمية املرافق الرياضية  و انعدام احلراسة حيث تفتقر 
جل  املرافق الرياضية بالوالية اجلديدة برج باجي مختار الى احلراسة ما جعلها 

عرضة للتخريب والسرقة
ودعا بعض الفاعلون يف املجتمع املدني

وكذا  مختار  باجي  برج  مبحكمة  اجلمهورية  وكيل  لدى  شكوى  رفع   إلى 
لدى الضبطية القضائية لبرج باجي مختار بخصوص  التعدي املستمر واملمنهج 
على إمالك الدولة وطالبوا بضرورة  فتح حتقيق قضائي واستقصائي ملعرفة اجلناة 
األفعال  هذه  على  يقدمون  ملن  عبرة  ويكونوا  ردعهم  ليتم  العدالة  أمام  وتقدميهم 

التخريبية.
عبداهلل مجبري

برج باجي مختار
مرافـــــق رياضــــــية يطـــــالها التخريــــــبمرافـــــق رياضــــــية يطـــــالها التخريــــــب

تسجيل  مزي  واد  بلدية  سكان  يطالب 
على  سياحية  فضاءات  إلجناز  جديد   مشاريع 
ضفاف سد سكالفة لتنشيط احلركة السياحية 

باملنطقة وتوفير موارد للبلدية .
و قال سكان البلدية خالل لقائهم بـ«أخبار 
غابية  تتوفر على مساحات  املنطقة  إن   الوطن« 
تبلغ  الذي  واسعة، وجبال حتيط بسد سكالفة 
مكعب  متر  مليون   48 حوالي  استيعابه  قدرة 

تستقطب  سياحية  ومعالم  آثار  وعلى  املياه  من 
العشرات من السياح يف فصلي الربيع والصيف 
،لكن تنعدم باملنطقة وسائل جذب السياح على 
غرار بيت للشباب ومرافق للترفيه ،كما يطالبون 
بإجناز محمية للحيوانات مبنطقة مادنة التي تتوفر 

على كل الشروط لتربية مختلف احليوانات.
جمعها: نورين.ع

سجلت مصالح 
مديرية الصحة باألغواط  

77 حالة تسمم  
بعدة نقاط صحية.   

الضحايا أصيبوا 
بتسمم غذائي مصدره 
مأكوالت تناولوها عند 

محل لألكل السريع 
وقد مت التكفل بعالجهم 

وإخالء سبيلهم ،ومت 
فتح حتقيق من طرف 
املصالح املختصة يف 

مصدر هذا التسمم .

أخبار األغواط
غـــرق شخصـــين بحــــوض مائــــي غـــرق شخصـــين بحــــوض مائــــي 

بمــــرزعة تـــــاجمــــوتبمــــرزعة تـــــاجمــــوت
 33 العمر  من  يبلغان  شخصان  لقي 
باملزرعة  مائي  حوض  يف  غرًق  حتفهما  سنة  
ليلة  األغواط  شمال  بتاجموت  النموذجية 

السبت إلى األحد .
فان  املدنية  احلماية  ملديرية  بيان  وحسب 

الضحيتني  جثتي  وانتشلوا  تدخلوا  أعوانها 
،وتفيد  سرير   240 ملستشفى  حتويلهما  ومت 
معلومات أن أحد الضحيتني ينحدر من والية 

ورقلة ويعمالن لدى مؤسسة كوسيدار .

تسمم 77 شخًصا

مطالب باجناز  مرافق سياحية بسكالفة
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أخبار السر ايا

لقــــــاء هــــــام! 

رســـــالة إلى جعبـــــــوب.. 

رحـــــــــابي وتقريــر 
ستــــــــــــــورا 

تفقـــــــدية  زيــــــــارة 

مهــمة كريـــم يونــــس

أعلنت وزارة العدل، يف بيان 
لها، عن عقد لقاء تنسيقي 

يضم ممثلني عن وزارة العدل 
ووزارة التعليم العالي والبحث 

العلمي واالحتاد الوطني 
ملنظمات احملامني، يوم 30 

جانفي املقبل، بُخصوص فتح 
مسابقة لاللتحاق بالتكوين 

لنيل شهادة الكفاءة املهنية يف 
احملاماة. وأشار البيان إلى أن 
جدول أعمال اللقاء يتضمن 

مراجعة القرار الوزاري 
املؤرخ يف 12 مارس 2015، 
الذي يحدد كيفيات فتح 

مسابقة االلتحاق بالتكوين 
للحصول على شهادة الكفاءة ملهنة احملاماة وتنظيمها وسيرها وكذا 

عدد االختبارات وطبيعتها ومدتها ومعاملها وبرنامجها وتشكيلة جلنة 
املسابقة ومعدل القبول.

قاد وزير الطاقة، عبد املجيد عطار، أمس، بزيارة تفقدية إلى مقر سلطة ضبط احملروقات. وتطرق عطار، يف 
نقاشات  خاضها عدة مع إطارات وعمال السلطة،  إلى مهامهم واملسؤولية الكبيرة امللقاة على عاتقهم. كما استمع الوزير إلى 

شروح رئيس سلطة ضبط احملروقات، رشيد نديل.وتطرق نديل إلى عملية مراقبة كل القطاع الطاقوي ومدى تطابق كل 
اعتبر الوزير السابق عبد العزيز رحابي التقرير مراحل املشاريع والنشاط البترولي مع القوانني والبروتوكوالت املعمول بها يف هذا الشأن.

الذي رفعه بنجامني ستورا إلى الرئيس الفرنسي 
إميانويل ماكرون ال يراعي املطلب التاريخي الرئيس 

للجزائريني، وهو اعتراف فرنسا باجلرائم التي 
ارتكبها االستعمار الغاشم. وذكر رحابي يف منشور 
أتاحه عبر موقع »فايسبوك« إن املسألة ال تتعلق 

بالتوبة، والتي تعد فكرة غريبة عن العالقات بني 
الدول، كما ال تتعلق بتأسيس ذاكرة مشتركة، فالبلدان 

ورثا ذاكرتني متناقضتني.وتابع: “أما 
بخصوص باقي املسائل، يقع على كل دولة 
أن تتحمل مسؤولية ماضيها، ويتعني على 

الدولتني تهيئة الظروف الالزمة إلقامة 
عالقة هادئة صوب املستقبل.”

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.

اهتزت، أمس، مواقع التواصل 
االجتماعي تفاعال مع صورة 

الطالبة شيماء بوزيان صاحبة 
21 سنة، التي ختمت كتاب اهلل 

داخل غرفتها باإلقامة اجلامعية 
للبنات »أوالد فايت2« باجلزائر 

العاصمة، وهي الصورة التي 
ألهبت التواصل االجتماعي والتي 

أجمعت جميعها على تهنئة 
الطالبة، ابنة مدينة احلروش 
يف سكيكدة، التي تعدُّ منوذجا 
يف زمن رداءة »السوشل ميديا« 

حيث فضلت الطالبة قضاء وقتها 
الفارغ يف غرفة اإلقامة اجلامعية 

حلفظ كتاب اهلل وختمه، 
فاستحقت الثناء والتقدير من 
قبل رواد التواصل االجتماعي. 

سكيـــــكدة تفتخــــــر بشيمــــــاء! 

تطبيــــــق تطبيــــــق 
جديــــــــدجديــــــــد

أعلنت النقابة الوطنية للصيادلة اجلزائريني املعتمدين، 
أول أمس، عن إطالق تطبيق على الهواتف الذكية يسمح 

للصيدليات اخلاصة يف الوقت املناسب بالتبليغ عن األدوية 
التي يكثر عليها الطلب أو التي تشهد ندرة، قصد إعداد تقارير 

تعرض دوريا على وزارة الصناعة الصيدالنية. ويندرج هذا 
التطبيق الذي طورته النقابة حتت تسمية »ماد-روبتور« 
)Med-rupture(, يف إطار برنامج مكافحة الندرة 

بالتعاون مع وزارة الصناعة الصيدالنية, حسبما أكدته النقابة 
يف منشور لها أتاحته عبر صفحتها الرسمية »فايسبوك«.

راسل عمال اإلدماج املهني واإلدماج 
االجتماعي حلاملي شهادات األحرار وزير 

العمل والتشغيل والضمان االجتماعي، 
الهاشمي جعبوب، مطالبني بإدماجهم دون 
قيد أو شرط وفتح مناصب مالية مخصصة 

لعملية اإلدماج. وأعرب العمال يف بيانهم 
االحتجاجي، اطلعت«أخبار الوطن«، على 

نسخة منه، أمس، عن رفضهم لربط عملية 
اإلدماج باملناصب الشاغرة، وذلك وفقا 

للتعليمة الوزارية املشتركة رقم )25( املؤرخة 
يف 16 ديسمبر 2019، والتي تنص على أن 

اإلدماج يكون حسب املناصب الشاغرة، يف حني 
أن معظم اإلدارات ال حتتوي على مناصب 

شاغرة أو تكتفي بعدد العمال احلالي.

وافقت وزيرة التكوين والتعليم املهنيني الدكتورة هيام بن فريحة على ترقية مركز التكوين املهني 
والتمهني »الشهيد قلومة العربي« باملدينة اجلديدة بليل بحاسي الرمل إلى معهد وطني متخصص 

يف املواد البتروكيمياوية، لتدعيم سوق الشغل يف املؤسسات الصناعية باليد العاملة املؤهلة 
واملتخصصة، وكشفت الوزيرة أثناء الزيارة التي تقوم بها لقطاعها بوالية األغواط يومي األحد 
واإلثنني » أن مشروع البكالوريا املهنية يدخل ضمن برنامج احلكومة لسنة 2020 والزال قائما »

خطـــوة 
الوزيــرة
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األيام  يف  مدريد،  ريال  وتلقى   
بعدما  متتاليتني  ضربتني  األخيرة، 
نهائي كأس  تعرض لإلقصاء من نصف 
السوبر اإلسباني على يد أتلتيك بيلباو، 
قبل خروجه مبكًرا من دور الـ 32 بكأس 
ألكويانو،  ديبورتيفو  أمام  بخسارته  امللك 

الذي ينشط يف دوري الدرجة الثالثة.
إلى  التقارير  من  العديد  وتشير 
القريب  يف  زيدان  رحيل  احتمالية 
أو  احلالي  املوسم  خالل  سواء  العاجل، 
بعد انتهائه، من أجل التعاقد مع مدرب 

من الطراز الرفيع.

وبحسب ما نقلته صحيفة »سبورت 
جوليان  فإن  إسبانية،  تقارير  عن  بيلد« 
أبرز  من  اليبزيغ،  مدرب  ناجلسمان 

املرشحني خلالفة زيدان.
ناجلسمان  بأن  التقارير  وأفادت 
حال  املهمة،  لتولي  األقرب  املرشح  هو 
اإليطالي  املدرب  رفقة  زيدان،  رحيل 
ماسيميليانو أليغري، الذي ال يشغل أي 
يوفنتوس  عن  رحيله  منذ  حالًيا  منصب 
بدء  امللكي،  إدارة  وتريد  عامني.  قبل 
املوسم القادم مع مدرب مرن من الناحية 
ناجلسمان،  به  يتمتع  ما  وهو  اخلططية، 

تطوير  على  بقدرته  أيًضا  يتميز  الذي 
امليرنغي  حترك  وحال  الشابة.  املواهب 
فعلًيا للتعاقد مع ناجلسمان، فإنه بذلك 
ريال  تدريب  يتولى  أملاني  ثالث  سيكون 
وبيرند  هاينكس  يوب  بعد  مدريد، 
يف  عاًما   33 الـ  صاحب  وجنح  شوستر. 
قيادته  يف  اليبزيغ،  مع  األول  موسمه 
قبل  أوروبا،  أبطال  دوري  نهائي  لنصف 
جيرمان،  سان  باريس  يد  على  اخلروج 
على  ميونخ،  لبايرن  منافسته  عن  فضاًل 

لقب البوندسليغا هذا املوسم.
القسم الرياضي

مدرب مانشستر سيتي، غوارديوال:

»علــى فوديــن إثبات ذاته«»علــى فوديــن إثبات ذاته«
 لم يتحمس بيب غوارديوال، مدرب مانشستر سيتي، كثيًرا ملا تردد عن أن العب الوسط الشاب فيل فودين ميكنه أن ميأل 

الفراغ الذي تركه صانع اللعب البلجيكي كيفن دي بروين، الغائب بسبب اإلصابة.
وجات هذه التكهنات بعد أن لعب فودن، 20 عاًما، دوًرا بارًزا يف فوز فريقه )1-3( على تشيلتنهام تاون يف كأس االحتاد 

اإلجنليزي، اول امس.
وبدا سيتي، يف طريقه للخروج من املنافسة بعد أن أحرز ألفي ماي هدف السبق لفريق الدرجة الرابعة يف الدقيقة 59.

لكن فودن، عادل النتيجة يف الدقيقة 81، قبل أن يضيف زمياله جابرييل جيسوس، وفيران توريس هدفني ليتأهل الفريق 
للدور اخلامس من البطولة.

وخاض سيتي، املباراة بدون دي بروين الذي تعرض إلصابة يف عضالت الفخذ اخللفية خالل فوز فريقه 0-2، األربعاء 
املاضي على أستون فيال يف الدوري اإلجنليزي املمتاز. ويتوقع أن يغيب العب الوسط البلجيكي عن صفوف فريقه 6 أسابيع 

بسبب هذه اإلصابة.
وقال غوارديوال إنه يتعني على فودن أن يعمل على الوصول ألفضل أداء ميكنه تقدميه دون أي مقارنة مع أحد. وأضاف املدرب 
اإلسباني املخضرم: »منلك الالعبني. فيل عليه أن يكون فيل، وليس كيفن دي بروين؛ ألن هناك كيفن دي بروين واحد. عليه 
االستمرار فيما يقوم به فيما يتصل بقراءة املباراة. فيل يقدم أداء عظيما ويتمتع بثقة كبيرة يف النفس ويتميز بالدقة أمام املرمى«.
وأردف غوارديوال، قائال »فيل ميكنه اللعب يف خط الوسط واللعب كجناح ويف خط الهجوم. أداؤه جيد بالفعل. ومرة أخرى 

أحرز هدفا يف الوقت املناسب«. ويف الدور اخلامس من كأس اجنلترا الشهر املقبل سيلتقي سيتي مع سوانزي سيتي.
ويف الدوري اإلجنليزي املمتاز سيلتقي فريق املدرب غوارديوال مع وست بروميتش ألبيون غدا الثالثاء، وسيصعد لصدارة 

الترتيب إذا حقق الفوز.
ق.ر

تحسبا لرحيل زيدان

جوليــان ناجلسمــان مرشــــح جوليــان ناجلسمــان مرشــــح 
لتدريــب ريــال مدريـــد لتدريــب ريــال مدريـــد 

ال يزال مستقبل المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، حائًرا بين البقاء والرحيل عن ريال مدريد، 
ال سيما في ظل تذبذب نتائج الملكي هذا الموسم.

رسائـــــل مبابــــي تدفــــع رسائـــــل مبابــــي تدفــــع 
سان جيرمـــان نحــو ميســيسان جيرمـــان نحــو ميســي

الفرنسي  جيرمان  سان  باريس  نادي  يعيش 
مبابي،  كيليان  مع  واجلذب  الشد  من  حالة  ومسؤولوه، 
تقريرا  باريزيان«  »لو  صحيفة  ونشرت  الفريق.  مهاجم 
مطوال، حتلل فيه تصريحات مبابي عقب مباراة مونبيلييه، 

اجلمعة الفارط، بشأن جتديد تعاقده مع الفريق.
عندما  كيليان  أن  إلى  الفرنسية  الصحيفة  وأشارت 
قال لشبكة »تيليفوت«: »أريد استثمار نفسي على املدى 
الطويل، وليس التوقيع على تعاقد جديد ثم أطلب املغادرة 
بعد عام«، يعني أن املهاجم الواعد يريد متديد تعاقده بحد 

أقصى حتى صيف 2025.
ولفتت إلى أن مد تعاقد الالعب الفرنسي لـ3 مواسم 
الالعب  اشتراط  أيضا  يتضمن  رمبا  األقل،  على  إضافية 
 2024 أو صيف   2025 جانفي  رحيله يف  على  املوافقة 

إلى النادي الذي يريده عندما يصل سنه إلى 26 عاما.
وتابعت بأن تصريحات كيليان مبابي تتضمن موافقة 
مبدئية على متديد التعاقد، لكنه لم يبد رغبة شرسة يف 
االستمرار، حيث كانت تصريحاته لشبكة »كانال بلس« 
حتمل أيضا رسائل توديع للنادي عندما قال »أشكر باريس 
وجماهيره على منحي فرصة رائعة للعب بجوار جنوم كبار، 

سأكون ممتنا دائما لهذا النادي«.
يف  حاليا  يعد  مبابي  كيليان  أن  إلى  التقرير  ولفت 
موقف قوي عما كان عليه عندما صرح يف 2019 برغبته 
يف خوض حتد جديد وحتمل مسؤوليات أكبر، حيث أدرك 
أن رحيله عن بي إس جي لن يكون سهال، مثلما حدث 

مع زميله نيمار الذي تعثرت عودته إلى برشلونة.
أما يف الوقت احلالي، فإن املهاجم الفرنسي الواعد، 
ينتهي تعاقده يف صيف 2022، وبات لديه خيارات أخرى مثل ريال مدريد، ليفربول ومانشستر سيتي ستضمن له تطوير مستواه 

أكثر من االستمرار يف الدوري الفرنسي، حيث تواجه البطولة مشاكل اقتصادية ضخمة بسبب فسخ عقود البث التليفزيوني.
وواصلت »لو باريزيان«، أن مبابي عليه تقييم كافة املعايير الفنية واملالية خالل األسابيع املقبلة، خصوصا أن تصريحات 
ليوناردو املدير الرياضي لسان جيرمان، تغيرت من لهجة إيجابية بعد مباراة مونبيلييه يف 5 ديسمبر املاضي بأن »املفاوضات مع 
نيمار ومبابي تسير بشكل جيد« إلى رسائل حادة خالل حواره األسبوع املاضي مع مجلة »فرانس فوتبول« بقوله »لن نتوسل إلى 

أي العب، ليبقى معنا، مقتنع بأننا ناٍد مكان جيد ألي العب طموح«.
وأمتت الصحيفة تقريرها بأن كيليان أمامه وقت قليل حلسم قراره النهائي، وسيكون عليه حتديد موقفه قبل حلول الصيف 
املقبل، ألنه حال مغادرته، فإن النادي الباريسي يجب أن يجد بديال له، وحينها سيحوم ظل النجم األرجنتيني ليونيل ميسي 

فوق جدران العاصمة الفرنسية.
ق.ر

عقب اعتراضه على قرارات الحكم

المدير الفني إلنتر ميالن كونتي المدير الفني إلنتر ميالن كونتي 
مهــدد بعقوبــة مشـــددةمهــدد بعقوبــة مشـــددة

إلنتر  الفني  املدير  كونتي،  أنطونيو  اإليطالي  بات   
ميالن، مهدًدا بتلقي عقوبة مشددة خالل املوسم احلالي. 
فريقه  مباراة  احلمراء خالل  البطاقة  على  كونتي  وحصل 
امس،  أول   0-0 بالتعادل  انتهت  التي  أودينيزي،  أمام 
ضمن منافسات اجلولة الـ19 من الدوري اإليطالي، عقب 

اعتراضه على قرارات احلكم، فابيو ماريسكا.
وعقب تلقي الطرد، ظل يصرخ وهو يف طريقه ملغادرة 
امللعب: »أنت دائًما يا ماريسكا!«، يف إشارة إلى أن هذا 

احلكم، دائًما ما يتخذ قرارات ضد النيراتزوري.
اإليطالية،  ديللو سبورت«  »الغازيتا  لصحيفة  ووفًقا 
فإن األسوأ يف صدام كونتي وماريسكا حدث بعد انتهاء 
بدخول  سخونة  أكثر  األجواء  أصبحت  حيث  املباراة، 

اجلميع إلى النفق املؤدي إلى غرفة تغيير املالبس.
وأشارت إلى أن كونتي التقى مباريسكا مرة أخرى، 
وارتفعت األصوات بشكل كبير، لدرجة اقتراب الطرفني 
مبا  بالواقعة،  لوال تدخل احمليطني  من االشتباك جسدًيا، 
يف ذلك الالعبني. وأوضحت أن كونتي بات مهدًدا اآلن 
الذي  التقرير  بعقوبة مشددة، ولكن ذلك سيتوقف على 

يكتبه ماريسكا.
ق.ر

فالفيـردي يقتـرب فالفيـردي يقتـرب 
من أولمبيك مارسيليامن أولمبيك مارسيليا
بات إرنستو فالفيردي، املدير الفني األسبق لبرشلونة اإلسباني، قريبا من 

تولي مهمة أحد األندية البارزة يف الدوري الفرنسي.
الكرة  قطاع  مدير  لونغوريا،  بابلو  أن  اإلسبانية  »موفيستار«  شبكة  كشفت 
للفريق.  الفني  املدير  بواش  فيالش  أندريه  إقالة  بصدد  مارسيليا  أوملبيك  بنادي 

وأضافت أن فالفيردي سيكون خليفة بواش يف النادي الفرنسي.
ويبقى إرنستو فالفيردي بال عمل منذ إقالته من تدريب الفريق الكتالوني يف 
جانفي من العام املاضي 2020 عقب اخلسارة أمام أتلتيكو مدريد، يف قبل نهائي 

كأس السوبر اإلسباني.
ويعيش العمالق الفرنسي أزمة خانقة بسبب تراجع النتائج، حيث خسر 
يكون  أمس،  اول   1-3 موناكو  أمام  وبسقوطه  وان.  الليغ  يف  مباريات   3 آخر 
مارسيليا قد نال 3 هزائم متتالية يف الدوري الفرنسي ألول مرة منذ أفريل 2015.
ق.ر
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المدرب الجديد لوداد تلمسان، جمال بن شادلي:

»الالعبون تنقصهم الثقة في النفس لتحقيق النتائج«»الالعبون تنقصهم الثقة في النفس لتحقيق النتائج«

وصرح بن شادلي بأنه أعجب كثيرا مبؤهالت عدة العبني 
النفس لتحقيق  الثقة يف  الوداد والذين تنقصهم، حسبه،  يف 
نتائج جيدة مبناسبة عودة النادي إلى الرابطة األولى التي غاب 

عنها طوال السنوات السبع املاضية.
يبادروا  لم  اجلدد  العبيه  بأن  الوهراني  التقني  والحظ 
أن  مبجرد  الذي،  األمر  وهو  األول،  الشوط  خالل  بالهجوم 
اللقاء  نتيجة  حسم  من  متكنوا  الثانية،  املرحلة  يف  استدركوه 

لصاحلهم.
وتابع نفس املدرب، الذي سبق له اإلشراف على الوداد 
ساهم  عندما   2017-2018 موسم  من  األخيرة  اجلوالت  يف 
يف جتنيبه السقوط إلى القسم الثالث، بأنه سيركز عمله على 
العامل البسيكولوجي، من أجل متكني الالعبني من استرجاع 
بإمكانياتهم  باللعب  لهم  سيسمح  ما  أنفسهم،  يف  الثقة 

احلقيقية فوق امليدان.
النادي على  من جهة أخرى، اتفق بن شادلي مع إدارة 
الذي كان يشتغل مع  الفني  الطاقم  اإلبقاء على بقية أعضاء 
املدرب السابق عزيز عباس، لكنه لم يستبعد تدعيم العارضة 
الفنية بتقني آخر يرغب يف اصطحابه معه إلى تلمسان، على 

حد قوله.
وشرع املدرب اجلديد لتشكيلة ''الزيانيني'' أمس األحد يف 
عمله من خالل التحضير الستقبال الوصيف مولودية اجلزائر 
يوم الثالثاء مبلعب »العقيد لطفي« يف إطار اجلولة العاشرة من 

البطولة.
االرتقاء  من  الفريق  بلعباس  بسيدي  الوداد  فوز  ومكن 
املرتبة ال17  العام، حيث أضحى يحتل  الترتيب  مبركزين يف 

بسبع نقاط من فوز وأربعة تعادالت وأربع هزائم.
م.هشام

أثنى المدرب الجديد لوداد تلمسان، جمال بن شادلي، على اإلمكانيات الفردية لالعبي هذا الفريق بعد معاينته له نهاية األسبوع خالل فوزه األول هذا 
الموسم في بطولة الرابطة األولى على ميدان اتحاد بلعباس بنتيجة 2-3، في ‘’داربي’’ الغرب الجزائري برسم الجولة التاسعة.

بعد يوم من اإلضراب

العبـــو مولوديــة العبـــو مولوديــة 
وهــران يستأنفـون وهــران يستأنفـون 

التدريبـــــاتالتدريبـــــات

 استأنف العبو مولودية وهران التدريبات أمس األحد وذلك 
غداة مقاطعتهم لها للمطالبة بتسوية وضعيتهم املالية، حسب ما 

علم من إدارة هذا النادي.  
وأوضح نفس املصدر بأن قرار وقف اإلضراب جاء بعد اللقاء 
الفريق  قائد  مع  محياوي،  الطيب  النادي،  رئيس  عقده  الذي 
بتسوية  املولودية  يف  األول  املسؤول  التزم  حيث  ليتيم،  أسامة 

جزئية ملستحقات العبيه خالل األيام املقبلة.
وصرح محياوي يف لقاء مقتضب مع الصحافة بأنه مت صرف 
ما يناهز 200 مليون دج منذ الصائفة املاضية، مؤكدا بأن جزءا 
تركتها  التي  الديون  لتسديد  استخدم  األموال  هذه  من  هاما 

اإلدارات السابقة التي تعاقبت على تسيير النادي.
ما  إلى  بحاجة  النادي  بأن خزينة  املسؤول  لفت نفس  كما 
ال يقل عن 50 مليون دج إضافية من أجل تسيير شؤون الفريق 
خالل األشهر الثالثة املقبلة، يف الوقت الذي يعاني فيه النادي 

من شح املداخيل بسبب غياب مصادر متويل معتبرة.
ملباراتهم  بلعطوي،  عمر  املؤقت،  املدرب  أشبال  ويحضر 
املقبلة على ميدان احتاد  اجلزائر هذا الثالثاء برسم اجلولة العاشرة 
على  محافظني  الرابعة  املرتبة  فيها   يحتلون  التي  البطولة،  من 

سجلهم خاليا من اخلسارة طيلة اجلوالت التسع  املاضية.

تنصيــب مديريــة اإلعـالم واالتصــال لنادي وفاق سطيفتنصيــب مديريــة اإلعـالم واالتصــال لنادي وفاق سطيف
قام رئيس مجلس إدارة نادي وفاق سطيف عبد احلكيم سرار بتنصيب مديرية اإلعالم واالتصال للنادي يف مراسيم رسمية  ومت تنصيب اإلعالمي نور الدين معيوف رئيسا 
لهذه املديرية، فيما ضمت املديرية كال من الصحفي فراحتة أكرم، الصحفي خرفية عبد العزيز، خللف محمد مسؤوال عن مواقع التواصل، املصور حمادي فريد مكلفا بالفيديو، 

الفوتوغرايف كوسة عادل، ومصمم اجلرافيك واألنفوغرافيا ياسر مونير.
ويف اتصال سابق جلريدة أخبار الوطن مع اإلعالمي نور الدين معيوف أكد املتحدث أن اإلدارة عازمة على إطالق العديد من املشاريع اإلعالمية والترويجية للنادي، كما مت تسطير 

برنامج ثري للتعريف بأمجاد النادي وتوثيق تاريخه وحفظه لألجيال القادمة إضافة إلى دور املديرية يف التواصل مع وسائل اإلعالم واملناصرين.

استقالــــة جماعيـــــة استقالــــة جماعيـــــة 
لمجلـس إدارة بلعبــاسلمجلـس إدارة بلعبــاس

تواصل مسلسل عدم االستقرار بنادي احتاد بلعباس منذ انطالق املوسم، بعدما 
أعلن مجلس اإلدارة تقدمي استقالة جماعية.

ويأتي قرار مجلس إدارة النادي البلعباسي، عقب تعرض الفريق خلسارة قاسية، 
الرابطة  من  التاسعة  اجلولة  إطار  يف  األسبوع  نهاية   ،3-2 تلمسان  وداد  نادي  أمام 

األولى احملترفة.
 وعلم أن الوضع املأساوي للنادي، وعزف السلطات عن مساعدة النادي، وجلب 
فريق  أن  إلى  يشار  جماعية.  استقالة  تقدمي  على  الفريق  إدارة  أجبر  وطنية،  شركة 

بلعباس، يحتل املركز الرابع عشر برصيد 8 نقاط.
ق.ر

 بوزنـاد يشــرع في عملـــه بوزنـاد يشــرع في عملـــه
 مــع إتحــاد العاصمة مــع إتحــاد العاصمة

العاصمة  إحتاد  نادي  أعلن 
عن تنصيب نذير بوزناد أمينًا عامًا 
للفريق حيث سيشرف على األمور 
املالية واإلدارية للفريق العاصمي. 
احلساب  نشره  بيان  يف  وجاء 
»مت  العاصمي  لـنادي  الرسمي 
أمينًا  بوزناد  نذير  السيد  تنصيب 
املدير  الرئيس  طرف  من  عامًا 
العام لفريق احتاد العاصمة  عاشور 

جلول«.
العام  املدير  وسيخلف 
نذير  البرج  ألهلي  السابق 
العام  األمني  منصب  يف  بوزناد، 

لـ«سوسطارة«، منير دبيشي.
أصحاب  من  بوزناد،  ويعتبر 
اإلداري  املجالني  يف  الكفاءات 
سابقا  شغل  حيث  والرياضي، 
لالحتاد  العام  األمني  منصب 

اجلزائري.
م.هشام

عطال يسجل هدف الفوز أمام عطال يسجل هدف الفوز أمام 
لونس ويخرج مصابالونس ويخرج مصابا

بعد  مباشرة  عطال،  يوسف  نيس،  أوملبيك  لنادي  اجلزائري  الدولي  مجددا  أصيب 
تسجيله هدف الفوز مع بداية الشوط الثاني يف املباراة التي جمعت فريقه ضد نادي لونس 
0-1، اول أمس مبلعب »بوالرت«، حلساب اجلولة الـ21 من بطولة الرابطة األولى الفرنسية 

لكرة القدم.
وغادر الظهير األمين أرضية امليدان مباشرة بعد افتتحاه باب التهديف يف الدقيقة 49، 
لفائدة الفريق »اآلزوري« ضد فريق »الدم والذهب«، ليعوضه زميله جوردان التومبا. ويبدو 
أن عطال قد أصيب على مستوى أوتار الركبة، حسبما تناقلته الصحافة احمللية ملدينة نيس.

احلالي  الكروي  املوسم  بداية  منذ  ضّيع  أن  بارادو،  لنادي  السابق  لالعب  وسبق 
املتكرر  تعرضه  بسبب  اجلزائري  املنتحب  مع  وكذا  نيس  أوملبيك  فريقه  مع  مقابالت  عدة 
لإلصابات، ما ينم على هشاشته على املستوى البدني، لتصبح مشكلة حقيقية تواجه إبن 

مدينة تيزي وزو.
وسيتعرف يوسف عطال عن مدى خطورة إصابته عقب اجتيازه للفحوصات الالزمة، 
وبفضل انتصاره  التحق أوملبيك نيس مؤقتا بنادي بريست يف املرتبة الـ13 برصيد 26 نقطة.
م.هشام

في غياب المنتخب الوطني ألقل من 20 سنة

سحـب قرعــة كأس إفريقيـا سحـب قرعــة كأس إفريقيـا 
لألمــم اليوم في ياونديلألمــم اليوم في ياوندي

»موريتانيا  20 سنة،  افريقيا لألمم  حتت  نهائيات كأس  قرعة   ستجرى عملية سحب 
2021 » هذا االثنني  25 جانفي 2021 يف العاصمة الكاميرونية ياوندي حسبما اعلنته عنه 

الكونفدرالية اإلفريقية لكرة القدم على موقعها الرسمي.
وستبدأ عملية القرعة على الساعة احلادية عشر صباحا.

نقل  لوسائل اإلعالم. وسيتم  قيود كوفيد19-، سيكون هناك حضور محدود  وبسبب 
القرعة مباشرة على منصات الكاف.

النهائيات   إلى  منتخبا   12 وتأهل  املناسب.  الوقت  القرعة يف  إجراءات  إرسال  وسيتم 
غامبيا،  الوسطى،  إفريقيا  الكاميرون، جمهورية  فاسو،  بوركينا  املضيف(،  )البلد  موريتانيا 

غانا، املغرب، موزمبيق، ناميبيا، تنزانيا، تونس وأوغندا.
النهائيات بعد ان  الي  التأهل  20 سنة فشل يف  املنتخب اجلزائري ألقل من  يذكر ان 
احتل املركز الرابع واالخيرة يف دورة احتاد شمال افريقيا لكرة القدم التى جرت مؤخرا بتونس 

بعد تسجيله لتعادل امام تونس 1-1، وهزميتني امام ليبسا واملغرب بنفس النتيجة 1-0.
ق.ر
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 رواية »عودة املواطن صالح« للكاتب لقمان العالم...

مالمــح مجتمعـــية من تـــاريخ الجزائــرمالمــح مجتمعـــية من تـــاريخ الجزائــر

قسنطينة:

نـــادي المزهـــر يفتتــح مجــــددا نـــادي المزهـــر يفتتــح مجــــددا 
نشاطـــه فـــي شقــــه المسرحـــينشاطـــه فـــي شقــــه المسرحـــي

    كما يقدم الكاتب لقمان العالم يف روايته، )هي من منشورات 
التطرف  للقارئ مالمح عن  للمطالعة،سكيكدة(  الرئيسية  املكتبة 
املساجد  على  السيطرة  املتشددة  التيارات  حاولت  وكيف  الديني 
وامللتزم )حماسة  املتعصب  الشباب  كان  وكيف  والقرى،  املدن  يف 
وليس معرفة( يصارع األئمة ويطردهم من على املنابر،كما فعل يف 
القصة الشاب عبد القادر مع الشيخ حسن الذي تربى وتعلم عند 

الشيخ ابن باديس.
احداث  املتقاعد،تتحرك  الشيخ  صالح  شخصية  خالل  ومن 
الرواية،وهو رجل وطني محب لبالده ومتضامن مع جيرانه،وملتزم 
القدمية،يقول  الدولة يف كل تصرفاته،ومتمسك بسيارته  بقوانني 
حبا  أعرف  ولم  احبها،  التي  سيارتي  فراق  يف  أرغب  »ال 
لغيرها«،لكن السيارة تسرق يف القصة،وقد أراد الروائي من خالل 
عملية السرقة أن يعود ألحداث ماضية من زمن الثورة التحريرية 

والوجود االستعماري الفرنسي.
   ومن ثمة نحن أمام انتقاالت زمنية من الراهن للماضي،وجند 
غير  بأعمال  لألهالي  وظلمهم  الكولون  ممارسات  من  مالمح 
خدمة  يف  ملجهودهم  املالية  احلقوق  منحهم  عدم  و  إنسانية 

األرض،كما جند مالمح من االختالف يف فهم الدين بني:
-اسالم العلم واملعرفة واالعتدال والوسطية

_اسالم التطرف والغلو والتشدد.
األولياء  وتقديس  املنحرفة  الصوفية  بالطرق  مشًوه  _اسالم 

والقبور والرقص والدروشة...
    وميكن القارئ أن يجد خصائص الكتابة الواقعية التي متنح الكلمة 
النادر  يف  اال  للزمن  سير خطي  عبر  شئ،وكذلك  كل  ليقول  للراوي 
السردي،كما ميكن مالحظة االنتقال بني األمكنة املختلفة ،مثل املقاه
ي،الريف،املدينة،القصر،اجلامع،الغابة،املستشفى.               ومتنحنا 
)البهجة(،كما  املدينة  داخل  للناس  معيشية  يوميات  مالمح  الرواية  
يف  الواقعية   املشاهد  توالت  وبساطتها،وقد  القرية  تسافر 

الرواية،ومنها نذكر:
للشيوخ  بالنسبة  البريد،بخاصة  مكاتب  من  املال  سحب  -صعوبة 

واملرضى.
بعض  تفسير  حول  وصراع  التسعينات  جزائر  يف  سياسي  -انقسام 

األمور الدينية.
-الطقوس التي حتدث يف الزوايا وعند األضرحة.

-انتشار الفساد السياسي واملالي.
املجتمع  يف  الزفاف  حفل  تنظيم  يف  تقع  التي  السلبية  -األفعال 

اجلزاىري...
باوربا،والصراع  املهاجرين  اجلزائريني  عند  واالنتماء  الهوية  -أزمة 

الداخلي بني ثقافتني أصلية وأجنبية.
حلظات  يف  الشخصيات  عواطف  من  يقترب  أن  الرواية  واستطاع 
احلزن واحلنني للماضي،مستخدما املونولوق حتديدا،كما هو الشأن 

عند زيارة صالح للمنزل القدمي والتذكر / احلنني ،وهنا جند السارد 
هنا  الطبيعي..نقرأ:«كانت  واجلمال  الشوق  يكتب  رومانسيا  شاعرا 

جتتمع العائلة بأفرادها جميعا،رغم ضيق املكان فإنه يسع اجلميع«.
   وهناك الكثير من التحوالت واحلكايات ضمن احلكاية الكبرى،وقد 
أراد السارد أن يحكي كل اخبار يوميات جيرانه وأحبابه...وهنا قد 

يتعب القارئ يف تتبع الشخصيات واألحداث لتداخلها.
أخيرا..

بقي أن نقول بأن الرواية توظف الشعر العربي الفصيح،كما تستدعي 
القران الكرمي يف مناسبات مختلفة،ويوظف نسجت سرديا شاعريته 

يف بعض الصفحات...
اليوم مبجد ثورة واجهت مستعمرا  الرواية أن تربط شباب  وحتاول 
اهم  اختصار  العالم  لقمان  الروائي  همجيا،واستطاع  مستدمرا 
مميزات جزائر بداية التسعينات، قبل أن تنتشر فيها احلرب األهلية 
أن  والرصاص،كاشفا  والنار  بالدم  محاصر  لوطن  اجلزاىر  وتتحول 

العنف الفكري والتكفير هو وقود العنف الدموي و االرهاب...
احترام  األخطاء،مع  نعيد  وال  لنستفيد  التاريخ،  نقرأ  أن  علينا  و    
التاريخي  و  املتخيل  اجلمالي  بني  احلال_  املسافة_بطبيعة 

احلقيقي.
د.وليد بوعديلة،جامعة سكيكدة،اجلزائر

افتتح نادي املزهر مساء أول أمس، نشاطه 
الرسمي مجددا يف شقه املسرحي و ذلك 
باملسرح اجلهوي محمد الطاهر الفرقاني 
بقسنطينة وسط حضور الفت حملبي الفن 

الرابع و فنانني و مثقفني و صحفيني.
االفتتاحية بعرض مسرحي قصير  وكانت 
حتية  »ألف  ملسرحية  تركيب  عن  عبارة 
لعرفية » من تأليف األديب الكبير الراحل 
برع  الذي   )1920-2003( ذيب  محمد 
و  الرواية  يف  الفرنسية  باللغة  بكتاباته 
يف  الشعر  و  املسرح  و  القصيرة  القصة 
اجلديدة,  لألجيال  أعماله  إلبراز  محاولة 
تناولها  مؤلفاته  من  العديد  أن  و  خاصة 
غرار  على  تلفزيونية  أعمال  مخرجون يف 
مسلسل '' احلريق'' الذي صور مرحلة من 
قبل  للجزائر  الفرنسي  االحتالل  مراحل 
احلرب العاملية الثانية من إخراج مصطفى 

بديع العام 1974.
وقد شارك يف هذا العمل املسرحي الذي أخرجه كرمي بودشيش كل من حكيم دكار و السعيد بوملرقة و نور الدين بشكري وجمال مزواري و 

جنالء طارلي, باإلضافة إلى ياسمني عباسي, حيث مت إدراج بعض القراءات باللغة الفرنسية لهذا األديب خالل العرض.
كما نظمت باملناسبة مائدة مستديرة حول مسرح الهواة باعتباره اللبنة األولى للتعريف بالفنانني و الكتاب مبشاركة عديد الوجوه املسرحية 

املنضوية يف الفرق املسرحية للهواة من اجليل األول التي ساهمت يف بروز املسرح القسنطيني يف سنوات السبعينيات و الثمانينيات.
وقد أبرز من جهته رئيس فرقة »أهل املسرح« كمال بروكي أهمية بعث املسرح األطوار التعليمية الكتشاف مواهب شابة من شأنها أن ترتقي 

بالفن الرابع.
واعتبر نفس املتدخل أن النهوض مبسرح الهواة »يستوجب تكاثف جهود كل الفاعلني يف قطاع الثقافة للعودة بهذا الفن إلى سايق عهده«.

أما املخرج التلفيزيوني علي عيساوي, فاقترح بدوره إبرام اتفاقيات بني مختلف املسارح اجلهوية و التلفزيون اجلزائري من أجل استعادة 
األرشيف و استعماله يف مختلف املجاالت التي من شأنها مرافقة الفننانني الهواة يف اكتساب اخلبرات السايقة.

كما أوضح, أحمد ميرش مدير املسرح اجلهوي محمد الطاهر الفرقاني بقسنطينة, أن افتتاح هذا النادي يف شقه املسرحي يعد »متنفسا لكل 
املبدعني و الفنانني املسرحيني بهدف ترقيةو خدمة املسرح«.

واج

     يقدم الروائي محطات هامة من الذاكرة 
اجلزاىرية،ويعود جلزائر بداية التسعينات 

من القرن العشرين،وبالضبط لزمن ظهور 
السيطرة السياسية حلزب اسالمي على 
الفضاء السياسي والعام،ويكشف بعض 

التجليات االجتماعية والدينية لذلك الزمن.
د.وليد بوعديلة

ابانت عن طلبة موهوبني باجلملة
تواصـــل فعاليـــات مسابقــة الميكروفــون تواصـــل فعاليـــات مسابقــة الميكروفــون 

الذهبـــي في جــــامعة ورقـــــلةالذهبـــي في جــــامعة ورقـــــلة
النهائي يف  النصف  للدور  التأهيلية  التصفيات  بورقلة سلسلة  مرباح  قاصدي  بجامعة  تتواصل     
الفرعية  املديرية  التوالي واملنظمة من طرف  الرابعة على  الذهبي يف طبعتها   امليكروفون  مسابقة 
لألنشطة العلمية والثقافية والرياضية جلميع طلبة اجلامعة  ورقلة حتت شعار »طالب جامعي مبدع« 
اين حضرت يومية اخبار الوطن لفعاليات التصفيات االولية التي احتضنتها قاعة العروض مبكتبة 
اجلامعة املركزية لتليها تصفيات اخرى بالقطب اجلامعي 02 هذه التصفيات التي يقوم عليها  املدير 
الفرعي لألنشطة الرياضية والثقافية االعالمي عبد املالك برمكي وطاقمه التنظيمي، اضافة الى 
األمني العام لكلية احلقوق والعلوم السياسية ورؤساء مصالح  األنشطة على مستوى كليات اجلامعة 
وجلنة التحكيم املكونة من قامات اعالمية لها من اإلبداع والتميز يف املجال اإلعالمي يف اإلذاعة 
والتلفزة اجلهوية بورقلة وقد شهدت املسابقة مشاركة غفيرة لطلبة وطالبات  من كليات القطب 02  
كل من كلية اآلداب واللغات وكلية احلقوق والعلوم السياسية كلية العلوم االنسانية واإلجتماعية التي 
بها قسم االعالم اضافة الى كلية العلوم اإلقتصادية والتجارية وعلوم التسيير اين شهدت املسابقة  
التحكيم واحلضور  وابان عن وجوه اعالمية شابة  اثار اعجاب جلنة  منافسة شرسة ومستوا راق 

وخامات صوتية واعدة سيكون لها الكلمة إعالميا يف املستقبل.
زاهية سعاد

يف الوقت الذي يواصل فيه  الشعب الصحراوي نضاله
تجمــع »كوديــسا« ينظــم نــدوة رقمــية تجمــع »كوديــسا« ينظــم نــدوة رقمــية 

حـــول القــانون الدولـــي اإلنسانـــيحـــول القــانون الدولـــي اإلنسانـــي
االنسان  حقوق  عن  الصحراويني  املدافعني  لتجمع  التكوين  و  والدراسات  التنظيم  جلنة  أعلنت   

بالصحراء الغربية )كوديسا( أنها نظمت، أمس، ندوة رقمية حول القانون الدولي اإلنساني.
وأعلنت اللجنة على موقع »تويتر« أن الندوة الرقمية نظمت على صفحتها الرسمية مبوقع »فايسبوك«، 
يف حدود الساعة 19:00 )بالتوقيت احمللي( مبشاركة أعضاء اللجنة االدارية، رشيد بيتي  و حمودي 

اكليد و احملجوب مليحة.
و خصصت هذه الندوة لبحث  لقانون الدولي اإلنساني باعتباره مرجعية لعمل التجمع، و ذلك متاشيا 

مع تفعيل بنود و مواد قانونها األساسي املؤطر ملمارسة أنشطتها اإلشعاعية و التنظيمية.
و تأتي الندوة يف الوقت الذي يواصل فيه  الشعب الصحراوي نضاله ضد قوات االحتالل املغربي و 

حملة القمع و االنتهاكات حلقوق اإلنسان التي  تنتهجها يف األراضي الصحراوية احملتلة.
واج

بعد أن شغل منصب مدير املكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية بتندوف

تنصيــــب عبـــد اهلل هـــــامل تنصيــــب عبـــد اهلل هـــــامل 
مديـــرا للمســـرح الجهـــوي بمعسكــــرمديـــرا للمســـرح الجهـــوي بمعسكــــر

 
مت تنصيب الكاتب والشاعر املبدع »هامل عبد اهلل« مديرا للمسرح اجلهوي بوالية معسكر بعد أن 

شغل منصب مدير املكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية أبو القاسم سعد اهلل بتندوف لسنوات .
حفل التنصيب أشرف عليه مدير الثقافة لوالية معسكر بحضور مدير املجاهدين ووجوه فنية معروفة.
جتدر اإلشارة إلى أن هامل عبد اهلل صاحب العديد من املؤلفات واملجموعات الشعرية منها  رواية 
) االنزالق( و) كتابة الشفاعة ( و ) صباحات طارئة ( كما اهتم بعلم الترجمة حيث قام بترجمة » 
جزيرة العبيد » لصاحبها مارينو و » نهاية لعبة » لصاحبها صامويل بيكيت ، نشر العديد من اخلواطر 

واألشعار على صفحات جرائد وطنية ومجالت عربية .
ترأس هامل عبد اهلل املكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية بتندوف لسنوات أين انصب اهتمامه على 
تنشيط احلياة الثقافية محليا فقد أشرف خالل إدارته للمكتبة على طبعتني ملوسم »املقار الثقايف« 
الكتابة  سماء  الالمعة يف  األسماء  من  واملبدعني  والشعراء  لألدباء  ملتقى  إلى  تندوف  أين حتولت 
األدبية ومن مختلف جهات الوطن ، كما اهتم املعني بتشجيع املبدعني واملواهب احمللية أين أشرف 

على تكرمي مجموعة من املبدعني الشباب مبناسبة افتتاح السنة الثقافية اجلديد » محمد ديب » .
 وكان من آخر بصمات هامل عبد اهلل الثقافية بتندوف املبادرة إلى تأسيس مكتبات مصغرة على 

مستوى ثالث عيادات خاصة حتت شعار القراءة عالج وكذا مبادرة املقهى الثقايف.
خلضر جماعي

ابن قرية احلامة بوالية سطيف وخريج كلية العلوم واالتصال
تتويـــج الشـــاب الجزائـــري نجيـــب اهلل تتويـــج الشـــاب الجزائـــري نجيـــب اهلل 
قـــادري في مســابقة المعلــق القطـــريةقـــادري في مســابقة المعلــق القطـــرية

 فاز الشاب اجلزائري »جنيب اهلل قادري« يف النسخة اخلامسة من مسابقة 
»املعلق« القطرية الكتشاف املواهب التي تنظمها قنوات الكأس القطرية 

كما مت اإلعالن عنه يوم أمس، املسابقة شارك فيها أزيد من 1300 متسابق 
من مختلف دول العالم العربي وصل منهمثالثون )30( متسابقا للنهائي 

ومت اختيار ثالثة متوجني منهم هم أبو عبد الرحمان أحمد تشادي مقيم 
بالسعودية، وجنيب اهلل قادري من اجلزائر، وبدر الدين روبيح من تونس 

)مقيم يف كندا(.
رصد: جمال الواحدي

 وشارك يف املسابقة حوالي 150 جزائري مبا فيهم األقل من 18 سنة الذين 
مت رفضهم نظرا لشروط املسابقة )العمر فوق 18سنة(، وضمت جلنة التحكيم 
املعلق خليل البلوشي من شبكة بي إن سبور، باإلضافة إلى محمد عبد اهلل 
مراحل  ثالث  التوجون  واجتاز  الطيب،  وأحمد  الشريف  ومحمد  املرزوقي 
يف  االختيار  حرية  لهم  تركت  والثانية  األولى  املرحلة  النهائي،  إلى  للوصول 
التعليق على مباراتني، بينما حصر النهائي يف مباراة واحدة وهي نهائي كأس 

ملعب  يف  أقيمت  والتي  البرازيلي  وفالمنغو  ليفربول  بني  لألندية  العالم 
خليفة الدولي بقطر.

من  سطيف،  بوالية  احلامة  قرية  ابن  هو  قادري  اهلل  جنيب 
مليدان  وعاشق  اهلل  لكتاب  الرياضي،حافظ  التعليق  مواهب 

اإلعالم أكمل هذا العام طور املاستر يف كلية علوم اإلعالم 
تتويجه خص  ، وعلى هامش   )itfc( بالعاصمة  واالتصال 

أهدي جناحي  التالي:«  بالتصريح  الوطن  أخبار  جريدة 
والوالدين  الفلسطينيني  واإلخوة  اجلزائري  للشعب 

الكرميني واجلد بلقاسم قادري شفاه الرحمان وأخي 
حبيب واألختني خيرة ونور اليقني وحتية طيبة لكل 
أنصار وفاق سطيف وكل اإلخوة يف صفحتي على 

الفيسبوك الذين آمنوا مبوهبتي«.
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قدرات تقنية: تبرير خبرة مهنية يف متوين جتهيز مماثل بإجناز مشروع )01( 
مثبت بشهادة حسن التنفيذ

سحب دفتر الشروط لدى مديرية التربية لوسط اجلزائر - مصلحة البرمجة 
و املتابعة - تطبيقا ألحكام املادة 67 من املرسوم الرئاسي رقم 15-247 املؤرخ يف 
16/ 09 / 2015 املتضمن تنظيم الصفقات العمومية و تفويضات املرفق  العام 

يجب أن يشتمل العرض على ملف الترشح و عرض تقني و عرض مالي )حسب 
ما نصت عليه املادة 09 م الشروط(.

يوضع ملف الترشح والعرض التقني والعرض املالي يف ثالثة )03( أظرفة 
منفصلة ومقفلة بإحكام يبني كل منها تسمية املؤسسة ومرجع املناقصة 

وموضوعها وتتضمن عبارة »ملف الترشح «عرض تقني« او » عرض مالي« حسب 
احلالة

 وتوضع هذه األظرفة يف ظرف أخر ومقفل بإحكام مغفل ويحمل عبارة »ال 
يفتح اال من طرف جلنة فتح االظرفة وتقييم العروض. مناقصة رقم :

01 / 2021 ، موضوع طلب العروض املفتوح: جتديد التجهيز املدرسي لفائدة 
الطور املتوسط » حددت مدة حتضير العروض ب ثمانية »8« أيام. تودع العروض 

يف اليوم الثامن ابتداء من أول صدور لإلعالن يف النشرة الرسمية لصفقات 
املتعامل العمومي أو الصحافة الوطنية وذلك قبل الساعة 12سا على العنوان 

التالي

إلى السسيد مدير التربية للجزائر وسط
03شارع األبيار - اجلزائر 

جلسة فتح األظرفة جترى يوم إيداع العروض على الساعة الواحدة )14سا ( 
زواال مبقر مديرية التربية لوالية اجلزائر وسط ، إذا صادف هذا اليوم ، يوم 
عطلة رسمية أو أسبوعية فإن مدة حتضير العروض متدد إلى اليوم املفتوح 

املوالي 

إشهار تأسيس جمعية ذات صبغة محلية
طبقا ألحكام القانون رقم 12-06 املؤرخ يف 12جانفي 2012 

يتعلق باجلمعيات ال سيما املادة 18منه 
لقد مت  هذا اليوم  :2020/01/24 تأسيس اجلمعية احمللية 
املسماة : اجلمعية اخليرية امل للمرافقة  النفسية و الذهنية 

للطفل ببلدية امجدل 
املعتمدة حتت رقم :01بتاريخ :2021/01/24 

الرئيس : بن مصيرة سعيدة 
املقر اإلجتماعي : حي املجاهدين رقم الباب 04املجموعة 

37منزل 
أسماء حسني امجدل 

إشهار تأسيس مكتب جمعية ذات صبغة محلية
طبقا ألحكام القانون رقم 06-12 املؤرخ يف جانفي 2012 

املتعلق باجلمعيات.
لقد مت هذا اليوم: 24/01/2021 تأسيس مكتب جمعية:

املسماة: جمعية حي لقوادر بلدية بلعائبة.
املقر اإلجتماعي: بلدية بلعائبة.

املودع: بن جودي عمار.
الوظيفة يف اجلمعية: رئيس اجلمعية.

املعتمدة بتاريخ: 24/01/2021 حتت رقم: 76.

إشهار تأسيس مكتب جمعية ذات صبغة محلية
طبقا ألحكام القانون رقم 06-12 املؤرخ يف جانفي 2012 

املتعلق باجلمعيات.
لقد مت هذا اليوم: 24/01/2021 تأسيس مكتب جمعية:

املسماة: جمعية  الوفاء حي حلفايظ بلدية بلعائبة.
املقر اإلجتماعي: مشتة ثنية الشارة بلدية بلعائبة.

املودع: قاسمي الصالح
الوظيفة يف اجلمعية: رئيس اجلمعية.

املعتمدة بتاريخ: 24/01/2021 حتت رقم: 75.

إشهار تأسيس مكتب جمعية ذات صبغة محلية
طبقا ألحكام القانون رقم 06-12 املؤرخ يف جانفي 2012 

املتعلق باجلمعيات.
لقد مت هذا اليوم: 24/01/2021 تأسيس مكتب جمعية:

املسماة: جمعية شباب املستقبل حلي اجلاللية بلدية بلعائبة.
املقر اإلجتماعي: مشتة ثنية الشارة بلدية بلعائبة.

املودع: قوريش يونس
الوظيفة يف اجلمعية: رئيس اجلمعية.

املعتمدة بتاريخ: 24/01/2021 حتت رقم: 74. Akhbar elwatane  ANEP : 2116001485    -    LE  25-01-2021 N° 483
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مــــاذا يجــــري فـــي دهاليــــز 
النظـــــام هــــذه األيـــــام؟

أتذكــر جليــا مســاء ذات يــوم أربعــاء مــن خريــف1993، حــن قــّدم 
التلفزيــون اجلزائــري ألول مــّرة إلــى العلــن أحمــد أويحيــى. قّدمــه وقــت 
ــة وشــوارب ســوداء  ــّم الناطــق الرســمي لرئاســة اجلمهوري ذك الســفير ث
كثيفــة وَتْشــنيَفة غيــر عاديــة. يتحــدث عربيــة )َلَقــْد َوجَعتنــي الَضْرســُة( 
تركــه الســيد ميهوبــي بعــد تقدميــه يحدثنــا عــن رســالة ُوِجــدت يف 
ــذي ســقط حتــت رصــاص  ــا شــريف قوســمي ال ــر اجلي ــة أمي جيــوب جث
قــوات األمــن يف نواحــي ســحاولة يف الســادس والعشــرين مــن ســيتمبر,
ــح  ــده الصري ــن تأيي ــا ع ــر فيه ــاج يعب ــي بلح ــوبة لعل ــالة منس  الرس
ــه  ــذا الوج ــاء ه ــب ادع ــلحة( حس ــامية املس ــات اإلس ــا ) اجلماع للجي
املهــّول شــعبيا. وكانــت تلــك حلقــة مــن حلقــات اللعبــة القــذرة للنظــام 
ــة اإلســاماوية  ــاة اإليديولوجي ــم دع ــع( جرائ ــه )بـــ/ وم ــه وتعامل وتاعب
ــة  ــأول مهم ــام ب ــت ق ــك الوق ــول يف ذل ــل املجه ــى الرج ــة. أويحي القاتل
ــي  ــر الرســالة الت ــذي اعتب ــه ال ــا النظــام. النظــام ذات ــه بإجنازه ــذرة كّلف ق
وجههــا عباســي مدنــي إلــى الرئيــس زروال رســالة شــخصية ال تعبــر عــن 
ــذي  ــه ال ــت نفس ــاذ(، يف الوق ــامية لإلنق ــة اإلس ــس )اجلبه ــق الفي موف
ــأن رســالة  ــاس إلقناعهــم ب ــه بأويحيــى علــى وجهــه يخاطــب الن ــع في دف
ــر حقيقــي ملوقــف الفيــس يف دعمــه للجماعــات  علــي بلحــاج هــي تعبي
املســلحة. أويحيــى لــم يتــردد يف قــراءة فصــول مــن الرســالة التــي 
تشــيد باملجاهديــن وتنصحهــم باالنتبــاه حلالهــم ولعاقاتهــم حتــى ال تقــع 
اجلزائــر فيمــا وقعــت فيــه أفغانســتان. وتوصيهــم بالقيــام بواجبهــم القتالــي 
وتــرك شــأن احلــوار للقيــادة السياســية.« )شــوف ذاك الترعويــن: القتــل 

ــان احلــوار!( واإلجــرام يازم
طبعــا ليــس معنــى هــذا أن الفيــس بــريء متامــا مــن اخلــراب الــذي 
ــؤولياته  ــل إن مس ــا، ب ــي دمرتن ــم الت ــل اجلرائ ــاد ومسلس ــل يف الب حص
األولــى تكمــن يف كونــه وقــع بســهولة يف فــّخ اســتعماليه وتوظيــف غبائــه 
مــن طــرف الســلطة مســتعينة بطمعــه وهرولتــه واندفاعــه للوصــول إلــى 

الســلطة.
ــم  ــذرة. أل ــات الق ــث وراء املهم ــى يله ــعى أويحي ــه، س ــذ بدايات من
يكــن أول مــن رمــى يــده يف مكتــوب )جيــب( اجلزائريــن جلمــع األمــوال 

إلنقــاذ مشــروع النظــام مثلمــا فعــل مــع صنــدوق التضامــن يف 1963؟ 
وكان املســؤول األول وقائــد احلملــة الشرســة التــي داهــم بهــا جمــوع 
ــة ومــأ بهــم الســجون يف غيــاب محاكماتهــم ويف غيــاب  إطــارات الدول
العدالــة.)راح فيهــا اجلانــي والبــريء والدونــي!( اتهــم خلــق اهلل بســوء 
ــاة  ــق احلي ــا بتخلي ــة، متحجج ــوال الدول ــر أم ــاد وتبذي ــيير وبالفس التس
ــب  ــه مبنص ــدى التحاق ــي ل ــد الغن ــد عب ــه العقي ــل قبل ــا فع ــة مثلم العام
ــى،  ــد األول ــن جدي ــاذلي ب ــس الش ــدة الرئي ــال عه ــر األول، خ الوزي
عندمــا تكّلــف مبهمــات قمعيــة حتــت غطــاء محاربــة اآلفــات االجتماعيــة 
وإعــادة تأهيــل الشــعب للحيــاة املدنيــة خاصــة يف العاصمــة واملــدن 
الكبــرى، كتحــرمي نشــر الغســيل واملابــس يف الشــرفات ورمــي األوســاخ 
ــك،  ــة لذل ــرات املخصص ــارج املم ــق خ ــع الطري ــع قط ــات ومن يف الطرق

ــد عــن األنظــار. ــو بعي ــا الفســاد ومروجــوه يف من بينم
يحــق لنــا أن نتســاءل اليــوم بعــد مــرور أكثــر مــن 30 ســنة عــن ُســعار 
ــة  ــة الضخم ــك العملي ــت تل ــو كان ــك. ل ــى تل ــد أويحي ــة أحم منظوم
بالفعــل حّقــة ونظيفــة مثــل مــا كانــت تــروج لهــا أبــواق النظــام ملــا وجــد 
فيمــا بعــد عبــد الاصــق ابــن املثبــت التربــة اخلصبــة لــزرع بــذور الفســاد 
البــاد.إن  وتكريــس خــراب  واملؤسســات  الشــعب  إفســاد  املعمــم، 
املفســدين كانــوا علــى الــدوام خــارج حســاباتك يــا رجــل املهمــات القذرة 
كمــا يحلــو لــك تقمــص هــذا الــرداء. ألــم تكــن الــذرع الواقيــة والســيف 
املســلول ضمــن ترســانة أســلحة عبــد الاصــق، وكنــت خادمــه املنضبــط 
معلنــا فخــرك بذلــك تــردد أمــام أزالمــك« خــادم الرجــال ســيدهم« حاملــا 
يف قــرارة نفســك بــأن حتظــى باملعاملــة نفســها ؟ وال تســتحي لتعلــن قاعــدة 
ــذي يتبعــك  ــب ال ــاره الكل ــع الشــعب واعتب ــك األساســية أي جتوي تعامل

عندمــا تضيــق عليــه خنــاق املعيشــة، وال بطلــب الياغــورت؟
أوهمــوك بأنــك جــزء مــن القــرار فانبطحــت تســعى إلجنــاز كّل 

املهّمــات القــذرة التــي تــوكل إليــك، واعتبــرت نفســك عــن قناعــٍة أنــك 
ــباقك  ــت بس ــعيد؟ التهي ــيت الس ــق ونس ــد الاص ــر لعب ــة املنتظ اخلليف
ــر مــن اآلخــر  ــم مــع زميلــك ســال عمــن يتمــادى يف التزلــف أكث الدائ

ــن. ــيرته أحس ــه وعش ــه وإلخوت ــودد جلالت ويت
العبادلــة  ســجن  يف  القايلــة  عليــك  وحمــات  الدايــرة  ودارت 
وانتفضــت فجــأة. ولــذا اســتئناف حكمــا ابتدائيــا، اعترفــت عــن 
طريــق »الفيديوكونفيرانــس« بهــذه الفظاعــات. قلــت دفاعــا عــن نفســك 
ــكل  ــات يف ش ــي هب ــدك ه ــا عن ــي وجدوه ــار الت ــدر الـــ 35 ملي إن مص
ــدري  ســبائك ذهــب قدمهــا لــك )أو للرئاســة( مشــايخ اخلليــج. لســنا ن
ويــن يكمــن الصــح. فــإن كانــت قــد قدمــت لــك فهــي يف هــذه احلالــة 
بنــت عــم الرشــوة وخيانــة عظمــى للوطــن وانتهــاك لعرضــه.وأن كانــت 
موجهــة للرئاســة وأنــت اســتوليت عليهــا وحولتهــا جليبــك فهــي يف هــذه 
احلالــة جرميــة ســرقة مؤكــدة وحتويــل مــال غيــرك وخيانــة األمانــة. ويف كا 

ــدان. ــت م ــن أن احلالت
ــق وســطاء  ــي الســوق الســوداء عــن طري ــا ق ــة بعته الســبائك الذهبي
ــه  ــم تأب ــدًا ل ــي ج ــك وطن ــك إن ــول كذل ــك. وتق ــك يف جرم ــركاء ل ش
ــى خــارج الوطــن بالرغــم مــن أن الفرصــة أتيحــت لــك  باخلــروج بهــا إل
ــَي جــًدا،  ــك وطن ــا أن ــا. ومب ــي خرجــت فيه ــرات الت ــي امل ــّرة، وه 53 م
ــرَض  ــم ي ــك. ول ــل أي بن ــم تق ــري، ل ــك جزائ ــى بن ــا عل اقترحــت بيعه

ــا(. ــوداء طبع ــوق الس ــعر الس ــك.) بس ــراءها من ش
ــار يف حســاب  ــت الـــ 35 ملي ــى النخــاع وضع ــٌي حت ــك وطن ــا أن ومب
بنكــي! يجــوز أنــك أوهمــت نفســك حينهــا بــأن ال شــيء يطالــك وأنــك 

ــة أي منجــل كان! ــن ضرب ــن م يف مأم
أّمــا الســؤال الــذي يحيرنــي فهــو اعترافــك اآلن ومــا مفــاده؟ ومــا هــي 

الصفقــة املخفيــة عّنــا؟
ــك  ــن بأن ــى يق ــم عل ــّراكن الف ــن ش ــري م ــل غي ــي مث ــح أنن صحي
تلهــث دومــا وراء املهــام القــذرة التــي تنجــح دومــا يف إجنازهــا وقــد تكــون 

هــذه واحــدة منهــا لســبب مــا!
قــد تكــون مثــا لســدل ســتار اخلديعــة وصــرف األنظــار عــن حكايــة 
ــا  ــس عليه ــة والرف ــدة العدال ــة مرم ــه فرص ــزار وإعطائ ــرال ن ــة اجلن تبرئ

ــه.  ــعب وحراك ــز« يف الش ــه، و«ط بقدمي
ــن  ــة اجلنرال ــة تبرئ ــن حكاي ــك ع ــار كذل ــرف األنظ ــون لص ــد تك وق
توفيــق وطرطــاق والســعيد شــقيق عبــد الاصــق، وكــذا مقتــل اجلنــرال 
بوســيس - رحمــه اهلل- وإبعــاد اجلنــرال بوالزيــت واســتخافه بأحــد 
املقّربــن مــن توفيــق أقصــد اجلنــرال محفــوظ ! وأشــياء أخــرى آتيــة! هــذه 

ــراءة واحتمــال. ق
أمــا االحتمــال اآلخــر الــوارد، فقــد تكــون قمــت بذلــك دفاعــا عــن 
نفســك فأرســلت بهــذه الرســالة املشــفرة ألصحابــك مــن زجــوا بــك يف 
الســجن، تهــدد بكشــف املســتور! كأن تقــول للجميــع: »قيلونــي وإال يف 
إمكانــي أن أتقيــأ كل شــيء وافضــح كّل خرايبكــم ولــن أكــون كبــش فداء 
تضحــون بــه مــن أجــل ســامتكم.« وإال مــا معنــى أن تزيــد فــوق اعترافك 
أمــام احملكمــة: »أنــك لــن تســكت بعــد اليــوم. » والــذي جّرنــي لوضــع 
ــي هــي خرجــة محاميــك املشــبوهة يومــان  هــذا االحتمــال صــوب عيون
بعــد تصريحاتــك أمــام العدالــة، واعترافــك بعظمــة لســانك. يقــول 
ــح.  ــر صحي ــك تكــذب وكامــك عــن ســبائك الذهــب غي ــوك إن محام
يف حياتــي يــا نــاس مــا ســمعت محامــي يناقــض موكلــه بهــذه الطريقــة 
ويتهمــه بالكــذب ويزيــد يف تكبيلــه! أم هــي إســتراتيجية جديــدة يف 
ميــدان احملامــاة لــم يهضمهــا عقلــي امللــوث بعــد؟ ففــي أي عالــم نحــن؟
ــر  ــض دوائ ــو أن بع ــان، ه ــة للعي ــراته واضح ــت ِمؤش ــذي أصبح أل
ــدادات  ــنجات وارت ــن تش ــي م ــب تعان ــض العص ــام وبع ــراف النظ وأط
ــه  ــه عّل ــبثون ب ــيء يتش ــن أي ش ــون ع ــم يبحث ــادم، وأنه ــف ق ــزال عني زل

ينجيهــم...
وغدا لناظره قريب...

            بقلم صالح شكيرو 
chekirou@yahoo.fr    

سبائك ذهب.. مقابل ماذا يا ْحَمُيوْد؟
متابعات عابرة     

رئيس حكومة 
سابق يعترف من 
زنزانة في سجن 
العبادلة بأنه باع 

ستين سبيكة ذهب 
في سوق الداللة 

أو السوق السوداء 
كان قد تلقاها من 

مشايخ الخليج، 
شأنه شأن باقي 
»المَسْعُولين« 
مقابل تسهيالت 

لهؤالء الرعاع 
وعائالتهم في 

سعيهم للقضاء على 
الثروة الحيوانية 

في مناطق محددة 
في البالد، كفصيلة 

الغزال والحبارى.
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أقالم

فضـــــل َسلطنــــة ُعمـــــــــان
 علـــــى الثــــورة الجزائــــــرية

 وباقــــــي األقطـــــــار
الرئيس  القبلة األولي لقادة ثورة نوفمبر اخلالدة وأولهم  الزيتونة كان   وكما هو معروف، فإن جامع 
قائمة  وجدت  البحث،  عملية  وعند  ذلك.  واآلثار  الشواهد  تذكر  حيث   - بومدين  هواري  الراحل 
بتحويل مبالغ موجهة للطلبة اجلزائريني إبان تلك الفترة وبعض املساعدات للمهجرين الذين فروا من 
قهر االستعمار)...( التقيت شخصا يعمل مبكتبة أرشيف الزيتونة هو الدكتور عبد اهلل بن فرج ومعيد 
باجلامعة التونسية، دلني بدوره على الشخص املكلف بجمع التبرعات يف تلك احلقبة )اسمه وعنوانه( 

كان ملحقا مبعتمدية العاصمة تونس يسكن مبدينة اسمها ماكودة جنب بلدة سوسة الساحلية.
 ذهبت إلى بيته وقد كان اسمه حاج مصطفي قداس، وفعال التقيت ابنه الذي أخبرني بأن والده 
انتقل إلي رحمة اهلل )سبحانه وتعالى( سنة 1987، وقد أطلعني على بعض الوثائق التي أحوز نسخا 
بينها التي قدمت من  الفترة )...(، فقد وجدت مساعدات مهمة من عدة أطراف  منها تعود لتلك 
سلطنة عمان وحتى أسماء الطلبة الذين كانت توّجه لهم املنح. ومن باب رد اجلميل، مت تدوين اسم 
الدولة )..( منهم قادة للجيش اجلزائري من الرتب العالية الذين أحيلوا على التقاعد ).....( الزالوا 
ُيذكرون حتى اآلن رغم أن السلطنة بتلك الفترة كانت تعاني نوعا ما من شبه عدم االستقرار علي غرار 
باقي األقطار العربية، لكنهم لم ينسوا واجبا فرضه اهلل سبحانه وتعالى على املسلمني يف نصرة إخوانهم 

أينما حلوا وارحتلوا بحول اهلل )......(.
هذه األحداث سوف أسردها أسبوعيا عبر عدة مقاالت)....(، ولهذا السبب تذكرت مقولة قالها 
وزير اخلارجية العماني السابق يوسف بن علوي يف إحدى األيام، وهي )لن يكتب التاريخ عن أن السلطنة 
قد اعتدت على بلد عربي شقيق(، بل نصرت قضاياهم العادلة وهذا بفضل املغفور له السلطان قابوس 
بن سعيد، الذي نأى بالسلطنة عن أي صراع وأبقى على حبل الوّد متينا مع كل اجتاه ولكل األشقاء 
)..( بحيث أرست اململكة مبا يشبه اخلط األخضر الهادئ والودي داخل مجلس التعاون اخلليجي زيادة 
عن أننا لن وال ننسي دورها يف املنطقة التي فككت بها عدة ألغام، وخصوصا الوساطة املنفردة وغير 
املسبوقة من   النووي بني إيران ومجموعة )1+5(، وهي التي أّرخت ملرحة جديدة من كبح التصعيد 

باملنطقة التي تقع أصال على فوهة بركان )....(.
 وصراحة، نتمنى أن تعود كل األطراف إلى هذا االتفاق، ومن ثّمة تغليب لغة املنطق واحلكمة، 
وهذا ليس بجديد علي سلطنة اخلير )..(، التي تسعى جاهدة من أجل املراد املأمول نفس، أضف 
أنني ال أريد أو أبتغي مجاملة أحد لكنه كما يقال من باب اإلنصاف ليس إال أذكر هذا! أما مع قدوم 
السلطان هيثم بن طارق، فقد كان بدوره وكالعادة مع نهج السلطنة وخطها العربي والعروبي يف دعم كل 
قضايا األمة العادلة وقضايا املنطقة بهدوء وروية وتبصر )...(، وهي كما عودتنا تبدو وُتعرف ضليعة 
ومتمرسة، بل لها باع طويل عبر الدبلوماسية الهادئة والرصينة التي جعلتها مقبولة لدى كل األطراف 
إزاء كل ما فيه خير للعرب واملسلمني. وما إن وليت وجهك إال ووجدت ملسة السلطنة موجودة، يوم 
ظلت تبُذل وال تزال، ودون ملل أو كلل يف إرساء سياسة اإلجماع والتوافق عبر جل ما يوّحد الصف 
العربي، ويضعه دوما من بني أولى االهتمامات، هكذا تبدو سلطنة عمان - حسبي وحسب قناعاتي - 

وفق ما وقفت عليه وأعلمه.

ال أحد ينكر فضل األشقاء 
العرب في دعم ثورتنا 

المباركة في الفاتح 
من نوفمبر ) 1نوفمبر 

1954(. فيوم قمت 
بإجراء تحقيق على 

تلك أو هذه المساعدات 
القيّمة الممنوحة، 

وعند توجهي إلي تونس 
الشقيقة كمحطة أولى، 
وتحديدا بجامع الزيتونة 

عرين العالمة الطاهر 
بن عاشور - رحمه 
اهلل - وابن خلدون 

ومرجعنا العالمة عبد 
الحميد ابن باديس، في 
الحقيقة كانت النوايا 

في البدء هي البحث عن 
المساعدات التي قدمها 

األشقاء بالمملكة العربية 
السعودية ألكون دقيقا 

هنا وواضحا.

بقلم : األستاذ نوي حالب
ناشط إعالمي

 وباحث يف التاريخ
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بلســان: عبد العزيز تويقر

 الَمركـُز الَوطِنــي 
لليقــــــَظة..!

  َتستّعُد اجلزائُر، يف األّياِم 
الَقليلِة القادمِة، إلى استقَباِل 

قاِح امُلضاِد لـ  أولى ُدفعات اللِّ
قاحاُت  »كوفيد 19«، وهي اللُّ
الّتي قد َيرتفُع َعدُدها إلى 
َخمسِة أنواٍع بعد أن وافَقت 
الّلجنُة الِعلميُة – إلى حدِّ 

اآلَن - على َثالثٍة من َعشرِة 
لقاحاٍت مّتت ِدراسُة مدى 

ُمالءمِتها وطبًعا َفاِعليتها. 
وهي خطوٌة َجيدٌة يف طريِق 

ُمحاربِة هذا الوباِء، الّذي 
جثَم على أنفاِس اجَلزائرينَي 

كما ُشعوِب امَلعمورِة مند فترٍة، 
وأّدى إلى وفاِة أكثِر من َمليوَني 

شخٍص حسب آخِر َبياناِت 
حة الَعاملّيِة.  ُمنّظمِة الصِّ

  وإن كاَنت اخلطوُة محمودًة، 
فإّن ِقراءًة ُمتأنّيًة يف آخِر 

ي  َتقريٍر ملجلِس امُلاسبِة الذِّ
ي  ُنشر منُذ فترٍة، يف َشّقه الذِّ

يتحّدُث عن امَلركِز الَوطنيِّ 
للَيقظِة بخصوِص األدويِة 

دت  والعَتاِد الّطبيِّ - َمركٌز حدِّ
َمهّمته مُبراقبِة الّتفاعالِت 
اجلانبيِة غيِر املرغوِب ِفيها 

الّتي ُيسّببها استهالُك األدويِة 
امَلعروضِة يف الّسوِق، وإجناِز 

دراسٍة حوَل احَلوادِث )أو 
احتماِل ُوقوِعها ( الّناجتِة عن 

استعماِل األجهزِة الِطبّية - 
جَتعل )الِقراءُة( من الّضروريِّ 
الّتنبيَه إلى أّن االسِتعماالِت 

امُلتملِة لّلقاحاِت القادمِة 
تتطّلُب الكثيَر من احِليطِة 

واحلذِر، على اعتباِر أّن 
اآللياِت التي تسمُح بإخضاِع 

ذلَك إلى ِمجهِر الّرقابِة 
تشوُبها بعُض العيوِب؛ »و هنا 

أقتبُس اآلِتي »أظهَرت الّرقابُة 
الّتي أجنَزها مجلُس املاسبِة 

حوَل َتسييِر الوسائِل البشريِة 
وامَلاليِة للمركِز ذاته، بُعنوان 

الفترِة املمَتدِة من 2014 
إلى 2018، وكذلك ُمستوى 

الّتكفِل باملهاِم امُلوكلِة إليه، أّنه 
بالّرغِم من الّنتائِج امُلسجلِة، 
الِسيما من حيُث تطّور عدِد 

الّتصريحاِت، فإّن املركَز بعيٌد 
عن أداِء دوِره بَفّعاليٍة«، 
وأضاَف الّتقريُر »َتبنّيَ أّن 

راساِت والّتحقيقاِت، التي  الدِّ
جُترى غالًبا ما ُتواِجه العديَد 

قائِص  من الّصعوباِت والنَّ
امُلرتبطِة أساًسا بالّتنظيِم 
واملوارِد البشريِة والوسائِل 
الّلوجستّية. هِذه الَوضعيُة 

أّدت إلى إجراِء حتقيقاٍت 
دون الّتنقِل إلى املؤّسساِت 

الّتي مّتت فيها ُمعاينُة اآلثاِر 
غير امَلرغوِب فيها أو احَلوادِث 
وأحياًنا يف غياِب الَعّيناِت، كما 

مت َتسجيُل حَتقيقاٍت غير 
ُمكتملٍة، وشكاٍو غيُر ُمعاجلٍة. 

وهذا وحَده كاٍف لدقِّ َنواقيِس 
اخلطِر واحَلذِر!

اإلعالمية،  املؤسسات  وممثلي  الناشرين  أمس األحد، مجموعة من  أعلن، 
عن تأسيس نقابة لناشري اإلعالم، تأخذ على عاتقها الدفاع عن املهنة وأصولها 

ومصالح املؤسسات املادية واملعنوية.
وحسب بيان التأسيس الصادر عن التنظيم النقابي ذاته، فإّن »مجموعة من 
الناشرين وممثلي املؤسسات اإلعالمية الوطنية واجلهوية واحمللية، الورقية والرقمية، 
املجتمعني بالعاصمة يف مقر »شبكة أخبار الوطن«، يوم 24 جانفي 2021، قرروا 
ومصالح  وأصولها  املهنة  عن  الدفاع  إلى  تهدف  اإلعالم  لناشري  نقابة  تأسيس 

املؤسسات املادية واملعنوية«.
خالل  من  التأسيس،  قيد  اجلزائر  يف  اإلعالم  لناشري  نقابة  أّول  وأّكدت 
دعوات  تعالي  ظل  ويف  حتوالت،  من  اليوم  يجري  »ما  أّن  على  نفسه،  املصدر 
إلصالح القطاع الذي ظل يترّنح حتت أمزجة السلطات املتعاقبة، والصعوبات التي 
تواجهها املؤسسات اإلعالمية، جراء انعدام التشريعات املنظمة للمهنة واآلليات 

الضابطة ملمارستها، دفع إلى الشروع يف تأسيس نقابة الناشرين.«.
على  النقابة  هذه  ستأخذه  الذي  الرئيس  »الدور  أّن  ذاته  املصدر  أّكد  كما 
عاتقها يكمن يف تنظيم املهنة وأخلقتها وتأطيرها مهنيا واقتصاديا كشريك فاعل 

مع اجلهات الوصية«.
تشهدها  التي  الصحية  الظروف  إلى  »نظرا  أّنه  إلى  النقابي  التنظيم  وأشار 
البالد، فإّنه مت االتفاق على التحضير لعقد املؤمتر التأسيسي قي أقرب اآلجال وفق 
ما تقتضيه التدابير الوقائية من تفشي وباء فيروس كورونا املستجد »كوفيد 19«، 
مبرزا أّنه مت تزكية الزميل »رياض هويلي« منسقا عاما إلى غاية عقد املؤمتر، و«علي 

قطاف« مكلفا بالتنظيم وشوقي مشاكرة مكلفا بالشؤون املالية والقانونية.
 هذا، ولقيت املبادرة استحسان الكثير من الصحفيني واملنتسبني إلى قطاع 

اإلعالم، خاصة أّنها تعدُّ أّول نقابة لناشري اإلعالم يف اجلزائر.
عبد اجلالل نويس

امُلؤمَتر إلى غايِة عقِد  الّزميِل رياض هويلي منسًقا عاًما  تزكيُة 

َتأسيـــُس أّوِل َنقابـــٍة لَناشــِري اإلعـَلم في الَجزائــِر

الَجزائـُر ُتحِصي وفاتين 
بَفيـروِس »ُكـورونا« 

أحصت وزارة الصحة والسكان وإصالح املستشفيات، 
أمس اجلمعة، 227 إصابة جديدة بفيروس كورونا يف 

اجلزائر خالل الـ24 ساعة، فيمـــا سجلــت وفاتني.

حتديدا درقينة  مدينة  مستوى  على 

غلُق الّطريِق الَوطِني رقم غلُق الّطريِق الَوطِني رقم 99 الّرابِط بين سِطيف وِبجاَية الّرابِط بين سِطيف وِبجاَية
أقدم، صباح أمس، محتجون على غلق الطريق الوطني رقم 09 الذي يربط بجاية بسطيف عبر خراطة وحتديدا وسط 
مدينة درقينة احتجاجا منهم بسبب عدم ورود أسمائهم ضمن قائمة املستفيدين من عملية توزيع حصة من السكنات 
االجتماعية. هذا، وقد أكد أحد احملتجني لـ«أخبار الوطن« أن أسباب غلق الطريق تعود إلى قيام السلطات احمللية بنشر 
قوائم املستفيدين من السكن االجتماعي، األربعاء املاضي، التي تضمنت - حسبه - أسماء ال تقيم يف إقليم الدائرة 
وأخرى ليست بحاجة إلى سكن«، وجزم املتحدث، قائال: »إن وتالعبا كبيرا وقع يف إعداد القوائم من طرف اللجنة 

املكلفة بذلك، إذ طغى عليها أسلوب احملسوبية والرشوة وأشياء أخرى«.
احلركات  هذه  مثل  أن   « اسمه(  ذكر  )رفض  القوائم  بإعداد  املكلفة  اللجنة  من  أكد مصدر  املقابلة،  اجلهة  ويف   
االحتجاجية متوقعة، فأي قائمة تنشر مهما كانت ستكون محل رفض واحتجاج ألن عدد السكنات قليل بينما عدد 
الطلبات كبير جدا«.وينصح املتحدث قائال: »على املواطنني غير الراضني بالقوائم املنشورة تقدمي طعن للجنة على أن يتم 
اإلجابة عليه يف آجال قريبة«.  ومن جهة أخرى، سارع سكان بعض القرى اجلبلية احملرومة بأعالي خراطة كبوسعادة 

واملنشار إلى غلق الطريق الوطني رقم 09، وحتديدا عند مدخل جسر مرواحة للمطالبة بتوفير املياه الصاحلة للشرب.
عبدالسالم.ق

البويرة
هـــلُك شخــٍص فــــي َحـــادٍث وقــَع بالّطريِق الَسّياِر هـــلُك شخــٍص فــــي َحـــادٍث وقــَع بالّطريِق الَسّياِر 
لقي، صباح اليوم، شخص يبلغ من العمر 50 سنة حتفه، إثر حادث سير متثل يف اصطدام سيارتني على مستوى 
الطريق السّيار »شرق – غرب« اجتاه قسنطينة، مبنطقة األخضرية. وحسب بيان ملصالح احلماية املدنية، فقد مت حتويل 

اجلثة إلى مستشفى األخضرية.يذكر أم مصالح الدرك الوطني وفتحت حتقيقا ملعرفة مالبسات احلادث.
 يونس غماري

 سكيكدة
ــــرق! ــــرق!َفضيــــحٌة بُمؤّسســــــِة َمذابــــــِح الشَّ َفضيــــحٌة بُمؤّسســــــِة َمذابــــــِح الشَّ

 كشفت التحقيقات التي شرعت فيها وزارة الفالحة والتنمية الريفية مبؤسسة مذابح الشرق بسكيكدة، بعد أن فجر 
مكتب الصحة احليوانية مبديرية املصالح الفالحية لوالية سكيكدة قبل يومني فضيحة وجود 26 طنا من الدجاج الفاسد 
مبؤسسة مذابح الشرق وحدة حمادي كرومة، عن وجود 55 طنا من الدجاج الفاسد املنتهية وصالحيته، على مستوى 

مذبح دارميو ومخزن حمروش حمودي يف سكيكدة.
اللجنة التابعة لوزارة الفالحة أجرت حتقيقات موسعة ودقيقة يف قضية الدجاج املخزن، والتي طالت والية عنابة، 
حيث كشفت عن وجود 200 قنطار من الدجاج الفاسد على مستوى مخزن موجود بعني الباردة يعود ألحد اخلواص 
وتعاقد مع مذابح الشرق العمومية.وجتدر اإلشارة إلى أن مؤسسة مذابح الشرق التي يشرف عليها مدير عام وتضم وستة 
واليات يف الشرق اجلزائري.يذكر أن النيابة العامة لدى محكمة سكيكدة وفتحت حتقيقا يف هذه الفضيحة، للكشف 

عن املتسببني يف تكبيد اخلزينة العمومية خسائر معتبرة، تعّد وصمة عار على مؤسسة مذابح الشرق.
نسيبة شالبي

 إصابة شاب بطلق ناري أثناء مقاومته العصابة
َسطــٌو »ُهولُيـوِدي« على َمحــِل ُمجوهـراٍت بسِكيكـَدة!

مبدينة  ساكر  اإلخوة  بحي  سنة،   33 العمر  من  يبلغ  )س.ب(  شاب  السبت،  أمس  أول  أصيب، 
سكيكدة وسط بطلق ناري على مستوى يده اليسرى أثناء مقاومته وأحد أفراد العصابة، الذين قاموا بعملية 

سطو مسلح على محل مجوهرات يف حدود الساعة السادسة زواال، على مستوى حي املمرات. 
وعليه، جرى نقل املصاب على جناح السرعة من طرف احلماية املدنية إلى مستشفى املدينة لتلقي 
العالج الالزم، قبل أن يتم القبض على أفراد العصابة املتكونة من ثالث أشخاص على مستوى حي كامي 
روسي من قبل عناصر الشرطة، واسترجاع كامل املجوهرات املسروقة، باإلضافة إلى حجز السالح املستخدم 

يف عملية السطو واملتمثل يف بندقية. 
نسيبة شالبي

دورة احّتاد َشمال إفريقيا ألقّل من 17 سنًة
ُل  الُمنتـَخب الَوطنـيُّ يتأهــــّ

إلى ِنهـــــائياِت »كــــــان 2021«
تأّهل املنتخب الوطني ألقل من 17 سنة، أمس األحد، إلى نهائيات كأس إفريقيا لألمم 2021 املقررة 
شهر مارس املقبل باملغرب، رغم التعادل اإليجابي )1-1( الذي فرضه عليه نظيره التونسي مبلعب 5 جويلية 

األوملبي، حلساب اجلولة الثالثة واألخيرة من دورة احتاد شمال إفريقيا لكرة القدم.
وكان املنتخب الوطني السباق لفتح باب التسجيل يف الدقيقة 70 بفضل إيدحي زولياني قبل أن يعّدل 

يوسف سنانا النتيجة لصالح املنتخب التونسي يف الدقيقة الـ 89.
 وجرت دورة احتاد شمال إفريقيا على شكل بطولة مصغرة مبشاركة ثالثة منتخبات وهي اجلزائر، تونس 

وليبيا، حيث يتأهل صاحب املركز األول إلى نهائيات كأس إفريقيا 2021.                        م.هشام

اجلزائر العاصمة
ارًة َمســــروَقة اش يسَترِجـــــُع سيـــــّ درُك الحــــــرَّ

 متكن أفراد الكتيبة اإلقليمية التابعة للدرك الوطني باحلراش من توقيف املشتبه فيه يف سرقة سيارة سياحية 
فيه  املشتبه  باستغالل صورة  متت  العملية  فإن  ذاتها،  األمنية  اجلهة  بيان  يومني.وحسب  قبل  السمار،  ببلدية 
املتداولة عبر مواقع التواصل االجتماعي، حيث مت تنشيط عنصر االستعالم والتحري عن هوية املشتبه فيه، ليتم 
توقيفه. وبعد التحقيقات، جرى توقيف املشتبه فيه الثاني واسترجاع السيارة املسروقة التي كانت مخبأة بتيزي 
بتهمة تكوين جمعية  املتخصصة،  القضائية  أمام اجلهات  قّدما  املوقوفني  أن  البيان  البيان.وأوضح  وزو، يضيف 

أشرار والسرقة.                                                                                                                 م.ب


