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د.عز الدين معزة

 د. عمـر صايف 

ولــــــــُة الِفرنسّيـــُة   الدَّ
ال َتعتــرف بَجراِئمها ضدَّ 

اإلنَسانّية فـي اجلزائر

»إَذا اختــاَر ْمنجِلي اجَلّنَة 
سأخَتاُر الّناَر«.. ُبومدَين 

اهـــــر الّزِبيـــــري للطَّ

15

14

أقــــــــــــــــالم   

03
05

قسنطينة
انِطالُق التَّجارب األّوليِة 
لَتوسعـة خّط التَرامَواي

06
مستغامن

َمشروُع 1700 وحَدٍة 
ـُل  َسكنّية »عدل« ُيسجِّ
تأخـًرا فـي اإلنجــاز

08
أدرار

أصحاُب الَمباِني الُمعتديَن 
على الِمساحاِت الُعمومّيـة 

سُيواجهــوَن الَعدالــة

0404
عليِم امِلهنّينِي كويِن والتَّ ِقطاُع التَّ

استحداُث َشهادة َكفاءة في الُمقاوالتّية

09
لبيـــــض ا

ُسكـان َقريِة »بن هَجام بالمحَرة«.. 
الَمشاكُل ثابتٌة والحلـوُل ُمنعدمــة!

يتكّبد سكان قرية بن هجام ببلدية احملرة معاناة كبيرة يف شتى مناحي احلياة، 
فحياة البؤس والشقاء الزالت تؤرق يومياتهم،  رغم تعاقب املجالس املنتخبة التي 

لم تغّير واقعهم املّر الذي ارتسمت معامله يف ربوع هذه القرية الواقعة على بعد نحو 
60 كلم جنوب شرقي والية البيض، واملعروفة بتربية املاشية وإنتاج السمن البلدي 

ذي اجلودة العالية. 

ى الَلة« ولَّ قاَل إنَّ زمَن »الّدْ

قــال رئيـــس السلطــة الوطنيـــة 
املستقلة لالنتخابات، محمد شريف، 
أمــس، إنه على األحزاب اجلديدة 
احلصول علــى تزكية املواطنيــــن 
لتفــــــادي عتبــة 4 فـــي املائـــــــة.

وأكد شريف، خالل نزوله ضيفا على 
اإلذاعة اجلزائرية، أن »مصداقية 
االنتخابات تستمد من تعزيز ثقة 
احلاكـــــم واحملكـــــوم، والسلطـــة 
هـــي الضامن لنزاهة العمليـــة«.

شرفــي: »على األحَزاب الَجديدة 
تجــاوز عتبـة الـ 4 في المائة 
بتزكيـــة الُمواطنيــــــن«

سعُر الكيلوغرام الواحد يتجاوُز الـ 1200 دج 

الَجزائرّيون والّسردين.. الَجزائرّيون والّسردين.. الّطبق المستحيُل!الّطبق المستحيُل!

أعلنت وزيرة التكوين والتعليم املهنيني، هيام بن فريحة، أمس اإلثنني، من األغواط، 
عن استحداث شهادة كفاءة جديدة يف املقاوالتية خاصة مبتربصي قطاع التكوين 

والتعليم املهنيني على املستوى الوطني.

 ُحسيــــن بّلــــوط: »اجَلزائُر ُتنتـُج 72 ألَف طن سنوًيا وَتستورُد 400 ألَف طن!«

03

ُمصطَفــــى زبـــــِدي: »َينبِغـــــي 
ردين!« نَي ُمقاطعُة السَّ للَجزائريِّ

  صفَصـــاْف َعبـــد الّرحمــن: 
ردين َسبُبهــا ُطــرُق  »ُندرُة السَّ

يــــــد اإلجَرامّيــــة« الصَّ



املســتقلة  الوطنيــة  الســلطة  رئيــس   قــال 
إن  أمــس،  شــريف،  محمــد  لالنتخابــات، 
ــة  ــى تزكي ــا احلصــول عل ــدة عليه األحــزاب اجلدي

املائــة. يف   4 عتبــة  لتفــادي  املواطنــن 
وأكــد شــريف، خــالل نزولــه ضيفــا علــى 
اإلذاعــة اجلزائريــة، أن »مصداقيــة االنتخابــات 
تســتمد مــن تعزيــز ثقــة احلاكــم واحملكوم، والســلطة 
هــي الضامــن لنزاهــة العمليــة«، حيــث قــال: 

»ســوق الداللــة« يف االنتخابــات انتهــى.
أن  املســتقلة  الســلطة  رئيــس  وأضــاف 
اإلداريــة  الرقابــة  تتولــى  الدســتورية  »احملكمــة 

االنتخابيــة«. احلملــة  أمــوال  ملصــادر 
إن  املتحــدث  قــال  ذالــك،  مــع  باملــوازاة 
»مصاحلــه اقترحــت أن تكــون قــرارات الســلطة 
املســتقلة لالنتخابــات مراســيم حكوميــة«، ملفتــًا 
انتخابــات  تنظيــم  ميكــن  »ال  أنــه  إلــى  النظــر 

الراهــن«. الوقــت  ومحليــة، يف  تشــريعية 
محمد رضوان بلعروسي

محمد رضوان بلعروسي 
`وقــال بوهيــدل، يف حديــث ربطــه بـــ 
ــة الـــ 4 يف  ــاء عتب ــن«، إن إبق ــار الوط »أخب
ــدة  ــة إجحــاف يف حــق األحــزاب اجلدي املائ
واألحــرار، حيــث طــرح الســؤال »كيــف 
ــدون مســاواة  ــدة ب ــر جدي ــى جزائ نســعى إل
ــة  ــد كســب ثق ــف نري ــن األحــزاب؟ وكي ب
املواطــن واألحــزاب القدميــة تتجــاوز عتبــة الـــ 

ــابق. ــام الس ــن النظ ــة م 4 يف املائ
املائــة  4 يف  الـــ  كمــا أكــد أن عتبــة 
ــي  ــيء إيجاب ــي ش ــا، وه ــا عاملي ــول به معم
تعيشــه  الــذي  الوضــع  يف  ليــس  لكــن 
ــذه  ــى أن جتــاوز ه ــوم، مؤكــدا عل ــر الي اجلزائ
ــق  ــل حتقي ــن أج ــروري والزم، م ــة ض العتب

مبــدأ املســاواة واكتســاب ثقــة املواطنــن 
يف الصنــدوق مــن جديــد، مؤكــدا علــى 
ــن أجــل  ــاء م ــذه األثن ــا يف ه ضــرورة جتاوزه
ــن  ــدل ب ــة، والع ــة االنتخابي ــة العملي أخلق
املترشــحن، ثــم نعــود لهــا يف الســنوات 

القادمــة.
تنظيــم  إمكانيــة  عــدم  وبخصــوص 
شــريف،  رأي  بوهيــدل  ثمــن  انتخابــات، 
حيــث أكــد أنــه مــن املســتحيل تنظيــم 
ــة مــن  ــان ومجالــس بلدي ــات مــع برمل انتخاب
النظــام الســابق، حيــث قــال إن حــل البرملــان 
وإعطــاء احلــق للشــعب يف اختيــار ممثليــه ثــم 

ــح. ــو األص ــات ه ــم انتخاب تنظي

أودت حــوادث املــرور، أول أمــس األحــد، 
بحيــاة أربعــة أشــخاص وتســببت يف إصابــة خمســة 
آخريــن، حســب مــا أوردتــه، أمــس، حصيلــة 

ــي. ــدرك الوطن ــادة ال لقي
الوطنــي،  الــدرك  وحــدات  عاينــت  وقــد 
أول أمــس األحــد، »ســبعة حــوادث مــرور عبــر 
ــات مــن الوطــن، خلفــت يف مجملهــا  خمــس والي
إلــى خمســة  باإلضافــة  أشــخاص  أربعــة  وفــاة 
والبويــرة  والشــلف  البليــدة  مــن  بــكل  جرحــى 
وباتنــة وميلــة«، مثلمــا جــاء يف حصيلــة لنشــاطات 
ــي 23  ــاط يوم ــت نش ــي غط ــدرك الوطن ــدات ال وح

و24 ينايــر اجلــاري.

ــرات  أمــا فيمــا يتعلــق مبكافحــة املتاجــرة باملؤث
العقليــة، فقــد متكنــت وحــدات الــدرك الوطنــي 
الفتــرة  بــكل مــن معســكر وقســنطينة، خــالل 
املذكــورة آنفــا، مــن حجــز »386 قرصــًا مهلوســًا مــن 
ــي يقــدر بـــ23.000  ــغ مال ــواع، ومبل مختلــف األن
بهــذه  املتاجــرة  عائــدات  مــن  أنــه  يرجــح  دج، 
الســموم، باإلضافــة إلــى توقيــف شــخص واحــد«.
والتهريــب،  الغــش  مكافحــة  مجــال  ويف 
عــدة  إثــر  الوطنــي،  الــدرك  وحــدات  حجــزت 
مشــروبات  قــارورة   2.895« متفرقــة،  عمليــات 
ــمة( و350  ــغ )الش ــن تب ــا م ــة و1020 كيس كحولي

العالمــات«. مختلــف  مــن  ســجائر  خرطوشــة 

كمــا متكنــت الوحــدات ذاتهــا مــن ضبــط »05 
قناطيــر و54 كلــغ مــن حلــوم الدواجــن، 329 قنطــارا 
ــات النحاســية،  ــن النفاي ــذرة، 96 قنطــارا م ــن ال م
20 قنطــارا مــن األدويــة منتهيــة الصالحيــة »، 
عــالوة علــى حجزهــا مبلغــا ماليــا يقــدر بـــ14000 

ــى تســع وســائل نقــل«. ــة إل دج باإلضاف
ســبعة  توقيــف  »مت  العمليــات،  هــذه  وإثــر 
ــي:  ــن ه ــن الوط ــات م ــت والي ــر س ــخاص عب أش
ــة  ــي، ميل ــكر، أم البواق ــران، معس ــزي وزو، وه تي

وغليــزان''، يضيــف املصــدر ذاتــه.
)و.أ.ج(

أّجــل مجلــس قضــاء تيبازة قضايــا 
ــبق  ــي العاصمة األس ــادر وال ــد الق زوخ عب
إلــى تاريــخ 6 فيفــري املقبــل والتأجيــل 

ــم. ــاع املته ــة دف ــن هيئ ــب م ــاء بطل ج
اســتئناف القضايا جــاء بعــد طعــن 
قضــت  زوخ يف يف األحكام التــي  املتهــم 
التــي  القضيــة  تيبــازة يف  بهــا محكمــة 
ــي  ــال عل ــال األعم ــا رج ــا أيض ــورط فيه ت
واملديــر  الدين طحكــوت  ومحــي  حــداد 
العــام لألمــن الوطنــي عبــد الغني هامــل، 
ت  بــا بعقو ها  ثر إ على  ين  د أ لتي  ا و

ــى  ــنوات، أودع عل ــن 4 و5 س ــت ب تراوح
إثرهــا املؤسســة العقابيــة بالقليعــة مباشــرة 
ونطــق  احملاكمــة  جلســة  انقضــاء  بعــد 
بالســجن  القاضــي  باحلكــم  القاضيــة 
مــن  نوفمبــر  شــهر  مع اإليداع، وذلــك 

العــام املاضــي.
الوالي األســبق  توبــع  وقــد  هــذا، 
عبدالقــادر زوخ يف قضايــا فســاد تتعلــق 
واســتغالل  مبــررة  امتيــازات غيــر  مبنــح 

عموميــن. موظفــن  وحتريــض  النفــوذ 
أمينة.ش

ــدر  ــغ يق ــص مبل ــن تخصي ــة ع ــدة األمريكي ــات املتح ــت الوالي أعلن
ــا«. ــة »كورون ــر يف مكافح ــم اجلزائ ــون دوالر لدع بـــ4.2 ملي

وحســب مــا جــاء علــى الصفحــة الرســمية للســفارة األمريكيــة 
ــة  ــكا تبرعــت بثــالث آالت تنفــس حديث ــإّن أمري ــر »فايســبوك«، ف باجلزائ

إلــى وزارة الصحــة وإصــالح املستشــفيات.

وقالــت الســفارة املعنيــة إّنــه ســيتم توزيــع هــذه اآلالت يف املستشــفيات 
احملليــة ملســاعدة مرضــى »كوفيــد 19« املوجــدون يف حالــة حرجــة، مشــيرة 
إلــى أّن هنــاك املزيــد مــن املــواد القادمــة مــن الواليــات املتحــدة األمريكيــة 

هــب يف طريقهــا إلــى اجلزائــر.                       عبــد اجلــال نويــس
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اســتقبل، أمــس، عبــد الــرزاق مقــري 
الســفير  الســلم،  مجتمــع  حركــة  رئيــس 
الفرنســي باجلزائر«فرانســوا غويــات« بطلــب مــن 

هــذا األخيــر.
لرئيــس  الرســمية  الصفحــة  وحســب 
ــع التواصــل  ــى موق حركــة مجتمــع الســلم، عل
ــارة تدخــل  ــإّن الزي االجتماعــي »فايســبوك«، ف
ــارات الدبلوماســية العاديــة  ضمــن سلســلة الزي
التــي يقــوم بهــا الســفراء املعتمــدون يف اجلزائــر 
ــزاب. ــة لألح ــم العادي ــن زياراته ــة ضم للحرك
بــن  العالقــات  النقــاش  وقــد تضمــن 
الســيما  اجلوانــب،  مختلــف  يف  البلديــن 
ــرزاق  ــد ال ــر عب ــد عب ــة، وق ــب التاريخي اجلوان

الســلم  مجتمــع  حركــة  آراء  عــن  مقــري 
املعروفــة لــدى الــرأي العــام بــكل صراحــة جتــاه 
فرنســا والعالقــات معهــا، كمــا طلــب الســفير 
بنيامــن  تقريــر  رأي احلركــة جتــاه  الفرنســي 
ســتورا وكان اجلــواب هــو مــا مت نشــره يف منشــور 

احلركــة الســابق.
ــن  ــن الوزيري ــور كل م ــاء حض ــهد اللق وش
ــس  ــار رئي ــون مستش ــماعيل ميم ــابقن إس الس
احلركــة ورئيــس اللجــان القطاعيــة املتخصصــة، 
ــة  ــي للجالي ــن الوطن ــب األم ــل نائ أحمــد بولي
ــي  ــار الدبلوماس ــة واملستش ــات اخلارجي والعالق

ــدى احلركــة ذاتهــا. ل
عبداجلال.ن

ــري  ــة، صب ــر الشــؤون اخلارجي أجــرى وزي
ــر  ــه بوزي ــا ربط ــس، اتصــاال هاتفي ــادوم، أم بوق
ــدي ســوبرامنيام جــاي  ــة الهن الشــؤون اخلارجي

ــانكار. ش
وجــاء يف تغريــدة علــى احلســاب الرســمي 
ــا  ــة تباحث ــالل املكامل ــه خ ــر« أّن ــادوم »تويت لبوق
الثنائيــة  الطرفــان قضايــا تخــص العالقــات 
والتعــاون الدولــي يف مكافحــة جائحــة كورونــا.
ــره  ــع نظي ــا م ــادوم هاتفي ــا تواصــل بوق كم
العمانــي، بــدر بــن حمــد البوســعيدي، حيــث 

ــة  ــكلت فرص ــة ش ــذه املكامل ــر أّن ه ــد الوزي أك
ــن  ــن البلدي ــة ب ــات التاريخي ــر بالعالق للتذكي
ــا ذات  ــن القضاي ــة م ــادل اآلراء حــول جمل وتب

ــترك. ــام املش االهتم
ــي  ــال هاتف ــادوم يف اتص ــأن بوق ــا اطم كم
مــع نظيــره التونســي، عثمــان اجلرنــدي، ومتنــى 
لــه الشــفاء العاجــل والعــودة إلــى عملــه يف 

ــت ممكــن. أســرع وق
عبد اجلال نويس

احتــج، أمــس اإلثنــن، أمــام الوكالــة 
التجاريــة ملؤسســة توزيــع الكهربــاء والغــاز يف 
أورالل ببســكرة، عــدد مــن ســكان حــي 167 
ــاء  ــدام الكهرب ــدا بانع ــا تندي ــكنا اجتماعي مس
والغــاز بعــدد مــن العمــارات رغــم مــرور أشــهر 

ــا. ــى توزيعه عل
 وأبــدى احملتجــون غضبهــم الشــديد جــراء 
الوعــود التــي تلقوهــا طيلــة الفتــرة املاضيــة دون 
جتســيدها علــى الواقــع؛ األمــر الــذي أرهــق 
يومياتهــم يف ظــل غيــاب الكهربــاء والغــاز علــى 
مســتوى بعــض العمــارات، رغــم تبليــغ املصالح 
املعنيــة بوضعهــم لكــن بقــاء األمــور علــى 
ــة  ــق وكال ــاج بغل ــى االحتج ــم إل ــا دفعه حاله
»ســونلغاز«، قصــد حتريــك اجلهــات املتخصصــة 
لتجســيد وعودهــا ومتويــن الشــقق املتبقيــة بالغــاز 

ــتفادة  ــم باالس ــن أن فرحته ــاء، مؤكدي والكهرب
مــن ســكنات جديــدة انطفــأت جــراء النقائــص 
املســجلة، حيــث أّكــدوا علــى ضــرورة التعجيــل 
بربــط ســكناتهم بالطاقتــن احليويتــن يف أقــرب 
ــي  ــتفيدين يف احل ــن املس ــم م ــال، كغيره اآلج

ذاتــه.
ــة  ــت مؤسس ــرى، أوضح ــة أخ ــن جه  م
توزيــع الكهربــاء والغــاز أن تأخــر ربــط هــذه 
إلــى  يعــود  الكهربــاء  بشــبكة  الســكنات 
إجــراءات إداريــة جــرى تســويتها قصــد الشــروع 
ــا  ــاء، فيم ــكنات املتبقية بالكهرب ــد الس يف تزوي
تأخــر التمويــن بالغــاز بســبب التحفظــات التــي 

ســجلتها املصالــح املتخصصــة.
 م. بن مبارك

عاجلــت، أمــس اإلثنــن، محكمــة اجلنــح 
لــدى مجلــس قضــاء العاصمــة قضيــة األمــن 
العــام الســابق حلــزب جبهــة التحريــر الوطنــي، 
ــان  ــالن« بالبرمل ــة »األف ــابق لكتل ــس الس والرئي
محمــد جميعــي املتابــع يف قضيتــن همــا ســوء 
اســتغالل الوظيفــة وإهانــة صحفــي أثنــاء تأديــة 
مهامــه واملعروفــة بقضيــة الـــ )أس.أم.أس(، 
التــي قضــت إثرهــا احملكمــة االبتدائيــة ســيدي 
امحمــد شــهر أوت املنصــرم بســجنه عامــن 

حبســا منهــا ســنة موقوفــة النفــاذ.
القضيــة التــي رفعهــا الصحفــي ســعد 
بوعقبــة وتنــازل عنهــا فيمــا بعــد، تعــود أطوارهــا 
إلــى شــهر مــارس 2016 بعــد أن أرســل املتهــم 
ــو  ــة يدع ــى الضحي ــة إل ــالة نصي ــي رس جميع
فيهــا عليــه وعلــى ذريتــه ويفــوض أمــره هلل علــى 
ــذي  ــة، وال ــه بوعقب ــذي كتب ــود ال ــة العم خلفي

ــا بشــخصه وشــرفه.  ــره جميعــي مّس اعتب
وأثنــاء اســتجواب جميعــي، قــال األخيــر 
ــوء  ــة س ــن تهم ــريء م ــه ب ــة إّن ــي اجللس لقاض
اســتغالل النفــوذ والوظيفــة، كونــه - حينهــا - 
ــا  ــى عنه ــة وتخل ــة البرملاني ــع باحلصان كان يتمت
مبحــض إرادتــه، وأّنــه لــم يســتغل يومــا منصبــه 
ملصاحلــه الشــخصية، وأنــه تفاجــأ باتصــال 
وكيــل اجلمهوريــة بزوجتــه التــي هــي يف األصل 
ــاس  ــى أس ــتدعاءه عل ــا اس ــب منه ــة يطل قاضي
احتســاء فنجــان قهــوة، طبعــا كشــخص عــادي 
وليــس كمســؤول. وبعــد أن التقــى بــه - يؤكــد 
ــة أن  ــل اجلمهوري ــره وكي ــدث ذات - أخب املتح
ــه  ــدأ ميكن ــاٍض مبت ــيطة وأن ألي ق ــه بس قضيت
ــه  ــتغالله منصب ــك اس ــدا بذل ــا، مفن معاجلته

ــة. ــف القضي ــوذه لطمــس مل ونف
كمــا أشــار جميعــي أثنــاء االســتجواب أن 
الرســالة النصيــة التــي أرســلها للضحيــة ســعد 

ــا  ــاء فيه ــح، وج ــا جتري ــن فيه ــم يك ــة ل بوعقب
»وكلــت ربــي«- كمــا قــال املتهــم. وهــذا نظــرا 
إلــى مقاالتــه التــي كان فيهــا طابــع التجريــح، 
مؤكــدا أنــه مــن مجمــوع 28 عمــودا كتبهــا 
ــه  ــاال وصف ــا كان مق ــة، آخره ــه بوعقب يف حق
األخيــر بالفاســد، وهنــا انقلــب كيــان جميعــي 
ــرف  ــت ش ــد مس ــة فاس ــاس أن كلم ــى أس عل

ــا. ــة بأكمله عائل
ويف جوابــه علــى ســؤال القاضــي عــن 
ســبب عــدم جلوئــه للقضــاء أو الــرد عــن العمــود 
بعمــود آخــر عــوض إرســال )أس. أم. أس( أكد 
جميعــي أنــه لــم يكــن ينــوي أن يضخــم األمــر 
ــة  ــى املؤسس ــره إل ــر ج ــع األم ــاهله م إال أن تس
ــر  ــه أكث ــى بقائ ــا أدى إل ــة، بحســبه، م العقابي

مــن ســنة يف الســجن.
ــتجوابه  ــالل اس ــي خ ــرق جميع ــا تط كم
إلــى أنــه كان يجــري مكاملــات هاتفيــة مــع 
ــرة  ــا يف كل م ــة احلــال، وكان ــة يف قضي الضحي
ــرة  ــه يف كل م ــره أن ــن وأخب ــان كصديق يتحدث
يترصــده يف عمــود يــرّد عليــه بدعــوة يف رســالة 
نصيــة. وظــل األمــر علــى هــذا املنــوال إلــى أن 
ــد  ــه أك ــودا. إال أن ــدة 28 عم ــدد األعم ــغ ع بل
للقاضــي تعجبــه مــن الوثيقــة التــي قدمهــا 
ــل،  ــف ثقي ــى مل ــول إل ــكوى تتح ــة كش بوعقب
ــل جميعــي مســؤولية اختفــاء  فيمــا بعــد ويحَمّ
امللــف علــى أســاس أنــه يعــرف إطــارات يف 
العدالــة ســاعدوه علــى إخفــاء ملــف الـــ )أس. 

أس( أم. 
التمســت  بدورهــا،  العامــة،  النيابــة 
تشــديد العقوبــة بينمــا قــرر قاضــي اجللســة 

النطــق باحلكــم بدايــة شــهر فيفــري. 
أمينة.ش

مقــــري يستقبـــــل الّسفيــــر مقــــري يستقبـــــل الّسفيــــر 
الفرنســـــي بالجـــــزائـرالفرنســـــي بالجـــــزائـر

احملكمة االبتدائية قضت بعامني حبسا منها عام موقوف النفاذ

جميعـــي يمثـــُل أمــام القضـاء مجــددا جميعـــي يمثـــُل أمــام القضـاء مجــددا 
فـــــي قضـــــية الـــ )أس.أم. أس(فـــــي قضـــــية الـــ )أس.أم. أس(

قال إن زمن »الْداللة« وَلّى

شرفـــي: »علــــى األحـــزاب الجديدة تجــــاوز عتبـــــةشرفـــي: »علــــى األحـــزاب الجديدة تجــــاوز عتبـــــة
 الــ  الــ 44 في المــــائة بتزكيــــة المواطنـــــين« في المــــائة بتزكيــــة المواطنـــــين«

باإلضافة إلى 3 آالت تنفس حديثة
أمريــــكا تمنـــح الجزائـــر هبــة بقيمـــة 4.2 مليـــون دوالر

فيما أكدّ على ضرورة حّل كل المجالس المنتخبة
بوهيـــــدل: »بنــــــــاء الجزائــــر الجديـــــدة 

يتطـــــلب محـــــو مخلفـــــات الماضــــــي«

حوادث المرور 
هـــالك 4 أشخـــاص وإصــابة 5 آخريـن يـوم األحـد المنقضــي

عّقب رضوان بوهيدل اخلبير السياسي، وأستاذ العلوم السياسية 
بجامعة »اجلزائر3« على تصريح شريف الذي أدلى به صباح أمس 
اإلثنني بخصوص عتبة الـ 4 يف املائة، قائا: من أجل بناء جزائر 

جديدة يجب محو مخلفات النظام القدمي.

تأجيل المحاكمة جاء بطلب من المتهم 
زوخ يمُثـــل أمــــام القضـــاء مجـددا 

يــــوم 6 فيـــــفري المقبــــل

العثـــور علـــى شيـــخ 
مشنـــوقا بـــ»طــــولقة«

تدخلــت، نهــار أمــس، مصالــح احلمايــة املدنيــة ببســكرة 
إلجــالء جثــة شــيخ يف الســتن مــن العمــر، وجــد مشــنوقا مبنزلــه 

يف مدينــة طولقــة.
ــة  ــغ مــن العمــر 68 ســنة وجــد جث ــة يبل ــم أن الضحي وعل
هامــدة موصولــة إلــى حبــل علــى مســتوى الرقبــة داخــل إحــدى 
ــغ  ــرى تبلي ــه، ج ــيدي رواق«. وعلي ــي »س ــكنه بح ــرف مس غ
ــة  ــي تدخــل أفرادهــا ملعاين ــة الت ــة املدني ــح األمــن واحلماي مصال
اجلثــة قبــل حتويلهــا إلــى مصلحــة حفــظ اجلثــث مبستشــفى 
طولقــة، فيمــا فتحــت الشــرطة حتقيقــا للوقــوف علــى مالبســات 

ــاة. الوف
م.بن مبارك

 أجريا مباحثات تخّص التعاون والعاقات الثنائية

اتصــــال هــــاتفي بيـــن بوقــادوم اتصــــال هــــاتفي بيـــن بوقــادوم 
ونظيــــره الهنــــــديونظيــــره الهنــــــدي

بسكرة

مواطنـــون يغلقــــون وكـــــالة مواطنـــون يغلقــــون وكـــــالة 
»سونلغـــــــاز« بـــــــأورالل»سونلغـــــــاز« بـــــــأورالل
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ملـــف

ــات  ــري واملنتج ــد البح ــر الصي ــد وزي أك
الصيديــة، أحمــد فروخــي، مــن جهتــه، 
األســواق  ومراقبــة  ضبــط  ضــرورة  علــى 

الوطنيــة للســمك مبــا يضمــن مصالــح جميــع 
ــى  ــاج حت ــة اإلنت ــن مرحل ــا م ــن فيه املتدخل
ــة  ــوزارة عازم ــى أن ال ــيرا إل ــتهالك، مش االس
مــع  بالتنســيق  امللــف  هــذا  علــى معاجلــة 
قطاعــات أخــرى وكــذا بالتنســيق مــع مختلــف 
وإداريــن  مهنيــن  مــن  الفاعلــة  األطــراف 

مهنيــة.  وجمعيــات 
كمــا أكــد الوزيــر أحمــد فروخــي، علــى 
هامــش أشــغال املجلــس الوطنــي األول للغرفــة 
اجلزائريــة للصيــد البحري وتربيــة املائيــات، 
تســويق  عمليــات  ضبــط  »ضــرورة  علــى 
املنتجــات الصيديــة مــن خــالل تشــخيص 
دقيــق للســوق عبــر مختلــف مراحلــه مــع 
االختــالل  لتــدارك  اقتــراح حلــول عاجلــة 

املســجل ».
أ.ب

ــتهلك  ــة املس ــة حماي ــس جمعي ــا رئي دع
ــى  ــن إل ــدي، اجلزائري ــى زب ــاده، مصطف وإرش
ضــرورة املقاطعــة اآلنيــة لشــراء الســردين، 
علــى خلفيــة االرتفــاع الفاحــش الــذي شــهده 
هــذا األســبوع، بعــد أن جتــاوز يف األيــام القليلــة 
للكيلوغــرام  دينــار   1000 ســقف  املاضيــة 
الواحــد، وهــو مــا يضــرب القــدرة الشــرائية 

للمواطنــن.
خــالل  زبــدي،  مصطفــى   وأوضــح 

الوطــن«  »أخبــار  بـــ  ربطــه  هاتفــي  اتصــال 
الشــكاوى  مــن  العديــد  تلقــى  تنظيمــه  أن 
بعــد  الســردين  أســعار  ارتفــاع  بخصــوص 
ثالثــة  وتعديــه  قياســية،  أرقامــا  بلوغهــا 
أضعــاف ســعره احلقيقــي، وبلوغــه ســقف 
1400 دينــار للكيلوغــرام، مشــيرا إلــى أنــه 
ــة للســلع  ــة اآلني ــة املقاطع يجــب ترســيخ ثقاف
التــي تشــهد أســعارا غيــر مبــررة، بهــدف 

املضاربــة. علــى  القضــاء 
وأضــاف املتحــدث أن جمعيــة حمايــة 
املســتهلك قامــت بحمــالت مقاطعــة الســردين 
ــرام،  ــعره 800 )د.ج( للكيلوغ ــا كان س عندم
ويف موســمه كانــت احلملــة مبثابــة ناقــوس اخلطر 
لكــن اليــوم - يضيــف زبــدي - لســنا يف الوفــرة 
وعلــى الســلطات املعنيــة التحكــم يف الســوق، 
ــي يعرفهــا  ووضــع حــد للبزنســة والفوضــى الت
قطــاع الصيــد البحــري حيــث ســجلنا جتــاوزات 
حيــث  املســتهلك،  صحــة  تخــص  كبيــرة 
ــمك  ــا بالس ــد ممزوج ــمك املجّم ــاع الس كان يب
الطــازج، باإلضافــة إلــى التحايــل حتــى يبــدو 

ــا!              أ.ب ــوت طازج ــردين أو احل الس

ــواري  ــة، اله ــة املالي ــو اللجن ــد عض أك
يف  البحــري  الصيــد  قطــاع  أن  تيغرســي، 
اجلزائــر »يحتضــر« ويعانــي مــن البيروقراطيــة 
وســوء التســيير يف مجــال دعــم االســتثمار، 
ــد  ــة عب ــس اجلمهوري ــه رئي ــد علي ــذي أك ال
»الدولــة  أن  إلــى  مشــيرا  تبــون،  املجيــد 
أهملــت هــذا القطــاع لفتــرات ســابقة بســبب 
انعــدام سياســة تنمويــة واضحــة ونقــص 
لهــذا  دفعــة  إلعطــاء  القاعديــة  الهيــاكل 

اإلســتراتيجي«. القطــاع 

خــالل  تيغرســي،  هــواري  وأوضــح 
تصريــح أدلــى بــه لـ«أخبــار الوطــن«، أن 
»األســعار اجلنونيــة التــي شــهدها ســمك 
الســردين غيــر مبــررة وغيــر منطقيــة بعــد 
أن تعــدى ســعرها ثالثــة أضعــاف«، مشــيرا 
ــة 2021 حــدد رســوما  ــون املالي ــى أن »قان إل
البحــري،  الصيــد  بســيطة علــى مهنيــي 
الشــرائية  القــدرة  علــى  بذلــك  محافظــا 
القطــاع  هــذا  نشــاط  وعلــى  للمواطنــن 

مــن جهــة«. اإلســتراتيجي 
علينــا  »يجــب  تيغرســي:  وقــال 
ــالل  ــن خ ــري م ــد البح ــاع الصي ــر قط حتري
ــرار وضــع  ــى غ ــح تســهيالت للبحــارة عل من
القــروض  مــن  االســتفادة  يف  تســهيالت 
اخلــام،  املــواد  اقتنــاء  بهــدف  البنكيــة، 
والتســريع يف منــح االعتمــادات للحصــول 
ــى أن  ــيرا إل ــدات«، مش ــر واملع ــى البواخ عل
»هــذه العمليــات تنظــم بطريقــة ملتويــة وغيــر 
التدخــل  الــوزارة  قانونيــة، ويجــب علــى 
التــي  الفاضحــة  املمارســات  لكبــح هــذه 
يشــرف عليهــا مديــرون محليــون ووالئيــون«.
أ.ب

أكــد اخلبيــر يف تربيــة األســماك والصيد 
البحــري الباحــث صفصــاف عبــد الرحمــن 
ــدرة  ــجلت ن ــة س ــة الوطني ــاه اإلقليمي أن املي
كبيــرة يف مخــزون ســمك الســردين ملدة ســنة 
تقريبــا، بســبب عوامــل طبيعيــة وبشــرية 
ــوص  ــق بخص ــح حتقي ــتدعي فت ــرى تس وأخ
البحــارة  ميارســها  التــي  املمنوعــة  الطــرق 
خــالل مزاولــة نشــاطهم، وهــو الوضــع الــذي 

ــى األســعار. ــر عل ــر بشــكل كبي أث
وأوضــح اخلبيــر واإلطــار بــوزارة الصيــد 
ــد الرحمــن، خــالل  البحــري صفصــاف عب
امليــاه  الوطــن، » أن  حديثــه مــع »أخبــار 
األخيــرة  الســنوات  يف  ســجلت  البحريــة 

البحريــة،  للثدييــات  جماعيــة  هجــرة 
أنواعهــا  بجميــع  احليتــان  غــرار  علــى 
التــي ســاهمت يف توجيــه مســار ســمك 
الوســائل  إلــى  راجــع  وذلــك  الســردين، 
ــد  ــتخدمونها يف صي ــي يس ــة الت ــر قانوني غي
األســماك التــي مــن شــأنها أن تقضــي علــى 
ــى  ــم عل ــبب اعتماده ــر، بس ــلة التكاث سلس
الصيــد باملتفجــرات وطــرق أخــرى إجراميــة، 
األمــر الــذي أثــر علــى إنتــاج األســماك التــي 
ــل يف  ــى األق ــق عل ــأ 8 صنادي ــد مت ــم تع ل

الليلــة الواحــدة.
أ.ب 

للصياديــن  الوطنيــة  اللجنــة  رئيــس  أرجــع 
ــي  ــاع اجلنون ــباب االرتف ــوط أس ــن بل ــن حس اجلزائري
ــى  ــى أعل ــه إل ــد وصول واملفاجــئ لســمك الســردين بع
معدالتــه بـــ1400 دينــار للكيلوغــرام الواحــد، إلــى 
الفوضــى العارمــة التــي افتعلهــا الصيــادون »البزناســية« 
احلقيقــي  بالســعر  لتالعبهــم  تعبيــره،  حــّد  علــى 
ورفعهــم لــه إلــى أربعــة أضعــاف، مشــيرا إلــى أن 
»الثــروة الســمكية مهــددة باالنقــراض بعــد انخفــاض 
ــم  ــاج يف ظــل غيــاب خطــة واضحــة لتنظي نســبة اإلنت

هــذا القطــاع اإلســتراتيجي«.
وحتــدث حســن بلــوط خــالل اتصــال هاتفــي 
ــي  ــل الت ــدع واحلي ــن »اخل ــار الوطن«ع ــه بـــ »أخب ربط
ــى  ــة عل ــة فعلي ــاب رقاب ــادون يف ظــل غي ميارســها الصي
هــذا النشــاط«، حيــث قــال إن »هــؤالء يتالعبــون 
ــعر  ــد الس ــون بتحدي ــري إذ يقوم ــكل س ــعار بش باألس
ــا  ــا فيم ــة يومي ــاالت هاتفي ــم اتص ــالل إجرائه ــن خ م

ــد ســعر واحــد يف منتصــف  ــى حتدي ــوا عل بينهــم ليتفق
دينــار   1400 بلــغ  أن  بعــد  اجلــاري  جانفــي  شــهر 

للكيلوغــرام بالنســبة إلــى ســمك الســردين«. 
ــى  ــة عل ــاب الرقاب ــوط أن غي ــن بل ــح حس وأوض
ســير نشــاط املســامك خلــق فوضــى عارمــة علــى 
مســتوى املوانــئ، ممــا تســبب يف نــدرة »األســماك« 
ــن  ــرق الصيادي ــبب خ ــردين«، بس ــها »الس ــى رأس عل
القوانــن املنظمــة لصيــد الســمك، املتعلقــة أساســا 
بعــدم احتــرام حجــم األســماك احملــدد بـــ11 ســنتيمترا 
علــى غــرار ســمك »الســردين« إذ يتــم اصطيــاده بحجــم 
5 ســنتيمتر، يحــدث هــذا - علــى حــد قولــه - يف ظــل 

ــئ. ــتوى املوان ــى مس ــة عل ــة فعلي ــب رقاب غي
أيضــا عــن  الصياديــن  رئيــس جلنــة  وكشــف 
املمارســات غيــر القانونيــة التــي ميارســها الصيــادون 
ــد  ــى الصي ــم عل ــالل اعتماده ــن خ ــرعين م ــر الش غي
ــى  ــدرة األســماك عل ــذي تســبب يف ن باملتفجــرات، ال

ــواع  ــاره أحــد أن ــر الوطــن، باعتب ــاء عب مســتوى 35 مين
الصيــد غيــر املشــروع الــذي مُيــارس يف اخلفــاء باســتخدام 
متفجــرات لقتــل أو صعــق األســماك نظــرا لســهولة 
جمعهــا، مــا قــد يــؤدي مــع مــرور الوقــت إلــى تدميــر 

ــي. ــام اإليكولوج النظ
وأضــاف حســن بلــوط أن الصياديــن يلجــؤون 
ــى  ــا إل ــوض إدخاله ــر ع ــماك يف البح ــي األس ــى رم إل

ــعار. ــى األس ــاظ عل ــدف احلف ــواق به األس
كما حــذر حســن بلــوط مــن اختفــاء ســمك 
ــدر  ــي تق ــن األســماك الت ــواع م الســردين وبعــض األن
بـــ 194 صنفــا، بعــد انخفــاض إنتــاج الثــروة الســمكية 
ــن  ــف ط ــدرة بـــ 72 أل ــرة املق ــنوات األخي ــالل الس خ
ــنويا،  ــا س ــابقا 320 طن ــت س ــا أن كان ــنويا، بعدم س
مشــيرا إلــى أن انخفــاض الكميــة املنتجــة أثــر بشــكل 

ــى األســعار. ــرا عل كبي
أ.ب

 »الســردين هــرب«، قالهــا مــرة وزيــر الصيــد 
ــه، يف حــن  ــى ندرت ــه إل البحــري ســابقا يف إشــارة من
أن »الزوالــي« يشــعر أن الســردين حقــا هــرب مــن 
مائدتــه ومــن طعامــه بعــد التحاقــه بقائمــة أخــرى 
مــن احملرمــات، نــدرة وغــالء يوعوزهــا العديــد مــن 
اخلبــراء إلــى جشــع و«بزنســة« العديــد مــن األطــراف، 
مــا جعلــت الســردين يدخــل بورصــة املمنوعــات، 
يف الوقــت الــذي أكــد فيــه وزيــر الصيــد البحــري 
ــرورة  ــى »ض ــي عل ــد فروخ ــة، أحم ــات الصيدي واملنتج
ــا  ــمك مب ــة للس ــواق الوطني ــة األس ــط ومراقب ــى ضب عل
ــة  ــن مرحل ــا م ــن فيه ــع املتدخل ــح جمي ــن مصال يضم
اإلنتــاج حتــى االســتهالك«، إال أن القائمــن علــى 
احلائــط  عــرض  التعليمــات  ضربــوا  القطــاع  هــذا 
مســتغلن الرقابــة الفعليــة علــى امتــداد هــذه العمليــة.
 بالرغــم مــن امتــداد الشــريط الســاحلي علــى 
مــن  اجلزائــر  إنتــاج  أن  إال  كيلومتــر،   1200 طــول 
ــن  ــن م ــف ط ــو 72 أل ــع إال نح ــمكية تراج ــروة الس الث
األســماك، بعدمــا كانــت تنتــج ســنويا 320 ألــف 

طــن، مــا جعــل اجلزائــر تســتنجد باســتيراد األســماك 
املجمــدة مــن فيتنــام والصــن ودول أخــرى حيــث 
بلغــت نســبة االســتيراد نحــو 400 ألــف طــن ســنويا.
يف حــن، يقــدم العديــد مــن الصياديــن مبــررات 
ــررات  ــا غــالء الشــبكة والســفن، وهــي املب ــة منه واهي
ــم  ــكل دائ ــرا بش ــردين متوف ــت الس ــي جعل ــها الت نفس
ــر هــو اجلشــع  علــى مائــدة اجلزائــري، لكــن الــذي تغي

ــه فالتحــق الســردين بالبورصــة.  ــع معدل ــذي ارتف ال
وبغــض النظــر عــن بعــض التجــاوزات التــي 
مــن  يعانــون  أنهــم  إال  هــؤالء كاملضاربــة،  ميارســها 
ــة  ــس اللجن ــب تأكيد رئي ــاكل، بحس ــن املش ــة م جمل
الوطنيــة للصياديــن اجلزائريــن، حســن بلــوط، الــذي 
ــة  ــال إن 62 بحارا ميارســون نشــاطهم يف ظــروف صعب ق
والتــي عطلــت عليهــم ممارســة نشــاطهم، مــا أثــر ســلبا 
علــى إنتــاج الســمك يف الســنوات األخيــرة، وأدى 
ــردين  ــمك الس ــرار س ــى غ ــعارها، عل ــاع أس ــى ارتف إل

والســمك األزرق واألبيــض.
ويف جولــة اســتطالعية قامــت بهــا جريــدة »أخبــار 

الوطــن إلــى »املســمكة« )البيشــري( بســاحة الشــهداء
تفاجأنــا بأســعار الســلع املعروضــة وباألخــص 
ســمك الســردين الــذي يتــراوح ســعره مــا بــن 1000 
تقّربنــا مــن  للكيلوغــرام، وعنــد  1200 دينــار  إلــى 
الباعــة لالستفســار عــن ســبب هــذا االرتفــاع املفاجــئ، 
اعتبــروا أن الصياديــن هــم الســبب الرئيــس يف ارتفاعــه، 
يف حــن أكــد آخــرون أن ســبب االرتفــاع هــو قلــة الصيد 
وعــدم وفرتــه، ليبقــى املواطــن البســيط أمــام هــذه التهــم 

ــواع. ــاء »أرخــس« األن ــة عاجــزا عــن اقتن املتبادل
وممــا وقفنــا عليــه كذلــك أن بعــض الباعــة وقعــوا 
اخليالــي  االرتفــاع  بســبب  زبائنهــم  أمــام  يف حــرج 
ــن  ــض م ــاع عري ــاك قط ــك هن ــمك، وكذل ــعر الس لس

ــاده. ــى فس ــا أدى إل ــراءه مم ــوا ش ــتهلكن قاطع املس
ــم  ــه أنه ــا مع ــالل حديثن ــارة خ ــد البح ــد أح وأك
مشــاكل  ويتخبطــون يف  ظــروف صعبــة  يعملــون يف 
اإلمكانــات  نقــص  غــرار  علــى  كبيــرة،  مهنيــة 
والتجهيــزات، وارتفــاع تكاليــف الصيانــة مــا أدى إلــى 

تراجــع كبيــر لإلنتــاج الســمكي.

وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية، فروخي: وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية، فروخي: 
»مراقبــــة وضبـــط أســــواق الّسمــــك »مراقبــــة وضبـــط أســــواق الّسمــــك 

ضـــــرورة قصـــــوى «ضـــــرورة قصـــــوى «

الشرائية القدرة  إلى اختالل  الدينار يؤدي  انهيار 

زائـرّيـــــوَن والّسرِديـــــن..  الجـَ
بـــــــُق الُمستـِحـــــــــيل! الطَّ

ملف : أسماء بوصبيع

رئيس اللجنة الوطنية للصيادين الجزائريين، حسين بلوط:رئيس اللجنة الوطنية للصيادين الجزائريين، حسين بلوط:

الثــروة السمكـــية مهـــددة باالنقـراض!الثــروة السمكـــية مهـــددة باالنقـراض!

 السرديـــــن يختفـــــي مــن موائـــد الجزائــرييـــن السرديـــــن يختفـــــي مــن موائـــد الجزائــرييـــن

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

»ينبغـــي تحريــر الصيـــد البحــــري »ينبغـــي تحريــر الصيـــد البحــــري 
من البيروقراطــية عنـد منـح االعتمــادات«من البيروقراطــية عنـد منـح االعتمــادات«

رئيس جمعية حماية المستهلك وإرشاده، مصطفى زبدي: رئيس جمعية حماية المستهلك وإرشاده، مصطفى زبدي: 
»علــــــى الجزائرييــــن مقــاطـــعة »علــــــى الجزائرييــــن مقــاطـــعة 

الّسرديـــــن«الّسرديـــــن«

الخبير في تربية األسماك، صفصاف عبد الرحمن:الخبير في تربية األسماك، صفصاف عبد الرحمن:
»نـــدرة فـي مخـــــزون السرديــــــن »نـــدرة فـي مخـــــزون السرديــــــن 
ســـببها طــــرق الصيـــد اإلجرامــــية«ســـببها طــــرق الصيـــد اإلجرامــــية«

•   اجلزائر تنتج 72 ألف طن سنويا وتستورد 400 ألف طن!

ال يفهم الكثير من اجلزائريني كيف لبلد ميتد شريطه الساحلي على طول 1200 كيلومتر وال يستطيع 
شعبه شراء 1 كيلوغرام من سمك السردين، بعد التحاقه بقائمة املستحيالت نظرا إلى غالئه الفاحش، 

حيث وصلت أسعاره إلى 1000و 1200 دج للكيلوغرام الواحد. باملقابل جند أسبابا عديدة يقدمها 
املختصون الرتفاع سعر السردين، تتعلق أساسا بارتفاع تكلفة الصيد ونقص اإلمكانات، فيما يرى آخرون أن 

انسحاب الوزارة املعنية سمح ببروز عصابة همها الوحيد هو الربح ولو على حساب جيب »الزوالي«.
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 واج
وأكــدت الوزيــرة أن هــذه اخلطــوة تأتــي بعــد 
ــر  ــدى الوزي ــدب ل ــر املنت ــع الوزي ــة م ــد اتفاقي عق
نســيم  املصّغــرة،  باملؤسســات  املكلــف  األول 
تطبيقــي  تكويــن  بإجــراء  تقضــي  ضيافــات، 
للمتربصــن يف ميــدان املقاوالتيــة، يتــوج بشــهادة 
كفــاءة يف هــذا املجــال، علــى أن تســاهم الشــهادة 
أو  صغيــرة  مؤسســات  واســتحداث  فتــح  يف 
ــي  ــق الت ــف الصنادي ــق مختل ــن طري ــطة ع متوس

ــة. ــا الدول تتيحه
ويف ســياق آخــر، أكــدت بــن فريحــة أن 
ــات  ــروع الترقي ــى مش ــق عل ــد واف ــر األول ق الوزي
قطــاع  املتخصصــن يف  االســتثنائية لألســاتذة 
ــن  ــم يك ــن ل ــن، والذي ــم املهني ــن والتعلي التكوي
ــه  ــت أن ــث أضاف ــة، حي ــق يف الترقي ــم احل لديه
ملفــات  دراســة  علــى  حاليــا  العمــل  يجــري 
ــون  ــم القان ــمح له ــن يس ــن الذي ــاتذة املعني األس
والذيــن أمتــوا مجمــوع خمســة ســنوات خبــرة 

ميدانيــة أو أكثــر.
ــذي  ــاء ال ــرة، خــال اللق ــا أشــارت الوزي كم
مجلــس  وأعضــاء  القطــاع  بإطــارات  جمعهــا 
أنهــا  إلــى  االجتماعــي،  والشــريك  الشــراكة 
بالســكنات  متعلقــا  انشــغاال   432 ســجلت 
ــز  ــد ومراك ــى مســتوى معاه ــة املوجــودة عل اإللزامي
التكويــن املهنــي علــى املســتوى الوطنــي، مؤكــدة أن 
كل هــذه االنشــغاالت هــي يف طــور التكفــل بهــا.
ومعاهــد  مراكــز  مديــري  الوزيــرة  ودعــت 
التكويــن والتعليــم املهنيــن إلــى ضــرورة تســجيل 
كل املتربصــن علــى املنصــة الرقميــة اخلاصــة 

ــا  ــق عليه ــي أطل ــرا والت ــتحدثة مؤخ ــم، واملس به
مســمى »مهنتــي«، والتــي ســتتيح قاعــدة بيانــات 
ــن  ــّهل م ــن وتس ــوق املتربص ــن حق ــة تضم دقيق

ــا. ــا ووطني ــا ووالئي ــل اإلدارة محلي عم
التكويــن  وزيــرة  أن  إلــى  اإلشــارة  جتــدر 
والتعليــم املهنيــن زارت، خــال اليــوم الثانــي 
التــي  والتفقــد  العمــل  زيــارة  مــن  واألخيــر 

ــف  ــا ملختل ــواط، معرض ــة االغ ــى والي ــا إل قادته
ــي  ــن املهن ــز التكوي ــه مرك االختصاصــات احتضن
بعاصمــة  بــورزق''  أحمــد  ''الشــهيد  للحرفيــن 
إلــى عقــد شــراكات  الواليــة، حيــث دعــت 
ــن أجــل  ــة م ــف املؤسســات االقتصادي ــع مختل م
ــا  ــي اعتبرته ــاع الت ــى منتجــات القط االطــاع عل

ــة. ــار التنمي ــم مس ــدا'' يف دع ــة ج ''مهم

املســجلن إلجــراء  التاميــذ  عــدد   بلــغ 
االمتحانــات الوطنيــة )دورة 2021( نحــو مليونــي 
ــر  ــجلن عب ــي، مس ــتوى الوطن ــى املس ــذ عل تلمي
الوطنيــة،  التربيــة  لــوزارة  الرقميــة  األرضيــة 
ــوان  ــر العــام للدي ــاد بــه، أمــس، املدي حســبما أف
الوطنــي لامتحانــات واملســابقات، مصطفــى بــن 

ــران. زم
ــه  ــى ب ــح أدل ــران، يف تصري ــن زم وأوضــح ب
لـــ )و.أ.ج(، أنــه يف إطــار التحضيــر لامتحانــات 
ينايــر   3 يف  التســجيات  انطلقــت  الوطنيــة، 
ــت  ــهر، ومكن ــن الش ــة 28 م ــى غاي ــتمر إل لتس
ــى حــد اآلن - نحــو  ــن تســجيل - إل ــة م العملي
ــاث  ــة الث ــات الوطني ــح لامتحان ــي مترش مليون
وشــهادة  االبتدائــي  الطــور  نهايــة  )شــهادة 
ــا(، مبــرزا أن  التعليــم املتوســط وشــهادة البكالوري
العمليــة متــت يف ظــروف »مقبولــة« دون تســجيل 

ــت ــق اإلنترن ــة بتدف ــة مرتبط ــات تقني انقطاع
ــي  ــة الت ــإن العملي ــران، ف ــن زم ــب ب و حس
تقتــرب مــن االنتهــاء مكنــت مــن تســجيل نحــو 
ــات،  ــذه االمتحان ــن به ــن املعني ــة م 100 باملائ
ــن أو  ــحن املتمدرس ــى املترش ــبة إل ــواء بالنس س

ــرار. األح
املتمدرســن  التاميــذ  إلــى  فبالنســبة 
ــات  ــرو املؤسس ــل مدي ــدث- تكف ــف املتح -يضي
للمراحــل  واخلاصــة  العموميــة  التعليميــة 
ــن  ــذ املعني ــجيل التامي ــاث بتس ــة الث التعليمي
بهــذه االمتحانــات، عبــر األرضيــة الرقميــة لــوزارة 
ــحن  ــى املترش ــبة إل ــا بالنس ــة. أم ــة الوطني التربي
األحــرار، فتــم التســجيل عبــر موقــع الديــوان 

واملســابقات. لامتحانــات  الوطنــي 
ــه أن  ــؤول نفس ــرز املس ــدد، أب ــذا الص ويف ه
ــن  ــار ب املعنيــن بهــذا االمتحــان ميكنهــم االختي
دفــع حقــوق التســجيل لامتحانــات الوطنيــة عبــر 

ــي  ــع اإللكترون ــة بالدف ــة اخلاص ــة الرقمي األرضي
باســتعمال  وذلــك  الــوزارة،  أعدتهــا  التــي 
ــة  ــع احلوال ــر أو بدف ــد اجلزائ ــة لبري ــة الذهبي البطاق
البريديــة املســتخرجة مــن األرضيــة الرقميــة، 
مشــيرا إلــى أن اعتمــاد التســجيل اإللكترونــي 
يهــدف بالدرجــة األولــى إلــى »احلــد مــن انتشــار 
ــات  ــادي التجمع ــد 19( وتف ــا )كوفي ــاء كورون وب
وضمــان التباعــد اجلســدي علــى مســتوى مكاتب 

ــد«. البري
وأفــاد املســؤول نفســه بأنــه ســيتم إعــادة فتح 
موقــع الديــوان الوطنــي لامتحانــات املســابقات، 
وكــذا األرضيــة الرقميــة للــوزارة يف الفتــرة املمتــدة 
مــن 1 إلــى 15 مــارس 2021، لتأكيــد التســجيل 
ــجلة  ــات املس ــة املعلوم ــن صح ــد م ــة والتأك ثاني
ــى  ــبة إل ــه بالنس ــأ لتصحيح ــن اخلط ــاغ ع واإلب

املتمدرســن أو األحــرار.
للحــاالت  التســجيات  بخصــوص  أمــا 
اخلاصــة، الســيما املعنيــن بإجــراء البكالوريــا 
ــد  ــن، أك ــط األجنبيت ــم املتوس ــهادة التعلي أو ش
املســؤول أن املعنيــن »مطالبــون بدفــع حقــوق 
التســجيل للمشــاركة يف هذيــن االمتحانــن«، 
مشــيرا إلــى أنهــم يجــرون هــذه االمتحانــات 

حســب »ُشــعبهم ووفــق دروســهم«.
ومــن جهــة أخــرى، أكــد املســؤول ذاتــه 
ــة،  ــة البدني ــادة التربي ــار م ــراء اختب ــرة إج أن فت
بالنســبة إلــى املترشــحن األحــرار حــددت يف 
الفتــرة املمتــدة بــن 16 و27 مــاي املقبل. وســيتم

بهــذا  اخلاصــة  االســتدعاءات  ســحب 
االمتحــان ابتــداء مــن 25 أبريــل املقبــل، أو كمــا 
ــال. ودعــا املترشــحن األحــرار وكــذا التابعــن  ق
للديــوان الوطنــي للتعليــم عــن بعــد إلــى التقــرب 

ــهم. ــجيل أنفس ــة لتس ــات التربي ــن مديري م
)و.أ.ج(

قطاع الّتكوين والّتعليم املهنيين:

استحداث شهادة كفاءة في المقاوالتيةاستحداث شهادة كفاءة في المقاوالتية
امتحانات وطنية

قرابـــة 2 مليــون تلميذ 
مسّجـــل عبــر األرضيــة 
الرقمية لــوزارة التربية

أعلنت وزيرة التكوين والتعليم املهنيني، هيام بن فريحة، يوم أمس، من األغواط، عن استحداث شهادة 
كفاءة جديدة يف املقاوالتية خاصة مبتربصي قطاع التكوين والتعليم املهنيني على املستوى الوطني.

مكتتبو الّسكن الترقوي العمومي

اتفاقيــة لالستفــادة مـن التمويـل اإلسالمي
وقعــت املؤسســة الوطنيــة للترقيــة العقاريــة، 
أمــس، باجلزائــر العاصمــة، اتفاقيــة مــع القــرض 
برنامــج  ملكتتبــي  تســمح  اجلزائــري  الشــعبي 
الســكن الترقــوي العمومــي باالســتفادة مــن 
ــة  ــة الصيرف ــي بصيغ ــك العموم ــذا البن ــل ه متوي

اإلســامية.
ووقــع هــذه االتفاقيــة كلٌّ مــن املديــر العــام 
ــفيان  ــة، س ــة العقاري ــة للترقي ــة الوطني للمؤسس
حافــظ، والرئيــس املديــر العــام للقــرض الشــعبي 
ــي، بحضــور أعضــاء  ــري، محمــد دحمان اجلزائ
الهيئــة الشــرعية للبنــك وممثلــي الغرفــة الوطنيــة 
للموثقــن ومكتتبــن يف برنامــج الســكن الترقــوي 

العمومــي.
ويف كلمــة ألقاهــا خــال مراســم التوقيــع، 
اعتبــر الســيد حافــظ أن هــذه االتفاقيــة ســتفتح 
»آفاقــا جديــدة« يف مجــال اخلدمــات البنكيــة 
إلــى  مشــيرا  الســكنات،  لتمويــل  املوجهــة 
»إحلــاح« الكثيــر مــن زبائــن املؤسســة علــى 
اقتنــاء ســكنات عــن طريــق صيــغ متويــل موافقــة 

للشــريعة اإلســامية.
ويف هــذا اإلطــار، لفــت املديــر العــام النظــر 
العقاريــة  للترقيــة  الوطنيــة  املؤسســة  أن  إلــى 
لــم  مكتتــب   10.200 مــن  أكثــر  ســجلت 
يتمكنــوا مــن اقتنــاء ســكناتهم بســبب مشــكل 
املعنيــن  املكتتبــن  داعيــا  التمويــل،  صيغــة 
بذلــك إلــى اإلســراع إلــى الشــبابيك اإلســامية 
للقــرض الشــعبي اجلزائــري قصــد االســتفادة 
مــن ســكناتهم »اجلاهــزة« يف أقــرب وقــت ممكن.
ــوي  ــكن الترق ــج الس ــة برنام ــن حصيل وع
ــكنات  ــدد الس ــظ أن ع ــف حاف ــي، كش العموم
ــة جتــاوز 3.700  ــذه الصيغ ــي مت تســليمها به الت
وحــدة يف 2020، ويتوقــع أن يرتفــع هــذا الرقــم 
ــاء  ــم االنته ــدة يف 2021 ليت ــى 12.400 وح إل
كليــا مــن تســليم البرنامــج والــذي يتضمــن 

إجمــاال 44.058 وحــدة.
يذكــر أن االتفاقيــة املوقعــة مــع القــرض 
ــغ  ــي الصي ــري تشــمل أيضــا باق الشــعبي اجلزائ
الوطنيــة  املؤسســة  تنجزهــا  التــي  الســكنية 
للترقيــة العموميــة، والتــي ميكنهــا االســتفادة 
ــريعة  ــة للش ــات موافق ــن متوي ــرى م ــي األخ ه

ــك. ــن البن م
ــر  ــس املدي ــد الرئي ــرى، أك ــة أخ ــن جه م
هــذه  أن  اجلزائــري  الشــعبي  للقــرض  العــام 
ــة  ــة عريض ــة فئ ــتجابة لرغب ــي اس ــة تأت االتفاقي
ــراح  ــى اقت ــك إل ــع بالبن ــا دف ــع، مم ــن املجتم م
ــن. ــات املواطن ــع تطلع ــة م ــة مكيف ــول نوعي حل
ــار  ــدرج يف إط ــوة تن ــذه اخلط ــاف أن ه وأض
»تنفيــذ خطتــه اإلســتراتيجية الراميــة - مــن 
إلــى حتقيــق  املواطــن-  مــن  التقــرب  خــال 

الشــمول املالــي والــذي يعتبــر أداة فعالــة يف متويــل 
االقتصــاد الوطنــي وذلــك متاشــيا مــع التوجهــات 

املســطرة مــن قبــل الســلطات العموميــة«.
وكان القــرض الشــعبي اجلزائــري حتصــل 
علــى شــهادة املطابقــة مــن طــرف الهيئــة الوطنيــة 
ــامية  ــة اإلس ــة املالي ــاء والصناع ــرعية لإلفت الش
يف ســبتمبر 2020 قبــل احلصــول علــى اعتمــاد 
مــن بنــك اجلزائــر يســمح بتســويق منتجاتــه 

ــامية. اإلس
شــباكا   16 افتتــاح  اآلن،  إلــى  وحتقــق، 
وكاالت  مســتوى  علــى  اإلســامية  للصيرفــة 
البنــك، حســب دحمانــي الــذي أكــد طموحــه 
يف بلــوغ 100 شــباك نهايــة السداســي األول 
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 فتوى رسمية تتيح 
تحويل القروض الرِّبوية 

إلى إسالمية
ــج  ــن يف برنام ــة للمكتتب ــاء فرص كان اللق
بعــض  لعــرض  العمومــي  الترقــوي  الســكن 
االســتفادة  بكيفيــات  املتعلقــة  انشــغاالتهم 
ــات اإلســامية وبعــض الشــبهات  ــن التموي م

املتصلــة بذلــك.
الهيئــة  أكــد عضــو  وبهــذا اخلصــوص، 
املاليــة  للصناعــة  لإلفتــاء  الوطنيــة  الشــرعية 
طلــب  أنــه  بوجــال،  محمــد  اإلســامية، 
املاليــة  منتجــات  تســوق  التــي  البنــوك  مــن 
ــغ ماليــة توجــه خصيصــا  االســامية رصــد مبال
ــام  ــدأ االســتقالية الت ــا ملب ــة حتقيق ــذه الصيغ له
بــن التمويلــن التقليــدي واإلســامي، وهــو 

الشــعبي  القــرض  فعــا  لــه  اســتجاب  »مــا 
اجلزائــري«.

وحــول إمكانيــة املكتتبــن حتويــل قروضهــم 
التــي متــت صياغتهــا وفــق النظــام التقليــدي إلــى 
الصيغــة اإلســامية، كشــف بوجــال أن الهيئــة 
ــت  ــا الق ــك لكنه ــمح بذل ــوى تس ــدرت فت أص
ردودا متباينــة مــن البنــوك بالنظــر »إلــى صعوبــة 

تنفيذهــا«.
ــت،  ــة بعث ــرعية الوطني ــة الش ــن الهيئ لك
ــوك  ــة للبن ــة املهني ــى اجلمعي مؤخــرا، مبراســلة إل
ــع اإلرشــادات  ــة تتضمــن جمي املؤسســات املالي
القــرض  حتويــل  بكيفيــة  املتعلقــة  الضروريــة 
الّربــوي إلــى قــرض إســامي، يضيــف بوجــال 
ــن  ــوك م ــدي البن ــن ي ــف ب ــد أن املل ــذي أك ال

ــا. ــيده ميداني ــل جتس أج
للقــرض  الشــرعية  الهيئــة  رئيــس  أمــا 
الشــعبي اجلزائــري، ســعيد بوزيــري، فقــد أكــد 
ــر  ــدرج« يف تطوي ــدأ الت ــزام »مب ــرورة الت ــى ض عل
خدمــات الصيرفــة اإلســامية، والــذي يتطلــب 
بيئــة »ســليمة« يتعــاون اجلميــع مــن أجــل 

حتقيقهــا.
بإحــداث  الصــدد،  هــذا  يف  وطالــب، 
جملــة مــن التحســينات تتعلــق علــى وجــه 
الدولــة  ودعــم  الصكــوك  بقانــون  اخلصــوص 
للصيرفــة اإلســامية يف مجــال الســكن واحليــاد 

التكافلــي. والتأمــن  اجلبائــي 
يذكــر أن متويــل الســكنات عــن طريــق 
الصيغــة اإلســامية يقــوم علــى مبــدأ شــراء 
البنــك الســكن مــن املرقــي العقــاري قبــل إعــادة 

ــايف. ــح إض ــش رب ــع هام ــب، م ــه للمكتت بيع
)و.أ.ج(

وزير الطاقة عبد املجيد عطار يكشف:

الجزائـر خســرت 10 ماليير 
دوالر من عائدات المحروقات

ــد عطــار،  ــد املجي ــة، عب ــر الطاق كشــف وزي
أمــس، أّنــه خــال الســنة املنقضيــة تكّبــدت 
اجلزائــر خســارة فيمــا يخــص عائــدات احملروقات، 

ــر دوالر. ــا 10 مايي قدره
وقــال وزيــر الطاقــة، لــدى نزولــه ضيفــا علــى 
ــن  ــر م ــل اجلزائ ــة«، إّن “مداخي ــوروم »اإلذاع ف
ــد بلغــت  ــة ق ــط خــال الســنة املاضي ــاع النف قط
22 مليــار دوالر، فيمــا بلغــت اخلســائر التــي 
تســبب فيهــا جائحــة كورونــا 10 ماييــر دوالر”.
وأوضــح الوزيــر ذاتــه أّن متوســط ســعر برميل 
النفــط قــد بلــغ أدنــى مســتوياته بســبب جائحــة 
كورونــا، الســيما توقــف النقــل اجلــوي العاملــي، 
وانخفــاض الطلــب العاملــي، مشــيرا إلــى أّن ســنة 
2020 عرفــت تراجعــا يف اقتصــاد معظــم بلــدان 

العالــم، مــا أثــر علــى ســعر البرميــل.
كمــا أشــار عطــار إلــى أّن االتفــاق املتوصــل 
ــاعد  ــد س ــب+” ق ــب وأوبي ــار “أوبي ــه يف إط إلي
علــى االســتقرار احلالــي يف ســعر البرميــل يف 

حــدود 42 دوالر.
عبد اجلالل نويس
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اشغال التوسعة كلفت 30 مليار دينار

انطـــالق التجــــارب األوليــــة انطـــالق التجــــارب األوليــــة 
لمقطــع ترامـــواي قسنطينــةلمقطــع ترامـــواي قسنطينــة

أمينة بنية
»ميترو«  ملؤسسة  العام  املدير  وأشرف 
اجلزائر علي أرزقي و مدير مشاريع الترامواي 
إبراهيم بوشريط، على انطالق أول عملية 
احملور  تراموايقسنطينة،على  بعربة  سير 
براهيم  قادري  الشهيد  محطة  بني  الرابط 
و جامعة قسنطينة 2 عبد احلميد مهري، 

على مسافة قدرها 1.2 كلم.
النقل  مدير  قال   الصدد  هذا  ويف 
التجاري  االستغالل  أن  بالوالية، 
علي  محطة  من  قسنطينة  يف   للترامواي 
غاية محطة جامعة قسنطينة  إلى  منجلي 
2 عبد احلميد مهري، بالقرب من »الرتاج 
مول« سيكون خالل السداسي األول من 
األشغال  وصلت  أن  بعد  اجلارية،  السنة 
إلى نسبة 95 باملائة و لم يبقى من املشروع 
مبسار  احمليطة  التهيئة  من  االنتهاء  سوى 
مؤسسة  أشغالها  تتولى  التي  و  السكة، 

»كوسيدار« .
تدعيم  أنه  مت  ذاته  املسؤول  و أضاف 
إلى  إضافة  جديدة  عربة   24 بـ   ، اخلط 
أن  منوها  اخلدمة،  حيز  توجد  عربة   27
سعر التذكرة يبقى ثابتا و بقدر 40 دينار 
جزائري من محطة بن عبد املالك بوسط 
قادري  محطة  غاية  إلى  قسنطينة  مدينة 
إبراهيم باملدخل الشرقي للمدينة اجلديدة 
أنه  املسؤول  ذات  أكد  و  منجلي،  علي 
توسعة  مبشروع  فعلية خاصة  دراسة  هناك 

اجلديدة  املدينة  من  قسنطينة  طرامواي 
علي منجلي نحو بلدية اخلروب لكن هذا 
األخير يبقى مجمدا بسبب الوضع املالي 
أن  معتبرا  البالد،  به  متر  الذي  الصعب 

جتسيده يبقى مرهونا بتحسن الوضع.
طرقا  اجلزائر  مترو  مؤسسة  تعتمد  و 
جديدة يف تسيير شبكة الترامواي، خاصة 
وضعتها  التي  اجلديدة  إجراءات  ظل  يف 
النظام  حتسني  يف  املتمثلة  و  املؤسسة، 
املعمول به سابقا و تطوير اخلدمات املقدمة 
من خالل إمكانية الدفع عن طريق البطاقة 

و  الشباك  إلى  الذهاب  من  بدال  البنكية 
مشروع  أن  بالذكر  جدير  التذكرة،  شراء 
اخلدمة  سيدخل  الذي  الترامواي  توسعة 
قبل  شهر جوان املقبل، استغرق سنتني 
مالية  بتكلفة  عامني،  اإلجناز  أشغال  من 
قدرت بـ 30 مليار دينار، ومن املنتظر أن 
بالوالية  النقل  وضعية  حتسني  يف  يساهم 
كبيرين  ازدحاما  و  اختناقا  تعرف  التي 
خاصة على مستوى املدينة اجلديدة علي 
توسعة  مشاريع  من  تعرفه  ما  و  منجلي، 

سكانية متتالية.

ترأس املسؤول االول بالوالية إجتماعا 
الوالئي ومدير  املجلس  رئيس  رفقة  خاصا 
األشغال العمومية ،مدير التعمير والهندسة 
املعمارية ، مدير املوارد املائية ، رئيس دائرة 
البلدي  الشعبي  املجلس  ورئيس  العوانة 
العوانة ، حيث كان محوره دراسة  لبلدية 
إعادة تأهيل الواجهة البحرية العوانة غرب 
تقدمي  االجتماع   خالل  مت  جيجلو  والية 
واملخططات  املشروع  حول  مفصل  عرض 
 ، الدراسات  مكتب  قبل  من  التفصيلية 
فضاءات  إنشاء  إلى  املشروع  هذا  ويهدف 
ترفيهية للعائالت ، وجعل منافد للشاطئ 
بغرض بعث التنمية السياحية باملنطقة ، 

والشروحات  للمداخالت  االستماع  وبعد 
مجال  يف  كل  املتدخلني  قبل  من  التقنية 
مجموعة  الوالي  أسدى   ، اختصاصه 
حتيني  ضرورة  يف  ممثلة  التعليمات  من 
متكاملة  تكون  أن  بشرط  املنجزة  الدراسة 
احتياجات  مراعاة  مع  شاملة  وتكون 
اإلسراع  ضرورة  مع   ، السكان  ومتطلبات 
الدراسة ووضع مخطط لتجسيدها  إمتام  يف 
الذي  املشروع  وهو   ، إمتامها  يف  واإلسراع 
لفك  كثيرا  العوانة  دائرة  سكان  ينتظره 
وإنعاش  السياحة  وبعث  العزلة  بعض 

اجلانب االقتصادي للمنطقة .
عبد اهلل ابراهيم

جيجل

الوالي يأمر باإلسراع في  تهيئة 
الواجهــة البحريــة بالعوانـة

برج بوعريريج

حملــة لغــرس حملــة لغــرس 600600 شجــرة ببلديـة العناصـر شجــرة ببلديـة العناصـر

انطلقت بداية هذا االسبوع التجارب األولية لمقطع ترامواي قسنطينة على مسافة تقدر بـ 1.2 كم، عقب 
االنتهاء من أشغال التوسعة التي دامت قرابة العامين، وكلفت ما ال يقل عن 30 مليار دينار.

انطلقت ببلدية العناصر التابعة لدائرة 
لوالية  الواقعة باجلهة اجلنوبية  الغدير  برج 
للتشجير  تطوعية  حملة  بوعريريج  برج 
من  املواطنني  من  العشرات  مبشاركة 

مختلف األعمار .
وجاءت هذه احلملة الضخمة بتنظيم 
املواطنني وجمعية حي 11 ديسمبر 1960 
دائرة  رئيس  مشاركة  الى  باإلضافة   ،
الغابات  محافظة  ومصلحة  الغدير  برج 
،  ، أين تطوع العشرات من أجل غرس 
األشجار يف املنطقة التي تشهد غيابا للثروة 

استحسنها  التي  احلملة  وهي  الغابية 
بالدرجة  تسعى  وأنها  خاصة  املواطنني 
األولى للحفاظ على البيئة ولتشجيع ثقافة 
الشجير الغابة منذ مدة خاصة يف املنطقة 
خضراء  مساحات  خلق  الى  باالضافة   ،
للمناطق  وصحية  جمالية  صورة  إلعطاء 
خاصة التي يقصدها الناس يف الصيف ، 
ناهيك عن املساهمة يف احلفاظ على البيئة 
من االنقراض والعوامل املناخية والبشرية 
التي من شأنها أن تدمرها وتنهي وجودها 
غير  والظروف  والنهب  التخريب  ظل  يف 

املساعدة .
من جهتها أكدت ميرازي بدرة رئيس 
الغابات  الغابية مبحافظة  التوسعة  مصلحة 
املنطقة  يف  األولى  ليست  احلملة  هذه  أن 
 2000 بل سبقتها من قبل حملة لغرس 
شجرة ، أين جاء الهدف األول هو احلفاظ 
الفئة  تشجيع  وكذا  الغابية  الثروة  على 
مبثل  للقيام  منها  املشاركة  خاصة  الشابة 

هذه احلمالت .
صفاء كوثر بوعريسة

عنابة

انطالق تجربة رائدة الستزراع أسماك »الجامبوزيا«انطالق تجربة رائدة الستزراع أسماك »الجامبوزيا«
البحري  الصيد  مديرية  عقدت 
جلسة  عنابة  لوالية  الصيدية  واملنتجات 
املعنية  القطاعات  مختلف  بحضور  عمل 
لعملية  املستهدفة  املواقع  حتديد  مت  حيث 
)أكالت  اجلامبوزيا  بأسماك  اإلستزراع 

يرقات البعوض( .
الشروع  إلى  الصيد  مديرية  تسعى  و 
املعنية  املديريات  مختلف  مع  بالتنسيق 
أسماك  إلستزراع  رائدة  جتربة  جتسيد  يف 
كبؤر   تصنف   التي  املناطق  يف   « »اجلامبوزيا 

املكافحة  إطار  يف  وذلك  البعوض  النتشار 
البيولوجية للناموس بدل املكافحة الكيميائة.
الفالحة  الغرفة  شاركت  جهتها  من 
التنسيقي  اإلجتماع  يف  عنابة  لوالية 
التشاوري الذي متحور حول دراسة املكافحة 
البيولوجية ضد الناموس عن طريق إستزراع 
على  تتغذي  التي  اجلامبوزيا«  أسماك« 
استعمال  من  لتقليص  الناموس  يرقات 
املبيدات الكيميائية. وأسماك »اجلامبوزيا« 
نتائج  أعطت  إستزرعتها عدة واليات  التي 

اجلنوبية  الواليات  من  عدد  يف  رائعة  جد 
بالوطن كتندوف وأدرار وغيرهما من خالل 
يتم  حيث  للبعوض  البيولوجية  املكافحة 
الراكدة  املياه  يف  اجلامبوزيا  أسماك  وضع 
ومحطات تصفية املياه املستعملة والتي متثل 
تضع  أين  احلشرات  بعض  إلنتشار  موطن 
بيوض  أكل  يف  أهميتها  وتكمن  بيوضها 
باملكافحة  يعرف  ما  أو  الضارة  احلشرات 

البيولوجية واحلد من إنتشارها.
ف .سليم

قسنطيمة

مصــــرع عامــــل بصعقــــة 
كهربائيــة داخــل ورشــة

كهربائية  بصعقة  حتفه   عامل  لقي 
يف  جديدة  الجنازثانوية  ورشة  داحل 
احلماية  ملصالح  بيان  وافاد  قسنطينة. 
املدنية أن الضحية يبلغ من العمر 36 سنة 

توفى يف عني املكان نتيجة صعقة كهربائية 
مصلحة  إلى  نقله  مت   ، العالي  التيار  من 

حفظ اجلثث مبستشفى ديدوش مراد.
أمينة .ب

التنظيمــات الطالبيـة تنتفـض
التنظيمات  من   مجموعة  أقدمت   
تقرير  برفع  جيجل،   بجامعة  الطالبية 
آلت  التي  الكارثي  الوضع  حول  أسود 
إليه جامعة جيجل ، وذلك على جميع 
والقطب  املركزي  بقطبيها  املستويات 

الثاني تاسوست.
للمسؤول  املرفوع  التقرير  تضمن  و 
تتعلق  نقاط  عدة  اجلامعة  عن  األول 
بعص  من  السيئة  بالتصرفات  أغلبها 
وتصرفهم  األقسام  ورؤساء  األساتذة 
بطريقة توحي بأن اجلامعة ملكية خاصة 
املستمرة  الغيابات  إلى  باإلضافة   ،
لبعض املوظفني ورؤساء املصالح واملدراء 
يجعل  ما  وهو  مكاتبهم  عن  الفرعيني 
أيام  طيلة  إنتظارهم  رهينة  الطالب 
أيضا  التقرير  تضمن  كما   ، األسبوع 
التي حتدث يف عملية  الكبيرة  األخطاء 
واجلهل  بالطلبة  اخلاصة  النقاط  صب 
أحيانا يف حتديد طرق النجاح واالنتقال 
خاصة  يف طور املاستر وهو ما خلق جو 
من البلبلة واالرتباك يف الوسط الطالبي 
، كما تطرقوا أيضا إلى مشكل التقاعس 
وعدم تأدية املهام املنوطة لها إداريا على 

عرقل  ما  وهو  الكليات  بعض  مستوى 
إستخراج بعض الوثائق للطلبة املتفوقني 
كما   ، للخارج  منح  على  واملتحصلني 
تضمن التقرير وجود بعض التراخي يف 
تطبيق البروتوكول الصحي على مستوى 
مصالح اجلامعة ، من جهة أخرى فقد 
مدير  حمزة  عميرش  البروفيسور  سارع 
الوضع  احتواء  إلى   جيجل  جامعة 
وعقد اجتماع مطول مع كل التنظيمات 
التقرير  رفع  يف  شاركت  التي  الطالبية 
األسود إليه ، حيث متت مناقشته نقطة 
بدراسة  املدير  وعدهم  حيث   ، بنقطة 
كل هذه املشاكل وحلها يف أسرع وقت 
كل  فوق  الطالب  مصلحة  وأن   ، ممكن 
اعتبار ، مشيرا إلى أن مصاحله تستعد 
يتم  حتى  بالبصمة  التوقيع  آلة  لشراء 
الذي  الغيابات  مشكل  على  القضاء 
تهاون  وسط  باستمرار  يتكرر  أصبح 
 ، واألعوان  املوظفني  ومتاطل  املسؤولني 
سيرورة  على  سلبي  بشكل  أثر  والذي 
حسب  الطلبة  مصالح  وعطل  العمل 

بيان التنظيمات الطالبية دائما .
عبداهلل.إ

املجموعة  وحدات  عناصر  متكن 
من  بسطيف  الوطني  للدرك  اإلقليمية 
سرقة  يف  مختصة  إجرامية  شبكة  تفكيك 
املعدات الفالحية تتكون من أربعة أشخاص 
سنة.ومتت  و35   20 بني  أعمارهم  تتراوح 
مجهولني  ضد  شكوى  على  بناء  العملية 

وبعد  السقي،  أنابيب  سرقة  موضوعها 
عنصري  وتنشيط  والتحري  البحث  تكثيف 
الفرقة  أفراد  استطاع  واملراقبة  االستعالم 
فيهم  املشتبه  توقيف  من  إقليميا  املختصة 
واسترجاع املسروقات، فيما مت تقدمي املشتبه 

فيهم أمام اجلهات القضائية املختصة.

سطيف

االطاحــة بجماعـة أشرار مختصة 
فــي سرقة المعدات الفالحيــة

سكيكدة

القبض على سارق القبض على سارق 140140 مليون سنتيم من محل تجاري مليون سنتيم من محل تجاري
متكن أمن والية سكيكدة من توقيف 
شخًصأ مسبوًقا قضائيا يبلغ من العمر 35 

سنة عن قضية  السرقة يف حالة تلبس .
إثر  على  تعود  القضية  حيثيات 
دوريات لعناصر الشرطة بأمن دائرة رمضان 
أين  سكيكدة،  والية  ألمن  التابعة  جمال 
لبعض  عادية  غير  حلركة  إنتباههم  لفت 

االشخاص ، وبتقربهم تبني أن األمر يتعلق 
بسرقة من داخل محل جتاري  ، قام بها أحد 
داخل  الى  بتسلل  قام  والذي  االشخاص 
مالي  مبلغ  بها  يدوية  حقيبة  وسرقة  احملل 
الشرطة  عناصر   ، سنتيم  مليون   140 قدره 
قامت على الفور بإسترجاع املبلغ املالي محل 
السرقة  و توقيف املشتبه فيه وحتويله الى مقر 

أمن ، ليتم فتح حتقيق يف القضية .
بعد إمتام إجراءات التحقيق أجنز ضد 
املشتبه فيه ملف قضائي مت مبوجبه تقدميه 
اجراءات  إطار  ويف  احمللية   النيابة  أمام 
حبس  عام   حقه  يف  صدر  الفوري  املثول 

نافد وغرامة مالية قدرها 50 ألف دج .
نسيبة شالبي

امر والي  جيجل باإلسراع في استكمال أشغال تهيئة الواجهة البحرية 
إلعادة بعث السياحة في المنطقة وفتح آفاق اقتصادية جديدة.

تفكيك ورشة سرية لصناعة مادة الشمة
متكن أفراد وحدات املجموعة اإلقليمية للدرك الوطني بسطيف من تفكيك ورشة سرية 
لصناعة مادة الشمة وحجز 92 قنطارا من هذه املادة.العملية جاءت بناء على معلومات واردة 
ومؤكدة مفادها وجود ورشة سرية لصناعة مادة الشمة، وبعد احلصول على اإلذن بالتفتيش 
الصادر عن السيد وكيل اجلمهورية ومداهمة الورشة عثر على الكمية احملجوزة باإلضافة إلى 

جميع اآلالت واألدوات املستعملة، وسيحال امللف الى اجلهات القضائية للبت فيه .
جمال الدين الواحدي
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مستغانم

17001700 وحــدة سكنيـــة فـي صيغــة  وحــدة سكنيـــة فـي صيغــة 
»عــدل« متأخـرة فــي االنجــاز»عــدل« متأخـرة فــي االنجــاز

تسجل مشاريع سكنات »عدل« بوالية مستغانم تأخرا فادحا من حيث االنجاز، حيث استفادت الوالية منذ سنة 2013 من 
7900 وحدة سكنية، لم يتم توزيع منها إال 2300 وحدة منذ شهر اوت المنقضي، كما ال تزال سكنات »ألبيا« هي 
األخرى، مجرد ورشات مفتوحة منذ سنوات، لم يتم استكمالها لعدة اسباب، فيما يبقى المستفيدون يكابدون المعاناة في 

ظل أزمة السكن، غالء الكراء وقلته.

أمينة. ز
الديوان  مبقر  اجتماعا  مستغامن،  والي  عقد 
املدير  بحضور  عدل،  سكنات  ملف  ملناقشة 
السكن،  مدراء  من  وكل  عدل،  لوكالة  اجلهوي 
أين متت مناقشة مشاريع »عدل« التي تعرف تأخرا 
 500 مشروع  غرار  على  االجناز  حيث  من  كبيرا 
اكتملت  بحيث   ،2015 برنامج  باحلشم  مسكن 
األشغال بـ162 وحدة سكنية فيما تبقى الورشات 

األخرى متأخرة.
اجلهوي  املدير  تعهد  اإلطار  هذا  ويف   
اتخاذ  بعد  باملشروع  األشغال  انطالق  بإعادة 
اإلجراءات الالزمة وإعادة بعث املشروع أواخر 
 600 ملشروع  بالنسبة  أما  املقبل،  فيفري  شهر 
مسكن عدل باستيديا، فقد مت فسخ العقد مع 
جارية،  القانونية  واإلجراءات  االجناز  مؤسسة 

بعث  وإعادة  أخرى  مؤسسة  تنصيب  وسيتم 
استكمال  وميكن  فيفري  شهر  أواخر  املشروع 

األشغال يف ظرف 12 شهر.
أما فيما يخص مشروع 400 مسكن بالصور 
تعليمات  الوالي  أعطى  مباسرى  مسكن  و400 
اخلارجية  التهيئة  أشغال  استكمال  بضرورة 
والبناء  التعمير  مديرية  مع  بالتنسيق  باملشروعني 
برنامج  يبقى  فيما  املقبل،  جانفي  شهر  أواخر 
عدل  البرنامج  نفس  من  سكنية  وحدة   2400
مزغران  بلدية  تيليغراف  من  بكل  االجناز  طور  يف 

واحلشم بلدية صيادة برنامج 2019.
ويف سياق مماثل، ال زالت نحو 950 وحدة 
برنامج  »البيا«  املدعم  الترقوي  صيغة  يف  سكنية 
2018، عبر 8 دوائر تعرف تأخرا فادحا يف االجناز 
مماش،  بحاسي  مسكن   30 مشروع  غرار  على 
200 مشروع مسكن مباسرى، 40 مسكن ببلدية 

تادلس،  عني  ببلدية  مسكن   50 الدين،  خير 
 30 رمضان،  املالك  عبد  بن  ببلدية  مسكن   50
مسكن ببلدية فرناكة، 40 مسكن و100 ببلدية 
مستغامن منطقة خروبة، 50 مسكن ببلدية سيدي 
علي، اضافة إلى 710 مسكن من برنامج 2018 
متأخرة هي األخرى بكل منمن دائرة ماسرى 110 
وحدة سكنية، 80 بدائرة حاسي ماماش، 170 
100 سيدي  100 سيدي خلضر،  بعني تادلس، 
مسكن   100 نويصي،  عني  مسكن   50 على، 
تعليمات  الوالي  أعطى  الصدد  بوقيرات، يف هذا 
بضرورة تسريع وتيرة اجناز السكنات، كما أعطى 
للسكن  الوطني  الصندوق  ملدير  تعليمات  بوحلية 
لوضع قوائم املستفيدين التي مت إعدادها من طرف 
رؤساء الدوائر حتت تصرف املقاولني بعد االنتهاء 
من التحقيقات اإلدارية مع استدعاء املستفيدين 

لتسديد الشطر األول من مبلغ املسكن.

املدية

شبـاب مغـراوة يطالبون بمرافق للتسليـة الترفيه
كلم،   120 مغراوة  بلدية  سكان  الزال 
بالتفاتة  يطالبون  املدية   والية  شرق  شمال 
املشاكل  إلى  احمللية  السلطات  لدن  من  عاجلة 
اجلمة التي يتخبطون فيها منذ سنوات وجعلتهم 
الوالية يف  تشهدها  التي  التنمية   عن  عزلة  يف 

الفترة األخيرة .
تخص  انشغاالت  املنطقة  شباب  ورفع 
واملرافق  الرياضة  املهنية  التكوين  قطاعات 
الشبابية، حيث قالوا خالل لقائهم بـ » أخبار 
حتولت  اخلدمات  املتعددة  القاعة  إن  الوطن«  
إلى هيكل بل روح - حسب تعبيرهم- وذلك 
لغياب وسائل الترفيه وخدمات اإلعالم اآللي 
وغيرها . و أشار محدثونا إلى ضرورة عن ضرورة 
تدعيم  الرياضة بهذه البلدية احلدودية حتى يف 

ظل انعدام مرافق حيوية ونشاطات شبانية.

شباب  طالب  صلة  ذي  سياق  يف  و 
أو  املهني  للتكوين  مركز  فتح  بضرورة   مغراوة 
فروع له الستقطاب الشباب  خاصة للراسبني 
شروط  احد  وأن   السيما  العادية  الدراسة  يف 
على  احلصول  املهنية  احملالت  من  االستفادة 

شهادة يف التخصص املرغوب النشاط به .

مصالح البلدية الترد
عدة  مغراوة  بلدية  مبصالح  هاتفيا  اتصلنا 
طاولة  على  االنشغاالت  وضع  بغرض  مرات 
لم  أننا  غير  رد  على  للحصول  البلدية  مسؤولي 

نتمكن من ذلك.

غليزان

قافلة تحسيسية لتشجيع الحرفيات 
علـــى القــروض المصغــرة

و  االجتماعي  النشاط  مديرية  نظمت 
التضامن بغليزان قافلة حتسيسية ملناطق الظل 
موجهة للمرأة املاكثة بالبيت من أجل تشجيع 

مشاركتها يف عملية االنتاج الوطني.
بلدية سيدي  دواوير  القافلة شملت04   
املالينية   ، خلوق  واد   ، القداميية   ، لزرق 
بلدية  لدواوير  تتواصل  أن  على  التوتة،  و 
سيدي امحمد بن عودة ، حيث ضمت أطباء 
إجتماعيني  و  نفسانيني  أخصائيني   , عامون 
اجلوارية  للخاليا  إجتماعيني  مساعدين  و 
لتسيير  الوطنية  للوكالة  باإلضافة  للتضامن 
أين قدمت شروحات حول  القرض املصغر ، 

كيفية االستفادة من مختلف آليات و مصادر 
تطوير  و  خللق  الدولة  وضعتها  التي  التمويل 
املشاريع املصغرة, السيما التدابير التي تشرف 
املصغر  القرض  لتسيير  الوطنية  الوكالة  عليها 
املتربصات  أمام  العقبات  لتذليل  ،باإلضافة 
خالل  من  طموحاتهن  جتسيد  يف  والراغبات 
إكتساب خبرات وتنمية قدراتهن ومهارتهن يف 
مختلف املجاالت خاصة ما تعلق بالصناعات 
الى  ,إضافة  الفالحية  والنشاطات  التقليدية 
تشجيع النساء ذوات احلرف على االقبال على 

القروض املصغرة.
حبيب مصور

بجاية

حجــز 389 كلـغ مـن اللحـوم البيضاء الفاسدة
للمصلحة  التابعة  الشرطة  عناصر  متكنت 
بجاية  والية  بأمن  العمومي  لألمن  الوالئية 
والتفتيش  املراقبة  نقطة  مستوى  على  العاملة 
مركبة  توقيف  من  ببجاية،  الصومام  بجسر 
جتارية غير مجهزة بغرفة التبريد، معبأة بكمية 
أية  حتمل  وال  مغلفة  غير  البيضاء  اللحوم  من 

تعريفة أو وثيقة تثبت مصدرها.
وتسويقها  نقلها  بصدد  كانت  الكمية  هذه 
ألصحاب القصابات مبدينة بجاية، وبعد االتصال 
بالطبيب البيطري التابع للمصالح الفالحية للوالية 
و قيامه باملعاينة قرر حجزها كونها مذبوحة بطريقة 
غير شرعية وغير خاضعة لشروط الصحة واملراقبة 

وحتويلها إلى محشر احليوانات التابع لبلدية بجاية 
احملجوزة  اجلير،الكمية  مادة  باستعمال  وإتالفها 
عبارة عن 120 دجاجة يقدر وزنها بـ 389 كلغ، 
وقد مت إجناز ملف جزائي ضد املخالف ومت إرساله 

إلى املصالح املختصة.
عبدالسالم.ق

وهران

تنصيب خلية لمرافقة المستثمرين 
وحاملـــي المشاريــــع

نهاية  وهران  والية  مصالح  استحدثت 
نوعها  من  األولى  هي  إصغاء  خلية  األسبوع 
املستثمرين  إلستقبال  الغرب  عاصمة  ي 
من  اجلديدة  اإلستثمارية  املشاريع  وحاملي 
عبر  ومرافقتهم  النشغاالتهم  اإلستماع  أجل 

مختلف مراحل إجناز املشاريع.
املستحدثة من مسؤولني  و تتكون اخللية 
من  اإلقتصاديني  املتعاملني  وممثلي  إداريني 
الصناعة  مدير  وممثل  الوالي  عن  ممثل  بينهم 
وكذا  والصناعة  التجارة  غرفة  ممثل  واملناجم‘ 
العمل  ألرباب  اجلزائرية  كونفدرالية  ممثل 
لرفع  املستثمرين  ملرافقة  اخللية  هذه  وتهدف 
مشاريعهم  يف  تواجههم  قد  التي  العراقيل 

لتفادي  املختصة  اإلدارات  لدى  والتدخل 
‘جاء  إداريا  اإلستثمار  وعرقلة  البيروقراطية 
عقده  الذي  املوسع  اإلجتماع  بعد  القرار  هذا 
املتعاملني  مع  جاري  مسعود  وهران  والي 
الهيئات  بحضور  واملستثمرين  اإلقتصاديني 
اإلدارية من مديرية الضرائب‘ أمالك الدولة‘ 
مديرية الصناعة واملناجم إضافة الى السياحة 
والفالحة وكذا مديرية التعمير والبناء بصفتها 
وكذا  والبناء  التعمير  عقود  متنح  التي  املديرية 
للربط  املشاريع  أصحاب  إلحتياجات  الطاقة 
طالب  وقد  الصناعية  املناطق  يف  بالكهرباء 
املستثمرون بأن تكون هذه اخللية ملساعدتهم.

عمر الفاروق

تسجيل تراجع في معدالت الجريمة 
وحــوادث المـرور خالل 2020

للدرك  اإلقليمية  املجموعة  سجلت 
خالل   اجلرمية  ملعدل  تراجعا  بغليزان  الوطني 
بسنة  مقارنة   61.08% بنسبة   2020 سنة 
2019 ، حيث مت توقيف 672 شخصا متورطا 
يف 859 قضية موزعة بني اجلنايات و اجلنح .

إطار  يف  الوحدات  بنشاط  تعلق  وفيما 
فيروس  إلنتشار  الوقائية  اإلجراءات  تطبيق 
متعلقة  مخالفة   1021 إحصاء  مت  فقد  كورونا 
بعدم   4120 ل  إضافة  الكمامة  إرتداء  بعدم 
إحترام  بعدم   9021 و  اجلسدي  إحترامالتباعد 
مواقيت احلجر الصحي و 3102 مبنع التجمعات 
وضع  مت  املركبات  مبخالفة  تعلق  فيما  وأما   ،
قائد  إليه  أشار  ما  حسب  احملشر  يف   1513
املجموعة للدرك بغليزان املقدم حقاص محمد 

يف لقاء جمعه باألسرة اإلعالمية حول احلصيلة 
وقد  هذا   ، الدرك  مجموعة  لنشاطات  السنوية 
 652 إحصاء  مّت  أنه   ، املتحدث  ذات  كشف 
يف  الصحي  البروتوكول  إحترام  بعدم  مخالفة 
وسائل  مخالفة يف   787 و  التجارية  القطاعات 
 1062 قامت  مصاحله  أن  مضيفا   ، النقل 
حملة حتسيسية يف إطار تطبيق إجراءات احلجر 
الصحي باإلضافة ل 386 عملية تطهير تعقيم 
الوالية ،مشيرا أن مصالح املجموعة  إقليم  عبر 
الوالية  إقليم  التلقيح عبر  جاهزة ملواكبة عملية 
، ،أّما فيما تعلق بحوادث املرور فقد مت تسجيل 
تراجع  بنسبة   2020 سنة  خالل  حادث   93

تقدر ب 27 حادث مقارنة بسنة 2019 .
حبيب.م

مت ادانة رئيس بلدية الضاية السابق ب04 
سنوات سجنا نافذا مع غرامة مالية قدرها 20 

مليون سنتيم.
بلعباس  بسيدي  اجلنايات  محكمة  وأدانت 
بتهمة  ب.ع  املدعو  السابق  الضاية  بلدية  رئيس 
رسمية  محررات  يف  املزور  واستعمال  التزوير 
الغير  شخصية  انتحال  جناية  الى  باالضافة   ،

بعد   جاءت  الوظيفة.االدانة  استغالل    وإساءة 
بعد  األمنية  املصالح  فتحتها  التي  التحقيقات 
ورود معلومات عن وجود تزوير يف محررات رسمية 
تتعلق بوثائق إدارية ليتم حتويل امللف نحو اجلهات 
القضائية وتقدمي املشتبه فيه أمام محكمة اجلنايات 

ف ليتم إدانته باحلكم أربع سنوات نافدة .
حواش.أ

سيدي بلعباس

4 سنــوات سجنـا لرئيـس بلدية 
الضايـــة السابـــــــق 

عمر .ب
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 مخـــطط إلنعـــاش »أونيــــــام«

بن فريـــحة هــــي القاطـــــرة!

انتخـــــاب الجزائـــــر 
عضـــــــــوا

تذبـــذب فـــي التزويــد بالكهربـــــاء

بومــزار يعـــّول علـــى الّشبـــاب 

أّكد والي تيزي وزو، محمود 
جامع، لوفد من العمال التابعني 
للمؤسسة الوطنية الصناعات 

الكهرومنزلية »أونيام« أن األزمة 
التي تعيشها املؤسسة »ستحّل 

يف األيام القليلة القادمة«، 
وفق ما أفاد به املدير الوالئي 

للصناعة واملناجم، حميطوش 
موال. وأوضح حميطوش أن 

الوالي قد أنهى إلى علم ممثلي 
العمال، الذين نظموا مسيرة من 
أجل التذكير مبطالبهم، ارتقاب 

تنفيذ مخطط إلعادة بعث 
املؤسسة، مت تقدميه للحكومة«، 
وذلك خالل األيام القادمة ؛ أي 

مبجرد االنتهاء من اإلجراءات التنظيمية الضرورية وتقرير اآلليات املناسبة،  
كما أضاف.

ستشهد عملية التزويد 
بالكهرباء على مستوى 

حي 1018 مسكنا 
اجتماعيا تساهميا 

سمروني ببلدية 
أوالد فايت )اجلزائر 

العاصمة(، خالل اليوم 
الثالثاء، تذبذبا بسبب 

أشغال صيانة. هذا 
التذبذب يف التزويد 
بالكهرباء،  بحسب 

بيان صدر عن سونلغاز، 
مرتقب اليوم 26 يناير 

من الساعة التاسعة 
صباحا )9:00سا( إلى 
غاية الساعة الرابعة 
بعد الزوال )16:00(، 
وسيخص حي 1018 

مسكنا اجتماعيا 
تساهميا سمروني، 

بأوالد فايت.

ُانتخبت اجلزائر عضوا يف مجلس الوكالة 
الدولية للطاقات املتجددة لعهدة مدتها 

سنتني )02(، حسبما أفادت به وزارة االنتقال 
الطاقوي والطاقات املتجددة. وأوضح املصدر 

ذاته أن هذا االنتخاب يف مجلس الوكالة 
الدولية للطاقات املتجددة قد مت خالل أشغال 
الدورة االفتراضية احلادية عشرة للجمعية 

العامة للوكالة التي عقدت يف الفترة املمتدة من  
جانفي 18.2021 إلى 21 

أكد وزير البريد 
واملواصالت السلكية 
والالسلكية إبراهيم 

بومزار، أمس، من بلدية 
وادي العثمانية )جنوبي 

ميلة( على »أهمية 
إشراك الشباب يف مسار 
تعميم استخدام الدفع 
اإللكتروني يف مختلف 
املعامالت التجارية«. 

وأضاف الوزير أنه صار 
»بإمكان الشباب جلب 
عدد أكبر من التجار 

ودفعهم لالنخراط يف 
هذا التوجه الذي يوفر 
عدة مزايا أهمها األمان 
والتخلص من املعامالت 

النقدية«.

فّندت املديرية العامة للحماية املدنية، 
أمس اإلثنني، خبر فتح مسابقة توظيف 
بقطاع احلماية املدنية. وأفاد بيان ورد 
عن املصالح ذاتها  بأن مواقع التواصل 
االجتماعي تداولت، مؤخرا، منشورا 

يتعلق بفتح توظيف يف القطاع. وأوضح 
البيان  ذاته أن املديرية العامة للحماية 
املدنية تكّذب وتفند هذا اخلبر، الذي ال 
أساس له من الصحة. وأضاف أن املديرية 

العامة للحماية املدنية إذا قررت فتح 
مسابقة سيتم اإلعالن عنها عبر موقعها 

protectioncivile. ( الرسمي
dz(.وكذا عبر صفحتها الرسمية 

»فايسبوك« “املديرية العامة للحماية 
املدنية اجلزائرية” وصفحة »تويتر« 
.)Protection civile_dz(

الحمــــاية المدنيـــــة تفــــــّند 

المطلــــــوب.. المطلــــــوب.. 
خطــة عمــل! خطــة عمــل! 

سيكون موضوع تعزيز املخطط اإلستراتيجي الوطني لتطوير 
اإللكترونيات الّدقيقة محلَّ مناقشة خالل لقاء تنّظمه املديرية 

العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي، اليوم الثالثاء، مبقر 
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. هذا اللقاء، »يركز بشكل 

أساسي على املكونات الثالثة: الّتعليم والتكوين العاليني، البحث 
واالبتكار«، كما يأتي اللقاء هذا يف ظل »طموح وضع بلدنا كعنصر 
فاعل يف قطاع اإللكترونيات الدقيقة«، الذي يشّكل »أحد البدائل 
اإلستراتيجية للتنمية االقتصادية خارج قطاع احملروقات يف إطار 

رؤية إستراتيجية مصحوبة بخطة عمل ملموسة«.

اعتبرت وزيرة التكوين والتعليم 
املهنيني هيام بن فريحة قطاعها 
هو القاطرة التي تنهض بالتنمية 

االقتصادية واالجتماعية يف البالد، 
مبا تقدمه من موارد بشرية مؤهلة 

لكل القطاعات. وأشادت الوزيرة 
بحصيلة نشاط دائرتها الوزارية 
خالل سنة 2020، التي - بحسبها 

- تبنت إستراتيجية تقوم على 
ركائز 4، تتمثل يف رقمنة القطاع 

واجلودة يف التكوين والتواصل 
املباشر مع املؤسسات االقتصادية 

واستغالل موارد مناطق الظل 
املادية والبشرية.

بادر النادي األدبي«آثار العابرين« 
بوهران إلى استحداث »جائزة أم سهام 

األدبية«، عرفانا لهذه الشاعرة الراحلة 
مبا قدمته من إسهامات أثرت الساحة 

الثقافية بعاصمة الغرب اجلزائري. وقد 
قّرر النادي األدبي استحداث جائزة 

وطنية وسنوية تسمى »جائزة أم سهام 
األدبية » خاصة بالشاعرة بالل عمارية 
التي وافتها املنية يوم 19 جانفي اجلاري، 

تقديرا لعطائها األدبي وملا قدمته من 
إبداعات يف الشعر وعرفانا حلضورها 
املكثف يف مختلف األمسيات الشعرية 

وامللتقيات املنظمة محليا ووطنيا، حسبما 
أبرزه رئيس النادي التابع للجمعية 

احمللية »وحي املثقفني«.

جــــائــــزة 
سهــــــــام أم 
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رئيس دائرة أدرار يتوعد  

أصحاب المباني المعتدين على المساحات أصحاب المباني المعتدين على المساحات 
العموميـــة سيواجهــون العدالـــةالعموميـــة سيواجهــون العدالـــة

 توعد رئيس الدائرة االدارية ألدرار اصحاب المباني المعتدين على المساحات العمومية ، بتوجيههم إلى 
القضاء وهدم البناءات العشوائية و استرجاع المساحات المنهوبة.

 عبد اهلل مجبري
اجتماع  أدرار يف  دائرة  رئيس  وقال    
سيدي  والشيخ  بايزون  أحياء  رؤساء  مع 
محمد بن الكبير على أن أصحاب املباني 
الساحات  اعتدواعلى  الذين  العشوائية 
القضاء ، مشيرا  العمومية سيحالون على 
إلى  أن البلدية هي اجلهة املخولة الوحيدة  
على  وهي  الهدم  صالحية  لها  التي 
التجزئات  هذه  يف  يحصل  مبا  تامة  دراية 

االجتماعية داخل املناطق العمرانية.
الشكاوي  بعد  االجتماع  هذا  جاء  و 

املذكورة  األحياء  هذه  طرف  من  املرفوعة 
بالتهيئة  تطالب  التي  احمللية  للسلطات 
الشاملة  وإجناز مصالح إدارية تقرب اإلدارة 
النفايات  رفع  جانب  إلى  املواطن  من 
الفت  بشكل  انتشرت  التي  واألوساخ 
للعيان  فضال عن محاسبة املعتدين على 

الفضاءات العمومية .
جلنة  كانت  صلة  ذي  سياق  يف 
بالوالية   حلت  التي  الداخلية   وزارة  من 
رفعت  قد  السوداء   النقاط  على  للوقوف 
تقريرها للوزارة من أجل تخصيص غالف 
للنظافة  نوعية  بحملة  للقيام  معتبر  مالي 

املعاينة  عقب  املنطقة،  هذه  تخص 
الهائل  الكم  على  كشفت  التي  امليدانية 

من النفايات املنتشرة بالنطقة.
املنعدمة  العمومية  املرافق  وبخصوص 
تقرر من خالل هذا  فقد  يف هذه األحياء 
االجتماع  إجناز املرافق العامة كاالبتدائيات 
واملتوسطات والفرع البلدي ومكتب البريد 
الساكنة،  لتسهيل مجمل اخلدمات على 
بحيث  املواطن،  من  اإلدارة  ولتقريب 
والسكن  الصحة  من  جلنة  ستشرف  
لتحديد  التربية،  والعمومية   والتجهيزات 

أماكن هذه املرافق احليوية.

أدرار

الشــروع فــي اطــالق حمـالت 
تحسيسية لتلقيح ضد »كورونا«

مبقر  االجتماعات  قاعة  احتضنت 
دائرة زاوية كنتة اجتماعا موسعا لدراسة 
سبل التوعية والتحسيس وإقناع املواطنني 
بضرورة اإلقبال على املؤسسات الصحية 
فيروس  ضد  اللقاح  جرعات  ألخذ 

كورونا.
ضرورة  إلى   احلاضرون  تطرق  وقد 
والشؤون  والبلدية  اجلمعيات  مشاركة 
والتحسيس  التوعية  عملية  يف  الدينية 
تقلل  التي  املغرضة  االشاعات  ومواجهة 
الهامة  النقاط  أهم  بني   ومن  أهمية  من 
يستهدف  اللقاح  أن   هو  طرحها  مت  التي 
كل مواطن يفوق سنه 65 سنةواملواطنون 
الذين أعمارهم  فوق  18 سنة  الى 65 

سنة يلقحون   فقط  املصابون باألمراض 
املزمنة أما  األطفال األقل من  18 سنة 
بعملية  معنيني  غير  احلوامل  والنساء 
اللقاح  استعمال   وبخصوص  التلقيح 
فإن له  جرعتني تأخذ اجلرعة الثانية بعد 
21  يوم من أخذ اجلرعة األولى مؤكدين 
اللقاح يجب أن  يأخذ فقط يف  على إن 
املؤسسات واملصالح الصحية واليؤخذ يف 
اللقاح  أخذ  يشاعوأن   كان  املدارس كما 
إلى  اختياري مشيرين  بل  إجباري  ليس 
بزاوية  التحسيس  أن  انطالق حمالت  
كنتة ستنطلق بحر هذا األسبوع وتتواصل 

بالبلديات املجاورة.
عبداهلل مجبري

كارثة بيئية تهدد سكان تيليالن
أدررا  مدينة  أحياء  سكان   يشتكي 
الواقعة بتيليالن وطريق املطار من تسرب 
أثار  الذي  األمر  الصحي  الصرف  مياه 
لدى  شديدين  وتذمر  استياء  أثار  الذي 

السكان
األحياء ألخبار  هذه  وأوضح سكان 
قد  املتسربة  القذرة  املياه  أن  الوطن 
حاصرتهم سكناتهم وحرمتهم من ممارسة 
أنهم  وأضافوا  طبيعي  بشكل  حياتهم 
السلطات  تدخل  عدم  من  ذرعا  ضاقوا 
النقطة  موقع  حتديد  أجل  من  احمللية 
السوداء التي أدت إلى التسرب مشيرين 
األسبوع  يقارب  ملا  احلال  على  أنهم  إلى 
من  املنبعثة  الكريهة  الروائح  بهم  حتيط 
املستعملة  املياه  هذه  من  املشكلة  البرك 
صحة  على  بالسلب  ستنعكس  التي 
مصالح  إن   محدثونا  قل  و   . املواطنني 
بعض  تفريغ  على   تعمل  التطهير  ديوان 
ولكن  اململوءة  الصحي  الصرف  القنوات 

األزمة لم تعرف طريقها  احلل .فيم أرجع 
بعض السكان سبب هذه األزمة هو عدم 
تستلمها  التي  املنجزة  املشاريع  مراقبة 
السلطات احمللية من املقاوالت محملينهم  
هذه  يف  يحدث  فيم  الكاملة  املسؤولية 

األحياء القريبة من عاصمة الوالية.
املائية  املوارد  مديرية  جهتها   من 
هذه  يف  املياه  تسرب  سبب  أن  قالت 
األحياء يعود إلى إحدى املقاوالت التي 
للصرف  توسعة  إجناز مشروع  تعمل على 
الشبكة  بقطع  قامت  من  هي  الصحي 
ربطها  أجل  من  املجاري  لهذه  القدمية 
بالشبكة اجلديدة ماسبب يف رجوع املياه 
األحياء   بهذه  الواقعة  القنوات  هذه  إلى 
وطمأن ممثل مصالح املوارد املائية زقالوي 
تسير  األزمة  أن  على  السكان  عبدالكرمي 
نحو االنفراج يف أقل من 24 ساعة ويتم 

القضاء على هذه التسرب .
عبد اهلل مجبري

تمنراست

حمـــلة تنظيــــف 
لمعلــم تهابــــورت 
والمنبــع المعدنــي

نّظم املكتب الوالئي للمنظمة اجلزائرية للبيئة 
متطوعني  مع  بالتعاون  تنمراست  لوالية  واملواطنة 
من املجتمع املدني حملة تنظيف واسعة للمنطقة 
السياحية الذي تتواجد به منبع تهابورت الطبيعي 

)عني شبي(15 كلم شرق والية متنراست
املنظمة  مساعي  ضمن  احلملة  هذه  وتدخل 
املعدنية   وللمنابع  السياحية  للمناطق  االعتبار  لرد 
سبقتها  حيث  الوالية،  مستوى  على  املتواجدة 
يف أيام خلت مبادرة مماثلة استفادت منها املناطق 
احلضرية للوالية وقصر موسى أق أمستان  حسبما 
اجلزائرية  للمنظمة  الوالئي  املكتب  رئيسة  أّكدته 
هيباوي  األنسة  متراست  لوالية  واملواطنة  للبيئة 
الطوعية واملجتمع  التي نّوهت باالستجابة  كلثوم  
هذه  جناح  يف  الفضل  لهم  أرجعت  إذ  املدني، 

املبادرات التي تنظمها املنظمة منذ سنوات.
تشجير  التنظيفية  حملة  احلملة  رافقت  كما 
واسعة مست أرجاء املنبع الذي يستقطب أعـدادا 
كبيرة من الزوار الراغبني يف االستفادة من خدماتها 
أيام السنة  العالجية والذين يتوافدون عليها طيلة 
يتوفر عليه هذا  ملا  نظرا  الوطن  أرجاء  من مختلف 
تساعد  طبيعية  ومكونات  طبية  مزايا  من  املنبع  
خاصة  األمراض،  من  العديد  من  الشفاء  على 
للعديد  املفاصل، كما كان فضاًء ومقصدا  مرض 
وجبات  وتناول  التنزه  فضلت  التي  العائالت  من 
الطعام بني اجلبال احمليطة به وما جادت به الطبيعة 

حتت أشعة الشمس الربيعية.
أحمد كرزيكة 

سجلت  املجموعة الوالئية للدرك 
جرائم  يف   تراجع  باألغواط  الوطني 
اجلنايات خالل سنة 2020 ، حيث 
مت تسجيل 32 قضية فقط من مجموع 
1760 قضية متت معاجلتها من طرف 
للقتل  جناية  منها  القضائية  الشرطة 
مت  حيث  سبقاق  ببلدية  العمدي 

توقيف اجلاني وحبسه .
الوالئية  املجموعة  قائد  وكشف  
ناسني  املقدم  باألغواط  الوطني  للدرك 
حضرها  صحفية  ندوة  يف  اسماعيل 
ممثلو مختلف وسائل اإلعالم احمللية عن  

تراجع نسبة حوادث املرور بنسة 12 .
وتصدت فرق املجموعة املتواجدة 
اجلرائم  ملختلف  الوالية  إقليم  عبر  
وبيع  وتهريب  بالسرقة  املتعلقة 
املخدرات واملشروبات الكحولية حيث 
مت معاجلة 29 قضية مخدرات وأقراص 
حوالي  حجز  من  مكنت  مهلوسة  
قرص  و11232  الكيف  من  كلغ   7
مهلوس وعاجلت قضية  تتعلق بتهريب 
الصنع  أجنبية  سجائر  علبة   500
 ، إماراتي  31 علبة معسل صنع  منها 
املواد  11 قنطار  و200 متر من  وحجز 

 444 النحاسية ،واسترجاع  والكوابل 
 959 مجموعة  من  املاشية  من  رأس 
،ومت  عملية   37 يف  سرقتها  متت  رأس 
تسجيل تراجع كبير يف سرقة املركبات 
سرقة  تسجيل  مت  حيث  والسيارات 

مركبة واحدة فقط .
وتصدت  مصالح الدرك لالرتفاع 
بالنشاط  املتعلقة  اجلرائم  يف  املسجل 
التجاري بسبب احتكار وتخزين املواد 
االستهاللية األساسية بسبب تفشي 
حتقيقات  فتحت  حيث  كورونا  وباء 
التي  االحتيالية  املمارسات  حول 
مست املواد املدعمة »القمح بنوعيه » 
مكنت من توقيف 38 شخص مت ايداع 
اثنني منهم احلبس ووضع البقية منهم 
مجال  .ويف  القضائية  الرقابة  حتت 
مت  العمومي  باألمن  املتعلقة  املخلفات 
البيئة  مست  مخالفة   1137 تسجيل 
مخالفة  و752  احليوانية  والصحة 
البيطري  الطب  نشاطات  مست 
بتعميم  املتعلق  القانون  مست  و175 
مخالفة  و88  العربية  اللغة  استعمال 

متعلقة بقانون التهيئة والتعمير .
نورين.ع

األغواط

تراجــع فــي الجرائــم 
و حـــوادث المـــرور 

خـــــالل 2020

اليزي  

دخول المؤسسة الوالئية للنظافة 
والمساحات الخضراء حيز الخدمة

املؤسسة  االسبوع  هذا  بداية  دخلت 
والتجارية  الصناعية  العمومية  الوالئية 
اخلضراء  واملساحات  العمومية  واإلنارة 
 ) اليزي  نظافة   ( املنزلية  النفايات  وجمع 
حيز اخلدمة بهدف احلفاظ على البيئة من 
كل اصناف التلوث ولغرض انهاء مشكل 
والفضالت  لنفايات  الكبير  االنتشار 
بالوالية  السكان   ارقت  التي  املنزلية 

لسنوات.
اليزي  نظافة  مؤسسة  انطالق  اشارة 
مصطفى  الوالية  والي  عليها  اشرف  التي 
واملنتخبة  التنفيذية  الهيئة  مبعية  اغامير 
الشمالي  املدينة  مبدخل  املتواجد  مبقرها 
والذي اكد انها من شانها ان تكون اضافة 
كبيرة على مستوى الوالية وستساعد الى 
حد كبير محاربة النفايات املنزلية وانتشار 
ينتظر  وكم   احلضرية  باألوساط  القمامة 
منها ان تبدءا نشاطها على مستوى باقي 

بلديات الوالية مستقبال .
ويف ذات السياق اكد املكلف بتسيير 
والتجارية  الصناعية   العمومية  املؤسسة 
اخلضراء  واملساحات  العمومية  واإلنارة 
اليزي  نظافة  املنزلية    النفايات  وجمع 

منير حميد ألخبار الوطن ان هدفها ابعد 
وكونها ستكلف بتغطية 06 بلديات على 
كافة  على  القضاء  وكذا  الوالية  تراب 
الوالية  منها  عانت  التي  السوداء  النقاط 
يف السنوات االخيرة من مشكل النفايات 
والتي  احلضرية  االوساط  يف  وتراكمها 
يقف عليها عمال متعددي االختصاصات 
فضال عن انها ستخلق عدة مناصب شغل 
الفئات  من  كبير  عدد  ستمتص  والتي 

العاطلة عن العمل .
الساكنة من خالل  اكد  ومن جهتها 
استبشروا  انهم  الوطن  اخبار  ل  حديثهم 
اخلدمة  حيز  املؤسسة  دخول  من  خيرا 
بصفة رسمية خاصة بعدما حتولت املدينة 
النظافة  يف  املثل  بها  يضرب  كان  التي 
الى  االخيرة  السنوات  يف  البيئة  وحماية 
مفرغة عمومية مفتوحة على الهواء الطلق 
نتيجة االنتشار الكبير لألوساخ والتسيب 
واملشاكل  املسؤولة  املصالح  لدى  الكبير 
بان  املني  النظافة  عمال  لدى  املتراكمة 
نظيفة  لبيئة  الرئيسي  الضامن  تكون 

ومحيط خالي من االوساخ .
براهيم مالك
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 ربورتاج : نور الدين رحماني

زحف الرمال يهدد املنطقة
أمام  الرمال  تراكم   من   املنطقة  سكان  اشتكى 
بيوتهم و يف الطرقات و  التي زحفت على كل شيء 
يف هذه القرية، الرمال غطت حتى مداخل البيوت  و 
ذلك بفعل الزوابع الرملية التي تهب على القرية  طيلة 
فترات السنة ، » برحال املجدوب« احد سكان القرية  
صرح لـ«أخبار الوطن« انه ال يسجل  أي تدخل من 
البلدية لتنقية القرية من هاته الرمال و رفعها  مصالح 
من أمام و مبحيط البيوت و منذ سنوات  ، رمال يصل 
يضيف  و   . أمتار  ثالث  إلى  املناطق  ببعض  علوها 
التي  الرعوية  املساحات  على  كذلك  زحفت  الرمال 
سكان  حاليا  يضطر  حيث  النباتي  غطاءها  فقدت 
وبدرجة  القريبة،  املدن  نحو  منها  الهجرة  إلى  القرية 
أكثر إلى مدينة املشرية التي تبعد عن القرية ب 50 

كلم حيث تتوفر هناك نوع من احلياة الكرمية .

 الواقع الصحي لسكان 
القرية مؤلم.

أحاديث  تقاطعت  الرمال  هاجس  عن  وبعيدا 
حيث  الصعب،  الصحي  الواقع  حول  القرية  سكان 
املرضى  إسعاف  لتجهيزات  العالج  قاعة  تفتقر 
لعرابي  فحسب   . العقربية  باللسعات  واملصابني 
شيخ القرية تسجل سنويا أرقام مرتفعة للسع العقربي 
مبعدل 30 لسعة سنويا  بفعل نقص االنارة العمومية 
و غياب التنقية و النظافة بعد انتشار اسطبالت تربية 
تزداد  اإلسعاف،  سيارة  غياب  ويف  بالقرية    املاشية 
الوضعية سوءا إذا تطلب األمر حتويل احلاالت املرضية 
املستعصية أو اإلستعجالية إلى مستشفى املشرية على 
بعد  50 كلم ، حيث تبقى شاحنات نقل األعالف 
واحليوانات الوسيلة األكثر توفرا يف مثل هذه الظروف 

لنقل املرضى و املصابية .

 متوسطة حلم األولياء
ودائما يف سياق االنشغاالت طالب األولياء ببناء 
متوسطة بالقرية لتحسني ظروف متدرس أطفالهم  احلاج 
نوار من كبار القرية صرح لنا انه يضطر  حاليا ما يقارب 
إلى بلدية احملرة على مسافة  التنقل  إلى  100 تلميذ  
نقل  حافلة  وجود  مع  املتوسطة   إلى  للوصول  18كلم 
واحدة و شبه مهترئة تقوم بنقل التالميذ على دفعتني 
صباحا و مساءا مع معاناة مضاعفة جتعل التلميذ يصل 
منهكا للبيت مساءا و ال حتدثني على مراجعة دروسه  

إلى  للنوم  يستسلم  يسد جوعه  ما  يتناول  أن  فبمجرد 
اليوم املوالي من شدة التعب يف صورة مكررة بتوقفهم 
عن الدراسة . أما الظاهرة األكثر انتشارا فهي توقف 
االبتدائي  للطور  اكمالهن  بعد  الدراسة  عن  البنات 
فتنقلهن الى املتوسطة و على احلافلة من احملرمات لدى 

كل سكان القرية  .

انبوب الغاز ىلع بعد 4 كلم 
والسكان محرمون

بقول  املدينة  بغاز  قريتهم  بربط  يطالبون  السكان 
برحال املجدوب أن كل الوالة الذين تعاقبوا على زيارة 
املشكل  بحل  وعودا  قدموا   2010 سنة  منذ  و  القرية 
لكنها ال تتحقق أخرها كان مع زيارة الوالي بن منصور 
قبل  الغاز  بإيصال  وعد  الذي  و   2018 اهلل سنة  عبد 
نهاية سنة 2018 لكنه حلد الساعة مجرد حلم رغم أن 
أنبوب الغاز ال يبعد عن القرية سوى بأربعة كلومترات 
الى استخدام  السكان  املدينة يضطر  . يف غياب غاز 
قارورات غاز البوتان املكلفة خاصة مع فصل الشتاء و 
التي تصلهم بسعر يقارب 300 دج لهذا يضطر اغلب 

السكان إلى االستعانة باحلطب للطهي و التدفئة .

البطالة و غياب فرص العمل
وتبقى البطالة وغياب فرص العمل من اكبر هموم 
الشبان بالقرية و الذين يئسوا الفراغ والروتني والوعود 
من  شيئا  تغّير  لم  والتي  ورائها،  من  طائل  ال  التي 
متصل  سياق  يف  متسائلني  باملتاعب،  املثقل  واقعهم 
عن برامج التضامن و التشغيل  التي يسمعون بها ال 
غير يف غياب التطبيق بالقرية على غرار اإلدماج املهني 
الوالية  مقر  إلى  فالتنقل  الصغيرة  املؤسسات  إنشاء  و 
البيض مكلف و غير متاح للكثير من الشباب .التاج 
إلى  التحسيس  التشغيل و  بنزول قوافل  محمد طلب 
القرية و تقدمي الشروحات اخلاصة باليات التوظيف و 
التشغيل على غرار ما يحدث بواليات اخرى مجاورة 

للبيض كنعامة و سعيدة   .

رئيس البلدية: »مطالب 
السكان مشروعة لكننا ال 
نملك االعتمادات املالية«

يف سياق هاته االنشغاالت رد رئيس  بلدية احملرة 
السكان  مطالب  أن  هجام  بن  رقة  على  إداريا  املشرفة 
البلدية  كلها مشروعة و تدخل يف اختصاص و مهام 
اجناز  يعيق  املالية  لالعتمادات  البلدية  افتقار  أن  غير 
الربط  مشكل  فمثال  املطلوبة  و  املقترحة  البرامج  كل 

بغاز املدينة تتكلف به مديرية الطاقة بالبيض و املشروع 
مسجل من سنوات و يرتقب أن يتم ربط القرية بالغاز 
قبل نهاية السنة ألن االعتماد مالي موجود و املشكل 
اآلن يف مؤسسة االجناز التي تختارها شركة سونلغاز و 
ليس البلدية أما مشكل املتوسطة فهو مطروح و مقترح 
غير انه يبقى بانتظار موافقة وزارة القطاع و حاال يتم 

لهم  الغذاء  وجبة  توفير  مع  حافلة  عبر  التالميذ  نقل 
و  وطني  فهو مشكل  الشغل  غرار  على  املطالب  باقي 
ليس مقتصرا على قرية  بن هجام ألن القرى بصورة 
عامة تنعدم بها فرص العمل إال ما تعلق بتربية املاشية 
التي تعد النشاط رئيسي لسكان القرية و كل املنطقة 

كبارا و صغارا .

املجالس املتعاقبة لم تغير من حال املنطقة

سكان قرية بن هجام بالمحرة ..مشاكل دائمة و الحلول غائبة!سكان قرية بن هجام بالمحرة ..مشاكل دائمة و الحلول غائبة!
يعيش سكان قرية بن هجام ببلدية المحرة  معاناة كبيرة، فحياة البؤس و الشقاء الزالت تؤرق يومياتهم 
،  رغم تعاقب  المجالس المنتخبة التي لم تغّير واقع البؤس الذي ارتسمت معالمه في ربوع هذه القرية 
الواقعة على بعد حوالي 60 كلم جنوب شرق والية البيض و المعروفة بتربية الماشية و انتاج السمن 

البلدي ذو الجودة العالية .
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بالسماح  يونايتد  مانشستر  يرحب   
صفوف  عن  بالرحيل  لينغارد  جليسي 

االنتقاالت  سوق  نهاية  قبل  الفريق، 
البالغ  لينغارد،  يشارك  ولم  احلالية. 
يف  مباراة  أي  يف  عاًما،   28 العمر  من 
استبعاده من  املوسم، ومت  البرمييرليغ هذا 
قائمة الفريق من 15 مباراة بالدوري، بعد 

مرور 19 جولة.
منذ  الدوري  لينغارد يف  يشارك  ولم 
املاضي، وشارك  العام  1 جانفي من  يوم 
املوسم،  هذا  فقط  مباراتني  يف  أساسًيا 
واحدة يف كأس الرابطة وأخرى يف كأس 

االحتاد اإلجنليزي.
نيوز«،  إيفينيغ  »مانشستر  وبحسب 
أعرب شيفيلد يونايتد عن اهتمامه بضم 

يف  وذلك  اإلعارة،  سبيل  على  لينجارد 
الوقت الذي ينتهي يف عقده مع الشياطني 

احلمر يف صيف 2022.
سولسكاير،  غونار  أولي  وعلق 
مستقبل  على  يونايتد،  مانشستر  مدرب 
لعب  يرغب يف  قائًل: »جيسي  لينجارد 
كرة القدم، علينا أن نرى ذلك، سأجلس 

معه وسأتخذ القرار بشأنه«.
ارتبط  أخرى  أندية  هناك  أن  يذكر 
سبيل  على  إليها  باالنتقال  لينغارد  اسم 
وتوتنهام ووست  نيوكاسل  اإلعارة، مثل 

هام إضافة إلى وست بروميتش.
القسم الرياضي

أكد مدرب أتلتيكو مدريد، دييجو سيميوني، عقب الفوز 1-3 على فالنسيا، ليحافظ على الصدارة وفارق السبع 
نقاط التي تفصلهم عن ريال مدريد الوصيف، أن فريقه ال يزال بحاجة للتحسن، مشدًدا على ضرورة التركيز يف كل 

مباراة، والتدرب بأفضل شكل، ملواصلة االستمرار يف األداء اجليد.
وقال سيميوني عقب املباراة »نفكر يف مواجهة قادش املقبلة، ويف مواصلة التحسن كل مرة بالتدريبات«. وشدد 
»نركز فقط يف املباراة القادمة، ويف مواصلة التحسن، ال تزال لدينا أمور نحتاج لتحسينها، كما رأيتم، أفضل طريقة 

ملواصلة ما نحن عليه هو التفكير يف كل مباراة مبفردها«.
وأضاف مدرب أتلتيكو، الذي بإمكانه االبتعاد بـ 10 نقاط عن أقرب منافسيه حال فاز باملباراة املؤجلة لديه يف 
الليغا »ينبغي علينا أن نحتفظ بالهدوء، وفهم أن كرة القدم هي خوض كل مباراة مبفردها، هذا ما سنفعله يف مواجهة 

قادش القادمة«.
وحول صفقة الفريق اجلديدة، موسى دميبلي، الذي لم يشارك بعد، قال »لم يلعب ألنني لم أر بعد التوقيت 
املناسب لذلك. إنه يتدرب معنا بأفضل طريقة، انضم قريبا للفريق ويعي أن لويس سواريز يقدم مباريات جيدة للغاية«.

مهاجــــم ليستر سيتـــــي مهاجــــم ليستر سيتـــــي 
فــــاردي يعــــود للمالعــــــبفــــاردي يعــــود للمالعــــــب

قال بريندان رودغرز مدرب ليستر سيتي، إن املهاجم جيمي فاردي من املرجح أن يعود إلى امللعب يف وقت أسرع من 
املتوقع، بعد اخلضوع جلراحة بسيطة لعلج فتاق.

وكان رودغرز أكد مؤخرا أن فاردي، هداف ليستر برصيد 13 هدفا يف كل املسابقات هذا املوسم، رمبا يغيب »عدة أسابيع« 
بعدما خضع اللعب البالغ عمره 34 عاما جلراحة.

لكن رودغرز أبلغ الصحفيني عقب الفوز 1-3 على برينتفورد يف كأس االحتاد اإلجنليزي اليوم األحد »سيغيب لفترة تتراوح 
بني أسبوع وعشرة أيام قبل أن يعود إلى امللعب، ثم سيحتاج عدة أيام ليصبح جاهزا«.

وأضاف »لن يفقد الكثير من لياقته ألنها جراحة بسيطة، ميكننا التعامل بدونه يف هذا الوقت، وهو سيكون جاهزا ومستعدا 
الستكمال باقي منافسات املوسم«.

وسيلعب ليستر أمام إيفرتون وليدز يونايتد وفولهام وولفرهامبتون واندرارز يف الدوري يف األسابيع املقبلة قبل أن يستضيف 
ليفربول حامل اللقب يف 13 فبراير شباط، كما يواجه برايتون آند هوف ألبيون يف الكأس يف العاشر من الشهر املقبل.

العب وسط برشلونة، دي يونغ:

»مـــا زال بإمكــــاني اللــــعب »مـــا زال بإمكــــاني اللــــعب 
بشــــــكل أفضـــــل«بشــــــكل أفضـــــل«

أعرب الهولندي فرينكي دي يونغ، العب وسط برشلونة، عن سعادته باالنتصار بهدفني دون رد، خلل مواجهة إلتشي، 
مساء اليوم األحد، يف إطار منافسات اجلولة 20 من الليغا.

كل  لعبنا  حيث  قليًل،  أفضل  »نحن  اإلسبانية:  ديبورتيفو«  »موندو  صحيفة  نقلتها  تصريحات  خلل  يونغ،  دي  وقال 
املباريات خارج أرضنا منذ بداية العام، وفزنا يف كل املباريات«.

وأضاف: »لقد كنا جيدين جًدا اليوم، وإلتشي كانوا يعتمدون على اللعب من اخللف، وإذا لم تضغط جيًدا كفريق فمن 
الصعب إيذاؤهم«. وتابع: »ما زال بإمكاني اللعب بشكل أفضل، لكنني بالطبع سعيد باألهداف والتمريرات احلاسمة«.

وعن وجود شكوك حول تسجيله الهدف األول، أجاب: »لقد سددت الكرة قبل أن تدخل الشباك، والهدف من نصيبي«. 
وأمت: »أعتقد أننا يف حالة جيدة عقلًيا، حيث ننمو ونتحسن شيئا فشيئا، وآمل أن نستمر على هذا النحو، ونفوز مببارياتنا ويف 

النهاية سنرى أين نحن يف جدول الترتيب«.

قبل نهاية سوق االنتقاالت الحالية

مانشســتر يونايتـــد متحمــــــس مانشســتر يونايتـــد متحمــــــس 
لتخلـــــص مـــــن لينغــــــاردلتخلـــــص مـــــن لينغــــــارد

صــــالح يؤجـج صــــالح يؤجـج 
صراع الزعــامة صراع الزعــامة 

مع كيـــــنمع كيـــــن
يسير الفرعون املصري محمد صالح، جنم ليفربول، 

خطوة بخطوة مع منافسه هاري كني، جنم توتنهام، يف 
سباق زعامة هدايف املسابقات اإلجنليزية.

وسجل صالح هدفني يف شباك مانشستر يونايتد، اول 
امس، على ملعب أولد ترافورد، ضمن مباريات الدور 

الرابع لكأس االحتاد اإلجنليزي.
وبحسب شبكة »أوبتا« لإلحصائيات، 

فإن صالح هو أكثر العبي 
البرمييرليغ تسجيال لألهداف 

يف جميع املسابقات هذا 
املوسم برصيد 19 هدًفا.

ويتساوى صالح مع هاري 
كني بنفس الرصيد من 
األهداف، حيث يقدم 

املهاجم اإلجنليزي 
مستويات رائعة 

هذا املوسم، رفقة 
سبيرز.

»إيريـــك غارســـيا على طريـــــق الرحيـــــل«»إيريـــك غارســـيا على طريـــــق الرحيـــــل«
قال بيب غوارديوال مدرب مانشستر سيتي، املنافس يف الدوري اإلجنليزي املمتاز، إنه يتوقع أن يرحل العب 

الفريق بنهاية املوسم احلالي على أقصى تقدير.
وينتهي عقد اإلسباني الدولي إيريك غارسيا بنهاية املوسم احلالي وربطته تكهنات بالعودة إلى نادي 

طفولته برشلونة.
ولم يشارك املدافع البالغ من العمر 20 عاما سوى يف ثماني مباريات بجميع املسابقات هذا املوسم 
على   3-1 الفوز  أساسيا خلل  للعب  نادرة  فرصة  على  لكنه حصل  واملرض،  اإلصابات  بسبب 

تشيلتنهام تاون يف كأس االحتاد اإلجنليزي يوم السبت الفارط.
وأبلغ غوارديوال الصحفيني »سنرى ما سيحدث يف نهاية فترة االنتقاالت، ال أعتقد أنه سيوقع عقدا 
جديدا، أنا واثق أنه سيرحل يف نهاية املوسم أما بالنسبة لفترة االنتقاالت احلالية فاألمر يتوقف على 

األندية األخرى«.
ويحتل سيتي املركز الثاني يف الدوري برصيد 38 نقطة بفارق نقطتني خلف مانشستر يونايتد لكن 

تتبقى له مباراة إضافية، ويحل ضيفا على وست بروميتش ألبيون غدا الثلثاء.

سيميونـي:«أتلتيكو مدريــد 
ال يـزال بحــاجة للتحســن«

برشلـونة يفقـد 
نجمــه ضــــد 

بيلبـــــاو
أتلتيك  مواجهة  خالل  جنمه  خدمات  برشلونة  سيفتقد 
بيلباو املقبلة، واملقرر إقامتها على ملعب الكامب نو، يوم األحد 

املقبل، يف إطار منافسات اجلولة 21 من الليغا.
وتلقى سيرجيو بوسكيتس البطاقة الصفراء اخلامسة خالل 
بارجان،  ضد  عنيف  تدخل  بعد  امس،  اول  إلتشي  مواجهة 

ليتأكد غيابه عن مواجهة الفريق الباسكي األسبوع املقبل.
ُيذكر أن برشلونة متقدم يف النتيجة حتى اآلن بهدف دون 
رد، سجله الهولندي فرينكي دي يونغ، علما بأنه الهدف الـ5 له 
بقميص البرسا يف الليغا، منذ انضمامه للفريق يف صيف 2019.

سواريـز يقتـرب سواريـز يقتـرب 
مــن رونالـــدو مــن رونالـــدو 
برقــم استثنائــيبرقــم استثنائــي  

سجل األوروغوياني لويس سواريز، جنم 
أتلتيكو مدريد، هدًفا غالًيا للروخيبلنكوس 
يف شباك فالنسيا، اول أمس، على ملعب 

واندا متروبولياتو، ضمن مباريات اجلولة 
20 للدوري اإلسباني.

وبحسب شبكة »أوبتا« لإلحصاءات، 
فإن سواريز سجل هدفه رقم 12 يف 

الليغا مع أتلتيكو مدريد هذا املوسم.
وسجل سواريز أهدافه اإلثنى عشر خلل 

أول 15 مباراة يف الليجا، وهي أفضل بداية 
للعب منذ 2010، عندما سجل 
كريستيانو رونالدو مع ريال مدريد  

)13 هدًفا(. ويتصدر 
سواريز قائمة هدايف 

الليجا هذا املوسم 
برصيد 12 هدًفا، 

بالتساوي مع 
املغربي يوسف 

النصيري.

إنجـاز تاريخـي جديـد إنجـاز تاريخـي جديـد 
لليفاندوفسكــــيلليفاندوفسكــــي

بايرن  جنم  ليفاندوفسكي،  روبرت  البولندي  سجل 
شالكه.  شباك  يف  البافاري  للفريق  تاريخًيا  هدًفا  ميونخ، 
ملعب  امس، على  اول  بايرن،  نظيره  وإستضاف شالكه 
للدوري   18 اجلولة  مباريات  ضمن  آرينا،  فيلتينس 

األملاني.
وبحسب شبكة »أوبتا« لإلحصائيات، فقد سجل 
ليفاندوفسكي يف 8 مباريات متتالية بقميص بايرن خارج 
التاريخ  يف  العب  أول  ليصبح  البوندسليغا،  يف  الديار 

يحقق هذا الرقم يف بطولة الدوري األملاني.
األملاني  الدوري  هدايف  قائمة  ليفاندوفسكي  ويتصدر 

حالًيا برصيد 23 هدفا، بفارق 8 أهداف عن إيرلينغ هاالند، 
مهاجم بوروسيا دورمتوند، أقرب ملحقيه.
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املدير الرياضي لشباب قسنطينة، ياسين بزاز:

»المأموريــة معقــدة ولكـن التـــدارك ممكــن«   »المأموريــة معقــدة ولكـن التـــدارك ممكــن«   
التحقت  قائال''لقد  بزاز  وصرح 
بالبطولة  يعيشها  صعبة  فترة  يف  بالفريق 
املوفقة.  غير  البداية  بعد  خاصة  احمللية 
أجل  من  متفائل  أنا  بصراحة،  ولكن 
تصحيح الوضع وتدارك األمور خاصة وأن 

املشوار ال يزال طويال''.
متعثرة  بداية  سيرتا''  ''أبناء  وسجل 
احلصيلة  إلى  االحصائيات  تشير  حيث 
وثالثة  تعادالت  أربعة  واحد،  فوز  التالية 
انهزامات، آخرها داخل الديار يوم اجلمعة 
سطيف  وفاق  البطولة  رائد  أمام  الفارط 
تنقصه  الذي  ''الشباب''  ويحتل   .0-1
ال16  املرتبة  بلوزداد،  شباب  أمام  مباراة 

برصيد 7 نقاط فقط.
السابق  اجلزائري  الدولي  وأضاف 
''سنغتنم الفرصة مبناسبة امليركاتو الشتوي 
االستثنائي من أجل تدعيم الفريق خاصة 
بالتعاقد  لنا  الهجوم. يسمح  على مستوى 

مع العبني اثنني فقط''.
املدرب  منصب  إلى  بزاز  تطرق  كما 
الذي يبقى شاغرا بعد استقالة عبد القادر 
عن  الكشف  سيتم  أنه  مؤكدا  عمراني، 
أن  قبل  اجلاري.  األسبوع  بحر  خليفته 
الذاتية  السير  دراسة  بصدد  يضيف''نحن 
األفضل.  وسنختار  املدربني  لبعض 
استبعدنا  لقد  جزائريا.  سيكون  حتما 
ال  حتى  أجنبي  مدرب  مع  التعاقد  فكرة 
نضيع الكثير من الوقت يف فترة تأقلمه مع 
جيدا  يعرف  اجلزائري  املدرب  األجواء. 
طريقة تفكير الالعب احمللي وخاصة كيفية 

التدارك يف األوقات الصعبة''.
وحلساب اجلولة العاشرة املقرر إجراؤها 
هذا الثالثاء، يحل شباب قسنطينة ضيفا 
ألبناء  معقد  لقاء  يف  الساورة  شبيبة  على 

مدينة »اجلسور املعلقة«.
م.هشام

أبدى المدير الرياضي الجديد لشباب قسنطينة، ياسين بزاز، قلقه إزاء الوضعية السيئة التي يمر بها الفريق في بطولة الرابطة المحترفة األولى، 
مؤكدا بالمقابل تفاؤله وثقته في قدرة الالعبين على تصحيح الوضع الكارثي.

العب وفاق سطيف، فرحاني:

»مباراة أولمبــي »مباراة أولمبــي 
المدية مفخخـة«المدية مفخخـة«

املهمة  فرحاني، صعوبة  وفاق سطيف، هواري  أكد العب 
التي تنتظر فريقه أمام ضيفه أوملبي املدية، هذا الثالثاء، يف إطار 

اجلولة العاشر من الرابطة األولى احملترفة.
أوملبي  أمام  للغاية  صعبة  مباراة  »تنتظرنا  فرحاني  وقال 
املدية، خاصة وأننا سنواجه فريقا يقدم مباريات كبيرة يف اآلونة 

األخيرة، وأثبت أنه ميتلك مجموعة متكاملة«.
وأضاف »هدفنا هو مواصلة حصد النتائج اإليجابية، وعدم 
مير  باللقب  التتويج  وأن  8 ماي، خاصة  مبلعب  نقطة  أي  تضييع 
حتما عبر الفوز بكامل املباريات داخل الديار«. وأكمل »نتمنى 
املرحلة  تسيير  من  نتمكن  وأن  اإلصابات،  هاجس  نتجاوز  أن 
احلالية، التي سنخوض خاللها مباريات كثيرة يف ظرف وجيز، 
يعترف  ال  سطيف  وفاق  ولكن  سهلة  تكون  لن  املهمة  أن  نعلم 

باملستحيل«.
م.هشام

فيما تستأنف التحضيرات هذا األسبوع

كــاروف يعـوض سبـع على رأس كــاروف يعـوض سبـع على رأس 
العارضـة الفنية لـــ»الموب«العارضـة الفنية لـــ»الموب«

أشرف امس املدرب اجلديد مراد كاروف على احلصة التدريبية املسائية لفريق مولودية بجاية املنتمي إلى القسم 
بنقص  تتعلق  ألسباب  منصبه  من  استقال  الذي  سبع  مصطفى  السابق  املدرب  بذلك  وعوض  الثاني،  الوطني 

اإلمكانيات والوسائل.
ورقة  ميكنه حتقيق  تنافسي  فريق  تكوين  يتضمن  بالفريق  يربطه  عقد  على  رسميا  بالتوقيع  اجلديد  املدرب  وقام 

الصعود نحو احملترف األول.
ويواصل فريق مولودية بجاية حتضيراته حتسبا إلنطالق املوسم الكروي اجلديد، بإجراء بعض املواجهات الودية مع 

أندية من الواليات املجاورة على غرار آخر مباراة له مع فريق التالغمة يف ملعب هذا األخير.
للإلشارة فإن الفريق سيفتتح املنافسة الرسمية مع غرميه شبيبة بجاية يوم 12 فيفري املقبل على الساعة الرابعة 

مساءا مبلعب الوحدة املغاربية.
م.هـ

لكل من وزارتي السكن والشباب والرياضة

األمينان العامان يتفقدان مشاريع األمينان العامان يتفقدان مشاريع 
األلعــاب المتوسطيـة بوهراناأللعــاب المتوسطيـة بوهران

لوزارة السكن  العام  لوزارة الشباب والرياضة واألمني  العام   قام كل من األمني 
والعمران واملدينة بزيارة عمل وتفقد ملشاريع اخلاص بألعاب البحر األبيض املتوسط 
املقرر إجراؤها يف 2020 وجاء هذا اإلنزال امليداني بعد مناقشة مجلس احلكومة يف 

إجتماعاته األخيرة هذا امللف.
 وقد تنقل الوفد الذين كان مرفوقا باملدراء التنفيذين الوالئيني املكلفني بالتحضير 
لهذه األلعاب إلى امللعب األوملبي 40 ألف مقعد يف بلقايد وكذا املجمعات الرياضية 
التي هي قيد اإلجناز من قاعات متعددة الرياضات واملركب املائي للمسابح وكذا القرية 

املتوسطية التي حتتضن إقامة الرياضيني.
وقد ركز الوفد الوزاري على ضرورة تسليم املشاريع يف وقتها خالل هذه السنة من 
أجل اإلنطالق يف عملية التجريب ملختلف الهياكل الرياضية وخاصة امللعب األوملبي 
الذي ينتظر زيارة املدرب الوطني جمال بلماضي ملعاينته الحتمال إحتضانه مباريات 

الفريق الوطني عند تدشينه رسميا.
الكبير  التأخر  أقرب اآلجال بسبب  امللف يف   وتعكف احلكومة على طي هذا 
الذي شهدته املشاريع وقد سبق أن اجتمعت وزارة الشباب والرياضة خالل اجتماعها 
بداية هذا الشهر مع  جلنة التنظيم املكونة من ممثلي 13 دائرة وزارية و4 هيئات عامة 
وهي مكلفة بالوقوف على حتضير الفعاليات واملنافسات املبرمجة يف األلعاب املتوسطية 
لوهران 2022 وتقرر استالم املنشآت املعنية باأللعاب يف اآلجال احملددة من خالل 
التزام الشركات املكلفة باإلجناز مبواعيد جديدة، وال سيما تسليم امللعب األوملبي يف 
القاعة متعددة  املائي و  30 جوان  و املركب  املتوسطية يف  القرية   ،2021 31 مارس 

الرياضات يف 30 سبتمبر من نفس السنة.
ق.ر

أكد أنه مستمر مع املنتخب الوطني، االن بورت:

 »قدمنـــا صــورة جيـدة  »قدمنـــا صــورة جيـدة 
عـن كرة اليد الجزائرية«عـن كرة اليد الجزائرية«

 أبدى مدرب املنتخب الوطني لكرة اليد الفرنسي آالن بورت، حزنه بعد اخلسارة 
أمام سويسرا بنتيجة 24-27 يف ختام الدور الرئيسي لبطولة العالم املقامة يف مصر.

اليد  كرة  عن  جيدة  صورة  »قدمنا  اللقاء  عقب  الصحفي  املؤمتر  يف  بورت  وقال 
والبرتغال  فرنسا  بجانب  نارية  مجموعة  يف  بالتواجد  ظلمتنا  القرعة  ولكن  اجلزائرية، 
احلارس  أن  كما  شهبور،  رياض  املصاب  بغياب  »تأثرنا  وأضاف:  وأيسلندا«.  والنرويج 
باملائة بسبب إصابته يف   50 اليوم وهو مصاب وتأثر بنسبة  مسعود بركوس خاض لقاء 

الفخذ«.
واختتم: »مستمر مع املنتخب اجلزائري حتى منتصف العام اجلاري وحتديًدا حتى 

إقامة دورة ألعاب البحر املتوسط والتي تستضيفها اجلزائر يف شهر جوان املقبل«.
فبعد انهزامه خالل هذه املرحلة أمام منافسني من العيار الثقيل وهما بطل العالم 
ست مرات، فرنسا )26-23( ثم وصيف بطل العالم مرتني، النرويج )36-23(، تكبد 
املنتخب  أخر حلظة  الذي عوض يف  السويسري  املنتخب  أمام  الثالثة  هزميتهم  »اخلضر« 

األمريكي الغائب بسبب وجود حاالت كوفيد19- يف التعداد.
وعليه عجز أشبال املدرب الفرنسي االن بورت على إنهاء مسيرتهم يف الدور الرئيسي 

بفوز، كان سيكون له األثر اإليجابي على معنويات القائد مسعود بركوس.
وجتري الطبعة الـ27 ملونديال كرة اليد ألول مرة مبشاركة 32 منتخبا، حيث تأهل 
الثالثة األوائل عن كل مجموعة للدور الرئيسي الذي مت تنشيطه من قبل أربع مجموعات 

تضم كل واحدة ستة منتخبات، ويتأهل األوالن عن كل مجموعة للدور ربع النهائي.
م.هشام

برنامج الجولة العاشرة لرابطة برنامج الجولة العاشرة لرابطة 
األولى المحترفةاألولى المحترفة
الثالثاء سا 14:30

شبيبة سكيكدة-نصر حسني داي
جنم مقرة -شبيبة القبائل

شباب بلوزداد- إحتاد بلعباس
إحتاد بسكرة- شباب أهلي البرج

جمعية عني مليلة   - سريع غليزان
سا 15

وفاق سطيف- أوملبى املدية
جمعية الشلف- نادي بارادو
إحتاد اجلزائر- مولودية وهران

شبيبة الساورة- شباب قسنطينة
وداد تلمسان- مولودية اجلزائر

مـــدرب نيـــس يشيـــد بمــردود بــــــوداوي   مـــدرب نيـــس يشيـــد بمــردود بــــــوداوي   
أبدى مدرب نادي نيس، أدريان أورسيا، إعجابه مبردود الدولي اجلزائري هشام بوداوي، أمام املضيف النس )0-1( ضمن فعاليات اجلولة ال21 من بطولة الرابطة الفرنسية األولى 
لكرة القدم.وصرح أدريان أورسيا ملوقع النادي ''كان من واجبي التغيير أو إيجاد شيء على الصعيد الفني واجلماعي. هشام قدم مردودا أكثر من رائع. وضعته هنا ألنني كنت أرغب 

أن يلعب كرقم 6 ألنه العب يف غاية الذكاء مع امكانيات كبيرة ومطبقا كل النصائح''.
وجاء الهدف الوحيد يف اللقاء من قبل الدولي اجلزائري اآلخر يوسف عطال، قبل أن يغادر أرضية امليدان بسبب اصابة يف الفخذ مباشرة بعد افتتاحه باب التهديف يف الدقيقة 

49، ليعوضه زميله جوردان التومبا.
وأضاف مدرب نيس قائال: ''هشام العب يتحرك كثيرا ويركض 12 كلم يف اللقاء. إنها شخصية يبحث عنها الكثير من املدربني. اليوم أنا سعيد مبردوده''.

وبفضل انتصاره يف لقاء السبت الفارط، التحق أوملبيك نيس مؤقتا بنادي بريست يف املرتبة ال13 برصيد 26 نقطة.
ق.ر
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حسب بيان لوزارة الثقافة

أوامـــر لمعالجـــة آثــــار التخريـــــبأوامـــر لمعالجـــة آثــــار التخريـــــب
 بموقـــــع تــــــازولــــت بموقـــــع تــــــازولــــت

على قناته يف اليوتيوب
المســــرح الوطنــــي يبـــــث مسرحــية »أخـــام نــــاغ«المســــرح الوطنــــي يبـــــث مسرحــية »أخـــام نــــاغ«

إثر تعرض معلم املوقع األثري تازولت بوالية 
على  الكتابة  خالل  من  تخريب  إلى  باتنة 
للديوان  تعليمات  الوزيرة  أسدت  جدرانه، 
إتخاذ  و  قضائيا  الفاعلني  »متابعة  قصد 
متسبب«.كما  لكل  ردعية  قانونية  إجراءات 
دعت الوزيرة, حسب البيان, مصالح الوزارة 
عبر الواليات إلى »اليقظة و العمل على تأمني 

املواقع األثرية و حمايتها«.

»يؤكد  االعتداء  هذا  أن  الوزيرة  اعتبرت  و 
ما  وهو  احلراسة،  ضمان  يف  تقصير  وجود 
يف  للتحقيق  تفتيش  جلنة  إيفاد  يستدعي 

املوضوِع«.
كما أفادت أن االعتداء على اآلثار »جرمية ال 
تغتفر، وتشويُه املواقع بالكتابات العشوائّية أو 
بالّنقش أو مبحاولة الهدم )...( يعتبر مسعى 
وطمس  القادمة،  األجيال  مقّدرات  لرهن 

والعريق  االستثنائي  التاريخ  مالمح  وتشويه 
والفنون  الّثقافة  وزارة  تأخذ  الوطن«.و  لهذا 
هذا االعتداء بجدّية، وتدعو كاّفة املعنني من 
»التجّند حلماية  مجتمع مدنّي وباحثني، إلى 
يف  الترّدد  وعدم  األثرّية،  واملعالم  املواقع 
التبليغ يف حالة املساس بها أو مالحظة شبهة 
حولها«.                                          واج

»محي  اجلزائري  الوطني  املسرح  كشف 
الدين بشطرزي« أول أمس، األحد عن أسماء 
»ألحسن  االفتراضية  املسابقة  يف  الفائزين 
يوليو  يف  انطلقت  والتي  متثيلي«,  مشهد 
الثامنة  بالذكرى  االحتفال  مبناسبة   2020
الوطنية  السيادة  السترجاع  واخلمسني 
وعيد الشباب. وعادت اجلائزة األولى لكل 
من تيزيري بن يوسف من تيزي وزو وأحمد 
أحد  لتمثيلهما  بومرداس  من  بريك شاوش 
األدوار يف مسرحيات »الشهداء يعودون هذا 
التوالي.  على  تسير«  »حافلة  و  األسبوع« 
من  الثانية عمار صابر  باجلائزة  فاز  بينما 
يف  األدوار  ألحد  جتسيده  عن  وزو  تيزي 
حصلت  حني  يف  تسير«,  »حافلة  مسرحية 
الثالث  املركز  على  باتنة  من  بريزة سعيدي 
»سي  مسرحية  األدوار يف  أحد  لتجسيدها 
عشرون  واختار  هذا  املشحاح«.  قدور 
املسابقة  هذه  يف  املسجلني  من  مرشًحا 
التي نُظمت يف إطار برنامج املسرح الوطني 
على  التزم,  والذي  االفتراضي,  اجلزائري 
األخرى,  الثقافية  املؤسسات  جميع  غير 
الصحي  للبروتوكول  الصارم  باالمتثال 
متثيل  كورونا,  وباء  انتشار  ضد  الساري 
ثماني  يف  املوزعة  الشخصيات  إحدى  دور 

مسرحيات ميزت تاريخ املسرح اجلزائري.
وكان املشاركون القادمون من عشرة واليات 
قد أرسلوا تسجيالت فيديو إلى جلنة حتكيم 
من  مقتطفات  عرض  فيها  أعادوا  املسرح, 
مسرحيات »سي قدور املشحاح« و »الغراب 
»وريح  »البوعبون«  واألجود«  والصاحلني«« 

»والشهداء  قالو«  لعرب  »وقالو  سمسار« 
تسير«.  و«حافلة  األسبوع«  هذا  يعودون 
وحتصل الفائزون على مبلغ 100 ألف دينار 
دينار  ألف  و60  األولى  للجائزة  جزائري 

للثانية و30 ألف دينار للمركز الثالث.
ق.ث/واج

محي  الوطني  املسرح  عرض 
األحد  اليوم  بشطرزي  الدين 
على  )بيتنا(  ناغ  أخام  مسرحية 

قناته الرسمية يف اليوتيوب.
واخراج  كتابة  على  اشرف  و 
هو  و  الشيخ  عقباوي  املسرحية 
عمل انتج سنة 2020 من طرف 
اجلمعية الثقافية »فرسان الركح« 
صندوق  مع  بالتعاون  )أدرار( 
الفني  االبداع  على  التشجيع 

واالدبي لوزارة الثقافة والفنون.
طابع  يف  املسرحية  تتناول  و 
دقيقة   87 طيلة  ميلودرامي 
املسنني  االشخاص  عزل  ظاهرة 
جسد  حيث  العجزة  دور  يف 
الشخصيات كنزة طالبي )لويزة( 
و سفيان ميهوب )زهير( و مالك 
مشماش  حمزة  و  )ايدير(  فالق 
منهم  كل  يروي  حيث  )صابر( 
دار  يف  املطاف  به  انتهى  كيف 

العجزة.
شريف  الديكور  على  أشرف  و 

بن شريف الذي ابدع يف محاكاة 
أجواء دور العجزة مستعينا ببعض 
وطاولة  سرير  مثل  األغراض 
تعكس  التي  االضاءة  على  عالوة 

احلاالت النفسية للمسنني.
توقيع  من  فكانت  املوسيقى  أما 
بالء  ابلى  الذي  وهاب  عادل 
املمثلني  مشاعر  ابراز  يف  حسنا 

اختياره  طريق  عن  الركح  على 
تارة ملقاطع اغاني قدمية يتذكر 
القصة  أبطال  خاللها  من 
تنم  أغاني  و  شبابهم  سنوات 
عن الفرح مستوحاة من التراث 

تارة اخرى.
الشيخ  عقباوي  املخرج  ينحدر 
من والية ادرار و له يف رصيده 
املسرحية  االعمال  من  العديد 
بينها  من  جوائز  على  احلائزة 
احلب املمنوع )2008( و عزوزن 
)2015( و اجلدار )2013( كما 
بحث  افضل  جائزة  على  حاز 
بابل  مهرجان  يف  مسرحي 
يوليوس  مسرحية  و  )رومانيا( 

قيصر )2016(.
مؤخرا  الثقافة  وزارة  قررت  و 
قاعات  و  املسارح  فتح  اعادة 
منذ  املغلقة  العروض  و  السينما 

شهر مارس املاضي للجمهور.
واج

 أسدت وزيرة الثقافة و الفنون, مليكة بن دودة, ليلة األحد, »أوامر عاجلة« إلى الديوان الوطني 
لتسيير و إستغالل املمتلكات الثقافية احملمية قصد »التدخل العاجل ملعاجلة آثار التخريب« 

الذي تعرض لها املوقع األثري تازولت بوالية باتنة, حسب بيان للوزارة.

يف دورتها الثامنة
جائـــزة محمــــد ديـــــب تعلـــــنجائـــزة محمــــد ديـــــب تعلـــــن

 فتــــح بـــــاب الترشـــــــح فتــــح بـــــاب الترشـــــــح
ديب  محمد  جلائزة  الترشح  باب  فتح  عن  بتلمسان  الكبيرة«  »الدار  جمعية  أعلنت 

لألدب يف دورتها الثامنة )-2021 2022(, حسب بيان للمؤسسة.
وستخصص الطبعة الثامنة ألحسن رواية أو أحسن مجموعة قصصية يف كل من فئات 
اجلائزة الثالث العربية واألمازيغية والفرنسية على أن يكون العمل املرشح من 100 

صفحة على األقل وأن يكون صادرا يف طبعته األولى عن دار نشر جزائرية بني 1 
أكتوبر 2020 و5 يناير 2022. وترسل املشاركات وملفات الترشح قبل ال7 يناير 

2022 على العنوان اإللكتروني والعنوان البريدي جلمعية »الدار الكبيرة«, 
اإللكتروني.  املشاركة على موقعها  بقية شروط  التطلع على  وميكن 

وكانت الطبعة السابقة قد عرفت تتويج عبد املنعم بن سايح يف 
اللغة العربية ومراد زميو يف األمازيغية ومصطفى بن فوضيل 

يف الفرنسية. وتهدف جائزة محمد ديب, التي مت تأسيسها 
يف  الشباب  لدى  األدبي  اإلبداع  حتفيز  إلى   ,2001 سنة 

اللغات الثالث العربية واألمازيغية والفرنسية, وهي من أهم 
اجلوائز األدبية يف اجلزائر.                                            واج

لقاء بني قطاعي الصناعة السينماتوغرافية 
و املؤسسات املصغرة

نحــــو تمويــــل مشاريــــع الحائــــزين نحــــو تمويــــل مشاريــــع الحائــــزين 
علـــى بطـــــاقة فنــــــانعلـــى بطـــــاقة فنــــــان

أشرف باجلزائر العاصمة كاتب الدولة لدى وزيرة الثقافة و الفنون املكلف بالصناعة السينماتوغرافية 
واإلنتاج الثقايف، يوسف سحيري، مع الوزير املنتدب لدى الوزير األول املكلف باملؤسسات املصغرة 
نسيم ضيافات، على لقاء ضم كل من املدير العام للوكالة الوطنية لدعم وتنمية املقاوالتية وإطارات 
املركزية للوكالة، وهذا من أجل تعزيز سبل التعاون بني القطاعني يف مجال الصناعة السينماتوغرافية 

واإلنتاج الثقايف، حسب بيان الوزارة املنتدبة املكلفة  باملؤسسات املصغرة.
و اتفق الطرفان على »فتح املجال أمام احلائزين على بطاقة فنان ومتكينهم من االستفادة من متويل 
مشاريعهم يف إطار الوكالة الوطنية لدعم وتنمية املقاوالتية، انساج سابقا، يف مجال السينماتوغرافية 

واإلنتاج الثقايف«.
كما مت االتفاق على« متويل وتوجيه كل النشاطات ذات الصلة بالصناعة السينماتوغرافية«، حسب 

ذات البيان.
و مت خالل اللقاء التأكيد على »ضرورة بذل املزيد من اجلهد لتشجيع املقاوالتية الثقافية يف الصناعة 

السينماتوغرافية واإلنتاج الثقايف واهتمام أكثر بهذا املجال«.
ق.ث

يف انتظار تبني وزارة الثقافة للكتب وإعادة طبعه:
 مجلــــدات الدكتــــور عبـد السالم فياللــي  مجلــــدات الدكتــــور عبـد السالم فياللــي 

عــــن المجتمـــــع والدولـــــــةعــــن المجتمـــــع والدولـــــــة
قلم/ وليد بوعديلة

فياللي   السالم  عبد  البروفسور  أصدر 
يف  اجلزائر  ب«  وسمه  جديدا،  إصدارا 
أجل  من  وثبة  االستقالل،  مئوية  أفق 
العربي  الوسام  »، عن دار  نهضة شاملة 
ودار العقاد للنشر والتوزيع،2021. وفيه 
يتوقف عند مسائل سياسية واقتصادية 

هامة.
   يعتبر هذا اإلصدار اجلزء السابع من 
اجلزائر،  يف  الدولة  و  املجتمع  سلسلة 
السلمي  احلراك  أبعاد  يبحث  وفيه 
باجلزائر، وقضايا أخرى مثل:التحديات 
العوملة،  و  التنمية   النظام،  تواجه  التي 
االقتصاديات الناشئة، احلوكمة ،التغيير، 

اقتصاد املعرفة، املواطنة...
األول«املجتمع  املجلد  درس يف  قد  و     
عامة(  املعاصر)مقدمة  اجلزائري 
تطور  ملسار  كبديل  االستعمار  موضوع 
السيطرة  من  اجلزائري  األهلي  املجتمع 
وسائل  قراءة  يف  اإللغاء،وتعمق  إلى 
التنظيم  ومالمح  لإلبادة  املستعمر 
االجتماعي االهلي، والكثير من خصائص 

املجتمع يف القرن19...
الثاني فتناول فيه الدكتور     أما املجد 
و  بالدولة  متعلقة  موضوعات  فياللي 

املجتمع من حيث التكوين والسمات، ودرس املجتمع البربري وعالقاته بغيره من الشعوب واألمم،كما 
بحث املجلد العهد العثماني وفترة االحتالل الفرنسي والتطور يف املقاومة من احلركة الوطنية للثورة 

التحريرية، ليتوقف عند مجلس الوطني للثورة يف بداية الستينات.
   وتقرأ يف  املجلدات األخرى تاريخ اجلزائر من سنة 1965 لسنة 2019، و يرحل الباحث بالقارئ 
نحو كثير من احملطات و التحوالت، ويتوقف عند برامج الرؤساء ومشاريعهم، وما وقع من متغيرات 
عهد  يف  لصناعية  و  الثقافية  و  الزراعية  الثورات  مثال  فنجد  اقتصادية،  و  واجتماعية  سياسية 
بومدين، ومسائل الدميقراطية و اإلسالم السياسي وأحداث أكتوبر زمن الشاذلي ، واملأساة الوطنية 
يف التسعينات ومختلف  املبادرات لتجاوزها. كما نقرأ عن مختلف سنوات حكم بوتفليقة والسياسات 

االقتصادية والتنموية ورفض احلكم الفردي وغيرها.
    أخيرا..ما قدمه الدكتور عبد السالم فياللي للمكتبة اجلزائرية و العربية مجهود ضخم، يحتاج 
للدعم و التحفيز والتشجيع، مع ضرورة تدخل وزارات التعليم العالي والثقافة و املجاهدين إلعادة 
طبع املجلدات وتوزيعها وتسويقها، ألن العمل أكادميي  انتربولوجي ثقايف /سياسي/تاريخي ،ويعتمد 
املوضوعية والتحليل املنهجي املعريف، بعيدا عن األيديولوجية،واألجيال بحاجة للرؤية األكادميية يف 

التحليل السياسي واالجتماعي.
السياسية  والعلوم  بكلية احلقوق  السياسية  العوم  السالم فياللي أستاذ  فالدكتور عبد  للتذكير     
الراشد جنوب املتوسط  التنمية املستدامة و احلكم  بجامعة باجي مختار عنابة، وهو مدير مخبر 
ومدير مجلة دفاتر املتوسط ،وله الكثير من الدراسات واملقاالت املنشورة، كما شارك يف مؤمترات 
دولية يف قضايا التاريخ واالجتماع و السياسة و احلضارة. ويكتب بالصحافة اجلزائرية إسهامات يف 

التحليل والبحث السياسي التاريخي.

مسابقة »أحسن مشهد متثيلي«
المســــرح الوطنــــي الجزائـــري يكشـــف عن الفائــــزينالمســــرح الوطنــــي الجزائـــري يكشـــف عن الفائــــزين
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إشهار
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اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
والية املسيلة

دائرة حمام الضلعة
بلدية حمام الضلعة

الرقم: 2020/12
وصل إستالم ملف جتديد جمعية ذات صبغة محلية

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

- لقد مت هذا اليوم 2020/12/21 إيداع ملف طلب جتديد جمعية 
عامة ذات صبغة محلية.

تسمية اجلمعية: النادي الرياضي للهواة اإلحتاد الرياضي لبلدية 
حمام الضلعة.

املقر اإلجتماعي: ملعب أول نوفمبر 1954 بلدية حمام الضلعة.
املودع : كمال مريشيش.

الوظيفة يف اجلمعية: الرئيس.

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 األمل حلي اململكة بلدية بلعائبة.

املقر اإلجتماعي: ثنية الشارة بلدية بلعائبة.
املودع: مكي عبد الوهاب

الوظيفة يف اجلمعية: رئيس اجلمعية.
املعتمدة بتاريخ: 24/01/2021 حتت رقم: 77.

Akhbar elwatane  ANEP : 2116001579    -    LE  26-01-2021 N° 484

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
والية:متنراست
دائرة: تاظروك

بلدية : آدلس
االمانة العامة

مكتب اجلمعيات 
الرقم: 2020/03

وصل تسجيل التصريح بتأسيس جمعية محلية ذات طابع اجتماعي 
مبقتضى القانون رقم 12-06 املؤرخ يف18 صفر عام 1433 املوافق لــ 12 جانفي 

2012 املتعلق باجلمعيات مت هذا اليوم 2021/01/11 
تسليم وصل تسجيل التصريح بتأسيس اجلمعية احمللية ذات  طابع اجتماعي .

املسماة :
اجلمعية :حي نوجيط آدلس.

يترأسها السيد )ة( : اقادري محمد العيد 
الكائن مقرها : بحي نوجيط قرية امقيد بلدية ادلس

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
دائرة: تاظروك

بلدية : تاظروك
مصلحة التنظيم و الشؤون العامة 

مكتب اجلمعيات 
الرقم: 2021/001

وصل تسجيل التصريح بتأسيس جمعية محلية ذات طابع اجتماعي 
مبقتضى القانون رقم 12-06 املؤرخ يف18 صفر عام 1433 املوافق لــ 12 جانفي 

2012 املتعلق باجلمعيات مت هذا اليوم 2021/01/24 
تسليم وصل تسجيل التصريح بتأسيس اجلمعية احمللية ذات  طابع اجتماعي .

املسماة :
اجلمعية الدينية لبناء مسجد الغفران 

يترأسها السيد )ة( : عزوز كرزيكة  
الكائن مقرها : حي التيغة  تاظروك
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»إذا اختــار منجلــــي الجنـــة سأختــــار النــار«.. 
بومديـــن للطاهــــر الزبيــــري

ــيختار  ــي س ــي واألجنب ــر الوطن ــن العنص ــر ب ــه إذا ُخّي ــاع أّن ــر الّدف كان رأي وزي
األول بغــّض الّنظــر عــن نقائصــه، وأّنــه وجــد هــؤالء الضبــاط يف املســؤولية امليدانيــة 
داخــل الثــورة قبــل توليــه قيــادة األركان، كان كــرمي بلقاســم أول مــن بــادر باالســتعانة 
ــم  ــي تعل ــه الت ــّم راح يتســاءل ببالغت ــة، ث ــارات تقني ــن مه ــه م ــون ب ــا يتمتع ــم مِل به
محســناتها البديعيــة يف مدرســة الكتانيــة وجامعــة األزهــر، شــكون الّطاهــر بــن الّطاهر 
ــّدروا  ــر اجليــش، ســكَت خصــوم بومديــن لبعــض الوقــت، ق ــد تطهي اللــي جــاء يري
خصوصيــة املرحلــة التــي تتطلــب وحــدة الّصــف، وضــرورة انصهــار اجلميــع يف بوثقــة 
واحــدة لبنــاء البلــد وســط حتديــات داخليــة وخارجيــة خطيــرة بعــد أن خــرج للتــو مــن 

اســتعمار اســتيطاني بغيــض وخطيــر، لكــن هــذا الســكوت لــم يطــل كثيــرا.
 14ديســمبر، حمــل ذلــك اليــوم الشــتوي أخبــارا غيــر ســارة لنظــام بومديــن بعــد 
أن حتــرك قائــد أركان اجليــش ضــّده، هبــط املســاء علــى البــالد بريــح عاتيــة وأمطــار 
ــت  ــر، كان ــى اجلزائ ــدم إل ــن الّتق ــن م ــَة للرئيــس بومدي ــواِت املعادي ــْت الق ــة أعاق قوي
ــي تركــت  ــرة العســكرية الت ــك املغام ــرون آخــر محطــة مــن محطــات تل ــة العف مدين
ــذي راح  ــًا يف وســط الشــعب ال ــارت اســتفهامات وقلق ــاق وأث ــن الّرف ــة ب ــارًا رهيب آث
يتســاءل عمــا يجــري يف هــرم الّســلطة، اختفى العقيــد الزبيــري فجــأة عــن األنظــار، 
عــاش شــهورًا يف أحضــان الواليــة الرابعــة التاريخيــة، جاءتــه النصيحــة باالنتقــال إلــى 
األوراس، ركــَب شــاحنة مملــوءة بأكيــاس القمــح، يقودهــا أوراســي شــهم، اجتــه بــه 
شــرقًا ال يلــوي علــى شــيء، يف رحلتــه مــن العاصمــة إلــى أعمــاق األوراس نــام رئيس 
ــام قضاهــا يف إدارة معركــة  ــًا يف أحضــان القمــح بعــد أي األركان مــلء جفنيــه مْطَمئن
غيــر متكافئــة، فانقالبــه لــم يكــن نزهــة شــتوية، شــّم خــالل رحلتــه رائحــة القمــح 
والشــعير والدقيــق، كمــا شــّم رائحــة البقــر والّنعــاج، شــّم رائحــة زهــر الصيــف وزهــر 
اخلريــف، شــّم رائحــة البــارود ورائحــة البــؤس، كمــا اقتســم خبــز الضعفــاء ومحنــة 
الفقــراء، شــعر بالذكريــات تعــود إليــه والبراعــم تتفّتــح خضــراء يف جســمه، هــدأت 
أعصابــه ونســي األرق الــذي صاحبــه أيامــًا وشــهورًا وهــو يخطــط إلســقاط بومديــن 
أو علــى األقــل ردعــه بعدمــا دخــل هــذا األخيــر يف صــراع مــع رفاقــه، تقلــص عــدد 
أعضــاء مجلــس الثــورة مــن ســّت وعشــرين إلــى عشــرة أعضــاء ثــم إلــى أقــّل، نســي 
ســي الطاهــر التوتــر واخلــوف وهــو يف األوراس، ثــّم رأى نفســه يف احللــم غــداة التوقيــع 
علــى اتفــاق إيفيــان يســتقبل بومديــن يف مقــر قيــادة الواليــة األولــى بغابــة األبراجــة، 
قــرر هــذا األخيــر حينهــا الدخــول إلــى اجلزائــر قادمــًا مــن تونــس، كان ذلــك اليــوم 
ــوم خروجــه مــن  ــوم آخــر إال ي ــه ي ــة األوراس، ال يضاهي ــد والي ــام قائ مــن أســعد أي
ســجن الكديــة بقســنطينة بعــد أن متّكــن مــن الهــرب رفقــة مصطفــى بــن بولعيــد يف 
مشــهد نــادر ســيظل جيــل األمــس واليــوم يتذّكــر إحداثياتــه وتفاصيلــه بشــيء مــن 

الرهبــة واإلعجــاب، كمــا كان ذلــك اليــوم أيضــا مــن أجمــل أيــام بومديــن.
ــة  ــرار احلكوم ــّدى ق ــه، حت ــه والحقت ــي طالت ــة الت ــوس اإلقال ــاش كاب ــا ع  بعدم
املؤقتــة بعــد أن أيقــن أّن بــن خــّدة تعــوزه اإلمكانــات والوســائل لتنفيــذه، لقــد كســب 
قائــد األركان ثقــة الضبــاط واجلنــود، رّحبــت الواليــة األولــى ببومديــن بعــد أن خذلته 
ــد ناحيــة يف  ــاردة مــن ديســمبر، جلــس كل قائ ــام الب ــات أخــرى! يف تلــك األي والي
مركــزه القيــادي، الشــاذلي بوهــران، يحيــاوي ببشــار، بلهوشــات بقســنطينة، الســعيد 
عبيــد بالبليــدة، كان هــذا األخيــر أقــرب مــا يكــون إلــى مركــز القــرار، فقــد كان قــاب 
قوســن أو أدنــى مــن القصــر الرئاســي، اّتصــل بــه الرئيــس ليحــّرك قواتــه لصــّد هجــوم 
ــد  ــى، أجــاب الســعيد عبي ــة وعــن الدفل ــن الشــلف واملدي ــن القادمــن م االنقالبي
ــق مــن  ــه ال ُتطّب ــه أصــدر تعليمــة ببقــاء كّل الوحــدات يف أماكنهــا إال أّن تعليمت بأن
ــل  ــدل أن يدخــل اجليــش يف تقات ــه يفّضــل احلــوار ب ــم أضــاف أّن طــرف البعــض، ث

وانقســامات.
 جــّن جنــون الرئيــس وكاد يفقــد عقلــه وهــو يــرى ســلطته وهيبتــه علــى احملــك، 
ــه!  ــف يف وجــه محّدث ــق الهات ــم أغل ــة »وَلّ ز.م.ر« ث ــت مســؤول ناحي رّد بحــدة: أن
ــون  ــن يك ــدًا ول ــافر بعي ــي سأس ــًا، إنن ــه موّدع ــد بزوجت ــعيد عبي ــد الس ــل العقي اّتص
ــالي  ــي األوالد واته ــي ل ــال بوس ــّم أردف قائ ــد اآلن، ث ــك بع ــال ب ــي االتص بإمكان
ــه  ــد أن ــت تعتق ــا، كان ــك لالتصــال بن ــة ســتجد الوقــت كعادت ــت قائل فيهــم، أجاب
مســافر إلــى االحتــاد الســوفييتي أو الصــن أو كوبــا عنــد صديقــه تشــي غيفــارا الــذي 
ارتبطــت زيارتــه لــأوراس باملجاهــد الســعيد عبيــد، يف ذلــك اليــوم، صعــد الرائــدان 
زرقينــي وهوفمــان إلــى مقــّر القيــادة العســكرية األولــى، ُوجــد الســعيد عبيــد ميتــًا يف 

مكتبــه، قيــل أنــه انتحــر!
أثنــاء اجتمــاع مجلــس الثــورة ملناقشــة ميزانيــة 67، تخاصــم علــي منجلــي مــع 
ڤايــد أحمــد أحــد العناصــر املؤّثــرة يف مجموعــة وجــدة، حتــّول النقــاش إلــى جــدال، 
واجلــدال إلــى عــراك. تدخــل بومديــن مخاطبــًا منجلــي: أنــت دومــًا متهــور وتخلــق 
ــم  ــه وشــّدته ل ــي املعــروف بصرامت ــد منجل ــا فوضــى يف االجتماعــات، لكــن الرائ لن
يســكت، رّد بنرفزة: مهمتــك تــرؤس االجتمــاع وتســييره فقــط فــال تنحــاز ألحــد، 
انزعــج بومديــن لهــذا الــّرد واعتبــره إهانــة لشــخصه وملنصبــه كرئيــس ملجلــس الثــورة، 

فرفــع اجللســة فــورًا!
يف املكتــب الرئاســي يف القصــر اجلمهــوري، أحــّس الســيد الرئيــس أن األرض 
تتحــرك حتــت قدميــه، علــي منجلــي يجــرؤ علــى كل هــذا ؟ الرئيــس بومديــن ثّبــَت 
ــال  ــام، ق ــى األم ــدود إل ــدود ورأس مم ــم مش ــى بجس ــب وانحن ــى املكت ــه عل قبضت
بصــوت صلــب: منجلــي يريدنــي أن أكــون بوابــًا، أفتــُح بــاب قاعــة املجلــس وأغلقــه 
ــّوه  ــه دون أن أتف ــس علي ــذي يجل ــي ال ــًا الكرس ــف أيض ــه وأنّظ ــس أرضيت ــا أكن ورمب
ــاع،  ــوزارة الّدف ــه ب ــش يف مكتب ــَد أركان اجلي ــه قائ ــد، زار رفيَق ــاح الغ ــة، صب بكلم
خاطبــه قائــال: فرضــَت علــّي منجلــي وهــا هــو َفعــل مــا فعــل، مــاذا تبّقــى مــن هيبــة 

الســلطة؟ أضــاف وهــو يف قمــة غضبــه: قلــت لكــم علــي منجلــي لــن أعمــل معــه، 
أعرفــه عنيفــًا، إذا اختــار اجلّنــة أنــا أختــار النــار، أجابــه العقيــد الزبيــري بهــدوء: هــذا 
ــراء فلمــاذا أراد  ــى اخلب ــد أراد طــرح أســئلة عل ــة األركان، وق ــك يف هيئ ــاًل ل كان زمي
ڤايــد أحمــد أن يجيبــه مكانهــم، مضيفــًا مــا دامــت الشــرعية لــم تعــد إلــى الشــعب 
عبــر انتخابــات نزيهــة، فــإن املشــاكل ستســتمر، فلنضــع قانونــا داخليــًا ملجلــس الثــورة 
حتــى تكــون اجتماعاتــه دوريــة ونشــكل جلنــة انضبــاط داخــل مجلــس الثــورة لفــرض 

الطاعــة ملــن ال يحتــرم النظــام.
ــاع  ــوة حلضــور اجتم ــه دع ــه ل ــد أن وّج ــد األركان بع ــب قائ ــن مكت ــادر بومدي غ
ــهد  ــذي ش ــاع ال ــوم االجتم ــاء ذاك الي ــد مس ــرر أن ُيعق ــذي،  تق ــورة ال ــس الث مجل
ــث  ــن يبح ــوة، كان بومدي ــم الدع ــه له ــم ُتوّج ــّرة، ل ــن ألول م ــاء بارزي ــاب أعض غي
عــن الهدوء.! خــالل هــذا االجتمــاع، حتــدث أحمــد مدغــري وزيــر الداخليــة بلغــة 
ــس  ــه يف املجل ــي قدم ــي منجل ــع عل ــطى: إذا وض ــول الوس ــل احلل ــددة ال تقب متش
ــن بشــكل  ــًا بومدي ــري مخاطب ــد الزبي ــام العقي ــه، ق ــي خارجــًا من مســتقباًل فاعتبرون
صــارم: ســي بومديــن، إذا كان كالم ســي حســن )مدغــري( هــو الفصــل فاعتبرونــي 
ــدوم  ــئ بق ــًا ينب ــاء عاصف ــًا، كان اللق ــادر غاضب ــّم غ ــس، ث ــارج املجل ــر خ ــا اآلخ أن
زلــزال كبير ! يــوم اختفــاء العقيــد الزبيــري ثــّم هروبــه عبــر احلــدود إلــى تونــس رغــم 
ــدة  ــة واح ــق رصاص ــم تطل ــاح، ل ــدي مرب ــع لقاص ــكري التاب ــن العس ــات األم متابع
ــف  ــي ال يتوق ــر الرئاس ــف القص ــه، كان هات ــاره وليل ــوم بنه ــك الي ــر، يف ذل يف اجلزائ
عــن الّرنــن، حــن رّن آخــر مــّرة، تنــاول الرئيــس الّســماعة وألقــى سلســلة أوامــر، 
اجليــش واملروحيــات وحــرس احلــدود وكّل قــوى األمــن تطــارد قائــد األركان يف أعمــاق 

ــى العاصمــة. ــا إل ــوه حّي ــم أال يقطــع احلــدود، ال مفاوضــة، اجلب األوراس، امله
ــال  ــة اغتي ــن حملاول ــّرض بومدي ــالب، تع ــة االنق ــن محاول ــة أشــهر م ــد أربع  بع
خطــط لهــا أحــد رفــاق الزبيــري، إنــه الرائــد عمــار مــالح قائــد الناحيــة العســكرية 
اخلامســة ســابقا ثــم نائــب الزبيــري يف قيــادة األركان، بعــد يــوم واحــٍد مــن احملاولــة، 
ظهــر الرئيــس يف مدينــة تبســة يخطــب وشــاربه العلــوي مضّمــدًا، أخطــأْت رصاصــة 
محمــد الطاهــر بــورزان رأس الرئيــس بعــدة مليمتــرات، كــم هــو محظــوظ بومديــن، 
ــا  ــدام، كم ــة باإلع ــذون، قضــت احملكم ــم املّنّف ــة، حوك ــذه احلادث ــن ه ــاٍم م ــد ع بع
ــن  ــا أعل ــن الّنمس ــًا م ــذي أذاع بيان ــد األركان ال ــى قائ ــًا عل ــدام غيابي ــم باإلع ُحك
ــى  ــس عل ــة الرئي ــة مصادق ــرت احملكم ــدث، انتظ ــا ح ــده م ــل وح ــه يتحّم ــه أّن في
احلكــم، بعــد انتظــار وإحلــاح طويــل مــن طــرف البعــض الذيــن أرادوا تنفيــذ احلكــم 
ــة،  ــز الدول ــه نفســه املســاس برم ــن تســّول ل ــًا مل ــااًل رهيب ــت ليكــون مث يف أســرع وق
أجــاب بومديــن مــا دام األمــر يخّصنــي فــال يحــّق ألحــد أن يتدّخــل يف األمــر، لــم 
ــه  ــالح وأصحاب ــار م ــد عم ــا الرائ ــن، جن ــب لبومدي ــذه حُتَس ــى احلكــم وه يصــّدق عل
ــة االغتيــال بشــهرين وصــل ســي الطاهــر ضواحــي  مــن حبــل املشــنقة ! بعد محاول
مدينــة الــكاف البســًا قشــابية، تخّلــص منهــا بعــد ذلــك عنــد حــالٍق بعــد أن وعــده 
ــدًا الســترداد قشــابيته الشــهيرة، صــارت  ــد أب ــم يع ــر ل ــودة، لكــّن ســي الطاه بالع
ــّرروا  ــن ارتقــوا يف ســّلم املســؤوليات، ق ــد املهيكلــن اجلــدد الذي القشــابية موضــًة عن
ــى احلكــم بعــد عشــرية حمــراء  ــه إل ــذي جــيء ب االقتــداء بالزعيــم ســيئ الذكــر ال
ــوا  ــون وأصبح ــون واملهّرج ــده املصّفق ــى يف عه ــالت، اغتن ــالد الوي ــا الب ــت فيه ذاق
بورجوازيــن جشــعن، بدالُتهــم تتغّيــر حســب رغبــة الزعيــم املوســمية، »الكوســتيم« 
ــرديء، كان  ــن ال ــذا الزم ــل ه ــتاء، قب ــابية يف الش ــام، والقش ــال أكم ــف ب يف الّصي
البالطــو لــه نكهتــه اخلاصــة، لكــن املهيَكلــن اجلــدد قضــوا علــى كّل جميــل، فقــد 
ــام  ــاب اليومــي أم ــة السياســية واالكتئ ــٍز للجهــل واألمي ــى رم حتــّول البالطــو أيضــًا إل
ــماء  ــا الّس ــادت به ــي ج ــط الت ــة الّنف ــت نعم ــوزارات، راح ــات وال اإلدارات والبلدي
واملقــدرة بـــ 1200 مليــار دوالر يف »اطــواالت« أكرمكــم اهلل، دون أن تســتفيد البنيــة 
التحتيــة بــأي إجنــاز حقيقــي يضمــن لالقتصــاد اجلزائــري الوقــوف علــى قاعــدة صلبــة!
ــا  ــى أراضيه ــود عل ــري موج ــر الزبي ــي الطاه ــأن س ــية ب ــة التونس ــت اإلذاع أذاع
كالجــئ سياســي، ثــّم أضافــت وال يحــق لــه الّتحــرك، كانــت اجلملــة األخيــرة مــن 
اخلبــر املــذاع رســالة طمأنينــة أرادهــا احلبيــب بورقيبــة شــخصيًا جليرانــه اجلزائريــن، 
احتــج بومديــن عبــر الســفير اجلزائــري عبــد امللــك بــن حبيلــس الــذي قابــل احلبيــب 
ــورة  ــأن كّل مســؤولي الث ــر ب بورقيبــة، رّد الرئيــس التونســي علــى االحتجــاج بالتذكي
ــو لــم يــأِت الطاهــر الزبيــري جلــاء بومديــن، لــم  اجلزائريــة قــد مــروا مــن تونــس، ول
ــرد  ــترك مبج ــي املش ــري التونس ــت اجلزائ ــى البي ــدفء إل ــاد ال ــد ع ــد، فق ــل اجللي يط
مغــادرة الزبيــري تونــس إلــى أوروبــا، لقــد تعــّود بومديــن علــى رؤيــة هــروب معارضيــه 
ــّررت  ــام 72 ق ــن ع ــوم م ــذات ي ــاع، ف ــر يف رد الّص ــم يتأخ ــه ل ــن، لكّن ــارج الوط خ
اجلزائــر اســتقبال الوزيــر أحمــد بــن صالــح املوجــود يف ســجون بورقيبــة، عمليــة شــارك 
األمــن اجلزائــري يف التخطيــط لهــا ويف أعلــى مســتوى، اِلتقــى الدكتــور أحمــد طالــب 
ــت  ــب، كان ــب بطبي ــاء طبي ــة، كان لق ــس العاصم ــه يف تون ــجن يف بيت ــأِخ الّس ب
املســألة معقــدة وحتتــاج لتشــريح »طبــي« كبيــر، ُوضــع شــقيقه أمــام اخلّطــة مــع آخــر 
الترتيبــات، اكتملــت اخلّطــة وجنحــت، قطــع بــن صالــح احلــدود حيــث اُســتقبل مــن 
طــرف األمــن ثــّم أُخــذ مباشــرة إلــى اجلزائــر العاصمــة، لــم يتأخــر بورقيبــة يف إرســال 
ــوث  ــن، راح املبع ــتقبله بومدي ــر، اس ــى اجلزائ ــودي إل ــد املصم ــه محم ــر خارجيت وزي
ــف  ــد للضي ــن أّك ــّن بومدي ــب، لك ــور طال ــات الدكت ــن تصرف ــتكي م ــي يش التونس
ــن  ــروب اب ــب يف ه ــور طال ــر وال للدكت ــة وال دور للجزائ ــة للحقيق أّن الشــكوى مجافي
ــن، لكــن حــّس املصمــودي املرهــف  ــام بومدي ــاع أم ــح، تظاهــر الّضيــف باالقتن صال

كان يقــول العكــس !

 د. عمــــــر صــــــايف
- فرنـــــــــسا

 في خريف 1967، كانت 
العاصمة الجزائرية تعيش مدّا 
وجزرا خطيرين بعدما انقسم 

أعضاء مجلس الثورة على 
أنفسهم، رأى البعض منهم أن 
الكتاب األبيض عن أحمد بن 
بّلة الذي وُعد الشعب به لم 

يرَ النور وأن الحكم الفردي قد 
عاد إلى الواجهة بقوة، بينما 

رأى آخرون أّن الضباط الفارّين 
من الجيش الفرنسي أصبحوا 

يشكلون مراكز قوى باتت 
ذات ثقل واضح داخل الجيش 

الوطني الشعبي، فهم يأتمرون 
بتعليمات زميلهم الرائد عبد 

القادر شابو األمين العام لوزارة 
الدفاع دون الرجوع للمجاهدين 
قادة النواحي العسكرية، وهو 
األمر الذي جعل بعض أعضاء 

مجلس الثورة يتوجسون 
خيفة من المستقبل، تذّكروا 

حينها المالسنة التي جرت 
بين العقيد محمد شعباني 

قائد الوالية السّادسة وهواري 
بومدين وزير الدفاع ونائب 
بن بّلة حول هذه النقطة 

الحساسة في مؤتمر الحزب الذي 
جرت أشغاله في أفريل 64، 
رأى هؤالء أّن بومدين، بهذه 
اإلستراتيجية، يريد أن يسّلط 

أبناء الحركى والڤياد على 
رقاب المجاهدين والشعب بعد 
أن تخلص  من طغيان آبائهم 

العمالء، وبعد أن قدّم الشهداء 
أنهارًا وشالالت من الدّماء.
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الّدولــة الفرنسيــة ال تعتـرف 
بجرائمــها ضــــد اإلنسانيــــة 

فـــــي الجزائـــــر
باالعتراف  الفرنسية  الدولة  مطالبة  إن   
على  اجلزائر،  يف  اإلنسانية  ضد  بجرائمها 
مدى 132 سنة من استعمار استيطاني بربري، 
املعاصر مثيال له، بال شك  التاريخ  لم يشهد 
باملخاطر،  محفوف  ولكنه  شجاع  مطلب 
والدعم،  جزائري املساندة  كل  من  ويستحق 
»بنيامني  الفرنسي  اليهودي  املؤرخ  يحاول 
من  بشيء  الوطني  لتاريخنا  النظر  ستورا« 
يف  ى  َسوَّ وقد  أحيانا،  والسخرية  الالمباالة 
تقريره الذي قدمه إلى رئيس الدولة الفرنسية 
»ماكرون«، يوم 20 جانفي 2021، بني اجلالد 
على  الغبار  من  كثيرا  واضعا  والضحية. 
الكثير  ونسيان  جتاوز  ومحاوال  الوطني  تاريخنا 
طيلة  اجلزائر  يف  الفرنسية  الدولة  جرائم  من 
132 سنة، أكيد العملية ليست سهلة وتتجاوز 
بالدرجة  دولة  قضية  ألنها  »ستورا«  املؤرخ 
كان  للجزائر  الفرنسي  فاالحتالل  األولى. 
ملك  أمر  حينما  األولى،  بالدرجة  سياسيا 
فرنسا »شارل العاشر« بتوجيه عشرات اآلالف 
أجل  من  وذلك  اجلزائر،  لغزو  جنوده  من 
هذا  لينتهي  السياسي،  فشله  على  التغطية 
امللك يف 30 جويلية 1830 ويأتي بعده امللك 
بإرسال   - اآلخر  هو   - ليقوم  فيليب«  »لويس 
عشرات اآلالف من اجلنود إلى اجلزائر، وهنا 
لوطننا  الفرنسي  االستعمار  بأن  جيدا  يتضح 
كان بأمٍر من السلطات الفرنسية العليا، وعلى 

رأسها ملوكها.
خّزنت  اجلزائرية  الشعبية  الذاكرة  إن 
أحداث اجلرائم الفرنسية يف اجلزائر، وكانت 
إلى  لنقلها من جيل  وسيلة  ذلك  على  عالوة 
جيل، صحيح أن الروايات الشفوية ال تكفي 
والتحقق  التاريخية  احلقائق  لتعريف  وحدها 
عليه  نحصل  الذي  الوحيد  اليقني  منها، 
متجيد حلظات  هو  الشفوية  الروايات  هذه  من 
املستميت  ودفاعه  اجلزائري  الشعب  بطوالت 
همجي  فرنسي  استعمار  ضد  وطنه  عن 
وتوثيق  تسجيل  ضرورة  أرى  وعليه،  بربري. 
ذاكرتنا  خزنتها  التي  الشفوية  الروايات  هذه 
املوثقة،  التاريخية  باحلقائق  ومقارنتها  الوطنية 
وذلك للوصول إلى مصداقية واضحة ورمبا ال 

جدال فيها.
الفرنسي  االحتالل  اجلزائريون  واجه 
وهو  إمكانات،  من  ميلكون  ما  بكل  لوطنهم 
والقوانني  الديانات  كل  تباركه  شرعي  دفاع 
الدولية، ورد عليهم االستعمار الفرنسي بانتقام 

غير عقالني وهمجي، هذا األخير قضى على 
إبادة  حرب  مرتكبا  وجهه  يف  وقف  من  كل 
الرجال  وجرائم حرب ضد اإلنسانية يف حق 
والنساء واألطفال، إبادة جماعية ضد الشعب 
اجلزائري، إضافة إلى مصادرة األراضي وحرق 
مزارع اجلزائريني، إبادة وجتويع وترهيب خلقت 
فراغا كبيرا لفترة طويلة وأغرقت اجلزائريني يف 
فقر وبؤس، إن تاريخ مقاومتنا وثورتنا التحريرية 
يكّرم الشعب اجلزائري لشجاعته وثقافته امُلبة 
للحرية والكرامة، فالذاكرة اجلماعية للشعب 

اجلزائري جزء ال يتجّزأ من السيادة الوطنية.
الفرنسي  اليهودي  املؤرخ  عنه  غفل  ما 
من  بصفته  جيدا  به  يعلم  وهو  »ستورا« 
إضافة  يهودية،  عائلة  من  قسنطينة  مواليد 
أّن  املعاصر،  اجلزائر  تاريخ  يف  تخصصه  إلى 
جرائم فرنسا ضد اإلنسانية يف اجلزائر بدأت 
كل  إبادة  من  تبعها  وما   1830 جوان   14 يوم 
من وقف محاوال منع اجلنود الفرنسيني الغزاة 
إلى ذلك  العاصمة، أضف  إلى  الوصول  من 
تهديد »الداي حسني« بحرق العاصمة وإبادة 
اتفاقية  على  التوقيع  رفض  حال  يف  سكانها 
هذا   ،1830 جويلية   05 يوم  االستسالم 
الضغط والترهيب على »الداي حسني« يعتبر 
اجلزائرية،  الدولة  ذاته جرمية يف حق  يف حّد 
وهذا ما تناساه املؤرخ اليهودي يف تقريره، ولم 
يذكر كذلك أعمال التخريب والنهب والسلب 
التي قام بها جنود الغزاة يوم 06 جويلية 1830 
يف اجلزائر العاصمة، والتي استمرت ملدة شهر 
فيها  ما  ونقل  القصبة  نهب خزينة  مع  كامل، 
من ذهب وفضة إلى فرنسا، حيث يذكر بعض 
يف  موجودة  كانت  التي  األموال  أن  املؤرخني 
دوالر.  مليار   54 بـ  حاليا  تقدر  تلك  اخلزينة 
إحدى  من  كانت  التي  القمح  ديون  وحتى 
األسباب الثانوية لتوجيه الغزاة إلى اجلزائر لم 

ُتذكر يف تقرير املؤرخ اليهودي »ستورا«.
إلى  يشر  لم  فتقريره  فقط،  هذا  ليس 
التجارب النووية التي أجرتها فرنسا يف اجلزائر 
أضرارا  سببت  التي   ،1967 إلى   1960 من 
مستمرة  آثارها  مازالت  وللبشر  للبيئة  خطيرة 
 545 أّن  املؤرخ  ذاك  لنا  يذكر  لم  اآلن،  إلى 
ملفا للجزائريني املتضررين من آثار اإلشعاعات 
يف  الفرنسية  التفجيرات  عن  الناجتة  النووية 
صحرائنا رفضتها فرنسا بدعوى عدم استيفائها 

الشروط ولم تقبل منها إال ملفا واحدا فقط.
إن  »لوموند«،  جريدة  حسب  ويقال، 

باريس قد ضغطت على اجلزائر سرا يف عهد 
لالحتفاظ  بومدين«  »هواري  الراحل  الرئيس 
بقاعدة »بـ2– ناموس« إلجراء جتاربها السرية 
يف  والبكتروبيولوجية  الكيمياوية  لألسلحة 
اجلزائرية  احلدود  من  بالقرب  ناموس  وادي 
املغربية، وذلك بعد تفكيك املواقع النووية يف 
عام 1967. واستمرت جتاربها يف تلك املنطقة 
الصحفي  عنها  وكشف   ،1978 عام  غاية  إلى 
يف   1997 عام  »فينسينتجوفيرت«  الفرنسي 
آخر  ملف  وهو  »نوفيألوبسرفاتور«.  مجلة 
خطير يالحق فرنسا عن ماضيها االستعماري 
أن جرائم  املعلوم  ومن  اجلزائر،  اإلجرامي يف 
تسقط  ال  اإلنسانية  ضد  واجلرائم  احلرب 

بالتقادم.
حتمل  من  تتهّرب  الفرنسية  الدولة  إن 
يف  اإلنسانية  ضد  جرائمها  عن  مسؤوليتها 
إثارة  أكثر  وأساليب  بأشكال  وذلك  اجلزائر 
املؤرخ  تقرير  وآخرها  اجلزائريني،  لغضب 
اإلليزيه  اعتمده  الذي  »ستورا«  اليهودي 
طي  يف  رغبته  »ماكرون«  إثره  على  وأعلن 
التي  باجلرائم  االعتراف  دون  املاضي  صفحة 
طيلة  اجلزائر  يف  الفرنسي  االستعمار  ارتكبها 

132 سنة وتقدمي االعتذار.
بتجنب  »ستورا«  اليهودي  املؤرخ  نصح 
تقدمي اعتذار رسمي للدولة اجلزائرية، ليعطي 
اليابان  كاعتذار  ذلك  جدوى  عدم  عن  أمثلة 
للصني وكوريا اجلنوبية، ورغم ذلك - يف نظره 

- لم تتم املصاحلة بني هذه البلدان.
طلب املؤرخ اليهودي »ستورا« يف تقريره أن 
– جزائرية«  يتم إنشاء جلنة مشتركة »فرنسية 

لكتابة تاريخ االحتالل الفرنسي للجزائر.
هذا  على  طرحه  ميكن  الذي  والسؤال 
أملانيا  املؤرخ اليهودي: »هل طلبت فرنسا من 
االحتالل  تاريخ  لكتابة  مشتركة  جلنة  تكوين 
يعرفه  ال  املثل  هذا  أن  أم  لفرنسا؟«  األملاني 
الفرنسية  الدولة  رئيس  وال  ستورا«  »بنيامني 

»ماكرون«.
الشعب  يعني  ال  ستورا«  »بنيامني  تقرير 
وثورتنا  فمقاومتنا  تاريخه،  وال  اجلزائري 
التحريرية جزء ال يتجّزأ من سيادتنا الوطنية، 
جتاهلها  ميكن  ال  اجلزائري  الشعب  وذاكرة 
اليهودي  املؤرخ  ذاك  بتقرير  واستغباؤها 

»ستورا« وال بنكران الدولة الفرنسية لها. 

»من يسيطر على الماضي 
يتحكم في المستقبل، 
ومن يتحكم في الحاضر 

يتحّكم في الماضي«
)جورج أورويل(

الدكتور  عّز الّدين معزة
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بلســان: رياض هــويلي

 شرِفــــي..
التَّــــوازُن 
الَمفقـــوُد!

  من الَواضِح جًدا أن الَكثيَر من 
امَلسؤوِلنَي يف احُلكومِة احَلالّيِة، 

وبعَض الَهيئاِت امُلستحَدثِة، 
لم َيستوِعُبوا َبعد ِمساحاِت 

َصالحّياِتهم امُلّددِة ُدستورًيا 
ا، ولعلَّ واحًدا من أبرِز  وَتنظيمّيً
لطِة  هؤالِء امَلسؤولنَي َرئيُس السُّ

الَوطنّيِة مُلراقبِة وَتنِظيم 
االنِتخاباِت، ُمحّمد شريِف؛ 

جُل لم َنعْد َنعرُف إن كاَن  فالرَّ
يتكّلُم ِبصفِة َوزيٍر للَعدِل، ُمعًدا 
للَقواِنني وَشارًحا لَها، أو ِبصَفِته 
ًفا بَتطبيِق  اخلّيِة ُمكلَّ َوزيًرا للدَّ
َقواِننِي اجُلمهورّيِة يف َمجاالٍت 
ا  ُمحّددٍة، أو ُتراُه َناطًقا َرسمّيً

ئيِس؟! باسِم الرَّ
من ِخالِل َتصريحاِته، َيبتِعُد 

ُمحّمد شريِف يوًما بعَد يوٍم عن 
َدورِه امُلّدِد دسُتوًرا، وهذا الّدوُر 
َيقتِضي ِوفَق الَقانوِن األَساسيِّ 

لطِة  اخِلّي للسُّ ظاِم الدَّ والنِّ
الَوطنّيِة امُلستقّلِة مُلراقبِة 

وَتنِظيم االنِتخاَباِت، أن َيكوَن 
الّرجَل َوهيأَته ُمستِقاّلً أو على 
واُزن  األقّل ُمحاِيًدا، َضامًنا للتَّ

ولِة واألحَزاِب  بني ُمؤّسساِت الدَّ
ياسّيِة والَفاِعلنَي يف الّساحِة،  السِّ

؛  ياسيِّ امُلتعاِطنَي مع الِفعِل السِّ
شريِف وهَو َوزيٌر للَعدِل يف َعهِد 
الّرئيِس امَلخلوِع )بوتفليقة( 

ستوُر  َشعبًيا إثَر َحراٍك وَصفُه الدُّ
اجَلديُد بـ »امُلبارِك األِصيِل«، لم 

َيستِطْع ضماَن احِليادّيِة - أو على 
األَقّل - احِلفاَظ على َمسافٍة 
ولِة  َواحدٍة بني ُمؤّسساِت الدَّ
ياسّيِة  اِظمِة للَحياِة السِّ النَّ

ياسّيِة امَلعِنّيِة  واألحَزاِب السِّ
ياِسي؛ فالّرجُل جعَل  بالِفعِل السِّ

من الَهيئِة ُملَحًقا من َمالحِق 
ئاسِة أو احُلكومِة، ُمعلًنا  الرِّ

ا أّنه لم َيستِطْع - وهَو  ِضمنّيً
خلَص  َرئيُس ُسلطٍة ُمستقّلٍة - التَّ
ياسيِّ  من »َقميِص« امُلوّظِف السِّ
اِعي إلى إرضاِء »ْمعّلَمه« أو  السَّ

َمسؤوَله فقط، وَلو على ِحساب 
ي َمنحُه  َمبدأ االسِتقاللّيِة التِّ

إّياها الّدستوُر.
ُتِفيد األخَباُر الواِردُة من َناِدي 

الّصنوبِر بأّن شريِف َلم يُعْد 
لِة  َيحتِكُم إلى الَهيئاِت امُلشكِّ

لطِة؛ فَقد اخَتزَلها يف  للسُّ
َشخِصه وعلى أكثِر َتقديٍر على 

اثَننِي من ُمقّرَبيه، ُمِعيًدا - 
لوكاِت  بَتصّرِفه هذا - بعَض السُّ

التي ظنَّ اجَلزائرّيوَن أّنها اخَتفْت 
يف الَعهِد امَلوصوِف باجَلديِد، 

وهَي اخِتزاُل امُلؤّسساِت يف 
امَلسُؤوِل األّوِل، ثّم يف َشخٍص، ثم 
مّيِع والَتحّلِل.. وهَذا هو باُب  التَّ

! ياسيِّ االنِحراِف السِّ
يف الَواقِع، ليَس َرئيُس الّسلطِة 

امُلستقّلِة مُلراقبِة االنِتخاباِت من 
َلم َيعْد َيحتِرُم َمجاَل اخِتصاِصه؛ 

فَقد الحظَنا َتداُخال بني 
َمهاِم بعِض الُوزراِء وَمجاالِت 
ِقطاعاِتهم؛ فقطاُع الِصناعِة 
جارِة، وِقطاُع  يتقاَطُع مع التِّ

جارِة يَتداخُل مع الِفالحِة،  التِّ
والِتباُس َدوِر وِسيِط اجُلمهورّيِة 
بدوِر امُلستشاِر امُلكّلِف بامُلجتمِع 

امَلدِني....إلخ؛ »احَلاُصول«.. باَت 
ا َتصحيُح الَوضِع!  َضروِرّيً

املهني  اإلدماج  عّمال  اإلثنني،  أمس  نّظم، 
أمام مقر والية  والشبكة االجتماعية وقفة احتجاجية 
واملركزية،  احمللية  للسلطات  صوتهم  إلسماع  عنابة، 
على  عملهم  مناصب  يف  بإدماجهم  طالبوها  التي 

مستوى مديرية اخلدمات اجلامعية عنابة وسط. 
»أخبار  لـ  به  أدلوا  تصريح  يف  احملتجون،  وقال 
َسيِر  بطء  بعد مالحظة  احتجاجهم جاء  إن  الوطن«، 
التعليمات  كل  رغم  املذكورة،  باملديرية  اإلدماج  وتيرة 
الصادرة يف هذا الشأن - على حد قولهم. وأكد هؤالء 
املؤرخ   )19-336( رقم  التنفيذي  املرسوم  مبقتضى  أنه 
إدماج  قرار  يتضمن  الذي   ،2019 8 ديسمبر سنة  يف 
املستفيدين من جهازي املساعدة على اإلدماج املهني 
أنه  إال  الشهادات،  حلاملي  االجتماعي  واإلدماج 

الحظنا نحن الفئة املعنية بهذا القانون والتابعني ملديرية 
هذا  تسيير  يف  متاطال  وسط  عنابة  اجلامعية  اخلدمات 
امللف، والتحجج بعدم توفر املناصب الشاغرة. وأضاف 
احملتجون أنه مؤخرا مت فتح مسابقة ترقية داخلية، يقولون 
إن »املناصب املتاحة هي من حق عمال اإلدماج املهني 

والشبكة االجتماعية«.
للجميع  شغل  مناصب  بتوفير  احملتجون  وطالب 
بدون استثناء، أي إدماجهم يف مناصب عملهم بشكل 
دائم وانتهاج الشفافية يف معاجلة ملف اإلدماج، الذي 
يعرف بطئا كبيرا يف تسييره مع الفصل يف قضية احملولني 
للباقني،  اخلاصة  املناصب  حتديد  مع  الوالئية  للجنة 

على حد تعبيرهم.
ف.سليم

 أقدم عّمال مستشفى »أحمد بوقرة« بحاسي 
االحتجاج  على  أمس،  يوم  اجللفة،  بوالية  بحبح 
من  ساعة  ملدة  العمل  عن  وأضربوا  اإلدارة،  أمام 
الزمن، مطالبني بصب الّشطر الثالث اخلاص مبنحة 

»كوفيد. 19«.
بـ  تنّدد  شعارات  رفعوا  الذين  احملتجون  وأكد 
»احلقرة« والتهميش أن الشطر الثالث من منحة »كوفيد 
19« املقررة لعمال الصحة سّجل تأخرا كبيرا ولم مينح 
لهم إلى حّد اآلن. وأوضح احملتجون أن الّتأخر يف صّب 
هذه املنحة سببه عدم استقبال تعليمة من طرف وزارة 
أن  حني  يف  املستشفيات،  وإصالح  والسكان  الصحة 

تقتضيها  التي  اإلجراءات  أمتت  األخرى  املستشفيات 
منحة الشطر الثالث متسائلني عن السبب!

وأضاف عمال مستشفى حاسي بحبح املضربني 
أنه بالرغم من إطالق تسمية اجليش األبيض عليهم، 
حقهم،  يف  املمارس  التهميش  من  متذمرون  أنهم  إال 
إجراءات صب  لتسريع  الصحة  وزير  بتدخل  مطالبني 
االنتظار  ملوا  أنهم  موضحني   ،»19 »كوفيد  منحة 
ينتظرون  كانوا  أنهم  مؤكدين  الكاذبة،  والوعود 
وحرمانهم  بتهميشهم  تفاجئوا  لكن  بتكرمي  تشجيعهم 

من املنحة.
حمزة بن حلرش

نظمو وقفة أمام مقر والية عنابة

ُعّمـال اإلدَمــاج الِمهنـي والّشبكـِة 
االجتماعّيـــة يحتّجــــــون

اجللفة

عّمــاُل مستشَفــى َحاســي َبحبـَح ُيضرُبـون عـن الَعمــِل 

سكنا  مبنحهما  يطالبان 

ُمواطنــاِن ُيضربـاِن عـن الّطعــاِم ُمواطنــاِن ُيضربـاِن عـن الّطعــاِم 
بطـفـــَراوي بوهــــــَرانبطـفـــَراوي بوهــــــَران

 تنقلت مصالح احلماية املدنية والدرك الوطني إلى مقر بلدية طفراوي النائية بوهران يف محاولة إلقناع املواطَنني 
الّلذين دخال، يوم األحد املنقضي، يف إضراب عن الطعام، واستقروا فوق بناية مقر البلدية، رافعني الفتة تطالب 
بحل مشكلة السكن، مسندين بتجمع العشرات من املواطنني الذين استنكروا عدم استفادة بلديتهم من حصص 

للسكن االجتماعي والريفي، حسب تصريحات املواطنني.
 وقد قضى هذان الشخصان ليلتهم البارحة فوق بناية مقر البلدية، متكبدين قسوة البرد واجلوع؛ األمر الذي 
جعل مصالح احلماية املدنية تتنقل إلى املقر ملعاينة واقع املضرَبني عن كثب، فيما يحاول املواطنون واملسؤولون ورجال 
الدرك إقناعهما بالنزول من على البناية للتفاوض معهما ونصحاهما بتقدمي طلباتهما مباشرة إلى املسؤولني، إال أنهما 
رفضا النصح، وبقيا متمسَكني باإلضراب والبقاء فوق املقر، يف ظل تخوف البعض من إقدامهما على االنتحار؛ األمر 

الذي جعل الكل يسعى إلى إقناعهما بالعدول على طريقة االحتجاج هذه.
عمر الفاروق

بجاية

  ))LPALPA(( ُمستفيـــدوَن من َسكناِت ُمستفيـــدوَن من َسكناِت
بأميــــزور ُيصّعــــــدوَن!بأميــــزور ُيصّعــــــدوَن!

 نّظم، صباح أمس، املستفيدون من حصة 140 سكنا ترقويا مدعما )LPA(، بأميزور التي تقع على بعد 22 
كلم جنوبي بجاية، جتمعا احتجاجيا أمام مقر الوالية، للمطالبة بتوضيحات عن سبب عدم اكتمال املشروع، الذي 

بدأ سنة 2013م، ورفعوا الفتة كتب عليها »140 سكنا ترقويا مدعما بأميزور.. املفاتيح إلى متى؟«.
 ويف هذا اإلطار، صّرح بوزيدي نذير رئيس جمعية 140 سكنا ترقويا مدعما لـ«أخبار الوطن«، قائال: »ال نفهم 
ملاذا وتيرة تقدم األشغال لم تتعَد 16 يف املائة، علما أن املشروع بدأ سنة 2013 م ونحن يف بداية 2021م ولم نتسلم 
مفاتيحنا بعد، لقد اتصلنا بكل اجلهات التي لها عالقة مبلف السكن، ولكن ال حياة ملن تنادي، ولم يبق لنا سوى 
التجمع أمام مكتب الوالي ليسمع صوتنا ». وقال مرابط يحيى العضو يف اجلمعية وأحد املستفيدين من املشروع: » 
أين يكمن اخللل؟ نريد توضيحات وكلمة صادقة تعيد لنا األمل؛ فاملشروع إداريا وماليا يف الطريق السليم أما ميدانيا 
فاألمر مختلف، وما يؤكد كالمي أن املرقي العقاري املكلف بإجناز املشروع أخذ أكثر من نصف مبلغ املشروع، وهو 22 
واهية؛ فعلى اجلميع أخذ األمور  ما يجعل كل احلجج  املشروع اإلجمالية،  مليار تكلفة  مليار سنتيم من جملة 39 
بجدية حتى نتسلم املفاتيح، ألن عائالتنا تعاني وتنتظر«. وأضاف محدثنا قائال: »كما ترون، رغم مرور ساعتني على 
جتمعنا هذا إال أن ال أحد حتدث إلينا، وكان من املفروض على املسؤول األول على الوالية أن يتحدث إلينا ويجيب عن 
استفساراتنا، أو يفوض أحد مساعديه لطمأنتنا، ولكن ال هذا وال ذاك حدث، ويبدو أن األمور قد انفلتت من املسؤولني 
الذين عجزوا حتى عن استقبال احملتجني الذين ملوا الوعود والعهود«. هكذا، غادرنا مكان التجمع وبلغنا بعد ذلك أن 

مصالح الوالية قد طلبت من احملتجني تعيني ممثلني عنهم قصد استقبالهم واالستماع إلى انشغاالتهم.
عبدالسالم.ق

الَجزائـــُر ُتحِصـــي 03 وفيـــات 
بَفيـروس ُكـورونــــــا 

أحصت وزارة الصحة والسكان وإصالح املستشفيات، أمس اإلثنني، 258 إصابة جديدة 
بفيروس كورونا يف اجلزائر خالل الـ24 ساعة، فيمـــا سجلــت 03 وفيـــــات.

24 ساعًة املاضية خالل الـ 

از  اختنــاُق َشخصيـن بالغـَ
فـي تيـاَرت والجلَفـة

التدفئة  وسائل  من  املنبعث  الكربون  أكسيد  بأحادي  اختناقا  شخصان   تويف 
بواليتي تيارت واجللفة، خالل الـ 24 ساعة األخيرة، حسب حصيلة أوردتها املديرية 

العامة للحماية املدنية، يوم أمس االثنني.
وأوضح املصدر أن الضحية األولى )29 سنة( لقيت حتفها داخل منزل عائلي 
 01 بحي  سنة(   35( الثاني  الشخص  تويف  فيما  تيارت،  بوالية  سوقر  بلدية  بوسط 
قدمت  املدنية  احلماية  مصالح  أن  مضيفا  اجللفة.  بوالية  الشيوخ  دار  ببلدية  نوفمبر 
بغاز أحادي أكسيد  لـ 03 أشخاص تسّمموا  ذاتها اإلسعافات األولية  الفترة  خالل 

الكربون على مستوى واليتي أم البواقي والطارف.
)ق.م(

قسنطينة

ُعّمال ِشبُه الّطبي بُمستشَفـى »البير« ُعّمال ِشبُه الّطبي بُمستشَفـى »البير« 
ُيطالبــون بمنحة »ُكوفيـد ُيطالبــون بمنحة »ُكوفيـد 1919««

الذين يزاولون عملهم على مستوى  الطبيني،  العمومية من فئة شبه  نظم، صبيحة أمس، مستخدمو الصحة 
العاشرة صباحا،  الساعة  بدأت يف  احتجاجية  وقفة  بوالية قسنطينة،  )البير(  بوجمعة«  الدكتور »حفيظ  مستشفى 
لفائدة  املخصصة  االستثنائية  املنحة  صّب  يف  باإلسراع  للمطالبة  وذلك  ذاتها،  االستشفائية  املؤسسة  مقر  داخل 

مستخدمي الصحة، تطبيقا للمرسوم الرئاسي رقم )79-20( املِؤرخ يف الـ 31 مارس من سنة 2020.
و أبدت فئة شبه الطبيني، مبختلف الرتب باملستشفى العمومي )البير(، استياءها الكبير من حرمانهم املنحة 
االستثنائية املقررة لهم، ويتعلق األمر بالشطر الثالث ودخول الشطر الرابع شهره الثالث، خاصة يف ظل مجابهتهم 
ظروف العمل غير الالئقة واألوضاع الصحية االستثنائية واخلطيرة، مع االنتشار السريع للوباء العاملي كورونا »كوفيد 

19«، معرضني حياتهم وسالمة عائالتهم خلطر كبير.
أمينة.ب

البروفيسور إليــاس بوكراع في ذمة اهللالبروفيسور إليــاس بوكراع في ذمة اهلل
تويف أمس االثنني، البروفيسور إلياس بوكراع، أستاذ علم االجتماع، واملدير السابق للمعهد الوطني للدراسات 

اإلستراتيجية الشاملة، عن عمر ناهز 68 سنة.
ويعد البروفيسور إلياس بوكراع من أبرز اخلبراء االستراتيجيني اجلزائريني، وهو حائز على إجازة "فهم اجتماع" 

من جامعة اجلزائر.
العلوم  يف  دكتوراه  ألطروحة  يحّضر  كان  حيث  املتحدة،  الواليات  يف  العليا  دراساته  الراحل  زاول  كما 

االجتماعية )جامعة بروكسل احلرة(. ومن بني مؤلفات الراحل إلياس بوكراع، "اجلزائر.. الرعب املقدس".
ق.و


