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د.حسينة بوشيخ 

د. عبد السالم فياللي 

ـّــوَن وَقاطـــــــرُة  اجَلزائريــــ
ــفة. . ـِ ــيِر امُلتــــوّقـــــ غيــــــ التَّ

د احَلــراُك؟ ــاَذا َتــدَّ ملــــ

خمـــــُس َمحـــــّطاٍت َبـــــارزٍة 
يـــادِة الّشعبّيِة للُحرّيـــِة والسِّ
يف َتاريـــِخ اجَلزائـِر امُلعاصـَرة!
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أقــــــــــــــــالم   
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عنابة

الّسكـــُن االجِتماعـــــيُّ 
ُيخــرج ُسكـاَن »برّحـال« 

إلــــى الّشــــــارِع!
06

األغواط
الّسكـــاُن َينتفضـــوَن 
بَســــبِب َتدنِّـــــــي 
الَخــدمـــاِت الِصحـــّية!

03
وسَط َتعزيزاٍت أمنّية 

َحــراُك الّطلــبِة يعــــوُد 
ُمجـّدًدا إلى أحَيـاِء الَعاصـَمة

 كشف وزير العمل الهاشمي جعبوب، يوم أمس، عن االنطالق يف 
عملية اإلدماج املكثف للشباب خالل األسابيع القليلة القادمة، 

لفائدة أصحاب عقود ما قبل التشغيل، فيما سيتم منح األولوية 
للمستفيدين من اإلدماج يف القطاع االقتصادي اخلاص. 

شهدت شوارع العاصمة، أمس الثالثاء، عودة مسيرة الطلبة، 
احتفاال بالذكرى الثانية للَحراك الشعبي الّسلمي، وسط 

تعزيزات أمنية.

َتسييُر امُلؤّسساِت الّثقاِفيِة يف اجَلزائِر
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 منطقة تنعدم بها »احلياة«، أو هكذا وصفها قاطنوها؛ انعداٌم تاٌم ملشاريع التنمية 
احمللية، إقصاٌء وتهميٌش وحرمان  هو كل ما جّناه سكان »تيافتي« بوالية إليزي، فهذه 

املنطقة التي مير أنبوب الغاز عبرها، والتي تعدُّ واحدة من بني املناطق املصدرة لهذه املادة 
احليوية،  مازالت محرومة من أبسط ضروريات احلياة، ألسباب قال عنها السكان إنها ال 
تزال مجهولة على الرغم من النداءات املتكررة التي رفعها السكان إلى املسؤولني. »أخبار 

الوطن« تنقلت إلى هذه القرية النائية وعايشت معاناة السكان ونقلت انشغاالتهم.

»تَيافِتـــي« بإليـــــِزي. .»تَيافِتـــي« بإليـــــِزي. .
 أحـالٌم ُمؤّجـلٌة إلــى ِحيـــن! أحـالٌم ُمؤّجـلٌة إلــى ِحيـــن!

عقوُد ما قبَل الّتشغيل
جعُبــــوب َيعــــُد بإدَمـــاٍج ُمكّثـــٍف 
بـــاِب فـي األساِبيـــِع الَقــــادمِة للشَّ
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ُر وَتعد.. لطاُت ُتبِرّ َتهميٌش وإقَصاٌء وِحرماٌن والسُّ

12

إَدارٌة تكبُح اإلبداَع..!إَدارٌة تكبُح اإلبداَع..!
»!  محمد زتيلي: »َنرفُض َسيطرَة امُلديرين على الّشأِن الّثقايفِّ

»! سييِر أجمُع بني ُقّبعِة الَفّناِن وُقّبعَة اإلَداريِّ َعبد القادر بن دعَماش: »يف التَّ



أمينة.ش 
ــال عاشــور  ــرة أخــرى، رجــل األعم ــّل، م يط
ــن  ــارات م ــة إط ــة ثالث ــع رفق ــان املتاب ــد الرحم عب
واليــة تيبــازة علــى رأســهم رئيــس أمــن واليــة 
تيبــازة الســابق ورئيــس املصلحــة الوالئيــة للضبطيــة 
عبــر محكمــة  تيبــازة،  واليــة  للقضائيــة ألمــن 
التزوير وســوء  تهــم  عــن  العاصمــة  جنايــات 
ــه  ــتندات، وحتصل ــالف مس ــوذ، وإت ــتغالل النف اس
الوطنــي  البنــك  مــن  مشــبوهة  قــروض  علــى 
اجلزائــري، بعــد أن قــام - آنــذاك - رئيــس أمن والية 
تيبــازة بإرســال تقريــر كتابــي لوكيــل اجلمهوريــة لدى 
ــور  ــم عاش ــح املته ــّب يف صال ــة يص ــة القليع محكم
عبــد الرحمــن،  ينفــي وجــود التجــاوزات، إال أّنــه 
يف 2005 رفــع البنــك الوطنــي اجلزائــر شــكوى ضــد 
املتهــم ذاتــه يتهمــه فيهــا باختــالس أمــوال عمومية.
ويفتــح مجلــس قضــاء اجلزائــر مجــددا، يف 25 
فيفــري اجلــاري، قضيــة اغتيــال املديــر العام الســابق 
لألمــن الوطنــي يف مكتبــه علــى يــد املدعــو شــعيب 
ــي  ــل تونس ــم أقت ــا ل ــارة » أن ــب عب ــاش صاح ولط
هومــا اللــي قتلــوه«، الــذي وجهــت لــه تهمتــي 
ــبق  ــع س ــد م ــل العم ــة القت ــد ومحاول ــل العم القت
ــن  ــبق ألم ــر األس ــق املدي ــد يف ح ــرار والترص اإلص
واليــة اجلزائــر ورئيــس ديــوان علــي تونســي، وهــي 
ــة  ــه محكم ــت علي ــا وحكم ــن به ــي أدي ــم الت الته
اجلنايــات بســببها يف 27 فيفــري 2017 باإلعــدام.
قضيــة خليــدة تومــي التــي ارتبــط اســمها 
باخليمــة العمالقــة مــن املقــرر أن تبرمــج بدايــة شــهر 

مــارس الداخــل، علــى مســتوى القطــب املتخصــص 
ــيدي  ــة بس ــة واالقتصادي ــة املالي ــة اجلرمي يف مكافح
امحمــد.  خليــدة تومــي التــي أودعــت ســجن 
ــت  ــام 2019، وكان ــن ع ــر م ــهر نوفمب ــراش ش احل
وزيــرة الثقافــة،  قــد اتهمــت يف قضايــا تتعلــق 
بتبديــد أمــوال عموميــة خــالل تظاهــرة تلمســان 
ــنة  ــت س ــي أقيم ــالمية الت ــة اإلس ــة الثقاف عاصم
ــازات  ــح امتي ــة من ــا تهم ــت له ــا وجه 2011،  كم

ــة. ــتغالل الوظيف ــوء اس ــر، وس ــررة للغي ــر مب غي
كمــا قــررت محكمــة تيبــازة تأجيــل النظــر يف 
محاكمــة كمــال شــيخي املدعــو »البوشــي« املتهــم 
يف قضيــة فســاد، إلــى يــوم 14 مــارس القــادم. 
ــن  ــدءا م ــي ب ــى التوال ــث عل ــل الثال ــاء التأجي وج
أول جلســة محاكمــة كانــت مبرمجــة بتاريــخ 17 
جانفــي املاضــي، بســبب اإلضــراب الــذي تخوضــه 
ــوم اخلميــس  ــة احملامــن بناحيــة البليــدة منــذ ي نقاب
املاضــي. ويتابــع شــيخي رفقــة ثالثــة متهمــن 
آخريــن وموظفــن إثــر اتهامهــم مبنــح مزيــة غيــر 
ــوم دون  ــب والرس ــات يف الضرائ ــتحقة وتخفضي مس
ــة  ــد بصف ــذ فوائ ــة وأخ ــتغالل وظيف ــص واس ترخي

ــة. ــر قانوني غي
ومــن املنتظــر أيضــا أن تبرمــج محكمــة ســيدي 
املقبــل، قضيــة رجــال  بدايــة مــارس  امحمــد، 
األعمــال اإلخــوة بــن عمــر وكــذا الوزيريــن األولــن 
الســابقن أحمــد أويحيــى وعبــد املالــك ســالل 
إلــى جانــب وزيــر الفالحــة رشــيد بــن عيســى 
ــى  ــة إل ــة،  باإلضاف ــة القضائي ــت الرقاب ــود حت املوج

وزيــر الصناعــة الســابق محجــوب بــدة ومــن معهــم 
ــن  ــا املتابع ــم 17 متهم ــغ عدده ــن البال ــن املتهم م
ــة  ــرة القضائي ــد اخلب ــق بالفســاد، بع ــا تتعل يف قضاي
العامــة  املفتشــية  محققــي  طــرف  مــن  املنجــزة 

للماليــة.
ويف ســياق متصــل، ســتبرمج شــهر مــارس 
ــه املتورطــن  ــة الـــ 21 مشــتبها ب ــل أيضــا قضي املقب
ــم  ــهم املته ــى رأس ــوش، عل ــع خرب ــة مجم يف قضي
»موســتا«  جــرارات  صاحــب  خربــوش  محمــد 
املوجــود رهــن احلبــس،  إلــى جانــب كل مــن الوزيــر 
األول األســبق أحمــد أويحــي ويوســف يوســفي 
ــازات  ــى امتي ــول عل ــق باحلص ــم تتعل ــن بته املتابع
غيــر مبــررة وســوء اســتغالل الوظيفــة والتصريــح 
الــكاذب، إلــى جانــب تــورط 6 إطــارات مــن الــوزارة 
يشــرفون علــى مديريــات حساســة لهــا عالقــة مبجــال 
االســتثمار خصوصــا تركيــب الســيارات والعقــار 

الصناعــي. 
مكافحــة  يف  املتخصــص  الوطنــي  القطــب 
محمــد  بســيدي  واالقتصاديــة  املاليــة  اجلرميــة 
ــى  ــابق مصطف ــدة الس ــي البلي ــة وال ــج محاكم يبرم
لعياضــي، ومــن تــورط معــه يف قضيــة فســاد ثقيلــة 
يف أول مــارس املقبــل. لعياضــي صاحــب واقعــة 
»كوليــرا البليــدة« متابــع يف قضايــا فســاد تتعلــق 
ــى  ــوبن عل ــؤولن محس ــة ملس ــارات فالحي ــح عق مبن
ــة،  ــز بوتفليق ــد العزي ــابق عب ــس الس ــية الرئي حاش
وعلــى رأســهم املديــر العــام الســابق لألمــن الوطنــي 

ــل. ــي هام ــد الغن عب

الوطنــي واألســرة  التضامــن  أكــدت وزيــرة 
خــالل  أمــس  كريكــو،  كوثــر  املــرأة،  وقضايــا 
ــتور  ــة، أن الدس ــرأة العربي ــة امل ــن ملنظم ــر الثام املؤمت
اجلزائري«يضمــن« للمــرأة احلمايــة مــن كل أشــكال 
العنــف ويشــجع مبــدأ املناصفــة بينهــا وبــن الرجــل 
يف تبــّوء مناصــب املســؤولية والولــوج إلــى ســوق 

ــغل. الش
وأوضحــت كريكــو، يف مداخلــة ألقتهــا خــالل 

هــذا املؤمتــر الــذي مت عبــر تقنيــة التحاضــر عــن 
بعــد، حتــت عنــوان: »املــرأة العربيــة والتحديــات«، 
أن الدســتور اجلزائــري »يضمــن للمــرأة احلمايــة مــن 
كل أشــكال العنــف ويشــجع مبــدأ املناصفــة بينهــا 
ــوج  ــوء مناصــب املســؤولية والول ــن الرجــل يف تب وب
متكينهــا  إلــى  باإلضافــة  الشــغل،  ســوق  إلــى 

ــي«. السياس
ــى اإلســتراتيجية املتخــذة  ــرة إل وأشــارت الوزي

لتعزيــز مكانــة املــرأة وترقيتهــا يف مختلــف املجــاالت 
والتراتيــب التــي توفرهــا الدولــة لتمكينهــا يف شــتى 
ــة  ــود الرامي ــة، واجله ــيما االقتصادي ــن، الس امليادي
املوجــودة  تلــك  باملــرأة، خاصــة  النهــوض  إلــى 
باملناطــق النائيــة، مبــرزة أهميــة البرامــج اإلعالميــة 
ودور احلركــة اجلمعويــة يف إبــراز دور املــرأة والنمــاذج 

الناجحــة للنســاء يف عــدة مجــاالت.
)و.أ.ج(
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طالــب الســفير الصحــراوي لــدى اجلزائــر، عبــد 
ــة  ــات احلقوقي ــس، املنظم ــر، أم ــب عم ــادر طال الق
واالنســانية الدوليــة بالتدخــل،  إلنقــاذ حياة األســير 
ــدي،  ــن ه ــن عابدي ــد مل ــراوي محم ــي الصح املدن
ــي  ــه الثان ــام يوم ــن الطع ــه ع ــل إضراب ــذي يدخ ال
واألربعــن، يف ســجن »تيفلــت 2« املغربــي، مؤكــدا 
علــى ضــرورة إيصــال معاناتــه إلــى الــرأي العــام 

ــي. ــي والدول الداخل
ــح لـــ  ــب عمــر يف تصري ــد القــادر طال ــال عب وق
ــانية  ــة واإلنس ــات احلقوقي ــى املنظم )و.أ.ج( إن عل
الدوليــة إنقــاذ محمــد ملــن هــدي »املعتقــل زورا 
ــام  ــرأي الع ــالم ال ــى وجــوب إع ــا«، مشــيرا إل وظلم
ــير،  ــذا األس ــع ه ــدث م ــا يح ــي مب ــي والدول الداخل
قبــل  مــن  إهمــال والمبــاالة  مــن  يعانيــه  و«مــا 
ســلطات االحتــالل املغربــي، رغــم حالتــه الصحيــة 

والنفســية املتدهــورة جــدا«.
واعتبــر الســفير الصحــراوي دخــول األســير 

ــود يف  ــال، املوج ــالم بوري ــد س ــنة أحم ــد حس محم
ــة،  ــر املغربي ــي أغادي ــول« بضواح ــت مل ــجن »آي س
يف إضــراب عــن الطعــام تضامنــا مــع األســير محمــد 
ملــن عابديــن هــدي، وهمــا مــن معتقلــي مجموعــة 
ــه،  ــه علي ــن نحيي ــو »تضام ــا ه ــك«، إمن ــدمي ازي »اك
والقمــع،  للتنكيــل  يتعــرض  هــدي  وأن  خاصــة 
ــه  ــة جــدا، وأصبحــت حيات ــة صعب ــه الصحي وظروف
يف خطــر، وســلطات املخــزن لــم تعــر أي اهتمــام 

ــا«. ــد عليه ــي يتواج ــة الت ــذه الوضعي له
وأوضــح طالــب عمــر أن تضامــن األســرى 
ــك،  ــدمي ازي ــي اك ــة معتقل ــن مجموع ــن ضم املدني
املتواجديــن يف مختلــف ســجون االحتــالل املغربــي، 
ــع  ــاعد يف رف ــدي »يس ــن ه ــن عابدي ــد مل ــع محم م
ــي  ــرأي العــام الدول ــه، ويســاهم يف إعــالم ال معنويات
ــة يف  ــا يحــدث داخــل املعتقــالت املغربي ــة م بحقيق

ــن«. ــن املدني ــرى الصحراوي ــق األس ح
)ق.و/و.أ.ج(

متكنــت مصالــح أمــن واليــة اجلزائــر، مؤخــرا، 
ــدة  ــف ع ــع توقي ــا م ــا مهلوس ــز 650 قرص ــن حج م
ــار  ــق باالجت ــا تتعل ــم يف قضاي ــتبه فيه ــخاص مش أش
العقليــة  واملؤثــرات  باملخــدرات  الشــرعي  غيــر 
والســرقة وحمــل أســلحة بيضــاء محظــورة، حســب 
مــا تضمنــه بيــان صــدر، أمــس، عــن املصالــح 

ــا. ذاته
الشــرطة  فرقــة  متكنــت  اإلطــار،  هــذا  ويف 
القضائيــة ألمــن املقاطعــة اإلداريــة بوزريعــة مــن 
ترويجهمــا  يف  بهمــا  اشــتبه  شــخصن  توقيــف 
645 قرصــا مــن  العقليــة، مــع حجــز  املؤثــرات 
ــدات  ــن عائ ــد م ــة و45050 دج تع ــرات العقلي املؤث

هــذا النشــاط غيــر الشــرعي.
كمــا متكنــت الفرقــة ذاتهــا مــن توقيــف مشــتبه 
فيــه ضبطــت بحوزتــه قطعــة مخــدرات مــن الكيــف 
املعالــج وخمســة أقــراص مــن دواء خــاص يســتخدم 

كمخــدر دون حيــازة املعنــي وصفــة طبيــة.
ــري  ــن احلض ــج األم ــرى، عال ــة أخ ــن جه وم
الثالــث لألبيــار قضيــة متعلقــة بالســرقة داخــل 
96000 دج،  قــدره  ماليــا  مبلغــا  طالــت  مركبــة 
مت علــى إثرهــا توقيــف شــخصن مشــتبه فيهمــا،  

عقــب خطــة أمنيــة محكمــة.
مصالــح  متكنــت  متصــل،  صعيــد  وعلــى 
ــن  ــر م ــة اجلزائ ــن والي ــة البحــث والتدخــل ألم فرق
ــر  ــار غي ــة يف االجت ــة مختص ــة إجرامي ــف جماع توقي
الشــرعي باملخــدرات واملؤثــرات العقليــة، مــع حيــازة 
ســالح مــن الصنــف األول مــع الذخيــرة احليــة 
بــدون رخصــة، إضافــة إلــى حمــل أســلحة بيضــاء 
محظــورة دون مبــرر شــرعي، حســب مــا أفــادت بــه 

ــا. ــح ذاته املصال
)و.أ.ج(

اســتنكرت النقابــة الوطنيــة للقضــاة األحــداث 
غيــر املشــرفة التــي كان مســرحها مجلــس قضــاء 
البليــدة ومحكمــة األربعــاء، والتــي أســاءت جلميــع 
ــبب  ــتثناء، بس ــة دون اس ــة القضائي ــات العائل مكون

ــاع. ــة الدف ــر مســؤولة مــن هيئ ــة غي ــات ثل تصرف
وأفــادت النقابــة يف بيــان لهــا بأنهــا وإن كانــت 
ال تعيــب علــى احملامــن تضامنهــم مــع زميلهــم، إال 
ــروعة  ــر مش ــائل غي ــة وس ــم ممارس ــب عنه ــا تعي أنه
تتنافــى وتقاليــد وأعــراف مهنــة احملامــاة بغــرض 
التأثيــر علــى أحــكام القضــاء، ومحاولــة فــرض 
مهينــة  بترديــد شــعارات  الواقــع،  األمــر  ســلطة 
لقاضــي التحقيــق وأعضــاء غرفــة االتهــام أثنــاء 
ــة بصفــة  ــة مهامهــم، ومســيئة لقضــاة اجلمهوري تأدي
عامــة، والتــي يرقــى البعــض منهــا جلرائــم معاقــب 

ــا. عليه
كمــا كشــفت النقابــة عــن ســعي البعــض إلــى 
إلبــاس القضيــة اجلبــة الســوداء، متعهــدًة بإبقــاء 
القضيــة يف إطارهــا القانونــي، كمــا أشــارت إلــى 
ــن  ــات احملام ــي ملنظم ــاد الوطن ــس االحت ــور رئي منش
ــه أن  ــاء في ــذي ج ــبوك«، ال ــه »الفايس ــر  صفحت عب
ــفة وال  ــد مؤس ــود ج ــي املقص ــف احملام ــات مل معطي

النقابــة علــى  تشــّرف مهنــة احملامــاة، وتأســفت 
جهــة،  مــن  األحــداث  أخذتــه  الــذي  املنحــى 
وتتســاءل حــول أســباب هــذا االنحــراف مــن جهــة 

ــرى. أخ
كمــا حــّذرت النقابــة الوطنيــة للقضــاة مــن 
ــة  ــا قل ــوم به ــي تق ــد الت ــش واحلش ــالت التجيي حم
ــي،  ــل االجتماع ــع التواص ــى مواق ــن عل ــن احملام م
بالعالقــة  ميــس  مشــحونا  وضعــا  تخلــق  والتــي 
األخويــة بــن القضــاة واحملامــن، الفتتــًا النظــر إلــى 
العواقــب الوخيمــة التــي قــد جتّرهــا هــذه األعمــال، 
ــدان  ــل املي ــن أه ــث دعــت أصحــاب احلنكــة م حي
ــل  ــن أج ــعي م ــة والس ــل واحلكم ــم العق ــى حتكي إل

ــلوكيات. ــذه الس ــد له ــع ح وض
ــف  ــآزر والتكات ــن والت ــع للتضام ــت اجلمي ودع
مــن أجــل تغييــر واقــع القضــاء، مبــا يتطلــع لــه 
ــى  ــم إل ــه، وتدعوه ــكل أطياف ــري ب ــعب اجلزائ الش
مبــا  األشــخاص  وحريــات  حقــوق  مــع  التعامــل 
أو  تقصيــر  أي  عــن  بعيــدا  قدســيتها،  تقتضيــه 

انحيــاز.
محمد رضوان.ب

عدة ملفات مبرمجة نهاية فيفري ومطلع مارس املقبل

قـــضايا الفســـاد المالــي والسياســـي 
تعـــود إلـــى الواجــــهة

فضال على كونه يشجع مبدأ املناصفة يف مجال العمل
كريكــو: »الدستــور الجزائــري يضمــن للمــرأة الحمــايـة«

السفير الصحراوي لدى اجلزائر، عبد القادر طالب عمر:

»نطـــالب المنظمــات الدوليــة 
بالتــدخـــل إلنقــــاذ حيــاة
 األســـرى الصحــراوييـــن«

العاصمة  اجلزائر 
حجــــز 650 قرصــا مهلوســـا 

وتوقيــف عــدة أشخــاص مشتبـه فيــهم

وصفتها بـ »غير املشّرفة«
النقـــابة الوطنـــية للقضـــــاة

 تستنـــكر تصرفـــات المحــــاميــــن

أسماء بارزة جديدة ستنظم إلى قائمة املتورطني يف قضايا الفساد املالي والسياسي؛ فبعد 
أكثر من سنة من استئناف هذا النوع من القضايا، هاهي أبرز األسماء تعود إلى احملاكم 

االبتدائية وأبطالها وزراء ومديرون عامون ورجال أعمال النظام السابق.

 أجلــت، أمــس، محكمــة اجلنــح بتيبــازة 
»القــرن  الســياحية  املركبــات  إطــارات  قضيــة 
الذهبــي« »الســات« و«متاريــس«، املتهمــن بتبديد 
أمــوال عموميــة ومخالفــة قانــون الصفقــات،  إلــى 
تاريــخ 7 مــارس املقبــل علــى خلفيــة إضــراب 

احملامــن.
القضيــة التــي تعــّد واحــدة مــن أكبــر قضايــا 
الفســاد التــي عرفهــا قطــاع الســياحة بتيبــازة، 
والتــي هــزت قطــاع الســياحة برمتــه، متخــض عنهــا 
ــزال  ــنتيم، وال ي ــار س ــن 500 ملي ــد م ــد أزي تبدي
الرقــم قابــال لالرتفــاع بســبب املخالفــات التــي 
ســجلت يف قانــون الصفقــات العموميــة املبرمــة 

ــر  ــي جــرت أكث ــة والت ــات الثالث يف مشــاريع املركب
مــن 30 إطــارا إلــى التحقيــق بســبب االشــتباه يف 

ــة. ــم يف القضي تورطه
ــوان  ــهر ج ــرت ش ــي انفج ــاد الت ــة الفس قضي
ــة  ــاء املصلح ــد إنه ــت بع ــة كان ــنة املاضي ــن الس م
ــازة  ــة تيب ــن والي ــة بأم ــرطة القضائي ــة للش الوالئي
مســؤولن  طالــت  التــي  القضيــة  يف  التحقيــق 
ــاال  ــن وعم ــن وســابقن ومهندســن معماري حالي
وموظفــن، إثــر تلقيهــا رســالة مجهولــة املصــدر 
وإبــرام  مشــبوهة  وممارســات  خــروق  تكشــف 
صفقــات مخالفــة للتشــريع كبــدت الدولــة خســائر 

ــة. ــة فادح مالي

هــذا، وبعــد االســتماع إلــى املشــتبه فيهــم، 
ضمنهــم  شــخصا   30 عددهــم  بلــغ  الذيــن 
مســؤولون كبــار يف قطــاع التســيير الســياحة،  مت 
إيــداع 6 مســؤولن ســابقن وحاليــن مبؤسســة 
التســيير الســياحي والفندقــي احلبــس املؤقــت، 
ــا فســاد تتعلــق مبشــاريع وتســيير  لتورطهــم يف قضاي
الذهبــي«  »القــرن  الثالثــة  الســياحية  املركبــات 
و«الســات« و«متاريــس«، بعدمــا وجهــت لهــم تهــم 
تبديــد أمــوال عموميــة ومخالفــة قانــون الصفقــات 
ــر العــام  العموميــة. ويتعلــق األمــر بــكل مــن املدي
احلالــي والســابق واملديــر املالــي للمؤسســة باإلضافة 
ــة.ش ــن              أمين ــن معماري ــى مهندس إل

بعد تأجيل القضية بسبب إضراب احملامني
بــات السيـــاحية  بــات السيـــاحية محاكـــمة المتورطيـــن فـــي فضيـــحة المركَّ محاكـــمة المتورطيـــن فـــي فضيـــحة المركَّ

بتيبـــــازة يـــوم بتيبـــــازة يـــوم 77 مـــــارس مـــــارس
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الحدث

ــة،  ــوارع العاصم ــهدت ش ش
مســيرة  عــودة  الثالثــاء،  أمــس 
الطلبــة، احتفــاال بالذكــرى الثانية 
للَحــراك الشــعبي الّســلمي، وســط 

ــة. ــزات أمني تعزي
وتعكــُس املســيرة الســلمية 
التــي نظمهــا الطلبــة الذيــن جابــوا 
ــاء العاصمــة وســط، بعــد أن  أحي
ــل  ــام كام ــذ ع ــا من ــهدت توقف ش
الطــوارئ  حالــة  إعــالن  عقــب 
ــروس  ــة بســبب تفشــي في الصحي
كورونــا املســتجد شــهر مــارس مــن 
ــعبيا  ــرارا ش ــي، إص ــام املنقض الع
ــذري يف  ــر ج ــداث تغيي ــى إح عل

ــام. النظ
شــوارع  طــول  وعلــى 
العاصمــة الكبــرى، ردد الطلبــة 
ــو  ــة وتدع ــادي باحلري ــات تن هتاف
اخلــوف  عقــدة  مــن  للتخلــص 

اســترجاع  وضــرورة  والرعــب 
الشــعب ملكيــة الشــارع وأحقيتــه 
ــه  ــن موقف ــر ع ــر والتعبي يف التظاه
دون  الفتــات  حاملــن  ورأيــه، 
عليهــا شــعارات ترافــع ملــا أســموه 

املدنيــة. الدولــة 
الباكــر،  الصبــاح  ومنــذ 
ســجل وجــود مكثــف لعناصــر 
العاصمــة،  بشــوارع  الشــرطة 
أمنيــة  تعزيــزات  وجــدت  كمــا 
ــه  ــث واج ــا، حي ــة مداخله بكاف
ســكان الضواحــي صعوبــة كبيــرة 
يف الوصــول إلــى مقــار عملهــم 
وســط،  العاصمــة  يف  املوجــودة 
ــذي  ــر ال ــام الكبي ــبب االزدح بس
خلفتــه احلواجــز األمنيــة املنصبــة 
ــا  ــة خصوص ــل املدين ــى مداخ عل

الشــرقية منهــا.                     الناحيــة  يف 
منير بن دادي

ــتحداث  ــى اس ــادرت إل ــية ب ــلطة السياس الس
والطاقــات  الطاقــوي  باالنتقــال  خاصــة  وزارة 
ــوي  ــال الطاق ــج االنتق ــى برنام املتجــددة تشــرف عل
إلــى  املســتقبل باالجتــاه  ومشــروع االســتثمار يف 
الطاقــات  يف  قدراتهــا  وتعزيــز  البديلــة  الطاقــات 
ــر  ــع، غي ــارج الري ــروات خ ــتحداث ث املتجــددة واس
أن خبــراء يف املجــال يــرون »أن مــا أجُنــز حتــى اآلن 
ــق برنامــج  ــة لتحقي ا، واخلطــوات العملي ــل جــّدً قلي
ــرة أضعــف  االنتقــال للطاقــات املتجــددة تســير بوتي
ــرى  ــة وأخ ــباب تقني ــتهدف؛ ألس ــن املس ــر م بكثي

بيروقراطيــة إداريــة«.
االنتقــال  وزيــر  قــال  الذكــرى،  وعشــية 
الطاقــوي والطاقــات املتجــددة شــمس الديــن شــيتور 

ــن  ــرور خمس ــد م ــر، بع ــى اجلزائ ــن عل ــه »يتع إن
 1971 ســنة  الطاقــوي،  اســتقاللها  علــى  ســنة 
ــات  ــى الطاق ــة عل ــا اخلضــراء« باملراهن إجنــاح »ثورته

املتجــددة«. 
كمــا قــال الوزيــر محمــد عرقــاب - مــن جهتــه 
ــاق وزارة  ــد إحل ــه، بع ــام عمل ــّلمه مه ــالل تس - خ
ــوزاري  ــل ال ــار التعدي ــة يف إط ــوزارة الطاق ــم ب املناج
اجلزئــي الــذي أجــراه الرئيــس تبــون، إن »الظــروف 
ــًدا  ــا جتّن ــب من ــم تتطل ــالد والعال ــا الب ــر به ــي مت الت
ــا ومضاعفــة اجلهــود ملواجهــة التحديــات احلاليــة  تاّمً

ــتقبلية«. واملس
يف  اخلبيــرة  أكــدت  اخلصــوص،  هــذا  ويف 
املجــال الطاقــوي مديــرة املدرســة الوطنيــة العليــا 

ــاش، يف  ــى مخن ــات املتجــددة البروفيســور ليل للطاق
تصريــح أدلــت بــه لإلذاعــة اجلزائريــة، أنــه »يتعــن 
علــى اجلزائــر كســب الرهــان بحكــم امتالكهــا 
ــة لتحقيقــه ســواًء الطبيعيــة أو  ــات الضروري لإلمكان

ــري«. ــر البش ــاءة العنص ــق بكف ــا يتعل فيم
ويؤكــد اخلبــراء أن »االنتقــال الطاقــوي لــم يعــد 
ــرات  ــر، فاملتغي ــى اجلزائ ــبة إل ــا بالنس ــًرا اختيارّيً أم
الداخليــة املتعلقــة بتراجــع االحتياطــي الوطنــي مــن 
النفــط والغــاز وزيــادة الطلــب احمللــي علــى الطاقــة، 
ــة الســيما التحــول  ــرات اخلارجي ــن املتغي فضــاًل ع
العاملــي باجتــاه الطاقــات املتجــددة بــات يضغــط 

ــري لالســتجابة لهــذه  ــرار اجلزائ ــع الق ــى صان عل
املتغيرات«.                                 منير.ب

القانونيــة  والدراســات  التنظيــم  أفــاد مديــر 
إدراج  »مت  بأنــه  أميرالــي،  أميــر  الطاقــة،  بــوزارة 
تدابيــر حتفيزيــة يف النصــوص التطبيقيــة لقانــون 
ــد  ــاف قص ــود االستكش ــف جه ــات، بتكثي احملروق

جديــدة«. اكتشــافات  حتقيــق 
وأشــار املســؤول يف حــوار لـــه مــع وكالــت 
التحفيزيــة  التدبيــر  أن  إلــى  اجلزائريــة  األنبــاء 
اجلديــدة تهــدف إلــى تبســيط اإلجــراءات اإلداريــة 
وتقليــص  النفطيــة  باألنشــطة  للقيــام  والعمليــة 
ــن  ــق حس ــن أن تعي ــي ميك ــال الت ــف واآلج التكالي
ســير هــذه األنشــطة ، وتضمــن عائــدا مقبــوال علــى 

االســتثمار للشــريك األجنبــي يكــون قريبــا ممــا 
تقدمــه الــدول املنافســة، قصــد جــذب اســتثمارات 

أجنبيــة جديــدة يف قطــاع احملروقــات.
وأوضــح أميرلــي أن »القانــون اجلديــد ســيدعم 
التطــور واالســتغالل اآلمــن واملســتدام واألمثــل 
ملــوارد احملروقــات مبــا يف ذلــك املــوارد غيــر التقليديــة 
الوطنيــة،  للجماعــة  الطاقــة  احتياجــات  وتلبيــة 
وضمــان أمــن إمداداتهــا علــى املــدى الطويــل وتعزيــز 
حمايــة البيئــة مــع ضمــان ســالمة األشــخاص 

واملنشــآت«.
الطاقــة، يف هــذا  بــوزارة  املســؤول  وأضــاف 

مــن  االحتياطيــات  حالــة  حتليــل  أن  الســياق، 
ــرة  ــدى الســنوات العشــرة األخي ــى م ــات عل احملروق
يظهر«هبوطــا يف مســتوياتها«، مشــيرا إلــى التحــدي 
املتمثــل يف إبــراز اكتشــافات جديــدة وتطويرهــا مــن 
أجــل تعويــض الكميــات التــي مت اســتخراجها.

ــة  ــى نقــص جاذبي ــي الوضــع إل ويرجــع أميرال
اإلطــار القانونــي واجلبائــي املتعلــق باحملروقــات، 
علــى الرغــم مــن التعديــالت العديــدة التــي مت 
إجراؤهــا خــالل العقديــن املاضيــن، مــا يعنــي 
أن ســوناطراك هــي وحدهــا التــي قامــت بجهــود 
االستكشــاف والتطويــر«.          م.بــن دادي

ــرور  ــراد ب ــة م ــائل الطاقوي ــر يف املس ــد اخلبي أّك
علــى ضــرورة الشــروع بشــكل طوعــي ومتبصــر 
ــات  ــر الطاق ــق تطوي ــن طري ــوي ع ــال الطاق يف االنتق

املتجــددة، الســيما الشمســية منهــا«.
ــار  ــد، أش ــات اجلدي ــون احملروق ــا قان ــن مزاي وع
بــرور يف حــوار لــه مــع وكالــة األنبــاء اجلزائريــة 
ــوف  ــو مأل ــذي ه ــاج ال ــد تقاســم اإلنت ــى أن »عق إل
ــون  ــه يف ص ــن ميزت ــة تكم ــركات الدولي ــدى الش ل
ــع وضــع مخاطــر  ــوارد، م ــى امل ــة عل الســيادة الوطني

ومجهــود االســتثمار علــى عاتــق الشــريك األجنبــي 
املســتثمر  أن  املتحــدث  وأضــاف  لســوناطراك، 
»تشــجيعا  القانــون  هــذا  يف  ســيجد  األجنبــي 
فعليــا مــن شــأنه التخفيــف علــى ســوناطراك التــي 

ــه«. ــر من ــتفيد األكب ــتكون املس س
الباطنيــة  »الثــروات  أن  إلــى  بــرور  وأشــار 
للجزائــر تعــد مبفاجئــات ســارة يف مجــال التنقيــب، 
بغيــة  الدوليــة  الشــراكة  تشــجيع  أهميــة  مبــرزا 
ــر  ــتئناف تطوي ــرورة اس ــع ض ــه«، م ــره وتثمين تطوي

املــوارد التقليديــة املعروفــة مــن النفــط والغــاز وبعــث 
التنقيــب عــن مــوارد جديــدة والتــي ســتلعب فيهــا 

الشــراكة دورا أساســيا.
وأوصــى اخلبيــر يقــول »ينبغــي التحكــم يف 
ــواح  ــا األل ــاج خالي ــا مــن إنت ــم انطالق سلســلة القي
الشمســية املصنوعــة مــن الســيلينيوم إلــى غايــة 
تصنيــع بطاريــات »الليثيــوم- األيــون«، والســعي 
ــى إقامــة شــراكات إســتراتيجية مــع رواد دوليــن  إل
يف التكنولوجيــا«.                     بــن دادي.م

أسماء بوصبيع 
تنصيــب  هامــش  علــى  الوزيــر  وأكــد 
12 مديــرا والئيــا للتشــغيل، حســب بيــان 
الــوزارة، أنــه »ســيتم الشــروع يف التفعيــل 
ــا  ــود م ــاب عق ــاج أصح ــة إدم ــد لعملي اجلدي
قبــل التشــغيل خــالل األيــام القليلــة املقبلــة، 
ــف  ــاج املكث ــى اإلدم ــول إل ــة الوص ــى غاي إل
ــنة  ــالل الس ــة خ ــن العملي ــا م ــاء متام واالنته
اجلاريــة«، مؤكــدا علــى »ضــرورة التكفــل 
بامللفــات ذات األولويــة، خاصــة املتعلــق منهــا 
مبلــف إدمــاج الشــباب العاملــن يف إطــار عقــود 
ــة  ــى املتابع ــل التشــغيل، واحلــرص عل ــا قب م
اليوميــة والدقيقــة لعمليــة اإلدمــاج، إلمتامهــا 

يف اآلجــال احملــددة«.
»إن  والتشــغيل  العمــل  وزيــر  وقــال 
احلكومــة اتخــذت قــرارا اســتثنائيا يقضــي 
بإدمــاج جميــع املنتســبن إلــى جهــاز اإلدمــاج 
مناصــب  يف  الشــهادات  وحاملــي  املهنــي 
للقطــاع  تابعــن  وإن كانــوا  دائمــة، حتــى 
ــات  ــداء تعليم ــه »مت إس ــدا أن ــاص«، مؤك اخل
ــغيل  ــة للتش ــة الوطني ــة للوكال ــة العام للمديري
مــن  للمســتفيدين  األولويــة  مبنــح  تقضــي 
ــاص يف  ــادي اخل ــاع االقتص ــاج يف القط اإلدم
ــتوى  ــى مس ــيكية عل ــروض الكالس ــار الع إط

التشــغيل«. وكاالت 
وجــاء، يف رد وزيــر العمــل الهاشــمي 
ــه  ــه ل ــي وجه ــؤال كتاب ــى س ــوب ، عل جعب
النائــب طاهــر شــاوي«، يف إطــار جهــازي 
 )DAIP( ــي ــاج املهن ــى اإلدم ــاعدة عل املس
حلاملــي   )PID( االجتماعــي  واإلدمــاج 
الشــهادات، اتخــذت احلكومــة اســتثنائيا قــرار 
اإلدمــاج يف مناصــب دائمــة جلميــع املنتســبن 
أحــكام  مبوجــب  اجلهازيــن  هذيــن  إلــى 
املرســوم التنفيــذي رقــم )19-336( املــؤرخ يف 

.2019.12.08″
وبخصــوص إدمــاج منتســبي جهــازي 
القطــاع  يف  واالجتماعــي  املهنــي  اإلدمــاج 
ــه مت  ــر أن العمومــي االقتصــادي، أضــاف الوزي

إحالــة املرســوم التنفيــذي املتضمــن لكيفيــات 
اإلدمــاج يف القطــاع االقتصــادي العمومــي 
والتنظيميــة  التشــريعية  األحــكام  إلــى 
ــروط  ــة بش ــل واملتعلق ــات العم ــة لعالق املنظم
وكيفيــات التوظيــف، ضمــن هــذا القطــاع 
وكــذا األحــكام املنصــوص عليهــا يف املرســوم 

التنفيــذي الســالف الذكــر.
ــة  هــذا، وأكــد جعبــوب بالقــول: »الدول
اتخــذت جملــة مــن التدابيــر احملفــزة للتوظيــف 
ــل  ــة تتمث ــل دائم ــب عم ــيم يف مناص والترس
يف اســتفادة القطــاع االقتصــادي اخلــاص مــن 
عقــود عمــل مدعمــة )CTA( والتــي تعتبــر 
ــون  ــكام القان ــا ألح ــة وفق ــل دائم ــود عم عق
 1990 أفريــل   21 املــؤرخ يف  رقــم )90-11( 

ــات العمــل”. ــق بعالق املتعل
عمليــة  جعبــوب  الهاشــمي  واعتبــر 
خلــق  علــى  ســيعمل  إجــراًء  التنصيــب 
ــي،  ــتوى احملل ــى املس ــدة عل ــة جدي ديناميكي
مــن خــالل منــح الفرصــة لإلطــارات الشــابة 
ــار املخطــط  ــوء مناصــب املســؤولية، يف إط لتب

املســطر لترقيــة املــوارد البشــري«.
ومــن أجــل حتقيــق هــذه التدابيــر احملفــزة 
العمــل  وزيــر  وجــه  والترســيم،  للتوظيــف 
تعليمــات صارمــة إلــى املديريــن الوالئيــن 
مــن أجــل الســهر احلــرص علــى احتــرام 
جانــب  إلــى  حتديدهــا،  مت  التــي  اآلجــال 
مواصلــة اجلهــود الراميــة إلــى حتســن أداء 

املرفــق العــام«.
ــة  ــن اخلط ــون ع ــه، يتســاءل املتتبع وعلي
ــن  ــا م ــم اعتماده ــوف يت ــي س ــات الت واآللي
أجــل تطبيــق عمليــات التوظيــف والترســيم، 
ال  الذيــن  باألشــخاص  املتعلقــة  خاصــة 
يزاولــون  وهــم  الشــهادة  علــى  يحــوزون 
توافــق  مشــكل  جانــب  إلــى  مناصبهــم، 
املاليــة وحتديدهــا  املناصــب  املؤهــالت مــع 
وكيفيــة ضبطهــا وكــذا العمــل علــى تنصيــب 
املعنيــن األمــر الــذي يفتــح تســاؤالت عديــدة 

يف هــذا البــاب.

 حــّذر عضــو اللجنــة العلميــة ملتابعــة 
ريــاض  كورونــا،  فيــروس  تفشــي  ورصــد 
ــة  ــة ثالث ــجيل موج ــر تس ــن خط ــاوي، م مهي
جديــدة  حــاالت  ظهــور  بعــد  للفيــروس، 
مــن فيــروس كورونــا املتحــور يف دول اجلــوار 
كاملغــرب وتونــس، يف ظــل تراخــي املواطنــن 

الوقائيــة. باإلجــراءات  التزامهــم  وعــدم 
فيــه  يتطلــع  كان  الــذي  الوقــت  يف 
اجلماعيــة  املناعــة  حتقيــق  إلــى  اجلزائريــون 
ــة  ــع حمل ــا م ــا تزامن ــروس كورون للتصــدي لفي
التلقيــح ضــد الوبــاء، والعــودة إلــى احليــاة 
كإشــارة  احلــدود  لفتــح  وترقبهــم  الطبيعيــة 
للفيــروس،  التدريجــي  لالختفــاء  إيجابيــة 
اإلصابــات  عــدد  انخفــاض  إلــى  بالنظــر 
عــاد   ، املســجلة  كورونــا  بفيــروس  اليوميــة 
حــول  جديــد  مــن  والقلــق  اخلــوف  شــبح 
إمكانيــة تشــديد اإلجــراءات الوقائيــة والعــودة 
ــور  ــروس املتح ــول الفي ــد وص ــر، بع ــى احلج إل
ــدة يف  ــات جدي ــجيل إصاب ــدود وتس ــى احل إل

وتونــس. املغــرب 
 ويف هــذا الصــدد، تخــوف عضــو اللجنــة 
العلميــة ملتابعــة ورصــد تفشــي فيــروس كورونــا 
ــى  ــح أدل ــاوي ، يف تصري ــاض مهي ــور ري الدكت
ــار الوطــن«، »مــن احتمــال دخــول  ــه لـ«أخب ب
وانتشــاره  البــالد،  إلــى  املتحــور  الفيــروس 
بشــكل ســريع مبــا أن العديــد مــن املواطنــن ال 

ــة«. ــراءات الوقائي ــون باإلج يلتزم
ــاوز  ــم تتج ــر ل ــاوي : » اجلزائ ــال مهي وق

مرحلــة اخلطــر بعــد، وحدودنــا ليســت محميــة 
كفايــة بالنظــر إلــى رحــالت اإلجــالء املبرمجــة 
ــن  ــى األم ــرا عل ــكل خط ــد يش ــا ق ــا، م يومي
ــح  ــاء أصب ــة أن الوب ــاد الغالبي ــي العتق الصح
ــول:  ــا بالق ــه«، مضيف ــا ومت التحكــم في ضعيف
»لهــذا الســبب نتوقــع موجــة جديــدة مــن 
اإلصابــات بالفيــروس، لذلــك ندعــو املواطنــن 
إلــى التحلــي بـــ »اليقظــة التامــة« لتفــادي 

ــا«. ــروس كورون ــن تفشــي في ــة م موجــة ثالث
ــة  ويف معــرض ســؤالنا بخصــوص إمكاني
إعــادة فتــح احلــدود، قــال مهيــاوي » إن اللجنة 
املوضــوع.  هــذا  إلــى  تتطــرق  لــم  العلميــة 
ــر يرجــع  ــرار األخي ــو مت مناقشــته فالق ــى ل وحت
ــة  ــة العلمي ــدا أن«اللجن ــة«، مؤك ــى الرئاس إل
ملتابعــة ورصــد تفشــي فيــروس كورونــا تركــز يف 
الوقــت احلالــي علــى عمليــات التلقيــح واقتنــاء 

ــن. » ــيس املواطن ــات وحتس اجلرع
الوطــن«  »أخبــار  أجرتــه  اتصــال  ويف 
مبســؤول يف شــركة اخلطــوط اجلويــة اجلزائريــة، 
حتفــظ هــذا األخيــر يف الــرد علــى ســؤالنا، 
تنــوي  الســلطات  كانــت  إن  مبــا  اخلــاص 
تعليــق رحــالت إجــالء اجلزائريــن املوجوديــن 
باخلــارج، مكتفيــا بالقــول »إن وزارة النقــل هــي 
ــفت  ــا كش ــأن«، بينم ــذا الش ــرر يف ه ــن يق م
ــق  ــار الوطــن«، أن تعلي مصــادر أخــرى لـ«أخب
ــة  ــام القليل رحــالت اإلجــالء وارد خــالل األي

ــر. ــهر أو أكث ــدة ش ــة مل املقبل
أسماء بوصبيع

وسط تعزيزات أمنية

َحـــراك الّطلبــة يعــوُد مجـّددا إلى أحيـاء العاصــمة
 عقود ما قبل التشغيل

جعبـــوب يعـــد بإدمــاج مكثـــف 
للشبــــاب فــي األسابيــــع القــــدمة

يف ظل تراخي املواطنني يف احترام اإلجراءات الوقائية
مهيــــاوي:»موجـــة ثالثـــة لفيــــروس 

كـــورونا قـــادمــة مــن الحــــدود«

وزير التعليم العالي عبدالباقي بن زيان:
» أمــرت بفتــح تحقيــق في وفـــاة 
عشية االحتفال بذكرى تأميم احملروقاتالطــالبة بإقــامة أوالد فـــايت 2«

الجزائـــر ترفــــع رهــــان االنتقـــــال الطاقـــويالجزائـــر ترفــــع رهــــان االنتقـــــال الطاقـــوي

قصد جذب استثمارات أجنبية
قانــون المحروقــات الجديـــد يتضــمن تدابيـر تحفيــزية لالستكشــافقانــون المحروقــات الجديـــد يتضــمن تدابيـر تحفيــزية لالستكشــاف

اخلبير الطاقوي مراد برور:
»عليـنا إقامـة شراكـات إستراتيجيـة مع رواد دولييـن في التكنولوجيـا«»عليـنا إقامـة شراكـات إستراتيجيـة مع رواد دولييـن في التكنولوجيـا«

حتيي اجلزائر، اليوم 
األربعاء، الذكرى املزدوجة 

لتأميم احملروقات 
وتأسيس االحتاد العام 

للعمال اجلزائريني. 
ومبرور خمسني سنة 

على استقاللها الطاقوي 
املصادف لـ 24 فيفري من 

كل سنة، حتل الذكرى 
اخلمسني واجلزائر ما تزال 

تعاني من تبعية مريعة 
للمحروقات باعتبارها 

ركيزة أساسية ملداخيلها 
وموازناتها املالية وأنشطتها 
االقتصادية ونسبة كبيرة 

من مداخيلها من العملة 
الصعبة تأتي من احملروقات.

كشف وزير العمل الهاشمي جعبوب، يوم أمس، عن االنطالق يف عملية 
اإلدماج املكثف للشباب خالل األسابيع القليلة القادمة لفائدة أصحاب 

عقود ما قبل التشغيل، فيما سيتم منح األولوية للمستفيدين من 
اإلدماج يف القطاع االقتصادي اخلاص.
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Cré� «يف» ح��وار» خ��ص» ب��ه» اليومي��ة» الوطني��ة» 
ك��ون»  إل��ى»  »نظ��را»  أن��ه»  بلحيم��ر»  أك��د»   «،»sus
70» يف» املائ��ة» م��ن» اجلزائري��ن» يطالع��ون» الصحاف��ة» 
التعجي��ل»  الض��روري»  م��ن»  أضح��ى»  اإللكتروني��ة،» 
يف» مواجه��ة» اجلرمي��ة» اإللكتروني��ة» عب��ر» التركي��ز» عل��ى» 
ضم��ان» الس��يادة» الس��يبرانية» القائم��ة» عل��ى» إنت��اج» 
اجلامعي��ة»  واملنص��ات»  وطن��ي» ذي» ج��ودة»  محت��وى» 
وتأم��ن» الش��بكة» م��ن» أج��ل» تكري��س» س��يادة» الدولة«.
ويف» ه��ذا» الص��دد،» طال��ب» الوزي��ر» بتوط��ن» املواق��ع» 
التنفي��ذي»  املرس��وم»  يحكمه��ا»  الت��ي»  اإللكتروني��ة» 
املتعل��ق» بكيفي��ات» ممارس��ة» نش��اط» اإلع��ام» عب��ر» 
اإلنترن��ت،» ونش��ر» ال��رد» أو» التصحي��ح» عب��ر» املوق��ع» 

.)dz( زاد«»  »دي»  املج��ال»  يف»  اإللكترون��ي» 

ولف��ت» بلحيم��ر» النظ��ر» إل��ى» أن» تأم��ن» املنص��ات» 
واملواق��ع» اإللكتروني��ة» يع��د» »رهان��ا» رئيس��يا«،» مش��يرا» 
أجنزه��ا»  الت��ي»  اإللكتروني��ة»  املواق��ع»  تدقي��ق»  إل��ى» 

التجم��ع» اجلزائ��ري» للناش��طن» يف» الرقمي��ات.
أن» »ش��هادة»  ه��ذا» اخلص��وص،»  وأوض��ح،» يف» 
طبق��ة» املقاب��س» اآلمن��ة«» )SSL(» متث��ل» واح��دة» م��ن» 
وس��ائل» احلماي��ة» الت��ي» ال» غن��ى» ع��ن» نش��رها» عل��ى» أي» 
موق��ع» إلكترون��ي«،» مش��يرا» إل��ى» أن» »85» يف» املائ��ة» م��ن» 
املواق��ع» اإللكتروني��ة» الت��ي» خضع��ت» للتدقي��ق» ال» حت��وز» 
عل��ى» ه��ذه» الش��هادة» رغ��م» الضمان��ات» الت��ي» م��ا» فتئ��ت» 

ال��وزارة» جت��دد» التأكي��د» عليه��ا«.
وأش��ار» وزي��ر» االتص��ال» إل��ى» أن��ه» »من��ذ» االنتش��ار» 
الكبي��ر» لش��بكات» التواص��ل» غي��ر» االجتماع��ي» وأؤك��د» 

عل��ى» الق��ول» »غي��ر» االجتماع��ي«،» حي��ث» أفض��ل» 
ه��ذه» التس��مية» عل��ى» تل��ك» الش��ائعة» االس��تعمال،» 
أك��د» الدس��تور» اجلزائ��ري» عل��ى» حرم��ة» وحماي��ة» احلي��اة» 
اخلاص��ة» للمواطن��ن» وش��رفهم«،» مضيف��ا» أن��ه» »يضم��ن» 

س��رية» املراس��ات» واالتص��االت» اخلاص��ة«.
الفئ��ات»  »ه��ذه»  إن»  يق��ول»  الوزي��ر»  واسترس��ل» 
الكب��رى» م��ن» القان��ون«» مذك��ورة» يف» الدس��تور» املص��ادق» 
علي��ه» يف» نوفمب��ر» 2020،» موضح��ا» يف» ه��ذا» اإلط��ار» أن» 
»احلي��اة» اخلاص��ة» محص��ورة» قانوني��ا» يف» ث��اث» عناص��ر» 
للش��خصية:» احت��رام» الس��لوكيات» وع��دم» الكش��ف» 

ع��ن» الهوي��ة» واحلي��اة» العائقي��ة«.
)ق.و/ و.أ.ج(

اس��تلم» بوزي��ان» محم��د» الش��ريف،» ي��وم» أم��س» 
باجلزائ��ر،» مهام��ه» كمكل��ف» بتس��يير» الوكال��ة» الوطني��ة» 
لدع��م» وتنمي��ة» املقاوالتي��ة» )إن��اد(» خاف��ا» للس��يد» 
بوع��ود» محم��د» الش��ريف،» حس��بما» أف��اد» ب��ه» بي��ان» 

للوكال��ة.
وج��رت» مراس��م» تس��ليم» واس��تام» امله��ام» ب��ن» 
املكل��ف» بالتس��يير» الس��ابق» للوكال��ة» الوطني��ة» لدع��م» 
الش��ريف،»  محم��د»  بوع��ود»  املقاوالتي��ة،»  وتنمي��ة» 
وخليفت��ه» يف» ه��ذا» املنص��ب،» بوزي��ان» محمد» الش��ريف،» 
بقاع��ة» احملاض��رات» »حيج��ب» الطي��ب«» بحض��ور» عم��ال» 
وإط��ارات» الوكال��ة» وك��ذا» م��دراء» بع��ض» الف��روع،» 
يضي��ف» البي��ان» ذات��ه،» ال��ذي» نش��ر» عب��ر» صفحته��ا» 
الرس��مية» مبوق��ع» التواص��ل» االجتماع��ي» »فايس��بوك«.
ويف» ه��ذه» املناس��بة،» ألق��ى» بوزي��ان» كلم��ة» ش��كر» 
م��ن» خاله��ا» بوع��ود» نظي��ر» الثق��ة» الت��ي» ألقي��ت» عل��ى» 

عاتق��ه» لق��اء» تس��ييره» كل» م��ن» الوكال��ة» الوطني��ة» لدع��م» 
املش��تركة»  الكفال��ة»  وصن��دوق»  املقاوالتي��ة»  وتنمي��ة» 
لضم��ان» أخط��ار» الق��روض» املمنوح��ة» إياه��ا» للش��باب» 
ذوي» املش��اريع» يف» آن» واح��د،» متمني��ا» ل��ه» »التوفي��ق» 
يف» مهام��ه» بع��د» رس��م» أبع��اد» جدي��دة» له��ا» تتمث��ل» يف» 

التكف��ل» مبل��ف» املؤسس��ات» املتعث��رة«.
ويف» الس��ياق» نفس��ه،» توج��ه» بوزي��ان» برس��الة» إل��ى» 
كاف��ة» عم��ال» الوكال��ة،» حثه��م» م��ن» خاله��ا» عل��ى» 
»تظاف��ر» اجله��ود» والعم��ل» س��ويا» مب��ا» يتواف��ق» م��ع» املقارب��ة» 
االقتصادي��ة» امل��راد» حتقيقه��ا» وفق��ا» للتغيي��رات» اجلدي��دة» 
تتماش��ى»  مصغ��رة»  مؤسس��ات»  خل��ق»  س��بيل»  يف» 
م��ع» السياس��ة» اجلدي��دة» املنتهج��ة» لدع��م» االقتص��اد» 
الوطن��ي«،» مب��رزا» ح��رص» الوزي��ر» املنت��دب» املكل��ف» 
باملؤسس��ات» املصغ��رة» عل��ى» متابع��ة» مس��ار» االتفاقي��ة» 

اجلماعي��ة.

و» يف» ه��ذا» اإلط��ار،» أك��د» املس��ؤول» عل��ى» أهمي��ة» 
اس��تكمال» مجري��ات» املفاوض��ات» بع��د» التوق��ف» ال��ذي» 
فرضته��ا»  الت��ي»  الصحي��ة»  الظ��روف»  ج��راء»  مس��ها» 

جائح��ة» كورون��ا.
كم��ا» ح��ث» بوع��ود،» ب��دوره،» جمي��ع» عم��ال» 
الوكال��ة» »عل��ى» املض��ي» قدم��ا» م��ن» أج��ل» النه��وض» 
بالوكال��ة» م��وازاة» م��ع» امله��ام» اجلدي��دة» املنوط��ة» به��ا«.
ويف» الس��ياق» نفس��ه،» أب��رز» بوع��ود» »أهمي��ة» الت��آزر» 
والتآخ��ي» ب��ن» عم��ال» وإط��ارات» الوكال��ة» يف» جمي��ع» 
رب��وع» الوط��ن» م��ن» أج��ل» النه��وض» بالوكال��ة» وتلبي��ة» 
تطلع��ات» املرج��وة» منه��ا» يف» س��بيل» خدم��ة» الش��باب«.
و» يف» اخلت��ام،» مت» تك��رمي» بوع��ود» عرفان��ا» وتقدي��را» 
مب��ا» قدم��ه» للقط��اع» م��ن» ط��رف» محم��د» ش��ريف» بوزي��ان» 

ودام��و» ف��اروق» املفت��ش» الع��ام» للوكال��ة.
)و.أ.ج(

» لب��ى» األع��وان» الطبي��ون» للتخدي��ر» واإلنع��اش» 
الوالي��ة»  بعاصم��ة»  الثاث��ة»  جيج��ل»  مبستش��فيات» 
والطاهي��ر» وامليلي��ة» ن��داء» اإلض��راب» الوطن��ي» ال��ذي» 
لألع��وان»  املس��تقلة»  الوطني��ة»  النقاب��ة»  إلي��ه»  دع��ت» 
الطبي��ن» يف» التخدي��ر» واإلنع��اش» للصح��ة» العمومي��ة،» 
وال��ي» انطل��ق» من��ذ» أمس��ية» أم��س» الثاث��اء» وي��دوم» 03 

أي��ام» كامل��ة.
النقاب��ي»  الوالئ��ي»  للمكت��ب»  بي��ان»  وحس��ب» 
بجيج��ل،» ف��إن» نس��بة» االس��تجابة» له��ذا» اإلض��راب» 
كان��ت» كبي��رة» وفاق��ت» 90» يف» املائ��ة» عل��ى» مس��توى» 
املستش��فيات،» م��ا» يعب��ر» ع��ن» الوضعي��ة» الس��يئة» الت��ي» 

يعانيه��ا» أغل��ب» األع��وان.» وعلي��ه،» ج��رى» تأجي��ل» 
العملي��ات» اجلراحي��ة» املبرمج��ة» م��ع» ضم��ان» احل��د» 
األدن��ى» م��ن» اخلدم��ة» والعملي��ات» االس��تعجالية.» 
الوالئ��ي»  باملكت��ب»  بالتنظي��م»  املكل��ف»  وحس��ب» 
للنقاب��ة،» ف��إن» ه��ذا» اإلض��راب» ج��اء» بع��د» فش��ل» لق��اء» 
الصل��ح» ال��ذي» جم��ع» النقاب��ة» باجله��ة» الوصي��ة» م��ن» 
أج��ل» حتقي��ق» املطال��ب» املهني��ة» املطروح��ة» عل��ى» طاول��ة» 
احل��وار» من��د» م��دة،» واملتمثل��ة» أساس��ا» يف» مراجع��ة» 
 «،)-11  35( رق��م»  لألع��وان»  األساس��ي»  القان��ون» 
والتعجي��ل» بإص��دار» مدون��ة» امله��ام» له��ذا» الس��لك» م��ن» 
أج��ل» وض��ع» امله��ام» والتقني��ات» املنوط��ة» به��م» لتف��ادي» 

تداخ��ل» الصاحي��ات» م��ع» الس��لك» الطب��ي،» وذل��ك» 
تفادي��ا» للتداخ��ل» ال��ذي» يح��دث» ب��ن» الس��لكن» يف» 
الصاحي��ات،» م��ا» اجن��ر» عن��ه» الكثي��ر» م��ن» املش��اكل» 
وصل��ت» ح��د» بع��ض» املتابع��ات» القضائي��ة،» إضاف��ة» 
إل��ى» ع��دم» اس��تجابة» ال��وزارة» الس��تصدار» الترقي��ة» 
واالحتف��اظ» باألقدمي��ة» املكتس��بة،» وحرمانه��م» م��ن» 
فت��ح» مس��ابقات» أس��تاذ» للصح��ة» العمومي��ة» وك��ذا» ع��دم» 
احت��رام» ال��وزارة» حملاض��ر» االجتم��اع» م��ع» النقاب��ة» وغيره��ا» 
م��ن» املطال��ب» املهني��ة» الهام��ة» م��ن» أج��ل» ضم��ان» الس��ير» 
احلس��ن» وممارس��ة» مهاه��م» ب��كل» أريحي��ة» ومهني��ة.

 عبداهلل.إ

لل��درك»  اإلقليمي��ة»  الفرق��ة»  أف��راد»  متك��ن»   «`
ب��أوالد» عطي��ة» بس��كيكدة» م��ن» حج��ز»  الوطن��ي» 
كمي��ات» معتب��رة» م��ن» القط��ع» النقدي��ة» واملصوغ��ات» 

األثري��ة.
تاري��خ»  إل��ى»  القضي��ة»  وقائ��ع»  تع��ود»  و» 
اخلامس��ة»  الس��اعة»  ح��دود»  يف»   «18/02/2021
مس��اء،» بع��د» التح��ري» م��ع» الش��خص» املوق��وف» 
املس��مى» )ب.» ب(» البال��غ» م��ن» العم��ر» 54» س��نة» 
س��كيكدة،»  والي��ة»  الزيتون��ة»  ببلدي��ة»  الس��اكن» 
وك��ذا» اس��تغال» املعلوم��ات» ال��واردة» إل��ى» الفرق��ة» 
اإلقليمي��ة» لل��درك» الوطن��ي» ب��أوالد» عطي��ة،» الت��ي» 
تفي��د» بوج��ود» كمي��ة» كبي��رة» م��ن» القط��ع» النقدي��ة» 
واملصوغ��ات» األثري��ة» مخب��أة» بالغاب��ة» احملاذي��ة» لبلدي��ة» 
الزيتون��ة» والي��ة» س��كيكدة،» باملنطق��ة» املس��ماة» جن��ان» 
لوصي��ف» الضب��ط،» والت��ي» تق��ع» نح��و» 03» كل��م» 
جنوب��ي» مق��ر» بلدي��ة» الزيتون��ة.» وعل��ى» إث��ر» م��ا» تقدم،» 
ج��رى» تش��كيل» دوري��ة» تنقل��ت» إل��ى» امل��كان» س��الف» 
الذك��ر» ال��ذي» مّش��ط» متش��يطا» دقيق��ا» حي��ث» لف��ت» 
انتب��اه» احملقق��ن» قن��اة» الص��رف» الصح��ي» موج��ودة» 
مبنح��در» أس��فل» حاف��ة» الطري��ق» مموه��ة» باألح��راش» 
ومغلق��ة» باحلج��ارة.» وعلي��ه،» ق��ام» محقق��و» الفرق��ة» 
بن��زع» احلج��ارة» حي��ث» عث��روا» بداخ��ل» القن��اة» عل��ى» 
حقيب��ة» ظه��ر» صغي��رة» احلج��م» قدمي��ة» ومهترئ��ة» لونه��ا» 
أس��ود،» مباش��رة» مت» إحاط��ة» امل��كان» واحملافظ��ة» علي��ه» 

حت��ى» وص��ول» أف��راد» الش��رطة» التقني��ة» لكتيب��ة» الق��ل» 
م��ن» أج��ل» جم��ع» األدل��ة» والقرائ��ن» للوص��ول» إل��ى» 
مرتكب��ي» اجلرمي��ة.» وعن��د» رف��ع» حقيب��ة» الظه��ر» م��ن» 
مكانه��ا» ونقله��ا» إل��ى» مق��ر» الفرق��ة،» عث��ر» بداخله��ا» 
عل��ى» 04» عل��ب» كرتوني��ة» صغي��رة» اتض��ح» أن» جمي��ع» 
العل��ب» حتت��وي» عل��ى» )770(» قطع��ة» نقدي��ة» أثري��ة» 
مجهول��ة» احلقب��ة» و03» أس��اور» أثري��ة» وقف��ل» ح��زام» 
أث��ري» م��ن» احملتم��ل» أن» يك��ون» برنزي��ا.» وم��ن» خ��ال» 
اس��تغال» عنص��ر» االس��تعام» واملعلوم��ات» املس��تقاة» 
الثان��ي،»  مت» حتدي��د» م��كان» وج��ود» املش��تبه» في��ه» 
ويتعل��ق» األم��ر» باملس��مى» )» ط.» أ(» البال��غ» م��ن» العم��ر» 
54» س��نة» الس��اكن» بقري��ة» س��يوان» يف» بلدي��ة» أوالد» 
عطي��ة.» وبع��د» توقيف��ه» ج��رى» اقتي��اده» إل��ى» مق��ر» 
الفرق��ة» للتحقي��ق» مع��ه،» حي��ث» اعت��رف» مباش��رة» 
بأن��ه» صاح��ب» القط��ع» األثري��ة» وأن��ه» حتص��ل» عليه��ا» 
م��ن» ش��خص» م��ن» بلدي��ة» متال��وس» )» دون» توضيح��ات» 
أخ��رى(،» كم��ا» أن��ه» س��لمها» للمش��تبه» في��ه» الثان��ي» 
)ب.ب(» لغ��رض» بيعه��ا» فيم��ا» يبق��ى» املش��تبه» في��ه» 
الثال��ث» املس��مى» )» ل.ر(» البال��غ» م��ن» العم��ر» 43 
س��نة» الس��اكن» بلدي��ة» الزيتون��ة» يف» حال��ة» ف��رار.

يذك��ر» أن» األش��خاص» املش��تبه» فيه��م» ج��رى» 
تقدميه��م» أم��ام» اجله��ات» القضائي��ة» بع��د» االنته��اء» 

م��ن» التحقي��ق.
نسيبة شالبي

واختي��رت» املش��اريع» املبتك��رة» اخلمس��ة» املذك��ورة» 
بع��د» إج��راء» مس��ابقة» وطني��ة» تناف��س» فيه��ا» 84 
مش��روعا» م��ن» مختل��ف» جامع��ات» ومعاه��د» الوط��ن،» 
أعل��ن» ي��وم» أم��س» ع��ن» نتائجه��ا» وتنصي��ب» الفائزي��ن» 
اخلمس��ة» يف» احلاضن��ة» املذك��ورة» م��ن» أج��ل» الش��روع» 

يف» إجنازه��ا» قريب��ا.
» ومت��ت» عملي��ة» التنصي��ب» الت��ي» أش��رف» عليه��ا» 
مدي��ر» اجلامع��ة» ياح��ي» مصطف��ى» واملدي��رة» العام��ة» 
للوكال��ة» الوطني��ة» لتثم��ن» نتائ��ج» البح��ث» العلم��ي» 
الوالئي��ة،»  والس��لطات»  والتنمي��ة» مونس��ي» جن��وى» 
املزدوج��ة»  الذك��رى»  إحي��اء»  فعالي��ات»  ضم��ن» 
لتأمي��م» احملروق��ات» وتأس��يس» االحت��اد» الع��ام» للعم��ال» 
اجلزائري��ن،» الت��ي» أقيم��ت» مبق��ر» كلي��ة» احملروق��ات» 

والكيمي��اء» باجلامع��ة» نفس��ها.
ال��ذي» ح��از» عل��ى»  املش��روع» األول»  ويتعل��ق» 
املرتب��ة» األول��ى» يف» ه��ذه» املس��ابقة» الوطني��ة،» حس��ب» 
الع��رض» ال��ذي» ق��دم» باملناس��بة» م��ن» ط��رف» املش��رف» 
عل��ى» احلاضن��ة» لش��هب» س��مير،» بفك��رة» إنت��اج» 
األنزمي��ات» البيئي��ة» يف» صناع��ة» املنظف��ات،» أجن��ز» م��ن» 
ط��رف» فري��ق» بح��ث» م��ن» جامع��ة» بوم��رداس،» ترأس��ه» 

الطالب��ة» أكموس��ي» توم��ي» س��هام.
لصناع��ة» جه��از»  املبتك��رة»  الفك��رة»  وح��ازت» 
تنف��س» اصطناع��ي» ذك��ي،» حت��ت» إش��راف» فري��ق» 
بح��ث» م��ن» جامع��ة» بوم��رداس» كذل��ك،» ويترأس��ه» 
الطال��ب» بوص��اع» ولي��د» زك��ي،» عل��ى» املرتب��ة» الثاني��ة.
أم��ا» الفك��رة» املبتك��رة» يف» إجن��از» منص��ة» صيان��ة» 
إلكتروني��ة،» الت��ي» أش��رف» عليه��ا» فري��ق» بح��ث» م��ن» 

اجلامع��ة» نفس��ها،» ترأس��ه» الطالب��ة» الباحث��ة» عم��ارة» 
نارمي��ان،» فق��د» ح��ازت» عل��ى» املرتب��ة» الثالث��ة،» فيم��ا» 
ع��ادت» املرتب��ة» الرابع��ة» إل��ى» فري��ق» بح��ث» م��ن» 
جامع��ة» بجاي��ة،» ترأس��ه» الطالب��ة» عطي��ة» أمين��ة» بع��د» 
اقت��راح» فك��رة» مبتك��رة» تتعل��ق» بإنت��اج» مره��م» جتميل��ي» 
مصن��ع» واخلامس��ة» ملش��روع» منص��ة» تقني��ة» لتثم��ن» 
البح��وث» لفري��ق» بح��ث» م��ن» جامع��ة» بوم��رداس» 

يترأس��ه» الباح��ث» لوه��اب» ك��رمي.
وم��ن» جه��ة» أخ��رى،» اعتب��ر» مس��ؤول» ه��ذه» 
احلاضن��ة» أن» ه��ذه» األخي��رة» )احلاضن��ة(» ه��ي» »ج��زء» 
م��ن» منظوم��ة» وطني��ة» تعم��ل» عل��ى» تهيئ��ة» البيئ��ة» 
املبتك��رة»  األف��كار»  وترقي��ة»  لاس��تثمار»  املائم��ة» 
ونش��ر» ثقاف��ة» املؤسس��ات» الناش��ئة،» وإيج��اد» احلل��ول» 

للمش��اكل» الراهن��ة» وف��ق» معايي��ر» مح��ددة«.
الزب��ون»  دور»  للجامع��ة»  س��يكون»  أن��ه»  يذك��ر» 
وحتدي��د» أه��داف» ه��ذه» احلاضن��ة،» حس��ب» املص��در» 
نفس��ه،» ال��ذي» ذك��ر» أن» املرافق��ة» والدع��م» له��ذه» 
املش��اريع» اخلمس��ة» أوكل��ت» إل��ى» الوكال��ة» الوطني��ة» 
والتنمي��ة»  العلم��ي»  البح��ث»  نتائ��ج»  لتثم��ن» 
والتموي��ل،» ويتكف��ل» بهم��ا» بن��ك» الفاح��ة» والتنمي��ة» 

الريفي��ة.
م��ع» اإلش��ارة» إل��ى» أن» عملي��ة» اختي��ار» وانتق��اء» 
املش��اريع» واألف��كار» املبتك��رة» عل��ى» مس��توى» ه��ذه» 
احلاضن��ة» س��تكون» بصف��ة» دوري��ة،» حي��ث» يت��م» 
اختي��ار،» يف» كل» م��رة،» ع��دد» م��ن» البح��وث» حس��ب» 
للمتطلب��ات»  تس��تجيب»  املتاح��ة،»  اإلمكاني��ات» 
التنموي��ة» محلي��ا» ووطني��ا.» » » » » » » » » » » » » » » » » )و.أ.ج(

عبر إنتاج محتوى وطني ذي جودة

بلحيـــمر يؤكـــد علــى ضـــرورة التعجيـــــلبلحيـــمر يؤكـــد علــى ضـــرورة التعجيـــــل
 فـــي مواجـــهة الجريــــمة اإللكتـــرونـــية فـــي مواجـــهة الجريــــمة اإللكتـــرونـــية

 سكيكدة
ضبط قطع نقدية ومصوغات أثرية بأوالد عطيةضبط قطع نقدية ومصوغات أثرية بأوالد عطية

جامعة بومرداس
تنصيـــب تنصيـــب 55 أفكـــار بحــــث مبتكــــرة  أفكـــار بحــــث مبتكــــرة 
بحـــاضنة التكنـــولوجـــيات الجديــــدةبحـــاضنة التكنـــولوجـــيات الجديــــدة

نسبة االستجابة فاقت 90 يف املائة
أعـــوان التخديــــر واإلنعـــاش بجيـــجل ُيضربــون عــــن العمـــــلأعـــوان التخديــــر واإلنعـــاش بجيـــجل ُيضربــون عــــن العمـــــل

الوكالة الوطنية لدعم وتنمية املقاوالتية
بوزيـــــان محمــــد الّشريـــف يستلــــم مهـــــامـــــهبوزيـــــان محمــــد الّشريـــف يستلــــم مهـــــامـــــه

أكد وزير االتصال، 
الناطق الرسمي 
باسم  احلكومة، 

عمار بلحيمر، يوم 
أمس، على ضرورة 

»التعجيل« يف 
مواجهة اجلرمية 
اإللكترونية عبر 

التركيز على ضمان 
السيادة السيبرانية 
القائمة على إنتاج 

محتوى وطني 
»ذي جودة« على 

املواقع اإللكترونية 
واملنصات اجلامعية.

ُنّصبت، أمس الثالثاء، بجامعة أمحمد بوقرة ببومرداس، خمسة 
مشاريع بحث مبتكرة على مستوى حاضنة التكنولوجيات اجلديدة 

من أجل البدء رسميا يف جتسيدها.

قسنطينة
 سكـان عيـن زبيـرة بعين اسمــارة يغلقــون 
الطريــق لليـوم  الثالـث علــى التوالــــي

ت��زال»  م��ا»  التوال��ي،»  عل��ى»  الثال��ث»  للي��وم» 
الطري��ق» الرابط��ة» ب��ن» بلدي��ة» ع��ن» اس��مارة» واملدين��ة» 
اجلدي��دة» عل��ي» منجل��ي» بوالي��ة» قس��نطينة» مغلق��ة» 
بواس��طة» احلج��ارة» واملتاري��س» والعج��ات» املطاطي��ة» 
املش��تعلة» يف» وج��ه» مس��تعملي» الطري��ق،» » إث��ر» حرك��ة» 
احتجاجي��ة» ش��ّنها» س��كان» قري��ة» ع��ن» زبي��رة،» » م��ن» 
أج��ل» ش��د» انتب��اه» الس��لطات» احمللي��ة» عل��ى» رأس��هم» 
وال��ي» الوالي��ة،» إل��ى» انش��غاالتهم» وتبن��ي» مطالبه��م» 
املتمثل��ة» أساس��ا» يف» توفي��ر» مقوم��ات» احلي��اة» الكرمي��ة،» 
م��ن» غ��از» وكهرب��اء» وتهيئ��ة» خارجي��ة.» » وج��اء» عل��ى» 
رأس» املطال��ب» ض��رورة» تس��وية» ملكيته��م» لألراض��ي» 
الت��ي» يش��غلونها» ومنحه��م» االس��تفادات» بصيغ��ة» 

الس��كن» الريف��ي.
» غل��ق» الطري��ق» طيل��ة» ه��ذه» امل��دة» أث��ر» عل��ى» 
يومي��ات» س��كان» بلدي��ة» ع��ن» اس��مارة،» وجن��م» عن��ه» 

مش��اكل» ج��راء» تأخره��م» ع��ن» االلتح��اق» مبناص��ب» 
عمله��م» ووتخل��ف» الطلب��ة» اجلامعي��ن» ع��ن» مقاع��د» 
الدراس��ة،» م��ا» أدى» إل��ى» اس��تنكارهم» ه��ذه» احل��ركات» 
االحتجاجي��ة» غي��ر» املس��ؤولة» الت��ي» مت��س» باملصلح��ة» 
العام��ة» لألف��راد،» يف» ح��ن» ل��م» يتل��ق» احملتج��ون» أي» 
رد» م��ن» أي��ة» جه��ة» رس��مية.» ويف» ه��ذا» الص��دد،» 
أك��د» رئي��س» بلدي��ة» قس��نطينة» يف» تصري��ح» س��ابق» أن» 
املنطق��ة» الت��ي» مت» إحصاؤه��ا» ضم��ن» البرام��ج» اخلاص��ة» 
مبناط��ق» الظ��ل» بوالي��ة» قس��نطينة» ال» ميك��ن» تس��وية» 
وضعي��ة» س��كناتها» ك��ون» األراض��ي» الت��ي» يش��غلونها» 
ذات» ملكي��ة» خاص��ة،» يف» ح��ن» تفتق��ر» املنطق��ة» إل��ى» 
األوعي��ة» العقاري��ة» الازم��ة» الحت��واء» ع��دد» الطلب��ات» 
املس��جلة» ك��ون» املنطق��ة» فاحي��ة» وال» ميك��ن» التع��دي» 

عليه��ا» حس��ب» م��ا» تن��ص» علي��ه» القوان��ن.
أمينة.ب
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الغاز  و  الكهرباء  توزيع  شركة  ديون  ارتفعت 
السنة  خالل  سنتيم   مليار   201 إلى  تبسة  بوالية 
الوقت  يف   ، سنتيم  مليار   142 بينها  من  اجلارية 
على  التعدي  حاالت  مجمل  فيه  الذي   قدرت 
الشبكات الكهربائية والغازية بـأكثر من 410  حالة 
كبيرة  مالية  خسائر  تسجيل  يف  تسبب  مما  تعّدي 

للمؤسسة
عرفة«  بن  »نرجس  عنه  كشفت  ما  فحسب 
فإن   ، املؤسسة  بذات  واإلتصال  باإلعالم  املكلفة 
مشكل  من  تعاني  مازالت  تبسة  التوزيع  امتياز 
املشاريع  سيرورة  على  سلبا  أثر  الذي  الديون  تفاقم 
والغاز  الكهرباء  بشبكتي  بالربط  اخلاصة  التنموية 
باإلضافة الى العمليات التي تدخل  ضمن حتسني 
نوعية اخلدمة واستمراريتها على غرار عملية صيانة 
الشبكات،  حيث قدرت القيمة االجمالية للديون 
 201 بـ  املشتركني  من  كل  عاتق  على  هي  التي 
سنتيم  ديون  مليار  بحوالي  142   ، سنتيم  مليار 
34 مليار سنتيم ديون اإلدارات  و  العاديني  الزبائن 
ديون  سنتيم  مليار  العمومية  و  25  واملؤسسات 

املؤسسات اخلاصة.
جتدد  الشركة  أن  املتحدثة  ذات  أضافت  و 
القانونية  اآلجال  احترام  لزبائنها  بضرورة  ندائها 
والغاز  الكهرباء  استهالك  فاتورة  لتسديد  احملددة 
حتى ال تتراكم عليهم فواتير االستهالك مما  يصعب 
تسديدها فيما بعد ، كما أن ذلك  حتى يساعد على 
التنموية  املخططات  نوعية مع  جتسيد  تقدمي خدمة 
املبرمجة، هذا و  تضع املؤسسة حتت تصرف الزبون 
بكل  الفواتير  تسديد  من  متكنه  مختلفة  دفع  طرق 
التجارية  الوكاالت  طريق  عن  إما  أمان  و  سهولة 

املوقع  عبر  االلكتروني  الدفع  أو  البريد  مكاتب  أو 
جهاز TPE بواسطة  طريق  عن  االلكتروني  أو 
املتواجد  الذهبية  البطاقة  البنكية cib أو  البطاقة 
على مستوى الوكاالت التجارية، كما تعمل امتياز 
مبالغ  تقسيط  عملية  تسهيل  على  تبسة  التوزيع 
األعباء  لتخفيف  والغاز  الكهرباء  استهالك  فواتير 

على الزبون.
ولإلشارة، فقد أودعت  ذات املؤسسة  حوالي  
400 شكوى لدى اجلهات القضائية ضد املعتدين 
على مختلف الشبكات الغازية والكهربائية  خالل 
االعتداءات  فيها   بلغت  والتي     2020 سنة 
83 اعتداء على  410  حالة تعّدي منها   أكثر من 

أشغال  بسبب  الغير  طرف  من  الغازية  الشبكة 
من  بالقرب  وخاصة  ملؤسسات عمومية  تابعة  اجناز 
الشبكة والتي أدت إلى حدوث تسرب يف الغاز، و 
حوالي 264 حالة اعتداء على االمدادات الغازية ، 
الكهربائية  الشبكات  64 اعتداء على  لـ  باإلضافة 
تابعة  إجناز  أشغال  بسبب  واألرضية  الهوائية 
البناء  إلى  باإلضافة  وخاصة  عمومية  ملؤسسات 
الهوائية  الكهربائية  اخلطوط  وحتت  وفوق  مبحاذاة 
واألرضية دون احترام املسافات األمنية ومراعاتها، 
مما تسبب يف تسجيل خسائر مالية كبيرة للمؤسسة.
فيروز رحال

ف.سليم 

الطريق  بقطع  الظالم  ولساعات  احملتجون  قام 
بإشعال النيران يف العجالت املطاطية ما منع مستعملي 
الطريق من أصحاب املركبات من العبور من وإلى والية 
عنابة األمر الذي تسبب يف طوابير طويلة من السيارات 

ما أسفر عن حالة من االستياء  والتذمر .
بالتدخل  عنابة  والية  والي  احملتجون  ودعا 
على  االجتماعي  السكن  يف  حقهم  من  لتمكينهم 
االستفادة  شروط  فيهم  تتوفر  لكونهم  تعبيرهم  حد 
هذه  من  لسنوات  عانوا  أنهم  و  ، خاصة  السكن  من 
أنها ال  األزمة، فيما يتم اقصائهم السباب قال عنها 

تزال مجهولة .
برحال  دائرة  مصالح  أن  إلى  اإلشارة  وجتدر   
من  املستفيدين  أن  سابق  وقت  يف  أفادت  كانت 
باحلضور  مطالبني  اجتماعي  مسكن   )553 حصة) 
القرعة  بإجراء عملية  الستالم اإلستدعاءات اخلاصة 
االثنني  أمس  أول  ببرحال  ببلدية  أحياء  مختلف  عبر 
الساعة  من  إبتداءا   2021 فيفري   22 ل  املصادف 
الثالثة زواال بحضور محضر قضائي وبإشراف كل من 
مصالح الدائرة وديوان الترقية والتسيير العقاري لوالية 
عنابة وبحضور املستفيدين ملعرفة رقم شققهم ومداخل 

العمارات.

تفكيك عصابة مختصة يف ترويج املخدرات
متكنت مصالح أمن والية سطيف خالل عملية نوعية من شل نشاط عصابة تتشكل 

من 06 أفراد يحترفون ترويج املؤثرات العقلية مبدينة بسطيف، العملية سمحت بحجز 
أزيد من 2200 قرصا من املؤثرات العقلية على مستوى حي »عني الطريق« الواقع خارج 

النسيج العمراني لعاصمة الوالية.
العملية أطرها أفراد فرقة مكافحة املخدرات باملصلحة الوالئية للشرطة القضائية 
التابعة ألمن والية سطيف، وجاءت إثر استغالل معلومات تفيد بإقدام مجموعة من 

األشخاص على ترويج كمية من املؤثرات العقلية، ليتم حتديد هوية املشتبه فيهم أين مت 
الترصد لكل حتركاتهم وتوقيف ستة أفراد بحوزتهم ما يناهز الـ 2200 قرصا من مختلف 

أنواع املؤثرات العقلية، وذلك على مستوى حي »عني الطريق« باإلضافة إلى حجز 
مركبة جتارية ودراجة نارية كانتا تستعمالن يف عمليات الترويج، يف حني ذات الفرقة 

فتحت حتقيقا معمقا يف مالبسات القضية.
وحسب بيان اعالمي خللية االعالم   بأمن والية سطيف  تلقت جريدة اخبار الوطن 
نسخة  منه فإن الضبطية  القضائية وبعد استكمال اإلجراءات القانونية الالزمة، أعدت 

ملفات جزائية ضد املتورطني الستة عن تهمة جنحة حيازة املؤثرات العقلية لغرض 
االجتار  بطريقة غير قانونية، أحيلوا مبوجبها أمام اجلهات القضائية املختصة.

توقيف لصني سلبا تاجًرا 80 مليون سنتيم
متكنت مصالح أمن والية سطيف ممثلة باألمن احلضري العاشر، من توقيف شخصني 
قاما بعملية سرقة استهدفت صاحب محل جتاري بحي »الباطوار« وسلبوه مبلغا ماليا قدره 

80 مليون سنتيم باخلطف.
وجاءت عملية التوقيف  عقب شكوى أودعها صاحب محل جتاري بحي »الباطوار« 
لدى مصالح االمن احلضري العاشر  اين  تعرض  الضحية لعملية سرقة باخلطف من أمام 

محله التجاري، وقد استولى الفاعالن على مبلغ مالي قدره 80 مليون سنتيم.
وقد أطلقت  ذات املصالح حتريات موسعة وباالستعانة بكاميرات املراقبة املنصوبة 
بذات احلي، مت التوصل إلى املشتبه فيهما اللذان ألقيا عليهما القبض يف ظرف زمني 

جد قياسي، وبعد مواجهتهما باألدلة القطعية اعترفا بقيامهما باجلرم املنسوب لهما.
أجنزت الضبطية القضائية بعد استكمال اإلجراءات القانونية الالزمة، أجنزت  ملفا 

جزائيا ضد املتورطني عن تهمة السرقة باخلطف، قدما مبوجبه أمام اجلهات القضائية 
املختصة.

حجز 1000 وحدة  من املواد غذائية منتهية الصالحية
متكنت مصالح أمن والية سطيف من وضع حد ملمارسات صاحب محل جتاري 
متواجد  بوسط مدينة سطيف كان يعرض للبيع ما يناهز الـ 1000 وحدة من املواد 

الغذائية االستهالكية منتهية الصالحية والتي شملت كميات من البسكويت، احللوى 
الشامية، الياغورت املشروبات بأنواعها.

العملية التي تندرج يف إطار اجلهود الوقائية ألفراد فرقة التطهير والنظافة باملصلحة 
الوالئية لألمن العمومي التابعة ألمن والية سطيف ، جاءت إثر استغالل معلومات تفيد 

بإقدام صاحب محل جتاري كائن وسط املدينة سطيف على عرض للبيع مواد غذائية 
منتهية الصالحية ، مت على الفور ودون أي تأخير التنقل إلى عني املكان والتأكد من 

صحة تلك املعلومات التي تبني أنها سليمة، وهذا بعد ضبط ما يفوق الـ 1000 وحدة 
من البسكويت احللوى الشامية، الياغورت املشروبات بأنواعها إلى جانب مواد مختلفة 

تستعمل خفي تصنيع احللوى لي حجزها مع فتح حتقيق يف مالبسات القضية.
جمعها :عبد املالك قادري

واصل صبيحة اليوم سكان  حي عزالدين 
بوغواص بفرجيوة وقفاتهم االحتجاجية أمام مقر 
والية ميلة للمطالبة بوقف انتهاك حرمة متوسطة 
خليلي البشير بذات املدينة، بعد استغالل تلك 

املساحة ملشروع بناء عمارتني ومحالت جتارية.
و كان السكان قد  نظموا عدة احتجاجات 
أمام مقر الوالية  يف العديد من املرات للمطالبة  
 ، املتوسطة  مبقابل  تقع  أرض  قطعة  باسترجاع 
أخبار   « جلريدة  احملتجني  أحد  تصريح  وحسب 
تذمرهم  عن  أعربوا  احلي  سكان  فإن  الوطن« 
وسخطهم جتاه  ما أسموه باالستغالل الالشرعي 
لقطعة األرض التي اختيرت الجناز عمارتني ، 
مقابل الصمت املطبق من قبل السلطات احمللية 
التي لم حترك ساكنا جتاه القضية التي سبق و ان 
توقيف  املرات من اجل  العديد من  راسلوها يف 
اجناز املشروع باملساحة املقابلة للمتوسطة ، والتي 

تبلغ 900 مربع
عدم  يف  نيتهم  عن  احملتجون  أعرب  وقد 
التخلي عن مطلبهم ، وأنهم مستعدون لتنظيم 
وقفات احتجاجية أخرى، وإن اقتضت الضرورة 
سيتنقلون للعاصمة إليصال انشغالهم للسلطات 
االعتبار  ورد  إنصافهم  بغية  للبالد  العليا 

للمؤسسة  التربوية.
باملجلس  العضو  صرح  اخلصوص  وبهذا 
جلريدة  فرحات  باز  بفرجيوة  البلدي  الشعبي 
»أخبار الوطن« بأن البلدية دخلت أروقة احملكمة 
يف نزاع مع املستثمر ، حيث كان احلكم النهائي 
قامت  البلدية  وبالتالي   ، األخير  هذا  لصالح 
باتخاذ إجراءاتها لكن لم تكن من صالحياتها 

منع االستفادة لصالح املستثمر.
ياسني زويلخ

اجلزائرية  مؤسسة  أعلنت 
عن  الثالثاء  أمس  بعنابة  للمياه 
باملاء  التزود  يف  تذبذبا  تسجيل 
الشروب بالعديد من بلديات الوالية 
خاصة الكبرى منها وذلك طيلة 4 
أيام متتالية على إثر  تسجيل مبنطقة 
جسر بوشي باحلجار كسر كلي على 
قطر  ذات  الرئيسية  القناة  مستوى 
الشافية  سد  بني  الرابطة  مم   930
ببلدية  الشعيبة  املعاجلة  ومحطة 

سيدي عمار.
فإنه  املصدرذاته   وحسب   
األحياء املعنية هي: عنابة ، البوني 
،سيدي عمار ، احلجار ، سرايدي 
وأضافت  خرازة.   ، زياد  وادي   ،
األخيرة يف بيان لها أنه بسبب تضرر 
قناة التوزيع املذكورة حدث تذبذب 
برنامج  وتغيير كلي واستعجالي يف 

التوزيع ملدة أربعة أيام . 
إصالح  أشغال  يخص  وفيما 
القناة  مستوى  على  التسرب 
الشافية  سد  بني  الرابطة  الرئيسية 

ومحطة املعاجلة الشعيبة مت انطالق 
مس  الذي  الكسر  إصالح  أشغال 
البارحة  منذ ليلة   930 قطر  القناة 
املائية  املوارد  مديرية  إشراف  حتت 
للمياه  واجلزائرية  عناب  لوالية 
عملية  تتواصل  أولى  كمرحلة  و 
تتم  أن  على  األرضية  حتضير 

عملية جتديد الشطر املتضرر بهدف 
يف  اإلصالح  عملية  من  االنتهاء 
األجال . ويف سياق متصل  أقرب 
ملدة  الشرب  مياه  لإلنقطاع  نظرا  و 
أربعة أيام ببلدية سيدي عمار دعت 
لوالية  اجلامعية  اخلدمات  مديرية 
الطالبات  جميع  لها  بيان  يف  عنابة 

والطلبة املقيمني بأخد االحتياطات 
الالزمة يف مجال التزود باملياه يوميا 
الذي  العطب  إصالح  غاية  إلى 
لبلدية  باملياه  التزود  أنبوب  أصاب 
من  أخرى  وبلديات  عمار  سيدي 

طرف اجلهات املختصة.
ف سليم

عنابة
انقطــاع للميـاه لـ 4 أيـام بسبب تضـرر شبـكة التوزيـع بجـسر بوشـي

أخبـــار سطيــــف

ميلة
سكـان حـي عـز الديـن بوغـواص يحتجــون

أقدم العشرات من املواطنني ببلدية برحال بعنابة عشية أول أمس على غلق الطريق الوطني 
رقم 44 الرابط بني عنابة وسكيكدة باحلجارة واملتاريس والعجالت املطاطية احتجاجا على 

إقصاءهم من قائمة السكن االجتماعي .

تبسة

ديــون »سونلغــاز« ترتفــع الى 200 مليـار سنتيم

عنابة عنابة 

السكــــن االجتماعـــــي يخـــــرجالسكــــن االجتماعـــــي يخـــــرج
 سكـــــان برحـــال إلـــى الشـــــارع سكـــــان برحـــال إلـــى الشـــــارع
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أخبار الداخل

سجلت مديرية توزيع الكهرباء والغاز  باملدية 
بني سنتي  الكهربائية  للكوابل  24 حالة سرقة 
مناطق  مختلف  عبر  وذلك  و2021   2020
الكوابل  السرقة  هذه  خصت  حيث   ، الوالية 
املنخفضة  الكهربائية  الشبكة  على  النحاسية 
 12.3 مت سرقتها  التي  الشبكة  وبلغ طول  التوتر 
كلم ، فيما مت تخصيص غالف مالي قدره 239 

مليون سنتيم إلعادة إصالح هذه الشبكات.
أخبار   « حتوز  ذاتها  الهيئة  بيان   وحسب 
الوطن« نسخة منهال فإن هذه السرقات  جاءت 
هذه السرقات موزعة على 09 بلديات من أصل 
للبلديات  تابعة  بـعدة مناطق  األمر  ويتعلق   64
القلب  السواقي،  وزرة،  شكاو،  بن   : التالية 
مزغنة،  امليهوب،  ربعية،  جواب،  الكبير، 

احلوضني .
عمليات السرقة حسب ذات البيان تنعكس 
جودة  يف  وهذا  جهة  من  املواطن  على  سلبا 
ثانية  جهة  من  الشركة  وعلى  اخلدمة  ونوعية 
عاتق  على  تقع  التي  الزائدة  األعباء  من حيث 
 ،. اخلدمة  إلى  الشبكة  إلعادة  التوزيع  مديرية 
ويبقى الزبون هو األساس يضيف ذات البيان من 

يتوجب  بحيث  الظاهرة  هذه  من  احلماية  أجل 
مالحظة  فور  األمنية  باملصالح  االتصال  عليه 
حركة غير عادية أو مشبوهة. من جهتها مصالح 
أي  حدوث  وفور  الكهرباء والغاز  توزيع  مديرية 
ميدانية  مبعاينة  تقوم  القبيل  هذا  من  مشكل 
ملكان السرقة ، تليها اإلجراءات القانونية حيال 
هذا النوع من املمارسات لدى السلطات املعنية  

إقليميا .
عرفت  السياق  ذات  ويف  أخرى  من جانب 
األخيرة  الفترة  كبيرا خالل  رواجا  أخرى  ظاهرة 
، ويتعلق األمر باالعتداء على خزنات احملوالت 
مدخل  أمام  النفايات  برمي  ،وذلك  الكهربائية 
األعوان  يعرقل  الذي  األمر  وهو  احملوالت  هذه 
فور حدوث األعطاب  التدخل   خالل عمليات 
الكهربائية، كما تتسبب هذه الظاهرة يف جلب 
القوارض التي تقوم بإتالف الكوابل الكهربائية 
احملوالت  هذه  مستوى  على  املتواجدة  األرضية 
خدمة  ونوعية  جودة  على  يؤثر  الذي  ،األمر 

التزويد بالطاقة الكهربائية .
عمر بكيري

ببلدية  قرى   4 سكان   ، أمس  احتج 
الهاشمية غرب والية البويرة ، أمام مقر الدائرة 
ربط  مشروع  بتجسيد  احمللية  السلطات  ملطالبة 

قراهم بشبكة الغاز الطبيعي 0.
أوالد   ، الدغافلة   ( قرى  سكان  وحسب 
فإن   ،  ) الدواودة   ، بوزيد  أوالد   ، علي  احلاج 
مشروع الغاز الطبيعي يعتبر أهم انشغال يؤرقهم 
ظروف  إلى  بالنظر   ، الشاغل  شغلهم  صار  و 
خاصة  الشديدة  بالبرودة  متتاز  الذي  مناطقهم 
ملحا  مطلبهم  مايجعل   ، الشتاء  فصل  خالل 
 ، اآلجال  أقرب  يف  جتسيده  على  ويصرون 
وأضاف سكان القرى أنهم استفادوا من مشروع 
الربط بالغاز الطبيعي يف إطار برامج مناطق الظل 
، إلى أنه لم ينطلق إلى حد اليوم ، مناشدين 

الذي  معاناتهم  إنهاء  و  للتدخل  الوالية  والي 
دامت سنني.

يونس غماري

نظم عمال محطة حتلية مياه البحر ببلدية سوق 
الثالثاء  ،التابعة لدائرة باب العسة 100كلم شمال 
غرب تلمسان، وقفة احتجاجية  تنديدا بتأخر صرف 

رواتبهم ألزيد من أربعة أشهر.
وقال ممثلو العمال خالل لقائهم بـ«أخبار الوطن« 
و اجلهات  إلى مسؤوليهم  املتكررة  مراسالتهم  ،«إن  
ألسباب  و  ردود  ال  و  استجابة  أية  تلق  لم  الوصية 

اجلهات  احملتجون من  تزال مجهولة«، كما طالب  ال 
املعنية التدخل العاجل إلنقاذ احملطة من االنهيار التي 

استنزفت املاليير الجنازها .
سوق  محطة  مشروع  »إن  العمال  احد  وأضاف 
مالي  غالف  له  خصص  البحر  مياه  لتحلية  الثالثاء 
بصفقة  فازت  و  إلجنازه،  دوالر  501مليون  ب  قدر 
مع  بالشراكة  املقاوالتية  حداد  مؤسسات  تشيده 

شركات اجنبية مناولة حيث مت انطالق عمل احملطة 
سنة 2011 للقضاء على مشكل و أزمة تزويد احلدود 
مردودية  تراجعت  حيث  الشروب،  باملياه  الغربية 
مما  نهائيا  توقفت  ان  إلى  األولى  السنة  يف  عملها 
جعل الشريط احلدودي يعيش ازمة ماء، و فتح باب 

العطش على 140ألف نسمة«.
ع.بن خالد

أمني حواش 

لقائهم  خالل  السكن   طالبي  من  عدد  أبدي 
افتقاد  بعد  الشديد  امتعاضهم  الوطن«   بـ«أخبار 
لروح  الوالية   والي  رأسهم  على  و  احملليني  املسؤولني 
املتعلقة  بوعودهم  التزامهم  عدم  من خالل  املسؤولية 
،التي سبق  املستفيدين  القوائم  اإلفراج عن  بتواريخ 
املسؤول  تصريحات   أخرها   ، لها  موعدا  حدد  وان 
التنفيذي األول بالوالية  على هامش احتفاليات يوم 
الوطني للشهيد  الذي كشف أن  موعد اإلعالن عن 
قائمة املستفيدين من هذه الصيغة السكنية ستكون 
مع نهاية الشهر اجلاري فيما صرح قبلها بأيام فقط بان 

املوعد سيكون مباشرة بعد احتفاليات يوم الشهيد 18 
فيفري وهو ما خلق نوع من القلق وتشنج الكبيرين يف 
أوساط هذه الفئة، و قال   أحد املواطنني  لـ »اخبار 
املبررة   غير  التأجيالت  توالي  من   »سئمنا  الوطن«  
من قبل السلطات احمللية ،والتي باتت تنتهج سياسة 
النهائي يف هذا  الفصل  التماطل، لعدم قدرتها على 
امللف الذي تسبب يف تفاقم الوضع االجتماعي لهذه 

العائالت التي تعاني يف صمت«.
رئيس دائرة سيدي بلعباس يوضح 

» أخبار الوطن« تقربت من  رئيس دائرة سيدي 
بلعباس« بن يوسف رشيد« لالستفسار أكثر حول هذا 
املوضوع حيث  أكد املسؤول ذاته »إن تأخر اإلعالن 

ببلدية  االجتاعي  السكن  من  املستفيدين  قوائم  عن 
االجتماعية  التحقيقات  إلى   راجع  بلعباس  سيدي 
لتفادي  اخلاصة بإعادة دراسة ملفات طلبي السكن  
ال  الذين  املواطنني  طرف  من  احتيال  أو  خطأ  أي 
من  النمط  هذا  من  باالستفادة  القانون  لهم  يسمح 
املشكلة تكمن   »ان  ذاته   املسؤول  أوضح  و  السكن« 
على  امللفات   يف  التدقيق  لعملية   البطيئ  السير  يف 
مستوى  احملافظة العقارية احمللية  وإرسالها للنتائج إلى 
مصالح الدائرة والذي يأخذ وقت أكثر من الالزم وهذا 
املستفيدين  قوائم  عن  اإلفراج  تأخر  يف   تسبب  ما 
بلعباس«  سيدي  ببلدية  االجتماعية  السكنات  من 

يضيف املسؤول ذاته .

للطلبة  الوطنية  الرابطة  أعضاء  دق 
اجلزائريني » لونيا » مكتب والية البويرة ناقوس 
اخلطر ، حول  ما وصلت إليه جامعة البويرة من 

اجلانب اإلداري والبيداغوجي .
وحسب بيان ملكتب الرابطة بوالية البويرة 
، حتصلت جريدة » أخبار الوطن » على نسخة 
منه ، تطرق إلى جل املشاكل التي تعاني منها 
داخل  األمن  مشكل  أبرزها   ، البويرة  جامعة 
احلرم اجلامعي الذي بات بشكل خطرا على أمن 
املشاكل  إلى  أيضا  البيان  تطرق  كما   ، الطالب 
الكليات  مختلف  يف  الطالب  منها  يعاني  التي 
 ، التأديب  مجالس  الشفافية يف  غياب   : منها 
دون  معينة  أقسام  طرف  من  شهادات  تسليم 
الرابطة  اعتبرها أعضاء  املصادقة عليها ، حيث 
البويرة ، كما حتدث  كسابقة خطيرة يف جامعة 

الوصية  الوزارة  احترام توصيات  البيان عن عدم 
يف  خاصة  للطلبة  تسهيالت  منح  بخصوص 
 ، البالد  تعيشه  الذي  االستثنائي  الظرف 
حسب   - الكأس   أضافت  التي  النقطة  و 
تصريحات  الطلبة هي التسلط و التعسف الذي 
األقسام  و  الكليات  رؤساء  بعض  ميارسه  بات 

على الطلبة.
و يف تصريح جلريدة » أخبار الوطن » ، أكد 
للطلبة  الوطنية  للرابطة  الوالئي  املكتب  رئيس 
اجلزائريني السيد » حسان عميري » أنه مت حترير 
البيان بعد عدة رسائل وجهت ملسؤولي اجلامعة 
أن  إلى   ، املشاكل  لهذه  حلول  إيجاد  حملاولة   ،
الرابطة لم تتلقى أي رد ، ماجعل مكتب الرابطة 

يقوم ينشر هذا البيان كخطوة أولى .
يونس غماري

تلمسان
عمـــال محطـــة تحليــــة الميـــاه بســـوق الثالثــاء يحتجــونعمـــال محطـــة تحليــــة الميـــاه بســـوق الثالثــاء يحتجــون

املدية
2424 حــــالـــة سرقــة للكـــوابل  حــــالـــة سرقــة للكـــوابل 

الكهــربائيـــة خــــــالل الكهــربائيـــة خــــــالل 20202020

البويرة
سكــان سكــان 44 قــــرى بالهاشمـــــيـة  قــــرى بالهاشمـــــيـة 
يحتجـــون للمطالبـــــة  بالغــــاز يحتجـــون للمطالبـــــة  بالغــــاز 

الرابطــــــة الوطنيــــــة للطلبـــة الرابطــــــة الوطنيــــــة للطلبـــة 
الجــــــزائريين تـــدق نــــاقوس الجــــــزائريين تـــدق نــــاقوس 

بات ملف السكن االجتماعي يف بلدية سيدي بلعباس يثير اجلدل،وحتول إلى  نقطة تصادم بني السلطات 
وطالبي السكن، الذين اتهموا السلطات احمللية بالفشل يف تسيير امللف، عقب التضارب واالزدواجية يف 

التصريحات من قبل املسؤولني،بخصوص اإلفراج عن قائمة املستفيدين ، يف وقت اعترف رئيس الدائرة 
بتأخر اإلعالن عن العملية و أرجعها إلى  بطئ إعادة دراسة امللفات من قبل الهيئة املختصة .

بسبب التضارب يف تاريخ اإلعالن عن قوائم املستفيدين بسبب التضارب يف تاريخ اإلعالن عن قوائم املستفيدين 

السكـــن االجتمــاعـــي يثيــــر الجـــدل السكـــن االجتمــاعـــي يثيــــر الجـــدل 
مجــــدًدا بسيــــدي بلعــــباسمجــــدًدا بسيــــدي بلعــــباس

اللويحي  التصلب  مرضى  يعاني 
ظروفا  من   بلعباس  سيدي  بوالية 
التي  الكارثية  الوضعية  بسبب  قاهرة 
يعيشونها جراء النقص احلاد يف التكفل 
احلادة  الندرة  ظل   يف   ، الفئة  بهذه 
الكشوفات  وغياب  األدوية  لبعض 
رئيسة  فتحت  حيث  املختصة.  الطبية 
التصلب  ملرضى  »املشكاة«  جمعية 
احمللية  السلطات  على  النار  اللويحي 
مع  تعاملها  طريقة  واصفة  املعنية 
بـ«املجحفة«  وانشغاالتهم  امللف  هذا 
احلاالت  بهذه  التكفل  يف   والبعيدة 
املرضية احلساسة حيث ترفض مديرية 
النشاط االجتماعي تصنيفهم كمعاقني 
حركيا بنسبة 100 باملائة وهو ما جعلها 
تعاني خاصة فيما تعلق مبطلب تصنيف 
غرار  على  كاملة   كإعاقة  املرض  هذا 

يتمكن  حتى  الوطن  واليات  باقي 
من  املزمن   املرض  بهذا  للمصابني 
لهم  املخصصة  منحة  من  االستفادة 

واملقدرة ب10000 دج .
انه  نفسها  املتحدثة   وأضافت 
ناهيك  وفاة  حاالت  عدة  تسجيل  مت 
بالشلل  منهم  العديد  إصابة  عن 
نتيجة  املاضية  السنة  خالل  الكلي 
غياب التكفل الالزم سواء من ناحية 
 «    Tysabri»دواء األدوية  خاصة 
الصيدليات  مستوى  على  املتوفر  غير 
ذلك  على  زد  كبير   بشكل 
إلى  باإلضافة  مؤخرا  سعره  ارتفاع 
هو  الذي  الدوري  انعدام  التشخيص 

ملتابعة  أشهر    6 كل  ضروري  من  أكثر 
املرض  هذا  نوعية  بسبب  املرض  حالة 
واملفاجئ  الكبير  بالتطور  يتسم  الذي 

بشلل  املريض  إصابة  حلد  يصل  الذي 
بشكل  املريض  مراقبة  يتم  لم  أن  كلي 
التصلب  بان  اعتبار  على  مستمر 

اللويحي يصيب بالدرجة االولى  اجلهاز 
العصبي  املركزي.

أمني حواش

سيدي بلعباس سيدي بلعباس 
نـــدرة األدويـــة يــؤرق مــرضى التصــــلب اللويـــــحينـــدرة األدويـــة يــؤرق مــرضى التصــــلب اللويـــــحي

للدرك  اإلقليمية  املجموعة  وحدات  متكنت 
من  شجيرة   31 حجز  مؤخرا،من  ببجاية،  الوطني 

القنب الهندي وأسلحة بيضاء
مؤكدة،  معلومات  ورود  عقب  جاءت  العملية   
القنب  شجيرة  وزراعة  بغرس  شخص  قيام  مفادها 

الهندي بإحدى املناطق التابعة إلقليم الوالية، حيث 
وتشكيل  القانونية،  اإلجراءات  جميع  استيفاء  مت 
تفتيشًا  وتفتيشه  املكان،  عني  إلى  والتنقل  دورية، 
القنب  من  31 شجيرة  ذلك عن حجز  أسفر  دقيقًا، 
الكبير  احلجم  من  أبيض »سيف«  الهندي، وسالح 

طوله 90 سم، وخنجر من احلجم املتوسط طوله 40 
سم، ليتم توقيف املشتبه فيه، واقتياده إلى مقر الفرقة 
ملواصلة التحقيق. ومت إجناز ملف يف القضية، وإرساله 

إلى اجلهات القضائية املختصة.
عبدالسالم.ق

بجاية 
حجـــــــــز حجـــــــــز 3131 شجيــــــرة قــــنب هنـــــدي شجيــــــرة قــــنب هنـــــدي

 تطالب العائالت القاطنة بقرية »والد عون 
عن  األول  املسؤول  تيارت  والية  بتخمارت   «
بالتدخل  للوالية،  الصحة  مدير  وكذا  البلدية، 
العاجل من أجل إجناز قاعة عالج بقريتهم من 
إلى  التنقل حتى  من  معاناتهم  تنهي  أن  شأنها 
وسط البلدية والتي تبعد عنهم بعدة كيلومترات 

يف عز غياب وسائل النقل .
-والد  بقرية  القاطنة  العائالت  تزال  ما 
تدخل  تنتظر  تيارت  والية  بتخمارت  عون- 
السلطات احمللية والوالئية بغرض برمجة مشروع 
من  يعانون  وأنهم  بقريتهم، خاصة  قاعة عالج 
غياب مثل هذا املرفق الذي اعتبره السكان من 
التنقل  من  معاناتهم  ينهي  حتى  الضروريات 
متعددة  العيادات  أو  العالج  قاعات  إلى  حتى 
البلديات  أو  اخلدمات املتواجدة بالقرى املجاورة 

األخرى يف عز غياب وسائل النقل.
قرية  قاطني  بعض  مع  جمعنا  لقاء  ويف   
-والد عون- بتخمارت والية تيارت ، أكدوا لنا 
أنهم بحاجة ماسة إلى اخلدمات الصحية يف ظل 

غياب بقريتهم قاعة عالج وحتى قاعة متعددة 
التنقل يف عز  إلى  املرضى  ما يضطر  اخلدمات، 
غياب وسائل النقل منذ ما يزيد عن 06 أشهر 
كاملة إلى قاعات العالج بالقرى املجاورة أو حتى 
إلى مستشفى بلدية تخمارت من أجل العالج، 
املصاريف  ظل  يف  هؤالء  له  تذمر  الذي  األمر 
سيارات  كرائهم  بسبب  يصرفونها  التي  الكثيرة 
الكلونديستان التي يغتنم أصحابها فرصة غياب 
وسائل النقل، فيرفعون سعر الكراء الذي يصل 
إلى 600 دج، األمر الذي كبد املواطنني خاصة 
منهم ذوي الدخل املتوسط مصاريف هم يف غنى 
الشرائية. يحدث  تتناسب مع قدرتهم  عنها ال 
هذا يف الوقت الذي عبر فيه هؤالء عن استيائهم 
تلتزمه،  تزال  ال  الذي  الصمت  من  وسخطهم 
حسبهم، السلطات املعنية و كذا الوالئية حيال 
مطالبهم املتعلقة أساسا مبشروع إجناز قاعة عالج 
بقريتهم حتى تنهي معاناتهم اليومية من التنقل 

حتى إلى قاعات العالج بالقرى املجاورة .
ق.م

تيارت
قاطــنو قريــــة اوالد عــــون قاطــنو قريــــة اوالد عــــون 

بتخمــارت يطالبـــون بقـاعة عـــالجبتخمــارت يطالبـــون بقـاعة عـــالج
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الجزائــر لتوحيــد الليبييــــن

تجـــــربـــة ناجـــــــحة

مديـــــر جديــــــد

بن زيــان و»الفيسبـــوك«

تعــــويــــض الفالحيــــن 

تأخيـــر الجمعـــية االنتخـــابـــية 

حمــــــلة 
إحصــــــــاء  كشف وزير اخلارجية، صبري 

بوقادوم، يف حديثه مع قناة» فرانس 
24«، عن زيارة مرتقبة سيؤديها 

قريبا وفد ليبي رفيع املستوى 
للجزائر، وقال املسؤول ذاته إن هذه 

الزيارة املرتقبة برمجت بعد االتصال 
الذي جمعه بالوزير األول الليبي 

ونائب الرئيس موسى الكوني، مؤكدا 
أن األطراف »الليبية رست يف آخر 

املطاف على وجهة النظر اجلزائرية 
املتعلقة بجمع كلمة مختلف الفرقاء 

الليبيني يف انتظار االجتاه نحو 
تنظيم انتخابات رئاسية، نهاية 

السنة اجلارية«.

كشف وزير التعليم العالي 
والبحث العلمي عبد الباقي 

بن زيان   أنه يرحب بكل 
اآلراء واالقتراحات البناءة 
واملوضوعية التي يدلي بها  

متتبعو صفحته. وأضاف الوزير  
عبر صفحته   »الفايسبوك«  

أنه يتم الرد والتكفل بكل 
االنشغاالت واملشاكل التي 

ترد عبر الصفحة الرسمية  
»الفايسبوك«، موضحا أنه »ال 

ميكن بأي حال من األحوال 
التغاضي عن اخلطابات النابية، 

التي ال ترقى إلى مستوى 
النخبة اجلامعية«.

عّوض الصندوق اجلهوي للتعاون 
الفالحي بوالية أم البواقي، 

خالل السنة املنصرمة )2020(، 
41 فالحا مؤمنا على اخلسائر 
التي حلقت بهم، حسب ما علم 
من مسؤول بالصندوق. وأفاد 

مدير الصندوق اجلهوي للتعاون 
الفالحي، صالح مزاهدية، بأن 
مبلغ تعويض الفالحني الـ 41 
بلغ 8 ماليني )د.ج(، موضحا 

أن تعويض هؤالء فالحني 
كان بسبب تعرض محاصيلهم 

الفالحية للتلف.

أطلقت املفتشية البيطرية التابعة ملديرية 
املصالح الفالحية بالطارف حملة واسعة 
إلحصاء املداجن عبر الوالية، حسب ما 

علم من املفتش البيطري احمللي. وأوضح نصر 
الدين شيباني أن هذه العملية الوقائية، 

التي تندرج يف إطار جهاز اليقظة الذي مت 
وضعه غداة ظهور بؤرة إلنفلوانزا الطيور 
بوالية أم البواقي، تندرج يف إطار تطبيق 

مرحلة اليقظة التي تسبق الكشف عن 
حاالت محتملة وجرد املداجن باإلضافة 

إلى حتسيس مربي الدواجن الذين 
ينشطون بجوار مختلف املسطحات املائية 

خاصة باملناطق الرطبة والسدود.

حققت جتربة زراعة البطاطا 
املوجهة لالستهالك بدون 

استعمال األسمدة الكيمائية 
على مستوى مستثمرة فالحية 

مبنطقة بوتليليس )غربي 
وهران( محصوال معتبرا قدر بـ 

190 قنطارا يف الهكتار الواحد من 
البطاطا صنف »بيو«، حسبما 

علم يوم أمس الثالثاء لدى رئيس 
املقاطعة الفالحية لبوتليليس. 

وأعطت جتربة غرس بطاطا غير 
املوسمية بدون استعمال األسمدة 

نتائج إيجابية.

ب، أمس،  حسني زعير مديرا عاما جديدا  نصِّ
للجزائرية للمياه، خلفا إلسماعيل عميروش 

الذي متت ترقيته أمينا عاما لوزارة املوارد 
املائية.وجاء التنصيب حتت إشراف إسماعيل 

عميروش األمني العام للوزارة الوصية الذي 
أكد أنه سيمد يد العون للجزائرية للمياه 
انطالقا من منصبه اجلديد.وتعهد املدير 
العام اجلديد ملؤسسة اجلزائرية للمياه، 

حسني زعير، مبساعدة كل إطارات املؤسسة 
ملواصلة اإلجنازات واملشاريع من أجل الرقي 

باخلدمة العمومية، شاكرا وزير املوارد املائية 
مصطفى كمال ميهوبي على الثقة التي 

وضعها يف شخصه.

فـحوصــات مجـانيـــــة
شرعت قافلة تضامنية متعددة االختصاصات الطبية يف إجراء فحوصات 

طبية لفائدة ساكنة مناطق الظل باملقاطعة اإلدارية الدبداب )شمالي والية 
إيليزي(، وذلك مببادرة من منتدى »قلب اجلزائر«.  الذي تقوده الطبيبية 

إبتسام حمالوي ، ويتضمن هذا البرنامج التضامني إجراء فحوصات مجانية يف 
عدة تخصصات طبية على غرار األمراض الصدرية وأمراض النساء والتوليد 
وأمراض القلب وطب األطفال وطب العيون، بإشراف طاقم طبي وشبه طبي 

متطوع،  والذي أجرى – إلى حد اآلن - أكثر من 200 فحص طبي لفائدة ساكنة 
املنطقة احلدودية يف إطار نشاط القافلة التضامنية ذاتها، التي ميتد نشاطها 

إلى غاية نهاية األسبوع اجلاري.

تعقد االحتادية اجلزائرية للرياضة املدرسية جمعيتها العامة االنتخابية حتسبا للعهدة األوملبية »2021 – 2024« يوم 14 
مارس ابتداء من الساعة 09:00 صباحا باجلزائر العاصمة، فيما تعقد الهيئة ذاتها جمعيتها العامة العادية يوم 28 فبراير 

اجلاري. لإلشارة، فقد مت حتديد تاريخي اجلمعيتني العامتني العادية واالنتخابية سابقا بيومي 27 فبراير و13 مارس مبقر 
تعاضدية عمال التربية الوطنية لوالية تيبازة، ليتم تغيير املوعد واملكان إلى 28 فبراير و14 مارس على التوالي.
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أخبار الداخل

ع .نورين 

    طالب احملتجون بالكشف عن البطاقة الفنية 
أشغالها  انطلقت  التي  العيادة  مرافق  تهيئة  لعملية 
ملعرفة تكلفة العملية التي تضاربت حولها اإلشاعات 
وأثارت لديهم شكوك حول الّتصرف يف الغالف املالي 
الذي كان مخصص للعملية ، وناشدوا مدير الصحة 
اسعاف  سيارة  العيادة  ومنح  بوعوده  بالوفاء  والسكان 
املؤسسة  استلمتهما  اللتني  السيارتني  من  جديدة 
تتوفر  ،حيث  الشهيد  يوم  مبناسبة  ببريدة  اجلوارية 

العيادة حاليا على سيارة قدمية تعود لسنة 2002 شبه 
معطلة والبلدية معزولة وبها 10 جتمعات سكنية ذات 
كثافة سكنية مبعثرة منها جتمع زاوية سيد ناصر على 
مسافة 33 كلم وجتمع الكاف األبيض 31كلم وجتمع 
تقيست 08 كلم وجتمع مريرس 11 كلم ، ويف مجال 
لالستعجاالت  نقطة  بفتح  طالبوا  الطبيية  التغطية 
ودعم العيادة بأطباء عامني لتوفير املناوية الطبية حيث 
10آالف  تغطية  على  فقط  أطباء  ثالث  حاليا  يسهر 
نسمة ، وتخصيص زيارات ألطباء أخصائيني للعيادة  
مرة يف األسبوع على األقل خاصة طبيبة يف أمراض 

مرض  الواسع  لالنتشار  نظرا  للعظام  وطبيب  النساء 
الروماتيزم بسبب البرودة الشديدة ،وطبيب لألمراض 

العقلية .
على  العيادة  توفر  عدم  من  احملتجون  واشتكى 
هاتف أو فاكس ومولد كهربائي للحفاظ على األدوية 
ال  ،كما   الكهرباء  انقطاع  أثناء  الثالجة  يف  املخزنة 
تتوفر على جهاز لألشعة وغيرها من الوسائل الطبية .
بزيارة  والسكان  الصحة  مدير  احملتجون  وناشد 
املعاناة  وعلى  النقائص  هذه  على  للوقوف  العيادة 

اليومية للمرضى .

امبيرك  بن  فنوغيل  دائرة  رئيس  أشرف 
بوجمعة على فتح مكتب خاص  لطالبي العمل 
تقريب  يف   إطار  وهذا  املهني  اإلدماج  وعقود 

اإلدارة من املواطن .
املكتب  هذا  فإن  الدائرة  رئيس  وحسب 
من مهامه  جتديد عقود اإلدماج املهني، وإيداع 
التشغيل وقد  الشغل لدى وكالة  ملفات طالبي 
دعت السلطات احمللية كل املعنيني بهذه اخلدمة 
إلى  التقرب من مصالح الدائرة لالستفادة من  
التقنية  اللجنة  قامت  العمومية.كما  اخلدمة 
متابعة  إطار  يف  ميدانية  بخرجة  الدائرة  لذات 
الظل  مناطق  يف  املواطنني  انشغاالت  معاجلة  و 
،و جمعيات فاعلة يف املجتمع املدني عبر قصور 
بالطريق  ممهالت  وضع  اقتراح  و  بدراسة  الدائرة 
لقصر  املؤدي  و  بنهمي  قصر  6أمام  رقم  الوالئي 
السوداء  النقاط  بتحديد  قامت   كما  تسفاوت 

أجل  من  الراجلني  على  خطرا   تشكل  التي 
املمهالت. وضع  يف  املختصة  اجلهات  تدخل 
هذا وقد كانت ذات املصالح قد استلمت  العتاد 
الفالحي  الدعم  ببرنامج  اخلاصة   الفالحي 
للمستثمرين الصغار الذين ميلكون  0.5 هكتار 

نخيل.بحيث 
البلدي  مرآب  مستوى  على  العملية  متت 
رئيس  نائب  من  كل  بحضور  فنوغيل  لبلدية 
املجلس الشعبي البلدي لبلدية فنوغيل و رئيس 
الوطني  املعهد  ممثل  و  للفالحة  الفرعي  القسم 
و خبيرة فالحية  األراضي  استصالح  و  للسقي 
و تقنيني عن مديرية الفالحة و مندوب الفالحة 
وحدات  على  العتاد  ويشمل  فنوغيل  لبلدية 
لسقي واحات النخيل بحيث  استفاد منها  60 

مستثمر.
عبداهلل مجبري

بأوالد  البرابرة  طريق  مستعملو  يشتكى 
من  املسيلة،  والية  شرق  القبالة_،  عدي_ 
على  املوضوعة  العشوائية،  املمهمالت  كثرة 
ممهل   12 من  أزيد  تنصيب  بعد  الطريق، 
حوادث  تسببت يف  والتي   ، فوضوية  بطريقة 
يوميا  هاجسا  وأصبحت  باجلملة،  مرور 

للمواطنني واصحاب املركبات.
وطالب، مستعملو طريق البرابرة باملسيلة 
واإليقاف  التدخل  بالوالية،  احمللية  السلطات 
التي  للممهالت،  العشوائي  للبناء  الفوري 
تام  غياب  يف  مزاجية،  أسس  على  وضعت 
السائقني  إرغام  بهدف  القانونية،   للمعايير 
على التقليل، من السرعة جتنبا حلوادث املرور 
، لكنها انعكست سلبا على سائقي املركبات 
مطابقتها  عدم  بسبب  انواعها،  مبختلف 
للمعايير واملقاييس املعمول بها، وكذلك قرب 
املسافة بينها  ووضعها يف االحياء والتجمعات 

السكانية .
هذه  أن  البرابرة  طريق  مرتادو  أكد  كما 

واألمن،  السالمة  مبعايير  تلتزم  ال  املمهالت 
وأحجام  أشكال  يف  توضع  أنها  والغريب 
من  كثير  عليها ويف  املرور  ما يصعب  مختلفة 
األحيان تتسبب يف أضرار ملركباتهم  ما أثقل 
وضعت  املمهالت  انا  موضحني   ، كاهلهم 

لتخفيف السرعة وليس إليقاف املركبات .
إضافة إلى عدم وضع الفتات تشير إلى 
وجودها، والتي من املفروض وحسب القانون 
تكون  األولى  الالفتات،  من  نوعني  وجود 
مقدمة للفت انتباه السائق بأن هناك ممهل على 
بعد 40 او 50 مترا، والثانية على ميني موقع 
املمهل وتكون بلون واضح، من أجل روئيتها 
من طرف السائقني، وعدم التقيد بهذه املعايير 
يهدد حياة الراجلني والسائقني على حدا سواء 

وبذلك أصبح ضررها أكثر من نفعها.
البرابرة يف انتظار  ويبقى مستعملو طريق 
املمهالت  وإزالة  إليقاف  السلطات  التفاتة 
وسالمة  سالمتهم  على  حفاظا  العشوائية 

الراجلني.                       ليندة سهل

يف  بتمنراست  املدني  املجتمع  فعاليات   دعت 
وتقوية  التالحم  إلى  الشعبي  للحراك  الثانية  الذكرى 
جيش  سليل  الشعبي  الوطني  اجليش  مع  الروابط 
وقت  اجلزائر  عن  مدافعا  كان  الذي  الوطني  التحرير 
اإلستعمارالفرنسي، واآلن سدا منيعا  لدحر كل من 
تسول له تعريض اجلزائر  لألخطار وصد أولئك الذين 
واستقرارها  أمنها  بحماية  اجلزائر  أمن  تهديد  يريدون 

أمام التهديدات الداخلية واخلارجية«.
متنراست  لوالية  العلمي  املجلس  رئيس  دعا  و 
اإلمام األستاذ بعموري عبد الرحمان يف كلمة  ألقاها 
املدني  واملجتمع  والعسكرية  املدنية  السلطات  أمام 
بدار الثقافة داسني التي احتضنت احلدث إلى ضرورة 
واحلفاظ  الصفوف  رص  وضرورة  والتكاتف  التالحم 
اجليش  مرافقة  وكذا  الوطن،  واستقرار  أمن  على 
الوطني الشعبي املرابط على احلدود ورفع معنوياتهم، 

للتوعية باألخطار األمنية احمليطة باجلزائر.
يحيط  ما  إدراك  ضرورة  املتحدث  إلى  وأضاف 
الوطن من  أن حب  منطلق  بالبالد من مخاطر، من 
كما  شرعيا،  مقصدا  يعد  الصفوف  ورص  اإلميان 
حث على ضرورة الدفاع عن الوحدة الوطنية وحماية 
الهدامة  والطائفية  الدخيلة  األفكار  من  األنفس 

املفرقة.

كما دعى ألفراد اجليش املرابطني على احلدود، 
بأن يحميهم وينصرهم على املتربصني بأمن واستقرار 
الداخلية  اجلبهة  تعزيز  إلى  اجلميع  دعا  كما  البالد. 

وعدم االجنرار وراء دعاة الفتنة.
أفراد اجليش الوطني الشعبي بالناحية العسكرية 
املواطنني  شاركوا  بدورهم  بتمنراست  السادسة 
املدير  ألقى  أين  الذكرى  بهذه  االحتفاء  بتمنراست 
اجلهوي لإليصال واإلعالم والتوجيه ممثل قائد الناحية 
العسكرية السادسة السيد محـمد عجرود كلمة دعا 
فيها جميع أفرادها مبختلف رتبهم يف الذكرى الثانية  
مع  الروابط  وتقوية  التالحم  إلى  الشعبي   للحراك 
الشعب اجلزائري، وأن يكون حصنا منيعا لصد كل 
محسوبة  غير  ألخطار  اجلزائر   تعريض  شأنه  من  ما 
العواقب  وصد أولئك الذين يريدون جر اجلزائر إلى 
اخلراب مع التركيز على حماية أمنها واستقرارها أمام 

التهديدات احملدقة بالبالد من هنا وهناك.
فيفري  أن22  نفسه  املتحدث  وأضاف  
اجلزائر  تاريخ  يف  هامة  محطة  2019،سيبقى 
احلديث، فاملسيرات السلمية للشعب اجلزائري التي 
الفاسد  النظام  بتغيير  مطالبة  الوطن  أرجاء  عمت 
لدى  وجدت  فقد  سنة،   20 من  أزيد  منذ  املستبد 
اجليش الوطني منذ البداية اآلذان الصاغية واأليادي 

اآلمنة ملرافقتها، وبذلك سجل التاريخ مواقف وطنية 
تسيل  ال  بأن   وتعهدو  العسكرية،  للمؤسسة  خالدة 
قطرة دم جزائرية واحدة  كما رافقت احلراك السلمي 
التي  الدنيئة  املخططات  وإحباط كل  الدولة  وحماية 
داخل  من  بتواطؤ  األجنبية  األطراف  إليها  تسعى 
األمان،  بر  إلى  اجلزائر  تصل  الوطني، حتى  التراب 

وفق تعبير قيادة اجليش.
العسكرية  املؤسسة  تنبه  زالت  وال  نبهت  ولقد 
شديد،  مبكر  إعدادها  مت  مدروسة  مخططات  لوجود 
من طرف أطراف تعمل مبنطق العصابة لتأزمي وتأجيج 
الوضع يف اجلزائر، عبر مواقفها التضليلية والتغليطية، 
، وقال  أعداء اجلزائر يدركون بحسرة شديدة وبحسد 
املبدأ  وطني  جيش  على  اليوم  حتوز  بالدنا  بأن  أشد 

شعبي املنبع .
بدوره الدكتور أقاري سالم أستاذ بجامعة احلاج 
موسى أق أخموك بتمنراست يف كلمته أمام احلضور 
أكد على ضرورة التالحم بني الشعب وجيشه داعيا 
اجلميع إلى ضرورة مواصلة بناء اجلزائر وهذا ال يتأتى 
إال بالتعليم والنهل من املعارف وحتقيق رتب متقدمة 

يف العلم.
أحمد كرزيكة

بلدية احلاج املشري يف األغواط 

السكـــان ينتفضـــون علـــى تدنــــي السكـــان ينتفضـــون علـــى تدنــــي 
الخــــدمـــات الصحـــــيةالخــــدمـــات الصحـــــية

متنراست
فعــاليات  المجتمـــع المدنــي تدعــوا إلى التالحــم مع الجيـــــشفعــاليات  المجتمـــع المدنــي تدعــوا إلى التالحــم مع الجيـــــش

إعــــــــــــالن 
 تبحث شبكة اخبار الوطن عن مراسلين جادين في الواليات 

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

، عين تموشنت ، معسكر .
-    شــــــروط التوظـــــيف 

•  خبرة على األقل سنتين 
•  اتقان  فنيات التحرير والكتابة الصحفية 

•  التحكم  الجيد في اللغة العربية
•  اتقان التصوير و المونتاج 

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

أدرار 
فتــــــح مكتــــب لطــالبـــيفتــــــح مكتــــب لطــالبـــي
 الشغــل فــــي فنــــوغيــــل الشغــل فــــي فنــــوغيــــل

املسيلة   
الممهـــــالت تــــؤرق مستعمــــليالممهـــــالت تــــؤرق مستعمــــلي
 طـــــــريق البـــرابــــــــرة طـــــــريق البـــرابــــــــرة

نظم صباح أمس الثالثاء مجموعة من سكان بلدية احلاج املشري شمال األغواط   وقفة 
احتجاجية أمام العيادة املتعددة اخلدمات رفعوا من خاللها سبعة انشغاالت طالبوا السلطات 

التكفل بها لتحسني اخلدمات الصحية لساكنة البلدية .



يشكو سكان   تيافتي التابعة لبلدية برج عمر ادريس على مسافة 
تعاني من  أحيائها  نقائص عديدة حيث التزال  200 كلم شرقا من 
غياب مظاهر التمدن ليبقى قاطنوها ينتظرون موعد مرور قطار التنمية 
من اجل فك العزلة عنها وتخليصهم من املشاكل العالقة التي لم تشفع 

لهم فيها وجود أرمادة من الشركات البترولية الغازية على اراضيها .

  التهيئة احلضرية مطلب سكان تيافتي 
     جدد العشرات من سكان الفرع البلدي تيافتي رفع مطلبهم الى 
السلطات احمللية وضرورة جتسيده على ارض الواقع باعتبارها من بني اهم 
مناطق الظل املتواجد شمال الوالية وهو التهيئة احلضرية نظرا لكونها 
نقطة عبور رئيسة على موقع الطريق الوطني رقم 03 الذي يربط عاصمة 
الشركات  العشرات من كبريات  تواجد  الى  باإلضافة  بورقلة   الوالية 
البترولية الغازية على اراضيها فضال عن مقومات كثيرة  كشف عنها 

ممثلو املجتمع املدني من خالل حديثهم ل اخبار الوطن .
وقال الناشط اجلمعوي نور الدين اسمعني ان امال السكان كلها 
معلقة على املنتخبني من بلدية برج عمر ادريس من اجل االلتفاتة الى 
منطقتهم التي عانت لسنوات طوال  من التهميش مؤكدا ان مشاريع 
الوالية  تراب  عبر  املتواجدة  الظل  مناطق  منها  استفادة  التي  التنمية 
احلضرية  بالتهيئة  تعلق  ما  خاصة  بضاحيتهم  النور  ترى  لم  الزالت 
وتعبيد الطرق ويف مقدمتها الشارع الرئيسي املؤدي الى مدخل املدينة 
الوطني  الطريق  تقل عن  والتي ال  التي يشهدها  اليومية  للحركة  نظرا 
رقم 03 . وفضال عن الصورة التي يتواجد بها من مظاهر انتشار االتربة 
واالوساخ و احلفر التي جعلته منه ممر ال يشرف مقام املنطقة الصناعية 

بامتياز التي يصبو اليها الساكنة .
السكنية على غرار  التجمعات  ومن جهة أخرى يشتكي سكان 
حي 30 مسكن واحلضري اجلديد و25 مسكن ريفي من غياب الطرق 
احلضرية والتهيئة ما سبب يف تطاير كبير للغبار واحلجارة التي اضحت 
اكبادهم  فلذات  على  خطورتها  نتيجة  للعائالت  قلق  مصدر  تشكل 
ضرورة  يف  الوصية  اجلهات  مطالبني  التنفس  جهاز  ومرض  واملسنني 
التحرك يف االجتاه الصحيح الذي يسمح بتخصيص مشاريع مستعجلة 
طال  التي  ملعاناتهم  حد  ولوضع  بقريتهم  احلضرية  التهيئة  تستهدف 
امدها رغم ما حتققه من مداخيل جبائية للبلدية من الشركات البترولية 

الصناعية التي تتواجد عبر اقليمها .

 منطقة مصدرة  للغاز دون غاز 
   هكذا قال سكان منطقة الظل وباحلرف الواحد اثناء حديثهم 
الطبيعي  الغاز  من  حرمانهم  سبب  عن  مستغربني  الوطن"  اخبار  لـ" 
من  فبالرغم  الوطن  تراب  عبر  اجلهات  ملختلف  للغاز  املصدرة  بالقرية 
مرور االنبوب الناقل للغاز على مرمى احلجر من التجمع السكاني اال 
انها الزالت لم تستفيد من هذه املادة احليوية التي هم يف امس احلاجة 
اليها وتعتبر من بني انشغاالتهم التي طرحوها على املنتخبني احملليني 

مرارا وتكرارا .
تيافتي اجلهات املسؤولة بوضع حد ملعاناتهم      وناشد مواطني 
تشهده  الذي  الكبير  االنخفاض  بسبب  شتاء  فصل  كل  تزداد  التي 
مستوى  على  بردا  املناطق  اشد  بني  من  وباعتبارها  احلرارة  درجات 
عن  البحث  رحالت  من  ملوا  انهم  السياق  ذات  يف  مضيفني  الوالية 
كالتحطيب الستعماله  التقليدية  الطرق  الى  اللجوء  او  الغاز  قارورات 

يف الطبخ والتدفئة .
    وكما اكدوا الساكنة ان الوضع املعاش ال يقبل التأخير فحرمانهم 
للفرع  االستفادة  مشروع  وبعث  املدينة  بغاز  التوصيل  خدمات  من 
البلدي املشيد فوق حقول الغاز اضحى امر ضروري وحتمي خاصة مع 
توجه الدولة نحوى توفير هذه املادة احليوية التي تعتبر من بني مطالبهم 

الرئيسية باعتبارهم مصنفون ضمن مناطق الظل على تراب الوالية .

 مياه غير صاحلة للشرب
    ابدى العديد من سكان منطقة تيافتي النائية عن تضايقهم 
وتذمرهم جراء الرائحة الكريهة املنبعثة من املياه الشروب املستخرجة 
من البئر وهو ما دفع العديد منهم من االستعانة مبنابع اخرى او اقتنائها 

رغم تكاليفها التي اثرة عليهم بالسلب .
وطالب الساكنة اجلهات الوصية بضرورة فتح حتقيق يف ما مدى 
خطورتها على صحتهم وسالمتها مؤكدين يف ذات الصدد انه ال وجود 
لتسربات مياه الصرف الصحي على مستوى الضاحية وان االمر على 
باملياه  الرئيسي  اخلزان  يزود  الذي  البئر  منبع  من  نابع  اعتقادهم  حد 

الشروب اجتاه املجمعات السكنية .

 ظالم دامس..!
الظالم  تعيش  تيافتي  البلدي  الفرع  احياء  معظم  تزال  ال      
مسكن   30 حي  غرار  على  العمومية  االنارة  غياب  وبسبب  الدامس 

ومدخل الفرع واحلي اجلديد .
فان  الوطن  اخبار  ل  حديثهم  من خالل  الساكنة  وحسب       

معظمها يعاني من انعدام عمليات الصيانة والتخريب الذي 
طال البعض منها وهو االمر الذي ساهم يف شكل كبير يف 
ذات  يف  مشددين  قولهم  حد  على  الضالة  الكالب  انتشار 
باعتبارها  العمومية  باإلنارة  اصالهم  ضرورة  على  الصدد 
مصدر امن وأمان على ممتلكاتهم فضال عن كونها تنجيهم من مختلف 
احملاذي  القمامة  انتشار  اماكن  العيش يف  التي حتبذ  السامة  احلشرات 

لتجمعات السكنية .

 رفع التجميد عن الطريق حلم السكان
    اكد ناشطني جمعاوين بالفرع البلدي تيافتي ان من بني اهم 
امانيهم التي وجب حتقيقها هو رفع التجميد عن الطريق املؤدي الى مقر 
البلدية برج عمر ادريس على مسافة 65 كلم والذي من شانه تقليص 
املسافة على امتداد 120 كلم وبدال من قطع مسافة 200 كلم املتوفرة 

حاليا .
    ويضيف رؤساء اجلمعيات ان الطريق التي تقلص املسافة مابني 
الفرع البلدي والبلدية االم كانت قدميا املعبر الوحيد املؤدي اليها فمن 
العمومية  واإلدارات  الضرورية  الهياكل   مختلف  تقريب  توفير  شانها 
للمواطن من مقر البلدية وتسهيل التنقالت يف اقل مسافة فضال عن 
املوالني  ملختلف  نشاطا  تشهد  التي  الرعوية  املناطق  ملختلف  ممر  انها 

والرعاة كما انها تساهم يف تنشيط حركتهم التجارية .
يف  مسها  الذي  التجميد  برفع  الوصية  اجلهات  طالبو  وكما     
السنوات املاضية باعتبارها حلم يراود ساكنة ضاحية تيافتي على حد 
تعبيرهم ملا لها من دور فعال يف حياتهم اليومية فضال عن كونها تساهم 

يف فك العزلة عنهم .

 عيادة جوارية  دون عتاد طبي !
ادريس  عمر  برج  ببلدية  النائية  تيافتي  قرية  سكان  دعا       
الصحية  اخلدمات  حتسني  من  متكينهم  الى  واملعنية  احمللية  السلطات 
بالعيادة الطبية نظرا لإلقبال الكبير الذي تعرفة باعتبارها احدى نقاط 
الطريق الوطني رقم 3 الذي يعتبر  اكبر النقاط السوداء بالوالية التي 
تشهد حوادث مرور يومية خاصة النقطة الكيلومترية تيافتي اوهانت .

الصحي اضحى ال  الهيكل  ان  السياق         مؤكدين يف ذات 
يتماشى ومتطلبات السكان بسبب صغر حجمه ومنوزجه القدمي الذي 
يحتوى على ثالث غرف صغيرة احلجم يف ظل تزايد الساكنة وارتفاع 
معدل مرتادي  حركة املرور ومن مستعملي الطريق الوطني فضال عن 
والنساء  للرضع  التطعيم  غرار  على  العيادة  تالزم  التي  االدوية  نقص 

احلوامل وكبار السن .

السلطات احمللية تبرر .. تتحجج و تعد!
عضو املجلس البلدي ورئيس فرع تيافتي لـ"أخبار الوطن"

"خصصنا 02 مليار سنتيم لعمليات التهيئة ستنطلق قريبا"
 طمئن عضو املجلس الشعبي البلدي ورئيس فرع تيافتي دق خبي 
احمد يف حديثه لـ" أخبار الوطن" سكان املنطقة  بحلحلة كافة العراقيل 
انتظار  يف  تسويتها  متت  االنشغاالت  اغلب  إن  مضيفا  تواجههم  التي 

االنطالقة الفعلية يف غضون الساعات القامة .
قدر  مالي  عالف  تخصيص  مت  انه  املسؤول  ذات  اوضح  وكما    
التهيئة احلضرية خاصة  02 مليار و500 ماليون موجهة لعمليات  ب 
يف الشارع الرئيسي مبدخل الفرع البلدي والذي من شانه اعطاء وجه 
ممر  تعتبر  والتي  والوالية  بشمال  والبترولية  الصناعية  للمنطقة  مشرف 

رئيسي ونقطة راحة ملختلف مرتادي الطريق الوطني رقم 03 .
  وأضاف عضو املجلس البلدي انه مت تخصيص غالف مالي قدرة 
ب 800 ماليون سنتيم ملشروع  االنارة العمومية ومتت كافة اإلجراءات 
و  البلدي  الفرع  استفادة  مشروع  يف  رسمية  بصفة  النطالق  الالدارية 
من صنف الليد خالل الساعات القادمة ومت تسليم املشروع للمؤسسة 
الدامس  الظالم  وإنها مشكل  للضاحية  اعادة االعتبار  لهدف  اخلاصة 

الذي ارق الساكنة لسنوات .
الرائحة  مشكلة  ان  دق خبي  احمد  اكدا  السياق  ذات  ويف      
الكريهة التي تنبعث من املياه الشروب خالل اوقات معينة مت نقل عينة 
للمختبر ببلدية احلاسي بوالية ورقلة اين اكد على صحة املياه وعدم 
خطورتها على صحة االنسان ومع مرور الوقت تزول ووجودها هو فقط 

نتيجة االستعمال احلديث للبئر احلديث على حد قوله .

 نائب رئيس املجلس الوالئي لـ"أخبار لوطن"
" رفعنا انشغاالت السكان للسلطات الوصية ونحرص على حلها"

    ومن جهتها اكد نائب الرئيس باملجلس الشعبي الوالئي خيار 
مـحمد ان االنشغال املتعلق بانبعاث الرائحة الكريهة مت رفعه للجهات 
املختصة على مستوى الوزارة يف لقائها مع اعيان املنطقة بتاريخ 23 من 

الشهر املنصرم مؤكدا ان العملية ستتم معاجلتها يف اقرب االجال .
غاز  من  واستفادتها  القرية  ربط  مشروع  مـحمد  خيار  وأضاف 
املدينة من خالل لقائه مع وزير القطاع واألمني العام الذي اكد حرصه 
على تسوية الوضعية وحرص القطاع على توفير األغلفة املالية لتزويد 
السكان باملادة احليوية على غرار باقي مناطق الظل املوزعة على تراب 

الوالية فضنون اوهانت تيفتي . 

تيــافتــي بإليـزي ..أحـالم مؤجـلة إلى حيـــن !
منطقة تنعدم بها "احلياة" أو هكذا وصفها قاطنوها، غياٌب تاٌم ملشاريع 

التنمية احمللية "اقصاٌء وتهميٌش وحرمان" هو كل ما جّناه سكان "تيافتي"  
بوالية إليزي، فهذه املنطقة التي مير أنبوب الغاز عبرها، والتي تعد واحدة 

من بني املناطق املصدرة  لهذه املادة احليوية ، غير أنها محرومة، منه ألسباب 
قال عنها السكان إنها ال تزال مجهولة على الرغم من النداءات املتكررة 

،"أخبار الوطن" تنقلت الى هذه  القرية  النائية وعايشت معاناة السكان 
ونقلت انشغاالتهم.      
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ريــال مدريـد يطمئـن ريــال مدريـد يطمئـن 
زيدان قبل موقعة أتاالنتازيدان قبل موقعة أتاالنتا

إلى  طمأنة  رسالة  توجيه  على  مدريد  ريال  إدارة  حرصت 
أتاالنتا، هذا  قبل مواجهة  زيدان  الدين  زين  الفرنسي  املدرب 

األربعاء، يف ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.
ويخوض ريال مدريد مباراة أتاالنتا بدون كل من: سيرجيو 
راموس، وداني كارفاخال، وإيدير ميليتاو، ومارسيلو، وألفارو 
هازارد،  وإيدين  ورودريغو،  فالفيردي،  وفيدي  أودريوزوال، 

وكرمي بن زمية.
ووفًقا لبرنامج »الشيرجنيتو« اإلسباني، فإن إدارة ريال مدريد 
أبلغت زيدان أنه سيستمر مع الفريق هذا املوسم مهما سيحدث 

على مستوى النتائج.
إدارة  أن  التقارير، منذ عدة أسابيع، زعمت  وكانت بعض 
ريال مدريد تدرس اإلطاحة بزيدان عقب خسارة لقبي السوبر 
اإلسباني وكأس ملك إسبانيا، باإلضافة إلى تأخره يف املنافسة 

على لقب الليغا.
وجنح امليرنغي مؤخًرا يف تقليص الفرق مع أتلتيكو يف صدارة 
الروخيبالنكوس  لكن  فقط،  نقاط   3 إلى  اإلسباني  الدوري 

لديه مباراة مؤجلة.
ق.ر

املرشح لرئاسة برشلونة توني فريكسا:
»قــد نتعــــاقد مـــع »قــد نتعــــاقد مـــع 
مبــــابي وهاالنــــد«مبــــابي وهاالنــــد«

 كشف توني فريكسا، املرشح لرئاسة لبرشلونة، عن خططه 
إذا جنح يف انتخابات النادي الكتالوني املقبلة. وقال فريكسا، 
»لقد عملنا  »ماركا« اإلسبانية:  أبرزتها صحيفة  يف تصريحات 
وتوصلنا إلى اتفاق مع مستثمر سيمنح النادي 250 مليون أورو، 

مقابل 49 باملائة من شركة برشلونة«.
خالل  من  االنتخابات  يف  النجاح  أواًل  »علينا  وأضاف: 
لتحسني  الالزمة  األموال  لدينا  ثم سيكون  العمومية،  اجلمعية 
رياضية«.  قرارات  سنتخذ  ثم  للنادي،  االقتصادي  الوضع 
يف   2 لبرشلونة:  جنوم  ثالثة  سنضم  املقبل  املوسم  »يف  وتابع: 
الهجوم وواحد يف الدفاع«. وواصل: »هل سيؤيد رونالد كومان 
استثنائيون«.  إنهم  يحبهم.  أال  املستحيل  الصفقات؟ من  هذه 
وأكمل: »سيبقى كومان مدرًبا لبرشلونة حتى نهاية عقده دون 
يؤتي  دائًما  والفريق  للمدرب  االستقرار  منح  إن  شك.  أدنى 

ثماره«.
لدينا  ممكن؟  مبابي  أو  هاالند  مع  التعاقد  »هل  وأردف: 
بشكل  نقدمهم  حتى  الالعبني  عن  أبًدا  نتحدث  بأال  قاعدة 
باقتحام  إستراتيجية سيئة ألنك تسمح لآلخرين  إنها  رسمي. 
برشلونة  يفعله  أن  ويجب  ممكن،  األمر  هذا  لكن  املفاوضات، 
ميسي  »خسارة  واستطرد:  الفارق«.  يصنعون  العبني  بضم 
بسبب ديون النادي؟ إن ليونيل أعطانا أكثر مما أعطاه برشلونة. 

لقد حتدثت مع ممثليه وليس معه شخصًيا«.
لكن  متاحة،  تزال  ال  ميسي  استمرار  »فرصة  واختتم: 
يجب جعل عقده يتماشى مع قدرات برشلونة. لقد انخفضت 
بهذا  علم  على  والالعب  أورو،  مليون   350 مبقدار  اإليرادات 

األمر«.
ق.ر

الحكومة البريطانية تحدد الحكومة البريطانية تحدد 
موعـد عــودة الجمـاهيرموعـد عــودة الجمـاهير

يف  الرياضية  الفعاليات  إلى  للعودة  اجلماهير  تستعد   
إجنلترا، بحسب خارطة الطريق التي كشف عنها رئيس الوزراء 
اخلاصة  القيود  تخفيف  بوريس جونسون، يف سبيل  البريطاني 

مبكافحة فيروس كورونا املستجد.
وجرى حظر حضور اجلماهير للفعاليات الرياضية يف جميع 
أنحاء إجنلترا، منذ ديسمبر املاضي. لكن جونسون كشف عن 
مكافحة  قيود  لتخفيف  البريطاني  العموم  مجلس  يف  خطط 
جائحة كورونا تدريجيا يف جميع أنحاء البالد بشكل متزامن، 

بدال من القيام بذلك على أساس إقليمي.
وبدءا من 17 ماي املقبل، فإن الفعاليات التي تنظم داخل 
القاعات، ستقام يف حضور 50 باملائة  من سعة امللعب أو 1000 
الطلق ستشهد  الهواء  تنظم يف  التي  الفعاليات  بينما  مشجع، 
4000 مشجع، بحسب  أو  امللعب  من سعة  50باملائة   حضور 

شبكة »سكاي سبورتس.
وبالنسبة للمالعب األكبر سعة مثل مالعب كرة القدم فإنه 
سيتم السماح بحضور ما يصل إلى 10 آالف مشجع أو 25 باملائة  

من سعة امللعب.
ق.ر

بــــوفون : »إنتــر يعــادل بــــوفون : »إنتــر يعــادل 
قـــوة يوفنتـــــوس«قـــوة يوفنتـــــوس«

 علق جيانلويجي بوفون، حارس يوفنتوس، على فوز فريقه أمام كروتوني 3-0، 
اول امس، يف اجلولة 23 من الدوري اإليطالي.

مع  »التجديد  إيطاليا«:  سبورت  »سكاي  لشبكة  تصريحات  يف  بوفون،  وقال 
يوفنتوس؟ أهم شيء هو أن أصل إلى هناك وأنا ال أزال قادًرا على القفز. 
هذا سيكون أكثر شي مينحني الرضا«. وأضاف: »الطريقة التي تصل 
كل  قفازاتي  طول  أقيس  الفارق.  تصنع  التي  هي  لإلجنازات  بها 

أسبوع، طاملا أنها جيدة، سأستمر«.
وتابع: »أسلوب لعبنا ال ميكن التنبؤ به. يف النصف ساعة 
على  نحافظ  أن  املهم  األمر  لكن  جيدا،  أداء  قدمنا  األول 
القيام  دون  دقيقة،   90 ملدة  والتركيز  التنافسية،  الروح 

بتمريرات حمقاء«.
كونتي؟  مع  الدوري  جلدول  إنتر  »تصدر  واختتم: 
لم  عندما  فوجئت  لقد  مفاجأة.  ليست  بالتأكيد  إنها 
يظهرون جودة مدربهم وفريقهم. إنهم ميلكون قيمة مساوية 

لنا على األقل«.
ق.ر

اجتمــــاع جديــــد بيــــن رامــــوس وبيــــريـــزاجتمــــاع جديــــد بيــــن رامــــوس وبيــــريـــز
 يعقد سيرجيو راموس، قائد ريال مدريد، اجتماًعا مع فلورنتينو بيريز، رئيس 
امليرنغي، بشأن مناقشة العقد اجلديد. وينتهي عقد راموس مع امليرنغي يف الصيف 
املقبل، ولم يوافق الالعب على عرض التجديد املقدم له من ريال مدريد حتى اآلن. 
من  بيريز  مع  اليوم،  سيجتمع،  راموس  فإن  اإلسباني،  »الشيرجنيتو«  لبرنامج  ووفًقا 

أجل مناقشة شروط العقد اجلديد لقائد امليرجني.
وأشار البرنامج اإلسباني إلى أن راموس أبلغ بيريز بالفعل أنه يرفض فكرة تقليل 

10 باملائة من راتبه خالل العقد اجلديد.
من  بيريز  تعايف  امس،  اول  مدريد،  ريال  أعلن  أن  بعد  االجتماع  هذا  ويأتي 

اإلصابة بفيروس كورونا املستجد.
بينما يعاني راموس من إصابة حترمه من التواجد مع ريال مدريد أمام أتاالنتا، 

هذا األربعاء، يف ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.
ق.ر

لويس سواريز مهاجم أتلتيكو مدريد

»أرقامي أفضل من صفقات »أرقامي أفضل من صفقات 
برشلونة وميسي يفتقدني«برشلونة وميسي يفتقدني«

 
القسم الرياضي

يرى لويس سواريز، مهاجم أتلتيكو مدريد، أن إدارة ناديه السابق لم حتترمه بالقدر 
الكايف، قبل رحيله عن صفوف الفريق قبل بداية املوسم اجلاري.

وقال سواريز يف حوار أجرته معه مجلة فرانس فوتبول: »ما أزعجني وأحبطني كثيرا، 
مباريات على  أعد مؤهال خلوض  ولم  السن،  تقدمت يف  بأنني  أبلغتني  برشلونة  إدارة  أن 

مستوى عال«.
مع  بصمة  لي  يكن  لم  فإذا  االحترام،  من  مزيدا  أستحق  كنت  أنني  »أعتقد  وأضاف: 
برشلونة، لتفهمت متاما قرار االستغناء عن خدماتي، لكنني سجلت 20 هدفا على األقل يف كل 

موسم، وكانت أرقامي جيدة للغاية، ولم يتفوق علي سوى ليونيل ميسي«.
فقد  أنا  أما  التوقعات،  حتقق  لم  برشلونة  صفقات  من  »الكثير  األوروغوياني:  املهاجم  وأضاف 

وصلت ملستويات متميزة مع البارسا، وقدمت ما كان متوقعا مني«.
وزاد: »يف مثل هذه الظروف الصعبة، كان لزاما علي أن أتسم بالقوة الذهنية، إلثبات أنني قادر على 

جتاوز مثل هذا املوقف، لم أستسلم أبدا أمام الظروف العصيبة التي مررت بها«.
وتابع: »قوة شخصيتي دفعتني لالنتقال إلى أتلتيكو مدريد الذي ينافس على األلقاب الكبيرة، 
للتأكيد على أنني قادر على اللعب يف مستويات قوية، وما زلت مفيدا.. بحثت عن ذاتي بعد كل هذه 

السنوات يف برشلونة«.
واستطرد: »رحبت بفكرة رحيلي عن برشلونة، ألنني ال أحب التواجد يف مكان ال يريدني، لكن 
ما كان صعبا هو اعتياد أسرتي على العيش يف هذه املدينة لست سنوات، واضطررت للحديث مع 

أوالدي بشأن أنه حان الوقت لالبتعاد عن أصدقائهم والتخلي عن عاداتهم يف برشلونة«.
وأردف: »لقد كان أمرا معقدا للغاية، وزادت صعوبته يف ظل ظروف الوباء، ففي مدريد يصعب 
ممارسة أنشطة أخرى مع أطفالي بعيدا عن دراستهم، فهم يفتقدون أصدقائهم ويفتقدون أيضا عائلة 

زوجتي يف برشلونة، ويبقى األهم أن أسرتي تراني سعيدا يف الوقت احلالي«.
وشدد: »بالطبع أفتقد ميسي كثيرا، فهو صديقي بصرف النظر عن الالعب الذي يعرفه اجلميع.. 
العائلتني،  بني  أسري  ترابط  هناك  كان  احلياتية،  األمور  وكافة  القدم  كرة  يف  يوميا  منافشاتنا  أفتقد 
واألطفال يفتقدون بعضهم البعض، كنا نعلم جميعا أن حلظة التغيير قادمة بسبب أعمارنا، ويجب أن 

نستعد لها«.
وبسؤاله هل ميسي يفتقدك، أجاب لويس سواريز يف ختام تصريحاته: »هذا السؤال يجيب عليه 
ليو.. وبشكل عام فإن املدرب رونالد كومان لم يفتقدني ألنه صرح بأنه سعيد بقرار رحيلي، أما 

ميسي، رمبا يفتقدني ألنني صديقه اليومي«.
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أخبار الرياضة

الرابطة احملترفة تؤجل لقاء 
أهلي البرج - شباب بلوزداد 

حلساب  بلوزداد،  شباب   - بوعريريج  برج  أهلي  لقاء  أجل   
اجلولة الـ15 من بطولة الرابطة احملترفة األولى لكرة القدم، والذي 
حسبما  الحق،  تاريخ  إلى  القادم،  اجلمعة  يوم  أساسا  مقررا  كان 

أعلنته اليوم االثنني رابطة كرة القدم احملترفة.
لكرة  اإلفريقية  الكونفدرالية  قرار  بعد  املقابلة  تأجيل هذه  ومت 
القدم بإعادة برمجة مباراة شباب بلوزداد - ماميلودي صن داونز، 
إفريقيا،  أبطال  لرابطة  الثانية(  )املجموعة  الثانية  اجلولة  إطار  يف 
بتوقيت  زواال  الثانية  الساعة  من  بداية  فيفري  شهر  من  الـ28  يف 

اجلزائر، مبلعب باجنامني-مكابا بدار السالم بتنزانيا.
وكان هذا اللقاء مبرمجا ليوم غد الثالثاء باجلزائر قبل أن يتم 
القدم  لكرة  اجلزائرية  لالحتادية  ''الشباب''  مراسلة  بعد  تأجيله 
الكونفدرالية  نظيرتها  األخيرة  هذه  تراسل  أن  قبل  »الفاف«، 
املتحولة  بالساللة  العدوى  خطر  بسبب  املباراة  لتأجيل  اإلفريقية 

لفيروس كورونا بجنوب إفريقيا.
ق.ر

املدرب املساعد لشباب بلوزداد، بختي:

»نقل مباراتنا ضد صن داونز 
إلى تنزانيا ال يخدم فريقنا« 

لقاء  نقل  بختي،  كرمي  بلوزداد،  شباب  مدرب  مساعد  اعتبر 
السالم  دار  ملعب  إلى  داونز  صن  ماميلودي   - بلوزداد  شباب 
الثانية  اجلولة  حلساب  فريقه،   يخدم  ال  أنه  بتنزانيا،  الدولي 
إفريقيا لكرة  أبطال  رابطة  الثانية ملرحلة املجموعات من  املجموعة 

القدم، املقرر يوم األحد 28 فيفري اجلاري.
وصرح بختي قائال »كنا نرغب يف استقبال ممثل جنوب إفريقيا 
العاصمة. نقل  باجلزائر  للفوز  الفرص  أين منتلك مزيدا من  مبلعبنا 
هذا اللقاء ال يخدم مصالح فريقنا. وهو يساعد ماميلودي صن داونز 
اخلصم أكثر حسب اعتقادي. ومع ذلك، سندخل هذا اللقاء بنية 

الفوز حتى لو كانت الظروف صعبة يف دار السالم«.
وكان هذا اللقاء مبرمج أمس الثالثاء باجلزائر قبل أن يتم تأجيله 
بعد مراسلة ''الشباب'' لالحتادية اجلزائرية لكرة القدم )الفاف(، 
قبل أن تراسل هذه األخيرة نظيرتها الكونفدرالية اإلفريقية لتأجيل 
كورونا  لفيروس  املتحولة  بالساللة  العدوى  خطر  بسبب  املباراة  

بجنوب إفريقيا.
وبعد هذا الطلب، قررت الكاف تأجيل اللقاء مع إعطاء مهلة 

48 ساعة للشباب إليجاد بلد محايد يحتضن هذا اللقاء.
وجاء قرار التأجيل خالل اجتماع االربعاء املنصرم، مبقر وزارة 
الصحة والسكان واصالح املستشفيات، بحضور ممثل عن املجلس 
العلمي ملتابعة ورصد تطور فيروس كورونا وممثلني عن وزارة الشباب 
بلوزداد،  لشباب  التنافسي  القطب  مدير  الى  باإلضافة  والرياضة 

توفيق قريشي.
التي  القارية،  الهيئة  طرف  من  قبوال  تلقى  الذي  القرار  وهو 
هذا  يحتضن  محايد  بلد  إليجاد  ساعة   48 اجلزائر  ممثل  امهلت 

اللقاء.
 وأضاف الرجل الثاني يف الطاقم الفني البلوزدادي«بصراحة، 
انزعج الالعبون بشدة من قصة تغيير مكان إجراء اللقاء. سنحرص 
على  الثانية  للمرة  التنقل  علينا  سيتعني  اآلن،  تركيزهم  على 
التوالي، بعد رحلتنا األولى إلى جمهورية الكونغو الدميقراطية«.

وختم الالعب السابق ألبناء »لعقيبة« »كنا نود أن نلعب مباراة 
يف البطولة لكي نبقى يف إيقاع املنافسة، لكن هذا لم يحصل. مع 
للعمل واالستعداد  نعود  أن  السالم، يجب  مباراتنا يف دار  ترسيم 

لهذا املوعد القاري قبل موعد رحلتنا املقررة غدا اخلميس«.
م.هشام

أوملبي املدية
إيقـــاف المـــدرب إيقـــاف المـــدرب 

شريــــف حجــــار شريــــف حجــــار 
لمـــدة شهــــــرلمـــدة شهــــــر

احملترفة  للرابطة  التابعة  العقوبات  جلنة  سلطت 
من  واملنع  شهر  ملدة  االيقاف  عقوبة  القدم،  لكرة 
مدرب  على  املالبس،  تغيير  وغرفة  امللعب  دخول 
بالكرامة  ملساسه  حجار،  شريف  املدية  اوملبي 
والشرف، خالل مباراة فريقه، التي انهزم فيها امام 
نادي بارادو، يوم السبت املاضي حلساب اجلولة ال14 
لرابطة كرة القدم احملترفة. كما غرم حجار ايضا مببلغ 

100 الف دج.
من جهة اخرى، عوقبت اندية شباب 
بارادو  نادي  وهران،  مولودية  قسنطينة، 
واوملبي املدية، بدفع غرامة 200 الف 
البروتوكول  احترام  عدم  بسبب  دج 

الصحي.
اهلي  سيدفع   ، ناحيته  من 
اخرى  مرة   ، بوعريريج  برج 
الف   200 ب  مالية  غرامة   ،
خط  على  املدرب  لغياب  دج 
التي  املباراة  خالل  التماس، 

انهزم فيها امام  وداد تلمسان.
جلنة  أوقفت  كما 
العقوبات للقاء واحد، العب 
مصطفى  بلعباس،  احتاد 
خالل  طرد  الذي  خيراوي 
امام نصر حسني داي  املباراة 

لتراكم البطاقات.
ق.ر

اعترف املدرب اجلديد الحتاد بلعباس معز بوعكاز، بصعوبة املهمة التي تنتظره 
من أجل إعادة القاطرة إلى سكتها الصحيحة، داعيا اجلميع يف النادي إلى التجند 

ملساعدة الفريق على جتاوز املرحلة الصعبة التي مير بها.
على حتد خاص،  مقبلون  أننا  »أكيد  قائال  الشأن  هذا  التونسي  التقني  وصرح 
من  للهروب  املقبلة  املباريات  النقاط خالل  من  عدد  أكبر  جمع  علينا  يتعني  حيث 
منطقة اخلطر. األمر يتطلب تظافر جهود اجلميع من العبني وأعضاء الطواقم الفنية 

والطبية فضال عن األنصار واملسيرين«.
األحد  يوم  ''املكرة''  لتشكيلة  الفنية  العارضة  رأس  على  مهامه  بوعكاز  وباشر 
النادي بسبب  إلى  الترقب بخصوص مجيئه من عدمه  الفارط بعد فترة طويلة من 
خالفات نشبت بني املسيرين حول انتدابه خلفا لليامني بوغرارة الذي غادر العارضة 

الفنية للنادي بعد اجلولة األولى من البطولة.
وأضاف بوعكاز، الذي يشرف للمرة الثانية يف مشواره املهني على تدريب أبناء 
سيدي بلعباس »أنا متفائل بخصوص جتاوز املرحلة الصعبة التي مير بها الفريق سيما 
بعد أن استعاد األخير كامل العبيه اجلدد. كما أن فارق النقاط بني األندية التي 

تتواجد يف النصف الثاني من الترتيب ليس كبيرا«.
14 جولة، حيث اكتفى خاللها  ويحتل االحتاد املرتبة ال17 ب11 نقطة بعد 
بفوزين اثنني فقط مقابل خمسة تعادالت وسبع هزائم، على أن يستضيف يف اجلولة 

املقبلة، املبرمجة لنهاية األسبوع، شبيبة سكيكدة، أحد الفرق املهددة بالسقوط.
السلبية  النتائج  املوسم،  بداية  يف  بسكرة  احتاد  درب  الذي  بوعكاز،  وأرجع 
أيضا  تسببت  والتي  أنهكته  التي  الداخلية  املشاكل  إلى  اآلن  حلد  اجلديد  لفريقه 
يف تأخر تأهيل الالعبني اجلدد وعددهم 13. ويقود خليفة بوغرارة طاقما فنيا جديدا 
متكونا من املدرب املساعد، موالي حدو، الالعب الدولي السابق، واحملضر البدني 

بغداد حامق، إلى جانب احلارس الدولي السابق، كرمي صاولة.
م.هشام

بعد 48 ساعة من اخلسارة أمام جمعية وهران
طـــالق بالتراضــي بيــــــن طـــالق بالتراضــي بيــــــن 
شبيــبة تيـــارت والمــــدرب شبيــبة تيـــارت والمــــدرب 

مشــــــــــريمشــــــــــري
فسخ  على  تيارت،  شبيبة  إدارة  أقدمت 
من  ساعة   48 بعد  مشري  اهلل  عبد  مدربها  عقد 
أحمد،  قايد  مبلعب  وهران  جمعية  أمام  اخلسارة 
الثانية  الرابطة  بطولة  من  الثانية  اجلولة  برسم 

لكرة القدم.
للشبيبة  املسير  املكتب  عضو  وصرح 
توصلت  النادي  إدارة  بأن  زروقي  الدين  نور 
الطرفني  يربط  الذي  العقد  لفسخ  التفاق مع مشري 
الوهراني  التقني  بأن  تبني  بعدما  بالتراضي 
ال ميكنه مواصلة العمل مع الفريق ألسباب 

خاصة.
الذي  مشري،  خليفة  وبخصوص 
الفارط،  املوسم  منتصف  بالشبيبة  التحق 
املسيرين  بأن  أكد  املسؤول  نفس  فإن 
القادمة  الساعات  خالل  سيدرسون 
العام  املناجير  لهم  سيقدمها  التي  العروض 

للنادي آيت مولود.
وسجل نادي الغرب اجلزائري انطالقة 
إلى  املوسم  هذا  عودته  مبناسبة  متعثرة 
بالتعادل  اكتفى  حيث  الثانية،  الدرجة 
الرمشي،  احتاد  أمام  األولى  خرجته  يف 
داره  بعقر  الثانية  مقابلته  يخسر  أن  قبل 

أمام جمعية وهران.
م.هشام-

مدرب احتاد بلعباس، معز بوعكاز:

    »يتعيـــن عليـــــنا     »يتعيـــن عليـــــنا 
جمــع أكبـر عدد من جمــع أكبـر عدد من 
النقــاط للهـروب مـن النقــاط للهـروب مـن 

منطــقة الخطــــر«منطــقة الخطــــر«

جمعية وهران

عقــده علـــى  مــــواسة  املــــدرب  توقيـــع  يؤجـــل  مالـــــي  خـــــالف 
يتواجد املدرب كمال مواسة دائما بدون إجازة تسمح له بتوجيه العبيه يف جمعية وهران من خط التماس خالل مباريات بطولة الرابطة الثانية لكرة القدم على خلفية عدم 

توقيعه بعد لعقد رسمي مع هذا النادي الذي التحق به منذ بضعة أسابيع، حسبما علم اليوم الثالثاء من إدارة اجلمعية.
ورغم مباشرته العمل مع التشكيلة الوهرانية وإشرافه عليها من املدرجات خالل مباراتيها األوليني يف البطولة، إال أن خالفا ماليا بني مواسة واملسيرين أجل حلد اآلن عملية 

التوقيع على عقد املدرب والذي يسمح باستخراج إجازته من الرابطة الوطنية، وفق نفس املصدر.
ويواصل التقني اإلشراف على تدريبات أبناء ''املدينة اجلديدة'' الذين يحضرون الستضافة احتاد الرمشي اجلمعة املقبلة حلساب اجلولة الثالثة من البطولة، معربا بذلك عن 

رغبته يف االستمرار مع الفريق الذي كان قد قاده للصعود إلى الرابطة األولى سنة 2014 ويسعى لتكرار نفس االجناز هذا املوسم.
ومن املنتظر أن يلتقي مواسة مع املسؤول األول عن النادي الوهراني، مروان  باغور، خالل الساعات املقبلة حملاولة التوصل إلى اتفاق نهائي للتوقيع على عقده حتى يكون 
حاضرا على خط التماس بداية من املباراة املقبلة، كما أشير إليه.وعادت جمعية وهران السبت املنصرم بفوز ثمني من تنقلها إلى تيارت على حساب الشبيبة احمللية )1-2(، حلساب 
اجلولة الثانية من البطولة بعدما كانت قد اكتفت بالتعادل السلبي على ميدانها أمام شباب وادي ارهيو خالل افتتاح املنافسة يف مباراة لعبتها بدون العبيها اجلدد الذين حتصلوا على 
إجازاتهم يف نهاية األسبوع املنصرم.وتنشط اجلمعية يف املجموعة الغربية التي سيواجه املتوج بلقبها يف نهاية املوسم رائدي املجموعتني الوسطى والشرقية يف دورة مصغرة من أجل 

بطاقتني مؤهلتني إلى الدرجة األولى، وفق نظام املنافسة االستثنائي الذي أقرته االحتادية اجلزائرية لكرة القدم هذا املوسم.
م.هشام
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اجلــزائر يف  الثقافيـــة  املؤسســــات  تسييـــر 

إدارة تكبـــــح اإلبـــــــداع!إدارة تكبـــــح اإلبـــــــداع!

الثقافية  املؤسسة  حول  خاصا  ملفا  الوطن«  »أخبار  فتحت 
واختلفت  اآلراء  فتعددت  التسيير،  يف  أحقيتها  تعود  وملن 
األطر  وحول  الفنية،  التجربة  أمام  اإلدارية  التجربة  أهمية  حول 
الثقايف  املشهد  أكثر يف  وإبرازها  من جديد  تفعيلها  تستلزم  التي 
أن االدارة كثيرا ماكانت معرقال  يثبت  الواقع  ان  اجلزائري; رغم 

الي عملية تنموية و ابداعية. 
يجد  اجلزائر  يف  الثقايف  للقطاع  واملتتبع  املالحظ  إن 
وتقر  الفنان  وتقدر  الثقافة  يف  تفهم  التي  فقط  األقلية 
الثقافة  سبل  عن  البعيدة  اإلطارات  تلك  وهي  باإلبداع، 
الغير املناسب يف  يف اجلزائر وإتباع سياسة وضع الشخص 
املؤسسات الثقافية، التي ينبغي أن يكون على رأسها مثقفا 
أو فنانا يفهم يف امليدان الثقايف ويقدر عمل املبدعني، لكن 
هل يكفي الفنان أو الكاتب أو املثقف بصفة عامة أن يؤطر 
القانونية  باألمور  ووعي  إدارية  خلفية  دون  ثقافية  مؤسسة 
بدون خلفية  اإلداري  يكون  أن  أيضا  يكفي  وهل  وغيرها، 

ثقافية وفنية لتسير مؤسسة فنية.
عن  بسيط  مثال  نقدم  املطروحة  األسئلة  عمق  ومن   
التي  »ليناغ«  الفنون  املطبعية  للفنون  الوطنية  تسير مؤسسة 
ترأسها منذ أيام قليلة الكاتب اجلزائري سمير قسيمي وهو 
خريج قانون، امللم بالكتاب وبالكتب، وبالقانون اإلداري، 
الذي  الكاتب،  وقبعة  للتسيير  قبعة  لقبعتني  احلامل  وهو 
فعليا  ظهر  وقد  السرد،  يف  ويبدع  الكتاب  على  يشتغل 
اعتالءها  مبجرد  املؤسسة  يف  والتجديد  التغيير  وواقعيا 
تعنى  خاصة  يومية  صحيفة  أطلق  حيث  مديرا،  قسيمي 
بـ »أخبار الكتاب«، وأقدم على اتفاقية يف صالح املؤسسة 
اجلديدة  واملبادئ  األسس  من  وغيرها  عموما،  واجلزائر 
وترفعها يف مستوى  املؤسسة  تغير وجه  التي ستعمل على 
الذي يرسم خطته  والناشر اجلزائري وهو  الكاتب  تطلعات 

يف إطار جتاري واقتصادي ناجح.
تتجدد  الكثيرة  واألمور  يتغير  الوقت  أن  اخلالصة 
دوليا  وحتى  وعربيا  وطنيا  الثقافية  املؤسسات  تتميز  فمتى 
التي  الثقافية  املؤسسات  جل  يستدعيه  الذي  األمر  وهو 
الواقع، ومتى  البد أن تسير بخطى العصرنة الذي يفرضه 
تخرج املؤسسات الثقافية من غطاء املناسباتية وتبتعد عن 
التنشيط الثقايف لتتجه بسياسة جديدة نحو تفعيل احلركة 

الثقافية بإثراء املشهد الثقايف يف اجلزائر؟؟.
الكاتب واإلعالمي محمد زتيلي: » 
نرفض سيطرة مديرين على الشأن 

الثقايف«  
لـ  تصريح  يف  زتيلي  محمد  واإلعالمي  الكاتب  قال 
وجود  أن  »أعتبر  الوطن«:  »أخبار 
على  الكاتب  الفنان  املثقف 
أمر  ثقافية  مؤسسة  رأس 
التجربة  توفر  بشرط  ممكن 
اإلدارية كمسير فاملؤسسة 
أوال وقبل كل شيء مرفق 
جتاري  أو  إداري  عمومي 
فني،  ثقايف  ثم  صناعي 
بتجربة  اجلزائر  مرت  ولقد 

يف تسيير املؤسسات الثقافية منذ االستقالل وعرفت خالل 
لديها  تكونت  كما  واإليجابيات  السلبيات  مضي  ما  كل 
املعنية  الوزارة  تقوم  أن  اليوم  الضروري  ومن  وخبرة  نخبة 
املقارنات  وعقد  النتائج  واستخالص  والتحليل  بالدراسة 
فمن غير املقبول ترك األمور تسير كما هي بتلقائية روتينية 
مع االتكاء السريع واملستعجل وغير املتعب للتأمل علي ما 

درجت عليه األمور«.
وأضاف زتيلي: »وجود جتارب داخل املؤسسات الثقافية 
أعطاها ثراء يف التجارب وشكل لديها طواقم بشرية مدربة 
ومكونة سواء اإلطار املتوسط أو اإلطار املسئول املسير ومن 
غير الالزم دائما اللجوء إلى البحث عن إطارات ومسيرين 
وجهوده  جتربته  تثمني  فرصة  منحه  الواجب  السلك  خارج 
ليتحمل حقه يف تولي منصب املسؤولية. وإن العالقة بني 
الكتاب واملثقفني وبني اإلدارة الثقافية هي عالقة الضرورة 

للعمل  أطر  هناك  كانت  لهذا  واحلتمية  واجلدوى 
أو  جتديد  إعادة  اليوم  الالزم  من  أنه  غير  والتعاون 

تفعيل أو إلغاء حسب التقييم املعمول«.
وأكد زتيلي يف حديثه لـ »أخبار الوطن«: 
وهيمنة  تسلط  استمرار  املقبول  غير  »من 
يف  الثقايف  الشأن  إدارة  علي  للثقافة  مديرين 
وقت يعيش حياته يف السابق واحلاضر بعيدا 
عما يجري يف الساعة من فعل وتفاعل ثقايف 

مبادرات  كل  ويقتل  يعرقل  السلوك  بهذا  وهو 
وقعوا  املديرين  بعض  أن  كما  الثقايف،  احمليط 

حتت هيمنة أشباه كتاب ومثقفني سلبيني معقدين 
فتركوا لهم ممارسة النشاط بعقلية جهوية وعدائية للمبدعني 
السلبيون،  البسطاء  الكتاب  أو  اإلداريني  وهؤالء  الكبار 
ويكفي العودة إلى مهرجانات عديدة لكي جند أن املدعوات 
ولكن  لذاتهم  إشهارية  بتعليقات  الصور  ينشرون  واملدعوين 
فيه  قدم  وما  املهرجان  عن  حدثنا  كاتبا  أو  شاعرة  جند  لم 
ننقذ  الطريقة  وبهذه  ذلك،  يف  حتقيق  فتح  ضرورة  وعليه 
العمل الثقايف من االرجتال والشكلية واجلري خلف بعض 

اإلعالم املأجور الذي يزين االنهيارات«.
مدير املكتبة الوطنية البروفسور منير بهادي:
 »لكل مؤسسة ثقافية خصوصياتها يف 

التسيير«
الوطنية  املكتبة  مدير  قال 

لـ  بهادي  منير  البروفسور 
»لكل  الوطن«:  »أخبار 
مؤسسة ثقافية خصوصياتها 
يف التسيير، وهو ما يفترض 
يف  املسير  عليه  يرتكز  أن 

الثقافية  املؤسسة  تدبير 
يحددها  التي  الصالحية  وفق 

املكتبة  مهام  لقد حددت  القانون. 
ذاكرة  على  احملافظة  يف  القانون  وفق  طن الوطنية  لو ا

وحفظ  املطبوع  الوطني  الفكري  لإلنتاج  الرئيسي  واملرجع 
ووقاية التراث الفكري الصادر يف اجلزائر كما أن من مهامها 

توزيع وتسيير الترقيم الدولي املوحد«.  
املقبلة  األيام  خالل  الوطنية  املكتبة  برمجت  وقد 
مارس  شهر  يف  »ملتقى  بهادي:  البروفسور  أضاف  القادمة 
حول »الكتابة يف وسط احلضاري« من تنظيم املكتبة الوطنية 
»مسارات  حول  رمضان  وملتقى  اجلزائري،  الشعر  وبيت 
حول  محاوره  حددت  الذي  الروحية«  وجتليات  التصوف 
التجليات الثقافية والتجليات الفنية والتجليات االجتماعية 
والتجليات السياسية بحيث سيكون كل محور موضع ندوة 
والباحثني  األساتذة  من  مجموعة  فيها  يشارك  أسبوعية 

املختصني يف املوضوع«.
¬مدير الوكالة اجلزائرية لإلشعاع 

الثقايف عبد القادر بن دعماش:
 »يف التسيير أجمع ما بني قبعة الفنان 

وقبعة اإلداري«
لإلشعاع  اجلزائرية  الوكالة  مدير  قال 
لـ »أخبار  القادر بن دعماش  الثقايف عبد 
الوطن«: »من املفروض كل مؤسسة لها 
امليدان  ويف  وكفاءتها،  هياكلها  أسسها 
الثقايف البد أن يكون املسير ملم باملجال 
شابا  كنت  أن  منذ  وشخصيا  الثقايف، 
املدرسة  يف  إداري  إطار  ألصبح  درست 
ومثقف  وكفنان  األعمال،  لإلدارة  العليا 
يحمل  ممن  الكثير  يوجد  ال  ولألسف 
ما  أجمع  وشخصيا  اجلزائر  يف  معا  القبعتني 
امليدان  يف  قبعتني  فاحمل  واإلدارة،  والثقافة  الفن  بني 

الثقايف«.
»البد  بقوله:  التكوين  ضرورة  دعماش  بن  وأبرز 
ذلك  ميلك  ال  من  ولكل  اإلدارية  باألمور  وعي  وجود  من 
اقترح التكوين يف برنامج خاص باألمور اإلدارية، وان كان 
اإلداري فقط على رأس املؤسسة الثقافية على األقل يكون 
يعرف ويفرق بني الفنون التشكيلية واملوسيقية مثال، يعني 
يكون ملما باملجال الثقايف، ومتذوق للفن وعارف للميدان 

الثقايف«.
مدير املسرح الوطني اجلزائري محمد يحياوي:

 »تسيير مؤسسة ثقافية موهبة 
وجتربة«

يحياوي  الوطني محمد  املسرح  قال مدير 
أقول  مسير  »بصفتي  الوطن«:  »أخبار  لـ 

املدير يف القطاع الثقايف البد أن يحمل 
ميكانيزمات خاصة، لكن اجلميل أن 
يجمع الشخص ما بني االثنني بشرط 
أن ال يكون الفنان ملم بلون فني واحد 
كاملسرح فقط إذ ال يجب أن يطغى لون 

املستحسن  من  وإمنا  األخر  على  فني 
الفنون،  بكل  أي  بالثقافة  ملما  يكون  أن 

اإلدارات  ومع  احمليط  مع  عالقات  يكون  وأن 
األخرى«.

وأضاف يحياوي يف سياق احلديث: »كفنان أو كإداري 
والفنان  ذكية،  بطريقة  العمال  معاملة  شيء  أهم  التسيير 
البد أن ال يحرم من التسيير وعلى املسير أن يخلق أجواء 
التسيير يف  اعتقادي  ثقافية، ويف  لتسير مؤسسات  متوازنة 
فني يف  مدير  على  االعتماد  وعليه  كبيرة  مسؤولية  املسرح 
املسرح األكثر حرفة ومهنية طبقا للتخصص، واملسير البد 
أن يكون عالقة مع الفرق املسرحية، مع األسرة اإلعالمية، 
خالصة  األخير  ويف  اجلمهور،  مع  يتكيف  كيف  ويعرف 

القول التسيير موهبة وجتربة«.
مدير الديوان الوطني للثقافة 

واإلعالم عبد اهلل بوقندورة:
 »أشتغل مسيرا انطالقا من كوني 

خريج الثقافة«
للثقافة  الوطني  الديوان  مدير  قال 

لـ  بوقندورة  اهلل  عبد  واإلعالم 
»كمسير  الوطن«:  »أخبار 

اإلطارات  أغلب  عام،  ومدير 
أن  ونسعى  الشباب  من  هم 
ورغم  قدراتهم  من  نستفيد 
يف  أوقفتنا  التي  اجلائحة 
أن  إال  األوقات  من  الكثير 
ويف  العمل  من  مينعنا  ال  هذا 

الذكرى الثانية للحراك الشعبي 
الديوان  بالي  سيقدم  املبارك 

بالتعاون  واإلعالم  للثقافة  الوطني 
من خالل  نقدم  »جزائري«  عرض  اجلزائري  التلفزيون  مع 

التعبير اجلسماني اجلانب االيجابي للحراك«.
اإلطارات  مع  للمؤسسة  »كمسير  بوقندورة:  وأضاف 
ومديرية التسويق واالتصال واإلعالم أصدرنا مجلة »فنون« 
مولود  وهو  الفنية  الساحة  إلى  نوعية  كإضافة  التي جاءت 
جديد يبرز جهود املؤسسة وهي املجلة التي تعنى بالشباب 
املبدع يف مناطق الظل وتهتم بكل الفنون، وكمشرف عام 
على املجلة شددت التركيز على النوعية والتجديد والتميز 
يف كل عدد من أعداد املجلة، واألهم من ذلك أن يكون كل 
عدد حامل لالجيابة وكل ما هو جديد يف طليعة والتحقق 

من املعلومة«.
كان  »تكويني  قائال:  مساره  إلى  الديوان  مدير  وأشار 
العرض  فنون  معهد  خريج  بصفتي  الثقافة  املجال  يف 
كنت  ولسنوات   ،1982 عام  البصري  والسمعي 
الثقافة بسطيف مسقط راسي، بعدها  مدير دار 
باتنة  تلتها  البواقي،  ألم  الثقافة  دار  مدير 
الثقايف  لإلنتاج  املركزي  مدير  ومن  وقسنطينة، 
واإلعالم،  للثقافة  الوطني  الديوان  مدير  إلى 
فقد كانت بداياتي كخريج الثقافة واشتغلت يف 
القطاع الثقايف ألزيد من 30 سنة، وأملي أن يكون 
التقاعد يف املجال الثقايف دائما، لكن البد أن نعي 
جيدا إن كان تقاعد اإلداري يف سن معني، فالفن والفنان 

ال حدود لعطائه وإبداعه«.

صارة بوعياد

كثيرا ما أثار موضوع تسيير املؤسسات الثقافية الكثير من احلبر، واللغط 
يف اجلزائر، ورغم أن التجارب متعددة والنتائج تبقى مختلفة من شخص 
إلى آخر، ومرتبطة أصال بشخصية املسير وكفاءته وحنكته يف العمل أو 
املسؤولية املوكلة إليه، بل وحتى حبه للمهنة التي يشتغل فيها، إال أن 

التجارب وآراء الفاعلني تثبت مرة أخرى بأن اإلدارة كثيرا ما كانت معرقال 
للعملية اإلبداعية يف الكثير من املجاالت، أو إنها ليست كافية لتحقيق 

النتائج املرجوة يف تسيير الشأن الثقايف، رغم ما يكتسيه اجلانب اإلداري 
يف التسيير، وبالرغم من أن بعض التجارب التي ميتلك فيها الفنان 

قبعتني إدارية وإبداعية قد تكون أكثر جناعة.

¬
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¬
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طبقا ألحكام  القانون  رقم 06/12 املؤرخ   12 جانفي 2012 
املتعلق باجلمعيات ذات الطابع اإلجتماعي  ال سيما املادة 

رقم 18 منه 
 لقد مت هذا اليوم 19/جانفي/2021تأسيس  اجلمعية  

احمللية 
املسماة : االتنسيقية احمللية للمجتمع املدني بلدية 

بوسعادة 
املعتمدة اإلجتماعي  :.21/فيفري /2021 حتت رقم: 05  

املقر اإلجتماعي : حي عقبة بن نافع 10/300 بلدية 
بوسعادة 

الرئيس : شني الطيب

طبقا ألحكام  القانون ر رقم 06/12 املؤرخ   12 جانفي 
2012 املتعلق باجلمعيات ذات الطابع اإلجتماعي  ال سيما 

املادة رقم 18 منه 
 لقد مت هذا اليوم  2021/02/16 جتديد  اجلمعية  

احمللية 
املسماة : جمعية النادي الرياضي  للهواة الشباب الرياضي  

لبلدية حمام الضلعة
املعتمدة حتت رقم   :2016/01 حتت رقم: 2016/02/01  

الرئيس : صريدي مفتاح
املقر اإلجتماعي : امللعب البلدي بلدية حمام  الضلعة

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية 
والية املسيلة

 دائرة عني امللح 
بلدية عني امللح 

03/2021
إشهار جتديد جمعية  ذات صبغة محلية

طبقا ألحكام القانون رقم 06-12 املؤرخ يف 12 جانفي سنة 2012 
يتعلق باجلمعيات ذات الطابع االجتماعي ال سيما املادة 18 منه 

مت هذا اليوم 15 /02/ 2021  جتديد اجلمعية احمللية
 املسماة :النادي الرياضي للهواة أبطال عني امللح للسباحة 

املعتمدة حتت رقم : 28  بتاريخ 23/04/2018
برئاسة السيد مكيدش محمد

البنك اخلارجي اجلزائري وكالة أوالد يعيش  091 ممثل مبديره 
 العنوان شارع الشهداء أوالد يعيش. البليدة 

ضد /  الشركة ذات الشخص الوحيد و ذات املسؤولية احملدودة 
 EUEL SRVHU

ممثلة بالسيد بورمادة لزهر عادل بن قدور 
العنوان : مركز التجاري القدس قطعة 1479 الشراقة اجلزائر .

لهذه األسباب 
حكمت احملكمة حال فصلها يف القضايا التجارية علنيا غيابيا يف 

أول درجة .
 من حيث الشكل:  قبول إعادة السير يف الدعوى بعد اخلبرة

من حيث املوضوع: إفراغ احلكم الصادر عن القسم التجاري 
مبحكمة البليدة بتاريخ 20/02/2019 فهرس رقم 19/9430

إعتماد تقرير اخلبرة املعد من طرف اخلبير األستاذ بليدية عبد 
القادر املودع بتاريخ 03/10/2019

حتت رقم 389/2019 
وبالنتيجة :إلزام املدعى عليها ممثلة مبسيرها بادئها للمدعي 

مبلغ الدين املترتب يف ذمتها املقدر باثنني وعشرين مليونا و 
خمسمائة و ستة وأربعني ألفا و أربعمائة وثمانية و تسعني دينارا و 

ثالثة و خمسني سنتيما 22.546.498,53 دج.
رفض مازاد عن ذلك من طلبات.

حتميل املدعي عليها باملصاريف القضائية مبا فيها مصاريف 
اخلبرة املقدرة بخمسة وستني ألف دينار 65.000,00 دج 

بذا صدر احلكم هذا وأفصح عن منطوقه جهارا باجللسة العلنية 
املذكور تاريخها أعاله و أمضيناه نحن الرئيس وأمني الضبط

البنك اخلارجي اجلزائري وكالة أوالد يعيش  091 ممثل مبديره 
 العنوان شارع الشهداء أوالد يعيش. البليدة 

ضد /  الشركة ذات الشخص الوحيد و ذات املسؤولية احملدودة 
أورل أس أر يف أي او 

ممثل مبسيره السيد بورمادة لزهر عادل بن قدور 
العنوان : مركز التجاري القدس قطعة 1479 الشراقة اجلزائر .

لهذه األسباب 
حكمت محكمة حال فصلها يف القضايا التجارية ، علينا ، ابتدائيا ، اعتباريا حضوريا : 

يف الشكل : قبول الدعوى .
يف املوضوع : إلزام املدعى عليها بان تدفع للمدعي مبلغ الدين املترتب يف ذمتها و 

املقدر بخمسمائة مليون و مائتني و خمسون ألف دينار جزائر ي )500.250.000 
دج ( .

وقبل الفصل يف املوضوع : بتعيني اخلبير األستاذ بليدية عبدالقادر الكائن مقره بحي 
488 مسكن عمارة 32 رقم 08 ، أوالد يعيش البليدة ، و إسناد املهمة التالية له : 

االنتقال إلى مقر البنك املدعي ، و ذلك بحضور طريف الدعوى أو بعد استدعائهما 
للحضور بواسطة محضر قضائي .

االطالع على كل الوثائق املتعلقة بالنزاع احلالي املقدمة من الطرفني.
حتديد املبلغ اإلجمالي  للفوائد الناجمة عن القرضني الذين استفادت منهما املدعى 

عليها مبوجب اتفاقية القرض  املؤرخة يف 25/07/2013 ، مع حتديد طبيعتها 
)فوائد ، أو فوائد تأخيرية ( و النسب املطبقة يف كل مرة .

و على اخلبير إعداد تقرير خبرة مفصل بذلك يودعه لدى كتابة ضبط احملكمة يف 
أجل شهرين من تاريخ تسلمه نسخة من احلكم احلالي، و على املدعي إيداع تسبيق 

مبصاريفها قدره خمسون ألف دينار جزائري  )50.000 دج ( لدى كتابة ضبط 
احملكمة يف أجل شهر من تاريخ تسلمه أو تبليغه بنسخة من احلكم احلالي ، و إال اعتبر 

هذا اإلجراء الغيا .
مع إبقاء املصاريف القضائية محفوظة حلني الفصل يف املوضوع .

بذا صدر هذا احلكم و أفصح عنه جهارا باجللسة العلنية املنعقدة بالتاريخ املذكور 
أعاله و أمضي األصل من طرف الرئيس و أمني الضبط .

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية 
والية  بجاية 
 دائرة بجاية
بلدية بجاية

املجلس  الشعبي  البلدي 
مصلحة : م.ت.ش.ق

رقم : 2021/39 
 إعالن إلعداد شهادة احليازة

تطبيقا للمرسوم رقم 254 / 91 املؤرخ يف 27 جويلية 1991، قدم السيد:   
-01    عجيري سماعيل املولود ببجاية والية بجاية يف 1982/03/14 

 -02 عجيري سعاد ، املولود)ة( ب: بجاية والية بجاية يف  1969/03/14
-03عجيري نشيدة املولودة ببجاية والية بجاية يف  1969/12/27 
-04 عجيري حنان املولودة ببجاية والية بجاية يف  1979/06/10   

-05عجيري راضية املولودة ببجاية والية بجاية يف 1974/05/11 
العنوان: - حي 212 مسكن عمارة 03 رقم 31 - بجاية. 

ملف يتضمن طلب تسليم شهادة احليازة للعقار التالي:
 قطعة أرضية عارية تقع ببلدية بجاية دائرة بجاية والية بجاية باملكان 

املسمى »زو عمر قرية إمسمودن اتقدر مساحتها ب 00 . 463 م2. 
يحدها: 

من الشمال: ملكية عسلوني عبد الكرمي و ممر.
 من اجلنوب: ملكية علوي أحمد و شيكيرو طاوس و طريق بلدي .

 من الشرق : ملكية شيكيرو محمود و حامو وعلوي أحمد و شيكيرو طاوس. 
من الغرب : ملكية عسلوني عبد الكرمي و طريق بلدي. 

فعلى كل شخص له مطالب أو اعتراضات على حترير هذه الشهادة أن 
يقدمها إلى مقر بلدية بجاية مديرية التنظيم و الشؤون القانونية ملدة 

أقصاها شهرين )02( من تاريخ نشر هذا اإلعالن.
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احملطة األولى:
وأولها  الفاصلة  احملطات  أهم  أحد  إلينا،   بالنسبة  احلديث،   العصر  يف 
خوجة  حمدان  ألفه  الذي  »املرآة«  كتاب  هو  الدافعية  هذه  كّرست  التي 
1833 والذي صدر قبل أهم كتب النهضة العربية »تخليص اإلبريز يف  سنة 
تلخيص باريز« لرفاعة الطهطاوي، و«مسالك األقوام ي معرفة أحوال املمالك 
على  احتواءه  هو  املنجز  لهذا  التقدمي  هذا  وسبب  التونسي(.  الدين  » خلير 
ولكن  فقط  للجزائر  ليس   « رائدة  فكرة  تعتبر  التي  اجلزائري«  »الكيان  فكرة 
أبو  العالم اإلسالمي أيضا«، مثلما يؤكد  العربي ولعل  للعالم  بالنسبة  أيضا 
القاسم سعد اهلل. ثم طرحه لفكرة األمة اجلزائرية :« إن مسألة اجلزائر مسألة 

خطيرة ألنها تخص حياة أمة بأجمعها«.
االرتباط  ذات  السياسية  بأفكاره  »املرآة«  كتاب  تأثير  مبلغ  نعلم  لسنا 
بحركة حترر الشعوب وحقها يف تقرير املصير. لقد كانت أفكاره ليبرالية تؤمن 
باملساواة بني الشعوب، إذ يقول:« إنني أرى أنه ال ينبغي أن يكون االختالف 
يف الدين سببا يف سلب احلقوق االجتماعية« وهو بهذا يؤسس لضرورة تخلي 
فرنسا عن فكرة االحتالل:« وذلك بإقامة حكومة أهلية حرة مستقلة، كما وقع 
يف مصر، تتدين بالدين نفسه وتتبع العادات نفسها،  على أن تبرم معاهدات 
فإن فرنسا ستجد مصلحتها بكل حتقيق  الشعبني.  عندئذ،  تكون يف صالح 
أحسن من أنه لو تبقى اجلزائر مستعمرة لها«. ويف فقرة شهيرة يقول صاحب 
املرآة:« إنني أرى اليونان تساعد وتتكون على أساس متني بعد أن فصلت عن 
اإلمبراطورية العثمانية، وأرى شعب بلجيكا يفصل عن هولندا بسبب بعض 
االختالف يف املبادئ السياسية والدينية، وأرى، جميع الشعوب احلرة تهتم 
تخلد  اإلنكليزية  احلكومة  أرى  أنني  كما  سيادتهم،  وباسترجاع  بالبولونيني 
مجدها بعتق الزنوج، ويضحي البرملان البريطاني بنصف مليار للمساعدة على 
ذلك العتق، وعندما أدير البصر إلى بالد اجلزائر، فإنني أرى هؤالء السكان 
آفات احلرب  نير االستبداد معرضني لإلبادة وجلميع  يرزحون حتت  املساكني 

وتلك املظالم كلها التي ترتكب باسم فرنسا احلرة«.
احملطة الثانية:

ثاني هذه احملطات هو خطاب مصالي احلاج الذي ألقاه مبناسبة تنظيم جتمع 
لقد  اجلزائر.  مبدينة   1936 جوان   7 عقد  الذي  اجلزائري،  اإلسالمي  املؤمتر 
جاء هذا املؤمتر مببادرة وفكرة من عبد احلميد بن باديس، الذي اعتبره يوما 
مشهودا يف تاريخ احلركة الوطنية. ويذكر فرحات عباس أنه انعقد: »كعالمة 
على الفرحة بقيام اجلبهة الشعبية يف فرنسا، وأن كتلة النواب املنتخبني هي 
التي ولدت هذا املؤمتر«. ألقاه يوم 02 أوت 1936 ونشرته جريدة األمة )لسان 
1936 ومما جاء فيه:« إننا نحن  26 أوت  حال حزب الشعب اجلزائري( يوم 
أيضا من أبناء الشعب اجلزائري وال نقبل أبدا بأن يكون بلدنا ملحقا ببلد آخر 
خارج إرادتنا. ال نريد حتت أي عذر، أن نرهن مستقبل وأمل التحرر الوطني 

للشعب اجلزائري«.
احملطة الثالثة:

 1954 جوان   25 يوم  يف  امللتئم   22 الـ  مجموعة  باجتماع  األمر  يتعلق 
جلماعة نشطاء »املنظمة اخلاصة«، نعتبره مبادرة فريدة وعالمة فارقة يف مسار 
وجناحها  الوطني  التحرير  جبهة  تأسيس  نتائجه  من  كان  الوطنية،   احلركة 
النقاش  بوجمعة  سويداني  حسم  املسلحة.  الثورة  قيام  وإعالن  العسكري 
ننتظر  عندما قال:«هل نحن ثوريون أم ال؟. وإذا كنا نزهاء مع أنفسنا فماذا 
للقيام بالثورة؟«، وأما العربي بن مهيدي فقد حث على خلق وضعية جديدة 

تفرض على مجموع املناضلني االختيار بني حرب التحرير أو السجن.
احملطة الرابعة:

 ،1962 الفاحت من شهر جويلية  يوم  الذي نظم  تقرير املصير  هو استفتاء 
سارية شرعية الوطنية اجلزائرية وسيادة الشعب اجلزائري، بنتيجته الساحقة ) 

قدر عدد املصوتني لصالح أن تصير اجلزائر دولة مستقلة بـ 5.975.000 من 
أصل 6.000.000 ناخب(. نالحظ أنه يتم االلتفات إلى ما تضمنه سؤال 
عليها  االتفاق  مت  مثلما  فرنسا  مع  تعاون  عالقة  تبرز  بأن  التقييدي  االستفتاء 
يف بيان وقف إطالق النار لـ 19 مارس 1962، فاعتبر من قبل البعض قاعدة 
نيولوكولونيالية، وبالتالي جتاوز فعل تأسيس السيادة الشعبية وشرعية الفعل 
الثوري الذي قاد إليها. فقد نصت اتفاقيات إيفيان على : أن الدولة اجلزائرية 
واخلارج،  الداخل  يف  املجاالت  كل  يف  واملطلقة  الكاملة  سيادتها  متارس 
ما  الدولة بحرية  الوطني والشئون اخلارجية. وحتدد هذه  الدفاع  وخاصة يف 
واالجتماعي  السياسي  النظام  وتختار  مؤسسات،  من  مصاحلها  يخدم  تراه 

الذي تراه مناسبا لها.
هل يوجد أي لبس يف هذه العبارة؟ ال يظهر ذلك بكل تأكيد.

احملطة اخلامسة:
يف تاريخ اجلزائر املستقلة، سالم وازدهار الوطن مرتبط بتالزم الدميقراطية 
والتنمية. وتبرز أحداث جد هامة فيه، نذكر: مراجعة اتفاقيات إيفيان سنة 
 1967 التنمية سنة  1971،  وضع إستراتيجية  تأميم احملروقات سنة    ،1965
)التي طمحت إلى بناء اقتصاد مزدهر ومتكامل يستطيع تلبية كل احتياجات 
السكان«، يف ظرف  البطالة وحتسني »مستوى معيشة  والقضاء  السكان،  كل 
وجيز أفقه سنة 1980(. إننا ندرك جيدا أهمية هذه احملطات، بيد أن نتائجها 
لم تكن يف مستوى التطلعات واألهداف املسطرة. كان املسار العام لألحداث 
على  اجلزائرية  الوطنية  الدولة  وجود  أضحى  حيث  إلى  آل  قد  واخليارات 
1986و2000.  سنتي  بني  واألمنية  االقتصادية  األزمتني  خالل  من  احملك، 
أهم مخرجاته رهن االستقالل االقتصادي واألمن الغذائي، وفشل السياسة 
بعنوان عام هو تعثر خطوات االنتقال الدميقراطي الواعدة ملا بعد إقرار دستور 

.1989
أحداث  من  استجد  ما  على  عامة  أحكام  إصدار  ميكننا  احملددات  بهذه 
مت  الذي  املدني  الوئام  قانون  )مرجعيتنا   2000 سنة  بعد  ما  للفترة  وقرارات 
إقراره يف نهاية سنة 1999(، وميزتها العامة انتهاك قواعد وأصول الدميقراطية. 
ظل صانع القرار يشتغل على ما علق يف ذاكرة اجلزائريني من انطباعات قاسية 
انهمار  أنه جنح يف جتاوز  ومؤملة عن األزمة األمنية وضياع األفق، إلى درجة 

موجة »الربيع العربي« مبثالها األبر الشارع التونسي.
إننا نعلم وندرك قدرات ما يسمى »النظام«،  الذي استطاع جتاوز التهديد 
جانب  من  ليس  ثانيا.  املسلحة  للجماعات  ثم  أوال  »اإلنقاذي«  الوجودي 
املناصب  بريق  بفعل  مؤثرة  اجتماعية  قوى  مع  التماهي  وإمنا  األمنية  السطوة 
ثم   1992 سنة  االنتخابي  املسار  وقف  مبادرة  يف  جتلى  كما  واالمتيازات، 

تشكيل »حزب سلطة« سنة 1997 هو التجمع الوطني الدميقراطي.
أركان  أحد  هو  الشعبية  السيادة  مفهوم  بأن  القول  إلى  نصل  أن  نريد 
يكون  أن  ينبغي  ما  إلى  يحيل  والذي  بالدنا،  يف  مغيبا  ظل  الذي  السياسة 
هذا  جتسيد  مت  أخرى  أو  بطريقة  الشرعية.  ومفهوم  ويسنده  الوطني  القرار 
الركن وهذا السند يف حراك 22 فيفري 2019 وشعار »جيش، شعب خاوة..
باحلرية  االقتراع  عبر صندوق  للشعب  الكلمة  الدميقراطية  ولكن يف  خاوة«. 
املقبور،  السياسي  للعمل  اعتبار  إعادة  احلراك  مسيرات  اعتبرنا  والشفافية. 
الوطنية  ملباني  دعم  بالتالي  فهي  له.  والواقع  املنطلق  السيادة  جلعل  وسعيا 

اجلزائرية وتأهيل ملؤسسات الدولة.
لقد آمنا بأن روح احلراك هي استعادة للوطن من »محولي النهر«، ومرتكز 
وثبة من أجل نهضة شاملة. فنتخلص من الزبونية املقيتة التي ميزت العالقة 
بني صانع القرار واملواطن، ويصير شعار دولة احلق والقانون واقعا عبر محددي 
العمل والعدالة. هذا ال يكون إال عبر قراءة صريحة وشجاعة لهذا التاريخ، 

من أجل معاجلة املثالب والتغيير.
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يف حياة املجتمعات 
والدول، تبرز محطات 
فاصلة بني أزمنة، فهي 

مرجعيات تفاضل بينها 
وترسم معالم القادم 

منها. ويف تاريخ اجلزائر 
بوسعنا أن ندل على 

بعضها، كتقدير خاص 
على فعل التأسيس 

إلرادة جمعية تنشد 
احلرية والسيادة. إنه يف 
أتون السقوط وفقدان 
البوصلة تخرج أفكار أو 
مبادرات أو قرارات تعيد 
الدم إلى اجلسم املطعون 
ر الوعي الذي انهزم  وُتثوِّ

واندحر أمام سطوة 
األقوى ومحق العصر 

للساكن واملتهالك. هذان 
التدليل واملفاضلة هما 
يف اآلن ذاته مراجعة 

وتقييم ملا قد كان عالمة 
فخر أو إنتشاء. وبعبارة 

أخرى التخلص من 
التمركز على الذات غير 

الفاعلة والسالبة نحو 
ذات تثق يف إمكاناتها، 
أو قل مجتمع يبعث 

وجوده بالثقة واالندفاع 
املطلوب.

الدكتـــور عبـد السـالم فياللــي
جامــــــعة عنـــــابة

عـــــابـــــر.. 
خــــمس محـــّطات بارزة م

للحـــــــرّية والّسيــــــادة الشعبــــية 
يف تاريــــخ اجلزائــــر املعاصـــرة
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الجزائريـــون وقـــاطرة الّتغييـــر المتوّقفــــة ..
لمـــــــاذا تجـــــــّدد الحـــــــراك ؟

وبرمزية  اخلاصة  بطريقته  يقول  أّن  الشيخ  ذلك  أراد  لقد 
أجادها، أّن احلراك باق ما بقّيت اجلذور الفاسدة يف األرض، 
تخضع  و  احملك  على  العدالة  استقاللية  بقّيت  ما  باق  وأّنه 
واملتزّلفون  املتمّلقون  بقّي  ما  أيضا  وباق   الهاتفية،  لألوامر 
وليس  الشخصية  مصاحلهم  ألجل  قبيح  كل  يزّينون  الذين 

ألجل مصالح البالد والعباد. 
لقد نزلت أعداد كبيرة من الناس إلى الشوارع وهتفت 
كثيرا قبل أن تتفّرق، مع أّن هنالك من راهن على انتهاء احلركة 
الشعبّية وقدرة الناس على اخلروج مرة أخرى للشوارع وتقدمي 
وتنصيب   « الدميقراطي  املسار  »جناح  بعد  مطالبهم،  لوائح 
أّن  2020، غير  رئيس منتخب وتعديل الدستور يف نوفمبر 
كل تلك الّتحليالت سقطت يف املاء وعاد الناس إلى الّتظاهر 
بنفس طريقتهم السلمية وشعاراتهم املبدعة املنحوتة من عمق 
حياتهم ومعاناتهم اليومية، معاناة عّمقتها األزمة االقتصادية 
وأزمة فيروس كورونا، والتعامل األمني املشّدد مع النشطاء 

واملدّوني عبر مواقع التواصل االجتماعي والصحفيّي. 
الرئاسية،  االنتخابات  قبل  مقال سابق  تساءلت يف  لقد 
احلراك؟  وسحرية  دهشة  ستعيد  السياسة  واقعية  كانت  إن 
أقطاب  بي  والفرقة  االنقسامات  طغت  أن  بعد  وذلك 
واالدعاءات  والّتشكيك  الّتخوين  وظهرت حمالت  احلراك 
الواقعّية السياسّية يف  باختراقه من كل طرف، وقد جنحت 
ونّظمت  ارتأت  كما  املرحلة  وسّيرت  ورؤيتها  منطقها  فرض 
االنتخابات وعّدلت الدستور وانتظر الشعب الّتغيير وانتظر، 
السياسي استمّر  تغّير واقعيا، فعلى املستوى  لكن ال شيء 
تقدم  ولم  بوتفليقة  عاصرت  قدمية  سياسية  وجوه  استدعاء 
شيئا لكن الشعب يراها يف حكومة اجلزائر اجلديدة، وعلى 
فيما  بالنزول،  الدينار  قيمة  استمّرت  االقتصادي  املستوى 
استمرت األسعار يف االرتفاع، إلى درجة أّن الرواتب لم تعد 
الناس. واستيقظت  تلبي مطالب حياة  تعد  لم  أو  قيمة  لها 
الشعب  لدى  العالقة  وديونها  غراماتها  كل  لتحّصل  الدولة 
الكساد  من  عام  بعد  الدولة  وأمالك  الضرائب  مصالح  عبر 
بسبب  الكفاف  على  عاشوا  أو  الناس  فيه  جاع  واإلغالق، 
أما  شهورا.  استمر  الذي  الصحي  واحلجر  احلدود  إغالق 
على صعيد احلريات، وحرية الّتعبير والصحافة حتديدا، فإّن 
دسترة حرية الصحافة يف املادة 54 من الّتعديل الدستوري 
الرأي  عن  والّتعبير  والّتجمع  الّتظاهر  حق  دسترة  و  اجلديد 
املكفوالن دستوريا، يصطدمان واقعيا بحمالت اعتقاالت من 
الشرطة ومبحاكمات قضائية تنتهي باحلبس، سواء النافذ أو 

مع وقف التنفيذ. 
إّن الفئة التي شّكلت حراك الثاني والعشرين فيفري قبل 
عامي، هي الفئة التي اقتنعت أّن » كأس الفساد قد امتأل 
الّتحرك لوقفه واجب وطني وضرورة كي  حتى فاض، وأّن 
تعيش األجيال املقبلة بسالم، فوثِقت يف قدرتها على إسماع 
أصواتها بسلمّية وحتضر، دون أن ُتراق قطرة دم واحدة، ألّن 

من يف واجهة الّنظام  لطاملا أقنعوا الشعب بأّنه غير قادر على 
الّتجمهر يف ساحة واحدة دون أن تنزلق األمور إلى العنف..
ّ هذه الفئة، هي الفئة التي  ) من نفس املقال السابق(. إن 
ال  الفئة  هذه  وجتاهل  احلراك،  البداية سحرية  منذ  صنعت 
يعني القدرة على إنهائه أو إخماده. لذلك فإّن عودة احلراك 
قد بدت صادمة لبعض النخب والسّياسيّي وحتى من ميلكون 
القرار، وكأّنهم ال يشعرون بتحوالت املجتمع ومبا تكابده تلك 

الفئة من مشّقات احلياة .
من  يوهم  بالقوة،  واخليار  الرأي  فرض  منطق  سيادة  إّن   
غير  مرحلة،  كل  يف  وانصياعه  الشعب  باقتناع  السلطة  يف 
أّنه منطق برؤية قاصرة وال يدرك فعليا املطالب الشعبّية، أو 

يدركها ولكنه يستمر يف جتاهلها. 
لقد منح انتشار وباء كورونا يف البلد شهر مارس 2020 
فرصة سانحة لوقف مسيرات ومظاهرات احلراك الشعبي يف 
إطار املصلحة الصحّية العامة، واستجاب احلراكيون لذلك، 
إال أّن وباء الّتخوين وحمالت االعتقاالت لم تتوّقف، بينما 
الّنظر  وجهة  إلى  فشيئا  شيئا  اإلعالمي  التعاطي  انحرف 
الشعب  يراها  إعالمية  كتلة  تشّكلت  وفجأة  فقط،  الرسمية 
منحازة للّنظام أكثر وال تشبه إعالم »اجلزائر اجلديدة« الذي 

ينشده. 
ألّن اخلطاب اإلعالمي الرسمي ترّكز يف خطاب الّتخويف 
دول  يف  يعيشون  نشطاء  يقودها  التي  اخلارجّية  واملؤامرات 
مجّرد  الناس  نظر  يف  يبدو  جعله  مما  باخلصوص،  أوروبية 
دعاية ال تهتم لواقعهم وأسباب تشبثهم باحلراك، ألّن احلراك 
خرج من صلب من املجتمع وحمل أطيافا وتيارات عديدة ال 

ميكن إقصاؤها يف فلسفته.  
وإذا كان من الصعب اّتفاق الناس على رأي واحد، فإّنه 
فكره  يتعّطل  الذي  النائم  فيه  يستيقظ  وقٌت  هنالك  دائما 
تستيقظ  كما  متاما  لوبون«،  »غوستاف  قول  حد  على  مؤقتا 
الشعوب التي ال تعرف معنى املستحيل أو ال تدركه ألنها 
»تستسلم للحظات الدهشة وكأّنها تبحث عن حل أسطوري 
أو ساحر..«، مع أّن الشعب اقتنع أّن الثقة املطلقة يف سحرية 
احلراك أو قدرته على إيجاد احللول لوحده وكأّن يدا خفّية 
وقف  عامي يف  قبل  جنح  احلراك  وأن  ممكنة  تعد  لم  حتركه، 
العهدة اخلامسة واقتالع العصابة ألّنه كان ميثل صورة ظاهرة 
لغابة فساد عهد بوتفليقة الذي أنهك الشعب والبلد، وهو 
اآلن يتحّرك مرة ثانية حتت تأثير صور جمعّية بدأت تتشّكل 

وتتضّخم يف جزائر ما بعد بوتفليقة. 
 وعليه، فإّن تشكل الصورة اجلديدة يف أذهان الناس هو 
يراهن  الباعث على االنتفاضة واحلراك مجددا، وواهم من 
فقط على فرضّيات الّتخوين واأليادي اخلارجية التي تترّبص 
بالبلد لتلحق به سوء، فالسوء الذي ينبع من دواخلنا يدمرنا 

أكثر. 

  وسط احلشود التي 
خرجت إلى الشوارع 
يف الذكرى الثانية 

للحراك عبر مختلف 
واليات الوطن، 

مشاهد كثيرة جتذب 
االهتمام وشعارات أكثر 

تلفت االنتباه، غير 
أّن هنالك مشهدان 
استرعيا انتباهي، 
األول من مظاهرة 
بالعاصمة، لكهل 

يحمل كشف راتبه، 
وُيسائل املسؤولني إن 
كانوا سيقدرون على 
العيش مقابل 18 ألف 

دج أو حتى 24 ألف 
دج، أما املشهد الثاني 

فكان مسرحيا، مجّسدا 
إن صّح القول، حمل 
فيه شيخ من عنابة 

جذور شجرة و هاتف 
وممسحة ) شيتة(. 

بقلم : د. حسينة بوشيخ 
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بلســان: عبد العزيز تويقر

السَتاِتيُكو..!
  َقد َيختلُف َقليًل 

امَلفهوُم – َنظرًيا – يف 
امَلدلوالِت التي ُيشيُر إليها 
ُعلماُء االجِتماِع؛ لكّنه يف 
ُر عن حالٍة من  الَواقِع يعِبّ
كوِد َيعيُشهَما  الُبؤِس والرُّ

امُلجتمُع وُمؤّسساُته 
ياسيُة واالقِتصاديُة  السِّ

واالِجتماعيُة؛ حالٌة 
َتكشُف عن َمضامنَي َباليٍة 
عاِطي مع الّشأِن العاِم  يف التَّ

وامُلتغّيراِت الَيومّيِة التي 
َتعُل من ِعباراِت الّتطمنِي 

ُمجّرَد ُهراٍء ِسياسيٍّ ال 
ضيَع  ُيكُن أن ُيقنَع الرَّ

والَفطيَم، فما َبالَك 
بَغيرِهما.

  ُمؤّشراُت اخلوِف وَكميُة 
الّرهبِة والقلِق َترتفُع يف 
الّشارِع، وال ُيكن َتغطيُة 
الّشمِس بالِغرباِل؛ ضعٌف 

يف اخَلدماِت العامِة 
واسِتمراُر األزَماِت؛ أزمُة 
الّسيولِة وأزَمُة اإلنترَنت 

وأزمُة انِقطاِع الّتياِر 
الَكهربائيِّ باسِتمراٍر؛ وأَنا 
هنا ال أَتّدث عن امَلركِز؛ 
م  فالَعاصمُة ما َتزال ُتقدِّ

الَقليَل من اخَلدماِت 
لَساكِنيها على ُسوء هِذه 

اخَلدماِت.
إّنا أَتدُث عن ِوالياِت 

الَهامِش الّتي َينقطُع 
فيها الَكهرباُء باسِتمراٍر 
ولَساعاٍت، وَيغيُب فيها 

املاُء عن احَلنفّياِت ألّياٍم! 
ِوالياٌت ما َيزاُل الّناُس 

فيها َيتوّجهوَن إلى 
َمراكِز الَبريِد يف الّرابعِة 
صباًحا من أجِل الّظفِر 

مبكاٍن ُمتقّدٍم يف الّطابوِر، 
يف انِتظاِر َتأكيِد وجوِد 

الّسيولِة من َعدمِه!
والياٌت ما َتزال 

الِبيروقراطّيُة بكلِّ 
لبّيِة ُتعشِعش  َجواِنبها السِّ
فيها، وُيحَرم فيها امُلواطُن 

من َحّقه يف َمعرفِة 
احَلقيقِة؛ َحقيقُة ما 

َيحدُث؛ واإلسَتاتيكا - هنا 
- هو أن الّساكنُة ما َتزاُل 

َتسمُع اخِلطاباِت البائسِة 
نفِسها من ُمؤّسساٍت َتخّلت 

منُذ عقوٍد عن احَلياِء، 
وأصبَح معها احَلديُث عن 
يناِميكا ُمجّرَد  الِبناء والدِّ
ُتّرهاٍت َفلسفّيٍة وَمقوالٍت 
كانِتية )أوغست كونت.(

الطبيون  األعوان  أمس،  يوم  نّظم، 
بوالية  واإلنعاش  التخدير  يف  املتخصصون 
مستشفى  داخل  احتجاجية  وقفة  البيض 
ملدة  بإضراب  أتبعوها  بوضياف«  »محمد 
األمني  بوشي،  أمني  وحسب  أيام.  ثالثة 
لألعوان  املستقلة  الوطنية  للنقابة  الوالئي 
سبب  فإن  واإلنعاش،  للتخدير  الطبيني 
القانون اخلاص بأعوان  االحتجاج هو غياب 
الكبير  الضغط  إلى  باإلضافة  التخدير، 
الذي يواجهونه يف العمل، ناهيك عن نقص 

التجهيزات واملعدات.
 46 »يوجد  يقول:  املتحدث  وأضاف 
والية  مستوى  على  وإنعاش  تخدير  عون 
ومشاكل  العمل  ضغط  من  يعانون  البيض 

إلى  انضموا  اليوم  وكلهم  التصنيف 
اإلضراب الذي يحقق نسبة استجابة تقدر 

مبائة يف املائة ». 
البيض  والية  أن  إلى  اإلشارة  جتدر 
3 مستشفيات موزع عليها أعوان  تتوفر على 
التخدير واإلنعاش، يوجد أغلبهم مبستشفى 
»محمد بوضياف«. كما أن مدير مستشفى 
»محمد بوضياف« بالبيض صرح بأن املشكل 
القطاع.  وزير  على  مطروح  وامللف  وطني 
بأنها  فصرح  املعدات،  مشكل  عن  أما 
املستشفى  يحتاجه  ما  حسب  على  متوفرة 

والعمليات التي جُترى على مستواه.
نورالدين رحماني

البيض 
 أعـــواُن التَّخِديـــر واإلنَعــــاِش  أعـــواُن التَّخِديـــر واإلنَعــــاِش 
مـــوَن وقــــفًة احِتجــــاجـــّيًة مـــوَن وقــــفًة احِتجــــاجـــّيًةُينظِّ ُينظِّ

 قاملة
حجــــُز حجــــُز 11 كلــــغ مـــن  كلــــغ مـــن 
ئَبــق األبيـِض الِفضــيِّ  ئَبــق األبيـِض الِفضــيِّ الزِّ الزِّ

التابعة  والتدخل  البحث  فرقة  متكن عناصر 
والية  بأمن  القضائية  للشرطة  الوالئية  للمصلحة 
األبيض  الزئبق  من  غ  و51  كلغ   1 من حجز  قاملة 
شخصني  توقيف  إلى  باإلضافة  احملظور،  الفضي 
كانا بصدد نقله بطريقة غير شرعية ببلدية وادي 
الزناتي، حسب ما علمته )و.أ.ج( أمس من خلية 
االتصال والعالقات العامة بالسلك النظامي ذاته.
العملية  أنه مت جتسيد هذه  املصدر  و أوضح 
من  مكنت  محكمة  عملياتية  خطة  وضع  بعد 
مستوى  على  فيهما،  مشتبه  شخصني  توقيف 
املخرج الغربي للبلدية ذاتها باجتاه والية قسنطينة، 
الفتا النظر إلى أن كمية الزئبق احملجوزة مت ضبطها 
املشتبه  بحوزة  كانت  بالستيكية  قارورة  داخل 

فيهما.
)ق.م/و.أ.ج( 

إمـرأٌة َتضـُع َمولـوَدها 
داخـَل سّيــارِة إسَعــاٍف 

بالِميلـــّية 
التابعة  اإلسعافات  وحدة  عناصر  أنقذ 
بوتياس  الثانوية  للوحدة  املدنية،  ملصالح احلماية 

بدائرة
امرأة  حياة  جيجل،  والية  شرقي  امليلية 
أن  بعد  توليدها  عملية  بتوليهم  وذلك  وجنينها، 
بلوغها  قبل  اإلسعاف  سيارة  داخل  الطلق  باغتها 
إلى  نقال  واألم  املولود  أن  يذكر  املستشفى. 
مستشفى »بشير منتوري« بامليلية وهما يف صحية 

جيدة.
 عبداهلل.إ

بسبب اعتدائه على طالبة جامعية

رئيــــُس َجــامعِة بجـــاية ُيوِقـــف أستـــاًذا رئيــــُس َجــامعِة بجـــاية ُيوِقـــف أستـــاًذا 

أستاذ جامعي  توقيف  على  أحمد،  بودة  األستاذ  ببجاية،  ميرة«  الرحمان  »عبد  رئيس جامعة  أقدم 
يدرس بكلية العلوم الدقيقة عقب إقدام هذا األخير على االعتداء على طالبة جامعية تبلغ من العمر 19 

سنة، حاولت منعه من الدخول إلى املجمع اإلداري للكلية ذاتها.
 فبحسب ما ورد يف بيان نشر يف بعض وسائل اإلعالم ومواقع التواصل االجتماعي، استهجن املسؤول 
األول يف اجلامعة هذا التصرف. وجاء يف هذا البيان: » نندد بقوة بهذا العنف ونعلن عن توقيف األستاذ 

عن أداء مهامه إلى غاية مثوله أمام اللجنة متساوية األعضاء وقد انطلقت اإلجراءات«.
إلى  بالقوة  الدخول  املعني  األستاذ  حاول  عندما  وقع  قد  احلادث  هذا  فإن  عيان،  شهود   وحسب 
الرياضيات واإلعالم اآللي، الذين كانت لهم انشغاالت  املجمع اإلداري الذي أغلق من طرف طلبة 

بيداغوجية. وبلغنا أن الطالبة املعتدى عليها قد قامت بإيداع شكوى على األستاذ املعني.
عبدالسلم.ق

البويرة
وقـفٌة احِتجاجـيٌة لَغلـِق َمحــٍل لَبيــِع الُخمـوِر وقـفٌة احِتجاجـيٌة لَغلـِق َمحــٍل لَبيــِع الُخمـوِر 
البويرة وسط، وطالبو بغلق محل  احتج، أمس، العشرات من سكان حي احلماية املدنية مبدينة 
لبيع املشروبات الكحولية يوجد يف حيهم، تخوفا من انتشار آفة شرب اخلمر وسط سكان احلي حسب 

السكان أنفسهم.
يذكر أن سكان احلّي احتجوا أمام مقر البلدية، وأودعوا على مستواها شكاويهم التي أكدوا من 
خاللها أن وجود محل لبيع اخلمور يف حي سكني سيدخلهم يف متاهات هم يف غنى عنها. كما وجه 
سكان احلي ذاته نداء للسلطات احمللية وعلى رأسهم والي الوالية، لكحل عياط عبد السالم، طالبوه 
فيه بالضغط على مصالح البلدية واالستجابة إلى مطلبهم، فيما أكدت مصالح البلدية أن القرار الذي 

ستتخذه سيصب فيما ينص عليه القانون.                                                        يونس غماري

قاملة 
هـــــالُك أرَبعينـــــيٍّ وإصــــــاَبـــُة 
5 أشخــــاٍص فـــي حادَثــــي َسيــــٍر 
تدخلت مصالح احلماية املدنية، بوالية قاملة، خالل الـ 24 ساعة 
األخيرة، من أجل إسعاف ضحايا حادثي مرور خطيرين، حيث تدخلت 
صبيحة أمس وحدة القطاع تاملوكة، التابعة ملصالح احلماية املدنية بقاملة، 
البواقي  وأم  قاملة  بني  الرابط   )102( رقم  الوطني  الطريق  مستوى  على 
مبنطقة وادي املالح، من أجل حادث يتمثل يف اصطدام بني سيارة من نوع
يبلغ  إلى وفاة شخص  »نيسان« وشاحنة من نوع »فوتون«، ما أدى 

من العمر 46 سنة 
يف مكان احلادث عينه، وإصابة 03 أشخاص تتراوح أعمارهم بني 
24 و36 سنة بجروح  متفاوتة اخلطورة. كما سجلت املصالح ذاتها حادث 
مرور على مستوى الطريق الوطني رقم )80( الرابط بني واليتي قاملة وسوق 
اصطدام  عن  احلادث  هذا  وجنم  منقوب.  حجر  الطرق  مبفترق  أهراس، 
سيارة سياحية من نوع )kia picanto( بـ سيارة، )maruti(، ما 

خلف إصابة شخصني بجروح خفيفة.
خديجة بن دالي

البليدة
إَصــابُة 10 أشَخــاٍص فــي َحادَثــــي 
يـاِر »شـرق – غـرب« ريِق السَّ َسيٍر بالطَّ

إثر  اخلطورة،  متفاوتة  بجروح  أشخاص   10 أمس،  يوم   أصيب، 
وقوع حادثي مرور بالطريق الّسيار »شرق – غرب« بالبليدة. هذا، وكشف 
أّن  بالبليدة  املدنية  احلماية  مديرية  لدى  باإلعالم  امللف  زغيمي  عادل 
أعوان مصاحلهم التابعني لوحدة دائرة موزاية تدخلوا لنقل 7 جرحى إلى 
املستشفى عقب تعرضهم حلادث مرور وقع على مستوى الطريق السّيار، 
يف شطره الرابط بني بلديتي موزاية والشفة، إثر اصطدام شاحنة نصف 
السّيار  الطريق  أن  يذكر  ركاب.   7 متنها  على  كان  أجرة  بسيارة  مقطورة 
ذاته شهد، يف النقطة املرورية على مستوى بلدية الشفة، وبالضبط عند 
محول مستشفى »فرانتزفانون«، انحراف شاحنة ذات مقطورة عن مسارها 
واصطدامها باحلاجز اإلسمنتي، ما خلف إصابة 3 أشخاص جرى نقلهم 

على جناح السرعة إلى املستشفى لتلقي العالج.
عبد الناصر حمودة

الَجزائـُر ُتحِصي 03 وفيـــات 
بَفيـروس »ُكـورونــــــا «

أحصت وزارة الصحة والسكان وإصلح املستشفيات، 
أمس السبت، 185 إصابة جديدة بفيروس كورونا 
يف اجلزائر خلل الـ24 ساعة، فيمـــا سجلــت 03 

وفيـــــات.
مصنع »سيدار« باحلّجار

تصديـــُر باِخرَتيـــن مـن الَحديــِد تصديـــُر باِخرَتيـــن مـن الَحديــِد 
لـــِب نحــَو إيَطــالـَيا وُسـورَيـا لـــِب نحــَو إيَطــالـَيا وُسـورَيـاوالصُّ والصُّ

جانفي  شهر  احلّجار، خالل  سيدار  مبركب  والتسويق  املبيعات  ملديرية  التابعة  التصدير  دائرة  سجلت 
املنقضي، تصدير باخرتني من منتجات احلديد، منها 6500 طن من البالطات املوجهة لسوريا و5500 طن 
من اخلبث احملبب )املسحوق( إلى إيطاليا، من أجل احلصول على صفقة 10 آالف طن من هذا املنتوج على 

مدار العام. 
يبلغ حجم  أن  املؤسسة  تتوقع   ،)2021( احلالية  املالية  السنة  إلى  بالنسبة  فإنه  ذاته،  املصدر  وحسب 

الصادرات 200 ألف طن )املنتجات النهائية واملنتجات املشتقة(.
واستنادا إلى النشرية الشهرية للمركب، فإن عام 2020 اتسم بتأثر نشاط املصنع بوباء »كورونا«، حيث 
قدر حجم املعامالت بتصدير ما يقارب 114 طنا من مختلف منتجات الصلب مبا يف ذلك 70طنا من لفائف 

وبالطات ومنتوجات غير مكتملة، و44 طنا من املنتجات املشتقة.
وحسب املصدر ذاته، فإنه مت تسجيل خالل شهر جانفي املنقضي انتظاما يف اإلنتاج على مستوى جميع 
الوحدات بعد استالم شحنة 33000 طن من فحم الكوك )احلجر الفحمي( يف الـخامس من الشهر ذاته، 
وهي الكمية التي سمحت للفرن العالي رقم )2 ( بأن يعمل بشكل عادي.                                  ف.سليم

ببالغ األسى واحلزن، وبقلوب مؤمنه بقضاء اهلل وقدره، تلقت أسرة شبكة »أخبار الوطن« نبأ وفاة  
املرحوم – بإذن اهلل تعالى – »عباد بوجمعة« صهر الزميل رئيس حترير قسم »امللتيميديا« سفيان سي يوسف، 

عن عمر ناهز 75 سنة.
وبهذا املصاب اجللل، يتقدم املدير العامل املسّير لشبكة »أخبار الوطن« عبد العزيز تويقر واملدير 

التنفيذي مسؤول النشر، رياض هويلي، أصالة عن نفسيهما ثم نيابة عن كل عمال املؤسسة بأخلص عبارات 
التعازي واملواساة للزميل سفيان سي يوسف، راجني من اهلل أن يلهم أهل الفقيد الصبر والسلوان وأن يتغمده 

بجميل غفرانه وواسع رحمته.


