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د. مصطفى كيحل

أ. فــؤاد منصوري 
wـ

اريــــُخ فـــــي الِفكــــــر  الُهــــــوّيُة والتَّ
ـَــات عّبـــــَاس..  ياســـــــــــيِّ لفرحـــ السِّ

حلــــــَظُة »اإلســــالِم واحُلّريــــــِة
 )جزء 3 واألخير(

15
أقــــــــــــــــالم   

05
عنابة 

عطــٌب ِتقنــّي َيحـرُم 
سّكـاَن »ِجسـر ُبوشي« 

بالحّجــار المـــاَء!
08

متنراست
َشبكُة »أخبار الوطن« 
َتستكشُف أجمَل ُغروِب 
شمـٍس فــي الَعــالِم!

04
ال: حة، إلَياس رحَّ     عُضو الّلجنِة الِعلمّيِة بوزاَرِة الصِّ

»َنسَعــى إلـــى َتلقيــِح 
70 فـــي المــاَئــِة
 مـــن الُمواِطنيـــَن«

انتشرت يف األشهر األخيرة جرائم نصب عديدة، تعمد اجلناة فيها 
انتحال صفة مستشارين برئاسة اجلمهورية، كمدخل لالستيالء 
على أموال الغير، وإيهامهم بقدرتهم على التقرب من دوائر صنع 

القرار واملسئولني الكبار يف الدولة، فأضحى كل من تسّول له نفسه 
ينتحل الصفة ويدخل عالم »البزنس« والثراء من بابه الواسع 

فقط ألنه »مستشار يف الرئاسة«!

صال احلُق يف اإلعالِم َيضيُع بني أسواِر اإلَداراِت وامُلكّلفنَي باالتِّ

09

يعيش أزيد من 200 ألف نسمة بقرية بويطاس بسيدي بلعباس  حياة مزرية، بسبب تدني 
املستوى املعيشي الذي ضّيق اخلناق على املواطنني وساهم يف اتساع رقعة الفقر واحلرمان. املنطقة 

احملرومة من املشاريع التنموية استبعدت من تصنيف مناطق الظل، وهو ما زاد الطينة بّله، 
وضاعف من مآسي سكان البلدية التي صار احلق بالنسبة إليهم حلما بعيد املنال!

َقريـُة »ُبويطــاس« بِسيــدي بلعبَّـاس. .َقريـُة »ُبويطــاس« بِسيــدي بلعبَّـاس. .  
هنــــا الَمـعيــشُة مـــــزرّيٌة!هنــــا الَمـعيــشُة مـــــزرّيٌة!

رٌة، لباٌس أِنيق وسيارٌة َفاخرٌة للّتحايِل على الّناِس بطاقٌة مزَوّ

لصـــوٌص َينتحلـــوَن صــفَة 
ئـــاَسة! ُمستشاِريــــَن بالرِّ

02

كان يطالبوَن مَبشاريَع َتنمويٍة الُسّ

ُمــــؤّسسـاتُمــــؤّسسـات
أكّد إلياس رّحال عضو اللجنة العلمية ملتابعة ورصد تفشي وباء كورونا يف  َبكـمــــاٌء..! َبكـمــــاٌء..!

اجلزائر أن الهدف احلالي هو تلقيح 70 يف املائة من املواطنني اجلزائريني، 
غير أنه نفى يف الوقت ذاته أن »يكون التلقيح ضد كرونا إجباريا، وقال 

»أعتقد أن العالم سيتوجه مستقبال إلى أن ال يقبل أي مواطن غير ملقح، 
وهذا ما يفرض التلقيح مستقبال«.

اجــي: »أغلُب امُلؤّسساِت والَهيئاِت َتتعّمُد إخَفـاَء امَلعلوماِت!« كِريــم دوَّ

حفيوَن ُيواجهوَن صعوبًة يف الُوصوِل إلى امَلعلومِة« إســاَلم رِخيــلة: »الصُّ

احُلكــــــــم الّراشـــــــُد.. 
بنَي احَلقيقِة واخَلياِل!
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الحــدث
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بطاقة مزّورة، لباس أنيق وسيارات فاخرة للتحايل على الناس

لصوص ينتحلون صفة مستشارين بالّرئاسة!

أمينة. ش
األمنية  اجلهات  تنشر  يوميا  ورجال  نساء 
الشخصية  مبعلوماتهم  مرفوقة  صورهم  والقضائية 
يف  وتخبط  لهم  كفريسة  وقع  من  كل  تدعو 
إليداع  مصاحلهم  إلى  يتقرب  ألن  شباكهم 
الشكوى، وقد حذر القانونيون من تفاقم الظاهرة 
عديدة  أخرى  وجرائم  حقيقة  بكوارث  ينذر  مما 
مع  مفبركة  املقبلة.صور  الفترة  يف  عليها  تترتب 
أرقام  على  حتوز  مزورة  أجندة  وحيازة  الرئيس، 
أنيقة، وسيارة  الرئيس، مالبس  وهمية حلاشية 
توقع  بأن  كفيلة  النصب،  أدوات  هي  فاخرة، 
مسؤولني كبار يف الدولة. وقد يكون كل ما سبق 

حلاجة يف نفس يعقوب. 
عشرات  املاضية  القلية  األشهر  شهدت   
مبؤسسة  صلتهم  املتهمون  فيها  ادعى  الوقائع 
أو  للرئيس،  مستشار  بأنه  زاعم  بني  الرئاسة، 
كونها  دسمة  الفريسة  لتكون  مقربيه،  من  حتى 
املدراء  واملستثمرين  األعمال  رجال  تستهدف 
واالحترام  السيطرة  عن  ناهيك  الوزراء،  وحتى 

الذي يفرضونه على ضحاياهم. 
أيوب بلقاسمي اسم لن ينساه أغلب الوزراء 
مكاتبهم  يتسلل يف  كان  فقد  احلكومة،  وأعضاء 

أودع  وينتحل صفة املستشار دون أدنى مشكل، 
لدى  اجلمهورية  وكيل  من  بأمر  املؤقت  احلبس 
محكمة الشراقة يف 14 فيفري من الشهر اجلاري، 
وقد دعا وكيل اجلمهورية كل من وقع ضحية لهذا 
الشخص الذي وصفته العدالة باحملتال ألن يتقدم 
ممارساته  يف  يستعني  أيوب  وكان  اإلفادة.  لتقدمي 
تلك ببطاقة مهنية مزورة عليها رموز ورسوم مصالح 
بصيرة  أعمى  الذي  اجلمهورية.األمر  رئاسة 
أو  تزكيات  لنيل  إرضائه  حملاولة  ودفعهم  ضحاياه 

الظفر بترقيات يف السلم الوظيفي.
قرشي سعاد منتحلة صفة مستشارة برئاسة 
األخرى  هي  املؤقت  احلبس  أودعت  اجلمهورية 
املدية مهاية األسبوع  بطلب من وكيل جمهورية 
أودعت  التي  الشكاوى  سلسلة  بعد  املاضي 
ضحية  وقع  من  كل  النيابة  دعت  كما  ضدها. 

احملتالة للتقرب من مصاحلها. 
ويف هذا الشأن، قال احملامي لوكالي ياسني 
إن ظاهرة انتحال صفة مستشار بالرئاسة انتشرت 
هؤالء  أن  على  مؤكدا  األخيرة،  اآلونة  يف  كثيرا 
على  الصدفة  باب  من  يكونوا  قد  األشخاص 
يف  سامني  مسؤولني  أو  مبوظفني  عالقة  أو  معرفة 
الدولة، ولو كان ذلك عن بعد، ليتخذوا من هذه 

»انتحال  أن  موضًحا  لالحتيال،  مدخال  العالقة 
يتقلده  ال  وظيفي  مسمى  أخذ  يعنى  الصفة 
القانون حتت دواعي النصب.  الشخص ويقع يف 

واملشرع اجلزائري واضع ومواده صريحة«.
اجلرائم  »تلك  أن  إلى  لوكالي  وأشار   
ترتكب لقضاء مصالح أو االستيالء على أموال 
الغير«، مطالبا املواطنني بـ«أن ال ينجذبوا وراء 
املظاهر الكاذبة كما يجب على املسؤولني انتقاء 

النخب جيدا«.
ومن جهة أخرى، أوضح احملامي نزمي مالك 
الصفة  منتحل  يعاقب  اجلزائري  »القانون  أن 
بعقوبات تتراوح بني سنة و5 سنوات حبسا نافذا 
إذا كانت عملية االحتيال متس املواطنني، بينما 
ترفع العقوبة إلى 10 سنوات يف حال ما تتأسس 
املواطنني  على  وجب  لذا  مدني.  كطرف  الدولة 
وعدم  اإلطارات،  وظائف  من  التحقق  بالضرورة 
على  مؤكًدا  صفتهم،  إثبات  بعد  إال  أموال  دفع 
هؤالء  مع  الواقعية  من  بنوع  التعامل  ضرورة 
احملتالني، وعدم االنسياق وراء مطالبهم، والتأكد 
أماكن عملهم  السؤال عنهم يف  منهم من خالل 
التعامل  قبل  بالوزارات  أو  الرئاسة  مبؤسسة  سواء 

معهم والوقوع يف شباكهم.

انتشرت في األشهر األخيرة جرائم نصب عديدة، تعمد الجناة فيها انتحال صفة مستشارين برئاسة الجمهورية، كمدخل 
لالستيالء على أموال الغير، وإيهامهم بقدرتهم على التقرب من دوائر صنع القرار والمسئولين الكبار في الدولة، فأضحى 
كل من تسول له نفسه ينتحل الصفة ويدخل عالم »البزنس« والثراء من بابه الواسع فقط ألنه مستشار في الرئاسة. 

الذكرى الـ 45 إلعالن اجلمهورية الصحراوية

دعـــوة للتعجيـــل بتنظيــم 
استفتــاء تقريـر المصيــر

 جددت أحزاب سياسية جزائرية، أمس، 
تقرير  استفتاء  بتنظيم  التعجيل  لضرورة  دعوتها 
املتحدة  األمم  الصحراوي، محملة  الشعب  مصير 

مسؤولية »مترد املغرب عن الشرعية الدولية«.
و مبناسبة االحتفال بالذكرى الـ 45 إلعالن 
العربية الصحراوية الدميقراطية، صرح  اجلمهورية 
الوطني،  التحرير  جبهة  حلزب  العام  األمني 
انطالق  قبل  )و.أ.ج(  لـ  بعجي،  الفضل  أبو 
مشاركة  من  »الهدف  إن  قائال  االحتفاالت، 
وقوف  على  التأكيد  هو  املناسبة  هذه  يف  احلزب 
يف  الصحراوي  الشعب  مع  السياسية  الهيئات 
والتي  الغاشم،  املغربي  االحتالل  ضد  كفاحه 
حساس  جد  إقليمي  ظرف  يف  السنة  هذه  تنظم 
يف ظل معاناة الصحراويني من اعتداء االحتالل 
املغربي الغاشم بعد اخلرق السافر التفاق إطالق 

النار يف 13 نوفمبر املاضي«.
»ضرورة  إلى  للحزب  العام  األمني  ودعا 
التعجيل يف تنظيم استفتاء تقرير املصير«، باعتبار 
أن »وقف إطالق النار يتبعه مباشرة تنظيم استفتاء 

تقرير مصير آخر مستعمرة يف القارة اإلفريقية«.
عن  ذاته،  السياق  يف  بعجي،  وأعرب 
األمن  لعرقلة بعض اجلهات يف مجلس  »أسفه« 
استفتاء  تنظيم  يف  وتأخره  األممي  املسار  الدولي 
التاريخ  يف  مرة  ألول  تعطل  الذي  املصير  تقرير 
ألكثر من 30 سنة، واصفا تقاعس وتراخي األمم 
للصحراء  جديد  أممي  مبعوث  تعيني  يف  املتحدة 

الغربية بـ »الفضيحة القانونية«.
عضو  قلعي  الوهاب  عبد  األستاذ  ودعا 
املكتب الوطني حلركة البناء الوطني، من جهته، 

تطبيق   « إلى  )و.أ.ج(  لـ  به  أدلى  تصريح  يف 
من  الصحراوي  الشعب  ومتكني  الدولية  الشرعية 

حقه يف تقرير املصير«.
احلركة  مشاركة  أن  إلى  النظر  قلعي  ولفت 
 45 الـ  يف االحتفاالت الرسمية إلحياء الذكرى 
 27 يف  الصحراوية  العربية  اجلمهورية  إلعالن 
فبراير 1976 هي تأكيد لوقوف احلركة مع الشعوب 
التي تريد أن تتحرر من االستعمار ودعم حقها يف 

تقرير مصيرها.
وأشار عضو املكتب الوطني حلركة البناء إلى 
ورقلة  مظاهرات  مع  تتزامن  االحتفاالت  هذه  أن 
27 فبراير 1962، التي خرج فيها سكان املنطقة 
ورفضهم مشروع  احلرة  اإلرادة  للتعبير سلميا عن 
الصحراء  عزل  إلى  الرامية  ومؤامراته  املستعمر 
على  مؤكدة  الوطن،  مناطق  باقي  عن  وفصلها 

وحدة الترابية للجزائر.
قلعي  الوهاب  عبد  حث  املناسبة،  وبهذه 
القيادة الصحراوية على مواصلة النضال والكفاح 

السترجاع سيادتها واحلفاظ على وحدة ترابها.
الصحراوي،  الشعب  يحيي  لإلشارة، 
اليوم، الذكرى الـ 45 إلعالن اجلمهورية العربية 
االنتصارات  بطعم  الدميقراطية،  الصحراوية 
الصحراوي  اجليش  يحققها  التي  العسكرية 
استئناف  منذ  املغربي  االحتالل  قوات  ضد 
وذلك  املاضي،  نوفمبر   13 يف  املسلح  الكفاح 
كبيرة  ودبلوماسية  سياسية  مكاسب  وسط 
الشعب  بحق  املتزايد  الدولي  االعتراف  يطبعها 

الصحراوي يف تقرير املصير.
)و.أ.ج(

معهد الدراسات الشاملة
تنظيم يوم دراسي حول »الحروب الجديدة« قريبًا

التحضيرات  السبت،  أمس  انطلقت، 
مبعهد  اجلديدة،  احلروب  حول  دراسي  ليوم 
العاصمة،  باجلزائر  الشاملة،  اإلستراتيجيات 
بحضور مجموعة من األساتذة اجلامعيني وخبراء.
وكشف اللواء مجاهد مدير معهد الدراسات 
مبناسبة  ألقاها  كلمة  يف  الشاملة،  اإلستراتيجية 
الشروع يف التحضير لليوم الدراسي حول احلروب 
دراسة  هدفه  هذا  الدراسي  اليوم  أن  اجلديدة، 
كيفية مواجهة التهديدات واألخطار اجلديدة التي 

تستهدف اجلزائر.
عظيمي  أحمد  قال  أخرى،  جهة  من 
األستاذ اجلامعي واخلبير يف الشؤون العسكرية إن 

املعهد فتح لنا األبواب للنقاش والتفكير، مشيرًا 
سنة،  ألفني  منذ  قدمية  املعلومات  حرب  أن  إلى 
وأن اإلنسان مارس التضليل منذ آالف السنني، 
من أجل إخفاء األشياء وحماية املصالح، حيث 
لفت النظر إلى حرب النجوم، الدعاية األمريكية 
آالف  تخصص  روسيا  جعلت  التي  الكاذبة، 

املاليير ملواجهتها وهي يف أزمة.
قنوات  استخدام  أن  األستاذ  وأضاف 
وارد ومألوف، كما حدث يف  للتضليل  التلفزيون 
على  حربا  خاض  حني  واملغرب  اخلليج  حرب 
ظهور  بعد   ،1976 عام  إذاعي  ببرنامج  اجلزائر 
اجلزائر  وواجهته  الغربية،  الصحراء  مشكلة 

الشعوب. كما أكد  ببرنامج جدي اسمه مغرب 
واحدا  كل  جعلت  اليوم  اإلنترنت  أن  املتحدث 
التضليل  إمكانية  جعل  ما  وينشر  ويصور  يكتب 

تنتقل من الدول إلى املواطن.
مجال  يف  اخلبير  أكد  ذاته،  الشأن  يف 
أن  بوروبي  مصطفى  االقتصادية  االستعالمات 
كل  من  املعلومة  أخذ  تتطلب  املعلومة،  حرب 
الساخنة  احلروب  منذ  املعلومة  وأن  جوانبها، 
ظلت  االقتصادية  واحلروب  الباردة  واحلروب 
املعلومة  ننتج  كيف  املطروح  السؤال  وأن  هامة، 

احلربية وكيف تطورت بلدان باملعلومة فقط.
محمد رضوان بلعروسي

عضو األمانة السياسية جلبهة البوليساريو، خطري أدوه:

»على اإلدارة األمريكية الجديدة 
أن تتخلـص مـن إعـالن ترامـب«

السياسية  األمانة  عضو  أدوه  خطري  أكد 
جلبهة البوليساريو، ليلة أول أمس اجلمعة، على 
اجلديدة  األمريكية  اإلدارة  تتخلص  أن  ضرورة 
مشيرا  قانونا،   « »الباطل  ترامب  اعتراف  من 
إلى أن التخلص منها سيسمح للواليات املتحدة 
بالقضية  الدفع  يف  جاد  دور  لعب  األمريكية 

الصحراوية.
وأوضح خطري أدوه يف ندوة صحفية عقدت 
مبناسبة الذكرى الـ 45 إلعالن اجلمهورية العربية 
الصحراوية أن اعتراف الرئيس األمريكي السابق، 
على  املزعومة  بالسيادة  للمغرب  ترامب،  دونالد 
الطبيعة  من  شيئا  يغّير  ال  الغربية  الصحراء 
تصفية  مسألة  باعتبارها  للقضية،  القانونية 
متمسك  وشعب  مستقل،  غير  لبلد  استعمار 

بحقه يف تقرير مصيره.
التحضيرية  اللجنة  رئيس  ولفت 
إلعالن   45 الـ  للذكرى  املخلدة  لالحتفاالت 
اجلمهورية الصحراوية النظر إلى أن »املغرب حاول 
بخصوص  ترامب  إدارة  سياسة  من  يستفيد  أن 
تطبيع بعض الدول العربية مع الكيان الصهيوني، 
حيث  »أبراهام«،  باتفاقيات  يعرف  ما  إطار  يف 
قايض – يضيف املتحدث - »القضية الفلسطينية 
أساس  ال  الذي  ترامب،  من  املزعوم  باالعتراف 

قانوني له بإجماع خبراء القانون«.
و تابع يقول »االعتراف باطل والغ«، مشيرا 
الصفقة  هذه  مبثل  »املغرب  أن  إلى  سياق  يف 
املناطق  بعض  يف  مزعومة  قنصليات  وباستقدام 
الصحراوية احملتلة يحاول أن يصنع شرعية موازية 
القضية  حتكم  التي  املتحدة«،  األمم  لشرعية 
الصحراوية، وأبرز املسؤول الصحراوي أن مسعى 

ترامب »فاشل«، ألن القضية الصحراوية مصنفة 
لدى األمم املتحدة ومجلس األمن الدولي، كقضية 

تصفية استعمار منذ منتصف الستينيات.
ترامب  تغريدة  أن  أدوه  خطري  واعتبر 
علنا  وكشفت  املغربية  املقايضة  »فضحت 
كانت  والتي  الصهيوني،  الكيان  مع  عالقاته 
أصال موجودة«، كما أن هذا االعتراف - أضاف 
لإلدارة  جديدة  مشاكل  سبب   - املتحدث 

األمريكية اجلديدة، بقيادة بايدن«.
على ضرورة  ذاته  الصحراوي  املسؤول  وأكد 
أن تتخلص اإلدارة األمريكية من إعالن ترامب، 
تسعى  التي  والتحركات  العديدة  املساعي  مبرزا 
وحتث الرئيس بايدن على التخلص نهائيا من هذا 

االعتراف.
هذا  عن  »التراجع  اإلطار  هذا  يف  وقال 
االعتراف يعيد إلى الواليات املتحدة إمكانية أن 
بالقضية الصحراوية،  الدفع  تلعب دور جدي يف 
منبها إلى أن بقاء التغريدة يعيق أي حترك أمريكي 

جاد بخصوص هذه القضية.
أدوه  ذكر  اإلفريقي،  االحتاد  وعلى مستوى 
معاجلتها من خلفية  يتم  الصحراوية  القضية  أن 
امليثاق  خلفية  من  وأيضا  الدولي،  القانون 
على  يؤكد  الذي  القاري،  لالحتاد  التأسيسي 
االستعمار،  عن  املوروثة  احلدود  احترام  أهمية 
واالمتناع عن ضم أراض أخرى بالقوة، وتسوية 
»يف  معاجلة  وهي  سلمي.  بشكل  النزاعات 
كما  املتحدة  األمم  معاجلة  على  متقدمة  تقديرنا 
أنها مكملة لها، وتعطي فرصة للتحرك والضغط 

لتقوم األمم املتحدة بدورها«.
)و.أ.ج(

للوقوف يف وجه »الطامعني« يف هذا الوطن
مقــري يدعـــو إلـى لـّم الّشمــل ورّص الصفــوف

عبد  السلم،  مجتمع  حركة  رئيس  أكد 
على  العاصمة،  باجلزائر  أمس  مقري،  الرزاق 
ضرورة لمِّ الشمل ورّص الصف للوقوف يف وجه 

»الطامعني« يف هذا الوطن.
لهياكل  سنوي  ملتقى  خالل  مقري،  وقال 
»االرتقاء  شعار:  حتت  نظم  بالعاصمة  احلزب 
إنه  سيدة«،  مؤسسات  لبناء  السياسي  بالفعل 
»البد أن جنمع شمل اجلزائريني ونوحد الصفوف 

لنقف يف وجه الطامعني يف هذا الوطن«.
وأضاف مقري أن »الذين شاركوا يف احلراك 
الشعبي خرجوا ببعد وطني من أجل سيادة دولة 

)...( ال تخضع للضغوط األجنبية«، وهذا »لن 
صفا  الشعب  كان  إذا  إال   - حسبه   – يتحقق 

واحدا وكانت األحزاب السياسية يدا واحدة«.
ومبناسبة الذكرى الثانية للحراك الشعبي، 
أبدى رئيس »حمس« حتفظه بشأن »ممارسات 
إبراز خصوصيات  بعض األطراف التي حتاول 
تفرق  شعارات  رفع  عبر  اجلزائري«،  املجتمع 
جتمعهم،  أن  عوض  الواحد  الوطن  أبناء  بني 
مؤكدا على ضرورة »بناء جبهة وطنية« بعيدا 

عن أي قراءات.
)ق.و(
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ملـــف

قــال الصحفــي ومديــر املوقــع اإللكترونــي »بومــرداس 
ــة  ــار املغلوط ــة، »إن الشــائعات واألخب ســيتي«، إســام رخيل
التــي تنتشــر يف وســائل التواصــل االجتماعــي ســببها غيــاب 
ــمية،  ــزة الرس ــرف األجه ــن ط ــة م ــمية والدقيق ــة الرس املعلوم

ــر بالضبــط يف ظــل غيــاب قنــوات  وهــذا مــا يحــدث يف اجلزائ
كانــت حكوميــة  ســواء  املؤسســات،  يف  حقيقيــة  اتصــال 
أو خاصــة،  التــي مــن شــأنها إيصــال املعلومــات الدقيقــة 

ــة. ــن يف املعلوم ــق املواط ــان ح ــن وضم للصحفي
ويعتقــد مديــر املوقــع اإللكترونــي إســام رخيلــة أن 
ــة وقدميــة  ســبب املشــكلة يكمــن »يف تبنــي سياســات تقليدي
اجتــاه عمليــة االتصــال يف املؤسســات، وهــو مــا يعطــي صــورة 
ســلبية للبعــض منهــا، نتيجــة ضعــف مواكبــة العصرنــة 
ــون  ــت، ك ــة واإلنترن ــم املعلوماتي ــدة يف عال ــات اجلدي والتحدي
رجــل العاقــات العامــة أو املكلــف باالتصــال يفتقــد إلــى 
التكويــن ومواكبــة التطــورات احلديثــة يف مجــال االتصــال 
املؤسســاتي، خصوصــا بعــد إدراج التكنولوجيــات احلديثــة يف 

املجــال املؤسســاتي«.
تبنــي  ضــرورة  رخيلــة  إســام  الصحفــي  ويقتــرح 
سياســات جديــدة يف االتصــال باعتبــار أن املعلومــة مــن اجلهــة 
ــي  ــة الت ــار الكاذب ــاعات واألخب ــه اإلش ــئ موج ــمية تطف الرس
باتــت تســطير علــى وســائل التواصــل االجتماعــي، وجعلــت 
الصحفيــن يجــدون صعوبــة كبيــرة يف احلصــول علــى املعلومــة.
أسماء.ب

ــال  ــام واالتص ــة اإلع ــتاذ بكلي ــور واألس ــر الدكت  يعتب
بجامعــة اجلزائــر 3، العيــد زغامــي،  يف تصريــح أدلــى 
ــر  ــاتي يف اجلزائ ــال املؤسس ــن«، أن »االتص ــار الوط ــه لـ«أخب ب
غائــب متامــا، بالنظــر إلــى النمــط الكاســيكي الــذي يعتمــد 
عليــه القائمــون علــى خليــة االتصــال واإلعــام يف التواصــل 
والتعامــل مــع املؤسســات اإلعاميــة، األمــر الــذي أفقــد 

ــة«. ــزة احليوي ــذه األجه ــل ه ــة وتفاع ديناميكي
وقــال األكادميــي املتخصــص يف بحــوث االتصــال إن 
»األداء اخلدماتــي الــذي تشــرف عليــه هيئــات االتصــال 
ــى  ــى إل ــف وال يرق ــة ضعي ــات العمومي ــام يف املؤسس واإلع
املســتوى املطلــوب، ويفتقــر إلــى القواعــد واآلليــات التــي مــن 
ــا  ــاز االتصــال يف املؤسســات«، مضيف ــل دور جه شــأنها تفعي
بالقــول إنــه »يف الوقــت الــذي تغيــب فيــه املعلومــة مــن 

طــرف اجلهــات الرســمية تتغــذى الشــائعات مــن جهتهــا يف 
ظــل متاطــل القائمــن علــى هــذا اجلهــاز يف تقــدمي توضيحــات 
ــة  ــام بالدرج ــرأي الع ــم ال ــة ته ــة معين ــول قضي ــل ح وتفاصي

ــى«. األول
املؤسســاتي  االتصــال  مبعضلــة  زغامــي  ويعتــرف 
املســؤولن  بالقول«االتصــال يف اجلزائــر غائــب متامــا وكأن 
ال يعنيهــم الــدور الــذي يجــب أن يقدمــوه، األمــر الــذي 
أفقــد فعاليــة هــذه األخيــرة وأبقاهــا يف النمــط التقليــدي 
الكاســيكي القــدمي الرســمي الــذي يعتمــد علــى نظــام 
املعلومــات  مــع  تفاعلــه  لعــدم  نظــرا  الواحــد،  احلــزب 
واملعطيــات، مــا يعنــي أن هــذا النمــط ســيقتل املبــادرات 
ــة وتفاعــل أجهــزة االتصــال  ــة وديناميكي وســيفقد مــن حيوي
مهامــه  تأديــة  خــال  الصحفــي  يحتاجهــا  التــي  هــذه، 

اإلعــام«. دســتوري يف  كحــق  واملواطــن 
ومــن أجــل جتــاوز أزمــة االتصــال، يقتــرح الدكتــور 
التنظيمــي واالعتمــاد علــى  النظــر يف االتصــال  إعــادة   «
قواعــد وهيــاكل وآليــات االتصــال مــن خــال تعيــن هيئــات 
ــى  ــادرة عل ــون ق ــاز، تك ــذا اجله ــى ه ــة عل ــة ومؤهل متخصص
ــة مــن جهــة،  ــع املؤسســات اإلعامي ــة م ــات قوي ــط عاق رب
ــن  ــا م ــل به ــي يعم ــة الت ــورة املؤسس ــن ص ــل حتس ــن أج وم

ــرى«. ــة أخ جه
ــال  ــزة االتص ــول :« أجه ــه بالق ــي كام ــم زغام ويخت
واإلعــام مطالبــة بتفعيــل دورهــا والبرهنــة علــى احترافيتهــا 
ومهنيتهــا مــن أجــل احلفــاظ علــى حــق املواطــن يف اإلعــام 
ــه الدســتور«.                  أســماء بوصبيــع الــذي يكفل

مــن جهــة أخــرى، كشــف مستشــار إعامــي ســابق بإحــدى 
الــوزارات،  حتفــظ عــن ذكر اســمه، خال حديثــه لـ«أخبــار الوطن«، 
ــى املهــارات والكفــاءات  أن »معظــم املكلفــن باالتصــال يفتقــرون إل
ــل تقــدمي املعلومــات، حتــى  وأغلبهــم يركضــون وراء مصاحلهــم مقاب
ــد  ــى ح ــة« - عل ــة واألخاقي ــر املهني ــرق غي ــك بـ«الط ــو كان ذل ول

ــذي كان عليهــم خدمــة اإلعــام«. ــره - يف الوقــت ال تعبي
وأضــاف محدثنــا »أن هــذه مهنــة املكلــف باالتصــال واإلعــام 
ــن أجــل  ــة، وم ــات املهن ــرام قواعــد وأخاقي ــى احت ــو بحاجــة إل وه
حتقيــق ذلــك يجــب محاربــة بعــض الســلوكات املشــينة التــي 
أســاءت للمهنــة، وضــرورة خلــق عاقــة احتــرام بــن املكلــف 

باالتصــال والصحفــي«.
وأكــد املستشــار اإلعامــي الســابق علــى »ضــرورة تنظيــم 
ــتوى  ــى مس ــة عل ــال، خاص ــن باالتص ــدة املكلف ــة لفائ دورة تدريبي

ــن  ــا يضم ــاتي مب ــال املؤسس ــن دور االتص ــل حتس ــن أج ــوزارات م ال
النوعيــة والفعاليــة«.

ــة يف  ــى االنتقائي ويعتمــد املكلفــون باالتصــال - بحســبه - عل
ــرض  ــن ع ــة، ضارب ــة واخلاص ــام العام ــائل اإلع ــع وس ــل م التعام
احلائــط بــكل األدبيــات وأخاقيــات املهنــة املتعــارف عليهــا يف 
مجــال االتصــال، فاألقربــون أولــى باملعلومــة بحســب منطقتهــم مــا 
يفتــح املجــال لـ«اجلهويــة« يف التعامــل، إلــى جانــب منحهــم األولويــة 
للوســائل اإلعاميــة املعروفــة علــى حســاب الوســائل املجهريــة، دون 
أن ننســى عملهــم مبنطــق »العاقــات اخلاصــة«، األمــر الــذي يعطــل 
مهــام الصحفيــن يف الوصــول إلــى اخلبــر اليقــن، بالنظــر إلــى عصــر 
ــي  ــاعات الت ــات واإلش ــن املعلوم ــد م ــرض التأك ــذي يف ــرعة ال الس

ــة. ــف الوســائط االجتماعي ــا مختل تغذيه
أسماء.ب

-كيف تقّيمون عمل االتصال املؤسساتي يف 
اجلزائر؟

ــر  ــر، بالنظ ــن االتصــال املؤسســاتي يف اجلزائ ــث ع ــا احلدي ال ميكنن
إلــى نقــص وشــح املعلومــة مــن طــرف هــذه األجهــزة، وهــذا راجــع 
إلــى عــدم وجــود آليــات ميكــن مــن خالهــا تقــدمي معلومــات 
ــان  ــد جنــد يف بعــض األحي ــي ق ــف وســائل اإلعــام، وبالتال ملختل
ــي  ــة الت ــادر موثوق ــاب مص ــبب غي ــة، بس ــة ومغلوط ــارا كاذب أخب
تعطــي املعلومــة التــي تنــور الصحافــة والــرأي العــام، لذلــك اعتقــد 
أن ســوء االتصــال يف اجلزائــر عرقــل هــذه الوظيفــة، يف الوقــت التــي 
تشــهد فيــه الوســائط اإللكترونيــة تطــورا كبيــر، وقــد عملــت علــى 
تعريــة أداء الكثيــر مــن املؤسســات والهيئــات التــي فشــلت يف 

ــا. ــة يف وقته ــاء املعلوم إعط

لهــذا أقــول إن االتصــال املؤسســاتي يف اجلزائــر مــا يــزال بعيــدا كل 
البعــد عــن الواقــع والتحــوالت الكبــرى التــي تعرفهــا التكنولوجيــات 
ــرة،  ــرات كبي ــم تغّي ــه العال ــهد في ــذي يش ــت ال ــرى، يف الوق الكب
وبالتالــي ال ميكــن احلديــث عــن ثــورة بــدون أن نربــط هــذا بالتحــول 

الرقمــي.
-يشتكي أغلب الصحفيني من الغلق املتعمد على 

املعلومة من طرف املكلفني باإلعالم الذين يرفضون 
التصريح، وقد يصل بهم األمر إلى إقفال اخلط، ما 

تعقيبك؟
ــن  ــر م ــه الكثي ــع في ــذي تق ــر ال ــكال الكبي ــف اإلش ــم، لألس نع
املؤسســات هــو إخفاءهــا الكثيــر مــن املعلومــات وهــذا خطــأ فــادح، 
ــي،  ــم اخلارج ــى العال ــاح عل ــا االنفت ــي له ــذي ينبغ ــت ال يف الوق
وخلــق اتصــال مؤسســاتي قــوي لضمــان الشــفافية وحتســن أدائهــا، 
لذلــك اعتقــد أن اإلشــكال يحتــاج إلــى إعــادة النظــر يف االتصــال 
املؤسســاتي بشــكل عــام، وهــذا يحتــاج إلــى الكثيــر مــن االجتهاد.

ما املطلوب من املؤسسات والهيئات من أجل حتسني 
أداء االتصال؟

يجــب أوال إعــادة النظــر يف االتصــال املؤسســاتي يف اجلزائــر، 
ــر  ــال كمتغي ــم باالتص ــات ال تهت ــن املؤسس ــر م ــار أن الكثي باعتب
ــر  ــي تنوي ــى املواطنــن، وبالتال مهــم أساســي يف نقــل املعلومــات إل
الــرأي العــام واملجتمــع بــكل القــرارات والبرامــج التــي تخــص 
ــر  ــمية يف اجلزائ ــات الرس ــب الهيئ ــد أن أغل ــذا اعتق ــاع،  وله القط
ــال  ــة يف االتص ــرية املتخصص ــوارد البش ــاءات أو امل ــف الكف ال توظ
املؤسســاتي، مــا مــن شــأنه متكينهــم مــن ممارســتهم مهامهــم بــكل 
شــفافية وحريــة، لذلــك يجــب أن تخصــص دورات للقائمــن علــى 
ــة التحــول التكنولوجــي احلاصــل اليــوم. املؤسســات بهــدف مواكب
سألته: أسماء بوصبيع

تنــص املادتــن )54-55( مــن الدســتور علــى أن »احلصــول 
علــى املعلومــات والوثائــق واإلحصائيــات ونقلهــا أمــران مضمونــان 
ــر  ــاة الغي ــق بحي ــذا احل ــة ه ــس ممارس ــن أن مت ــن، وال ميك للمواط
اخلاصــة وبحقوقهــم وباملصالــح املشــروعة للمؤسســات ومبقتضيــات 
ــات ممارســة هــذا احلــق«،  ــون كيفي ــي. يحــدد القان األمــن الوطن
ــون األنشــطة  ــون اإلعــام وقان ــا بقان ــرة هن ــارة األخي ــق العب وتتعل
ــس  ــا لي ــن م ــادي، لك ــر ع ــا األم ــى هن ــة. إل ــمعية البصري الس
ــا« باملستشــارين  ــا هــو أن هــؤالء الذيــن يســمون»كذبا وبهتان عادي
واملديريــن املكلفــن باالتصــال علــى مســتوى الــوزارات ومختلــف 
املؤسســات العموميــة، تغيــب االحترافيــة متامــا عــن تعاماتهــم، 
ــة منهــم، بالرغــم مــن أن مهمتهــم األساســية  ــة قليل ــا عــدا ثل م
ــي  ــة االتصــال اخلارجــي للمؤسســات الت ــز وترقي تكمــن يف تعزي
ــون مــع الصحافــة حينمــا  يشــتغلون فيهــا، بــل إن هــؤالء يتواصل
يرغبــون يف التســويق أو الترويــج ملوضــوع معــن، أو إبــراز شــيء مــا 
لــم تعــر لــه الصحافــة االهتمــام »الــكايف«، حيــث جتدهــم يرمــون 
ــه  ــن وج ــى أحس ــة عل ــاز املهم ــل إجن ــن أج ــم م ــم ومعارفه بثقله
ــر يف  ــق األم ــن يتعل ــن ح ــوهم، ولك ــم مرؤوس ــى به ــى يرض حت
كثيــر مــن األحيــان بقضايــا تهــم املواطــن، وتشــغل الــرأي العــام 
ــى  ــن عل ــادة منزوي ــم يف الع ــي، فتجده ــى الدول ــي، وحت الوطن
ــف، أو أنهــم يتخلصــون  ــى الهات ــرد عل أنفســهم، ســواء بعــدم ال
ــف،  ــون الهات ــة ويقفل ــارات رنان مــن الصحفــي املتصــل بهــم بعب
بــل يتعمــدون انتقــاء املؤسســات اإلعاميــة، وإخفــاء اخلبــر 

ــط  ــق مبوظفــن يرتب ــة، التــي ال تلي وغيرهــا مــن األســاليب البالي
وجودهــم يف األصــل بتقــدمي املعلومــة الصحيحــة، وحتســن صــورة 
املؤسســة التــي يشــتغلون بهــا، لــدى العامــة والشــركاء، وبالتالــي 
غلــق البــاب أمــام اإلشــاعات التــي تعــج بهــا مختلــف املنصــات. 
ــى  ــؤالء عل ــرار ه ــام إص ــون أم ــن يك ــك ل ــف - ذل ــن - لألس لك
الــدوس علــى فنــون التواصــل ومســايرة التطــور احلاصــل يف املجــال 

الرقمــي عبــر العالــم.

قــد يقــول قائــل إن املشــكل ليــس يف تقصيــر هــؤالء يف 
ــق  ــي املنغل ــام السياس ــا يف النظ ــل إمن ــم، ب ــة به ــم املنوط مهامه
ــم  ــل احلك ــن عوام ــل م ــفافية كعام ــب الش ــث تغي ــا، حي أص
الراشــد، وكتحصيــل حاصــل ال يعيــر مســؤولونا أي أهميــة 
لاتصــال، إال إذا تعلــق األمــر بالدفــاع عــن أنفســهم، أو الدعايــة 
ــا  ــك، حينم ــن ذل ــر م ملشــاريعهم. لكــن، أليســت املشــكلة أكب
نســتذكر كــوارث ومطبــات اتصاليــة وقــع فيهــا الكثيــر مــن 

القائمــن علــى الشــأن العــام، مــن خــال تصريحــات اســتفزازية 
ــم يدركــوا تفاهتهــا وخطورتهــا حتــى جاءتهــم ردة فعــل عنيفــة  ل

ــي. ــل االجتماع ــائل التواص ــر وس ــارع، وعب ــن الش م
واألغــرب مــن كل هــذا أنــه لــو قمنــا مبســح ملختلــف املواقــع 
ــذا  ــة، وك ــات احلكومي ــوزارات والهيئ ــن ال ــر م ــة للكثي اإللكتروني
ــام  صفحاتهــا يف وســائل التواصــل االجتماعــي، جنــد أنفســنا أم
كــوارث اتصاليــة مــن نــوع آخــر، فمعظــم تلــك الصفحــات ميتــة 
وغيــر محّينــة، ذلــك مــا يطــرح عامــات اســتفهام حــول جناعــة 
مديريــات االتصــال التــي يتقاضــى أصحابهــا رواتــب »منتفخــة«، 
ــا  ــل، يبقــى أداؤهــم ضعيف ــة. باملقاب ــازات مختلف ويحظــون بامتي
بــكل املقاييــس، أضــف إلــى ذلــك أن الكثيريــن ال يتقنــون فنــون 
ــي  ــات الت ــة يف حــق اللغ ــون مجــازر يومي ــم يرتكب االتصــال، فه

يخاطبــون بهــا النــاس.
أمــام هــذا الوضــع املعتــل فاألولويــة لــم تعــد لدعــوات جتنيــد 
وســائل اإلعــام الوطنيــة للــرد علــى الهجمــات الســيبرانية التــي 
تتعــرض لهــا اجلزائــر، ألن أكبــر مشــكل نعانــي منــه هــو سياســة 
ــت  ــة فرخ ــة خاطئ ــات اتصالي ــاد مقارب ــدة، واعتم ــق املتعم الغل
ــة  ــة والدعاي ــة واملغلوط ــار الكاذب ــا لإلشــاعة واألخب فضــاء مائم
ــام  ــا، فاإلع ــاد برمته ــى الب ــلبا عل ــس س ــا انعك ــة، م املغرض
ســاح ذو حديــن إن أحســنت اســتغاله كان لصاحلــك، وإن لــم 

تفعــل فإنــك ســُتذبح بــه يومــا.

رغم أن مختلف التشريعات اجلزائرية، بداية من الدستور مرورا بقانون اإلعالم، ثم قانون ممارسة األنشطة السمعية البصرية، تكرس كّلها حق املواطن يف اإلعالم، لكن املمارسات لألسف تثبت عكس ذلك، فعادة 
ما يجد الصحفيون أنفسهم أمام مكلفني باالتصال على مستوى مختلف الوزارات والهيئات احلكومية، »صم، بكم، عمي«، فمعظمهم يتعاملون مع وسائل اإلعالم بانتقائية مقيتة، وآخرون ال يتواصلون ويتعمدون 
إخفاء املعلومة، لتكتسح اإلشاعات واألخبار الكاذبة الساحَة، السيما مع االنتشار الواسع لوسائل التواصل االجتماعي وتأثيراتها العميقة. وإلى غاية إثبات العكس، فإن معظمهم ال يتواصلون إال مع أصدقائهم أو 

معارفهم، وباملقابل ال يتوانون يف تسخير كل ما لهم من إمكانات وعالقات إلحداث قيامة يف اإلعالم إذا تعلق األمر بقضية ما يريد لها أهل احلل والربط أن يكون لها باع طويل.

مستشار إعالمي سابق لـ»أخبار الوطن«:مستشار إعالمي سابق لـ»أخبار الوطن«:
»المكلفـــون باالتصـــال يفتقـرون »المكلفـــون باالتصـــال يفتقـرون 

إلــــى المهـــــارات«إلــــى المهـــــارات«

األستاذ بجامعة اجلزائر األستاذ بجامعة اجلزائر 33،  كرمي دواجي لـ»أخبا رالوطن«:،  كرمي دواجي لـ»أخبا رالوطن«:
»أغلـــب المؤسســات والهيئـــات »أغلـــب المؤسســات والهيئـــات 
تتعمـــّد تتعمـــّد إخفـــاء المعلومــــات!«إخفـــاء المعلومــــات!«

صال  صال احلُق يف اإلعالِم َيضيُع بني أسواِر اإلَداراِت وامُلكّلفنَي باالتِّ احلُق يف اإلعالِم َيضيُع بني أسواِر اإلَداراِت وامُلكّلفنَي باالتِّ

ُمؤّسســــاٌت َبكــماء..!ُمؤّسســــاٌت َبكــماء..!
 فاحت إسعادي

مدير املوقع اإللكتروني »بومرداس سيتي«، إسالم رخيلة لـ»أخبار الوطن«:مدير املوقع اإللكتروني »بومرداس سيتي«، إسالم رخيلة لـ»أخبار الوطن«:

»الصحفيـــــون يواجهـــــون صعــــــوبة »الصحفيـــــون يواجهـــــون صعــــــوبة 
فــــي الوصــــول إلــــى المعلـــــومـة«فــــي الوصــــول إلــــى المعلـــــومـة«

األستاذ بجامعة اجلزائر، العيد زغالمي لـ»أخبار الوطن«:األستاذ بجامعة اجلزائر، العيد زغالمي لـ»أخبار الوطن«:
»االتصــال فــي الجزائــر يغلـــب عليــه »االتصــال فــي الجزائــر يغلـــب عليــه 

الّنمـــط الكالسيــــكي«الّنمـــط الكالسيــــكي«
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منير بن دادي 
حــذر البروفيســور رحــال، خــال مداخلتــه 
أمــس الســبت مبنتــدى احلــوار، مــن التراخــي يف 
ــه »رغــم  ــى أن ــي وأشــار إل ــق البروتوكــول الوقائ تطبي
االنطــاق يف عمليــة التلقيــح فابــد للجزائريــن 
عــدم التراخــي يف تطبيــق البروتوكــول الصحــي، 

وتطبيــق احلجــر الصحــي«.
لقــاح  ضــد  أقيمــت  التــي  احلملــة  وعــن 
وخيمــة  ســتكون  نتائجهــا  أن  اعتبــر  كورونــا، 
مســتدال مبــا حــدث ســنة 2017 مــع حملــة التلقيــح 
ضــد »البوحمــرون«، وأضــاف قائــا »إن احلكومــة ال 
بــد أن متضــي يف اللقــاح، ألنــه هــو احلــل الوحيــد«.
وقــال البروفيســور رحــال إن أحســن مــن طبــق 
البروتوكــول الصحــي هــو املســاجد، وهــذا دليــل 

ــجد. ــه املس ــذي ملك ــر ال ــي الكبي ــى الوع عل

 قسوم: »على السلطة تخفيف 
اإلجراءات لتمكني املغتربني من العودة 

إلى الوطن«
املســلمن  العلمــاء  جمعيــة  رئيــس  دعــا 
إلــى  الــرزاق قســوم، الســلطة  اجلزائريــن، عبــد 

مســاعدة اجلزائريــن املغتربــن بتخفيــف اإلجــراءات 
لتمكينهــم مــن العــودة إلــى الوطــن، وقــال إن »هنــاك 
بعــض أبنــاء الوطــن يف العديــد مــن الــدول يتصلــون 
باجلمعيــة ملســاعدتهم يف التواصــل مــع أهلهــم«.

وأشــار صســوم، خــال نزولــه ضيفــا علــى 
ــة  ــى أن »اجلمعي ــبت، إل ــس الس ــوار أم ــدى احل منت
متلــك رصيــدا كبيــرا يف العمــل اخليــري خــال 
النكبــات داخــل الوطــن وخارجــه«، وأضــاف أن 
»اجلمعيــة تؤمتــن علــى هبــات اجلاليــة اجلزائريــة 

إليصالهــا ألصحابهــا«. باملهجــر 

بن براهم: »البد من استحداث 
وكاالت جزائرية تنسق مع القطاعات 

احلكومية«
ــه  ــن براهــم، خــال كلمــة ل ــن ب ــال نورالدي ق
االقتصاديــة  »األزمــة  إن  احلــوار،  مبنتــدى  ألقاهــا 
ارتفــاع  رغــم  املجتمــع،  فئــات  كل  ستشــمل 
ســعر النفــط، وهــذا مــا يحتــم علــى املؤسســات 
االجتماعيــة أن تلعــب دورهــا كامــا«، مؤكــد علــى 
ــى  ــة تعمــل عل ضــرورة »اســتحداث وكاالت جزائري
ــل  ــهل عم ــة لتس ــات احلكومي ــع القطاع ــيق م التنس

االجتماعيــة«. املؤسســات 
رايتــس  »أضــواء  مؤسســة  رئيــس  وأشــار 
للدميقراطيــة وحقــوق اإلنســان« إلــى أنــه »حــان 
ــن  ــل يف كل امليادي ــة تعم ــات جزائري ــت ملؤسس الوق
إلزاحــة العوائــق التــي تعرقــل عمــل املؤسســات 
االجتماعيــة، ألن االحتياجــات يف هــذا القطــاع 

مســتقبا«. كبيــرة  ســتكون 

بن حبيلس: »دور الشيخوخة وصمة 
عار يف جبني املجتمع اجلزائري«

ــري،  ــر اجلزائ ــال األحم ــة اله ــددت رئيس  ن
ــة  ــي العائل ــرة تخل ــس، بـــ »ظاه ــن حبيل ــعيدة ب س
»دار  واعتبــرت  أفرادهــا«،  أحــد  عــن  اجلزائريــة 
املجتمــع  جبــن  يف  عــار  وصمــة  الشــيخوخة 

اجلزائــري«.
وأشــارت بــن حبيلــس، خــال مداخلتهــا 
ــى  ــوار، إل ــدى احل ــبت مبنت ــس الس ــا أم ــي ألقته الت
ــن  ــة التضام ــن ثقاف ــتمر لك ــا س ــة كورون أن »جائح
ــت  ــزول«، وقال ــن ت ــخة ول ــاني مرس ــل اإلنس والعم
فقــط،  مســاعدات  ليــس  »التضامــن  باملناســبة 
ــر،  ــع اجلزائ ــري للمجتم ــود الفق ــو العم ــن ه التضام

ــة«. ــى الثقاف ــاظ عل ــو احلف ــن ه التضام

شــرعت مؤسســة اجلزائريــة للميــاه )وحــدة 
بومــرداس( يف تنفيــذ إجــراءات اســتعجالية مــن 
أجــل القضــاء علــى التذبــذب يف التزويــد مبيــاه 
ــا  ــات، خصوص ــن البلدي ــدد م ــجل بع ــرب املس الش
ببلديــة أوالد موســى )غــرب(، حســبما جــاء يف 

بيــان لهــذه املؤسســة.
ــر تســجيل  ــى إث ــه عل ــه أن ــان ذات وأضــاف البي
اضطرابــات كبيــرة يف عمليــة توزيــع امليــاه علــى 
مســتوى بلديــة أوالد موســي خصوصــا لتضررهــا 

الكبيــر، باإلضافــة إلــى عــدد مــن بلديــات الواليــة 
ــاه  ــوب مي ــاض منس ــع وانخف ــبب تراج ــا بس عموم

ــح ــة ش ــدود نتيج الس
إجــراءات  املؤسســة  اتخــذت  األمطــار، 
األزمــة. هــذه  مــن حــدة  للتخفيــف  مســتعجلة 
وأشــار املصــدر إلــى أن اإلجــراءات املســتعجلة 
التــي شــرع يف تنفيذهــا تتمثــل يف العمــل علــى 
وضــع حيــز اخلدمــة، يف غضــون األســبوع اجلــاري، 
ــع  ــة التوزي ــز عملي ــرض تعزي ــة بغ ــار إرتوازي ــة آب أربع

ببلديــة أوالد موســى، وتزويــد األحيــاء املتضــررة عبــر 
ــع  ــج توزي ــات األخــرى بصهاري ــة والبلدي ــذه البلدي ه

ــاء الشــروب. امل
كمــا تعــّول املؤسســة، للقضــاء علــى حــدة 
االضطرابــات املســجلة يف توزيــع امليــاه الشــروب عبــر 
ــة  ــام القليل ــغال يف األي ــاء األش ــى انته ــة، عل الوالي
امليــاه  معاجلــة  محطــة  مشــروع  ودخــول  القادمــة 
ملؤسســة »ســيال« الكائــن مبنطقــة »احلامييــة« ببلديــة
ودواو اخلدمة.                                       )و.أ.ج(

حواش.أ
ــال  ــن خ ــال م ــد العم ــدد، أك ــذا الص  ويف ه
شــعاراتهم التــي رددوهــا أثنــاء تنظيمهــم الوقفــة 
نهايــة  املعنيــة،  اإلدارة  مقــر  أمــام  احتجاجيــة 
ــرارات  ــق الق ــرورة تطبي ــى ض ــي، عل ــبوع املاض األس
ــرع  ــن اإلدارة والف ــرا ب ــا مؤخ ــق عليه ــذة واملتف املتخ
ــا  ــور أساس ــي تتمح ــال، والت ــل للعم ــي املمث النقاب
حــول عديــد النقــاط املهنيــة التــي وجــب معاجلتهــا 
بجميــع  الطبــي  الســلك  عمــال  يتمكــن  حتــى 
ــة عملهــم وفــق ظــروف مائمــة  أصنافهــم مــن تأدي
حقوقهــم  اســترداد  إلــى  باإلضافــة  ومضبوطــة، 
ــة  ــرار عــدم صــب منحــة املردودي ــى غ ــة عل املهضوم
ــى  ــع لســنة 2020 بالنظــر إل ــي الراب اخلاصــة بالثاث
مداومتهــم  أثنــاء  كبيــرة  مخاطــر  العمــال  تكبــد 

ــد  ــا. وق ــروس كورورن ــة بفي ــر اإلصاب ــم خلط وتعرضه
رفــع احملتجــون مطالبهــم اخلاصــة مبلــف ازداوجيــة 
املســؤولية داخــل املؤسســات الطبيــة العموميــة الــذي 
يتســم بهــا بعــض األطبــاء دون وجــه حــق، والــذي 
ــن مــن ممتهنــي الســلك  ــق أمــام الكثيري يقطــع الطري
ــل  ــة يف ظ ــة املهني ــن الترقي ــتفادة م ــي يف االس الطب
انعــدام املراقبــة واملتابعــة يف التطبيــق العــادل يف 

ــة. ــب املهني ــع الرت توزي
علــى  املتحتجــون  أّكــد  الســياق،  هــذا  يف 
ــة  ــي واإلداري لعمــل جلن ــر املال الكشــف عــن التقري
ــة التــي تبقــى  اخلدمــات االجتماعيــة للســنة املاضي
ــث  ــة، حي ــفافية واملهني ــن الش ــد ع ــدة كل البع بعي
أكــدوا عــدم اســتفادتهم مــن أي خدمــات إذ تبقــى 
ــدرة  ــال - املق ــذا املق ــة ه ــد كتاب ــى ح ــوال - إل األم

مبليــار ســنتيم مجهولــة املصيــر، بدليــل عــدم ولوجهــا 
حســاب اللجنــة؛ األمــر الــذي أثــار الشــك والريبــة. 
ــة  ــل اللجن ــى ح ــه إل ــت نفس ــؤالء يف الوق ــا ه وداع

ــدد. ــاء ج ــاب أعض وانتخ
يذكــر أن األمــن الوالئــي للفــرع النقابــي صــرح 
لـــ »أخبارالوطــن« بــأن األمــور كانــت تســير بشــكل 
مناســب يف ظــل اإلدارة الســابقة، إال أن قــرار مديــر 
ــة  ــذي قضــى بتعــن رئيــس نقاب ــر ال الصحــة األخي
املمارســن الطبيــن علــى رأس اإلدارة خلفــا للمديــرة 
احلاليــة ألســباب صحيــة ليــس ســليما كونــه يســعى 
مــع  عليــه  املتفــق  التســوية  مســار  تعطيــل  إلــى 
ــه الفــرع النقابــي  ــرة، وهــو األمــر الــذي ال يقبل املدي
األمــور  اخلطــوة ســتعّقد  هــذه  أن  مؤكــدا  بتاتــا، 
بشــكل كبيــر يف حــال لــم يتــم العــدول عــن القــرار.

كشــفت وزارة العــدل، أمــس، عــن عــدد 
ــي  ــو الرئاس ــراءات العف ــار إج ــم يف إط ــرج عنه املف
الــذي أقــره رئيــس اجلمهوريــة يف ذكــرى يــوم 
الشــهيد، وكــذا الذكــرى الثانيــة للحراك الشــعبي.
وأّكــدت وزارة العــدل، يف بيــان لهــا أصدرتــه 
يــوم أمــس،  أّن عــدد املفــرج عنهــم بعــد انقضــاء 
اإلجــراءات  واســتكمال  القانونيــة  اآلجــال 

 59 البيــان  صــدور  حــد  إلــى  بلــع  القضائيــة 
ــه  ــن عن ــذي أعل ــس ال ــدد نف ــو الع ــخصا، وه ش

اجلمهوريــة. رئيــس 
اجلمهوريــة  رئيــس  أن  بالذكــر،  جديــر 
ــن  ــدد م ــن ع ــراج ع ــه ســيتم اإلف ــد  ســابقا أن أّك
احملبوســن والذيــن يتــراوح عددهــم  بــن 55 و60 
شــخصا.               عبــد اجلــال نويــس

أكــد وزيــر االتصــال، الناطــق الرســمي باســم 
ــبت،  ــس الس ــوم أم ــر، ي ــار بلحيم ــة، عم احلكوم
أن اإلعــام الوطنــي لــم يتخلــف عــن الوقــوف مــع 

ــه، وانتقــاده املســؤولن مهنــي ومحتــرف. دولت
معــه   أجرتــه  حــواره  يف  بلحيمــر  وقــال 
لــم  اجلزائــري  اإلعــام  “إن  بــرس”  “الشــهاب 
ــب  ــى جن ــًا إل ــوف جنب ــرة عــن الوق ــو مل ــف ول يتخّل
ــة  ــات الداخلي ــة كل التحدي ــه يف مواجه ــع دولت م
وحتــى اخلارجيــة، وأثبــت يف كل مــرة أنــه متشــبع 
بقيــم ومبــادئ ثــورة نوفمبــر املجيــدة، حيــث يكــون 
رد الصحافــة الوطنيــة علــى مختلــف الهجمــات 
ــات  ــتوى تطلع ــا يف مس ــا بادن ــرض له ــي تتع الت
الشــعب اجلزائــري الغيــور علــى وطنــه الــذي ال 

ــت”. ــة كان ــن أي جه ــات م ــل أي تدخ يقب

ــة،  ــم احلكوم ــمي باس ــق الرس ــل الناط وواص
تتمتــع  صحافتنــا  كانــت  ولــو  “حتــى  قائــا، 
القانــون  يكفلــه  مــا  إطــار  يف  احلريــة  بكامــل 
والتشــريعات، إال أن مســتوى النقــاش واالنتقــادات 
املوجهــة لبعــض املســؤولن عبــر صفحــات اإلعــام 
واألفضيــة اإللكترونيــة لــم تخــرج عــن نطــاق 

واالحترافيــة”. املهنيــة 
أن  االتصــال  وزيــر  أكــد  اَخــر،  يف ســياق 
ــذ  ــم الشــعوب من ــو حل ــي ه ــرب العرب مشــروع املغ
حــركات التحــرر، وهــدف نتطلــع إلــى حتقيقــه وفــق 
مــا جتــده مصلحــة شــعوب املنطقــة والتــي جتمعهــا 
ــات مشــتركة وال ميكــن ألي طــرف أن  ــم ومقوم قي

ــذه الوحــدة. ــو ه يعكــر صف
محمد رضوان بلعروسي

ــن  ــان ب ــد الرحم ــة، عب ــر الصح ــرف وزي أش
ــد،  ــاع البري ــع قط ــة م ــع اتفاقي ــى توقي ــد، عل بوزي
داخــل  صحيتــن  وحدتــن  وجتهيــز  إلنشــاء 
ــة  ــة ملعاجل ــدة صحي ــوس، وح ــي مس ــفى بن مستش
قطــاع  تخــص  وأخــرى  الســرطان،  ومحاربــة 

عــاٍل. مســتوى  ذات  اســتعجاالت 
املــال  ترشــيد  إلــى  االتفاقيــة  وتهــدف 
ــع  ــود بالنف ــي تع ــاريع الت ــتعماله يف املش ــام واس الع
ــرطان  ــة الس ــدة معاجل ــل وح ــن، ومتوي ــى املواط عل

بالعاصمــة. مســوس  بنــي  مبستشــفى 
هــذه  الصحة،«ســتمكن  وزيــر  وحســب 
ــال  ــة يف مج ــود املبذول ــز اجله ــن تعزي ــة م االتفاقي
ــة  ــات الازم ــر اإلمكان ــرطان، وتوفي ــة الس مكافح

لهــذا الغــرض«.
البريــد،  مــن جهــة أخــرى، أعلــن وزيــر 
إبراهيــم بومــزار، عــن إصــدار طابــع بريــدي تقديــرا 
جلهــود اجليــش األبيــض يف مكافحــة كورونــا، 
والتعريــف مبخاطــر وبــاء »كوفيــد 19«، والدعــوة 
وعمليــة  الوقائيــة،  باإلجــراءات  االلتــزام  إلــى 

التلقيــح ضــد الوبــاء.
وذكــر بومــزار  أن وزارتــه ترافــق قطــاع الصحــة 
دائمــا، مذكــرا بإطــاق اخلــط األخضــر منــذ بدايــة 
ــر  اجلائحــة، كمــا شــكر مؤسســة اتصــاالت اجلزائ
علــى تقدميهــا غــاف مالــي مهــم، مــن أجــل 

ــة. ــن الطبي ــن الوحدت ــتحداث هات اس
بن دادي.م

تســتهدف املؤسســة العموميــة »متيجــة إنــارة« 
لواليــة البليــدة، مــن خــال برنامجهــا املســطر 
لســنة 2021، إجنــاز شــبكة اإلنارة العموميــة علــى 
ــة،  ــذه اخلدم ــا ه ــدم فيه ــة تنع ــتوى 24 منطق مس
ــن  ــم م ــبما عل ــوداء بالوالية، حس ــا س ــد نقاط وتع

ــذه املؤسســة. ــى ه القائمــن عل
اإلدارة  بقســم  رئيــس  مســؤول  وأوضــح 
لـــ  رامــول،  حســن  املؤسســة،  بهــذه  املاليــة 
ــذه الســنة  ــارة« وضعــت ه )و.أ.ج( أن »متيجــة إن
ــة  ــارة العمومي ــبكة اإلن ــاز ش ــي بإجن ــا يقض برنامج
بهــا  تنعــدم  بالواليــة  24 منطقــة  على مســتوى 
ــارة إلــى جانــب جتديــد الشــبكة على مســتوى  اإلن
36 منطقــة أخــرى تعــرف شــبكة اإلنــارة بهــا 

اهتــراء وقدمــا.
وتتــوزع مختلــف هــذه املشــاريع املبرمجــة علــى 
مســتوى كافــة بلديــات الواليــة الـــ 25 مبا فيهــا 
ــة  ــي لهــا الســلطات احمللي مناطــق الظــل، التــي تول

ــول املتحــدث. ــة خاصــة، يق أولوي
يف  ذاتهــا،  املؤسســة  برمجــت  كمــا 

الســيما  لألحيــاء،  احلضــري  التحســن  إطــار 
عاليــة  ســكانية  كثافــة  التي تعــرف  منهــا 
العاديــة  املصابيــح  اســتبدال  عمليــة  اســتكمال 
 )LED( بتقنيــة  تعمــل  بأخرى اقتصاديــة 
مهتــرئ  كهربائــي  عمــود   600 قرابــة  ونــزع 

جديــدة. واســتبدالها بأعمدة 
وأشــار املتحــدث إلــى أن املؤسســة، باإلضافــة 
وإجناز اإلنــارة  صيانــة  يف  املمثلــة  مهامهــا  إلــى 
يف  تســاهم  الواليــة،  مســتوى  علــى  العموميــة 
ــة  ــارة العمومي ــبكات جديدة لإلن ــاريع ش ــاز مش إجن
ــر  ــات الوطــن كاجلزائ ــف والي ــى مســتوى مختل عل

واملديــة وغيرهــا. وتيارت وبومــرداس  العاصمــة 
لإلشــارة، تغطــي مؤسســة »متيجــة إنــارة« 
الواليــة بنســبة 80 يف املائــة مــن اإلنارة العموميــة، 
وتســعى خــال الســنة اجلاريــة مــن خــال املشــاريع 
املبرمجــة اســتكمال إجنــاز الـــ 20 يف املائــة مــن 

ــة. ــة املتبقي ــارة العمومي اإلن
)و.أ.ج(

رئيــس  تبــون،  املجيــد  عبــد  يتــرأس 
ملجلــس  اجتماعــا  األحــد،  اليــوم  اجلمهوريــة، 
لرئاســة  بيــان  يف  ورد  مــا  حســب  الــوزراء، 

. يــة ر جلمهو ا

ــه  أّن االجتمــاع يخصــص  ــد املصــدر ذات وأّك
للدراســة واملصادقــة علــى عــدد مــن العــروض ذات 
ومتابعــة  الوطنــي  باالقتصــاد  بالنهــوض  الصلــة 
ــن.   )ق.و( ــل بانشــغاالت املواطن ظــروف التكف

عضو اللجنة العلمية بوزارة الصحة، إلياس رحال:

»نهــدف إلــى تلقيـح »نهــدف إلــى تلقيـح 7070 في المـائة مـن المواطنيـن« في المـائة مـن المواطنيـن«

وزارة العدل
 العفـــو الّرئاســـي شمــــل  العفـــو الّرئاســـي شمــــل 5959 محبــــوسا محبــــوسا

وزير االتصال، عمار بلحيمر:
»اإلعـــالم الجزائـــري ِمهنــــي ومحتــــرف »اإلعـــالم الجزائـــري ِمهنــــي ومحتــــرف 

فـــي انتقـــاده المسؤولــــين«فـــي انتقـــاده المسؤولــــين«

اتفاقية جمعت قطاعي الّصحة والبريد
إنشـــاء وتجهيـــز وحدتيـــن طبِّيتـــين إنشـــاء وتجهيـــز وحدتيـــن طبِّيتـــين 

بمستشفــى بنــي مســــوس قريــــبابمستشفــى بنــي مســــوس قريــــبا

خال السنة اجلارية
تغطــــية تغطــــية 2424 منطـــقة ســــوداء بالبليــدة  منطـــقة ســــوداء بالبليــدة 

بخـــدمة اإلنــــارة العمــــومـــيةبخـــدمة اإلنــــارة العمــــومـــية

 برئاسة رئيس اجلمهورية عبد املجيد تبون
مجلـــس الـــوزراء يجتمــــع اليــــوممجلـــس الـــوزراء يجتمــــع اليــــوم

يطالبون بتحسني أوضاعهم املهنية
عّمــال الّصحــة الجواريــة ببلعبــاس يدخلــون فــي إضــراب مفتـــوح عّمــال الّصحــة الجواريــة ببلعبــاس يدخلــون فــي إضــراب مفتـــوح 

بومرداس
إجـــراءات استعجالـــية للحــّد من التذبـذب في التزويـــد بالميـــاه إجـــراءات استعجالـــية للحــّد من التذبـذب في التزويـــد بالميـــاه 

قرر الفرع النقابي 
للمؤسسة العمومية 

للصحة اجلوارية 
بسيدي بلعباس 

الدخول يف إضراب 
مفتوح، إلى غاية 
حتقيق مطالبهم 

املتأسسة على حتسني 
األوضاع املهنية لعمال 

السلك الطبي املهضومة، 
والقضاء على العبث 

اإلداري املوجه ضدهم. 

أكّد إلياس رحال عضو اللجنة 
العلمية ملتابعة ورصد تفشي وباء 

كورونا يف اجلزائر أن الهدف احلالي 
هو تلقيح 70 يف املائة من املواطنني 
اجلزائريني، غير أنه نفى يف الوقت 
ذاته أن »يكون التلقيح ضد كرونا 
إجباريا، وقال »أعتقد أن العالم 

سيتوجه مستقبا إلى أن ال يقبل 
أي مواطن غير ملقح، وهذا ما 

يفرض التلقيح مستقبا«.
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  متكن عناصر األمن احلضري اخلامس بأمن 
من  يبلغ  شخص  توقيف  من   ، سكيكدة  والية 
بالتسلق  »سرقة  قضية  تورط  يف  سنة   20 العمر 

والكسر بظرف الليل واإلخفاء ».
حيثيات القضية تعود الى يوم االحد الفارط 
يف حدود الساعة 13:00زواال أين تلقت مصالح 
األخضر  اخلط  عبر  اتصال  سكيكدة  والية  أمن 
تعرض  مفاده  املواطنني   أحد  طرف  من   1548
أحد املساجد   بحي 20 أوث 1955 بوسط مدينة 

سكيكدة،  للسرقة من طرف مجهول واالستيالء 
على  مبلغ مالي كان بداخل صندوق الزكاة  إضافة 
إلىتلفاز من نوع سترمي 55 سم ، 08 ساعات من 

مختلف العالمات وبعض األغراض األخرى  .
الضبطية القضائية لألمن احلضري اخلامس و 
فور تلقيها  البالغ سارعت الى عني املكان وقامت 
والتحري  البحث  تكثيف  مع  ميدانية  مبعاينة 
لتشخيص الفاعلني، اين باشرت مصالح الشرطة 
املتواجدة  املراقبة  لكاميرات  التقني   بإستغالل 

بداخل املسجد  مت حتديد وتشخيص هوية الفاعل 
مبحطة  توقيفه  من  متكن  فوج  تكليف  مت  حيث   ،
املسافرين محمد بوضياف ليتم حتويله إلى املصلحة 

الستكمال التحقيق   .
واثمرت  استمرت  والتحري  البحث  عملية 
استرجاع املسروقات إضافة إلى توقيف أحد أقارب 
النيابة  أمام  فيهما  املشتبه  تقدمي  و  فيه  املشتبه 

املختصة لدى محكمة سكيكدة.
نسيبة شالبي

ف.سليم

املائية  املوارد  مديرية  إعالن  ورغم 
العطب  تصليح  عن  عنابة  لوالية 
وتصليح  الرئيسية  القناة  مستوى  على 
مؤسسة  طرف  من  األخرى  التسربات 
اجلزائرية للمياه إال أن املاء ظل غائبا عن 
الفارط  احلنفيات مند منتصف األسبوع 
أوساط  يف  االستياء  من  حالة  وسط 

املواطنني بعد مرور 5 أيام بال ماء .
للمياه  اجلزائرية  املقابل طمأنت  يف 
وأكدت  أمس  لها  منشور  يف  املواطنني 
تواصلت  بعدما  القناة  تعبئة  سيتم  أنه 
أشغال إصالح العطب على القناة املمونة 
من سد الشافية من طرف املؤسسة على 
مدار 24 ساعة و مع انتظار امتالء القناة 

على طول 60 كلم .
وتوقعت العودة إلى احلالة الطبيعية 
تقوم  حيث  القادمة  أيام   3 خالل  يف 
عنابة  لوالية  املائية  املوارد  مديرية 
وحدة  للمياه  اجلزائرية  مع  بالتعاون 

عنابة و كذلك الشركة الوطنية لألشغال 
البارحة  مند  عنابة  وحدة  للري  الكبرى 
القناة  مستوى  على  العطب  بإصالح 
الرئيسية ذات قطر 930 الرابطة بني سد 
الشافية و محطة املعاجلة شعيبة بسيدي 
وفق  يسير  أنه  أكدت  هذا  وكل  عمار 
مخطط تقني مبرمج و مدروس و يف معية 
هذا أعلنت أنه سيتم إصالح التسربات 
أعلنت  كما  القناة  نفس  على  األخرى 
وعمليات  املياه  حشد  يف  الشروع  عن 
القناة  تصليح  أشغال  إنهاء  بعد  التعبئة 

الرئيسية.
اجلزائرية  كشفت  جهتها  من 
أحياء  لسكان  عنابة  وحدة  للمياه 
 ، عمار  البوني ،سيدي  عنابة،  بلدية  
،خرازة  زياد  وادي   ، سرايدي  احلجار، 
أنه مت استئناف عملية معاجلة املياه على 
مستوي محطة الشعيبة على أن يتم ملئ 
سيشهد  الذي  للتوزيع  حتضيرا  اخلزانات 

حتسنا تدريجيا ابتداء من اليوم.

سطيف
سعيد مــراح مديــرا جديــد للسكــن

السعيد  للوالية  السكن  املاضي مبقر والية سطيف تنصيب مدير   نهاية األسبوع    مت 
إطارات من  الوالى وكذا  ديوان  رئيس  والى سطيف كمال عبلة  بحضور   مراح من طرف 

مديرية السكن .
السعيد مراح سبق وان شغل نفس املنصب بوالية قاملة الى غاية 2013 قبل ان يحول 
2015 ثم والية تبسة الى غاية حتويله لشغل نفس املنصب بوالية  الى والية عنابة  سنة 

سطيف .

 ميلة
إدمـاج 149 عــامال بقطـاع التربيـة

 
أعلنت مديرية التربية مبيلة عن إدماج 149 عامل  ضنت جهاز املساعدة على اإلدماج 
مديرية  مقر  إمام  املاضي  األسبوع  نهاية  املعنيون  نظمها  التي  االحتجاجية  احلركة  عقب 

التربية.
وحسب بيان نشرته املديرية ذاتها، عبر صفحتها الرسمية على موقع على »الفايسبوك« 
، فعملية اإلدماج شملت العمال اللذين استوفوا الشروط املطلوبة ) أكثر من 08 سنوات 
عمل حتت غطاء هذه الصيغة ( ، موزعني على الرتب املهنية ، منها 30 عامل برتبة مستشار 
التوجيه املدرسي واملهني ، 35 عامل برتبة مشرف التربية ، منصب واحد برتبة وثائقي أمني 
محفوظات،15 عامل برتبة متصرف إداري ، باإلضافة إلى  منصب واحد برتبة عون إدارة 
رئيسي ، 42 عامل برتبة عون إدارة  ، 11 عامل برتبة كاتب  ، 04 عامل برتبة ملحق رئيسي 
، 03 عمال برتبة عامل مستوى مهني 03   ، 07 عامل برتبة عامل مهني مستوى 02  .

التربية ،  اكتنف عملية اإلدماج بقطاع  النوعية جاءت بعد ركود طويل  العملية  هذه 
الذي جعل من عمال املساعدة على اإلدماج يكثفون من سلسلة االحتجاجات .

ياسني زويلخ

قسنطينة
 القبــض عــلى مــروج المخـــدرات

 
متكنت مصالح امن والية قسنطينة ممثلة يف الضبطية القضائية لألمن احلضري التاسع، 
املؤثرات  و  باملخدرات  املتاجرة  أنواع اجلرمية ال سيما منها جرائم  إطار مكافحة مختلف  يف 
و  كلغ   7 بـ  تقدر  الهندي(،  القنب  )راجت  املخدرات  من  معتبرة  كمية  من حجز  العقلية، 

478 غرام.
حيثيات القضية تعود إلى عمل البحث و التحري الذي مكن من الوصول ملعلومات عن 
نشاط شخص يبلغ من العمر 36 سنة يف بيع املخدرات من الكيف املعالج باجلملة ملروجيها، 
لتتم املتابعة امليدانية التي مكنت من التأكد من تواجد كمية معتبرة منها مبنزل املشتبه فيه 
، و بعد استصدار إذن من النيابة احمللية املختصة، مت تفتيش املسكن بدقة ليتم العثور على 
كمية معتبرة منها على شكل رزم و صفائح ، و بعد استكمال اإلجراءات القانونية مت إجناز 
ملف جزائي عن قضية حيازة و تخزين املخدرات )كيف معالج( بطريقة غير شرعية قصد 

البيع .
أمينة.ب

 متكنت املديرية اجلهوية للجمارك 
بسطيف ت من حجز ما  يقارب من 2 

مليون وحدة من الكامات الطبية.
وجاء يف بيان للهيئة ذاتها  تلقت 
جريدة »اخبار الوطن« نسخة منه » انه 
و يف  إطار املهام املنوطة بإدارة اجلمارك 
اجلمركية  الرقابة  مهمة  سيما  ال   ،
عند  اخلارجية  التجارة  عمليات  على 
بعد  متارسها  التي  واالستيراد  التصدير 
تسجيل التصريحات اجلمركية والقيام 
متكنت  واملراقبة،  الفحص  بعملية 
ملراقبة  الرئيسية  املفتشية  مصالح 
ملفتشية  التابعة  التجارية  العمليات 

أقسام اجلمارك ببرج بوعريريج -الواقعة ضمن 
اجلهوية  للمديرية  االقليمي  االختصاص 
املخالفات  رفع  من  بسطيف-،  للجمارك 

التالية:
التصريح  مت  لبضاعة  مفصلني  تصريحني 
انها كمامات عاديةو مخالفة  بها على أساس 
من  اخلاطئ  التصريح  يف  متثلت  جمركية: 
غير  جتاري  سجل  وباستعمال  النوع  حيث 

مطابق للنشاط .
اإلطاحة بلصوص المركبات

ممثلة  أمن والية سطيف   متكنت مصالح 
 03 ثالثة  توقيف  من  الرابع  احلضري  باألمن 
االجرام  معتادي  أحد  بينهم  من  أشخاص 
الساعة  متلبسني بعملية سرقة متت يف حدود 
الثانية صباحا وسط املدينة سطيف واستهدف 
املتهمون توابع مركبات سياحية وأخرى نفعية 

كانت مركونه يف اخلارج .
العملية أطرتها الضبطية القضائية باألمن 
احلضري الرابع، وجاءت عقب رصد عمليات 
مركونة  كانت  سيارات  إستهدفت  سرقة 
يف  )سطيف(،  املدينة  وسط  أحياء  بإحدى 
فيهم  املشتبه  حتركات  رصدت  مت  األثناء  تلك 
مع مت توجيه أقرب دورية لتفقد ما ينوون فعله، 
جميع  تطويق  يعد  مباشرة  التدخل  مت  حيث 
حالة  يف  الثالثة  فيهم  املشتبه  وتوقيف  املنافذ 
حتويلهم  ليتم  املسروقات،  وبحوزتهم  تلبس، 
ملف  إجناز  مع  الرابع  احلضري  األمن  مقر  إلى 
جمعية  تكوين  تهمة  عن  ضدهم،  جزائي 
أشرار مع السرقة املقترنة بظريف الليل والتعدد، 
قدموا مبوجبه أمام اجلهات القضائية املختصة.
جمعها :ع. املالك قادري

بعنابة  احلجار  االبتدائية  احملكمة  قضت 
ببراءة إطارات شركة » أسفر طراد« من تهم إساءة 
بها  املعمول  اإلجراء  ومخالفة  الوظيفة  استغالل 
مبررة  غير  امتيازات  ومنح  املصالح،  وتعارض 

وإبرام عقود بصفة مخالفة للقانون.
وكان ممثل احلق العام لدى محكمة احلجار 
االبتدائية التمس تسليط عقوبة 5 سنوات سجن 
إطارات   4 غرامة يف  حق  مليون سنتيم   100 و 
جميع  إلغاء  التماس  مع  »اسفرطراد«   بشركة 
 2019 الى   2016 سنة  من  املبرمة   الصفقات 
ويتعلق األمر  بكل من »ع ،ن »غ ،ج« و«ل ش« 

ح م » الذين متت متابعتهم بتهم الفساد  .
احلجار  التحقيق مبحكمة  قاضي  قرر  وكان   

، قرر إحالة قضية صفقات النقل املشبوهة، التي 
أسفرطراد  شركة«  عن  متهمني  أربعة  فيها  يتابع 
»اسمدال«،  الصناعي  املجمع  فروع  إحدى   «
األسمدة  وتطوير  وتسويق  إنتاج  يف  املختص 
اجلنح  محكمة  على  الفيتوصحية   واملنتجات 
الفساد  من  الوقاية  قانون  مبوجب  باحلجار   
توبع يف قضية احلال كل  و   .01/06 ومكافحته 
غروب  ورود   « لشركة  السابق  العام  املدير  من 
مستحقة  غير  مزايا  منح  بتهمة  صومياص« 
استغالل  إساءة  العمومية،  الصفقات  إطار  يف 
يف  بها  املعمول  اإلجراءات  مخالفة  الوظيفة، 
وتعارض  العمومية،  الصفقات  إعداد  مجال 
ومنح  قانونية،  غير  بصفة  فوائد  وأخذ  املصالح، 

وإبرام عقود بصفة عرضية  مبررة،  غير  امتيازات 
وجهت  بينما  العمومية.  الصفقات  إطار  يف 
»ع  أسفرطراد  لشركة  العام  املدير  إلى  اتهامات 
ن« واملتهمة »ح/م« مديرة املوارد البشرية بالشركة 
نفسها، بنفس التهم، على وجه اخلصوص أخذ 
تهم  تالحق  حني  يف  قانونية   غير  بصفة  فوائد 
املنسوبة  التهم  جل  يف  آخرين  ملتهمني  املشاركة 
إلى املسؤولني املتابعني يف إبرام صفقات مشبوهة 
عقدها فرع أسميدال مع شركة خاصة متخصصة 
الطرقات  عبر  للبضائع  العمومي  النقل  مجال  يف 

»اجلي« .
ف.سليم

عنابة
 محكمة الحجار تبرئ إطارات »أسفر طراد« من تهم الفساد

حجز 2 مليون وحدة من الكمامات الطبية

تعرف بلديات والية عنابة يف األيام األخيرة أزمة حادة يف التزود باملاء الشروب بسبب األشغال اجلارية على 
القناة الرئيسية مبنطقة »جسر بوشي« ببلدية احلجار.

سكيكدة
 القبض على سارق أموال الزكاة من المساجد

الطارف
تفكيك شبكة تروج المخدرات بالقالة

 متكنت مصالح األمن بالقالة بوالية الطارف من تفكيك شبكة إجرامية 
متخصصة يف حيازة و ترويج املخدرات مع حجز كمية معتبرة من الكيف املعالج 
وهواتف نقالة كانت بحوزة املوقوفني يستعملونها يف اإلتصال فيما بينهم ومع 
زبائنهم زيادة عن مبلغ مالي معتبر من عائدات اإلجتار بهذه السموم وحسب 
إقليم اإلختصاص كانت جنحت خالل عملية  األمنية  فإن األجهزة  مصادرنا 
نوعية يف حجز 23 كلغ من الكيف املعالج ووضع حد لنشاط مجموعة إجرامية 
متكونة من 12 شخصا مت حتويلهم على مقر األمن الوالئي إلستجوابهم حول 
مصدر ووجهة املخذرات احملجوزة وبعد حترير محاضر سماع يف حقهم مت عرضهم 
على وكيل اجلمهورية لدى محكمة إقليم اإلختصاص بالقالة للنظر فيما نسب 

إليهم.
ف.سليم

أشغال على مستوى القناة الرئيسية مبنطقة »جسر بوشي« باحلجارأشغال على مستوى القناة الرئيسية مبنطقة »جسر بوشي« باحلجار

عطب تقني يحرم سكان عنابة من التزود بالماء!عطب تقني يحرم سكان عنابة من التزود بالماء!

جيجل
إطالق حملة للتبرع بالدم بتاسوست

  أطلق القطب اجلامعي بتاسوست بوالية نهاية االسبوع املاضي حملة للتبرع بالدم من طرف الطلبة و األساتذة. و رغم أن العملية جاءت يف فترة 

اإلمتحانات إال أن اإلقبال كان كبيرا و القت إهتماما كبيرا من طرف األسرة اجلامعية، و لقد جاءت هده العملية لتزويد مخزون مستشفيات الوالية 

بهذه املادة التي تعاني نقصا فادحا  منها كما هو احلال بالنسبة ملستشفى بشير منتوري بامليلية الذي دق ناقوس اخلطر و لقد ثمنت إدارة املستشفى هذه 

العملية التي جاءت إلسعاف املرضى يف الوقت الضروري حيث قالت رئيسة املجلس الطبي مبستشفى امليلية بوجعادة زليخة أن هذه العملية جاءت يف 

وقتها لتلبية حاجة املرضى الدين يعانون مند أشهر يف ظل جائحة كورونا، كما تطرقت املتحدثة إلى أن أكبر مشكل يواجهه املستشفى يتعلق بالصفائح 

الدموية كون مدة بقائها حية ال تتجاوز 05 أيام و مرضى السرطان بحاجة ماسحة لهذه الصفائح باإلضافة إلى مرضى فقر الدم الوراثي الدين يحتاجون 
لكميات كبيرة من هذا السائل احليوي.

رضوان مغار
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أخبار الداخل

عن  غليزان  لوالية  التربية  مدير  كشف   
أجل  من  الالزمة  لإلجراءات  مصاحله  مباشرة 
و  للتعليم  الوطني  للديوان  فرعية  ملحقة  فتح 

التكوين عن بعد بإقليم والية غليزان .
 ، إبراهيمي  العزيز  عبد  أضاف  وقد  هذا 
بغليزان  التربية  مديرية  رأس  على  املعني حديثا 
، يف رده على سؤال كتابي لنائب رئيس املجلس 
العملية  أن  بوسعيد  عودة  بن  الوالئي  الشعبي 

تتم بالتنسيق مع املركز الوالئي للتعليم مبستغامن 
، لإلشارة فإن مطلب فتح ملحقة بالوالية كان 
نتيجة  املركز  يف  املسجلني  من  األالف  مطلب 
صعوبة التنقل خاصة يف الظروف الراهنة إضافة 
لإلجراءات اإلدارية التي تكلفهم ضرورة التنقل 
املعوزة  الفئات  من  باعتبارهم  مرة  من  ألكثر 

ومحدودة الدخل .
م.حبيب

ببلدية   الكعايشية  فرقة  سكان  يشتكي   
عديد  من  املدية  شرقي  كم   90 الكبير  القلب 
النقائص التي  تتعلق بحياتهم اليومية ، حيث 
انعدام  انشغاالتهم من  يعانون  يف مقدمة  أنهم 
الغاز،  فرغم أنهم  استبشروا  خيرا  بعد  انطالق  
املشروع   أين مت  ربط  مختلف  السكان  بالشبكة 
حلد   اخلدمة   حيز   يدخل   لم   الغاز   أن  غير 

الساعة  ألسباب  تبقى  مجهولة.
بـ«أخبار  لقائهم  السكان خالل  ممثلو  وقال 
املسئولون   قدمها  التي   الوعود   رغم   الوطن«  
انها لم  تكن  إال  مهدئات  ،حيث تزداد   اال 
البرد   وموجة   الشتاء  أيام  مع  معاناتنا  خاصة  
التي   تضرب  املنطقة  أين  يزداد  الطلب  على  
قارورات  غاز  البوتان  التي  باتت تؤرقنا و نقتنيها 

بضعف أثمانها »  .
متاعب  هؤالء  لم  تقتصر  على  الغاز  فقط   
بل  امتدت  إلى انعدام  الربط   بقنوات  الصرف  
الذين  للسكان  الكبير   العدد   رغم   الصحي  
الزالوا  يعتمدون  على  إمكانياتهم  اخلاصة يف  
احلفر   طريق   عن   فضالتهم   من   التخلص  
العشوائي  حلفر  التعفن  وما  فيها  من  أضرار    
حتدق   التي   وخطورتها  صحتهم  على   سيئة 
السكان  حديثهم   أكبادهم ، وواصل  بفلذات  

الضعيفة   التغطية   إلى  مشيرين  النقائص   عن 
القرية   تتحول   الريفية حيث  اإلنارة   لشبكة   
موجهني   الليل،  حلول  مع   مخيف  ظالم   إلى 
التكفل  قصد   للسلطات   استغاثة   نداءا   

مبطالبهم .
يثمنون  الفرقة   هذه  أن سكان  ويشار  هذا 
مشروع  ربط  القرية  بشبكة املياه من  نظام  سد  
بياضة   الذي  شارف  على النهاية  وسيقضي   

بشكل  كبير على أزمة  املياه  .

رئيس المجلس البلدي يعد بالتكفل 
بانشغاالت   المواطنين

على  »وردا  الوطن  لـ«أخبار  حديثه  يف   
انشغاالت املواطنني قال مهدادي محمد رئيس 
املجلس الشعبي البلدي لبلدية القلب الكبير أن 
التنمية بكل مداشر البلدية  متواصلة ، ونلبي 
اإلمكانيات  وفق  تدريجيا  السكان  نقائص 
املتاحة،  مضيفا أن الغاز احلمد هلل وصل الفرقة 
وهي مسألة أيام فقط ويكون مبواقد منازل قاطني 

الفرقة.
عمر.ب

تلمسان  لوالية  الصحة  مديرية  مصالح  أفادت 
 5 لقاح سبوتنيك  الثانية من  الدفعة  قد تسلمت  أن 
احلصة  قدرت  حيث   ،»19 »كوفيد  لفيروس  املضاد 

965جرعة.
التي  األولى  للدفعة  تكملة  جاءت  احلصة 
حتصلت عليها ذات املصالح. حيث أن عملية التلقيح 
األولى وجهت بداية إلى األطباء و املمرضني و عمال 
املصالح و املؤسسات االستشفائية عبر تراب الوالية و 
التي هي يف الصفوف األولى ملواجهة هذا الوباء، أما 

يف  املؤسسات  ذات  ستشرع  القادم  القليلة  األيام  يف 
تلقيح املواطنني و البالغ عددهم 200شخص، حيث 
أن هذه الفئة قد قام بتسجيل أنفسهم من اجل اخذ 

املوافقة و تلقي اللقاح.

وحجز ما يقارب  74كغ  من الكيف المعالج 
بصبرة

املتنقلة للشرطة القضائية  بدائرة  الفرقة  جنحت 
اإلطاحة  من  تلمسان  والية  ألمن  التابعة  صبرة 

بشبكة إجرامية مختصة يف نقل و تهريب املخدرات 
من احلدود الغربية مع حجز  كمية معتبرة من الكيف 
وردت  معلومات  اثر  على  جاءت  العملية   ، املعالج 
منظمة  إجرامية  شبكة  وجود  مفادها  الفرقة  لذات 
بعد  املخدرات،و  يف  الشرعي  غير  االجتار  يف  تنشط 
يف  الشبكة  بأفراد  اإلطاحة  مت  التحقيقات  و  البحث 
حالة تلبس و حجز 73 كلغ و 800 غرام من الكيف 

املعالج.
ع.بن خالد

أمينة. ز

انعقدت عّدة اجتماعات مبقر الدائرة املذكورة يف 
إطار معاجلة مشكل التذبذب واالختالالت يف التزويد 
باملياه الصاحلة للشرب والذي تعاني منه معظم قرى، 
إيجاد  وبهدف  النويصي،  عني  دائرة  ودواوير  أحياء 
املواطنني  احتياجات  تغطية  شأنها  من  ناجعة  حلول 
وحتسني عملية توزيع املياه الصاحلة للشرب مت االتفاق 
املتواجدة  اآلبار  بعض  استرجاع  على  خاللها  من 
لتغطية  والشرايفية  الدين  نور  حي  العمايرية،  بدوار 

العجز وتزويد املناطق املجاورة لهم بهذه املادة.
وهي  الدواوير  بعض  ضم  مبدئيا  تقرر  كما 
النويصي،  عني  ببلدية  حمدان  أوالد  دندن،  دوار 
دوار  احلسيان،  ببلدية  واحلسيان  لعوج  بعايزية  دوار 
فرناكة  ببلدية  اللوزة  دوار  سنوسي،  أوالد  القدادرة، 

التوزيع  شبكة  تسيير  قصد  للمياه  اجلزائرية  ملصالح 
خرجات  عدة  برمجت  كما  وحتسينها،  بهم  اخلاصة 
تعاني  التي  املناطق  الدائرة إلحصاء  ملصالح  ميدانية 
قامت  حيث  احليوية،  املادة  بهذه  التزود  يف  عجزا 
رفقة  ميدانية  بخرجة  االطار  هذا  يف  الدائرة  رئيسة 
املوارد  مدير  مستغامن،  لوالية  للمياه  اجلزائرية  مدير 
املائية، مصالح الدائرة والسلطات احمللية لبلدية فرناكة 
إلى قرية قدادرة للوقوف على وضعية شبكة توزيع املياه 
الصاحلة للشرب وعلى هامش الزيارة قامت باالستماع 
إلى انشغاالت املواطنني وحتسيسهم بترشيد استهالك 
املياه ومحاربة التبذير واالستهالك املفرط لتمكني كل 
املواطنني من التزود من هذه املادة، فيما رفع األهالي 
تام،  بشكل  التنمية  غياب  يف  املتمثلة  انشغاالتهم 
املشكل،  هذا  البلدية  على  املسئولني  هؤالء  وحمل 
فصل  كارثية خاصة يف  وضعية  الطرق  تشهد  حيث 

الشتاء، حيث أن الطرقات تتحول إلى مستنقع للمياه 
الطرقات  السير فيها، وتساعد أرضية  القذرة يصعب 
الترابية على كثرة احلفر، البرك واألوحال مبجرد سقوط 
كمية معتبرة من األمطار، مما يعطل السير واحلركة، 
النداءات  من  بالرغم  فانه  املنطقة  أهالي  وحسب 
التهميش  ان  إال  احمللية  للسلطات  املوجهة  والرسائل 
املعنيني  وأبدى  هؤالء،  حياة  على  مفروضا  يزال  ال 
إليه  آلت  الذي  املتردي  الوضع  من  الكبير  تذمرهم 
حياتهم، نظرا لإلهمال الذي طالهم لسنوات عديدة 
التنمية به ولم بخطوات ملموسة بالرغم  ولم تتحرك 
اخلرجة  اختتمت  فيما  احمللية،  املجالس  تعاقب  من 
األرضية  اختيار  مت  أين  سنوسي  أوال  بدوار  امليدانية 

ملشروع إجناز محطة لتصفية املياه القذرة.

طريق   تهيئة  إعادة  أشغال  انطلقت   
مقر  بني  الرابط  شطره  يف  البيض،   الكراكدة 
107 ، منذ ستة  رقم  الوطني  الطريق  و  البلدية 
سنوات و إلى غاية يومنا هذا لم تنته األشغال 

رغم أن الطريق ال يتعدى طوله 40 كلم .
خلفت  و  السكان  استياء  ولدت  الوضعية 
عديد االحتجاجات  خاصة و أنه املنفذ الرئيسي 
للوصول الى مقر الوالية البيض . و صرح سليما 
بلمهدي ، من سكان بلدية الكراكدة ، '' الطريق 
حتول الى وجع رأس لنا ، و رغم تعاقب الوالة و 
املسؤولني و رؤساء البلديات و مضاعفة األغلفة 
''  املتحدث  اليوم .   املالية اال أنه لم ينته إلى 
أضاف  أن سبب املشاكل التي يعرفها الطريق هو 
'' إسناده ملؤسسات أشغال غير مؤهلة ، فالشركة 

األولى التي استلمت املشروع لم تنجز منه سوى 
اقل من 30 كلم و وقعت لها مشاكل مع مصالح 
يف  القضية  و  منها  املشروع  سحب  مت  و  البلدية 
الكراكدة  بلدية  رئيس   . الطرفني  بني  العدالة 
''  املشروع تعطل بسبب مقاولة األشغال  صرح 
األولى التي تأخرت يف االجناز ، و حاليا مت حتويل 
املشروع إلى مقاولة وطنية شهر جويلية املاضي ، 
غير أن األشغال تعطلت بسبب إجراءات فسخ 
يستلم  أن  يرتقب  و  األولى  املقاولة  من  الصفقة 
املشروع كأقصى تقدير بداية السنة القادمة . الى 
ذلك الوقت يبقى املواطن يعاني خاصة أصحاب 
املركبات و الناقلني مع طريق متعب و منهك و 

يزيد من عزلة السكان .

تلمسان
مصالح الصحة تتسلم الدفعة الثانية من لقاح »سبوتنيك مصالح الصحة تتسلم الدفعة الثانية من لقاح »سبوتنيك 55««

غليزان
 الشروع في فتح ملحقة للتعليم عن بعد الشروع في فتح ملحقة للتعليم عن بعد

املدية
 فرقة الكعايشية بالقلب الكبير بحاجة  فرقة الكعايشية بالقلب الكبير بحاجة 

إلى مشاريع تنمويةإلى مشاريع تنموية

البيض
طريق الكراكدة..طريق الكراكدة..66 سنوات و لم تنته األشغال! سنوات و لم تنته األشغال!

 تقرر بدائرة عني النويصي بوالية مستغامن، استغالل مياه اآلبار املتواجدة بدوار العمايرية، حي نور الدين 
والشرايفية لتغطية العجز يف التزويد بشبكة املياه الصاحلة للشرب، كما تقرر مبدئيا ضم بعض القرى على غرار 

دوار دندن، أوالد حمدان ببلدية عني النويصي، دوار بعايزية لعوج واحلسيان ببلدية احلسيان، دوار القدادرة، أوالد 
سنوسي، دوار اللوزة ببلدية فرناكة ملصالح اجلزائرية للمياه.

مستغامنمستغامن

استغالل اآلبار الحتواء أزمة عطـــش استغالل اآلبار الحتواء أزمة عطـــش 
تـــــلّوح بعيــــن النويصـــيتـــــلّوح بعيــــن النويصـــي

سجل مؤخرا استئناف تدريجي للزيارات املرفوقة مبرشدين بعد توقفها لعدة أشهر، 
يف القصبة باجلزائر العاصمة باعتبارها مركزا تاريخيا مأهوال صنفته اليونسكو سنة 1992 
ضمن التراث العاملي لإلنسانية، مما ساهم يف بعث النشاط و احليوية من جديد يف أزقة 

املدينة العتيقة بالرغم من غياب الزوار األجانب.
علقوا  قد  للقصبة،  املوضوعاتية  الزيارات  يقترحون مختلف  الذين  املرشدون  وكان 

نشاطاتهم منذ اعتماد اإلجراءات األولى للوقاية من انتشار فيروس كورونا.
واجلمعيات  املرشدين  بعض  استأنف  الصحي،  احلجر  إجراءات  تخفيف  منذ  و 
نشاطاتهم تدريجيا مع مجموعات صغيرة من الزوار و السواح قصد إعطاء نفس جديد 

للمدينة وإنعاش عمل بعض احلرفيني واملطاعم التقليدية واملتاحف.
اقتراح  من خالل  نشاطاتهم  املرشدين  بعض  استأنف  املنصرم،  يناير  شهر  ومنذ 
خداوج،  ودار  باشا  مصطفى  دار  ومتحفي  اجلزائر  ملعركة  التاريخية  باألماكن  جوالت 
ومختلف أماكن العبادة على غرار جامع سيدي عبد الرحمان الثعالبي واملساجد الرئيسية 
للمدينة العتيقة وجولة احلرفيني أو أوقات االستراحة لتناول وجبة الغذاء عند املقيم أو يف 

إحدى املطاعم التقليدية يف القصبة العليا.
ق.م

 اجلزائر العاصمة
 عـــــودة تـــــدريجيـــــة للــزوار إلـــى القصبــــة عـــــودة تـــــدريجيـــــة للــزوار إلـــى القصبــــة
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أخبار السر ايا

قلق في الوسط الصحي! 

برنامـج ترويجـي للجلفة

مشــروع لتوحيــد مناهـــج 
التعليــــم القرآنــــي 

قافلــــة تحسيسيــــة 

ملتقـى تكوينـي لمديـري التربيـة 

دفتــر شــــروط جديــــد! 

أكد رئيس النقابة الوطنية 
ملستخدمي الصحة، إلياس 
مرابط، أّن ظهور الساللة 
البريطانية املتحورة من 

فيروس »كورونا« يف اجلزائر 
يقلق مهنيي الصحة. وأفاد 

مرابط يف تصريحات له بأن 
»مهنيي الصحة متخوفون 

من االكتظاظ والتشبع وبلوغ 
الوضعية الوبائية مستويات تفقدهم السيطرة عليها. 

وهذا التخوف سببه سرعة انتشار الفيروس التي تزيد عن 
الساللة األصلية بأكثر من 50 يف املائة«.

ستنظم احملطة اجلهوية 
حلماية النباتات ملسرغني 
)وهران( قافلة حتسيسية 

للوقاية من األمراض الفطرية 
التي تصيب احلبوب، بغية 
ضمان منتوج نوعي وكّمي، 

حسبما استفيد به أمس لدى 
هذه الهيئة. وستنطلق هذه 
القافلة الرامية إلى توعية 

منتجي احملاصيل الكبرى حول األمراض الفطرية التي قد 
تصيب أوراق احلبوب يوم الفاحت مارس القادم، بوالية عني 

متوشنت ثم تليها والية وهران.

أشرف وزير التربية الوطنية، 
محمد واجعوط، أول أمس، على 

افتتاح أشغال ملتقى وطني تكويني 
لفائدة مديري التربية اجلدد.

وحسب بيان للوزارة، فاألمر يتعلق 
مبديري التربية اجلدد للواليات 

املعّينني مؤخرا، بعد حركة التغيير 
التي عرفها قطاع التربية، مؤكدا 
يف كلمته على أّن للتكوين أهمية 

بالغة بالنسبة إلى العنصر البشري 
عموما وللمسّير خاصة، مؤكدا على 
أّن الوزارة ستسعى ملرافقة الوافدين 

اجلدد على رأس القطاع يف بعض 
واليات الوطن وتوجيههم.

أّكدت وزيرة الثقافة 
والفنون، مليكة بن دودة، 

على ضرورة استصدار »دفتر 
شروط جديد » وبصورة 

»استعجالية« بهدف تنظيم 
وضبط عملية تنظيم 

املهرجانات الثقافية والفنية 
يف اجلزائر، مبا يراعي خطة 
عقود النجاعة ورؤية القطاع 
املعتمدة أساسا على العناية 

باالقتصاد الثقايف.

نظمت بوالية اجللفة جولة 
سياحية لفائدة 30 ممثال 

لوكالة سياحية عبر الوطن، 
بهدف إعداد برنامج ترويجي 

لهذه الوجهة السياحية، 
حسبما أفاد به الناشط 

السياحي محمد جعفر. وعلى 
هامش احملطة األولى من هذه اخلرجة، التي استهدفت 
عدة مواقع تاريخية بعاصمة الوالية، أكد جعفر )وهو 

أيضا صاحب وكالة( أن هذه املبادرة التي نظمتها اجلمعية 
الوطنية لوكالء السفر ستثمر  اقتراح »برنامج سياحي 
تعريفي بيداغوجي، ليتواصل العمل فيما بعد إلعداد 

برنامج جتاري ملنطقة اجللفة وضواحيها«.

توشك اللجنة الوطنية إلعداد 
املقررات التابعة لوزارة الشؤون 
الدينية واألوقاف على االنتهاء 

من مشروع »توحيد مناهج التعليم 
القرآني«، من خالل إصدار مطبوعات 

تعليمية ستوزع ''قريبا'' لفائدة 
أقسام التعليم امللحقة باملدارس 

القرآنية. وأوضح محند عزوق مدير التوجيه الديني 
والتعليم القرآني أن اللجنة الوطنية لتأليف وإعداد 

املقررات التي استحدثتها الوزارة، يف وقت سابق من أجل 
»توحيد مناهج التعليم القرآني«، توشك على االنتهاء 

من عملها على أن يتم إصدار مطبوعات تعليمية ستوزع 
''قريبا'' على أقسام التعليم امللحقة باملدارس.

أكد وزير الشؤون اخلارجية صبري بوقادوم، خالل 
مشاركته يف املؤمتر الدولي الذي نظمه معهد 

»بروكنجز« لألبحاث بواشنطن، »تنفيذ قرارات 
الشرعية الدولية إلنهاء األزمات يف محيطنا 

اإلقليمي«. وأكد بوقادوم يف تغريدة نشرها على 
حسابه الشخصي مبوقع »تويتر« على »أهمية ترقية 

احللول السلمية وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية 
إلنهاء األزمات يف محيطنا اإلقليمي«، مؤكدا على 
الدور املنتظر من الواليات املتحدة األمريكية يف 

مواجهة التحديات املتعددة املطروحة قاريا ودوليا.

تغريـدة بوقـــدوم 

تعليــق كـــّل الرحـــالت 
كشف مصدر من اخلطوط اجلوية اجلزائرية لـ«أخبار الوطن« عن تعليق 

الرحالت اإلجالء ملدة شهر، كإجراء احترازي من تفشي الوباء. وصرح 
بركاني بقاط عضو اللجنة الوطنية ملتابعة تفشي كورونا، من جهته، بأن 
القرار يخص جميع املعابر احلدودية، مبا فيها اجلوية والبحرية، بداية 

من 1 مارس إلى الـ 31 من الشهر ذاته«.

كذبــــــة قســــــوم!
يروي رئيس جمعية العلماء املسلمني، عبد الرزاق 

قسوم، على لسان مدير يومية احلوار محمد يعقوبي، 
حادثة وقعت له مع وزير الصحة الفلسطيني خالل 

زيارة األخير له يف مقر اجلمعية، حيث استغرب 
الوزير الفلسطيني أن يكون هذا املقر ملك لهيئة 
بحجم العلماء املسلمني، فأجابه الدكتور قسوم 

بأنهم بصدد بناء عمارة جديدة هي يف طور اإلجناز، 
حتى ينقذ نفسه من املوقف احملرج الذي أوقعه فيه 

الطرف الفلسطيني. فرغم الزخم التاريخي للجمعية 
وجهودها املبذولة يف العمل اإلنساني والتوعوي، داخل 
الوطن وخارجه، إال أنها تفتقد إلى مقر يليق بسمعتها 

وقيمتها وسط املجتمع اجلزائري!
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أخبار الداخل

أحمد كرزيكة
   

اكتشاف المجهول
السياحية  املنطقة  هذه  سحر  اكتشاف  وبغية   
بأهقار قام فريق من شبكة »أخبار الوطن« القادم من 
تينهنان  فندق  من  انطلقت  بجولة  العاصمة  اجلزائر 
تابع  الدفع  رباعية  بسيارة  بتمنراست  املدينة  بوسط 
معبدة  غير  طريق  عبر  السياحية  الوكاالت  إلحدى 
مركزي  ومصور  صحفي  من  املتكون  الطاقم  مر  وقد 
قبل  مناطق  عدة  على  بالوالية  اجلريدة  ومراسل 
مناظر  عدة  جبل  قابلنا  حيث  الوجهة  إلى  الوصول 
متنراست،  مدينة  على  املطلة  اجلبال  منها  طبيعية 
جبل  فنجد  دقائق،  بضع  لها  الزائر  يستغرق  والتي 
8 كلم جنوبا،  يبعد بحوالي  والذي  املشهور،  الهڤار 
ويسمى عند التوارڤ  إهاغن  والذي  يعني املدقة، 
يف  قام  فرنسيا  أجنبيا  سائحا  بأن  معلومات  وتفيد 
السنوات املاضية مبحاولة لتسلقه إال أنه سقط وتويف 
املروحيات  استعمال  استلزم  ما  بالقمة  املكان  بعني 
ينام جبل  أوالهڤار  أهاغن  وبجانب  النتشال جثته. 
آخر عمالق يسمى  التيندي  ويعني املهراس، لكون 

اجلبل يشبه كثيرا األداة .
سحر الطبيعة

وبعد برهة من الزمن وصلنا إلى منطقة أفيالل 
أسماك  بها  بحيرات  عدة  بها  خالبة  واحة  وهي 
ورعي  باملاء  التزود  يف  الرعاة  يستعملها  مختلفة، 
تستقطب  ساحرة  منطقة  وهي  وجمالهم،  أغنامهم 
أخبار  جريدة  طاقم  اكتشف  وهناك  إليها،  السياح 

الوطن سحر الطبيعة
أتاكور   وأفيالل  هو أهم مجرى مائي يف كتلة  
فصول  مدار  على  مياهه  تسيل  بركانية  هضبة  وهي 
ومنه  أسكرم  جبال  من  أفيالل  وادي  ينبع  السنة، 
قلتة  تسمية  جاءت  له  وتبعا  القلتات  يف  يرسو  ما 
هيدرولوجيا  نظاما  الرطبة  املنطقة  هذه  توفر  أفيالل، 

فعاال يدعم التنوع البيولوجي حيث تتحلق حوله ثروة 
نباتية وحيوانية متنوعة ومفيدة، إذ تستغل النباتات 
مساهمات  ويف  التقليدية  الصناعات  يف  واألعشاب 
استخالص  أو  كمشروبات  باستعمالها  عالجية 
أنها  عن  فضال  منها،  الزيوت  واستخراج  فوائدها 
تشكل مصادر رعوية هامة، كما أن احليوانات البرية 
التي يدفعها اجلفاف إلى اإلقبال على املنطقة تتنوع 
بني الطيور، والزواحف من أفاع وسحالي مثل حرباء 
إضافة  السوداء،  والعناكب  والعقارب،  الصحراء، 

إلى اجلربوع وكذلك األرانب و الغزالن
أجمل غروب في العالم

واصلنا  الراحة  من  قسط  أخذنا  أن  وبعد    
حتى  ونزوال  صعودا  منعرجات  به  طريق  يف  الرحلة 
وصلنا إلى منطقة أسكرام املشهورةعامليا على الساعة 
إلى  الصعود  إلى   وأسرعنا  مساء  والنصف  اخلامسة 
حتى   متعب  صاعد  مهترئ  ضيق  ممر  عبر  القمة 
كان  2780مترا  ارتفاع  على  وهي  القمة  إلى  وصلنا 
منظر الصحراء فريدا اجلبال تنحني رؤوسها لنا واملدى 
على  يخيم  السكون  نهائي  ال  احلمرة  إلى  الضارب 
ومدت  منا  اقتربت  كأنها  بدت  والشمس  الصحراء 

ذراعيها-أشعتها وأخذتنا باألحضان.
وحين الغروب كانت القمة تضيق بالسياح 

والكل منتش فرحا سيشاهد غروبا ال مثيل له 
على وجه األرض ،هكذا يقال !

تستعد  مسفرة  والشمس  اللون   زرقاء   السماء 
قمم  وراء  بعضه  أو  كله  قرصها  يختفي  للغروب 
يبدو  الشقوق  بني  بجنون  تتراقص  وأشعتها  اجلبال 
أشعتها  من  وتتجرد  رويدا  رويدا  تنزلق  كبيرا  قرصها 
بني  األفق  يف  األلوان  تتعدد  وتغيب  بهدوء  تنزلق 
وعلى  األرجواني  واللون  الوردي  اللون  الذهب،  لون 
أعلى قمم الهقار »التاهات أتاكور« و«إيالمان« وقمم 
بلون  السماوية  األلوان  تلك  تختلط  الهقاراألخرى 

الصخر البني فيزداد املنظر غرابة حني غابت الشمس 
أنتهز الطاقم للجريدة باالقتراب من هؤالء السواح أين 
أن اجلزائر  تيبازة  القادم من والية  أيوب  السائح  أكد 
بها  االهتمام  يجب  رائعة  سياحية  مناطق  متلك 
بتشجيع السياحة الداخلية لتعريف الشباب ببالدهم 
إلى  إضافة  الراحة  ومراكز  واملخيمات  الفنادق  بإجناز 

خفض تسعيرة الطائرة بني اجلزائر والعاصمة.
جنة  متنراست  إن  األخير  يف  نقول  أن  يبقى 
ساحرة، تبقى بحاجة إلى تفعيل واستغالل طبيعتها 
يف  والطبيعية  واألثرية  التاريخية  ومواقعها  الساحرة 

ترقية السياحة الصحراوية اجلزائرية.

للدرك  اإلقليمية  املجموعة  عناصر  متكنت 
من  ونصف  1كلغ  حجز  من  باالغواط  الوطني 
على  امليلق  مبنطقة  امني  حاجز  يف  املخدرات 
محور الطريق الوطني رقم 23 الرابط بني افلو و 
األغواط كانت مخبأة بأحكام  على منت شاحنة 

يقودها شابان  متجهة الى مدينة االغواط .
قضية  يف  فيهما  املشتبه  استنطاق  وبعد 

توقيف  االمنية،الى  التحريات  قادت  احلال 
عن  جاريا  البحث  اليزال  فيما  آخرين  شابني 
املتهم اخلامس املوجود يف حالة فرار. و مت تقدمي 
املتهمني  للسيد وكيل اجلمهورية لدى محكمة 
االغواط بتهمة  تكوين جمعية اشرار و املتاجرة 

يف املخدرات .
ع. نورين

والتمهني  املهني  التكوين  مركز  نظم   
املرافقة  دار  مع  بالتنسيق  بإينغر  الشيخ  ملوكي 
و اإلدماج املهني  يوم إعالمي حتسيسي لتوعية 
الشباب بأهمية االلتحاق مبراكز التكوين املهني 

و التمهني.
صالح  بعني  للقطاع  الوالئي  املدير  وقال 
إعالم  إلى  تهدف  التحسيسية  احلملة  هذه  أن 
التكوين  مبراكز  االلتحاق  يف  الراغبني  التالميذ 
وشروط  االلتحاق  بكيفية  املهنيني  والتعليم 
مبختلف  التعريف  إلى  باإلضافة  التسجيل، 
من  االستفادة  قصد  املدرسة  التخصصات 
وشهادة  مهنة  باكتساب  لهم  تسمح  تربصات 
متكنهم من االلتحاق بسوق الشغل. باإلضافة 
خريجي  خاصة  الشباب  من  اإلدارة  تقريب 

التكوين املهني والتكفل مبلفاتهم،
و  املرافقة  دار  باسم  املتحدث  وأضاف 
اإلدماج املهني بعني صالح أنه جتسيدا لبرنامج 
لدار املرافقة و اإلدماج املهني لوالية عني صالح، 
املهني  اإلدماج  و  املرافقة  بدار  التعريف  وقصد 
التحسيسي  اليوم  نظم  لها،  الداعمة  والهيئات 
للتقرب  املهني  التكوين  مراكز  خريجي  ملرافقة 
الوكالة  غرار  على  والصناديق  الوكاالت  من 
الوطنية لدعم وتنمية املقاوالتية والوكالة الوطنية 
لتسيير القرض املصغر والصندوق الوطني لتامني 
مصغرة  مؤسسات  إجناز  بغية  البطالة،  على 
وتوعية  الشغل  عالم  يف  اندماجهم  وتسهيل 

الشباب بضرورة التوجهه نحو التكوين املهني.
عبد اهلل مجبري

شبكة »أخبار الوطن« تستكشف أجمل غروب شمس يف العالم

مرتفعــات األسكــرم ..وجهــة سياحيـــة مرتفعــات األسكــرم ..وجهــة سياحيـــة 
بامتيـــــاز  فــــــي األهقــــــاربامتيـــــاز  فــــــي األهقــــــار

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

االغواط
القبــــض عــلى مروجـــا المخـــدراتالقبــــض عــلى مروجـــا المخـــدرات

أدرار
حملة تحسيسية لاللتحاق بالتكوين المهنيحملة تحسيسية لاللتحاق بالتكوين المهني

منطقة اسكرم، هي من أكثر املناطق السياحية استقطابا للسياح، وتعتبر كذلك من أهم املناطق 
السياحية يف متنراست التي تبعد عن عاصمة الوالية حوالى 80 كلم، ويتم الوصول إليها يف رحلة 

تستغرق ثالث ساعات بالسيارات الرباعية الدفع  وذلك بسبب الطريق الغير معبد.

 20 تصدير  املاضي  األسبوع  نهاية  جرى 
شرق  )اقصى  إليزي  والية  من  التمور  من  طنا 
املقايضة  جتارة  إطار  يف  مالي  نحو  اجلزائر( 
احلدودية، حسب ما علم لدى مسؤولي مديرية 

التجارة.
شحنة  أول  وهي  البضاعة  هذه  وتنقل 
ألحد املتعاملني االقتصاديني احملليني حائز على 
املنفذ  عبر  املقايضة  جتارة  نشاط  ممارسة  رخصة 
بالتنسيق  وذلك  بتمنراست،  البري  احلدودي 
لتأمني  واجلمركية  األمنية  املصالح  مختلف  مع 
التجاري  التبادل  هذا  وضمان سير  القافلة  هذه 
وفق التنظيمات احملددة مع تسخير جلنة خاصة 
املنتجات  ومراقبة  معاينة  على  لإلشراف 
حيث  من  املقايضة  لتجارة  املوجهة  والبضائع 

شروط اجلودة والسالمة الصحية .
يف  حمادي  رشيد  التجارة  مدير  وقال 
تصريح لوكالة االنباء اجلزائرية أن هذه العملية 
ستكون متبوعة خالل األسبوع املقبل بعمليات 
املالي  مع  املقايضة  جتارة  نشاط  إطار  يف  مماثلة 

والنيجر.

وينشط بوالية إيليزي 11 متعامال اقتصاديا 
التجارة والتي تسمح بتصدير  النوع من  يف هذا 
14 منتجا جزائريا على غرار التمور و امللح اخلام و 
املنزلي و البطانيات و منتوجات الصناعة احلرفية 
و التقليدية، باإلضافة إلى مسحوق الصابون و 
ومواد  البالستيكية  األواني  و  والعسل  الزيتون 

التنظيف.
املسموح  املنتجات  قائمة  وتشمل 
 36 التجاري  التبادل  هذا  إطار  يف  باستيرادها 
األخضر  الشاي  و  احلناء  بينها  من  منتجا 
وأقمشة  األنعام  أغذية  و  العسل  و  والتوابل 

وألبسة ، وفقا لذات املسؤول.
مع  املقايضة  جتارة  نشاط  فإن  لإلشارة   
وهي  فقط  واليات  أربع  يشمل  واملالي  النيجر 
وذلك   ، تندوف  و  متنراست  و  إيليزي  و  أدرار 
طبقا للقرار الوزاري املشترك بني وزارتي التجارة 

و املالية الصادر يف اجلريدة الرسمية رقم 44 .
ق.م

إليزي
تصدير تصدير 2020 طنا من التمور نحو مالي طنا من التمور نحو مالي

دحان  حي  سكان  يشتكي   
عبدالرحمان ببلدية فنوغيل  جنوب أدرار 
الصرف  لقنوات  القذرة  املياه  اختالط  من 
استياء  أثار  ما  هذا  الشروب  مبياه  الصحي 
الذي  اخلطر  ناقوس  دقوا  الذين  السكان 

يهدد صحتهم.
لهم  بيان  يف  احلي  سكان  وأوضح 
إن  منه  نسخة  على  الوطن  أخبار  حتوز 
منها  يعاني  التي  املزرية  الوضعية  هذه 
علم  رغم  شهر  من  أزيد  عليها  مر  احلي 
إليجاد  تتدخل  لم  التي  احمللية  السلطات 
حال لها  مضيفني يف ذات البيان أن هذه 
قد     القذرة  املياه  فيها  تسربت  التي  النقاط 
تسببت   يف انبعاث  روائح كريهة صارت 
ناهيك  على  الساكنة  نفوس  منها  تشمئز 
التي   احلشرات  النتشار  بيئة  صارت  أنها 
أصبحت  منتشرة بكثرة يف اآلونة األخيرة 

ماينذر بحدوث كارثة بيئية . من جهتها 
كثرة  بعد  للمياه  اجلزائرية  مؤسسة  من 
تغيير  بوجود  احلي   أهالي  من  الشكاوي 
يف نوعية املياه بالسكنات املجاورة ملتوسطة  
الشيخ سيدي عبد القادر بن عومر،  قامت 
املتضررة  السكنات  عن  التزويد  بقطع 
بالصهاريج  تزويدهم   وضمان  واملتوسطة، 

املؤسسة.فيم ستظل
فرقة  طرف  من  متواصلة  األشغال 
طالبوا  فيم  املشكل،  ملعاجلة  الصيانة 
بضروره جتديد الشبكة للقضاء نهائيا على 

هذا املشكل.
السكان  يناشد  الوضع  هذا  وأمام 
بضرورة  الري  ومصالح  املعنية  السلطات 
التدخل وبرمجة مشروع إجناز وجتديد هذه 

الشبكة.
مجبري عبد اهلل

أدرار
كـــارثة بيئيـــة تهــدد سكــــــان حي دحـــــان بفنوغيــــــلكـــارثة بيئيـــة تهــدد سكــــــان حي دحـــــان بفنوغيــــــل



فالحون مهمشون ..و مناطق فالحية غير مستغلة
بسيدي  الفالحية  املناطق  اجود  من  تعتبر  والتي  بويطاس  منطقة  فالحو  يقاسي 
بلعباس من عراقيل و مشاكل ال زالت تقوض نشاطهم و حتد من انتاجهم الفالحي 
حيث اكد احد كبار فالحي املنطقة خالل تقرب "اخبار الوطن" منه  استمرارية سياسة 
تتردد  أصبحت  والتي  املتتالية  بوعودهم  التزامهم  وعدم  املسؤولني  قبل  من  التهميش 
و  تهيئة  الواقع مبشكلة غياب  أي جتسيد محاكيا  دون  مناسبة  على مسامعهم يف كل 
تعبيد املسالك الريفية املؤدية إلى مزارعهم املنتشرة باملنطقة األمر الذي أدى الى ضعف 
استغاللها بشكل كبير ملا يترتب عنه من مشقة جسدية و معنوية باالضافة الى تكبدهم  
تكاليف مادية كبيرة خالل موسم اجلني اذ تبقى حوالي 60 باملئة من االراضي الصاحلة 
للزراعة غير مستغلة متاما نتيجة غياب الدعم اللوجستي الفعال من طرف القائمني على 

شؤون البلدية.

خزان مائي عمره 6 عقود !!
بسبب  الشروب  املياه  ناحية  من  املنطقة  عائالت  يوميات  ترافق  متواصلة  أزمة 
حالة اخلزان املائي الوحيد  املهترئ والذي بات غير صالح لالستعمال بتاتا باالضافة 
ارتفاع  الى  بالنظر  املتزايدة  احتياجاتهم  مع  تتماشى  باتت ال  التي  الى ضعف سعته 
الكثافة السكانية مع مرور السنني والذي لم ترافقه السلطات احمللية املتداولة  حيث اكد 
املواطنون عند فتح موضوع اخلزان املائي انه مت تشييده منذ االستقالل أي منذ أكثر من 
40 سنة بحيث لم تخصص السلطات البلدية أي مشروع يخص اخلزان سواء من ناحية 
اعادة تهيئته أو تغييره مبا يناسب متطلبات الساكنة من هذه املادة احليوية ما عجل بخلق 
الطلب  يكثر  أين  الصيف  موسم  البلدية خاصة يف  داخل  للشرب  الصاحلة  املياه  أزمة 

بشدة على هذه املادة احليوية ما يساهم يف تضاعف األزمة .

الخدمات البريدية متوقفة منذ التسعينيات
إليه ممثل املجتمع املدني السيد  العمل تطرق  املتوقف عن  البريد  موضوع مكتب 
البلدية  سكان  جميع  يراود  الذي  استيائه  أبدى  حيث  املنطقة،  أبناء  احد  معاشو 
اخلدمة  عن  البريد  مكتب  خروج  نتيجة  متاما  املنعدمة  البريدية  اخلدمات  بخصوص 
منذ أكثر من عقدين من الزمن ترتب عنه معاناة و مشقة يومية يتكبدها األهالي يف 
هذا اجلانب من خالل تنقلهم سواء إلى عاصمة الوالية أو نحو املناطق املجاورة رغم 
هذه  ناحية  من  املدني  املجتمع  قبل  من  احمللية  السلطات  على  املمارسة  الضغوطات 
النقطة إال أن احلال لم يتغير و ما يزيد الطينة بلة هو استيالء أحد املواطنني على مقر 

مركز البريد و استعماله كمسكن دون أي إجراء قانوني ضده.

مرافق للتسلية و الترفيه في خبر كان

خلق  على  أساسا  املتحورة  انشغاالته  إلى  بااللتفات  طالب  جهته  من   الشباب 
اصطناعيا  معشوشة  جوارية  مالعب  إنشاء  غرار  على  وترفيهية  رياضية  فضاءات 
همشت  التي  الشباب  كدور  املهترئة  الشبابية  املرافق  إلى  الروح  إعادة  إلى  باإلضافة 

و طالها اإلغالق.
 وأضاف الشباب يف تصريحهم  لـ"أخبار الوطن" انه عقب انعدام مثل هكذا مرافق 
يدفع أطفال املنطقة إلى اتخاذ الطرقات و الشوارع كمالعب و ارضية ملمارسة هواياتهم  
مما يضعهم موضع اخلطر عرضة للمخاطر املتنوعة التي قد تعود بالضرر اجلسدي ضف 

إلى ذلك تنقل العنصر الشبابي الى املالعب الواقعة يف البلديات املجاورة .
إذ دعى شباب  القرية السلطات الوصية التحرك وحتقيق حلمهم املتمثل يف إنشاء 
مالعب جوارية ومرافق ثقافية حتى يتسنى لهم ممارسة نشاطاتهم الرياضية والثقافية 

داخل البلدية.

انعدام اإلنترنت يعزل القرية
وقد عبر السكان خاصة شريحة الشباب عن استيائهم من طريق تعامل السلطات 
مناسب  بشكل  متوفرة  سابق  وقت  يف  كانت  التي  االنترنت  شبكة  ملف  مع  املعنية 
بعد استفادة البلدية من مشروع يخص تزويد القرية بخدمات االنترنت إال  يبدو أن  
املسؤولني غيروا رأيهم يف عدم أحقية سكان املنطقة يف االستفادة من شبكة االنترنت 
بعد قرار حتويل عمود الشبكة املخصصة لهم إلى وجهة مجهولة و تعويضه بآخر يعمل 
إلى  بالنسبة  خاصة  يومية  مشاكل  ظهور  إلى  أدى  ما  بثقله  يعرف  3G الذي  بنظام 
التالميذ و األساتذة الذين يعانون يف حتضير الدروس و البحوث الدراسية وضعية ناشد 

سكان بلدية بإعادة النظر فيها .

خدمات صحية منعدمة
السكان  وصفه  حيث  املواطنني  معاناة  من  حيزه  اخذ  باملنطقة  الصحي  القطاع 
بالكارثي يف ظل انعدام املرافق الصحية على غرار العيادة متعددة اخلدمات واقتصارها 
على توفر قاعة عالج تفتقر إلى أدنى اخلدمات بالنظر إلى غياب األطباء املختصني،  
العتاد الطبي ما أدى الى تفاقم الوضع الصحي لبعض احلاالت  باإلضافة إلى نقص 
املرضية التي تستلزم املتابعة الطبية ما يضطرهم الى التنقل الى املراكز و العيادات الطبية 
املجاورة بغية العالج أين اردف احد سكان قائال "إن الطبيب العام يداوم مرة واحدة 

أسبوعيا فقط".
السلطات  بتوفيرها  التي وعدت  بتوفير سيارة إسعاف  السكان مطالبتهم  وأضاف 

و  النساء  بأمراض  خاصة   االستعجالية  باحلاالت  للتكفل  سابق  وقت  يف  الوالئية 
التوليد .

مطالب بانجاز ملحقة الحماية المدنية
إنشاء ملحقة احلماية املدنية مبنطقة بويطاس صار مطلب شريحة كبيرة من سكان 
القرية العتبارات عديدة و قد مت البث يف املوضوع مع السلطات املعنية من اجل استغالل 
مقر السابق للحرس البلدي املهمش  من أجل تشييد احمللقة خاصة باحلماية املدنية  يف 
أقرب اآلجال خاصة و أن القرية واقعة على الطريق الوطني رقم 92 الذي يشهد الكثير 
من حوادث املرور ولتسهيل عملية التدخل امليداني ألعوان احلماية املدنية  وهو ما لم 

يتحقق احد الساعة .

رئيس البلدية يرد !
أخذ  و  التسيير  الصعوبات  أكد  سفيون  واد  بلدية  رئيس  مع  هاتفي  اتصال  يف 
الساكنة  بتطلعات  مقارنة  الضعيف  املالي  الغالف  يف  تكمن  املواطنني  انشغاالت 
وبخصوص اإلنارة الريفية صرح السيد دوالي أن العملية وصلت إلى نسبة 90 باملئة 

فيما تبقى امللفات املتبقية على مستوى مديرية الطاقة و املناجم من أجل دراستها.

يعيش أزيد من 200 ألف نسمة قرية بويطاس بسيدي بلعباس حياة مزرية، بسبب تدني املستوى املعيشي الذي ضيق اخلناق 
على املواطنني وساهم يف اتساع رقعة الفقر واحلرمان . املنطقة محرومة من املشاريع التنموية واستبعدت من تصنيف مناطق 

الظل ، وهو ما زاد الطينة بلة و ضاعف من مآسي سكان البلدية حتى صار احلق بالنسبة لهم حلما بعيد املنال. 
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روبــورتاج: أمني حواش 

روبورتاج
تنموية مبشاريع   يطالبون  السكان   

قرية بويطـاس بسيــدي  بلعبـاس .. 
هنا  المعيشــــة مزريـــة!
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كاسانو جنم ميالن وإنتر السابق
»أداء يـوفنتوس أسـوأ »أداء يـوفنتوس أسـوأ 

مـــع رونالـــدو«مـــع رونالـــدو«

السابق،  وإنتر  أنطونيو كاسانو، جنم ميالن  انتقد اإليطالي   
مشروع يوفنتوس بتعاقده مع كريستيانو رونالدو، خاصة وأنه فشل 

يف قيادة الفريق للفوز مبسابقة دوري أبطال أوروبا.
 2018 صيف  يف  يوفنتوس،  صفوف  إلى  رونالدو  وانضم 
املاضي، قادًما من ريال مدريد، يف صفقة بلغت قيمتها حوالي 
112 مليون أورو. وقال كاسانو يف تصريحات لصحيفة »كوريري 
الفوز  أجل  من  رونالدو  مع  تعاقد  »اليويف  سبورت«:  ديللو 
بدوري أبطال أوروبا، لكن معه كان أداء يوفنتوس أسوأ، الفوز 

باالسكوديتو سيصل على أي حال، إنه مشروع خاطئ«.
يتعلق  يوفنتوس  يف  األمر  كان  عاًما،   120 »ملدة  وأضاف: 
مع  ثم  ساري  مع  أواًل  لكن  واجًبا،  الفوز  يزال  وال  فقط،  بالفوز 
أندريا بيرلو حاول النادي تغيير مظهره، من خالل تقدمي مباريات 

جيدة والفوز باأللقاب«.
سيًئا  كان  به  قام  ما  الثالث،  السنوات  هذه  »خالل  وأمت: 
األبطال  دوري  لكأس  الوصول  من  أخيًرا  متكن  إذا  إال  للغاية، 

اآلن«.
ق.ر

شالكه يرفض أنباء رحيل غروسشالكه يرفض أنباء رحيل غروس
حول  تقارير،  عدة  ذكرته  ما  بشأن  التعليق  شالكه،  رفض   
غروس  كريستيان  برحيل  يطالبون  بالفريق  البارزين  الالعبني  أن 
الدوري  الثامن عشر األخير يف  املركز  الذي يحتل  الفريق،  عن 
الفريق املقررة  النادي، قبل مباراة  األملاني. وقال متحدث باسم 
هذه  مثل  بشأن  شيئا  نقول  »لن  شتوتغارت  أمام  السبت  اليوم 
الشائعات«. وذكرت شبكتا سكاي وسبورت 1، وكذلك صحف 
تابعة ملجموعة فونكه، أن الالعبني ال يشعرون بالرضا إزاء عمل 
جروس، ويرغبون يف تغيير املدرب، لكن هذا قوبل بالرفض من 

جانب إدارة الكرة يف النادي برئاسة يوخن شنايدر.
 وتولى كريستيان غروس )66 عاًما( تدريب شالكه يف أواخر 

ديسمبر املاضي، ليصبح رابع مدرب للفريق هذا املوسم.
وقاد غروس، الفريق لالنتصار الوحيد له هذا املوسم، لكن 
شالكه حصد حتت قيادته، 5 نقاط فقط خالل 9 مباريات، وال 
يزال يتأخر بفارق 9 نقاط عن أقرب مراكز البقاء يف دوري الدرجة 

األولى.
ق.ر

رومــا يتخلى عــن مشــروع رومــا يتخلى عــن مشــروع 
بنــاء ملعبــه الجديــدبنــاء ملعبــه الجديــد

 أعلنت الشركة األمريكية اجلديدة املالكة لنادي روما برئاسة 
للنادي يف  بناء ملعب جديد  دان فريدكني، تخليها عن مشروع 
»الستحالة  العاصمة  شرق  جنوب  يف  فالي(  دي  )تور  منطقة 
اقامته«.وذكر روما يف بيان رسمي: »مجلس اإلدارة الذي اجتمع 
اجلمعة عقب دراسات مستشاريه املاليني، أكد أن الظروف ليست 
تنفيذ  فالي الستحالة  تور دي  باستخدام ملعب  مهيئة لالهتمام 

املشروع«.
وأوضحت أسرة فريدكني أنها ترغب يف اإلستثمار يف مشروع 
مختلف، عن نظيره الذي اختاره املالك األمريكي السابق جيمس 

بالوتا.
وذكر البيان: »الشركة تؤكد رغبتها يف تعزيز احلوار مع إدارة 
نادي روما وسلطات اإلقليم وجميع الهيئات املعنية إلقامة ملعب 
ومنها  اخليارات  جميع  بناءة  بطريقة  بحث  مع  ومستدام  أخضر 

ملعب تور دي فالي«.
مشروع  على   ،2017 عام  يف  املدينة  بلدية  مجلس  ووافق 
دي  )تور  منطقة  مشجع، يف  و500  ألف   52 يسع  ملعب  إلقامة 
فالي( يف جنوب شرق روما، على نحو 20 دقيقة سواء من وسط 

املدينة أو مطار فيوميتشينو.
واعتقلت السلطات اإليطالية يف جوان من عام 2018، تسعة 
بتهمة  بروما  اجلديد  امللعب  بناء  يف  سيشاركون  كانوا  أشخاص 

الفساد.
ق.ر

مارتينيز مدرب منتخب بلجيكا
»ال يـــوجد مهـــاجم بنفـــس قــوة لوكـــاكـــو«»ال يـــوجد مهـــاجم بنفـــس قــوة لوكـــاكـــو«

لوكاكو  روميلو  بقدرات  بلجيكا،  منتخب  مدرب  مارتينيز  روبرتو  أشاد   
مهاجم إنتر ميالن، وتألقه امللحوظ حتت قيادة أنطونيو كونتي.

وقال مارتينيز يف تصريحات أبرزتها صحيفة الغازيتا ديللو سبورت »هناك 
عدد قليل من الالعبني يستطيعون تسجيل األهداف مثل لوكاكو. إنه يصنع 
ويسجل.. ويصنع ويسجل.. ويصنع ويسجل«. وأضاف »لقد انضم لوكاكو 
كونتي«.  بفضل  متكاماًل  العًبا  وأصبح  املثالية،  اللحظة  يف  ميالن  إنتر  إلى 
وتابع »ال يوجد اليوم مهاجم بعمر لوكاكو، ولديه نفس القوة التي يتمتع بها«. 
والتي جعلته حالًيا  املاضي،  القدرات يف  نفس  ميتلك  لوكاكو  »كان  وواصل 
يتألق بشكل مبهر مع إنتر. هذا األمر ليس مفاجأة بالنسبة لي«. وأمت »إنه أول 
لوكاكو حقق  الغضب.  ديربي  متتالية يف  مرات   5 يسجل  التاريخ  العب يف 

ذلك، وال ميكن أن يكون ذلك صدفة«.
ق.ر

دراكســلر عـــلى أعتــاب الرحيــل من ســان جيرمــاندراكســلر عـــلى أعتــاب الرحيــل من ســان جيرمــان
 يقترب أحد جنوم باريس سان جيرمان، من الرحيل عن صفوف الفريق يف 

امليركاتو الصيفي املقبل بشكل نهائي.
وذكرت صحيفة فوتوماك التركية، أن نادي غالطة سراي مهتم بالتعاقد مع 

جوليان دراكسلر، العب سان جيرمان بعد انتهاء املوسم اجلاري.
أيام، حيث  النادي التركي بصدد تقدمي عرض رسمي خالل  وأضافت أن 
ميكن لالعب األملاني التفاوض مع أي ناد حاليا، يف ظل انتهاء عقده مع بي إس 

جي بنهاية املوسم اجلاري.
ولفتت إلى أن رحيل دراكسلر عن جدران حديقة األمراء بات وشيكا، رغم 

تلميحات ليوناردو املدير الرياضي للنادي بشأن إمكانية جتديد التعاقد.
وصرح ليوناردو عبر شبكة فرانس بلو: »نريد توقيع عقود جديدة مع نيمار 
ال  ألنه  دراكسلر،  مع  أقل  مبعدل  تفاوضنا  كما  ماريا..  ودي  وبيرنات  ومبابي 

يشارك كثيرا مع الفريق خالل الفترة األخيرة«.
جانفي  منذ  الباريسي  العمالق  صفوف  يف  عاما(   27( دراكسلر  ويتواجد 

2017، عندما انضم من فولفسبورغ األملاني.
ق.ر

رغم أن عقده ينتهي يف الصيف املقبل

ميسي يرفض االستماع لعروض الرحيل عن برشلونةميسي يرفض االستماع لعروض الرحيل عن برشلونة
 القسم الرياضي

كشف تقرير صحفي إسباني، أمس السبت، عن موقف األرجنتيني 
املوسم  يف  البارسا  مع  البقاء  فكرة  من  برشلونة،  جنم  ميسي،  ليونيل 
توجد  وال  املقبل،  الصيف  برشلونة يف  مع  ميسي  عقد  وينتهي  اجلديد. 

حالًيا مفاوضات بني الطرفني بشأن التجديد.
انتخابات  انتهاء  مبجرد  فإنه  اإلسبانية،  »ماركا«  لصحيفة  ووفًقا 
برشلونة، سيجلس الرئيس اجلديد مع ميسي حملاولة إقناعه بأن أفضل خيار 

هو البقاء مع النادي.
وأشارت إلى أن ميسي يترك الباب مفتوًحا للبقاء مع برشلونة، حيث 
مشروًعا  ميسي  ويريد  اجلديد.  الرئيس  عرض  على  مستقبله  سيعتمد 
رياضًيا قوًيا يسمح لبرشلونة باملنافسة على األلقاب يف وقت قريب، ولن 

متثل األموال عقبة أمام البرغوث للتجديد.
أنه يحصل على  أبًدا مليسي رغم  الدافع  لم يكن  املال  أن  وأوضحت 

أرباح باهظة، إال أنه لم يطلب بنوًدا كثيرة يف عقده احلالي.
فكرة  على  اآلن  انفتاًحا  أكثر  ميسي  إن  برشلونة  يف  مصادر  وقالت 

البقاء، بينما مصادر قريبة من البرغوث لم تستبعد هذا اخليار.
حيث  مستقبله،  بشأن  قرار  أي  ميسي  يتخذ  لم  احلالي،  الوقت  ويف 

طلب املغادرة عندما كان جوسيب ماريا بارتوميو رئيًسا، لكن عقب استقالة األخير، فإن كل اخليارات مفتوحة.
ويشعر ميسي باستياء من الشائعات املستمرة حول مستقبله، كما أنه لم يعجب بالتصريحات األخيرة من باريس سان جيرمان أو الصور التي 

نشرت له يف اإلعالم الفرنسي.
ويرفض البرغوث ووالده اآلن االستماع لعروض األندية األخرى، حيث إن خورخي ميسي كان يف األرجنتني لبعض الوقت ولم يكن على 

اتصال بأي أندية أخرى.
واختتمت الصحيفة تقريرها مؤكدة أن صفقات مجانية قد تكون مفتاح بقاء ميسي مع برشلونة، مثل جورجينيو فينالدوم وسيرجيو أغويرو، 

باإلضافة إلى تعاقدات أغلى مثل إيرلينغ هاالند وماتيس دي ليخت وجول كوندي.

إنفــانتينـــو يختتـــم جولتـــه اإلفــريقيـــةإنفــانتينـــو يختتـــم جولتـــه اإلفــريقيـــة
 يتواجد جياني إنفانتينو، رئيس االحتاد الدولي لكرة القدم )فيفا(، حاليا يف مالي، ضمن جولة أفريقية شملت عدة دول، حيث أبرز »قدرة 

كرة القدم الفريدة على توحيد األشخاص«.

وقال إنفانتينو: »سعيد للغاية بوجودي هنا، يف بالد مرت بأيام عصيبة وتعود اآلن إلى املسار الصائب. الوحدة ال غنى عنها من أجل مستقبل 

هذه البالد«. وأردف رئيس الفيفا: »تستطيع كرة القدم لعب دورها يف هذه العملية، ألنها تتمتع بقدرة فريدة على توحيد األشخاص، األطفال 

والرجال والنساء«. وشملت اجلولة، إضافة إلى مالي احملطة األخيرة، كل من السنغال وجمهورية أفريقيا الوسطى ورواندا وجمهورية الكونغو 

وجنوب أفريقيا والسودان واملغرب. وتأتي هذه الرحلة بالتزامن مع تولي إنفانتينو رئاسة الفيفا قبل 5 أعوام، يف فيفري 2016، يف أعقاب انكشاف 
وقائع الفساد يف االحتاد الدولي، والتي طالت عدد من كبار مسؤوليه ويف مقدمتهم الرئيس السابق جوزيف بالتر.

ق.ر
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م.هشام 
يوم  املباراة  هذه  تلعب  أن  املقرر  من  وكان 
يتم  أن  قبل  باجلزائر،  املاضي  الثالثاء 
من  بطلب  إجرائها  مكان  وتغيير  تأجيلها 
نقل  مخاطر  بسبب  العاصمي،  النادي 
كورونا،  لفيروس  املتحورة  بالساللة  العدوى 
موجة  حاليا  إفريقيا  جنوب  تعرف  حيث 
ثانية من اجلائحة التي تسببت فيها ساللة 

محلية أكثر عدوى.
للشباب،  الدفاعي  الوسط  العب  وصرح 
هذا  بأن  يعلم  »اجلميع  قائال  دراوي،  زكريا 
يضم  فريقا  سنواجه  للغاية.  صعب  اللقاء 
عدة العبني ممتازين والذي سبق له أن توج 

هذا  على   .2016 عام  املنافسة  هذه  بكأس 
املستوى من املنافسة، كل األندية من الصعب 
مواجهتها. كنا نريد اللعب باجلزائر، وهو ما 
كان سيكون يف صاحلنا، لكن سنعمل كل ما 
بنتيجة  السالم  دار  من  للعودة  وسعنا  يف 
إيجابية«.وبخصوص التعداد، سيكون املدرب 
الفرنسي للشباب، فرانك دوما، محروما من 
الفريق،  هداف  غرار  على  مهاجمني  عدة 
بوسليو ومحمد أمني  بلحول وخالد  حمزة 
للبنيني  باإلضافة  اإلصابة،  بسبب  سويبع 

مارسلن كوكبو املعاقب.
ماميلودي  تشكيلة  بلوزداد  شباب  وسيواجه 
يف  مباراة   20 منذ  تنهزم  لم  التي  العنيدة 
 10 مقابل  هدفا   37 مسجلة  املنافسات،  كل 

املباراة  أهداف فقط دخلت شباكها.وسيدير 
عمر  مبساعدة  تراوري،  بوبو  املالي  احلكم 
من  سالي  ومختار  بوركينافاسو  من  سانو 
النيجر.ويف اللقاء الثاني لنفس املجموعة، 
)جمهورية  مازمبي  بي  تي  فريقا  تعادل 
السوداني  والهالل  الدميقراطية(  الكونغو 
بنتيجة  باخلرطوم  الفارط  االربعاء  يوم 
األولى  0-0.للتذكير، عرفت اجلولة  بيضاء 
تسجيل  فيفري،   13 و   12 يومي  جرت  التي 
شباب بلوزداد لتعادل ثمني 0-0، على ميدان 
تي بي مازمبي الكونغولي، بينما تغلب نادي 
الهالل  على  مبيدانه  داونز  صن  ماميلودي 

السوداني بنيتجة 2-0.

ابتعاد  السبت،  أمس  العاصمة،  احتاد  أعلن 
العبيه أمين محيوص وأنيس خمايسية عن املالعب 

لفترة، بسبب تعرضهما لإلصابة.
خالل  لإلصابة  وخمايسية  محيوص  وتعرض 
اول  مقرة،  جنم  أمام   3-0 العاصمة  احتاد  فوز 
أمس اجلمعة، يف اجلولة 15 من الرابطة األولى 
عبر  بيان  يف  العاصمي  النادي  املخترفة.وكشف 
أن  فيسبوك،  موقع  على  الرسمية  صفحته 

خمايسية،  أنيس  إصابة   أثبتت  الفحوصات 
األمين.وتعرض  الكاحل  مستوى  على  بكسر 
خمايسية إلصابة خطيرة على مستوى الكاحل، 
ووقع على األرض، وطلب التغيير مباشرة، قبل 
نقله إلى املستشفى. وأضاف البيان، أن املهاجم 
اآلخر  هو  سيغيب  محيوص،  أمين  الشاب، 
لفترة، بسبب إصابته بالتواء يف الركبة اليمنى.                                                           
 م.هشام

اجلولة الثانية من رابطة األبطال اإلفريقية
شبـــاب بلـــوزداد يستهــدف اإلطـــاحة بصـــن داونــز شبـــاب بلـــوزداد يستهــدف اإلطـــاحة بصـــن داونــز 

العتــالء الصـــــدارة  العتــالء الصـــــدارة  

مديرية  األشغال العمومية

والية تيسمسيلت

التعريف الجبائي :408015000038015

تنظيم
العارضين
لمشروع

تموين

Akhbar elwatane  ANEP : 2116003534   -    LE  28 -02-2021 N° 519

يستضيف شباب بلوزداد هذا األحد نادي ماميلودي صن داونز اجلنوب إفريقي مبلعب دار السالم بتانزانيا 
بداية من الساعة الثانية زواال بتوقيت اجلزائر، بهدف التربع على صدارة ترتيب املجموعة الثانية لرابطة 

أبطال افريقيا لكرة القدم، مبناسبة اجراء اجلولة الثانية.

بسبب تعرضهما لإلصابة
اتحــــاد العاصـــمة يخســـر اتحــــاد العاصـــمة يخســـر 
خدمـــــات محيـوص وخمـايسيـةخدمـــــات محيـوص وخمـايسيـة

بن ناصــــر يتعافــى وسيكــــــون جــاهزا بن ناصــــر يتعافــى وسيكــــــون جــاهزا 
لموقـــعة مانشستــر يونايــتدلموقـــعة مانشستــر يونايــتد

تلقى ستيفانو بيولي، املدير الفني مليالن، نبأ سعيًدا قبل مواجهة مانشستر يونايتد يف ثمن نهائي 
الدوري األوروبي.

»أولد ترافورد«، بينما  11 مارس الداخل على  وتلعب مباراة الذهاب بني الفريقني يوم 
يقام لقاء اإلياب على »سان سيرو« يوم 18 من نفس الشهر.

ووفًقا ملوقع »كالتشيو ميركاتو«، فإن عملية تعايف الدولي اجلزائري، إسماعيل 
وسيكون  جيد،  بشكل  تسير  اإلصابة  من  ماندزوكيتش  وماريو  ناصر  بن 

الثنائي جاهًزا يف مباراة الذهاب ضد الشياطني احلمر.
وأشار إلى أن عودة بن ناصر وماندزوكيتش ستكون حاًل لبيولي، خالل 

فترة صعبة يعيشها حالًيا مع الروسونيري.
وكان الالعبان تعرضا لإلصابة خالل مباراة النجم األحمر يف ذهاب دور الـ 
32 بالدوري األوروبي، وغاب الثنائي عن لقاء اإلياب، باإلضافة إلى مواجهة إنتر 

يف داربي الغضب، بجانب الغياب أيًضا ضد روما، هذا األحد.
م.هشام

سجل ثنائيه الفوز، بوجناح:
»التفاصيــل الصغيـــرة منحـتنــــا»التفاصيــل الصغيـــرة منحـتنــــا

 كــــأس قطـــــــر« كــــأس قطـــــــر«
عبر الدولي اجلزائري بغداد بوجناح جنم السد عن سعادته الكبيرة بالفوز الذي حققه فريقه 

اول أمس، على الدحيل بثنائية نظيفة، وتتويجه بلقب بطولة كأس قطر للمرة الثالثة.
وقال بوجناح صاحب ثنائية الفوز يف تصريحات صحفية بعد املباراة »السد استحق اللقب، وتوج 
على  قادر  وفريقنا  املوسم،  ألقاب  بكل  للتتويج  ونسعى  الكأس،  على  باحلصول  الفريق جهوده 

حتقيق ذلك«.
وعن تسجيله هديف الفوز يف اللقاء قال »سعيد للغاية بالتسجيل وسعادتي أكبر بالفوز باملباراة 
والتتويج باللقب، فأنا مهمتي تسجيل األهداف واجتهدت كثيرا طوال شوطي اللقاء، وجميع 

العبي السد قدموا أفضل ما لديهم، والتركيز كان عاليا، وهذا ساهم يف االنتصار والتتويج«.
وتابع »يف احلقيقة املباراة كانت قوية ومتميزة من الفريقني، ومت حسمها بتفاصيل صغيرة حيث 
أننا جنحنا يف استغالل الفرص وسجلنا هدفني على عكس الدحيل الذي لم ينجح يف استغالل 

الفرص التي أتيحت له«.
واختتم »تركيزنا اآلن يف لقاء الغرافة املقبل يف كأس األمير ومن بعدها نفكر يف مباراة 

الدوري ونحتاج فيها للفوز على أم صالل للتتويج بلقب الدوري«.
كأس  أهدى  بوجناح،  بغداد  اجلزائري،  الدولي  املهاجم  بالذكر،  جدير 
أمام منافسه  املباراة  2021، بتسجيله هديف  القدم، للموسم  قطر لكرة 

التقليدي الدحيل يف املباراة النهائية التي جمعت بينهما عشية 
اول أمس على ملعب »عبداهلل بن خليفة« بنادي الدحيل بالدوحة. 

وسجل بوجناح ثنائيته يف الدقيقتني 6 و 77 من املباراة.
 )1-0( الريان  حساب  على  النهائي  الدور  إلى  الفريقان  وتأهل 
الغرافة )1-2(، ويسير السد القطري بخطى ثابتة للتتويج بلقب 
البطولة الوطنية حيث يحتل السد املركز األول بفارق شاسع يقدر 

بـ 13 نقطة، عن الدحيل صاحب املركز الثاني.
وبات السد على بعد نقطتني فقط من حصد لقبه اخلامس عشر.
م.هشام



12
أخبار الثقافة

السنة 02  - العدد 424 -األحد  16 رجب   1442  هـ  -  28 فيفري 2021م

من تنظيم املسرح اجلهوي ببسكرة

تأبينيــــــة  الكــــاتب   والمخـــرج 
المســــرحي   السعيــــد   رحمــــاني

االفتراضي  الدولي  امللتقى  األسبوع،  نهاية  أختتم 
األمير  جامعة  احتضنته  الذي  نوعه  من  األول 
و  للعلوم اإلسالمية بوالية قسنطينة،  القادر  عبد 
الذي دارت فعاليته على مدى يومني كاملني، ناقش 
النبوية،  للسنة  املقاصدي  ''الفهم  موضوع  خاللها 
جامعة  غرار  على  دولية  جامعات  سبع  مبشاركة 
جامعة  السعودية(،  العربية  )اململكة  سعود  امللك 
اليرموك )األردن(، جامعة القاضي عياض مبدينة 
)مصر،  األزهر  وجامعة  املغربية(،  )اململكة  مراكش 
جامعة  منها  جزائرية  جامعات  تسع  إلى  باإلضافة 
باتنة،  وهران،  والية  من  بكل  اإلسالمية  العلوم 

البويرة، غرداية وُأدرار.
يف  القائمة  اإلشكاالت  حل  بهدف  امللتقى  ونظم 
البحث يف مجال السنة النبوية ومعاجلتها واقتراح 
بعض  معاجلة  إلى  باإلضافة  املناسبة«،  احللول 
العامة  عند  بالسنة  وااللتزام  التدين  يف  الظواهر 
بعض  وتقدمي  الشباب  بعض  وعند  الناس،  من 
بالقضايا  يتعلق  فيما  الشرعي  اجلانب  من  احللول 
أو  املالية  التشريعية،  الناحية  من  سواء  املستجدة 

االقتصادية.
معرفية  مناقشات  بعد  بتوصيات  امللتقى  وخرج 
بيان  إطار  ويف  النبوية،  السنة  مجال  يف  وأكادميية 
وبعد  لذلك،  املقاصدية  واألبعاد  فهمها  ضوابط 
يف  املقدمة  الرصينة  العلمية  األعمال  من  اإلفادة 
العلمية بجملة  اللجنة  امللتقى، خلصت  محاور هذا 
ألعمال  نبراسا  تكون  لعلها  التوصيات  من  قيمة 

ومقاصدها  عموما  النبوية  السنة  تخدم  أخرى 
امللتقى  أعمال  طبع  مجملها،  يف  جاء  خصوصا، 
إلكترونيا،  الباحثون وجعلها متاحة  ليستفيد منها 
مقاصد  بحسب  السنة  كتب  تصنيف  وإعادة 
الباحثني  جهود  توجيه  خالل  من  موضوعاتها، 
مجال  يف  البحث  إلى  والدكتوراه  املاستر  مرحلة  يف 
عالقة  دراسة  مجال  وفتح  النبوية،  السنة  مقاصد 
املقاصد الشرعية بنقد متون السنة النبوية وبيان 
إجناز  على  العمل  على  احلث  العلماء،و  مذاهب 
اجلزئية  املقاصد  بإبراز  يعني  موسوعي  مشروع 
النصوص  تناول  إلى  باإلضافة  النبوية،  للسنة 
وتأصيال،  حتليال  املقاصد  علم  ضوء  يف  احلديثية 
من  كثير  يف  الترجيح  يسهل  أن  شأنه  من  ذلك  ألن 

املسائل واألحكام املختلف فيها يف هذا العصر.
أمينة. ب

حضر تأبينية الكاتب واملخرج املسرحي السعيد رحماني من تنشيط اإلعالمي عبد 
احلميد زكيري، كل من رئيس املجلس الشعبي البلدي لبلدية بسكرة ومديري قطاعات 
الثقافة واملسرح اجلهوي واملكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية وإذاعة اجلزائر من بسكرة 
مدير  يحياوي  إلى محمد  باإلضافة  والرياضة  والشباب  أحمد رضا حوحو  الثقافة  ودار 
املسرح الوطني ومدم  بوكراس مدير املعهد العالي ملهن فنون العرض والسمعي البصري، 

باإلضافة إلى أفراد من عائلة الفقيد ومحبيه.
الفنية  ثم قدم شريط وثائقي من تصوير وإخراج مولود بوشانة تناول أهم احملطات 
يف مسيرة الفقيد، وشهادات قدمها زمالؤه يف امليدان التربوي واملسرحي عرفوه عن قرب 
ممثال وإنسانا منهم األساتذة: علي رحيم » أحمد خوصة - أحمد خودي - أحمد سويف 

- الهادي تركي - عبد الكرمي لكسوري - و ابنه رمزي رحماني .
بعدها فتح باب التدخالت للجمهور احلاضر فأسهب يف احلديث عن خصال الفقيد 
ومواقفه وأعماله وحبه الكبير للمسرح، ومن املتدخلني األساتذة  أحمد فريجة - أحميدة 
خيذر - الطاهر سفير - صالح الدين جودي- سرسوب سفيان - السعيد جنان، والذين 
اعتبروا الفقيد قد مسرح العملية التربوية بنجاح، وهو الرمز احلقيقي للمسرح ببسكرة، 
وأن إدارة املسرح اجلهوي ستكمل املسيرة التي بدأها بكل إرادة وثقة يف املستقبل باجليل 

اجلديد من املمثلني .
ويف ختام اجللسة مت تكرمي عائلة الفقيد، على أمل أن حتمل األيام املسرحية القادمة 
اسمه تخليدا ألعماله الكبيرة ،خاصة وأنه كان يتمنى أن يرى األنشطة املسرحية تشع 

يف فضاءات املدينة  .
لإلشارة، فإن الكاتب واملخرج املسرحي السعيد رحماني املعروف يف الوسط الفني 
ببسكرة،  امللوك  بن  الشعبي سطر  باحلي   1950 مواليد سنة  باسم دخة ماسيست من 
تلقى تعليمه االبتدائي مبدرسة البخاري )الشهيد عبد الرحمان بركات حاليا(، التحق 
سنة 1966 مبدرسة ترشيح املعلمني مبدينة باتنة وبعد تخرجه منها سنة 1970، انتسب 
إلى قطاع التعليم ببسكرة، لكن ميوالته للفن وحبه الكبير للتمثيل منذ الصغر جعله 
تلقى  الكيفان حيث  ببرج  الدرامية  للفنون  العالي  باملعهد  للدراسة   1972 يلتحق سنة 
كرم   - أردش  سعد  األساتذة:  أمثال  من  املسرحي  الفن  مشاهير  عن  التمثيل  مبادئ 

مطاوع - محمد شويحي - الفريد فرج.
من األعمال املسرحية التي قام بكتابتها وإخراجها نذكر: عالم مريض- املفتش- 
وبعد  كوميدي،  طابع  يف  سياسية  اجتماعية  مسرحية  وهي   1981 سنة  تدور  العجلة 
غلق املعهد البلدي للفنون الدرامية يف بداية التسعينات، توقف نشاط الكاتب واملخرج 
املسرحي السعيد رحماني، فالتحق كمنشط ثقايًف مبعمل النسيج بسكرة، قبل التحاقه 
بقطاع الشباب والرياضة عبر دار الشباب مبدينة أورالل واملركز الثقايف بحي العالية مبدينة 

بسكرة، لُيعاد إدماجه بقطاع الثقافة عبر بّوابة مديرية الثقافة حتى أحيل على التقاعد.
ألف املخرج املسرحي  السعيد رحماني كتاًبا حتت عنوان )دليل املنشط املسرحي( 
يقع يف عشرة أبواب، والذي فاز يه سنة 1984 باجلائزة األولى للمسرح وطنًيا مبناسبة 
الفيلم  يف  بسيطة  أدوار  يف  شارك  كما  الثورة،  الندالع  الثالثني  بالذكرى  االحتفال  
للمخرج  »رفيق«  وفيلم   ،1994 سنة  هالل  الرزاق  عبد  للمخرج  زملاط«  »بن  الوثائقي 

املصور شمس الدين بوطبة سنة 1984.
بنونة يف  املعروف باسم  وحسب ابن حيه الشعبي املمثل واملخرج احميدة خيذر 
فيلم )كرنفال يف دشرة( فإن الراحل السعيد رحماني ظلمه الواقع واحمليط  الثقايف، فهو 
ميلك قدرات متثيلية خارقة للعادة كادت أن ترشحه ليكون فناًنا عاملًيا، لكن ظهوره اقتصر 
لألسف على أدوار صغيرة أقام بأدائها يف أعمال أنتجها التلفزيون اجلزائري يف النصف 

الثاني من سبعينيات القرن املاضي، ولم متكنه من إبراز كامل طاقاته الفنية .

األخضر رحموني

مبشاركة 7 جامعات دولية

اختتــام الملتقــى الدولـــي االفتراضـــي األول  
بجامعــــــة األميــــر عبد القــــــادر

احتضنت قاعة الفكر واألدب لدار الثقافة أحمد رضا حوحو ببسكرة نهاية األسبوع املاضي تأبينية الكاتب واملخرج املسرحي 
السعيد رحماني التي نظمها املسرح اجلهوي لوالية بسكرة مبناسبة مرور أربعني يوما عن وفاته بعد معاناته مع املرض، عرفانا 

بجهوده الزاخرة يف خدمة املسرح مبدينة بسكرة و تكوين شبابها.

دار الثقافة بسكيكدةدار الثقافة بسكيكدة

إطالق العدد الثاني من ممرات ثقافيةإطالق العدد الثاني من ممرات ثقافية
أطلقت دار الثقافة محمد سراج بسكيكدة عددها الثاني من برنامج ممرات ثقافية تعنى بالقراءات النقدية 
األدبية يف مختلف الفنون الكتابية والتشكيلية وحتى املسرحية بعدما كان هذا اللقاء قبل شهر يتم عن بعد عبر 
الصفحة الرسمية لدار الثقافة جراء جائحة كورونا. استضافت ممرات ثقافية يف عددها الثاني األديبتني إميان هدلي 
عن رواية »غير شرعي« والشاعرة شيماء خفيف عن ديوان »ادراج غريب«، من قراءة وتنشيط األستاذ رياض 
مسيس من جامعة سكيكدة، بحضور ثلة من األساتذة اجلامعيني يف تخصص األدب وعدد من الوجوه األدبية 
الشابة التي كانت لهم مداخالت وإضافات زادت اللقاء تفاعال. والهدف من هذا البرنامج حسب ما صرح به 
الثقافة جمال مغالوي هو التعريف بإبداعات الشباب يف مختلف املجاالت األدبية والفنية من فنون  مدير دار 
كتابية، فنون مسرحية وسينما، فنون تشكيلية وموسيقى على مستوى والية سكيكدة يستضيف من خالل هذا 
اللقاء مختصني يف املجاالت الفنية لتستفيد املواهب الشابة من جتاربهم وإعطائهم الفرصة لالحتكاك بهم من 

أجل مرافقتهم وتوجيههم.
نسيبة شالبي

حتت عنوان أوراق أدبيةحتت عنوان أوراق أدبية

دار »أدليس« للنشر واتحاد الكتاب دار »أدليس« للنشر واتحاد الكتاب 
ينظمان مسابقة وطنية للقصة القصيرةينظمان مسابقة وطنية للقصة القصيرة

 
يف إطار اتفاقية الشراكة املبرمة مع دار أدليس للنشر والتوزيع 
ينظم احتاد الكتاب اجلزائريني املكتب الوالئي باتنة مسابقة وطنية 
حتت عنوان أوراق أدبية وقد خصصت هذه الدورة ) 2021 ( للقصة 

القصيرة.
وأال  العربية،  باللغة  الكتابة  تكون  أن  املسابقة  شروط  ومن 
يكون العمل منشور يف أي وسيلة من وسائل النشر، وأن ال تتجاوز 
املجموعة القصصية 20 ألف كلمة، يف حني ال تتجاوز القصص 
املرسلة 17 قصة وال تقل عن 10 قصص، وأن ال يتجاوز املشارك 
سنه 35 وال يقل عن 18 سنة، وحدد أخر يوم الستالم األعمال 

31 مارس 2021.
صارة.ب



وزارة السكن و العمران و المدينة
والية بشار 

مديرية التعمير و الهندسة  
المعمارية و البناء

مكتب تحليل العروض 

   رقم :.........../م ص ع /م هـ م ب/2021

إعالن عن منح مؤقت للصفقة
NIF 080  172 010 84

طبقا ألحكام المادة 65 من المرسوم الرئاسي رقم 247/15 بتاريخ  2015/09/16 المتضمن تنظيم 
الصفقات العمومية و تفويضات المرفق العام  ، تنهي مديرية  التعمير و الهندسة المعمارية و البناء 
إلى علم جميع  المؤسسات  و األشخاص  المشاركين  في طلب عروض  مفتوح مع اشتراط قدرات 

دنيا المتعلقة 
          تمديد شبكات المياه الصالحة للشرب و الصرف الصحي لمخطط  شغل األراضي 

لمدخل مدينة العبادلة
 le  jeune« بتاريخ :2020/12/14 و »AKHBAR ELWATANE«  المعلن عنها بجريدتي

indépendant« بتاريخ  2020/12/14 بناءا  على قرارات لجنة تقييم العروض المنعقدة في 
2021/01/24 منح األشغال مؤقتا للمقاولة التالية : 

يمكن  للمقاوالت العارضة  األخرى التقرب من مصالحنا ، في أجل أقصاه ثالثة )03(أيام ابتداءا من 
أول صدور لهذا اإلعالن  في الجرائد الوطنية أو BOMOP لإلطالع  على النتائج تقييم عروضهم 

التقنية و المالية 
و طبقا للمادة 82 من المرسوم الرئاسي رقم 15-247 مؤرخ  في 16سبتمبر 2015، كل مشارك  

يعارض هذا االختيار بإمكانه تقديم طعن لدى لجنة الصفقات العمومية للوالية في غضون عشرة 
  LE BOMOP 10( ابتداءا  من أول صدور لهذا اإلعالن  في الجرائد الوطنية أو(

السنة 02  - العدد 424 -األحد  16 رجب   1442  هـ  -  28 فيفري 2021م13

إشهار
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الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
 الديوان العمومي للمحضر القضائي 

األستاذة / زالقي سعيدة 
محضرة قضائية لدى محكمة البليدة مجلس قضاء البليدة 

الكائن مكتبها بشارع 11 ديسمبر )1960 رقم 127                                         الثابت نشر اعالن جلسة البيع بالمزاد العلني بعد انقاص عشر الثمن
                                                                                                  في جريدة يومية وطنية العادة 749 من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية

نحن ، األستاذة - زالقي سعيدة - محضرة قضائية لدى محكمة البليدة مجلس قضاء البليدة ، والموقعة أدناه الكائن مكتبها بشارع 11 ديسمبر 1960 رقم 127 
بالبليدة.

بتاريخ 27 ديسمبر 2020 تم نشر جلسة البيع بالمزاد العلني في جريدة يومية l‘ expression وتنفيذا للقرار الصادر عن مجلس قضاء البليدة، الغرفة العقارية 
بتاريخ: 19/ 02 /2017 رقم الفهرس: 00448 / 17 رقم القضية: 02953 / 16 الممهور بالصيغة التنفيذية المؤرخة في 12/ 03 /2017 تحت رقم التسليم: 

272/ 217 . لفائدة السيد )ة(: 1( ورثة المرحوم بوسنة محند الشريف وهم: بوسنة امحمد نصر الدين العنوان : التعاونية العقارية الياسمين رقم 20 البليدة بواسطة 
األستاذ )ة(: بوطارق عمر، لفائدة السيد ) ة(: 05( بوستة جوهرة، العنوان : حي التخطيط رقم 09 زعبانة البليدة، لفائدة السيد )ة(:3( بوسنة نصيرة وبوستة 

مصطفی، العنوان : التعاونية العقارية الياسمين رقم 20 البليدة، لفائدة السيد )ة(:4( بوسنة أحمد، العنوان : اقامة الدولة الساحل رقم 64 الشراقة الجزائر، لفائدة 
السيد )ة(:5( بوستة محمد، العنوان : التعاونية العقارية طارق ابن زياد حي الزيتونة البليدة، لفائدة السيد )5(:06( بوسنة زهرة العنوان : حي 402 مسكن عمارة 

17 رقم 02 اوالديعيش البليدة، لفائدة السيد )5(:7( بوسنة فتيحة، العنوان حي عدل براكني عمارة ح الطابق 06 رقم 221 البليدة، لفائدة السيد )5(:8( بوسنة 
كنزة، العنوان : حي 74 مسكن الطايق الخامس ديار البحري بني مراد ضد / السيد)ة( : بوسنة الهادي إبن محمد العنوان : رقم 13 شارع بن شوبان الرشيد البليدة 

بناء على األمر الصادر عن السيد رئيس محكمة البليدة المؤرخ في: 01/ 08 / 2017  تحت رقم: 1662/ 17. 
بعد اإلطالع على المادة 747 من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية

. بأنه سوف يتم البيع بالمزاد العلني بمقر محكمة البليدة، القاعة رقم 01، لجلسة يوم: 17/ 03 /2021 على الساعة 00 : 11 سا، العقار األول: الكائن 
بشارع فلسطين - البليدة. طريق الزاوية سابقا األول عبارة عن مسكن تقليدي من طابق أرضي مغطى بالقرميد يحتوي على 3 غرف - مطبخ - ممر. مرحاض 

ساحة وخزائن حائطية مساحته 126م2 والعقار الثاني: عبارة عن مرآب من طابق أرضي وطابق علوي مساحته 43,15 م2 السعر االفتتاحي: يقدر ب 
27564,500,00 دج سبعة و عشرون مليون و خمسمائة و أربعة و ستون ألف وخمسمائة دينار جزائري، و بعد إنقاص عشر الثمن صار يقدر بمبلغ 00 . 050 

. 808 . 24 دج )اربعة وعشرون مليون و ثمانمائة و ثمانية االف و خمسون دينار جزائري(.
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الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
REPUBLIQUE ALGERIENNA DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

MINISTRE DE L’ HABITAT
ET DE L ‘ URBANISME DE LA VILLE
WILAYA DE BACHAR
DIRECTION DE L ‘ URBANISME
L’ ARCHITACTURE ET DE LA 
CONSTRUCTION 
BUREAU D’ ANALYSE DES OFFRES

المبلغ المقترح بكل الترقيم الجبائي المقاولة طبيعة األشغال 
الرسوم 

المبلغ بعد التصحيح 
بكل الرسوم )دج(

مدة 
اإلنجاز

النقطة 
التقنية

مالحظات

تمديد شبكات المياه 
الصالحة للشرب 

و الصرف الصحي 
لمخطط شغل 

األراضي لمدخل 
مدينة العبادلة 

80 18 706 18341,29 706 182080700185156341,29رحماني أحمد
يوما 

أقل عرض60,00



مقدمة
مناذج  على  االعتماد  إلى  َحوكمتها  يف  الدول  تسعى   
والنجاعة  الفعالية  درب  على  يها  متشِّ نوعية  ل  ُتفعِّ تدبيرية 
القانون  حكم  التسيير،  يف  الشفافية  بقيم  وظيفية  عالقة  يف 
وسيادته، تورط املجتمع املدني يف إدارة الشأن العام. ..إلى 
أو  البشري  املجال  يف  التنمية  فعل  إحداث  بهدف  غيرها، 
وأيضا  واإليكولوجي  السياسي  االقتصادي،  االجتماعي، 
الثروة  يف  القادمة  األجيال  لضمان حق  الفعل  هذا  استدامة 

بتعدد متظهراتها 
 mécanisme( تدبيرية  كآلية  الراشد  احلكم  يأتي   
الغاية يف إطار  فاعلة لتحقيق هذه   )de management
منظومة حكم تتبنى الدميقراطية كتصور وممارسة. وبناء على 
ما هي محموالت  التالية:  نطرح االستفهامات  املعنى،  هذا 
احلكم الراشد ؟ ما هي أهم مستوياته ؟ ما هي القيم املؤطرة 
لهذا املفهوم - أي مبادئه ومؤشراته ؟ ما هو موقعنا من احلكم 
الراشد وما هي أبرز التحديات التي تواجه تطبيقات احلكم 

الراشد يف اجلزائر ؟
الالت:  أوال- احلكم الراشد.. التاريخية والدِّ

عرفها  التي  احلكم  مبقولة  الراشد  احلكم  مفهوم  يرتبط   
ومسار  القرار  مسألة صناعة  إلى  احلكم  يشير  قدميا.  املجتمع 
تنفيذه يف دروب الشأن العام بتشعباته بغض النظر عن طرق 
ملخرجات  إيجابي  بتقييم  املرتبطة  والفعالية  القرار  صنع 
البعد  هو  للحكم  السياسي  البعد  أن  مالحظة  مع  التنفيذ 
الغالب واملهيمن. بدأ تداول مصطلح احلكم الراشد من طرف 
املالية الدولية عند الشروع يف مسألة تقييم جناعة  املؤسسات 
حاضرا  أصبح  الذي  االقتصادي  بعده  يف  والسيما  احلكم، 
املعنى  وبهذا  االقتصادية؛  السياسات  تقييم  نقاشات  يف 
أصبح هناك متييز ولو منهجي وإجرائي بني املضمون السياسي 
سنة  الصادر  العاملي  البنك  تقرير  يف  للحكم.  واالقتصادي 
 gouvernance(»وتنمية »حوكمة  واملعنون:  1992م 
على  الراشد  احلكم  يعرف   )et développement
الوطنية  املوارد  لتسيير  احلكم  بها  ميارس  التي  الطريقة  أنه 
أبدا  ولقد  للتنمية.  املخصصة  واالجتماعية  االقتصادية 
بها  تصرف  التي  بالطريقة  متعلق  اهتمامه  أن  العاملي  البنك 
الدول  لبعض  وكدعم  كقروض  قدمها  التي  املشاريع  أموال 
وقد   .)...( التصرف  الشفافية وحسن  مبسائل  يتعلق  ما  يف 
املؤسسات  نزاهة  بعامل  الراشد  احلكم  العاملي  البنك  ربط 
وبعامل  املهني  األخالقي  باإلطار  أي  واخلاصة  احلكومية 

مشاركة املجتمع املدني يف إدارة الشأن العام
 لقد تعددت املضامني التي حملت مفهوم احلكم الراشد 
والسوسيولوجي،  والسياسي  االقتصادي  املضمون  بني 
الغاية من احلكم الراشد واملتمثلة يف حتقيق  وتلتقي كلها يف 
احلقيقي  التنموي  الفعل  طريق  عن  واملجتمع  للفرد  الّرفاه 

الذي يضمن االستدامة.

االقتصادي،  املستوى  فهي  الراشد  احلكم  مستويات  أما 
واملتعلق بالسياسة االقتصادية للدول والعالقات التبادلية بني 
املجتمع  وحجم  بدور  واملتعلق  االجتماعي  املستوى  الدول، 
واملرتبط  السياسي  املستوى  العام،  بالشأن  عالقته  املدني يف 
للحكم  الطبيعية  البيئة  أن  باعتبار  السياسية  املنظومة  ببنية 
النزيه،  االنتخاب  من  توفره  مبا  الدميقراطية  هي  الراشد 
حرية  السلطات،  بني  الفصل  والنقابية،  احلزبية  التعددية 
اإلعالم )...( واملستوى اإلداري املتعلق باجلهاز اإلداري أو 
البيروقراطي الذي وجب أن يخضع إلى سلطة القانون فقط، 
واجلماعات  األفراد  أهواء  عن  استقالليته  بذلك  ويضمن 
بينها  ما  يف  ومتفاعلة  متداخلة  املستويات  هذه  الضاغطة. 
مقولة  يف  املتدخلة  الفواعل  بني  والتأثير  التبادل  إطار  يف 
احلكم الراشد: القطاع العمومي، القطاع اخلاص ومؤسسات 

املجتمع املدني
ثانيا - مبادئ احلكم الراشد: 

 يعتمد احلكم الراشد على مجموعة من املبادئ واملتمثلة 
يف العناصر التالية 

املشاركة : وتشير إلى حق مشاركة كل فئات وشرائح املجتمع 
بطريقة  وأقليات،  ونساء  شباب  من  القرار  اتخاذ  سيرورة  يف 
احمللية  املجالس  التمثيل يف  مباشرة عن طريق  غير  أو  مباشرة 
ومؤسسات  أطياف  كل  مشاركة  أي ضمان   )...( واملركزية 
املجتمع املدني يف صنع القرار املتعلق بالشأن العام، وضمان 
أيضا مشاركة القطاع اخلاص باعتباره مساهما أساسيا وشريكا 

يف فعل التنمية 

الشفافية: وتشير إلى إمكانية الولوج إلى املعلومات وتبادلها 
بعد أن تتوفر بشكل كامل ودقيق عن نشاط ووضعية مختلف 
املؤسسات السياسية، الثقافية واالقتصادية )...(، مما يسهل 
إدارة  يف  الفاعلة  واملساهمة  املتابعة  عملية  املواطن  .على 

شؤونه بكل وضوح. 

املساءلة: وتعني توفير مجموعة من اآلليات التي من شأنها 
على  وهذا  التقييم  عملية  إجراء  بعد  احملاسبة  ممارسة  متكني 
األطراف  جميع  تكون  وبذلك  املركزي،  أو  احمللي  املستوى 

محل مساءلة على حد السواء 

سيادة القانون: أي أن جميع فواعل احلكم الراشد متساوون 
يف احلقوق والواجبات ووجب تطبيق القانون بشكل عادل مبا 
هذه  وتتوفر  واجلماعية،  الفردية  احلقوق  مسألة  كلية  يضمن 
املسألة يف ظل نظام دميقراطي يوفر بنية قانونية عادلة ومستقرة 
يتwساوى أمامها اجلميع بغض النظر عن املواقع واملناصب 

اجلهات  مشاركة  إلى ضمان  املبدأ  هذا  ويشير  الال مركزية: 
السياسات  صنع  يف  فاعل  بشكل  للبلد  املكونة  اجلغرافية 

العامة املؤثرة بشكل مباشر يف حياة املواطن، أي ضمان عدم 
هيمنة وتغول املركز على األطراف وبهذا املعنى ينبغي إيجاد 
منها  ونذكر  الواقع.  يف  املبدأ  هذا  جتسيد  شأنها  من  آليات 
على سبيل املثال ال احلصر جتربة اجلهويات املتقدمة يف إطار 

الوحدة الوطنية.

االجتماعي: والتماسك  االجماع 

 أي أن اخلالفات تعالج يف إطار مؤسساتي بتغليب مبدأ 
اإلجماع والتوافق لتحقيق التماسك االجتماعي حول منظومة 

أخالقية وقيمية مبا يضمن التنوع واالختالف واإلبداع.

املتعددة:  املوارد  استخدام  إلى  وتشير  والفعالية:  الكفاءة 
البشرية واملالية بنجاعة وعقالنية مبا يضمن نشاط املؤسسات 

املختلفة ودميومتها.

حتديد  على  املبنية  الرؤية  وهي  اإلستراتيجية:  الرؤية 
ومجمل  الفرص  وحتديد  جهة،  من  والضعف  القوة  مكامن 
املدى  على  بالتخطيط  تأخذ  أخرى.  جهة  من  التهديدات 
الوسائل  بني  عقالنية  موازنة  يف  والبعيد  واملتوسط  القريب 
املوارد  يف  املستقبلية  األجيال  حق  ضمان  مع  واألهداف 

والثروة عموما. 

يخضعون  وجماعات  كأفراد  اجلميع  أن  أي  املساواة والعدل: 
للقانون نفسه دون متييز، وأيضا العدل يف توفر وتكافؤ الفرص 
وظروفهم  مكانتهم  حتسني  بغية  املجتمع  شرائح  جميع  أمام 

املعيشية

اخلالصة

ومؤشرات  مبادئ  كمجموعة  الراشد  احلكم  يرتبط   
تعتمد  بيئة  ظل  يف  املستدامة  التنمية  مبقولة  عضويا  ارتباطا 
العام:  الشأن  تدبير  يف  حكم  كمنظومة  الدميقراطية  تكريس 
وبهذا  واإليكولوجي.  االقتصادي  السياسي،  االجتماعي، 
شأنه  من  ومستقرة  شرعية  منتخبة  مؤسسات  إيجاد  املعنى 
جتسيد كل الدالالت واملعاني املرتبطة مبقولة احلكم الراشد. 
بتكريس  ينتهي  حقيقي  دميقراطي  انتقال  ضمان   
الدميقراطية كتصور وممارسة هو ضمان لتجسيد كل مضامني 
باعتبارها  أزمة  وليس   - فشل  أي  ظل  ويف  الراشد  احلكم 
يف   - دميقراطي  انتقال  أي  به  يصطدم  وحتديا  طبيعيا  أمرا 
بالرشاد  له  عالقة  ال  هجينا  حكما  سيكرس  االنتقال  هذا 
والعقالنية. هذا السيناريو الذي وجب تفاديه بتوفير عوامل 
مبتغى  وحتقيق  لالقالع  أخرى  فرصة  نضيع  ال  النجاح حتى 

التنمية   الشاملة واملستدامة 
للمقال مراجع
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لحظة اإلسالم والحرّية

عباس  فرحات  يصرح   ،1951 أكتوبر  ويف 
قائال: » لم يعد هناك أي حل سوى الرشاشات«. 
 « كتابه  يف  تابليت  علي  يذكر  الثورة  قيام  وبعد 
فرحات عباس، رجل الدولة » أنه يف ربيع 1955 
ألقى خطابا شديد اللهجة يف ميناء جيجل، قال 
القانون  عن  اخلارجني  من  هنالك  كان  »إذا  فيه 
أي  االستعماري  النظام  داخل  فهم  اجلزائر،  يف 
اجلزائر  إن  قال  .و  البلديات.  ورؤساء  الوالة 
مناسبة  يف  أعلن  كما  فرنسية،  وليست  عربية 
الكلي  الدعم  سيقدمان  وحزبه  هو  أنه  أخرى 
للقضية التي تدافع عنها جبهة التحرير الوطني، 
ليلتحق بعد ذلك بجبهة التحرير الوطني ويعني 
عضوا يف مجلس الثورة بعد مؤمتر الصومام سنة 
للحكومة  رئيس  أول  تعيينه  ذلك  ويلي   ،1956
املؤقتة قي سبتمبر 1958، ليخلفه بن يوسف بن 
عنّي  االستقالل  وبعد   .1961 جانفي  يف  خدة 
يف 20 سبتمبر 1962 كرئيس للمجلس الوطني 
 1963 صيف  يف  منه  استقالته  ليقدم  التشريعي 

احتجاجا بسبب وضع الدستور يف قاعة السينما 
ويعتبر  النواب،  استشارة  ودون  املجلس  خارج 
ذلك » تعهير للجمهورية »، مما عرضه لالعتقال 
والسجن. وباملوازاة مع ذلك، لم يتوقف فرحات 
»ليل  كتاب  أصدر  حيث  الكتابة  عن  عباس 
االستعمار« يف 1962، ثم كتاب » تشريح حرب 
» وكتاب » االستقالل املصادر » ولم يتوقف عن 
ومقاومة  واحلريات،  العدالة  أجل  من  النضال 
االنحرافات التي عرفتها الدولة الوطنية الناشئة 
التي برزت مع إقرار نظام احلزب الواحد، واحلكم 
مت  التي  اإليديولوجية  واالختيارات  الشخصي 
ترسيمها، واملتمثلة يف تبني االشتراكية املاركسية 

ألن ذلك يتعارض مع اإلسالم - حسبه. 
فرحات  يكتب  حتديدا  الهوية  موضوع  ويف   
لقد   «  : قائال  املصادر«  االستقالل   « يف  عباس 
مناديا  بلة  بن  ملا صرح  تونس  باخليبة يف  أصبت 
: نحن عرب. .نحن عرب. . نحن عرب » إن 
بربر  نحن  تاريخيا،  جزئيا.  صحيح  النداء  هذا 
معربون يغلب علينا الدم البربري. على كل حال 
إمياننا هو األهم وليس العرق الذي ننتمي إليه.. 
إن املهم يف اجلزائر هو اإلسالم وليس العرق. إن 
اإلسالم هو الذي يضمن تالحم هذا الشعب فهو 
القبلية  العصبية  أثار  القاسم املشترك الذي ميحو 
التي  فالقوة   .« البلد  يف  األفراد  بني  والتفرقة 
 « لثورتنا حسب عباس هي  قويا  شكلت محركا 

اإلسالم وحب احلرية » 
معارضته،  فرحات عباس، يف سياق  وانتصر 
بعد  السلطة  أقرتها  التي  االشتراكية  للسياسة 
الذي  الليبرالي  لإلسالم  انتصر  االستقالل، 
التعصب  مع  ويتنافى  الطبقات  بصراع  يقول  ال 
فاإلسالم  لالشتراكية،  الشمولية  واالستبدادية 
كما يقول » ال يجبر الناس على اعتناقه فالتسامح 
حملض  اإلميان  منا  يريد  ال  إنه  مييزه.  ما  أول  هو 
اإلميان، بل يدفعنا للتفكير والتأمل والبحث عن 

احلقيقة ».
من  إال  تتحقق  ال  اإلسالمي  العالم  ويقظة 
لإلنسان،  األساسية  باحلريات  »االحتفاء  خالل 
حرية الفكر وحرية التعبير، اهلل سبحانه وتعالى 
يقول :« ال إكراه يف الدين » و« من شاء فليؤمن 
ومن شاء فليكفر » وعلينا أن منارس يف السياسة 
هذا اإلقرار الديني، احلرية وحدها كفيلة بارتقاء 
اإلنسان. ال بد علينا أن نتخلص نهائيا من نظام 

االستبداد الذي خلفه لنا »زمن السالطني ». 
و يف اخلتام، لقد كان فرحات عباس - حسب 
وصف املؤرخ »بن جامني سطورا » - بحق يوتوبيا 
الفالح  مع  تعاطفه  من  فبالرغم   ،« جزائرية 
إال  ظروفه،  حتسني  أجل  من  ونضاله  اجلزائري 
أنه ظل يؤمن بفرنسا األنوار واحلريات واملساواة، 

وجشعهم  املعمرين  قوة  أمام  القيم  تلك  وبقيت 
مجرد كالم يف كالم. 

الثورة   « عباس  فرحات  يسميه  ما  ظل  كما 
عقود جهدا  لعدة  السياسي  والنضال   « بالقانون 
ولذلك  شيئا،  االستعماري  الواقع  يف  يغير  لم 
بأنه  سطورا  بنجامني  الفرنسي  املؤرخ  وصفه 
سنة  ينتظر  أن  عليه  وكان   ،« جزائرية  خرافة   «
سلكه  الذي  اجلديد  املنعطف  ليدرك   1955
وهو  واالستقالل  احلرية  نحو  اجلزائري  الشعب 
املنعطف الثوري املسلح، ولذلك لم يتردد كثيرا 
كل  ويضع  الوطني  التحرير  بجبهة  االلتحاق  يف 

خبرته السياسية حتت تصرف الثوار.
عباس  فرحات  ظل  االستقالل،  وغداة   
الدميقراطية  على  راهن  عندما  طوباويا،  أيضا 
لتأسيس الدولة اجلزائرية احلديثة، ألن الفاعلني 
االجتماعيني انتظموا يف مسعى مغاير ألطروحاته، 
فكرسوا احلكم الفردي واحلزب الواحد واستولوا 

على السلطة بقوة النار والسالح. 
مسيرة  رافق  الذي  الهوية  سؤال  أن  كما   
فرحات عباس منذ حلظة »الشاب اجلزائري إلى 
حلظة االستقالل« مرورا بلحظة« فرنسا هي أنا«، 
فال  اجلزائرية،  االنطولوجيا  دميومة  سؤال  هو 
االستالبية  سياساته  بكل  الفرنسي  االستعمار 
جنح  والثقافية  والتربوية  التعليمية  وإستراتيجياته 
يف سلب اجلزائريني هويتهم، وال النظام السياسي 
اجلزائري األحادي متكن من طمس بعض عناصر 
هذه الهوية باعتبار أن منطق الدولة األمة ينزع إلى 
باالختالف  يعترف  وال  للهوية  األحادية  املقاربة 

والتعددية واالنزياح. 
و اليوم، قد نختلف يف تقييم سيرة الرجل بني 
ألخطائه،  ومبررا  وأفكاره  أطروحاته  عن  مدافع 
جملة  السياسي  وخطه  اختياراته  يرفض  ومن 
شخصية  عباس  فرحات  يبقى  ولكن  وتفصيال، 
لها  كان  جزائرية  وثقافية  وتاريخية  سياسية 
حضورها على مدى عدة عقود ويف عديد احملطات 
التاريخية، سواء قبل الثورة أو أثناء الثورة أو بعد 
الثورة، فمنذ ثالثينيات القرن املاضي ظل فرحات 
عباس منافحا عن أفكاره ومدافعا شرسا عن حق 
واحلق  الكرامة  كنف  يف  العيش  يف  اجلزائريني 
التي  املبكرة  مقاالته  يف  املتأمل  ولعل  واحلرية، 
يحتاج  ال  اجلزائري«  »الشاب  كتاب  يف  جمعها 
إلى جهد كبير ليدرك مدى تبني فرحات عباس 
يعيشون  كانوا  الذين  البسطاء  اجلزائريني  قضايا 
يف ظروف سيئة جدا. ومن اخلطأ، اليوم، احلكم 
عليه باجتزاء نص واحد من نصوصه أو باختزال 
واحد،  رأي  أو  موقف  يف  السياسية  مسيرته 
فمسيرته غنية باألحداث واملواقف والتحوالت. 

واصل فرحات عباس نضاله 
السياسي ودفاعه عن قناعاته 

الثقافية واإليديولوجية، 
وأسس سنة 1944 حركة 

»أحباب البيان واحلرية »، وهي 
احلركة التي حلت عقب أحداث 

8 ماي 1945 املأساوية، وهي 
األحداث التي كلفت فرحات 

عباس السجن. وبعد خروجه 
من السجن يف 1946 أنشأ 

حزب »االحتاد الدميقراطي 
للبيان اجلزائري«، وكان طيلة 
هذه املرحلة يدعو ملا يسميه 

»الثورة بالقانون«. 

الدكتور مصطفى كيحل

 )اجلزء الثالث واألخير(

ياسي لفرحات عباس )1899-1985(.. الهوّية والتاريخ يف الفكر السِّ
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السنة 02  - العدد 424
 األحد  16 رجب  1442  هـ  - 28 فيفري  2021م

بلســان: ريــــــاض هــــــويلي

الّشفــــــُط 
يـــاسُي..! السِّ

  َنعم، وَلكن..! اجُلملُة الَعدميُة 
يف حديِث الكثيِر من اجَلزائرينَي 

مع بعِضهم الَبعض؛ جملٌة ذاُت 
َشفرتنِي: َشفرُة للّطمأنِة وأخرى 
للّشفِط، أو لَنقْل: َنعم ُيراُد بها 

ّنفٌخ ولكنَّ ُيقصُد بها َسلٌخ، أي: أن 
امُلتلِقي ُيعِطي امُلتحدَث االنطباَع 

بأّنه على ِوفاٍق مع ما طرَح من 
فكرٍة، ثّم َيشفُطها من جُذورها 
بَطريقٍة ُتشبه ِحالقَة الّذقِن.

 يف الَغالِب، يوّظُف هِذه 
»اجُلملَة- الّسالح« من ُيسّمون 

أنفَسهم ُنخبًة )سياسيون – 
أكادمييون – صحفيون - كّتاب..
إلخ(، ُيحاولون الّظهوَر مَبظهِر 

امُلتَفّهم للِفكرِة قبل أن َينسُفوَنها 
بشفرٍة حادٍة اسُمها »َلكّن«!

لكنَّ - هِذه - َتبدو لَك يف الِبدايِة 
أّنها مجّرُد إبراٍز لُوجهِة نظٍر 
أو أّنها إضافٌة مُلعطياٍت ُتثِري 
امَلوضوَع محلَّ الّنقاِش، لكّنَك 

سَتكتشُف أّنها مجّرُد أداٍة لنسِف 
امَلوضوِع بُرّمته، واإللقاِء به يف 

قعٍر مظلمٍة.
يف الَغالِب، ال َنستمُع يف ِنقاشاِتنا 

إلى َبعِضنا الَبعِض، ويف أحسِن 
األحواِل َنسمُع ما ُنريُد َسماَعه 

فقط! لهَذا،  كّلما َحاولَنا الّنقاَش 
والّتحاوَر إال وارَتفعْت أصواُتنا 
َعلًيا، ثم َتتداخُل ِفيما بيَنها 

فاِع عن الِفكرِة  متفّرقًة بني الدِّ
وردِّ االعتَباِر، أو الّسعِي إلثباِت 

الّذات قبل أن َننسِحب على 
ُخصومٍة وُمعاداِة َبعضَنا البعِض.

 الّنقاُش أدٌب واحلواُر ثقافٌة، 
والّسياسُة دون حواٍر ليست 

ِسياسًة؛ فهي قبَل كلِّ شيٍء إقناُع 
الّناِس بَصواِب َرأيَك وأَحِقيِة 

َمطلبَك وَشرعيِة َتثيِلك، ُمقابَل 
هم وإمكانيِة  االعتراِف بحقِّ

َصواِب رأِيهم وَشرعيِة َتثيِلهم 
أيضا، ولو جُلزٍء قليٍل من الّناِس.
وفَق هذه امُلعطياِت، تبرُز أهمّيَة 

سبة إلى  َتصحيِح املساِر بالنِّ
احَلراِك، وامَلسؤوليُة - هنا - تقُع 
خب التي َتعتقُد  على عاتِق النُّ

أّنها ُمؤّثرة يف احَلراِك. وَتصحيُح 
خِلي عن  املساِر أقصُد به التَّ

الّتهُجم على اجَليِش الَوطنيِّ 
وامُلؤّسساِت امُلتفرَعة عنه، حتى 
َنخرَج من مأَزِق: »َنعم، احَلراك 

ُمحٌق، وَلكن... »!
سبِة إلى الّطرِف اآلخِر،  أما بالنِّ

لطة الَقائمُة، فهَي  وهَو السُّ
ُمَطاَلبة بالّتعاُمل مع امليدان 

بُروِح امَلسؤولّيِة التي َتفرُضها 
ياسيُة. ويف َحاِلنا  الَواقعّيُة السِّ
ياسيُة  هِذه، تقوُل الَواقعّيُة السِّ
إن ُجزًءا من الّشارِع - قد َيكوُن 

كبيًرا أو َصغيًرا - غيَر راٍض على 
لطِة، ويرى أّنها ُمطاَلبٌة  أداِء السُّ

بَبذِل ُجهٍد كبيٍر قد يفوُق 
دٍة.  طاقَتها اليوَم، ألسباٍب ُمتعدِّ

 إَذا استَطعَنا ضماَن هذا احلدِّ 
األدَنى من االحِترام امُلتبادِل يف 
ٍن  إطاِر االعِتراف باآلَخِر كُمكوِّ

من ُمكّوناِت امُلجتمِع والّدولِة 
ميكُن القوُل إّننا أماَم بوادِر 

. انِفراٍج ِسياسيٍّ

مصرعه،  جزائري  قاصر  لقي 
يف  بالرصاص  رميا  اجلمعة،  أمس  أّول 
»بوندي« بفرنسا، حسب ما كشفت عنه 

وسائل إعالم فرنسية.
فإّن  ذاتها،  املصادر  وحسب 
ُقتل  عاما،   15 العمر  من  يبلغ  الضحية 
»بوندي«،  يف  اجلمعة  يوم  بالرصاص 
»سني سان دينيس«، حني مت استهدافه 

من طرف شخصني.
فرنسية حول  إعالم  وقالت وسائل 
بأحد  يوجد  كان  الضحية  إّن  احلادثة 
املنازل يف بلدة »بوندي« رفقة عدة شبان 

آخرين.
أمس  شخصني،  اعتقال  مت  وقد 
مكتب  به  صرح  حسبما  السبت، 
لـتلفزيون  »بوبيني«  يف  العام  املدعي 

 .)BFMTV (

فرنسي،  قضائي  مصدر  وحسب 
 19 العمر  من  يبلغان  بهما  املشتبه  فإّن 
مركز  إلى  نقلهما  مت  وقد  سنة،  و27 
سبق  مع  العمد  القتل  بتهمة  الشرطة 

اإلصرار.
قضية  تزال  ما  متصل،  سياق  ويف 
اغتيال الشاب أمين قايد البطل يف رياضة 
»الكيغ بوكسينغ« الذي ينحدر من قرية 
اخلربة بلدية أوالد عدوان بسطيف تصنع 

احلدث.
حول  املعلومات  شح  ظل  ويف 
ظروف اغتيال الشاب اجلزائري، أكدت 
الرصاصة  أن  الوطن«  »أخبار  مصادر 
الغادرة أصابت أمين على مستوى القلب 
ومات يف مكان وقوع اجلرمية بأحد مدن 

ضواحي باريس.
جالل نويس/ عبد املالك قادري

احلزن يخيم على قاطني اخلربة بسطيف
جزائـرٌي َيلقــى َمصرَعــه رمًيــا بالّرصـاِص فــي ِفرنـــساجزائـرٌي َيلقــى َمصرَعــه رمًيــا بالّرصـاِص فــي ِفرنـــسا

بومرداس 
 َمصــرُع طفــٍل إثـَر 

حـادِث َسيـٍر وقـَع بدواوَدة
سنة   13 العمر  من  يبلغ  طفل  لقي 
مصرعه يف حادث مرور وقع بالطريق الوطني 
مستوى  على  »بودواو-زرالدة«  االجتنابي 
حسبما  بومرداس،  شمالي  بودواو،  بلدية 

علم أمس، من مصالح احلماية املدنية.
املالزم  االتصال  وأوضح مسؤول خلية 
أن  )و.أ.ج(  لـ  بوشاشية  حسني  األول 
املؤدي  بالرواق  اجلمعة  مساء  وقع  احلادث 
الوطني  للطريق  العاصمة  اجلزائر  نحو 
زرالدة   - )بومرداس(  بودواو  االجتنابي 
بلدية  مستوى  على  العاصمة(،  )اجلزائر 
سياحية  سيارة  صدمت  عندما  بودواو 

الضحية دون حتديد مالبسات احلادث.
)و.أ.ج(

عني توشنت
هـــالُك شخــــٍص وإصــــابُة

 5 آَخريـــَن في َحـــــادِث َسيـــــٍر 
متفاوتة  بجروح  آخرون  خمسة  وأصيب  حتفه  شخص  لقي 
بوالية عني  السبت  إلى  اجلمعة  ليلة  وقع  مرور  إثر حادث  اخلطورة 
متوشنت، حسبما علم لدى مصالح احلماية املدنية بالوالية.و وقع 
كان  بعربة  مزود  فالحي  وجرار  سيارتني  بني  اصطدام  إثر  احلادث 
 )18( رقم  الوالئي  الطريق  مستوى  على  املعاكس  االجتاه  يف  يسير 
وبلدية  بوحجر(  )حمام  البيضاء  عني  قرية  بني  الرابط  جزئه  يف 
هالك  احلادث  ذاته.وخّلف  املصدر  أبرزه  حسبما  الغلة،  حاسي 
شخص يبلغ من العمر 27 سنة وإصابة 5 آخرين بجروح منهم اثنان 
وفق  السيارتني  إحدى  من  بصعوبة  إخراجهما  مت  حرجة  حالة  يف 
إلى مصلحة  اخلمسة  اجلرحى  إجالء  مت  املدنية.و  احلماية  مصالح 
االستعجاالت الطبية ببلدية حاسي الغلة وحتويل جثة الضحية إلى 
مصلحة حفظ اجلثث من طرف أعوان احلماية املدنية.وقد فتحت 
هذا  مالبسات  لتحديد  حتقيقا  إقليميا  املتخصصة  األمنية  املصالح 

احلادث.
)و.أ.ج(

تستعني بفتاتني الستدراج ضحاياها

 اإلطـاحُة بَشبـكٍة إجَرامــّيٍة بالَجزائــِر الَعاصــِمة  اإلطـاحُة بَشبـكٍة إجَرامــّيٍة بالَجزائــِر الَعاصــِمة 
قامت  إجرامية  بشبكة  العاصمة،  باجلزائر  بالدكاكنة،  الوطني  للدرك  اإلقليمية  الفرقة  أطاحت 

بسرقة مبلغ مالي باستعمال أسلحة بيضاء.
بسرقة  فتاتان، قاموا  بينهم  أشخاص   5 من  متكونة  الشبكة  ذاتها،  األمنية  اجلهة  بيان  وحسب 

مبلغ يقدر بـ 46 مليون، باستعمال أسلحة بيضاء.
العملية جاءت إثر ورود شكوى للجهة األمنية ذاتها، مفادها تعرض شخصني كانا على منت مركبة 
سياحية رفقة فتاتني إلى االعتداء باألسلحة البيضاء من طرف 3 أشخاص ملثمني، والذين قاموا بسرقة 

مبلغ مالي يقدر بـ 46 مليون، هاتف نقال ومفتاح تشغيل السيارة.
وعلى إثر هذه املعلومات، مت تنشيط عنصر االستعالم ليتم حتديد هوية املشتبه فيهم مع وضع خطة 
محكمة لإلطاحة بأفراد الشبكة، حيث متكن أفراد الفرقة اإلقليمية للدرك الوطني بالدكاكنة من توقيف 
5 أشخاص ) بينهم الفتاتان اللتان كانتا برفقة الضحيتني( مع حجز سالح أبيض متمثل يف سيف بطول 

80 سم وسكني وقارورة غاز مسيل للدموع، يضيف البيان.
وعليه، مت تقدمي املوقوفني أمام اجلهات القضائية املتخصصة، عن تهمة سرقة مبلغ مالي حتت طائلة 
العنف بواسطة أسلحة بيضاء وتكوين جمعية أشرار وحيازة أسلحة بيضاء من الصنف السادس بدون 

مبرر شرعي. 
محمد رضوان بلعروسي

قاملة
إجـــالُء ُجثَتيـــِن من داخـــِل َمغــــارٍة

شخصني  جثتي  أمس،  بقاملة،  املدنية  احلماية  فرق  أجلت 
)جنوبي  جراح  بن  بلدية  مشاتي  بإحدى  تقع  مغارة  داخل  هلكا 
عاصمة الوالية(، فيما مت إنقاذ شخص ثالث، حسب ما علم لدى 

املكلف باإلعالم واالتصال باملديرية احمللية للحماية املدنية.
وأوضح املالزم أول، فؤاد بلعقون، لـ)و.أ.ج(، أن اجلثتني مت 
16 مترا، مضيفا أن جثتي هذين  انتشالهما من مغارة يبلغ عمقها 
الشخصني البالغني من العمر على 35 سنة و38 سنة مت نقلهما إلى 

مصلحة حفظ اجلثث مبستشفى احلكيم عقبي بقاملة.
إلى  »يرجع  قد  الضحيتني  وفاة  سبب  أن  املصدر  وأضاف 
استنشاق الضحيتني غاز أحادي أكسيد الكربون املنبعث من مولد 
حتديدا  تقع  التي  املغارة  بهذه  مكوثهما  خالل  وذلك  كهربائي«، 
جنوبي  كلم   5( جراح  بن  لبلدية  إقليميا  التابعة  »كوملة«  مبشتة 

قاملة(.
)ق.م/ و.أ.ج(

الَجزائـُر ُتحِصي حـالتــي  وفـــاة 
بَفيـــروس »ُكــورونــــــــا «

أحصت وزارة الصحة والسكان وإصالح املستشفيات، أمس 
السبت، 155 إصابة جديدة بفيروس كورونا يف اجلزائر 
خالل الـ24 ساعة، فيمـــا سجلــت حـــالتــــي وفــــــــاة.

مسابقة »دبي أوليف أويل كومبتيشن« الدولية

زيــُت الّزيتــوِن الَجزائــريِّ َيفتـكُّ الجائـزَة األوَلـى فـي ُدبـي زيــُت الّزيتــوِن الَجزائــريِّ َيفتـكُّ الجائـزَة األوَلـى فـي ُدبـي 

تنراست
األمــُن يحِجــُز األمــُن يحِجــُز 

  39.00039.000
قــرَص دواٍء قــرَص دواٍء 
ُمهـــــــّرٍبُمهـــــــّرٍب

القضائية  الشرطة  مصالح  حجزت 
دواء  قرص   39.047 متنراست  والية  بأمن 
جرى  كما  التهريب،  طريق  عن  أدخلت 
هذه  يف  متورطني  أشخاص  ثالثة  توقيف 
خلية  لدى  أمس،  علم،  حسبما  القضية، 

االتصال والعالقات العامة بأمن الوالية.
إلى استغالل  القضية  وتعود حيثيات 
بحي  جتاري  محل  بوجود  تفيد  معلومات 
ميارس  متنراست  مدينة  بوسط  تهقارت«   «
مالكه نشاط االجتار مبواد صيدالنية، حسب 

املصدر ذاته.
اجلمهورية  وكيل  مع  وبالتنسيق 
استصدار  جرى  متنراست،  محكمة  لدى 
مما  املذكور،  التجاري  احملل  بتفتيش  إذن 
منتجات  من  قرصا   39.047 بحجز  سمح 
التهريب  طريق  عن  مستوردة  صيدالنية 
ألقي  وعليه،  بها.  واملتاجرة  البيع  لغرض 
هذه  يف  متورطني  ثالثة  على  القبض 

القضية.
وقدم املوقوفون أمام اجلهات القضائية 
التي صدرت يف حقهم حكما  املتخصصة 
وفق  مالية  وغرامة  نافذ،  غير  حبس  بسنة 

املصدر ذاته.
واج

قسنطينة
العثوُر على ُجّثِة شيٍخ بعلي منجِلي

تدخلت، صبيحة أمس، عناصر احلماية املدنية بعلي منجلي، يف حدود الساعة 
الوطني  الصندوق  من  بالقرب   )06( رقم  اجلوارية  الوحدة  مستوى  على  صباحا   08
للمتقاعدين، من أجل إسعاف الضحية )ر.ن( من جنس ذكر يبلغ من العمر 72 سنة، 
الرصيف حسب  نتيجة سقوطه على  الرأس  وله جرح على مستوى  متوفيا،  عثر عليه 
شهود عيان. يذكر أن الضحية مت التأكد من وفاته من طرف طبيب احلماية قبل حتويله 
نحو مصلحة حفظ اجلثث مبستشفى املدينة اجلديدة.                                                                                 
أمينة.ب

يف  متمثل  جزائري  منتج  فاز 
)والية  وسارة  بعني  ُعصر  الزيتون  زيت 
املسابقة  يف  األولى  باجلائزة  اجللفة( 
املخصصة لزيت الزيتون »املمتاز البكر« 
يف املسابقة الدولية »دبي أوليف أويل 

كومبتيشن«.
عليلش  حكيم  زيتون  زيت  وفاز 
باجلائزة األولى من ضمن 360 مشاركا 
البلدان،  مختلف  من  املسابقة  يف 
السيما إسبانيا واليونان وإيطاليا وتونس 

وهي البلدان املنتجة األولى يف العالم.
من  الزيوت  حتليل  إجراء  مت  وقد 
من  تتشكل  أولى  حتكيم  جلنة  طرف 
آخر  وحتليل  دبي  يف  مقيمني  خبراء 
ويابانيون  )إيطاليون  دوليني  خبراء  من 
وفرنسيون وبرازيليون( وسيتاح للفائزين 
املواقع  على  منتجهم  تسويق  إمكانية 
وعلى  املسابقة  ملنظمي  اإللكترونية 

شبكة محالت فاخرة عبر العالم.
)ق.م/و.أ.ج(


