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د.  مهمــــاه  بــــوزيـــان

أ. صالـــــح  شكيــــرو     

كــــــــرى اخَلمِســــــني  يف الذِّ
لـ »َتأميــــــِم امَلروقــــــاِت«..
اقويِّ  َتــِدي االنِتقاِل الطَّ
)العتبــة الّثانيُة(

يـــــــــح  َسـايــــــْق الرِّ
)الْهَراوة(  بالّدُبـوس 
 )2 )اجُلزء 
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أقــــــــــــــــالم   

05
عنابة

ُمقَتحُمـو الّسكنـاِت بالّشاِبية 
وَن الطريـَق الَوطنـَي  ّـُ َيشل

رقـــم )44( ليـــاًل!
06

تلمسان
ٌة  ٌة وِفالحيـّ َمناطــٌق ِبيئيــّ
بنــــدُروَمة َتتحـــّوُل 
إلى َمكـــبٍّ للِنفــايـاِت!

04
َهؤالِء َمدعّووَن للُولوِج إلى الَبوابِة اإللكتُروِنّية »صفقتك«

َمشاريـــٌع اسِتثمارّيـــٌة ُموّجـــهٌة 
بــــاِب الُمقــــــاوِل للشَّ

صدر، يف العدد األخير من اجلريدة الرسمية، املرسوم الرئاسي 
الذي يتضمن حل الغرفة السفلى للبرملان.

وحسب ما تضمنه املرسوم الرئاسي الصادر يف العدد األخير من 
ه  اجلريدة الرسمية، فإن املجلس الشعبي الوطني سيجري حلُّ

ابتداء من اليوم املصادف للفاحت من شهر مارس.

 دعت الوكالة الوطنية لدعم وتنمية املقاوالتية، أمس، يف بيان 
لها، املقاولني الشباب الناشطني يف مجال البريد واملواصالت 

السلكية لولوج البوابة اإللكترونية »صفقتك«، قصد االطالع 
على الصفقات العمومية اخلاصة بإجناز مشاريع القطاع 

واحلصول على فرصة الظفر بإحداها.

ني أماَم الَقضاِء ِمئاُت امُلنتَخِبني امَلِليِّ

16

تلقى شباب بلوزداد خسارة قاسية بنتيجة )5-1( أمام »َماِميُلودي َصْن 
َداوْنْز« اجلنوب إفريقي، يوم أمس األحد، يف اجلولة الثانية من مباريات 

املجموعة الثانية من منافسة رابطة أبطال إفريقيا. وجتمد رصيد شباب 
بلوزداد عند نقطة واحدة يف ذيل الترتيب، بفارق هدف خلف الهالل 

السوداني، صاحب املركز الثالث، املتساوي معه يف الرصيد نفسه.

»َصــْن َداوْنــْز« َيسحــــُق »َصــْن َداوْنــْز« َيسحــــُق 
شبــاَب بلــوزَداد بُخمــاسّيٍة شبــاَب بلــوزَداد بُخمــاسّيٍة 

وم القراُر َساِري امَلفعوِل ابتداًء من اليَّ

ئاسـي الُمتعّلــِق  صـدوُر الَمرسـوِم الرِّ
عِبـي الَوطِنــي بحــلِّ الَمجلـــِس الشَّ

03

رابطُة أبطاِل إفريقَيا

09-0809-08

ُرؤساء الَبلدّياِت..
طون!  الَضحايا الُمتورِّ

  خلَضـر بن خـاّلف: »َينبِغي للّرِئيس حلُّ امَلجالِس 
امُلنتَخبِة وإعداُد َقانوِن انِتخاباٍت َنظيٍف وَنزيـٍه!«

 ُمحـــّمد أرزِقــي فــّراد: »الَفســاُد يف 
الَبلّدياِت جزٌء من َفساِد امَلنظوَمِة!«



أمينة.ش 
هــذا، وكانــت احملكمــة قــد وجهــت للمتهمــن 
يف قضيــة احلــال تهمــا ثقيلــة تتعلــق مبنــح الغيــر 
امتيــازات غيــر مبــررة عنــد إبــرام صفقــة أو عقــد 
والتنظيميــة،  التشــريعية  لألحــكام  مخالفــا 
التبديــد العمــد واالســتعمال علــى نحــو شــرعي 
مــن طــرف موظــف عمومــي لصاحلــه أو لصالــح 
شــخص أو كيــان أخــر، ممتلــكات أو أمــوال 
أو  إليــه بحكــم وظيفــة  بهــا  عموميــة عهــد 
بســببها، اســتغالل الوظيفــة عمــدا مــن طــرف 

موظــف عمومــي علــى نحــو يخــرق القوانــن 
والتنظيمــات. 

ــي املتخصــص  ــة القطــب الوطن ــت محكم وكان
يف مكافحــة اجلرميــة املاليــة واالقتصادية لســيدي 
أمحمــد قــد أدانــت كال مــن الوزير األول الســابق 
ــه وقضــت  ــى بالتهــم املنســوبة إلي أحمــد أويحي
بحبســه 7 ســنوات حبســا نافــذا، وغرامــة ماليــة 
قدرهــا مليــون دينــار وحبــس وزيــري النقــل 
غــول  عمــار  الســابقن  العموميــة  واألشــغال 
ــذا  ــي زعــالن 3 ســنوات حبســا ناف ــد الغان وعب

ــري. ــار جزائ ــون دين ــة بقيمــة ملي ــة مالي وغرام
ــذا  ــا ناف ــنوات حبس ــة 4 س ــت عقوب ــا وّقع فيم
ومليونــي غرامــة ماليــة يف حــق املتهــم الرئيــس 
ــن  ــن فيســح، وعام ــد ب ــة احلــال محم يف قضي
حبســا نافــذا يف حــق جنلــه ســيف الديــن، 
وبعقوبــة تتــراوح بــن ســنتن و5 ســنوات يف 
ــى رأس  ــوا عل ــن كان ــوالة الســابقن الذي حــق ال
ــات  ــت العقوب ــا تراوح ــكيكدة، بينم ــة س والي
ــق  ــام يف ح ــق الع ــل احل ــا ممث ــب به ــي طال الت
بقيــة املتهمــن بــن عــام وعامــن حبســا نافــذا.

وأوضــح املســؤول ذاتــه لــدى تنشــيطه نــدوة 
ــرض  ــكيكدة لع ــة س ــن والي ــر أم ــة مبق صحفي
حصيلــة نشــاطات مختلــف مصالــح الســلك 
النظامــي ذاتــه خــالل الســنة املنصرمــة أنــه 
ــخصا  ــف 25 ش ــا توقي ــذه القضاي ــب ه مت مبوج
ــر املؤسســات  ــة عب ــم الطبي ــى األطق ــدوا عل اعت
الصحيــة التابعــة لإلقليــم االختصاصــي ملصالــح 

ــرطة. الش
أســباب  أغلــب  أن  املتحــدث  أضــاف  كمــا 
التعديــات تخــص طريقــة التكفــل باملرضــى 
يف  يتســبب  ممــا  الطبيــة  األطقــم  قبــل  مــن 
ــن أهــل املريــض واألطقــم،  عــدة مناوشــات ب
مشــيرا إلــى أن االعتــداء علــى األطقــم الطبيــة 
يعاقــب عليــه القانــون مبوجــب األمــر )20/01( 
ــون  ــو 2020 املعــدل واملتمــم لقان ــؤرخ يف يولي امل

قســما  أضــاف  الــذي  اجلزائــري  العقوبــات 
أول مكــرر بعنــوان »اإلهانــة والتعــدي علــى 

ومســتخدميها«. الصحيــة  املؤسســات 
 6 علــى  ســكيكدة  واليــة  تتوفــر  لإلشــارة، 
االختصــاص  ضمــن  كلهــا  مستشــفيات 
اإلقليمــي ملصالــح الشــرطة إضافــة إلــى 19 
مؤسســة عموميــة للصحــة اجلواريــة و14 مركــزا 
مصالــح  تضمــن  حيــث  صحيــة،  وعيــادة 
ــة  ــة التغطي ــاكل الصحي ــر هــذه الهي الشــرطة عب
ــى  ــة – حســب رئيســها- 24 ســاعة عل األمني

24 مــن قبــل تعــداد قــدره 45 شــرطيا.
مــن جهــة أخــرى، متكنــت هــذه املصالــح، 
خــالل الفتــرة نفســها )ســنة 2020( مــن حجــز 
9 أســلحة ناريــة و582 خرطوشــة و250 غ مــن 
ــا  ــة 10 قضاي ــالل معاجل ــن خ ــارود م ــادة الب م

ــن  ــا م ــل 7 قضاي ــخصا مقاب ــا 16 ش ــورط فيه ت
ــالل  ــخاص خ ــا 7 أش ــورط فيه ــه، ت ــوع ذات الن
ســنة 2019 مكنــت مــن حجــز 3 أســلحة ناريــة 

و31 خرطوشــة.
حجــزت  املخــدرات،  قضايــا  بخصــوص  و 
ــد األول  ــة - حســب العمي ــن الوالي ــح أم مصال
للشــرطة بوربيــع- خــالل 2020، مــا مجموعــه 
ــف  ــج و53 أل ــف املعال ــن الكي ــغ م 08، 20 كل
مــن  قــارورات  و210  مهلوســا  قرصــا  و370 
املخــدرات الســائلة مقابــل 32 كلــغ مــن الكيــف 
ــرات  ــن املؤث ــا م ــف و383 قرص ــج و43 أل املعال
ــائلة  ــدرات الس ــن املخ ــارورة م ــة و191 ق العقلي

خــالل 2019.
)و.أ.ج(

مــدار  علــى  أوروبيــة  مــدن  عــدة  شــهدت 
حاشــدة  تظاهــرات  تنظيــم  املاضيــن  اليومــن 
إحيــاء للذكــرى الـــ45 إلعــالن اجلمهوريــة العربيــة 

الدميقراطيــة. الصحراويــة 
ونظمــت جمعيــات اجلاليــة الصحراويــة يف 
إســبانيا، بالتنســيق مــع حركــة التضامــن ومتثيليــات 
جبهــة البوليســاريو، تظاهــرات مختلفــة شــملت 
غاليثيــا، سرغســطة،  إشــبيلية،  مدريــد،  مــدن 
ــا، بيلبــا، مورثيــا، النثروتــي، الس باملــاس،  بيتوري
ــكالرس،  ــيدا، نن ــكا، باملس ــو، غرني ــو، أموري يودي
ســتيبونا وبامبلونــا، وفقــا ملــا جــاء يف وكالــة األنبــاء 

الصحراويــة. 
للذكــرى  املخلــدة  االحتفــاالت  متيــزت 
الصحراويــة  العربيــة  اجلمهوريــة  إلعــالن  الـــ45 
ــر  ــع اجلماهي ــة م ــات تضامني ــة مســيرات ووقف بإقام
تضمنــت  كمــا  احملتلــة،  باملناطــق  الصحراويــة 
تقليديــة  لوحــات  يف  متثلــت  عــروض  تقــدمي 
أبــرزت أصالــة ومتيــز ثقافــة الشــعب  صحراويــة 
الصحــراوي، باإلضافــة إلــى تنظيــم معــارض للصــور 
إعالميــة  نــدوات  تنشــيط  وكــذا  الفوتوغرافيــة، 

الوطنيــة. القضيــة  مبســتجدات 
مكثفــة  مبشــاركة  التظاهــرات  متيــزت  كمــا 
فعاليــات  وبحضــور  الصحراويــة  اجلاليــة  ألفــراد 
ــع الشــعب  ــي اإلســباني املتضامــن م املجتمــع املدن
الصحــراوي، وكــذا حضــور كبيــر ملمثلــن عــن 
التكتــالت السياســية اإلســبانية والهيئــات النقابيــة 

واحلقوقيــة.
اجلمهوريــة  ســاحة  احتضنــت  فرنســا،  ويف 
ــس  ــاح أول  أم ــس، صب ــية باري ــة الفرنس بالعاصم
فيهــا  شــاركت  وأنشــطة  فعاليــات  الســبت، 
جمعيــات اجلاليــة الصحراويــة وجمعيــات التضامــن 

الفرنســية.
وقــد تخللــت التظاهــرة العديــد مــن األنشــطة، 
كمــا مت تقــدمي العديــد مــن الكلمــات واخلطــب التــي 
علــى  الصحراويــة  القضيــة  مســتجدات  أبــرزت 
مختلــف اجلبهــات، إلــى جانــب تقــدمي عــرض 
مســرحي حــول االنتهــاكات الوحشــية والهســتيرية 
ــة  ــق احملتل ــون باملناط ــا الصحراوي ــرض له ــي يتع الت

ــي. ــالل املغرب ــوات االحت ــدي ق ــى أي عل
)وكاالت(
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الحدث
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باربــي«  »بيــار  أوضــح  الســياق،  هــذا  ويف 
املتخصــص يف احلمايــة مــن اإلشــعاع بجامعــة 
اإلعــالم  وســائل  بعــض  عــن  نقــال  »كان«، 
ــة  ــت مظلم ــية كان ــماء الفرنس ــية، أن الس الفرنس
بلــون برتقالــي بفعــل رمــال الصحــراء التــي جلبتهــا 
الريــاح والتــي حتتــوي علــى نظيــر »الســيزيوم137-« 

املشــع.
وأشــار »باربــي« بعــد اكتشــاف جســيمات مشــعة 
ــن  ــزء م ــى ج ــب عل ــذي ه ــراء ال ــل الصح يف رم
التــي  »املعطيــات  أن  إلــى  الفرنســي،  اإلقليــم 
نظيــر  أكتشــف  فقــد  فيهــا:  لُبــس  ال  نشــرت 
ــة  ــى بداي ــود إل ــذي يع ــع ال ــيزيوم137-« املش »الس
ســنوات الســتينيات، عندمــا قامــت فرنســا بإجــراء 

جتــارب نوويــة جويــة يف الصحــراء اجلزائريــة«.
واســتطرد يقــول إن »أصــل هــذه اجلســيمات واضــح 
جــدا. فالســيزيوم هــو منتــوج انشــطار غلــب علــى 
التجــارب النوويــة. كمــا يعتبــر مــادة مشــعة تبعــث 
إشــعاعات االختــراق وإشــعاع غامــا، والتــي ال 
توجــد يف احلالــة الطبيعيــة«، مضيفــا أن الســيزيوم 
هــو تلــوث إشــعاعي حقيقــي وال نقــاش فيــه علــى 

اإلطــالق«.
ويتوافــق رأي املتخصــص الفرنســي مــع مــا توصــل 
إليــه رئيــس اجلمعيــة اجلزائريــة لطــب األورام، 
البروفيســور كمــال بوزيــد الــذي كشــف أن التجارب 
التســربات  بعــض  يف  تســببت  قــد  الفرنســية 
ــرقي  ــا )ش ــى تنزاني ــت إل ــي وصل ــعاعية الت اإلش
إفريقيــا( وكــوت ديفــوار )غربــي إفريقيــا(، حيــث 
أدت إلــى وفــاة العديــد مــن ســكان هــذه املناطــق 

ــي. ــش الفرنس ــن اجلي ــراد م ــذا أف وك
وأوضــح البروفيســور بوزيــد الــذي يعمــل أيضــا 
»بيــار  مبركــز  الثــدي  ســرطان  ملصلحــة  رئيســا 
ومــاري كــوري« أن » أثــار اإلشــعاعات النوويــة 
تســببت ومازالــت تتســبب يف ســرطانات وإعاقــات 
وأمــراض العقــم«، مطالبــا يف الســياق ذاتــه فرنســا 
بتنظيــف هــذه املواقــع مثلمــا فعلــت روســيا يف 

ــة  ــان خــالل حادث »تشــرنوبيل« ســنة 1986 والياب
.2011 »فوكوشــيما« ســنة 

نوويــة يف  قنبلــة  أول  فرنســا  للتذكيــر، فجــرت 
ــوع  ــة »اليرب ــرف بعملي ــا يع ــر 1960 يف م 13 فبراي
اجلزائريــة،  بالصحــراء  رقــان  األزرق« يف ســماء 
ــت  ــانية مازال ــة وإنس ــة إيكولوجي ــببة يف كارث متس

تولــد األمــراض والســرطانات.
يف  اســتعملت  فرنســا  فــإن  اخلبــراء،  وحســب 
ــن  ــا ب ــت قوته ــة تراوح ــان قنبل ــا برق ــى جتاربه أول
60.000 إلــى 70.000 طــن مــن الديناميــت 
ــة  ــوى بخمــس مــرات مــن قنبل املتفجــر، وهــي أق

هيروشــيما.
ومــا يــزال ســكان املناطــق التــي مســتها التجــارب 
النوويــة يعانــون مــن ســرطانات وتشــوهات خلقيــة 
الســيما لــدى املواليــد اجلــدد، ناهيــك عــن ظهــور 
أمــراض مســتجدة متعلقــة باللوكيميــا والعمــى 
اإلشــعاعي  النشــاط  عــن  الناجتــة  والتشــوهات 
ــاة  ــز احلي ــي متي ــات النفســية الت ــق واالضطراب والقل

ــة. ــكان املنطق ــة لس اليومي
)و.أ.ج(

ــي،  ــم غال ــراوي إبراهي ــس الصح ــرف الرئي أش
ــة أول أمــس الســبت، مبناســبة الذكــرى الـــ 45  ليل
احتفــال  علــى  الصحراويــة  اجلمهوريــة  إلعــالن 
فنــي لتكــرمي املتفوقــن يف مختلــف املســابقات التــي 
نظمتهــا مختلــف دوائــر اجلمهوريــة احتفــاء بالذكــرى 

ــة. ــة الصحراوي الـــ 45 إلعــالن اجلمهوري
و شــارك يف االحتفاليــة إلــى جانــب الوزيــر 
ــة  ــؤولي اجلمهوري ــن مس ــدد م ــراوي وع األول الصح
ــق  ــة حل ــية الداعم ــات الدبلوماس ــن البعث ــن ع وممثل
علــى  مصيــره،  تقريــر  يف  الصحــراوي  الشــعب 
ــار  ــدم نه ــذي ق ــوي، ال ــة زميباب ــرار ســفير جمهوري غ
أمــس أوراق اعتمــاده للرئيــس الصحــراوي، وســفير 

جمهوريــة جنــوب إفريقيــا وزميبابــوي.
وأجمــع هــؤالء الدبلوماســيون األفارقــة، خــالل 
بتنظيــم  التعجيــل  ضــرورة  علــى  مداخالتهــم، 
اســتفتاء تقريــر املصيــر، مشــددين علــى ضــرورة 
آخــر  وضــع  لتســوية  الدوليــة،  الشــرعية  تطبيــق 

إفريقيــا. مســتعمرة يف 
التــي عرفــت  االحتفاليــة،  كمــا شــارك يف 
حضــورا جماهيريــا كبيــرا، ممثلــون عــن أحــزاب 
سياســية جزائريــة علــى غــرار حــزب جبهــة التحريــر 
الوطنــي، جبهــة املســتقبل، جيــل جديــد، إلــى 

جانــب التنظيمــات الشــعبية وفعاليــات املجتمــع 
املدنــي.

علــى  تداولــوا  الذيــن  املتدخلــون  وعبــر 
ــع الشــعب  ــق م ــم املطل ــن تضامنه ــل ع منصــة احلف
الصحــراوي يف نضالــه املشــروع ضــد دولــة االحتــالل 
ــال  ــل عاج ــدة بالتدخ ــن األمم املتح ــي، مطالب املغرب
حلمايــة الصحراويــن مــن قمــع قــوات نظــام املخــزن، 
ــر. ــر املصي ــم اســتفتاء تقري ــل بتنظي وضــرورة التعجي
ومت خــالل االحتفاليــة توزيــع عــدد مــن اجلوائــز 
ــف  ــن يف مختل ــى الفائزي ــة عل ــهادات التقديري والش
مثــل  باملناســبة،  تنظيمهــا  مت  التــي  املســابقات 

املاراطــون الدولــي للعــدو للجنســن.
واحتضنــت مخيمــات »اوســرد«، أول أمــس 
ــرى  ــدة للذك ــمية املخل ــاالت الرس ــبت، االحتف الس
ــة يف  ــة الصحراوي ــة العربي ــالن اجلمهوري الـــ 45 إلع
اســتعراضات  نظمــت  حيــث   ،1976 فبرايــر   27
ــس  ــة تعك ــعبية متنوع ــتعراضات ش ــكرية، واس عس
التعريــف  مت  كمــا  الصحــراوي،  الشــعب  هويــة 

مبؤسســات
الدولــة الصحراويــة يف مســار تشــييد اجلمهوريــة 
علــى مــدار الـــ 45 ســنة مــن رحلة البنــاء والتشــييد.
)و.أ.ج(

توّرط فيها أويحيى ورجل األعمال بن فسيح ووزراء سابقون

تأجـــيل قضــــية نهــــب العقــار 
بسكيـــكدة إلـــى 14 مـــارس

سكيكدة 
تسجــيل تسجــيل 2020 قضــية تخـص االعتـداء على الطواقـم الطبيـة سـنة  قضــية تخـص االعتـداء على الطواقـم الطبيـة سـنة 20202020

التجارب النووية يف الّصحراء اجلزائرية
الجسيـــمات الرملـــــية المشـــــّعة 

تـــدرك إقليــــم فرنـــــسا

الذكرى الـ 45 إلعالن اجلمهورية الصحراوية
 احتفـــاالت فنـــية بطعـــم التكريمــات 

والوقــــفات  التضـــامـــنية

أّجلت الغرفة السادسة 
للجنح مبجلس قضاء 

اجلزائر، أمس، قضية نهب 
العقار بسكيكدة التي تورط 

فيها رجل األعمال محمد 
بن فيسح، ويتابع على إثرها 
كل من الوزير األول السابق 

أحمد أويحيى ووزيري 
النقل واألشغال العمومية 

السابقني عبد الغاني زعالن 
وعمار غول و3 والة سابقني 

كانوا على رأس والية 
سكيكدة، إلى تاريخ 14 مارس 

بطلب من الدفاع بسبب 
التزام عدد من احملامني 

بجلسات اجلنايات. 

أمــس، محكمــة االســتئناف  يــوم  أجلــت، 
مبجلــس قضــاء العاصمــة إلــى تاريــخ 21 مــارس 
اجلــاري البــت يف محاكمــة إطــارات يعملــون 
علــى  للمستشــفيات،  بالصيدلية املركزيــة 
ــوب”  ــارق جعب ــو “ط ــام املدع ــر الع رأســهم املدي
ــت يف  ــس املؤق ــن احلب ــد أودع ره ــذي كان ق ال
املؤسســة العقابيــة باحلــراش شــهر مــاي مــن 
الســنة املاضيــة برفقــة كل مــن مديــر مشــتريات 
الكيميائيــة  والكواشــف  الطبيــة  املســتلزمات 
وطــب األســنان يف الصيدليــة املركزيــة “س. 

كمــال ”، واملديــر الفرعــي املكلــف باملســتلزمات 
عبــد  “ت.  املركزيــة  الصيدليــة  يف  الطبيــة 
اللطيــف ”، وكــذا مديــر احملاســبة واملاليــة املدعــو 
“ش. فريــد” الــذي كان حتــت الرقابــة القضائية، 
واملتابعــن بجنحــة تبديــد أمــوال عموميــة، ســوء 
اســتغالل الوظيفــة وإبــرام صفقــات غيــر قانونيــة 
ومنــح امتيــازات غيــر مســتحقة للغيــر، ومخالفــة 
ــى  ــراءة عل ــن اســتفادوا مــن الب التشــريع. والذي
ــدار البيضــاء يف  ــة ال ــة االبتدائي مســتوى احملكم
15 ديســمبر املنقضــي. ســجلت قضيــة الفســاد 

املالــي بالصيدليــة املركزيــة للمستشــفيات، مــع 
ــري املنصــرم،  ــا شــهر فيف ــة جائحــة كورون بداي
الســوق  يف  الكمامــات  نــدرة  مــع  وتزامنــت 
بطلبيــة  اجلزائــر  تقدمــت  أن  بعــد  الوطنيــة، 
اســتيراد 135 مليــون كمامــة بــن شــهر فيفــري 
ــا  ــنتيم. فيم ــار س ــادل 450 ملي ــا يع ــاي، م وم
أســفرت التحقيقــات عــن اكتشــاف أن الطلبيــة 
متــت بطريقــة غيــر قانونيــة ومت إبــرام صفقــات مــع 

ــاة.  ــق احملاب ــن طري ــب ع ــن أجان متعامل
أمينة.ش

الصفقة متت بطريقة غير قانونية
تأجيـــل قضيـــة الكمـــامــات بالصيدلـــية المركــزية إلــى تأجيـــل قضيـــة الكمـــامــات بالصيدلـــية المركــزية إلــى 2121 مــارس مــارس

سجلت مصالح أمن والية سكيكدة، خالل سنة 2020، ما مجموعه 20 قضية متعلقة باالعتداء على 
األطقم الطبية، حسب ما علم أمس األحد لدى رئيس األمن الوالئي، عميد شرطة أّول زهير بوربيع.

على مدار اليومني املاضيني
عـــدة مــدن أوروبيــة تحيـــي ذكـــرى 

إعــالن الجمهـــورية الصحــــراوية



عقب قرار تعليق الرحالت من وإلى اجلزائر

جزائريـــون غاضبـــون بمطـــــاري »شـارل دغــول« و»أورلـي« ببــاريس!
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»أخبــار  مصــادر  وحســب 
ــارت  ــد أث ــس فق ــن باري الوطــن« م
عمليــة إجــاء رعايــا جزائريــن 
ــة وباألخــص  ــدول األوروبي ــن ال م
ــر  ــا أكب ــود به ــي يوج ــا، والت فرنس
عــدد مــن أفــراد اجلاليــة اجلزائريــة 
حالــة غضــب وقلــق بالنســبة إلــى 
ــعفهم  ــم يس ــن ل ــخاص الذي األش
أرضهــم  إلــى  العــودة  يف  احلــظ 
املســافرين  بــن  وفوضــى  األم، 
الوقــت  يف  إجاؤهــم،  املبرمــج 
القنصليــة  فيــه  تتحفــظ  الــذي 
خبــر  علــى  بفرنســا  اجلزائريــة 
تعليــق رحــات اإلجــاء، الوضــع 
الــذي خلــف موجــة اســتياء وســط 
أمــام  جتمهــروا  الذيــن  املغتربــن 
ــة مطالبــن ممثليهــا بتقــدمي  القنصلي
مواعيــد  بخصــوص  توضيحــات 
ــة، وإذا مــا ســيتم  الرحــات املقبل

مجــددا. الرحــات  تعليــق 
ذاتــه،  املصــادر  وبحســب 
فقــد شــهد مطــار كل مــن »رواســي 
أورلــي«  و«   « ديغــول  شــارل 
بباريــس، حالــة ضغــط وتأهــب 
رهيبــن، علــى إثــر مزاحمــة املئات 
مــن اجلزائريــن الذيــن يرغبــون يف 
ــاص  ــفر وإذن خ ــرة س ــر بتذك الظف
بالســفر مــن قبــل ســلطات قنصلية 
اجلزائــر »كريتــاي« ممــن ينظمــون 
ــوم يف املطــار،  ــة الســفر كل ي عملي
يف الوقــت الــذي ينتظــر فيــه أزيــد 
ــق  ــري التحلي ــون جزائ ــن 2 ملي م
والعــودة إلــى أرض الوطــن، بينهــم 
أن  إال  للعــاج،  قدمــوا  مرضــى 
للحــدود  الكلــي  الغلــق  فــرض 
ســيجبر هــؤالء علــى االنتظــار إلــى 

ــمى. ــر مس ــل غي أج
أسماء بوصبيع

حركــة  مبنســق  ربطنــاه  هاتفــي  اتصــال  يف 
ــار،  املواطنــن اجلزائريــن بفرنســا، عمــر ايــت مخت
أكــد لنــا األخيــر »أن ممثلــي القنصليــة والســفارة 
بفرنســا قامــوا بغلــق قنــوات التواصــل واالتصــال يف 
وجــه أفــراد اجلاليــة العالقــن بباريــس، مــن خــال 
ــة برحــات  ــى التســاؤالت املتعلق ــرد عل رفضهــم ال

ــل  ــق، يف ظ ــرار التعلي ــن ق ــم م ــاء ومبصيره اإلج
ــا. ــرون به ــي مي ــة الت ــة الصعب ــروف املادي الظ

ــل  ــول: » جتاه ــت مختار يق ــر اي ــاف عم وأض
ــا  ــدث لغط ــفارة أح ــة والس ــى القنصلي ــن عل القائم
ــذي  ــر ال ــة وأهاليهــم، األم ــرا يف صفــوف اجلالي كبي
خلــق فوضــى بــن املغتربــن خاصــة املســافرين 

املبرمــج إجاؤهــم«.
ودعــا محدثنــا إلــى »ضــرورة فتــح أبــواب 
توضيحــات  تقــدمي  أجــل  مــن  للجاليــة  احلــوار 
ــل  ــن أج ــك م ــات، وذل ــق الرح ــوص تعلي بخص
ــات خاصــة  ــى القنصلي ــل إل ــف عــبء التنق »تخفي
املــدن البعيــدة ».                        أســماء.ب

أشــرف قائــد الــدرك الوطنــي، العميــد 
ــى مراســم  ــن، أمــس عل ــور الدي قواســمية ن
العســكري  التكويــن  تشــكيلة  انتســاب 
القاعــدي املشــترك للطلبــة الضبــاط العاملــن 
ــي، »الشــهيد  ــدرك الوطن ــا لل باملدرســة العلي
مــواز امحمــد«، بزرالــدة باجلزائــر العاصمــة، 
ــا  ــادة العلي ــان للقي ــه بي ــاد ب ــا أف ــب م حس

ــي. ــدرك الوطن لل
وأوضــح املصــدر ذاتــه أن »التشــكيلة 
ــا،  ــا عام ــا ضابط املنتســبة تضــم 197 طالب
أنهــوا تكوينهــم  10 طالبــات  مــن بينهــم 
بنجــاح،  املشــترك  القاعــدي  العســكري 

حيــث أجريــت املراســم بحضــور إطــارات 
التكوينيــة مــن  املؤسســة وممثلــي األســرة 

ومكونــن«. أســاتذة 
بتفتيــش  واســتهلت مراســم احلفــل 
املنتســبة  التشــكيلة  العميــد  الســيد 
منــح  تاهــا  األخــرى،  والتشــكيات 
الضبــاط  للطلبــة  االنتســاب  شــارات 
املراســم باستعـــراض  العاملــن، لتختتــم 
املنتســبون  الطلبــة  فيــه  أبــدى  عســكري 
حتكمــا وانســجاما كبيريــن يعكســان مســتوى 
التدريــب الــذي تلقــوه يف مــدة قصيــرة«.
 - البيــان  يضيــف   - ذلــك  وعقــب 

اجتمــع قواســمية مــع الطلبــة واإلطــارات 
املكونــة، حيــث »هنــأ الطلبــة علــى النجــاح 
وحــث اجلميــع علــى بــذل املزيــد مــن اجلهــود 

ــه«. ــف درجات ــن مبختل ــة التكوي لترقي
كمــا أشــاد قائــد الــدرك الوطني بـــ »دور 
املدرســة العليــا للــدرك الوطنــي يف إعــداد 
املــورد البشــري الكــفء ووضعــه علــى ســكة 
االحترافيــة، وفــق املناهــج العلميــة احلديثــة 
حتقيقــا للهــدف األســمى الــذي هــو ضمــان 

األمــن والســكينة العموميــن«.
)ق.و(

اجلمهوريــة  منــدوب وســيط   قامــت 
بســطيف، بــن الشــن آســيا، مبراســلة جميــع 
ممثلــي اجلمعيــات الوطنيــة واحملليــة داعيــة 
إياهــم للتقــرب مــن مقــر املندوبيــة لتســجيل 
املعلومــات اخلاصــة مبمثلــي كل فعاليــات 
ــات  ــات وجمعي ــن منظم ــي م ــع املدن املجتم
ــاء  ــذا رؤس ــة، وك ــل بالوالي ــا متثي ــة له وطني

اجلمعيــات الوالئيــة أو مــن ينــوب عنهــم يف 
ــة.  ــاص بالعملي ــجل خ س

 وقالــت مندوبيــة وســيط اجلمهوريــة يف 
املراســلة إن جلســات العمــل بــن ومنــدوب 
املدنــي  واملجتمــع  اجلمهوريــة  وســيط 
ســوف تنطلــق الحقــا بعــد إمتــام إحصــاء 

واجلمعيــات يف مــدة 15 يــوم. 

منــدوب  تســتمع  أن  املنتظــر   ومــن 
وســيط اجلمهوريــة إلــى مختلــف انشــغاالت 
فعاليــات املجتمــع املدنــي فيما يخــص احلياة 
اليوميــة للمواطــن، وكــذا أهــم العراقيــل التي 

ــي.  ــاط امليدان ــات للنش ــه اجلمعي تواج
عبد املالك قادري 

 أّكــد رئيــس املجلــس الوطنــي حلقــوق 
أن  أمــس،  بوزيد لزهــاري،  اإلنســان، 
التعديــل الدســتوري األخيــر »أضــاف حقوقــا 
هامــة للمرأة« الســيما مــا تعلــق مبحاربــة 

ــان  ــرأة، حســبما جــاء يف بي العنــف ضــد امل
ــة ذاتهــا. عــن الهيئ

الفرعيــة  اللجنــة  أن  البيــان  وأوضــح 

ملتابعــة تنفيــذ املاحظات اخلتاميــة الصــادرة 
عــن اللجنــة الدوليــة املعنيــة مبحاربــة جميــع 
اجتمعــت  ضد املــرأة  التمييــز  أشــكال 
لدراســة تقريــر اجلزائــر الثالــث والرابــع حــول 
ــى  ــاء عل ــة بالقض ــة الدولية اخلاص »االتفاقي
ــث  ــرأة«، حي ــد امل ــز ض ــكال التميي كل إش
أكــد لزهــاري أن التعديل الدســتوري األخيــر 
ــة يف  ــرأة، خاص ــة للم ــا هام ــاف حقوق »أض
ميكــن أن  الــذي  العنــف  محاربــة  مجــال 
ــه والتكفــل بالنســاء املعنفــات«. تتعــرض ل

قانــون  »وضــع  أإن  لزهــاري  وقــال 
ــف  ــق بالعن ــا يتعل ــكل م ــص ل ــار يخص إط
علــى  للقضــاء  أصبح ضــرورة  املــرأة  ضــد 
ــاري  ــا احلض ــة ملخزونن ــرة املخالف ــذه الظاه ه

واملجتمعــي«. والدينــي 
)ق.و/ و.أج(

أكــد ســفير الســودان لــدى اجلزائــر، العبيــد محمــد 
العبيــد، أمــس، أن بــاده بحاجــة إلــى عمــل وإســهامات 
ــود  ــتورية، املوج ــس الدس ــم واملجال ــة للمحاك ــة اإلفريقي املنظم
ــا  ــد يف الســودان، مضيف ــر لوضــع دســتور جدي مقرهــا يف اجلزائ
أن بــاده ســتعمل علــى االســتفادة مــن جتربــة اجلزائــر يف هــذا 

ــال. املج
وقــال العبيــد محمــد العبيــد، خــال اللقــاء الــذي جمعــه 
باملستشــار موســى لعرابــة األمــن العــام ملؤمتــر الهيئــات القضائية 
ــي يف  ــتور احلال ــر، إن الدس ــر األخي ــة، مبق ــتورية اإلفريقي الدس
الســودان يعــود إلــى ســنة 2005، وهــو »دســتور مؤقــت«، لــذا 
ــس  ــم واملجال ــة للمحاك ــة اإلفريقي ــى املنظم ــة إل ــا بحاج »فإنن
الدســتورية، وإلــى اجلزائــر التــي لديهــا جتربــة كبيــرة يف املجــال 
الدســتوري، مــن أجــل وضــع دســتور عــام يف الســودان«، مردفــا 
كامــه بالقــول: »كمــا أن للجزائــر الكثيــر مــن اخلبــرات يف هــذا 

املجــال، وســنحاول قطعــا االســتفادة منهــا«.
وذكــر العبيــد أن الســودان مقبــل أيضــا علــى إجــراء تعــداد 
ــب  ــى جان ــوب الســودان، إل ــد فصــل جن ســكاني خاصــة بع
»وضــع قانــون لانتخابــات، واجلزائــر ســبقتنا إلــى ذلــك، ومــن 

املؤكــد أننــا سنســتفيد مــن خبرتهــا«.
ــة  ــدول اإلفريقي ــى حاجــة ال وأكــد الســفير الســوداني عل
ــى  ــتعمار إل ــر االس ــن ني ــا م ــن حترره ــنة ع ــد 50 أو 60 س بع
»تأســيس دســتوري وإشــراف علــى انتخابــات دميقراطيــة«، 
مواصــا: »نحــن مازلنــا يف بدايــة الطريــق ونحتــاج إلــى 
عمــل هــذه الهيئــة أي املنظمــة اإلفريقيــة للمحاكــم واملجالــس 
الدســتورية وإســهاماتها، لوضــع القواعــد الراســخة للدميقراطيــة 
يف إفريقيــا، والتأكيــد علــى احملاكــم واملجالــس الدســتورية التــي 

ــة«. ــا اإلفريقي ــؤون دولن ــرا يف إدارة ش ــب دورا كبي تلع
كمــا توقــف العبيــد عنــد املجلــس التشــريعي الــذي ســيتم 
تكوينــه، قائــا: »ســيكّون املجلــس عــن طريــق توافــق النخــب 
ــة  ــرة احلالي ــات، ألن الفت ــق انتخاب السياســية وليــس عــن طري
انتقاليــة، ويف نهايــة هــذه األخيــرة ســتجرى  يف الســودان 
ــاد  ــاهمة االحت ــراف ومس ــى إش ــا إل ــنحتاج فيه ــات، س انتخاب

ــب منظمــات أخــرى«. ــى جان ــة، إل ــي يف املراقب اإلفريق
واملجالــس  للمحاكــم  اإلفريقيــة  املنظمــة  أن  يذكــر 
ــرة،  ــة كبي ــر، تكتســي أهمي الدســتورية املوجــود مقرهــا باجلزائ
ــم 25  ــنة 201، وتض ــى 0 س ــها إل ــود تأسيس ــي يع ــي الت وه
عضــوا ليصــل اآلن إلــى 46 محكمــة ومجلــس دســتوري، 
ــن  ــم كل م ــة، وه ــر األفارق ــن غي ــن م ــاء مراقب ــا 3 أعض بينه

روســيا وتركيــا والبرازيــل.
كمــا أن الهيئــة عضــو ماحــظ يف االحتــاد اإلفريقــي، 
ــادة  ــة، وع ــع القمــم اإلفريقي ــى جمي ــة تدعــى إل ــذه الصف وبه
مــا يتــم اللجــوء إليهــا مــن قبــل االحتــاد إليفــاد خبــراء 
ــذا يف  ــة، وك ــدول اإلفريقي ــات يف ال ــة االنتخاب ــاة( ملراقب )قض
ــع  ــارة وض ــة يف الق ــد دول ــا تري ــة، عندم ــارات القانوني االستش

دســتور أو قانــون انتخابــي.
ــة مــن  ــذ تأسيســها 5 مؤمتــرات، بداي ــة من ونظمــت الهيئ

ــر العاصمــة. ــر التأسيســي يف اجلزائ املؤمت
الهيئــات  مؤمتــر  مقــر  حتتضــن  التــي  اجلزائــر  وتقــوم 
ــدور هــام يف تنشــيط الثقافــة  القضائيــة الدســتورية اإلفريقيــة ب

إفريقيــا. يف  الدســتورية  والعدالــة 
)ق.و/ و.أ.ج(

ــوي  ــال الطاق ــت وزارة االنتق أعلن
أمــس، عــن  املتجــددة،  والطاقــات 
ــار  ــض حــول أث ــاب األبي صــدور الكت

التغيــرات املناخيــة يف اجلزائــر.
وأوضــح بيــان الــوزارة أن هــذه 
ــد مت إعدادهــا بتعليمــة مــن  الوثيقــة ق
جــراد،  العزيــز  عبــد  األّول  الوزيــر 
الديــن  شــمس  وزارة  كلــف  الــذي 
آثــار  شــيتور مبباشــرة تفكيــر حــول 

اجلزائــر. يف  املناخيــة  التغيــرات 
ــذا  ــه أن »ه وأضــاف املصــدر ذات
ــر  ــة غي ــن قائم ــذي يتضم ــر ال التفكي
مكتملــة لألضــرار البشــرية واملاديــة 
التغيــرات  فيهــا  تســببت  التــي 
مســاهمة  ثمــرة  كانــت  املناخيــة، 
عديــد الدوائــر الوزاريــة واجلامعيــن 

البيئــة«. يف  املتخصصــن 
أن  إلــى  البيــان  أشــار  كمــا 
الكتــاب األبيــض يصــف اخلســائر 
الناجمــة عــن االضطرابــات املناخيــة، 
ويقــف عنــد اجلهــود التــي بذلتهــا 
اجلزائــر مــن أجــل التخفيــض مــن 

تلــك اآلثــار.
و تابــع املصــدر ذاتــه أن »اجلزائــر 
ــض  ــاهمة يف تخفي ــال املس ــن خ وم
لاحتبــاس  املســببة  الغــازات 
احلــراري، تأمــل يف أن يحظــى املجهــود 
املنظمــات  باستحســان  املبــذول 
الســيما  باملنــاخ،  املكلفــة  الدوليــة 
ــلبية  ــار الس ــبب اآلث ــتقبل بس يف املس

املائــي«. الناجمــة عــن اإلجهــاد 
)ق.و(

أكــد عضــو اللجنــة العلميــة، كشــف ملتابعــة 
ورصــد فيــروس كورونــا يف اجلزائــر، بقــاط بركاني، 
مــن جهتــه، يف تصريــح أدلــى بــه لـــ »أخبــار 
ــة،  ــة كلي ــة بصف ــدود اجلوي ــق احل ــن غل الوطن«ع
ابتــداًء مــن الفــاحت مــارس املقبــل، مؤكــدا أنــه احلل 

ــي  ــروس املتحــور، وه ــع اســتيراد الفي األنســب ملن
ــة،  ــر احلدودي ــع املعاب ــي تخــص جمي ــة الت العملي
مبــا فيهــا اجلويــة والبحريــة، بدايــة مــن 1 إلــى 31 
مــارس«، وذلــك ملنــع تســلل الفيــروس املتحــور إلــى 
الباد.                                                  أ.ب

شهد أكبر مطارات أوروبا »رواسي شارل ديغول« وكذلك مطار »أورلي« بباريس، أمس، حالة استنفار قصوى، بعد أن ضاعفت اخلطوط اجلوية اجلزائرية عدد رحالتها التي وصلت إلى 
5 رحالت يف اليوم الواحد، وذلك قبل فرض الغلق الكلي للحدود وتعليق رحالت اإلجالء ومنع كل الرحالت من والى اجلزائر الذي تقرر ابتداء من اليوم، وهو اإلجراء االستباقي الذي 

اتخذته اجلزائر ملنع دخول ساللة كورونا البريطانية املتحورة،  على إثر تسجيل إصابتني مؤكدتني بهذه الساللة البريطانية.

»ساللـة كـورونا البريطانيـة« 
تــدّق أبــواب الجزائــــر!

منسق حركة املواطنني اجلزائريني بفرنسا، عمر آيت مختار لـ»أخبار الوطن«:

»أطــالب ممثلــي القنصــلية والسفــارة بتقديــم توضيــــحات«

الطلبة الضباط العاملون باملدرسة العليا للدرك الوطني

العمـــيد قواسمــية يشـــرف على انتســــاب تشكيــــلة 
التكويـــن العسكـــري القاعــــدي المشتـــــرك

لتحديد جلسات عمل

منــدوب وسيــــط الجمهــــورية بسطيـــــف 
تراســــل ممثلـــــي الجمعــــــيات 

من أجل وضع دستور جديد

الســـودان بحـــــاجة إلـــى تجربــة الجـــزائــر

عضو اللجنة العلمية ملتابعة ورصد تفشي كورونا، بقاط بركاني لـ»أخبار الوطن«:

»تعليــق رحــالت اإلجـالء الحـلُّ األنسـب«

املكّلف باإلعالم واالتصال لدى اخلطوط اجلوية 
اجلزائرية، أمني اندلسي لـ«أخبار الوطن«:

»تعليــــــق 
رحــــالت اإلجــــالء 
سيسبـــب فوضـــــى 

بيـــن المسافريـــــن«  
مــن جهــة أخــرى، قــال املكّلــف باإلعــام واالتصال 
لــدى اخلطــوط اجلويــة اجلزائريــة، أمــن اندلســي، لـ«أخبار 
الوطــن«، »إنــه ســيتم تعليــق الرحــات بدايــة مــن اليــوم 
ــروس  ــح الفي ــتباقي لكب ــراء اس ــارس، كإج ــن م ــاحت م الف
املتحــور« مضيفــا » أن القــرار ســينجر عنــه عواقــب وخيمــة 
ــه ســيخلق فوضــى  علــى شــركات النقــل اجلــوي كمــا أن
االمتثــال  أن  إال  إجاؤهــم،  املبرمــج  املســافرين  بــن 
ــة ملتابعــة ورصــد تفشــي فيــروس  ــة العلمي لقــرارات اللجن
ــدة املخــول  ــا هــي الوحي ــر، واجــب ألنه ــا يف اجلزائ كورون

ــرارات يف هــذا الشــأن. ــا اتخــاذ الق له
أ.ب

صـــدور »الكتـاب األبيـض« 
حــول آثــار التغّيـــــرات 

المنـــاخــية فـــي الجـــزائـر

القرار ساري املفعول ابتداء من اليوم

صـدور المرسـوم 
الرئاسي المتعـلق بحـّل 
المجلس الشعبي الوطني

ــدة  ــن اجلري ــر م ــدد األخي ــدر يف الع ص
ــن  ــذي يتضم ــي ال ــوم الرئاس ــمية املرس الرس

ــان. ــفلى للبرمل ــة الس ــل الغرف ح
وحســب مــا تضمنــه املرســوم الرئاســي 
اجلريــدة  مــن  األخيــر  العــدد  يف  الصــادر 
ــي  ــعبي الوطن ــس الش ــإن املجل ــمية، ف الرس
ــوم املصــادف  ــن الي ــداء م ــه ابت ســيجري حل

ــارس. ــهر م ــن ش ــاحت م للف
وكان رئيــس اجلمهوريــة عبــد املجيــد 
تبــون قــد أعلــن، يف آخــر كلمــة وجههــا 
قــرارات  عــدة  عــن  اجلزائــري،  للشــعب 
هامــة مــن بينهــا قــرار حــل الغرفــة الســفلى 

للبرملــان.
عبداجلالل نويس

رئيس املجلس الوطني حلقوق االنسان، بوزيد لزهاري:

التعديــــل الدستـــوري األخيـــر أضـــاف
 »حقــــوقا هـــــامة« للمـــــــرأة



04
الحدث

السنة 02  - العدد 425 -اإلثنني  17 رجب 1442  هـ  - 01 مارس 2021م   

و جــاء يف البيــان الــذي نشــرته الوكالــة عبــر 
ــار  ــه » يف إط ــبوك أن ــي فيس ــل االجتماع ــع التواص موق
متابعــة وتنفيــذ بنــود االتفاقيــة املبرمــة مــع قطــاع 
ومــن  والالســلكية،  الســلكية  واملواصــالت  البريــد 
أجــل إضفــاء طابــع الشــفافية وتســهيل وصــول املعلومــة 
وولــوج املقاولــن الشــباب أصحــاب املؤسســات املصغــرة 
إلــى الطلــب العمومــي، تنهــي الوكالــة الوطنيــة لدعــم 
وتنميــة املقاوالتيــة إلــى علــم كافــة املؤسســات املصغــرة 
املنشــأة يف إطــار جهــاز الوكالــة الراغبــن يف الظفــر 
مبشــاريع اســتثمارية يف هــذا املجــال أنهــم مدعــوون 

ــك ». ــة صفقت ــة اإللكتروني ــى البواب ــوج إل للول
البوابــة  هــذه  ولــوج  أن  الوكالــة  أوضحــت  و 
ــط  ــى الراب ــط عل ــق الضغ ــن طري ــم ع ــة يت اإللكتروني
اخلــاص بهــا حيــث ســيجد الشــباب املعنــي كل 

القطــاع.  يقدمهــا  التــي  العــروض 
كمــا ميكــن لهــؤالء الشــباب حتميــل نســخة 
املعروضــة  باملشــاريع  اخلــاص  الشــروط  دفتــر  مــن 
ــات  ــى كل الصفق ــالع عل ــة اإلط ــب إمكاني ــى جان إل
العموميــة املتعلقــة بإجنــاز مشــاريع مؤسســات وهيئــات 

القطــاع.
ــاب  ــباب أصح ــإن الش ــة، ف ــياق ذي صل و يف س

املؤسســات املصغــرة ميكنهــم االطــالع علــى معلومــات 
أكثــر مــن خــالل التقــرب مــن الــوكاالت الوالئيــة 
املوجــودة عبــر واليــات الوطــن أو التواصــل مــع الوكالــة 
منصــات  عبــر  املقاوالتيــة  وتنميــة  لدعــم  الوطنيــة 

التواصــل االجتماعــي.
اإللكترونيــة  البوابــة  يف  نشــر  مــا  حســب  و 
https://www.safqa�  صفقتــك عبــر الرابــط
tic.dz/ar/ind، فــإن هــذه األخيــرة تعــد أداة 
إلضفــاء تكافــؤ الفــرص والشــفافية واملســاواة للوصــول 
إلــى الطلبــات العموميــة وتشــجيع وخلــق منافســة أكبــر 

ــال. ــذا املج يف ه
الوســائط  يعــّول عليهــا لتصبــح ضمــن  كمــا 
األكثــر جناعــة لوصــول املقاولــن الشــباب أصحــاب 
املؤسســات الصغيــرة والناشــئة إلــى الطلــب العمومــي.
هــذا إلــى جانــب متيــز البوابــة بطابعهــا التفاعلــي، 
إذ تشــتمل علــى نافــذة مفتوحــة للشــباب إلبــداء 
مســاهماتكم ومقترحاتكــم لتحســن أدائهــا وإثــراء 

ــا. محتواه
جتــدر اإلشــارة إلــى أن هــذه البوابــة ال تغنــي عــن 
ــة  ــة إلزامي ــول املتضمن ــة ســارية املفع األحــكام القانوني

إشــهار الصفقــات العموميــة بالوســائل املكتــوب.

و حســب مــا نشــر يف البوابــة دائمــا، فإنــه مت 
ــع  ــة م ــة مفتوح ــات وطني ــدة مناقص ــن ع ــالن ع اإلع
ــض  ــاز بع ــدرات إلجن ــن الق ــى م ــد األدن ــتراط احل اش

املشــاريع يف مختلــف واليــات الوطــن.
التوقيــع علــى  يذكــر أنــه مت يف جــوان 2020 
اتفاقيــة إطــار بــن قطاعــي البريــد واملواصالت الســلكية 
والالســلكية واملؤسســات الصغيرة واملؤسســات الناشــئة 
واقتصــاد املعرفــة، هدفهــا املســاهمة يف »تشــجيع أفــكار 
ومشــاريع الشــباب« يف مجــال البريــد واملواصــالت 
الســلكية والالســلكية، الســيما فيمــا يخــص مشــاريع 

ــات. ــة شــبكة االتصــاالت بالوالي عصرن
ــة  ــط املناول ــل من ــة بتفعي ــمح االتفاقي ــا ستس كم
كأداة فعالــة مــن أجــل تشــجيع الشــباب احلاملــن 
مجــال  يف  واالســتثمارية  االقتصاديــة  للمشــاريع 
ــيما  ــلكية، الس ــلكية والالس ــالت الس ــد واملواص البري
املؤسســات املصغــرة املســتفيدة مــن اجلهــاز الــذي 
ــغيل  ــم تش ــة لدع ــة الوطني ــابقا الوكال ــمى س كان يس

الشــباب.
)ق.و/ و.أ.ج(

ــوم  ــبة الي ــا مبناس ــه ألقاه ــة ل ويف مداخل
فبرايــر(،   28( النــادرة  لألمــراض  العاملــي 
أن  لـــ)و.أ.ج(  بــوراس  الدكتــور  أوضــح 
»الصعوبــات األساســية« التــي تواجههــا هــذه 
الفئــة مــن املرضــى تعكــر جوانــب عــدة مــن 
ــي  ــب االجتماع ــة، أي اجلان ــم اليومي حياته
البيئــي،  وحتــى  والطبــي  واالقتصــادي 
واصفــا األمــر بـــ »املســار احلقيقــي للمكافــح« 

ــم. ــبة إليه بالنس
وتتمثــل أهــم انشــغاالت املعنيــن يف 
كــون »بعــض األمــراض النــادرة ال تعتبــر 
ــة مــن طــرف صنــدوق التأمــن، وهــذا  مزمن
بالرغــم مــن اخلصوصيــات التــي تؤكــد أنهــا 
أمــراض مزمنــة«، مشــيرا إلــى التكاليــف 
الفحوصــات  تتطلبهــا  التــي  »الباهظــة« 

اجلينيــة.
ــا  ــرى أساس ــات جت ــذه الفحوص و ألن ه
ظــل  يف  اخلاصــة  املخابــر  مســتوى  علــى 
انعــدام تنــوع العــرض يف هــذا املجــال، فقــد 
ــى ســبيل  ــة الشــفاء عل تطــرق رئيــس جمعي

ــات ــى فحوص ــال إل املث
ــي  ــص العضل ــن بالتقل ــى املصاب املرض
بـــ  تقــدر  التــي  »دوشــان«  بـــ  املعــروف 
أن  350000 دج دون تعويضهــا. يف حــن 
فحوصــات مــرض التقلــص العضلــي قــد 

دج.  180000 الــى  ســعرها  يصــل 
»هــذه  إن  يقــول  استرســل  كمــا   
شــرائية  قــدرة  تثقــل  الطبيــة  املصاريــف 
الظــرف  بفعــل  فأكثــر  أكثــر  متدهــورة 
االجتماعــي واالقتصــادي الصعــب للغايــة 
منــذ ظهــور وبــاء فيــروس كورونــا ببلدنــا، 
مــن  الكثيــر  خســارة  يف  تســبب  والــذي 

الشــغل«. مناصــب 
ــة  ــى محدودي ــل إل ــرق بالتفصي  وإذ تط
ــخاص،  ــؤالء األش ــاه ه ــالج جت ــروض الع ع
فقــد عــّرج رئيــس اجلمعيــة أيضــا علــى 
»جهــل وانعــدام املعطيــات الدقيقــة« اخلاصــة 
بهــم وغيــاب مراكــز مرجعيــة ومخبــر وطنــي 

للتشــخيص اجلينــي واجلزيئــي.
واحــدة  وحــدة  بوجــود  ذكــر  كمــا   
باملركــز  النــادرة  لألمــراض  مخصصــة 
باشــا،  مصطفــى  اجلامعــي  االستشــفائي 
حيــث تضمــن هــذه الوحــدة امللحقــة باملخبــر 
بفحوصــات  القيــام  للبيولوجيــا  املركــزي 
جينيــة تتعلــق بـــ 25 مرضــا نــادر يف الوقــت 
الــذي أحصــت املنظمــة العامليــة للصحــة مــا 

ال يقــل عــن 8000 مــرض نــادر.
و إذ أشــار إلــى انعــدام عــالج مبتكــر ) 
الســيما جينــي( ومراكــز مرجعيــة متخصصــة 
حتــدث  فقــد  األمــراض،  لهــذه  وموجهــة 

املتدخــل عــن جانــب مرتبــط بالعجــز يف 
ــأة خصيصــا للمرضــى  ــة املهي مجــال األفضي
املصابــن بــداء مســتعٍص علــى غــرار تقلــص 

ــوكية.  ــوية الش ــا النش ــالت واخلالي العض
مــن جهــة أخــرى، ركــز الدكتــور بوراس 
علــى »نقــص« التكويــن املتواصــل املوجــه 
ــن  ــذا التكوي ــا أن ه ــالج علم ــن بالع للمكلف
يجــب أن يكــون »مؤهــال« مــن أجــل ضمــان 
تكفــل »متخصــص ونوعــي« بالنظــر إلــى 
اخلصوصيــات الكثيــرة لهــذه األمــراض قبــل 
ــة  ــر« بعــض األدوي ــدم توف ــى »ع أن يشــير إل

ــد. ــر مســوقة بعــد بالبل ألنهــا غي
ــي مصــاب بأمــراض  ومــن أصــل مليون
نــادرة يف اجلزائــر، فــإن األغلبيــة تعانــي مــن 
ــارة  ــت اإلش ــبما مت ــة«، حس ــراض »دموي أم
الــدم  وفقــر  »النعوريــة«  غــرار  علــى  إليــه 
ــن  ــر م ــي يف حــن جــرى إحصــاء أكث املنجل
50000 شــخص مصابــون مبــرض تقلــص 
»دوشــان«،  مــرض  غــرار  علــى  عضلــي 
ــراض  ــى أم ــة إل ــال إضاف ــس األطف ــذي مي ال
الفقــري  والضمــور  األيضــي  العضــالت 
ــع  ــس الرض ــف 1 مي ــن صن ــاد م ــي احل العضل
غوشــير  )مــرض  اليحلــوالت  وأمــراض 

ومــرض فابــري(. 
)ق.و/ و.أ.ج(

أودع وزيــر الشــباب والرياضــة، ســيدي علــي 
خالــدي، شــكوى ضــد قنــاة »النهــار تــي. يف.«، 
لــدى ســلطة الضبــط الســمعي البصــري يف قضيــة 

تتعلــق بالّســب والشــتم والتجريــح يف شــخصه.
وحســب مــا جــاء يف بيــان للســلطة الضبــط، 
يــوم أمــس األحــد، فــإّن الوزيــر خالــدي قــدم 
ــم  ــُث اته ــي، حي ــري املاض ــوم 22 فيف ــكوى ي ش
قنــاة »النهــار تــي. يف.« بقذفــه وشــتمه والتجريــح 

ــخصه. يف ش
ــدي  ــر خال ــإّن الوزي ــه، ف ــدر ذات ــا للمص ووفق
اتهــم القنــاة املذكــورة بشــن حملــة تشــهير وتهجــم 
يف حقــه ويف حــق أعضــاء الهيئــة التــي ميثلهــا، مــن 

خــالل حصــة »داخــل الـــ 18«.
وأوضــح البيــان أّن الســلطة، وبعــد متابعتهــا 
للحصــة، أكــدت تســجيل »التهجــم يف حــق الوزيــر 
ــا  ــدمي توضيحاته ــاة لتق ــتدعت القن ــه«، فاس وهيئت

ــل  ــرف ممث ــث »اعت ــكوى، حي ــوى الش ــول فح ح
ــرار  ــدم تك ــد بع ــا وع ــذر، كم ــأ واعت ــاة باخلط القن

ــاوزات«. ــذه التج ــل ه مث
وعلــى هــذا األســاس، نبهــت ســلطة ضبــط 
ــة الســمعية  ــوات اإلعالمي الســمعي البصــري القن
البرامــج  »تنزيــه«  علــى  للحــرص  البصريــة 
والدخــول  والشــتم  »الســب  عــن  واحلــوارات 
كانــوا يف  ســواء  لألفــراد  الشــخصية  احليــاة  يف 

غادروهــا«. أو  مناصبهــم 
كمــا أكــدت الهيئــة ذاتهــا أّنــه يف »حــال 
ــج  ــالل البرام ــاوزات خ ــذه التج ــل ه ــادي مبث التم
واحلصــص، ســتتخذ إجــراءات جزائيــة طبقــا 
ــرم  ــن ال يحت ــد كل م ــة ض ــكل صرام ــون وب للقان
ــون الســمعي البصــري  ــون العــام وقان ضوابــط القان

وأخالقيــات املهنــة«.
عبداجلالل نويس

جتمــع زهــاء 80 عامــال مــن مراكــز الــردم 
ــام  ــس، أم ــران، أم ــة وه ــات بوالي ــي للنفاي التقن
املرافــق  هــذه  بتســيير  املكلفــة  املؤسســة  مقــر 
ــبما  ــة، حس ــم املهني ــن وضعيته ــة بتحس للمطالب

لوحــظ.
علــى  يعملــون  الذيــن  احملتجــون  وطالــب 
ــكل مــن حاســي  ــي ل ــردم التقن مســتوى مراكــز ال
بونيــف والعنصــر والبريــة وأرزيــو، وكــذا باملؤسســة 
ــي  ــردم التقن ــز ال ــيير مراك ــة بتس ــة املكلف العمومي
ــة يف  ــة املتمثل ــة املهني ــن الوضعي ــران، بتحس بوه
ــة  ــليم منح ــلة وتس ــل والس ــة النق ــن منح ــع م الرف
االتفاقيــة  يف  النظــر  وإعــادة  الســنوية  العــالوة 
اجلماعيــة للمؤسســة مــن حيــث املنــح ونســبتها.
املؤسســة  مديــرة  برحيــل  طالبــوا  كمــا 
ــي  ــردم التقن ــز ال ــيير مراك ــة بتس ــة املكلف العمومي
وترقيــة العمــال، وتوفيــر مالبــس احلمايــة والعتــاد 
ــردم التقنــي وتخصيــص  ــدة األعــوان مبراكــز ال لفائ

زيــارة دوريــة للطبيــب لفائدتهــم.
ــرة املؤسســة  ــرزت مدي مــن جهــة أخــرى، أب
ــي،  ــردم التقن ــز ال ــة بتســيير مراك ــة املكلف العمومي
شــالل دليلة، لـــ )و.أ.ج( أن احلركــة االحتجاجية 
التــي نظمهــا العمــال انطلقــت منــذ نحــو شــهرين 
ــب  ــة املطال ــا مســتعدة لتلبي ــى أنه ــر إل ــة النظ الفت

شــريطة أن تكــون مهنيــة.
بــن  مــن  أن  ذاتهــا  املتحدثــة  وأضافــت 
املطالــب التــي مت تلبيتهــا ترســيم مــع بدايــة العــام 
الســنوية  العــالوة  ومنــح  عامــال   134 اجلــاري 
ــم  ــم يت ــا ل ــنة »2019-2018«، فيم ــة بس اخلاص
بعــد صــب منــح العــالوة الســنوية لســنة »-2019
2020«، وهــي حاليــا يف طــور اإلعــداد وكــذا 
ــردم  ــز ال ــال مراك ــدة عم ــة لفائ ــاد احلماي ــر عت توفي

التقنــي.
)و.أ.ج(

للمحروقــات  الوطنيــة  املؤسســة  أفــادت 
ســوناطراك، أمــس، يف بيــان لهــا، بأنهــا ستشــارك 
يف تنظيــم مســابقة لالبتــكار علــى مســتوى جامعــة 
ورقلــة، وذلــك يف إطــار دورهــا كشــريك اقتصادي.
عبــر  أتيــح  للمجمــع  منشــور  يف  جــاء  و 
صفحتــه الرســمية فيســبوك: »تعزيــزا وتثمينــا 
لدورهــا كشــريك اقتصــادي ومتعامــل اجتماعــي، 
الوكالــة  رفقــة  ســوناطراك  مؤسســة  ســاهمت 
والتنميــة  البحــث  نتائــج  لتثمــن  الوطنيــة 

وحاضنــة   )ANVREDET( التكنولوجيــة 
جامعــة ورقلــة يف تنظيــم مســابقة يف االبتــكار، 
لفائــدة طــالب جامعــة قاصــدي مربــاح يف فيفــري 

.»2021
املســابقة  هــذه  أن  املؤسســة  أوضحــت  و 
موجهــة لــكل حاملــي مشــروع ابتــكاري قصــد 
اختيــار أحســن أفــكار مبتكــرة وذلــك حتــت شــعار 

ــئة«. ــة ناش ــى مؤسس ــرة إل ــن فك »م
)و.أ.ج(

أعلنــت اتصــاالت اجلزائــر، يــوم أمــس األحــد، 
 Idoom« عــن إطــالق عرضهــا اجلديــد القتنــاء
fibre« املوجــه للزبائــن اخلــواص »بســعر مميــز ومزايــا 
ــة مــن  ــدة« تســمح للمشــتركن باالســتفادة الكامل فري
العالــي  التدفــق  ذي  واإلنترنــت  الهاتــف  خدمتــي 
جــدا، حســب مــا جــاء يف بيــان للمؤسســة العموميــة.
وأوضــح املصــدر ذاتــه أن هــذا العــرض »املغــري«، 
ــر  ــن 28 فبراي ــارا م ــة اعتب ــز اخلدم ــل حي ــذي يدخ ال

تكاليــف  تتضمــن  اقتنــاء  باقــة  »يشــمل   ،2021
التوصيــل، جهــاز مــودم لألليــاف البصريــة وشــهر )1( 
ــق  ــن التدف ــى ع ــق أعل ــدى بتدف ــت مه ــتراك إنترن اش

املكتتــب بســعر 4500 دج فقــط«.
أن  بيانهــا  يف  اجلزائــر  اتصــاالت  وذكــرت 
عــرض )Idoom Fibre( يعتمــد علــى تكنولوجيــا 
)FTTH( التــي تســمح ببلــوغ ســرعة تتدفــق تصــل 
إلــى غايــة 100 ميغــا، إضافــة إلــى راحة االســتخدام. 

تؤكــد  اجلديــد،  العــرض  هــذا  ومــن خــالل 
املؤسســة مــرة أخــرى »التزامهــا بتوفيــر التدفــق العالــي 
الزبائــن وحرصهــا علــى االســتجابة  جــدا جلميــع 

لتطلعاتهــم«.
وملعلومــات إضافيــة، تدعــو اتصــاالت اجلزائــر 
زبائنهــا إلــى التقــرب مــن وكاالتهــا التجاريــة، أو 
االتصــال بالرقــم 12 أو زيــارة موقعهــا اإللكترونــي.
)و.أ.ج(

هؤالء مدعوون للولوج إلى البوابة اإللكترونية »صفقتك«
مشاريــع استثماريــة موجــهة للّشبــاب المقــــاولمشاريــع استثماريــة موجــهة للّشبــاب المقــــاول

اّتهم القناة بالقذف والتجريح يف شخصه
الوزيــــر خالـــدي يشتكـــي قنـــــاة الوزيــــر خالـــدي يشتكـــي قنـــــاة 
»النهــــار« إلـــى سلــــطة الضبــــط»النهــــار« إلـــى سلــــطة الضبــــط

وهران 
عمـــال مراكـــز الـــردم التقنـــــيعمـــال مراكـــز الـــردم التقنـــــي

 يطالبـــون بتحسيــــن وضعـــهم المهنــــي يطالبـــون بتحسيــــن وضعـــهم المهنــــي

سوناطـــراك تشــارك فــــي تنظــــيم سوناطـــراك تشــارك فــــي تنظــــيم 
مســابقة لالبتكـــار بجــــامعة ورقــــلةمســابقة لالبتكـــار بجــــامعة ورقــــلة

موّجه للزبائن اخلواص
»اتصـــاالت الجزائـــر« تطلــق عرضهــا الجديــد »إيـــدوم فييــــبر«»اتصـــاالت الجزائـــر« تطلــق عرضهــا الجديــد »إيـــدوم فييــــبر«

رئيس جمعية الشفاء ألمراض العضالت، الدكتور عبد القادر بوراس:

 أمــــراض نـــادرة ال تعتبـــر مزمــنة لــدى صنــــدوق التأميـــــن! أمــــراض نـــادرة ال تعتبـــر مزمــنة لــدى صنــــدوق التأميـــــن!

دعت الوكالة 
الوطنية لدعم 

وتنمية املقاوالتية، 
أمس، يف بيان لها، 
املقاولني الشباب 

الناشطني يف مجال 
البريد واملواصالت 

السلكية لولوج 
البوابة اإللكترونية 

»صفقتك« قصد 
االطالع على 

الصفقات العمومية 
اخلاصة بإجناز 
مشاريع القطاع 
واحلصول على 
فرصة الظفر 

بإحداها.

صّرح رئيس جمعية الشفاء ألمراض العضالت، الدكتور عبد القادر بوراس، بأن نحو 
مليوني جزائري مصاب بأمراض نادرة يعانون من عدة صعوبات يف ظل انعدام »دورة 

عالج صحيحة« واصفا هذه املعاناة بـ »مسار حقيقي للمكافح«.
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أخبار الداخل

قام الزبير بوكعباش مدير السياحة و الصناعة 
بجولة  جيجل  لوالية  العائلي   العمل  و  التقليدية 
حيث   للوالية  الغربية  باجلهة  للقطاع  تفقدية 
زيامة  ببلدية  السياحني  املستثمرين  ببعض  التقى  
املنصورية  حيث  وقف على أهم  انشغاالتهم  من 
بتقدمي  وعدهم  كما  مشاريعهم،  بعث  إعادة  أجل 
كافة التسهيالت اإلدارية إلجناز وتسهيل استكمال 
هذه املشاريع . و أشرف املسؤول ذاته  رفقة رئيس 
تهيئة   أشغال  على   باملديرية  السياحة  مصلحة 

زيامة  ببلدية  األحمر  الشاطئ  مدخل  وتنظيف 
رفقة رئيس الدائرة  ورئيس البلدية ، ليقوم بعدها 
املشاكي  ملنبع  وبالضبط  سلمى  بلدية  إلى  بزيارة 
إلى  وايراقن وصوال  تاكسنة  ببلدية  الساحر، مرورا 
زيامة  حيث قام   مبعاينة بعض املشاريع السياحية 
على  العوانة  و  منصورية  زيامة  بلديتي  من  بكل 
زيامة  ببلدية  شوبا  فندق  و  الياسمني  إقامة  غرار 
منصورية، و مشروع إجنار 14 فيال لكوسيدار ببلدية 
دار  بزيارة  امليدانية  زيارته  املدير  واختتم   العوانة 

الشريعة  بأعالي منطقة  التقليدية  املنتوجات احمللية 
على أن تكون له خرجات ميدانية للمناطق املتبقية 
وتنشيطها  باملنطقة  السياحية  الثروات  كل  لتثمني 
والوقوف  الزيارة  هذه  املستثمرين  إستحسن  وقد   ،
على انشغاالتهم، خاصة وأن املدير اجلديد قال بأن 
أبوابه مفتوحة الستقبال كل االنشغاالت واملشاكل 
أمام  عائقا  وتقف  املستثمرين  هؤالء  تعترض  التي 

تطوير القطاع السياحي بوالية جيجل .
عبد اهلل.إ

ف .سليم

و  بخرازة  الطريق  قطع  احملتجون  جدد 
بالنظر  الدين  جمال  برميي  الوالية  والي  دعوا 
يف  خاصة  املتدهورة  االجتماعية  وضعيتهم  يف 
إخالء  موعد  إقتراب  عن  الواردة  األنباء  ظل 
السكنات. ويف هذا الصدد و عقب غلق الطريق 
تشكل طابور طويال للمركبات  القادمة من والية 
عنابة باجتاه برحال ما تطلب حترك مصالح الدرك 
الوطني والتدخل بغرض تهدئة احملتجني والعمل 

.و  املرور  وجه حركة  الطريق يف  فتح  إعادة  على 
إسكان  عملية  إجراء  اقتراب  مع  هذا  يتزامن 
 2007 إحصاء  لها  عائلة   200 من  أكثر  لفائدة 
والتي  البوني  ببلدية  عدة  أحياء  من  تنحدر 
تسلمت مند أسبوعني من اآلن عقود اإليجار من 
قبل ديوان الترقية والتسيير العقاري لوالية عنابة.
قاموا  املقتحمني  إلى  أن  اإلشارة  ويجدر 
وتعليق  الطريق  بوسط  احتجاج  خيمة  بنصب 
يف  واملتنقلة  مطالبهم  تبني  القماش  من  الفتات 
السلطات  إخالء  عزم  بعد  وضعيتهم  دراسة 

ملستحقيها  الحقا  وتسليمها  املقتحمة  السكنات 
بيوتا فوضوية يف أحياء بوخضرة،  الذبن يقطنون 
 ، والشابية  ماي  أول   ، الشهود  عنب  بيداري، 
الترقية  ديوان  أفاد  متصل  سياق  .ويف  بيداري 
والتسيير العقاري لوالية عنابة أن املستفيدين من 
مدعوون  برحال  دائرة  برحال  ببلدية   553 حصة 
الستالم أوامر الدفع أو ما يسمى بحقوق العتبة 
التي يتم حتديدها لدى احلساب البنكي للديوان .

قسنطينة
توفير خدمة الجيل الرابع بمناطق الظل

قامت مؤسسة اتصاالت اجلزائر بداية السنة اجلارية بإطالق اجليل الرابع و خدمة 
االنترنت عالية التدفق، بكل من منطقة مسيدة، القرية مبنطقة صالح دراجي باخلروب، 
عني نحاس، ومنطقة حلمايل، حسب ما أفاد به رئيس مصلحة مبؤسسة اتصاالت اجلزائر 

»رشيد بوذراع«.

و أكد املسؤول ذاته  أن هدف مؤسسة اتصاالت اجلزائر هو التحسني من خدماتها 
وتوفيرها جلميع املواطنني، وبالنسبة ملناطق الظل بالذات، سطرت برنامجني األول يدخل 
يف إطار خطة العمل السنوية للمؤسسة التي تأخذ على عاتقها ربط هذه املناطق بتقنية 
اجليل الرابع، ومت فعال ربطها بواسطة محطات هوائية، تضمن لهم اليوم خدمة انترنت 
عالي التدفق، كما يسمح كذلك باحلصول على تغطية هاتف شاملة، مضيفا أن قطاعه و 
بغية تطوير خدمة االتصاالت و محاولة تغطية جميع املناطق النائية و املعزولة، مت التكفل 
بثالث مناطق نائية ببلدية عني عبيد اسند غالفها املالي لوزارة االتصاالت السلكية و 
الالسلكية ، فيما تتكفل مؤسسة اتصاالت اجلزائر بعملية ربطها، و يخص البرنامج كل 
من منطقة بئر الكراطس، منطقة بو القنافذ و منطقة كنافة، أين مت التكفل بهذه احملطات، 
و سريعا، من شأنه  اتصاال سلسا  للسكان  توفر  انترنت جيدة  تلقى خدمة  و أصبحت 

التخفيف من العزلة التي تعيشها هذه املناطق.
أمينة .ز

برج بوعريريج
عيادة بدون سيارة إسعاف بأوالد دحمان

يعاني سكان بلدية أوالد دحمان بدائرة برج زمورة شمال برج بوعريريج من مشكلة 
افتقار العيادة متعددة اخلدمات املتواجدة بالبلدية لسيارة إسعاف .

وأكد ساكني املنطقة أن انعدام سيارة إسعاف من أجل إسعاف املرضى ما هو إال 
مخاطرة بحياة احلاالت احلرجة التي يتم نقلها غالبا بسيارات خاصة لتلقي العالج ، وهي 

املركبات التي غالبا ال تتوفر على شروط السالمة .
ورغم الشكاوي املتعددة الى والي الوالية وكذا السلطات احمللية من أجل إنهاء هذا 
عاديا  اعتبروه  الذي  مطلبهم  أن  إال   ، للعيادة  اسعاف  لسيارة  عاجل  وتوفير  االستهتار 
ومشروعا وليس تعجيزيا لم يكّلل باملوافقة دون أسباب مقنعة يف حني لم يتم الرد من 
األساس على انشغالهم املهم ، معربني عن قلقهم من استمرارية افتقار العيادة املتواضعة 
لسيارة اسعاف من شأنها أن تنقذ العديد من االرواح التي ال تنتظر خاصة النساء احلوامل 

اللواتي عادة ما يضعن مواليدهن يف الطريق .
صفاء كوثر بوعريسة

تبسة
 الحبس لفتاة رفقة عائلتها  شاركوا 

في عملية إجهاض ومحاولة قتل 
الرئيسيني  املتورطني  بإيداع   ، تبسة  محكمة  لدى  التحقيق  قاضي  أمس  أول  أمر 

يف قضية اإلجهاض مع القتل العمدي والتي تورطت فيه  فتاة رفقة والدتها وشقيقها .
وحسب ما جاء يف بيان صحفي من خلية اإلعالم واالتصال ألمن والية تبسة، 
بحر  اإلرسال  قاعة  طرف  من  نداء  املصلحة  ذات  تلقى  إلى  تعود  القضية  فإن وقائع 
انثى خلف  بالوالدة من جنس  العهد  بالعثور على طفل حديث  يفيد  املاضي  األسبوع 
أحد العمارات املوجودة بأحد األحياء التابعة لقطاع اختصاص األمن احلضري اخلامس، 
ليتم مباشرة التنقل إلى عني املكان مرفوقني بعناصر حتقيق الشخصية التابعني للمحطة 
الرئيسية للشرطة العلمية من أجل معاينة املكان وأخذ أي عينات أو آثار تفيد التحقيق.

املعلومات  وحسب  الفرقة  ذات  طرف  من  املفتوح  التحقيق  أن  البيان،  أضاف  و 
املستقاة وحتليل العينات املأخوذة من مسرح اجلرمية أثبت تورط فتاة رفقة عائلتها املتكونة 
من أمها وشقيقها يف قضية اإلجهاض مع القتل العمدي، مع وجود ارتباط إمرأة أخرى يف 
قضية املشاركة يف عملية اإلجهاض وعدم التبليغ عن جناية، ليتم بناء على ذلك توقيف 
اإلجراءات  كافة  إمتام  وبعد  بالعائلة،  له عالقة  من  وسماع كل  استدعاء  مع  املتورطني 
القانونية الالزمة مت تقدمي املشتبه فيهم أمام العدالة لدى محكمة تبسة التي أصدرت يف 
حق املتورطني الرئيسيني الثالثة أمرا يقضي باإليداع، يف حني وضعت املتورطة الرابعة 

كشاهد يف القضية.
فيروز رحال

والية  جنوب  تاكسنة  بلدية  سكان  يطالب 
عيادة  توفير  ضرورة  الوصية  السلطات   ، جيجل 
على  وذلك  والتوليد  النساء  ألمراض  مصلحة  أو 
مستوى املؤسسة العمومية اإلستشفائية املتواجدة 
وكل  البلدية  مطلب سكان  وهو   ، البلدية  بذات 

املشاتي املجاورة لها 0.
بـ«أخبار  لقائه   املنطقة خالل  قال سكان  و 
الوطن«  أنهم يضطرون  التنقل إلى غاية مستشفى 
كلم   30 عن  تزيد  مسافة  على  الوالية  عاصمة 
منطقة  من  تنحدر  إمرأة  حادثة  بعد  وخاصة   ،

املخاض  جاءها  أن  بعد  أيام  قبل  الثالثني  أم 
التوليد  مصلحة  إلى  نقلها  من  أهلها  يتمكن  ولم 
ببلدية  يحي  بن  الصديق  محـمد  مبستشفى 
جيجل ، حيث مت نقلها إلى عيادة تاكسنة والتي 
امللحة فقد  للضرورة  ونظرا  املصلحة،   لهذه  تفتقد 
واملمرضني  األطباء  قبل  من  هنالك  توليدها  مت 
كللت  املهمة  أن   ، احلظ  ومن حسن   ، املناوبني 
بالنجاح وبدون مضاعفات صحية ال على الرضيع 
وال على أمه ، وعليه يطالب السكان من السلطات 
الوصية وعلى رأسها والي الوالية التدخل شخصيا 

يتم  حتى   ، وذلك  املصلحة  هذه  فتح  أجل  من 
القضاء على مثل هذه احلوادث التي تتكرر يف كل 
مرة ، خاصة وأن املنطقة جبلية وبها مشاتي بعيدة 
والطرق إليها وعرة ، وهو ما يجعل تنقل املواطنني 
االستشفائية  املؤسسة  وأن  خاصة  ما  نوعا  صعبا 
هذه  مثل  الستقبال  عام  كمرفق  مؤهلة  بتاكسنة 
املادية  واإلمكانيات  العتاد  حيث  من  املصلحة 

حسب السكان .
عبد اهلل .إ

جيجل
سكان تاكسنة يطالبون بمصلحة للتوليد

تواصل احتجاج مقتحمي السكنات االجتماعية، حصة 500 مسكن بالشابية ببلدية البوني يف عنابة، 
إلى ساعة متأخرة من ليلة السبت إلى األحد، حيث أغلقوا الطريق الوطني رقم 44 باحلجارة واملتاريس، و 

أضرموا النيران يف العجالت املطاطية، مطالبني السلطات احمللية بإيجاد حل لوضعيتهم العالقة .

مدير السياحة يلتقي الشباب المستثمر ويعد بحل مشاكلهم

سكان حي الزاوية محرمون من الغاز
أبدى سكان  حي الزاوية -اجلهة العلوية- ببلدية أوجانة والية جيجل ، تذمرهم الشديد من حرمانهم من مادة الغاز الطبيعي وسبب ذلك يرجع 

إلى سوء برمجة عملية االستفادة، من هذه املادة احليوية .

وقال ممثلو السكان خالل لقائهم بـ« أخبار الوطن » إن نصف احلي واملتمثل يف اجلهة السفلية استفادت من عملية الربط لكن اجلهة العلوية لم يتم 
ربطها حلد الساعة بسبب نفاذ الغالف املالي املخصص للمشروع، كما أضاف السكان »إن  رئيس املجلس الشعبي يطمئننا  يف كل مرة أن  بعودة املقاول 

الستكمال  ما تبقى من عملية الربط ولكن هذا لم يحدث حلد الساعة رغم مرور أشهر على وعود رئيس املجلس الشعبي البلدي، ولقد تنقل وفد عن 

السكان إلى مقر مديرية الشركة قصد االستفسار فأخبروهم أن مشروع الشطر الثاني للحي أسند ملقاول آخر ولكنه لم يباشر العمل ألن الغالف املالي 

املخصص لم يصب بعد يف حساب هذا األخير، مما جعل السكان يف حالة إحباط وخيبة أمل كبيرة ولقد اختاروا أن يلجئوا إلى السلطات مرة أخرى وعلى 

رأسهم رئيس الدائرة من أجل الوقوف شخصيا على معاناتهم قبل اللجوء إلى إجراءات قد تغضب املعنيني، ويف انتظار عملية الربط بالغاز الطبيعي، 
يبقى حي الزاوية -الشطر العلوي- ببلدية أوجانة يعاني من جراء هذا التأخر خاصة ونحن يف فصل الشتاء املتميز بالبرد القارص.

رضوان مغار

قاموا بنصب اخليم  وإشعال النيران يف العجالت املطاطيةقاموا بنصب اخليم  وإشعال النيران يف العجالت املطاطية

مقتحمو السكنات بالشابية في عنابة  يشلون مقتحمو السكنات بالشابية في عنابة  يشلون 
الطريق الوطني رقم الطريق الوطني رقم 4444 لياًل لياًل
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أخبار الداخل

أن  الري،  بقطاع  مطلعة  مصادر  كشفت 
أفادت  قد  مستغامن،  وحدة اجلزائرية للمياه فرع 
طريق  عمليات سرقة املياه عن  ملعاينة  جلان 
خصوصا  الشبكة،  من  الشرعي  غير  الربط 
معتبرة  خسائر  تكبدت  اجلهات  ذات  وأن 
فقد  ذلك  عن  فضال  نتيجة سرقة املياه، 
الشكاوي  عديد  املسؤولة  اجلهات  ذات  تلقت 
الستغاللها  املياه  بسرقة  يقومون  ألشخاص 
األشجار  سقي  وكذا  البناء  عمليتي  يف 
مصادرنا  ذات  أضافت  الزراعية.  واحملاصيل 
 300 من  أزيد  أن اجلزائرية للمياه، سجلت 
ربط غير شرعي من الشبكة، وأغلب املخالفني 
هذه  دفع  ما  البناء،  عمليات  يستغلون املياه يف 
البناء  أشغال  ملعاينة  جلان  إيفاد  إلى  األخيرة 
والتحقيق يف وضعية الربط بشبكة املياه، كما ان 
بعض األشخاص يقدمون على سقي األشجار 

واحملاصيل الزراعية عن طريق سرقة املياه.
سيتم  املخالفني  أن  املصادر  نفس  وأفادت 
وإحالة  معتبرة  مالية  غرامات  حقهم  يف  إصدار 
خصوصا  فيها،  للبت  العدالة  على  ملفاتهم 

خسائر  املؤسسة  كبدت  الوضعية  هاته  وأن 
فاقت 100  الديون إلى  الى  أضيفت  فادحة 
تشكل ديون املؤسسات،  حيث  سنتيم،  مليار 
من  باملائة   49 نسبة  والبلديات  اإلدارات 
باملائة ديون القطاع   22 يبلغ  فيما  املستحقات، 
املواطنني  الصحي، وقدرت ديون الزبائن 
التسربات  مشكل  عن  فضال  باملائة،  بـ62 
املائية التي كّبدت املؤسسة خسائر كبيرة خاصة 
لقنوات املياه الصاحلة  العشوائي  نتيجة الربط 

الشرب، حيث تتعدى 30 تسرب يف اليوم.
بالعديد  املائية  التسربات  أسفرت  كما 
الوالية وكذا  املوزعة عبر  والبلديات  املناطق  من 
من  الشرعي  غير  مشكل سرقة املياه والربط 
التزود  نسبة  انخفاض  الى  الرئيسية  القنوات 
حصة  تصل  بحيث  للشرب  باملياه الصاحلة 
املرتقب  ومن  من املياه يوميا،  لتر   135 املواطن 
بإجراءات  املؤسسة  تباشر  ان  مصدرنا  حسب 
وقطع  زبائنها  من  مستحقاتها  السترجاع  ردعية 

متوين الزبائن باملاء الشروب.
أمينة .ز

باألمن  الشرطة  متكنت قوات 
أربع  توقيف  من  الثاني  احلضري 
املنازل،  سرقة  ميتهنون  أشخاص 
تنشط  كانت  اخلطيرة  العصابة 

بحي القدس بايزوبادرار.
تعود   على  القضية  وقائع 
مفاده  اإلرسال  قاعة  من  نداء  إثر 
للسرقة  املساكن  أحد  تعرض 
كهربائي  مولد  استهدفت  والتي 
كهربائي  مثقب  احلجم،  متوسط 
مجلجلة  احلجم،  متوسط 
باإلضافة  احلجم  صغيرة  كهربائية 

مباشرة  األملنيوم  مادة  من  مصنوع  سلم  إلى 
باشرت  الشكوى  تلقيها  وفور  الشرطة  قوات 
للفاعلني  للوصول  والتحري  البحث  عمليات 
الشخصية  حتقيق  بفرقة  دلك  يف  مستعينة 
التي رفعت بصمات من داخل املسكن، أين 
إلى  تعود  املرفوعة  البصمات  إحدى  أن  تبني 
تكثيف  ليتم  فيهم  املشتبه  األشخاص  احد 
والتحريات مع وضع خطة محكمة  األبحاث 
الستكمال  الشرطة  مقر  إلى  وحتويله  لتوقيفه 
التحقيق الذي مكن من التعرف على الشركاء 

يف فعل السرقة وتوقيفهم، أين اعترف املشتبه 
فيهم باألفعال املنسوبة إليهم مع الكشف عن 
مكان إخفاء املسروقات التي مت التعرف عليها 
من طرف الضحية أين مت استرجاعها وإرجاعها 
ألصحابها، بعد إمتام كل اإلجراءات القانونية 
لدى  اجلمهورية  وكيل  السيد  أمام  تقدميهم  مت 
محكمة أدارر الذي بدوره أحال القضية على 
احلبس  بإيداعهم  أمر  الذي  التحقيق  قاضي 

املؤقت.
عبداهلل مجبري

بوالية  ساسي  بن  سيدي  قرية  سكان  يعيش 
ورقلة   حالة من الغليان إزاء التهميش واملعاناة التي 
يكابدها سكان القرية جراء تراكم الكثير من املشاكل 
العالقة و أول ما يعكر مزاج سكان القرية هو مشكل 
تهيئة قنوات الصرف الصحي ، اين يتهمون مصالح 
البريكوالج  يف اجناز  باتباع سياسة  املقاول  البلدية و 

هذا املشروع.
لم متر سنة على اجناز مشاريع الصرف الصحي 
لطاملا  التي  املشاريع  وهي  ساسي  بن  سيدي  مبنطقة 
الزمن  لعقود من  بعدما عانوا  لعدة سنوات  انتظروها 
مع هدا املشكل العويص ليتفاجؤا يف األخير مبشاريع 

مغشوشة تغيب يف أدنى املعايير القانونية يف االجناز
مسؤولية  احمللية  السلطات  حملوا  القرية  قاطنو 
ادوات  تفعيل  عدم  بسبب  املشاريع  هده  مثل  فشل 
الرقابة على االجناز األمر الذي جعل مشاريع الصرف 
تدهورها   بسبب  كارثية  وضعية  تشهد  الصحي 
القدرة  املياه  صعود  عن  ناهيك  البالوعات  وانسداد 
إلى  القرية  يوميات  حولت  التي  الوضعية  وهي 
التقليدية  الوسائل  جحيم حيث أصبحوا يستعملون 
األخطار  عن  ناهيك  القدرة  املياه  هده  من  للتخلص 

البيئة والصحية التي باتت تهدد حياتهم.

اجلارية  األشغال  شكلت  أخرى  جهة  من 
واملقاول،  املواطنني  بني  مشاكل  عدة  بالقرية  حاليا 
ألنه حسبهم لم يحترم املعايير التقنية املعمول بها، 
حسب تصريحات املواطنني حيث  أكد ساكنة احلي  
أن املقاول الذي تكفل مبشروع إيصال قنوات الصرف 
التقنية،  املعايير  يحترم  لم  الرئيسية  القناة  وجتديد 
ويف سياق  األشغال  دفتر  املسجلة يف  تعهداته  وكذا 

هم  املشروع  مبتابعة  املكلفني  إن  هؤالء  يؤكد  الكالم 
دون  العمل  مبواصلة  للمقاول  اإلشارة  أعطوا  اللذين 
االهتمام ملا يقوله السكان باعتبارهم ال يفقهون طرق 
غير  األشغال  بان  واضح  جد  األمر  أن  رغم  العمل 
طرف  من  وإهمال  تواطؤ  اعتبر  ما  وهو     ، مطابقة 

املسؤولني.
معروف نبيلة

براهيم مالك

وتوزيع  النباتات  حماية  مصلحة  رئيس  وقال 
يف  السالم  عبد  إعراب  الغابات  مبحافظة  الثروات 
مت   2016 سنة  منذ  انه  الوطن »  اخبار  لـ«  تصريح 
نساري  13 صنف جديد  من عقاب  أزيد من  رصد 
ملكي بلشون رمادي لقلق اسود ورواري اروبي إلى أبو 
الرطبة واملسطحات  املناطق  ملاع وهذا مبختلف  منجل 
املائية املتواجدة على تراب التاسيلي نازجرعلى غرار 

جرات  واد  افني  عامليا  املصنفة  الرطبة  اهرير  منطقة 
وبرك اسمغ سماغ  موضحا يف ذات الصدد ان  معرفة 
من  رصدها  عملية  تتم  لم  والتي  اجلديدة  األصناف 
التي  املواسم  يف  رصدها  عملية  تسهل  باملنطقة  قبل 
تشح فيها تساقط االمطار وسيالن الوديان لكون أعداد 
كبيرة من الطيور املهاجرة يتم حصرها مبناطق محددة 

تتواجد بها املياه .
رصد  فرق  أن  املسؤول  ذات  يضيف  وكما 
ديسمبر  شهر  منذ  أحصت  بالوالية  املهاجرة  الطيور 
مهاجر  طائر   2500 من  صنف   30 هذا  يومنا  الى 

عبره إقليم الوالية منوها يف ذات الصدد على أهمية 
تلك  خاصة  حمايتها  اجل  من  الطيور  مسار  معرفة 
يف  املعلومة  أهمية  مع  باالنقراض  املهددة  األصناف 
تطوير مختلف البحوث التي تصب يف املجال العلمي 
احلديث وكما تقوم املصالح املختصة بالوالية  مبختلف 
لعدم  املواطنني   لفائدة  والتوعية  التحسيس  عمليات 
خاصة  أصناف  هكذا  ملثل  والتعرض  االقتراب 
املهاجرة منها حفاظا على سالمة اجلميع خاصة بعد 
تسببها  أن  ميكن  التي  األمراض  بعض  انتقال  رواج 

الطيور.

تعيش مدينتي ندرومة و دار اميغراسن )70 
كلم شمال غرب تلمسان( وضعية بيئية مزرية و 
بفعل  العليا  السلطات  تدخل  تستوجب  خطيرة 
حتويل مواقع غابية و فالحية الى مكب للنفايات 
التي تهدد و تتسب يف إضرام حرائق الغابات و 
التنفسية  أنفاس السكان و كذا االمراض  خنق 

بفعل الدخان و الروائح الكريهة املنبعثة منها.
ففي بلدية ندرومة حولت السلطات البلدية 
بعض األراضي الفالحية إلى مفرغات عمومية 
من  بأقل  سوى  املدينة  عن  تبعد  ال  للنفايات 
تخنق  منها  املنبعثة  الروائح  جعل  ما  03كلم 
مراسلة  يف  يترددوا  لم  الذين  املواطنني  أنفاس 
و  لها  حلول  إيجاد  اجل  من  العليا  السلطات 
مشاكلها التي التنتهي و ذلك بعد فشل األميار 
املتعاقبني على عاصمة املوحدين يف حتويل هذه 

املفرغة التي ظلت هاجس يؤرق السكان.
أما بدار اميغراسن فباشرت السلطات البلدية 
بجمع نفايات األقاليم التابعة لها على غرار قرى 

البور ،باب خروفة، دار بن طاطا ،سيدي يوشع 
و الزياتني الى مفرغة مبوقع غابي باجلهة الشرقية 
للبلدية التي أصبحت تشكل خطرا بيئيا بفعل 
هزت  التي  املتكررة  احلرائق  كذلك  و  النفايات 
التي  األدخنة  تتسب  ،فيما  املنطقة  غابات 
تنقلها التيارات البحرية يف كتم أنفاس السكان 
خطيرة  تنفسية  أمراض  مسببة  املجاورة  للقرى 
كاحلساسية و الربو،ضف إلى ذلك فقد تسببت 
الذي  بيئي  كموقع  الغابة  تلويث  يف  النفايات 
يستوجب احملافظة عليه، يحدث هذا يف الوقت 
الذي من املفروض أن يتم نقل هذه النفايات الى 
مركز الردم الواقع ببلدية السواحلية و الذي اجنز 
لبلديات  بالنفايات  التكفل  اجل  من  خصيصا 
دوائر ندرومة و الغزوات الستة من خالل رصد 
مبلغ 11مليار سنتيم لذلك، إلى أنه لم تلتزم به 

إال بلديات تاينت، السواحلية والغزوات.
ع. بن خالد

ورقلة
سكان قرية سيدي بن ساسي مساؤون  سكان قرية سيدي بن ساسي مساؤون  

مستغامن
غرامات مالية في حق سارقي مياه الشربغرامات مالية في حق سارقي مياه الشرب  

أدرارأدرار

اإلطاحة بعصابة تحترف سرقة المنازلاإلطاحة بعصابة تحترف سرقة المنازل

تلمسان 
أراضــي فالحيــة ندرومــة تتحـــول  أراضــي فالحيــة ندرومــة تتحـــول  

الى مكــــب للنفايـــاتالى مكــــب للنفايـــات

متكنت مصالح شبكة مراقبة الطيور املهاجرة مبحافظة الغابات لوالية اليزي من رصد نوعني جديدين من الطيور 
املهاجرة على مستوى املسطحات املائية مبنطقة تينمري ضواحي بلدية اليزي ويتعلق االمر بطائر النحام الكبير 

والشرشير الصيفي .

اليزياليزي

رصد نوعين جديدين من الطيور المهاجرة بتينمريرصد نوعين جديدين من الطيور المهاجرة بتينمري

 أبدى  مستعملو الطريق الوالئي غير املصنف الرابط بني بلديتي األبيض سيدي 
الشيخ و بوسمغون  ، استيائهم  بسبب تدهور  جسر تفرحيت و الذي لم يعد صاحلا 

للعبور عليه .
 اجلسر الذي حتطم بعد السيول و األمطار التي غمرت املنطقة منذ أكثر من خمس 
رباحي  قال   و   ، عبره  للمرور  األمرين  يعانون  الطريق  مستعملو  و  وقتها  من  و  سنوا، 
ابراهيم، احد مستعملي الطريق صرح أن احلل الوحيد للعبور عبر هدا اجلسر هو استخدام 
املمر الترابي احملاذي له، لكن املشكل و اخلطر يقع عند تساقط األمطار حيث يصبح املرور 

غير ممكن .
 الطريق يعرف حركية كبيرة و يعتبر حلقة وصل بني واليات للجنوب الشرقي مع 
الطريق  عن  كلم   70 من  بأكثر  املسافة  يقلص  للوطن، حيث  الغربي  اجلنوب  واليات 
األشغال  فرع   . أكثر من ضرورة  اجلسر  التفكير يف إصالح  يجعل  ما   47 رقم  الوطني 
العمومية بدائرة األبيض سيدي الشيخ    صرح أن اجلسر مسجل لدى وزارة القطاع و 
ألن غالفه املالي يفوق 30  مليار سنتيم فهو مجمد على مستوى الوزارة ، كما أن غالفه 

املالي املرتفع ال يسمح بإدراجه ضمن املخطط البلدي للتنمية .
نور الدين رحماني 

البيض 
 جسر تفرحيت بحاجة إلى ترميم جسر تفرحيت بحاجة إلى ترميم
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أخبار السر ايا

أفـالم بوليسيــة

دوريـة نحو بشـار! 

تعليمــة رزيـق

تتويج الفٍن »العربي – اإلسالمي«

أرضية للراغبين في التلقيح

شرع، املركز اجلزائري للسينما 
الذي استأنف مؤخرا نشاطاته 

الثقافية، يف عرض سلسلة مختارة 
من العروض اخلاصة بالفيلم 

البوليسي، حسبما أشار إليه بيان 
أصدرته املؤسسة الثقافية ذاتها. 
وأوضح البيان أن البرنامج املقترح 

يتضمن عرض 4 أفالم على محبي 
السينما املدعوين ملتابعة هذه العروض التي ستدوم حتى 

يوم الثالثاء. 

أقدمت وزارة التجارة على تعليق استيراد 13 منتجا فالحيا، 
تزامنا وحلول موسم جني هذه املنتجات باجلزائر. ذكرت 
الوزارة، يف تعليمتها املوجهة إلى مصالح وزارة املالية ومنها 

إلى املديرية العامة للجمارك، أن القرار يأتي تطبيقا 
لتعليمات الوزارة األولى املتعلقة بحماية املنتوج الوطني، 

حيث تتمثل املواد املمنوعة من االستيراد يف مختلف 
الفواكه واحلمضيات وبعض اخلضر املنتجة محليا.

مت تكرمي الفائزين يف مسابقة 
اخلط العربي واملنمنمات 

اإلسالمية التي نظمها النادي 
اجلزائري للخط العربي والزخرفة 

ومؤسسة آفاق للفنون واملعرفة، 
أمس السبت، بقصر الثقافة »مفدي 

زكريا« )اجلزائر العاصمة(.  وقد 
تقاسم املرتبة األولى كل من سعيد 

بن عبد اهلل وجمال الدين قارة 
برنو يف قسم »اخلط العربي« 

ليليهم مصطفى قوادري يف املرتبة 
الثانية بينما حتصل كل من حمزة 
رحماني ورياض جاب اخلير على 

جوائز رمزية.

أطلقت وزارة الّصحة 
والّسكان وإصالح 

املستشفيات أرضية رقمية 
لتسجيل الراغبني يف 

التلقيح ضد كورونا.وتتيح 
األرضية  استمارة معلومات 
تخص الراغب يف التلقيح، 
كالعنوان، باإلضافة إلى 

األمراض املزمنة التي قد 
يعاني منها.

يقود األمني العام 
للمحافظة السامية 

لألمازيغية، سي 
الهاشمي عصاد، 

زيارة عمل وتفقد 
إلى والية بشار 

اليوم وغدا، يف إطار 
البرنامج املسّطر 

من طرف احملافظة 
ذاتها ملعاينة جهود 

الدولة يف ترقية 
اللغة األمازيغية يف 

منظومتي التربية الوطنية واالتصال، حسب بيان صدر 
عن احملافظة. وتندرج هذه الزيارة يف إطار معاينة جهود 
الدولة يف ترقية اللغة األمازيغية يف منظومتي التربية 

الوطنية واالتصال، وذلك من خالل تنظيم لقاء تشاوري مع 
األسرة التربوية لوالية بشار يعقد بحضور أساتذة اللغة 

األمازيغية.

كشف عضو جلنة رصد ومتابعة تفشي فيروس »كورونا«، 
إلياس رحال، أن النتائج األولية للتحقيقات الوبائية 
أثبتت عدم تفشي ساللة  فيروس كورونا املتحورة يف 
اجلزائر، مشيرا إلى أن التحقيقات لم تثبت - إلى حد 
اآلن - تنقل النسخة املتحورة من فيروس »كورونا« إلى 

أشخاص آخرين. وأضاف رحال خالل استضافته بالقناة 
اإلذاعية األولى أن »اللجنة العلمية باشرت حتقيقاتها 
بعد إعالن معهد باستور عن اكتشاف حالتني من ساللة 

فيروس كورونا البريطانية  يف اجلزائر«.

التحقيقـات مطمئنــة

أرقــــام بولخـــراص..!
عّرج الرئيس املدير العام ملجمع سونلغاز، شاهر بوخلراص، أمس األحد، على التغطية 

بشبكتي الغاز والكهرباء على املستوى الوطني؛ وقال  يف تصريح أدلى به للتلفزيون 
العمومي، إّن نسبة التغطية بالكهرباء بلغت أكثر من 98 يف املائة، وإّن نسبة التغطية 
بشبكة الغاز  فاقت نسبة الـ  65 يف املائة، موضحا أّن البرامج متواصلة بوتيرة أسرع، 

مبا يف ذلك على مستوى مناطق الظل، مبرزا أّن اجلزائر متلك 300.000 كلم من شبكة 
الكهرباء، وأكثر من 150000 كلم من شبكة غاز.

رسالــة وزارة الّتربيــة
دعت وزارة التربية املوظفني املترشحني 

للمناصب العليا للمصالح غير املمركزة لوزارة 
التربية، عبر بوابة ترقية  الستخراج استمارة 

معلوماتهم. حيث إن املعنيني واملسجلني عن 
بعد عبر النظام الرقمي املوسوم بـ »ترقية«، 
مدعوون للدخول مجددا إلى الفضاء اخلاص 

بهم. وخاطبت الوزارة املعنيني داعية إياهم 
الستخراج استمارة معلوماتهم من أجل التأكد 
من صحة معلوماتهم املدونة عليها ومراجعتها، 

باإلضافة إلى تعديل املعلومات يف حال 
مالحظتهم أّي خطأ.
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مئــــــات      املنتخبيـــــــن   احمللييــــــن     أمـــــــــــام      القضـــــــــــــاءمئــــــات      املنتخبيـــــــن   احمللييــــــن     أمـــــــــــام      القضـــــــــــــاء

رؤساء البلديات.. الّضحايـا المتوّرطـون!رؤساء البلديات.. الّضحايـا المتوّرطـون!

ــي   أصــدر القضــاء  بواليــة بجايــة مؤخــرا أحكامــه بخصــوص تهــم الفســاد الت
ــتوى  ــى مس ــيما عل ــات س ــدة قطاع ــن يف ع ــؤولن واملنتخب ــض املس ــا بع ــورط فيه ت

ــة. ــعبية البلدي ــس الش ــاء املجال ــا رؤس ــي يقوده ــة الت ــات احمللي اجلماع
ويف هــذا الســياق فصلــت محكمــة أميــزور يف التهــم التــي طالــت رئيــس 
بلديــة ذراع القائــد الســابق رحمونــي زوبيــر بإصــدار  حكمــا بســجنه 18 شــهرا نافــذا 
وغرامــة ماليــة يف تهــم تخــص تبديــد أمــوال عموميــة ، تضخيــم فواتيــر ، اســتكمال 
ــاريع  ــع املش ــذا توزي ــدان  وك ــد يف املي ــم جتس ــاريع ل ــة ملش ــة واملالي ــراءات اإلداري اإلج

ــرح  ــي ص ــم القضائ ــذا احلك ــه بخصــوص ه ــادل وعــن رأي ــر ع ــات بشــكل غي واإلعان
امليــر الســابق لـ«أخبــار الوطــن » قائــا » لســت مقتنعــا بهــذا احلكــم ، هــذا هــو جزاء 
ــة  ــي البلدي ــي خلدمــة مواطن ــي وصرفــت مــن جيب ســنمار، أهملــت مشــاغلي وعائل
ــا  ــم وأن ــذا احلك ــأطعن يف ه ــال س ــى كل ح ــجن عل ــري الس ــر كان مصي ويف األخي
ــا  ــر ذراع القائــد املتابــع قضائي ــي«  ولإلشــارة فقــد مت اســتخاف مي متأكــد مــن براءت

ــة  بـــ« موهــوب مســعود » . ــون البلدي وفقــا للمــادة 43 مــن قان
ــي  ــرارا يقض ــد أصــدرت محكمــة خراطــة ق ــة ذراع القائ ــد عــن بلدي ــر بعي وغي
ــد عيســاني » 6 أشــهر نافــذة نتيجــة  بســجن  رئيــس بلديــة تيشــي الســيد » حمي
ــا أن النائــب  ــر واســتعمال املــزور » علم ــة بـــ » التزوي ــه لهــا صل ــم وجهــت ل عــدة ته
العــام كان قــد اقتــرح يف جلســة 29 ديســمبر املنصــرم حكمــا ب 9 أشــهر ســجنا وقــد 

ــة بنســيم خوفــاش. ــى رأس البلدي مت اســتخافه عل
ــى  ــدة عل ــنة اجلدي ــع الس ــع مطل ــة م ــة بجاي ــي والي ــدم وال ــياق متصــل أق يف س
إنهــاء مهــام رئيــس بلديــة بجايــة حســن مرزوقــي رفقــة نائبــه يوســف قــادري  
ــة   ــة القضائي ــت الرقاب ــا حت ــي بوضعهم ــة القاض ــة خراط ــرار محكم ــى ق ــتنادا إل اس
نتيجــة توجيــه عــدة تهــم لهمــا تخــص » ســوء تســيير الشــؤون العامــة »  و » تبديــد 
ــة   ــة بجاي ــات لبلدي ــة احلف ــوال جلن ــيير أم ــة تس ــيما قضي ــة » س ــوال العمومي األم
ــوى اإلشــتراكية  ــة الق ــدد حــزب جنه ــألة ن ــذه املس ــة به ــال املتعلق ــول ردود األفع وح
بهــذه القــرارات التــي أصدرهــا الوالــي واعتبرهــا حملــة ممنهجــة  إلقصــاء احلــزب مــن 

ــة. ــيير الشــؤون العام تس
عبدالسالم.ق

هاجر حاشي/مراسلوون

كشف وزير الداخلية واجلماعات احمللية والتهيئة العمرانية كمال بلجود، يف تصريحات إعالمية سابقة، أن عدد املنتخبني احملليني املوقوفني عن العمل خالل العهدة احلالية بلغ 
386 منتخًبا، فيما أعلن النائب البرملاني عن حزب جبهة العدالة والتنمية خلصر بن خالف، عن إحصاء ما ال يقل عن 1100 منتخب محلي متابع قضائًيا وفًقا لتصريحات وزير 

داخلية سابق، كما أوضح لشبكة »أخبار الوطن« التي لم تتمكن من احلصول على أرقام رسمية، أن رقم  املتابعني قضائيا يعادل 75 يف املائة من عدد  رؤساء البلديات باجلزائر، يف 
الوقت الذي كشفت فيه مصادر إعالمية عن تورط 8000 منتخب محلي يف قضايا فساد خالل العهدة احمللية 2022-2017.

ــل عديــد املنتخبــن احملليــن،  بعضهــم زج بهــم يف الســجون، وآخــرون مت  ــة ســجلت مــن قب جتــاوزات وخــروق قانوني
توقيفهــم عــن ممارســة مهامهــم ، بينمــا يحظــي آخــرون باحلمايــة مــن قبــل جهــات رســمية ، مجالــس  هشــة  طغــت عليهــا 
الصراعــات السياســية واملكائــد، وأخطــاء قــادت أصحابهــا  إلــى غياهــب الســجون، أمــام الثغــرات القانونيــة التــي حملهــا قانــون 
ــر مــن البلبلــة بــن مــن يصــف رؤســاء  ــة لطاملــا أثــارت الكثي ــار الوطــن«  تقــف أمــام جدلي ــة »شــبكة أخب اجلماعــات اإلقليمي

املجالــس البلديــة بالفاســدين ومــن يراهــم ضحايــا لتالعبــات سياســية و حزبيــة.
و بالعــودة الــى نــص املــادة 34 مــن قانــون البلديــة التــي جــاء فيهــا »يوقــف بقــرار مــن الولــي كل منتخــب تعــرض ملتابعــة 
ــة ال متكنــه  ــر قضائي ــة أو جنحــة لهــا صلــة باملــال العــام أو ألســباب مخلــة بالشــرف او كان محــل تدابي ــة بســبب جناي قضائي
مــن االســتمرار يف ممارســة عهدتــه االنتخابيــة بصفــة صحيحــة إلــى غايــة صــدور حكــم نهائــي مــن اجلهــة القضائيــة املختصــة«.

قرار يأمر بتنحية »االميار« الفاسدين قبل االنتخابات المقبلة
  و كانــت وزارة الداخليــة واجلماعــات احملليــة قــد أمــرت يف برقيــة رقــم 2271 املؤرخــة بتاريــخ 13 جــوان 2019 املتضمنــة وضــع 
ــى  ــا، وجهتهــا إل ــي تقضــي بتوقيــف املنتخبــن املتابعــن قضائي ــون البلديــة 10-11 والت ــذ أحــكام املــادة 42 مــن قان ــز التنفي حي
ــة بســبب  ــة عــزل واســتبعاد كل منتخــب تعــرض ملتابعــة قضائي ــي الشــروع يف عملي ــراب الوطن ــر كامــل الت والة اجلمهوريــة عب
جنايــة أو جنحــة لهــا صلــة باملــال العــام أو ألســباب مخلــة بالشــرف أو كان محــل تدابيــر قضائيــة ال متكنــه مــن االســتمرار يف 

ممارســة عهدتــه االنتخابيــة بصفــة صحيحــة.

تبسة
المتابعات القضائية ضد »األميار«تعطل مشاريع التنمية

تعقــدت وضعيــة تســيير املجالــس الشــعبية البلديــة بواليــة تبســة خــالل العشــريتن الســابقتن بســبب املتابعــات القضائيــة 
التــي توصــف بالثقيلــة واملتتابعــة، منهــا املتابعــات اخلاصــة بقضايــا الفســاد مــن خــالل الصفقــات العموميــة واالستشــارات اخلاصة 
ــل مقــاول عــن آخــر  ــة تعلقــت  بالرشــوة مــن خــالل تفضي بالتهيئــة و اإلطعــام املدرســي، كمــا ســجلت أيضــا  متابعــات قضائي
مــن أجــل ريــع املشــروع و تضخيــم أســعار األشــغال مــع إعــادة جــدول أشــغال إضافيــة ، وحتــى اجلرائــم األخالقيــة التــي تتعلــق 
بالشــخص املنتخــب يف حــد ذاتــه مــن تغــب عــن الســاحة ،  و هــو األمــر الــذي رهــن مشــاريع مخططــات التنميــة البلديــة  و وضــع 

الــوالة الســابقن أمــام ورطــة حقيقيــة يف اســتخدام الســلطة التقديريــة ملختلــف امللفــات املطروحــة.

االختالس وتبديد المال العام سّيدا القضايا
ــة  ــة تبس ــل مدين ــن مداخ ــة تزي ــاص بقضي ــاد  و اخل ــف فس ــر مل ــع تفجي ــرا وقائ ــاخنة مؤخ ــا الس ــذه  القضاي ــن ه ــن ب وم
ــر احملــدق   ــر عنصــري االســتعجال واخلط ــون ودون توف ــا للقان ــل مــن خــالل منــح الصفقــة بالتراضــي  و دون دراســات  خرق بالنخي
بقيمــة   7.7مليــار ســنتيم مــن أمــوال املخطــط البلــدي للتنميــة والــذي اســتهلك 2.1 مليــار ســنتيم وهــي القضيــة الــذي توبــع 
فيهــا قضائيــا رئيــس بلديــة تبســة،  ناهيــك عــن ملــف الصفقــات املشــبوهة يف اإلنــارة العموميــة  وترميــم الســوق يف بلديــة الونــزة 
والــذي تــورط فيــه رئيــس البلديــة وحكــم عليــه شــهر أكتوبــر الفــارط بـــ 3 ســنوات حبــس نافــذ، و يضــاف إلــى ذلــك قــرار والــي 
ــه بعــد اخطــار   مــن مجلــس قضــاء  ــر رفقــة نائب ــة قريق ــف رئيــس بلدي ــي 3 أشــهر الــذي يقضــي  بتوقي ــة تبســة منــذ حوال والي
ــاه  ــة لشــبكة املي ــب قدمي ــع أنابي ــون بي ــس نافــذ خلــرق قان ــام بعامــن حب ــد للمــال الع ــة تبدي تبســة يتضمــن إدانتهمــا  يف قضي

الصاحلــة للشــرب.
ــة ،  ــة تبس ــي عاشــتها والي ــات الت ــوداء يف ملفــات فســاد البلدي ــح الس ــة فقــط  عــن الفضائ ــا أمثل وقــد كانــت هــذه القضاي
ــرى  ــة وأخ ــرار جتــاوزات يف منــح الصفقــات العمومي ــى غ ــة عل ــة بالوالي ــدة عاجلتهــا اجلهــات القضائي ــث يضــاف ملفــات عدي حي
ــة والشــريعة  ــات العقل ــك عــن ملفــات الفســاد ببلدي ــر مســتحقة والرشــوة، ناهي ــازات غي ــد املــال العــام ومنــح امتي تتعلــق بتبدي
ــة  ــي تتعلــق بصفقــات مشــبوهة يف اإلنــارة العمومي ــرة والت ــة املشــتركة منــذ فت ــي شــرعت يف معاجلتهــا اجلهــات األمني وتبســة الت
وشــبكتي الصــرف للميــاه القــذرة والصاحلــة للشــرب واســتهالك الوقــود إضافــة إلــى قطــع غيــار حلضيــرة البلديــات وكــذا الصفقــات 
املتعلقــة بقفــة رمضــان قبــل وبعــد حتويلهــا إلــى مبالــغ ماليــة ، ناهيــك عــن ملــف اإلطعــام املدرســي الــذي يعــد مــن أكثــر القضايــا  

معاجلــة والــذي يســتغله رؤســاء البلديــات يف تضخيــم األســعار.

رئيس بلدية املزرعة بتبسة لـ»أخبار الوطن« : 
»الرسائل مجهولة المصدر وراء كل القضايا ومعظمها عارية عن الصحة«

ــرت  ــذي ظه ــة ال ــة املزرعــة بتبس ــس بلدي ــدة« رئي ــا كشــف »أحمــد بوزي  وحســب م
برائتــه بعــد  دخولــه الســجن بســبب اتهامــه يف  وقائــع خــرق القانــون يف اقتنــاء جتهيــزات 
ــارغ مــن أي  ــر ملــف ف ــه يعتب ــم في ــذي اته ــة، أن امللــف ال ــرة البلدي ــة حلضي ــة أمني مراقب
ــع  ــار والتوقي ــه أي دين ــدد ل ــم يس ــة ل ــورد اخلدم ــى م ــم، وحت ــن املته ــادي يدي ــل م دلي
ــاز  ــي وجه ــالم آل ــاز إع ــرا وجه ــا أن  20 كامي ــف ، كم ــن يف املل ــر متضم ــديد غي بالتس
ــق املــادة  ــى أن تطبي ــم تســتعمل، مشــيرا إل بصمــة الدخــول واخلــروج للعمــال مازالــت ل
43 مــن قانــون قانــون اجلماعــات االقليميــة مجحفــة يف حقهــم باعتبــار أن املتهــم بــريء 
حتــى تثبــت إدانتــه وهــو األمــر الــذي وقــع فيــه خاصــة بعــد توقيفــه عــن العمــل وهــو 
مــا يرهــن مشــاريع مخططــات التنميــة البلديــة، مؤكــدا أن رســالة مجهولــة هــي الســبب 
الــذي كان وراء فتــح قضيــة ال أســاس لهــا مــن الصحــة، وأن معظــم املتابعــات القضائيــة 
التــي يتعــرض لهــا رؤســاء البلديــات كانــت وراءهــا صراعــات داخــل املجلــس مــن أجــل 

ــريعة  ــة الش ــس بلدي ــده رئي ــذي أك ــيء ال ــو ذات الش ــر، وه ــخصية ال غي ــة الش املصلح
ــراءة ،  ــر بالب ــي انتهــت  يف األخي ــة والت ــد املتابعــات القضائي ــرض لعدي ــو اآلخــر تع ــار الوطــن« إذ  أنــه ه ــي« لـ«أخب »أحمــد غريب
مشــيرا إلــى أن قضايــاه كلهــا انطلقــت برســائل مجهولــة أيضــا  عاريــة مــن الصحــة  كان ورائهــا أشــخاص معروفــن علــى الســاحة 
ــده عــن عملــه وخلــف  ــدا  كل البعــد عــن املصلحــة العامــة،  وهــو مــا تســبب يف  تقيي ــى املصلحــة الشــخصية بعي ــون عل يعمل

حالــة مــن الشــلل يف نشــاطاته .
فيروز رحال

 البليدة

المتابعات القضائية تالحق »االميار«
 علــى عكــس مــا كان متوقعــا، مــن أن يعلــن بعــض املنتخبــن توبتهــم مــن الفســاد و التســيير املشــبوه ، و إبــرام الصفقــات غيــر 

القانونيــة ، و الوقــوع بــن مخالــب األعمــال املفســدة ، كانــت بلديــات مفتــاح و بــن خليــل ، و بوقــرة و وبوفاريــك و قــرواو و  العفــرون 

و بنــي مــراد ، مســارح لســيناريو اعتــاد أهــل البليــدة أن يشــاهدوه و يتفرجــوا علــى حلقاتــه ، و كانــت البلديــات الـــ 7  مــن أصــل 25 

بلديــة تنتشــر علــى تــراب الواليــة ، تســتقطب األنظــار إليهــا بشــكل ملفــت ، و ظهــرت االتهامــات و مراحــل التقاضــي ، أن االميــار 

ــا  ــر مســموحة  و اســتغالل املنصــب و م ــرام صفقــات غي ــم يف إب ــة ضده ــر القانوني ــع غي ــم ، انحصــرت الوقائ ــن يف مجموعه املنتخب

ــوا جاهديــن تفــادي ســهام  ــار ، حاول ــر مشــروعة ، و يف كل مثــال يظهــر أن هــؤالء األمي ميكــن حصــره يف تبديــد املــال العــام بطــرق غي

التهــم ، أال أنهــم فشــلوا ، و القــي عليهــم القبــض و متــت محاســبتهم ، و إدانتهــم باحلبــس النافــذ و تســليط غرامــات ماليــة ضدهــم 

ــة  ــة و مكاتــب الضبطي ــول أمــام النياب ــي و مث ــق قضائ ــون محــل حتقي ، و إنهــاء مهــام غالبيتهــم ، فيمــا نســبة قليلــة منهــم مــا يزال

القضائيــة ، و املثيــر أنــه مــع هــؤالء مــن متــت متابعتــه يف أكثــر مــن قضيــة ، و أن منهــم مــن لــم يتعــد يف مــدة حكمــه عامــا واحــدا ، 

ليجــد نفســه مفصــوال عــن منصبــه مــن جهــة، و مجــردا مــن احلصانــة التــي كانــت حتميــه ، و محــل مقاضــاة انتهــت بـــ 90 باملائــة 

ــار ، إدانتهــم باحلبــس النافــذ ، و الالفــت أن وراء هــذه األحــكام و املتابعــات ، كمــا جــرى » العــرف » ، أن رســائل  ــة األمي مــن غالبي

غيــر موقعــة ، قادمــة مــن جهــات مجهولــة ، هــي مــن حركــت الدعــاوى ، و دفعــت بفــرق و مكاتــب التحقيــق ، التحــري يف حقيقــة 

و مضونهــا ، و مــن ســوء الصــدف ، أن تلــك الرســائل كانــت يف نســبة غالبــة صائبــة ، و هــي النقطــة التــي أثــارت و تثيــر يف كل مــرة 
، عــن مــن وراء تلــك الرســائل ، و ملــاذا تلــك العــادة يلجــأ إليهــا هــؤالء املوصوفــون بـــ » املجهولــن »  .

المادة 43 .. »حالل« على البعض وحرام على آخرين؟

ــاز  ــن اجله ــؤول األول ع ــر املس ــة ، و تأم ــند للوصاي ــي تس ــام الت ــة للمه ــة ، ملخص ــات احمللي ــون اجلماع ــن قان ــادة 43 م ــي امل تأت

التنفيــذي بــأن لديــه كامــل احلــق ، يف يوقــف » كل منتخــب محلــي تعــرض ملتابعــة قضائيــة » ، الرتكابــه أفعــال يجرمهــا القانــون«، و 

هــو مــا حــدث مــع رئيــس بلديــة بــن خليــل الســابق و مفتــاح ، و قــرواو و العفــرون، لكــن ذلــك ال يــزال غيــر نافــذ و مفعــل مــع رئيــس 

املجلــس الشــعبي البلــدي لبوفاريــك ، رمبــا الســتمرار حلقــات مقاضاتــه يف قضايــا أخــرى غيــر واحــدة ، و رغــم ذلــك ، أثــار األمــر لغطــا 

و حديثــا مــن مهتمــن بالشــأن احمللــي و احلزبــي ، للحكمــة التــي جتعــل مــن املســؤول األول عــن اجلهــاز التنفيــذي يغــض الطــرف عــن 

هــذا املثــال ، أم أن فيــه مــوادا قانونيــة، تســمح للوالــي أن يحجــم عــن قــرار إنهــاء مهــام رئيــس البلديــة ، ألنــه ليــس محكــوم عليــه يف 

حكــم نهائــي، أو متابــع بجرائــم غيــر مصنفــة ضمــن التهــم الــواردة يف املــادة 43 ، و الواضحــة يف النــص و احملــددة يف تهــم لهــا » صلــة 

ــي يف عهدتــه  ــه االســتمرار يف ممارســة عملــه االنتخاب ــة » ، جتعلــه ممنــوع علي ــر قضائي باملــال العــام او املخلــة بالشــرف ، أو محــل تدابي

ــر  النيابيــة ، مــا لــم يصــدر حكــم نهائــي يبــرؤه ، و هــي التســاؤالت التــي ال تــزال تنتظــر جوابــا ، خصوصــا و أن قضايــا متابعــة مي
بوفاريــك ال تــزال درجــة احلــرارة تنتشــر منهــا ، و رمبــا ستســتمر طويــال .

عبد الناصر حمودة

بجاية

قضايا الفساد تطفو على السطح!
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مئــــــات      املنتخبيـــــــن   احمللييــــــن     أمـــــــــــام      القضـــــــــــــاءمئــــــات      املنتخبيـــــــن   احمللييــــــن     أمـــــــــــام      القضـــــــــــــاء

رؤساء البلديات.. الّضحايـا المتوّرطـون!رؤساء البلديات.. الّضحايـا المتوّرطـون!
ملف

النائب خلضر بن خالف:
»على الرئيس حل المجالس المنتخبة 
وإعداد قانون انتخابات نظيف ونزيه«

ــح    مــن جهتــه قــال النائــب خلضــر بــن خــاف يف تصري
لـــ« أخبــار الوطــن« إن »الفســاد يف املجالــس البلديــة راجــع 

إلــى االنتخابــات احملليــة املــزورة التــي  شــهدتها العهــدات 
الســابقة  املســيرة مــن قــل العصابــة ، و التــي هيئــت 

فاســدين  محليــن  منتخبــن  الختيــار  األرضيــة 
ــا كشــفته  ــوال، وهــذا م ــد جمــع األم ــم الوحي همه
التــي  الداخليــة  لــوزارة  الرســمية  اإلحصائيــات 
ــا« . ــب قضائي ــة 1100  منتخ ــن متابع ــت ع أعلن

 و أضــاف املتحــدث ذاتــه ، »رحبنــا بحــل 
ــه  ــى أن ــس تؤكــد  عل ــان مــدام ان  قناعــة الرئي البرمل

ــات  ــق انتخاب ــن طري ــي ع ــم يأت ــرعية ول ــد للش فاق
محليــة نزيهــة و نظيفــة، وعليــه يجــب حــل املجالــس 

املنتخبــة و حتــى مجلــس االمــة  ألنهــا أيضــا جــاءت عــن 
ــة  ــى الدول ــر شــرعية و مزورة،ويجــب عل ــات غي ــق انتخاب طري

وضع قانون انتخابات نزيه و نظيف«.

منصور اوبران عضو منتخب ببلدية القصبة

»نص المادة 43 صريح غير انه غير 
مطبق على أرض الواقع«

 و يف هــذا الســياق قــال منصــور اوبــران عضــو منتخــب ببلديــة القصيــة يف تصريــح لـــ »أخبــار 
الوطــن« أن قضايــا الفســاد تغلغلــت يف املجالــس املنتخبــة بســبب الثغــرات القانونيــة املوجــودة علــى 
مســتوى قانــون اجلماعــات اإلقليميــة ، ومنهــا نــص املــادة 43 التــي تنــص علــى تنحيــة كل رئيــس 
ــى ارض  ــق عل ــر مطب ــه غي ــر ان ــح غي ــادة صري ــة »، مضيفــا ان نــص امل ــة محــل متابعــة قضائي بلدي
ــن  ــات الذي ــاء البلدي ــة رؤس ــة يف تنحي ــلطة التقديري ــي الس ــى أن » للوال ــا إل ــار محدثن ــع. و أش الواق
ــتعمال  ــر واس ــبوهة، التزوي ــات مش ــرام صفق ــة  بإب ــواء املتعلق ــاد، س ــا الفس ــم يف قضاي ــت إدانته ثبت
ــر ذلــك متامــا« و أعطــى محدثنــا مثــاال  ــر ان الواقــع غي ــة ،غي ــى غاي ــا إل املــزور، و غيرهــا مــن القضاي
ــا غيــر ان احملكمــة  عــن ذلــك برئيــس بلديــة بــاب الــوادي الــذي مت تنحيتــه بســبب متابعتــه قضائي
قضــت بتبرئتــه غيــر انــه لــم يســتفد مــن اإلدمــاج وفــق مــا تنصــه املــاد 43 و التــي نصــت علــى إعــادة 
االعتبــار للمنتخــب احمللــي يف حــال ثبــت برئتــه، يف املقابــل يف املقابــل هنــاك رؤســاء بلديــات متابعــن 
ــم  ــب عمله ــن مناص ــم م ــم تنحيته ــم يت ــه ل ــر ان ــا غي ــة أيض ــة القضائي ــى الرقاب ــا ، و حت قضائي

ــر مــن اجلــدل و عامــات االســتفهام. ــر الكثي ــة وغيرهــا و هــذا مــا يثي ــارات سياســية وحزبي العتب

الكاتب و احمللل محـمد أرزقي فراد:
»الفساد في البلديات جزء من فساد المنظومة«

ــراد   ــي ف ــمد أرزق ــة قــال الباحــث و الكاتــب محـ يف ســياق  ذي صل
يف تصريــح لـــ« أخبــار الوطــن« أنــه »الميكــن  ميكــن احلديــث عــن 
الفســاد يف البلديــات مبعــزل عــن الفســاد العــام ، حيــث 
العــدل  ألنــه  تنجــب  ان  االســتبداد  ملنظومــة  ميكــن  ال 
ــا يجــب، و  ــم كم ــات بواجباته ــام املؤسس ــول دون القي يح
ــى  ــو الــذي فتــح بــاب الفســاد عل ــة ه ــل الدميقراطي تعطي
. » عيــه مصر
ــات  ــه إن »الفســاد يف البلدي و أضــاف املتحــدث ذات
ــة و  لــه جناحــان، اجلنــاح اإلداري الــذي متثلــه اإلدارة احمللي
اجلنــاح السياســي الــذي ميثلــه املنتخــب احمللــي أو رئيــس 
البلديــة«،  مضيفــا » اعتقــد ان املشــكلة تكمــن يف اجلانــب 
السياســي أوال، فــإذا ألقينــا نظــرة علــى القوائــم  املترشــحن  
لتســيير املجالــس البلديــة فــإن الكثيــر مــن املترشــحن خاصة 
يف قوائــم األحــزاب التــي تســتحوذ علــى املجالــس ليــس لديهــم 

يف  التســيير باإلضافــة إلــى أن صاحيــات الوالــي و الضغوطــات التــي قد كفــاءة 
ــا مــن خــال حادثــة انتحــار  ــى رؤســاء البلديــات و هــو مــا يتضــح جلي ميارســها  البعــض منهــم عل
ــرة إلدراج أســماء  ــي و رئيــس الدائ رئيــس بلديــة بــام البواقــي عقــب الضغوطــات التــي مارســها الوال
ــول  ــه لانتحــار » يق ــذي دفع ــر ال ــة، األم ــم الضحي ــظ عنه ــي  حتف ــكن االجتماع ــم الس ضمــن قوائ

ــه. املتحــدث ذات
وأضــاف املتحــدث أن«ضعــف الكفــاءة السياســية لــدى املنتخبــن احملليــن جعلتهــم بيــادق يف 
ــار أن املنتخبــن لديهــم صاحيــات محــدودة  ــي يفعــل مــا يشــاء باعتب يــد االداريــة ، مبعنــى أن الوال

بــل ومنعدمــة متامــا.

احملامي مراد الهامل :
»المادة 43 ظلمت المنتخبين وعلى 

الدولة إعادة النظر فيها«
 مــن جهتــه قــال احملامــي األســتاذ مــراد الهامــل نفــي تصريــح لـــ » أخبــار الوطــن«، » أن املــادة 43 
مــن قانــون اجلماعــات اإلقليميــة ظلمــت املنتخبــن كثيــرا ، علــى اعتبــار انهــا تنــص علــى توقيــف 
كل منتخــب محــل إدانــة دون انتظــار احلكــم النهائــي و هــو امــر غيــر معقــول موضحا«هــل مــن العدل 
ــر ويف  ــنة أو أكث ــة لس ــة القضائي ــد املتابع ــد متت ــة صــدور احلكــم   و ق ــى غاي ــر إل ــف املي ــم توقي إن يت
األخيــر تثبــت براءتــه ، فكيــف ســيعوض القانــون  هــذا املنتخــب طيلــة فتــرة توقيفــه عــن العمــل، 

وعــن األضــرار التــي حلقــت بــه خــال تلــك الفتــرة«.
مــن جهــة أخــرى قــال املتحــدث ذاتــه إن »اإلجــراء يعرقــل مســار التنميــة أكثــر مــن أن يفيدهــا، 
ــا  وتعطــل مصالــح املواطنــن، وعلــى الدولــة إعــادة النظــر يف نــص املــادة بتحديــد مهــام املتابــع قضائي

إلــى غايــة صــدور حكمــا نهائيــا غيــر قابــل للطعــن«.

كشف وزير الداخلية واجلماعات احمللية والتهيئة العمرانية كمال بلجود، يف تصريحات إعالمية سابقة، أن عدد املنتخبني احملليني املوقوفني عن العمل خالل العهدة احلالية بلغ 
386 منتخًبا، فيما أعلن النائب البرملاني عن حزب جبهة العدالة والتنمية خلصر بن خالف، عن إحصاء ما ال يقل عن 1100 منتخب محلي متابع قضائًيا وفًقا لتصريحات وزير 

داخلية سابق، كما أوضح لشبكة »أخبار الوطن« التي لم تتمكن من احلصول على أرقام رسمية، أن رقم  املتابعني قضائيا يعادل 75 يف املائة من عدد  رؤساء البلديات باجلزائر، يف 
الوقت الذي كشفت فيه مصادر إعالمية عن تورط 8000 منتخب محلي يف قضايا فساد خالل العهدة احمللية 2022-2017.

 سيدي بلعباس
مدير التنظيم والشؤون العامة:

» سجلنا 11 متابعة قضائية ضد المنتخبين المحليين«
ــاس  ــر التنظيــم والشــؤون العامــة لواليــة ســيدي بلعب ــي مدي   تطــرق عايل
خــال اللقــاء الــذي جمعــه مــع »اخبــار الوطــن« إلــى ملــف املتابعــات القضائيــة 
يف حــق رؤســاء املجالــس البلديــة و املنتخبــن بصفــة عامــة، حيــث أكــد واليــة 
ــرة  العديــد مــن قضايــا الفســاد  ــرة األخي ــاس ســجلت خــال الفت ســيدي بلعب
ــق مــن طــرف اجلهــات  ــن بعــد فتــح حتقي ــن احمللي ــي ضــد املنتخب اإلداري واملال

األمنيــة املخولــة لهــا البــث يف مثــل هكــذا ملفــات.
ــارات  ــى اعتب ــة عل وأكــد نفــس املتحــدث عــن تســجيل 11 متابعــة قضائي
ــات  ــب يف الصفق ــوذ و التاع ــب والنف ــتغال املنص ــوء اس ــت س ــة مس مختلف
العموميــة، باإلضافــة إلــى قضايــا الشــرف شــملت عــدة بلديــات علــى 
ــل  ــن قب ــا م ــي يف 6 منه ــم النهائ ــدار احلك ــل وإص ــي مت الفص ــتوى الوالئ مس
ــازم يف  ــه 43 امل ــون 10/11 يف مادت ــا القان ــى اثره ــق عل ــة طب ــات القضائي اجله
هكــذا حــاالت والــذي يقضــي بإنهــاء مهــام املتهــم كان آخرهــا قــرار إنهــاء مهــام 
رئيــس بلديــة بــن باديــس بعــد ثبــوث تورطــه يف قضيــة فســاد و صــدور حكــم 
قضائــي يقضــي بســجنه ســنة ونصــف نافــذة   فيمــا تبقــى تطبيــق  اإلجــراءات 
ــة بصــدور  ــا فســاد مرهون ــات املتابعــن يف قضاي ــة اخلاصــة برؤســاء البلدي االداري

ــي. ــم القضائ احلك
ــي  ــه حــن تلق ــة ان ــم والشــؤون العام ــر التنظي ــرح مدي ــياق ص يف ذات الس
ــد  ــق اح ــة يف ح ــة قضائي ــود متابع ــة بوج ــح املختص ــرف املصال ــن ط ــار م إخط
ــى الســلطة  ــة واســتجابة للمــادة 43 تبق ــى طبيعــة القضي ــن وبنــاءا عل املنتخب
ــى حــن صــدور  ــه ال ــام مــن عدم ــاء امله ــرار  إنه ــي يف إصــدار ق ــة للوال التقديري

ــل احملكمــة. احلكــم مــن قب

الوالي ينهي مهام 4 أميار بسبب قضايا فساد
مــن جهتــه أكــد والــي واليــة ســيدي بلعبــاس خــال تقرب«أخبــار الوطــن« 
ــرارات خاصــة بإنهــاء مهــام أربــع رؤســاء بلديــات بنــاءا  ــه انــه قــد اصــدر 4 ق إلي
ــا  ــي أقرته ــكام الت ــع األح ــا م ــأن واقترانه ــذا الش ــة يف ه ــن املنظم ــى القوان عل
اجلهــات القضائيــة التــي اثبــت ضلــوع املتهمــن يف قضايــا فســاد تتعلــق بســوء 
ــر  ــة بئ ــة و بلدي ــة العمارن ــس بلدي ــرار رئي ــى غ التســيير واســتغال املنصــب عل
احلمــام مؤخــرا و اللذيــن مت الفصــل يف قضيتهمــا والتــي متــت ادانتهمــا بشــكل 
كامــل حيــث مت تطبيــق عليهمــا املــادة 43 القاضيــة بانهــاء مهامهمــا مباشــرة .
ــن  ــادة 43 م ــق امل ــوص تطبي ــات بخص ــود حتفظ ــن وج ــح ع ــي اوض ليمان
ــل  ــه يفض ــث ان ــف حي ــذا املل ــية ه ــبب حساس ــة بس ــات احمللي ــون اجلماع قان
ــث  ــا تب ــق ريثم ــت الح ــى وق ــه ال ــن عدم ــام م ــاء امله ــة إنه ــت يف قضي التري
اجلهــات القضائيــة يف احلكــم حتــى يكــون القــرار مثبــث علــى اســس قانونيــة 
ــة  ــات يف حال ــي لرؤســاء البلدي ــوي او اجتماع ــرر معن ــا ألي ض ــة تفادي و قضائي
مــا ســقطت التهــم عنهــم كمــا هــو احلــال بالنســبة الــى رئيــس بلديــة » ســهالة 

ــه. ــة إلي ــم املوجه ــه مــن كل الته ــة ببرائت ــي قضــت احملكم ــورة« الت الث
حواش.أ

 جيجل
الفساد يطيح برئيس بلدية الميلية

ــادة 43  ــم امل ــن طالته ــار الذي ــن األمي ــن ب ــة م ــة امليلي ــر بلدي ــف مي  توقي
ــة  ــة امليلي ــر بلدي ــد مي ــل يوج ــة جيج ــة يف والي ــات اإلقليمي ــون اجلماع ــن قان م
ــة جيجــل ، الســيد عمــر بوجلويجــة والــذي مت توقيفــه مطلــع الســنة  شــرق والي
ــك   ــام ، وذل ــب الع ــن النائ ــار م ــة وبإخط ــي الوالي ــيد وال ــن الس ــرار م ــة بق اجلاري
بعــد تعــرض هــذا األخيــر لسلســلة مــن املتابعــات القضائيــة ، والتــي تتعلــق يف 
ــو  ــورط فيهــا الســيد ، وه ــذي ت ــوء التســيير ، وبعــض املشــاكل ال معظمهــا بس
مــا جعــل الرجــل األول يف الواليــة يلجــأ لتطبيــق القانــون وتوقيفــه ريثمــا تفصــل 

ــه . ــة يف قضيت العدال

متخصصون في القانون يؤكدون: 
»المتهم بريء حتى تثبت إدانته«

و يف هــذا الصــدد قــال األســتاذ  يف القانــون الدســتوري بجامعــة جيجــل، بــأن 
هــذه املــادة القانونيــة تبقــى غيــر كاملة وناقصــه يف طياتهــا ، ومســابقة لألحداث، 
ــة  ــو تنصــف العدال ــا ، ل ــيتم إتباعه ــي س ــة الت ــة القانوني ــن الصيغ ــائا ع متس
هــؤالء األميــار املتبعــن ، وتعطيهــم البــراءة مــن التهــم املندوبــة إليهــم وتــرد لهــم 
ــا  ــار، بــأي صيغــة ســيعاد دمجهــم يف مناصبهــم ، وهــل ســيعوضون مادي االعتب
عــن الضــرر املعنــوي واملــادي الــذي حلــق بهــم ، حيــث أكــد أنــه يف األصــل املتهــم 
بريــئ حتــى تثبــت إدانتــه خاصــة يف قضايــا الفســاد وتبديــد األمــوال العموميــة 
ــة  ــه بصف ــارس مهام ــى مي ــس يبق ــس املجل ــأن رئي ــروض ب ــيير ، فاملف وســوء التس
طبيعيــة حتــى صــدور حكــم احملكمــة النهائــي ، ومــن مت تطبيــق املــادة القانونيــة 

التــي تنــص علــى التوقيــف مباشــرة عــن أداء مهامهــم.
عبداهلل.ا
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شالكه يطيح بكريستيان غروسشالكه يطيح بكريستيان غروس
أقال نادي شالكه، امس األحد، مدربه كريستيان غروس، 
وكذلك املدير الرياضي يوخن شنايدر، بعد يوم من هزمية الفريق 

الثقيلة أمام شتوجتارت )1-5(، يف الدوري األملاني.
ويعد غروس رابع مدرب لشالكه منذ بداية املوسم حيث كان 
باوم  الثانية ثم خليفته مانويل  أقيل ديفيد فاجنر بعد اجلولة  قد 
غروس  النادي  يقيل  أن  قبل  األوضاع،  تصحيح  من  متكنه  لعدم 
الذي كان قد تولى منصب املدير الفني خلفا لهوب ستيفنز الذي 

درب الفريق بشكل مؤقت.
املاضي، وحقق  آواخر ديسمبر  الفريق  تولى غروس تدريب 
هزائم  لـ8  قيادة  الفريق حتت  تعرض  بينما  واحدا،  انتصارا  معه 
الدوري  ترتيب  يتذيل  شالكه،  أن  إلى  يشار  مرتني.  وتعادل 

األملاني بحصده تسع نقاط يف 23 مباراة.
ق.ر

غوارديوال يستهدف صفقة غوارديوال يستهدف صفقة 
من »الليغا«من »الليغا«

غوارديوال،  بيب  يفكر 
يف  سيتي،  مانشستر  مدرب 
يف  الشبان  النجوم  أحد  ضم 
ملا  وفقا  اإلسباني،  الدوري 
صحفية.وذكرت  تقارير  أكدته 
أن غوارديوال  صحيفة »ميرور«، 
ألكسندر  السويدي  بضم  مهتم 
21 عاما،  العمر  البالغ من  إيزاك 
ريال  صفوف  يف  يلعب  والذي 

سوسييداد.
ويقدم إيزاك الذي سبق له اللعب 
مستويات  دورمتوند،  بوروسيا  صفوف  يف 
مميزة هذا املوسم، وسجل حتى اآلن 12 هدفا يف الليغا.وأضافت 
فإنه  مدربه،  لرغبة  االنصياع  سيتي  قرر  حال  ويف  أنه  الصحيفة 
سيقدم عرضا ماليا إلى جانب التخلي عن أحد العبيه من أجل 

استقطاب إيزاك.
وانتقل إيزاك إلى سوييداد قادما من دورمتوند العام 2019، 
قيمته  تبلغ  أن  املتوقع  ومن  إسترليني،  جنيه  ماليني   6 مقابل 

السوقية حاليا 5 أضعاف ها املبلغ على أقل تقدير.
وميلك دورمتوند اتفاقا مينحه أفضلية التعاقد مع إيزاك مجددا 
لكن  إسترليني،  جنيه  مليون   25 مقابل  موسم  كل  نهاي  بعد 

املهاجم السويدي غير راغب يف العودة إلى الفريق األملاني.
ق.ر

توماس توخيل مدرب تشيلسي
»فيرنانديز من طراز رفيع »فيرنانديز من طراز رفيع 

وحاولت ضمه لباريس«وحاولت ضمه لباريس«
مدرب  توخيل  توماس  وصف 
العب  فيرنانديز  برونو  تشيلسي 
بني  من  بأنه  يونايتد  مانشستر 
العالم  يف  الوسط  العبي  أفضل 
الالعب  ضم  حاول  إنه  وقال 
توليه  خالل  الدولي  البرتغالي 

تدريب باريس سان جيرمان.
الذي  فيرنانديز،  وأصبح 
يف  لشبونة  سبورتنغ  من  انضم 
أهم  املاضي،  العام  من  جانفي 
بشكل  وساهم  يونايتد  العبي 
الثاني  باملركز  وجوده  يف  مؤثر 
املمتاز  اإلجنليزي  الدوري  يف 
يف  تشيلسي  ضيافة  يف  اللعب  قبل 

ستامفورد بريدج.
عاما وقال   26 عمره  البالغ  فيرنانديز  عن  توخيل 

املوسم  هذا  الدوري  يف  هدفا   11 وصنع  هدفا   15 سجل  والذي 
»األثر الذي تركه ال ميكن وصفه وال يصدق«.

فريق  وهو  قوي،  فريق  من  البرتغال  من  تأتي  »أن  وأضاف 
من  واحد  إلى  وتنتقل  دوري،  بطولة  أقوى  من  ليس  لكن  كبير 
أكبر أندية الدوري اإلجنليزي املمتاز يف مسابقة من بني األقوى 
لهذا  الكبير  االحترام  سوى  أقوله  ما  لدي  فليس  أوروبا..  يف 

الشخص«.
وتابع »إنه مذهل. إنه من بني أفضل العبي الوسط يف العالم 
ولقد ترك بصمة واضحة جدا، وحتى تفعل ذلك خالل موسم 

واحد يف كرة القدم، فهذا يعني بالضرورة أنك من طراز رفيع«.
2018- الفترة  خالل  جيرمان  سان  تدريب  توخيل  وتولى 
2020 وقال إنه حاول ضم فيرنانديز خالل العمل مع بطل فرنسا.
ضمه.  أجله  من  بجدية  عملنا  »لقد  األملاني  املدرب  وقال 
أننا  لنا  بالنسبة  السيئ  من  آخر.  فريق  إلى  رحل  لكنه  حاولنا 

سنلعب ضده«.
ق.ر

املدير الفني ليوفنتوس، بيرلو:
»قلة الخبرة وراء التعثر أمام فيرونا«»قلة الخبرة وراء التعثر أمام فيرونا«

أكد أندريا بيرلو، املدير الفني ليوفنتوس، أن فريقه افتقد للعديد من الالعبني ذوي 
اخلبرات، وهو ما تسبب يف تعثر البيانكونيري أمام هيالس فيرونا.

وتعادل يوفنتوس مع مضيفه فيرونا، بنتيجة )1-1(، يف املباراة التي جمعتهما مساء اليوم 
السبت، مبنافسات اجلولة 24 من الدوري اإليطالي.

أنها ستكون مباراة صعبة وشاقة، متكنا  بيرلو »إنه أمر مخيب لآلمال، كنا نعلم   وقال 
لم نحافظ عليه«. وأضاف »هذه  ثم  املبادرة، والذي كان  اجلزء األصعب،  زمام  من أخذ 
الفارق  أن حتدث  ميكن  الصغار،  الالعبون  يفهمها  ال  احلظ  لسوء  التي  الصغيرة  التفاصيل 

وتؤدي إلى حصد النقاط«.
نقاطها  وجلب  املباريات  هذه  إغالق  حتاول  أن  فيجب  املقدمة  يف  تكون  »عندما  وتابع 
الشباب  يفهم  لم  لذلك  اخلبرات،  الالعبني أصحاب  الكثير من  نفتقد  للفريق، نحن كنا 
الطريقة التي كانت تسير بها املباراة. طلبت من رونالدو وساندرو التحدث لالعبني وإيصال 

أصواتهما لكن هذا لم يكن كافًيا«.
وعن الغيابات بالشق الدفاعي للفريق، علق بيرلو: »فكرت يف اللعب بأربعة العبني يف اخللف، لكني نظرت إلى مقاعد البدالء ولم يكن 

لدي خيارات بها، رأيت بعض الالعبني الذين بدأوا يتعبون بعد مرور ساعة من اللعب، لكن هذا كان متوقًعا«.
وأردف »خططنا للعب بطريقة 1-2-4-3 مع رامسي وكولوسيفسكي خلف رونالدو، لكي نضغط على قلبي دفاع فيرونا وندعم كريستيانو«.
وزاد املدرب »يف الشوط الثاني لم تعد لدينا الطاقة ملواصلة الضغط عليهم واملساحات ُفتحت أمام فيرونا، نعلم أن كثافة املنافس جتبرك 
على استهالك الكثير من الطاقة، ونحن نلعب العديد من املباريات يف فترة قصيرة، لذلك ال يوجد عدد كاٍف من الالعبني. فيرونا كان يضغط 

علينا يف جميع أنحاء امللعب«.
وبسؤاله حول ما إذا كان يوفنتوس يعتمد كثيًرا على رونالدو، أوضح بيرلو: »نحن يف حالة طوارئ، لكن نحاول العمل بشكل جيد مع ما 

لدينا، أي فريق سيفتقد العبني مثل ديباال وموراتا«.

هارفي بارنيس على طاولة مانشستر يونايتد وليفربولهارفي بارنيس على طاولة مانشستر يونايتد وليفربول
يسعى مانشستر يونايتد وليفربول للحصول على خدمات أحد الالعبني املميزين يف صفوف ليستر سيتي خالل الصيف املقبل.

ووفًقا لصحيفة »ميرور« البريطانية، فإن تألق هاريف بارنيس، جنم ليستر، يف الفترة األخيرة جذب أنظار مسؤولي مانشستر يونايتد وليفربول إلى 
صفقة محتملة. وجنح بارنيس هذا املوسم يف تسجيل 13 هدًفا مع ليستر بجانب 4 متريرات حاسمة يف كل البطوالت.

وأشارت الصحيفة إلى أن ليستر بدأ املفاوضات مع بارنيس على الفور، من أجل التوقيع على عقد جديد براتب مرتفع، حلمايته من إغراءات 

كبار البرمييرليغ. وأوضحت أن عقد بارنيس مع ليستر ينتهي يف صيف 2024، لكن الالعب يحصل على راتب قليل جًدا وال يتناسب مع الدور 
الكبير الذي يلعبه هذا املوسم مع الثعالب.

ق.ر

يورغن كلوب مدرب ليفربول

»صالح لن يذهب إلى أي مكان«»صالح لن يذهب إلى أي مكان«
 القسم الرياضي

لن  الريدز  املصري محمد صالح جنم  أن  ليفربول،  يورغن كلوب، مدرب  األملاني  أكد 
مدريد  ريال  إلى  باالنتقال  ربطت صالح  التقارير  من  العديد  وكانت  مكان.  أي  إلى  يذهب 

وبرشلونة وبايرن ميونخ.
وقال كلوب، يف تصريحات أبرزتها صحيفة »ميرور« البريطانية: »إن عدم بيع صالح مهم 
جًدا، سواء بالنسبة للفريق أو كي يظل مو معنا هنا«. وأضاف: »ال يجب علي مدح العبي 

فريقي يف أحيان كثيرة، لكنني أحب القيام بهذا األمر دائًما«.
وتابع املدرب األملاني: »لكن يف حالة صالح، فإن أرقامه تتحدث عن نفسها فقط. إنه 
جًدا  مهم  العب  وهو  القدم،  كرة  ذكاء  مستوى  على  كثيًرا  تطور  لقد  هداف.  مجرد  ليس 

بالنسبة لنا«. وواصل كلوب: »آمل أن يكون صالح على هذا املستوى لفترة طويلة جدا«.
وأردف: »مواجهة شيفيلد؟ املباريات التي حللناها لهم تظهر أنهم حتسنوا يف آخر 7 أو 8 
لقاءات، واآلن يحققون نتائج أيًضا، لكن حتى قبل ذلك رأيت أنهم لم يحالفهم احلظ كثيًرا«.
ألن  بل  األداء،  بسبب ضعف  ليس  النتائج  تراجع  إن  لنا.  مشابه  وضع  »إنه  واستطرد: 

الفريقني ال يقومان بالقرارات الصحيحة يف اللحظات احلاسمة«.
واختتم: »طاملا أظهر فريقي أن لديه رغبة يف الفوز أو تغيير الوضع الذي نعيشه، سأدعمه 

بشكل كامل«.

مانشستر يونايتد يمنح بايلي مهلة أخيرةمانشستر يونايتد يمنح بايلي مهلة أخيرة
يسعى مانشستر يونايتد لتجديد عقد مدافعه اإليفواري إريك بايلي يف موعد أقصاه الصيف 
املقبل. وينتهي عقد مدافع يونايتد، يف الصيف املقبل، لكن مانشستر فعل بند التمديد ملوسم 

آخر.
ووفًقا لصحيفة »ديلي ميل« البريطانية، فإن مانشستر يونايتد يتفاوض حالًيا مع بايلي من 

أجل التجديد ملدة 3 مواسم أخرى.
الصيف  حتى  اجلديد  العقد  يف  للتفكير  مهلة  بايلي  منح  يونايتد  مانشستر  إلى  وأشارت 
مجاًنا  يرحل  لبيعه، حتى ال  اإلجنليزي  النادي  التوقيع، سيضطر  على  يوافق  لم  وإذا  املقبل، 

بعد عام.
البريطانية أنه رغم إعجاب أولي غونار سولسكاير، مدرب يونايتد،  وأوضحت الصحيفة 
بقدرات بايلي، لكن يبحث املدير الفني عن التعاقد مع مدافع جديد للمشاركة أساسًيا إلى 

جانب هاري ماغواير.
وذكرت أن اخليارات املتاحة أمام مانشستر يونايتد هي جول كوندي )إشبيلية(، وإبراهيما 

كوناتي )اليبزيغ(، وبن وايت )برايتون(.
ق.ر
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بسبب إلغاء كل الرحالت اجلوية نحو اجلزائر  
إلغاء املواجهة الودية املزدوجة بني 

منتخب أقل من 17 سنة وكوت ديفوار 
أعلنت االحتادية اجلزائرية لكرة القدم أمس األحد، عن إلغاء املباراة الودية املزدوجة 
بني املنتخبني اجلزائري واإليفواري لفئة أقل من 17 سنة املقررتني يومي 4 و 7 مارس مبلعب 

5 جويلية بسبب إلغاء كل الرحالت اجلوية نحو اجلزائر.
وجاء يف بيان الفاف ''بسبب قرار السلطات العليا للبالد إلغاء جميع الرحالت اجلوية 
نحو اجلزائر، ال ميكن للمنتخب االيفواري ألقل من 17 عاما السفر للجزائر ملواجهة نظيره 
اجلزائري''.ويشكل هذا اإللغاء ضربة موجعة ألشبال املدرب الوطني محمد السات الذين 

كانوا يرغبون يف االحتكاك بكبار القارة للفئة حتسبا لكأس أمم افريقيا 2021 باملغرب.
ومن  البرنامج.  ملراجعة  الفاف  دفع  املزدوجة  املواجهة  ''إلغاء  البيان  يف  أيضا  وجاء 
احملتمل أن تتم برمجة مباراتني وديتني ولكن باملغرب، بعد أن يتم تقدمي رحلة تنقل اخلضر''.
ويستعد املنتخب اجلزائري ألقل من 17 عاما لنهائيات كأس افريقيا 2021، بعد أن اقتطع 
تأشيرة التأهل إلى املرحلة النهائية يف  دورة احتاد شمال افريقيا التي جرت باجلزائر خالل 
شهر جانفي الفارط حيث احتل املركز األول عقب الفوز على ليبيا )2-3( والتعادل أمام 
تونس )1-1(.وأوقعت القرعة اخلاصة بنهائيات »كان2021-« زمالء احلارس حمزة بوعالم 
يف املجموعة الثانية رفقة منتخبات تنزانيا، نيجيريا والكونغو. وسيستهل »اخلضر« املنافسة 
يوم 14 مارس أمام الكونغو قبل مواجهة تنزانيا )17 مارس( ونيجيريا )20 مارس(. ويتأهل 

األوالن عن املجموعات الثالث وأفضل صاحبي املركز الثالث للدور ربع النهائي. 
م.هشام

أيام عمراني معدودة يف مولودية اجلزائر
باتت أيام عبد القادر عمراني املدير الفني ملولودية اجلزائر، معدودة 
يف النادي، بسبب تراجع نتائج الفريق، ورفض الالعبني العمل حتت 

قيادته.
وتعرض مولودية اجلزائر، لهزمية قاسية على يد ضيفه شبيبة 
القبائل 1-2، اول أمس، يف اجلولة 15 من الرابطة األولى احملترفة 

األولى.
نهاية  عقب  عاجاًل  اجتماًعا  عقدوا  املولودية  ركائز  وعقد 
عمل  طريقة  مع  التجاوب  على  قدرتهم  عدم  وأكدوا  املواجهة، 
املدرب عمراني. وطالبوا زمالء عبد الرحمن حشود، مسيري 
النادي بإقالة عبد القادر عمراني، وعودة املدرب املقال 
نبيل نغيز لإلشراف على اجلهاز الفني.                              
م.هشام

مـــــالل  مولوديــــة وهــــران يستــأنف ضــد طــــرد 
عبرت إدارة مولودية وهران، عن استيائها عقب 
طرد العبها مالل بن عمار، خالل فوز فريقها على 
الرابطة  من   15 اجلولة  إطار  1-3، يف  بنتيجة  بارادو 
عبر  بيان  يف  الوهراني  النادي  احملترفة.وقال  األولى 
استنكارها  عن  النادي  إدارة  »تعبر  »فيسبوك«: 
الشديد ملا حدث يف مباراة بارادو، بعد طرد الالعب 
مالل غير املستحق يف لقطة ضربة اجلزاء الشرعية، 

وهو ما أكدته اإلعادة التليفزيونية«.
وأضاف »من هذا املنبر تؤكد إدارة النادي أنها 
ستتقدم بطعن لدى اجلهات املختصة كما كان عليه 

احلال يف قضية الالعب مصمودي«.
وختم »من جهة أخرى، تؤكد إدارة النادي أنها 
وتفصيال،  جملة  مستقبال  املمارسات  هذه  ترفض 
خاصة وأن الفريق تأثر كثيرا من األخطاء التحكيمية 
بعض  نتائج  يف  أثر  ما  وهو  املوسم،  انطالق  منذ 

املباريات«.
م.هشام

لتحضير اجلمعية العامة العاديةلتحضير اجلمعية العامة العادية

الطائــــــرة  كـــــــــرة  احتاديــــة 
نشـــــاطاتــــها جتمــــــد 

أعلنت االحتادية اجلزائرية للكرة الطائرة، عن جتميد كل النشاطات املبرمجة خالل شهر 
مارس، من أجل حتضير أشغال اجلمعية العامة العادية املقررة يوم 20 مارس اجلاري.

الفنية  »املديرية  بأن  االحتادية  الهيئة  توضح  الرسمي،  موقعها  على  نشرته  بيان  ففي 
الوطنية أحيطت علما بضرورة تأجيل تربص املنتخب اجلزائري لألواسط إلى موعد الحق، 
بعد أن كان مبرمجا من 7 إلى 20 مارس اجلاري، وأيضا املجمع التقني الوطني املبرمج يومي 

5 و 6 مارس اجلاري«.
وستجري اجلمعية العامة العادية يوم 20 مارس املقبل على أن تكون متبوعة باجلمعية 

العامة االنتخابية يوم 3 أفريل املقبل.
وكان رئيس االحتادية اجلزائرية للكرة الطائرة، مصطفى ملوشي، قد أعلن عن ترشحه 
ملواصلة  لعهدة جديدة  الترشح  »قررت  قائال  الفدرالية،  الهيئة  رأس  لعهدة جديدة على 
العمل الذي شرعت فيه منذ انتخابي رئيسا لالحتادية. صحيح أنني يف عهدتي الثانية، 

لكني واجهت صعوبات خالل عهدتي األولى و التي أثرت كثيرا على حتقيق برنامجي«.
وسبق للموشي أن انتخب على رأس االحتادية خالل عهدة 2012-2009، قبل أن يعاد 

انتخابه مرة ثانية )2017-2020(.
ق.ر

مدرب شباب قسنطينة، حمدي:
»راض عــن التعــادل ضد فريــق ينافــــس 

اللقـــــب« علــــى 
اعتبر مدرب نادي شباب قسنطينة، ميلود حمدي، أن نتيجة التعادل السلبي 0-0، التي 

بالنظر كونها  إيجابية  املدية كانت  أوملبي  نهاية األسبوع  ضد  لعبت  التي  املباراة  بها  انتهت 
جاءت ضد منافس جاد على لقب البطولة.

وأوضح التقني ميلود حمدي أن فريقه قد عاد إلى الديار بنقطة ثمينة بعد أن قدم العبوه 
أداء جيدا ضد أوملبي املدية، وقال مدرب السنافر »أنا راض بالتعادل الذي حققه الفريق خارج 
القواعد أمام وصيف الترتيب و كذا مبردود الالعبني الذين قاموا بردة فعل جيدة بعد الهزمية 

األخيرة أمام مولودية وهران«.
وأشار مدرب شباب قسنطينة إلى أن رفقاء القائد العمري »قد عملوا بجد يف التدريبات 

األخيرة و أبدوا روحا تنافسية كبيرة خالل مختلف مجريات اللقاء حيث كانوا قريبني جدا من انتزاع الفوز''.وأضاف 
حمدي »مباراة أوملبي املدية كانت اختبارا جيدا لعناصر الفريق الذين أظهروا صالبة و التزاما كبيرين و متكنوا من 
أفاد  النسق''.من جهته،  التدريبية لذا أحثهم بشدة على احلفاظ على نفس  تطبيق كل ما أعددناه خالل احلصص 
املدرب املساعد اجلديد، أحمد بن قابلية، أن هذه النتيجة ستطمئن الالعبني نفسيا وستتيح لهم الفرصة لالستعداد 
بشكل جيد للمباراة املقبلة أمام نصر حسني داي التي ستلعب داخل الديار.وأضاف بن قابلية«ال يزال أمامنا الكثير 
من العمل ألن هدفنا حاليا هو جمع أكبر عدد ممكن من النقاط«.للتذكير، فقد صرح املدير الرياضي لنادي شباب 
قسنطينة، ياسني بزاز، خالل الندوة الصحفية التي عقدها األربعاء املاضي بقسنطينة أن اإلدارة قامت بالتنسيق مع 
املدرب حمدي بوضع مخطط النتداب العبني جدد من شأنهم تقدمي اإلضافة املرجوة وإعادة الفريق الذي يتواجد 
مؤقتا باملركز 14 للترتيب إلى السكة الصحيحة.                                                                                 م.هشام

 انتخاب سنوسي رئيسا لالحتادية 
الرياضية للصم اجلزائريني

انتخب عصام سنوسي رئيسا لالحتادية الرياضية للصم اجلزائريني للعهدة االوملبية 2024-2021، خالل أشغال 
اجلمعية العامة االنتخابية التي جرت أول أمس باجلزائر العاصمة.

وجرت األشغال بحضور 32 عضوا من بني ال44 املشكلني للجمعية العامة، منهم 28 لهم احلق يف التصويت، 
مثلها  و  ثالثة ضده  مقابل  لصاحله،  20 صوتا  الوحيد  املترشح  ونال  بونان حورية.  والرياضة،  الشباب  وزارة  وممثلة 

امتناع، فيما مت إلغاء صوتني.
رأس  بانتخابي على  »انا جد سعيد  اجلزائريني  للصم  اجلزائرية  االحتادية  رأس  انتخابه على  بعد  وقال سنوسي 
االحتادية من طرف اعضاء اجلمعية، سأعمل ألكون على قدر هذه الثقة لتطوير رياضة فئة الصم باجلزائر«.وأضاف 
ثم  اجليد،  بالشكل  وتدريبها  الشابة  املواهب  النتقاء  الصم  صغار  ملدارس  برنامجنا  يف  االولوية  »سنعطي  سنوسي 
ادماجها يف الفرق الوطنية ملختلف التخصصات الرياضية«. كما مت انتخاب كل من ميغازي اسامة، بن عمار كمال، 
شواري كرمي، هاني ملني، حمايدي محمد، معمري مراد وسلوغة هشام يف املكتب الفيدرالي لالحتادية.   اما قائمة 

االعضاء االحتياطيني فجاءت كالتالي : طايبي امينة، مكوي حبيبة، ماحي شيخ، حاجي لزرق و بخومي كرمي.
ق.ر

العب شبيبة القبائل، بن شريفة:العب شبيبة القبائل، بن شريفة:
»الفــوز أمـــام مولوديـــة اجلزائــر له طعـم خــاص«

أبدى وليد بن شريفة، قائد شبيبة القبائل، سعادته بالفوز الذي حققه فريقه أمام مولودية اجلزائر، وقال«سعداء 
جًدا بهذا الفوز، الذي حتقق بفضل العمل الكبير الذي قام به اجلهاز الفني والالعبون طيلة الفترة املاضية، وجاء 

ليؤكد رغبتنا على لعب األدوار األولى هذا املوسم«.
وأضاف »كنا نعلم أن املباراة ستكون صعبة للغاية، وستلعب على جزئيات صغيرة، خاصة وأنها تكتسي طابع 
الكالسيكو، ولهذا سعينا جاهدين لتفادي الوقوع يف األخطاء يف الدفاع، وعملنا على تضييق اخلناق عن مهاجمي 

اخلصم، واستغالل الفرص التي تتاح لنا أمام املرمى«.
وختم »نهدي هذا الفوز ألنصارنا األوفياء، الذين وقفوا إلى جانبنا ودعمونا يف أحلك الظروف، ومنذ انطالقة 

املوسم، ونعدهم بتقدمي أفضل ما لدينا ملواصلة إسعادهم«.
م.هشام
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عن دار املاهر للطباعة والنشر

الشــاعر الجزائــري نذيــــر طيـــار 
يكتــب  »نــــوٌر...ِبْكـُر الظــــالل«

مسلسل  عرض  عن  »أم.بي.سي«  قناة  أعلنت 
»أمنيزيا« للمؤلفة اجلزائرية عمر حنني و إنتاج 
جمال سنان، العمل يضم مجموعة من النجوم 
اللبنانني، تدور أحداث القصة حول فتاة تدعى 
زوجها  مع  وتسافر  والدها  عن  رغما  تتزوج  مها 
رسامة  تصبح  أن  يف  حلمها  ملالحقة  بيروت  إلى 
و  فظيع  كابوس  على  تستيقظ  لكنها  مشهورة 

مليء باأللغاز الغامضة.
واحدة  شبشوب،  حنني  هي  اجلزائرية  املؤلفة 
 2014 لعام  عربية  امرأة   50 أبرز  قائمة  ضمن 
مت  كما  العريقة،  )سيدتي(  مجلة  استفتاء  يف 
 2015 الّرائدات  َساء  الِنّ قائمة  ضمن  اختيارها 
املؤمترات  عشرات  يف  شاركت  املجلة،  نفس  يف 
ملجهوداتها  تثمينا  بلدان  عدة  يف  وكرمت 
البحثية والنقدية يف مجاالت الشعر والترجمة 
اجلسور  بناء  يف  العربية  اللغة  دور  وإحياء 

الثقافية.
الّسينما  عالم  تدُخل  عربية  شاعرة  أول  كانت 
األمريكية يف فيلم »آميريكان هاسل« من خالل 
داخل  العربّية  بالّلغة  شعري  عمل  أّول  كتابة 
ويهدُف  ا  إنسانًيّ العمل  وكان  هوليوودي،  فيلم 
 56 الفيلم  ونال  املخدرات،  ضّد  وعَية  الَتّ إلى 
ح ل 10 أوسكارات. اشتغلت يف  جائزة عاملّية وترَشّ

. ِبّ حافة واإلعالِم إلى جانِب الِطّ الَصّ
الصحيفة  يف  ثقايف  عمود  كاتبة  أصغر  وكانت 
اجلزائرية  الشعب  جريدة  الرسمية  اجلزائرية 
املجالت  بعض  لها  أفردت  كما   ،2005 عام  منذ 

مجلة  منها  ملقاالتها  خاصة  صفحات  العربية 
السعودية  وروتانا  ومجلة  اإلماراتية  الصدى 
الكبير  الفنان  ومجلة الشروق اجلزائرية. غّنى 
وكان   ،2011 عام  أشعارها  من  اهر  الَسّ كاظم 
أول  بذلك  فكانت  بعد؟(  )ماذا  بعنوان  العمل 

شاعرة فصحى يغني لها القيصر.
عدٍد  مع  عديدًة  ة  غنائَيّ أعماال  قّدمت  كما 
قصيدة  منها  واألجانب،  العرب  الفّنانني  من 
كانت  والّتي  جالل  سيمور  الفنان  )غرباء(مع 
أول عمٍل إنسانٍيّ عن أوضاِع الالجئني يف العالم 
من  العربي  اجلزء  لكتابة  واختيرت  العربي، 
ONE WORLD من  واحد-  )عالم  أوبريت 

أحلان الفّنان العاملي ستيفي ووندر.
11 عمال فنّيا، كما  وتبلغ عدد أعمالها الغنائية 
والسينمائي.  الفني  النقد  يف  اهتمامات  لها 
يف   2007 عام  مبكرا  عرية  الِشّ مسيرتها  بدأت 
عراء«، وحّققت إثر ذلك شهرًة  برنامج »أمير الُشّ
هناك  ومن  النقاد،  استحسان  ونالت  واسعًة 
وكتبت  الشعرية،  جتربتها  تطوير  يف  انطلقت 
أثارت  والنقد  الشعر  يف  كثيرة  وبحوث  مقاالت 
اجليل  رؤية  وطرحت  األدبي  املشهد  يف  اجلدل 
بآرائها  واشتهرت  والثقافة  للشعر  اجلديد 
العدالة  عن  بحثا  أحيانا  والصادمة  احليادية 
اإلبداعية وإعالء الرؤية اإلنسانية يف الكتابة.

والّتاريخّية  راثّية  الُتّ البحوِث  على   اشتغلْت 
يف  النقدية  النظريات  إنتاج  إعادة  جانب  إلى 
الّترجمة  مشروع  حاليا  تدير  العربي.  األدب 

باحثة  منصب  وتشغل  )مموريام(  األمينة 
متخصصة يف الترجمة الشعرية والنقد األدبي 
ملؤسسة  التابعة  للترجمة  العربية  باملدرسة 
واللغويني  املترجمني  وجلمعية  احلكمة  بيت 
املصريني. حيث تتقن ثالث لغات هي الفرنسية 
والعربية واإلجنليزية وتتعلم حاليا االسبانية 

والسريانية.
صارة. ب

يجد القارئ قصائد رومانسية جميلة تعود للطبيعة وأجوائها 
قصيدة  مثل  والغاب،  الريف  يف  املعاني  عناصر  بكل  وتتغنى 
»تيديس أوان التجلي«، حيث يرحل بنا املبدع طيار نحو منطقة 
ويكتب  قسنطينة  مدينة  قرب  حمدان  بني  مبنطقة  معروفة  أثرية 

جماال ساحرا:
حل الربيع ففاح الشعر واألدب

حط الفراش بني حميدان يرتقب
غابت سنينا إلى أن كاد يقتلنا

شوق تعرى به األوراق تنتحب
عادت جترجر أذياال مبشيتها

وجٌه بريء، ومنه يطلع العجب
ثم يكشف النص أن فضاء الطبيعة هو دواء للشاعر من كل 
تيديس  مكان  ينتجها  القصائد  جمال  أن  يبني  كما  ووجع،  داء 

وذاكرته وسحره الطبيعي الرائع:
هي السعادة كم نحيا نطاردها

تأوي إلينا ومنها البعض قد هربوا
هذا أوان التجلي فانظروا قبًسا

من نار تيديس لإلبداع ينتسب
من  أخرى  نصوص  يف  نلقاه  الطبيعي  الشعري  الوهج  وهذا 
الديوان، كما نلقى معاني الهواجس واإلفضاءات الذاتية للشاعر، 
تراوغ يف  و  لغتها  ترتقي يف  مكثفة  مقطوعات شعرية  بخاصة يف 

معانيها، ومنها  نص »يحيا احلب«، ونقرأ منه:
احلُب وحده ُمخِضع األشياء

واحلقد كله صانع األشالء
شتان بني موّحد لقلوبنا
ومفّرق يهفو له أعدائي

البعيدة/املتسعة  املعاني  تقنية اختزال  اعتمد  الشاعر  فيكون 
يف األلفاظ القليلة/الضيقة، سيرا على طريق الشعر الصويف، وقد 
املبدع نذير طيار وهي تريد أن  التراكيب يف ديوان  الحظنا بعض 
الناسك املتعبد،أي  الوجه  تعرج يف لغتها ودالالتها، لعلها تقول 
الذي يهرب من البعد الترابي لإلنسان ويعانق أنوارا إلوهية ربانية.
وكتب الشاعر يف املديح والتغني بالرسول محمد.ص، وإن 
للقصيدة التي اختارها عنوانا للديوان هي يف هذا االجتاه وهي من 
املعنى،  الغرابة والدهشة وضبابية  العمودي وبداياتها فيها  الشعر 
أحادية  وال  وضوحا  فال  والشك،  واجلنون  اجلرح  صوت  تقول 

للمعاني فيها مع إحالة للنص الشارد الغريب نقرأ املطلع:
داعبُت جرحي ولكن بي وشٓى دُمه

إلى قصيد، فغّنى نازفا فُمه
مازلت أسال عن أحزان ُبلُبلنا

ناًيا مترد، واألحزاُن ترجمه
لي يف جنون سؤالي دهشٌة رعدْت

تسقي يقيني وإخالصي ُتبٓرعمه
كم كنُت أنحت نًصا شاردا قلقا

مبعثر الوجه، ال ريٌح ُتلْملمه
ثم بعد هذا االستهالل الغامض الذي يحيل إلنسان ضائع 
النور  بشائر  و  واألمل  الفرح  معاني  تأتي  حزين،  وسائر  /حائر 
املديح  فنقرأ  دالالته،  بكل  الشعري  التحول  ويحدث  واحلياة، 
حياة  أحداث  من  الرسول.ص. والكثير  لسيرة  والعودة  النبوي، 

نبي اإلسالم إلنسانية محمد.ص، فهو:
نوٌر من اهلل لإلنسان أنزله

كالبدر يسري بسطح املاء توأُمه

عبيُر ورد، إذا هبت نسائمه
شفْت قلوٌب، رأت، والسُر موِسُمه

فيكون هكذا املعنى هنا أن العودة ألخالق وتوجيهات وسيرة 
ويتضح  السعادة،  يعيش  أن  يريد  مسلم  لكل  احلل  هي  النبي 
للقارئ كيف أن النص الشعري قد انتقل، باقتدار فني تصويري، 

من معنى الشقاوة ملعنى السعادة.
وقد كتب الشاعر قصائد أخرى يف املديح النبوي بلغة املجاز 
والترميز وبعاطفة احلب والشوق، مثل نص »رؤاي مبيقات روحي« 
يف  وكتب  وسيرته،  النبي  حياة  يف  ترحل  وطويلة  عمودية  وهي 
الشعرية  بأن األشكال  ليقول  املجاز«  الشعر احلر نص »سيد بحر 

تتعدد لكن حب النبي راسخ /ساكن يف القلب .
فهو  السهل،  باألمر  ليس  النبوي  املديح  كتابة  أن  واحلقيقة 
التاريخ  يف  البحث  وكذلك  الرسول.ص  سيرة  ملعرفة  يحتاج 
املاضي  بني  للربط  الشعرية  املقدرة  مع  والغزوات،  والفتوحات 
النبوي  احلب  عوامل  مكاشفة  يف  والبراعة  وحاصره  اإلسالمي 
الشاعر اجلزائري  واملباشرة، وهو ما عرف  التقرير  مع االبتعاد عن 
القسنطيني نذير طيار أهميته واستطاع املعراج بحبه وأساليبه بأنوار 

وجتليات ومقامات سير ة/أفضال النبي.ص.
يف اخلتام ننصح القارئ العربي بقراءة ديوان املبدع نذير طيار 
ففيه مالمح ودالالت لم نتوقف عندها، حتيل على جمال األرض 
وأحزان الذات واجلماعة، وبهاء التماهي يف األنثى والوطن، مع 
مع  واحلضارات،  الشعوب  بني  والتعايش  السالم  تقول  قصائد 

حضور لألمل واخلصب واحلياة، من بعد أزمنة املوت والفنت.
جامعي،  وأستاذ  الرياضيات  يف  دكتور  هو  فالشاعر  للتذكير 
حتصل على عديد اجلوائز يف الشعر والفكر وهو مترجم، ورد اسمه 
العرب، وسبق أن نشر ديوان جودي  للشعراء  البابطني  يف معجم 
يف  مؤلفات  وله  شعرية  مخطوطات  له  كما   ،2009 سنة  الروح 

التاريخ والدراسات الثقافية وكتب مترجمة.

وليد بوعديلة

يضم مجموعة من النجوم اللبنانني

مسلسل »أمنيزيا« للمؤلفة الجزائرية عمر حنين على قناة »أم بي سي«

صدر عن دار املاهر للطباعة والنشر والتوزيع ديوانا شعريا للكاتب الدكتور 
نذير طيار، وفيه مزيج من قصائد الشعر العمودي وشعر التفعيلة.

ظـــــــــــل  أسمــــــــو
 أسمو إلى األعلى، أعلى من العتمة

راسما ذاكرة التبغ اململ
خمر السواقي

 اعلق على صباحاتي جدار االنتباه
إلى أين يأخذك املسار
 إلى بياض الياسمني
إلى رياض النائحني

 يف جبل الوحشة أمد نظري إلى فراش الذكريات
 أيتها البهجة املظفرة، املقيمة يف خصر األيام

 ابتعدي قليال عن مجاري الدالية
فأنا عاشق عابر ألهو بتمائم البياض

***********
أسمو، أسمو إلى أبعاد اخلصوبة، ألج

كمائن احلطام اآلدمي
ارسم نكهة التفاح حينما يداعب منحدر التمطي

أسمو، لعلي يف دربي وحيد
حني بكى اللوز يف صحراء البني

أظل أسمو وتسكنني رغبة يف السقوط
أهز أصابع الشمع

 أمد كفي إلى ضباب التيه
وخمرة النفس

هكذا ارسم بلدي و طني يف جلة االزدحام
***********

أسمو و أشكو علو السراب علو الضباب
أنصت مليا إلى لغة املوائد الغريبة

حيث العزلة
االنفراد

املوت بردا على شرفات الدهشة
اترك غابة الكالم وخشب األبجدية

لشعلة اللهو
ألصعد سقفا يوصل إلى ضفيرة األمل

الطويل
شيء يشبه املوت أمام دوالب اآللة

أو مشنقة من حرير دود القز
أسمو بقوائم الصمت

إلى جلبة احلضور
انثر نظرة مشققة الرتكب الشوق احملنط

يف سماءات الصمت اجلارح
 وحده الليل يعرف رواده

حينما ينع الوسن يف قالقل الصدى
حينما يعصب الصدى غيم اخليول اجلاثمة

على رقبة الترقب ...
حينما يعتلي دشم الغياب مهر الوحدة

**********
أسمو نعم أسمو ألجلك

وأنا التتابع يف متوالية الرخاء
الهودج الدافئ

إني أسمو
لذا ال تنتظرني

ألني من ساللة البجع املشرد
قرب جدارك العازل

حيث الكتابة باحلبر األسود
تعني الثورة فتاة صغيرة بشموخ عفوي

تبيع التبغ وعلب الكبريت
أيها البحر عطر مواسمها بشيء من لوعة الفرح

 بشيئ من فرحة األعياد اليتيمة
دنس من يجتاح ظلها الطاهر
فانا مثلها بائع لفاكهة الزعرور

 تائه يف دروب العشق
والبكاء على ارض تنجب مشاعرا مقدسة

**********
أسمو وأظل أسمو

اجلس على حافة الغيمة الراكدة
أفك خيط حذائي، أفتش يف الغابة

 احملاذية عن ...
عن كوثر الصالة
عن منبع السؤال

عن خلجة تغدرني، إذا ما اتصفت بالكمال
 تعبت

 الم يف منكبي
احفر بهدوء على جبيني أسسا لفكرة

 أخاف عليها آفة النسيان
 ويف القلب اخطط ملدن مؤجلة

 إلى شموخ الغيم
أملي أني دائم السمو والعلو واالرتفاع

أملي فيك أيها الظل اليافع
كي تعيد ترتيب املواسم املهاجرة

إلى جنة املشردين،،،
أيتها الزهرة البيضاء الطاغية

يا ربيبة النزف
ودروب اخللد

أرسمك أنت أيضا على خد الزمن بألوان
 لم تعديها لون القناعة

 لون املروءة
لون البساطة
 لون اإلباء
لون السؤدد
لون النصر

لون الصمت
فأي شرشف ملون تضعني، حينما تستقبلك

أخماسي الدافئة
 بسنابل الرضى

أنا وحدي من يعرف نزف الليالي
 وثرثرة البرواق

عز اجلراح الناقلة للعدوى
اعرف كيف أسمو أغازل موج البحر، ادخله مجالي

ومع كل نسمة فجر اشد جلام
الغروب

امضي وال أبالي
اربط حكمة األجداد مبا تيسر لي من غربة

 الدوالي
وأظل أسمو حيث فواحت الوله ونزق

األحبة

بقلم: بادر سيف



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 425 -اإلثنني  17 رجب 1442  هـ  - 01 مارس 2021م   13

إشهار

Akhbar elwatane -  LE  01-03-2021 Akhbar elwatane -  LE  01-03-2021

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 
والية : المسيلة

دائرة : عين الملح
بلدية : عين الريش

-  إشهار تجديد مكتب جمعية ذات صبغة محلية
- طبقا ألحكام القانون رقم06-12 المورخ في 12جانفي2012 يتعلق 

بالجمعيات السيما المادة 18منة
لقد تم هذا اليوم 2021/02/24 تجديد جمعية ذات صبغة محلية 

المسماة : النادي الرياضي الهواة رفع االثقال عين الريش
المعتمدة تحت رقم : 05 بتاريخ 2021/02/28

الرئيس بن لشهب رمضان .
المقر االجتماعي : المبنى الحديدي.

حكــــم بالحجـــــــــر 
حكمت المحكمة حال فصلها في قضايا شؤون األسرة ابتدائيا علنيا 

حضوريا : 
في الشكل : قبول الدعوى شكال .

في الموضوع : إفراغ األمر الصادر عن نفس الجهة القضائية بتاريخ 
18اكتوبر 2020 تحت رقم الترتيب 0510، و بالمقابل المصادقة 

على  تقرير الخبرة المحرر من طرف الحكيم خنافيف العربي مختص 
في األمراض العقلية بتاريخ 21 أكتوبر 2020  المودعة بأمانة ضبط 

محكمة بوفاريك بتاريخ 25 أكتوبر 2020  تحت رقم 515 ، و بالنتيجة 
الحكم بالحجر على المدعى عليه بن عبد هللا المولود بتاريخ 01 نوفمبر 

2020 بوعينان والية البليدة ، ألبيه إسماعيل و ألمه معلومي فضيلة 
إلصابته  بمرض ذهني مزمن و ومعيق و هذا المرض يعرف بالقصر 

الذهني المتوسط المستوى  أو العته الثانوي لمرض معدي باكر و 
مرض الصراع

  débilité moyenne secondaire à une infection ( 
précoce avec épilepsie  ( مع تعيين والدته المدعية معلومي 

فضيلة المولودة بتاريخ 25 أكتوبر 1962 ببوعينان والية البليدة ، 
ألبيها محمد و المها رقية حورية مقدما عليه لرعايته و إدارة شؤونها 

المالية و اإلدارية و القانونية  بدال عنه .
األمر بنشر منطوق هذا الحكم في إحدى الجرائد اليومية لإلعالم و مع 

التأشير على عقد ميالد المحجر عليه .
تحميل المدعية المصاريف القضائية .

بذا صدر الحكم و أفصح به جهارا بالجلسة العلنية المنعقدة بالمكان و 
التاريخ  المذكورين أعاله ، و أمضى أصل هذا الحكم كل من القاضي 

رئيس الجلسة و أمينة الضبط
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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 
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األراضي لمدخل 
مدينة العبادلة 

80 341,29 706 341,2918 706 18208070018515618رحماني أحمد
يوما 
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وزارة السكن و العمران و المدينة
مديرية التعمير و الهندسة  
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الرقم الجبائي :099802019121723
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بالنظر إلى  تطوع خالد الصطحابي كسائق 
وقتذاك   – هو  كان  النظر.  قصر  من  أعانيه  ما 
التذمر  من  عصيبة  مبرحلة  ومير  شغل«  »فارغ   -
يلهيه  ظرف  أبسط  يغتنم  وكان  والتهميش. 

وينسيه وضعه املقرف.
واليد  بيد  البالستيكي  القهوة  قدح  أخذ 
جغمة  ارتشف  باملقود،  ماسكة  ظّلت  اليسرى 
من السائل األسود ثّم مصمص شفتيه يف تأفف، 
تنهد بعمق ثم قال :«أو تدري ما حدث لي يوما 
أياما قليلة بعد فراقها لي؟ نظرت إليه يف حيرة 
ودون أن يحرك رأسه باجتاهي أو يحّول بصره عن 
عمق الطريق وعن تلك النقطة البعيدة الضمنية 
قال  املقود  انتصب خلف  أن  منذ  يطاردها  التي 
بهدوء ومن صوته تفوح نبرات احلزن والبؤس.« 
وسط  وأمشي  العام  الشارع  إلى  أخرج  عندما 
إيجاد  أحاول  وجوههم  يف  دائما  أحملق  املاّرة 
مسلك يوصلني إلى بيتي غير البعيد من سوق 
العصر، ألنني عادة ما أندم على خروجي على 
بأنني  أحس  املشؤوم.  اليوم  ذك  منذ  الناس 
عاري اجلسد ال ثوب فوقي، قدماي عاجزة عن 
كالدف.  قلبي  دّقات  صدري  وداخل  حملي 
فأشعر حينها بوهن يف ذراعي وصداع يف رأسي 
عن  الناس  وجوه  يف  أبحث  وأنا  حالي  هكذا 
أي  من  واخلالية  اجلافة  نظراتهم  يف  ما  شيء 
بصيص حياة، بدت أعينهم هذه وكأنها زجاجية 
حتمل ظهرا من الشقاء واحليرة، فتغزوني حينها 
ثورتها طالعة من أعماقي مازلت أتذكر الشتائم 
والزواحف  الطيور  أسماء  وكّل  بكلمة  كلمة 
وجهتها  التي  الطائشة  األخرى  النعوت  وكّل 
يوم  واملاّرة  اجليران  من  ومسمع  مرأى  على  لي 
هجرتني منذ سبع سنوات خلت:«كرهت هذه 
الناس،  زي  دار  عندنا  ال  معاك.  املّرة  املعيشة 
بي وضيعتني  لعبت  الناس.  زي  عايشني  نا  ال 
قالتها  كما  كبيرة  قالها  يا...«)هو  بأوالدي  بي 
هي، وأنا اليوم ناس مالح لن أكّرر هذه العبارة 

البذيئة.(
كالصاعقة  نفسي  أتصور  ما  وفور  انفعل   «
يتراءى  حلظات  ويف  فأفجره.  رأسها  على  أنزل 
أمامي وسط اجلمع الكبير وجهها اجلميل الذي 
نظرات  أمامي  حتضر  ثم  ابتسامته،  احلزن  أذبل 
براءتهما  الكآبة  دفنت  وقد  الصغيرتني  ابنتاي 

وطفولتهما. 
ومصدر  عملي  فقدت  أن  منذ  هجرتني 
لإلنتاج  الوطنية  املؤسسة  أغلقت  يوم  قوتهم 
هيكلة  إعادة  عن  املنبثقة  البصري  السمعي 
الوزير  نفذها  التي  االقتصادية  املؤسسات 
)اإلبراهيمي(  »السيونس«  احلميد  عبد  األول 
يف  األخيرة  املسامير  ليرشق  أمريكا  من  العائد 
املؤسسات  تفتيت  عبر  الوطني  االقتصاد  نعش 
االقتصادية. هو مبتكر حكاية الـ 26 مليار من 
ألذع  كان  عّزه  أيام  أتذكر خرجاته  العموالت؟ 
يف  وللشعب.  للنظام  املناوئني  كبار  سموم  من 
االقتصادية  الدولة  مؤسسات  يحمل  مّرة  كّل 
يتجرأ  ماال  والشعب  اخلصوص  على  منها 

يف  الوضع  على  الناقمني  الثائرين  أشرس  عليه 
التهجم  ملّرة واحدة  ولو  يتجرأ  لم  لكنه  البالد. 
أنهم  أذكر  القائمة.  أو  الفعلية  السلطة  على 
السلطة  أيدي  بني  استثنائيا  مؤمترا  له  نظموا 
املسخر  الوحيد  احلزب  الوطني  التحرير  جلبهة 
لتكريس   1981 جانفي  يف  السلطة  أيدي  بني 
أكتوبر  من  اخلامس  جاء  وعندما  برنامجه. 
كّنس كّل شيء، »ريب« يف طريقه أقوياء النظام 
الشريف  محمد  مساعدية  من  الوقت  ذلك  يف 
 - املخابرات  جهاز  رئيس  مرباح  قاصدي  إلى 
رحمهما اهلل - إلى زعزعة ركائز حكم الشاذلي 
بن جديد - رحمه اهلل - فما كان منه أن خرج 
هذا  مواطن  يا  »ليش  املشهورة:  مبقولته  علينا 

االنكسار؟ 
العربي  اجلنرال  الباخرة  رّبان  كان  ذك  وقت 
نزار  باجلنرال  فجيء  األكبر.  العّراب  بلخير 
املؤسسة  رأس  على  الواجهة  إلى  خالد 

العسكرية وبالفيس)...(.
أّما اإلبراهيمي الذي زرع بذور الرّدة، فقد 
يف  واختبأ  له  مالذا  اإلسالمي  التيار  يف  وجد 
بأنه  مقتنعا  اإلسالماويني  وسط  لندن  مدينة 
احلكم  يف  وزمالئه  أصدقائه  كّل  من  أنظف 
الذين انساقوا وراء النهب املنظم والسطو املقنن 
على املال العام، حتى يف ظل حكومته، كانوا 

يؤسسون جلزائر الفساد واالنحالل والدونية.«
علبة  من  تسّلم  الكالم.  عن  خالد  توقف   
حلالها.  هكذا  ملقية  كانت  سيجارة  السجائر 
توقف عن التدخني منذ مّدة لكنه عندما يزوره 
سعار التدخني يأخذ هذه السيجارة بني أصابعه 
يلهو بها بعض الشيء ثم ميسك بها بني شفتيه 
قبل أن يلقيها من جديد يف املكان الذي اختاره 
عن  يتوقف  لكي  عليه  ألح  دوما  كنت  لها. 
»كوكتيل«  والكحول  التدخني  ألن  التدخني، 
من أجنع الوصفات الضامنة للهالك. كان خالد 
يرد علي عتابي بوقاحة وبالدة ال نظير لهما :« 
سهلة  مسألة  التدخني  عن  التوقف  عليك  ال 

جّدا لقد جّربتها عّدة مّرات.«
غير أنني الحظت عليه اليوم شيئا غريبا غير 
معتاد منه. حزنه اليوم كان طاغيا على طباعه. 

كان كثير التنهيد والتيه يف طيٍش كبيٍر.
انتصب يف مكانه، نظر باجتاهي وقال:«تعرف 
صاٍح.  وأنا  أحلم  ما  كثيرا  إنني  صديقي  يا 
أحلم أن أرى يوما هذا الشعب منتفضا »ينش«  
ويكّسر  ينتفض  ومناخيره،  أطرافه  عن  الذباب 
جدران اخلوف وميّزق حُلف اخلديعة التي تلفه. 

أحلم أن أراه يحتكم إلى الشارع ويقاوم.« 
نظرت إليه متسائال يف حيرة من أمري وأنا 
يتكّلم  إنه  دهاه خالد؟  ماذا  أردد يف داخلي:« 
مطلع  يف  مازلنا  ونحن  الشعبي  احلراك  عن 

التسعينيات؟«.
أن أكمل لك حكايتي  قال بحماس:« قبل 
مع أكتوبر 88 من موقعي فأنا لي أكتوبري، أريد 

أن أعود بك إلى املنبع...«.
سكت ثم استطرد بعد مّدة صمت معتبرة، 

عن  تفصلنا  التي  املسافة  بقية  عّبر  قد  وكأنه 
من  حكايته  لي  يروي  أن  فقرر  قسنطينة  مدينة 
وترددي  سكوتي  أمام  اختارها،  التي  البداية 
إزاء فرضه علي حكايته انطلق يقول من غير إذن 
كلم   80 بنحو  تبعد  منطقة  من  عائلتي  مّني:« 
جبال  به  حتيط  سهل  قسنطينة.  عن  بعيدة  غير 

زرقاء. هناك مشتة األهالي وقرية الكولون.
التي  الفالحون،  األهالي  الّدشرة  يسكن   
األوروبية  القرية  عن  كيلومترين  بنحو  تبعد 
بر  املوقعني  بني  يفصل  الكولون.  يسكن  حيث 

خاٍل اتخذت منه كتيبة املظليني موقعا لها·
  ال يحق لسكان الّدشرة دخوُل احلّي األوربي 
لبعض  سوى  ُيسمح  وال  مساء  اخلامسة  بعد 
اخلدم والعاملني يف حدائق فيالت املستعمرين 
)البحارة( وبعض املدمنني على اخلمر املعروفني 
يف  بالبقاء  اآلخرين  املعمرين  وأذناب  والقياد 

القرية إلى غاية الساعة التاسعة ليال..
  يتشابه هؤالء البشر يف تقاسيم الذّلْ التي 
يرتديها  التي  الرثة  املالبس  ويف  محياهم  تطبع 
مصنوعة  وقمصان  مطببة  سراويَل  من  األهالي 
باقي  شأن  شأنهم  ويتقاسمون  خيش.  من 
السكان األهالي ذلك اإلربداد الغامُض الكريُه 
البائُس الذي يغلُِّف دوما وجوههم العابسة، أّما 
التجاعيد عند أطراف أعينهم فهي أشبه بتلك 
اجلنود  وجبهات  وجوه  تطبع  التي  التجاعيد 
الصحاري  يف  كثيرًة  سنواٍت  يقضون  الذين 

والبحار يترقبون األفق البعيد دوما. 
البقاِء يف  الّناِس  من  نِف  الصِّ لهذا  يحقُّ  ال 
يربط بني  اّلذي  الّطريِق  فعلى  األوروبّي،  احلّي 
الّدشرِة واحلّي األوروبي تقع ثكنُة املظليني حيث 
ينتصب هناك حاجٌز دائٌم منذ مجيء األمريكان 

إلى املنطقة خالَل احلرِب الكونّية الّثانية.
الفرُق شاسٌع بني األهالي الّشاردين يف هذه 
اّلتي  الهجيِر  الفحُة  تصبُغهم  اّلذين  البراري 
الّنباِت وجلوِد  حترُق الّشجَر واحلجَر وكلَّ أنواِع 
جيء  اّلذين  األمريكان  الّشباِب  وبني  البهائِم 
ههم إلى شواطئ  بهم إلى هذه البالِد قبَل توجُّ
الّتونسّية  والّشواطئ  فرنسا  وجنوِب  إيطاليا 
الّصحراِء  من  القادمِة  رومل  جيوِش  ملواجهِة 

الّليبّية.
يف  جًدا  املتقّدمِة  معّداتهم  من  وبالرغِم   
مياديِن الّنقِل والّتسلِح ووفرِة املأكوالِت املعّلبِة، 
القائد  عن  ضوئية  سنوات  بعد  على  فهؤالء 
بالصدف  املتخمة  وحاشيته  إيزنهاور«  »أيك 
املترّبِع  جورج«  »سان  نزل  شرفات  يف  البحري 
ملوقِع  اجلنوبّيِة  الهضبِة  ضفاِف  إحدى  على 

اجلزائِر العاصمِة املطّلِة على حوضه االفسيِح.
املمتدة بني  الّسنواِت  يطلقون على  األهالي 
وسنواِت  الّشرِّ  وسنواِت  املاركان  و1945   1942
»التوفيس«· شّحِت املؤونُة خالَل هذه الّسنواِت 

وغزا الفقُر والوباُء كلَّ البيوِت.
) يتبع(
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ســــايق الّريــح بالدبــــوس »الهــراوة«ســــايق الّريــح بالدبــــوس »الهــراوة«

 بقلم: صالح شكيرو
chekirou@yahoo.fr

    قال لي خالد بن 
الرطل، ذات يوم 

يف إحدى حلظات 
ضعفه، كان غارسا 

بصره يف األفق 
البعيد والسيارة 
جتري بسرعة 

فائقة، يداه ملتحمة 
مبقود املركبة،كّنا 

يف طريقنا إلى 
قسنطينة، كان 

علّي أن أسلم نسخا 
من كتابي اجلديد 

»ّذرة الرمل« احملظور 
لصديقي علي جّري 

املدير اجلهوي 
ليومية اخلبر،  

بهدف توزيعه يف 
شرق البالد. 

الجزء الثانيمتابعات عابرة  )23(
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تحـدي االنتقـال الّطاقـوي 
بنسبة  طاقويا  يتزود  العالم  كان   ،1970 سنة  يف 
)نفط،  األحفورية  الطاقوية  املصادر  من   )85,54%(
التحول  خطط  كّل  عن  نتج  ما  لكن  غاز(،  فحم، 
الطاقوي واملناخي هو »صعود الغاز الطبيعي« واكتسابه 
حضورًا قويا يف مزيج الطاقة العاملي، حتى صار الوقود 
 50 بعد  واليوم  ومستقبال.  اليوم  عليه  ُيراهن  الذي 
سنة، ما تزال املصادر الطاقوية األحفورية تسيطر على 
هرم مزيج الطاقة العاملي بـ )%81( منه، موزعة كالتالي 
)%31 نفط و%27 فحم و%23 غاز(، مبعنى أن هذه 
املنظومة )التي توصف بالتقليدية( كانت تخسر تقريبا 
وحني  سنوات.   )10( عشر  كل  واحدة  مئوية  نقطة 
سنجد  اآلن،  من  سنة   25 بعد  املستقبل  إلى  نتطلع 
أن الطاقة األحفورية ستبقى مهيمنة على مزيج الطاقة 
بـ28%  )النفط  على  تتوزع  وهي   )73%( بـ  العاملي 
سنبقى  حيث   ،)20% بـ  والفحم  بـ25%،   والغاز 
نشهد صعودا للغاز الطبيعي، يف الوقت الذي يخسر 
فيه الفحم سبعة )7( نقاط مئوية كاملة لصاحلة الطاقة 
املتجددة احلديثة. خالل الفترة املقبلة املقدرة بـ »ربع 
قرن«، أي حتى سنة 2046، ستفقد منظومة املصادر 
ثالث  كل  واحدة  مئوية  نقطة  األحفورية  الطاقوية 
سنوات ونصف السنة )3,5 سنوات(، أي بوتيرة ثالثة 
)3( أضعاف أسرع من مرحلة اخلمسني سنة املاضية، 
ذلك  رغم  لكن  العاملي،  الطاقوي  التحول  وتيرة  وهي 
أرباع  ثالثة  على  مهيمنًا  األحفوري«  »الوقود  يبقى 

)3\4( املزيج الطاقوي أو بأقل بقليل من ذلك.
2.من خوف إلى خوف. .!

نفاد  باخلوف من  الطاقوي«  »التحول  بدأت قصة 
املناخي«  »الرعب  إلى  اخلوف  هذا  لينتقل  النفط، 
املناخي«،  »االختالل  مآسي  كّل  النفط  حتميل  مع 
املخاوف  تصاعدت  اجلديد  اخلوف  هذا  ميالد  ومع 
انقراض  بإمكانية  التنبؤات  ُتغّذيها  التي  البيئية 
العاملي  املجتمع  بإمكان  يعد  لم  لذا  البشري،  اجلنس 
حتمل املزيد من حرق النفط والغاز الطبيعي والفحم، 
أنها كلها ما تزال وفيرة، فأستبدل اخلوف  والتي تبني 
بخوف جديد لتغذية التحّول، ولم يقع التحّول املوعود 
»حتول  سينجح  فهل  خلت،  سنة   50 منذ  واملنشود 

طاقوي مجتمعي« تأسس على اخلوف ؟! 
3.  البحث العلمي حجر الزاوية 
يف »التحّول الطاقوي« وحتقيق 

»اختراقات« فارقة

اُبو  لن تنجح »ثورة الطاقة« التي ُيغذي وهجها َعرَّ
يتجسد  ولن  وُمَراُبوها،  اجلديدة  اجليوسياسة  أرباب 
»التحول الطاقوي« الذي يرافع لصاحله أرباب اإلعالم 
العلوم  خلف  مجددا  السعي  خالل  من  إال  العاملي، 
األساسية، بينما جند اليوم )%95( من اإلنفاق على 
من  املتأتي  التكنولوجي  والتطوير  العلمي  البحث 
القطاع اخلاص أو احلكومي موجه إلى »التنمية« وليس 

البحث األساسي. 
»معجزات«  حتقق  يستوجب  التحّول  حتدي  إن 
علمية، ألن تاريخ التحوالت املشهدية املُدهشة حدثت 
بفعل قفزات معرفية ُمبهرة حدثت »خارج الصندوق«،  
وأقفاصه«  السائد  بعيد عن »عطالة  تفكير  ونبعت من 
واخلياالت«.  باألوهام  لالحتفاء  أحيانا  ينحو  الذي 

لنتذكر جيدا بأن العمل املعريف املُضني املقدم باألمس، 
السائدة،  التقنيات  تلك  حق   - آنذاك   - ُيبخس  لم 
محدودة،  كانت  وإن  حتى  بأفضالها  يستمتع  كان  بل 
ُمريبا  مآالتها  ي  ف-  -آنذاك  التفكير  كان  وإن  حتى 
لم  العلمية  اجلهود  هذه  لكن  أحيانًا،  وُمرعبا  ومخيفا 
تعقد حبل مصيرها بوتد هذه التقنيات املُبهجة آنذاك، 
خارج  من  اإلنترنت  خرجت  وبذلك  واستمرارها، 
خطط دعم الهاتف الثابت وخطوط اتصاله، كما ولد 
الترانزستور من خارج رحم »األنابيب املفرغة« ودعمها 
خارج  من  السيارات  تطورت  كما  فيها،  واالستثمار 

خطط االنشغال باملناطيد ودعم أبحاث الغازات. 
4. ملاذا التركيز على تقدمي الكلفة 

بـ)KWh( بداًل من التكلفة املعيارية 
للطاقة )LCOE(؟

املنتجة  الكهرباء  سعر  انخفاض  على  للتدليل 
وبأنها  عامليا،  الكهروضوئية  الشمسية  احملطات  من 
كسرت أسعار الكيلوواط ساعي )KWh( املنتجة من 
احملطات الكهربائية املُشّغلة بالغاز الطبيعي، يستحضر 
البعض مشروع الظفرة بأبو ظبي إلجناز محطة شمسية 
 )2020 )أفريل  ميغاوات   1500 بقدرة  كهروضوئية 
دولي  إتالف  عليه  الذي حاز  املشروع  هذا  كنموذج، 
 EDF( املشّكل من )لألعمال التجارية )كونسورسيوم
كوجن(،  هوجن   -  Jinko Power(و فرنسا(   -
من  باملكافئ  املنتجة  الكهرباء  سعر  سيكون  حيث 
ساعة(.  دج/كيلوواط   1,78( حاليا  الوطنية  العملة 
أعمق  فهم  إلى  الوصول  ُبغية  لكن  حقيقة،  هذه  نعم 
فهناك مقياس أساسي  للمشاريع  للجدوى االقتصادية 
صورة  إعطاء  نتفادى  حتى  إليه،  العودة  لنا  ينبغي 
خادعة عن أسعار منتجات الطاقة. وهنا ينبغي تقدير 
التكلفة املعيارية للطاقة )LCOE( التي تعّد مقياسا 
ومقارنة  الطاقة  إلنتاج  البديلة  الطرق  لتقييم  أساسيا 
جدواها االقتصادية، ويشار إليها باسم التكلفة املعيارية 
الطاقة  تكلفة  أو  للطاقة  املستوية  التكلفة  أو  للكهرباء 
يف  املقياس  هذا  استخدام  أهمية  وتكمن  املوحدة، 
إمكانية حتديد صالبة ربحية املشروع وأفضليته املالية 
واالقتصادية مقارنة مع أي مشروع آخر مثيل أو منافس 
له، وما إذا كان املشروع سوف يكسر نقطة التعادل التي 
تتساوى فيها التكلفة اإلجمالية وإجمالي اإليرادات. 
الطاقة  مصادر  فإن  الطاقة،  بإنتاج  األمر  يتعلق  عندما 
داخل  حتى  مختلفة،  مالية  مناذج  تستدعي  املختلفة 
لذلك  نفسها،   الشمسية  للطاقة  الكهروضوئية  الفئة 
غالًبا ما يتم االستشهاد بـ )LCOE( كمقياس موجز 
للتقنيات  الشاملة  التنافسية  القدرة  إلبراز  مناسب 

املختلفة لتوليد الطاقة.
إدارة  نشرته  الذي   2021 فيفري  شهر  تقرير  يف 
بداية  يف  تأسست  التي  األمريكية،  الطاقة  معلومات 
تابعة  رئيسة  وكالة  1977، وهي  أكتوبر من سنة  شهر 
وهي  املتحدة  للواليات  االحتادي  اإلحصائي  للنظام 
املسؤولة عن جمع وحتليل ونشر املعلومات عن الطاقة، 
لتعزيز الفهم العام للطاقة وعالقتها البينية مع االقتصاد 
والبيئة، جند تقديرات لكلفة عديد األنظمة الطاقوية 
وفقًا ملقياس )LCOE( أو التكلفة املعيارية للتخزين 
)LCOS( للموارد الطاقوية اجلديدة التي ستدخل 

املعيارية  التكلفة  ُتقدر  حيث   ،2026 عام  يف  اخلدمة 
ذات  الغاز  توربينات  محطة  إلى  بالنسبة  املرجحة 
الدورة املركبة بـ )34,51 دوالر لكل ميغاواط ساعي(، 
وللطاقة احلرارية اجلوفية األرضية بـ)36,02 دوالر لكل 
ميغاواط ساعي(، وُتقدر بالنسبة إلى بطاريات التخزين 
حالة  ويف  ساعي(،  ميغاواط  لكل  دوالر  بـ)121,84 
ميغاواط  لكل  دوالر   115,04( البحرية  الرياح  طاقة 
الكهروضوئية  الشمسية  الطاقة  أنظمة  ويف  ساعي(، 
الهجينة املزودة بنظام تخزين موسمي ونهاري )45,13 
دوالر لكل ميغاواط ساعي(، وألنظمة الطاقة الشمسية 
ملدة  )بطاريات(  تخزين  بنظام  املقترنة  الكهروضوئية 
ميغاواط  لكل  دوالر   31,30( بـ  فقط  ساعات  أربع 
ساعي(، ويف طاقة الرياح األرضية )31,45 دوالر لكل 
الطاقة  معلومات  إدارة  قامت  وقد  ساعي(.  ميغاواط 
األمريكية بحساب جميع التكاليف والقيم على أساس 

فترة استرداد للتكلفة على مدى 30 عاًما.
 

5.خامتة

»العصر  مقولة  يستحضر  من  اليوم،  هناك، 
احلجري لم ينته بسبب النقص يف احلجارة، وأن عصر 
وزير  قالها  التي  النفط«  ينفد  أن  قبل  سينتهي  النفط 
سبعينيات  يف  اليماني  زكي  أحمد  السعودي  النفط 
التي  العادية  غير  الشخصية  هذه  املاضي،  القرن 
غادرت عاملنا منذ 5 أيام عن عمر ناهز 90 عامًا، لكن 
استدالالت اليوم التي تتكئ عليها بعض األطروحات 
يجري  التي  املنفعة  مبقاصد  ألنه  متاما،  دقيقا  ليست 
بأن  والقول  القياس  نستطيع  لها،  املقولة  استجالب 
يزال ماثال حتى  ما  فهو  ينته قط،  لم  العصر احلجري 
بناء  يف  نستخدمها  نزال  ما  التي  بحجارته  اللحظة 
ويف  نستخرجها  التي  املعادن  ويف  واملعالم  املنشآت 
عليها  الطلب  يتزايد  مواد  بها  نسبك  التي  صخورها 
الذي يجري  الطاقوي  عامليا، حتى أن حتدي االنتقال 
الترويج له هو أسير »جيوستراتيجية املعادن األساسية 
فما  األرضية«.   األتربة  وفلزات  واحلرجة  واحليوية 
العصر  انقضى  ولو  حتى  احلجارة  إلى  احلاجة  انتهت 
قائمة  ستبقى  النفط  إلى  احلاجة  كذلك  احلجري، 
حتى ولو قررنا اإلعالن عن »نهاية عصر النفط«.  قرروا 
ما شئتم من تسميات؛ فأنا يهمني مدى استمرار وجود 
النفط واحلاجة إليه.  وهل إذا متكنا من وضع رجل على 
إليه  جماعية  هجرة  عن  اإلعالن  ميكننا  املريخ،  سطح 
؟! كذلك ينبغي النظر إلى »التحّول الطاقوي العاملي« 
على سطح  البشرية جمعاء  بوضع  يكون  ما  أشبه  فهو 
املريخ بشكل دائم.  وكذلك حتّول بعض الدول نحو 
منظومات طاقوية بديلة بشكل الفت، هو يشبه وضع 
بضعة أشخاص على سطح كوكب خارج األرض عدة 
مرات، فهو مبهر، لكنه قد ال ميسنا حتى وإن كان يعنينا 

بشكل ما. 

قوانني  سنستدعي  اهلل،  بإذن  الثالثة،  العتبة  يف 
الرياضيات والفيزياء لتخبرنا عن احلدود القصوى التي 
بـمنظومة  واملبشرة  القائمة  املرافعات  حتققه  أن  ميكن 
لِْد واملُلْك الذي ال َيبَْلىٰ لقوى الهيمنة التكنولوجية  اخْلُ

العاملية.

ال مير يوم دون صعود إلى 
الواجهة رئيس بلدية أو 
حاكم أو مقرر سياسات أو 

فاعل يف فضاءات املنظومات 
القائمة أو محلل مندفع 

بحماسة للمطالبة باإلسراع 
يف االنخراط ضمن املسعى 

العاملي لـ«التحّول الطاقوي«، 
تبعًا لألجندات املسّوق لها 
يف »آفاق 2030 أو 2040 أو 

2050«.  وال مير أسبوع دون 
نشر شيء يتعلق بالتنبؤ 
مبستقبل ثوري للطاقة 

متحرر من »عبء« احملروقات 
التي زّودت املجتمع العاملي 

لقرون وغّذت حاجاته 
ومطالبه التنموية، مستقبل 

يعتمد بالكامل على طاقة 
الرياح والطاقة الشمسية 
والبطاريات الكهربائية.  

بقلم : د. مهماه بوزيان
 - باحث وخبير يف الشأن الطاقوي 

واالستشراف االقتصادي
mah2bouziane@gmail.com

يف الذكرى اخلمسني لـ »تأميم احملروقات«
- العتبة الثانية - 

عن  اخلفايا  يف  التنقيب  هو  كباحث  دوري  لكن، 
يطارد  حتى  وإظهارها،  إبانتها  على  والعمل  اخلبايا 
فهم  على  والعمل  به،  واإلمساك  »اجلربوع«،  اجلميع 
ملشقة  يكون  حتى  له،  وصناعته  للماء  توليده  آلية 
كرامة  وحلفظ  معنى  التخطيط  ولعناء  مغزى،  املطاردة 
اجلمع مبنى، بداًل من التشبث بالوهم واشتهاء اللحم.  
لذا، دوري ليس االنبهار واالنسياق والترويج.  دوري 
هو النقد واجلرح والتعديل والتبيان والبرهان والتوقيع، 
حتى ولو اكتسبت االدعاءات التبشيرية اجلريئة شعبية 

جارفة!
من متاهة املنظومة إلى ملهاة أحالم 

املرافعات ! لكن ماذا تخبرنا الرياضيات وما 
رأي قوانني الفيزياء ؟!

1.  ثورة التحول الطاقوي. . سيرورة 
بطيئة بحاجة إلى مسرع! 

 •  البحث العلمي هو املسرع

للخروج  الطاقوي  التحول  ثورة  أن  اإلدرك  ميكننا 
بعد  مباشرة  استعرت  »الهيدروكربونات«  قبضة  من 
استخدام الدول العربية لـ«النفط« كسالح إستراتيجي 
الدول  من  وحلفائه  الصهيوني  الكيان  مع  معركتها  يف 
الصناعية الداعمة له يف حرب الـ 1973، فنشأت منذ 
ذلك احلني حركة دؤوبة متنامية عبر خمسة عقود من 

الزمن تنادي بـ«االستبدال الطاقوي«. 
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بلســان: عبد العزيز تويقر

زِئّيــــاٌت  جــُ
ريــِق..!  فـــي الطَّ

ياسّيِة  ماِذج السِّ    إنَّ أسوَأ النَّ
الّتي ُتقّدُم نفَسها للّناِس 
يف َجزائِر 2021 هَي ِتلَك 
فُة للَوعِي،  ماذُج امُلزيِّ النَّ

والَقاِبضُة على ُمصطلحاٍت 
َفضفاضٍة وغيِر امُلؤمنِة 

نوِع.  مَببادِئ االخِتالِف والتَّ
هِذه الُكلّيُة هي َنتيجٌة 
َمنطقّيٌة ملا َيتراكُم يف 

الّذهِن عبر صوِر امُلشاحناِت 
والّتخويِن والّسِب والَقذِف، 

ي َتظهُر يف ِخطاباِت  التِّ
َهؤالِء وأوالِئَك؛ وبالَكاِد 

ُم  جتُد دعوًة ُمعتِدلًة حتكِّ
العقَل يف َمسألِة االخِتالِف. 
ولَتحقيِق َفهٍم أكبَر، أردُت أن 
اسَتعنَي بكثيٍر من اجُلزِئّياِت 

الّتي َشّكلت عنِدي الُكلّيَة 
الّسابقَة!

   َترتفُع الَعديُد من 
األصواِت َناكرًة على 

يَن ال َيخرُجوَن يف  الذِّ
َحراِك اجُلمعِة َقناعاَتهم؛ 
فها  وَتذهُب َبعيًدا يف َتطرُّ

اِه َتخويِن ُجزٍء  يف اجِتّ
خبِة رأت أّن  كبيٍر من النُّ

األهَداَف احَلاليَة واألِدواِت 
امُلستعملَة يف حَتقيِقها لم 
َتعْد بَحجِم زخِم وِجدّيِة 

وجَتّرِد هذه األهداِف ذاِتها 
ي َخرُجوا من أجِلها يف  التِّ
2019، وَتستعمُل الكثيَر 

ي  ابيِة والتِّ من امُلفرداِت النَّ
حَتمُل يف َطّياِتها ُعنصرّيًة 
َفّجًة وُمهّدٌة باالعِتداءاِت 

اجَلسدّيِة. 
    يف امُلقابِل، َترِمي ِجهاٌت 
َعديدٌة احَلراِكّينَي بكثيٍر 

عوِت قدًحا  من األوصاِف والنُّ
وَقذًفا لهم، وَترغُب يف 

الّدفِع باأُلموِر إلى امُلواجهِة؛ 
رغَم أّن النزوَل إلى الّشارِع، 

ياسّيِة  وَرفِع امَلطالِب السِّ
بعيًدا عن الُعنِف هو َجوهُر 
ميقراطّيِة و«َترُمومتر«  الدِّ

قياِس احُلرّيِة؛ فكيَف 
ُينكُر على الّناِس امُلطالبَة 

غِيير ويِتُم َتخويُنهم ما  بالتَّ
لم َيرفُعوا ما َيدُعو صراحًة 

إلى ذلَك؟! ولكنَّ الالفَت 
ظِر أّنه ال اجِلهُة األولى  للنَّ

َتستخدُم أدواِت الّضبِط 
ا ُيعّزُز  وال الّثانيُة أيًضا، مَّ

عوَر العاَم باإلقَصاِء.  الشُّ
    واجُلزئّيُة الّثالثُة اعَتِقد 

ناِت  أّنها َتضُع جلَّ امُلكوِّ
ياسيِة للُمجتمِع  السِّ

اجَلزائريِّ أو »الَعائالِت 
ياسيِة« يف ُصلِب هذا  السِّ

الّتخبِط، لعدِم ُقدرِتها على 
إفراِز خطاٍب ال َيلُفّ حوَل 
نوِع.  مبدِأ االخِتالِف والتَّ

ويجعُل ِمنه عنصًرا 
ا بقدِر ما َتسعى إلى  َغنّيً

ر  عِب على أوَتار ما ُيصحِّ اللَّ
الّساحَة، ويخِلُق الكثيَر من 

الّتردِد يف امَلفاهيِم.
ي  واخُلالصُة أّن املساَر الذِّ

ال ُتطرُح فيه األسِئلُة..«ال 
ل عليِه«! ُيعوَّ

معاهد   3 طلبة  أمس،  صباح  نظم، 
أمام  احتجاجية  وقفة  البويرة  جامعة  يف 
زميليهما  مع  تضامنا  اجلامعة،  رئاسة  مقر 
املرتقب إحالتهما على مجلس التأديب بحر 
باالعتداء  اتهامهما  بعد  املقبل،   األسبوع 
على رئيس قسم » األدب العربي »،  طلبة 
معاهد »األدب«،  »االقتصاد«،  و«القانون« 
رفعوا شعارات تندد مبا وصفوه بتطاول رئيس 

بإهانتهم  وقيامه  الطلبة  قسم »األدب« على 
بأنهم  وصرحوا  تصريحاتهم.   حسب   –
كل  لتشمل  االحتجاج  رقعة  توسيع  قرروا 
األساتذة  رد  أخرى،   جهة  من  الكليات. 
احتجاجية  بوقفة  الطلبة  احتجاجات  على 
العتداء  تعرض  الذي  زميلهم  مع  تضامنا 
جسدي – حسبهم – إثر مالسنات كالمية 
مع الطالبني.                 يونس غماري

البويرة

طلبـُة وأساِتذُة َجـامعِة البِويـَرة يحَتّجـون!

طالبوا بتصنيف التجّمَع السكانّي منطقَة ظٍل 

سكــــان »الجـــل« بالبّيـــــض َيقطُعـــون 
الّطريــــَق الَوطنــــَي رقــــم )107(

قطع، يوم أمس، سكان 
منطقة »اجلل« الطريق 

الوطني رقم )107( 
مطالبني بتصنيف 

منطقتهم منطقَة ظٍل. 
السكان أغلقوا الطريق 

باحلجارة،  وجتمعوا 
وسطه مطالبني بحضور 
والي الوالية إلسماعه 
انشغاالتهم، واعتبروا 
تهميشهم غير مبرر.  

ويف هذا الصدد، 
صرح رحالي محمد 

ممثل عن السكان لـ »أخبار الوطن«، يقول: » جتمع منطقة »اجلل« به أكثر من 30 عائلة تعيش على ن تربية 
األغنام،  هم يعانون التهميش فال توجد تنمية وال اهتمام من قبل املسؤولني ».  وأضاف املتحدث يقول: 

»ال يوجد هنا ربط بشبكتي الكهرباء واملاء وال توجد قاعة للعالج وال أقسام للتالميذ ».  نشير إلى أن 
هذه تعد املرة الثانية التي يقطع فيها سكان املنطقة الطريق احتجاجا بسبب تهميشهم.  من جهتنا، اتصلنا 

برئيس دائرة بريزينة ملعرفة رده حول انشغاالت السكان، إال أننا لم نعثر عليه مبكتبه، وهاتفه كان مغلقا.
نورالدين رحماني

سيدي بلعباس

ُمواطـــٌن يطعـــُن رئيــــــَس 
َبلـــدّيِة ِسيــــدي َخــــالد بسِكيـــــٍن!

االعتداء  إثر  مشحونة،  أسبوع  نهاية  بلعباس  سيدي  والية  غربي  الواقعة  خالد  سيدي  بلدية  شهدت 
اجلسدي الذي طال رئيس البلدية باستعمال سالح أبيض،  عقب تسريب بعض أسماء املستفيدين من 

السكنات االجتماعية قبل اإلعالن عن القائمة رسميا املرتقب خالل األيام املقبلة.
الشاب  وراء  الدافع  فإن  البلدية،  الوطن« من بعض مواطني  التي استسقتها »أخبار  املعلومات  وحسب 
الذي قام باالعتداء على رئيس البلدية هو حتصله على أسماء أشخاص استفادوا من هذه احلصة السكنية 
املرتقب اإلعالن عن قائمة املستفيدين منها، وهم يتمتعون بأوضاع اجتماعية مريحة، يف حني مت إقصاؤه 
وضعيته  إلى  بالنظر  السكن  من  االستفادة  يف  أحقيته  على  له  احمللية  السلطات  تأكيد  رغم  القائمة  من 
االجتماعية الصعبة التي يعيشها رفقة عائلته، األمر الذي آثار حفيظة اجلاني ودفعه إلى االعتداء على 
الضحية باستعمال سالح أبيض، متسببا له يف جروح على مستوى اليد. وعليه، نقل الضحية إلى مركز 

االستعجاالت بعاصمة الوالية ليتلقى اإلسعافات الطبية.
عديد  بسبب  البلدية  مستوى  على  مشحون  العام  اجلو  أن  خالد  سيدي  سكان  أكد  أخرى،  جهة  من 
املعطيات السلبية التي حتوم حول املواطن البسيط، على غرار التأخر الكبير يف اإلعالن الرسمي عن قوائم 
املستفيدين من السكنات االجتماعية، والتي صارت حديث الكبار والصغار، باإلضافة إلى عدم إصغاء 
سلطات البلدية إلى صوتهم الداعي إلى اإلفراج العاجل عن قائمة املستفيدين من هذه احلصة السكنية 

رغم إمتام إجنازها منذ أكثر من 4 سنوات.
حواش.أ

ينحدرون من قرى ومشاتى امللسة وأوالد سي علي

ُمحتّجــــوَن َيغلقـــوَن مقـــــــرَّ 
بلــــدّيِة »عيـــن آرنـــات« بسِطــــيف 
 أقدم، صبيحة أمس، عشرات املواطنني 

على غلق مقر بلدية عني آرنات، احتجاجا 
منهم بسبب انعدام مشاريع التنمية، 

باإلضافة إلى معاناتهم اليومية يف كل من 
قرية امللسة وقرية أوالد على، مطالبني 
السلطات بحل مشكل املياه الصاحلة 

للشرب وكذا اإلنارة العمومية والتهيئة 
احلضرية.

فيما أكد محتجون تذمرهم من جتاهل 
السلطات احمللية مطالبهم رغم الوعود 

التي تلقوها بخصوص تسوية مشكل املياه 
الصاحلة للشرب. 

عبد املالك قادري

الَجزائـُر ُتحِصي 04 وفيـــات 
بَفيـروس »ُكـورونــــــا «

أحصت وزارة الصحة والسكان وإصالح املستشفيات، 
أمس السبت، 135 إصابة جديدة بفيروس كورونا 
يف اجلزائر خالل الـ24 ساعة، فيمـــا سجلــت 04 

وفيـــــات.
عنابة

رجـــٌل يذَبـــُح زوجـــَته 
بــــ»بــــــالص َدارم«!

استيقظ، صبيحة أمس األحد، سكان حي املدينة 
تبلغ  امرأة  بعنابة على خبر مقتل  “بالص دارم”  القدمية 
من العمر 38 سنة ذبحا على يد زوجها.  ووقعت احلادثة 
يف حدود الثامنة صباحا بشارع قرطاج، حيث أقدم الزوج 

على ذبح زوجته وتركها جثة هامدة.
وكان الزوج قد اعتدى على زوجته باستعمال سالح 
وقاموا  اجليران  تدخل  حيث  يوما،   20 نحو  قبل  أبيض 
بإبعاده عن املنزل نهائيا قبل أن يعيد الكرة صبيحة أمس 
سارعت  بالواقعة،  إبالغها  وفور  املنزل.  داخل  ويقتلها 
مسرح  إلى  املدنية  احلماية  بأعوان  مرفوقة  األمن  مصالح 
اجلثث  حفظ  مصلحة  إلى  اجلثة  نقل  مت  حيث  اجلرمية، 
األمن  لتباشر مصالح  املدنية،  احلماية  من طرف مصالح 
القبض  إلقاء  من  األخيرة  متكنت  كما  احلادثة  يف  حتقيقا 
على اجلاني بحي »بالص دارم«، وحتويله إلى مقر الشرطة 
املتخصصة  القضائية  اجلهات  إلى  نقله  قبل  الستجوابه، 
لدى محكمة عنابة.                                    ف.سليم

تـعـــزيــــــة
وغرداية  العاصمة  واليات  من  وصباحي  حابس  عائلتا  تلقت 
وأم البواقي، نبأ وفاة اخلالة عقيلة صباحي زوجة لبوازيد والدة 
لبوازيد،  ورشيد  حسان   ، البحري  كمال،  البرجي،  االخوة 

مبسكيانة والية أم البواقي.
احلاج  وأبناء  احلاجة صباحي  تتضرع  األليمة  املناسبة  وبهذه   
يتغمد  بأن  تعالى  اهلل  إلى  حابس  وحمودة  والساسي  عزوز 
الفقيدة بواسع رحمته، وأن يفسح لها يف جنته، ويلحقها بعباده 

الصاحلني، وأن يرزق ذويها الصبر والسلوان.
اللهم ال حترمنا أجرها وال تفتنا بعدها. واحلمد هلل على ما أعطى 

وعلى ما أخذ.
»وإنا هلل و إنا إليه راجعون«

تـعـــزيــــــة
ببالغ األسى واحلزن، وبقلوب مؤمنه بقضاء اهلل وقدره ، تلقت أسرة شبكة 
النشر »رياض  التنفيذي مسؤول  نبأ وفاة  جّدة حرم املدير  الوطن«  »أخبار 
 – تعالى  اهلل  بإذن   – املرحومة  الدين جياللي  نور  الزميل  وجدة  هويلي« 

»احلاجة شريفة«  عن عمر ناهز 86 سنة.
وبهذا املصاب اجللل، يتقدم املدير العامل املسّير لشبكة »أخبار الوطن« عبد 
نيابة عن كل عمال املؤسسة بأخلص  العزيز تويقر ، أصالة عن نفسيه ثم 
رياض  النشر،  مسؤول  التنفيذي  املدير  للسيد  واملواساة  التعازي  عبارات 
الصبر  يلهمما   أن  اهلل  من  راجني  جياللي،  الدين  نور  والزميل  هويلي، 

والسلوان وأن يتغمد الفقيدة بجميل غفرانه وواسع رحمته.
»إنا هلل وإنا إليه راجعون«

البليدة
رقـاِت يحِصـُد َقتيَليـِن فـي داِئـرة مفَتـاح   إرهــاُب الطُّ
   خّلف حادث مرور خطير وقع على مستوى محيط مصنع اإلسمنت بدائرة مفتاح شرقي 

والية البليدة،  صبيحة نهار أمس،  مقتل شخصني،  اصطدمت مركبتهما باجلدار العازل
اإلسمنتي. احلادث وحسب شهود عيان وقع يف حدود الساعة الثانية من صبيحة أمس، حني 
اصطدمت سيارة سياحية كان على متنها 4 أشخاص باجلدار العازل على بعد أمتار من مصنع 

اإلسمنت،  مما تسبب يف وفاة شخصني وإصابة اثنني آخرين بجروح تفاوتت
 خطورتها.  وعليه، تدخل عناصر اإلسعاف لنقل اجلريحني إلى املستشفى لتلقي العالج. 

 يذكر أن مصالح األمن فتحت حتقيقا لتحديد مالبسات احلادث املميت.
عبدالناصر حمودة

يعتبرون التقسيم اإلداري اجلديد إجحافا يف حقهم

ُسكــان »البـــرَمة« الُحــدودّيِة 
يعَتِرضــوَن علـــى َقـــراِر 
ــهم إلــــى ُتّقـــــرت! َضمِّ

بوالية  احلدودية  البرمة  دائرة  سكان  من  العشرات  أقدم 
على  اعتراضهم  للتعبير عن  احتجاجية  وقفة  تنظيم  على  ورقلة 
الوالية  إلى  بضمهما  يقضي  والذي  اجلديد،  اإلداري  التقسيم 
الرئاسي  املرسوم  مبوجب  استحداثها  مت  التي  تقرت،  اجلديدة 

األخير.
باجلنوب  املنتدبة  الوالية  ترقية  ضمن  يندرج  إطار  ويف 
البرمة  بدائرة  احملتجون  اعتبر  الصالحيات،  كاملة  واليات  إلى 
تابعني  بعدما كانوا  اإلداري اجلديد إجحافا يف حقهم  التقسيم 

للوالية األم ورقلة وهو التقسيم الذي خلف غليانا وسطهم.
يأِت يف وقته خاصة  التقسيم لم  وأضاف احملتجون أن هذا 
وأن البالد متر بوقت حساس - على حد تعبيرهم - مشيرا إلى 
أن دائرة البرمة أقرب إلى الوالية األم ورقلة وتربطها روابط قرابة 

وامتداد عرقي وتاريخي بهذه الوالية.          نبيلة معروف

رابطة أبطال إفريقيا
»َصْن َداوْنز« َيسحُق شباُب بلوزداد بخماسية

تلقى شباب بلوزداد خسارة قاسية بنتيجة )5-1( أمام ماميلودي صن داونز اجلنوب 
منافسة  من  الثانية  املجموعة  مباريات  من  الثانية  اجلولة  األحد، يف  أمس  يوم  إفريقي، 

رابطة أيطال إفريقيا.
وجتمد رصيد شباب بلوزداد عند نقطة واحدة يف ذيل الترتيب، بفارق هدف خلف 

الهالل السوداني، صاحب املركز الثالث، املتساوي معه يف الرصيد.
يف املقابل، عزز صن داونز صدارته للمجموعة، بعدما رفع رصيده إلى ست نقاط، 
ابتعاده  الثمانية، يف ظل  بلوغ دور  آماله يف  لينعش  الكاملة حتى اآلن،  العالمة  محققا 

بفارق أربع نقاط، أمام أقرب مالحقيه مازميبي الكونغولي الدميقراطي.
واضطر شباب بلوزداد إلى اللعب بعشرة العبني، بدءا من الدقيقة الثالثة، عقب 
طرد مدافعه شعيب قداد، بعدما تعمد ملس الكرة بيده وهي يف طريقها نحو مرمى فريقه، 
ليحصل صن داونز على ركلة جزاء، أحرز منها ثيمبا زواني الهدف األول يف الدقيقة 
44 عبر هدف سجله جنمه أمير  الـ  التعادل يف الدقيقة  اخلامسة. وأدرك شباب بلوزداد 

سعيود.
بالتعادل لم تدم طويال، عقب تسجيل بيتر شالوليلي الهدف  لكن فرحة الشباب 
ليحرز  بلوزداد  انهيار شباب  داونز  48. واستغل صن  الـ  الدقيقة  داونز يف  الثاني لصن 
ثيمبا زواني وليبوهانغ مابوي الهدفني الثالث والرابع يف الدقيقتني 55 و75 على الترتيب، 
فيما اختتم كيرميت إيراسموس مهرجان األهداف، بتسجيله الهدف اخلامس يف الدقيقة
 الـ 89.                                                                                                           م.هشام


