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أ.صـــــالح شكيــــــرو

يـــــــــح  َسايـــــــق الرِّ
بالّدبــــــــــوس
28  )الهراوة( 

14

أقــــــــــــــــالم   

03
أطباء يحذرون من عودة 

و»التيتانـــــوس« »البوحمــــرون« 
رائيُة تنهاُر واحلكومُة تفشُل يف معاجلِة األسباِب القدرُة الشِّ

03

أمر وكيل اجلمهورية بفتح حتقيق للوقوف على صّحة االدعاءات التي يتضّمنها فيديو 
نشر عبر منصات التواصل االجتماعي، يّدعي فيه أصحابه وجود قاصر، يدعى سعيد 

شتوان  يكون قد تعّرض لسوء املعاملة بأحد مقرات الشرطة باجلزائر العاصمة.

عقب إعالن أحزاب املعارضة عدَم 
املشاركة يف االستحقاق املقبل

03

09-08

سجلت العيادات اجلوارية بالعديد من واليات 
الوطن ندرة حادة يف توفير بعض اللقاحات اخلاصة 

باملواليد اجلدد والرضع، وهو ما أدى إلى تأخر 
حصول هؤالء على اجلرعات الالزمة من اللقاح يف 
الوقت املناسب، األمر الذي قد يهدد بظهور أزمة 

صحية حقيقية يف اجلزائر بعودة األمراض
كـ »البوحمرون« والشلل والسعال الديكي والتيتانوس.

ينبئ موقف عدد من أحزاب املعارضة احلاسم، الذي 
أعلنت من خالله عدم خوض غمار التشريعيات املبكرة 

التي دعا الرئيس، عبد املجيد تبون، إلى إجرائها يف 
محاولة الستعادة زمام األمور يف ظل عودة احلراك 

الشعبي املناهض للنظام بعد عام من تعليقه، باحتمال 
انضمام أحزاب سياسية أخرى يف األيام املقبلة، ما قد 

يفسد حسابات السلطة.

قال إنه تعرض لسوء املعاملة خالل اقتياده إلى مركز للشرطة

 تحقيـــٌق َقضائــيٌّ فـــي »مزاعـــــَم«  تحقيـــٌق َقضائــيٌّ فـــي »مزاعـــــَم« 
باعتـداٍء جنسـيٍّ على طفـٍل قاصـٍر بالَعاصـمِةباعتـداٍء جنسـيٍّ على طفـٍل قاصـٍر بالَعاصـمِة

نـــــدرُة الّلقــــاحاِت 
د حيــاَة َحِديثــي  ُتهــــدِّ
الــــوالدة والّرضـــــِع

 د. بــــوزيــان مهمـــاه
ــ

15
هـــــل الّدميقــــــراطيُة عــــالٌج.. أم 

أضَحــت ســبًبا للفوَضى االقِتصادّية 
ياســـــــية؟ واالجِتماعـــــّية والسِّ

مقاطـــعُة  الّتشريعــــّياِت 
لـــطة تفســُد حسـابـاِت السُّ

02
سكيكدة

لـزاِل  الُمتّضـرروَن مـن الزِّ
يدخلــوَن فـــي إضــراٍب 
عــــام! َمفتـــوٍح عن الطَّ

06
سيدي بلعباس

مطــالٌب بإلغـــاِء شهــادِة 
التَّعريـــف الخــــاصِة 
باألبقــــاِر الَحلـــــوِب

 كمـــال يويــــو :»علــى الــدولِة تسقيـــُف هـــــامِش 
بـــح وندُعــو امُلواطنــنَي للّتبليــِغ عـن الّتجـاوزاِت« الرِّ

ي مقـــاطعُة  ـِ  بلحـــاج مختــــار: »ينبغـ
امَلنتــــوجاِت ذاِت األسعـــــاِر امُلرتفـــعِة«



ــاعة  ــازة يف س ــة تيب ــة محكم ــررت هيئ  ق
مبكــرة مــن نهــار، أمــس، ختامــا حملاكمــة 26 
متهــم يف قضيــة فســاد طالــت مؤسســة التســيير 
ــوم 18  ــازة، النطــق باألحــكام ي الســياحي لتيب

أبريــل اجلــاري.
وطالــب دفــاع الطــرف املدنــي املمثــل 
ــوزارة الســياحة تعويــض مالــي عــن األضــرار  ل
التــي حلقــت باملؤسســة التابعــة ملجمــع فندقــة 
ســياحة و حمامــات معدنيــة مببلــغ 2 مليــار 

دج.
والتمســت نيابــة محكمــة تيبــازة تســليط 
7 ســنوات  و   2 بــن  مــا  تتــراوح  عقوبــات 
ســجن نافــذة يف حــق املتهمــن البالــغ عددهــم 
26 متهمــا يف هــذه القضيــة التــي انطلقــت 
محاكمتهــا يــوم أمــس الســبت و انتهــت علــى 

ــوم. ــاح الي ــن صب ــة م ــاعة اخلامس الس
وجــاءت التماســات ممثــل نيابــة محكمــة 
مــن  اجللســة  قاضــي  انتهــاء  بعــد  تيبــازة 
إســتجواب املتهمــن مــن بينهــم، خمســة 

مديريــن عامــن ســابقن و رئيــس مجلــس 
اإلدارة و كــذا عــدد مــن أعضائــه.

ســبعة  اجلمهوريــة  وكيــل  والتمــس 
مــن  كل  حــق  يف  نافــذة  ســجنا  ســنوات 
املديريــن العامــن األســبقن علــى التوالــي 
كعولــة  و   )2014-2016( محمــد  بهلولــي 
ياســن )2020-2017( و غرامــة ماليــة تقــدر 

منهمــا. لــكل  دج  ألــف  ب500 
كمــا التمــس ممثــل النيابــة عقوبــة خمســة 
ســنوات ســجنا نافــذة يف حــق رئيــس مجلــس 
ــز و  ــار عزي ــياحي ب ــيير الس ــة التس إدارة مؤسس
ــر العــام األســبق شــياح رابــح و كل  كــذا املدي
مــن اإلطــارات املركزيــة باملؤسســة و كعــوان نور 
ــي  ــائل( و مقالت ــة و الوس ــر املالي ــن )مدي الدي
ســامية )مديــرة تقنيــة( و عبــد احلــق ســعدوني 
)رئيــس مشــروع( و غرامــة ماليــة تقــدر ب200 

ألــف دج لــكل واحــد منهــم.
ــة  ــق ثالث ــا يف ح ــة ايض ــت النياب والتمس
موظفــن آخريــن عقوبــة 3 ســنوات ســجنا 

ــة  ــة مبؤسس ــرة العصرن ــم مدي ــن بينه ــذا, م ناف
مديــر  و  هجيــرة  دراوش  الســياحي  التســيير 
عــام بالنيابــة أســبق أقلوشــي محمــد )-2016
2017( و غرامــة ماليــة تقــدر ب100 ألــف دج 

ــم. ــد منه ــكل واح ل
 16 عددهــم  و  املتهمــن،  بقيــة  أمــا 
متهمــا، مــن بينهــم مديــر جهــوي لبنــك 
القــرض الشــعبي اجلزائــري و أحــد أعضــاء 
مجلــس إدارة مؤسســة التســيير الســياحي و 
مديــر وكالــة بنــك القــرض الشــعبي اجلزائــري 
بتيبــازة، فالتمــس بحقهــم ممثــل النيابة ســنتن 
ســجنا نافــذا لــكل واحــد منهــم، فيمــا طالــب 
بتســليط أقصــى العقوبــة يف حــق شــركة البنــاء 
ــازت بصفقــة مشــروع  ــة »آكا« التــي ف البرتغالي
عصرنــة و تأهيــل مؤسســة التســيير الســياحي و 

ــدون وجــه حــق. ــا ب ــن مزاي اســتفادت م
ق.و

بحجــر  اجلــاف  املينــاء  عمــال  جــدد 
ــة أمــس األحــد وقفتهــم  ــة عناب ــس بوالي الدي
االحتجاجيــة األســبوعية احتجاجــا علــى غلق 
ــارك. ــة للجم ــة العام ــل املديري ــن قب ــاء م املين

ــدر  ــم يق ــن عدده ــن الذي ــال احملتج العم
ــن  ــون م ــوا شــعارات يطالب ــل رفع ب 120 عام
عبــد  اجلمهوريــة  رئيــس  بتدخــل  خاللهــا 
املجيــد تبــون لتســوية وضعيتهــم املتعلقــة بغلــق 
املينــاء حجــر الديــس بواليــة عنابــة مــن بــن 
16 مينــاء مت غلقــه مؤخــرا بســبب عــدم فرهــم 

ــة. ــص القانوني ــى الترخي عل
باتــوا  العمــال   جميــع  بــأن  وأكــدوا 
الــذي  املجهــول  مصيرهــم  عــن  يتســاءلون 

ســيؤدي إلــى تدهــور حالتهــم االجتماعيــة 
ــة   ــن البطال ــون م ــوا يعان ــم أصبح ــة وأنه خاص
ــذي  ــاء اجلــاف ال علــى غــرار زمالءهــم يف املين
ــم  ــي رق ــق الوطن ــارط بالطري ــام الف ــه الع مت غلق
44 حيــث ال يــزال عشــرات العمــال بــال أجــور 

منــذ 6 أشــهر مــن اآلن.
املجيــد  عبــد  اجلمهوريــة  رئيــس  وكان 
ــارط  ــة يف 15 جــوان الف ــر احلكوم ــد أم ــون ق تب
غيــر  اجلافــة  للموانــئ  الفــوري  باإلغــالق 
املرخــص لهــا، مــع االشــتراط علــى املُرّخــص 
ــك  ــكانير« وذل ــزة بـ«الّس ــأن تكــون مجه ــا ب له
لتســهيل عمليــات الرقابــة مــن طــرف مصالــح 

اجلمــارك.

..  سطو على محل للمجوهرات
ــة  ــرات بوالي ــع املجوه ــل لبي ــرض مح تع
أشــرار  عصابــة  قبــل  مــن  للســرقة  عنابــة 

وهويــة. العــدد  مجهولــة 
وحســب مصادرنــا فــإن عمليــة الســطو 
علــى محــل مجوهــرات املائــن بشــارع »العربــي 
ــن  ــبت م ــس الس ــة أول أم ــت ليل ــي   مت التبس

ــة أشــرار . ــل عصاب قب
وعقــب اكتشــاف عمليــة الســرقة صبيحــة 
ــكوى  ــداع ش ــل مت إي ــب احمل ــن صاح ــس م أم
بفتــح  قامــت  التــي  األمــن  لــدى مصالــح 
حتقيــق معمــق يف عــن املــكان فــور تلقيهــا 
ــاة  ــة اجلن ــد هوي ــدف حتدي ــرة به ــالغ مباش الب

تقدميهــم للعدالــة.                ف.ســليم

ــازة، أمــس، يف  ــة محكمــة تيب التمســت نياب
جلســة محاكمــة علنيــة تســليط عقوبــة 10 ســنوات 
املدعــو  شــيخي  كمــال  حــق  يف  نافــذا  ســجنا 
“البوشــي” بصفتــه متهمــا رئيســيا يف قضيــة فســاد.
ــاء  ــد انته ــه بع ــة يف مرافعت ــل النياب ــال ممث وق
قاضيــة اجللســة مــن اســتجواب املتهمــن و الشــهود 
أن وقائــع اجلــرم و أركان اجلنــح ثابتــة، ملتمســا 
ــال شــيخي  ــذا يف حــق كم 10 ســنوات ســجنا ناف
ــت  ــا التمس ــون دج، كم ــد ملي ــدر بواح ــة تق وغرام
ــق  ــذا يف ح ــجنا ناف ــنوات س ــا، 7 س ــة ذاته الهيئ
ــع  ــه دف ــا يف حق ــس أيض ــذي التم ــق “أ.ه” ال املوث

ــار. ــون دين ــد ملي ــدر بواح ــة تق ــة مالي غرام

والتمــس ممثــل نيابــة محكمــة تيبــازة تســليط 
ــذا يف حــق “ش.ع”،  ــة 5 ســنوات ســجنا ناف عقوب
رئيــس مصلحــة التســجيل للضرائــب و 500 ألــف 
ــف  ــذا و 200 أل ــة و ســنتن ســجنا ناف ــار غرام دين
ــة و  ــار غرامــة يف حــق “أ.ب.ع” مفتشــة مركزي دين

رئيســة مكتــب بنفــس املصلحــة.
وكان قاضــي التحقيــق حملكمــة تيبــازة قــد 
أصــدر بحــق كمــال شــيخي بتاريــخ 15 أكتوبــر 
ــر  ــة غي ــح مزي ــة “من ــداع بجنح ــرا باإلي 2020، أم
مســتحقة” فيمــا مت تأجيــل القضيــة خلمســة مــرات 
جلســة  أول  منــذ  الدفــاع  مــن  بطلــب  متتاليــة 
محاكمــة التــي كانــت مبرمجــة يف  17 جانفــي 

املاضــي.
وتعــود وقائــع القضيــة إلــى ســنة 2016 عندمــا 
قــام املتهــم كمــال شــيخي بإبــرام عقــد حتويــل 
ــان,  ــن البني ــة بع ــه واقع ــة ب ــة خاص ــة عقاري ملكي
باجلزائــر العاصمــة، إلــى شــركة ذات مســؤولية 
ــريك و  ــة ش ــه صف ــة”، ل ــس للترقي ــدودة “ليك مح
ــازة. ــة تيب ــق معتمــد مبدين ــدى موث ــا، ل مســير فيه
وفتحــت اجلهــات املعنيــة حتقيقــا قضائيــا ســنة 
ــون  ــا لقان ــة وفق ــراءات املتابع ــرت إج 2018 و باش
ــات عــن خســارة  ــد أســفرت التحقيق الفســاد، و ق

تقــدر بـــ15 مليــون دينــار للخزينــة العموميــة.               
عبداجلالل نويس

نسيبة شالبي 
ــوا  ــن اجتمع ــام والذي ــن الطع ــون ع املضرب
ــن  ــى م ــاعات األول ــرة يف الس ــر الدائ ــام مق أم
صبــاح أمــس، رفعــوا شــعارات عــدة تنــدد 
بشــدة  مســتنكرين  والتهميــش،  باإلقصــاء 
الوعــود الكاذبــة التــي أطلقتهــا الســلطات،  
ــي تضــررت  ــالت الت ــل العائ ــة بترحي والقاضي
بناياتهــم بشــكل كبيــر، ومنــح إعانــات ماليــة 
ألجــل  منازلهــا  تشــققت  التــي  للعائــالت 

ترميمهــا.
قالــوا  بهــم  لقائنــا  أثنــاء  احملتجــون 
والظــروف  احليــاة  يعيشــون  اليزالــون  أنهــم 

الصعبــة والقاســية يف بيــوت آيلــة الســقوط 
ــع اســتمرار وتواصــل  ــة، ســيما م ــة حلظ يف أي
الهــزات االرتداديــة، حيــث أنــه وبحســب 
ــل  ــذي ح ــوزاري ال ــد ال ــم الوف ــن رغ املتضرري
ــري  ــن وزي ــكل م ــزال واملش ــدوث الزل ــد ح عن
ــة  ــح الوالئي ــة املصال ــكن، رفق ــة والس الداخلي
واملديــرون العامــون ملختلــف الصيــغ الســكنية، 
والذيــن عاينــوا األضــرار عــن كثــب، ووعــدوا 
ــي  ــة الت ــزة األرضي ــن اله ــن م ــا املتضرري حينه
جتــاوزت 5 درجــات علــى ســلم ريشــتر، وعــدوا 
بتعجيــل ترحيــل العائــالت املصنفــة بيوتهم يف 
اخلانــة احلمــراء ويف أقــرب وقــت ممكــن، كمــا 

وعــدوا مبنــح إعانــات ماليــة حســب الضــرر 
التــي تشــققت بيوتهــا وبشــكل  للعائــالت 
ــم تتحقــق  خفيــف، إال أن كل تلــك الوعــود ل
ــذ  ــى نف ــك حت ــرون ذل ــن ينتظ ــي املتضرري وبق
صبرهــم، ممــا جعلهــم يدخلــون يف إضــراب 
مفتــوح عــن الطعــام رفقــة عائالتهــم أمــام 
ــن  ــك ع ــن بذل ــروش، معبري ــرة احل ــى دائ مبن
حجــم االســتياء الــذي وصلــوا إليــه، مطالبــن 
مــن الســلطات املســؤولة التدخــل العاجــل 
ألجــل جتســيد وعودهــا، خاصــة وان عمليــات 
ــط  ــي فق ــدد وبق ــا احمل ــت يف وقته ــاء مت اإلحص

الترحيــل والتعويــض.
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تنقلــت أمــس أعــداد كبيــرة مــن املواطنن 
واملرشــدين والعارفــن بخبايــا تضاريــس منطقــة 
ــن  ــث ع ــة للبح ــالت متفرق ــيلي  يف رح التاس
ــذي  ــه وال ــن عطل ــن ب ــود  ياس ــاب املفق الش
ــام ويف  ــن 7 أي ــد م ــذ ازي ــاره  من انقطعــت أخب
ظــروف غامضــة أيــن غــادرة منــزل العائلــة 
متجــه نحــوى منطقــة االعــراش بضواحــي 

ــاس . ــن امين ــة ع مدين
املفقــود  فــإن  العائلــة  أفــراد  وحســب 
ــن  ــى م ــي عل ــزل العائل ــادرة املن ــريني غ العش
»طويوطــا  نــوع  مــن  الدفــع  رباعيــة  ســيارة 
هيليكــس« زرقــاء اللــون ســليم العقــل وال 

جانبيــة. امــراض  أيــة  مــن  يعانــي 

بــن  ياســن  املفقــود  ذوي  وناشــد   
إلــى  واألمنيــة  الوصيــة  اجلهــات  عطلــة 
عــن  البحــث  عمليــة  املشــاركة يف  ضــرورة 
ــاعدة  ــدمي املس ــل تق ــن اج ــل م ــم والتدخ ابنه
واألكثــر  احلديثــة  بالوســائل  واالســتعانة 
ــل  ــة مث ــزة الدول ــل أجه ــو تدخ ــورا، وطلب تط
املروحيــات والــكالب املدربــة، فضــال عــن 
تدعيــم العشــرات مــن املواطنــن واملتضامنــون  
ــة  ــات يف عملي ــف الوجه ــن ســلكوا مختل الذي
البحــث وعلــى مــن ســياراتهم اخلاصــة يف 
مختلــف املســالك الرمليــة الوعــرة التــي تعــرف 
ــم  ــى ابنه ــور عل ــل العث ــى أم ــة عل ــا املنطق به
ســليما حيــا.              براهيــم مالــك

احتــج أمــس،  العشــرات مــن زبائــن بريــد 
اجلزائــر بدائــرة عــن امللــح باملســيلة، أمــام مقــر 
ــة  ــز خاص ــيولة باملرك ــدام الس ــى انع ــد عل البري

وأنهــم علــى أبــواب الشــهر الفضيــل.
وعبــر زبائــن »بريــد اجلزائــر »بدائــرة عــن 
امللــح باملســيلة، عــن تذمرهــم مــن انعــدام 
ــة  ــة، خاص ــدة طويل ــذ م ــد من ــيولة بالبري الس
ــم  ــارك وحاجته ــراب شــهر رمضــان املب ــع اقت م
ــل. ــهر الفضي ــرا للش ــم حتضي ــحب رواتبه لس

 وصــرح احملتجــون لـ«أخبــار الوطــن«، أنهم 

كل مــرة يتلقــون إعــذارات يرونهــا »وهميــة« 
منعتهــم مــن ســحب رواتبهــم، وأجبرتهــم 
طويلــة  طوابيــر  يف  يــوم  كل  االنتظــار  علــى 
ارتقــت كاهلهــم، خاصــة بالنســبة لكبار الســن 
الذيــن ينتظــرون لســاعات طويلــة ليتفاجــأو 
ــيولة،  ــود الس ــدم وج ــد بع ــي البري ــرد موظف ب
األمــر الــذي أثــار اســتغرابهم، متســائلن عــن 
ســبب تهميشــهم مــن طــرف الســلطات احملليــة 
ــذ. ــدء ينف ــم ب ــن أن صبره ــة، مؤكدي بالوالي
ليندة سهل

ــي  ــار العال ــرب بالتي ــادث تكه ــاف ح  خ
ــى الشــرق  ــان إل ــة و بوعين ــي الصومع يف ببلديت
 3 وفــاة  يف  البليــدة،  الواليــة  عاصمــة  مــن 

ــر يف الـــ17. ــم قاص ــن بينه ــخاص، م أش
الضحايــا و حســب املكلــف باإلعــالم و 
االتصــال لــدى مديريــة احلمايــة املدنيــة لواليــة 
ــوا  ــم تعرض ــد بأنه ــي، أك ــادل زغيم ــدة ع البلي
إلــى تكهــرب خطيــر ، يف موقعــن مختلفــن، 

و  بناياتهــم،  بأســطح  وقتهــا  الضحايــا  كان 
كوابــل  فــإن  األوليــة،  التفاصيــل  حســب 
الضغــط العالــي، كانــت متــر فــوق رؤوســهم 
ــرب و  ــم للتكه ــى تعرضه ــا أدى إل ــرة، مم مباش
التفحــم، و فــور وقــوع احلادثــن تدخــل أعــوان 
احلمايــة املدينــة، لنقــل الضحايــا و حتويلهــم 
مبستشــفى  اجلثــث  حفــظ  مصلحــة  علــى 
بوفاريــك.         عبــد الناصــر حمــودة

ــزي  ــي بالي ــز اجلامع ــس باملرك ــت أم نظم
العلميــة  النــدوة  فعاليــات  باملختــار  امــود 
ــى  ــا عل ــة وتداعياته ــة االلكتروني ــول اجلرمي ح
ــوق  ــادي احلق ــا ن ــي احتضنه ــن الوطنـــ والت أم
الدراســات القانونيــة ايــن مت مناقشــة مختلــف 
ــة  ــة االلكتروني ــق باجلرمي ــي تتعل ــب الت اجلوان
انبثقــت  التــي  القوانــن  مــع  وإشــكاالتها 
منهــا .وقــال مديــر معهــد احلقــوق عبــدو علــي 
ــوع  ــا املوض ــي يحمله ــة الت ــر أن »األهمي الطاه
مــن  حلساســيته  نظــرا  الراهــن  الوقــت  يف 
ــريحها يف  ــب تش ــذا وج ــب له ــف اجلوان مختل
مختلــف الزوايــا وذالــك يف حضــور نخبــة مــن 
ــادة  ــى الق ــة إل ــاتذة، باإلضاف ــرة واألس الدكات

ــة  ــا أن »اجلرمي ــة«،  مضيف ــالك األمني يف األس
اجلرائــم  باقــي  عــن  تختلــف  االلكترونيــة 
مكافحتهــا  آليــات  حيــث  مــن  العاديــة، 
ــة دون  ــار اجلرمي ــا حتتفــظ فقــط بآث خاصــة وإنه
لذلــك وجــب  الضحيــة  أو  اجلانــي  معرفــة 
تشــريحها إعطائهــا صيغــة حديثــة خاصــة 
مــع ســرعة انتشــارها أيــن يتطلــب الوضــع 
حمــل ثقــل كبيــر مــن املعرفــة واإلملــام ممــا يتيح 
التعامــل الســريع مــع إحداثهــا ووقائعهــا فضــال 
ــة يف  ــر تطــور وحداث عــن محاربتهــا بصيــغ أكث

العصــر االلكترونــي املتســارع« .
براهيم مالك

عنابة
120120 عـــامل بالمينـــاء الجـــاف بحجـــر الديــــس  عـــامل بالمينـــاء الجـــاف بحجـــر الديــــس 

يواجهــــون مصيـــــرا مجهـــــواليواجهــــون مصيـــــرا مجهـــــوال

قضية فساد مبؤسسة التسيير السياحي لتيبازة:
 النطــــق باألحكـــــام يـــــوم  النطــــق باألحكـــــام يـــــوم 1818 أفريـــــل الجـــــاري أفريـــــل الجـــــاري

توبع بصفته متهما رئيسيا يف قضية فساد
التمـــاس التمـــاس 1010 سنــــوات سجـــنا نافــذة ضــد “البـــوشــي” سنــــوات سجـــنا نافــذة ضــد “البـــوشــي”

سكيكدة

المتضـــررون مـــن الزلــزال يدخلـــون المتضـــررون مـــن الزلــزال يدخلـــون 
في إضـــراب مفتـــوح عــن الطعــــام!في إضـــراب مفتـــوح عــن الطعــــام!

البليدة
كوابــل الضغــط العالـي تتسبـب في مقتـل كوابــل الضغــط العالـي تتسبـب في مقتـل 33 أشخـاص أشخـاص

احتضنها نادي احلقوق والدراسات القانونية باملركز 
اجلامعي باليزي

نــــدوة علمـــية حــــول الجريـــمة االلكترونيـة نــــدوة علمـــية حــــول الجريـــمة االلكترونيـة 
وتداعيـــاتها علــــى األمــنوتداعيـــاتها علــــى األمــن

7 ليالي متر على اختفائه وانقطاع اخباره
مواطنـــون يتجنـــدون ويبحثــــون عـن الشــاب مواطنـــون يتجنـــدون ويبحثــــون عـن الشــاب 

المفقــــود بعيــــن اميـــــناسالمفقــــود بعيــــن اميـــــناس

املسيلة
 زبـــائن »بريـــد الجزائـــر« يحتجـــــون  زبـــائن »بريـــد الجزائـــر« يحتجـــــون 
علــى انعــدام السيـــولة المـــالية بعيـــن الملـحعلــى انعــدام السيـــولة المـــالية بعيـــن الملـح

دخلت، صبيحة 
يوم أمس األحد 

العشرات من 
العائالت القاطنة 
بدائرة احلروش 

واملتضررة من الهزة 
األرضية التي 

ضربت املنطقة يف 
األشهر املاضية، 

يف إضراب مفتوح 
عن الطعام رفقة 
أبنائهم أمام مقر 

دائرة احلروش.
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الياس مرابط:»املراكز الصحية اجلوارية 
تعرف ضغطا رهيبا بسبب ندرة اللقاحات«

الوطنيــة ملمارســي الصحــة  النقابــة   حــذر رئيــس 
ــدرة  ــن اســتمرار ن ــط، »م ــاس مراب ــور الي ــة، الدكت العمومي
ــف  ــة مبختل ــة اجلواري ــادات الصحي ــر اللقاحــات يف العي توفي
ــة  ــة حقيقي ــة صحي ــبب أزم ــد يس ــا ق ــن، مل ــات الوط والي
البوحمــرون  غــرار  علــى  املعديــة  األمــراض  بانتشــار 

والدفتيريــا والشــلل والســعال الديكــي واحلصبــة« .
ــه  ــى ب ــح أدل ــط يف تصري ــاس مراب ــور الي وأوضــح الدكت
لـ«أخبــا ر الوطــن« أن« معــدل املواليــد اجلــدد الســنوي يفــوق 
املليــون والدة كل ســنة منــذ أزيــد مــن 5 ســنوات، مــا يعنــي 
ــى نســبة عاليــة مــن اللقاحــات مــن أجــل  ــا بحاجــة إل أنن

ضمــان التغطيــة الصحيــة لألطفــال«.
 وأرجــع رئيــس النقابــة ســبب نــدرة اللقــاح إلــى 
»التذبــذب املســتمر الــذي يعرفــه برنامــج اللقــاح يف بالدنــا 
اخلارجيــة  التبعيــة  والــى  األخيــرة  األشــهر  يف  خاصــة 
يف مجــال التطعيــم عــن طريــق االســتيراد بنســبة 100 
ــة أصبحــت مقلقــة لذلــك  ــة« يضيــف » هــذه الوضعي باملائ
يجــب اعــادة النظــر يف البرنامــج الوطنــي للتلقيــح واالســراع 
ــة  ــول يف أزم ــا الدخ ــبة جتنب ــول مناس ــى حل ــول ال يف الوص

ــا« ــى عنه ــن يف غن ــة نح صحي
حــادة  نــدرة  تشــهد  التــي  اللقاحــات  وبخصــوص 
منــذ شــهور يذكرهــا الدكتــور مرابــط » اللقاحــات ضــد 
الشــلل » عــن طريــق الفــم  vpo ولقــاح احلصبــة األملانيــة 
والتهــاب الغــدد اللعابيــة  ROR  ، ولقــاح ضــد التهــاب 
اجلهــاز التنفســي HIB، الــى جانــب لقاحــات اخــرى 
ــدرج ضمــن نفــس البرنامــج الوطنــي وتخــص األطفــال  تن
املتمدرســن كلقــاح RR ضــد احلصبــة واحلصبــة األملانيــة  

. DT   ولقــاح الدعــم اخلــاص مبــرض الدفتريــا والتيتانــوس
ــة  ــز الصحي ــط أن »املراك ــاس مراب ــور الي ــار الدكت وأش
بســبب  األيــام،  هــذه  رهيبــا  تعيــش ضغطــا  اجلواريــة 
علــى  القائمــن  بــن  يوميــا  حتــدث  التــي  املناوشــات 
العيــادات الصحيــة وأوليــاء الرضــع، لعــدم اقتناعهــم لهــذه 
املبــررات، الــى جانــب عجــز رؤســاء املصالــح عــن االلتــزام 
ــوالدة  بتقــدمي خدمــة التطعيــم لألطفــال الرضــع وحديثــو ال

ــاح«. ــة للق ــات الالزم ــتالمهم الكمي ــدم اس ــبب ع بس
مصطفى خياطي:»نتخوف من عودة األمراض 

املعدية كالبوحمرون«
ــة  ــة حلماي ــة الوطني ــس الهيئ ــع رئي ــه، أرج ــن جهت  م
الصحــة وتطويــر البحــث مصطفــى خياطــي، أســباب نــدرة 
اللقــاح الــى » ســوء التســيير والتنظيــم وفشــلهم يف التوزيــع 
ــة،  ــا يف السياســية الوقائي ــى، وعــدم حتكمن بالدرجــة األول
وتخــوف الدكتــور مــن عــودة األمــراض املعديــة الــى اجلزائــر 
خاصــة البوحمــرون والدفتيريــا والشــلل والســعال الديكــي.
وقــال الدكتــور مصطفــى خياطــي خــالل حديثــه 
لـ«أخبــار الوطــن« » يعتبــر التلقيــح العمــود الفقــري للصحــة 
املنظومــة  العموميــة، ويف حــال فشــلنا يف تســيير هــذه 
ســنكون علــى حافــة اخلطــر، وقــد نواجــه حتديــات نحــن يف 
غنــى عنهــا يف هــذه الفتــرة الصعبــة التــي تزامــن وجائحــة 

ــا«. كورون
ــن  ــم م ــم وقلقه ــاء تخوفه ــر األولي ــم، عب ــن جهته م
ــة أطفالهــم بتعقيــدات  هــذه الوضعيــة ومــن احتمــال إصاب
ــرف  ــن ط ــرات م ــات أو تبري ــدمي توضيح ــة، دون تق صحي
القائمــن علــى هــذه املراكــز والذيــن اكتفــوا بالقــول أن 

ــي. ــت احلال ــر يف الوق ــر متوف ــم غي التطعي
أسماء بوصبيع

منير بن دادي
كتلــة األحــزاب الدميقراطيــة والتقدميــة 
ــات  ــر اجتهــت نحــو مقاطعــة االنتخاب يف اجلزائ
ــهر  ــن ش ــر م ــي عش ــررة يف الثان ــة املق البرملاني
جــوان املقبــل، وبــررت موقفهمــا برهانــات 
تتماشــى مــع التوجــه العــام للشــارع اجلزائــري، 
ــن  ــي العمــال، والتجمــع م ــح حزب ــا فت فبعدم
أجــل الثقافــة والدميقراطيــة بــاب املقاطعــة، 
ــام  ــتراكية االنضم ــوى االش ــة الق ــررت جبه ق

ــتحقاق. ــاركة يف االس ــدم املش ــا وع إليهم
ويرجــح بعــض املتابعن للشــأن السياســي 
بــأن يدفــع موقــف أكبــر األحــزاب املعارضــة يف 
ــى  ــر إل ــة، أكث ــن التشــريعيات املقبل ــر م اجلزائ
عــزوف املواطنــن عــن التصويــت واســتمرار 
ــات،  ــية لالنتخاب ــعبية والسياس ــة الش املقاطع
خاصــة يف الواليــات الثــالث التــي متثــل منطقة 
القبائــل تيــزي وزو وبجايــة والبويــرة، ممــا ينــذر 
بغيــاب التمثيــل فيهــا، وهــو الهاجــس األكبــر 
للســلطة احلاليــة، بينمــا يــرى آخــرون أن ذلــك 
ليــس بديهيــا، ورمبــا يتقــدم إلــى االنتخابــات 
الكثيــر مــن الناشــطن بقوائــم حــرة، وقــد 

ــج. يكتســحون النتائ
ــد   ــلطة، يؤك ــدة الس ــالف أجن ــى خ وعل
ــم الرئيســية،  نشــطاء احلــراك متســكهم مبطالبه
ــم  ــي القائ ــام السياس ــل النظ ــة يف رحي املتمثل
كل  يجمــع  شــامل  بحــوار  والقيــام  حاليــا 
العمليــة  يف  الشــروع  قبــل  األزمــة  أطــراف 

االنتخابيــة.
وبــررت جبهــة القــوى االشــتراكية رفضهــا 

دخــول غمــار التشــريعيات املقــررة بــأّن »شــروط 
ــرة،  ــر متوف ــريعية غي ــات التش ــراء االنتخاب إج
لألزمــة  حــاًل  تشــكل  ال  االنتخابــات  وأن 
املتعــددة األبعــاد التــي تعيشــها البــالد، مطالبــًا 
بـــ »تدابير تســمح للشــعب اجلزائري باملمارســة 
الســيما  املصيــر«،  تقريــر  يف  حلقــه  احلــرة 
»احتــرام احلريــات األساســية، ووصــول جميــع 
إلــى  واالجتماعيــن  السياســين  الفاعلــن 
وســائل اإلعــالم بشــكل عــادل، وفتــح حــوار 

ــامل«. ش
ــأن  ــون ب ــزة حن ــارت لوي ــا أش ــن جهته م
ــاذ  ــة إلنق ــة بائس ــة »محاول ــريعيات املقبل التش
لإلصــالح،  القابــل  غيــر  املتعفــن  النظــام 
وتتنافــى مــع تطلعــات األغلبيــة التــي طالبــت 
برحيــل النظــام، ولــن تعــزز الدميقراطيــة«، 
علــى  للقضــاء  »موعــد  بأنهــا  وأضافــت 
التعدديــة  وتدميــر  احلزبيــة  التعدديــة 
ســلفا«. محســومة  ونتائجهــا  السياســية، 

بلعربي: »النظام لن يتراجع عن 
تنظيم االنتخابات املقبلة«

ويف هذا الســياق يعتقد الناشــط السياســي 
ــار الوطــن«   ســمير بلعربــي، يف حديثــه لـ«أخب
ــدق مــع  أن »موقــف األحــزاب املقاطعــة، تخن
ــاء  ــة والثالث ــع يومــي اجلمع ــذي يرف الشــارع ال
ــات،  ــع العصاب ــات م ــاكاش انتخاب ــعار »م ش
رغــم أنــه ليســت املــرة األول التــي يقاطــع فيهــا 
حزبــي األرســيدي واألفافــاس االنتخابــات 
البرملانيــة، لكــن هــذه املــرة املقاطعــة تأتــي 
يف ظــروف جديــدة افرزهــا احلــراك الشــعبي 

الرافــض لالنخــراط يف أي مســعى للســلطة أو 
املشــاركة يف انتخابــات ينظمهــا النظــام بنفــس 

ــام الســابق«. ــات النظ آلي
»النظــام  أن  بلعربــي  يعتبــر  املقابــل  يف 
ــات  ــم انتخاب ــراره تنظي ــن إص ــع ع ــن يتراج ل
يف  املقاطعــة  تكــون  أن  يهمــه  وال  املقبلــة، 
منطقــة القبائــل خاصــة بعدمــا مــّرر الرئاســيات 
واالســتفتاء علــى الدســتور يف نفــس الظــروف، 
ألنــه يعتبــر ذلــك فشــال يف مشــروع الرئيــس«.
وعــن ظــروف إجراء االنتخابــات يف منطقة 
القبائــل، أشــار املتحــدث أن »النظــام ســيبحث 
عــن مخــرج حتــى يكــون للمنطقــة نــواب مــن 
ــات يف  ــم االنتخاب ــة، أو تنظ ــا التقليدي أحزابه
بعــض البلديــات حتــت حراســه أمنيــة مشــددة 
ــي اإلدارة واألســالك املشــتركة  لتمكــن موظف
مــن التصويــت، غيــر أن الوضــع ســيبقى علــى 

حالــه يف املنطقــة ويــزداد النظــام عزلــة«.
مراد بياتور:»نسبة املشاركة يف 

التشريعات لن تتعدى الصفر 
مبنطقة القبائل«

ــن  ــع م ــزب التجم ــادي يف ح ــرى القي وي
ــور، أن  ــراد بيات ــة م ــة والدميقراطي ــل الثقاف أج
ــن  ــة ل ــريعات املقبل ــاركة يف التش ــبة املش »نس
تتعــدى الصفــر يف املائــة مبنطقــة القبائــل، 
ــع  ــت م ــا كان ــة مثلم ــف املقاطع ــتأخذ موق وس
انتخابــات الرئاســيات الســابقة واالســتفتاء 
ــام  ــاء الع ــرا أن »الفض ــتور«، معتب ــى الدس عل
بهــذه املناطــق يتحكــم فيــه الشــعب، وال تؤثــر 

ــلطة«. ــه الس في

 أمــر وكيــل اجلمهوريــة بفتــح حتقيــق 
التــي  االدعــاءات  صّحــة  علــى  للوقــوف 
يتضّمنهــا فيديــو نشــر عبــر منصــات التواصــل 
االجتماعــي، يّدعــي فيــه أصحابــه بوجــود 
قاصــر يكــون قــد تعــّرض لســوء املعاملــة بأحــد 

مقــرات الشــرطة باجلزائــر العاصمــة.
وأصــدر أمــن واليــة اجلزائــر، أمــس، 
ــر  ــرض قاص ــة تع ــول قضي ــا، ح ــد، بيان األح
لســوء املعاملــة داخــل أحــد مقــرات الشــرطة، 
ــي  ــر املعن ــتدعاء القاص ــه مت اس ــد أّن ــُث أّك حي

ــره. ــي أم ــو وول بالفيدي
املعنــي  القاصــر  أّن  البيــان،  وأوضــح 
بالفيديــو كان قــد مت ســماع أقوالــه، وذلــك 
الوســطى  املقاطعــة  مبقــر  والدتــه  بحضــور 
للشــرطة القضائيــة وليــس بأمــن دائــرة ســيدي 
امحمــد كمــا روج لــه، يف قضيــة التجمهــر 

بالطريــق العــام.

ويف الصــدد ذاتــه، أّكــد املصــدر ذاتــه، أّن 
القاصــر املعنــي مت معاينتــه مــن طــرف طبيــب 
شــرعي قبــل أن ُيخلــى ســبيله رفقــة والدتــه.

ــق  ــج التحقي ــى أّن نتائ ــان، إل ــار البي وأش
ســُتبلغ إلــى الــرأي العــام مــن طــرف مصاحلهــا 
ــد  ــك بع ــة، يف ذل ــة القانوني ــه الّصف ــن ل أو م
ــا. ــص إقليمي ــة املخت ــل اجلمهوري ــة وكي موافق
جديــر بالذكــر، انتشــر فيديــو صبــاح 
التواصــل  ومنصــات  مواقــع  علــى  اليــوم، 
الهشــيم،  يف  النــار  انتشــار  االجتماعــي، 
حيــُث أظهــر طفــال قاصــرا ُمقيــم بالعاصمــة، 

وهــو يف حالــة هيســتيرية كبيــرة.
ــة  ــذي كان رفق ــل ال ــوال الطف وحســب أق
مقطــع  يف  أصدقائــه  مــن  وبعــض  والدتــه 
الفيديــو، أّنــه تعــرض لتحــرش جنســي خــالل 

ــرطة. ــز الش ــق يف مرك ــاده للتحقي اقتي
عبداجلالل نويس

 وصفــت األمينــة العامــة حلــزب العمــال، 
ــرز  ــذي أف ــران ال ــاع مازاف ــون، اجتم ــزة حن لوي
بـ«املؤامــرة  للحــزب،  جديــدا  عامــا  أمينــا 
ــة،  ــادة احلالي ــد القي ــا وض ــة« ضده االنقالبي
باحلــزب،  لهــم  »ال عالقــة  »أصحابهــا  وأّن 
وأنهــم اســتبعدوا منــذ ســنوات، مســتنكرة 

والقضــاء«. تواطــؤ اإلدارة 
صحفيــة  نــدوة  يف  حنــون  وكشــفت 
ــر  ــا باجلزائ ــر حزبه ــوم األحــد، مبق ــا الي عقدته
العاصمــة، بــأن »اللجنــة املركزيــة للحــزب 
ــرارات  ــة التخــاذ ق ــام القادم ســتجتمع يف األي
تخــص التعامــل مــع الوضــع احلالــي«، مؤكــدة 
ــع  ــل م ــن للتعام ــاع ومحام ــة دف ــد هيئ »جتني

املســتجدات«.
ــا  ــة مب ــذ البداي ــم من ــت أعل ــت »كن وتابع
الســاعة  علــى  اخلميــس  ويــوم  ســيحدث، 
ــؤالء  ــل ه ــر حتص ــي خب ــاء، وصلن ــة مس الثاني

علــى الترخيــص«.
ــي  ــماء الت ــم األس ــون معظ ــردت حن وس
شــاركت يف االجتمــاع وعالقتهــا باحلــزب، 
وذكــرت مــن بينهــم عضــوي اللجنــة املركزيــة 
اللذيــن  قوادريــة  واســماعيل  خــان  رشــيد 
ــابق،  ــت س ــة يف وق ــتقالتهما مكتوب ــا اس قدم
وكذلــك منيــر ناصــري وآخريــن أقصــوا بقــرار 
مــن اللجنــة املركزيــة  والتــي طابقــت نتائجهــا 

وزارة الداخليــة.
ــد  ــذي عق ــاع ال ــات االجتم ــن تداعي وع
يف مزافــران، قالــت حنــون »إذا اعتمــدت وزارة 
العميلــة اإلجراميــة  نتائــج هــذه  الداخليــة 
ســوف يكــون األمــر مدبــرا مركزيا لالنتقــام من 

احلــزب ومــن شــخصي ويشــكل إرادة للذهــاب 
لنظــام شــمولي«.من جهــة أخــرى،  تســاءلت 
عــن اجلهــة التــي ســمحت باســتغالل شــعار 
احلــزب يف اجتمــاع عمومــي وتكليــف العدالــة 
ــس يف  ــد أم ــاء عق ــور لق ــي بحص ــر قضائ حملض
العامــة  األمينــة  مزافران.واعتبــرت  فنــدق 
ارتكبهــا  التــي  اجلرميــة  العمــال،  حلــزب 
حزبهــا، هــي مقاطعــة االنتخابــات التشــريعية 
مضيفــة بأنــه »ال ميكــن الضغــط علينــا للتراجع 

ــات«.     ــن االنتخاب ــا م ــى موقفن عل
 منير بن دادي

أطباء يحذرون من عودة »البوحمرون« و»التيتانوس«

نـــدرة اللقــاحــات تهــدد حيـــاة حديثـــي الـــوالدة و الرضــــع

بعد إعالن أحزاب املعارضة عدم املشاركة يف االستحقاق املقبل

مقاطــــعة التشريعــــيات تفــــسد مقاطــــعة التشريعــــيات تفــــسد 
حســـابــات السلــــطةحســـابــات السلــــطة

 قال أنه تعرض لسوء املعاملة خالل اقتياده إلى مركز للشرطة
 تحقيـــق قضائـــي فـــي »مزاعــــم« باعتـــداء  تحقيـــق قضائـــي فـــي »مزاعــــم« باعتـــداء 

جنـــسي علــى طفـــل قــــاصر بالعــــاصمةجنـــسي علــى طفـــل قــــاصر بالعــــاصمة

اتهمت اإلدارة والقضاء بالتواطؤ مع خصومها
حنـــون تصـــف عمـــلية سحـــب الثـــقة منـــها حنـــون تصـــف عمـــلية سحـــب الثـــقة منـــها 

بــــ »اإلجرامــــــية«بــــ »اإلجرامــــــية«

ينبئ موقف عدد من 
أحزاب املعارضة احلاسم، 
الذي أعلنت من خالله، 

عدم خوض غمار 
التشريعيات املبكرة التي 
دعا الرئيس عبد املجيد 

تبون إلى إجراءها يف 
محاولة الستعادة زمام 

األمور يف ظل عودة 
احلراك االحتجاجي 

املناهض للنظام بعد عام 
من تعليقه، باحتمال 

انضمام أحزاب سياسية 
أخرى يف األيام املقبلة، 
ما قد يفسد حسابات 

السلطة.

 سجلت العيادات اجلوارية الصحية بالعديد من واليات الوطن، ندرة حادة يف توفير بعض اللقاحات اخلاصة باملواليد اجلدد والرضع، وهو ما أدى إلى تأخر حصول هؤالء على 
اجلرعات الالزمة يف الوقت املناسب، األمر الذي قد يهدد بظهور أزمة صحية حقيقية يف اجلزائر بعودة األمراض املعدية كـ«البوحمرون« والشلل والسعال الديكي والتيتانوس.
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حســب  التعليمــات،  هــذه  إســداء  ومت 
تقييمــي  اجتمــاع   خــال  املصــدر،  نفــس 
للثاثــي األول مــن الســنة اجلاريــة، جــاء عقــب 
االجتماعــات الدوريــة املنعقــدة بــوزارة الســكن 
والعمــران واملدينــة وكــذا تنفيــذا لتعليمــات 
محمــد  واملدينــة،  والعمــران  الســكن  وزيــر 

طــارق بلعريبــي.
وضــم هــذا االجتمــاع كل مــن املديــر العــام 
املســاعد املكلــف بالتحكــم يف اإلجنــاز علــى 
مســتوى املؤسســة واملــدراء املركزيــن واجلهويــن 
وكــذا مــدراء املشــاريع، حيــث اســتمع حافــظ 
الــى شــروحات مفصلــة مت تقدميهــا حــول كافــة 
املؤسســة  تشــرف  التــي  الســكنية  املشــاريع 
ــى  ــا وعل ــى اجنازه ــة عل ــة العقاري ــة للترقي الوطني

ــي« . ــوي العموم ــكنات »الترق ــها س رأس
ــة كل  ــن وضعي ــل ع ــرض مفص ــد ع وبع
ــة  ــغال التهيئ ــرة أش ــريع وتي ــرر تس ــروع، تق مش
اخلارجيــة )األوليــة والثانويــة( ورفــع التحفظــات 
التــي تعرفهــا املشــاريع الســكنية علــى مســتوى 
التشــديد  مــع  الســكنية  األحيــاء  كافــة 
علــى ضــرورة التنســيق مــع مصالــح مجمــع 
ــاء الســكنية بشــبكتي  ــط األحي »ســونلغاز« لرب

الكهربــاء والغــاز.
كمــا تقــرر كذلــك رفــع العراقيــل واملشــاكل 

التــي تعرفهــا األحيــاء الســكنية وايجــاد حلــول 
»يف  العامــة  املديريــة  وتبليــغ  »براغماتيــة« 
احلــن« وإرســال تقاريــر أســبوعية مرفقــة بصــور 

ــغال. ــدم األش ــن تق ــة ع اني
مــن جهــة أخــرى وفيمــا يخــص اجلانــب 
والتســيير  التجاريــة  باملعامــات  املتعلــق 
ــا  ــر  دع ــوي احل ــاريع الترق ــذا مش ــاري وك العق
الســيد حافــظ إلــى رفــع نســب التحصيــل إلــى 
ــع  ــة بي ــدر ممكــن« واإلســراع يف عملي ــى ق »أعل
احملــات التجاريــة عبــر طــرح هــذه األخيــرة عــن 

ــة  ــة يف الصحــف اليومي ــدات العلني ــق املزاي طري
التجــاري  األداء  تطويــر  العمــل علــى  وكــذا 
للمؤسســة عبــر اإلعــام االلــي ووضــع تطبيــق 

ــرض. ــذا الغ ــا له ــي خصيص الكترون
ــس  ــا الرئي ــاع دع ــذا االجتم ــة ه ويف نهاي
ــف  ــرورة تكاث ــة وض ــى »حتمي ــام ال ــر الع املدي
اجلهــود بــن كل األطــراف املعنيــة قصــد حتقيــق 
ــق  ــة الطري ــذي مت تســطيرها يف ورق ــداف ال األه

لســنة2021«.

السكن الترقوي العمومي:

 تعليمات بتسريع وتيرة األشغال
وجه الرئيس املدير العام للمؤسسة الوطنية للترقية العقارية، سفيان حافظ، أول أمس، 

باجلزائر العاصمة، تعليمات بضرورة تسريع وتيرة أشغال املشاريع السكينة بصيغة 
الترقوي العمومي السيما مشاريع التهيئة اخلارجية، حسبما افاد به بيان للمؤسسة.

وزير الصناعة، محمد باشا:

ضرورة استرجاع اإلمكانيات 
التمويلية للقطاع الصناعي

ــد  ــة، محم ــر الصناع ــد وزي  أك
باجلزائــر  أمــس،  أول  باشــا، 
ــاع  ــى القط ــن عل ــه يتع ــة أن العاصم
إمكانياتــه  يســترجع  أن  الصناعــي 
»نظــرة  واكتســاب  التمويليــة 
اســتراتيجية« مــن أجــل املســاهمة يف 

الوطنــي. االقتصــاد  إنعــاش 
وأوضــح الســيد باشــا للصحافــة 
منتــدى  أشــغال  هامــش  علــى 
»يتعــن  انــه  الثقــايف  االقتصــاد 
علــى القطــاع الصناعــي اســترجاع 
ورؤيتــه  التمويليــة  إمكانياتــه 
االســتراتيجية ليســتفيد اقتصادنــا ممــا 
يقدمــه هــذا القطــاع وبالتالــي ضمــان 

تنوعــه يف آجــال قريبــة جــدا«.
الوزيــر  شــدد  الســياق،  هــذا  ويف 
علــى أهميــة إبــراز اجلزائــر علــى املســتوى 
االقتصــادي الــذي يليــق بهــا يف أقــرب 

وقــت ممكــن.
وأشــار باشــا إلــى الشــبكة اإلقليميــة 
والتــي  البلــد  يف  املوجــودة  للصناعــة 
ــو  ــاش النم ــاهم يف انع ــأنها أن تس ــن ش م

االقتصــادي.

ــا تنشــيط  ــول »يتعــن حق وأردف بالق
القطــاع الصناعــي مــن اجــل التمكــن مــن 
وضــع اجلزائــر يف طريــق البــروز التــي يجــب 

اتباعهــا يف أقــرب اآلجــال«.
وحســب الوزيــر، فــإن اإلمكانيــات 
متوفــرة يف القطاعــن العمومــي واخلــاص، 
ــه ال توجــد أي أحــكام مســبقة  ــا أن مضيف

ــاص. ــاع اخل ــات القط ازاء مؤسس
ق.و

ترامواي قسنطينة:

إطالق عما قريب للتجارب  
التقنية الخاصة بالشطر الثاني

ــة«  ــام القادم ــال االي ــرع » خ  سيش
ــل الشــطر  ــى كام ــة عل يف التجــارب التقني
ــنطينة  ــواي قس ــعة ترام ــط توس ــي خل الثان
انطاقــا مــن مدخــل املقاطعــة االداريــة 
علــي منجلــي الــى غايــة جامعــة عبــد 
احلميــد مهــري ) قســنطينة 2( بطــول 3,5 
ــح  ــن مصال ــم أمــس، م كــم، حســبما عل

ــة . الوالي
و أكــدت ذات املصالــح أن اطــاق 
التجــارب التقنيــة علــى كامــل الشــطر 
ــنطينة  ــواي قس ــعة ترام ــط توس ــي خل الثان
االســتغال  حيــز  لوضعــه  حتســبا 
التجــاري »خــال السداســي األول مــن 
اســتكمال  فــور  ســيكون   »2021 ســنة 
االجــراءات االداريــة الازمــة كاملوافقــة 
علــى أشــغال اللجنــة املتخصصــة التــي 
ــرف  ــن ط ــكان م ــن امل ــا بع ــيتم ايفاده س

الوصيــة . الــوزارة 
و أوضــح نفــس املصــدر أن التجــارب 
التقنيــة ســيتم اطاقهــا بعــد املصادقــة 
علــى أشــغال و رفــع أي عراقيــل محتملــة، 
مبــرزا أهميــة هــذا املشــروع يف حتســن 
ــي حتصــي  ــة الت ــذه املدين ــرور به ــة امل حرك

ــمة . ــف نس ــوق 350 أل ــا يف م
و كانــت التجــارب التقنيــة األوليــة 
للنقــل  احلديثــة  الوســيلة  هــذه  علــى 
احلضــري قــد أجريــت شــهر ينايــر الفــارط 
ــطر  ــغاله للش ــة اش ــزء املنتهي ــت اجل و مس
املمتــد مــن محطــة الشــهداء نحــو جامعــة 
عبــد احلميــد مهــري ) قســنطينة 2( علــى 

ــم  . ــدر ب 1,2 ك ــافة تق مس
ــاع  ــون لقط ــؤولون احمللي ــف املس و يعك
النقــل علــى اســتكمال جميــع االجــراءات 
التنظيميــة و اللوجيســتية و الـــتأطير الــازم 
ــل  ــيلة للنق ــذه الوس ــتغال ه ــن اس لتمك
ــأن  ــغال بش ــت االش ــي أطلق ــري الت احلض
الشــطر الثانــي مــن خــط التوســعة اخلــاص 
بهــا، يف آجالهــا احملــددة، مثلمــا متــت 

ــه . االشــارة الي
و أطلقــت حملــة تهيئــة واســعة منــذ 
ــى طــول مســار الشــطر  ــدة عل أســابيع عدي
الترامــواي،  توســعة  خــط  مــن  الثانــي 
حســبما ذكرتــه ذات املصالــح، مضيفــة 
بــأن العمليــة تأتــي بإشــراف  مــن مؤسســة 
مؤسســة  و  كوســيدار  و  اجلزائــر  ميتــرو 
ــاس و  ــن نح ــدن لع ــة مل ــة اخلارجي التهيئ

ــي . ــي منجل عل
لترامــواي  املســتغل  اخلــط  ميتــد  و 
ــك  ــد املال ــن عب ــة ب ــن محط ــنطينة م قس
ــى  ــنطينة( ال ــة قس ــط مدين ــان ) وس رمض
بحيــث  منجلــي  علــي  مدخــل  غايــة 
ألــف   30 نقــل حوالــي  يضمــن حاليــا 

اليــوم . مســافر يف 
ــم  ــذا الرق ــع ه ــر أن يرتف ــن املنتظ و م
ــافر يف  ــف مس ــدود 100 أل ــى ح ــل ال ليص
اليــوم و ذلــك فــور وضــع حيــز اخلدمــة 
الــذي ســيصل  الثانــي  اخلــط  لتوســعة 
ــي  ــة عل ــة االداري ــز املقاطع ــة مرك ــى غاي ال

منجلــي .
ق.و

مقابل اكتتاب تعهد أو دفتر شروط بالنسبة للمستوردين

إعفاء المواد الموجهة لتغذية المواشي 
والدواجن من الرسم على القمة المضافة

 مت رســميا إعفاء كل عمليات بيع الشــعير 
والــذرة وكــذا املــواد واملنتجــات املوجهــة لتغذية 
املواشــي والدواجــن، مــن الرســم علــى القيمة 
املضافــة، لكــن يف مقابــل اكتتــاب تعهــد )أو 

دفتــر شــروط بالنســبة للمســتوردين(.
القــرار  هــذا  املفعــول  ســاري  وأصبــح 
ــذي مــن شــأنه خفــض أســعار الدواجــن،  ال
باجلريــدة  نشــر  تنفيــذي  مرســوم  مبوجــب 

.24 رقــم  الرســمية 
ــم  ــذي رق ــر باملرســوم التنفي ــق األم ويتعل
120-21 الــذي وقــع عليــه الوزيــر األول، عبــد 
ــق  ــارس 2021 واملتعل ــز جــراد، يف 29 م العزي
بكيفيــات اإلعفــاء مــن الرســم علــى القيمــة 
ــذرة وكــذا  املضافــة لعمليــات بيــع الشــعير وال
املــواد واملنتجــات املوجهــة لتغذيــة املواشــي 

ــن. والدواج
ووفقــا لهــذا النــص، »تعفــى مــن الرســم 
علــى القيمــة املضافــة، عمليــات بيــع الشــعير 
املوجهــة  واملنتجــات  املــواد  وكــذا  والــذرة 
لتغذيــة املواشــي والدواجــن، املدرجــة ضمــن 
امللحــق  املذكــورة يف  التعريفيــة  الوضعيــات 

ــوم«. ــذا املرس األول له
وبخصــوص املــواد واملنتجــات األخــرى، 
والدواجــن،  املواشــي  لتغذيــة  املوجهــة 
علــى  الرســم  مــن  كذلــك  تعفــى  التــي 
ــه  ــى وج ــر عل ــق االم ــة فيتعل ــة املضاف القيم
التحديــد بنخالــة الــذرة، نخالــة القمــح، 
النشــاء،  صناعــة  بقايــا  البقــول،  نخالــة 
الســكر،  قصــب  بقايــا  الشــمندر،  لــب 
ــة العجــول، ســتينيرول،  مســتحضرات لتغذي
ــس  ــية، أمبروميك ــة األساس ــاح املعدني األم
ــتخدامه  ــه الس ــن موج ــد، زنكباسيتراس زائ
مركــز  احليوانيــة،  األعــاف  صناعــة  يف 
معدنــي فيتامينــي و/أونيتروجينــي وغيرهــا 
املســتعمل  النــوع  املســتحضرات مــن  مــن 

احليوانــات. لتغــذي 
الرســم  مــن  اإلعفــاء  منــح  ويرتبــط 

علــى القيمــة املضافــة، بالنســبة لعمليــات 
ــذي  ــروط وال ــر الش ــاب دفت ــتيراد، باكتت االس
يجــب أن يكــون مرفوقــا ببرنامــج تقديــري 

لاســتيراد. ســنوي 
واوضــح املرســوم انــه يجــب ان يلتــزم 
ــح الفاحيــة املختصــة  املســتورد بإبــاغ املصال
الــواردات  مــن  مبــا حققــه  إقليميــا شــهريا 
التقديــري  البرنامــج  إيــداع  التقديريــة، 
املصالــح  لــدى  بــه،  اخلــاص  لاســتيراد 
ــل 15 يومــا،  ــا، قب ــة املختصــة إقليمي الفاحي
مــع إرفــاق قائمــة منتجــي أغذيــة املواشــي 
ــح  ــة، وكــذا التصري والدواجــن، حســب احلال
ــة  ــح الفاحي ــدى املصال ــهر، ل ــة أش كل ثاث
املنتجــات  بوجهــة  إقليميــا،  املختصــة 

املســتوردة.
يخضــع  ان  النــص  اوجــب  كمــا 
االســتيراد اإلضــايف للتعديــل مــرة واحــدة 
ضمــن البرنامــج التقديــري الســنوي مــع التــزام 
املبــررة  املســتورد بتقــدمي عــرض لألســباب 

التعديــل. لهــذا 
وترتبــط االســتفادة مــن اإلعفــاء مــن 
الرســم علــى القيمــة املضافــة بتقــدمي املســتورد 
ــر  ــا، دفت ــة إقليمي ــة املختص ــح اجلبائي للمصال
الشــروط املكتتــب مــن طرفــه كمــا ينبغــي 
تســليم مقــرر االســتفادة مــن اإلعفــاء املســلم 
مــن املصالــح الفاحيــة املختصــة إقليميــا، 
حســب املرســوم، الــذي يؤكــد بــأن هــذا املقــرر 
ال يكــون صاحلــا إال لعمليــة اســتيراد واحــدة.
ــة  ــد معاين ــة بع ــح اجلبائي ــلم املصال وتس
ــى  ــم عل ــن الرس ــاء م ــهادة اإلعف ــق، ش الوثائ

ــة. ــة املضاف القيم
ومــن أجــل تطبيــق اإلعفــاء مــن الرســم 
ــتورد  ــى املس ــن عل ــة يتع ــة املضاف ــى القيم عل
أن يقــدم إلــى مصالــح اجلمــارك، زيــادة علــى 
املقــرر، شــهادة اإلعفــاء مــن الرســم علــى 
ــن  ــرض م ــذا الغ ــلمة له ــة املس ــة املضاف القيم

ــة. ــح اجلبائي املصال

ــذرة  ــعير وال ــات الش ــبة لعملي ــا بالنس ام
لتغذيــة  املوجهــة  واملنتجــات  املــواد  وكــذا 
املواشــي والدواجــن املصنعــة محليــا، فــإن 
ــى  ــم عل ــن الرس ــاء م ــن اإلعف ــتفادة م االس
القيمــة املضافــة يرتبــط باكتتــاب املنتــج أو 
احملــول أو املجمــع، حســب احلالــة، تعهــدا 
احملليــة  واملنتجــات  املــواد  توجيــه  يتضمــن 
منتجــي  أو  الفاحيــة  التعاونيــات  لصالــح 
ــرض  ــن بغ ــة املواشــي أو مباشــرة للمرب أغذي
تغذيــة ماشــيتهم. ويتــم اكتتــاب التعهــد 
ــا. ــة املختصــة إقليمي ــح الفاحي ــدى املصال ل

ويرتبــط تطبيــق اإلعفــاء مــن الرســم 
علــى القيمــة املضافــة علــى املنتجــات احملليــة 
بتقــدمي املنتــج أو احملــول أو املجمــع ألغذيــة 
احلالــة،  حســب  والدواجــن،  املواشــي 
إقليميــا،  املختصــة  اجلبائيــة  للمصالــح 
التعهــد، مؤشــرا عليــه مــن املصالــح الفاحيــة 
املختصــة إقليميــا، وبهــذا، تســلم املصالــح 
اجلبائيــة بعــد معاينــة الوثائــق املبينــة، شــهادة 
ــة. ــى القيمــة املضاف ــن الرســم عل ــاء م اإلعف
كمــا اوضــح النــص ان عمليــات اســتيراد 
ــواد واملنتجــات  ــذرة وكــذا امل ــع الشــعير وال وبي
ــة املواشــي والدواجــن تخضــع  ــة لتغذي املوجه
الفــرق  طــرف  مــن  البعديــة  الرقابــة  إلــى 
املختلطــة )الضرائب-اجلمارك-التجــارة ( وفقــا 

ــا. ــول بهم ــم املعم ــريع والتنظي للتش
ــرام  ــك أن عــدم احت ونــص املرســوم كذل
ــتورد أو  ــرف املس ــن ط ــة م ــدات املكتتب التعه
ــة،  ــج أو احملــول أو املجمــع، حســب احلال املنت
ــي،  ــى التوال ــا، عل ــا قانون ــت معاينته ــي مت الت
ومصالــح  اجلبائيــة   املصالــح  طــرف  مــن 
املختصــة  الفاحيــة  واملصالــح  اجلمــارك، 
إقليميــا وكــذا مصالــح وزارة التجــارة، يعــرض 
عليهــا  املنصــوص  العقوبــات  تطبيــق  إلــى 
ــا. ــول بهم ــم املعم ــريع  والتنظي ــب التش مبوج
ق.و

اجلزائر العاصمة

تكريم الفائزات في المسابقة 
الوطنية ألحسن فكرة 
مشروع لرائدات أعمال

مت أمــس باجلزائــر العاصمــة تكــرمي 
حــول  الوطنيــة  املســابقة  يف  الفائــزات 
ــال  ــدات أعم ــروع لرائ ــرة مش ــن فك أحس
ــج  ــة لتثمــن نتائ ــة الوطني ــا الوكال نظمته
يف  التكنولوجيــة  والتنميــة  البحــث 
ــت  ــة »زوم« حت ــر منص ــارط عب ــارس الف م
شــعار »مــن فكــرة مبتكــرة إلــى مؤسســة 

ناشــئة«.
و شــهد احلفــل تكــرمي ثــاث فائــزات 
رانيــا بوخالفــة علــى  حيــث حتصلــت 
املرتبــة األولــى عــن مشــروع »تصميــم 
منــوذج أولــي ملفاعــل ميلــي« وحتصلــت 
الثانيــة  املرتبــة  علــى  قــادي  راضيــة 
عــن مشــروع »صبغــة طبيعــة يف املــواد 
التجميــل«،  ومســتحضرات  الغذائيــة 
بينمــا كانــت املرتبــة الثالثــة مــن نصيــب 

وزهــرة  أســما  دبــة  بوعبيــب،  مــرمي 
حرمــوش عــن مشــروعهن »ســترة احلمــل 

الذكيــة«.
ــور  ــزة اســتثنائية لن كمــا مت منــح جائ
الهــدى عــوادي عــن مشــروعها »صناعــة 
الطبيعيــة«  التجميــل  مســتحضرات 
والتــي »بلــغ مشــروعها مرحلــة النضــج«- 
حســب املنظمــن- بحيــث ستســتفيد 
ــة لتســريع مشــروعها. مــن برنامــج الوكال
ــان  ــل، مت االع ــش احلف ــى هام وعل
عــن إنشــاء مؤسســتن ناشــئتن يف مجال 
واالتصــاالت،  املعلومــات  تكنولوجيــا 
املشــروعن  صاحبــا  اســتفاد  حيــث 
ــا  ــة ألفكارهم ــم الوكال ــة ودع ــن مرافق م

املبتكــرة.
ق.و

 ستشــهد 16 بلديــة بواليــة تيسمســيلت، 
اليــوم، تذبذبــا يف التمويــن باملــاء الشــروب 
جــراء عمليــات تطهيــر وتنظيــف مبرمجــة 
خلزانــات امليــاه، حســبما أفــادت بــه، أمــس، 

ــاه. ــة للمي ــة للجزائري ــدة الوالئي الوح
بلديــات  التذبــذب  هــذا  وســيمس 
عابــد  وســيدي  بســام  وأوالد  تيسمســيلت 
وســيدي  واملعاصــم  ولرجــام  وعمــاري 

ــة  ــاء واألزهري ــن واألربع ــي حلس ــري وبن العنت
وبوقايــد وســيدي ســليمان وبــرج بونعامــة 
اســتنادا  والعيــون،  وخميســتي  ومتاحــت 
إلــى ذات املصــدر الــذي أرجــع ذلــك إلــى 
علــى  مبرمجــة  وتنظيــف  تطهيــر  عمليــات 
مســتوى خزانــات امليــاه لسلســلة ســد »كديــة 

الرصفــة«.
عمليــة  بــأن  الوحــدة  ذات  وأشــارت 

التمويــن باملــاء الشــروب »ستســتقر تدريجيــا« 
ــر  ــات تطهي ــن عملي ــاء م ــد االنته ــك بع وذل

وتنظيــف هــذه املنشــآت يف نفــس اليــوم.
وســتواصل نفــس الوحــدة علــى مــدار 
مجمــل  وتطهيــر  تنظيــف  أشــغال  أســبوع 
املنشــآت املائيــة التابعــة لهــا وذلــك قبــل 
ــس املصــدر. ــق نف ــول شــهر رمضــان، وف حل
ق.و

تيسمسيلت :

تذبذب في التموين بالماء الشروب بـ 16 بلدية اليوم



05السنة 02  - العدد 455 -اإلثنني 22 شعبان   1442  هـ  -  05  أفريل 2021م
أخبار الداخل

أمينة بنية 

كما أصدر  املسؤول التنفيذي األول بالوالية 
التي  الشبكات  تخص  قائمة  إلعداد  تعليمات 
عاصمة  مستوى  على  مستعجال  تدخال  حتتاج 
الشرق، كان ذلك خالل اجتماع مجلس الوالية 
األمني  بحضور  األسبوع   نهاية  ترأسه  الذي 
اإلدارية  للمقاطعة  املنتدب  الوالي  للوالية،  العام 
املجالس  ورؤساء  الدوائر،  ورؤساء  منجلي،  علي 
الشعبية البلدية، مدراء مجلس الوالية، ومختلف 
وقد  الدقسي،  بحي  الوالية  مبقر  املعنيني  املدراء 
خصص االجتماع  جدول أعماله لدراسة وضعية 
الدفع  قروض  استهالك  املائية،  املوارد  قطاع 
املاضية،  للسنة  املمركز  غير  القطاعي  للبرنامج 
مناقشة  متت  فقد  األول  للمحور  وبالنسبة  حيث 
مختلف البرامج املسجلة ، والتي قيد االجناز، التي 

للشرب،  الصاحلة  باملياه  التزويد  حتسني  تخص 
حيث قدم الوالي عدة مالحظات من أجل الدفع 
بهذه املشاريع، كما أسدى تعليمات ملديرة القطاع 
من أجل التكفل باملشاكل املطروحة على مستوى 
الوالية مؤكدا على ضرورة معاجلة نقص  بلديات 
التزود باملياه الصاحلة للشرب يف البلديات اخلمس 
فيما  اجلارية،  السنة  تعاني من ذلك خالل  التي 
عن  قائمة  بتحضير  سياكو  شركة  مسؤول  كلف 
على  بها  للتكفل  تدخال  حتتاج  التي  الشبكات 
مستوى مختلف بلديات الوالية، كما متت مناقشة 
وضعية استهالك قروض الدفع للبرنامج القطاعي 

غير املمركز لسنة 2020.
والتطهير  املياه  شركة  أن  بالذكر  يجدر 
وقت  يف  عقدت  قد  كانت   ، »سياكو«  قسنطينة 
العام  املدير  خاللها  قدم  صحفية  ندوة  سابق، 

املصالح  مدراء  مختلف  عن  فضال  ميلود«  »بيبي 
عن  باألرقام  مفصال  عرضا  للمؤسسة،  التابعة 
تدخالت ونشاط املؤسسة، كما قام مدير مديرية 
بتوضيح  العالي«  عبد  بن  »عالوة  السيد  الزبائن 
التي  »سياكو«  شركة  ديون  عن  وباألرقام  دقيق 
ملف  إلى  التطرق  مت  كما  سنتيم،  مليار   5 بلغت 
برنامج  يف  جاء  الذي  باملياه  الظل  مناطق  تزويد 
رئيس اجلمهورية من خالل تقدمي شرح واف عن 
برامج ربط هذه املناطق ووضعية التوصيل إلى كل 
بجبل  الباردة  سمارة،  بعني  قيقاية  منطقة  من 
كشف  فيما  باخلروب،  قجاو  عني  وكذا  الوحش 
املدير العام أن وضعية متوين والية قسنطينة باملياه 
جيدة، متحدثا عن مشروع تزويد بلدية عني عبيد 
أن يتم خالل  املنظر  الذي من  بومرزوق  من نقب 

موسم الصيف املقبل .

جيجل

حي 400 مسكن يتحول إلى 
مفرغة عمومية 

التكدس  من  جيجل  بوالية  الغربي  أيوف  بحي  مسكن   400 حي  سكان  يشتكي 
الكبير للقمامة واملزابل وبالضبط أمام إبتدائية عبدي العربي ، وذلك بسبب عدم رفعها يف 

األوقات املناسبة وبصفة دائمة حسب السكان ماحولها الى مفرغة عمومية .
 ويف ها الصدد قال احد سكان احلي ان  الظاهرة شكلت مظاهر تشمئز النفوس منها 
ألكياس القمامات املتناثرة هنا وهنالك مع روائح كريهة منبعثة منها ، خاصة والوالية تشهد 
موجة حر عالية يف اآلونة األخيرة ، وهو ما زاد من حدة إنتشار هذه الروائح  الكريهة وأيضا 
إننشار كل أنواع احلشرات اخلطيرة والبعوض وهو ما يجعل حياة املواطنني وسكان املنطقة يف 
خطر ، بل األخطر من ذلك هو أن البراءة الصغيرة من التالميذ الذين يتمدرسون يف إبتدائية 
عبدي العربي ميرون أمامها صباحا ومساء بحكم أنها موجودة على بعد أمتار قليلة من الباب 
الرئيسي للمدرسة ، من جهتهم مصالح النظافة للبلدية حملت املسؤولية للسكان ، ألنهم 
الشاحنات  مرور  توقيت  إحترام  وعدم  احملددة  أوقاتها  غير  يف  القمامة  بإخراج  يقومون  من 
لها  املخصصة  احلاويات  يف  وضعها  أنفسهم  تكليف  دون  األرض  يف  رميها  إلى  باإلضافة 

لتقليل عناء عمال النظافة يف حملها وتنقيتها.
عبد اهلل.إبراهيم 

ميلة 

 حي »بوفوح« بحاجة إلى 
مشاريع تنموية

يبعد  والذي   ، حيهم  عن  التنمية  غياب  ميلة  ببلدية  »بوفوح«  يشتكي سكان حي 
بعض الكيلومترات عن عاصمة الوالية . واستنادا إلى شكاوي جمعية »املستقبل« حلي 
»بوفوح 01« ، والتي انفردت جريدة » أخبار الوطن » بنسخ منها ، فسكان احلي يطالبون » 
بإعادة جتديد قنوات الربط باملياه الصاحلة للشرب ألن القنوات احلالية قدمية جدا ، مما أدى 
إلى إنسدادها، وجعلت وتيرة املياه معطلة ، وخزان املاء حاليا أصبح ال يكفي اسد حاجيات 
السكان «. ويف أحد الشكاوي تطرقت جمعية احلي إلى مشكلة النفايات ، وحسب ماورديف 
الشكوى« فالسكان يشتكون الوضع املزريالذي آل إليه احلي بسبب الرمي العشوائي للنفايات 
إنبعاثالروائح  إلى  أدى  مما  لها ،  املخصصة  القمامة  وتراكمها ، خاصة مع غياب حاويات 
احلرائق يف  ونشوب   ، الضالة  للكالب  كبير  وانتشار   ، املعدية  األمراض  وتفشي  الكريهة 

احملاصيل الزراعية صيفا نتيجة تلك النفايات مبا فيها الزجاج ».
وطالب سكان احلي السلطات احمللية للتدخل العاجل لتخصيص وبرمجة شاحنة جلمع 
النفايات ، وتوزيع حاويات للقمامة عبر نقاط من احلي ، باإلضافة إلى وضع الفتات ملنع 

الرمي العشوائي للقمامة على قارعة الطريق عند مدخل احلي .
نقلنا إنشغاالت ساكنة احلي إلى نائب رئيس املجلس الشعبي البلدي مليلة ، والذي 
باملياه  الربط  قنوات  إلعادة  مشروعا  برمجنا  لقد   «  : قائال  الوطن«  »ألخبار  بدوره  صرح 
الصاحلة للشرب ، و سننطلق فيه يف األيام القادمة ، وعن مشكل النفايات سيتم التكفل 

به بالتنسيق مع شركة »ميلة نات«.
ياسني زولخ

سطيف

وضع وحدة الطب النفسي 
ألطفال التوحد حيز الخدمة

مبدينة سطيف  وذلك  التوحد  مبرض  املصابني  اخلدمة  وحدة  االطفال  مت وضع حيز 
مبناسبة االحتفال باليوم العاملي ملرض التوحد املصادف  ل 2 افريل من كل سنة من طرف 
والى والية سطيف كمال عبلة ويف عرض قدمه مدير الصحة والسكان بالوالية عبد احلكيم 
دهان  حول الهيكل البيداغوجي والصحي اجلديد . الذي كان سابقا مقرا ملدرسة الفنون 
الروح  واعادة  ترميم  اجلميلة هومتكن مصاحلة مبساعدة احملسنيني  و  يف غضون سنتني من 
للهيكل اجلديد املتكون من ثالثة طوابق   خصصت اغلب املكاتب والفضاءات  للتكفل 

النفسي  باالطفال املراهقني املصابني مبرض التوحد.
وتعتبر وحدة االطفال املصابني بالتوحد  اول مدرسة  على املستوى الوطني خاضعة 
هاته  إلستقبتل  االزمة  والوسائل  الفضاءات  مختلف  على  الصحة  حتتوى  وزارة  لسلطة 

الشريحة قصد التكفل بها  من طرف طاقم طبي ونفساني وتربوي .
من جهة اخرى عبر االولياء ألخبار الوطن  عن سعادتهم  عن فتح هذا املرفق قصد 
وادماج هاته  الفئة  تعتبر مرحلة جد هامة لسقل  والتى  املراهقة  ابنائهم يف مرحلة  متابعة 

مبختلف البرامج التربوية والصحية والترفهية.
ع املالك قادري

أم البواقي 

عائالت بمشاتي واد نيني  
تطالب بإنصافها

يطالب سكان ظهرة بوتخمة ومتيرشو الفوقاني التابعة إقليميا  لبلدية واد نيني والتي 
تبعد عنها حوالى 10كم   بام البواقي السلطات احمللية  بالبلدية بضرورة  االلتفاتة  العاجلة  
إليهم  والقضاء على املعاناة التي يعيشونها من خالل استكمال تهيئة الطريق املؤدي إلى 
سكناتهم على طول 4,2 كلم  باإلضافة إلى العديد من املشاكل و النقائص التي نغصت 
حياتهم. كما طالب السكان السلطات الوالئية بضرورة العمل واإلسراع على تزويد قريتهم 
البوتان  الطبيعى الذي يعتبر شغلهم الشاغل معبرين عن معاناتهم مع قارورات غاز  بالغاز 
التي ارهقت كاهلهم وافرغت جيوبهم باالخص خالل فصل الشتاء  أين يزداد الطلب  على 
هذه املادة احليوية  . لالشارة فلقد اكدو على  إستفادة مشاتيهم من مشروع غاز البوتان يف 
اطار مناطق الظل منذ سنة 2020  اال انه متاطل السلطات املعنية ادي الى معاناتهم،  الى 
التزال  والتي  الشروب  املاء  انعدام  من  االسقالل  ومنذ  عائلة    15 من  أزيد  معاناة  جانب 

تستعمل الطرق البدائية للحصول على املاء .
اضافة الى معانات ازيد من خمس عائالت من انعدام الكهرباء  وتعتمد على الربط 
وإنشغالت  مطالب  على  ردها  يف  البلدية  مصالح  ذكرت  مصادرنا  وبحسب  العشوائي. 
ستنكلق  مليون   600 بقيمة  مشروع  فهناك  املاء  يخص  فيما  احمللية   املصالح  ان  الساكنة 

االشغال فيه وهذه الوعود منذ شهر نوفمبر الفارط ونفس الوعود بالنسبة للطريق  .
مدفوني صونيا

مديرا  الدين«  بدر  زعرور  املالية«  وزارة  عينت 
»حسني  لـ  خلفا  عنابة  لوالية  للضرائب  بالنيابة 

مسيخ« الذي أحيل على التقاعد.
أول أمس اخلميس  التنصيب  وجرت مراسم 
أعضاء  وبحضور  عنابة  والية  والي  إشراف  حتت 
من  وكل  للنقابة،  الوطني  واألمني  النقابي  الفرع 
مستشار وزير املالية، املديرة العامة للضرائب، مدير 

العمليات اجلبائية، املدير اجلهوي للضرائب عنابة، 
الفرعيني  املدراء  و  مدير املصالح اجلبائية اجلهوية، 
ويف  اخلصوص،  بهذا  كلمة  اجلميع  ألقى  حيث 
النقابة ستكون  أن  النقابي  الفرع  أمني  أكد  كلمته 
للمديرية  العامة  بجانب اإلدارة من أجل املصلحة 
سريعة  تفقدية  بزيارة  اجلميع  قام  وبعدها  والعمال 
الضرائب  ومركز  عنابة  للضرائب  اجلواري  للمركز 

يعاني  التي  العمل  مشاكل  طرح  مت  حيث  عنابة 
للجريدة  األخير  العدد  أن  ويذكر  العمال.  منها 
مدراء  من  عدد  مهام  إنهاء  إلى  أشار  الرسمية 
عنابة حيث  بوالية  بينها  من  بالواليات  الضرائب 
عنابة حسني  لوالية  الضرائب  مدير  مهام  إنهاء  مت 

مسيخ وإحالته على التقاعد.
ف .سليم

مدير جديد بالنيابة لمديرية الضرائب 

أسدى والي قسنطينة »ساسي أحمد عبد احلفيظ« تعليمات صارمة، تتعلق بحتمية  
التكفل العاجل و اجلاد مبشاكل قطاع املوارد املائية بالوالية، خاصة على مستوى خمس 

بلديات التي تعاني من وضعية مزرية يف هذا القطاع، يف الوقت الي تسجل فيه شركة املياه 

يف  عنابة  والية  دوائر  من  العديد  شرعت 
إستقبال ملفات طالبي السكن العمومي اإليجاري 
املعنيني بعملية جتديد بعض الوثائق املطلوبه على 

غرار كشف الراتب وشها اإلقامة.
عني  بلدية  مصالح  طالبت  الصدد  هذا  ويف 
السكن  ملفات  أصحاب  أمس  بعنابة  الباردة 
على  الفارطة  السنوات  يف  املودعة  اإلجتماعي 
ملفاتهم  بتحيني  بالدائرة  السكن  مكتب  مستوى 
القدمية حتسبا لشروع جلنة السكن يف راسة امللفات 
من قبل اللجنة املختصة حتسبا اإلعالم عن قائمة 

املستفيدين من السكن اإلجتماعي.
طالبي  فإن  الباردة  عني  بلدية  بيان  وحسب 
بتحيني  ملزمون  اإليجاري  العمومي  السكن 
عني  دائرة  مصالح  مستوى  على  املودعة  ملفاتهم 
للمعني  الراتب  كشف  شهادة  بإيداع  الباردة 
والزوجة أو شهادة عدم العمل للعاطلني عن العمل 
تكفل  حالة  يف  كفالة  وشهادة  عائلية  وشهادة 
قانوني للمعني بشخص أو شخصني او أشخاص 
ملفاتهم  بتجديد  املعنيني  فإن  املصدر  وحسب   .
تقدمي الوثائق املذكورة على مستوى مكتب السكن 
بحسب  ممكن  وقت  أقرب  يف  الباردة  عني  بدائرة 
املصدر. ويجدر أن والي والية عنابة برميي جمال 
العمل  يف  بالشروع  الدوائر  رؤساء  أمر  كان  الدين 

اإلدارية  التحقيق  تفعيل جلان  ميدانيا من خالل 
اإلجتماعي  السكن  طالبي  ملفات  يف  للتدقيق 
من خالل الزيارات امليدانية  ملقر سكن أصحاب 
احلضرية  األحياء  مختلف  يف  املتواجدين  امللفات 
للتأكد من صحةمقر إقامتهم والعمل على جتديد 
يف  الباردة  البيانات  صحة  من  للتأكد  ملفاتهم 
كشف الراتب للتأكد من أنه ال يتجاوز ال24 ألف 

دج وللتأكد  أيضامن عدد األوالد ومكان اإلقامة 
لتسهيل عملية تنقيط امللفات وذلك ملنح السكن 
من  اإلستفادة  الشروط  فيه  تتوفر  وملن  ملستحقيه 

برنامج السكن العمومي اإليجاري.
خلفا للمدير السابق »حسني مسيخ«.

ف . سليم

عنابة

تحيين ملفات طالبي السكن االجتماعي

ديون »سياكو« جتاوزت  5 مليار سنتيم

والي قسنطينة يعد بحل معضلة 
التزود بالمياه قبل نهاية السنة
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أخبار الداخل

حواش.أ

وقد أعرب أسامة مستاري عضو بنقابة البياطرة 
أن  بلعباس   بسيدي  العمومية  اإلدارة  يف  املوظفني 
مستقبل البياطرة بات على احملك بسبب هذه الوثيقة 
التي أقرت وزارة الفالحة بالعمل بها منذ سنة 2009 
البياطرة  حساب  على  تتضاعف  خطورتها  جعل  وما 
من  املقدمة  امللفات  يف  التعريف  شهادة  إدراج  هو 
طرف الفالحني  سواء بالنسبة  الراغبني يف احلصول 
على الدعم املالي أو الراغبني يف التعاقد مع امللبنات 
العمومية بالنظر إلى إمكانية حتايل املربني بخصوص  

من  الكثير  يف  تتطابق  ال  التي  احللوب  األبقار  عدد 
الرسمية  اللجان  به  تقوم  التي  األحيان مع اإلحصاء 
الدعم   بطالبي  اخلاصة  األبقار  عدد  بتحري  اخلاصة 

على اثر  خرجاتهم امليدانية .
هذا ما يضعهم يف وضعية حرجة وغير محميني 
قانونيا من هذه املمارسات  على حد تصريح مستاري 
ما يجعلهم  عرضة للمتابعات قضائية قد تصل الى 
اإلدانة  عن  ناهيك  العمل  عن  النهائي  الفصل  حد 
الزمالء  بعض  حصل  كما  نافدة  حبس  بسنوات 
البياطرة يف عديد الواليات إذ انه و بعد خروج اللجان 

احللوب  األبقار  ملعاينة  املالي  الدعم  مبصلحة  اخلاصة 
االستفادة  بغرض   املعنيني  الفالحني  بحوزت   التي 
لتلك  متاما  مغايرة  ارقاما  على   الوقوف  مت  الدعم  من 
هناك  ان  اعتبار  على  التعريف   شهادة  يف  احملررة 
ارقاماغير  قدموا  الذين  املتحايلني  الفالحني  بعض 

صحيحة للبياطرة  تخص عدد االبقار اململوكة.
و حرص املتحدث على ضرورة حماية البياطرة 
العموميني من تداعيات و خلفيات هذه الوثيقة الذي 
ال تضرب و تعرض مسارهم املهني يف ظل عدم توفر  

احلماية القانونية الالزمة يف الوضعيات املماثلة.

غرداية
القبض على مروجا المخدرات

متكن افراد املجموعة اإلقليمية الدرك الوطني غرداية بالتنسيق مع أفراد القطاع العسكري 
الفرعي باملنيعة من حجز 30 كلغ من الكيف املعالج.

العملية جاءت بعد االستغالل اجليد للمعلومة ، ليتم تشكيل دورية مشتركة و التنقل الى 
املكان احملدد  و متشيطه و حجز الكمية املذكورة سالفا.

على اثر ذلك مت تبليغ اجلهات القضائية املختصة  و فتح حتقيق يف القضية.
حاج قودر عبد الرزاق

طالب األطباء البياطرة العموميون بوالية سيدي بلعباس التابعني ملديرية الفالحة  
بإعادة النظر يف شهادة التعريف امللزمون بتحريرها  لفائدة الفالحني التي تخص  تعديد 
األبقار احللوب اململوكة  والتي يتم إدراجها ضمن ملف الدعم املالي املوجه لهذه الفئة ما 

جتعلهم يف مرمى املتابعات الفضائية.

بسبب التحايل الذي يدفع ضريبته البياطرة العموميون

مطالب بإلغاء شهادة التعريف 
الخاصة باألبقار الحلوب في بلعباس

راسل املكتب الوالئي تلمسان للرابطة الوطنية 
للطلبة اجلزائريني يف تقرير مستعجل حصلت جريدة 
و  الوالية  والي  السيد  منه  نسخة  على  الوطن  أخبار 
و  العاجل  التدخل  الوالئية من اجل  السلطات  كذا 
النظر يف عدة مشاكل و عراقيل ميكن ان تؤثر بالسلب 
مسارهم  تعرقل  و  للطلبة  البيداغوجي  املردود  على 
الشبه  النقل  توفير  أولها  يف  و  حسبهم  الدراسي 
من  ابناءها  يستفد  لم  التي  البلديات  الى  احلضري 

خدمة اإليواء.
البرتوكول  أن  تقريره  الوالئي يف  املكتب  اكد  و 
ألزم  الذي  و  الوصية  الوزارة  من  املعتمد  الصحي 
بوالية  لتطبيقه بحذافيره أصبح  املؤسسات اجلامعية 
تلمسان مجرد حبر على ورق االمر الذي قد يعرض 
الطلبة و عائالتهم للخطر و يعصف باملوسم اجلامعي 
نتيجة التهاون يف جتسيده على ارض الواقع ،كما مت 
اإلشارة الى املنظومة الصحية على مستوى اإلقامات 
نقص  نتيجة  متردية  إعتبروها  التي  و  اجلامعية 
سيارات اإلسعاف و األطباء و املمرضني و كذا غياب 
الى  باإلضافة  الطبية  التجهيزات  و  االدوية  ادنى 
الروائح الكريهة املنبعثة من القمامة نتيجة التماطل 

يف رفعها.
التدفئة  غياب  الى  الطلبة  رابطة  تطرقت  كما 
بعض  و  اناث  حميدو«  »مليحة  اجلامعي  باحلي 
باإلضافة  اجلامعي   املوسم  هذا  خالل  الكليات 
امام  الراجلني  ممرات  و  السرعة  ممهالت  غياب  الى 

جعل  مما  اجلامعية،  اإلقامات  و  اجلامعية  االقطاب 
االمن  غياب  ظل  يف  املرور  حلوادث  عرضت  الطلبة 
التحرشات  و  السرقات  و  اإلعتداءات  عن  ناهيك 
التي يتعرض لها الطلبة بصفة يومية من قبل بعض 
السلطات  من  ايضا  طالبت  و  املنحرفني.  و  الشواذ 
بها  التي  اجلامعية  اإلقامات  لغلق  التدخل  احمللية 
اجنحة ايواء مهترءة أو ايلة للسقوط على غرار البشير 
اإلبراهيمي ، حمري احمد ، صويف منور و تيجاني 
لتكرار  تفاديا   7 منصورة  وفتح  يف  اإلسراع  و  هدام 

سيناريو احلي اجلامعي بختي عبد املجيد نهاية سنة 
.2012

اجلامعية  للمؤسسات  الداخلي  االمن  عن  أما 
على  بالوقوف  املكلفني  كفاءة  عدم  على  التأكيد  مت 
امن الطلبة امام التجاوزات و اإلنتهاكات التي يقوم 
بها بعض االعوان رغم التقارير املرفوعة فيما يخص 
هذا الصدد باملوازاة مع غزو الغرباء للحرم اجلامعي و 

املؤسسات اجلامعية.
ع.بن خالد

تلمسان
رابطة الطلبة تراسل الوالي لعرض واقع قطاع التعليم العالي

بجاية
رفع التجميد عن مشاريع الغاز

شرعت مؤخرا مقاوالت اجناز شبكات الربط بغاز املدينة يف حتريك آلياتها واستدعاء العمال 
قصد استئناف األشغال املتعلقة بالصفقات التي حتصلت عليها وذلك بعد رفع التجميد عن 

مشاريع الغاز،املرتبط  بتحسن الوضعية املالية .
وقد استأنفت األشغال يف العديد من البلديات، لتجسيد البرنامج الذي سطرته مديرية 
الطاقة، بالتنسيق مع مختلف املصالح، وسجلت نسبة التغطية بالغاز الطبيعي يف والية بجاية 
 70 من  تقترب  واملناجم  الطاقة  مديرية  حسب  حاليا  املاضيتني،وهي  السنتني  خالل  تقدما 
باملائة  حيث استفادت بعض البلديات من هذه املادة احليوية، يف وقت ستسمح املشاريع التي 
تتواجد قيد اإلجناز، برفع نسبة التغطية واالستجابة ملطالب املواطنني، فيما يخص الربط بالغاز 
الطبيعي، علما أن 80 باملائة من تراب الوالية هي أراض ريفية ذات تضاريس صعبة ، تستلزم 
جتنيد وسائل مادية وبشرية معتبرة إلجناز شبكة النقل كما تعتبر املعارضة، من بني املشاكل التي 
تواجه املقاوالت لتسليم املشاريع املنجزة، حيث تركز مصالح مديرية الطاقة حاليا على الشطر 
11 بلدية، وقد بادرت نفس املصالح، بفتح  13 مشروعا عبر  بالنقل، إذ سيتم جتسيد  املتعلق 
املسالك لتسهيل عملية وضع قنوات الغاز، ووصلت العملية حاليا إلى 65 باملائة إذ سيتم ربط 
أنبوب الغاز بحجم 16 بوصة بلدية فريحة بتيزي وزو ببلدية تيفرة ببجاية، بالنظر إلى التقدم 
الكبير املسجل يف األشغال، السيما مع فتح 11 كيلومترا من شبكة النقل، كما ينتظر جتسيد 
املشاريع املتعلقة بالنقل عبر مختلف البلديات التابعة لبجاية، على غرار آيت اسماعيل، ذراع 

القائد ، توجة، مسيسنة، وأدكار،...وغيرها.
عبدالسالم.ق

بجاية
عصابة سرقة المنازل في قبضة األمن

فككت الفرقة اجلنائية للشرطة القضائية بأمن والية بجاية، جماعة أشرار تتكون من 8 
أشخاص )19 و40 سنة(، تورطوا يف السرقة أثناء الزلزال الذي ضرب مدينة بجاية وضواحيها. 
الشارع، خوفا على حياتهم، محتلني  إلى  العائالت  وتدفق عدد كبير من  الزلزال  وقوع  فبعد 
حلماية  أمني  تشكيل  نصب  ومت  الشرطة،  مصالح  جتندت  العمومية،  واألماكن  الساحات 
املواطنني وتأمني كل األحياء واملواقع احلساسة مبدينة بجاية. يف هذا السياق، سجلت شكوى 
مواطن تقدم إلى فرقة قمع اإلجرام، التي كانت ترافق العائالت يف الشارع، وأبلغهم عن تعرض 
مسكنه العائلي للسرقة، حيث استولى الفاعلون على مبلغ مالي معتبر، إضافة إلى حزام ثمني 
من حتديد  والتحري  البحث  عملية  متكنت  الالزمة،  امليدانية  املعاينات  وبإجراء  الذهب،  من 
هوية املشتبه فيه الرئيسي )33 سنة( وتوقيفه، مع حتديد مصير املسروقات التي بيعت ملجوهراتي 
باملدينة، وكشف بعد توقيفه عن هوية شركائه، ليتم توقيفهم هم اآلخرين، ويتم إجناز ملف 
جزائي ضد املشتبه فيهم وتقدميهم أمام اجلهات القضائية املختصة، فصدر يف حق ستة مشتبه 

فيهم أمر إيداع، ووضع اثنان منهم حتت الرقابة القضائية.
عب السالم.ق

توقيف مخرب محل تجاري بتيشي
املنصرم، مبتورط  بأمن دائرة تيشي ببجاية، األسبوع  القضائية  الشرطة  أوقع عناصر فرقة 
الغير، بعد تسجيل شكوى مواطن  العمدي مللك  التخريب  التهديد مع  )32 سنة( يف قضية 
للمحل،  اخلارجي  الباب  للتخريب من طرف مجهولني، حيث حطم  التجاري  محله  تعرض 
ومكنت عمليات بحث وحتر واسعة، من حتديد هوية الفاعل وسماعه يف محضر رسمي، وألجل 
عن  التنازل  عدم  حالة  يف  التجاري  محله  بحرق  الشاكي  بتهديد  قام  العدالة،  من  اإلفالت 
اجلهات  أمام  وتقدميه  فيه،  املشتبه  ضد  جزائيني  ملفني  إجناز  مت  وقد  ضده،  املودعة  الشكوى 

القضائية املختصة، حيث صدر يف حقه أمر إيداع.
عبدالسالم.ق

ببلدية  احلبال«  »فيض  جتمع  سكان  ينتظر 
أوالد جالل توفير أدنى متطلبات املعيشة الضرورية 
غياب  لسنوات يف  تعود  معاناة  من  لتخليصهم 

الكهرباء، الغاز، املياه والتهيئة.
وأبدى قاطنو اجلهة غضبهم الشديد مما أسموه 
جتاهل مطالبهم رغم مشروعيتها وانتظارهم لسنوات 
أمال يف جتسيدها لكن الوعود لم جتد طريقها للواقع 
الكهرباء  يف غياب  املواطنني  تذمر  ضاعف  مما 
الصرف  الشروب وشبكة  املاء  إلى  باإلضافة  والغاز 

انشغاالتهم  تبليغ  السكان  أكد  حيث  الصحي، 
أدنى  وتوفير  التدخل  قصد  املعنية  املصالح  إلى 
الضروريات التي تنهي معاناتهم لكن دون جدوى، 
كوابل  عبر  منها  يستفيدون  الكهرباء  أن  موضحني 
يهدد سالمة  الذي  األمر  بطريقة عشوائية  مترامية 
املواطنني، كما طالبوا بتوفير الغاز الطبيعي لقاطني 
حتمية  أمام  أنفسهم  السكان  يجد  حيث  املنطقة 
مقبول،  اعتبروه غير  مما  البوتان  غاز  قارورات  اقتناء 
مياه  محدثونا بتوفير  طالب  ذلك  إلى  باإلضافة 

فضال  الصهاريج،  من  بها  يتزودون  التي  الشرب 
الصرف  شبكة  ومد  احمليط  بتهيئة  انشغالهم  على 

الصحي.
التي  بالوضعية  املعنيون  ندد  ذلك  سياق  ويف 
تراوح مكانها رغم مرور السنوات، منتقدين جتاهل 
املجالس  على  املسؤولني  تعاقب  رغم  انشغاالتهم 
جتسيد النقائص يف  يأملون  حيث  محليا،  املنتخبة 

أقرب اآلجال.
منصف.ب

بسكرة
تجمع »فيض الحبال« بأوالد جالل ..معاناة مستمرة

اشهار انشاء جمعية ذات صبغة محلية
     طبقـــــا ألحكـام القــــانون رقـــم 06-12 املـؤرخ فــي 12 جـــانفي 2012 املتعلق 

باجلمعيات السيما املادة 18 منه.
لقد تـــــم هـــــذا اليـــــوم: 25/03/2021 تأسيــــــــس اجلمعيـــــــة احملليــــة 

املسماة: جمعية التجمع السكاني ملنطقة الكراكة لبلدية امجدل 
املعتمدة حتت رقم: 03 بتاريخ 25/03/2021

الرئيس: محمود لهميسي 
املقر االجتماعي: منزل السيد محمود لهميسي - بلدية امجدل

Akhbar el watan: 05/04/2021

إشهــــــــــــــار
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أخبار السر ايا

تخفيف الدراسة في رمضان

الوالــي  مطلــوب  بجديويــة

ندوة حول تطورات القضية الصحراوية

قررت الوزارة حذف 
حصة واحدة من 

البرنامج التعليمي يشمل 
5 مواد تعليمية يف الطور 

املتوسط خالل شهر 
رمضان، حيث مت حذف 
حصة واحدة يف جميع 
املستويات التعليمية 
ملواد اللغة العربية، 

األمازيغية، الرياضيات، 
الفرنسية، واإلجنليزية، أما مواد العلوم الفيزيائية، علوم 

الطبيعة واحلياة، التاريخ واجلغرافيا، التربية املدنية، والتربية 
اإلسالمية فتبقى كما هي من دون تغيير، بينما الطور الثانوي 
فقد حددت الوزارة عدد احلصص املقررة يف شهر رمضان يف كل 

مادة تعليمية حسب كل شعبة وكل مستوى.

ستجري بعثة 
استعالمية مؤقتة عن 
جلنة الصحة والشؤون 

االجتماعية والعمل 
والتضامن الوطني، 

مبجلس األمة، زيارة 
إلى واليـتي بشار 

وبني عباس، قصد 
الوقوف على واقع 

القطاعات التي تدخل 
ضمن اختصاصات 

اللجنة واالستماع إلى انشغاالت مسؤولي ومنتسبي القطاعات 
املعنية. وسيقود هذه البعثة  رئيس اللجنة، محمد أخاموك، 

الذي سيكون مرفوقا بنائبه محمد بوبكر، إلى جانب أعضاء هذه 
اللجنة.

يناشد سكان حي كحالوي بوعبداهلل ببلدية 
جديوية، وبالية غليزان السلطات الوالئية و على 
رأسها والي الوالية من أجل التدخل و إعادة بعث 

مشروع التهيئة املتوقف بعد يومني فقط من انطالق 
األشغال به ، بحيث استبشر سكان احلي عقب قدوم 
املقاولة لتبليط وتهيئة احلي باعتباره مطلب السكان 

منذ سنوات، إال أنهم تفاجؤوا يف ثاني يوم من األشغال 
من حتويل العتاد لورشة مجاورة و توقف األشغال بعد 
تشويه منظر احلي و حفر األرضية مّما يجعل حياتهم 

معرضة للخطر خاصة فئة األطفال نتيجة التطاير 
الواسع للغبار ، جريدة«أخبار الوطن« تقربت من 

ساكني احلّي الذين عّبروا عن تذمرهم مّما وصل إليه 
احلّي رغم كثرة املراسالت و الطلبات من أجل إعادة 

االعتبار للحي.

ينشطها وزير اخلارجية الصحراوي 
محمد سالم ولد السالك اليوم على 

الساعة ال 10.30 صباحا مبقر السفارة 
باجلزائر ندوة صحفية، تتناول تطورات 

القضية الصحراوية ومستجداتها. 
وتأتى هذه الندوة تزامنا وجلسة مجلس 

األمن الدولي املغلقة املزمعة يوم 21 
أفريل اجلاري، ملناقشة تطورات الوضع 

يف الصحراء الغربية يف ضوء احلرب 
بني اجلمهورية العربية الصحراوية 

الدميقراطية و اململكة املغربية.

ينظم مجلس األّمة، اليوم االثنني، يوما برملانيا 
حتت عنوان: القناة البرملانية: جـسـر بني الشعب 

وممثليه ورهان سياسي وإعالمي. وحسب بيان 
لذات الهيئة، سيتم تنظيم هذا اليوم البرملاني مبقر 

املجلس، ابتداًء من الساعة العاشرة صباحا. لكن 
الغريب أن احلديث كثر عن هذه القناة منذ أكثر 

من سنة لكنها لم ترى النور بعد، فهل ستكون هذه 
الندوة فرصة إلزالة اللثام عن هذه القناة وإطالقها 

رسميا؟

ضجيج حول قناة »وهمية«!

الجلفة و»الممهالت« العشوائية!
لم متر سوى بضعة أشهر على إمتام إجناز بعض من مشاريع تعبيد الطرقات الرئيسة وداخل األحياء 

بعاصمة والية اجللفة، إلى أن ظهرت املمهالت العشوائية غير املطابقة للمعايير املعمول بها والتي تعد 
مصدرا إلتالف وتكسير السيارات، األمر الذي استنكره السكان وسائقي املركبات على حد سواء وخصوصا 

أصحاب النقل احلضري الذين ال ميكنهم تفاديها بتغيير املسار. والغريب أن هاته املمهالت تنجز دون 
استشارة اجلهات الوصية وأغلبها ينجز مببادرات شخصية، دون تدخل السلطات التي تكتفي باملتابعة عن 

بعد وكأن األمر عادي!!.

بعثة استعالمية مؤقتة

نشاط وقائي
تواصل مصالح األمن العمومي ألمن والية األغواط 
أنشطتها التوعوية التحسيسية لفائدة مستعملي 

الطريق، من سائقي املركبات مبختلف أصنافها، 
مستعملي الدراجات النارية، و كذا فئة الراجلني عبر 

مختلف نقاط املراقبة املرورية و كذا عبر مختلف 
الفضاءات التي تشهد إقباال من قبلهم، و كذا لفائدة 

تالميذ املؤسسات التربوية و التكوينية، و كذا من خالل 
مختلف املنابر اإلعالمية، أين مت خالل هذه األنشطة 

التحسيسية التوعوية تقدمي النصائح و اإلرشادات 
الضرورية الالزمة التي تهدف ترسيخ سلوك مروري 

سليم يرتكز على احترام قانون املرور من قبل مختلف 
فئات مستعملي الطريق.

أثار  قرار  حرمان فئة ذوي االحتياجات اخلاصة من منحة 
رمضان لهذا العام، باستثناء فئة املتزوجني موجة استياء واسعة 

لهذه الشريحة التي ال تزال تعيش حتت خط الفقر، فاملبلغ الذي 
تتصدقه احلكومة ككل شهر  ال يكف لسد حاجياتهم، أبسطها 

اقتناء األدوية واتباع النظام الغذائي بحسب نوع املرض، ويبدو أن 
شعار »اجلزائر  اجلديدة« ال ينطبق على هذه الفئة مادامت غير  
معنية بالصيام مع باقي الفئات التي ستستفيد من مبلغ 10 االف 

دينار.

منحة رمضان للمتزوجين فقط!
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القدرة الشرائية تنهار واحلكومة تفشل يف معاجلة األسباب

أباطرة المضاربة يتالعبون بخبز المواطن!
أعاد االرتفاع غير املسبوق يف أسعار الدجاج والزيت ومواد استهالكية أخرى إلى أذهان اجلزائريني ثورة » الزيت و السكر » مطلع سنة 2011، والتي أدت إلى نشوب 

احتجاجات اجتماعية، خلفت 5 قتلى و 800 جريح، بدأت شرارتها بارتفاع  أسعار الزيت والسكر األكثر طلبا لدى اجلزائريني، وكادت تنذر بانطالق »ربيع جزائري« على 
أنقاض انهيار حاد يف القدرة الشرائية.

بجاية

األسعار »نار« في األسواق
ــي  ــع يف أعال ــذي يق ــد ال ــيدي أحم ــوق س ــه بس ــر والفواك ــعار اخلض ــت أس  عرف
ــا  ــا محسوس ــرمي ارتفاع ــان الك ــهر رمض ــول ش ــن حل ــة م ــام قليل ــل أي ــة قب ــة بجاي مدين
مقارنــة باأليــام القليلــة املاضيــة  إذ قفــزت أســعار القرعــة مــن 40دج للكلــغ إلــى 120دج 
ــر اإلســتهالك لــدى املواطنــن قــد قفــزت   ــه الكثي للكلــغ  كمــا أن أســعار الفلفــل بنوعي
ــى 100دج  ــت إل ــد وصل ــم فق ــا الطماط ــن 100دج أم ــر م ــى أكث ــن 50دج إل ــعاره م أس
ــى 60دج  ــن 40إل ــد اســتقرت ب ــا( فق ــة )البطاط ــدة اجلزائري ــيدة املائ ــعر س ــن س يف ح
ــوق  ــخ  الس ــدالع والبطي ــم ال ــار اقتح ــس اإلط ــى 40 دج ويف نف ــن 20إل ــا ب ــل م والبص
بالرغــم مــن عــدم نضجهمــا جيــدا - مصدرهمــا الصحــراء -  إذ وصــل ســعرهما 
حــدود 80 دج للكلــغ بالنســبة لــأول و150 دج للثانــي وقــد عبــر الكثيــر مــن املواطنــن 
ــة  ــتعدادهم ملقاطع ــدوا اس ــش  وأب ــالء الفاح ــذا الغ ــتائهم له ــن اس ــن( ع ــار الوط ل)أخب
بعــض املنتوجــات  واإلســتغناء عنهــا ويف ســياق متصــل يفســر األســتاذ اجلامعــي »رشــيد 

.م« مــن كليــة العلــوم التجاريــة بجامعــة بجايــة هــذا املنحــى التصاعــدي لأســعار إلــى قلــة اإلنتــاج والظــروف املناخيــة وكــذا تقلــص املســاحات 
ــف اإلســمنت.  ــبب زح ــة بس الزراعي

جمعيات حماية المستهلك والنقابات العمالية تطلق صافرة اإلنذار
ــة  ــة حماي ــرار جمعي ــى غ ــة املســتهلك مــن نشــاطاتها عل ــات جماي ــور القــدرة الشــرائية للمواطنــن ضاعفــت جمعي  أمــام اســتمرار تده
ــي ارتفعــت  ــى مقاطعــة بعــض املنتوجــات الت ــوة املســتهلكن إل ــة »مــن خــالل دع ــس علجي ــي يرأســها الناشــط »ياني ــة الت املســتهلك ببجاي
أســعارها بــدون مبــرر كالســمك وحلــم الدجــاج وحتــى زيــت املائــدة املفقــود مــن علــى رفــوف احملــالت التجاريــة رغــم اســتمرار اإلنتــاج وامتــالء 
املخــازن بهــذه املــادة ويف اتصــال مــع أحــد أعضــاء اجلمعيــة حــول نــدرة زيــت املائــدة أكــد أن املشــكل ال يكمــن يف الوفــرة وإمنــا يف إلــزام الســلطات 
التجــار واملوزعــن بضــرورة حيــازة الفاتــورة عنــد نقــل البضاعــة مــن املصنــع إلــى املخــازن واحملــالت التجاريــة وهــو مــا يرفضــه التجــار ألن الفاتــورة 
ــة الكنابســت  ــي لنقاب ــه أكــد الناطــق الرســمي للمكتــب الوالئ ــح  ومــن جهت ــل مــن هامــش الرب ــة وتقل ــعر وتصعــب مــن املضارب تقــن الس
ــى رأس جــدول األعمــال عنــد التفــاوض  ــا ملحــا للنقابــة وعــادة مــا يوضــع عل ــي أن » ملــف القــدرة الشــرائية ظــل مطلب ببجايــة ســليمان زنات
ــذي  ــب ال ــح املرت ــا إذ أصب ــورا فظيع ــت تده ــري عرف ــم اجلزائ ــرائية لأســتاذ واملعل ــدرة الش ــال » أن الق ــة » وأضــاف قائ ــة الوطني ــع وزارة التربي م

يتقضــاه نصــف شــهري وليــس شــهري ».
عبدالسالم قريشي

بشار

»كورونا« وراء ارتفاع أسعار المواد األولية
الــى جائحــه كورونــا  الزيــادة يف األســعار  ارجــع جتــار اجلملــة 
ــار يف االقتصــاد  ــببت يف انهي ــراء و تس ــع والش ــة البي ــلت حرك ــي ش الت
ــد مــن  ــا الحــظ العدي ــع والشــراء تدريجي ــي ومــع عــودة حركــة البي العامل
ــي  ــة الت ــواد األولي ــق بامل ــا تعل ــعار خاصــة م ــا يف االس ــار اجلملةارتفاع جت
ــر مــن اخلــارج و بالرغــم مــن عــودة النشــاط اإلقتصــادي  تســتوردها اجلزائ

ــا ــى حاله ــت عل ــض وبقي ــم تنخف ــعار ل ــه إال أن األس ــى طبيعت إل

اللهفة سبب الندرة و المضاربة
ــالت  ــض العائ ــات بع ــن تصرف ــار م ــن التج ــر م ــتغرب الكثي اس
التــي تقــوم بشــراء املــواد الغذائيــة أكثــر مــن حاجياتهــا لغــرض تخزينهــا 
خشــية أن تفقــد يف األســواق أو يرتفــع ســعرها مــرة أخــرى و ارجــع التجــار 
هــذا التصــرف إلــى لهفــة املواطــن و التــي دومــا مــا تكــون ســببااخر وراء 

املضاربــة و تشــجيع التجــار االنتهازيــن إلــى رفعسقفاألســعار لهتــه املــواد الغذائيــة كمــا هــو احلــال هــذه األيــام بالنســبة  ملــادة الزيــت حيــث 
أصبــح مــن كان يقتنــي لتريــن يف الشــهر أصبــح يقتنــي خمســة لتــرات حتســبا لنــدرة مــادة الزيــت خــالل شــهر رمضــان الكــرمي هــذا مــا 

ــى 900 دج كمــا خلــق نــدرة يف هــذه املــادة ــى رفــع ســعر الزيــت مــن 585 دج إل شــجع التجــار االنتهازيــن إل

مديرية التجار و مصالح األمن بالمرصاد
ــش  ــام يف تفتي ــة للتجــارة خــالل هــذه األي ــة الوالئي ــة بشــار و بالتنســيق مــع املديري ــة بأمــن والي ــة و املالي شــرعت الفرقــة اإلقتصادي
ــد مــن 13 طــن مــن اللحــوم الفاســدة كانــت موجهــة  ــط ازي ــى ضب ــة عل ــث أســفرت هتــه العملي ــد حي ــع نقــاط التخزيــن و التبري جمي
لالســتهالك و املضاربــة يف األســواق و يف تصريحلمديــرة التجــارة لواليــة بشــار الســيدة مباركــي كرميةألخبــار الوطــن »هنــاك بعــض التجــار 
ــك الدجــاج  ــى ذل ــل عل ــى حســاب صحــة وســالمة املواطنــن » و الدلي ــو عل ــة يف األســعار و ل ــن يســتغلون لهفــة املواطــن للمضارب الذي
الفاســد الــذي مت ضبطــه بحــر االســبوع املنصــرم مــن طــرف أعــوان التجــارة رفقــة الشــرطة بأحــد املخــازن و الــذي كان موجهــا لالســتهالك 
ــراب شــهر رمضــان الكــرمي و ذلــك للحــد مــن ظاهــرت املضاربــة  البشــري و أضافــت أن مصاحلهــا ســتكثف مــن جهودهــا خاصــة مــع اقت
ــا مــع شــهر  ــه تزامن ــى تســجيل أنفســهم للدخــول يف الســوق التجــاري الــذي ســيفتح أبواب ــة التجــار إل ــرة التجــارة كاف كمــا دعــت مدي
رمضــان الكــرمي هــذا الســوق مــن شــأنه تشــجيع التجــار و خلــق جــو مــن املنافســة النزيهــة بعيــدا عــن املمارســات الشــنيعة كمــا ميكنهــم 

أيضــا مــن البيــع بالتخفيــض و البيــع الترويجــي داخــل احملــالت التجاريــة  و خارجهــا .  
مصطفى ياسر

مراسلون

املدية

البطاطا بـ 70 دينارا والدجاج لمن 
استطاع إليه سبياًل!

يعــرف ســعر الدجــاج  منــذ أســابيع بواليــة املديــة ارتفاعــا كبيــرا أرهــق املواطــن البســيط ، إذ وصــل ســعر الكيلوغــرام الواحــد مــن الدجــاج إلــى 
أكثــر مــن 360 دينــار ، ممــا أثــار اســتياء املواطنــن  الذيــن  يشــتكون مــن االرتفــاع اجلنونــي يف ســعر اللحــوم البيضــاء وعلــى وجــه اخلصــوص الدجــاج 
ــول الشــهر  ــراب حل ــع اقت ــف واملتوســط  زاد إســتياؤهم م ــاول ذوي الدخــل الضعي ــت يف متن ــي ليس ــراء الت ــوم احلم ــل اللح ــم بدي ــاره وجهته باعتب
الفضيــل  حيــث حتــدث لـــ« أخبــار الوطــن« مواطنــون وجدناهــم يتجولــون بســوق اخلضــر والفواكــه مبدينــة املديــة قائلــن: جتولنــا ألكثــر مــن ســاعة 
وهانحــن نعــود بارغــي القفــف فالدجــاج فــاق ســعره الثالثــن دينــار والبطاطــا والتــي البــد منهــا فيوميــا  ســعرها 70 ذينــار للكيلوغــرام الواحــد أمــا 
الســمك والفواكــه فنحــن نشــاهدها ليــس إال  مســتغربن كيــف للمواطــن البســيط أن يقتنــي حاجياتــه مــن األكل يف ظــل ارتفــاع األســعار اجلنونــي 
وكيــف لــه أن يلبــي حاجيــات أســرته األخــرى مــن متــدرس وعــالج وغيرهمــا  ، املواطنــون ممــن إلتقيناهــم كلهــم حســرة وأســى مضيفــن إذا كان هــذا 

حالنــا اليــوم فكيــف غــدا  مــع حلــول شــهر رمضــان .

ارتفــاع بــات ينــذر بوقــوع بانــزالق اجتماعيــة خطيــرة، بســبب 
املضاربــة يف األســعار مــن قبــل التجــار، قابلهــا نــدرة حــادة يف  
ــار حــاد يف  ــى انهي ــاء كورونــا، أدت إل ــة جــراء وب ــواد األولي بعــض امل
القــدرة الشــرائية، و بينمــا يرجــع جتــار التجزئــة الســبب إلــى ارتفــاع 
األســعار يف أســواق اجلملــة، يقــول جتــار اجلملــة، إن املؤسســات 
ــون  ــرى متتبع ــا ي ــا، بينم ــببوا يف التهابه ــة والفالحــن تس اإلنتاجي
يف املجــال، إن الدولــة تغــض الطــرف عــن األمــر  ومتتنــع عــن 

ــن  ــون ع ــاءل مواطن ــا يتس ــن فيم ــالت املضارب ــح انف ــل لكب التدخ
ــى  ــن أو أدن ــاب قوس ــي أصبحــت ق ــرائية الت ــم الش ــر قدرته مصي
ــد  ــان وعي ــهر رمض ــول ش ــراب حل ــع اقت ــة م ــار، خاص ــن االنهي م

ــارك. ــر. املب الفط
ــل  ــيك  يف ظ ــي وش ــان اجتماع ــذر بغلي ــت تن ــرات بات مؤش
ــق مــن  ــل الصمــت املطب ــات »، مقاب ــي متارســها »لوبي ــة الت املضارب
ــة  ــل احلكومــة، بينمــا وجــد املواطــن نفســه أمــام أزمــة اجتماعي قب

ــي  متليهــا الضــرورة املوســمية,  ــرة جــراء املصاريــف املتزايــدة  الت كبي
ــى كل املنتجــات بحجــة  ــى رفــع أســعار عل بينمــا ســارع التجــار إل
ــياء  ــا وأش ــة كرون ــار، و أزم ــرف الدين ــعر ص ــار يف س ــع و انهي تراج

ــرى. أخ
 و يف هــذا املجــال أشــار املرصــد احلــر حلقــوق اإلنســان أن  
املواطنــن الذيــن يتقاضــون أقــل مــن 60 ألــف دينــار شــهريا ، 
ــي أن  ــا يعن ــة، م ــم الضروري ــن حاجياته ــم تأم ــون بإمكانه ــن يك ل

ــيات  ــق األساس ــون دون حتقي ــن يعيش ــن املواطن ــعة م ــريحة واس ش
ــاة. ــات احلي ــن متطلب م

وأدانــت الهيئــة ذاتهــا كل اإلجــراءات التــي تكــرس املزيــد 
مــن الفقــر وضــرب القــدرة الشــرائية للمواطنــن، و اعتبرتــه هجومــا 
شرســا علــى احلقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة لســائر فئــات 
املجتمــع«،  فيمــا دعــا  إلــى وضــع إســتراتيجية دقيقــة وإرادة 
ــر. ــر يف اجلزائ ــة الفق ــة حملارب ــة اجلزائري ــرف احلكوم ــن ط ــية م سياس

ــة وقمــع الغــش  ــة االقتصادي كشــفت حصيلــة نشــاطات الرقاب
التابعــة ملديريــة التجــارة  بواليــة تبســة خــالل الثالثــي األولــى مــن 
ــر  ــع حتري ــة م ــجيل  5906 تدخــل   886  مخالف ــن  تس 2021،  ع
ــك عــن  حجــز ســلع بقيمــة  ــة، ناهي 862  محضــر متابعــة قضائي

ــرة فقــط. ــار ســنتيم بســبب عــدم الفوت ــوق 12 ملي تف
ــس مفتــش  فحســب مــا كشــفت عنــه »بلمكــي نعيمــة« رئي
رئيســي مبصلحــة املنازعــات مبديريــة التــارة بواليــة تبســة، فقــد 
ــي مــن الســنة  ــة منــذ الفــاحت مــن شــهر جانف قامــت مصالــح الرقاب
ــة  ــة ممارس ــال مراقب ــارس، يف مج ــهر م ــة ش ــة نهاي ــى غاي ــة إل اجلاري
األنشــطة التجاريــة، بتســجيل 3878 تدخــل  مت خاللهــا معاينــة 517 
ــزت  ــث  ارتك ــة، حي ــة قضائي ــر متابع ــر507 محض ــة و حتري مخالف
ــرام شــفافية املمارســات  ــة مــدى احت هــذه التدخــالت أساســا ملراقب
التجاريــة الســيما الفوتــرة يف مراحــل اإلنتــاج والتوزيــع باجلملــة 
ــرة   ــدم الفوت ــغ ع ــجيل مبل ــالت بتس ــذه التدخ ــمحت ه ــث س حي

ــّدر بـــ  12.870.915.00 دج . ق
ــار الوطــن« مــن معلومــات،  ــه »أخب و حســب مــا حصلــت إلي

فــإن عــدم احتــرام التنظيــم و التشــريع الســاري املفعــول فيمــا يخــص 
إلزاميــة اســتعمال الفاتــورة إضافــة إلــى كثــرة املتدخلــن يف النشــاط 
ــى  ــوج ال ــول املنت ــل وص ــي  قب ــي ه ــل الت ــاري و يف كل املراح التج
املســتهلك النهائــي، مــن بــن األســباب الرئيســية يف تواصــل أزمــة 
ارتفــاع األســعار واملضاربــة يف مختلــف الســلع، أيــن يقــوم حاليــا جتــار 
ــة  ــواد الغذائي ــى التجزئــة بالتمــون مبختلــف الســلع  وامل اجلملــة وحت
دون فاتــورة ممــا يــؤدي إلــى مضاعفــة األســعار بطــرق غيــر قانونيــة ، 
ــة باتخــاذ  ــح الضرائــب و املراقب ــوم مصال ــان تق ــد مــن األحي ويف عدي
كامــل اإلجــراءات القانونيــة علــى غــرار حجــز هــذه الســلع  ، ففــي 
ــة  ــة بوالي ــات الرقاب ــمحت عملي ــرعي، س ــر الش ــح غي ــال الرب مج
تبســة بالكشــف عــن مبلــغ  286.245.00دج ناجمــة عــن ممارســة 
ــات  ــة، التصريح ــعار املقنن ــرام األس ــدم احت ــرعية ع ــر ش ــعار غي أس
ــر  ــادات غي ــاء زي ــى إخف ــي إل ــي ترم ــة الت ــعار التكلف ــة بأس املزيف
شــرعية يف األســعار،  ممــا أســفر عــن   اقتــراح غلــق 87 محــل جتــاري.
فيروز رحال

تبسة

غياب الفوترة من أسباب المضاربة في األسعار

اجللفة

مواطنون أفلسوا ومسؤلون يطمئنون! 
أكــد عديــد التجــار بواليــة اجللفــة أن ارتفــاع أســعار املــواد األساســية بالســوق راجــع للمضاربــة والنــدرة، حيــث يلجــأ العديــد مــن أصحــاب 
ــرف  ــن ط ــة م ــاب الرقاب ــبب لغي ــن الس ــذروة، مرجع ــت ال ــا وق ــادة بيعه ــة إلع ــر قانوني ــق غي ــلع بطري ــن الس ــوق وتخزي ــكار الس ــم الحت مهنته
الســلطات املعنيــة. v وأضــاف آخــرون ممــن حتدثــت إليهــم »أخبــار الوطــن«، إن دور الســلطات الرقابيــة علــى املســتوى احمللــي يبقــى غيــر كاٍف، 
حيــث تؤثــر هــذه املضاربــة عليهــم ســلبا عكــس مــا يتوقعــه املواطــن يف حتميلهــم أســباب ارتفــاع أســعار املــواد األساســية خاصــة، مؤكديــن أن 
هامــش ربحهــم لــم يتغيــر منــذ ســنوات عكــس مــا يعمــل عليــه »بارونــات« الســوق. وتأثــر غالبيــة املواطنــون مــن ضعــف القــدرة الشــرائية يف 
الســنوات األخيــرة وخصوصــا يف ظــل انتشــار وبــاء كورونــا بالبــالد، إذ فقــد عشــرات اآلالف مــن األشــخاص مناصــب عملهــم املباشــرة، وهــو مــا 
ــوزارة الداخليــة، حيــث مســت هــذه األزمــة واليــة اجللفــة أيضــا، حســب مــا  أكــده عبــد احلميــد عفــرة، املنــدوب الوطنــي للمخاطــر الكبــرى ب
ــة وارتفــاع  ــر أصحابهــا باألزمــة الصحي ــي تأث ــرة والت ــم« الــذي كان يعمــل يف إحــدى احملــالت الكبي صــرح بــه لنــا أحــد املواطنــن املدعــو »إبراهي

األســعار يف أســواق اجلملــة مــا اضطرهــم لالنســحاب مــن عالــم التجــارة تاركــن وراءهــم عــدة عمــال بــدون مناصــب وأمــام شــبح البطالــة. 
ــعار  ــاب يف األس ــا االلته ــي رافقه ــة الت ــة الصحي ــن األزم ــك م ــم كذل ــم ه ــن تأثره ــة، ع ــة العمومي ــن يشــغلون يف الوظيف ــرون مم ــر آخ وعب
بالرغــم مــن تصريحــات املســئولن احملليــن واملركزيــن التــي تطمئنهــم ككل مــرة بتوفــر الســلع وتســقيف األســعار، معبريــن عــن تذمرهــم لهــذه 

ــة.  ــر الواقعي ــر املســؤولة وغي التصريحــات غي
حمزة بن حلرش 

مدير املصالح الفالحية بالبويرة

» ارتفاع أسعار الدجاح  يعود إلى ارتفاع ثمن األعالف«
مديــر املصالــح الفالحيــة لواليــة البويــرة الســيد » بوعلــي مـــحمد » يف تصريحــات جلريــدة » أخبــار الوطــن » أن ســبب األزمــة يعــود 
لبدايــة شــهر جانفــي ، حيــث أن مربــو الدواجــن لــم ينتجــو القــدر الــكايف بســبب ارتفــاع أســعار أغذيــة الدواجــن ماجعــل الواليــة تدخــل 
يف األزمــة األخيــرة ، لكنــه طمئــن مواطنــي الواليــة بــأن الدجــاج ســيكون متوفــر خــالل شــهر رمضــان و بســعر معقــول ، حتــى يتســنى 

لــكل شــرائح املجتمــع شــرائه.
ــى هامــش إختتــام أشــغال دورة املجلــس الشــعبي  ــد الســالم » يف تصريحــات لوســائل اإلعــالم عل ــاط عب ــرة » لكحــل عي ــي البوي وال
ــرة ، مشــكلة مــن  ــة البوي ــى مســتوى والي ــة يف األســعار عل ــى املضارب ــة و القضــاء عل ــة حملارب ــة والئي ــه مت تشــكيل جلن ــي ، أكــد بأن الوالئ

ــة و تكــون حتــت إشــرافه الشــخصي. ــة التجــارة و املصالــح األمني مديري
يونس غماري



رئيس منظمة حماية املستهلك كمال يويو :
»على الدولة تسقيف هامش الربح وندعو 

المواطنين للتبليغ عن التجاوزات«
العاصمــة  باجلزائــر  املســتهلك  حمايــة  منظمــة  رئيــس  قــال 

تأثــر  كورونــا  فيــروس  وبــاء  تداعيــات  بســبب  أنــه  يويــو  كمــال 
ــر مــن املواطنــن بطريقــة أو بأخــرى مــن ضعــف املدخــول  عــدد كبي

و انهيــار القــدرة الشــرائية. و كشــف لنــا أن االرقــام الرســمية 
عكــس  طفيفــة  بنســب  االســعار  يف  ارتفــاع  عــن  تتحــدث 
ــواد االســتهالكية  ــة امل ــة أغلبي ــع، لكــن احلقيق مايوجــد يف الواق
ــل.  ــى األق ــة عل ــبة 50باملائ ــعارها بنس ــت اس ــة ارتفع الضروري
ــن  ــا يكم ــت يوضــح متحدثن ــادة الزي ــعار م ــاع أس ــبب ارتف فس
ــي  ــرب الضريب ــى الته ــودوا عل ــا تع ــرة، و جتارن ــرض الفوت يف ف
إضافــة الــى عــدم مرافقتهــم لفهــم مــا قــد تســببه لهــم الفوتــرة 
مــن مشــاكل )التحصيــل الضريبــي( مــا الحظنــا عــزوف التجــار 
ــن  ــر م ــعار اكب ــا باس ــة،أو بيعه ــت املدعم ــادة الزي ــع م ــن بي ع

ــى  ــة عل ــن. إضاف ــار االنتهازي ــرف التج ــن ط ــروض م ــعرها املف س
ذلــك تهافــت املســتهلكن علــى اقتنــاء كميــات كبيــرة منــه نظــرا 

ــع التواصــل  لإلشــاعات املروجــة أوســاط املواطنــن و مــن خــالل مواق
االجتماعــي.. وأشــار محدثنــا إلــى أنــه بعــض املــواد التــي عرفــت ارتفاعــا 

ــى االســتيراد  ــا نعتمــد عل ــا الزلن ــا أنن ــة عقــدت املشــكل مب ــي يف األســواق العاملي و بالتال
ــم حتــدث ســابقا،  لكــن بحســبه- متعاملينــا  ــرة ل ــي انهــارت بنســبة كبي ــى قيمــة الدينــار الت ــرت عل أث
االقتصاديــن مــن مورديــن و مصنعــن، جتــار اجلملــة و التجزئــة زادو الطــن بلــة بفــرض هامــش ربــح فاحــش 
ــاع  ــببا يف ارتف ــدرة و الغــالء متس ــا مــن الن ــرة خوف ــات كبي ــاء كمي ــتهلك القتن ــع املس ــام فرصــة هل و اغتن

ــر. ــر و اكث ــعار اكث االس
و يقتــرح رئيــس منظمــة حمايــة املســتهلك و بقــوة تســقيف هامــش ربــح املــواد واســعة االســتهالك و 

هنــاك نصــوص يتــم إعدادهــا مــن طــرف وزارتــي التجــارة و الفالحــة.
ــي  ــدرك الوطن ــيات،األمن و ال ــة أو املفتش ــدى املنظم ــغ ل ــا املواطنــن للتبلي ــوا متحدثن ــر يدع يف األخي
ــع. ــم مبســاهمة و تعــاون اجلمي ــة تت ــى املضارب ــه القضــاء عل ــواد االســتهالكية، ألن ــس امل عــن أي جتــاوز مي

رئيس املرصد احلر حلقوق اإلنسان مـحمد جنان:
»نطالب الحكومة بوضع استراتيجية للقضاء على الظاهرة«

ــيد«محمود  ــان الس ــوق اإلنس ــر حلق ــس املرصــد احل ــا رئي ــر لن عب
ــار القــدرة الشــرائية  جنان«،عــن قلقــه الشــديد مــن تواصــل إنهي
للمواطنــن وكذلــك إنهيــار قيمــة الدينــار أمــام العمــالت 
ــالوة  ــية وع ــتويات قياس ــغ مس ــاد، بل ــكل ح ــة بش األجنبي
املكرســة  السياســات  نتيجــة  التضخــم  ذلــك  علــى 
ــة.  ــات الكادح ــاب الفئ ــى رق ــة عل ــش املفروض للتهمي
ــى أن اجلبهــة  وأكــد لنــا أن هنــاك مؤشــرات واضحــة عل
ــة  ــل املضارب ــاخن يف ظ ــح س ــى صفي ــة عل االجتماعي
التــي متارســها لوبيــات املضاربــن يف ظــل صمــت 
احلكومــة وعجزهــا عــن إيجــاد احللــول املناســبة،أين 
ــز  ــة تترك ــات اجتماعي ــام حتدي ــه أم ــن نفس ــد املواط يج
ــي  أساســًا يف مصاريــف ضخمــة يف ظــل االرتفــاع اخليال
لألســعار،خاصة يف املــواد األساســية،باالضافة إلــى نســبة 
ــري الــذي انعكــس ســلبا  ــار الدينــار اجلزائ التضخــم و انهي
علــى املواطــن ولــم تعــد للعملــة الوطنيــة قيمــة بعــد التدهــور 
ــر يف قيمتهــا. كمــا أكــد لنــا الســيد »محمــود جنــان« أن  الكبي

جزائــري يتقاضــى اقــل مــن 60 الــف دينــار للشــهر لــن يعيــش كرميــا كل مواطــن 
ــتطيع تأمــن  ــن يس احتياجاتــه الضروريــة، خاصــة وأن معظــم اجلزائريــن يتقاضــون أجــورا تقــل عــن ول

ــع  ــى وض ــوا إل ــون. ويدع ــدي املضم ــر القاع ــن األج ــل م ــى أق ــن الزال يتقاض ــم م ــار و منه ــف دين 35 أل
ــكل  ــاندته ل ــه و مس ــا عــن دعم ــة كم ــة اجلزائري ــرف احلكوم ــية مــن ط ــة و إرادة سياس اســتراتيجية دقيق

ــع. ــة يف املجتم ــات املناضل الفئ
نسيبة شالبي

رئيس منظمة حماية وإرشاد املستهلك مبيلة  بن صالح علي :

» يجب محاربة المضاربين بتقنين استغالل غرف التخزين«
ــي  ــة حلمايــة وإرشــاد املســتهلك لواليــة ميلــة   » بــن صالــح عل قــال رئيــس مكتــب املنظمــة الوطني
» ان بعــض  جتــار املواســم كاألعيــاد ، وخاصــة شــهر رمضــان يقومــون بتخزيــن ســلع معينــة بعــد شــرائها 
بأســعار منخفضــة، ويتــم تخزينهــا يف غــرف التبريــد غيــر مرخصــة أو مراقبــة ليقومــوا ببيعهــا يف املواســم 
ــوز، الزيت،الزيتون،اللحــوم البيضــاد واحلمــراء..( وهــذه الســلوكيات  وبأســعار مضاعفــة كمثــال )التمــر، امل
ــى  ــؤالء عل ــجعت ه ــا ش ــرح به ــر مص ــد غي ــرف تبري ــود غ ــف وج ــن لألس ــون ،ولك ــا القان ــب عليه يعاق
ــال : »  ــذه األشــكال قائ ــل ه ــة مث ــة حملارب ــات املنظم ــول إقتراح ــف ح ــي « ، ويضي ــر القانون ــن غي التخزي
ــى  ــه عل ــث أن ــة ، حي ــر القانوني ــن غي ــرف التخزي ــن وغ ــة املضارب ــا محارب ــة اقترحن ولهــذا نحــن كمنظم
مديريــة التجــارة وبالتنســيق مــع شــركة ســونلغاز يف حالــة عــدم وجــود أي مصنــع يف منطقــة معينــة وكميــة 
اســتهالك الكهربــاء عاليــة ، يف هــذه احلالــة علــى مديريــة التجــارة مراقبــة هاتــه  ،إلحتمــال وجــود غــرف 
تبريــد غيــر مصــرح بهــا وحتتــوي علــى ســلع موجهــة  ، و يف االخيــر جنــد أنــه يف حالــة بقــاء غــرف التبريــد 
الغيــر مصرحــة فــإن املضاربــة تبقــى علــى حابهــا و هــذا هــو إقتــراح املنظمــة للحــد مــن هــذه املشــكلة «.

اخلبير االقتصادي مبيلة  الدكتور بالل عوالي :

» المضاربة آلية للربح السريع وهناك من يستثمر 
في اإلشاعات واألزمات«

ــوب  ــري املغل ــأن »الشــعب اجلزائ ــار الوطــن ب ــي ألخب ــالل عوال ــور ب ــر االقتصــادي الدكت كشــف اخلبي
ــا يف  ــهد تفاقم ــة تش ــذه األزم ــون ، وه ــتغله املضارب ــا يس ــذا م ــاعات ، وه ــاق وراء اإلش ــره ينس ــن أم ع
ــاد »، و إقتــرح ذات املتحــدث : » فتــح املزيــد مــن أســواق اجلملــة ،  املناســبات علــى غــرار رمضــان واألعي
وبالتالــي تكــون هنــاك منافســة وبالتالــي يخــرج املضــارب الســلعة خشــية إنخفــاض ســعرها ، باإلضافــة 
إلــى آليــة أخــرى وهــي منــح وزارة التجــارة رخصــة للتجــار للبيــع بالتخفيــض )الصولــد( ، وهــذه األخيــرة 
تلــزم التاجــر بالتصريــح كــون مخزونســلعه املوجهــة للتخفيــض  كايف ملــدة 3 أشــهر« ، وعــن اآلليــة األخيــرة 
للقضــاء علــى املضاربــة صــرح ل »أخبــار الوطــن« » زيــادة املعــروض مــن املنتوجــات ، حيــث تقــوم الدولــة 
ــا  ــه يف البطاط ــول ب ــو معم ــل ماه ــعار ، مث ــض األس ــى تخف ــوق حت ــى الس ــه إل ــزون وضخ ــراج املخ بإخ
ــة ، وهــذا مايجعــل املضــارب يخســر و  يخــرج  ــوم ببيعــه بأســعار منخفضــة لتجــار اجلمل واللحــوم ، وتق

ــة ». ــه الدول ــع ب معروضــه ويبيعــه مبثــل الســعر الــذي تبي
ياسني زويلخ
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األغواط

الغالء يتسبب في اتساع جيوب الفقر
ذوي  مــن  واملواطنــون  الهشــة  الفئــات  تعانــي 
الدخــل الضعيــف واملتوســط باألغــواط مــن ظــروف 
ــواد  ــعار امل ــاب أس ــا الته ــببت فيه ــة تس ــش صعب عي
املضاربــة  بســبب  واللحــوم  واخلضــر  االســتهالكية 
ــي القــدرة  الشــرائية مــن  واالحتــكار مــن جهــة ، وتدن
ــرة  جهــة أخــرى ، حيــث انتشــرت ظاهــرة التســول وكث
الديــون يف احملــالت ،وصعوبــة تغطيــة االحتياجــات 

اليوميــة مــن غــذاء ودواء لــوازم مدرســية لــألوالد .
املواطــن »ب ت« أســتاذ متقاعــد مــن التعليــم 
املتوســط وصــف الوضــع االجتماعــي الــذي متــر بــه 
األســرة باملنطقــة بالقاســية مســتدال باملعانــاة التــي 
ــه  ــرم يصرف ــب محت ــى رات ــد يتقاض ــا كمتقاع يواجهه
ــم  ــث أقس ــراد ،  حي ــن 05أف ــة م ــة مكون ــى عائل عل
ــتهالكية  ــواد االس ــراء امل ــن ش ــة ع ــون املترتب ــأن الدي ب
ــزءا  ــدد ج ــث يس ــالت ،حي ــع باحمل ــة ال تنقط الضروري

منهــا ويخصــص جــزءا آخــر للــدواء وفواتيــر الغــاز 
ــة التــي  والكهربــاء واملــاء وقــد تأتــي الطــوارئ االجتماعي

ــهر. ــدة أش ــون لع ــم الدي ــبب يف تراك تتس
اخليــري  العمــل  يف  النشــطاء  بعــض  وكشــف 
ــر  ــرت بشــكل كبي ــر انتش ــوب الفق ــي أن جي والتضامن
 ، الواليــة  بلديــات  بأغلــب  األخيــرة  الســنوات  يف 
ــرى  ــط  وأخ ــاء فق ــز وامل ــات باخلب ــالت تقت ــاك عائ وهن
مصــدر عيشــها مــن صدقــات احملســنن ،و يقتصــر 
غــذاء  الكثيــر مــن العائــالت ذات الدخــل احملــدود 
علــى تنــاول الكسكســى واحلليــب أو اخلبــز واملــرق 
ــوب مــن  ــرة وشــربة ،وعزفــت عــن شــراء احلب مــن حري
حمــص وعــدس ولوبيــا بســبب ارتفــاع أســعارها  .
ــى  ــي تتقاض ــالت الت ــن العائ ــر م ــش الكثي وتعي
ــدرة  ــن واملق ــار الس ــة لكب ــواءا املوجه ــة س ــح اجلزافي املن
ب3100 دينــار أو اخلاصــة بعمــال الشــبكة االجتماعيــة 

ــاوية . ــا مأس ــار ظروف ــدرة ب5400دين واملق
وحســب مســؤول مبصالــح التجــارة » ح، ع« أن 
النشــاط التجــاري يصعــب مراقبتــه يف ظــل انتشــار 
وحتكــم  والتخزيــن  ،واملضاربــة  الفوضويــة  التجــارة 
بعــض اللوبيــات يف متويــن الســوق باملــواد االســتهالكية 
انســياق  إلــى  واللحــوم ،إضافــة  والفواكــه  واخلضــر 
املســتهلك بســرعة وراء اإلشــاعات ومســاعدة املضاربــن 
ــدا أن  ــق أهدافهــم التجاريــة ، مفي بــدون قصــد يف حتقي
فــرق مراقبــة األســعار وقمــع الغــش تنشــط يوميــا لــردع 
التجــاوزات ومراقبــة أســعار املــواد املســقفة لكــن غيــاب 
التنســيق بــن املصالــح أحيانــا وضعــف ثقافــة التســوق 
واالســتهالك عنــد املواطــن عوامــل تســاهم االختــالالت 

ــوق . ــة للس اليومي
ع. نورين

ميلة

المضاربة في األسعار وقت األزمات والمناسبات
حجز 22 ألف لتر من الزيت المائدة و800 قنطار من السكر 	

ــع  ــيق م ــي بالتنس ــدرك الوطن ــح ال ــت مصال متكن
ــز  ــن حج ــة ،  م ــة ميل ــارة لوالي ــة التج ــح مديري مصال
ــد مــن800 قنطــار  ــدة وأزي ــت املائ ــر مــن زي ــف لت 22 أل
مــن مــادة الســكر كانــت مخزنــة بطريقــة غيــر مشــروعة 
ــي األول  ــالل الثالث ــة( خ ــوب ميل ــد )جن ــلغوم العي بش

ــنة .  ــن الس م
للــدرك  اإلقليميــة  للمجموعــة  بيــان  وأوضــح 
ــة  ــراد الكتيب ــام أف ــة متــت بعــد قي ــأن العملي ــي ب الوطن
االقليميــة للــدرك الوطنــي بشــلغوم العيــد مــع مفتشــي 
ــرح  ــر مص ــن) 2( غي ــة مخزن ــارة مبداهم ــة التج مديري
بهمــا ،  مــا اســفر عــن حجــز 22 ألــف لتــر مــن زيــت 

ــيفيتال. ــة س ــن عالم ــدة م املائ
و 843.78 قنطــار ســكر أبيــض مــن نفــس العالمة 
الــى جانــب 41.40 قنطــار مــن مــادة املاراألولــى جــاءت 
هــذه العمليــة تزامنــا وأزمــة الزيــت والســكر التــي 

ــرا . عرفــت مؤخ
ياسني زويلخ

املكلف باإلعالم باجلمعية الوطنية للتجار يف سيدي بلعباس

 »تذبذب الحالة االجتماعية سبب ضعف القدرة الشرائية« 
ــة يف  ــاة االجتماعي ــق احلي ــذي راف ــر ال ــذب الكبي ــن ان التذب ــر بلحــاج صــالح الدي اعتب
ــر  ــرروا بشــكل كبي ــن تض ــة التجــار الذي ــى فئ ــلبي عل ــه الصــدى الس ــرة كان ل ــة األخي اآلون
ــواد  ــعار امل ــتوى اس ــى مس ــت عل ــه انعكس ــى عاتق ــاة عل ــرة امللق ــف الكبي ــبب املصاري بس
الغذائيــة خاصــة منهــا واســعة االســتهالك أدى إلــى تضــرر القــدرة الشــرائية لشــريحة واســعة 
ــر كايف  ــالد لهــذا امللــف كان غي ــا للب جــدا مــن املواطنــن مضيفــا ان مرافقــة الســلطات العلي
ادى الــى تــأزم الوضعيــة املاديــة الكثــر مــن 80 باملائــة مــن التجــار و احلرفيــن بواليــة ســيدي 
ــى  ــة العمــل عل ــوزارة الوصي ــى ال ــه يجــب عل ــات املســجلة وعلي ــاس حســب اإلحصائي بلعب
ــة للقــدرة الشــرائية  ــة االســتهالكية حماي ــواد الغذائي ــة اخلاصــة بامل مراجعــة املنظومــة التجاري

ــى نشــاط التجــار . للمواطنــن وكــذا عل
ــرز نفــس املتحــدث ان اســواق الرحمــة التــي مــن املرتقــب افتتاحهــا  يف ذات الســياق اب
ســتكون مبثابــة متنفــس لرفــع القــدرة الشــرائية للمواطنــن خاصــة اصحــاب الدخــل 

ــل. ــان الفضي ــهر رمض ــالل ش ــف خ الضعي
حواش.أمني

رئيس مكتب منظمة حماية املستهلك بسيدي بلعباس

»يجب المقاطعة المنتوجات ذات األسعار المرتفعة«
دعــا بلحــاج مخطــار رئيــس جمعيــة منظمــة حمايــة املســتهلك 
املواطنــن إلــى انتهــاج سياســة مقاطعــة املــواد الغذائيــة التــي تشــهد 

ارتفــاع كبيــر يف أســعارها لقطــع الطريــق أمــام التجــار االنتهازيــن
ــع  ــيق م ــة و بالتنس ــه » ان املنظم ــدث ذات ــس املتح ــد رئي و أك
ــدرة  ــة الق ــى حماي ــعى ال ــا تس ــة محلي ــات املعني ــف القطاع مختل
ــة  ــعار بصف ــودة و االس ــة اجل ــالل مراقب ــن خ ــورة م ــرائية املتده الش
ــن  ــة م ــكار خاص ــة و االحت ــق املضارب ــع أي طري ــك ملن ــرة و ذل مباش
ــتهلك  ــا ان املس ــتهالك مضيف ــعة االس ــة  واس ــواد الغذائي ــب امل جان
ــة  ــة الضعيف ــة واالقتصادي ــات االجتماعي ــد املعطي ــى عدي ــرا ال نظ
بــات يف وســط دوامــة أضعــف مــن قدرتــه االســتهالكية التــي 

ــان ». ــهر رمض ــالل ش ــا خ ــر عمق ــتكون اكث س
حواش.أمني
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عقده مع »البلوغرانا« ينتهي يف صيف 2022

عمالقة أوروبا يوجهون أنظارهم إلى ديمبليعمالقة أوروبا يوجهون أنظارهم إلى ديمبلي
حتيط الكثير من الشكوك مبستقبل الفرنسي عثمان دميبلي مع برشلونة خالل املوسم 

املقبل. وينتهي عقد دميبلي مع برشلونة يف صيف 2022، ولم يحسم الطرفان مسألة 
التجديد حتى اآلن.

القسم الرياضي

ديبورتيفــو«  »مونــدو  لصحيفــة  ووفًقــا 
اإلســبانية، فــإن دميبلــي ضمــن اهتمامــات 4 
أنديــة خــال املوســم احلالــي، حتســًبا للرحيــل 

ــف. ــلونة يف الصي ــن برش ع
أن  ســبق  يوفنتــوس  أن  إلــى  وأشــارت 
تواصــل مــع ممثلــي عثمــان دميبلــي، وكان يريــد 
ــة  ــي لتقوي ــم املاض ــذ املوس ــب من ــم الاع ض

ــق. ــوم الفري هج

وأوضحــت أن يوفنتــوس أغــرى دميبلــي 
بنظــام الضرائــب يف إيطاليــا، الــذي لعــب دوًرا 
ــال  ــن ري ــدو م ــل كريســتيانو رونال ــًرا يف نق كبي
مدريــد إلــى الســيدة العجــوز يف صيــف 2018.
وقالــت إن مانشســتر يونايتــد الــذي حاول 
ضــم دميبلــي علــى ســبيل اإلعــارة يف الصيــف 
أيًضــا  اهتمامــه  علــى  يحافــظ  املاضــي، 
كافانــي  إدينســون  أن  ســيما  بالاعــب، ال 

ــزي. ــادي اإلجنلي ــن الن ــل ع ــح للرحي مرش
وأضافــت أن ليفربــول يــرى دميبلــي إضافــة 

)محمــد  الهجــوم  يف  األساســي  للثاثــي 
ــو(. ــو فيرمين ــي وروبرتون ــاديو مان ــاح وس ص
كمــا أن األملانــي يورغــن كلــوب، مــدرب 
ليفربــول، يــرى أن دميبلــي لديــه فرصــة كبيــرة 

للتطــور يف الــدوري اإلجنليــزي املمتــاز.
ويضــع باريــس ســان جيرمــان أنظــاره 
علــى دميبلــي، لكــن األمــر يتعلــق مبــدى 
وكيليــان  دا ســيلفا  نيمــار  الثنائــي  موافقــة 
مبابــي علــى جتديــد عقدهمــا الــذي ينتهــي يف 
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أدريان يتمسك بليفربول أدريان يتمسك بليفربول 
بعد انتهاء عقدهبعد انتهاء عقده

ــه يف االســتمرار  ــول، ثقت ــان، حــارس مرمــى ليفرب ــدى اإلســباني أدري  أب
ــق اإلجنليــزي بعــد 30 جــوان املقبــل، عندمــا ينتهــي عقــده. مــع الفري

ويف مقابلــة صحفيــة، قــال أدريــان الــذي يعــد احلــارس االحتياطــي 
لليفربــول »أنــا ســعيد هنــا. أول ســنة لــي كانــت تاريخيــة وال تنســى«. وتابــع 
»نتفــاوض مــع النــادي واإلدارة جتعلنــي أشــعر أنهــا ســعيدة بــي. ســيتم اتخــاذ 
ــم  ــم يت ــه إذا ل ــة رحيل ــة املوســم«. وحــول احتمالي ــن بنهاي ــرار يرضــي الطرف ق
يتوصــل التفــاق، أكــد أدريــان أن األولويــة بالنســبة لــه هــو »أن يكــون ســعيدا 

ــب«. ــتمتع باللع ويس
ــد،  ــام يونايت ــا مــن وســت ه ــول يف 2019 قادم ــى ليفرب ــان إل وانتقــل أدري
ومــع »الريــدز« تــوج احلــارس اإلســباني بالــدوري اإلجنليــزي املمتــاز مــرة وكأس 

ــة مــرة وكأس الســوبر األوروبــي مــرة. ــم لألندي العال
ق.ر

لوكاكو يرحب بفكرة اللعب لوكاكو يرحب بفكرة اللعب 
مع برشلونةمع برشلونة

 يرحــب البلجيكــي روميلــو لوكاكــو، مهاجــم إنتــر ميــان، بفكــرة اللعــب 
مــع برشــلونة خــال املوســم املقبــل، يف ظــل تواجــد الهولنــدي رونالــد كومــان 

ــا. ــادة الفنيــة للبلوغران علــى رأس القي
وزعمــت العديــد مــن التقاريــر، أن برشــلونة قــد يتحــرك لضــم لوكاكــو، إذا 

فشــل يف التعاقــد مــع النرويجــي إيرلينــغ هاالنــد، مهاجــم بوروســيا دورمتونــد.
ووفًقــا لصحيفــة »مونــدو ديبورتيفــو« اإلســبانية، فــإن لوكاكــو ال يفكــر يف 
الرحيــل عــن إنتــر ميــان، لكنــه ســيوافق علــى االنتقــال إلــى برشــلونة، إذا قــرر 

النيراتــزوري عرضــه للبيــع.
وزعمــت تقاريــر أن إنتــر يحتــاج لبيــع لوكاكــو إلنهــاء أزمتــه االقتصاديــة، 

حيــث يقيــم النــادي اإليطالــي العبــه بـــ120 مليــون أورو.
ــو  ــاع لوكاك ــي، إلقن ــل الثان ــى أن العام ــبانية إل ــة اإلس ــارت الصحيف وأش
باالنتقــال إلــى »كامــب نــو«، يعتمــد علــى اســتمرار الهولنــدي رونالــد كومــان 

ــادة البارســا خــال املوســم املقبــل. علــى مقعــد قي
وأوضحــت أن لوكاكــو لديــه عاقــة جيــدة مــع كومــان، منــذ أن عمــل حتــت 

قيادتــه يف إيفرتــون، وقــدم املهاجــم البلجيكــي أداًء جيــًدا خــال هــذه الفترة.
ق.ر

غوريتسكا يحسم مستقبله غوريتسكا يحسم مستقبله 
مع بايرن ميونخمع بايرن ميونخ

 ينتهــي عقــد العــب الوســط األملانــي ليــون غوريتســكا، مــع بايــرن ميونــخ 
ــة  ــدى رغب ــد م ــى أح ــى عل ــادم 2022-2021. وال يخف ــم الق ــة املوس بنهاي
مســؤولي النــادي البافــاري، يف جتديــد عقــد غوريتســكا لســنوات أخــرى قادمــة.
ــكاي  ــبكة »س ــًا لش ــرن، قائ ــع باي ــتقبله م ــن مس ــكا ع ــدث غوريتس وحت
ســبورت أملانيــا«: »أشــعر براحــة كبيــرة هنــا«. وزاد الدولــي األملانــي: »بايــرن 
ســاعدني كثيــًرا يف الســنوات القليلــة املاضيــة التخــاذ خطــوة متقدمــة يف 
مســيرتي«. واســتطرد غوريتســكا صاحــب الـــ26 عاًمــا: »لهــذا الســبب، فإننــي 

ــخ«. ــرن ميون ــا يف باي ــاء هن ــل للبق أمي
ــالكه،  ــن ش ــا م ــف 2018 قادًم ــرن يف صي ــى الباي ــكا إل ــم غوريتس وانض

ــرة. ــرة األخي ــية يف الفت ــق األساس ــز الفري ــد ركائ ــح أح ليصب
ــس،  ــغ اول أم ــى اليبزي ــرن عل ــوز باي ــة يف ف ــكا دور البطول ــب غوريتس ولع
ليقطــع الفريــق بفضلــه شــوًطا جديــًدا يف طريقــه نحــو االحتفــاظ بلقــب 

البوندســليغا.
ق.ر

سولسكاير يوضح إمكانية التعاقد مع أغويروسولسكاير يوضح إمكانية التعاقد مع أغويرو
 أوضــح أولــي غونــار سولســكاير، مــدرب مانشســتر يونايتــد، إمكانيــة التعاقــد مــع 
املهاجــم األرجنتينــي ســيرجيو أغويــرو بعــد أن يرحــل عــن صفــوف اجلــار )مــان ســيت( يف 

نهايــة املوســم احلالــي، بعــد مســيرة طويلــة اســتمرت علــى مــدار 10 أعــوام.
ــيتي،  ــي للس ــداف التاريخ ــح اله ــاراة ليصب ــا يف 384 مب ــرو 257 هدًف ــجل أغوي وس
وفــاز معــه بـــ4 ألقــاب للــدوري املمتــاز وبلقــب لــكأس االحتــاد و5 ألقــاب لــكأس الرابطــة 
ــر  ــي. وآخــر العــب كبي ــة املوســم احلال ــده يف نهاي ــي عق ــا ينته ــادي عندم وســيغادر الن

ــي أيًضــا. ــز، وهــو أرجنتين ــوس تيفي ــد كان كارل ــا مــن يونايت ــى ســيتي قادًم انضــم إل
ــى ســبيل اإلعــارة يف صفــوف ســيتي قبــل االنتقــال  ــز، موســمن عل وأمضــى تيفي

ــدوري يف موســم 2011-2012. ــب ال ــه بلق ــاز مع ــث ف ــة دائمــة يف 2009 حي بصف
وقــال سولســكاير للصحفيــن قبــل مبــاراة فريقــه يف الــدوري اإلجنليــزي أمــام برايتــون، 
ــع أن  ــز. وأضــاف سولســكاير: »ال أتوق ــى خطــى تيفي ــرو عل ــع أن يســير أغوي ــه ال يتوق إن
ينتقــل العــب إلــى املنافــس احمللــي بعــد أن أمضــى 10 أعــوام يف صفــوف النــادي املجاور«.

ــزي العشــرين  ــدوري االجنلي ــرق ال ــن ف ــي ب ــد، املركــز الثان ــل مانشســتر يونايت ويحت
برصيــد 57 نقطــة مــن 29 مبــاراة متخلفــا بفــارق 17 نقطــة عــن جــاره املتصــدر بجــدارة 

ــاراة. ــذي خــاض 31 مب مانشســتر ســيتي ال
ق.ر

رسمًيا نهائي السيتي وتوتنهام بحضور جماهيريرسمًيا نهائي السيتي وتوتنهام بحضور جماهيري
 أكــدت رابطــة دوري البطولــة اإلجنليزيــة )التشامبيونشــيب(، املســؤولة عــن تنظيــم كأس رابطــة األنديــة احملترفــة، حضــور اجلماهيــر للمبــاراة 
ــج  ــارات الرســمية لبرنام ــي كأس الرابطــة ضمــن االختب ــد دخــول نهائ ــا الرســمي: »مت تأكي ــى موقعه ــان عل ــت الرابطــة، يف بي ــة. وقال النهائي
األبحــاث التابــع للحكومــة، لــذا يســمح بحضــور 8 آالف شــخص ملبــاراة توتنهــام ومانشســتر ســيتي، يف ســتاد وميبلــي، يــوم األحــد 25 أفريــل 
اجلــاري«. وأضافــت: »بعــد العمــل علــى نطــاق واســع مــع املســؤولن، تؤكــد الرابطــة إتاحــة نســبة مــن التذاكــر لألنديــة املتأهلــة إلــى النهائــي، 
مــا يعنــي أن كل فريــق يســتطيع أن يحظــى بجــزء مــن مشــجعيه يف املدرجــات«. وتابعــت: »ســيعلن عــن املزيــد مــن املعلومــات حــول التذاكــر 

والعــدد املخصــص لــكل نــاٍد بشــكل منفصــل يف الوقــت املناســب«. 
واختتمــت: »ســتخصص تذاكــر للســكان احملليــن يف منطقــة برنــت، باإلضافــة إلــى تذاكــر خاصــة ملوظفــي وزارة الصحــة، والتــي ســتكون 

وســيلة لشــكرهم علــى اخلدمــة الرائعــة التــي مت تقدميهــا خــال فتــرة الوبــاء«.
ق.ر

مويس يقطع الطريق أمام رحيل نجوم وست هاممويس يقطع الطريق أمام رحيل نجوم وست هام
قــال ديفيــد مويــس مــدرب وســت هــام يونايتــد، املنافــس يف الــدوري اإلجنليــزي املمتــاز، إنــه ال يتوقــع رحيــل أفضــل العبــي فريقــه إذا فشــل 

يف احلصــول علــى مــكان يف املربــع الذهبــي ولــم يتأهــل لــدوري أبطــال أوروبــا يف نهايــة املوســم احلالــي.
وبعــد حصولــه علــى املركــز 16 يف املوســم املاضــي، حقــق وســت هــام تقدمــا كبيــرا هــذا املوســم وحاليــا يحتــل املركــز الســادس بــن فــرق 

البطولــة العشــرين، برصيــد 49 نقطــة مــن 29 مبــاراة، متخلفــا بنقطتــن عــن تشيلســي الرابــع الــذي لعــب 30 مبــاراة.
ولعــب ديــكان رايــس وتومــاس سوتشــيك دورا فعــا يف مســيرة الفريــق هــذا املوســم، واجتذبــا انتبــاه بعــض األنديــة الكبيــرة يف البطولــة، 

بينمــا قــدم جيســي لينغــارد املعــار مــن مانشســتر يونايتــد أداء الفتــا منــذ انضمامــه يف ينايــر كانــون الثانــي املاضــي.
وقــال مويــس: »يف املوســم املاضــي كنــا نتفــادى الهبــوط عندمــا تعاقدنــا مــع تومــاس. تعاقدنــا معــه للمســاعدة يف الهــروب مــن الهبــوط. 
ــق هــذا املوســم ســيكون دافعــا  ــذي حققــه الفري ــد، أن التقــدم ال وديــكان كان ضمــن هــذه التشــكيلة«. وأضــاف مــدرب وســت هــام يونايت
ألفضــل العبيــه للبقــاء، بغــض النظــر عــن التأهــل لــدوري األبطــال مــن عدمــه. وســيحل وســت هــام يونايتــد ضيفــا علــى ولفرهامبتــون وانــدرارز 

الــذي يحتــل املركــز 13 هــذا االثنــن، ضمــن مواجهــات الــدوري اإلجنليــزي املمتــاز.
ق.ر
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 م.هشام

عبد  اجلزائر،  مولودية  مدرب  قرر 
منصبه،  من  االستقالة  عمراني،  القادر 
عقب اخلسارة أمام ضيفه الزمالك املصري 
دور  من  اخلامسة  اجلولة  يف  أمس،  أول 

املجموعات بدوري أبطال أفريقيا.
مولودية  مبسؤولي  عمراني  وإجتمع 
بقراره  وأعلمهم  أمس،  صبيحة  اجلزائر، 
باالنسحاب من تدريب النادي، رغبة منه 
يف فسح املجال أمام مدرب جديد قادر على 

تقدمي الدفع املطلوب للفريق.
وأكدت بعض املصادر أن إدارة املولودية 
وباشرت  عمراني،  استقالة  على  وافقت 
رحلة البحث عن مدرب جديد، قادر على 

تلبية طموحات املالك واألنصار.
ضيع  اجلزائر  مولودية  فريق  أن  يذكر 
الدور  الى  تأهله  لترسيم  املتناول  فرصة يف 
ربع النهائي ملنافسة رابطة االبطال االفريقية 
أمام  الديار،  اثر سقوطه داخل  القدم  لكرة 
أمس  أول  سهرة   ،0-2 املصري  الزمالك 
مبلعب 5 جويلية بالعاصمة، حلساب اجلولة 
للمنافسة  الرابعة  املجموعة  عن  اخلامسة 

القارية.

عقدت  الفوز،  استحق  منافس  وأمام 
املولودية من مأموريتها يف ضمان بلوغ الدور 
غاية  إلى  »السوسبانس«  تاركة  الثاني، 
كانت  خطرة  فرصة  أول  القادمة.  اجلولة 
حراق  طريق  عن  اجلزائري،  اجلانب  من 
وجد  التي  مباشرة،  مخالفة  سدد  الذي 
فيها احلارس املصري صعوبة يف صدها يف 
الدقيقة 5. غير أن الفعالية كانت من قبل 
الضيف املصري الذي افتتح باب التهديف 
بعد  أوباما،  يوسف  بفضل   7 الدقيقة  يف 
هجمة منسقة بني الثالثي فرجاني ساسي 
وأشرف بن شركي لتصل الكرة إلى اوباما 
العاصمي  الدفاع  تراخي  استغل  الذي 

ليسجل الهدف االول.
العبو  استعاد  مصرية،  سيطرة  وبعد 
من  دقيقة   20 مرور  بعد  توازنهم  املولودية 
منطقة  إلى  اخلطر  نقل  محاولني  اللعب، 

املنافس لكن دون جدوى.
بها  يتمتع  التي  احلنكة  وبفضل 
الزمالك من  تشكيلة  استطاعت  العبوها، 
املخضرم  طريق  عن  الثاني  الهدف  اضافة 
دفاع  أمام  دقيقة،   33 مرور  بعد  شيكاباال 
هجمة  أي  تثمر  ولم  متفكك.  جزائري 
فريق  امام  أي شيء، سيما  عن  عاصمية 

منظم على جميع اخلطوط، انتهت املرحلة 
االولى بتقدم الضيوف باألداء والنتيجة.

ويف املرحلة الثانية، دخل ممثل اجلزائر 
بنية العودة يف النتيجة، حيث حاول بلخير 
بتسديدة يف الدقيقة 58، لكن كرته مرت 

جانبا.
كانت  البيضاء«  »القلعة  ان  غير 
املولودية  هجمات  كل  عن  متني  حصنها 
لتنتهي املباراة بفوز الضيوف بثنائية نظيفة.
داخل  األولى  هي  اخلسارة  هذه  وتعد 
يف  »العميد«  مشاركات  تاريخ  يف  الديار 

املنافسات القارية.
النادي  بات  اخلسارة،  هذه  إثر  وعلى 
األخضر واألحمر أمام حتمية انتزاع نقطة 
التعادل على األقل خالل تنقله الى تونس 
 10 السبت  يوم  الرياضي  الترجي  ملالقاة 

افريل برسم اجلولة السادسة واالخيرة.
وسيغيب عن هذه املواجهة املصيرية، 
الوسط الدفاعي شمس الدين حراق بسبب 

تراكم اإلنذارات.
ويف اللقاء اآلخر عن نفس املجموعة، 
فاز تانغيث السينغالي، الذي غادر املنافسة 
املتأهل  التونسي  الترجي  على  مبكرا، 

بنتيجة 2-1.

عقب اخلسارة أمام الزمالك املصري

عمراني يستقيل من تـدريب عمراني يستقيل من تـدريب 
مولوديــة الجـــزائرمولوديــة الجـــزائر

مساعد مدرب مولودية اجلزائر، عمروش:

»حظوظنا في تجاوز دور »حظوظنا في تجاوز دور 
المجموعات ال تزال قائمة«المجموعات ال تزال قائمة«

 أكد مساعد مدرب مولودية اجلزائر، لطفي عمروش، أن حظوظ فريقه 
يف جتاوز دور املجموعات بدوري أبطال أفريقيا ما زالت قائمة، رغم هزميته أمام 

الزمالك املصري.
وقال عمروش »صراحة لم نقدم ما يشفع لنا بتحقيق الفوز أمام الزمالك، 

لقد كنا بعيدا عن مستوانا ولعبنا بعشوائية كبيرة«.
التأهل،  بتأشيرة  للظفر  كبيرة  بعزمية  األول  الشوط  دخلنا  »لقد  وأضاف 
ذلك حاولنا  بعد  تركيزنا،  على  أثر  ما  وهو  مباغتا،  أوال  هدفا  تلقينا  ولكننا 

العودة يف النتيجة، قبل أن نتلقى هدفا ثانيا قاتال«.
وتابع »هذه هي املنافسات واملواجهات يف املستوى العالي، عندما تخطئ 

تستقبل الكثير من األهداف، وهدا ما حدث أمام الزمالك«.
وختم »لألسف اإلصابات لم تخدمنا كثيرا، فقد وجدنا أنفسنا مجبرين 
على القيام بعدة تغييرات ويف املراكز الهجومية، وهذا األمر أثر علينا كثيرا«.
م.هشام

بلقروي مطلوب في الدوري األردنيبلقروي مطلوب في الدوري األردني
 يقضي هشام بلقروي، مدافع مولودية وهران، واحًدا من أفضل مواسمه 
يف سنوات األخيرة، األمر الذي وضعه على رأس قائمة املطلوبني لدى عدة 
الشهر  الليبي،  االحتاد  نادي  من  عرضا  تلقى  بلقروي،  وكان  عربية.  أندية 
املاضي، لالنتقال إلى صفوفه على شكل إعارة إلى غاية نهاية املوسم، غير 
أن إدارة املولودية رفضت تسريح الالعب. وعلم أن صخرة دفاع املولودية تلقى 
خدماته  من  االستفادة  يف  الراغب  األردني،  الفيصلي  من  جديدا،  عرضا 

خالل فترة التحويالت الشتوية اجلارية، وبصفة انتقال دائم.
ذات املصادر، أكدت أن بلقروي لم بعد يحسم موقفه من مغادرة النادي، 
قرار  اتخاذ  قبل  محياوي،  طيب  املولودية،  إدارة  مجلس  برئيس  وسيجتمع 

نهائي.
م.هشام

احتادية اجلزائرية للتجذيف و»الكانوي كاياك« 

المصادقة باألغلبية على المصادقة باألغلبية على 
التقريرين المالي واألدبي   التقريرين المالي واألدبي   

والكانوي  للتجذيف  اجلزائرية  لالحتادية  العامة  اجلمعية  أعضاء  صادق 
العهدة  حصيلة  وكذا   2020 لسنة  واألدبي  املالي  التقريرين  على  كاياك، 
جرت  التي  العامة  اجلمعية  اشغال  خالل  وذلك   ،2017-2021 االوملبية 
األشغال،  15 عضوا حضروا  ومن بني  بالعاصمة.  5 جويلية  ملعب  بفندق 
نالت احلصيلتان موافقة 13 عضوا، فيما رفضها عضو واحد مع إلغاء الصوت 
الثالثة:  اللجان  من  كال  تعيني  مت  األشغال،  هذه  هامش  وعلى  اآلخر. 

االنتخابية والطعون، وتسليم املهام، حتضيرا للجمعية العامة االنتخابية.
ومعلوم أن اجلمعية العامة العادية كانت مقررة األسبوع الفارط، إال أنها 
أعضاء  ثمانية  لم يحضر سوى  اكتمال نصاب، حيث  بسبب عدم  تأجلت 
من بني 23 عضوا ممن يحق لهم االنتخاب. يف حني، جترى اجلمعية العامة 
االنتخابية يوم السبت املقبل 10 أفريل اجلاري بنفس مكان اجلمعية العامة 

العادية ابتداء من الساعة العاشرة صباحا.
الرئيس  من  كال  العامة  اجلمعية  ستختار  االنتخابية،  اجلمعية  وخالل 
وأعضاء مكتبه الفيدرالي، الذين سيسيرون االحتادية خالل العهدة االوملبية 
قبولها  مت  التي  األسماء  عن  الترشيحات  جلنة  وستكشف   .2021-2024
الفصل  بعد  اخلميس،  يوم  الفيدرالي،  واملكتب  الرئيس  ملنصب  للترشح 
غدا  هو  الترشح  ملفات  أجل إليداع  آخر  أن  علما  األربعاء،  يوم  الطعون  يف 
الثالثاء. يذكر أن الرئيس املنتهية عهدته هو عبد املجيد بوعود، الذي ترأس 

الهيئة خالل العهدة االوملبية 2017-2021.
ق.ر

بعقد ملدة 18 شهرا

شباب بلوزداد يتعاقد مع الالعب مرزوقيشباب بلوزداد يتعاقد مع الالعب مرزوقي
 رسم أمس األحد الالعب خير الدين مرزوقي التحاقه بشباب بلوزداد، 

وأمضى على عقد مدته ثمانية عشرة شهرا.
مبرزوقي  الرسمية  على صفحتها  منشور  بلوزداد يف  إدارة شباب  ورحبت 
الذي يعتبر أولى صفقتها خالل املركاتو الشتوي الذي انطلق استثنائيا يوم 22 

مارس الفارط وسيستمر إلى غاية 11 أفريل اجلاري.
خير  غليزان،  وسريع  اجلزائر،  ملولودية  السابق  الالعب  فإن  لإلشارة،  
الناشط ضمن احملترف األول  رفقة شبيبة سكيكدة  بقوة  الدين مرزوقي عاد 

بعد أربعة سنوات من الغياب بسبب العقوبة.
يذكر أن مرزوقي ، مت ايقافه عن ممارسة كرة القدم، عام 2016 من طرف 
جلنة اإلنضباظ، ملدة أربعة سنوات، بعد ثبوت تناوله مواد محظورة، عندما 

كان يلعب مع نادي مولودية اجلزائر.
م.هشام

مدرب نادي الزمالك، كارتيرون:

»قدمنا مباراة قوية ويمكننا اآلن الحلم بالتأهل«»قدمنا مباراة قوية ويمكننا اآلن الحلم بالتأهل«
كارتيرون،  باتريس  الفرنسي  أبدى   
بقدرة  تفاؤله  الزمالك،  نادي  مدرب 
فريقه على تخطي دور املجموعات بدوري 
أبطال أفريقيا، بعد فوزه بهدفني دون رد، 
أمام مستضيفه مولودية اجلزائر، يف اجلولة 

اخلامسة من عمر املسابقة.
قوية  مباراة  »قدمنا  كارتيرون  وقال 
الطرف  وكنا  اجلزائر،  مولودية  أمام 
األول،  الشوط  يف  خصوصا  األفضل 
الفرص  استغالل  يف  جنحنا  عندما 

لنا  سمح  الذي  األمر  لنا،  أتيحت  التي 
مصر«.  إلى  الثالث  بالنقاط  بالعودة 
يكن  لم  صريحا،  أكون  »حتى  وأضاف 
ما  بقدر  اجلزائر،  مولودية  أداء  يهمني 
همني املردود الذي سيقدمه فريقي على 
وتابع  والفردي«.  الشخصي  املستوى 
تأثر  اجلزائر  مولودية  أن  »أعتقد  كارتيرون 
فريوي،  سامي  املهاجم  بغياب  كثيرا 
وهذا ما سهل مهمتنا نوعا ما، اآلن علينا 
مباراتنا  يف  والتفكير  األمام،  إلى  التطلع 

األخيرة أمام تونغيت«.
وختم »بصراحة عندما أشرفت على 
تدريب الزمالك لم أكن أعرف الالعبني، 
الفريق،  لهذا  احلياة  إعادة  أحاول  وكنت 
فقط،  نقطتني  ميتلك  كان  أنه  خصوصا 
وميكننا  ممكن،  شيء  كل  اآلن  ولكن 

التفكير يف التأهل«.
ق.ر

مولودية  نادي  إدارة  مجلس  باشر 
رحلة  محياوي،  الطيب  بقيادة  وهران، 
البحث عن مهاجم جديد، قادر على دعم 
االنتقاالت  فترة  خالل  النادي،  صفوف 

الشتوية اجلارية.
الوهراني،  النادي  مسؤولي  أن  وعلم 
حمزاوي  بالالعب  اتصاالتهم  باشروا 

عكاشة، مهاجم نادي تراكتور اإليراني، 
بصفوف  االلتحاق  فكرة  عليه  وعرضوا 

الفريق خالل فترة االنتقاالت احلالية.
عكاشة  أن  أكدت  املصادر،  ذات 
املولودية، وسيباشر  ملسؤولي  موافقته  منح 
إجراءات فسخ عقده مع النادي اإليراني، 
قبل استكمال عملية انتقاله إلى صفوف 

املولودية.
من  ممنوع  الوهراني،  النادي  أن  يذكر 
إبرام أية تعاقدات خالل فترة االنتقاالت 
ديونه  تسوية  من  يتمكن  حتى  احلالية، 
اجلزائري  باالحتاد  املنازعات  جلنة  لدى 

لكرة القدم.
م.هشام

مولودية وهران يسعى للتعاقد مع حمزاوي عكاشة مولودية وهران يسعى للتعاقد مع حمزاوي عكاشة 
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اختتام الطبعة التاسعة

مسرح قسنطينة يسدل الستار 
على الربيع المسرحي

البساط األحمر، حتت  الفنانني على  باستقبال  استهل احلفل 
أنغام فرقة موسيقية، ثم كلمة محافظ املهرجان، حكيم دكار، ثم مت 

عرض بعض العروض الشرفية.
األسرة  وتكرمي  املسرح،  ممثلي  لبعض  رمزي  تكرمي  كذلك  ومت 

اإلعالمية الوطنية، واحمللية، مع حفل لفرقة الغيوان.
وقدمت هذه التظاهرة عروض ملسرح الشارع بالقرب من مبنى 
املسرح وكذا أعمال أخرى ملسارح جهوية على غرار »أرامل« ملسرح 
قسنطينة اجلهوي التي توجت إحدى بطالتها املمثلة جنالء طارلي 
الوطني  للمهرجان   14 الـ  الطبعة  يف  نسائي  أداء  أحسن  بجائزة 
2021( و«سكورا« ملسرح  مارس   21 إلى   11 احملترف )من  للمسرح 
ال  األزهار  )رصيف  يجاوبش«  ما  النوار  و«رصيف  أهراس  سوق 
و«بكالوريا«  وزو  تيزي  ملسرح  احلرور«  و«حر  عنابة  ملسرح  يجيب( 

ملسرح مستغامن عالوة على »أرلوكان« ملسرح وهران.

محمد رضوان بلعروسي

عاشت أول أمس السبت، خشبة املسرح اجلهوي بقسنطينة، حفل اختتام الطبعة 
التاسعة، أليام الربيع املسرحي ملدينة قسنطينة، يف جو بهيج، وبحضور والي 

قسنطينة، وثلة من أهل املسرح.

بعد تتويجها بجائزة جنيب محفوظ لألدب
طبعة ثالثة لرواية »اختفاء السيد ال أحد« قريباطبعة ثالثة لرواية »اختفاء السيد ال أحد« قريبا

للروائي واسيني األعرج
»وقع األحذية الخشنة« تترجم »وقع األحذية الخشنة« تترجم 
إلى الكردية من طرف بكر درويشإلى الكردية من طرف بكر درويش

واسيني  الروائي  كشف 
»وقع  رواية  ترجمة  عن  األعرج 
اللغة  إلى  اخلشنة«  األحذية 
طرف  من  )الكردية(،  الكردية 
بكر درويش، وذلك بعد »ضمير 
االندلسي«،  و«البيت  الغائب« 
أسماعيل  الصديق  ترجمة 
»العربي  حكاية  ورواية  صباح، 
فيصل  األستاذ  ترجمة  االخير« 

حوامندي.
األحذية  »وقع  ورواية 
روايات  أصغر  هي  اخلشنة« 
واسيني حجمًا، وأكثرها جداًل، 
الكاتب  كان  صدرت  عندما 
شابًا، ما يزال طالبًا يف الدراسات 
النقد  انقسم  دمشق،  يف  العليا 
إلى  العربي يف استقبالها  األدبي 
قسمني، بقدر ما رحب بها النقد 
واجلامعي،  اإلعالمي  األدبي 

فقد اختزلها البعض.
وكان قد كشف مؤخرا، الروائي واسيني األعرج على  أن املترجم اإليراني 
واألستاذ حميد رضا مهاجراني، انتهى من ترجمة روايتي: »الغجر يحبون أيضا« 

و«حارسة الظالل«، إلى اللغة الفارسية.
ويعتبر واسيني األعرج أحد أهم األصوات الروائية يف الوطن العربي، وعلى 
التي  املدرسة اجلديدة  إلى  تنتمي أعماله  الذي سبقه  التأسيسي  خالف اجليل 
ال تستقر على شكل واحد وثابت، بل تبحث دائما عن ُسبل تعبيرية جديدة.

وأشرف على تسيير احتاد الكتاب اجلزائريني من سنة 1990 إلى سنة 1994 
أن  قبل  )املساءلة(،  االحتاد  مجلة  على  ومشرف  وكمؤسس  للرئيس  كنائب 

يستقيل نهائيا من كل هيئات االحتاد ويتفرغ للكتابة الروائية.
وقد مت اختيار روايته »حارسة الظالل« يف عام 1997 ضمن أفضل خمس 
روايات صدرت بفرنسا، كما مت اختياره يف عام 2005 كواحد من ضمن ستة 
العديد  إلى  أعماله  ُترجمت  احلديث.  العربي  التاريخ  لكتابة  عامليني  روائيني 
الفرنسية، واألملانية، واإليطالية، والسويدية،  اللغات األجنبية من بينها:  من 
والدامنركية، والعبرية، واإلجنليزية، واإلسبانية، ساهم يف مناقشة وإدارة العديد 

من األبحاث العلمية والفكرية يف اجلامعات اجلزائرية والعربية واألوروبية.
صارة. ب

أطلقه املجلس األعلى للغة العربية

اجتماع من أجل تنقيح المعجم اجتماع من أجل تنقيح المعجم 
الطوبونيمي الرقمي الجزائريالطوبونيمي الرقمي الجزائري

 اجتمعت اللجنة املكلفة بإعداد املعجم الطوبونيمي الرقمي اجلزائري بحضور 
رئيس املجلس األعلى للغة العربية الپروفيسور صالح بلعيد واألستاذة نورة مراح، 

إلى جانب أساتذة و خبراء، وذلك من أجل تنقيح العمل املنجز لغاية اليوم.
طوبونيمي  معجم  مشروع  العربية،  للغة  األعلى  املجلس  أطلق  قد  وكان 
اجلزائر  يف  األماكن  بأسماء  بالتعريف  سيسمح  العربية،  باللغة  رقمي  جزائري 

ومعانيها وخلفياتها التاريخية والثقافية.
األنثروبولوجيا  يف  البحث  مركز  مع  بالتعاون  إجنازه  يتم  الذي  املعجم 
االجتماعية والثقافية بوهران »كراسك«، يعمل على إجنازه فريق بحثي من عدة 
جامعات ضروري أيضا لفهم تطور املجتمع اجلزائري وخصوصياته، وكذا التعرف 
على اخلصائص الثقافية واحلضارية واالجتماعية والتمييز بني ما هو محلي وما 

هو دخيل على املجتمع اجلزائري.
ورقية  والذي سيكون يف صيغة   ،2021 بداية  املشروع  هذا  إطالق  مت  وقد 
أوال، ثم يحول الحقا إلى صيغة رقمية يف شكل تطبيق وموقع إلكتروني، على 

أن يتم االنتهاء منه نهاية العام اجلاري.
ق.ث

يترقب إصدار الطبعة الثالثة قريبا لرواية 
أحمد  لكاتبها  أحد«  ال  السيد  »اختفاء 
محفوظ  جنيب  بجائزة  فوزها  بعد  طيباوي 
الـ24،  دورتها  يف   ،2021 لعام  لألدب 
وقالت وزيرة الثقافة والفنون مليكة بن دودة 
على صفحتها الفيسبوكية الرسمية، تتوالى 
ومجّددا  اجلزائري،  الّسرد  على  األفراح 
الكبرى،  اجلوائز  اجلدد  الّروائّيون  يقتنص 
ليثبتوا تفّوقهم، بعد الطّيب صالح، والبوكر 
الّروائي  يتّوج  اجلوائز،  من  وغيرها  وكتارا 
املقتدر أحمد طيباوي بجائزة جنيب محفوظ 
عن روايته »اختفاء السيد ال أحد«، العاقبة 

لكّل التتويجات.
باجلامعة  النشر  دار  أعلنت  قد  وكانت 
»اختفاء  رواية  تأهل  القاهرة،  يف  األمريكية 
طيباوي  أحمد  للروائي  أحد«  ال  السيد 
محفوظ  جنيب  جلائزة  القصيرة  القائمة  إلى 

.2021
صفحة،   140 يف  تقع  الرواية  وتدور 
لشيخ هجره  وفاة غامضة  اكتشاف ت  حول 

ابنه عن اختفاء رجل كان يرعاه يف شقته، 
وتقود  أثره.  تقصي  شرطة  ضابط  ويتولى 
جملة من وقائع غير عادية »السيد ال أحد« 
إلى أن يعتزل كل شيء، مهزوما من ماض 
ثقيل، ليجد نفسه يرعى رجال مسّنا ويواجه 
حتديات ذلك، ثم يكون عليه أن يختفي من 
لغز  وراءه  مخلفا  الشيخ،  رحيل  بعد  جديد 
التحول إلى »ال أحد« والذي جاء به إلى ذك 
احلي قبل عام. يظهر أولئك الذين عرفوه أو 
تعاملوا معه خالل تلك الفترة، ويؤدي اقتفاء 
أثره إلى البحث يف حياة كل منهم. يف اجلزء 
املختفي،  السيد،  يسرد  النص  من  األول 
قبل،  من  عاشه  وما  يومياته  أحد،  ال  إلى 
ما  وحقيقة  يرويها،  كما  سيرته  وتختفي 
باختفائه،  ولألشياء،  للحياة  ونظرته  عاشه 
دور عمي  يأتي  الرواية  من  اآلخر  اجلزء  ويف 
مبارك صاحب مقهى احلي، عثمان القوش، 
جالل  دفاف،  الشيخ  اإلمام  البياع،  قادة 
من  وغيرهم،  املقبرة،  حارس  األعمش 
الضابط  يعيش  السوي.  غير  الوجود  ضحايا 

يبحث  تائه  مثل  ليكون  هو اآلخر،  مشاكله 
عن مفقود.. يف كل واحد منهم شيء منه، 

من السيد ال أحد، كأنه ذاب فيهم.
عام  املولود  طيباوي  احمد  أن  يذكر 
1980، بعني بوسيف يف والية املدية، روائي 
عباس،  فرحات  بجامعة  وأستاذ  جزائري 
من  األعمال  إدارة  يف  دكتوراه  على  حاصل 
رئيس  جائزة  أحمد  نال  البليدة،  جامعة 
اجلمهورية للمبدعني الشباب )علي معاشي( 
املقام  الروائية  أعماله  باكورة  عن  عام2011 
الوطنية  املؤسسة  عن  الصادرة  العالي. 
للفنون املطبعية باجلزائر”ENAG”، كما 
صدرت له يف صيف عام 2014 رواية »موت 
باجلزائر  االختالف  منشورات  عن  ناعم« 
الرواية  وهي  ببيروت،  ضفاف  ومنشورات 
العاملية  الطيب صالح  املتوجة بإحدى جوائز 
الرابعة  دورتها  باخلرطوم يف  الكتابي  لإلبداع 

يف شباط من العام 2014.
صارة بوعياد



السنة 02  - العدد 455 -االثنني 22 شعبان   1442  هـ  -  05  أفريل 2021م13

إشهار

A
kh

b
ar

 e
lw

at
an

e 
- 

 L
E

  0
5-

04
-2

02
1

A
kh

b
ar

 e
lw

at
an

e 
- 

 L
E

  0
5-

04
-2

02
1

A
kh

b
ar

 e
lw

at
an

e 
- 

 L
E

  0
5-

04
-2

02
1

A
kh

b
ar

 e
lw

at
an

e 
- 

 L
E

  0
5-

04
-2

02
1

A
kh

b
ar

 e
lw

at
an

e 
- 

 L
E

  0
5-

04
-2

02
1

A
kh

b
ar

 e
lw

at
an

e 
- 

 L
E

  0
5-

04
-2

02
1

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
 والية البيض

دائرة األبيض سيدي الشيخ
بلدية أربوات 

مكتب الجمعيات 
رقم :2021/01

وصــــــــــل إشهـــــــــــــاري
طبقا ألحكام القانون رقم 12-06 المؤرخ في12 يناير 2012 المتعلق بالجمعيات ذات الطابع 

االجتماعي ال سيما المادة 18 .
لقد تم تجديد الجمعية الدينية للمسجد العتيق اربوات الفوقاني 

تاريخ اإليداع :2020/11/18  
موضوع التعديل :تجديد الجمعية الدينية للمسجد العتيق اربوات الفوقاني 

الكائن مقرها المسجد العتيق اربوات الفوقاني
هوية الرئيس : بلبشير مبروك :المولود بتاريخ :1965/02/11 بــ : البيض

المهنة متقاعد 

** لهــــذه األسبـــــاب **
حكمت المحكمة حال فصلها في قضايا شؤون األسرة علنيا ابتدائيا 

حضوريا 
- في الشكل : قبول الدعوى 

- في الموضوع : الحكم بالحجر على المدعى عليه خالفي فاتح 
ابن مبارك و سالمي عقيلة  المولود في 2001/11/24 بالمسيلة 

، و تعيين المدعي خالفي رشيد ابن مبارك بصفته أخوه مقدما عنه 
لتسيير شؤونه و إدارة أمواله وفقا للقانون ، مع نشر منطوق الحكم 

بجريدة يومية وطنية ، و التأشير به على عقد ميالد ، و تحميل 
المدعى المصاريف القضائية .

بذا صدر الحكم في اليوم و الشهر و السنة المذكورين أعاله و 
لصحته أمضيناه و أمين الضبط

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
والية المسيلة
دائرة المسيلة
بلدية المسيلة

إعــــــالن
يعلن رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية المسيلة

بأن السيد : بوذينة رزيقة / الطيب
قد تقدم بطلبه من أجل إنشاء مشروع : إستغالل مؤسسة مصنفة من الفئة الرابعة 

لمشروع ورشة غسل وتشحيم السيارات.
الكائن : بالتجزئة الترابية 579 قطعة المنطقة 02 محل رقم 02 – بلدية المسيلة 

واليـة المسيلة 
علما أن جميع مصاريف النشر وما شابه ذلك على عاتق المعني.

بناءا على القرار البلدي رقم 149/2021 لتاريخ ك 01/03/2021.
يعين السيد / مرزوقي سميـر محافظ محقق لكل اإلقتراحات واإلعتراضات المصرح 

بها بالمديرية التقنية المـوجـودة بالبلدية وذلك لمدة 15 يوما.

إعــــالن
"Par décision  N° 142 du  27 mars 2021 
du Ministre de l’Energie, un agrément 
définitif portant autorisation d’exercice de 
l’activité de  stockage et de distribution 
de carburants (activité de vente de carburants) 
a été accordé à SARL STATION SERVICE 
OULED KHEIR. sis à la commune  de 
MAARIF. Wilaya de M’SILA conformément aux 
dispositions du décret exécutif 15-57 du 08 
février 2015 ».

الجمهوريةالجزائرية الديمقراطية الشعبية

والية بجاية
دائرة بجاية
بلدية بجاية

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

رقم :106 /2021

إعالن إلعداد شهادة الحيازة 
تطبيقا للمرسوم رقم 254 /91 المؤرخ في 27 جويلية 1991، 

قدم السيد:
 1- عكيف عبد المالك، المولود)ة( ب: بجاية . والية بجاية في : 

 . 1976/06/24
العنوان: إغيل أو عزوق بجاية . 

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

بالمكان المسمى «أخناق البير قرية تالة نتغرمت  «. تقدر 
مساحتها ب: 00. 219 م2 

يحدها:.
 من الشمال: ملكية بوزيرفريدو محند العربي

من الجنوب: ملكية مداس يوسفبورنين مبروك 
من الشرق:ملكية عبدلي لعزيز و بن إخلف فاتح. 

من الغرب: ممر . 
فعلى كل شخص له مطالب أو اعتراضات على تحرير هذه 

الشهادة أن يقدمها إلى مقر بلدية بجاية مديرية التنظيم و الشؤون 
القانونية لمدة أقصاها شهرين )02( من تاريخ نشر هذا اإلعالن.

اإلعالن

اشهار انشاء جمعية ذات صبغة محلية
     طبقـــــا ألحكـام القــــانون رقـــم 06-12 المـؤرخ فــي 

12 جـــانفي 2012 المتعلق بالجمعيات السيما المادة 18 منه.
لقد تـــــم هـــــذا اليـــــوم: 25/03/2021 تأسيــــــــس 

الجمعيـــــــة المحليــــة 
المسماة: جمعية التجمع السكاني لمنطقة الكراكة لبلدية امجدل 

المعتمدة تحت رقم: 03 بتاريخ 25/03/2021
الرئيس: محمود لهميسي 

المقر االجتماعي: منزل السيد محمود لهميسي – بلدية امجدل 
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إعالن عن طلب عروض مفتوح مع اشتراط قدرات دنيا رقم 2021/02

إعالن عن طلب العروض مفتوح مع اشتراط قدرات دنيا رقم 2021/03

إيداع



بالرغم  االسالماويون  يبلغه  لم  الذي  أن 
وتقطيع  واحملشوشة  واخلناجر  السيوف  من 
بعض  هاهي  والنار  والرصاص  الرؤوس  
الكائنات منذ مكان وبؤر استنفاعها من الريع 
تعود جاهدة لتحفيظنا األربعني النووية بدال 
املسّلح  املواطن  اإلنسان  لتربية  السعي  من 

بآليات املواطنة..«
هذا  أن  »أالحظ  بنرفزة:  خالد  أجابني 
بالرغم  للمبيت  مخك  استأجر  قد  البونادم 
لّب  هو  البونادم  هذا   »: فقلت  منك.« 
توجهه  عن  بعيدا   . النظام  هذا  الدونية يف 
ْح  ْمَدرَّ اسالماوي  يكون  أن  يكاد  الذي 
املرجعية  على  االرتكاز  يف  ملجهوده  بالنظر 
لتضليل  محّلها  غير  يف  يستعملها  الدينية، 
الناس وتزييفه للحقيقة. أتتذكر يا صديقي 
مقر  يف  اجتمعت  اجلماعة  أن  صرح  عندما 
الوطنية  للجنة  رئيسا  وانتخبته  الرئاسة 
قلنا  ما  احلد  هذا  إلى  االنتخابات.  ملراقبة 
أحمد  الفريق  له  املغفور  وفاة  وبعد  شيئا. 
ليقول  جديد  من  علينا  يطلع  صالح  قايد 
أن الفريق أحمد قايد صالح هو الذي عّينه 
على رأس هذه اللجنة؟ بربك قل لي كيف 
ميكن لهذا البونادم الذي يزيف احلقيقة بهذا 
ينال  أن  املبرح  الكذب  راكبا خنزير  الشكل 

ثقة الناس يف عمل جلنته ؟..«
مليون   115« باستهزاٍء:  خالد  فأجابني 
إلى  حتتاج  ال  صديقي  يا  الشهر  يف  سنتم 
الفور:«115  على  له  فقلت  فقط.«  الكذب 
مليون كيف ذلك؟« فأجاب خالد: »البونادم 
يتقاضى 60 مليون سنتم تقاعده كوزير سابق 
ب55مليون  تقدر  شهرية  وماهية  شهر  كّل 
هذه  اللجنة.  كرئيس  الشهري  راتبه 
االمتيازات ملن ال يستحي تدفعه ألكل حلم 
أنواع الدونية..« فقلت  البشر وتقمص كّل 
اجلرائم  أكبر  أن  يا خالد  تدري  أو   « مبرارة: 
الضريبي  التهريب  هي  الشمالية  أمريكا  يف 
والتحايل على الضرائب والكذب. التهرب 
الكذب  أما  الغير.  أكل حق  الضريبي ألنه 
يف  وجرمية  خيانة  فهو  الكاذب  التصريح  أو 
على  حتايل  البونادم  وهذا  الناس.  حق 
احلقيقة  ونّكل بها. فمن أين لنا أن نثق فيه 
ويف عمله؟ هو يعتبر أن جلوءه إلى املرجعية 
شّر  سيقيه  السلفية  إلى  وأحيانا  الدينية 
تعاطف  له  وجتلب  ولفظه  له  الناس  تنكر 
يعود  ولهذا  عمله.  ومع  معه  الدهماء  عامة 
املسندة  املهلهلة  مرجعيته  إلى  جديد  من 
تارك   »: بقوله  التضليلية  الَزِوي  ثقافة  على 
التصويت  ألن  الصالة،  كتارك  االنتخابات 
فرض على كّل واحد. » يا ال لّلي... هذا 
االنتخابية  العملية  مبسايرة  املكّلف  البونادم 
سنوات  بعد  على  يتموقع  سلبية  بطريقة 
التخفي  يهوى  أنه  ومبا  مبتغانا.  من  ضوئية 
وراء الدين والغيبيات فاألولى له أن يعتمد 
يف  االنتخابية  حمالته  خالل  الفيس  شعار 
»صوتك  شعار  طرح  عندما  و1991   1990
القيامة«   يوم  عليه  حتاسب  عنقك  يف  أمانة 
الشعار  هذا  سميولوجية  فأن  األقل  على 
خطابا  ويعد  الدهماء  لعقول  أقرب  هي 
وترهيب  لسياستهم  املوالني  إلقناع  واضحا 

امللحدين والالئكيني. أما اإلدعاء عن جهل 
الوطني  واحلق  بالواجب  القيام  أن  وضاللة 
)االنتخاب( كالصالة فهذا ال تسمية له غير 
الطيش واالنغماس يف دهاليز الرداءة وبأس 

املصير. 
فماذا  بونادم،  يا  هذا  مبوقفك  ولنسلم 
سيكون موقف الذي ال يصّلي من خطابك؟ 
الذي  السودان  بلد  يف  أنه  بعد  تعلم  أال 
التطرف  نير  حتت  لسنوات  قابعا  ظل 
ينظر  ال  الذي  املتحجر  والفكر  االسالماوي 
سوى إلى اخللف قد تخّلص يف النهاية من 
سيطرت  ومن  الشوم  مشايخ  وسلطان  أوزاره 
أهله  وارمت  والظالمية  والغيبيات   الكهنوت 
ونخبه يف طريق البحث عن سبيل اخلالص 
ملجتمعهم بعدما فقدوا ذاتهم  وتخّلصوا يف 
النهاية من دكتاتورية الشريعة  وهم ميجدون 
اآلن الالئكية رافعني شعار اعتمادها يف تسير 
املعتقد  حرية  على  اإلبقاء  مع  البالد  شؤون 
بتعاليم دينه السمحة واحلفاظ  الفرد  والتزام 
على عالقة شخصية ومباِشرة مع رّب الكون  
ال  وساطة  بأي  ترضى  وال  تقبل  ال  سبحانه 
وال  املالئكة  وال  اجلن  وال  البشر  بني  من 
إبليس...« قاطعني خالد مبزاحه املعهود: » 
ونتيجة لذلك فإن فريق كرة القدم السوداني 
متكن من سحق فريق إفريقيا اجلنوبية وتأهل 
القادمة...«   إفريقيا  أمم  لتصفيات  بجدارة 
فأجبه وكّلي جّدية: » ال يهم . وال أعتقد 
يف  بانتصارهم  عالقة  اجلديد  لتوجههم  أّن 
أننا  الكبرى عندنا  الكروي. املصيبة  املجال 
مثابرين على التدحرج إلى األسفل  بتقهقرنا 
تسيير  نبرر عجزنا يف  زلنا  وال   . الوراء  إلى 
وهكذا  الرسول«  قال  اهلل  »بقال  العام  الشأن 
املنتفعني  االنتخابية  للعملية  املسايرين  حال 
واملسترزقني منها التي من املفروض أن تكون 
نظيفة ال غبار عنها ملفوفة بثقة املواطن. ألم 
املواطن  بتربية  لالهتمام  الوقت  بعد  يحن 
وتعويده على الدفاع على حقوقه يف املواطنة  
ملستقبله  خدمة  وواجباته   حّقه  وممارسة 
وليس لقبره ، ويف اعتقادي لن يتأتى هذا مع 

هذا البونادم بعقليته هذه.«
البنية  البقعة  لديه  أالن   « خالد:  قال   
بسبب  بل  ال  »قلت:«  جبينه؟   وسط  يف 
التغطية.   مجال  عن  اخلارجة  تصريحاته 
إلى  سعيها  يف  السلطة  ترعوين  لهذا  أضف 
ميكن  ال  هذا  كل  والرداءة.  العبث  رسكلة 
تسعى  الزجاجة.  عنق  من  يخرجنا  أن 
إلى  الرسمية  التصريحات  حسب  السلطة، 
الرأي وتشجيع الشباب  اإلفراج عن سجناء 
أنها  أي  التشريعية  لالنتخابات  الترشح  يف 
للشباب.  فيه  الغالبية  تكون  برملانا  تريد 
حق يريد به باطال. وتعتبر أن هذا اإلجراء 
ويقلص  الشباب  نفوس  يف  األمل  سيغرس 
البحر  بأنفسهم يف  والرمي  الطيش  نزعة  من 
واالنتحار. وكأنهم ال يدركون أن جتاوز هذه 
ال  السوداء  األزمة  من  واخلروج  النهايات 
تكمن يف إجراء االنتخاب وحدها بل تتطلب 
وضع اآلليات التي توفر الشغل وخلق الثروة 
وجتاوز  معانيها  اسمي  يف  العدالة  وتوطيد 
احلوار  وفرض  القمعية  باألساليب  التعامل 

السلطة  فيه  تستجيب  ال  احلقيقي  السياسي 
يتطلب  الوضع  أن  كما  البوليس.  مبنطق 
القرار السياسي الشجاع الذي يخول تسليم 
املنظور  هذا  وضمن  الشعب.  إلى  السلطة 
وأكفأهم  الناس  أنظف  اختيار  يستوجب 
لتوكل لهم تنظيم ومراقبة االنتخابات يف كل 

مستوياتها. وليس فقط بتشبيب البرملان.«
قال خالد : »أنا معك. خويف أنهم يسعون 
)النْسيْج(.  ومأساة  موبقاتهم  تكرار  إلى 
وزعوا املاليير على الشباب يف شكل قروض 
وورش  املصانع  خلق  على  حثهم  من  وبدال 
مناصب  وخلق  وغيره  الصناعي  اإلنتاج 
الستعمال  شجعوهم  الثروة  وإنتاج  الشغل 
أكثر  أو  واحدة  بزوجة  الزواج  يف  قروضهم 
معهم  للسلم  طلبا  الفاخرة  السيارات  وشراء 
أتذكر  سالل..  األول  وزيرهم  من  بتشجيع 

تصريحاته.« 
قلت واملغص يف بطني: » السلطة الفعلية 
والصورية بسيرهم يف هذا املنهاج  أي بدال 
آليات  ووضع  واملسكن  الشغل  توفير  من 
الزجاجة  عنق  من  اخلروج  وميكانيزمات 
السلطة  تسعى  الصالح  املواطن  بناء  وتوفير 
متويل  على  العاطل  الشباب  مبساعدة  وتوعد 
تكاليف  تغطية  من  االنتخابية  حملته 
وكراء  احلملة  وملصقات  صوره  طباعة 
املسعى  هذا  التهريج.  ومصاريف  القاعات 
إذ  الغلط  على  ومبني  مشبوه  اعتقادي  يف 
يهدف يف النهاية إلى تشكيل برملان صوري 
يكون  أنه  فقط  احلفافات  برملان  شاكلة  على 
والشومارا  العمل  عن  العاطلني  من  مشكال 
من ال جتربة لهم يف العمل يتهافتون ويهرولون 
إلى الفوز ب ال 30 مليون التي سيتقاضاها 
يصبح  الذي  العاطل  الشاب  احلياة  مدى 
احلملة  ستتحول  الشكل  وبهذا  برملاني، 
اقتتال   حلبة  إلى  واالنتخابات  االنتخابية 
من  بدال  اجلشع  الطمع  يفرضها  ساخنة 
السياسية  البرامج  أحسن  النتقاء  الصراع 
التطبيق  إمكانية  ومنحها  واالقتصادية  

للنهوض بالبلد.« 
هذا  َيِجيك  بعد  ومن   « علي خالد:  رّد 
البونادم املنقوص ذهنيا فرحا متحمسا ليعلن 
املشاركة  الستمارات  حزبا   40 سحب  عن 
يف االنتخابات معتبرا أن ضخامة هذا العدد 
عالمة خير. أي منطق يعتمده هذا البونادم 
يف  والتمادي  الفساد  لدسترة  السعي  غير 

أساليب التزوير.« 
أريد أن نستمر  الفور: » ال  قاطعته على 
لنعد  البونادم.  هذا  مع  الوقت  تضييع  يف 
صيف  مظاهرات  عند  توقفنا  حكايتنا.  إلى 
من  تالها  وما  والقصبة  قسنطينة  يف   1986
من  بالرغم  اجليش  تدخل  وعدم  اعتقاالت 
الشاذلي وذراعه األمين أصلع  الرئيس  طلب 
من  وسّده،  اخلير  باب  أتى  الذي  الفكر 
رفض  الذي  الوقت  ذلك  األركان يف  رئيس 
تدخل اجليش فاعتمدوا على مدير البوليس 

العسكري املرحوم لكحل عياط؟.
 يتبع...
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ســــايق الّريــح بالدبــــوس »الهــراوة«ســــايق الّريــح بالدبــــوس »الهــراوة«

 بقلم: صالح شكيرو
chekirou@yahoo.fr

)...( قلت خلالد 
بعد تنهيدة 
عميقة :« لو 

املراقب  يستمر 
جّدا لالنتخابات 
يف خرجاته على 

هذا احلال سأطبق 
نصيحة صديقي 
السعيد   الدكتور 
بوطاجني  وأخّير 
نفسي بني أمرين 
: إما أن أبقى هنا 
يف كندا وال أفكر 

بتاتا يف العودة إلى 
اجلزائر أو أذهب 
إلى أبعد نقطة 
)أبعد من كندا( 

أعيش فيها بعيدا 
عن اجلزائر وليكن 

ذلك يف أدغال 
إفريقيا أو صحراء 

استراليا لكي ال 
أسمع عن أخبارهم 

وال يصيبني 
وباء الرداءة  

واالنحطاط يف 
التفكير.

متابعات عابرة )متابعات عابرة )2828((



شبكة إخبارية جزائرية

شركة ذ.م.م

رأسمالها
100,000

01

SIA

SIA

دج

 الوثائق و الصور التي تصلاإلتصال بالوكالة الوطنية للنشر و اإلشهاراإلدارة و التحريــرالمـدير العــام المسيــر
 الجريدة لن ترد إلى أصحابها

حتى في حالة عدم نشرها

                  الطــبـــعالطــبـــع

الوســطالوســط

الجنــوبالجنــوب
الهاتف

 الفاكس
اإلشــهـــــار

023 57 30 15

021 71 16 64 - 021 73 71 28 
021 73 95 59 - 021 73 99 19 023 57 30 15 

المدير التنفيذي مسؤول النشر
redaction@akhbarelwatane.net

تويقـــر عبــد العــزيــــز

ريــــاض هــــويـــلــــي

شارع باستور - الجزائر
:

:
:

رشكة ذ.م.م

رأساملها 100.000 دج

املدير العام املسري

تويقر عبد العزيز
املدير التنفيذي مسؤول النرش

رياض هوييل

اإلدارة والتحرير:

023 57 30 15
redaction@akhbarelwatane.net

اإلشهار:

023 57 30 15

اإلتصال بالوكالة الوطنية

للنرش واإلشهار:

01 شارع باستور - الجزائر
الهاتف:

021 71 16 64  - 021 73 71 28
الفاكس:

021 73 95 59  - 021 73 99 19

الطبع:

SIA الوسط

SIA الجنوب

الوثائق والصور التي تصل 
الجريدة لن ترد إىل أصحابها 

حتى يف حالة عدم نرشها
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هـــل الديمقراطيـــة عـــالج أم أضــــحت ســـببا .. 
للفوضــى االقتصــادية واالجتمــاعية والسيــــاسية؟

الكتاب األول : “القبائل السياسية: 
الغريزة القبلية ومصير األمم”

“القبائل  كتابها  يف  تشوا”  “إميي  تناولت 
األمم“،  ومصير  القبلية  الغريزة  السياسية: 
الدميقراطية  أزمة   ،2018 فيفري  شهر  الصادر 
بالتوصيف  تناولت  حيث  ثقايف،  مدخل  من 
السياسية  التحوالت  صيرورة  والنقد  والتحليل 
ومآالت املمارسات الدميقراطية التي اكتسحتها 
عليها  وطغى  القومية  اإلثنية  اإلجتاهات  اليوم 
صوت الشعبوية والغوغائية املغذية للكراهية، مع 
تنامي التشكيك يف نتائج االنتخابات كممارسة 
املؤسسات  يف  الثقة  وتآكل  فاصلة،  حتكيمية 
“مقدرة  واهتزاز  واإلجتماعية  السياسية 
املعوملة.  للقيمة  ناظمة  بوصفه عقيدة  السوق” 
واستحضار  املجتمعات،  تاريخ  استقراء  وعبر 
صور “القبائل السياسية ” يف العديد من بلدان 
العالم، أين اكتسبت مجموعات صغيرة نسبًيا، 
تتمتع بثروة هائلة، سلطة رهيبة و نفوًذا كبيًرا، 
مبا أدى إلى بروز توترات بني األغلبية املسيطرة 
املواطنية،  والكتلة  مزعومة  بنخبة  املسنودة 
السياسات  من  متسلسلة  فعل  رّدات  تكّون  و 
إلى حّد  أحيانا  التي أوصلت األوضاع  املدمرة 
إميي  الكاتبة  لتتساءل  املدمر،   املتفجر  العنف 
تشوا “عما إذا كانت الواليات املتحدة محصنة 
ضد املشاكل السياسية الشائعة يف معظم العالم 
استقرائها  خالل  من  ترى  ألنها  ؟”،  النامي 
يف  املتحدة  الواليات  يف  مماثلة  ديناميات  ظهور 
“القبلية  من  موجة  نشوء  مع  الراهن،  الوقت 
التي تعتبر أكثر حّدة من أي وقت  السياسية” 
املتزايدة  “القبلية احلزبية”  مضى، مبا يف ذلك 
أن  أمريكا  على  بأنه  توصي  لذلك  اخلطورة، 
تتجاوز  التي  الوطنية”  “الهوية  اكتشاف  تعيد 
الزائفة  الشعارات  تعد  فلم  السياسية،  القبائل 
أضحت  والتي  الوحدة،  حلمة  لتشكيل  تكفي 
أشكال  من  آخر  شكل  عن  تعبيرا  احلقيقة  يف 
إلى  الدميقراطية مدعوة  فاملجتمعات  االنقسام، 
االختالفات  بحقيقة  تعترف  وحدة  صياغة 
يفرق  الذي  العميق  الظلم  وحتارب  اجلماعية 

الكيان السياسي اجلماعي.

ففي تقدير “تشوا” أن الوالءات العرقية لم 
تختِف أبًدا من أي مكان يف العالم حتى يف أعتى 
الدميقراطيات، وأن االنتماء القبلي كان وال يزال 
ميارُس قوًة ال يستهان بها على األفراد واملؤسسات 
والسياسات والسلوكيات والهويات، بل وتؤكد 
حتى  للسياسات”،  “محددًا  ُتعد  القبلية  بأن 
)حيث  املتحدة  الواليات  يف  القبلية  النزعة  أن 
يوجد هناك أميركيون من أصل أفريقي وآخرين 
من أصل صيني، وغيرهم( أصبحت تعلو على 
“إميي  تدحض  بذلك  و  الدميقراطية،  ـُثل  امل
الغرب  إن  تقول  التي  السائدة  الفكرة  تشوا” 
تغلب على الوالءات القبلية واستبدلها بالوالء 
محل  حّلت  املؤسسات  وأن  القومية،  للدولة 

التنظيم االجتماعي القبلي.

للتذكير فإن “إميي تشوا” هي أستاذة القانون 
يف كلية احلقوق يف جامعة ييل، وقد أصدرت 
يحترق:  “العالم  عنوان  يحمل  كتابًا  كذلك 
على  القائمة  الدميقراطية  تصدير  يساهم  كيف 
العرقية  الكراهية  توليد  يف  احلرة  السوق  نظام 

اختياره  مت  والذي  العاملي“،  االستقرار  وعدم 
من قبل “ذا إكونوميست” و صحيفة اجلارديان 
البريطانية من أفضل الكتب لعام 2003. كما مّت 
اختيارها من قبل “مجلة التامي” ضمن قائمة الـ 

100 شخصية األكثر تأثيرًا فى العالم.
الكتاب الثاني : اخفاق الدميقراطية يف 

حتقيق النمو االقتصادي

أفريل  شهر  صدر  هذا،  الثاني  الكتاب 
2018، حتت عنوان “حافة الفوضى: ملاذا تخفق 
الدميقراطية يف حتقيق النمو االقتصادي؟ وكيف 
مويو”  “دامبيسا  ملؤلفته  إصالحها؟”  ميكن 
السابقة  واملستشارة  الدولي  االقتصاد  خبيرة 
“جولدمان  واإلستثمارات  املالية  باملؤسسة 
زامبيا،  من  بارزة  اقتصادية  وهي  ساكس”، 
الكيمياء  البكالوريوس يف  حصلت على درجة 
أنها  كما  بواشنطن،  األمريكية  اجلامعة  من 
حصلت على درجة املاجستير يف اإلدراة العامة 
درجة  على  حصلت  ثم  هارفارد،  جامعة  من 
اكسفورد  جامعة  من  االقتصاد  يف  الدكتوراه 
يف اجنلترا، وكانت “دامبيسا مويو” قد نشرت 
من  “الغرب  عنوان  حتت  كتابا   2016 سنة 
السيطرة الى التعثر: خمسون عامًا من احلماقة 
احلتمية”  املستقبلية  واخليارات  اإلقتصادية 
وكانت قبل ذلك يف العام 2009 قد اعُتِبرت، 
أحد  العاملي،  االقتصادي  املنتدى  قبل  من 
القادة الشباب العامليني، ويف عام 2013 ُأدرجت 
ضمن قائمة أكثر 100 شخصية مؤثرة يف العالم 

.”Time Magazine“ من قبل مجلة

الباحثة دامبيسا يف كتابها “حافة الفوضى: 
النمو  حتقيق  يف  الدميقراطية  تخفق  ملاذا 
تؤكد  إصالحها؟”  ميكن  وكيف  االقتصادي؟ 
لعامة  ا  مهّمً يزال  ال  االقتصادي  “النمو  بأن 
املواطنني قبل احلكومات، ألنه احملك األساسي 
االقتصادية  والفرص  االجتماعي  للحراك 
لنظرتها،  وتبعا  املعيشة”،  مبستويات  واالرتقاء 
الدميقراطية  عرقلة  لكيفية  تفسيرا  لنا  تقدم 
“املسارات  يف  ترى  فهي  االقتصادي،  للنمو 
أن  حيث  ذلك،  يف  سببا  السائدة  اإلنتخابية” 
“الدورات االنتخابية القصيرة للغاية” تزيد من 
واستبعاد  السياسي”  النظر  “قصر  ظاهرة  حّدة 
اهتمام  دوائر  من  األمد  طويلة  السياسات 
اهتماماتهم  يجعل  مبا  املُنتخبني،  السياسيني 
الناخبني  جمهور  “استرضاء  حول  متمركزة 
سياسات  لتبني  يدفعهم  ومبا  تأييدهم”  وضمان 
بعض  يف  ُمدمرة  اقتصادية  تأثيرات  ذات 
االقتصادية  اإلصالحات  جتنب  و  األحيان، 
املُنتخبني  السياسيني  حاجة  مع  و  الهيكلية. 
لتمويل  مالية  موارد  لتوفير  ُمتاحة  مصادر  إلى 
العصب  هذه  تسقط  اإلنتخابية  حمالتهم 
ما  وهو  املصالح،  جماعات  دائرة  يف  السياسية 
بسبب  التنموية،  السياسات  ارتهان  إلى  يؤدي 
الصالح  حتقيق  عن  العامة  السياسات  انحراف 
الذين  املال،  أرباب  مصالح  خلدمة  العام، 
بسبب  الدميقراطي،  النظام  مركز  يف  يتموقعون 
على  وسيطرتهم  االنتخابية  للحمالت  متويلهم 
املنتخبني، وهذا ما يؤدي إلى “ضغوط متزايدة 
مصاحلهم  خلدمة  املصالح”  جماعات  من 
املجموعة  مصالح  حساب  على  الضيقة 

الواجهة”  “دميقراطية  ولتفكيك  الوطنية. 
“دامبيسا  توصي  املرتهنة”  “الدميقراطية  هذه 
مويو” بإصالحات عميقة تشمل “وضع معايير 
للمرشحني، واحلفاظ على اإلستقرار التشريعي 
السياسية  العملية  قواعد  تغيير  يتم  ال  حتى 
السياسي،  املالي  التمويل  وتقييد  مرة،  كّل 
و  السياسية،  املناصب  رواتب  نظم  إصالح  و 
التميز  على  والتحفيز  لإلثابة  مالية  نظم  وضع 
وحتسني  اإلداري  التميز  وكذا  العمل  أداء  يف 
“الوالية  أمد  إطالة  و  االقتصادي،  األداء 
وفرض  سنوات،   6 حوالي  إلى  االنتخابية” 
الناخبني  عزوف  ألن  اإلجباري”،  “التصويت 
تهديًدا  ُيعد  االنتخابات  يف  التصويت  عن 
الستمرار الدميقراطية ودميومتها، كونه يزيد من 
فرص املرشحني فاقدي املؤهالت للوصول إلى 
السلطة ببساطة، وتستند يف رأيها هذا إلى جتربة 
العديد من الدول مثل بلجيكا وسنغافورة. كما 
ترى “دامبيسا مويو” بـ “أن النمو االقتصادي 

شرط أساسي للدميقراطية، وليس العكس”.
 الكتاب الثالث : “احذروا الفاشية”

وزيرة اخلارجية  أولبرايت”  “مادلني  قدمت 
 20  –  1997 جانفي   23( السابقة  األمريكية 
جانفي 2001(، يف كتابها “احذروا الفاشية” 
الصادر يف شهر أفريل 2018، صورة مغلوطة عن 
صعود القوى الوطنية املناهضة للهيمنة الغربية، 
فهي تنظر إلى صعود هوغو تشافيز إلى السلطة 
يف  السلطة  أوربان  فيكتور  وتولى  فنزويال،  يف 
روسيا،  يف  بوتني  فالدميير  اسم  وبروز  املجر، 
وغيرهم  للفاشيني  الفرص  توفر  من  كحالة 
املشهد  يف  للصعود  الدميقراطية  مناهضي  من 
السياسي الوطني القومي والدولي املعولم. ويف 
سياق نظرتها العدائية لكل منظومة قومية تعلن 
فهي  الغربية،  الهيمنة  دائرة  من  اخلروج  عزمها 
جتد بأن هناك تشابه مقلق بني املاضي واحلاضر، 
بني  ما  فترة  عن  خطورة  يقّل  ال  الوضع  أن  إذ 
الدميقراطية  تواجه  حيث  العامليتني،  احلربني 
عودة  ولتفادي  كبيرة.  حتديات  حالًيا  الغربية 
“سيطرة الفاشية” تأمل أن يوّحد الدميقراطيون 
واجلمهوريون يف الواليات املتحدة جهودهم حلل 
مشاكل أمريكا، كما يجب على اجلمهوريني أن 
ينتبهوا للخطر الذي ميثله ترامب وأنصاره على 
الدميقراطية. وتقدم أولبرايت عدًدا من احللول 
لوسائل  الواسع  االنتشار  مع  التكيف  مثل: 
ألمكنة  املتغيرة  والطبيعة  االجتماعية  اإلعالم 
والتثمني،  السريع  التكّيف  يستوجب  مبا  العمل 
بني  الفجوة  وتضييق  االقتصادي،  النمو  وحتفيز 
والنساء  والريف،  واحلضر  والفقراء،  األغنياء 
ممن  وغيرهم  املهارات  وأصحاب  والرجال، 

يفتقدون للمؤهالت واملهارات.
ختامًا

اإلنسان  اختزلت  التي  الغربية  الدميقراطية 
يف  هي  أكيد  الواحد،  البعد  ذو  املواطن  يف 
أزمة، لذلك ال يحق لها أن متارس الوصاية على 
كما  مرجعيتها،  بحجة  املعمورة،  شعوب  بقية 
الوهم  دائرة  يف  البقاء  عدم  علينا  يتوجب  أنه 
هي  بل  ُمتأزمة”،  “دميقراطية  ظّل  يف  والعجز 
مسؤولية النخب الوطنية لرسم معالم اخلالص 

وواجب الوقت املناط بالعارفني.

ثالثة كتب لثالث 
نساء، صدرت خالل 

الربع األول من 
السنة املاضية 2018 

أجدها يف نظري 
مهمة، ألنها طرحت 

مضامني مستفّزة 
للفكر الغربي املتعالي 

املفاخر بدميقراطيته، 
هذه الكتب الثالثة 
ُتبرز للقارئ صورة 

ُمثيرة للهلع ملا وصلت 
إليه “الدميقراطية” 
ُج لها، حتى  التي يروَّ

الّلحظة، كوصفة 
سحرية ملعضالت 
مختلف األنظمة 

و مشكالت كّل 
املجتمعات، بينما هي 

أضحت على حافة 
اإلفالس ..!!!

بقلم:د. مهماه بوزيان 
باحث و خبير يف الشأن 

الطاقوي و اإلستشراف 
اإلقتصادي
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التابعة  رغيس  سيدي  بقرية  املواطنني،  عشرات  خرج 
مسيرة  يف  أمس،  صباح  البواقي  أم  لوالية  إقليميا 
بالتهميش  لتنديد  الوالية  مقر  باجتاه  احتجاجية 
بحقهم  مطالبني  منهما،  يعانون  اللذين  واإلقصاء 
وكذا  الصيغ  مبختلف  والسكن  الصحة  يف  الشرعي 
واإلنارة  الطرقات  تهيئة  يف  حقهم  وأيضا  لألمن،  مقر 
مع العلم أن القرية تعتبر حيا من أحياء الوالية يقطنها 
كم،   10 بـ  الوالية  عاصمة  عن  وتبعد  نسمة   18000
السلطات  طرف  من  والتهميش  العزلة  تعيش  أنها  إال 

احمللية. 
وقطع احملتجون هذه الكيلومترات سيرا على األقدام يف 
أسموه  مبا  منددة  رافعني شعارات  الوالية  اجتاه عاصمة 
بالتهميش واإلقصاء، وكذا سياسة اآلذان الصماء التي 

ينتهجها املسؤولون واملنتخبون باجتاه مطالب الساكنة. 
املسيرة  هذه  يف  املشاركني  السكان  من  عدد  وأكد 

االحتجاجية أن قرية سيدي رغيس تعيش وسط ظروف 
الطرقات،  اهتراء  ظل  ويف  الشتاء  يف  خاصة  قاهرة 
مضيفني أنهم يعانون األمرين من انعدام عيادة متعددة 
اخلدمات ووجود قاعة فقط للعالج ال حتوز على أبسط 
وانعدام  واحلرارة  بالضغط  اخلاصة  واألجهزة  اخلدمات 
طبيب بهذه القاعة منذ سنة 1978 واحلاالت املستعجلة 

تتجه لعاصمة الوالية الخذ ابسط عالج.
لألمن  مقر  توفير  احمللية  السلطات  احملتجون  ناشد  كما 
االجتماعية  اآلفات  انتشار  من  يشتكون  حيث  بالقرية 

دون رادع داخل األحياء. 
 وقد استنكر املواطنون الغاضبون ما تعيشه قريتهم من 
جتميد تنموي على جميع األصعدة، مطالبني املسؤولني 
املنطقة.  عن  واإلقصاء  التهميش  غبار  بنفض  الوالئني 
املنبر إيصال صوتهم عبر  املواطنون من هذا  ناشد  كما 

جريدتنا للمسؤولني.

 متكن عناصر املصلحة الوالئية للشرطة القضائية التابعة ألمن البواقي من توقيف شخص وحجز كمية من املؤثرات 
العقلية )300 كبسولة من نوع بريغابالني 300 ملغ(.

املشتبه فيه وبعد حتويله إلى مقر الشرطة، أجنز ضده ملفا جزائيا عن قضية:«احليازة واملتاجرة مبواد صيدالنية فاسدة 
على درجة كبيرة من اخلطورة تهدد الصحة العمومية مستوردة عن طريق التهريب، باستعمال وسيلة نقل، جنحة 
ممارسة مهنة الصحة دون رخصة »وقدم أمام نيابة محكمة أم البواقي، مع تسليم احملجوزات للمصالح املتخصصة. 
صونية مدفوني

 نظم، صبيحة أمس األحد، طلبة وخريجو 
تخصص العلوم اإلسالمية بالقطب اجلامعي 
اجلديد جلامعة أبو بكر بلقايد تلمسان وقفة 
اإلنسانية  العلوم  كلية  أمام  احتجاجية 
الوصية  اجلهات  مناشدين  واالجتماعية، 

التدخل ورد االعتبار لهم ولتخصصهم.
ورفع احملتجون رافعني عدة مطالب على غرار 
فتح مجال التوظيف لهم، يف كل القطاعات 
قطاع  وباألخص  بالتخصص  العالقة  ذات 
العلوم  شؤون الدينية واألوقاف، فتح شعبة 
سابقا  كانت  كما  الثانوي  يف  اإلسالمية 
وكذا الزيادة يف احلجم الساعي ملادة العلوم 
زيادة  وكذا  الثانوي،  الطور  يف  اإلسالمية 
مادة  إسناد  إلى  باإلضافة  املادة،  معامل 
التربية اإلسالمية يف املتوسط للمتخصصني 

يف هذا التخصص.
الدين« من والية  نور  الطالب »رحال  وأكد 
تيارت، الذي يدرس سنة أولى ماستر تفسير 
وعلوم القرآن، ممثل جامعة تلمسان للتنسيقية 

الوطنية للطلبة وخريجي العلوم اإلسالمية، 
يف تصريح حصري جلريدة »أخبار الوطن«، 
أن التنسيقية تأسست يف ديسمبر 2016 بعد 
أن اتفق خريجو كلية العلوم اإلسالمية من 
من  الفئة  هذه  أن  على  الوطن  واليات  جل 
حقوقها  تنل  لم  اجلزائرية  اجلامعة  خريجي 
منذ  التوظيف  يف  التمييز  ونالها  كاملة، 
هذا  بخريجي  التضحية  أن  كما  سنوات، 
على  غالبة  سمة  صارت  قد  التخصص 
قرارات التي تتعاطى مع مراكزهم القانونية.
احلركات  مع  باملوازاة  جاء  االحتجاج  هذا 
خريجو  شنها  التي  االحتجاجية  والوقفات 
على  اإلسالمية  العلوم  تخصص  وطلبة 
من  الوطن  عبر  اجلامعات  عديد  مستوى 
ألهلها  اإلسالمية  العلوم  مادة  إسناد  أجل 
واملتوسط  االبتدائي   ( األطوار  جميع  يف 

والثانوي (.
ع.بن خالد

فيما  حتفهم  أشخاص   3 أمس،  لقي، 
أصيب آخر بجروح خطيرة يف حادث مرور 
باملكان   )42( الوالئي  بالطريق  وقع  عنيف 
الغدير  برج  بلدية  مبدخل  كوطة  املسمى 

جنوب شرقي الوالية. 
ألجل  املدنية  احلماية  مصالح  وتدخلت 
يف  املنية  وافتهم  الذين  الضحايا  إسعاف 
عني املكان متأثرين باإلصابات البليغة، فيما 

بقي آخر على قيد احلياة بعد انحراف سيارة 
بشاحنة  واصطدامها  تقّلهم  كانت  سياحية 
املصاب  نقل  مت  حيث  »شاكمان«،  نوع  من 
بعاصمة  خلضر  بوزيدي  مستشفى  إلى 
إلى  املوتى  نقل  فيما  العالج  لتلقي  الوالية 

مصلحة حفظ اجلثث.        
   صفاء كوثر بوعريسة

 متكن عناصر أمن دائرة تاجنانت بوالية ميلة، أول أمس، من توقيف شخصني وحجز كمية من املؤثرات العقلية مبدينة تاجنانت.
 التحقيق مع املشتبه فيهما البالغني من العمر 21 و22 سنة، واملسبوقني قضائيا، مكن من حتديد هوية شريكيهما اللذين مازاال 

يف حالة فرار، حيث كثفت مصالح أمن الدائرة البحث من أجل توقيفهما.
التي أمرت  العيد،  املتخصصة لدى محكمة شلغوم  النيابة  أمام  فيهما  املشتبه  القانونية، مت تقدمي  بعد استكمال اإلجراءات 

بوضعهما رهن احلبس.

أوقفت مصالح أمن دائرة تاجنانت، أول أمس، امرأتني متارسان السحر والشعوذة والنصب داخل مسكن مبدينة تاجنانت.
وحسب ما ورد من معلومات فتفاصيل القضية تعود إلى تلقي عناصر أمن دائرة تاجنانت ملعلومات حول نشاط مشبوه المرأتني 
داخل املسكن العائلي خاص بإحداهما، وبالتنسيق مع النيابة املتخصصة بشلغوم العيد، مت تفتيش املسكن السالف ذكره حيث 
ضبطت بداخله امرأتني تبلغان من العمر 39 و41 سنة متلبستان بجرم السحر والشعوذة رفقة ضحيتني من جنس أنثى من والية 
توقيفهما  ليتم  والشعوذة  السحر  تستعمل يف  ومعدات  عقاقير  بخور،  احلروز،  الطالسم،  من  مت حجز مجموعة  مجاورة، حيث 
وحتويلهما إلى مقر أمن الدائرة. بعد استكمال اإلجراءات القانونية، مت تقدمي املشتبه فيهما أمام النيابة املختصة بشلغوم العيد، 

حيث صدر يف حقهما أمر إيداع.                                                                                                  ياسني زويلخ
من  املستفيدين  من  العشرات  أمس،  يوم  خرج، 
بوقفة  وقاموا  للشارع  بآفلو  أرض  قطعة   3000
مناشدين  الدائرة  مقر  أمام  سلمية  احتجاجية 
حد  لوضع  عاجال  التدخل  للبالد  العليا  السلطات 
لتماطل اإلدارة يف تسوية وضعية قطعهم التي مرت 
عن  واإلعالن  للبلدية  منحها  منذ  سنوات   8 عليها 

املستفيدين منها منذ سنتني. 
احملتجون اتهموا اإلدارة واملديريات املعنية والسلطات 
احمللية لبلدية ودائرة آفلو بالتماطل يف تسوية وضعيتهم 
وطي هذا امللف ودفعهم للخروج للشارع لالحتجاج. 
يف  املطروحة  املشاكل  فإن  احملتجني  ممثل  وحسب 
على  تتمثل  1400و1000و250و350  التجزئات 
مخطط  وتعديل  التسطيح  عملية  تأخر  يف  العموم 
األراضي  قطع  بعض  ومنح  و250،   350 التجزئات 
التي استفاد منها بعض املستفيدين »الزوالية« لصالح 
املعدلة  التجزئات  ربط  وعدم  آخرين،  مستفيدين 

الصاحلة  املياه  وشبكة  الصحي  كالصرف  بالشبكات 
املستفيدون  واستغرب  اآلجال.  انتهاء  رغم  للشرب 
بالنسبة  العملية  توقيف  من  قطعة   1400 جتزئة  من 
يدعون  أشخاص  طرف  من  املستفيدين  بعض  إلى 
من  دراستها  إعداد  مت  التجزئة  أن  رغم  لها  ملكيتهم 
مصالح  عليها  ووافقت  املختصة،  املصالح  طرف 
وحظيت  األراضي  مسح  ومصالح  الدولة  أمالك 
مبوافقة الوالي على رخصة التخصيص، إضافة إلى 
هذا مازال األغلبية من املستفيدين لم يتحصلوا على 

مقررات االستفادة.
الداخلية  ووزير  اجلمهورية  رئيس  احملتجون  وناشد 
لهم  وسبب  أرهقهم  الذي  امللف  هذا  لطي  التدخل 
تصعيد  على  إصرارهم  مؤكدين  حقيقية،  معاناة 
تسوية  يتم  حتى  السلمية  االحتجاجية  حركتهم 

وضعية قطعهم ومنحهم اإلعانات املالية لبناء
 سكناتهم.                                              ع.نورين

البواقي أم 

الّتهمــــيُش و»الحقــــرة« ُيخرجـــاِن 
اَن قريــِة سيــدي رغيــس في َمسيــرٍة سكــّ

ميلة
حجــــُز 288 وحـــدًة مــــن الُمؤثـــراِت 

اجنــــانت الَعقلـــــّية  بتــــَ

الَجزائُر ُتحصي 03 وفيـات بَفيــروس »ُكـورونا« 
أحصت وزارة الصحة والسكان وإصالح املستشفيات، أمس ، 98 إصابة جديدة 

بفيروس »كورونا« يف اجلزائر خالل الـ24 ساعة، فيمـــا سجلــت 03  وفيات.

اخلصـومة  السياسية 
يفترض أن تكون يف 

سياقات ال تخرج بها إلى 
الفجور ؛و لكنها لألسف 

يف غياب األخالق تتحول 
إلى قذارة وفجور مبنطق 
الدين ؛ هذا الفجور الذي 
يعتبر من عالمات النفاق 

اخلالص وفقا لقول 
الرسول الكرمي )صلعم(: 

» َأْرَبٌع َمْن ُكنَّ ِفيِه َكاَن 
ُمَناِفًقا َخاِلًصا َوَمْن َكاَنْت 
ِفيِه َخْصَلٌة ِمْنُهنَّ َكاَنْت 
َفاِق  ِفيِه َخْصَلٌة ِمْن النِّ
َن  ى َيَدَعَها ِإَذا اْؤُتِ َحتَّ

َث َكَذَب َوِإَذا  َخاَن َوِإَذا َحدَّ
َعاَهَد َغَدَر َوِإَذا َخاَصَم 

َفَجَر »
   واقع ينطبق تاما على 
الواقعة املزعومة القائلة 

باغتصاب طفل قاصر 
من قبل الشرطة والتي 

أخذت حيزا من االهتمام 
يف الساعات األخيرة 
؛ أقول املزعومة ألنه 
- حلد اآلن - لم يقدم 
الطرف املدعي رواية 

ذات صدقية مدعومة 
بالدليل يف مقابل بيان 

الشرطة.  
  وقد مت إسنادها إلى 
املندبة التي أحدثها 

املروجون، والتي ال ميكن 
من خاللها بناء قصة 

االغتصاب؛ ولكننا رأينا 
كثيرا من خصوم النظام 

الذين تنطبق عليهم 
مقولة الرسول الكرمي 
وأكثر، وهم يستغلون 
قصة طفل ضائع يف 

شارع الرذيلة ؛ يف محاولة 
لكسب نقاط بطريقة 

شعبوية ال تختلف تاما 
عن استغالل العاهرة 

لصالفة وجهها يف 
االبتزاز. 

   إن النفاق الذي انحدر 
إليه بعض من السياسيني 

واحلقوقيني يف هذه 
القضية ال يبشر بخير 
واألخطر من ذلك أنه 

يغطي عن انهيار قيمي 
رهيب يف مجتمع لم يعد 

يعرف نفسه، ويقوده 
صبي بالكاد احتلم! 

بلســان: عبد العزيز تويقر 

الُخصـــومــُة 
القـــــــِذَرة 

اإلدارُة تتماطل يف تسوية وضعياتهم 
ُمستفيـــدون مــن ُمستفيـــدون مــن 30003000 قطـــعِة  قطـــعِة أرٍض أرٍض 

بأفلــو َيخرجــوَن إلى الّشــــارِعبأفلــو َيخرجــوَن إلى الّشــــارِع

تلمسان  جامعة 
طلــــبُة وخرّيُجــــو العلـــوِم طلــــبُة وخرّيُجــــو العلـــوِم 

اإلسالمــــّيِة يحتّجـــــوَن اإلسالمــــّيِة يحتّجـــــوَن 

بوعريريج  برج 
َمصـــرُع َمصـــرُع 33 أشخـــاٍص وإصـــابُة  أشخـــاٍص وإصـــابُة 

آخــر فــي حــــادِث َســــيرآخــر فــي حــــادِث َســــير

.. توقيُف شخٍص وحجُز كميٍة من امُلؤّثرات الَعقلية

 ..  واإلطاحة بامرأتني تارسان الشعوذة 

يف يوم ميالدكما تلونت اجلنائن بأجمل األلوان واحتفى 
الكون بكما، فكل عام وأنتما بهجتي وأجمل أقداري....

بهذه العبارة يتقدم املسؤول التقني لشبكة أخبار الوطن 
الوالد  »نكاع عادل « بتهانيه احلارة مبناسبة عيد ميالد 

اجلميلتني  سندس ماريا 10 سنوات، وسيرين 
8 سنوات، متمنيا لهما عمرا مديدا 

ومستقبال مشرقا وزاهرا.


