
المجـــّلُت الّثقـــافيُة.. المجـــّلُت الّثقـــافيُة.. 
أقـلٌم جفـّت وعنـاويٌن ُقبـرت!أقـلٌم جفـّت وعنـاويٌن ُقبـرت!
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د. عبـدالســالم فيـــاللي

ُتـــــونـــس الّثـــــــورُة 
ــدُة  امَلجيــــــــ

)6 )اجلزء 

14

أقــــــــــــــــالم   

02
تظهرها كمنطقة تابعة للمغرب  تراجُع امَلقروئّية وانتشاُر الَوسائِط الّرقميِة زاَدا من ِهجراِنها

09

تبعد منطقة الكرابو بنحو 3 كلم عن مدينة البيض، موقعها القريب 
من عاصمة الوالية لم يشفع للعائالت التي تقطن بها لالستفادة من 
خدمات الربط بشبكتي املاء الشروب والغاز، أو توفير النقل املدرسي 

والعالج. عائالت سكنت املنطقة بداية القرن املاضي وبقي حالها يشبه 
ما عاشه السابقون، لتبقى األجيال تتوارث الهموم.

احَلراك الّشعبي 

أكد أن مكتبه سيكون قويا وشامال

03

11

12

انسحبت اجلزائر، أمس، من االجتماع اإلقليمي 
ملديري اجلمارك لشمال إفريقيا والشرق األدنى 
واألوسط بسبب اعتماد خرائط تظهر الصحراء 

الغربية كمنطقة تابعة للمغرب.

شهدت شوارع اجلزائر العاصمة وسط، أمس الثالثاء، 
خروَج عدٍد هائل من الطلبة اجلامعيني، يف مسيرات 

احلراك الشعبي، حضرها الطفل القاصر »شتوان. م«، 
والذي فتحت النيابة العامة مبجلس قضاء اجلزائر 
العاصمة بشأنه حتقيقا، بعد تداول فيديو مزاعَم 

مبحاولة اعتداء عليه مبقر للشرطة.

أعلن عضو املكتب الفدرالي السابق لالحتادية اجلزائرية 
لكرة القدم، عمار بهلول، رسميا ترشحه لرئاسة الهيئة 

الفدرالية، التي تعقد جمعيتها العامة االنتخابية يوم 15 
أفريل اجلاري.

مرافُق احلياِة منعدمٌة ومشاريُع الّتنميِة الغائُب األكبُر 

الكــــراُبــو بالبّيــــض.. الكــــراُبــو بالبّيــــض.. 
سكـــاٌن َورُثــوا الّتهمـــيَش! سكـــاٌن َورُثــوا الّتهمـــيَش! 

الجزائـُر َتنســحُب من اجتمــاٍع 
للَجمـــارِك عقــــَب تلعــٍب 
ِة بخــَارطِة الّصحـراِء الَغربيــّ

د. حسيـــنة بوشيـــــخ 
ــ

15
األزمـــــاِت  إدارُة 
يف اجَلزائــــــــــر..

الّطلــبُة َيخرجـــوَن فــــي 
َمسيـراٍت وُيطالبــوَن بالّتغيــيِر 

عّمـــار بهلــول يعلــُن رسمــيًّا 
َترّشــحه لِرئـــاسة»الَفـــاف«

05
جيجل

خطــُر االنهيــاِر ُيهــــّدد 
حيــاَة تلميــِذ ابِتدائـــّية 
»عبـــداهلل محمـــــود«!

06
سيدي بلعباس

900 مّلف استثماٍر ُمجّمدٌة! 

مخلوف بوكروح: 
»استمـــراريـــــــُة 

امَلجـــــــــــــاّلِت 
الّثقافــيِة َمرهونٌة 
بأشخاٍص وليَس 
مبؤّسســـــــاٍت!«

عزوز عقيل:
»إصدار املجـــاّلت 

الثقــــــافـــــــية 
يحتــــاج إلــــــى 
إستراجتـــــــية«

نبيــــل حاجــــي: 
»غيـــــاُب رؤيـــــٍة 
وإستراِتيجـــّيٍة 
حـــــــــــــاَل دوَن 
استمـــــــــَرارّيِة 

امَلجـــــــــاّلت 
الّثقـــــافـيِة«



أقــدم أمــس، العشــرات مــن ســكان حــي 
مســكني القصديــري بواليــة قســنطينة، علــى غلــق 
الطريــق علــى مســتوى تقاطــع حــي واد احلــد و حــي 
ســاقية ســيدي يوســف »البــوم« بقســنطينة، يف 
ــة  ــم املاس ــن حاجته ــرا ع ــة تعبي ــة احتجاجي خرج
للســكن، و ضــرورة ترحيلهــم نحــو ســكنات حتفــظ 

ــم. كرامته
ــعلوا  ــن أش ــب، الذي ــباب الغاض ــدث الش وحت
ــوا  ــق، و صف ــول الطري ــى ط ــة عل ــات املطاطي العج
ــات مــن اجتيازهــا،  ــع املركب املتاريــس و احلجــارة ملن
ــي  ــط ح ــود، وس ــت لعق ــي دام ــم الت ــن معاناته ع
أقــل مــا يقــال عليــه أنــه بــؤرة مــن األمــراض و 
العاهــات االجتماعيــة الصعبــة، آملــني أن يلقــى 
انشــغالهم آذانــا صاغيــة مــن املســؤولني، الذيــن 
قامــوا بعمليــة إحصــاء لهــم بغــرض ترحيلهــم ســنة 
2017، وأعــدت جلنــة قائمــة أمضــى عليهــا رئيــس 
الدائــرة الســابق، الــذي كان يعدهــم يف كل مــرة 
بقــرب موعــد توزيــع الســكنات املخصصــة للمقيمــني 
ــه  ــدوا ل ــم يج ــم ل ــة، إال أن انتظاره ــوت هش يف بي
أحــد، بعدمــا متلــص املســؤولون املتعاقبــون عــن 
الوعــود املقدمــة ســابقا لهــذه الفئــة، قبــل أن يبعــث 
والــي الواليــة » ساســي أحمــد عبــد احلفيــظ« 
ــي،  ــكان احل ــوس س ــدة، يف نف ــل جدي ــة أم بجرع
بعــد تصريحــه  األخيــر فيمــا يخــص قضيتهــم، 
بوجــوب  ترحيــل قاطنــي حــي مســكني القصديــري 
يف أقــرب اآلجــال، محــددا تاريــخ نهايــة شــهر 
ــن و  ــتحقني، لك ــة املس ــر قائم ــارط لنش ــارس الف م
كالعــادة مضــى شــهر مــارس دون تقــدمي أي جديــد، 
ــة  ــذه الفئ ــاه ه ــؤولني اجت ــة املس ــن ني ــات حس أو إثب
احملرومــة التــي لــم جتــد ســوى الشــارع إليصــال 

ــا. ــماع صوته ــا و إس مطالبه
 أمن اخلروب يوقف مّروج مخدرات 

و صديقه
متكنــت الفرقــة املتنقلــة للشــرطة القضائيــة 
مســبوقني  توقيــف  مــن  قســنطينة،  باخلــروب يف 
قضائيــا يبلغــان مــن العمــر 26 و 29 ســنة متورطــان 
يف قضيــة احليــازة و احلصــول علــى املخــدرات »كيــف 

مــواد صيدالنيــة  و  العقليــة  املؤثــرات  و  معالــج« 
ذات خصائــص مخــدرة و مؤثــرة عقليــا بصفــة غيــر 
مشــروعة لغــرض البيــع، حمــل ســاح ابيــض دون 
ــة مهــام  ــى جنحــة إعاق ــة إل ــرر شــرعي، باإلضاف مب

الضبطيــة .
ــة  ــات راكب ــى دوري ــود إل ــة تع ــات القضي حيثي
و  االختصــاص،  إقليــم  داخــل  الفرقــة  لعناصــر 
ببلوغهــم حــي ماسينيســا لفــت انتباههــم أحــد 
املشــبوهني، هــذا األخيــر الذ بالفــرار دون ســابق 
ــم  ــكان، ليت ــني امل ــي بع ــكنه العائل ــى مس ــذار إل إن

توقيفــه علــى الفــور .
ضبــط  مت  القانونــي  للتفتيــش  بإخضاعــه  و 
بحوزتــه كميــة مــن املخــدرات » كيــف معالــج« 
مــن  كميــة   ، للترويــج  معــدة  و  مهيــأة  كانــت 
ــام ،  ــل ، ديازيب ــوع باركيدي ــة مــن ن ــرات العقلي املؤث
ــة  ــع ، باإلضاف ــي القط ــام رباع ــذا دواء برومازيب و ك

إلــى 18 مشــط مــن دواء ترامــادول ، كانــت داخــل 
كيــس باســتيكي و ســاح ابيــض محظــور و قــارورة 
ــي  ــغ مال ــى مبل ــة إل ــوع ، باإلضاف ــاز مســيل للدم غ
. وخــال عمليــة التوقيــف واقتيــاد املشــتبه فيــه 
ــوات  ــكاك املباشــر بق ــام أحــد األشــخاص باالحت ق
ــن  ــر م الشــرطة محــاوال تســهيل متلــص هــذا األخي
ــى  ــا إل ــو اآلخــر و حتويلهم ــه ه ــم توقيف ــم ليت قبضته

ــة . ــراءات القانوني ــتكمال اإلج ــة الس ــر الفرق مق
العمليــة مكنــت قــوات الشــرطة للفرقــة املتنقلة 
ــة مــن  ــة اخلــروب مــن حجــز كمي للشــرطة القضائي
املخــدرات و كــذا 192 قــرص مــن املؤثــرات العقليــة 
و املــواد الصيدالنيــة ذات اخلصائــص املؤثــرة عقليــا، 
ــغ  ــى مبل ــة إل ــوع باإلضاف ــيل للدم ــاز مس ــارورة غ ق

مالــي مــن مختلــف الفئــات النقديــة .
 أمينة.ب

عبد اجلالل نويس  
ــة  ــة العام ــان للمديري ــا جــاء يف بي وبحســب م
ــن  ــحاب م ــررت االنس ــر ق ــإّن »اجلزائ ــارك، ف للجم
االجتمــاع اإلقليمــي ملديــري عمــوم اجلمارك لشــمال 
إفريقيــا والشــرق األدنــى واألوســط،على أعقــاب 
تاعــب بخرائــط جغرافيــة، حيــُث ضمــت اخلرائــط 
ــرب«. ــم املغ ــة إلقلي ــة الصحراوي ــة العربي اجلمهوري

وقــد قــام مكتــب االتصــال للمنظمــة بشــمال 
ــح  ــإدراج يف لوائ ــرب ب ــره باملغ ــذي مق ــا، وال إفريقي
اجلمهوريــة  تــراب  تظهــر  خرائــط  االجتماعــات 

العربيــة الصحراويــة ضمــن تــراب اململكــة املغربيــة.
وأعربــت اجلزائــر عــن طريــق ممثلهــا املديــر العــام 
للجمــارك، عــن ســخطها مــن اإلجــراء، معتبــرة إيــاه 
»يتنافــى مــع الشــرعية الدوليــة وقــرارات وتوصيــات 
ــن  ــتقا ع ــم مس ــر اإلقلي ــذي يعتب ــدة، ال األمم املتح

الســيادة املغربيــة«.
وطالبــت اجلزائــر عــن طريــق ممثلهــا املديــر العــام 
للجمــارك مــن رئيــس الــدورة الســحب الفــوري لهــذه 
ــب  ــم يتجــاوب مــع املطل ــدوره ل ــذي ب ــط، وال اخلرائ

اجلزائــري، حيــُث حتجــج بكــون أشــغال االجتمــاع 
ال تأخــذ بعــني االعتبــار هــذه املســائل.

ــر مــن حــدة احتجاجهــا أيــن  وصعــدت اجلزائ
وصــل للمقاطعــة واالنســحاب مــن االجتمــاع، 
محافظــة بذلــك علــى كل مبادئهــا ومواقفهــا الثابتــة 

ــة. ــا العادل ــة وكل القضاي ــة الصحراوي إزاء القضي
فقــد شــهد  االجتمــاع  أّن  بالذكــر،  جديــر 
حضــور األمــني العــام ملنظمــة اجلمــارك العامليــة 
ومديــر إدارة التكامــل االقتصــادي باجلامعــة العربية.

اليــوم  للقضــاء  العليــا  املدرســة  ســتحتضن 
ملتقــى حــول »إشــكالية نضــج املشــاريع و أثرهــا علــى 
ــه  ــاد ب ــة«، حســبما أف منازعــات الصفقــات العمومي

ــة. ــس الدول ــان ملجل ــس، بي أم
ــه  ــارك في ــذي سيش ــى، ال ــذا امللتق ــدف ه ويه
وزيــر العــدل حافــظ األختــام، بلقاســم زغماتــي 
و قضــاة مــن مجلــس الدولــة واحملاكــم اإلداريــة 

إلــى  املعنيــة،  الهيئــات  مختلــف  عــن  وممثلــني 
عــرض انشــغاالت القضــاة وطــرح تســاؤالتهم حــول 
املنازعــات املترتبــة عــن نقــص نضــج املشــاريع وذلــك 
مــن خــال مختلــف املداخــات واملناقشــات التــي 

ــة ــب يف غاي ــتتناول جوان س
ــدورة  ــن ل ــع الراه ــار والوض ــل املس ــة مث األهمي
نضــج املشــاريع العموميــة وغيرهــا مــن املواضيــع ذات 

الصلــة، حســب نفــس البيــان.
الــذي  العلمــي  اللقــاء  هــذا  كمــا ســيكون 
ســيعقد بقاعــة احملاضــرات باملدرســة العليــا للقضــاء 
مناســبة لتنظيــم ورشــة عمــل تتمحــور حــول »اآلفاق 
ــات  ــج الصفق ــة بنض ــة املتعلق ــريعية و التنظيمي التش
ــات هامــة، حســب  العمومية«والتــي ســتتوج بتوصي
نفــس املصــدر.                                       ق.م
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نظــم مركــز التدريــب للدفــاع املضــاد للطائــرات 
بالناحيــة  باألغــواط  تاوتــي  أحمــد  الشــهيد 
العســكرية الرابعــة )ن-ع4--ورقلــة(، أمــس، زيــارة 

ــة . ــام الوطني ــائل اإلع ــدة وس ــة لفائ موجه
املوجهــة  اإلعاميــة  الزيــارة  هــذه  وتنــدرج 
ضمــن سياســة القيــادة العليــا للجيــش الوطنــي 
ــد  ــى توطي ــة عل ــال املبني ــال اإلتص ــعبي يف مج الش
ــة باعتبارهــا  ــات مــع وســائل اإلعــام الوطني العاق
شــريكا وفيــا يف مرافقــة مختلــف اإلجنــازات احملققــة 

و كــذا نقــل الصــورة احلقيقيــة عــن اجليــش الوطنــي 
الشــعبي مبــا يضطلــع بــه مــن مهــام نبيلــة يف احلفــاظ 
علــى ســيادة و حرمــة الوطــن و مواجهــة كافــة 
املخططــات العدائيــة ضــد بادنــا ، كمــا أوضــح يف 
ــة العســكرية  ــد الناحي ــل قائ ــة ممث ــه اإلفتتاحي كلمت
الرابعــة قائــد املدرســة التطبيقيــة للدفــاع املضــاد 

ــز . ــظ بوعزي ــد حفي ــران العمي للطي
ق.و

الدولــي،  األمــن  مجلــس  أعضــاء  يعقــد 
أمــس، اجتماعهــم الفصلــي ومشــاوراتهم بشــأن 
مالــي، عبــر تقنيــة التحاضــر عــن بعــد، حيــث مــن 
املرتقــب أن يتــم التطــرق إلــى آخــر تطــورات الوضــع 
يف مالــي يف أعقــاب هجــوم 2 أفريــل اجلــاري علــى 
ــمال  ــدال ش ــة كي ــما« مبنطق ــة »مينوس ــكر بعث معس

ــاد. الب
العــام  األمــني  وكيــل  يقــدم  أن  وينتظــر 
ــه  ــروا، إحاطت ــر الك ــان بيي ــام، ج ــات الس لعملي
املتعلقــة باالنتقــال السياســي يف مالــي، وتنفيــذ 
املنبثــق   ،2015 لعــام  واملصاحلــة  الســلم  اتفــاق 
ــي  ــع األمن ــب الوض ــى جان ــر، إل ــار اجلزائ ــن مس ع
ــى  ــع تســليط الضــوء عل ــي م يف وســط وشــمال مال
التطــورات األخيــرة، منــذ آخــر تقريــر لألمــني العــام 
ــن 15  ــرة م ــي الفت ــذي يغط ــي وال ــن مال ــي ع األمم

ديســمبر 2020 إلــى 15 مــارس املاضــي.
ويأتــي اجتمــاع مجلــس األمــن يف أعقــاب 
بعثــة  قافلــة  علــى  اجلــاري،  أفريــل   2 هجــوم 
املينوســما مبنطقــة كيــدال، والــذي أســفر عــن مقتــل 
أربعــة مــن جنــود قــوات حفــظ الســام التشــاديني 

وإصابــة 19 آخريــن.
وكان أعضــاء املجلــس قــد أدانــوا هجــوم 2 
ــة املتعــددة  أفريــل علــى بعثــة األمم املتحــدة املتكامل
األبعــاد لتحقيــق االســتقرار يف مالــي، يف بيــان 
ــة  ــوا احلكوم ــبوع، ودع ــذا األس ــة ه ــي، نهاي صحف
العاجــل،  »التحقيــق  إلــى  مالــي  يف  االنتقاليــة 
ــن املرجــح تكــرا  ــة«، وم ــى العدال ــاة إل ــدمي اجلن وتق
ــاع. ــات خــال االجتم ــذه الهجم ــل ه ــم ملث إدانته
ق.و

املعــارض  قصــر  مــن  أمــس،  انطلقــت، 
األحمــر  للهــال  تضامنيــة  قافلــة  بالعاصمــة 
ــة مــن مناطــق الظــل  ــدة 5000 عائل ــري لفائ اجلزائ

. ال58  الوطــن  واليــات  عبــر 
القافلــة،  هــذه  انطــاق  إشــارة  وأعطــت 
مبناســبة حلــول شــهر رمضــان الفضيــل، رئيســة 
ــس  ــن حبيل ــعيدة ب ــري س ــر اجلزائ ــال األحم اله
التــي صرحــت أن املســاعدات تتشــكل مــن »5000 

طــرد بقيمــة 9000 دج للواحــد«.
العمليــة  هــذه  أن  حبيلــس  بــن  وأكــدت 
ــدف  ــق اله ــة حتقي ــى غاي ــتتواصل ال ــة س التضامني

املتمثــل يف »توصيــل املســاعدات واإلعانــات ألكثــر 
مــن 10000 عائلــة خــال الشــهر الفضيــل« مذكــرة 
ــي  ــري شــرع منــذ حوال ــأن الهــال األحمــر اجلزائ ب
للعائــات  املســاعدات  تقــدمي  يف  يومــا  عشــرين 

ــل. ــق الظ ــوزة مبناط املع
رئيســة  أوضحــت  الســياق،  نفــس  ويف    
الهــال األحمــر اجلزائــري أن العمليــات التــي مت 
ــام بهــا ســنة 2020 يف اطــار مكافحــة فيــروس  القي

كورونــا »هــي ثمــرة جهــود املانحــني«.
ق.ر

أمــر وكيــل اجلمهوريــة مبحكمــه بوســعادة، 
احليــازة  بتهمــة  احلبــس  أشــخاص   3 بإيــداع 
منفصلتــني. عمليتــني  باملمنوعــات يف  واملتاجــرة 
التــي  األولــى،  القضيــة  حيثيــات  وتعــود 
أســفرت عــن توقيــف شــخصني حســب مــا أفــادت 
بــه خليــة اإلعــام واالتصــال بأمــن املســيلة، إلــى 
تتعلــق  األمــن،  ملصالــح  مؤكــد  معلومــات  ورود 
املؤثــرات  بترويــج  يقومــان  شــخصني  بوجــود 
الترصــد  ليتــم  شــرعية،  غيــر  بطريقــة  العقليــة 
ــن  ــح األم ــث حجــزت مصال ــا وتوقيفهمــا، حي لهم
ــة  ــه األول، كمي ــدى املشــتبه في ــي ل احلضــري الثان
مــن املؤثــرات العقليــة قــدرت بــــ 14 قــرص مهلــوس 
مــن نــوع باركينــال، ومبلــغ مالــي قدر بــــ 2400 دج 
يعتبــر مــن عائــدات هــذه املتاجــرة، فيمــا حجــزت 

ــم  ــدى املته ــس، ل ــري اخلام ــن احلض ــح األم مصال
الثانــي كميــة مــن املؤثــرات العقليــة قــدرت بــــ67 
ــع،  ــأة للبي ــزأة ومهي ــني مج ــن دواء ديبارت ــرص م ق
وأســفرت العمليــة الثانيــة حســب ذات املصالــح 
عــن توقيــف شــخص وحجــز  كميــة مــن املخــدرات 
)كيــف معالــج( قــدر وزنهــا بــــ76,23 غــرام ، ومبلغ 
مالــي قــدر بـــ 2500 دج، ومتــت العمليــة علــى إثــر 
ورود معلومــات إلــى ذات املصالــح، بوجــود شــخص 
يقــوم بترويــج املخــدرات علــى مســتوى أحــد أحيــاء 
ــام  ــه أم ــه وتقدمي ــن مت توقيف ــاع االختصــاص، أي قط
ــراء  ــه اإلج ــذ يف حق ــذي اتخ ــة ال ــل اجلمهوري وكي

ــر. ــالف الذك الس
ليندة سهل

الغرفــة  حتقيــق  قاضــي  أمــس   اســتمع   
اخلامســة لــدى محكمــة القطــب املتخصــص يف 
محكمــة  االقتصاديــة   املاليــة  اجلرميــة  مكافحــة 
ســيدي امحمــد إلــى كل مــن والــي العاصمــة 
ــر  ــار مدي ــق مخت ــادر و  رقي ــد الق ــبق  زوخ  عب األس
التشــريفات ســابقا برئاســة اجلمهوريــة  و رحيــال 
مصطفــى مديــر ديــوان ســال ســابقا  و  رجــل 
األعمــال  متيجــي حســني صاحــب مجمــع »ســيم« 
للعجائــن  مــن أجــل اســتكمال مجريــات التحقيــق 
و تبليــغ  املتهمــني باخلبــرة  املنجــزة  مــن طــرف 
ــي  ــاد الت ــة الفس ــة يف قضي ــة للمالي ــية العام املفتش
طالــت مجمــع »متيجــي للصناعــات الغذائيــة«.
وقــد مت تبليــغ  الــوزراء املتابعــني يف قضيــة 
متيجــي باخلبــرة و يتعلــق األمــر بــكل مــن الوزيريــن 
األولــني األســبقني احمــد أويحيــى  و عبــد املالــك 
ســال و وزراء الفاحــة  و التنميــة الريفيــة و الصيــد 

البحــري عبــد القــادر قاضــي و بوعزغــي عبــد القــادر  
ــغال  ــل و األش ــرن النق ــاب ووزي ــد الوه ــوري عب و ن
العموميــة  الســابقني كل مــن عمــار غــول و بوجمعــة 
ــوب،  ــدة محج ــابق ب ــة الس ــر الصناع ــي  ووزي طلع
باإلضافــة  إطــارات بديــوان  الوطنــي للحبــوب،  
ــة دفاعهــم . ــرة بحضــور هيئ ــن مت تبليغهــم باخلب اي

مبنــح  تتعلــق  تهــم  للمتهمــني  ووجهــت    
امتيــازات غيــر مبــررة و تبديــد أمــوال عموميــة و 
إســاءة اســتغال الوظيفــة و اســتغال النفــوذ و 
ــة ــة  االنتخابي ــي للحمل ــل اخلف ــاركة يف التموي املش
هــذا و قــد مت إخطــار املتهمــني  بخصــوص 
ــن  ــادرة ع ــرة الص ــن يف اخلب ــاع و الطع ــال االط آج
املفتشــية العامــة للماليــة  يف خــال فتــرة ال تتعــدى 
الـــ10 أيــام حســب القانــون، علــى ان يتــم برمجــت 

ــا . ــة قريب القضي
أمينة .ش

يطالبون بالترحيل إلى سكنات الئقة
شبـــاب حــــي مسكيـــــن القصديــــري بقسنطينــــةشبـــاب حــــي مسكيـــــن القصديــــري بقسنطينــــة

 يخرجــــون إلـــــى الشــــــارع يخرجــــون إلـــــى الشــــــارع

املدرسة العليا للقضاء:
لقـــاء حـــول »إشكــــالية نضـــج المشــاريـــــع لقـــاء حـــول »إشكــــالية نضـــج المشــاريـــــع 

وأثـــرها علــــى منازعـــــات الصفقـــــات العمــــومـية«وأثـــرها علــــى منازعـــــات الصفقـــــات العمــــومـية«

تظهرها كمنطقة تابعة للمغرب

الجزائـــر تنســـحب مــن اجتمـــاع للجمـــارك الجزائـــر تنســـحب مــن اجتمـــاع للجمـــارك 
عقـــب تالعــب بخـــارطة الصحـــراء الغربـــيةعقـــب تالعــب بخـــارطة الصحـــراء الغربـــية

انسحبت اجلزائر، أمس، من االجتماع اإلقليمي ملديري اجلمارك لشمال إفريقيا والشرق 
األدنى واألوسط بسبب اعتماد خرائط تظهر الصحراء الغربية كمنطقة تابعة للمغرب.

األغواط:
زيـــارة لفــائدة وسائـــل اإلعـــالم إلى زيـــارة لفــائدة وسائـــل اإلعـــالم إلى 

مركــز التدريــب للدفـاع المضــاد للطــائرات  مركــز التدريــب للدفـاع المضــاد للطــائرات  

 يف أعقاب هجوم 2 أفريل اجلاري على بعثة »مينوسما«
مجلـــس األمـــن الدولـــي يعقـــد اجتمـــاعا مجلـــس األمـــن الدولـــي يعقـــد اجتمـــاعا 

بشــــأن الوضـــع فـــي مــــالــيبشــــأن الوضـــع فـــي مــــالــي

الهالل األحمر اجلزائري:
انطــالق قـــافلة تضامنيــة لفـــــائدة انطــالق قـــافلة تضامنيــة لفـــــائدة 
50005000 عـــــائلة بمناطـــق الظــــل عـــــائلة بمناطـــق الظــــل

 املسيلة:
توقيــــف توقيــــف 33 أشخـــاص بتهــــمة حيــــازة  أشخـــاص بتهــــمة حيــــازة 

الممنـــوعات  ببــــوسعادةالممنـــوعات  ببــــوسعادة

متورطون يف قضية فساد طالت مجمع»متيجي 
للصناعات الغذائية«

زوخ ورقيــــق ومتيجـــي زوخ ورقيــــق ومتيجـــي 
أمـــام أمـــام القضــــاء قريبـــــاالقضــــاء قريبـــــا
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أسماء بوصبيع 
الشــهر  الوطنيــة  التربيــة  وزارة  تتوجــه 
ــة لتوظيــف  ــى برمجــة مســابقة وطني ــل إل املقب
األســاتذة لاللتحــاق برتبــة أســتاذ يف أحــد 
ســنة  بعنــوان  الثالثــة  التعليميــة  األطــوار 
بنمطيــة  العمــل  إســقاط  اذ ســيتم   ،2021
»االختبــارات الكتابيــة«، والعــودة إلــى اعتمــاد 
نظــام التوظيــف الســابق الــذي يرتكــز بالدرجــة 

األولــى علــى الشــهادات.
ــوزارة  ــام ل ــن الع ــه  أم ــن عن ــا أعل ــو م وه
بوعــزة،  بوبكــر  صديــق  الوطنيــة،  التربيــة 
أول أمــس، عــن الشــروع يف اعتمــاد اليــات 
جديــدة انتقاليــة لضمــان إجــراء املســابقات 
مراجعــة  خــالل  مــن  تامــة،  شــفافية  يف 
»منظومــة التوظيــف«، وفــق املرســوم التنفيــذي 
رقــم 194-12، ألجــل وضــع حــد للتجــاوزات 
ــك  ــة، وذل ــف التالعــب باملناصــب املالي وتوقي
مــن خــالل إلغــاء العمــل بنظــام »االختبــارات 
الكتابيــة« الــذي طبــق علــى مــدار 7 ســنوات 
كاملــة، علــى أن يتــم اللجــوء إلــى اعتمــاد 
يرتكــز  والــذي  الســابق،  التوظيــف  نظــام 
ــن  ــهادات، أي م ــى الش ــى عل ــة األول بالدرج
خــالل دراســة ملفــات املترشــحن وفقــا لســلم 
تنقيــط موحــد وطنيــا، إذ ســيتم األخــذ بعــن 
االعتبــار »معيــار« األقدميــة واخلبــرة املهنيــة يف 
تقييــم املترشــحن، تطبيقــا لقوانــن اجلمهوريــة 
األساســي  القانــون  عليــه  نــص  ومثلمــا 

ملســتخدمي التربيــة.
وأكــد صديــق بوبكــر بوعــزة أيضــا أن 
ــة الشــاغرة يف ســلك  »إحصــاء املناصــب املالي
وإمنــا  اعتباطيــا   يكــون  لــن  البيداغوجيــا، 
ــم  ــتنفاد قوائ ــد اس ــة بع ــة عالي ــيضبط بدق س
العليــا  املــدارس  خريجــي  األســاتذة  كافــة 
لألســاتذة يف مختلــف التخصصــات واملــواد 
وطنيــا، ولكــن مــن أجــل تغطيــة الشــغور 

ــن  ــل انطــالق الدخــول املدرســي م مســبقا قب
.»2021/2022 املقبــل  الدراســي  املوســم 

مسعود بوديبة: »االختبارات 
الكتابية فشلت يف حتقيق 

مصداقية التوظيف«
ــتقل  ــي املس ــس الوطن ــل املجل ــر ممث  اعتب
ألســالك التربيــة »كنابســت« مســعود بوديبــة، 
ــق  ــذي طب ــة ال ــارات الكتابي ــام االختب أن »نظ
ــل يف  ــة، فش ــنوات كامل ــبع س ــدار س ــى م عل
حتقيــق االســتقرار يف املدرســة اجلزائريــة ويف 
حتقيــق املصداقيــة، عكــس النظــام الســابق 
الــذي يعتمــد علــى أســاس الشــهادة وهــو 
األنســب  لتغطيــة الشــغور ولضمــان إجــراء 

املســابقات يف شــفافية تامــة«.
وأضــاف  ممثــل » الكنابســت« مســعود 
بوذيبــة يف تصريــح أدلــى بــه لـ«أخبــار الوطــن« 
ــارات  ــط  االختب ــل بنم ــقاط  العم ــرار إس » ق
الكتابيــة والعــودة الــى اعتمــاد نظــام التوظيــف 
ــى  ــى عل ــذي يرتكــز بالدرجــة األول الســابق ال
الشــهادات، مــن بــن املطالــب التــي كنــا 
ندعــو اليهــا منــذ عــام 2012 بعــد أن مت إلغائــه 

ــط. ــن غبري ــرة ب ــد الوزي يف عه
وبخصــوص املعاييــر التــي ســيتم االعتماد 
عليهــا قــال بوذيبة«ســيتم اللجــوء إلــى اعتمــاد 
يرتكــز  والــذي  الســابق،  التوظيــف  نظــام 
بالدرجــة األولــى علــى الشــهادات، مــن خالل 
دراســة ملفــات املترشــحن وفقــا لســلم تنقيــط 
ــار  ــن االعتب ــذ بع ــا األخ ــا، كم ــد وطني موح
معيــار األقدميــة واخلبــرة املهنيــة يف تقييــم 

املترشــحن«.
ــى أســاس  ــة« املســابقة عل وأضــاف بوديب
الشــهادة لــن يكــون اعتباطيــا أو عشــوائيا كمــا 
ــا  ــي، وإمن شــهدناه ســابقا يف االمتحــان الكتاب
ــم  ــتنفاد قوائ ــد اس ــة بع ــة عالي ــيضبط بدق س
العليــا  املــدارس  خريجــي  األســاتذة  كافــة 

لألســاتذة يف مختلــف التخصصــات واملــواد 
وطنيــا، وذلــك مــن أجــل مــن تغطيــة الشــغور 

احلاصــل«.
حميدات محمد الفاحت: » االمتحان 
الكتابي املقياس الوحيد الذي يتم 

به انتقاء األساتذة«
   يــرى رئيــس النقابــة الوطنيــة ألســاتذة 
التعليــم االبتدائــي حميــدات محمــد الفــاحت، 
أن »االعتمــاد علــى النظــام القــدمي ســيعزز 
ــرص،   ــؤ الف ــى تكاف ــيقضي عل ــاة وس للمحاب
ــى  ــيعمل عل ــام س ــذا النظ ــى ه ــودة إل وأن الع
مواصلــة التالعــب مبســتقبل املنظومــة التربويــة 
علــى أســاس أن هــذا النظــام ال يخــدم تطلعــات 

ــة«. ــة اجلزائري املدرس
وأوضــح النقابــي حميــدات محمــد الفــاحت 
يف تصريــح أدلــى بــه لـ«أخبــار الوطــن«  أن«قرار   
إســقاط  العمــل بنمــط  االختبــارات الكتابيــة 
والعــودة الــى اعتمــاد نظــام التوظيــف الســابق، 
ــات  ــه تبع ــتكون ل ــب وس ــر صائ ــئ وغي خاط
ســلبية علــى مســتوى التالميــذ ومســتقبل 

ــة«. املدرســة اجلزائري
ــاتذة ال  ــي األس ــب خريج ــال أن » أغل وق
ــم وال  ــن والتقيي ــات التلق ــون يف تقني يتحكم
يف التقنيــات البيداغوجيــة لتلقــن املعــارف 
والتقييــم، كمــا أن انعــدام طــرق التدريــس 
لديهــم قــد أثــر ســلبا علــى مســتوى التالميــذ 

وإخفاقهــم«.
» ويضيــف » االمتحــان الكتابــي املقيــاس 
األســاتذة  انتقــاء  بــه  يتــم  الــذي  الوحيــد 
وتوظيفهــم ومــن غيــر املعقــول أن يتــم إســقاط 
هــذا املعيــار واالعتمــاد علــى مقيــاس الشــهادة 
التجــاوزات  حجــم  ســابقا  اثبــت  الــذي 
املســجلة يف قطــاع التوظيــف بعــد الكشــف 

ــزورة « ــهادة م ــن ش ع

أوقفــت مصالــح األمــن بالعاصمــة 5 مشــتبه 
فيهــم متورطــن يف وقائــع ذات صلــة بقضيــة 
الطفــل القاصــر »س. ش«، والتــي تتعلــق مبزاعــم  
تعرضــه لتعنيــف وحتــرش جنســي بإحــدى مقرات 

األمــن بالعاصمــة.
وحســب مــا أســرت مصــادر لـ«شــبكة أخبــار 
ــم  ــتبه فيه ــف 5 مش ــرى توقي ــه ج ــن«، فإّن الوط
يتواجــدون حتــت النظــر مبقــر األمــن احلضــري 
بالعاصمــة، باســتغالل الطفــل القاصــر املدعــو 

ــتوان«. ــعيد ش »س
وحســب نفــس املصــادر، فــإّن املشــتبه فيهــم 
ســيتم تقدميهــم أمــام نيابــة محكمــة ســيدي 
امحمــد هــذا اخلميــس، بعــد أن مت الســماع لهم يف 
ــا. ــة ذاته ــة يف القضي ــة القضائي محاضــر الضبطي

ــه مت  ــن«، فإن ــار الوط ــادر »أخب ــدت مص وأّك
توقيــف كل مــن »جتاديــت محمــد« و »مليــك 
املاضــي بعــد مداهمــة  يــوم األحــد  رياحــي« 

ــان. ــن بني ــه بع ــوا في ــذي كان ــكن ال املس
كمــا مت توقيــف مــن »صهيــب دباغــي« ، 
ــو  ــن« املدع ــور الدي ــود ن ــي« و »خيم ــارق دباغ »ط
ــة  ــن مدين ــدر م ــذي ينح ــن ال ــوم االثن ــب ي جني

ــة. ــة باتن ــة بوالي بريك
وكان النائــب العــام قــد عقــد نــدوة صحفيــة 
مبجلــس قضــاء اجلزائــر أمــس، بشــأن قضيــة 
الطفــل القاصــر التــي ألهبــت مواقــع التواصــل 
االجتماعــي وانتشــرت انتشــار النــار يف الهشــيم.

ــر  ــل القاص ــام أن الطف ــب الع ــف النائ وكش

وكيــل  أمــام  اليــوم  مثلــوا  ووالــده  ووالدتــه 
اعتــرف  حيــث  أقوالهــم،  لســماع  اجلمهوريــة 
القاصــر بحضــور والدتــه بأنــه مت جلبــه مــن طــرف 
أشــخاص مــن البليــدة إلــى العاصمــة للمشــاركة 

مســيرة«. يف 
ــرت  ــة أم ــه، إّن »النياب ــدث ذات ــال املتح وق
كانــوا  الذيــن  األشــخاص  مــع  حتقيــق  بفتــح 
برفقــة القاصــر خــالل تصويــر الفيديــو«، مبــرزا أّن 
»الطفــل القاصــر مت جلبــه للمظاهــرات مــن طــرف 
خــالل  توقيفــه  مت  حيــث  بالغــن،  أشــخاص 
املظاهــرات خــالل محــاوالت مصالــح األمــن 

تفريــق املتظاهريــن«.
وأشــار ســيد أحمــد مــراد إلــى أن والــدة 
ــا يف  ــاركة ابنه ــا مبش ــت علمه ــر نف ــل القاص الطف
املســيرة، مضيفــا أن والــد الطفــل القاصــر قــال إنــه 

ــه. ــات ابن ــم بتصرف ــى عل ــم يكــن عل ل
التقريــر  أن  العــام  النائــب  أوضــح  كمــا 
الطبــي، ورد فيــه أن القاصــر رفــض اخلضــوع 
للكشــف الطبــي، بحضــور ولــي أمــره، فيمــا 
ســيتم عــرض تفاصيــل عــن القضيــة، وســرد 
حقائقهــا للــرأي العــام، ريثمــا ينتهــي التحقيــق.
هــذا يف انتظــار مــا ستســفر عنــه جلســة 
ــن  ــن القادم ــم اليوم ــتبه فيه ــع املش ــق م التحقي
إزالــة  شــأنها  مــن  أخــرى،  مســتجدات  مــن 
الغمــوض، وإظهــار حقيقــة قصــة الطفــل القاصــر 

ــام. ــرأي الع لل
عبد اجلالل نويس / أمينة شابوني

حــددت الســلطة الوطنيــة املســتقلة ملراقبــة 
ــن  ــا م ــب توفيره ــروط الواج ــات الش االنتخاب
إيــداع  لقبــول  السياســية  األحــزاب  طــرف 
جــوان   12 لتشــريعيات  الترشــيحات  قوائــم 

ــادم. الق
وجــاء يف بيــان الســلطة الوطنيــة املســتقلة 
لالنتخابــات هــذا االثنــن أنــه »يجــب أن 
ــدم  ــحن تق ــة مترش ــة كل قائم ــى صراح تزك
ــن  ــدد م ــة األحــزاب السياســية بع حتــت رعاي
التوقيعــات ال يقــل عــن خمــس وعشــرين 
مســجلن  لناخبــن  فــردي  توقيــع  ألــف 
جتمــع  أن  ويجــب  االنتخابيــة،  القوائــم  يف 
ــل، وأن  ــى األق ــة عل ــر 23 والي ــات عب التوقيع
ــن  ــة ع ــات يف كل والي ــدد التوقيع ــل ع ال يق

ثالثمائــة توقيــع«.

هــذه  حتقيــق  أن  الســلطة  وذكــرت 
إليــداع  املعنــي  احلــزب  »تؤهــل  الشــروط 
ــات الســلطة  ــدى مندوبي ــم الترشــيحات ل قوائ
ــر  ــة عب ــر االنتخابي ــع الدوائ ــتقلة يف جمي املس

واليــة«.  58
وأضــاف نفــس املصــدر انــه عنــد االنتهــاء 
ــة  ــكل والي ــة ب ــات اخلاص ــع التوقيع ــن جم م
»يجــب أن تقــدم االســتمارات إلــى رئيــس 
االنتخابيــة  للدائــرة  االنتخابيــة  اللجنــة 
ــون  ــن القان ــادة 266 م ــا يف امل املنصــوص عليه
أي  االنتخابــات،  بنظــام  املتعلــق  العضــوي 
ــة  ــات الوالئي ــة االنتخاب ــس جلن ــي رئي القاض
املختــص إقليميــا، الــذي يقــوم وفقــا ألحــكام 
 ، العضــوي  القانــون  ذات  مــن   202 املــادة 
ــا، و  ــن صحته ــد م ــات والتأك ــة التوقيع مبراقب

يعــد محضــرا بذلــك، تســلم نســخة منــه إلــى 
ــا«. ــول قانون ــحن املخ ــة املترش ــل قائم ممث

الترشــح،  ملفــات  إيــداع  وبخصــوص 
أوضحــت الســلطة أنــه »يجــب علــى األحــزاب 
السياســية، قبــل إيــداع أي قائمــة ترشــيحات 
أن تكــون قــد حتصلــت فعليــا علــى 23 محضــر 
مراقبــة التوقيعــات طبقــا للشــروط املنــوه عنهــا 
ــق  ــوي املتعل ــون العض ــن القان ــادة 316 م يف امل
طبقــا  لرفضهــا  تفاديــا  االنتخابــات  بنظــام 
العضــوي  القانــون  ذات  مــن   206 للمــادة 
التــي تلــزم منســق املندوبيــة الوالئيــة للســلطة 
ــا  ــل فيه ــات الفص ــتقلة لالنتخاب ــة املس الوطني
خــالل ثمانيــة  أيــام كاملــة ابتــداء مــن تاريــخ 

ــف«. ــداع املل إي
منير بن دادي

شــهدت شــوارع وســط اجلزائــر العاصمــة، 
أمــس، الثالثــاء 111 خــروج عــدد هائــل مــن 
الطلبــة اجلامعيــن، يف مســيرات يطالبــون مــن 

خاللهــا بتغييــر النظــام.
وعرفــت مســيرات الطلبــة بالعاصمــة حضــور 
الطفــل القاصــر “شــتوان .س” ، والــذي فتحــت 
ــر العاصمــة  ــس قضــاء اجلزائ ــة مبجل ــة العام النياب
بشــأنه حتقيقــا، بعــد تــداول فيديــو حــول محاولــة 

اعتــداء مزعومــة عليــه مبقــر للشــرطة.
وانطلقــت املســيرة يف حوالــي الســاعة احلادية 
عشــر صباحــا مــن ســاحة الشــهداء وصــوال إلــى 

البريــد املركــزي وســط تواجــد أمنــي مكثــف.
والتحــق العشــرات مــن املواطنــن لدعــم 
الطلبــة، مردديــن الشــعارات املعتــادة املطالبــة 
مــا  منهــا  خاصــة  السياســي”،  بـ”اإلصــالح 
تعلــق بـ”اســتقاللية العدالــة” و”حريــة الصحافــة” 

ومطالــب أخــرى.
كمــا رفــع بعــض املتظاهريــن الفتــات حتمــل 
صــور موقــويف مســيرة الســبت يف العاصمــة الذيــن 
مت إيداعهــم أمــس احلبــس املؤقــت، مطالبــن 

ــراحهم. ــالق س بإط
لإلشــارة، فــإن هــذه املســيرة  متيــزت بتواجــد 
مدخــل  عنــد  مكثــف، خاصــة  أمنــي  طــوق 
حديقــة صوفيــا و شــارع عســلة حســن، علمــا أن 
املســيرة امتــدت مــن شــارع العربــي بــن مهيــدي 

ــي. ــن بوعل ــيبة ب ــارع حس ــى ش إل
كمــا ســجل عديــد الطلبــة خروجهــم يف 
بعــض الواليــات، علــى غــرار واليتــي تيــزي وزو 
وبجايــة، أيــن طالبــوا بالتغييــر اجلــذري، ُمردديــن 

ــك. ــى ذل ــو إل شــعارات تدع
أمينة شابوني

 أكــد رئيــس اجلمهوريــة عبــد املجيــد تبــون، 
أمــس،  أن »الدولــة لــن تتســامح مــع االنحرافــات 
التــي تقــوم بهــا أوســاط انفصاليــة وحــركات غيــر 

شرعية«.
ــن  ــى لألم ــس األعل ــه للمجل ــالل ترأس وخ
الدولــة   « أن  اجلمهوريــة  رئيــس  أكــد  اليــوم 
لــن تتســامح مــع مــامت تســجيله مــن أعمــال 
ــل أوســاط  ــرة  مــن قب ــات خطي ــة وانحراف حتريضي

انفصاليــة«.
االنحرافــات   هــذه  أن«  الرئيــس  وأضــاف 
قامــت بهــا حــركات غيــر شــرعية  ذات مرجعيــة 
قريبــة مــن االرهــاب«، مشــيرا إلــى أنهــا » المتــت 

ــوق االنســان«. ــة وحق ــع الدميقراطي ــة م بصل
ــارم  ــوري والص ــق الف ــس  بالتطبي ــر الرئي وأم

ــدا  ــاطات، مؤك ــذه النش ــد له ــع ح ــون ووض للقان
علــى أن  »هــذه النشــاطات و التجــاوزات غيــر 
ــة املســار  ــر مســبوقة وهــي حتــاول عرقل ــة وغي بريئ

الدميقراطــي والتنمــوي للجزائــر«.
مــن جانــب آخــر حيــا الرئيــس  املجهــودات 
ــدا  ــة، مؤك ــريعيات القادم ــرا للتش ــة حتضي املبذول
علــى ضــرورة  اتخــاذ إجــراءات  إلجنــاح هــذه 

االســتحقاقات.
يذكــر أن  رئيــس اجلمهوريــة تــرأس اليــوم  
ــص  ــن، وخص ــى لألم ــس األعل ــا للمجل إجتماع
ــم الوضــع العــام للبــالد سياســيا  االجتمــاع لتقيي

ــا. و أمني
ق.و

ــال  ــزب العم ــة حل ــة املركزي ــددت اللجن  ج
ــزة  ــزب، لوي ــة للح ــة العام ــة يف األمين ــوم الثق الي
ــون، وذلــك يف دورة اســتثنائية عقــدت باملقــر  حن

ــة. ــر العاصم ــزب باجلزائ ــزي للح املرك
وكانــت اللجنــة املركزيــة قــد جــددت الثقــة 
يف املكتــب السياســي وإعــادة التفويــض لــه، 
ــجله  ــر سيس ــذا األم ــون »إن ه ــت حن ــث قال حي
ــر«. ــار اجلزائ ــزب ويف مس ــار احل ــخ يف مس التاري

مــن  الســياق  ذات  يف  حنــون  واتهمــت 
ــوا الســطو  ــن حاول ــن الذي أســمتهم بـــ »االنتهازي
كغاصبــن  يتحركــون  وأنهــم  احلــزب،  علــى 
ــم  ــه وه ــن في ــن يف احلــزب ومناضل ــة قيادي لصف
ــت يف  ــد اتهم ــت ق ــا« وكان ــه بتات ــون إلي ال ينتم
مزفــران  اجتمــاع  يف  املشــاركن  ســابق  وقــت 

بأنهــم »يخدمــون أجنــدات داخــل الســلطة وأنهــم 
املــزور«. التزويــر واالســتعمال  يســتخدمون 

ــال  ــزب العم ــة حل ــة املركزي ــدت اللجن وانعق
ــم  ــن وصفته ــاول م ــد أن ح ــتثنائية بع ــة اس بصف
ــد  ــزب بعق ــى احل ــطو عل ــن الس ــون باالنتهازي حن

ــارط. ــبت الف ــوم الس ــران ي ــاع يف مزف اجتم
افتتــاح  خــالل  حنــون  لويــزة  وعرضــت 
النقــاط  االســتثنائية  املركزيــة  اللجنــة  أشــغال 
واللوائــح التــي مــن املنتظــر أن يتــم مناقشــتها 
مــع أعضــاء اللجنــة املركزيــة وأبرزهــا التأكيــد 
علــى منــح الثقــة يف األمينــة العامــة للحــزب بعــد 

انتخابهــا يف املؤمتــر الســابع نهايــة 2018.
منير بن دادي

وزارة التربية
جـــدل حــول قــرار إسقــاط العمــل باالختبـارات جـــدل حــول قــرار إسقــاط العمــل باالختبـارات 

الكتــــابية فــــي مســـابـقات التوظيــــفالكتــــابية فــــي مســـابـقات التوظيــــف

السلطة الوطنية املستقلة لالنتخابات

هــــذه شــروط قبــــول إيـــــداع هــــذه شــروط قبــــول إيـــــداع 
الترشيــــحات  للتشريعـــــياتالترشيــــحات  للتشريعـــــيات

عقدت اجتماعها باملقر املركزي للحزب
اللجــــنة المركـــزية لحــــزب العمــــال اللجــــنة المركـــزية لحــــزب العمــــال 

تجــــدد الثـــقة فــــي حنـــــونتجــــدد الثـــقة فــــي حنـــــون

احلراك الشعبي:
 الطلــــبة يخرجــــون فــــي مسيـــــرات  الطلــــبة يخرجــــون فــــي مسيـــــرات 

وُيطالبـــــون  بالتغيــــــيروُيطالبـــــون  بالتغيــــــير

تبون يترأس اجتماعا للمجلس األعلى لألمن
»الدولــة لــن تتسامــح مــع االنحرافــات »الدولــة لــن تتسامــح مــع االنحرافــات 
التـــي تقـــوم بهـــا أوســـاط انفصـــالية«التـــي تقـــوم بهـــا أوســـاط انفصـــالية«

أثار  قرار إسقاط  العمل بنمط  االختبارات الكتابية والعودة إلى اعتماد نظام التوظيف السابق الذي 
يرتكز بالدرجة األولى على الشهادات، جدال واسعا يف الوسط التربوي بني من يبارك هذا اإلجراء ومن 
يرفضه، فالبعض يرون أن إلغاء العمل بنظام »االختبارات الكتابية« قرار سيضرب مبصداقية التوظيف 
وسيعزز البيروقراطية واحملاباة، بينما يعتبر آخرون أن النظام القدمي الذي يرتكز على أساس الشهادة 

سيفتح املجال واسعا لتوظيف فئة األساتذة املتعاقدين وإنصافهم، من خالل تثمني اخلبرة املهنية لديهم.

 ستم تقدميهم أمام وكيل اجلمهورية حملكمة سيدي أمحمد هذا اخلميس 
توقيــــف توقيــــف 55 مشتبـــه فيــهم فــي قضـــية  مشتبـــه فيــهم فــي قضـــية 

القـــــاصر »شتــــــوان«القـــــاصر »شتــــــوان«
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منير بن دادي

ــس  وأوضــح البروفســور رشــيد بلحــاج رئي
االستشــفائيني  لألســاتذة  الوطنيــة  النقابــة 
عقدهــا  صحفيــة  نــدوة  يف  املتخصصــني 
التكتــل أمــس باملقــر الوطنــي للنقابــة اجلزائريــة 
ــات باحلركــة  ــي، أن »متســك النقاب للشــبه الطب
االحتجاجيــة جــاء بعــد عــدم التــزام احلكومــة 
عبــد  اجلمهوريــة  رئيــس  تعليمــات  بتنفيــذ 
ــن  ــنة م ــل س ــا قب ــي أصدره ــون الت ــد تب املجي
املنظومــة  هيكلــة  بإعــادة  واملتعلقــة  اليــوم، 
املنتســبني  الصحيــة وحتســني ظــروف عمــل 

لقطــاع الصحــة مبنحهــم منحــة«.
مــن جهتــه كشــف رئيــس النقابــة الوطنيــة 
ملمارســي الصحــة العموميــة يف اجلزائــر الدكتــور 
إليــاس مرابــط، أن »نقابــات الصحــة العمومية، 
تشــمل  التــي  الوظيفيــة  مطالبهــا  ســتجّدد 
تســوية ملــف اختــاالت النظــام التعويضــي 
ملســتخدمي الصحــة، مــع التركيــز علــى حتســني 
ــات  ــف الوضعي ــل مبختل ــل والتكف ــروف العم ظ

ــاع«. ــتخدمي القط ــة ملس ــة واملهني االجتماعي
وعــن اســتمرارية اإلضــراب، أفصــح مرابط 
أن »هــذا اإلضــراب الــذي يأتــي مبناســبة اليــوم 
ــم  ــوم واحــد، ث ــي للصحــة، ســينظم يف ي العامل
ــده  ــة، لتحــدد وفقهــا جتدي تعقــد جلســة تقيمي

ــلطة  ــتجب الس ــم تس ــا ل ــة م ــتقبا يف حال مس
ــة  ــب املرفوعــة«. وينتظــر أن جتــّدد النقاب للمطال
الوطنيــة ملمارســي الصحــة العموميــة جملــة 
مطالبهــا التــي ســبق أن رفعتهــا إلــى الــوزارة 
التكفــل  وتيــرة  بتســريع  املناديــة  الوصيــة، 
مبســتخدميها، بالنظــر إلــى الوضــع الصحــي 
القائــم، حيــث أعلنــت رســميا كل مــن نقابــة 
الصحــة العموميــة ونقابــة األســاتذة اجلامعيــني 
ونقابــة شــبه الطبــي، مشــاركتها يف االحتجــاج 

الذي سيشمل كامل الواليات.
مــن جانــب آخــر كشــف البروفســور بلحاج 
أن »قطــاع الصحــة شــهد وفــاة أكثــر مــن 220 
ــال  ــا خ ــم 168 طبيب ــن بينه ــة، م ــون صح ع
اجلائحــة، مــع تســجيل أزيــد مــن 13 ألــف 
حالــة مرضيــة بالوبــاء«، إلــى جانــب ذلــك 
أوضــح املتحــدث أن عمليــة التلقيــح تشــهد 
تأخــرا كبيــرا، ولــم تتعــدى نســبة التلقيــح 

ــة«. ــرة يف املائ ــة العش ــال الصح عم

يرفعون مطالب مهنية واجتماعية        

نقابات الصحة تشل المستشفيات اليوم
قّرر تكتل نقابات الصحة الدخول يف إضراب وطني اليوم مع تنظيم وقفة احتجاجية أمام املستشفيات، 

لتجديد مطالبهم التي لم تتم معاجلتها بعد، على غرار حتسني ظروف العمل والتكفل مبختلف 
الوضعيات االجتماعية واملهنية ملستخدمي القطاع، وحترير العمل النقابي من الضغوطات املمارسة من 

طرف إدارة املستشفيات.

سلطة ضبط احملروقات:

»الحريـق لـم يتلـف األرشيـف 
باعتبــاره مرقــــمنا«

ضبــط  ســلطة  رئيــس  أكــد 
احملروقــات، رشــيد نديــل، أن احلريــق 
االثنــني  أمــس  أول  مــس  الــذي 
تلــف  يف  يتســبب  لــم  الســلطة  مقــر 
محفوظــة  باعتبارهــا  األرشــيفات 

. نيــا و لكتر ا
ونقلــت الصفحــة الرســمية لســلطة 
»الفايســبوك«  احملروقــات علــى  ضبــط 
ــاء  ــا مس ــى به ــها أدل ــات لرئيس تصريح
األرشــيف  »كل  فيهــا  قــال  االثنــني 
ومخزنــة  الكترونيــة  بصيغــة  متواجــد 
)خــوادم(  ســيرفيرات  مســتوى  علــى 
الســلطة ضبــط احملروقــات وبالتالــي فــإن 
يف  مطروح«.وأوضــح  غيــر  اإلشــكال 
نفــس الســياق أن احلريــق الــذي ســببته 
شــرارة كهربائيــة لــم يخلــف أيــة خســائر 

ــرية. بش
ــة  ــة املدني ــدات احلماي ــر أن وح يذك
لواليــة اجلزائــر قامــت بإخمــاد احلريــق 
بالطابــق  األمــس  ظهــر  نشــب  الــذي 
االرضــي ملصلحــة األرشــيف مبقــر الســلطة 

املوجــود ببلديــة األبيــار.
ــة أخــرى، أكــدت الســلطة  ــن جه م
يف بيــان لهــا انهــا »ال متلــك ســوى حســابا 
علــى  فقــط  وواحــدا  واحــدا  رســميا 
»الفايســبوك«، وهــو مســجل علــى املنصــة 
ــات  ــني والتنظيم ــي بالقوان ــة ومحم الرقمي
ممــا يســتثني بطبيعــة  املتعلقــة بذلــك  

حسابات«الفايســبوك«  جميــع  احلــال 
ــاق  ــتخدام امليث ــن اس ــا م ــرى ومينعه األخ
ضبــط  بســلطة  اخلــاص  االتصالــي 

منشــوراتها«. يف  احملروقــات 
أنهــا  الســلطة  حــذرت  وعليــه، 
ــراءات  ــبة واإلج ــر املناس ــتتخذ »التدابي س
الصارمــة ضــد أي صفحــة مجهولــة املصــدر 
حتــاول انتحــال الهويــة املرئيــة أو الشــخصية 
اإلعاميــة والتــي متــس بســمعة و / أو 
أو  احملروقــات  ضبــط  ســلطة  مصداقيــة 

رئيســها أو مديريهــا أو أعوانهــا«.
واج

بحثا سبل تعزيز التعاون الثنائي

محادثـات بين عرقـاب و المديـر 
التنفيذي للجنة اإلفريقية للطاقة

واملناجــم،  الطاقــة  وزيــر  اســتقبل   
باجلزائــر  أمــس،  عرقــاب،  محمــد 
للجنــة  التنفيــذي  املديــر  العاصمــة، 
األفريقيــة للطاقــة، رشــيد علــي عبــد اهلل، 
ــز التعــاون  ــذي بحــث معــه ســبل تعزي وال
بــني دائرتــه الوزاريــة وهــذه اللجنــة التابعــة 

االفريقــي. لاحتــاد 
»تركــزت  للــوزارة،  لبيــان  ووفقــا 
احملادثــات حــول ســبل ووســائل تعزيــز 
التعــاون مــن خــال تنســيق أكثــر فاعليــة 
بــني جلنــة الطاقــة االفريقيــة ومصالــح وزارة 

الطاقــة واملناجــم«.
وخــال هــذا اللقــاء، ثمــن املديــر 
ــطة  ــا ألنش ــر ودعمه ــذي »دور اجلزائ التنفي
ــد  ــي يوج ــة«، الت ــة للطاق ــة األفريقي اللجن
مقرهــا يف اجلزائــر العاصمــة منــذ عــام 

.2008
اللجنــة  إنشــاء  قــرار  أن  يذكــر 
األفريقيــة للطاقــة اإلفريقيــة وهــي إحــدى 
هيئــات االحتــاد األفريقــي، اتخــذ يف مؤمتــر 

يف  نظــم  الــذي  األفارقــة  الطاقــة  وزراء 
.2001 أفريــل  و24   23 يومــي  اجلزائــر 
ولعبــت اجلزائــر دورا محوريــا يف إنشــاء 
هــذه اللجنــة خــال مؤمتــر القمــة ال37 
ــدة  ــة الوح ــات منظم ــاء دول وحكوم لرؤس
األفريقيــة يف لوســاكا )زامبيــا( يف يوليــو 
ــا  ــة مقره ــه إقام ــرر خال ــذي تق 2001 وال

ــة. ــر العاصم يف اجلزائ
للجنــة  األساســية  املهــام  وتتمثــل 
سياســات  إعــداد  يف  للطاقــة  اإلفريقيــة 
لتطويــر  ومخططــات  واســتراتيجيات 
التنميــة  أولويــات  علــى  بنــاء  الطاقــة، 
ــة،  ــة والقاري ــة واإلقليمي ــا دون اإلقليمي م

تنفيذهــا. وطــرق  ســبل  وحتديــد 
بتصميــم  اللجنــة  تتكفــل  كمــا 
وإعــداد وحتيــني بنــك املعلومــات القــاري يف 
مجــال الطاقــة وكــذا ترقيــة النشــر الواســع 
للمعلومــات وتبادلهــا بــني الــدول األعضــاء 

واملجتمعــات االقتصاديــة اإلقليميــة.
ق.و

ابتداء من السنة اجلارية

إعطــاء الصالـون الوطنـي للسرطان »طابـعا رسمـيا«
ــر الصحــة والســكان وإصــاح  ــن وزي أعل
املستشــفيات، عبــد الرحمــان بــن بوزيــد، 
إعطــاء  عــن  العاصمــة،  باجلزائــر  أمــس، 
ــميا«  ــا رس ــرطان »طابع ــي للس ــون الوطن الصال
ابتــداء مــن هــذه الســنة وذلــك مبوجــب نــص 

ــي. قانون
إشــرافه  خــال  الصحــة  وزيــر  وأكــد 
علــى افتتــاح النســخة اخلامســة مــن الصالــون 
الوطنــي للســرطان الــذي يــدوم ثاثــة أيــام، أن 
تنظيــم  هــذه التظاهــرة التــي تكتســي »طابعــا 
ــن  ــداء م ــي ابت ــص قانون ــب ن ــميا« مبوج رس
ــكان  ــام الس ــى »إع ــدف إل ــنة، يه ــذه الس ه
حــول وســائل تشــخيص الســرطان وعــاج 

ــع«. ــرة باجلم ــواع املنتش األن
كمــا يهــدف كذلــك حســب الوزيــر إلــى 
ــر  ــة للســرطان يف اجلزائ عــرض املامــح الوبائي
وعوامــل اخلطــر وفــق نتائــج الشــبكة الوطنيــة 
إلــى  املــرض،  بهــذا  املتعلقــة  للســجات 
جانــب التأكيــد علــى ضــرورة إعــام و توعيــة 
تســليط  مــع  األورام  أنــواع  حــول  الســكان 
علــى  واحلفــاظ  الوقايــة  دور  علــى  الضــوء 
الصحــة مــن خــال تطويــر الوســائل الازمــة 
ــني ســيما  ــع املتدخل ــك مــع إشــراك جمي بذل
املقاربــة  إطــار  يف  وذلــك  املدنــي  املجتمــع 

اجلواريــة.
وأوضــح ذات املســؤول أنــه مــن مبــدأ 
جائحــة  فرضتــه  الــذي  واحلــذر  احليطــة 
»تأجيــل  مت  العــام  بدايــة  يف  كوفيــد19- 
ــي ملكافحــة الســرطان  ــوم العامل ــال بالي االحتف
الــذي يصــادف الرابــع مــن شــهر فبرايــر و 
دمجــه مــع اليــوم العاملــي للصحــة الــذي 

يصــادف الســابع مــن شــهر أفريــل«.
واعتبــر بــن بوزيــد مــن جهــة أخــرى، أن 
ــي للصحــة  ــى مهني ــل ملتق ــون ميث ــذا الصال ه
ــرطان يف  ــوع الس ــول موض ــكان ح ــة الس لعام

مقاربــة تفاعليــة متيزهــا هــذه الســنة ازدواجيــة 
تشــكراته  موجهــا  الكوفيــد«،  و  »الســرطان 
جلمعيــة األمــل ملســاعدة مرضــى الســرطان 
لتفانيهــا يف مرافقــة الــوزارة يف تنظيــم هــذه 
التظاهــرة واملرضــى مــن خــال حتســني نوعيــة 

ــم. حياته
كمــا أكــد بــأن هــذا اليــوم يهــدف أيضــا 
للتغطيــة  احلســنة  املمارســات  توثيــق  إلــى 
حيــث  مــن  »اإلنصــاف  ســيما  الصحيــة 
توفيرهــا للجميــع  وهــذا يف ســياق أهــداف 
ــرك أي شــخص  ــة املســتدامة و بعــدم ت التنمي
ــة  ــوم( بالفرص ــاه )الي ــرا إي ــف«، معتب يف اخلل
لعامــة للســكان خصوصــا مــع تزامنهــا و شــهر 
رمضــان خاصــة بالنســبة ألولئــك الراغبــني يف 
ــرض  ــة الكشــف عــن م ــن حمل االســتفادة م
الســكري وارتفــاع ضغــط الــدم ومضاعفاتهمــا 
ــن استشــارات وفحوصــات  ــع اســتفادتهم م م
ــم  ــا بدع ــرة مجان ــعاعية املتوف ــة و إش بيولوجي
وذلــك  واملجهــزة  املتنقلــة  العيــادات  مــن 
ــى 8  ــن 6 إل ــدة م ــون املنعق ــام الصال ــة أي طيل
ــة  ــل اجلــاري مــع برمجــة ورشــات تكويني أفري
وإعاميــة لفائــدة مهنيــي الصحــة والســكان.
وذكــر الوزيــر يف ســياق متصــل باالحتفال 
ــذي  ــنة 2021 ال ــة لس ــي للصح ــوم العامل بالي
ــبعني )74(  ــة و الس ــرى الرابع ــادف الذك يص
إلنشــاء منظمــة الصحــة العامليــة، التــي اختيــر 
لهــا هــذا العــام موضــوع »مــن أجــل عالــم أكثــر 
عــدال و أفضــل صحــة« وحتــت شــعار »الصحــة 

للجميــع«.
وأضــاف يف هــذا الســياق بــأن االحتفــال 
بهــذا اليــوم جــاء يف ظــل جائحــة كوفيــد19- 
ــب  ــم بأســره وتركــت عواق ــي مســت العال الت
»وخيمــة« كانــت أشــد علــى املجتمعــات التي 
ــة احلصــول علــى خدمــات  تعانــي مــن صعوب
ــة  ــذه الفرص ــا ه ــة، مغتنم ــة ذات نوعي صحي

الذيــن  للتذكيــر بتضحيــات عمــال قطــاع 
ــة«،  ــد اجلائح ــود ض ــة الصم ــوا »يف طليع كان
ــاء«  ــذا الوب ــة ه ــم يف مكافح ــيدا »بتفانيه مش
واعترافــه بهــذه »الرســالة النبيلــة« --كمــا 
أداهــا هــؤالء علــى اجلبهــة  التــي  أشــار- 
األولــى، علــى حســاب حياتهــم و صحتهــم.
وذكــر باملناســبة بــأن منظمــة الصحــة 
ــة  ــا ال73 االفتراضي ــرت يف دورته ــة أق العاملي
خــال  مــن  للصحــة  العامليــة  للجمعيــة 
وتضحيــات  بتفانــي  األعضــاء،  الــدول 
ــوف  ــوا يف الصف ــن تراص ــة الذي ــال الصح عم
األولــى ملكافحــة جائحــة كوفيــد19- وأعلنــت 
)املنظمــة( باإلجمــاع عــام 2021 »ســنة دوليــة 

لعمــال قطــاع الصحــة«.
كمــا أشــار مــن جهــة أخــرى، بــأن 
هــذه الســنة فرصــة كذلــك للجميــع للتذكيــر 
بااللتزامــات التــي قطعهــا القطــاع يف إطــار 
أهــداف التنميــة املســتدامة وتطبيــق إجــراءات 
ملموســة لتحســني صحــة اجلميــع مــن خــال 
ــة معيشــة املواطنــني مــع إشــراك  حتســني نوعي
ــم و  ــق ومنظ ــار منس ــات يف إط ــع القطاع جمي
ــة  ــات صحي ــان خدم ــى ضم ــهر عل ــذا الس ك

ــع. ــة للجمي ــية وذات نوعي أساس
لإلشــارة، فقــد حضــر هــذه التظاهــرة 
والضمــان  والتشــغيل  العمــل  وزيــر 
وزيــرة  جعبــوب،  الهاشــمي  االجتماعــي، 
التضامــن الوطنــي واألســرة وقضايــا املــرأة، 
املكلــف  الدولــة  وكاتــب  كريكــو،  كوثــر 
ــاح،  بإصــاح املستشــفيات، اســماعيل مصب
إلــى جانــب الســفير واملنســق املقيــم لــألمم 
ــل  ــك أوفرفســت، وممث ــر، إيري املتحــدة باجلزائ
ــوا  ــر، فرانس ــة باجلزائ ــة العاملي ــة الصح منظم

نقيســان.
ق.و

تسمم عقربي:

 تسجيل أزيـد من 50 حالة خالل 
الشهـرين األوليــن مـن 2021

 54 عــن  يقــل  ال  مــا  أحصيــت   
حالــة تســمم عقربــي دون تســجيل أيــة 
ــن  ــر م ــر وفبراي ــهري يناي ــال ش ــاة خ وف
الســنة اجلاريــة بواليــة ورقلــة، حســب مــا 
ــة  ــة الصح ــدى مديري ــس، ل ــتفيد، أم اس

. املستشــفيات  وإصــاح  والســكان 
و أغلــب الضحايــا الذيــن تعرضــوا 
الفتــرة  العقــارب خــال ذات  للســعات 
ــخصا و  ــوع 39 ش ــر مبجم ــس ذك ــن جن م
الباقــي مــن فئــة اإلنــاث ، حيــث كانــت 
أعمــار الضحايــا األكثــر عرضــة لهــذا النــوع 
مــن التســممات اخلطيــرة تتــراوح مــا بــني 
15 و 49 ســنة ، وأن حوالــي 30 إصابــة 
ســجلت داخــل املنــازل ، وفقــا لنفــس 

ــدر. املص
ولوحظــت زيــادة يف عــدد املصابــني 
نفــس  مــع  مقارنــة  العقربــي  بالتســمم 
الفتــرة مــن الســنة املنصرمــة التــي ســجلت 
ــاة ،  ــة وف ــجيل أي ــة دون تس ــا 38 حال به

ــه . ــير إلي ــا أش مثلم
ــت  ــد أحص ــة ق ــة ورقل ــت والي و كان
مجموعــه  مــا  املنقضيــة  الســنة  خــال 
العقــارب  بلســعات  إصابــة   2.230
ــا  ــخاص ، كم ــة أش ــاك أربع ــت ه خلف

جــرى التذكيــر بــه .
و عرفــت الوضعيــة الوبائيــة بخصوص 
التســمم العقربــي بواليــة ورقلــة منحــى 
ــد  ــرة ، بع ــا خــال الســنوات األخي تنازلي
أن كانــت أعــداد املصابــني تتخطــى أحيانــا 
عتبــة 5.000 إصابــة يف الســنة الواحــدة ، 

اســتنادا  معطيــات ذات املديريــة .
ــي ســاهمت  ــل الت ــني العوام ــن ب و م
يف حتقيــق هــذا التراجــع يف هــذا النــوع 
احلمــات  اخلطيــرة  التســممات  مــن 
مــن  دوريــا  تنظــم  التــي  التحسيســية 
ــدة  ــع ع ــاون م ــة بالتع ــاع الصح ــرف قط ط
املدنيــة  احلمايــة  بينهــم  مــن  شــركاء 
وبعــض اجلمعيــات احملليــة املهتمــة بنشــاط 

. العقربــي  التســمم  مكافحــة 
ــك حمــات جمــع  ــى ذل ويضــاف إل
ــص و  ــاهمت يف التقلي ــي س ــارب الت العق
بشــكل كبيــر يف عــدد اإلصابــات وضحايــا 
هــذه احلشــرة الســامة ، حيــث يتــم ســنويا 
جمــع عشــرات اآلالف مــن العقــارب التي 
ترســل كميــات منهــا إلــى معهــد باســتور 
الســتغالها يف اســتخاص املصــل املضــاد 

للتســمم العقربــي .
ق.م

وجــرح  مصرعهــم  شــخصا   35 لقــي 
ــر وقــوع 1229 حــادث مــرور  1447 آخريــن إث
خــال أســبوع، حســب مــا أفــاد بــه، أمــس، 

ــة. ــة املدني ــة للحماي ــة العام ــان للمديري بي
وأوضــح املصــدر ذاتــه أن »أثقــل حصـــيلة 
ــاة 03 أشــخاص  ــة املســيلة بوف ســجلت بوالي
وجــرح 51 آخــرا مت إســعافهم و حتويلهــــم إلــى 
ــادث  ــر 35 ح ــى إثـ ــفائية عل ــز االستش املراك

ــرور«. م
وحــدات  قامــت  آخــر«  ســياق  ويف 
احلمايــة املدنيــة خــال نفــس الفتــرة املمتــدة 
2021« يف  أبريــل   3 28 مــارس و  مــا بــني 

مجــال العمليــات املختلفــة بـــ« 4783 تدخــل 
4127 عمليــة  الفتــرة لتغطيــة  فـــي نفــس 

وإنقــاذ األشــخاص يف خطــر«. إســعاف 
ــت  ــح قام ــان أن ذات املصال وأضــاف البي
بـــ« 1125 تدخــا ســمحت بإخـــماد 743 
وحرائــق  صناعيــة  منزليــة  منهــا  حريــق 

ــة«. مختلفـ
أمــا فيمــا يخــص النشــاطات املتعلقــة 
كورونــا  فيــروس  انتشــار  مــن  بالوقايــة 
احلمايــة  وحــدات  قامــت  )كوفيــد19-(، 
كافــة  عبــر  الفتــرة  نفــس  خــال  املدنيــة 
ــية  ــة حتسيس ــي بـــ« 176 عملي ــراب الوطن الت

الوطــن،  واليــات  عبــر  املواطنــني  لفائــدة 
قواعــد  احتــرام  بضــرورة  وتذكرهــم  حتثهــم 
احلجــر الصحــي وكــذا التباعــد االجتماعــي، 
ــم  ــة تعقي ــام بـــ 171 عملي ــى القي ــة إل باإلضاف
الوطنــي مســت عــدة  التــراب  عامــة عبــر 
منشــآت وهيــاكل عموميــة وخاصــة املجمعات 

والشــوارع«. الســكنية 
للحمايــة  العامــة  املديريــة  وخصصــت 
املدنيــة لهاتــني العمليتــني »742 عــون حمايــة 
ــى 119  ــة إل ــف الرتــب، باإلضاف ــة مبختل مدني

ــة«. ــاحنة مضخ ــعاف و74 ش ــيارة إس س
ق.و

 حوادث مرور:

وفـاة 35 شخصـا وإصابـة 1447 آخرين خالل أسبـوع
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فيروز رحال

األمني  إشراف  حتت  العملية  هذه  متت  وقد 
املستفيدين،  عن  ممثلني  بحضور  و  للوالية  العام 
الغرفة  رئيس  املائية،  املوارد  و  الفالحة  مدير 
غيرهم  و  نقرين  بلدية  و  دائرة  رئيسا  الفالحية، 
وهي  العالقة،  ذات  املصالح  و  القطاعات  من 
االستثمار  ترقية  إطار  تندرج  يف  التي  العملية 
الفالحي وتنميته و استحداث مناخ مالئم للتطوير 
الوالية،  مساعي  سياق  تندرج يف  كما  الزراعي، 
الفالحي،  العقار  إشكالية  تسوية  إلى  الرامية 
الذي ظل مطروحا منذ سنوات و خصوصا بنقاط 
التماس مع والية الوادي وتتويجا لتعليمات والي 
الوالية، الرامية إليجاد حلول ألصحاب األراضي 

جلنة  شكلت  حيث  احمليطات،  بهذه  الفالحية 
لطرح  ذلك  و  املاضية  األشهر  يف  مشتركة  والئية 

اآلليات الكفيلة مبعاجلة هذا امللف.
اللجنة  اقترحت  و قصد حلحلة هذا امللف، 
مستفيد،  فالح  لكل  املخصصة  املساحة  تقليص 
املعنيني،  إلرضاء  القرعة  خليار  اللجوء  مت  كما 
أكثر من مستفيد مبساحة  تواجد  إشكالية  لتجاوز 
القائمة  توسعت  ذلك  بفضل  و  واحدة  فالحية 
اإلجمالية للفالحني املعنيني بالعملية و من املنتظر 
الفالحية  األراضي  هذه  ملكية  بعقود  دعمهم 
حتفيزهم  و  محيطهم  يف  تثبيتهم  إطار  يف  ذلك  و 
على االستثمار الفالحي الذي تراهن عليه الدولة 

للخروج من التبعية للمحروقات.
للوالية  العام  األمني  أن  إلى  اإلشارة،  جتدر 

الّلجنة  أعضاء  أوصى  قد  كان  بوزيان،  العربي 
إيجاد  على  العمل  و  امليدانّية  باملتابعة  الوالئّية 
فالحّية جديدة  محيطات  القانونّية خللق  الّصيغة 
و كذا تسوية املشاكل العالقة باملنطقة، حاّثا على 
و  املسقية  الفالحية  املساحات  توسيع  ضرورة 
بالوالية،  ألف هكتار   22 بأزيد من  املقدرة حالّيا 
فئة  خاصة  و  تدعيمهم  و  املستثمرين  مرافقة  مع 
الشباب الراغب يف ولوج النشاط الفالحي، داعيا 
إلطالق حمالت حتسيسية، بغرض إبراز ما تزخر 
ميكنها  فالحية،  طاقات  و  قدرات  من  الوالية  به 
رفع املنتوج الفالحي و جعل هذا القطاع يأتي يف 

صدارة القطاعات املنتجة للثروة.

بلغت طاقة إنتاجه 100 ألف طن مركب 

الحديد بالرة بجيجل يوسع نشاطه 
للتصدير نحو الخارج 

املدير  رئيس  نائب  كشف  
القطرية  اجلزائرية  للشركة   العام 
للصلب السيد شايب سفيان الستي 
بالرة  مبنطقة  العامة  املديرية  مبقر 
بلوغ  حفل  هامش  على  بجيجل  
حوادث  دون  ساعة  مليون  الشركة 
اجلودة  شهادة  على  وحصولها  عمل 
واملطابقة العاملية إيزو 9001  بأن هدا 
اإلجناز ثمرة مجهودات واجتهاد كبير 

إلطارات الشركة املتواصل .
الشركة  إن  ذاته  املسؤول  وأشار 
من  األول  الثالثي  خالل  سجلت 

هذه  السنة إنتاج 100 ألف طن من احلديد بكل أنواعه مع تسجيل انخفاض بنسبة 30 
التصدير  نحو  تتوجه  الشركة  جعل  ما  وهذا  السابق  مع  مقارنة  احمللي،  الطلب  من  باملائة 
للخارج بحيث أنه قد مت عقد 03 اتفاقيات مع أسواق عربية وأوروبية وأيضا مع دولة كندا ، إذ 
ينتظر تصدير بني 250 إلى 300 ألف طن حتى نهاية السنة اجلارية ، وبخصوص  استفادة 
الشركة من العقد الصيني اجلزائري الستغالل خامات غار جبيالت  أشار نائب الرئيس 
املدير العام  بأنه فعال مت توقيع إتفاقية و ستدخل حيز االستغالل يف حدود العامني املقبلني 
، بحيث سيساهم يف تخفيض تكلفة اإلنتاج سيما وأن اخلامات حاليا يتم استيرادها من 
الوطنية ، وعرف  السوق  احلديد يف  أسعار  أثرت على  التي  مرتفعة  وهي  وبأسعار  اخلارج 

بعض االرتفاع
وأشار ذات املسؤول بأن الشركة تتوقع بلوغ 1.2 مليون طن من اإلنتاج مع بلوغ  نهاية 

السنة اجلارية  .
وبخصوص تثبيت العمال الذي يعملون بعقود محددة املدة فإن الشركة التزال يف بداية 
املشروع والتثبيت يستدعي شروط لكن وحسب االتفاقية مع النقابة فقد انطلقت العملية 
فإن  العمال  منه  يعاني  الدي  الضجيج  .أما  متواصلة  والعملية  عامل   500 شملت  التي 
الشركة لها أجهزة وقاية وقياس السمع ولم نسجل أي إصابة بعد ، مشيرا إلى أن الشركة 
لتحقيق  مناسبة  عمل  بيئة  توفير  على  جيدا  وحترص  البشري  للعنصر  كبيرة  أهمية  تولي 

الرضى الوظيفي .
عبداهلل.إ

خطر االنهيار يهدد حياة تالميذ 
ابتدائية عبداهلل محمود 

يتمدرس أكثر من 300 تالميذ مبدرسة عبداهلل محمود بقرية بني أحمد ببلدية قاوس 
بجيجل وسط ظروف غير آمنة ومزرية جدا ، وذلك جراء الوضعية املتدهورة التي تتواجد 
عليها جدران بعض األقسام بهذه اإلبتدائية، بسبب التصدعات والتشققات املوجودة فيها ، 
وهي يف تزايد من يوم آلخر ، خاصة بعد الهزة األرضية األخيرة التي ضربت الوالية وكانت 

قوتها كبيرة جدا بلغت 5،9 .
وصار خطر اإلنهيار وارد يف أي حلظة ال قدر اهلل ويهوي على رؤوس التالميذ والطاقم 
اإلداري واملعلمني ، وحسب املديرة فقد قامت بنقل شكواها بخصوص هذه الوضعية ، لكل 
من رئيس املجلس الشعبي البلدي لبلدية قاوس وكذا رئيس دائرة تاكسنة،  حيث مت إيفاد 
جلنة معاينة حلجم األضرار ووقفت بأم أعينها على هذا اخلطر الذي يحدق باألطفال الصغار 
والتالميذ ، وهي يف إنتظار أن تتحرك السلطات احمللية يف أسرع وقت قبل أن تتفاقم الوضعية 
إمتعاضهم  عن  عبروا  اآلخرين  هم  التالميذ  أولياء  من جهتهم   ، كارثة  حلول  وقبل  أكثر 
الشديد من هذه الوضعية املزرية التي يتمدرسون بها أبناءهم ، حيث طالبوا من السلطات 
للسقوط  قابلة  بكثرة وصارت  تضررت  التي  اجلدران  بعض  ترميم  األقل يف  على  اإلسراع 

واإلنهيار يف أي حلظة على رؤوس أبنائهم .
عبداهلل. إ

أم البواقي 

توقف 3 أشخاص بحوزتهم سالح ناري 

متكنت فرقة البحث والتدخل  باملصلحة الوالئية للشرطة القضائية من توقيف ثالثة 
أشخاص وحجز سالح ناري تقليدي الصنع.

أم  والية  بأمن  القضائية  للشرطة  الوالئية  باملصلحة  والتدخل  البحث  فرقة  متكنت 
ام  مدينة  الى  مشبوهة  مركبة  قدوم  مفادها  عملياتية  ملعلومة  استغالل جيد  البواقي، بعد 
البواقي على متنها ثالثة اشخاص بحوزتهم سالح ناري ، ليتم وضع خطة امنية محكمة 
على  و  املراقبة  نقاط  احدى  مستوى  على  الذكر  السالفة  املركبة  بتوقيف  اثمرت  التنسيق 
الدقيق  وبالتفتيش  أعمارهم بني 37 و 40 سنة ،  تتراوح  التي  الثالثة  فيهم  املشتبه  متنها 
نصف  مبقبض  الصنع  تقليدي  ناري  سالح  على  احدهم  بحوزة  عثر  واملركبة  لالشخاص 
مقر  الى  حتويلهم  مت  فيهم  واحدة(.املشتبه  بخرطوشة  خشبي )مسدس  ونصف  حديدي 

الشرطة ، حيث أجنز ضدهم ملف جزائي.
مدفوني صونيا

دعت مصالح دائرة عني الباردة بوالية 
من  لإلستفادة  املرشحني  املواطنني  عنابة 
السكن االجتماعي  إطار صيغة  السكن يف 
على  املودعة  ملفاتهم  حتيني  ضرورة  إلى 
السكن  مبنح  املكلفة  الدائرة  جلنة  مستوى 
الوثائق  بتقدمي  وهذا  اإليجاري  العمومي 
ماي  الـ10  تتعدى  ال  آجال  يف  املطلوبة 

.2021
مصالح  منشور  يف  جاء  وحسبما 
الدائرة  فإنه يتم إيداع امللفات على مستوى 
الصباحية  الفترة  خالل  بالدائرة  الشاببيك 
فقط حيث ستخصص الفترة املسائية إلدراج 
الوضعية  وحتيني  امللفات  يف  املودعة  الوثائق 

عنه  املعلن  البرنامج  حسب  وذلك  بالتطبيقية 
بالنسبة لبلدية الشرفة يوم األحد الفترة الصباحية 
وبلدية عني الباردة يومي الثالثاء واألربعاء وبلدية 
بطاقة  للملف  وبالنسبة   . اخلميس  يوم  العلمة 
وبطاقة  احلالة  الشخصية حسب  أو  العائلية  احلالة 

إقامة حديثة ووثيقة إثبات الدخل للمعني والزوج 
أصلية  الشهري  الراتب  كشف  لألجراء  وبالنسبة 
لغير األجراء  وبالنسبة  3 أشهر  تتجاوز  وحديثة ال 
)التجار واحلرفيني..( وثيقة إثبات الدخل حديثة 
وثيقة  املتقاعدين  أما  الضرائب  صادرة عن مديرية 
اثبات املعاش أو منحة التقاعد حديثة صادرة عن 

فئة  أما  للتقاعد  الوطني  الصندوق  مصالح 
البطالني عليهم تقدمي وثيقة شهادة البطالة مع 
الوطني  الصندوق  إلى  شهادة عدم االنتساب 

للعمال األجراء والغير األجراء.
ونبهت مصالح الدائرة أنه يقصى تلقائيا 
املعلن  اآلجال  قبل  تتحينه  يتم  ال  ملف  كل 
عنها 10ماي 2021 ويقصى تلقائيا من يثبت 
قيامه بتقدمي وثائق مزورة أو إدالءه بتصريحات 
دون  اللجنة  على  التحايل  بهدف  كاذبة 
كما  قانونا  املقررة  اجلزائية  مبتابعة  اإلخالل 
على  للشاببيك  تقدمهم  عند  املعنيني  على 
باإلجراءات  الصارم  التقيد  الدائرة  مستوى 
كوفيد  فيروس  انتشار  من  للوقاية  بها  املعمول 
الكمامة  بارتداء  تعلق  ما  خاصة  ومكافحته   19
عند  املعنيني  على  يتعني  كما  اجلسدي  والتباعد 
إثبات  وثيقة  استظهار  املطلوبة  الوثائق  إيداعهم 
الهوية كبطاقة التعريف الوطنية أو رخصة السياقة.
ف. سليم

عنابة 

تجديد ملفات السكن اإلجتماعي قبل الـ 10 ماي المقبل

استفاد  79 مستفيدا من األراضي الفالحية من عملية تثبيتهم مبحيطاتهم الفالحية 
يف إطار االستصالح الّزراعي مبنطقة »زازار« بإقليم  دائرة  نقرين جنوب والية تبسة، عقب 
إجراء قرعة خاصة بذلك متت يف ظروف جد شفافة لتحديد مساحة كل فالح  مع تقليص 

مساحات  القطع األرضية وتوجيهها  إلى فاّلحني آخرين مستفيدين يف ذات اإلطار.

منها   40 مسكن   70 مكتتبي  يشتكي 
حمادي  ببلدية   ، مدعم  ترقوي    20 و  تساهمي 
الالمسؤولية  و  التماطل  من  سكيكدة،  يف  كرومة 
ربط  إمتام مشروع  العقارية يف  الوكالة  تنتهجها  التي 

هذه السكانات اجلاهزة بشبكة الصرف الصحي.
انطلقت  املشروع  أن  املكتتبني  أحد  لنا  أكد 
األشغال به منذ سنة 2011 يف حني ال يزال يراوح 
الزال  حني  يف  الزمن  من  كامل  عقد  بعد  مكانه 
مصاريف  أثقلت  بعدما  الفرج  ينتظرون  أصحابها 

به  األشغال  نسبة  وصلت  حيث  كاهلهم،  الكراء 
األشغال  نسبة  وفيها من وصلت  إلى حدود 80٪ 
بشبكات  تربط  لم  أنها  غير  بها    100% إلى  بها 
الصرف الصحي ، رغم انه من املفروض و حسب 
تاريخ التسليم املوقع على العقد مت حتديده نهاية سنة 

.2015
واجهت  التي  واملشاكل  العراقيل  جملة  بعد 
اخلارجية  التهيئة  تخص  السكني  املشروع  هذا 
تغير  أجل  من  السكن  مدير  ترأسها  جلنة  ايفاد  مت 

املصادقة  مت  والذي  الصحي  الصرف  قنوات  مسار 
اجنازه يف  بلدية حمادي كرومة  رئيس  عليه وحتمل 
العقارية تتماطل  الوكالة  ان  املالي اال  انتظار احملقق 
بحجة اعتراض أصحاب االكواخ القصدرية احمليطة 
منعوا  حيث  اخلارجية،  التهيئة  باملشروع   امتام 
املؤسسة املوكلة لها مشروع شبكة الصرف الصحي 

املقاول من جتسيد املشروع.
نسيبة شالبي

سكيكدة 

70  وحدة سكنية بحمادي كرومة بال شبكات للصرف الصحي

يف إطار ترقية االستثمار الفالحي وتنميته

تثبيت 79 فالحا  بمحيطاتهم 
الفالحية جنوب تبسة
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أخبار الداخل

حواش.أ

عبر  املنتشرة  الصناعية  املناطق  جل  تعرف 
تراب والية سيدي بلعباس مشاكل مالية قوضت 
عملية التجسيد املسطرة من قبل السلطات احمللية 
التي كانت تعول عليها يف دفع عجلة االستثمار 

الراكدة محليا  منذ سنوات.
و يف هذا الصدد  يقول قندسي محـمد عضو 
املجهول  املصير  ظل  يف  املدني  باملجتمع  ناشط 
لألظرفة املالية املوجهة إلى إعادة الروح إلى املناطق 

الصناعية الكبرى بالوالية على غرار مشروع إعادة 
توسعة وتهيئة اكبر قطب صناعي املتواجد باجلهة 
الشرقية لوالية سيدي بلعباس  الذي رصدت له 
إال  سنتيم  مليار   60 املناجم  و  الصناعة  مديرية 
أن املؤسسة التي كلفت باجناز هذا املشروع عزفت 
سنوات   4 منذ  متوقفة  األعمال  متابعة   عن 
بذريعة مرورها بضائقة مالية منعتها من مواصلة 
التواطؤ  من  قريب  هو  الذي  االجناز وسط صمت 
األمني  رأسها  وعلى  احمللية  السلطات  طرف  من 
العام الذي لم يتخذ أي إجراءات إدارية يف حق 

اتخذ  والتي  االتفاقية  بنود  التي خالفت  الشركة 
منحى سلبي يف تسيير هذا امللف الكبير  مضيفا 
أن املنطقة الصناعية ببلدية سفيزف املتربعة على 
مساحة 190الف متر مربع   الواقعة شرق الوالية  
الذي خصص لها اعمال تهيئة بغالف مالي قدر 
ب  160 مليار سنتيم عرفت هي األخرى مصير 
مجهول عرقلت ملف االستثمار الصناعي باملنطقة 
املعروفة بكثرة رجال أعمالها و وفرة السيولة املالية 
استثماري  فضاء  بخلق  ستسمح  كانت  والتي 

كبير .

ال تزال ملفات االستثمار البالغ عددها 900 ملف مجمدة تنتظر البث فيها بوالية سيدي 
بلعباس بحسب مصادر من  مديرية الصناعة احمللية،  يف ظل العجز الذي تعاني منه عديد 

املناطق الصناعية من ناحية اإلنشاء أو التوسعة .

بسبب العراقيل املالية

900 ملف استثمار مجمد بسيدي بلعباس

استفاد القطاع الصحي بوالية سعيدة 
الكلى  ألمراض  جديدة  مصلحة  على 
وتصفية الدم باملؤسسة اإلستشفائية أحمد 
ظروف  كل  على  حتتوي  املصلحة  مدغري 
متكامل  طبي  طاقم  إلى  إضافة  الراحة 
وصرح  الكلى  ملرضى  عليه  ما  سيقدم كل 
وتصفية  الكلى  أمراض  مصلحة  رئيس 
5وحدات  على  تتوفر  املصلحة  أن  الدم 
من  املتكونة  الكلى  أمراض  وحدة  منها 
ووحدة  الدم  لتصفية  وجهازين  13سرير 
تصفية  30جهاز  من  املتكونة  الدم  تصفية 

تتوفر على  التي  املخبر  الدم كذلك وحدة 
كل األجهزة للتحاليل املخبرية إضافة إلى 
غرفة  ووحدة  باألكياس  التصفية  وحدة 
على  التي حتتوي  الكلى  لزراعة  العمليات 
3قاعات جراحة وهي يف طور اإلجناز كما 
املصلحة  طرف  من  املقدمة  اخلدمات  أن 
الصحي  الدعم  وهذا  ونهارا  ليال  متوفرة 
الذين  الكلى  ملرضى  بشرى  سيكون 
من  وسيستفديون  معاناتهم  ستخفف 

خدمات صحية بأجهزة عصرية.
علي جلولي

سعيدة
قطاع الصحة يتدعم بمصلحة جديدة ألمراض الكلى

البويرة
ترحيل 75 عائلة إلى سكنات جديدة

السلطات احمللية لوالية  باشرت 
البويرة عملية ترحيل 75 عائلة تقطن 
يف 9 أحواش قدمية يعود تشييدها إلى 
عاصمة  بقلب  االستعمارية  الفترة 
العائالت  تلك  واستفادت  الوالية 
مع  بالتزامن  جديدة  سكنات  من 
إعادة  قصد  الهشة  منازلهم  هدم 
بعد  البويرة  ملدينة  العمراني  النسق 

طول انتظار.
 75 مست  الترحيل  عملية 
جلان  طرف  من  إحصاؤها  مت  عائلة 

الفترة  إلى  تشييدها  يعود   9 عددها  البالغ  القدمية  األحواش  مالك  مع  وبالتفاوض  خاصة 
االستعمارية، حيث مت ترحيل تلك العائالت إلى سكنات جديدة بالتزامن مع هدم منازلها 

الهشة بحضور والي الوالية لكحل عياط عبد السالم و السلطات احمللية و االمنية.
املرحلة األولى  العملية هي  أن  الوالية   والي  لوسائل اإلعالم ، كشف  و يف تصريح 
بترحيل سكان األحواش والقضاء على السكن الهش مبا يعيد للمدينة نسقها العمراني، 
مبرزا تشديد مصاحله على مالك األراضي املسترجعة لتلك األحواش بإعادة تشييد مشاريع 
سكنية وفق اإلجراءات القانونية وباحترام البعد العمراني للمدينة التي قال بأنها ستسترجع 

جمالها بعد القضاء على األحواش التي كانت تشوه منظرها.
يونس غماري

كارثة بيئية تهدد سكان الحجرة الزرقاء
اشتكى سكان بلدية احلجرة الزرقاء الواقعة أقصى جنوب والية البويرة ، حرق مخلفات 
بالستيكية مبركز الردم التقني التابع للبلدية بطريقة غير قانونية - حسب تصريحاتهم - ، 
املجتمع  الوطنية  البلدي لإلحتادية  املكتب  البلدية من طرف  لرئيس  و يف مراسلة وجهت 
إنبعاث  تؤكد مالحظتهم  منها ،  » على نسخة  الوطن  أخبار   « املدني ، حتصلت جريدة 
غازات محترقة منبعثة من مركز الردم التقني و عند تنقلهم إلى عني املكان وجدوا كميات 
كبيرة من مخلفات بالستيكية يتم جلبها يوميا ليتم التخلص منها بطريقة احلرق و هذا 
منايف القوانني ، حيث بشكل خطرا كبيرا على صحة املواطنني من جهة و احمليط البيئ من 
جهة أخرى ، خاصة عند هبوب الرياح مبا أن عملية احلرق تتم خارج مركز الردم - حسب 

البيان -.
كما طالب السكان، بإيجاد حل مستعجل لهذه القضية التي باتت تشكل تؤرقهم و 

تشكل خطرا كبيرا على ساكنة القرية.
يونس غماري

بجاية
إعادة إسكان 22 عائلة متضررة من الزلزال

إعادة  يف  بجاية  والية  شرعت 
إسكان 22 عائلة، تضررت سكناتها  
خالل  من  األخيرة  الزالزل  جراء 
للبلدية  تابعة  شاحنات  إحضار 
نقل  قصد  للمقاولني  وحتى  والوالية 
احلصة  هذه  من  املستفيدين  أمتعة 

السكنية.
املستفيدون  املرحلون  عبر  وقد 
عن فرحتهم بهذه اللفتة نظرا للرعب 
األيام  خالل  عايشوه  الذي  الكبير 
أهاليهم  سالمة  على  خوفا  األخيرة 
املتضررين  من  كبير  عدد  أن  علما 

كانوا قد وجهوا نداءات عاجلة  وطلبات ملحة قصد التكفل بهم وقد صرح أحد هؤالء ل 
»أخبار الوطن » قائال »احلمد هلل  لقد كللت مجهوداتنا بالتوفيق وحلت مشكلتنا » أما عمي 
على الذي تضرر مسكنه ولم يرد اسمه ضمن قائمة املستفيدين من عملية الترحيل فقال 
» لقد سئمنا من وعود املسؤولني الذين يتحججون بعدم وجود سكنات شاغرة فقد سمعنا 
أكثر من مرة رئيس دائرة بجاية يقول ال توجد سنات شاغرة ، السكنات املغلوقة لها مالكوها 

واملتبقية فيها أشغال كثيرة«.
عبدالسالم.ق

غليزان
31 مليون دينار و06 مطاعم 

لإلفطار لفائدة العائالت المعوزة 
برنامجا خاًصا  لوالية غليزان  والتضامن  النشاط االجتماعي  سطرت مصالح مديرية 
بشهر رمضان للتكفل بالعائالت املعوزة و الفقيرة عبر كافة بلديات الوالية ال38، حيث 
متت عملية اإلحصاء بالتنسيق مع املصالح الوالئية و مصالح اإلدارة احمللية مع تخصيص 
مبلغ 31 مليون دينار جزائري من قبل الصندوق اخلاص بالتضامن الوطني للتكفل األمثل 

بالفئات املذكورة .
ويف ذات الشأن كشفت مديرة القطاع بالوالية السيدة جملية ولد أحمد ، عن تكثيف 
العمل التضامني خالل الشهر الفضيل بالتنسيق مع اجلمعيات من خالل مطاعم اإلفطار 
التي تقدم الوجبات احملمولة والساخنة، بحيث مت استقبال حلد اآلن 06 طلبات موزعة عبر 
التقنية املشكلة من  بلديات بن داود، زمورة، يلل وغليزان، التي سيتم إخضاعها للجنة 
املصالح املشتركة للحماية املدنية ،التجارة و الصحة وذلك ملراقبة مقاييس األمن و الصحة 
يلزمنا تطبيق  أننا نعيش ظرف خاص مما  للمستفيدين خاصة و  العمومية  ضمانا للصحة 

بروتوكول خاص بالوقاية من وباء كوفيد 19 .
م. حبيب

الهوائي  املصعد  نشاط  استئناف 
الشريعة،  ومرتفعات  البليدة  بني  الرابط 
بسبب  سنة  من  أكثر  دام  انقطاع  بعد 
و  للعائالت  سمح  ما   ، كرونا  جائحة 
املنطقة  هذه  الى  جديد  من  بالعودة  الزوار 

السياجية اخلالبة .
الشريعة  مرتفعات  استعادت  و 
نشاطها ، و استقطبت من جديد  محبيها 
الذين توافدوا اليها من كل مناطق الوطن .

زوار  عدد  قفز  الصدد،  هذا  ويف 
الهوائي  املصعد  استعملوا  الذين  الشريعة 

األوليني  اليومني  خالل  راكب   700 من 
إلى قرابة 3.000 زائر خالل عطلة نهاية 
من  الكثير  اغتنمت  ،حيث  األسبوع 
إلى  للصعود  الربيعية  األجواء  العائالت 

مرتفعات الشريعة عبر املصعد الهوائي.
على  القائمني  الوضعية  هذه  ودفعت 
من  عملهم  ساعات  متديد  إلى  احملطة 
اخلامسة والنصف موعد إغالق احملطة إلى 
إنزال  حدود السابعة مساء، أي إلى غاية 

كافة املواطنني. 
عبد الناصر حمودة

البليدة 
إعادة تشغيل المصعد الهوائي بالشريعة

ببلدية  ريفي   سكن   20 سكان  استنجد 
واد سفيون جنوب  لبلدية  اقليميا  التابعة  بويطاس 
السبل   بهم  ضاقت  الذين  بلعباس  سيدي  والية 
هذا  يف  النظر  إعادة  أجل  من  للتدخل  بالوالي 
التقنية الالزمة  القانونية و  للمعايير  الفاقد  املشروع 

- بحسب تصريحاتهم-
من  قطعة   20 مشروع  من  املستفيدون  وقال  
صيغة التجزئة الريفية التي استلموها سنة 2019  
لـ »اخبار الوطن » ان فرحتهم حتولت  الى كابوس 
الشروط  على   املشروع  أرضية  استفاء  عدم  نتيجة 

بسبب  سكني  مشروع  أي  تشييد  يف  بها  املعمول 
حيث  القدمي   واد  وجريان  مصب  فوق  وقوعها 
السلطات  طرف  من  الوضع  هذا  بقبول  الزموا 
املشاكل  ظل  يف  الدائرة  او  البلدية  سواء  احمللية 
االجتماعية الصعبة املرتبطة مبشكل السكن الذي 
وهو  عديدة  سنوات  طيلة  داخله  يتخبطون  كانوا 
من  االيام حني صار  توالي  مع  عليهم  انعكس  ما 
إلى  نظرا  البناء  أعمال  مواصلة  عليهم  املستحيل 
نتيجة  عليها   تشققات  ظهور  و  البنايات  تداعي 
تسرب املياه حتت األرضية يفعل األمطار  ما كبدهم 

خسائر مادية كبيرة فاقت قيمة 70  مليون سنتيم 
الذي منحت لهم.

املشروع  أرضية  إلى  إضافة  املشتكون  وأضاف 
ادنى  إلى  السكني  احلي  أهالي  يفتقد  الكارثية 
شبكة  ناحية  من  االجتماعي  االستقرار  مقومات 
الكهرباء و الغاز الغائبتني عنهم ما يصعب اكثر من 
املفترض  من  كانت  التي  االجتماعية  وضعيتهم 
العوامل  هذه  كل  بفعل  تازمت  أنها  إال  تنفرج  ان 

السلبية احمليطة بهذا احلي السكني الريفي.
حواش.أ

المستفيدون من 20 سكن ريفي ببويطاس مستاؤون
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أخبار السر ايا

مرافقة المرأة الماكثة بالبيت

الرقمنــة هي الحــل

تكـــوين في مكافحـة اإلرهــاب
أكد الوزير املنتدب املكلف باملؤسسات املصغرة، نسيم 

ضيافات، أمس، على ضرورة املتابعة امليدانية يف مرافقة 
املرأة املاكثة يف البيت.وأشرف نسيم ضيافات من والية 

الطارف على انطالق القافلة التحسيسية لتشجيع املرأة 
املاكثة بالبيت على االنخراط مبسار اإلنتاج الوطني.

وشارك يف العملية، كل من والي الطارف والسلطات احمللية 
للوالية.

كشف كمال رزيق وزير التجارة، أن هناك مشروع إنشاء 
بطاقة التصدير ملعرفة ما نحتاجه من املواد املستوردة 

وما نصدره، مظيفا خالل زيارة تفقدية لوالية البليدة، 
أن هناك مشروع آخر يتمثل يف البوابة اإللكترونية 

ملعرفة كل املنتوجات الوطنية، موضحا أنه بعد موافقة 
احلكومة سيتم العمل باملشروع اجلديد، خاصة وأن 
هناك استمارة ميكن للصناعيني سحبها مستقبال.

قال وزير الرقمنة واإلحصائيات حسني شرحبيل، 
أن اإلسراع يف التطور الرقمية من أهم أهداف 
احلكومة.وكشف الوزير خالل اليوم اإلعالمي 

الذي نظمته وزارة العمل، حول الرقمنة حملاربة 
البيروقراطية، أن الوزارة تسعى لوضع خطة 
للتسريع يف عملية تطوير الرقمنة ومواكبة 

التطور الرقمي الذي يشهده العالم، مظيفا يف 
ذات السياق، أنه »ال ميكن تغيير الوضع احلالي 

ملؤسساتنا دون تغيير رقمي حقيقي«.

يشارك، 5 قضاة مبلتقى عبر االنترنت 
حول »مكافحة جرائم اإلرهاب«، يومي 

7 و8 أفريل بإطار التعاون مع الوكالة 
التركية للتعاون حسب بيان وزارة 

العدل.ويهدف امللتقى املنظم من قبل 
وكالة TIKA التركية، إلى تدعيم 
املعارف واخلبرات مبجال سياسات 

مكافحة اإلرهاب يف تركيا. إضافة إلى 
اللوائح القانونية الوطنية والدولية 

بشأن جرائم اإلرهاب، أساليب التحقيق 
وعمليات احملاكمة الفعالة.

من املرتقب أن ينظم  مكتب الرابطة الوطنية للطلبة 
اجلزائريني بأدرار  ندوة إعالمية بالتنسيق مع جامعة 

أدرار، حتت عنوان : ) اإلعالم وصناعة الرأي العام 
... بني األمس واليوم (. الندوة سيؤطرها اإلعالمي 

كرمي بوسالم رفقة اإلعالمية صورية بوعمامة، 
وحتتضنها قاعة احملاضرات الكبرى بجامعة أحمد 
دراية بأدرار، اليوم ، وتتضمن 4 محاور األول منها 
، الصحفي املواطن، وسائط التواصل االجتماعي ، 

اإلعالم الكالسيكي واإلعالم اجلديد، وأخيرا الوصول 
إلى املعلومات ومصداقية اخلبر.

ندوة حول اإلعالم وصناعة الرأي العام

مناضلو »األفالن« يستغيثون
أقدم ، مجموعة من مناضلي حزب جبهة التحرير الوطني باجللفة، على االحتجاج أمام مقر 

احملافظة مطالبني األمني العام للحزب أبو الفضل بعجي، التدخل وإبعاد الدخالء الذين ينوون 
الترشح للتشريعيات املقبلة.وقال احملتجون أن من بني هؤالء من ترشح يف أحزاب أخرى يف 

االنتخابات املاضية، ومكانهم ليس يف احلزب العتيد، مؤكدين إن احلزب سيتلقى هزمية نكراء 
يف حال عدم تدخل األمني العام، خاصة يف ظل إتباع سياسة التعتيم وانتهاج مبدأ الوالءات ال 

الكفاءة يف دراسة ملفات املترشحني.

بطاقــــة تصديـــر

العجلة

األجوبة:

ربطة العنق
احلذاء

 القمح

  الشركة

عالمة التعجب
 البناية

01

02

03

04

05

06

07
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أخبار الداخل

ليندة سهل

و جتمع العديد من املواطنون املستفيدون من 
الوالية  مقر  امام  اجتماعي  1262 سكن  حصة 
باملسيلة، تعبيرا منهم على استيائهم من احلالة 
السيئة للسكنات التي سلمت إليهم، والتي ال 
نظرا  حسبهم،  اجلزائري  املواطن  ملستوى  ترقى 
مستواها،  على  املسجلة  العيوب  من  للعديد 

إن  الوطن«،  لـ«أخبار  املواطنون  بعض  وصرح 
ومعرضة  هشة  اليهم  منحت  التي  السكنات 
على  بنائها  على  فضال  حلظة،  اي  يف  لالنهيار 
يهددهم  الذي  األمر  الواد  فوق  و  فالحية  ارض 
املقابل  يف  و  حياتهم،  على  خطر  ويشكل 
املوجودة  التشققات  عن  احملتجون  بعض  حدثنا 
أرجعوا  أين  اليهم،  سلمت  التي  السكنات  يف 
التزام املقاولني املكلفني باملشروع  ذلك إلى عدم 

الواضح  الغش  استغربوا من  البناء، كما  مبعايير 
اين  األرضيات  يف   وحتى  االبواب  نوعية  يف 
تسأل احملتجون عن السبب وراء تهاون املسؤولني 
بفارغ  ينتظرونها  كانو  التي  السكنات  إجناز  يف 
الصبر، ليتفاجئوا بسكنات هشة، متسائلني عن 
دور السلطات احمللية وعدم متباعتها ملشاريع اجناز 

السكنات.

إعــــــــــــالن 
 تبحث شبكة اخبار الوطن عن مراسلين جادين في الواليات 

التالية :
ورقلة ، بشار ، بجاية ، الجلفة، وهران، تيزي وزو، قسنطينة 

،سطيف ،غليزان، باتنة ، بسكرة، غرداية ، عين تموشنت ، معسكر 
.

-    شــــــروط التوظـــــيف 
•  خبرة على األقل سنتين 

•  اتقان  فنيات التحرير والكتابة الصحفية 
•  التحكم  الجيد في اللغة العربية

•  اتقان التصوير و المونتاج 

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

بسكرة 
فالحو المالح 01 غاضبون من 
تأخر مشروع الكهرباء الفالحية 

يناشد فالحو منطقة املالح 01 ببلدية سيدي عقبة يف بسكرة تدخل السلطات 
احمللية لتسريع إجناز مشروع التموين بالكهرباء الفالحية الذي يعرف تأخرا مما أثار التذمر 

لدى قاطني اجلهة.
الكهرباء  انعدام  منذ سنوات جراء  تواجههم  متاعب  اجلهة عن  وحتدث سكان 
مما  السقي  مياه  املازوت يف ضخ  مادة  استعمال  عليهم  يفرض  الذي  األمر  الفالحية 
يكبدهم مصاريف أثقلت على عاتقهم، مؤكدين تبليغ انشغالهم إلى اجلهات الوصية 

والسلطات احمللية قصد التدخل وحتريك املشروع لكن دون جدوى.
أشار  منها-  نسخة  النهار  -حتوز  واملناجم  الطاقة  وزير  إلى  رفعوها  مراسلة  ويف 
املعنيون إلى وجود تالعبات حرمتهم -حسبهم- من إنهاء املشروع الذي انطلق شهر 
جانفي من السنة اجلارية وحددت مدة اجنازه بثالثة أشهر لكنه توقف بشكل مفاجئ 
من  أخرى  مرة  إليه  املشروع  إسناد  إعادة  ليتم  قدرته،  عدم  مببرر  املقاول  تنازل  بعد 
طرف شركة تسيير الكهرباء والغاز باملوازاة مع حلول جلنة والئية ملعاينة تقدم املشروع 
الذي لم يصل %30 رغم تعليمات اجلهات الوصية وحتذيرها للمقاول، حيث يأمل 
فالحو املنطقة تدخل اجلهات املعنية بحزم لتجسيد املشروع يف أقرب اآلجال ومتكني 

الفالحني من مواصلة نشاطهم يف ظروف مالئمة.
منصف.ب

أدرار 
وفاة الشاب إسماعيل بايشي قاهر 

اإلعاقة ورمز التطوع  
غيب املوت عنا الشاب بايشي 
وعكة  بعد  ربيعا   21 ذو  إسماعيل 
مقاعد  على  وهو  به  أملت  صحية 
أحمد  سيدي  ثانوية  يف  الدراسة 
إثرها  على  نقل  بتمنطيط   ديدي 
بأدرار  سينا  ابن  مستشفى  إلى 

لتفيض روحه إلى بارئها.
ذوي   من  الفقيد  يعد 
املعروف  اخلاصة    االحتياجات 
خالل  من  املنطقة   سكان  لدى 
االفعال اخليرية التي يقوم بها ، فلم 
املساعدات  تقدمي  عن  إعاقته  ثنيه 

إلى  يحتاج  مريض  عن  يسمع  أو  يشاهد  إن  ما  للتضحية  مثال  فكان  للمحتاجني 
للمحسنني  ونداءات  حمالت  إطالق  يف  ويباشر  ويبدأ  إال  أومعنوية  مادية  مساعدة 

ألجل جمع اإلعانات واملساعدات .
ومباأنه من ذوي الهمم اخلاصة كان رحمة اهلل عليه يهتم لهذه الشريحة وخصوصا 
الفقيرة ، وذوي الدخل الضعيف فكان يحمل همومهم ويسعى إلى  أبناء العائالت 
إيصال انشغاالتهم إلى املسؤولني كما أنه اليتوانى على الشكر يف كل من قام مبساعدة 
احملتاجني أوإيصال ندائهم يف جميع املنابر  فجريدة أخبار الوطن كانت له جتربة معه 
يحتاج  كان  مقعد  وهو  على صفحتها  ميلود  تناح  الشاب  قضية  إلى  تطرقت  عندما 
إلى إعانة مالية من أجل القيام بعملية جراحية الفقيد قام بالبحث عن رقم املراسل 
قصره  فأهل  اخلير  ومعدنه  ديدنه  .كان  املعرفة  متام  اليعرفه  وهو  وشكره  به  واتصل 
بنومناس يحبونه بصغيرهم ، وكبيرهم فكيف وال هو كان آخر منشور له يف صفحته 
على الفايسبوك هو اعتذار على التقصير يف جمع القفف الرمضانية ألهل قريته بسبب 

انشغاله بالدراسة لهذا العام إلنه  هدفه كان  التتويج بشهادة البكالوريا .
ولكن شاءت األقدار أن يرحل عنا إسماعيل وهو متوج بحب الناس ،وتضحياته 
بأدرار  االجتماعي  التواصل  لوسائل  احمللية  الصفحات  ماشهدته  هو  والدليل  اخلالدة 
التي تناقلت خبر وفاته ونعت الفقيد وذكرت بخصاله ونشاطه اجلمعوي الذي  أعطى 
به درسا لذوي الهمم اخلاصة وغير ذوي الهمم اخلاصة بأن اإلعاقة يف العقل وليس 
بهلول قد  العربي  أدرار  والي  رأسها  السلطات احمللية على  البدن .هذا وقد كانت  يف 
قامت بواجب التعزية ألهل الفقيد فيم شهدت جنازة املرحوم حضور كثير  للمواطنني 

وزمالئه يف النشاط اجلمعوي إلى جانب املسؤولني التنفيذين يف الوالية
عبداهلل مجبري

الزوى  فقارة  بلدية  سكان  يناشد 
زبائن  خاصة  صالح  عني  بوالية 
اجلهوي  املدير  موبليس  النقال  املتعامل 
رسالة  يف  ورقلة  بوالية  موبليس  لشركة 
نسخة  على   الوطن«  أخبار   « حتصلت 
حلل  السريع  التدخل  منها  بضرورة 
الهاتفية  للمكاملات  املستمر  التعثر  أزمة 
الهاتف  إلنقطاعات  متكررة  بصورة 
الكهربائي  التيار  انقطاع  بسبب  النقال 
تزويد  بطاريات  صالحية  وانتهاء 
معاناة  إلى  أدى  مما  بالكهرباء  احملطة 

خدمات  ضعف  املنطقة،وتعتبر  لسكان  كبيرة 
تؤرق  التي  األكبر  املعاناة  هي  النقال  اتصاالت 

سكان البلدية .
تعثر  أن  بالفقارة  املواطنني  أحد  يقول  و 
بعض  ويف  املنطقة  يف  النقال  الهاتف  مكاملات 
ميكن  وال  يطاق  ال  أصبح  لها  املجاورة  املناطق 
إشارة  التقاط  للشبكة  ميكن  ال  حيث  حتمله 
مدعمة  الغير  الصغيرة  الهواتف  خاصة  الهاتف 
شهدت  املنطقة  أن  الرابع.مؤكدا  اجليل  بتقنية 
كثافة سكانية كبيرة جدًا يف الفترة األخيرة بنحو 
تسعة أالف نسمة، مما زاد الضغط على الشبكة 
مع قلة هوائيات أو أبراج التقوية يف املنطقة التي 

لم تشهد أي حتديث أو إضافة يف الفترة األخيرة، 
الرغم  على  طويلة  فترة  منذ  األبراج  تزد  ولم 
والكثافة  السكان  أعداد  يف  الكبيرة  الزيادة  من 
العمالية الوافدة التي تسكن يف املنطقة ما كان له 
دور كبير يف تعثر الشبكة بشكل مستمر ومزمن 
انقطاع  إلى  األحيان  بعض  يف  تصل  والتي   ،
الشديد  البطء  وكذلك  كامل  بشكل  اإلرسال 

واالنقطاع الكامل خلدمة اإلنترنت .
أن  على  املواطنني  من  عدد  أكد  كما 
معاناتهم تزيد يومًا بعد يوم جراء إنقطاع  شبكة 
الكهربائي  التيار  إنقطاع  مبجرد  احملمول  الهاتف 
صالحيتها  إنتهت  قد  البطاريات  أن  ذكر  وقد 

الذي  الشئ  الطاقة  تخزن  ال  جعلها  مما 
يتسبب  ما  املكاملات  وتتعثر  التغطية  يقطع 
يف  الراغبني  للسكان  حقيقية  معاناة  يف 
التواصل مع أهلهم وذويهم داخل الفقارة أو 
العالم يف  عزلة عن  وتركهم يف   ، خارجها 
الذي  الكبير  التكنولوجي  التقدم  هذا  ظل 
جدًا  الصعب  من  وأصبح  البالد  تشهده 
التي  االلكترونية  اخلدمات  عن  االستغناء 
بشكل  للخدمة  مزوده  شبكات  إلى  حتتاج 
ال  حتى  انقطاع  أي  بدون  ومستمر  جيد 

تتعطل مصالح املواطنني
شركة  الوطن«  »أخبار  عبر  هؤالء  وطالب 
املشكلة  لهذه  سريعة  حلول  إيجاد  »موبليس« 
ببطاريات جديدة  احملطة  تدعيم  النظر يف  وإعادة 
مع  وتتناسب  للشبكة  الداعمة  األبراج  وزيادة 
 ، املنطقة  يف  السكان  أعداد  يف  الكبيرة  الزيادة 
ال  خلدمات  رسوما  يدفعون  أنهم  إلى  مشيرين 
املستمر  التعثر  بسبب  منها،  االستفادة  ميكن 
للشبكة ، مؤكدين انه على الرغم من عشرات 
الشكاوي التي تقدم بها السكان إلى هذه املصالح 
بالوالية إال أنهم لم يلمسوا أي تغير أو حتسن يف 

وضع الشبكة.
أحمد كرزيكة

 عني صالح
أهالي فقارة الزوى خارج مجال التغطية الهاتفية

أقدم مستفيدون من حصة 1262 سكن اجتماعي باملسيلة، على االحتجاج أمام مقر الوالية 
تنديدا  ملا أسموه بالغش يف إجناز السكنات.

المستفيدون من حصة المستفيدون من حصة 12621262 سكن  سكن 
اجتماعي بالمسيلة يحتجوناجتماعي بالمسيلة يحتجون

 بسبب الغش يف إجناز سكناتهم اجلديدة بسبب الغش يف إجناز سكناتهم اجلديدة

خالل  واملختصني  اخلبراء  من  العديد  أبرز 
للبيئة  بصمتك  نظمتها جمعية  تكوينية  دورة 
أهمية  صالح ،  عني  بوالية  املستدامة  والتنمية 
بغرض  صالح؛  بعني  النخيل  واحات  حماية 
والفالحي  الطبيعي  الفضاء  هذا  على  احملافظة 

والسياحي.
سعدون  بن   واملختص السيد  اخلبير  ويرى 
الفالحني  على  أن  غارداية  والية  من  نورالدين 
تعلم  النخيل  بغرس  املولعني  الشباب  خاصة 
تقنيات جديدة حول هذه املهنة القدمية اجلديدة 
يجب  النخلة  أن  وأضاف  غرسها  بتقنيات 
اإلهتمام بها منذ أن تكون فسيلة بغرسها جيدا 
وسط محيط نظيف بعيدا عن احلشائش الضارة 
وبعمق مميز حتى تستطيع أن تتفرع جذورها جيدا 
تكبر  لكي  املاء  من  كبيرة  على كمية  واحلصول 

سريعا. كما أن النخلة عندما تكبر حتتاج عملية 
التلقيح عن طريق قطع النورات الزهرية الذكرية 
شق  يتم  ثم  نضجها،  بعد  النخيل  فحول  من 
اللقاح،  منها حبوب  وُتستخرج  ا،  طولّيً النورات 
وُتترك لتجف يف أماكن مظللة بعيًدا عن التيارات 
احلرص  مع  املباشرة،  الشمس  وأشعة  الهوائية 
أيام(،   7 إلى   5( فترة  وبعد  تقليبها،  على 
من  أكثر  ثمة  أنه  وأشار  التلقيح.  يف  ُتستخدم 
إما  النخيل،  إلى  اللقاح  لتوصيل حبوب  طريقة 
ا من خالل طالع النخل الذي يتسلق النخلة  يدوّيً

ويلقحها، أو من خالل ماكينة تلقيح النخيل،
هي  النخيل  تلقيح  عملية  أن  أوضح  كما 
أحد األسباب الرئيسية يف جناح محصول التمور، 
وال بد أن يكون املزارع لديه خبرة كافية يف طريقة 
التلقيح، فكل نوع من النخيل يحتاج إلى كمية 

يحدث  ورمبا  الزيادة،  أو  بالنقص  مقننة  معينة 
فهناك  نضوجه،  أثناء  احملصول  كمية  يف  تأثير 
حتتاج  وأخرى  قليلة،  كمية  إلى  حتتاج  أنواع 

لكمية مضاعفة من التأبير.
التكوينية  بحصة  الدورة  أختتمت  وقد 
 ، النخلة  فسائل  وغرس  نزع  حول   تطبيقية 
النخيل   مخلفات  واستعمال  املعاجلة  وكيفية 
واملعاجلة،  السماد   يف  الطبيعية  واالعشاب 
باملزرعة النموذجية اسحاق عبد الرحمان، حيث 
استفاد املشاركون  من التقينات احلديثة  لزراعة 
فسيل النخيل ، مع  جتنب كل من شأنه ان يؤثر 
النخلة خاصة يف االشهر االولى ، مع  منو  على 
الى   اضافة  يومي  بشكل  السقي  توفير  ضرورة 
استخدام السماد العضوي ، يف محيط الفسيل.
أحمد كرزيكة

جمعية »بصمتك« تدعو إلعادة االعتبار لواحات النخيل



 عائالت تنتظر  الكهرباء منذ االستقالل

رغم أن سكان منطقة الكربو البالغ عددهم أكثر من 
70 عائلة،   متمركزون باملنطقة منذ بداية القرن املاضي و 
قبل االستقالل بسنوات،  إال أنهم حلد الساعة محرومون 
مسعودي  املنطقة،  سكان  أحد   . بالكهرباء  الربط  من 
الناصر يقول '' العدد القليل من العائالت التي وصها الربط 
بالكهرباء تتزود عبر عمود واحد و البقية تضطر الستخدم 
الربط العشوائي عبر عشرات األمتار و هو ما يرتفع تكلفة 
االستهالك للجميع '' .  املتحدث أضاف '' أوصلنا صوتنا 
جلميع املسئولني لكن ال حياة ملن تنادي،  و ظروفنا تتدهور 

مع زيادة عدد سكان املنطقة '' .
  الحطب للتدفئة والطهي

التي  العائالت  الربط بغاز املدينة، تضطر   يف غياب 
و  للطهي  احلطب  استخدام  إلى  الكرابو،   مبنطقة  تقطن 
للتدفئة، يقول مصطفى مسعودي،  '' استخدام قارورات 
الواحدة  القارورة  أن  للسكان،  كما  مكلف  البوتان  غاز 
لغاز البوتان، ال تكفي للطهي و للتدفئة، يف ظل البرودة 
القارسة للمنطقة التي تقع يف اعلي منطقة بضواحي مدينة 

جللب  نضطر   '' أضاف  مسعودي  مصطفى   .  '' البيض 
احلطب على مسافات طويلة و أحيانا شرائه بسعر مرتفع 
يقارب 5 أالف دج للشاحنة و اغلب األحيان مفقود أمر 

يزيد من معاناتنا التي متتد إلى سنوات '' .
 تالميذ يقطعون 3 كلم للوصول إلى 

المدرسة
يف ظل توفر املنطقة على قسم واحد يدرس فيه تالميذ 
القسمني األول و الثاني ابتدائي مدمجني يف قسم واحد،  
البيض،   مدينة  إلى  التوجه  اى  التالميذ  باقي  يضطر 
تخيل   '' الناصر،  يقول مسعودي  أقسامهم،  إلى  للوصول 
أطفالنا الصغار و بناتنا يف الطور الثانوي يضطررن الى  قطع 
مسافة 3 كلم ذهابا و 3 كلم ايابا يوميا للدراسة يف غياب 
إحلاقهن  منا  يطلبون  املسئولني  و  املدرسي  للنقل  حافلة 
خارج  البنات  إقامة  نرفض  نحن  و  للدراسة  بالداخليات 

البيوت حتت أي ثمن '' .

 مرضى يموتون في صمت !

أنها  إال  عالج،  قاعة  على  الكرابو  منطقة  توفر  رغم 
الطبيب  و  املمرض  غياب  بسبب  الوقت  طول  مغلقة 
الالزم  الطبي   الطاقم  توفير  فمديرية الصحة،  لم تستطع 
لعالج سكان املنطقة،  و بقيت القاعة شاهد على معاناة 
الكرابو  أحد سكان  العيد،  . حمحامي  نوع خاص  من 
بقيت  أنها  لعالج غير  قاعة  ببناء  استبشرنا خيرا   '' يقول 
مغلقة من وقت تدشينها، و حاليا نضطر إلى التنقل إلى 
و  أبائنا  فعل  كما  كلم،   3 مسافة  على  البيض،  مدينة 
أجدادنا،  ألبسط اخلدمات الصحية كوخز اإلبر و تضميد 
بالبيض،  الصحة  قطاع  مسئولي  على  و  غيرها  و  اجلروح 

تعيني على األقل ممرض بالقاعة للتكفل بالسكان '' .

 رئيس بلدية البيض يوضح
رئيس بلدية البيض، غريبي عزيز،  صرح بخصوص 
املنطقة  يربط  الذي  الطريق  باجناز  قمنا   '' الكرابو،  منطقة 

مبدينة البيض و تهيئته على حسب امليزانية املخصصة 
للبلدية من حوالي سنة و هو امر ايجابي للسكان خاصة 
عند  خاصة  وعر  ترابي  طريق  مع  يعانون  كانوا  انهم  و 
قاعة عالج  باجناز  قمنا  كما  الثلوج،  و  األمطار  تساقط 
طبي  طاقم  تعيني  مسالة  و  للسكان  مدرسي  قسم  و 
قد  و  الصحة  مديرية  اختصاص  من  العالج  لقاعة 
 . الرد  نتلقى  لم  الساعة  و حلد  مبراسلتها  كبلدية  قمنا 

املتحدث  أضاف  الغاز  و  بالكهرباء  الربط  مشكل  عن 
الكهرباء على  و  املدينة  بغاز  بالربط  امللفني اخلاصني   ''
طاولة مديرية الطاقة، غير أن مشكل سكان املنطقة كون 
السكنات متباعدة،  و ربط املنطقة بغاز املدينة سيكلف 
حاليا  املقترح  احلل  طائلة،  و  أمواال  العمومية  اخلزينة 
املشروع  و  اجلماعية  الصهاريج  عبر  بالغاز  تزويدهم  هو 

يف الدراسة .
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روبورتاج: نور الدين رحماني  

روبورتاج

تقع منطقة الكرابو على بعد حوالي 3 كلم من مدينة البيض،  موقعها القريب من عاصمة الوالية لم يشفع للعائالت التي تقطن بها من 
االستفادة من خدمات الربط باملاء الشروب و الغاز و الكهرباء  و كذا توفير النقل املدرسي و العالج، عائالت سكنت املنطقة منذ بداية 

القرن املاضي و بقي حالها يشبه ما عاشه السابقون و الهموم تتوارثها األجيال .

مرافق احلياة منعدمة ومشاريع التنمية الغائب األكبر

 الكرابو بالبيض ..سكان ورثوا التهميش!
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كومان املدير الفني لبرشلونة 

»الحظ خدمنا أمام بلد الوليد والكالسيكو يحسم »الحظ خدمنا أمام بلد الوليد والكالسيكو يحسم الليغا«الليغا«
أعرب الهولندي رونالد كومان، املدير الفني لبرشلونة، عن سعادته باالنتصار القاتل 

على بلد الوليد )0-1(، ضمن اجلولة 29 من الليغا.

وقــال كومــان، خــال تصريحــات نقلتهــا 
ــا  ــد افتقرن ــبانية: »لق ــاركا« اإلس ــة »م صحيف
ــوط األول،  ــياء يف الش ــن األش ــر م ــى الكثي إل
وضغطنــا علــى اخلصــم لــم يكــن جيــًدا، 
ــض  ــطء بع ــاك ب ــاراة كان هن ــة املب ــذ بداي ومن

ــاراة«. ــى املب ــيطر عل ــم نس ــيء، ول الش
ــة  ــر طريق ــا بتغيي ــك قمن ــاف: »لذل وأض
ــت  ــي، وكان اللعــب، وحتســنا يف الشــوط الثان
عــن  بعيــدا  الفريــق  وكان  صعبــة،  مبــاراة 
ــي  ــل دفاع ــوا بعم ــد قام ــد الولي ــتواه، وبل مس

ــوز«. ــتحق الف ــن نس ــد، ونح جي
وتابــع: »لقــد أظهــر الفريــق أنــه قــادر 
علــى الفــوز بالليجــا، ويجــب أن يكــون لدينــا 
ــوم  ــاط الي ــاب النش ــون غي ــد يك ــاط، وق النش

بســبب فتــرة التوقــف الدولــي، ورأيــت الفريــق 
مختلفــا اليــوم، لكننــا قــادرون علــى الفــوز 

ــا«. بالليغ
العــب  »إنــه  علــق:  دميبلــي،  وعــن 
مهــم وظهــر بأســلوبه، وهدفــه منحنــا النقــاط 
الثــاث، وقــدم أداء جيــدا هــذا املوســم، فقــد 
حتســن كثيــًرا، واالنتظــام هــو مفتــاح مــا وصــل 

ــه«. إلي
وأردف: »هنــاك حلظــات يف احليــاة تكــون 
فيهــا محظوًظــا، وأخــرى تكــون ســيء احلــظ، 
أنــك  يعنــي  لبرشــلونة  مدرًبــا  تكــون  وأن 
محظــوظ، لقــد ســعى الفريــق، وميكــن أن 
ــة  ــاراة، وعقلي حتــدث أشــياء يف جــزء مــن املب
ــا يف حصــد النقــاط  ــة دائًم ــق هــي الرغب الفري

الثاث«.
وواصــل: »لقــد حالفنــا بعــض احلــظ 
ــة، يف  ــا للغاي ــت هادًئ ــاراة، وكن ــة املب يف نهاي
الشــوط األول كنــت أكثــر قلًقــا، ألننــي رأيــت 
الفريــق مختلفــا متامــا عــن املباريــات الســابقة، 
ــا الفــرص،  ــي حتســنا وصنعن ويف الشــوط الثان
ــا أننــا قــادرون علــى الفــوز دون اللعــب  وأظهرن

ــد«. بشــكل جي
مهمــة  مبــاراة  »الكاســيكو؟  وختــم: 
دائًمــا، وأكثــر أهميــة بالنظــر إلــى الوضــع اآلن 
يف الليغــا، وهمــا فريقــان رائعــان، وحتقيــق 
نتيجــة جيــدة ســيكون أمــًرا مهًمــا حلســم 

اللقــب«.
القسم الرياضي

بايرن يقرر عدم تجديد عقد بايرن يقرر عدم تجديد عقد 
المدافع بواتينغ المدافع بواتينغ 

ــخ اتخــذت  ــرن ميون ــاء، أن إدارة باي ــة امــس الثاث ــر إخباري  أكــدت تقاري
ــغ. ــروم بواتين ــي الســابق جي ــي األملان ــا بشــأن مســتقبل الدول ــراًرا نهائًي ق

ــدم  ــرر ع ــرن ق ــس إدارة باي ــة أن مجل ــر« الرياضي ــة »كيك ــرت صحيف وذك
ــال  ــل أعم ــاغ وكي ــا، ومت إب ــر 32 عام ــن العم ــغ م ــع البال ــد املداف ــد عق جتدي

ــرار. ــغ بالق بواتن
وتعاقــد بايــرن مــع دايــوت أوباميكانــو يف فيفــري املاضــي، يف إطــار إضفــاء 

عنصــر الشــباب للفريــق، يف صفقــة لــم تكــن يف صالــح بواتنــغ.
ــد  ــل 2014، ق ــال البرازي ــب موندي ــا بلق ــع أملاني ــوج م ــغ، املت كان بواتين
انضــم للفريــق البافــاري يف 2011 قادمــا مــن مانشســتر ســيتي. وتــوج الاعــب 
مــع بايــرن بـــ 8 ألقــاب للــدوري و5 لــكأس أملانيــا ولقبــن لــدوري األبطــال وكأس 

الســوبر األوروبــي.
ق.ر

99 غيابات تضرب قائمة سان  غيابات تضرب قائمة سان 
جيرمان أمام بايرنجيرمان أمام بايرن

 أعلــن األرجنتينــي ماوريســيو بوكيتينــو، مــدرب باريــس ســان جيرمــان، 
قائمــة فريقــه ملبــاراة بايــرن ميونــخ املقــررة هــذا األربعــاء، يف ذهــاب ربــع نهائــي 

دوري أبطــال أوروبــا.
ــات،  ــزي، بيرن ــن: فلورين ــتبعاد كل م ــو اس ــارات بوكيتين ــهدت اختي وش
فرانشــي، إيــكاردي، كــورزاوا، إدوارد ميشــوت، باريديــس، تشــايف ســيمونز، 

ماركــو فيراتــي.
وجاءت قائمة سان جيرمان للمباراة، كاآلتي:

باكــر - داغبــا - دي ماريــا - ديالــو - دراكســلر - إســماعيل غربــي - غايــا 
ــوس -  ــه - ماركيني ــي - لوتيلي ــر - كيمبيمب ــارا - كــن - كيري ــرا - كام - هيري
ــو  ــار - دانيل ــي - نيم ــارابيا - كين ــو - س ــي - ريك ــاس - بيمبيل ــي - ناف مباب

ــا. - رافيني
ق.ر

برشلونة يعلن نجاح عملية كوتينيوبرشلونة يعلن نجاح عملية كوتينيو

ــي  ــة الت ــة اجلراحي ــاء، جنــاح العملي ــادي برشــلونة، امــس الثاث ــن ن  أعل
ــق. ــو، العــب وســط الفري ــب كوتيني ــي فيلي ــا البرازيل أجراه

وقــال برشــلونة، يف بيــان رســمي: »عانــى كوتينيــو مــن كيــس غضــروف 
مفصلــي يف ركبتــه اليســرى، وخضــع جلراحــة ناجحــة مــن قبــل الدكتــور 
بالنــادي«.  الطبيــة  اخلدمــات  فريــق  إشــراف  وحتــت  الســمار،  رودريجــو 
ــا  ــدد وفًق ــه يتح ــد عودت ــات، وموع ــن املباري ــيغيب ع ــو س ــاف: »كوتيني وأض

لتطــورات عمليــة التعــايف«.
يذكــر أن بعــض التقاريــر زعمــت أن الاعــب ســيغيب عــن املاعــب ملــدة 
4 أســابيع. وكان كوتينيــو انتقــل مــن ليفربــول إلــى برشــلونة يف جانفــي 2018، 

نظيــر 120 مليــون يــورو، باإلضافــة إلــى متغيــرات قدرهــا 40 مليونــا.
ق.ر

غوارديوال يغلق باب التعاقد مع هاالندغوارديوال يغلق باب التعاقد مع هاالند
ــوال  ــق اإلســباني بيــب غواردي اغل
ــزي،  ــيتي اإلجنلي ــتر س ــدرب مانشس م
البــاب امــام امكانيــة تعاقــد فريقــه مــع 
ــد جنــم وهــداف بوروســيا  ــغ هاالن إيرلين

ــي. ــد األملان دورمتون
ــغ  ــي إيرلين ــم النرويج ــط اس وارتب
هاالنــد بالرحيــل عــن صفــوف بوروســيا 
ــام  ــط اهتم ــف، وس ــد يف الصي دورمتون
علــى  بضمــه،  أوروبــا  أنديــة  كبــار 
وريــال  ســيتي،  مانشســتر  رأســهم 

وبرشــلونة. مدريــد، 
وتطــرق بيــب غوارديــوال للحديــث 
ــره الصحفــي قبــل  ــد يف مؤمت عــن هاالن

مبــاراة الســيتي وبوروســيا دورمتونــد مســاء اليــوم الثاثــاء، حلســاب الــدور ربــع 
ــه  ــف ميكن ــخص الكفي ــى الش ــا »حت ــا قائ ــال أوروب ــة أبط ــن رابط ــي م النهائ
إدراك جــودة هاالنــد انــه مهاجــم مميــز بالنظــر إلــى عمــره وأرقامــه تتحــدث عــن 

ــه عــن مســتواه«. نفســها، وهــذا كل مــا أســتطيع قول
وتابــع غوارديــوال »إنفــاق 100 مليــون علــى العــب واحــد؟ هــذا ال يعطيــك 
األفضليــة للفــوز، الن كــرة القــدم لعبــة جماعيــة مــن وجهــة نظــري« موضحــا 
ان فريقــه »قــرر أال يصــل إلــى 100 مليــون يف تعاقــده مــع العــب بعينــه. رمبــا 

يتغيــر هــذا يف املســتقبل، ولكــن اآلن فــإن األمــر غيــر مطــروح«.
ويجتمــع حاليــا وكيــل الاعــب مينــو رايــوال مــع مســؤولي األنديــة املهتمــة 
بضــم هاالنــد لاســتماع إلــى عروضهــم، متهيــدا لرحيــل النرويجــي يف الصيــف 

ملقبل. ا
ق.ر

بعد الهزمية الكارثية أمام مقدونيا الشمالية

االتحاد األلماني يحسم مصير يواخيم لوفاالتحاد األلماني يحسم مصير يواخيم لوف

ميـــالن يتم  اتفاقــه مــع إبراهيمـــوفيتشميـــالن يتم  اتفاقــه مــع إبراهيمـــوفيتش
أكد تقرير صحفي إيطالي، اقتراب النجم السويدي زالتان إبراهيموفيتش، مهاجم 

ميان، من جتديد عقده مع الروسونيري. وينتهي عقد إبرا )39 عاًما( يف سان سيرو 
بنهاية املوسم اجلاري، مع وجود رغبة مشتركة بن الطرفن يف توقيع عقٍد جديد.

وبحسب شبكة »سكاي سبورت إيطاليا«، فإن ميان وإبرا توصا التفاق بالفعل 
حول توقيع عقٍد جديد بقيمة 6.5 مليون أورو، بنتهي يف صيف 2022. وأضاف 

التقرير، أن العقود مت إنهاؤها بالفعل، ومن املتوقع توقيعها خال األيام القليلة املقبلة.
وأشار التقرير، إلى أن راتب إبرا سيكون 6.5 مليون أورو، باإلضافة إلى مكافأة 

قدرها 500 ألف أورو، حال تأهل ميان لدوري أبطال أوروبا.
ق.ر

حســم االحتــاد األملانــي لكــرة القــدم، 
مصيــر مــدرب املنتخــب األول يواخيــم 
ــن  ــه ع ــر لرحيل ــد املنتظ ــل املوع ــوف، قب ل
املنصــب، بعــد الهزميــة الكارثيــة أمــام 
يف   )1-2( الشــمالية  مقدونيــا  منتخــب 
ملونديــال  املؤهلــة  األوروبيــة  التصفيــات 

.2022
وقــال فريتــز كيلــر رئيــس االحتــاد 
ــة  ــرتها صحيف ــات نش ــي يف تصريح األملان
»بيلــد« األملانيــة: »املبــاراة املخيبــة لألمــال 
أمــام مقدونيــا لــن تغيــر جدولنــا الزمنــي.« 
ــة  ــذ البداي ــوح من ــا بوض ــاف: »أعلن وأض

مــع  جديــد  مــدرب  لدينــا  ســيكون  أننــا 
اســتئناف تصفيــات كأس العالــم يف ســبتمبر، 
ــا«. ــة حالًي ــة اجلاري ــى العملي ــق عل ــن نعل ول
املاضــي  أعلــن يف مــارس  لــوف،  كان 
أنــه ســيرحل عــن تدريــب املنتخــب األملانــي 
عقــب كأس األمم األوروبيــة )يــورو 2020( 

ــى العــام  التــي تأجلــت مــن العــام املاضــي إل
اجلــاري. ورغــم الهزميــة احملرجــة أمــام منتخــب 
ــوف  ــر بيره ــل أوليف ــمالية، واص ــا الش مقدوني
ليواخيــم  دعمــه  األملانــي  االحتــاد  مديــر 
لــوف وقــال: »لــوف يتمتــع بالكفــاءة واخلبــرة 
ــادة املنتخــب بشــكل ناجــح يف كأس األمم  لقي

للغايــة  متحمــس  يواخيــم  األوروبيــة. 
لــه  بطولــة  آخــر  يف  النجــاح  لتحقيــق 
كمــدرب للمنتخــب.« ومنــذ إعــان لــوف 
ــدأ  ــب، ب ــن املنص ــه ع ــد رحيل ــن موع ع
ــن  ــحن احملتمل ــه باملرش ــوف اتصاالت بيره
هنــاك  »ســتكون  وواصــل:  خلافتــه. 
املزيــد مــن احملادثــات واالجتماعــات يف 
ــم  ــراح اس ــزم اقت ــة. وأعت ــابيع املقبل األس
ــة  ــة التنفيذي ــى اللجن ــد عل ــدرب اجلدي امل
لاحتــاد علــى هامــش البطولــة األوروبيــة.«
مــن  يكــن  لــم  »بالطبــع  وختــم: 
مقدونيــا  أمــام  نخســر  أن  املفتــرض 
الشــمالية. وتســبب افتقــاد الفــرص والــذكاء 
مجــددا يف عــدم جناحنــا يف حســم املبــاراة 
مبكــرا. وقــد أوقعنــا أنفســنا يف مشــكلة بــا 

« داعــي مجــددا. 
ق.ر

ليفاندوفسكي يغيب عن موقعة سان جيرمانليفاندوفسكي يغيب عن موقعة سان جيرمان
تلقــى فريــق بايــرن ميونــخ ضربــة جديــدة، امــس الثاثــاء، قبــل مواجهــة باريــس ســان جيرمــان، يف ذهــاب ربــع نهائــي دوري أبطــال أوروبــا. 

ويفتقــد بايــرن خلدمــات مهاجمــه البولنــدي روبــرت ليفاندوفســكي يف مبــاراة الغــد، بســبب اإلصابــة.
ووفًقــا إلذاعــة »مونــت كارلــو« الفرنســية، فــإن ســيرجي غنابــري، جنــم بايــرن، تغيــب عــن املــران األخيــر للبافــاري قبــل املبــاراة، وبالتالــي 

قــد ال يشــارك أمــام ســان جيرمــان.
وأشــارت اإلذاعــة الفرنســية إلــى أن ســبب غيــاب غنابــري عــن املــران ال يــزال مجهــواًل. وأوضحــت أنــه كان متوقًعــا أن يشــارك غنابــري يف 

مقدمــة الهجــوم خــال املبــاراة، بــداًل مــن ليفاندوفســكي املصــاب.
ق.ر
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لالحتادية  السابق  الفدرالي  املكتب  عضو  أعلن 
رسميا،  بهلول،  عمار  القدم،  لكرة  اجلزائرية 
ترشحه لرئاسة الهيئة الفدرالية، التي تعقد 
افريل   15 يوم  االنتخابية  العامة  جمعيتها 

اجلاري.
»بعد  قائال  بهلول  عمار  وصرح 
لرئاسة  الترشح  قررت  عميق،  تفكير 
على  باألغلبية  املصادقة  الفدرالية،  الهيئة 
أكثر  حفزني  واألدبية  املالية  احلصيلتني 

للقيام بهذه اخلطوة«.
وحددت جلنة الترشيحات،- املنصبة 
مباشرة  االثنني،  أمس  اول 
اجلمعية  أشغال  بعد 
العامة العادية، برئاسة 
الشاوية  احتاد  رئيس 
ياحي-،  املجيد  عبد 
 6 من  املمتدة  الفترة 
على  افريل   9 الى 
منتصف  الساعة 
أجل  كآخر  الليل، 
ملفات  إليداع 

الترشح.
ومعلوم، اّن 

أعضاء اجلمعية العامة، كانوا قد صادقوا باألغلبية على احلصيلتني املالية واألدبية 
لسنة 2020 باإلضافة الى امليزانية املتوقعة لسنة 2021.

وعن هذه اخلطوة، قال عمار بهلول الذي أكد انه يعتزم تقدمي ملف ترشحه 
عائلة  شمل  توحيد  الى  يهدف  اخلميس«مشروعي  يوم  الفدرالية  الهيئة  لرئاسة 
كرة القدم اجلزائرية، أنا مستعد ملناقشة جميع املقترحات سوف لن أقصي أحدا« 
مضيفا »مشروعي يعتمد على ثالثة مبادئ هي لم الشمل واالستمرارية والطموح 

لتحقيق األحسن للكرة اجلزائرية«.
وأوضح بهلول، املنتخب مؤخرا على رأس رابطة عنابة، انه شرع منذ أيام 
يف إجراء املشاورات من اجل إعداد مكتبه الفدرالي املرتقب الذي سيكون قويا 

وشامال على حّد قوله.
على  املسجلة  النقائص  بعض  بتصحيح  حديثه  سياق  يف  بهلول  والتزم 
الصعيد التنظيمي لالحتادية يف العهدة السابقة، مبديا باملناسبة ثقته الكبيرة يف 
قدرته على خالفة الرئيس السابق خير الدين زطشي على رأس االحتادية ، قائال 
وخرجاتي  خبرتي  املنصب  هذا  لشغل  املؤهالت  املك  أنني  واعتقد  واثق  »أنا 
اإلعالمية من شانها ان تساعدني على إثبات أحقيتي بشرف تسيير كرة القدم 

الوطنية«.
الدين زطشي كان قد  السابق لالحتادية اجلزائرية خير  الرئيس  اّن  ومعلوم، 
أعلن عن عدم ترشحه لعهدة ثانية، بعد انقضاء عهدته التي بدأت يوم 20 مارس 

من سنة 2017 ، خلفا للرئيس السابق محمد راوراوة.
الترشح  يف  نيتها  عن  اخرى  أسماء  أعلنت  بهلول،  عمار  الى  وباإلضافة 
لرئاسة االحتادية، من بينها وليد صادي ومحمد املورو فيما لم يستبعد الالعب 

الدولي السابق عنتر يحي إمكانية الترشح.
م.هشام

أكد أن مكتبه سيكون قويا وشامال

عمـــار بهلـــول يعلــــن رسمـــــيا 
ترشـــحه لرئــــاسة»الفــــــاف«

  مولودية قسنطينة  
الرئيس عبد الحق دميغة 
يهدد بمغادرة النادي 

 أعلنت إدارة فريق مولودية قسنطينة، أن رئيس النادي عبد احلق دميغة قد قرر 
املالية  املشاكل  بسبب  ذلك  و  باتنة  شباب  ضد  القادمة  املباراة  بعد  استقالته  تقدمي 

العالقة.
بسبب  وذلك  مستقبله  على  خطرا  تشكل  مبرحلة  مير  الفريق  أن  دميغة  وصرح 
الوضع املالي الكارثي للنادي ي ال سيما بعد إفالس الشركة الرياضية ذات األسهم 
املالكة للنادي وجتميد احلساب البنكي وكذا الديون العالقة املقدرة بـ 465 مليون دج 
التي يدين بها الفريق للرئيس السابق رياض هيشور باإلضافة إلى األجور غير املدفوعة 

لـ 13 العبا كانوا ينشطون مع الفريق خالل املوسم 2016-2017.
وأضاف«فضلت تنبيه مناصري الفريق بهذه الظروف الصعبة التي ترهن فرص 
قائال  وأردف  12املتبقية«.  املباريات  خالل  األولى  املراتب  على  اللعب  يف  الفريق 
»يجب أن يتمتع الفريق الذي ينافس من أجل حتقيق الصعود باالستقرار املالي قبل 

كل شيء«.
وقال دميغة »اتخذت قرارا نهائيا باالنسحاب من إدارة النادي بعد املباراة القادمة 
ضد شباب باتنة يف حال عدم تدخل السلطات احمللية حلل املشكل وذلك حرصا على 

مصلحة الفريق«.
خالل  بجد  عمل  قد  اإلداري  الطاقم  أن  القسنطيني  النادي  رئيس  أشار  كما 
الشهرين املاضيني لضمان االستقرار يف اجلهاز الفني واحتالل مرتبة مرضية يف مقدمة 
الترتيب )18 نقطة(، بعد سلسلة 4 مباريات دون هزمية، مما مكن النادي من التواجد 
مجموعة  حاليا  يتصدر  الذي  العيد،  شلغوم  فريق  عن  فقط  نقاط  ثالث  بعد  على 

الشرق برصيد 21 نقطة.
مساعدات  والرياضة  الشباب  ومديرية  احمللية  السلطات  قدمت  فقد  للتذكير، 

مالية لفريق مولودية قسنطينة تقدر بنحو 35 مليون دج وذلك مطلع املوسم احلالي.
املقبل مبلعب بن عبداملالك  لإلشارة، ستستقبل مولودية قسنطينة يوم اخلميس 
الثانية  الرابطة  بطولة  عمر  من   11 اجلولة  برسم  باتنة  شباب  نادي  بقسنطينة  رمضان 

احملترفة.
م.هشام

شباب بلوزداد 

نســــاخ وبلخيــــتر يغيبـــان عـن سفـــرية 
جنـــــوب إفريقــــيا  

توجه فريق شباب بلوزداد صبيحة أمس الثالثاء إلى جنوب إفريقيا، حتسبا ملواجهة صان داونز حلساب اجلولة السادسة واألخيرة )املجموعة الثانية( ملرحلة املجموعات من 
رابطة أبطال إفريقيا لكرة القدم املقررة يوم اجلمعة القادمة بداية من الساعة 14:00 بتوقيت اجلزائر.

وأعلن نادي شباب بلوزداد، غياب الظهيرين، شمس الدين نساخ ومختار بلخيتر، بسبب اإلصابة، عن املقابلة احلاسمة خارج الديار ضد صن داونز اجلنوب 
اإلفريقي. 

ونشر النادي العاصمي يف بيان على صفحته الرسمية  أن »التشكيلة الشباب أجرت صبيحة أول أمس آخر حصة تدريبية قبل التنقل إلى جنوب إفريقيا حتسبا 
ملواجهة صن داونز. وشهد هذا املران غياب شمس الدين نساخ الذي يعاني من إصابة على مستوى وتر العضلة املقربة ستحرمه من التنقل إلى جنوب إفريقيا. 

من جانبه، سيغيب مختار بلخيتر هو اآلخر عن املواجهة القارية لعدم تعافيه بشكل نهائي من اإلصابة بالرغم من مشاركته يف احلصة التدريبية«.
وأنعش شباب بلوزداد حظوظه يف سبيل التأهل إلى الدور ربع النهائي من رابطة أبطال إفريقيا بفضل حتقيقه فوزا مهما على ضيفه تي بي مازميبي الكونغولي 

بنتيجة 0-2، اجلمعة الفارط، مبلعب 5 جويلية األوملبي بالعاصمة، حلساب اجلولة اخلامسة وقبل األخيرة )املجموعة الثانية( من مرحلة املجموعات.
ويكفي أبناء »لعقيبة« فوز يف بريتوريا ضد ماميلودي صن داونز، ملرافقة هذا األخير إلى الدور ربع النهائي، دون انتظار نتيجة لقاء تي بي مازميبي - الهالل 

السوداني بلوبومباشي.
الهالل  تعادل  اجلزائر من  ممثل  استفاد  نقاط، حيث   6 برصيد  الوصافة  مبركز  بلوزداد  انفرد شباب  الثانية،  املجموعة  اخلامسة من  اجلولة  إجراء  وعقب 
السوداني مع ضيفه ماميلودي صن داونز اجلنوب اإلفريقي )0-0(. هذا األخير اقتطع تأشيرة التأهل للدور ربع النهائي إثر تدعيم مركزه الريادي برصيد 13 نقطة.

للتذكير فإن إدارة الفريق العاصمي أعلنت اول أمس عن فسخ عقد كل من الالعبني فؤاد غامن  ومهاجمه البلجيكي مايكي نغومبو. وأوضح شباب بلوزداد 
يف صفحته على موقع التواصل االجتماعي »فيسبوك«، أن نغومبو الذي كان يفترض أن ينتهي عقده مع شباب بلوزداد يف األول من سبتمبر عام 2023، بات ثاني 

الالعبني الراحلني عن الفريق بعد العب خط الوسط فؤاد غامن.
م.هشام

وفــاق سطيــــف يسعـــى 
للتعــاقد مع مهاجـم إنييمـبا 

النيجيـري أومويلــي 
فهد حلفاية، حتركاته  العام  املدير  بقيادة  وفاق سطيف،  نادي  إدارة  باشر مجلس   

لدعم صفوف الفريق بصفقة هجومية، قبل إغالق نافذة االنتقاالت.
وعلم من مصادره، أن مسؤولي النادي السطايفي، تواصلوا مع مهاجم نادي إنييمبا 

النيجيري، توسني أومويلي، قصد انتدابه خالل فترة االنتقاالت اجلارية.
ذات املصادر، أكدت أن مسؤولي وفاق سطيف، واملدرب التونسي نبيل الكوكي، 
أعجبوا كثيرا باملستوى الذي قدمه الالعب يف املباراة التي جمعت الفريقني يف اجلولة 

الثالثة من دور املجموعات بدوري أبطال أفريقيا.
وساهم أومويلي يف الفوز الذي حققه إنييمبا، ضد وفاق سطيف بنتيجة 1-2، حيث 

سجل هدف فريقه الثاني، يف الدقيقة 60، عبر تسديدة قوية.
ق.ر

خلالفة عبد القادر عمراني
مولـــودية الجزائــــر يتفــــق مع 
الفرنـــسي جوزيـــــه أنيــــــغو 

إتفقت إدارة مولودية اجلزائر رسميا مع املدرب الفرنسي جوزيه أنيغو لإلشراف على العارضة الفنية خلفا للمدرب 
عبد القادر عمراني الذي استقال من منصبه.

ومن املقرر أن  يصل املدرب الفرنسي إلى اجلزائر بعد املباراة األخيرة للفريق يف دور املجموعات لدوري أبطال 
أفريقيا أمام الترجي التونسي، لتولي قيادة الفريق.

واستقال عمراني من منصبه بعد هزمية فريقه يوم السبت الفارط 0-2 أمام ضيفه الزمالك املصري. 
وكان عمراني تولى تدريب »العميد« خلفا لنبيل نغيز يف فيفري املاضي.

وطلب عبد الناصر أملاس رئيس النادي من عمراني قيادة الفريق أمام الترجي والرحيل بعد املباراة. 
ويحتل املولودية املركز 11 يف الرابطة األولى برصيد 25 نقطة من 16 مباراة متأخرا بفارق 11 نقطة عن 

وفاق سطيف املتصدر الذي لعب 17 مباراة.
ويف دوري األبطال يحتل الفريق املركز الثاني يف املجموعة الرابعة بـ 8 نقاط متأخرا بنقطتني عن 

الترجي التونسي املتصدر ومتفوقا بـ 3 نقاط على الزمالك الثالث قبل اجلولة السادسة واألخيرة.
م.هشام



ــة  ــاة الثقافيــة اجلزائري    حــن نقتــرب مــن ذاكــرة احلي
ــا  ــة منه ــهرية ودوري ــة ش ــة وفني ــة وفكري ــات أدبي ــد مج جن
الثــورة  الثقــايف،  املجاهــد  آمــال،  الثقافــة،  األصالــة، 
ارتبطــت  األخيرة التــي  هــذه  احللقة. ثقافــات  واألدب، 
بالصالــون الدولــي للكتــاب وصــدرت يف طبعــة واحــدة 
فقــط، ولكــن املتأمــل لهــا ال يجــد أيــا منهــا اليــوم يف ســوق 
ــر اإلســتراتيجية هــذا  ــر الوجــوه تتغي األدب والفكــر، فبتغيي
ــوزارة الوصيــة اجلديــدة جــاءت  إن وجــدت أساســا، فمــع ال
املجــّات  إصــدار  يف  جديــدة  ومبشــاريع  جديــدة  بــرؤى 

الثقافيــة »انزياحــات، فنــون، وجلــدار«.

ورغــم أن وزيــرة الثقافــة والفنــون مليكــة بــن دودة 
راهنــت علــى مجلــة »انزياحــات«، إال أنهــا توقفــت يف 
ــم  ــارب« لتنظ ــتراحة مح ــت »اس ــا كان ــع، رمب ــا الراب عدده
ــا  ــب م ــد، حس ــن جدي ــود م ــا لتع ــب ملفاته ــا وترت أوراقه
صــرح بــه أحــد كتابهــا. وقبــل أســابيع انضمــت إلــى موكب 
ت الثقافيــة مجلــة »فواصــل« الشــهرية التــي تصدرهــا  املجــاّ
ــة  ــة ناطق ــة جزائري ــدم يومي ــي أق ــعب«، وه ــة »الش صحيف
بالعربيــة يف اجلزائــر املســتقلة، إذ يعــود تاريــخ تأسيســها إلــى 

العــام 1962.
نتســاءل مــا مصيــر املجــّات الثقافيــة التــي أصــدرت 

ــن  ــرأ م ــن فتق ــن الزم ــب م ــا نصي مؤخــرا؛ هــل ســيكون له
جيــل إلــى أخــر وتشــهد انتشــارا وســط أكبــر فئــة مــن 
ــى األدراج،  ــودة إل ــا بالع ــا محتوم ــون مصيره ــاس؟ أم يك الن

ــد!؟ ــن جدي ــم م ــاود احلل لنع
وهنــا أكــد كتــاب ونقــاد وأصحــاب مجــات لـ«أخبــار 
الوطــن« علــى ضــرورة بنــاء مشــروع جــاد باملجــّات الثقافيــة 
ــل  ــوض بالفع ــية للنه ــتراتيجية وإرادة سياس ــى إس ــم عل قائ
الثقــايف يف اجلزائــر القائــم علــى أســس ومعاييــر وليــس علــى 
ــخاص  ــزوال األش ــة ب ــقط يف حلق ــي ال نس ــخاص، لك أش

تــزول املشــاريع.
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تراجُع امَلقروئّية وانتشاُر الَوسائِط الّرقميِة زاَدا من ِهجراِنها

المجـــــــّلُت الّثقافــــــيُة.. المجـــــــّلُت الّثقافــــــيُة.. 
أقــــلٌم جــــّفت وعنـاويـــٌن ُقبــــرت!أقــــلٌم جــــّفت وعنـاويـــٌن ُقبــــرت!

   تعد املجّلت الثقافية منابر هامة يف تطوير وتنمية املشهد 
الثقايف ألي بلد، فتعرف كواجهة حقيقية للتعريف باملوروث 

الثقايف وأدبائه ومفكريه، فهي التي تخلق حراكا ثقافيا وفنيا، 
كما تساهم يف الكشف عن أسماء جديدة يف عالم اإلبداع يف 

مختلف الفنون. لكن، يف اجلزائر تبقى املجّلت حبيسة نفسها 
يف درج الوزارة أو املؤسسة املنتجة لها، هذا إن رفعت التحدي 
يف استمرارية اإلصدار بصفة منتظمة، لكن املشكل هنا يقع! 

السيما أمام تراجع املقروئية وانتشار الوسائط الرقمية.

صــــارة بــــوعيــــاد

مخلوف بوكروح:
»استمـرارية المجـّلت الثقــافـية »استمـرارية المجـّلت الثقــافـية 

مرهـونة بأشخـاص وليـس بمؤسسـات«مرهـونة بأشخـاص وليـس بمؤسسـات«

عزوز عقيل:
»استمـــرارية المجـــّلت الثقــافية »استمـــرارية المجـــّلت الثقــافية 
تحـــتاج إلــــى إستراتجـــــية«تحـــتاج إلــــى إستراتجـــــية«

محمد بن زيان:
»وزارة الثقافة تراهـن علـى »وزارة الثقافة تراهـن علـى 

المجـّلت إلنعاش المشهـد الثقافـي«المجـّلت إلنعاش المشهـد الثقافـي«

    قــال األكادميــي مخلــوف بوكــروح لـــ »أخبــار الوطــن«: »ال أملــك 
الكافيــة للحديــث عــن موضــوع دوريــات واملجــّات  املعلومــات 
الثقافيــة يف اجلزائــر. ولكــن إذا اعتمدنــا علــى الذاكــرة نذكــر 
بعــض العناويــن مجلــة »الثقافــة« و«أمــال«. املســألة هنــا مرتبطــة 
ــة عــدد  ــن ناحي ــة م ــي يف الصحاف ــة املشــهد اإلعام ــم أهمي رغ
ــا نتحــدث  ــي، ولكــن عندم ــا بالشــأن احليات الصحــف واهتمامه
العــام مبختلــف تفرعاتــه  الشــأن  تولــي  التــي  عــن الصحافــة 
ومحتــوى  طبيعــة  علــى  نحكــم  وحــن  وتنوعاتــه،  ومجاالتــه 
ــن  ــا ب ــت م ــا كان ــول إنه ــد االســتقال نســتطيع أن نق ــة بع الصحاف
االزدهــار والنقــص، والركــود، ومــا يهمنــا يف الصحافــة الثقافيــة كتجربــة 
إعاميــة بعــد االســتقال حتديــدا جنــد نقصــا يف االهتمــام باجلانــب الثقــايف كصحافــة 
متخصصــة. ويفتــرض مــن الصحــف أن تخصــص حيــزا ال بــأس بــه للثقافــة، ألننــا ال 
نعيــش فقــط علــى األحــداث السياســية واالقتصاديــة واالجتماعيــة، ومــن مهــام وســائل 
ــاألدب  ــن ب ــة للمهتم ــة والدولي ــاحة الوطني ــهده الس ــا تش ــة م ــوم بتغطي ــام أن تق اإلع

ــة«. والثقاف
ــى الشــأن  ــة، والقائمــن عل ــاد ظرفي ــة يف الب ــاة الثقافي ــروح أن«احلي وأضــاف بوك
ــة  ــام الصحاف ــروري االهتم ــن الض ــايف، فم ــل الثق ــيس الفع ــتطيعون تأس ــايف ال يس الثق
ــة  ــة دعاي ــة والفني ــار الثقافي ــرون أن األخب ــدراء يعتب ــاك بعــض امل ــا أن هن ــة، كم بالثقاف
ــا  ــن له ــص رك ــدم تخصي ــا وع ــارة إليه ــدم اإلش ــبهم - ع ــن - حس ــة، ويستحس مجاني
ــا،  ــة حــن تكــون أســبوعية أو شــهرية جنــد اختاف ــن املجل ــا ع ــدة، وإن حتدثن يف اجلري
ــق يف  ــداث وتتعم ــل األح ــوع نق ــاوز موض ــة تتج ــا الثاني ــداث أم ــع األح ــى تتب فاألول
القضايــا الفكريــة والنقــد الفنــي الــذي يــكاد يكــون غائبــا يف األدب والشــعر والفنــون، 
ــة  ــة، كمجل ــن الدول ــة م ــة املدعم ــّات الثقافي ــض املج ــف بع ــيرا لتوق ــد تفس ــا أج ف
ــا  ــى يديه ــى عل ــي ترب ــرة الت ــات الذاك ــن مج ــا م ــي أعتبرهم ــال« الت ــة« و«أم »الثقاف
أجيــال، كمــا أشــير إلــى مجلــة »احللقــة« املتخصصــة يف املســرح مــن اقتــراح مصطفــى 
كاتــب حــن كان مديــرا للمســرح الوطنــي، التــي توقفــت بعــد إصــدار ثاثــة أعــداد، 
وأعدتهــا إلــى الواجهــة شــخصيا ســنة 1993 لكــن توقفــت بعــد 4 أعــداد مبجــرد مغادرتي 
املســرح الوطنــي اجلزائــري بصفتــي مديــر. وهنــا أتوقــف عنــد نقطــة مهمــة، أال وهــي أن 
املجــاالت ليســت مرتبطــة بسياســة املؤسســات بــل باألشــخاص أيضــا والضعــف الــذي 

ــى غيــاب النقــد كمــا أســلفت الذكــر«. ــون يعــود إل ــة والفن ناحظــه يف الثقاف

ت الثقافيــة يف اجلزائــر ال يبشــر باخليــر؛ فالكثيــر مــن  املجــاّ
ت التــي شــهدتها اجلزائــر ســواء كانــت حتــت إشــراف  املجــاّ
وزارة الثقافــة أو بعــض املؤسســات الثقافيــة ســرعان مــا 
ياشــى، لتصبــح هــذه املجــّات عبــارة عــن حلــم، وهــذا 
يعــود إلــى عــدم االســتمرارية أو إســتراجتية معينــة يف تطويــر 
الفعــل الثقــايف، ثــم سياســة اإلقصــاء وعــدم االســتمرارية 
يف املشــاريع الثقافيــة، فكلمــا تغيــر مســؤول تتغيــر معــه 
اإلســتراجتية وبالتالــي يف كل مــرة نعيــد االنطاقــة مــن 
ــذا جنــد اســتمرارية  ــا، ول ــك تصــورا ثقافي ــا ال منل ــر، ألنن الصف
يف هــذه املجــّات والشــيء املؤســف حقــا أن ال جتــد لــوزارة الثقافــة 

ــر«. ــه اجلزائ ــذي تزخــر ب ــايف ال ــة تعكــس الفعــل الثق ــة ثقافي مجل
   وأضــاف عــزوز: »إن ســبب توقــف املجــّات الثقافيــة بعــد صــدور عــدد أو عدديــن 
منهــا هــو انتهــاج سياســة ثقافيــة عرجــاء مــن قبــل كل مؤسســة ثقافيــة إللغــاء مــا ســبقها 
ــتراجتية  ــد إلس ــات تفتق ــذه املؤسس ــه ألن ه ــت ب ــا قام ــتمر مب ــم ال تس ــات، ث ــن مج م
ثقافيــة جــادة وكل األعمــال ارجتاليــة إلثبــات الــذات ومهمــا كان العمــل فــإذا لــم ينطلــق 
ــى  ــة جــادة خاضعــة لدراســة، وعــدم إشــراف أهــل االختصــاص عل مــن سياســة ثقافي
ــد أن  ــأزق الب هــذه املجــّات ســيقف حاجــزا أمــام االســتمرارية. وللخــروج مــن هــذا امل
نخــرج مــن سياســة احملابــاة ومنــح هــذه املجــّات ألشــخاص همهــم الثقــايف يســبق همهــم 

يف الركــض خلــف املنصــب«.
ــون  ــي تصــدر عــن صال ــايف الت ــون الثق ــة الصال ــل عــن مجل كمــا حتــدث عــزوز عقي
ــول  ــف محم ــكل مل ــدر بش ــة تص ــة إلكتروني ــا مجل ــي حالي ــايف، »ه ــل الثق ــد عقي بايزي
ــت  ــا أتيح ــا إذا م ــا ورقي ــل يف أن نصدره ــايف ونأم ــون الثق ــع الصال ــر موق )PDF(، عب
لنــا اإلمكانــات الضروريــة، ونحــن اآلن يف العــدد اخلامــس منهــا وقــد اســتقطبت أســماء 
إبداعيــة هامــة علــى املســتوى الوطنــي والعربــي، تهتــم باإلبــداع مبختلــف أجناســه إضافــة 
ــن  ــن املبدع ــدع م ــع مب ــوارا م ــهريا ح ــر ش ــادة، وتنش ــة اجل ــة والنقدي ــات األدبي للدراس
ــر  ــى يف اجلزائ ــة األول ــة الثقافي ــون املجل ــى أن تك ــعى إل ــا، ونس ــا وعربي ــن جزائري الهام
ــا، أوجــه النــداء  ــه. وهن ــا منلــك مــن الطاقــات مــا ميكــن أن ننافــس ب لنقــول لآلخــر إنن
ــات  ــوا الطاق ــي ال يهمش ــر لك ــة يف اجلزائ ــن الثقاف ــئولن ع ــى كل املس ــبة إل ــذه املناس به
اجلــادة إذا مــا أردنــا الرقــي بالفعــل الثقــايف اجلــاد بعيــدا عــن »البريكــوالج« وبعيــدا عــن 

ــايف«. ــل الثق ــذي ال يخــدم الفع ــي ال التســويق اإلعام

»أخبــار     زيان لـــ  بــن  محمــد  الكاتــب  قــال 
الوطــن«: »كان رهــان وزارة الثقافــة والفنــون 
إصــدار مجــات تنعــش املشــهد الثقــايف 
وتوفــر منابــر للحــوار واإلبــداع، والرهــان 
مرتبــط برؤيــة تنتصــر للنوعيــة وللتوجــه 
ــة  ــل الثقاف ــذي يجع ــتراتيجي ال االس
ــة  ــة والثقافي ــاة الفكري ــة يف احلي محوري
ــرف  ــد تع ــا كل بل ــع. وتقريب يف املجتم
ثقافتهــا مبجاتهــا ولنــا يف اجلزائــر جتــارب 
ملجــات كانــت مبثابــة املرجعيــات األدبيــة 
الــذي  االنقطــاع  والســتدراك  والفكريــة، 

ودفــع  ــر أثــر  ــن »املنب ــة ع ــى الكتاب ــن إل ــار بلحس ــوم عم املرح
الغائــب«، جــاءت مبــادرة إصــدار باقــة مــن املجــّات املتخصصــة«.
وأضــاف بــن زيــان: »انطلقــت مجلــة »انزياحــات« بــكل حلــم 
ــل  ــا ب ــرض تعطيله ــس بغ ــدار لي ــف اإلص ــداد تخل ــد 5 أع ــوح، وبع وطم
ملراجعــة مــا مت حتــى جتــري األمــور وفــق الرؤيــة املنشــودة ويجــري هــذه األيام 
التحضيــر إلصــدار عــدد جديــد ومواصلــة مســيرة مجلــة نســعى إلــى جعلها 
عامــة يف الســاحة الثقافيــة وفضــاء حاضنــا للباحثــن واملبدعــن. والرؤيــة 
املعتمــدة هــي حتقيــق االرتقــاء باملجلــة شــكا ومحتــوى، مجلــة تتجــه نحــو 
النخبــة ولكــن ليســت أكادمييــة صرفــة بــل هــي مجلــة حتمــل رســالة تشــر 
ــل  ــتويات التلقي. وحتم ــف مس ــتوعبها مختل ــة تس ــكار بلغ ــم واألف املفاهي
املجلــة أيضــا هاجــس تكــرمي أعامنــا واالحتفــاء بــكل املبدعن. ســتنطلق 
كل  واحتضــان  اجلميــع  علــى  وبانفتــاح  واإلرادة  احللــم  بــكل  املجلــة 

ــة«. ــة واإلبداعي اإلســهامات الفكري

قــال الناقــد الســينمائي ورئيــس حتريــر مجلــة »فنــون« 
ــام،  ــة واإلع ــي للثقاف ــوان الوطن ــا الدي ــي يصدره الت
نبيــل حاجــي لـــ »أخبــار الوطــن«: »أعتقــد أن واقــع 
الثقافيــة يف اجلزائــر مرهــون  املجــّات  إصــدار 
باحليــاة السياســية واالقتصاديــة واالجتماعيــة 
فتــرات  يف  اجلزائــر  وتعيشــها  عاشــتها  التــي 
ــد مــن  ــور العدي ــة. ورغــم ظه ومحطــات مختلف
ــاك إال  ــا وهن ــة هن ــاوالت اجلميل ــارب واحمل التج
أنهــا ارتبطــت بســياقات مختلفــة أساســها احليــاة 
الثقافيــة ومــدى فاعليتهــا يف الواقــع وامليــدان. مــن 
جهــة أخــرى، ارتبــط إصــدار املجــّات الثقافيــة 
ــة  ــة بتوجهــات سياســية وإرادة حقيقي ــر يف البداي باجلزائ

ــرف  ــن ط ــرى م ــل أخ ــاءت مراح ــم ج ــا(، ث ــة أساس ــة ) وزارة الثقاف الدول
مطلــع التســعينيات وحــررت قطــاع النشــر وجــاءت العديــد مــن املبــادرات يف املجــاالت 
األدبيــة الســينمائية عالــم األطفــال وقضايــا املــرأة، لكنهــا مــا فتئــت أن اختفــت بســبب 
اإلكــراه املــادي أوال أو النزعــات الفرديــة التــي عكــرت دميومتهــا وانتشــارها واســتمرارها.
ــة  ــات الثقافي ــي للمج ــبه كل ــا ش ــد غياب ــهد جن ــى املش ــر إل ــن ننظ ــوم، ح  والي
باســتثناءات قليلــة التــي تفتقــر إلــى الترويــج واالنتشــار يف عمــق اجلزائــر، وأخيــرا أقــول 
إن تراجــع املقروئيــة وانتشــار الوســائط الرقميــة يجعــان اليــوم وجــود مجلــة ثقافيــة عامــة 

أو متخصصــة أمــرا صعبــا جــدا«.
ــط  ــة مرتب ــة ثقافي ــدار أي مجل ــى إص ــدام عل ــد أن اإلق ــي: »أعتق ــاف حاج وأض
مبشــروع أفــراد أو مجموعــات قليلــة، لــه أهــداف ومرامــي، وال يحمــل بالضــرورة مشــروعا 
ــإرادة حكوميــة واضحــة املعالــم، والكثيــر  مجتمعيــا يف نشــر الثقافــة بــن النــاس وال ب
مــن العناويــن التــي صــدرت يف فتــرات ســابقة ثــم اختفــت مــع األســف كانــت حتمــل 
ــع  ــن م ــة، لك ــة واألدبي ــب الثقافي ــن النخ ــا م ــرفن عليه ــة باملش ــة مرتبط ــرة وهوي فك
ــات  ــن مؤسس ــاندها ال م ــن يس ــد م ــم جت ــت، ول ــدة توقف ــات عدي ــام إكراه ــت أم الوق

ــور املســتهدف«. ــن اجلمه ــة وال م الدول
ــي  ــتقرار السياس ــدم االس ــات وع ــون«: »إن التقلب ــة »فن ــر مجل ــس حتري ــد رئي وأك
وغيــاب رؤيــة وإســتراتيجية ثقافيــة واعيــة ومدركــة للتحديــات الراهنــة أمــر حــال دون 
اســتمرارية ودميومــة العديــد مــن العناويــن املهمــة واملتميــزة مــن املجــّات الثقافيــة يف 
ــر، وأغلــب املجــّات التــي اســتمرت ال يتجــاوز عددهــا العشــرين علــى أقصــى  اجلزائ
ــة  ــماء ثقافي ــؤولن أو وزراء أو أس ــت مبس ــا ارتبط ــت ألنه ــات توقف ــاك مج ــد، وهن ح
ــع  ــم تؤســس - م ــف ألن عناصــر وأدوات اســتمرارها ل ــا تتوق ــد ذهابه ــة وعن أو إعامي
األســف - علــى بنــى صلبــة تدخــل يف منظومــة عامــة تســير عليهــا مفاصــل البــاد. 
ومــن جهــة أخــرى، هنــاك إكراهــات التمويــل والطبــع والتوزيــع والترويــج التــي حانــت 

ــد«. ــا يف امله ــن، وأقبرته ــذه العناوي دون اســتمرار ه

نبيل حاجي: 
»غيــاب رؤيـة وإستراتيجيـة حـال »غيــاب رؤيـة وإستراتيجيـة حـال 
دون استمـرارية المجـّلت الثقـافية«دون استمـرارية المجـّلت الثقـافية«
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الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 
والية المدية 

دائرة شاللة العذاورة
بلدية شاللة العذاورة

وصل تسجيل التصريح بتجديد 
بمقتضى القانون رقم 06-12المؤرخ في 18 صفر عام 1433ه الموافق ل 12 

جانفي 2012 المتعلق بالجمعيات ، تم هذا اليوم : 06 / 04/ 2021تسليم وصل 
تسجيل التصريح بتجديد : 

الجمعية المحليه المسماة : النادي الرياضي الهاوي اتحاد شاللة العذاورة 
المقيمة : بلدية شاللة العذاورة 
رئيس الجمعية : يسبع محمد 

تاريخ ومكان االزدياد 1985/06/03 ب عين بوسيف 
العنوان : حي القدس شاللة العذاورة

Akhbar elwatane  ANEP : 211606357  -    LE  07 -04-2021 N° 574

Akhbar elwatane  ANEP : 211606392  -    LE  07 -04-2021 N° 575

« Par décision No 141 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 
au Monsieur DJERAR MOURAD, 
sis à la commune d’EL HOUAMED, 
Wilaya de M'SILA conformément aux 
dispositions du décret exécutif 15-57 du 
08 février 2015. >>



نظام  اعتماد  مت  االستقالل  تونس  يف 
 ،1959 سنة  دستور  كرسه  رئاسي  حكم 
بصالحيات واسعة لرئيس اجلمهورية. نفهم 
لألنظمة  الفردي  احلكم  مع طموحات  ذلك 
رمز  فالزعيم  االستقالل،  بعد  ملا  الثورية 
صالحياته  تدعمت  وسيادتها  األمة  وحدة 
رغم  واحد.  )حزب(  حكم  جهاز  بواسطة 
وجود  بحظر  صراحة  يقل  لم  الدستور  أن 
أحزاب أخرى، إال أنه أقر أن اعتمادها يكون 

بعد موافقة احلزب احلاكم.
مكانة  تضعضعت  كيف  رأينا  لقد 
محدودية  نتيجة  بورقيبة  حلبيب  الرئيس 
أحداث  فكانت  الوطني،  االقتصاد  أداء 
إجراء  إلى  دفعته   ،1980 سنة  قفصة 
السنة  يف  السياسية  اإلصالحات  بعض 
أحزاب  بتأسيس  السماح  تضمننت  املوالية 
بعد  املكانة  هذه  تردت  ثم  سياسية. 
عن  الواضح  وعجزه  الصحية  حالته  تدهور 
وزير  طرف  من  اإلبعاد  فجاء  مهامه.  تأدية 
 07 يف  علي  بن  العابدين  داخليته..زين 
نوفمبر 1987. عهد جديد يف تونس تخللته 
مبادرات باإلصالح واالنفتاح، حيث صدر 
يف  السياسية  التعددية  حول  جديد  قانون 
وطني«  »ميثاق  توقيع  ومت   .1988 أفريل   29
الذكرى  مبناسبة  السياسية  احلياة  لدعم 
حركة  ومنها  املدني  املجتمع  مع  له  األولى 
االجتاه اإلسالمي. بيد أن معالم التغيير قد 
تشريعية  انتخابات  تنظيم  بعد  سريعا  خبت 
حلزب  فيها  األسد  حصة  كانت   1989 سنة 
الدميقراطي«  الدستوري  »التجمع  الرئيس 
الذي حاز على نسبة 80.7 باملائة. وقد سار 
هذا هدي العهد اجلديد الذي سوف يتميز 
بإحكام قبضة أمنية حديدية يف التعامل مع 
نشاط حركة  منع  املعارضة عموما، ونسجل 

النهضة.
األلفية  وبداية  التسعينيات  تونس 
اجلديدة كانت تشع بالبهجة واألمن وحتقيق 
أرقام منو اقتصادية ُمرضية، نظرا إلى ما كان 
علي  بن  العابدين  زين  حكم  حتت  يتحقق 
يشي  شيء  كل  كان  وقد  طفرة.  أنه  على 
البالد  فلم تكن  الرئيس يف حكمه،  بنجاح 
االضطراب  أشكال  من  شكل  أي  تشهد 
خالل  اجلزائريني  مفازة  كانت  والتململ. 
األفق،  وانسداد  األمني  االنفالت  سنوات 
شهريا  احلدود  يعبرون  منهم  اآلالف  مئات 
احلياة وعيش حلظات  نسيم  استنشاق  ألجل 

رغدة سياحًة وتسوقا.
الربيع العربي، إيه تونس اخلضراء أيامها 
سحابة  أي  توجد  ال  وغيداء.  نضرة  كلها 
سنة  زرتها  أني  أذكر  سماءها.  يف  سوداء 
2009، بلد يضج باحلركة والطموح. كنت 
التونسي،  النموذج  مرافقي مندح جناح  مثل 
يكن  لم  انطباع  واالزدهار.  االنفتاح  يف 
عن  بسيارتنا  نبتعد  ونحن  طويال  يستمر 
جتلياته يف املدن الساحلية. يف اجلهة الغربية 
كبير  اختالل  وجود  تدرك  جنوبا  وبالتوجه 
يف االستفادة من الرقي واالزدهار، كنا نرى 
شظف  عالمات  نقرأ  محياهم  على  أناسا 

العيش وقسوته.
يف  يرفل  علي  بن  العابدين  زين  كان 
بدالته األنيقة، يبتسم دائما مسرورا. صور 

مثل  أنه  توحي  العربية  القمم  يف  اللقاءات 
مبارك  حسني  احلكم.  رهان  يف  جنح  زمالئه 
منذ سنة 1981 يف مصر، معمر القذايف منذ 
سنة  منذ  البشير  عمر  ليبيا،  يف   1969 سنة 
1989 يف السودان، علي عبد اهلل صالح منذ 

سنة 1978 يف اليمن إضافة إلى امللوك.
التباطؤ  بعض  تعرف  تونس  راحت  نعم 
اقتصادها، ولكن هذا ليس هو األساس  يف 
يف أي متلمل بل قصص قصر قرطاج وسيدته 
مرشحة خلالفة  أنها  يقال  التي صار  األولى 
وما  وعائلتها  الطرابلسي  ليلى  نعم  زوجها. 
حدود،  بال  وفساد  طائلة  ثروات  عن  يشاع 
والناس يف بؤس كبير. كان يقال أن التونسي 
شديد البأس والصبر، وأنه سوف لن يتجاوز 

خط التململ.
محمد  إحراق  حادثة  وبعد  ولكن، 
أن  بدا  الحقا،  موته  ثم  لنفسه  البوعزيزي 
اندفع  ملا  السيطرة  عن  خرج  قد  ما  شيئا 
باألوضاع  منددين  الشوارع  إلى  الناس 
السيئة. كثير من اخلوف، وقليل من احلرية، 
 .. علي  وبن  وماء،  »خبز  احلرية:  وتغلبت 
الرجل  ذلك  مشهد  ثم  اإلباء.  شعب  ال«. 
التردد  أزمنة  يعبر  بصوت  يصرخ  وهو  ليال 
علي  بن  هرب..  علي  بن  واالستبداد:« 

هرب«.
االحتجاجات  من  أسابيع  أربعة  بعد 
التونسية  الثورة  أطاحت  واالضطرابات، 
الشعبية بحاكم تونس القوي، هرب وتخلى 
احلكم  عن  علي  بن  العابدين  زين  الرئيس 
يوم  اخلارج  إلى  الطوعي  املنفى  واختياره 
انتقالية،  مرحلة  2011. جاءت  14 جانفي 
ولكن أوار الثورة بقي ملتهبا كما التهب يف 
حناجر  ويف  التونسية  الثورة  أيقونة  جسم 
الشديد،  القمع  ضحايا  وكل  تونس  أحرار 
كل  السياسي،  العزل  قانون  ُأعمل  حيث 
التاريخ.  مزبلة  إلى  البائد  النظام  رموز 
 ، البورقيبي  الزمن  من  رجل  أستعيد 
الباجي قائد السبسي، رمزا لتونس الشموخ 
كرئيس   ،2011 فيفري   27 يوم  والطموح، 
مت  أكتوبر   23 ويف  املؤقتة.  للحكومة  وزراء 
سوف  الذي  التأسيسي،  املجلس  انتخاب 
للجمهورية  رئيسا  املرزوقي  منصف  يختار  

وحمادي اجلبالي رئيسا للوزراء.
انتخابات  تنظيم  مت   2014 سنة  يف 
تشريعية ورئاسية، ومت انتخاب الباجي قائد 
هذا  وفاة  تاريخ  للجمهورية.  رئيسا  السبسي 
زمن جديد  هو   ،2019 جويلية   25 األخير 

الستئناف مسيرة بناء تونس احلديثة.
من  فريدة  التونسية  احلالة  بدت  لقد 
نوعها بسبب جناح الطبقة السياسية يف تسيير 
توافقي،  دستور  وصياغة  انتقالية  مرحلة 
هذا لم يحدث يف مصر رغم إمكانية ذلك. 
عن  السياسي  استقاللية  هو  النجاح  سبب 
فاعل  مدني  مجتمع  ووجود  العسكري، 
ومؤثر. إذ جنحت الطبقة السياسية التونسية 
عبر الترويكا ) مع أحزاب:  حركة النهضة،  
والتكتل   ، اجلمهورية  أجل  من  املؤمتر 
واحلريات(  العمل  أجل  من  الدميقراطي 
يف  االنتقالية  املرحلة  على  أشرفت  التي 
اإلشكاالت  أهم  حول  توافقات  صياغة 
ألدميقراطيي،  االنتقال  فترة  اعترضت  التي 

يتعلق األمر ب: مدنية الدولة وموقع الدين 
السياسي  النظام  وطبيعة  فيها،  واجليش 
مؤسسات  ودور  ومكانة  رئاسي،  أو  برملاني 
الوضع  من  الرغم  فعلى  واإلعالم.  القضاء 
الوضع  هشاشة  بسبب  املنهار  االقتصادي 
السياحي.  القطاع  عائدات  وتراجع  األمني 
رفقة  املرزوقي  منصف  الرئيس  عنها  عبر 
الغنوشي من خالل  مفهوم »السلطة  راشد 
التوافقية املشتركة« التي تقوم على »القبول 
وأولوّية  باإلسالم  وقبولنا  قبلهم  من  باحلرية 
األمن واالستقرار على كّل شيء«. ومفهوم 
لألقلية  كفلت  التي  التشاركية  الدميقراطية 
عملية  حول  النقض  حّق  »سلطة  املعارضة 
يحتاج  الدستور  أّن  ذلك  الدستور؛  إعداد 
يحظى  الفرعيتني كي  الثقافتني  موافقة  إلى 
يأخذ  مفهوم  البعيد«.  املدى  على  بشرعية 
تعرفه اإلجرائي على أّنها :«جتسيد للهياكل 
املجتمعية التي تفرض إستراتيجيات تعاونية 
وبعبارة  ناجع.  سياسي  قرار  صنع  أجل  من 
ا  مبنّيً النخب  بني  التنسيق  يكون  أخرى، 
املجتمعي«.  االنقسام  من  اخلوف  على 
ملفهوم  مصداقا  النسبي  التمثيل  واعتماد 
الدميقراطية التوافقية التي تسعى إلى حتقيق 
التوازن خاصة يف املجتمعات التعددية التي 

تتميز بوجود انقسامات قطاعية.
 ،2014 سنة  يف  دسترتها  مت  الروح  هذه 
الديباجة:«  هذه  نقرأ  الدستور  توطئة  ففي 
وتأسيسا لنظام جمهوري دميقراطي تشاركي، 
للشعب  فيها  السيادة  مدنية  دولة  إطار  يف 
بواسطة  احلكم  على  السلمي  التداول  عبر 
بني  الفصل  مبدأ  وعلى  احلرة  االنتخابات 
حقُّ  فيه  ويكون  بينها،  والتوازن  السلطات 
وحياُد  التعددية،  على  القائِم  التنظيم 
اإلدارة، واحلكُم الرشيد هي أساَس التنافس 
السياسي، وتضمن فيه الدولة علوية القانون 
واحترام احلريات وحقوق اإلنسان واستقاللية 
القضاء واملساواة يف احلقوق والواجبات بني 
بني  والعدل  واملواطنات  املواطنني  جميع 
اجلهات«. ويف الباب األول اخلاص باملبادئ 
آنفا  املذكورة  اإلشكاالت  صياغة  مت  العامة 

كما يلي:
حّرة،  دولة  تونس  األول:  الفصل 
دينها،  اإلسالم  سيادة،  ذات  مستقّلة، 

والعربية لغتها، واجلمهورية نظامها.
مدنية،  دولة  تونس  الثاني:  الفصل 
تقوم على املواطنة، وإرادة الشعب، وعلوية 

القانون.
صاحب  هو  الشعب  الثالث:  الفصل 
السيادة ومصدر السلطات، ميارسها بواسطة 

ممثليه املنتخبني أو عبر االستفتاء.
للدين،  الدولة راعية  السادس:  الفصل 
كافلة حلرية املعتقد والضمير وممارسة الشعائر 
الدينية، ضامنة حلياد املساجد ودور العبادة 
بنشر  الدولة  تلتزم  احلزبي.  التوظيف  عن 
قيم االعتدال والتسامح وبحماية املقّدسات 
دعوات  مبنع  تلتزم  كما  منها،  النيل  ومنع 
والعنف  الكراهية  على  والتحريض  التكفير 

وبالتصدي لها.
يتبع..
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 بقلم: الدكتور
 عبد الســالم فياللي 

تلك كانت حالة 
عربية متميزة، 

ويف كثير من دول 
الثالث  العالم 

أيضا، فالرؤساء 
العرب كانوا 

قد عمروا يف 
فلما  مناصبهم. 

هبت رياح التغيير 
بعد انهيار املعسكر 

الشرقي ومتدد 
الدميقراطية 

إلى دوله، وإعدام 
شاوشيسكو 

رمزها، كان احلكام 
يستميتون  العرب 

يف التشبث 
بها، معلنني 

عن إصالحات 
شكلية يف بداية 
القرن  تسعينات 

املاضي، أهمها 
إقرار التعددية 
احلزبية. نذكر 
ذلك يف عديد 
الدول العربية.
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إدارُة األزمـــاِت فــي الَجزائــــر..
“اضطراب  تعّرف األزمات بكونها 
الّتغيير  يستلزم  مّما  العادية،  األوضاع 
فاألزمات  التوازن”،  إلعادة  السريع 
نظامها  احلياة  ُتفقد  اختالفها  على 
والتوازن  الّنظام  ذلك  ولكن  وتوازنها، 
يتعّلق  األمر  كان  إذا  خطورة  يزداد 
بالصحة العامة للناس يف ربوع الدولة 
الصحّية  فاألزمات  ما،  مجتمع  يف  أو 
وخطيرة  حرجة  حلظات  أمام  تضعنا 
للخروج  والتفكير  الّتحدي  فيها  يزداد 

بأقل اخلسائر واألضرار 
فيروس  وباء  انتشار  أزمة  ولعّل 
منذ مطلع  املتفاقمة  العالم  عبر  كورونا 
جميع  وضعت  قد   ،2020 العام 
من  مجموعة  أمام  لوجه  وجها  الدول 
مدى  رأسها  على  الكبيرة  الّتحديات 
صحيا  األزمة  إدارة  على  مقدرتها 

واتصاليا.
عموما،  األزمة  خالل  فاالتصال 
نطاقها  من  واحلد  الّتنسيق  إلى  يؤدي 
الّتصورات  ألّن  الغالب،  يف  ومدتها 
واملعلومات غير السليمة ميكن أن تطيل 
من عمر أي أزمة، كونها تفتح املجال 
األخبار  ونشر  الشائعات  ظهور  أمام 

الكاذبة واخلرافات.
 ” علميا  تعني  األزمات  فإدارة 
كيفية الّتغلب عليها باألدوات العلمّية 
واإلدارية املختلفة، مع جتنب سلبياتها، 
واالستفادة من إيجابياتها”، وال ميكن 
أغفل  إذا  فيها،  والّتحكم  إدارتها 
فغياب  واالتصال.  اإلعالم  جانب 
شأنه  من  الفّعال  املؤّسساتي  االتصال 
وتوسيع  الشائعات  لنشر  املجال  إتاحة 
الهوة بني الناس ومسؤوليهم، مّما يخلق 
أي  فاعلية  ويرهن  الثقة  عدم  من  جوا 

إجراءات تتخذ ملواجهة األزمة.
اجلزائرية  احلكومات  تعّودت  وقد 
اتصالي  أسلوب  اختيار  على  املتعاقبة 
جتاهل  أو  األزمات،  إدارة  يف  فاشل 
أزمة  مع  حدث  مثلما  كليا،  األمر 
املدن  بعض  يف  الكوليرا  وباء  ظهور 
أين   ،2018 عام  صيف  البالد  بوسط 
األخبار  لتداول  مفتوحا  الباب  ُترك 
أيضا  أنتج  مما  والشائعات،  الكاذبة 
تغطيات إعالمية مضّخمة، هّولت من 
منطقة  يف  كان  أّنه  رغم  املرض  انتشار 

محدودة.
فقد دأبت احلكومات السابقة على 
األزمة”  إنكار   ” أسلوب  استخدام 

غير  وكأنها  معها  التعامل  يعني  الذي 
أسلوب  وهو  األساس،  من  موجودة 
على  األمور  بأّن  االدعاء  على  يقوم 
أحسن ما يرام، وبأّن من يقول العكس 
وعدم  األزمة  استمرار  لكن  مخطئ، 
عن  يكشف  نتائج،  إلى  الوصول 
إّنه  بل  األسلوب،  هذا  سالمة  عدم 
يف  ويساهم  اإلعالمي  الّتضليل  يخلق 
يف  يتلّقون  الذين  باملواطنني  اإلضرار 
هذه احلالة املعلومات غير األكيدة من 
جهات أخرى غير رسمية. كما تعمد 
إلى  الرسمية،  مؤّسساتنا  من  العديد 
“كبت األزمة” الذي  انتهاج أسلوب 
عنها  واحلديث  ظهورها  تأجيل  يعني 
أو أسلوب”  علنا يف وسائل اإلعالم، 
أو  شأنها  من  بالّتقليل  األزمة”  بخس 
أكمل  على  تسير  األمور  بأّن  االدعاء 

وجه أو أنها ” حتت السيطرة كليا”.
إلى  احلكومات  تلجأ  ما  وعادة 
أو خاليا  جلان  تشكيل  يف  يتمّثل  حل 
على  احلصول  بغرض  األزمة،  حلل 
املعلومات والبيانات التي تفتقر إليها يف 
تشخيصها  أو  العصيب،  الظرف  ذلك 
انتشارها  وحدود  أسبابها  ومعرفة 
التجارب  لكن  مواجهتها،  وإمكانات 
يؤدي  أيضا  األسلوب  هذا  أّن  تكشف 
إلى ضياع الوقت ومروره دون التوصل 
ال  التي  لألزمات  حقيقية  حلول  إلى 
تنتظر، بالنظر إلى الطبيعة البيروقراطية 
بالتنسيق،  املعنية  والهيئات  للمصالح 
واإلبداع  والدافعية  الكفاءة  لنقص  أو 

يف العمل لدى األفراد.
األزمة،  خاليا  جناح  فإّن  ولذلك 
علمّية  لشروط  تخضع  أن  يستدعي 
ينبغي  فرد(،   15( محكم  أفراد  وعدد 
عليهم ضبط مخطط العمل، أو مخطط 
اتصال األزمة. ويف حالة أزمات ترتبط 
فإّن  للناس،  العامة  بالصحة  مباشرة 
ضرورة  للمعلومة  اإلعالمية  املعاجلة 
ظل  يف  استراتيجي،  وعمل  ملحة 
يف  واملعلومات  األخبار  انتشار  سرعة 
بها  اليوم وشغف وسائل اإلعالم  عالم 

على مدار الساعة.
إلى  يؤدي  املعلومات  إدارة  وعدم 
الّتضخيم يف اخلسائر أو اآلثار احملتملة 
البحث  بدل  باملجتمع،  الّضرر  وإحلاق 
الطمأنينة  وبث  الواقعية  احللول  عن 
وأّن من أهم احللول  والتهدئة. خاصة 
واألوبئة  الصحية  الكوارث  مجال  يف 

الشاملة، هو الوقاية والّتحضير املسبق 
لتقليل  معها  التعامل  وكيفية  لألزمة 
كانت  إن  السّيما  احملتملة،  األضرار 
صعبة وتعطي مؤشرات بطول أمدها أو 
هو  مثلما  انتهائها،  معرفة حدود  عدم 
األمر مع األوبئة الصحية الناجمة عن 
يحتاج  مجهولة  فيروسات  أو  أمراض 
العلم زمنا طويال ملواجهتها والتصدي 
مثل  مضاد،  لقاح  بإنتاج  نهائيا  لها 
وضعية العالم اليوم أمام فيروس كورونا 

املستجد أو كوفيد 19.
الفّعال ملواجهة  فإّن االتصال  وعليه 
املفتوح  االتصال  ذلك  يبقى  األزمة، 
لكسر  اجلهود  كل  فيه  تتضافر  الذي 
املعنية،  املصالح  مختلف  بني  الهوة 
والعتاد  املوارد  بتنسيق  يسمح  مّما 
واإلجراءات الّتنظيمية. أّلن التجارب 
التفاعالت  نقص  أّن  تثبت  اإلنسانية 
توسع  إلى  يؤدي  واالتصاالت 
الكوارث وزيادة مشاعر اخلوف والذعر 
لدى األفراد الذين يتأّثرون باإلشاعات 
عصر  يف  السيما  الكاذبة،  األخبار  أو 
مواقع التواصل االجتماعي واالنفجار 
املعلوماتي عبر مواقع شبكة اإلنترنيت.
يؤدي  املفتوح  التفاعلي  فاالتصال 
املنشود  الّتعاون  نشر  إلى  النهاية  يف 
الرباط  على  واحلفاظ  األزمات  إلدارة 
السلبية  اآلثار  لتجنب  االجتماعي 
الغريزي  واخلوف  الذعر  ملشاعر 
خالل  الناس  على  يسيطر  الذي 
القلق  ولعّل حالة  الصحية،  الكوارث 
غزو  يف  الناس  ترجمها  واالضطراب 
القتناء  التجارية  واملساحات  احملال 
املواد الغذائية بغية تخزينها، خوفا من 
التمويل مستقبال،  شّح املوارد ونقص 
الّتوازن يف  وعدم  الندرة  عنه  ينجم  مما 
توافر السلع بالعديد من املناطق واقتناء 

الناس أكثر من حاجاتهم.
مدروس  غير  اتصالي  خطاب  فأي 
من شأنه إثارة الذعر واخلوف الغريزي 
األمريكيون  غزا  فقد  املجهول،  من 
بعد  السالح  بيع  محال  بدورهم 
خطاب  إثر  التجارية،  املساحات 
فيه عن  ترامب حتّدث  للرئيس دونالد 
القطاع الصحي واالقتصادي  ينتظر  ما 
صعوبات  من  املتحدة  الواليات  يف 

جّراء االنتشار الكبير املرتقب للوباء.

لطاَلا كانِت األزماُت 
هاجًسا ُمقلقا للّدوِل، 
سواٌء ُصّنَفت أمنّيًة أو 
اقتصاِدّية أو ِصحّيًة، 

ولذلَك فإّن اُلجتمعات 
احَلديثَة تسعى دائًما 

إلى إيجاِد ُحلوٍل 
لختلِف األزَمات التي 
تقُع ِفيها، باالعِتماد 

على اَلعرفة واَلعلوماِت 
والَوعّي والَقراِر 

ليم. وُهنا، يتحّوُل  الَسّ
الّتنظيُر الِفكرُي 

والبحوُث األكادميّيُة 
إلى خّزاٍن لتلك اَلعرفِة 

وليَس مجّرَد ترٍف 
فكرّي يشغُل يومياِت 

اجلامعات أو مراكز 
الُبحوث.

بقلم : د. حسينة بوشيخ 
أستاذة محاضرة بقسم 

علوم اإلعالم واالتصال 
جامعة باجي مختار عنابة

متابعات عابرة                                                     
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الشباب  من  العشرات  أمس،  صباح  نظم، 
البطالني باملقاطعة اإلدارية الدبداب شمالي 
أمام  سلمية  احتجاجية  وقفة  إليزي،  والية 
لشركة سوناطراك  التابعة  الضخ  مقر محطة 
مقر  عن  كلم   35 بـ  تبعد  التي   )sp2(

البلدية. 
الوطن«  لـ«أخبار  وقال احملتجون يف حديثهم 
إن منهم من يحمل شهادات جامعية ومنهم 
من تخرج يف معاهد إال أن هذا لم يشفع لهم 
لولوج عالم الشغل باملنطقة التي حتوي على 
البترولية على غرار حوض  أكبر األحواض 
الدبداب، فضال  لبلدية  إقليما  التابع  املرك 
ترابها،  على  الناشطة  الشركات  باقي  عن 
على  البطالة  امتصاص  شأنها  من  التي 
مستوى  على  ال  بكاملها  الوالية  مستوى 

العاملة يف حال  اليد  البلدية فقط،  وتوفير 
ملف  حلحلة  اجتاه  صادقة  نية  هناك  كانت 
عمل،  فرص  وإيجاد  باملنطقة  التشغيل 
 300 من  أزيد  حتصي  املنطقة  وأن  السيما 
والبطالة  الوالية  تراب  على  ناشطة  شركة 

تخنق العشرات من أبنائها . 
 يذكر أن الوقفة االحتجاجية سبقتها وقفات 
مقر  مستوى  على  املاضية  األيام  يف  نظمت 
مناصب  بتخصيص  تطالب  الدباب،  بلدية 
شهدتها  ذاتها  واحلال  البطال  لشباب  عمل 
بطالون  احتج  حيث  اميناس،  عني  دائرة 
أمس  أول  صباح  الدائرة  مقر  أمام  من 
معربني عن استغرابهم من طريقة تسير ملف 
التشغيل بالوالية التي متتلك كافة املؤهالت 

المتصاص البطالة . 

احتج، صبيحة أمس، موظفو قطاع العدالة باملسيلة، 
االجتماعية  مطالبهم  بتلبية  للمطالبة  احملكمة  مقر  أمام 
أوضاع  من  يعيشونه  ملا  رفضهم  عن  تعبيرا  واملهنية، 

اجتماعية ومهنية. 
أقدم أمناء الضبط واألسالك املشتركة مبحكمة املسيلة 
على تنظيم وقفة احتجاجية سلمية أمام مقر احملكمة، 
رأسها  وعلى  ومطالبهم،  انشغاالتهم  عن  منهم  تعبيرا 
الوظيفة  قانون  من  العدالة  قطاع  استثناء  مطلب 
العمومية دعما لالستقالل التام للقضاء، فأمني الضبط 
أنواعها  مبختلف  احملاضر  مختلف  ميضي   - حسبهم   –
ويحضر  القاضي،  جانب  إلى  القضائية  واألحكام 
اجللسات وجلسات التحقيق والسماع وما إلى ذلك من 

املهام الكثيرة والهامة املسندة إليهم. 

دعم  ضرورة  على  الوطن«  لـ«أخبار  احملتجون   وأكد 
القطاع باملوارد البشرية، من خالل فتح باب التوظيف 
عاتق  على  امللقى  العمل  حلجم  املناسب  بالعدد 
شاغلي  ضمن  وتصنيفهم  العدالة،  قطاع  مستخدمي 
الترقية  بتفعيل  احملتجون  طالب  كما  الشاقة.   املهن 
اآللية يف الرتبة وبقوة القانون كل 05 سنوات، حيث 
صرح احملتجون لـ«أخبار الوطن« بأن الكثير من زمالئهم 
لم يستفيدوا من الترقية إطالقا بل هناك من تقاعد برتبة 

معاون أمني ضبط، مؤكدين على ضرورة اعتماد شهادة 
املاستر يف الترقية يف الرتبة، ألن معظمهم لهم مستويات 
عليا يف مسارهم املهني، باإلضافة إلى جعل الترقية يف 

الدرجة بحسب املادة الدنيا. 
عليها  عبرت  أخرى  مطالب  من  جملة  احملتجون   ورفع 
باستحداث  مطالبتهم  منها  حملوها،  التي  الالفتات 
مصلحة  رئيس  كمنصب  وتعميمها  نوعية  مناصب 
اجلدولة،  تنفيذ العقوبات،  النيابة وغيرها من مختلف 
مصالح القطاع، ودعا موظفو قطاع العدالة إلى مراجعة 
قضاة  به  ينطق  ما  مع  تتناسب  وجعلها  األوالد  منحة 

شؤون األسرة يف نفقة األوالد. 
القطاع،  سيادة  منحة  من  باالستفادة  احملتجون  وطالب 
رجعي  وبأثر  التحصيل  منحة  صرف  يف  االستعجال 
منحة  النقل،  منحة  اخلطر،   منحة   ،2017 سنة  منذ 
التعويض  بدل اإليجار، منحة اإلطعام، منحة اجلبة، 
املناوبة  مثل  املختلفة  املهام  الساعات اإلضافية يف  عن 
وجلسات احملاكمة والتحقيق املطولة، وكذا استحداث 
منحة شهر رمضان، وعيدي الفطر واألضحى على غرار 
بشكل  املنحة  هذه  تصرف  التي  القطاعات  من  كثير 

دوري. 
ليندة سهل

غلق  أمس، على  بوعريريج،  برج  تسرة شرقي  بلدية عني  مواطنو  أقدم 
الطريق املؤدية إلى دائرة رأس الوادي بسبب غياب املاء الشروب . 

احلجارة  باستعمال  الطريق  بغلق  قاموا  الذين  الغاضبون  املواطنون  وأكد 
املشروع  مطلبهم  أن  املطاطية  العجالت  يف  النيران  إضرام  واملتاريس 
املتمثل يف تزويد قريتهم النائية باملاء الصالح للشرب  قانونية وهي من 
حقهم كجزائريني يعيشون فوق هذه األرض،  معبرين عن غضبهم من 
استمرار سياسة التهميش املمنهجة التي تعبوا منها يف ظل الغياب التام 

للمسؤولني الذين أكدوا أنهم ال يظهرون سوى أوقات االنتخابات . 

إلى  مستعجال  نداء  الوطن«،  »أخبار  خالل  من  وجهوا،  احملتجون 
السلطات احمللية الوالئية من أجل إنهاء مشكلة ندرة املياه التي ال تزور 
أكثر  املعنيني يف  راسلوا  أنهم  بقصيرة،  مؤكدين  ليست  ملدة  حنفياتهم 
هذه  انشغالهم حول  على  ردا  يجدوا  لم  أنهم  إال  املشكل  مرة حلل  من 
املادة احليوية،  فيما ما تزال العائالت تعتمد يف جلب املياه على الطرق 
الصهاريج،   اقتناء  باهظة إضافية عبر  ينفقون مصاريف  البدائية وآخرون 

هذه األخيرة التي ال تسد حاجتهم يف الطهي والغسل والشرب. 

و32 سنة،    22 أعمارهم  بني   تتراوح  09 أشخاص  تتكون من  إجرامية  بعصابة  بالياشير من اإلطاحة  الوطني  للدرك  اإلقليمية  الفرقة  أفراد  متكن 
مسبوقني قضائيا وينحدرون من والية اجلزائر،  بتهمة االعتداء على املواطنني على مستوى الطريق السيار »شرق- غرب«، حيث راح ضحيتهم  املسمى 

)غ. ب( البالغ من العمر 40 سنة. 
ومت التوصل إلى هوية عناصر الشبكة بعد تعرض الضحية لالعتداء والسرقة من طرفهم، على مستوى الطريق السّيار »شرق-غرب«، وبالضبط مبنحدر 
الزنونة بلدية الياشير، حيث مت متديد االختصاص والتنقل إلى مدينة الرغاية باجلزائر ليتم توقيفهم، فيما بقي 2 منهم يف حالة فرار .  وبعد التحقيق 
معهم، تبني أنهم قاموا بترصد الضحية يف إحدى محطات اخلدمات، وقاموا بثقب عجالت شاحنته وعند مغادرته احملطة ووصوله إلى منحدر الزنونة، 
اضطر للتوقف نتيجة انفجار العجلة ليتم مباغتته وتهديده من طرف املشتبه فيهم باستعمال أسلحة بيضاء )خناجر( وسلبه مبلغ مالي قدره 390 مليون 

سنتيم وهاتفني نقالني والذوا بالفرار. 
وبعد البحث والتحري، مت استرجاع جزء من املبلغ املالي املسروق وهاتفي الضحية، كما مت حجز املركبة املستعملة يف اجلرمية وأسلحة بيضاء وهواتف 
نقالة، فيما سيتم تقدميهم إلى اجلهات القضائية املتخصصة إقليميا.                                                                     صفاء كوثر بوعريسة

املتعاقدون  األساتذة  أمس،  صباح  نظم، 
التربية  مديرية  مقر  أمام  احتجاجية  وقفة 
أنحاء  مختلف  من  قادمني  إليزي  لوالية 
احلواس،  برج  أساتذة  غرار  على  الوالية 
بإدماجهم  مطالبني  اميناس،  وعني  جانت 
أجورهم  وتسديد  قارة  عمل  مناصب  يف 
التي لم يتقاضوها منذ نهاية سنة 2020،  
تضمنت  شعارات  احملتجون  رفع  حيث 
ملوسمني  رواتبهم  ودفع  باإلدماج  مطالب 
باإلضافة إلى  استرجاع حقوقهم املشروعة 

 .
وصفوه  مبا  احملتجون  األساتذة  وندد 
بحجج  لألمام  الهروب  وسياسة  تهميش 
يف  الوصية  اجلهات  مارستها  التي  واهية 
العليا  اجلهات  مناشدين  لسنوات،  حقهم 
يف  والنظر  عاجال  التدخل  البالد  يف 

وترسيمهم  بإدماجهم  املتعلقة  انشغاالتهم 
ظل  يف  املالية  حقوقهم  استرجاع  مع 
أولئك  خاصة  تواجههم  التي  الظروف 
النائية  باملناطق  مهامهم  ميارسون  الذين 
املعزولة بهذه الوالية الشاسعة،  مؤكدين 
أن  الوطن«  »أخبار  مع  حديثهم  خالل 
العديد منهم يكفلون عائالت ولهم الكثير 
فعدم  ذلك  جانب  إلى  املسؤوليات  من 
إلى  بهم  أدى   2020 منذ  أجورهم  صب 
وتغطية  عملهم  ملزاولة  لالستدانة  اللجوء 
األمر  وهو  واإلطعام،  النقل  مصاريف 
الذي من شأنه أن يؤثر على مردودهم من 
الناحية التعليمية والتي تعود بالسلب على 

التالميذ. 
براهيم مالك

إليزي
ـــوَن أمـــام  بّطالـــوَن يحتجُّ

َمحــطِة ّضـٍخ تـابعٍة لسونـاطـراك 

الَجزائــــُر ُتحصــــي 04 وفيــــات 
بَفيـروس »ُكـــــــــورونا« 

أحصت وزارة الصحة والسكان وإصالح املستشفيات، 
أمس ، 140 إصابة جديدة بفيروس »كورونا« يف اجلزائر 

خالل الـ24 ساعة، فيمـــا سجلــت 04  وفيات.

 ، َيشهُد امُلجتَمع اجَلزائريُّ
يف الّسنواِت األخيرِة، 

َتّوالٍت َواسعًة وُمتساِرعًة 
يف َمنظومِة الِقيِم،  َتتجاوُز 
يف َغالِب األحياِن ُمستَوى 
راساِت وُقدرَة الَهيئاِت  الدِّ
الِعلمّيِة واألكادمّيِة على 

ُمسايرِة ذلَك؛ وجعِل الَظواهِر 
االجتَماعّيِة امُلستجّدِة يف 

حليِل  رِح والتَّ ُمستًوى من الشَّ
وُمحاولِة الَفهِم، َبعيًدا عن 
األحكاِم الَقيِمّيِة اجَلاهزِة، 

ي َتنطِلُق من َمنابِع  والتِّ
دَمِة؛ َصدمُة الَعقِل  الصَّ

اجَلْمعيِّ الّذي َيرفُض رؤيَة 
حوالِت احَلاصلِة  أبَعاِد التَّ

ل  واهِر التي ُتثِّ وُمستجدِّ الظَّ
انحراًفا َخِطيًرا فيَما َينبِغي 

أن َتكوَن عليِه الَعالقاُت داِخل 
، دوَن  سيِج االجِتماعيِّ النَّ

األخِذ يف َعني االعِتباِر ُقدَرَة 
حوالِت على َخرِق  تلَك التَّ
احُلدوِد امَلألوفِة واالنِتقاِل 

إلى ُمستَوى أعلى َتتآكُل 
فيِه الِقيُم الَقدميُة )ِقيُم 

ٍع؛ وُيعّبر  الباِرحَة( بشكل َمروِّ
عن وجٍه آخَر من أوُجه الَعجز 

ِ يف َمنُظوماِتنا االجِتماعّيِة 
دعيِة  ياسّيِة والرَّ والسِّ

ُر –  )الَقانونّية(، وهَو ما ُيفسِّ
دمِة  يف الَواقِع – َحاالِت الصَّ

ي عّبَر عنَها الَكثيُر من  التِّ
نَي وَعامُة الّناِس يف  األَكادميِّ
َمواقِع الّتواُصِل االجِتماعيِّ 
َعِقب ِقيام َشاٍب بَذبِح َنفِسه 

أماَم امَلأل يف عّنابة؛ وَغرِق 
آخَر كاَن عالًقا بَسّيارِته يف 

فيضانات الَعاصمِة؛ وكثيٍر من 
ي َقّدمْت  األحَداِث اأُلخَرى التِّ

وَذًجا غيَر مأُلوٍف – على  َنُ
نواِت اخَلمِس  األقلِّ  يف السَّ

األِخيرة – لَدى امُلواِطن 
ي ال َيبِني  اجَلزاِئري الذِّ

َمواقَفه من األحَداِث عبَر 
ي َترسُمه  َتراُكمّيِة الِقيِم، التِّ

َشهًما ُمساِرًعا إلى َتقدمِي 
امُلساَعدِة وامُلخاَطرِة بَنفِسه 
يف َسبيِل اآلخِر؛ إّنا َيبِني 

َموقَفُه عبر ِحياِدَيٍة “َسلِبّيٍة” 
أداُتها َكاِميرا َهاتٍف َنّقاٍل؛ 

َتنقُل للّناِس الَواِقَع كما هَو 
بَقساوِته وِصداِمّيِته دوَن أن 

اقِل أيَّ َدوٍر يف َتغِيير  َيكوَن للنَّ
َمجرى األحداِث.

لوَك امُلستهَجَن  إّن هذا السُّ
من قبِل اجَلميِع ال َيحتاُج 
يف الَواقِع إاّل إلى ِدراساٍت 

ُسوسيولوِجّيًة قاِدرًة على 
حوِل يف  َتفكيِك وَفهِم هذا التَّ
ِل دوًما،  ُسلوِك اإلنَساِن امُلتحوِّ
وَتقّدم ُمقاربٍة َجديدٍة مَلفُهوِم 

الِقيِم يف ُمجتمٍع َيعتِقُد 
أفراُده أّن امَلوُروَث الَقيِمَي قادٌر 
على إبقاِئه على َنسِق امَلأُموِل.

بلســان: عبد العزيز تويقر 

الُمجتمـــــَع 
ــــــاِدم! الصَّ

أقدموا على غلق الطريق املؤدية إلى دائرة رأس الوادي بيرج بوعريريج

سّكـــان ِعيـــن تســـَرة ُيطالبـــوَن 
بالمــــاِء الّشــــــروِب

.. و األساتذُة امُلتعاقدوَن ُيطالبوَن بإدَماِجهم ودفِع 
ُمستحقاتهم امَلالية

..  وتوقيُف عصابٍة سلَبت سائَق شاحنٍة 390 مليون سنِتيم

املسيلة
ــوَن ُموّظفــو قطــاِع العـــدالِة يحتجُّ

الطارف 
تفكيـــُك شبــــكٍة إجَراِمــــّيٍة بحــــوَزِتها 10 كلغ من الِكيــــف

متكنت فرقة البحث والتدخل من اإلطاحة بشبكة إجرامية منظمة متكونة من 3 أشخاص، تنشط يف مجال االجتار غير املشروع باملخدرات وحتجز 10 
كلغ من الكيف املعالج. وبعد استيفاء جميع اإلجراءات القانونية مت تقدمي املشتبه فيهم أمام اجلهات القضائية املتخصصة لدى محكمة الطارف عن 

جرم حيازة تخزين وعرض املخدرات لغرض البيع بطريقة غير مشروعة يف إطار جماعة إجرامية منظمة،  حيث صدر يف حقهم جميعا أمر إيداع. 
ف. سليم

نشرت يوم 13 سبتمبر 2020


