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د. عبدالسالم فياللي  

د.حسينة بوشيخ 

ما أضيــق العيـــش ما أضيــق العيـــش 
لوال فسحة األمل !لوال فسحة األمل !
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الصنــاديــــق     
تخــــون النســـــاء!
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"األفـــالن" فــي المرتبــة 
األولــــى  متبـــوعـــا 
باألحـــرار و"حمـــس"

 تراجع فضيع يف التمثيل النسوي يف أول برملان ما بعد 
الرئيس املخلوع عبدالعزيز بوتفليقة، البعض انهال 

على املجتمع الذكوري والعقلية املتحجرة للمصوتني، 
بينما آخرون اعتبروا ذلك تراجعا عن مكتسبات ناضلت 

املرأة سنوات من أجل حتصيلها، رغم قانون املناصفة.

كشف، أمس، رئيس السلطة الوطنية املستقلة ملراقبة االنتخابات،  
محمد شريف، عن النتائج املؤقتة لتشريعيات 12 جوان اجلاري،  حيث 
حتصل حزب جبهة التحرير الوطني على 105 مقعدا، يليه األحرار 
بـ 78 مقعدا، ثم حركة مجتمع السلم بـ64 مقعدا، وبعدهم التجمع 
الوطني الدميقراطي بـ 57 مقعدا، ثم جبهة املستقبل بـ 48 مقعدا، 

تليهم حركة البناء الوطني بـ 40 مقعدا.

شريف يعلن عن النتائج املؤقتة للتشريعيات: 
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عائالت تعيش حياة ضنكا وتنتظر ساعة الفرج

املسـاواة تقلـص مـن حظــوظهــن   
يف التواجــد بقــوة يف البــرملـــان
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املبادرة اإلصالحية املبادرة اإلصالحية 
اجلزائرية خالل الفترة اجلزائرية خالل الفترة 

 ) )1991-19871991-1987((
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األغواط

سكـــان منطقـــة الغرفـــة 
يعـــانـــون العــطش

 بطاقـــة الفنــان.. بطاقـــة الفنــان..
احتـرافاحتـراف أم  أم انحـرافانحـراف؟؟

الوزارة تعتمد مرسوما تنفيذيا بدال من قانون للفنانالوزارة تعتمد مرسوما تنفيذيا بدال من قانون للفنان

 مصطفى بوري: مصطفى بوري:"البد من قانون يحفظ كرامة الفنان""البد من قانون يحفظ كرامة الفنان"
بثينة زاهير:بثينة زاهير:"هناك جمعيات تتحايل على الفنانني الشباب لتحرمهم من بطاقة الفنان""هناك جمعيات تتحايل على الفنانني الشباب لتحرمهم من بطاقة الفنان"

شريف يعلن عن النتائج املؤقتة للتشريعيات: 

"األفالن" في المرتبة 
األولى متبوعا باألحرار 

و"حمس" 

كشف، أمس، رئيس السلطة الوطنية املستقلة ملراقبة االنتخابات،  محمد 

شريف، عن النتائج املؤقتة لتشريعيات 12 جوان اجلاري،  حيث حتصل حزب 

جبهة التحرير الوطني على 105 مقعدا، يليه األحرار بـ 78 مقعدا، ثم حركة 

مجتمع السلم بـ64 مقعدا، وبعدهم التجمع الوطني الدميقراطي بـ 57 مقعدا، 

ثم جبهة املستقبل بـ 48 مقعدا، تليهم حركة البناء الوطني بـ 40 مقعدا.
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ينتظر سكان قرية متالكة التابعة اقليمًيا لبلدية الضاية أقصى جنوب والية سيدي بلعباس، 
التفاتة جادة من قبل السلطات الوصية، بغية منح املنطقة حقها من املشاريع التنموية، حيث 

حتلم العائالت بزيارة ميدانية من قبل املسؤول التنفيذي األول بالوالية يف أقرب وقت من أجل 
النظر يف األوضاع املعيشية املتردية بالقرية التي لم حتظى بأية مشاريع تنموية منذ سنوات.

 تمالكــة بسيــدي بلعبـــاس.. تمالكــة بسيــدي بلعبـــاس..
القريــة التـي ال تمـلك شيًئـا!القريــة التـي ال تمـلك شيًئـا!

 )اجلزء9(

عنابة
عمــال غاضبــون يغلقــون 
المفــرغة العمـــوميـــة 

بالبـــركة الزرقـــاء
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إلــى   « الوطــن  “اخبــار  تنقلــت 
بعــض مراكــز إجــراء امتحانــات شــهادة 
ــث  ــة حي ــط، بالعاصم ــم املتوس التعلي
أجمــع املترشــحون علــى أن امتحــان 
مــادة اللغــة العربيــة كان يف متناولهــم، 
ــجلناه  ــذي س ــاع ال ــس االنطب ــو نف وه
ــن  ــذات، الذي ــذ والتلمي ــط التالمي وس
كانــوا مجتمعــن ويناقشــون حــل مــادة 
ــى  ــوا عل ــث أجمع ــة، حي ــة العربي اللغ
متنــاول  يف  أنــه  مؤكديــن  ســهولته، 
اجلميــع وأن كل مــن راجــع دروســه 
اســتطاع اإلجابــة عليهــا بــكل ســهولة، 
كمــا أردف التالميــذ ان اختيــار موضــوع 

ــدا . ــا ج ــطن كان موفق ــول فلس ح
كانــوا  الذيــن  التالميــذ  وأضــاف 
بعــد  جيــدة،  نفســية  يف  يظهــرون 
يســجلوا  لــم  أنهــم  االمتحــان، 
صعوبــات يف األجوبــة علــى امتحانــات 
ــالمية ،  ــة االس ــة، التربي ــة العربي اللغ
العلــوم الفيزيائيــة والتكنولوجيــا  واشــار 
التالميــذ أن األســئلة كانــت مبنيــة 
علــى طــرق حمايــة هويــة الشــباب عبــر 
ــبة  ــل االجتماعي.بالنس ــع التواص مواق

للغــة العربيــة خاصــة .
املعلمــات  بعــض  أكــدت  كمــا 
ــات أن  ــام املؤسس ــا أم ــا به ــي التقين الت

املواضيــع كانــت يف متنــاول التلميــذ 
املســتوى. املتوســط 

االمتحــان  إجــراء  أجــواء  وعــن 
أكــدت االســتاذة » ب.ليلــى« املكلفــة 
االمتحــان  إجــراء  مبركــز  باحلراســة 
ــزام  ــد مت االلت ــه ق ــة االدريســي ان بثانوي
بالبروتوكــول الصحــي كمــا انــه مت منــع 
إدخــال الهواتــف النقالــة إلــى األقســام 

ــش. ــيناريو الغ ــرار س ــادي تك لتف
ــات  ــرت نقاب ــدد، عب ــذا الص ويف ه
لـــ “أخبــار الوطــن »، عــن  التربيــة  
االمتحــان  أســئلة  حيــال  ارتياحهــا 
يف يومهــا األول  والتــي علــى إثرهــا 

ــبق  ــت تس ــي كان ــاوف الت ــددت املخ ب
األســئلة ســتكون  بــأن  االمتحانــات 
صعبــة ولــن تكــون يف متنــاول التلميــذ 
املتوســط املســتوى، آملــن أن تكــون 
وأن  ســهلة،  األخــرى  املــواد  أســئلة 
ــا  ــي تلقاه ــدروس الت ــار ال ــى يف اط تبق
الدراســي  املوســم  خــالل  التالميــذ 
الــذي كان نوعــا مــا اســتثنائيا، مؤكــدة 
يف هــذا الصــدد ان قطــاع التربيــة هدفــه 
الرفــع مــن املســتوى  االساســي هــو 

التعليمــي يف اجلزائــر .
أمينة.ش

ــجون  ــام إلدارة الس ــر الع ــد املدي  أك
ــس،  ــعيد زرب أم ــاج س ــادة اإلدم وإع
الذيــن  احملبوســن  عــدد  أن  بتيــارت 
يعــد  وتكوينهــم  تعليمهــم  يزاولــون 
سياســة  لنجاعــة  إيجابيــا  »مؤشــرا 
الدولــة الراميــة إلــى إعــادة إدماجهــم«.
وأبــرز زرب يف كلمــة ألقاهــا مبناســبة 
امتحانــات  انطــالق  علــى  إشــرافه 
مبؤسســة  املتوســط  التعليــم  شــهادة 
إعــادة التربيــة والتأهيــل بتيــارت أن« 
ــتهم  ــون دراس ــا يزاول 35.922 محبوس

التعليميــة  األطــوار  مختلــف  عبــر 
و35.448 نزيــال مســجلن يف التكويــن 
اختصــاص   142 واحلــريف يف  املهنــي 
عبــر الوطــن, مشــيرا إلــى أن »هــذه 
ــة  ــي لنجاع ــات مؤشــر إيجاب اإلحصائي
ــد  ــي تعتم ــة الت ــة الدول ــق سياس تطبي
ــق  ــل باحملبوســن يف الوســط املغل التكف
مــن أجــل إعــادة إدماجهــم وحتضيرهــم 

ــراج«. ــد اإلف ــا بع ــرة م لفت
البيداغوجــي  التكفــل  أن«  وذكــر 
والتكوينــي يتــم يف إطــار االتفاقيــات 

املبرمــة بــن وزارة العــدل والــوزارات 
قويــا  دفعــا  تعطــي  والتــي  املعنيــة 
يســاعد علــى التكفــل بهــذه الشــريحة 
يف  االندمــاج  علــى  ومســاعدتها 
العقوبــة  مــدة  قضــاء  بعــد  املجتمــع 
ــن  ــن م ــد التكوي ــث يع ــراج، حي واإلف
كبيــرة  بنســبة  الناجعــة  األســاليب 

للحــد مــن ظاهــرة العــود«.
إلدارة  العــام  املديــر  وأكــد 
الســجون وإعــادة اإلدمــاج أن إشــرافه 
هــذه  انطــالق  إشــارة  إعطــاء  علــى 

يعكــس  للمحبوســن  االمتحانــات 
ــا وزارة  ــي توليه ــرى الت ــة الكب »األهمي
العــدل وإدارة الســجون وإعــادة اإلدمــاج 
ــذي  ــي ال ــي واملهن ــن البيداغوج للتكوي
إدمــاج  سياســة  إطــار  يف  يدخــل 
ــى  ــرص عل ــالل احل ــن خ ــن م احملبوس
مختلــف  عبــر  تعليمهــم  مواصلــة 
ــة ابتــداء  ــة والتعليمي املســتويات التربوي
ــم  ــى التعلي ــة إل ــو األمي ــور مح ــن ط م
العالــي والتكويــن املهنــي واحلــريف«.
ق.و

ملجلــس  االتهــام  غرفــة  أفرجــت 
قضــاء اجلزائــر العاصمــة، أمــس، عــن 
وزيــر الســياحة األســبق عبــد القــادر 

ــعود. ــن مس ب
ــات،  ــن معلوم ــر م ــا توف وحســب م
بــن  حــق  يف  اإلفــراج  قــرار  فــإّن 
ــة  ــن هيئ ــٍب م ــه طل ــاء ب ــعود، ج مس

دفــاع األخيــر، الــذي اســتند إلــى عــدم 
ــات ضمــن الئحــة  ــة أو إثبات وجــود أدل

ــه. ــة موكل ــأنها إدان ــن ش ــام م االته
قاضــي  قــّرر  بالذكــر،  جديــر 
التحقيــق بالقطــب اجلزائــي املتخصــص 
مبحكمــة ســيدي أمحمــد، إيــداع وزيــر 
الســياحة الســابق، عبــد القــادر بــن 

مســعود، احلبــس املؤقــت بتهــم فســاد، 
ــي. ــوان املاض ــوم 6 ج ي

كشــفت  التــي  مصــادر  وحســب 
اخلبــر  لـ«أخبــار الوطــن«، فــإّن بــن 
املؤقــت  احلبــس  إيداعــه  مت  مســعود 
علــى خلفيــة متابعتــه يف قضايــا فســاد 
يف قضيــة رجــل األعمــال محــي الديــن 

طحكــوت.
للوزيــر األســبق  لإلشــارة، ســبق 
ــراج  ــن اإلف ــن مســعود وأن اســتفاد م ب
املؤقــت مــن طــرف املستشــار احملقــق 
القضيــة  نفــس  يف  العليــا  باحملكمــة 
بصفتــه والــي تيمســيلت أثنــاء الوقائع.
عبداجلالل نويس

لــوزارة  العــام  األمــن  أعطــى 
إشــارة  بوعــزة،  أبوبكــر  التربيــة، 
التعليــم  شــهادة  امتحــان  انطــالق 
مــن   2021 جــوان  دورة  املتوســط 
ــن متوســطة  ــج م ــرج بوعريري ــة ب والي

.1960 ديســمبر   11
لــوزارة  العــام  األمــن  وأكــد 
الــدورة  هــذه  »تنظيــم  أن  التربيــة 
يأتــي بعــد نهايــة موســم دراســي 
ــتثنائي  ــه اس ــه أن ــال عن ــا يق ــل م اق

الوبائــي  للوضــع  بالنظــر  وصعــب 
الــذي ميــز هــذه الســنة الدراســية 
التــي  االســتثنائية  واإلجــراءات 
الوطنيــة  التربيــة  وزارة  اتخذتهــا 
ملجابهــة الوضــع الوبائــي واســتمرار 
ــر أن  ــن اعتب ــد 19، أي ــة كوفي جائح
ــان  ــت استحس ــراءات الق ــذه اإلج ه
مــن طــرف أفــراد األســرة التربويــة 
بســبب  ارتياحــه  عــن  عبــر  فيمــا 
إكمــال املوســم الدراســي دون اللجــوء 

إلــى غلــق املؤسســات التربويــة وتعليق 
الدراســة، كمــا أكــد أن االمتحــان 
بالنســبة  بالغــة  أهميــة  يكتســي 
أفــراد  ولكافــة  واألوليــاء  للتالميــذ 
ــه«. ــع برّمت ــة واملجتم ــرة التربوي األس
ــام   ــن الع ــرح األم ــه ص ــن جهت م
ــان  ــع امتح ــا م ــزة وتزامن ــر بوع أبوبك
ــه  ــط أن وزارت ــم املتوس ــهادة التعلي ش
قــد اعتمــدت علــى بروتوكــول وقائــي 
االمتحــان  لهــذا  بالنســبة  صحــي 

ــن  ــن م ــكل حس ــيره بش ــان س لضم
ــة  ــر املســتلزمات الضروري خــالل توفي
 12232 وكان  بتطبيقــه.  الكفيلــة 
مترشــح مــن بينهــم 11960 متمدرس 
علــى موعــد مــع امتحــان شــهادة 
ــج ،  ــرج بوعريري ــط بب ــم املتوس التعلي
أيــن اجتــاز التالميــذ االمتحــان عبــر 
54 مركــز، كمــا مت إحصــاء 3547 
ــارس. ــم 2275 ح ــن بينه ــر م مؤط

صفاء كوثر بوعريسة

النقابات تؤكد أنها كانت يف متناولهم

أسئـــلة اليـــوم األول تبــدد المخـــاوف 
وتريـــح نفســـية التالميـــــذ

األمني العام لوزارة التربية من برج بوعريريج

»مرتاحـــون الستكمـــال الموســـم الدراســـي      
دون غلـــق المؤسســـات التربـــويـــة«

املدير العام إلدارة السجون وإعادة اإلدماج:

»عـــدد المحبــوسين الــذين يزاولـــون تعليـــمهم 
وتكوينـــهم مؤشـــر إيجــــابـــي«

مجلس قضاء اجلزائر العاصمة

اإلفــــراج عن وزيــر السيــاحة األسبـق عبد القــادر بـن مسعـــود

 متكنــت مصالــح الوحــدة الرئيســية للحمايــة 
بالوحــدة  مدعمــة  غليــزان  لواليــة  املدنيــة 
ــن  ــن م ــاء اإلثن ــة مس ــرة احلمادن ــة لدائ الثانوي
إخمــاد حريــق شــّب مبصنــع للمــواد األوليــة 
ــى مســتوى منطقــة النشــاطات  البالســتيكية عل

بلعســل رقــم 2.
 وبحســب بيــان مصالــح احلمايــة املدنيــة فــإّن 
احلادثــة قــد أســفرت عــن إحتــراق حوالــي 1400 
متــر مربــع مــن مــواد أوليــة لصناعــة البالســتيك 
فنــاء  مســتوى  علــى  بالســتيكية  نفايــات  و 

املصنــع الــذي تبلــغ مســاحته حوالــي 01 هكتــار 
ــرارة و  ــة احل ــر يف درج ــاع الكبي ــًة لالرتف و نتيج
ــل  ــق تدخ ــار احلري ــى انتش ــاعدة عل ــاح املس الري
ــة  ــاده و حماي ــن إخم ــن م ــدة مّك ــح النج مصال
ــرى  ــة األخ ــواد األولي ــًة للم ــع إضاف ــي املصن باق
القابلــة لالســتعمال مــع منــع انتشــاره ملؤسســات 
مجــاورة مــن خــالل تســخير كافــة الوســائل 
الالزمــة يف العمليــة و املتمثلــة يف 06 شــاحنات 

ــل . ــون تدخ ــاط و 30 ع ــاء ، 5ضب إطف
م.حبيب

ــكيكدة،  ــة س ــي والي ــس، وال ــراف، أم أش
عبــد القــادر بــن ســعيد، بالتنســيق مــع مديريــة 
ــي  ــوم العامل ــاء الي ــى إحي ــكان عل ــة و الس الصح

ــنة. ــن كل س ــوان م ــدم 14 ج ــن بال للمتبرع
احلملــة التــي كانــت بدايتهــا مــن خــالل 
توزيــع شــاحنات جمــع الــدم يف كامــل بلديــات 
ــة 38 بالتعــاون مــع األمــن الوطنــي الــذي  الوالي
للتبــرع  الســباقن  منتســبو  يكــون  ان  تعــود 
بدمائهــم لفائــدة املرضــى يف كامــل املستشــفيات 
ــتمر  ــوف تس ــي س ــة الت ــي العملي ــة، و ه بالوالي
فيهــا فــرق مراكــز حقــن الــدم عبــر كامــل تــراب 

ــوان 2021. ــى 16 ج ــن 14 حت ــة م الوالي
 و قــد كان جلمعيــة املتبرعــن بالــدم يف واليــة 
ســكيكدة مبــادرة بتكــرمي  لألطفــال املصابــن 
بفقــر الــدم الوراثــي للحائزيــن على نتائج دراســية 

جيــدة، وهــو مــا تــرك آثــارا حســنة لهــم.
جمال بوالديس

متكنــت مصالــح األمــن بواليــة الطــارف مــن 
اإلطاحــة بشــبكة إجراميــة تنشــط يف مجــال 
مــن  كلــغ   20 حجــز  و  باملخــدرات  املتاجــرة 
ــة اإلعــالم  ــان خلي ــج  وحســب بي ــف املعال الكي
ــأن املصلحــة  ــة الطــارف ف واالتصــال ألمــن والي
مــن  متكنــت  القضائيــة  للشــرطة  الوالئيــة 
منظمــة  وطنيــة  إجراميــة  بشــبكة  اإلطاحــة 
مختصــة يف املتاجــرة باملخــدرات و حجــز 20 

كلــغ مــن الكيــف املعالــج.

اإلجراميــة  العصابــة  فــإن  املصــدر  وحســب 
العقديــن  يف   )02( شــخصن  مــن  متكونــة 
مــن  ينحــدران  العمــر  مــن  الرابــع  و  الثالــث 
حيــث  اجلزائــري  الغــرب  واليــات  إحــدى 
ــغ  ــى ضبــط و حجــز 20كل ــة عل أســفرت العملي
مــن الكيــف املعالــج وبعــد االنتهــاء مــن جميــع 
إجــراءات التحقيــق أجنــز ضدهمــا ملــف قضائــي 
قدمــا مبوجبــه أمــام اجلهــات القضائيــة املختصــة 
أيــن صــدر يف حقهمــا أمر إيــداع .   ف. ســليم

هـــزة أرضــية ببجـــايـــة
ــى ســلم ريشــتر، يف  ــة بشــدة 3.3 درجــات عل ــة، زوال أمــس، هــزة أرضي ــة بجاي ســجلت والي
ــاء  ــك و الفيزي ــم الفل ــه مركــز البحــث يف عل ــاد ب حــدود الســاعة 14 ســا و41 دقيقــة.  وحســبما أف

ــون. ــم شــمال شــرق رأس كارب ــى بعــد 33 كل ــاء، فقــد حــدد مركــز الهــزة عل ــة اجليوفيزي الفلكي
ج.ن

التظاهــرة  هــذه  افتتــاح  علــى  واشــرف 
الســلطات  حضــور  عرفــت  التــي  اإلعالميــة 
املواطنــن  مــن  وعــدد  املدنيــة  و  العســكرية 
ــوي لإلتصــال  ــر اجله ــن املدي ــب كل م ــى جان إل
العســكرية  بالناحيــة  التوجيــه  و  اإلعــالم  و 
األولــى، العقيــد بــن ســالمي علــي و قائــد الفــوج 
116 للمنــاورات العملياتيــة، العقيــد بــودوح عبــد 

القــادر.
وأكــد العقيــد بــودوح يف كلمــة افتتاحيــة 
علــى أهميــة مثــل هــذه التظاهــرات التــي تهــدف 
إلــى إطــالع اجلمهــور علــى مختلــف هيــاكل 
اجليــش الوطنــي الشــعبي مــن أجــل »تعزيــز 

ــه«. ــعب و جيش ــة بــن الش ــة األزلي الرابط
وتضمنــت كلمــة قائــد الفــوج 116 للمنــاورات 
العملياتيــة عرضــا تنــاول التعريــف بالفــوج و 
مهامــه، و قــال أن هــذا األخيــر »حديث النشــأة و 
هــو عنصــر مهــم يف تشــكيالت وحــدات املعركــة 
كمــا أن تدريــب أفــراده متكامــل مــن ناحيــة 
اخلاصــة  العملياتيــة  التقنيــات  يف  التحكــم 
يف  القتاليــة  العمليــات  يف  أساســا  املتمثلــة 
ظــروف اســتثنائية منهــا حتريــر الرهائــن و حمايــة 
الشــخصيات«. كمــا أســندت لهــذا الفــوج مهــام 
قتاليــة تقنيــة أخــرى الســيما مجموعــة الغطــس 
و التدخــل يف الوســط البحــري و فصيلــة الكالب 

ــل. ــك القناب ــة و تفكي املدرب
ــي  ــة الت ــى األهمي ــودوح عل ــد ب وشــدد العقي
توليهــا القيــادة العليــا للجيــش الوطنــي الشــعبي 
ــق  ــا تعل ــا م ــة منه ــة خاص ــاطات اإلتصالي للنش
ــام  ــف امله ــه مبختل ــة تعريف ــك بغي ــور و ذل باجلمه
املوكلــة لوحــدات و هيــاكل املؤسســة العســكرية.
لإلشــارة، اســتقطبت التظاهــرة، التــي تــدوم 
ــى  ــروا عل ــن أص ــن املواطن ــورا م ــن، جمه يوم
إصطحــاب أطفالهــم معهــم للتعــرف علــى الفــوج 
و إســتمتعوا خاللهــا مبختلــف التماريــن التــي 
ــن يحاكــي  ــرار متري ــى غ ــر عل ــذا األخي ــا ه قدمه
توقيــف مجموعــة معاديــة داخــل مركبــة و آخــر 
ــة لشــخصية هامــة يف منطقــة  ــة مقرب عــن حماي
ــرة. كمــا تفاعــل اجلمهــور احلاضــر مبلعــب  خطي
»حمــود دايــدي« ببــاب الســبت بوســط املدينــة، 
و  للكوكســول  الرياضيــة  التماريــن  مبختلــف 
الترويــض الســينوتقني للــكالب. وســيتمكن 
ــى  ــى مــدار يومــن مــن التعــرف عل اجلمهــور عل
مختلــف العتــاد و التجهيــزات احلديثــة التــي 
خــالل  مــن  تدخالتــه  يف  الفــوج  يعتمدهــا 
ــي  ــالم اإلقليم ــز اإلع ــو مرك ــام ببه ــرض املق املع

ــبت. ــاب الس بب
ق.و

 البليدة:

 أبـــواب مفتوحـة علـــى الفــوج 
116 للمنــــاورات العمليـاتــية

اجتاز أمس، أزيد من 630 ألف مترشح  امتحانات “البيام” عبر كامل التراب الوطني، وقد  أجمع 
التالميذ يف اليوم االول على أن امتحان اللغة العربية كان يف متناولهم، يف حني تكررت مهزلة تسريب 
أسئلة مزيفة على مواقع التواصل االجتماعي بهدف التشويش على املمتحنني، كما مت نشر املواضيع 

عبر “الفايسبوك” بعد نصف ساعة بعد توزيع األوراق على التالميذ رغم اإلجراءات االحترازية.

غليزان

حريـــق بمصنـــع البالستيــــك

سكيكدة

 انطـالق أكبـر عمليـة تبـرع بالــدم

 الطارف

اإلطــاحة بشبكــة إجراميــــة 
تتاجـــر بالمخــدرات

 انطلقت أمس، مبركز االعالم االقليمي بالبليدة »الشهيد محمد 
مادي« أبواب مفتوحة على الفوج 116 للمناورات العملياتية 

بالناحية العسكرية األولى.
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شــريف يعلن عن النتائج املؤقتة للتشــريعيات:

»األفالن« في المرتبة األولى 
متبوعا باألحرار و«حمس«

السلطة  رئيس  أمس،  كشف،   
االنتخابات،  ملراقبة  املستقلة  الوطنية 
جوان   12 لتشريعيات  املؤقتة  النتائج  عن 
اجلاري،  حيث حتصل حزب جبهة التحرير 
بـ  األحرار  يليه  مقعدا،   105 على  الوطني 
78 مقعدا، ثم حركة مجتمع السلم بـ64 
مقعدا، وبعدهم التجمع الوطني الدميقراطي 
 48 بـ  املستقبل  جبهة  ثم  مقعدا،   57 بـ 
 40 بـ  الوطني  البناء  تليهم حركة  مقعدا، 

مقعدا.
السلطة  مقر   من  أمس،  شريف  أعلن 
للمؤمترات  الدولي  باملركز  يرأسها  التي 
املؤقتة  النتائج  عن  رحال،  عبداللطيف 
يف  جرت  التي  التشريعية  لإلنتخابات 
األرقام  عن  وفضال  اجلاري،   جوان   12
احلكم  جبهة  حزب  حصل  فقد  السابقة، 
صوت  حزب  مقاعد،   3 على  الراشد 
والتنمية  العدالة  3 مقاعد، حزب  الشعب 

اإلجتماعية حتصل على مقعدين، مقعدين حلزب الفجر اجلديد، مقعد جلبهة اجلزائر اجلديدة، 
مقعد حلزب الكرامة، ومقعد حلزب جيل جديد

مثل  متقدم  قطب  عن  اإلفصاح  من  تتمكن  لم  الكبرى  الدوائر  بعض  أن  شريف  وقال 
قسنطينية، حيث لم تتمكن بها أي قائمة من تعدي 5 باملائة، فيما حصدت قائمة واحدة على 

كل املقاعد  يف مستغامن واجللفة.
ق.و

عنابة

إحصاء أكثر من 20 ألف ورقة 
ملغاة في االنتخابات التشريعية

 بلغ عدد املصوتني يف االنتخابات التشريعية بوالية عنابة حسب املعطيات املتوفرة عليها 
بأداء  قاموا  ناخب   95963 االنتخابات  ملراقبة  املستقلة  للسلطة  الوالئية  املندوبية  طرف  من 

واجبهم يوم 12 جوان 2021.
 يف حني قدر عدد األصوات املعبر عنها 75302 وعدد األوراق امللغاة 20813 ورقة يف حني 
بلغ عدد األوراق املتنازع عليها 20 ورقة وعدد األصوات احملصل عليها من طرف حركة حمس 
4746 صوت بتعداد عدد املقاعد يقدر ب 4 مقاعد وعدد األصوات احملصل عليها من طرف  

جبهة املستقبل 4200 صوت و عدد املقاعد احملصل عليها3 مقاعد.
ف.سليم

متنراست

السكان يتطلعون إلى برلمان 
قوي يساهم في التغيير

التشريعية واختيار ثالث منتخبني  املعلن عليها يف االنتخابات  النتائج األولية   بعد 
حصة والية متنراست يف البرملان يتطلع سكان والية متنراست إلى تشكيل برملان قوي يساهم 
يف اجلزائر اجلديدة ويستجيب لتطلعاتهم ما يتعلق بإيصال انشغاالت الشعب والرقابة على 

عمل احلكومة والتشريع مليكانيزمات واليات التنمية وامن البالد.
بجامعة  والتسيير  االقتصاد  كلية  عميد  أحمد  إيدابير  الدكتور  أكد  الشأن،  هذا  ويف 
قوي  »برملان  يف  يأملون  متنراست  والية  أهالي  أن  بتمنراست   أخموك  أق  موسى  احلاج 
عن  تعبر  قوية  مؤسسات  وبناء  قوانني  وسن  جديد  اقتصادي  نظام  بناء  إلى  اجلزائر  يقود 
»دور  وناخبيه«، مشددا على  املنتخب  بني  الثقة  بتعزيز  وتسمح  املواطنني  وتطلعات  آمال 
الكفاءات« يف حتقيق هذا املسعى،   الفتا إلى ضرورة حرص النواب اجلدد على العمل من 

أجل خدمة املواطن يف املقام األول.
وأضاف«إننا على ثقة كاملة بالبرملان اجلديد باختالف قواه السياسية املختلفة، ودعم 
التجربة الشبابية املوجودة بقوة يف البرملان، والعمل على حل مشاكل املواطنني وإيجاد احللول 
لها، وترجمتها إلى قوانني وتشريعات تسهل حياة املواطن وتخفف األعباء عنه«، خاصة 
الساكنة مبناطق الظل. أما املواطنني بتمنراست فيأملون يف تشكيل برملان قوي  وأن املنتخبني 
الثالث فيتعلق األمر بـ حبناسي مولود حزب جبهة املستقبل وزناني حمى حزب التجمع 
الوطني الدميقراطي وقمامة أحمد حزب جبهة التحرير الوطني الذي أفرزتهم الصناديق يوم 
12 جوان،  فحسب ما أكده لـ«أخبار الوطن« أهالي والية متنراست فإن هؤالء املنتحبني أمام 
حتديات صعبة، إذ يعيش العديد من املواطنني خاصة يف مناطق الظل  يف ظروف معيشية 
صعبة، وذلك يف مناطق فقيرة يف األرياف ويف هوامش املدن الكبرى، حيث تنعدم كثير 
املياه  وشبكات  للشرب  الصاحلة  املياه  وشبكات  كالسكن  األساسية  احلياة  مقّومات  من 
القذرة والكهرباء واملدارس والصحة والطرق التي تبقى كابوس املجتمع التمنراستي كالطريق 
الوطني رقم  1 الربط بني متنراست ووالية عني صالح والطريق الرابط بني متنراست ووالية 
جانت،  ووالية  متنراست  بني  والرابط  وتينزواتني  متنراست  بني  الرابط  والطريق  قزام  عني 
ناهيك عن الطرق الرابطة بني الوالية والبلديات والبلديات والقرى التي تبقى حاجة إلجناز 
من  املنحدر  اخلاه  موسى  ا  اجلمعوي  الناشط  أما  األخر ألنها تصدعت.  البعض  وصيانة 
قرية ترهنانت التي تفتقر لطريق معبد فقد أكد أن قرى والية متنراست تنتظر الكثير من 
هؤالء املنتخبني الذين اختارهم الشعب، وأردف قائال أن »الصناديق املتنقلة وصلت إلى 
جميع البدو الرحل يف طرق ومسالك وعرة وقام هؤالء بواجبهم االنتخابي واآلن على الدول 
لبعض  الكهرباء  وتوصيل  الصحة  وحتسني  الطرق  تعبيد  يف  املتمثلة  حقوقهم  تعطيهم  أن 
املناطق مثل ملا وصلت صناديق االنتخاب لها، وأوضح أن  »النواب اجلدد بتمنراست من 
فئة الشباب، وذلك شيء مهم، ألنه من املعروف أن الشباب هم املستقبل، لذلك هناك 
القوانني، وإحالل قوانني  أفكار جديدة، وتغيير بعض  عدة قضايا سيتم مناقشتها وطرح 
وتشريعات جديدة، تصب كلها يف مصلحة مناطق الظل، لتحقيق أكبر قدر ممكن من األمن 

واالستقرار والرفاهية والرضا«.
أحمد كرزيكة

املســاواة  تقلــص مــن حظوظهن  يف التواجد بقوة  يف البرملان

الصناديق  تخــون النســاء!

أسماء بوصبيع

يحيى شريف : »المجتمع 
الجزائري ال يزال ذكوريا«

االجتماع  علم  قي  املختص  البروفسور  يرى 
العتبة  قانون   « أن  شريف،  يحيى  السياسي، 
التشريعية  االنتخابات  يف  النسوي  التمثيل  غربل 
أنه  يعني  ما  برملان احلفافات«   « وألغى   ،2021 لـ 
يف  نشاهده  كنا  ما  عكس  ونخبة  كفاءات  سيفرز 

السابق«.
وقال البروفسور يف علم االجتماع السياسي، 
يحي شريف، يف تصريح أدلى به لـ«أخبار الوطن«، 
والنسبة  األرقام  لغة  على  نركز  أن  يجب  ال   «
النسوي  التمثيل  عليها  حصل  التي  الضعيفة 
لتشريعات 2021، بقدر تركيزنا على النوعية وعلى 
الذي  القانون  هذا  سيبرزها الحقا  التي  الكفاءات 
سيكون » نعمة« يف املشهد السياسي، مبا أن مبنى 
نسويا  متثيل  مقاعده  على  سيحمل  يوسف  زيغود 

نوعيا مميزا  هذه املرة ».
عتبة  اجتياز  املرأة من  وبخصوص عدم متكن 
للنساء  القوية  املشاركة  رغم  املطلوبة  األصوات 
لبعض  السياسية  املشاركة   « أن  املختص  يرى 
ضعيف،  كان  رصيد  من  حتمله  وما  املترشحات 
والسبب أن أغلب األحزاب أو حتى القوائم احلرة 
أجل  من  قوائمها،  لتكملة  القانون  هذا  وظفت 

تطبيق قانون املناصفة«.

للنسبة  الضعيفة  النسبة  يفسر  اخر  سبب 
األصوات بالنسبة إلى الفئة النسوية يؤكد البروفسور 
أن » املجتمع اجلزائري ال يزال مجتمعا ذكوريا، وهو 
يرفض منح صوته للمرأة حتى وان كانت مثقفة، 
وال تزال الصورة النمطية مغروسة يف ذهنه باعتبار 

أن املرأة قاصرة وال ميكنها حتقيق شيء«.

أحسن خالص: » الصورة النمطية 
للمرأة أثرت سلبا على الناخبين«

يف  املختص  يرى  السوسيولوجية  النظرة  ومن 
علم االجتماع اإلعالمي، أحسن خالص، أن »ّما 
قيل لدى الرأي العام عن حضور املرأة يف البرملان لم 
على  بناءا  للمرأة  التصويت  على  الناخبني  يشجع 
الناخب  بها  يحتفظ  يزال  التي ال  النمطية  الصورة 
سلبا  أثر  ما  احلفافات«  بـ«برملان  ووصفه  اجلزائري 

على سلوك الناخبني.
الوسط  جلريدة  اإلعالمي  املمثل  وأضاف 
قد  النسوي  العنصر  أن  يعني  ال  هذا  لكن  يقول« 
بعض  فوز  يف  كبير  بشكل  ساهم  فلقد  فشل، 
متتلك  التي  اإلسالمية  األحزاب  األحزاب خاصة 

فروعا نسوية نشطة منضبطة يف عملها اجلواري«.
 « محدثنا  يضيف  القانونية  الناحية  من  أما 
النسوي  التمثيل  قانون  اعتماد  عن  تخلي  هناك 
املناصفة،  يسمى  مبا  وعوض  املنتخبة  املجالس  يف 
وهو ما أثر بشكل معتبر على احلضور النسوي الذي 

املذكور  القانون  حققها  التي  املستويات  عن  تراجع 
يف السابق، الذي وضع املرأة على قدم املساواة مع 

الرجل يف الترشح أعاد املرأة إلى املربع األول«.

فاطمة سعيدي: » التخلي عن 
الكوطة حرم مترشحات من الوصول 

إلى البرلمان« 
من جهتها، اعتبرت النائب البرملاني السابق 
فاطمة  السلم  مجتمع  حركة  يف  القيادي  والعضو 
»التخلي  أن  الوطن«  لـ« أخبار  سعيدي يف تصريح 
من  النسوية  الكفاءات  حرم  الكوطة  نظام  عن 
املرأة  تواجد  يحفظ  ولم  البرملان،  قبة  الى  الوصول 

يف املشاركة التشريعية«.
سعيدي  فاطمة  السابق،  النائب  وقالت 
لتشريعات  النسوي  التمثيل   « أن  الوطن«  لـ«أخبار 
ضعيف مقارنة يف الفترات السابقة، والسبب يعود 
وضع  يتم  أن  دون  الكوطة  نظام  عن  التخلي  إلى 
املشاركة  رغم  املرأة،  تواجد  لتحفظ  فعلية  بدائل 
املترشحات  بعض  أن  إال   « تضيف  لها«  القوية 
اجلدد وجدن صعوبة يف جمع األصوات خصوصا 
للمرأة  صوته  منح  يرفض  اجلزائري  الناخب  وأن 
لتعويض  متواصال  جهدا  تبذل  يجعلها  ما  ولذلك 
املترشحات  نظيرتها  عليه  حتوز  الذي  الرصيد 
الالئي فزن باملقاعد المتالكها رصيدا يف املجالس 

االنتخابية«.

 تراجــع فضيــع يف التمثيل النســوي يف أول برملان ما بعــد الرئيس املخلوع عبدالعزيز 
بوتفليقــة، البعــض انهال على املجتمع الذكوري والعقليــة املتحجرة للمصوتني، 

وآخر اعتبره تراجعا عن مكتســبات ناضلت املرأة لتحصيلها خالل عشــريات ســابقة، 
ويف الوقــت الــذي راهــن فيه البعض على تواجد أكيد لـ »الفراولة سلكســيوني«  يف 

البرملان، تكشــف النتائج أن الصندوق خذل النســاء، حيث لم يوفق عدد كبير منهن 
يف الوصــول إلى قبــة البرملان، رغم قانون املناصفة.

 رئيس املجلس الدســتوري، كمال فنيش:

»مراقبــة صحــة االنتخابـات  التشريعيــة 
تجـــري  بكـل شفافيــة وحيـــاد«

أكد رئيس املجلس الدستوري، كمال فنيش 
أمس، باجلزائر العاصمة، أن عملية مراقبة صحة 
12 جوان  يوم  أجريت  التي  التشريعية  االنتخابات 
املجلس بكل »شفافية  تتم على مستوى  اجلاري، 

و حياد و نزاهة«.
إعالمي  يوم  هامش  على  فنيش،  قال  و 
تقدمي  كيفية   « حول  الدستوري  املجلس  مبقر  نظم 
التشريعية  لالنتخابات  املؤقتة  النتائج  يف  الطعون« 
التي أجريت يوم 12 جوان، أن عملية مراقبة صحة 
بكل  املجلس  مستوى  على  تتم  االستحقاق  هذا 

»شفافية و حياد و نزاهة«.
 271 للمادة  الدستوري  املجلس  رئيس  عاد  و 
من قانون االنتخابات التي تنص على أن »اللجنة 
أعمالها  من  االنتهاء  بعد  و  لالنتخابات  الوالئية 
و  االقتراع،  انتهاء  بعد  و  ساعة   96 ظرف  خالل 
لالنتخابات  املستقلة  الوطية  السلطة  متدد  لم  إن 
تلك اآلجال ب 48 ساعة إضافية، فإنها )اللجنة( 
باملجلس  الضبط  بكتابة  احملاضر  بإيداع  تقوم 

مقابل إيصال، و كذا األمر بالنسبة للجان الدوائر 
االنتخابية املتواجدة خارج الوطن«.

أنه و فور استقبال تلك احملاضر  و قال فنيش 
يقوم بصفته رئيسا للمجلس الدستوري  بتوزيع تلك 
امللفات على أعضاء املجلس الذين يعملون ضمن 
مجلس  و  العليا  احملكمة  قضاة  من  تتكون  ''فرق 
حتت  يوضعون  دراسة  مدراء  جانب  إلى  الدولة، 
تصرف كل عضو، و كتاب ملساعدته على املراقبة 
اليدوية التي يقوم بها للمحاضر التي يكلف بها«.

التي  احملاضر  نفس  عن  نسخ  تقدمي  يتم  و 
يضيف  الدستوري-  املجلس  عضو  عليها  يتحصل 
هذه  ترافق  التي  اآللي  اإلعالم  ملصلحة  فنيش- 

العملية يف مرحلة مراقبة
ثانية، على أن يتم مقارنة ما توصل اليه العضو 
املقرر و ما توصلت اليه مصلحة اإلعالم اآللي، و 

اذا ما اقتضى األمر يتم اللجوء إلى مراقبة ثالثة.
التي  الشروحات  معرض  يف  فنيش،  أكد  و 
تقدم بها يف هذا اخلصوص، أنه مت » جتنيد ما يقارب 

500 شخص لضمان عملية املراقبة لتلك احملاضر 
على مستوى املجلس ملدة معينة«، يف انتظار اعالن 
السلطة الوطنية املستقلة لالنتخابات للنتائج املؤقتة 
الطعون  فترة  بعدها  لتفتتح  12 جوان،  لتشريعيات 

يف حال وجدت«.
أن  تنص صراحة على   191 املادة  قال:''إن  و 
املجلس الدستوري هو الذي يسهر على االنتخابات 
يف  يفصل  و  االستفتاء،  و  التشريعية  و  الرئاسية 
الطعون إن وجدت«. كما أن املادة 210 من قانون 
للمحكمة  تبني  »إن  أنه  على  تنص  االنتخابات 
تصدر  فإنها  مؤسس،  الطعن  أن  الدستورية 
اللجان  أعدتها  التي  النتائج  محاضر  بإلغاء  قرارا 
االنتخابية املتنازع عليها أو إعادة صياغتها و إعالن 
من  بداية  أيام   10 خالل  قانونا  املنتخب  املترشح 

تاريخ استالم محاضر النتائج املؤقتة«.
ق.و
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تدابير ملعاجلة االختالالت املســجلة يف السوق

 قانون المنافسة الجديد على 
مستوى األمانة العامة للحكومة

ق.و
ــاة  ــواج القن ــى أم ــت عل وخــال حصــة بث
ــه  ــي أن ــح قل ــة، أوض ــة اجلزائري ــى لإلذاع األول
»تنفيــذا لتوجيهــات رئيــس اجلمهوريــة، و الوزيــر 
األول، فــإن قانــون املنافســة املقتــرح مــن طــرف 
التجــارة يوجــد علــى مســتوى األمانــة  وزارة 

ــة«. ــة للحكوم العام
وأضــاف أن وزارة التجــارة اقترحــت مــن 
ــأنها  ــن ش ــر م ــدة تدابي ــون ع ــذا القان ــال ه خ
ــجلة يف  ــاالت املس ــن االخت ــر م ــة الكثي معاجل

ــوق. الس
وتخــص التعديــات املقترحــة يف مشــروع 
ــر أســعار  ــح، تأطي ــون املنافســة هوامــش الرب قان
ــة يف الســوق  ــة الهيمن ــواد األساســية، وضعي امل
ــاء  ــن خــال إضف ــد املنافســة الشــريفة م وقواع
املزيــد مــن الشــفافية يف املعامــات التجاريــة 

ــن. ــن املهني ب

ضــد  عقوبات«صارمــة«  يتضمــن  كمــا 
وضعيتهــم  يســتخدمون  الــذي  املتعاملــن 
املهيمنــة يف الســوق خللــق تذبذبــات يف التمويــن 

بالســوق.
ووفقــا لقلــي، فــإن قانــون املنافســة اجلديــد 
ــيقوم  ــي س ــن الت ــل القوان ــن أوائ ــيكون ضم س
ــتها. ــد بدراس ــي اجلدي ــعبي الوطن ــس الش املجل

اســتحداث  املســؤول عــن  كمــا كشــف 
ــة  ــان متابع ــمح بضم ــد سيس ــرة جدي ــام فوت نظ
مســار املنتوجــات التجاريــة الســيما مــن ناحيــة 

الصحــة والنوعيــة وبالتحكــم يف األســعار.
ــع  ــيتم وض ــه س ــد ان ــار، أك ــذا اإلط ويف ه
حتيــن نظــام الفوتــرة مــن خــال العمــل بوثيقــة 
التقليديــة مــن شــانها  الفاتــورة  تقــوم محــل 
مســاعدة الســلطات العموميــة علــى التعــرف 
وخصوصياتــه  املنتــوج  ووجهــة  مصــدر  علــى 

وســعرة وتكلفتــه.

ــون مــن  ــن يتخوف وأكــد أن بعــض املتعامل
ــر  ــا بالضرائــب، غي ــا غالب ــم ربطه ــرة إذا يت الفوت
أن هــذا التحيــن يف النظــام »ال يهــدف إلــى 
معاقبــة املتعاملــن بــل إلــى حمايــة صحــة 
ــة  ــة ذات نوعي ــان خدم ــتهلك وضم ــن املس وأم

ــي«. ــوج الوطن ــية املنت ــتوى وتنافس ــع مس ورف
ــدي  ــح أن »التح ــياق، أوض ــذا الس و يف ه
مــن خــال أخلقــة العمــل التجــاري يكمــن يف 
متويــن الســوق الوطنــي مبنتوجــات ســليمة وذات 

ــة«. نوعي
وحــول االختــاالت املســجلة يف الســوق، 
ارجــع قلــي ارتفــاع أســعار بعــض املــواد التجاريــة 
ــة والتــي  ــة العاملي ــى تداعيــات االزمــة الصحي إل
املــواد  أســعار  يف  حــادة  زيــادة  يف  تســببت 
األوليــة يف البورصــات العامليــة، عــاوة عــن 
ــق  ــا يتعل ــف النقــل وباألخــص م ــاع مصاري ارتف

باحلاويــات.

 ملدة 3 سنوات

انتخاب الجزائر عضوا في مجلس إدارة منظمة العمل الدولية
 انتخــب مؤمتــر العمــل الدولــي، اجلزائــر ، 
ــق احلكومــات يف مجلــس إدارة  كعضــو عــن فري
ــاث ســنوات،  ــدة ث ــة مل ــة العمــل الدولي منظم
حســب مــا أفــاد بــه، أمــس، بيــان لــوزارة 

ــي. ــان االجتماع ــغيل والضم ــل والتش العم
ــي  ــل الدول ــر العم ــان أن مؤمت ــح البي وأوض
»انتخــب يــوم أمــس االثنــن 14 جــوان 2021،  
يف  احلكومــات  فريــق  عــن  كعضــو  اجلزائــر، 
ملــدة  الدوليــة  العمــل  منظمــة  إدارة  مجلــس 
ثــاث ســنوات )الفتــرة مــن جــوان 2021 إلــى 

جــوان2024(«.
ــر هــذا  ــى إث ــه عل وأضــاف ذات املصــدر أن

ــا  ــى »208 صوت ــر عل ــت اجلزائ االنتخــاب حتصل
احلكومــات  لفريــق  االنتخابيــة  الهيئــة  مــن 
وهــذا مبناســبة أشــغال الــدورة 109 ملؤمتــر العمــل 
الدولــي التــي تنعقــد عبــر تقنيــة التحاضــر املرئــي 

ــف )سويســرا(«. ــد بجني ــن بع ع
ــر »ستشــارك يف  ــان أن اجلزائ كمــا أكــد البي
مجلــس إدارة منظمــة العمــل الدوليــة كعضــو 
مينــح  الــذي  »عائــم«  مقعــد  بصفــة  منــاوب 
عنــد  األمريكتــن  و  إفريقيــا  بــن  بالتنــاوب 
ــبا  ــاب »مكس ــذا االنتخ ــرا ه ــدة«، معتب كل عه
ــا  ــي واعتراف ــل الدول ــذا احملف ــر يف ه ــا للجزائ هام
مــن طــرف الــدول األعضــاء بالــدور الريــادي 

لبادنــا داخــل منظمــة العمــل الدوليــة و تنويهــا 
الائــق  العمــل  أجنــدة  ترقيــة  يف  بجهودهــا 

والعدالــة االجتماعيــة«.
وأشــار ذات املصــدر إلــى أن مجلــس اإلدارة 
ــة  ــة العمــل الدولي ــة ملنظم ــة التنفيذي ــو »الهيئ ه
ــة  ــة رقابي ــف: وظيف ــارس نوعــن مــن الوظائ و مي
ملكتــب العمــل الدولــي، وعــدد معــن مــن 
الوظائــف احملــددة املتعلقــة بســير منظمــة العمــل 
العمــل  مبعاييــر  املتعلقــة  وباملســائل  الدوليــة 

الدوليــة«.
ق.و

خنشلة:

توزيع أزيد من 1100 سكن عمومي 
إيجاري في 5 جويلية المقبل 

 1162 توزيــع  خنشــلة  بواليــة  يرتقــب   
وحــدة ســكنية ذات طابــع عمومــي إيجــاري 
املقبــل  يوليــو   5 بتاريــخ  مســتحقيها  علــى 
لعيــدي  املزدوجــة  للذكــرى  املصــادف 
ــتفيد  ــا اس ــب م ــباب، حس ــتقال و الش االس

الواليــة. مصالــح  مــن  أمــس 
عــادل  كشــف  »وأج«  لـــ  تصريــح  ويف 
عوايجيــة ملحــق بديــوان واليــة خنشــلة مكلــف 
مبلــف الســكن أن األمــر يتعلــق ب 168 ســكن 
ــة خنشــلة  ــي إيجــاري »كوســيدار« ببلدي عموم
و204 وحــدة مــن ذات الصيغــة ببلديــة احلامــة 
و136 ســكن عمومــي إيجــاري ببلديــة عــن 
الطويلــة و654 وحــدة ســكنية ببلديــة ششــار .
املناســبة  أن  املتحــدث  ذات  وأردف 
ــى  ــع عل ــد بي ــليم 500 عق ــا تس ــتعرف أيض س
ــوي املدعــم  ــة الســكن الترق ــم يف صيغ التصامي
لفائــدة 100 مســتفيدا مــن بلديــة تاوزيانــت 
و300 مــن بلديــة قايــس و100 مســتفيدا آخــر 

ــة. ــة بوحمام ــن بلدي م
كمــا ســيتم يف ذات الســياق اإلشــراف 
علــى توزيــع 200 عقــدا خاصــا باالســتفادة مــن 

قطــع أرضيــة ضمــن التجزئــات االجتماعيــة 
ــن  ــا مت اإلعــان مؤخــرا ع ــزة بعدم ــة طام ببلدي
قائمــة املســتفيدين مــن هــذه التخصيصــات 

االجتماعيــة.
وكشــف عوايجيــة أن تاريــخ 5 جويليــة 
ــع  ــة توزي ــى عملي ــة إل ــل سيشــهد باإلضاف املقب
حصــص ســكنية ذات طابــع عمومــي إيجــاري 
وقطــع أرضيــة ضمــن برنامــج التخصيصــات 
التصاميــم  البيــع علــى  االجتماعيــة وعقــود 
لبرنامــج الســكن الترقــوي املدعــم توزيــع 1200 
ــي  ــكن الريف ــات الس ــن إعان ــتفادة م ــرر اس مق

ــلة. ــة خنش ــة لوالي ــات تابع ــدة بلدي ــر ع عب
مــن  الثانــي  السداســي  وسيشــهد 
ــن  ــة م ــن 40 باملائ ــد م ــع أزي ــنة 2021 توزي س
ــا  ــري به ــي جت ــكنية الت ــص الس ــوع احلص مجم
األشــغال حاليــا عبــر مختلــف بلديــات الواليــة 
ــي  ــم والعموم ــوي املدع ــي الترق ــن برنامج ضم
اإليجــاري حســب مــا متــت اإلشــارة إليــه مــن 

املصــدر. ذات 
ق.و

املقاطعة اإلدارية للحراش:

وضع حد لجماعة إجرامية تبيع المخدرات
ــة  ــح أمــن املقاطعــة اإلداري  متكنــت مصال
ــة  ــة إجرامي ــد جلماع ــع ح ــن وض ــراش م للح
وبيــع  ونقــل  وتخزيــن  حيــازة  يف  تنشــط 
ــة  ــة منظم ــة إجرامي ــار جماع ــدرات يف إط املخ
وحيــازة مؤثــرات عقليــة، حســب مــا أفــاد بــه، 

ــر. ــة اجلزائ ــن والي ــان ألم ــس، بي أم
بعــد  أنــه،  املصــدر  ذات  وأوضــح 
اســتغال معلومــة مفادهــا وجــود شــخص 
ــن  ــرة م ــة معتب ــى كمي ــوز عل ــه يح ــتبه في مش
ــع،  ــدي( بغــرض البي ــب الهن املخــدرات )القن
مت تســطير خطــة أمنيــة محكمــة، مكنــت مــن 
ــن  ــح م ــة )4( صفائ ــا ب«أربع ــه متلبس ضبط

ــغ  ــي 398.5 غ ومبل ــا اإلجمال املخــدرات وزنه
ــدره 200.000 دج«. ــي ق مال

مــع  وبالتنســيق  للتحقيــق  واســتكماال 
النيابــة املختصــة إقليميــا، يضيــف البيــان، 
ــذي  ــي، ال ــه الثان ــتبه ب ــة املش ــد »هوي مت حتدي
يقــوم بإخفــاء املخــدرات عنــده«، مشــيرا إلــى 
ــي  ــا اإلجمال ــن وزنهم ــط »صفيحت ــه مت ضب أن
185 غ وأداتــي )2( قطــع وكميــة أخــرى تقــدر 
ــرات  ــن املؤث ــوالت م ــذا كبس بـــ 5.25 غ وك

العقليــة وأداة تقطيــع املخــدرات«.
ق.و

وهران:

سورفارت تتوقع عائدات تصدير بنحو 600 مليون دوالر في 2021
املســيرة  ســورفارت  مؤسســة  تراهــن   
للمركــب املنتــج ملادتــي األمونيــاك واليوريــا، 
ــتثمار  ــرة اس ــي  ثم ــران( و ه ــرق وه ــو )ش بأرزي
يف إطــار الشــراكة مــا بــن املجمــع اجلزائــري 
حتقيــق  علــى  أجنبــي,  ومجمــع  ســوناطراك 
عائــدات تصــل إلــى 600 دوالر أمريكــي، مــن 
 ،2021 لســنة  التصديريــة  نشــاطاتها  خــال 
ــام  ــر الع ــس املدي ــرزه لـــ«وأج« الرئي ــبما أب حس

لهــذه الشــركة, ماســيمو لتيانــو.
ــاوز  ــي تتج ــة الت ــا اإلنتاجي ــل طاقته وبفض
مليــون  و1.6  اليوريــا  مــن  طنــا  مليــون   1.2
ــة االســتغال(  ــا مــن األمونيــاك )طاقــة قليل طن
مــن  واحــدة  تعــد  ســورفارت  فــإن  ســنويا، 
املضافــة  القيمــة  تخلــق  التــي  املؤسســات 
الطاقــات  وحتويــل  اســتغال  خــال  مــن 
الغــاز  وتثمينهــا، علــى غــرار  البتروكيماويــة 
الطبيعــي، وفــق نفــس املســؤول، مؤكــدا أن 
ــة  ــركات اجلزائري ــر الش ــن أكب ــد م ــته تع مؤسس
ــة  ــة للعمل ــر واجلالب ــال التصدي ــطة يف مج الناش

الصعبــة.
وأشــار إلــى أن معظــم منتجــات ســورفارت 
توجــه للتصديــر، إذ أن األمونيــاك »يســتخدم يف 
ــاج  ــل وإنت ــتحضرات التجمي ــام األول يف مس املق
ــبة 100  ــدر بنس ــة، ويص ــبه الصيدالني ــواد ش امل
ــتخدم  ــا املس ــر اليوري ــم تصدي ــا يت ــة، بينم باملائ
النســبة  أمــا  باملائــة،   95 بنســبة  كســماد 
املتبقيــة، 5 باملائــة، فإنهــا موجهــة لاحتياجــات 

ــة«. ــة احمللي الزراعي
قــال   ،)2021( العــام  لهــذا  وبالنســبة 
املديــر العــام ان ســورفارت تتوقــع أن يتجــاوز رقــم 
أعمالهــا مــا مت حتقيقــه خــال الســنوات الســابقة 
التــي كانــت تتــراوح مــا بــن 450 و500 مليــون 
دوالر أمريكــي، وتتوقــع عائــدات تصديــر تتــراوح 

ــون دوالر أمريكــي. ــن 550 و600 ملي ــا ب م
الصحيــة  األزمــة  أن  جليــا  ويظهــر 
ــة  ــام املؤسس ــة أم ــكل عقب ــم تش ــد- 19 ل لكوفي
ــة النشــاط اإلنتاجــي  ــن مواصل ــت م ــي متكن الت
احتفاظهــا  مــن  بالرغــم   ،2020 للمصنــع يف 

ــث العمــال فقــط،  ــى ثل ــرة عل خــال ذات الفت
حســب توضيحــات املســؤول األول للمؤسســة.
أســعار  انخفــاض  مــن  الرغــم  وعلــى 
ــرة،  ــذه الفت ــة يف ه ــوق العاملي ــا يف الس منتجاته
ــذه  ــة خــال ه ــة للصيان ــات تقني وبرمجــة توقف
الســنة، والتــي وصفهــا لتيانــو »باالســتثنائية«، 
متكنــت ســورفارات مــن حتقيــق عائــدات ال 
ــرزا  ــي، مب ــون دوالر أمريك ــن 350 ملي ــل ع تق
أن »غالبيــة املؤسســات يف اجلزائــر قــد اكتســبت 
الصحيــة  األزمــة  مــع  التعامــل  يف  املهــارة 

وســورفارت ليســت اســتثناء«.
وقــد اعتمــدت مؤسســة ســورفارت برنامجــا 
ــي,  ــون دوالر أمريك ــه 120 ملي ــتثماريا قيمت اس
موجــه لتمويــل مشــاريع مــن شــأنها رفــع اإلنتــاج 
بنســبة 15 باملائــة مــع نهايــة 2022، مثلمــا أبرزه 
ــا إلــى أن هــذا االســتثمار  نفــس املســؤول، الفت
ســيمكن مــن بلــوغ إنتــاج 1,5 مليــون طــن مــن 
اليوريــا و600 ألــف طنــا مــن األمونيــاك ســنويا.
ق.و

أكد املدير العام لألنشــطة التجارية وتنظيمها بوزارة التجارة، ســامي قلي، أمس، 
أن قانون املنافســة اجلديدة يوجد حاليا على مســتوى األمانة العامة للحكومة.

عنابة

 حجز أكثر من 2600 قرص مهلوس 
وتوقيف 500 شخص

قامــت مختلــف  مصالــح أمــن واليــة عنابــة 
ــام األولــى مــن شــهر جــوان بــــ 704  يف 10 أي
 45 توقيــف  إلــى  أفضــت  عمليــة شــرطية، 
شــخص مــن أجــل حيــازة أســلحة بيضــاء 
حيــازة  أجــل  مــن  شــخص   95 محظــورة، 
املخــدرات واملؤثــرات العقليــة، 73 شــخص 
ــة،  ــات القضائي ــن طــرف اجله محــل بحــث م
جرائــم  يف  متورطــن  شــخصا   294 توقيــف 
خــال  املصلحــة  متكنــت  مختلفــة،  كمــا 
االعــام  خليــة  بيــان  حســب  الفتــرة  ذات 
واالتصــال لألمــن الوالئــي مــن حجــز أزيــد 
 2688 و  املخــدرات  غــرام  مــن   130 مــن 
ــار  ــرى و و يف إط ــة أخ ــن جه ــرص مهلوس،م ق
محاربــة اجلرميــة يف الوســط احلضــري ، متكنــت 

ــة  ــة الوالئي ــدرات باملصلح ــة املخ ــة مكافح فرق
ــخاص  ــف 3 أش ــن توقي ــة، م ــرطة القضائي للش
أحدهــم مســبوق قضائيــا، تتــراوح أعمارهــم مــا 
ــة  ــم يف قضي ــتبه فيه ــنة، مش ــن 21 و52 س ب
حيــازة املؤثــرات العقليــة بطريقــة غيــر مشــروعة 
لغــرض البيــع ، حيــازة املخــدرات بطريقــة غيــر 
مشــروعة بغــرض االســتهاك الشــخصي، مــع 
حجــز كميــة معتبــرة مــن املؤثــرات العقليــة مــن 
مختلــف األنــواع تقــدر بـــ 201 قــرص مهلــوس، 
ــح أمــن عنابــة مجهوداتهــا  هــذا وتواصــل مصال
حملاربــة كل أنــواع اجلرميــة وحمايــة املواطنــن 

ــم. وممتلكاته
ف.سليم

مت إيداعــه احلبس املؤقت بتيبازة:

 حجز كمية من المخدرات الصلبة بحوزة 
مسبوق قضائي

متكنــت مصالــح أمــن دائــرة بوســماعيل 
مــن  كميــة  حجــز  مــن  تيبــازة  بواليــة 
املخــدرات الصلبــة لــدى مســبوق قضائــي 
متــورط بترويجهــا، حســبما أفــاد بــه أمــس، 
ــازة. ــة تيب ــن والي ــام ألم ــة اإلع ــان خللي بي
إثــر  علــى  أنــه  البيــان  وأوضــح 
ــن  ــوات الشــرطة بأم ــى ق ــات وردت إل معلوم
أحــد  قيــام  مفادهــا  بوســماعيل،  دائــرة 
الصلبــة  املخــدرات  بترويــج  األشــخاص 
ــة بوســماعيل، مت  ــوع )تشوشــنا( مبدين ــن ن م
إعــداد خطــة محكمــة أســفرت عــن توقيــف 
املشــتبه فيــه وبحوزتــه علبــة 8 رزم حتتــوي 
ــب  ــدر صل ــن مخ ــض م ــحوق أبي ــى مس عل

)تشوشــنا(.
منــزل  وتفتيــش  التحريــات  وبعــد 
ــنة و  ــر 24 س ــن العم ــغ م ــو«أ .أ« البال املدع
ــة بوســماعيل  ــي بوســط مدين مســبوق قضائ
- يضيــف البيــان- أثمــرت العمليــة عــن 

ــة و  ــدرات الصلب ــن املخ ــة م ــترجاع كمي اس
املؤثــرات العقليــة تتمثــل يف رزمــة ملفوفــة 
يف قطعــة باســتيك بهــا مســحوق بنــي فــاحت 
عينتــن  إرســال  مت  حيــث  14.4غ،  وزنــه 
إلــى مخبــر الشــرطة لتحديــد نوعيــة هــذه 
ــراص  ــن األق ــة م ــة و كمي ــدرات الصلب املخ
املهلوســة مختلفــة األنــواع إلــى جانــب مبالــغ 

ــة. مالي
مت  التحقيــق،  إجــراءات  إمتــام  بعــد  و 
تقــدمي املشــتبه فيــه أمــام نيابــة محكمــة 
ــي  ــل قاض ــن قب ــف م ــص املل ــة وتفح القليع
احلبــس  بإيداعــه  أمــر  الــذي  التحقيــق 
ــد  ــذي أك ــان ال ــس البي ــب نف ــت، حس املؤق
ــة  ــة اجلرمي ــد حملارب ــازة مجن ــة تيب ــن والي أن أم
احلضريــة، الســيما فيمــا تعلــق مبكافحــة 

الوســط احلضــري. املخــدرات يف  ترويــج 
ق.و
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ف .سليم

العمال احملتجني الدين قاموا بغلق البوابة 
أقدموا على تعليق الفتة كبيرة تبني مطالبهم 
أجورهم  صرف  يف  أساسا  املتمثلة  املرفوعة 
من  بتمكينهم  اإلدارة  طالبوا  حيث  املتأخرة 
مستحقاتهم الشهرية رافضني يف ذلك التراجع 

االستجابة  غاية  إلى  املفرغة  غلق  قرار  عن 
احملتجني  اإلدارة  دعت  حني  يف  ملطالبهم. 
احلوار  طاولة  إلى  للجلوس  مصادرنا  بحسب 
كما  املطروحة.  مبطالبهم  والتكفل  ملناقشة 
تسببت عملية غلق املفرغة يف تأخر شاحنات 
من  املنزلية  النفايات  رفع  يف  القمامة  رفع 
والبوني  عنابة  غرار  على  الوالية  بلديات 

واحلجار وسيدي عمار بسبب تأخر الشاحنات 
يف عملية التفريغ جراء غلق املفرغة حيث ظل 
سائقي الشاحنات يف الطريق العام حتت أشعة 
الشمس احلارقة لساعات طويلة ينتظرون إعادة 
استئناف نشاط املفرغة أمام حالة من االستياء 
تزامنا مع إصرار احملتجني على عدم فتح البوابة 

إلى غاية االستجابة ملطالبهم.

أقدم عمال املفرغة العمومية بالبركة الزرقاء ببلدية البوني بعنابة أمس 
االول على غلق املفرغة العمومية احتجاجا على تأخر صرف أجورهم وللمطالبة 

بتمكينهم من مطالبهم املرفوعة هذا ما منع عشرات شاحنات رفع القمامة التابعة 
ملؤسسة )عنابة / نظيفة( من الدخول والتفريغ األمر الذي شكل طابورا طويال من 

الشاحنات على طول الطريق وأمام البوابة الرئيسية للمفرغة.

يطالبون    بصرف    مستحقاتهم    املالية   املتأخرة 

عمال غاضبون يغلقون المفرغة 
العمومية بالبركة الزرقاء بعنابة

أوقفت الضبطية القضائية لألمن احلضري 
الرابع بأمن والية قسنطينة مشتبه فيه يبلغ من 
داخل  من  سرقة  قضية  يف  سنة،   25 العمر 
املصوغات  من  معتبرة  كمية  طالت  مسكن 
املسروقات،  جل  استرجاع  مع  مالية،  ومبالغ 
ملف  مبوجب  احمللية  النيابة  أمام  تقدميه  ثم 
قضائي عن تهمة السرقة من داخل مسكن. 

من  شكوى  إلى  تعود  القضية  حيثيات 
لفعل  مسكنه  تعرض  بخصوص  قبل ضحية 
كمية  مست  مجهول)ين(،  قبل  من  السرقة 
من املصوغات من املعدن األصفر تفوق قيمتها 
املالية 300 مليون سنتيم، باإلضافة إلى مبلغ 
األجنبية،  الوطنية  العملة  من  معتبر  مالي 
ليتم مباشرة فتح حتقيق يف القضية، و تكثيف 
األبحاث و التحريات امليدانية التي مكنت من 

حتديد هوية مقترف فعل السرقة الذي مت توقيفه 
لعملية  وبإخضاعه  قسنطينة،  مدينة  وسط 
مبلغ  على  بحوزته  عثر  اجلسدية،  املالمسة 
مالي من املسروقات، ليحول إلى املصلحة أين 
استرجاع  مع  التحقيق  إجراءات  استكملت 

فيما بعد كل املصوغات املسروقة و املبلغ املالي  
املتبقي، و كذا حجز سيارة اشتراها املشتبه فيه 

من املال املسروق.
أمينة .ب

قسنطينة 

 القـــبض عـــلى لـــص المنــــازل

أخبار عنابة 
انطالق حملة التلقيح ضد داء الكلب »قريبا«

التحضير  عن  بعنابة  الفالحية  املصالح  ملديرية  التابعة  للبيطرة  الوالئية  املفتشية  أعلنت 
حلملة تلقيح مجانية للكالب األليفة واملتشردة ضد مرض الكلب يف واملقررة يف األيام القليلة 

القادمة على مستوى املناطق الريفية املوجودة بتراب الوالية.  
محافظة  أعوان  ستقوم  والتي  واألحياء  الشوارع  يف  املتشردة  الكالب  التلقيح  وسيشمل 
الغابات بإصطيادها حيث سيقوم فريق من البياطرة بهذه العملية املجانية عبرمختلف بلديات 
إلى  التقرب  أليفة  لديهم حيوانات  املواطنني من  املصالح  ذات  تدعوا  الصدد  الوالية ويف هذا 
أخرى  جهة  من   . حيواناتهم  لتلقيح  بالبلديات  الصحة  حفظ  مكاتب  أو  الفالحية  الفروع 
سيقوم بياطرة املفتشية خالل حملة التلقيح يف األيام املقبلة باألماكن الريفية واملنعزلة بتراب 
واإلرشادات  النصائح  تقدمي  مع  اإلنسان  على صحة  ومخاطره  الكلب  بداء  بالتعريف  الوالية 
ينتقل  مميت  فيروس  الكالب  داء  يعتبر  حيث  اخلطير  املرض  بهذا  اإلصابة  لتفادي  الالزمة 
العض عادة ويصيب  به وينتقل من عن طريق  املصابة  لعاب احليوانات  إلى األشخاص من 
هذا املرض الكالب والقطط وغيرها مع تقدمي جملة من النصائح للمواطنني لتفادي اإلصابة 
بالداء مع دعوتهم تلقيح احليوانات األليفة ضده مع إلزامية بقاءها يف املنزل ومالحظتها عندما 
تخرج لتفادي االحتكاك باحليوانات البرية مع وجوب حماية احليوانات األليفة الصغيرة من 
احليوانات املفترسة وسيتم التأكد على مربي احليوانات كالكالب عند إخراج كالبهم بضرورة 
وضع الكممات وغسل أيديهم جيدا قبل األكل وعن أعراض هذا الداء عند الشخص املصاب 
فتتمثل يف احلمى والصداع والغثيان واأللم واحلكة يف مكان اإلصابة وضعف اإلحساس وعدم 
القدرة عن النوم وزيادة يف إنتاج اللعاب والهلوسة وصعوبة يف البلع وتشنجات والشد العضلي.

القبض على مجموعة اشرار 
متكنت مصالح األمن بعنابة، من توقيف 10 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بني 23 و57 

سنة ، كانوا محل بحث من طرف اجلهات القضائية عن قضايا مختلفة .
عدة  أو  سالح  نقل  أو  حمل  األبيض،و  بالسالح  العمدي  واجلرح  الضرب  بينها  ومن 
سالح  حمل  باالعتداء،  التهديدات  العنف،  باستعمال  السرقة  محظورة،  بيضاء  أسلحة 
أبيض محظور، املتاجرة باملخدرات، السرقة والسرقة بالتعدد، تكوين جمعية أشرار والسرقة 
املوصوفة، تكوين جمعية أشرار بغرض اإلعداد الرتكاب جناية وجناية السرقة املقترنة بظروف 
الليل والتعدد والكسر واستعمال مركبة حيث أتخذت يف حقهم اإلجراءات القانونية الالزمة.

 مخطط والئي لمحاربة الناموس 
في التجمعات السكنية

أعلنت مصالح بلدية عنابة أمس عن وضع مخطط والئي حملاربة حشرة الناموس مع بداية 
محاربة  مخطط  مناقشة  حول  متحور  تنسيقي  إجتماع  البلدية  مبقر  عقد  حيث  الصيف  فصل 
ممثلي  وحضره  عنابة  لوالية  البيئة  مدير  ترأسه  عنابة  والية  مستوى  على  والبعوض  الناموس 
القطاعات واملؤسسات املختصة واملعنية. االجتماع تناول حسب مصادرنا بالنقاش والدراسة 
كل  على  وتطبيقه  اعتماده  سيتم  الذي  والباعوض  الناموس  حملاربة  الوالئي  املخطط  مضمون 
عنابة  لبلدية  والناموس  البعوض  حملاربة  البلدي  املخطط  خلفية  على  بالوالية  أحياء البلدية 
الذي سيتخذ كمرجع أساسي خالل وضع املخطط العام، وقد اتفق املجتمعون على املخطط 
املواد  املوجودة،  الناموس  حلشرة  البيولوجية  والطبيعة  النوع  حتدد  التي  العلمية  الدراسات 
ووضع  املعنية  القطاعات  كل  بني  التنسيق  وضرورة  املكافحة  عملية  يف  الفعالة  الكيميائية 
مخطط شامل وإجراء مسح شامل للنقاط السوداء مع التحديد الدقيق للبؤر وطبيعة العوامل 
احلاويات  القمامة،  األعشاب،  الوديان،  الدهاليز،  غرار  على  الناموس  حشرة  لتكاثر  احملفزة 
بالتدخل  واقتناء  املعنية  والهيئة  الالزمة  الوسائل  التدخل،  نوع  معاجلتها،  وطرق  وغيرهم، 
البشرية  امليدانية وحصر اإلمكانيات  التدخالت  أثبتت فعالية يف املكافحة خالل  التي  املواد 
واملادية املوجودة فعليا والتي سيتم تسخيرها من قبل القطاعات املعنية واعتماد برنامج للتوعية 
برنامج  يف  إشراكه  بغرض  واملواطن  املستهدفة  اجلهات  مع  تواصل  قنوات  وفتح  والتحسيس 

املكافحة عن طريق برمجة أبواب مفتوحة قبل االنطالق بالعملية.
ف. سليم

مسعود«  »زواتني  حي  سكان  يشتكى 
عدل  سكن   2150 بحي   محليا  املعروف 
بعلي منجلي بقسنطينة، من التدهور العام 
الذي يطبع محيط حيهم، و اإلهمال الذي 
يعيشونه بسبب ما أسموه الوضع الكارثي، 

و انشغال السلطات عن معاناتهم.
وابرز سكان  احلي عبر فيديوهات قاموا 
االجتماعي   التواصل  مواقع  عبر  بنشرها 
باقية  الصحي  الصرف  مياه  ترسبات 
كريهة  روائح  منها  تنبعث  التي  العمارات 
خاصة  للحشرات  كبيرا  انتشارا  وسببت 
انهم  مؤكدين  احلرارة،   درجات  ارتفاع  مع 
يحوزون على محضر معاينة قام بها محضر 
نقائص  قضائي وقف من خالله على عدة 

وحسب  أخرى  الصيانةمن جهة  أعمال  يف 
نسخ  على  الوطن  أخبار  حتوز  التي  الوثائق 
العمومية  الصحة  ملصلحة  سبق  فقد  منها، 
للمدير  لبلدية اخلروب، أن وجهت مراسلة 
نتائج حتاليل  لوكالة عدل تضمنت  اجلهوي 
مياه اخلزانات الواقعة أعلى العمارات، والتي 
األمراض  مكافحة  إطار  ويف  أنه  فيها  ذكر 
الدورية  واملراقبة  املياه  طريق  عن  املتنقلة 
على  السكان  طرف  من  املستهلكة  للمياه 
مستوى بلدية اخلروب تنقل أعضاء مكتب 
املياه  طريق  عن  املتنقلة  األمراض  مكافحة 
2150 مسكن عدل علي منجلي  إلى حي 
لتحليلها  املياه  من  عينات  أخد  بغرض 
أن  النتائج  أظهرت  حيث  ميكروبيولوجيا 

منها  أخذت  التي  اخلزانات  من  خزانني 
العينات ذات مياه غير صاحلة الستعمال، 
كما متت مالحظة أن معظم اخلزانات لم يتم 
تنظيفها منذ مدة طويلة، لتتم املطالبة بعدم 
امللوثني  اخلزانني  من  باملياه  السكان  تزويد 
املعمولة  بالطريقة  اخلزانات  كافة  وتنظيف 
بها بأسرع وقت وبشكل دوري ودائم لتفادي 
التي تضاف  تسمم السكان، وهي املشكلة 
غياب  بسبب  برزت  التي  للمشكالت 
الصيانة واملتابعة، وهي املهام املوكلة ملؤسسة 
رفعوا  أن  للسكان  سبق  التي  اميو  جاست 
باحملكمة  وكسبوها  ضدها  قضائية  دعوى 
االبتدائية يف انتظار احلكم بعد االستئناف.
امينة .ب

كارثة بيئية تهدد حي 2150 سكن »عدل«

ميلة 

 العمال المنتهية عقودهم 
بالنشاط االجتماعي يحتجون

املساعدة  جهاز  عمال  نظم 
عقودهم  املنتهية  اإلدماج  على 
و   اإلجتماعي،  النشاط  مبديرية 
الوطني  التضامن  لوزارة  التابعني 
وقفة  املرأة   وقضايا  األسرة  و 
 ، ميلة  والية  مقر  أمام  إحتجاجية 
مطالبني بإعادة النظر إلى وضعيتهم 

من قبل الوزارة الوصية .
جريدة  ماعلمته  وحسب 
 ، احملتجني  من   « الوطن  أخبار   «
أقصيو  فإنهم  تعبيرهم  حد  وعلى 

العقود  بتجديد   « ويطالبون   ، اإلدماج  من 
التشغيل  ملديرية  وحتويلها  ومتديدها  املنتهية 
الالزمة  الشروط  إستيفاء  بعد  اإلدماج  مع   ،
 ، سنة   35 ب  احملدد  السن  شرط  وإلغاء   ،
إضافة إلى ذلك مساواة الراتب مع باقي فئات 
اإلدماج املهني ، واحتساب سنوات العمل يف 

التقاعد «.
إتصلنا  وضعيتهم  عن  أكثر  ولإلستفسار 
زين  كنزي  السيد  اإلجتماعي  النشاط  مبدير 

 « الوطن  ألخبار   « أوضح  والذي   ، الدين 
متحدثا : » مرسوم اإلدماج مس الفئات التي 
حتمل شهادات تقني سامي فما فوق ، أما أقل 
من ذلك فغير ممكن ، أما عن جتديد عقودهم 
فأرضية الوزارة الوصية لم تسمح بذلك ، كون 
هذه الفئة عقودها منتهية وغير قابلة للتجديد  
بخصوص  الوصية  الوزارة  راسلنا  ولقد   ،

وضعيتهم « .
ياسني زويلخ
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أخبار الداخل

عبد السالم قريشي

وقد حضر حفل تسليم هذه التجهيزات 
السيد« فرح علي« مدير املعهد الوطني للبحث 
الدعم  لبرنامج  الوطني  واملنسق  الزراعة  يف 
 « أوليفييه  ريف  والسيد«  )البازا(  الفالحي 
وممثل  بفرنسا  للخبرة  العمومية  الوكالة  من 
السيد  ببجاية   الفالحية  املصالح  مديرية 
اجلهوي  واملنسق  عبداحلكيم«   عيسات   «
الفالحي  الدعم  لبرنامج   « الصومام  »قطب 
التجهيزات  وتتمثل   « رشيد  »حدادي 
املستلمة يف أمشاط يدوية محمولة ، شبكات 
، صنايق ، مقصات تقليم ، معدات حماية 
شخصية وأدوات تطعيم وغير ذلك وحسب 

واإلتصال  التقييم  املتابعة   مبهمة  املكلف 
سيستعمل  العتاد  هذا  فإن  قومبار«  »هيالن 
طرف  من  مكونا  مستشارا   45 طرف  من 
بدورات  القيام  أجل  من  الصومام   قطب 
بجاية  والية  فالحي  لفائدة  وارشاد  تكوين 
نشر  هو  الهدف   « أن  اإلطار  هذا  وأوضح يف 
على نطاق واسع  املمارسات اجليدة يف اجلني 
، التقليم ، التخزين وصيانة حقل الزيتون  » 
 - يضيف   - بدورهم   املكونني  هؤالء  وعلى 

ضمان تكوين الفالحني واملزارعني .
الفالحي  الدعم  برنامج  إلى  وبالعودة 
)البازا( املمول من طرف اإلحتاد االوروبي فهو 
وتقوية  دعم  نحو  املصدر  ذات  موجه حسب 

الشعب اإلستراتيجية الثالثة يف اجلزائر وهي 
شعبة التمور ببسكرة ، زيت الزيتون بالقبائل  
وهناك   . الوادي  بوالية  والفلفل  البطاطا   ،
األول  الطموح  البرنامج  لهذا  رئسيان  هدفان 
هو تطوير أداء وقدرات الفاعلني اإلقتصاديني 
الغذائية   الصناعة  قطاع  يف  الثالثة  للشعب 
والتسيير  احلوكمة  وتشجيع  و  اإلستراتيجية 
مبشاركة  واإلقليمي  املركزي  املستوى  على 
أفضل  تداول  وضمان  الفاعلني  فعالة جلميع 
تيزي  بجاية  لواليات  بالنسبة   . للمعلومة 
الصومام فقد  املنخرطة يف قطب  والبويرة  وزو 
شملتها العملية ألنها  تشغل 50 باملائة  من 

مساحة زراعة  الزيتون باجلزائر.

نظمت مديرية املصالح الفالحية لوالية بجاية مؤخرا على مستوى مقرها حفال 
على شرف 15 مستشارا ومرشدا يف زراعة الزيتون  أين سلمت لهم جتهيزات لها صلة 
بهذه الشعبة  فبعد واليتي تيزي وزو والبويرة جاء دور والية بجاية  التي استفادت 

من عملية تكوين لهؤالء اإلطارات وذلك يف إطار برنامج دعم القطاع الفالحي )البازا( 
الذي انطلق يف أكتوبر 2018 م بتمويل من اإلحتاد األوروبي والذي ميتد ل 4 سنوات 

باشراف من وزارة الفالحة والتنمية الريفية عبر املعهد الوطني للبحث الزراعي.

يف إطار برنامج دعم القطاع الفالحي بوالية بجاية

تسليم تجهيزات لـ 15 مستشارا 
ومرشدا في زراعة الزيتون

بجايـــــة أخبـــــــــار 

مصرع شخص وإصابة 3 آخرين 
في حادث مرور مروع

على  خطير  مرور  حادث  وقوع  بجاية،  لوالية  املدنية  احلماية  مصالح  سجلت 
مستوى وسط مدينة تيشي بعد اصطدام سيارة خفيفة ودراجة نارية، أدى إلى وفاة 
نقله  مت  الذي  37 سنة،  العمر  من  البالغ  ح(  )ز.  بـ  األمر  ويتعلق  الدراجة،  سائق 
إلى مصلحة حفظ اجلثث مبستشفى أوقاس، فيما فتح حتقيق من أجل التعرف على 

األسباب احلقيقية لهذا احلادث.
النارية ارتفاعا مخيفا خالل األسابيع املاضية، يف  وشهدت حوادث الدراجات 
الوقت الذي تطالب مصالح األمن باتخاذ اإلجراءات الالزمة حتسبا ملوسم االصطياف. 
مرور  حادث  وقوع  اجلاري،  األسبوع  مطلع  املصالح  ذات  سجلت  أخرى  جهة  ومن 
على مستوى حي »صوماكوب« وسط مدينة بجاية؛ باصطدام سيارة خفيفة ودراجة 
نارية، أدى إلى جرح رجل وطفلني كانوا على منت الدراجة النارية، الذين مت نقلهم 
من  العديد  الشرطة أحصت  أن مصالح  علما  للعالج،  إلى مستشفى خليل عمران 
احلوادث خالل األيام األخيرة، التي غالبا ما تتسبب فيها الدراجات النارية خاصة 

على مستوى الطرق الوطنية، والتي تكثر مبناسبة موسم االصطياف.

القبض على سارقي عتاد شركة خاصة
ألقت فرقة الشرطة القضائية ألمن دائرة خراطة ببجاية األسبوع املنصرم، القبض 
عتاد شركة خاصة  سرقة  قضية  تورطا يف  قضائيا،  مسبوق  أحدهما  على شخصني 

مبدينة خراطة شرق والية بجاية.
مجهولني  قيام  بخصوص  مؤكدة  معلومات  على  احلصول  بعد   جاءت  العملية 
باملياه، حيث مت  املنطقة  تزويد  بإجناز مشروع  تابع لشركة خاصة مكلفة  بسرقة عتاد 
املكان،  من  قريبة  غابة  داخل  بالفرار  فيهما  املشتبه  والذ  املكان،  عني  إلى  التنقل 
تاركني مركبتهما من نوع »هربني« باملكان وكانت معبأة بأجزاء من أنابيب حديدية 
املتورطني،  هوية  ُحددت  املشروع؛ حيث  من حظيرة  مت سرقتها  الكبير،  احلجم  من 
وأوقفا، ويتعلق األمر بكل من )ب. ل( 35 سنة و)م. ع( 22 سنة يقيمان بخراطة. 
وأجُنز ملف جزائي ضد املشتبه فيهما، اللذين ُقدما أمام اجلهات القضائية املختصة. 

وبعد إحالتهما على إجراءات املثول الفوري صدر يف حقهما أمر باإليداع.

حجز جرافة تشتغل بدون رخصة
األسبوع  نهاية  ببجاية،  الوطني  للدرك  اإلقليمية  املجموعة  أفراد وحدات  متكن 
الفارط، من حجز جرافة ُتستعمل يف تهيئة وتسطيح األرض بدون رخصة، إثر قيام 
إخرازن  قرية  مستوى  على  وبالضبط  الوالية،  إقليم  عبر  بدورية  املجموعة  وحدات 

ببلدية بوخليفة، لفت انتباههم آلة حفر تقوم بتهيئة وتسطيح األرض.
بهذه  بالقيام  له  التي تسمح  والرخصة  الوثائق  السائق عن  وبعد االستفسار مع 
األشغال، أكد أنه ال يحوز على أي وثيقة، ليتم توقيفه واقتياده إلى مقر الفرقة ملواصلة 
التحقيق. ومت إجناز ملف يف القضية، وإرساله إلى اجلهات القضائية املختصة، ووضع 

اجلرافة باحملشر البلدي.
عبد السالم.ق

سرير   120 بسعة  مستشفى  يزال  ال 
منذ  الشيخ  سيدي  األبيض  مبدينة  مسجل 
سنة 2015 لم ير النور إلى غاية يومنا هذا،  
رغم أن سكان املدينة بأمس احلاجة الى هذا 
السكانية  الكثافة  إلى   بالنظر  الصحي  املرفق 
للمدينة التي  تعد الثانية بعد عاصمة الوالية 

.
جمعوي،   ناشط  أحمد  تومي  إعتبر 
ذريع  فشل  املستشفى  اجناز  يف  التأخر 
والية  على  تعاقبوا  الذين  املسؤولني  ملختلف 
التجهيزات  بقطاع  و  الصحة  بقطاع  البيض 

بالتدخل  الصحة  وزير  مطالبا  العمومية،  
يف  البيض  سلطات  فشل  بعد  املشكل  حلل 
القصور  جمعية  رئيس   . املشروع  اطالق 
وزير  دعا  صياد،  نورالدين  بالبيض  الكلوي 
التماطل  سبب  يف  حتقيق  فتح  الى  الصحة 
مهما  مكسبا  يعتبر  الدي  املشروع  اطالق  يف 
لسكان اجلهة اجلنوبية للوالية،  خاصة و أن 
تتوفر حاليا  الشيخ ال  مدينة األبيض سيدي 
على مستشفى يليق بسكانها و يليق بكونها 
والية منتدبة حتصي أكثر من 50 ألف نسمة،  
يعاني  املتحدث  يضيف  احلالي  املستشفى  و 

من الضيق و تكدس املصالح و غياب التنسيق 
بينها و إلتهم من األموال يف ترميمه ما ميكن 
الصحة  مديرية   . جديد  مستشفى  بناء  من 
بالبيض أشارت الى إنها استلمت املشروع من 
مديرية  إشراف  حتت  كان  حيث  وجيزة  فترة 
و  4 سنوات  من  العمومية إلكثر  التجهيزات 
حاليا و بعد حتويل املشروع إليها ويف ظل تعيني 
مدير جديد يشهد له اجلميع بالكفاءة يرتقب 
إطالق املشدوع قريبا بعد مراجعة غالفه املالي 

الذي طرح املشكل .
نور الدين رحماني

البيض
مستشفى 120 سرير ينتظر التجسيد باألبيض سيدي الشيخ

املائية  الطيور  إحصاء  عملية  أسفرت 
محافظة  أطلقتها  قد  كانت  التي  املعششة 
الوطنية  احلظيرة  مع  بالتنسيق  و  الغابات 
املنصرم،  مايو  شهر  مطلع  بالبليدة  للشريعة 
عن إحصاء ستة أصناف من هذه الطيور التي 

تعيش باملناطق الرطبة.
باحلظيرة،  البيطرية  املفتشة  وأوضحت 
إحصاء  عملية  أن  لوأج،  بلقاسيمي،  سارة 
الطيور املائية املعششة التي تواصلت على مدار 
شهر أسفرت عن حتديد ستة أصناف من هذه 
الطيور عبر مختلف املناطق الرطبة املوزعة عبر 

احلظيرة  مستوى  على  و خاصة  الوالية  تراب 
الوطنية للشريعة.

املتحدثة،  لذات  وفقا  األمر،  ويتعلق 
بالزقزاق الصغير و البلثوم الرمادي و طائر الغاء 
أو ما يعرف بغراب املاء و كذا البلثوم األبيض 
إلى  باإلضافة  احلديدية  البطة  و  الصغير 
العنق  ذو  البط  وهو  بكثرة  رصده  مت  نوع  أكثر 
تأتي  التي  العملية  هذه  األخضر.ومست 
املهاجرة  الطيور  باحصاء  اخلاصة  تلك  بعد 
تواصلت  و  يناير  شهر  بداية  إطالقها  مت  التي 
مختلف  شهر،  مدار  على  األخرى  هي 

الشفة  واد  غرار  على  بالوالية  الرطبة  املناطق 
ملوان  بحمام  األزرق  منطقة مقطع  و  )غرب( 
بحيرة  و  بالعفرون  ببلدية  املياه  و محطة ضخ 
 ، املصدر  ذات  وحسب  ببوينان.  عمروسة 
على  العملية  هذه  على  املشرفون  اعتمد  فقد 
يف  تتمثل  حديثة  تقنية  جتهيزات  و  معدات 
للتمكن من  منظار  و  اجلودة  عالية  آلة تصوير 
رصد الفصائل املعششة بأماكن بعيدة يصعب 
الوصول إليها و كذا دليل التعرف على أصناف 

الطيور املائية.
ق.م

البليدة
إحصاء 6 أصناف من الطيور المائية المعششة بالمناطق الرطبة

املدية
انتشال جثة غريق من بركة مائية بتابالط

بفرقة  مدعومة  املدية  شرقي  تابالط  لدائرة  املدنية  احلماية  مصالح  امس  تدخلت 
الغطاسني التابعة للمركز املتخصص بوزرة من أجل انتشال غريق ببركة مائية عمقها 3 
متر داخل واد فلوكة  بواد يسر بلدية تابالط ، الطفل الغريق يبلغ من العمر )13 سنة ( 

متويف يف عني املكان مت حتويل جثته إلى مستشفى تابالط.
عمر بكيري

انطالق الدورة الجنائية الثانية
 بـ 130 متهما

انطلقت أمس الدورة اجلنائية العادية الثانية حملكمة اجلنايات االبتدائية لسنة 2021 
على مستوى محكمة املدية  رفقة دورة اجلنايات العادية االستئنافية  لذات السنة وذلك 

على مستوى مجلس قضاء املدية .
و سيتم خالل هذه الدورة  الفصل يف 23 ملًفا جنائًيا يف محكمة اجلنايات االبتدائية 
يحاكم فيه 60 متهما.و 41 ملفا جنائيا يف محكمة اجلنايات االستئنافية يحاكم فيه 70 
أشرار والقتل  جماعة  تكوين  قضايا  يف  القضايا  لهذه  اجلنائية  امللفات  متهما ،وتتمحور 
واملتاجرة باملخدرات وكذلك السرقة هذا وجتري وقائع هذه الدورة اجلنائية العادية الثانية 
البروتوكول  باحترام  كورونا  فيروس  من  الوقائية  الصحية  اإلجراءات  احترام  إطار  يف 
الصحي ،ويشار أن الدورة العادية األولى حملكمة اجلنايات لذات السنة  قد عاجلت من 
االبتدائية  و33 ملفا جنائيا يف محكمة  اجلنايات  قبل 37 ملفا جنائيا يف محكمة  ذي 

اجلنايات االستئنافية .
عمر بكيري
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أخبار السر ايا

»الغابة تستغيث« 

اجتمــاع تنسيـقـي

بـــوقـــــدوم 
رسـالــة فنيــشفـــي الدوحــة

منطقـة حــرة حــدوديــة
مدرسة مدرسة

األجوبة:

األخطــاء األخطــاء 
السبــــــعةالسبــــــعة

أزرار القميص أزرار القميص
فم الطفل فم الطفل

قفل احملفظة قفل احملفظة

ورقة بيضاء يف األعلى ورقة بيضاء يف األعلى

متزيق متزيق

تهنينا تهنينا

01

02

03

04

05

06

07

ستنطلق يف القريب أشغال إنشاء منطقة حرة حدودية لألنشطة اإلقتصادية على مستوى 
إقليم بلدية الطالب العربي احلدودية )80 كلم شرق عاصمة الوالية الوادي(، حسبما استفيد 

أمس، لدى مسؤولي هذه اجلماعة احمللية.        وجرى اختيار أرضية جتسيد هذا املشروع 
اإلقتصادي الواعد مبنطقة » بئر بوعروة« الواقعة مبحاذاة املعبر احلدودي املتاخم للحدود 
التونسية والتي تتربع على مساحة قوامها 500 هكتار قابلة للتوسيع إلى 2.000 هكتار، كما 

أوضح لـ«وأج« رئيس املجلس الشعبي لبلدية الطالب العربي، إبراهيم دومي.

أعلنت املديرية العام لإلذاعة 
اجلزائرية يف بيان لها أمس، أنها 

ستطلق السبت املقبل مبادرة 
وطنية، من خالل قناتها الثانية 

الناطقة باللغة االمازيغية، 
حتت شعار »الغابة تستغيث« 

بهدف رفع الوعي بأهمية الغابة 
واحلفاظ عليها وتثمينها. 

وستكون االنطالقة الرسمية 
لهذه املبادرة ذات األبعاد 

االقتصادية واالجتماعية 
ولتربوية، من احلضيرة 

الوطنية »جرجرة«، من خالل 
تنظيم فضاءات إذاعية مباشرة 

ومتنوعة، ابتداء من الساعة 
ال10 صباحا إلى الساعة الثانية 

بعد الظهر، على أن تستمر بداية 
الصيف من كل سنة، لتشمل 
مختلف احلضائر الطبيعية 

والغابات على املستوى الوطني 
ومبواضيع ذات عالقة بالغابة، 
حسب ما أوضحه نفس املصادر.

ترأس وزير السكن والعمران واملدينة، طارق بلعريبي، أمس، 
اجتماعا تنسيقيا متحور حول القطب احلضري 

حجر املنقوب بقاملة.وخصص االجتماع، 
للوقوف على مدى تقدم األشغال 

ومتابعة التطور يف اإلجناز.وجاء هذا 
االجتماع، بعد اللقاء الذي خصص 

حلجر املنقوب بتاريخ 10 أفريل 2021. 
وألّح الوزير على ضرورة تسريع وتيرة 

اإلجناز والبدء مباشرة يف أشغال 
التهيئة اخلارجية على 
مستوى جميع أحياء 

القطب احلضري 
حجر املنقوب، كما 
أمر الوزير بضرورة 
االنتهاء من جميع 
أشغال البناء.وكذا 

أشغال التهيئة 
الثالثية قبل 
نهاية السنة 

اجلارية 
.2021

أفاد وزير الشؤون اخلارجية صبري 
بوقدوم، أنه سيشارك بالعاصمة 

القطرية، الدوحة، يف أشغال 
االجتماع التشاوري لوزراء 

اخلارجية العرب. باإلضافة إلى  
الدورة غير العادية ملجلس جامعة 

الدول العربية حسب املسؤول 
ذاته.وكتب بوقدوم يف تغريدة 

له عبر »التويتر«، “أشارك اليوم 
بالعاصمة القطرية، الدوحة، يف 

أشغال االجتماع التشاوري لوزراء 
اخلارجية العرب”. وتابع 

و”كذا الدورة غير 
العادية ملجلس 
جامعة الدول 
العربية لبحث 

مستجدات 
قضية “سّد 

النهضة 
االثيوبي.

قال رئيس املجلس الدستوري، كمال فنيش، أمس، 
أنه بعد اإلعالن عن النتائج املؤقتة يتم االنطالق  

يف استقبال الطعون. وأوضح فنيش، أن 
املجلس الدستوري بصفته الساهر 
على االنتخابات واالستفتاءات هو 
الذي يفصل يف الطعون، مظيفا أن 

املادة 210، تبني للمحكمة الدستورية، 
بعد دراسة الطعون، إصدار قرار معلل 

يف هذا الشأن. ويكون اإلعالن عن 
املترشح املنتخب خالل 10 أيام من 

تاريخ استالم محاضر النتائج املؤقتة. 
وأشار رئيس املجلس الدستوري، 

إلى أن الطعون يجب أن 
تقدم يف شكل شروط 

متوفرة العنوان 
والصفة واألهل. حيث 

يجب أن يتوفر على 
احلجج والبراهني 

حول االعتداء 
على حقوق الترشح 

املعني.
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أخبار الداخل

عبد القادر نورين 

لقائهم  خالل  املنطقة  سكان  قال  و   
متاعب كبيرة  يواجهون   انهم  الوطن«  بـ«أخبار 
أو  الشرب  ماء  لتوفير  أخرى  التنقل جلهات  يف 
مطالبني  مواشيهم   ولسقي  لعائالتهم  شراءه 
يف  للنظر  الوصية  للسلطات  العاجل  بالتدخل 

هذا املشكل الذي امتد طويال.
ويف سياق ذي صلة يناشد هؤالء السكان 
والي الوالية  الذي زارهم مؤخرا بحفر بئر لهم 
ينهي معاناتهم وربطهم بشبكة الغاز وقد وعدهم 
والي الوالية بالتكفل بهذين  االنشغالني قريبا  
اإلجراءات  ملباشرة  للمديرين  تعليمات  وأعطى 

لذلك.

تقطن  عائلة   54 ربط  مت  أخرى  جهة  من 
الغاز  بشبكة  عنهم  بعيدا  غير   1 الغرفة  مبنطقة 
السكان  وقد طلب   ، الصحي  الصرف  وشبكة 
مائيي  منحهم مشروع خلزان  الوالية   والي  من 
الذين   الصغار   ألطفالهم  وأقسام  عالج  وقاعة 
يتنقلون يوميا لتجمع اجلدر وسط معاناة  يسييها 

البرد وخطر الطريق ،

تعاني أكثر من 30 عائلة تقطن مبنطقة الغرفة 2 على بعد حوالي 2كلم من جتمع اجلدر من 
أزمة عطش حادة بسبب انعدام نقاط للماء بهذه املنطقة .

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

متنراست

وضع حد لشبكة إجرامية مختصة 
في السطو على المنازل

متكنت عناصر االمن احلضري الثالث 
إجرامية  لشبكة  وضع حد  من  بتمنراست 
تتكون من شخصني  تتراوح أعمارهم )18 
الى 26 سنة( مختصة يف السرقة من داخل 
مساكن و منازل املواطنني حيث قاموا بسرقة 
احلضري  االمن  بقطاع  املنازل  من  العديد 

الثالث و قطاع االمن احلضري الثاني .
خلية  بيان  القضية حسب  وقائع        
والية  ألمن  العامة  والعالقات  اإلتصال 
االمن  مصالح  تسجيل  الى  تعود  متنراست 
متعلقة  قضايا  لعدة  الثالث  احلضري 
مت  عليه   ، مسكن  داخل  من  السرقة  جلرم 
اجل  من  التحريات  ومباشرة  حتقيق  فتح 
الوصول للفاعلني ، حيث مت تفعيل اجلانب 
االستعالماتي و تكثيف األبحاث ليتمكن 
عناصر الضبطية القضائية من الوصول الى 
حتديد هوية املشتبه فيهم ، حيث مت توقيف 
املشتبه فيه األول القاصر بحي صورو اجلامع 
الثاني و هذا  املشتبه فيه  ، فيما مت توقيف 
بالتنسيق الدائم مع السيد وكيل اجلمهورية 
تفتيش  بعد  و  اين  متنراست  لدى محكمة 

العثور و استرجاع بعض  اقامتهما مت  مكان 
املسروقات وضبط كمية من املخدرات من 
نوع بانغو قدر وزنها بـ 30.36 غرام و أداة 
املشتبه  رفقة  حتويلها  و  ليتم حجزها  تقطيع 

فيهما الى ملقر و فتح حتقيق يف القضية .
 وبلغ عدد القضايا املتورط فيها عناصر 
هذه الشبكة االجرامية عن فعل السرقة من 
قضايا   05( قضايا   07 الى  مسكن  داخل 
بقطاع االمن احلضري الثالث  و 02 قضية 

على مستوى االمن احلضري الثاني
اإلجراءات  من  االنتهاء  وبعد        
القضائية  أمام اجلهات  تقدميهم  القانونية مت 
الرئيسي  فيه  املشتبه  حق  يف  أصدر  التي 
05 سنوات حبس نافذة مع اإليداع وغرامة 
مالية قدرها 200000 دج نافذة فيما صدر 
يف حق املشتبه فيه الثاني القاصر أمر إيداع 
البيع و  عن قضية حيازة املخدرات لغرض 
اصدار  مت  فقد  السرقة  قضايا  يخص  فيما 

أوامر إيداع يف حقهما .
احمد كرزيكة

يتوقع الفالحون جني نحو 48.740 قنطار 
نهاية  يف  )البيولوجي(  املبكر  املائدة  عنب  من 
كانت  التي   2021 لسنة  العنب  جني  حملة 
قد انطلقت مطلع هذا األسبوع بواليتي غرداية 

واملنيعة.
احملصول  جني  يف  العنب  منتجو  وشرع 
املنطقة  هذه  يف  الكروم  بساتني  مستوى  على 
الصحراوية سيما احملصورة بني منطقتي املنصورة 
جهة  من  )املنيعة(  لفحل  وحاسي  )غرداية(  
أخرى  جهة  من  واملنيعة  غنام  حاسي  وبني 
متتد  حيث   /1/ رقم  الوطني  الطريق  مبحاذاة 
تلك البساتني على مساحة قوامها 475 هكتار 
بنظام  280 هكتار منتجة ومسقية   مبا يف ذلك 
الرش احملوري, كما أوضح مسؤول اإلحصائيات 

مبديرية القطاع, خالد جبريط .
عنب  إلنتاج  املساحة  تلك  وخصصت 
املائدة )البيولوجي( من مختلف األصناف سيما 
منها »كاردينال« وإيزابيل« والعنب األسود من 
احلجم الكبير, واألحمر اللذان يتأقلمان بشكل 
الصحراوية,  الطبيعة  خصوصيات  مع  عادي 

حسب ما جرى شرحه  .
من  للمنتجني  املائدة  عنب  حاليا  ويتوفر 
واليتي غرداية واملنيعة على رفوف جتار الفواكه 
واخلضروات يف وادي ميزاب, حيث يتراوح سعر 
الكيلوغرام الواحد بني 250 و 300 دج, حسب 

درجة النوعية.
املنطقة  به  متتاز  ما  أن  القطاع  مهنيو  ويرى 
من أشعة الشمس التي شهدتها خالل شهري 

مساعدا  عامال  كانت  املاضيني  ومايو  أبريل 
ومالئما لنضج الكروم وعناقيد العنب, مما يؤشر 

إلى حتقيق جودة يف نوعية الفاكهة.
إنتاج  يف  الزيادة  أن  جبريط  السيد  وأكد 
عنب  أصناف  استخدام  بفضل  كانت  الكروم 
الكروم باإلضافة  أراضي زراعة  منتجة, وجتديد 

إلى إدخال تقنيات الزراعة احلديثة.
هناك  فإن  القطاع  مديرية  تقنيو  وحسب 
االنتاج  حتسني  يف  تساهم  التي  العوامل  عديد 
على غرار استعمال صنف العنب املنتج وطريقة 
أيضا  أو  التربة,  وطبيعة  األرض,  استغالل 
األساس  املعطيات  تلك  تشكل  حيث  املناخ, 

طريقة  الكروم  منتجو  ضوءها  على  يحدد  التي 
جني العنب.

حتتل  الكروم  زراعة  أن  جبريت  وأوضح 
مكانة هامة يف النشاط الفالحي لوالية غرداية, 
زراعتها  يف  شرع  التي  الشعبة  هذه  أن  موضحا 
مع   2000 سنة  يف  هكتارا   70 مساحة  على 
الفالحية,  للتنمية  الوطني  املخطط  إطالق 
لواليتي غرداية  تطورا يف منطقة اجلنوب  تشهد 
واملنيعة, حيث تتوفر قدرات مائية هائلة ونوعية 
املناسبة  والتربة  املناخ  عن  فضاًل   , )معدنية( 

لهذا النشاط الفالحي.
ق.م

غرداية 

توقعات بجني 49 ألف قنطار من عنب المائدة المبكر

 أزيد من 3858 مترشح 
يجتازون شهادة التعليم المتوسط

شرع أزيد من 3858 مترشح يف اجتياز 
التي  املتوسط  التعليم  شهادة  امتحانات 
مراكز  مختلف  عبر  الثالثاء  هذا   انطلق 
عددهم  والبالغ  متنراست،  بوالية  اإلجراء 

27 مركز.
األول  اليوم  يف  املترشحون  وميتحن 
والنصف  الثامنة  من  وبداية  االمتحان  من 
العربية  اللغة  مادة  يف  ساعتني  مدار  وعلى 
مادة  يف  العاشرة  الساعة  على  بعدها  ثم 
العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا وعلى الثانية 
اإلسالمية  التربية  مادة  يف  مساء  والنصف 
لساعة واحدة ثم على الساعة الرابعة مساء 

يف مادة التربية املدنية.
يف  املترشحون  ميتحن  فيما  هذا 
مبادة  تتعلق  مواد،  ثالث  يف  الثاني  اليوم 
الصبيحة  يف  اإلجنليزية  واللغة  الرياضيات 
أن  على  الظهيرة،  يف  واجلغرافيا  والتاريخ 
ينتهي االمتحان يف اليوم الثالث مع مادتني 
الفرنسية  باللغة  األمر  ويتعلق  الصباح  يف 
األمازيغية  واللغة  واحلياة  الطبيعية  وعلوم 

يف الظهيرة.
والية  أمن  سخر  املناسبة  وبهذه 
البشرية  اإلمكانيات  كافة  متنراست 
بتجند 121  اإلمتحان  هذا  لتأمني  واملادية  
على  يسهرون  الرتب  مختلف  شرطي من 
تأمني 10 مراكز إجراء امتحان ضمن إقليم 
ونهار،  ليالا  متنراست  بوالية  اإلختصاص 
تأمني  الصحي. بضمان  الوضع  مرعاة  مع 

وكذا  االمتحانات  مواضيع  نقل  عملية 
مراكز  الى  األجوبة  طرود  إعادة  عملية 
التجميع. وتأمني احمليط اخلارجي والداخلي 
اإلنسيابية  وضمان  اإلمتحانات.  ملراكز 
والتوقف  الوقوف  منع  سيتم  أين  املرورية 

العشوائي للمركبات أمام تلك املراكز.
مراكز  رؤساء  مع  الدائم  والتنسيق 
شأنه  من  ما  لكل  للتصدي  اإلمتحان 
املساس بالسير احلسن لإلمتحانات.إضافة 
والراجلة  الراكبة  الدوريات  تكثيف  إلى 
اإلمتحانات  إجراء  أوقات  خالل  خاصة 
وضمان  كثيفة  مرورية  حركية  تعرف  التي 
اإلنسيابية املرورية عبر الطرق الرئيسية وكذا 
املسارات املؤدية الى مراكز اإلمتحانات. و 
بقواعد  السائقني  السواق  وتوعية  حتسيس 
السياقة السليمة السيما مبحيط املؤسسات 
التربوية التي جتري بها اإلمتحانات وجتنب 

املناورات اخلطيرة
الذي  الصحفي  البيان  خالل  ومن 
حتصلت منه جريدة أخبار الوطن من نسخة 
تدعو  متنراست  والية  أمن  فإن مصالح  منه 
املرافقني  التالميذ  وأولياء  السائقني  كافة 
ألبنائهم ملراكز اإلمتحان إلى اإللتزام بقانون 
السليمة  السياقة  بقواعد  والتقيد  املرور 
أمام  العشوائي  والتوقف  الوقوف  وتفادي 

املراكز.
أحمد كرزيكة

يطالبون بحفر بئر لهم إلنهاء معاناتهميطالبون بحفر بئر لهم إلنهاء معاناتهم

سكان منطقة الغرفة باألغواط يعانون العطشسكان منطقة الغرفة باألغواط يعانون العطش

أشرف  العربي بهلول والي الوالية، على  
افتتاح  املخيم اجلراحي األول املنظم بالتنسيق 
مع جمعية جندة اإلنسانية ومؤسسة ناس اخلير 
فريق طبي مختص يف طب  بأدرار، من طرف 
 200 حوالي  لفائدة  موجه  العيون،  وجراحة 

شخص.
مع   بالتنسيق  باشراف  كانت  العملية   
مجلس  عضو  و  الوالئي،  الشعبي  املجلس 
لألمن،  الوالئية  اللجنة  أعضاء  والسادة  األمة 
املجلس  ورئيس  أدرار  دائرة  رئيس  والسيد 

مدير  وبحضور  أدرار،  لبلدية  البلدي  الشعبي 
املؤسسة  ومدير  بالوالية،  والسكان  الصحة 
الكرمي  عبد  بودرغومة  اإلستشفائية  العمومية 
املمتدة  الفترة  خالل  بأدراروذلك  سرير   120
املبادرة  هذه   ،2021 جوان   19 إلى   14 من 
على  العمليات  كتلة  ببعث  سمحت  التي 
بودرغومة  االستشفائية  املؤسسة  مستوى 
البداية  ستكون  حيث  بأدرار،  الكرمي  عبد 
العملية  تتواصل  أن  على  العيون،  بجراحة 
األذنني  تخصصات  يف  بعمليات  مستقباًل 

بالوجه  اخلاصة  والعمليات  واحلنجرة  واألنف 
التوأمة بني  الوالية  والي  السيد  وثمن  والفكني 
واملركز  أولف،  االستشفائية  العمومية  املؤسسة 
االستشفائي اجلامعي بني مسوس، والتي متت 
والتي  بالوالية،  الصحة  مديرية  مع  بالتنسيق 
جراحية  بعمليات  القيام  أجل  من  ستساهم 
تشمل )طب وجراحة القلب، اجلراحة العامة، 
النساء  طب  األطفال،  طب  األطفال،  جراحة 

والتوليد، التشخيص باألشعة(.
عبداهلل مجبري

أدرار 

انطالق المخيم الجراحي األول لجراحة العيون
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روبورتاج: أمني حواش

 وندد سكان قرية متالكة بالظروف املزرية التي يتخبطون داخلها يف ظل 
بان  اعتبار  بالقرية  على  التتموي و االجتماعي  للمستوى   التدني املستمر 
هذه االخيرة لم تستفد من اي مشاريع تنموية طيلة االعوام مديدة ، ما ادى 
الذين أصبحوا  البطالة بني شبابها  انتشار  الفقر وساهم يف  بؤرة  اتساع  الى 

فريسة سهلة لشتى انواع االجرام واملخدرات .
سكان قرية أفادوا بأن قريتهم مهمشة من طرف جميع املسؤولني الذين 
ال يعرفون طريقها اال خالل احلمالت االنتخابية الستمالة أصوات السكان 
مقدمني وعودا ال تسمن وال تغني من جوع كل هذه الظروف جعلت من  
الكرمية  احلياة  الى   أبسط ضروريات  بافتقادها  تتسم  منطقة  من  منطقتهم 

على غرار السكن والعالج.

السكن المشروع الحلم 
 سكان حي  البرية من جانبهم اكدوا ضرورة حلب مشاريع سكنية كون 
املنطقة مغيبة يف  هذا امللف منذ سنوات  حيث لم تستفد منطقتهم من أية 
حصة سكنية ورغم الشكاوى والنداءات  املتكررة التي قوبلت جميعابوعود 
تواصل   مع  ورق  على  حبرا  مجرد  وبقيت  الواقع  أرض  على  تتجسد  لم 
معاناتهم واحلالة الكارثية التي يتخبطون فيها بخصوص هذا اجلانب والتي 
بسببها اضحت معاناتهم دائمة ومستمرة نظرا الى اتخاذ بعض العائالت  
البلدية على  األكواخ القصديرية كمالذ لهم  يف ظل عدم  قدرة السلطات 
أنه  املعنيون  يؤكد  حيث  اوالعمومي   الريفي  سواء  السكن  مسألة  تسوية 
وبالرغم من مرور وقت طويل على إيداع ملفات طلب االستفادة من السكن 
الريفي والعمومي لم يتلقوا ردا واضحا يف هذا الشأن ما زاد يف معاناتهم التي 
يتخبطون فيها منذ سنوات داخل أكواخ قصديرية ضيقة، حيث أصبح املنزل 
الواحد ال يتسع للعائالت التي تزوج أبناؤها وباتوا يف حاجة ملسكن مستقر 
مع أطفالهم، ناهيك عن وضعية املنازل القصديرية التي ال تتوفر فيها شروط 
احلياة الكرمية بفعل االهتراء واحتمال انهيار بعضها، والتسربات املائية لتي 

أصبحت تنغص عليهم حياهم كلما تساقطت األمطار 

الصحة ..معاناة دائمة 

ومن جهة اخرى طالب السكان من مديرية الصحة والسكان بالوالية 
باإلسراع يف تزويدها بقاعة عالج أو عيادة متعددة اخلدمات وذلك إلنهاء 
معاناتهم مع اخلدمات الصحية التي تتعبهم كثيرا، حيث يضطرون للتنقل 
فئة  بأن  اكدوا  كما   ، طبية  مصلحة  للوصول ألقرب  طويلة  مسافات  على 
املرضى واملصابني باألمراض املزمنة املسنني منهم واألطفال، يعانون األمرين 
ناهيك عن  أبسط اخلدمات ،  لتلقي  الصحية  املرافق  الوصول ألقرب  قبل 
أهل  يجبر  ما  وهو  االوقات احلرجة  املرضى يف  لنقل  إسعاف  انعدام سيارة 
املريض إلى كراء سيارة خاصة أو نفعية يف بعض األحيان لنقل املريض إلى 

مستشفى تالغ أو إلى سيدي بلعباس
غياب املرافق الترفيهية يحول شباب املنطقة الى جحيم

ال مرافق رياضية و الترفيهية

اشتكى شباب القرية من النقص الفادح يف املرافق والهياكل الشبابية 
حيث  الشابة،  املواهب  استقطاب  شأنها  من  التي  والترفيهية،  والثقافية 
يومياتهم  وينعكس على  عليهم،  يؤثر  االفتقار  أن هذا  الشباب  أكد بعض 
بالسلب، مع معاناتهم من شبح البطالة، التي أضحت تتفاقم وتنتشر بوتيرة 
القرى املجاورة لهم  بالقرية مثل  غير عادية، مطالبني بتوفير ملعب جواري 
الترفيهية  املرافق  نقص  أضحى  باملنطقة  العمل  فرص  غياب  ظل  ففي   ،
يؤثر عليهم وينغص حياتهم حيث يحتم عليهم التنقل إلى احلقول واملزارع 
السلطات  السكان  يطالب  وعليه  للرفاهية،  أوقات  عن  بحثا  احملروثة  غير 
بتخصيص  النقائص،  هذه  كل  يف  اجلاد  للنظر  العاجل  بالتدخل  املعنية 
برنامج تنموي هام، من شأنه أن يساهم يف إخراج منطقتهم من دائرة العزلة 

والتهميش التي حاصرتها منذ سنوات طويلة.
املدرسة االبتدائية بوكرفاح عمر تعاني االهمال والتسيب

مرافق تربوية ..خطر يتربص بالتالميذ
اإلهمال  من  بالقرية  الوحيدة  عمر  بوكرفاح  االبتدائية  املدرسة  تعاني 
ألي  تخضع  ملن  بحيث   ، لتشققات  جدرانها  تعرضت  بعدما  والتسيب 
عملية ترميم شاملة منذ تاريخ تاسيسها و الذي يعود إلى فترة اإلستقالل، 
و ظلت على حالها ، حتى أرضيتها لم جتدد، و هي التي تخرج منها أجيال 
و أجيال، ناهيك عن الوضع الكارثي حمليط املدرسة من اخلارج، إذ يصعب 
على التالميذ التنقل يوميا خاصة يف فصل الشتاء بسبب تراكم األوحال و 
ما تسببه األمطار من طني بعد تبلل األتربة، ألن الطريق ما تزال غير معبدة، 
وحسب السكان ، كانت هناك ترقيعات لكنها لم تكن يف املستوى املطلوب 
، أما من الداخل فاألقسام تعاني من اهتراء اجلدران و تشققها ، كذلك هو 
الشأن بالنسبة للسقف، تكاد تسقط على رؤوس التالميذ ، كل هذا دون أن 

حترك السلطات احمللية ساكنا و كذلك املنتخبني .

 طرق غير معبدة وإنارة غائبة
التجمعات  مسالك  و  طرق  وضعية  الى  تطرقوا  متالكة  قرية   سكان 
السكنية مطالبني من اجلهات الوصية  رصد عمليات العادة تهيئة شوراع 
لتبليط  عمليات  وتخصيص  الريفية  االنارة  تعميم  طريق  عن  القرية  وازقة 
عريضة  اخر  يف  املواطنون  وذكر   . املهترئة  الطرق  صيانة  وكذا  االرصفة 
شكواهم باملصاعب التي عاشتها منطقتهم ابان العشرية السوداء مستغربني 
ما عشوه من  التنمية رغم هول  السياق من حرمامن من حقهم يف  يف ذات 

خوف ونهب المالكهم خالل تلك الفترة الزمنية.

مطالب باستغالل  موارد عين تمالكة
 السكان احملليون الزالوا يطالبون باستغالل عني املاء كاحد املوارد املالية 
الكلى  ملرضى  كونها مقصدا  الى  نظرا  البلدية  منها  تستفيد  أن  التي ميكن 
الطبيعي يف  املورد  الوطن حيث اكدوا ضرورة استغالل هذا  من كل انحاء 
يف  البطالة  به  وعصفت  انهكته  الذي  للشباب  شغل  مناصب  استحداث 
حني ميكن معاجلة هذا امللف عن طريق إنشاء نقاط الستقبال املتوافدين الى 
وانها  الطبيعية السيما  املياه  باستعمال  الكلى  امراض  معاجلة  بغية  القرية 

باتت ذات صيت واسع على املستوى الوطني لكن كل ذلك لم يتحقق .

 مواطنون يستنجدون بالوالي 
من  الوالية  لوالي  العاجل  بالتدخل  القرية  مواطني  شدد  األخير  ويف 
أجل النظر يف مطالبهم املشروعة والنظر يف انشغاالتهم ،وحرمانهم من برامج 
التنمية احمللية التي وصفوها بالعزلة اخلانقة وانعدام ضروريات احلياة الكرمية، 
مما جعلهم يعيشون خارج مجال التغطية يف كل املجاالت والبحث عن املالذ 
من هذه الوضعية التي أثرت كثيرا على معيشة السكان الذين يتطلعون إلى 
بعث احلياة بقريتهم واالستقرار يف منطقتهم التي عانت يف سنوات العشرية 

السوداء .

ينتظر سكان قرية متالكة التابعة ينتظر سكان قرية متالكة التابعة 
اقليمًيا لبلدية الضاية أقصى جنوب اقليمًيا لبلدية الضاية أقصى جنوب 
والية سيدي بلعبا، التفاتة جادة من والية سيدي بلعبا، التفاتة جادة من 

قبل السلطات الوصية، بغية منح املنطقة قبل السلطات الوصية، بغية منح املنطقة 
حقها من املشاريع التنموية، والتي تبقى حقها من املشاريع التنموية، والتي تبقى 

غائبة متاًما عن هذه املنطقة، حيث غائبة متاًما عن هذه املنطقة، حيث 
حتلم العائالت هنا بزيارة رسمية من قبل حتلم العائالت هنا بزيارة رسمية من قبل 
املسؤول التنفيذي االول من والي الوالية املسؤول التنفيذي االول من والي الوالية 
برمجة زيارة ميدانية يف اقرب وقت من برمجة زيارة ميدانية يف اقرب وقت من 

اجل النظر يف االوضاع املعيشية املتردية اجل النظر يف االوضاع املعيشية املتردية 
بالقرية التي لم حتظى بأية مشاريع بالقرية التي لم حتظى بأية مشاريع 

تنموية منذ سنوات.تنموية منذ سنوات.

عائالت تعيش حياة ضنكا وتنتظر ساعة الفرج عائالت تعيش حياة ضنكا وتنتظر ساعة الفرج 

 تمالكة بسيدي بلعباس ..القرية تمالكة بسيدي بلعباس ..القرية
 التـــي ال تـــملك شيًئـــا! التـــي ال تـــملك شيًئـــا!
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السنة 02  - العدد 513 -األربعاء 05 ذو القعدة 1442  هـ  -  16 جوان 2021م

إشهار تجديد  جمعية ذات صبغة محلية
طبقا ألحكام  القانون 06/12 المؤرخ في12 جانفي 2012 

والمتعلق بالجمعيات ذات الطابع االجتماعي ال سيما المادة 
رقم 18 منه  .

لقد تم هذا اليوم : 2021/06/05 تجديد الهيئة القيادية 
للجمعية المحلية 

المسماة :جمعية  المستقبل حي سيدي عمارة  بلدية المسيلة  
المعتمدة بتاريخ  2013/11/27 تحت رقم : 64.

الكائن مقرها بــ : حي سيدي عمارة المحل رقم 01  بلدية 
المسيلة 

رئيس الجمعية :خليل بورنان

اشهار تجديد مكتب جمعية ذات صبغة محلية
طبقا ألحكام القانون رقم 06/12 المؤرخ في 12 جانفي 

2012 يتعلق بالجمعيات ذات الطابع اإلجتماعي ال سيما المادة 
رقم:18 منه

لقد تم اليوم: 2021 /06/07 تجديد الجمعية المحلية:
المسماة: النادي الرياضي للهواة االتحاد الرياضي ، بلدية جمام 

الضلعة
المعتمدة تحت رقم:  106  بتاريخ: 2002 /08/25

الرئيس: مرشيش كمال 
المولود بتاريخ  1991/10/12سيدي عيسى

المقر اإلجتماعي:ملعب أول نوفمبر 1954 بلدية حمام الضلعة 
Akhbar elwatane -  LE  16-06-2021

Akhbar elwatane -  LE  16-06-2021Akhbar elwatane -  LE  16-06-2021

ر
هـــا

ش
إ

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
والية المسيلة

دائرة مقرة
بلدية مقرة

رقم :06 م ج /2021
وصل إشعار بتجديد جمعية بلدية

 بمقتضى القانون رقم 12_ 06 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 ه الموافق 
ل : 12/01/2012 يتعلق بالجمعيات .

تم هذا اليوم:14/06/2021 تسليم وصل تسجيل التصريح بتجديد الجمعية 
البلدية 

المسماة:الرابطة البلدية للرياضة للجميع والجوارية مقرة.
المقيمة: الملعب البلدي بلدية مقرة

لرئيس الجمعية: واضح عاشور
تاريخ ومكان الميالد:27/07/1981 صالح باي

العنوان: الملعب البلدي لبلدية مقرة.

خطــوة واحــدة تفصــل 
ديبــاي عــن برشــلونة

كشــف تقريــر صحفــي إســباني، امــس الثالثــاء، 
عــن آخــر التطــورات املتعلقــة بصفقــة انتقــال الهولنــدي 

ــب  ــون ومنتخ ــك لي ــم أوملبي ــاي، مهاج ــس ديب ممفي
هولنــدا، إلــى برشــلونة، هــذا الصيــف.

ــون  ــن لي ــه ع ــرة رحيل ــذ فت ــاي من ــن ديب وأعل
عقــب انتهــاء عقــده بنهايــة الشــهر اجلــاري، مــع ظهــور 

العديــد مــن التقاريــر التــي تشــير إلــى أن وجهتــه املقبلــة 
ســتكون برشــلونة.

»مونــدو  صحيفــة  وبحســب 
ديبورتيفــو« اإلســبانية، فقــد تبــادل 
ــا،  ــود ملراجعته ــاي العق برشــلونة وديب
حتليلهــا  أجــل  مــن  أمــس،  اول 
املوافقــة  منــح  قبــل  بالتفصيــل، 

ئيــة. لنها ا
أن  الصحيفــة،  وأضافــت 
برشــلونة  بــن  مت  اتفــاق  هنــاك 
وديبــاي صاحــب الـــ27 عاًمــا علــى 
ــوى  ــى س ــم يتبق ــة، ول ــام الصفق إمت
تفاصيــل بســيطة علــى اإلعــالن 

لرســمي. ا
مــن  أنــه  إلــى  وأشــارت 
برشــلونة  يعلــن  أن  املفتــرض 
ــذا  ــاي ه ــم ديب ــن ض ــمًيا ع رس
األســبوع، علــى أن ينضــم فعلًيــا 
للفريــق الكتالونــي عقــب انتهــاء 
مشــوار هولنــدا يف يــورو 2020.
ــة  ــر أن صفق ــر بالذك جدي
ــى برشــلونة،  ــاي إل ــال ديب انتق
للفريــق  الرابعــة  ســتكون 
الكتالونــي هــذا الصيــف، بعــد 
انتقــال ســيرجيو أجويــرو وإريك 

جارســيا وإميرســون رويــال.
ق.ر

إدارة »بي إس جي« ترفـــــض مشاركة 
نيمــــار ومبــابــي في األولمبيــــاد

ــادي باريــس ســان جيرمــان الفرنســي رغبــة مشــتركة لعــدد مــن جنــوم الفريــق. وذكــرت شــبكة »أو أس بــي أن« أن إدارة بــي إس جــي اعترضــت  أحبــط ن
علــى رغبــة احتــاد الكــرة البرازيلــي يف اســتدعاء نيمــار جونيــور وماركينيــوس للمشــاركة يف دورة األلعــاب األوملبيــة التــي ســتقام صيــف العــام اجلــاري يف طوكيــو.
 وأوضحــت الشــبكة أن النــادي الباريســي بــرر موقفــه بــأن األوملبيــاد خــارج األجنــدة الدوليــة للفيفــا، وبالتالــي فإنــه غيــر ملــزم بتــرك الثنائــي ملنتخــب البرازيــل 
األوملبــي. وأضافــت أن احتــاد الكــرة البرازيلــي يــدرس حاليــا الســيناريوهات البديلــة، لكنــه اســتقر بدرجــة كبيــرة علــى عــدم الدخــول يف صــدام مــع إدارة بــي إس 
ــا  ــة كوب ــوز الســامبا علــى فنزويــال بثالثيــة دون رد يف افتتــاح بطول ــا مــع املنتخــب البرازيلــي، حيــث ســجال هدفــن يف ف جي.ويتواجــد نيمــار وماركينيــوس حالي
أمريــكا. مــن جانبهــا، قالــت صحيفــة لــو باريزيــان إن موقــف النــادي الباريســي مــع االحتــاد البرازيلــي مــن شــأنه أن ينهــي آمــال كيليــان مبابــي يف التواجــد مــع 
منتخــب فرنســا األوملبــي، ألنــه مــن الصعــب أن يتمتــع كيليــان بامتيــاز خــاص عــن العبــي الفريق.يذكــر أن منتخــب الديــوك األوملبــي يتنافــس يف أوملبيــاد طوكيــو 
يف املجموعــة األولــى التــي تضــم اليابــان، جنــوب إفريقيــا واملكســيك، بينمــا يلعــب منتخــب البرازيــل يف املجموعــة الرابعــة رفقــة أملانيــا والســعودية وســاحل العــاج.
ق.ر

يعـــصف  كـــورونا 
كـــوبا  بمنتخبــــات 

أمريـــــــــكـا 
ــة  ــة مصاب ــة أول أمــس االثنــن اكتشــاف 41 حال أعلنــت وزارة الصحــة البرازيلي
بفيــروس كورونــا املســتجد بــن العبــن وأعضــاء ببعثــات املنتخبــات والعاملــن بشــكل 
مباشــر يف بطولــة كوبــا أمريكا.وحتتضــن البرازيــل البطولــة القاريــة بــن 13 جــوان و10 
جويليــة املقبــل. وحتــى اآلن، مت اكتشــاف احلــاالت املصابــة داخــل بعثــات منتخبــات 
فنزويــال وكولومبيــا وبوليفيــا، وبيــرو. ووفقــا للــوزارة، مــن بــن احلــاالت الـــ41، هنــاك 
31 بــن العبــن وأعضــاء باملنتخبــات، بينمــا احلــاالت العشــر األخــرى بــن العاملــن 
ــم  ــة. ول ــة البرازيلي ــادق بالعاصم ــد الفن ــل أح ــا داخ ــم جميع ــة، ومت عزله يف البطول
تكشــف الــوزارة عــن أي تفاصيــل حــول احلــاالت اجلديــدة املؤكــدة، ولكــن مت الكشــف 
عــن إصابــة 12 عضــوا مــن بعثــة املنتخــب الفنزويلــي، مــن بينهــم 8 العبــن، وذلــك 
ــوزارة أنــه مت إجــراء ألفــن و927  مبجــرد وصولهــم إلــى برازيليــا. كمــا أضــاف بيــان ال
مســحة طبيــة حتــى اآلن، مــن بينهــا أكثــر مــن اختبــار لنفــس األشــخاص يف بعــض 
ــا،  ــة كورون ــي جائح ــن تفش ــررا م ــدول تض ــر ال ــد أكث ــل أح ــد البرازي ــاالت. وتع احل
ــى 17.4  ــاة، باإلضافــة إل ــة وف ــر مــن 488 ألــف حال حيــث ســجلت حتــى اآلن أكث

ــدة.                                                    ق.ر ــة مؤك ــون إصاب ملي

يبــدأ  يــوفنتـــــوس 
لضــــــم  محـادثــاتـه 
نجــم بايــرن ميـونـخ 

ليســــــو تـــــــو
كشــف تقريــر صحفــي إيطالــي، امــس الثالثــاء، عــن رغبــة يوفنتــوس يف ضــم أحــد جنــوم بايــرن 

ــو الصيفــي احلالــي. ميونــخ، خــالل امليركات
وتولــى ماســيمليانو أليغــري، قيــادة يوفنتــوس يف واليــة جديــدة، خلًفــا ألندريــا بيرلــو، ويســعى 

ماكــس لعــالج الشــروخ التــي تركهــا املــدرب الســابق.
وبحســب شــبكة »ســكاي ســبورت إيطاليــا«، فــإن يوفنتــوس يســعى لتعزيــز 

ــرن  ــن توليســو، جنــم باي ــه يف ضــم الفرنســي كورنت ــع رغبت ــه، م وســط ملعب
ــط  ــب الوس ــات الع ــب بإمكان ــري معج ــر، أن أليغ ــاف التقري ــخ. وأض ميون
ــل  ــوس يف 2017، قب ــال ليوفنت ــا جــًدا مــن االنتق ــذي كان قريًب الفرنســي، ال

انتقالــه لبايــرن ميونــخ. وعلــى الرغــم مــن أن مانويــل لوكاتيللــي، جنــم ساســولو، 
يعــد أولويــة للبيانكونيــري هــذا الصيــف، إال أن توليســو قــد يكــون فرصــة أكثــر مــن جيــدة نظــًرا ألن 
بايــرن منفتــح علــى بيعــه، يف ظــل تبقــي موســم واحــد فقــط يف عقــده. وأشــارت شــبكة »ســكاي 
ســبورت إيطاليــا«، إلــى أن احملادثــات بــن يوفنتــوس وبايــرن ميونــخ قــد بــدأت بالفعــل بشــأن نقــل 
ــش، العــب  ــم بيانيت ــر ربطــت اســم ميرالي ــاك تقاري ــر، أن هن ــر بالذك ــو. جدي ــى تورين توليســو إل
وســط برشــلونة، بالعــودة ليوفنتــوس مــن جديــد هــذا الصيــف، باعتبــاره أحــد الالعبــن املفضلــن 

ألليجــري، لكــن البوســني لــم يحصــل علــى فرصــة للمشــاركة يف كامــب نــو.
ق.ر

سيسك فابريغاس العب وسط موناكو
»أتمنــى بقــاء ميســـي 
ووضـع هازارد يحزننـي«

يتمنــى اإلســباني سيســك فابريغــاس، العــب وســط موناكــو، أن يســتمر صديقــه األرجنتينــي ليونيــل 
ميســي يف برشــلونة لســنوات عديــدة، كمــا أبــدى حزنــه علــى وضــع البلجيكــي إيديــن هــازارد يف ريــال مدريد. 
وقــال فابريغــاس يف تصريحــات نقلتهــا صحيفــة »مونــدو ديبورتيفــو« اإلســبانية: »ال أعــرف مــا ســيفعله ليــو، 
ــا  ــاذا يفكــر، وســنرى م ــرى يف م ــا ن ــة، ودعن ــرار شــخصي للغاي ــه ق ــى أن يبقــى يف برشــلونة، إن ــي أمتن لكنن

ســيحدث«.
وتابــع العــب وســط موناكــو صاحــب الـــ34 عاًمــا: »أود أن أراه يلعــب كــرة القــدم يف برشــلونة لســنوات 
عديــدة، وأن يكــون ناجًحــا ألنــه يســتحق ذلــك علــى كل مــا فعلــه يف النــادي«. وعــن عــودة خــوان البورتــا 

قــال: »أنــا ســعيد جــًدا ألن البورتــا تولــى رئاســة النــادي، فهــو شــخص يتمتع بشــخصية لرئاســة برشــلونة، 
ــه  ــرة، إن ــه كبي ــن أن ــد م ــا متأك ــرة.. أن ــرات كبي ــه خب ــه ولدي ــا يفعل ــرف م ــادئ ويع ه

ــه«. ــى مكانت ــادي إل ســيعيد الن
كمــا حتــدث فابريغــاس أيًضــا عــن إيــدن هــازارد، جنم ريــال مدريد، 
وزميلــه الســابق يف تشيلســي، والــذي لــم يتألــق بقميــص امليرنغــي على 
مــدار موســمن بســبب كثــرة اإلصابــات. وقــال سيســك: »إنــه يعــرف 
رأيــي يف هــذا األمــر، فقــد حتدثنــا مؤخــًرا وأخبرتــه برأيــي، لقــد مر بســوء 
ــا  ــًدا، رمب ــم ُيصــاب أب ــدة 5 ســنوات ول ــه مل ــر، لقــد زاملت حــظ كبي
مرتــن فقــط، وكانــت إصابــة بســيطة« وأكمــل: »بالنســبة 
لــي، أرى ذلــك أمــًرا صادًمــا ألنــه ال ميكنــك أبــًدا انتظــار 
شــخص قــوي جــًدا شــاهدته يقاتــل كل يــوم ويلعــب 
كل 3 أيــام وال يتعــرض لإلصابــة عنــد الذهــاب إلــى 
أحــد أفضــل األنديــة يف العالــم«. وزاد: »بالطبــع، 
ــازارد  ــا إن ه ــت دائًم ــي قل ــه، ألنن ــي وضع يحزنن
ــا  ــال أوروب ــدوري أبط ــوز ب ــى الف ــدرة عل ــه الق لدي
والكــرة الذهبيــة، ومــن حيــث املوهبــة، فهــو 
ــزن أن أراه  ــر مح ــه ألم ــل، إن ــن األفض ــن ب م
كذلــك، لكننــي مــا زلــت أعتقــد أنــه إذا 
ابتعــدت عنــه اإلصابــات فســنرى املوهبــة التــي 

ــا«. نعرفهــا ونحبهــا جميًع
تلقاهــا  التــي  القويــة  االنتقــادات  وعــن 
هــازارد، بعــد خــروج ريــال مدريــد مــن دوري 
ــع  ــام تشليســي ومشــاهدته يضحــك م األبطــال أم
ــة اللعــب يف أحــد  ــال: »إنهــا ضريب ــا، ق كــورت زوم
ــر  ــي األم ــدث ل ــد ح ــم، لق ــة يف العال ــل األندي أفض
ــا،  ــدة 12 عاًم ــاك مل ــت هن ــد لعب ــلونة، لق ــه يف برش نفس
عندمــا تفــوز تكــون األفضــل وعندمــا تخســر تدفــع 

ضريبــة ذلــك«.
وأوضــح: »إنهــا جــزء مــن صناعــة كــرة القــدم، 
وعليــك أن تتقبلهــا وتبقــى قوًيــا، يف البدايــة عندمــا 
كنــت أصغــر ســًنا أثــرت علــّي قليــاًل، ولكــن بعــد ذلــك 
ســرعان مــا أدركــت أنهــم إذا انتقــدوا دييغــو مارادونــا 
وجوزيــه مورينيــو وكريســتيانو رونالــدو وليونيــل ميســي، 
ــو:  ــط موناك ــب وس ــي؟«. وأمت الع ــاذا ال ينتقدونن فلم
وتعرضــت  مبــاراة ســيئة  كانــت مجــرد  لــو  »حتــى 
لالنتقــاد، عليــك فقــط أن تأخــذ األمــر بشــكل إيجابــي 

ــل«. ــون أفض ــز لتك ــتخدمه كحاف وأن تس
القسم الرياضي

دورتـمــــوند 
عـــن  يتخلــــى 
مدافعـه باليـردي

ذكــر تقريــر إخبــاري أمــس الثالثــاء أن العــب قلــب الدفــاع 
ــي  ــد األملان ــيا دورمتون ــن بوروس ــال م ــدد االنتق ــردي بص ــاردو بالي ليون
ــا  ــغ مــن العمــر 22 عام ــردي البال ــى مارســيليا الفرنســي. وكان بالي إل
ــبيل  ــى س ــيليا عل ــوف مارس ــن صف ــي ضم ــم املاض ــى املوس ــد قض ق
اإلعــارة. وذكــرت مجلــة »كيكــر« األملانيــة أن بوروســيا دورمتونــد 
ســيحصل علــى نحــو 11 مليــون أورو مقابــل االســتغناء عــن خدمــات 
املدافــع األرجنتينــي ملارســيليا الــذي ســيضم الالعــب بعقــد نهائــي. 
ــي  ــق األملانــي ســوى يف ثمان ــردي مــع الفري ــاردو بالي ــم يشــارك ليون ول
مباريــات رســمية فقــط يف املوســم املاضــي. ولــم يعلــق نــادي بوروســيا 
دورمتونــد، الــذي كان قــد تعاقــد مــع باليــردي عــام 2019 قادمــا مــن 
ــردي  ــر. وكان بالي ــره التقري ــا ذك ــى م ــي، عل ــورز األرجنتين ــوكا جوني ب
قــد طلــب االنتقــال إلــى مارســيليا الصيــف املاضــي بحثــا عــن فرصــة 
ــد  ــد يف عق ــود بن ــن وج ــا ع ــان حينه ــف النادي ــم يكش ــاركة. ول املش
ــه.    ق.ر ــن عدم ــب م ــد الالع ــراء عق ــيليا بش ــزم مارس ــارة، يل اإلع
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أخبار الرياضات

بوقرة راض على أجواء التربص

منتخب ليبيريا يحل بوهران تحسبا 
لمواجهة ‘’الخضر’’ المحليين

تعيين بن حمزة على رأس لجنة 
كرة القدم المحترفة

 ُعنّي نائب رئيس االحتادية اجلزائرية لكرة القدم، ياسني بن حمزة، على رأس جلنة 
كرة القدم احملترفة. ومت تنصيب هذه اللجنة اول امس أثناء اجتماع املكتب الفيدرالي 

املنعقد مبقر »الفاف« بدالي ابراهيم بالعاصمة، برئاسة عمارة شرف الدين.
الفيدرالي، حكيم  املكتب  السابق وعضو  الدولي  السياق، مت تنصيب  ويف نفس 
مدان، كنائب رئيس لهذه اللجنة املتكونة من ثالثة أعضاء: عبد احلكيم سرار، محمد 

نور الدين املورو و مراد بوسافر، وفق نفس املصدر.
تنصيب جلنة كرة القدم احملترفة جاء خمسة أيام بعد استحداث اللجنة املختلطة 

املكلفة بتقييم وإصالح كرة القدم احملترفة يوم األربعاء الفارط.
وأكد رئيس االحتادية عمارة شرف الدين، خالل حفل التنصيب الذي جرى مبقر 
إصالح  أجل  من  اقتراحات  بتقدمي  »تتكفل  التقييم  جلنة  أن  والرياضة  الشباب  وزارة 
األخطاء املسجلة. بهدف وضع نظام احترايف قادر على إبراز أندية ذات مستوى دولي«.
ويترأس اللجنة املختلطة املكلفة بتقييم و إصالح كرة القدم احملترفة، مستشار رئيس 
الفاف، محمد مشرارة والذي كان على رأس الرابطة الوطنية لكرة القدم سابقا )رابطة 

كرة القدم احملترفة حاليا(.
كما عني رئيس رابطة والية الشلف لكرة القدم، جياللي طويل، على رأس جلنة 
علي  من  اللجنة  هذه  وتتشكل  »الفاف«،  للعبة  اجلزائرية  باالحتادية  للهواة  القدم  كرة 
مالك الرئيس احلالي لرابطة كرة القدم هواة والذي يشغل منصب نائب الرئيس، إضافة 
الي ثالثة أعضاء وهم  علي باعمر )رئيس رابطة ورقلة( ونور الدين بولفعات )رئيس 

رابطة اجلزائر العاصمة( وأحمد خابوز )رئيس رابطة برج بوعريريج(.

تعيين برباري أمينا عاما للجنة األولمبية

 عني رئيس االحتادية اجلزائرية للدراجات، خير الدين برباري، أمينا عاما جديدا 
للجنة األوملبية والرياضية اجلزائرية، خلفا لرابح بوعريفي، حسبما أعلنت عنه الهيئة 

األوملبية.
وجاء هذا التعيني، أسبوع فقط عقب انتخاب عبد الرحمان حماد كرئيس للجنة 
األوملبية لعهدة جديدة. وحصل حماد- صاحب امليدالية البرونزية يف اوملبياد سيدني 
صوت   48 مقابل  صوت   105 مجموع  على  العالي-،  القفز  اختصاص  يف   2000

ملنافسه، رئيس االحتادية اجلزائرية للسباحة محمد حكيم بوغادو.
يذكر أن خير الدين برباري قد انتخب لعهدة جديدة على رأس االحتادية اجلزائرية 

للدراجات يف شهر فيفري الفارط.
وقد انتخب ألول مرة يف شهر أبريل 2019 عقب استقالة الرئيس السابق مبروك 

قربوعة.)واج(
ق.ر

من أجل معاينة املرافق املعنية بالبطولة العربية لألندية

تأجيل زيارة رئيس االتحاد 
العربي لكرة اليد إلى وهران 

تأجلت زيارة رئيس االحتاد العربي لكرة اليد بن عبد العزيز املنيع التي كانت مقررة 
بالبطولة  املعنية  والفندقية  الرياضية  املرافق  معاينة  أجل  من  وهران  إلى  الثالثاء  أمس 
العربية لألندية األبطال )رجال وسيدات( التي سينظمها نادي ترجي أرزيو يف أكتوبر 

املقبل.
يلتحق رئيس االحتاد  أن  املفروض  بأنه كان من  الوهراني  النادي  إدارة  وأوضحت 
العربي لكرة اليد باجلزائر العاصمة قادما من العربية السعودية ومرورا بقطر رفقة األمني 
العام لنفس الهيئة عبد اهلل بن عبد العزيز عليان، ولكن املسؤولني تعذر عليهما التنقل 

إلى العاصمة القطرية.
وتسبب هذا األمر يف تأجيل الزيارة إلى اجلزائر مع إمكانية إسناد مهمة إبرام العقد 
الذي سيربط االحتاد العربي بترجي أرزيو بخصوص تنظيم املنافسة العربية إلى رئيس 
للهية  التنفيذي  املكتب  بصفته عضو يف  لعبان،  اليد، حبيب  لكرة  اجلزائري  االحتاد 

املشرفة على الكرة الصغيرة العربية، وفق نفي املصدر.
للتذكير، يندرج املوعد العربي ألندية الكرة الصغيرة ''فيصل بن فهد'' يف طبعته 
ال36 أيضا ضمن املنافسات التجريبية التي حتتضنها وهران حتسبا الستضافتها للنسخة 

ال19 أللعاب البحر األبيض املتوسط املقررة من 25 جوان إلى 5 جويلية 2022.
م.هشام

م.هشام

تونس  من  قادم  ليبيريا  منتخب  وحل 
حيث أقاموا هناك تربصا مغلقا حتسبا لدخولهم 
تصفيات كأس العالم 2022 بقطر يف سبتمبر 

املقبل.
التونسية،  بالعاصمة  إقامتهم  وخالل 
أمام  وديتني  مقابلتني  ''اخلضر''  منافس  أجرى 
موريتانيا وليبيا، خسر يف األولى وفاز بالثانية، 
النتيجة  بنفس  الفارط،  االثنني  جرت  التي 

.1-0
منذ  أقصيوا  الذين  الليبيريون،  وتنقل 
إفريقيا لألمم  لتصفيات كأس  التمهيدي  الدور 
املقررة يف بداية 2022 بالكاميرون، إلى وهران 
يف  أغلبهم  ينشط  العبا   22 تضم  بتشكيلة 

البطوالت األوروبية والعربية.
املنتخب  يحل  أن  يرتقب  جهته،  من 
املتواجد حاليا يف  احملليني،  اجلزائري لالعبني 

موسى  بسيدي  التقني  باملركز  مغلق  معسكر 
استعدادا  األربعاء،  هذا  بوهران  بالعاصمة، 
ألول مباراة ودية له منذ تعيني الدولي السابق 

مجيد بوقرة على رأس عارضته الفنية.
وينتظر منتخب احملليني، الذي يعد خزانا 
للمنتخب األول، رهانني مهمني على املديني 
العرب  واملتوسط ويتعلق األمر بكأس  القريب 
لألمم يف ديسمبر القادم بقطر والبطولة اإلفريقية 
عام  اجلزائر  تستضيفها  التي  احملليني  لالعبني 
2023. وعبر مدرب املنتخب الوطني احمللي، 
ملباشرة  الشديد،  ارتياحه  عن  بوقرة  مجيد 
عمله مع العبي الرابطة احملترفة األولى، بعد 
حاليا يف  املقام  التربص  مبناسبة  انتظار،  طول 
مركز سيدي موسى، والذي سيختم مبواجهة 
وهران  مبلعب  اخلميس  غدا  ليبيريا  أمام  ودية 

اجلديد.
للفاف  الرسمي  للموقع  بوقرة  وحتدث 
يرام، لقد  قائال »األمور تسير على أحسن ما 

انتظرت طويال قبل اللقاء بالالعبني يف تربص 
مغلق، بسبب تأخر انطالقة البطولة، وبعدها 
إمكانياتهم  إلظهار  للجميع  الفرصة  تركت 
أن  ونأمل  العمل،  باشرنا  واآلن  البطولة،  يف 
نتحصل على أفضل النتائج املمكنة«، وواصل 
املديني  على  طموح  برنامج  »لدينا  حديثه 
أن  نريد  نحن  والطويل،  املتوسط  القصير، 
يكون املنتخب احمللي خزانا للمنتخب األول، 
ونأمل  باحتياجات اخلضر،  مرتبط  كل شيء 
تدعيم  على  قادر  جيل  إيجاد  من  نتمكن  أن 

تشكيلة«.
اخلميس سيكون  لقاء  أن  بالذكر،  جدير 
األول من نوعه الذي يحتضنه امللعب األوملبي 
اجلديد ببئر اجلير شرق وهران  بطاقة استيعاب 
تقدر ب 40 ألف مقعد، حيث سيكون مناسبة 
لتجريب مختلف جتهيزاته قبل استالمه رسميا 
املديرية  وفق  املقبلة،  القليلة  األسابيع  خالل 

الوالئية للشباب والرياضة.

أن  سعودية،  صحفية  تقارير  كشفت   
النفيعي،  ماجد  برئاسة  جدة  أهلي  إدارة 
صفوف  لدعم  عناصر  عن  البحث  بدأت 
خاصة  اجلديد،  للموسم  استعدادا  الفريق 
إلى  أنظاره  النادي  وجه  وقد  الدفاع،  يف خط 
الدولي اجلزائري، جمال بلعمري العب ليون 
وولفرهامبتون  مدافع  سايس  ورومان  الفرنسي 

اإلجنليزي.
أن  األوسط«  »الشرق  صحيفة  وذكرت 
الفريق  دفاع  دعم  تستهدف  األهلي  إدارة 
بشكل أفضل، إذ استقبلت شباكه 56 هدفا 
النقاط على مدار  ما كلفه خسارة العديد من 

منافسات الدوري السعودي للمحترفني، وحل 
باملوسم  الدفاع  أضعف خطوط  قائمة  ثالثا يف 

املنقضي، بعد العني والوحدة.
من  عدد  تواجد  إلى  الصحيفة  وأشارت 
املفاوضات،  طاولة  على  الدفاعية  األسماء 
الذي  بلعمري  جمال  »اخلضر«  مدافع  منهم 
فريق  مع  احترافية  جتربة  خاض  أن  له  سبق 
سايس،  رومان  وكذلك  السعودي  الشباب 
ماركوس  والسويدي  وولفرهامبتون،  مدافع 
دانيلسون العب نادي داليان ييفانغ الصيني.

تقييم  أوال  تنتظر  اإلدارة  أن  وأضافت 
للثنائي  هاسي  بيسنيك  اجلديد  املدرب 

البوسني ألفيس شاريتش والروماني ألكسندرو 
ميتريتا، إذ يرتبط األول مع النادي منذ جويلية 
انضم  بينما  لثالث سنوات  ميتد  بعقد   2019
ميتد  بعقد  املاضي  أكتوبر  يف  للفريق  ميتريتا 

ملوسم ونصف املوسم.
األهلي  إدارة  أن  إلى  الصحيفة  وأشارت 
مع  االنتقاالت  سوق  خالل  التعاقد  تعتزم 
الفارق،  صناعة  على  قادرة  أجنبية  عناصر 
كذلك  تعتزم  مدافع،  مع  التعاقد  »فبجانب 
أحدهما  امليدان  وسط  يف  العبني  مع  التعاقد 

صانع ألعاب مميز«.
م.هشام

بلعمري محل اهتمام أهلي جدة السعودي

اجلهات  بني  ملا  القدم  كرة  رابطة  عينت   
ملعب الشهيد »أحمد زبانة« بوهران الحتضان 
الرابطة  إلى  الصاعد  لتحديد  الفاصلة  املباراة 

الثانية عن املجموعة الغربية.
مستغامن  وداد  بني  ''النهائي''  هذا  ويجمع 
وغالي معسكر يوم 28 جوان اجلاري، أي بني 
التوالي  على  والثاني  األول  الفوجني  رائدي 

حلساب بطولة مجموعة الغرب.
فوجيهما  مجريات  على  الفريقان  وسيطر 
قبل  السد  لقاء  إلى  التأهل  ضمنا  حيث 

التي ستختتم يف  املنافسة  نهاية  عن  جوالت 
ال14  اجلولة  بإجراء  اجلاري  األسبوع  نهاية 

واألخيرة.
العويف  سالم  مدربه  بقيادة  الوداد  وكشر 
منذ  فوجه  تصدر  حيث  أنيابه  عن  مبكرا 
اجلولة األولى وهو ما مكنه من توسيع الفارق 
إلى تسع نقاط كاملة عن املالحقني املباشرين 
شباب األمير عبد القادر وترجي مستغامن قبل 

جولة واحدة عن خط الوصول.
غالي  على  ينطبق  نفسه  األمر  ويكاد 

معسكر الذي متكن، حتت إشراف مدربه عبد 
الصدارة  سباق  يف  العودة  من  بصغير،  القادر 
يف الوقت املناسب بعد بداية متعثرة، ليضمن 
عن  جوالت  ثالث  قبل  ''النهائي''  إلى  تأهله 
نهاية البطولة، حيث ابتعد بفارق ست نقاط 
ألن  يؤهله  مما  تالغ،  فتح  السابق  الرائد  عن 
خاللها  من  يطمح  التي  السد  مباراة  يخوض 
منذ  غادرها  بعدما  الثانية  الرابطة  إلى  للعودة 

موسمني.
م.هشام

بطولة ما بني الرابطات

تعيين ملعب »أحمد زبانة« بوهران الحتضان نهائي مجموعة الغرب

التحق منتخب ليبيريا األول لكرة القدم بوهران أمس الثالثاء، حتسبا ملواجهته الودية 
أمام املنتخب الوطني لالعبني احملليني املقررة غدا اخلميس على الساعة 20:45، بامللعب 

األوملبي اجلديد لوهران.
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صارة بوعياد

ــة  ــنوات املاضي ــة الس ــه طيل ــن كرامت ــر م ــر الكثي ــر خس ــان يف اجلزائ الفن
وهــو بــدون قانــون يحميــه يبــن حقوقــه وواجباتــه، ويظهــر مالمــح مســتقبله 
ــان  ــة الفن ــود بطاق ــم وج ــاوالت ورغ ــدة مح ــد ع ــول، وبع ــن املجه ــذه م وينق
املهــن  تقــدم ألصحــاب  وال  الطــاوالت  مــن حتــت  غالبــا  تأخــذ  التــي 
الفنيــة  الذيــن ينتمــون إلــى مختلــف الفنــون الكتابيــة، الفنــون املوســيقية، 
ــة والتشــكيلية، والفنــون الكوريغرافيــة،  والفنــون املســرحية، والفنــون البصري
ــة،  ــمعية البصري ــون الس ــس، والفن ــيرك والعرائ ــل الس ــة، مث ــون الفرج وفن

ــاط. ــن النق ــد م ــد العدي ــوف عن ــتوجب الوق ــث يس حي
ويعتبــر الكثيــرون موافقــة املجلــس الوطنــي للفنــون واآلداب علــى اعتمــاد 
مشــروع مرســوم تنفيــذي، لتنظيــم أوضــاع الفنانــن، بــدال مــن قانــون 
الفنــان  أمــرا غيــر كاف، رغــم أنــه مرســوم يرمــي إلــى وضــع قانــون تطبيقــي 
لعالقــات عمــل الفنانــن مــع ضبــط مهنــة الفنــان وأصنــاف الفنانــن، وهــو 
يشــبه إلــى حــّد بعيــد مــا ميكــن أن يتضمنــه »قانــون الفنــان واملهــن الفنيــة« إال 

أّن ميــزة هــذه الصيغــة القانونيــة هــي ســرعتها يف الصــدور والتنفيــذ«.
ورغــم صيغــة بطاقــة الفنــان اجلديــدة »الرقميــة«، التــي مت اعتمادهــا 
ــذه الســنة املصــادف لـــ 8 جــوان بقصــد تســهيل  ــان له ــد الفن مؤخــرا يف عي
اســتعمالها ومســايرة عمليــة إصــدار البطاقــات يف القطاعــات األخــرى. ومــا 
ــد  ــن والتقاع ــازات كالتأم ــن االمتي ــر م ــب والكثي ــدة مكاس ــن ع ــه م حتمل
ــد أن تفكــر  ــة الب ــة، إال أن الدول واالســتثمار الثقــايف وانشــاء مؤسســات فني
يف قانــون فنــان يحميــه مــن االســتغالل وتدرجــه ضمــن الدســتور، وهــذا مــا 
ينــدرج ضمــن سياســة ثقافيــة جديــدة مبنظومــة قانونيــة حتفــظ كرامــة الفنــان 

ــري داخــل وخــارج الوطــن. اجلزائ
 

ليلى بن عائشة:  »البطاقة الرقمية تحقق مكاسب كثيرة للفنان«
قالــت ليلــى بــن عائشــة عضــو املجلــس الوطنــي 

ــن  ــد مل ــة محم ــتاذة بجامع ــون واآلداب وأس للفن
دباغــن ســطيف 2 لـــ »أخبــار الوطــن«: »يعتبــر 
ــم  ــق بالتنظي ــذي املتعل ــوم التنفي ــدور املرس ص
اجلريــدة  يف  العمــل  لعالقــات  النوعــي 
الرســمية بتاريــخ 30 مــاي 2021 مكســبا 
كبيــرا للفنانــن واملثقفــن،إذ كان مطلــب 
الكثيريــن منهــم لوضــع حــد للمشــاكل 
العديــدة التــي يعانــي منهــا هــؤالء، الســيما 
ــة  ــم طبيع ــي حتك ــط الت ــاب الضواب ــا غي منه

ــة،  ــات املنتج ــن واجله ــن الفنان ــات ب العالق
الفنــان  صفــة  املرســوم  هــذا  يحــدد  حيــث 

وحقوقــه وواجباتــه والشــروط الواجــب توافرهــا 
ــكال  ــن كل أش ــه م ــن حمايت ــا يضم ــه مب ــة فن ملمارس

وجــه  يف  ملعاناته،والوقــوف  حــدا  االســتغالل،ويضع 
ــرة  االنتهازيــن حفاظــا علــى كرامتــه، وهــو األمــر الــذي حرصــت عليــه وزي

ــوزارة«. ــذه ال ــى رأس ه ــا عل ــذ مجيئه ــون من ــة والفن الثقاف
وأضافــت بــن عائشــة: »ويتضمــن هــذا املرســوم مجموعــة مــن األحــكام 
أو باألحــرى املــواد، التــي تبــدأ بتصنيــف الفنانــن وحتديــد أنواعهــم بحســب 
ــى  ــد عل ــونه وصفته،لتؤك ــذي ميارس ــي ال ــل الفن ــة العم ــص وطبيع التخص
ــة أو  ــات املهني ــات والنقاب ــاء اجلمعي ــي وإنش ــر الفن ــة التعبي ــم يف حري حقه
االنضمــام إليها،ناهيــك عــن ضمــان التمتــع بامللكيــة الفنيــة واألدبيــة 
للمؤلفــات واإلنتــاج الفنــي، واحلــرص علــى حمايــة الفنــان مــن كل أشــكال 
ــزام  ــا ومعنويا،وحقــوق أخــرى.. يف مقابــل االلت التعــدي علــى حقوقــه مادي
بواجبــات محــددة أثنــاء املمارســة الفنيــة وفــق بنــود العقــد الــذي يحمــل كل 

ــل«. التفاصي
ــة،  ــات خاص ــل فئ ــم يغف ــوم ل ــه: »أن املرس ــياق ذات ــت يف الس وأوضح
إذ حــدد جملــة مــن الشــروط التــي متكنهــا مــن املمارســة الفنيــة يف ظــروف 
ــات  ــال، وذوي االحتياج ــن األطف ــا بالفنان ــق منه ــا تعل ــة م ــبة خاص مناس
اخلاصــة، وحتديــد شــروط معينــة تخــص الفنانــن األجانــب يف ظــل االلتــزام 
بضوابــط قانونيــة محــددة ســلفا. ومــن جهتهــا تشــكل بطاقــة الفنــان مرتكــزا 
ــة  ــة رقمي ــي طالتهــا حيــث أضحــت بطاق ــرات الت ــا الســيما بعــد التغيي هام
ــي،  ــان االجتماع ــدء بالضم ــرة ب ــب كثي ــق مكاس ــا يحق ــن يحوزه ــل م جتع
ومــرورا بالرقــم الضريبــي الــذي ميّكــن الفنانــن مــن جملــة مــن االمتيــازات 
ــج ألعمالهــم وتســويقها داخــل وخــارج احلدود،كمــا  خاصــة التنقــل والتروي
ــق  ــن طري ــايف ع ــاد الثق ــهام يف االقتص ــتثمار واإلس ــال لالس ــم املج ــح له تفت

ــة«. ــح وإنشــاء مؤسســات فني فت

وأشــارت بــأن هــذا املرســوم هــو ثمــرة جهــد جماعــي أســهم فيــه أعضــاء 
املجلــس الوطنــي للفنــون واآلداب وبإشــراف مباشــر مــن وزيــرة الثقافــة والفنون 
د.مليكــة بــن دودة وعــدد مــن إطــارات الــوزارة الوصيــة الذيــن كرســوا  جهــدا 

خاصــا ملــواد هــذا املرســوم الــذي يشــكل أرضيــة صلبــة لقانــون الفنــان.

عصام تعشيت: » البطاقة الرقمية ال تعوض قانون الفنان 
رغم االمتيازات التي توفرها«

لـــ  الفنــان الســينمائي عصــام تعشــيت  قــال 
ــان تعــد  ــة للفن ــة املهني ــار الوطــن«: »البطاق »أخب

ــر  ــه قيمــة أكث ــري ومتــد ل ــان اجلزائ ــة للفن إضاف
ــن،  ــث التأم ــن حي ــي وم ــب الفن ــن اجلان م
ــر  ــرف الكثي ــان ال يع ــة للفن ــة الرقمي فالبطاق
ــكل  ــيرة ب ــاء التأش ــمح باقتن ــا تس ــم أنه منه
ســهولة وهــي مــن االمتيــازات التــي يحظــى 
بهــا الفنــان، كمــا أنهــا تضمــن التأمــن 
وحتــى التقاعــد، خاصــة وأنــه يف الزمــن 

ــش  ــتقبله ويعي ــرف مس ــن ليع ــم يك ــب ل القري
منهــم  الكثيــر  تعــرض  حيــث  املجهــول،  يف 

لالســتغالل«.
ــر مؤخــرا  ــت اجلزائ ــد أحصي وأضــاف تعشــيت: »وق

12 ألــف فنــان وهــذا ال يعقــل أن يكــون يف اجلزائــر أكثــر مــن فنانــن 
ــق  ــى حتقي ــد إل ــون أن تعتم ــة والفن ــن وزارة الثقاف ــب م ــا يتطل ــوود، وهن هولي
وتفصــل مــا بــن الفنــان احلقيقــي مــن شــبه الفنــان، وكــذا املتطفلــن علــى 
ــن  ــه م ــا تضمن ــة وم ــت البطاق ــا كان ــان مهم ــون الفن ــوص قان الفن. وبخص
ــة  ــتطيع البطاق ــال تس ــة، ف ــر كافي ــا غي ــازات إال أنه ــن وامتي ــوق للفنان حق
ــي  ــان لك ــي الفن ــون يحم ــتوجب قان ــث يس ــان، حي ــون الفن ــوض قان أن تع
يســتطيع مــن خاللــه ممارســة حقوقــه وأعمالهــم بــكل ســهولة وحريــة وبــدون 

اســتغالل«.

مصطفى بوري: »البد من قانون يحفظ كرامة الفنان«
 قــال الفنــان املســرحي مصطفــى بــوري لـــ »أخبــار 

الوطن«:«إن فتحنــا موضــوع بطاقــة الفنــان والقانــون 
األساســي املتصــل بهــذه املســألة، فإننــا ســنجد 
أنفســنا غارقــن يف طمــي السياســة الثقافيــة 
التــي بــدأت تتعفــن منــذ أواخــر القــرن املاضــي 
ووصــوال إلــى ما هــي عليــه اليــوم. فاألصل اآلن 
ــون  ــة بالقان ــل املتصل ــض التفاصي ــش بع أن نناق
ــى تنســجم  ــة حت ــان واملهــن الفني األساســي للفن
القوانــن مــع التغيــرات اجليوسوســيولوجية، هــذا 
ــذات  ــى ب ــريعية تعن ــة تش ــك منظوم ــا منل ــو كن ل

ــا  ــم م ــذا، ورغ ــا ه ــى يومن ــف، إل ــوع. لألس املوض
ــة  ــود، ملعاجل ــن جه ــرة م ــذل الوزي ــن ب ــه م ــمع عن نس

ــم  ــرا، ورغ ــه كثي ــر معاجلت ــرت تدابي ــذي تأخ ــوع ال املوض
الــورش التــي فتحتهــا لتــدارس القضايــا الفنيــة، فــال زال حــال الفــن وأحــوال 
الفنانــن يف بلــدي يف احلضيــض. أمــا قضيــة »الرقميــة« فمــا هــي إال إجــراء 
إداري احتــرازي يتماشــى رمبــا مــع الضــرورة التــي فرضهــا التطــور التكنولوجي، 
ال يزيــد يف الفنــان وال ينقــص منــه شــيئا. صحيــح أن »الرقميــة« أمــر جــاد 
و جميــل، لكــن األولــى أن جنهــز ترســانة تشــريعية حتكــم العالقــات الفنيــة 

ــوم تخضــع لالرجتــال«. التــي هــي الي
وأشــار بــوري إلــى مشــكلته الشــخصية مــع بطاقــة الفنــان قائــال: »أودعت 
ملــف طلــب بطاقــة الفنــان منــذ أكتوبــر 2019، تخيلــي أننــي إلــى يومنــا هــذا 
لــم أتلــق الــرد ال باإليجــاب وال بالرفــض، تخيلــي أننــي مــن يومهــا تنقلــت 
ــى مقــر املجلــس  ــذات إل ــم عــن مقــر ســكناي( بال ــى العاصمــة )450 كل إل
األعلــى للفنــون واآلداب ثــالث مــرات فقــط ألفهــم أيــن هــو اخللــل؟؟ ويف كل 
مــرة ال أحــد يقــدم لــي توضيحــا شــافيا. فمــا بالــك مبواطــن فنــان يقطــن يف 
أدرار مثــال أو متنراســت، كيــف ســيكون حالــه؟؟ وأشــير إلــى أن هــذه املشــكلة 

ال أعانــي منهــا لوحــدي بــل العديــد مــن الفنانــن اجلزائريــن«.
وأفــاد الفنــان يف احلديــث نفســه: »لقــد وصــل الكثيــر مــن أشــقاءنا، على 
اخلصــوص جيراننــا، إلــى منظومــة فنيــة حقيقيــة بفضــل التشــريعات التــي 
تســنها دولهــم حلمايــة للفنــان، ولــك أن تالحظــي مثــال القانــون املغربــي رقــم 
16/68 املتعلــق بالفنــان واملهــن الفنيــة والفــرص التــي يتيحهــا هــذا القانــون 
وآليــات احلمايــة احلقيقيــة، وأن تطلعــي علــى مــا يثيــره أيضــا مشــروع تعديــل 

قانــون الفنــان واملهــن الفنيــة مــن جــدل واســع يف تونــس اليــوم، فقــد صــرح 
رئيــس ذات الدولــة مؤخــرا مبقولــة غايــة يف الروعــة: »إنقــاذ الفــن مــن إنقــاذ 

الوطــن«.
ويتابــع املتحــدث »ويف غمــار التفــاؤل الــذي يحذونــي، أتســاءل وأوجــه 
االنشــغال العــام إلــى البرملــان اجلديــد وإلــى احلكومــة اجلزائريــة اجلديــدة: أال 
ــخ  ــا للتاري ــا منيع ــا كان حصن ــذي طامل ــري ال ــن اجلزائ يســتحق الف
وملقاومــة االســتبداد، الفــن الــذي انحــاز دائمــا للقضايــا الوطنيــة، 
الفــن الــذي ثــار ضــد االســتعمار، أال يســتحق هــذا الفــن أن ُيحّصــن 
بالقانــون؟ أوليــس الفنــان اجلزائــري مواطنــا يحتــاج إلــى فســحة ثقافيــة َتضبــط 

ــان؟«. ــة لكرامــة الفن ــة حقيقي عالقاِتهــا التشــريعات ضمــن صيان

الوزارة تعتمد مرسوما تنفيذيا بدال من  قانون للفنان

بطاقة الفنان..احتراف أم انحــراف؟
اعتمــدت وزارة الثقافــة والفنــون مؤخرا مرســوما تنفيذيا جديدا بدال من اســتصدار قانــون الفنان الذي كثيرا ما طالب به 

الفنانــون، مت مــن خاللــه اســتحداث بطاقة رقمية متنــح للفنانني بناء على ملف يقدمه املعنــي، وإن كانت هذه البطاقة توفر 
لصاحبهــا جملــة مــن االمتيــازات كالتأمني والتقاعد واالســتثمار الثقايف، إال أنها تبقى غير كافية بحســب الكثير من الفاعلني 

يف امليدان، ويســتوجب حســبهم إعادة النظر يف هذه املنظومة من خالل اســتحداث ترســانة قانونية حتفظ الفنان من 
االســتغالل وتوفــر له كافة الظروف املواتية للعمل واإلبــداع وتضمن له العيش الكرمي.

الرسامة بثينة زاهير لـ »أخبار الوطن«:

»هناك جمعيات تتحايل على الفنانين 
الشباب لتحرمهم من بطاقة الفنان«

املختصــة يف  زاهيــر،  بثينــة  الفنانــة   أكــدت 
مــن  حرمتهــا  عراقيــل  وجــود  علــى  الرســم، 

ــن  ــم م ــان، بالرغ ــة الفن ــن بطاق ــتفادة م االس
اشــتغالها ألزيــد مــن 15 ســنة يف املجــال، ممــا 
ــة  ــة فني ــاء جمعي ــة انش ــن إمكاني ــا م حرمه
خاصــة، أو معهــد خــاص لتكويــن األطفــال 
يف فــن الرســم«. وقالــت الرســامة بثينــة 
زاهيــر يف تصريــح لـــ »أخبــار الوطــن«، بأنهــا 
»كانــت ضحيــة اســتغالل مــن طــرف إحــدى 

الدفلــة، ولــم  الوالئيــة، بعــن  اجلمعيــات 
تســتفد مــن شــهادات املشــركة معهــا يف تنظيــم 

ــال«.  ــة األطف ــع فئ ــة م ــات فني ــرات وفعالي تظاه
وأرجعــت هــذا التحايــل ضــد الفنانــن، مــن أجــل أن 

»تتمكــن اجلمعيــات مــن رفــع مســتواها مــن خــالل الشــهادات الفنيــة التــي 
ميتلكهــا املنتســبن إليهــا«. ويف هــذا الصــدد، طالبــت املتحدثــة مــن الهيئــة 
املشــرفة علــى تســليم بطاقــات الفنــان بـــ »التخفيــف مــن الشــروط املطلوبــة 
ــف يف  ــا، دون تعس ــول عليه ــن احلص ــان م ــن الفن ــى يتمك ــف، حت يف املل
حقــه، باإلضافــة إلــى قطــع الطريــق أمــام املتحايلــن أمامــه مــن جمعيــات 
وأشــخاص، وكــون الفنــان يحتــاج إلــى هــذه البطاقــة مــن أجــل االســتفادة 
مــن االمتيــازات التــي تتيحهــا الدولــة أمامــه، وحتى يرتقــي بهوايتــه إلى ال

احترافيــة«.                                                      منيــر بــن دادي

عايدة كشود: »بطاقة الفنان ستسمح بتطهير الساحة من الدخالء«
 ثمنــت املمثلــة عايــدة كشــود، مبــادرة تســليم 

للفنــان،  احلديثــة  للبطاقــة  الثقافــة  وزارة 
والتــي ســتتمكن مــن خاللهــا إحصــاء 

يف  اجلزائــر،  يف  الفنانــن  كل  أســماء 
مواقــع  شــباب  يعتبــر  الــذي  الزمــن 
التواصــل االجتماعــي أنفســهم فنانــن 

محترفــن«.
لـــ  تصريــح  يف  كشــود  وطالبــت 
البطاقــة  بأن«تتيــح  الوطــن«  »أخبــار 
ــتفيد  ــأن يس ــة ب ــان الفرص ــدة للفن اجلدي

ــر  ــازات خاصــة تســاعده يف تطوي مــن امتي
ــى  ــول عل ــالل احلص ــن خ ــي م ــاره الفن مس

عامليــة،  تظاهــرات  وحضــور  الســفر  تأشــيرة 
الصحــي«. التأمــن  إلــى  باإلضافــة 

ــة  ــرت املتحدث ــباب، عب ــن الش ــن الفنان ــد م ــل اجلدي ــالة للجي وكرس
ــن  ــتفيد م ــي، وتس ــال الفن ــا يف املج ــون محترف ــك أن تك ــن ل ــه »ال ميك بأن
البطاقــة، إال بعــد مســار طويــل يف املجــال، وبتضحيــات عــدة، وبخبــرات 
متراكمــة، وبتكويــن مســتمر يف املــدارس وعلــى أســاتذة وقامــات فنيــة، ال 
ــه  مــن خــالل مقاطــع قصيــرة علــى »التيــك تــوك« أو »األنســتغرام«، يقابل
جهــل يف ثقافــة البلــد وغيــاب رصيــد معــريف يســمح لــك بتمثيــل وطنــك 

ــارج«. يف اخل
منير بن دادي
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 لذا فالفرصة أصبحت مناسبة للتخلص شيئا فشيئا من حزب 
جبهة التحرير وباروناته الذين لم يكفوا عن املناورة ضد سياسة 
اإلصالحات واالنفتاح التي تبنيتموها بعد األحداث األليمة··· 
وقال أيضا: ‘’لقد آن األوان للذهاب بعيدا يف التغييرات’’ وآن 
األوان ألحداث تشبيب داخل السلطة، وما يحدث اآلن حلزب 

جبهة التحرير يساعدنا على حتقيق ما وعدت به«.
وكما عرضنا سابقا، سريعا مت تغيير هذه املنهجية، بعد نتائج 
للمواجهة،  وسيلة  احلزب  أضحى  حيث  البلدية.  االنتخابات 
سواء لتمرير القوانني داخل البرملان أو خوض مواجهة محتدمة 
اخلناق  ُأحكم  لإلنقاذ.  اإلسالمية  اجلبهة  وقيادة  منتخبي  ضد 
أجل كشف  من  عملهم،  على  بالتضييق  اإلدارة  وقامت  املالي 

عجزهم يف التسيير وعدم االستجابة لتطلعات املواطنني.
سنظل نكتب ونكتب عن أسباب التعثر، عن من سمح حلزب 
ديني بالنشاط السياسي رغم منع القانون، عن غياب الدولة وترك 
األمور تسير بدون حسيب وال رقيب. عن هذه املرحلة احلاسمة 
يف تاريخ بالدنا مبا حملته من مآٍس وتعثر وتضييع فرص التنمية 

وبناء دولة تستويف شروط عصرها.
قال مولود حمروش يف شهر جويلية 1990 ، يرد على املتخوفني 
واملنتقدين لنشاط اإلسالمية:« سيتكيف الفيس مع الدميقراطية.
يجب مساعدة هذا التيار لكي يبقى ضمن أفق الدميقراطية، عن 
طريق احلوار، مواجهة األفكار يف امليدان«. ولكن وقائع املواجهة 
والتمزق الذي حصل يف النسيج االجتماعي وهدد وجود الدولة 
الوطنية ذاتها، كان يدفع إلى مراجعة عمل احلكومة ومؤسسات 
يف  والرغبة  االعتراف  عدم  خطاب  مع  ويكيِّفها  كلها  الدولة 
الدولة  قيام  ودعاوى  تزايد ضغوطات  مع  وذلك  منها،  التخلص 
اإلسالمية. كانت التفاؤل بالنصر كبيرا لدى اإلنقاذية خاصة مع 
جناح عملية كشف موارد القوة لديها، مع املسيرات والتجمعات 
يف  للنجاح  قابال  كان  اإليراني  السيناريو  الضخمة.  اجلماهيرية 
اجلزائر. ولهذا كانت اإلنقاذية تستحث إجراء انتخابات رئاسية، 
وكان شعار »مسمار جحا الزم يتنحى« يحضر بقوة يف الشعارات 

والتصريحات.
إن خطاب التهدئة واالحتواء صار يتراجع مع تزايد التصعيد، 
وتغليب  التهدئة  على  تنجح يف احلصول  لم  احلكومة  أن  وحيث 
أسلوب احلوار، فإنها كانت تفقد أهليتها السياسية لصالح املنطق 
للمتخوفني  كمالذ  العسكرية  املؤسسة  يقدم  كان  الذي  األمني 
وألجل التدخل. إذ لم يكن يتأكد من :« إن اإلسالمية - بحكم 
وجهات  بني  نظر  وجهة  هي   - اإلسالم  يف  اإلكليروس  غياب 
دامت  ما  شرعيا،  بها  االعتراف  ينبغي  الوجهة  وهذه  أخرى، 
األفراد  بسلوك  تتعلق  اإلسالمية  ألن  االستبداد.  إلى  تدعو  ال 
اإلسالمية  اجلبهة  بأن  وناهيك  واحلريات.  العام  باحلق  وليس 
يدفعها  أن  قبل  الدميقراطية  بالقاعدة  سلمت  قد  كانت  لإلنقاذ 
عنف الدولة إلى القطيعة. وهذه ثابتة جندها مكررة يف كل العالم 
هناك  إال  تتطور  وال  تقوم  ال  السياسية  فاإلسالمية  اإلسالمي: 
مضطهدة«،  أنها  إسالمية  جماعات  أو  مجتمعات  تشعر  حيث 
بقدرة  أي  يعبر عن موقف اإلصالحيني.  كتب غازي حيدوسي 
هزمها سياسيا. أما الرئيس فكان يسعى إلى أن يظهر مبظهر الواثق 
وحكومة  برملان  مع  للتعايش  :«مستعد  أنه  فيصرح  الهادئ، 

الفيس«.
في زمن التشدد والتطرف تنتفي السياسة

احلميد  وعبد  مدني  عباسي  جمعت  التي  املناظرة  تكشف 
 27 يف  تنظيمها  املزمع  التشريعية  االنتخابات  تنظيم  قبيل  مهري 
)ماي  التلفزيونية  الصحافة«  لقاء  »يف  حصة  يف   1991 جوان 
اجلبهة اإلسالمية  تطورت بني  التي  العالقة  1991(، عن طبيعة 

بأن  وتعميم  منطلق  هناك  كان  القائم.  السياسي  والنظام  لإلنقاذ 
عباسي  إن  وحتكم،  حكمت  التي  هي  الوطني  التحرير  جبهة 
األساسية.  القضية  هي  الشرعية  ويجعل  تهمه  يتثبت  مدني 
الذي  الشعب  إلى  العودة  وشرعية  اهلل،  باسم  احلكم  شرعية 
مهري  احلميد  عبد  فيخاطب  اهلل.  شرع  سيحكم  تأكيد  بكل 
)ومن وراءه النظام احلاكم( بلغة اتهامية :« من خول لكم تغيير 
مجرى القيم من قيم إسالمية لثورة إسالمية وطنية إلى شعارات 
شيوعية«. وينتقد املادة الثانية من الدستور القاضية بأن اإلسالم 
دولة  هي  الدولة  تكون  أن  يجب  بأنه  الدولة، مصححا  دين  هو 
احلوار  ومبدأ  السياسي  العمل  سلمية  على  يؤكد  ثم  اإلسالم. 
الذي تفضله اجلبهة اإلسالمية :« نحن ال نريد الثورة الدموية«. 
يدافع عبد احلميد مهري على املشروع الوطني، بأن يسعى إلى 
أنها  ومن  اإلسالمية  اجلبهة  من  اإلسالم  تطبيق  شرعية  سحب 
من  اعتمدت  الذي  القانون  وفق  يعمل  سياسي  حزب  مجرد 
خالله وتعمل وفقه :«اجلبهة )ج، ت، و( ملتزمة باإلسالم لكنها 
ثانية  كنقطة  ويسعى  اإلسالم«.  لتطبيق  املخولة  أنها  تدعي  ال 
إلى دحض النقد القائل بأن :«اجلزائر لم تعمل شيء وال أقول 
اجلبهة، أحكام تخيف«. ليخلص إلى التحذير من املسار الذي 
وصدرت  حتكم  :«لم  التي  لإلنقاذ  اإلسالمية  اجلبهة  فيه  تسير 
عنها مخيفة..هذه تصرفاتها وهي يف املعارضة فكيف إذا وصلت 
فئات  من  »جتاوزات  على  تتستر  أنها  حيث  ومن  احلكم«،  إلى 
معروفة وقليلة« التي :«يغذيها خطابكم املتطرف الذي يدعو إلى 
اجلهاد ألبسط األشياء«. يذهب عباسي مدني أبعد حينما يتهم 

النظام السياسي بأنه متآمر مع فرنسا.
لوضع  متلهفة  جد  لإلنقاذ  اإلسالمية  اجلبهة  قيادة  كانت 
تنظيم  أعينها  نصب  تضع  وكانت  االنتخابية،  املواعيد  رزنامة 
انتخابات رئاسية. كان الوثوق من فوزها هو الذي يدفعها للضغط 
املستمر. ولذلك ومن حيث املبدأ كان تنظيم انتخابات تشريعية 

أمرا مرغوبا فيه من قبلها.
يف الثالث من شهر أفريل 1991، حدد رئيس اجلمهورية موعد 
وبادرت   .1991 جوان   27 يف  تعددية  تشريعية  انتخابات  أول 
وتقسيم  االنتخابات  قانون  بعرض  معدودة  أيام  بعد  احلكومة 
السياسة.  عن  العبادة  أماكن  إبعاد  وقانون  الدوائر االنتخابية، 
لقد رأت اجلبهة إإ أنها املستهدفة يف ما عرف بـ«حرب املساجد« 
بشكل  رفضته  وبالتالي  عليها،  محسوبني  أئمة  إبعاد  خالل  من 
يدل  كما  شيطاني«،  و«تدخل  عظمى«  »خيانة  واعتبرته  قاطع 
على دل تصريحات زعمائها )عباسي مدني(النارية. ويهدد علي 
بلحاج:« سننكث هذه القوانني بأرجلنا«. وأما التعديالت التي 
التصويت  يتم  بأن  تتعلق  فهي  االنتخابات،  قانون  على  أدخلت 
على املرشح الواحد وباألغلبية وعلى دورتني. ورفع عدد الدوائر 

االنتخابية من  290 إلى 559 دائرة، أي انتخاب 559  نائبا.
مبادرة  ظهرت  إذ  فقط.  إإ  اجلبهة  على  فعل  رد  يقتصر  لم 
التي   ،»7+1« مجموعة  عرف  مبا  األحزاب  من  ملجموعة  رافضة 
تقسيم  قانون  إلغاء  أجل  من  وشامل  عام  إضراب  بشن  هددت 
الدوائر االنتخابية. إن اجلبهة لم تكن ضمن هذه املبادرة، لكنها 
تبنت هذه الفكرة لصاحلها وجعلتها موضع تطبيق على الرغم من 
أنها تقدمت بإيداع ملفات الترشح.تغلب منطق حتكيم لغة القوة 
 »:1991 ماي  شهر  يف  حمروش  مولود  يندد  السياسة.  وفشل 
ينادي،  الفيس  أن  قبول  ميكن  كيف  األمة.  تقسيم  يريد  الفيس 
باسم اإلسالم، مسلمني للجهاد ضد مسلمني آخرين«. ردا على 

التوجه إلى اإلضراب املفتوح..والعصيان املدني.
انتحار الدميقراطية ، أم وأدها. يف تلك األيام كان التوجه من 

جبهة اإلنقاذ اإلسالمية إلى .. جلنة إنقاذ اجلزائر.
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.. يتبع  
للموضوع مراجع

د. عبد الســالم فياللي

وجدت حكومة اإلصالحيني 
نفســها أمام حتدي مستجد 

بعد جوان 1990. بروز 
هذا الفريق وإســتراتيجية 
العمل ارتبــط باالنتهاء من 

االشتراكية واحملافظني 
داخــل احلزب الواحد. كانت 

حوادث أكتوبر 1988 هي 
وســيلة حتقيق ذلك. بدا 

أن الطريــق صار معبدا بعد 
وضع دســتور فيفري 1989، 

فاســتلم رئاسة احلكومة وهو 
يف ديناميكيــة تغيير وإبعاد 

اخلصوم. حوصر حزب 
جبهــة التحرير الوطني، ومت 

إبعاد آخر احملافظني.
 خاطــب مولود حمروش 

الشاذلي  الرئيس الرئيس 
بــن جديد قائال :’’ أنتم 

تدركون ســيدي الرئيس أن 
حــزب جبهة التحرير أصبح 
مكروهــا وممقوتا من طرف 
املواطنني··· لقد أصبحت 

جبهة التحرير رمزا للفســاد 
والتعفــن، وأن باروناته ال 

يشــعرون جتاهكم بأي شعور 
طيــب، هم يريدون التخلص 

منكم..
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شبكة إخبارية جزائرية
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 الوثائق و الصور التي تصلاإلتصال بالوكالة الوطنية للنشر و اإلشهاراإلدارة و التحريــرالمـدير العــام المسيــر
 الجريدة لن ترد إلى أصحابها

حتى في حالة عدم نشرها

                  الطــبـــعالطــبـــع

الوســطالوســط
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 الفاكس
اإلشــهـــــار

023 57 30 15
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المدير التنفيذي مسؤول النشر
redaction@akhbarelwatane.net

تويقـــر عبــد العــزيــــز
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مــا أضيــــق العيــــش 
لــوال فســـحة األمـــل !

د.حسينة بوشيخ

مازالت صور مناطق الفقر والبؤس التي شاهدتها 
يف أنحاء متفّرقة من الشرق اجلزائري خالل عملي 
عن  املسؤولون  حتدث  كلما  حتضرني  الصحفي، 
وعن  للتنمية  املرصودة  الضخمة  املالية  األغلفة 
ماليير السكن الريفي، والّتهيئة احلضرّية، واملشاريع 
مالمح  أذكر  الزلت  والفالحية،  االستثمارية 
آنذاك،  اخلمسني  كان يف  رمبا  رجل  وجه  وتقاسيم 
واحلزن يعتصره والدمع متجّمد يف مآقي عينيه، يف 
برد ديسمبر من عام 2006 كان يلبس خفا، وثيابه 
ليست نظيفة ألنه جاء من العمل إلى مقر اجلريدة 
حامال ملف السكن الريفي الذي طال أمد انتظاره، 
وقد تفاجأ هو ومن معه بإقصائهم من االستفادة بعد 
إعالن القائمة، انتقلت معهم إلى حيث يقطنون يف 
مكان اسمه عني شهود تابع لبلدية سيدي عمار، 
اكتشفت عائالت كانت ما تزال تطهو طعامها فوق 
احلالة  تلك  ولكن  هشة،  أكواخا  وتقطن  احلطب، 
املزرية لم تشفع لهم كي يستفيدوا من سكن ريفي 

بكل يسر وكرامة.

أما يف قرى أبعد، فكل صنوف املعاناة يف احلياة 
اليومية موجودة، تلك املعاناة التي تختصر يف مناظر 
الكيلومترات سيرا  بائسة ألطفال يقطعون عشرات 
على األقدام كي يلتحقوا مبدارسهم، دون لباس جيد 
يقيهم برد الشتاء، ودون وجبات غداء ساخنة، بل 
إّن حبة البرتقال يلتقطونها بفرحة عارمة…  هنالك 
يف قرى بلديات الطارف احلدودية ويف قرى واليتي 
النفس  مينون  مواطنون  حيث  وجيجل،  سكيكدة 
بطريق معّبدة وعيادة طبية ومتوسطة وثانوية ألجل 
قرى  ففي  منهن،  البنات  أبنائهم، السيما  متدرس 
بوطويل وتامخرت وتافرطاس، التابعة لبلدية أوالد 
عن  تتوّقفن  الفتيات  مازالت  بوالية جيجل،  رابح 
شهادة  أو  االبتدائية  الشهادة  نيل  بعد  الدراسة 
اليومي  النقل  مصاعب  بسبب  األساسي  التعليم 

إلى املؤسسات التربوية نحو بلدية سيدي معروف، 
فوسيلة النقل الوحيدة التي رافقت أجياال وأجياال 
من سكان تلك املناطق املنسّية هي شاحنات نقل 
القرى  تلك  مازالت  اليوم  وإلى  واجلرارات،  اخلضر 
التي عانت الويالت خالل حرب التحرير، وعاشت 
تنتظر  اإلرهاب،  سنوات  خالل  والّترويع  الرعب 
حقها من أموال التنمية الوطنية التي ال تطالها إال 
قليال، خاصة وأّنها تتبع بلدية فقيرة مبداخيل سنوية 
ال تتجاوز املئة مليون سنتيم، فبقّي حلم تعبيد تلك 
أبناء  يرافق  فرنسا،  شّقتها  التي  اجلبلّية  الطريق 
نزح  أن  بعد  أراضيهم  يف  للبقاء  ويحّفزهم  املنطقة 
واليات  إلى  أو  املجاورة  البلدات  إلى  منهم  الكثير 
وغّياب  املناطق،  بتلك  الطرق  شق  فعدم  أخرى. 
ومحالت  وطبابة  متدرس  من  بها  احلياة  ضرورات 
وغيرها، يدفع بالناس إلى التفكير يف املغادرة ألجل 

مستقبل أبنائهم .

يف  ومتربعا  جاثما  كان  لطاملا  أيضا،  الفقر   
الضواحي احمليطة باملدن الكبيرة، لست أنسى مناذجا 
عن تلك التجمعات يف والية عنابة كأحياء الصرول، 
بوسدرة، القنطرة، القرية والشعيبة بسيدي عمار، 
سيبوس، أول ماي، وغيرها من األحياء التي تعاني 
سكانها  مبعاناة  املسؤولني  والمباالة  الّتهميش  من 
تلك  أو  ملشكالتها،  جذرية  حلول  إيجاد  وعدم 
املناطق التي أصبحت مرادفا للتجمعات العمرانية 
العشوائية التي لم يراعى يف وضعها تخطيط مسبق، 
إلسكان  استعجالية  حلول  مبثابة  كانت  ولكنها 
كانت  التي  واملصانع  الشركات  عمال  من  اآلالف 
تستقطب اليد العاملة من مختلف واليات البالد، 
ثم أصبحت مالذا للنازحني بحثا عن حياة أفضل 
والطمأنينة  األمن  عن  للباحثني  ثم  املدينة،  يف 
خالل العشرية السوداء، لتغدّو اليوم جتمعات بشرية 
كبيرة لكنها تفتقر إلى اخلدمات واملرافق ولم تفلح 

السلطات احمللية املتعاقبة يف تطويرها وإحداث متنية 
مرتفع،  بها  البطالة  معدل  جعل  مما  بها،  حقيقية 
ونسبة الفقر تزداد عاما بعد آخر، إضافة إلى ارتفاع 

معدالت اجلرمية مبختلف أنواعها أيضا.

إّن األحزمة أو الضواحي التي حتيط باملدن بعد 
معّينة  واجتماعية  تاريخية  ظروف  يف  تشّكلت  أن 
كبيرا  عبئا  حاليا  متثل  األخيرة،  العقود  مدى  على 
على التنمية احمللّية، وجتد اإلدارات احمللية، ممثلة يف 
حلول  توفير  أمام  عاجزة  نفسها  خاصة،  البلديات 
األخرى  هي  فتلجأ  ملشكالتها،  وسليمة  جذرية 
هذه  على  أبقت  التي  الظرفية  واحللول  الّترقيع  إلى 
املناطق، مناطق ظّل مبفهوم الّتخلف الّتنموي وليس 
عواصم  من  قريبة  فهي  اجلغرافّية،  العزلة  مبفهوم 
أو  والتّنمية،  الّتحضر  يف  بعيدة  ولكّنها  الواليات 
العام وسوء  املال  نهب  أهم ضحايا  أحد  أّنها  لنقل 
التسيير والفساد الذي لم ميّكن البلديات من تنفيذ 
التنموية كما يجب.  وإن سقت  اخلطط واملشاريع 
أمثلة بتجمعات أعرفها فإّن كل الواليات اليوم دون 
استثناء تعاني من هذه الّتجمعات التي نشأت يف 
عشوائيا  وتوّسعت  املدن،  أطراف  وعلى  الضواحي 
إّن  أو مخّططات عمرانية. بل  دون تخطيط مسبق 
كثيرا منها شّوه الّنسيج العمراني للبلد وأحلق الّضرر 
أمرا  اليوم أصبحت  بأراضي زراعية خصبة، لكّنها 
توّطن  أن  بعد  وضعيتها  تسوية  من  مفر  وال  واقعا 
سكانها. ولذلك فإّن االعتقاد بأّن الفقر والّتهميش 
البعيدة  والقرى  املناطق  يف  فقط  موجود  والّتخلف 
جغرافيا عن عواصم الواليات، فيه إغفال جلوانب 
اجلزائريني،  ماليني  يعيشه  الذي  الواقع  من  مهمة 
لم  فئات  أكبر،  مبرارة  تشعر  فئات  ملطالب  وجتاهل 
تطل رفاهية املدينة وعيشها الرغيد بعد أن ضاع منها 

عبق الريف والقرى البعيدة املعزولة يف الطبيعة .

خالل العمل الصحفي، يّطلع املراسلون والصحفيون الذين ينزلون إلى امليدان لتقّصي أحوال 
الناس، على قصص إنسانية كثيرة مؤملة، ويشاهدون عن كثب أحزمة الفقر والبؤس والّظل التي لم 
ترها احلكومات املتعاقبة إال قليال، تلك األحزمة التي ال ُيشترط أحيانا أن تقطع املسافات الّطوال 

بحثا عنها، أو تتسّلق اجلبال ومتّشط الغابات، بل إّنها أحيانا أحزمة على مرأى من قصور ومكاتب 
املسؤولني، أو ال تبعد إال بعض األميال عن وسط املدن واحلواضر.
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الَجزائـــــُر 
ُتحصــــي 
9 وفيـــات 
بَفيـروس 

»ُكــورونا« 
أحصت وزارة الصحة 

والسكان وإصالح 
املستشفيات، أمس 

373 إصابة جديدة 
بفيروس »كورونا« 
يف اجلزائر خالل 

الـ24 ساعة، فيمـــا 
سجلــت 9  وفيات.

منذ يومني وأنا أتساءل بيني 
وبني نفسي: ما الذي مينع 
من املشاركة يف االنتخابات 

التشريعية ومواصلة احلراك 
كمسار شعبي من أجل 

التأسيس؟
هل االنتخابات من حيث هي 

آلية االحتكام إلى الشعب 
تتعارض واحلراك الذي يعبر 
عن إرادة الشعب أو جزء من 

الشعب؟
ثم، إذا كان رموز احلراك 
أو ما تبقى منه يرفضون 

احلوار،االنتخابات، التنّظم، 
فمن حق املواطن أن يتساءل: 

ماذا يريد هؤالء؟ أليست 
هذه هي أدوات العمل 

السياسي املتعارف عليها يف كل 
املجتمعات التي اتخذت من 

النهج الدميقراطي خيارا حلل 
أزمات احلكم؟

سيقول هؤالء، أو املتحمسني 
منهم: أال ترى أن السلطة 
ترفض االستجابة ملطالب 

احلراك وأكثر من ذلك تسجن 
وتقمع احلريات؟

شخصيا، أنا مع احترام قوانني 
اجلمهورية، بصفة شاملة 
كاملة غير منقوصة، كما 

أنني ضد الكيل مبكيالني يف 
تطبيق القوانني حتى ولو 

كانت هذه القوانني مجحفة 
بنظر البعض، فكما مطلوب 

من السلطة احترام احلريات 
التي تضمنها القوانني 

وينص عليها الدستور، على 
املواطنني التقيد بالقوانني 
يف ممارستهم لهذه احلريات 
ومنها حق التظاهر. إال أنني 
أضيف هنا شيئا قد ال يروق 
البعض، وهو أن التغيير يأتي 
بالطرح الواقعي املوضوعي، 

يأتي ببرامج وبقيادات تتحمل 
مسؤولية أفعالها وأقوالها، 
يأتي بالتأطير والتنّظيم 

وليس بسهرات فيسبوكية 
تسب وتشتم الناس.

لقد أخطأ من اعتقد أن 
الشعب اجلزائري كامال 

مصطفا خلفه؟ كما أخطأ من 
اعتقد أن فارا من العدالة، 

الجئا يف دولة أجنبية يتقيأ 
سبا وشتما كل مساء عبر 

الفيسبوك سيغير نظام حكم 
يقف علىى قاعدة شعبية 

قد تفوق قاعدة من يطالبون 
برحيله! 

سيحتفظ تاريخ اجلزائر 
احلديث، أن الشعب اجلزائري 

طرد نظام الرئيس عبد 
العزيز بوتفليقة، وأن نخبا 
سياسية نخرتها األنانية، 

والزعامة املرضية، واحلسابات 
املصلحية والتكتالت الفئوية، 

أعادت إحياء عظام نظام 
املخلوع وهي رميم. وهنا أختم 
مبقولة للبطل زيغود يوسف: 
" هذا الشعب استعداده دائم، 

التزامه بال حدود، يحتاج 
قيادة رشيدة تأخذ بيده إلى 

بر األمان". وتلكم مشكلة 
حقيقية.

إحياء العظام إحياء العظام 
وهي رميم!وهي رميم!

بلســـان: ريــــاض هويــــلـي

سطيف

شــل نشـــاط شبـــكة تمتهـــن التزويـــر 
وانتحـــال صــــفة الغيـــــر  03:40الفجر:

 05:40الشروق:
12:45الظهر:
 16:35العصر:

 19:54املغرب:
21:27العشاء:

ــن  ــراد األم ــة بأف ــت شــرطة ســطيف ممثل متكن
ــي تشــل نشــاط شــبكة تتشــكل  احلضــري الثان
يف  التزويــر  عمليــات  يحترفــون  أفــراد   4 مــن 
احملــررات اإلداريــة مــع انتحــال صفــات الغيــر 
املواطنــن  علــى  واالحتيــال  النصــب  بهــدف 
ــة  ــم بتهمــة اســتغالل الوظيف ــة بعضه ــع متابع م
وقبــول مزايــا غيــر مســتحقة وهــذا وســط مدينــة 

ســطيف.
ــن  ــة باألم ــة القضائي ــا الضبطي ــة أطره العملي
احلضــري الثانــي بأمــن واليــة ســطيف، وجــاءت 
إثــر إيــداع شــكوى مــن قبــل مواطنــة  تعرضــت  
للنصــب واالحتيــال مــن طــرف شــخص ادعــى 
ــود  ــة، وتع ــار بإحــدى اإلدارات العمومي ــه إط بأن
وقائــع القضيــة إلــى ســنة 2016 أيــن كانــت 
ــى  ــول عل ــف للحص ــر مل ــدد حتضي ــة بص الضحي
ــة املختصــة،  ســكن  وإيداعــه باملصاحلــة اإلداري
ــه  ــى أن ــذي ادع ــه ال ــتبه في ــت املش ــث التق حي
إطــار باملصلحــة، ميكــن لــه تقــدمي تســهيالت 
ــل  ــى مقاب ــول عل ــريطة احلص ــا ش ــازات له وامتي
الصعــب،  املعيشــي  ظرفهــا  مســتغال  مالــي، 
مقدمــا لهــا وعــودا كاذبــة ومحــررات إداريــة تبــن 

ــزورة. ــا م ــا بأنه ــد فحصه بع
 الضبطيــة القضائيــة التــي فتحــت حتقيقــا 
ــار الوطــن"  ــم جلريدة"أخب ــا عل ــا  حســب م معمق

يف مالبســات القضيــة متكنــت بفضــل احترافيــة 
ــة  ــد هوي ــراد فــرع الشــرطة القضائيــة مــن حتدي أف
املشــتبه فيــه مــع توقيفــه مباشــرة، حيــث مت 
ــة تفتيــش مســكنه  ــة احمللي ــع النياب وبالتنســيق م
وحجــز عديــد الوثائــق  املــزورة التــي تصــدر  عــادة 
عــن بعــض الهيئــات واملؤسســات العموميــة، 
عديــد  تخــص  تعريــف  بطاقــات  مــن  نســخ 
ــدة،  ــخاص ع ــة ألش ــوك بريدي ــن، صك املواطن
محــررات إداريــة رســمية مختومــة وموقعــة وغيــر 
موقعــة، وبعــد التقــدم يف التحقيــق مت كشــف 
ــة  ــة مختلف ــن يف إدارات عمومي ــات 3 موظف هوي
ثبــت أنهــم ضالعــن يف القضيــة، بعــد أن قامــوا 
بتســهيل عمليــات النصــب واالحتيــال التــي كان 
املعنــي يقــوم بهــا  ليتــم توقيفهــم جميعــا وبأدلــة 
ووثائــق ال ميكــن إنكارهــا، مــع حتويلهــم إلــى مقــر 
املصلحــة وفتــح حتقيــق معمــق يف مالبســات 

ــة. القضي
بعــد اســتكمال كافــة اإلجــراءات القانونيــة، 
ــي ضــد املتورطــن األربعــة  مت إعــداد ملــف جزائ
عــن تهمــة النصــب، التزويــر واســتعمال املــزور يف 
ــع  ــة م ــة، ســوء اســتغالل الوظيف محــررات إداري
املشــاركة يف النصــب والتزويــر قدمــوا مبوجبــه أمــام  
وكيــل اجلمهوريــة لــدى محكمــة االختصــاص.
عبد املالك قادري

تعــرض شــابان يقطــن أحدهمــا ببلديــة أهــل 
ــر  ــة عم ــر ببلدي ــة و األخ ــرق الوالي ــر ش القص
ــعة  ــى لس ــس، إل ــة األم ــة ، ليل ــمال الوالي ش
ــا  ــث مت إجالؤهم ــان، حي ــة ثعب ــرب و لدغ عق
إلــى مؤسســتي الصحــة االستشــفائية ببلديتــي 

ــة. ــلول والقادري بش
و حســب بيــان ملصالــح احلمايــة املدنيــة 
لواليــة البويــرة، أفــاد فيــه عــن تدخــل مصاحلهــا 
يف حــدود الســاعة 11 ليــال مــن أجــل نقــل 
ــرض  ــر 25 ســنة، تع ــن العم ــغ م شــخص يبل

ــث مت  ــر حي ــل القص ــة أه ــرب ببلدي ــعة عق للس
نقلــه إلــى املؤسســة االستشــفائية ببشــلول، 
وتعــد هــذه احلالــة الثالثــة مــن نوعهــا منــذ شــهر 
ــاع  ــدة القط ــان أن وح ــاف البي ــة، و أض بالوالي
ببلديــة عمــر تدخلــت هــي األخــرى يف نفــس 
الليلــة يف حــدود الســاعة 11:30 ليــال مــن أجــل 
نقــل شــاب يبلــغ مــن العمــر 24 ســنة تعــرض 
ــر، مت  ــة عم ــة املاجــن ببلدي ــان بقري ــة ثعب للدغ
ــة  ــات ببلدي ــددة اخلدم ــادة متع ــى عب ــه إل نقل

ــة. القادري

   علــى صعيــد آخــر علمــت جريــدة "أخبــار 
الوطــن" مــن مصــادر مطلعــة، أن رئيــس بلديــة 
صحاريــج التابعــة إقليميــا لدائــرة مشــدالة 
ــدم اســتقالته  ــرة، ق ــة البوي أقصــى شــرق والي
ــى  ــدي، عل ــس البل ــؤون املجل ــيير ش ــن تس م
ــاء  ــن أعض ــه و ب ــت بين ــاكل كان ــة مش خليف
مــن مجلســه البلــدي أعاقــت عملــه و دفعتــه 
لتقــدمي اســتقالته. و بحســب ذات املصــادر 
، فــإن رئيــس البلديــة أودع اســتقالته مــن 
علــى  الفــارط  األســبوع  البلــدي  املجلــس 
مســتوى مصالــح دائــرة مشــدالة يف انتظــار 
للمصادقــة  الواليــة  مصالــح  إلــى  حتويلهــا 

إلــى  االســتقالة  أســباب  مرجعــة  عليهــا، 
ــات  ــواء اخلالف ــل أج ــل يف ظ ــتحالة العم اس
ــن أعضــاء  ــه و ب ــي وقعــت بين و املشــاكل الت
ــة  ــات متبادل ــط اتهام ــرة وس ــذ فت ــه من مجلس
بــن الطرفــن، يف حــن أشــارت مصــادر أخرى 
إلــى تعيــن نائــب رئيــس املجلــس مــن نفــس 
ــة  ــى غاي ــة إل ــؤون البلدي ــيير ش ــة لتس القائم
الفصــل النهائــي يف االســتقالة و عقــد جلســة 
ــعبي  ــس الش ــد للمجل ــس جدي ــاب رئي انتخ

ــج.      ــة صحاري ــدي لبلدي البل
                           يونس غماري

ــة باملصلحــة  ــة اجلنائي   متكــن عناصــر الفرق
الوالئيــة للشــرطة القضائيــة بأمــن والية خنشــلة 
مــن توقيــف شــخص يف العقــد الثانــي مــن 
ــروع  ــة الش ــة جنح ــه يف قضي ــتبه في ــر مش العم
ــن  ــروع م ــر املش ــروج غي ــر للخ ــام بتدبي يف القي
التــراب الوطنــي لعــدة أشــخاص مــن أجــل 
ــة أو منفعــة أخــرى  احلصــول علــى منفعــة مالي

ــب . ــة النص و جنح
وقائـــع القضيـــة تعـــود إلــى تقــدم شــخصن 
إلــى املناوبــة املركزيــة لغــرض التبليــغ عــن 
اختفــاء ابنتيهمــا اللتــان غادرتــا مســكنيهما 
العائلــي بإحــدى الواليــات اجلنوبيــة باجتــاه 
واليــة خنشــلة، علــى إثــر ذلــك مت تكثيــف 
ــن،  ــات الضحيت ــتغالل مواصف ــاث باس األبح
ــوا يف  حيــث لفــت عناصــر الشــرطة الذيــن كان
دوريــة باحملطــة البريــة لنقــل املســافرين لشــابتن 

ــل  ــن قب ــة م ــات املقدم ــس املواصف ــالن نف حتم
والديهمــا برفقتهمــا املشــتبه فيــه، هــذا األخيــر 
مبجــرد مشــاهدته لعناصر الشــرطة، حــاول الفرار 
غيــر أن محاولتــه بــاءت بالفشــل ليــم توقيفــه و 
الفرقــة  إلــى مقــر  حتويلــه رفقــة الضحيتــن 
اجلنائيــة الســتكمال إجــراءات التحقيــق. بعــد 
اســتكمال إجــراءات التحقيــق أجنــز يف حــق 
ــة  ــوع جنح ــي مبوض ــف جزائ ــم مل ــتبه فيه املش
الشــروع يف القيــام بتدبيــر للخــروج غيــر املشــروع 
مــن التــراب الوطنــي لعــدة أشــخاص مــن أجــل 
احلصــول علــى منفعــة ماليــة أو منفعــة أخــرى و 
جنحــة النصــب، مبوجبــه قــدم أطــراف القضيــة 
ــدر يف  ــن ص ــلة، أي ــة خنش ــة محكم ــام نياب أم
حــق املشــتبه فيــه أمــر بالوضــع حتــت التزامــات 
ــة.            ابتســام ســكيو ــة القضائي الرقاب

جــدد أصحــاب العقــود املنتهيــة التابعــن لــوزارة التضامــن 
أمــس  صبيحــة  االحتجاجيــة  خرجاتهــم   PID_DAS
ــة  ــة عناب ــة بوالي ــة احتجاجي ــوا يف وقف ــث خرج ــاء، حي الثالث
للمطالبــة بتجســيد مطالبهــم التــي وصفوهــا بـــ املشــروعة علــى 

ــم. ــد تعبيره ح
ــد  ــة بع ــود املنتهي ــن أصحــاب العق ــدد م ــا ع ــة نظمه  الوقف
عــدم تلقيهــم ألي رد مــن الســلطات الوصيــة رافعــن جملــة مــن 
الشــعارات واملطالــب أبرزهــا إدمــاج أصحــاب العقــود املنتهيــة 
ــود  ــد العق ــة DAS/PID ومتدي ــود املنتهي ــح العق ــادة فت وإع

ــة التشــغيل. وحتويلهــا ملديري

 وحســب مــا جــاء يف بيــان الوقفــة االحتجاجيــة الــذي 
حتــوز "أخبــار الوطــن " علــى نســخة منــه وهــو املطالبــة بإيجــاد 
ــن  ــريحة م ــذه الش ــب ه ــذ مطال ــرورة أخ ــة و بض ــول فوري حل
العمــال املتعاقديــن بعــن االعتبــار وذلــك بنــاء علــى التعليمــة 
ــخ 16 ديســمبر 2019 عــن وزارة التضامــن  1560 الصــادرة بتاري
وقضايــا األســرة وبنــاءا علــى التعليمــة الوزاريــة املشــتركة رقــم 
25، كمــا أنهــم قــد تلقــوا وعــودا مــن طــرف احلكومــة الســابقة 

ــزم بالتجســيد. ــم تلت ولكنهــا ل
ف.سليم

خنشلة:
 اإلطـــاحة بشـــخص يقــــوم بتهـريـب 
أشخـــاص إلى الخــارج مقـــابـل المـــال

البويرة
شابان يتعرضان للسعة عقرب و لدغة ثعبان

يطالبون باإلدماج وحتويل عقودهم ملديرية التشغيل

وقفــة متجـــددة ألصحــاب العقــود 
المنتهــية "الداس"بعنـابـــة

أم البواقي:
 توقيــــف شخــــص فـــي قضيـــة تزويـــــر           

و ســـوء استغـــــالل الوظيــــــفة
ــزور و  ــر واســتعمال امل ــة "تزوي ــة تورطــه يف قضي ــى خلفي ــي شــخصا عل ــة أم البواق ــي بوالي أوقــف عناصــر األمــن احلضــري الثان
ســوء اســتغالل الوظيفــة و اســتعمال أختــام بطريقــة الغــش"، حســب مــا علــم، أمــس، مــن خليــة االتصــال و العالقــات العامــة 
بأمــن الواليــة. و أوضــح ذات املصــدر أن القضيــة متــت بعــد تقــدمي مســؤول قانونــي بإحــدى اإلدارات العموميــة لشــكوى مفادهــا 
قيــام جهــات مجهولــة بإصــدار و تــداول وثائــق مــزورة تخــص إدارتــه. و قــد مكــن التحــري يف القضيــة و حتديــد هويــة املشــتبه بــه 
البالــغ مــن العمــر 37 ســنة الــذي مت تفتيــش مســكنه بالتنســيق مــع نيابــة محكمــة أم البواقــي و اتخــاذ كافــة اإلجــراءات القانونيــة 
مــن العثــور علــى ختــم خــاص بــاإلدارة و أوراق و وثائــق مهيــأة للتزويــر مقابــل مبالــغ ماليــة، وفقــا لــذات املصــدر. و بعــد االنتهــاء 
مــن التحقيــق يف القضيــة، مت إجنــاز ثالثــة )3( ملفــات جزائيــة ضــد املعنــي عــن قضايــا "جنحــة احلصــول بغيــر حــق علــى أختــام و 
وضعهــا و اســتعمالها بطريقــة الغــش" و "جنحــة التحريــر عمــدا إلقــرار و شــهادات تثبــت وقائــع غيــر صحيحــة ماديــا و اســتعمالها 
ــه ــارة  إلي ــت اإلش ــا مت ــب م ــي، حس ــة أم البواق ــة محكم ــام نياب ــا أم ــدم مبوجبه ــة" ق ــتغالل الوظيف ــاءة اس ــة إس ــدا" و "جنح عم
.                                                                                                                                                                   ق.م
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