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د.مصطفى كيحل 

قلٌق يف احَلضارِة..!
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إرهاصاُت الّسياسِة يف 
اجَلزائِر.. صيُف 2021!

ُد المعـــانــاَة..  عــائــالٌت تكــابــِ
وتنتظـــُر ساعـــَة الفــــرِج!
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03-0203-02

أعلنت وزارة 
التربية الوطنية، 
يوم أمس، أن نتائج 
شهادة البكالوريا، 
دورة جوان 2021، 

سيتم اإلعالن 
عنها يوم اخلميس 
املقبل 22 جويلية 
اجلاري، بداية من 

الساعة الرابعة 
مساء.

اإلعــالُن عـــن نتائــــِج 
الَبكالـورَيا الَخميـُس المقبــُل

09

4 مســـــاًء ابتـــداًء من الســـــاعة الـ 

َحي "عمار بعداش" بسكيكَدة

تكويــــن 14 ألــــف صيــــاد     
فـــي مكـــافحة الحرائـــق

كثفت املديرية العامة للغابات نشاطاتها مع الفدرالية الوطنية للصيادين التي توجت 
بتكوين حوالي 14 ألف صياد يف مجال التدخل إلخماد احلرائق بالفضاءات الغابية، 

حسبما ذكره أمس، بتلمسان املفتش العام للغابات الهواري صالح.

يعّد واحد من بني أحياء مناطق الظل بوالية سكيكدة، يوجد به ما ال يقل عن 45 سكًنا بينها 
29 سكنا ريفيا، غير أن سكانه ما زالوا يعيشون املعاناة بسبب غياب أدنى مقومات احلياة ؛ حي 
عمار بعداش بعني بوزيان منوذج حي عن معاناة الكثير من السكان باألحياء املوجودة مبناطق 

الظل، الذين انقطعت بهم الّسبل فراحوا يراسلون "أخبار الوطن" لنقل انشغاالتهم.

املديرية العامة للغابات تكثف من نشاطاتها مع فيدرالية الصيادين04

مـــوهــــوب:"الّسفيـــــُر "الّسفيـــــُر  آيـــت  مـــوهــــوب:مصطفــــى  آيـــت  مصطفــــى 
ِدبلوماسّيًة" حمــــاقــًة  ارتكـــَب  ي  ـِ ِدبلوماسّيًة"امَلغربــ حمــــاقــًة  ارتكـــَب  ي  ـِ امَلغربــ

شريـــــف:"استفــــــزازاُت "استفــــــزازاُت  شريـــــف:العربــي  العربــي 
نا" ـِ بوحدتــ متـــسَّ  لـــن  نا"املخــــزِن  ـِ بوحدتــ متـــسَّ  لـــن  املخــــزِن 

تعزيـــُز  اجلزائــِر  تعزيـــُز "علــى  اجلزائــِر  بوشمــــاخ :"علــى  بوشمــــاخ :أسامـــة  أسامـــة 
معلنٍة" غيُر  حرٍب  مُلواجهِة  الّداخليِة  معلنٍة"اجلبهِة  غيُر  حرٍب  مُلواجهِة  الّداخليِة  اجلبهِة 

اجَلزاِئر هيونَيَة ضدَّ  الصُّ الِعدائّيَة  ُيواصُل َحمالِته  املخزِن  اجَلزاِئرنظاُم  هيونَيَة ضدَّ  الصُّ الِعدائّيَة  ُيواصُل َحمالِته  املخزِن  نظاُم 

القبـــائــــِل  "أبنـــــــاُء  القبـــائــــِل   "أبنـــــــاُء  جـــودي:  الديــن  جـــودي:نور  الديــن  نور 
املخـزِن" علــى  سيــــردُّ  مــن  ُهـــم  املخـزِن"األحــــراُر   علــى  سيــــردُّ  مــن  ُهـــم  األحــــراُر  
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إليزي
حــرُق الّنفــاياِت ُيخـرُج 
سكــاَن عيــن الكـــورس 

إلـــى الّشــــارِع

تبسة
حريــُق َجــبل الَعــاطف 
يلتهــُم 200 هكتـــاٍر 

مـــن األشجــــاِر!

البليدة
أصحـاُب المشاريِع ُيطالبوَن 
باالستفـادِة مـن محــالٍت  
بالَمديـــنِة الَجديـــدِة 

َمملــــكة َمملــــكة 

يطــاِن! يطــاِن!الشَّ الشَّ يـُديـُد  
ــادِس.... ــادِسالسَّ السَّ

14أ.فؤاد منصوري
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الصحفيــن  جمعيــة  رئيــس  اعتبــر 
اجلزائريــن املســاندين للشــعب الصحــراوي، 
أن  موهــوب،  آيــت  مصطفــى  اإلعالمــي 
»الســفير املغربــي ارتكــب حماقــة مــن وجهــة 
نظــر الدبلوماســية الدوليــة، وحديثــه عــن 
شــعب القبائــل املزعــوم مســاس بالوحــدة 
امليــاه  يف  واصطيــاد  اجلزائريــة،  الوطنيــة 

العكــرة«.
وقــال آيــت موهــوب يف تصريــح لـــ »أخبــار 
ــد أفصــح عــن دعمــه  الوطــن« إن »املغــرب ق
ــيًا  ــر، متناس ــة يف اجلزائ للحــركات االنفصالي
مجهــود ســكان القبائــل يف اســتقالل اجلزائر، 

ــة وحــزب الشــعب«. ــاء احلركــة الوطني وبن
وتابــع املتحــدث يقــول إن: »املخــزن يقــوم 

بحماقــات كبيــرة يف األراضــي الصحراويــة 
والتــي هــي عنــف ضــد الشــعب يف املناطــق 
واملراقبــن  الصحافــة  عــن  بعيــدا  احملتلــة 
أن  نفســه  الســياق  واعتبــر يف  الدوليــن«، 
ــوع  ــو ن ــي ه ــان الصهيون ــع الكي ــع م »التطبي
مــن االســتقواء باملنظمــة الصهيونيــة العامليــة 
ــى  ــر عل ــاظ اجلزائ ــد حف ــران، بع ــد اجلي ض

موقفهــم يف مســائل التحــرر«.
ــية  ــوب أن »الدبلوماس ــت موه ــاف آي وأض
اجلزائريــة أعطــت انطباعــا مــن خــالل بيانهــا 
بأنهــا لــن تقبــل بهــذه األعمــال التــي تتصــف 
وبــأن  دبلوماســيا،  املقبولــة  غيــر  بالرعونــة 

ــة خــط أحمــر«. الســيادة اجلزائري
منير بن دادي

السياســي  االجتمــاع  علــم  أســتاذ  قــال 
بجامعــة عنابــة، عبــد الســالم فياللــي، إن 
الوثيقــة التــي وزعــت علــى دول األعضــاء يف 
ــن  ــدث ع ــي تتح ــاز، والت ــدم االنحي ــة ع حرك
حــق تقريــر املصيــر للشــعب القبائلــي، هــي 
حــرب بــاردة يلعبهــا »املخــزن« جتــاه ســيادة 
اجلزائــر ووحــدة أراضيهــا وهــذا لــن يحــدث 

األحــالم. يف  حتــى 
ــع  ــة توزي ــي حادث ــور فيالل ــط الدكت ــد رب وق
املغــرب  وثيقــة علــى الــدول األعضــاء يف حركــة 
تقريــر  عــدم االنحيــاز »تتحــدث عــن حــق 
املصيــر للشــعب القبائلــي« مبــا نشــره علــى موقــع 
ــارط،  ــل الف ــي يف 29 أفري ــل االجتماع التواص
ــر  ــى تطوي ــر إل ــه اجلزائ ــن توج ــدث ع ــث حت حي
ــة  ــة« و«اجلزائري ــة – الصيني ــات »اجلزائري العالق
ــوذ  ــن النف ــل م ــي الني ــي تعن ــية«، الت –الروس

ــر. ــي يف اجلزائ الفرنس
وكتــب فياللــي يقــول: »هــذه األيــام، نشــهد 
ــم  ــدة صامتــة«. ث ــاردة جدي ــا ب كجزائريــن حرب
ختــم بهــذه الفقــرة: » نظــرا إلــى تنميــة اجلزائــر 
قدراتهــا، أصبحــت  ضمــن اللعبــة الدوليــة 
ــة  ــة مواجه ــوة إقليمي ــى ق ــت إل ــل حتول ــرب، ب ــع املغ ــكري م ــوازن عس ــف بت ــد تكت ــم تع ــدة، ول اجلدي

ــا«. ألوروب
وأضــاف: »يأتــي قــرار إجــراء تدريبــات عســكرية تكتيكيــة بــن اجليشــن اجلزائــري والروســي يف شــهر 
أكتوبــر القــادم يف منطقــة أوســيتيا الشــمالية ضمــن ســياق هــذا املنشــور. ولذلــك ســأعلق علــى مــا قــام 
بــه املغــرب مــن روحيــة هــذا املنشــور، األمــر ال يتعلــق مبــس بســيادة اجلزائــر ووحــدة أراضيهــا، هــذا لــن 
يحــدث حتــى يف األحــالم. إمنــا بقلــق كبيــر مــن تنامــي قــوة اجلزائــر العســكرية بفضــل التعــاون الروســي 
الوثيــق، قــوة تبنيهــا اجلزائــر بفضــل جيشــها الشــعبي الوطنــي ومبواردهــا املاليــة اخلاصــة. إن هــذا التطويــر 
يقــود إلــى تعديــل موازيــن القــوة ويثيــر قلقــا كبيــرا لــدى دول الضفــة الشــمالية للبحــر األبيــض املتوســط 
ــر مبــا جــرى يف األســابيع املاضيــة، املنــاورات العســكرية التــي نظمــت يف املغــرب  وخاصــة فرنســا. وأذكِّ

حتــت تســمية »األســد األفريقــي«.
وانتقــل إلــى موقــف جــدي أصبحــت تلتــزم بــه اجلزائــر جتــاه املغــرب، خاصــة بعــد أن تســربت أنبــاء 
عــن وقــف عبــور الغــاز اجلزائــري إلــى إســبانيا عبــر أراضيــه. وأشــار يف هــذا الســياق إلــى االتفــاق الــذي 
ــاع الســيبراني. »فيأتــي تقييــم مقــال  ــة مــع إســرائيل حــول األمــن والدف ــام املاضي أبرمــه املغــرب يف األي
مجلــة اجليــش يف عددهــا األخيــر الــذي اتهــم اململكــة املغربيــة باخليانــة بشــكل صريــح، إذ نقــرأ فيــه أن 
هنــاك دولــة مجــاورة »تتحــرك وتعمــل ضــد اجلزائــر، لــم تخــف حقدهــا وكرههــا ليــس مــن اليــوم فقــط، 

بــل علــى امتــداد قــرون خلــت«.
وحتــدث فياللــي عــن مــا ســمي بـــ »االســتثناء القبائلــي«، قائــال: »إنــه وبشــهادة مــؤرخ فرنســي بــارز 
ــر  ــذا أم ــة وه ــة اجلزائري ــة الوطني ــرب احلرك ــت لض ــية صنع ــطورة فرنس ــو أس ــرون( وه ــر أجي ــارل روبي )ش
طبيعــي، أرجــع يوســف بــن خــدة األزمــة البربريــة لســنة 1949 إلــى السياســة االســتعمارية التــي مهــدت 
ــات  ــض املصطلح ــم بع ــد وتعمي ــعب الواح ــاء الش ــيم أبن ــل تقس ــن أج ــا م ــد توظيفه ــة قص ــك األزم لتل
ــة يف طــور التكويــن«، وهــو الشــعار الــذي كان قــد رفعــه،  املســاعدة علــى تكريــس فكــرة األمــة اجلزائري
ــيوعين  ــائر الش ــاه، س ــي وتبن ــيوعي الفرنس ــزب الش ــام للح ــن الع ــز، األم ــس توري ــات موري يف الثالثين
ــة  ــر مبنظوم ــة اجلزائ ــة وخيب ــوان الدول ــة ه ــال إال يف مرحل ــر االنفص ــرح أم ــم يط ــا ل ــن«. وتاريخي اجلزائري
حكــم تابعــة بــن )1999-1992( وبــن )2019-2013(. ولهــذا يأتــي التقييــم اجلــذري بضــرورة القيــام 

ــخ، واالقتصــاد«. ــة، التاري ــات الثقاف ــس قطاع ــي، مي ــح وطن بتصحي
وأوضح، يف األخير، أن معرفة العدو احلقيقي تسهل فهم الوثيقة التي وزعها املغرب.

صارة.ب

الدبلوماسي والوزير األسبق، عبد العزيز رحابي:

»ما قــام بــه المغـــرب 
عمليــة معـــادية للوحـــدة 

الجزائريـــــــــــة«
اعتبــر الدبلوماســي والوزيــر األســبق، عبــد العزيــز رحابــي، أن 
»دعــوة املغــرب إلــى الفتنــة يف اجلزائــر ليســت عمــاًل دبلوماســيًا بســيطًا، 
بــل عمليــة معاديــة للوحــدة اجلزائريــة وتصعيــدًا مبرمجــًا يف إســتراتيجية 

ــر الدائــم يف املنطقــة«. التوت
ــبوك«  ــه »فايس ــر  صفحت ــه عب ــه أتاح ــور ل ــي، يف منش ــا رحاب ودع
ــزم«،  ــوة وح ــدث بق ــورة احل ــع خط ــل م ــعبا لـ«التفاع ــة وش ــر دول اجلزائ
وجــاء يف املنشــور »إن دعــوة املغــرب إلــى الفتنــة يف اجلزائــر ليســت عمــاًل 
دبلوماســيًا بســيطًا، بــل عمليــة معاديــة لوحدتنــا وتصعيــدًا مبرمجــًا يف 
إســتراتيجية التوتــر الدائــم يف املنطقــة. يجــب علــى اجلزائــر شــعبا ودولــة 

أن يتفاعلــوا مــع خطــورة احلــدث بقــوة وحــزم«.
منير بن دادي

هيونَيِة ضدَّ اجَلزاِئر نظاُم املخزِن ُيواصُل َحمالِته الِعدائّيِة الصُّ

يطـــــاِن! ـــــادِس..يـــــُد  الشَّ َمملكـــُة السَّ

اخلارجية تطالب بتوضيحات رسمية من اململكة املغربية

الجزائـر تنــّدد باالنحـــراف الخطيـــــر للدبـلومــاسيـة المغربيــة

اإلعالمي مصطفى آيت موهوب لـ »أخبار الوطن«:

»الّسفيــر المغربــــي ارتكـــــب    
حماقــــة دبلومـــاسيــــة«

األستاذ يف علم االجتماع السياسي، عبد السالم فياللي:

»المخـــزن يعــلن الحـــرب البــاردة 
ويتطـــاول على الجزائــــر«

فاحت إسعادي
ال ريــب يف أن السياســة اخلارجية 
بعاهــة  أصيبــت  قــد  املغربيــة 
»التلفيــق والكــذب« منــذ زمــن، 
زادت حدتهــا يف الســنوات األخيرة، 
ــي يف  ــي الصهيون بفعــل توغــل اللوب
ــا  ــاط، مدعوم ــب احلكــم بالرب دوالي
بدوائــر صناعــة القــرار يف باريــس 
ــد  ــت »ي ــرى، وأصبح ــم أخ وعواص
الشــيطان« هــذه هــي مــن يوجــه 
املغربيــة  الدبلوماســية  بوصلــة 
لتغرقهــا  الوصفــات  لهــا  ويحــدد 
الكاذبــة  واالدعــاءات  املزاعــم  يف 
ــة  والتهــم امللفقــة واحلمــالت املعادي

ضــد اجلزائــر.
لقــد كانــت اخلرجــة األخيــرة 
ململكــة محمــد الســادس مبثابــة ســم 
أراد بــه أن يضــرب وحــدة واســتقرار 
املجاهديــن  ماليــن  حــرره  وطــن 
والشــهداء الذيــن ضحــو بالغالــي 
والنفيــس، مــن شــماله إلــى جنوبــه 
ــي  ــه، وبالتال ــى غرب ــرقه إل ــن ش وم
التمثيليــة  تــوزع  أن  يعقــل  فهــل 
بنيويــورك  املغربيــة  الدبلوماســية 
الــدول  علــى  رســمية  وثيقــة 
األعضــاء يف حركــة عدم االنحيــاز، 
صريحــا  دعمــا  محتواهــا  يكــرس 
»حــق  بأنــه  تزعــم  ملــا  للمغــرب 
القبائلــي«؟ تقرير املصيــر للشــعب 

لقــد كان الدعــم املغربــي واضحــا 
خــالل  اإلرهابيــة  للجماعــات 
األزمــة األمنيــة التــي مــرت بهــا 
ــرن  ــعينيات الق ــنوات تس ــالد س الب
املاضــي، وهــا هــو اليــوم املخــزن 
الكــّرة  يعيــد  أن  يحــاول  املغربــي 
ــة  ــة إرهابي ــم حرك ــالل دع ــن خ م
انفصاليــة  ألطروحــة  والترويــج 
ــا  ــرب ورواده ــر وش ــا الده أكل عنه
املشــينة  بتوجهاتهــم  معروفــون 
واملعاديــة للوطــن، وقودهــا الدعــم 
الصهاينــة  مــن  يتلقونــه  الــذي 

وغربيــة. عربيــة  ودوائــر 
املذكــورة  املذكــرة  يف  الغريــب 
ــل  ــة القبائ ــأن منطق ــي ب ــا تدع أنه
احتــالل  تتعرض لـ«أطــول 
للخلــط  محاولــة  وهــو  أجنبــي«، 
اســتعمار  تصفيــة  قضيــة  بــن 
ملفهــا يوجــد يف أروقــة األمم املتحــدة 
ــة  ــل املجموع ــن قب ــا م ــرف به ومعت
هنــا  األمــر  ويتعلــق  الدوليــة، 
ــث  ــة، حي ــراء الغربي ــة الصح بقضي
تنــادي اجلزائــر بتمكــن الشــعب 
املصيــر،  تقريــر  مــن  الصحــراوي 
ــة وملفقــة ال أســاس  ــة مزعوم وقضي
الوحــدة  لضــرب  لهــا،  رأس  وال 
خــالل  مــن  اجلزائريــة  الوطنيــة 
ــع  ــة، واجلمي ــاكاة بائس ــة مح محاول
ــرض  ــر تتع ــأن اجلزائ ــا ب ــون هن يعرف

ملؤامــرة دنيئــة أطرافهــا معلومــون، 
فــال يخفــى علــى اخلبــراء أن تنامــي 
القــوة العســكرية اجلزائريــة بالتعــاون 
مــع الشــريك الروســي أفقــد املغــرب 

بوصلتهــم. وحلفــاءه 
وأغــرب مــا يف هــذه احلكايــة 
التــي ضلــت  القبائــل  أن منطقــة 
كل  يف  للجزائــر  النابــض  القلــب 
ــن  ــيما م ــة، الس ــرات التاريخي الفت
خــالل الوعــي املجتمعــي املرتفــع 
أطرافهــا  مختلــف  يف  الســائد 
واجلبــال  الســفوح  علــى  املتراميــة 
ــاء  ــقيت بدم ــواحل..والتي س والس
ــادي  ــل ين ــا ض ــرا م ــهداء، كثي الش
النظــام  تغييــر  بضــرورة  أبناؤهــا 
ودمقرطــة احليــاة العامــة والعمــل 
علــى تكريــس اآلليــات املناســبة 
ــة  ــدول املتقدم ــب ال ــاق برك لاللتح
كل  عنهــا  عبــر  مطالــب  وهــي 
اجلزائريــن يف حــراك شــعبي مبــارك 
اســتمر ســنتن، هــا هــو املخــزن 
ــل  ــذه التفاصي ــتغالل ه ــاول اس يح
ويســعى إلظهــار ذلــك علــى أنــه 
امتــداد ملزاعــم االنفصــال، رغــم أن 
ــر  ــدا، فاجلزائ ــل أب ــن يحص ــك ل ذل
بأبنائهــا  موحــدة  واحــدة  تبقــى 
ــك  ــر ذل ــروج لغي وأراضيهــا، ومــن ي
هــم مجــّرد شــرذمة مصيرهــم مزبلــة 

التاريــخ.

اخلارجيــة  الشــؤون  وزارة  نــددت 
واجلاليــة الوطنيــة باخلــارج بـ«االنحراف 
اخلطيــر« للممثليــة الدبلوماســية املغربية 
بنيويــورك، التــي قامــت مؤخــرا بتوزيــع 
ــدول األعضــاء  ــى ال ــة رســمية عل وثيق
يكــرس  االنحيــاز،  عــدم  حركــة  يف 
وصريحــا«  ظاهــرا  »دعمــا  محتواهــا 
ــر  ــق تقري ــه »ح ــم بأّن ــا تزع ــرب مل للمغ

ــي«. ــعب القبائل ــر للش املصي
ورّدت وزارة اخلارجيــة، أّول أمــس 
اجلمعــة، يف بيــان شــديد اللهجــة علــى 
الوثيقــة التــي وزعهــا الســفير املغربــي يف 
األمم املتحــدة علــى أعضــاء حركــة عــدم 
االنحيــاز، واصفــة األمــر بـ«االنحــراف 
اخلطيــر« ومطالبــة بتوضيــح رســمي مــن 

اململكــة املغربيــة.
وأّكــدت اخلارجيــة أن هــذا االدعــاء 
بالذنــب  اعتراًفــا  يشــكل  املــزدوج 

متعــدد  املغربــي  الدعــم  بخصــوص 
ــة  ــا جلماع ــدم حالًي ــذي يق ــه ال األوج
احلــال  كان  كمــا  معروفــة،  إرهابيــة 
ــي  ــة الت ــات اإلرهابي ــم اجلماع ــع دع م
اجلزائريــن  دمــاء  إراقــة  يف  تســببت 

الســوداء«. »العشــرية  خــالل 
»املمثليــة  أن  البيــان  يف  وجــاء 
ــورك قامــت  ــة بنيوي الدبلوماســية املغربي
بتوزيــع وثيقــة رســمية علــى جميــع 
عــدم  حركــة  يف  األعضــاء  الــدول 
بصفــة  محتواهــا  يكــرس  االنحيــاز، 
رســمية انخــراط اململكــة املغربيــة يف 
حملــة معاديــة للجزائــر، عبــر دعــم 
ــق  ــه »ح ــم بأن ــا تزع ــح مل ــر وصري ظاه
القبائلــي«  للشــعب  املصيــر  تقريــر 
املذكــورة،  املذكــرة  حســب  الــذي، 
ــي«.  ــالل أجنب ــول احت ــرض لـ«أط يتع
ــا  ــزدوج اعتراًف ــاء امل ــذا االدع يشــكل ه

املغربــي  الدعــم  بالذنــب بخصــوص 
متعــدد األوجــه الــذي يقــدم حالًيــا 
جلماعــة إرهابيــة معروفــة، كمــا كان 
ــة  احلــال مــع دعــم اجلماعــات اإلرهابي
التــي تســببت يف إراقــة دمــاء اجلزائرين 

الســوداء«. »العشــرية  خــالل 
»أن  بيانهــا  يف  الــوزارة  وأضافــت 
هــذا التصريــح الدبلوماســي املغربــي 
ــد  ــاور يع ــؤول واملن ــر املس ــازف وغي املج
النظــر  قصيــرة  محاولــة  مــن  جــزءا 
تهــدف   ، مجديــة  وغيــر  واختزاليــة 
ــألة  ــن مس ــن ب ــط مش ــق خل ــى خل إل
ــى  ــا عل ــرف به ــتعمار معت ــة اس تصفي
هــذا النحــو مــن قبــل املجتمــع الدولــي 
وبــن مــا هــو مؤامــرة حتــاك ضــد وحــدة 

األمــة اجلزائريــة«.
ــح  ــذا التصري ــان: »إّن ه ــع البي وتاب
ــادئ  ــع املب ــرة م ــة مباش ــارض بصف يتع

وتلهــم  تهيــكل  التــي  واالتفاقيــات 
املغربيــة،  اجلزائريــة  العالقــات 
فضــال عــن كونــه يتعــارض بصفــة 
صارخــة مــع القانــون الدولــي والقانــون 
ــن  ــي. تدي ــاد اإلفريق ــي لالحت التأسيس
اجلزائــر بشــدة هــذا االنحــراف اخلطيــر، 
مبــا يف ذلــك علــى اململكــة املغربيــة 
ــا  ــرف به ــا املعت ــل حدوده ــها داخ نفس

دولًيــا«.
ظــل  اخلارجيــة »يف  بيــان  وختــم 
هــذه الوضعيــة الناشــئة عــن عمــل 
دبلوماســي مريــب صــادر عــن ســفير، 
ذات  اجلمهوريــة  للجزائــر،  يحــق 
الســيادة وغيــر القابلــة للتجزئــة، أن 
الرســمي  للموقــف  توضيحــا  تنتظــر 
والنهائــي للمملكــة املغربيــة بشــأن هــذا 

احلــادث بالــغ اخلطــورة«.
عبداجلالل نويس/)و.أج.( 

مرة أخرى، لم يجد نظام املخزن املغربي إال شماعة التصعيد والتحرش باجلزائر ومحاولة ضرب الوحدة الوطنية للجار الشرقي واملساس باستقراره، كخديعة 
منه للتغطية عن فشله يف حلحلة مختلف املشاكل االجتماعية واملتاعب االقتصادية الداخلية اخلانقة التي يعاني منها الشعب املغربي، وخدمة طموحات 

وأطروحات اللوبي الصهيوني املتجذر هناك، رغم أن اجلزائر كثيرا ما حذرت من مثل هذه االستفزازات البائسة التي لن تزيد الوضع إال توترا يف املنطقة، بل أن 
االنحراف اخلطير للدبلوماسية املغربية يعتبر مبثابة اللعب بالنار وإعالن حرب، على مملكة املخدرات أن تتحمل عواقبه لوحدها.
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سألته : أسماء بوصبيع
»أخبار الوطن«: كيف ترون حترشات املخزن األخيرة املوجهة للجزائر 

ومحاولة ضربها يف وحدتها الوطنية؟
العربــي شــريف: هذه التحرشــات ليســت باجلديــدة عنــا، فاملغــرب لطاملــا شــجع املعارضــة 
ــاطات ال  ــن نش ــزن م ــركات املخ ــع لتح ــي فاملتتب ــة وبالتال ــة للدول ــت معارض ــة اذا كان خاص
يســتغرب مــا يقــوم بــه ألن هــذه التحرشــات كانــت متوقعــة، وألن مــن شــيمه افتعــال املشــاكل 
ــر،  ــى اجلزائ ــذ االســتقالل وهــو يتحــرش عل ــه، فهــو من ــق مشــاكل مــع جيران ــة وخل الداخلي

كمــا ســبق لــه وأن اعتــدى علــى الصحــراء الغربيــة.
 هل ُيعقل لبلد جار أن يتصرف مبثل هذا التصرف اجتاه جاره؟

هــذا هــو واقــع املخــزن العميــل، الــذي طاملــا كان اذرع اســتخبارات دول اســتعمارية 
ــي  ــة الت ــة العميل ــة واإلســالمية لبعــض األنظم ــة العربي ــو حــال األم ــة، لألســف ه صهيوني

ــتعمارية. ــو اس ــدة صهي ــة لألجن ــا خدم ــرب امتن ــاف وض ــا إلضع ــت خناجره دنس
ما الغرض من هذا االنحراف الدبلوماسي؟

  الغــرض منــه هــو احلــاق الضــرر باجلزائــر دولة وشــعبا ومحاولــة إضعــاف وزعزعة االســتقرار 
وهــذا ليــس بالغريــب، فاملخــزن منــذ االســتقالل وهــو يحــاول االعتــداء علينــا خاصــة يف فتــرة 
التســعينات، حيــث آنــذاك لفقــوا علينــا تهــم اإلرهــاب وأغلقــوا احلــدود، باملقابــل كان املخــزن 

يســتقبل اإلرهابيــن الذيــن فــروا مــن احلــدود اجلزائريــة بعــد أن مت رصدهــم بالكاميــرا جويــا.

من يقف وراء هذه احلملة الّدنيئة؟

 النظــام العاملــي الصهــي واســتعماري ال يــزال يعمــل علــى مشــروع الشــرق األوســط للــدول 
ــة  ــرات القبلي ــن والنع ــن خــالل زرع الف ــالت متناحــرة م ــى دوي ــة بهــدف تقســيمها إل العربي
واملذهبيــة الدينيــة حتــت شــعار »فــرق تســد«، وهــو مــا تفعلــه يف اجلزائــر يف محاولــة لضــرب 

الوحــدة الوطنيــة حتــى تبقــى إســرائيل أقــوى دولــة اســتعمارية.

ما املطلوب من اجلزائر يف هذه املرحلة يف التعامل مع مثل هذه السموم ؟

ــا يحــاك ضــد بلدهــم،  ــن مب ــة ووعــي كبيري ــى دراي ــوا عل ــن أن يكون ــى اجلزائري يجــب عل
ــة السياســية فضــح ممارســات املخــزن.  ــى الطبق ويجــب أيضــا عل

يــرى الدبلوماســي األســبق، نــور الديــن جــودي أن »أبنــاء 
ــم تكــن مــن  ــل هــم مــن ســيردون عليهــم، ألن تضحيتهــم ل القبائ
ــر  ــة اجلزائ ــت مــن أجــل حري ــل، ولكــن كان أجــل اســتقالل القبائ

ككل«.
املخــزن شــعر بخســارته يف قضيــة  بأن«نظــام  وقــال جــودي 
أن  بعــد  اجلزائــر،  إال مهاجمــة  أي حــل  يجــد  ولــم  الصحــراء 
ــرأي العــام الدولــي«. ــة أمــام ال ــة الصحراوي اتضحــت صــورة القضي
ودعــا الدبلوماســي األســبق، باملناســبة نظــام املخــزن، إلــى 
ــف، ألن  ــده يف الري ــن عن ــغ املظلوم ــكل األمازي ــل ملش ــاد ح »إيج
اجلزائــر لــن حتــط مــن قيمتهــا لتــرد علــى افتــراءات ســفيرها يف األمم 

املتحــدة«.
مــن جهــة أخــرى، أفصــح املتحــدث بــأن »ســفير املخــزن يف األمم 
ــا  ــر مــرارًا، مل ــه علــى اجلزائ املتحــدة عمــر هــالل، معــروف بتهجمات

كان مقيمــا يف جنيــف، ألن لــه عقــدة وكــره جتــاه اجلزائــر«.
منير بن دادي

نــدد حــزب التجمــع الوطنــي الدميقراطــي، أمــس، يف بيــان لــه، 
بقيــام املمثليــة الدبلوماســية املغربيــة بنيويــورك بتوزيــع وثيقــة رســمية 
علــى جميــع الــدول األعضــاء يف حركــة عــدم االنحيــاز، تدعــم فيهــا 

ملــا تزعــم بأنــه »حــق تقريــر املصيــر للشــعب القبائلــي«.
ــم  ــوح الدع ــن بوض ــل يب ــذا الفع ــدر أن »ه ــاف ذات املص وأض
ــة كمــا يفضــح  ــة معروف ــا جلماعــة إرهابي ــذي يقــدم حالي ــي ال املغرب
ــي  ــي والت ــان الصهيون ــع الكي ــع م ــارب والتطبي ــن وراء التق اخلطــة م
تهــدف إلــى ضــرب اســتقرار اجلزائــر وتكــرس بصفــة رســمية 

ــر«. ــة للجزائ ــة معادي ــة يف حمل ــة املغربي ــراط اململك انخ
ــة اســتعمار  ــط بــن مســألة تصفي وأوضــح احلــزب أن »هــذا اخلل
ــد  ــرة ض ــن مؤام ــدة وب ــة األمم املتح ــل منظم ــن قب ــا م ــرف به معت
وحــدة اجلزائــر، يتعــارض بصفــة صارخــة مــع القانــون الدولــي 

والقانــون التأسيســي لالحتــاد األفريقــي«.
ــي يعمــل  ــار الت ــى أن »الن ــذا الصــدد إل ــدي« يف ه وأشــار »األرن
ــرمي  ــد الك ــادة عب ــف بقي ــورة الري ــتحرقه أوال، وث ــا س ــى إذكائه عل
اخلطابــي غيــر بعيــدة، والظــروف التــي أدت إلــى انفجارهــا الزالــت 
ــة  ــان واملراهن ــف وراء القضب ــة الري ــطاء منطق ــع نش ــة، وإن وض قائم
علــى الصهيونيــة العامليــة، واالســتعمار القــدمي لــن يكــون ذي 
جــدوى يف مواجهــة أبنــاء الريــف، ضحايــا النظــام امللكــي البالــي«.
)ق.و/ و.أ.ج(

جبهة املستقبل
»نظــام المخـــزن المتهـــالك متكــــالب ضـــّد »نظــام المخـــزن المتهـــالك متكــــالب ضـــّد 

وحـــدة الشعــــب الجزائـــــــريوحـــدة الشعــــب الجزائـــــــري    ««
 أدانــت جبهــة املســتقبل بـ«شــدة« االســتفزازات املســتمرة مــن طــرف نظــام املخــزن، والتــي متــس بوحــدة الوطــن، معتبرة 
أّن مــا قــام بــه الســفير املغربــي يف االمم املتحــدة خــالل املناقشــة العامــة لالجتمــاع الــوزاري حلركــة عــدم االنحيــاز بدعمــه 
حلركــة صنفتهــا الدولــة اجلزائريــة بحركــة إرهابيــة تدعــوا إلــى انفصــال جــزء ال يتجــزء مــن ترابنــا الوطنــي بـــ »املُمنهجــة«. 
وأّكــدت جبهــة املســتقبل يف بيــان لهــا، أمــس، أّنــه »بعــد بيــع القضيــة الفلســطينية هــا هــو نظــام املخــزن املتهالــك املتكالــب 
اليــوم ضــد وحــدة وهويــة الشــعب اجلزائــري الــذي يعــي كل الوعــي مــا حتيكــه مخابــر اعــداء اجلزائــر التــي ســتبقى عصيــة 

عليهــم بفضــل اميــان وإخــالص كل بناتهــا وأبنائهــا املخلصــن«.                                                                                     
عبداجلالل نويس

رئيس مجلس األمة، صالح قوجيل:
»انفـــــالت فــــّج من دبلــــومــــاسيـة قــــاصـــــرة«»انفـــــالت فــــّج من دبلــــومــــاسيـة قــــاصـــــرة«

 أكــد رئيــس مجلــس األمــة، صالــح قوجيــل، أمــس، أّن »اجلزائــر لــن تغفــر ســقطة نظــام املخــزن«، مشــيرا إلــى أّنهــا »تــدل علــى انفــالت فـــّج مــن دبلوماســية قاصــرة دخلــت مرحلــة 
احلماقــة والتهــور غيــر احملســوب إزاء اجلزائــر. واعتبــر صالــح قوجيــل، خــالل اجتمــاع مكتــب مجلــس األمــة، أّن “تصريــح املخــزن غيــر مقبــول وال معقــول وموقــف املخــزن ال قيمــة لــه مــن 
النواحــي الدبلوماســية واالعتباريــة”، مشــيرا إلــى أنــه مــن العبــث املوازنــة أو املقارنــة بــن إنهــاء احتــالل ضــّد دولــٍة وبــن مــن يحــاول اللعــب علــى وتــر املقومــات الوطنيــة جلمهوريــة ســّيدة 
موحــدة واحــدة، مبــرزا أّن التصريــح يعتبــر “موقفــًا يختــزل انزعاجــًا قدميــًا متجــددًا مــن النجاحــات احملــرزة يف اجلزائــر”. وأضــاف املجاهــد، أّنــه »مــن العبــث املوازنــة أو عقــد مقارنــة بــن إنهــاء 
احتــالل ضــّد دولــٍة ُعضــٍو مؤســس يف االحتــاد اإلفريقــي، موجــوٌد ملفهــا علــى طاولــة األمم املتحــدة وبــن مــن يحــاول اللعــب علــى وتــر املقومــات الوطنيــة جلمهوريــة ســّيدة موحــدة واحــدة، عبــر 

افتعــال كل قضيــة ميكــن تطويعهــا أو النبــش فيهــا إلحــراج اجلزائــر أو اإلضــرار باالســتقرار السياســي وبوحــدة األمــة اجلزائريــة«.
عبداجلالل نويس

ــور  ــي، الدكت ــل السياس ــرى احملل  ي
»يتوجــب  أنــه  بوشــماخ،  اســامة 
ــر ترميــم البيــت الداخلــي  علــى اجلزائ
ــة  ــة الداخلي ــز اجلبه ــالل تعزي ــن خ م
ــن  ــي ميك ــات الت ــى اآللي ــال ال واالنتق
ــة  ــل وتوعي ــن الداخ ــا تأم ــن خالله م
املواطــن بــدوره يف احلــرب غيــر املعلنــة 
كان  املغــرب   « أن  مضيفــا  علينــا« 
يعمــل علــى زعزعــة احلــدود اجلزائريــة 
منــذ فتــرة املقاومــة الشــعبية الــى يومنــا 

ــذا«. ه
وأوضــح احمللل السياســي، االســتاذ 
ــح  اجلامعــي اســامة بوشــماخ يف تصري
أدلــى بــه لـ«أخبــار الوطــن« بخصــوص 
التحرشــات األخيــرة للمخــزن باجلزائــر 
ــع  ــدرج ضمــن التطبي بأنهــا »خطــوة تن
األخيــر مــع الكيــان الصهيونــي الــذي 
ــن املغــرب كقاعــدة ومنصــة  يجعــل م
أن  حيــث  اجلزائــر،  علــى  تشــويش 
نظــام املخــزن أغــرق اجلزائــر باملخــدرات 
ضــرب  إلــى  يهــدف  اليــوم  وهاهــو 
ــوم  النســيج االجتماعــي إذن نحــن الي
أمــام حــرب غيــر معلنــة أو مــا يعــرف 
إســتراتيجيا بـ«ضربــة البولــو« والتــي 
تعنــي توجيــه ضربــة مكثفــة ملركــز 
ثقــل منــاوئ حتــى تتهــاوى جميــع 
القوائــم اتباعــا، مســتخدمن يف ذلــك 

ــي«. ــيج االجتماع ــك النس تفكي
ويضيــف الدكتــور يقــول » طاملــا كان 
ــدود  ــة احل ــى زعزع ــل عل ــرب يعم املغ
اجلزائريــة وهــذا تاريخيــا منــذ فتــرة 
ــا  ــي كان يتزعمه ــة الشــعبية الت املقاوم
االميــر عبــد القــادر اجلزائــري، وغــداة 
اســتقالل اجلزائــر يف حــرب الرمــال 
األمنيــة  األزمــة  ويف   ،1963 ســنة 
أغلــق  1994 حــن  اجلزائريــة ســنة 
ــنة  ــد، والس ــرف واح ــن ط ــدود م احل
املاضيــة أعلــن القنصــل املغربــي يف 
وهــران أن اجلزائــر بلــد عــدو وعليــه 
فاملغــرب اليحتــرم حــق اجليــرة مــع 
اجلزائــر ألن طبيعــة نظامــه »الوظيفــي« 
ــد  ــع العدي ــاءه م ــه وبق ــة أجندت مرتبط
مــن الــدول الغربيــة التــي تعمــل علــى 
زعزعــة اســتقرار أمــن املغــرب العربــي، 
كمــا أن املغــرب لديــه مشــاكل وأزمــات 
توريــث  أزمــة  بينهــا  ومــن  ضخمــة 

العــرش التــي هــي بحاجــة إلــى نســج 
اخليــوط مــع كثيــر مــن العواصــم التــي 
يف  ملصاحلهــا  إزعــاج  اجلزائــر  متثــل 

املنطقــة.
ويــرى األكادميــي أن »القــرار اتخذته 
يف  حــدث  صناعتــه  لكــن  الربــاط 
عواصــم أخــرى فباريس بعد انســحابها 
مــن مالــي زادت الضغــوط عليهــا مــن 
الداخــل الفرنســي واخلــارج، ولهــذا 
جــاءت زيــارة رئيــس النيجــر الــذي 
طلــب مــن اجلزائــر - وهــو مــا لــم 
يشــار إليــه يف الصحافــة- بــأن متــأل 
فــراغ الــذي تركتــه فرنســا يف الســاحل 
ــى  ــط عل ــه الضغ ــد االليزي ــه يري وعلي

ــرب«. ــة املغ ــن بواب ــر م اجلزائ
ــال »  ــه قائ ــماخ حديث ــل ش ويواص
ــة  ــاندة للسياس ــة مس ــارات العربي اإلم
الغربيــة  الصحــراء  يف  املغربيــة 
فمصاحلهــا االقتصاديــة تضــررت كثيــرا 
بوتفليقــة،  مرحلــة  بعــد  اجلزائــر  يف 
كمــا أن املوقــف الثابــت للجزائــر يف 
ــة  ــى محاول ــي إل ــو ظب ــع بأب ــا دف ليبي

زعزعــة أمــن املنطقــة«.
يضيــف  الصهيونــي  الكيــان  امــا 
 2016 ســنوات  منــذ  ذكــر  فقــد   «
األصــول  ذو  الفرنســي  الكاتــب 
للصهيونيــة«  واملعــادي  اليهوديــة 
ــف  ــة الري ــن« أن منطق ــوب كوه جاك
خلفيــة  ســاحة  أصبحــت  املغربــي 
لنشــاط املوســاد وبعلــم املخــزن بذلــك 
فتقريــر  اجلزائــر،  اســتقرار  لضــرب 
ــي  ــم العرب ــرب العال ــي يف ض الصهيون
تأمــن  علــى  يعمــل   2020-2030
القومــي  لألمــن  الرابعــة  الدائــرة 
بغــداد،  القاهــرة،  بعــد  الصهيونــي 
ــا  ــر، أم ــى اجلزائ ــوم عل ــس والي طرابل
الواليــات املتحــدة االمركيــة، وبعــد 
ــاورات عســكرية مشــتركة  ــا ملن إجراءه
الشــهر  يف  املغــرب  حليفتهــا  مــع 
املاضــي يدخــل يف ضمــن التنافــس 
املغــرب  منطقــة  يف  اجليوسياســي 
ــا  ــيا وفرنس ــن وروس ــع الص ــي م العرب
ــا يف  ــن قوته ــض م ــحاب بع ــد انس بع

الســاحل.
أسماء بوصبيع

نــّدد حــزب جبهــة التحريــر الوطنــي بـــ »شــدة« مبــا 
ــة  ــالل املناقش ــدة خ ــي يف األمم املتح ــفير املغرب ــه الس ــام ب ق
ــم  ــاز، بدع ــدم االنحي ــة ع ــوزاري حلرك ــاع ال ــة لالجتم العام
ــى  ــة، مشــيرا إل ــاك« املصنفــة إرهابي ــا يســمى بحركــة »امل م
أن منطقــة القبائــل »جــزء ال يتجــزأ مــن اجلزائــر الواحــدة«.
ورّد حــزب جبهــة التحريــر الوطنــي، يف بيــان لــه أمــس، 
ــتهدف  ــذي اس ــزن ال ــام املخ ــر لنظ ــراف اخلطي ــى االنح عل
وحــدة التــراب الوطنــي، أيــن »نــدد بشــدة مبــا قــام به الســفير 
املغربــي يف األمم املتحــدة، واالدعــاء باســتقالل منطقــة عزيــزة 
مــن التــراب اجلزائــري«، مضيفــا أن »شــطحات املخــزن 
املخزيــة واالســتفزازية هــي اســتمرار ألعمالــه العدائيــة ضــد 
اجلزائــر، والتــي لــم تتوقــف علــى مــر األزمــان، مــن خــالل 

اســتفزازات عدائيــة متعــددة ومتنوعــة«.
وأوضــح البيــان أن »إعــالن النظــام املغربــي املتصهــن 
املزعــوم  واالســتقالل  إرهابيــة  حلركــة  دعمــه  والعميــل 
ملنطقــة عزيــزة مــن التــراب الوطنــي هــو عــدوان علــى اجلزائــر 
ــي  ــرار الت ــهداء األب ــاء الش ــزكاة بدم ــدة، امل ــدة واملوح الواح

ــرة«. ــا الطاه ــن أرضه ــبر م ــقت كل ش س

ــي  ــام املغرب ــأن »النظ ــزب ب ــد احل ــه، أك ــياق ذات ويف الس
ــن إاّل  ــد اجلزائري ــن يزي ــرايف ل ــنيع واالنح ــل الش ــذا الفع به
ــل  ــة القبائ ــى أن منطق ــا إل ــة« الفت ــم الوطني ــكا بوحدته متس
يخطــئ  كمــا  الواحــدة،  اجلزائــر  مــن  يتجــزأ  ال  »جــزء 
ــة  ــا املبدئي ــة ملواقفه ــر الوفي ــاده أن اجلزائ ــزن باعتق ــام املخ نظ
ــا  ــة وتاريخه ــا النوفمبري والراســخة واملســتمدة مــن مرجعيته
املجيــد، ســتتراجع عــن دعمهــا الثابــت حلــق الشــعب 

الصحــراوي يف تقريــر مصيــره«.
ال  االنفصــال  »مزاعــم  بــأن  املغربــي  النظــام  وذكــر 
ــدات  ــن حتركهــم أجن يرفعهــا إال شــرذمة مــن العمــالء الذي
ــة  ــر، أم ــى اجلزائ ــدة عل ــات حاق ــة، وجه ــتعمارية قدمي اس

وشــعبا وأرضــا«.
كمــا أشــار إلــى أّن »الــذي بــاع القــدس الشــريف ودعــم 
احتاللهــا ال ينتظــر منــه غيــر الغــدر واخليانــة، مثلمــا جتلــى 
ــرب،  ــفير املغ ــا س ــي وزعه ــمية الت ــرة الرس ــس يف املذك أم
والتــي تتطلــب حتــركا وطنيــا واســعا وعاجــال مــن أجــل ردع 

ــا«. ــر وســالمة ترابه ــة للمســاس بوحــدة اجلزائ أي محاول
)ع.ن/ و.أ.ج(

احمللل السياسي الدكتور أسامة بوشماخ ل»أخبار الوطن«

» عـلى الجزائر تعزيز الجبــــهة » عـلى الجزائر تعزيز الجبــــهة 
الداخلية لمواجهة حرب غير معلنة«الداخلية لمواجهة حرب غير معلنة«

اخلبير األمني والعقيد املتقاعد، العربي شريف لـ»أخبار الوطن«:اخلبير األمني والعقيد املتقاعد، العربي شريف لـ»أخبار الوطن«:

»استفــزازات المخــزن لــن تمـــّس بوحــدتنـــا 
وعلينــا التعـــامل معهــــا بدبلومــــاسيــــة «

الدبلوماسي األسبق، نور الدين جودي  
لـ »أخبار الوطن«:

»أبنـاء القبـائل األحـرار هم »أبنـاء القبـائل األحـرار هم 
من سيـردُّ على نظام المخـزن«من سيـردُّ على نظام المخـزن«

التجمع الوطني الدميقراطي:
»الـنار التـي يعمـل المخـزن »الـنار التـي يعمـل المخـزن 
علـى إذكائهـا ستحرقـه أوال«علـى إذكائهـا ستحرقـه أوال«

حزب جبهة التحرير الوطني:
»مــن باع القـــدس ال ُينتظــــر منــه »مــن باع القـــدس ال ُينتظــــر منــه 

ســـوى الغـــــدر والخيــــانــــةســـوى الغـــــدر والخيــــانــــة    ««
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شــرعت أمــس، بســطيف جمعيــة »إنصــاف« 
احملليــة التــي تعنــى بالطفولــة يف تكويــن 20 
مؤطــرا يف مجــال االبتــكار و اإلبــداع لــدى فئــة 

ــال . األطف
هــذه  فعاليــات  افتتــاح  هامــش  علــى  و 
مركــز  يحتضنهــا  التــي  العلميــة  التظاهــرة 
ــر الشــباب  ــاز، صــرح مدي ــي بالب ــه العلم الترفي
هــذه  أن  ل«وأج«  زواوي  اليازيــد  الرياضــة،  و 
املبــادرة العلميــة تهــدف إلــى تكويــن 20 مؤطــرا 
ــكار و  ــارات االبت ــم مه ــال تعل ــال يف مج لألطف

اإلبــداع.
جمعيــة  أن  املســؤول  نفــس  صــرح  و 
ــى هــذا  ــادرت إل ــي ب ــة هــي الت »إنصــاف« احمللي
التكويــن و ذلــك بالشــراكة مــع كل مــن منظمــة 
األمم املتحــدة للطفولــة )يونيســيف اجلزائــر( و 
مديريــة الشــباب و الرياضــة و ديــوان مؤسســات 

الشــباب لواليــة ســطيف.
الـــ20 مؤطــرا  فــإن  للمتحــدث  اســتنادا  و 
الذيــن اســتفادوا مــن هــذا التكوينــي ميثلــون 
10 بلديــات عبــر الواليــة، حيــث  ســيتلقون 
شــروحات مــن طــرف أحــد خبــراء جمعيــة 

»إنصــاف« حــول »دليــل التعبيــر و االبتــكار« 
املنجــز مــن طــرف منظمــة األمم املتحــدة للطفولــة 
ــداع  ــكار و اإلب ــل و االبت ــارات العم ــم مه لتعلي
رواد  مــن  لألطفــال  تلقينهــا  بغيــة  ذلــك  و 
ــات  ــى مســتوى 10 بلدي مؤسســات الشــباب عل

بواليــة ســطيف.
و  باإلعــام  املكلــف  أفــاد  جهتــه،  مــن 
االتصــال بجمعيــة »إنصــاف«، وفيــق شــرفة 
ــاط  ــد أول نش ــي يع ــص التكوين ــذا الترب ــأن ه ب
ضمــن مشــروع »كــن مبتكــرا« مــن أجــل شــاب 
مبتكــر و فعــال و الــذي ســيدوم 6 أشــهر بهــدف 
تعزيــز قــدرات و مهــارات األطفــال فيمــا يخــص 

ــكار. ــداع و االبت ــل و اإلب ــدرات التواص ق
ــذا  ــياق أن ه ــذا الس ــدر يف ه ــاف املص و أض
إلــى االســتثمار يف  املشــروع يهــدف كذلــك 
الشــباب الســتحداث مشــاريع مــن  قــدرات 
مســتواهم  علــى  مشــكات  حتــل  أن  شــأنها 
ــات  ــال العاق ــم يف مج ــة قدراته ــي و تقوي احملل
االجتماعيــة و تشــجيع مشــاركتهم يف احليــاة 

العامــة.
ق.م

تــويف شــخصان )23 و26 ســنة( متأثريــن 
بحــروق بليغــة إثــر انفجــار غــاز مبحلهــم التجــاري 
شــيعت  حيــث  األغــواط،  واليــة  بعاصمــة 

ــبت. ــس، الس ــم أم جنازته
ووقعــت احلادثــة اثــر تســرب للغــاز مــن 
إلــى  أدى  انفجــار  وإحــداث  البوتــان  قــارورة 
ــة  ــة الشــقيقني بحــروق مــن الدرجــة الثالث إصاب
ــز  ــروق باملرك ــة احل ــى مصلح ــا إل ــل بنقلهم عّج
بالعاصمــة  بالدويــرة  اجلامعــي  االستشــفائي 
ــرة صبيحــة  ليلفــظ األخ األصغــر أنفاســه األخي
اخلميــس املاضــي ويلحــق بــه شــقيقه أمــس 

اجلمعــة، لتقــام لهــم جنــازة أمــس، باألغــواط.
ــان لهــا  ــر يف بي ــادي اخلي ــة أي وأكــدت جمعي
ــرورة  ــب بض ــواط يطال ــي باألغ ــع املدن أن املجتم
العموميــة  باملؤسســة  للحــروق  فتــح مصلحــة 
ــة'' باألغــواط  االستشــفائية ''احميــدة بــن عجيل
نظــرا للحــوادث الكثيــرة املتعلقــة باحلــروق التــي 
شــهدتها الواليــة، علمــا أن الواليــة حتتــوي علــى 
منطقــة صناعيــة ذات طابــع غــازي )حاســي 

ــوارث يف أي ــة للك ــا عرض ــا يجعله ــل( مم الرم
 حلظة.                                          ق.م

ــراءات  ــر وإج ــة، تدابي ــة بجاي ــذت والي اتخ
ــتجد،  ــا، املُس ــاء كورون ــي وب ــع تفش ــدة ملن جدي
ــارك. ــد األضحــى املُب خاصــة خــال يومــي عي
عــن  صــدر  بيــان  يف  جــاء  مــا  وحســب 
ــن  ــن ضم ــي م ــس، أّن الوال ــة، أم ــة بجاي والي
عيــد  يومــي  خــال  املتخــذة  اإلجــراءات 
األضحــى منــع زيــارة املقابــر علــى مســتوى 
ــع  ــا من ــرر أيض ــا تق ــة، كم ــم الوالي ــل إقلي كام
مجالــس العــزاء و كل التجمعــات املرتبطــة، 
ــواع  ــع أن ــة جمي ــراب الوالي ــر ت ــع عب ــذا من وك

ــة  ــات العائلي ــخاص والتجمع ــات لألش التجمع
املناســبات. لــكل 

اخلدمــات،  مجــال  يف  أيضــا  تقــرر  كمــا 
للتدابيــر  التجاريــة  األنشــطة  كافــة  إخضــاع 
ــا«. ــروس »كورون ــاء في ــار وب ــن انتش ــة م الوقائي
وقــال البيــان ذاتــه، إّن كل مخالفــة ألحــكام 
للعقوبــات  صاحبهــا  تعــرض  القــرار  هــذا 

القانــون. عليهــا يف  املنصــوص 
عبداجلالل.ن

لقــي يــوم أمــس ويف حــدود الســاعة 11 و 35 
دقيقــة، أربعينــي حتفــه بعــد انقــاب دراجتــه 
بوشــقوف  قاملــة   20 رقــم  الوطنــي  بالطريــق 

ــرة. ــة بومه ــل بلدي مدخ
ــة، أن  ــة بقامل ــة املدني ــان للحماي  وجــاء يف بي
ــل  ــرور متث ــادث م ــل ح ــت ألج ــا تدخل مصاحله

يف انقــاب دراجــة ناريــة مــن نــوع »فيســبا« ممــا 
أدى إلــى وفــاة الســائق يف عــني املــكان مجهــول 
الهويــة يبلــغ مــن العمــر حوالــي 40 ســنة، 
ــة  ــى مصلح ــعاف إل ــيارة إس ــه بس ــث مت نقل حي
حفــظ اجلثــث باملؤسســة العموميــة االستشــفائية 
احلكيــم عقبــي.          خديجــة بــن دالــي

ــة  ــل باملصلح ــث والتدخ ــة البح ــت فرق جنح
واليــة  بأمــن  القضائيــة  للشــرطة  الوالئيــة 
ــة  ــس اإلطاحــة بشــبكة إجرامي ــارف اول أم الط
منظمــة مختصــة يف املتاجــرة باألســلحة الناريــة 
و دون حيازتهمــا علــى رخصــة مــن الســلطة 

ــا. ــة قانون املؤهل
وحســب بيــان خليــة اإلعــام واالتصــال 
ألمــن واليــة الطــارف فقــد مكنــت العمليــة 
مــن اســترجاع ســاح نــاري مــن الصنــف األول 
مســدس نصــف آلــي عيــار 8 ملــم وتوقيــف 
شــخصان )02( ينشــطان ضمــن هــذه الشــبكة 

اإلجراميــة املعنيــان يف العقديــن الثانــي و الرابــع 
ــب ذات  ــارف. وحس ــة الط ــن والي ــدران م ينح
البيــان فقــد أجنــز ضدهمــا ملــف قضائي مســتويف 
جلميــع اإلجــراءات القانونيــة عــن قضيــة جنايــة 
األول  الصنــف  مــن  ســاح  بيــع  و  احليــازة 
)مســدس( دون رخصــة مــن الســلطة املؤهلــة 
ــة  ــات القضائي ــام اجله ــه أم ــدم مبوجب ــا ليق قانون
ــن صــدر  ــدى محكمــة الذرعــان، أي املختصــة ل
يف حقهمــا أمــر إيــداع احلبــس املؤقــت باملؤسســة 
ــد موعــد حملاكمتهمــا. ــة حتدي ــى غاي ــة إل العقابي
ف.سليم

كثفــت املديريــة العامــة للغابــات 
الوطنيــة  الفدراليــة  مــع  نشــاطاتها 
بتكويــن  توجــت  التــي  للصياديــن 
مجــال  يف  صيــاد  ألــف   14 حوالــي 
التدخــل إلخمــاد احلرائــق بالفضــاءات 
أمــس،  ذكــره  حســبما  الغابيــة، 
للغابــات  العــام  املفتــش  بتلمســان 

صالــح. الهــواري 
و طالــب ذات املســؤول خــال لقــاء 
جهــوي حتسيســي باحلظيــرة الوطنيــة 
املواطنــني  ســتي«  اللــة   « بهضبــة 
ــاهمة يف  ــق و املس ــن احلرائ ــاغ ع باإلب
ــراك  ــى إش ــا عل ــي ملح ــل األول التدخ

املدنــي و مختلــف وســائل  املجتمــع 
ــي  ــة الوع ــن درج ــع م ــام يف الرف اإلع
فيمــا يخــص التدابيــر الوقائيــة لتفــادي 
ــد  ــال عي ــة خ ــق خاص ــوب حرائ نش
األضحــى التــي تعــرف توافــد علــى 

الفضــاءات الغابيــة.
ــات  ــى اإلمكاني ــه إل ــال  تطرق وخ
احلرائــق  مكافحــة  حلملــة  املســخرة 
ــه مت  ــدث بأن ــرز املتح ــاري أب ــام اجل للع
 30 عبــر  التنقــل  وحــدات  تكثيــف 
ــا  ــيتم قريب ــه س ــى أن ــا إل ــة،  الفت والي
تغطيــة عشــر واليــات بالرتــل املتنقــل و 
ــج  ــاء 15 شــاحنة ذات صهاري كــذا اقتن

بســعة 3 آالف لتــر للواحــدة.
مت  أنــه  صالــح  الهــواري  ذكــر  و 
شــروط  دفتــر  إعــداد  يف  الشــروع 
مخصــص القتنــاء طائــرات إلخمــاد 
احلرائــق الكبــرى علــى أن تدخــل حيــز 

املقبــل. العــام  اخلدمــة 
انشــغاالت  أهــم  تركــزت  و 
املتدخلــني يف هــذا اللقــاء حــول ضــرورة 
اإلفــراج عــن قانــون الغابــات اجلديــد و 
ــببني يف  ــى املتس ــات عل ــديد العقوب تش
ــد  ــر املزي ــي و توفي إتــاف الغطــاء النبات
ــر لشســاعة  ــن مناصــب شــغل بالنظ م
املســاحات الغابيــة ببعــض الواليــات و 

كــذا ردع »مافيــا العقــار« التــي تتســبب 
ــا يف احلــرق العمــدي للفضــاءات  أحيان

ــع. ــدف التوس ــة به الغابي
الــذي  اللقــاء  هــذا  يف  شــارك  و 
نظمتــه املديريــة العامــة للغابــات ممثلــون 
عــن محافظــات الغابــات و احلمايــة 
ــات غــرب البــاد  املدنيــة خلمــس والي
و  متوشــنت  عــني  و  تلمســان  هــي  و 
ــة و  ــاس و النعام ــيدي بلعب ــران و س وه
ــن و  ــة للصيادي ــة الوطني ــذا الفيدرالي ك
الكشــافة اإلســامية اجلزائريــة و األمــن 
ــون  ــني و فاحــون قاطن ــدرك الوطني و ال
مبحــاذاة الغابــات.                   ق.و

أكــد اخلبيــر يف االقتصــاد، امحمــد 
حميــدوش أن البرنامــج اخلــاص إلعــادة 
ــر  ــك اجلزائ ــذي اعتمــده بن ــل ال التموي
ــل  ــل بتعجي ــرم كفي ــو املنص ــهر يولي ش
وتيــرة االنتعــاش االقتصــادي يف مرحلــة 
ــن  ــك م ــد19- وذل ــاء كوفي ــد وب ــا بع م
خــال التعزيــز املعتبــر لقــدرات البنــوك 

علــى االســتثمار.
أوضــح  ل«وأج«  حديــث  يف 
»هــذا  أن  حميــدوش  البروفيســور 
التمويــل  إلعــادة  اخلــاص  البرنامــج 
الــذي تقــدر قيمتــه ب 2100 مليــار 
دينــار ال يعتبــر مجــرد دعــم لانتعــاش 
االقتصــادي بــل هــو كفيــل باملســاهمة 
كافــة  حركيــة  بعــث  تعجيــل  يف 
أزمــة  بعــد  االقتصاديــة  النشــاطات 
حتســني  يف  حتديــدا  أو  كوفيــد19- 

للجزائــر«.  االقتصاديــة  الظــروف 
وكان بنــك اجلزائــر قــد أعلــن يف 
نظامــه رقــم 02-21 املــؤرخ يف 10 يونيــو 
الرســمية  اجلريــدة  الصــادر يف   2021
ــادة  ــاص إلع ــج خ ــن برنام ــم 49 ع رق
التمويــل ملــدة ســنة ابتــداء مــن الفــاحت 

جويليــة 2021.

ويشــير اخلبيــر ذاتــه إلــى أن هــذا 
ــات  ــادة تدفق ــى زي ــدف إل ــج يه البرنام
الســيولة البنكيــة علــى املديــني القصيــر 
واملتوســط إلــى جانــب توزيــع القــروض 

ــار دوالر. ــة 5ر15 ملي بقيم
هــذا  فــان  حميــدوش  وبــرأي 
ــأنه  ــن ش ــة« م ــد للغاي ــج »املفي البرنام
أن يســاهم يف ارتفــاع مســتوى القــروض 
نســبة  بحوالــي   2022 ســنة  نهايــة 
أفضــل  نســبة  هــي  و  املائــة،  25يف 
خــال  املســجلة  تلــك  مــن  بكثيــر 
الفتــرة 2018-2015 لكــن أقــل نســبيا 

مــن تلــك املســجلة ســنة 2014.
املســتوى  هــذا  أن  يقــول  أكــد  و 
ــة  ــة املوجه ــيولة البنكي ــق الس ــن تدف م
ــل االقتصــاد ستســمح بتحســني  لتموي
النمــو االقتصــادي يف 2022 مــن 10 

إلــى 15 نقطــة.
ظــرف  اخلطــوة يف  هــذه  وجــاءت 
يتميــز بأزمــة صحيــة لــم تعــرف خالــه 
حيويــة  للجزائــر  النقديــة  السياســة 
اكثــر فيمــا يخــص اإلجــراءات غيــر 
التقليديــة علــى غــرار توســيع قائمــة 
االصــول التــي يتــم قبولهــا كضمانــات 

ــة و  ــوق املفتوح ــات الس ــار عملي يف اط
ــد  ــتوى البعي ــى املس ــيولة عل ــر الس توفي
و شــراء االســهم لــدى الســوق املاليــة و 
اطــاق برامــج التيســير الكمــي مثلمــا 
ــي او  ــزي االوروب ــك املرك ــه البن ــام ب ق

االمريكــي.
محتمــل  بخطــر  يتعلــق  فيمــا  و 
ــور  ــد البروفيس ــة، اك ــوط تضخمي لضغ
حميــدوش ان هــذا البرنامــج لــن يكــون 
الشــأن،  هــذا  قلــق يف  مصــدرا ألي 
علــى  بعيــدا  :«و  بالقــول  مضيفــا 
ــم  ــي بتضخ ــي توح ــطة الت ــة املبس اللغ
بعــد طبــع النقــود، يجــب ان نعلــم 
مرتبطــة  مخــاوف  أي  يوجــد  ال  انــه 
اخلصــم  نســبة  ألن  البرنامــج  بهــذا 
مقارنــة  ثابتــة  بنســب  واالقتــراض 
بالنــاجت احمللــي الثابــت يجــب أن يكــون 
اقــل مــن 20باملئــة وبالتالــي فــان بنــود 

كشــف
امليزانية ال تبني اي مخاوف«.

و يف هــذا الصــدد، ذكــر املســؤول ان 
ــادر  ــه مص ــون ل ــن أن تك ــم ميك التضخ
)التضخــم عــن طريــق  نقديــة  غيــر 
الطلــب والتضخــم القطاعــي و التضخــم 

ــن  ــم ع ــعار والتضخ ــق األس ــن طري ع
والتضخــم  الســوق  إشــكال  طريــق 
املجموعــات  عمــل  طريــق  عــن 

االجتماعيــة(.
ان  االقتصــادي  اخلبيــر  اكــد  و 
برامــج اعــادة التمويــل لهــا حدودهــا 
اخلاصــة مــن اجلانــب العملــي، مشــيرا 
ــى االتفاقيــات و  ــال إل علــى ســبيل املث
التأشــيرات لهــذا النــوع مــن العمليــات 
ــذي مت وضعــه و احلــدود  و التســقيف ال
ــة و  ــل اخلزين ــا )معام الواجــب احترامه
ــه  ــينتهي اجل ــذي س ــرف ال ــد الط حش
ــاع  ــة القط ــة و هيمن ــف املترتب و التكالي

ــام(. الع
حــذر  اخــرى،  جهــة  مــن  و 
»اخلطــر  مــن  البروفيســور حميــدوش 
هــذا  حــول  يحــوم  الــذي  الكبيــر« 
البرنامــج و الــذي لــه عاقــة بالســامة 
نســبة  عــن  النــاجت  و  للبنــوك  املاليــة 
تخصيــص الديــون املصنفــة الــذي بلــغ 
ــا يســتدعي وضــع  ســلطة  ــة مم 50 باملئ
مراقبــة مــن اجــل حتقيــق ضمــان اكبــر 
النظــام  مســتقبل  و  البرنامــج  لهــذا 
املصــريف اجلزائــري«.             ق.و

أعلنــت وزارة التربيــة الوطنيــة، أمــس، أن نتائــج شــهادة البكالوريــا، دورة جــوان 
2021، ســيتم اإلعــان عنهــا يــوم اخلميــس املقبــل 22 جويليــة اجلــاري، بدايــة 

مــن الســاعة الرابعــة مســاء.
وحســب مــا أفــاد بــه بيــان الــوزارة، فإّنــه ســيتم اإلعــان عــن نتائــج 
ــوان  ــع الدي ــر موق ــرار، عب ــني واألح ــحني املتمدرس ــبة للمترش ــا، بالنس البكالوري

واملســابقات. لامتحانــات  الوطنــي 
كمــا ســيتم اإلعــان عــن النتائــج مجانــا عــن طريــق الهواتــف النقالــة 

ــر الرســائل النصيــة  للمتعاملــني النقالــني الـــ3: موبيليــس، أوريــدو، وجيــزي عب
القصيــرة.

ــه بالنســبة للمترشــحني املتمدرســني،  ــان، إّن ــوزارة مــن خــال البي ــت ال وقال
ــذ  ــم التامي ــر إشــهار قوائ ــاء، وكــذا عب ــر فضــاء األولي ــج عب ســيتم إعــان النتائ
الناجحــني يف نفــس اليــوم ونفــس التوقيــت علــى مســتوى كل املؤسســات 

ــان. ــا االمتح ــاز تاميذه ــي اجت ــة الت التعليمي
عبداجلالل نويس

بنوك:

نظــام إعـــادة التمويــل الجديــد كفيـــل 
بتعجيــل وتيــرة االنتعـــاش االقتصـــادي

أكد اخلبير يف االقتصاد، امحمد حميدوش أن البرنامج اخلاص إلعادة التمويل الذي اعتمده 
بنك اجلزائر شهر يوليو املنصرم كفيل بتعجيل وتيرة االنتعاش االقتصادي يف مرحلة ما بعد وباء 

كوفيد19- وذلك من خالل التعزيز املعتبر لقدرات البنوك على االستثمار.

ابتداًء من الساعة الـ4 مساًء
اإلعــالن عــن نتائـــج البكالـــوريا الخميـــس المقبـــــل

مكافحة حرائق الغابات:
تكثيـــف النشــاطــات مع الفيدراليــة الوطنيــة للصيـاديــن 

 سطيف:
الشــروع في تكويــن 20 مؤطـــرا 
في مجــال اإلبـداع لــدى األطفـــال

األغواط:
 وفــاة شقيــقين إثـر انفجــار للغــاز

بجاية:
إجــراءات صــارمة يــومـــي العيـــد 
للحــد من تفشـــي »كـــورونـــا«

قاملة
وفـــاة أربعيــني بعـد انقـالب دراجتـه

الطارف
توقيــف عصــابة مختـــصة في 
المتاجـرة باألسلحـــة النــــارية

عنابة
إصابة 12 شخصًا في اصطدام حافلة وجرار

أســفر حــادث مــرور وقــع أمــس الســبت ببلديــة عــني البــاردة بواليــة عنابة،عــن إصابة 12 شــخصا 
ــتوى  ــى مس ــرار، عل ــع ج ــافرين م ــل املس ــة لنق ــدام حافل ــادث يف اصط ــل احل ــروح مختلفة.ومتث بج
ــذا  ــركاب . ه ــة ال ــراف حافل ــادث يف انح ــبب احل ــا تس ــاردة ، م ــني الب ــة ع ــلطانة ببلدي ــة س منطق
وحســب مصالــح احلمايــة املدنيــة فقــد مت إســعاف املصابــني، ونقلهــم إلــى مصلحــة االســتعجاالت 
باملستشــفى اجلامعــي ببلديــة عــني البــاردة بعنابــة لتلقــي االســعافات الازمــة . مــن جهتهــا فتحــت 
مصالــح الــدرك الوطنــي اقليــم االختصــاص بعــني البــاردة حتقيقــا يف مابســات احلــادث الــذي حلســن 
احلظ لم يســفر عن ســقوط ضحايا.                                                                     ف.ســليم
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فيروز رحال

ترأّسه  تقني  جاء هذا  خالل  اجتماع 
البركة داحاج«،   تبّسة » محّمد  والي والية 
العملية  القدرات  تعزيز  آليات  يف  للبحث 
ملصالح احلماية املدنية ومصالح إدارة الغابات 
وفرق  عناصر  جاهزّية  من  الرفع  بغية   ،
التدخل ملجابهة أّي طارئ ، و الّتركيز على 
املباشر  التنسيق  ووجوب  االستباقي  العمل 
واملثمر بني جميع القطاعات ذات العالقة ، 
حلماية الّثروة الغابية ، خاصة بعد تسجيل 

خالل  الوالية  إقليم  يف  احلرائق  من  العديد 
قرار  املسؤول  ذات  ثّمن  أين  املاضية،  الفترة 
املدير العام للحماية املدنية العقيد »بوغالف 
بوعالم« ، القاضي باستفادة والية تبسة من 
تدعيم  شانه  من  وسائله   بكامل  ثان  رتل 

احلضيرة الوالئّية بوسائل احلماية.
العاطف  جبل  حرق  فإن   ، ولإلشارة   
يف  اندلع  قد   ، تبسة  الوالية  بعاصمة 
األحد  يوم  صباح  من  األولى  الساعات 
الفارط، حيث دامت عملية إخماده حوالي 

الرواتل  تدخل  تطلبت  التولي  على  أيام   3
املتحركة التابعة  لواليات املجاورة على غرار 
سوق أهراس و قاملة وخنشلة ووادي سوف،   
وجتنيد   أكثر من 1000 شخص من مختلف 
املؤسسات  و  250 آلة تدخل ، ناهيك عن 
وصول املئات من املواطنني من كل بلديات 
كان  والذين   ، خنشلة  والية  وحتى  الوالية 
لهم دور فّعال يف إخماد احلريق الذي توسع 
تدريجيا بفعل قوة الرياح و صعوبة التضاريس 

وغياب املسالك.

كشف  مدير احلماية املدنية لوالية تبسة املقدم »الصادق دراوات«، أن احلريق الذي شب يف غابات » 
جبل العاطف » بعاصمة الوالية ، أتلف حوالي 200هكتار،منها  150   هكتار من أشجار الّصنوبر احللبي ، 

و 50  هكتار من نبتة احللفاء .

عملية    إخماده    استغرقت   3 أيام

حريق جبل  العاطف بتبسة يلتهم  
200 هكتار من األشجار والحلفاء

عنابة  لوالية  التجارة  مديرية  أفرجت 
اإلنتاجية  الوحدات  و  التجار  عن قائمة 
عيد  يومي  خالل  املداومة  بضمان  امللزمة 
مبختلف   2021 لسنة  املبارك  األضحى 
عبر  موزعني  تاجر   600 بـ  الوالية  بلديات 
كل من  بلدية  عنابة 281 ، البوني 142 ، 
احلجار 78 ، عني الباردة 73، برحال 172 

، شطايبي 22 . 
وتدابير  إجراءات  اتخذت  التجارة  وزارة 
ردعية جديدة تهدف الى ضمان مادة اخلبز 
الواسع  االستهالك  ذات  املواد  ومختلف 
نفس  وهي  املبارك  األضحى  عيد  يومي 

عشية  عشية  إليها  اإلشارة  متت  اإلجراءات 
خالل  من   2021 الفارط  الفطر  عيد  حلول 
املداومة  بنظام  املعنيني  التجار  على  الضغط 
يومي العيد من أجل فتح محالتهم لتفادي 
للعقوبات  التجار  تفادي  بهدف  الطوابير 
التي قد تتخذ يف حقهم يف حالة مخالفتهم 
طرف  من  تعيينها  يتم  التي  املداومة  للنظام 
.يذكر  الوطن  واليات  يف  التجارة  مديريات 
اعالمهم  يتم  باملداومة  املعنيني  التجار  ان 
برنامج  احترام  بإلزامية  محاضر  خالل  من 
مما  منه  نسخة  على  التسخيرة  ويستحصلوا 
يقضي  اإلدارة و  بني  و  بينهم  عقدا  يشكل 

اإلخالل به تعرضهم إلى عقوبات إدارية قد 
تصل حد اقتراح غلق محالتهم و العقوبات 
و اإلجراءات الردعية التي ميكن أن يتعرض 
لها التاجر املخالف تتمثل يف غرامات مالية 
إلى  ألف  دج   100.000 بني  ما  تتراوح 
300.000 دج حسب نوع النشاط املمارس 
الشهرين  و  الشهر  تصل  ملدة  الغلق  كذا  و 
مخالفة برنامج املداوم ويف حال عدم تسديد 
املخالف  التاجر  قبل  من  املفروضة  الغرامة 
للفصل  القضائية  اجلهات  إلى  ملفه  يحال 

فيه .
ف .سليم

عنابة

600 تاجر ملزمون بضمان المناوبة يومي عيد األضحى

سطيف

أكثر 500 مسكن دون كهرباء 
بأوالد سي احمد

ببلدية  السكنات   عديد  تعرف 
الربط   إنعدام  احمد   سي  أوالد 
الذي  األمر  مبنازلهم،  الريفية  بالكهرباء 
الستعمال  هاجس  الى  حياتهم  حول 
التقليدية يف االنارة و جلبها من  الطرق 
املنازل القريبة منهم أو استعمال مولدات 
الكهرباء و غيرها من الطرق، و تعد قرية 
تضررا  االكثر  القرية  هي  عائشة  أوالد 
كهرباء  دون  منزال   250 تسجل  حيث 
 150 مبعدل  عائشة  أوالد  قرية  وبعدها  
منزال و يف األخير قرية لعلو مبعدل 120 
منزل دون كهرباء و تعد هذه السكنات 
سكنات  او  جديدة  ريفية  سكنات  اما 
فردية جديدة او سكنات لم تستفيد من 

الكهرباء اطالقا،

سي  اوالد  بلدية  مصالح  رد  وجاء 
احمد الخبار الوطن ان  بلدية أوالد سي 
أحمد ويف إطار برنامج التكفل باملناطق 
مشاريع  من  استفادت   2021 املعزولة 
 120 ربط  العلوي  السكاني  جتمع  ربط 
دوار  وكذا   الريفية   بالكهرباء  مسكن 
مسكن،   250 بربط  يحي  سي  أوالد 
185 مسكن  بربط  عائشة  أوالد  وجتمع  

بالكهرباء الريفية.
قامت  البلدية  مصالح  واكدت 
الشركة  مديرية  إلى  املخططات  بتحويل 
والغاز  الكهرباء  لتوزيع  اجلزائرية 
االنطالق  ثم  ومن  الدراسة  الستكمال 

يف األشغال .
عبد املالك قادري

سكيكدة 

حي مرج الذيب يغرق في مياه 
الصرف الصحي 

يعاني سكان حي مرج الديب الواقع 
بقلب مدينة سكيكدة، من تسربات مياه 
قنوات الصرف الصحي التي غمرت أزقة 
احلي و منعت السكان من التنقل من و 
مدخل  وصلت حد  التي  و  منازلهم  إلى 
العمارات. واستنادا لبعض قاطني احلي 
للسلطات  مطالبهم  برفع  قاموا  فإنهم 
احمللية بضرورة التدخل من  أجل إصالح 
كلها  طلباتهم  أن  إال  التسربات،  مصدر 
وعود  إال  يتلقوا  ولم  بالفشل،  باءت 
األمر  اليوم،  غاية  إلى  جتسيدها  يتم  لم 
لم  الذين  احلي  استياء سكان  أثار  الذي 
الوضعية  هذه  يتحملوا  أن  بوسعهم  يعد 

املزرية.
الشتاء  ومنذ  أنهم  املواطنون،  أكد  و 
من  معتبرة  كميات  تساقط  بعد  املنصرم 
تصدع   قنوات  يف  تسببت  األمطار، 
يف  تصب  أصبح  التي  الصحي  الصرف 

ما  املواطنني،  منازل  من  بالقرب  العراء 
تنبعث  القذرة  املياه  من  أوحال  شكل 
عدة  رفعوا  حيث  كريهة،  روائح  منها 
لكنهم  الوالئية،  املصالح  لدى  شكاوي 
الذي  للمشكل  صاغية  آذانا  يجدوا  لم 
إلى مسرح  املكان  ليتوحل  منه،   يعانون 
أنواع احلشرات خاصة منها  النتشار كل 
البعوض إلى جانب الروائح الكريهة التي 
مما  حقيقي،  جحيم  إلى  حياتهم  حّولت 
يدفعهم الى غلق النوافذ يف أعز أيام احلر، 
أما فصل الشتاء فهو عنوان ملعاناة اخرى 
تتحول  الذين  السكان  هؤالء  يتقاسمها 
املمزوجة  األمطار  من  قبلة  الى  بيوتهم 
يطالب  الوضع  تأزم  ومع  القذرة،  باملياه 
واملصالح  الوالئية  السلطات  السكان 
املعنية بضرورة التدخل العاجل، واتخاذ 
االجراءات الالزمة لوضع حد ملعاناتهم.
نسيبة شالبي

اجلبلية  رابح  أوالد  بلدية  فالحو  يجد 
يف  كبيرة  صعوبة   ، جيجل  والية  شرق 
تسويق منتوجاتهم الفالحية ، بسبب غياب 
للبيع ، وهو  أو فضاءات  سوق يومي مغطى 
املواطنني  من  للزبائن  يطرح  املشكل  نفس 
أين يجدون صعوبة يف احلصول على اخلضر 
سوق  وجود  عدم  بسبب  الطازجة  والفواكه 

يومي 
خالل  املنطقة  سكان  من  عدد  وقال 
يضطرون  انهم   الوطن«  بـ«أخبار  لقائهم 
املواد  محالت  أصحاب  عند  من  لشرائها 
صغيرة  طاوالت  يخصصون  الذين  الغذائية 
أمام محالتهم ، لكنها تفتقد لشروط الصحة 

للحرارة  فهي عرضة  النوعية  وأيضا  والنظافة 
حيث   ، للتلف  عرضة  يجعلها  مما  والغبار 
رابح  أوالد  بلدية  يف  هنا  املواطنون  يضطر 
النقل  حافالت  ويف  بسياراتهم  التنقل  إلى 
غرار  على  أخرى  بلديات  إلى  العمومي 
احلصول  أجل  من  مركز  العنصر  أو  امليلية 
كما   ، والفواكه  اخلضر  من  مبتغاهم  على 
أنهم يعانون من اإلرتفاع الفاحش يف أثمانها 
وذلك   ، بالبلدية  محالتهم  مستوى  على 
بسبب غياب املنافس وعدم توفر اخليارات ، 
حيث يستغل أصحاب احملالت هذه النقطة 
األسعار  يف  ويتحكمون  جشعهم  ليمارسون 
كيف ما شاؤوا،  وهو ما أضر باملواطنني هنا 

كثيرا خاصة وأن أغلبهم محدودي الدخل ، 
حيث يناشدون السلطات احمللية وعلى رأسهم 
رئيس املجلس الشعبي البلدي بضرورة توفير 
والفواكه  اخلضر  لتسويق  مغطى  يومي  سوق 
تسويق  عليهم  ويسهل  الفالحني  يساعد   ،
كما   ، الفالحية  وبضاعتهم  منتوجاتهم 
على  احلصول  عملية  املواطنني  على  يسهل 
ظروف  وسط  املنتوجات  هذه  من  يريد  ما 
صحية جيدة من حيث العرض والتخزين ، 
وأيضا بأسعار يف املتناول نظير املنافسة الذي 

سيخلقها هذا السوق بني التجار .
عبداهلل.إ

جيجل

مطالب بإنجاز سوق للخضر بأوالد رباح

سكان قرية آقنة ببني زيد 
يطالبون بالكهرباء

يطالب سكان قرية آقنة الواقعة ببلدية بني 
زيد غرب سكيكدة بربط سكناتهم بالكهرباء 
يف  سكاني  جتمع  اكبر  اليزال  حيث  الريفية، 
بلدية بني زيد غير معني بالكهرباء، وهي قرية 
آقنة، بالرغم من التعداد السكاني الكبير الذي 
يقطن بها، وال يزال قاطني هذه القرية الكبيرة 
والكوابل  الكهربائية  احملركات  على  يعتمدون 
الطويلة ألجل توفير التيار الكهربائي مبنازلهم.

الوقفات  جملة  ورغم  املعنيون 
البلدية  مقر  أمام  نظموها  التي  االحتجاجية 
بعد،  تستجيب  لم  احمللية  السلطات  ان  إال 
قرية  الكاذبة.سكان  الوعود  بإطالق   سوى 
بن  القادر  عبد  الوالية  والي  من  يطالبون  آقنة 

سعيد التدخل ألجل رفع الغنب عنهم وتوقيف 
سياسة اإلقصاء التي منارس ضدهم طيبة عقود 
القرية  ربط  مشروع  بتسجيل  وذلك  زمنية، 
بالكهرباء الريفية. ذات املطلب، اليزال أيضًا 
البلدية  ذات  يف  معماش  السبتي  قرية  سكان 
زمنية،  عقود  ثالثة  من  اكثر  منذ  به  يطالبون 
أكثر  توجد  املجاهدة  القرية  هذه  يف  حيث 
الكهرباء  بشبكة  معنية  غير  عائلة   200 من 
القرية،  قاطني  يلح عليه  الريفية، وهو مطلب 
املسؤولة  للمصالح  انشغالهم  رفعوا  وان  وسبق 
أكثر من مرة، إال ان هذه األخيرة أكتفت سوى  

بإطالق بالوعود الكاذبة;
نسيبة شالبي

تبسة

أصحاب الحافالت ما بين الواليات يحتجون
أصحاب  املاضي  األسبوع  نهاية  أقدم 
احلافالت ما بني الواليات بوالية تبسة على 
النقل  محطة  أمام  احتجاجية   وقفة  تنظيم 
البرية »حسني آيت أحمد« مبدخل عاصمة 
الوالية، مطالبني الوالي بضرورة وقف تنفيذ 

قرار  توقيف نشاطهم .
السلطات   إصدار  عقب  هذا  جاء 
التدابير  من  جملة  عن  تبسة  بوالية  احمللية 
املنحنى  لكسر  اإلضافية،  اإلحترازية 
بفيروس  اإلصابات  ألعداد  التصاعدي 
بيان  يف  و  الوالية،  بإقليم  املسجلة  كورونا 
»محـمد  الوالية  والي  عن  صادر  رسمي 
العمل  مواصلة  على  نص  داحاج«،  البركة 
إقرارها  مت  التي  السابقة  اإلجراءات  بكافة 
تكثيف  مع   السابق،  االجتماع  خالل 
اجلهود الرقابية يف تطبيق البروتوكول الصحي 
وإيقاع  املخالفات  لضبط  يلزم  ما  واتخاذ   ،

العقوبات على املخالفني، حيث كانت أولى 
اإلجراءات االحترازية هي   إقرار املنع التام 
بني  ما  للمسافرين  اجلماعي  النقل  لنشاط 
تبسة-،  والية  اقليم  والي  من   - الواليات  
حافالت  أصحاب  الذي  رفضه  القرار  وهو 
السماح  بعد  خاصة  نهائيا  النقل  رفضا 
بصفة  بالعمل  اجلماعي  النقل  لسيارات 

عادية.
الوالية،  والي  من  احملتجون  ويطالب 
يف  املجحف  القرار  يف  النظر  إعادة  بضرورة  
حقهم حسبهم، باعتبار أن نشاط النقل هو 
القدرة  وارتفاه  تزامنا  الوحيد  رزقهم  مصدر 
السماح  حالة  يف  أنهم  مؤكدين  الشرائية،  
تطبيق  على  سيعملون  فإنهم  بالعمل  لهم 
البروتوكول الصحي املعمول به من أجل منع 

انتشار فيروس كوفيد -19- 
فيروز رحال
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أخبار الداخل

عبد الناصر حمودة 

 « لـ  الطلب  و كشف بعض من أصحاب 
اخبار الوطن » ، و من خالل نسخ من الطلبات 
الساعة  لغاية  أنهم   ، الوزارية  التعليمة  و نص 
املستفيدين  قوائم  عن  اإلفراج  ينتظرون  هم  و 
من احملالت اجلاهزة ، لفائدة حملة و أصحاب 
املشاريع االقتصادية واخلدماتية ، و املستفيدين 
الوطنية  الشباب  دعم  وكاالت  إطار  يف  منها 
لم  أنهم  و   ، كناك  و  اوجنام  و  أونساج  مثل   ،

يستوعبوا لغاية اليوم كل هذا التجاهل إن صح 
جتسيد  و  العمل  من  حرمانهم  و   ، الوصف 
الوطن  بقية واليات  مشاريعهم ، على عكس 
، و التي باشر الكثير من أمثالهم أنشطتهم ، 
و استفادوا من محالت وزعت عليهم ، ثم أن 
السكن  وزارة  عن  الصادرة  الرسمية  التعليمة 
و   ،  138 لرقم  احلاملة  و   2020 فيفري  ، يف 
و  الترقية  دواوين  مديري  من  لكل  املوجهة 
 « لوكالة  العامة  اإلدارة  و   ، العقاري  التسيير 

عدل » ،  يف نصها واضحة و صريحة و تدعو 
إلى مباشرة اإلجراءات اإلدارية ، ألجل توزيع 
لكن   ، املشاريع  أصحاب  على  احملالت  تلك 
ذلك لم يتجسد يف البليدة ، و هو ما دفع بهم 
إلى التشديد و مطالبة املصالح املسؤولة الوصية 
باملدينة  احملالت  لغز  تفك  و  تتدخل  أن   ،
الصحية  ،  األزمة  أن  و  خاصة   ، اجلديدة 
بني  البطالة  ظاهرة  يف  أكثر  عمقت  و  عقدت 

الشباب . 

وجه شباب من سكان املدينة اجلديدة و مركز عمروسة يف بوينان ، طلبا على املسؤولني بوكالة عدل 
يف البليدة و ديوان الترقية و التسيير العقاري » أوبيجيي » ، بأن يلتزموا بتنفيذ التعليمة الوزارية 
الصادرة يف فيفري 2020 ، و التي تنص على وضع احملالت اجلاهزة بالتجمعات السكانية اجلديدة ، 

حتت تصرف أصحاب املشاريع من الشباب .

طالبوا    بتطبيق    التعليمة   الصادرة    يف   فيفري  2020

أصحاب مشاريع يطالبون باالستفادة من 
محالت بالمدينة الجديدة في البليدة

مدير الصحة لوالية البيض:
 »3 % فقط من السكان تلقوا 

التلقيح ضد كورونا«
لم تتعد نسبة تلقيح السكان ضد وباء كورونا املستحدث بوالية البيض 3 باملائة منذ 
بداية عملية التلقيح  حسبما أعلن عنه مدير الصحة لوالية البيض ألخبار الوطن، وهي 

نسبة وصفها املتحدث بالضئيلة و التي ال ترقى إلى املستوى املطلوب. 
املتحدث صرح من جهة أخرى أن مصاحله بذلت مجهودات كبيرة حلث السكان 
الصحة،  آخرها  وزارة  من  دفعات حتصلت   3 عبر  اللقاح  توفير  من  بداية  التلقيح  على 
بدفعة بكمية بلغت  25 ألف جرعة  األسبوع املاضي،  إضافة  إلى  جتنيد كل الطواقم 
الطبية مبختلف املؤسسات الصحية غير أن اإلقبال من املواطن الزال ضعيفا . و ملواجهة 
عزوف املواطنني على التلقيح أضاف املتحدث،  انه مت إطالق حمالت حتسيسية واسعة 
امليدان  يف  الناشطة  النقابات  و  اجلمعيات  كذا  و  احمللية  اإلعالم  وسائل  مع  باالشتراك 
الصحي و غير الصحي و نصب خيم للتلقيح بالساحات العمومية إضافة إلى استقبال 

املواطنني مبختلف قاعات العالج . 
نورالدين رحماني

املدية 
استهالك 50 ألف جرعة لقاح 

ضد فيروس »كورونا«
50الف  من  أكثر  استهلكت 
من  املدية  بوالية  تلقيح  جرعة 
مايعني  61595جرعة  حصة  أصل 
أن  ٪85. علما  مايقارب   استهالك 
35الف  حصة  من  الوالية استفادت 
جرعة لقاح إضافية وهذا نظرا لتزايد 
إقليم  عبر  التلقيح  على  الطلب 

الوالية.
 حيث يتم تلقيح حوالي6 آالف 
الوالية  واعتبرت  يوميا  ،  شخص 
بعد  وذلك  التلقيح  عملية  يف  رائدة 
السلطات  اتخذتها  التي  القرارات 
فضاءات  فتح  بخصوص  العمومية 
مختلف  عبر  للتلقيح  ومراكز  جوارية 

أحياء وبلديات الوالية .
التجارة سجل  قطاع   من جهته 
توجيه  عن  أسفر  1619تدخال 
منها  9محالت  وغلق  416اعذارا 
يف  حفالت،  وقاعة  حمامات   7

حني قطاع النقل  نظم خرجات ميدانية لفرض الرقابة على226مركبة  حيث مت مراقبة 
132حافلة نقل عمومي و91سيارة أجرة أسفرت عن حترير  43 مخالفة اغلبها حول عدم 

ارتداء القناع الواقي أو حمولة اكثر من ٪50 وعدم توافر مواد التعقيم.
عمر بكيري 

وهران
اإلطاحة بمروجي المؤثرات العقلية 
وهران،  من  اإلطاحة  والية  01بأمن  احلضري  لألمن  الشرطة  مصالح   متكنت 

مبروجي االقراص املهلوسة بحي الصنوبر، تتراوح أعمارهم مابني 29و37سنة.
  وقد جاءت عملية التوقيف بناًء على حتريات قامت بها  ذات املصالح حول وجود 
محكمة  خطة  وضع  وبعد   ، احلي  مستوى  على  السموم  ترويج  يف  ينشطان  شخصني 
مّت  التفتيش  لعملية  إخضاعهم  سيارة  وبعد  داخل  املشتبه  فيهم  توقيف  التنفيذ  ،  مت 
اكتشاف مكان خفي يقع أسفل مبدل السرعة و العثور على كيس بالستيكي  ، يحتوي 
على 05أمشاط  كل مشط يحتوي على 15 قرص قدرت الكمية إجمالية ب225 قرص 
مهلوس من نوع بريقابلني 300ملغ .وقد مت حترير إجراء قضائي ضد املتورطني سيحالون 

مبوجبه على العدالة.
فتاتي لبنى

جامعة غليزان
 استقبال 19 ألف طالب خالل 

الموسم المقبل
كشف رئيس جامعة أحمد زبانة البروفيسور بحري أحمد أشار ، أّن اجلامعة خالل 
املوسم احلالي سّجلت تخّرج 4774 طالب عبر مختلف األطوار و التخصصات ، مضيًفا 
طالب   18299 بتعداد  املقبل  الدخول  خالل  جديد  طالب   3460 التحاق  ُيتوقع  أّنه 

باجلامعة.
والي والية غليزان عطا اهلل موالتي ،أعرب بدوره أّن املوسم احلالي هو األول عقب 
ارتقاء املركز إلى جامعة ، ممّا يؤكد أحقية الوالية بجامعة رائدة بحكم النتائج اإليجابية 
عالم  ودخول  األحداث  مسايرة  إلى  اجلامعي  والطاقم  للطلبة  دعوته  ليوجه   ، املسجلة 
االختراع ومسايرة التكنولوجيا والعالم العملياتي، من خالل مواصلة البحث واالجتهاد و 

االنفتاح على العالم االقتصادي باعتباره الغاية املنشودة للرقي باجلامعة.
م.حبيب

لوالية  التجارة  مديرية  مصالح  قررت 
أماكن  إلى  ستتنقل   ، فرقة   35 جتنيد  بجاية 
التي  الشواطئ  ومختلف  والترفيه  التسلية 
أجل  من  الصائفة  هذه  خالل  فتحها  سيتم 
السهر على سالمة املستهلك عبر إلزام التجار 
باحترام الشروط التي تستلزمها هذه األنشطة، 
على غرار األكل السريع، وبيع املثلجات واملواد 
ما  وهو  ومشتقاته،  احلليب  على  حتتوي  التي 
من شأنه أن يساهم يف ضمان موسم اصطياف 
بدون مشاكل، وتفادي التسممات الغذائية.

اجلودة  مراقبة  فرق  سجلت  وقد  هذا 
 36 املنصرم  جوان  شهر  خالل  الغش  وقمع 
غير  مواد  وعرض  النظافة  قلة  مخالفة تخص 
34 محضرا  صاحلة لإلستهالك  وقد مت حترير 
عالوة  املعنيني  ضد  قضائية  مبتابعات  مرفوقة 
على التوقيف املؤقت ألنشطة 4 منهم حسب 
اجلودة  مراقبة  مصلحة  رئيسة  خصته  تصريح 
لوسائل   « هامل  بن  »نزيهة  الغش  وقمع 
لقد  السياق  هذا  يف  وأضافت  محلية  اعالم 
وااللبان  احلليب  من  كلغ   420،3 حجز  »مت 

 301529 ب  قيمتها   قدرت   ... والدجاج 
الفترة  نفس  خالل  تدخال   671 عبر  دج 
وتزايد  احلرارة  درجة  إلرتفاع  ونظرا    .  «
الغذائية  املواد  ملختلف  اإلستهالك  معدالت 
واستهتار  غش  حاالت  وجود  احتمال  ومنه 
 35 املديرية  ذات  جندت  املستهلك  بصحة 
فرقة وأضافت املسؤولة قائلة »  لدينا 35 فرقة 

20 منها يف عاصمة الوالية و15 موزعة على 
احترام  على  تسهر  وهي  اخلمسة  مقاطعاتنا 
 « قائلة  وأضافت   « واجلودة  النظافة  قواعد 
عمليات املراقبة مركزة على املناطق احلضرية 
الساحلية ومناطق الترفيه والتسلية على غرار 

الشواطئ املخيمات ومراكز العطل.
عبد السالم قريشي

بجاية
تجنيــد 35 فرقـــة لقمع الغــش صيًفــا

املاضي   االسبوع  نهاية  نّظم   
سكن   50 حصة  من  املقصني  من  العشرات 
اجتماعي ببلدية سيدي سعادة وقفة إحتجاجية 
قاموا من خاللها بغلق الطريق و املطالبة بإعادة 
أسماء  أوردت  بحسبهم  التي  القائمة  يف  النظر 
خارج البلدية خاصًة و أّن حصة 50 سكن غير 

كافية و تتطلب حصة أكبر .

من  أكثر  وجود  احملتجني  حفيظة  أثار  وممّا   
القائمة  يف  واحدة  عائلة  من  مستفيدين   10
فيهم  تتوفر  ممن  العديد  إقصاء  مّت  أّنه  حني  يف 
املقصيون  توّعد  وقد  هذا   ، لالستفادة  الشروط 
حتقيق  لغاية  اإلحتجاج  مبواصلة  السكن  من 
القائمة ،  النظر يف  إعادة  املتمثل يف  و  مطلبهم 
الذي  الدائرة  رئيس  مع  يتجاوبوا  لم  احملتجون 

بالتدخل  طالبوا  و  القضية  يف  بالنظر  وعدهم 
من  إنصافهم  أجل  من  الوالية  لوالي  العاجل 
الظلم و اإلقصاء الذي يتعرضون له ، هذا وقد 
جتدر اإلشارة أّنه مّت تسجيل إحتجاج مماثل قبيل 
أيام فقط ببلدية جديوية عقب إشهار قائمة 167 

مستفيد . 
م.حبيب

غليزان 
المقصيون من السكن بسيدي سعادة يطالبون بالتحقيق
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أخبار السر ايا

بــن دودة ال تــزال وزيـرة!

وزارة الشبـــاب والرياضــة 
تقــع فــــي المحظــــور !

تقنيــــات التدخــــل 

رقــــم 
قيــاسـي 
تـاريخــي

سجلت واليتا غرداية واملنيعة رقما 
قياسيا تاريخيا لالستهالك اليومي 

للطاقة الكهربائية، حسبما علم أمس، 
لدى شركة توزيع الكهرباء والغاز 

بغرداية )فرع مجمع سونلغاز(.وقد 
بلغت ذروة االستهالك إلى 262 ميغاواط 

من مجموع 460 ميغاواط موفرة 
بغرداية و54 ميغاواط من مجموع 102 

ميغاواط باملنيعة، كما أكدته خلية 
االتصال للشركة.

السيـاحـة 
التضامنيـة

بنايــات فوضويـــة فـــوق 
شبــــكة الغـــــاز !

شرعت اجلمعية الوالئية بتلمسان 
املسماة »البدر« يف جتسيد برنامجها 

اخلاص مبوضوع »السياحة 
التضامنية« حتت شعار »السياحة 
للجميع« و املمتد على طيلة سنة 
2021من خالل تنظيم خرجات 
سياحية و زيارات لعدة مواقع 

سياحية داخل الوالية و خارجها 
برفقة أخصائيني نفسانني و مربني 

و باحثني باإلضافة الى ندوات و 
معارض.هذا البرنامج سبقه تنظيم 

لقاءات حتسيسية لشرحه على غرار 
األمسية الرمضانية باملتحف العمومي 

لآلثار اإلسالمية تلمسان باإلضافة 
إلى األمسية الرمضانية ببيت الشباب 

كنزي بوفلجة مغنية و تصب هي 
أخرى يف إجناح البرنامج.

على ما يبدوا أن وزيرة الثقافة والفنون مليكة بن دودة السابقة 
تواصل اهتمامها بالثقافة افتراضيا، حيث تتابع كل صغيرة وكبيرة 

عن هذا القطاع التي اشتغلت على رأسه لـ 18 شهرا، حيث كتبت 
عن وفاة الشاعرة سليمي رحال وقالت »فقدت الساحة األدبية 

اجلزائرية والعربية الشاعرة اجلزائرية ُسليمى رحال، صوت حذر 
ومختلف شعريا، وروح تواقة للحياة«، كما دعت متابعيها للتصويت 

للفيلم »مصوري« للمخرج اجلزائري الشاب أحمد تونسي الذي 
ينافس يف مسابقة اجلزيرة الوثائقية.

ناشد سكان حي الرستميني »الكدية« سابقا والي والية تلمسان 
أمومن مرموري من اجل التدخل العاجل و وقف ما سموه 

بالتوسع العمراني الفوضوي و التعدي الصارخ على امللكية 
العمومية و أيضا مخافة تكرار سيناريو البيض بفعل عمليات 

احلفر العشوائية فوق انبوب الغاز.هذا و أكد السكان املستاؤون 
من عمليات توسيع املنازل خصوصا بجهة »الشاطو« أن سكوت 
السلطات احمللية و اجلهات املختصة وراء تنامي هذه الظاهرة، 

التي باتت تهدد حياتهم خصوصا بفعل  عمليات اإلجناز و احلفر 
العشوائي التي حتدث فوق شبكة غاز املدينة.

نظمت وكالة الضمان االجتماعي مبيلة، بالتنسيق مع مصالح 
احلماية املدنية، يوما تكوينيا حول التدخل ضد احلرائق وتقدمي 
اإلسعافات األولية. وقد استفاد من هذا التكوين الذي أشرف عليه 
مدير الوكالة، وأطره أحد أكفء عناصر احلماية املدنية املختصني 
يف هذا النوع من التدخالت، جميع أعوان األمن والوقاية التابعني 
ملختلف مراكز وفروع الدفع اخلاصة بوكالة الضمان االجتماعي، 
وشهد تقدمي معلومات نظرية قيمة، إضافة إلى عرض تطبيقي 

ملختلف تقنيات إخماد احلرائق والتعامل مع مختلف احلاالت التي 
تصادف األعوان أثناء أداء مهامهم.

وقعت وزارة الشباب والرياضة أمس اجلمعة، يف احملظور، حيُث 
تناقلت بصفة رسمية وفاة املدرب نور الدين سعدي مبستشفى بني 
مسوس، باجلزائر العاصمة بعد صراع مع فيروس »كورونا«. وكانت 
وزارة الشباب والرياضة وبعض األندية على غرار احتاد اجلزائر، 

شبيبة القبائل ووفاق سطيف، قد قدموا تعازيهم على صفحاتهم 
الرسمية على »الفايسبوك«.وهو ما طرح الكثير من التساؤل 

عند اجلزائريني، ما هو دور الترسانة اإلعالمية والعاملني بوزارة 
الشباب، وكيف ملؤسسة بحجم وزارة أن تقع يف خطأ مثل هذا؟

انطلقت نهاية األسبوع املاضي بوالية ميلة احلملة الوطنية 
التحسيسية للوقاية من حوادث املرور حتت شعار »معا لصيف بدون 

حوادث مرور » من تنظيم مديرية النقل بالتنسيق مع األمن الوطني، 
الدرك ، احلماية املدنية ومدارس تعليم السياقة، والتي تدوم  إلى غاية 

31 ماي القادم.احلملة تهدف إلى احلد من األرقام املرتفعة إلرهاب 
الطرقات ، حيث انطلقت من محطة نقل املسافرين بعاصمة الوالية 

وذلك بتوعية سواق حافالت نقل املسافرين ، اللذين جتاوبو مع احلملة 
.

حـملــــة 
تحسيسيـة
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أخبار الداخل

ابراهيم مالك

تصريح  يف  احلي  شباب  من  احملتجون  وقال 
كارثة  أضحى  الوضع  أن  الوطن«  لـ«أخبار 
من  الكلمة  حتمله  ما  بكل  وايكولوجية  صحية 
النفايات  حرق  ظاهرة  استفحال  بسبب  معنى 
مقابل احلي وتكدسها يف مدخل عني الكورس 
لفترات طويلة مما أدى إلى انتشار الروائح الكريهة 
واحلشرات والقوارض فضال عن التلوث الكبير 
مخاوف  اثأر  ما  وهو  العشوائي  احلرق  نتيجة 
الساكنة بسبب االنبعاثات السامة التي تشكل 
وكبار  واملرضى  األطفال  على  حقيقيا  خطرا 

لدرجات  الكبير  االرتفاع  مع  خاصة  السن 
احلرارة باملنطقة معتبرين تسرب الروائح السامة 
إلى البيوت قد تؤدي لكوارث ال يحمد عقباها .
الكورس اجلهات  وطالب سكان حي عني 
التدخل  بضرورة  احمللية  والسلطات  الوصية 
التدهور  بسبب  انقاذه  ميكن  ما  إلنقاذ  العاجل 
وإمام  يوم  بعد  يوما  يزداد  بات  الذي  البيئي 
على  ساكنا  يحركوا  لم  الذين  املنتخبني  مرأى 
هذه  على  القضاء  أن  مضيفني  تعبيرهم  حد 
الظاهرة الالحضارية باتت أمرا مستعجال بسبب 

خطورتها على صحة اإلنسان والبيئة .
البيئة  مديرية  مصالح  اكدت  جهتها  ومن 

الكارثية على ضرورة  الوضعية  على  وقوفها  فور 
املختصة  املصالح  رفقة  املواطن  جهود  تكاثف 
باحلي  السوداء  النقاط  على  القضاء  لهدف 
يف  بالوالية   البيئة  مدير  العيد  منصور  وأضاف 
السياق ذاته ان غلق مؤسسة الردم التقني قرابة 
تدني  وراء  السبب  كان  املاضية  أشهر  األربعة 
الوضع موضحا انه خالل األيام القليلة  القادمة 
تعيني  مت  بعدما  وهذا  اإلشكال  حل  سيتم 
واستفادتها  املختصة  للمؤسسة  جديد  مدير 
الوضعية  حتسني  شانه  من  وعتاد  جتهيزات  من 
بحي عني الكورس وباقي أحياء بلدية اليزي ملا 

يضمن محيط بيئي نظيف للمواطن .

نظم نهاية األسبوع العشرات من سكان حي عني الكورس باليزي وقفة احتجاجية مقابل مكتب بريد نظم نهاية األسبوع العشرات من سكان حي عني الكورس باليزي وقفة احتجاجية مقابل مكتب بريد 
احلي بسبب تفاقم ظاهرة الرمي العشوائي للنفايات وحرقها فضال عن انتشار املزابل الفوضوية وما نتج احلي بسبب تفاقم ظاهرة الرمي العشوائي للنفايات وحرقها فضال عن انتشار املزابل الفوضوية وما نتج 

عنها من أثار سلبية باتت تشكل خطرا على صحة املواطن والبيئة .عنها من أثار سلبية باتت تشكل خطرا على صحة املواطن والبيئة .

إعــــــالن عن توظيف

تبحث شبكة »أخبار الوطن« عن مراسلين في الواليات التالية: 
المسيلة، البويرة، قسنطينة، األغواط، ورقلة، بشار، بجاية، الجلفة، 

وهران، تيزي وزو، سطيف، غليزان، معسكر، باتنة، بسكرة، غرداية، 
عين تموشنت.

شروط التوظيف:  
-   إتقان فنيات التحرير الصحفي

-  االلتزام بتغطية مختلف األحداث عبر الوالية
-   إعداد تقارير إخبارية مكتوبة ومصورة

-    ترسل الطلبات الى البريد التالي : 
morasilone2021@gmail.com

املسيلة 
 اإلطاحة بعصابة تروج 
المهلوسات بسيدي عيسى

ألمن  التابعة  الشرطة  عناصر  متكن 
 ، املسيلة  والية  بأمن  عيسى  دائرة سيدي 
من حجز كمية معتبرة من األدوية واحلبوب 
املهلوسة مع توقيف مروجيها البالغ عددهم 
 36 ثالثة أشخاص تتراوح أعمارهم مابني 

و43 سنة  .
بأمن  واالتصال  حسب خلية االعالم 
والية املسيلة، أن وقائع القضية بدأت على 
مفادها  املصالح  لذات  معلومات  ورود  إثر 
األدوية  بترويج  يقومون  أشخاص  وجود 
سيدي  مدينة  بوسط  املهلوسة  واحلبوب 
عيسى، وعليه مت إعداد خطة عمل محكمة 
عثر  حيث  شخصني،  توقيف  من  مكنت 
األدوية  من  قاروات  أربعة  على  بحوزتهما 
املؤثرات  من  أقراص  ثالثة  املهلوسة، 
العقلية ، حقنة، قارورة غاز مسيل للدموع، 

 20600 بـ  يقدر  مالي  مبلغ  إلى  باإلضافة 
دج يعتبر كعائدات لترويج هذه املهلوسات، 
وبالتحقيق معهما مت التوصل إلى شريكهما 
الثالث الذي مت توقيفه وبالتنسيق مع النيابة 
احمللية مت تفتيش مسكنه الذي عثر بداخله 
على 19 قارورة من األدوية املهلوسةـ، 09 
أقراص مهلوسة من مختلف األنواع ، 04 
دج   18500 بـ  يقدر  مالي  مبلغ  حقن، 
ليتم إجناز ملف  الترويج،  يعد من عائدات 
قضائي ضد املشتبه فيهم الثالثة وتقدميهم 
أمام وكيل اجلمهورية لدى محكمة سيدي 
املثول  جلسة  على  أحالهم  الذي  عيسى 
إعادة  مبؤسسة  بإيداعهم  أمر  حيث  الفوري 

التربية باملسيلة .
ليندة سهل

أمام انتشار املزابل الفوضوية باليزيأمام انتشار املزابل الفوضوية باليزي

الحرق العشوائي للنفايات يخرج الحرق العشوائي للنفايات يخرج 
سكان عين الكورس إلى الشارعسكان عين الكورس إلى الشارع

التضامنية  الوالئية  اجلمعية  نظمت 
املجاهد  متحف  مع  بالتنسيق  التغير  أنامل 
تهقارت  حي  وجمعيتي  املدنية  واحلماية 
الشرقية حملة  توعوية على مستوى دار الثقافة 
السباحة  اخلطر  بحجم  لتحسيسهم  بتمنراست 
يف البرك والوديان واألبار وأحواض املياه لورشات 

البناء.
اجلمعية  رئيسة  مباركة  يحياوي  قالت   و 
تصريح  يف  التغير  أنامل  التضامنية  الوالئية 
لـ«أخبار الوطن« أن والية متنراست شهدت سنة 
2020 سجلت  غرق 11 طفل وغرق ضحيتان 
وأضافت  م.   2021 املوسم  هذا  الساعة  حلد 
التحسيسية  والبرامج  احلمالت  كل  رغم  أنه 

بداية  يف  املدنية  احلماية  مصالح  تباشرها  التي 
يف  السباحة  مخاطر  حول  صيف  فصل  كل 
تبقى  الوالية  أن  إال  املائية  واملسطحات  البرك 
تسجل يف كل سنة حوادث مميتة راح ضحيتها 
العمر  مقتبل  وشباب يف  الزهور  أطفال يف عمر 
املوت  املتعة يف برك  البحث عن  الوحيد  ذنبهم 
التي تتميز  العالية  والهروب من حرارة الصيف 

بها املنطقة  إلى جحيم املوت.
هذه  أن  املتحدثة  ذات  أوضحت  كما 
البلديات  جميع  ستمس  التوعوية  احلمالت 
مائية  مجمعات  على  حتتوي  التي  واملناطق 
لكون  نظرا  بالتحديد  الفئة  لهذه  وخصصت 
املاضية  السنوات  يف  املسجلة  الغرق  حوادث 

ومراهقني  أطفال  األولى  بالدرجة  راح ضحيتها 
الناجم عن السباحة  ال يعرفون اخلطر احلقيقي 
متنراست  بوالية  توجد  حيث  األماكن  هذه  يف 
 ، غرارإنهوتن،أنغاكلي  على  مائية  برك  عدة 
هؤالء  يستغل  إمالالون،إسقراسن،أقنار  كما 
األطفال واملراهقني األبار الفالحية الغير مغطاة 
جعلها  ما   ، البناء  لورشات  مائية  وأحواض 
وتشمل  الغرق،  حوادث  من  الكثير  تسجل 
والتحذير  التنبيه  على  احلمالت  هذه  فعاليات 
واألخطار  املناطق  تلك  يف  السباحة  خطر  من 
من  جملة  تقدمي  على  فضال  عنها،  الناجمة 

اإلرشادات والتوجيهات لهؤالء.
أحمد كرزيكة

متنراست 
حملة تحسيسية حول خطورة السباحة في البرك

عن  بسكرة  لوالية  التجارة  مديرية  كشفت 
أيام  املداومني  االقتصاديني  املتعاملني  قائمة 
الوالية  بلديات  مختلف  عبر  األضحى  عيد 
املواد  املواطنني خصوصا  متطلبات  توفير  لضمان 

االستهالكية ذات االستهالك الواسع.
عدد  فإن  املذكورة  الهيئة  إلى  واستنادا 
احملالت والوحدات اإلنتاجية املعنية بالعمل أيام 
العيد يتجاوز 400 متنوعة بني بقاالت، مخابز، 
والفواكه  اخلضر  بيع  ومحالت  ومطاعم  مقاهي 
ومشتقاته  السميد  انتاج  وحدات  إلى  باإلضافة 
واملياه املعدنية، حيث خصصت مصالح التجارة 
عبر  املداومة  بنظام  للعمل  بقالة  محل   228

مختلف البلديات منها 85 بعاصمة الوالية فيما 
بسكرة    مبدينة   41 منها  مخبزة   103 عمل  تقرر 
لضمان توفير مادة اخلبز طيلة أيام العيد والقضاء 

على الندرة.
التجارة  مديرية  برمجت  ذلك  سياق  ويف 
مطاحن  وثالثة  واحدة  مللبنة  العمل  إلزامية 
ووحدتني النتاج املياه املعدنية خالل أيام العيد 
ومشتقاته  والسميد  احلليب  توفير  ضمان  قصد 
حد  ووضع  للمواطنني  املياه  إلى  باإلضافة 
للمضاربة باملواد األكثر طلبا خالل الفترة ذاتها، 
وفيما يتعلق باحملالت الكبيرة »سوبيرات« ينتظر 
نشاط 10 منها بعاصمة الوالية باإلضافة إلى 14 

محال لبيع اخلضر والفواكه و 63 مقهى ومطعم.
التجارة  مديرية  حذرت  آخر  جانب  من 
من  االقتصاديني  املتعاملني  كافة  بسكرة  لوالية 
العيد،  من  الثاني  اليوم  بعد  محالتهم  غلق 
العمل  استئناف  ضرورة  على  شددت  حيث 
جلميع  الثالث  اليوم  من  بداية  عادي  بشكل 
اختالف  على  االنتاجية  والوحدات  احملالت 
االجراءات  باتخاذ  هددت  كما  تخصصاتها، 
من  املواطن  يأمل  فيما  للمخالفني،  القانونية 
على  للقضاء  بالعمل  االلتزام  املداومني  التجار 

الندرة التي تسجل كل سنة خالل العيد. 
منصف بن مبارك

بسكرة
400 تاجر ملزمون  بضمان المداومة أيام العيد

هالك 10 أشخاص غرقا في 
البرك المائية هذا الصيف

املدنية  احلماية  مصالح  سجلت، 
الصيف  بداية  منذ  وفيات   10 باملسيلة، 
واألودية  البرك  يف  الغرق  عن  ناجمة 
التوعية  حمالت  من  الرغم  على  واآلبار، 
السلطات  اتخذتها  التي  والتحسيس 
عززتها  الصيف،  فصل  دخول  قبل  احمللية 
بإجراءات ردعية ضد مالك اآلبار واحلواجز 

املائية التقليدية.
الظاهرة اخذت أبعاد خطيرة، ودفعت 
والي  رأسها  وعلى  الوالئية  بالسلطات 
برمجة  إلى  جالوي  القادر  عبد  الوالية 
عبر  التحسيسيه  احلمالت  من  العديد 
مع  بالتنسيق  والبلديات  الدوائر  مختلف 
مطويات  توزيع  خالل  من  الدوائر،  رؤساء 
وحتى  بالطرقات  االطفال  آباء  وإستهداف 
على  الرقابة  فرض  أمل  على  املساجد، 

حني  يف  االمر،  بخطوره  وتوعيتهم  أبنائهم 
اجراءات  عدة  الوالئية  السلطات  إتخدت 
دون  مائي  حاجز  ميلك  من  ضد  ردعية 
او  غطاء  دون  من  تقليدي  بئر  أو  تسييج 
تسييج ، وطالب جالوي خالل العديد من 
احلمالت التحسيسية بضرورة التحلي بروح 
على  واالولياء  للفالحني  بالنسبة  املسؤلية 
حد السواء، وطالب العديد من ميلكون برك 
مائية بضرورة تفريغها او تسييجها يف اقرب 

االجال .
سجل  غرف  حادث  أخر  أن  ويذكر 
بقرية لعطال ببرهوم، متثل يف غرق طفل 14 
سنة يف سد مائي، وهي حوادث تتكرر كل 
احلرارة  درجة  الرتفاع  نظرا  باملسيلة  صيف 

وغياب ادنى املرافق كاملسابح.
ليندة سهل

برج باجي
إجراءات عاجلة لضمان التزود بالماء

مختار  باجي  برج  والية  والي  أكد 
العزير من خالل اجتماع ضم  عثمان عبد 
مديرة  ،و  قطاعات  لعدة  تنفيذين  مديرين 
يف  مختار  باجي  باجي  فرع  املياه  مؤسسة 
مقر الوالية على ضرورة متابعة وتيرة  تزويد 
وخصوصا  للشرب  الصاحلة  باملياه  الساكنة 
بعد أزمة التذبذب التي عرفتها عدة أحياء 

يف األونة األخيرة .
عن  األول  التنفيذي  املسؤول  وألح 
الوالية على ضرورة اتخاد كافة اإلجراءات 
إليجاد حلول استعجالية على وجه السرعة 
بخصوص األحياء التي تعاني من النقص 
الفادح يف هذه املادة احليوية.وكانت بعض 
األحياء على غرار  حي 825 مسكن وحي 
لوبيجي  بذات املدينة تعاني منذ مدة من 

األمر  للشرب  الصاحلة  املياه  تذبدب  أزمة 
األحياء  هذه  سكان  استياء  أثار  الذي 
والشفوية  الكتابية  املراسالت  رغم  الذين 
للتبليغ بانشغاالتهم  إال أن السلطات احمللية 
ولم  لنداءاتهم  يستجيبوا  لم  املياه  ومؤسسة 
الوضعية  يقوموا  بأي شيء يذكر جتاه هذه 
يف  احلرارة.و  درجة  ارتفاع  ظل  يف   وهذا 
السلطات  أعلنت  فقد  تيمياوين  املنطقة 
االنتهاء من  وقت سابق  على  الوالئية يف 
أشغال تركيب املضخة وتشغيل النقب رقم 
إطار  يف  ،وهذا  اآلبار  جميع  وتشغيل   04
بتمياوين  للمياه  العمومية  اخلدمة  حتسني 

وزيادة التدفق واحلجم الساعي لتوزيع بها.
عبداهلل مجبري
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روبورتاج: نسيبة شالبي

سكان بال غاز في 2021
التقل  أخرى  مشكلة  مع  لنا  معاناتهم  سرد  بعداش  عمار  حي  سكان  يواصل 
لنا  أعربوا  بيوتهم، حيث  الطبيعي عن  الغاز  و هي غياب شبكة  أهمية عن سابقاتها 
عن استيائهم الشديد من حرمانهم من هذه املادة احليوية و الضرورية، خاصة يف قريتهم 
املعروفة بطقسها البارد شتاًء، والذين اليزالون يعيشون حياة بدائية عنوانها املشقة جراء 
حرمانهم من أبسط املشاريع التنموية بسبب التهميش املفروض من قبل املسؤولني على 
املنطقة، ويضاف ذلك إلى تلك العزلة التي فرضتها عليهم الطبيعة بتضاريسها الصعبة، 
والتي زادت من معاناة السكان، حيث صرح أحد السكان "ألخبار الوطن" أنهم يعانون 
من غياب غاز املدينة عن بيوتهم رغم أن أنبوب الغاز اليبعد عن احلي سوى ب500 
متر،مستغربني حرمانهم من هذه املادة احليوية، مايكلفهم عناء إضافيا و اخلروج كل 

مرة يف رحلة البحث عن قارورات الغاز الطبيعي صيفا و شتاء اين يكثر الطلب عليها.

عيادة مهجورة تتحول الى مرتع للمنحرفين

حسب مارصدته " أخبار الوطن" فإن عيادة احلي مغلقة بالرغم منذ أكثر من سنتني 
من تشييدها.وحسب السكان العيادة مت بناءها مرتني بعد أن هدمت من قبل حجة أن 
األرضية غير صاحلة لكن الغريب يف األمر مت بناؤها مرة أخرى على نفس األرضية و 
هو األمر الذي طرح عديد التساؤالت حول السبب الرئيسي وراء هذا التصرف، كون 
القاعة مت تشييدها لكنها لن أبوابها التزال موصدة يف وجوه املرضى لتتحول إلى وكر و 

مرتع للمنحرفني.
فغياب التكفل الطبي، دفع بالكثير من املرضى للتنقل الى غاية مدينة عني بوزيان 
التي تبعد عنهم بحوالي 2 كلم لتلقي عالج بسيط متحملني بذلك تكاليف و اتعاب 
التنقل.. واكثرهم تضرارا النساء احلوامل و اصحاب األمراض املزمنة الذين يحتاجون 
دفع ثمن سيارة  أو تضميد جرح يكلف هؤالء  إبرة  فأخد  دورية،  و  رعاية مكثفة  إلى 
أجرة، و عليه يطالب سكان احلي بتعجيل فتح العيادة و توفير اجلهد و املال على املريض 

من أجل هدف بسيط.

مرافق ترفيهية غائبة و شباب ضائع

أصبح مطلب إنشاء مرافق ترفيهية باحلي من بني األمور التي يراها السكان صعبة 
املنال، حيث أكد لنا شباب احلي أن هذا األخير يفتقد إلى املرافق الترفيهية بإنواعها 
سواء الرياضية أو الثقافية، باإلضافة إلى  انعدام الفضاءات التي بإمكان أطفالهم اللعب 

الوضعية  يتذمرون من  ماجعلهم  األرصفة،  و  الشارع  الوحيد  متنفسهم  أصبح  ما  فيها 
رأسها مدير  املعنية و على  السلطات  بهذا يطالب شباب احلي من  و  التي يعيشونها، 
الشباب و الرياضة بإجناز مالعب ميكنهم من اخلروج من العزلة و كسر الروتني اليومي 

الذي يعيشونه يوميا.

انزالق التربة يهدد الطرقات 
 2 ب  بوزيان  عني  بلدية  مقر  عن  تبعد  التي  عمار  بعداش  حي  قاطنو  استنكر 
هؤالء  أبدى  حيث  إليها،  املؤدية  الطرقات  مستوى  على  العميقة  التشققات  من  كلم 
تذمرهم الشديد من املشروع الذي مت إجنازه قبل سنة و نصف فقط قبل أن تظهر عليه آثار 
التشققات و التصدعات العميقة التي سيزداد عمقها مع مرور الوقت، كما أوضح لنا 
سكان احلي،أن بعض البيوت ال متلك مخرجا أو مسلكا واضحا اذ يصعب عليها التنقل 
باملركبات فتكتفي بالتنقل سيرا على االقدام للوصول إلى باب املنزل مايصعب عليهم 
عملية نقل املرضى و حتى النساء احلوامل .هذه املسالك التي شهدت عملية تزفيت 
االشغال  إنهاء  من  فقط  قليلة  أشهر  بعد  تصمد  لم  السكان  فقط  حسب  أشهر  قبل 
بها،و يطالب سكان احلي بزيارة والي الوالية شخصيا ، للوقوف على حجم املعاناة التي 

يستيقظ عليها السكان يوميا .

كارثة ايكولوجية  تهدد السكان

وأنت تدخل احلي تقابلك جداول من مياه الصرف الصحي املنبعث من قنوات 
اهترئت جدرانها،سكان حي علي بعداش اكدوا لنا أنه و منذ أكثر من 10 سنوات يشهد 
احلي تسربات مياه الصرف الصحي إثر االهتراء الكلي للقنوات التي لم تعد صاحلة، 
األمر الذي جعلها مصدر للحشرات و خاصة منها حشرة البعوض السامة،يخظث هذا 
يف ظل صمت السلطات البلدية التي لم حترك ساكنا رغم علمها بذلك، األمر الذي 
بات يهدد صحة السكان و خاصة األطفال ،الذي يقضون معظم أوقاتهم  يف اللعب و 

اللهو بالقرب من برك مياه الصرف امللوثة.
تفاقم  الشديد وخوفهم من  السكان عن استيائهم  املزري، عبر  الوضع  وأمام هذا 
وانتشار  احلرارة،  ارتفاع درجات  الذي يشهد  الصيف  الفصل  وأننا يف  الوضع، خاصة 
من  وغيرها  والفئران  اجلرذان  ومنها  العمارة  تغزو  التي  والقوارض  الضارة  احلشرات 
باملزرية،  وصفوها  التي  الوضعية  هذه  فإن  احلي  سكان  وحسب  الضارة.  احلشرات 
انتشار  إلى  التي أدت  القذرة  املياه  أكثر من10 سنوات، وسط تسربات  يعيشونها منذ 

البرك املائية.
وما زاد الطني بلة جتاهل السلطات احمللية وديوان الترقية والتسيير العقاري الوضع، 
ولم يأخذا األمر بعني االعتبار، بالرغم من النداءات والشكاوى املرفوعة إليهم يف عدة 
مناسبات.وبهذا يناشد سكان حي بعداش عمار، السلطات العليا بالتدخل الفوري من 
فيه مع ضرورة  التأقلم  الذي ال يحتمل  الكارثي اخلطير  الوضع  إنقاذهم من هذا  اجل 

جتديد هذه القنوات وتنقيتها لتفادي وقوع ماال يحمد عقباه.

رئيس بلدية عين بوزيان يرد:
 "سننطلق في مشروعين مهمين على مستوى الحي 

الشهر الداخل"
يف اتصالنا برئيس بلدية عني بوزيان السيد"حسان بوهزة" و محاولة منا يف تفسير 
لنا أن حي عمار بعداش  التنمية بحي "عمار بعداش" أوضح  و توضيح أسباب غياب 
عبارة عن مجمعني سكنيني، 29 سكن ريفي،و حوالي 16 سكن فوضوي مبجموع 45 
سكن، و بخصوص قنوات الصرف الصحي أوضح لنا محدثنا أنه اليوجد خلل على 
مستوى القنوات اال على على مستوى نقطة واحدة فقط و هي مصدر التسرب و نحن 

بصدد دراسة النقطة قصد إعادة تفعيل املشروع.
أما بخصوص العيادة املغلقة فقد كشف لنا بدوره أن مشروع إجناز العيادة انطلق منذ 
2012 و قد مت توقف األشغال به سنة 2013 ألمور تقنية و بسبب الغالف املالي الذي لم 
يتحصلو عليه بعد . ومن جهته أكد لنا أن ملف إعادة بعث مشروع العيادة قد مت إيداعه 
على مستوى مصالح الدائرة و الوالية منذ 7 أشهر بعد إعداد بطاقة فنية للمشروع قصد 

إعادة تقييمه و انطالقه من جديد.
أما فيما يتعلق مبشكل الطرقات أوضح أن احلي استفاد قبل 11 شهر من عملية 
التزفيت و سبب التشققات التي اشتكى من سكان احلي عزا سبب ذلك  إلى انزالق 

التربة و قد استفاد احلي من غالف مالي إلعادة تهيئة الطرقات بعد حوالي 20 يوم.
من  استفاد  قد  احلي  بان  بعداش  بوزيان سكان حي  عني  بلدية  رئيس  طمأن  و 
مشروع ربط السكنات الريفية بالغاز الطبيعي و قد مت اختيار املقاول الذي سيقف على 

مشروع شبكة الغاز الطبيعي الذي سينطلق فيه بعد 15 الى 20 يوم.
بالنسبة للمرافق الترفيهية أكد لنا السيد حسان بوهزة أن بلدية عني بوزيان تفتقر 
فريق كرة  أن  لنا  الرياضية حيث كشف  منها  بأنواعها، خاصة  الترفيهية  الهياكل  إلى 
قدم عني بوزيان متوقف منذ مدة طويلة عن اللعب بسبب انعدام مرفق رياضي مناسب 
إلجراء التربصات و تنظيم املباراة مستنكرا جتاهل مديرية الشباب والرياضة لالنشغال 
على  قدم  كرة  ملعب  مشروع  عن  الصدد كشف  ذات  مناسبات.ويف  عدة  املطروح يف 
فيه  االنطالق  الوالية بصدد  ميزانية  يقدر ب5مليار من  مالي  بغالف  البلدية  مستوى 

مستقبال.

يعد واحد من بني احياء مناطق الظل بوالية سكيكدة، يتواجد به ما اليقل عن يعد واحد من بني احياء مناطق الظل بوالية سكيكدة، يتواجد به ما اليقل عن 4545 سكًنا من بينهم  سكًنا من بينهم 2929 سكن ريفي، غير ان سكانه  سكن ريفي، غير ان سكانه 
الزالوا يعيشون االمرين بسبب غياب ادنى مقومات احلياة ،حي عمار بعداش بعني بوزيان منوذج حي عن معاناة الكثير من  السكان الزالوا يعيشون االمرين بسبب غياب ادنى مقومات احلياة ،حي عمار بعداش بعني بوزيان منوذج حي عن معاناة الكثير من  السكان 
باألحياء املتواجدة مبناطق الظل، الذين انقطعت بهم السبل فراحوا يراسلون " أخبار الوطن" لنقل  انشغاالتهم مطالبني السلطات باألحياء املتواجدة مبناطق الظل، الذين انقطعت بهم السبل فراحوا يراسلون " أخبار الوطن" لنقل  انشغاالتهم مطالبني السلطات 

الوصية  حتسني من وضعهم املعيشي آملني من خاللنا استجابة و التفاتة صادقة من السلطات الوالئية واحمللية.الوصية  حتسني من وضعهم املعيشي آملني من خاللنا استجابة و التفاتة صادقة من السلطات الوالئية واحمللية.

سكنات ريفية بال تهيئة وعيادة تتحول إلى وكر للمنحرفنيسكنات ريفية بال تهيئة وعيادة تتحول إلى وكر للمنحرفني

حي "عمار بعداش" بسكيكدة.. عائالت 
تكابد األمرين تنتظر ساعة الفرج!
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ولهذه األسباب
 حكمت المحكمة حال فصلها في قضايا شؤون األسرة 

علنيا إبتدائيا حضوريا
- في الشكل : قبول الدعوى الرجوع بعد الخبرة شكال 

في الموضوع : افراغ الحكم الصادرقبل الفصل في 
الموضوع عن محكمة الحال قسم شؤون األسرة  بتاريخ 
25-10-2021 فهرس رقم 01714-20 وبالمصادقة 
على  تقرير الخبرة  المنجز من طرف الدكتور  عريبي 
يزيد. المودع لدى أمانة ضبط المحكمة بتاريخ -2021

23-02 تحت الرقم 59-21 و بالتنيجة الحكم بالحجرعلى 
المسمى طرفاي اعمر المولود بتاريخ 1983-10-22  

بمفتاح ألبيه بوعالم  وأمه كنوش صفية ،مع األمر  بتعيين 
شقيقه طرفاوي مراد  كمقدم عليه  للقيام برعاية  شؤونه 

القانونية و المالية و االدارية مراعيا في ذلك مصلحة 
المحجور عليه 

مع أمر ضابط الحالة المدنية لبلدية مفتاح بالتأشير بذلك  
على هامش شهادة الميالد األصلية للمحجور عليه بسعي 

من النيابة العامة ، مع نشر الحكم بجريدة يومية  
- تحميل المرجع المصاريف القضائي

بذا صدر الحكم وافصح به جهارافي الجلسة  العلنية 
المنعقدة بالتاريخ  المذكور أعاله و لصحته أمضيناه 

الرئيس و أمين الضبط 
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إشهارتجديد جمعية ذات صبغة محلية 
طبقا ألحكام القانون رقم 12_ 06 المؤرخ 

في12جانفي 2012 المتعلق بالجمعيات ذات الطابع 
االجتماعي ال سينا المادة 18منه 

لقد تم هذا اليوم 2021/07/04 تجديد الجمعية 
المحلية   

المسماة :الجمعية الدينية لمسجد الهاملي بلقاسم بقرية 
الحواشة بلدية حمام الضلعة 

المعتمدة  تحت الرقم72 بتاريخ 1980/03/15
الرئيس : حويش ابراهيم 

المقر االجتماعي : قرية الحواشة بلدية حمام الضلعة

أخبار الرياضة 

Akhbar elwatane -  LE  18-07-2021 Akhbar elwatane -  LE  18-07-2021

بعقد ملدة 5 سنوات

برشلـونة سيعلـن رسمًيـا 
عـن تجديــد عقـد ميسي 

في األيـــام المقبلـــة
ُينتظر أن يعلن برشلونة رسمًيا عن جتديد عقد ليونيل ميسي يف 
األيام املقبلة، بعد مراجعة احملامني لشروط الصف. وسيربط ميسي نفسه 

بالنادي الكتالوني خالل السنوات اخلمس املقبلة، مع خفض راتبه 
بنسبة 50 باملائة، ووضع شرط جزائي بقيمة 350 مليون أورو. 

ووفًقا لصحيفة »ماركا« اإلسبانية، كان من الصعب التوصل 
إلى اتفاق مع ميسي بشأن بعض أجزاء عقده، بينما وافق الالعب 

على بنود أخرى يف غضون ثواٍن. وسيحصل ميسي على نصف 
الراتب الذي حصل عليه يف عقده السابق. ولم يكن هناك نقاش 

حول هذا األمر وقبل الالعب العرض على الفور، مدرًكا املوقف 
الدقيق للنادي، وكان البرغوث يصر دائًما على أن املال ليس عقبة يف 

الصفقة. وكانت مدة العقد اجلزئية األكثر تعقيًدا يف املفاوضات، حيث 
جدد ميسي ملدة 5 سنوات، بعدما كان هناك عدة اقتراحات من النادي يف 
األشهر األخيرة، ومنها التجديد لـ10 سنوات، أو عامني فقط، أو التوقيع على 

عقد متجدد، لكن رفض البرغوث كل هذه االقتراحات.  كما أن احلذر من 
الضرائب كان غير قابل للتفاوض من جانب ميسي، حيث أراد أن يكون على 

يقني تام بشأن قانونية أي مدفوعات يحصل عليها. ولهذا السبب، عمل 
برشلونة بشكل وثيق مع سلطات الضرائب لضمان شرعية األموال، ووافق 

ميسي على العقد عقب منحه الضوء األخضر. من جانب اخر، أراد خوان 
البورتا، رئيس برشلونة، إبرام الصفقة يف أسرع وقت ممكن، ألن هناك 

العديد من الرعاة كانوا ينتظرون جتديد ميسي. كما أن وجود أفضل العب 
يف العالم مع الفريق يؤثر بشكل طبيعي على قرارات الرعاة وتساءلت 

العديد من الشركات الكبرى إذا كان البرغوث سيستمر أم سيرحل. 
خاصة ان بعض الرعاة كانوا يتفاوضون على صفقات جديدة، 

باإلضافة إلى شركات أخرى تتطلع إلى االستثمار ألول مرة مع 
برشلونة، لكن كل هذا يتوقف على مصير ميسي. كما كانت هناك 
أيًضا قضية معقدة تتعلق مبكتب الضرائب، ألن ميسي مدين بـ80 
مليون أورو، سواء بسبب التخلف عن السداد أو املدفوعات املؤجلة 
من مواسم أخرى. وكان التعامل مع هذه املدفوعات من أكثر القضايا 

تعقيًدا يف الصفقة، وأصبح األمر أكثر صعوبة بسبب املبالغ الكبيرة 
املتضمنة. أما بخصوص املشروع الرياضي فكان من شروط ميسي 

للبقاء، حيث أراد األرجنتيني االستمرار فقط إذا كان الفريق منافًسا 
وقادًرا على حصد األلقاب. فميسي على دراية بالوضع املالي للنادي يف 

الوقت احلالي، وكيف يؤثر ذلك على اجلانب الرياضي. لقد رأى البرغوث 
كيف حتركت اإلدارة بسرعة للتعاقد مع العبني مثل إريك غارسيا 

وممفيس ديباي وسيرجيو أغويرو، لكن ال يزال هناك عمل يتعني 
عليهم القيام به.

القسم الرياضي

الجمهــــــورية الجزائـــــــرية الديـــــمقراطية الشعـــــبية
واليــــــةالمسيلة

دائرة جبل أمساعد 
بلدية جبل أمساعد
رقم :2021/01

وصـــــل استـــــال م مـــــلف تأسيـــــس جمعيــــة ذات صبـــــغة محليـــــة  
طبقا الحكام القانون رقم 12-06 المؤرخ في 18صفر 1433 

الموافق لـ: 12 جانفي   2012 المتعلق بالجمعيات  
لقد تم هذا اليوم :2021/01/21 إيداع ملف طلب تأسيس 

جمعية ذات صبغة محلية 
تسمية الجمعية : جمعية الصيد و القنص بلدية جبل امساعد

المقر االجتماعي : المركز الثقافي بجبل امساعد
المودع : علي لسلت

الوظيفة في الحمعية : رئيس الجمعية 
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والية الجزائر 
مديرية التربية للجزائر شرق

طلب عروضالوطني المفتوح مع اشتراط قدرات دنيا 
NIF:411013000016132

/DEAE/ 2021  طلب العروض رقم
تعلن مديرية التربية لشرق والية الجزائر عن طلب العروض الوطني المفتوح مع اشتراط قدرات دنيا ، 

خاصة بــ: إقتناء التجهيزات المدرسية لفائدة ثانوية صنف 1000 بالكاليتوس

الحصة اآلولى : التجهيز المدرسي و قاعة المحاضرات 
الحصة الثانية : التجهيز المكتبي 

الحصة الثالثة : تجهيز االعالم اآللي و الميكاتوغرافي 
المؤسسات المقبولة للمشاركة في المناقصة هي التي لها قدرات تستجيب للمعاير المذكورة أعاله :

الجمعية الوطنية للوقاية من حوادث المرور »طريق السالمة «
 TARIK ESSALAMA

Association nationale de la prévention routière
المقر الوطني : مدرسة قلوبال سوفت ، رقم 34 طريق بني مسوس ، بوزريعة - الجزائر

Email: nationalsalama@gmail.com

استــــــدعـــــــــاء
الجمعية الوطنية للوقاية من حوادث المرور » طريق السالمة «

 تعقد الجمعية العامة بالمركز الثقافي االسالمي بوالية المسيلة يوم 29 جويلية 2021 على الساعة 09 صباحا
 ويخص هذا االستدعاء األعضاء المؤسسين المنخرطين إلى جانب أعضاء الجمعية العامة المنخرطين بانتظام واألعضاء الشرفيين 

ومندوبين اثنين )02( للواليات المنصبة للمشاركة في أشغال الجمعية
 مع خالص التحيات للمزيد من المعلومات االتصال بالمكتب الوطني. ارقام الهاتف: 021.49.84.60/0553.92.12.53 

عن المكتب الوطني
السيد حسين بورابة

04

ميـالن يضـم 
رسمـًيا جيـرو
أعلن نادي ميالن، امس السبت، 

التعاقد مع املهاجم الفرنسي أوليفييه جيرو، 
قادًما من تشيلسي، دون الكشف عن 

مدة العقد. وقال الفريق اإليطالي يف بيان 
رسمي، إن جيرو سيرتدي القميص رقم 9 
مع الروسونيري يف املوسم املقبل. وأشارت 

تقارير صحفية إلى أن قيمة الصفقة تبلغ 
مليون يورو، باإلضافة إلى مليون آخر 

كمتغيرات. وأوضحت أن جيرو وقع مع 
الروسونيري حتى صيف عام 2023. يذكر 

أن جيرو يلعب مع تشيلسي منذ 2018، 
حيث جنح يف تسجيل 39 هدًفا خالل 119 
مباراة، وفاز رفقة البلوز بدوري أبطال أوروبا 

والدوري األوروبي وكأس االحتاد اإلجنليزي. 
وشارك جيرو مع منتخب فرنسا ألول مرة 

يف نوفمبر 2011، حيث سجل 46 هدًفا يف 
110 مباريات مع الديوك، وفاز معهم بكأس 

العالم يف 2018.
ق.ر

أتلتيكو يرفض طلب 
برشلــونة في صفـقة 

غريزمــــــان
كشف تقرير صحفي إسباني، عن 

تطور جديد بشأن عودة الفرنسي أنطوان 
غريزمان، مهاجم برشلونة، إلى أتلتيكو 
مدريد خالل امليركاتو الصيفي اجلاري. 
وتفاوض برشلونة مع أتلتيكو يف األيام 
املاضية بشأن إبرام صفقة تبادلية، هذا 

الصيف، تضم غريزمان وساؤول نيغويز. 
ووفًقا لبرنامج »كواترو« اإلسباني، فإن 

برشلونة طلب أن يدخل البرتغالي جواو 
فيليكس، جنم أتلتيكو، يف املبادلة بداًل من 

ساؤول. وأشار البرنامج اإلسباني إلى أن 
أتلتيكو رفض هذا الطلب، رغم أن الالعب 

البرتغالي لم يثبت قدراته يف املوسمني 
املاضيني. وأوضح أن جواو فيليكس أغلى 
صفقة يف تاريخ أتلتيكو، ويرى األخير أن 

الالعب ميثل مستقبل النادي، لذا ال توجد 
نية لالستغناء عن خدماته.

ق.ر

بايرن ميونخ يعلن 
غياب نجمه مارك 

روكا
أعلن بايرن ميونخ، امس السبت، 

غياب أحد العبي الفريق البافاري عن 
خوض التدريبات واملباريات لعدة أسابيع 

بسبب اإلصابة. وقال بايرن يف بيان 
رسمي »سيفقد الفريق، خدمات مارك 

روكا لعدة أسابيع«. وتابع البيان »غياب 
العب الوسط اإلسباني، يأتي بسبب 

إصابته بتمزق يف أربطة الكاحل األيسر 
خالل املشاركة يف تدريبات البافاري«. 
وأضاف النادي األملاني »سيخضع مارك 

روكا لعالج متحفظ، وال يحتاج إلى إجراء 
عملية جراحية«.يذكر أن بايرن ميونخ 

سيواجه كولن ودًيا، اليوم السبت، قبل 
اللعب مع أياكس 24 جويلية، وبوروسيا 
مونشنجالدباخ يوم 28 من نفس الشهر، 

حتضيًرا للموسم اجلديد.
ق.ر

إنتر يتحرك نحو العب 
مانشستر يونايتد 

أليكس تيليـس
يدرس إنتر ميالن، التعاقد مع أحد مدافعي 

مانشستر يونايتد، خالل امليركاتو الصيفي اجلاري. 
ووفًقا لشبكة »سكاي سبورت إيطاليا«، فإن البرازيلي 

أليكس تيليس، ظهير مانشستر يونايتد، من اخليارات 
املتاحة أمام إنتر ميالن، لتعويض رحيل املغربي 

أشرف حكيمي إلى باريس سان جيرمان. وأشارت 
إلى أن أليكس تيليس، سبق له ارتداء قميص إنتر 
ميالن يف موسم 2016-2015 على سبيل اإلعارة. 

وأوضحت الشبكة أن إنتر، أجرى أول اتصال مع 
مانشستر يونايتد بشأن تيليس يف الساعات املاضية، 

وسيعلن الشياطني احلمر، موقفه من الصفقة يف 
األيام املقبلة. يذكر أن تيليس فشل يف حجز مقعد 

بالتشكيلة األساسية ملانشستر يونايتد منذ االنضمام 
من بورتو يف الصيف املاضي، حيث يتفوق عليه 

الظهير اإلجنليزي لوك شاو.
ق.ر
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ختام اجلولة 32 للرابطة األولى احملترفة
مبــاراة قويــــة بيــن »السيـــاســــي« و»الكنـــــــاري«       

وأولمبـــي المديـــة في مهمــــة صعبـــة أمـــام النصريــــة
ستختتم اليوم مباريات اجلولة 32 من الرابطة األولى احملترفة والتي سيستقبل خاللها شباب قسنطينة شبيبة القبائل يف مباراة مثيرة بينما  يواجه نصر حسني داي ضيفه أوملبي املدية 
على أرضية ميدانه. ومبلعب 20 أوت 1955 بالعاصمة، سيكون أوملبي املدية يف مهمة صعبة أمام نصر حسني داي الذي استعاد توازنه يف املدة األخيرة وعودته بتعادل أكثر من ثمني 
من تيزي وزو مساء يوم األربعاء الفارط أمام شبيبة القبائل بنتيجة 1-1محققا ثالث لقاء له على التوالي بدون تعثر. وسيمنح الفوز ألشبال املدرب عبد القادر يعيش االقتراب من ضمان 
البقاء بينما يخوض األوملبي املباراة بنية تأكيد الفوز األخير على شبيبة سكيكدة. ويف شرق البالد، سيواجه شباب قسنطينة الذي تعثر مبيدانه أمام احتاد بسكرة بنتيجة 1-1، منشط 

بالكثير                                                                                                                                           تعد  مباراة  يف  القبائل  شبيبة  الكونفدرالية،  كأس                                              م.هشامنهائي 
بعد أن وضع إسمه يف الئحة الالعبني املعروضني للبيع

محــــرز: »ال أرغـب 
في الرحيل عن مانشستر 

سيتـي«
أكد الدولي اجلزائري رياض محرز، على رغبته يف االستمرار يف صفوف مانشستر 
يف  محرز  وقال  آرسنال.  إلى  باالنتقال  األخيرة  اآلونة  يف  اسمه  ارتبط  بعدما  سيتي، 
تصريحلت لقناة »وي أوستيل على يوتيوب »ماذا إذا أردت الذهاب لألعلى؟ ال أجد 
مكان أعلى من مانشستر سيتي« وأضاف »الذهاب حملاولة التتويج بلقب يف مكان آخر؟ 

ال، أنا أحب إجنلترا، وكرة القدم اإلجنليزية رائعة، ال أرغب يف الرحيل، ال أزال 
الـ30  صاحب  محرز  وتابع  هنا«.  حتقيقها  يف  أرغب  أهداف  هناك 

يكون  يريدك،  السيتي  ترى غوارديوال مدرب  عاًما: »عندما 
العالقة  ولكن  سهاًل،  هنا  التأقلم  يكن  لم  مغري،  األمر 

بيننا اليوم رائعة كما يعرف اجلميع«.
وبصفة  قررت  سيتي،  مانشستر  إدارة  أن  بالذكر  سمية جدير  ر

ستيرلينغ،  رحيم  زميله  رفقة  للبيع  املعروضني  الالعبني  الئحة  على  محرز  وضع 
يف  املرتفعة  أسهمه  من  االستفادة  بغرض  اجلاري،  الصيفي  امليركاتو  خالل 

سوق التحويالت األوروبية. وكشف موقع »ذي أتليتيك«، بأن إدارة  سيتي 
تستهدف حتويل محرز، واستثمار أمواله يف صفقة ضم كل من جاك غريليش 

وهاري كاين من أستون فيال وتوتنهام، خالل األيام القليلة القادمة. يذكر 
آرسنال، يف ظل  عن  كثيًرا  تبعده  باأللقاب  التتويج  محرز يف  رغبة  أن 

فشل املدفعجية يف التأهل إلى املسابقات األوروبية للمرة األولى منذ 
25 عاًما، بينما كان السيتي قريًبا من التتويج بدوري أبطال أوروبا 

املوسم املاضي، بعد خسارته املباراة النهائية أمام تشيلسي.

بعقد طويل األمد

شبــاب قسنطيــنة 
يحصــن صفــــوفه 

بعفـــــــــاري
 جنحت إدارة شباب قسنطينة، بقيادة املدير الرياضي 
الشابة،  املوهبة  مع  التعاقد  إجراءات  إمتام  يف  بزاز،  ياسني 
بلحاج شكال عفاري، بعقد طويل األمد. ومت توقيع العقود 
الفريق  شرف  على  غداء  مأدبة  خالل  بشكال،  اخلاصة 
املدير  وبحضور  الوصافة،  يف  املوسم  أنهى  الذي  الرديف، 
الرياضي للنادي، وأعضاء اجلهاز الفني لفئة الرديف. وجاء 
التعاقد مع جنم املنتخب الوطني ألقل من 20 سنة، ضمن 
خطط اإلدارة لتدعيم صفوف الفريق األول بالعبني مميزين 
املقبلة  الفترة  استقراره يف  على  واحلفاظ  النادي،  أبناء  من 
وأظهر شكال مستويات مميزة، وأداًء ثابًتا منذ انطالق املوسم 
رفقة فريق الرديف، وكذلك مع املنتخب الوطني ألقل من 
أقيمت  التي  العربية  البطولة  نهائي  بلغ  الذي  سنة،   20
القدمي لالعب ينتهي يف غضون أشهر،  العقد  مبصر. وكان 
وهو ما دفع إدارة النادي القسنطيني إلى مباشرة مفاوضات 

جتديد عقده، بإصرار من عشاق وأنصار الشباب.
م.هشام

غشــة يرســم 
التحاقـه بفريـق 
أنطاليـــا سبــور 
التركــــــــي 

أعلن نادي أنطاليا سبور التركي، أمس السبت، تعاقده مع 
اجلزائري حسام الدين غشة، قادما من صفوف وفاق سطيف. 
على  الرسمي  حسابه  عبر  بيان  يف  التركي،  النادي  وقال 
»تويتر«: »يعلن نادي أنطاليا سبور عن تعاقده مع الالعب حسام 
»نرحب  وأضاف:  سنوات«.  لثالث  ميتد  بعقد  غشة،  الدين 
بالعبنا اجلديد، ونتمنى له التوفيق والنجاح، حتت راية الفريق 
األحمر واألبيض«. وأكد غشة خالل تقدميه لوسائل اإلعالم، 
خوض  فضل  لكنه  املاضية،  الفترة  يف  عروض  عدة  تلقى  أنه 
جتربة احترافية بالدوري التركي عبر بوابة أنطاليا. وأردف »لدي 
طموحات كبيرة رفقة النادي، وأمتنى أن أكون عند حسن ظن 
اإلدارة، التي بذلت مجهودا كبيرا حتى أكون هنا.. أنا جاهز 

لتشريف عقدي، وسأعمل ما يف وسعي لنيل ثقة األنصار«.
م.هشام

أكد نائب رئيس االحتادية اجلزائرية لكرة القدم، 
بن حمزة،  ياسني  احملترفة،  القدم  كرة  ورئيس جلنة 
2022-2021، سيكون  الكروي  املوسم  أن انطالق 

خالل النصف الثاني من شهر أكتوبر املقبل.
وصرح بن حمزة ''انطلق املوسم احلالي يف شهر 
اتصلنا  القادم،  املوسم  يخص  فيما  الفارط.  نوفمبر 
الفترة  معرفة  أجل  من  الطبية  واألطقم  بالفنيني 
االقتراحات  بعض  لدينا  األندية.  براحة  اخلاصة 
أي خالل  نوفمبر،  قبل شهر  املوسم  ملباشرة  ونتطلع 
النصف الثاني من شهر أكتوبر''. وعقدت جلنة كرة 
الدكتور  رئاسة  لها حتت  اجتماع  ثاني  احملترفة  القدم 
النقاط  من  للعديد  تطرق  مت  أين  حمزة،  بن  ياسني 
على غرار الوضيعة احلالية للبطولة احملترفة لكرة القدم 
 .2021-2022 موسم  2021-2020، وحتضيرات 
لكرة  األولى  الرابطة  بطولة  توقيف  مت  قرار،  وكأول 
التي   31 ال  اجلولة  ختام  يف  الرديف،  لفئة  القدم 

جرت يومي االثنني والثالثاء الفارطني.
وأضاف نفس املصدر ''لدينا بعض االقتراحات 
فيما يتعلق بكأس اجلزائر وكأس الرابطة. سيكون من 
نبقى  الذي  الوقت  يف  اجلزائر  كأس  برمجة  الصعب 
فيه بقية األقسام متوقفة. علينا أيضا دراسة امكانية 

خوض كأس الرابطة. كما نحن مجبرين على إيجاد احللول الالزمة فيما يخص باألندية التي تخوض املنافسات القارية. 
سنعمل من أجل إنهاء موسم 2022-2021 يف شهر جويلية''.

وفيما يتعلق بنظام املنافسة للموسم املقبل، أكد بن حمزة أنه سيتم اقتراح فكرتني ألعضاء املكتب الفدرالي خالل 
االجتماع الشهري املقبل. وقال نفس املصدر''هدفنا يتمثل يف وضع صيغة نظام مخففة. وبهذا سيكون اقتراح مجموعتني 
أين تضم كل مجموعة 9 أندية والتي سنكون يف أحسن رواق باعتبار أن عدد املباريات سيتقلص إلى 16 جولة باإلضافة 
إلى دورة اللقب. أما االقتراح الثاني يتعلق ببطولة كالسيكية ب18 فريقا بخوض 34 جولة مع برنامج مكثف. وسيكون 
القرار األخير للمكتب الفدرالي. إذا اختار املكتب الفدرالي الصيغة األولى، سيتم اقتراحها على أعضاء اجلمعية العامة''. 
ومن جهة أخرى، أكد ياسني بن حمزة بأنه مت إرسال قائمة أولية تضم 8 أندية للكونفدرالية اإلفريقية لكرة القدم )الكاف( 
من أجل املشاركة مبدئيا يف رابطة أبطال افريقيا وكأس الكونفدرالية. وعن املوسم اجلاري، قال نفس املصدر بأن األولوية 
هي الوصول إلى 35 جولة إلى غاية 31 من شهر جويلية. وقال أيضا ''لقد طلبنا بخوض اللقاءات املتأخرة خاصة املتعلقة 
بشبيبة القبائل من أجل تسوية الرزنامة. األولوية هي الوصول إلى 35 جولة إلى غاية 31 من شهر جويلية. هناك مشكل 
تاريخ نهائي كأس الرابطة والتي نأمل برمجته قبل نهاية الشهر وحتديد أول ممثل يف كأس الكونفدرالية''. ولم يستبعد بن 

حمزة فكرة العودة لصيغة البطولة ب16 فريقا ابتداء من موسم 2022-2023.
ق.ر

»الكــــاف«يوافـــق رسميــا علـــى 
إقامـــة دوري الســــوبر اإلفريقــــي

االحتاد  رئيس  موتسيبي،  باتريس  أعلن 
على  رسميا  الكاف  موافقة  القدم،  لكرة  اإلفريقي 
موتسيبي،  وقال  اإلفريقي.  السوبر  دوري  إقامة 
خالل املؤمتر الصحفي الذي عقده يف املغرب، عقب 
السوبر  »دوري  للكاف:  التنفيذي  املكتب  اجتماع 
وال  لألندية،  املالية  املوارد  لزيادة  يهدف  اإلفريقي 
األندية  تقليل عدد  أو  الفرق،  بعض  إقصاء  يعني 
لم  أنه  وأوضح  القارة«.  يف  القدم  لكرة  املمارسة 
يتم اتخاذ قرار رسمي، حتى اآلن، بشأن الفترات 
الفاصلة بني نسخ البطولة، وإن كان هناك استقرار 
على إقامتها كل سنتني. وتابع »بطولة دوري السوبر 
ستزيد  ألنها  األفارقة،  الالعبني  أسعار  سترفع 
على  احلفاظ  ميكنها  ثم  ومن  األندية،  موارد  أيضا 
أوروبية  ألندية  بيعهم  من  بدال  املميزين،  العبيها 
بأسعار زهيدة«. واستكمل »هذا سيفيد يف أمرين، 
األول أن وجود العبني مميزين سيجذب االنتباه إلى 
أنه يف حالة بيع العبني ألوروبا،  إفريقيا، بجانب 
كما  كبير..  مادي  مقابل  على  األندية  ستحصل 
ستساهم البطولة من خالل مواردها املالية يف تطوير 
بالقارة«. وأضاف أن الكاف يسعى  التحتية  البنية 
ضرورة  إلى  الفتا  التليفزيوني،  البث  موارد  لزيادة 
من  ألكثر  إفريقيا  أبطال  دوري  بطل  مكافأة  زيادة 
2.5 مليون دوالر، حيث يجب أن تكون املكافآت 
متت  أنه  أيضا،  موتسيبي  وكشف  تنافسية.  أكثر 
للكاف،  التنفيذي  املكتب  اجتماع  املوافقة خالل 
»فيفا«،  القدم  لكرة  الدولي  االحتاد  مقترح  على 

بإقامة كأس العالم كل عامني بدال من 4 أعوام.
ق.ر

أكد أن موسم 2022-2021 للرابطة األولى سينطلق يف شهر أكتوبر

بــن حمـــــزة: »بطولــة بـــ18 
فريقـــا أو مجموعتيـــن مــــــن 9 

أنديـــة الموســــم المقبــــل«

البرنـــــامـــــج:
األحد 18 جويلية 2021

شباب قسنطينة - شبيبة القبائل)سا 17:45(
نصر حسني داي - أوملبي املدية)سا 18:00(
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ــرض  ــن املع ــة م ــة الثاني ــن الطبع ــة م ــدورة الثاني ــل ال  تتواص
ــة  ــرواق باي ــن التشــكيلن العصاميــن ب واملســابقة اخلاصــة بالفنان
ــة  ــر العاصمــة مبشــاركة قراب ــاء باجلزائ ــدي زكري ــة مف بقصــر الثقاف

ــة اجلــاري. ــة 25 جويلي ــى غاي ــا إل 40 فنان
»فــن  شــعار  حتــت  تقــام  التــي  الثقافيــة  الفعاليــة  وهــذه 
ــاز  ــن اجن ــة م ــة ومتنوع ــال جميل ــور بأعم ــرف اجلمه ــي« تع عصام
ــت  ــرة تناول ــات معب ــاتهم يف لوح ــوا بريش ــن أبدع ــن عصامي فنان
ــاة  ــه للحي ــان و نظرت ــا يجــول بخواطــر الفن ــع عــدة جتســد م مواضي
وللفــن . ويجــد زائــر هــذا املعــرض أعمــاال هامــة وقيمــة ال تختلــف 
كثيــرا يف دقتهــا وجمالياتهــا عــن أعمــال خريجــي مــدارس ومعاهــد 
الفنــون اجلميلــة كمــا أكــده التشــكيلي املعــروف كــرمي ســرقوة 
)عضــو جلنــة التحكيــم( الــذي لــم يخــف إعجابــه باألعمــال 
املعروضــة وباأللــوان املتناســقة التــي تؤكــد كمــا قــال »حتكــم 

ــة.« ــة الريش ــن يف تقني العارض

ــظ املعــرض التشــكيلي وصاحــب رواق عمــر  ــر محاف واعتب
كحــان أنــه »ال يوجــد عصاميــون إمنــا هنــاك فنانــون«. وأضــاف 
باملناســبة هــذه الــدورة الثانيــة مــن املســابقة هــي مبثابــة فرصــة 
لهــؤالء الفنانــن الهــواة للكشــف عــن مواهبهــم وفنهــم للجمهــور 

بأشــكال متعــددة و توجهــات مختلفــة.
وجنــد مــن بــن الفنانــن احلاضريــن يف املعــرض خيــر الديــن 

خلــدون الــذي يشــتغل علــى اجلمــال والبســاطة إلــى جانــب 
ــه . ــي يف لوحات ــر بســحره األزل ــة اجلزائ ــم ملدين احلضــور الدائ

كمــا عرضــت أيضــا لوحــات كل مــن كمــال نــور وخالــد 
رشــدي )لوحتــن بااللــوان الزيتيــة( وخديجــة بوعمــران التــي 
ــدس  ــو مهن ــن زروق وه ــوب ب ــة وميه ــن القصب شــاركت بلوحــة ع
ــاب قصــر  ــوان »ب ــه وشــارك بلوحــة بعن ــذ طفولت يعشــق الرســم من
مصطفــى باشــا«. كمــا يســتمتع الزائــر مبجموعــة مــن أعمــال 
البورتــري عــن فنانــن وأدبــاء مثــل وردة اجلزائريــة والهاشــمي 

ــاء وياســمينة خضــرة، ويحضــر أيضــا  قروابــي وكــذا مفــدي زكري
ــة شــراق بأعمــال  هانــي بــن ساســي وحســام الديــن لعلــى ونادي
متنوعــة . ويتــرأس جلنــة حتكيــم هــذه املســابقة التشــكيلي جمــال 
ــن  ــن ب ــد م ــة وجن ــة للعاصم ــون اجلميل ــة الفن ــر مدرس ــروك مدي ل

ــان وكــرمي ســرقوة . ــزة بورن ــا جــودت قســومة وكن أعضائه
كمــا يشــمل برنامــج التظاهــرة إلــى جانــب اللوحــات عــروض 
يف الرســم أمــام اجلمهــور مــن ضمنهــا اجنــاز مجموعــة بورتريهــات 

ولوحــات إلــى جانــب محاضــرات.
صارة. ب

حتت شعار »فن عصامي« بقصر الثقافة

افتتاح الدورة الثانية من معرض الفنانين العصاميين

 براهيم مالك

ــه  ــاء خــص ب ــة يف لق ــر الثقاف وحســب مدي
ــت  ــذي انطلق ــج ال ــإن البرنام ــن« ف ــار الوط »أخب
فعالياتــه مــن 24 مــن جــوان ســيمتد إلــى غايــة 
ــهرات  ــن س ــر، ويتضم ــهر نوفمب ــن ش ــاحت م الف
فســحات  وكــذا  مســرحية  وعــروض  ليليــة 
ــات  ــتوى 4 بلدي ــى مس ــال. عل ــة لألطف ترفيهي
مــن بــرج عمــر ادريــس الدبــداب عــن امينــاس 

ــزي. والي
كمــا يؤكــد ذات املســؤول أن فعاليــات إحياء 
ليالــي صيــف اليــزي كانــت بالتنســيق مــع قطــاع 
املجاهديــن ومديريــة الشــبيبة والرياضــة لضمــان 
شــرائح  كافــة  ميــس  الــذي  البرنامــج  تنــوع 
املجتمــع باملنطقــة، بهــدف الترويــح عــن النفــس 
ــة  ــهدها املنطق ــي تش ــة الت ــرة الصعب ــال الفت خ

مــن موجــة احلــر الشــديدة  .
اتفاقيــة  إبــرام  مت  أنــه  بحيــدي  وأضــاف 
املهتمــة  الثقافيــة«  »الكونتيــة  اجلمعيــة  مــع 
ــة  ــدار ســنتن قابل ــى م ــات وعل مبجــال املخطوط
 20 مــن  القطــاع  اســتفاد  حيــث  لتجديــد، 
املكتبــة  مســتوى  علــى  طرحــه  مت  مخطــوط 
يف  االنطاقــة  لهــدف  للمطالعــة  الرئيســية 
مــع  بالتنســيق  واللوجيســتي  التقنــي  العمــل 

ــا  ــرض توظيفه ــات لغ ــي للمخطوط ــز الوطن املرك
ورقمنتهــا. وكــذا توفيرهــا للقــراء علــى مســتوى 
مكاتــب الواليــة، مشــيرا يف ذات الســياق أن 

باقــي  مــع  اســتمرارها  املنتظــر  مــن  العمليــة 
ــن ارث  ــه م ــا حتمل ــات مل ــن املخطوط ــن م خزائ
فكــري حضــاري وقيمــة علميــة ال يســتهان بهــا 

ــذي  ــايف ال ــوروث الثق ــى امل ــاظ عل ــل حلف وألج
ــارة . ــر الق ــه اجلزائ ــر ب تزخ

برنامجــا  اليــزي  ليالــي صيــف  وتشــهد  
علــى  واألطفــال  العائــات  لفائــدة  خاصــا 
مســتوى املكتبــة العموميــة كل ثاثــاء وخميــس 
باســتضافة مختصــن يف املجــال علــى غــرار 
ــارين  ــاع ومستش ــس واالجتم ــم النف ــاتذة عل أس
تربويــن، بغيــة إعطــاء إضافــة لألســر واألطفــال 
يف مختلــف مجــاالت قصــد تنميــة قدراتهــم مــع 
تهيئتهــم نفســيا وفكريــا يف مختلــف املجــاالت.
كمــا يؤكــد مديــر الثقافــة أن لطفــل باملناطــق 
النائيــة نصيــب مــن ليالــي الصيــف أيــن جتــوب 
قافلــة الكتــاب النقــاط النائيــة علــى تــراب 
الواليــة وعلــى متنهــا 15000 كتــاب ســيوزع 
علــى مســتوى تلــك النقــاط لهــدف تشــجيع 
القــراءة واملطالعــة وتنميــة القــدرات الفكريــة 
للتلميــذ يف عطلتــه الصيفيــة، فضــا عــن فتــح 
ورش متنوعــة مــن احلكواتــي ورســم وألعــاب 
بهلوانيــة ضمــن ليالــي صيــف اليــزي التــي 
الصحــي  البروتوكــول  تطبيــق  وفــق  تتواصــل 

ــة. ــه اجلائح ــذي تفرض ال

 ألبحر يف ممالك احللم  
البحر حب هزيل

كينونــة  احلوريــات يف  اشــراقة 
الفجــر

البحر لؤلؤة بأعماق الذكرى
فأبحر بعيدا

و  الغيــث  بســال  وعــد 
صــف ا لعو ا

الشرسة
كل مافيه جنون، متاهي

عمق املبتغى
فابحــر بعيــدا وعــد إلــى توحدك 

املوهوم
وآنت تسال عن رغبة يف املوج

املوج املضئ املستحيل
حد العشق ومكاشفة األلم

شكل لنا برجا
من فلزات الصبابة وعواصف

التثليث
فانا مثلك أيها الفجر

اجــر رداءا بحريــا يســتدرج رؤى 
األضــواء

أرتل وحش يلفظ ما تبقى
من أنفاس قرب مرجلة األيام

أوقظ حورية اخللجان
إلى متام الصمت

واللعــب  التماهــي،  اشــراقة 
املبتغــى إلــى  بالعبــور 

والعشــق  الــازورد  صينيــة  يف 
املعلــب

نعم،،، كنت يف القالة
العب لعبة احلظ

ــط الكواكــب  ــى حوائ ارســم عل
ــة املزدان

بالتواشيح
اآلهلــة  املســافات  إخطبــوط 

لهجــر با
يف القالة ال ينام البجع باكرا
انه يضئ غموض االستحالة

يرســم بطبشــور الطفولــة وجــه 
ــت ــن أحبب م

- سيدي الشرس
عاصفة رؤى

تنهيدة األم أمام اثاقل الهداة
هدأة البعد و سحر التسبيح

كنت عابرا لفيوضات الهيولى
والتفكير يف منشئة العوسج

حامــا اشــراقة الرايــات وتباريــح 
ملدينة ا

قالت لي املرأة الذاهبة
مع موج السحر بلغة األرض

هنا نام النبي
وهبــوا  مــن  األوليــاء  مرقــد 

م لــكا ا
حلورية البحر

وغــاب  الظــل  املــرأة  صدقــت 
املــوج

يف مساء الغموض
بياض لفها وسر األبجدية
الناهضة من سدمي اللهفة
وعدنا إلى كهف الغواية

بأعني معصبة كي ال نكتشف
السر املثنوي

مــن  االلتــواء  بأصابــع  نلهــج 
التمــام خطــى 

نلهــو بســباحة الغيــم مبنحــدر 
الغــرف

ــج  ــر يصن ــة غدي ــا كرمي واملســاء ي
تينــة

انحــدارات  يدعــو  الصفــرة،، 
الآللــئ

العاشقة وللمعز قصة أخرى
بقلم: بادر سيف

كشــف مدير الثقافة والفنون بوالية اليزي حســان بحيدي عن تســطير القطاع برنامج خاص إلحياء ليالي صيف اليزي 2021، 
مبشــاركة أزيد من 115 جمعية ثقافية فلكلورية بالوالية لهدف تنشــيط احلركة الثقافية خالل موســم الصيف.

مدير الثقافة بوالية اليزي حسان بحيدي لـ »أخبار الوطن«

»أزيد من 115 جمعية لتنشيط ليالي صيف إليزي«

ــل املجاهــد  ــة برحي ــة عزاب فقــدت مدين
واملثقــف عبــد الــرزاق صايفــي صاحــب 
تــاركا خســارة  بروســيكادا  مكتبــة  أكبــر 
ــو  ــرب، وه ــن ق ــه ع ــن عرف ــكل م ــرى ل كب
ــال واســتفادت مــن  ــه أجي ــذي مــرت علي ال

التكويــن العلمــي والبنــاء الثقــايف.
كان مينــح الطلبــة واألســاتذة الكتــب 
ــا  ــوال، كم ــم األم ــر له ــم تتوف ــو ل ــى ل حت
منــذ  عزابــة  جامعــة  طلبــة  يســاعد  كان 
فتحهــا قبــل ســنوات ويشــجع الباحثــن 

ــدارات،  ــف اإلص ــم مختل ــدم له ــا ويق فيه
الثمــن،  دفــع  عــدم  حــال  يف  حتــى 
ويقول«الدراهــم مــاش مشــكل«، وينتظــر 
ــل  ــرة. ووص ــن ميس ــى ح ــي إل ــه املال حق
ــات  ــن والي ــر م ــه لكثي ــر مكتبت فضــل وتأثي
العلميــة،  ومراكزهــا  وجامعاتهــا  الوطــن 
حيــث كانــت مكتبتــه متنوعــة مــن روايــات 
جزائريــة وعربيــة وعامليــة، وكبــرى املعاجــم 
ــم  ــده أه ــات، وعن ــف اللغ ــن مبختل والقوان
التاريخيــة عــن اجلزائــر وثورتهــا  الكتــب 

علــي  الشــاذلي،  )مذكــرات  واملذكــرات 
والعلــوم  القانــون  وغيرهم)وكتــب  كايف 
واإلعــام  واإلدارة  واالقتصــاد  السياســية 
واالجتمــاع  النفــس  وعلــم  واالتصــال 
ســاهمت  وقــد  واللســانيات(.  والنقــد 
ــر مــن الوهــج  ــة الكثي ــه يف منــح عزاب مكتبت
احلضــاري والثقــايف والعلمــي، يف كثيــر مــن 
ــه مقصــدا  ــل كانــت بفضل التخصصــات، ب
ــادرة. ــب الن ــن الكت ــن ع ــاء والباحث للعلم
وليد بوعديلة

صاحب أكبر مكتبة بروسيكادا

رحيل المجاهد والمثقف عبد الرزاق صايفي

 أدرجــت مؤخــرا لوحــة فنيــة للفنــان التشــكيلي حمزة 
بونــوة يف مجموعــة متحــف »دافــن ارت ميوزيــوم« مبقاطعــة 
شــينزن بعــد املشــاركة يف الطبعــة الثانيــة للمعــرض ثنائــي 
احلــول للوحــات الزيتيــة الــذي نظــم يف هــذه املدينــة ســنة 

.2020
ــم  ــل اس ــذي يحم ــي ال ــل الفن ــار العم ــد مت اختي وق
»ريفورمــا 4« للمشــاركة يف الطبعــة الثانيــة للمعــرض 
ثنائــي احلــول للوحــات الزيتيــة الــذي نظــم شــهر نوفمبــر 
ــاركة 275  ــش« مبش ــن والتعاي ــعار »املوط ــت ش 2020 حت

ــدا. ــن 61 بل ــي م عمــل فن
مجموعــة  ضمــن   »4 »ريفورمــا  لوحــة  وتنــدرج 
ــاء  أجنــزت خــال فتــرة احلجــر الصحــي الــذي فرضــه وب
كوفيــد19- حيــث يتطــرق الفنــان فيهــا إلــى التباعــد 
ــذه  ــال ه ــا خ ــذا دور التكنولوجي ــاره وك ــي وأث االجتماع

الفتــرة«.

ويعــرف الفنــان بونــوة الــذي درس الفنــون التشــكيلية 
باملدرســة العليــا للفنــون اجلميلــة باجلزائــر العاصمــة، 
ــة  ــة جمالي ــياقات رمزي ــي يف س ــط العرب ــتعماله للخ باس
ــات  ــكار واملعاصــرة يف التقني ــة يف األف ــن األصال ــع ب جتم
واألســاليب مــا يعطــي ألعمالــه عــادة دالالت جتريديــة.
وأقــام الفنــان العديــد مــن املعــارض الدوليــة يف 
الكويــت والبرازيــل وكنــدا والبوســنة وقطــر كمــا نــال عــدة 
جوائــز دوليــة منهــا جائــزة »الفنــون املتوســطية« يف 2001 
ــون  ــي للفن ــرس الدول ــزة »الكونغ ــا( وجائ ــيليا )فرنس مبرس
ــكا( يف  ــل )بلجي ــا ببروكس ــي حازه ــة« الت األورو-جزائري

نفــس الســنة.
ويف شــهر ســبتمبر 2020، قــام الفنــان حمــزة بونــوة 
بتدشــن قاعــة »ديوانيــة الفــن« الــذي يطمــح إلــى »متثيــل 
الفــن اجلزائــري والفنانــن األجانــب يف مختلــف احملافل«.

 بعد مشاركته يف الطبعة الثانية للمعرض اللوحات الزيتية 2020

إدراج لوحة للفنان التشكيلي حمزة بونوة بمتحف »دافن ارت ميوزيوم« بالصين
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الجمهــــورية الجزائريــــة الديمقراطيـــة الشعبيــــة 
والية باتــــــنة

مديرية التجهيزات العموميــــة 
ر.ت.ج 05714708178

اعالن عن طلب العروض مع اشتراط قدرات دنيا رقم 21/15 
يطرح إعالن طلب العروض المفتوح مع اشتراط قدرات دنيا 

العملية: دراسة متابعة انجاز و تجهيز  نصف داخلي في متوسطة حمادي بري ببريكة 
المشروع : انجاز نصف داخلي متوسطة حمادي بري ببريكة 

بإمكان المقاوالت المؤهلة في أشغال البناء كنشاط رئيسي درجة 03فما فوق و المهتمين بهذا اإلعالن التقرب من مديرية التجهيزات العمومية لوالية باتنة الكائن مقرها بالحي اإلداري الجديد حي اإلخضرار -باتنة ٬ لهاتف ٬ 033 81 38 11 
لسحب دفتر الشروط

على المتعهد تحضير ثالثة 3أظرفة 
الظرف األول : و يحوي ملف الترشح 

الظرف الثاني : ويحوي العرض التقني 
الظرف الثالث و يحوي الرض المالي 

يوضع ملف الترشح و العرض التقني و العرض المالي في اظرفة منفصلة و مقفلة بإحكام يبين كل منها تسمية المؤسسة و مرجع طلب العروض و موضوعه و تتضمن عبارة »ملف الترشح« او »العرض التقني« أو »عرض مالي«  و توضع 
االظرفة في ظرف أخر مقفل بإحكام و مقفل و يحمل عبارة » ال يفتح اال من طرف لجنة فتح االظرفة و تقييم العروض طلب العرض رقم 21/15 العملية: دراسة متابعة انجاز و تجهيز  نصف داخلي في متوسطة حمادي بري ببريكة 

المشروع : انجاز نصف داخلي متوسطة حمادي بري ببريكة
يوجه الظرف الرابع إلى السيد مدير التجهيزات العمومية لوالية باتنة حي الخضرار باتنة 

محتوى ملف الترشح : 
1 نسخة من شهادة التصنيف و التأهيل سارية المفعول 

2 التصريح بالترشح مملوء و ممضي من طرف المتعهد
 3 التصريح بالنزاهة مملوء و ممضي من طرف المتعهد

4  مستخرج الضرائب ساري المفعول يحمل عبارة غير مسجل في القائمة الوطنية لمرتكبي أعمال الغش
5 نسخة من القانون االساسي للشركة 

6 نسخج من السجل التجاري االلكتروني 
7 شهادة اإليداع القانوني للحسابات االجتماعية من طرف المركز الوطني للسجل التجاري 2019 

8 الحوصلة الجبائية للثالث سنواتد 2017-2018-2019 يحمل ختم الضرائب 
9 جدول الزمني لألشغال و مدة االنجاز

10 شهادات اداء  المستحقات CNAS+CACOBATPH+CASNOS سارية المفعول 
11 البطاقات الرمادية +التامينات بالنسبة للعتاد المتحرك و بالنسبة للعتاد الغير متحرك يرفق بالنسخة من محضر معتمد للسنة الجارية 

12 شهادة أداءالمستحقات للصندوق الوطني للتأمينات االجتماعية للعمال االجراء +mise a jour CNAS + و شهادة االنتساب من طرف الوطني للتأمينات االجتماعية للعمال اآلجراء ألقل من 06أشهر + شهادات النجاح بالنسبة لإلطارات 
المهندسين و التقنيين 
محتوى ملف التقني

1 التصريح باالكتتاب  مملوء و ممضي من طرف المتعهد
2 دفتر الشروط يحتوي في اخر صفحته علي عبارة قرئ و قبل مكتوبة بخط اليد 

3 المذكرة التقنية 
محتوى العرض المالي 

1 رسالة تعهد  مملوء و ممضي من طرف المتعهد
2 جدول االسعار بالوحدة  مملوء و ممضي من طرف المتعهد

3 تفصيل الكمي و التقديري  مملوء و ممضي من طرف المتعهد
على المتعدين وضع عروضهم في اليوم العاشر ابتداء من تاريخ أول نشر لهذا اإلعالن  على الصفحات الجرائد الوطنية أو BOMOP قبل الساعة 09سا30د

يتم فتح العروض : الترشح ٬ التقنية ٬المالية في نفس اليوم الذي يوافق للتاريخ المحدد إليداع العروض في جلسة علنية علي الساعة 10سا 00د بمقر مديرية التجهيزات العمومية حي االخضرار باتنة 
يتم إيداع العروض في اليوم اآلخير من فترة إعداد العروض قبل الساعة 09:30 في حالة  موعد لتقديم العروض تزامن مع عطلج رسمية أو عطلة قانونية ٬ فإنه سيكون سيكون أول يوم عمل يأتي في نفس الوقت و نفس الساعة 

كل عرض ورد متآخرا  عن تاريخ المحدد أو غير مطابق »شكال « للتنظيم ال يؤخذ بعين االعتبار 
تدعو المصلحة المتعاقدة كل المرشحين أو المتعاهدون لحضور جلسة فتح األظرفة 

حددت مدة صالحية العروض بــ)90+10 ( يوم 
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أوال  : السياسة ، االستماع و الحزب السياسي :
 أية جدلية ؟

السياسية  والدينامية  احلزبي   السياسي  للراهن  املتفحص  إّن 
اخلشب  لغة  أن  مفادها  بفكرة  يخرج  الوطنية  الساحة  يف  عموما 
بضاعة يومية مكرسة يف محموالت اخلطاب السياسي الذي تشوبه 
املواقف  ومغازلة  مباركة  يف  مختزال  وأصبح  واملراوغة  اللف  لغة 

السياسية، دعم البرامج الغامضة وتبادل التهم املبتذلة.
ال ميكن فصل اخلطاب السياسي عن منتجيه، وال ميكن فصله 
مركزية  كقيمة  الدميقراطية  باملمارسة  املرتبطة  اخلطاب  ثقافة  عن 
ُتفعله وتثمنه… لقد أصبح كّل من هب ودب يف امكانه  أن يتسلق 
ليصل إلى منصب رئيس جمعية سياسية - يف ظّل نكوص القيم 
املركزية -  ليحولها إلى شركة خاصة أو شركة ذات أسهم لتكون 
ترسا يف آلة كبيرة إلنتاج الرداءة واعادة إنتاجها بشكل موسع كّلما 
السياسي  اخلطاب  ابتعد  املعنى  وبهذا  ذلك.  الضرورة  استدعت 
احلزبي كّل البعد عن ترجمة انتظارات الفئات االجتماعية مبختلف 

تدرجاتها وانغمس يف الشعبوية املفرطة واالبتذال.
إّن اخلطاب السياسي احلقيقي هو ذلك احلامل للقيم والتصورات 
والبرامج النابعة من ثقافة مجتمع ما وما توصل إليه ذكاؤه وحسن 
تدبيره يف مختلف مشارب احلياة، فهو مقترح حللول املشاغل اليومية 
وهذا  املستقبلية،  السيناريوهات  واستشراف  واجلماعات  للفرد 
يتطلب يف منتج اخلطاب حدا أدنى من املعرفة النظرية والتطبيقية 

وأيضا السلوكيات النابعة من احترام القيم الوطنية والعاملية.
واقع  عن  تعبير  احلزبي  شقه  السياسي يف  اخلطاب  إّن دالالت 
الضيقة،  الشخصية  واحلسابات  املطامع  سوى  حتركه  ال  بائس 
بغية  االنتخابية  باملواعيد  املرتبطة  بالظرفية  يتميز  احلزبي  فالعمل 
النضال  أشكال  عن  بعيدا  االمتيازات،  وتقاسم  املغامن  حتصيل 
مثل  للمواطن  احلقيقية  املشكالت  من  والتقرب  املستمر  اليومي 
التنمية والتشغيل والقضاء على كّل أشكال التهميش والهشاشة.

لقد انعكس هذا الواقع على مدى ثقة الفرد يف العمل احلزبي 
زادت  ومهزوزة  ثقته هشة  فأصبحت  برمتها  السياسية  احلركية  ويف 
من حجم الهوة بينه وبني مدى تأثيره يف تدبير الشأن العام وجعلت 

منه فردا غير مهتم وغير مبال مبا يجري حوله.
عندما  املعنى  هذا  إلى  نصل  مستمعا؟  السياسة  تصبح  متى 
ويكون  املواطن  انتظارات  مستوى  إلى  السياسي  اخلطاب  يرتقي 
لالجابات  حامال  وطموحاته  آماله  عن  حقيقة  معبرا  بذلك 
ثقافية  لبيئة  نتاجا  اخلطاب  هذا  ويكون  واملستقبل،  احلاضر  يف 

واجتماعية متفاعلة إيجابا مع الِقيم الوطنية واإلنسانية.
الرهان  باعتبارها  ونوعيتها  التعليم  منظومة  إلى  التنبيه  يبقى 
القطاعات  لكّل  اجلارة  األساسية  القاطرة  فهي  واألّول،  احلقيقي 
نتكلم  فقط  وعندها  وحقوقه،  بواجباته  واعيا  مجتمعا  تنتج  والتي 

عن السياسة التي تكون ُمستمعة وُمنصتة ال طرشاء وُمنفرة .
العني الراصدة للنشاط احلزبي يف بالدنا و تأثيره االيجابي على 
احلياة السياسية لن تصل إلى قائمة حزبية مكونة من عدد محترم  
فعددها  على اصبع اليد الواحدة  مما  ينطبق عليه مقومات احلزب 
من حيث الوظيفية: حيث قيم التداول و مؤسسات احلزب تساهم 
يف اتخاد القرار بداخله و حتمل رؤية و  تستشير  الكفاءات بغض 
الكفاءات و  أنها منفتحة  على  النظر على االنتماء احلزبي - أي 
املطلوب  األدنى  احلد  هذا    .  - احلزبية  أطرها   خارج  اخلبرات  
وجب  أن تتميز به أحزابنا لتكون فاعلة و مؤثرة يف احلياة السياسية 

ال ُمطبلة و باحثة عن الغنائم و املكاسب ...

ثانيا : الحكومة الجديدة : االنتظارات و التحديات : 
حكومة  عليه  يطلق  ما   : اجلديدة   احلكومة  تشكيلة  يف  كقراءة 
و ليس حكومة جديدة  أو حتوير حكومي  تعديل  إال   ما هو  جديدة 
باملعنى الكامل للكلمة حيث بلغ عدد الوزراء 34 وزيرا   - احلكومة  
احتفظ  سابقا  وزيرا   17 أن  العلم  مع    - وزيرا   36 كانت ب  السابقة 
 . السابقة  احلكومة  يف  للمالية  وزيرا  كان  األول  وزيرها  أن  و  مبنصبه 
نعتبر ذهاب بعض األسماء هو خسارة للقطاع و ال سيما وزير االنتقال 
من  كان  طاقوي  انتقال  الستراتيجية  أسس  الذي  السابق  الطاقوي 
األفضل استمراره لربح الوقت و اجلهد و املال و كان من األحسن عدم 
االضافة  تقدم  لم  ألنها  الوزارية  بحقائبها  أخرى  بأسماء  االحتفاظ  
املرجوة يف قطاعها .       و يبقى امليدان هو احملك و الفيصل  احلقيقي 
املواعيد  و  األيام  قادم  مع  ككل  احلكومة  لنشاط  و  وزارة  كل  لنشاط 
بن  أمين  األول  الوزير  بقيادة  اجلديدة  احلكومة  ستعرض   . الكبرى 
و  البرملان  أعضاء  من  سيناقش  الذي  عملها  مخطط  عبدالرحمان  
سيصادق عليه بكل سهولة ألنها  مستندة على  وسادة برملانية تضمن 

لها مترير برنامجها دون اشكاالت أو عراقيل  .
أساسا  ذلك  يظهر  و  اقتصادي  الذي سيكون محوره  البرناج  هذا 
املالي  و  االقتصادي  التكوين  ذو  األول  الوزير  شخص  بروفايل   من 
حتديدا  . بهذا املعنى ستولي احلكومة  قطاعني كل األولوية : القطاع 
و  اجلمارك   قطاع  و  الضرائب   ، اخلزينة   : دوائره  خالل  من  املالي 
 ، البنكي  االصالح  من خالل  باالستثمار  االهتمام  ذاته  السياق  يف 
اصالح قطاع اجلمارك          و الضرائب ، توفير العقار الصناعي و حل 
كل االشكاليات املرتبظه به  و هنا تتجلى األولوية الثانية يف برنامج 
احلكومة و هو القطاع الصناعي الذي يحتاج حلركية تدفع باالقتصاد  
اصالحات  و  مهمة  قرارات  إلى  يحتاج  جارا  قطاعا  باعتباره   عموما 
حقيقية دون أن نغفل قطاع التجارة املطلوب منه الوصول إلى مبلغ  5 
مليارات دوالر  خارج احملروقات و الذي وصل إلى حتقيق 1.8 مليار 
دوالر  يف السداسي األول مما يعني  ثقل  حتدي الوصول إلى الهدف 
املسطر مع نهاية السنة  و هو ما يفسر احلاق مسمى  ترقية الصادرات 
بوزارة التجارة  و بالتالي يتمظهر  التحدي املالي الصناعي التجاري  
كأهم اكراه  حلكومة أمين بن عبدالرحمان اجلديدة  و هذا ما رسمته 

احلكومة لنفسها كتحديات كبرى.
أما أهم التحديات يف اعتقادنا  اضافة إلى ما ذكرآنفا  فهو التحدي 
املرتبط باملنظومة التربوية و اجلامعية و منظومة التكوين عموما . متثل 
نوعية التعليم  التحدي األول لكل دولة أرادت تكسير قيود التخلف 
من  تأتي  مصائبنا  كل   . ملجتمعها  الرفاه  حتقيق  و  أشكاله  مبختلف 
النوعية الرديئة للتعليم و التكوين و عليه يف اعتقادي يجب وضع هذا 

التحدي يف مركز التحديات
التحدي اآلخر يتعلق باالنتقال الطاقوي الذي يعد حتديا أساسيا 
البلد       و جناح هذا امللف ال مناص منه يف  بل مصيري ملستقبل 
هذا  يف  العالم  يف  يحدث  ما  مواكبة  و  الراشد  احلكم  اطارمبادئ  
املجال . التحدي الثالث اليومي العملي هو تلبية احتياجات املواطن 
املتعلقة بالسكن ، التشغيل ، توفير و حوكمة املياه حوكمة رشيدة و 
انهاء املنشآت و املشاريع الكبيرة التي مازالت لم تدخل حيز اخلدمة 
مثل : الطريق شرق غرب يف شطره الذرعان – العيون  على مسافة 84   

كم ، املالعب الرياضية الكبيرة  ...
يبقى يف األخير أن نشير إلى التحديات األمنية التي تواجه اجلزائر 
و التي حتتاج إلى توفيق يف االستشراف و يف االدارة فمنطقتنا املغاربية 
و االفريقية ال تخلو من النزاعات              و التوترات املوجودة اليوم 

على حدودنا و التي تشكل عبئا أمنيا و هاجسا سياسيا .
للمقال مراجع
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ارهــاصــــات السيــــاسة  فـــي
 الجزائــــر : صيــــف 2021

األســتاذ  فؤاد  منصوري

إّن السياسة كحقل 
معريف وممارساتي 

تستوجب إدارة 
الشأن العام 

ورهاناته  بتشعباته 
فالسياسي  املتلونة، 

مستمع  بامتياز 
جّيد النتظارات 
املواطن وهمومه 

يتماهى  وطموحاته، 
مع أهدافه ويقترب 

من آماله. و هذا 
ما ينطبق على 

املتحزب الذي يحمل 
رؤية و له مشاريع 
و برامج تنموية . 
ما واقع العمليىة 

السياسية و احلزبية 
يف اجلزائر ، ماهي 

ارهاصاتها األخيرة 
يف هذه اآلونة ؟ 
نحاول تقدمي 

بعض االجابات و 
تبقى أسئلة أخرى 

مشروعة حتتاج 
بدورها  االستجالء .

Les Prémisses de la Politique
en Algérie : été 2021 
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قلـق فـي الحضـــارة 
 و من جهة أخرى هل ساعدت احلضارة على تنظيم عالقات البشر 
فيما بينهم و ارتقت بهم للعيش يف وفاق و سالم أكثر من أي وقت مضى؟ 
أم أن احلضارة ما فتئت تؤجج نوازع االنسان للهيمنة و السيطرة على أخيه 

االنسان و استغالله و تدميره و إفنائه ؟.
  إن البشرية اليوم جتد نفسها أمام مغامرة محفوفة باملخاطر أكثر من 
أي وقت مضى ، و ما تعيشه من انحرافات يبعث على القلق املتزايد و 
يهدد بإفناء كل ما بناه العقل البشري ، و يف مقدمة ذلك إفناء االنسان 
نفسه ، فأمام عجز العقل البشري بعلومه و معارفه و خبراته و صناعاته 
بحياة  من خطر محدق  كورونا  فيروس  يشكله  ما  التحكم يف  على  مثال 
الناس ، يحيل على أن احلضارة حتتضر و ليست بتلك القوة و الفعالية التي 
تخيلها االنسان املعاصر و أن وعودها قد تورث اخليبة و الهلع يف كل حني 
. و أن صورة البشرية املؤرقة اليوم كما يقول » أمني معلوف » يف كتابه » 
الغرق ، سفينة حديثة متأللئة ، واثقة  غرق احلضارات » : هي صورة 
من نفسها مشهورة بأنها ال تغرق .. متضي وسط الصخب نحو هالكها .

اإلنصات  باإلنسانية  حري  املشؤومة  احلضارية  الظرفية  هذه  يف  و    
لصوت احلكمة الهادئة ، و ألطباء احلضارة من مفكرين و فالسفة ، الذين 
خبروا جوهر احلضارات و تأملوا منطق الثقافات و أملوا بطبائع االنسان و 
متكنوا من حاسة االستشراف بعيدا عن صخب األشياء و مغريات املظاهر 
تلهب  أن  الغرق من شأنها  و  القلق  و اجلبروت ، فصورة  القوة  و عنفوان 
النجاة من  أجل  طاقاتهم من  و حتشد  بعقولهم  ترتقي  و  احلكماء  مخيلة 
السقوط يف الهاوية و القدرة على االستكشاف و التطوير املستمرين للوجود 
اإلنساني ، خاصة يف مستواه األخالقي ، و االبتعاد قدر اإلمكان عن 
كل غلو ديني أو تطرف عقلي أو غرور علمي . و ذلك ما ميكن الفيلسوف 
و املفكر من أداء وظيفته يف تقدمي احللول و اقتراح الوصفات للخروج من 

األزمات و تفادي الكوارث و االبتعاد قدر اإلمكان عن الغرق .
صفارات  إلطالق  انبروا  الذين  املفكرين  و  الفالسفة  بني  من  و    
اإلنذار و التحذير من انحرافات احلضارة الغربية و كشف جوانبها املعتمة 
و الالانسانية ،  و ما ميكن أن جتنيه من مواصلتها السير يف تلك املسارات 
املعهودة منذ عصر اإلصالح الديني مرورا بعصر النهضة و احلداثة وصوال 
العوملة ، نذكر على سبيل املثال ال احلصر » نعوم تشومسكي » و«  إلى 
بول ريكور » و » رجاء غارودي » و » زيغومنت باومن » و » ادغار موران » 

و غيرهم كثير .
موران  ادغار   « الفرنسي  االجتماع  عالم  و  الفيلسوف  يشكل  و    
لعدة  النظر  و  البحث  تستحق  حالة   ،  )     ،1921( سنة  ولد  الذي   «
الغربية خاصة  أغوار احلضارة  و قدرته على سبر  أسباب منها موسوعيته 
يف القرن العشرين و بداية األلفية الثالثة ، و متكنه من املنهجية املتعددة 
االختصاصات و مترسه على أدوات يف البحث و طرائق يف الفهم بسبب ما 

تراكم لديه من دربة و خبرة و تبنيه ملا يسميه بالفكر أو العقل املركب .
  و من أهم الكتب التي خصصها » ادغار موران » لنقد احلداثة الغربية 
و بيان انحرافاتها و أخطارها كتاب » هل نسير إلى الهاوية ؟ » و كتاب » يف 
مفهوم األزمة » و كتاب » إلى أين يسير العالم؟ » و » ثقافة أوروبا و بربريتها 
» و كتابه العمدة » النهج ، إنسانية البشرية ، هوية البشرية » و كتاب » 
حتديات القرن احلادي و العشرين تواصل املعارف العلمية » وكتاب » عنف 

العالم » و غيرها من األبحاث و الدراسات . 
»من  موران   « ينطلق   ، االنسان  يعيشها  التي  لألزمة  توصيفه  و يف   
تعريف االنسان بأنه » احليوان األزمي« ، فاإلنسان مبا هو »شبكة تناقضات 
» فهو حيوان أزمي » فهو و بشكل ال مندوحة فيه كائن » مجنون » من 
حيث انه يبتكر ، أو يتخيل أو يقتل و هو كذلك كائن » اله » إنه يتسلى 

، أو يتحمس ، أو يستهلك ذاته .
و يعمل »ادغار موران » على مساءلة مفهوم األزمة كاختالل للتوازن 
و غياب اليقني ، كما تتمظهر أيضا يف اإلخفاق يف ضبط نظام الكبح أو 
كبت االنحرافات للحفاظ على االستقرار ، و عندما تتطور االنحرافات ال 
تعود مكبوتة و تصبح اجتاهات فعالة و تتطور لتهدد النظام املتأزم . فاألزمة 
ال تظهر فقط عند حدوث انكسار داخل اتصال ، أو عند حصول زعزعة 
داخل نسق كان يبدو ثابتا ، لكنها تظهر أيضا عندما تتكاثر االحتماالت 

و بالتالي التقلبات ، إنها تظهر بفعل انقالب التكامالت إلى عداوات » 
كما أن األزمة يف حضارتنا املعاصرة ليست حدثا عابرا و إمنا حتولت 
و  شرطه  هي  بل  للتقدم  مناقضة  ليست  أنها  كما   « وجودي  منط   « إلى 
صورته ، ألن التقدم يحمل يف نفسه خاصية أزماتية ، ففي ثنايا كل تطور 
توجد عمليات  تفكيك بنيات و فساد اجتماعي و اقتصادي و ثقايف ، 
فالتقدم ال يحدث فوق أساس ثقايف و حضاري و مجتمعي : إن التقدم 
املجرى  هذا  و   ، األساس  لهذا  تغيير  و  حتطيم  عملية  عن  منفصل  غير 

املنشئ للفساد و إعادة بعث النظام هو خاصية هذا البعد األزماتي .
 فلما كان كل تقدم هو جزئي و محلي و مؤقت فهو بالضرورة ينتج 
بشكل  تقدم حتقق  يوجد  و هكذا ال   ، التراجع  و  الفوضى  و  االنحطاط 
نهائي ، و ال لتقدم ليس إال تقدما ، و ال وجود لتقدم من دون ظل ، إن 
كل تقدم مهدد باالنحطاط و يحمل يف ذاته العملية املزدوجة الدراماتيكية 

للتقدم / التقهقر.
  و األمر هنا حسب » ادغار موران » ال يتعلق بتعويض فكرة التقدم 
بفكرة التقهقر ، أي بإحالل تبسيط بأثر أخر ، بل بالعكس ، يتعلق األمر 
هنا بالنظر أخيرا إلى فكرة التقدم على أنها فكرة مركبة ، و من اجل هدم 
ذلك يجب هدم فكرة تقدم بسيط ، مضمون ، و يسير يف اجتاه واحد ، 
و النظر إلى التقدم على أنه متقلب يف طبيعته متضمن لتقهقر كامن يف 
مبدئه ذاته ، تقدم يعيش اليوم أزمة على مستوى كل مجتمع و بطبيعة 

احلال على مستوى مجموع الكوكب .
 فالتقدم احلضاري قد ينتج وحشية أكثر ضراوة من الوحشية التقليدية 
، كما يساهم يف بناء منط جديد من التوحش املعقلن و االيديولوجي و 
العلمي التكنولوجي ، و ينتهي » ادغار موران » إلى اإلقرار بأنه ال يوجد 
خالص تاريخي ، و لسنا مهيئني للحل النهائي ، فالتقنية التي هي أداة 
التقدم و سمة حضارتنا هي همجية تهدد احلياة على هذا الكوكب ، و 

تدفعنا لكي منضي نحو الهاوية .
األساطير  تلك  كل  بقوة  تكذب  زمننا  يف  املمتدة  األزمات  هذه  و    
التي عاشت و ال زالت تعيش عليها اإلنسانية منذ عصر احلداثة ، و منها 
أسطورة التحكم يف الكون التي قال بها ديكارت و ماركس ، فكل خطوة 
البشري  للعقل  رهيب  عجز  عن  تكشف  الطبيعة  يف  التحكم  سبيل  يف 
الضرورة  و  التقدم  أسطورة  و   ، قوانينه  و  الكون  هذا  بأسرار  اإلحاطة  يف 
التاريخية حتولت بدورها إلى وهم كبير فالتقدم مأزوم و يحمل يف ذاته بذور 
التقهقر و التخلف ، و أسطورة السعادة التي بشر بها عصر األنوار و بشرت 
بها اللبيرالية الدميقراطية تكشفت عن وهمها ، فالسعادة لم تعد يف متناول 
األفراد بل وجد االنسان املعاصر نفسه يرزح حتت عتمات اليأس و القنوط 

و األمراض املختلفة .
و لقد أبانت جائحة كورونا عن عجز يف التحكم يف الفيروس و عن 
تراجع و انتكاس للعلم و الطب يف إيجاد عقاقير من شأنها أن توقف خطر 
املعولم  الناس إلى جحيم كبير بسبب املوت  الفيروس و عن حتويل حياة 

املعمم .
مما يوحي بأن معظم احللول قد صارت مشكالت، من غير أن تكف 

عن أن تكون مع ذلك حلوال .
 و يخلص » ادغار موران » إلى تفسير ما يحدث للحضارة الغربية من 
إلى  بوعودها  الوفاء  على  قدرتها  و عدم  اإلنساني  مسارها  انحرافات عن 
التحالف بني همجيتني و هما : الهمجية القدمية التي عرفناها يف احلروب 
العرقية و احلروب الدينية  و احلروب األهلية ، فهذه الهمجية تعود بقوة مع 
كل ما حتفل به من أحقاد و احتقار و شتى أنواع التخريب و شتى صنوف 
القتل و الهمجية التقنوية ، تلك الهمجية التجريدية القائمة على احلساب 

و التي جتهل إنسانية االنسان ، أي جتهل حياته .
على  فال هي سيطرة  بوعودها  نكتت  اليوم  إلى  احلضارة  فإن  عليه  و 
الطبيعة خدمة ملصلحة االنسان ، فكل ما يبدو أنه سيطرة على الطبيعة 
العيش  و ال هي مكنت من  و طبيعة حياته ،  االنسان  ينقلب ضد  قد 
يصاحبه حتكم  التقنية  اإلنسانية فكل حتكم جديد يف  أفراد  بني  بسالم 
جديد و فعال يف االنسان . مما يزيد من قلق احلضارة و يشي باختناقها و 

احتضارها . 

         يف كتابه » قلق 
يف احلضارة«  يعرف  
»سيغموند فرويد«  

احلضارة بأنها مصطلح 
يشير إلى جملة الصنائع 
و التنظيمات التي يبعدنا 

تأسيسها عن حالة أسالفنا 
البهيمية و التي تفيد يف 
غرضني : حماية االنسان 

من الطبيعة ، و تنظيم 
عالقات البشر فيما بينهم 

.. و يردف قائال : بأن 
احلضارة هي صفة جلميع 
النشاطات و القيم النافعة 

لإلنسان لتطويع األرض 
خدمة له و وقاية من 
جبروت قوى الطبيعة.
    و القلق نفسه ميكن 

سحبه على هذا التعريف 
يف حد ذاته ، فهل 

استطاعت  احلضارة 
أن حتمي اإلنسان  من 

الطبيعة ، أم أن الطبيعة 
بفعل احلضارة تصبح أكثر 
توحشا و أكثر خطرا  على 
االنسان يوما بعد يوم ؟ و 
أن ما تقدم عليه احلضارة 
من جتاوزات ضد الطبيعة 

من شأنه أن يحول 
الطبيعة إلى العدو األول 

و األكثر فتكا و شراسة 
باإلنسان ؟

الدكتور : مصطفى كيحل



يعانــي ســكان عديــد األحيــاء 
ــاء،  ــاع امل ــن انقط ــض م ــة البي مبدين
انقطاعــه منــذ  وبعضهــا يشــتكون 
ــعانبة  ــي ش ــام، كح ــن 4 أي ــد م أزي
وحــي اإلخــوة حســني يف ظاهــرة 
يوميــات  علــى  ســلبا  انعكســت 

الســكان. 
التــي  الوضعيــة  هــذه  وأمــام 
ــام  ــى أي ــد إل يخشــى الســكان أن متت
الســكان  ناشــد  عيــد األضحــى، 
اجلزائريــة للميــاه التدخــل وإيجــاد 
وأن  خاصــة  للمشــكل،  حــل 
دخــول  منــذ  يســجل  التذبــذب 

وأن  الســيما  احلالــي،  الصيــف 
حاليــا  يضطــرون  الســكان  بعــض 

املــاء.  صهاريــج  شــراء  إلــى 
و مــا زاد مــن تــأزم الوضــع حســب 
الشــعانبة  حــي  جمعيــة  رئيــس 
أن حــن تطلــق "اجلزائريــة للميــاه" 
املــاء فإنــه ال يصــل إلــى الشــقق 
والتــي  العليــا  بالطوابــق  املوجــودة 
يضطــر ســاكنوها إلــى االســتيقاظ 
مــع ســعات الفجــر األولــى بحثــا 

عــن املــاء ودون جــدوى.
املتحــدث اعتــرف، مــن جهــة 
أخــرى، باجلهــود التــي تقــوم بهــا 

تتدخــل  والتــي  للميــاه  اجلزائريــة 
ــذب يف  بشــكل يومــي ملعاجلــة التذب
املــاء غيــر أن املشــكل يتعلــق بخلــل 
ــي،  ــزة باحل ــع املنج ــبكة التوزي يف ش
ــا  ــم أنه ــراء رغ ــي االهت ــي تعان والت
الــري  مديــر  حديثــا.  مســتلمة 
ــي  ــود الت ــى اجله ــد عل ــض أك بالبي
للميــاه  يبذلهــا قطاعــه واجلزائريــة 
لتوفيــر املــاء للمواطنــن بــكل أحيــاء 
البيــض، حيــث مت وضــع  مدينــة 
اخلامــس جويليــة  اخلدمــة،  حيــز 
ــاء  ــدة جلــر امل املاضــي، شــبكة جدي
اجلديــدة  احلضريــة  املنطقــة  إلــى 

أكبــر  حتصــي  والتــي  بالبيــض 
البيــض،  مبدينــة  كثافــة ســكانية 
ــة  ــر أن الشــبكة مازالــت يف مرحل غي
علــى  القضــاء  ويتــم  التجريــب 
بهــا تدريجيــا، وحــال  التســربات 
ــن  ــكان م ــيتمكن الس ــك س ــام ذل مت
ــذي  ــادي وال ــاء بشــكل ع شــرب امل
املوجــودة  الشــقق  حتــى  ســيصل 
ــن  ــا املواطن ــا، مطالب ــق العلي بالطواب
ــرق  ــل ف ــل عم ــع يف ظ ــم الوض بتفه
ــكل  ــاه بش ــة للمي ــة للجزائري الصيان

مســتمر علــى مــدار األســبوع.
نورالدين رحماني

ــة  ــي والي ــل غرب ــاع الصحــي يف الق ــرت إدارة القط أُجِب
ســكيكدة، ليلــة أول أمــس، علــى نقــل مرضــى مصلحــة 
"كورونــا" إلــى مستشــفى احلــروش عقــب نفــاد كميــة 

ــس. ــزان الرئي ــن اخل ــيجن م األكس
األزمــة ، يــوم أمــس، كانــت وراء احتجــاج عــدد 
ــون مــن  مــن مرافقــي املرضــى خاصــة أولئــك الديــن يعان
ــى  ــل 8 مرض ــى حتوي ــا أدى إل ــرة ،م ــة قاه ــب صحي متاع
إلــى املصلحــة املتخصصــة مبستشــفى اإلخــوة عياشــي 

باحلــروش، حيــث وضعــوا مبصلحــة الكوفيــد.
ــرة  ــد قي ــر محم ــة يف املدي ــي، ممثل ــاع الصح  إدارة القط
،علقــت علــى أزمــة نفــاد كميــة األكســيجن بخــزان 

ــا  ــن ،كم ــدر التموي ــادة يف مص ــدرة امل ــى ن ــفى إل املستش
أن الشــركة املتعاقــدة معهــا تتخلــف كل مــرة يف تزويــد 
ــي  ــرة حركــت وال ــة اخلطي القطــاع الصحــي، هــذه الوضعي
الواليــة، عبــد القــادر بــن ســعيد، مــن أجــل إقنــاع اجلهــة 
ــذي  ــجن ال ــي باألكس ــاع الصح ــد القط ــة بتزوي املتخصص
ــد  ــث مت تزوي ــرة ، حي ــة كبي ــرة أزم ــق يف كل م ــات يخل ب
مستشــفى عبــد القــادر نطــور يف ســاعة متأخــرة مــن الليــل 
بـــ 2300 مكعــب مــن األكســجن تبقــى كميــة غيــر كافية 

ــفى. ــهده املستش ــذي يش ــط ال ــل الضغ يف ظ
جمال بوالديس

مــا تــزال االعتــداءات علــى املنشــآت الغازيــة 
تتزايــد بشــكل غيــر مســبوق بواليــة قســنطينة، 
املقاطعــة اإلداريــة علــي  الســيما علــى مســتوى 
علــى  اعتــداءات   5 تســجيل  مت  منجلــي، حيــث 
ــك  ــد، وكان ذل ــهر واح ــون ش ــاز يف غض ــبكة الغ ش
علــى مســتوى كل مــن التوســعة الغربيــة بعلــي 
منجلــي ، منطقــة القــراح ، صالــح دراجــي ، يف 

أوقــات متقاربــة معظمهــا يف نهايــة األســبوع.
أدت هــذه االعتــداءات إلــى قطــع التمويــن بالغــاز 
ــة بســبب  ــد مــن 5000 عائل الطبيعــي بالنســبة ألزي
ــؤولية،  ــن املس ــم م ــن وتهربه ــض املواطن ــال بع إهم
االعتــداءات ضــد مجهــول  هــذه  تســجيل  ليتــم 
الغربيــة بعلــي  بالتوســعة  بالقــراح وضــد مقاولــة 

ــي. منجل
وقــد اتخــذت املديريــة مؤخــرا إجــراءات ردعيــة يف 

ــال  ــن خ ــداءات، م ــذه االعت ــببن يف ه ــق املتس ح
التوجــه إلــى العدالــة ضــد كل مــن ثبــت تورطــه 
ــذه  ــم ه ــن تفاق ــر مرخصــة ، للحــد م يف أشــغال غي
الظاهــرة، حيــث مت تســجيل 12 متابعــة فضائيــة 
خــال ســنة 2020. وحســب مســؤولة اإلعــام 
مبديريــة علــي منجلــي شــركة )sadeg(، هنــاك 
برنامــج مكثــف لتحســيس املواطنــن واملقــاوالت 
ــة  ــح املديري ــال مبصال ــذا االتص ــيق وك ــرورة التنس بض
قبــل القيــام بأشــغال احلفــر، لتفــادي أخطــار احلريــق 
أو االنفجــار، مشــيرة إلــى أنــه مت تســجيل اعتداءيــن 
يف الفتــرة املمتــدة مــا بــن 15 جــوان إلــى 15 جويليــة 
ــداءات  ــدد االعت ــف ع ــا تضاع ــي، فيم ــام املاض الع
إلــى خمســة خــال الفتــرة نفســها مــن الســنة 

ــة. احلالي
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الَجزائـُر ُتحصـي 
12 وفـــــاة 
بَفيــروس 

»ُكـــــورونا« 
أحصت وزارة الصحة 

والسكان وإصالح 
املستشفيات، أمس 

1107 إصابة جديدة 
بفيروس »كورونا« يف 
اجلزائر خالل الـ24 

ساعة، فيمـــا سجلــت 
12  وفاة.

لست متفاجئا بخرجة 
السادس األخيرة ؛ 

فمسار ورصيد مملكة 
احلشيش من الدسائس 
واخلديعة   لم يعرفه 

تاريخ أكثر املمالك 
والدول خبثا، وقد 

استمرت مملكة جارنا 
يف ممارسة التقية 
السياسية، البسة 

رداء األخوة واجليرة ؛ 
فباعت العهد والشرف 
يف سوق الصهاينة ؛كما 

باعت القدس التي 
اؤمتنت عليها مثل 
ائتمان الذئب على 

النعاج.
تاريخ التأمر املغربي 
على اجلزائر  تاريخ 
طويل، وقد سكتت 
الدولة اجلزائرية 

عن رزايا املغرب مند 
اليوم األول لالستقالل 

؛رغبة يف حتقيق 
حلم تكتل سياسيى 

واقتصادي يلملم شمل 
املنطقة ويضعها أمام 
التحديات الدولية 

الراهنة تنمويا 
وعسكريا ؛لكن الرباط 

اختارت أن تكون 
الطرف الننت يف جسم 
املغرب الكبير  وهاهي 

األيام تكشف  عن 
جوهر العائلة املالكة 

التي اختطفت  املغرب 
وباعت قيمه يف أسواق 

النخاسة ووضعت 
نفسها يف خدمة 

الصهيونية وأصبحت 
اآلن دميتها الفعلية، 

فحركتها اجتاه تعكير 
األجواء وتسميم 

األوضاع  إن كّل 
املؤشرات تؤكد للمتابع 

أن املغرب  - اآلن - يف 
يد قوى ال تريد اخلير 

للجزائر. أطراف 
استفاقت على حقيقة 

أن اجلزائر تشكل 
قوة ال يستهان بها يف 

الضفة اجلنوبية ؛قوة 
ترتكز على املبادئ  ال 

بيع عندها وال شراء إن 
مملكة احلشيش  تلعب 
اآلن بالنار،  وقد وجهت 

سهام حقدها مباشرة 
إلينا،  وهي قد تناست 

كم نحن عصّيون 
وحلمنا مّر فاستحقت 

أن تلقى منا الرّد القادم 
وقد ال يطول 

ُجنوُن امَلخَزن..!ُجنوُن امَلخَزن..!  03:38الفجر:
 05:30الشروق:

12:50الظهر:
 16:42العصر:

 20:14املغرب:
21:55العشاء:

بلسان : تويقــر عبـد العزيـز

وهران
هدُم ِبناياٍت َفوضوّيٍة 
بغاَبـِة "كريــــستل"

الفوضويــة  البنايــات  قامــت جلنــة محاربــة 
ــدم  ــة ه ــبوع، بعملي ــة األس ــل، نهاي ــرة قدي بدائ
"كريســتل"  الغابيــة  باملنطقــة  بنايــات فوضويــة 
ــك يف  ــة 2، وذل ــي طاق ــع العمران ــة للمجم احملاذي
ــة املشــيدة  ــات الفوضوي ــى البناي إطــار القضــاء عل
علــى مســتوى الغابــات، حيــث أســفرت العمليــة 
ــات يف طــور  ــة ،و 3 بناي عــن هــدم 3 أســس حتتي
اإلجنــاز. وتعــرف عــدة مناطــق غابيــة بوهــران 
مثــل قديــل وبوتليليــس تنامــي بنايــات القصديــر 
ــة  ــة ببلدي ــات خاص ــذه البناي ــة ه ــعت رقع واتس
منطقــة  اخلصــوص  وجــه  وعلــى  بوتليليــس، 

ــوي. ــاء الفوض ــا البن ــى به ــي طغ ــة الت البريدي
أن  باملنطقــة  جمعويــون  ناشــطون  وأكــد 
ــل  ــرة اللي ــتغال فت ــوم باس ــة تق ــبكات إجرامي ش
بالتجــاوزات،  للقيــام  األســبوعية  والعطــل 
ضاربــن  الغابيــة،  الثــروة  بذلــك  منتهكــن 
بالقانــون عــرض احلائــط. وتعمــد هــذه الشــبكات 
الغابــي  الغطــاء  عقــارات وســط  تشــييد  إلــى 
للمتاجــرة بهــا وبيعهــا ملواطنــن هــم بحاجــة 

إلــى الســكن. ماســة 
وقــد وضعــت محافظــة الغابــات رقمــا أخضــر 
للتبليــغ الفــوري عــن جميــع التعديــات علــى 
الفضــاء الغابــي، واملســاهمة يف حملــة وذلــك 

ــر. ــم األخض ــال بالرق ــر االتص عب
فتاتي لبنى

عني تيموشنت
جرَحـى في َحـادِث ُمـروٍر بالَمـالح

تدخلــت الوحــدة احلمايــة املدنيــة التابعــة لبلديــة املالــح، بواليــة عــن متوشــنت، 
إثــر تســجيل حــادث مــرور وقــع علــى مســتوى الشــارع الرئيــس مبدينــة املالــح بالوســط 
احلضــري. احلــادث متثــل يف اصطــدام ســيارتن نفعيتــن خلــف عــدة جرحــى نقلــوا 

ملستشــفى اجلامعــي بعاصمــة الواليــة. 
 لطيفة. ع

تدخلــت إســعافات احلمايــة املدنيــة التابعــة للوحــدة الثانويــة عــن اعبيــد، باملنطقــة املســماة ابــن يعقــوب، علــى 
مســتوى الطريــق الوطنــي رقــم )6( الرابــط بــن بلديتــي عــن اعبيــد وابــن باديــس، إثــر تســجيل حــادث مــرور يتمثــل 

يف انقــاب حافلــة وارتطامهــا بدراجــة هوائيــة.
 احلــادث خلــف ضحيــة مــن جنــس ذكــر يبلــغ مــن العمــر 16 ســنة تــويف مبــكان احلــادث عينــه كان علــى مــن 
الدراجــة الهوائيــة، مت نقلــه إلــى مصلحــة متعــددة اخلدمــات ابــن باديــس، قبــل حتويلــه إلــى مصلحــة حفــظ اجلثــث 

مبستشــفى محمــد بوضيــاف يف اخلــروب.
..  توقيُف لصِّ املسجِد واسترجاُع امَلسروقاِت

متكنــت الضبطيــة القضائيــة لألمــن احلضــري اخلارجــي ماسينيســا، بأمــن دائــرة اخلروب بواليــة قســنطينة، مــن 
توقيــف شــخص يبلــغ مــن العمــر 41 ســنة تــورط يف قضيــة الســرقة مــن داخــل مــكان للعبــادة "مســجد".

حيثيــات القضيــة تعــود إلــى األســبوع املنصــرم، إثــر بــاغ عبــر اخلــط األخضــر )1548( مفــاده تعــرض مســجد 
بحــي ماسينيســا باملنطقــة )C ( إلــى فعــل الســرقة مــن قبــل مجهــول، ليتــم علــى الفــور التنقــل إلــى مــكان احلــادث، 
ــه  ــة، حيــث أثمــر التدخــل توقيــف الفاعــل متلبســا واســترجاع مــا كان بحوزت وتطويقــه مــن قبــل الوحــدات العامل
مــن مســروقات، واملتمثلــة يف مكنســة كهربائيــة، كاشــف ضوئــي كبيــر احلجــم وحزمتــن مــن األســاك الكهربائيــة، 

ليتــم حتويلــه رفقــة األغــراض املســترجعة إلــى مقــر األمــن احلضــري التخــاذ اإلجــراءات الازمــة.
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البيض

أحيـــاٌء عِديــدٌة بــدوِن مـــاٍء!

القل بسكيكدة

أزمـُة األكسيِجيـن تعوُد. .وإجـــالُء 
وش المرَضــى نحــو ُمستشَفــى الحـرُّ

قسنطينة

مقتـُل شـــاٍب تحـــَت َعجـالِت 
َحافــلٍة ببلديـة عيـن اعِبيــد

قسنطينة

 12 متابعــًة قضائيــــًة ضــــد 
الُمعتديـــــَن على شبـــكِة الَغــاز

 ببالغ احلزن واألسى والرضا بقضاء اهلل وقدره، تلقت شبكة "أخبار الوطن" نبأ وفاة 
املغفور لها بإذن اهلل تعالى أمس اجلمعة، والدة الصديق فؤاد عميرة رئيس بلدية 
زيامة منصورية بجيجل وأرملة أخ الزميل صالح عميرة، وإثر هذا املصاب اجللل 

تتقدم "أخبار الوطن" أصالة عن املدير العام املسّير عبد العزيز تويقر ومسؤول النشر 
املدير التنفيذي رياض هويلي بأحر الّتعازي، وأصدق املواساة للصديقني فؤاد وصالح 

ولكل العائلة، تغمد اهلل الفقيدة برحمته الواسعة وأفرغ على ذويها صبرا وسلوانا.


