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.. ..الِكتـاُب الَمدرسـيُّ الِكتـاُب الَمدرسـيُّ
َسمســرٌة ُمقّنَنـة!َسمســرٌة ُمقّنَنـة!
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د. عـــزالديــــــن معــزة 

ميقراطّيُة وامُلمارسُة  ميقراطّيُة وامُلمارسُة الدِّ الدِّ
ياِسّيــــُة يف الَوطـــِن  ياِسّيــــُة يف الَوطـــِن السِّ السِّ

! !الَعربــــــيِّ الَعربــــــيِّ
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09

 َتوقيــُف 71 ُمتـورًطا 
راِم َحرائـَق الَغـابـاِت بإضـْ

02

02

صـاِل ُتلـّوُح بُمتابـعِة  ِوزارُة االتِّ
َجريـدِة "الوطــن" َقضــائيًّـا

رغم اعتذار إدارة جريدة "الوطن" عن احلذف الذي طال منارة 
مسجد اجلزائر األعظم من صورة الصفحة األولى للجريدة يف 
عددها "9438" الصادر يوم 20 سبتمبر 2021، وتأكيدها على 
أن معاملة تقنية وصفتها بـ"املؤسفة" سبب هذا احلذف، إال أن 
وزارة االتصال وصفت الّتصرف بـ"الغريب وغير املبّرر"، ولّوحت 

مبتابعة اجلريدة قضائيا.

رغَم اعتذاِر إَدارِة الّصحيفِة مّما 
" َوصفتُه بـ"اخَلطأ الِتقنيٍّ

صة ُقّدموا أماَم اجِلهات الَقضائّيِة امُلتخصِّ

م   
ال

ــــ
ــــ

ــــ
ــــ

أق

اجَلماعــُة َتنتظــُرك.. ! اجَلماعــُة َتنتظــُرك.. ! 
ْنــــّزار لُبــــوتفليـَقةْنــــّزار لُبــــوتفليـَقة

14د. عمـــــــر صافـــــي  

أفضت التحقيقات األمنية املتعلقة بحرائق 
الغابات، التي مست 30 والية خالل شهر أوت 

املاضي، إلى توقيف 71 مشتبها فيه قدموا أمام 
اجلهات القضائية املتخصصة.

هام َتعليمُة الَوالي ُتضرُب ُعرَض احلائِط و"أميار" يف َقفِص االتِّ

08

06

متنراست

ُقــرى أدلــس َخــارَج 
َمجــاِل التَّغطيـــِة!

بجاية

اِستفحـــاُل َظاهـــرِة 
شــَوارُع عّنابــة َتتحــّوُل إلـى َحظيــرِة الّسطـِو علــى الَعّقــار!

واطـــَئ! َمـواٍش واألبقــاُر َتغــزو الشَّ
أصبحت العديد من أحياء بلديات والية عنابة عبارة عن حظيرة مواٍش مفتوحة، 

يرعى فيها األبقار واألغنام يف الشوارع الرئيسة وعلى مستوى الشواطئ، رغم ما 
تسببه هذه احليوانات من مخلفات تضر بالصحة والبيئة. وما زاد الّطني بّله، هو 

عدم حتّرك املسؤولني احملليني إزاء تفشي الظاهرة بهذه املدينة السياحية.

 حَتويُل الَبيِع إلى  حَتويُل الَبيِع إلى 
اخَلاصِة  اخَلاصِة امَلكتباِت  امَلكتباِت 

بدَل امَلدارِس ُيربُك بدَل امَلدارِس ُيربُك 
األوِلياَءاألوِلياَء

03

إعـادُة  للِوزارِة  إعـادُة "َينبِغـي  للِوزارِة  "َينبِغـي  بوديـــبة:  بوديـــبة: مسعــود  مسعــود 
ـَدارِس"! املـــ علــــــى  امَلدرسّيـِة  الُكتِب  ـَدارِس"!َتوزيِع  املـــ علــــــى  امَلدرسّيـِة  الُكتِب  َتوزيِع 

َموجــودٌة  َموجــودٌة "الُكتـــب  "الُكتـــب  خــــــالد:  خــــــالد: حمـــــد  أأحمـــــد 
بها"! يتالعُبــوَن  بها"!وَسماســـرٌة  يتالعُبــوَن  وَسماســـرٌة 

¬¬

¬¬
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رغــم اعتذار إدارة الصحيفة ممــا وصفته بـ«خطأ تقني«

ح بمتابعــة  وزارة االّتصــال تلــوِّ
جريــدة »الوطــن« قضائيــا

ُقّدموا لدى اجلهــات القضائية املتخصصة

توقيف 71 متورطا في إضرام 
حرائق الغابات التي مست 30 والية

ــة  ــت 30 والي ــي مس ــات الت ــق الغاب ــة بحرائ ــة املتعلق ــات األمني ــت التحقيق  أفض
خــال شــهر أوت املاضــي إلــى توقيــف 71 مشــتبها فيــه قدمــوا أمــام اجلهــات القضائيــة 

ــة. املتخصص
أن  لهــا،  بيــان  يف  اإلثنــن  أمــس  يــوم  الوطنــي،  الــدرك  قيــادة  وأوضحــت 
ــاء  ــن، وبن ــن الوط ــق م ــدة مناط ــرا ع ــت مؤخ ــي مس ــق الت ــول احلرائ ــات ح “التحقيق
ــة متضــررة،  ــة املختصــة، توســعت لتشــمل 30 والي ــات القضائي ــات اجله ــى تعليم عل
حيــث ســخرت كافــة الوســائل البشــرية واملاديــة مــن أجــل حتديــد مصــدر هــذه احلرائــق 

ــا”. ــببن فيه ــد املتس ــا وحتدي ــت اندالعه ــث توقي ــن حي ــة م املتزامن
ويف هــذا اإلطــار، مّكنــت التحريــات املعمقــة املبنيــة علــى أدلــة ماديــة مرفوعــة مــن 
مســارح احلرائــق، مدعومــة باخلبــرة العلميــة والتحليــل املكانــي والزمانــي، مــن توقيــف 
ــا،  ــزي وزو 13 متهم ــي: تي ــن كاآلت ــة موزع ــتوى 14 والي ــى مس ــه عل ــتبها في 71 مش
جيجــل 11 متهمــا، بجايــة 10 متهمــا، قاملــة 08 متهمــن، عنابــة 06 متهمــن، اجلزائــر 
04 متهمــن، البليــدة متهمــن املديــة 04 متهمــن، الطــارف 03 متهمــن، ســكيكدة 
03 متهمــن، تيبــازة متهمــن اثنــن|02، ومتهــم واحــد بــكل مــن أم البواقــي والشــلف 

وو عــن الدفلــى.
ــداع 47  ــة، مت إي ــة املتخصص ــات القضائي ــام اجله ــم أم ــتبه فيه ــدمي املش ــد تق وبع
شــخصا احلبــس املؤقــت مــع وضــع 07 منهــم حتــت الرقابــة القضائيــة، فيمــا يبقــى 09 

ــخاص. ــن 08 أش ــراج ع ــا مت اإلف ــق، بينم ــد التحقي ــرون قي آخ
وأكــدت قيــادة الــدرك الوطنــي “إلتزامهــا املطلــق مبواصلــة مهمتهــا النبيلــة حلمايــة 
ــة  ــاوالت مريب ــة مح ــاض أي ــروف، وإجه ــت الظ ــا كان ــكات، مهم ــخاص واملمتل األش

ــام”.  ــام الع ــن والنظ ــى املســاس باألم تهــدف إل
كمــا حّيــت عاليــا روح التضامــن املعبــر عنــه مــن طــرف املواطنــن، باألخــص مــع 
املناطــق األكثــر تضــررا مــن هــذه احلرائــق املأســاوية، مؤكــدة أن هــذه التعبئــة العفويــة مــن 
طــرف املواطنــن والتــي طبعهــا احلــس الرفيــع باملســؤولية كان لــه الفضــل يف حتديــد هويــة 

املجرمــن وإثبــات تــورط التنظيمــات اإلرهابيــة.
ق.و

إلــى 4 أكتوبر املقبل

تأجيل محاكمة الوزيرة الّسابقة هدى فرعون
 أّجــل القطــب اجلزائــي املتخصــص يف اجلرائــم املاليــة واالقتصاديــة مبحكمــة ســيدي 
أمحمــد بالعاصمــة، أمــس اإلثنــن، وللمــرة الثانيــة، محاكمــة الوزيــرة الســابقة للبريــد 
واملواصــات الســلكية والاســلكية، إميــان هــدى فرعــون، ليــوم 4 أكتوبــر القــادم بطلــب 
مــن هيئــة الدفــاع بســبب تأســيس محامــي جديــد وإلــى حــن إحضــار مترجــم ملمثــل 

شــركة هــواوي الصينيــة.
ــة بالقليعــة  ــع هــدى فرعــون املوجــودة رهــن احلبــس املؤقــت باملؤسســة العقابي وتتاب
ــر  ــازات غي ــح امتي ــة ومن ــوال عمومي ــد أم ــا تبدي ــاد منه ــة بالفس ــم ذات صل ــدة ته بع

ــة. ــتغال الوظيف ــوء اس ــتحقة وس مس
ومــن بــن أهــم امللفــات التــي تتابــع فيهــا، مشــروع املليــون خــط ذي التدفــق العالــي 
الــذي كّبــد خزينــة الدولــة خســارة بقيمــة جتــاوزت 73 مليــون دوالر، إضافــة إلــى ملــف 
ــوة  ــة لإلخ ــك” اململوك ــاالت “موبيلين ــركة االتص ــون لش ــة للقان ــازات مخالف ــح امتي من

كونينــاف املتورطــن هــم أيضــا يف قضايــا فســاد.
ــون  ــة 30 ملي ــة خســارة بقيم ــة الدول ــدت خزين ــك« تكب وبســبب مشــروع »موبيلين

دوالر.
كمــا يتابــع يف هــذه القضيــة 9 إطــارات ســابقن بالقطــاع خــال فتــرة تســييره مــن 

طــرف هــدى فرعــون.
أمينة. ش

األمني العام الحتاد العمال اجلزائريني، ســليم لعباطشــة:

»تسريح العمال ليس حال وعلى 
أرباب العمل الّتحلي بالمسؤولية«

 أّكــد األمــن العــام الحتــاد العمــال اجلزائريــن، ســليم لعباطشــة،  علــى » ضــرورة 
ــر  ــها اجلزائ ــي تعيش ــة الت ــل األزم ــال يف ظ ــف العم ــى وظائ ــل عل ــاب العم ــاظ أرب حف
بســبب جائحــة كورونــا«، مشــيرا يف ســياق آخــر إلــى أن » التوجــه إلــى احلــوار بــن دول 
»شــمال – جنــوب« سيســاهم يف خلــق التضامــن وحتســن الوضــع االقتصــادي يف ظــل 

الغــاء الــذي تشــهده املــواد األوليــة«.
وقــال لعباطشــة علــى هامــش النــدوة الوطنيــة األولــى املوســوم بـــ »احلــوار االجتماعي 
والتنميــة املســتدامة« باملعهــد الوطنــي للدراســات والبحــوث النقابيــة«: إن »تســريح 
العمــال ليــس حــا لتجــاوز األزمــة التــي متــر بهــا اجلزائــر كغيرهــا مــن الــدول بالنظــر إلــى 
تداعيــات الوضــع الصحــي«، مشــيرا إلــى أن » االحتــاد العــام للعمــال اجلزائريــن حتــّرك 

علــى الفــور لتوقيــف هــذه التســريحات غيــر القانونيــة«.
ــن  ــدءا م ــع ب ــود اجلمي ــر جه ــى تظاف ــة إل ــس احلاج ــن بأم ــول: »نح ــاف بالق وأض
ــة  ــن بطريق ــع الراه ــع الوض ــل م ــل التعام ــن أج ــل م ــاب العم ــات وأرب ــة والنقاب احلكوم
ــال  ــة العم ــى مصلح ــاظ عل ــون باحلف ــم ملزم ــل فه ــاب العم ــص أرب ــة، باألخ عقاني

ــة ». ــؤولية اجلماعي ــي باملس ــال التحل ــن خ ــا م ــة مع واملؤسس
ويف هــذا الســياق، دعــا ســليم لعباطشــة، خــال لقــاء جمعــه مــع الشــركاء 
ــات  ــن االضطراب ــاد ع ــود، واالبتع ــف اجله ــل وتكات ــوار املتواص ــن، إلى«احل االجتماعي

ــتقرار«.  ــة االس ــاهم يف زعزع ــد تس ــي ق الت
ــي  ــي التحل ــه: » ينبغ ــة مهمــة، بقول ــى نقط ــّرج لعباطشــة عل ويف ســياق آخــر، ع
باجلــرأة ملواجهــة املنظمــات العامليــة بالقــراءات االقتصاديــة التــي توضــح وتثبــت تســببها 
يف غــاء املــواد األوليــة، خاصــة وأن اجلزائــر متــر مبرحلــة صعبــة بســبب تداعيــات الوضــع 

الصحــي«.
أسماء بوصبيع

برغــم اعتــذار إدارة جريــدة »الوطن« عن احلذف الذي طال منارة مســجد اجلزائر األعظم من صورة 
الصفحــة األولــى للجريــدة يف عددها 9438 الصادر يوم 20 ســبتمبر 2021، وتأكيدها على أن معاملة 

تقنية وصفتها بـ«املؤســفة« وقعت على مســتوى خدمة القســم التقني جعلت مئذنة جامع اجلزائر 
تختفــي من صــورة الصفحة األولى لعدد اليوم«. 

تلميــذ  ألــف  و500  مايــن   10 يلتحــق 
ــة  وتلميــذة مســجلون يف األطــوار التعليمــة الثاث
ــوم مبقاعــد الدراســة حلســاب العــام الدراســي  الي
»2022-2021« يف ظــل حــرص الوصايــة علــى 
ــه األول  ــادي،  عنوان ــان دخــول مدرســي ع ضم
ــي  ــي تق ــة الت ــراءات االحترازي ــرام كل اإلج احت
ــول  ــا للبروتوك ــا وفق ــروس كورون ــار في ــن انتش م

ــاع. ــاص بالقط ــي اخل الصح
وضمــن اإلجــراءات التــي اتخذتهــا وزارة 
ــا ملســعى إجنــاح الدخــول  ــة ضمان ــة الوطني التربي
املدرســي، قــرار تأجيــل تاريــخ هــذا الدخــول 
)كان مقــررا يــوم 7 ســبتمبر اجلــاري( بعــد موافقــة 
ــك مــن أجــل  ــاد،  وذل ــا يف الب الســلطات العلي
إعطــاء مزيــد مــن الوقــت ملواصلــة عمليــة تلقيــح 
مســتخدمي قطــاع التربيــة وإعــداد إحصــاء دقيــق 
ــرات  ــر كل املؤش ــن توف ــد م ــن،  والتأك للملقح
ــى  ــة إل ــن، إضاف ــي آم ــول مدرس ــة لدخ الضامن
تــرك متســع مــن الوقــت لتحضيــر وإنهــاء مختلــف 
العمليــات املرتبطــة بالدخــول املدرســي وكــذا 
نــزوال عنــد رغبــة اجلماعــة التربويــة مبناطــق 

ــة. ــرارة املرتفع ــة باحل ــوب املعروف اجلن
الدراســي اجلديــد  املوســم  ويتســم هــذا 
ــتثنائية،  ــراءات االس ــى اإلج ــوزارة إل ــوء ال بلج
مبــا  التعليميــة  املخططــات  تكييــف  الســيما 
األساســية  التعلمــات  وضمــان  يتماشــى 
ــا والبروتوكــول الصحــي الــذي  للتاميــذ حضوري

فرضتــه الوضعيــة الوبائيــة التــي تســبب فيهــا 
انتشــار فيــروس كورونــا، وكــذا اللجــوء إلــى نظــام 
التفويــج ضمانــا للتباعــد اجلســدي وحفاظــا علــى 

ــع. صحــة اجلمي
قــرار  الســياق  هــذا  ضمــن  وينــدرج 
الــوزارة العمــل بنظــام التفويــج، لكــن بتغييــر 
ــاعي  ــم الس ــرار احلج ــى غ ــروط، عل ــض الش بع
 45 عــوض  إلــى ســاعة  رفعــه  الــذي ســيتم 
الغــرض -  لتحقيــق هــذا  دقيقــة،  حيــث مت 
ــة  ــية العام ــى املفتش ــت إل ــلة وجه ــب مراس حس
ــول  ــة« ح ــة »محكم ــداد خط ــا - إع للبيداغوجي
يف  تدريســها  يتــم  التــي  والــدروس  املواضيــع 
القســم والتــي مت فيهــا اختــزال بعــض الــدروس يف 
كل األطــوار التعليميــة الثاثــة مــا عــدا األقســام 

النهائيــة.
وســيتم تقســيم األفــواج التربويــة إلــى أفــواج 
فرعيــة، يتــراوح عــدد تاميــذ كل فــوج فيهــا بــن 
20 و24 تلميــذا، مســتثنيا مــن التقســيم الفــوج 
التربــوي إذا كان عــدد التاميــذ فيــه يســاوي 24 
تلميــذا أو يقــل عنــه،  مثــل مــا هــو احلال بالنســبة 
إلــى شــعب لغــات أجنبيــة والرياضيــات والتقنــي 
رياضــي مــع االســتغناء عــن التفويج يف املــواد ذات 

األعمــال التطبيقيــة واألعمــال املوجهــة.
هــذه  يف  الوطنيــة،  التربيــة  وزارة  ودعــت 
املراســلة، إلــى جتنــب األقســام املتنقلــة »قــدر 
املســتطاع«، تفاديــا الحتــكاك التاميــذ واحترامــا 

عنــد  أنــه  إلــى  مشــيرة  اجلســدي،  للتباعــد 
ــا  ــددا، كم ــل ع ــواج األق ــل األف االقتضــاء، تنق
مت رفــع مــدة احلصــة التعليميــة إلــى 60 دقيقــة، 

ــة. ــاء للدراس ــية الثاث ــتغال أمس ــع اس م
وبالنســبة إلــى الــدرس االفتتاحــي لهــذا 
بالكــوارث  للتحســيس  اختيــر  فقــد  املوســم، 
التعامــل  طــرق  التاميــذ  وتلقــن  الطبيعيــة 
ــرة  ــة األخي ــة الطبيعي ــد الكارث ــة بع ــا خاص معه
التــي عاشــتها اجلزائــر جــراء احلرائــق املهولــة 
التــي شــهدتها واليــات مــن الوطــن، حيــث 
ــر التربيــة الوطنيــة - يف هــذا الســياق -  أّكــد وزي
ــذا  ــدرس االفتتاحــي ه ــاء ال ــى »ضــرورة« إي عل
»األهميــة القصــوى«، مــع »وجــوب« تقدميــه 
يف كامــل ربــوع اجلمهوريــة، مشــيرا إلــى أنــه 
ــة،  ــس اجلمهوري ــات رئي ــن توجيه ــتوحى م مس
الســيد عبــد املجيــد تبــون، الــذي آثــر أن يكــون 
ــة  ــة الوطني ــة وبالّلحم ــوارث الطبيعي ــا بالك متعلق
ــاء احملــن. ــري أثن ــاز بهــا الشــعب اجلزائ التــي ميت
2021-« املدرســي  للدخــول  وحتضيــرا 
ــاذ  ــي اتخ ــدرك الوطن ــادة ال ــدت قي 2022«، أك
كافــة  محيــط  لتأمــن  الازمــة  اإلجــراءات 
ــدارس  ــة - م ــة )دور احلضان ــات التعليمي املؤسس
ــات -  ــات - اجلامع ــطات ثانوي ــة - متوس ابتدائي
ــي  ــي وقائ ــط أمن ــع مخط ــة( بوض ــاء اجلامعي أحي

خــاص بالتنســيق مــع الســلطات املعنيــة.
)ق.و(

الفيدرالية اجلزائرية للمســتهلكني

 اتخاذ تدابير »استعجالية« لوقف تدهور القدرة الشرائية ضرورة
اجلزائريــة  الفيدراليــة  رئيــس  دعــا 
للمســتهلكن، زكــي حريــز، أمــس باجلزائــر، إلى 
اتخــاذ تدابيــر »اســتعجالية« مــن شــأنها احلفــاظ 
علــى قــدرة املواطــن الشــرائية التــي شــهدت 

األخيــرة. الفتــرة  خــال  كبيــرا«  »تدهــورا 
ــى  ــا عل ــه ضيف ــال حلول ــز، خ ــد حري وأك
ضــرورة  علــى  »املجاهــد«،   يوميــة  منتــدى 
اعتمــاد آليــات »فعالــة« للحــد مــن تدهــور قــدرة 
املواطــن الشــرائية واالرتفــاع »احملســوس« يف ســعر 

املنتجــات واســعة االســتهاك.
ــدرة  ــور يف الق ــذا التده ــدث ه ــع املتح وارج

الشــرائية إلــى عــدة عوامــل، ذكــر بينهــا »غيــاب« 
ــة  ــة، وتراجــع قيمــة العمل ــة التجاري آليــات الرقاب
ــرى  ــر مــن املشــاريع الكب ــة، وتوقــف الكثي الوطني
ــال  ــن العم ــرا م ــددا كبي ــغل ع ــت تش ــي كان الت
ــة  ــواد األولي ــاع أســعار بعــض امل فضــا عــن ارتف
ــة، وارتفــاع تكاليــف النقــل  يف البورصــات العاملي
التجــارة  تواجــه  التــي  والصعوبــات  الدولــي 

ــا. ــة كورون ــل جائح ــة يف ظ اخلارجي
رئيــس  نائــب  دعــا  آخــر،  جانــب  مــن 
الفيدراليــة، محمــد لعبيــدي، إلــى وضــع »آليــة 
إنــذار« تســمح للحكومــة بالتدخــل باكــرا لضبــط 

الســوق، وذلــك حفاظــا علــى قــدرة املواطــن 
الشــرائية.

الســوق  مشــكلة  مبعاجلــة  طالــب  كمــا 
املوازيــة للعملــة الصعبــة والقضــاء علــى احتــكار 

املتعاملــن. بعــض 
الــذي  الســيارات  ســوق  يخــص  وفيمــا 
يســجل انعــدام العــرض، دعــا إلــى تعديــل 
النصــوص القانونيــة مــن أجــل الســماح باســتيراد 
الســيارات املســتعملة أقــل مــن خمــس ســنوات 

ــة. ــدل ثاث ب
)ق.و(

منير بن دادي

التصــرف  االتصــال وصفــت  وزارة  أن  إال 
حساســية  بســبب  املبــرر  وغيــر  بـ«الغريــب 
ممثلــة يف  بوجــدان األمــة،  املوضــوع  الرتبــاط 
أبــرز رمــوز ومقومــات الهويــة الوطنيــة ومكونــات 
الشــخصية اجلزائريــة املســتهدفة مبختلــف الطــرق 

والوســائل«.
وأضافــت الــوزارة، يف بيــان لهــا أمــس،  
أن »حــذف هــذه الصــورة مت مبناســبة التغطيــة 
اإلعاميــة للموكــب اجلنائــزي للرئيــس الســابق 
ــه اهلل -  ــة - رحم ــز بوتفليق ــد العزي ــد عب املجاه
حيــث يظهــر يف اخللفيــة صــورة بلديــة أو منطقــة 
احملمديــة وقــد طمســت منهــا بشــكل مريــب 
ــن  ــزا م ــكل رم ــذي يش ــر ال ــع اجلزائ ــارة جام من
بــارزا مــن  املســتقلة، ومعلمــا  رمــوز اجلزائــر 
معالــم اجلزائــر اجلديــدة«، مؤكــدة على إنهــا 
ــا  ــظ بحقه ــورة،  حتتف ــى اخلــروق املذك ــاء عل وبن
ــي  ــة الت ــات القضائي ــام باملتابع ــل يف القي الكام

يقتضيهــا الوضــع.
تصميــم  أن  االتصــال  وزارة  وأوضحــت 
جامــع اجلزائــر والشــكل واملخطــط املعمــاري لــه 
محمــي بقوانــن اجلمهوريــة التشــريعية منهــا 
والتنظيميــة، الســيما األمــر رقــم 05-03 املــؤرخ 
يف 19 جويليــة 2003، املتعلــق بحقــوق املؤلــف 
واحلقــوق املجــاورة، واألمــر رقــم 05-03 املــؤرخ 
بالعامــة،  واملتعلــق   ،2003 جويليــة   19 يف 
ــم 21-75  ــذي رق ــوم التنفي ــكام املرس ــذا أح وك
يؤســس  الــذي  فيفــري2021   17 يف  املــؤرخ 

محيــط احلمايــة جلامــع اجلزائــر ويضبــط حــدوده 
ــه. ــة علي ــة املطبق ــد األمني والقواع

وأبــرزت الــوزارة أن املــادة الثامنــة تنــص 
ــع األحــوال وقصــد احملافظــة  ــه »يف جمي ــى أن عل
ــع  ــوظ جلام ــز احملف ــاري املتمي ــع املعم ــى الطاب عل
اجلزائــر، مينــع داخــل محيــط احلمايــة الشــروع يف 
ــأنها  ــن ش ــة م ــأة دائم ــاء أو منش ــاز أو بن أي إجن
حجــب اجلامــع بصفــة جزئيــة أو كليــة أو تشــويه 

ــي ». ــه اجلمال ــاء وجه أو إخف
الصــورة  »إظهــار  أن  الــوزارة  واعتبــرت 
التــي طمــس منهــا جامــع اجلزائــر بالشــكل 
ــر  ــن« يعتب ــدة »الوط ــه يف جري ــرت ب ــذي ظه ال

ــى هــذه القوانــن، وتشــويها  ــداء صارخــا عل اعت
لهــذا الصــرح الكبيــر واملعلــم الدينــي وخرقــا 
قواعــد  عــن  وانحرافــا  املهنــة  ألخاقيــات 

االحترافيــة.
اســتنكارها  االتصــال  وزارة  وســجلت 
ظــل  يف  »خاصــة  الســلبية  التصرفــات  هــذه 
ــات  ــيبرانية ومخطط ــة س ــا لهجم ــرض بادن تع
ممنهجــة لتشــويه صورتهــا وقيمهــا املقدســة«، 
الصحافيــن  »الوطــن« وكافــة  داعيــة جريــدة 
واإلعاميــن إلــى التحلــي باالحترافيــة املطلوبــة 
الذاتيــة  املســؤولية  بضوابــط  االلتــزام  وإلــى 

املهنــة. وأخاقيــات  وبــآداب  والقانونيــة 

العام الدراســي »2021 – 2022« :

أزيد من 10 ماليين تلميذ يلتحقون بمقاعد الدراسة الّيوم
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ملـــف

َتويُل َعملّية الَبيِع إلى امَلكتباِت اخَلاصِة بدَل امَلدارِس ُيربُك األوِلياَءَتويُل َعملّية الَبيِع إلى امَلكتباِت اخَلاصِة بدَل امَلدارِس ُيربُك األوِلياَء

 .. .. الِكتــاُب الَمـدرســيُّ الِكتــاُب الَمـدرســيُّ
َسمســـرٌة ُمقّنَنــــة!َسمســـرٌة ُمقّنَنــــة!

 األمني الوطني املكلف باإلعالم بـ»الكنابست«،  األمني الوطني املكلف باإلعالم بـ»الكنابست«، 
مسعود بوديبة لـ »أخبار الوطن«:مسعود بوديبة لـ »أخبار الوطن«:

»ينبغـي للوزارة إعـادة توزيـع »ينبغـي للوزارة إعـادة توزيـع 
الكتـب المدرسيـة على المـدارس«الكتـب المدرسيـة على المـدارس«

الوطني املستقل ألسالك  الوطني املكلف باإلعالم باملجلس   لم ينِف األمني 
التربية، مسعود بوديبة،  وجود إشكالية نقص وفرة الكتب املدرسية على مستوى 

املكتبات يف العاصمة والواليات الداخلية األخرى«.
أن  إلى  الوطن«،  »أخبار  لـ شبكة  به  أدلى  تصريح  بوديبة، يف  مسعود  وأشار 
مشكل نقص وفرة الكتب املدرسية سيظهر بعد الدخول املدرسي، مثلما حدث يف 
السنوات املاضية، بعد أن يلتقي طاقم األساتذة مع التالميذ ملعرفة وضعية الكتب 

عندهم«.
أوضح  الرسمية،  املؤسسات  من  اقتنائها  إمكانية  عن  االستغناء  وعن سبب 
املتحدث أن »هناك بعض املؤسسات التي رفضت توزيع الكتب على مستواها، كون 
العملية ليست من صالحياتها أو اختصاصها. وقال مسعود بوديبة إن »الديوان الوطني 
للمطبوعات املدرسية قد سّلم السلطة للمكتبات، مقابل فائدة تصل إلى 15 يف املائة،
التربية  املستقل ألسالك  الوطني  باملجلس  باإلعالم  املكلف  وباملقابل، طالب 
»بإعادة توزيع الكتب املدرسية على مستوى املدارس، حتى تستفيد خزينتها من فائدة 
الـ 15 يف املائة«. وأعرب عن أن »املكتبات اخلاصة ال ميكن محاسبتها على رفضها 
بيع وتوزيع الكتب املدرسية«، مضيفا أنه »على وزارة التربية الوطنية توفير الكتب على 

مستوى املؤسسات أو على مستوى املكتبات لتفادي النقص«.
وكشف املتحدث عن وجود اتفاقية بني الديوان الوطني للمطبوعات املدرسية 

ووكالة توزيع وبيع الكتب إلكترونيا، مقابل 150 )دج.( فائدة«.
منير بن دادي

مساعد املدير العام للديوان الوطني للمطبوعات مساعد املدير العام للديوان الوطني للمطبوعات 
املدرسية، ياسني ميرة:املدرسية، ياسني ميرة:

»عمليــة بيــــع الكتــــب ستـــتم »عمليــة بيــــع الكتــــب ستـــتم 
على مستـــوى المـدارس والمكاتــب على مستـــوى المـدارس والمكاتــب 

المعتمـــدة وكــــذا المعــارض«المعتمـــدة وكــــذا المعــارض«
 كشف الديوان الوطني للمطبوعات املدرسية أنه »مت طبع أكثر من 80 مليون نسخة من 
الكتب املدرسية يف األطوار التعليمية الثالثة باألسعار نفسها، مع إمكانية اقتنائها عن بعد وذلك 
حتسبا للدخول املدرسي املقبل. وأوضح مساعد املدير العام للديوان الوطني للمطبوعات املدرسية، 
ياسني ميرة، يف تصريح أدلى به لإلذاعة اجلزائرية، أن »80 مليون كتاب مدرسي يعد عددا كافيا 
لكل تالميذ املسجلني يف األطوار التعليمية الثالثة، مبرزا انطالق عملية بيع هذه الكتب على 

مستوى املدارس واملكاتب املعتمدة وكذا املعارض.
وأضاف املتحدث، يف السياق ذاته، أن »هناك 885 مكتبة معتمدة و39 معرضا و40 نقطة 
لبيع الكتب«.كما أعلن ياسني ميرة عن »فتح الديوان الوطني للمطبوعات املدرسية وألول مرة 

متجرا إلكترونيا لبيع الكتب باألسعار نفسها«.
تفاديا  القتنائها  الكتب  بيع  نقاط  »مختلف  إلى  للتوجه  والتالميذ  األولياء  الديوان  ودعا 
لالكتظاظ املسجل كل سنة كّل دخول مدرسي، خاصة يف ظل الظروف االستثنائية التي مازلنا 

نعيشها بسبب جائحة كورونا«.
منير بن دادي

 »أخبار الوطن«: إلى ماذا تعود قّلة وفرة الكتب 
املدرسية يف املكتبات بالنسبة إلى مختلف 

األطوار التعليمية؟ وملاذا مت االستغناء عن 
إمكانية اقتنائها من املؤسسات الرسمية؟

الكتاب  يف  ندرة  هناك  ليس  نظري،  يف  خالد:  أحمد   
املدرسي، وإمنا هناك سوء تسيير لعملية توزيعها على التالميذ 
وهناك سماسرة يتالعبون بعواطف األولياء، مستغلني تهافتهم 

على اقتناء الكتب بسرعة.
 وقد مت االستغناء عن إمكانية اقتناء الكتب من املؤسسات 
املتوسطات  يف  واملقتصدون  املديرون  رفض  بعدما  الرسمية، 
والثانويات بيعها للتالميذ بحجة أن العملية ليست من مهامهم. 

 يف نظركم، ما املطلوب إليجاد حّل ملشكل قّلة 
وفرة الكتاب املدرسي، وما العمل لتوفير الكتب 

املدرسية وإجناح الدخول املدرسي؟
املدرسية  الكتب  من  الكايف  العدد  بطبع  قامت  الوزارة   
باإلضافة إلى الكتب القدمية املخزنة، لكن املشكلة تكمن يف 
السماسرة الذين ميثلون أعداء التربية وهم يريدون حرق جيوب 

األولياء من خالل عملية بيع الكتب املدرسية بأثمان خيالية.
التالميذ.  أولياء  مع جمعيات  التعاون  هو  احلل  أن  أظن 
مخرجا  ستجدون  التربوية  الرسمية  املؤسسات  مستوى  وعلى 

لهذه املعضلة.
سألته: أسماء بوصبيع

والتي  املستعملة،  املدرسية  الكتب  وأصبحت 
ألصحاب  مالذا  العمومية،  الساحات  يف  بيعها  يتم 
الدخل الضعيف، بالنظر إلى سعرها املعقول ووفرتها، 
وهروبا من شبح أسعار الكتب اجلديدة، حيث يرجع 
بعض الشركاء االجتماعني األسباب التي تقف وراء 
التربوية  واملؤسسات  باملكتبات  املدرسي  الكتاب  ندرة 
وسوء  التنظيم  عامل  إلى  التعليمية  أطوراها  مبختلف 
الفوضى،  نوعا من  ما خلق  املدرسي،  الكتاب  توزيع 
رؤساء  حتكم  عدم  مع  التوزيع،  مراكز  يف  وفرتها  رغم 
التوزيع.  عملية  يف  املدرسي  بالكتاب  التوزيع  مراكز 
ويتخوف األولياء، مع انطالق املوسم الدراسي اجلديد، 
»البزنسة«  عملية  يف  اخلاصة  املكتبات  دخول  من 
معها  اتفاقيات  إبرام  مت  أن  بعد  املدرسي  الكتاب  يف 
لبيع الكتاب املدرسي، ما يجعل عملية بيع الكتاب 
املدرسي تتخذ صبغة جتارية أكثر منها تربوية، يف الوقت 
الذي أعلنت فيه منصة التجارة اإللكترونية واملبيعات 
عبر اإلنترنت »جوميا« عن إطالق بيع الكتب املدرسية 
عبر اإلنترنت بالشراكة مع الديوان الوطني للمطبوعات 

األمور  أولياء  يتمكن  حتى    ،)ONPS( املدرسية 
اإلنترنت  عبر  ألطفالهم  املدرسية  الكتب  اقتناء  من 
احتراما  املعتادة  البيع  نقاط  إلى  التنقل  من  وإعفائهم 
إلجراءات التباعد االجتماعي. وسيتم تسويق الكتب 
وتخص  بها  املوصى  باألسعار  املبادرة  هذه  من خالل 
التحضيري  أقسام  ملختلف  الرسمية  البرامج  كتب 
أسعارها  تتوافق  والتي  والثانوي  واملتوسط  واالبتدائي 
 150 إلى  تصل  توصيل  تكاليف  مقابل  اللوائح،  مع 
الكتب  وفرة  قّلة  يعود  ماذا  إلى  ترى،  فيا  )دج(. 
املدرسية التي تخص كل األطوار التعليمية يف املكتبات 
اقتنائها من  إمكانية  وملاذا مت االستغناء عن  اخلاصة؟ 
املؤسسات التربوية الرسمّية؟ وما املطلوب إليجاد حل 
ملشكلة النقص يف وفرة الكتاب املدرسي وتوفير الكتب 
املدرسية وإجناح الدخول املدرسي؟ وما رأي املتخصصني 
يف القرارات الصادر عن مجلس الوزراء الذي نص على 
استحداث كتب »البراي« يف مادتي الرياضيات والعلوم 

ألول مرة يف اجلزائر؟
 منير بن دادي

 رئيس االتاد الوطني لعّمال التربية والتكوين، صادق دزيري لـ »أخبار الوطن«: رئيس االتاد الوطني لعّمال التربية والتكوين، صادق دزيري لـ »أخبار الوطن«:

»عجـــز في توفيــر الكتـاب المدرسـي »عجـــز في توفيــر الكتـاب المدرسـي 
ببــعض المنـاطـق«ببــعض المنـاطـق«

 أوضح رئيس االحتاد الوطني لعمال التربية والتكوين، صادق دزيري، أن »إشكالية عدم توزيع الكتب املدرسية يف املدارس الرسمية 
سببه تعرض املقتصدين إلى إشكالية ضياع الكتب يف املؤسسات ألسباب مختلفة، مما يدفعهم إلى دفع ثمنها من جيوبهم، وهذا ما 
دفعهم – حسبه- إلى مطالبة الديوان الوطني للمطبوعات املدرسية بتخصيص نسبة من األرباح للمؤسسات تغطي بها العجز الذي 

يحدث يف كثير من األحيان، وكمنحة للمشرفني على العملية من املقتصدين واملديرين ومسؤولي املخازن«.
وأضاف صادق دزيري، يف تصريح لـ »أخبار الوطن«، أن »نقابته كانت قد قدمت هذا املقترح منذ أزيد من عشر سنوات، عندما كان 
الديوان الوطني للمطبوعات املدرسية يطبع الكتب ويوزعها على فروعه والدواوين الوالئية، والتي بدورها توزعه على املدارس، باعتبارها 

مؤسسة اقتصادية جتارية، غير أن وزارة بن بوزيد - آنذاك - لم تستجب له«.
وأشار املتحدث إلى أن »الكتاب املدرسي متوفر وبالعدد الكايف، والعجز مسّجل يف بعض املناطق فقط بالنظر إلى زيادة الطلب عليه 
أكثر من العرض املتاح، وسيتم تدارك املشكل على مدار أسبوع أو أسبوعني من الدخول املدرسي«. إلى جانب ذلك، أوضح رئيس االحتاد 
الوطني لعمال التربية والتكوين أن »فئة املعوزين ستستفيد من الكتب بشكل مجاني، باإلضافة إلى منحة التمدرس، مع احتمالية إلغاء 
عملية استرجاع املؤسسات للكتب يف نهاية السنة، والتي كان يستفيد منها التالميذ املعوزون غير املسجلني يف القوائم الرسمية التي تسمح لهم 

بأخذ الكتب بشكل مجاني«.
جانب آخر، عبر دزيري عن صعوبة الدخول املدرسي هذا املوسم من اجلانب الصحي يف ظل استمرار الوباء، الذي أضحى يهدد فئة األطفال والتالميذ من 

واألسرة التربوية، إلى جانب وجود تخوفات من استمرار املخططات االستثنائية يف اجلانب البيداغوجي، الذي سبب ضغطا كبيرا على األساتذة«، داعيا الوزارة إلى فتح مناصب مالية 
جديدة يف املواد التي تشهد هذا املشكل، ومن أجل تخفيف الضغط على أساتذة الرياضيات، العربية، االجتماعيات، التربية اإلسالمية«، مشيرا إلى أن »الوزارة قد وعدت النقابات بإيجاد 
حل لهذا املشكل«، وأضاف أن »مشاكل أخرى ستبرز عقب األيام األولى من السنة الدراسية اجلديدة، وعلى رأسها اجلانب االجتماعي واملهني لألساتذة والعمال، القدرة الشرائية، القانون 

اخلاص، واملطالب الكالسيكية األخرى«.
منير بن دادي

 رئيس فدرالية جمعيات أولياء التالميذ، احمد خالد لـ »أخبار الوطن«: رئيس فدرالية جمعيات أولياء التالميذ، احمد خالد لـ »أخبار الوطن«:

»الكتــب موجـــودة وسمـاسـرة »الكتــب موجـــودة وسمـاسـرة 
يتالعبــــون  بهــــا«يتالعبــــون  بهــــا«

ما يزال احلصول على الكتب املدرسية يشّكل هاجسا لدى كثير من األولياء 
الذين يخوضون رحلة بحث يومية، السيما محدودي الدخل منهم بالنظر 
إلى عدم توفرها على مستوى العديد من املكتبات اخلاصة يف بعض واليات 
الوطن واملؤسسات التربوية يف مختلف املراحل، أياما قليلة قبل استئناف 
املوسم الدراسي، عكس ما كان عليه األمر يف السنوات املاضية، حيث أصبح 

الكتاب املدرسي اآلن بني يدي »سماسرة«، بينما حرمت املؤسسات التربوية 
من عائدات تصّب يف خزائنها تقدر نسبتها بـ 15 يف املائة.
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 بهدف تفعيل املنظومة االستشــفائية

جلسات جهوية لقطاع الصحة أواخر أكتوبر المقبل

)و.أ.ج(

النقابــة  عــن  وفــدا  اســتقباله  وخــال 
اإلنعــاش  يف  الطبيــن  لألعــوان  الوطنيــة 
ــور  ــة الدكت ــة، برئاس ــة العمومي والتخدير للصح
ــن  ــر ع ــف الوزي ــي، كش ــن دال ــن ب ــد أم محم
ــر  ــة أكتوب برمجــة جلســات جهوية للصحــة نهاي
ــة  ــل املنظوم ــا »تفعي ــم أهدافه ــن أه ــادم، م الق
الصحيــة«، من خــال »إشــراك كل الفاعلــن، 
واملجتمــع  االجتماعيــن  الشــركاء  فيهــم  مبــا 
ترقيــة  إلــى  ترمــي  اقتراحــات  املدني لتقــدمي 

القطــاع«.
ومــن بــاب التذكيــر، تأتــي هــذه اجللســات 
املعلــن عنهــا مــن قبــل بــن بوزيــد حتســبا لعقد 
ــي كان  ــة الت ــاع الصح ــة لقط ــات الوطني اجللس
ــر األول،  ــام، الوزي ــل أي ــا، قب ــف عنه ــد كش ق

وزيــر املاليــة، أميــن بــن عبــد الرحمــان.
رده  يف  أوضــح،  قــد  األول  الوزيــر  وكان 
الشــعبي  املجلــس  نــواب  تســاؤالت  علــى 
عمــل  مخطــط  مناقشــة  يف إطــار  الوطنــي 
احلكومــة، أن الهــدف مــن وراء تنظيــم هــذه 
رئيــس  مــن  بتوجيــه  الوطنيــة،  اجللســات 

اجلمهوريــة، الســيد عبــد املجيــد تبــون، هــو 
واخلــروج  دقيق للقطــاع  بتشــخيص  »القيــام 

ميدانيــا«. تطبيقهــا  ميكــن  عمليــة  بحلــول 
احلكومــة  عــزم  باملناســبة،  أبــرز،  كمــا 
أقــرب اآلجــال يف إعــادة  علــى »الشــروع يف 
النظــر يف كل املنظومــة الصحيــة مــن خــال 
إدخــال إصــاح عميــق وشــامل يرتكــز أساســا 
ــاد  ــر اعتم ــة، عب ــة الصحي ــى مراجعة اخلارط عل
ــات  ــبان احلاجي ــذ يف احلس ــدة تأخ ــر جدي معايي
الفعلية لــكل منطقــة، بنــاء علــى تشــخيص 

دقيــق ومعطيــات موضوعيــة«.
الصحــة  وزيــر  لقــاء  إلــى  بالنســبة  أمــا 
يف  الطبيــن  لألعــوان  الوطنيــة  النقابــة  مــع 
فقــد  العموميــة  للصحــة  اإلنعاش والتخديــر 
ذاتــه،  املصــدر  إليــه  أشــار  مثلمــا  شــكل، 
ــوار  ــة احل ــى أهمي ــد عل ــادة التأكي ــة لـ »إع فرص
علــى  االجتماعيــن  الشــركاء  مــع  املســؤول 
جميع املســتويات، يف ســياق تعزيــز وحتســن 
علــى  بنــاء  العموميــة  بالصحــة  التكفــل 
تعليمات وأوامــر أســداها رئيــس اجلمهوريــة، 

الســيد عبــد املجيــد تبــون«.
وقــد أعــرب وزيــر الصحــة عــن »اســتعداده« 

واقتراحــات  انشــغاالت  لــكل  لاســتماع 
ــوان  ــروف أع ــن ظ ــة »حتس ــة، بغي أعضاء النقاب
الطبيــن يف اإلنعــاش والتخديــر خاصــة وعمــال 
ــة  ــال »مراجع ــن خ ــة«، م ــة عام قطاع الصح
الوضعيــة  يخــدم  مبــا  األساســي  القانــون 
ــا  ــاع«، ملتزم ــال القط ــة لعم املهنية واالجتماعي
وذلــك  »املشــروعة«  املطالــب  هــذه  بدراســة 

»يف أقــرب اآلجــال«.
النقابــة،  رئيــس  أشــاد  جهتــه،  ومــن 
ــي  ــة الت ــان، باألهمي ــاء يف البي ــا ج ــب م حس
توليها الــوزارة »لترســيخ ثقافــة احلــوار اجلــاد مــع 

االجتماعــي«. الشــريك 
يذكــر أن الطرفــن تنــاوال، علــى وجــه 
بـ«مراجعــة  املتصلــة  امللفــات  اخلصــوص، 
الطبيــن  أعــوان  لســلك  القانون األساســي 
األفعــال«  بتحديــد  والتخديــر  اإلنعــاش  يف 

والتكويــن«. وكذا »الترقيــة 
ويف ذات الصــدد، »أمــر الوزيــر مبباشــرة 
ودراســة  لبحــث  وتنســيقي  تشــاوري  لقــاء 
سبل جتســيد مطالــب وتطلعــات هــؤالء األعــوان 
الطبيــن«، وفقــا ملــا تضمنــه بيــان وزارة الصحة.

صادق عليه نواب املجلس الّشــعبي الوطني يف 16 ســبتمبر اجلاري

الوزير األول يعرض مخطط عمل الحكومة 
على مجلس األمة اليوم

ــن  ــة، أمي ــر املالي ــر األول، وزي ــرض الوزي يع
ــط  ــاء، مخط ــوم الثاث ــان، الي ــد الرحم ــن عب ب
عمــل احلكومــة مــن أجــل تنفيــذ برنامــج رئيــس 
اجلمهوريــة علــى أعضــاء مجلــس األمــة للدراســة 

ــة. واملناقش
ــوم،  ــة الي ــرة، طيل ــرض مباش ــيلي الع وس
تدخــات أعضــاء مجلــس األمــة حــول مضمــون 
املخطــط لتتواصــل خــال اجللســة الصباحيــة 
بتدخــات  متبوعــة  وتكــون  املوالــي،  لليــوم 
رؤســاء املجموعــات البرملانيــة املمثلــة باملجلــس.
ــاء  ــغال، مس ــم األش ــرر أن تختت ــن املق وم
الوزيــر األول علــى  بــرد  يــوم غــد األربعــاء، 
إصــدار  يليهــا  املجلــس،  أعضــاء  تدخــات 
ــة الئحــة حــول املخطــط،  ــس األم أعضــاء مجل
طبقــا ألحــكام املــادة 106 مــن الدســتور وعمــا 
مبقتضــى القانــون العضــوي رقــم 12-16 والنظــام 

الداخلــي للمجلــس.
ويتضمــن مخطــط عمــل احلكومــة، الــذي 
ــي  ــس الشــعبي الوطن ــواب املجل ــه ن صــادق علي
خمســة  املاضــي،  اخلميــس  يــوم  باألغلبيــة 
محــاور أساســية تهــدف إلــى إدخــال إصاحــات 
ــمؤسساتي  ــن الـ ــى الصعيدي ــة عل ــة هام هيكلي
واالجتماعي-االقتصــادي تتمثــل يف: »تعزيــز 
اإلنعــاش  احلوكمــة،  وجتديــد  القانــون  دولــة 
والتجديــد االقتصاديــن، حتقيــق تنميــة بشــرية 
ــة  ــق سياس ــة، حتقي ــة مدعم ــة اجتماعي وسياس

األمــن  وتعزيــز  واســتباقية،  نشــطة  خارجيــة 
الوطنيــن«. والدفــاع 

وترمــي احلكومــة مــن خــال هــذا املخطــط 
ــات  ــز احلري ــة وتعزي ــه العدال ــان عصرن ــى ضم إل
ــة  ــؤول، وحري ــر ومس ــي ح ــع مدن ــة مجتم وإقام
االجتمــاع والتظاهــر الســلمي وحريــة الصحافــة، 
باإلضافــة إلــى التســيير الفعــال والشــفاف للمالية 

ــة. العمومي
اجلبايــة  إصــاح  إلــى  املخطــط  ويهــدف 
الوطنيــة  واألمــاك  واحملاســبة  وامليزانيــة 
ــة  ــاة العام ــة احلي ــب أخلق ــى جان ــارك، إل واجلم
والوقايــة مــن الفســاد ومكافحتــه، وترســيخ القيــم 
األخاقيــة وجتديــد اإلطــار القانونــي املطبــق علــى 
عصرنــه  علــى  عــاوة  العموميــن،  املوظفــن 
اإلدارة والوظيفــة العموميــة، وإصــاح تنظيــم 
ــد  ــا يؤك ــييرها، كم ــرق تس ــة وط اإلدارة العمومي
ــة الوطنيــة  ــة مقومــات الهوي أهميــة ترقيــة وحماي
ــة،  ــة الوطني ــة الديني ــز املرجعي ــرة، وتعزي والذاك

وتعزيــز وترقيــة العربيــة واألمازيغيــة.
ــة  ــعى احلكوم ــادي، تس ــق االقتص ويف الش
مــن خــال ذات املخطــط إلــى تعزيــز دعائــم 
ــام املصــريف  ــة النظ ــاش االقتصــادي وعصرن اإلنع
واملالــي وإصــاح القطــاع العمومــي التجــاري 
وحوكمــة املؤسســات العموميــة، ناهيــك عــن 
ــار  ــة إط ــتثمار وترقي ــاخ االس ــة من ــن جاذبي حتس
تطويــر املؤسســات واملقاوالتيــة مــع تعزيــز اندمــاج 

القطاع املوازي ضمن القنوات املشروعة.
بالغــة  أهميــة  أيضــا  احلكومــة  وتولــي 
ــوارد  ــري وامل ــد البح ــة والصي ــات الفاح لقطاع
والســياحة  الصيدالنيــة  والصناعــة  الصيديــة 
ــح الصــادرات  ــة لصال مــع تشــجيع سياســة جتاري
الوطنــي  اإلنتــاج  وتثمــن  احملروقــات  خــارج 
ترقيــة  إلــى  باإلضافــة  الــواردات،  وترشــيد 
ــر  ــع تطوي ــر م ــل التصدي الصــادرات وتســهيل فع
والقطــاع  العمومــي  القطــاع  بــن  الشــراكة 

اخلــاص.
أمــا عــن اجلانــب االجتماعــي مــن مخطــط 
عمــل احلكومــة فهــو يســعى إلــى تأهيــل وتنميــة 
ــق  ــة )مناط ــة خاص ــاج مرافق ــي حتت ــق الت املناط
ــة  ــة فعال ــة اجتماعي ــاج سياس ــع انته ــل( م الظ
وعادلــة، إلــى جانــب الرفــع مــن القــدرة الشــرائية 
للمواطــن وتدعيمهــا وحتســن التكفــل بالســكان 

ــر هشاشــة. األكث
الوطنــي  الشــعبي  املجلــس  نــواب  وكان 
صادقــوا يف 16 ســبتمبر اجلــاري باألغلبيــة علــى 
مخطــط عمــل احلكومــة يف جلســة علنيــة ترأســها 
رئيــس املجلــس، إبراهيــم بوغالــي، بحضــور 
عبــد  بــن  أميــن  املاليــة،  وزيــر  األول،  الوزيــر 
الرحمــان وأعضــاء يف احلكومــة. وقــد صــوت 
318 نائــب ب«نعــم« و65 ب«ال« مــن بــن 380 

ــة. ــروا اجللس ــب حض نائ
ق.و/ واج

ســتنظم جلســات جهوية للصحة أواخر شــهر أكتوبر املقبل، يف خطوة ترمي إلى »تفعيل املنظومة الصحية 
الوطنية«، اســتنادا إلى مقترحات يقدمها الشــركاء االجتماعيون، حســب ما كشــف عنه أول أمس املسؤول األول 

عن القطــاع، عبد الرحمان بن بوزيد.

سكيكدة

احتجاجات عقب سقوط طفل 
ببالوعة في حي الممرات

ــة أول أمــس، العشــرات مــن املواطنــن القاطنــن بحــي املمــرات املوجوديــن يف  احتــج، ليل
ــة يف ســّد البالوعــات املفتوحــة  ــح البلدي ــة ســكيكدة، بســبب متاطــل مصال قلــب عاصمــة الوالي
التــي باتــت أفخاخــا تصطــاد أبناءهــم والســكان. ومــا زاد مــن غضــب الســكان جنــاة طفــل يبلــغ 

مــن العمــر 11 ســنة مــن مــوت محقــق إثــر ســقوطه يف بالوعــة. 
ــل  ــاذ وإســعاف الطف ــاء إلنق ــاع املين ــة لوحــدة قط ــة التابع ــة املدني ــح احلماي ــت مصال وتدخل
الــذي كانــت رجلــه محصــورة يف فوهــة بالوعــة موجــودة بحي املمــرات، حيــث مت تقدمي اإلســعافات 
األوليــة للضحيــة يف مــكان احلــادث عينــه، قبــل أن يتــم نقلــه إلــى مستشــفى ســكيكدة وســط 

غضــب واحتجاجــات املواطنــن، مــا تطلــب تدخــل بعــض العقــاء ورئيــس الدائــرة ليــا.
جمال بوالديس

عنابة

قاطنو الشاليهات بحي 312 
ببوخضرة يطالبون بالّترحيل

 شــّن، صبيحــة أمــس اإلثنــن، العديــد مــن قاطنــي ســكنات الشــاليهات ببوخضــرة 
ــى ســكنات  ــل إل ــة الترحي ــة باســتئناف عملي ــة للمطالب ــة عناب ــر والي ــام مق ــة أم وقفــة احتجاجي
اجتماعيــة.  وناشــد العديــد مــن املواطنــن املنحدريــن مــن حــي 312 ببوخضــرة بالبونــي، الذيــن 
ــن« اســتئناف  ــة »برميــي جمــال الدي ــي الوالي ــام املاضــي، وال ــل الع ــة الترحي ــم تشــملهم عملي ل
ــوا  ــن ُرّحل ــم الذي ــن جيرانه ــم م ــدة كغيره ــكناتهم اجلدي ــن س ــتفيدوا م ــكان، ليس ــة اإلس عملي

ــى حــي 1000 مســكن الكليتوســة ببرحــال.  ــة إل ــة املاضي الســنة املاضي
ــوا إليــه  ــة الوالــي كــي ينقل ــة مقــر الواليــة طالبــوا مبقابل هــؤالء املواطنــون الذيــن جتمعــوا قبال
انشــغالهم املتمثلــة يف ترحيلهــم إلــى ســكنات الئقــة، كونهــم ســئموا معاناتهــم مــع تدفــق ميــاه 
األمطــار إلــى منازلهــم كلمــا حــل فصــل الشــتاء. وكانــت الســلطات الوالئيــة لواليــة عنابــة قــد 
نســقت شــهر جــوان 2019 مــع ديــوان الترقيــة والتســيير العقــاري ومصالــح الدائــرة وبلديــة البونــي، 
وحتــت تغطيــة أمنيــة مكثفــة، عمليــة إعــادة إســكان وترحيــل شــملت عشــرات العائــات القاطنــة 
ــتفادوا  ــون اس ــر أن املرحل ــاليهات ». يذك ــكنات »الش ــم س ــروف باس ــرة واملع ــي 312 بوخض بح
مــن ســكنات عموميــة إيجاريــة مبنطقــة الكاليتوســة ببلديــة برحــال، وذلــك بقــرار مــن الســلطات 
الوالئيــة يف إطــار البرنامــج الوطنــي الرامــي إلــى القضــاء علــى الســكن الهــش، حيــث مت ترحيــل 
ــاء يف  ــرون البق ــل آخ ــن فض ــل يف ح ــذاك - بالترحي ــت - آن ــي رغب ــات الت ــن العائ ــات م املئ

ســكناتهم. يف املقابــل، مت إرجــاء عمليــة الترحيــل للراغبــن يف اإلســكان إلــى تاريــخ الحــق.

تفكيك عصابة متخصصة في تهريب »الحراقة« بالشط
متكنــت عناصــر مــن الفرقــة املتنقلــة التابعــة للشــرطة القضائيــة باألمــن احلضــري اخلارجــي 
ــداد  ــة يف إع ــة متخصص ــة منظم ــبكة إجرامي ــك ش ــن تفكي ــارف، م ــة الط ــن والي ــط، بأم الش

ــل الســرديني. ــب البشــر نحــو األرخبي ــر رحــات إبحــار ســري وتهري ــوارب لتدبي ــة الق وصيان
وحســب مــا ورد، يــوم أمــس، يف منشــور خليــة اإلعــام واالتصــال التابعــة ألمــن الواليــة، 
فقــد متكنــت مصالــح الشــرطة باألمــن احلضــري اخلارجــي الشــط مــن تفكيــك عصابــة إجراميــة 
ــارب  ــة عــن حجــز ق ــر البحــر. وأســفرت العملي متخصصــة يف إعــداد رحــات هجــرة ســرية عب

خشــبي، ومحــرك بحــري وبراميــل معبئــة مبــادة البنزيــن.
 واجلديــر بالذكــر أن األجهــزة األمنيــة لواليــة الطــارف كانــت وجهــت عــدة ضربــات موجعــة 
ــردينيا  ــرة س ــاه جزي ــة باجت ــواحل الوالي ــن س ــا م ــر، انطاق ــر البح ــر عب ــب البش ــبكات تهري لش
اإليطاليــة. ومــن العمليــات النوعيــة نذكــر تلــك التــي قامــت بهــا مصالــح األمــن الســنة الفارطــة، 
عقــب وضــع حــد لنشــاط مجموعــة إجراميــة متخصصــة يف تنظيــم رحــات احلرقــة عبــر قــوارب 
ــل  ــع التواص ــتغل مواق ــا تس ــة حينه ــت العصاب ــث كان ــرة، حي ــة معتب ــغ مالي ــل مبال ــوت مقاب امل
االجتماعــي )فايســبوك( كأســلوب للترويــج لرحاتهــا واإلطاحــة بضحاياهــا. وبعــد تقــدمي أفــراد 
العصابــة أمــام اجلهــات القضائيــة املتخصصــة، صــدر يف حقهــم حكــم قضائــي يقضــي بســجنهم 

5 ســنوات نافــذة.

نشوب حريق في حصيدة بعين الباردة
متّكــن أعــوان اإلطفــاء التابعــن للحمايــة املدنيــة، أمــس، مــن إخمــاد حريــق اندلــع يف حقــل 

عبــارة عــن حصيــدة تقــع ببلديــة عــن البــاردة.
وتدخلــت مصالــح احلمايــة املدنيــة ألجــل إخمــاد احلريــق وإنقــاذ املســاحات املجــاورة لــه، 
حيــث مت التحكــم يف ألســنة النيــران والســيطرة علــى احلريــق. وحســب مصالــح احلمايــة املدنيــة، 
فــإن حريقــا اندلــع يف نحــو 300 متــر مربــع مــن بقايــا حصيــدة وهــي عبــارة عــن بقايــا أعشــاب 
جافــة كانــت بجانــب الطريــق الوطنــي رقــم 21 بعــن البــاردة، مت إخمــاده بحســب املصــادر ذاتــه.

إصابة امرأة بجروح في انحراف سيارة
أصيبــت، أمــس، امــرأة يف األربعــن مــن العمــر، بجــروح متفاوتــة اخلطــورة علــى مســتوى 
الرقبــة إثــر انحــراف ســيارة مبحــور الــدوران بحــي ســيبوس بعنابــة. وقــد مت إســعاف الضحيــة يف 
مــكان احلــادث عينــه مــن قبــل مصالــح احلمايــة املدنيــة قبــل نقلهــا إلــى مصلحــة االســتعجاالت 
ــة، أمــس  ــة املدني ــان للحماي ــاد بي ــي العــاج. وأف ــن رشــد لتلق ــة باملستشــفى اجلامعــي اب الطبي
اإلثنــن، بــأن انحــراف ســيارة مبحــور الــدوران ســيبوس خلــف إصابــة امــرأة تبلــغ مــن العمــر 40 

ســنة، جــرى حتويلهــا إلــى املستشــفى لتلقــي اإلســعافات الازمــة.
ف.سليم

ميلة 

 حجز نحو قنطار من الدجاج الفاسد
  متّكــن عناصــر املناوبــة املركزيــة بأمــن واليــة ميلــة، صبيحــة األحــد املاضــي، مــن حجــز 

81.5 كلــغ مــن الدجــاج الفاســد، كانــت موجهــة لاســتهاك البشــري.
وورد يف بيــان ملصالــح أمــن واليــة ميلــة أن العمليــة جــاءت علــى إثــر مراقبــة روتينيــة 
ــر  ــة فج ــة ميل ــمالي ملدين ــل الش ــت باملدخ ــوع  )KIA 2700 (، كان ــن ن ــرة م ــاحنة صغي لش
أمــس، وعلــى متنهــا كميــة مــن الدجــاج قــدر وزنهــا بـــ 76.5 كلــغ، باإلضافــة إلــى 5 كلــغ مــن 
األحشــاء مشــكوك يف ســامتها، كمــا تبــن أن صاحبهــا ال يحــوز علــى شــهادة طبيــة تثبــت مــدى 

ــة. ــى مقــر أمــن الوالي صاحيتهــا ليتــم حتويلهــا إل
بالتنســيق مــع مصالــح مديريــة التجــارة واملصالــح الفاحيــة، تبــن أن الكميــة احملجــوزة غيــر 
الصاحلــة لاســتهاك البشــري، ليتــم علــى إثــر مــا تقــّدم إجنــاز ملــف ضــد املخالــف وحتويــل الســلع 

احملجــوزة لإلتــاف.
ياسني زويلخ
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أمينة بنية 

يف  الشروع  عن  ذاته  املسؤول  أضاف  و   
حوالي  الشركة  خرينة  كلفا  محولني  اجناز  
تكلفة  احتساب  دون  سنتيم،  مليار   55
الربط بالتوتر العالي و املتوسط، فيما سجلت 
الكهربائية  بالطاقة  للربط  طلبا   49 مديريته  
والغازية خاصا باملستثمرات الفالحية، التابعة 
طلبا   15 مقابل  الفالحية  املصالح  ملديرية 
التي  الطلبات  وهي  اخلاصة،  للمستثمرات 
بها  اخلاصة  املشاريع  دراسات  تكلفة  قدرت 

اكثر من 12 مليار سنتيم.
نوعية  لتحسني  املؤسسة  سعي  إطار  ويف 
اخلدمة يف مجال التموين بالطاقة الكهربائية، 
املتزايد   الطلب  ضغط  من  التخفيف  وكذا 
املستثمرين  طرف  من  بالكهرباء  الربط  على 
واملستثمرات الفالحية، صرح ذات املتحدث،  
أنه مت انطالق أشغال إجناز محولني كهربائيني 
مقابل  الباي2  عني   kV 60/10كف  األول 
24منبع  على  يحتوي   ،79 الوطني  الطريق 
عني  عن  الضغط  سيرفع  والذي  كهربائي، 
بالطاقة  منجلي  علي  مقاطعة  ويزود  الباي 
60/30كف  الثاني  احملول  بينما  الكهربائية، 
الوالئي  الطريق  مقابل  بالبعراوية   kV

الكهربائي  احملول  عن  الضغط  سيرفع   ،101
سكان  كافة  ويزود  مباسينيسا،  الرئيسي 
إجناز  تكلفة  تبلغ  حيث  بالكهرباء،  اخلروب 
تكاليف  دون  سنتيم  مليار   55 احملولني  هذين 
فيما أحصت  واملتوسط،  العالي  بالتوتر  الربط 
sadeg علي منجلي حوالي 49 طلبا للربط 
بالطاقة الكهربائية والغازية خاصا باملستثمرات 
الفالحية  املصالح  للمديرية  التابعة  الفالحية 
و  دراسة،   43 إجناز   مت  حيث  بقسنطينة، 
انتظار  10مستثمرات يف  لـ  وضع حيز اخلدمة 
بالنسبة  أما  الطلبات،  لباقي  األشغال  إنهاء 

15طلبا،  تلقي  مت  فقد  اخلواص  للمستثمرين 
أنهت املديرية دراسة 13 طلبا 3 منها وضعت 
حيز اخلدمة والباقي يف طور اإلجناز، حيث أكد 
املعني أن ربط املستثمرات الفالحية يعتبر من 
أولويات الشركة وفقا لتعليمات الرئيس املدير 
العام ، أين ضاعفت املديرية جهودها من أجل 
للمستثمرين،  التسهيالت  كل  وتقدمي  ربطها 
املعنية  املشاريع  دراسات  تكلفة  عن  كاشفا 
والتي بلغت اكثر من 12 مليار  و400 مليون 

سنتي.

كشف »بلحرش عبد اللطيف« مدير التوزيع مبديرية توزيع الكهرباء و الغاز علي منجلي 
بقسنطينة،عن تخصيص ما ال يقل عن 67 مليار سنتيم لربط املستثمرات الفالحية بقسنطينة 

بشبكتي الكهرباء و الغاز. 

قسنطينة

الشروع في ربط المستثمرات 
الفالحية بشبكتي الكهرباء والغاز

املؤسسة  مدير  بوعشرية  على  أوضح 
يف  بوضياف   محـمد  اإلستشفائية  العمومية 
تصريح لـ«أخبار الوطن« عن  استقرار الوضعية 
الوبائية لفيروس كورونا بعد تقلص عدد احلاالت 
حالة  الثالثني  حتت  لالستشفاء  تخضع  التى 
ساعد  الذي  األمر  مصالح ،  عدة  على  موزعة 

يف عودة النشاطات االستشفائية املتخصصة.
يف  سابقا  وملان  عني  مستشفى  أحصى  و 

حاالت الذروة أكثر من 160 مريض.
تقنيا  اجتماعا  أن  بوعشرية  وأوضح 
النشاطات  برمجة  إعادة  قصد  األسبوع  هذا 
ومباشرة  العامة  اجلراحة  كقسم  االستشفائية 

البرنامج املسطر سابقا للتكفل باملرضى .
واثنى بوعشرية على املجتمع املدني بعني 
وملان بعد املساهمة يف اقتناء مولدين لألكسجني 
من احلجم الكبير   احدهما دخل حيز اخلدمة 

انتظار  املرضى، يف  اكتفاء الحتياجات  وحقق 
دخول  قصد  اإلدارية  اإلجراءات  من  االنتهاء 
املولد الثاني حيز اخلدمة والذي يكون احتياطي 

ألي طارئ .
املواطنني  بوعشرية  دعى  اخرى  جهة  من 
اإلقبال على التلقيح ضد كوفيد باعتباره  احلل 

الوحيد للعودة للحياة الطبيعية ..
عبد املالك قادري

سطيف

عودة النشاطات االستشفائية المتخصصة بعين ولمان

باتنة 

عطب يحرم سكان حي 100 مسكن 
من الماء 

يشتكي سكان حي 100 مسكن مبدينة باتنة منذ أيـــام من أزمـة التذبذب يف التزود 
باملـاء الشروب رغـم الشكـاوي والنداءات التي رفعها قاطنـة احلي للسلطات املعنية، التي 
بتوزيع  إلى وجود عطب بسيط على مستوى احملول اخلاص  أرجعت بدورها سبب ذلك 

امليـاه يف املنطقة.
 وحسب سكان احلي، فإن عملية التموين باملاء الشروب انقطعت منذ حوالي 10 
احلي  تخطر سكان  لم  التي  للميـاه  اجلزائرية  مصالح  طرف  من  انذار   سابق  دون  أيـام 
بالعطب املسجل على مستوى  محول التوزيع، وهو  ما خلف حالـة من القلق و االستياء 
سيمـا وأن السكـان اضطروا إلى اقتناء صهاريج للميـاه مببالغ خياليـة لتغطية احتياجاتهم 
ميدانية  زيارة  للميـاه  اجلزائرية  أجرى مسؤولو  املقـابل،  احليوية، يف  املـادة  بهذه  اليومية 
حلول  ايجاد  يف  بالتسريع  سكانه  طمأنوا  و  كثب  عن  املشكل  على  وقفوا  أيـن  للحي 
الشروب  باملاء  التذبذب  أزمـة  من  يعاني  يزال  ال  احلي  فإن  ذلك  ورغـم  مستعجلـة، 

وخاصة السكان القاطنني يف الطوابق العليا.
من جهتها، اتصلت »أخبار الوطن« مبسؤول خلية االعالم واالتصال بوحدة اجلزائرية 
للمياه لوالية باتنة ملعرفة آخر املستجدات حول أزمـة حي 100 مسـكن،  إال أنـه لم يرد 

على االتصاالت.
بالل عبيد

حجز  1650 قرًصا مهلوًسا ببريكة 
أوقفت قوات األمن بدائرة بريكـة يف والية باتنة، 3 أشخـاص كانوا بصدد عقـد 
صفقة لبيع كميـة معتبرة من املؤثرات العقليـة، حيث تـم حجز 1650 قرص مهلوس من 

بريقابالني و مبلغ مالي قدر بـ 13000 دينار جزائري من عائدات الترويج.
األمن  مقر  مستوى  على  الثالثـة  للموقوفني  قضائي  ملف  أجنز  السياق،  ذات  ويف 
اجلمهورية  لوكيل  أمس  تقدميهم  ليتم  االحتياطي  احلبس  أودعوا  أن  بعد  بريكـة  لدائرة 

للفصل يف قضيتهم.
بالل عبيد

أمن يحجز قنطار من اللحوم 
الفاسدة بمروانـة

متكنت عناصر أمن دائرة مروانـة الواقعة يف اجلهة الغربية لوالية باتنة من حجز أزيد 
روتينية  دوريات  اثر  على  وذلك  البشري  لالستهالك  غير صاحلة  اللحوم  من  قنطار  من 
الوطن«  »أخبار  حتوز  الذي  األمن  بيـان  وحسب  مبروانة،  األسبوعي  السوق  إلى  قادتها 
نسخة منـه، فإن اللحوم الفاسدة عثر عليها على منت شاحنة غير مهيأة، لتعرض على 
املصالح املختصة التي أكـدت عدم صالحيتها لالستهالك البشري ليتم توجيـه احلمولـة 
إلى مركـز الردم إلتالفها مع اجنـاز ملف جزائي ضد صاحب الشاحنة الذي سيعرض هذا 

األسبوع على وكيل اجلمهورية للبت يف هذه القضية.
بال عبيد

جيجل 

القبض على مروج المؤثرات العقلية 
منفصلة  شرطية  عمليات  ويف  جيجل  والية  شرق  امليلية  دائرة  أمن  عناصر   متكن 
من توقيف أربعة )04( أشخاص تتراوح أعمارهم بني 21 و 43 سنة، وذلك لتورطهم 
يف قضايا إجرامية يعاقب عليها القانون وهي حيازة املؤثرات العقلية بغرض املتاجرة فيها 
بطريقة غير مشروعة، حيازة املؤثرات العقلية لغرض االستهالك الشخصي، حيازة أسلحة 

بيضاء محظورة بدون مبرر شرعي.
العملية  أسفرت عن حجز كمية من املؤثرات العقلية قدرت بأزيد من 70 قرص 
مهلوس ، قارورتني من محلول مؤثر عقلي باإلضافة إلى مجموعة من األسلحة البيضاء 
و شفرة حادة  كيثور   02 أوكابي،  نوع  من  الكبير، سكني  احلجم  من  ممثلة يف  سكني 
قدموا  أين  القانونية ضدهم ،  اتخاذ كافة اإلجراءات  بعدها   ليتم  على شكل مقص، 
أمام اجلهات القضائية املختصة  حيث صدر يف حقهم جميعا أوامر إيداع مبؤسسة إعادة 

التربية بجيجل .
 عبداهلل.إ

تبسة

رفع 1600 طن من النفايات
الوالية  بعاصمة  واالقتصادية   العمومية  املؤسسات  أمس،  مختلف  صباح  رفعت 
تبسة ، أزيد من 1600 طن من النفايات مبختلف أنواعها خالل  عملية تنظيف احمليـط  

وتنقية مجاري الصرف الصحي والبالوعات على مستوى عدد من النقـاط السوداء.
املشهد  تأهيـل  قصد  االجتماعي  والـدخول  تـزامنا  الكبرى،  العملية  هذه  جاءت 
مبكرة  ساعة  يف  العملية  انطلقت  حيث  محيطهـا،  وتنظيف  الوالية  بعاصمة  احلضري 
التربويــة،  ناهبيك عن  التجمعات  املؤسسات  وتنظيف محيط  السوداء  النـقاط  إلزالة 
السكانية الكبرى وأحيــاء »الطريـق االستراتيجي، باب الزياتيـن، محيط السوق املركزية 

للخضر والفواكه ووسط املدينة ، وغيرها من األحياء » .
هذا و قد شملت أيضا هذه احلملة ، تطهير وتنقيـة املجاري املائية وقنوات التطهير 
والبالوعات التي تباشرها مصالح الديــوان الوطني للتطهيـر-وحدة تبّسة-، والتي نتــج 

عنها يوم أمس تنظيف أربع مجاري صرف صحي و 18 بالوعة.
ولإلشارة، فقد عرفت هذه املبادرة، مشاركـة محتشمة لفعاليات املجتمع واحلركــة 

اجلمعوية.

ميلة 

 نحو زراعة 2000 هكتار من السلجم الزيتي 
تعتزم مديرية املصالح الفالحية لوالية ميلة بلوغ 2000 هكتار من محصول السلجم الزيتي خالل املوسم الفالحي اجلاري .

وكشف مدير املصالح الفالحية » علي فنازي » ألخبار الوطن أن وزارة الفالحة والتنمية الريفية سطرت كخارطة طريق للموسم الفالحي اجلاري لزراعة 
30000 هكتار ، لشغل األراضي العاطلة ) البور ( وحتسني الدورة الزراعية ، كما أنها تساهم يف خفض فاتورة استيراد املواد األولية لصناعة زيت املائدة .وحسب 
تصريح » علي فنازي » فمصاحله قامت بتحسيس الفالحني بأهمية الكولزا وسهولة زراعتها كونها تعتمد على نفس العتاد الفالحي املستعمل يف زراعة و حصد 
باقي احلبوب األخرى، و لقيت استجابة منهم حيث أقبل على زراعتها حوالي 100 فالح ، أين قامو بزراعة 500 هكتار حلد الساعة ، مقارنة بالعام املاضي 

الذي اعتبره ذات املسؤول بأنه موسم خاص بالتجريب ، أين مت زراعة 282 هكتار طيلة املوسم الفالحي .
وعن مرافقة الدولة للفالحني فقد أكد ذات املصدر بأن هذه الشعبة أدرجت ضمن » القرض الرفيق » بغية التكفل املالي بالفالحني ، ناهيك عن املرافقة 
التقنية لهذه الزراعة من خالل تسخير إطارات املصالح الفالحية للوقوف على كل مراحل الزراعة من البذر إلى احلصاد ، إضافة إلى ذلك رفع قيمة القنطار 
الواحد إلى حوالي مليون سنتيم بعدما كان يبلغ 750 ألف دينار خالل املوسم الفالحي املاضي ، وهذا السعر يخص كل من تعاونية احلبوب و البقول اجلافة و 

املتعاملني اخلواص عند إستالمهم احملصول من الفالحني .
ياسني زويلخ

مبدينة سطيف يف حيرة  تريبتاش  عائلة  تعيش 
كبيرة بسبب اختفاء ابنتها منذ 10 أيام كاملة دون 
أن يعرف لها أثر وال وجهة، ويحدث هذا قبل اقل 

من شهر من حفل زفافها.
 الفتاة »نور الهدى تريباش«تبلغ من العمر 21 
توجهت  بسطيف،  لكداد  شوف  بحي  تقطن  سنة 
بعض  الستخراج  البلدية  مقر  إلى  والدتها  رفقة 
الوثائق ، قبل ان تطلب من أمها  العودة إلى املنزل، 
وبعد مدة قصيرة أرسلت لوالدتها رسالة نصية  عبر 

الهاتف تخبرها بأنها وصلت إلى البيت .
املفاجأة بعد ان عادت األم إلى البيت لم جتد 
ابنتها وملا حاولت االتصال بها وجدت هاتفها مغلقا، 

وسألت عنها يف كل مكان دون أن تعرف لها أثر.
وبدأت الساعات متر دون أن يعرف لنور الهدى 
مكان وال وجهة، وقضت الليلة األولى خارج املنزل، 
ثم توالت األيام دون العثور على الفتاة مع تأكيد األم 
وكل افراد العائلة  أن ابنتهم ال تواجه أي مشكلة ولم 

يعرف عنها أي تصرف غريب، بل هي من الفتيات 
امللتزمات بالبيت وال تخرج إال للضرورة القصوى .

وكانت  مخطوبة  الهدى  نور  أن  األم  وأكدت  
بصدد التحضير لزفافها املرتقب الشهر املقبل.

 شقيق نور الهدى الذي يقول إن أخته ال ميكنها 
أن تقوم بأي تصرف غريب. وحسب أفراد العائلة، 
فإن فرضية االختطاف واردة ألن البنت خرجت من 
للهروب  تخطط  أن  ميكن  وال  املنزل،  بثياب  البيت 
بهذا الفستان، كما أنه ال يوجد أي دافع لالختفاء 

مبحض إرادتها.
والبنت  بالقضية  األمنية  املصالح  تبليغ  مت  وقد 
دخلت  الذي  الوقت  يف  األنظار  عن  غائبة  الزالت 
تتحمل  ولم  للغاية  صعبة  نفسية  حالة  يف  والدتها 
خاصة  الصحية  حالتها  تدهورت  وقد  ابنتها،  فراق 
أنها تعاني من داء القلب والضغط. وأما والدها فهو 
يجول يف الطرقات ويتفقد الفتيات باحثا عن ابنته .
عبد املالك قادري

اختفاء غامض للفتاة نور الهدى تريباش منذ 10 أيام
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أخبار الداخل

عبد السالم قريشي 

 وبناءا على ذلك تعالت عدة أصوات 
وإجبار   « القانون  »سطوة  بتطبيق  تطالب 
بتنفيذ  العمومي  العقار  على  املعتدين 
املؤسسات  وتعويض  القضائية  األحكام 
املتضررة سيما يف قطاع الغابات ، البلديات 
املستثمرات  وحتى  العمومية  واألشغال   ،
ملكيات  نسيان  دون  اجلماعية  الفالحية 
بوسائل  استنجدوا  الذين  اخلواص  بعض 
اإلعالم لكشف طالسم هذا امللف الشائك 
ويف  هذا اإلطار طلبت عدة جمعيات 
على  بلديات  عدة  يف  تقطن  وعائالت 
بودرهم  سيدي   ، أوقاس  حمزة  تالة  غرار 
بوليماط  ساكت  بوخيامة  تازبوجت 
األضواء  تسليط  تضررا(   األكثر  )املناطق 
على  املعتدين  ووصفت   امللف  هذا  على 
مافيا   « ب  واخلاصة  العمومية  األمالك 
بأية  النطالب   « أحدهم  وصرح  العقار« 

من  التحذير  فقط  نريد  وإمنا  أرض  قطعة 
يتوسع  الذي  العمومية  األمالك  نهب 
يطالبون  فاملتضررون  »وعليه  منطقتنا  يف 
قصد  والبلدية   الوالئية  السلطات  بتدخل 
توقيف هذا النزيف ويضيف أحدهم » نقف 
تزايد  أمام  األخيرة  األشهر  هذه  عاجزين 
عمليات النهب املرتكبة من طرف املعتدين 
للبلدية  تابعة  عقارات  ينهبون  الذين 
للخواص دون  أوالغابات وحتى  أوالفالحة 
أن حترك السلطات املعنية ساكنا » وأضاف 
آخر » أين هم منتخبونا ، السلطات احمللية ، 
األمالك ، الغابات إليقاف هذه املافيا التي 
ال تتراجع ؟« وأضاف قائال » نفس األفراد 
من هذه الفئة استولوا على أمالك عمومية 
عمومية   مرافق  إلجناز  مخصصة  كانت 
لنجد منطقتنا قد حتولت إلى مركز حضري 
» واسترسل قائال » كيف يتم تسييج قطعة 
تدخل  بدون  شرعية  غير  بطريقة  أرض 
أنه  محدثنا  حسب  ؟«والغريب  املسؤولني 

املدينة  غربي  ساكت  مبنطقة  اإلستيالء  مت 
على مساحة من األرض كانت مخصصة 
لبناء مسجد ، يف حني مت السطو على قطع 
كانت  بودرهم  سيدي  منطقة  يف  أرضية 
)مدرسة  عمومية  مرافق  إلجناز  مخصصة 
قاعة   ، بريد  مركز   ، مقبرة   ، ابتدائية 
بلدية  من  منتخب  يقول  عالج....( 
بجاية ويضيف »هناك تواطؤ كبير على كل 
املستويات » وبناءا على هذه الوضعية التي 
واخلاصة  العمومية  األمالك  عليها  توجد 
متهمني  اخلطر  ناقوس  منتخبون  عدة  يدق 
مديرية أمالك الدولة بالوالية بعدم قدرتها 
دون  العدالة  أمام  نظرها  وجهة  عن  الدفاع 
نسيان التحقيقات العقارية  » املزورة«  التي 
تقوم بها أحيانا عند أطراف املدينة هذا وقد 
حاولنا اإلتصال مبديرية أمالك الدولة ملعرفة 
وجهة نظرها يف هذا امللف غير أن مستقبل 
واكتفى  معلومات  بأية  يزودنا  لم  املكاملة 

بالقول بأن هذا امللف »حساس » .

تتواصل مبعظم مدن والية بجاية عمليات السطو ونهب العقارعلى نطاق واسع دون أن تتمكن 
اجلهات الوصية من اتخاذ إجراءات ملموسة للقضاء على هذه الظاهرة رغم تدخالت مصالح 

الدرك الوطني وجهاز الشرطة من حني آلخر إليقاف فاعليها من خالل حجز اجلرافات 
ومعدات  أخرى غير أن املشكلة التزال قائمة ولم تعالج بصفة جذرية.

املجتمع    املدني    يدعو  إلى  وضع  حد لها

استفحال ظاهرة السطو على العقار في بجاية
بجاية

تحرير فتاة قاصر من مختطفيها
متكن أفراد وحدات املجموعة اإلقليمية للدرك الوطني ببجاية، من استرجاع 

فتاة قاصر تبلغ من العمر 14 سنة، وتوقيف ثالثة أشخاص قاموا بتحويلها.
وحدات  تلقت  حني  املاضي،  سبتمبر   16 إلى  القضية  وقائع  تعود  حيث 
املجموعة ببجاية بالغا عن اختفاء طفلة قاصر املسماة )م- ش(، تبلغ من العمر 14 
سنة، يف ظروف غامضة من بلدية برباشة مقر إقامتها مع أهلها، حيث مت نشر وتوزيع 
األبحاث مباشرة والقيام بالتحريات الالزمة، ومتكنت فرقة حماية األحداث للدرك 
الوطني ببجاية من استرجاع الفتاة، وتوقيف يف بداية األمر، الشخصني اللذين قاما 
بتحويل القاصر، كما أن مواصلة التحريات سمحت لعناصر الدرك، بالقبض على 
الشخص الثالث املتورط يف هذه القضية، حيث مت تكوين ملف قضائي وسيتم تقدمي 

املعنيني أمام اجلهات القضائية املختصة.

تلمسان
مشاكل بالجملة بحي بوجليدة 

املومن بن علي«  املدينة اجلديدة »عبد  املدني و سكان  املجتمع  ناشد نشطاء 
املسماة »بوجليدة« التابعة إقليميا لبلدية تلمسان، والي الوالية » للتدخل العاجل 
من أجل  النظر يف انشغاالت و مطالب سكان املنطقة، التي باتت تؤرق ساكنيها، 

رافعني الئحة من املطالب آملني أن تأخذ بعني االعتبار و أن يتم النظر فيها قريبا.
هذا املجمع السكاني الذي يفوق تعداد قاطنيه 20ألف نسمة  متثلت مطالبهم 
يف توفير حاويات لرمي القمامة بعد االنتشار العشوائي لألوساخ األمر الذي ادى 
إلى انبعاث الروائح الكريهة و انتشار كبير للحشرات و كذا فتح عدة مرافق على 
احلديقة  عن  ناهيك   اخلدمات،  متعددة  الصحية  العيادة  و  البلدية  ملحقة  غرار 
للسكان  الوحيد  املتنفس  التي كانت يف وقت قريب   و  للحي  املتوسطة   الرئيسية 
و األطفال قبل أن  تطالها أيادي التخريب و اإلهمال و األعمدة اإلنارة العمومية 
املعطلة يف كثير من األزقة، بغض النظر عن  أطراف املدينة التي حتولت إلى مفرغة 

لنفايات البناء.
من جهة أخرى طالبوا  بضرورة النظر يف مشاكل احلي القصديري املسمى» بارك 
والية«  املشيد منذ أكثر من 20 سنة وااللتفات اجلدي من أجل  إنهاء املشاكل 
التي يكابدها سكانه، كما متت اإلشارة إلى احليني بوشناق و بريكسي الذي تغيب 
بهم ادنى معالم التهيئة احلضرية فال طرقات معبدة و ال أرصفة و ال إنارة عمومية 

بل و تغيب عنه حتى قنوات الصرف الصحي.
ع. بن خالد

سيدي بلعباس
سكان قرية أوالد علي مستاءون

تنغص الشرارات الكهربائية  وانقطاع التيار الكهربائي حياة سكان قرية أوالد 
علي بدائرة عني البرد شرق والية سيدي بلعباس بسبب حالة الكوابل  واألعمدة 
الكهربائية التي ما فتئت تشكل هاجسا وخطرا محدقا بهم نتيجة تدهور شبكاتها.
وقد رفع سكان قرية أوالد علي من حدة أصواتهم نحو السلطات املعنية على 
رأسها شركة توزيع الكهرباء والغاز  املطالبة باستدراك الوضع قبل فوات األوان خاصة 
ونحن على مقربة من فصل اخلريف  يف ظل بقاء اخلطر بالرغم من  نداء االستغاثة 
الذي أطلقه السكان منذ سنوات بدون استجابة حسبما أكد أحد السكان  إذ إن 
هذه املشكلة متواصلة وسط متاطل السلطات يف برمجة أشغال تسمح بتخفيف هذه 
االنقطاع مخافة وقوع ما ال يحمد عقباه من خالل تصريحاتهم ل »أخبار الوطن« 
أكدوا  أن الكوابل الكهربائية لم تعد صاحلة للعمل نظرا الى قدمها وأضحوا أنها  
تزداد   التي  السنة  مدار  على  مستمرة  أعطاب  تسجيل  بعد  التجديد  إلى  بحاجة 
صعوبة  يخلق  ما  الكهربائية  الطاقة  استعمال  يرتفع   أين  الصيف  خالل  حدتها  

كبيرة طوال الفصل.
وأضاف املتحدثون أن  احلالة املذكورة باتت تتسبب يف  انقطاع التيار الكهربائي  
بصفة متكررة التي ضربت قرية أوالد علي ما أضحى يكبده خسائر مادية معتبرة 
نتيجة االنقطاع املفاجئة واملتكررة نتيجة أعطال مطالبني السلطات املعنية باإلسراع 

يف التكفل بهذا املشكل .
حواش.أ

مت استالم عدة مؤسسات تربوية بوهران 
ويتعلق  للتالميذ،  الرسمي  للدخول  حتسبا 
بثانويتني  ابتدائية،  مدرسة  ب11  األمر 
البيضاء  عني  من  بكل  متوسطات  وسبعة 
زبانة  أحمد  العمراني  والقطب  بالسانية 

مبسرغني، وواد تليالت.
وأكد مدير التربية بوالية وهران، عبد 
املؤسسات  هذه  إجناز  أن  أوبلعيد،  القادر 
سيساهم بشكل كبير، يف التقليل من أجل 
التربوية  املؤسسات  على  الضغط  تخفيف 
الترحيل  عمليات  بعد  ،خاصة  املوجودة 

التي شهدتها والية وهران.
ذات  أكد  فقد  لإلطعام  بالنسبة  أما 
3 مطاعم ستدخل حيز اخلدمة  املصدر أن 
مت  حيث  احلالي،  املدرسي  الدخول  مع 
التالميذ  إلستقبال  جتهيزها  من  اإلنتهاء 
وتتواجد بكل من بير اجلير والعنصر ومطعم 
توفير  لضمان  وهذا  الشحمي  بسيدي  آخر 
الوجبات الساخنة للتالميذ خصوصا هؤالء 

الذين يقطنون بعيدا عن منازلهم.
 40 حوالي  عرفت  اخرى  جهة  ومن 
من  تأهيل  إعادة  عمليات  تربوية  مؤسسة 

خاصة  والتهيئة،  الصيانة  أشغال  خالل 
بالتدفئة  اخلاصة  الغاز  أنابيب  مراقبة 
أن  علما  الشتاء،  لفصل  استعدادا 
بعد  جاءت  بها  القيام  مت  التي  العمليات 
التربوية  املؤسسات  من  العديد  احتضان 
 ،»19 »كوفيد  وباء  ضد  التلقيح  حلمالت 
التلقيح  عملية  أن  على  التأكيد  مت  أين 
من  مكتبني  أو  مكتب  على  اقتصرت 
بالنسبة  األقسام  كل  وليس  املؤسسة  كل 

للمدارس املعنية.
فتاتي لبنى

وهران
استالم مؤسسات تربوية ومطاعم جديدة

باملصالح  البيطرة  شرعت مفتشية 
لتلقيح  الوالئية  احلملة  يف  الفالحية 
ذلك  الطاعون، و  الصغيرة  ضد  املجترات 
بها  أشعرت  التي  الوزارية  للتعليمة  تبعا 
مخطط  ضمن  الفالحية  املديريات  كافة 
حماية  و  الصغيرة  املجترات  وسط  التلقيح 
ضد  احليوانية  الصحية  للثروة  العهدة 
نهاية  العملية  انطلقت  وقد   . الطاعون 
140  ألف  من  اكثر  األسبوع  لتمس 
بإشراك  دلك  و  األغنام  و  املاعز  من  راس 
البياطرة اخلواص يف العملية التي تتواصل 
اجلارية، حيث كشفت  السنة  نهاية  لغاية 

مفتشية البيطرة انه مت تخصيص كوطة من 
اللقاح املوجه للعملية.

ان  الفالحية  املصالح  أوضحت  وقد 
كافة  تلقيح  شانها  من  اجلرعة  املتاحة 
الرؤوس عبر كامل املستثمرات الفالحية  ، 
تفشي  ملنع  الوالئية  احلملة  لتفعيل 
األمراض وسط املجترات الصغيرة من جهة 
املربني  من  تخوفات  من  للتخفيف  و   ،
جهة أخرى ، السيما و أن الوزارة وضعت 
بالوطن  املديريات  كامل  متناول  يف  اللقاح 
التي  العملية  انطالق  قبيل  مبكرة  فترة  يف 
يهدف من ورائها تلقيح وهاء 95 باملائة من 

املجترات .
بوهران  البيطرة  باملقابل،  مفتشية 
أكدت  ان املرحلة األولى من التلقيح ضد 
خاللها  من  مت  بوهران  املجترات  طاعون 
رأس  ألف   55 منها  رأس  ألف   60 تلقيح 
من األغنام و 5 أالف رأس من املاعز  التي 
التي  و  فوق  فما  أشهر   4 أعمارهم  تتجاوز 
و  جانفي  بني  املمتدة  الفترة  تنمت خالل 
رؤوس  عدد  أن  للتذكير  الفارطني،  فبراير 
و  رأس  ألف  يقدر ب380  بالوالية  األغنام 

املاعز ب40 ألف رأس.
فتاتي لبنى

االنطالق في تطعيم المجترات الصغيرة
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قّرر والي والية ميلة، عبد الوهاب موالي، الترخيص بعودة 
نشاط املرافق احلموية على مستوى إقليم الوالية؛ من خالل 
السماح باستغالل احلمامات ذات الغرف الفردية، فيما يبقى 

قرار منع نشاط احلمامات ذات الغرف اجلماعية ساري املفعول، 
حسب ما علم أمس من مصالح الوالية. وجاء قرار الوالي - 

استنادا إلى املصدر ذاته - خالل االجتماع األسبوعي للخلية 
الوالئية ملكافحة فيروس كورونا املندرج يف إطار املتابعة الدورية 

لوضعية الوالية جتاه اجلائحة.

كشفت مديرة الصحة سميرة دكاري لـ«أخبار الوطن« عن دخول جهاز 
الكشف عن فيروس كورونا اخلدمة، حيث سينّصب مبستشفى اإلخوة 
بوخشم بوادي العثمانية، والذي يسمح بأخذ 20 عينة يوميا، مبعدل 

4 عينات لكل مستشفى، حيث إن نتائج العينات السلبية تستغرق 
نحو 20 دقيقة وتتطلب النتائج اإليجابية نحو 30 دقيقة كي تظهر، 
مع إمكانية أخذ عينات أخرى أكثر من العدد املذكور لفائدة احلاالت 

املستعجلة. وحسب تصريح مديرة الصحة سميرة دكاري لـ«أخبار 
الوطن«، فهذا اجلهاز يصلح لتحاليل أخرى غير تلك املتعلقة بفيروس 

وباء »كوفيد 19«.

أصبح املركب األوملبي اجلديد بوهران قاب قوسني أو أدنى من تسليمه، 
بعد أن بلغت نسبة تقدم األشغال مبختلف مرافقه 97 يف املائة، حسبما 

أكده أمس باجلزائر العاصمة املدير العام للتجهيزات العمومية بوزارة 
السكن والعمران واملدينة، ياسني حموش. وأوضح حموش، خالل نزوله 

ضيفا على »فوروم اإلذاعة اجلزائرية«، أن هذا املركب الرياضي اجلديد 
سيحتضن عددا معتبرا من املنافسات اخلاصة بالطبعة الـ 19 أللعاب 

البحر األبيض املتوسط التي ستجري بوهران يف الفترة املمتدة بني 22 
جوان و5 جويلية 2022.

عـــودة الحمـامـات

تكـريـــم 
المتفوقيــن

وقـفـــة 
احتجاجيـة 

تقليـــص آجــــال اإلنجــــاز!

جهــــاز للكشــــف 
عــن »كـــورونــا«!

المرّكب األولمبي جاهز 

مديـــــرة 
جديــــدة 

ُنّصبت، يوم أمس اإلثنني باجلزائر العاصمة، 
مديرة جديدة للمدرسة العليا للضمان 

االجتماعي، سهام بوعباش، حسب ما أفاد 
به بيان لوزارة العمل والتشغيل والضمان 

االجتماعي. وأوضح املصدر ذاته أّن األمني 
العام للوزارة ذاتها أشرف على مراسم التنصيب 
نيابة عن عبد الرحمان حلفاية، وزير العمل 

والتشغيل الضمان االجتماعي، بحضور 
إطارات من الوزارة. وبهذه املناسبة، أكد األمني 

العام يف كلمة ألقاها نيابة عن الوزير أن 
»هذا التغيير يهدف إلى إعطاء نفس جديد 
للمدرسة وحركية لنشاطها، وذلك اعتمادا 

على معيار الكفاءة واجلدارة مما يتيح فرصة 
حتفيز القدرات البشرية وتثمني خبراتها

نّظمت مديرية التربية بوهران، 
مساء أمس، حفال تكرمييا على 

شرف التالميذ املتفوقني يف 
االمتحانات املدرسية النهائية 
باألطوار التعليمية الثالثة، 

خالل املوسم الدراسي املاضي. 
وقد حضر هذا احلفل الذي 
احتضنته قاعة احملاضرات 

للمسجد القطب »عبد احلميد 
بن باديس« السلطات الوالئية 

وأولياء التالميذ املتفوقني 
وإطارات قطاع التربية. 

نّظم، أول أمس، نحو أكثر 
من 20 شخصا مستفيدا من 

مشروع 110 سكنات اجتماعية 
تساهمية، بحي أوجليدة التابع 

إلقليم بلدية تلمسان، وقفة 
احتجاجية أمام مقر إدارة 

املرقي العقاري، مطالبني إياه 
باإلسراع يف تسليمهم مفاتيح 
سكناتهم؛ حيث إن السلطات 

الوالئية لم تسّلم املرقي شهادة 
املطابقة بسبب عدم رفعه 

التحفظات املسجلة، على غرار 
توسيع الطريق وَمدِّ شبكة غاز 
املدينة ونقائص كبيرة تخص 

التهيئة اخلارجية.

أعلنت وزارة املوارد املائية واألمن 
املائي، يف بيان لها أمس، عن تقليص 
آجال إجناز مشروع حتويل مياه سّد 

كاف الّدير بوالية تيبازة إلى 21 
شهرا بدال من 27 شهرا. ومت اتخاذ 

هذا القرار عقب اجتماع عمل انعقد 
نهاية األسبوع املاضي مبقر الوزارة، 

ضم كال من األمني العام للوزارة 
واملدير العام للوكالة الوطنية 
للسدود والتحويالت والرئيس 
املدير العام لشركة »كوسيدار 

قنوات«، بحضور اإلطارات املركزية 
للوزارة وإطارت شركة املياه والتطهير 

للجزائر »سيال« والهيئة الوطنية 
للرقابة التقنية لبناء الّري ومدير 

املوارد املائية لوالية تيبازة.
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أخبار الداخل

ينتظر 80 مستفيدا من السكن االجتماعي 
العمومي االيجاري ببلدية سيدي بوزيد تركيب 
من  أشهر  ثمانية  منذ  والكهرباء  الغاز  عدادات 
هؤالء  ،وكشف  سكناتهم  ملفاتيح  تسليمهم 
التربوية  للهياكل  زيارته  أثناء  الوالية  لوالي 
لربط  املعنية  اجلهات  راسلوا  أنهم  بالبلدية 
لكن  والكهرباء  واملاء  الغاز  بشبكة  سكناتهم 
وأن  خاصة  يعانون  وهم  عالقة  الوضعية  بقيت 
والي  ،وأمر  األبواب  على  املدرسي  الدخول 
الوالية املسؤولني املعنيني بالتكفل باملشكل يف 

أقرب وقت .

مطالب بفتح  فتح مدرسة بحي قدور
من جهة أخرى ناشد سكان حي دوة قدور 
املدرسي  املجمع  بوضع  الوالية  والي  )الشبور( 
مع  اخلدمة  حيز  واملطعم  أشغاله  جتري  الذي 
الدخول املدرسي القادم أو توفير النقل املدرسي  
أطفالهم  يتكبدها  التي  للمعاناة  حد  لوضع 
املدينة،  بوسط  املتواجدة  املدرسة  إلى  للتنقل 
والتي تبعد عنهم بحوالي 1كلم ،وكشف بعض 
حوادث  بخطر  مهددون  أطفالهم  أن  األولياء  

الذي  1أ  رقم  الوطني  بالطريق  كذلك  املرور 
،ومن  كبيرة  مرور  حركة  ويعرف  معه  ميرون 
االنشغاالت األحرى التي يرفعها سكان احلي 
احلي  شوارع  وتهيئة  املغلقة  العالج  قاعة  فتح 
وإجناز جسر بينه وبني وسط املدينة التي توجد 

بها كل املرافق الضرورية من بريد وعيادة ومرافق 
تربوية ويتنقلون لها يوميا حيث يضطرون للمرور 
بالطريق الرئيسي بسبب وجود واد يفصل بينهم 

وبني وسط املدينة .
ع .نورين

االغواط
سكنات بسيدي بوزيد بال عدادات الغاز والكهرباء

أحمد كرزيكة

بـ  لقائهم  املواطنني خالل  من  وقال عدد   
كبيرة  صعوبة  يجدون  أنهم   « الوطن  أخبار   «
عن  الهاتفية  واالتصاالت  املكاملات  إجراء  يف 
التغطية  إنعدام  ظل  يف  املذكورة  الشبكة  طريق 
تغطيتها  لضعف  نظرا   ، املتبقية  للشبكات 
و  إليه  املشار  السكانية  بالتجمعات  خصوصا 
مما   ، لها  املجاورة  القرى  لبعض  بالنسبة  حتى 
زاد يف معاناة السكان بهذه األحياء التي تعتبر 
من  والهامة  الكبرى  السكانية  التجمعات  أهم 
معزولني  هؤالء  وكأن  السكانية  الكثافة  حيث 
أثناء  خاصة  هذا  و  اخلارجي  العالم  عن 
استعمال  تتطلب  التي  اإلستعجالية  احلاالت 
غنى  ال  إتصال  وسيلة  كونه  النقال  الهاتف 
عنها السيما يف الوقت الراهن هذا ما عبر عنه 
أحد سكان حي تيفكراوين الذي إلتقته جريدة 
الذي  الوقت  أنه يف  أكد  الوطن« حيث  »أخبار 

والقرى  والبلديات  الواليات  فيه بعض  وصلت 
حلد  هم  النقال  للهاتف  الرابع  اجليل  نظام  إلى 
الساعة يعانون من إجراء مكاملة قصيرة بواسطة 
هواتفهم.أين يتواصلون بواسطة الرسائل النصية 

القصيرة.
وأمام هذا الوضع حتمت تلك الظاهرة على 
الكثير من املواطنني التنقل ألحياء أخرى بحثا 
عن التغطية ولو بشكل يسمح لهم القيام مبكاملة 
عناء  و  السفر  مشقة  عليهم  تسهل  قد  هاتفية 
التقل و بالتالي ربح الوقت وحتى انقاض ما قد 
التي تكون  يترتب عن بعض احلاالت املرضية 
مستعجلة او خطيرة يف بعض األحيان خصوصا 

أثناء فصل الشتاء أو خالل الليل 
قريتي  تعاني  صلة   ذي  سياق  يف  و 
عدم  من  أدلس  جنوب  الواقعتان  إستنوتيظيت 
نوعا  خلق  الذي  االمر  النقال  بالهاتف  ربطهما 

من االستياء والتذمر لدى السكان.

التقت بهم  ويف هذا الشأن اجمع كل من 
املنطقة  اهملوا  الثالث  املتعاملني  ان  اجلريدة 
والداخلي  اخلارجي  العالم  عن  وقطعوها 
وكذا   2021 افاق  منسية يف  منطقة  واصبحت 
نحن مقبلني على 2022.ويف هذا الشأن صرح 
أحدهم ان غياب التغطية بهذه القريتان اثرا سلبا 
على السكان وخاصة يف احلاالت االستعجالية 
كاملرض او الوالدة اين يتعذر االتصال باجلهات 
املتحدث  .واضاف  السريع  للتدخل  املختصة 
حياة  ال  لكن  اجلهات. املختصة  راسلوا  بانهم 
برنامج  بخصوص  هؤالء  ويتساءل  تنادي  ملن 
جميع  تغطية  إلى  الرامي  اجلمهورية  رئاسة 
القرى باالتصال خاصة الواقعة حتت دائرة الظل 
بضرورة  املختصة  اجلهات  هؤالء  يناشد  وبذا 
ببلدية  املذكورة  األحياء  يف  التغطية  حتسيني 
قرية  تغطية  إلى  إضافة  هوائي  بإضافة  أدلس 

إيستنوتيظيت باملتعامل النقال موبليس.

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 : 
akhberecrutdz@gmail.com

تيميمون 
الوالي يأمر بتسليم  عيادة بأوالد 

سعيد قبل نهاية السنة
أين  بلدية أوالد سعيد  إلى  بزيارة فجائية  تيميمون يوسف شبالوي  والي والية  قام  
أعطى   حيث  اخلدمات  املتعددة  العيادة  تهيئة  إعادة  أشغال  تقدم  ومتابعة  ملعاينة  قادته 
قبل  األشغال  انتهاء  بضرورة  أمر  و  التقنية  املقاييس  احترام  بخصوص   تعليمات صارمة 
نهاية السنة اجلارية.كما متت زيارة ومعاينة املدرسة االبتدائية حكوم مـحمد بن إبراهيم ) 
الشرقية (، أين أكد على  ضرورة إجناح الدخول املدرسي من خالل تسليم كافة املشاريع 
وجتهيزها قبل عودة التالميذ ملقاعد الدراسة.وعلى هامش الزيارة استمع والي تيميمون مرة 
أخرى النشغاالت السكان والذي كلف رئيس املجلس الشعبي البلدي بدراستها و التكفل 

بها قبل نهاية عهدته االنتخابية.
عبداهلل مجبري

تيميمون
»كاسنوس«تطلق  تدابير استثنائية 

لتسوية وضعية المتخلفين 
أعلنت  وكالة تيميمون للصندوق الوطني للضمان االجتماعي لغير األجراء »كاسنوس« 

عن تدابير استثنائية لصالح العمال غير األجراء الذين ميارسون نشاطا  حلسابهم اخلاص.
إن  الوطن«   لـ«أخبار  تصريح  يف  »كاسنوس«   وكالة  مدير  القادر  عبد  خثير  وكشف 
هذا التسهيالت التي أقرها مجلس الوزراء األخير موجهة للتجار، واحلرفيني،والصناعيني 
الشباب  عن  فضال  احلرة،  املهن  أصحاب  الفالحني  األجرة،و  سيارات  سائقي  وكذا   ،
املستثمرين حاملي املشاريع يف إطارANAD، CNAC الذين لم يقوموا بعد بالتصريح 
بنشاطهم، وكذا ممن  لم يستوفوا اشتراكاتهم السنوية. مضيفا أن هذه  التدابير االستثنائية 
من  الكلي  اإلعفاء  مع  باالشتراكات،  املتعلقة  وضعيتهم  بتسوية  لهم  ستسمح  اجلديدة 
السنوية.ودعا  االشتراكات  تسديد  االستفادة من جدولة  وكذا  التأخير  وغرامات  زيادات 
محدثنا جميع العمال املنتسبني لهذا اجلهاز  إلى اإلقتراب الوكالة االقتراب من مصاحلها، 
واغتنام هذه الفرصة، قبل 31 جانفي 2022، من أجل تسوية الوضعية واالستفادة من 
التغطية االجتماعية ،و استرجاع االشتراكات الرئيسية من خالل متكني اخلاضعني للضمان 
االجتماعي من مستخدمني وغير األجراء من مهلة لدفع االشتراكات املتخلفة واملتراكمة.
عبد اهلل مجبري

أدرار
مخطط  خاص لتأمين  الدخول 

االجتماعي والمدرسي
األمنية  التدابير  من  تضمن جملة  برنامجا محكما  أدرار  والية  أمن  مصالح  سطرت 
من اجل احلفاظ على النظام العام وضمان أمن وسالمة املواطنني بوالية أدرار وكذا حماية 
األموال واملمتلكات العامة واخلاصة، وهذا يف ظل اإلجراءات املتخذة من طرف السلطات 

العمومية للوقاية من جائحة »كوفيد19« تزامنا و الدخول االجتماعي و املدرسي.
  يف هذا اإلطار مت تخصيص كل اإلمكانيات املادية والبشرية عبر كامل اختصاص 
وطالب  املدارس  وتالميذ  للمواطنني  آمن  اجتماعي  دخول  ضمان  اجل  من  أدرار  والية 
اجلامعات ومراكز التكوين املهني وذلك بتعزيز التشكيالت األمنية العاملة يف امليدان وإعادة 
املدارس- األسواق-  املواطنني مثل  تواجد كبير  تعرف  التي  املناطق  القوات حسب  توزيع 

محطات نقل املسافرين  وهدا من اجل التكفل األمثل بطلبات املواطنني.
عبداهلل مجبري

مطالب بإنجاز بئر جديدة في قصر مراقن
يطالب قاطنو قصر مراقن شمالي  والية أدرار السلطات الوالئية برمجة حفر وجتهيز بئر 
جديد للمياه الصاحلة للشرب بدال من البئر احلالي الذي لم يعد صاحلا بحسب جمعية 
املركز الريفي للقصر التي قالت يف مراسلة لها لوالي ادرار إن مياه البئر احلالي غير صاحلة 
للشرب بسبب ارتفاع نسبة امللوحة وتغير طمعه وكذا لونه إلى أحمر طيني يف إشارة إلى 
تزايد كمية مادة الطني االحمر بالبئر مشيرة إلى أن سكان القصر أجبروا خالل شهر رمضان 
توفير  نفسها  تكلف  لم  التي  للمياه  اجلزائرية  لوحدة  التام  الغياب  ظل  املياه يف  شراء  إلى 
الصاحلة  املياه  من  حرمانهم  مسؤولية   محملني   باملياه  املواطنني  لتزويد  صهريح  شاحنة 
الوالئية  السلطات  من  آملني  العام  قرابة  منذ  للبئر  الصحية  غير  الوضعية  للشرب يف ظل 

التدخل العاجل.
عبداهلل مجبري

عمقت معاناة السكان وزادت من عزلتهمعمقت معاناة السكان وزادت من عزلتهم

قرى أدلس بتمنراست خارج مجال التغطيةقرى أدلس بتمنراست خارج مجال التغطية

القضائية  الشرطة  مصالح  عاجلت 
باألغواط  خالل شهر أوت تسع  قضايا متعلقة 
و  العقلية  باملؤثرات  شرعي  الغير  بـ االجتار 
حجز 5259  و  ضبط  من  املخدرات مكنت 

قرصا مهلوسا وكمية من املخدرات من مادة 
الكيف املعالج وتوقيف 09 أشخاص متهمني 
يف هذه القضايا .وعاجلت ذات املصالح 104 
فيهم   مشتبه  138 شخص  فيها  تورط  قضية 

املؤقت  احلبس  أشخاص  تسع  منهم  أودع 
ضد  وجنح  جنايات  القضايا  هذه  تخص   ،

االفراد واألموال واملمتلكات .
ع. نورين

حجز 5259 قرًصا مهلوًسا خالل شهر أوت

طالب العشرات من املواطنني الذين يقيمون على مستوى أحياء تيفكراوين،سمندونيس،تينبكتو 
وأسول والبحبوحة وسط والتابعة لبلدية أدلس ، بضرورة حتسني التغطية للهاتف النقال اخلاص 
بشبكة موبيليس وذلك من خالل وضع جهاز إستقبال باملنطقة بهدف متكينهم من التواصل فيما .
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 أبقار متجولة في الشوارع  وتحتل شاطئ سيدي سالم
والية  بلديات  من  العديد  تشهدها  ظاهرة األبقار املتجولة والتي 
عنابة لم يستطيع أي مسؤول محلي أو منتخب القضاء عليها منذ سنوات 
طويلة رغم مئات الشكاوي من املواطنني حيث تعيش األبقار مع املواطن 
يف  لتعود  العمارات  بني  املنتشرة   " املزابل  من"  تقتات  واحد  فضاء  يف 
املساء إلى اسطبالت يف وسط احمليط العمراني وكأنه كتب على السكان 

التعايش معها الى األبد. 
الشوارع  يف  األبقار  قطيع  جتول  من  يشتكون  البوني  بلدية  سكان 
وتغذيتهم على احلدائق والقمامة يف ربوع البلدية املترامية األطراف دون 
احلضاري  املظهر  على  للحفاظ  حتى  أو  األطفال  على  خطورتها  مراعاة 
للمنطقة السياحية املوجودة بسيدي سالم .من جهتهم سئم سكان احلي 
املذكور من استمرار ظاهرة جتوال األبقار يف املناطق السكنية ويف الشاطئ 
البلدية  وطالبوا مصالح  لسيدي سالم  الرئيسي  الطريق  املتواجد مبحاذاة 
بضرورة حتمل مسؤولياتها وإيجاد حلول نهائية لهذه الظاهرة التي تشوه 
املنظر العام للحي خاصة أن شاطئ سيدي سالم أصبح يعرف إقبال كبير 
من املواطنني وخاصة العائالت يف اآلونة األخيرة وهو ما ساهم يف وضع 
الشعبية  املجالس  هؤالء  وأتهم  احلي.  عن  السيئة  للصورة  نهائي  حد 
البلدية املتعاقبة ببلدية البوني بعدم ضبط عملية محاربة ظاهرة األبقار 
"الهاملة" سواء بسيدي سالم أو باملناطق األخرة كبالبوني مركز وبوخضرة 
3 وبوخضرة وبوزعرورة وتركها ترعى يف احلدائق وتعبر الطرق والشوارع 
الرئيسية ومنهم من اتهم البلدية بالتواطؤ خاصة يف ظل وجود اسطبالت 

ظاهرة للعيان يف التجمعات احلضرية بالبوني مركز.

تعليمة والئية للقضاء على الظاهرة تنتظر التنفيذ !
التي  املتدهور  البيئي  والوضع  للمواطنني  الكثيرة  الشكاوى  بعد 
"فضيع"  انتشار  من  تعاني  التي  البلديات  من  العديد  تعرفه  باتت 
الوالئية  السلطات  والبوني..  واحلجار  عمار  لألبقار "السائبة" كسيدي 
لوالية عنابة كانت أبرقت تعليمة )مستعجلة( لرؤساء املجالس الشعبية 
الظاهرة داخل  على  القضاء  عمليات  يف  فورا  الشروع  بهدف  البلدية 
النسيج العمراني احلضري ويتم مبوجبها تسليط غرامة قدرها 5 الف دينار 
ذبحها  يتم  ساعة  ال48  وبعد  يتم حجزها  بقرة  كل  على  الواحد  ليوم 
بحسب  التعليمة  أو  املراسلة  تلك  لكن  الشيخوخة  مركز  إلى  حتويلها 

تصريحات املواطنني ال تزال حلد الساعة مجرد "حبرا على ورق".
املذكورة  التعليمة  تفعيل  املنتخبة  السلطات  من  املواطنني   وينتظر 
يف أسرع وقت بالتنسيق مع مصالح األمن من أجل وضع حدا لظاهرة 
التي  اخلضراء  املساحات  على  االعتداء  و  احلضرية  األحياء  "ترييف" 
باتت  التي  املتكررة  االعتداءات  عن  فضال  إتالفها  تعمل األبقار على 
من  العديد  . وكان  للسكان  األخيرة  مزاحمة  بسبب  املواطنني  تالحق 
الدين برميي  الوالي " جمال  اجلمعيات واملجتمع املدني قد طالبت من 

لألبقار  الكبير  للنزوح  حدا  وضع  الى  األميار  دفع  أجل  من  التدخل   "
العمراني  النسيج  داخل  واسطبالت  مستودعات  اجنزوا  أصحابها  التي 
ويف وسط العمارات كما أرفقوا شكاواهم للرجل األول على رأس الوالية 
بصور تبني مدى انتشار الظاهرة التي حتولت الى حديث العام واخلاص 

يف الوالية والتي عجز املنتخبني على القضاء عليها ألسباب متعددة.

مديرية المصالح الفالحية تحذر من الظاهرة 
مربي  حذرت  عنابة  لوالية  الفالحية  املصالح  مديرية  جهتها   من 
ببلديات  العمراني  باحمليط  األليفة  احليوانات  هذه  جتوال  من  املواشي 
منع  واملتضمن  عنابة  والية  والي  لقرار  تطبيقا  أنه  . وأكدت  الوالية 
لبلديات  العمراني  باحمليط  جتوال احليوانات األليفة )أغنام-أبقار-ماعز( 
الوالية والعمل بكل جد وصرامة بالتنسيق مع رؤساء املجالس الشعبية 
البلدية تنهي األخيرة إلى علم كافة مربي املواشي )أغنام-أبقار-ماعز( 
باحمليط  )أغنام-أبقار-ماعز(  األليفة  احليوانات  جتوال  باتا  منعا  أنه مينع 
كل  ضبط  حالة  و يف  عنابة  والية  لبلديات  املدينة(  )وسط  العمراني 
حيوان أليف يتجول يف احمليط العمراني يحول مباشرة للمحشر البلدي 
مع فرض إتاوة على عاتق مالك احليوان األليف احملجوز باحملشر البلدي 
وحتدد حقوق احلشر مبداومة من طرف املجلس الشعبي البلدي.وأضافت 
يف  احملجوزة  ماشيته  استرجاع  األليف  احليوان  مالك  على  أنه يتوجب 
اإلتاوة  دفع  مقابل  احملشر  وضعها يف  تاريخ  من  أيام   )04( أربعة  ظرف 
املستحقة للمحشر مع التعهد بعدم تكرار احلادثة ويف حالة عدم احترام 
التعليمات ستتخذ إجراءات صارمة وذلك بذبح احليوان احملجوز وتوزيع 
التي لها صلة بالنشاط االجتماعي والتضامن مع  الهيئات  حلومه على 

دفع مصاريف الذبح والسلخ على مستوى مذابح ومسالخ البلديات.

قرار حجز األبقار بسيدي عمار "حبر على ورق"
أعاب املواطنني ببلدية سيدي عمار على السلطات احمللية والبلدية 
أبقارها  تسمح  والتي  األبقار  مربي  مع  تعاملها  طريقة  سواء  حدا  على 
بالتجول يف الشوارع واألحياء بصفة عادية بالرغم من وجود قرار بلدي 
مينع ذلك وهو ما شكل حالة من الفوضى بكامل أرجاء سيدي عمار التي 
مت تصنيفها كأكثر بلدية يف انتشار األوساخ والتسيب والتدهور البيئي.
الشديد  سخطهم  عن  عمار  سيدي  بلدية  أحياء  مختلف  سكان  وعبر 
جراء تفاقم ظاهرة جتول األبقار وسط التجمعات السكانية باملنطقة وذلك 
ما تسبب يف انتشار الفضالت واألوساخ عبر كامل أحياء البلدية خاصة 
وأن هذه األبقار تتجمع مبحيط قمامات رمي الفضالت وتؤدي إلى تفريغها 
يف الطريق لتناولها ما خلف حالة من الفوضى وسط الكثير من الطرق 
واألرصفة خاصة وأن املجلس الشعبي البلدي قد أعلن يف وقت سابق 
أنه سيتم حجز كل األبقار املتجولة يف الطريق العام بكامل أحياء بلدية 
سيدي عمار إال أنه لم يتم تطبيق هذا القرار يف أرض الواقع وهو ما خلف 
حالة من االستنكار وسط السكان على غرار سكان سيدي عمار مركز 
و القرية والشعيبة وحي 400 و 920 مسكن بذات البلدية الذين نددوا 
من معاناتهم جراء االنتشار املذهل إلسطبالت األبقار داخل التجمعات 
عمار  سيدي  لبلدية  البلدي  الشعبي  املجلس  رئيس  السكانية . وكان 
بالنيابة "خشعي عامر" كشفن عن عقد مؤخرا عقد اجتماعا خاصا مبقر 
البلدية، بخصوص الشكاوى الكثيرة املقدمة من قبل املواطنني وسكان 
البلدية ضد التجول العشوائي لألبقار داخل النسيج العمراني واملناطق 
ذلك  وجاء  املواطنني.  وأرق  للبلدية  العام  املنظر  شوه  الذي  احلضرية 
االجتماع يف إطار تطبيق تعليمات والي عنابة "جمال الدين برميي" إزاء 
توفير جل شروط النظافة باحمليط العمرانية والقضاء على النقاط السوداء 
بالبلدية وقد حضر اللقاء )حينها( كل من األمني العام لبلدية سيدي 
الشرطة  عميد  إلى  إضافة  للبلدية  الصحة  حفظ  مكتب  مسؤول  عمار 
وممثل الفرقة اإلقليمية للدرك الوطني وكذا املفتشة البيطرية لدى مديرية 

الفالحة وبعض ممثلي مربي األبقار.

هام هامَتعليمُة الَوالي ُتضرُب ُعرَض احلائِط و"أميار" يف َقفِص االتِّ َتعليمُة الَوالي ُتضرُب ُعرَض احلائِط و"أميار" يف َقفِص االتِّ

َشوارُع عّنابة َتتحّوُل إلى َحظيرِة 
واطَئ! َمواٍش واألبقاُر َتغزو الشَّ

أصبحت العديد من أحياء بلديات والية عنابة عبارة عن حظيرة مواٍش مفتوحة، يرعى فيها األبقار واألغنام يف 
الشوارع الرئيسة وعلى مستوى الشواطئ، رغم ما تسببه هذه احليوانات من مخلفات تضر بالصحة والبيئة. وما زاد 

الّطني بّله، هو عدم حتّرك املسؤولني احملليني إزاء تفشي الظاهرة بهذه املدينة السياحية.
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أخبار الرياضات

الجمهوريــــة الجزائريــــة الديمقراطيــــة الشعبيـــــة

والية قسنطينة                             القرار رقم 2336 المعدل للقرار رقم 2143 المؤرخ في
 مديرية التنظيم والشؤون العامة        2019/11/17 المتضمن فتح تحقيق مسبق لالستفادة من االرتفاقات 
 مصلحة الشؤون القانونية والمنازعات     المنفعة العامة لفائدة  الشركة الجزائرية لتسيير شبكة نقل الغاز
مكتب نزع الملكية والمنازعات                  / شرق - قسنطينة النجاز مشروع" PPD8 حامة بوزيان 
                                                                 بنقطة تدعيم DP بكيرة  ببلدية حامة بوزيان.

- إن والـــــي واليـــــة قسنطيـــــــنة . 

بمقتضى األمر رقم 58/75 المؤرخ في 1975/09/26 المتضمن القانون المدني المعدل 
والمتمم . 

- بمقتضى القانون رقم 09/84 المؤرخ في 02/04 / 1984 المتضمن التنظيم اإلقليمي 
للبالد

- بمقتضى القانون رقم 09/90 المؤرخ في 1990/04/07 المتعلق بالوالية المتمم 
- بمقتضى القانون رقم 90/ 25 المؤرخ في 1990/11/18 المتضمن التوجيه العقاري 

المعدل والمتمم . 
- بمقتضى القانون رقم 29/90 المؤرخ في 1990/12/01 المتعلق بالتهيئة والتعمير 

المعدل و المتمم 
- بمقتضى القانون رقم 30/90 المؤرخ في 1990/12/01 المتعلق باألمالك الوطنية 

المعدل والمتمم. 
- بمقتضى القانون رقم 11/91 المؤرخ في 1991/04/27 الذي يحدد القواعد المتعلقة 

بنزع الملكية من أجل المنفعة العامة  - بمقتضى القانون رقم 10/11 المؤرخ في 
2011/06/22 المتعلق بالبلدية . . 

- بمقتضى القانون رقم 07/12 المؤرخ في 2012/02/21 المتعلق بالوالية . 
- بمقتضى القانون رقم 01/02 المؤرخ في 2002/02/09 المتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز 

بواسطة القنوات والسيما المادة 159 منه 
- بنتتضی المرسوم الرئاسي المؤرخ في 2017/07/13 المتضمن تعيين السيد / سعيدون 

عبد السميع  والي الوالية قسنطينة
 - بمقتضى المرسوم رقم 373/83 المؤرخ في 1983/05/28 الذي يحدد سلطات الوالي 

في ميدان األمن والمحافظة على النظام العام 
 - بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 215/94 المؤرخ في 1994/07/23 الذي يضبط أجهزة 

اإلدارة العامة في الوالية :  وهياكلها
- بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 265/95 المؤرخ في 06 سبتمبر 1995 الذي يحدد 

صالحيات مصالح التقنين و الشؤون العامة واإلدارة المحلية وقواعد تنظيمها وعملها.. . 
- نظرا للقرار الوالئي رقم 2143 المؤرخ في  2019/11/17 المتضمن فتح تحقيق مسبق 
لالستفادة من ارتفاقات المنفعة العامة لفائدة شركة هندسة الكهرباء والغاز بالجزائر العاصمة 

إلنجاز المشروع المذكور اعاله. 
- بناءا على مراسلة مديرية المصالح الفالحية رقم 1420 المؤرخ في 2019/12/03 

المتعلقة بإحالة السيد مزيش رمزي فؤاد على االستيداع

- باقتـــــراح مـــن السيـــد مديـــر التنظيــم والشـــؤون العـامة
يـقــــــــــرر

المــــــادة األولــــى : تعدل  المادة الثانية من القرار الوالئي رقم 2143 المؤرخ في 
2019/11/17 المتضمن فتح تحقيق مسبق لالستفادة من االرتفاقات المنفعة العامة لفائدة 

 PPD8 "الشركة الجزائرية لتسيير شبكة نقل الغاز / شرق - قسنطينة النجاز مشروع ضم
حامة بوزيان بنقطة تدعيم DP بكيرة ببلدية حامة بوزيان ، لتصبح كاألتي .

 يعين السيد بن ترعي عثمان مفتش رئيسي بمديرية الحفظ العقاري بدال من السيد مزيش 
رمزی فواد مهندس دولة بمديرية المصالح الفالحية للقيام بإجراء التحقيق المسبق للمشروع 

المذكور أعاله .
"الباقي دون تغيير " 

المـــــــــادة 02 : يكلف السادة / األمين العام للوالية، مدير التنظيم والشؤون العامة، مدير 
أمالك الدولة شرق ، مدير الطاقة ، مدير المواد المائية، مدير الحفظ العقاري، مدير المصالح 

الفالحية، مدير التعمير والهندسة المعمارية والبناء، مدير األشغال العمومية، مدير  السكن 
، مدير الشركة الجزائرية لتسيير شبكة نقل للشرق - قسنطينة مدير مسح األراضي، رئيس 

دائرة حامة بوزيان ، رئيس المجلس الشعبي لبلدية حامة بوزيان  ،المحافظين المحققين بتنفيذ 
هذا القرار الذي ينشر في مدونة القرارات اإلدارية للوالية.
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ريبيتـــش ينفـــرد برقــــم ريبيتـــش ينفـــرد برقــــم 
غيــر مسبـوق أمام يــوفنتـوسغيــر مسبـوق أمام يــوفنتـوس

املباراة  لفريقه خالل   ،1-1 التعادل  تسجيل هدف  ميالن، من  مهاجم  ريبيتش،  أنتي  الكرواتي  متكن 
املقامة أمام يوفنتوس، مبلعب أليانز ستاديوم بتورينو، يف إطار منافسات اجلولة الرابعة من الدوري اإليطالي. 
يف الدقيقة 76 جنح ريبيتش يف تسجيل هدف التعادل برأسية متقنة بعدما استغل املهاجم ركلة ركنية 
الشباك. وبحسب شبكة  برأسه يف  ريبيتش وسددها  لها  فارتقى  املنطقة،  لداخل  تونالي  زميله  نفذها 
»أوبتا« لإلحصائيات، فإن ريبيتش هو أول العب يف فريق ميالن يتمكن من تسجيل هدف على األقل 
يف 3 مباريات متتالية ضد يوفنتوس بالدوري اإليطالي، وذلك خالل عهد احتساب الفوز بثالث نقاط، 

أي منذ موسم )1994-1995(.
ق.ر

كونتـس مديـرا فنيا كونتـس مديـرا فنيا 
للمنتــخب التركــيللمنتــخب التركــي

أعلن االحتاد التركي لكرة القدم، تعيني شتيفان كونتس مديرا 
فنيا للمنتخب األول. وذكر االحتاد التركي يف بيان: »توصلت اللجنة 
األملاني  املدرب  مع  التفاق  القدم  لكرة  التركي  لالحتاد  التنفيذية 

شتيفان كونتس، لتدريب املنتخب األول«.
للفوز  عاما   21 األملاني حتت  املنتخب  عاما(   58( كونتس  وقاد 
بلقب أوروبا يف نسختي 2017 و2021 ووصل لنهائي 2019. ويتولى 
كونتس تدريب املنتخب التركي خلفا لشينول جونيش قبل اجلوالت 
احلاسمة من التصفيات املؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022. وقال 
كان  كونتس  إن  التركي،  للمنتخب  العام  املدير  ألتينتوب،  حميد 
كلينسمان،  يورجن  ترشيح  مت  بينما  الفريق،  لتدريب  األبرز  املرشح 
املدير الفني السابق للمنتخب األملاني، أو اندري شيفشينكو، مدرب 
التركي  املنتخب  عن  للرحيل  جونيش  واضطر  األوكراني.  املنتخب 
بطولة  من  اخلروج  بينها  من  األخيرة،  األشهر  يف  سلبية  نتائج  بعد 
أمم أوروبا »أورو 2020« من دور املجموعات بعد خسارة 3 مباريات، 
باإلضافة للخسارة 6-1 أمام املنتخب الهولندي يف تصفيات املونديال 
قبل أسبوعني. وتراجع املنتخب التركي للمركز الثالث يف مجموعته 
بالتصفيات خلف منتخبي هولندا والنرويج، بعد بداية واعدة مطلع 
العام، علما بأن متصدر املجموعة يتأهل مباشرة لبطولة كأس العالم 

التي تقام يف قطر العام املقبل.
ولم يتأهل املنتخب التركي لكأس العالم منذ حصوله على املركز 
فيه  يتولى  مباراة  أول  وستكون   ،2002 يف  مفاجئ  بشكل  الثالث 
أول  أكتوبر/تشرين  يف  النرويج  أمام  التركي  املنتخب  قيادة  كونتس 
ولعب  منتخب التفيا.  أيام سيواجه مضيفه  بثالثة  وبعدها  املقبل، 
املهاجم األملاني السابق، الفائز بأورو 1996، موسما واحدا يف تركيا 
لكرة  األملاني  االحتاد  كان   .1995-1996 موسم  يف  بشكتاش  مع 
حتى  املستمر  عقده  من  كونتس  سيحرر  أنه  بالفعل  ذكر  قد  القدم 
ألتينتوب  التركي. قال  2023، إذا توصل التفاق لتدريب املنتخب 
إن » املفاوضات، مبا يف ذلك مع االحتاد األملاني، كانت مثالية وعادلة 

للغاية«.
ق.ر

كاير يزيد معاناة كاير يزيد معاناة 
ميالن أمام يوفنتوسميالن أمام يوفنتوس

تلقى ستيفانو بيولي، املدير الفني مليالن، نبأ صادما خالل مباراة 
فريقه أمام يوفنتوس، مبلعب أليانز ستاديوم، ضمن منافسات األسبوع 
الرابع من الدوري اإليطالي. ففي الدقيقة 36، سقط الدمناركي سيمون 
يف  ليفشل  بإصابته،  متأثًرا  امللعب  أرض  على  ميالن  مدافع  كاير، 
إضطراري  أول  تبديل  إجراء  الفور  على  بيولي  وقرر  اللقاء.  استكمال 
بخروج كاير من أرض امللعب، ودفع بدال منه ببيير كالولو. يشار إلى أن 
ميالن يفتقد العديد من العناصر املؤثرة بالفريق، يف ظل غياب زالتان 
إبراهيموفيتش وأوليفيه جيرو وتيموي باكايوكو ودافيد كاالبريا وجونيور 

ميسياس ورادي كرونيتش.
ق.ر

الجمهوريــــة الجزائريـــة الديمقراطيـــة الشعبيـــــة
والية البليدة
دائرة بوقرة
بلدية بوقرة 

مصلحة التنظيم و الشؤون العامة 
مكتب الجمعيات  المحلية 

رقم :04 /2021
وصــــل تسجيل التصريح بتأسيس جمعية محلية ذات طابع رياضي

بمقتضى القانون رقم 12_ 06 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 هـ الموافق لـ : 12 جانفي 2012 
المتعلق بالجمعيات _ تم هذا اليوم:15ذي الحجة 1422الموافق لـ 25أوت 2021 :

تسليم وصل التصريح الجمعية المحلية ذات الطابع الرياضي المسماة: 
النادي الرياضي الهاوي : أشبال العبازيز

الكائن مقرهـــا : حي العبازيز بلدية بوقرة 
رئيس الجمعية  : رعيني وليد

تاريخ و مكان االزدياد: 1992/05/24 ببوقرة
العنوان الشخصي :حي العبازيز بوقرة
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بعد أن رفض مصافحته، 
بوكيتينو:

»لهــذا أخرجـت »لهــذا أخرجـت 
ميســي واألمـــر ميســي واألمـــر 

سيتكــــرر«سيتكــــرر«
جيرمان،  سان  باريس  مدرب  بوكيتينو،  ماوريسيو  دافع 
على  الفوز  خالل  ميسي،  ليونيل  جنمه  باستبدال  قراره  عن 
أوملبيك ليون، اول أمس يف الدوري الفرنسي.  وقال بوكيتينو، 
يف تصريحات خالل املؤمتر الصحفي عقب اللقاء: »استبدال 
ميسي كان حلمايته من اإلصابة.. وسيكون هناك مثل هذه 
صعبة  ستكون  وبالتأكيد  القادمة،  املباريات  يف  القرارات 
حالته«،  كيف  ميسي  سألت  »لقد  وتابع:  للجدل«.  ومثيرة 
أثار  قد  بوكيتينو  قرار  وكان  وهادئ«.   بخير  »أنا  علي:  ورد 
غضب الدولي األرجنتيني، الذي رفض مصافحة مدربه بعد 
اخلروج من امللعب.  وأضاف املدير الفني لسان جيرمان، عبر 
شبكة »أمازون برامي«: »حتقيق 6 انتصارات متتالية يف انطالقة 
الدوري خطوة إيجابية، وكان مهما االنتصار أمام ليون، بعد 
التعادل مع كلوب بروج يف دوري األبطال«.  وواصل: »كما 
إظهار  علينا  وكان  جيد،  فريق  إنه  رائعة،  مباراة  ليون  أدى 
حتسني  ونحاول  صعبة،  بفترة  منر  امللعب..  يف  شخصيتنا 
األداء يف التدريبات، لكن األمر صعب يف ظل اللعب كل 3 
أيام، واألولوية تكون الستشفاء الالعبني«.  وختم بوكيتينو: 
عذرا..  ليس  هذا  لكن  الفيديو،  مبحاضرات  فقط  »نكتفي 

يجب أن يتحسن أداء الفريق«.
سان  باريس  جنم  ميسي،  ليونيل  ان  بالذكر،  جدير 
مواجهة  خالل  بوكيتينو  ماوريسيو  مدربه  أحرج  جيرمان، 
أوملبيك ليون، اول امس، يف قمة اجلولة السادسة من الدوري 
الفرنسي.  وذلك عندما قرر بوكيتينو يف الدقيقة 75، إشراك 
الالعب املغربي أشرف حكيمي بدال من ميسي. وبعد خروج 
»ليو« من أرض امللعب توجه بوكيتينو ملصافحته، إال أن النجم 
معبًرا  الكلمات  ببعض  وحتدث  يده،  مد  رفض  األرجنتيني 
من  ميسي  وخرج  يبدو.   فيما  استبداله  على  اعتراضه  عن 
امللعب والنتيجة تشير للتعادل 1-1، حيث تقدم لوكاس باكيتا 
ركلة  من  جونيور  نيمار  وتعادل   ،54 الدقيقة  يف  للضيوف 
جزاء، يف الدقيقة 66. وانضم ميسي إلى سان جيرمان خالل 
انتهاء  بعد  انتقال حر،  املنصرم، يف صفقة  الصيفي  امليركاتو 

تعاقده مع ناديه السابق برشلونة.
ق.ر

كومـــــان كومـــــان 
فــــــــي فــــــــي 
طريقـــــه طريقـــــه 
لمغـــــادرة لمغـــــادرة 
بايــــرن بايــــرن 
ميــونــــخميــونــــخ

شكك كريستيان نيرلينغر، املدير الرياضي السابق 
الفريق  جنوم  أحد  استمرار  إمكانية  يف  ميونخ،  لبايرن 
البافاري ضمن صفوفه يف املرحلة املقبلة. وقال نيرلينغر 
يف تصريحات أبرزها موقع »لو 10 سبور« الفرنسي: »ال 
أعتقد أن )كينغسلي( كومان سيبقى يف بايرن«. وينتهي 
عقد كومان مع بايرن يف صيف 2023، ويشترط الالعب 
أجل  من  ساني  ليروي  مع  الراتب  يف  املساواة  الفرنسي 
على  ودلل  الطرفني.  بني  احملادثات  جمد  مما  التجديد، 
كالمه مشيرا لالجتاه اجلديد الذي يتبعه النادي إذ »مييل 
)بايرن( غالًبا خلسارة الالعبني مجاًنا يف اآلونة األخيرة« 
السابق:  النادي  مسؤول  وأضاف  نيرلينغر.  بحسب 
احلالي،  الوضع  إلى  بالنظر  لكن  ممتاز،  العب  »كومان 
أعتقد أن بايرن سيفكر يف بيعه«. وخضع كومان لعملية 
جراحية يف القلب خالل األيام القليلة املاضية، بسبب 
يعود  أن  املفترض  ومن  القلب،  ضربات  انتظام  عدم 
جاهًزا  يصبح  أن  على  املقبل،  الثالثاء  يوم  للتدريبات 

للمشاركة يف املباريات بعد أسبوعني.
ق.ر
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يف انتظار دخول األموال إلى خزينة النادي

مولودية بجاية تشرع في 
تحضيراتها للموسم الجديد

شبيبة بجاية

طالق بين المدرب عبديش 
وإدارة الفريق

 تسارعت األحداث يف بيت فريق شبيبة بجاية املنتمي إلى القسم الثاني مجموعة 
الرسمية  املنافسة  انطالق  وعشية  اجلديد  للموسم  التحضير  انطالق  مع  شرق  وسط 
التقني  جمع   الذي  األخير  اللقاء  فشل  بعد  وذلك   الفريق  محبي  قلق  أثار  بشكل 
البجاوي ياسني عبديش الذي حقق الفريق برفقته نتائج طيبة املوسم املاضي  واملناجير 
العام رشيد رجراج إذ لم يفضي إلى نتائج تخدم مصلحة الفريق ومن مظاهر ذلك القرار 
الذي اتخذه املدرب عبديش بعدم جتديد عقده مع اإلدارة واالنسحاب بالتراضي نظرا 
والفنية ويف  التنظيمية  املسائل  الكثير من  الطرفني حول  بني  النظر  الختالف وجهات 
مقدمتها قضية املستحقات املالية وتوفير اإلمكانيات التي تسمح بدخول أجواء التحضير 
تأخر  تعقيدا  زادتها  خانقة  مالية  أزمة  من  يعاني  الفريق  أن  علما  مالئمة،  ظروف  يف 

وصول اإلعانات املالية ومتلص رجال األعمال من الوفاء بتعهداتهم.
عبدالسالم.ق

وداد تلمسان

اإلدارة تقرر االحتفاظ بـ 3  
العبين فقط من الموسم الفارط

املوسم  اخلاصة  تشكيلتها  من  فقط  العبني  بثالثة  تلمسان  وداد  إدارة   احتفظت 
الفارط، وذلك حتسبا للموسم اجلديد 2021-2022.

وأوضح رئيس النادي، رشيد ملياني بأن الالعبني الثالثة الذين مت جتديد الثقة فيهم 
هم قائد الفريق زناسني واملهاجمني سماحي وعايشي، فيما مت تسريح بقية الالعبني غير 

املرغوب فيهم، بينما قرر آخرون املغادرة من تلقاء أنفسهم.
وفضال عن الثالثي املذكور، قررت إدارة الوداد ترقية ما ال يقل عن خمسة العبني 
نفس  وفق  وقنيش،  عمراوي  وبن  ولكحل  وقمادي  شريف  وهم   الرديف  الفريق  من 
املصدر.  وعلل رشيد ملياني التغيير الذي قرر القيام به على مستوى تشكيلته باملشوار 

السيئ للفريق املوسم الفارط حيث جنا بأعجوبة من السقوط إل الرابطة الثانية.
ودفع هذا األمر إدارة ''الزيانيني'' للتحرك يف كل االجتاهات يف الفترة األخيرة بغية 
يقل عن تسعة  ما ال  تعزيز صفوفها بالعبني جدد، حيث متكنت حلد اآلن من ضم 
طوشة  وبن  القبائل(  )شبيبة  بوعلي  تيزي  من  كال  القائمة  وتخص  جدد.  العبني 
)مستقبل وادي سلي( وعمرة )احتاد مغنية( وبلمخطار )أمل مغنية( وبوشعور )شباب 
وادي ارهيو( وبحراوي )شبيبة سكيكدة( وقاصدي )مولودية بجاية( وهريات )جمعية 
الساعات  االنتدابات ستستمر خالل  بأن عملية  املسؤول  وأضاف نفس  مليلة(.  عني 
املقبلة، بعدما تقدم يف مفاوضاته مع العبني آخرين يرغب يف استقدامهم إلى تلمسان، 
على غرار يحي شريف )شبيبة الساورة( ورناي )احتاد بسكرة( وشيخي وتافني )شبيبة 

القبائل( وميباركي )نادي بارادو(.
على صعد آخر، انطالق الفريق أمس يف التحضيرات للموسم املقبل بقيادة املدرب 
إلى  املنتمي  بوفاريك  وداد  على  الفارط  املوسم  أشرف  الذي  بوهالل،  كمال  اجلديد 

الرابطة الثانية، مبلعب العقيد لطفي بتلمسان.
للتذكير، تنطلق بطولة الرابطة األولى، التي تضم املوسم القادم 18 ناديا بدال من 

20 مثلما كان معمول به املوسم الفارط، يف 23 أكتوبر القادم.
م.هشام

ديلور وبوداوي هدافان وينقذان 
نيس من الخسارة أمام موناكو

عندما  نيس  ناديهما  مع  بوداوي،  وهشام  ديلور  أندي  اجلزائريان،  الدوليان   تألق 
سجال هديف اللقاء أمام الضيف موناكو والذي انتهى بالتعادل 2-2، اول امس برسم 

اجلولة السادسة من البطولة الفرنسية لكرة القدم.
وسجل مهاجم »اخلضر«، هدفه يف الدقيقة 51، بعدما دخل بديال لزميله دولبيرغ 

يف الدقيقة 15، أما هدف وسط امليدان بوداوي، فقد جاء يف الدقيقة 73.
وبهذا يرفع ديلور رصيده إلى 3 أهداف منذ بداية املوسم اجلاري، أحدهم مع ناديه 

السابق مونبيلييه قبل أن يتنقل الى نيس مطلع سبتمبر الفارط.
أما هديف موناكو فقد احرزهما كل من غولوفني يف الدقيقة39، ووسيم بن يدر يف 
الدقيقة 77. ومعلوم أن نيس ضيع ضربة جزاء يف د 82 عن طريق غويري.كما شهد 
اللقاء مشاركة الظهير االمين اجلزائري، يوسف عطال، الذي دخل بديال يف الدقيقة 57.
يتقهقر  بينما  نقاط  مؤقتا ب10  الرابع  الصف  نيس  يحتل  النتيجة  إثر هذه  وعلى 

موناكو الى املرتبة ال15 بخمس نقاط.
م.هشام

بن رحمة يسجل أول أهدافه مع ويست هام
هام  ويست  ناديه  مع  التهديفي  عداده  رحمة  بن  سعيد  اجلزائري  الدولي   افتتح 
يونايتد، خالل اللقاء الذي انهزم فيه داخل الديار أمام مانشيستر يونايتد بنتيجة 2-1، 

اول امس برسم اجلولة اخلامسة من البطولة االجنليزية لكرة القدم.
القوية يف  املواجهة  هذه  التهديف يف  باب  فتح  من  »اخلضر«  العاب  ومتكن صانع 
رونالدو  كريستيانو  البرتغالي  عبر جنمه  التعادل  أدرك  »اليونايتد«  أن  غير   ،30 الدقيقة 
بعدها بخمسة دقائق، ليضيف زميله لينغارد هدف الفوز يف الدقيقة 89، يف حني، قام 
املدرب االسكتلندي، دايفيد مويز، بإخراج العبه اجلزائري يف الدقيقة 88، واستبداله 

بزميله النزيني.
كما يشار أيضا أن »الهامرز« ضيعوا ضربة جزاء عن طريق نوبل يف الدقيقة )90+5( 
من املباراة. وعلى إثر هذه اخلسارة، يتراجع »املطارق« الى الصف الثامن ب8 نقاط، 

فيما يلتحق اليونايتد بليفربول يف الصدارة ب13 نقطة.
م.هشام

عبدالسالم.ق

بجاية  مولودية  نادي  تشكيلة  شرعت 
مجموعة  هواة  الثاني  احملترف  إلى  املنتمي 
اجلديد  للموسم  التحضير  يف  شرق  وسط 
مبلعب  التدريبات  باستئناف  امس،  اول 
الوحدة املغاربية، حتت قيادة املدرب الرئيسي 
الفنية  العارضة  تدعيم  انتظار  يف  كعروف، 
االجتماع  خالل  ومساعد،  بدني  مبحضر 
املقرر واملرتقب بني اإلدارة واملدرب البجاوي، 
وصول  املسيرين  فيه  ينتظر  الذي  الوقت  يف 
األموال إلى خزينة النادي، من أجل برمجة 
الالزمة  اجلاهزية  وضمان  حتضيري،  تربص 

النطالق البطولة، خاصة أن املوب الذي ضيع 
ورقة الصعود املوسم املاضي يف آخر اجلوالت  
يعاني بعض التأخر يف التحضيرات، وهو ما 
يتطلب جتنيد كل الوسائل املادية الالزمة من 
جيدة  انطالقة  وحتقيق  األمور،  تدارك  أجل 

خالل املوسم اجلديد.
الفريق،  إدارة  ومن جهة أخرى ستشرع 
هذا  خالل  الركائز  بعض  مع  التفاوض  يف 
جتديد  إلى  التطرق  أجل  من  األسبوع، 
اجلديد،  الكروي  للموسم  حتسبا  عقودهم، 
مراد  املدرب  مع  باالتفاق  قامت  أن  بعد 
تشكيلة  مع  مغامرته  مواصلة  على  كعروف 

»املوب«.
الرسمي  الناطق  أكد  السياق  هذا  ويف 
رغبة  عن  بوشباح،  مصطفى  للمساهمني 
اإلدارة يف االحتفاظ بتركيبة املوسم املاضي، 
خاصة ما تعلق بالعناصر التي تألقت، والتي 
من  للفريق،  إضافة  تقدمي  بإمكانها  سيكون 
سيتم  كما  املسطرة،  األهداف  حتقيق  أجل 
إلى  للتطرق  كعروف  املدرب  مع  االجتماع 
أن  بعد  جدد،  بالعبني  التشكيلة  تدعيم 
قندوز  غرار  على  العناصر،  بعض  رحلت 
إلى  انظم  األخير  هذا  أن  حيث  وقاصدي، 

وداد تلمسان الناشط يف الرابطة األولى.

»الفاف« تحدد تواريخ انطالق مختلف البطوالت الوطنية
لالحتادية  الفيدرالي  املكتب  حدد 
اجلزائرية لكرة القدم )فاف(، خالل اجتماعه 
تواريخ   ،2021 سبتمبر   16 اخلميس  يوم 
احملترفة  الوطنية  املنافسات  مختلف  انطالق 
 ،2022  2021- الرياضي  للموسم  والهواة 
اليوم  الفيدرالية  الهيئة  عنه  كشفت  حسبما 

االحد يف بيان لها على موقعها الرسمي.
االولى  الرابطة  بطولة  يخص  وفيما 
يومي  عشاقها  مع  موعدها  فستجدد  احملترفة 
 .2021 أكتوبر   23  -  22 والسبت  اجلمعة 
وستعطى صافرة انطالق بطولة الرابطة الثانية 
هواة، يوم الثالثاء املوافق لـ26 أكتوبر القادم، 

وفق ذات املصدر.
حدد  فقد  اجلهات  بني  ما  بطولة  وحول 
أكتوبر   30 و   29 يومي  الفيدرالي  املكتب 

الداخل موعدا النطالق موسمها اجلديد.
اجلهوية فستكون  البطوالت  أما مختلف 
 ،2021 نوفمبر   7 و   6 يومي  جوالتها  أولى 
البطوالت  منافسات  تستهل  جترى  أن  على 

الوالئية يومي 13 و 14 نوفمبر املقبل.
باملقابل، تبقى تواريخ انطالق البطوالت 
السلطات  من  كال  »مبوافقة  مرهونة  املذكورة 
العمومية والصحية«، حسب بيان االحتادية.

قد  والرياضة  الشباب  وزارة  أن  ويشار 

املالعب  إلى  اجلمهور  بعودة  السماح  قررت 
تقدمي  »شريطة  مجددا  الرياضية  والقاعات 
يخص  القرار  أن  غير  الصحي«،  اجلواز 
املباريات  دون  فقط،  الوطنية  املنافسات 
الدولية والقارية لكرة القدم، اخلاصة باالحتاد 
االفريقية  والكنفيدرالية  )الفيفا(  الدولي 
قررت  قد  الوصية  الوزارة  وكانت  )كاف(. 
العمومية  الرياضية  املنشآت  فتح  إعادة 
واملنافسات  األنشطة  واستئناف  واخلاصة 
الرياضية يف كل االختصاصات بداية من يوم 

االثنني 6 سبتمبر 2021.
ق.ر

بعد أن نفى استقالته من منصبه

 المدرب آيت جودي يشرف رسميا على تحضيرات مولودية وهران  
االثنني  امس  وهران  مولودية  فريق  شرع 
يف التحضير للموسم الكروي اجلديد -2021
عز  اجلديد  املدرب  إشراف  حتت    ،2022
الدين آيت جودي، الذي نفى استقالته من 
منصبه بعد أن عاد إلى مسقط رأسه يف نهاية 
هذا  يف  جودي  آيت  الفارط.وصرح  األسبوع 
الشأن »صحيح أنني عدت إلى بيتي يف نهاية 
األسبوع ولكن ذلك ال يعني أني فكرت يف 
االستقالة، خالفا ملا دار من حديث يف هذا 
الصدد. لقد أمضيت على عقدي مع مولودية 
يف  الشروع  وأنوي  أسابيع  بضعة  منذ  وهران 
التشكيلة شبه  باتت  أن  بعد  التدريبات غدا 
األخيرة  األيام  يف  احلديث  وكثر  مكتملة«. 
آيت  رغبة  عن  وهران  مولودية  محيط  يف 
جودي الذي درب املوسم الفارط احتاد بسكرة 
التراجع  يف  األولى،  الرابطة  يف  للبقاء  وقاده 
نشبت  بعدما  احلمراوة،  على  اإلشراف  عن 
الطيب  النادي  رئيس  وبني  بينه  خالفات 

محياوي بخصوص ملف االستقدامات.
وفضل نفس التقني عدم التطرق إلى هذا 
اخلاصة  التفاصيل  كل  بتقدمي  ملتزما  امللف، 

بورقة الطريق التي أعدها يف إطار استعدادات 
فريقه اجلديد للموسم القادم يف األيام املقبلة. 
وعرفت تشكيلة املولودية، التي أنهت بطولة 
تغييرات  اخلامسة،  املرتبة  املاضي يف  املوسم 
ما  مغادرة  بعد  الصائفة،  هذه  جذرية خالل 
إلى  جلأ  من  منهم  العبا،   17 عن  يقل  ال 
جلنة املنازعات للحصول عل وثيقة تسريحه، 
االحتفاظ  نفسها  اإلدارة  رفضت  من  ومنهم 

به.

الطيب  النادي  رئيس  شرع  باملقابل، 
بعض  منذ  االنتدابات  عملية  يف  محياوي 
يف  القصوى  السرعة  إلى  مير  أن  قبل  الوقت 
األيام القليلة املاضية مما سمح له بالتعاقد مع 
تسعة العبني جدد آخرهم عالطي )مولودية 
غليزان(  )سريع  وكوخلير  وشادلي  اجلزائر( 
دلة  و  تلمسان(  )وداد  صويف  واحلارسني 

كراشاي )جمعية وهران(.
م.هشام
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ــة يف  ــة املختص ــاكل الديني ــت الهي تدعم
ــوم القــرآن والســنة بالشــلف، مبعهــد  تعليــم عل
جديــد لتعليــم العلــوم الشــرعية ببلديــة بنايريــة 
)شــمال شــرق الشــلف(، يشــرف على تســييره 
بــذات  املســلمني  العلمــاء  جمعيــة  شــعبة 
الواليــة، حســبما علــم أمــس، لــدى مســؤولي 

ــة. ــذه الهيئ ه
الوطنــي  املكتــب  عضــو  كشــف  و 
ــدور  ــة العلمــاء املســلمني اجلزائريــني، ق جلمعي
قرنــاش،ل«وأج« عــن افتتــاح مســاء أمــس 
يف  الدراســة  إنطــاق  مــع  تزامنــا  األحــد، 
نــوادي جمعيــة العلمــاء ومدارســها، وفقــا 
لتوصيــات اللجنــة الوطنيــة للتربيــة باجلمعيــة، 
معهــد العلــوم الشــرعية ببلديــة بنايريــة )دائــرة 
الزبوجــة(، املتخصــص يف تعليــم القــرآن الكــرمي 

والســنة النبويــة وعلومهمــا.
ــذه  ــص ه ــدث، تخت ــذات املتح ــا ل و وفق
التحضيــري،  التعليــم  يف  الدينيــة  املؤسســة 

التعليــم القرآنــي جلميــع الفئــات العمريــة و 
ــو  ــم حمل ــص قس ــع تخصي ــني، م ــكا اجلنس ل
األميــة وتعليــم الكبــار ، بطاقــة إســتيعابية 

ــب. ــي طال ــدر مبائت تق
ــجيل  ــد اآلن تس ــد مت حل ــه ق ــاف أن و أض
150 طالبــا يف مختلــف الفئــات العمريــة و مــن 
مختلــف ربــوع واليــة الشــلف، ســيتم توزيعهــم 
علــى أفــواج علــى مــدار األســبوع، وســيتلقون 
برنامجــا ثريــا و متنوعــا يف كل العلــوم الشــرعية 
مبــا فيهــا العقائــد اإلســامية، الفقــه املالكــي، 
وكــذا  التــاوة،  وأحــكام  النبويــة،  الســيرة 

حتفيــظ القــرآن الكــرمي.
و يعــد هــذا املعهــد ، الــذي أجنــز مبســاهمة 
مــن جمعيــة العلمــاء املســلمني اجلزائريــني 
ــن  ــخة ع ــة مستنس ــنني، جترب ــات احملس وتبرع
ببلديــة عــني  بــن عفــان«  معهــد »عثمــان 
ــم  ــل إس ــا حم ــطيف، فيم ــة س ــرة بوالي الكبي
»الشــيخ عبدالكــرمي بــن مخلــوف مقيــدش« 

ــى  ــم عل ــرف القائ ــن ط ــل م ــراف باجلمي كاعت
أشــغاله وتســييره،  لشــيخه الــذي درس عنــده 
بجامعــة العلــوم اإلســامية بواليــة قســنطينة.
أن  ينتظــر  املصــدر،  لــذات  اســتنادا  و 
املســتقبل  الدينــي يف  الصــرح  هــذا  يعــرف 
مــن  الطلبــة  الســتقبال  توســعة  أشــغال 
مختلــف الواليــات املجــاورة، فيمــا ســيتحصل 
املتخرجــون مــن هــذا املعهــد علــى شــهادة 
علميــة  الكــرمي،  وإجــازات  القــرآن  حفــظ 

باملتــون.
ــة و  ــم نشــاطات دوري ــع بتنظي كمــا يضطل
ــة تهــدف يف املجمــل  ــة و رحــات تربوي توعوي
خلدمــة كتــاب اهلل والســنة النبويــة الشــريفة 
ــن  ــا ع ــن، فض ــن الدي ــروري م ــم الض وتعلي
ــا  ــة مبقوماته ــخصية اجلزائري ــى الش ــة عل احملافظ

ــة. ــة والثقافي ــة والتاريخي ــة والديني احلضاري
واج

يف عديد التخصصات الفنية

»أوبيرا« الجزائر تستأنف 
ورشات التكوين 

أعلنــت أوبيــرا اجلزائــر »بوعــام بســايح« عــن اســتئناف ورشــات التكويــن 
و صقــل املهــارات يف عديــد التخصصــات الفنيــة، التــي ينشــطها أســاتذة 

ــة. ــان لهــذه املؤسســة الثقافي ــه بي ــاد ب ــرة«، حســبما ف ــاء و ذوي خب »أكف
ــة  ــة املخصص ــدورات التكويني ــذه ال ــج ه ــدر، أن برنام ــح ذات املص واض
ــون التشــكيلية، يتضمــن احــد  ــاء و املســرح و الفن للرقــص و املوســيقى و الغن

ــة. ــون التمثيلي ــا يف الفن ــر تخصص عش
وأشــار البيــان ذاتــه، إلــى أن  تخصــص الرقــص يتضمــن األنــواع التقليدية 
و اجلــاز احلديــث و الكاســيكي، للفتيــات، مضيفــا أن املشــاركة يف ورشــات 

هــذه الفئــة يتــم عبــر جلســة اســتماع، حســب املقاعــد املتوفــرة.
ــع  ــم الطب ــول تعلي ــور ح ــدروس تتمح ــان ال ــيقى، ف ــص املوس ــا تخص أم
و  )بيانــو  املوســيقية  اآلالت  يف  التقنــي  التحكــم  و  األندلســي  الشــعبي 
الكمــان و القيثــارة و الكارينيــت( يف مختلــف األنــواع املوســيقية و املوســيقى 

الكاســيكية خاصــة.
كمــا مت إثــراء هــذا البرنامــج التكوينــي و التأطيــري الــذي الزالــت عمليــة 
ــاء  ــة 30 ســبتمبر اجلــاري، بتخصصــات الغن ــى غاي ــة إل ــه جاري التســجيل في

متعــدد األحلــان و التمثيــل و الرقــص واملســرح وكــذا الفنــون التشــكيلية.
ــر، فاطمــة الزهــراء  ــرا اجلزائ ــرة العامــة ألوبي يف هــذا الصــدد أكــدت املدي
ــارات يف  ــل امله ــن و صق ــات التكوي ــن ورش ــدف م ــي، إن اله ــوس سنوس نام
ــل بشــكل  ــر، يتمث ــرا اجلزائ ــا أوبي ــي تنظمه ــة الت ــون التمثيلي تخصصــات الفن

ــدة. ــب جدي ــاف مواه ــباب و اكتش ــرص للش ــاء الف ــي يف »إعط أساس
ق.ث

الصحراء الغربية:

 جمعيات إسبانية تقرر الدفع 
بحملة واسعة من أجل احترام 
حقوق اإلنسان بالمناطق المحتلة

 قــرر املشــاركون يف جلســة لتنســيقية جمعيــات الصداقــة والتضامــن 
اإلســبانية مــع الشــعب الصحــراوي، الدفــع إلــى األمــام، بحملــة واســعة مــن 

ــة. ــة احملتل ــق الصحراوي ــان باملناط ــوق اإلنس ــرام حق ــل احت أج
وعقــدت تنســيقية جمعيــات الصداقــة والتضامــن اإلســبانية مــع الشــعب 
الصحــراوي، جلســة علنيــة، للوقــوف علــى ســمات املرحلــة احلاليــة، ورســم 
ــن السياســية واإلنســانية وحتســيس  ــد يف امليادي ــي جدي مخطــط عمــل تضامن

الــرأي العــام بالســاحتني الوطنيــة اإلســبانية واألوروبيــة.
اســتهلت  اجللســة  أن  )واص(  الصحراويــة  األنبــاء  وكالــة  وذكــرت 
بعــرض تقييمــي قدمــه ممثــل جبهــة البوليســاريو بإســبانيا، عبــد اهلل العرابــي، 
ــة  ــة امللح ــراوي، واحلاج ــعب الصح ــاح الش ــة لكف ــة الراهن ــص الظرفي بتمحي
لتجميــع اجلهــود علــى جميــع اجلبهــات ملرافقــة الشــعب الصحــراوي لتحقيــق 

ــام. ــة والس ــه يف احلري طموحات
ــى  ــروف عل ــذه الظ ــي يرتكــز يف ه ــاح الوطن ــى أن الكف ــي إل وأشــار العراب
ــد  ــى صعي ــة عل ــة ضــد اململكــة املغربي ــة، بينهــا املعركــة القانوني أعمــدة صلب
احملاكــم األوروبيــة، وتعيــني األمم املتحــدة ملبعــوث جديــد لقيــادة مسلســل 

ــتعمار. ــة االس تصفي
ويف ذات الســياق، أثنــى الديبلوماســي الصحــراوي، علــى الــدور التاريخي 
ــرآة عاكســة  ــن كـــ »م ــة والتضام ــات الصداق ــة جلمعي ــم للتنســيقية العام وامله
ــع  ــة م ــر احلكومي ــات غي ــباني واملنظم ــي اإلس ــع املدن ــات املجتم ــن فئ لتضام

ــراوي«. ــعب الصح الش
ــام  ــى األم ــع إل ــورة الدف ــة املذك ــة العلني ــار اجللس ــون يف إط ــرر املجتمع وق
بحملــة واســعة مــن أجــل احتــرام حقــوق اإلنســان باملناطــق الصحراويــة 
احملتلــة، معبريــن عــن قلقهــم الشــديد بشــأن الوضعيــة الكارثيــة التــي يتعــرض 
لهــا املعتقلــون السياســيون الصحراويــون والناشــطون احلقوقيــون، بينهــم الناشــطة 

ــة. ــة بوجــدور احملتل ــا، مبدين ــراد عائلته ــا وأف ســلطانة خي
واج

الشلف:

 افتتاح معهد لتعليم القرآن الكريم والسنة النبوية ببلدية بنايرية

مت أمس، باجلزائر العاصمة، إعطاء إشــارة انطالق أســبوع اندونيســيا 2021، من 
خــالل معرض متنوع يف مســتوى عظمة تاريــخ و تعدد األوجه الثقافية »ألكبر 

أرخبيل يف العالم«.

ق.ث/واج

اندونيســيا  »أســبوع  تنظيــم  يأتــي  و 
راديســون  فنــدق  يحتضنــه  الــذي   ،»2021
ــاء  ــبة احي ــدرة، مبناس ــي حي ــع بح ــو، الواق بل
الذكــرى ال76 الســتقال اندونيســيا يف إطــار 
العاقــات و املبــادالت الوديــة القائمــة بــني 

اندونيســيا. اجلزائــر و 
ســفير  اعــرب  املناســبة،  بهــذه 
يف  اكبــر،  شــلياف  اندونيســيا،  جمهوريــة 
كلمتــه االفتتاحيــة املســجلة و التــي بثــت 
الشــعب  و  باســم احلكومــة  الشاشــة  علــى 
ــاة  ــر وف ــى اث ــه عل ــن »تعازي ــي، ع االندونيس
العزيــز  الســابق ، عبــد  الرئيــس اجلزائــري 
بوتفليقــة«، قبــل ان يجــدد التأكيــد عــن »ثقتــه 
الكبيــرة« يف ان يتــوج اســبوع اندونيســيا 2021 
يف املســتقبل »بتعزيــز و تغذيــة العاقــة القويــة« 

بــني البلديــن.

اندونيســيا«  الــى  »الســفر  يقتــرح  و 
اجلــاري  ســبتمبر   23 غايــة  الــى  املســتمر 
»عــروض  غــرار  علــى  عديــدة  ،نشــاطات 
ــرات يف  ــخ« و »تظاه ــة« و »مهرجــان الطب ثقافي

الطبــخ«. فــن 
التظاهــرة  تقــدمي  وثيقــة  تتضمــن  و 
املفتوحــة، عــرض وثائقــي قصيــر ميثــل مختلف 
جوانــب برنامــج هــذا االســبوع، حيــث نقرأ يف 
ــر مجموعــة مــن وصفــات  الوثيقــة »نقــدم اكب
الطبــخ االندونيســي مباشــرة يف اطباقكــم«.
املخصصــة  االجنحــة  علــى  عــاوة  و 
بعــض  و  االندونيســي  الطبــخ  لعــرض 
و  النفطــي  املجــال  الصناعيــة يف  الشــركات 
الســياحي و الصناعــات الغذائيــة خاصــة، فان 
اســبوع اندونيســيا 2021، يســتقبل الــزوار مــع 
ــع  ــة يتضمــن املواق معــرض للصــور الفوتوغرافي
ــن  ــون م ــل املتك ــز األرخبي ــي متي ــم الت و املعال
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ــذا  ــفوا يف ه ــزوار ان يكتش ــن لل ــا ميك كم
املعــرض املتنــوع، مختلــف املعابــد )شــيفا 
شــواطئي  و  ببالــي(  براتــان  دانــو  اولــون  و 
و  أولواتــو(  و  بينيــدا  نــوزا  )كيلينغكينــغ 
ــان يف جــاوة  مصاطــب )ماجالينغــكا و بانياووي
الغربيــة و حقــول االرز بتاغاالنــغ ببالــي( وجــزر 
ــو  ــرات )كليموت ــوزا( و بحي ــرق ن ــودو بش )كوم

فلــورس(.
اجلزائــري  الرئيــس  وفــاة  اثــر  علــى  و 
الســابق عبــد العزيــز بوتفليقــة، فقــد مت تأجيــل 
عرضــني مبرمجــني مبناســبة افتتــاح »االســبوع 
»غامــان«  همــا   ،»2021 االندونيســي 
باســتعمال الطبــل و النــاي و الــة الكزيلوفــون و 
كذلــك رقــص »نوزانتــارا« )كلمــة قدميــة ملنطقة 
ــتعملة  ــة«(، املس ــزر خارجي ــي »ج ــاوة تعن ج
عمومــا للتعريــف باألرخبيــل االندونيســي، 
إلــى غايــة 23 ســبتمبر اجلــاري، املصــادف 

ــدث. ــذا احل ــام ه ــوم اختت لي

مبناسبة إحياء الذكرى الـ76 الستقاللها

افتتاح أسبوع اندونيسيا 2021 بالجزائر
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شارع  يف  قدميه  مرة  أول  بوتفليقة  وضع  باريس  يف 
املجد،  طريق  على  أنه  للحظات  فشعر  الشانزليزيه، 
ولرمبا يكون قد متنى يف تلك اللحظة النصر جلبهة 
شعب  حرية  أجل  من  تكافح  التي  الوطني  التحرير 
واستقالل وطن. قبل أن يستقل الطائرة املغادرة إلى 
فرنسا، سلّمه بومدين جواز سفر مغربي باسم إدريس 
بوخرطة، حني وصل باريس، تكفلت فيدرالية فرنسا 
الزعماء  بداخلها  كان  التي  القلعة  إلى  وأوصلته  به 
اخلمسة، راح حينها يسأل بوضياف هل أنت مستعد 

لتحمل املسؤولية؟
 أجابه سي الطيب الوطني: احترام شرعية احلكومة 
املؤقتة شرط أساسي لالستقرار والتقدم نحو األمام. 
الرجل  ملسار  تأكيداً  بوضياف  محمد  إجابة  كانت 
تتغير  لم  وقسوته  السجن  ظالم  رغم  وقناعاته. 
منذ  القائمة  املؤسسات  باحترام  يؤمن  ظل  قناعاته، 

أن كان عضوا قيادياً يف املنظمة اخلاصة.
تتحدث  التي  الشرعية  أن  أخاف  لكن  بوتفليقة،  رّد 
عنها ستبتلعك ورفاقك، ولن جتدوا حينها الوقت ألي 
تغيير مأمول. أصّر بوضياف على موقفه قائاًل: »إن 
مسألة القيادة ال ميكن إثارتها إال بعد نيل االستقالل 
مؤسسة  أكبر  للثورة  الوطني  للمجلس  اجتماع  يف 
قيادة  من  املبعوث  الزائر  عن  بوجهه  أشاح  قيادية«. 

األركان يف إشارة منه النتهاء الزيارة.
سحب بوتفليقة من جيبه العرض وطرحه على أحمد 
بن بلّة قائاًل: »إن قيادة األركان مستعدة لدعمك لقيادة 
السفينة، بات قبطانها احلالي يتخبط« يف إشارة لنب 
خدة، بوتفليقة كان يعلم بخصومة بن بلة مع املركزيني 
بعد  رفاقه  مع  يردد  كان  كما  الثورة  تسلقوا  الذين 
الفكرة مثيرة وقد أعجب بن  مؤمتر الصومام. كانت 
بلّة بالعرض املقدم إليه، بل األحرى أنه استحوذ على 
والتشاور  للتفكير  مهلة  طلب  فقد  هذا  ومع  تفكيره، 
مع رفاقه، لكنه سرعان ما غّير رأيه، بن بلّة يعلم أن 
بديهية،  هذه  معه،  يسيرا  لن  أحمد  وآيت  بوضياف 
الرفاق الثالثة ظلوا مختلفني منذ أن جمعهم السجن، 
لم يبق إال بيطاط وخيضر يف صفه، يف األخير أعطى 

املوافقة ليكون جنيب اجلزائر. 
بوتفليقة قائده بومدين  إلى تونس، نصح  بعد عودته 
بأن يعيد النظر يف ورقة بوضياف، »راسه خشني« علق 
مرسول بومدين، ثم أضاف أنصح بتبديل الفرس، بن 

بلّة مستعد لتبني العرض.
إلى  بلّة  بنب  الدفع  يف  ذلك  بعد  بومدين  يتردد  لم 
رئيس اجلمهورية يف  استقر  أن  بعد  املشهد.  مقدمة 
يعزل  جديداً،  مالكاً  أصبح  بأنه  شعر  جولي،  فيال 
البلد  كّل سلطات  يشاء، صارت  ويرفع من  يشاء  من 
تسييره،  بعيدة عن  الدفاع  وزارة  إاّل  تبق  لم  يده،  يف 
الزبيري  الطاهر  بتعيني  بومدين  دور  لتقزمي  خّطط 
كقائد لألركان، حدث ذلك وبومدين يف زيارة لالحتاد 
ابتسم  باخلبر،  السوفيات  أخبره  حني  السوفييتي. 
باخلبر،  يعلم  أنه  مشيراً  ماكرة  ابتسامة  بومدين 

واحلقيقة أنه لم يكن يعلم.
ونائبه  بلّة  بن  بني  جيداً  مير  التيار  يكن  لم  آنذاك 
بومدين، كان قرار الرئيس بإنشاء امليليشيات الشعبية 
أفاضت  التي  القطرة  الدفاع  وزارة  عن  املستقلة 
فقط،  احلادثة  هذه  عند  األمر  يستقر  لم  الكأس، 
لتكبر  بوتفليقة  اخلارجية  لوزير  الرئيس  عزل  جاء 
الفجوة ويزداد اجلفاء، كان بومدين وقتها يف القاهرة 
كانت  التي  األخيرة  الشعرة  ُقطعت  زيارة رسمية،  يف 
تصل الرجلني االثنني. بعد عودته مباشرة من مصر، 
حينها  كان  بومدين،  بيت  يف  »اجلماعة«  اجتمعت 
القرار »علينا  اُتخذ  بلّة،  مثل بن  يعيش لوحده أعزباً 
اللحظة  تلك  منذ  بنا«،  يتعشى  أن  قبل  به  نتغذى  أن 
كان  الشاب،  للوزير  مصراعيها  على  األبواب  ُفتحت 
مكتبه  يف  بومدين  على  يدخلون  الذين  القالئل  أحد 
كان  العالقات،  من  امبراطورية  كّون  ساعة.  أي  يف 
وزارة  يف  مكتبه  على  ميرون  والقناصلة  السفراء  كل 
والتوجيهات.  التعليمات  منه  يأخذون  اخلارجية، 
فيه  تُضّخ  جنيف  يف  بنكي  حساب  فتح  قّرر  حني 
يعلم  يكن  لم  عام،  كل  آخر  السفارات  ميزانية  بقايا 
كانت  عٍل،  من  سيسقطه  التصرف  ذلك  أن  حينها 
الشاذلي  استغل  األولى.  معصيته  اخلرجة  تلك 

اخلريطة  من  رفيقه  ليمحو  التاريخية  الفرصة  تلك 
احملاسبة  ملجلس  األخضر  الضوء  أعطى  السياسية، 
ليعبث يف تاريخ وملفات الوزير، فقَد بوتفليقة الدعم 
يف  سقط  من  فقط  هو  يكن  لم  اجلديد،  رفيقه  من 
القاع، كان الشاذلي يريد أن يحكم من مكتبه اجلديد 
بعيداً عن رفاقه الذين كان يجتمع معهم حتت سقف 
مجلس الثورة برئاسة بومدين، لقد اعتاد على قيادة 
ثكنته العسكرية دون احلاجة ألي مساعدة خارجية. 
كان  املشهد،  عن  يحياوي  أُبعد  اآلخرون،  يتأخر  لم 
ظل  الذي  منصبه  بحكم  للشاذلي  منافس  أخطر 
يتبوؤه منذ أن كلفه بومدين باحلزب، ظلت املنظمات 
تصفق  ونساء  وعمال  وطلبة  شبيبة  من  اجلماهيرية 
ليحياوي يف مناسبة عيد العمال التي تصادف األول 
وهيبة.  حضوراً  »املوسطاش«  زاده  ماي،  شهر  من 
بأي  يُدن  ولم  الرأس  مرفوع  خرج  يحياوي  كان  ألن 
تهمة رغم محاولة الشاذلي شيطنته بالبحث يف أدق 
احلزب  مقر  بزربية  املعروفة  القضية  يف  التفاصيل 
إال أنه فشل، لكن لم يكن األمر كذلك مع بوتفليقة. 
جليش  كمراقب  الثوري  وماضيه  اجلذابة  شخصيته 
الوالية اخلامسة، كل هذا لم يشفع له. بعد أن صار 
مغادرة عبد  بعد   58 عام  للوالية اخلامسة يف  قائداً 
اخلارج  يف  واستقراره  للجزائر  بوالصوف  احلفيظ 
جلنة  يف  اخلطير  الثالثي  طوبال،  وبن  كرمي  مبعية 
رتبة  بوتفليقة  على  بومدين  خلع  والتنفيذ،  التنسيق 
االستقالل  قبل  نقيباً،  بسرعة، صار  رّقاه  ثم  مالزم، 
بشهور أصبح رائداً. منصب مراقب الوالية، استحدثه 
له، رغم »املوسطاش الكبير« الذي  بومدين خصيصاً 
ووقاراً، كل هذه الصفات لم متنعه من  زاده احتراماً 
اليمن  إلى  زيارته  جاءت  متسخ.  وحل  يف  السقوط 
التي  الشعرة  الشاذلي  للرئيس  كمبعوث  اجلنوبي 
سأله  الثانية،  املعصية  هناك  ارتكب  ظهره،  قصمت 
القادة اليمنيون عن الرئيس بن جديد، فقد كان هذا 
األخير غير معروف لدى القادة العرب، أجاب بوتفليقة 
مباشرة ودون تفكير: إنه جديد علينا وعليكم. خانته 

الديبلوماسية رغم مترسه فيها ! 
اليمني  للقائد  زيارة  يف  اليمنيون،  ذلك  بعد  باعه 
بالّسر  باح  للجزائر،  إسماعيل  الفتاح  عبد  اجلنوبي 
للرئيس اجلزائري، هل باح له وهو صاح أم كان فاقد 
أن  يستطيع  اجلنوبي  اليمني  الزعيم  يكن  لم  الوعي، 
للشاذلي  نقل  البيرة،  من  أكواباً  احتسى  إذا  إال  ينام 
وهما جالسني رأساً لرأس ما قاله بوتفليقة قبل شهر 
يف عدن. ما حدث بعد ذلك جد معروف. قطع اإلبن 
إلى  سوريا  إلى  ليبيا  من  الصحراء،  لبومدين  املدلل 
املقام  به  الشام، استقر  إلى  ثم عودة  وباريس  جنيف 
يف دمشق، لكن يف يوم ما، ضرب الباب خلفه منزعجاً 
مع  القوية  عالقته  رغم  احلال،  يعجبه  لم  وموّدعاً، 
السوريني  أن  إال  خدام  احلليم  وعبد  األسد  حافظ 
أسكنوه يف شقة وليس يف فيال كما كان يتمنى، غضب 

ثم غادر ولم يعد. 
آل  زايد  الشيخ  إلى  مؤثرة  رسالة  كتب  جنيف  من 
نهيان، رسالة بأفكارها الواضحة، معانيها ال تضاهيها 
والنخوة  الوجدان  فيها  يخاطب  كان  أخرى،  معاني 
التأبينية التي قرأها يف مقبرة  العربية. ظلت الكلمة 
وترافقه  مشاعره  تسكن  بومدين  وفاة  غداة  العالية 
رابح  الرئيس  أخبره  لو  يومها  متنى  سفرياته،  يف 
آخر حلظة  بها يف  ّكلّف  التي  باملهمة  بيطاط مسبقاً 
ليكتب الكلمة بنفسه ال أن يقرأ كلمة تأبينية ُحّررت 
يؤكد  راح  يحياوي.  الصالح  محمد  رفيقه  مكتب  يف 
يف برقيته للشيخ زايد أنه يضع كل خبرته وعالقاته 
كانت  الغد  يف  اجلواب،  يتأخر  لم  األمير،  خدمة  يف 
طائرة اخلطوط اإلماراتية تنقل الوزير اجلزائري إلى 
أبي ظبي، هناك التزم الصمت عما يدور يف بلده. لم 
أن  أخبَرتاه  وخبرته  ذكاؤه  للشاذلي،  ملعارض  يتحول 
الطريق قادم ال محالة، ال يجب أن يتعجل، السياسي 

اجليد من ال ييأس من الوصول إلى الهدف. 
املجلس األعلى  اغتيال بوضياف ووصول حكم  عقب 
الكثير من  أثيرت  الطريق،  للدولة آلخر منعطف من 
الشكوك والشبهات حول تورط قادة كبار يف تصفيته، 
األعلى هدفاً  املجلس  التي جعلت من  الشكوك  وهي 
راحت  واخلارج،  الداخل  يف  االنتقادات  لكل  رئيسياً 

الرجل  نزار،  خالد  يجد  لم  يومياً،  تطارده  السهام 
العاصفة  أمام  االنحناء  من  بداً  البالد،  يف  القوي 
املشعل  وتسليم  االبتعاد  األخير  يف  فّضل  الهوجاء، 
إلى  اإلمارات  بوتفليقة  غادر   94 يناير  يف  لغيره. 
باريس. تصادف وجوده تلك الساعة باملطار مع وجود 
عبد احلميد مهري. عرف مهري من رفيقه أن وجهته 
اجلزائر، ثم سأله كيف هي إقامتك يف اخلليج؟ رفع 
تعبر  الشتاء  غيوم  إلى  نظر  عالياً.  رأسه  بوتفليقة 
مهري  أصابت  حازمة  بنبرة  أجاب  ثم  باريس،  سماء 
كلب.  امللك خارج مملكته  بذعر غامض غير مفهوم: 
اجلزائر  الشخص  هذا  دخول  نفسه،  يف  مهري  قال 

هذا الوقت لن يكون صدفة.
يومها تلقى عبد العزيز بوتفليقة برقية من نزار مفادها 
»اجلماعة تنتظرك«. كانت مجموعة صغيرة مكّونة من 
بلخير ونزار ومدين وزروال تقضي الليالي تلو الليالي 
يف فيال من فيالت الدولة، حتاول أن جتد صيغة ما 
للدولة،  األعلى  املجلس  حترج  باتت  وضعية  حللحلة 
فشل هذا األخير يف بسط هيبة الدولة التي نادى بها 
الرئاسي،  القصر  بن جديد من  الشاذلي  منذ خروج 
كان الشخص املقابل للمجموعة على الطاولة هو سي 
عبد العزيز، اُستدعي من خارج الوطن ملإل الكرسي 
الكبيرة  املساحة  فارغاً. رغم  أن يصبح  يوشك  الذي 
كبيرة  أن غمامة  إال  اللقاء  ذلك  التي شهدت  للقاعة 
من الدخان قد انتشرت يف أرجائها برائحتها القوية 
سي  راح  يدّخنون،  املجموعة  أفراد  كّل  كان  العطرة. 
عبد العزيز يتحدث عن إجنازاته حني كان يف احلكم 
الشرق  ثوار  قبلة  اجلزائر  كانت  بومدين،  زمن  يف 
والغرب، أخذ نفساً من السيجار جعل جمرته تتوهج، 
ثّم تابع: هل تريدون أن تعود اجلزائر ألجمل صورة؟ 
املفاوضات  من  ليالي  بعد  املجموعة.  بوتفليقة  سأل 
واجللسات املاراطونية، تخللتها حركة أشبه ما تكون 
واخلسارة،  الربح  نسبة  وقياس  واجلزر،  املد  بحركة 
بقبول  العزيز  عبد  سي  إقناع  املجموعة  استطاعت 
للدولة، لكن  إليه، أن يكون رئيساً  التي أوكلت  املهمة 
اآلخر،  الربع  حتقيق  انتظار  يف  أرباع،  ثالثة  بنسبة 
وهي املهمة التي قبل بها بوضياف من قبل حتى ولو 
يسترجع  العزيز  راح سي عبد  بها.  يٌبلّغ شخصياً  لم 
اإلحداثيات الضعيفة التي وقف عليها بوضياف عقب 
مجيئه من منفاه وقبوله املسؤولية التاريخية يف زمٍن 
باغتياله أمام  انتهى حلم سي الطيب  معقد وخطير، 
الباكر، اجته وزير خارجية  العالم. يف الصباح  مرأى 
بومدين إلى املطار، من جنيف أرسل رسالة ألصحاب 
احلل والعقد، مفادها ما يلي »أُقّدر حجم الثقة التي 
منحتوني إياها«، مضيفاً: »حني يفشل رجال املطافئ 
الهواة يف إخماد النار، عليهم أن يتركوا القيادة ملن هم 
أكثر قدرة واحترافية«. أسقط يف يد املجموعة التي 
لم تصّدق حجم الضربة التي تلّقتها من رجٍل اعتقدت 
بعد خمس  لكنه  لعابه،  يسيل  بات  احلكم  كرسي  أّن 
سنوات، عاد إلى الواجهة عبر انتخابات كمرشح حر، 
كان يريد أن يكون فوق األحزاب، وبدعم من أصحاب 
القرار. انسحب املرشحون اآلخرون، رفضوا املشاركة 
يف طبخ العجينة وتزكية مسار سياسي مخطط على 
املقاس. منذ ذلك احلني راح سي عبد العزيز يرّدد:  
حتى  يعطينا  ما  نحن  والكرامة،  العزة  بلد  »اجلزائر 
واحد أطريحة، اجلزائر مشهورة بأنها تعطي أطرايح«. 
بعد أربع عهدات كاملة عاشها اجلزائريون بني األمل 
بتوجس  اخلامسة  بعدها  استقبلوا  واأللم،  والترقب 
املتويف،  اليوم عن رئيسهم  يتساءلون  زالوا  وحذر، ما 
هل كان يحكم أم أن اآلخرين كانوا يحكمون باسمه، 
وما مصير حراك شعبي ُقبر يف املهد؟ بعد ذهاب سي 
لكرامته، وصل  فاقداً  زال اجلزائري  ما  العزيز  عبد 
بات  أنه  واملصيبة  بالده،  يف  الطرايح  ليُعطى  األمر 

عليه أن يصمت وإال ما راهش مليح !
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د. عمـــــر صــــايف 
فرنـــــسا   /

الجمــاعة تنتظـرك.. !

يف إحدى صباحات 
ديسمبر الباردة من عام 

1961، تواجد هواري 
بومدين يف مقر قيادة 

األركان بغار الدماء 
بتونس، نادى مساعده 

النقيب عبد القادر 
املالي، تكلم قائد األركان: 

»إن موعد احلسم قد 
 Château حان، زيارة

d’Aulnoy جلّس نبض 
الزعماء التاريخيني باتت 

ضرورة بعد أن تفاقم 
اخلالف مع بن خدة، 
سنراهن على محمد 

بوضياف، فلتكن على 
استعداد«. 

حزم بوتفليقة أمره 
ورّتب أفكاره، وإذ استعد 
جيدًا كما يفعل دائمًا 

ملثل هذه اللقاءات، لكنه 
هذه املرة، ورغم أنه 

محّدث لبق كبير، راح 
يكثر من مخاطبة نفسه 

والتدرب أكثر على الكالم، 
وإعادة طريقة طرح 

املشكلة التي تفاقمت 
مع احلكومة املؤقتة، راح 
يفكر يف نفسية القادة 
املسجونني الذين لم 

يتذوقوا شمس احلرية 
منذ خمس سنوات، وكيف 
سيتم اللقاء مع أشخاص 
لم يرهم من قبل، هذه 

الزيارة ستكون مصيرية، 
عليه استغالل الفرصة 

للبرهان مرة ثانية لقائده 
بومدين أنه حصان 

طروادة ال ينافسه أحد.

نــزار لبوتفليقــة
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الديمقراطية والممارسة 
السياسية في الوطن العربي

مجتمعاتنا  على  الطارئة  القضايا  من  الدميقراطية 
الضغط  تصاعد  مع  تصاعدها  وتزامن  العربية، 
أكثر  من  الدول  هذه  يعتبر  الذي  الغربي  اإلعالمي 
وتعاني  مباشر  بشكل  االستبداد  متارس  التي  الدول 
حقوق  على  احلفاظ  إلى  بالنسبة  شائكة  مشكالت 
الراشدين  اخللفاء  عصر  انقضاء  فمنذ  اإلنسان، 
ومبعنى  عادل  شبه  كنظام  الشورى«  »نظام  واعتماد 
أو  الشعب  يقوم على استشارة  مجازي شبه دميقراطي 

نوابه، حتول احلكم نحو االستبداد.
وثالثينات  عشرينات  يف  عرفت  العربية  األقطار 
القرن املاضي مجالس نيابية ودساتير كان من املمكن 
أن متثل بذرة للدميقراطية، ولكن التجربة فشلت سريعا 
على  القادرة  السياسية  والقوى  الوعي  غياب  بسبب 
إجناح التجربة، باإلضافة إلى عوامل متنوعة اقتصادية 
وجود  إلى  أدت  وتاريخية  وفكرية  وثقافية  واجتماعية 
سلسلة مترابطة من عالقات التسلط والرضوخ، التي 
األب  بني  والعالقة  األسرة  من  ابتداء  األفراد  يعانيها 
عالقة  إلى  وصوال  والعمل،  املدرسة  ثم  واألبناء، 
إلدارة  كطريقة  واحملكومني  احلاكم  بني  االستبداد 
شؤون الناس يف هذه البقعة اجلغرافية التي لم تؤهلها 
تنتج  وتطورات حياتية  نوعية  قفزات  مسيرتها خلوض 
حلقة  لكسر  واملفاهيم  العالقات  من  جديدا  جيال 
القوي لألحزاب واملجالس  الظهور  التسلط، وتوجب 
النيابية وأشكال القيادات ومراكز القرار الالزمة إلدارة 
شؤون املجتمع والدولة، وتساهم يف بناء آلية للتداول 

السلمي للسلطة وتأصيل النظم الدميقراطية.
أو  احلرية،  يف  ورغبتها  العربية  الشعوب  فربيع 
القوية  املؤسسات  غياب  ظل  يف  باملستبدين  اإلطاحة 
النهج  غرس  إلى  بالضرورة  يؤديان  ال  والشاملة، 
الدميقراطي وجعل الدميقراطية عملية مستدامة ما لم 

ترافقهما ثورة تشمل كافة مناحي احلياة.
الكارثة احلقيقية يف الفشل احلضاري عند العرب 
غياب  يف  بل  العدل  بغياب  فقط  يتسم  ال  والذي 
ابتعدت  التي  الدول  هيكلية  يف  يكمن  الذي  الوعي 
العالقات  بناء  يف  الكبرى  اإلنسانية  التغيرات  عن 
واالكتفاء  والسلطة،  املجتمع  وبني  األفراد  بني 
والتي  املشكلة  لهذه  اخلارجية  املظاهر  على  بالتركيز 
مقاليد  على  قليلة  فئات  أو  أفراد  سيطرة  يف  تتجلى 
السياسي وعدم  واالستبداد  للقمع  وممارستهم  السلطة 
ما هي  نفسه،  يعبر عن  بأن  املعارض  للرأي  سماحهم 
السياسية  الثقافة  طبيعة  وهو  رئيسي  لسبب  نتاج  إال 
تكريس  إلى  تؤدي  والتي  العربي  الوطن  يف  السائدة 
الدميقراطي،  املجتمع  بناء  وعرقلة  التسلطية  النظم 
العليا  واحملكمة  واملعارضة  كالبرملان  مصطلحات  وإن 
تعطي  التي  االقتراع  والدستور واألحزاب، وصناديق 
انطباع حكم األغلبية دون أن تقارب مزاياه، لن تشكل 
يعني،  ال  دميقراطية  حكومة  فوجود  للمشكلة،  حال 
ترسيخ  فيه  يتم  دميقراطي  مجتمع  وجود  بالضرورة، 
ضوابط  وفق  واحلكومات  الشعب  بني  سليمة  عالقة 
االقتراع  صناديق  عبر  األفراد  يفرضها  مؤسساتية 
واالنفراد  االستبداد  يد  تكف  التي  احلرة  والدساتير 

بالسلطة.
البلدان  يف  استعمل  الذي  الدميقراطية  مفهوم 
املفاهيم  كافة  ويحتمل  غامضا،  شعارا  مازال  العربية 
والسياسية  الثقافية  املرجعيات  حسب  والتأويالت 
واملوروثات الدينية، وال ميكن اعتباره العصا السحرية 
النتشال هذه البلدان من مآزقها املتنوعة، ولن يجدي 
نفعا دون إيجاد البنى الكفيلة بنجاحها، وتأسيس ثقافة 
سياسية تتجاوز رواسب االنحطاط وموروث االستبداد 
وتشيع النهج الدميقراطي يف كافة مناحي احلياة، وتعيد 
صياغة العالقات على أسس جديدة تلغي معضالت 
التنوع  إلى  وتعيد  والقومي  والعرقي  الطائفي  التمييز 
مواطنني  بناء  األمر  يف  ما  أهم  يكون  وقد  متطلباته، 
متساوين أمام القانون، وفق رؤية ثقافية حتول دون بروز 
التفرد  إلى  املفضية  والسياسية  االجتماعية  السياقات 

باحلكم.
التحول نحو الدميقراطية كضرورة الستمرار وتقدم 

بل  واخلطابات،  املواعظ  عبر  يتحققا  ولن  لم  الدول، 
وسياسية  وثقافية  اقتصادية  وحتوالت  قفزات  عبر 
صاحلة  بيئة  إلى  املجتمعية  احلياة  بتحويل  تقوم  هامة 
كثقافة  الدميقراطية  تكون  بحيث  الدميقراطي  للتحول 
وآليات ووسائل ونظم، هي السائدة يف احلياة السياسية 
وإدارة شؤون الدولة والسلطة، كما هي جزء حيوي يف 

النسيج االجتماعي والثقايف.
سياسية  كقيمة  للدميقراطية  تعريف  أفضل  ولعل 
وفلسفية هو تعريف املفكر اجلزائري »مالك بن نبي«، 
حيث يقول: »الدميقراطية هي شعور نحو األنا مبعنى 
اخلطأ  يحتمل  صواب  رأيك  أن  تعتقد  يجعلك  شعور 
أن  تعتقد  يجعلك  شعور  مبعنى  اآلخرين  نحو  وشعور 
من  ومجموعة  الصواب،  يحتمل  خاطئ  غيرك  رأي 
تنمي  التي  والثقافية  واالجتماعية  النفسية  الشروط 
الوعي  تنتج  التي  الشروط  مبعنى  الشعورين«  هذين 

والثقافة السياسية.
يسمي  ما  دميوقراطية  هي  هذه  الشديد  لألسف 
وتؤمن  املقاس،  على  دميقراطية  تريد  العربية  بالنخب 
فقط،  النجاح  لها  تضمن  كانت  إذا  باالنتخابات 
اإلقصاء  دميقراطية  إنها  الطوفان«  وبعدي  »أنا  شعارها 

وأي إقصاء ...إقصاء األقلية لألغلبية.
إال  وماأهديكم  ماأرى  إال  »ماأريكم  دميقراطية 

سبيل الرشاد ».
هذا املفهوم للدميقراطية لم يرد بعد يف القاموس 

السياسي.
فيليو«  بيير  »جان  الفرنسي  املؤرخ  قسم  وقد 
إلى  العميقة  الدولة  »من  مؤلفه  يف  العربية  األنظمة 
املضادة  العربية  الثورة  اإلسالمية  الدولة  تنظيم 

وموروثها اجلهادي«إلى ثالثة أصناف هي:
النظام  سوى  يجد  وال  األصولية،  .األنظمة   .1
نشأة  الوهابية يف  الدعوة  إلى  يستند  الذي  السعودي 

الدولة كما تعتمد تركيا على الكمالية.
العراقي  النظام  وأبرزها  الشمولية،  .األنظمة   .2
سقوط  قبل  الليبي  والنظام  األمريكي  الغزو  قبل 

القذايف.
خاص  بشكل  وهي  اململوكية،  األنظمة   .  .3
حيث  واجلزائري،  واليمني  والسوري  املصري  النظام 
احلكم  مرحلة  ليسقط  التاريخ  إلى  الكاتب  يعود 
الرئيسية  وسماتها  األنظمة،  هذه  على  اململوكي 
الرنانة،  اخلطابات  تسودها  عسكرية  أنظمة  أنها  هي 
وليس  العسكرية  الطغمة  ملصلحة  فيها  واألولوية 
ملصلحة املواطن، وأنها فاقدة حلقيقة الشرعية متمسكة 
العباسي  باخلليفة  الشرعية  هذه  وتتمثل  بشكلياتها، 
لدى  الشكلية  وباالنتخابات  القدماء  املماليك  لدى 

املماليك اجلدد.
ما  أقرب  فأنظمتها  العربية  الدول  بقية  أما   
تكون إلى احلكم اململوكي، وإن لم متتلك كافة عناصره 
وسماته، مثل النظام التونسي قبل سقوط »بن علي« 
صلبة  كنواة  اجليش  وليس  األمن  على  اعتمد  الذي 
تباِل  أما األنظمة الشمولية فلم  النظام.  للحفاظ على 
مطلقا بنيل الشرعية الوهمية من االنتخابات الشكلية 
الفارق  هو  اململوكية، وهذا  األنظمة  تّصر عليها  التي 

الرئيسي بينهما.
األنظمة  مقّومات  عرض  يف  الكاتب  سهب 
باملجازر  الشعوب  ترهيب  على  تستند  التي  اململوكية 
وقتال  والقبائلية،  الطائفية  النعرات  وإثارة  والسجون، 
اجلماعات اإلسالمية بضراوة منقطعة النظير، وإفساد 
هذه احلركات ما أمكنها ذلك، وتسخير ثروات البالد 
رئيسيا يف  التمويل عامال  األنظمة. كما يشكل  لبقاء 
استمرار هذه األنظمة، وله مصدران: الثروات احمللية 

ومليارات اخلليج.
على  عملت  ما  أن  العربية  الشعوب  أدركت 
يكن سوى  لم  العربي،  الربيع  ثورات  إسقاطه خالل 
احمليطة  والشرذمة  باحلاكم  متمثلة  الضحلة  الدولة 
به،أما الدولة العميقة فلم متس بسوء فهي مجتمعات 
أعمال وشيوخ  الضباط وقضاة ورجال  كاملة من كبار 
التي  املصالح  بروابط  مرتبطني  وقادة عصابات،  قبائل 

إنها  الشعوب، بل  التناقض مع مصالح  تتناقض أشد 
وشعاراتهم  بقضاياهم  وتتاجر  مآسيهم  على  تقتات 

وحتولها إلى أموال تدخل حساباتهم املصرفية.
The In� إندبندنت  صحيفة  (نشرت 
البريطانية مقاال للصحفي   )dependent
على  الضوء  يسلط  كوكبيرن«  »باتريك  األيرلندي 
على  الوقوف  ويحاول  العربي،  الربيع  ثورات  مآالت 
االحتجاجات  مستقبل  واستشراف  فشلها،  أسباب 
ضوء  يف  اليوم،  العربية  الدول  بعض  تشهدها  التي 

العبر التي استخلصتها الشعوب من تلك الثورات.
ر الكاتب بأن الشعوب يف دول عديدة بالشرق  يذكِّ
على  احتجاًجا  انتفضت  أفريقيا  وشمال  األوسط 
أسفرت  وقد  والدميقراطية.  باحلرية  مطالبة  حكامها 
تلك الثورات عن اإلطاحة ببعض احلكام املستبدين، 
كما هددت بانتزاع السلطة من قبضة آخرين يف شتى 
يف  املتظاهرين  ماليني  خرج  حيث  املنطقة،  أنحاء 

الشوارع يهتفون »الشعب يريد إسقاط النظام«.
ظل  يف  للعيش  الشعوب  تلك  توق  أن  يرى  كما 
احلرية والعدالة االجتماعية لم يكن زائفا، فقد آمنت 
بإمكانها  أن  تطل  لم  ملدة  احملرومني  من  غفيرة  أعداد 
ملكية.  أم  كانت  جمهورية  بالدكتاتوريات  اإلطاحة 
بيَد أن الظروف لم تكن يف صالح تلك الثورات، فقد 
املتظاهرين  جموع  حاولت  التي  الظلم  أسس  كانت 
تدميرها أقوى مما كانت تأمله، وكان احللم بغد أفضل 
يتبدد  العربي  الربيع  خالل  ينشدونه  كانوا  الذي 
بوحشية حتت معاول الثورة املضادة التي شنتها األنظمة 

القدمية.
على  قبضتها  األنظمة  تلك  بعض  أحكمت  لقد 
السلطة، وباتت أكثر قسوة وقمعا من ذي قبل، وحل 
العنف والفوضى والتدخل العسكري األجنبي محل 
األنظمة التي سقطت. وال تزال احلروب األهلية متزق 3 
من الدول الست التي كان للربيع العربي التأثير األكبر 
فيها، هي ليبيا وسوريا واليمن، وقد أصبح عنف وقمع 
الدولة أسوأ بكثير مما كان عليه قبل الثورة يف اثنتني من 
تلك الدول، هما مصر والبحرين، ولم ينج من ثنائي 
أن  رغم  بالقول:  املقال  وختم  الفوضى  أو  االستبداد 
الظروف لم تكن يف صالح جناح ثورات الربيع العربي 
التي اندلعت قبل عقد من الزمن، فإن االحتجاجات 
املاضي سوى  التعلم من أخطاء  ميكنها  اليوم  الشعبية 
أفضل  حياة  توفير  يف  الكبير  الفشل  رغم  تونس، 

للشعب التونسي.
هل  هو:  مفتوحًا  يبقى  الذي  املهم  السؤال  لكن 
والقمع  العبودية  وهل  العربية؟  التحرر  ثورات  فشلت 
واالستبداد هي القدر املكتوب على شعوبنا؟ واجلواب 
على هذا السؤال أن ثورات التحرر لم تفشل، والثورات 
املضادة لم تنجح، وأن من الطبيعي أن يكون املخاُض 
سنوات،  إلى  التحرر  مشوار  يحتاج  وأن  طوياًل، 
يحدث يف  أن  ميكن  بأكملها  دولة  تغيير  أن  يظن  فمن 
من  طويلة  عقودا  أن  يظن  ومن  واهم،  فهو  قليلة  أيام 
االستبداد ميكن أن تنتهي مبجرد إجراء انتخابات فهو 
واهم، إمنا هي طريق طويل وشاق جدا فأوروبا ناضلت 
وضع  إلى  الوصول  أجل  من  كاملة  قرون  ثالثة  قرابة 

حد لألنظمة الديكتاتورية.
قاتلة  والشمولية أسلحة  الوراثية  العربية  األنظمة 
بناء  من  تتمكن  لم  فهي  العربي؛  اجلسد  يف  تفتك 
بأي  أو  وطني،  مبشروع  تتقدم  أو  معينة،  استراتيجية 
والتقلبات  التغيرات  من  وحتميها  حتّصنها  إصالحات 
بها  وترتقي  باملنطقة،  تعصف  التي  اجليوسياسية 
وبشعوبها، وتضعها على سلم احلضارة على غرار العالم 
الغربي؛ إن وجود هذه األنظمة يتنافى مع مفهوم وجود 
الدولة ووظائفها، ويحّولها إلى شركات مقاولة خاصة 

تتاجر بتاريخ ودين وحضارة وشعوب األمة العربية.
باألشواك  ومعبد  ومكلف،  طويل  التحرر  طريق 
لكنه ضروري لضمان مستقبل أفضل لألجيال العربية 

القادمة.

  تعتبر الدميقراطية 
أفضل منتوج للعقل 

البشري يف مجال 
العلوم االجتماعية، 

حيث يحصي القاموس 
السياسي حوالي      

300 تعريفا لهذا 
املصطلح، غير أن الشائع 

من هذه التعاريف 
هو أن »الدميقراطية 
آلية من آليات التعبير 
عن اإلرادة الشعبية 

»سواء يف اختيار 
احلكام واملسؤولني على 
اختالف مستوياتهم، 

أو اختيار طبيعة 
نظام احلكم، نالت 

فكرة الدميقراطية 
حظوة كبيرة يف 

الساحات اإلعالمية 
العربية وشكلت قضية 

أساسية ومحورية 
لدى اجلماعات 

السياسية واحلقوقية، 
باعتبارها الوسيلة 

التي متّكن اجلماهير 
من انتزاع حقوقها 

السياسية واالقتصادية 
واالجتماعية، وصياغة 
مستقبل مختلف وعالم 

أفضل.

الّدكتــور عز الّدين معزة

الهوّية والتاريخ يف الفكر الّسياسي لفرحات عباس )1899-1985(:
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للشرطة  الوالئية  املصلحة  عاجلت 
منذ  اجللفة،  والية  بأمن  القضائية، 
الفاحت من شهر أوت املاضي إلى غاية 
قضية   67 اجلاري،  سبتمبر  من   15
واملؤثرات  باملخدرات  باملتاجرة  تتعلق 
العقلية، حسبما أفادت به أمس خلية 

االتصال التابعة ألمن الوالية.
هذه  لدى  باإلعالم  املكلف  وأوضح 
الشرطة  محافظ  األمنية،  الهيئة 
ساعد فيطس، أن مجمل هذه القضايا 
تنفيذ  سياق  يف  معاجلتها  متت  التي 
مخططات أمنية حملاربة مختلف أشكال 
اجلرمية يف الوسط احلضري مكنت من 
حجز 5634 قرصا مهلوسا و656، 92 
باإلضافة  املعالج،  الكيف  من  غراما 

إلى 28 قارورة حتوي سائال مهلوسا.
كما سمحت هذه التدخالت األمنية 
بتوقيف يف القضايا ذاتها أزيد من 100 
مشتبه به، مت إيداع 45 منهم احلبس 
آخرين   29 استفاد  حني  يف  املؤقت، 
أما  املباشر،  االستدعاء  إجراءات  من 
للرقابة  أُخِضعوا  فقد  املتبقني،   28 الـ 

قضائية، وفقا ملا أورده املسؤول ذاته.
حمل  ظاهرة  مكافحة  مجال  ويف 
املشروبات  وتعاطي  البيضاء  األسلحة 
املصلحة  عاجلت  فقد  الكحولية، 
قضية   15 نفسها  الفترة  خالل  ذاتها 

تتعلق بحمل أسلحة بيضاء محظورة، 
متورطا،   15 توقيف  إثرها  على  مت 
رهن  واحد  به  مشتبه  إيداع  مت  حيث 
احلبس املؤقت، يف الوقت استفاد 10 
اإلفراج  إجراء  من  موقوفني  أشخاص 
آخرين  أربعة  منح  مت  فيما  املؤقت، 

استدعاء مباشرا.
حيازة  ظاهرة  مبكافحة  يتعلق  فيما  أما 
وفقا   - مت  فقد  الكحولية،  املشروبات 
وحدة   1068 حجز   - ذاته  للمصدر 
مشروبات كحولية من مختلف األنواع 
تورط  قضايا  ثالثة  معاجلة  خالل  من 
من  استفادوا  بهم  مشتبه  ثالثة  فيها 

اإلفراج املؤقت. 
ذاتها  املصلحة  عناصر  أوقف  كما 
لدى  مطلوبا   57 نفسها  الفترة  خالل 
أورده  ما  بحسب  القضائية،  اجلهات 

املسؤول األمني ذاته.
لإلشارة، استحسن مواطنو بلدية عني 
التي  األمنية  العمليات  هذه  وسارة 
كونها  احلضري،  الوسط  يف  نّفذت 
محاربة  يف  كبير  بشكل  "أسهمت 
مختلف  يهدد  الذي  اإلجرام  ظاهرة 
االجتار  خالل  من  املجتمع،  فئات 
املهلوسة  األقراص  وبيع  باملخدرات 
وبث الرعب يف أوساط السكان"، وفقا 

للمصدرذاته.              )و.أ.ج(

الَجزائـُر 
تحصـي 
15 وفاة 
بَفيـروس 

»ُكـورونا« 
أحصت وزارة 

الصحة والسكان 
وإصالح 

املستشفيات، أمس ، 
166 إصابة جديدة 
بفيروس »كورونا« 
يف اجلزائر خالل 

الـ24 ساعة، فيمـــا 
سجلــت 15  وفاة.

امَلفاهيُم وَتتقّلُب  تتغّيُر 
ِس  ظِر بني امُلقدَّ ُوجهاِت النَّ

وامُلسَتباِح. . بنَي امُلمكِن 
ر  وُيفسَّ وامُلستحيِل. 

اغِب  الّنُص على هَوى الرَّ
وهَوى الَقلِب َرطًبا، 

ًنا وُمَتحّوًرا، َتمُله  ليِّ
الّنسماُت وُتغرُقه َقطراُت 

امُلقِل. 
ِحنَي ُيترُك احَلبُل على 

واِد من الَعامِة،  الَغارِب للسَّ
َيتقّدُم هؤالِء ُصفوَف 

صنيَف  والتَّ اإلفتاِء 
وَمنابَر اخَلطابِة والَكالِم، 
وهم )الّسواُد من الَعامِة( 

ال َيتوّقفون عنَد هذا؛ 
ِتيجُة  فَغالًبا ما َتكوُن النَّ

َحملُهم الَعصا، وهي 
الُة على الُقّوِة  العَصا الدَّ

ي  امَلادّيِة.. الُقّوُة التِّ
يفَتقُدها عقُل الَعامِة 
امَلغشوَشِة،  واخَلاصِة 
م  فُيِحيلوَن على َجهنَّ
من ُيريدوَن وَيعُبروَن 

راَط نحَو الِفرَدوس  السِّ
مَبن ُيريدوَن - اسَتغفُر 

اهلل الَعليَّ الَعظيَم . 
ُيارُس الّسواُد من الَعامِة 

أبشَع ما هَو ُمتاًحا من َقهٍر 
ُمستخٍرًجا  وِديكتاتورّيٍة 
بعَض األحاديِث وما قيِل 

ِمنها وما لم ُيَقْل! 
ارَتبَطت  الّدكتاتورّيُة 
- يف الَغالِب - بُحكِم 
الَفرِد وَسطوتِه على 

امُليِطنَي به، وُقدرِته 
على َخنِق احُلرّياِت 

وَتصفيِة اخُلصوِم وَتهجيِر 
أّنها  امُلتململنَي. غيَر 

َتتمظَهُر يف ُقدرِة الَعامِة 
- بعَد أن ُأِتيَحت لها 

َمنابُر اخَلطابِة يف َفضاٍء 
افِتراضيٍّ – على َشيطنِة 
من ُيبِدي اختالًفا عبَر 
أحكاٍم َجاهزٍة َتستِند 
إلى َموروٍث ِفكريٍّ هشٍّ 
وَباهٍت، ويف الَكثيِر من 

األحياِن ال َسنَد لها غيَر 
ما ِقيَل وما ُيقاُل دون 

َمصدٍر واضٍح . 
َطاملا كاَن املوُت َمصدًرا 
جرِد من َشطحاِت  للتَّ

الّنفِس، غيَر أّن احُلشوَد 
َحّولتُه إلى طقٍس من 
ي  ُطقوِس الَقَبلّيِة التِّ

يراَن  َتضرُم فيه النِّ
وَتتحّلق اجُلموُع حوَل 
اجلسِد. ويف اللَّحظِة 
تلَك، يتجّرُد اإلنساُن 
من إنساِنّيِته وَيغرُق 

يف ُمارسِة أبشِع أنواِع 
كَتاتورّيِة. الدِّ

ِدكتاتورّيُة 
الُحشــوِد..!

اجللفة

ُمعالــَجة 67 َقضّيـــًة َتتعّلــُق بالُمتاجــرِة بالُمخـــّدراِت

الطارف
حجـــُز 400 ُقــــرٍص 
ُمهلــوٍس في الّذرَعــان

الشلف
انِتشــاُل َغريقتيـــِن مـن 
َشاطــِئ واِدي الّزُبــــــوج

األحد،  أمس  أول  مساء  بالشلف،  املدنية  احلماية  وحدات  انتشلت 
الرحمان )شمال  ببلدية سيدي عبد  الزبوج  وادي  غريقتني من شاطئ 
املستشفى،  إلى  نقلهما  خالل  احلياة  فارقتا  لكنهما  الشلف(،  غربي 
حسبما أفاد به بيان املصالح ذاتها. وأوضح البيان ذاته أن عناصر احلماية 
املدنية متكنوا يف حدود الساعة السابعة مساء من انتشال غريقتني تبلغان 
سيدي  لبلدية  التابع  الزبوج  وادي  شاطئ  من  سنة  و31   19 العمر  من 
عبد الرحمان، حيث قدمت لهما اإلسعافات األولية يف مكان احلادث 
فقد  ذاته،  للمصدر  ووفقا  تنس.  مستشفى  إلى  حتويلهما  قبل  عينه، 

لفظت الشابتني أنفاسهما األخيرة قبل وصولهما إلى مستشفى تنس.
ق.و

سطيف
اإلطاحـــُة بَشــبكٍة إجَرامّيــٍة 
وَحجُز نحـَو 1.5 كلغ من الِكيـف 
الشبكات  إحدى  نشاط  شل  من  سطيف  والية  أمن  مصالح  متّكنت 
املخدرات  ترويج  مجال  يف  سطيف  مبدينة  تنشط  التي  اإلجرامية 
واملؤثرات العقلية. وتتشكل هذه الشبكة من 03 أفراد، وضبط لديها 
كمية معتبرة من املخدرات ناهزت 1.4 كلغ، باإلضافة إلى مركبتني 
بعد  األمن.  مصالح  حجزتهما  الترويج  عمليات  يف  تستعمال  كانتا 
استكمالها كل اإلجراءات القانونية الالزمة، أجنزت الضبطية القضائية 
ملفا جزائيا ضد املتورطني السبعة، عن تهمة حيازة املخدرات )كيف 
معالج( بطريقة غير مشروعة بغرض البيع، أحيل املوقوفون مبوجبه أمام 

اجلهات القضائية املتخصصة.
عبد املالك قادري

عنابة
ضبــــــط 200 ِكيلـوغـــراٍم 

من اللُّحـــوِم الَفـاســــدة
واملفتشية  باحلّجار  للتجارة  اإلقليمية  باملفتشية  الرقابة  أعوان  متّكن 
البيطرية املنتدبة ببلدية سيدي عمار، يوم أمس خالل خرجة ميدانية 
الغذائية واملقصبات، من  املواد  تفتيشية خصصت ملراقبة محالت بيع 

حجز كميات معتبرة من اللحوم الفاسدة جتاوز وزنها 200 كيلوغرام. 
من  العديد  مست  التي  العملية  أسفرت  فقد  ذاتها،  املصالح  وحسب 
وإتالف  حجز  عن  عمار  سيدي  بلدية  مستوى  على  املوجودة  احملالت 
و26  وسم،  دون  للبيع  واملعروض  الفاسد  الدجاج  مادة  من  كلغ   175
كلغ من اللحم غير املختوم بوسم البيطري، باإلضافة إلى 13.5 كلغ من 
مادة النقانق )املرقاز( غير الصالح لالستهالك و5.7 كلغ من مادة اللحم 

املفروم غير الصالح لالستهالك واحملضر مسبقا.
ف.سليم

تيسمسيلت
 انِقطـــاُع التَّمويـــِن بالَمـــــاء    
في أحيـــاٍء بثِنيــــّة الحـــــَد

ستشهد أحياء مبدينة ثنية احلد )والية تيسمسيلت(، اليوم، انقطاعا يف 
قناة  مبرمجة على مستوى  أشغال صيانة  الشروب بسبب  باملاء  التموين 
التوزيع الرئيسة، حسبما أفادت به أمس الوحدة الوالئية للجزائرية للمياه.
وأوضح املصدر ذاته أن هذا االنقطاع سيمس كال من أحياء: "40 مسكنا" 
و"90 مسكنا" و"92 مسكنا" و"116 مسكنا" و"200 مسكن" واملستشفى، 
للحّد من تسرب مياه ُسّجل  إلى أشغال صيانة مبرمجة  السبب  مرجعا 

على مستوى قناة التوزيع الرئيسة املوجودة بحي "92 مسكنا".
وأشار املصدر ذاته إلى أن عملية التموين باملياه الصاحلة للشرب ستستأنف 

"بصفة عادية ومنتظمة" مباشرة بعد انتهاء أشغال الصيانة.
)ق.و(

 برج بوعريريج 
َمصرُع َشابّيــِن إثــَر حـادِث َسيــٍر 
مصرعهما  أمس،  صبيحة  عمرهما،  من  الثالث  العقد  يف  شابان  لقي 
رقم  الوطني  الطريق  على مستوى  ُسّجل  مميت  مرور  تعرضهما حلادث  إثر 
)05( باملخرج الشرقي ملدينة برج بوعريريج، مبحاذاة محطة مالك. يذكر 

أن احلادث وقع إثر انحراف وانقالب دراجة نارية من نوع "فيسبا سيم". 
وكانت مصالح احلماية املدنية قد تنقلت إلى مكان احلادث عينه من أجل 
لفظا  واللذين  سنة،  و37   33 العمر  من  البالغني  الضحيتني  أرواح  إنقاذ 
أنفاسهما األخيرة يف مكان احلادث، قبل أن يتم نقلهما إلى مصلحة حفظ 

اجلثث مبستشفى بوزيدي خلضر بعاصمة الوالية. 
صفاء كوثر بوعريسة

سكيكدة
إصــابُة فــاّلٍح إثــَر انقــالِب 
اِدي كـــروَمــة اٍر بحمــّـَ جــرَّ

الرئيسة  للوحدة  التابعة  اإلسعاف  مصلحة  أمس،  صباح  تدخلت، 
املجاهد "سعودي الكنز" - رحمه اهلل - إثر تسجيل حادث مرور متثل يف 
انحراف وانقالب جرار فالحي إثر اصطدامه بسيارة سياحية باملكان 
إسعاف  جرى  وعليه،  كرومة.  حمادي  ببلدية  قرمية  منطقة  املسمى 
الضحية البالغ من العمر 56سنة واملصاب بجرح مفتوح على مستوى 
الرزاق بوحارة. يذكر أن مصالح  إلى مستشفى عبد  نقله  الرأس قبل 

األمن املتخصصة فتحت حتقيقا يف مالبسات احلادثة. 
جمال بوالديس

كشفت مصالح األمن بالذرعان بالطارف، يوم أمس، عن متكنها من اإلطاحة بشخص 
ينشط يف مجال االجتار غير املشروع باملؤثرات العقلية.

العملية األمنية مّكنت من حجز أزيد من 400 قرص مهلوس من مختلف األنواع، 
و50  كمامة   250 يف  متثلت  مفوترة،  وغير  املصدر  مجهولة  صيدالنية  شبه  ومواد 
املصدر. ووذكرت  التبغية مجهولة  املواد  إلى كمية من  باإلضافة  واقيا،  قناعا طبيا 
42 سنة وينحدر من والية شرقية  املصالح األمنية ذاتها أن املوقوف يبلغ من العمر 
قضائية عن  ملفات  التحقيق  إجراءات  االنتهاء من جميع  بعد  أجنز ضده  مجاورة، 
حيازة املؤثرات العقلية لغرض البيع بطريقة غير مشروعة حيازة مواد شبه صيدالنية 
اجلهات  إلى  املنجزة  امللفات  مبوجب  قدم  به  املشتبه  املصدر.  ومجهولة  مفوترة  غير 

القضائية املتخصصة مبحكمة الذرعان.
ا خالَل ُمباراِة ُكرة َقدٍم ب أربِعينّيً .. املوُت ُيَغيِّ

وفاة  إثر  أليمة  فاجعة  وقع  أول أمس، على  ليلة  بعنابة،  بلدية سيدي عمار  اهتزت 
ببلدية   )UV3( الثالثة املنطقة  امللعب اجلواري بحي  أربعيني على أرضية  شخص 
يدعى  لطفلني  أب  الضحية  فإن  املذكور،  احلي  من  مصادر  عمار. وحسب  سيدي 
)ن. ت(، وقد كان عامال بوحدة األنابيب غير امللحمة )T.S.S( مبركب سيدار 
احلّجار، ويبلغ من العمر 43 سنة ويقيم بحي )UV3( ببلدية سيدي عمار، وتويف 
جراء تعرضه لسكتة قلبية مفاجئة وهو ميارس رياضة كرة القدم رفقة جيرانه وأبناء 
حيه بامللعب اجلواري املوجود باحلي كعادته. واستنادا إلى املصدر ذاته، فإن الفقيد 
ُأسعف من طرف أعوان احلماية املدنية التابعني لوحدة احلماية املدنية بسيدي عمار، 
إال أنه لفظ أنفاسه األخيرة على منت سيارة اإلسعاف التي كانت متجهة نحو مصلحة 

االستعجاالت الطبية مبستشفى قرين العياشي باحلّجار. 
ف.سليم

بلسان عبد العزيز تويقر 


