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د. حسيـــنة بوشيـــخ

حملـة االنتخــابــات احملليــة فــي اجلزائـرحملـة االنتخــابــات احملليــة فــي اجلزائـر

اخلطـــــاب          فـــي  اخلطـــــاب         ضعـــف  فـــي  ضعـــف 
و" فقـــٌر"  فــي الوعــــود !و" فقـــٌر"  فــي الوعــــود !
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األمــــــــــة األمــــــــــة 
اجلزائريــة..اجلزائريــة..))11((

14د. عـبد الســالم فيـاللـي

 "الحـكــومــة بصـــدد 
استرجــاع كــل العقــارات 
المستـغلــــة" غيـــر 

الوزير األول:02

08

06

البيض
نقــابــات التربيــــة 

تعــري واقـــع القطــاع 
وتهــــدد بالتصعيـــد

سيدي بلعباس
قوائــم الناجحيـــن فــي 

مسابقــة توظيـف سائقيـن 
بالبلديــات تحـدث بلبـلة

إصـــدار 150 إنـابــة قضائيـــة 
بشــأن األمـــوال المنهــوبـة

الفساد:02 مكافحة 

غياب املشاريع التنموية يعمق معاناة العائالت09

حتصي والية تندوف 5 مناطق ظل تتمثل  يف  كل من حاسي مونير، وتفقومت احلدوديتني، 
قرية حاسي خبي، وبلدية أم العسل التي تبعد عن الوالية بـ 170 كلم، وحي احلكمة الذي يعد 
أكبر مناطق الظل بالوالية، ويعيش فيه 10 آالف نسمة، و كان هذا األخير املنطقة التي تنقلت 
إليها " أخبار الوطن" لنقل انشغاالت السكان ومشاكلهم ووجدته ورشة أشغال مفتوحة منذ مدة.

 أعلن املدير العام للمدرسة العليا للقضاء، عبد الكرمي 
جادي، أمس، باجلزائر العاصمة عن إصدار العدالة 

اجلزائرية لـ150 إنابة قضائية يف مجال مكافحة الفساد 
وتبييض رؤوس األموال.

كشف الوزير األول، وزير املالية، أمين بن عبد الرحمان، 
أمس، باجلزائر، أن احلكومة يف مرحلة "الروتوشات 

األخيرة" السترجاع العقار غير املستغل بكل فروعه، 
الصناعي و الفالحي و السياحي،  قصد إعادة توزعيه 

على مستحقيه و على املستثمرين "احلقيقيني".

ستـوريـُة.... ستـوريـُةالدُّ الَمحكمـُةالَمحكمـُة  الدُّ
الِمصداقيُةالِمصداقيُة  فيفي  الميزاِن!الميزاِن!

صويــلح:  صويــلح: بــوجمعــــة  بــوجمعــــة 
"أمتنى أن تكون مهمة "أمتنى أن تكون مهمة 
الدستوريـة  الدستوريـة احملكمـــة  احملكمـــة 
محضـــة"  محضـــة" قضـــائيـــة  قضـــائيـــة 

مختصون يعتبرونها قفزة نوعية يف تعميق استقاللية القضاءمختصون يعتبرونها قفزة نوعية يف تعميق استقاللية القضاء

:"إنشـــــاء "إنشـــــاء  محــرز  :سميـــر  محــرز  سميـــر 
جاء  الدستوريــــــة  جاء احملكمة  الدستوريــــــة  احملكمة 
احلراك" ملطـالب  احلراك"تتويجـــا  ملطـالب  تتويجـــا 

0303

حـــي الحكمــــة بتنــــدوف ..                       
10 آالف نسمـة فـي ورشـة أشغـال مفتوحـة !
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عبــد  بــن  تصريحــات  جــاءت  و 
علنيــة  جلســة  خــال  الرحمــان 
انشــغاالت  علــى  للــرد  خصصــت 
أعضــاء مجلــس األمــة حــول نــص 
ــها  ــنة 2022، ترأس ــة لس ــون املالي قان
املجلــس،  رئيــس  قوجيــل،  صالــح 

الــوزراء. مــن  بحضــور عــدد 
ــد  ــن عب ويف هــذا الصــدد، صــرح ب
الرحمــان:« نحــن يف نهاية الروتوشــات 
ــار  ــترجاع العق ــل اس ــن اج ــرة م األخي
الفاحــي  و  الســياحي  و  الصناعــي 
ــار  ــذا العق ــه ه ــادة توجي ــنقوم بإع و س
ــتثمرين  ــى املس ــتحقيه و عل ــى مس عل
الذيــن حرمــوا  الفعليــن احلقيقيــن 
مــن هــذا العقــار يف وقــت ســابق نتيجة 

ــاد«. ــات الفس ممارس
ــر األول أن احلكومــة  ــرز الوزي كمــا أب
لديهــا مقاربــة جديــدة فيمــا يتعلــق 
بتســيير العقــار بــدءا بإحصــاء املناطــق 

ــدة. ــة املوج الصناعي
وجــود  أكــد  الســياق  هــذا  يف  و 
الهكتــارات  مــن  اآلالف  و  »املئــات 
تــوزع،  لــم  التــي  و  حاليــا  املتوفــرة 
أو  يتــم اســتعمالها  لــم  أو وزعــت و 
اســتعملت بطــرق ال تخضــع للمقاربــة 

الناجعــة«. القانونيــة 
»ال  األول  الوزيــر  يقــول  عليــه،  و 
مجــال خللــق مناطــق صناعيــة أخــرى 
و نحــن لدينــا متســع مــن العقــار الــذي 
عقانيــة  بطريقــة  اســتغاله  ميكــن 
و  الشــغل  مناصــب  بخلــق  تســمح 

الثــروة«.
حــول  ســؤال  علــى  رده  ويف   
تخصيــص ميزانيــة للمناطــق الصناعية 
ــد الرحمــان  ــن عب املســتحدثة، ذكــر ب
ميزانياتهــا،  يف  ســجلت  الدولــة  أن 
ــز  ــج التجهي ــار برام ــذ 2010، يف إط من
العمومــي املختلفــة، مشــاريع إعــادة 
تأهيــل و تهيئــة املناطــق الصناعيــة عبــر 

ــن  ــر أحس ــل تأطي ــن أج ــات، م الوالي
لاســتثمار العمومــي و اخلــاص و الربط 
بشــبكات الطرقــات و املــاء و التطهيــر.
و قــد مت تســجيل برنامــج لتأهيــل 52 
منطقــة صناعيــة لفائــدة الواليــات منــذ 
ــة  ــذي مت منحــه للوكال ســنة 2018 و ال
الوطنيــة للوســاطة و الضبــط العقارين، 

يذكــر الوزيــر األول.
و لفــت الوزيــر األول الــى ان هــذا 
يف  معتبــرا  »تأخــرا  عــرف  البرنامــج 
اجنــازه لعــدة أســباب« الســيما »غيــاب 
مكاتــب الدارســات و املتابعــة و غيــاب 
التنســيق بــن مختلــف املتدخلــن و 
نقــص اإلجــراءات التنفيذيــة التــي 
ترجمــت بخبــرات غيــر مناســبة ملواقــع 
غيــر  نشــاطات  و  للمناطــق  االجنــاز 
ــك البعــد  ــع االجنــاز و كذل ــة مبوق مكيف
و  بامليــاه  التوصيــل  شــبكات  علــى 

شــبكات الطاقــة«.
و نتــج عــن هــذا التأخر-حســب 
بالنســبة  »خســائر  االول-  الوزيــر 
للمســتثمرين احملليــن و كذلــك تعبئــة 
ــداف  ــق األه ــة دون حتقي ــائل مالي لوس
املرجــوة مســبقا«، حيــث  و  احملــددة 
قــدرات نســبة اجنــاز هــذا البرنامــج 
نهايــة 2020 ب 39 باملائــة مــع برنامــج 

قيمتــه تفــوق 4ر116 مليــار دج.
قــررت  األســاس،  هــذا  علــى  و 
جــزء  حتويــل  العموميــة  الســلطات 
معتبــر مــن هــذا البرنامــج الــى مصالــح 
الواليــات التابعــة لهــا بغــرض تخفيــف 
هــذه  اجنــاز  اإلداريــة يف  االجــراءات 
املشــاريع و إشــراك الســلطات احملليــة 
املطروحــة،  بالصعوبــات  التكفــل  يف 

حســب الســيد بــن
عبد الرحمان.

 افتتاح وكاالت للصيرفة 
اإلسالمية قبل نهاية السنة

ــة،  ــر املالي ــر األول، وزي ــن الوزي أعل
أمــس  الرحمــن،  عبــد  بــن  أميــن 
باجلزائر،عــن  افتتــاح وكاالت تأمــن 
إطــار  يف  التكافــل،  يف  متخصصــة 
نهايــة  قبــل  اإلســامية،  الصيرفــة 

الســنة  اجلاريــة.
يف  الرحمــان،  عبــد  بــن  قــال  و 
ــغاالت  ــى انش ــرد عل ــة لل ــة علني جلس

اعضــاء مجلــس األمــة حــول نــص 
ــة لســنة 2022 ان »إجــراء  ــون املالي قان
ــذ  ــا من ــامية كان مطلب ــة االس الصيرف
االســتقال لعــدة فئــات مــن املواطنــن 
و املتعاملــن االقتصاديــن و قــد ســمح 
)ادراجــه( باســتقطاب ال بــأس بــه حلــد 
ــا  ــي مت فيه ــرة« الت اآلن رغــم قصــر الفت

إطــاق هــذه املعامــات.

و أضــاف قائا:«ســنمر قبــل نهايــة 
تامــن  افتتــاح وكاالت  إلــى  الســنة 
خاصــة بالتكافــل و هو امتــداد للصيرفة 

ــم املختصــون«. االســامية كمــا يعل
هــذا  أن  األول  الوزيــر  أضــاف  و 
املســار  بإكمــال  سيســمح  اإلجــراء 
ــإدراج  ــة ب ــه الدول ــذي ارادت ــامل ال الش
الصيرفــة اإلســامية بشــقها التكافلي-

ــة يف  ــل الفعال ــي »كأحــد العوام التأمين
اســتقطاب أمــوال الســوق املوازيــة«.

ــن  ــد الرحم ــن عب ــا  ب ــه، دع و علي
املواطنــن الســتغال هــذه اإلجــراءات 
)الراميــة الســتقطاب أمــوال الســوق 
بتســوية  يقومــوا  حتــى  املوازيــة( 

وضعياتهــم.
ق.و

كشــف وزيــر الصيــد البحــري و 
ــفيان  ــام س ــة، هش ــات الصيدي املنتج
صلواتشــي، عن تشــكيل جلنــة وزارية 
مشــتركة تعمــل علــى دراســة طلبــات 
العقــار مــن طــرف املســتثمرين لتطويــر 
تصليــح  و  صيانــة  و  بنــاء  نشــاط 
الســفن، و ذلــك عقــب توجيهــات 
املجيــد  عبــد  اجلمهوريــة،  رئيــس 

ــأن. ــذا الش ــون، به تب
وأوضــح صلواتشــي، يف تصريــح 
ــة،  ــذه اللجن ــب ه ل«واج« أن »تنصي
ــات  ــة  طلب ــى دراس ــل عل ــي تعم الت
املشــاريع  حاملــي  و  املســتثمرين 
الذيــن اودعــوا طلبــات االســتفادة مــن 
عقــارات داخــل املوانــئ, جــاء  تنفيــذا 
اجلمهوريــة،  رئيــس  لتوجيهــات 
الــوزراء  مجلــس  اجتمــاع  خــال 

املنعقــد يف 31 أكتوبــر املنصــرم«.
و مت يف هــذا الصــدد تكليــف جلنــة 
ــد  ــة والصي ــن وزراء الداخلي ــة م مكون
ل«الشــروع  والصناعــة  البحــري 
الفــوري يف االســتجابة لطلبــات العقار 
بنــاء  قبــل شــركات  مــن  املودعــة 

ســفن الصيــد«.
ــأن،  ــذا الش ــر يف ه ــاف الوزي و اض
ان هــذه اللجنــة، التــي تتكــون حاليــا 
مــن وزراء الداخليــة و الصيــد البحــري 
تقــوم  النقــل،  كــذا  و  الصناعــة  و 
ــات  ــة لطلب ــة و مدقق ــة معمق »بدراس

املســتثمرين ».
ــذه  ــر الســيد صلواتشــي ان ه و ذك
ــا يف  ــذ اجتماعه ــت، من ــة قام اللجن
ــات  ــة لطلب ــة جدي ــر، ,مبتابع 2 نوفمب

توســيع العقــار داخــل املوانــئ مــن 
ــفن،  ــاء الس ــاط بن ــة نش ــل ممارس اج
و ذلــك بالتنســيق مــع القطاعــات 
والة  اشــراك  جانــب  الــى  املعنيــة 
اجلمهوريــة الذيــن ســجلوا طلبــات 

ــأن. ــذا الش به
و تــوج عمــل هــذه اللجنــة, يضيف 
الوزيــر, بتلبيــة طلبــات توســيع العقــار 
علــى مســتوى بعــض املوانــئ, حيــث 
مت تســليم عقــود اســتغال مســاحة 
زمــوري  مــن  كل  موانــئ  داخــل 
ــيدنا  ــرداس و س ــة بوم ــري بوالي البح

ــان. ــة تلمس ــع بوالي يوش
و ذكــر صلواتشــي ان هــذه العقــود 
ســلمت لثــاث مؤسســات تنشــط 
يف مجــال بنــاء و صيانــة و تصليــح 
ــال  ــن تكنوناف ــص كا م ــفن تخ الس
ربيــع  و   )TCHNONAVAL(
اســتفادتا  اللتــن   )  RABIE  (
ــاء ســيدنا يوشــع  ــن مســاحات مبين م
CORE�  و شــركة  »كورينــاف« ) 
NAVE(   التــي اســتفادت مــن 

ــوري. ــاء زم ــاحة مبين مس
الوزيــر  اكــد  الســياق,  هــذا  ويف 
لصالــح  املتخــذة  اإلجــراءات  أن 
ــفن  ــاء الس ــال بن ــتثمرين يف مج املس
و تصليحهــا مــن شــانها ان تعــزز هــذه 
املهنــة مبــرزا ان »اجلزائــر لديهــا قدرات 
ــاط ». ــذا النش ــر ه ــاءات لتطوي و كف
و اشــاد يف هــذا الشــأن بتجربــة 
ــك  ــا متل ــاف« باعتباره ــركة »كورين ش
أربــع ورشــات لبنــاء ســفن الصيــد 
البحــري كبيــرة احلجــم، موضحــا انها 

ــم  ــرة احلج ــفينة كبي ــلم اول س ستس
بطــول 35 متــر خــال الثاثــي االول 
ــلم  ــا ستس ــة، بينم ــنة املقبل ــن الس م
ــنة  ــة الس ــال » نهاي ــركة » تكنوناف ش
اجلاريــة ســفينة كبيــرة احلجــم طولهــا 

ــر. 37 مت
مــن جهة أخــرى، قال صلواتتشــي 
ــال  ــة خ ــس اجلمهوري ــن رئي أن تثم
ــوزراء املنعقــد اول  اجتمــاع مجلــس ال
ــجام  ــدم  واالنس ــد  للتق ــس االح ام
والصناعــة  الداخليــة  وزارات  بــن 
ــاريع  ــيد مش ــري لتجس ــد البح والصي
يف  الســفن  بنــاء  نشــاط  توســعة 
املناطــق النموذجيــة »ســيحفزنا علــى 
ــاء  ــر شــعبة بن ــة العمــل لتطوي مواصل
اجلزائــر،  يف  صناعتهــا  و  الســفن 
ــات  ــدرات و طلب ــاك ق ــار ان هن باعتب

اخــرى يف هــذا املجــال«.
.. صناعة و تصليح السفن 

باجلزائر: مستقبل واعد
يكــون  ان  الوزيــر  توقــع  كمــا 
ــاء و  ــال بن ــرا« يف مج ــتقبل »زاه املس
صناعــة الســفن، مشــيرا الــى امكانية 
ــة يف  ــع دول متقدم ــراكات م ــرام ش اب
ــبانيا و  ــرار اس ــى غ ــاط عل ــذا النش ه
ــال  ــان و البرتغ ــا و اليون ــا و تركي ايطالي
و هــو االمــر الــذي سيســمح، حســبه  
ــة  ــال مــن الصناعــة احلرفي بـــ« االنتق

للســفن الــى التصنيــع«.
قــد  اجلمهوريــة  رئيــس  كان  و 
مجلــس  اجتمــاع  خــال  شــدد، 
ــة توســيع نشــاط  ــى أولوي ــوزراء, عل ال

بنــاء الســفن عبــر كامــل الشــريط 
ــا  ــه فعلي ــري، للتوج ــاحلي اجلزائ الس
نحــو التصنيــع، وفــق مخطــط تنمــوي 
ــع  ــر شــراكات دوليــة، ترف للقطــاع عب
مــن نوعيــة وكميــة املــوارد الصيديــة .
ــى  ــة ال كمــا دعــا رئيــس اجلمهوري
اعتمــاد املزيــد مــن التســهيات يف 
ــح املســتثمرين  ــاري لصال املجــال العق
احلقيقيــن يف قطــاع الصيــد البحــري 
ــه  ــتراتيجي« كون ــروة واالس ــدر للث »امل
ــي. ــن الغذائ ــوارد األم ــن م ــوردا م م
و حســب صلواتشــي، فــان تطويــر 
لــه  الســفن ســيكون  بنــاء  نشــاط 
نتائــج ايجابيــة لقطــاع الصيــد البحري 
و االقتصــاد الوطنــي ككل, مضيفــا ان 
البحــري  الصيــد  ســفن   صناعــة 
بخفــض  ستســمح  احلجــم  كبيــرة 
املجــال  هــذا  يف  االســتيراد  فاتــورة 
الــى جانــب خلــق فــرص عمــل و 
اكتســاب اخلبــرة النشــاء شــركات 
ــن  ــا ع ــال فض ــذا املج ــرى يف ه اخ
ــدرات  ــاج الســمكي و الق ــر االنت توفي

االنتاجيــة الصيديــة.
و يف االخيــر اشــار الوزيــر الــى وجود 
شــركات جزائريــة تلقــت طلبــات مــن 
دول مجــاورة علــى غــرار موريتانيــا 
مــن أجــل صناعــة الســفن مضيفــا ان 
توســيع مســاحات هــذه الصناعــة على 
مســتوى املوانــئ سيســمح لهــا بتلبيــة 
هــذه الطلبــات فضــا عن االســتجابة 

للطلــب الداخلــي.
ق.و/واج

ــا  ــة العلي ــام للمدرس ــر الع ــن املدي أعل
ــس،  ــادي أم ــرمي ج ــد الك ــاء، عب للقض
ــة  ــر العاصمــة عــن إصــدار العدال باجلزائ
اجلزائريــة لـــ150 إنابــة قضائيــة يف مجــال 
رؤوس  وتبييــض  الفســاد  مكافحــة 

األمــوال.
ــى  ــه عل ــة ل ــادي يف مداخل ــار ج وأش
ــة،  ــة لإلذاعــة الوطني ــاة الثالث أمــواج القن
إنابــة قضائيــة يف  إلــى إطــاق »150 
مجــال مكافحــة الفســاد وتبييــض رؤوس 

األمــوال«.
اســترداد  حــول  ســؤال  وعــن 
املوجــودات املنهوبــة باخلــارج، أجــاب 
ــاء  ــا للقض ــة العلي ــام للمدرس ــر الع املدي
ــد  ــات معق ــذا ملف ــق يف هك أن »التحقي

الوقــت«. بعــض  ويســتغرق 
هــذه  »كل  قائــا  أوضــح  كمــا 
عندمــا  معقــدة  تصبــح  اإلجــراءات 
ــيرا  ــب«، مش ــركاء أجان ــع ش ــل م نتعام
ــدان تســهل هــذا التعــاون  ــى وجــود بل إل
وأخــرى بطيئــة كمــا انــه هنــاك بلدانا »ال 

املهمــة«. علينــا  تســهل 
جــادي  اخرى،كشــف  جهــة  مــن 
ــو  ــا تل ــم ملف أن معاجلــة هــذه امللفــات تت
اآلخــر وأن العدالــة اجلزائريــة »تســعى 

إلــى إحــراز تقــدم يف كل ملــف«.
وحســب جــادي فإنــه يجــب التوصــل 
إلــى »حتديــد املوجــودات املنهوبــة ومــكان 
تواجدهــا والطريقــة القانونيــة التــي متكــن 
الشــروع يف اإلجــراءات اخلاصــة  مــن 
ــوب  بهــا« والتــي »تســتغرق الوقــت املطل

حســب طبيعــة كل ملــف«.
وفيمــا يتعلق بإصــاح قطــاع العدالة، 
يــرى مديــر املدرســة العليــا للقضــاء أنــه 
يجــب أن » يتــم عبــر مراحــل« و أنــه 

ــات«. ــف األولوي ــة تصني يجــب »معرف
كمــا أضــاف قائــا » لدينــا عــدة 
ورشــات مفتوحــة بخصــوص مراجعــة 
ــول  ــراء املث ــيرة إلج ــد املس ــض القواع بع
أكثــر  فعــاال  جعلــه  قصــد  الفــوري 
والقواعــد املســيرة حملكمــة اجلنايــات قصد 
جعلهــا اقــل تكلفــة وأكثــر فعاليــة إضافــة 
إلــى القواعــد املتعلقــة بالتنظيــم القضائي 
يف شــقه العــادي أو اإلداري إضافــة إلــى 

ــة«. ــات القضائي ــف اجله تصني
مــن جهــة أخــرى، أوضــح جــادي 
أن الفكــرة وراء كل هــذه اإلصاحــات 
قانونــي:  اســتقرار  حتقيــق  يف  تكمــن 
اســتقرار يف النصــوص و يف املمارســات«.
كمــا أكــد املتدخــل علــى تكويــن 
ــي  ــن »يتعــن عليهــم التحل القضــاة الذي
بقيــم اإلنصــاف والنزاهة والتمتــع باملعرفة 
ــن  ــة التكوي ــى أهمي ــرة«، ملحــا عل واخلب
اجليــد للقاضــي حتــى يكــون يف مســتوى 
املهمــة التــي تقــع علــى عاتقــه أي إقــرار 

ــدل«. الع
مــن جهــة أخــرى، أوضــح جــادي أن 
دســتور 2020«قــد عــزز وكــرس املبــادئ 
وقيــم  القضــاء  الســتقالية  الكبــرى 
الدميقراطيــة و املســاواة و دولــة القانــون 

ــان«. ــوق اإلنس ــرام حق واحت
ق.و

 الوزير األول:

 »الحكومــة تعمــل علــى استرجــاع العقــارات غيـــر المستغــلة«
كشف الوزير األول، وزير املالية، أمين بن عبد الرحمان، أمس، باجلزائر، أن احلكومة يف مرحلة »الرتوشات األخيرة« السترجاع العقار غير املستغل بكل فروعه، 

الصناعي و الفالحي و السياحي،  قصد إعادة توزعيه على مستحقيه و على املستثمرين »احلقيقيني«.

  االستثمار يف بناء و تصليح السفن:

لجنــة وزاريــة مشتركـة لدراسـة منـح عقــارات داخــل الموانــئ
مكافحة الفساد:

إصـــدار 150 إنابــة قضائيـــة بشــأن 
األمـــوال المنهـــوبـة
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 أكــد ســمير محــرز أســتاذ العلــوم السياســة 
والعالقــات الدوليــة يف تصريحــه لـــ »أخبــار الوطــن« 
ــب  ــا ملطال ــاءت تتويج ــتورية ج ــة الدس ان »احملكم
ــا  ــل م ــد رحي ــتورية بع ــية  و الدس ــراك السياس احل
ــة  ــة و رئاس ــيء حكوم ــة » و مج ــمى »العصاب يس
متثــل الشــعب اجلزائــري ، وفيمــا يخــص اإلضافــة 
الدســتورية  نتوقعهــا أن تضيفهــا احملكمــة  التــي 
مــن  تكــون  ســوف  »اإلضافــة  أن  محــرز  قــال 
ــتورية  ــات الدس ــة اإلصالح ــزام بخط ــالل االلت خ
التــي وعــد بهــا رئيــس اجلمهوريــة، كل هــذه 
اإلصالحــات ســوف تكــون مــن صميــم اهتمامــات 
ــاء و  ــى بن ــاب إل ــذا الذه ــتوري و ك ــس الدس املجل
واملجالــس  الدســتورية  املؤسســات  كل  تفعيــل 
املنتخبــة ، وكــذا اإلصالحــات السياســية و ذلــك 
ــل العنصــر السياســي يف العمــل  ــن خــالل تفعي م
ــع  ــل دور املجتم ــر و تفعي ــل اجلزائ ــي داخ الدميقراط

ــية«. ــاة السياس ــة احلي ــي و اخلق املدن
احملكمــة  صالحيــات  أهــم  يخــص  فيمــا  و 
الدســتورية  أكــد ســمير محــرز أنــه »ســوف تكــون 
هنــاك صالحيــات أوســع مــن املجلــس الدســتوري 
وكــذا صالحيــات أعمــق و هــي االلتــزام بقدســية 
القانــون و كــذا ضمــان اســتقرار املؤسســات فمهمــا 
مثــل  الدولــة  داخــل  املؤسســات  هــذه  تكــون 
املجلــس الشــعبي الوطنــي و مجلــس االمــة املجلس 

املنتخبــة البلديــة و الوالئيــة و حتــى املؤسســات 
الهيئــات  و  والــوزارات  الرســمية  احلكوميــة 
ــر  ــات الغي ــى املؤسس ــمية و حت ــارية الرس االستش
رســمية األحــزاب و اجلمعيــات و املنظمــات التابعــة 
للعمــل اجلمعــوي باجلزائــر و النقطــة الثالثــة احلفــاظ 
علــى أمــن و اســتقرار الدولــة حيــث ســتكون هنــاك 
ــر  ــيق املباش ــالل التنس ــن خ ــع م ــات أوس صالحي
ــى و  ــي الشــعبي بالدرجــة األول ــش الوطن ــع اجلي م
احلفــاظ علــى أمــن البــالد بالدرجــة الثانيــة و مــع 
ــر  ــتخبارية ،  النظ ــة  و االس ــات األمني كل املؤسس
يف حــاالت الدفــع بعــدم دســتورية يف احلــاالت 
ــي  ــة الت ــريعية والتنظيمي ــوص التش ــة بالنص املتعلق
لهــا عالقــة بحريــة املتقاضــي والنقطــة األخيــرة هــي 
الرقابــة علــى كل املؤسســات وفتــح فرصــة وحريــة 
أوســع لــكل املجالــس والهيئــات للعمــل مــن اجــل 
ترقيــة وتعزيــز العمــل الدميقراطــي يف اجلزائــر خاصــة 
بعــد اإلصالحــات السياســية التــي قدمتهــا الدولــة 

ــون البــالد. ــد تب ــد املجي ــرأس عب ــذ ت من
قــال  الدســتورية  احملكمــة  تشــكيلة  وعــن 
ــون  ــراء يف القان ــن خب ــت ب ــا »جمع ــدث إنه املتح
وقضــاء وأســاتذة جامعيــن وكــذا إطــارات ســامية 
يف الدولــة اجلزائريــة وهــي تشــكيلة متوازنــة وقويــة 
ومحترمــة جــدا حتمــل أســماء ثقيلــة علــى الصعيــد 
ــيؤدي  ــا س ــذا م ــي ه ــي واإلداري واألكادمي السياس
ــرارات  ــة يف الق ــتقاللية التام ــة واالس ــى احليادي إل
وميكــن تفعيــل املســار الدميقراطــي يف اجلزائــر وكــذا 

املســاهمات يف الصعيــد األكادميــي واإلداري«.
وأضــاف محــرز أن »احملكمــة الدســتورية تســتمد 
ــذا  ــري وك ــتور اجلزائ ــن الدس ــا م ــلطتها وقراراته س
ــة  ــة اجلمهوري ــرف رئاس ــن ط ــمية م ــررات الرس املق
ــري  ــعب اجلزائ ــن الش ــلطتها م ــا س ــتمد أيض وتس
الــذي ركــز بشــكل كبيــر يف مطالبــه السياســية 
الدســتورية  واالقتصاديــة واالجتماعيــة احملكمــة 

ــة«. ــات الدول ــا ملؤسس ــندا قوي ــتكون س س
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  عبــر اخلبيــر يف القانــون الدســتوري صويلــح 
بوجمعــة يف تصريحــه لـــ »أخبــار الوطــن« عن أســفه 
ــتورية،  ــة الدس ــس احملكم ــاب رئي ــدم انتخ ــن ع م
ــة  ــس احملكم ــب رئي ــو انتخ ــت ل ــال »متني ــث ق حي
ــى  ــي تشــكيلتها، أو عل ــل باق ــه مث الدســتوري مثل
األقــل ينتخــب رئيــس أعلــى هيئــة يف اجلزائــر مــن 
ــة  ــى قضي ــا عل ــن«، معرج ــه املنتخب ــرف زمالئ ط
عــدم تشــكيل احملكمــة العليــا التــي تبــث يف قضيــة 
اخليانــة العظمــى، هــذه احملكمــة التــي ذكــرت 
ــات  ــادة يف إصالح ــاءت كم ــتور 1996 وج يف دس
ــد  ــم جتس ــبه- ل ــا- بحس ــد إال أنه ــتور اجلدي الدس

ــع. ــى أرض الواق عل
 و أشــار صويلــح انــه اقتــرح يف وقــت ســابق 
إشــكالية عــدم تشــكيل احملكمــة العليــا و لــو بصفــة 
مؤقتــة مــن أجــل النظــر يف قضايــا اخليانــة العظمــى 
ــر  ــة أو الوزي ــس اجلمهوري ــا رئي ــوم به ــد يق ــي ق الت
ــن  ــذه بع ــم أخ ــم يت ــرح ل ــذا املقت األول، إال أن ه

ــار. االعتب
التــي ميكــن أن   و فيمــا يخــص اإلضافــات 
تضيفهــا احملكمــة الدســتورية ملســار الدميقراطيــة 
الدســتورية  احملكمــة  أن  صويلــح  قــال  باجلزائــر 
ــب  ــتوري يف أغل ــس الدس ــتخالف للمجل ــي اس ه
البرملانــي  االنتخابــي  املجــال  يف  الصالحيــات 
والرئاســي، يضــاف إلــى ذلــك مجــال اإلخطــارات 
زيــادة علــى الدفــع التلقائــي يف دســتورية القوانــن، 
ــة  ــة كإضاف ــزة نوعي ــا قف ــد به ــى أنه«أري ــيرا إل مش

تتمثــل يف البــث يف املنازعــات بــن املؤسســات 
بأحــكام نهائيــة ال يتــم الطعــن فيهــا،  إضافــة إلــى 
انهــا تنظــر يف االتفاقــات الدولية والقوانــن العضوية 
واألوامــر التــي يصدرهــا رئيــس اجلمهوريــة، و كــذا 
ــة أضيفــت لهــا تشــكيلة مــن  مــن حيــث التركيبي
اخلبــرات اجلامعيــة وأســاتذة يف القانــون الدســتوري 
وأســاتذة جامعــن كمــا وســعت أيضــا إلــى خبــرات 

ــرى«. أخ
 و قــال املتحــدث« كنــت ارغــب أثنــاء اإلصــالح 
التــي  املكتوبــة  باخلبــرة  االســتعانة  الدســتوري 
قدمتهــا وهــي أن تكــون احملكمــة الدســتورية عندهــا 
شــأن قضائــي ولــو مؤقــت يف القضايــا التــي تطــرح 
ــة  ــي قضي ــادرة وه ــاالت ن ــة ويف ح ــورة عرضي بص
الوزيــر  أو  اجلمهوريــة  لرئيــس  العظمــى  اخليانــة 
األول للحكومــة اجلزائريــة، كــي ال تبقــى املــواد 
الدســتورية جوفــاء حبيســة ال تعــرف التطبيــق 
ــة  ــا للنظــر يف قضي ــة منهــا محكمــة علي وال الهيكل

ــى«. ــة العظم اخليان
و قــال أيضــا« أن  هــذه املــادة التــي مت طرحهــا يف 
دســتور 1996 والدســتور اجلديــد كان مــن املفتــرض 
أن تتشــكل محكمــة للنظــر يف هــذه املنازعــات إال 
ــم يطبــق« ، حيــث »كنــت انتظــر  أن هــذا األمــر ل
ــال  ــن األفع ــوع م ــذا الن ــرت ه ــل إذا ظه ــى األق عل
ــا  ــة علي ــكيل محكم ــم تش ــى« يت ــة العظم »اخليان
للنظــر يف اخليانــة العظمــى إال أن هــذه احملكمــة لــم 
تشــكل ال يف الدســتور الســابق و ال يف اإلصالحات 
اجلديــدة التــي جــاء بهــا دســتور 2020 »، مرجعــا 
ســبب عــدم تشــكيلها »لـــلتخفيف مــن مصاريــف 
بنــاء مقــر لهــذه احملكمــة و غيرهــا إال انــه كان مــن 
املفتــرض أن يتــم  تشــكيلها بشــكل مؤقــت فقــط و 
إعطائهــا مهمــة اســتثنائية تنظــر يف هــذا النــوع مــن 

القضايــا احلساســة«.
ــة  ــة احملكم ــى املتحــدث أن تكــون مهم ــا متن كم
ــا  ــة دون تكليفه ــة محض ــة قضائي ــتورية مهم الدس
مبهمــة رقابيــة إداريــة وهــذا مــن اجــل منحهــا 

االســتقاللية واملصداقيــة املرغــوب فيهــا.
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أشــرف  التــي  الدســتورية  احملكمــة 
علــى تنصيبهــا رئيــس اجلمهوريــة أول 
أمــس تعتبــر أعلــى هيئــة يف التنظيــم 
القضائــي تتمتــع بصالحيــات أوســع من 
صالحيــات املجلــس الدســتوري ليشــمل 
والضبــط  والتحكيــم  الرقابــة  مهــام 
ــات  واالستشــارة، فضــال عــن الصالحي
املعاهــدات  مبراقبــة دســتورية  املرتبطــة 
وفــق  ســواء  والتنظيمــات،  والقوانــن 
آليــة اإلخطــار أو وفــق آليــة اإلحالــة بنــاء 

علــى الدفــع بعــدم الدســتورية، كمــا  
أوكل لهــا صالحيــة حل اخلالفــات التي 
قــد تثــور بــن الســلطات الدســتورية، 
لتفــادي أي شــلل يحــدث يف املؤسســات 
أو أي تعطيــل يف إحــدى الســلطات أو 
ــا ال ميكــن  املؤسســات الدســتورية،  كم
باعتبارهــا أفضــل  قراراتهــا  الطعــن يف 
ــة، يف  ــر العاملي ــتجيب للمعايي ــام يس نظ
ــة  ــة وصادق ــة عميق ــرة إصالحي ــل نظ ظ
ــة  ــن أي ــالد م ــن الب ــى حتص ــدف إل ته

باســتقرار  قــد متــس  هــزات سياســية 
ــد  ــم اجلدي ــذا التنظي ــع، إال أن ه املجتم
ــة  ــم مســار الدميقراطي ــذي جــاء لتدعي ال
لقــي ترحيبــا واســعا مــن طــرف اخلبــراء 
ــن« و  ــار الوط ــم »أخب ــت إليه ــن حتدث مم
إال أنهــم حتفظــوا مــن بعــض النقــاط 
ــكيل  ــة تش ــق بطريق ــا يتعل ــة فيم خاص
ــرض  ــن مفت ــذي كان م ــا و ال ــاء ه أعض
ــم   ــم انتخــاب جميعه -حســبهم- أن يت

دون اســتثناء .

تأســف اخلبيــر يف القانــون الدســتوري 
األســتاذ عامــر رخيلــة يف تصريحــه لـــ« 
رئيــس  تعيــن  مــن  الوطــن«  أخبــار 
اعلــى هيئــة يف التنظيــم القضائــي وهــي 
طــرف  مــن   « الدســتورية  »احملكمــة 
ــه  ــال »ان ــث ق ــة، حي ــس اجلمهوري رئي
ــخص  ــرأس ش ــول أن يت ــر املعق ــن غي م
ــا أن  ــون«، مظيف ــاء منتخب ــن أعض مع
ــات  ــة الدســتورية ذات صالحي »احملكم
واســعة عكــس املجلــس الدســتوري 

الــذي كان بصالحيــات محــدودة«.
مســالة  الــى  رخيلــة  تطــرق  و 

األخطــار، حيــث قــال أن«هــذه املهمــة 
ــر  ــة وهــذا غي أوكلــت لرئيــس اجلمهوري
املفتــرض  مــن  الرئيــس  معقــول ألن 
ــة  ــار احملكم ــة إخط ــك صالحي أن ال ميل
ــن بعــض  ــام أيضــا بتعي ــا ق ــا كم العلي

الدســتورية«. أعضــاء احملكمــة 
وبالنســبة لإلضافــة التــي تقدمهــا 
رخيلــة  قــال  الدســتورية،   احملكمــة 
املجلــس  صالحيــات  توســع  أنهــا 
ــر  ــذا األخي ــا كان ه ــتوري فبعدم الدس
برقابــة  دســتورية  صالحيــات  ميلــك 
ــا للدســتور أو  ــدى مطابقته ــن وم القوان
عــدم مطابقتهــا  يف القانــون العضــوي و 
القانــون العــادي و يف نفــس الوقــت يقوم 
بالعمليــة االنتخابيــة مثــل االنتخابــات 
و  احملليــة  االنتخابــات  و  التشــريعية 
ــة التــي جــاءت بهــا  ــة و اإلضاف الوالئي
احملكمــة الدســتورية هــي »مســألة الدفــع 
ــر  ــم عب ــذي يت ــتورية« و ال ــدم الدس بع
القضــاء و كان مذكــورا يف دســتور 2016 
و الــذي ينــص علــى العمــل بهــذه املادة 
ــنة 2019  ــنوات أي س ــالث س ــد ث بع
ــا   ــتورية، كم ــدم الدس ــل بع ــدأ العم ب
ــة  ــر يف تنحي ــدور يف النظ ــا ال ــند له أس

و  التنظيميــة  واملراســيم  والتنظيمــات 
ــى مســتوى  ــي تصــدر عل ــة الت التنفيذي
الدوائــر  مســتوى  علــى  و  الــوزارات 
الوزاريــة أو األوامــر القضائيــة والوالئيــة 
كل هــذه اإلضافــات تعتبــر إيجابيــة 
الصالحيــات  مــن  انتقلنــا  حيــث 
إلــى  الدســتوري  ملجلــس  احملــدودة 
ــات  احملكمــة الدســتورية ذات الصالحي

الواســعة.
احملكمــة  بتشــكيلة  يتعلــق  ويف   
إن  رخيلــة  عامــر  أكــد  الدســتورية 
فيهــم  منتخبــن  األعضــاء  األغلبيــة 
مــن  وممثلــن  جامعيــن  أســاتذة 
الهيئــات القضائيــة وخبــراء يف القانــون 
الدســتوري كمــا فيهــم أعضــاء معينــن 
مــن طــرف رئيــس اجلمهوريــة وهنــا 
تطــرح إشــكالية األعضــاء املعينــن، 
هــذه اإلشــكالية التــي دائمــا تطــرح 
ــاء  ــن األعض ــة ب ــات املمزوج يف الهيئ
نفــس  وهــو  واملنتخبــن  املعينــن 
األمــة  باملجلــس  املطــروح  اإلشــكال 
الرســمية  الهيئــات  مــن  وغيرهــا 

بالبــالد.
خليدة تافليس 

عامر رخيلة اخلبير يف القانون الدستوري لـ: »اخبار الوطن »عامر رخيلة اخلبير يف القانون الدستوري لـ: »اخبار الوطن »

»صالحيــــات المحكمــة الدستــوريـة واسعـــــة«

اتفق خبراء ومختصون يف القانون الدستوري على أن استحداث احملكمة الدستورية كبديل اتفق خبراء ومختصون يف القانون الدستوري على أن استحداث احملكمة الدستورية كبديل 
للمجلس الدستوري تبعا ملا يفرضه التعديل الدستوري األخير يعتبر قفزة نوعية ولبنة للمجلس الدستوري تبعا ملا يفرضه التعديل الدستوري األخير يعتبر قفزة نوعية ولبنة 

جديدة، لتعميق املسار الدميقراطي واستقاللية القضاء، كما تعتبر من أبرز محطات البناء جديدة، لتعميق املسار الدميقراطي واستقاللية القضاء، كما تعتبر من أبرز محطات البناء 
املؤسساتي للدولة السيما أمام الصالحيات الواسعة التي تتمتع بها، رغم أن أعضاؤها حاليا املؤسساتي للدولة السيما أمام الصالحيات الواسعة التي تتمتع بها، رغم أن أعضاؤها حاليا 

سيجدون أنفسهم أمام امتحان املصداقية بالنظر إلى العديد من االختالالت احلاصلة سيجدون أنفسهم أمام امتحان املصداقية بالنظر إلى العديد من االختالالت احلاصلة 
والشكاوي والتي ستنزل حتما على هذه الهيئة للبت فيها.والشكاوي والتي ستنزل حتما على هذه الهيئة للبت فيها.

 خليدة تافليس

أستاذ العلوم السياسة والعالقات الدولية سمير محرز لـ«أخبار الوطن »أستاذ العلوم السياسة والعالقات الدولية سمير محرز لـ«أخبار الوطن »

»إنشـــاء المحكمـــة الدستوريــــة         
جـــاء تتويــــجا لمطــــالب الحـــراك«

بوجمعة صويلح خبير يف القانون الدستوري لـ »أخبار الوطن »بوجمعة صويلح خبير يف القانون الدستوري لـ »أخبار الوطن »

» أتمنـــى أن تكــــون مهمـــــة      
المحكمـــة الدستوريـــة قضائيـــة محضــة« 

مختصون يعتبرونها قفزة نوعية يف تعميق استقاللية القضاءمختصون يعتبرونها قفزة نوعية يف تعميق استقاللية القضاء

المحكمـةالمحكمـة  الدستـــوريـة..   الدستـــوريـة..   
المصداقيـةالمصداقيـة  فـيفـي  الميـزان!الميـزان!
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طاقات متجددة:

تحديد 11 موقعا إلنجاز مشروع 
»سوالر 1000«

ق.و
وأوضحــت الــوزارة يف بيانهــا، أنــه يف انتظــار 
ــات  ــة للطاق ــركة اجلزائري ــي للش ــاق الفعل االنط
عمــل  فرقــة  شــكلت  »شــمس«،  املتجــددة 
ــة  ــة باملناقص ــق اخلاص ــداد الوثائ ــة إلع مخصص
ــار »ســوالر 1000«  ــة للمســتثمرين يف إط املوجه
بهــذا  املرتبطــة  اخلارجيــة  العناصــر  ولفحــص 

ــروع. املش
بإجــراء  الفرقــة  هــذه  قامــت  وعليــه، 

ــدا إلطــاق مشــروع  ــة متهي ــال حتضيري ــدة أعم ع
العــام اجلــاري. 1000« قبــل نهايــة  »ســوالر 
التحضيريــة،  األعمــال  هــذه  بــن  ومــن 
ــاز  ــات اجن ــة ملتطلب ــع مائم ــز مواق ــار وحج اختي
»ســوالر  ملشــروع  الشمســية  الطاقــة  محطــات 
ــى  ــة الوصــول إل ــاة إمكاني ــث مت مراع 1000« حي
ــا  ــة وغيره ــبكات الكهربائي ــط بالش ــع والرب املواق

مــن املتطلبــات.
ويف هــذا اإلطــار، مت حتديــد 11 موقعا مبســاحة 
إجماليــة تقــدر بـــ 4250 هكتــارا، مبشــاركة فعالة 

مــن طــرف الواليــات املعنيــة وهــي البيــض، 
ورقلــة، الــوادي،  املغيــر، غردايــة وبشــار.

املاليــة  الشــروط  بإعــداد  قامــت  كمــا 
النــوع مــن املشــاريع، جلعلــه  املائمــة لهــذا 
ــك  ــن طــرف املســتثمرين, وذل ــل م ــا للتموي قاب

املاليــة. وزارة  مــن  مبســاهمة 
مــن جهــة أخــرى، قامــت بتعزيــز االندمــاج 
ــوى  ــات احملت ــر متطلب ــال توفي ــن خ ــي، م الوطن
ــة،  ــن وزارة الصناع ــاهمة م ــك مبس ــي، وذل احملل

ــان. حســب البي

الســلطة الوطنية املستقلة لالنتخابات

تعيين األمناء العامين لمندوبيات 
العاصمة و وهران و قسنطينة و عنابة

ــن  ــاء العام ــماء األمن ــن أس ــس، ع ــات أم ــتقلة لانتخاب ــة املس ــلطة الوطني ــتعلن الس  س
ــل يف  ــد أن مت الفص ــة، بع ــنطينة و عناب ــران و قس ــة و وه ــر العاصم ــة للجزائ ــا الوالئي ملندوبياته

ــلطة. ــن الس ــان ع ــبما ورد يف بي ــب، حس ــذا املنص ــن له ــحن املقبول ــار املترش اختي
ــاء  ــن األمن ــاء و تعي ــراءات انتق ــتكمال إج ــار اس ــه و يف إط ــدر، فان ــس املص ــب نف و حس
العامــن للمندوبيــات الوالئيــة للســلطة الوطنيــة املســتقلة لانتخابــات اجلهويــة النموذجيــة األربــع 
ــة  ــس الســلطة الوطني ــرار رئي ــا ألحــكام ق ــران و قســنطينة و طبق ــة و وه ــر و عناب ــات اجلزائ لوالي
ــق ل21 جــوان 2021  ــام 1442 املواف ــدة ع ــؤرخ يف 10 ذو القع ــم 26 امل ــات رق املســتقلة لانتخاب
املتضمــن إحــداث أمانــة عامــة لــدى املندوبيــات الوالئيــة للســلطة و تنظيمهــا و ســيرها املعــدل و 
املتمــم، تعلــن الســلطة عــن انتقــاء أربــع مترشــحن لتعيينهــم بصفــة أمنــاء عامــن للمندوبيــات 

الوالئيــة املذكــورة .
ــاء  ــا انتق ــة مراحــل أوله ــرت بثاث ــاء م ــة االنتق ــا أن عملي ــة يف بيانه و ذكــرت نفــس الهيئ
أربــع مترشــحن عــن كل واليــة مــن قبــل اللجنــة املركزيــة لدراســة الترشــيحات ملنصــب أمــن 
ــة  ــر املنص ــا عب ــي مت إيداعه ــات الت ــن امللف ــا م ــتقلة، انطاق ــلطة املس ــة للس ــة والئي ــام مندوبي ع

ــة. ــذات الهيئ ــة ل االلكتروني
ــة شــفوية لهــؤالء املترشــحن مــع جلنــة مختصــة  و مت الحقــا -يضيــف البيان-إجــراء مقابل
علــى مســتوى املندوبيــات األربــع ترأســها املنســق الوالئــي حيــث ســمحت هــذه املرحلــة باختيــار 

مترشــحن اثنــن مــن كل مندوبيــة والئيــة.
ــة  ــع جلن ــة م ــة مقابل ــن كل والي ــن م ــحن االثن ــراء املترش ــة إج ــة الثالث ــملت املرحل و ش
ــا  ــي ترأســها محمــد شــريف، أعقبته ــس الســلطة املســتقلة و الت ــة ضمــت مستشــاري رئي مركزي
مــداوالت أســفرت عــن اختيــار أربعــة مترشــحن مت اختيارهــم لتولــي منصــب أمــن عــام املندوبيــة 
الوالئيــة لــكل مــن واليــات اجلزائــر وهــران و عنابــة و قســنطينة و الذيــن ســيعلن عــن هويتهــم 

ــر املوقــع الرســمي للســلطة الوطنيــة املســتقلة لانتخابــات. ــاء عب ــوم الثاث منتصــف نهــار الي
ق.و

  يومــي 22 و23 نوفمبر اجلاري

سوناطراك تشارك بطرابلس في 
قمة ليبيا للطاقة واالقتصاد  

ــي  ــة واالقتصــاد الت ــا للطاق ــات ســوناطراك يف قمــة ليبي ــة للمحروق  تشــارك الشــركة الوطني
حتتضنهــا العاصمــة الليبيــة طرابلــس يومــي 22 و23 نوفمبــر اجلــاري، حســبما افــاد بــه أمــس، 

بيــان للمجمــع.
ــون  ــرون العام ــد مــن اإلطــارات الســامية للشــركة و الرؤســاء املدي و يحضــر هــذه القمــة وف

ــع. ــة للمجم ــات البترولي ــة يف اخلدم ــة املختص ــركات الفرعي للش
و تشــكل هــذه القمــة فرصــة ل«بحــث ســبل التعــاون املشــترك مــع الطــرف الليبــي ومســاهمة 
مجمــع ســوناطراك خاصــة عبــر فروعــه للخدمــات البتروليــة يف عمليــات تأهيــل وصيانــة املنشــآت 
ــاج يف القريــب  ــة وكــذا اســتئناف ســوناطراك ألنشــطتها يف االستكشــاف واإلنت ــة والغازي النفطي

العاجــل«، حســب البيــان.
ويعــرف هــذا احلــدث االقتصــادي املميــز مشــاركة العديــد مــن الشــركات العامليــة املتخصصة 
ــة  ــى عــرض خطــة احلكوم ــذه القمــة إل ــة. و تهــدف ه ــاز والطاق ــط والغ ــة النف يف مجــال صناع
الليبيــة لاســتثمار يف قطــاع النفــط و الغــاز مــع الشــركات النفطيــة و زيــادة القــدرات اإلنتاجيــة و 

برامــج تدريــب و تأهيــل الكــوادر الليبيــة.
كمــا ســيتم عــرض املشــاريع االســتثمارية يف مجــال الطاقــة البديلــة و دعــم و تطويــر الشــبكة 

العامــة للكهربــاء، حســب البيــان.
ــع  ــاج م ــود شــراكة لاستكشــاف واإلنت ــا مبوجــب عق و تتواجــد شــركة ســوناطراك يف ليبي

ــة. ــط الليبي شــركة النف
ق.و

إرهاب الطرقات :

وفاة 39 شخصا وإصابة 937 
آخرين خالل أسبوع

لقــي 39 شــخصا حتفــه وأصيــب 937 آخــرون بجــروح متفاوتــة اخلطــورة يف حــوادث مــرور 
ــر اجلــاري،  ــى 20 نوفمب ــن 14 إل ــدة م ــرة املمت ــن الوطــن يف الفت ــات م ــر عــدة والي ســجلت عب

ــة املدنيــة. ــة للحماي ــه أمــس، حصيل حســب مــا أفــادت ب
ــاة 04  ــة بوف ــة تبس ــتوى والي ــى مس ــجلت عل ــة س ــل حصيل ــدر أن أثق ــح ذات املص وأوض
أشــخاص يف مــكان احلــادث و جــرح 07 آخريــن مت إســعافهم و حتويلهــم إلــى املراكــز االستشــفائية 

علــى إثــر 15 حــادث مــرور .
ــة بـــ 11515 تدخــل، أيــن  و بالنســبة لعمليــات اإلجــاء الصحــي قامــت وحــدات احلماي
مت مــن خالهــا إســعاف وإجــاء 13017 جريــح و مريــض إلــى املستشــفيات مــن طــرف أعــوان 

ــة. احلماية املدنيـ
ــة  ــا منزلي ــق منه ــاد 448 حري ــمح بإخم ــا س ــة 719 تدخ ــدات احلماي ــت وح ــا قام كم
صناعيــة وحرائــق مختلفــة، أهمهــا عبــى مســتوى واليــة اجلزائــر العاصمــة حيــث ســجلت 69 

ــا . ــر نشــوب 45 حريق تدخــا اث
وقامــت وحداتنــا يف مجــال العمليــات املختلفــة بـــ 5948 تدخـــل فـــي نفــس الفتــرة لتغطيــة 

5203 عمليــة إســعاف و إنقــاذ 372 شــخصا مــن خطــر املــوت.
ــا كوفيــد19- قامــت  ــة مــن انتشــار فيــروس كورون فيمــا يخــص النشــاطات املتعلقــة بالوقاي
وحــدات احلمايــة خــال نفــس الفتــرة عبــر كافــة التــراب الوطنــي بـــ 65 عمليــة حتسيســية لفائــدة 

املواطنــن عبــر 58 واليــة حتثهــم وتذكرهــم علــى ضــرورة إحتــرام قواعــد احلجــر
الصحــي، لبــس القنــاع الواقــي وكــذا التباعــد اإلجتماعــي، باإلضافــة إلــى القيــام بـــ 99 
عمليــة تعقيــم عامــة عبــر 58 واليــة مســت عــدة منشــآت وهيــاكل عموميــة وخاصــة املجمعــات 

الســكنية والشــوارع.
ق.و

وزيــر الصناعة، احمد زغدار:

ما ال يقل عن 1410 مؤسسات تنشط في قطاع المناولة
زغــدار،  احمــد  الصناعــة،  وزيــر  أكــد 
ــن  ــل ع ــا ال يق ــة، أن م ــر العاص ــس، باجلزائ أم
1410 مؤسســات  تنشــط يف قطــاع املناولــة علــى 

املســتوى الوطنــي.
ــمه  ــا باس ــة القاه ــدار، يف كلم ــح زغ وأوض
مكلــف  األول  الوزيــر  لــدى  املنتــدب  الوزيــر 
باملؤسســات املصغــرة، نســيم ضيافــات، مبناســبة 
افتتــاح الصالــون الدولــي للمناولــة »أجلاســت 
ــذه املؤسســات تنشــط يف قطاعــات  2021« ان ه

امليكانيــك و صناعــة احلديــد و
الصلــب و صناعــة الســفن و الصناعــات 
التحويليــة و الصناعــات االلكترونيــة و الصناعات 

ــة. ــة و الهندس ــتيكية و البيتروكيميائي الباس
كمــا ذكــر بــان قطــاع الصناعــة يســهم 
الداخلــي  النــاجت  يف  املائــة  يف   4.7 بحوالــي 

ــة  ــتراتيجي« للمناول ــدور »االس ــرزا ال ــام، مب اخل
يف تطويــر القطــاع ممــا يســتدعي تشــجيع هــذا 
ــات  ــز املجمع ــال حتفي ــن خ ــيما م ــال، س املج
ــك  ــع تل ــراكة م ــود ش ــع عق ــى توقي ــرى عل الكب
ــا  ــن خبراته ــتفادة م ــل االس ــن اج ــات م املؤسس

و متويلهــا.      
ــى  ــياق، إل ــدار يف ذات الس ــار زغ ــا أش كم
»األهميــة »القصــوى« و الدعــم »الامشــروط« 
الــذي توليــه الدولــة للمناولــة، ســيما عبــر إقــرار 
ــيع  ــذا توس ــهيات و ك ــة و تس ــاءات ضريبي إعف
ــاج الوطنــي  مجــال عملهــا بهــدف تشــجيع االنت

ــواردات. ــورة ال ــص فات و تقلي
الصيــد  وزيــر  أوضــح  جانبــه،  مــن 
ــفيان  ــام س ــة، هش ــات الصيدي ــري و املنتج البح
صاوتشــي، أن املناولــة متثــل »جوهــر« تطويــر 

االقتصــاد الوطنــي و ان ازدهــار هــذا القطــاع 
ــات الشــركات و  ــود كبري ــد« جه ــب »توحي يتطل

املتوســطة. و  الصغيــرة  املؤسســات 
الســياق،  هــذا  اعطــى صاوتشــي يف  و 
يف  للمناولــة  »ناجحــة«  جتــارب  عــن  امثلــة 
قطاعــه، ســيما يف مجــال بنــاء الســفن او تربيــة 

املائيــات.
بــوزارة  للمنافســة  العــام  املديــر  امــا 
ــز قنــد، فقــد دعــا خــال  الصناعــة، عبــد العزي
ــة  ــرى العمومي ــات الكب ــون، املجمع ــذا الصال ه
ــي  ــرة الت ــع املؤسســات الصغي ــى ان تتقاســم م ال
متثــل قــوة، خبراتهــا و امكانياتهــا مــن اجــل 
اقامــة صناعــة وطنيــة قــادرة علــى حتقيــق اندمــاج 

اكبــر و حتقيــق التــوازن التجــاري.
ق.و

محافظــة الطاقات املتجــددة و الفعالية الطاقوية 

التوقيع على اتفاقية إطار لترقية جامع الجزائر كمبنى مستدام
املتجــددة  الطاقــات  محافظــة  وقعــت 
والفعاليــة الطاقويــة و الوكالــة الوطنيــة إلجنــاز 
ــر  ــوم االثنــن باجلزائ ــر وتســييره الي جامــع اجلزائ
ــع  ــة جام ــول ترقي ــار ح ــة إط ــة، اتفاقي العاصم
ــوارد. ــد للم ــتدام و مقتص ــى مس ــر كمبن اجلزائ
علــى  األولــى  باألحــرف  التوقيــع  مت  و 
ــددة  ــات املتج ــة الطاق ــر محافظ ــة يف مق االتفاقي
و الفعاليــة الطاقويــة مــن قبــل محافــظ الطاقــات 
املتجــددة و الفعاليــة الطاقويــة، نورالديــن ياســع، 
ــة  ــاز جامع ــة إلجن ــة الوطني ــام للوكال ــر الع واملدي
اجلزائــر وتســييره، نســيم مختــاري، حســبما 

ــة. ــان للمحافظ ــد بي أك
وجــه  علــى  اإلطــار  االتفاقيــة  تنــص  و 
الطاقــة  منشــآت  تثمــن  علــى  اخلصــوص، 
ــة. ــة عالي ــة طاقوي ــول ذات فعالي ــددة وحل املتج
و قــال محافــظ الطاقات املتجــددة و الفعالية 
الطاقويــة : »يف اطــار مقاربــة البنــاء املســتدام 
الطاقويــة، مت  ولتلبيــة جــزء مــن احتياجاتــه 
جتهيــز اجلامــع الكبيــر للجزائــر العاصمــة مبحطــة 
ــة،  ــة للقاع ــارة الداخلي ــر اإلن ــة لتوفي كهروضوئي
إلنتــاج  جماعــي  شمســي  مائــي  ســخان  و 

ــية  ــة الشمس ــتعمال الطاق ــاخن و مت اس ــاء الس امل
ــال  ــي األجي ــام ثاث ــة، و نظ ــاءة اخلارجي لإلض
يســمح باإلنتــاج املشــترك للكهربــاء واحلــرارة 
ــاه  ــتعادة مي ــام اس ــد ونظ ــت واح ــرودة يف وق والب

ــي«. ــرف الصح ــاه الص ــار واملي األمط
يف إطــار هــذه االتفاقيــة، ســتضمن احملافظــة 
ــع  ــاز جام ــة إلجن ــة الوطني ــة للوكال ــة التقني املرافق
ــآت  ــة منش ــة وصيان ــييره، يف متابع ــر وتس اجلزائ
ــيرها  ــان س ــل ضم ــن أج ــددة م ــات املتج الطاق
احلســن ودميومتهــا، وكذلــك يف إجنــاز الدراســات 
الطاقويــة  احلصيلــة   تقييمــات  و  واخلبــرات 
وجتنــب انبعاثــات الكربــون مــن هــذه املنشــآت.
ــن  ــا لتثم ــان مًع ــان الهيئت ــتعمل هات »و س
املثبتــة يف جامــع  املتجــددة  الطاقــات  أنظمــة 
ــي ميكــن أن تشــكل منصــة عــرض  ــر والت اجلزائ
احللــول  تكامــل  حــول  حقيقيــة  وتكويــن 

التأكيــد. مت  حســبما  والبيئيــة«،  املســتدامة 
ــورة  ــة ص ــى »ترقي ــان عل ــق الطرف ــا اتف كم
جامــع اجلزائــر، ليــس فقــط كصــرح روحــي 
وحتفــة معماريــة وثقافيــة ولكــن أيًضــا كمؤسســة 
البيئيــة  االســتدامة  حيــث  مــن  مرجعيــة 

ــم  ــة«، حســبما اختت ــة يف مجــال الطاق والرصان
البيــان. ذات 

للتذكيــر، مت اختيــار جامــع اجلزائــر مــن بن 
أفضــل التصاميــم املعماريــة الدوليــة لعــام 2021 
بإحــرازه اجلائــزة الســنوية ملتحــف »شــيكاغو 
أثينيــوم« للهندســة املعماريــة و التصميــم و املركــز 

األوروبــي لتصميــم الفنــون املعماريــة.
جذاًبــا  قطًبــا  اجلزائــر  جامــع  يشــكل  و 
والثقافيــة  الدينيــة  الطبيعــة  مــن  حقيقًيــا 
والعلميــة، ويتميــز بأكبــر مئذنــة يف العالــم، 
بطــول 267 متــًرا وقاعــة صــاة تتربــع علــى 
ــى  ــع وميكــن أن تســتوعب إل ــر مرب 20.000 مت

ُمصلــي. ألــف   120 غايــة 
مســاحة  علــى  اجلزائــر  جامــع  يتربــع  و 
بلديــة  يف  هكتــاًرا   27.75 قدرهــا  إجماليــة 
احملمديــة، ويضــم 12 مبنــى مســتقًا مبــا يف 
ذلــك مكتبــة كبيــرة بهــا مجموعــة مكتبيــة 
تضــم مليــون كتــاب وقــادرة علــى اســتيعاب 

شــخص.  3500
ق.و

حددت وزارة انتقال الطاقوي والطاقات املتجددة 11 موقعا إلجناز مشــروع »ســوالر 1000« الذي يتضمن 
محطــات للطاقة الشمســية بطاقــة إجمالية تقدر بـ 1000 ميغاواط.
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عبد املالك قادري

 وقد مت غلق املفرغة العشوائية  منذ شهر 
ملا  بها،  القمامة  رمي  منع  و    2020 مارس 
تشكله من خطر على صحة السكان  بسبب 
احلساسية    أمراض  و  الربو  حاالت  تفاقم 
الكالب  انتشار  و  املتصاعد،  الدخان  بسبب 
يف  خاصة  الضارة  احلشرات  تكاثر  و  الضالة 
شكاوي  يف  ماورد  حسب  الصيف  فصل 

السكان وممثليهم .
ردم  مركز  اجناز  فإن مشروع   للتذكير      
املنزلية  وماشبهها توقف سنة  للنفايات  تقني 
2014 بعد نزاع قضائي  بني مؤسسة األشغال 
واملصلحة املتعاقدة،  قضى بتعويض  مؤسسة 
االشغال بحوالي 27 مليار سنتيم  بتاريخ 15 
جانفي 2018  » اين قامت املصلحة املتعاقدة  
التنفيذ  لدى  البيئة  بطلب وقف  بوزارة  ممثلة 
القسم االستعجالي  مبجلس الدولة بتاريخ 09 
فيفري 2018   حيث مت وقف التنفيذ بتاريخ 
يف  النهائي  الفصل  انتظار  يف   2020\09\19

القضية  .
بيئي  تسير   ولضمان  الوضع  هذا  وامام 
والتقليص  سليم  واحلرص على نظافة احمليط 
قامت  للنفايات   العشوائي  الرمي  خطر  من 
العمومية  املفرغة  بوضع  املختصة  السلطات 
مؤسسة  تصرف  حتت  بقالل  الطاهر  سي 

ايكوسات لتسيرها وتصبح مفرغة مراقبة  بعد 
اعادة التهيئة  بإزالة اكثر من 10 االف طن من 
النفايات،  و تسيج املفرغة   وتركيب اعمدة 
ملنع  واملراقبة  احلراسة  حتت  ووضعها  االنارة  

احلرق وتسيرها عن طريق الردم التقني.
     ودخلت  املفرغة  العمومية سي الطاهر 
البلديات  بني  اتفاقية  ابرام  بعد  اخلدمة  حيز 
املفرغة  تسير  لضمان  ايكوسات   ومؤسسة 
لشروط  وتخضع    مراقبة  كمفرغة  العمومية 
ومعايير  مضبوطة  مما يساهم يف القضاء على 

كل النقاط السوداء .
وعلى  وملان  عني  بلدية  ان  بالذكر  جدير 
مدار 20شهر  كانت ترمي القمامة يف أماكن 
قربها  بسبب  االستياء  من  موجة  آثارت 
عمومية  ومرافق  السكانية  التجمعات  من 
اقتصادية كالسوق االسبوعي للخضر والفواكه 
الطريق االجتنابي مما  الصناعية ،ثم  ،املنطقة 
حجب  نتيجة  مرور  حوادث  عدة  يف  تسبب 
اصطدام  آخرها  الدخان   بسبب  الرؤية 

متسلسل لعدة مركبات.

للقضــاء علــى املفرغة العشــوائية باملنطقة الصناعية  يف عني وملان

الشروع في إعادة استغالل المفرغة 
العمومية سي طاهرفي سطيف

سطيف

 حجــز 5 قنــاطير مــن
 األجبـــان الفاســـدة 

)أجبان  األجبان  من  هامة  كمية  حجز  من  سطيف  والية  أمن  مصالح  متكنت 
املتعلقة  النقل  يحترم صاحبها شروط  لم   ، قنطار   05 الـ  ناهز   إجمالي  التحضير(   بوزن 

بسلسلة التبريد  كون احلمولة كانت تنقل منت مركبة غير مهيأة  وذلك مبدينة سطيف.
املراقبة مبخرج  الرقابية على مستوى حاجز  العمليات  العملية جاءت  عقب  تكثيف 
مدينة سطيف أين مت  توقيف و مراقبة مركبة نفعية تبني أنها محملة  بكمية معتبرة من  
األجبان  ناهز وزنها الـ  05 قنطار، ال يحترم صاحبها شروط النقل املتعلقة بسلسلة التبريد  
كون احلمولة والتي تعتبر من املواد السريعة التلف  كانت تنقل منت مركبة غير  مهيأة،  وبعد 

التنسيق مع  املصالح املختصة   مت على الفور مصادرة الكمية  احملجوزة  .
عبد املالك قادري

133 قرض لفائدة الشباب 
حاملي المشاريع المصغرة

مت أول أمس على مستوى الدار الثقافة بسطيف  تسليم 133 صك استفادة من القروض 
املصغرة لفائدة الشباب حاملي املشاريع .

و تخص هذه املشاريع بعض النشاطات التجارية واحلرفية وتربية املواشي املمولة يف إطار 
الوكالة الوطنية لتسيير القرض املصغر 

وقد  أكد والى سطيف بأن هذه العملية تندرج ضمن مسعى السلطات العمومية ملرافقة 
الشباب املستثمر وتشجيع النشاط املقاوالتي املصغر خللق الثروة وزيادة مناصب الشغل ، 

باعتبار املؤسسات املصغرة فاعل رئيسي يف بناء النسيج االقتصادي .
ويف سياق متصل  تطرق كمال عبلة،«أيضا إلى املجهودات املبذولة على املستوى احمللي 

يف سبيل إنشاء مناطق نشاطات مصغرة لتعزيز احلركية االقتصادية بالوالية .
تشجيع  إطار  يف  قجال  دائرة  اقليم  مستوى  على  املائيات  تربية  نشاط  بعث  مت  كما 

االستثمار احمللي.
عبد املالك قادري

قسنطينة

القبــض عــلى مروجـــا 
المؤثــرات  العقليـــة

متكنت الفرقة املتنقلة للشرطة القضائية باملا التابعة للمصلحة الوالئية للشرطة القضائية 
بأمن والية قسنطينة، من وضع حد لناشط شخصني، متورطني يف قضية حيازة ونقل أدوية 

صيدالنية ذات خصائص مؤثرة عقليا بصورة غير مشروعة قصد البيع.
وقائع القضية تعود إلى معلومات حتصلت عليها عناصر الفرقة بخصوص عزم مشبوهني 
واالستغالل  التحريات  الشعبية،  األحياء  أحد  مستوى  على  ممنوعات  بيع  بصفقة  القيام 
األمثل للمعلومات مكن من حتديد مكان تواجد املشتبه فيهما، ليتم مداهمة املكان بعد 
قام  بالستيكي  كيس  حجز  مع  سيات،  نوع  من  سيارة  توقيف  من  مكن  والذي  تطويقه 
أحد املشتبه فيهما برميه، بتفتيشه عثر بداخله كمية من األدوية ذات اخلصائص املؤثرة 
عقليا تقدر بـ 600 كبسولة باإلضافة إلى مبلغ مالي لدى أحدهما، كما مكن التفتيش من 

العثور على قاطعي ورق كيتور.
و يف عملية منفصلة متكنت فرقة البحث و التدخل BRI، بالتنسيق مع فرقة التدخل 
السريع 02 باملصلحة الوالئية لألمن العمومي، من وضع حد لنشاط  مروج مؤثرات عقلية 
البيع، حيثيات  بغرض  العقلية  املؤثرات  حيازة  قضية   يف  لتورطه    ، سنة   30 من  يبلغ 
األمني  احلاجز  مستوى  على  السريع  التدخل  لفرقة  الشرطة  قوات  قيام  إلى  تعود  القضية 
»الكلم الرابع« بتوقيف مركبة من نوع » سيات ايبيزا » حتمل ترقيم والية مجاورة لغرض 
املراقبة، عملية املراقبة و التفتيش التي اخضعت لها املركبة بعد عالمات االرتباك التي تبدو 
180 مشط من دواء بريغابلني ذو  للتفتيش من ضبط  على سائقها مكنت بعد إخضاعها 

اخلصائص املؤثرة عقليا بإجمالي » 1800 كبسولة من دواء بريغابلني .
أمينة .ب

الطارف

كاميرا المراقبة تكشف لصوص 
المحالت  التجارية

استعانت مصالح األمن ببوحجار بالطارف بكاميرات املراقبة التي يضعها بعض التجار 
إذ مكن عدد من  املجرمني  هوية  للكشف عن  االقتصادية  واملؤسسات  احملالت  وأصحاب 
الفيديوهات امللتقطة بواسطة هذه األجهزة من إلقاء القبض على لصوص احملالت التجارية 
مبدينة  التجارية  احملالت  سرقات  يف  مختصة  إجرامية  شبكة  لنشاط  حد  وضع  مت  حيث 
العمر ينحدرون من نفس  الثاني من  العقد  أعمارهم يف  3 أشخاص  بوحجار متكونة من 
املدينة. وحسب بيان مصالح األمن تعود الوقائع إلى شكوى تقدم بها أحد التجار ببوحجار 
بخصوص تعرض محله التجاري للسرقة لتقوم فرقة الشرطة القضائية بفتح حتقيق يف القضية 
و باالستعانة بكاميرا املراقبة املثبتة داخل احملل التجاري مت حتديد هوية املشتبه فيهم و تعلق 

األمر بثالثة أشخاص و الذين مت توقيفهم يف ظرف وجيز .
بالكسر من داخل محل جتاري  السرقة  أجنز ضدهم ملف قضائي عن قضية  املعنيني 

قدموا مبوجبه أمام اجلهات القضائية املختصة لدى محكمة بوحجار.
ف. سليم

سكيكدة  لوالية  الصحة  مدير  أصدر 
فتح  بإعادة  تبر،تعليمة  الدين  محي  ،السيد 
مصلحة طب األطفال واالستعجاالت الطبية 
أول  يوم  من  األطفال،ابتداًء  بطب  اخلاصة 
بداية  منذ  املصلحة  غلق  مت  بعدما  أمس، 
ملرضى  املستشفى  حتويل  و  كورونا  جائحة 

كوفيد.
و أعلنت املؤسسة االستشفائية العمومية 
الرسمية  صفحتها  »،عبر  سكيكدة  لوالية 
طب  مصلحة  فتح  إعادة  عن  بالفايسبوك، 
سكيكدة  مدينة  مواطني  توجيه  و  األطفال 
اإلستعجالية،  احلاالت  يف  املرفق  هذا  إلى 
غير  الطبية  الفحوصات  بخصوص  أما 
اإلستعجالية تبقى كما كانت عليه سابقًا اين 
تتم على مستوى العيادات متعددة اخلدمات 
التابعة للمؤسسات العمومية للصحة اجلوارية.
الرابطة  من  مراسلة  عقب  جاء  القرار 
مكتب  اإلنسان  حقوق  عن  للدفاع  الوطنية 
الشكاوي  بعد  الصحة  مديرية  إلى  سكيكدة 

املرضى،  أولياء  من  العديد  بها  تقدم  الذي 
شهدته  الذي  الفوضى  و  االكتظاظ  بسبب 
»العايب  مبستشفى  األطفال  طب  مصلحة 
يف  املصلحة  عرفت  باحلروش،اين  الدراجي« 
توافد كبير من طرف األطفال  الفترة األخيرة 

الوالية،  ربوع  مختلف  من  الوافدين  املرضى 
القصبات  التهاب  مرض  انتشار  مع  السيما 
مع  بالتزامن  األطفال  يصيب  الذي  الهوائية 

موسم فصل الشتاء.
نسيبة شالبي

سكيكدة

إعادة فتح مصلحة طب األطفال 

باشــرت مصالح بلدية عني وملان بســطيف بالتنســيق مع  مركز الردم التقني بســطيف  إيكوســات يف إعادة 
اســتغالل املفرغة العمومية »ســي طاهر« بقرية اوالد شــبل  ببلدية قالل ،بعد انتهاء عملية التهيئة وإزالة 

أالف األطنان من النفايات بعدما ســخرت إمكانيات مادية وبشــرية معتبرة متثلت يف 10 جرافات على 
السالســل، 3 آليات للشــحن والرفع، 8 شــاحنات باإلضافة إلى 50 عامال،.«

حي   يف  تقطن  عائالت  طالبت 
بوشطاطة  ببلدية  »بوربيع«  القدمي  القصديري 
محمود غربي والية سكيكدة، بضرورة تدخل 
سكنات  من  استفادتهم  قصد  الوالية،  والي 
استمرت  التي  معاناتها  وإنهاء  اجتماعية 
لسنوات، يف ظل إصرار السلطات احمللية على 
تهميشها ورفض مساعدتها يف احلصول على 
عرضة  االن  هي  جديدة  اجتماعية  سكنات 

للتخريب و اإلهمال.
من  القصديري  احلي  السكان  عن  ممثل 
بأنهم  الوطن«،  »ألخبار  كشف  احملتجني، 
السبل  بكل  اإلحتجاج   يواصلون  سوف 
سكنات  إلى  ترحيلهم  يتم  حتى  القانونية 

البيوت  السكان  باقي  مثل  مثلهم  الئقة 
بتدخل  متمسكني   ، القصديرية  و  الهشة 
والي الوالية لفتح حتقيق يف وضعيتهم خاصة 
عرضة  اآلن  هي  هناك سكنات جديدة  أن  و 
و  عامني   من  أزيد  مند  والتخريب  لإلهمال 
العالت قد رفضت إخالء  العديد من  كانت 
على  بإزالتها   السلطات  قرار  رغم  مواقعها، 
هم  العائالت  تلك  من  األغلبية  أن  أعتبار 
من أرباب أسر يقطنون يف احلي مند سنوات 
بعدم   احمللية  السلطات  البعض  أتهم  و  طويلة 
إحصائهم على أعتبارهم ظلوا لسنوات مقيمني 
مع العائلة الكبيرة، و اليوم هم ارباب عائالت 
وجب على البلدية واللجنة الدائرية إحصائهم  

االجتماعي  السكن  من  أستفادتهم  قصدج 
ومن ثمة انتشالهم من واقعهم املرير.

بأن  أكد  جهته،  من  الدائرة،  رئيس 
وضعية تلك العائالت، معقدا على اعتبارهم 
لم يطرحها يف وقتها أمام اللجنة الدائرية أثناء 
اإلحصاء سنة 2012   مند سنوات، غير أنه 
وضعيتهم  يف  النظر  إعادة  قصد  الوالي  راسل 
يتم  سوف  و  عائالت  أرباب  اعتبارهم  على 
تتوفر  الذين  و  منهم  القدامى  إحصاء  إعادة 
حث  و  االجتماعي  السكن  شروط  فيهم 
احمللية  السلطات  ترك  و  الصبر  على  اجلميع 

متارس مهامها القانونية.
جمال بوالديس

عائالت حي بوربيع القصديري تطالب بالسكن 
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أخبار الداخل

إمرأة ضمن شبكة إجرامية لترويج المؤثرات العقلية  
متكنت مصالح الشرطة لألمن احلضري 13  بأمن والية وهران ، من وضع حد لنشاط  شبكة إجرامية تختص يف االجتار غير شرعي للمؤثرات 
العقلية  يف وسط فئة الشباب ،أسفرت  العملية  عن  توقيف  شخصني ،تتراوح أعمارهم ما بني  26 و39 سنة ،من بينهما امرأة ومن السوابق 

العدلية .
بيعها  العقلية  قصد  املؤثرات  مترير شحنة كبير  من  املصلحة مفادها عزم هذا األخير على  لعناصر  اثر معلومات وردت  العملية  وقد متت 
وترويجها  عبر األحياء السكنية  التابعة لقطاع االختصاص  واألحياء املجاورة ،   بواسطة مركبة قصد التمويه وتضليل مصالح األمن ، بعد 
مراقبة وترصد نشاطه املشبوه  ، مت وضع خطة محكمة أسفرت عن توقيفه  يف حالة تلبس بحي الطورو ،على منت مركبة من نوع »رونو بوكسار«، 
بعد التفتيش الدقيق للمركبة مت العثور على كمية من األقراص املهلوسة املقدرة ب 9600 قرص مهلوس من نوع إكستازي ، كانت مخبأة بإحكام 

داخل كيس بالستيكي  حتت املقعد األمامي  للسائق .
وقد أسفرت عملية تفتيش مسكن املتورط الرئيسي يف القضية على مستوى أحد األحياء الشعبية من حجز معدات تستعمل يف اإلبحار 
السري  متمثلة يف جهاز GPS، لباس النجدة ، خزان وقود 20لتر مليئ بالوقود ،و مجموعة من األسلحة البيضاء احملظورة،وبعد حترير إجراء 

قضائي ضد املشتبه فيهم موضوعه حيازة و االجتار غير الشرعي  ، و نقل املؤثرات العقلية متت احالتهم أمام العدالة.
لبنى فتاتي

أمني حواش

وقد حملت قوائم الناجحني املنشورة والتي 
نظمت عبر  32 بلدية أسماء ألشخاص حازوا 
على املناصب بطرق ملتوية حسب تصريحات 
الذين  الوطن«  املمتعضني »ألخبار  املترشحني 
السلبي  النهج  هذا  استمرارية  من  ذرعا  ذاقوا 
ال  أنهم   حقوقهم   مؤكدين  ينتهك  الذي 
عليها   حتصلوا  التي  املناصب  هته  يستحقون 
توجيهها حسب  مت  التي  النتائج  يف  للتالعب 
أغراضهم الشخصية  التي حرمت الكثير من 
و  الفقر  خط  على  يقفون  الذين  األشخاص 
البطالة من االستفادة من هذه املناصب املهنية 
على  كان  والذي  كرامته  حتفظ  التي  البسيطة 
االعتبار  بعني  األخذ  املسابقة  على  القائمني 

الظروف االجتماعية بالدرجة األولى يف انتقاء 
الفائزين .

عن  اجلمعوين  الناشطني  احد  وأضاف 
دائرة بئر احلمام جنوب والية سيدي بلعباس إن 
بئر احلمام و كغيرها من البلديات التي شهدت 
تنظيم هذه املسابقة عن وجود جتاوزات تعدت 
املسابقة  نتائج  شهدت  بعدما  املعقول  نطاق 
املترشحني  بعض  استجالء  بعد  املذكورة 
هذه  على  الشعبية  املجالس  النتخابات 
املناصب املشكوك يف احقيتهم  فيها  التي من 
املفروض أن توجه إلى أشخاص ذوي احلاالت 
االجتماعية احلرجة ويحوزون على خبرة مهنية 
تؤهلهم عكس الفائزين الذين يتمتعون بظروف 
املشرفة  احمللية  االدارة  لكن  جيدة   اجتماعية 
وأخذت  التوقعات  املسابقة عكست كل  على 

التي  االساليب  من  وغيرها  احملسوبية  مبنطق 
استولت  التي  الفئة  هؤالء  تصب يف مصلحة 
وحرمت  الفائزة  القوائم  على  وصفه  حسب 

أشخاص هم بأمس احلاجة إليها.
القوائم  مبراجعة  املتحدث  طالب  حيث 
وفتح حتقيق حول هذه التجاوزات اإلدارية التي 
تتكرر يف كل حني السيما مع شح  فتأت  ما 
فتح مناصب العمل التي تعد فرص للشباب 

البطال الذي يتخبط ويعاني من التهميش.
الوطن«  »أخبار  حاولت  املقابلة  اجلهة  يف 
مرات   عدة  احمللية  االدارة  مبدير  االتصال 
مساعدته  ان  إال  املوضوع  حول  لالستفسار 
ردت بأنه خارج املكتب لظروف مهنية تتعلق 

بتحضيرات االنتخابات احمللية القادمة .

أثارت أســماء الناجحني يف مســابقة توظيف الســائقني التي نظمتها والية ســيدي بلعباس 
األســبوع املاضي والتي شــملت 83 منصبا حتت إشــراف مديرية  اإلدارة احمللية البلبلة واســتهجان 

يف وســط املترشــحني عبر عديد البلديات املعنية باملســابقة  املعترضني على النتائج التي 
وصفوها بغير الشــفافة، خاصة و أنها ضمت أســماء ملترشــحني لالنتخابات احمللية.

بجاية 

توقيف سارقا الدراجات النارية
املنصرم،  األسبوع  نهاية  بجاية  والية  بأمن  القضائية  الشرطة  فرقة  عناصر  أوقف 
قاصرين يبلغان من العمر 17 سنة يحترفان سرقة الدراجات النارية، جاءت بعد تعرض 
مقر  من  بالقرب  مالكها  ركنها  أن  بعد  مجهولني  طرف  من  ليال  للسرقة  نارية  دراجة 
سكناه بحي سيدي علي لبحر، حيث باشرت عناصر الشرطة عمليات بحث يف قطاع 
االختصاص، وبعد دوريات مراقبة يف امليدان عثر على الدراجة النارية محل السرقة أمام 
مركز جتاري يف طور اإلجناز وبعض هياكلها مختفية، وبعد عمليات بحث وحتري واسعة 
دراجة  وكذا  النارية،  الدراجة  توابع  استرجاع  مع  وتوقيفهما،  الفاعلني  هوية  حتديد  مت 
ضد  جزائي  ملف  إجناز  مت  وقد  الليلة،  نفس  يف  الذكر  السالفي  عليها  استولى  هوائية 
املشتبه فيهما ألجل قضية السرقة بالتعدد مع توافر ظريف الليل والتخريب العمدي مللك 

الغير، ومت تقدميهما أمام اجلهات القضائية املختصة.
عبد السالم.ق

محترف السرقة بالنشل في قبضة الشرطة
اجلاري،  األسبوع  مطلع  بجاية  والية  بأمن  القضائية  الشرطة  فرقة  عناصر  أوقفت 
العمومية، و هذا  بالنشل يف األماكن  السرقة  18 سنة يحترف  العمر  شخصا يبلغ من 
الدواجي،  مستوى حي  على  مجهول  طرف  من  باخلطف  للسرقة  تعرض شخص  اثر 
حيث قام املشتبه فيه بسرقة محفظته اليدوية بعدما فتح باب سيارته والفرار نحو وجهة 
إلى  انتباههم  املدني لفت  بالزي  الشرطة  لعناصر  اثر دوريات راجلة  أنه  مجهولة، كما 
شخص يستغيث، حيث تدخل عناصر الشرطة وقاموا بتتبع السارق الذي فر هاربا تاركا 
ورائه املسروقات التي رماها يف الطريق، و بعد تكثيف األبحاث والتحريات مت حتديد هوية 
الفاعل وتوقيفه مبقر إقامته. ليتم اجناز ملف جزائي ضد املشتبه فيه وبعد جلسة املثول 

الفوري صدر يف حقه أمر إيداع. 
عبد السالم.ق 

تيبازة  

 سكان مزرعة صفراني مـحمد 
بالحطاطبة مهددون بخطر السيول

إجراءات  يف  احلطاطبة  اإلسراع  ببلدية  صفراني  مـحمد  مزرعة  سكان   ناشد 
ترحيلهم، بعد أن أصبح الواد احملاصر للحي خطرا يهدد سالمة 36 عائلة ،  بعد أن لقوا 
وعودا بالترحيل منذ 2017  اال أن مخلفات التقلبات اجلوية األخيرة فاقمت معاناتهم و 
أدخلتهم يف حيرة عن مدى جتسيد هذه الوعود و العيش يف محيط يرقى للحياة األدمية.
 يقول السكان أن الوادي احملاذي للحي يشكل تهديدا حقيقيا على حياتهم وحياة 
أبنائهم، بالنظر خلطر فيضانه على احلي السكني الذي هو عبارة  سكنات قصديرية هشة 
اضطرت العائالت إلجنازها منذ 27 سنة هروبا من  األزمة األمنية التي عاشتها البالد 

خالل سنوات اجلمر بعد أن ضاقت بها السبل .
 ويشير هؤالء يف هذا الشأن إلى أنهم قضوا ليالي الشتاء قعودا خالل االضطرابات 
اجلوية األخيرة خوفا من انغمار احلي بالفيضانات ، وما يثير هلع هؤالء هو أن الوادي 
األحياء  مختلف  من  القادمة  القذرة  للمياه  مصب  تشكل  التي  القذرة  باملياه  محمل 

والبلديات املجاورة. 
   ما أدى الى تقاسم احلياة يف هذه السكنات الوضيعة التي تفتقر ألدنى شروط 
احلياة مع  الثعابني والقوارض التي وجدت يف الوادي مالذا لتكاثرها، و أدت إلى إصابة 

العديد منهم باألمراض التنفسية واجللدية ومختلف األمراض املستعصية . 
 يقول  سكان حي صفراني رقم 7 على بعد 15 كلم غربي بلدية احلطاطبة أنهم لم 
ينالوا من تواجدهم باملكان سوى متاعب العيش يف وسط يحيط به التهميش من كل 
جانب، مؤكدين أن كل نداءات االستغاثة التي رفعوها السلطات لم تأت أكلها يف ظل 

صمت مطبق على قضيتها، املرتبطة أساسا بالترحيل من املكان. 
 الطفولة أيضا أخذت نصيبها من احلرمان من أدنى حقوقها،  يف ظل غياب كلي 
لشروط احلياة الكرمية مبحيط  يعيش على هامش التنمية بكل املقاييس و تتهدده املخاطر 
من كل جانب، فأبناء احلي كثيرا ما يتعرضون للسقوط بالوادي بسبب غياب التهيئة 

باحلي الذي حتيط به األراضي الفالحية، خاصة عند تنقلهم الى مقاعد الدراسة. 
العاجل  ، التدخل  الوالية  والي  رأسها  على  و  السلطات  العائالت   وتطالب 
النتشالهم من الوضعية الكارثية التي يعيشونها وترحيلهم الى سكنات تلقيق بكرامة 

اإلنسان .
ش.زكرياء

وهران

 استيراد 3500 طن من مسحوق الحليب
باملصالح  البيطرة  كشفت  مفتشية 
 3500 استيراد  مّت  انه  وهران  بوالية  الفالحية 
طن من بودرة احلليب خالل شهر أكتوبر عبر 

ميناء وهران .
وأضاف ذات املصدر أنه مّت حتويلها ملخازن 
التي  أونيل«  و   « للحليب  الوطني  الديوان 
تلبية  أجل  من  املخازن  ملختلف  حتويلها  مت 
بودرة  ان  .علما  احمللية  السوق  احتياجات 
احلليب مدعمة من طرف الدولة .كما يتواجد 
عبر اقليم الوالية أربعة ملبنات النتاج احلليب 
 3 من  احلليب  بودرة  استيراد  مّت  .وقد  املبستر 
بولندا  و  فرنسا  من  بكل  االمر  يتعلق  و  دول 
خضعت  وقد  وهران،  ميناء  عبر  األرغواي  و 

مختلف  الى  رفعها  البيطرية  قبل  للمراقبة 
الفالحية  املصالح  كشفت  حيث   . املخازن 
التي  احلليب  بودرة  من  احلالية  املخزونات  أن 
للحليب  املهني  الوطني  الديوان  عليها  يتوفر 
األساسية  االحتياجات  تغطي  ومشتقاته، 
ستكون  الوطنية  السوق  أن  السيما  لشهور 
ممونة كفاية من بودرة احلليب، بعد أن استورد 
الكميات  للحليب كل  املهني  الوطني  الديوان 
املادة  لهذه  االحتياجات  لتغطية  الالزمة 

املدعمة واملوجهة إلنتاج احلليب املبستر .
من  معتبرة  كميات  اجلزائر  وتستورد 
حليب البودرة وذلك يف اطار دعم مربي األبقار 
القدرات  لرفع  األبقار  حليب  مع  بودرة  بدمج 

االنتاجية.حيث ترسو يوميا واسبوعيا البواخر 
مبيناء وهران لتزويد كل الغرب اجلزائري بهذه 
املادة. و بخصوص األبقار املنتجة للحليب فان 
عملية اإلستراد ال تزال معلقة منذ أكثر سنة، 
الرؤوس  عدد  بلغ  التي  التسمني  عجول  عدا 
التي مت استيرادها الشهر املاضي ب824 رأس 

من فرنسا.
توقيف  قررت  قد  الفالحة  وزارة  وكانت 
حول  اليها  وردت  تقارير  بعد  االبقار  استيراد 
املستوردون  بها  يقوم  كان  وتالعبات  جتاوزات 
األبقار  رؤوس  من  العشرات  حتويل  طريق  عن 

املستوردة نحو املذابح.
فتاتي لبنى

من بني الفائزين مترشحون لالنتخابات احمللية يف سيدي بلعباس 

قوائم الناجحين في مسابقة توظيف 
سائقين بالبلديات تحدث بلبلة!
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أخبار السر ايا

لجنة واد الحراش

قانون واحد

جائـــزة لمينــاء الجزائــر مت تنصيب جلنة على مستوى وزارة البيئة تضم عدة 
قطاعات للتكفل مبتابعة عمليات إزالة التلوث الصناعي 
حلوض واد احلراش  و تهيئة محيطه. و أوضحت الوزارة 

على صفحتها الرسمية على »فايسبوك« أن »وزيرة البيئة 
سامية موالفي أشرفت على تنصيب اللجنة الساهرة على 

متابعة سيرورة أشغال التهيئة بواد احلراش و ذلك تطبيقا 
لتعليمات السيد رئيس اجلمهورية عبد املجيد تبون 

املتعلقة بضرورة تسريع وتيرة أشغال تهيئة« هذا الواد.

قال وزير السياحة والصناعة التقليدية 
ياسني حمادي، أمس، فيما يخص 

الترسانة القانونية للقطاع، أن معظم 
القوانني قدمية وسيتم حتيينها بإشراك 

اجلميع، وحتى املديرين واملنظمات 
والفدراليات، خاصة وأن هناك 6 قوانني 
كانت حتكم القطاع، حيث مت اللجوء إلى 

لم شمل كل الترسانة القانون يف قانون 
واحد وهو القانون التوجيهي للسياحة«.

حتصل ميناء اجلزائر على جائزة الربط بني املوانئ 
»بورت كونكتيفيتي أوارد« الذي متنحه الغرفة 

اجلزائرية للتجارة والصناعة يف إطار صالون 
النقل واللوجستية »لوجيستيكال 2021«،  وقد 
حضر حفل تسليم اجلائزة وزير النقل عيسى 
بكاي وممثلي الغرفة واملوانئ الوطنية، إضافة 

إلى عدة ممثلني ديبلوماسيني، وسلمت اجلائزة 
الثانية«أحسن منو يف الربط« مليناء عنابة، فيما 
عادت اجلائزة الثالثة »أحسن مصدر« مليناء أرزيو.

جراد سفير لدى السويد

تخفيض سقف معدالت فوائد القروض
وجه بنك اجلزائر تعليمة جديدة للبنوك واملؤسسات املالية تنص على تخفيض سقف 

معدالت فوائد القروض. ويعتبر حسب نص التعليمة اجلديدة »قرض مبعدل فائدة 
مفرط، كل دعم مالي ممنوح مبعدل فائدة فعلي إجمالي يفوق، عند منحه، ُعشر )10 
باملئة( )مقابل 20 باملئة من قبل( متوسط املعدل الفعلي املطبق يف العمليات من نفس 
الطبيعة من طرف البنوك واملؤسسات املالية خالل السداسي السابق«، وتدخل هذه 

التعليمة حيز التنفيذ ابتداء من 21 نوفمبر.

سيتم وضع مبنى جديد يتوفر على كامل متطلباته 
الوظيفية يف متناول املنتخبني اجلدد يف أول عهدة لهم 

باملجلس الشعبي لوالية املنيعة الذين ستفرزهم صناديق 
اقتراع 27 نوفمبر اجلاري، حسبما علم أمس، لدى مصالح 

الوالية. وسيضمن هذا املرفق اإلداري الذي يقع بوسط 
مدينة املنيعة وتطلب غالفا ماليا بقيمة تتجاوز 140 
مليون دج )إجناز وجتهيز( للمواطنني خدمات نوعية 
)استقبال- جتهيزات حديثة( ومتكني املنتخبني من 

ممارسة عهدتهم يف ظروف عمل جيدة، مثلما أشير إليه.

مبنـــى جديـــد

»األفـــامي« يهنئ الجزائر
هنأ مجلس إدارة صندوق النقد الدولي اجلزائر 

بخصوص إستراتيجيتها حول إنعاش النمو والتقليل 
من تبعية االقتصاد للمحروقات. مع مشاطرتها أولويات 
اإلصالح احملددة قصد مساعدة انتقال البلد نحو منوذج 

منو شامل ومستدام.وحسب بيان لوزارة املالية، فقد 
أشاد صندوق النقد الدولي باإلصالحات التي باشرتها 
اجلزائر من أجل تعزيز اختصاصات بنك اجلزائر، كما 
هنأها بخصوص إستراتيجيتها الرامية إلى بعث النمو 

والتقليل من تبعية االقتصاد للمحروقات.

وافقت احلكومة السويدية 
على اعتماد عبد العزيز 
جراد سفيرا فوق العادة 

ومفوضا للجمهورية 
اجلزائرية الدميقراطية 

الشعبية لدى مملكة 
السويد، حسب ما أفاد به 
أمس، بيان لوزارة الشؤون 

اخلارجية واجلالية 
الوطنية باخلارج.
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أخبار الداخل

نورالدين رحماني

مشاكل  املتعددة   املشاكل  بني  من  و   
إضافة  الباردة  الواجبات  و  املدرسي  اإلطعام 
املؤسسات  من  بالعديد  التدفئة  مشكل  إلى 
مبديرية  اإلداريني  تهميش  وكذا  التربوية 
التربية وانفراد مدير القطاع بالقرارات و تسليط 
النقابيني  واستهداف  العمال  على  العقوبات 
والتضييق عليهم أهم النقاط التي حملها بيان 

الكناباست. 
مشكل أخر حمله البيان و يتعلق بتكليف 
األساتذة مبهام إدارية داخل املديرية و خارجها 
غرار  على  اإلداريني  املوظفني  حساب  على 
تكليف أستاذ مكون بأمانة املدير للسنة الرابعة 

يف  املديرية  موظفات  تهميش  و  التوالي  على 
حني أن دور األستاذ العمل  داخل القسم  . 
البيض  لوالية  التربية  مدير  حمل   البيان 
االمتحانات  الوالية يف  نتائج  تراجع  مسؤولية 

الرسمية. 
وفتح  التدخل  إلى  الوالية  والي  دعا  و 
ان  و  خاصة  األمر  استفحال  قبل  حتقيق 
من  جملة  شن  و  بالتصعيد  هددت  النقابة 
األسبوع حيث  هذا  من  بداية  االحتجاجات 
الوقفة  إلى  احلضور  إلى  منخرطيها  دعت 
قد  التربية  مديرية  أمام  مرتقبة  االحتجاجية 
تسفر عن مطلب رحيل مدير التربية احلالي .

بوالية  تتواصل  التربية  قطاع  مشاكل   
عديد  و  الدراسي  املوسم  بداية  منذ  البيض 

تسيير  طريقة  من  استيائها  أبدت  النقابات 
النقابة  غرار  احلالي،  على  املدير  من  القطاع 
املستقلة لعمال التربية و التكوين التي أصدرت 
يف وقت سابق بيان تلقت اجلريدة نسخة منه 
تناول مشاكل الدخول املدرسي و انفراد مدير 
العمال  على  التضييق  و  بالقرارات  التربية 
ما  لهم،  خاصة  االعتبار  رد  عدم  و  املهنيني 
امحـمد  مبتقن  املهنيني  العمال  مبشكل  تعلق 
التي  القضية  املقتصدة  مع  وصراعهم  بوخبزة 

لم تعالج حلد الساعة
 وقد اتصلنا مبدير القطاع ملعرفة توضيحات 
يرد  لم  أنه  إال  بالقطاع  يحدث  ما  حول  أكثر 

على اتصالنا الهاتفي.  

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 : 
akhberecrut.dz@gmail.com

أدرارأدرار

األمن يعالج 70 قضية إجرامية 
خالل شهر أكتوبر

عاجلت املصلحة الوالئية للشرطة القضائية بأمن والية أدرار خالل شهر أكتوبر من سنة 
2021 مجموعة من القضايا متثلت 21 قضية خاصة باجلنايات واجلنح املاسة باألشخاص 
املصلحة 42 قضية  نفس  سجلت  قضية كما  منها 20  حلت  فيها29 شخص  تورط 
مت  ذاته  السياق  يف  فيها21شخص  تورط  باملمتلكات  املاسة  واجلنح  باجلنايات  خاصة 
شخص  فيها11  تورط  العمومي  الشيء  ضد  واجلنح  باجلنايات  تسجيل08 قضايا خاصة 
املصلحة 10قضايا   لنفس  التابعة  املخدرات  مكافحة  فرقة  سجلت  جميعها. كما  حلت 
إثرها  على  مت  جميعها  تورط فيها18شخص حلت  العقلية  خاصة باملخدرات واملؤثرات 

حجز356.84غرام من راتنج القنب كما مت حجز 20405 قرص من املؤثرات العقلية.
عبد اهلل مجبري

دار البيئة تنظم دورة تكوينية عن بعد
من املرتقب أن تنظم  دار البيئة لوالية أدرارهذه  األيام. دورة تكوينية عن بعد لفائدة 
التربوية،  باملؤسسات  البيئية  النوادي  و منشطي  والكشافة اإلسالمية  و اجلمعيات  األئمة 
حيث ستنظم احملاضرة اخلاصة باألئمة يوم 21 نوفمبر اجلاري حول التربية البيئية من اجل 
التنمية املستدامة، ويوم 22 منه تنظم لفائدة الكشافة اإلسالمية و اجلمعيات حول إدارة 
التربوية،  باملؤسسات  البيئية  النوادي  منشطي  لفائدة   الشهر،  ذات  من   23 ويوم  الطاقة، 
حول االقتصاد الدائري، وتنظم هذه األيام مببادرة من املعهد الوطني للتكوينات البيئية عبر 

ملحقاته التي تعد دار البيئة بوالية أدرار منها.
عبداهلل مجبري

تيميمونتيميمون

سكان المطارفة يطالبون بفك العزلة
السلطات  مناشدتهم  تيميمون  110 كم غرب والية  بنحو  املطارفة  بلدية  جدد سكان 
الوالئية يف تسجيل مشروع يرد به االعتبار للطريق الرئيسي  املؤدي إلى قصورهم واألحياء 
املجاورة وقد عبر هؤالء السكان عن امتعاضهم وتذمرهم من العزلة الذي فرضتها  عليهم 

وضعية الطريق الصعبة ، التي تزداد سوءا بعد سوء.
واشتكى السائقون من اخلسائر الكبيرة التي باتت تتعرض لها مركباتهم بسبب احلفر 
واملطبات التي بدأ يعج بها هذا املمر حيث يعد هذا الطريق الذي طوله 25 كم هو املنفذ  
الرئيسي نحو البلدية والذي يؤدي إلى واليتي تيميمون وأدرار وبسبب النقاط السوداء  التي 
انتشرت عبره أصبح الناقلون يعزفون عنو اخلدمة األمر الذي ترك السكان يف فوضى إليجاد 
وسيلة نقل تقلهم لقضاء مصاحلهم  فضال عن تضييع  الوقت الذي تستغرقه هذه املسافة 
للوصول للنقطة احملددة  فبدل  30 دقيقة صار املسافرون  يستغرقون  ساعة  للوصول لعاصمة 

الوالية تيميمون وأدرار .
وأمام هذا الوضع يطالب الساكنة السلطة الوالئية اجلديدة بضرورة التكفل بهذا املطلب 
قضاء  وتسهيل  البلدية  هذه  صعوبات  لتدليل  الوحيد  احلل  هي  تهيئته  الذي  أصبحت 

مصالح املواطنني الذين يحلمون بالعيش الكرمي.
عبداهلل مجبري

ممارسو الصحة يشكون أوضاعهم المزرية 
اشتكى املمارسون اإلخصائيني باملؤسسة االستشفائية يف والية تيميمون الذين هم يف 
إطار اخلدمة املدنية من األوضاع املزرية التي يعيشونها والتي أثرت على عدم التكفل األمثل 

باملرضى يف هذه املؤسسة .
وأوضح األطباء يف بيان استلمت »أخبار الوطن« على نسخة منه أنهم لم يتلقوا رواتبهم 
منذ 7 أشهر بسبب متاطل اإلدارة  و عدم حتصلهم على منحة اخلدمة املدنية فضال عن دفع 
منح املناوبات ألزيد من 15شهرا مشيرين إلى التأخر احلاصل يف صب املردودية واالقتطاعات 
الوظيفة  لقوانني  مخالف  يعد  الذي  للمعنيني  مسبق  إعالم  بدون  رواتبهم  من  التعسفية 
سكنات  بوجود  وإيهامهم  تضليلهم   من  األخصائيون  املمارسون  أشتكى  .كما  العمومية 
وظيفية عند التوقيع على محاضر التنصيب والتي الوجود لها يف الواقع هذا ماعتبروه تعاديا 
صارخا على وزارة الصحة .وأمام هذا الوضع يطالب  األطباء  مديرية الصحة بالتفاتة سريعة 
تصعيد  على  مؤكدين  العالقة  مستحقاتهم  دفع  جانب  إلى  كتابيا  انشغاالتهم  على  والرد 

االحتجاج إذا لم يتلقوا رواتبهم يف أقرب اآلجال  .
عبداهلل مجبري

البيض البيض 

نقابــات التربيــة تعــري واقــعنقابــات التربيــة تعــري واقــع
 القطـــاع وتهـدد بالتصعيــد  القطـــاع وتهـدد بالتصعيــد 

تعاني الطالبة اجلامعية »بشرى بن لبنى 
»من عدة مشاكل داخل اإلقامة اجلامعية »بن 
استدعى  ،مما  بالنعامة  »إناث  بودغن  على 
منها طلب املساعدة يف تخطي الصعاب التي 
تواجهها داخل اإلقامة وتقف عثرة أمام حتقيق 
خاصة  اجلامعية  دراستها  ،ومواصلة  حلمها 
اخلاصة  االحتياجات  أصحاب  من  وأنها 

الذين يحتاجون عناية واهتمام خاص.
مكيفة  ممرات  بتوفير  طالبت  أنها  حيث 
املياه  دورة  وتصليح  اجلامعي  احلي  يف  لها 
وتخصيص مرحاض خاص بهذه الفئة كونها 
معاقة حركيا بنسبة  100 باملئة بجانب غرفتها 
ليسهل عليها التنقل بعربتها بأرياحية داخل 
اإلقامة دون احلاجة إلى مرافقة ، وعدم توفير 
عليها  فرض  مما  اإلقامة  داخل  الشروط  هذه 

إلى  وإيابا  ذهابا  يوميا  والدها  رفقة  التنقل 
الوالية  عن  تبعد  التي  الصفراء  عني  مدينة 

70 كلم .
التي  األولى  املرة  هذه  تكن  لم  إذ 
ومحاولة  املقيمة  الطالبة  فيها  تستغيث 
تواصلها مع مسؤولي اإلقامة ومدير اخلدمات 
اجلامعية إال أنها لم جتد إال الوعود والتماطل 
هذا  إقامة  شروط  من  األدنى  احلد  توفير  يف 
النوع اخلاص من املقيمات وخاصة أن رئيس 
بأصحاب  خاصا  إهتماما  أولى  اجلمهورية 
الهمم ،ولم تتوقف إتصاالت اجلهات الوصية 
وكذا الشريك االجتماعي ألجل الوصول إلى 
حل حلالة الطالبة و مثيالتيها الالئي يعانني 
يف صمت يف ظل التقصير من طرف القائمني 

على شؤون املقيمات والتكفل بهم.

الطالبة  بإنشغاالت  التكفل  إطار  ويف 
»بشرى« وحتقيق مطالبها  وضح مدير اإلقامة 
اجلامعية »بن علي بودغن« إناث بالنعامة إلى 
أنه قد مت أخذ مطالبها بعني االعتبار والتكفل 
من  وأنها  خاصة  األولوية  وإعطاءها حق  بها 
من  وهذا  اخلاصة  اإلحتياجات  أصحاب 
اجلامعية  للسنة  األولية  التسجيالت  بداية 
يف  غرفة  منحها  مت  الصحية  لظروفها  ونظرا 
إختيار  حرية  لها  ترك  مع  السفلي  الطابق 
مرافقة لها يف الغرفة أو السكن مبفردها فيها، 
باإلضافة إلى تخصيص ممرات يف باب املطعم 
واألجنحة باإلقامة وقاعة الرياضة ويف وسط 

احلي اجلامعي .
خديجة بوعامر 

النعامةالنعامة

معاناة الطالبة »بشرى« داخل اإلقامة الجامعية 
تهدد مسارها الدراسي

حمل بيان املجلس الوطني املستقل ملستخدمي التدريس كناباست، جملة من املشاكل تخص قطاع التربية 
بوالية و التي حمل من خاللها مدير القطاع مسؤولية املشاكل التي يعيشها القطاع و التي ترتبت عنها عديد 

االحتجاجات منذ بداية الدخول املدرسي.

حي 1300 سكن بدون نقل حضري 
يشتكي سكان حي 1300 سكن مبدينة البيض من غياب النقل احلضري مبختلف أنواعه سواء احلافالت أو سيارات األجرة،  ما سبب 

مشاكل عديدة لسكان احلي مرتبطة بحياتهم اليومية . 
و بدأت مشكلة سكان احلي مع النقل احلضري مباشرة بعد تقسيم السكنات عليهم قبل حوالي السنتني، حيث أن احلي يتواجد بأطراف 
مدينة البيض  و هو مجرد مرقد كبير حيث يضطر السكان لقضاء حوائجهم أو االلتحاق بعملهم التنقل الى االحياء القدمية كوسط املدينة و 
التوفير و الفدائيني و غيرها.  أحد املواطنني صرح ألخبار الوطن،    أنه حاليا يضطر حاليا  لدفع 150 دج ثمن التنقل من و إلى احلي رغم أن سعر 
الركوب يف سيارة األجرة مبدينة البيض محدد ما بني 50 دج و 70 دج و عندما يرفض دفع  هذا السعر  فان سائق سيارة األجرة يرفض. أما عن 
حافالت النقل احلضري سواء التابعة لشركة النقل احلضري العمومية أو اخلواص،   فإنها لم تدرج   احلي ضمن مخططاتها حلد الساعة و أقرب 
نقطة للتوقف و القريبة من احلي هي حي عليوي محمد على بعد أكثر من 3 كلم . الوضعية ذاتها يعيشها سكان حي 300 سكن عدل أين يضطر 
أغلب سكان احلي  الى استئجار سيارات الكلوندستان بسعر 200 دج و بشكل يومي و هو ما يرهقهم بشكل متواصل . مدير النقل بالبيض أشار 
إلى أن مدينة البيض توسعت بشكل كبير اآلونة األخيرة بعد توزيع عديد احلصص السكنية ،  و هناك مشروع إلعداد مخطط مرور جديد،  و 

سيتم التطرق فيه لهاته املشاكل خاصة ما تعلق بتوسيع حركة النقل احلضري و حتديد نقاط توقف جديدة للناقلني يف أقرب وقت ممكن .
نورالدين رحماني    
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الوطن"   قادت"أخبار  التي  ميدانية  زيارة  خالل 
مفتوحة  ورشة  شبه  بأنه  الحظنا  احلكمة  حي  إلى 
تظهر  بحيث  به،  املنطلقة  األشغال  ومختلف  للبناء 
األشغال  مكتملة  للحكمة  الرئيسية  الواجهة  للعيان 
والربط مبختلف  إنارة عمومية  و  معبدة  بها من طرق 
لكن  الرئيسية  لطريق  احملاذية  للسكنات  الشبكات 
مشاهد  تظهر  الفرعية  الطرقات  ويف  احلي  داخل 
املنطلقة  األشغال  سيرورة  يف  والتأخر  البريكوالج 
جهة  يف  انطالقها  وعدم  أخرى  وتوقف  احلي  داخل 
أخرى من انعدام للطرق املعبدة ،غياب تام يف شبكة 
وغياب  املاء  بشبكة  الربط  وعدم  الصحي  الصرف 

اإلنارة العمومية. 
 372 السالم  حي  رئيسة  شهرزاد  عناي  رافقتنا 
التي  االنشغاالت  من  لنا جملة  وأحصت  مسكن، 
 10 به  يقطن  والذي  فيها احلي منذ سنوات  يتخبط 
املارة  على  خطر  تشكل  اصبحت  ُحَفر  نسمة  آالف 
من مخلفات مقاولة ربط بالغاز الطبيعي ،املقاول لم 
يقوم بغلق احلفر بعد إنهاء األشغال حيث أصبحت 
لم  الصحي  الصرف  قنوات  للقمامة،كذلك  مفارغ 
تزود بأغطية  اسالكها بارزة وهي خطيرة جدا ادا وقع 
،التي  القمامة  أكوام  احلي  تتوسط  بينما  أحد  فيها 

تغزو األحياء هناك غياب تام ملصالح البلدية 
مأساة  يف  يعيشون  انهم  املواطنون  صرح  فقد 
باملاء  تزود  لم  فمساكنهم  العطش  منها  حقيقية 
الشروب مند سكنهم بهذا احلي بالرغم من طلباتهم 

املتكررة لربط حييهم.
ببناء  طالبوا  الهائلة  السكانية  للكثافة  ونظرا 
مسجد لهم يف احلي ،بينما طالبت العائالت واألسر 
وهياكل  مساحات خضراء  توفير  احلي  بهذا  القاطنة 
للترفيه للعائالت واألطفال مما جعل األطفال يبدعون 
يف فضاءات للعب واللهو بها بينما اشتكى املواطنون 

لتحول امللعب املعشوشب إلى مفرغة عمومية .

انعدام األمن يرعب السكان 
العام  األمني  اهلل  عبد  بوعام  السيد  أضاف  كما 
اإلنارة  انعدام  عن  تصريحه  يف  األحياء  لتنسيقية 
مستغلني  احلي  داخل  السرقة  وتفشي  العمومية 
السرقة  فمسلسل  فيه   يغرق  الذي  الدامس  الظالم 
يبعثون  العائالت  أصبح  احلي،  بهذا  اليتوقف 
أطفالهم للدراسة وهم يف تخوف وعدم اطمئنان لذلك 

احلضري  لألمن  مقر  لتوفير  السلطات  يناشدون  فهم 
والشرطة وكذلك الدرك الوطني.

عزلة إجبارية 
 2010 سنة  بداية  مع  إنشائه  مت  احلي  هذا 
كحل ملشاكل سكنات البناء الفوضوي آنذاك وتوزع 
حصصه سنويا على بلدية تندوف  بلدية أم العسل 
حيث يبعد ب 15 كلم ، مشكل النقل والتواصل بني 
مشكل  أهم  يعتبر  تندوف  والية  ومقر  احلكمة  حي 
مطروح النقل احلضري متذبذب أما سيارات األجرة 
ذات التسعيرة الغالية أرهقت املواطن ،حيث يرفض 
أغلب عمال سيارات األجرة الذهاب إليها مما يحدث 
خلل يف املواصالت، أما بخصوص شبكة االنترانت 
وشبكة الهاتف النقال فهناك نقص كبير فهذه املنطقة 
مما جعل السكان يعانون من مشاكل يف االتصاالت.

الصحة عاجزة ومريضة
القطاعات  احد  هو  األخر  هو  الصحي  القطاع 
تفتقر  واحدة  عالج  قاعة  تتواجد  حيث  املريضة، 
للكوادر والعتاد الطبي،و التلبي مطالب السكان من 

مصلحة والدة ، وطب عام .
أثناء  الوالية  مبقر  للمستشفى  تتنقل  فالعائالت 
الفحوصات  وحتى  املستعجلة  واحلاالت  الوالدات 
لعيادة  أساس  حجر  السلطات  وضعت  الطبية ،فقد 
متعددة اخلدمات للتنفيس عن الضغط على قاعات 

العالج يف حي احلكمة .

باعلي مـحمد نائب البلدية يوضح 
املجلس  نائب  إلى  نقلناها  االنشغاالت  جملة 
بأنهم  أكد  الذي  مـحمد  باعلي  البلدي  الشعبي 
معنيني باألمور اجلوارية فقط كقاعة عالج، مكاتب 
بريدية أو نقص يف األقسام أو مدارس وقاعة اللعب 
حي  زودوا  أنهم  أضاف  و  معشوشبة   ومالعب 
لعب  وفضاءات  ،جوارية   مالعب  بثالث  احلكمة 

لألطفال لكنها تعرضت للتلف والتكسير. 
العتاد  لنقص  فالبلدية تظهر عجزها  القمامة  أما 
الصحي  والصرف  املياه  شبكة  وبخصوص  والعمال 
فهي ليس من صالحياتهم بحسب املتحدث ذاته .

مديرية البناء والتعمير ترد
رفعنا هذه االنشغاالت إلى مديرية التعمير والبناء 

والتعمير فكان الرد من طرف املكلف بهذا احلي بن 
األشغال جارية  بأن  أوضح  إسماعيل حيث  توهاني 
الصحي  الصرف  شبكات  من  مسكن   1800 بحي 
 370 والتزويد باملياه الشروب وقد أضاف بخصوص 
مديرية  من  يبقى  متوفرة  العمومية  اإلنارة  مسكن 

الكهرباء تزويدهم بالطاقة .
التقاعس والتكاسل يف  ويوضح ذات املصدر ان 
شبكة الصرف الصحي واملياه ترجع إلى املقاولة وقد 
مت إنذار هذه املقوالت ومنحها مهلة التتجاوز  3 يوم 
وأن لم تلتزم وتستكمل باقي املشروع ستتخذ ضدها 
الطرقات  تزفيت  بخصوص  ،أما  صارمة  إجراءات 
فيجيب بأن املشروع متوقف لغاية إنهاء كل مشاريع 
املياه  بشبكة  السكنات  الصحي،وتزويد  الصرف 

والكهرباء ، لكي اليتم احلفر مرة أخرى.

حتصي والية تندوف 05 مناطق ظل يف  كال من حاسي مونير، وتفقومت احلدوديتني، قرية حاسي خبي، وبلدية أم العسل التي تبعد عن الوالية ب 170 
كلم ،وحي احلكمة الذي يعد أكبر مناطق الظل بالوالية،فكان املنطقة التي تنقلت إليها " أخبار الوطن " لنقل انشغاالت السكان ومشاكلهم. 

غياب املشاريع التنموية  يعمق معاناة العائالت 

حي الحكمة بتندوف .. 10 آالف 
نسمة في ورشة أشغال مفتوحة!
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»فيـــفا« يختتـم 
زيــارة المالعـب 

المحتملـة لمونديـال 
2026

اختتــم االحتــاد الدولــي لكــرة القــدم )فيفــا( زيــارات التفتيــش علــى 
ــات  ــا يف الوالي ــرر إقامته ــم 2026، املق ــكأس العال ــة ل ــب احملتمل املالع
املتحــدة وكنــدا واملكســيك، مــع التوقــف يف تورونتــو، يــوم اإلثنــن، قائال 

إن القــرار بخصــوص املــدن ميكــن أن يصــدر بحلــول أفريــل.
وبعــد إجــراء التفتيــش يف 22 مدينــة و23 ملعبا، ســيتقدم وفــد الفيفا 
اآلن بتقريــر عــن أنســب 16 مدينــة لالســتضافة، رغــم أن كولن ســميث 
ــد  ــي ق ــم النهائ ــد أن الرق ــا، يعتق مســؤول البطــوالت واألحــداث بالفيف
يتغيــر. وقــال ســميث للصحفيــن يف فنــدق يف تورونتــو »عندمــا مت تقــدمي 
امللــف برقــم 16 )مدينــة(، وضعنــا ذلــك يف االعتبــار، لكــن يف النهايــة 
يتوقــف األمــر علــى رأي الفيفــا«. وأضــاف »ســنختتم هــذه الزيــارات ثــم 
ــة  ــن أجــل إقام ــا م ــي نحتاجه ــدن الت ــن امل ــدد م ــا أنســب ع ســنقرر م
البطولــة«. وتابــع »لــم نحــدد بالضبــط )موعــد اإلعــالن عــن املالعــب( 
بعــد، لكــن أعتقــد أنــه مــن املرجــح أن يكــون ذلــك يف أفريــل بشــكل 
ــتضافة  ــحتان الس ــان مرش ــان كنديت ــاك مدينت ــارس«. وهن ــن م ــر م أكب
ــو وإدمونتــون، إلــى جانــب 3 مــدن مكســيكية،  مباريــات، همــا تورونت
هــي وادي احلجــارة ومونتيــري ومكســيكو ســيتي.  ومــن املنتظــر أن تقــام 
ــث  ــم قياســي، حي ــو رق ــا، وه ــم 2026 مبشــاركة 48 منتخب كأس العال
تســتضيف كنــدا واملكســيك 10 مباريــات لــكل منهمــا، مــع إقامــة باقــي 

املباريــات يف الواليــات املتحــدة.
ق.ر

ماندزوكيتش مساعًدا 
لمدرب منتخب كرواتيا

ــرن  ــم باي ــش، جن ــو ماندزوكيت ــي رســمًيا، أن ماري ــاد الكروات ــن االحت أعل
ميونــخ وأتلتيكــو مدريــد ويوفنتــوس الســابق، ســيعاون زالتكــو داليتــش يف 
اجلهــاز الفنــي ملنتخــب بــالده. واعتــزل ماندزوكيتــش )35 عاًمــا(، يف شــهر 
ــة بالبطــوالت واإلجنــازات، وخــاض  ــد مســيرة حافل ســبتمبر املاضــي، بع
ــا  ــا، كم ــالده، وســجل 33 هدًف ــع منتخــب ب ــاراة م ــش، 89 مب ماندزوكيت
ــل اخلســارة  ــم 2018، قب ــي كأس العال ــا يف التأهــل لنهائ ســاهم مــع كرواتي
أمــام فرنســا. ولعــب ماندزوكيتــش بقميــص يوفنتــوس يف الفتــرة مــن 2015 
إلــى 2020، قبــل أن ينتقــل إلــى الدحيــل القطــري. وأحــرز مهاجــم بايــرن 
ميونيــخ وأتلتيكــو مدريــد الســابق 44 هدًفــا يف 162 مباراة مــع البيانكونيري. 
ــن  ــى م ــه عان ــي 2021، لكن ــالن يف جانف ــى مي ــش إل ــل ماندزوكيت ووص
اإلصابــات خــالل الفتــرة التــي قضاهــا مــع الروســونيري، حيــث خــاض 11 

مبــاراة فقــط.
ق.ر

استبعد برشلونة عن السباق

ميســي يرشـــح ريــال 
مدريـــد  للفـــــــوز 
بــــدوري األبطــــال 

حتــدث األرجنتينــي ليونيــل ميســي، جنــم باريــس ســان جيرمــان، عــن األنديــة املرشــحة 
للتتويــج بــدوري أبطــال أوروبــا يف املوســم احلالــي. وقــال ميســي، يف حــوار أجــراه مــع صحيفــة 
»مــاركا« اإلسبانية:«ســان جيرمــان يضــم مبابــي ونيمــار، باإلضافة إلــى جنوم كثيريــن آخرين.. 
هــل مــن املمكــن االعتقــاد بــأن باريــس ليــس املرشــح األفضــل للفــوز بــدوري األبطــال؟ اجلميــع 
يقــول إننــا املرشــحون املفضلــون، لــن أنكــر أننــا أحــد املرشــحن، لكننــا مــا زلنــا بحاجــة إلــى 
العديــد مــن األشــياء لنكــون فريًقــا قوًيــا حًقــا«. وأضــاف النجــم األرجنتينــي: »علينــا يف باريس 
أن نتحــد كفريــق واحــد ولدينــا ميــزة وجــود العبــن رائعــن للغايــة لتحقيــق هــذا األمــر. لكننــا 

لسنا املرشحن الوحيدين، فهناك فرق رائعة أخرى مرشحة«.
ــة  ــا بطول ــال أوروب ــان: »دوري أبط ــان جيرم ــم س ــع جن وتاب
صعبــة للغايــة، وهــذا يجعلهــا جميلــة ومميــزة، أفضــل الفرق 

تلعــب هنــاك وهــذا يجعــل األمــر يــزداد تعقيــًدا«.
وبســؤاله مــا هــي الفــرق التــي تعتقــد أنهــا مرشــحة حلصــد 
اللقــب؟ رد ليــو: »ليفربــول اآلن يف حالــة جيــدة للغايــة، لقــد 
ــدوري  ــه ب ــن خالل ــاز م ــذي ف ــى املســتوى ال ــول إل ــاد ليفرب ع
ــال  ــخ وري ــرن ميون ــاك مانشســتر ســيتي وباي ــم هن األبطــال، ث

ــا  ــي ميكنه ــرق الت ــن الف ــد م ــاك العدي ــو.. هن ــد وأتلتيك مدري
القتــال مــن أجــل اللقــب«. وأكمــل النجــم الســابق لبرشــلونة: 

»بطولــة هــذا املوســم أحــد أكثر النســخ تنافًســا يف الســنوات 
األخيــرة، نظــًرا لوجــود العديــد مــن الفــرق التــي 

تســتطيع الفــوز باللقــب«.
وبســؤاله مــاذا عــن موقــف فــرق الليغــا 

البرغــوث:  قــال  األبطــال؟  دوري  يف 
»ريــال مدريــد دائًمــا منافــس علــى 
اللقــب، ونفــس الشــيء ينطبــق علــى 
أتلتيكــو وســيكون هنــاك قتــال. إنهمــا 
منافســان صعبــان للغايــة يف األدوار 
يعــرف  وكالهمــا  اإلقصائيــة، 
ــة اللعــب،  ــًدا وكيفي املنافســة جي
وهــذا الســبب يف أنهمــا بــال شــك 

ــحن«. ــن املرش م
برشــلونة  »أمــا  واسترســل: 
بنــاء،  إعــادة  مبرحلــة  ــه فيمــر  لدي
العديــد  يضــم  مــن فريــق 
ــوم  ــد الي ــباب. أعتق ــن الش ن الالعب أ
ــا،  ــن البارس ــل م ــا أفض ــاك فرًق لكــن هن
يعنــي رغــم االنطبــاع احلالــي، فــإن هذا ال 
القتــال أنهــم لــن يكونــوا قادريــن علــى 
االعتبــار الحًقــا، ألننــا يجــب أن نأخــذ يف 
وصــول تشــايف واألحــالم املتجــددة 
ــن  ــن الذي ــض الالعب ــايف بع وتع

اآلن«. معهــم  ليســوا 
ــتمر  ــن أن يس ــم: »ميك واختت
والقتــال،  النمــو  يف  برشــلونة 

صعــب  فموقفــه  إشــبيلية  يف أمــا 
يــزال  ال  لكــن  يــه مجموعتــه،  لد

خيــارات للتأهــل، هــم فريــق تنافســي. جميــع الفــرق 
ــى  ــا عل ــس يف أوروب ــزال تناف ــت وال ت ــبانية كان اإلس
مــدار الســنوات القليلــة املاضيــة يف دوري أبطــال أوروبــا 

األوروبــي«. والــدوري 
القسم الرياضي

صــــالح يواصـــل 
حصــــد الجوائـــز 

فـي إنجلتـــرا
صــالح،  محمــد  املصــري  النجــم  بجائــزة تــوج 

ــدة،  يقــه بعــد األداء املميــز الــذي قدمــه مــع جدي فر
املاضــي  املوســم  يف  )-2020ليفربــول 
ــن 2021(.  ومت الكشــف عــن  الفائزي
ــت  ــورث ويس ــز ن »شــمال بجوائ
إجنلتــرا«،  حيــث غــرب 
فضــل نــال صــالح جائــزة  أ

اإلجنليزي العــب يف الــدوري 
ملاضــي.  املمتــاز باملوســم  ا

ق  تفــو يف و صــالح 
ــباق اجلائزة،  س
الدولــي  علــى 
روبــن  البرتغالــي 
ــتر  ــع مانشس ــاز مداف دي
والدولــي  ســيتي، 
الظهيــر  شــو  لــوك  اإلجنليــزي 
األيســر ملانشســتر يونايتــد. وخاض 
صــالح  محمــد  املصــري  النجــم 
ــدوري  ــول يف ال ــع ليفرب ــاراة م 37 مب
اإلجنليــزي املمتــاز املوســم املاضــي، 
ســجل خاللهــا 22 هدًفــا وصنــع 5 
آخريــن. مــن ناحيــة ثانيــة، حصــل 
ــول،  ــد ليفرب ــون قائ ــوردان هندرس ج
ســيمور  »بيلــي  جائــزة  علــى 
الكبيــرة  ملســاهمته  إمباكــت« 
داخــل امللعــب وخارجــه علــى 
مــدار العــام. فيمــا ذهبــت جائــزة 
النجــم الصاعد ملوســم )-2020
ــول  ــب ليفرب ــى الع 2021( إل
ــد  ــوت، بع ــاريف إلي ــاب ه الش
إعارتــه الناجحــة التــي قضاهــا مع 
بالكبيــرن روفــرز يف دوري الدرجــة 

)تشامبيونشــيب(. األولــى 
ق.ر

األلماني رانجنيك 
ضمن حسابات 
مانشستر يونايتد

ــة  ــة، يف حال ــة بديل ــد خط ــتر يونايت ــؤولو مانشس ــع مس وض
عــدم النجــاح يف التعاقــد مــع األرجنتينــي ماوريســيو بوكيتينــو، 
مــدرب باريــس ســان جيرمــان، هــذا املوســم. وزعمــت العديــد 
مــن التقاريــر أن بوكيتينــو يعــد اخليــار األول لــدى إدارة مانشســتر 
يونايتــد خلالفــة النرويجــي أولــي غونــار سولســكاير، علــى 
مقاعــد البــدالء. ووفًقــا لشــبكة »تالــك ســبور« البريطانيــة، فــإن 
مانشســتر يونايتــد يخطــط للتعاقــد مــع األملانــي رالــف راجننيك، 
املديــر الفنــي الســابق لاليبزيــغ وشــالكه، إذا لــم ينجــح يف 
التوقيــع مــع بوكيتينــو اآلن. وأشــارت إلــى أن مســؤولي يونايتــد 
يدركــون أن هنــاك صعوبــات يف التعاقــد مــع بوكيتينــو قبــل 
الصيــف املقبــل، لــذا وضعــوا خطــة بديلــة بالتعاقــد مــع مــدرب 
مؤقــت، وانتظــار املديــر الفنــي األرجنتينــي يف املوســم اجلديــد. 
وأوضحــت أن راجننيــك ســيكون املــدرب املؤقــت الــذي حتــدث 
عنــه مانشســتر يونايتــد يف بيــان إقالة سولســكاير، وسيســتمر مع 
الفريــق اإلجنليــزي حتــى نهايــة املوســم احلالــي فقــط. يذكــر أن 
راجننيــك ســبق وأن أعلــن أنــه اعتزل مجــال التدريب وسيؤســس 
شــركته اخلاصــة، لكنــه أشــار إلــى احتماليــة عودتــه إلــى العمل 
يف كــرة القــدم كمــدرب أو مديــر رياضــي يف حاالت اســتثنائية.
ق.ر

بعرض مالي ضخم

بايــرن ميــونخ 
يحــاول انتــزاع 

بيـدري مـن برشلـونة
يصــر نــادي بايــرن ميونــخ، علــى التعاقــد مــع بيــدري جونزاليــس، جنــم وســط 

برشــلونة، يف الصيــف املقبــل، بحســب تقريــر صحفــي إســباني.
ــز وســط  ــخ، لتعزي ــرن ميون ــداف باي ــا( أحــد أه ــدري )18 عاًم ــر بي ويعتب

ملعبــه، يف ظــل املســتويات املبهــرة التــي قدمهــا املوســم املاضــي، ســواء مع 
برشــلونة، أو منتخبــات إســبانيا مبختلــف فئاتهــا العمريــة.

وبحســب صحيفــة »آس« اإلســبانية، فــإن بايــرن ميونــخ ينــوي تقــدمي 
ــه  ــى 4 أضعــاف راتب عرًضــا لبيــدري، يشــمل تقــدمي راتــب يصــل إل
احلالــي مــع برشــلونة، مــن أجــل إغرائــه باملوافقــة علــى تــرك كامــب 

ــل  ــتعد جلع ــخ يس ــرن ميون ــى أن باي ــة، إل ــارت الصحيف ــو. وأش ن
بيــدري األغلــى يف تاريــخ النــادي البافــاري، متفوًقــا علــى صفقــة 
الفرنســي لــوكاس هيرنانديــز، الوافــد مــن أتلتيكــو مدريــد، مقابــل 
ــلونة  ــام برش ــن قي ــم م ــى الرغ ــك عل ــي ذل ــون أورو. يأت 80 ملي
بتجديــد عقــد بيــدري الشــهر املاضــي، حتــى 2026، وبشــرط 
جزائــي قيمتــه مليــار يــورو. وســبق لبيــدري أن أكــد أنــه ســعيد 

يف برشــلونة ويشــعر براحــة كبيــرة يف ارتــداء قميصــه ويريــد 
االســتمرار بالنمــو يف الكامــب نــو، لكــن يف الوقــت ذاتــه يعتبــر اهتمام 

بايــرن ميونــخ حقيقي، وســيكون من الضــروري معرفة إن كان برشــلونة ســيقبل 
بعــرض البايــرن يف حــال حتــول إلــى واقــع حقيقــي، خاصــة يف ظــل ظروفــه املاليــة الصعبــة، 

ومحاولــة إيجــاد مخــرج ألزمتــه احلاليــة ببيــع أحــد أهــم جنومــه احلاليــن. وكان بيــدري قــد تــوج 
بجائــزة الفتــي الذهبــي لعــام 2021 املقدمــة مــن صحيفــة »توتــو ســبورت« اإليطاليــة.

ق.ر
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أخبار الرياضات

أعلن مغادرته لنجم املتلوي التونسي

بوعكـاز منتظـر هـذا األربعــاء لإلشـراف
 علــى مولوديــة وهــران

شافي ينفي اهتمام نادي برشلونة 
بالمهاجم بغداد بونجاح

 نفى املدرب اجلديد لنادي برشلونة االسبانية، شايف هيرنانديز، أن يكون فريقه قد 
أبدى اهتماما بخدمات املهاجم الدولي اجلزائري ونادي السد القطري، بغداد بوجناح.

وأوضح شايف يف ندوة صحفية »اهتمامنا ببوجناح؟ صحيح إنه العب رائع، لكن ال 
يوجد اهتمام من النادي، ال أعلم أين يتم نشر األخبار. لن أوقع مع العبني من السد«.
ومتكن شايف، وهو العب سابق يف نادي السد، من التتويج بعدة ألقاب محلية مع 

»الزعيم« القطري، بعدما حتول إلى التدريب يف 2019.
وجاء ذلك خالل ندوة صحفية نشطها شايف عشية مباراة »البارصا« أمام الضيف 
بنفيكا البرتغاليبملعب -كامب نو-حلساب اجلولة اخلامسة عن املجموعة اخلامسة لرابطة 
رونالد  الهولندي  املدرب  أيام  قبل  لـ«البلوغرانا«   السابق  القائد  وخلف  اوروبا.  ابطال 

كومان املقال من منصبه بسبب سوء النتائج.
وكانت يومية »سبورت« املقربة من »البارصا« قد افادت ان شايف مهتم بخدمات 
بوجناح )29 سنة(، وأن النادي يفكر يف العب »اخلضر« بالنظر الى قلة عدد املهاجمني 
مارتن  والدمناركي  فاتي،  آنسو  الشاب  املهاجم  اصابة  بعد  سيما  الفريق،  تشكيلة  يف 
يف  صحية  ملشاكل  اغويرو،  سيرخيو  االرجنتيني  مشوار  توقف  عن  فضال  برايتوايت، 

القلب.
م.هشام

إلجراء الدور ثمن نهائي كاس اجلزائر
اتحادية كرة اليد تحدد 
تاريخ 10 ديسمبر المقبل

كشفت االحتادية اجلزائرية لكرة اليد، عن برنامج الدور ثمن النهائي لكأس اجلزائر- 
رجال -2019 2020، بهدف تعيني ممثل اجلزائر يف كاس العرب لألندية البطلة، املقرر 

مبدينة أرزيو يف شهر مارس 2022.
وجاء يف بيان الهيئة الفيدرالية يف صفحتها الرسمية على الفايسبوك »حتسبا إلنهاء 
كأس اجلزائر لألكابر 2019 2020-، نرسل إليكم برنامج مباريات ثمن النهائي هذه 
املقررة  البطلة،  لألندية  العرب  اجلزائر يف كاس  ممثل  تعيني  إطار  املندرجة يف  املنافسة، 
بإجازات  جترى  املسابقة  »هذه  البيان  وأضاف   .»2022 مارس  شهر  يف  ارزيو  مبدينة 
جديدة«. ومت برمجة الدور ثمن نهائي كاس اجلزائر يف 10 ديسمبر املقبل، حسب برنامج 

الهيئة الفديرالية.
 ،2021 سبتمبر  منذ  اليد  لكرة  اجلزائرية  االحتادية  تسيير  على  يشرف  للتذكير، 
اإلقصاء  بن جميل، عقب  الكرمي  السابق عبد  الدولي  مؤقت من طرف  مكتب مسير 
»املؤقت« للرئيس حبيب لعبان من قبل وزارة الشباب والرياضة، بسبب اختالالت يف 

تسيير العهدة -2017 2020.
برنامج الدور ثمن النهائي اجلمعة 10 ديسمبر سا 15

باجللفة : إحتاد ورقلة - مولودية سيق
ببراقي: اوملبي عنابة- جمعية أرزيو

بغليزان: مولودية سعيدة- مولودية وادي تليالت
ببرج بوعريريج: شباب ملية- شباب اجلزائر الوسطى

مبيلة: شباب برج بوعريريج - جمعية عني توتة
ببرج بوعريريج: مولودية باتنة- شباب براقي

بسطيف: شبيبة امل سكيكدة- مولودية اجلزائر ) املجمع البترولي سابقا(
بالبويرة: مولودية برج بوعريريج- شباب بئر مراد رايس

ق.ر

م.هشام

ونقلت وسائل إعالمية تونسية عن معز بوعكاز قوله أن مواجهته لبطل تونس كانت األخيرة له على رأس اإلطار الفني 
لفريق جنم املتلوي وأن وجهته القادمة ستكون فريق مولودية وهران.

وسبق إلدارة املولودية وأن أعلنت نهاية األسبوع املنصرم عن توصلها التفاق مع التقني التونسي يقضي بعودته إلى 
النادي الذي سبق وأن أشرف عليه يف موسم 2018-2017 خلفا للمدرب املستقيل عز الدين آيت جودي، حيث صرح 

شمس الدين بن سنوسي، رئيس النادي الهاوي، بأن بوعكاز منتظر بوهران هذا األربعاء.
ويتواجد نادي ''الباهية'' بدون مدرب منذ اجلولة الثالثة من البطولة عندما خسر على ميدان أوملبي املدية بهدف نظيف 

ليعلن بعد اللقاء املدرب آيت جودي مغادرته الفريق بعد قرابة شهرين فقط من التحاقه به.
وأشرف اجلمعة الفارطة على أصحاب القميص األحمر واألبيض خالل استضافتهم لوفاق سطيف  حلساب اجلولة 

الرابعة، الطاقم املساعد آليت جودي الذي غادرهم بعد نهاية املقابلة.
مقابل  وتعادل  فوز  من  فقط  نقاط  أربع  هؤالء  جمع  البطولة،  انطالق  منذ  ''احلمراوة''  خاضها  مباريات  أربع  وبعد 

خسارتني، إحداهما مبلعب الشهيد أحمد زبانة بوهران أمام نادي بارادو 2-4، حلساب اجلولة الثانية.

»الكاف« تكشف عن برنامج شبيبة الساورة وشبيبة القبائل
 كشفت الكنفيدرالية االفريقية لكرة القدم، على برنامج مباريات ذهاب الدور 
الثاني التمهيدي املكرر، والتي ستعرف مواجهة : شبيبة القبائل وشبيبة الساورة 

لكل من روايال ليوبارد )اسواتيني( وهارتس أوف أوك )غانا(  يوم االحد املقبل.
وتلعب شبيبة القبائل مباراتها امام ليوبارد مبلعب -مافاوسو- مبدينة مانزيني 
بداية من الساعة الثانية مساء بتوقيت اجلزائر، فيما تلتقي شبيبة الساورة بنادي 
وهارتس أوف أوك )غانا  مبلعب »الرياضات« بآكرا ابتداء من سا 16، فيما سيلعب 

لقاء االياب بعدها بأسبوع.
ويف حال التأهل الى مرحلة املجموعات، يخوض ممثال اجلزائر أول مباراة لهما 

يف هذه املرحلة يف شهر فيفري 2022.
يذكر ان »الكناري« تأهل على حساب اجليش امللكي املغربي )ذهاب 1-0، 
اياب 1-2(، فيما جتاوز أبناء اجلنوب عقبة كونكورد املوريتاني )ذهاب 1-2، اياب 

.)1-1
م.هشام

 أعلن املدرب التونسي معز بوعكاز مغادرته جنم املتلوي بعد املباراة 
التي خسرها اول أمس أمام الترجي الرياضي التونسي بثالثية 

نظيفة يف إطار بطولة القسم األول التونسية لكرة القدم من أجل 
االلتحاق مبولودية وهران.

 يف انتظار تعايف زماموش وحامد بيليم

إتحاد الجزائر يفقد خدمات حمزة كودري
احتاد  لفريق  الدفاعي  امليدان  وسط  يعاني   
الركبة  يف  التواء  من  كودري،  حمزة  اجلزائر، 
فريقه  فوز  خالل  لها  تعرض  والتي  اليسرى، 
على احتاد بسكرة السبت الفارط  حلساب اجلولة 
الرابعة من الرابطة األولى، مبلعب عمر حمادي 

ببولوغني.
حرب،  محمد  الفريق،  طبيب  وحسب 
أولي«،  بتشخيص  سوى  يتعلق  »ال  األمر  فإن 
يومني  انتظار  »يعتزم  للنادي  الطبي  الطاقم  ألن 
هذه  عن  احلديث  اجل  من  إضافية  ثالثة  أو 

اإلصابة.
لكشوفات  كودري  »سيخضع  وأضاف 

مغناطيسية، والتي بعدها سنتشاور مع الدكتور 
هذه  خطورة  مدى  حتديد  اجل  من  ناصري 

االصابة، وكذا مدة غيابه«.
وفيما يخص احلارس محمد ملني زماموش، 
املتواجد يف مرحلة العالج املكثف، فقد أكد أنه 
يتابع تدريبات خاصة، بقيادة محضر بدني مع 
التوجه دوما الى العيادة لتلقي العالج الضروري.
وأفاد أيضا »زماموش يواصل متابعة برنامج 
يتراوح ما بني أسبوع إلى عشرة أيام بعدها سنرى 

حسب تطور االمور«.
أما فيما يخص املهاجم البوركينابي، حامد 
بيليم، الذي خضع لعملية جراحية يف األربطة 

املتقاطعة قبل أربعة أشهر، فقد اكد الطبيب أن 
الالعب ما يزال يف حالة نقاهة.

أشهر على  مرور خمسة  »ننتظر  أيضا  وقال 
العملية من أجل التشخيص النهائي قبل املرور 
الرجل  عضالت  تقوية  سيما  آخر،  شيء  الى 

التي خضعت للجراحة«.
»الزيبان«،  تشكيلة  على  الفوز  وبفضل 
الترتيب  يف  الرابع  الصف  إلى  االحتاد  ارتقى 
العام من البطولة، رفقة شبيبة الساورة، شباب 
بسبع  قسنطينة،  وشباب  املدية  اوملبي  بلوزداد، 

نقاط لكل منهما.
م.هشام

تكثيف املساعي لتجاوز األزمة يف بيت شبيبة بجاية

نحو عقد اجتماع ثالثي يضم الناديان الهاوي والمحترف والالعبين
فريق  أزمة  جتد  أن  وآخر  حني  بني  يرتقب   
شبيبة بجاية املنتمي إلى احملترف الثاني مجموعة 
اجماع  بعد حدوث  وذلك  مخرجا،  شرق  وسط 
النادي  بضرورة عقد اجتماع ثالثي يضم أعضاء 
الهاوي، برئاسة عبد الرحمان مسعودي والنادي 
احملترف، بقيادة املدير العام للشركة الرياضية رشيد 
احللول  عن  البحث  أجل  من  والالعبني  رجراج 
بالعودة  الالعبني  وإقناع  االستعجالية،  الالزمة 
إلى التدريبات، من أجل التحضير بكيفية جيدة 
لبقية املشوار، حيث يأتي هذا القرار بعد املبادرة 
التي مت اتخاذها من طرف بعض األنصار، خالل 

األيام األخيرة، والهزمية التي تكبدها الفريق بعني 
يستلزم جتنيد  ما  وهو  احمللية،  اجلمعية  أمام  مليلة 
كل الوسائل املادية والبشرية الالزمة، التي تسمح 
النتائج  العهد مع  بالنفس وجتديد  الثقة  باستعادة 
سهلة،  تكون  لن  املهمة  أن  خاصة  اإليجابية، 
بالنظر إلى طبيعة املباريات القادمة، والبداية من 
استضافة احتاد خنشلة يف اجلولة السادسة، التي 
مطالبني  شردود  مفدي  املدرب  أشبال  سيكون 

بالفوز بها، لتفادي التواجد يف وضعية معقدة.
املنافسة  غياب  فترة  استغالل  وسيتم 
القيام  أجل  من  األسبوع،  هذا  نهاية  الرسمية، 

عليها  الوقوف  مت  التي  األخطاء  بعض  مبعاجلة 
خالل املباريات املاضية، وإيجاد الوصفة الالزمة، 
خاصة يف حال ما مت استئناف األكابر للتدريبات، 
ووضع حد لإلضراب الذي مت شنه منذ أكثر من 
املالية  مبستحقاتهم  املطالبة  أجل  من  أسبوعني، 
العالقة، املتمثلة يف عدة رواتب شهرية. كما أن 
السطات احمللية قدمت ضمانات بخصوص دخول 
االنتهاء  بعد  القادمة،  األيام  خالل  اإلعانات، 
كان  التي  الالزمة،  اإلدارية  اإلجراءات  كل  من 

وراء هذا التأخر.
عبدالسالم.ق
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تخص اإلنتاج العلمي اجلزائري على املستوى الدولي

إعداد خارطة طريق لمعالجة 
االختالالت المعرقلة للمقروئية

ــم  ــوزارة التعلي ــي ب ــور التكنولوج ــي والتط ــث العلم ــام للبح ــر الع ــف املدي  كش
العالــي والبحــث العلمــي، عبــد احلفيــظ أوراغ، أول أمــس، بقســنطينة بأنه«ســيتم 
إعــداد خارطــة طريــق ملعاجلــة االختــاالت التــي تعرقــل مرئيــة و مقروئيــة اإلنتــاج 

ــي''. ــى املســتوى الدول ــري عل العلمــي اجلزائ
و أوضــح أوراغ علــى هامــش تنظيــم ورشــة وطنيــة حــول ترقيــة البحــث يف العلــوم 
ــة و  ــوم االجتماعي ــث يف العل ــة للبح ــة املوضوعاتي ــة بالوكال ــانية و االجتماعي اإلنس
اإلنســانية املتواجــدة مبركــز البحــوث يف البيوتكنولوجيــا بجامعــة صالــح بوبنيــدر 
ــة وضــع  ــزم يف أعقــاب هــذه الورشــة الوطني ــة تعت ــوزارة الوصي »قســنطينة 3«، »أن ال
آليــات لضمــان مقروئيــة و مرئيــة أكبــر لإلنتــاج املعــريف الوطنــي وتشــجيع املمارســات 
البحثيــة االبتكاريــة، باإلضافــة إلــى ضبــط اســتراتيجية غرضهــا توفيــر محيــط بحثي 
ــن  ــجيع الباحث ــات »تش ــذه اآللي ــن ه ــن ب ــؤول أن م ــاف ذات املس ــل''. و أض أفض
الشــباب، الســيما طلبــة الدكتــوراه علــى إعــداد رســائل تخرجهــم باللغــة اإلجنليزيــة 
نظــرا لكونهــا أحــد املعاييــر األساســية لضمــان املرئيــة الدوليــة باعتبارهــا لغــة البحــث 
العلمــي حاليــا يف كل العالــم باإلضافــة إلــى ترجمــة بحوثهــم إلــى هــذه اللغــة مــن 

أجــل إعطائهــا دفعــا أكبــر و تثمينهــا«.
و أبــرز نفــس املتحــدث أن حوالــي 94 باملائــة مــن اإلنتــاج البحثــي العاملــي يتــم 
ــة  ــر املتمكنــن مــن اللغــة اإلجنليزي ــرا الباحثــن غي ــة، معتب إعــداده باللغــة اإلجنليزي

»فاقديــن ملقومــات فكريــة كثيــرة و معلومــات كبيــرة«.            
ــا  ــاالت »معوق ــذه احل ــل ه ــح يف مث ــة تصب ــأن اللغ ــياق ب ــذا الس ــاد يف ه و أف
تتعــن معاجلتــه«. مــن جهتهــا، أفــادت الســيدة كميلــة آيــت يحيــى، مديــرة 
ــة العامــة للبحــث العلمــي والتطــور  برمجــة البحــث، التقييــم واالستشــراف باملديري
التكنولوجــي، أنــه مــن بــن اآلليــات األخــرى »تعزيــز العمــل علــى إدراج الرقمنــة و 
الــذكاء االصطناعــي يف مجــال البحــث العلمــي يف اجلزائــر ملــا لهــا مــن دور يف تبيــان 
ــب  ــى جان ــد إل ــت و اجله ــوج الفكــري و اختصــار الوق ــان املنت ــن و تبي ــة الباحث هوي
ــر  ــل غي ــريف هائ ــم مع ــى ك ــر عل ــر تتوف ــرزة أن »اجلزائ ــي«، مب ــردود العلم ــفة امل أرش
مقــروء علــى املســتوى الدولــي ممــا يؤثــر ســلبا علــى مســتوى التبــادل البيداغوجــي و 

ــي«. ــى املســتوى الدول ــة عل ــة اجلزائري ــب اجلامع ــى ترتي ــه عل من
لإلشــارة فــإن ''الورشــة الوطنيــة حــول ترقيــة البحــث يف العلــوم اإلنســانية 
العلــوم  يف  للبحــث  املوضوعاتيــة  الوكالــة  مــن  مببــادرة  املنظمــة  واالجتماعيــة'' 
ــا  يف  ــن باحث ــي خمس ــتجمع حوال ــن و س ــتدوم  يوم ــانية س ــة و اإلنس االجتماعي
مختلــف تخصصــات العلــوم اإلنســانية واالجتماعيــة، بغيــة تشــخيص االحتياجــات 

ــدان. ــذا املي ــث يف ه ــز البح ــرص تعزي ــد ف ــات وحتدي ــم الرهان وفه
و قــد متــت برمجــة مداخــات حــول عــدة محــاور خــال هــذه الورشــة الوطنيــة 
مــن بينهــا »حالــة البحــث اجلزائــري يف ميــدان العلــوم اإلنســانية واالجتماعية وســبل 
تقييمهــا«، »الرقمنــة واســتعمال تكنولوجيــات اإلعــام واالتصــال«، »تداخــل وتعدد 

التخصصــات« و »دور اللغــات األجنبيــة يف تعزيــز العلــوم اإلنســانية واالجتماعيــة«.
واج

تويف عن عمر يناهز 78 سنة

الكاتب المسرحي والصحفي عبد 
القادر عروج في ذمة اهلل

 تــويف أول أمــس، بوهــران الكاتــب املســرحي والصحفــي عبــد القــادر عــروج عــن 
عمــر ناهــز 78 ســنة بعــد مــرض عضــال وقــد ووري جثمــان الفقيــد الثــرى ظهــر اليــوم 

االثنــن مبقبــرة عــن البيضــاء )وهــران(، حســبما علــم لــدى أقاربــه.
ــدا حافــا مــن نصــوص ألعمــال مســرحية أخرجهــا عــدد  وكان للراحــل رصي
مــن املخرجــن ومــن بينهــم مجهــري احلبيــب ومت عرضهــا مبختلــف الفضــاءات 
ــة  ــد القــادر علول ــة مبســتغامن و بشــار و ســيدي بلعبــاس و املســرح اجلهــوي عب الثقافي
لوهــران.b ومــن بــن هــذه املســرحيات »نوميديــا« التــي نــال بهــا اجلائــزة األولــى يف 
ــتغامن  ــنة 1967 مبس ــواة يف س ــرح اله ــي ملس ــان الوطن ــرة املهرج ــى لتظاه ــة األول الطبع
ــد »  ــرح الرواف ــة »مس ــاج فرق ــن إنت ــوم« م ــورث املته ــة« )1993( و«ال ــة املدين و«زريب
ببشــار يف ســنة 2018 التــي شــاركت يف عــدة مهرجانــات وطنيــة ويف املهرجــان 

ــي ». ــي وه ــس( و« ه ــة )تون ــرح بسوس ــي للمس الدول
ــة  ــر إذاع ــر أثي ــت عب ــي بث ــوز« الت ــة و العج ــرحية »الكن ــا مس ــف أيض ــا أل كم
وهــران. وكان الفقيــد، باالضافــة الــى شــغله عــدة مناصــب إداريــة، شــاعرا حيــث 
ــة  ــة اجلزائري ــا مؤســس الدول ــة، منه ــت شــخصيات تاريخي ــد تناول نظــم عــدة قصائ
احلديثــة األميــر عبــد القــادر، وكــذا عــن املــدن اجلزائريــة و أخــرى تتنــاول املــرأة حتمــل 
عنــوان »مــرمي«. وباإلضافــة إلــى شــغفه الكبيــر بالكتابــة املســرحية والشــعر، مــارس 

الراحــل مهنــة الصحافــة بيوميــات تصــدر بوهــران.
وقــد ووري جثمــان الكاتــب املســرحي عبــد القــادر عــروج الثــرى بعــد ظهــر اليــوم 

االثنــن مبقبــرة عــن البيضاء )وهــران(.
واج

ق.ث

ــى  ــذا امللتق ــات ه ــت توصي ــا تضمن كم
الــذي احتضنــه املركــز اجلامعــي عبــد احلفيظ 
و  الطلبــة  تشــجيع  »ضــرورة  الصــوف  بــو 
الباحثــن علــى البحــث األكادميــي يف التــراث 
املســرحي األمازيغــي وإعــداد فــرق بحــث 
متخصصــة يف كشــف وترقيــة مضامــن هــذا 
تكثيــف  و  االجيــال  عبــر  املتــوارث  الفــن 
ــي  ــرحي األمازيغ ــن املس ــب الف ــود تقري جه
التفاعــل  لضمــان  اجلزائــري  املتلقــي  مــن 

ــه«. مع
إيــاء  كذلــك  التوصيــات  و شــملت 
التــراث  ترجمــة  ألعمــال  أكبــر  أهميــة 
العربيــة  اللغتــن  بــن  مــا  اجلزائــري 

يغيــة. ز ألما ا و

امللتقــى  هــذا  أشــغال  خــال  مت  و 
عبــد  اجلامعــي  املركــز  نظمــه  الــذي 
ــن  ــع كل م ــيق م ــوف بالتنس ــظ بوالص احلفي
املركــز الوطنــي للبحــث يف اللغــة والثقافــة 
األمازيغيــة و احملافظــة الســامية لألمازيغيــة 
ــي  ــي الهاش ــام س ــا الع ــرف أمينه ــي أش الت
ــدمي  ــه تق ــى افتتاح ــد عل ــس األح ــاد أم عص
قرابــة 40 مداخلــة و ذلــك علــى مــدار يومــن 

متتاليــن.
ومــن بــن احملــاور التــي تناولهــا أســاتذة 
ــن و  ــات الوط ــف جامع ــن مختل ــون م جامعي
مختصــون يف الكتابــة املســرحية واإلخــراج » 
ــي« و  ــري األمازيغ ــرحي اجلزائ ــاب املس اخلط
»دور املســرح اجلزائــري األمازيغــي يف التوثيــق 
ــل  ــذا« متثي ــايف« وك ــاج الثق ــي واإلنت التاريخ

ــي«. ــة يف املســرح األمازيغ ــة اجلزائري األم

كمــا تنــاول امللتقــى جتــارب مســرحية يف 
عــروض متنوعــة اللهجــات »شــاوية وقبائليــة 
»الطقــس  موضــوع  إلــى  كــذا  و  وتارقيــة« 
األمازيغــي واجلوانــب املســرحية فيه«علــى 
غــرار طقــس »بوغنحــا« مبنطقــة األوراس، 
يف  الســينوغرافيا  شــعرية  إلــى  باإلضافــة 
مســرحية  األمازيغــي«  اجلزائــري  املســرح 
جانــب   إلــى  منوذجــا«  امنحــوس  »اقــوار 
وهــي  األمازيغيــة«  املســرحية  »خصائــص 
الترجمــة اإلخراجيــة. التأليــف و األداء و 
و كانــت للمشــاركن يف هــذا امللتقــى 
األول مــن نوعــه بواليــة ميلــة فرصــة إلثــراء 
تناولهــا  مت  التــي  املواضيــع  النقــاش حــول 
صياغــة  قبــل  حولهــا  األفــكار  وتبــادل 

التوصيــات.

امللتقى الوطني »املسرح اجلزائري األمازيغي« مبيلة:

التأكيد على جمع التراث األمازيغي 
وتوظيفه  مسرحيا

 خلصت جلنة صياغة توصيات امللتقى الوطني األول عن بعد املوسوم » املسرح 
اجلزائري األمازيغي: أمناط التفكير و أشكال اإلبداع بني التقليد واحلداثة«  الذي 

اختتم أول أمس، مبيلة إلى جملة من التوصيات متحورت باألساس حول »التأكيد على 
جمع التراث األمازيغي عبر اجلزائر وتوظيفه مسرحيا«.

باتنة:

إطالق أول نسخة بلغة براي لحقيبة التعبير واالبتكار 
لليافعين المصممة من طرف اليونيسف

للتنميــة  املســتقبل  جمعيــة  أطلقــت 
بــراي  بلغــة  نســخة  أمــس،  أول  بباتنــة 
لليافعــن  واالبتــكار  التعبيــر  حلقيبــة 
ــدة  ــة األمم املتح ــرف منظم ــن ط ــة م املصمم
ــة  ــك بحضــور نائب ــة »يونيســف« و ذل للطفول
ــج  ــقة البرام ــر ومنس ــف باجلزائ ــل اليونيس ممث

الدكتــورة ثريــا حســن حســن.
ــل  ــة ممث وقدمــت باملناســبة نســخة لنائب
املعاقــن  مبدرســة  باجلزائــر،  اليونيســف 
علــى  باتنــة  مبدينــة  الكائنــة  ســمعيا 
ــول  ــة ح ــا اجلمعي ــتن نظمتهم ــش ورش هام
هــذه احلقيبــة لفائــدة أطفــال متمدرســن 
باملدرســة و أطفــال مصابــن بطيــف التوحــد 
و ذلــك تزامنــا مــع إحيــاء اليــوم العاملــي 
نوفمبــر  ل20  املصــادف  الطفــل  حلقــوق 
مــن كل ســنة. واعتبــرت الدكتــورة ثريــا 
ــة  ــن حقيب ــراي م حســن حســن نســخة الب
ــة  ــة غالي ــن »هدي ــكار لليافع ــر واالبت التعبي
ــن ذوي  ــم م ــال العال ــكل أطف ــر ل ــن اجلزائ م
االحتياجــات اخلاصــة وخاصــة املكفوفــن«، 
قائلــة »نحــن ســعداء أنــا وزميلتــي نــوال عبــد 

الصمــد مســؤولة برنامــج التربيــة كممثلتــن 
لليونيســف باجلزائــر لوجودنــا يف باتنــة وبهــذه 
ــا  ــتعمل فيه ــي اس ــة الت ــة املتخصص املدرس
اخلاصــة  االحتياجــات  ذوي  مــن  أطفــال 
حقيبــة التعبيــر واالبتــكار لليافعــن بلغــة 
البــراي ألول مــرة منــذ تصميمهــا مــن طــرف 

منظمــة اليونيســف« .
و أبــرزت بــأن مبــادرة جمعيــة املســتقبل 
جــدا  مفيــدة  »ســتكون  بباتنــة  للتنميــة 
ليــس فقــط بالنســبة لألطفــال مــن ذوي 
االحتياجــات اخلاصــة بالواليــة وباجلزائــر 
ــى 19 ســنة (  ــن )10 إل ــكل اليافع ولكــن ل
مــن هــذه الفئــة بــكل دول العالــم مــن خال 
ــة  ــراي لهــذه احلقيب اعتمــاد نســخة بلغــة الب
ــة« . ــة واإلبداعي ــم احلياتي ــر مهاراته لتطوي

وأكــد مــن جهتــه لـــ«وأج« مدير النشــاط 
محمــد  بباتنــة  التضامــن  و  االجتماعــي 
األمــن رحايليــة  أن كل التســهيات واملرافقة 
منحــت جلمعيــة املســتقبل للتنميــة لتحقيــق 
هــذا املشــروع فيمــا أشــاد مديــر مدرســة 
املعاقــن بصريــا بباتنــة محمــد مســاعدية 

الكبيــر  الصــدى  لهــا  التــي كان  باملبــادرة 
وســط تاميــذ املدرســة التــي احتضنــت أول 
تدريــب مــن نوعــه يف هــذا الســياق باجلزائــر.
»أبــدع«  ملشــروع  العــام  املنســق  أمــا 
ــامعي  ــود س ــة ميل ــتقبل للتنمي ــة املس جلمعي
ورئيســة اجلمعيــة ســعدة برجــوح فأكــدا لــوأج 
أن املبــادرة »ســهر علــى جتســيدها ميدانيا منذ 
أشــهر مجموعــة مــن األســاتذة واملســيرين يف 
ــة مــن خــال اســتبدال  النشــاطات  اجلمعي
ال 12 التــي كانــت تتضمنهــا يف األصــل 
احلقيبــة واملوجهــة للطفــل العــادي ســواء 
بالكتابــة أو الرســم إلــى لغــة البــراي وحاســة 
اللمــس« .و ســتدوم زيــارة ممثلــي منظمة األمم 
ــي انطلقــت  ــة الت ــى باتن ــة إل املتحــدة للطفول
ــن  ــام وتتضم ــة أي ــد ثاث ــس األح ــاء أم مس
ــتقبل  ــة املس ــدع« جلمعي ــروع »أب ــم مش تقيي
ــي  ــة وه ــر محــاوره الثاث ــة عب ــة بباتن للتنمي
املقاوالتيــة اإلجتماعيــة و حقيبــة التعبيــر 
املجتمعيــة  واملرافعــة  لليافعــن  واالبتــكار 

ــة . ــة اجلمعوي ــة للحرك القانوني
واج
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الجمهوريـة الجزائريــة الديمقراطيــة الشعبيـــة 
وزارة الصحة و السكان وإصالح المستشفيات

مديرية الصحة و السكان لوالية بجاية 
المؤسسة العمومية للصحة الجوارية بتازمالت

الرقم 1917 /م ع ص ج /2021

إعالن عن توظيف
 يعلن مدير المؤسسة العمومية للصحة الجوارية بتازمالت والية بجاية عن فتح مسابقات للتوظيف  في الرتب المبينة أدناه ٬

يجب أن يحتوي ملف الترشح  على الوثائق  التالية

طلب خطي  للمشاركة في المسابقة 
نسخة طبق األصل  مصادق عليها  من بطاقة التعريف الوطنية 

نسخة طبق األصل مصادق  عليها  من الشهادة  أو المؤهل  أو المستوى الدراسي أو التكويني 
كشف النقاط للمسار الدراسي 

إستمارة المعلومات التي تملئ  من طرف المترشح
يتعين على المترشحين  المقبولين  نهائيا   قبل تعيينهم  في الرتب  أو المناصب المترشح لها  استكمال  ملفاتهم  اإلدارية  بكافة 

الوثائق  األخرئ ال سيما :
 نسخة طبق األصل مصادق عليها  من شهادة  إثبات  الوضعية إتجاه الخدمة الوطنية 

شهادة العمل  النتي تثبت  األقدمية  المهنية  للمترشح  في اإلختصاص  ، ينبغي  أن تكون  هذه الشهادات  مؤشر  عليها  من طرف  
الضمان االجتماعي  بالنسبة  لألقدمية  المكتسبة  في القطاع الخاص 

أي وثيقة تثبت  متابعة المترشح تكوين أعلى من المستوى  الشهادة المطلوبة  في التخصص عند االقتضاء
أي وثيقة تثبت  األشغال  و الدراسات  المنجزة  من طرف  المترشح  في التخصصر عند االقتضاء

شهادة الحالة العائلية للمترشحين المتزوجين 
الشهادات الطبية ) الطب العام ،األمراض الصدرية (

شهادة الميالد رقم 13 
صورتان )02( شمسيتان 

شهادة اإلقامة 
تحديد آجال  التسجيالت و إيداع الملفات 

15 يوما إبتداء من تاريخ نشر هذا اإلعالن 
ترسل أو تودع  ملفات  الترشح  إلى المديرية  الموارد الفرعية للموارد  البشرية للمؤسسة  العمومية  للصحة الجوارية  بتازمالت والية 

بجاية 

مالحظة    ال تؤخذ بعين االعتبار  الملفات  الناقصة  و كذلك الواردة خارج آجال التسجيالت 

الرتبة 

طبيب عام 
في الصحة 

العمومية 

جراح أسنان  
عام في الصحة 

العمومية 

نمط 
التوظيف

نمط 
مسابقة 

على أساس 
الشهادة 

شروط االلتحاق

الحائزون على 
شهادة دكتور  في 

الطب أو شهادة 
معادلة لها

الحائزون على 
شهادة جراح أسنان 
أو شهادة معادلة لها

التخصص المطلوب 

األطباء العامين في 
الصحة العمومية    

جراحي األسنان  
العامون  في الصحة 

العمومية 

عدد المناصب   
المالية المفتوحة 

06

03

مكان التعيين 

المؤسسة العمومية   
للصحة الجوارية 

بتازمالت

المؤسسة  العمومية 
للصحة الجوارية 

بتازمالت

شروط أخرى 



يف  فيها  تفكر  التي  اللحظة  من  اجلزائرية  األمة  تعريف  يبدأ 
جزائريتك، أن تعِرَف تاريخ هذا الوطن، كيف تشكل وكيف تطور 
الوالء  ينطلق من  أين يجب أن يصير. ولهذا فتعريف األمة  وإلى 
إلى  للقبيلة، وهذا األمر نسبي. رمبا هذا ال يتحقق  للوطن وليس 
غاية يوم الناس هذا ملا تسبق مصلحة العرش مصلحة الوطن. وقبل 
هذا، وقبل كل شيء يف األزمان، هو استقالله وعدم خضوعه أو 

تبعيته ألية قوة أجنبية.
طويل  مسار  وهو  العالم،  دول  كل  على  ينطبق  التعريف  هذا 
أن  بل  شئونه  إصالح  إلى  تدعو  أن  يكفي  فال  مستمر.  واختبار 
تعمل من أجلها. فأن تقيم يف بلد أجنبي وتظل تطالب هذا ليس 
تقدم  ماذا  حول  إجابة  من  يأتي  مما  إمنا  األمة،  تعريف  مجال  من 
لوطنك. ولهذا ترى أن الدولة متج أن يعيش مواطنا لها يف بلد آخر 
وما يكسبه يأتي منها. ثم دع عنك من يتأفف »هذي ماشي بالد« 
لكي يبرر تهربه وتنصله، يف هذه احلالة ينفرط عقد املواطنة. فأن 
ترى االعوجاج ال يعني أن حتمل الوطن املسؤولية، بل أن تسمي 
الطريقة  كانت  مهما  التغيير  إلى  وتسعى  وتدعو  السبب  كان  من 
غير ظاهرة. لقد تطور اليابان بعد حطام احلرب العاملية الثانية، ألن 
الياباني كان يستهلك ما هو مصنوع يف بالده ويعمل من أجل توفير 
ما يحتاجه. أمور يجب أن تناقش على أية حال، ولكل مقام مقال 

ولكل زمان رجال.
مفهوم األمة، بالتعريف السياسي احلديث، هو مرتبط، بوجود 
مركز سياسي )دولة ذات سيادة على إقليم(. وكل مركز هو سلطة، 
أي امتالك القوة والقدرة على التأثير )فرض نظمه املعرفية واإلدارية 
متطلبات  من  يتبع  وما  اخلاصة  السياسة  وتنفيذ  والضرائب( 
الكنيسة  ورجال  )األرستقراطية(  احمللية  النخب  على  بالتضييق 

وإشاعة األمن والنظام.
إنه مهما كان حكمنا على تطور اإلطار الدولتي الذي نشأ على 
هامش اإلمبراطورية، فإنه يعني أوال عوامل دافعة إليه. فيما يخص 
وجود محفزات مالية وسياسية تعزز ال مركزية صناعة القرار واإلبقاء 
على رمزية دينية فقط للتعبير عن العالقات بعاصمتها. حدث هذا 
مع توجه امللوك نحو تعزيز استقاللية حكمهم عن البابوية وخاصة 
مع اإلصالح الديني، ومع تطور القرصنة واكتشاف العالم اجلديد 
مبا جلبا من ثروات كبيرة جدا أتاحتا متويل بناء قوة عسكرية وشراء 

والء النخب احمللية ورجال الدين.
من هنا ميكن رسم خطاطة ملفهوم األمة من حيث أنه خالصة 
الدولة، وحني كان  إلى  يشير  الذي  الثقافة  وليس  السياسة  لتطور 
كان  فإنه  الرمزية  الناحية  الذي حتكمه من  الشعب  تعريف  يجب 
ميكن متطيط التعريف لكي يشمل جوانب متناقضة كل التناقض. 
سلطة  امتدت  حيثما  أنه  لألمة  التعريف  كانت خالصة  ثم  ومن 
يهم  ما  بقدر  لغة  من  تتكلمه  ما  يهم  ال  إذ  أمة،  فثمة  الدولة 

خضوعك لقوانني وسيادة الدولة.
املعاني  من  تأويله  يتم  ما  على  األمة  مفهوم  بالتالي،  فيبنى 
الثقافية للرابطة القانونية والسيادية للدولة على مختلف األقاليم، 
املجموعة  »بأنها  عرفها  الذي  باغنار  جاك  عند  مثال  جنده  كما 
محدد  إقليم  على  تقوم  سياسية  جماعة  تشكل  التي  اإلنسانية 
أنه  أقاليم محددة تتجسد بسلطة سيدة وعليا« . أي  أو مجموعة 
حيثما امتدت سلطة الدولة فثمة أمة، وهو ما يدل على جتاوز أي 
شكل معني ومعروف يف حتديده. وإذن ال توجد أمة إال حينما يتم 
املشتركة  واملصالح  والسيادة  والشعب  اجلغرايف  املجال  دمج عناصر 
ثم تأتي عوامل مكملة داعمة مثل اللغة والدين والتاريخ املشترك.

نفس هذا املسار حدث داخل اإلمبراطورية العثمانية ولو بشكل 
متأخر. ففي حالة أيالة اجلزائر حتققت االستقاللية املالية التي هي 

عماد االستقاللية السياسية التي جعلت من سيادة الباب العالي 
منذ  كاملة  شبه  تكون  تكاد  حيث  إلى  وانتهت  شكلية،  سيادة 
مرحلة اآلغوات مع حركة اليولداش )رجال اجليش البري(، ابتداء 

من سنة 1659.
ضمن  حدوَده  األتراك  اختط  الذي  اجلزائري  القطر  ُيثبَّت  لم 
سيادة اإلمبراطورية هويته السياسية إال يف نهاية القرن الثامن عشر، 
وميكن توقع تطور هذه الهوية لو تسنى له االنفتاح على أفكار العصر 
وتراجع االعتماد على مغامرات البحر لصالح بناء اقتصاد محلي. 
نكرر هذه األطروحة مبقارنتها - على سبيل املثال - مبشروع محمد 
علي الذي مهد لظهور الوطن املصري ثم فكرة األمة املصرية. هذا 
أفعال  بل  فردية،  طموحات حكم  مجرد  يكونا  لم  واملسار  العمل 
االقتصاد،  )السياسة،  الصعد  مختلف  على  جذرية  وحتوالت 
ونفس  الواقع.  أرض  على  تتجسد  راحت  والثقافة(  االجتماع 
األمر ميكن أن يقال عن جتربة الوطن التونسي الذي استمر يحكمه 

البايات إلى غاية سنة 1957.
تتجه سلطة  لم  آخر،  موضع  اإلشارة يف  لنا  وكما سبق  نعم، 
مة  األوجاق إلى حكم املجتمع األهلي من خالل وضع قوانني منظِّ
مخزنية  روابط  على  يقوم  التنظيم  كان  احلياة،  مجاالت  ملختلف 
هو  الذي  األمة  ملفهوم  املجازي  املعنى  وباستعمال  استغاللية. 
القومية، نالحظ أن دولة اجلزائر لم يكن لها طابع قومي. لكن مع 
الشعور  نوع من  املكان، تكون  بيناه يف غير هذا  الزمن، كما  مرور 
القطر-الدولة يدعى  إلى دولة قطرية موحدة، وكان هذا  باالنتماء 
جتانس  عدم  إن  اجلزائر.  وطن  اجلزائرية،  واملؤلفات  الكتابات  يف 
هذا املجموع وتعدد اجلماعات وخصائصها فيه، والطابع األجنبي 
والظروف االقتصادية واالجتماعية  قرون  للحكم على مدى ثالثة 
والثقافية لم تكن تتهيأ لتشكيل كيان سياسي من النوع احلديث 
إلى  الذي يحيل  باملعنى   )nation( أمة اليوم  يطلق عليه  الذي 
معايير  مع  قطيعة  إقامة  يتعني  كان  لقد   .patrie الوطن  مفهوم 
ذلك العهد والتوجه نحو ربط السلطة باملجتمع لكي تتوطد دعائم 
أمة وتتحول من إطارها الديني نحو إطار تعرفه املعايير السياسية: 

الهوية الوطنية ومن ثم دولة وفق معايير املصالح املشتركة.
مييز أبو القاسم سعد اهلل بني األمة اجلزائرية والوطنية اجلزائرية 
إذ يقول:« ومن املمكن اآلن تعريف األمة اجلزائرية بأنها، اجلماعة 
والتاريخ،  الشعور،  يف  تشترك  والتي  اجلزائري  القطر  تسكن  التي 
واآلمال، والثقافة، )اللغة، الدين، التقاليد(. أما الوطنية اجلزائرية 
فهي الشعور الوطني املشترك الويف للجزائري نحو أمته« . ويف هذا 
، الشعور الوطني هو الذي حرك مفهوم األمة، بحيث يجب أخذه 
حملددات  تبعا  مضمون  من  عليه  يضفى  ما  وفق  سياسي  كمدلول 
غير  اخللط  لهذا  ونتيجة  يردف:«  ثم  احلديث.  السياسي  الفكر 
التاريخي، ظهر تيار حديث يف اجلزائر يريد أن يثبت صفة »األمة 
مبحاوالت  ذلك  على  مستدلني  الروماني  العهد  منذ  اجلزائرية« 
اجلزائريون  هؤالء  درى  وما  أهلي.  كيان  بناء  ويوغرطة  ماسينيسا 
بعدها  ألفي سنة وال حتى  قبل  أمة  يكونوا  أن ال  أنه ال يضيرهم 
ألن فكرة األمة نفسها حديثة العهد تعود فقط إلى حوالي قرن من 

الزمان« .
يأتي أوال وقبل كل  البحث يف تكوين وتطور األمة اجلزائرية، 
الشعب  إلى  االنتماء  »مرجعية  من  برفيليي  غي  بنيَّ  كما  شيء 
اجلزائري« ، وثانيا تبعا لطبيعة عالقة املركز باجلماعات االجتماعية 
العثمانية  للقوة  املوجه  للنداء  تبعا  للدولة اجلزائرية  والعقد مؤسس 
 - الديني  القومي-  بعده  يف  األوروبي  االجتياح  خطر  ومواجهة 

التوسعي.
يتبع...
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األمة الجزائرية ..األمة الجزائرية ..))11((

د. عبد الســالم فياللي

اجلزائــر.. هذا الوطن الذي 
تشــكل يف خضم حتوالت 

عامليــة عاصفة، مع نهايات 
اإلمبراطوريات وبداية تشكل 

الدولة -األمة يف أوروبا. 
والوطــن هو أن تعيش فيه، 
وحتبــه، وتضحي من أجله. 

الوطــن هو الذي يوجد لك من 
ميوت يف ســبيل أن تعيش أنت 
يف أمــن وآمان، ويجعل رزقك 
بــن يديك. هو الذي يوفر 

لك املدرســة، واملعلم. هو الذي 
يرســل من يطفئ لك النار، 

وينقــذك من الغرق، ويتدخل 
من أجل ســالمتك حن السفر. 
الوطــن هو حياتك، ويفترض 

أن حياتــك هي الوطن. كان 
العيــش يف الوطن ودفع 

الضرائــب والتضحية من أجله، 
عناصر املواطنة التي تأســس 

عليها فعل السياســة.
أن تســأل عن األمة هو أن 

تســأل عن جزائريتك، وكيف 
أنــك ابن وطن ضحى من أجله 

مئات اآلالف من الشــهداء. 
وكيف أنك مهما ســكتت لن 
ترضــى أبدا أن ترى األراذل 
يتالعبون مبقدراته، وأال 

تقبــل أن يتطاول كائن من كان 
علــى تاريخه بكل مضامينه. 
هو أن تفكر يف مســتقبل زاهر 

ألبنائــك وأحفادك، هو أن 
جتعل أخطائه ونقائصه 
دروسا لالعتبار والنهوض.



شبكة إخبارية جزائرية

شركة ذ.م.م

رأسمالها
100,000

01

SIA

SIA

دج

 الوثائق و الصور التي تصلاإلتصال بالوكالة الوطنية للنشر و اإلشهاراإلدارة و اإلشــهــــــــــاراملـديــــــــر العـــــــام املسيــر
 اجلريدة لن ترد إلى أصحابها

حتى يف حالة عدم نشرها

                  الطــبـــعالطــبـــع

الوســطالوســط

اجلنــوباجلنــوب
الهاتف

 الفاكس

التــــحريــــــــــر

023 57 30 15

021 71 16 64 - 021 73 71 28 
021 73 95 59 - 021 73 99 19 023 70 92 46

املدير التنفيذي مسؤول النشر
redaction@akhbarelwatane.net

تويقـــر عبــد العــزيــــز

ريــــاض هــــويـــلــــي

شارع باستور - اجلزائر

:
:

:
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حملة االنتخابات احمللية يف اجلزائر

ضعــف فــي الخطـــاب 
و»فقـــر« في الوعود !

فتاة شابة يف منتصف الثالثينات من العمر تعمل مهندسة معمارية، 
تسعى جاهدة مع احلزب الذي ترّشحت ضمن إحدى قوائمه يف والية 
الكبيرة  ببلدّيتها  احمليطة  الضواحي  و  القرى  يف  الناخبني  إلقناع  عنابة 
للّتصويت عليها واختيارها ممثلة لهم، لكّنها بعد أيام من اجلهد املتواصل، 
اكتشفت أّن كل أفراد عائلتها وكثير من املقربني منها لن مينحوها أصواتهم، 
لم  ألّنهم  ولكن  االنتخابات،  يقاطعون  أو  ذلك  يريدون  ليس ألّنهم ال 
بعد  لذلك  انتبه  وبعضهم  االنتخابية،  القائمة  ضمن  أنفسهم  يسجلوا 

انقضاء املهلة القانونية القصيرة للّتسجيل وحتيني القوائم .. 
الناخبني  الصامتة من  الكتلة  بتلك  العينة تذكرنا  أّن هذه  واحلقيقة 
املفترضني الذين ال يهتمون باحلصول على بطاقة ناخب من األساس، 
وهؤالء هم خارج حسابات السلطة التي حتصي عدد الكتلة الناخبة مع 

كل استحقاق انتخابي جديد.. 
ليسوا  هم  االنتخابية  الّتجمعات  يحضرون  ممّن  كثيرا  فإّن  وعليه 
منتخبني مفترضني، بل فئة يتمّلكها الفضول الستطالع برامج املرّشحني 
أو باألحرى الوعود التي سيلقونها على مسامع الناس. أما الفئة التي متتلك 
املترّشحون بوعودهم واقتراحاتهم،  بطاقة ناخب ويفترض أن يستهدفها 
فإّنها باتت منذ زمن غير مضمونة أو لنقل أّن اقناعها باالنتخاب ليس 

سهال. 

حمالت باهتة واقعيا ضعيفة افتراضيا
تسعى احلملة االنتخابية عادة إلى التعريف باملترّشح وتقدمي برنامجه 
أو  حزب  إلى  منتسب  كان  سواء  أجلها،  من  يناضل  التي  أفكاره  أو 
نّظم  وقد  لصاحله،  بالّتصويت  الناخب  إقناع  بهدف  وذلك  مرشح حر، 
املترشحني  مختلف  بني  للمساواة  حتقيقا  املرحلة  هذه  االنتخابات  قانون 
والتشكيالت السياسية وضمانا حلق املواطن يف االختيار بكل حرية ودون 
ضغوط أو تأثيرات خارجية، غير أّن ما يالحظ على احلمالت االنتخابية 
و  اجلوفاء  اخلطب  يف  وإغراقه  السياسي  اخلطاب  ضعف  هو  اجلزائر  يف 
الوعود البّراقة التي ال تتماشى حتى مع طبيعة االستحقاق االنتخابي، 
األمر الذي يظهر بعض املترشحني يف صورة ضعيفة ومهتزة تبتعد بهم عن 
حتقيق هدف إقناع الناخبني، فيتحدث مرّشح للتشريعيات يف مجاالت 
خارج صالحيات النائب البرملاني أو يقدم مرّشح لالنتخابات احمللية يف 
بلدية نائية وعودا تتجاوزه وتتجاوز نظام البلديات بأكمله، أو يرافع رئيس 
بينما  الفلسطينية،  والقضية  اخلارجية  السياسة  يف  حزبه  ملواقف  حزب 
الشعبية  واملجالس  البلديات  الشأن احمللي وخصوصّيات  تفاصيل  تغيب 

الوالئية التي يسعون للظفر بكراسيها. 
فاخلطاب السياسي خاصة خالل حملة انتخابات محلية، ُيفترض 
أن يتماشى مع مختلف ظروف اجلماهير وتطلعاتها باستخدام لغة بسيطة 
وواضحة وأحيانا موجزة أيضا، مع مراعاة تضمنه رسائل قوية يؤكد فيها 
املتحدث على إملامه بواقع املواطنني وسعيه إلى إيجاد حل ملشكالتهم مع 

تقدمي املقترحات واحللول.
 ورغم أهمية اخلطاب احملّذر من املخاطر اخلارجية التي تترّبص بالبالد 
على  األحزاب  بعض  رؤساء  تركيز  فإّن  الدولية،  الظروف  حساسية  أو 
الشأن السياسي اخلارجي والوطني يف خطاباتهم خالل جتمعات ميدانية 
التي  الشعبوية  اخلطابات  إلى  أقرب  تبدو  جعلها  الواليات،  عمق  يف 

تتالعب بعواطف املتلقي ومتلصا من إطالق وعود ترتبط مبشاريع تنموية 
واضحة على أرض الواقع، حيث يعي بعض املترشحني صعوبة امليدان 
وتعقد الظرف االقتصادي واالجتماعي الذي يجعلهم يتجّنبون اخلوض 

فيه مباشرة. 
وعلى عكس االنتخابات الّتشريعية املاضية، بدا حضور االنتخابات 
و  االجتماعي  التواصل  شبكات  على  حتى  ضعيفا  ومترشحوها  احمللية 
أعدت  التي  والصور  احلمالت  قوبلت  عموما، حيث  االفتراضي  الواقع 
التشريعيات  خالل  استهزاء  وأحيانا  تنمر  بحمالت  وعشوائية  بارجتال 
أمر  وتوكل  لذلك  العدة  تعّد  لم  احلرة  والقوائم  األحزاب  ألن  املاضية، 
يف  ومختصني  خلبراء  اإلنترنيت  شبكة  وسائط  عبر  االنتخابي  الترويج 
تأثيرها يف  فكان  والدعاية،  العامة  والعالقات  واالتصال  اإلعالم  مجال 
الغالب سلبي، خاصة على صعيد غياب االهتمام بسيميولوجية الصورة 

وتأثيراتها على الناخب احملتمل الذي يتلقى الرسالة . 
واملالحظ، أنه رغم جلوء بعض املترشحني الشباب ملوقع فايس بوك 
باألخص أو ارسال الرسائل وامللصقات الترويجية من خالل رسائل عبر 
تطبيق واتس آب، فإّن الصفحات املمّولة التي تظهر للناخب يف دائرته 

االنتخابية قليلة وال تعكس عدد املترشحني. 
التحضير  بظروف  أيضا  ترتبط  موضوعية  ألسباب  ذلك  يعود  وقد 
واإلعالن عن القوائم املقبولة لدخول املنافسة التي تأخرت، وآثار األزمة 
األحزاب  إنفاق  عدم  سواء يف  جدا  الواضحة  واالجتماعية  االقتصادية 

ورجال األعمال أو يف برود الشارع وقلة التفاعل مع حمالت الّترويج. 

بحث في فائدة ناخبين ..
ومع أّنه قد متت املصادقة يف شهر اوت 2021 على مشروع أمر يعّدل 
االنتخابات  قانون  مع  مجانستها  أجل  من  البلدية  قانون  أحكام  بعض 
اجلديد، السيما اجلانب املتعلق برئيس املجلس الشعبي ونوابه، إال أّن 
النهاية لقرارات الوالة لطاملا  مشكلة حتديد الصالحيات أو خضوعها يف 
أبقت هذه املجالس مكّبلة أو غير قادرة على الّتطوير والعمل مبرونة أكثر يف 
كثير من األحيان. كما أنه ينبغي على األحزاب إيالء االهتمام للشباب 
املنخرط يف قواعدها والعمل على تنشئة جيل يتدّرج يف العمل السياسي 
والشأن العام واملجتمعي من خالل املجالس احمللية التي تكتسي أهمية 
بالغة يف احلياة اليومية وتعد هي النواة األولى لتحقيق أي حتسن أو رفاهية 
يف احلياة، وذلك من خالل دورات تدريبية وحلقات نقاش تشرح قانون 
فقد  بدقة،  والصالحيات  املهام  وتوضح  املنتخبة  واملجالس  البلديات 
البلدية  املجالس  مبهام  املترشحني  بعض  جهل  أيضا،  احلملة  أظهرت 
خاصة، مما يوقعهم يف احلرج أو قطع وعود ال ميكنهم حتى العمل على 

اإليفاء بها، ألنها خارج صالحياتهم وبعيدة عن قدراتهم. 
 « ناخب   « بطاقة  حتى  حتوز  ال  التي  املتفّرجة  الصامتة  الكتلة  أما 
فهي التي ُتبقي كّفة العزوف واملقاطعة أعلى من كّفة املشاركة والتفاعل 
يف  احملتملني  واملرشحني  األحزاب  يجعل  مما  احمللي،  بالشأن  واالهتمام 
القوائم  ضمن  الّتسجيل  بضرورة  استباقي  حتسيسي  عمل  إلى  حاجة 

االنتخابية أوال يف استحقاقات مقبلة !

  مرة أخرى سيكون 
اجلزائريون على 

موعد مع صندوق 
االنتخاب الختيار 

ممثليهم يف 
املجالس البلدية 
والوالئية لفترة 

خمس سنوات 
مقبلة، ومرة أخرى 

تبدو احلملة 
االنتخابية باهتة 
ويبدو املرّشحون 
أمام سباق صعب، 

ليس مع منافسيهم 
ولكن مع الناخب 

الذي يصعب 
إقناعه واقتياده 
نحو الصندوق !

د.حسينة بوشيخ
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الَجزائـُر تحصـي 04 وفيات بَفيـروس »ُكـورونا« 
أحصت وزارة الصحة والسكان وإصالح املستشفيات، أمس ، 172 
إصابة جديدة بفيروس »كورونا« يف اجلزائر خالل الـ24 ساعة، 

فيمـــا سجلــت   04 وفيات.

كتــابـةٌْكتــابـةٌْ  
َكــاسـدٌةَكــاسـدٌة  !!

بلسان: ريــــاض هويـــــلي

15

اجلمعية العامة للمنظمة الدولية للشرطة اجلنائية بتركيا

األمـن الوطنــي يشــــارك 
في أشغــال الـدورة الـ 89

البويرة:
تفكيـك شبـــكة 

تهريـب مهاجريـن 
سرييــن بقادريــة

مت تفكيك شبكة لتهريب املهاجرين السريني 
من طرف قوات الشرطة مبدينة قادرية )غرب 
خلية  لدى  أمس،  علم  ما  وفق  البويرة(، 
املكلف  وأشار  الوالئي.  لألمن  االتصال 
باالتصال بأمن والية البويرة، محافظ الشرطة 
سمير طوطاح، إلى أن تفكيك هذه الشبكة 
القضائية  للشرطة  املتنقلة  الفرقة  طرف  من 
ملدينة قادرية جاء عقب حتقيق أطلق يف شهر 
أكتوبر املاضي إثر شكاوي تقدم بها أشخاص 
الشبكة  هذه  عناصر  احتيال  ضحية  وقعوا 
كما أوضح أنها )الشبكة( تتكون من خمسة 
و  سريا  املهاجرين  بـ"تهريب  متهمني  أفراد 
تعريض حياة الغير للخطر، تنشط يف قادرية 
وتنظم رحالت عبور غير شرعية عبر البحر، 
على منت  قوارب املوت". ومثل األشخاص 
أمام  القضية  هذه  يف  املتورطون  اخلمسة 
محكمة األخضرية بتهمة "تهريب مهاجرين 
عبر رحالت بحرية غير شرعية"، استنادا إلى 

محافظ الشرطة   توتاح. 
                                                   ق.م

باتنة:
حجــز سـالح نـاري وأسلحــة بيضــاء محظـورة

و  الصنع  تقليدي  ناري  من حجز سالح  باتنة  بوالية  التوتة  عني  بدائرة  األمن  عناصر  متكن   
ثالثة )3( أسلحة بيضاء محظورة عبارة عن خناجر، حسبما استفيد أمس، من خلية االتصال 
والعالقات العامة ألمن الوالية. وجاءت العملية التي متت بالتنسيق مع مختلف الفرق املتنقلة 
للشرطة القضائية بأمن والية باتنة، وفق املصدر، إثر مداهمات مست األماكن املشبوهة عبر 
توقيف  األمني،  املصدر  يضيف  املداهمات،  هذه  وتخلل  التوتة.  عني  مدينة  أحياء  مختلف 
ثمانية )8( أشخاص تتراوح أعمارهم بني 21 و 36 سنة على خلفية حيازتهم ملخدرات وأقراص 
أحد  أن  وتبني  حالة سكر.  القيادة يف  إلى  باإلضافة  بيضاء،  وأسلحة  ناري  وسالح  مهلوسة 
املوقوفني محل أمر بالقبض صادر عن اجلهات النيابية، يضيف املصدر، مشيرا إلى أن املشتبه 

فيهم قدموا للجهات القضائية املختصة إقليميا بعد استيفاء إجراءات التحقيق.
ق.و

سطيف
حريـق مهـول بحـي "لبرارك" بعيــن الكبيـرة

اندلع صبيحة أول أمس حريق مهول بحي لبرارك القريب من مصنع اإلسمنت ببلدية الكبيرة  
وقد تدخلت مصالح احلماية املدنية ومصالح بلدية عني الكبيرة للسيطرة على احلريق ومنعه 
من االنتشار إلى باقي املنازل  جدير بالذكر أن حي البرارك مكون من 150 سكن مصنوعة 
سنة  االسمنت  مصنع  عمال  منها  استفاد  حاليا،  الصالحية  منتهية  اآلمونيات  مادة  من 
1985 وقد تنازلت وزارة الصناعة على أرضيات السكنات لصالح املستفيدين من السكنات 
قصد إعادة هدم هاته السكنات التي أصبحت تشكل خطرا على الصحة العمومية، وتشيد 
بنايات جديدة . وحسب معلومات "أخبار الوطن" فإن أبرز مخلفات احلريق مادية ولم تسجل 

أي إصابة وسط السكان .                                                   عبد املالك قادري

ينحدرون جميعهم من والية قاملة
7 سنـوات حبــسا ألفـراد عصابـة السرقـة 

وترويــج المخــدرات بالذرعـــان
قضت محكمة الذرعان بالطارف بتسليط عقوبة 7 سنوات حبس نافذة يف حق 4 أشخاص 
مع إيداعهم مؤسسة إعادة التربية لتورطهم يف جرمية السرقة وترويج املخدرات . وكانت مصالح 
األمن بالبسباس جنحت يف تفكيك شبكة إجرامية من ذوي السوابق القضائية مختصة يف 
السرقة و ترويج املخدرات.  وحسب بيان مصالح األمن العصابة اإلجرامية متكونة من 4 
أشخاص أعمارهم بني العقد الثاني و الثالث ينحدرون جميعهم من والية قاملة أين مكنت 
166 غرام كما مت ضبط مجموعة  املعالج بوزن  العملية من حجز و ضبط كمية من الكيف 
معتبرة من املصوغات من أساور و خوامت من املعدن األصفر، مخبأة بأحكام لدى اثنان منهما 
و استمرارا يف التحقيق معهم تبني تورطهم و ضلوعهم يف قضية سرقة حيث قاموا بالسطو على 
محل جتاري لبيع املجوهرات. ويف هذا الصدد مت إجناز ملف قضائي عن قضية حيازة و نقل 
املخدرات لغرض البيع و كذا السرقة من داخل محل لبيع املجوهرات مع استرجاع املسروقات 

قدموا أمام اجلهات القضائية لدى محكمة الذرعان.
..استرجاع 3 سيارات مسروقة بسيدي سالم 

متكنت قوات الشرطة لألمن احلضري اخلارجي سيدي سالم بعنابة من استرجاع 3 سيارات 
توقيف  مع  اجلاري،  الشهر  من    20 غاية  إلى   10 من  املمتدة  الفترة  خالل  سرقة  محل 
السرقة باخلطف  10أشخاص مشتبه فيهم يف قضايا مختلفة منها تكوين جمعيات أشرار، 
،السرقة بالتهديد، السرقة بالتعدد،الضرب و اجلرح العمديني بالسالح األبيض، التحطيم 

العمدي مللك الغير، انتهاك حرمة منزل ، حمل أسلحة بيضاء محظورة.
 لإلشارة أن 03 منهم، أحدهم مشتبه فيه يف 11قضية ، متعلقة بتكوين جمعيات أشرار من 
أجل االعتداء على األشخاص و املمتلكات و السرقة املقترنة بظرف التعدد، سرقة مركبة 
بأكملها ،السرقة بالتعدد،السرقة املقترنة بظرف التعدد و التهديد بالسالح األبيض و إخفاء 
أشياء مسروقة، حيازة أسلحة بيضاء محظورة، و آخر مشتبه فيه يف 8 قضايا متعلقة بتكوين 
جمعيات أشرار من أجل االعتداء على األشخاص و املمتلكات، و قضية متعلقة بالسرقة من 
داخل مركبة والثالث مشتبه فيه يف 4 قضايا تكوين جمعيات أشرار من أجل االعتداء على 

األشخاص و املمتلكات والسرقة املقترنة بظرف التعدد و التهديد، و إخفاء أشياء مسروقة.
ف.سليم

سكيكدة
أمــواج البحــرتقـذف جثـة 

شـاب"حـراق" مفقـود  في القل 
جنح، أمس، غطاسي  احلماية 
املدنية يف القل بسكيكدة من 
انتشال ثاني جثة لـ "احلراق" 

كان من بني املفقودين يف 
حادث انقالب قارب"حراقة" 

قبل يومني و كان من بني 
املفقودين . و بحسب 

مصادرنا، فإن األمر يتعلق 
بالضحية الشاب رامي بورنان 

يف عقده الثاني من مدينة 
القل، و الذي كان قد اختفى قبل يومني و كان من ضمن 

"احلراقة" الذين انقلب يف عرض البحر بعني أم الفصب يف القل 
.. اجلثة مت حتويلها من قبل مصالح احلماية املدينة لدائرة القل 

..مصالح األمن املختصة فتحت حتقيقا يف القضية .
جمال بوالديس

"أوريــدو" تكشــف عن أسمــاء 100 فائــز فــي قرعــة حضـور كــأس العــرب بقطــر
 نّظمت مؤسسة “أوريدو” عملية سحب القرعة املتعلقة بتحديد املشجعني الذين سيتنقلون إلى قطر من أجل حضور بطولة كأس العرب FIFA قطر 2021. وُتعد عملية القرعة التي أُطلقتها شركة أوريدو، فرصة تهديها لـ100 زبون 

من أجل التنقل إلى قطر لتشجيع اجلزائر وعيش أجواء هذه املنافسة الكبيرة. ومن خالل هذه العملية، جتّدد “أوريدو” بحسب بيان لها، التزامها يف ترقية النشاطات الرياضية الكبرى وتؤكد عن إرادتها يف منح جتارب فريدة لزبائنها.
ق.و

العليا  الوطنية  املفوضية  رئيس  قال 
السايح،  عماد  الليبية  لالنتخابات 
الـ98  املترشحني  وثائق  إحالة  مت  أمس،إنه 
ملنصب رئاسة الدولة إلى اجلهات املختصة 
للنظر فيها، وذلك بعد إغالق باب استقبال 
الرئاسية  لالنتخابات  الترشح  ملفات 
وأوضح  املقبل.  ديسمبر  الـ24  يف  املقررة 
إجمالي  أن  صحايف،  مؤمتر  خالل  السايح 
 98 بلغ  الرئاسة  املرشحني النتخابات  عدد 
مرشحا، وأنه مت إحالة وثائقهم إلى جهات 
العام واملباحث  النائب  االختصاص، وهي 
واجلنسية،  اجلوازات  ومصلحة  اجلنائية 
مواصفاتهم  مطابقة  من  التأكد  بهدف 
رئيس  بانتخاب  اخلاص   1 رقم  للقانون 
الدولة. وأفاد السايح، يف حديثه بأن "الفترة 
الزمنية التي تستمر فيها عملية الطعن هي 
12 يوما من ضمنها 72 ساعة لتقدمي الطعون 
و72 أخرى للنظر فيها، ومن ثم 72 أخرى 
حتى  فيها،  للنظر  ساعة  و72  لالستئناف 

الوصول إلى مرحلة نشر قائمة املترشحني"، 
واالنطالق بحملة الدعاية االنتخابية ويليها 
ديسمبر   24 يف  االقتراع  ويوم  الصمت  يوم 
أن  عن  كشف،  كما  مخطط.  هو  كما 

منظومة تسجيل املترشحني،"سجلت 1766 
مرشحا ومرشحة لالنتخابات البرملانية حتى 
اآلن، وسيستمر قبول طلبات الترشح حتى 

السابع من ديسمبر املقبل".            ق.و

الوطني،  لألمن  العامة  املديرية  تشارك 
الدورة  أشغال  يف  أمس،  يوم  من  ابتداء 
الدولية  للمنظمة  العامة  للجمعية   89 الـ 
للشرطة اجلنائية )أنتربول(، التي تدوم إلى 
غاية 25 من الشهر اجلاري مبدينة اسطنبول 
التركية، حسب ما أفاد به بيان لذات الهيئة 
سيتم  أنه  ذاته  املصدر  وأوضح  األمنية. 
قادة  يحضرها  التي  الدورة،  هذه  خالل 
وممثلو مختلف أجهزة الشرطة التابعة للدول 
من  العديد  مناقشة  املنظمة،  يف  األعضاء 
بني  التعاون  بـ"تعزيز  الصلة  ذات  املواضيع 

أجهزة الشرطة" يف إطار منظمة األنتربول، 
اجلرمية  أشكال  ملختلف  "التصدي  بهدف 
األفراد  أمن  تهدد  والتي  للحدود  العابرة 
واملجتمعات يف العالم". وميثل املدير العام 
لألمن الوطني يف هذه الدورة املفتش العام 
الوطني،  لألمن  العامة  املديرية  ملصالح 
أرزقي،  سعيد  حاج  للشرطة  عام  مراقب 
على رأس وفد يضم كل من مدير الشرطة 
الدولي  التعاون  مصلحة  رئيس  القضائية، 
ورئيس املكتب املركزي لألنتربول باجلزائر.
ق.و

لم يعد هناك الكثير ليقال، 
فأطنان من املقاالت والكتب قد 
طت من قبل صحفيني وّكتاب  خُّ
ومهتمني بالرأي العام الوطني، 
سواء انتقادا أو تنبيها، دعما 
وتأييدا، معارضة أو اعتراضا. 
هذه املقاالت مّست مختلف 

مناحي احلياة: ملفات يف 
السياسة، االقتصاد، املجتمع، 

الصحة، التربية و التعليم، 
الفالحة، الصناعة، التاريخ، 

األمن القومي وظواهر املجتمع 
بإيجابياتها وسلبياتها، 

يوميات الناس وانشغاالتهم، 
احتياجاتهم و طموحاتهم.

فما الذي لم ُيقل بعد؟ وكيف 
يقال؟ وملن سيقال؟ وهل هناك 

من له قليل من االهتمام 
لالستماع والتمعن فيما يقال؟
قرأت منشورا لألستاذ الكاتب 
و الروائي عبد العزيز غرمول 
يقول فيه إنه لم يعد أحدا  

طبعا هناك استثناءات  يهتم 
ملا يكتب أو يتفاعل معه 

بالنقاش ويجعل منه أرضية 
للحوار! واألستاذ غرمول عبد 

العزيز كتب هذا بعدما قرأ 
لكّتاب ومثقفني يشتكون من 
الظاهرة ذاتها: ظاهرة املرور 
طرح  دون ترك أثر. فهل ما يٌّ

ال يلبي رغبات املارين يف أزقة 
وسائط التواصل االجتماعي 

التي توفر مجانية النشر 
والقراءة واالختيار للجميع! 

يقاطع هؤالء املقيمون 
والعابرون بني أكوام اجلرائد 
كل ما يكتب: هل هو غث إلى 
درجة ال يثير االنتباه أم إن 

املارين واملقيمني لهم اهتمامات 
أخرى؟

ويف مشهد قاس ومؤلم، 
أخبرني الكاتب واملترجم 

واألديب السعيد بوطاجني، أنه 
سأل طلبته) طلبة ماستر( عن 
أستاذهم الذي لم يكن إال هو 
ماثال أمام أعينهم فلم يعرفوه 

! بل إن بعضهم لم يسمع 
باسمه إطالقا.

يف املقابل؛ هناك صورة مغايرة 
متاما ملا سبق ذكره، صورة 
إلزدحام مئات اآلالف من 

املستمعني واملهتمني  املقبلني 
على  شاشات الهواتف ملتابعة 

أشخاص هواة يخوضون 
يف الشأن العام وفق منهج 
دعائي يقوم على السب 

والشتم وتشويه اآلخر، بل 
أحيانا يتعدى إلى سب وشتم 

املتابعني أنفسهم وهم يتمتعون 
ويتلذذون مبا يسمعون 

ويواصلون املتابعة !
أليست هذه الظاهرة غريبة؟ 
أال حتتاج إلى دراسة نفسية 
واجتماعية وإعالمية؟  رمبا!

 لكن األكيد أنه لم يعد هناك 
ما يقال بعد ما قيل. لم تعد 

هناك حاجة إلى الكالم بقدر 
ما نحتاج إلى صمت طويل، قد 
يعيد تشغيل العقول الصدئة.

ليبيا:

إحالــة أوراق مرشحــي الرئاســة الــ 98 
إلى الجهــات المختــصة للنظــر فيـــها


