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د. السعيــد بوطـاجيـن

الطاهـر الطاهـرعّمــي  عّمــي 
15

م   
ال

ــــ
ــــ

ــــ
ــــ

أق

اليـــأس اليـــأسعالـــم  عالـــم 
14د.فاطمة الزهراء بولعراس

انطــالق التسجيــالت 
األحـــد المقبــــل

امتحانات شهادتي التعليم املتوسط والبكالوريا:02

06

05

سيدي بلعباس
 تراجــع فـــي مسـاحــة 

إنتــاج الـحبـــوب

سطيف
مجهـــوالن يعتديـــان 
علــى أستــاذ داخـــل 
حــرم متـوسطة بالتــلة

وفـــاق سطيــف فــــي اختبـــار 
صعــب أمـــام شبـــاب بلـــوزداد

اجلولة اخلامسة للرابطة احملترفة األولى 11

يف ظل تواصل غياب املشاريع التنموية بها09

يعيش سكان بلدية عني الريش يف أقصى جنوب والية املسيلة، والتي يبلغ عدد سكانها 30 
ألف نسمة، ظروفا معيشية صعبة، حيث تنعدم كثير من مقّومات احلياة األساسية كالسكن 

واملياه والكهرباء واملدارس، نظرا لعدم وضع خطة تأهيل عاجلة موّجهة إلى هذه املنطقة 
لتحسني ظروف العيش فيها وتوفير األساسيات الضرورية، وحّل مشكالت التمدرس 

ليكتمل مشهد واقع مأساوي ومكاشفة حقيقية لسياسات التنمية احمللية الرديئة.

تعتبر مباراة وفاق سطيف وشباب بلوزداد، قمة اجلولة 
اخلامسة لبطولة الرابطة احملترفة األولى، املقررة يوم 

اخلميس، والتي قد تكون يف صالح ثنائي مقدمة الترتيب، 
احتاد بسكرة ونادي بارادو اللذين يستضيفان على التوالي 

هالل شلغوم العيد ووداد تلمسان.

 أعلنت وزارة التربية الوطنية، أمس،  أن التسجيالت 
اخلاصة بامتحانات شهادتي التعليم املتوسط والبكالوريا 
)دورة 2022( ستنطلق ابتداء من يوم األحد 28 نوفمبر 

اجلاري وتستمر إلى يوم اخلميس 23 ديسمبر القادم.

التجـــاُر..التجـــاُر..
ـهاِت! ـهاِت!الّشبـُ فيفي  دائــرِةدائــرِة  الّشبـُ

تبـــــوب:  تبـــــوب: سليـــــم  سليـــــم 
رادع  رادع "القـــــانــون  "القـــــانــون 
يفصـــــــــــل  يفصـــــــــــل ولم  ولم 
املضــاربــة  املضــاربــة بيـــن  بيـــن 
يـن  لتخـــــــــز ا يـن و لتخـــــــــز ا و
للسلـــع" للسلـــع"العــادي  العــادي 

الهـــادي:  محمــد  الهـــادي: تبســــي  محمــد  تبســــي 
إلــى  يهــــــدف  إلــى "القـــانـون  يهــــــدف  "القـــانـون 
القـــدرة  علــــى  القـــدرة احلفــــاظ  علــــى  احلفــــاظ 
للمــــواطـــــن" للمــــواطـــــن"الشرائيــــة  الشرائيــــة 

0303

عيــــن الريـــش بالمسيـــلة.. 
منطقـــة الظــــل المنسيـــة!

املصادقة على مشروع املصادقة على مشروع 
القانون املتعلق القانون املتعلق 

مبكافحة املضاربة مبكافحة املضاربة 
غير املشروعة غير املشروعة 
األربعاء القادم األربعاء القادم 
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أبــرز رئيــس املجلــس الوطنــي 
حلقــوق اإلنســان، بوزيــد لزهــاري، 
ــم  ــن تنظي ــة م ــدوة إقليمي خــال ن
االحتــاد األوروبــي ومجلــس أوروبــا، 
اإلرادة السياســية الوطنيــة »القويــة« 
احتــرام  إطــار  الرشــوة يف  حملاربــة 
العادلــة،  للمحاكمــة  »صــارم« 
ــان  ــه أمــس، بي ــاد ب ــا أف حســب م

للمجلــس.
وأوضــح ذات املصــدر أن لزهــاري 
تطــرق يف مداخلــة لــه خــال هــذه 
أمــس  ناقشــت،  التــي  النــدوة 

الثاثــاء عبــر تقنيــة التحاضــر عــن 
بعــد، موضــوع »التعــاون الفعــال 
ــة املســتقلة  ــن املؤسســات الوطني ب
ــة  ــات محارب حلقــوق اإلنســان وهيئ
الرشــوة يف جنــوب البحــر األبيــض 
ــية  ــى اإلرادة السياس ــط«، إل املتوس
الوطنيــة »القويــة« حملاربــة الرشــوة 
أنهــا »خطــر علــى  اعتبــر  التــي 
دولــة  وبنــاء  والشــفافية  التنميــة 
القانــون ومــن أهــم األســباب التــي 
تفقــد وتهــز الثقــة بــن الشــعب 
ومؤسســاته« وأنهــا »خطــر قــوي 

علــى حقــوق واإلنســان«. وأكــد 
ــر  ــذه الظواه ــارب ه ــر »حت أن اجلزائ
ــرام صــارم للمحاكمــة  يف إطــار احت
العادلــة مــع ضمــان احلــق املكفــول 
أمــام  شــكوى  رفــع  يف  دســتوريا 
العدالــة أو املجلــس الوطنــي حلقــوق 

اإلنســان يف حالــة تظلــم«.
ــي  ــس الوطن ــس املجل ــر رئي وذك
ــرة  ــوى مذك ــان بفح ــوق اإلنس حلق
ــة  ــع الهيئ ــت م ــي أبرم ــم الت التفاه
الفســاد  مــن  للوقايــة  الوطنيــة 
ومكافحتــه ســنة 2019، والتــي 

»محاربــة  علــى  أساســا  تنــص 
الرشــوة ضمانــا ألســس حقــوق 
اإلنســان مــن خــال برامــج تدريب 
ــرات  ــادل اخلب ــز القــدرات وتب وتعزي
أن  علــى  وشــدد  والتحســيس«. 
ــوق اإلنســان  ــي حلق ــس الوطن املجل
ــى  ــذا الســياق عل يعمــل ضمــن ه
جعــل القوانــن اجلزائريــة »مطابقــة 
ــة املتعــارف بهــا  ــر الدولي مــع املعايي
يف الشــق املتعلــق مبحاربة الرشــوة«.
ق.و

ــى  ــا إل ــان له ــوزارة يف بي وتنهــي ال
علــم كافــة التاميــذ املتمدرســن 
والتعليــم  التربيــة  مؤسســات  يف 
املقبلــن  واخلاصــة  العموميــة 
علــى اجتيــاز امتحانــات شــهادتي 
ــذا  ــا وك ــط والبكالوري ــم املتوس التعلي
املترشــحن األحــرار أن التســجيات 
ســتنطلق ابتــداء مــن األحــد 28 
نوفمبــر 2021 وتســتمر الــى يــوم 
 2021 ديســمبر   23 اخلميــس 
التســجيل  عمليــة  تتــم  أن  علــى 
بالنســبة للمترشــحن املتمدرســن 
عبــر   التربويــة  املؤسســات  داخــل 

األرضيــة الرقميــة للنظــام املعلوماتــي 
ــذا  ــة.   ويف ه ــة الوطني ــوزارة التربي ل
أن  إلــى  االشــارة  متــت  الســياق، 
مــن  »هــم  املؤسســات  مديــري 
تاميذهــم  بتســجيل  يقومــون 
االمتحانــن«.   بهاذيــن  املعنيــن 
ويهــدف هــذا اإلجــراء --وفــق ذات 
مــن  »التخفيــف  الــى  املصــدر-- 
معانــاة التاميــذ وأوليائهــم وإعفائهــم 
مــن مشــقة حتمــل عــبء التســجيل 
ــن  ــه م ــا كان يعتري بأنفســهم وكل م
صعوبــات وأخطــاء علــى أن تتكفــل 
املؤسســة التعليميــة بعمليــة تســجيل 

ــك«. ــم يف ذل ــذ دون إقحامه التامي
وبــات هــذا اإلجــراء »ممكنــا    
بفضــل النظــام املعلوماتــي لقطــاع 
التربيــة الوطنيــة يف إطــار تســخيره 
ــا  ــة، كم ــة العمومي ــن اخلدم لتحس
يدخــل يف إطــار التوســيع التدريجــي 
واملســتمر للخدمــات التــي يوفرهــا 
نتــاج األداء املســؤول وامللتــزم جلميــع 
القائمــن علــى تســيير املؤسســات 
التربويــة للمرحلتــن التعليميتــن، 
اآلنــي  التحيــن  الســيما 
للمعلومــات«، كمــا أضــاف البيــان.
للمترشــحن  بالنســبة  أمــا    

التســجيل  عمليــة  فــان  األحــرار, 
ــي  ــوان الوطن ــي الدي ــر موقع ــم عب تت
ــان  ــابقات -امتح ــات واملس لامتحان

: البكالوريــا  شــهادة 
 HTTPS://BAC.ONEC.DZ 

التعليــم  شــهادة  امتحــان   -
HTTPS://BEM.ONEC. املتوســط
DZ وخلــص البيــان الــى القــول بــأن 
ــم  ــد احلكي ــة عب ــة الوطني ــر التربي وزي
بلعابــد »يســدي حتيــة احتــرام وإكبــار 
وتقديــر لــكل املتدخلــن يف هــذه 
العمليــة ويتمنــى النجــاح جلميــع 
املترشــحن«.                     ق.و

ــة  ــة اجلزائي ــت الغرف أجل
قضــاء  مجلــس  لــدى 
بومــرداس، أمــس، جلســة 
إعــادة محاكمــة املديــر العام 
الوطنــي  األســبق لألمــن 
ــه  ــل وجنل ــي هام ــد الغان عب
وعــدد مــن الــوالة الســابقن 
بواليــة  ســابقة  وإطــارات 
ــل  ــن بـ«حتوي ــازة املتهم تيب
عقــار فاحي« و«اســتغال 
تاريــخ 15  إلــى  النفــوذ«، 

ديســمبر القــادم.
هــذه  تأجيــل  ويأتــي 
أعيــد  التــي  القضيــة، 
فتحهــا مــن جديــد بعــد 
بالنقــض  الطعــن  قبــول 
األحــكام  يف  واإلحالــة 
طــرف  مــن  الســابقة 
بطلــب  العليــا،  احملكمــة 
عــن  الدفــاع  هيئــة  مــن 
املتهمــن، ألســباب تتعلــق 
املتهــم  بغيــاب  أهمهــا 
الرئيســي يف القضيــة، عبــد 
بســبب  هامــل،  الغانــي 
قضــاء  مبجلــس  تواجــده 
مــن  العاصمــة  اجلزائــر 
ملنطــوق  االســتماع  أجــل 

احلكــم يف قضيــة أخــرى 
. تخصــه

ــة  ــادة جدول ــرار إع ومت إق
ــن  ــة املتهم ــخ محاكم تاري
يف هــذه القضيــة مــن طــرف 
لــدى  اجلزائيــة  الغرفــة 
مجلــس قضــاء بومــرداس 
قضائيــة  وبتشــكيلة 
جديــدة، بطلــب مــن هيئــة 
تأجيلهــا  بعــد  الدفــاع، 
بتاريــخ  األولــى  للمــرة 
إلــى   2021 ســبتمبر   22
ــي  ــر املاض ــخ 27 أكتوب تاري
ذلــك  بعــد  أجلــت  ثــم 
ــاد  ــوم، ليع ــخ الي ــى تاري إل
ــمبر  ــى 15 ديس ــا إل تأجيله

القــادم.
أصــدرت  وأن  وســبق 
االبتدائيــة  احملكمــة 
ببومــرداس أحكامــا يف هــذه 
القضيــة بتاريــخ 4 جــوان 
2020، ضــد كل مــن عبد 
الغانــي هامــل ووالــي تيبــازة 
الســابق موســى غــاي، 
 12 ب  أدانتهمــا  حيــث 
ســجنا نافــذة، باإلضافــة 
 10 عقوبــة  تأييــد  إلــى 

ســنوات حبــس نافــذ ضــد 
كل مــن الواليــن الســابقن 
عبــد  الواليــة  لنفــس 
القــادر قاضــي ومصطفــى 
العياضــي، وتثبيــت حكــم 
نافــذة  3 ســنوات ســجنا 
ضــد كل مــن شــفيق هامل 
ــن  ــام لألم ــر الع ــن املدي )اب
وســليم  ســابقا(  الوطنــي 
ــن  ــس أم ــاي رئي ــاي ج ج

واليــة تيبــازة ســابقا.
اإلطــار،   نفــس  ويف 
احملكمــة  نفــس  أدانــت 
حاجــي بابــا عمــي وزيــر 
 4 ب  الســابق  املاليــة 
ــف  ــع وق ــجنا م ــنوات س س
أمــاك  ومديــر  التنفيــذ, 
ســابقا،  لتيبــازة  الدولــة 
 5 بـــ  بوعمريــران،  علــي 
ســنوات ســجنا نافــذة وكل 
الــرزاق  عبــد  حــدو  مــن 
مديــر الصناعــة واملناجــم 
ســابقا  تيبــازة  لواليــة 
ــظ  ــة محاف ومحمــد بوعمام
بالقليعــة  ســابقا  عقــاري 
بســنتن  الواليــة  بنفــس 

نافــذة. ســجنا 

وكانــت ذات احملكمــة قد 
ــة  ــس القضي ــت يف نف نطق
ســنة  بحكــم  كذلــك، 
حبســا نافــذة ضد املســتثمر 
ــم زراد  اخلــاص عبــد احلكي
و تبرئــة جمــال خزناجــي، 
املديــر العــام ألمــاك الدولة 
التهــم  كل  مــن  ســابقا 

ــه. ــوبة إلي املنس
ــم  ــل الته ــق مجم وتتعل
ــن يف  ــى املتهم ــوبة إل املنس
القضيــة اســتنادا إلــى قــرار 
ــع  ــر الطاب ــة، بـ«تغيي اإلحال
الفاحــي ألرض مصنفــة 
وجهــة  ذات  أو  فاحيــة 
ــاك  ــد أم ــة« و«تبدي فاحي
عموميــة علــى نحــو غيــر 
شــرعي« و«إســاءة استغال 
»و«اســتغال  الوظيفــة 
و«االســتفادة  النفــوذ« 
ــوان  ــر أع ــلطة وتأثي ــن س م
الدولــة مــن أجــل احلصــول 
ــادة يف  ــازات الزي ــى امتي عل
األســعار« و«تعديــل نوعيــة 
املــواد واخلدمــات وآجــال 

التســليم«.
ق.و

متكنــت مصالــح شــرطة احلــدود مبطــار 
هــواري بومديــن الدولــي، خــال األيــام 
ــب  ــة تهري ــاط محاول ــن إحب ــة، م املاضي
ــى  ــة إل ــة الصعب ــن العمل ــي م ــغ مال مبل
ــا بصــدد  اخلــارج وتوقيــف شــخصن كان
مغــادرة التــراب الوطنــي باجتــاه مطــار 
دبــي، حســب مــا أفــاد بــه أمــس، بيــان 

ــي. ــن الوطن ــح األم ملصال

وأوضــح نفــس املصــدر أن يقظــة أفــراد 
شــرطة احلــدود مبطــار هــواري بومديــن 
الدولي«ســمحت بتوقيــف املشــتبه فيهما 
ــدر بـــ 118.500  ــي ق ــغ مال ــز مبل وحج
اإلجــراءات  اســتكمال  وبعــد  أورو«. 
القانونيــة، مت تقــدمي املشــتبه فيهمــا أمــام 
ــف  ــة، يضي ــة املختص ــات القضائي اجله
ذات البيــان.                           ق.و

القضائيــة  الشــرطة  عناصــر  متكــن 
ــنت(  ــن متوش ــة )ع ــرة العامري ــن دائ ألم
مــن تفكيــك شــبكة إجراميــة مختصــة 
يف املتاجــرة باملخــدرات وحجــز3 ر 4 كلــغ 
ــم  ــا عل ــق م ــج ، وف ــف املعال ــن الكي م

ــي. ــن الوالئ ــدى األم ــس، ل أم
و متــت العمليــة بنــاء علــى معلومــات 
ــة  ــبكة إجرامي ــبوه لش ــاط مش ــد بنش تفي
مختصــة يف املتاجــرة باملخــدرات حيث مت 
حتديــد هويــة املشــتبه فيــه الرئيســي الذي 
مت توقيفــه رفقــة شــريكة لــه بواليــة وهران 
و ذلــك مبوجــب إذن بتمديد االختصاص 
ــة  ــة مبحكم ــة اجلمهوري ــن نياب ــادر ع ص

العامريــة ، حســبما أبرزتــه خلية االتصال 
و العاقــات العامــة. و ســمحت العمليــة 
بحجــز  3 ر 4  كلــغ مــن الكيــف املعالــج 
ــن  ــف دج م ــدره 400 أل ــي ق ــغ مال و مبل
عائــدات ترويــج هــذه الســموم إضافــة إلى 
ــبكة  ــتعملها ذات الش ــت تس ــيارة كان س
يف نقــل املخــدرات ، إســتنادا لنفــس 
املصــدر. و أصــدرت نيابــة اجلمهوريــة 
ــدمي  ــد تق ــة ، بع ــة العامري ــدى محكم ل
ــداع  ــرا بإي ــا، أم ــن أمامه املتهمــن اإلثن
املتهــم الرئيســي احلبــس املؤقــت فيمــا مت 
وضــع املتهمــة حتــت الرقابــة القضائيــة ، 
ــه.                       ق.و ــير إلي ــا أش كم

ــن  ــة لألم ــة القضائي ــت الضبطي متكن
احلضــري الثانــي بأمــن واليــة قســنطينة 
بالتنســيق مــع األمــن احلضــري اخلارجي 
ــرطة  ــة للش ــرق العملياتي ــا والف ماسينيس
شــخصا   12 توقيــف  مــن  القضائيــة 
ينشــطون ضمــن عصابــة أحياء، حســبما 
االتصــال  خليــة  مــن  أمــس،  علــم 

ــي. ــن الوالئ ــة باألم ــات العام والعاق
ــات  ــأن حيثي ــدر ب ــح ذات املص وأوض
عناصــر  تلقــي  إلــى  تعــود  القضيــة 
الضبطيــة القضائيــة لألمــن احلضــري 
الثانــي لباغــات مــن طــرف قاطنــي 
حــي املنشــار وأحيــاء مجــاورة بقطــاع 
قيــام  بخصــوص  االختصــاص 
بالعديــد  األشــخاص  مــن  مجموعــة 
مــن االعتــداءات املتكــررة باســتعمال 
ــن  ــوا م ــق ج ــا خل ــاء مم ــلحة البيض األس

الســكان. أوســاط  يف  الهلــع 
وأضــاف بأنــه مت تكثيــف األبحــاث 
والتحريــات امليدانيــة مــع تفعيــل العمــل 
االســتعاماتي ممــا مكــن يف البدايــة مــن 
يف  لضلوعهــم  أشــخاص   10 توقيــف 

ــررة. ــجارات املتك ــال الش افتع
واســتمرار جلهــود عناصــر الضبطيــة 
الثانــي  احلضــري  لألمــن  القضائيــة 

العصابــة  أفــراد  كل  لتوقيــف  الراميــة 
تلقــت املصلحــة معلومــات تفيــد بوجــود 
أقنعــة  يرتديــان  آخريــن  شــخصن 
مختلفــة  بيضــاء  أســلحة  ويحمــان 
أفعــال  الرتــكاب  التحضيــر  بصــدد 
إجراميــة بــذات احلــي علــى إثرهــا مت 
املــكان،  عــن  إلــى  الفــوري  التنقــل 
حســب ذات املصــدر. وبتدعيــم مــن 
قــوات الشــرطة العاملــة بامليــدان مت حتديــد 
ــا  ــا كم ــتبه فيهم ــخصن املش ــة الش هوي
مت تعيــن مــكان تواجدهمــا بالتنســيق 
ــن احلضــري اخلارجــي  ــع عناصــر األم م
ــبما مت  ــا، حس ــم توقيفهم ــا ليت ماسينيس
ــداد  ــن إع ــاء م ــد االنته ــه. وبع إيضاح
ملــف إجــراءات جزائيــة يف حــق املعنين 
أشــرار  جمعيــة  »تكويــن  جــرم  عــن 
ــح ضــد  ــات وجن ــداد جلناي لغــرض اإلع
االعتــداء  واملمتلــكات،  األشــخاص 
باألســلحة البيضــاء، افتعــال حالــة مــن 
الرعــب بالوســط احلضــري، التهديــد 
متبــوع  بيضــاء  أســلحة  باســتعمال 
بالضــرب، حمــل ســاح أبيــض محظــور 
أمــام  تقدميهــم  مت  شــرعي«  مبــرر  دون 
ــدر. ــب ذات املص ــة، حس ــة احمللي النياب
واج

أطاحــت مفــارز مشــتركة للجيــش 
مــع  بالتنســيق  الشــعبي،  الوطنــي 
بإقليمــي  األمــن،  مصالــح  مختلــف 
الناحيتــن العســكريتن الثانيــة والثالثة، 
بـــ9 جتــار مخــدرات وأحبطــت محــاوالت 
إدخــال كميــات ضخمــة مــن املخــدرات 

ــرب. ــع املغ ــدود م ــر احل عب

وقــدرت الكميــة احملجــوزة بـــ 19 قنطار 
و46 كيلوغــرام مــن الكيــف املعالــج، يف 
حــن مت توقيــف 25 تاجــر مخــدرات 
بحوزتهــم 211 كيلوغــرام مــن نفــس املــادة 
و35594 قرصــا مهلوســا خــال عمليات 
العســكرية  النواحــي  عبــر  مختلفــة 

األخــرى.     عبــد اجلــال نويــس

 امتحانات شهادتي التعليم املتوسط والبكالوريا:

انطــالق التسجيــالت األحـــد المقبــل
أعلنت وزارة التربية 

الوطنية، أمس،  
أن التسجيات 

اخلاصة بامتحانات 
شهادتي التعليم 

املتوسط 
والبكالوريا )دورة 
2022 ( ستنطلق 

ابتداء من يوم 
األحد 28 نوفمبر 

اجلاري وتستمر إلى 
يوم اخلميس 23 
ديسمبر القادم.

مجلس قضاء بومرداس:

 تأجيـــل جلســـة إعــادة محاكمــة هامــــل                     
إلى تاريــــخ 15 ديـــسمبـر القـــادم

 إحبـاط محاولـة تهريــب 118.500 أورو 
وتوقيـف شخصيـن بمطــار الجزائـــر  

عني متوشنت:

تفكيك شبكة مختصة في االتجار بالمخدرات

قسنطينة:
توقيـــف 12 شخصـــا ينشطـــون     

ضمـــن عصـــابـة أحيـــاء

اإلطاحـة بـ34 بـارون وحجـز قرابـة 
19 قنطــار ونصـف “كيــــف”        

قـادمــة مـن المغـــرب

شارك يف ندوة إقليمية من تنظيم االحتاد األوروبي ومجلس أوروبا،

لزهـــاري يبـــرز اإلرادة السيـــاسيــة الوطنيـــة »القويــــة« 
لمحـــاربــة الرشــــوة 

النطـق باألحكـام فـي 
قضيـة هامـل وعائلته

ــر،  ــاء اجلزائ ــس قض ــدر مجل أص
ــف  ــا يف املل ــاء، أحكام ــوم األربع الي
املتابــع فيــه املديــر العــام لألمــن 
الوطنــي الســابق عبــد الغنــي هامل، 
يتعلــق  والــذي  عائلتــه،  وأفــراد 

ــاد. ــا فس بقضاي
قضــاء  مجلــس  نطــق  وقــد 
ــد  ــة: عب ــكام التالي ــة باألح العاصم
الغنــي هامــل، بـــ 8 ســنوات ســجنا 
نافــذا،  ابنــه األكبــر أميــار هامــل 5 
ســنوات ســجنا نافــذا، شــفيق هامل 
حكــم بـــ 4 ســنوات ســجنا نافــذا، 
ــي”  ــر “أوبيج ــة مدي ــد رحاميي أحم
ــا  ــنتني حبس ــابقا س ــني داي س بحس
ــذا  ــذا، احلكــم بســنة حبســا ناف ناف
الغنــي  عبــد  مــن  كل  حــق  يف 
زعــان، وبوعمريــران علــي مديــر 

أمــاك الدولــة لواليــة تيبــازة.
عبد اجلال نويس
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ــادي  ــي، تبســي محمــد اله ــب البرملان ــرى النائ ي
أن »قانــون املضاربــة، جــاء ليقطــع جــذور املافيــا 
ومصاصــي عــرق الغالبــة واملفســدين الــذي يتاجرون 
مبآســي املواطــن، مبديــا تخوفــه مــن آليــات تنفيــذه، 
أســاس  علــى  الفــالح  ضــد  األحــكام  وإصــدار 
املضاربــة  بــن  التفريــق  النوايــا، ومــن إشــكالية 
ــروعة«. ــة املش ــن املضارب ــة، وب ــة اآلثم االحتكاري
وعبــر تبســي يف مداخلتــه أمــام وزيــر العــدل، 

خــالل جلســة مناقشــة نــص املشــروع، على«تخوفــه 
مــن تعســف الهيئــات الرقابيــة بدوافــع كثيــرة، 
واحملســوبية  والبزنســة  اخلاطــئ  التأويــل  أبرزهــا 
والرشــوة واالنتقــام، مــع عــدم مراعــاة العــرف والعــادة 
عنــد الفالحــن يف تخزيــن املنتــوج لزرعــه مســتقبال 

أو كأعــالف للماشــية«.
وحســبه فالقانــون يهــدف إلــى احلفــاظ علــى 
القــدرة الشــرائية للمواطــن، مــن خــالل جتــرمي فعــل 
املضاربــة غيــر املشــروعة لكــن علينــا أن نصــارح 
ــرار الســوق  ــى غ أنفســنا بوجــود أســباب أخــرى عل
اإلنتاجيــة  اآللــة  وضعــف  والفوضويــة،  املوازيــة 
والعمــل، والقــرارات اإلداريــة املعطلــة لهــا، وتســاءل 
النائــب  يف هــذا اإلطــار، »هــل ميكــن اعتبــار تخزيــن 
الفــالح يف اجلنــوب للبطاطــا حتــت األرض، وال يقــوم 
بجنيهــا، نوعــا مــن مضاربــة أم ال؟« و«هــل احتــكار 
املعلومــة وعــدم تقدميهــا يف وقتهــا، إحتــكار يعاقــب 
هــذا القانــون عليــه؟« وهــل االحتــكار يف اخلدمــات 

ــر مشــروع؟«. أم
منير بن دادي

ــوب، خطــوة  ــي، ســليم تب ــب البرملان ثمــن النائ
احلكومــة يف ســن قانــون يجــرم املضاربــة الغيــر 
مشــروعة، بعــد أن أصبــح قلــة مــن اجلزائريــن 
يتحكمــون يف قــوت اجلزائريــن ويضاربــون مبختلــف 
الســلع«، وأفــاد بــأن »هذا القانــون جاء بصيغــة الردع 
ــة  ــوم بدراس ــروض أن تق ــن املف ــن م ــط، يف ح فق
ــذا احلــال؟  ــى ه ــا إل ــاذا وصلن ــة مل تشــخيصية ملعرف
فتــرى جزائريــا يضــارب يف أقــوات إخوتــه اجلزائريــن 
مــن أجــل مصلحتــه الشــخصية والربــح الســريع«.
وأشــار تبــوب يف تصريــح لـ«أخبار الوطــن« إلى أنه 
»علينــا القيــام ببعــض اخلطــوات قبــل الوصــول إلــى 

مرحلــة الــردع، منهــا تفعيــل األســرة وتنشــئة النشــأ 
الصاعــد، وتفعيــل املنظومــة التربويــة للحــد من مثل 
هــذه التصرفــات«، وحســبه »البــد مــن تفعيــل 
ــع،  ــة املجتم ــوم بتوعي ــي تق ــجد الت ــة املس مؤسس
وتفعيــل اإلعــالم يف هــذا املجــال ألنــه مســاهم كبير 
يف التأثيــر علــى النــاس مــن حصــص وروبورتاجــات 
ــم  ــراء يف عل ــع االســتعانة بخب ــة، م ــة حتذيري توعوي
النفــس وعلــم االجتمــاع والشــريعة بحيــث يكــون 
لدينــا مخابــر بحــث تــدرس هــذه الظواهــر وتعطي يف 
النهايــة حلــوال ترافــق القانــون، عمــل يشــترك فيــه 
القانونيــون وعلمــاء االجتمــاع والنفــس والشــريعة، 
فــإذا وجدنــا أن املضــارب لــم تردعــه كل هــذه األمــور 
هنــا نلجــأ لســلطة القانــون ألن آخــر الــدواء الكــي«.
وعــن ســؤال يتعلــق بكيفيــة التفريــق بــن تخزين 
ــة  ــل احملافظ ــن أج ــة أو م ــل املضارب ــن أج ــلع م الس
ــكال  ــر مش ــك يعتب ــدث إن »ذل ــال املتح ــا، ق عليه
ــا احلكــم  ــة عليــه، فــال ميكنن ــون اإلجاب علــى القان
علــى نيــات النــاس«، مضيفــا بأن«األحــكام التــي 
جــاء بهــا القانــون لــم تضــع بنــدا يضمــن التفريــق 
بــن املخــزن مــن أجــل املضاربــة واملخــزن مــن أجــل 

ــى الســلع«. احملافظــة عل
منير بن دادي

وعرَّفــت أحــكام مشــروع هــذا القانــون، 
البرملــان  الــذي ســيعرض علــى نــواب 
األربعــاء القــادم  للتصويــت واملصادقــة، 
املضاربــة غيــر املشــروعة بأنهــا«كل تخزيــن 
أو إخفــاء للســلع والبضائــع بهــدف إحداث 
نــدرة يف الســوق أو اضطــراب يف التموين«، 
وهــي أيضــا »كل رفــع أو خفــض مصطنــع 
يف أســعار الســلع أو البضائــع أو األوراق 
ــر مباشــرة أو  ــة مباشــرة أو غي ــة بطريق املالي
عــن طريــق وســيط أو باســتعمال الوســائل 
االلكترونيــة أو أي طــرق ووســائل احتياليــة 

ــرى«. أخ
ويحــدد املشــروع املضاربــة غير املشــروعة 
أيضــا بترويــج أخبــار كاذبــة أو مغرضــة 
يف  اضطــراب  إحــداث  بغــرض  عمــدا 
الســوق ورفــع األســعار بطريقــة مباغتــة 
ــة  ــام بصف ــب القي ــى جان ــررة إل ــر مب وغي
فرديــة أو جماعيــة أو بنــاء علــى اتفاقيــات 
بغــرض احلصــول علــى ربــح غيــر نــاجت عــن 
التطبيــق الطبيعــي للعــرض والطلــب، كما 
ــة  ــة املضارب ــات مكافح ــص آلي ــدد الن يح
غيــر املشــروعة بهــدف »ضمــان التــوازن يف 
الســوق واحلفــاظ على اســتقرار األســعار«، 
كمــا أنه«لــم يغفــل دور اجلماعــات احملليــة 
يف مكافحــة« هــذه اآلفــة و«احلــد منهــا 
ــائل  ــي ووس ــع املدن ــراك املجتم ــذا إش وك
ــة  ــن أجــل ترقي اإلعــالم يف التحســيس م

ــتهالكية«. ــة االس الثقاف
وفيمــا يخــص األحــكام اجلزائيــة، يقرر 
نــص املشــروع عقوبــات ســالبة للحريــة 
وغرامــات ماليــة وفقــا لســلم تدرجــي 

حيــث  للعقوبــات  منطقــي  تصاعــدي 
يشــدد العقوبــة إذا كانــت اجلرميــة تنصــب 
علــى مــواد أساســية كاحلبوب ومشــتقاتها، 
احلليــب، الزيت والســكر والبقــول باحلبس 
ــة ب10  ــنة وغرام ــى 20 س ــل إل ــدة تص مل
ماليــن دينــار وترفــع العقوبــة إلــى 30 
ــار  ــون دين ــة ب20 ملي ســنة ســجنا وغرام
يف حــال ارتــكاب هــذه اجلرميــة يف احلــاالت 
االســتثنائية أو خــالل أزمــة صحيــة طارئــة 

ــة. ــوع كارث ــاء أو وق أو تفشــي وب
إذا  املؤبــد  الســجن  العقوبــة  وتكــون 
طــرف جماعــة  مــن  اجلرميــة  ارتكبــت 
ــروع  ــص املش ــا ين ــة، كم ــة منظم إجرامي
علــى مصــادرة محــل اجلرميــة ووســائلها 
واألمــوال املتحصــل منهــا مــع احلكــم 
بشــطب الســجل التجــاري واملنــع مــن 
ممارســة النشــاطات التجاريــة وغلــق محــل 
اجلرميــة واملنــع مــن اســتغالله ملــدة أقصاهــا 

ســنة واحــدة.
وميكــن هــذا املشــروع النيابــة العامــة 
مــن حتريــك الدعــوى العموميــة بصفــة 
تلقائيــة بشــأن هــذه اجلرائــم، كمــا يســمح 
مجــال  الناشــطة يف  للجمعيــات  أيضــا 
حمايــة املســتهلك أو أي شــخص متضــرر 
ــة  ــات القضائي ــام اجله ــكوى أم ــداع ش بإي
والتأســيس كطــرف مدنــي يف القضايــا 
ذات الصلــة بهــذه اجلرائــم، وبغــرض منــح 
ــاء  ــة أثن ــة القضائي ــكايف للضبطي الوقــت ال
التحقيــق االبتدائــي جلمــع األدلــة، ينــص 
ــر  ــف للنظ ــدة التوقي ــد م ــواز متدي ــى ج عل
بــإذن كتابــي مســبق مــن وكيــل اجلمهورية 

املختــص مرتــن والســماح بإجــراء تفتيــش 
ــاعة. ــي يف أي س ــإذن كتاب ب

مــن جهتــه أوضــح وزيــر العــدل، حافظ 
األختــام، عبــد الرشــيد طبــي، خــالل 
رده علــى انشــغاالت النــواب املطروحــة 
ــص املشــروع، أن  ــاء جلســة مناقشــة ن أثن
»مشــروع القانــون املتعلــق مبكافحــة املضاربة 
غيــر املشــروعة، جــاء للتصــدي للمضاربن 
علــى  احلــرب  أعلنــوا  الذيــن  الكبــار 
ــرائية  ــدرة الش ــن الق ــوا م ــن، وجعل املواط
كل  اســتنفاد  بعــد  أرضيــة،   أحســن 
ــع«. ــتقرار املجتم ــد اس ــاورات، لتهدي املن
وبخصــوص معاقبــة الذيــن يلجــؤون إلى 
تخزيــن املــواد، ســيما ذات االســتهالك 
الواســع، والعقوبــات التــي تضمنهــا نــص 
ــر العــدل  املشــروع بهــذا الشــأن، أشــار وزي
ــرر أو  ــر املب ــن غي ــو التخزي ــود ه أن »املقص
املفتعــل خللــق النــدرة وارتفــاع األســعار«، 
مضيفــا بــأن »نــدرة بعض املــواد األساســية 
ــر،  ــل مدب ــو عم ــالد ه ــا الب ــي عرفته الت
وبالتالــي فــإن صرامــة العقوبــات التــي 
تضمنهــا النــص املعــروض للنقــاش عاديــة 
ــن  ــؤالء الذي ــا يف حــق ه ــغ فيه ــر مبال وغي

ــى املواطــن«. ــوا احلــرب عل أعلن
جتــدر اإلشــارة إلــى أنــه مــن أجــل 
ــل هــذه الســلوكيات وبالنظــر  التصــدي ملث
ــاد  ــى االقتص ــة عل ــا الوخيم ــى نتائجه إل
الوطني وعلى الســلم واألمــن االجتماعي، 
مت مراجعــة قانــون العقوبــات والتشــديد 
غيــر  للمضاربــة  املقــررة  العقوبــات  يف 
املشــروعة، بإقــرار عقوبــة 30 ســنة ســجنا.

» أخبار الوطن«: ما هي قراءتكم 
ملشروع القانون املتعلق مبكافحة 
املضاربة غير املشروعة، املطروح 

على مستوى البرملان؟ وهل 
سجلتم أي حتفظات يف شأنه؟

محمــد مشــدان: هــو قانــون جيــد إذا 
طبــق بحذافيــره واالبتعــاد عــن التعســف 
ــا  ــب م ــى حس ــون، وعل ــق القان يف تطبي
ــإن  ــدل ف ــر الع ــل وزي ــن ممث ــناه م التمس
يف  كبيــر  حــد  إلــى  يســاعد  القانــون 
ــة  ــوي وبطريق ــن الفوض ــة التخزي مكافح
غيــر شــرعية واحتــكار الســلع واملــواد وهنا 
القانــون يوضــح التخزيــن للبضائع والســلع 
بغــرض  احتــكار  إلــى  تــؤدي  بطــرق 

ــرعية. ــر الش ــة غي املضارب

مــن هــذا  املخــاوف  بعــض  هنــاك 
القانــون، منهــا التعســف يف تطبيقــه مــن 
ــى  ــم عل ــث يتحت ــات بحي ــض اجله بع
التاجــر إيــداع شــكوى لــدى العدالــة 
للنظــر يف ذلــك،  وتزيــد مخــاوف التجــار 
يف الســلع ســريعة التلــف والتي تســتدعي 
تخزيــن ونقــل خــاص، وقــد أكــد النواب 
املتدخلــون علــى ضــرورة التريــث والتأكــد 
يف شــرعية التخزيــن مــن عدمــه قبــل 
إصــدار إجــراءات حجــز ومصــادرة الســلع 
والبضائــع، وبهــذا يجــب توفيــر البضائــع 
الشــرعية  غيــر  املضاربــة  ألن  والســلع 
ــع  ــدرة الســلع والبضائ تنتعــش يف ظــل ن
يف الســوق وهــذا مــا عشــناه يف فتــرة 
ــاء  ــوم البيض ــا واللح ــادة البطاط ــص م نق
مثــل الدجــاج، وذلــك بتشــجيع اإلنتــاج 
ــم  ــتثمرين بالدع ــجيع املس ــي وتش الوطن
العقــار  توفيــر  مــع  واملعنــوي  املــادي 
الصناعــي والفالحــي وتســهيل احلصــول 
عليهــا وعلــى القــروض البنكيــة وتقليــل 
نســبة الفوائــد يف البنوك غير اإلســالمية.
يف نظركم كيف سيتم التفريق 

وفق مانص عليه القانون، 
بني التخزين العادي للسلع 

واإلخفاء بنية املضاربة؟
للتجــار  بالنســبة  التخزيــن  طــرق 

احلقيقيــن أو النظاميــن تكــون املخــازن أو 
غــرف التبريــد وكذلــك الســلع والبضائــع 
مثــل  الســلطات  عنــد  بهــا  مصــرح 
مديريــات التجــارة والفالحــة، والتخزيــن 
يف غــرف التبريــد أو مخــازن عاديــة شــيء 
مــن  كثيــر  يف  ضــروري  بــل  مشــروع 
األحيــان مثــال وفــرة اإلنتــاج  تدني ســعر 
ــبة  ــه نس ــون في ــتوى تك ــى مس ــادة إل امل
اخلســارة كبيــرة أو تخزيــن منتــوج ملوســم 
آخــر بغــرض تســويقه وهــذا عنــد التجــار 
القانونيــن ميلــك ســجل جتــاري أو بطاقــة 
فــالح ومخــازن وغــرف تبريــد مصــرح 
بهــا عنــد اجلهــات املعنيــة، أمــا التخزيــن 
بغــرض املضاربــة غيــر املشــروعة وهــو 
إخفــاء مــادة أو ســلعة بغــرض االحتــكار 
ــن  ــن املواطن ــاعة ب ــة باإلش ــث البلبل وب
عــن نــدرة املــادة ملضاعفــة ســعرها يف 
الســوق وتخزينهــا بطــرق مشــبوهة وعــدم 
ــة،  ــد الســلطات املعني ــا عن ــح به التصري
املضاربــن  جنــد  األحيــان  غالــب  ويف 
بطريقــة غيــر مشــروعة ال ميتلكــون حتــى 
ــم  ــالح فه ــة ف الســجل التجــاري أو بطاق
غالبــا مــا يكونــون وســطاء ليســو أصحاب 
مهنــة ويفتقــدون إلــى شــرف ممارســة 

ــارة. التج
 سأله: منير بن دادي

القيادي باجلمعية الوطنية للتجار واحلرفيني، محمد مشدان لـ »أخبار الوطن«:القيادي باجلمعية الوطنية للتجار واحلرفيني، محمد مشدان لـ »أخبار الوطن«:

»لمسنــا مخــاوف من التعسـف              
في تطبيـق هـذا القـــانـــون«

أثار مشروع القانون املتعلق مبكافحة املضاربة غير املشروعة، وجترمي ظاهرة احتكار السلع، أثار مشروع القانون املتعلق مبكافحة املضاربة غير املشروعة، وجترمي ظاهرة احتكار السلع، 
املطروح على مستوى قبة البرملان، مخاوف كبيرة بني النواب واخلبراء، كونه لم يوضح آليات املطروح على مستوى قبة البرملان، مخاوف كبيرة بني النواب واخلبراء، كونه لم يوضح آليات 
التفريق بني فعل املضاربة واالحتكار والتخزين العادي للسلع، كما أن شدة العقوبات املرتقبة التفريق بني فعل املضاربة واالحتكار والتخزين العادي للسلع، كما أن شدة العقوبات املرتقبة 

التي قد تصل إلى التي قد تصل إلى 3030 سنة سجنا وتتعداها إلى السجن املؤبد يف بعض احلاالت، يف حال ما  سنة سجنا وتتعداها إلى السجن املؤبد يف بعض احلاالت، يف حال ما 
ثبتت التهمة، ذلك ما ترك انطباعا بتهويل املوضوع وخطر االنزالق نحو تسيير إداري وأمني ثبتت التهمة، ذلك ما ترك انطباعا بتهويل املوضوع وخطر االنزالق نحو تسيير إداري وأمني 

لالقتصاد، من أجل الدفاع عن القدرة الشرائية للمواطن.لالقتصاد، من أجل الدفاع عن القدرة الشرائية للمواطن.
منير بن دادي

النائب البرملاني، تبسي محمد الهادي لـ »أخبار الوطن«:النائب البرملاني، تبسي محمد الهادي لـ »أخبار الوطن«:

»القـانــون يهــدف إلــى الحفـــاظ        
علـــى القــــدرة الشرائيـــة للمواطــن«

النائب البرملاني، سليم تبوب لـ »أخبار الوطن«:النائب البرملاني، سليم تبوب لـ »أخبار الوطن«:

»القـانــون رادع ولــم يفصـل بين المضاربـة 
والتخزيــن العـــادي للسلـــع«

املصادقة على مشروع القانون املتعلق مبكافحة املضاربة غير املشروعة األربعاء القادماملصادقة على مشروع القانون املتعلق مبكافحة املضاربة غير املشروعة األربعاء القادم

التجــار..فـيالتجــار..فـي  دائـــرةدائـــرة  الشبـهـات!الشبـهـات!
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كعملية كاملة مع الشــريك الكوري »ســي كا دي أوتو«

صيــدال تشـرع بغضـون 2023 
فـي إنتــاج مضــادات السرطــان

ق.و
ــاج تدريجــي،  ــه »باندم ــان أن ووأوضــح البي
ســتبدأ الشــراكة اجلزائريــة الكوريــة يف مجــال 
إنتــاج املــواد املوجهــة لطــب األورام كمرحلــة 
أولــى بالتعبئــة والتكييــف الثانــوي، قبــل املــرور 
إلــى اإلنتــاج كعمليــة كاملــة وإلــى إنتــاج املــادة 

األوليــة يف أفــق 2023«.
دور  »بلعــب  لصيــدال  ذلــك  وسيســمح 
لطــب  املوجهــة  املــواد  احتياجــات  تغطيــة  يف 
الوفــرة  يف  اضطرابــات  تشــهد  والتــي  األورام 
ــاهمة يف  ــمح باملس ــا سيس ــم، كم ــكل منتظ بش
ــو  ــا للنم ــكل دعم ــد ويش ــة للبل ــيادة الصحي الس
ــي أكــدت أن  ــوزارة الت االقتصــادي«، حســب ال

ــر  هــذا املشــروع يعــد »األول مــن نوعــه يف اجلزائ
ــة«. ــادة األولي ــاج امل ــة إنت ــن ناحي م

ومت االعــان عــن ذلــك خــال عــرض حــول 
التقــدم احملــرز يف الشــراكة بــن املجمعــن، قــدم 
خــال اجتمــاع عمــل ترأســه اليــوم الثاثــاء وزيــر 
ــال  ــان جم ــد الرحم ــة، عب ــة الصيدالني الصناع
ــي كا  ــن »س ــدا م ــم وف ــد، ض ــن باحم ــي ب لطف
دي أوتــو« برئاســة أيــن هيــون بايــك الرئيــس 
ــي، وكــذا  ــر العــام للمجمــع الكــوري اجلنوب املدي
ــدال، فطــوم  ــة ملجمــع صي ــرة العام الرئيســة املدي
أقاســم، وإطــارات مــن هــذا املجمــع العمومــي.
وينــدرج هــذا االجتمــاع يف إطــار متابعــة 
صيــدال  العمومــي  املجمــع  تطويــر  مخطــط 
الســيما يف اجلانــب املتعلــق بإنتــاج مضــادات 

الســرطان.
وكان الطرفــان اجلزائــري والكــوري قــد وقعــا 
علــى مذكــرة تفاهــم مــن أجــل إنتــاج املــواد 

املوجهــة لطــب األورام يف ديســمبر 020.
الصناعــة  وزيــر  أكــد  املناســبة،  وبهــذه 
تقدمــه  الــذي  الكامــل  »الدعــم  الصيدالنيــة 
ــروع  ــق مش ــل حتقي ــن أج ــة م ــلطات اجلزائري الس
الشــراكة هــذا، والــذي يعــود بالفائــدة علــى 
الطرفــن، وكــذا دعمهــا مــن أجــل التمكــن مــن 
ــددة،  ــال احمل ــطرة يف اآلج ــداف املس ــق األه حتقي
ــد و  ــة للبل ــات الصحي وذلــك لاســتجابة لألولوي

لنمــوه االقتصــادي«، يضيــف البيــان.

رئيس املجلس اإلســالمي األعلى، بوعبد اهلل غالم اهلل:

»الجزائر تشكل نموذجا رائعا في الحوار 
بين الشعوب والتعاون بين الدول«

 أكــد رئيــس املجلــس اإلســامي األعلــى، بوعبــد اهلل غــام اهلل، خــال مشــاركته أمــس، 
يف اجتمــاع »مجموعــة الرؤيــة االســتراتيجية روســيا والعالــم اإلســامي« باململكــة العربيــة 
ــر تشــكل »منوذجــا رائعــا« يف احلــوار بــن الشــعوب والتعــاون بــن الــدول،  الســعودية، أن اجلزائ

حســب مــا أفــاد بــه بيــان لــذات املجلــس.
وقــال غــام اهلل يف مداخلــة لــه خــال أشــغال هــذا االجتمــاع املنعقــد مبدينــة جــدة حتــت 
شــعار«احلوار وآفــاق التعــاون«، أن اجلزائــر »تشــكل منوذجــا رائعــا يف احلــوار بــن الشــعوب والتعاون 
بــن الــدول، الســيما مــن خــال مــا بذلــه علماؤهــا مــن أفــكار ودراســات ومــا قدمــوه مــن منــاذج 

ميدانيــة متميــزة، أبرزهــا جهــود مؤســس الدولــة اجلزائريــة احلديثــة األميــر عبــد القــادر«.
وأوضــح أن جهــود األميــر عبــد القــادر »حتولــت إلــى منــوذج تهتــدي بــه اإلنســانية يف 
ــم احلــوار والتعــاون بــن  ــة »تســتمد قي ــة اجلزائري ــرزا أن الدول حــل مشــكاتها املســتعصية''، مب
أبنــاء البشــر مــن مبــادئ ثورتهــا التحريريــة التــي قامــت مــن أجــل حريــة اإلنســان واســتقاله 

ــعوب«. ــة الش ــدول وكرام ــيادة ال ــرام س ــدأ احت ــس مب ولتكري
وأضــاف رئيــس املجلــس اإلســامي األعلــى أن »العالــم اليــوم بحاجــة إلــى قيــم التعــاون 
املثمــر وتوســيع مجــاالت احلــوار اجلــاد التــي ســتجني ثمارهــا الشــعوب التــي أنهكتهــا الصراعــات 

وأثقلتهــا الصدمــات«.
ــة  ــات الديني ــادات واملؤسس ــارع القي ــروري أن »تس ــن الض ــه م ــياق أن ــس الس ــال يف نف وق
ــدة التــي تســهل  ــام باجلهــود واملســاعي احلمي ــى القي ــم إل ــرة يف العال ــة املؤث والشــخصيات الثقافي
ــات  ــان والثقاف ــن األدي ــر ب ــؤر التوت ــن ب ــف م ــم احلــوار وتخف ــش املشــترك وتنشــر قي ســبل العي

ــارها«. ــزداد انتش ــي ي ــف الت ــة والعن ــات الكراهي ــه موج وتواج
وأشــار غــام اهلل إلــى أن مجموعــة الرؤيــة االســتراتيجية روســيا والعالــم اإلســامي تشــكل 
»إطــارا مهمــا لتبنــي شــراكة اســتراتيجية بــن أتبــاع الديانــات والثقافــات مــن خــال مشــاريع 

ميدانيــة تكــون قــادرة علــى فتــح آفــاق جديــدة مــن األمــن والســام والتنميــة أمــام البشــرية«.
ق.و

مجلس األمة يشارك في مائدة مستديرة 
حول مناهضة العنف ضد المرأة

ــة  ــدول العربي ــدة مســتديرة مــن تنظيــم ائتــاف برملانيــات ال  شــارك مجلــس األمــة يف مائ
ملناهضــة العنــف ضــد املــرأة حــول موضــوع  »الفــرص والتحديــات التــي تواجــه املشــاركة 

ــس. ــان للمجل ــس، بي ــه أم ــاد ب ــا أف ــب م ــا«، حس ــمال إفريقي ــرأة يف ش ــية للم السياس
ــاف  ــو ائت ــة وعض ــس األم ــو مجل ــر، عض ــعدية جعف ــوارة س ــدر أن ن ــس املص ــح نف وأوض
برملانيــات الــدول العربيــة ملناهضــة العنــف ضــد املــرأة، مثلــت اجلزائــر يف هــذه املائــدة بواســطة 

ــة التحاضــر عــن بعــد. تقني
  وشــاركت يف هــذا اللقــاء برملانيــات مــن بعــض الــدول العربيــة بهــدف »تقييــم ومراجعــة 
مشــاركة املــرأة العربيــة يف احليــاة السياســية وطــرح اآلليــات الكفيلــة برفــع مســتوى هــذه املشــاركة 
ــريع  ــة والتش ــاهمتهن يف التنمي ــص مس ــاء وتقل ــن النس ــن متك ــد م ــي حت ــات الت ــل العقب وتذلي

واتخــاذ القــرار«.
ــر«،  ــرأة يف اجلزائ ــر بهــا مســار متكــن امل ــي م ــر »املراحــل الت وباملناســبة، اســتعرضت جعف
ــن  ــة تســاوي ب ــى أســس دســتورية ثابت ــى »وجــود إرادة سياســية داعمــة تســتند عل مؤكــدة عل
اجلنســن وتنــص علــى ترقيــة حقــوق املــرأة وإشــراكها بقــدر أكبــر يف املمارســة السياســية والتنميــة 

ــة«. ــة واالجتماعي االقتصادي
  كمــا أشــارت إلــى أن »ترقيــة املشــاركة السياســية للمــرأة هــو خيــار دســتوري ثابــت،  تتغيــر 
آلياتــه حســب متطلبــات كل مرحلــة حتــى الوصــول إلــى اكتمــال الصــورة احلقيقيــة للمســاواة مــن 

خــال تســاوي الفــرص وتنافــس الكفــاءات وبــروز األنســب بــن اجلنســن دون متييز«.
ودعــت ممثلــة مجلــس األمــة يف نفــس الســياق إلــى »تكثيــف اجلهــود وتعزيــز التوعيــة بــدور 
املــرأة احملــوري يف أي تنميــة وطنيــة وعربيــة، بالتــوازي مــع اعتمــاد املــرأة علــى كفاءتهــا اخلالصــة 
ورصيدهــا النضالــي يف العمــل السياســي، وذلــك تأكيــدا لاســتحقاق الــذي أبانــت عنــه خــال 

توليهــا مناصــب املســؤولية ومشــاركتها القويــة يف املجالــس املنتخبــة«.
ق.و

البليدة2: جامعة 

دورة تدريبية لفائدة 150 طالبا حول مخطط نموذج األعمال
ــرون  ــي بالعف ــي لونيس ــة عل ــادرت جامع  ب
غــرب البليــدة بتنظيــم دورة تدريبيــة لفائــدة 150 
ــور  ــة تتمح ــدار املقاوالتي ــجلن ب ــن املس ــا م طالب
حــول مخطــط منــوذج األعمــال بهــدف تعزيــز 
روح املقاوالتيــة لديهــم وتشــجيعهم علــى التوجــه 
نحــو إنشــاء شــركات ناشــئة عقــب تخرجهــم، 

ــة. ــان للجامع حســبما جــاء يف بي
ــاء لألســبوع  ــه إحي وأوضــح ذات املصــدر أن
العاملــي للمقاوالتيــة ويف إطــار البرنامــج التكوينــي 
ــر الفكــر  الــذي ســطرته جامعــة البليــدة 2 لتطوي
املقاوالتــي، مت تنظيــم دورة تكوينيــة لفائــدة 150 
طالبــا حــول مخطــط منــوذج األعمــال، و املنتظــر 
أن تتبــع الحقــا بــدورات أخــرى مماثلــة تتمحــور 
حــول املواضيــع ذات الصلــة باملجــال املقاوالتــي.
أشــرف  التــي  الــدورة  هــذه  وتخللــت 

مشــاريع  إدارة  يف  مختصــون  مدربــون  عليهــا 
املقاوالتيــة تنظيــم ورشــات تدريبيــة حــول الطــرق 
ــداد مخطــط  ــة املعتمــدة يف إع ــات احلديث والتقني
ــوع النشــاط  ــع ن ــا يتماشــى م ــال مب ــوذج األعم من
ــار  ــن االعتب ــذ بع ــع األخ ــوق م ــات الس ومتطلب
طبيعــة  يف  تدخــل  التــي  املؤشــرات  جميــع 

املمــارس. االقتصــادي  النشــاط 
ــرز مســؤولو اجلامعــة،  ويف هــذا الســياق، أب
ــدار  ــام ل ــدور اله ــان، ال ــا جــاء يف البي بحســب م
ــة  ــام الطلب ــح املجــال الواســع أم ــة يف فت املقاوالتي
مجــال  يف  هامــة  تقنيــة  معــارف  الكتســاب 

املقاوالتيــة والشــركات الناشــئة.
كمــا أشــار نفــس املصــدر إلــى ضــرورة 
الليســانس  مســتوى  الطلبــة  تكويــن  متاشــي 
واملاســتر والدكتــوراه مــع متطلبــات ســوق العمــل 

مبــا ينســجم مــع السياســة العامــة للحكومــة 
يف مجــال دعــم املقاوالتيــة وتعزيــز الشــركات 
ــا  ــارا اقتصادي ــا خي ــرة باعتباره ــئة و الصغي الناش

اســتراتيجيا.
يذكــر أن جامعــة ســعد دحلــب بالصومعــة 
)شــرق( ، كانــت قــد نظمــت هــي األخــرى 
ــي  ــون والئ ــبة صال ــذات املناس ــاء ب ــس الثاث أم
للمقاوالتيــة بالتنســيق مــع مديريــة الصناعــة 
مبشــاركة مختلــف أجهــزة الدعــم التــي وضعتهــا 
الدولــة لدعــم و مرافقــة الشــباب الراغبــن يف 
إنشــاء مؤسســاتهم اخلاصــة و كــذا أصحــاب 
املؤسســات الناشــئة الناجحــة مــن خريجــي هــذه 
ــة  ــات اقتصادي ــى مؤسس ــة إل ــة، باإلضاف اجلامع

ــي. ــتوى الوطن ــى املس ــدة عل ــرى رائ أخ
واج

وساطة اجلمهورية:

 تسجيل أكثر من 56 ألف عريضة تم معالجة أغلبها
 صــرح وســيط اجلمهوريــة إبراهيــم مــراد 
ــجلت  ــه س ــران أن مصاحل ــاء بوه ــس، الثاث أم
أكثــر مــن 56 ألــف عريضــة علــى املســتوى 
الوطنــي منــذ مطلــع الســنة احلاليــة متــت معاجلــة 

ــا. أغلبه
وذكــر مــراد علــى هامــش زيــارة عمــل إلــى 
واليــة وهــران أنــه »وعكــس مــا كان عليــه األمــر 
يف املاضــي، فقــد القــت هــذه العرائــض الــردود 
الازمــة يف فتــرة وجيــزة بعــد دراســتها مــن قبــل 
ــإدارات  ــة وإرســالها ل ــح وســاطة اجلمهوري مصال

املعنيــة ومتــت معاجلــة أغلبهــا«.
ــل  ــد تدخ ــض بع ــذه العرائ ــت ه ــد الق وق
أغلبهــا  »ردودا  اجلمهوريــة  وســاطة  مصالــح 
ــن  ــى نســبة م ــرد أيضــا عل ــا مت ال ــة، فيم إيجابي
العرائــض ســلبيا«، وفــق نفــس املســؤول، مشــيرا 
يف هــذا الصــدد إلــى أن مصاحلــه تبقــى مجنــدة 

ــا. ــول له ــاد حل إليج
ويف هــذا الســياق، أكــد مــراد أن توجيهــات 
رئيــس اجلمهوريــة الســيد عبــد املجيــد تبــون 

تلــح علــى ضــرورة خدمــة املواطــن و التكفــل 
بانشــغاالته وحتســن معيشــته ورفــع الغــن عنــه.
وذكــر يف هــذا الصــدد أن الكثيــر حتقــق 
وســاطة  تنصيــب  منــذ  الســنتن  خــال 
ــا أقــل مــن قبــل  ــاك احتقان ــة »إذ أن هن اجلمهوري
املواطنــن عــن الســابق ألنهــم وجــدوا هيئــة 
ــع  ــاكل م ــم ملش ــد مواجهته ــا عن ــون إليه يتوجه
اإلدارة«، مشــيرا إلــى أنــه »حتــى عمــل اإلدارات 

حتســن نوعــا مــا عــن الســابق«.
ــة  ــاك جدي ــر أن »هن ــأن، اعتب ويف ذات الش
واضحــة يف حــل مشــاكل املواطنــن و رفــع الغــن 
عنهــم«، معلنــا عــن قــرب »إطــاق خدمــة 
ــة  ــة رقمي ــر أرضي ــد عب ــن بع ــض ع ــداع العرائ إي
يتــم دراســتها مــن قبــل جلــان مشــتركة القتــراح 

ــول«. احلل
النائيــة  للمنطقــة  زيارتــه  وخــال 
)شــرق  البيــة  عــن  ببلديــة  »الهجاجمــة« 
وهــران(، وقــف مــراد علــى انشــغاالت الســكان، 
ــق بالســكن والتشــغيل والنقــل.  ــا تعل خاصــة م

وأكــد علــى االهتمــام الكبيــر الــذي يوليــه رئيــس 
اجلمهوريــة للتكفــل مبشــاكل املواطنــن، خاصــة 
الصــدد  هــذا  يف  مؤكــدا  الظــل،  مناطــق  يف 
ــن  ــأن م ــذا الش ــت يف ه ــرة بذل ــودا كبي أن »جه
ــذه  ــاكنة ه ــية لس ــروف املعيش ــن الظ ــل حتس أج

املناطــق«.
كمــا زار ذات املســؤول املركــب األوملبــي 
ــه  ــغال ب ــدم األش ــى تق ــف عل ــن وق ــد أي لبلقاي
ــو  ــريعة« وه ــرة س ــير بوتي ــا »تس ــال أنه ــي ق والت
شــيء يبــن جديــة الســلطات يف حرصهــا علــى 
تكملــة هــذا الصــرح الرياضــي يف اآلجــال احملــددة 
ــه  ــرا أن ــطية، معتب ــاب املتوس ــد األلع ــل موع قب

ــر«. ــران واجلزائ ــرة لوه »مفخ
ــراد  ــم م ــرف إبراهي ــة، أش ــة ثاني ــن جه وم
علــى بدايــة حملــة تشــجير مبحــاذاة املركــب 
األوملبــي نظمتهــا عــدة جمعيــات محليــة، كمــا 
زار مقــر املندوبيــة احملليــة لوســاطة اجلمهوريــة 
بوهــران أيــن تلقــى شــروحات عــن ســير عملهــا.
واج

يعتزم مجمع »صيدال« الشــروع يف انتاج مضادات الســرطان كعملية كاملة، مع شــريكه الكوري »ســي كا 
دي أوتــو« وذلــك يف غضون 2023، حســبما أفاد به أمس، بيان لــوزارة الصناعة الصيدالنية.
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أخبار الداخل

عبد املالك قادري

احلادثة وقعت مبدخل املؤسسة  وضحيتها 
عندما  الواقعة  بداية  وكانت  الرياضة،  أستاذ 
عن  غريبني  شابني  هناك  أن  األستاذ  الحظ 
ملضايقة  املتوسطة  سور  فوق  صعدا  املؤسسة، 
الرياضة  حصة  يف  كن  اللواتي  التلميذات 
عليه  نزال  األستاذ  تدخل  وملا  بالساحة، 
باالعتداء   يقوما  أن  قبل  الشتائم.  من  بوابل 
البراغي الذي تلقي به  عليه باستعمال مفك 
وكاد  الوجه،  مستوى  على  ضربتني  الضحية 
أن يصاب يف العني، وسالت دماؤه أمام مرأى 

التالميذ، ليلوذ بعدها الشابان بالفرار.
الهلع  من  حالة  احلادثة  خلفت  وقد 
نظموا  الذين  واألساتذة،  التالميذ  وسط 

بضرورة  خاللها  من  طالبوا  احتجاجية  وقفة 
املجاور  وباحمليط  املتوسطة  داخل  األمن  توفير 
لها. ورفع احملتجون الفتات نددوا من خاللها 
قم   ” كتبوه:  ما  جملة  ومن  باحلادثة، 
يكون  أن  األستاذ  كاد  التبجيل  ووفه  لألستاذ 
قتيال”،كما رفعوا شعار” ال دراسة بال أمان 
 ” أيضا  وكتبوا  ويهان”،  يشتم  واألستاذ 
اعتباره وحتفظ  يرد  زميلنا حتى  متضامنون مع 
كرامة األستاذ”. كما طالب األساتذة بزيادة 
بها  املتوسطة  ألن  التربويني،  املشرفني  عدد 
مشرفني اثنني فقط يف غياب مستشار التربية، 
وهذا يف مؤسسة بها 680 تلميذ. كما طالبوا 
بضرورة تهيئة سور املتوسطة الذي يسمح حاليا 
باجلهة  خاصة  سهولة،  بكل  الغرباء  بتسلل 
اعتاد  أين  املدرسي،  امللعب  بها  يوجد  التي 

حصة  أثناء  التالميذ  مضايقة  على  الغرباء 
الرياضة فيقومون بشتمهم ورميهم باحلجارة.

توفير  ضرورة  على  التالميذ  أولياء  وأكد 
مدخل  عند  ينتظرون  أبنائهم   فحاليا  النقل، 
يعرضهم  ما  ساعتني،  من  ألكثر  املؤسسة 
وقد  املنحرفني.  واملضايقات من طرف  للخطر 
مت رفع تقرير الى مديرية التربية لوالية سطيف، 
خاللها  من  تعرض  التي  احلادثة  هذه  بشأن 
األستاذ لإلهانة واالعتداء اخلطير داخل حرم 

املؤسسة.
واطلع  تنقل  السخنة  حمام  دائرة  رئيس 
على ظروف عمل االساتذة وقد وعد بالتكفل 
التربية  مديرية  إلتزمت  ،فيما  بإنشغاالتهم 
الصمت  ولم تصدر اي بيان حلد الساعة حول 

احلادثة .

التالميذ واألســاتذة يحتجون للمطالبة باألمن 

مجهوالن يعتديان على أستاذ داخل 
حرم متوسطة بالتلة في سطيف

باتنة

قريـة البريكات بعين التوتة 
تعاني  التهميش

أدنى  غياب  من  باتنة،  والية  يف  التوتة  عني  ببلدية  البريكات  قرية  سكان  يعاني 
بوقفات  القيـام  من  الوصية  للسلطات  املتكررة  نداءاتهم  رغـم  الكرمية  احلياة  ضروريات 
بعني  تؤخذ  لم  شكاويهم  أَن  إال  التوتة،  عني  وبلديـــة  دائرة  مستوى  على  احتجاجية 
القرية  الغنب عن  يرفع  أن  تنموي من شأنـه  انعدام تسجيل أي مشروع  االعتبار يف ظل 

ويبعث احلياة فيها مجددا.
و حسب سكان القرية، فإن انعدام أدنى الضروريات دفعهم للتفكير يف ترك املنطقة 
والهجرة إلى أقرب املجمعات احلضرية املأهولـة والتي تتوفر على جميع الظروف املالئمـة 
للمعيشة، يف ظل غياب املياه الشروب منذ سنوات، أين يضطر املواطنون إلى كراء صهاريج 
فإن  إلى ذلك،  باإلضافـــة  الضروريـة،  املادة احليوية  اليومية من هذه  لتغطية حاجاتهم 
قريـة البريكات تعاني من غياب الربط بالغاز الطبيعي، مما جعلهم يتكبدون برد الشتاء 

القارص باستعمال مادة املازوت واحلطب و قارورات غاز البوتان للتدفئـة والطبخ.
كما يطالب السكان بضرورة جتسيد وعود مديرية الفالحة املتمثلـة يف تسجيل مشروع 
لربط القرية بالكهرباء الريفية، سيما وأن هذه الوعود مَر عليها العديد من السنوات، لتبقى 
هذه القريــــة عنوانا للتهميش واملعـاناة وخارج نطاق التنمية يف ظل غياب أي ردة فعل 
ايجابية من طرف السلطات املعنية حول نيتها يف توفير ظروف احلياة الكرميــــة إلحدى 

أفقر مناطق الظل مبنطقة األوراس.
بالل.ع

برج بوعريريج 

كرنفال احتفالي بالدمية العمالقة 
للتشجيع على النظافة والرسكلة

الشباب  ومديرية  الثقافة  مديرية  مع  بالتنسيق  الثقافية  نوميديا  جمعية  نظمت 
والرياضة كرنفال احتفالي بالدمية العمالقة التي أطلق عليها اسم ‘’ عمالق ‘’ وهي 
الدمية املصنوعة من بقايا النفايات  وذلك سعيا منهم على تقدمي صورة أجمل لوالية برج 

بوعريريج ولتقدمي الوعي والتحسيس بأهمية النظافة وتشجيعا على الرسكلة . 
وأكد القائمون على مشروع الدمية الذي حمل شعار ‘’ الثقافة والنظافة ‘’ ان فكرة 
استغرقت  والتي  والوطن ككل  بوعريريج  برج  بوالية  فكرة جديدة  العمالقة هي  الدمية 
مدة طويلة من خالل النظري والتطبيقي للخروج بهذه التحفة الفنية والعمل الفني الذي 
سيشارك يف الكرنفاالت بالوالية باإلضافة الى مشاركة الدمية يف عروض مسرحية خاصة 

بالطفل خاصة وأنها القت استحسانا كبيرا من هذه الفئة. 
الشهر  قرابة  العمل  على  نوميديا  بجمعية  املنخرطني  من  مجموعة  أقدم  قد  وكان 
على رسكلة النفايات والبالستيك من اجل صنع الدمية ‘’ عمالق ‘’ ، فيما يهدف 
التي  الرسكلة  الضوء على  وتسليط  البيئة  للحفاظ على  التوعية  الى  البيئي  املشروع  هذا 
عبد  بن  فارس  أكد  أين   ، فنية  الى حتف  لذلك  قابلة  نفايات  حتويل  ميكن  من خاللها 
الرحمان رئيس جمعية نوميديا الثقافية ألخبار الوطن أن مشروعهم مت تدعيمه من قبل 
وزارة الرياضة ومديرية الرياضة بالوالية ومبشاركة فنانني ، أين يهدف املشروع الى التوعية 
والتحسيس بأهمية النظافة وكذا التشجيع على رسكلة النفايات القابلة لذلك من خالل 

جمع املواد الضرورية وعمل ورشة ملدة شهر لصنع هذه التحفة الفنية .
صفاء كوثر بوعريسة

املديــر الفرعي للتحصيل بصندوق الضمان االجتماعي يف املســيلة:

»نصف عدد أرباب العمل استفادو من 
تدابير اإلعفاء من غرامات التأخير«

أكد  املدير الفرعي للتحصيل بالصندوق الوطني للضمان االجتماعي  وكالة املسيلة 
السيد حمالوي حكيم أن املؤسسات املستفيدة من اإلعفاء من زيادات وغرامات التأخير لم 
تتجاوز نسبة 51 باملائة ، وهذا ما يترجم  ضعف  إقبال أرباب العمل وأصحاب املؤسسات 
التي  االستثنائية  التدابير  من  االستفادة  الصندوق يف  جتاه   املدينني  اخلاصة  االقتصادية 

أقرتها السلطات العمومية مؤخرا إلعفائهم من زيادات وغرامات التأخير.
ذات املسئول أوضح يف ندوة صحفية عقت مبقر الوكالةعلى هامش األبواب املفتوحة 
التي نظمها الصندوق صبيحة الثالثاء أن عدد املؤسسات املستفيدة من هذه التدابير التي 
بدأ سريان العمل بها بتاريخ 25 أوت من العام اجلاري والى غاية 22 نوفمبر اجلاري بلغت 
1483 مؤسسة من بني 3047 مؤسسة مدانة لدى الصندوق منها 884 مؤسسة جديدة 
استحدثت بعد صدور التدابير الرئاسية مبوجل األمر 21/12 يف حني أن طلبات جدولة 

الديون بلغت 61 طلبا خالل نفس الفترة.
دأبت  الصندوق  مصالح  أن  إلى  اإلعالمي  اللقاء  منشط  معرض حديثه   مشيرا يف 
لقاءات  وتنشيط  العديد من احلمالت اإلعالمية  تنظيم  العملية على  بداية سريان  منذ 
وزيارات شملت حوالي 35 بلدية  من بني 47 بلدية بالواليه والتي  مست  جميع الهيئات 
الوالية  عاصمة  من  بكل  العمومية  الساحات  وحتى  البريد  ومراكز  واإلدارات  العمومية 

وبوسعادة من أجل شرح التدابير االستثنائية اجلديدة لفائدة أرباب العمل.
االجتماعية  الضمان  منظومة  على  للحفاظ  األولى   بالدرجة  تهدف  كانت  والتي 
للمؤمن لهم  للقطاع الذي يوفر خدمات عديدة  املالية  التوازنات  من خالل احملافظة على 
اجتماعيا السيما التعويضات العينية والنقدية لفئة العمال األجراء فضال عن املساهمة 
يف هيئات أخرى على غرار الصندوق الوطني للتقاعد وصندوق البطالة عن طريق عملية 

االقتطاع من تسديد االشتراكات.
املدير الفرعي للتحصيل أكد  على أن 99 باملائة من املستخدمني يقومون بالتصريحات 
عن بعد عبر املنصة الرقمية اخلاصة بالصندوق وحتى تسديد االشتراكات وطلب جدولة 

الديون تتم عن طريق البوابة الرقمية.
جمال أبو أشرف

من  والتدخل  البحث  فرقة  متكنت 
من  تتكون  إجرامية  بشبكة  اإلطاحة 
نشاطها  اختص  العمر  من  يبلغان  شخصني 

يف سرقة املركبات .
على  تأتي  محترفة  كانت  التي  العملية 
بالغ  املختصة  األمن  مصالح  إثرتسجيل 
الرابع  اجليل  كليو  رنو  نوع  من  مركبة  بسرقة 
على مستوى وسط مدينة سكيكدة ، مت نشر 
قبل  الدوريات من  و تكثيف  األبحاث عنها 
العملياتية ، حيث متكن  الوحدات  مختلف 
حتديد  من  التدخل  و  البحث  فرقة  عناصر 
مكانها وإسترجاعها يف ظرف وجيز مع توقيف 
الذي  و  املركبة  منت  على  كان  فيه  مشتبه 
ينحدر من أحد الواليات املجاورة ، هذا كما 
مكن التدخل من استرجاع ملصقات خاصة 
أجل  من  تستعمل  التي  التسجيل  بلوحات 
إخفاء الرقم التسجيلي األصلي للمركبات و 
التحقيق مكنت  التي مت حجزها ، مجريات 
من  أخر  فيه  مشتبه  توقيف  و  تشخيص  من 

والية سكيكدة و الذي مت توقيفه.
التحقيق بني تورط املشتبه بهما يف عدة 

على  مسجلة  املركبات  لسرقة  آخرى  قضايا 
مستوى مصاحلنا خالل الفترة األخيرة متعلقة 
برلينغو شهر  نوع سيتروان  مركبة من  بسرقة 
جويلية املاضي والتي متكن عناصر الفرقة من 
سكيكدة  بوالية  مكانها  وحتديد  إسترجاعها 
بعد التحريات ميدانية وتقنية و قضية أخرى 
بتحطيم  متبوع  مركبة  سرقة  مبحاولة  تتعلق 
نوع  من  سيارة  إستهدفت  والتي  الغير  مبلك 

رونو كونغو بإقليم بدائرة احلدائق .
مت  التحقيق  مجريات  إستكمال  بعد 
تقدمي املشتبه بهما أمام النيابة املختصة لدى 
محكمة سكيكدة بخصوص، »سرقة مركبة 
التبليغ عن جرمية »  تلبس« و«عدم  يف حالة 
العمدي مللك  والتحطيم  السرقة  و » محاولة 

الغير« ، ليتم ايداعهما احلبس .
جمال بوالديس

سكيكدة

اإلطاحة بشبكة مختصة في سرقة المركبات

دخل الطاقم التربوي  ملتوســطة دوس الدراجي ببلدية التلة بوالية ســطيف اول امس يف حركة 
احتجاجيــة ،بعــد حادثة اعتداء على أســتاذ التربية البدنية مبفــك البراغي من طرف مجهولني عن 

املؤسســة، وتســبب له يف جروح خطيرة ،اســتدعت نقله إلى العيادة متعددة اخلدمات لتلقي العالج .

كشف مدير السكن لوالية تبسة »نبيل 
وحدة   6000 من  أزيد  عن  توزيع  عبدو«، 
سكنية من مختلف الصيغ منذ مطلع السنة 
نوفمبر  شهر  من  الفاحت  غاية  إلى  اجلارية 
حول  السكن  ملدير  تفصيل  يف  و  اجلاري. 
هذه السكنات عبر أمواج إذاعة إذاعة تبسة، 
صرح أنه منذ الفاحت من شهر جانفي 2021 

منها  838  سكنية  وحدة   6112 توزيع   مت 
للثورة   67 الذكرى  و  تزامنا  توزيعها  مت  وحدة 
املجيدة والتي متثلت يف  491 صيغة العمومي 
إعانات  من  استفادة  مقرر   129 و  االيجاري 
 200 لـ  باإلضافة  الريفي،  البناء  يف  الدولة 
حصة سكنية و 16 إعانة يف إطار التجزئات 
كشف   السياق،  ذات  ويف  االجتماعية. 

ذات املسؤول، أنه مبناسبة 11 ديسمبر القادم  
سيتم توزيع حوالي  284 وحدة سكنية  يف 
ريفي  115 مقرر سكن  الصيغ ،  مع   جميع 
للتجزئات  استفادة  مقرر   29 و  عقد   50 و  
توزيع  العمل على  إلى  االجتماعية ، مشيرا 
عدد أكثر من السكنات خالل نهاية السنة.
فيروز رحال

تبسة

توزيع 6 آالف وحدة سكنية منذ مطلع السنة
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أخبار الداخل

106 مؤسسة استفادت من جدولة الديون من قبل »الكناس«
استفادت 106 مؤسسة ناشطة بوهران من جدولة الديون، وفقا إلحصائيات الصندوق الوطني للتأمينات االجتماعية للعمال األجراء وكالة 
وهران ، و ستقوم  هذه املؤسسات بتسديد ديونها عن  طريق  التقسيط، يف حني استفاد  حلد  اآلن  زهاء  4750 مستخدما من  إجراءات  

اإلعفاء الكلي من غرامات وزيادات التأخير .
كما بلغ تعداد  البحارة املدانني الذين انطلق الصندوق  يف  حصرهم  ودعوتهم  لتسوية وضعيتهم 274 بحارا مسجال  بالقوائم الرسمية 
املديرية   املستقاة من  األرقام  بتسوية وضعيتهم، وحسب  قاموا  بحارا   130 اإلعفاء   إجراءات   االن  من   استفاد  حلد   بالصندوق، يف حني 
الفرعية للتحصيل ومنازعات التحصيل  بوكالة وهران، فإنه مت إحصاء  279 مؤسسة  تابعة  للقطاع  العام  معنية  بإجراءات اإلعفاء  الكلي  من  
غرامات التأخير، والتي  استفادت  من  اإلجراء  االستثنائي، وكانت »كناس« وهران قد شرعت يف  حملة إعالمية منذ شهر سبتمبر حول 

التدابير االستثتنائية لفائدة أرباب العمل املدينني باشتراكات الضمان االجتماعي،والتي ستتواصل إلى غاية 31 جانفي 2022.
و مت تخصيص جانب إعالمي تعريفي لهذا الغرض لفائدة أرباب العمل من خالل توزيع مطويات ونشر ملصقات عبر كامل الفضاءات 
االقتصادية والتجارية ،واألماكن التي يرتادها املستخدمون. إلى جانب إشراك الشباك اجلواري املتنقل لوكالة وهران يف حملة الترويج والتحسيس 

عبر مناطق الظل ببلديات ودوائر والية وهران. 
لبنى فتاتي

أمني حواش
 

عن  الفالحة  مديرية  كشفت  حيث 
إلنتاج  هكتار  ألف   171 ملساحة  برمجتها 
احلبوب بتوقع إنتاجي فاق 930 ألف وهو ما 
يوضح السلم التنازلي الذي تشهده مردودية 
احلبوب محليا  السيما وان الوالية تعد من 
بني الواليات الرائدة يف هذا املجال اال ملف 
توسعة رقعة املساحة تعترضها عدة أسباب 
بشكل  ساهمت  بل  فحسب  ذلك  متنع  لم 
به  صرح  ما  حسب  تقلصها  يف   واضح 
باحلبوب  مكلف  دولة  مهندس  لعرج  مروان 
الذي  احمللية  الفالحة  مديرية  مستوى  على 
الضرر  مدى  عن  الوطن«  لـ«أخبار  أوضح 

احلبوب  مادة  بزراعة  حلق  الذي  الكبير 
تعد  التي  اجلنوبية  املنطقة  بفالحي  السيما 
والقمح  الشعير  مبادة  الوالية  الرئيسي  املمول 
اللني الذين لم يجدوا سبيال ملجابهة اجلفاف 

الذي تعاني منه الوالية برمتها.
البذور  نقص  املكلف  ذات  وأضاف 
الفالحية  التعاونيات  مستوى  على   املتوفرة 
بسبب  قنطار   41.257 ب  عددها  املقدرة 
قبل  من  كبيرة  عزوف  نسبة  تسجيل 
وتفضيلهم  منتوجاتهم  دفع  على  الفالحني 
للسوق املوازية عوض مؤسسات الدولة نتيجة 
األمر  طرفها  من  املمنوحة  األسعار  ضعف 
الفالحية  التعاونيات  عجز  تسبب يف  الذي 
البذور  من  الفالحني  طلبات  تغطية  يف 

ارتفاعه  مقابل  األسواق  يف  ندرة  وخلف 
السقي  السياق يعد ملف  سعرها. يف ذات 
ضروري  من  األكثر  الضروري  التكميلي 
مير  التي  الضائقة  حجم  تقليص  أجل  من 
ندرة  إلى  بالنسبة  الفالحي  القطاع  بها 
وغير  العصية  امللفات  من  األمطار   تساقط 
مساحة  تقدر  ايجابي حيث   بشكل  مفعلة 
املسقية  الزراعية  املساحات  املندرجة ضمن 
ضعيفة  رقم  وهو  فقط  هكتار  آالف   9 ب 
أعضاء  مرة  من  أكثر  يف  إليه  وتطرق  للغاية 
يناهز  بقي  انه  إال  الوالئي  الشعبي  املجلس 
لتحريكه  مخطط   أو  برنامج  ان  دون  مكانه 
املسقية  الفالحية  األراضي  نطاق  وتوسعت 

تكميليا.

تواصل والية ســيدي بلعباس تراجعها امللحوظ يف املســاحة املخصصة إلنتاج احلبوب فقد قدرت 
املســاحة املبرمجة هذه الســنة بـ172 ألف هكتار وهي مســاحة تعد ضعيفة ويف تراجع مســتمر  

مقارنة بالســنوات نتيجة عاملي شــح األمطار و ندرة البذور.

تيبازة 

توقيف عصابة تمتهن النصب والتزوير

تفكيك جمعية  من   ، تيبازة  والية  بأمن  القضائية  للشرطة  الوالئية  املصلحة  متكنت 
و  كاذبة  أسماء  باستعمال  اجلمهور  على  النصب  متتهن  أشخاص   03 من  متكونة  أشرار 
محررات مزورة حسب ما كشف عنه بيان خللية االتصال و العالقات العامة. العملية مكنت 
من استرجاع عائدات إجرامية محل قضايا نصب متمثلة يف مواد صيدالنية من مختلف 
األنواع، محررات رسمية إدارية و جتارية مزورة، هواتف نقالة و شرائح كانت تستعمل يف 
عملي+ات النصب. مت إجناز ملف إجراء قضايا ضد املوقوفني وتقدميهم أمام النيابة املختصة 
إقليميا يف شأن قضية تكوين جمعية أشرار قصد اإلعداد جلنحة النصب باستعمال أسماء 
كاذبة و اعتماد مالي خيالي، إخفاء أشياء متحصل عليها من جنحة النصب، إصدار شيك 

بدون رصيد قائم، انتحال هوية الغير التزوير و استعمال املزور.
زكرياء.ش

البيض

 قاعة عالج مهملة تتحول إلى 
وكر للمنحرفين 

الهدف من  و كان  أوالد يحي منذ حوالي عشرة سنوات،  للعالج بحي  قاعة  اجنزت 
إجنازها تقريب الرعاية الصحية لسكان احلي،  الذي يعد من أكبر أحياء مدينة البيض من 

حيث الكثافة السكانية، غير أن القاعة لم تدخل اخلدمة منذ إجنازها. 
وعن هذا املشكل صرح رئيس حي جمعية أوالد يحي حساني عبد الرحمان،  أن قاعة 
العالج حاليا توجد يف حالة كارثية بعد أن مت سرقة أبوابها و نوافذها و كل أدواتها الكهربائية 
وحتى الرخام امللصق باجلدران مت سرقته . املتحدث أضاف أن القاعة حاليا، حتولت الى وكر 
للمنحرفني و الشواذ لتعاطي كل أنواع اخلمور،  و قد مت مراسلة البلدية بهذ األمر غير أنها لم 
حترك ساكنا . من جهته سالم ناصري من سكان حي أوالد يحي، صرح أن قاعة العالج 
باحلي ضرورية نظرا لشساعة احلي و القاعة الوحيدة املوجودة به حاليا تعاني من الضغط و 
للمواطنني عليها و هي ال تقدم سوى اخلدمات الصحية  الكبير  االكتظاظ بسبب اإلقبال 
البسيطة كوخز االبر و تضميد اجلروح اما عن الفحوصات الطبية فيضطر املريض باحلي، 
الى التنقل من أجلها الى مستشفى محمد بوضياف باستخدام سيارات األجرة .عن هذا 
وإعادة  العالج  قاعة  لتجهيز  مشروع  هناك  أن  البيض،  بلدية  رئيس  نائب  صرح  املشكل 
املالي عطلت  املراقب  و االجراءات االدارية مع  البلدية،  ميزانية  له على مستوى  االعتبار 
املشروع، مضيفا أنه مت يتم اعادة تركيب نوافذ و أبواب للقاعة يف كل مرة غير أنه يتم نزعها 
اليد  اليها، كما أن وضع حارس لها حاليا غير ممكن بسبب نقص  من املنحرفني للدخول 
التنسيق مع  التربوية على اخلصوص، و احلل هو  العاملة التي وجه أغلبها الى املؤسسات 

مديرية الصحة لفتحها و هو ما تسعى له البلدية. 
نورالدين رحماني

الشروع في التكفل بـ 46 
طفاًل مصاًبا بالسرطان

سيتم قريبا التكفل بعالج 46 طفال مصابا بالسرطان على مستوى مستشفى مـحمد 
بوضياف بالبيض، يتلقون عالجهم حاليا باملؤسسة االستشفائية األمير عبد القادر لعالج 

أطفال مرضى السرطان بوهران، حسبما أفاد به والي والية البيض.
من  العالج  مصلحة  إلى  الوالي  قادت  التي  الزيارة  القرار خالل  عن  اإلعالن  مت  وقد 
السرطان و التابعة ملستشفى مـحمد بوضياف بالبيض، و ذلك بحضور أعضاء جمعية فجر 

لعالج مرضى  السرطان.
يف ذات السياق تعهد املسؤول األول بوالية البيض،  بالسعي لتوفير طبيب مختص 
يف أمراض سرطان األطفال و لو بصورة تعاقدية، إضافة إلى توفير كل اإلمكانيات املادية 
الالزمة للقيام بالعالج املطلوب لألطفال . الى ذلك احلني يبقى األطفال الصغار و ذويهم 
يتكبدون عناء التنقل الى والية وهران لتلقي العالج الكيميائي بشكل متواصل و منهم من 
يضطر إلى قطع اكثر من 500 كلم  للوصول الى مستشفى وهران  كل اسبوعني، على غرار 
من يسكنون ببلديات األبيض سيدي الشيخ و البنود و هو األمر الذي يكلفهم مصاريف و 
نفقات مالية كبيرة مرتبطة بالنقل و الدواء تصل أحيانا ألى أكثر من مليون سنتيم حسبما 
أفاد به أحد املرضى. من جهة اخرى حتصى مصلحة األورام السرطانية بالبيض أكثر من 
80 مريضا كلهم من كبار السن، يتلقون العاج الكيميائي بشكل متواصل باملصلحة و هي 
املصلحة التي دخلت اخلدمة منذ حوالي 5 سنوات و خففت الكثير من املعاناة و التعب عن 

املرضى بعد ان كانوا يتنقلون بشكل مستمر الى مستشفى وهران .
نورالدين رحماني

وهران 

إحصاء 200 قارب صيد مهمل 
معّطل على  قارب   200 زهاء  يتواجد 
بسبب  ارزيو.  و  وهران  مسمكتي  مستوى 
و  اإلبحار  على  قادرة  غير  ،وهي  األعطاب 
مدير  أكده  ما  حسب  الصيدي.  النشاط 
قويسم   « املائيات  تربية  و  البحري  الصيد 
األعطاب  أن  أضاف  الهواري«،الذي 
املهنيني  من  العديد  نشاط  توقف  تسببت  يف 
للمراكب  الصيانة  تكاليف  بسبب  القطاع  يف 
والتي جعلت أصحابها من الشباب املستفيدين 
حتمل  على  قادرين  غير  قروض«أونساج«  من 
جعلهم  الذي  األمر  إصالحها،  تكاليف 
املذكورين،  امليناءين  مستوى  على  يتركونها 

وهو األمر الذي أصبح يشكل عائقا كبيرا أمام 
رسو السفن األخرى، مما فرض ضرورة التفكير 
يف إخالء املكان وإيجاد احللول املناسبة لتصليح 

أو إخراج هذه السفن من املرافئ.
العديد  تضّمان  املسمكتني  ان  علما 
حتولت  التي  و  لسنوات،  املهملة  القوراب  من 
هو  ،و  مبعثرة  خشبية  هياكل  و  أطالل  إلى 
ما  يجعل التصرف فيها صعب ،وباملقابل فان 
200 قارب و سفينة صيد تنشط حاليا مبينائي 

وهران و أرزيو .
العام  خالل  مت  ،أنه  املسؤول  ذات  وأبرز 
املاضي رفع عشرات القوارب أثناء فترة الراحة 

الحقا،  تستمر  أن  على  لألسماك  البيولوجية 
إال أن األمور بقيت تراوح مكانها، خاصة وأن 
إدارة تشغيل اخلدمات العامة باملوانئ ومالجئ 
لتوفير  استراتيجية  وضع  يف  تفكر  الصيد 
البحرية  األرصفة  مستوى  على  أكبر  مساحة 
لفائدة السفن والقوارب من أجل تطوير احلركة 
ذلك  يأتي   ، املذكورين  بامليناءين  التجارية 
الفارطة  السنة  خالل  النشاط  تراجع  ظل  يف 
وضعت  التي  كورونا  جائحة  تداعيات  بسبب 
الصيادين يف مجال ضيق من النشاط و توقف 

البعض و اخلسائر التي حلقت بهم .

بسبب شح األمطار و ندرة احلبوب 

تراجــع في مساحـة إنتــاج 
الحبــوب بسيـدي  بلعبــاس
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أخبار السر ايا

تبادل الزيارات

مرزاق بجاوي سفيرا 
لدى رواندا 

حجز مواد غذائية موجهة للتهريب قام وفد من قيادة الدرك الوطني، بزيارة ميدانية إلى بعض 
الهياكل املتواجدة باملدرسة العليا للشرطة  علي تونسي،  يف 

إطار تنفيذ املخطط االتصالي السنوي.و يف هذا السياق 
وحسب بيان للمديرية العامة لألمن الوطني، فقد استهلت 

هذه الزيارة مبعاينة خلية السمعي البصري للمديرية العامة 
لألمن الوطني،التي تعنى بإنتاج مختلف املواد اإلعالمية 

والومضات التحسيسية لألمن الوطني، كما اطلعوا عن كثب 
على أهمية ومساهمة هذا املرفق األمني يف دعم النشاطات 

و احلمالت التوعوية اجتاه املواطن من مختلف اآلفات 
االجتماعية.باملقابل قام بعدها إطارات قيادة الدرك الوطني 
بزيارة إلى املتحف املركزي للشرطة »العقيد لطفي« أين طافو 

مبختلف أروقة وقاعات العرض.

وافقت احلكومة الرواندية على اعتماد مرزاق بجاوي 
سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية اجلزائرية 

الدميقراطية الشعبية لدى جمهورية رواندا، حسب ما 
أفاد به أمس، بيان لوزارة الشؤون اخلارجية واجلالية 

الوطنية باخلارج.

متكنت الفرقة املتنقلة للجمارك اجلزائرية ببرج 
باجي مختار من حجز كمية معتبرة من املواد 

الغذائية وأربع شاحنات يف إطار مكافحة التهريب 
عبر املناطق احلدودية للجنوب الغربي للبالد 

،حسبما علم لدى املديرية اجلهوية لذات الهيئة 
ببشار. ومكنت هذه العملية التي نفذت مبساهمة 
مفرزة من اجليش الوطني الشعبي وعلى بعد 100 
كلم شرق برج باجي مختار من اعتراض الشاحنات 

احملجوزة و تفتيشها وحجز هذه املواد الغذائية 
املخالفة لقواعد نقل هذه املنتجات الغذائية اخلاضعة لترخيص نقلها وتتمثل يف 1.802 رزمة من 
الزيت ) يف كل رزمة أربع دالء زيت بسعة 5 لترات( و 1.600 رزمة من السكر ، مثلما جرى توضيحه.

محطة لتوليد األكسجين

صالون دولي للعقار و السكن
إفتتح مبركز االتفاقيات لوهران »محمد بن أحمد« فعاليات الصالون الدولي للعقار 
و السكن و البيوت الذكية و كذا الطبعة الثامنة لصالون التأثيث و الديكور مبشاركة 

زهاء 80 عارضا من داخل و خارج الوطن. و يشارك يف التظاهرتني املنظمتني من 
قبل وكالة اتصال »أب كونسبت ديزين« عارضون من اجلزائر و كذا شركات أجنبية 
لها شراكة مع مؤسسات جزائرية ممثلة لدول مختلفة على غرار تركيا و الصني و 

اسبانيا و اليونان.

ستكون مدينة وهران على موعد مع الطبعة الثانية لعيد 
» كليمونتني مسرغني » الذي سينظم يوم 2 ديسمبر 

القادم من طرف الغرفة احمللية للفالحة، حسبما استفيد 
من املنظمني. وسيقام هذا االحتفال بالتنسيق مع املجلس 

املهني املشترك للحمضيات للوالية واجلمعية احمللية 
ملزارعي »كليمونتني مسرغني« بساحة »أول نوفمبر 1954« 

ببلدية مسرغني )غرب وهران( التي تعد مهد هذا النوع 
من البرتقال، حسبما أبرزه لـ«وأج« األمني العام للغرفة 

احمللية للفالحة زدام الهواري.

طبعة ثانية

التصويت على مشاريع قوانين
صادق نواب املجلس الشعبي الوطني أمس، 

باإلجماع على مشروع قانون املالية التكميلي 
لسنة 2021. كما صوت نواب املجلس 

باإلجماع على مشروع قانون التنظيم 
االقليمي للبالد، الذي عرضه اليوم وزير 

الداخلية واجلماعات احمللية كمال بلجود، 
كما صوت نواب املجلس الشعبي الوطني 
باإلجماع على املشروع املتعلق بتحديد 

الدوائر اإلنتخابية والبلدية.

استفادت املؤسسة العمومية االستشفائية »محمد بوضياف« 
ملدينة البيض من محطة لتوليد األكسجني دخلت حيز 

اخلدمة بحر األسبوع اجلاري، حسبما أستفيد لدى املديرية 
الوالئية للصحة والسكان. وأفاد ذات املصدر أن هذه احملطة 

التي كلفت غالفا ماليا قدره 16 مليون دج يف إطار هبة مالية 
تبرع بها أحد احملسنني تقدر سعة تخزينها ب 60 مترا 

مكعبا من األكسجني، فيما يقدر معدل إنتاجها لهذه املادة 
احليوية 1.000 لتر يف الدقيقة. كما ينتظر قريبا اقتناء 

محطتني لتوليد األكسجني لفائدة املؤسستني العموميتني 
االستشفائيتني لكل من دائرتي بوقطب واألبيض سيدي 

الشيخ، حسب ذات املصدر.
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أخبار الداخل

خديجة بوعامر 

وجود  نتيجة  املشروع  هذا  وجاء 
هذه  لتنقل  مهيأة  وغير  وعرة  مسالك 
الفالحية  وأراضيهم  خيمهم  إلى  الفئة 
إلى  واملتكررة  املتواصلة  املطالب  ،وبعد 
وفتح  الكهرباء  بتوفير  املختصة  السلطات 
إليصال  تنقلهم  لتسهيل  ترابية  مسالك 
األسمدة واملواد الفالحية ألراضيهم ومادة 

األعالف ألغنامهم .
من  استحسانا  العملية  القت  وقد 
فكا  تعتبر  والتي  منها  املستفيدين  طرف 
ورفع  اليومية  وتسهيال ألعمالهم  لعزلتهم 

الغنب عنهم.

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

أدرار أدرار 

فوهات الفقاقير المفتوحة تهدد 
حياة السكان بزواية كنتة

يطالها  التهميش  أدرار،هاهو  يف  للسكان  بالنسبة  للحياة  مصدر  الفقارة  كانت  ما   بعد 
املواطنني  وحياة  سالمة  على  حقيقا  خطرا  األرض  سطح  على   املكشوفة  فوهاتها   وأصبحت 
املارين عبر بعض شوراع ساحات أحياء قصور بلدية زاويةكنتة . الوضعية باتت تهدد خاصة 
كبار السن والنساء واألطفال ما يستوجب اإلسراع يف برمجة مشاريع لتغطيتها وضع معالم لها 
احملدقة  االخطار  حجم  على  للوقوف  ميدانية  بخرجات  قامت  التي  احمللية  السلطات  قبل  من 
انتظار رصد  التقنية بإعداد بطاقة تقنية ملشروع تغطيتها يف  اللجنة  والتي اسفرت عن تكليف 
للحد من خطورتها  اآلبار  فوهات بعض  بتغطية  البلدية  قامت مصالح  قريبا كما  مالي  غالف 
على سالمة املارة خاصة وأن جلها تتواجد بأحياء حضرية كحي 170مسكن اجتماعي ايجاري 
وحي36مسكن  مبقر الدائرة وكذا بحي حلد بقصر بوعلي وبالقرب من املجمع املدرسي اجلديد 
لإلشارة كان قصر بوعلي قد شهد وقوع حادثة سقوط طفل يف أحد آبار فقارة حي حلدب ومت 
االسراع يف انقاذه من قبل مصالح احلماية املدنية بزاويةكنتة لتدق بعدها جلنة احلي جلان أحياء 
املكشوفة  فوهات  كافة  لتغطية  مشاريع  ببرمجة  مطالبة  اخلطر  ناقوس  املنطقة  قصور  وجماعات 

تفاديا لوقوع حادث سقوط.
عبد اهلل مجبري

ارتفاع أسعار البطاطا إلى 150 دينار 
يف  سعرها  وصل  حيث   البطاطا  مادة  غالء  من  األيام  هذه  أدرار  والية  سكان  يشتكي 
األسواق   إلى 150 دينار جزائري .األمر الذي أثار استيائهم وتذمرهم مطالبني  السلطات احمللية 

بالتدخل و مديرية التجارة باخلروج إلى امليدان ومراقبة احملالت بيع اخلضروات.
  وأوضح املشترون يف سوق الشعبي بودة أن األسعار التي تباع به مادة  البطاطا وصل   إلى  
إلى  مشيرين  البسيط شرائها  املواطن  مبقدور  يعد  لم  قبل  حيث  من  تصلها   لم  أرقام  خيالية 
إنخفاض أسعارها يف جميع الواليات عدا هذه الوالية  التي مازال التجار يتفنون بتعذيب املواطن 
.وقال بعض الفالحون أصحاب الواحات والبساتني ألخبار الوطن  أن بذور بطاطا احلرث هي 
أيضا قفز  سعرها  إلى 110 دينار األمر الذي أدى إلى  عزوف الكثير منهم عن  حرثها  لهذا 
املوسم .وأرجع جتار اخلضروات بأدرار سبب ارتفاع هذه املادة إلى جتار اجلملة  املضاربني الذين 
يستغلون األزمات مشيرين إلى أنهم يتعرضون للخسائر يوميا بسبب عزوف الزباىن على شراء 
املواد التي ارتفعت أثمانها مطالبني يف نفس الوقت السلطات العليا يف البالد بضرب بيد من 
املجتمع  ناشطون يف  الداخلية .فيم صب  األزمات  تثير  التي أصبحت  البطاطا  حديد عصابة 
املدني صب جام غضبهم على  املديرية الوصية التي لم تتدخل إلى حد اآلن وتقوم بدورها يف 

القيام مبراقبة األسعار وضبطها وتردع املخالفني.
عبد اهلل مجبري

حجز 35 طنا من الفرينة و2000 
صفيحة زيت المائدة برقان

اجلرمية  مكافحة  إطار  يف  رقان  الوطني  للدرك  اإلقليمية  الكتيبة  قوات  متكنت   
االقتصادية و بالتنسيق مع  أعوان  إطارات من املفتيشية اإلقليمية للتجارة برقان من حجز كمية 
هامة من املواد الغذائية واسعة االستهالك املدعمة يف إحدى املخازن غير املرخص بها مبدينة 
رقان . وتتمثل هذه احملجوزات يف 35 طن من مادة الفرينة، وزيت املائدة 2745 صفيحة 5حجم 
لتر باإلضافة لكمية من مادة السكر واحلليب املجفف وعجائن سباقيتي، األرز ،  كانت موجهة 

للمضاربة بقيمة مالية فاقت17 مليون و418 ألف دينار جزائري.
عبد اهلل مجبري

املسيلة املسيلة 

القبض على عصابة سرقة المنازل 
متكن عناصرالشرطة باألمن احلضري الثالث بأمن والية املسيلة من إلقاء القبض على  04 

أشخاص تتراوح أعمارهم مابني 18 و36 سنة بتهمة السطو على املنازل.
إثر  على  بدأت  القضية  وقائع  أن  املسيلة،  والية  بأمن  واإلتصال  اإلعالم  خلية  وحسب 
شكوى تقدمت بها الضحايا لذات املصالح مفادها تعرضها للسرقة من داخل منزلها من طرف 
مجهولني، الفعل الذي طال مبلغ مالي ومجموعة حلي من املعدن األصفر وهاتفني نقالني وذلك 
التحريات  ومباشرة  القضية  فتح حتقيق يف  ليتم  اإلختصاص،  قطاع  أحياء  أحد  على مستوى 
التقنية وامليدانية التي مكنت من التعرف على مكان تواجد أحد الهواتف النقالة محل السرقة، 
ليتم توقيف املشتبه فيه الرئيسي يف القضية وشركائه الثالثة، على إثره مت إجناز ملفات قضائية 
ضدهم وتقدميهم أمام  وكيل اجلمهورية لدى محكمة املسيلة من أجل السرقة املوصوفة وإخفاء 

املسروقات أين أودع املشتبه فيه الرئيسي مؤسسة إعادة التربية باملسيلة.
ليندة سهل

فيما مت فتح املسالك الترابية  لفك العزلة عن الفالحنيفيما مت فتح املسالك الترابية  لفك العزلة عن الفالحني
الشروع في ربط المستثمرات الفالحية الشروع في ربط المستثمرات الفالحية 

بالكهرباء في المصران بالنعامةبالكهرباء في المصران بالنعامة

السكنات  أصحاب  صباح  طالب 
عبر  جواليل  مبنطقة  اجلديدة  االجتماعية 
بإنشاء  النقل  مديرية  من  مكتوبة  رسالة 

خط سير جديد للنقل العمومي. 
بضرورة  مطلبهم  يف  السكان  وأضاف 
سكناتهم  بني  املسافة  بحكم  اخلط  اجناز 
وإنشاء  مترات  كيلو  مبسافة9  واملدينة 
األحياء  نقاط يف  بعدة  للحافالت  مواقف 
3كلم  ب  الرئيسي  الطريق  عن  لبعدهم 
العائالت  تعجز  مسافة  وهي  تقريبا، 

يف  خاصة  قطعها  عن  والشيوخ  واألطفال 
فصل الصيف وباألخص إذا كانوا حاملني 
عليهم.  ثقيلة  تكون  قد  والتي  بضاعتهم 
وألتقينا  املديرية  ذات  مصالح  الى  تقربنا 
صالح  بعني  النقل  ملديرية  الوالئي  باملدير 
بأنه  صرح  والذي  بوزوي  أحسن  السيد: 
الوالية  إلى  وإرساله  الطلب  مبعاينة  قام 
بعدما مت دراسته جيدًا. ويف ذات السياق 
أضاف املدير بأن هناك خطوط جديدة يف 
وسط املدينة عني صالح والقرى الشمالية 

وهنو،  جواليل  الدغامشة،  بينها  من  لها 
وأماكن  للحافالت  مواقف  فيها  وستجهز 
مصالح  مع  بالتنسيق  الركاب  جللوس 
تنقل  حركة  لتسهيل  ذلك  وكل  البلدية 
املواطن بني املدينة ومكان إقامته. اجلدير 
يف  املديرية  املدير  صرح  حسبما  بالذكر 
للبدء  الوصية  الوزارة  من  الرخصة  انتظار 
يف إجناز املشروع بأسرع وقت ممكن يف كل 

أحياء وقرى والية عني صالح.
بوسعادة رشيد 

عني صالحعني صالح

 سكان جواليل يطالبون بالنقل 

استفاد فالحي وموالي منطقة »املصران« التابعة إلقـليم دائرة »عسلة« بوالية النعامة من عملية الربط 
بالكهرباء الريفية وفتح مسلك ترابي لرفع الغنب وفك العزلة عنهم، أين قامت السلطات احمللية لبلدية عسلة 

باإلشراف على انطالق مشروع مسلك ترابي وحتديدا يف طريق منطقة »بخيزن« لتسهيل تنقلهم ومواصلة 
أعمالهم ،إضافة إلى هذا املشروع  الترابي متت االستفادة من عملية الربط بالكهرباء الفالحية لفائدة فالحني 

وموالني هذه املنطقة ،على أن توزع حصة معتبرة الحقا بألواح الطاقة الشمسية لساكنة املنطقة.

يف  لالنتشار  الضالة  الكالب  عادت 
وأصبحت  تندوف،  مدينة  وشوارع  أزقة 
السكان  على  حقيقيا  خطرا  تشكل 
األحياء  وشوارع  أزقة  يف  بانتشارها   ،
السكنية، باإلضافة إلى أنها تعيق حركة 
يف  املدارس  إلى  ذهابهم  أثناء  التالميذ 

الصباح الباكر .
املواطنني  من  العديد  وقع  وقد 
تسببت  و  الكالب  هذه  لهجوم  ضحية 
 « للمواطنني   خطيرة  ألمراض  عضاتهم 
أو  باللعاب  إما  ينتقل  الذي   « الكلب  داء 

من  ذلك  يسبب  ما  و  املخالب  أو  العض 
ال  فيروسات  و  خطيرة  ألمراض  انتشار 
بتندوف على  الصحي  املركز  بالطبع  يتوفر 

اللقاحات الفعالة لها  ..
الكالب  هذه  أن  ذلك  إلى  أضف 
تخلق يوميا جوا من الفوضى جراء عبثها 
باألكياس البالستيكية وحاويات القمامة، 
للقاذورات  انتشار  من  ذلك  يرافق  ما  مع 
التجول  صعوبة  عن  فضال  وامليكروبات، 
خصوصا  الباكر  الصباح  ويف  الليل  أثناء 
يؤدون  الذين  الراجلني  للمصلني  بالنسبة 

الذين  التالميذ  أو  باملساجد  الفجر  صالة 
املواشي  تسلم  لم  إلى مدراسهم  يتوجهون 
من  املواطنون  مايشتكي  كثيرا  شرهم  من 
الظاهرة  هاته  الن  ألغنامهم  فقدانهم 
ناشدو مصالح  تندوف وقد  استفحلت يف 
البلدية حلل هاته املعضلة لكن دون جدوى 
املتخصصة  باجلهات  يستغيثو  الزالو  وهم 
الضرر  لرفع  ذلك  و   ، املشكلة  هاته  حلل 
عن طريق تفعيل حمالت التطهير من هذه 

الظاهرة الكالب الشرسة .
وردة حسيني

تندوفتندوف

الكالب الضالة تهدد حياة السكان 

اشرف والي االغواط عبد القادر برادعي رفقة اطارات قطاع 
الصحة والفريق التقني التركي باملؤسسة العمومية االستشفائية 
مبدينة افلو على وضع مولد األوكسجني من احلجم الكبير بقوة 

تدفق تصل ا لى 60 متر مكعب يف الساعة حيز اخلدمة.
احميدة  احلاج خويلدي  مقاولة  احلضور جهود  ثمن   وقد 
التي  الصعوبات  من  بالرغم  املولد  اقتناء  يف  املبادرة  صاحب 
واجهته يف مسالة الشحن والتحويل من تركيا إلى اجلزائر وهو 
ماخلف فرحة واستحسان كبيرين أوساط الطاقم الطبي والشبه 

طبي رفقة املواطنني .
و لإلشارة يف إن مولد األوكسجني يعتبر  الثالث بالوالية 
يف انتظار تعزيز احلضيرة الصحية مبولد رابع على عاتق ميزانية 

الوالية. 
عبد الناصر حوحاط

االغواطاالغواط

 وضع مولد األكسجين حيز الخدمة بمستشفى أفلو
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روبورتاج: خلضر بن يوسف 

أحوال بائسة
على مدى عقود عاش سكان بلدية عني الريش أقدم بلدية يف والية 
املسيلة نظرا للمكان االستراتيجي الذي لعبته تاريخيا خاصة إبان الثورة 
التحريرية املباركة  ، يف الظّل وهم يعانون التهميش،  إذ إّنهم يف خارج 
كّل خطط التنمية ، ففي هذه البلدية البسيطة تنعدم التنمية . يعيش 
القرية  ُتعزل  عندما  الشتاء  فصل  يف  خصوصًا   ، قاسية  ظروفًا  الناس 
إلى صعوبة  نظرًا  احلطب  استخدام  إلى  ويضطر سكانها  الثلوج  بسبب 
التزّود بقوارير الغاز ، ما زال السكان محرومون من أبسط تدابير العيش 
كاملياه الصاحلة للشرب، إذ يتكبدون عناء التنقل لبضع كيلومترات من 

أجل جلب املياه. 

 طرقات متدهورة 
وال تتوقف معاناة سكان هذه القرية الفقيرة على الصعيد املعيشي  ، 
لكّن القرية تعاني كذلك من جّراء املشكالت املرتبطة بالطريق واملسالك 
التي تربطها بالبلدات القريبة ، فسكانها يضطرون إلى قطع كيلومترات  
الرابط بينهما.  للوصول إلى عني امللح ، نتيجة عدم صالحية الطريق 
سيرًا  طويلة  مسافة  يقطعون  الذين  التالميذ  يعيشها  نفسها  املتاعب 
على األقدام للوصول إلى املدارس ، األمر الذي يعّرضهم إلى اإلرهاق 
إلى  بالنسبة    ، الشتاء  فصل  يف  املطر  جّراء  من  التبلل  إلى  باإلضافة 
سكان هذه القرية ، هم يشعرون أحيانًا بأّن السلطات تتعامل مع واقعهم 

كما لو أّنهم ليسوا جزائريني.

 تنمية غائبة 
الزراعة والرعي ،  السكان يعيشون ببساطة معتمدين على  ما زال 
ويقطنون يف بيوت من الصفيح والطني تغّطى بالقرميد ، فيما تغيب عن 
األقدام ألكثر  على  فيسيرون  تالميذهم  أّما   ، واملياه  الكهرباء  معظمها 
من كيلومتَرين لبلوغ املدرسة. ويرى السكان أّنهم يعيشون خارج اهتمام 
يزورونهم  الذين ال  املسؤولني  القرية غاضب عن   فشباب   ، املسؤولني 
مواعيد  فقط يف  لهم  يتوّددون  أّنهم  باحتياجاتهم يف حني  يتكفلون  وال 
االنتخابات طلبًا ألصواتهم ، فاملساعدات التي تقدم لهم عابرة وال تغّير 
من طبيعة احلياة هنا التي تتطلب تدخل الدولة ومنح هؤالء اجلزائريني 
يف  احلّق  ولتالميذهم  والصحة  والطرقات  والكهرباء  املياه  يف  حّقهم 

التمدرس".
عني الريش تلك املنطقة التاريخية الضاربة يف خريطة الفقر والهامش 
 ، احلياة  وأساسيات  التنمية  وغياب  التهميش  مظاهر  وتبرز   ، أكثر 
فاملشكلة تبدو أكثر مأساوية تصارع قسوة الطبيعة إلى جانب املشكالت 
احلياتية. وتلك القسوة تتسبب فيها الرمال والعواصف واحلرارة املرتفعة. 
ُيضاف إلى ذلك البعد عن املدن ، ما يعيق متدرس األطفال  وقد جنمت 
عن كّل هذا التهميش مشكالت كثيرة تتعلق باألمراض ونقص التغذية 

والبطالة وغيرها.

ال سياسة وطنية عادلة
بلدية عني الريش ، منطقة تاريخية وثورية ،  باتت اليوم منطقة 
لعّل  تراكمت مشاكلها بسبب عوامل مختلفة.  الظل ،   من مناطق 
تهميش  إلى  باإلضافة   ، الريع  توزيع  يف  عادلة  سياسة  غياب  أبرزها 
السلطات للريف وتوّجهها إلى التركيز على املدن والتجّمعات السكانية 
الكبرى . وهو ما دفع إلى أمَرين ، النزوح إلى املدن وتشكيل مناطق 
ظّل فقيرة مبا حتمله من مشكالت أخرى وضغط على املدن ، وكذلك 
سّلة  يف  بالغ  بشكل  يساهمون  كانوا  الذين  سكانه  من  الريف  إفراغ 
الغذاء احمللية ، لذلك بقيت قرى كثيرة بعدد قليل من السكان ، ما ال 

يشجع السلطات على تنفيذ مشاريع ألجلهم". 
احلضري  العمراني  النسيج  خارج  تقع  ظّل  منطقة  الريش  فعني 
األولوية  إعطاءها  تستدعي  ريفية  شبه  ظروف  ويعيش سكانها يف   ،
وتسوية املشاكل املستعجلة للتنمية على مستوى هذه البلدية ، مثل 
بعض األحياء والتجمعات السكانية التي تعاني نقائص معيشية من 
قبيل غياب شبكات املياه الصاحلة للشرب والصرف الصحي والكهرباء 
الرياضية  واملنشآت  املرافق  تنعدم  فيما   ، والغاز  العمومية  واإلنارة 

والصحية والطرقات باإلضافة إلى بعد املدارس واملراكز الصحية. 

 مخططات فاشلة 
وعلى  اجلزائر،  يف  السابقة  السياسات  أّن  إلى  اإلشارة  جتدر 
تنمية  تنجح يف حتقيق  لم  النفط،  وتدفق عائدات  توفر  الرغم من 
متوازنة بني املدينة والريف وتكريس عدالة اجتماعية بني السكان 

. وقد أّدى ذلك إلى اختالل كبير يف مستويات املعيشة بني املناطق 
والطبقات االجتماعية ، وأسهم يف خلق مناطق ظّل بقيت على 
التواصل  وسائل  تطّور  ساعد  وقد  احلكومي.  االهتمام  هامش 
املسؤولني،  وإدانة  املأساوي  السكان  واقع  االجتماعي على كشف 
ما دفع احلكومة  بأوامر من الرئيس عبد املجيد تبون إلى اإلعالن 
عن خطة تنمية عاجلة يتطّلع معها سكان تلك املناطق إلى حتسني 

أوضاعهم والتخّلص من الظروف احمليطة بهم وفقًا ملا يعّدونه ".

يعيش سكان بلدية عني الريش  يف أقصى 
جنوب والية املسيلة ، على حدود والية 

اجللفة والتابعة إداريا لدائرة عني امللح ، أين 
تبعد عن مقر الوالية بـ 140 كم ، البالغ عدد 
30ألف نسمة ، ظروفا معيشية صعبة  سكانها 
، وذلك يف منطقة  فقيرة على هامش الوالية 

،  حيث تنعدم كثير من مقّومات احلياة 
األساسية كالسكن واملياه والكهرباء واملدارس 

،  نظرا لعدم وضع خطة تأهيل عاجلة موّجهة 
إلى هذه املنطقة لتحسني ظروف العيش فيها 
وتوفير األساسيات الضرورية وحّل مشكالت 

التمدرس ليكتمل مشهد واقع مأساوي 
ومكاشفة حقيقية لسياسات التنمية احمللية 

الرديئة.

يف ظل تواصل غياب املشاريع التنموية بها

عيــن الريـش بالمسيلـة...
 منطقــة الظـل المنسيــة! 
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خلالفة سولسكاير

سيميـونـي على طاولـة مــانشستـر يونـايتـد
كشــف تقريــر صحفــي إجنليــزي، أمــس األربعــاء، عــن اســم مفاجــيء على طاولــة مانشســتر يونايتد، خلالفــة أولي غونــار سولســكاير يف تدريــب الفريق، 
رغــم صعوبــة التعاقــد معــه. وأعلــن مانشســتر يونايتــد، يــوم األحــد املاضــي، إقالــة سولســكاير مــن منصبــه، يف أعقــاب الهزميــة أمــام واتفــورد، بنتيجــة 
1-4، وتعيــن مســاعده مايــكل كاريــك مدرًبــا مؤقًتــا للفريــق. وبحســب صحيفــة »إندبندنــت« البريطانيــة، فــإن األرجنتينــي دييغــو ســيميوني، املديــر 
الفنــي ألتلتيكــو مدريــد، هــو املــدرب املفضــل حالًيــا إلد وودوارد، املديــر التنفيــذي ملانشســتر يونايتــد. وأضافــت الصحيفــة، أن وودوارد معجــب بالعمــل 
الــذي يقدمــه ســيميوني مــع الروخيبالنكــوس، ووضعــه للفريــق املدريــدي بــن الكبــار، من خالل حتقيــق 8 ألقــاب، والتأهــل لنهائــي دوري أبطــال أوروبا يف 
مناســبتن. ومــع ذلــك، يــدرك مســؤولو يونايتــد، أن التعاقــد مــع ســيميوني ســيكون أشــبه باملســتحيل، ألن املــدرب األرجنتينــي مرتبــط بعقــد مــع أتلتيكو 
حتــى صيــف 2024، وال توجــد لديــه النيــة للمغــادرة حالًيــا. وقــاد كاريــك الشــياطن احلمــر للفــوز علــى فياريــال )0-2( والتأهل لثمــن نهائــي دوري أبطال 

أوروبــا، يف أول مبــاراة يقودهــا كمديــر فنــي.
ق.ر

ميسـي يتعاطـف مع مدربـه 
السابــق رونـالـد كومـان   
أبــدى ليونيــل ميســي، جنــم باريــس ســان جيرمــان، تعاطفــا مــع مدربــه الســابق، رونالد 
كومــان، بعــد إقالتــه مــن القيــادة الفنيــة لبرشــلونة، الشــهر املاضــي. وبســؤاله هــل ُظلــم 
كومــان بإقالتــه؟ أو كان مســؤوال عــن احلالــة التــي وصــل إليهــا الفريــق؟، أجــاب ميســي: 
ــردي«. وأوضــح النجــم  ــان أو فالفي ــة دائمــا للمدربــن، ســواء مــع كوم »إنهــا خطــوة ظامل
األرجنتينــي يف حــوار أجرتــه معــه صحيفــة »مــاركا« اإلســبانية: »عندمــا تســوء النتائــج، 
ال يوجــد أســهل مــن اســتهداف مــدرب الفريــق وتغييــره وليــس الالعبــن«. وأشــار: »لقــد 
تولــى رونالــد كومــان املســؤولية يف وقــت صعــب للغايــة، رحــل فيــه عــن الفريــق العبــون 
مهمــون، لكــن املــدرب الهولنــدي جنــح يف تقــدمي العديــد مــن الوجــوه الشــابة«. وكــرر قائــد 
التانغــو: »كمــا ذكــرت.. أســهل شــيء هــو إلقــاء اللــوم علــى املدير الفنــي، ولكــن املدربن 
يعرفــون أن هــذا املصيــر مــن ســمات وظيفتهم«. ولفت يف ســياق آخــر: »ال أعــرف، إذا كان 
هنــاك أســباب أخــرى لرحيلــي عن برشــلونة بخــالف األزمــة املاليــة، لقد رحلــت، وحدث 
مــا حــدث، لقــد قالــوا لي إنهــم ال يســتطيعون جتديد عقــدي، وال ميكننــي البقــاء الفريق«. 
وشــدد قائــد البارســا الســابق: »ال مجــال للبحث عــن مزيد من اجلنــاة أو معرفــة ما حدث، 
ــا،  ســألتزم باألســباب التــي شــرحتها إدارة برشــلونة«.  وبشــأن تصريحــات خــوان البورت
ــاء تقــدمي  ــة عــودة ميســي وإنييســتا مجــددا أثن ــرة بإمكاني ــادي برشــلونة، األخي رئيــس ن
صفقــة الالعــب البرازيلــي دانــي ألفيــس، رد ليــو بســؤال مفخخ لرئيــس النــادي الكتالوني: 
»هــل يقصــد عودتــي كالعــب؟«.  ورد مراســل مــاركا: »لــم 
يوضــح البورتــا حقيقــة ما يقصــده، ولكن قــال فيما 
بعــد مبقابلــة أخــرى أن ميســي لــن يكــون جــزء 
مــن الفريــق«. وهنــا أمت ميســي تصريحاتــه يف 
ــأعود  ــي س ــت أنن ــا قل ــأن: »لطامل ــذا الش ه
ــي،  ــه بيت ــلونة، ألن ــى برش ــا إل ــت م يف وق
وألننــي ســأعيش هنــاك، ومــن الواضــح أنــه 
إذا كان بإمكانــي املســاهمة ومســاعدة النادي، 

فإننــي أرغــب يف العــودة«.
ق.ر

أليغـــــري:    
»لســت غاضبـا مـن 
العبــي يـوفنتـوس«

أكــد ماســيمليانو أليغــري املديــر الفنــي ليوفنتــوس، أنــه ليــس غاضبــا مــن 
العبــي فريقــه بعــد اخلســارة املذلــة أمام تشيلســي بنتيجــة )0-4(، مبنافســات 
اجلولــة اخلامســة مــن دور املجموعــات بــدوري أبطــال أوروبــا. وقــال أليغــري 
يف تصريحاتــه بعــد املبــاراة: »تشيلســي فريــق مــن املســتوى األوروبــي، وهــم 
أبطــال أوروبــا، لــم يكــن عليهــم أن يثبتــوا أنهــم كذلــك، لقــد قدمنــا مبــاراة 
رائعــة يف الذهــاب، واليــوم كان لدينــا شــوط أول جيــد، لكننــا عوقبنا بالشــوط 
ــا مــن العبــي يوفنتــوس، علــق ماكــس »ال،  الثانــي«. وعمــا إذا كان غاضب
لســت غاضبــا، لكــن كان علينــا اللعــب بشــكل أفضــل يف الشــوط الثانــي«. 
وتابــع: »ملــاذا دفعــت بـــ4 العبــن يف خــط الوســط؟ كولوسيفســكي ذهــب 
ــة  ــن يف حال ــم يك ــكلة، ل ــن مش ــى م ــنان وعان ــب األس ــى طبي ــس إل أم
ــر 4-0  ــم نخس ــن ل ــاعة، نح ــف س ــارك إال يف نص ــم يش ــاال ل ــدة، وديب جي
ألننــا لعبنــا بأربعــة العبــن يف خــط الوســط، كان لدينــا شــوط أول جيــد«. 
وضمــن يوفنتــوس التأهــل لــدور الـــ16، لكنه يخاطر بخســارة صــدارة املجموعة 
الثامنــة بعــد هــذه اخلســارة، حيــث تراجــع اليــويف للمركــز الثانــي برصيــد 12 
نقطــة بالتســاوي مــع املتصــدر تشيلســي، وذلــك قبــل جولــة واحــدة فقــط من 

النهاية.
ق.ر

أكد أنه لن يتوقف عن القتال، رونالدو:

»الفــوز وضعنـــا  
في مكـاننا الطبيـعـي«
ــتر  ــم مانشس ــدو، مهاج ــتيانو رونال ــي كريس ــم البرتغال ــرب النج أع
ــن  ــدور ثم ــل لل ــال، والتأه ــى فياري ــوز عل ــعادته بالف ــن س ــد، ع يونايت
ــال  ــى فياري ــد عل ــاز مانشســتر يونايت ــا. وف ــدوري أبطــال أوروب ــي ل النهائ
ــة  0-2 اول امــس، علــى ملعــب ال ســيراميكا، ضمــن مباريــات اجلول
اخلامســة ملرحلــة املجموعــات بــدوري األبطــال. وســجل رونالــدو وزميلــه 
ــاراة  ــر يف مب ــديف الشــياطن احلم ــزي الشــاب جــادون سانشــو ه اإلجنلي
ــاراة:  ــب املب ــبوك عق ــى فيس ــابه عل ــر حس ــدو عب ــب رونال ــوم. وكت الي
»دائًمــا مــا يكــون رائًعــا اللعــب يف إســبانيا، وكذلــك الفــوز والتســجيل يف 
هــذا البلــد الــذي شــعرت فيــه دائمــا باخلصوصيــة«. وأضــاف: »تهانينــا 
ــذي ننتمــي  ــكان ال ــا يف امل ــذي وضعن ــم ال ــوز العظي ــى الف ــن عل لالعب
ــن نتوقــف عــن القتــال مــن أجــل  إليــه،  نحــن مانشســتر يونايتــد، ول
هــذا النــادي«. ويعــد هــذا اللقــاء هــو األول ملانشســتر يونايتــد بعــد رحيل 
أولــي جونــار سولســكاير، املديــر الفنــي الســابق. وتولــى مايــكل كاريــك 
مســاعد سولســكاير املهمــة بشــكل مؤقــت، حلــن التعاقــد مــع مدير فني 

جديــد.
القسم الرياضي

بيــكيــه: 
»برشلونـة سيذهب 

إلى ميــونـــخ 
مـــن أجـل 
الفــــوز«

أكــد مدافــع برشــلونة جيــرارد بيكيــه، أن الفريــق 
ــام  ــوز«، أم ــة الف ــخ »بني ــى ميون ــيذهب إل ــي س الكتالون

بايــرن يف اجلولــة األخيــرة مــن دور املجموعــات بــدوري 
ــه  ــتتيح ل ــي س ــدة الت ــة الوحي ــي النتيج ــا، وه ــال أوروب أبط

التأهــل لثمــن نهائــي البطولــة، دون النظــر 
لنتيجــة املبــاراة األخــرى، وذلــك عقــب تعادلــه 
ســلبًيا أمــام بنفيــكا اول امــس. وقــال بيكيــه يف 

تصريحــات لقنــاة )موفيســتار+(، عقــب التعــادل 
أمــام بنفيــكا بــدون أهــداف: »لقــد خلقنــا فرصــا 
كافيــة للتســجيل. نعتمــد علــى أنفســنا مــع 
ــق يف  ــر، لكــن الفري ــة األم ــا بصعوب علمن
حالــة معنويــة جيــدة«. وأضــاف: »أينمــا 
الفــوز«،  عليــه  برشــلونة  ذاهبــا،  كان 
مشــيرا إلــى أن »اجلماهيــر تلعــب دورا 
مهمــا يف محاولــة تغييــر الديناميكيــة، يف 
ــم  ــه: »ل ــع بيكي ــراء«. وتاب ــراء والض الس
أشــاهد كامــب نــو بهــذه الطريقة مــن قبل، 
ــه«.  ــتفادة من ــا االس ــع وعلين ــر رائ ــه أم إن
ويحتــل برشــلونة وصافــة املجموعــة برصيــد 
7 نقــاط، خلــف بايــرن ميونــخ املتصــدر 
بالعالمــة الكاملــة »15 نقطــة«، بينمــا ميلك 
بنفيــكا 5 نقــاط يف املركز الثالــث، ودينامو 
كييــف نقطــة وحيــدة يف ذيــل الترتيــب.
ق.ر

يــــوفنتــوس يسبــق 
كبـــار أوروبــــا 

إلى صفقــة 
فالهوفيتـش

كشــف تقريــر صحفــي إيطالــي، 
رغبــة  عــن  األربعــاء،  أمــس 
ــة  ــع صفق ــد م ــوس يف التعاق يوفنت
هجوميــة مميــزة، يف جانفــي املقبــل. 
ســبورت«  ديلــو  »الغازيتــا  صحيفــة  وبحســب 
اإليطاليــة، فــإن يوفنتــوس ينــوي التقدم بعــرض قيمته 
50 مليــون أورو، يف جانفــي املقبــل، مــن أجل احلصول 
علــى خدمــات الصربــي دوســان فالهوفيتــش، مهاجم 
فيورنتينــا. ويعتبــر فالهوفيتــش )21 عاًمــا( واحــًدا 
مــن أفضــل املهاجمــن علــى الســاحة األوروبيــة 
ــرى يف  ــة الكب ــن األندي ــد م ــا للعدي ــا، وهدًف حالًي
القــارة العجــوز. وأضافــت الصحيفــة، أن فيورنتينــا 
ــن  ــون أورو، م ــى 70 ملي ــول عل ــتهدف احلص يس
وراء بيــع فالهوفيتــش، الــذي يرتبــط بعقــد مــع 
النــادي حتــى صيــف 2023. وأشــارت أيًضا، 
إلــى أن يوفنتــوس ســيواجه منافســة قوية على 
ضــم املهاجــم الصربــي مــن أنديــة باريــس 
ســان جيرمــان، أتلتيكــو مدريــد، توتنهــام 
ومانشســتر ســيتي. وشــارك فالهوفيتــش 
يف 14 مبــاراة مــع فيورنتينــا هــذا املوســم 
ــى اآلن، ومتكــن مــن تســجيل 12  حت

ــن. ــة هدف ــا وصناع هدًف
ق.ر

قضية ابتزاز فالبوينا

الحكــم علـــى 
بن زيمة بالسجن 
لمـدة سنـة مـع 

إيقاف التنفيذ
ــال  ــم ري ــة، جن ــن زمي ــرمي ب ك

مدريــد، بالتواطــؤ يف محاولــة 
ــو  ــابق ماتي ــه الس ــزاز زميل ابت

فيديــو.  مبقطــع  فالبوينــا 
وبحســب صحيفة 

و  نــد مو «
 » تيفــو ر يبو د

ــد  ــبانية، فق اإلس
مت احلكــم علــى بــن زميــة بالســجن ملــدة ســنة 

مــع إيقــاف التنفيــذ، وغرامــة قدرهــا 75 ألــف 
أورو. واعتبــرت محكمــة فرســاي أن احملادثــة التــي 
أجراهــا بــن زميــة مــع فالبوينــا، والتــي حــاول فيهــا 
إقناعــه باالتصــال باملُبتزيــن، تدخــاًل »متعمــًدا« 

ــه ملنــع بــث الفيديــو. ومت اســتبعاد  لدفــع زميل
الالعبــن مــن منتخــب فرنســا، علــى ضوء 

ــل  ــام 2015، قب ــذ ع ــة، من ــذه القضي ه
العام.عــودة بــن زميــة لصفــوف الديــوك هــذا 

ق.ر
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اجلولة اخلامسة للرابطة احملترفة األولى  

وفاق سطيف في اختبار صعب أمام شباب بلوزداد

بسبب اخلشونة على منافس
الرابطة تعاقب العب جمعية الشلف 

بن صالح بـ 3 مباريات
 متت معاقبة مدافع جمعية الشلف، عبد القدير بن صالح بثالث مباريات منها واحدة 
موقوفة التنفيذ »بسبب اخلشونة على منافس«، حسب ما أعلنت عنه، االبطة احملترفة لكرة 

القدم، على موقعها الرسمي.
وباإلضافة لعقوبة التوقيف، سلطت على الالعب غرامة مالية قدرها 30 ألف دينار، 
لسوء  دينار،  ألف   50 مببلغ  الشلف  جمعية  نادي  تغرمي  مت  كما   املصدر.  نفس  يضيف 
التنظيم«. من جهة أخرى، عوقب كل من الالعبني شمس الدين نساخ )شباب بلوزداد(، 
واحدة  مبباراة  مقرة(  )جنم  نصير  املالك  وعبد  العيد(،  شلغوم  )هالل  بلقاسمي  احلق  عبد 

نافذة، زائد غرامة مالية بـ 30.000 دينار، »لالحتجاج على قرار«.
أخيرا، سيكون مدافع شبيبة القبائل، أحمد كروم الذي طرد خالل املباراة أمام أمل 

االربعاء )1-1( معاقبا آليا مبباراة واحدة نافذة.
م.هشام

تنافس محموم بني عدة العبني
اختيار قائمة بـ 11 العبا للتنافس على 
جائزة أحسن العب لـ »الفيفا« 2021

للتنافس على جوائز االحتاد الدولي لكرة القدم  11 العبا   مت اختيار قائمة نهائية من 
)فيفا(، حيث ينتظر أن يحتدم التنافس بني البولوني روبرت ليفاندوفسكي جنم بايرن ميونيخ 

األملاني والفرنسي كرمي بن زمية واإليطالي جورجينيو.
ومن بني املرشحني أيضا للجائزة التي منحت للمرة األولى يف العام 2017، األرجنتيني 
)مانشستر  رونالدو  كريستيانو  والبرتغالي  الفرنسي(  جرمان  سان  )باريس  ميسي  ليونيل 
يونايتد اإلجنليزي(، وهما املرشحان الدائماني إضافة إلى البرازيلي نيمار والفرنسي كيليان 

مبابي )باريس سام جرمان(، واملصري محمد صالح )ليفربول(.
وأكمل عقد الالئحة النهائية مهاجم بوروسيا دورمتوند األملاني النرويجي إيرلينغ هاالند 
البلجيكي  اإلجنليزي  مانشستر سيتي  وجنم  اإلجنليزي  تشلسي  من  كانت  نغولو  والفرنسي 

كيفني دي بروين.
وهن  املختصرة ألفضل العبة  القائمة  برشلونة يف  من  أربع العبات  أسماء  وأدرجت 
أليكسيا بوتيالس وجنيفر هيرموسو وإيتانا بومناتي وكارولني غراهام هانسن. ومن تشلسي 
الذي خسر بفريق السيدات أمام برشلونة يف نهائي رابطة أبطال أوروبا املوسم املاضي أربع 

ممثالت هن سام كير جي سو يوني ماغدالينا إريكسون وبيرنيل هاردر.
قاد  بعدما  حظًا  األوفر  املرشح  توخل  توماس  األملاني  يتواجد  مدرب  أفضل  وجلائزة 
تشلسي للفوز بلقب رابطة األبطال يف مواجهة روبرتو مانشيني مهندس فوز إيطاليا بكأس 
أوروبا 2020. ومن بني املرشحني اآلخرين األملاني هانسي فليك اإلسباني بيب غوارديوال 

اإليطالي أنتوني كونتيي واألرجنتينيني دييغو سيميوني وليونيل سكالوني.
اللعبة  أنصار  تصويت  الى  باإلضافة  الوطنية  املنتخبات  مدربو  التصويت  يف  ويشارك 

ومجموعة مختارة من الصحافيني.
ويبدأ التصويت اعتباًرا من 22 نوفمبر اجلاري حتى العاشر من ديسمبر املقبل.

ق.ر

م.هشام

أمام  جدي  اختبار  أمام  سيكون  سطيف  فوفاق 
متكافئا  يعتبر  لقاء  يف  بلوزداد  شباب  اللقب،  حامل 
السطايفي  الوفاق  االحتماالت.  كل  على  ومفتوحا 
العائد من وهران أمام »احلمراوة« بتعادل ثمني، يسعى 
لتحقيق الفوز أمام الشباب من أجل تفادي السقوط يف 

مرحلة فراغ.
أما أبناء »العقيبة« الذين سجلوا فوزا صعبا مبيدانهم 
عاصمة  الي  الرحال  فسيشدون  املدية،  أوملبي  أمام 
الثالث  الفوز  حتقيق  يف  أمل  وكلهم  العليا،  الهضاب 

تواليا.
بارادو،  ونادي  بسكرة  احتاد  املقدمة  ثنائي  ويلعب 
على  احلالي،  الكروي  املوسم  بداية  مفاجأة  صاحبا 
يستقبالن  عندما  اجلولة  هذه  خالل  حرير  من  بساط 
على التوالي هالل شلغوم العيد ووداد تلمسان، حيث 
تبدو حظوظهما كبيرة للظفر بنقاط الفوز وبالتالي احلفاظ  

على صدارة الترتيب.
وتقوم مولودية اجلزائر بتنقل محفوف باملخاطر إلى 
القمة  يف  احمللي  الشباب  أمام  التحدي  لرفع  قسنطينة 

الكروية الثانية لهذه اجلولة.
اآلن،  الهزمية حتى  مرارة  يتذوق  لم  الذي  العميد 

بنتيجة  املعلقة  اجلسور  مدينة  من  العودة  يف  يطمح 
أمام منافس  للغاية  تبدو صعبة  أن مهمة  ولو  إيجابية، 
لفوزين  بتحقيقه  األخيرة  اآلونة  يف  بريقه  استعاد 

متتاليني، كان آخرهما على ميدان وداد تلمسان.
يف  قوية  عودة  وصاحب  اجلزائر  احتاد  وسيكون 
اآلونة األخيرة، مرشحا للفوز مبلعب عمر حمادي أمام 
سريع غليزان الذي اكتفى بالتعادل مبلعبه أمام املولودية 
العاصمية. من جهته، يستقبل نصر حسني داي الذي 
لم ينهزم هو اآلخر منذ انطالق املوسم الكروي اجلديد 
مولودية  القبائل،  وشبيبة  والوفاق  العميد  غرار  على 
بقيادة  املوفق  مشواره  مواصلة  يف  طموح  وكله  وهران 

املدرب كرمي زاوي.
املدرب  قدوم  سجل  الذي  الوهراني  النادي  أما 
خلفا  بوعكاز،  معز  التونسي-السويسري،  اجلديد 
الدين آيت جودي، فهو مطالب  السابق، عز  للمدرب 
بالعاصمة،  جيدة  نتيجة  لتحقيق  مردوده  بتحسني 
بالسنافر  اطاح  عندما  االفتتاحية  اجلولة  غرار  على 
بعقر دارهم. من جهته، لن يكون ألوملبي املدية الذي 
شباب  أمام  املاضية  اجلولة  يف  األول  انهزامه  سجل 
املباراة  نقاط  عن  البحت  سوى  آخرا  خيارا  بلوزداد، 
مقرة  جنم  الترتيب،  مؤخرة  صاحب  يستقبل  عندما 
يف  املهمة  وتبقى  متتالية.  هزائم  ثالث  سجل  الذي 

أمام  السليمي  لطفي  التونسي  املدرب  تشكيلة  متناول 
منافس يعاني رياضيا وماليا. أخيرا، يستهدف الصاعد 
اجلديد، أمل االربعاء العائد بتعادل ثمني من تيزي وزو 
املوسم  لهذا  له  انتصار  أول  تسجيل  »الكناري«،  أمام 
عند استضافته جلمعية الشلف التي تتقاسم معه نفس 

املرتبة.
القبائل  الساورة - شبيبة  ومت تأجيل مباراة شبيبة 
إلى يوم الثالثاء 14 ديسمبر بسبب مشاركة الناديني يوم 
األحد املقبل يف ذهاب الدور التمهيدي الثاني »مكرر« 

لكأس الكونفدرالية.

تعتبر مباراة وفاق سطيف وشباب بلوزداد، قمة اجلولة اخلامسة 
لبطولة الرابطة احملترفة األولى، املقررة يوم اخلميس، والتي قد 
تكون يف صالح ثنائي مقدمة الترتيب، احتاد بسكرة ونادي بارادو 
اللذين يستضيفان على التوالي هالل شلغوم العيد ووداد تلمسان.

البرنامج
اخلميس سا 14:30

شباب قسنطينة- مولودية اجلزائر
أمل األربعاء- جمعية الشلف

نصر حسني داي- مولودية وهران
أوملبى املدية- جنم مقرة

نادي بارادو- وداد تلمسان
إحتاد بسكرة- هالل شلغوم العيد

وفاق سطيف- شباب بلوزداد )سا 17(
إحتاد اجلزائر- سريع غليزان )سا 18(

كأس اجلزائر لكرة اليد للسيدات

االستئناف يوم 17 ديسمبر وانطالق البطولة
 في 24 من نفس الشهر

اليد  لكرة  اجلزائر  كأس  تستأنف   
 17 يوم   ،2019-2020 ملوسم  سيدات 
ديسمبر املقبل، بينما تنطلق البطولة الوطنية 
من   24 يوم   2021-2022 اجلديد  للموسم 
بها  خرج  التي  القرارات  وفق  الشهر،  نفس 
املسير  املكتب  جلنة  جمع  الذي  االجتماع 
لالحتادية، مبمثلي أندية القسم الوطني املمتاز 

)سيدات(، أول أمس الثالثاء باجلزائر.
املنعقد  االجتماع  هذا  أشغال  وشهدت 
بدرارية  اليد  لكرة  اجلزائرية  االحتادية  مبقر 
أصل  من  ناديا   12 ممثلي  بالعاصمة، حضور 
اليد  لكرة  املمتاز  الوطني  القسم  14 يشكلون 
استئناف  نقطة  إلى  للتطرق  للسيدات، 

البطولة الوطنية.
أفاد  االجتماع  أشغال  نهاية  وعقب 
بن  الكرمي  عبد  املسير،  املكتب  جلنة  رئيس 
جميل أنه »من الضروري إعادة بعث البطولة 
تناقشنا  طويلة.  فترة  منذ  املتوقفة  الوطنية 
املمكنة  االقتراحات  حول  الفرق  مدربي  مع 
اجلزائر  كأس  بوابة  من  العودة  بقرار  وخرجنا 
من  وكذلك  حتضيرية  كمنافسة  للسيدات، 
أجل منح فترة أطول للفرق من أجل االعداد 

النطالق البطولة«.
ديسمبر   17 تاريخ  على  »اتفقنا  وأضاف 
اجلزائر  كأس  استئناف  أجل  من  اجلاري 
الدور  من  الفرق  بنفس   )2019-2020(
حيث  فيه(،  توقفت  )الذي  النهائي  ربع 
سيكون أمام الفرق متسع من الوقت لتحضير 
انطالق بطولة املوسم اجلديد -2021 2022  
املقررة يف 24 ديسمبر والتي ستضم 14 ناديا 
ثم  أندية.   7 من  فوجني  بصيغة  وستجرى 
ستكون هناك دورتي اللقب وتفادي السقوط، 
مبا أنه لم يكن هناك سقوط يف موسم -2019
جائحة  جراء  البطولة  توقف  بسبب   2020

كورونا فيروس«.
أهمية  على  السابق  الدولي  وأصر 
احمللية  املنافسات  عجلة  عودة  يف  التعجيل 

الوطنية،  الفرق  ملصلحة  خدمة  الدوران  إلى 
أجل  من  سريعة  حلول  إيجاد  علينا  »يجب 
تربصات  يف  الوطنية  املنتخبات  دخول 
دولية  استحقاقات  تنتظرنا  حيث  حتضيرية، 
هامة على رأسها األلعاب املتوسطية2022- 

بوهران )25 جوان5- جويلية(.
اليد منذ  وُتسّير االحتادية اجلزائرية لكرة 
مسير  مكتب  طرف  من   ،2021 سبتمبر 
برئاسة الدولي السابق عبد الكرمي بن جميل، 
حبيب  للرئيس  التحفظي  التوقيف  عقب 
والرياضة،  الشباب  وزارة  قبل  من  لعبان 
األوملبية  العهدة  تسيير  بسبب اختالالت يف 

.2020 2017-
باملقابل تنادي عدة أندية بضرورة الرجوع 
إلى الشرعية القانونية عبر عقد أشغال جمعية 
عامة انتخابية بهدف انتخاب رئيس ومكتب 

فيدرالي جديد.
وأكد املدير التقني الرياضي لنادي مولود 
معمري، محمد جنيب مخفي، يف تصريحه 
يف  التسريع  املسير  املكتب  جلنة  من  »طلبنا 
أجل  من  االنتخابية  العامة  اجلمعية  تنظيم 
انتخاب رئيس احتادية شرعي، ميارس مهامه 
بطريقة قانونية وتكون له القدرة على احتاذ قرار 

عودة البطولة وصيغتها يف أقرب اآلجال«.

وبخصوص التاريخني احملددين النطالق 
الكأس والبطولة، أشار التقني أن هناك تباين 
التحضير  درجة  بسبب  الفرق  ممثلي  آراء  يف 
منذ  التدريبات  يف  شرع  »فريقنا  املختلفة 
بسبب  واجهتنا  التي  الصعوبات  رغم  فترة، 

البروتوكول الصحي اخلاص
بجائحة كورونا. نحاول جتهيز الرياضيني 
 19 من  )أقل  الشبان  حتى  وقت،  أقرب  يف 

و18 سنة( عادوا إلى التدريبات«.
من جانبه أصر رئيس نادي ميلة، جهاد 
البطولة ألن  عودة  »أهمية  لزهر، على  الدين 
فمن  األبواب.  على  املتوسطية  األلعاب 
الوطني  املنتخب  يكون  ال  أن  املعقول  غير 
لصالح  األزمة  هذه  النفراج  نسعى  جاهزا. 
الكرة الصغيرة عبر نبذ الصراعات الشخصية 
الوطنية  اليد  لكرة  العامة  املصلحة  وتغليب 

التي تلقت ضربة موجعة«.
الناحية  من  فريقه  جاهزية  حول  وتابع 
يوما   50 منذ  التدريبات  يف  »انطلقنا  الفنية 
انطالق  ملوعد  جاهزين  نكون  أن  ونتمنى 
باملقابل  ديسمبر(،   24( شهر  بعد  البطولة 
هناك فرق لم تبدأ يف التدريبات ولهذا فضلنا 

الشروع يف كأس اجلزائر أوال«.
ق.ر
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استثمار فن المناظرة 
في تعليم اللغة العربية 

وجعلها أكثر فاعلية
أوجــه  لهــا  لالســتعمار  القابليــة  إن 
أبرزهــا  ولعــل  ومتعــددة،  مختلفــة 
والثقافــة  الهويــة  وأخطرها)اســتعمار 
ــع املعــاش يجســد خطــرا  وطمســهما( والواق
أو بــإدراك دون  عظيمــا نعيشــه دون إدراك 
أبــرز  ومــن  والتغييــر،  لإلصــالح  ســعي 
اللغــة  تغريــب  االســتعمار،  هــذا  أوجــه 

مكتبــات . لغــة  وجعلهــا  العربيــة 
ــال  ــذي ط ــراب ال ــتت واالغت  إن التش
ــة  ــة أوراق ال لغ ــا لغ ــة، جعله ــة العربي اللغ
البنــاء  مقاومــات  أن  حــن  يف  تواصــل 
املعــريف  الثقــايف  اجلانــب  يف  احلضــاري 
تنطلــق باللغــة ومــن اللغــة ،فمــن غيــر 
املعقــول أن نطلــب بنــاءا حضاريــا عربيــا 

باللغــة الفرنســية أو بــأي لغــة غيــر لغتنــا.
ــددة،  ــج أغراضــه متع ــب ممنه ــة تغري ــة العربي ــذي يحــدث للغ ــب ال وإن التغري
ــة  ــد األعمــى بغي ــس لفكــرة التقلي ــاء، والتكري ــى أي أســاس للبن ــا القضــاء عل أوله
النهضــة ، ومــا هــذا الفكــر إال وهــم يريــد بــه أصحابــه أن تبقــى األمــة العربيــة يف 

ــدم. ــف ال التق ــوف التخل صف
ــوم  ــا يف ي ــال به ــا، ال يكــون باالحتف ــة نهوضــا فعلي ــة العربي ــوض باللغ إن النه
ــن أسســها  ــدأ بتلق ــة تب ــة دقيق ــب دراســة منهجي ــل يتطل ــن كل ســنة، ب واحــد م
لألطفــال وحتبيبهــا لهــم ، ليســتمر ذلــك مــع الطالــب اجلامعــي فاملوظــف، وإن 
النهــوض باللغــة العربيــة كفيــل بــأن يحــل أزمــات هويــة عديــدة ويجعــل أي إنســان 
لــه وعــي مبــا يحــدث يــدرك مخاطــر تغريــب اللغــة العربيــة وأثــره يف تشــتيت الهويــة 

ــة. ــة العربي ــك اللغ ــر أســاليب حتري ــذا وجــب تطوي العربية.ل
ــاة ،  ــض باحلي ــة تنب ــا لغ ــة وجعله ــة العربي ــى اللغ ــاظ عل ــاليب احلف ــن أس وم
ــي ،  ــا احلال ــات الشــباب يف عصرن ــور ليواكــب ذهني ــذي ط ــرة ال ــن املناظ أســلوب ف
وقــد جنحــت املؤسســات التــي اعتمــدت علــى هــذا الفــن يف احلفــاظ علــى ممارســة 
ــن  ــل ب ــة تواص ــى لغ ــب إل ــة كت ــن لغ ــا م ــال به ــة واالنتق ــة العربي ــث باللغ احلدي

ــا. ــبابية خصوص ــاط الش األوس
ــة  ــل اللغ ــن ، جع ــذا الف ــا املهتمــون به ــي يســعى اليه ــم األســس الت ــن أه وم
ــاء جيــل شــبابي  ــذي يحــدث يف األوســاط الشــبابية وبن ــة وعــاء التواصــل ال العربي
ــاء  ــكار وأســاليب التحضــر والبن ــه األف ــش ب ــال يناق ــن خطــاب فع ــى تكوي ــادر عل ق
وتنميــة املهــارات الفكريــة واللغويــة واحلواريــة املختلفة،وهــذا ال يكــون إال باملمارســة 

ــدول العظمــى. ــات لغــة حــوار ال ــذي ب ــق أســلوب املناظــرات ال ــة عــن طري اللغوي
ختامــا يعــد االهتمــام بهــذا الفــن وجعلــه أســلوب تدريــس للغــة العربيــة، خطوة 
مهمــة وفعالــة جــدا يف جعــل اللغــة العربيــة لغــة فعالــة حيويــة ،لــذا وجــب االهتمــام 

بــه أكثــر مــن قبــل الدارســن والباحثــن يف حقــل  اللغــة  العربيــة .
بقلم: إميان عمور- جامعة وهران

ق.ث/واج

القصيــر  الروائــي  الفيلــم  وســيدخل 
وأخرجــه  نصــه  كتــب  الــذي  »هيومــن« 
املنافســة  غمــار  تعشــيت  عصــام  املمثــل 
الرســمية للمهرجــان ضمــن فئــة األفــالم 
إلــى جانــب »الدائــرة«  القصيــرة  الروائيــة 
)تونــس(  والــري«  »املوجيــرة  )مصــر(، 
يــوم  و«  )الســودان(  الظــالم«  يف  و«ظــالل 
عــادي جــدا« )ســوريا( و«حليمــة« )فرنســا ( 
و »نــدم« )لبنــان(،« حتــت الســمع« )ليبيــا(.
ويــروي فيلــم »هيومــن« قصــة طفــل 
ــه  ــم أن يشــارك أتراب ــا يحل مصــاب بالتريزومي
ــدم  ــرة الق ــة ك ــم وخاص ــاء يف ألعابه األصح
ويبــرز مــدى معانــاة هــذه الفئــة مــن األطفــال 
وحاجتهــم املاســة الــى االندمــاج يف املجتمــع 
حيــث يحمــل العمــل الســينمائي رســالة 
ــن  ــة م ــذه الفئ ــه له ــر نظرت ــع بتغيي للمجتم
ذوي الهمــم فيمــا قــام بــأداء أغلــب أدواره 

أطفــال مصابــن بالتريزوميــا.
وقــد فــاز فيلــم »هيومــن« بعديــد اجلوائــز 
الوطنيــة  املهرجانــات  يف  مشــاركته  بعــد 
والدوليــة علــى غــرار اجلائــزة األولــى يف األيــام 
ببشــار  للشــباب  القصيــر  للفيلــم  الوطنيــة 
ــرى ملهرجــان الســمعي  ــزة الكب 2017 و اجلائ
ــزة  البصــري لوهــران للســينمائي 2018، جائ
أحســن فيلــم قصيــر مبهرجــان أوبــورن الدولــي 
)أســتراليا(  بســيدني  األطفــال  لســينما 
واملرتبــة األولــى يف مســابقة األفــالم العربيــة 

ــاألردن. ــباب ب ــرة للش ــة القصي التوعوي
الوثائقــي  الفيلــم  يدخــل  بــدوره، 
ــة  ــا املنافس ــال باش ــرج جم ــف« للمخ »املتح
منهــا  وثائقيــة  افــالم  عــدة  جانــب  إلــى 
»غــزة هوليــود« )فلســطن(، »إمــرأة تطــل 
مــن النافــذة« )مصــر(، »أمانــي« )العــراق(، 
)تونــس(. كيارســتاماري«  إلــى  »الطريــق 
و يتنــاول الفيلــم الوثائقــي »املتحــف« 

بجمــع  يهتــم  رجــل  قصــة  دقيقــة(   26(
مســتلزمات تراثيــة داخــل بيتــه الــذي أصبــح 
مــع مــرور الوقــت متحفــا يســتقطب الباحثــن 
و املهتمــن بالتــراث و يعكــس ماهيــة التــراث 

ــي. األمازيغ
ــة  ــم »املتحــف« باملرتب ــج فيل ــد مت تتوي وق
ــراث  ــم الت ــي لفيل ــان العرب ــة يف املهرج الثاني
باإلمــارات العربيــة املتحــدة وكــذا باملرتبــة 
األولــى يف مســابقةاأليام الوطنيــة الســينمائية 

ــي. ــأم البواق ــراث ب ــم الت لفيل
الدولــي  املهرجــان  ينظــم  للتذكيــر، 
ــن  ــر مبدن ــي القصي ــي والروائ ــم الوثائق للفيل
مــن طــرف جمعيــة اليونســكو وااللكســو 
ــة  ــع وزارة الشــؤون الثقافي ــاون م ــن بالتع مبدن
التونســية ويتنافــس املشــاركون يف املســابقة 
بـ«اخلــالل«  للفــوز  للمهرجــان  الرســمية 

الذهبــي.

يتنافس الفيلمان اجلزائريان »هيومن« )اإلنسان( لعصام تعشيت و »املتحف« جلمال باشا 
يف الدورة ال7 للمهرجان الدولي للفيلم الوثائقي والروائي القصير مبدنني )تونس( التي تعقد 

فعالياتها من 10 إلى 12 ديسمبر القادم، وفق املوقع اإللكتروني للمهرجان.

قسنطينة/تراث:

 دورة تكوينية لعناصر سلكي الجمارك و الدرك
أطلــق املتحــف الوطني ســيرتا بقســنطينة 
ــام  ــة ســتدوم 3 أي ــاء دورة تكويني ــوم الثالث الي
لفائــدة عناصــر ســلكي اجلمــارك و الــدرك 
ــراث  ــة و تثمــن الت ــي يف مجــال حماي الوطن

الثقــايف.
التكوينيــة  الــدورة  هــذه  تســتهدف  و 
التــي تعــد الرابعــة بالنســبة لعناصــر اجلمــارك 
و األولــى بالنســبة للمنتســبن لســلك الــدرك 
ــدرك يف  ــارك و ال ــاط اجلم ــاءة ضب ــز كف تعزي
مجــال مكافحــة تهريــب القطــع األثريــة ، 
ــاط  ــد بوجعط ــوأج خلي ــه ل ــرح ب ــا ص ــا مل وفق
أحــد  و  ســيرتا  مبتحــف  التــراث  محافــظ 

ــة.  ــدورة التكويني ــذه ال ــري ه مؤط
هذيــن  أن  عــن  كشــف  أن  بعــد  و 
ــف  ــن يف الص ــن املتواجدي ــلكن النظامي الس
األمامــي لعمليــة حمايــة التــراث مــن الســرقة 
و النهــب صــرح بوجعطــاط أن هــذا التربــص 
التكوينــي الــدوري الــذي أطلقــه متحــف 
ســيرتا منــذ أربــع ســنوات يطلــع عناصــر 
ــات  ــى اآللي ــن عل ــلكن النظامي ــن الس هذي
الواجــب تنفيذهــا ميدانيــا مــن أجــل احلفــاظ 

ــة.   ــة و التراثي ــكات الثقافي ــى املمتل عل
ــل  ــة و التماثي ــع النقدي ــأن القط ــاد ب و أف

و األوانــي الفخاريــة تشــكل أهــم احملجــوزات 
يف قضايــا التهريــب التــي تتــم معاجلتهــا مــن 
طــرف مختلــف األجهــزة األمنيــة.    مــن 
رئيســة  لعنانــي  جنمــة  أوضحــت  جهتهــا 
ــف  ــم مبتح ــظ و الترمي ــرد و احلف ــة اجل مصلح
ــذه  ــالل ه ــه خ ــا ، بأن ــة أيض ــيرتا و مكون س
الــدورة التكوينيــة ســتركز يف مداخلتهــا علــى 
عمليــات اخلبــرة التــي يتــم إجراؤهــا مبتحــف 
ســيرتا علــى القطــع األثريــة بطلــب مــن 
األســالك األمنيــة و علــى دور جلنــة مكافحــة 
ــيتم  ــا س ــة.  كم ــكات الثقافي ــار باملمتل االجت
تقــدمي درس تطبيقــي حــول تقنيــات متييــز 
القطــع األثريــة األصليــة و الفنيــة ، إســتنادا 
للمتحدثــة التــي لفتــت الــى أن »التعامــل 
املتواصــل مــع القطــع األثريــة يتيــح لألعــوان 
املكلفــن مبكافحــة التهريــب التعــود علــى 
ــكل  ــا بش ــاف مصدره ــف و اكتش ــذه التح ه

أفضل«. 
مصلحــة  رئيــس  أبــرز  ناحيتــه  مــن 
للجمــارك  اجلهويــة  باملديريــة  االتصــال 
بقســنطينة نذيــر خلــويف بــأن عناصــر اجلمارك 
الــدورة  هــذه  ملتابعــة  انتقاؤهــم  مت  الذيــن 
ــا يف  ــل ميداني ــرق تعم ــون لف ــة ينتم التكويني

املجــال و آخريــن مكلفــن باملراقبــة اجلمركيــة 
يف املطــارات و املوانــئ ، مشــيرا إلــى أن  إقليــم 
اختصــاص مديريــة اجلمــارك يشــمل واليــات 
و ميلــة و  أوالد جــالل  و  و بســكرة  باتنــة 

ســكيكدة. 
املديريــة  أن  املســؤول  ذات  أضــاف  و 
ــذه  ــن خــالل ه ــل م ــارك تعم ــة للجم اجلهوي
خليــة  إنشــاء  علــى  التكوينيــة  الــدورات 
إلطــارات اجلمــارك املكونــن الذيــن ســتكون 
 ، ميدانيــا  اجلمركيــن  تكويــن  مهمتهــم 
ــلك  ــذا الس ــام ه ــن مه ــن ب ــه م ــرا بأن مذك
ــري و  ــراث األث ــة الت ــان حماي ــي ضم النظام
الثقــايف. و يف ســنة 2020 مت إيــداع أكثــر 
ــي  ــف الوطن ــة باملتح ــة أثري ــن 2000 قطع م
ســيرتا مــن بينهــا قطــع نقديــة مت جلبهــا مــن 
واليــات ميلــة وســكيكدة و قاملــة و تبســة 
علــى وجــه اخلصــوص بعــد اســترجاعها مــن 
ــدرك  ــح اجلمــارك و الشــرطة و ال طــرف مصال
الوطنــي يف إطــار عمليــات مكافحــة التهريــب 

ــدر. ــه ذات املص ــص إلي ــا خل ــب م ، حس
واج

يتعلق األمر بـ »هيومن« لعصام تعشيت و »املتحف« جلمال باشا

فيلمان جزائريان في مسابقة مهرجان الفيلم 
الوثائقي والروائي القصير بمدنين بتونس 

سينما:

 األيام القسنطينية للفيلم القصير من 
11 إلى 13 ديسمبر المقبل  

 مت اســتالم 35 فيلمــا قصيــرا 
تقييم الطبعــة  جلنــة  طــرف  مــن 
الثانيــة ملســابقة األيــام القســنطينية 
لــدار  مببــادرة  القصيــر  للفيلــم 
ــا  ــب م ــداد، حس ــك ح الثقافة مال
أفــادت بــه أمــس، مديــرة هــذه 

املؤسســة.
وأوضحــت أميــرة دليو لـــ«وأج« 
أن يف الفتــرة مــن 3 إلــى 20 نوفمبــر 
مــن  اســتالم 35 عمال  مت  اجلــاري 

ــتتنافس يف  ــرة التي س ــالم القصي ــبق لألف ــاء املس ــة باالنتق ــم املكلف ــة التقيي ــرف جلن ط
الطبعــة الثانيــة ملســابقة االيــام القســنطينية للفيلــم القصيــر، مشــيرة إلى أن هــذا احلــدث 
ــيجرى يف  ــمبر 1961 س ــرى 11 ديس ــاء ذك ــع إحي ــنة م ــذه الس ــن ه ــذي يتزام ــايف ال الثق

ــى 13 ديســمبر املقبــل. الفتــرة مــن 11 إل
ويرمــي منظمــو مســابقة األيــام القســنطينية للفيلــم القصيــر املفتوحــة للهــواة، 
ــاحة  ــيط الس ــى تنش ــة إل ــن باإلضاف ــباب موهوب ــال ش ــى أعم ــوء عل ــليط الض إلى تس
ــالم  ــة ســتمنح لألف ــى أن األولوي ــو مشــيرة إل ــت الســيدة دلي ــة، حســب ما أضاف الثقافي

ــة. ــال ثوري ــرز أعم ــات تب ــة أو وثائقي ــرق للثورة اجلزائري ــي تتط الت
وأوضحــت يف هــذا الســياق بــأن اختيــار هــذا املوضــوع يهــدف إلــى »تشــجيع 
ــن  ــري م ــاح املســلح للشــعب اجلزائ ــخ الكف ــح تاري ــم و تصف ــراز مواهبه الشــباب على إب

ــده«. ــة و تخلي ــا مختلف زواي
ــم  ــم تتكــون مــن محترفــن يف عال ــة التحكي ــك أن جلن وأكــدت ذات املســؤولة كذل
الســينما و أكادمييــن ذكــرت مــن بينهــم املخــرج محمــد حازورلــي باعتبــاره رئيــس جلنــة 

التحكيــم و السيناريســت ســميل ســوفيت و كــذا املخــرج أحمــد زيــر.
ــف دج و  ــف دج و 30 أل ــز بقيمــة 50 أل ــل جوائ ــة األوائ ــزون الثالث وسيســتلم الفائ

ــه. ــا متــت اإلشــارة إلي 10 آالف دج، حســب م
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 التخصصص 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 عمال إبتداء من تاريخ نشر هذا اإلعالن 

ترسل أو تودع  ملفات  الترشح  إلى المديرية  الفرعية للموارد  البشرية للمؤسسة  العمومية  للصحة الجوارية  بتازمالت والية بجاية 

مالحظة    ال تؤخذ بعين االعتبار  الملفات  الناقصة  أو تلك الواردة خارج آجال التسجيالت 

الجمهوريـة الجزائريــة الديمقراطيــة الشعبيـــة 
والية الشلف 

ميرية التكوين و التعليم  المهنيين 
الرقم الجبائي :099102015040091

إعــــالن  عـــــن طلـــب عـــروض وطنـــي مفتــــوح
مع اشـــتراط قــــدرات دنيـــــــا 

 رقـــــم: 2021/02 

يعلن والي والية الشلف  الممثل من طرف مدير التكوين و التعليم المهنيين  بالشلف  عن طلب عروض وطني مفتوح مع اشتراط قدرات 
دنيا  يتعلق األمر  بإطالق  اإلجراء  بعد إلغاء  المنح المؤقت  للصفقة  بتاريخ  2019/09/05 بالجرائد الوطنية : الصوت األخر 

- planéte sporte الخاصة بالحصتين  المذكورتين  أدناه  و المتعلق  بطلب العروض مع اشتراط قدرات دنيا  رقم 2019/01  
المؤرخ  2019/02/07 الصادر  بنفس الجرائد  الوطنية المذكورة  أعاله  هذا اإلعالن  خاص بــ : تجهيز  لمعهد الوطني المتخصص 

في التكوين  المهني  )700 منصب  تكوين  و400سرير (  بالشلف و الذي يتضمن  الحصص التالية 

الحصة 01   تجهيز اإلعالم  اآللي  ، األثاث  المكتبي  ،  المدرسي  و المطعم  و تجهيز خاص بموزع الهاتف 
الحصة  03 التجهيز الخاص بالداخلية

 ال يمكن المشاركة  في طلب العروض  إال للمتعاهدين  أو تجمع المؤسسات  الحائزة  على 
 أ( قــــدرات التقنيـــة 

تموين المنتجين ، المستوردين  ، الموزعين   و البائعين   المرخص لهم  لبيع  العتاد و التجهيزات  المذكورة   في الحصص أعاله 
مبررة بالسجل التجاري  الذي يحمل  الرموز الخاصة بكل حصة 

 ب(   القـــدرات الماليــــة 
 - الوسائل  المالية  مبررة  بمتوسط  رقم األعمال     5,000,000,00 دج   مبررة  بالحصائل  الكالية  و الجبائية لثالثة )03(  

سنوات  األخيرة   )-2017-2016-2015 (  مؤشر عليها  من طرف  محافظ حسابات  أو من طرف  مصلحة الضرائب 
ج (  قــــدرات المهنيـــة 

 - المراجع  المهنية  مبررة بشهادات  حسن اإلنجاز  مسلمة  من طرف أصحاب المشاريع  العمومية  تثبت   إنجاز  مشرع  من نفس  
الطبيعة 

العروض تكون مرفقة  بالوثائق اإلدارية  المنصوص  عليها في القانون الساري  المفعول و األتي  ذكرها 
ملــــف الترشــــح   

1 تصريح بالترشح  المرفق في دفتر الشروط مملوء  مؤرخ  ممضي مختوم 
2  تصريح بالنزاهة  المرفق في دفتر الشروط مملوء  مؤرخ  ممضي مختوم

3 نسخة من القانون األساسي للشركة  بالنسبة  للسخص المعنوي 
4  الوثائق التي تتعلق  بالتفويضات   التي تسمح  لألشخاص بإلزام  المؤسسة  

5 كل وثيقة  تسمح  بتقييم قدرات  المرشحين أو المتعهدين  أو عند  االقتضاء المناولين
توضع الوثائق  المذكورة أعاله  في ظرف  أول و مقفل يحمل عبارة  » ملف الترشح « 

طلب عروض وطني مفتوح مع اشتراط قدرات دنيا  
رقم  ...........2021
» ملف الترشح« 

تجهيز  المعهد الوطني المتخصص في التكوين  المهني 
)700م ت / 400 سرير ( بالشلف 

2/ العـــــــرض  التقنــــــي 
1 تصريح باالكتتاب المرفق في دفتر الشروط مملوء  مؤرخ  ممضي مختوم

2 دفتر الشروط يحتوي  في آخر صفحته  على  العبارة » قرئ و قبل « مكتوبة بخط اليد 
3  مذكرة تقنية تبريرية  التي تحتوي  على المعلومات  التالية » تقديم العارض-مدة التسليم - مدة الضمان -خدمة ما بعد البيع  

4 شهادة الضمان 
5  رزنامة  خاصة بمدة التسليم  مؤشرة و ممضاة 

توضع  الوثائق المذكورة أعاله  في ظرف ثاني  مغفل و مقفل و يحمل العبارة  » العرض التقني « 

 طلب عروض وطني مفتوح  مع اشتراط قدرات دنيا  
رقم ............2021 

العرض التقني 
تجهيز  المعهد الوطني  المتخصص في التكوين المهني  

)700م ت/  400 سرير ( بالشلف  

3 / العــــــرض  المالــــــي 
- رسالة التعهد المرفقة  في دفتر الشروط  مملوءة  مؤرخة  ممضاة  و مختومة 

- جدول األسعار  بالوحدة  مملوء  ممضي مختوم 
التفصيل الكمي و التقديري  مملوء  ممضي  و مختوم 

 توضع  الوثائق المذكورة أعاله  في ظرف ثالث مغفل و مقفل و يحمل العبارة  » العرض المالي  « 

طلب عروض وطني مفتوح  مع اشتراط قدرات دنيا  
رقم ............2021 

العرض المالي  
تجهيز  المعهد الوطني  المتخصص في التكوين المهني

)700م ت/  400 سرير ( بالشلف  

توضع الثالثة )03(  أظرفة  الخاصة  بملف  الترشح  ، العرض التقني  و العرض المالي  في ظرف آخر  مقفل بإحكام   و مغفل على 
الشكل التالي 

 
طلب عروض وطني مفتوح  مع اشتراط قدرات دنيا  

رقم ............2021 
العرض المالي  

تجهيز  المعهد الوطني  المتخصص في التكوين المهني
)700م ت/  400 سرير ( بالشلف  

الحصة 01   تجهــــيز اإلعــــالم  اآللـــي  ، األثـــاث  المكتبــــي  ،  المدرســـــي 
 و المطعــــم  و تجهيـــــــز خــــاص بمـــوزع الهــــاتف 

               الحصــــــة  03 التجهيــــــز الخـــــاص بالداخليــــــة
ال يفتــح اال من طـرف  لجنة فتـح األظرفة  و تقييــم العــــروض 

- ترسل  العروض  الى السيد مدير  التكوين  و التعليم  المهنيين حي شرف قدور 
حددت  مدة تحضير العروض بواحد و عشرون  )21(  يوما على الساعة  )14:00 سا (  زواال  ابتداء من تاريخ  أول صدور  

اإلعالن في الجرائد الوطنية  أو النشرة الرسمية لصفقات المتعتمل العمومي 
حدد تاريخ  إيداع العروض آخر يوم  من مدة  آجال  تحضير العروض قبل الساعة )14:00 سا ( زواال 

 إذا صادف  هذا اليوم  يوم عطلة  أو يوم راحة قانونية  فإن مدة تحضير  و فتح العروض تكتد إلي غاية  العمل الموالي 
- يمكن  للمؤسسات  المشاركة  في المنافسة   في المناقصة  حضور  جلسة فتح العروض  المقررة  في اخر  يوم من تحضير  العروض 

علي اساعة  الثانية  ) 14:00 سا ( زواال  بمقر  مديرة  التكوين  و التعليم المهننين بالشلف 
يبقى المتعاهدون ملزمين  بعروضهم   مدة تحضير العروض  21يوما تضاف إليها ثالثة  )03 ( أشهر  من تاريخ  إيداع العروض 

الرتبة 

طبيب عام 
في الصحة 

العمومية 

جراح أسنان  
عام في الصحة 

العمومية 

نمط 
التوظيف

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 
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صرخـة 
في واد 

فاطــمة  الزهـــراء 
بولعــــراس

عالم اليأس
 كل متتبع ملا يجري من حوله من أحداث 

سيصاب بالّصدمة من الفراغ والال أحداث
رحم اهلل زمنا كانت األحداث متأل نشرات 
البرامج  متأل  احلادة  النقاشات  وكانت  األخبار 

والشاشات
فهل دخلنا عصر الالجدوى والفراغ

الزمن  هذا  يف  شيئا  الناس  يبهر  يعد  لم 
عالم  دخلوا  شيئا  يجذبهم  يعد  ولم  األغبر، 
زرعها  التي  التشكيك  بذرة  هو  والسبب  اليأس 

البائسون يف كل مكان
فال شيء موثوق، ال يف علم وال يف دين، 

وخاصة منذ وباء الكورونا
احلقيقي  وجهه  عن  العالم  كشف  لقد 

وأفصح عن خيبته وقلة حيلته
بفضل  وعيا  ازدادت  الشعوب  أن  صحيح 
وبؤسا  يأسا  ازدادت  أيضا  ولكنها  التكنولوجيا 
وما  للكارثة  إدراكها  يف  سببا  وعيها  يكون  ورمبا 

ينتظرها من شر
بها  يحتمي  كبيرة  دول  هناك  تعد  لم 

الضعفاء. وتفرض بعض عدلها
التي  الشرف  أقنعة  كل  الدول  هذه  نزعت 
 ، نهارا  جهارا  تشحذ  وأخذت  بها  احتالت 

وهمها الوحيد هو احلصول على املال
إلى  مرغمة  فركنت  الصغيرة  الدول  أما 

مصيرها ملتاعة ويائسة
أن  بعد  العدل  لنشر  احملاولة  انتهت  فهل 

انتهى العدل ومن زمن طويل
على  أزمة  يف  أصبح  املتقدم  العالم  حتى 
الوباء  ضرب  عندما  خاصة  األصعدة  جميع 
وأصبح   رحمة،  وال  شفقة  بال  األرضية  الكرة 
اإلغاثة  منه  يرجون  الناس  كان  من  يستغيث 

فماذا تراهم فاعلون وسط هذا السواد؟
ملاذا ال يفكر العقالء يف العودة إلى اهلل؟

ملاذا يكابرون وهم بؤساء
ملاذا ال يعملون ويجتهدون من أجل التعايش 

والسالم ؟
وملاذا نحن يف اجلزائر مثال يقتلنا اليأس يف 

بلد شاّب وغنّي
 بينما احلياة أبسط من كل تخطيط وأسبابها 
متوفرة لو أردنا فلماذا ال نأخذ بأسبابها البسيطة 

ملاذا ننظر ألسبابها املعقدة والبعيدة؟
املواطنني  على  النظام  يتحايل  وملاذا 
بدل  والدساتير؟  القوانني  وتغيير  باالنتخابات 
يبحث  وهل  والغذاء  واألمن  العمل  توفير 

املواطنني عن شيء غير هذا؟
هؤالء  يجعل  هذا  أن  املسؤولون  يعلم  أال 
النية  يخلصون  ال  اليائسني  املتذمرين  املواطنني 

يف قول أو عمل )متاما كما يفعل املسؤولون(
عالم مغشوش  مع األسف يف  نعيش  نحن 
غير  أجل  إلى  فيه  مؤجل  فيه  شيء  وكل 
مسّمى، وهذا هو  اليأس يف أسوأ مظاهره  وليس 

بعده يأس آخر

أمـة تقرأ وال تعي 
أنهـــا  تقــرأ!

يرتبط فعل القراءة بفعل الكتابة ولكنه ال يرتبط ضرورة 
من  معني  بشكل  اخلصوص  وجه  وعلى  الكتاب،  بشكل 
تطور  درجات  من  درجة  القراءة  التدوين.  مادة  أو  الكتب، 
التواصل اللغوي ظهرت مع ظهور األبجدية. اخترعها أجدادنا 
التجارية.  شؤونهم  لتدبير  إليها  احتاجوا  عندما  الفينيقيون 
السفن  وأبدعوا يف صناعة  الدولية  التجارة  أيضا  اخترعوا  فهم 
الغذائية وصناعة  البحرية ودباغة اجللود والصناعات  واملالحة 
تقييد  إلى  حاجة  يف  كانوا  الزينة.  أصباغ  فيها  مبا  األصباغ 
معامالتهم التجارية والنقدية. كان ذلك تطويرا للخطوط قبل 
)ألواح  والعقود  القوانني  تدوين  يف  استعملت  التي  األبجدية 
اخلالق  احلضاري  السياق  هذا  يف  العمارنة(.  وتل  حامورابي 
عبر  ونقلها  تخزينها  بهدف  املعرفة  تدوين  إلى  احلاجة  ظهرت 
الزمن وعبر املكان. فكان الكتاب. وتطورت مادة التدوين من 
الصخور وألواح الصلصال وجلود احليوان والبردى والقماش إلى 
أن ظهر ورق السيلولوز وظهرت الطباعة فكانت الثورة. بل رمبا 
نتيجة لذلك ظهرت الثورات التاريخية الكبرى املعروفة. وأثناء 
لكن  املطالعة.  اآلن  نسميه  ما  أو  القراءة  ظهرت  الرحلة  هذه 
يجب أن ننتبه إلى أن املطالعة ظهرت كممارسة أرسطوقراطية 
أن  يجب  كان  واإلقطاعيني.  والرهبان  املالك  بطبقة  خاصة 
تصنع  سوف  التي  الشعبية  الثورات  من  جديدا  جيال  ننتظر 
اجلماهيري  االتصال  ووسائل  الدميقراطية  السياسية  الكيانات 
السيلولوزية  الثقافة  لتنتشر  والعشرين  عشر  التاسع  القرنني  يف 
وتظهر  جدا  رخيصة  بأثمان  اجليب،  كتاب  ويظهر  الشعبية 

املجلة واجلريدة.
هنا ميكن تنبيه املعلقني التقليديني إلى أنه من غير املعقول 
الكتابي من  التواصل  التاريخ ومنع  الرهان على توقيف حركة 
إلى  واالنتقال  للثقافة  السيلولوزية  الطبيعة  من  والتحرر  التطور 
نرى  عندما  جندها  كنا  التي  السعادة  أن  مبعنى  أرقى.  مرحلة 
احلافلة  داخل  أو  قطار  محطة  أو  مقهى  يف  كتابا  يقرأ  شخصا 
أصبحت اآلن مجرد ذكرى من الزمن الرومانسي. ويجب أن 
عشريات  ثالث  منذ  تتشكل  بدأت  أخرى  سعادة  إلى  ننتبه 
امتالك  سعادة  الذكية.  والوسائط  الرقمية  الثقافة  انتشار  مع 
آخر »طبعات« الهواتف واأللواح الذكية وأحدث التطبيقات. 
وعندما نعتبر املادة التي تنتشر عبر الوسائط اجلديدة كتابة يجب 
أن ننتبه إلى أن استهالكنا وتلقينا لها يسمى قراءة. نعم، نحن 
تقرأ  أمة  نحن  الرقمية.  الشاشات  تفارق  تعد  لم  عيونها  أمة 
أن  يجب  والفيديوهات،  الصور  مشاهدة  عند  وحتى  كثيرا. 
ننتبه إلى أنها تنقل يف بعض الثواني أضعاف املعلومات التي 
كان الكاتب يعذب نفسه خالل عشرات الصفحات ليقدمها 
الهدف األعمق لفعل  ناقصة ومعقدة. ففعل املشاهدة يحقق 

القراءة.
إن الكتاب اآلن بصدد اخلروج من املرحلة االنتقالية بني 
عديدة  محاوالت  فقد جرت  والرقمية.  السيلولوزية  الثقافتني 
كلها  وكانت  الورقي.  الكتاب  لنشر  إلكترونية  صيغة  إليجاد 
حيث  للكتاب  الورقي  السيلولوزي  التصور  سجينة  محاوالت 
للصفحة  التقليدي  الشكل  على  للمحافظة  التقنيون  سعى 
الكتاب اإللكتروني.  الفصول عند تصميم  والغالف وتقسيم 
عجلة  نواكب  يتركنا  أن  يريد  ال  التقليدي  الكتاب  وكأن 

الوسائط اجلديدة.
فهو  جذريا.  حتوال  يعيش  اآلخر  هو  الكاتب  مفهوم  إن 
مؤلف  ومن  محتوى.  صانع  إلى  تقليدي  كاتب  من  يتحول 
نصوص تنشر يف حزمة من الصفحات الورقية تخضع لشروط 
التطبيقات  عبر  تنشر  نصوص  مؤلف  إلى  الطباعة  تكنولوجيا 
وتتمتع مبا تتيحه تقنيات تصميم التطبيقات الرقمية من ابتكار 

وسرعة يف االنتشار ومرونة يف التلقي وقابلية للتحسني املستمر 
وتسجيالت  مكتوبة  نصوص  من  األنواع  وتعدد  والتفاعلية 
أن  يجب  لذلك  وروابط.  صوتية  ومؤثرات  وفيديوهات  صور 
ينتبه كاتب املستقبل إلى املميزات اجلديدة ملهنته. ويستوعب 
إلى  املعلقون  ينتبه  سوف  وبالنتيجة  احملتوى.  صانع  شخصية 

املميزات اجلديدة للقراءة.
القراءة يف الزمن الرقمي واالفتراضي والتفاعلي، بطبيعة 
احلال، يجب أن تكون ذات طبيعة رقمية وافتراضية وتفاعلية 
قابلة للتحيني اآلني. فلم يعد القارئ يف حاجة إلى أن يضع 
يقرأ  يعد  ولم  الورقة.  يقلب  كي  أصبعه  على  اللعاب  بعض 
ال  قد  معلومة  عن  بحثا  اجللدة«  إلى  اجللدة  »من  الكتاب 
املطارات  يف  الرقابة  أجهزة  لعراقيل  يخضع  يعد  ولم  يجدها. 
الطباعة وشحن  املطابع، وال لبطء تكنولوجيا  واملوانئ وداخل 
قضاء  إلى  حاجة  يف  يعد  ولم  القارات.  بني  واحلبر  الورق 
الساعات الطويلة داخل قاعة املكتبة. بل أصبح يحمل املكتبة 
الدنيا  مكتبات  إلى  املرور  كلمات  فقط  يحمل  بل  هاتفه،  يف 
ليقرأ الكتب التقليدية املصورة ويقرأ آخر اإلصدارات وآخر ما 
كتب عنها من نقد وانطباعات ومنشورات تفاعلية، ويقرأ مادة 
مصممة بأشكال تقنية جديدة ويف تطبيقات توفر له مختلف 
والفقرات  الكلمات  بني  التنقل  له  وتتيح  التسجيالت  أنواع 
ما  وكل  واملعاجم،  األخرى،  واملواد  والفصول  والصفحات 

حتتوي عليه املدونات الكبرى يف نفس اللحظة.
بني  رأسه  يدفن  زال  ما  وبعضنا  القراءة،  تغيرت  لقد 
صفحات الكتب الصفراء مع األردة. بالتأكيد هو ال يقرأ ولكنه 
ممارسات  إلى  باحلنني  ليتمتع  التقليدي  القارئ  دور  يتقمص 
تنتج  التي  املفارقات  إنها  الرقمية.  الذاكرة  الزمن من  مسحها 
القراءة عبر  الواقعي واالفتراضي. فعندما ظهرت  عن مالعبة 
مقارنة  افتراضية  ممارسة  التقليديون  اعتبرها  الرقمية  الوسائط 
بقراءة الكتاب الورقي امللموس. لكن يتبني اآلن أن تلك القراءة 
االفتراضية هي التي تستحق صفة الواقعية مبا هو متاح فيها من 
القراءة  أصبحت  بينما  باللحظة.  لصيقة  وعلمية  خبرية  مادة 
طباعتها  متت  كتبا  »تتعاطى«  ألنها  وهمية  قراءة  التقليدية 
تقدم  وهي  أخرى  بسنوات  ذلك  قبل  تأليفها  ومت  منذ سنوات 

معلومات وأفكارا تتعلق بزمن لم يعد موجودا.
ارتفاعا  مجتمعنا  يف  القراء  عدد  ارتفع  اخلضم  هذا  يف 
صاروخيا. أصبح عدد القراء يساوي ماليني الهواتف واأللواح. 
بعدما كان مقتصرا على عشرات املكتبات التي يزورها عشرات 
القراء. وتقلص الزمن بني الكتابة والقراءة، أو رمبا حترر ليغطي 
اآلن.  الكتابة  بصدد  هو  ما  إلى  العصور  أقدم  منذ  كتب  ما 
أن  نفسها،  اللحظة  هذه  يف  إمكانه،  يف  األسطر  هذا  فقارئ 
يتابع ما يصله من رسائل نصية على هاتفه، وميكنه أن يتفاعل 
مع ما يقرأ وميكنه حذف املنشور كما ميكنه إعادة نشره. كما 

ميكنه متابعة آخر اإلصدارات عبر العالم.
يتم نشرها  بعد كل هذا، جتد من يجتر عبارات حمقاء 
الذات  وجلد  اإلحباط  ثقافة  لزرع  دعائية  حمالت  إطار  يف 
كتابا  يقرأ كذا  إسرائيل  املواطن يف  أو  تقرأ«  اقرأ ال  »أمة  مثل 
يقرأ نصف صفحة  العربية  املواطن يف األقطار  بينما  السنة  يف 
فقط  اللحظة  هذه  يف  العربية  األقطار  يف  املواطن  إن  سنويا. 
يقرأ ماليني الصفحات بعدد ماليني الهواتف الذكية املنتشرة 
مكتبات  أقطارنا  يف  الناس  يقرأ  جانبها  وإلى  مجتمعاتنا.  يف 
واإللكترونية.  الرقمية  التكنولوجيات  بفضل  سنة  كل  كاملة 
نحن يف حاجة إلى التخلص من النظارات املغشوشة التي تباع 
بأثمان بخسة لكي ننظر بأعني صافية حتى نرى  الشوارع  يف 

أشياءنا بجمالها الطبيعي.

نحن أمة تقرأ إلى 
درجة التخمة. لكن 

قادة الرأي عندنا وصناع 
احملتوى ال يرون ذلك. 
لألسف، أو رمبا حلسن 
احلظ، هذه احلقيقة 
سوف تصدم الكثير 

من املعلقني التقليديني 
الذين »يشكلون« وعيهم 

ومواقفهم وتعليقاتهم 
باملنعكسات الشرطية 

البافلوفية وليس 
باإلدراك وإعمال العقل 
الذي كرم به اإلنسان. 
فهؤالء ال يتفكرون وال 
يحللون. وبعبارة أبسط 

وأوضح هم قوم ال يعقلون. 
ومن أجلهم سوف أحاول أن 

أبني يف هذه السطور كم 
نحن نقرأ، بل نتيه فيما 
نقرأ، لكن شكل القراءة 

هو الذي تغير بفعل 
التطورات التكنولوجية، 

ومعه يجب أن يتغير شكل 
الكتابة وشكل الكتاب 

أيضا.

بقلم:
 د. جمال بلعربي

إحداثيات
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 اجلريدة لن ترد إلى أصحابها

حتى يف حالة عدم نشرها

                  الطــبـــعالطــبـــع
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املدير التنفيذي مسؤول النشر
redaction@akhbarelwatane.net

تويقـــر عبــد العــزيــــز

ريــــاض هــــويـــلــــي

شارع باستور - اجلزائر
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أقالم

عّمـي الطـاهر
*********

تقع اجلمعية يف حّي شعبي مقابل مسجد الرحمة الذي 
تتوقف  لم  مخيفا.  حوحو  رضا  شارع  وكان  كنيسة،  كان 
النشاطات، وظللنا حذرين يف الوقت الذي هاجر فيه آخرون 
دخل  »من  شعار:  كان  لقد  األمن.  عن  بحثا  اخلارج  إلى 
اتهم  إدانة.  إلى  يتحول  أن  قبل  نافعا،  آمن«  فهو  اجلاحظية 
بالشاعر  عالقته  يف  خاصة  االسالميني،  مع  وطاربالتنسيق 
حشاني  القادر  عبد  وبالقيادي  الغماري،  محمد  مصطفى 
ـ 1999( الذي أصبح رئيس املكتب التنفيذي الوطني  )1956ـ 
إثر إضراب  بلحاج  وعلي  عباسي مدني  اعتقال  بعد  للجبهة 
1991، قبل أن تتم تصفيته.  كما كان  تأسيس إذاعة القرآن 
هؤالء التخاذ  عليها  اتكأ  1991(  حجة  12 جويلية   ( الكرمي 
أنه  اعتبر من اإلسالميني، مع  الذي  مواقف مناوئة من وطار 
كان صديق املخرج الهاشمي شريف )1939 ـــ 2005( األمني 
أّما  الشيوعيني.  من  وكثير  االشتراكية،  الطليعة  العام حلزب 
وبعد  الوطني،  باملجلس  إمام  اغتيال  بعد  قلقني  فعشنا  نحن 
تصفية األستاذ الشاعر يوسف سبتي ) 1943 ــ 1993( الذي 

كان أمينا عاما للجمعية.

*********
 هاتفني وطار مرة قائال: يجب أن نلتقي. يف اليوم املوالي 
عرفتها يف  مثلما  معاناته  عرفت  أن  يحدث  لم  أزرق.  وجدته 
تلك الصبيحة. كنت أعتبره إلها إغريقيا ال يزعزعه الظرف. 
التشريعية  االنتخابات  عن  اجلزائر،  واقع  عن  مبرارة  حدثني 
والدميوقراطيني الوهميني واألصدقاء الذين تخلوا عنه، سواء 
كانوا علمانيني أو شيوعيني أو وطنيني، مفرنسني أو معربني، 
وذكر لي أسماء مكرسة. لقد نبذ بداية من الشمعة والدهاليز ) 
1995( ، مرورا بالولي الطاهر يعود إلى مقامه الزكي )1999(، 
كان   .)2005( بالدعاء  يديه  يرفع  الطاهر  الولي  إلى  وصوال 
مستاء من املثقفني الذين«وقفوا ضد خيارات األمة«. أذكر أنه 
قال لي:«عمك الطاهر شاوي، لكنه دميوقراطي«. نشرت هذا 

املوقف يف جريدة النصرالحقا، وتركت الباقي.

*********
جعوط  الطاهر  الروائي  اغتيال  حول  تصريحه  أدهشني 
خسارة  ألطفاله،  »خسارة  قال:  لقد   .)1993 ــ   1954(
عدة  وقرأت  سمعت  تأكيد«.  بكل  لفرنسا  وخسارة  لعائلته، 
تريستانلو  كتبه  ما  ذلك  ومن  الصادم،  املوقف  لهذا  تأويالت 
السوداء«  العشرية  يف  الكتاب  »اجلزائر،  مؤلفه:  يف  بريلييه 
وانحياز  كمعرب،  وطار  على  حتامل  الكتاب  يف   .)2018(
إلى  واضحة  ميول  ذا  كان  إنه  كتب:  لقد  للفرنكوفيليني. 
اجلماعات املتطرفة التي تصالح معها، لذلك كان اإلسالميون 

النظام،  إليه كشيوعي معتدل. لقد وقف معهم ضد  ينظرون 
وضد الدميوقراطيني لينجّو من االغتيال. 

النخب اجلزائرية،  الطرح نفسه سيتواتر يف أوساط بعض 
لتستغله عدة جهات، ومنها أطراف فرنسية كانت لها مقاصد 
من وراء التهجم عليه نصرة للموالني لها، سياسيا وثقافيا. قال 
لي وطار موضحا: الطاهر جعوط صديق حميم وأحد مؤسسي 
التصريح  بذلك  أدليت  لقد  بهم.  أعتز  الذين  من  اجلاحظية 
مع  املشكلة  مواقفي،  تعرف  أنت  متدهورة،  نفسية  حالة  يف 
الفرنكوفيليني الذين استولوا على مفاصل الدولة، مبا يف ذلك 

وزارة الثقافة التي غدت خاصة بهم. 
احلصار  وعلى  مناذج،  على  منصبا  حديثه  كان           
لقد  االنتخابي.  املسار  إيقاف  من  موقفه  بسبب  عرفه  الذي 
حاولت إضاءة موقفه يف »آخر الكالم«، الفيلم الوثائقي الذي 
أجنزه املخرج محمد الزاوي حول الكاتب،  لكنه حذف جزء 
من التوضيح بسبب السياق. قال القديس أوغسطينوس: »إن 
اهلل يتألم حتى من موت أرنب«، وال ميكن أن نتصور أّن وطار 
كان مرتاحا لتصفية أحد الكّتاب املقربني منه. لقد استفادت 
عدة جهات من التصريح، وكانت تلك الكلمات كافية جلعله 
إرهابيا، بدليل أّن الصحافة املفرنسة اعتبرت وفاته ال حدث.

*********
كانت العشرية احلمراء يف أوجها عندما اقترحت عليه ندوة 
سعيد  السيد  مني  طلب  للعناصربالبرج.  الثقايف  املقهى  يف 
وسيلة  لتوفير  بي  االتصال  ومّت  الدعوة،  بقبول  إقناعه  عياشي 
نذهب  أن  علينا  لي  قال  رفض.  الطاهر  عمي  لكّن  لنقلنا، 
خلسة حتى ال يقضي علينا قطاع الطرق، أو تنسفنا اجلماعات 
مشجب  على  شيء  كّل  يعلقون  ثّم  ما،  جهة  أو  املسلحة، 
اإلرهاب، السياق غامض. تذكرت حينها لقائي به يف شارع 
العربي بن مهيدي يف نهاية السبعينيات. قلت له بعد صدور 
الزلزال: ملاذا لم تتخلص من البطل عبد املجيد بولرواح؟ فرّد 
علي: »أفق اجلزائر غائم، وال ميكن أن أكذب على التاريخ«. 

كانت نبوءته صادقة ،وعادت الرأسمالية املتوحشة بقوة.
يف  كنا  مذكراته.  عن  حدثني  البرج  إلى  الطريق   يف 
ضواحي األخضرية، قريبا من جبل الزبربر حيث تقيم اجلماعة 
اإلسالمية املسلحة. قال لي ساخرا: حسنا فعل اإلسالميون 
إذ أقاموا هناك ألّن الدولة ال تهتم بالسياحة اجلبلية، ثّم عاد 
متورطة.  شخصيات  عن  تفاصيل  ذكر  احلديث.  الستكمال 
كان ذلك مثيرا بالنظر إلى قدرته على سرد التفاصيل مبهارة، 
سيقضون  مالئم،  غير  السياق  أجبته:  رأيي  عن  سألني  وإذ 
بتوقيعه.  نسخة  أهداني  املذكرات  نشرت  وعندما  عليك، 
وجدت شيئا ال عالقة له مبا قصه علّي، وتساءلت: هل كان 
هناك جزء ثاٍن؟ وما زلت أتساءل ألّن ما حكاه لي كان صادما.

    ذكرتني فكرة 
إنشاء مؤسسة 

أبوليوس جلائزة 
الطاهر وطار )1936 

ــ 2010(بحكايات 
عشتها معه، كأمني 

عام للجاحظية 
ورئيس حترير 
مجلة القصة، 

ومدير حترير مجلة 
التبيني، املجلتان 

اللتان مولتهما 
الشاعرة الكويتية 

الدكتورة سعاد 
الصباح )1943(، 
إضافة إلى مجلة 

الشعر، وذلك مقابل 
بطاقة انخراط 

شرفية يف اجلاحظية 
التي ضمت نخبة 

من األسماء األدبية 
والثقافية التي راحت 

تنسحب تدريجيا 
ألسباب مختلفة.

   د. الّسعيد بوطاجني    

مرايــا
 عاكسة
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الَجزائـُر 
تحصـي 

05وفيات 
بَفيـروس 

»ُكـورونا« 
أحصت وزارة 

الصحة والسكان 
وإصالح 

املستشفيات، 
أمس ، 180 إصابة 
جديدة بفيروس 

»كورونا« يف اجلزائر 
خالل الـ24 ساعة، 
فيمـــا سجلــت   05 

وفيات.

الخيـانـةالخيـانـة داردارُُ     

بلسان : عبد العزيز تويقر 

توقيف 4 أشخاص وحجز عتاد لبحارة

تفكيــك شبــكة لتهريـــب 
"الحراقـــة" فــي عنـابـة

تيبازة:  أمـن فـوكة يحجـز 13 كـغ من المخـدرات مخبـأة بمستثمـرة فالحيـة

أم البواقي:
جــرح 13 شخصـــا فــي 
حــادث انقــالب حـــافلة

أصيب 13 شخصا بجروح متفاوتة اخلطورة إثر حادث 
ليلة  وقع  املسافرين  لنقل  حافلة  انقالب  ثم  انحراف 
علم  البواقي، حسبما  أم  بوالية  األربعاء  إلى  الثالثاء 

أمس، من املديرية احمللية للحماية املدنية.
انقالب  ثم  انحراف  حادث  أن  املصدر  ذات  وأوضح 
الشريعة  خط  على  تعمل  املسافرين  لنقل  حافلة 
قرية  املسمى  باملكان  وقع  بلعباس  سيدي  )تبسة(- 

سيدي ارغيس التابعة إقليميا لبلدية أم البواقي.
وأضاف املصدر أنه قد تدخل للحادث عناصر الوحدة 
اجلرحى  بإسعاف  وقاموا  املدنية  للحماية  الرئيسية 
الذين تتراوح أعمارهم بني 3 سنوات و50 سنة بعني 
بوضياف  محمد  مستشفى  إلى  نقلهم  مت  ثم  املكان 

بعاصمة الوالية.
فيما فتحت من جهتها مصالح األمن املختصة إقليميا 

حتقيقا يف احلادث من أجل كشف أسبابه.
ق.م

تيسمسيلت: هــالك شخــص وإصابـــة 4 آخريــن فـي حــادث مـرور
لقي شخص حتفه وأصيب أربعة آخرون بجروح متفاوتة اخلطورة يف حادث مرور وقع أمس، ببلدية لرجام )تيسمسيلت(، حسبما أفادت 
به مصالح احلماية املدنية. وجنم احلادث الذي وقع بالطريق الوطني رقم 19 يف شطره الرابط بني بلديتي تيسمسيلت ولرجام عن اصطدام 
بني شاحنة وسيارة مما أدى إلى وفاة شخص )60 سنة( بعني املكان وإصابة أربعة آخرين بجروح تتراوح أعمارهم ما بني 37 و58 سنة 
أحدهم مصاب بجروح "بليغة"، حسبما أوضحه ذات املصدر. ومت إجالء ثالثة مصابني إلى العيادة متعددة اخلدمات للرجام فيما مت نقل 
املصاب الرابع إلى املؤسسة العمومية االستشفائية لبرج بونعامة نظرا إلصابته "اخلطيرة"، استنادا إلى مصالح احلماية املدنية. وقد فتحت 

مصالح الدرك الوطني حتقيقا حول مالبسات هذا احلادث.
ق.م

 قصر األبطال بسطيف

محتجــون يغلقــون الطريــق الوالئـي فـــي أوالد محلـة
أقدم أول أمس العشرات من سكان قرية أوالد محلة الغربية على غلق الطريق الوالئي 64 الرابط بني قصر األبطال ورأس الواد بوالية برج بوعريريج . احملتجون طالبوا بوضع الغاز 

حيز اخلدمة بعدما انتهت األشغال، خاصة وأن اجلهة الشرقية استفادت من الغاز . وقد عبر سكان الرحاحلة عن استيائهم عن الوعود التي أطلقتها السلطات فيما يخص 
وضع الغاز حيز اخلدمة. اجلدير بالذكر أن منطقة أوالد محلة عرقت عدة احتجاجات سابقة لذات السبب.

عبد املالك قادري

متكنت مصالح أمن والية اجلزائر ممثلة يف فرقة الشرطة 
توقيف  من  براقي  اإلدارية  املقاطعة  بأمن  القضائية 
املؤثرات  وتوزيع  ترويح  يف  مختصة  إجرامية  شبكة 
العقلية وحيازة أسلحة بيضاء، حسب بيان أصدرته 

أمس، ذات املصالح.
بأمن  القضائية  الشرطة  فرقة  أن  املصدر  وأوضح 
 )04( توقيف  من  براقي"متكنت  اإلدارية  املقاطعة 
إناث( حليازتهم   3 بينهم  )من  فيهم  مشتبه  أشخاص 
البيع  لغرض  مشروعة  غير  بطريقة  عقلية  مؤثرات 
أسلحة  العاصمة( مع حمل  ببراقي )غرب  والترويج 
بيضاء محظورة و عرقلة مهام األعوان املكلفني مبعاينة 

جرائم املخدرات".
و بعد استكمال كافة اإلجراءات القانونية، مت تقدمي 

املشتبه فيهم أمام النيابة املختصة إقليميا.
املقاطعة  بأمن  القضائية  الشرطة  فرقة  متكنت  كما 
 )02( شخصني  توقيف  من  دائما  براقي  اإلدارية 
ومؤثرات  مخدرات  حيازة  قضية  يف  فيهما  مشتبه 
عقلية حيث مت يف هذا اإلطار حجز )33.08( غراما 
من القنب الهندي و 407 قرصا من املؤثرات العقلية 
عائدات  من  مالي  ومبلغ  أبيض  سالح  قطعة   15 و 

الترويج يقدر بـ)50500( من العملة الوطنية.
اجلمهورية  وكيل  أمام  فيهما  املشتبه  تقدمي  مت  قد  و 

املختص إقليميا بعد استكمال اإلجراءات القانونية. 
-حسب  أخرى  جهة  من  الفرقة  ذات  ومتكنت  هذا 
قضية  يف  فيه  مشتبه  شخص  توقيف  من  البيان- 
حيازة 31 قرصا من املؤثرات العقلية و حمل أسلحة 
متبوع  باحلياء  مخلة  فيديو  مقاطع  التقاط  مع  بيضاء 
النيابة  أمام  فيه  املشتبه  تقدمي  مت  وقد  بالتهديد، 
اإلجراءات  كافة  استكمال  بعد  إقليميا  املختصة 

القانونية ذات الصلة.
  وبذات املقاطعة اإلدارية دائما مت توقيف 4 أشخاص 
مشتبه فيهم يف قضية حيازة مؤثرات عقلية )أكثر من 
بعد  ليتم  والترويج  البيع  لغرض  كبسولة(   4000
هؤالء  تقدمي  القانونية   اإلجراءات  كافة  استكمال 

أمام النيابة املختصة إقليميا.
ق.و

الوطني  للدرك  اإلقليمية  الفرقة  أفراد  متكن 
غير  هجرة  محاولة  إحباط  من  عنابة  بوالية 
سردينيا  جزيرة  نحو  املوت  قوارب  عبر  شرعية 

اإليطالية.
العملية أسفرت عن توقيف 4 أشخاص تتراوح 
من  ينحدرون  سنة  و35   25 بني  ما  أعمارهم 
مغادرة  بصدد  كانوا  وميلة،  قسنطينة  واليتي 
بلدية  من  غير شرعية  بطريقة  الوطني  التراب 

شطايبي نحو مدينة سردينيا اإليطالية. 
اإلقليمية  الفرقة  تلقي  إثر  العملية  وجاءت 
تفيد  معلومات  بالتريعات  الوطني  للدرك 
رحلة  بتنظيم  األشخاص  من  مجموعة  بقيام 
دورية  تشكيل  ليتم  البحر،  عبر  شرعية  غير 
الوطني  للدرك  اإلقليمية  الفرقة  أفراد  تضم 
أربعة  توقيف  ليتم  املكان  عني  إلى  بالتريعات 
مبلغ  حجز  مع  احلرقة  بصدد  كانوا  أشخاص 
مالي بالعملة الصعبة قدره 1 أورو و50 مليون 
إلى عتاد  نقال، باإلضافة  14 هاتف  سنتيم، 
الغذائية،  املواد  بالبحارة، كميات من  خاص 
التحريات  استكمال  وبعد  ومركبتني،  سجائر 
يتم  أن  قبل  القانونية  اإلجراءات  ومختلف 

تقدمي املعنيني أمام اجلهات املختصة قضائيا.
..موظفو وكالة " كناك " يحتجون

للصندوق  الوالئية  الوكالة  موظفو  شرع 
وقفات  تنظيم  يف  البطالة  عن  للتأمني  الوطني 
بعنابة  الرئيسي  مقر  أمام  متتالية  احتجاجية 
املنتدبة لدى  رفضا لوضع "كناك" حتت وصاية 

الوزير األول املكلفة باملؤسسات املصغرة.
شدد  االحتجاج  من  الثاني  اليوم  وخالل 
لالحتجاج  مواصلتهم  ضرورة  على  احملتجني 
للخدمات  الوطنية  النقابة  نداء  تلبية 
راية  حتت  املنضوية  كناك"  لـ"  االجتماعية 
منهم  كتعبير  اجلزائريني  للعمال  العام  اإلحتاد 
الوزراء  مجلس  ملقترح  القاطع  رفضهم  عن 
من  الشباب  تشغيل  ودعم  بتوحيد  واملتعلق 
الوطنية  الوكالة  تسيير  من  كل  توحيد  خالل 
لدعم وتنمية املقاوالتية "أناد" والوكالة الوطنية 
والصندوق  "أوجنام"  املصغر  القرض  لتسيير 
حتت  ووضعهم  البطالة  على  للتأمني  الوطني 
وصاية الوزارة املنتدبة لدى الوزير األول املكلفة 

باملؤسسات املصغرة.
قرار  قاطعا  رفضا  رفضهم  جددوا  احملتجون 
األساسي  ودوره  مساره  عن  الصندوق  حتويل 
إلى  باإلضافة  عنه،  املترتبة  اآلثار  وكل 
االجتماعي،  الضمان  منظومة  تفكيك  رفض 
للتأمني  الوطني  بأن الصندوق  معتبرين بذلك 
عن البطالة جزء ال يتجزأ من املنظومة املتكاملة 
عدم  إلى  باإلضافة  االجتماعي،  للضمان 
واملساس  للصندوق  املالي  بالتوازن  املساس 
القانوني  النظام  خارج  العمال  باشتراكات 
املنظم لها واملساس بنظام التأمني على البطالة، 
االجتماعي  للطابع  مباشرا  تهديدا  معتبرينه 

للدولة.
ف.سليم

القضائية  للشرطة  املتنقلة  الفرقة  متكنت 
شخص  إيقاف  من  فوكة،  دائرة  بأمن 
ترويج  بصدد  العمر  من  األربعينيات  يف 
القنب  نوع  من  املخدرات  من  معتبر  كمية 
الهندي، حسب ما كشف عنه بيان خللية 
والية  ألمن  العامة  العالقات  و  االتصال 
استغالل  بعد  جاءت  العملية  تيبازة.   
الفرقة  ذات  لعناصر  وردت  ملعلومات 
بحيازة احد األشخاص لكمية معتبرة من 
الوسط  يف  ترويجها  بصدد  وهو  املخدرات 
الشباني بأحد األحياء الشعبية، بالتنسيق 
الترصد  مت  إقليميا  املختصة  النيابة  مع 
للسالف الذكر ،أين مت إيقافه وضبط بحوزته 

على قطعة من املخدرات.
عن  الكشف  مت  التحقيق  يف  التعمق  وبعد 
يخبؤها  كان  والتي  املتبقية،  الكمية  مكان 
الفالحية  املستثمرات  بإحدى  فيه  املشتبه 
 118 على  احملجوزة  الكمية  يستغلها.  التي 
الهندي(  )القنب  املخدرات  من  صفيحة 
وزنها ب13.700 كغ ، كانت مخبأة  قدر 

بإحكام يف أماكن متفرقة بني األحراش .
ضد  قضائي  إجراء  ملف  اجناز  مت  عليه  و 
نيابة  أمام  مبوجبه   قدم   ، فيه  املشتبه 

محكمة القليعة .
.. نشوب حريق يف مرقد لعمال 

ورشة للبناء بالقليعة
داخل  للعمال   مبرقد  حريق   أمس  شب 
من  بالقرب  اإلجناز  طور  يف  سكني  مشروع 
القليعة.  ببلدية  بوجمعة  سويداني  حي 
االتصال  و  اإلعالم  خللية  بيان  حسب  و 
الوحدة  فإن  بتيبازة  املدنية  احلماية  ملديرية 

الثانوية للحماية املدنية قليعة مدعمة باملركز 
تدخلت  كركوبة،  املدنية  للحماية  املتقدم 
النصف  و  السابعة  حوالي  املكان  عني  يف 
صباحا، أين مت إخماد احلريق ومنع انتشاره 
ضحايا  تسجيل  دون  العمارة،  باقي  إلى 
سبب  أن  باحلي  مواطنون  ارجع  قد  و   .
للتدفئة بسبب  العمال  احلريق موقد أشعله 

انخفاض درجة احلرارة.      ش. زكرياء

يبدو أن جار السوء قد 
دخل فعال نفق اخليانة و 
انغمس فيه إلى األذنني؛ 
و أختار مسار التآمر على 
اجلزائر بدقة مع العدو 

الصهيوني؛ فقد فتح 
الباب على مصراعيه أمام 

املوساد الصهيوني و هو 
أوسخ أجهزة املخابرات 
التي شهدها العالم يف 
القرنني التاسع عشر و 

العشرين  عبر ما يسمى 
مجازا "التعاون األمني 
و التفاهمات األمنية" و 

هي مصطلحات تعبر عن 
اخليانة و العمالة بلطف.

املخزن املغربي الذي 
أعلن عدوانا جبانا على 
اجلزائر عبر مسارات و 
خيارات لم تعد خفية 
على أحد؛ يعيش على 

بركان حممه غضب 
الشعب املغربي الذي مل 
اخليانة و الذل و الهوان؛ 

و كسر جدار الصمت؛ 
حني خرج يف مظاهرات 
مطالبة بسقوط امللكية 

و االنتقال إلى منط 
جديد من احلكم يعزز 
كرامة املواطن املغربي و 
يحفظها ..نظام ال يبيع 
شرفه للصهاينة حتت 

الطاولة، وووويكسر مسار 
اخلزي الذي اندفع فيه 
املخزن منذ عهد احلسن 

الثـــــــانـــــي.
املخزن الذي استقوى 
بالصهاينة خسر منذ 

فترة قصيرة رهانه 
على الرئيس األمريكي 
جو بايدن بتعيني ذي 
مستورا  مبعوثا أمميا 
جديدا إلى الصحراء 
الغربية من أجل دفع 

املسار السياسي و التمكني 
حلل دائم للنزاع. و هو ما 
يعني عدم تغيير املوقف 

األمريكي يف اجتاه 
رغبة املغرب الذي أخذ 
صفعة قوية بسقوط 

حصان طروادة يف البيت 
األبيض و انتهاء عهدة 

ترامب و هي العهدة التي 
ستبقى عار املخزن بعد 

أن جرته إلى االرمتاء 
يف أحضان الصهاينة؛ 
على أمل اغتصاب حق 
الصحراويني يف تقرير 

املصيـــــــــــــــــــر .

أمن والية اجلزائر:

تفكيــك شبكــة تــروج المؤثــرات العقليــة ببـراقـي


