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د. السعيــد بوطـاجيـن

تأويـــل  تأويـــل صعــــــب  صعــــــب 
الهديــــــلالهديــــــل

15
م   

ال
ــــ

ــــ
ــــ

ــــ
أق

العّطـــــــــار العّطـــــــــار 
والدهــــــــــروالدهــــــــــر

14د.فاطمة الزهراء بولعراس 

الجــزائــر تعـــرض 
ورقـة طريق الستقـرار 
وسيـــادة إفـريقيـــا

02
ملتقى حول السلم واألمن يف القارة 

السمراء بوهران حتت رئاسة لعمامرة

08

05

البيض واألغواط

الجفــاف وارتفـاع أسعـار 
األعــالف يهـددان نشـاط 
مربيـــي المواشــــي

قسنطينة

معـلمــو االبتـدائيــات 
بالمدينـة الجديدة يعلنـون 
دخـــولهـم فـي إضــراب

المنتخــب المحلـي يسحــق 
الســودان بربــاعيـــة

كأس العرب- فيفا 112021

يف ظل االنعدام التام ملشاريع التنمية باملنطقة09

على مدى سنوات عاش سكان قرية الشكالة، يف بلدية سيدي بوزيد بوالية األغواط 
يف الظل، وهم يعانون التهميش حيث قالوا"إّنهم يف خارج كّل خطط التنمية"، ففي 

بلدية سيدي بوزيد مجالس كثيرة تعاقبت إال أنها لم حترك ساكنا يف شؤون القرية 
البسيطة،  ونفس املشاهد تتكرر وال حديث فيها غير البحث عن سبل جديدة  

تضمن لهم العيش الكرمي ومعاجلة عدة نقائص كاملسالك الريفية ، والنقل املدرسي، 
والكهرباء الريفية، ومشاكل أخرى زادت من حدة معاناتهم لعقود من الزمن.

فاز املنتخب الوطني احمللي على حساب نظيره 
السوداني بنتيجة 4-0 أمس األربعاء مبلعب "أحمد 

بن علي" بالدوحة، حلساب اللقاء االفتتاحي 
للمجموعة الرابعة ضمن فعاليات كأس العرب فيفا-

2021 بقطر )30 نوفمبر - 18 ديسمبر(.

تنطلق اليوم بوهران أشغال امللتقى الثامن رفيع 
املستوى حول السلم واألمن يف إفريقيا، والذي تستمر 

أشغاله إلى غاية 4 ديسمبر اجلاري، برئاسة وزير 
الشؤون اخلارجية واجلالية الوطنية باخلارج رمطان 
لعمامرة، حيث يرتقب أن تعرض اجلزائر ورقة طريق 

الستقرار وسيادة إفريقيا.

التسييــُرالتسييــُر  الُموّجــُهالُموّجــُه
ياحـة! ياحـة!السِّ   َيعـوُدَيعـوُد  مـنمـن  السِّ

بشيــــــــــر:  ولــــد  بشيــــــــــر: محمـــــد  ولــــد  محمـــــد 
متنحها  بامتيــازات  مرهـون  املشـروع  "جنــاح  متنحها   بامتيــازات  مرهـون  املشـروع  "جنــاح   

اخلـــاصــــة" الفنــادق  ألصحـاب  اخلـــاصــــة"الدولـــة  الفنــادق  ألصحـاب  الدولـــة 

تسقيــف  تسقيــف :"قـــرار  بــــوخليــــفة:"قـــرار  بــــوخليــــفةالسعيــــد  السعيــــد 
سيفشـــــل"   الفنـــــادق  خدمــــات  سيفشـــــل"  أسعـــار  الفنـــــادق  خدمــــات  أسعـــار 

تسقيف أسعار الفنادق رهان الوزارة إلنعاش القطاع واملتعاملون مترددونتسقيف أسعار الفنادق رهان الوزارة إلنعاش القطاع واملتعاملون مترددون
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قريــة الشكـالــة باألغــواط ..  
عقــود مـن الوعـود والتهميـــش!
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الســلطة  رئيــس  يســتبعد  لــم 
الوطنيــة املســتقلة ملراقبــة االنتخابات 
انتخابــات  إجــراء  شــريف  محمــد 
التــي مت  بالبلديــات  جزئيــة قريبــا 
ــة،  ــم انتخابي ــا أي قوائ ــح فيه تترش
مشــيرا إلــى أن »الدولــة ســتتكفل 
بهــذا املشــكل يف أقــرب اآلجــال 
مــن اجــل ضمــان ســيرورة مصلحــة 
التــي  البلديــات  بهــذه  املواطــن 
تباينــت التصريحــات يف عددهــا بــن 

4 إلــى 10 بلديــات«.
خــال  شــريف  محمــد  وقــال   
نــدوة صحفيــة أجراهــا أول أمــس 
ملراقبــة  الوطنيــة  الســلطة  مبقــر 
ــم يتــم تســجيل  ــه »ل ــات أن االنتخاب
أي جتــاوزات خــال عمليــة االقتــراع 
خــال  جتــاوزات  ســجلت  إمنــا  و 
أكــد  كمــا  االنتخابيــة«،  احلملــة 
باالنتخابــات  املشــاركة  نســبة  أن 
البلديــة بلغــت   36.58 باملائــة، 
املشــاركة  نســبة  بلغــت  يف حــن 
يف االنتخابــات الوالئيــة   34.76 
ــة  ــج األولي ــب النتائ ــة،  وحس باملائ
التــي أعلــن عنهــا شــريف بخصــوص 
انتخــاب املجالــس الشــعبية البلدية، 
ــر  فقــد حتصــل حــزب جبهــة التحري
الوطنــي علــى  5978  مقعــد  بأغلبية 
مطلقــة يف  124 بلديــة عبــر 42 والية 
وأغلبيــة نســبية بـــ 552 بلديــة عبــر 
ــة، يف حــن حتصــل حــزب  55 والي
ــى  ــي عل ــي الدميقراط ــع الوطن التجم
4584 مقعــد عبــر 58 بلديــة عبر 27 
واليــة بأغلبيــة مطلقــة، و  331 بلدية 

ــبية. ــة نس ــة بأغلبي ــر 27 والي عب
ــتقلة  ــم املس ــت القوائ ــا حتصل كم
ــة مطلقــة  ــى 4430 مقعــد بأغلبي عل
يف 91 عبــر 24 واليــة وأغلبيــة نســبية 
يف 344 بلديــة عبــر 48 واليــة، يف 
حــن حتصلــت جبهــة املســتقبل على 

3262 مقعــد بأغلبية مطلقــة عبر 34 
بلديــة بـــ 18 واليــة، وأغلبيــة نســبية 
يف 228 بلديــة عبــر 44 واليــة، أمــا 
بالنســبة حلركــة البنــاء الوطنــي، فقد 
حتصلــت علــى 1848 مقعــد وحصــد 
 10 عبــر  بلديــة   17 بـــ  األغلبيــة 
واليــات. وكــذا األغلبيــة النســبية بـ 
125 بلديــة عبــر 21 واليــة، يف حــن 
حتصلــت حركــة حمس علــى  1820 
مقعــد أغلبيــة مطلقــة بـــ 10 بلديــات 
عبــر 8 واليــات، و أغلبيــة نســبية يف  

101 بلديــة عبــر 36 واليــة.
و حتصــل حــزب »األفافــاس« يف 
ــى    ــة عل ــس البلدي ــات املجال انتخاب
أغلبيــة  حققــت   و  مقعــد   898
مطلقــة يف  47 بلديــة عبــر 7 واليــات 
واالغلبيــة النســبية بـــ 65 بلديــة عبر 
واليــات، يف حــن حتصــل حــزب 
ــد  ــى 576 مقع ــعب عل ــوت الش ص
ــات  ــة بلدي ــة يف ثاث ــة مطلق و أغلبي
عبــر واليتــن و نســبية مطلقــة يف 
45بلديــة، أمــا حــزب الفجــر اجلديد 
ــة  ــد و أغلبي ــى 258 مقع ــل عل حتص
مطلقــة يف بلديتــن عبــر والتــن و 

ــة. ــر 12 والي ــبية عب ــة نس أغلبي
ــة  ــة والعدال ــزب احلري ــل ح وحتص
علــى 242 مقعــد و أغلبيــة مطلقة يف 
بلدتــن يف واليتــن، و أغلبية نســبية 
بلديــة، يف حــن حتصلــت  يف 14 
ــى 166  ــدة عل ــر اجلدي ــة اجلزائ جبه
ــن  ــة يف بلديت ــة مطلق ــد و أغلبي مقع
عبــر واليــة واحــدة و أغلبيــة نســبية 
يف 13 بلديــة عبــر 5 واليــات، أمــا 
حــزب احلكــم الراشــد فقــد حتصــل 
ــدة  ــة واح ــد يف بلدي ــى 138 مقع عل
ــة نســبية يف  ــة و أغلبي ــة مطلق بأغلبي
حتصــل  و  واليتــن،  يف  بلديــة   11
جتمــع أمــل اجلزائــر علــى 119مقعدا و 
حــزب الكرامــة 102مقعــد، وحــزب 

العمال 46 مقعدا.
أمــا فيمــا يتعلــق بنتائــج انتخــاب 
ــث  ــة، حي ــس الوالئي ــاء املجال أعض
حتصــل حزب جبهــة التحريــر الوطني 
علــى 471 مقعــد و األغلبية النســبية 
املســتقلة  القوائــم   ، يف 25 واليــة 
ــبية يف  ــة النس ــد و األغلبي 443 مقع
ــد  ــدي 366 مقع ــات، األرن 10 والي
13واليــة  يف  النســبية  األغلبيــة  و 
ــة  ،املســتقبل 304 مقاعــد و األغلبي
حركــة  12واليــة،  يف  النســبية 
األغلبيــة  و  مقعــد   239 حمــس 
ــاء  النســبية يف واليتــن، حركــة البن
ــبية يف  ــة النس ــد و األغلبي 230 مقع
ــات،  حــزب صــوت الشــعب  3والي
ــد  ــر اجلدي ــزب الفج ــد،  ح 82 مقع
45 مقعــد و األغلبيــة النســبية يف 

واليــة واحــدة ،حــزب األفافــاس 
40 مقعــد و األغلبيــة النســبية يف 
واليتــن، جتمــع أمــل اجلزائــر  حتصل 

ــد. ــى  18 مقع عل
ويف ســؤال لـ«أخبــار الوطــن« حــول 
قضيــة التحالفــات بــن األحــزاب او 
القوائــم احلــرة و الــذي يقضــي علــى 
رغبــة الشــعب يف اختيــار رئيــس 
بلديتهــم بــكل شــفافية أكــد شــريف 
صاحيــات  مــن  ليــس  هــذا  أن 
الســلطة الوطنية ملراقبــة االنتخابات، 
ــم  ــة يت ــج النهائي ــد إعــان النتائ فبع
العــودة إلــى قانــون البلديــة و تطبيــق 
القوانــن و يف حال تســجيل جتــاوزات 
يف هــذا الشــأن يتــم اللجــوء إلــى 
القضــاء و هــذا بعــد تقــدمي الطعــون يف 
آجالهــا احملــددة. خليــدة تافليس

منير بن دادي 
ــال  ــر خ ــرض اجلزائ ــب ان تع ويرتق
هــذه النــدوة ورقــة طريــق الســتقرار 
ــا، الســيما وأنهــا تعقــد  وســيادة إفريقي
حــدة  تصاعــدت  الــذي  الوقــت  يف 
التوتــر بــن اجلزائــر واملغــرب، واتخــذت 
ــدان  ــن البل ــة الدبلوماســية ب ــه األزم في
ــرض  ــب تع ــيما عق ــر، الس ــاًرا آخ مس
ــي يف  ــال همج ــن الغتي ــاث جزائري ث
عمليــة قصف لشــاحناتهم التــي تضمن 
نقــل الســلع بــن واليــة ورقلــة اجلزائريــة 
ــة  ــار حرك ــة يف إط ــوط املوريتاني ونواكش
ــعوب  ــن ش ــة ب ــة عادي ــادالت جتاري مب
املنطقــة، وعقــب زيــارة أولــى مــن نوعهــا 
ــس للمملكــة  ــي غانت ــاع بين ــر الدف لوزي
وتوقيــع نظــام املخــزن اتفاقــا للتعــاون 
األمنــي مــن شــأنه تســهيل حصــول 
الربــاط علــى التكنولوجيــا العســكرية 

اإلســرائيلية.
وتأتــي هــذه النــدوة الثامنــة التــي 
تعقدهــا اجلزائــر مــع بــدء العــد التنازلــي 
ألول عمليــة انتخابيــة لرئيــس دولــة يف 
تاريــخ ليبيــا منذ نيــل اســتقالها، وبعد 
ــت  ــث دخل ــى، حي ــن الفوض ــد م عق

ليبيــا املرحلــة احلاســمة مــن االنتخابات 
الرابعــة  إجراؤهــا يف  املقــرر  الرئاســية 
ــذا الشــهر، واســتمرار  ــن ه العشــرين م
ــة  ــكرات املتنافس ــن املعس ــات ب اخلاف
ــي بظــال  ــى األرض تلق ــرات عل والتوت
مــن الشــك علــى إجرائهــا، إلــى جانب 
ذلــك تشــهد منطقــة الســاحل تهديدات 
اإلرهابــي  النشــاط  بــات  و  أمنيــة، 
ــًا  ــق وضع ــا خل ــع، م ــتهدف اجلمي يس
أمنيــًا متوتــرًا ينــذر مبرحلــة صعبــة تهــدد 

دول الســاحل.

 عثمان اجلرندي:»الندوة 
مناسبة تعود بالفائدة على 

دولنا وعلى األمن يف منطقتنا«
للشــؤون  التونســي  وزيــر  صــرح 
يف  والتونســين  والهجــرة  اخلارجيــة 
اخلــارج، عثمــان اجلرنــدي للصحافــة 
ــر  ــار بأن«اجلزائ ــى املط ــه إل ــدى وصول ل
التــي حتتضــن هــذا اللقــاء ســباقة دائمــا 
للتحــاور  املناســبة  األطــر  لوضــع كل 
ســواء كان ذلــك علــى املســتوى العربــي 
أو اإلفريقــي أو مؤخــرا علــى مســتوى 
ــدوة  ــرا  بأن«الن ــا«، معتب دول جــوار ليبي

ســتكون مناســبة لتبــادل اآلراء حــول 
ــح  ــو يف صال ــا ه ــام مب ــبل للقي ــع الس أجن
وســنخرج  دولنــا  ويف صالــح  إفريقيــا 
بالعديــد مــن التوصيــات التــي ســنتبعها 
يف عملنــا الدبلوماســي علــى صعيــد 
مجلــس األمــن وعلــى صعيــد مجلــس 

الســلم واألمــن األفريقــي«.
وأبــرز الوزيــر بــأن »حضــوره إلــى وهران 
ــس الســلم  ــاع مجل ــاق اجتم ــو يف نط ه
واألمــن يف إفريقيــا، وهــي فرصــة أخــرى 
ــع  ــران م ــس يف وه ــذا املجل ــع ه ليجتم
األعضــاء األفارقــة غيــر الدائمــن يف 
مجلــس األمــن والعديــد مــن املســؤولن 
األمميــن وكبــار املســؤولن يف االحتــاد 
ــي للتشــاور والتحــاور والتنســيق  اإلفريق
تهــم  التــي  القضايــا  مجمــل  حــول 
ــة  ــاالت، خاص ــع املج ــا يف جمي إفريقي
و  والســلم  باألمــن  منهــا  تعلــق  مــا 
التنميــة، واجتماعــات األيــام املقبلــة 
ــاورية  ــر التش ــذه األط ــن ه ــدرج ضم تن
التــي تتيحهــا لنــا اجلزائــر الشــقيقة حتى 
ــرج  ــض ونخ ــا البع ــع بعضن ــاور م نتح
باســتراتيجيات عمــل تعــود بالفائــدة 
ــلم يف  ــن والس ــى األم ــا وعل ــى دولن عل

ــا«. منطقتن

وذكــر عثمــان اجلرنــدي أن »العاقات 
ــة يف  ــة وضارب ــة عريق ــية اجلزائري التونس
ــرى  ــورات كب ــى تط ــة عل ــخ ومقبل التاري
ناهيــك عــن أن هنــاك تنســيق كلــي 

ــن  ــدي البلدي ــن قائ ــم ب ومحكــم و دائ
ــرة«،  ــن أخــي رمطــان لعمام ــي وب وبين
ــم  ــن يف تنســيق دائ ــأن »البلدي مؤكــدا ب
حــول مجمــل قضايــا املنطقــة والعالــم و 

ــة، مشــيرا إلى«التشــاور  ــا الثنائي القضاي
الدائــم واملســتمر بــن البلديــن«، مضيفا 
ــع  ــويا م ــل س ــى العم ــوق إل ــه »نت بقول
بعضنــا يف كل املجــاالت واملناســبات«.

 أوقفــت وحــدات ومفــارز اجليــش الوطني 
ــر  ــرة 11 تاج ــام األخي ــال 6 أي ــعبي خ الش
مخــدرات وإحبــاط عــدة محــاوالت إلدخــال 
ازيــد مــن 3 قناطيــر مــن الكيــف املعالــج عبر 
احلــدود مــع املغــرب كمــا مت توقيــف 28 تاجر 
مخــدرات بحوزتهــم 62 كيلوغــرام مــن نفس 
املــادة و 203740 قــرص مهلــوس خــال 
عمليــات مختلفــة عبــر النواحــي العســكرية 
األخــرى. وحســب احلصيلــة العملياتيــة 
ــي  ــاع الوطن ــس وزارة الدف ــا أم ــي قدمته الت
أنــه يف ســياق اجلهــود املتواصلــة املبذولــة يف 
مكافحــة اإلرهــاب ومحاربــة اجلرميــة املنظمــة 
ــارز  ــدات ومف ــذت وح ــكالها، نف ــكل أش ب
ــرة  ــي الشــعبي، خــال الفت ــش الوطن للجي
املمتــدة مــن 24 إلى 30 نوفمبــر 2021، ويف 
إطــار عمليــات مكافحــة اإلرهــاب، أوقفــت 
مفــارز للجيــش الوطنــي الشــعبي 6 عناصــر 
دعــم للجماعــات اإلرهابيــة يف عمليــات 
منفصلــة عبــر التــراب الوطنــن كمــا أوقفــت 
مفــارز مشــتركة للجيــش الوطنــي الشــعبي، 
ــن،  ــح األم ــف مصال ــع مختل ــيق م بالتنس
بإقليمــي الناحيتــن العســكريتن الثانيــة 
وأحبطــت  مخــدرات  تاجــر  والثالثــة،11 
محــاوالت إدخــال كميــات مــن املخــدرات 
عبــر احلــدود مــع املغــرب تقــدر ب 3 قناطيــر 

و33 كيلوغــرام مــن الكيــف املعالــج،  يف 
مخــدرات  تاجــر   28 توقيــف  مت  حــن 
ــادة و  ــن نفــس امل ــرام م ــم 62 كيلوغ بحوزته
203740 قــرص مهلــوس خــال عمليــات 
مختلفــة عبــر النواحــي العســكرية األخرى.

كمــا أوقفــت مفــارز للجيــش الوطنــي 
ــة بــكل مــن  الشــعبي حســب ذات احلصيل
ــار  ــرج باجــي مخت ــزام وب متنراســت وعــن ق
وجانــت 55 شــخصا وضبطــت 10 مركبــات 
و70 مولــدا كهربائيــا و41 مطرقــة ضغــط 
وكميــات مــن املتفجــرات ومعــدات تفجيــر 
وجتهيــزات أخــرى تســتعمل يف عمليــات 
الذهــب،  عــن  املشــروع  غيــر  التنقيــب 
يف حــن مت توقيــف 5 أشــخاص آخريــن 
وحجــز 5 بنــادق صيــد و4 أطنــان مــن املــواد 
ــة  ــب و18250علب ــة للتهري ــة املوجه الغذائي
مــن مــادة التبــغ بــكل مــن غردايــة واجللفــة 
ــزام. وأحبــط حــرس احلــدود أيضــا  وعــن ق
محــاوالت تهريــب كميــات مــن الوقــود تقدر 
ــارف  ــن تبســة والط ــكل م ــر ب بـــ 11804 لت
وســوق أهــراس، فيمــا مت توقيــف 63 مهاجــرا 
غيــر شــرعي مــن جنســيات مختلفــة بــكل 
وبشــار  والــوادي  وجانــت  تلمســان  مــن 

ــة. وتبس
خليدة  تافليس

ــك ”، التابعــن  ــال ”الصومي  نظــم عم
أمــس  بســكيكدة،  ســوناطراك  لشــركة 
األربعــاء، وقفــة احتجاجيــة أمــام مقــر 
الشــركة، يأتــي هــذا بعــد وفــاة زميلهــم يف 
ــرول أول  ــر البت حــادث انفجــار وحــدة تكري
أمــس الثاثــاء.  احملتجــون رفعــوا شــعارات 
تدعــو إلــى تســوية وضعيتهــم املهنيــة، 
ومطالــب برفــع أجورهــم الســيما و أن معظم 
ــى شــهادات  ــن عل ــاك متحصل العمــال هن
عليــا إال أنهــا تعتبــر الطبقــة األضعــف أجــرا 
يف القطــاع الطاقــوي. ويف ذات الســياق أكــد 
احملتجــون أن »املخاطــر التــي تفرضهــا عليهم 

طبيعــة العمــل قــد ينجــر عنهــا حــوادث و 
إصابــات و حتــى حــاالت وفيــات كمــا 
ــاة  ــار مصف ــادث انفج ــس يف ح ــدث أم ح
الــذي  األجــر  أن  إال  البتــرول،  تكريــر 

يتقاضونــه ال يتجــاوز 35 الــف دج«.
يأتــي هــذا مباشــرة بعدمــا فــارق زميلهــم 
عبــد الرحمــن ســعدي احليــاة صبيحــة 
أمــس ، متأثــرا بجروحــه البليغة إثــر تعرضه 
حلــروق مــن الدرجــة الثالثــة يف حــادث 
انفجــار وحــدة تكريــر البتــرول، وذلــك أثناء 

قيامــه مبهمــة صيانــة دوريــة للوحــدة.
نسيبة  شالبي

 حادثة انفجار مصفاة بسكيكدة

عمــــال »الصوميـــك« ينتفضــون 
بعـــد وفــاة زميــــلهم

إحباط عملية إدخال أزيد من 3 قناطير من الكيف

توقيـــف 28 تاجـــر مخـــدرات

ملتقى حول السلم واألمن يف القارة السمراء بوهران حتت رئاسة لعمامرة

الجزائـر تعـرض ورقـة طريـق الستقـرار وسيـادة إفريقيـا
تنطلق اليوم بوهران أشغال امللتقى الثامن رفيع املستوى حول السلم واألمن يف إفريقيا، والتي يرأس  أشغالها التي تدوم إلى غاية 4 ديسمبر، وزير الشؤون 

اخلارجية واجلالية الوطنية رمطان لعمامرة الذي حل أول أمس بالوالية مرفوقا بالوزير التونسي للشؤون اخلارجية والهجرة والتونسيني يف اخلارج عثمان 
اجلرندي والوزير التشادي للشؤون اخلارجية واالندماج اإلفريقي والتشاديني يف اخلارج شريف مهامات زين، ويعتبر اللقاء فرصة مهمة ليجتمع املجلس 

مع األعضاء األفارقة غير الدائمني يف مجلس األمن والعديد من املسؤولني األمميني وكبار املسؤولني يف االحتاد اإلفريقي للتشاور والتحاور والتنسيق حول 
مجمل القضايا التي تهم إفريقيا يف جميع املجاالت خاصة ما تعلق منها باألمن والسلم والتنمية«.

متس البلديات التي لم تقدم فيها أي قوائم انتخابية

شرفــــي:»ال نستبعــــد إجــــراء 
انتخـابـــات محليــــة جزئيــــة«
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أكــد محمــد ولــد بشــير رئيــس 
الفيدراليــة  الوطنيــة للفنــادق أن قــرار 
تســقيف خدمــات اإليواء باملؤسســات 
ــادق  ــاص بالفن ــيكون خ ــة س الفندقي
احلكوميــة، مســتبعدا أن يطبــق علــى 
ــت  ــة يف الوق ــة خاص ــادق اخلاص الفن
اجلزائــر  أن  إلــى  مشــيرا   ، احلالــي 
 79 فندقيــة  مؤسســة   1979 متلــك 
و1900  حكوميــة  فنــادق  منهــا 
ــع للخــواص، كمــا رحــب  ــدق تاب فن
ــات  ــقيف خدم ــرار تس ــير بق ــد بش ول
اإليــواء، و قــال أنــه »يف حــال شــمل 
الفندقيــة  املؤسســات  القــرار  هــذا 
اخلاصــة فإنــه يجــب علــى الدولــة 
إعطــاء تســهيالت و امتيــازات جديدة 
ــة  ــادق اخلاص ــاب الفن ــاء أصح إلرض

للموافقــة عليــه فمثــال التخفيــف مــن 
الضرائــب أو منــح تســهيالت اخلاصــة 
بأخــذ قــروض بنكيــة مــع التخفيــف 
مــن إجــراءات دفــع أقســاط البنــوك و 
غيرهــا مــن التســهيالت التشــجيعية.
»هــؤالء  أن  املتحــدث  قــال  و 
خــالل  كثيــرا  عانــوا  املســتثمرين 
أن  بعــد  األخيرتــن  الســنتن 
تســببت تداعيــات جائحــة كورونــا 
يف غلــق  مؤسســاتهم الفندقيــة ألزيــد 
مــن عامــن، حيــث أجبــروا علــى  
تســريح العمــال و يف بعــض الفنــادق 
تضخمــت ديــون أقســاط البنــوك و 
عجــز أصحابهــا عــن التســديد مــا 
غيرهــا  و  الغلــق  أوقعهــم يف خطــر 
مــن املشــاكل التــي أنتجتهــا قــرارات 
تعليــق نشــاط الفنــادق ملــدة تزيــد 

30 شــهرا ». عــن 
أنــه  إلــى  املتحــدث  وأشــار 
ككونفدراليــة  علينــا  »يتوجــب 
أو  الفنــادق  أصحــاب  حتســيس 
القــرار  لشــرح  معهــم  االجتمــاع 
املشــاكل  كل  معرفــة  و  اجلديــد 
التــي يعانــون منهــا و التــي حتــول 

دون تطبيــق قــرار التســقيف و هــذا 
شــكل  علــى  ورفعهــا  لدراســتها 
مطالــب إلــى وزارة الســياحة مــن أجل 
التكفــل بهــم، و قــال انــه »مــن غيــر 
املعقــول أن نفــرض علــى مــالك هــذه 
ــادق أســعار منخفضــة ال تتوافــق  الفن
مــع املصاريــف«، كمــا دعــا املتحــدث 
وزارة الســياحة إلى«التريــث يف تطبيــق 
هــذا القــرار علــى الفنــادق اخلاصــة و 
الدخــول معهــم يف مشــاورات مــن 
أجــل طــرح املشــاكل التــي تعيــق 
جنــاح هــذا القــرار«، و لــم يخفــي ولــد 
ــرار ، حيــث  ــه بهــذا الق بشــير ترحيب
علــى  الفنــادق  أن »أصحــاب  قــال 
ــيق  ــل و التنس ــل للعم ــتعداد كام اس
ــودة  ــن اجــل ع ــة م ــوزارة املعني ــع ال م
كل  لتقــدمي  مســتعدون  و  نشــاطهم 
أكبــر  الســتقطاب  التســهيالت 
ــياحة  ــواء الس ــياح س ــن الس ــدد م ع
الداخليــة او اخلارجيــة إال انــه يجــب 
تســاعدهم  أن  الدولــة  علــى  أيضــا 
ــرارات  ــروج بق ــدم اخل ــك يف ع يف ذل

تتناســب معهــم«. تضرهــم و ال 
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تنبــأ الســعيد بوخليفــة رئيــس نقابة 
تصريحــه  يف  الســياحية  الــوكاالت 
لـ«أخبــار الوطــن« بفشــل قرار تســقيف 
خدمــات اإليــواء باملؤسســات الفندقية 
ــي التجــارة  ــة وزارت ــذي جتــري حالي ال
إلــى  مشــيرا  إطالقــه،  والســياحة 
أن جنــاح هــذا القــرار مرهــون بــإرادة 
مجــرد  ليــس  و  حقيقيــة  سياســية 
وزارة  تطلقهــا  عشــوائية  قــرارات 
و  جديــة  دراســة  بــدون  الســياحة 
ــب  ــكل اجلوان ــة تكــون ملمــة ب معمق
ــات  ــعار اخلدم ــقيف أس ــة بتس اخلاص

الفندقيــة.
إلــى مشــكل  املتحــدث  أشــار  و 
ــب،  ــياح األجان ــيرات الس ــح تأش من
ضمــن  تصنــف  اجلزائــر  فتأشــيرة 
أصعــب التأشــيرات التــي ميكــن أن 
ــب و  ــا الســياح األجان يتحصــل عليه
هــذا مــا يســاهم يف هــروب الســياح و 
ــدان مجــاورة ال متلــك  ــى بل التوجــه إل
ــي تزخــر  ــع  املناطــق الســياحية الت رب
ــى  ــه »كان عل ــال أن ــر، و ق ــا اجلزائ به
الــدول التخفيــف مــن املشــاكل التــي 
يعانــي منهــا قطــاع الســياحة باجلزائــر 

أوال ثــم التوجــه إلــى إصــدار قــرارات 
تســقيف و حتديــد أســعار خدمــات 
املواطــن التــي تســاهم و بشــكل كبيــر 
الســياحة   و  الســياحة  تشــجيع  يف 

الداخليــة بشــكل خــاص.
أســباب  عــدة  املتحــدث  ذكــر  و 
أرض  علــى  القــرار  هــذا  لفشــل 
ــن  ــود تكوي ــدم وج ــرزه  ع ــع، أب الواق
ملهتمــن بقطــاع الســياحة فمــن املهــم 
قطــاع  يف  العاملــن  تكويــن  جــدا 
الســياحة مــن أجــل إجنــاح الســياحة 
ــر  ــكل آخ ــر مش ــا ذك ــر ، كم باجلزائ
يتعلــق بعــدم توفيــر األرضيــة مناســبة 
ــي  ــرار ، حيــث يعان ــق هــذا الق لتطبي
مــن  باجلزائــر  الفنــادق  أصحــاب 
طــوال  العمــل  يف  االســتقرار  عــدم 
يف  فنــدق  صاحــب  فمثــال  الســنة 
موســم  يف  فقــط  يعمــل  الصحــراء 
الســياحة الصحراويــة و باقــي الفصــول 
يبقــى بــدون زبائــن و نفــس املشــكل 
ــاحلي  ــريط الس ــة بالش ــادق الواقع لفن
فصــل  يف  فقــط  ينشــطون  حيــث 
الصيــف يف مــدة ال تتعــدي ثالثــة 
أشــهر و هــذا مــا يجبــره علــى فــرض 
أســعار غاليــة مقابــل خدمــات رمبــا ال 
تكــون يف املســتوى، كمــا أن مشــكل 
ــتلزمات و  ــعار املس ــتقرار أس ــدم اس ع
ــع  ــا يف رف ــاهم أيض ــا تس ــي تقتنيه الت
تكاليــف الغرفــة الواحــدة، و أشــار 

ــدة و هــي  ــرة جدي ــى ظاه ــة إل بوخليف
الــوكاالت  ظاهــرة حتايــل أصحــاب 
ــع  ــا م ــادق يف تعامله الســياحية و الفن
ــود  ــدار وع ــم إص ــث يت ــن، حي الزبائ
للزبائــن بخدمــات الئقــة و يتــم إظهــار 
صــور لغــرف يف فنــادق فاخــرة، إال أن 
ــر  ــع املغاي ــن الواق ــون م ــن يصدم الزبائ
متامــا ملــا شــاهدوه يف الصــور التــي 
شــاهدوها عنــد الــوكاالت الســياحة.
 و يف هــذا الشــأن أكــد املتحــدث أن 
اجلزائــر حتصــي مــا يزيــد عــن 4 االف 
الواقــع  انــه يف  اال  وكالــة ســياحية 
يوجــد 10 باملائــة مــن هــذه الــوكاالت 
تعمــل مبهنيــة و احترافيــة و تقــدم 
خدمــات ســياحية يف املســتوى ، و 
ــاح  ــول جن ــاال ح ــدث مث ــى املتح اعط
الــوكاالت الســياحية يف اســتقطاب 
ــرار  ــى غ ــدول املجــاورة عل الســياح بال
تونــس و املغــرب ، حيــث جنحــت 
الــوكاالت الســياحية باملغــرب يف بلــوغ 
10 ماليــن ســائح قبــل جائحــة كورونا 
و متلــك فقــط 1600  وكالــة ســياحية 
بينمــا تونــس زارهــا حوالــي 7 ماليــن 
ــة ســفر  ــك فقــط 800 وكال ســائح متل
ــي عجــزت  ــر الت ــا اجلزائ و ســياحة ام
عــن اســتقطاب 10 االف ســائح لدينــا 

ــياحية. ــة س 4 االف وكال
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يف  اجلزائريــة  احلكومــة  بــدأت 
ــاع  ــع بالقط ــة الدف ــر يف كيفي التفكي
الســياحي، الســيما وأننــا أمــا موعــد 
معالــم  متلــك  اجلزائــر   أن  فرغــم 
ــن  ــة أحس ــق خالب ــياحية و مناط س
ــرف  ــي تع ــدول الت ــن ال ــل م و أجم
رواجــا يف قطــاع الســياحة علــى غــرار 
ــر  ــرب فاجلزائ ــس و املغ ــا و تون تركي
دولــة  أكبــر  تعتبــر  كمــا  القــارة، 
عربيــة مــن حيــث املســاحة ميكــن أن 
ــاء  ــن كل أنح ــياح م ــتقطب الس تس
العالــم  و طــوال فصــول الســنة فهــي 
متلــك البحــر و اجلبــال و الصحــراء و 
كمــا أنهــا متلــك أيضا 1979 مؤسســة 
فندقيــة وحتصــي أزيــد مــن  4 آالف 

ــا   ــدة، إال أنه ــياحية معتم ــة س وكال
فشــلت يف تنشــيط قطــاع الســياحة، 
ــات أن  حيــث تشــير آخــر اإلحصائي
عــدد الســياح باجلزائــر قبــل جائحــة 
كورونــا لــم يتخطــى  عتبــة 10 آالف 
بــدول  مقارنــة  و  أجنبــي،  ســائح 
اجلــوار علــى غــرار املغــرب التــي 
متلــك 1600 وكالــة ســياحة فقــد 
10 ماليــن  اســتقطاب  جنحــت يف 
ســائح قبــل جائحــة كورونــا،  بينمــا 
ماليــن   7 حوالــي  زارهــا  تونــس 
ســائح متلــك فقــط 800 وكالــة ســفر 

و ســياحة.
ــتحدثت  ــذي اس ــروع ال ــذا املش ه
بــن  مختصــة  جلنــة  أجلــه  مــن 

وزارتــي الســياحة والتجــارة لتحضيــره 
علــى  قريبــا  ســيعرض  والــذي 
اجتمــاع احلكومــة للمصادقــة عليــه، 
ورفــض  الذعــة  انتقــادات  واجــه 
كبيــر مــن طــرف أصحــاب الفنــادق 
اخلاصــة علــى لســان ممثليهــم الذيــن 
الوطــن  »أخبــار  إليهــم  حتدثــت 
ــل  ــله قب ــض بفش ــأ البع ــث تنب »حي
انطالقــه والبعــض اآلخــر اشــترط 
منــح تســهيالت وامتيــازات جديــدة 
لنجاحــه  الفنــادق  ألصحــاب 
ــه  ــرون بأن ــق آخ ــا عل ــتمرار فيم واس
ــن  ــته م ــب دراس ــرع ويج ــرار متس ق
جميــع اجلوانــب قبــل الشــروع يف 

تطبيقــه.

قــال ســليم عيــاش رئيــس فــرع الســياحة باجلمعيــة الوطنيــة للتجــار واحلرفين 
ــات  ــواء باملؤسس ــات اإلي ــقيف خدم ــرار تس ــول ق ــال دخ ــه يف ح ــن أن اجلزائري
ــادق  ــع ســنة 2022 ستتســبب يف عــدة مشــاكل ألصحــاب الفن ــة مطل الفندقي
منهــا صعوبــة إرجــاع القــروض البنكيــة و كــذا مشــاكل مــع مصالــح الضرائــب 

وناهيــك عــن التراجــع الرهيــب يف األربــاح الســنوية.
 واشــترط املتحــدث جنــاح قــرار تســقيف أســعار خدمــات اإليــواء باملؤسســات 
ــذي مت  ــروع ال ــذا املش ــرير ه ــف س ــروع 500 أل ــيد مش ــون بتجس ــة مره الفندقي
التحــدث عنــه مــن طــرف وزارة الســياحية يف الكثيــر مــن املــرات،  إال أنــه لــم 
يجســد علــى أرض الواقــع فاجلزائــر حاليــا تعانــي مــن عجــز يف قطــاع الســياحة 
ــف ســرير يجــب توفيرهــا مــن أجــل النهــوض بقطــاع الســياحة  يخــص 40 أل

ــر خاصــة الســياحة الداخليــة. باجلزائ
وقــال املتحــدث أن فــرع الســياحة باجلمعيــة الوطنيــة للتجــار واحلرفيــن 
ــرير و  ــف س ــر 500 أل ــرورة توفي ــرات بض ــن امل ــد م ــب يف العدي ــن طال اجلزائري
كــذا جتســد مشــروع البنــك الســياحي الــذي سيســاهم يف تشــجيع االســتثمار 
الســياحي وهــذا لتفــادي املشــاكل التــي يواجههــا املســتثمرون يف هــذا املجــال 
ــة والتــي باتــت تفــرض عــدة  الســياحي، خاصــة إجــراءات املعامــالت البنكي
صعوبــات مــن أجــل منــح قــروض بنكيــة خاصــة باالســتثمار الســياحي، كمــا 

ــة جــد مرتفعــة. ــد بنكي ــرة فوائ تفــرض هــذه األخي
ولــم ينكــر ســليم عيــاش أن »القــرار لــه إيجابيــات كبيــرة يف حــال جتســد إال 
ــة  ــاركة يف اللجن ــل املش ــن أج ــن م ــن واملختص ــراك كل الفاعل ــب إش ــه يج أن

املختصــة بــن وزارتــي الســياحة والتجــارة لتحضيــر مشــروع تســقيف األســعار«، 
ــم  ــرع الســياحة ل ــن ف ــن اجلزائري ــة لتجــار واحلرفي ــة وطني ــرزا أنهــم كجمعي مب
ــياحة  ــر الس ــه وزي ــن عن ــذي أعل ــرار ال ــذا الق ــا به ــتدعائها وال إعالمه ــم اس يت

لإلعــالم.
وقــال املتحــدث أن«وزيــر الســياحة احلالــي بعيــد كل البعــد عــن قطــاع 
ــا الفشــل  ــة ومســبقة مآله ــدون دراســات معمق ــرارات ب الســياحة يف إصــدار ق
أكيــد خاصــة يف مجــال الســياحة الصحراويــة والتــي تتطلــب اخلبــرة وتوفــر كل 

ــن«. ــن أجــل ســن قوان ــات م املعلوم
خليدة تافليس

سليم عياش رئيس فرع السياحة باجلمعية الوطنية للتجار واحلرفيني اجلزائريني لـ»أخبار الوطن«سليم عياش رئيس فرع السياحة باجلمعية الوطنية للتجار واحلرفيني اجلزائريني لـ»أخبار الوطن«

»تسقيــف خدمــات اإليــواء سيتســبب في مشـاكــل ألصحـاب الفنــادق الخـاصـة«

السعيد بوخليفة رئيس النقابة الوطنية للوكاالت السعيد بوخليفة رئيس النقابة الوطنية للوكاالت 
السياحية باجلزائر لـ»أخبار الوطن «السياحية باجلزائر لـ»أخبار الوطن «

 »قــرار تسقيـــف أسعـــار 
خدمــات الفنــــادق سيفشـــل«  

رئيس الفيدرالية الوطنية للفنادق محمد ولد بشير لـ»أخبار الوطن«رئيس الفيدرالية الوطنية للفنادق محمد ولد بشير لـ»أخبار الوطن«
»نجـاح المشــروع مرهـون 

بامتيــازات تمنحهــا الدولــة 
ألصحـاب الفنــادق الخاصــــة«

من املرتقب أن يدخل مشروع مرسوم تنفيذي يحدد كيفيات تسقيف خدمات 
اإليواء باملؤسسات الفندقية حيز اخلدمة مطلع سنة 2022، هذا املشروع الذي 

أعلن عنه وزير السياحة والصناعات التقليدية ياسني حمادي يدخل ضمن 
إجراءات جديدة ومزايا خاصة لتنشيط السياحة باجلزائر ، من اجل التخلص 

من تبعات احملروقات التي باتت عائداتها غير مضمونة بحكم التذبذب يف أسعارها 
، و أصبح على اجلزائر البحث عن مصادر أخرى لألموال إلنعاش مداخيلها، لكن 

وبحسب املعطيات املتوفرة فقد القى القرار عدة انتقادات لعدة أسباب، حيث تنبأ 
الفاعلون يف القطاع السياحي بفشله، قبل صدوره، لكون دون معالم واضحة، و لم 

يستشارو فيه استشارتهم فيه كما لم يحضى بدراسة معمقة.

 خليدة تافليس

تسقيف أسعار الفنادق رهان الوزارة إلنعاش القطاع واملتعاملون مترددونتسقيف أسعار الفنادق رهان الوزارة إلنعاش القطاع واملتعاملون مترددون

التسييـــُرالتسييـــُر  الموّجـــهالموّجـــه  
يعـــوُديعـــوُد  مــنمــن  الّسيــاحـــة!الّسيــاحـــة!
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أكدت اإلبقاء على إجراء امتحان شــهادة التعليم املتوســط

وزارة التربية تفند الشائعات

ق.و
وأوضحــت الــوزارة يف بيــان لهــا أن امتحــان 
شــهادة التعليــم املتوســـط »يتــوج مرحلة التعليــم 
التلميــذ  اإللزامــي ويســمح بتقييــم كفــاءات 
يف التعليــم  الدراســة  ملواصلــة  واســتعداداته 

ــك  ــدة بذل ــي«، مفن ــام والتكنولوج ــوي الع الثان
اإلعالم ومواقــع  وســائل  بعــض  تداولتــه  مــا 
التواصــل االجتماعــي بخصــوص إلغــاء هــذا 

االمتحــان.
ودعــت يف هــذا الشــأن إلى«ضــرورة تقصــي 
صحــة املعلومــات مــن مصدرهــا وكــذا عبر املوقــع 

االلكترونــي للــوزارة وصفحاتهــا الرســمية املوثقــة 
ــر مواقع التواصــل االجتماعــي. ــدة عب الوحي

ــجيالت  ــة التس ــأن عملي ــر ب ــا مت التذكي كم
كانــت  الوطنــي  املدرســي  االمتحــان  لهــذا 
ــة 23  ــى غاي ــد انطلقت األحــد وســتتواصل إل قـ

.2021 ديســمبر 

احلديــث عــن إمكانيات التعاون يف مجاالت الري

الجزائر والمجر يتفقان على ترقية 
شراكتهما في المجال الفالحي

ــري،  ــة املج ــر الفالح ــع وزي ــني، م ــرمي حس ــي، ك ــن املائ ــة واألم ــوارد املائي ــر امل ــق وزي  اتف
ايســتفان ناجــي، علــى مجموعــة مــن األعمال الواجــب القيــام بهــا مــن اجــل ترقيــة الشــراكة 

ــت. ــر ببودابس ــفارة اجلزائ ــان لس ــس، بي ــبما أكده أم ــة، حس ــال الفالح ــة يف مج الثنائي
و أوضــح ذات املصــدر أن حســنى، قــد التقــى الســيد ناجــي علــى هامــش مشــاركته يف قمــة 
بودابيســت حــول امليــاه و التنميــة املســتدامة، اجلاريــة مــن 29 نوفمبــر إلــى 4 ديســمبر، بالتزامــن 

مــع تنظيــم معــرض ألكثــر مــن مائــة متعامــل.
و اضــاف البيــان ان اللقــاء بــن الوزيريــن، قــد جــرى بحضــور ســفير اجلزائــر باملجــر، علــي 

مقرانــي، حيــث مت خاللــه »احلديــث عــن امكانيــات التعــاون يف مجــاالت الــري«.
يف هــذا الصــدد، اتفــق الوزيريــن علــى »القيــام مبجموعــة مــن األعمــال يف املستقبل تســمح 
ــة و  ــة يف التنمية الفالحي ــرات الوطني ــادل اخلب ــن و تب ــات البلدي ــن مؤسس ــراكة ب ــة الش بترقي

ــر«، يضيــف ذات املصــدر. ــدان البحــث و التطوي ــة وكــذا يف مي ــل املنتجــات الفالحي حتوي
و قــد اغتنــم حســني هــذه الفرصــة إلعــالم نظيــره املجــري بـ«إمكانيــات و أهداف السياســة 
املائيــة و الفالحيــة اجلزائريــة الراميــة إلــى تطويــر القــدرات الوطنيــة يف مجــال التنويــع القطاعــي 
اخلــالق للثــروة مــن اجــل االحتياجــات الوطنيــة و ترقية الصــادرات وكــذا جــذب االســتثمارات 
ــن  ــراء و املتعامل ــى مســتوى اخلب ــات عل ــة هــذه احملادث ــرر يف هــذا الصــدد مواصل املنتجــة«. و تق
يف كال البلديــن. يف هــذا الصــدد التقــى الســيد حســني –يضيــف البيــان- مبســؤولي »كبريــات 
ــي  ــاء مجمع ــور رؤس ــري، بحض ــتعملة لل ــاه املس ــات املي ــطة يف قطاع ــة النش املجمعات« املجري

»كوســيدار للقنوات« و »ســوجيويت«.
كمــا حضــر الوفــد اجلزائــري، حفــل افتتــاح قمــة و معــرض »بالنــات بودابيســت« الــذي 
ــأمم  ــن العامن ل ــدي، وكــذا األمين ــره البولن ــوش ادار، ونظي ــة املجــر، يان نشــطه رئيس جمهوري
املتحــدة و منظمــة التعــاون و التنميــة االقتصاديــة، الذيــن تدخــال عبــر تقنية التناظــر املرئــي عــن 
ــاه،  ــل بقطاع املي ــذي يتكف ــري ال ــة املج ــر الداخلي ــني بوزي ــي حس ــر أن يلتق ــن املنتظ ــد. و م بع
حيــث ســيوقع معــه مذكــرة تفاهــم، كمــا ســيتحادث مــع املفوضــة احلكوميــة لقمة »بودابيســت 

بالنــات«.
ق.و

الفريق شــنقريحة يســتقبل من قبل وزير الدفاع املصري  

الجزائر تعمل من أجل إرساء السلم 
واألمن في إفريقيا 

اســتقبل الفريــق الســعيد شــنقريحة، رئيــس أركان اجليــش الوطنــي الشــعبي، أول أمــس، 
مــن طــرف الفريــق أول محمــد أحمــد زكــي محمــد، وزيــر الدفــاع واإلنتــاج احلربــي جلمهوريــة 

مصــر العربيــة، حســب مــا أفــاد بــه بيــان لــوزارة الدفــاع الوطنــي.
ــر  ــة مص ــى جمهوري ــمية إل ــارة الرس ــن الزي ــث م ــوم الثال ــه »يف الي ــدر أن ــح ذات املص وأوض
العربيــة، مت اســتقبال الفريــق الســعيد شــنقريحة، رئيــس أركان اجليــش الوطنــي الشــعبي، مــن 
قبــل الفريــق أول محمــد أحمــد زكــي محمــد، وزيــر الدفــاع واإلنتــاج احلربــي جلمهوريــة مصــر 
العربيــة، حيــث عبــر الفريــق الســعيد شــنقريحة ملضيفــه عــن بالــغ امتنانــه للدعــوة الكرميــة، التــي 

تفضــل بتوجيههــا للجزائــر، حلضــور فعاليــات الطبعــة الثانيــة ملعــرض الدفــاع بالقاهــرة«.
»وحــرص الفريــق -يضيــف البيــان- علــى التذكيــر بتميــز العالقــات العريقــة التــي تربــط 
البلديــن الشــقيقن، والتــي تعــود جذورهــا علــى وجــه اخلصــوص إلــى ثــورة أول نوفمبــر 1954 
املجيــدة، حيــث قــدم خاللهــا األشــقاء املصريــون، قيــادة وشــعبا، الســند والدعــم الالزمــن للثورة 
ــن أجــل إرســاء الســلم  ــى العمــل ســويا، م ــر عل ــد الفريق«حــرص اجلزائ ــا أك ــة«. كم اجلزائري

واألمــن علــى مســتوى القــارة اإلفريقيــة عمومــا، وشــمال إفريقيــا علــى وجــه اخلصــوص«.
ــش  ــاركة اجلي ــق مبش ــة تتعل ــكرية مهم ــة عس ــه وثيق ــق ملضيف ــلم الفري ــام اللقاء«س يف خت

ــدرع«. ــن امل ــواء الثام ــة بالل ــر 1973 ممثل ــرب أكتوب ــعبي يف ح ــي الش الوطن
وإثــر ذلــك توجــه الفريــق شــنقريحة، والوفــد املرافــق لــه »ملواصلــة زيــارة مختلــف أجنحــة 
معــرض الدفــاع ++EDEX-2021 أيــن طــاف بجنــاح فيدراليــة روســيا واضطلــع عــن كثــب 
ــة املعروضــة«، كمــا  ــات العســكرية احلديث ــد مــن منظومــات األســلحة والتكنولوجي ــى العدي عل
خــص الســيد الفريــق »جنــاح دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة بزيــارة، حيــث تلقــى شــروحات 

وافيــة مــن ممثلــي الشــركات املصنعــة«.
بعــد ذلــك »قــام رئيــس أركان اجليــش الوطنــي الشــعبي، والوفــد املرافــق لــه بزيــارة أكادمييــة 

ناصــر العســكرية العليــا، أيــن كان يف اســتقباله قائــد األكادمييــة«.
ــة، ســمح  ــام األكادميي ــخ ومه ــق »عــرض حــول تاري ــدم الفري ــد مراســم االســتقبال، ق وبع
ــيما  ــام، الس ــي اله ــرح التكوين ــذا الص ــة له ــام املوكل ــة امله ــن طبيع ــة ع ــرة عام ــذ فك ــه بأخ ل
ــا  ــاط القــوات املســلحة وتأهيلهــم لشــغل املناصــب العلي ــار ضب ــة قــدرات كب ــق بتنمي فيمــا يتعل
يف قياداتهــا العملياتيــة واإلســتراتيجية«. يف ختــام الزيــارة »وقــع الفريــق علــى الســجل الذهبــي 
لأكادمييــة«. عقــب ذلك،«انتقــل الفريــق والوفــد املرافــق لــه إلــى الكليــة احلربيــة، حيــث كان 

ــة«. ــد الكلي يف اســتقباله قائ
ــف  ــة، تضمــن مختل ــن الكلي ــق عرضــا شــامال ع ــدم الفري ــد مراســم االســتقبال، ق »وبع
التخصصــات امللقنــة وكــذا املنهــاج التعليمــي املتبنــى، إلــى جانــب التكويــن العســكري املتبــع، 
الــذي يتــوج املســار التعليمــي يف هــذه املؤسســة الهامــة، التــي تتميــز بتســخيرها املالئــم للطاقــات 

البشــرية والوســائل املاديــة والبيداغوجيــة املالئمــة«.
»ويف األخير، وقع الفريق على السجل الذهبي للكلية«، يضيف ذات املصدر.

ق.و

وزيــر الطاقة و املناجم، محمد عرقاب:

»مشروع قانون المناجم الجديد سيسمح بتحفيز 
االستثمار و تبسيط اإلجراءات«

محمــد  املناجــم،  و  الطاقــة  وزيــر  أكــد 
ان  العاصمــة،  باجلزائــر  عرقاب، أمــس، 
التعديــالت املدرجــة يف مشــروع قانون املناجــم 
ــز االســتثمار و تبســيط  ــد ستســمح بتحفي اجلدي
ــى أن  ــددا عل ــال، مش ــذا املج ــراءات يف ه اإلج
القطــاع املنجمــي يبقــى مفتــوح لــكل املتعاملــن 
او  العمومــي  من القطــاع  ســواء  االقتصاديــن 

اخلــاص.
نــدوة  خــالل  عرقــاب،  أوضــح  و 
ــوم  ــغال الي ــش أش ــى هام ــت عل ــة نظم صحفي
قطــاع  يف  الســتثمار  اإلعالمي الترويجــي 
يف  االســتثمار  قانــون  مراجعــة  أن  املناجــم، 
القطاع املنجمــي شــملت عــدة جوانــب، مؤكــدا 
أن مشــروع القانــون يحتــوي علــى تعديــالت 
املتعلقــة  اإلجــراءات  إلى تبســيط  »تهــدف 
ــة  ــص الضروري ــى التراخي ــول عل ــة احلص بكيفي
الستكشــاف و اســتغالل املــوارد املنجميــة يف 

اجلزائــر«.
ويف هــذا الســياق، طمــأن الوزير املســتثمرين 
بــأن مشــروع القانــون اجلديــد »سيســمح بتقليص 
ــى  ــول عل ــة باحلص ــات املتعلق ــة امللف ــرة دراس فت
اســتغالل الثروات  و  االستكشــاف  تراخيــص 
الوســائل  و  الرقمنــة  إدخــال  مــع  املنجميــة 

ملتابعة الطالبــات«. األخــرى  التكنولوجيــة 
القانــون،  مشــروع  يتضمــن  كمــا 
و  ماليــة  حتفيــزات  »عــدة  علــى  حســبه، 
لفائــدة  جاذبيــة  تدابير أكثــر  و  جبائيــة 
املســتثمرين اجلزائريــن او األجانــب يف إطــار 

. » كة ا لشــر ا يع  ر مشا

وحســب عرقــاب، مت يف إطــار مراجعــة هــذا 
صالحيات الوكالــة  توســيع  القانونــي  النــص 
الوطنيــة للنشــاطات املنجميــة مــن أجل »الســماح 
ــى  ــل عل ــتثمرين و العم ــة دائمة للمس ــا مبرافق له
إجنــاح املشــاريع االســتثمارية يف القطــاع املنجمــي 
مع مراعــاة و احتــرام البيئــة و جتســيد أهــداف 

ــتدامة«. ــة املس التنمي
القانــون  مشــروع  ان  الوزيــر  اعتبــر  و 
ــى  ــدة« عل ــة »واضحــة و جي ــد يحمــل رؤي اجلدي
ــيدها،  ــر لتجس ــح اجلزائ ــي تطم ــاريع الت كل املش
مــن  اليــوم  متوفــرة  الظــروف  »كل  ان  مبــرزا 
ــن  ــن االقتصادي ــجيع املتعامل ــز و تش ــل حتفي أج

القطــاع«. هــذا  يف  لالســتثمار 
الوزيــر  أشــاد  ذلــك،  جانــب  إلــى 
باإلمكانيــات البشــرية و اخلبــرات املوجــودة يف 
القطــاع و توفــر البيانــات و املعلومــات اجليولوجيــة 

اجلزائــر. يف  املنجميــة  الثــروات  عــن 

انطالق مشاريع الفوسفات بتبسة 
و الحديد بغار جبيالت  في 

األيام المقبلة
    وفيمــا يخــص مشــاريع حتويل الفوســفات 
احلديــد  مكمــن  تطويــر  و  تبســة  بواليــة 
بغار جبيــالت، كشــف الوزيــر أن »االنطالقــة 
يف  ســتكون  املشــروعن  لهذيــن  احلقيقيــة 
املتعلقــة  الدراســات  أن  مبــرزا  األيام املقبلــة«، 
مشــروع  لتجســيد  اللوجســتيكي  باجلانــب 

غار جبيــالت هــي يف طــور االنتهــاء مــع الطــرف 
الصينــي.

الرســمي  التوقيــع  أن  عرقــاب  ولفــت 
علــى اتفــاق انطــالق مشــروع غــار جبيــالت 
ــة  ــة«، أي بعــد نهاي ســيكون يف 'االســابيع املقبل
ــم  ــتغالل هذا املنج ــة باس ــات املتعلق كل الدراس
ــات  ــة احلاجي ــبه يف تغطي ــاهم حس ــذي سيس ال

من اإلنتــاج. الفائــض  تصديــر  و  الوطنيــة 
وحســب توقعــات الــوزارة، مــن املنتظــر 
يف  املبرمجــة  املشــاريع  جميــع  تســمح  أن 
قطاع املنجمــي )فوســفات، زنــك، رصــاص، 
حديــد و ذهــب( الوصــول إلــى رقــم 4 مليــار 

الصــادرات. حجــم  مــن  يف الســنة  دوالر 
ويف رده علــى ســؤال حــول اســتغالل الذهب 
ــوزارة  يف املناطــق اجلنوبيــة، كشــف عرقــاب ان ال
ــة  ــام املقبل ــة يف األي بصــدد إطــالق مناقصــة ثاني
ــا  ــركاء ميتلكون التكنولوجي ــب ش ــل جل ــن اج م
الالزمــة للبحــث و التنقيــب عــن الذهــب يف 

ــر حتــت ســطح األرض عمــق 400 مت
ــذا  ــة له ــة التحويلي ــذا الوســائل الصناعي وك

ــدن. املع
مشــروع  مــن  األولــى  املرحلــة  وعــن 
حوالــي  أن  الوزيــر  أكــد  الذهــب،  اســتغالل 
اعتمــاد  علــى  حتصلــت  شــركة مصغرة   222
منــذ جــوان الفــارط، مشــيرا انــه »مت تســجيل 
نقائــص يف هذا اجلانــب يجــب تداركهــا مــن 
اجــل مرافقــة ناجعــة للشــباب و اســتغالل امثــل 

لهــذا املعــدن«.
ق.و

أكدت وزارة التربية الوطنية،  مســاء أول أمس، اإلبقاء على إجراء امتحان شــهادة التعليم املتوســط، 
عكــس مــا مت تداوله يف بعض وســائل اإلعالم ومواقع التواصــل االجتماعي، داعية إلى »ضرورة« تقصي 

صحة املعلومــات من مصدرها.

مجمع سوناطراك يعلن:

فتح تحقيق حول حادث مصفاة سكيكدة
ــه  ــان ل ــوناطراك« يف بي ــع »س ــن مجم  أعل
أمــس، عــن فتــح حتقيــق حــول احلريــق املســجل 
صبــاح أول أمــس، الثالثــاء مبصفــاة ســكيكدة.
ــادث  ــر احل ــى إث ــه »عل ــان أن ــح البي وأوض
ــكيكدة يف  ــاة س ــة مصف ــهدته البارح ــذي ش ال
ــد  ــا، وبالتحدي ــرة صباح ــاعة العاش ــدود الس ح
تنقــل  الريفورمينــغ،  وحــدة  مســتوى  علــى 
مســاء أمــس وفــد مكــون مــن وزيــر الطاقــة 
لشــركة  العــام  املديــر  والرئيــس  واملناجــم 
احملروقــات  ورئيــس جلنــة ضبــط  ســوناطراك 
والســلطات احملليــة، لتفقــد الوضعيــة عــن قــرب 
واالطمئنــان علــى صحــة العمــال اجلرحــى 

جــراء هــذا احلــادث«. ويبلــغ عــدد جرحــى هــذا 
ــة  ــم يف حال ــتة منه ــعة عمال،«س ــادث تس احل
ــم  ــى بيوته ــدة اســتطاعوا الرجــوع إل ــة جي صحي
ســاملن بينمــا ال يــزال ثالثــة جرحــى حتــت 
ــن  ــفائية، م ــح االستش ــة باملصال ــة الطبي املتابع
بينهــم واحــد مصــاب بحــروق متفاوتــة اخلطــورة 
ــر  ــى مستشــفى جامعــي باجلزائ ــم توجيهــه إل يت
العاصمــة«، حســب مــا جــاء يف نــص البيــان.
ــارة »اســديت تعليمــات  ــذه الزي وخــالل ه
مــن أجــل مباشــرة حتقيــق تقنــي ملعرفــة أســباب 

وحيثيــات هــذا احلــادث«، يؤكــد البيــان.
وكان احلــادث قــد وقــع جراء نشــوب شــعلة 

ناريــة علــى مســتوى جهــاز تبــادل حــراري أثنــاء 
إجــراء عمليــة صيانــة روتينيــة كانــت مبرمجــة، 

إذ كانــت وحــدة الريفورمينــغ متوقفــة متامــا.
علــى  الســيطرة  »ســوناطراك«  وأكــدت 
ــرق  ــرف ف ــن ط ــي« م ــرف قياس ــق »يف ظ احلري
ــه  ــن ل ــم يك ــادث ل ــة أن »احل ــل، مضيف التدخ
ــري  ــي يج ــدات الت ــي الوح ــى باق ــر عل أي تأثي
ــداد  ــى إم ــا يبق ــكل عادي،كم ــتغاللها بش اس
ــا دون  ــة مضمون ــواد البترولي ــة بامل الســوق الوطني

تأثيــر«. أي 
ق.و
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أخبار الداخل

تبسة

ملصقات المترشحين تخفي إشارات المرور وتشوه المنظر العام
أبدى بعض املواطنني وسائقو املركبات 
الشديد  من  يف  والية تبسة ،  استياءهم 
ملختلف  العام  املنظر  طال  الذي  التشويه 
املترشحني  صور  تعليق  املدن  بسبب 
وفوضوية،  عشوائية  بطريقة  لالنتخابات 
انقضاء  بعد  حتى  معلقة  بقيت  والتي 
احلملة االنتخابية وفترة الصمت االنتخابي 

وحتى موعد االقتراع.
من  العديد  بعد  صّرح  ما  حسب 
الصور  فإن  الوطن،  ألخبار  املواطنني 
اللوحات  أو  اجلدران  على  سواء  املعلقة 
جوانب  على  والتحذيرية  اإلرشادية 
السير  حلركة  معيقا  أصبحت  الطرقات، 
انقضاء  من  بالرغم  العام  للمنظر  ومشوهة 
موعد االقتراع و ظهور نتائج القوائم الفائزة 
باالنتخابات احمللية، معتبرين  هذا السلوك 
مخالف لقواعد ولقوانني الدعاية االنتخابية 

معلومات  من  اللوحات  تلك  تتضمنه  ملا 
مهمة، يشكل حجبها اعتداء صريحًا على 
حق سائقي املركبات ومستخدمي الطرق، 
خاصة و أن السلطات احمللية قد خصصت 
لوحات اشهارية واضحة يف مختلف الدوائر 
الذي  االنتخابي  العرس  لهذا  االنتخابية 
آثاره  انتهت كامل عروضه وبقيت منه إال 

السلبية.
الصور  أن  بعض  هؤالء،  وأضاف 
العديد  يف  كبيرة  مساحة  احتلت  التي 
اجلمالي  شوهت  املنظر  األماكن  من 
تلعبه  الذي  الدور  عن  متسائلني  للمدن، 
العملية  مراقبة  املعنية  من خالل  اجلهات 
االنتخابية وما يصاحبها من عملية تعليق 
ازالتها مع نهاية  املترشحني و ضرورة  قوائم 
عليه  تنص  ما  حسب  االنتخابية  احلملة 

القوانني.

و  يناشد هؤالء،   السلطات املختصة 
بضرورة التدخل  ووضع قوانني عقابية  ملثل 
هذه السلوكيات السيئة التي تتكرر يف كل 
أن  تكلفة  باعتبار  انتخابي.،  استحقاق 

نزع امللصقة الواحدة تكلف مبلغ معتبر .
ميدانيا  الوطن  أخبار  وقفت  قد  و  هذا 
على هذه الفوضى التي أتت على األخضر 
املساحات  خالل  جتاوز  من  واليابس، 
صور  وإلصاق  الغرض،  لهذا  املخصصة 
غرار  عديد   على  بأماكن  مترشحني 
و  منها  العمومية،  التربوية  املؤسسات 
الصحية وغيرها من األماكن ، وهو احلال 
تشويه  جراء  كبيرا  استياء  الذي  خلف 
أموال  ستكلف  والتي  للمدن  العام  املنظر 
عاتق  على  املباني  طالء  وإعادة  إلزالتها 

ميزانية الدولة.
فيروز رحال

صبرينة دلومي

والتكوين  التربية  لعمال  الوطني  إلحتاد  باإلعالم  املكلف  صرح 
أخبار  لـ«  حديثه  يف  فكرون،  عزالدين  قسنطينة،  بوالية  »اإلنباف«، 
الوطن«،أن معظم اإلبتدائيات باملدينة اجلديدة، علي منجلي  تتعرض 
للسرقة خاصة، يف العطل األسبوعية أو العطل املدرسية، مشيرا إلى أن 
املعلمون سئموا من سرقة أغراضهم يف كل مرة ، ناهيك عن عمليات 
يف  املتواجدة  التالميذ  أدوات  وسرقة  األقسام  يف  التي حتدث  التخريب 
اخلزانة، ورغم الشكاوي الكثيرة التي رفعها املعلمني إلى مديرية التربية، 

إال أنها لم تعالج هذه القضية .
تعرض  يف  الرئيسي  السبب  األمن  غياب  أن   ، النقابي  وأضاف 
املدارس إلى السرقة، ومن بينها ابتدائية » بوشحد مختار«، » وعيسات 

ايدير«، وغيرها من املدارس املتواجدة يف املدينة اجلديدة.
والغريب يف األمر يقول فكرون، أن هذه االبتدائيات تتحول ليال، 
األقسام ،  يتركون فضالتهم داخل  الذين  املخدرات،  إلى وكر ملدمني 

ناهيك عن تعرض املعلمني إلى االعتداءات بشكل يومي .
وأفاد املتحدث ذاته، أن بسبب هذه املشاكل الكثيرة التي أنهكت 
كاهل املعلمني والتالميذ على حد سواء، أعلنوا عن دخولهم يف إضراب 
، إال أنهم تفاجأوا  بقيام مديرية التربية لوالية قسنطينة، بخصم رواتيهم 
واملنحرفني  الغرباء  من  حلمايتهم  األمن  وتوفير  القضية  معاجلة  بدل 
،الذين عثوا فسادا يف املدارس التعليمية ،التي من املفروض ان تكون 

أكثرا أمننا .
والتكوين  التربية  لعمال  الوطني  إلحتاد  باإلعالم  املكلف  وطالب 
»اإلنباف«، بتوفير األمن يف االبتدائيات املتواجدة  يف املدينة اجلديدة، 
هذه األخيرة املعروفة بانتشار املنحرفني فيها بكثرة، كما دعا املتحدث 
إلى إعادة تسيير االبتدائيات إلى وزارة التربية بدل البلديات التي فشلت 

يف تسيرها هيكليا وتأطيرا.

قسنطينة

مروج المهلوسات في قبضة األمن

ترويج  معاجلة  قضية  من  منجلي،  علي  القضائية  للشرطة  املتنقلة  متكنت  الفرقة 
مهلوسات بالتنسيق مع الشركاء األمنيني ،  حيث مت فيها توقيف شخص يبلغ من العمر 
28 سنة على منت مركبة سياحية بإحدى الوحدات اجلوارية باملدينة اجلديدة علي منجلي
أفاد بيان خلية االتصال والعالقات العامة، حتصلت » أخبار الوطن«، على نسخة منه 
بعد االستغالل اجليد للمعلومات املتوفرة، مت ضبط الشخص متلبسا بنقل كمية معتبرة 
من املهلوسات، متثلت يف قرابة 16000 كبسولة من دواء بريغابا 300ملغ، ليتم حجزها 
رفقة مبلغ مالي يرجح أنه من عائدات غير قانونية، و كذا املركبة املستعملة يف العملية..
»بعد استيفاء كافة اإلجراءات القانونية، مت تقدمي املعني أمام النيابة احمللية مبحكمة 
مواد  شراء  و  احلصول  النقل،  التخزين،  احليازة،   : قضية  عن  االبتدائية،  اخلروب 
صيدالنية ذات خصائص مؤثرة عقليا بطريقة غير مشروعة لغرض البيع باستعمال مركبة 

ذات محرك.
صبرينة دلومي

سطيف

مقتل شخصين و إصابة 8 آخرين 
في حوادث المرور 

تدخلت مصالح احلماية املدنية 
الثانوية  وحدتها  طريق  عن  بسطيف 
خطير  مرور  حادث  ألجل  بالعلمة 
وحافلة  سيارتني  اصطدام  يف  متثل 
العلمة  تاشودة  خط  املسافرين  نقل 
إصابات  ثالثة  احلادث  خلف  وقد 
إحداهما خطيرة  مت إسعافهم ونقلهم 

إلى مستشفى العلمة .
ذات  تدخلت  أخرى  جهة  من 

املصالح بوحدة عني وملان ألجل حادث مرور خطير  متثل يف انقالب سيارة من نوع داسيا 
لوقان بالطريق الوطني رقم 28 بالقرب من مفترق الطرق ببلدية قصر االبطال جنوب والية 
مختلفة   مت  إصابات  لهم  ورجلني   وامرأة  طفلني  بينهم  من  ضحايا   5 ،خلف  سطيف 
نتيجة حادث دهس  الى مستشفى عني وملان . من جهة أخرى تويف شخص  إسعافهم 
بالقرب  من حي فيرمة  الريش تويف متأثرا باإلصابات البليغة ،فيما تويف شخص أخر بعد 
حادث دهس بالقرب من املنطقة الصناعية سطيف  . كما تدخلت مصالح احلماية املدنية 
حلادث وفاة شخص بذراع امليعاد جنوب سطيف ، حيث مت العثور على جثته بالقرب من 
وملان  عني  مبستشفى  اجلثث  حفظ  مصلحة  إلى  نقله  مت  ،حيث   28 رقم  الوطني  الطريق 
.ورجحت مصادر طبية وفته بسكتة قلبية .« جدير بالذكر ان مصالح الدرك الوطني تنقلت 

إلى عني املكان وفتحت حتقيقا يف ظروف ومالبسات الوفاة .
عبد املالك قادري

باتنة

عطب بسيط يؤجل إجراء 250 
عملية لزراعة الكلى

التوهامي  فليس  بن  اجلامعي  باملستشفى  الكلى  زراعة  عمليات  قسم  رئيس  أبدى 
البروفيسور حسام الدين أوغالنت، قلقـه بعد توقف عمليات زرع الكلى منذ شهر سبتمبر 
الفارط، وحسب املسؤول، فإن سبب التوقف يعود إلى عطب حلق بطاولـــة العمليات، 
لتتدخل األطراف املعنية بعد يوم واحد من تصريحاتـه إليجاد حلول للمشـاكل املطروحة.
الكلى  زرع  عمليات  استئناف  فإن  الكلى،  زراعة  قسم  رئيس  البروفسيور   وحسب 
سوف يكون يف 6 ديسمبر القادم، أين برمجت 12 عملية، منها 8 عمليات جاهزة 100 
باملائة و 4 عمليات لألطفال، مضيفا أنـــه يوجد أزيد من 250 ملف ملرضى من مختلف 
خالل  أصبحت  الوالية  وأن  سيما  العمليات،  إجراء  يف  دورهم  ينتظرون  الوطن  واليات 
100 عملية لزراعة  السنوات األخيرة رائدة يف هذا املجال، وأضاف الطبيب، أن حوالي 

الكلى تتم سنويـا على مستوى املصلحــة.
ويف سياق متصل، أكـــدت املكلفة باإلعالم على مستوى املستشفى اجلامعي، بأن 
العطب الذي حدث على مستوى طاولة العمليات اخلاصة مبرضى القصور الكلوي عائد إلى 
عدم توفر قطع الغيار  داخل الوطن، أين مت تكثيف االتصاالت خالل األيام الفارطـة من 
أجل اقتناءها من خارج الوطن، وواصلت املتحدثـة تصريحاتها لـ »أخبار الوطن« بخصوص 
سعي القائمني على قطاع الصحة بوالية باتنة إلى احلفاظ على ريادة املصلحـة يف مجال 
زراعة الكلى على املستوى الوطني وذلك من خالل ايالء عناية كبيرة لهذا الهيكل الصحي 

من خالل توفير كافة اإلمكانيات املادية والبشرية.
السنة  املنصرم من  زرع كلى حتى شهر  جويلية  53 عملية  إجراء  مت  فقد  لإلشارة، 
اجلارية، منها 37 عملية للرجال و 10 للنساء و 6 لألطفال، فيما توقفت عمليات الزرع 
خالل سبتمبر الفارط بسبب املوجة الثالثة لكوفيد 19، أين مت توجيه كافــــة اجلهود حملاربة 

هذا الوباء.
بالل عبيد

بالتجمع  األحياء  أغلب  تشهد 
جنوب  وملان  بعني  شرشورة  السكاني 
نقمة  لتصبح  كبيرا  تدهورا  سطيف  والية 
على املواطن بسبب غياب التهيئة وانتشار 

األوحال واحلفر  يف طرق األحياء .
استطالعية  لـ«أخبار  جولة  وأثناء 
الفوضى  يف  تغرق  أحياء  الوطن« وجدنا 
وأخرى  التهيئة  انعدام  بسبب  والبرك  
شبكة  رداءة  بسبب  األوحال  يف  تغرق 
وسط  املنتشرة  والبرك  واحلفر  الطرقات 
املشاريع  اجناز  سوء  عن  الناجتة  الطرقات  

التنموية .
وتوجد أحياء شرشورة الشرقية انطالقا 
من محطة البنزين الى غاية قرية احلمار يف 
نائمة  وديان  تتوسطها  جدا  مزرية  حالة 
العامل  ،ساهم  بأكملها  أحياء  تسلك 
،مشاهد  مسارها   وتغير  بغلق  البشري 
حدوث  حال  يف  بكارثة  تنبأ  مرعبة 
أخرى  مسارات  فتح  مت  فيما   ، فيضانات 
للوديان عبر اجلدران وهو ما حدث يف جتزئة  

وراء احلي املعروف بحي الشاطو .
صعوبة  من  التالميذ  يعاني  فيما 

غرق  بسبب  مؤسساتهم  إلى  للولوج 
يضطر  حيث   األوحال  يف  األحياء 
قبل  صباحا  أبنائهم  حمل  إلى  غالبيتهم 
التوجه الى املدرسة ،فيما ينتعل أغلبيتهم 
أحذية قدمية  يتم استبدالها عند مداخل 
بأكياس  مغطاة  أو  جديدة  بأخرى  احلي 

بالستكية قبل مغادرة احلي.
وحسب تصريحات للسكان فإن هذه 
تتكرر  السكان  فيها  يتخبط  التى  املأساة 

عند سقوط األمطار .
عبد املالك قادري

سطيف

أحياء شرشورة بعين ولمان تغرق في األوحال

أعلــن أســاتذة بعــض  اإلبتدائيــات باملدينة اجلديدة، علي منجلي عن دخولهم يف إضراب، بســب غياب األمن داخل 
مدارســهم وســرقة أغراضهم داخل األقســام، من قبل غرباء وبعض املنحرفني من األحياء القريبة من املؤسســتهم 

التعليمية ، واســتغربت األســرة التربوية بخصم مديرية التربية رواتبهم بســبب اإلضراب، بدل معاجلة املشــكل وتوفير 
األمــن وحماية التالميذ واملعلمني.

بســبب غياب األمن باملؤسسات التربوية 

معلمو االبتدائيات بالمدينة الجديدة 
يعلنون دخولهم في إضراب
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أخبار الداخل
الشلف

إنقاذ 5 أشخاص اختنقوا بالغاز
سجلت مصالح احلماية املدنية لوالية الشلف تدخال ثاني يف أقل من أسبوع إلنقاذ 
05 أشخاص من عائلة واحدة  أصيبوا باختناق وضيق يف التنفس ، بحي أوالد العم بن 
بريك مبرينة ببلدية تنس الساحلية ،حدث هذا إثر تسرب غاز أوكسيد الكربون من سخان 
زيغود  مستشفى   إلى  السرعة  جناح  على  منهم   03 بنقل  املصالح  نفس  وقامت   ، املاء 

يوسف ، أما الباقي فنقلوا بواسطة سيارة مدنية إلى نفس املستشفى . 
وبعد التأكد و املعاينة التي قامت بها فرق اإلسعاف تبني أن سبب التسرب  يعود إلى 

عدم توصيل سخان املاء بقناة تصريف الغازات احملترقة .
مدفأة  من  الكربون  تسرب ألوكسيد  أيام حالة   03 منذ  املصالح  ذات  كما سجلت 
مبسكن بعمارة متواجدة بالطابق الثالث ببلدية حرشون ،حيث خلف احلادث إصابة 03 

أشخاص من عائلة واحدة أيضا محدثا ضيق يف التنفس واختناق فقط .
عبد القادر شرف

تيبازة

اإلطاحة بعصابة تسطو على 
المحاصيل الفالحية 

مفادها  بالقليعة،  الوطني  للدرك  اإلقليمية  الكتيبة  إلى  واردة  بالغات  على  بناًء 
تعرض بعض املواطنني لالعتداء من طرف عصابة تنشط عبر بلديات القليعة، احلطاطبة 
والشعيبة، وتقوم بالسطو على احملاصيل الفالحية )البرتقال والليمون(، وبعد إخطار السيد 
بدورية من فصيلة األمن  الكتيبة مدعمني  أفراد  قام  القليعة،  وكيل اجلمهورية مبحكمة 
مت  أين  القضية،  يف  فيهما  مشتبه  يخصان شخصني  منزلني  وتفتيش  مبداهمة  والتدخل 
توقيف ستة )06( أشخاص من بينهما فتاتان )02( ، كما مت حجز أسلحة بيضاء كانت 
مخبئة بكال املنزلني تتمثل يف: سالح صيد بحري غوصي أسود اللون، رفش من احلجم 
الكبير )مذرات(، ثالثة )03( سيوف، )04( سكاكني من احلجم الكبير، ثالثة )03( 
مناشير خشبية، قاطع ورق، مقص باإلضافة إلى ستة )06( هواتف نقالة، ومبلغ مالي 

بالعملة الوطنية يقدر بـ:43000 دج.
و حسب بيان خللية االتصال و العالقات باملجموعة االقليمية، فإنه مت تقدمي املوقوفني 

أمام اجلهات القضائية املختصة إقليميا بتهمة تكوين جمعية أشرار.
ش. زكرياء

امرأة تقود شبكة إجرامية تروج 
المؤثرات  العقلية 

متكن عناصر الفرقة اجلنائية باملصلحة الوالئية للشرطة القضائية ألمن والية تيبازة، 
واملؤثرات  باملخدرات  شرعي  الغير  االجتار  متتهن  منظمة  إجرامية  شبكة  تفكيك  من 
كانت  فتاة،  بينهم  من  العمر  من  الثالث  العقد  يف  أشخاص   03 من  تتكون  العقلية، 
ما كشف  العملية حسب   . العاصمة  واجلزائر  تيبازة  واليتي  إقليم  مستوى  على  تنشط 
لعمل  استنادا  تيبازة، جاءت  الوالية  العامة ألمن  العالقات  و  بيان خللية االتصال  عنه 
استعالماتي حول نشاط ذات الشبكة، أين مت إعداد خطة أمنية مكنت من إيقاف احد 
مستوى  على  للترويج  معدة  العقلية  واملؤثرات  املخدرات  من  كمية  وبحوزته  عناصرها 
مدينة بواسماعيل، مواصلة ملجريات التحقيق مت  الكشف عن مكان تواجد باقي عناصر 
الشبكة . بالتنسيق مع النيابة املختصة إقليميا مت إيقاف شخصني آخرين من بينهم فتاة، 
وبتفتيش مساكنهم مت ضبط وحجز كمية معتبرة من املؤثرات العقلية من مختلف األنواع، 
أين متكن عناصر الفرقة من حجز مايلي : 6250 مؤثر عقلي من نوع بريغابالني 300 ملغ 
+ ريفوتريل 02 ملغ، قطعة مخدرات من نوع القنب الهندي، مبلغ مالي بالعملة الوطنية 
قدر بأكثر من 17 مليون سنتيم من عائدات الترويج، مركبة سياحية ودراجة نارية كانتا 

تستعمالن يف عملية النقل والترويج، و هواتف نقالة .
مبوجبه  قدم  قضائي  إجراء  ملف  إجناز  مت  التحقيق  استكمال مجريات  بعد  عليه،  و 

أطراف القضية أمام النيابة املختصة إقليميا.
ش. زكرياء

عبدالسالم.ق

عدة  منذ  انهيارات   9 تسجيل  مت  ومت  
أشهر، علما أن هذا الطريق الساحلي أجنز 
كثيف  وهو  املاضي  القرن  ثمانينات  يف 
احلركة بالنظر إلى تفضيله من قبل أصحاب 
املركبات بدال من املرور على الطريق الوطني 
حيث  املروري،  لالزدحام  تفاديا   26 رقم 
يشتكي الكثير من مستعملي هذا الطريق 
يف  تتسبب  التي  االنهيارات  مشكل  من 

للطريق.  كلي  إغالق  أو  مرور،  حوادث 
وسارعت املصالح املعنية إلى التكفل بهذا 
املشكل، وأخذ األمور بجدية بعد الشروع 
يف أشغال إصالح االنهيارات؛ من خالل 
الالزمة  والبشرية  املادية  الوسائل  جتنيد 
ملواجهة فصل الشتاء. ومت إطالق األشغال 
على مستوى 5 انهيارات هامة مت إحصاؤها، 
يف انتظار أن تتواصل العملية خالل األيام 
األشغال  مديرية  تسعى  كما  القادمة. 
حلول  مع  األمور  تعّقد  لتفادي  العمومية 

لألمطار،  املعتبر  والتساقط  الشتاء  فصل 
التي غالبا ما تكون سببا يف إغالق بعض 
مستوى  على  والوالئية  الوطنية،  الطرق 
الغربية  املناطق  وعّبر سكان  بجاية.  والية 
على غرار بوليماط، وتيغرمت، وعش الباز 
مشكل  من  الكبير  تخوفهم  عن  وغيرها، 
وهو  األخيرة،  السنوات  االنهيارات خالل 
اخلطر  هذا  معاجلة  حسبهم،  يتطلب،  ما 
احلديثة؛  بالوسائل  االستنجاد  خالل  من 

حتسبا ألي طارئ مستقبال.

أرباب  من    5412 زهاء  استفاد 
لغرامات  الكلي  اإلعفاء  من  العمل 
به  افاد  ما  حسب  التأخير.  وزيادات 
السيد مهدي رحال املدير العام الصندوق 
للعمال  االجتماعية  للتأمينات  الوطني 
هامش  ،على  وهران  وكالة  األجراء 
االستثنائية  التدابير  حصيلة  عرض 
لدى  املدينني  العمل  ارباب  لفائدة 
هذه  ستسمح  و  االجتماعي.  الضمان 
االجراءات  بتسديد املؤسسات لديونها 
من  التقسيط،واالستفادة  طريق   عن  
امتيازات اإلعفاء الكلي من أي عقوبات 

او زيادات ،حسب ذات املصدر.
عرضتها  التي  البيانات  وحسب 
ومنازعات  للتحصيل  الفرعية  املديرية  
التحصيل  بوكالة وهران، فإنه مت إحصاء  
بهذه  معنية  مدينة  مؤسسة    5131

التصاريح  عدد  بلغ  .فيما  اإلجراءات 
السنوية عبر البوابة االلكترونية 14034 
شرعت  قد  وهران  »كناس«  .وكانت 
سبتمبر  شهر  منذ  إعالمية  حملة  يف  
لفائدة  االستثتنائية  التدابير  حول 
باشتراكات  املدينني  العمل  أرباب 
الضمان اإلجتماعي ،والتي ستتواصل 
مت  و   .2022 جانفي   31 غاية  إلى 
تعريفي  إعالمي  جانب  تخصيص 
من  العمل  أرباب  لفائدة  الغرض  لهذا 
ملصقات  ونشر  مطويات  توزيع  خالل 
االقتصادية  الفضاءات  كامل  عبر 
يرتادها  التي  ،واألماكن  والتجارية 
املستخدمون. إلى جانب إشراك الشباك 
وهران يف حملة  لوكالة  املتنقل  اجلواري 
الظل  مناطق  عبر  والتحسيس  الترويج 
وهران.وتسهيال  والية  ودوائر  ببلديات 

وهران  وكالة  فتح  سيتم  لإلجراءات 
املدينني  العمل  أرباب  أمام  ألبوابها 
االجتماعي،كل  الضمان  باشتراكات 
يوم سبت ابتداء من 04 ديسمبر والى 

غاية 31 جانفي .
التدابير  هذه  أن  اإلشارة  جتدر 
االمر  مبوجب  جاءت  االستتثنائية  
 25 يف  املؤرخ   21_12 رقم  الرئاسي 
اوت 2021 .وهي تهدف الى التخفيف 
جراء  املتضررة  املؤسسات  اعباء  من 
جائحة كورونا وتداعياتها على الصعيد 
مناصب  على  حفاظا  االقتصادي 
الناشطة  املؤسسة  واستمرارية  الشغل 
ومساعدتها من اجل البقاء والدميومة ملا 
يصب يف وعاء انعاش االقتصاد الوطني 

وترقية ودعم التشغيل.
لبنى فتاتي

صنــدوق الضمان االجتماعي بوهران

5412 مؤسسة تعفى من غرامات التأخير في االشتراكات  

وهران

حجز كمية من المالبس المستعملة والمشروبات الكحولية
املشروبات  من  كمية  جانب  الى  »البالة«  ب  املسماة  املستعملة  املالبس  من  كيس   61 حجز  من  بوهران  الدرك  مصالح  متكنت 
بخدمة خاصة  بوهران  الوطني  للدرك  االقليمية  املجموعة  وحدات  قيام  اثر  االمني،  السلك  ذات  العملية حسب  الكحولية.وجاءت 
بشرطة الطريق  عبر الطريق الوالئي رقم 74 مبنطقة الكرمة .واسفرت عملية التفتيش واملراقبة ملركبتني من اكتشاف احداهما محملة 
مبشروبات كحولية دون رخصة واملقدر عددها ب 1090 وحدة مختلفة األنواع واالحجام،اما املركبة الثانية عثروا بحوزتها على كمية من 
املالبس املستعملة مخصصة للبيع دون امتالك اي وثيقة تسمح مبمارسة هذا النشاط،حيث مت حجز 36كيس من املالبس املختلفة ،وزن 
الكيس الواحد 35كلغ ،10أكياس من املالبس القدمية وزن الكيس 70كلغ و15كيس من املالبس القدمية وزن الكيس 45كلغ.بلغت 

قيمة املالبس احملجوزة أكثر من 25مليون سنتيم.
فتاتي لبنى

يعانــي من اإلنزالقات واالنهيارات

تخصيص 600 مليون سنتيم لتهيئة 
الطريق الوطني رقم 24

صــرح عبــد الغنــي زوايد إطار مبديرية األشــغال العمومية ببجاية أن الوزارة الوصية قــد خصصت غالفا ماليا يقدر 
ب600 مليــون ســنتيم قصــد تهيئة الطريق الوطني الســاحلي رقم 24 الذي يربــط واليتي بجاية وتيزي وزو على 

مســتوى اجلهة الغربية ملواجهة االنهيارات واإلنزالقات التي أضحت تشــكل خطرا كبيرا على مســتعمليه .
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زيــارة فجائيــة

أوعية عقارية لمستثمرين

نفق كل المخاطر بخراطة!
قام وزير النقل عيسى بكاي، مساء أمس، بزيارة فجائية 
إلى ميناء اجلزائر للوقوف على وضعية السفينة »طارق 

بن زياد«، املتوقفة عن العمل منذ شهر ماي من السنة 
اجلارية، حسبما أفاد به بيان للوزارة. وخالل هذه 

الزيارة، تفقد بكاي مختلف املرافق والتجهيزات على 
منت هذه السفينة التابعة للمؤسسة الوطنية للنقل 

البحري للمسافرين والتي دخلت حيز االستغالل سنة 
1995. وتوقفت هذه السفينة عن العمل شهر مايو املاضي 
بسبب تسجيلها بعض النقائص التقنية وانتهاء صالحية 

الشهادات الدولية املتعلقة باألمن والسالمة الضرورية 
لعودة نشاطها.

قررت مصالح والية مستغامن منح 3 أوعية عقارية 
ملستثمرين يف مجال بناء وتصليح سفن الصيد، 

حسبما استفيد أمس،من خلية اإلعالم واالتصال 
لهاته املصالح. وأوضح بيان أن والي مستغامن عيسى 

بوحلية قرر أمس الثالثاء خالل اجتماع حول 
»فرص االستثمار يف مجال بناء وتصليح سفن 

الصيد« منح ثالثة أوعية عقارية تقع باملنطقة 
الصناعية البرجية )بلدية احلسيان( لثالثة 

مستثمرين راغبني يف جتسيد مشاريعهم يف هذا 
املجال.

يعاني مستعملو أنفاق خراطة املتواجدة على مستوى الطريق 
الوطني رقم 9 الذي يربط بجاية بسطيف من صعوبات جمة، 

سيما بالنسبة للشاحنات نصف املقطورة احململة بالرمل ومختلف 
البضائع نزوال أو صعودا عند سقوط األمطار، إذ يتبلل الطريق 
بسبب تسرب املياه إلى داخلها، ناهيك عن املياه املتساقطة من 

األسقف، مما يجعل مهمة التحكم يف الشاحنة جد صعبة، ففي 
حالة النزول جتد الطريق زجلة فترمي بك الشاحنة إلى حيث ال 

تشتهي، وقد تتسبب يف حوادث مرور وعند الصعود ال تستطيع 
إكمال السير بسبب نفس املشكلة، يقول أحد السواق الذي يطالب 

مديرية األشغال العمومية بوضع حد لهذه املشكلة.

وزير الطاقة يتفقد الضحايا

منحة »كورونا«
طالبت وزارة الصحة من مديري املؤسسات العمومية للصحة حتت الوصاية، 

موافاتهم باألثر املالي الناجم عن الشطر السابع. للفترة احملددة مابني 16 أوت 
و15 نوفمبر 2021، يف أجل أقصاه 2 ديسمبر 2021.ويأتي هذا تطبيقا ألحكام 

املرسوم الرئاسي املؤرخ يف 31 مارس 2020 املتضمن تأسيس عالوة استثنائية لفائدة 
مستخدمي الصحة،كما طالبت وزارة الصحة تبليغها باالعتمادات املالية اإلضافية 

الالزمة للتكفل بالشطر السادس من ذات املنحة.

أعلنت الشركة الوطنية للنقل بالسكك احلديدية، أن 
حركة سير قطارات الضاحية واخلطوط الطويلة ستعرف 

تذبذبا طيلة نهار أمس.وأضافت املؤسسة يف بيان لها، 
أن حركة سير قطارات الضاحية انطالقا من اجلزائر 
العاصمة نحو كل من العفرون. الثنية وزرالدة »ذهابا 

وإيابا«.  باإلضافة كذلك إلى قطارات اخلطوط الطويلة، 
ستشهد تذبذبا خالل أمس األربعاء.وأوضح البيان، أن 
تذبذب الرحالت راجع إلى حركة إحتجاجية قام بها 
بعض سائقي القطارات، صباح امس، بداية من الساعة 

الثامنة صباحا ودون سابق إنذار.

اظطراب في حركة 
سيــر القطــارات

اجتماعات لبحث سوق النفط
يشارك وزير الطاقة واملناجم، محمد عرقاب، أمس، عبر 
تقنية التحاضر املرئي عن بعد، يف أشغال املؤمتر الوزاري 

الـ 182 ملنظمة »أوبك«، حسبما أفاد به أمس، بيان للوزارة. 
كما سيشارك الوزير، اليوم، يف أشغال االجتماع الـ35 

للجنة املراقبة الوزارية املشتركة )JMMC( واالجتماع 
الوزاري الثالث والعشرون لدول »أوبك« والدول خارج 

»أوبك« الذي سيجمع الدول املوقعة على إعالن التعاون، 
يضيف نفس املصدر. وستخصص هذه االجتماعات 

»لبحث أوضاع سوق النفط العاملية وآفاق تطورها على 
املديني القصير واملتوسط«، حسب الوزارة.

قام وزير الطاقة محمد عرقاب بزيارة تفقد لضحايا 
انفجار وحدة تكرير البنزين الذي وقع صبيحة أمس 
على مستوى الوحدة 100 بسوناطراك و الذي خلف 

إصابة 9 أشخاص من بينهم جريح يف حالة حرجة اثر 
تعرضه حلروق من الدرجة الثالثة.و اختتم الوزير 

زيارته بالتنقل رفقة الوالي واملدير العام لشركة 
سوناطراك والسلطات األمنية والتنفيذية للوالية إلى 

الوحدة 100 التي وقع بها احلادث املأساوي أين اطلع على 
مخلفات احلريق واإلجراءات املتخذة للتكفل باآلثار 
الناجمة عنه قبل أن يكشف أنه شكل جلنة حتقيق 

مكونة من خبراء للتقصي يف مالبسات احلادث.
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أخبار الداخل

عبد الناصر حوحاط/ نورالدين رحماني

دق املوالون بوالية البيض ناقوس اخلطر بعد 
اإلرتفاع الفاحش يف أسعار األعالف مؤخرا، 

حيث وصل سعر القنطار الواحد من العلف 
إلىحدود 4500 دج و هو الذي يفترض أن 

ال يتعدى سعره 3000 دج للقنطار.
الغرفة  رئيس  صرح  الوضعية  هذه  عن   
الفالحية ىالبيض بوعزة خلضر، أن اجلفاف 
البيض  بوالية  املراعي  مساحة  من  قلص 
ال  و  عشب  بال  جرداء  أراضي  إلى  حولها  و 
اإلقبال على شراء  الى  باملوالني  دفع  ما  شجر 
األعالف التي ارتفع سعرها بأكثر من النصف 
املتحدث  املوالني على شرائها.  مع عدم قدرة 
أضاف أن املواحلاليا مهدد يف معيشته وأغلب 
املوالني حتليا تقلصت مواشيهم إلى النصف أو 
أيل و بعضهم فقدها كلها و أصبح مهددا يف 
قوته و قوت أوالد . ذات املتحدث أضاف أن 
املشكل األكبر الذي يواجه املوال، هو سقوط 
أسعار املاشية يف األسواق و املوال يترك حاليا 
املعاناة   . ماشيته  بيع  بعد  ماله  رأس  نصف 
التي يعيشها املوال خلصها جودي محمد احد 
من  ماأملك  كل  بعت  بقوله  املنطقة  موالي 
ماشية التي يفوق عددها 400 رأس و اخلسارة 

يعلم بها اهلل وحده، و بعتها اليوم متيقنا أنه ال 
يوجد مستقبل يف تربية املاشية، و هذه احلرفة 
إلى  سنتوجه  و  القريب  يف  و  حتما  ستزول 
إلى والية  اللحوم عما قريب . نشير  استيراد 
أكثر  قريب  وقت  إلى  حتصي  كانت  البيض 
من 3 ماليني رأس ماشية، غير أن هذا الرقم 
تقلص بالتأكيد يف ظل اجلفاف و هالك املاشية 
املوالني عن  توقف عشرات  و  بفعل األمراض 

نشاط تربية املاشية . 

األسعار المرتفعة لألعالف تثقل 
كاهل مربيي المواشي باألغواط 

األغواط  بوالية  املواشي  مربو  يعيش 
يف  القياسي  االرتفاع  بعد  القلق  من  حالة 
سيزيد  ما  هذا  و  األيام  هذه  األعالف  أسعار 
-حسبهم- من نفقات تغذية املواشي، وينتج 
سعر  ارتفاع  غرار  على  عديدة  مشاكل  عنه 

اللحوم واحلليب .
حيث ذكر لنا بعض الفالحني أن ارتفاع 
التي  ”النخالة”،  خاصة  األعالف  أسعار 
أسعارها  أن  والسميد  الدقيق  مطاحن  ُتنتجها 
تكون مقبولة نسبيا يف فصل الصيف و اخلريف 
اما يف الشتاء يتغير الوضع و هذا راجع لنقص 

توفر مادة القمح على مستوى املطاحن.

هذا  إن  املواشي  مربو  بعض  قال  حيث 
و  خصوصا  الشتاء  فصل  يف  يكون  االرتفاع 
طرف  من  النخالة  مادة  استهالك  لزيادة  هذا 
املربني بسبب وجود صعوبة الرعي يف مناطق 
يف  و  الثلوج  و  األمطار  سقوط  بسبب  عديدة 
ذات السياق اكدو على ان برودة اجلو تساعد 
املضاربني يف التخزين و التحكم يف أسعار هذه 

مادة »النخالة«.
وأبدى ُمربو املواشي تخوفهم من تضاعف 
الشتاء من  أسعار األعالف عند حلول فصل 
على  -حسبهم-  سيؤثر  ما  وهو  العام  هذا 
احليواني،  واإلنتاج  احليوانات  تربية  شعبة 
مؤكدين على أن الوضع إذا لم يتم تداركه يف 
الوقت املناسب، فإن الثروة احليوانية ستصبح 
مهددة، فيما سيتم رهن اإلنتاج احليواني من 

جهة أخرى .
بهذا  العارفني  من  العديد  اكد  حيث 
امليدان و خباياه على ان ارتفاع أسعار األعالف 
مناطق  مختلف  املطاحن يف  إغالق  إلى  مرده 
الصلب  القمح  حصة  خفض  وكذا  الوطن 
ينتج  ما  هذا  و  املطاحن  آخر من  لعدد  واللني 
يف  ارتفاع  و  النخالة«   « مادة  يف  نقص  عنه 
احمللية بضرورة  السلطات  طالبو  االسعار، كما 

ايجاد حلول للخروج من هذه االزمة .

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

برج باجي مختاربرج باجي مختار

تعييـن مديـر والئي جديـد 
للبريـد  والمواصــالت 

على  سيبو  مشاوري  أدرار  لوالية  اجلزائر  بريد  وحدة  مدير  أمس األول  أشرف   
استقبال السيد عبدالغاني شلوش بصفته مدير للبريد بوالية برج باجي مختار .

حيث عقد سيبو  لقاء مبعية السيد املدير اجلديد للبريد لوالية برج باجي مختار بحضور 
السادة املدراء الفرعيون  ، حيث مت إعطاء  معلومات شاملة حول منشآت القطاع بوالية األم  
وبرج باجي مختار كما متنى مشاور  له التوفيق يف مهامه اجلديدة على رأس القطاع بوالية برج 
باجي مختار  مؤكدا على ضرورة التنسيق والتعاون والعمل سويا للرقي أكثر بقطاع البريد على 

مستوى الواليتني.
عبداهلل مجبري

عقب ترقيتها إلى والية كاملة الصالحيات عقب ترقيتها إلى والية كاملة الصالحيات 

 انتخاب أول مجلس والئي بتيميمون 

تشكيلة  عن  الفتية  تيميمون  لوالية  احمللية  االنتخابات  االقتراع خالل  أفرزت صناديق 
أول مجلس والئي لعاصمة الواحة احلمراء بعد قرار رئيس اجلمهورية  ترقيتها مع  10 واليات 
منتدبة إلى مصاف واليات ،من فوز جبهة التحرير الوطني ب12 مقعدا تليه حركة مجتمع 
السلم ب7 مقاعد ثم التجمع الوطني الدميقراطي ب6 مقاعد وحركة البناء والتغيير ب5 مقاعد 

لتحل ب القائمة احلرة عهد التغيير بعده  ب4 مقاعد .
واملجلس  البلدية  الشعبية  املجالس  انتخابات  يف  حرة  قوائم  ست   شاركت  وقد  هذا 
واالفانا  طلمني  ببلدية  األفافاس  منها  سياسية  أحزاب  ستة  جانب  الوالئي   إلى  الشعبي 
انتخابات  يف  تشارك  التي  والبناء  حمس  واألفالن  األرندي  أحزاب  عن  فضال  أوقروت  يف 
احلرة  القوائم  أمر  ويتعلق  ال10،  البلديات  مجالس  انتخابات  جانب  إلى  الوالئي  املجلس 
ببلدية  االحرار  وتكتل  التغيير  عهد  وقائمتي  الوالئي  املجلس  النتخابات  التغيير  بقائمة 
املندوبية  أحصت   بشروين.لإلشارة  الشمل  ومللمة  سعيد  باوالد  والتغيير  الوحدة  تيميمون 
الوالئية للسلطة الوطنية املستقلة 77589 مسجال بالقوائم االنتخابية موزعني على 116مركز 
شروين  بدائرة  مختلطني  متنقلني  مكتبني  منها  10بلديات  على  موزعة  إقتراع  و280مكتب 
110مسجل يف حني  طلمني  ببلدية  واخر  137مسجل  شربني  ببلدية  مختلط  مكتب  منهما 
انتخاب  و83مكتب  39مركز  موزعة على  بالدائرة17090مسجل  الناخبة  الهيئة  بلغ مجموع 
منها6658مسجل ببلدية شروين و6134 مسجل ببلدية طلمني  و4270مسجل ببلدية أوالد 
لها حيث من شأنه  إضافة  الفتية  الوالية  لهذه  أول مجلس والئي  عيسى .ويعد   إنتخاب 

سياسهم  يف تنميتها واملرافعة عن إنشغال ساكنتها مثل الواليات العشر اجلديدة.
عبداهلل مجبري

املسيلةاملسيلة

حجز 16300قرص مهلوس
متكنت عناصر الفرقة املتعددة املهام باملسيلة التابعة ألقسام اجلمارك ببرج بوعريريج ويف 
إطار محاربة الغش والتهريب واجلرمية املنظمة بشتى انواعها من حجز.16365قرًصا مهلوًسا 
توقيف  .مع  مختلفتني  سياحتني   سيارتني  يف  محملة  كانت  300مغ  تركيز  بريقابالني  نوع 

3اشخاص وتقدميهم للجهات القضائية املختصة .
جمال أبو أشرف

موالون بالبيض واألغواط يدقون ناقوس اخلطر موالون بالبيض واألغواط يدقون ناقوس اخلطر 

 الجفاف وارتفاع األسعار يهددان  الجفاف وارتفاع األسعار يهددان 
نشــاط مـربيي المــواشينشــاط مـربيي المــواشي

قلص اجلفاف من مساحة األراضي املخصصة للرعي يف العديد من واليات الوطن ، فيما تسبب ارتفاع 
أسعار األعالف يف تهديد نشاط مربي املاشية، الذين دقوا ناقوس اخلطر، وطالبوا السلطات الوصية 

بالتدخل العاجل.

االغواط  مواطني  معاناة  تزداد  يوم  كل 
العشرات  أعرب  حيث  البالوعات  خطر  من 
يف  سقوطهم  خطر  من  وتخوفهم  غضبهم 
البالوعات املفتوحة املنتشرة عبر مدن الوالية، 
عدد  تعرف   التي  الوالية  عاصمة  باألخص 
ظل  يف   ، البالوعات  اختفاء  يف   معتبرا 
مثل  تدارك  الوصية عن  للجهات  الالمباالت 
املواطنني  قد ذكر عدد من  و  هذه األعطاب. 
إلى  يعود  البالوعات  أغطية  اختفاء  سبب  أن 
مهددة  بالوعاتهم  و  الشبكات  إجناز  يف  الغش 
و  شباب  و  شيوخ  من  املواطنني  حياة  بذلك  
الرديئة  األغطية  نوعية  إلى  باإلضافة  اطفال 
الصنع، و أسباب األخرى مجهولة التي تؤدي 

إلى اختفاء غطاء البالوعة.
االغواط  ببلدية  املواطنني  بعض  وقال 
مصالح  لدى  متكررة  بشكاوي  تقدموا  أنهم 
بلدية االغواط ، غير أن اإلشكال بقي يراوح 

واقع األمر شيء ومت توجيه  يغير  مكانه، ولم 
اصابع االتهام  الى املجرمني وقيل للمواطنني 
ان السرقة هي سبب اختفاء أغطية البالوعات 
، يف رسالة مفادها التجرد من املسؤؤلية على 
حد قولهم وهو األمر الذي رفضوه وانه ال ميكن 
التنصل من املسؤولية بإلقائها على الغير، و ان 
التي  األغطية  سرقة  ضرر  يتحمل  ال  املواطن 

يقوم بها بعض املجرمني .

إجناز  يف  باإلسراع  املواطنون  طالب  فيما 
القريبة  السيما  املفتوحة،  البالوعات  أغطية 
كما  السكانية،  التجمعات  ويف  املدارس  من 
طالبو السلطات املعنية من أجل التشديد على 
إنهاء اخلطر احملدق بأبنائهم قبل وقوع أي كارثة 
بسقوط طفل يف هذه البالوعات املفتوحة دون 

غطاء.
عبد الناصر حوحاط

األغواط األغواط 

 خطر البالوعات يهدد المواطنين
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قطاع  الصحة ..الواقع المر

يعاني سكان قرية الشكالة من مشاكل عديدة وتتربع على رأسها الصحة 
،ففي هذه القرية ال وجود ملرفق صحي كامل ومتكامل فهي هيكل بال روح 
فال وجود لعنصر بشري قادر على رفع الغنب سوى ممرضني وال حتى العنصر 
الى  التنقل  عبء  يتحملون  وهم  الصحية  مشاكلهم  يف  يعينهم  الذي  املادي 
دائرة افلو التى تبعد عليهم حوالي 20 كم او بلدية سيدي بوزيد والتى تبعد 
عليهم حوالي 10 كم يف كل صغيرة أو كبيرة وال طاملا ناشدوا السلطات احمللية 
حاالتهم  لهم  تنقل  إسعاف  وسيارة  دائم  طبيب  األقل  على  توفير  بضرورة 
الصحة  مديرية  تدخل  تستدعي  مشاكلهم  إن  سكانها  ويضيف  املستعجلة 
والسكان وإصالح املستشفيات لتكفل بها وقد حرصوا ونوهوا يف تصريحاتهم 
على ضرورة تدخل مديرية الصحة والسكان وإصالح املستشفيات ملعاجلة هذا 

املشكل وإيجاد حلول دائمة .
  ، االتصاالت  شبكة  انعدام  من  الساكان  اشتكى   اخرى   جهة    من 
حيث قالوا إنه "يف الوقت الذي يواكب فيه العالم أسمى مراتب التكنولوجيا 
هناك بقعة تفتقر ألدنى شروط احلياة ،فضعف شبكة االتصاالت هو مشكل 
آخر يزيد الطني بلة حيث عبر سكان القرية عن تذمرهم واستيائهم من نقص 
شبكة االتصاالت وعبروا على ضرورة حتسني شبكة اتصال ألنها ستساعدهم 

يف قضاء أعمالهم بشكل أقل صعوبة من السابق."

الكهرباء الريفية .. المشروع الحلم

بوزيد من  ببلدية سيدي  الشكالة  قرية  السياق طالب فالحو   ويف نفس 
السلطات احمللية بضرورة دعم أراضيهم الفالحية بالكهرباء الريفية وأوضح أحد 
ملن  الحياة  لكن  مرات  عدة  احمللية  السلطات  طالبو  أنهم  )ب.ن(  الفالحني 
تنادي وان هناك جهات استفادت وجهات لم تستفد منها ويعتبر هذا املطلب 
االنارة  يف  وفائدتها  للكهرباء  منقطع  الغير  لالستخدام  نظرا  املطالب  أهم  من 
وكذلك هناك عدة آالت حتتاج الكهرباء خاصة مضخات املياه التى تستخدم 
ما يستدعي  احلياة وهذا  الكهرباء من ضروريات  اآلبار ، حيث أصبحت  يف 
تدخل اجلهات املعنية والتخلص من هذا املشكل نهائيا واملساعدة يف رفع إنتاج 
الفالحني للنهوض بهذا القطاع واملساهمة يف االكتفاء الذاتي للوطن من اخلضر 
، خاصة مادة البطاطا والقمح الذين يعتبران من أهم املواد التى يتم فالحتها 

يف املنطقة .

التسرب المدرسي .. هاجس  األولياء

عند كل فرحة بشهادة االبتدائي ألبناء املنطقة تأتي بعدها حسرة ألنهم 
الطور  يف  دراستهم  ملزاولة  بوزيد  سيدي  بلدية  إلى  التنقل  عناء  سيتكبدون 
كونهم  الشتاء  فصل  يف  خاصة  للبعض  هاجسا  يعتبر  التنقل  فهذا  املتوسط 
النقل املدرسي واذا تأخر  النهوض باكرا كل يوم وانتظار حافلة  يضطرون إلى 
احدهم عن املوعد قد يفوت يوما كامال دراسيا الن النقل العمومي شبه منعدم 
وهذا ما قد ينجم عنه تسربا مدرسيا ألنه وبطبيعة احلال نابع من املعاناة اليومية 
ومن النهوض املبكر الذي يؤدي إلى التعب اجلسدي و كذا التعب العقلي من 
الدراسة ويف هذا الصدد أكد لنا قاطنو هذه القرية أنه من الضروري فتح فرع 
لهذه األقسام للحد من هذا املشكل وكذا املساهمة يف حتصيل العلم والرفع من 

مستوى التالميذ.

تذبذب المياه.. أزمة عطش حادة
املياه  تذبب  مشكل  عن  التعبير  املنطقة  ألهل  يحلو  هكذا   ، "عطشونا" 
فهم يعانون من تذبب يف التزويد مبياه الشروب خاصة يف فصل الصيف ألن 
أهل  ناشدوا  ولطاملا  صيفا  بامتياز  ساخنة  منطقة  ألنها  واسع  استهالك  هناك 
االختصاص بضرورة إيجاد حلول والقضاء على هذه األزمة ، حيث قال بعض 
املواطنون يف تصريحهم لـ " أخبار الوطن " إنا هذه األزمة الزلت حريصة املشهد 
يفى  وهو ال  للمياه  واحد  وهذا بسبب وجود خزان  كثيرة  على مدى سنوات 
بالغرض وال يغطي جميع متطلبات املنطقة من ماء الشروب والبد من إيجاد 

حلول مستعجلة كالعمل على بناء خزان آخر وحفر آبار أخرى .

انعدام النقل..اإلقامة الجبرية  
أبدى سكان  املنطقة يف حديث لهم مع "أخبار الوطن "غضبهم واستيائهم 
من سياسة السلطات احمللية التي تتماطل يف إيجاد حل أزمة نقص املواصالت 
البرية بالقرية وانا ليس هناك خط مباشر بينهم وبني املناطق االخرى القريبة 
منها وان هذه املعاناة منذ سنوات عديدة وهذا بسبب ضعف املوصالت باملنطقة 
وحسب بعض السكان فإنهم وجهوا رسائل عديدة للجهات الوصية، مؤكدين 
أنهم لم يستجيبوا لهم وهو األمر الذي أدخلهم يف دوامة كبيرة مع االنتظار وهدر 

الوقت وتعطيل كل مشاغلهم .

اإلنارة العمومية..ظالم دامس
يعيش سكان قرية الشكالة يف ظالم دامس بسبب غياب اإلنارة العمومية 
حيث أكد بعض املواطنون يف تصريحهم لـ " أخبار الوطن " بان املشكلة باتت 
تؤرق سكانها خاصة الفالحني الذين يتنقلون ليال من منازلهم إلى األماكن 
اخلاصة بفالحتهم ففي كل يوم و مع غروب الشمس يغرقون يف ظالم حالك 
عليهم  يسيطر  اخلوف  وأصبح  لهم  هاجسا  يشكل  أصبح  الذي  الوضع  وهو 
مركبات  ميلكون  ال  اغلبهم  إن  خاصة  املنطقة  أحياء  عبر  املرور  ويتحاشون 
تنقلهم وهذا نظرا لوجود كالب ضالة يف املنطقة وقد عبر اغلب سكان القرية 
باستيائهم العميق من الوضع املتردي الذي وصلت إليه قريتهم أمام الصمت 
احملير للسلطات احمللية ورغم إمكانيتها حل هذه املشلكة ولكن لألسف الشديد 
لم تتدخل لتركيب مصابيح جديدة على مستوى األعمدة الكهربائية املنتشرة 
عبر شوارع املنطقة وقال إنهم اذ قامت السلطات احمللية بتغيرها لن تدوم طويال 
و يخيم نفس املشهد على املنطقة وعليه يناشدون السلطات الوالئية التدخل 

العاجل ملعاجلة هذه املشكلة .

المسالك الريفية ..عزلة حقيقية 
املسالك الريفية هي الشغل الشاغل لسكان منطقة الشكالة نظرا لطابعها 
ال  طرق  مشاكل  ان   " الوطن  أخبار   " لـ  سكانها  عبر  فقد  والفالحي  الرعوي 
جل  الن  كبير  بشكل  أعمالهم  تعطل  أنها  قالوا  حيث  سكانها  تؤرق  زلت 
أعمالهم يف مناطق وعرة يف مناطق ريفية وعبروا عن غضبهم من تأخر تعبيد 
الطرقات واملسالك التي باتت كابوسا بالنسبة لهم وصعبت من تنقلهم ووصول 
مركباتهم إلى اماكن فالحتهم موجهني نداءات للسلطات من أجل رفع الغنب 
عنهم واحلد من معاناتهم التي طالت دون إيجاد حلول ويف نفس السياق عبر 
الذي  الفالحي  مستقبلهم  عن  الشديد  وقلقهم  استيائهم  عن  املنطقة  فالحو 
وتعبيد  تهيئة  مشاريع  غياب  نتيجة  والغموض  الضبابية  من  نوع  عليه  خيم 
أبرز  أحد  أضحى  ما  باملنطقة،  واملزارع  احلقول  إلى  املؤدية  والطرقات  املسالك 
العوامل املؤثرة على نشاط وحياة سكان القرية وكانو قد طالبو السلطات بهذا 

الشيءإال أنهم لم يتداركوا األمر وبقى كل شيء على حاله .

المرافق الترفيهية .. مطلب الشباب  
بالنسبة  للترفيه  مرفق  وجود  لعدم  نظرا  األيام  كالباقي  هنا  العطل  تعتبر 
للتالميذ و حتى الشباب حيث يقضون عطلهم يف قارعة الطريق و قد استفادت 
الوالية من عدة مشاريع كاملالعب و املسابح إال أن دار لقمان بقيت على حالها 
و  االنتخابات  وقت  يحني  عندما  فقط  يؤتون  املسؤلني  أن  املنطقة  أهل  وذكر 
طالبو  و  االنتخابات  بعد  تتبخر  األحالم  أن كل  إال  وعودا كسابقيهم  يعطون 
بإلزامية تدخل مديرية الشباب و الرياضة بالوالية لتدعيهم مبنشأة رياضية ترفه 

عن أوالدهم .

على مدى سنوات عاش سكان قرية الشكالة، يف بلدية سيدي بوزيد بوالية االغواط  يف الظل، وهم يعانون التهميش حيث قالوا" إّنهم يف خارج كّل خطط التنمية" ،ففي 
بلدية سيدي بوزيد مجالس كثيرة تعاقبت إال أنها لم حترك ساكنا يف شؤون القرية البسيطة ونفس املشاهد تتكرر وال حديث فيها غير البحث عن سبل جديدة  تضمن 

لهم العيش الكرمي ومعاجلة عدة نقائص كاملسالك الريفية ،والنقل املدرسي، والكهرباء الريفية ،ومشاكل أخرى زادت من حدة معاناتهم.

يف ظل االنعدام التام ملشاريع التنمية باملنطقة 

قرية الشكالة باألغواط ..
 عقود من الوعود والتهميش!
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فينيسيوس يقتل حلم سان جيرمان

»أنـــا أعشــق ريــال مدريـــد 
وأريــد البقــاء هنــا لفتـرة طويـلة«

طمــأن البرازيلــي فينيســيوس جونيــور، جنــاح ريــال مدريــد، جماهيــر امليرنغــي، بشــأن مســتقبله يف ســانتياغو 
النجــم برنابيــو. وتــرددت أنبــاء قويــة خــال األيــام املاضيــة، عــن رغبــة باريــس ســان جيرمــان، يف اســتقدام 

البرازيلــي، لتعويــض الرحيــل احملتمــل للفرنســي كيليــان مبابــي إلــى ريــال مدريــد. وانفجــرت 
ــا خــال 19  ــا ســاهم يف 18 هدًف ــذا املوســم، بعدم ــد ه ــال مدري ــع ري ــة فينيســيوس م موهب
مبــاراة بجميــع املســابقات، حيــث ســجل 11 هدًفــا وصنــع 7 آخريــن. وقــال فينيســيوس يف 

تصريحــات أبرزتهــا صحيفــة »مــاركا« اإلســبانية: »أنــا أعشــق ريــال مدريــد، وأريــد البقــاء 
هنــا لفتــرة طويلــة وصناعــة التاريــخ مــع هــذا النــادي«. وعــن ســر إشــارته وتقبيلــه لشــعار 
ريــال مدريــد عندمــا يســجل، قــال: »أشــير إلــى الشــعار ألن اجلماهيــر والنــادي يحبوننــي 
كثيــًرا، وأنــا أفعــل كل مــا يف وســعي ملســاعدة النــادي يف الوصــول إلــى املــكان الذي يجب 

ــا،  ــت هداًف ــل، كن ــب يف البرازي ــت ألع ــا كن ــاف: »عندم ــه«. وأض ــون في أن يك
ــد  ــال مدري ــي أن ري ــدي أخبرن ــة، وال ــا بالبطول ــب، وفزن ــل الع وأفض

معجــب بــي، فظننــت أني مجنــون، مــر أســبوع وأخبرنــي أن أمامه 
يومــن التخــاذ القــرار، لــم أســتطع إخبــار أصدقائــي، لــم أمن يف 

اليومــن لكننــي اتخــذت القــرار الصحيــح يف النهايــة« . وعــن 
عاقتــه مــع الفرنســي كــرمي بــن زميــة، والعبــي ريــال مدريــد، 
قال:«بــن زميــة مثيــر لإلعجــاب، يفعــل كل شــيء صعــب 
ــا أحــب اللعــب  ــع، وأن ــه العــب رائ مبنتهــى الســهولة، إن

ــا أن نفعــل كل شــيء مــن أجــل  ــع: »ميكنن معــه«. وتاب
فــوز كــرمي بالكــرة الذهبيــة« .

ــن  ــع ب ــش م ــب، أتعاي ــى أرض امللع ــح: »عل وأوض
زميــة بشــكل أفضــل، فهــو دائًمــا قريــب منــي، 
ونقــدم مســتويات جيــدة مًعــا، أمــا خــارج امللعــب، 
أتواجــد مــع ميليتــاو ورودريغــو باســتمرار، نحــن 
ــا« . وواصــل:  ــا دائًم ــل األشــياء مًع ــون ونفع برازيلي
ــر »أضحــك أكثــر مــع مارســيلو وميليتــاو، مارســيلو  مثي

قــال: »إنه لإلعجــاب« وعــن عاقتــه مــع مدربــه كارلــو أنشــيلوتي، 
مــدرب جيــد جــًدا، فهو يوضــح األمــور داخل وخــارج امللعــب، ويجعل 
األمــر ســهًا علــى اجلميــع، يف اخلــارج يتحــدث معــي دائًمــا ألكــون 
هادًئــا، وأفعــل مــا أفعلــه حالًيــا«. وختــم: »لطاملــا كان حلمــي أن ألعب 
لريــال ملدريــد، أعتقــد أنــه حلــم كل األطفــال، وخاصــة مــن البرازيــل، 
ــى  ــا أعمــل عل ــا، فأن ــخ هن ــن صنعــوا التاري مــع كل البرازيليــن الذي

ــم« . ــخ مثله ــع التاري صن
القسم الرياضي

رئيس دورمتوند يواكيم فاتسكه:

»لــن نقــاتــل مــن أجــل هـــاالنــد«
حتــدث هانــز يواكيــم فاتســكه، الرئيــس التنفيــذي لبوروســيا دورمتونــد، عــن مســتقبل مهاجــم الفريــق، النرويجــي إيرلينــغ 
هاالنــد، الــذي ربطتــه تقاريــر صحفيــة عديــدة بالرحيــل، خــال الصيــف املقبــل، خاصــًة أن لديــه شــرًطا جزائًيــا يف عقــده 
بقيمــة 75 مليــون أورو. ويف هــذا الصــدد، أكــد فاتســكه أن ناديــه لــن يفعــل أي شــيء يفــوق قدراتــه املاليــة، مــن أجــل احلفاظ 
علــى هاالنــد. وقــال يف تصريحــات لشــبكة »ســكاي ســبورتس أملانيــا«: »نــدرك أنــه ســيكون مــن الصعــب القتــال )لإلبقــاء 
ــة البوندســليجا  ــاٍد أملانــي آخــر، قــال: »ال أعــرف الشــؤون املاليــة ألندي علــى الاعــب(«. وعــن إمكانيــة انتقــال هاالنــد لن
األخــرى، لكــن بوروســيا دورمتونــد يعتبــر القــوة املاليــة الثانيــة يف أملانيــا.. ومــع ذلــك، فإننــا لــن نفعــل أي شــيء ال ميكننــا 
حتملــه، وهــذا واضــح«. ويضــع بايــرن ميونــخ، املنافــس الكاســيكي لدورمتونــد، هاالنــد ضمــن أولوياتــه يف الصيــف املقبــل، 
بحســب تقاريــر صحفيــة. وينطبــق نفــس األمــر علــى كل مــن، ريــال مدريــد وبرشــلونة وباريــس ســان جيرمــان وتشيلســي 

ومانشســتر يونايتــد ومانشســتر ســيتي.
ق.ر

غـــوارديـــوال  
ال يمــانــع رحيـل 
توريــــــــس  

دخــل برشــلونة مؤخــًرا يف مفاوضــات مــع مانشســتر 
ســيتي، بشــأن التعاقــد مــع العبــه فيــران توريــس، بنــاًء 
علــى طلــب مــن املــدرب تشــايف هيرنانديــز. وبحســب 
ــاك  ــإن هن ــة، ف ــو« الكتالوني ــدو ديبورتيف ــة »مون صحيف
ــأن  ــة، بش ــام املقبل ــال األي ــم خ ــد يت ــاق ق ــوادر اتف ب
حســم الصفقــة يف جانفــي القــادم.  وأضافــت الصحيفة 
ــع  ــيتي، ال ميان ــي للس ــر الفن ــوال، املدي ــب غواردي أن بي
يف رحيــل توريــس، وبالتالــي فــإن األمــور متوقفــة علــى 
ــى أن الفــارق بــن  ــن الناديــن. وأشــارت إل االتفــاق ب
ليــس كبيــًرا،  الســيتي وعــرض برشــلونة  مطالــب 
وبالتالــي طاملــا أن املقابــل املعــروض مــن البارســا، أعلــى 
ممــا دفعــه الســيتيزنس لضــم الاعــب مــن فالنســيا، فــإن 
الصفقــة قريبــة مــن احلســم. ويرغــب النــادي اإلجنليــزي 
يف بيــع الدولــي اإلســباني بشــكل نهائــي، وليــس 
ــدًءا  ــا، ولكــن ب ــده برشــلونة أيًض ــا يري ــو م ــه، وه إعارت
ــو«  ــدو ديبورتيف ــت »مون ــل. وأوضح ــف املقب ــن الصي م
ــدة 6  ــاًرا مل ــب مع ــى الاع ــيحصل عل ــا س أن البلوجران
أشــهر فقــط، علــى األرجــح، بســبب ظروفــه االقتصادية 
الصعبــة، مــع إلزاميــة شــرائه يف الصيــف. ويصــر تشــايف 
علــى حســم صفقــة توريــس، لكونــه يجيــد اللعــب يف 
جميــع مراكــز الهجــوم، ويعــرف أجــواء الليجــا جيــًدا.
ق.ر

توخيــل يضغــط 
علــى كريسـتنسـن 
لتجديــد عقـــده

قــال تومــاس توخيــل مــدرب تشيلســي إنــه اســتبعد 
املدافــع أندريــاس كريستنســن مــن القائمــة يف ظــل عــدم 
توقيعــه علــى عقــد جديــد مــع النــادي اللندني. وشــارك 
ــاراة مــع تشيلســي هــذا املوســم،  كريستنســن يف 13 مب
ــم يظهــر منــذ اللعــب خــال التعــادل 1-1 مــع  لكنــه ل
بيرنلــي يف الســادس مــن نوفمبــر. وينتهــي عقــد املدافــع 
الدمناركــي بنهايــة املوســم اجلــاري. وقال توخيــل يف مؤمتر 
صحفــي قبــل اللعــب ضد واتفــورد اليــوم: »نأمــل أن يؤثر 
ذلــك علــى موقــف العقــد بعــض الشــيء«. وأضــاف: 
»نحــن ننتظــر اآلن منــذ فتــرة طويلــة مــن أجــل التأكيد. 
ــارج  ــرف خ ــي يتص ــاس لك ــى أندري ــر عل ــف األم يتوق
امللعــب بنفــس تصرفــه داخــل امللعــب«. وتابــع: »لقــد 
ــا  ــل م ــد مث ــاس يري ــذ أســابيع أن أندري ــم من ــت أفه كن
أريــده ويريــده النــادي. لقــد أبلغنــا أنــه يحــب تشيلســي 
وأنــه يريــد البقــاء وأن يكــون جــزءا مهمــا )من النــادي(، 
ألنــه ميثــل جــزءا كبيــرا يف نــاد كبيــر«. وختــم: »أعتقــد 
أنــه يناســب النــادي وهــو لــم يســتكمل مســيرته هنــا، 
ولــم يصــل بعــد إلــى نهايــة مشــواره معنــا«.  ويتصــدر 
تشيلســي الــدوري بفــارق نقطــة واحــدة عــن مانشســتر 
ســيتي صاحــب املركــز الثانــي. ويتقــدم واتفــورد بثــاث 

نقــاط علــى منطقــة الهبــوط.
ق.ر

مـــاركينيــوس: 
»أتمنــى االعتــــزال 
في ســان جيــرمـان«

كشــف البرازيلــي ماركينيــوس، مدافــع وقائــد باريــس ســان جيرمان، 
عــن موقفــه مــن االســتمرار يف صفــوف النــادي الفرنســي حتــى اعتــزال 
كــرة القــدم. وينتهــي تعاقــد ماركينيــوس )27 عاًمــا( مــع ســان جيرمان، 

ــده  ــد عق ــب يف متدي ــه يرغ ــن نادي ــف 2024، ولك يف صي
ملــدة موســمن آخريــن لينتهــي يف صيــف 

يف  ماركينيــوس  وقــال   .2026
تصريحــات نقلهــا موقــع »لــو 10 

ــي  ســبور« الفرنســي: »اعتزال
ــم،  ــان؟ نع يف ســان جيرم

وأضــاف:  ال«.  لــم 
القــدم،  كــرة  »يف 

يف  ترغــب  قــد 
ــاء، ولكن  البق

بعــض  يف 
األحيــان 

ال 

ن  يكــو
ــع:  ــا«. وتاب ــك ممكًن ذل

ــل،  ــًدا بالفع ــون جي ــب أن تك »يج
ــاٍل جــًدا،  وتبقــى يف مســتوى ع

ــه  ــام ب ــا ســأحاول القي وهــذا م
ــة  ــدي إمكاني ــى يكــون ل حت
البقــاء يف هــذا النــادي«. 
ــى  ــوس إل ــم ماركيني وانض
ــان،  ــوف ســان جيرم صف
 ،2013 صيــف  يف 
قادًمــا مــن رومــا، حيــث 
شــكل شــراكة دفاعيــة 

ــو  ــه تياج ــع مواطن ــزة م ممي
يصبــح  أن  قبــل  ســيلفا، 

للفريــق. األول  القائــد 
ق.ر

مـانشستـر 
سيتــي يغـري 
مــودريتـش 
بعــرض 
مفاجـئ

تقريــر  كشــف 
صحفــي 

 ، ني ســبا إ
م  ليــو ، ا ء ثــا لثا ا

ــأة  ــن مفاج ع
ــتقبل  تتعلق مبس
ريــال  جنــوم  أحــد 
صحيفــة  وبحســب  مدريــد. 
ســبورت الكتالونيــة، فــإن بيــب 
جوارديــوال، املديــر الفنــي ملانشســتر 
ســيتي، لــم يخــف إعجابــه بإمكانات 
ــوكا مودريتــش العــب  النجــم الكرواتــي ل
وســط ريــال مدريــد، ويفكــر بشــدة يف 
وينتهــي  االحتــاد.  ملعــب  إلــى  إحضــاره 
تعاقــد مودريتــش )36 عاًمــا( يف ســانتياغو 
برنابيــو بنهايــة املوســم اجلــاري، وســط أنبــاء 
ــع معــه ملوســم  ــد يف التوقي ــال مدري ــة ري ــد برغب تفي
مانشســتر  أن  الصحيفــة  وأضافــت  فقــط.  واحــد 
ســيتي يســتعد إلغــراء مودريتــش بعقــد طويــل األمــد، 
ومــن ثــم االنتقــال لنــادي نيويــورك ســيتي واالعتــزال 
هنــاك. وأشــارت الصحيفــة إلــى أن هــذا العــرض ســيكون 
رائعــا للدراســة، علــى الرغــم مــن حقيقــة أن مودريتــش قــد 
أعــرب يف أكثــر مــن مناســبة، عــن رغبتــه يف االعتــزال مــع ريال 

ــط  ــد فق ــهر واح ــى ش ــد. ويتبق ملودريتــش مدري ويحــق 
ــاٍد آخــر،  بــل والتوقيــع بعــده التفــاوض مــع أي ن

ــال مدريد لــه، لذلــك مــن احملتمــل أن يتدخــل  ري
عقــده.قريبــا ليحســم بقــاء مودريتــش بتجديــد 
ق.ر

برشلــونة يحـــدد 
سعــــر ديبـــــاي

يبــدو برشــلونة منفتًحــا علــى إمكانيــة رحيــل العبــه 
الهولنــدي، ممفيــس ديبــاي، الصيــف املقبــل، بحســب 
تقريــر صحفــي إيطالــي. فقــد ذكــر موقــع »كالتشــيو 
ميركاتــو«، اليــوم األربعــاء، أن البارســا قــد يفتــح 
ــا  ــى عرًض ــال تلق ــاي، يف ح ــروج لديب ــاب اخل ب
بقيمــة 40 مليــون أورو. وميــر النــادي 
الكتالونــي بأزمــة ماليــة كبــرى، 
عــن  التخلــي  علــى  أجبرتــه 
الثنائــي ليونيــل ميســي وأنطــوان 
جريزمــان، يف الصيــف املاضــي، 
فاتــورة  تقليــص  أجــل  مــن 
الصحيفــة  وأبــرزت  الرواتــب. 
اهتمــام كل مــن، باريــس ســان 
جيرمــان ويوفنتــوس وبوروســيا 
دورمتونــد ورومــا، باحلصــول على 
خدمــات ديبــاي خــال الصيف 
ــد  ــرى ق ــر أخ ــت تقاري ــل. وكان املقب
حتدثــت عن رغبة برشــلونة، يف التعاقد 
مــع إيرلينــج هاالنــد أو كــرمي أدميــي لتعزيز 
خــط الهجــوم، ورمبــا يكــون ذلــك علــى 
حســاب الهولنــدي. وخــاض ديبــاي 
ــف  ــا، يف مختل ــع البلوغران ــاراة م 19 مب
ــى اآلن، حيــث ســجل 8  املســابقات حت

ــن. ــع اثن ــداف وصن أه
ق.ر

إعــــالن عــــن ضيــــــــاع 
نحيطكم علًما بانه تمت سرقة ختم الخاص بإسم    

- بلونــــــاس تـــــوفيـــــق - 
-  تجـارة بالتجزئـــة للتغذيــة العـامة  بقــــالــــة -

69 حـــي بوالصـــوف 154 مسكـــــن 
عمــــارة 10 قسنطيـــــــــنة 

Rc N= 09A 0356343_00/25
و إننا نخلي مسؤوليتنا تماًما من أي اوراق تمهر 

بهذا الختم 
و نرجو اتخاذ التدابير الالزمة بهذا الخصوص .
Akhbar elwatane LE GR  02 -12-2021



1السنة 02  - العدد 630 -اخلميس  26 ربيع الثاني 1443  هـ  -  02 ديسمبر  2021م 1
أخبار الرياضات

كأس العرب فيفا 2021

المنتخب المحلي يحقق بداية موفقة ويسحق السودان برباعية

مدربة املنتخب الوطني النسوي، فرتول:

»تربص تونس كان مفيد 
لتحضير لالستحقاقات القادمة«

 
ت  كد أ

بة  ر مد
ملنتخب  ا

تشكيلتها  أجرته  الذي  التربص  أّن  فرتول،  راضية  القدم،  لكرة  النسوي  اجلزائري 
الثاني من تصفيات كاس أمم إفريقيا  بتونس، كان جّد مفيدا حتسبا ملباريات الدور 

.2022
لتلفزيون  حوار  يف  الوطني  املنتخب  سيدات  على  األولى  املشرفة  وأوضحت 
»الفاف« قائلة »ميكنني القول أّن تربص تونس كان جّد مفيد بالنسبة لنا، باعتبار 
الثاني من  للدور  التحضيرات  املنتخب متكن من لعب مقابالت مفيدة جدا يف  أن 
تصفيات كاس إفريقيا«. وخالل هذا التربص الذي وجهت فيه راضية فرتول الدعوة 
ل24 العبة منهم 13 العبة تنشط باخلارج، فاز املنتخب الوطني باملواجهة املزدوجة 

التي جمعتها مبنتخب تونس ب4-2 و0-1 .
متوفرة إلجناح  كانت  الظروف  فرتول »كل  أكدت  اإلعدادية،  احملطة  هذه  وعن 
كان  التربص  هذا  الالعبات،  أو  الفني  بالطاقم  املتعلقة  تلك  سواء  التربص،  هذا 
فرصة لنا لتدوير الفريق الذي عرف عملية جتديد بنسبة 70 باملائة« مستطردة« كل 
العبة أخذت فرصتها يف اللعب و تبقى أمامنا فقط بعض األمور التقنية التي سنقوم 
إعدادي آخر،  بتربص  للسيدات على موعد  الوطني  املنتخب  بضبطها«. وسيكون 
مقرر باملركز الفني الوطني بسيدي موسى، يف الفترة املمتدة من 20 إلى 27 ديسمبر 

اجلاري.
نائب  إفريقيا  النسوي سيتحدى منتخب جنوب  الوطني  املنتخب  أن  ومعلوم، 
بطل إفريقيا، يف الدور الثاني من تصفيات كاس أمم إفريقيا 2022 املقررة يف الفترة 
غينيا  من  نظيره  التونسي  املنتخب  سيواجه  فيما  فيفري،   13 إلى   14 من  املمتدة 
التصفوي  الدور  يف  سحق  قد  كان  الوطني  املنتخب  أّن  اإلشارة  جتدر  االستوائية. 
األول منتخب السودان بنتيجة 0-14، فيم مت إلغاء مقابلة العودة التي كانت مقررة 

باخلرطوم بسبب الوضعية األمنية هناك بالسودان.
وباإلضافة إلى املغرب )البلد املنظم(، سيتأهل 11 منتخبا من الدور التصفوي 
الثاني واألخير، للمشاركة يف الدورة النهائية لكأس إفريقيا لألمم املقررة بني 2 و23 

جويلية 2022.
العالم  كأس  نهائيات  إلى  مباشرة  للدورة  النهائي  نصف  الدور  منشطو  ويتأهل 
2023، التي ستنظم مناصفة بني أستراليا ونيوزيلندا اجلديدة، ناهيك عن انضمام 

فريقني آخرين، عقب خوضهما لدورة السد الدولية.
م.هشام

م.هشام

وافتتح الالعب بغداد بوجناح باب التسجيل يف الدقيقة 11، قبل أن يضيف 
الهدف الثاني يف الدقيقة 37. وجاء الهدف الثالث والرابع بفضل كل من املدافع 
46على  الدقيقة  يف  سوداني  هالل  واملهاجم   ،43 الدقيقة  يف  بلعمري  جمال 

التوالي.
خالل مجريات الشوط الثاني، متكن احلارس اجلزائري رايس وهاب مبوحلي 

من التصدي لركلة جزاء نفذها محمد عبد الرحمان يف الدقيقة 70.
ويف اللقاء الثاني لهذه املجموعة الرابعة، واجه منتخب مصر املشكل أساسا 
من قطبي الكرة املصرية  األهلي والزمالك، بثوب املرشح نظيره اللبناني، مبلعب 

»الثمامة«.
وحلساب اجلولة الثانية املقرر إجراؤها يوم السبت، يالقي املنتخب الوطني 
سا  مصر  منتخب  السوداني  الفريق  يواجه  بينما   ،14:00 سا  اللبناني  نظيره 

.17:00
ويتأهل األوالن عن كل مجموعة للدور ربع النهائي املبرمج يومي 10 و 11 
ديسمبر املقبل. وسينال الفائز بالكأس منحة مغرية تقدر مببلغ 5 ماليني دوالر، 
فيما متنح 3 ماليني دوالر ملنشط املباراة النهائية، ومليوني دوالر لصاحب املركز 

الثالث.

 فاز املنتخب الوطني احمللي على حساب نظيره السوداني بنتيجة 0-4 امس االربعاء مبلعب »أحمد بن علي« بالدوحة، حلساب اللقاء 
االفتتاحي للمجموعة الرابعة ضمن فعاليات كأس العرب فيفا2021- بقطر )30 نوفمبر18- ديسمبر(

 اجلولة السادسة للرابطة األولى احملترفة

 شباب بلوزداد ونصر حسين داي في داربي مثير
الرابطة  لبطولة  السادسة  اجلولة  تشهد   
اجلمعة  يومي  املقررة  القدم،  لكرة  األولى 
مثير  عاصمي  داربي  إجراء  والسبت، 
سيجمع شباب بلوزداد بنصر حسني داي، 
فيما تنتظر املالحقان، أوملبي املدية وشباب 
يحالن  عندما  مفخخة  سفرية  قسنطينة، 
غليزان،  وسريع  تلمسان  وداد  على  ضيفني 
الترتيب  يف وقت سيسعى أصحاب مؤخرة 
إلى تدارك أوضاعهم يف جولة مت فيها تأجيل 
مقابلتي الرائدين احتاد بسكرة ونادي بارادو 

إلى تاريخ الحق.
يف العاصمة، سيضرب حامل اللقب، 
شباب بلوزداد، موعدا مع اجلار نصر حسني 
داي، يف موعد يعد بالكثير من اإلثارة كون 

التشكيلتني تعيشان مرحلة جيدة.
بتعادل  عاد  قد  الشباب  كان  وإذا 
فإن  احمللي،  الوفاق  أمام  سطيف  من  ثمني 
»النصرية« هزمت الضيف مولودية وهران يف 

اجلولة املاضية.
أوملبي  املالحقان،  يشد  جهتهما،  من 
املدية وشباب قسنطينة، الرحال إلى غرب 
وداد  من  التوالي، كل  على  ملالقاة،  البالد 
محفوفة  مهمة  يف  غليزان  وسريع  تلمسان 
باملخاطر، كون الفريقان احملليان عادا بخسارة 
ال  الترتيب  يف  ووضعيتهما  الديار  خارج 
تبعث على االرتياح. وسيسعيان دون أدنى 
الفوز من اجل االرتقاء يف السلم  شك إلى 
»األوملبي«  سيبحث  فيما  للبطولة،  العام 
بثالثية  بالفوز  املنتشيان  و«السياسي«، 

األسبوع  اجلزائر،  ومولودية  مقرة  جنم  على 
من  األرض  أصحاب  مباغتة  إلى  املاضي، 

اجل العودة إلى الديار بنتيجة ايجابية.
مقرة  جنم  فريقا  يطمح  باملقابل، 
أوضاعهما  تدارك  إلى  العيد  شلغوم  وهالل 
املهتزة، من خالل استغالل عاملي األرض 
واجلمهور، من اجل الفوز بالرغم من صعوبة 
عن  الغنيان  قويني،  ضيفني  أمام  املأمورية 

التعريف: وفاق سطيف واحتاد اجلزائر.
والوفاق  العاصمي  االحتاد  وسيحاول 
استغالل وضعية الفريقني احملليني من أجل 
حصد نقاط إضافية من أجل االقتراب أكثر 
الفريقان  وهما  سيما  الترتيب،  ريادة  من 

اللذان يلعبان دوما على األدوار األولى.
»اجلريحان«  يلتقي  آخر،  لقاء  ويف 
األربعاء،  أمل  بالضيف  وهران  مولودية 
ففي  السابقة.  اجلولة  تعثر  آثار  محو  بشعار 
الوقت الذي انهزم فيه أبناء »احلمري« أمام 
أرضه  على  األمل  تعثر  داي،  حسني  نصر 
وهي  أهداف  دون  الشلف  جمعية  أمام 

النتيجة التي لم تخدم أي طرف.
وبرمجت مقابلتي وداد تلمسان - اوملبي 
يوم  قسنطينة  غليزان -شباب  املدية وسريع 
اجلمعة، فيما تقام بقية املباريات يوم السبت 
باستثناء لقاء مولودية وهران - أمل االربعاء 

املنطلق على الساعة اخلامسة مساء.
ثالث  تأجلت  أخرى،  جهة  من 
جمعية  من  بكل  األمر  ويتعلق  مباريات. 
اجلزائر  مولودية  الساورة،  شبيبة   - الشلف 

احتاد   - القبائل  وشبيبة  بارادو،  نادي   -
بسكرة.

معني  الساورة  شبيبة  فريق  كان  وإذا 
من  »مكرر«  الثاني  التصفوي  الدور  بإياب 
شبيبة  فإن  الكنفيدرالية،  كأس  منافسة 
القبائل دخلت يف حجر الصحي يوم االثنني 
بعد عودتها من إسواتيني بعد خسارتها أمام 
املولودية  مباراة  أجلت  بينما  احمللي،  ليوبار 
تواجد  بسبب  بارادو  بأتليتيك  العاصمية 
أربعة عناصر من »الباك« يف الدوحة )قطر( 
للمشاركة  للمحليني  الوطني  املنتخب  رفقة 

يف كأس العرب فيفا2021-.
م.هشام

رابطــة الهـواة تقــرر تــأجيل انطـــالق
 المنــافســة إلــى 10 ديسمبـر

القدم  لكرة  الوطنية  الرابطة  أعلنت 
هواة أن البطولة الوطنية للفئات الشابة التي 
كانت مقررة سابقا يف 3 ديسمبر، ستنطلق 
مع  لتزامنها  وهذا  الشهر،  نفس  10 من  يف 

فترة االختبارات. 
لها  بيان  يف  الكروية  الهيئة  وأوضحت 
البطولة  »انطالق  أن  الرسمي  موقعها  على 
مقررة  كانت  التي  الشابة  للفئات  الوطنية 
إلى  أجلت  املقبل،  ديسمبر  و4   3 يومي 

الن  الشهر  نفس  من   12 و   11  ،10 أيام، 
االختبارات  فترة  مع  يتزامن  األول  التاريخ 

املدرسية«.
 وأضافت الرابطة أن هناك أسباب أخرى 
الذي  التأجيل وهو »التأخر  لها عالقة بهذا 
سجلته األندية فيما يتعلق بتسجيل طلبات 

اإلجازات اخلاصة بالالعبني واألطقم«.
مختلف  بعث  وبهدف  الشأن  هذا  ويف 
الظروف  أحسن  ويف  الوطنية  البطوالت 

انطالق  وبأسبوع  إرجاء  تقرر  املمكنة، 
استئناف  عملية  ولتسهيل  املنافسة. 

البطولة،« 
طلبات  بتسجيل  مطالبة  األندية 
ديسمبر   6 تتعدى  ال  آجال  يف  اإلجازات 
مراقبة  من  الرابطة  إدارة  لتمكني  املقبل«، 
اإلجازات  طبع  يف  الشروع  قبل  امللفات، 

اجلديدة وتسليمها لألندية يف آجال قريبة.
ق.ر

البرنامج:
اجلمعة 3 ديسمبر سا 15 

وداد تلمسان - أوملبي املدية
سريع غليزان - شباب قسنطينة

-السبت 4 ديسمبر سا 14:30 
شباب بلوزداد - نصر حسني داي  
جنم مقرة - وفاق سطيف            
هالل شلغوم العيد - احتاد اجلزائر 

مولودية وهران - امل االربعاء )سا 17(

مباريات مؤجلة :
جمعية الشلف - شبيبة الساورة

مولودية اجلزائر - نادي بارادو
شبيبة القبائل - احتاد بسكرة
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 مستغامن

الدورة الثامنة من المهرجان 
الوطني للشعر الملحون من 16 

إلى 18 ديسمبر

 تنظــم 
ــدورة  ال

منــة  لثا ا
مــن 

ــام 16، 17 و18  ــوف أي ــن خل ــر ب ــيدي خلض ــون س ــعر امللح ــي للش ــان الوطن املهرج
ديســمبر 2021 بــدار الثقافــة ولــد عبــد الرحمــن كاكــي مبســتغامن حســب مــا جــاء 
أمــس، يف بيــان حملافظــة املهرجــان. و حتضيــرا لهــذه الفعاليــة الثقافيــة والفنيــة  التــي 
غابــت عــن عشــاقها لســنتني بســبب الظــروف التــي فرضهــا وبــاء كورونــا تقــام نــدوة 
ــور  ــوم 11 ديســمبر باملكتبــة الرئيســية للمطالعــة العموميــة ملســتغامن الدكت صحفيــة ي
احلــاج مــوالي بلحميســي يتــم خاللهــا التطــرق لتفاصيــل هــذا احلــدث الهــام الــذي 
ــة  ــن الثقاف ــه م ــل جــزء ال يســتهان ب ــذي ميث ــادي ال ــايف الالم ــوروث الثق ــق بامل يتعل
الشــعبية اجلزائريــة. و يشــمل برنامــج هــذه التظاهــرة تنظيــم يــوم دراســي حتــت عنــوان 
»جزائريــة الشــعر امللحــون وأســبقيته يف املغــرب العربــي« و قــراءات شــعرية مبشــاركة 
ــبة   ــذه املناس ــيعرض به ــا س ــن. كم ــوع الوط ــف رب ــن مختل ــاعر م ــني ش ــة ثالث قراب
فيلــم وثائقــي حــول مســيرة وحيــاة الشــاعر الكبيــر الــذي ينحــدر مــن مدينــة معســكر 

.)1864-1761( نــون  بــن  احلبيــب  الشــيخ 
ــع البــدوي و  ــع األصيــل ببرنامــج غنائــي يف طب و سيســتمتع عشــاق هــذا الطب
الشــعبي واحلــوزي. ومــن بــني األنشــطة الثقافيــة و الفكريــة األخــرى التــي برمجــت 
ــري الالمــادي  ــوروث الثقــايف اجلزائ ــع كتــب حــول موضــوع امل باملناســبة عــرض وبي
ــة  ــن املجل ــن م ــة وصــدور العــدد الثام ــون املطبعي ــة للفن ــن طــرف املؤسســة الوطني م
ــوم الدراســي حتــت  ــري« و كــذا  إصــدار أعمــال الي ــة »رســالة امللحــون اجلزائ الثقافي

ــري وأســبقيته يف املغــرب العربــي«. ــة الشــعر امللحــون اجلزائ ــوان »جزائري عن
ــي املكــرس للشــعر امللحــون تأســس 2013  ــذا املهرجــان الوطن ــان ه ــر ف للتذكي
وعمــل منــذ نشــأته علــى توفيــر فضــاء »يجمــع الشــعراء و املؤديــن و املهتمــني بالشــعر 
امللحــون يف مختلــف مناطــق اجلزائــر للبحــث و التفكيــر العلمــي حــول هــذا التــراث 
ــد القــادر  ــه محافظــه عب ــه »كمــا أكدت ــه و حمايت ــة احلفــاظ علي ــادي و كيفي ــر امل غي

بــن دعمــاش.
واج

مبدينة سارسيل الفرنسية

التشكيلي الجزائري رشيد قريشي ضيف 
شرف البينالي الدولي لفن النقش

 يعــرض حاليــا 19 عمــال فنيــا حديثــا مــن إبداعــات الفنــان التشــكيلي 
واخلطــاط اجلزائــري العاملــي رشــيد قريشــي ضمــن فعاليــات الطبعــة ال20 لبينالــي 
الدولــي لفــن النقــش )املنحوتــات( مبدينــة سارســيل )الضاحيــة الباريســية( بفرنســا 
ــي  ــع اإللكترون ــه  املوق ــاد ب ــبما أف ــاري ،حس ــمبر اجل ــة 12 ديس ــتمر لغاي ــذي يس ال
لــذات املهرجــان. ومت مبناســبة تنظيــم  البينالــي الدولــي للنقــش يف دورتــه العشــرين 
ــان التشــكيلي  ــار الفن ــر 12- ديســمبر( اختي ــة سارســيل الفرنســية )27 نوفمب مبدين
ــدورة اجلديــدة، حيــث  واخلطــاط اجلزائــري رشــيد قريشــي ليكــون ضيــف شــرف ال
ــه  ــور مــن ضمــن مجموعت ــام اجلمه ــرة أم ــدا ألول م ــا جدي ســيعرض 19 عمــال فني
»حديقــة إفريقيــا« ميــازج فيهــا بــني تقنيــات اخلــط العربــي والنحــت و احلفــر الفنــي 

ــة وصداهــا العاملــي. ــه الفني ــوة جتربت ــك وعــن جــدارة ق ليعكــس بذل
وولــد الفنــان التشــكيلي اجلزائــري العاملــي رشــيد قريشــي مبدينــة عــني البيضــاء 
ــط  ــة اخل ــن زخرف ــم يف ف ــني يف العال ــرز الفان ــد أب ــد اح ــنة 1947 ويع ــر س باجلزائ
العربــي، حيــث عــرض إبداعاتــه يف اشــهر قاعــات العــرض العامليــة يف أوروبــا 
وأمريــكا والعالــم العربــي اإلســالمي ومت تتويجــه بالعديــد مــن اجلوائــز العامليــة الفنيــة 
ــش يف  ــود دروي ــة محم ــزة مؤسس ــالمي 2011، وجائ ــن اإلس ــزة الف ــرار جائ ــى غ عل

ــة. ــات متحفي ــن مجموع ــه ضم ــا مت إدراج أعمال ــنة 2021  كم س
ــدورة  ــذه ال ــرف خــالل ه ــي تع ــرة الت ــو التظاه ــأى منظم ويف ذات الســياق، ارت
مشــاركة أزيــد مــن 250  فنانــا مــن 34 دولــة  وعــرض أزيــد مــن 450 عمــل فنــي 
مبختلــف االحجــام واألشــكال، تخصيــص جــزء كبيــر لعــرض اهــم األعمــال الفنيــة 
االبداعيــة لكبــار الفنانــني ميثلــون جتــارب شــتى مــن ضفتــي حــوض البحــر األبيــض 
املتوســط علــى غــرار إســبانيا، قبــرص، لبنــان، مصــر كمــا برمجــت ورشــات فنيــة 
وزيــارات لقاعــات العــرض املخصصــة باملدينــة لفائــدة املتمدرســني والعائــالت 

واجلمهــور العــام  إلــى جانــب تكــرمي شــخصيات فنيــة.
ــا يف  ــيل بفرنس ــة سارس ــش ملدين ــن النق ــي لف ــي الدول ــس بينال ــر، تأس للتذكي
ــة وتقنياتهــا  ــات الفني ــر التظاهــرات التــي تهتــم بفــن املنحوت ــر مــن أكب 1980 ويعتب
ــال  ــاء أجي ــنتني للق ــد كل س ــة موع ــد مبثاب ــي ويع ــتوى الدول ــى املس ــرة عل املعاص
ــة  ــني يف املجــال ونقط ــرز الفنان ــر و فرصــة الكتشــاف أب ــن النحــت واحلف ممارســي ف
ــى كل  ــان عل ــاح املهرج ــى انفت ــر إل ــي بالنظ ــوع الفن ــذا الن ــواة ه ــاق وه ــاء عش التق

ــم. ــات العال ثقاف
واج

ق.و

وســتعرف هــذه الطبعــة املنظمــة مــن 
ــادي  ــع الن ــيق م ــة بالتنس ــر الثقاف ــرف قص ط
القــادر  »عبــد  الثقافــة  لــدار  الســينمائي 
علولــة« وجمعيــة اإلبــداع لنشــاطات الشــباب 
والتــي تقــام تخليــدا لــروح الصحفــي نــور 
الديــن رحمــون مشــاركة 16 فيلمــا قصيــرا 
لـــ«وأج«  بــه  أفــادت  ملــا  ومتوســطا، وفقــا 
ــة  ــة الرئيســية بقصــر الثقاف املستشــارة الثقافي
مبصلحــة  املكلفــة  دالــي«  الكــرمي  »عبــد 

الســينما أمثيــر حســنية.
واليــات  مــن  املشــاركون  وســيعرض 

ــيدي  ــنت وس ــني متوش ــران وع ــان ووه تلمس
بلعبــاس وتيــزي وزو وتيسمســيلت واملديــة 
تعالــج مواضيــع  التــي  وجيجــل أعمالهــم 
اجتماعيــة مختلفــة  لتقييمهــا مــن طــرف 
النقــاد الســينمائيني بلحاجــي ريــاض وأمثيــر 
بومديــن وجبــور عبــد املجيــد وزمــوري ســمير 

.
التظاهــرة  هــذه  تفتتــح  أن  ويرتقــب 
الــذي  »إينــاس«  القصيــر  الفيلــم  بعــرض 
يســرد قصــة فتــاة مــن ذوي االحتياجــات 
ــزي وزو  ــة تي اخلاصــة جلمــال باشــا مــن والي
احلائــز علــى اجلائــزة األولــى يف املهرجــان 
الوالئــي للفيلــم والتــراث بــأم البواقــي وعلــى 

عــدة جوائــز يف تظاهــرات ســينمائية بتونــس 
والعــراق والســويد إلــى جانــب عــرض باقــي 

ــا. ــارك به ــالم املش األف
مداخــالت  باملناســبة  برمجــت  كمــا 
ــيقى  ــة واملوس ــينما اجلزائري ــخ الس ــول تاري ح
ــرض  ــينمائية وع ــالم الس ــة يف األف التصويري
جتربــة املركــب املوســيقي جفــال عبــد الــرؤوف 
مــن تلمســان املختــص يف صناعــة موســيقى 
هوليــوود  ألفــالم  الترويجيــة  اإلعالنــات 
ــر  ــاج والتنك ــول املاكي ــة ح ــب ورش ــى جان إل
الســينمائي يؤطرهــا املختــص يف هــذا املجــال 
جعفــري توفيــق حســني لفائــدة مجموعــة 

ــة.  ــة اجلامع ــذ وطلب ــن التالمي م

برمجة مداخالت حول السينما اجلزائرية واملوسيقى التصويرية يف األفالم السينمائية

الطبعة السابعة أليام تلمسان لسينما 
الهواة يومي 5 و 6 ديسمبر

 يرتقب تنظيم الطبعة السابعة أليام تلمسان لسينما الهواة يومي 5 و6 ديسمبر اجلاري 
بقصر الثقافة »عبد الكرمي دالي«، حسبما علم أمس، لدى املنظمني.

بواليــة  الغابــات  محافظــة  أطلقــت   
قســنطينة مســابقة أحســن صــورة فوتوغرافيــة 
حــول الســياحة املســتدامة يف اجلبــل مبناســبة 
اليــوم العاملــي للجبــال لســنة 2021 الــذي 
ــنة،  ــن كل س ــمبر م ــه يف 11 ديس ــل ب يحتف
املكلــف  مــن  أمــس،  علــم  مــا  حســب 

باالتصــال بــذات احملافظــة علــي زقــرور.
ذات  أوضــح  ل«وأج«  تصريــح  ويف 
املســؤول بــأن املبــادرة الــذي اختيــر لهــا شــعار 
ــتهدف  ــل« تس ــتدامة يف اجلب ــياحة املس »الس
»تســليط الضــوء علــى اجلبــل كتــراث طبيعــي 
ــدا  ــه« مفي ــاظ علي ــه و احلف ــج ل ــني التروي يتع
بــأن املســابقة تطمــح أيضــا إلــى »جلــب 
االهتمــام إلــى اجلبــال و دورهــا البــارز كمصدر 

ــه«. ــذاء و الترفي ــة و الغ ــاه العذب للمي
ــة  ــأن محافظ وأضــاف يف ذات الســياق ب
ــض  ــور العري ــى اجلمه ــتقترح عل ــات س الغاب
و اجلمعيــات الناشــطة يف مجــال الســياحة 
العاملــي  اليــوم  النزهــات مبناســبة إحيــاء  و 
للجبــال برنامجــا ثريــا و متنوعــا ســيمتد علــى 

ــام. ــدة أي ــدار ع م
مســابقة  املشــاركني يف  علــى  ويتعــني 
أحســن صــورة فوتوغرافيــة تبــرز الســياحة 
ــني  ــواة و محترف ــني ه ــل ب ــتدامة يف اجلب املس
بهــا عبــر  التــي يشــاركون  الصــور  إرســال 
ــات خــالل  ــة الغاب ــي حملافظ ــد اإللكترون البري
الفتــرة املمتــدة بــني 30 نوفمبــر اجلــاري و 
ــروط  ــب الش ــك حس ــل و ذل ــمبر املقب 2 ديس
ــا مت إيضاحــه. احملــددة للمســابقة، حســب م

ــي  ــة الت وســيتم نشــر الصــور الفوتوغرافي
تبــرز منطقــة جبليــة بقســنطينة علــى صفحــة 
و  الغابــات  مبحافظــة  اخلاصــة  الفايســبوك 
ســتفوز تلــك الصــور التــي حتصــل علــى أكبــر 
عــدد مــن اإلعجــاب، حســب مــا فصــل ذات 

املصــدر.
ــي  ــوم العامل ــاء الي ــج إحي ويتضمــن برنام
للغابــات، علــى وجــه اخلصــوص، أبوابــا 
مفتوحــة حــول محافظــة الغابــات مــن أجــل 
ــا يف  ــا و جهوده ــى مهامه ــوء عل ــليط الض تس

الترويــج للثــروة الغابيــة بقســنطينة، الســيما 
مبحميــة جبــل الوحــش و ذلــك بالتنســيق مــع 

وكاالت ســياحية، حســب مــا مت إيضاحــه.
وتتربــع الثــروة الغابيــة بالواليــة علــى 29 
ألــف هكتــار مــع ثــروة نباتيــة غنيــة و متنوعة، 
منهــا علــى وجــه اخلصــوص أشــجار الفســتق 
بــني  موزعــة  الفلــني  و  األرز  و  الصنوبــر  و 
ــة  ــج و البعرواي ــش و املري ــل الوح ــات جب غاب

ــا. )اخلــروب( و حــاج باب
واج

قسنطينة:

 مسابقـة في التصويـر الفوتوغـرافي حــول
 السياحــة المستدامــة فــي الجبــل
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صرخـة 
في واد 

فاطــمة  الزهـــراء 
بولعــــراس

العّطار والدهر
يصلح  هل  القائل  املثل  معنى  نعرف  كلنا 
الزمن   آثار  مبعنى أن  الدهر؟  أفسده  ما  العطار 
إخفاؤها  الميكن  اإلنسان  جسم  علي   السلبية 
أن  ننسى   أال  يجب   لكن   حاولنا  مهما 
وهو  اإلنسان   عقل  على  إيجابية  آثارا  للزمن 
وجتارب  جتاربه  من  التعلم  يف  احلاسم  العامل 
اليتعلم  من  هناك  األسف  ،ولكن  مع  غيره 
األخطاء  نفس  يرتكب  ويظل  شيئا  الزمن  من 
وخاصة السياسيون عندنا إنهم يحكمون رأيهم 
بغير علم وال كتاب منير وإال فما معنى أن تقوم 
السنة  امتحان  بإلغاء  الوطنية  التربية  وزارة 
التي  واالستشارة  اخلبرة  هي  وما  اخلامسة؟ 
عن  بعفو  اليتعلق  هنا  فاألمر  عليها؟  اعتمدت 
مساجني وال مسح ديون  وإمنا هو متعلق بتكوين 
الفرد اجلزائري  الذي نسيته السياسة يف لهاثها 

حول األموال والنفوذ واملغامرة.
من  استفادوا  اجلزائريني  ان  ينكر  احد  ال 
تلك  وخاصة  االستقالل  منذ  املجاني  التعليم 
االستقالل  بعد  املدرسة  دخلت  التي  األجيال 
مباشرة وحتي بعد ذلك . لكن التعليم تسيس 
بني  احلبل  شد  لعبة  وبدأت  التسعينات  يف 
طرفني كل منهما يدعي اإلصالح فأفسدا كل 
شئ وأصبحت املدرسة اجلزائرية كالغراب الذي 

أضاع مشيته ولم يتعلم مشية غيره .
نعترف)نحن اجلزائريني( أننا شعب )يقلد( 
يف  بل  بلده  أبناء  يف  اليثق  واألسوأ  يبتكر  وال 
اآلخرين وهكذا وجدنا أنفسنا منقسمني رغما 
األمر  وياليت  وعلمانيني   أصوليني  إلي  عنا 
توقف هنا فقد وصل األمر بنا إلى االقتتال وإنها 

فترة محزنة يف تاريخ بالدنا  نرجو أال تتكرر
حيث   التعليم(   ( من.  الفتنة  دخلت 
ظهرت فئة جديدة من األساتذة واملعلمني تخلوا 
ومنظرين  دعاة  وأصبحوا  األصلية  مهمته  عن 
فسادا يف  فعاثوا  فطرتهم  املراهقني  أفسدوا على 

البالد والعباد.
ينادون  الذين  إن  أخرى  جهة  ومن 
عن  املدرسة  وفصل  الدولة  عن  الدين  بفصل 
اإليديولوجيا ينادون يف احلقيقة بخروج اإلنسان 

من جلده .
أن  يجب  بلد  أي  يف  التعليم  ينجح  لكي 
يوافق يف  منهاجه وبرنامجه فطرة أهله وفطرتنا 
اإلسالم وليس غيره ولكن ليس معنى ذلك أن 
تتحول املدارس إلى مساجد وإمنا أن تكون مشتلة 
الوسطية  وتكريس  )املعتدل(  اإلسالم  إلمناء 

التي دعا إليها
هاوية  ذلك سيردينا يف  وكل من حاد عن 

إلقرار لها

توظيف العزوف كورقة 
انتخـابيــة  رابحـــة

إلى  السياسية  بالساحة  اجلدد  امللتحقون  يحتاج  ما  إن 
فهمه وأخذه بكل اجلدية املمكنة هو أن السياسة تقوم أساسا 
على املمارسة امليدانية، وأن وزن األحزاب يظهر يف املواعيد 
هو.  كما  الواقع  ومعطيات  لشروط  يخضع  وهذا  االنتخابية. 
والنوايا  األهواء  ترسمها  خيالية  ممارسة  السياسة  وليست 
السياسية  بالساحة  يلتحقون  أنهم  فيهم  فيفترض  الطيبة. 
بهدف الوصول إلى السلطة على أي مستوى يتاح لهم. وال 
يوجد فرق بني الطموح الفردي والنضال احلزبي ألن النتيجة 
واحدة سواء أكانت تطمح إلى الفوز أو إلى متكني أي مترشح 
تعتقد أنه ميثلك ويعبر عن طموحاتك. واخليارات محدودة: 
بأدوات  الساحة  يف  نفسه  يفرض  حزب  مع  االنخراط  فإما 
عمل قوية وفعالة يف حدود ما هو متاح من شروط للممارسة 
السياسية، وإما العمل على إنشاء أو دعم تشكيلة سياسية 
بديلة  جديدة  كأطروحة  نفسها  فرض  إلى  تهدف  منافسة 
وقادرة على إزاحة خصومها التقليديني من الطريق، أو تضييق 
اخلناق عليهم، على الفور أو بصورة تدريجية. ومن يجد نفسه 
باملالحظة  يكتفي  سوف  ذاك  وال  اخليار  هذا  على  قادر  غير 
والتعليق ويف أحسن األحوال سيمتهن التحليل السياسي دون 

االنخراط فيه.
األحزاب،  من  معينة  ملجموعة  املتكرر  »النجاح«  إن 
وحركة  الدميقراطي   الوطني  والتجمع  الوطني  التحرير  جبهة 
القوائم  بعض  مع  حمس  وحركة  املستقبل  وجبهة  البناء 
»احلرة« املتكونة يف أغلب األحيان من مترشحني لم تتسع 
احترافية  على  وضوح  بكل  يدل  األحزاب،  تلك  قوائم  لهم 
فتلك  الضيق.  السياسي  املشهد  يف  وحتكمها  األحزاب  تلك 
األوفياء  أنصارها  ولديها  االنتخابية  أوعيتها  لديها  األحزاب 
على  املشرفني  اإلداريني  األعوان  وضمن  الناخبني  ضمن 
وميثلها  ويحميها  ميولها  من  ولديها  االنتخابية  العملية  تنظيم 
وأنصارها  مموليها  مصالح  تضمن  األحزاب  وتلك  السلطة.  يف 
ومنخرطيها. حتى وإن كان ذلك يف نطاق ضيق ألنها ترفض 
توسيع قواعدها الشعبية خشية أن تعجز عن تسييرها وتأطيرها. 
وكيفا،  كما  القواعد،  تلك  محدودية  إلى  مطمئنة  وهي 
كعامل تشترك فيه مع منافسيها، ألنها محدودية تضمن لها 
االستقرار والدميومة والنجاح االنتخابي النسبي الثابت. إنها 
أحزاب تتضامن يف ترذيل احلياة السياسية عن قصد، وحتويل 
العملية االنتخابية إلى كرنفال حقيقي – يف دشرة - بهدف 
احملافظة على النسبة العامة للمشاركة حتت السيطرة، أي يف 
حدود قابلة للتسيير والتوجيه والتقاسم. مبعنى أوضح ال أحد 
ميكننا  بالعكس،  بل  الضعيفة.  املشاركة  نسبة  من  ينزعج 
على  خطرا  تشكل  سوف  املرتفعة  املشاركة  نسبة  بأن  اجلزم 
اجلميع، أي على اخلريطة احلزبية كلها، وحتى على املصالح 
اإلدارية املعنية بها، وبكل تأكيد لو وقع ذلك، سوف حتدث 
املفاجأة وتأتي بفاعلني جدد إلى الساحة ميكنهم خلط األوراق 
وإرباك األداء السياسي التقليدي الوظيفي والذي يشتغل وفق 
منعكسات شرطية متت بلورتها عبر عشرات السنني من اخلبرة 
يف إدارة الشأن العام بأدوات حزبية شكلية تنسجم متاما مع 
توازناته  على  احملافظة  على  املجتمع  بقدرة  تؤمن  ال  منظومة 
مبكوناته الطبيعية ومبا ال تستطيع القيام بوظائفها أمام تعددية 

حزبية خارج السيطرة.
يستطع  لم  اآلن  حد  فإلى  تكذيبه.  يصعب  واقع  وهذا 
الرسمية،  وغير  الرسمية  وهيئاته،  مؤسساته  بكل  املجتمع، 
على  قادرة  جديدة  سياسية  تشكيالت  إفراز  نخبه،  وبكل 
طرح البديل وإعادة رسم اخلريطة احلزبية. نعم، ميكن توجيه 
تأطير  على  تشرف  التي  اإلدارية  املصالح  إلى  االتهام  أصبع 
من  أيضا  الدور  هذا  لكن  وتنظيمه  وتوجيهه  احلزبي  العمل 

املجتمع  قيم  منظومة  حسب  يتشكل  وهو  املجتمع.  إفرازات 
وآليات اشتغاله. فعندما نرى االلتزام القوي لدى مئات آالف 
وما  االنتخابية،  العملية  نتائج  صنع  يف  بالتحكم  اجلزائريني 
يبذلونه من جهد وأحيانا ما يقدمونه من تضحيات، يجب أن 
نحترم أداءهم وخيارهم ونشاطهم املجسد لذلك اخليار مهما 
انزعجنا من النتائج. فهؤالء هم من يشكل الواقع السياسي 
وليست املاليني املستقيلة بشكل أو بآخر. فالسياسة يصنعها 
أن  إلى  منازلهم  يف  ينتظرون  من  وليس  الفاعلون  النشطون 
»تنضج الساحة وتصبح قادرة على إدراك عظمتهم« الوهمية. 
الفعلني  النشطني  مع  السياسيون  يتعاطى  أن  الطبيعي  فمن 
وتطرح  الظروف  تتغير  أن  انتظار  يف  أجلهم.  ومن  وبواسطتهم 
عن  التقليدية  احلزبية  التشكيالت  تعجز  جديدة  انشغاالت 
الراهنة،  السياسي  العمل  آليات  أمامها  وتفشل  استيعابها، 
مثلما حدث عند ظهور التجمع الوطني الدميقراطي الذي جاء 
والتكلس  الساحة  عرفته  الذي  السياسي  االنسداد  ليتجاوز 
حزبية  كظاهرة  الوطني  التحرير  جبهة  حزب  عرفه  الذي 
االستقالل  من  سنة  ثالثني  بعد  رصيدها  كل  استنفدت 
وعجزت عن جتاوز أزمتها. عندها كان يجب أن يحتل الساحة 
طرح جديد يتزعم املشهد يف انتظار أن يستوعب األفالنيون 

رهانات تلك املرحلة ويقوموا بتخطى أزمتهم.
السياسي  املشهد  يصل  أخرى  سنة  ثالثني  بعد  اآلن، 
الواضح  االنكماش  عنه  يعبر  جديد  انسداد  إلى  احلزبي 
كما  بل  القاعدي.  االنتشار  عن  وعجزها  احلزبية  للخريطة 
القاعدي  االنتشار  تخشى  األحزاب  تلك  أصبحت  ذكرنا، 
وتكتفي تعويضه باالنتشار الفايسبوكي الوهمي مع بذلها لكل 
واحلزبية  السياسية  الساحة  على  احملافظة  أجل  من  جهدها 
حتت السيطرة. ويدل على ذلك أيضا التخبط الذي تقع فيه 
القوائم احلرة التي تطمح إلى أن تظهر مبظهر القوة السياسية 
املنتشر عبر اجلغرافيا، والبديلة، مثل قوائم »احلصن املتني« 
يف التشريعيات، وقوائم »تكتل األحرار« يف احملليات. فهذه 
محاوالت جادة إلى حد ما تسعى إلى تغيير آليات صناعة 
التشكيالت السياسية. فبدال من األحزاب التي تتكون بصورة 
فوقية مبباركة املصالح اإلدارية ودعمها ثم تفرض نفسها كأمر 
عندما  الدميقراطي،  الوطني  التجمع  مع  حدث  مثلما  واقع 
حال  يتطلب  واالجتماعي  واالقتصادي  األمني  الوضع  كان 
جذريا عجزت األحزاب املنهكة آنذاك عن بلورته، جتري اآلن 
السياسي  املشهد  إلى  اجلدد  الوافدين  الستيعاب  محاوالت 
وتقدميهم  التقليدية،  األحزاب  يف  املستقرة  غير  والعناصر 
كبدائل احتياطية، لكن هذه املرة انطالقا من القواعد الشعبية.

غير أن مثل هذه احملاولة تتطلب من النخب السياسية، 
بدورها  هي  والتي  استيعابها،  عن  األحزاب  عجزت  التي 
تؤمن بعجز األحزاب التقليدية املزمن، أن تتحمل مسؤولياتها 
لألسف،  املشهد.  على  نفسها  فرض  على  وتعمل  التاريخية 
تلك النخب تعيش قطيعة مرضية مزمنة مع قواعدها الشعبية 
دفعتها  لقد  السياسي.  واقعها  ومع  واالفتراضية،  املمكنة، 
مثاليتها ومبالغتها يف التصور الطوباوي إلدارة الشأن العام إلى 
نوع من العزلة القاتلة. لألسف أيضا، تلك النخب ال تريد أن 
تفهم بأننا على منت سفينة الوطن، عندما ال تعجبنا طريقة 
الطاقم يف إدارة الرحلة، ليس من الذكاء أن نركن إلى عزلتنا 
يف  الفاعلون  النشطون  أما  تغرق.  ونتركها  العدمي  وعزوفنا 
امليدان فهم يتعاملون مع العازفني كورقة مضمونة يستعملونها 
بذكاء واحترافية لرسم نتائج كل االستحقاقات على مقاسهم 
ومقاس من يخدم مصاحلهم. إن الفرق واضح بني من ميارس 

السياسة ومن يحلم بها.

مرة أخرى تستثمر الطبقة 
السياسية يف بالدنا ظاهرة 

العزوف، عن املشاركة يف 
االنتخابات، لصاحلها كوسيلة 

لتضييق مساحة تشتت 
أصوات الناخبني ولضمان 
إحداث الفوارق احلاسمة 

بعدد قليل جدا من األصوات. 
أعتقد أن هذا أمر شرعي 
جدا يف احلياة السياسية 
بل إنه ليصعب علينا أن 

نتصور املنافسة االنتخابية 
بدون هذه التفاصيل الهامة 
واألساسية. خاصة عندما 
يتعلق األمر باحملليات التي 

يهتم بها الناخب بشكل 
شخصي ويهتم مبخرجاتها 
املنتظرة والتي تنعكس على 

يومياته بصورة ملموسة 
وفورية. مما يفسر نسبة 
املشاركة املرتفعة نسبيا 

باملقارنة مع التشريعيات 
والرئاسيات. نقول هذا مع 

التأكيد على أهمية التراجع 
احملسوس يف نسبة العزوف » 
الذي يحلو للبعض اعتباره 

مقاطعة » وخاصة يف الواليات 
التي دأب قسم من املجتمع 
املدني فيها على استعمال 

العنف جلعل العزوف العدمي 
املستقيل يتخذ شكل مقاطعة 

سياسية واعية ومسؤولة.

بقلم:
 د. جمال بلعربي

إحداثيات
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أقالم

صعب تأويل الهديل
           هذه الشذرات، التي ال نرغب يف تأويل هديلها أو 
قراءتها باالحتكام إلى منهج وجهاز مصطلحي معني، عبارة 
عن خالصة جتربة أسست على التأمل واملالحظة، متكئة يف 
ذلك على زاد ثقايف وإبداعي وفلسفي مركب، كما يتجلى 
التي  الصوفية  املوروثات  على  اإلحاالت  بعض  من خالل 
واحلب،  والروح  واملريد  والقطب  واحللول  بالذات  اهتمت 
عمر  عند  أو  احلالج،  عند  عليها  العثور  ميكن  التي  الرؤى 
لتقول  اإليجاز  بالغة  على  بنت  التي  الرباعيات  يف  اخليام 

كثيرا بالتقليل من التكلفة املعجمية.
فال  متفردة  النصوص  هذه  جتعل  ميزة  أهم  أّما          
إمنا يف  املفارقة،  واحملكيات  لآلراء  الناقل  الشكل  تكمن يف 
املتون التي تشبه الكاتب نفسه، كما عرفته يف الكون، قوال 
واالمحاء يف  الزهد  يعيش حالة من  الذي  الكاتب  وفعال، 
محيط كاسر، مبنأى عن ضجيج املعرفة القادمة من قمة جبل 
احلميد  عبد  واملثقفون جدا.  األدعياء  يقيم  األوملب حيث 
إيزة ميثل اإلنسان الذي تعتز به األرض ألنه حفيدها، وأحد 
اوليائها الصاحلني الذين سالما عليهم، ولذلك يتجاور مع ما 

يكتبه، أو يتطابق كلية.
       أجد أّن هذا الشبه بني النص ومنتجه نادر يف منجزنا 
والشخص،  الكتابة  بني  الفتة  فصلية  حالة  يشهد  الذي 
والفعل،  بني املجردات  القول  والتحيني، بني  الكلمة  بني 
الهديل«  تأويل  كتاب«صعب  أّما  العينية.  واملمارسات 
إليه بداية  فصورة عن مؤلفه نقطة فنقطة، وذاك ما شدني 
بأمانة  تنقل  مرايا  ليست سوى  التي  األولى  النصوص  من 
يتفق  كما  القطنية،  بحياته  عالقتها  يف  الكاتب  تصورات 
على ذلك من يعرفونه ظال يف شوارع العاصمة، قليل الكالم 

وكثير الكرامات.
»أنا لست حكيما، كّل ما يف األمر أني ال احتمي من 
الشمس صيفا، وال املطر شتاء، لست غبيا ألحرم نفسي من 
القلب؟«.  من  اللوتس  زهرة  تنبثق  كيف  وإال  واملاء،  النور 
وعميق،  بسيط  ألنه  غامضة  سعادة  يف  يغرقك  مقطع  هذا 
كتبت  كما  بدرويش،  تشبيهه  ميكن  لدرجة  و«ساذج« 
سعدي:  إلبراهيم  املوت  زمن  فتاوى  رواية  عن  أعوام  قبل 
قوة  النص  منحت  التي  غبية هي  تبدو  التي  »الشخصيات 
دون  عنق،  ربطة  دون  جاءت  الشذرات  أغلب  وجماال«. 
»مكشرتني«،  عينني  وبال  ملّمعة،  أحذية  ودون  مكيفات، 
من  فيالق  تشبه  التي  النصوص«الذكية«  مع  يحدث  كما 

اجلنراالت امليتة، بتعبير إسماعيل قداري.
         ال أدري من قال قبل عقود يف الدراسات الشكالنية 
الروسية لو أني نقلت الشواهد املهمة لنقلت الكتاب كله. 
هناك عدة شذرات تستدعي التبئير عليها لقيمتها الفلسفية 

واجلمالية، مع أّن التجليات اللفظية واجلملية ال تعكس ذلك 
بجالء. القراءة املتأنية وحدها تكشف عن هذه القيمة، عن 
أبعاد الكلمة والفكرة، مع الزحام الكبير للمضمرات التي 
تشهدها مختلف املقطوعات القصيرة، تلك املؤلفة من عدد 
محدود من األلفاظ املمتلئة داللية بفعل التكثيف الوظيفي.
        »البقرة التي يفنى الهندوسي يف حبها، يذبحها 
املسلم إرضاء حملبوبه«:تلخص هذه الثنائيات الضدية وهذه 
املقابالت الكثيرة حيرة الكاتب يف عالم غريب، كون مشكل 
رغم  لكنها،  املتضاربة،  املرجعية  واملوروثات  النواميس  من 
االختالف  هذا  على  تأسيسا  معنى،  احلياة  متنح  ذلك، 
بالذات، كما أشار إلى ذلك غوته يف دفاعه عن اخلصوصية، 
بالفيلسوف  الكاتب  يجمع  الذي  ما  األدب.  عاملية  ضد 
الصيني مي  تي؟ »احلّب هو سبب الكراهية، وكّل الشرور 
باسم  ارتكبت  وبشاعة،  فظاعة،  األشياء  أكبر  العالم.  يف 

احلّب«. 
القول        هذا اخلطاب املقلوب، املضاد للمتواتر من 
عن  بعيدا  والسؤال،  املالحظة  تشغيل  عن  ناجت  والظاهر، 
الشعرية  الدواوين  ويف  قناعاتنا،  يف  تقيم  التي  املسلمات 
يقتل  ألم  الفعلي.  جلوهرها  عميقة  مساءالت  دون  املثالية، 
فارق  مع  منديل؟  مصدر  يف  الشك  بسبب  ديدمونة  عطيل 
كبير يف أنواع احلب، على كثرتها، الظاهرة والكامنة: احلّب 
الصويف، العذري، حّب البلد، حّب اجليب، حّب البطن، 
حّب النفس، حّب الدرهم، حّب الكرسي، إلى غير ذلك 
عنها خوفا من  االفصاح  اإلنسان  يريد  التي ال  احلقائق  من 

التصّدع. 
أّما الرجال فال  أنثوية،  يقول الكاتب: »الفرحة صناعة 
»ما يحيرني هو احتكار  أيضا:  ويقول  إال احلرب«،  يتقنون 
البستاني  يدرك  ال  نبتة  كّل   « احلالوة«،  لوصف  املرأة 
بني  ويشّيع  حديقته  من  ينفيها  بها،  ينتفع  وال  حقيقتها، 
عشاق الورد بأنها ضارة. كيف يحكم على النبتة، وهو ليس 
صحيح.  احلشرات؟«.  فراسة  له  وال  بفراشة،  وال  بنحلة 
وحدها،  باألذن  نسمع سوى  ألننا ال  الهديل صعب  تأويل 
لم نكتشف بعد احلاسة العاشرة، ولذلك ال نبصر التفصيل 
وحديث  املاء  وقطرة  الغيمة  تقوله  ما  لفهم  ضرورية  كنواة 

الرمل يف الصحراء.
هذا الكتاب جوهرة، ومعّلم كبير بنى مجده على احلكمة 
التي نبذها بعض الكّتاب الذين غرقوا يف حداثة »صغيرة« 
جدا، سطحية وقاصرة ألنها ال تعرف نفسها. عبد احلميد 
إيزة يعيد للقارئ، بشذراته، كثيرا مما فقده يف الكتابات التي 
ال تقول شيئا نافعا يوقظ العقل والروح، فاستمعوا إليه. إنه 

يخاطبكم بألسنة األجداد، وبعني الرائي والفيلسوف. 

          صدر عن دار 
الوطن اليوم التي 
يديرها الروائي 
واالعالمي كمال 

قرور كتاب »صعب 
تأويل الهديل« 

للقاص اجلزائري 
عبد احلميد إيزة، 

وهو عبارة عن 
»شذرات«، كما ورد يف 

الغالف كعتبة دالة 
على طبيعة املنت، 

ليس قصصا، وليس 
قصصا قصيرة جدا 
أو خواطر أو قصائد 

نثرية، إنها مجموعة 
من النتف املتالحمة 

بخيوط داللية 
متحدة وجامعة، أو ما 
يشبه نصوصا قصيرة 

عدمية التصنيف 
ألنها ال حتتكم إلى 

ضوابط عينية حتدد 
جنسها من حيث 

البناء، لكن األنوية 
الداللية متماسة.

   د. الّسعيد بوطاجني    
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الَجزائـُر 
تحصـي 

05وفيات 
بَفيـروس 

»ُكـورونا« 
أحصت وزارة الصحة 

والسكان وإصالح 
املستشفيات، أمس ، 
192 إصابة جديدة 
بفيروس »كورونا« 
يف اجلزائر خالل 

الـ24 ساعة، فيمـــا 
سجلــت   05 وفيات.

المــرزوقـيالمــرزوقـي  
المخــزنــيالمخــزنــي    

بلسان : عبد العزيز تويقر 

15

مسعود بوديبة:
"لقاؤنــا بالـــوزارة 
لـم يأتــي بـأي جديـد"

كشف املكلف باإلعالم 
على مستوى املجلس 

الوطني ملستخدمي 
ثالثي األطوار لقطاع 

التربية الوطنية 
"الكنابست" بوديبة 
مسعود، يف حديثه 

لـ" أخبار الوطن"، أن 
لقائهم الذي جمعهم 

مع وزارة التربية تعلق مبقترحات القانون األساسي، 
كما مت مناقشة اإلضراب خارج جدول األعمال، إال 

أنه لم يسفر عن أي جديد،  وبالتالي فاإلضراب 
متواصل يومني ومتجدد كل أسبوع  حسب بوديبة. 

وعن احتمال دخولهم يف إضراب مفتوح، قال  
املتحدث ، "كل االحتماالت واردة يف حال بقاء 

أبواب الوزارة موصدة". وأشار بوديبة ، إلى ان 
"الكنابست يأمل يف الوصول إلى اتفاق مع الوزارة 

بهذا الشأن دون اللجوء إلى اإلضراب املفتوح" . وأكد 
النقابي، أن هيئته "ال تزال متمسكة باملطالب وعليه 

فإن اإلضراب متواصل إلى غاية افتكاك املطالب".
صبرينة دلومي

سيدي بلعباس
الحبـس للمتالعبين بنتائج 
االنتخـابـات المحليــة

شرعت مصالح األمن والية سيدي بلعباس مساء 
محاضر  تزوير  قضية   يف  معمق  حتقيق  يف  أمس 
يف  الفائزين  املترشحني  ترتيب  وكذا  األصوات، 
على  املتورطني  وتوقيف  املاضية  احمللية  االنتخابات 
الوطن".  "اخبار  به  علمت  حسبما  التحقيق  ذمة 
وأورد ذات املصدر أن املصالح األمنية قامت بحجز 
يف   باملتهمني  اخلاصة  املستعملة  اإلدارية  املعدات 
يف  االنتخابية  األصوات  التالعب يف جمع  قضية 
الفائزين والتي متت بناءا  عملية ترتيب املترشحني 
على معايير الوساطة والرشوة من أجل مترير أسماء 
انه من بني  املصدر  وأضاف  أخرى.  على حساب 
االمني  املؤقت  احلبس  إيداعهم  مت  الذين  املتهمني 
اجلزائريني  للعمال  الوطني  لالحتاد  الوالئي  العام 
الذين  الفائزين  املترشحني  احد  الى  باالضافة 
تقود  قد  والتي  احملاضر  تغيير  يف  املال  استعملوا 
الى  احملليني  النشطاء  بعض  حسب  التحقيقات 
الكشف عن تورط اسماء اخرى متواطئة يف القضية 
حواش .أ

ورقلة :
حجــز أزيـد من 11 غـــرام 
مــن الكـوكاييـن و17.654 
كبسـولة مـن المؤثرات العقلية

حجزت مصالح فرقة البحث والتحري التابعة ألمن 
الكوكايني و17.654  18ر11 غرام من  ورقلة  والية 
الفترة املمتدة ما  العقلية، يف  املؤثرات  كبسولة من 
بني 1 أكتوبر و30 نوفمبر من السنة اجلارية، ضمن 
13 شخصا، حسبما  تورط خاللها  مختلفة  قضايا 
علم أمس، لدى خلية اإلتصال والعالقات العامة 
باألمن الوالئي. وأسفرت هذه العمليات أيضا عن 
هاتف  و16  املعالج  الكيف  من  غرام  45ر3  حجز 
مالي  مبلغ  إلى  باإلضافة  سيارات،  وأربعة  نقال 
قدره 219.220 دج، ميثل عائدات املتاجرة يف هذه 

البضاعة احملظورة ، يضيف املصدر ذاته.
ق.م

سكيكدة 
عمـال »صوميــك« فـي وقفـة احتجــاجيـــة

خنشلة: هـالك عامـل إثـر سقوطـه من عمـود كهربائي ببـابار
ما  بابار بوالية خنشلة، حسب  بلدية  امليتة جنوب  إثر سقوطه من عمود كهربائي مبنطقة  هلك عامل 
استفيد أمس، من املديرية الوالئية للحماية املدنية. واستنادا إلى ذات املصدر فقد تلقى عناصر احلماية 
املدنية بالوحدة الثانوية ششار نداء استغاثة يفيد بوقوع عامل مبؤسسة كهريف )21 سنة( من أعلى عمود 
كهربائي بعلو 20 مترا أثناء قيامه بأشغال صيانة للشبكة الكهربائية عالية التوتر والتي تقوم بها املؤسسة 
املناوب  الطبيب  قام  املكان حيث  إلى عني  ليتنقلوا  بابار  بلدية  النمامشة جنوب  امليتة بصحراء  مبنطقة 
مبعاينة الضحية ليؤكد وفاته ويتم حتويل جثته إلى مصلحة حفظ اجلثث باملؤسسة االستشفائية العمومية 
الشاذلي بن جديد ببلدية ششار. من جهتها قامت املصالح األمنية املختصة إقليميا بفتح حتقيق ملعرفة 
ظروف ومالبسات احلادث.                                                                                            ق.م

إرهاب الطرقات

وفــاة 7 أشخــاص وجـــرح 106 آخريـن 
خـــالل الـ24 ســاعــة المــاضيـــة

تويف 7 أشخاص و أصيب 106 آخرون بجروح اثر حوادث مرور شهدتها مختلف مناطق الوطن خالل 
ال24 ساعة األخيرة، حسب حصيلة أوردتها املديرة العامة للحماية املدنية أمس، األربعاء وأوضحت 
04 أشخاص بعد اصطدام بني  بوفاة  إليزي  احلصيلة أن أثقل حصيلة سجلت على مستوى والية 
شاحنتني على الطريق الوطني رقم 03 ببلدية برج عمر ادريس.  كما أنقذت مصالح احلماية املدنية 
أجهزة  املنبعث من مختلف  الكربون  أحادي  لغاز  استنشاقهم  41 شخصا جراء  الفترة  نفس  خالل 
التدفئة وسخانات املاء بكل من واليات برج بوعريريج و سكيكدة و أم البواقي و تيسمسيلت و سوق 
أهراس و اجلزائر العاصمة اضافة الى واليات البليدة والنعامة وغليزان و قسنطينة وعنابة هذا و تدخلت 
احلماية املدنية من جهة أخرى من أجل إخماد 02 حريقني بكل من واليتي سوق أهراس و املدية 
تسببا يف إصابة شخص بحروق خفيفة اثر حريق شب يف مسكن بحي العامرية بلدية سدراتة إلى 
جانب اصابة 2 شخصني ببداية اختناق جراء الدخان بوالية املدية بسبب حريق شب داخل منزل 
بحي التجزئة 22 ببلدية بني سليمان. وفيما يخص النشاطات املتعلقة بالوقاية من انتشار فيروس 
كورونا )كوفيد19- (، قامت وحدات احلماية املدنية خالل نفس الفترة بـ 12 عملية حتسيسية لفائدة 
املواطنني حتثهم وتذكرهم بضرورة إحترام قواعد احلجر الصحي وكذا التباعد اإلجتماعي، باإلضافة 
إلى القيام بـ 12 عملية تعقيم عبر املنشأة و الهياكل عمومية و خاصة املجمعات السكنية و الشوارع.
ق.م

يبدو أن املرزوقي؛ 
الرئيس التونسي 

األسبق؛ رضع يف مرحلة 
من مراحل حياته لبنا 

مطعما بالعداء لكل 
ما هو جزائري. و هو 
الفاشل يف كل شيء؛ 

فقد فشل فشال ذريعا يف 
إدارة تونس بعد الثورة 

و انتهى بأن أعادها 
إلى املربع األول؛ فشل 
بسبب ضعفه و عدم 
قدرته على التفريق 

بني  الواقع و اخلطابات 
العنترية و ما تتيحه 

وسائل اإلعالم ؛ من غرور 
نظري ينتحر على أبواب 

أول جتربة واقعية. 
هذا املرزوقي الذي 

يرفع الشعارات البراقة 
للفكر االستعماري و 
خالصاته، لم يتردد 

يوما يف مهاجمة اجلزائر  
و الوقوف مع املخزن 
املغربي احملتل ناكرا 

للصحراويني حقهم يف 
تقرير املصير املرزوقي 

الذي وصلت به الوقاحة؛ 
بعد أن فشل يف إدارة 
تونس بسبب ضعف 

شخصيته و غياب مالمح 
القيادة يف تكوينه 

النفسي و السياسي؛ إلى 
حد اتهام اجلزائر يف 

وقت سابق بالوقوف وراء 
مجموعة من السياسيني 
الذين هاجموا ضعفه و 
رخاوته و بينهم الكاتب 

و السياسي الصايف 
سعيد الذي اعتبر -يف 

تصريحات علنية- 
املرزوقي خطرا على  

الدولة التونسية ووصفه 
بـ"الرئيس السائح "، و 

أضاف يف 2013 "الرئاسة 
يف تونس دنست" بسبب 
وصول هذا الرئيس إلى 

حكم تونس. 
 املرزوقي يهاجم اجلزائر 

و ينتصر للمخزن 
املغربي و يجد له أعذارا 

للخيانة و الغدر؛ فما 
طينة هذا الرجل غير 

الهوان؟ وهو الدمية التي 
تلعب بها فرنسا و الكثير 
من املنظمات التابعة لها 
مرة و تلهو به قطر بني 

الشوطني مرة أخرى؟

ملستشفى  األبيض  اجليش  شن 
وقفة  باألغواط  سرير   240
العمال  كون  احتجاجية،  
يعانون - مثلما عبرو عن ذلك- 
أرهقت  عديدة  مشاكل  من 
دفع  عدم  رأسها  على  و  كاهلهم 
منذ  العالقة  املادية  مستحقاتهم 
سنة 2020 . حيث قال األمني 
ملمارسي  الوطنية  للنقابة  العام 
محمد  بواللي  العمومية  الصحة 
الذي  للوضع  يتأسف  أنه  صغير 
من  العمومية  الصحة  تعيشه 
بدورها  التي  و  عديدة  مشاكل 
الطبيني  العمال  تدفع  ما  دائما 
بوقفات  بالقيام  طبيني  شبه  و 
أهم  من  أن  حيث  احتجاجية، 
مطالب وقفتهم االحتجاجية هي 
العالقة  املادية  مستحقاتهم  "دفع 
غرار  على   2020 سنة  منذ 
املردودية"،  و   19 كوفيد  منحة 
تالعبات  أن"هناك  على  مضيفا 

امليزانية  يف  عادل  غير  تقسيم  و 
بوالية  العمومية  للصحة  املقدمة 
املتحدث  ذات  وأكد  األغواط". 
سرير   240 "مستشفى  أن  على 
يف  فادح  نقص  من  يعاني 
القلب  أطباء  و  التخدير  أطباء 
تعتبر  التي  و  األطفال  طب  و 
مطالبا  حساسة  تخصصات 
حلول  بإيجاد  احمللية  السلطات 
النقائص  لتدارك كل  استعجالية 
و أنه من الغير املعقول مستشفى 
به نقطة مناوبة و ال يوجد طبيب 
السياق  نفس  ويف  تخدير". 
 240 مستشفى  بإدراج  طالب 
نظرا  ا كمستشفى جامعي  سرير 
و  جامعيني  أطباء  الستقطابه 
لوجود  هذا  و  بروفيسور  دكاترة 
على  مشيرا  بالوالية  طب  كلية 
انه مت تخرج أول دفعة هذه السنة 
من كلية الطب بالوالية و هذا ما 
يلزم االستفادة من خدماتهم. و 

بحوية  أضاف  السياق  ذات  يف 
اجلزائرية  النقابة  مندوب  رشيد 
أن  على  الطبيني  الشبه  للعمال 
نقائص  من  يعاني  املستشفى 
عديدة و مشاكل جمة كعدم توفر 
األمن داخل املستشفى و هذا ما 
يعرقل العمل الوظيفي، و انه ال 
يوجد تنظيم داخل املستشفى ما 
خدمات  توفير  عدم  عنه  ينتج 
ذات  يف  و  للمريض.  صحية 
الشأن تنقلت "أخبار الوطن" ملدير 
لوالية  والسكان  الصحة  مديرية 
أن  على  أكد  حيث  األغواط، 
مطالبهم شرعية ال غبار  عليها و 
أن العملية جارية للتكفل بجميع 
بعد وصول  انشغاالتهم، خاصة 
انه  و  يوم أمس،  املعدلة  امليزانية 
يف  الشروع  و  التحضير  صدد  يف 
هذه امليزانية و سيتم صب جميع 

املخلفات يف اقرب وقت ممكن .
عبد الناصر حوحاط

املنطقة  يف  صوميك  أمس،عمال  نظم،صباح 
احتجاجية  وقفة  بسكيكدة،  الصناعية  البترولية 
الفرع  ورحيل  املهنية  األوضاع  بتحسني  للمطالبة 
يف  لهم  زميل  وفاة  حادثة  بعد  للمؤسسة  النقابي 
سكيكدة.  البترول  تكرير  مصفاة  أمس  أول  حريق 
بعد  خاصة  الغضب  قمة  يف  كانوا  الذين  احملتجون 
املركب  انفجار يف  ورود خبر وفاة زميلهم يف حادث 
أول  وقع  الذي  البنزين  وحدة   100 املركز  البترولي 
ما   هو  و  العمال،  من  عدد  إصابة  يحب  و  أمس، 

زاد من غضبهم خاصة و اتهامهم النقابة بالتقاعس 
التي  املهنية  الدفاع عن حقوقهم  أداء مهامها يف  يف 
وزير  طالبوا  حيث  البترولي،  املركب  يف  يفتقدونها 
القطاع التدخل العاجل من أجل توفير تلك احلقوق 
املهنية، فيما طالب البعض برفع األجور و إدماجهم 
يف مناصبهم املهنية على مستوى املركب.. اإلدارة 
من جهتها متسكت بتحسني ظروف العمال املهنية و 
وعدت بعقد اجتماع مع العمال مباشرة و حتقيق كل 
مطالبهم املشروعة.       جمال بوالديس عبد

األغواط:
الجيـش األبيـض يشـن وقفـة احتجــاجيـة 

بمستشفــى 240 سـريـــر


