
السنة 01 - العدد 269 -الثالثاء 06 محرم  1442   هـ  - 25  أوت  2020م 16 صفحة         20دج

06
بجاية

ُمنشآٌت َتربـوّيٌة َجديدٌة 
بأقبـــو تحِضيـــــًرا 
خــول الَمدرســـّي للدُّ

05
املسيلة

300 َسكــن اجتَماعــّي 
َجاهــز ما تـزال ُمغلقة 
فـــي عيــن الحجــل!

08
األغواط

جــدٌل حــوَل َتوزيــع 
الَمشاريـــع الِفالحّيــة 
وُرخـص حفــر اآلبــار

03
َسنتاِن سجًنا ناِفًذا يف حقِّ 

زغيلش حِفي  الصُّ

ُصحفّيــوَن ُينّظمون 
 وقفــًة تضاُمنّيــة
 مـع خالـد درارنـي

نظم، أمس، مجموعة من 
الصحافيني، من أمام دار الصحافة 

»طاهر جاووت« باجلزائر العاصمة، 
وقفة تضامنية ملساندة الصحفي 

خالد درارني. من جهة أخرى، 
حكمت محكمة قسنطينة، أمس 

اإلثنني، بحبس الصحفي والناشط 
عبد الكرمي زغيلش سنتني سجنا 
نافذا وقضت بتغرميه مببلغ 100  

د.ج ألف غرامة مالية.

 ُقــرى ِغليــَزان.. وجـٌه للُعزلـِة وآخـٌر للَفقـِر والَعـوز!
دواوير والية غليزان باتت منوذجا حقيقيا عن العزلة والفقر واحلرمان، فرغم كل ما خصصته الدولة من أموال طائلة لتحقيق التنمية 

وإخراج هذه املناطق من بوتقة التخلف، إال أن ال شيء تغّير فيها، وما يزال سكانها يئّنون يف صمت!

نميِة امَللّيِة َسنواٍت َعِديدة09 ُحِرَمت َمشاريَع التَّ

15 لالسِتفادِة منُه بلِحيمر ووّنوِغي َيكشفاِن امَلعاِييَر الـ 

03

ياَسة  إْشكالّيُة األخالِق والسِّ
عنـد َمالـك بـن نبــّي

استطاع مالك بن نبي تشخيص الداء 
الذي عّطل حركة األمة العربية 

اإلسالمية، وعالج بعمق االختالل الذي 
أعاق دخول العرب التاريخ. ويرى أن 

السياسة ليست هي العائق األول يف ذلك، 
وأن املشكلة بالدرجة األولى يف الثقافة 
واألخالق قبل السياسة؛ وهي احلقيقة 
التي غفل عنها جهابذة املثقفني العرب، 

الذين اجنذبوا إلى السياسة وعلقوا 
عليها كل اإلحباط الذي شهدته 

وتشهده األمة. .!

د. عـز الديـن معــزة 	أقــــالم15

ِقطـاع  َتنظيُف  هِميسـي: 
َتنظيـِم  اإلعالِم ميرُّ عبَر 

الُعمومـــيِّ اإلشهـــاِر 

)الُجـــزء الّثالــث (

اإلشهـــاُر الُعمومـــّي..اإلشهـــاُر الُعمومـــّي..
َركائــُز اإلصـالِح!َركائــُز اإلصـالِح!

اإلشَهــــــار ـَـاع  قطـ َتطهيــر  إلــى  َتسعــى  احُلكوَمــة  َبلِحيمــــر: 

إيجابّيـٌة  خطوٌة  ي:  جــِرّ
انِتقالّيــٍة  َمرحلـٍة  ضمـن 

الِقَطـــاع! لَتنظيــــِم 

!2021 جانِفـي  من  بدايــــًة  َستطّبــُق  اجَلديــــــدُة  وّنوغـــــــي: امَلعاييــُر 
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أخبار السياسة
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 صفية نسناس 
امللتقى  هذا  أن  أمس،  واجعوط،  وأكد 
نظم  الذي  امللتقى  بعد  الثاني  يعد  الذي 
التعلم  مخططات  إلعداد  املاضي  فيفري  يف 
واملصادقة عليها، ميثل مرحلة أخيرة  وتوحيدها 
من مسار بدأ مطلع السنة اجلارية بحيث سيتم 
املصادقة رسميا على مخططات حصص التعلم 
ملرحلة التعليم االبتدائي، مشيرا إلى أن امللتقى 
حصص  مخططات  على  املصادقة  إلى  يهدف 
مخططات  ملراجعة  آلية  حتديد  املنجزة،  التعلم 
آلية نشر  التعلم وتعليمها وكذا حتديد  حصص 
املخططات ووضع جهاز إلعداد وتثمني ومرافقة 

استغالل مخططات التعلم. 
إعداد  يف  التفكير  أن  الوزير  وأضاف 

النظام  ملرافقة  منوذجية  بيداغوجية  مذكرات 
أساتذة  مطالب  ألحد  واالستجابة  التعليمي 
بالتخفيف  والقاضي  االبتدائي،  التعليم 
التحضير  أعباء  االبتدائي  التعليم  أستاذ  على 
تزويد  منه  يراد  الدروس،  ملذكرات  اليومي 
األستاذ بأدوات عمل تساعده على أداء مهمته 
البيداغوجية، السيما بالنسبة إلى أولئك الذين 
إلى  العليا لألساتذة،  املدرسة  يتخرجوا من  لم 
املتداولة بني األساتذة  جانب توحيد املذكرات 
حرية  على  اإلبقاء  مع  متكافئ  لتعليم  ضمانا 

التغيير مع مراعاة األهداف املسطرة. 
أن  على  الوزير  أّكد  السياق،  هذا  ويف 
إعدادها  مت  التي  التعلم  حصص  مخططات 
يف  بها  يستعني  فهو  لألستاذ،  ملزمة  ليست 

حتضير الدروس وله أن يكيفها حسب مقتضيات 
للتالميذ،  الفعلي  واملستوى  التعليمية  احلصة 
التعليمية  الوضعيات  يقترح  أن  له  ميكن  كما 
هذا  أن  مضيفا  املسطرة،  األهداف  حتقق  التي 
للمراجعة  قابال  يبقى  البيداغوجي  العمل 
والتحسني بشكل مستمر من خالل  والتعديل 
اآللية التي سيتم االتفاق عليها يف هذا امللتقى، 
منوها بجهود كل من ساهم يف إجناز هذا العمل 
مخططات  إعداد  يف  املتمثل  البيداغوجي 
حصص التعلم ملرحلة التعليم االبتدائي يف هذا 
الظرف االستثنائي بسبب جائحة »كوفيد19-« 

وظروف احلجر الصحي. 

حلماية  الوطنية  املنظمة  أمس،  كشفت، 
على  الرسمية  صفحتها  يف  املستهلك، 
الفايسبوك، عن محاولة بعض األطراف تسويق 
بتاريخ  كبيرة  وبكميات  مستوردة  منتوجات 
املنتوجات  أن هذه  إلى  منتٍه، مشيرة  صالحية 
كانت متجهة من ميناء وهران إلى ميناء اجلزائر 
التحويل  العاصمة، مخزنة يف حاويات، قصد 
البيع،  املتاجر ونقاط  أو توزيعها على  الصناعي 
األمن  مصالح  بإخطار  املنظمة  قامت  حيث 
ليتم بعد ذلك اعتراض مسار  الرقابة،  وأجهزة 

احلاويات. 

هناك  فإن  املنظمة،  نشرته  ما  وحسب 
مع  تواطئها  إثر  ستسقط  مسؤولة  جهات 
املتورطني يف محاولة تسويق هذه املنتجات التي 
معتبرة  املستهلكني،  على صحة  خطرا  تشكل 

ذلك إهماال ملصلحة وصحة املستهلك.
املنظمة  رئيس  زبدي  مصطفي  وأكد 
الوطن«،  »أخبار  لـ  املستهلك،  الوطنية حلماية 
األمنية،  مع األجهزة  التحقيق  قيد  القضية  أن 
قائال: »ال ميكننا البوح بكل التفاصيل ألننا ال 
منلك حق ذلك«، مضيفا أن املنظمة نشرت خبر 
الواقعة للتـأكيد على أنها جادة يف التعامل مع 

كل تبليغ ضد أي جتاوزات ممكن أن تؤدي بحياة 
مببادئها  التزامها  مبرزا  اخلطر،  إلى  املستهلكني 

الرامية إلى حماية املستهلك.
قدر  احلاويات  عدد  أن  املتحدث  وكشف 
زالت  ما  التحقيقات  أن  13 حاوية، موضحا  بـ 
املواطنني  كافة  مطمئنا  أمس،  أول  منذ  جارية 
بأن أجهزة األمن قامت بحجز جميع احلاويات 

عند وصولها إلى ميناء العاصمة.
أحمد بوكليوة

أمس  أول  مساء  تبسة  محكمة  قضت   
بسجن مشعوذ 6 سنوات حبسا نافذا مع األمر 
تدنيس  بتهم  إدانته  بعد  حقه،  يف  باإليداع 
الشعوذة،  وممارسة  والنصب  الشريف  املصحف 
ضده  شكاوى  املواطنني  من  العديد  تقدمي  إثر 
لهم  لصور  مصاحبة  طالسم  على  العثور  عقب 

يف بيته.
اخلميس  يوم  مساء  إلى  القضية  وتعود 
2020، حني اهتزت والية  14 أوت  لـ  املوافق 
الضرر  أحلقت  شنعاء  جرمية  وقع  على  تبسة 

النفسي واجلسدي بالعديد من املواطنني؛ فعقب 
املنازل يف حي  بإحدى  غرفة  حريق يف  نشوب 
احلماية  تدخل  استلزم  الوالية  بعاصمة  شعبي 
املدنية وبعض شباب احلي إلطفاء احلريق، عثر 
من  هائلة  كميات  على  املدنية  احلماية  أعوان 
إلى  الغريبة والصور، باإلضافة  واملواد  الطالسم 
غريبة.  كتابات  حتمل  منزلية  وأواٍن  حيوانات 
الفايسبوكية  الصفحات  مختلف  تداول  وبعد 
تعرف  املشعوذ،  مبنزل  عليها  عثر  التي  الصور 
العديد من األشخاص على صورهم وصور أفراد 

ملقاضاة  بعدة شكاوى  ليتقدموا  عائالتهم،  من 
هذا األخير. 

وحسبما علمته »أخبار الوطن«، فصاحب 
مباشرة،  احلادثة  حلظة  بالفرار  الذ  املنزل  هذا 
قبل أن تتمكن مصالح األمن من القبض عليه 
وتقدميه صباح أمس أمام العدالة بتهمة تدنيس 
املصحف الشريف مع ممارسة الشعوذة. وعليه، 
التمست النيابة العامة تسليط عقوبة 10 سنوات 
وأن  خاصة  األخير،  هذا  حق  يف  نافذا  سجنا 
مصالح األمن جمعت العديد من األدلة الكافية 

التي تثبت تورطه يف جملة أفعال خطيرة صنفت 
يف خانة اجلهل والكفر.

التواصل  مواقع  مختلف  فإن  ولإلشارة، 
االجتماعي ما تزال إلى حد كتابة هذه األسطر 
بيت  يف  وجدت  التي  األشياء  صور  تتداول 
الصور  بني  من  أن  بالذكر،  جدير  املشعوذ. 
املوجودة يف بيت املشعوذ، صور ألشخاص توفوا 
الساحر  هذا  أن  يؤكد  ما  طويلة،  سنوات  منذ 

ميارس هذه املهنة منذ سنوات عديدة.
فيروز رحال 

والطاقات  الطاقوي  االنتقال  وزير  أكد 
اخلطة  أن  شيتور،  الدين  شمس  املتجددة، 
الكثيف  االستعمال  من  للخروج  املسطرة 
استعمال  تعميم  نحو  التوجه  هو  للبنزين 
سيرغاز والديازال، الفتا النظر إلى أن املازوت 

يشكل خطرا أكثر من السيرغاز.
والطاقات  الطاقوي  االنتقال  وزير  أوضح 
أمس  يوم  الدين شيتور،،  املتجددة، شمس 
يف تصريحه أدلى به لإلذاعة الوطنية، أن غاية 
احلكومة هي التخفيف من استعمال البنزين 

استعمال  تعميم  إلى  التوجه  خالل  من 
تعمل  »احلكومة  قائال:  والديازال،  سيرغاز 
لترشيد  جديدة  وآليات  حلول  إيجاد  على 
أن  مضيفا  البالد«،  يف  املازوت  استهالك 

املازوت يشكل خطرا أكثر من السيرغاز.
احتمالية  هناك  أن  شيتور  وكشف، 
السيارات  استعمال  تعميم  نحو  للتوجه 
من  املائة  يف   80 أن  مؤكدا  اإللكترونية، 
إلكتروني،  هو  ما  كل  يفضلون  اجلزائريني 
على  أكد  اجلمهورية  رئيس  أن  مضيفا 
مشاريع يف األفق حتى فيما يخص القطارات 
مشروع  تطوير  أن  إلى  مشيرا  اإللكترونية، 
البحث  يلزم  الصحراء  يف  املتجددة  الطاقات 
مثل  املجال  يف  املتخصصني  الشركاء  عن 
الصينيني واألمريكيني وحتى األملان، قائال: 
الشمسية  الطاقات  استعمال  توسيع  »يجب 
داعيا  املشروع«،  جتسيد  طريق  يف  ونحن 
جهات  جميع  من  اجلهود  تظافر  ضرورة  إلى 

لتحقيق ذلك.
أحمد بوكليوة

اجلوية  أن  اخلارجية  الشؤون  وزارة  كشفت 
تخص  جوية  رحلة  إعداد  بصدد  اجلزائرية 
اجلزائريني  إجالء  عمليات  من  الرابعة  املرحلة 
العالقني يف اخلارج، كما كشفت أن عدد الرعايا 
بلغ  كورونا  وباء  تفشي  إثر  إجالؤهم  مت  الذين 
29.874 شخصا، وذلك منذ انطالق العملية 

شهر مارس املنصرم.
بيان  يف  اخلارجية  الشؤون  وزارة  أكدت 
نشرته أمس أن اجلزائر تواصل جهودها إلجالء 
رعاياها العالقني يف اخلارج إثر جائحة كورونا، 

إعادتهم  الذين جرى  املواطنني  بلغ عدد  حيث 
اإلجالء  عملية  انطالق  منذ  الوطن  أرض  إلى 
يوم 19 مارس 2020 وإلى غاية 18 أوت 2020 
29.874 شخصا، أجلوا إلى أرض الوطن عبر 
الثالثة  املرحلة  أن  إلى  مشيرة  مراحل،  ثالث 
 18 إلى   4 من  امتدت  التي  العملية  هذه  من 
بإجراء ثالث رحالت  انتهت  2020 قد  أوت 
من  انطالقا  أوت  و18   16 يومي  إضافية  جوية 
مطار  وكذالك  إسطنبول  ومطار  دبي،  مطار 
بوخاريست برومانيا، أين مت من خاللها إجالء 

590 مواطنا
الذين  املواطنني  عدد  إجمالي  ويبلغ 
 6328 الثالثة  املرحلة  إطار  يف  إجالؤهم  مت 
شخصا، عبر 26 رحلة جوية وكذا عبر احلدود 
البرية بالنسبة إلى الرعايا اجلزائريني العالقني يف 
تونس. يف حني، ستنطلق قريبا املرحلة الرابعة 
املواطنني  إلعادة  اإلجالء  عملية  من  واألخيرة 

اجلزائريني الذين ال يزالون عالقني باخلارج.
أحمد بوكليوة

باقتصاد  املكلف  املنتدب  الوزير  كشف 
أن  وليد  ياسني  الناشئة  واملؤسسات  املعرفة 
واملبتكرة،  الناشئة  املؤسسات  متويل  صندوق 
سينطلق قريبا يف العمل إلى جانب مجموعة 
وتسهيله،  عملها  لتنظيم  القانونية  األطر  من 
مشيرا إلى إنشاء 18 حاضنة للمؤسسات إلى 

غاية اآلن.
أكد، يوم أمس، الوزير املنتدب املكلف 
الناشئة،  واملؤسسات  املعرفة  باقتصاد 
اإلذاعة  به  خص  تصريح  يف  ياسني،  وليد 
الوطنية، أن صندوق متويل املؤسسات الناشئة 
القانوني  اإلطار  صدور  انتظار  يف  إنشاؤه،  مت 
إلطالقه  األيام  قادم  يف  الرسمية  اجلريدة  يف 
طريق  عن  التمويل  طلبات  باستقبال  والبدء 
بوابة إلكترونية لتفادي احلواجز البيروقراطية. 
بالنسبة  التسهيالت  أن  إلى  املتحدث  وأشار 

اإلعفاءات  ستشمل  الناشئة  املؤسسات  إلى 
الضريبية والتمويل إلى جانب االستفادة من 
النظر  واملسرعات، الفتا  احلاضنات  خدمات 
يف   14 بينها  من  حاضنة   18 هناك  أن  إلى 
العاصمة، كاشفا عن أن احلكومة بصدد إجناز 

حاضنة يف كل والية. 
 واعتبر وليد ياسني العمل بالتصريح إمنا 
ومشاكل  البيروقراطية  العقبات  لتجاوز  جاء 
متطلبات  مع  تتماشى  ال  التي  التمويل 
ذكية  حلوال  تتطلب  التي  املؤسسات،  هذه 
ميكن  قانوني  إطار  إجناز  مت  وقد  وبرمجيات. 
التمويل  على  احلصول  من  املشاريع  حاملي 
والتعرف  بها  والتصريح  مشاريعهم  وإقامة 

عليها حتى قبل إنشائها.
املنتدب  الوزير  من جهة أخرى، كشف 
األطر  من  مجموعة  حتضير  بصدد  وزارته  أن 
الناشئة وحاضنة  بالشركة  للتعريف  القانونية 
األعمال والنظام التصريحي والشكل القانوني 
للشركة، إلى جانب مقترحات لقانون املالية 
هو  الذي   ،2021 املالية  وقانون  التكميلي 
قيد الدراسة بوزارة املالية، مبديا أن املؤسسة 
وهي  املصغرة  املؤسسة  عن  تختلف  الناشئة 
السريع،  للنمو  القابلية  لديها  مبتكرة  شركة 
التكنولوجيا  مجاالت  يف  حديثا  أنشئت 
واالقتصاد  الصناعي  والذكاء  واالبتكار 

الرقمي. 
أحمد بوكليوة

طالب بها أساتذة هذا الّطور 

وزارُة الّتربيـِة ُتصـاِدق علــى 
علِم للّطوِر االبِتَداِئي  ُمخّططاِت التَّ

 دّنس املصحف الّشريف

ا ناِفـًذا  الُحكـم بَحبـِس ُمشعـوِذ تبـّسة 6 سنـواٍت سجنـً

أشرف وزير التربية الوطنية، محمد واجعوط، على افتتاح ملتقى وطني 
مخصص للتثمني واملصادقة على مخططات حصص التعلم ملرحلة التعليم 

االبتدائي، والتي كان قد طالب بها أساتذة هذا الطور. 

قصد التخفيف من استعمال املازوت

شيتــور: نحَو الّتوُجِه إلى َتعميِم 
اِل ِسيــرغاز والّديــاَزال استعمــَ

استحداث 18 حاضنة للمؤسسات إلى غاية اآلن

وليـــد ياسيــن: صندوُق َتمويِل 
الُمؤّسساِت النَّاِشئة والُمبتكرِة َجاهٌز

حجزت جميع احلاويات البالغ عددها 13 
قابِة ُتجِهض ُمحاولَة َتسويِق ُمنتجاٍت ُمنتهّيِة الّصالحَية َمصاِلح الرَّ

عدد الرعايا الذين جرى إجالؤهم بلغ 29874 شخصا
االستعــداُد لَبرمجـِة آخـر َعمليـِة إجـالٍء للّرعـاَيا الَجزاِئرّييـن



صفية نسناس 
-وقال العربي ونوغي، خالل كلمة ألقاها أمس 
اإلثنني يف ندوة صحفية حضرها وزير االتصال عمار 
انتظار  يف  انتقالية  املقاييس  إن  والناشرون  بلحيمر 

صدور قانون اإلشهار الذي سيكون هو الفاصل. 
امللفات  بتكوين  تتعلق  املواد  أن  املتحدث  وأكد 
وسيتم  العمومي،  اإلشهار  من  لالستفادة  املودعة 
جتديد  عبر   2021 جانفي  من  ابتداء  تطبيقها 

االتفاقيات مع املؤسسات. 
وراهن ونوغي أن تطهير وتغيير أساليب التسيير 
يف املؤسسة الوطنية لالتصال والنشر واإلشهار نابع من 
»قناعاته الشخصية« وللطاقم املسير يف هذه املؤسسة، 
للمؤسسة  جديد  »وجه  إعطاء  إلى  تهدف  والتي 

الوطنية لالتصال والنشر واإلشهار«.
املالية  بالوضعية  وصفها  ما  إلى  أشار  كما 
الصعبة التي متر بها املؤسسة على غرار كل املؤسسات 
التي  التطهير«  وعمليات  و«التحقيقات  اإلعالمية، 
اإلشهارية  املستحقات  السترجاع  إطاراته  بها  يقوم 
املئوية  النسبة  »توحيد«  سيتم  إنه  قائال  للمؤسسة، 
التي تتحصل عليها املؤسسة من العملية اإلشهارية، 
»أناب«  التي ستطبقها  املقاييس  بني  من  أنه  مضيفا 
أن  إلى  مشيرا  العمال،  عدد  يوجد  اإلشهار  منح  يف 
ليست  معتبرا  صحفيا  طاقما  توظف  التي  »املؤسسة 

كتلك التي توظف صحفيا أو اثنني«.
»جلنة  تنصيب  سيتم  أنه  باملناسبة،  وأعلن، 
تعمل على حتديد املؤسسات اإلعالمية احلقيقية دون 

غيرها«، وهذا عمال بتطبيق القانون دون »انتقام«.
ونوغي  قال  اجلرائد،  سحب  معيار  وبخصوص 
إنه سيتم إنشاء »خلية تضطلع باملراقبة اليومية لعدد 
اإللكترونية  املواقع  زوار  وعدد  مت سحبها  التي  النسخ 
للجرائد مع ضرورة إشهار عدد السحب السابق يف كل 

نسخة« وهذا ملزم -كما قال- للجميع.
التصريح  ضرورة  على  نفسه  املسؤول  وأكد 
أن  مؤكدا  االجتماعي،  الضمان  لدى  بالصحفيني 
هذا سيكون من بني الشروط الواجب توفرها يف منح 

اإلشهار مستقبال.

االتصال  وزير  بلحيمر  عمار  أكد 
الناطق الرسمي للحكومة على أنه ال يوجد 
أي احتكار يف اإلشهار العمومي، داعيا إلى 
التفريق بني االحتكار وتنظيم القطاع العام 

يف إطار تنافسي. 
مبناسبة  ألقاها  كلمة  يف  الوزير  وأكد 
بني  االثنني  أمس  يوم  عقد  إعالمي  لقاء 
املؤسسة الوطنية لالتصال والنشر واإلشهار 
الوطنية حول موضوع »املقاييس  والصحافة 
العمومي«، على  لتوزيع اإلشهار  االنتقالية 
إلى  الهادف  احلكومة  مسعى  استمرار 
لألطماع  حّد  لوضع  اإلشهار  قطاع  تطهير 
واملمارسات املنافية ملهنة الصحافة، مؤكدا 
إلى  الهادف  املسعى  باالستمرار يف  التزامه 
قطاعا  يعد  الذي  اإلشهار  قطاع  تطهير 
واملمارسات  لألطماع  حد  لوضع  حساسا، 
الهدف  أن  معتبرا  الصحافة،  ملهنة  املنافية 
األسمى من وراء تطهير القطاع هو أن متارس 
إن  الصحفيني، حيث  الصحافة من طرف 
إدارة  لها أي دخل يف  ليس  وزارة االتصال 
تخضع  عمومية  اقتصادية  مؤسسة  وتسيير 

للقانون التجاري يف أول وآخر األمر. 
كما أشاد املتحدث ذاته مببادرة املؤسسة 
الوطنية لالتصال والنشر واإلشهار الساعية 
إلى التوطني القانوني لإلجراءات التعاقدية 

العمومي  اإلشهار  إلى  الوصول  تنظم  التي 
يف  للدولة  حصري  كمخول  تسيره  الذي 
العمومي احملرك األول  الطلب  فيه  بلد ميثل 
مبرزا  االقتصادي،  والنشاط  لالستثمار 
والصفقات  املناقصات  ومكانة  دور  اتضاح 
اإلشهاري،  املنتوج  قائمة  يف  العمومية 
ملحقا  املؤسسة ستضيف  أن  حيث كشف 
جانفي  الفاحت  من  ابتداء  اتفاقياتها  إلى 
تعامل  إدخال  إجراء  مبثابة  وهو  املقبل، 
قانوني  سياق  يف  جديدة  وشراكة  جتاري 
حرية  ضمن  املسعى  هذا  ويندرج  مجبر، 
وقوانني  تتنافى  ال  احلرية  مادامت  التعاقد 
اجلمهورية، كما أنه يجب أن يراعي ثالثة 
مبادئ، وهي: أن كل شيء ممكن يف إطار 
القانون، حيث تنص املادة 59 من القانون 
إرادات  نتيجة  يولد  العقد  أن  على  املدني 
القانونية،  باألحكام  املساس  دون  متوافقة 
إعادة  بفضل  للحريات  الهادئة  واملمارسة 
يف  والشروع  املسؤولية  ملفهوم  االعتبار 
االنتقال من الصحافة الورقية إلى الصحافة 

اإللكترونية. 
 

َتصفية ُديوِن اجَلراِئد
 

وأعلن بلحيمر عن تصفية مستحقات 
تقديرا  اإلشهار،  عن  املترتبة  اجلرائد 
بها  متر  التي  االستثنائية«  لـ«لظروف 

الصحافة بعد تسويتها نهائيا األحد.
للدخول  »حتضيرا  أنه  وأوضح 
االستثنائية  للظروف  وتقديرا  االجتماعي 
من  الوزارة  طلبت  الصحافة،  بها  متر  التي 
الديون  تصفية  لالتصال  الوطنية  املؤسسة 
املستحقة للجرائد والتي متت تسويتها نهائيا 

األحد املاضي«.
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أخبار السياسة

ستدخُل حّيز التطبيق  بداية من جانفي املقبل

 وُنــوِغـي: َسنعتِمـُد 15 ِمقيـاًسا 
لَمنــِح اإلشَهــار الُعموِمــــي!

الوطنية  الوكالة  مدير  ونوغي  العربي  حسب 
فيما  تتمثل  مقياسا   15 فإن  واإلشهار،  للنشر 

يلي: 
-امتالك سجل جتاري 

- احلصول على اعتماد وزارة االتصال 
- التصريح الوجوبي بالضرائب 

- شهادات التعريف اإلحصائي واجلبائي 
الضمان  صندوق  اجتاه  بالوضعية  التعريف   -

االجتماعي 
- السحب 

- طبيعة اجلرائد )محلية أو وطنية( 
- إنشاء جريدة واحدة 

- محاربة فساد الناشرين 
- التحفظ على إعارة االسم 

- ملف القذف 
- احترام نسبة اإلشهار املمنوح للنشرية، أي ال 

يتعدى ثلث عدد صفحات اجلريدة 
- أخالقيات املهنة 

- نشر احلسابات االجتماعية 
- طبيعة النشرية التي ال يجب أن تكون حلزب 

أو جمعية 

مصطفـــى هميــــسي:

 َتنظيُف ِقطاع اإلعالِم يمرُّ عبَر َتنظيِم اإلشهاِر الُعموميِّ
 

مصطفى  الصحفي  الشعب،  جلريدة  العام  املدير  أكد 
هميسي، أن فتح النقاش حول اإلشهار العمومي مهم جدا وهو 
خطوة إيجابية يف إطار إعادة بناء العالقة بني السلطة واإلعالم، 
مبرزا أن الوضوح والشفافية يف تسيير وتوزيع اإلشهار العمومي 
للتسيير  حدا  ويضع  الدولة،  ملؤسسات  املصداقية  سيعيد 

باألهواء.
املرحلة  أن  هميسي  مصطفى  والصحفي  الكاتب  ويري 
للنشر  الوطنية  والوكالة  الوزارة  حددتها  التي  األرضية  وفق  العمومي  اإلشهار  لتسيير  االنتقالية 
واإلشهار من شأنها أن تؤدي إلى تنظيف قطاع اإلعالم من الدخالء، وتعيد الصحافة إلى أهلها 
لقاءات  بفتح  بلحيمر  عمار  للحكومة  الرسمي  الناطق  االتصال  وزير  بوعود  مذكرا  وممتهنيها، 

وورشات حول مشروع قانون اإلشهار وغيره من القوانني املنظمة للمهنة.
ق.و

 

علـــــي جــــــري: 
خطوٌة إيجابّيٌة ضمن َمرحلٍة انِتقالّيٍة لَتنظيِم الِقَطاع

 
وقناة  اخلبر  جلريدة  األسبق  العام  املدير  جري  علي  قال 
للحكومة  الرسمي  الناطق  االتصال  وزير  لقاء  إن   )KBC(
مع  ونوغي  العربي  واإلشهار  للنشر  الوطنية  الوكالة  ومدير 
العمومي  توزيع اإلشهار  الناشرين لكشف معايير  مجموعة من 
مرحلة  ضمن  إيجابيّة  خطوة  تعتبر  اإلعالمية  املؤسسات  على 
اإلشهار،  قانون  إصدار  قبل   – الوزير  وعود  - حسب  انتقالية 
مضيفا بالقول: »يف مرحلة سابقة لم تكن هناك شفافية ووضوح 
يضع  أن  شأنه  من  توزيعه  معايير  وحتديد  اإلشهار،  توزيع  يف 

أرضية للنقاش والتعامل.
بالصحافة  لهم  عالقة  ال  من  ممارسات  جراء  القطاع  معاناة  على  عرج  الذي  جري  علي 
يتحفظ  أنه  إال  العمومي  اإلشهار  حول  الّنقاش  فتح  عن  بإيجابية  عبر  وإن  إنه  وقال  واإلعالم، 
على بعض البنود، مقترحا إدخال شرط الّلغة يف االستفادة من الدعم؛ إذ - حسبه - إذا كان 
اإلشهار العمومي ُجعل للّدعم، فيجب دعم اللغة العربية واألمازيعية أكثر من اللغة األجنبية. 
ليختم تصريحه بالدعوة إلى ضرورة تطهير قطاع الصحافة وتنظيمه بهدف الوصول إلى حترير سوق 

اإلشهار واستقاللية اإلعالم.
ق. و

جتسيدا للقرار الوزاري املشترك
رزيق ُيفّعل اإلجراَء التَّنظيميَّ للَتصديِر نحَو ُدوِل الجواِر

 
شرع وزير التجارة كمال رزيق يف زيارة عمل وتفقد قادته إلى والية متنراست ملتابعة جتسيد 
القرار الوزاري املشترك احملدد لشروط وكيفيات ممارسة جتارة املقايضة احلدودية، قبل أن يحّل اليوم 

بوالية إليزي.
كشفت وزارة التجارة يف بيان أصدرته أمس أن وزير التجارة كمال رزيق قام بزيارة عمل وتفقد 
قادته إلى والية متنراست رفقة وفد وزاري هام، يتقدمه الوزير املنتدب املكلف بالتجارة اخلارجية 

عيسى بكاي.
 وجاءت هذه الزيارة ملتابعة جتسيد القرار الوزاري املشترك بني وزارتي التجارة واملالية، الذي 
باجلريدة  اجلاري  الشهر  مطلع  الصادر  احلدودية  املقايضة  جتارة  ممارسة  وكيفيات  شروط  يحدد 
لفائدة  الوزارة  التنظيمي اجلديد الذي اتخذته  الوزير مبعاينة تفعيل اإلجراء  الرسمية، حيث قام 
اإلجراء  هذا  يقضي  حيث  اجلوار،  دول  نحو  التصدير  عمليات  لتأطير  االقتصاديني  املتعاملني 
بضمان نقل املنتجات املصدرة من طرف املجمع العمومي للنقل واللوجستيك »لوجيسترانس« إلى 

غاية النقطة الكيلومترية صفر على مستوى الشريط احلدودي مع كل بلد.
كما مت تدشني بعض املرافق التابعة للقطاع، إضافة إلى عقد لقاءات خاصة مع املتعاملني 

االقتصاديني لكال الواليتني.
أحمد بوكليوة

 

سنتان سجنا نافذا يف حق الصحفي زغيلش
مون وقفًة َتضاُمنّيًة مع َخالد دَرارنـِي الُصحفّيــوَن ُينظِّ

 
نظم، أمس، مجموعة من الصحافيني وقفة تضامنية ملساندة الصحفي خالد درارني وسجناء 

الرأي أمام دار الصحافة »طاهر جاووت« اجلزائر العاصمة. 
وطالب منظمو الوقفة التضامنية باحلرية للصحافة، وإطالق سراح الصحفي خالد درارني، 

كما أكدوا على شعارات حرية التعبير.
من جهة ثانية، حكمت محكمة قسنطينة، أمس، بسنتني سجنا نافذا و100 ألف غرامة 

مالية، يف حق الصحفي والناشط عبد الكرمي زغيلش.
مواقع  على  منشورات  ونشر  اجلمهورية،  رئيس  بشخص  باملساس  متهم  زغيلش  الصحفي 
العامة  النيابة  والتمست  الوطنية.  بالوحدة  املساس  شأنها  من  »فايسبوك«  االجتماعي  التواصل 

السجن ثالث سنوات وغرامة 100000 دج ضد زغيلش يف 17 أوت اجلاري.
ق.و

د  »النــاب« ُتحــدِّ
ا لَمنــِح  15 مقيــاسـً
اإلشهــاِر الُعموِمـــي 

كشف املدير العام للوكالة الوطنية للنشر واإلشهار، العربي ونوغي، عن إعداد 15 مقياسا 
ملنح اإلشهار العمومي يف محاولة للمساهمة يف تطهير القطاع من الدخالء. 

قال إنه ال احتكار يف اإلشهار العمومي 
بلِحيَمـــر: الُحكوَمـــة َتسعــــى 
إلى َتطهيـــِر قطـــاِع اإلشَهــاِر 
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رحمة عمار
إحصاء  يف  الرقمنة  باستخدام  موصيا 
محاربة  يف  ميدانيا  واستغاللها  الوطنية  الثروة 
للمناورات  والتصدي  والفساد،  البيروقراطية 
إدارة  يف  الضبابية  على  اإلبقاء  إلى  الهادفة 
البريد  وزير  أمر  حني  يف  الوطني،  االقتصاد 
وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال بإنهاء مشكلة 
تقرير مفصل عن  وإعداد  فورا  اإلنترنيت  تدفق 

ذلك.
 

توظيف أعوان متخصصني يف 
اإلحصائيات

  
بناء  يف  احمللية  اجلماعات  إشراك   -
الشبكة الوطنية لإلحصائيات، وتدارك الثغرات 
والنقائص من خالل توظيف أعوان متخصصني 
يف كل هياكل الدولة مبا فيها البلديات لتحديد 
محليا  دقيقة  بأرقام  واالحتياجات  القدرات 

ومركزيا.
- استخدام إمكانات الدولة يف اإلحصاء 
مؤشرات  على  للحصول  واألرضي  اجلوي 
من  الرئيس  السيد  طلب  اخلتام  ويف  دقيقة. 
الوزارة الوصية السهر على إحداث ثورة يف إعداد 
تسمح  وحقيقية  دقيقة  تكون  اإلحصائيات 
واالجتماعية  االقتصادية  املقاربة  بتجسيد 
وتسد  الكالسيكية  الطرق  عن  بعيدا  اجلديدة 
السياسي  االستغالل  أشكال  كل  أمام  الباب 

وتغليط الرأي العام.
 

إعادة النظر يف منظومة الّنقل 
التوصية  إلى  املجلس  اجتماع  وتوصل 
أشكالها  بكل  النقل  منظومة  يف  النظر  بإعادة 
برية وبحرية وجوية على أساس مراعاة مقياسي 
املردودية وجودة اخلدمات، وإعادة طرح ملفات 
والبحري  البري  اآلخر  تلو  الواحد  النقل  قطاع 
من  ابتداء  الوزراء،  مجلس  على  واجلوي 

االجتماع القادم.
الغاز  استعمال  إدخال  على  التأكيد   -
عن  والكف  القطارات،  يف  والكهرباء  املميع 
والتشديد  املازوت.  مبادة  تسير  قاطرات  شراء 
على ضرورة احترام مقاييس النظافة يف محطات 

القطارات، والنقل البري.
السكك  شبكة  لتطوير  األولوية  منح   -
احلديدية حتى تشمل كل جهات الوطن وتبلغ 
تامنراست وما بعدها وأدرار وما بعدها، يف أفق 
بناء وتشغيل ميناء الوسط احلمدانية، مما يساعد 
البرية  املرور  حركة  على  الضغط  تخفيف  على 
واملسافرين،  البضائع  نقل  تكاليف  وتخفيض 
اخلتامي  البيان  نص  يف  جاء  ما  بحسب 
أمر رئيس اجلمهورية بتكثيف  لالجتماع. كما 
امللف  الشريك الصيني، وطرح  االتصاالت مع 

من جديد أمام مجلس الوزراء قريبا.
ولو  كليًة  اجلوي  النقل  النظر يف  إعادة   -
وطنية  نقل جوية  تأسيس شركة  األمر  اقتضى 
أفضل  باستغالل  الطلب  تلبية  إلى  إضافية 
مردودية  ذات  تكون  حتى  الداخلية  للمطارات 
جديدة  دولية  جوية  خطوط  وبفتح  مقبولة، 

للزيادة يف قدرات النقل اجلوي الوطني.
- مراجعة منظومة النقل البحري بتحسني 

جديدة،  بحرية  محطات  وفتح  املوانئ،  تسيير 
نزيف  لوقف  الوطني  البحري  األسطول  وتعزيز 
البحري  الشحن  تكلفة  بسبب  الصعبة  العملة 
 3 نحو  إال  يغطي  احلالي ال  األسطول  أن  علما 

% من البضائع املستوردة. 

 أما بخصوص املؤسسات املصغرة، فأوصى 
اقتصادية  نشاطات  مناطق  بإنشاء  االجتماع 
مختلف  تضم  املصغرة  املؤسسات  لفائدة 
مؤسسات  وتوجيه  ومرافقة  واحلرف،  املهن 
التسيير  يف  صعوبات  تواجه  التي  »أونساج« 
والتمويل ومساعدتها يف االندماج االقتصادي، 
يف  اجلهوية  الدراسات  مكاتب  على  واالعتماد 
إنشاء املؤسسات املصغرة وإعطائها فرصة الولوج 

لسوق العمل.
- إعادة ضبط وحتديد املؤسسات املصغرة 
اجلديدة  االقتصادية  النظرة  احتياجات  وفق 
أكثر  بفعالية  املرأة  مشاركة  مجال  وتوسيع 
بني  التنسيق  وتفعيل  املقاوالتية.  عالم  يف 
جدوى  لتحقيق  والناشئة،  املصغرة  املؤسسات 
اقتصادية تساهم يف بناء أرضية اقتصادية صلبة 
مليون  إلى   2024 سنة  الوصول  طموح  تلبي 
خلق  يف  املساهمة  على  قادرة  مصغرة  مؤسسة 
الشبانية  العاملة  اليد  وتشغيل  الوطنية  الثروة 

املؤهلة واملكونة.
باملياه،  التزويد  إشكالية  بخصوص  أما 
مهلة  املائية  املوارد  وزير  اجلمهورية  رئيس  فمنح 
أسبوع إليجاد حل نهائي لتذبذب وانقطاع املياه 

يف بعض الواليات«.

أقدم، صبيحة يوم أمس اإلثنني، سكان أكفادو بوالية 
احمللية  السلطات  ملطالبة  بلديتهم،  مقر  غلق  على  بجاية 
بإنصافهم يف عملية توزيع مياه الشرب، وهذا بعد التذبذب 
احلاصل يف تزويدهم بهذه املادة احليوية، مما جعل حنفياتهم 
تعاني اجلفاف منذ مدة. ونظرا إلى وجود عدة خزانات للمياه 
على مستوى املنطقة، فإنهم يقترحون تخصيص إحدى هذه 
اخلزانات لتزويد بلديتهم بهذه املادة احلية كحل ملعاجلة هذه 

األزمة.
.. سكان تالة هيبة بتوجة يحتجون 

مجددا

توجة  لبلدية  التابعة  هيبة  تالة  قرية  سكان  عاود 
منذ  الشرب  مياه  ندرة  استمرار  بسبب  مجددا،  االحتجاج 
بداية هذه الصائفة، أزمة حولت حياتهم إلى جحيم. ورغم 
طرح هؤالء السكان مشكلهم على السلطات املعنية، إال أن 
ذلك لم يغّير من واقعهم شيئا. وقد سبق أن أوضح رئيس 
بلدية توجه أن هناك خطوات ملموسة يجري تنفيذها على 
القليلة  أبار جديدة يف األيام  أرض امليدان واملتمثلة يف حفر 
بتمديد  يسمح  مما  املخزونة،  املياه  رفع حجم  بغية  القادمة، 

ساعات تزويد السكان باملياه الشروب مستقبال.
..و سكان عني السخون يطالبون بالتنمية واملاء الّشروب

من  بجاية  ببلدية  السخون  عني  منطقة  سكان  يعاني 
نقص فادح يف التزود مبياه الشرب، مما دفعهم للمطالبة بتوفيره 
تتعلق  أخرى  نقائص  إلى  إضافة  ممكن،  وقت  أقرب  يف 
هؤالء  وناشد  الصحي.  الصرف  وقنوات  احلضرية  بالتهيئة 
التنمية احمللية  السلطات احمللية االهتمام مبنطقتهم يف مجال 
تسبب  والذي  بهم،  يحيط  الذي  التهميش  من  وإخراجهم 

يف معاناة السكان. 
..والشركة اجلزائرية للمياه تشرع يف 

إصالح القناة الرئيسة
شرعت اجلزائرية للمياه بوالية بجاية، منذ صبيحة يوم 

أمس اإلثنني، يف إصالح القناة الرئيسة املزودة لسكان مدينة 
األخضر  منبع  من  والقادمة  للشرب،  الصاحلة  باملياه  بجاية 
املوجود ببلدية درقينة، بعد أن الحظت وجود تسرب للمياه 
على مستويات عديدة على طول القناة، ما تسبب يف خفض 

ضغط املياه املتدفقة عبر القناة.
بوالية  للمياه  اجلزائرية  قررت  الصدد،  هذا  ويف 
مبدينة  أحياء  عدة  مستوى  كامل  يوم  ملدة  املاء  بجاية قطع 
القناة  مستوى  على  املوجودة  التقنية  الفرقة  لتمكني  بجاية 
الرئيسة منذ الساعة اخلامسة صباحا من إصالح األعطاب.
 كرمي تقلميمت

مجلس الوزراء ناقش األنشطة القطاعية يف إطار املقاربة االقتصادية واالجتماعية

الرئيـس تّبـون يأمـر بمعالـجة 
مشكــلة تدّفــق اإلنتـــرنـت 
أسدى رئيس اجلمهورية عبد املجيد تبون، أول أمس، خالل اجتماع مجلس الوزراء تعليمات تقضي 

باإلسراع يف رقمنة القطاعات والدوائر الوزارية، بحسب ما أوضحه البيان اخلتامي لالجتماع، مراهنا 
على حتقيق الربط بينها لتقاسم وتنسيق املعلومات وتدارك التأخر املسجل يف رقمنة دوائر حيوية 

تقدم للدولة مؤشرات اقتصادية تساعدها على جتسيد املقاربة االقتصادية اجلديدة، 

فخالل ترؤسه االجتماع الدوري ملجلس 
املرئي  التواصل  تقنية  عبر  املنعقد  الوزراء، 
رئيس  كلف  بعد،  عن  لالجتماع  والسمعي 
واألوقاف  الدينية  الشؤون  وزيري  اجلمهورية 
إشراف  حتت  واملدينة،  والعمران  والسكن 
هيئتني  لتأسيس  تصور  بوضع  األول،  الوزير 
تهتم األولى بالتسيير اليومي وصيانة املجمع 
والثانية تتولى التسيير الديني والعلمي احملض 

له.
الرئيس  أسدى  الصدد،  ذات  ويف 
املالية  بـ«رصد االعتمادات  تعليمات تقضي 
الالزمة« لتسيير جامع اجلزائر ابتداء من أول 
نوفمبر القادم )املبرمج لتدشينه(، مع »إعداد 
هذا  عائدات  فيها  تدرج  ميزانية  مشروع 

املجمع احلضاري«.
ومن جهة أخرى، عبر الرئيس تبون عن 
''ارتياحه'' ملا شاهده أثناء الزيارة التفقدية التي 
اجلزائر  جامع  إلى  املاضي  اخلميس  بها  قام 
املشروع  على  القائمني  شاكرا  وملحقاته، 
والكفاءات الوطنية التي »راعت يف إجناز هذه 
التحفة املعمارية، والصرح احلضاري والديني 
والثقايف ما تزخر به اجلزائر من أصالة وتنوٍع 

ثقايف وعمٍق تاريخي''، يضيف البيان.
اجلمهورية  رئيس  أن  ذاته  البيان  وذكر 
اجلزائر،  جلامع  زيارته  خالل  وجه،  قد  كان 
تعليمات لوزير الشؤون الدينية تقضي بإنشاء 

تتكفل  مستوى«  أعلى  على  علمية  »هيئة 
الصرح،  هذا  الذي سيوفره  العلمي  باجلانب 
يف  الكبرى  باملعاهد  »االستعانة  إلى  داعيا 
العالم، شرط احترام املرجعية الدينية الوطنية 
دولية  بإسهامات  االستعانة  وكذا  الوسطية 
من العالم اإلسالمي، ماعدا ما يتعارض مع 

توجهاتنا«.
للتنسيق  توجيهاته  الرئيس  أسدى  كما 
»كبرى«  شركة  مع  للتعاقد  األول  الوزير  مع 
املرافق،  بكل  واالعتناء  بالصيانة  للتكفل 
مشددا يف هذا الشأن على أن ''االعتناء بثالث 
الشريفني  احلرمني  بعد  العالم  يف  مسجد 
يتطلب شركة تكون يف مستوى الشركة التي 
تسير أحد احلرمني«. كما أوضح أن مهام هذه 
الشركة التي »ينبغي أن يكون يف استطاعتها 
مرافق«  من  فيها  مبا  هكتارا  بـ30  االعتناء 
مع  والتعليم«،  والصيانة  »األمن  ستخص 
ناشئة«  مع شركات  املناولة  »إمكانية  منحها 

للقيام مبختلف املهام.
رئيس  أمر  صلة،  ذي  صعيد  على  و 
على  اجلزائر  جامع  يشتمل  بأن  اجلمهورية 
تكوين ما بعد التدرج بالنسبة إلى اجلامعات 
اجلزائرية والدول اإلفريقية مع تكوين األئمة 

يف مستوى عال.
)و.أ.ج(

أقامت وزارة الشؤون اخلارجية، أمس 
االثنني، حفل استقبال على شرف سفير 
الواليات  وسفير  سينغ«،  »ساتبير  الهند 
ديروشر«، عقب  »جون  األمريكية  املتحدة 

انتهاء مهامهما يف اجلزائر.
الروسي  السفير  نشرته  ما  وحسب 

لدى اجلزائر، والذي كان حاضرا باحلفل، 
قدم خالل  فقد  أخرى،  دول  سفراء  رفقة 
احلفل األمني العام لوزارة الشؤون اخلارجية 
ألنشطة  عاليًا  تقييمًا  قايد  رشيد  شكيب 
يف  التوفيق  كل  لهما  متمنيا  السفيرين، 
عملهما الدبلوماسي.                            ق.و

األولى تختّص باجلانب التقني والثانية 
باجلانب العلمي 

تبـون يأمـر بوضـع 
تصـور لتأسيـس هيئـتي 
الّتسييـر لجامـع الجزائـر
 أمر رئيس اجلمهورية عبد املجيد تبون بوضع 

تصور لتأسيس هيئتني تضطلع األولى بالتسيير 
اليومي جلامع اجلزائر وصيانته، فيما تتولى 
الثانية التسيير الديني والعلمي احملض لهذا 
الّصرح، حسب ما أورده بيان مجلس الوزراء.

بجاية

 نـدرة المــاء الّشـروب تدفع سكان أكفــادو إلى غلـق مقـر البلديـة

عقب انتهاء مهامهما باجلزائر

وزارة الخارجيـة تكـّرم سفيـري 
الهنــد وأمـــريـكــا



و بحسب مصادر من املصالح 
الوالئية،  فلم تستفد بلدية عني 
ترحيل  عملية  اية  من  احلجل 
حيت  يف   ،2013 سنة  منذ 
تعيش العديد من العائالت أزمة 
وجدت  فيما  خانقة،   سكن 
للكراء  مضطرة  نفسها  اخرى 
بأثمان باهضة بالرغم من دخلهم 

الشهري الضعيف.
مراسلة  للعائالت  وسبق 
ملعرفة  الصوية  السلطات 
تاخر  وراء  احلقيقة  االسباب 
توزيع السكنات االجتماعية التي 
انتهت االشغال بها منذ مدة اال 
ان ال احد من املسؤولني متكن من 
مصير  يبقى  املقابل  يف  اجابتهم 
تنتظر  مجهوال  العائالت  هدذه 

ساعة الفرج.                  ق.م

بوالية  الفالحة  غرفة  رئيس  كشف 
حتقق  الوالية  أن  سلطاني  مصطفى  تبسة 
نتائج جد مرضية يف القطاع الفالحي خاصة 
وكذا  الزيتون  زيت  مادة  بإنتاج  تعلق  ما 
عليها  يكثر  التي  املنتوجات  وهي  »البطاطا« 

الطلب خالل السنوات األخيرة.
والية  أن  املتحدث  ذات  وأضاف 
الذهبية يف  امليدالية  على  قد حتصلت  تبسة 
زيت  أنواع  بأجود  املتعلقة  الوطنية  املسابقة 
الزيتون مبشاركة أحد الفالحني والتي أشرف 
عليها العديد من املختصني واخلبراء،  فيما 
حتصل فالح آخر على املرتبة الثالثة املسابقة 
الدولية التي جرت يف لندن،  مؤكدا أن هذه 
النجاحات تعتبر قفزة نوعية يف هذه الغراسة 

املباركة بالوالية.
أن  إلى  سلطاني«  »مصطفى  أشار  و 

والية تبسة تطورت كثيرا يف عدة منتوجات 
بإمتياز،   فالحية  منطقة  أنها  على  أكدت 
انتاج  حيث تتربع على مساحة مشجعة يف 
مبردود  هكتار   3500 بحوالي  تقدر  البطاطا 
أرجعه  ما  وهذا  الهكتار،   يف  قنطار   500
املسار  احترموا  قد  البطاطا  منتجي  أن  إلى 
وكذا  البذور  اختيار  يخص  ما  يف  التقني 
والفطريات بفضل  الضارة  معاجلة األعشاب 

التحسيس امليداني.
بالوالية  الفالحية  فاملصالح  ولإلشارة 
وزيت  البطاطا  منتوجي  تسويق  على  تعمل 
الزيتون بعدة طرق من خالل إبراز منتوجات 
إنتاجية  كوالية  بها  والتعريف  املنطقة 
األرقام  تثبته  ما  وهو  اجلديدتني،  للشعبتني 

والكميات املسجلة يف حصة هذه الوالية.
فيروز رحال

االم  مستشفى  االسبوع  نهاية  تدعم 
بقاملة   19 كوفيد  ملرضى  املخصص  والطفل 
حتسني  شأنها  من  جديدة  بتجهيزات 
كورونا  بفيروس  واملصابني  باملرضى  التكفل 
أحسن تكفل وتسهيل عمل الطاقم الطبي. 
للذكرى  إحياءا  الوالئية  السلطات  وأشرفت 
املزدوجة لليوم الوطني املجاهد ومؤمتر الصومام 
التجهيزات  من  الثانية  الدفعة  تسليم  على 

الطبية إلى املستشفى املرجعي«كوفيد19«.
ميزانية  من  إقتنائها  مت  احلصة 
التجهيزات  الوالية،مكونة من عدد هام من 
املختلفة بعد حتديد ميزاتها من طرف الطقم 
طبية،219  مراقبة  13 شاشة  منها  الطبي،  

جهاز لقياس نسبة األوكسجني يف الدم«، مع 11 جهاز تخطيط قلب، و38 أجهزة لقياس ضغط 
الدم إلكترونية ويدوية، 20 جهاز قياس احلرارة باألشعة حتت وغيرها من لوازم طبية تساعد 
إلى  إضافة  والشبه طبية.  الطبية  االطقم  الضغط عن  وتخفيف  باملرضى،  اجليد  التكفل  يف 

سيارتان إسعاف خصصت للقطاع مؤخرا. 
 فيما سيتواصل تسليم جتهيزات أخرى و02 سيارة إسعاف أخرى استفادت منها الوالية 
يف األيام القليلة املقبلة. وقد وضعت السلطات احمللية برنامج أسبوعي لتكرمي اجليش االبيض 

ورفع من معنوياتهم مقابل العمل اجلبار والتضحيات املقدمة ميدانيا 
خديجة بن دالي 

أصدرت محكمة بئر العاتر تبسة نهاية 
باإليداع  يقضي  حكما  املاضي،  األسبوع 
النطق باحلكم يف حق شخصني  تأجيل  مع 
تورطا يف قضية استيراد بضاعة أجنبية عن 
طريق التهريب باستعمال وسيلة نقل داخل 

النطاق اجلمركي.
وحسب بيان ألمن تبسة،  فقد متكنت 
قوات الشرطة التابعة ألمن دائرة نقرين من 
يف  تنشط  منظمة  إجرامية  شبكة  تفكيك 
الوطنية، أين مت  التهريب عبر احلدود  مجال 
توقيف شخصني يبلغني من العمر 52 و32 
سنة وحجز شاحنة حتوي على 4780 قنطار 
من الليمون مصدرها التهريب،  كانت مموهة 

يف علب كرتونية خاصة بفاكهة املوز.
العملية  هذه  أن  املصدر،   ذات  أفاد  و 
واردة  معلومات  استغالل  على  بناء  جاءت 
لذات املصلحة تفيد بوجود حتركات مشبوهة 

عبر أحد مداخل مدينة نقرين أين مت اعداد 
املركبة  ترصد  طريق  عن  محكمة  خطة 
املشتبه فيها ونصب كمني إلى غاية توقيفها 
وحجز الكمية املذكورة،  وعليه مت فتح حتقيق 
وإجناز ملف جزائي حول القضية،  ليتم بعد 
إمتام كافة اإلجراءات القانونية الالزمة تقدمي 
بئر  محكمة  لدى  العدالة  أمام  املتورطني 

العاتر. 
العشرات  نظم  فقد  السياق،  ذات  ويف 
من شباب بلدية بئر العاتر حركة احتجاجية 
سراح  بإطالق  مطالبني  احلادثة  هذه  عقب 
حتمل  عديدة  شعارات  رافعني  املوقوفني، 
ملاذا  ممنوع  الليمون  كان  إذا   « أهمها  عبارات 
الليمون  »تاجر  مسموح«،   الشوكي  التني 

ليس مهربا«.
فيروز رحال

تبسة
تحقيــق نتــائج واعــــدة 

في شعبتـي الزيتـون والبـطاطـا

قاملة
مصلــحة »كوفـــيد  19« 

تتدعـــم بتـجهيـــزات جديــدة 

05 السنة 01 - العدد 269 -الثالثاء 06 محرم  1442   هـ  - 25  أوت  2020م
أخبار الداخل

الوالي مطلوب يف عني احلجل 

300 سكــن اجتماعــي جــاهــز 
لم تــوّزع بعـد فــي المسيــلة!

الطارف من اإلطاحة بجماعة أشرار خطيرة  متكنت مصالح األمن بوالية 
متورطة يف ترويع املواطنني األبرياء العزل على مستوى عدة أحياء ببلدية بوثلجة 
باستعمال السيوف والسكاكني من احلجم الكبير زيادة عن تورطهم يف املتاجرة 
يف املخدرات ومختلف أنواع السموم كاملهلوسات يف أوساط املدمنني واملنحرفني.
األحد  أمس  له  بيان  ويف  بوثلجة  دائرة  أمن  يف  ممثال  الطارف  والية  أمن 
14 شخصا مختصة  متكونة من  إجرامية  تفكيك شبكة  أعلن عن متكنه من 
يف االعتداء على املواطنني باستعمال اسلحة بيضاء محظورة وكذا بيع وترويج 
املواد املخدرة من مؤثرات عقلية وكيف معالج اين مت خالل ذات العملية حجز 
من  كبيرة  مجموعة  الى  باالضافة  املهلوسة  واالقراص  املخدرات  من  كمية 
االسلحة البيضاء احملظورة من مختلف األنواع واألحجام زيادة عن بندقية صيد 
بحري وعبوة مسيلة للدموع مع إتخاذ كافة اإلجراءات القانونية الالزمة يف حق 

املوقوفني.
 ف سليم

نظمت الوحدة الثانوية لدائرة اجلعافرة بالتنسيق مع مقاطعة الغابات ببلدية 
مجانة ببرج بوعريريج حملة حتسيسية للوقاية من حرائق الغابات لفائدة السكان 
املجاورين للغابة على مستوى غابة بني يعدل وغابة اذراراومازا ببلدية املاين على 

مستوى واد محجر قرية سيد ايدير،  قرية سيدي ايدير واملاين مركز. 
العام  املدير  تعليمات  تطبيق  إطار  يف  التحسيسية  احلملة  هذه  وجاءت 
للحماية املدنية وتنفيذا لبرنامج الوقاية والتحسيس من مختلف االخطار السيما 
حرائق الغابات وذلك بعد أن أتت احلرائق مؤخرا على مساحة جغرافية كبيرة 
من الغابات خاصة منها املثمرة،  أين مت تقدمي جملة من النصائح وارشادات 
على ضرورة جتنب  املواطن  توعية  بغرض  الغابات  للوقاية من حرائق  السالمة 
األخرى  هي  بإمكانها  التي  احلرائق  اندالع  الى  يؤدي  أن  بإمكانه  هو  ما  كل 
أن تصل الى البيوت السكنية احملاذية خاصة وأن بعض األشخاص شركاء يف 
هذه الكارثة البيئية من خالل رميهم للسجائر أو إقامتهم للشواء على مستوى 

الغابات. 
قد  الوالية  لدائرة جعافرة شمال  الثانوية  الوحدة  السياق كانت  ويف ذات 
تدخلت من أجل اخماد حريق بساتني باملكان املسمى واد محجر بقرية سيدي 
ايدير بلدية املاين، أين مت تسجيل خسائر قدرت بـ 0.7 هكتار من احلشائش 

اليابسة و31 شجرة مثمرة. 
صفاء كوثر بوعريسة

متكن أعوان الرقابة وقمع الغش التابعني ملديرية التجارة يف سكيكدة 
وبالتنسيق مع أمن الوالية من حجز أزيد من قنطار من اللحوم الفاسدة 
واملنتهية الصالحية املوجهة لإلستهالك وهي معروضة يف محالت جتارية 

يف عاصمة الوالية سكيكدة.
حيث  الغش،  ومكافحة  العادية  الرقابة  إطار  يف  تدخل  العملية 
مت  أين  وتفتيشها،   سكيكدة  بوسط  القصابات  من  عدد  مداهمة  مت 
منتهية  ونقانق  واحلمراء  البيضاء  اللحوم  هائلة من  العثور على كميات 
الصالحية وأخرى مغسولة مبساحيق غير قانونية قدرت كميتها بأزيد من 
قنطار، حيث مت تسليم أصحابها استدعاء للمثول أمام التحقيق وحترير 

مخالفات ألصحابها. 
جمال بوالديس

يعيش عشرات املواطنني يف بلدية عني احلجل باملسيلة على أعصابهم منذ أشهر، جراء عدم اإلفراج 
عن قوائم املستفيدين من السكنات االجتماعية التي انتهت األشغال بها،  وما تزال مغلقة إلى حّد 

كتابة هذه األسطر. 

 أخبار جيجل 
 توافــد مليـون مصطــاف 
إلى الشواطــئ خـالل أسبوع

الوالية منذ إعادة  زائر لشواطئ  مت تسجيل مليون و100 ألف 
فتح الشواطئ، وما يقارب 600 ألف متوافد على الشواطئ خالل 
عطلة نهاية األسبوع بحسب بيان ملصالح احلماية املدنية.  حيث 
وان  يسبق  لم  هائلة  اعداد  توافد  الوالية  شواطئ  مختلف  تعرف 
سجلت الوالية مثل هذا التوافد كما عرفت طرقات الوالية اكتظاظا 
رهيبا ملواكب السيارات حتمل ترقيم مختلف الواليات يحدث هذا 
على  قادرة  ومرافقها  الوالية  هل  اجلميع  تساءل  الذي  الوقت  يف 

استعاب االعداد الكبيرة للمصطافني

توقيف املتورطني يف غلق مقر بلدية 
األمير عبد القادر 

مت إيداع 05 أشخاص احلبس املؤقت ووضع امرأة حتت الرقابة 
القضائية يف قضية غلق بلدية األمير عبد القادر، حيثيات القضية 
قبل  القادر مند شهرين من  األمير عبد  بلدية  إلى غلق مقر  تعود 
من  استفادتهم  عدم  بسبب  آخرين  و3اشخاص  وزوجته  رجل 
السكن األمر الذي عطل أشغال املواطنني وسكان البلدية ما دفعهم 
مطالبني  الوطني  الطريق  وغلق  املاضي  االسبوع  االحتجاج  إلى 
بتدخل السلطات وفتح مقر البلدية وهذا ماقامت به مصالح الدرك 
اين قامت بفض االعتصام وحتويل املعنيني للتحقيق اين مت ايداع 

5منهم السجن ووضع امرأة حتت الرقابة القضائية.
سهام.ع

سكيكدة
حجز قنطار من اللحوم الفاسدة 

الطارف 
القبـــض علـى أفــراد عصابــة 
تورطـوا في تـرويع المواطنيـن

برج بوعريريج 
تنظيــم حملــة تـحسيســية 

بمخاطــر حرائـــق الغـابــات 

تبسة
حجـــز أكثــر مـن 47 قنطــارا 

مــن الليمــون المـهـــّرب
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عدم تخصيص أغلفة مالية ساهم يف كبحها

مشاريــع وزارة الشبــــاب مشاريــع وزارة الشبــــاب 
والرياضة والرياضة بوالية بجاية مشلولة!بوالية بجاية مشلولة!

عبدالسالم.ق 
وكان وزير الشباب والرياضة السابق )محمد 
من  بجاية  والية  استفادة  عن  أعلن  قد  تهمي( 
ملعب عصري بطاقة استيعابية تقدر ب 30.000 
متفرج وكان من املفروض أن تنطلق األشغال سنة 
إلجناز  كموقع  القصر  منطقة  حتديد  مت  إذ  2014م 
دون  سيسمح  الذي  الهام  الرياضي  املرفق  هذا 
شك يف تطوير رياضة كرة القدم بالوالية وسيتربع 
على مساحة 48 هكتار وخصص له غالف مالي 
والسنوات  األشهر  ولكن  دينار  10ماليير  قدر ب 

أثر لهذا امللعب ومن جهة أخرى ال يزال  متر وال 
به  اكتمات  الذي  بأوقاس  إقامة كومتاس  مشروع 
وال  األبواب  موصد  سنوات  عدة  منذ  األشغال 
يقدم أدنى خدمة للشباب رغم حاجتهم إليه أما 
املخطط  التي كانت مدرجة يف  املشاريع األخرى 
اخلماسي 2019/2015 م فلم تر النور بعد ويتعلق 
القوى بسيدي عيش  بإجناز ملعب أللعاب  األمر 
ل  تتسع  الرياضات  متعددة  وقاعة  أوملبي  مسبح 
أخرى  جهة  ومن  بجاية  مبدينة  متفرج   3000
الزرقاء  القاعة  ترميم  التي تخص  الوعود  تزال  ال 

التي  القاعة  وهي  مجسدة  غير  الوالية  بعاصمة 
مياه  تسرب  مشكلة  خاصة  وضعيتها  تدهورت 
األمطار من األسطح ناهيك عن احلالة املزرية التي 
توجد عليها مرافقها ولإلشارة فإنه عادة ما تنظم يف 
هذه القاعة املتواجدة قرب مقر الوالية الفعاليات 
إجناز  جانب  إلى  والسياسية  الثقافية   ، الرياضية 
سياسة  وبسبب  ولكن  الطائرة  كرة  لرياضة  قاعة 
وكتب  املشاريع.  هذه  معظم  توقيف  مت  التقشف 

على بطاقاتها التقنية عبارة » مؤجلة »

الشلف
النيــران تتـلف 1240 

هكتـــارا مـــن 
المساحات الغــابيــة

الشلف  لوالية  املدنية  احلماية  مصالح  سجلت 
بداية  الفاحت جوان  ابتداء من  الغابات  كحصيلة حلرائق 
حملة مكافحة حرائق الغابات إلى غاية منتصف أوت 
اندالع 93 حريق غابة مست عدة أقاليم غابية ملختلف 
غرار  على  للوالية  الشمالية  اجلهة  يف  أغلبها  البلديات 
ومصدق،  املرسى  الزبوجة،  عكاشة،  سيدي  تنس، 
أنواع  مختلف  من  هكتارا   1240 إتالف  عن  أسفرت 
احللبي  الصنوبر  أشجار  يف  متمثلة  معظمها  األشجار 

و632 هكتار من األحراش
.و كان أبرز هذه احلرائق حسب ذات املصدر حريق 
غابة بوهالي بلدية سيدي عكاشة أين مت تسجيل إتالف 
هكتار  و30  احللبي  الصنوبر  أشجار  من  هكتار   6,5
شمال  بتنس  مروان  سيدي  غابة  وكذا  األحراش،  من 
الوالية حيث أتلفت ألسنة النار 20 هكتارا من الصنوبر 
ببلدية  كانت  الكبرى  والكارثة  واألحراش،  احللبي 
اإلخماد  عملية  تواصلت  أين  الغربي  بالشمال  املرسى 
للعملية  التوالي ، سخرت خاللها  أيام على  ملدة ثالثة 
للوحدات  الالزمة  واملادية  البشرية  اإلمكانيات  كل 
العملياتية بكل من املرسى، تاجنة، أبو احلسن وفرقتي 
الشلف  لواليتي  الغابات  حرائق  ملكافحة  املتنقل  الرتل 
للمجموعة  تابعتني  مروحتني  إلى  باإلضافة  وغليزان 
املعنية  املدنية ووسائل املصالح األخرى  اجلوية للحماية 
وحتى بعض املتطوعني اخلواص، ومع ذلك مت تسجيل 
هكتار   1105 إتالف  يف  متثلت  باملنطقة  معتبرة  خسائر 
من أشجار الصنوبر احللبي و390 هكتار من األحراش، 
فيما مت إنقاذ ما تبقى من الغابة وممتلكات بعض السكان 
القاطنني بالغابة من أغنام، أبقار، خاليا نحل، أشجار 

مثمرة وسكنات.
لزعر جلول 

علمت أخبار الوطن من خلية االعالم 
ربط  أشغال  يف  الشروع  مت  أنه  بجاية  لوالية 
املدينة  بغاز  أوزالقن  ببلدية  القرى  عديد 
مؤمتر  النعقاد   64 الذكرى  مبناسبة  ،وذلك 
عائلة   349 خالله  من  ويستفيد  الصومام، 
ازمورن   ، إسوكان  التالية  القرى  يف  تقطن 
فورنان   ، ،شهيد  تيمليوين   ، ،اغبان 

،تيغيلتونسرون وهو ما من نشأنه أن يخفف 
هذه  وتأتي  املناطق.  هذه  سكان  معاناة 
اخلطوة استكماال لبرنامج الوالية الرامي إلى 
والعملية   ، املدينة  بغاز  التغطية  نسبة  رفع 
ومناطق  الريفية  املناطق  سكان  تستهدف 

الظل بالوالية. 
كرمي. ت

كرمي تقلميمت
بالغاز  ربطها  يتم  أن  املنتظر  ومن   
والكهرباء وجتهيزها بالعتاد املدرسي والوسائل 
 ، القادمة  األيام  خالل  الضرورية  التربوية 
ويف   ، تلميذ   800 استيعابها  طاقة  ويبلغ 
تأثيث مرفق  هذا الصدد يجري حتضير وامتام 
الداخلية وجتهيزه باألسرة ومستلزماتها ، التي 
البعيدة.  املناطق  تالميذ  إليواء  ستستغل 
واملنشأة الثانية تتعلق مبتوسطة قاعدة 5 التي 
املسماة   – عميروش  العقيد  بقرية  أجنزت 
ريكي – ويسعى القائمون على قطاع التربية 

الضغط  تخفيف  املؤسسة يف  هذه  تساهم  أن 
 ، املجاورة  املؤسسات  وعن  األقسام  عن 
التربوية  بالوسائل  جتهيزها  يف  الشروع  مت  وقد 
والعتاد الالزم من طاوالت وأثاث. . وغيرها 
فتح  على  للوالية  التربية  مديرية  وتسهر   ،
وجه  يف  اجلديدة  التربوية  الهياكل  أبواب 
املدرسي  الدخول  إلجناح  وذلك  املتمدرسني 
2020/2021 مع احترام البروتوكول الصحي 
السالمة  ضمان  بهدف  وجتسيده  االحترازي 

الصحية للعمال واألساتذة والتالميذ. 

لوحدة  املدنية  احلماية  أعوان  متكن 
 ، إمرأة  توليد  من  مستغامن  بوالية  بوقيرات 
إلجالء  العناصر  ذات  التدخل  بعد  حيث 
املستشفى  إلى  بوقيرات  بلدية  من  سيدة 
اإلسعاف  سيارة  داخل  توليدها  ،استطاعوا 

يف  برضيعة  رزقت  بعدما  عادية  والدة  بعد 
صحة جيدة مت حتويلهما إلى مصلحة األمومة 

والطفولة مبستشفى بوقيرات.
بن سعدية. ن

من  اجلزائر  والية  أمن  مصالح  متكنت 
من  أزيد  وحجز  أشرار  جلمعية  حد  وضع 
وأسلحة  الهندي  القنب  من  غرام   330
بيضاء محظورة وكذا 18 كبسولة من املؤثرات 
بئر  اإلدارية  املقاطعة  مستوى  على  العقلية 
مراد رايس، حسبما أفاد به اليوم األحد بيان 

لذات الهيئة األمنية.
الشرطة  »فرقة  أن  البيان  ذات  وأوضح 
مراد  بئر  اإلدارية  املقاطعة  ألمن  القضائية 
جمعية  لنشاط  حد  وضع  من  متكنت  رايس 
وترويج  املتاجرة  احليازة،  قضية  عن  أشرار 
محظورة  بيضاء  أسلحة  وحيازة  املخدرات 
القنب  من  غرام  5ر330  حجز  مت  حيث 
العقلية  املؤثرات  من  كبسولة   18 الهندي، 
مالي  ومبلغ  بيضاء  أسلحة   04 إلى  إضافة 
يقدر ب 58.000 دج من عائدات الترويج«. 

احلال  قضية  أن  الى  املصدر  وأشار 
الفرقة  إلى  انطلقت بعد ورود معلومة مؤكدة 
للمخدرات  بالترويج  شخص  قيام  مفادها 
وكذا  فيه  يقيم  الذي  احلي  مستوى  على 
ذات  لتباشر  له،  املجاورة  األحياء  بعض 
أن  أفادت  التي  امليدانية  حترياتها  الفرقة 
املخدرات  من  بكمية  يحتفظ  فيه  املشتبه 
على مستوى سكنه، بعدها وبإشراف السيد 
تنفيذ  إقليميا » مت  وكيل اجلمهورية املختص 
إذن بالتفتيش ملنزله أين مت حجز 42 غرام من 
القنب الهندي وقرصني من املؤثرات العقلية 
ومبلغ مالي قدره 11.000 دج وهاتفني نقالني 
عند  من  يقتنيها  أنه  فيه  املشتبه  أفاد  حيث 

شريكه الذي يعتبر املمون الرئيسي ».
ق.م

قام أعوان الرقابة التابعني ملديرية التجارة 
جتارية  محالت   3 بغلق  مؤخرا،  ببومرداس، 
لعدم  منايل،  وبرج  هداج  أوالد  ببلديتي 
امتثال أصحابهما للتعليمات اخلاصة بالوقاية 

من فيروس كورونا.
مديرية  حسب  متت،  الغلق  عمليتا 
التجارة لبومرداس، يف إطار اخلرجات امليدانية 
التجار  امتثال  مدى  مراقبة  إلى  الهادفة 
 ،19 كوفيد  جائحة  من  الوقائية  باالجراءات 

ينشط  إلى غلق محل جتاري  حيث اضطرت 
مبدينة برج منايل كان مكتظا بالزبائن.

التابعني  الرقابة  أعوان  أقدم  من جهتهم 
محلني  غلق  على  ببومرداس  التجارة  ملفتشية 
ملخالفتهما  هداج  أوالد  ببلدية  جتاريني 
آخرين  جتار  استدعاء  مت  فيم  االجراءات، 

للتحقيق.
سميرة مزاري

بجاية
منشــآت تربــوية جديـدة بأقبــو 

تحضيــرا للـدخــول المـدرسي

بجاية
ربـط قــرى ببلـــدية أوزالقــن 

بشبــكة الغــاز الطبيعــــي

مستغامن 
سيـــدة تضـــع مولـــودها 
داخـــل سيـــارة إسعـــاف

العاصمة
تفكـــيك جمعيــة أشــرار تمتهــن 

ترويج المؤثرات العقلية

بومرداس
غلــق 3 محـــالت تجــارية 
ببـــرج منــايل وأوالد هـــداج

ما تزال املشاريع املصنفة كبيرة واملزمع جتسيدها بوالية بجاية حبرا على ورق، رغم 
تعدد الزيارات التي قام بها الوزراء واملسؤولون للوقوف على هذه املشاريع إلزاحة 

العراقيل التي تعترضها.

تعزز قطاع التربية بدائرة اقبو والية بجاية مبنشأتني 
تربويتني جديدتني ، ويتعلق األمر بثانوية جديدة 

800/200 أجنزت مبنطقة اغرام وقد انتهت بها األشغال ،هي 
جاهزة للدخول املدرسي اجلديد ،
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أخبار السر ايا

أقدمت مؤسسة »نوميلوغ« املتخصصة يف النقل اللوجيستيكي،  والتي تتعامل مع 
مؤسسة »سيفيتال«، على توجيه إشعارات بالفصل من العمل يف حق 196 عامال 

على خلفية احلركة االحتجاجية التي قام بها هؤالء العمال، ويف مقدمتهم سائقو 
الشاحنات.وعليه، رد هؤالء بتنظيم وقفة احتجاجية أمس انطالقا من مقر إذاعة 

الصومام نحو ساحة سعيد مقبل مبدينة بجاية.
يذكر أن العدالة حكمت بإنصاف العمال وأقرت بحقهم يف إنشاء نقابة تدافع عن 
حقوقهم، إال أن إدارة مؤسسة »نوميلوغ« سارعت إلى استئناف احلكم صباح اليوم 
املوالي ليوم صدور حكم احملكمة نهاية األسبوع املنقضي،  وشرعت مساء يف إشعار 

العمال املعنيني باالحتجاج بالفصل عن العمل.
 ووسط هذه الظروف الصعبة، أبدى الكثير من العمال امتعاضهم من هذا التصرف 

الذي أقدمت عليه إدارة املؤسسة. 

غضب كبير أبداه زبائن »بريد اجلزائر« ببلدية رقان جنوبي أدرار،  
جراء نقص السيولة النقدية مبختلف مكاتب البريد، حيث عبر 
العشرات ممن قصدوا هذه املرافق عن استيائهم الكبير من أزمة 

نقص السيولة النقدية هذه األيام،  دون إيجاد حل نهائي لها، فحتى 
املوزعات اآللية التي تتشكل أمامها طوابير ال تنتهي أصبحت - 

بتعاقب أيام األزمة - تثير استياء املواطنني، خاصة يف هذا الظرف 
الذي يعرف انتشارا كبيرا لوباء »كورونا« يف املنطقة، وما ترتب عنه 

من فرض شروط التباعد اجلسدي وسط املواطنني الذين يتسابقون 
للفوز بقليل من املال.

وقال عدد من الزبائن، وهم يف حالة غضب، إنهم ملوا التذبذب يف 
السيولة النقدية احلاصل على مستوى مراكز البريد،  مؤكدين أنهم 
يقفون يف طوابير طويلة ساعات عديدة، ليتمكن عدد قليل منهم 

فقط من سحب ماله، يف حني يعود أغلبهم خائبني.

يف الوقت الذي أغلقت مقاهي اجلزائر 
أبوابها أمام الزبائن 5 أشهر كاملة بسبب 

احلجر الصحي الذي فرضته جائحة 
»كوفيد19-«، أقدم شاب بوالية سيدي 

بلعباس على رفع التحدي وجنح يف 
إنشاء مشروع مقهى متنقل حملاربة شبح 

البطالة، ومتّكن يف ظرف وجيز من أن 
يحقق أرباحا معتبرة والظفر بزبائن كثر. 
جتربة هذا الشاب الطموح أثارت الكثير 
من االهتمام ومت االستشهاد بها كتجربة 

رائدة جّسدتها فكرة مبتكرة.

ين!  »ُنوِميلوغ« ُتراِوُغ.. وَتفصُل الُمحتجِّ

بَراِهيمــي ُمرّشـح لجاِئَزة األفضـَل 

حــي!  شــُح الّسيــولِة الّنقديــِة َمقًهــى ُمتنّقــٌل VS الَحجـــر الصِّ
ببـِريد رقان ُيغِضب الّزبائـِن 

ُوجد اسم النجم الدولي اجلزائري “ياسني براهيمي” يف قائمة 
الالعبني املرشحني للتتويج بجائزة أفضل العب يف املوسم.

العب الريان رّشح من قبل جلنة االحتاد القطري لكرة القدم 
لينافس أكرم عفيف العب السد و«أدملسون« جونيور العب 

الدحيل على نيل اللقب. وكان براهيمي قد قدم موسما كبيرا مع 
الريان سجل خالله 15 هدفا ليتصدر قائمة الهدافني مناصفة مع 

أكرم عفيف.

ألهبت العديد من الصور امللتقطة بالشواطئ 
مواقع التواصل االجتماعي، وجعلت 

املعلقني حزبني اثنني؛ صور امللتقطة توثق 
سلوكا غير حضاري أقدم عليه املصطافون 
الذين خّلفوا نفاياتهم وراءهم بالشواطئ، 
سلوك جعل بعض الناشطني عبر صفحات 
التواصل االجتماعي يعتبرون التشهير به 
نوعا من سياسة جلد الذات غير املقبولة، 

مستشهدين بصور التقطت يف أكبر الشواطئ 
يف العالم قائلني إن املصطافني يف العالم كله 

ال يحترمون قواعد النظافة إجماال. يف 
املقابل، رّد احلزب الثاني بأنه حتى وإن كان 

غياب احلس البيئي عامال مشتركا يتقاسمه 
سكان العالم إال أنه ال ميكن االستعانة به 
لتبرير ما يحدث يف شواطئنا بحجة أن 

الدول املتقدمة أيضا تسجل بها جتاوزات.

ُمخّلفات الُمصطاِفين 
ُتلِهب »الفايسبوك«

َهِرمنا.. ولم َنستِلم الَمفاِتيح! 
رغم أن حصصا سكنية عديدة من صيغة عدل، مبختلف دوائر 

املدية، جاهزة على غرار احلصص السكنية بالبرواقية وبني 
سليمان واملدية،  حسب حديث بعض مكتتبي هذه الصيغة من 

السكن، غير أنها لم تسلم ألصحابها الذين يستغربون تأخر 
تسليمهم مفاتيح سكنات انتظروها طويال. 

ويف هذا الصدد، عّلق أحدهم، يقول: »اكتتبت يف برنامج »عدل 
2« حني كنت أعزبا ثم بعد سنني سبع كسنني الثورة التحريرية 

أصبحت أبا دون سكن يأوي أسرتي يف عز كورونا، وقد أنهك الكراء 
جيبي ونفسيتي وقد أتعبني التنقل من سكن إلى آخر«.

بجمل تقطر حسرة وشعورا باخلذالن كهذه اجلملة عّبر لـ »أخبار 
الوطن« من التقيناهم من مكتتبي بني سليمان شرقي املدية عن 

حسرتهم.
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فالحو العسافية واحلاج املشري يطالبون بفتح حتقيق

توزيع المشاريع الفالحية ورخص توزيع المشاريع الفالحية ورخص 
حفر آبار يخلق جدال باألغواط!حفر آبار يخلق جدال باألغواط!

ع. نورين
منطقة  ومولو  فالحو  كشف  حيث   
تربية  توارثوا  أنهم  العسافية  ببلدية  الوجه 
الفالحي  والنشاط  واإلبل  واالبقار  األغنام 
بأراضيهم  السنني  عشرات  منذ  آباءهم  عن 
أثناء  وال  االستعمار  أثناء  يغادروها ال  لم  التي 
العشرية السوداء، وظلوا يحلمون مبشاريع تخص 
املسؤولون  بها  وعدهم  التي  واملسالك  الكهرباء 
دون  لكن  واحليوانية  الفالحية  ثروتهم  لتنمية 
و15  خصبة  أراضي  ميلكون  أنهم  رغم  جدوى 
يف  أراضيهم  وضعية  تسوية  من  وحرموا  بئرا، 
إطار االستصالح وبقيت ملفاته مقيد األدراج، 

بينما منحت عقود ألراضي خصبة ألصحاب 
إطار  يف  لهم  املجاورة  زليليجة  مبنطقة  النفوذ 
االستصالح ومت منح مشروع كهربائي لها رغم 

أنها أراضي جرداء. 
ووجه هؤالء رسالة لوزير الفالحة والتنمية 
الريفية للتدخل من أجل فتح حتقيق معمق يف 
ما يحدث يف منطقة الزليليجة ومنحهم مشروع 

كهربائي للنهوض بنشاطهم الفالحي. 
من  العديد  طالب  أخرى  جهة  من 
الفالحني ببلدية احلاج املشري بفتح حتقيق يف 
مشاريع الكهرباء املنجزة والتي شرع يف إجنازها 
العني  ورأس  الشرقي  احلوض  مبناطق  خاصة 

توزيعها  كبيرا يف  تالعبا  والتي حسبهم عرفت 
أنه  البعض  كشف  حيث  الفالحني،  على 
التالعب حتى باملخطط وعملية توتيد األعمدة 
مساحات  لهم  فالحني  وإقصاء  الكهربائية 
بينما   ،2007 منذ  وينشطون  واسعة  فالحية 
فالحيا،   نشاطا  منهم  أقل  آلخرين  منحت 
حتقيق  جلنة  بإيفاد  الوالية  والي  هؤالء  وناشد 
اإلشارة  مع  إجنازها،  يتم  التي  املشاريع  يف 
على  بلدية  ثاني  تعد  املشري  احلاج  بلدية  أن 
مستوى الوالية من حيث النشاط الفالحي يف 
مجال منتوج البطاطا خاصة مبنطقتي رأس العني 

واحلوض. 

كرزيكة احمد
عبد  املبادرة شبلي  منسق  أكد  ما  و حسب 
الرحمان جلريدة أخبار الوطن فإن املبادرة تأتي يف 
سياق تثمني وتعزيز الوعي لدى الشباب اجلزائري 
املعبر عنه من خالل مبادرات احلراك الشعبي منذ 
تاريخ 22 فيفري 2019، والعمل على املساهمة 
يف حتقيق إصالحات دستورية عميقة تكون مبثابة 
القاعدة الصلبة لتجسيد رؤية اجلزائراجلديدة وفق 
منهج يشجع ويعزز إلتزام مشاركة وتأثيرالشباب يف 

مسارتسيير احلياة العامة.
وأضاف املتحدث ان الغاية من املبادرة جعل 
الشباب يف صلب اهتمام بناء رؤية اجلزائر اجلديدة 
يف  املشاركة  من  الشريحة  هذه  متكني  خالل  من 
املشاركني يف  دور  على  املستدامة. مثمنا  التنمية 

املبادرة الذين أبانو على قدرات هائلة.
و37 جمعية من  217 شاب  قد شاركت  و 
مختلف أنحاء الوطن يف إعداد املقترحات ومت ذلك 
طريق  عن  احلديثة  االتصال  وسائل  خالل  من 
متحورت  حيث  افتراضية،  تشاور  جلسات  عقد 
تعديل  األول  هامني  شقني  يف  املقترحات  هذه 
متت  أين  العام،  تسييروالشأن  والثاني  الدستور 
مصنفة حسب  اقتراح جاءت   67 على  املصادقة 

أبعاد عديدة منها
فيما  اقتراح   34 وشمل  السياسي  البعد 
أخلقة  االنتخابات،  نظام  احلكم،  نظام  يخص 
احلياة العامة ممارسة احلقوق واحلريات والسياسات 

العامة، وثانيا البعد الثقايف فتضمن 10 اقتراحات 
واملهني،  العالي  والتعليم  التربية  مجاالت  يف 
والصناعة  الدينية  والشؤون  والتراث  الثقافة 
الذي  االقتصادي  البعد  وأخيرا  السينماتوغرافية 
شمل 9 اقتراحات متثلت يف مجاالت التشغيل، 
املتجددة  والطاقات  الطاقة  السياحة،  الفالحة، 

والتكنولوجيات احلديثة واالقتصاد الرقمي.
و أشار شبلي عبد الرحمان إلى أن اجلمعيات 
الناشطة  اجلمعيات  من  أغلبها  كانت  املشاركة 
واملقاطعات  اجلنوبية  الواليات  مستوى  على 
االدارية املستحدثة يف إطار مسعى تقريب اإلدارة 
من املواطن، وكذلك اجلمعيات الناشطة يف إطار 
حتت  “كابدال”  احملليني  الفاعلني  دعم  برنامج 
املستفيدة من  واجلمعيات  الداخلية  وزارة  إشراف 
إشراف  حتت  احمللي  بالعمل  االعتراف  برنامج 
الشبكة اجلزائرية للدفاع عن حقوق الطفل ندى، 
كما مت إعداد هذه املقترحات باالستناد إلى الوثائق 
ومخطط  اجلزائري  الدستور  املتضمنة  املرجعية 
رئيس  برنامج  تنفيذ  أجل  من  احلكومة  عمل 
الدستور  لتعديل  التمهيدي  واملشروع  اجلمهورية 

واستراتيجية األمم املتحدة للشباب 2030،
وقد أشاد الوزير بهذه املبادرة التي أكد بشأنها 
اجلنوب  أن  مؤكدا  اإلعتبار  بعني  ستؤخذ  أنها 
التي  واإلطارات  للمواهب  متنراست خزان  ووالية 
تستطيع أن تشارك يف املسار التنموي والدميقراطي 

للجزائر.

لعمال  الوالئية  الوالئية  النقابة  طالبت 
بضرورة  التربية  وزير  أدرار من  بوالية  التربية 
التعجيل يف إعادة فتح املعهد املتخصص يف 
الغزالي  حامد  أبي  التربية  موظفي  تكوين 
هذا  أن  لها  بيان  يف  املذكورة  النقابة  وقالت 
يعد إضافة  هاما  تكوينيا  يعد مكسبا  املعهد 
كبيرة لعمال القطاع وأشار البيان إلى املعاناة 
التي يتلقوها إطارات القطاع مع متاعب النقل 
كانوا  تكويني  معهد  أقرب  وأن  وخصوصا 
الواليات  يف  والتدريب  التكوين  فيه  يتلقون 
البيان  وأضاف  كم   600 ب  يبعد  األخرى 

واملوظفني  االجتماعني  الشركاء  معظم  أن 
التربيةالصادر  كانوا قد استبشروا بقرار وزارة 
مفاده  2017و2018  الدراسي  املوسم  يف 
دورها  ألداء  املذكورة  ثانوية  باسترجاع 
التربية  قطاع  عمال  لتكوين  وطني  كمعهد 
التربية من  نقابة عمال  والتمست  الوطنية. 
اخلدمة  حيز  وضعه  بضرورة  الوصية  الوزارة 
لتكوين العمال اجلدد والذين ترقوا إلى رتب 
جديدة كاملديرين يف جميع األطوار ونوابهم 
بالذكر  جدير  واملقتصدين.  واملستشارين 
قبل  الثمانينات  يف  أنشىء  املعهد  هذا  أن 

إال  ثانوية.  إلى  التسعينات  يف  يتحول  أن 
معهد  إلى  حتويله  بإعادة  األخير  القرار  أن 
الذين  التالميذ  أولياء  حفيظة  أثار  للتكوين 
وقفات  عدة  ونظموا  املنصرم  العام  احتجوا 
إلن  كالثانوية  ببقائه  مطالبني  احتجاجية 
حتويل أبنائهم إلى مدراس أخرى سيؤثر على 
مشوراهم الدراسي إلن هذه املؤسسة مشهود 

لها بالريادة يف النتائج املدرسية.
عبداهلل مجبري

السجون  إلدارة  التابعة  احلديقة  عاودت 
افتتاحها ملواطني والية أدرار وهذا بعد أن بعد 
الشواطئ  فتح  بإعادة  التنفيذية  السلطات  قرار 
هذه  وتعد  واملساجد  الترفيهية  والفضاءات 
وبالضبط يف  بلدية أسبع  املتواجدة يف  احلديقة 
قرية مراقن بنحو 20 كم غرب الوالية من بني 
كبير  توافد  تشهد  التي  الترفيهية  الفضاءات 
من  لكل  حتتوي  ملا  الصيف  فصل  للساكنة يف 
عن  فضال  خدماتية  ومرافق  الراحة  وسائل 
بني  ومسابقات  لألطفال  مخصصة  ألعاب 
العائالت وكذا ورشات لتعليم املسرح والرقص 
العائالت  استحسنت  وقد  الفنون.  ومختلف 

بعد  خصوصا  املرفق  هذا  إلى  النشاط  عودة 
فرض  الذي  واملنزلي  الصحي  احلجر  ظروف 
درجات  وارتفاع  كورونا  جائحة  إثر  عليهم 
مالزمة  إلى  منهم  الكثير  يجبر  الذي  احلرارة 
اعتبروها  حيث  اليوم.   طيلة  واملنازل  البيوت 

متنفس وفرجة لهم وإلطفالهم. 
احلديقة  هذه  على  القائمون  أكد  فيم 
من  الوقاية  بإجراءات  املواطنني  تقيد  بضرورة 
الواقية  األقنعة  باستعمال  وذلك  كورونا  وباء 

والتباعد اجلسدي واملعقمات.
عبداهلل مجبري

طالب موالو وفالحو منطقة الوجه ببلدية العسافية، وفالحو بلدية احلاج املشري بفتح حتقيق 
يف املشاريع الكهربائية واملسالك الفالحية التي استفادت منهما البلديتان، والتي متّيز توزيُعها - 

حسبهم - باحملاباة وتهميش الفالحني.

أدرار
عــودة النشـــاط إلــى حــديـــقة 

مــراقــن ببــلدية أسبـــــع

أدرار
مطالــب ببعــث المعـــهد المتخـــصص 
فــي تكــوين موظفـــي التربــــية

إليزي 
استكمـال األشغـال بالمحــطة البـرية لنقـل المسافريــن

متنراست

مبــادرة شبــاب مواطــن 
علــى طاولــة وزيـــر 

الشبــاب والريـــاضة
 قدمت جمعيات ناشطة بتمنراست مشروع مبادرة 
مواطن لوزير الشباب والرياضة والوزيرة املنتدبة 
مكلفة برياضة النخبة خال زيارته للمنطقة وهي 

املبادرة التي تتضمن مقترحات حول آليات مشاركة 
الشباب يف احلياة العامة ومقترحات إلعداد املخطط 

الوطني لترقية الشباب.

استلمت مديرية النقل بوالية اليزي احملطة البرية اجلديدة لنقل املسافرين صنف بعد اسكتمال جميع األشغال املقاوالتية واإلدارية مع الربط 
مبختلف الشبكات لكل من املياه والكهرباء والصرف الصحي ليتبقى فقط انبوب الغاز الذي مير من امام احملطة اجلديدة التي يتواجد مقرها مبدخل 

مدينة اليزي اجتاه عني اميناسحسب ما افاد به مصدر لدى القطاع
ومن املرتقب حسب املصدر ان تدخل حيز اخلدمة بداية السنة املقبلة وكما يعتبر هذا املرفق الذي خصص له مبلغ 700 ماليون دينار من بني أهم 
املشاريع التنموية التي يتدعم بها قطاع النقل بالوالية والذي سيساهم بشكل كبير يف زيادة نسبة اخلطوط الداخلية بالوالية باإلضافة إلى التخفيف 
على معاناة املسافرين خاصة من ناحية احلجوزات وتغيرها وكذا توفير كافة الظروف املالئمة للمسافرين عبر هذا املرفق الذي يتربع على مساحة 30 
ألف متر مربع حتوى كل من بهو مخصص للسيارات األجرة وخمسة أروقة مخصصة للحجز االلكتروني على غرار عديد املرافق العصرية واخلدماتية 

كمطعم للوجبات السريعة وخدمات الهاتف وأكشاك وغيرها من املستلزمات. 
براهيم مالك
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 ربورتاج :أمني بن لزرق 
 مظاهر التخلف واحلرمان لم تبارح سكان هذه املناطق،  التي بعاني سكانها 
منذ عقود من أبسط ضروريات احلياة،  فرحلة البحث عن قطرة ماء لسد العطش 
تبقى مستمرة وتدهور شبكة الطرقات أعاق تنقالتهم وعزلهم عن العالم اخلارجي 

والتغطية الصحية مؤجلة إلى حني.. 

 شعار التنمية.. حبر على ورق! 
 منذ عدة سنوات وبتعاقب املسؤولني على والية غليزان،  ويف كل مرة يرفع 
هؤالء املسؤولني شعار التنمية وتطوير حياة سكان هذه الدواوير،  لكن الشيئ من 
هذا القبيل حتقق،  ورغم برمجة العديد من املشاريع التنموية وتخصيصها بأغلفة 
مالية محترمة من أجل رفع الغنب عن املواطن وتثبيت السكان مبناطقهم،  فال تزال 
مختلف الدواوير تعاني كثيرا من غياب مشاريع تنموية هامة إلنتشال سكانها من 

مظاهر التخلف واحلرمان. 
وتبقى الكثير من هذه الدواوير غن لم نقل جميعها تعاني من العطش بسبب 
عدم توفير املياه الشروبة لسكانها الذين يال يزالون يستعملون الدواب جللب قطرة 
ماء لسد العطش،  فيما يظطر بعضهم إلقتناء صهاريج املياه بأثمان باهضة تصل إلى 
3000 دينار لبعض املناطق الوعرة التي يصعب توصيلها إليهم وهو ما يعتبر تكاليف 

إضافية لألهالي نظرا لعدم وصول املاء إلى دواويرهم. 
وعلى الرغم من تغني السلطات يف كل مرة ببرمجة مشاريع هامة إلخراج هذه 
املناطق من معاناتها تبقى هذه املشاريع غير كافية متاما وبحاجة إلى صرامة كبيرة 
ملتابعتها وجتسيدها على أرض الواقع فمعظم املسالك والطرقات التي إستفادت منها 
إشتكى املواطنون من الغش يف إجنازها وطريقة إجنازها املشبوهة وهو ما جعلها تتدهو 

يف ظرف قياسي بعد إجنازها. 

   حياة بدائية تطبع دوار 
أوالد مصطفى بالرمكة!

للبالد بخاصة  العليا  السلطات  لعل أهم منطقة بوالية غليزان جلبت إهتمام 
للوالية  الشرقي  الواقع يف أقصى اجلنوب  أوالد مصطفى  رئيس اجلمهورية هو دوار 
التابع إقليميا لبلدية سوق احلد بدائرة الرمكة والذي بات نقطة سوداء يف الوالية 
من  عليه  الضوء  تبون  الرئيس  تسليط  بعد  الوالئية  للسطات  كبيرا  وجلب صداعا 
خالل تلك املشاهد املؤسفة التي بثها التلفزيون العمومي والتي كشفت حجم معاناة 

املواطن البسيط يف منطقة ظل ال يعرفها حتى مسؤولي الوالية وبإعتراف منهم. 
يعاني سكان دوار أوالد مصطفى من تدهور األوضاع االجتماعية بهذا الركن 
املنسي وما تعيشه العائالت القاطنة به بسبب غنعدام مياه الشرب وتدهور شبكة 
الطرقات وانعدام التغطية الصحية وانعدام الطاقة الكهربائية،  وهو األمر الذي أثر 

سلبا على حياتهم اليومية.

  ال ماء وال كهرباء.. والسكان
 تحت إقامة جبرية 

فإن  الوطن،   أخبار  إلتقتهم  الذين  السكان  بعض  به  إشتكى  ما  وحسب 
معاناتهم مع املياه الشروبة ال تزال مستمرة منذ سنوات ما جعلهم يبحثون يوميا على 
هذه املادة احليوية لسد عطشهم حيث عجظت السلطات احمللية عن توصيل املياه لهم 
ونفس األمر بالنسبة للتزود بالكهرباء حيث ذكر أحد املواطنني ألخبار الوطن بأن 
بعض العائالت تزودت بالكهرباء من العمود الكهربائي الذي يعتبر املمول الرئيسي 
بقطع  بعدها  تفاجأوا  أنهم  إلى  شهور،   لعدة  الدوار،  بنفس  االبتدائية  للمدرسة 

التيار عن البعض من سكان الدواوير، وهو إجراء اتخذته مصالح البلدية يف وقت 
سابق دون معرفة أسباب القرار، وبعد جلوئهم ملصالح سونلغاز إليجاد حل ملشكلتهم 
ُطلب من  الدراسة  وبعد  األوضاع،  وعاينت  املكان  إلى عني  االخيرة  هذه  تنقلت 
السكان تسديد تكلفة تثبيت عمود كهربائي لربطهم بالطاقة الكهربائية، والتي تقدر 

ب20 مليون سنتيم، وهي تكاليف يعجز السكان عن تسديدها.
وكشف بعض املواطنني بهذا الدوار املنسي بأنهم محرومون من ربط منازلهم 
بقنوات الصرف الصحي باإلضافة إلى املعاناة اليومية يف التزود بقارورات غاز البوتان 
وعبروا عن إستيائهم من عدم تكفل السلطات احمللية يف التكفل بهذا املشكل وعدم 
تكليف نفسها عناء توفير شاحنة توزيع قارورات الغاز إلى الدوار ما يزيد الوضع سوًء 

يوما بعد يوم. 
 وتبقى أيضا اإلعانات املتعلقة بالبناء الريفي اهم مشكل لسكان هذا الدوار 
من أجل ترميم وتهيئة سكناتهم املهترئة والقدمية التي ال تتوفر على أدنى شروط 
مساعدات  منحهم  أجل  من  الوالئية  السلطات  بعضهم  ويناشد  الكرمي،   العيش 
مالية يف إطار الدعم الريفي ألجل ترميم وتهيئة سكناتهم يف أقرب وقت ممكن مع 
اإلسراع يف ربط منازلهم بشبكات الصرف الصحي وتوفير اإلنارة العمومية ورصد 
للدوار  املؤدية  الفرعية  والطرقات  املسالك  إهتراء  املعاناة مع  تنموية إلنهاء  عمليات 
زأيضا برمجة مشاريع تنموية أخرى تتعلق بالتخلص من مياه الصرف الصحي مع 
إيجاد حلول مستعجلة للحد من املشاكل التي يتخبط فيها السكان على مستوى 

هذه املنطقة اجلبلية والنائية منذ تسعينيات القرن املاضي. 

 عزلة تامة تطّوق دواوير دار بن عبد اهلل
بوالية  العزلة  تعيش  التي  عبداهلل  بن  دار  بلدية  من سكان  مجموعة  تعيش 
على  املسّلط  بالتهميش  وصفوه  مما  استيائهم  يعبرون عن  ما جعلهم  تامة  عزلة  يف 
لها من طرف  املمنوحة  البرامج  وشّح  كبيرة  تنموية  نقائص  تعيش  التي  منطقتهم 

السلطات الوالئية.
وقال بعض املواطنني ألخبار الوطن والقاطنني بهذه املنطقة،  بأن كل الوعود 
التي اطلقتها السلطات الوالئية بايصال غاز املدينة إلى بلديتهم لم جتّسد على أرض 
الواقع ومنها استمرار معاناتهم السيما شتاء تظير اخلصوصية اجلغرافية والتي تتمّيز 

بالتراجع الكبير لدرجات احلرارة شتاء.
عقد  من  أكثر  منذ  ميزانية  بتخصيص  وعدتهم  املعنية  املصالح  بأن  وأكدوا 
فقط،   االعالمية  التصريحات  اطار  يف  بقيت  ولكن  احليوية  الطاقة  هذه  اليصال 
من  وقريب  البلدية  بتراب  متّر  الغاز  نقل  أنابيب  ان  هو  قولهم  حد  على  والغريب 

النسيج العمراني لها، يف حني يتواصل التهميش وال مباالة املسؤولني ملطالبهم. 
 ومع إستمرار معاناتهم مع قارورات غاز البوتان. وضافوا، كشفوا بأن عدة أخبار 
الغاز لهم ملقاول، دون أن تنطلق  وصلتهم بخصوص منح مشروع خاص بتوصيل 
رئيس  أكد  الوضع،  من  الناقمني  السكان  انشغاالت  رّده عن  ويف  اإلجناز.  علمية 
البلدية، بان املنطقة استفادت من غاز املدينة برنامج سنة 2013، ورصد الغالف 
املالي للعملية التي كانت ستوفر تظريا غاز املدينة ل500 عائلة. ولكن إلى حّد اآلن 

لم يتم االنطالق يف األشغال ألسباب ال تزال مجهولة. 

  ظالم دامس بقرية خشاب
 يشتكي سكان قرية خشاب ببلدية بن داود غير البعيدة عن مقر والية غليزان، 
من نقائص تنموية كثيرة أهمها إنعدام االنارة العمومية، حيث تسبح القرية برمتها 

يف الظالم رغم وجودها مينطقة معزولة باالضافة إلى نقص يف احلاويات.
ونقائص  التهميش  تعاني  منطقتهم  بأّن  القرية،   هذه  بعض سكان  ويوضح 
العمومية،  االنارة  النقائص  تلك  ويتصدر  اليومية،  العالقة بحياتهم  متعّددة ذات 

حيث تسبح القرية يف الظالم الّدامس والذي أوعزوه إلى تأخر مصالح البلدية يف 
تغيير املصابيح احملترقة والتي مّر على ماهي عليه عّدة أشهر أن تلوح بوادر الحتواء 

املشكل السيما وأن املنظقة معزولة.
 وميتد املشكل ليشمل احلي اجلديد املشكلة من السكنات الريفية، والغريب 
دون جدوى،  ولكن  البلدية  مبصالح  مرات عديدة  اتصلوا  أّنهم  تعبيرهم  على حد 
وقالوا بأن حلول الظالم يدفع بالسكان إاّل التزام بيوتهم. كما أثاروا مشكل نقص 
احلاويات بالقرية مطالبني بضرورة التّدارك اتقاء رمي القامامات املنزلية يف أي مكان، 
وهذا من خالل توفير حاويات أخرى. وخلص سكان القرية إلى مناشد السلطات 
احمللية لبلديتهم بالتحرك الحتواء الوضع وتغيير املصابيح احملترقة مبا يضمن التغطية 

بالكهرباء العمومية. ولو جزئيا.

  ودوار أوالد بوعلي خارج مجال التنمية!
السلطات  إلقتاته  ينتظرون  داود  بن  ببلدية  بوعلي  أوالد  دوار  يزال سكان   ال 
احمللية إلخراجهم من املعاناة التي يكابدونها منذ سنوات وتدارك النقائص التنموية 
الكثيرة،  معبرين عن إستيائهم من تواصل التهميش وال مباالة السلطات ملنطقتهم 

التي لم تستفد من مشاريع تنموية هامة تنعكس باإليجاب على سكانها. 
وعبر سكان املنطقة عن استيائهم من االنقطاعات املتكررة للتيار الكهربائي، 
وضعفه خاصة يف ساعات الذروة وهو مايحرمهم من استعمال أجهزتهم الكهرومنزلية 
على غرار الثالجات واملكييفات الهوائية يف هذه األيام التي عرفت منحى تصاعدي 

يف درجات احلرارة والتي بلغت مستويات قياسية.
فترة  ومعاناة حقيقية  يعيشون غبنا كبيرا  بأنهم  املنطقة  وقال عدد من سكان 
احلرارة،  لدرجات  الكبير  باالرتفاع  يّتسم  الذي  الصيف  فصل  كل  تتكرر  طويلة 
حيث ُسجل وفقهم انقاطاعات متكررة للتيار الكهربائي ويف أيام أخرى ضعف يف 
التيار، وقد أثر الوضع الّراهن على استعمالهم ألجهزتهم الكهرومنزلية خاصة منها 

الثالجات واملكييفات الهوائية. 
 ويف سياق ذاته، اشتكى سكان بلدية سيدي امحمد بن عودة املتاخم لذات 
البلدية من ذات الوضع، حيث أكدوت بأنهم يعيشون معاناة كبيرة تّغصت حياتهم 
اليومية مع االنقطاعات املتكررة للتيار الكهربائي خاصة يف ساعات الذروة أين يزداد 

استعمال هذه الطاقة احليوية

    سكان دوار الشكايرية يشتكون 
ضعف تيار الكهرباء

للغاية  معيشية صعبة  ظروفا  احلمادنة  ببلدية  الشكايرية  دوار  سكان   يعيش 
وحرمانا كبيرا،  حيث لطاملا إشتكوا من بعض املشاكل التنموية التي زادت حدتها 
أخرى  مرة  يناشدونها  جعلهم  ما  بها  السلطات  تتكفل  ولم  األخيرة  السنوات  يف 

للتكفل بها يف أقرب اآلجال. 
ويبدو بأن مشكل ضعف التيار الكهربائي بهذا الدوار بات أهم مشكل يرهق 
السكان خصوصا خالل أيام فصل الصيف اجلاري والذي حرمهم حتى من استعمال 
أجهزتهم الكهرومنزلية. ما جعلهم يعيشون معاناة يومية التي افرزها ضعف التيار 
من  حرمتهم  حيث  احليوية،  الطاقة  هذه  إلى  حاجتهم  رغم  مبنطقتهم  الكهربائي 
استعمال األجهزة الكهرومنزلية على غرار الثالجات التي تستعمل يف تخزين املواد 
الغذائية سريعة التلف أو تبريد املياه يف هذه األيام التي عرفت ارتفاعا كبيرا لدرجات 
احلرارة، كما حرموا من استعمال املكييفات الهوائية التي أصبحت ضرورية لتلطيف 
اجلو يف البيوت، خاصة بالنسبة للشيوخ. وهو الذي جعلهم يطلقون نداء استغاثة 

إلى املصالح املعنية حلملها على التدخل واحتواء الوضع.

 ُحرَمت َمشاريَع التَّنميِة الَمحلّيِة َسنواٍت َعِديدة

 ُقرى ِغليَزان..  وجٌه للُعزلِة وآخٌر للَفقِر والَعوز!
دواوير والية غليزان باتت نموذجا حقيقيا عن العزلة والفقر والحرمان،  فرغم كل ما خصصته الدولة من أموال طائلة لتحقيق التنمية وإخراج هذه المناطق من بوتقة 

التخلف، إال أن ال شيء تغّير فيها، وما يزال سكانها يئّنون في صمت!
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نيمار مقاتل ونوير لعب دور كبير في تتويج بايرن ميونخ
المدير الفني لباريس سان جيرمان، توخيل:

سان  لباريس  الفني  املدير  توخيل،  توماس  يرى 
جيرمان، أن مانويل نوير حارس مرمى بايرن ميونخ له دور 
كبير يف تتويج العمالق البافاري بلقب دوري أبطال أوروبا.

»سكاي«  لشبكة  الفريقني  لقاء  عقب  توخيل،  وقال 
لألسف  األبطال،  دوري  يف  املنافسة  يشوه  »نوير  األملانية: 
يف  للقمة  عاد  لقد  أمامنا،  مستوياته  أفضل  استعاد  لقد 
التوقيت اخلاطئ«. وأضاف املدرب األملاني: »باريس أيضا 

لديه حارس مرمى رائع كيلور نافاس«.
البرازيلي  وانتقل مدرب بي إس جي لإلشادة بالعبه 
نيمار جونيور، مؤكدا أنه »قدم أداء رائعا، وظهر بشخصية 
مقاتل يف حرب الشوارع، لقد حتول لقائد حقيقي، والعب 
بأنني  راسخة  قناعة  »لدي  وأمت:  منافس«.  ألي  مرهق 
تعرضي  ومندهش من  املقبل،  باملوسم  مستمر يف منصبي 
لهذا السؤال أكثر من مرة«. يذكر أن توخيل تولى مسؤولية 
بي إس جي يف صيف 2018، وقام بتمديد تعاقده لصيف 

.2021
القسم الرياضي

إدارة »البي إس جي« تراقـب 
مفاوضــات إنتـر وأليغـري

أكد تقرير صحفي إيطالي، امس اإلثنني، أن باريس سان جيرمان 
يراقب وضعية ماسيمليانو أليغري، املدير الفني السابق ليوفنتوس.

يراقب  جيرمان  سان  فإن  ميركاتو«،  »كالتشيو  موقع  وبحسب 
أليغري حتسًبا لرحيل توماس توخيل، املدير الفني للنادي الفرنسي، 

بعد خسارته نهائي دوري أبطال أوروبا أمام بايرن ميونخ.
يعطي  حيث  ميالن،  إنتر  موقف  ينتظر  أليغري  أن  وأضافت 

املدرب اإليطالي األولوية لتولي املهمة الفنية للنيراتزوري.
أن  لتؤكد  املاضية،  األيام  يف  خرجت  صحفية  تقارير  وكانت 

أليغري سيكون بديال ألنطونيو كونتي املدير الفني احلالي لإلنتر.
سيمنح  كونتي،  رحيل  حال  ميالن  إنتر  أن  إلى  املوقع  وأشار 
أليغري عقدا ملدة عامني، بينما سيحصل املدرب على 7 ماليني أورو 
صايف كراتب سنوي يف املوسم الواحد. ومن املقرر أن يجتمع كونتي 
بإدارة إنتر يف الساعات املقبلة، من أجل مناقشة مستقبله سواء بالبقاء 

أو الرحيل عن الفريق.

سيلفا يعلن رحيله 
عــن »حديقة 
األمــــــراء«

باريس  مدافع  سيلفا،  تياغو  أعلن 
النادي  مع  مسيرته  انتهاء  جيرمان،  سان 
ميونخ  بايرن  أمام  اخلسارة  عقب  الفرنسي، 
أبطال  دوري  نهائي  يف  األحد،  مساء   1/0

أوروبا.
سي«  أم  »أر  قناة  عبر  سيلفا  وصرح 
بايرن هي األخيرة لي يف  الفرنسية: »مباراة 
باريس، أنا حزين ولكن فخور بهذا الفريق، 
واألجواء األسرية التي سادت هذا املوسم«. 
وأضاف املدافع البرازيلي: »أعتذر للجماهير، 
النادي  لهذا  وأشكرهم على حبهم، سأعود 
وأتطلع  مختلف،  منصب  يف  أحببته  الذي 
لالستمرار يف املالعب 3 أو 4 سنوات، سعيا 

للمشاركة يف مونديال 2022«.
لسان  الفني  املدير  توخيل،  توماس  أما 
املدير  مع  أحتدث  »سوف  فقال:  جيرمان، 
الرياضي ليوناردو، أنا مسرور أن يكون لدينا 
فهو  سيلفا،  تياجو  بشخصية  للفريق  قائد 
وكان  لشهرين،  تعاقده  ومدد  استثنائي، 
أجل  من  بجسده  للتضحية  استعداد  على 
الفوز بدوري األبطال، وكان يستحق أن يتوج 
قائد  بوجود  »فخور  وتابع:  اللقب«.  بهذا 
مثل تياغو سيلفا، سأتناقش مع إدارة النادي 
قراره  كان  ومهما  املوقف،  لتحديد  ومعه 
فالعمل معه  قلبي،  تياغو سيلفا يف  سيبقى 
رائع«. من جانبها، علقت صحيفة ليكيب 
أم  سيلفا  تياغو  نصدق..  »من  الفرنسية: 

توخيل؟!«.

رقــم رونالدو 
القياســــــي 
يصمـد أمـــام 
ليفاندوفسكــي

ليفاندوفسكي،  روبرت  البولندي  فشل 
باريس  شباك  هز  يف  ميونخ،  بايرن  مهاجم 
أبطال  لدوري  النهائية  باملباراة  جيرمان  سان 

أوروبا، اليوم األحد.
األبطال  بدوري  البافاري  الفريق  وتوج 
جي  سي  بي  على   ،)1-0( الفوز  بعد 
توقف  بينما  كومان،  كينجسلي  بهدف 
يف  مرة  ألول  التسجيل  عن  ليفاندوفسكي 

البطولة هذا املوسم.
الشباك  هز  يف  البولندي  الدولي  وجنح 
قبل  بها  شارك  التي  الـ9  املباريات  كافة  يف 
النهائي، ليصل إلى 15 هدًفا، تربع بها على 
عرش قائمة هدايف هذه النسخة من البطولة، 

محققا هذا اإلجناز ألول مرة يف مسيرته.
يف  ليفاندوفسكي  فشل  ذلك،  رغم 
األهداف  لعدد  القياسي  الرقم  إلى  الوصول 
ميلكه  والذي  واحد،  موسم  يف  املسجلة 
البرتغالي كريستيانو رونالدو، جنم يوفنتوس.

هدًفا   17 يسجل  أن  رونالدو  واستطاع 
يف موسم 2014-2013، الذي شهد تتويج 
فريقه السابق ريال مدريد باللقب العاشر يف 
أفضل  جتاوز  ليفاندوفسكي  لكن  تاريخه. 
ميسي،  ليونيل  لألرجنتيني  تهديفي  سجل 
قائد برشلونة، الذي أحرز 14 هدًفا يف موسم 

.2011-2012
فإن  »سكواكا«،  شبكة  وبحسب 
من  العب  أول  أصبح  ليفاندوفسكي 
األبطال يف  لدوري  هداًفا  يتوج  البوندسليجا 
 .1992 عام  بدأت  التي  اجلديدة،  نسخته 
وخالل مشاركته يف 10 مباريات هذا املوسم، 
وصنع  هدًفا   15 عاًما  الـ32  صاحب  سجل 
موسمه  البولندي  النجم  وأنهى  أخرى.   5
ويف جعبته 55 هدًفا و10 متريرات حاسمة، 

خالل 46 مباراة بكافة البطوالت.
وألول مرة منذ موسم 2006-2007، 
هداًفا  كاكا  ريكاردو  خالله  توج  الذي 
تسجيل  يف  آخر  العب  ينجح  للبطولة، 
أهداف أكثر من الثنائي كريستيانو رونالدو، 
جنم يوفنتوس وليونيل ميسي، قائد برشلونة.

بايــرن يشــارك فـي مونديــال 
األندية للمرة الثانية في تاريخه

حجز بايرن ميونخ األملاني مقعده يف بطولة كأس العالم لألندية 2020، املقررة يف قطر، وذلك بعدما 
توج الفريق البافاري بلقب دوري أبطال أوروبا ملوسم )2019/2020(، بفوزه على باريس سان جيرمان 

الفرنسي )1/0( يف املباراة النهائية، اول أمس.
لقب  حامل  الدحيل  بفريق  يلحق  حيث   ،2020 األندية  ملونديال  املتأهلني  ثاني  بايرن  وأصبح 

الدوري القطري ملوسم )2019/2020(.
ولكن بايرن ما زال هو أول فريق يضمن مشاركته يف النسخة املقبلة من مونديال األندية، ال سيما 
وأن مشاركة الدحيل يف هذه النسخة لم حتسم بعد، وما زالت مرهونة بنتائج منافسه فريق السد القطري 

يف بطولة دوري أبطال آسيا.
البلد  يف  احمللي  الدوري  بلقب  الفائز  الفريق  مشاركة  على  تنص  األندية  مونديال  لوائح  أن  ورغم 
املضيف ليكون ممثال للبلد املضيف يف هذه البطولة العاملية ، فإن لوائح االحتاد الدولي للعبة )فيفا( تنص 

أيضا على عدم مشاركة فريقني ينتميان الحتاد وطني واحد يف هذه البطولة.
ويخوض بايرن فعاليات مونديال األندية بداية من الدور قبل النهائي طبقا للوائح البطولة التي جتنب 

بطلي أوروبا وأمريكا اجلنوبية اللعب يف الدور األول والدور ربع النهائي.

وسبق لبايرن املشاركة يف مونديال األندية مرة واحدة فقط وكانت يف 2013 عندما توج أيضا بلقب 
دوري األبطال األوروبي وأحرز وقتها لقب مونديال األندية.

رئيس اتحاد الكرة األلماني، كيلر:
"حـزين مـن أجل ثالثي 

ســــان جيرمــان"
رئيس  كيلر  فريتز  أشاد 
مبا  القدم،  االحتاد األملاني لكرة 
قدمه بايرن ميونخ هذا املوسم، 
دوري  بلقب  بفوزه  توجه  الذي 
قدمه  ملا  إضافة  أوروبا،  أبطال 

خارج امللعب أيضا.
على  ميونخ  بايرن  وتغلب 
الفرنسي  جيرمان  سان  باريس 
املباراة  يف  أمس،  أول   ،1-0
لوز"  "دا  ملعب  على  النهائية 
البرتغالية  بالعاصمة  "النور"  أو 
بلقبه  الفريق  ليتوج  لشبونة، 
األبطال  دوري  يف  السادس 
بهذا  بايرن  وأكمل  األوروبي. 
أملانيا  وكأس  )دوري  الثالثية 
ودوري أبطال أوروبا( يف املوسم 
احلالي والتي سبق له الفوز بها 

مرة واحدة فقط يف 2013.
هذه  خالل  كيلر"من  وقال 
فليك  هانز  توج   ، الثالثية 

امللعب  بايرن( والعبوه موسما استثنائيا، ليس فقط على أرض  )مدرب 
وإمنا أيضا خارجه، قدموا نهاية مثالية لهذا املوسم". وأوضح كيلر: "بعد 
لدوري  النهائية  األدوار  يف  الفريق  قدمها  التي  والراقية  الرائعة  العروض 
بايرن  أن  يف  أي شك  لدي  يكن  لم  لشبونة،  يف  أقيمت  والتي  األبطا، 
سيفوز بالنهائي". وأشار"لم يترك بايرن بصمته من خالل اللعب فقط ، 
وإمنا كان الفريق قويا على املستوى الذهني أيضا. قدم الفريق نفسه على 
أنه مجتمع متماسك يعمل فيه اجلميع مع زمالئهم يف الفريق، ولم يظهر 

فقط كمجموعة من الالعبني الفرديني البارزين".
وأضاف: "رغم سعادتي البالغة بالطبع لفوز فريق أملاني بلقب دوري 
األبطال، أشعر باحلزن أيضا إلخفاق توماس توخيل )املدير الفني األملاني 
أشعر  كما  فريقه،  مع  متميزا  عمال  قدم  الذي  جيرمان(  سان  لباريس 
باحلزن لكل من تيلو كيرير وجوليان دراكسلر العبي باريس سان جيرمان 

واملنتخب األملاني".

فليك ينهي الجدل حول مصير ألكانتارا
حول  الدائر  اجلدل  ميونخ،  بايرن  مدرب  فليك،  هانز  أنهى 
عقب  وذلك  ألكانتارا،  تياغو  اإلسباني  الوسط  العب  مستقبل 
للمرة  األحد،  اليوم  أوروبا،  أبطال  دوري  بلقب  الفريق  تتويج 

السادسة يف تاريخه.
جيرمان  سان  باريس  على  التعلب  يف  جنح  البافاري  الفريق 
النور  ملعب  أقيمت على  التي  النهائية،  املباراة  نظيف يف  بهدف 

مبدينة لشبونة البرتغالية.
اللقاء مباشرة،  املؤمتر الصحفي الذي أعقب  وُسئل فليك يف 
عما إذا كانت هذه املباراة هي األخيرة للدولي اإلسباني، فأجاب 

"ال، لقد أخبرني بأنه باٍق معنا".
لكنه  السؤال،  سمع  أن  فور  صارمة  فليك  إجابة  وجاءت 
سبب  معرفة  دون  مباشرة،  اإلجابة  من  انتهى  أن  بعد  ضحك 

ذلك.
أحاطت  التي  اجلدل  حالة  لتنهي  التصريحات  هذه  وتأتي 
هذا  ليفربول  إلى  باالنتقال  ارتبط  الذي  ألكانتارا،  مبستقبل 
جتربة  خوض  يف  برغبته  بايرن  مسؤولو  اعترف  بعدما  الصيف، 
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اجتماعا  اجلائزة،  أمناء  مجلس  وعقد 
اخلاصة  االستعدادات  ملناقشة  بعد،  عن 
2019- الرياضي  للموسم  األفضل  بجوائز 
كل  يف  النهائية  األسماء  واعتماد   ،2020

فئة من اجلوائز التي تخضع للتصويت.
جائزة  لنيل  العبني   3 ترشيح  وجرى 
همام  وهم  سنة،   23 حتت  العب  أفضل 
سلمان  وطارق  الغرافة  نادي  العب  األمني 
العب نادي السد، وخالد منير العب نادي 

الوكرة.
أما جائزة أفضل مدرب، فجرى ترشيح 
نادي  هيرنانديز  تشايف  وهم  مدربني  ثالثة 
الريان وسالفيسا  السد ودييجو أجيري نادي 

يوكانوفيتش نادي الغرافة.
يف  أشده  على  الصراع  سيكون  فيما 
براهمي  ياسني  بني  العب،  أفضل  جائزة 
وأكرم عفيف وأدملسون جونيور. وتوج الدولي 
اجلزائري لفريق الريان، براهيمي هدافا لدوري 
جنوم قطر بفضل هدفه يف مرمى الوكرة خالل 
احتل  حيث  البطولة،  من  األخيرة  اجلولة 
ب15   2019/2020 ملوسم  الهدافني  صدارة 
هدفا مناصفة مع النجم الدولي القطري لفريق 
رابع  براهيمي،  ويعتبر  عفيف،  أكرم  السد 
جزائري يتوج هدافا للدوري القطري يف التاريخ 

بعد رابح ماجر، عمران وكذا بغداد بوجناح.
جدير بالذكر، أنه ستتم عملية التصويت 
اجلهات  إلى  االستمارات  إرسال  خالل  من 

املعنية املخولة بالتصويت، ويتم بعد ذلك فرز 
عن  واإلعالن  النتائج  واعتماد  االستمارات 
الفائزين. كما قرر مجلس أمناء جائزة االحتاد 
القطري لكرة القدم، إلغاء حفل اجلائزة هذا 
وتداعيات  الراهنة  الظروف  بسبب  املوسم، 

تفشي فيروس كورونا املستجد، حيث سيتم 
والفائزين من خالل  املرشحني  اإلعالن عن 
املواقع ووسائل التواصل االجتماعي الرسمية 

لالحتاد القطري ومؤسسة دوري جنوم قطر.
محمد هشام

بعد أن توج بلقب هداف الدوري القطري

براهيمــي ينافس عفيف وأدملســون 
علــى جائـزة أفضــل العــب  

الفرانكو جزائري أمين قويري 
يقود نيس لتحقيق الفوز

على  الفوز  حتقيق  إلى  نيس  نادي  قويري،  أمني  جزائري،  الفرانكو  الالعب  قاد 
اجلولة  برسم  أمس  اول  لثنائية،  توقيعه  بفضل   ،2-1 بنتيجة  النس  نادي  ضيفه 

االفتتاحية لبطولة الرابطة الفرنسية احملترفة األولى لكرة القدم.
ويف غياب الدوليني اجلزائريني، املدافع يوسف عطال، الذي تعرض إلصابة على 
مستوى عظم القعدة، واملهاجم هشام بوداوي، املصاب هو اآلخر على مستوى الغضروف 
املفصلي، قرر املدرب باتريك  فييرا، توجيه الدعوة لالعبني من أصول جزائرية، إدي 
سيلفستر وأمني قويري، الذي بدأ املباراة أساسيا وتألق خالل املواجهة بتسجيله هديف 

الفوز ألصحاب الضيافة عند الدقيقتني 23 و 75 من عمر اللقاء.
وكان فريق النس العائد هذا املوسم إلى قسم األضواء قد افتتح بوابة التهديف عبر 
الثنائية، يتصدر أمني قويري  غايل كوكوتا يف الدقيقة 11 من ركلة جزاء.بفضل هذه 

مؤقتا ترتيب الهدافني.
وانطلقت البطولة الفرنسية يوم اجلمعة الفارط باملباراة االفتتاحية بني بوردو ونادي 
عبيد،  مهدي  نانت  لنادي  اجلزائري  الدولي  الوسط  العب  غياب  يف   ،0-0 نانت 

املصاب بكورونا فيروس.
م.هشام

بن ناصر يدخل مجددا ضمن 
إهتمامـات سان جيرماـن

يتطلع باريس سان جيرمان الفرنسي لتعزيز صفوفه بصفقات جديدة، بعد خسارة 
لقب دوري أبطال أوروبا، بالهزمية أمام بايرن ميونخ 0-1، أول أمس يف املباراة النهائية.
ويف هذا الصدد، ذكرت صحيفة »ليكيب« الفرنسية أن النادي يريد تدعيم خط 
مع  التعاقد  تريد  إس جي  بي  إدارة  أن  وكشفت  أسماء.  عدة  بني  ويفاضل  الوسط، 
متوسط  غندوزي،  ماتيو  أو  اإليطالي،  ميالن  ناصر، العب  بن  إسماعيل  اجلزائري، 
ميلينكوفيتش  التسيو،  جنم  سعر  ارتفاع  ظل  يف  وذلك  اإلجنليزي.  آرسنال  ميدان 

سافيتش.
وإدريسا  فيراتي،  ماركو  من،  كال  الدفاعي  الوسط  خط  يف  جيرمان  سان  وميلك 
جايي، ولياندرو باريديس، وأندير هيريرا، بخالف توظيف املدافع البرازيلي ماركينيوس 
عادل  الشاب،  الثنائي  الباريسي خدمات  العمالق  بينما خسر  وهذا  املركز.  هذا  يف 

عوشيش وتاجنوي كواسي، الذي رحل عن الفريق.

فـي مقدمتهــم المدافـع 
والقائـد نبيـل سعــدو

إدارة »الكناري« تكشف عن قائمة الالعبني املسرحني
كشف املدير الرياضي لشبيبة القبائل، كمال عبد السالم، اول أمس، خالل ندوة 

صحفية، عن قائمة الالعبني املسرحني، ويف مقدمتهم املدافع والقائد نبيل سعدو.
توفيق  املهاجم  خدمات  عن  القبائلية  الشبيبة  استغنت  سعدو،  إلى  باإلضافة 
عدادي، واملدافعني توفيق زغدان، أمير باليلي، عبد االرزاق ايراتني ووليد بن شريفة.
جتدر اإلشارة، أن الشبيبة ستستأنف التدريبات يوم السبت 29 أوت بإجراء تربص 

حتضيري حتسبا للموسم الكروي 2010-2021.
واستهل »الكناري« بقوة عملية االنتقاالت الصيفية باستقدام عدد من الالعبني 
الدار  )شباب  فيصل حدوش  لياس  غرار  على  األقسام  مختلف  ينشطون ضمن  كانوا 

البيضاء( وجوبة عقيب )جنم بن عكنون( وأحمد كروم )جمعية وهران(.
من جهة أخرى، أعطى مهاجم احتاد بلعباس ليت عبد  الرزاق )27 سنة( موافقته 

املبدئية للتوقيع يف شبيبة القبائل يف انتظار ترسيم  قدومه يف األيام القليلة املقبلة.
وكانت شبيبة القبائل، قد أنهت املوسم الكروي، 2020-2019، الذي توقف 
نهائيا بسبب تفشي جائحة كورونا فيروس، يف املركز الرابع مبجموع 36 نقطة و بفارق 4 

نقاط عن شباب بلوزداد الذي عني بصفة استثنائية بطل اجلزائر.
وافتتحت مرحلة االنتقاالت الصيفية رسميا يوم 5 أوت على أن تتواصل إلى غاية 

27 أكتوبر، بينما لم يتم ابعد حتديد موعد انطالق املوسم الكروي، 2020-2021.

بـن شبلــة ورومايسة أحسن 
مالكمـــي سنــة 2020

رومايسة  وبوعالم  )رجال(  شبلة  بن  احلفيظ  عبد  اجلزائريان،  املالكمان  عني 
 ،2020 سنة  مالكمي  كأحسن  للمالكمة  اجلزائرية  االحتادية  طرف  من  )سيدات( 

حسبما أوضحته الهيئة االحتادية.
فاملالكم بن شبلة الذي يحتل حاليا املرتبة ال 6 مبجموع 600 نقطة يف وزن )91 
كلغ( شارك يف ثالث دورات أوملبية )بيكني2008-، لندن2012- وريو2016-(، علما 

بأن الروسي مسلم قادزمياقوميدوف، يتصدر هذا الوزن مبجموع 1900 نقطة.
أوملبياد2021  يف  مشاركته  ضمن  قد  بومرداس(  )والية  زموري  مدينة  ابن  وكان 
بطوكيو، وهي املشاركة االوملبية الرابعة له، والذي ضاع منه بوديوم، لندن 2012 يف 

آخر حلظة.
لدى السيدات، تتقاسم اجلزائرية بوعالم رومايسة )وزن 51 كلغ(، املركز الثامن 
عامليا مناصفة مع الكولومبية فالنسيا فيكتوريا لورينا مبجموع 700 نقطة، حيثي تتصدر 

الكورية الشمالية بانف شول مي هذا الوزن ب 2350 نقطة.
بدأت  بالرباط،  اإلفريقية2019-  األلعاب  بذهبية  توجت  الني  بوعالم  املالكمة 
 2021 بتأهلها ألوملبياد  2013، حيث أحدثت مفاجأة كبيرة  النبيل عام  الفن  ممارسة 
املالكمني  تتويج  ويدخل  العاملية.  النخبة  رياضيي  كل  حلم  يبقى  والذي  بطوكيو، 
العاملية  اجلمعية  رئيس  من  مبادرة  إطار  يف  للسنة  رياضي  أحسن  بجائزة  اجلزائريني 

الثالثة  اجلزائريون  الالعبون  اجرى 
القدم،  لكرة  السعودي  ضمك  لنادي 
النادي  لنفس  آخرين  خمسة  جانب  إلى 
املنشطات،  تناول  ضد  مفاجأة  فحوصات 
حسبما افادته امس »الرياضية السعودية«.

احلارس  من  بكل  االمر  ويتعلق 
شافعي  فاروق  واملدافع  زغبة  مصطفى 
إلى  باإلضافة  شنيحي  إبراهيم  واملهاجم 
السعيداني  بالل  التونسي  امليدان  وسط 
وحارس  زياليا  إمييلو  األرجنتيني  واملهاجم 
املرمى البديل خالد شرايحلي والظهير ماجد 

هزازي ووسط امليدان عبد اهلل اجلوعي.
للرقابة  السعودية  اللجنة  اختارت  وقد 
زيارة  يف  الالعبني  هؤالء  املنشطات  على 
مفاجئة إلى مقر النادي الذي وضع عيادته 

حتت خدمة اللجنة إلجراء كشوفاتها.
حتديد  مت  أنه  املصدر  نفس  وأضاف 

االختبارات  قبل  مسبقذا  الالعبني  أسماء 
النادي منذ  التي تعد األولى من نوعها يف 

بدء املوسم اجلاري.
وعالوة، على فحص عدد محدود من 
الالعبني بعد كل مباراة، تستوعب اللجنة 
أعدادا أكبر عبر زيارة مقر التدريبات بصفة 
دورية. لإلشارة أنه قبل أربعة جوالت من 

للقسم  القدم  لكرة  السعودية  البطولة  انتهاء 
يدربه  الذي  ضمك  نادي  يتواجد  االول، 
ما  املركز  يف  زكري  بن  نورالدين  اجلزائري 
قبل االخير ب25 نقطة، وراء االحتاد واحلزم 
نقطة،   26 ب  والفتح  نقطة،   27 برصيد 

ومتقدما على العدالة بخمس نقاط.
م.هشام

ينشطون في ضمك السعودي

زغبة، شافعي وشنيحي يخضعون لفحوصات 
مفاجــــأة ضـــد المنشطــات

يتنافس الدولي الجزائري، ياسين براهيمي، العب نادي الريان، مع أكرم عفيف العب نادي السد، وأدملسون جونيور 
العب الدحيل على جائزة أفضل العب في الدوري القطري.

للمرة الثالثة على التوالي

الجزائـر تشارك في فعاليـات الطبعة السادسة 
لأللـعاب العسكرية الدوليــة بروسيــا

انطلقت اول أمس، بفيدرالية روسيا، فعاليات الطبعة السادسة لأللعاب العسكرية الدولية مبشاركة اجلزائر للمرة الثالثة على التوالي.
يشارك الفريق الوطني العسكري خالل هذه األلعاب، التي تدوم إلى غاية 5 سبتمبر الداخل، يف اختصاص "الفصيلة احملمولة جوّا"، التي 
ستجري فعالياتها مبدينة بيسكوف بشمال روسيا، وستجمع 200 متنافسا من عشرة دول هي اجلزائر، روسيا، الصني، بيالروسيا، الكونغو، 
كامبوديا، مالي، ناميبيا، طاجاكستان وغينيا االستوائية، يتسابقون يف منافسات  اإلنزال اجلوي، مسير املغاوير على مسافة عشرة  كيلومترات 
بحمولة 80  كيلوغرام، قفز الدقة، مسابقة يف سياقة العربات العسكرية من نوع " BTR-82" وكذا منافسة الرمي مبختلف األسلحة. كما 

يشارك فريق قيادة الدرك الوطني السينوتقني يف منافسة الصديق الويف مبوسكو.
جتدر اإلشارة، أن املنتخب الوطني العسكري قد شارك يف الطبعتني السابقتني لأللعاب العسكرية الدولية، حيث حتصل على اجلائزة اخلاصة 
امللحوظ  التطور  التي عكست  النتائج  الدورات. وهي  املتميزة خالل تلك  اعترافا مبسيرته  املتحد"  "الفريق  القتالية وروح اجلماعة وجائزة  بالروح 
ملستوى املنتخب الوطني العسكري على الساحة الرياضية العسكرية العاملية وذلك بفضل الدعم املستمر للقيادة العليا للجيش الوطني الشعبي.
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وزارة االتصال 
المؤسسة الوطنية لإلتصال و النشر و اإلشهار  .ش ذ أ

--------------------------------------------
الصحافة الوطنية الورقية 

من أجل شراكة الجديدة

تجديد اتفاقيات اإلشهار  - تعريفات جديدة  -  
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كرمي تقلميمت
 ســواء يف الوســط العائلــي أو املهنــي أو يف مياديــن 
أخــرى، و أثبــت جدارتهــا يف مواطــن عــدة وحتــى يف 
ــة  ــن ازال ــرة م ــنوات األخي ــت يف الس ــادة، ومتكن القي
تلــك املفاهيــم التــي ورثهــا املجتمــع منــذ القــدم أيــن 
ــه احلــق يف العيــش  ــن ل ــرأة مجــرد كائ جعــل مــن امل
واطلــق عليهــا اجلنــس اللطيــف ومــا ألطــف هــذا 
ــه  ــح ، وبذلــك اســتطاع  الســيطرة عليهــا كون املصطل
ينتمــي إلــى عالــم الذكــورة ، يف حــن أنهــا هــي التــي 
حتملــت عنــان احليــاة وكانــت دومــا أمــا وأختــا وبنتــا 
..للرجــل الــذي يهيّمــن عليهــا بشــيء واحــد كونــه 
أنــه ذكــر ليــس إال ، وهــذه الفكــرة ســادت منــذ قرون 
إلــى يومنــا هــذا ، حيــث مــا تــزال بعــض العائــات 
ــة  ــن مكان ــس انتقاصــا م ــه ،لي ــرى يف الشــيء ذات ت
املــرأة يف املجتمــع ، بــل ألن التقاليــد واألعــراف 
هــي املخّولــة للمضــي قدمــا يف هــذا التوجــه ، لكــن  
ــة  ــة  مبســتواها التعليمــي ووظيفتهــا املهني ــرأة احلالي امل
ومســؤولياتها الكبيــرة ، اســتطاعت أن تلعــب دورا 
بــارزا يف تغييــر هــذه املفاهيــم ، وســاهمت يف تبديــل 
األســوأ باألحســن عــن طريــق تغييــر الذهنيــات 
والســلوكيات  ، لألســف مــا تــزال البعــض منهــا 
محــل إتبــاع وتقيــد مــن بعــض العائــات واألفــراد ، 
ــة  ــى ترقي ــة إل ــة يف حاج ــرأة االجتماعي ــة امل ان مكان
واهتمــام نظــرا للخدمــات اجلليلــة التي تقدمهــا خدمة 
ــى  ــا عل ــهر  يف  عمله ــي تس ــة ، وه ــة العام للمصلح
حمايــة االخريــن وتخفيــف عنهــم األعبــاء والصعــاب 
املؤسســات  يف  العامــات  إلــى  هنــا  واالشــارة   ،
االستشــفائية علــى ســبيل الذكــر ال احلصــر ، حيــث 
الحظنــا منــذ أشــهر وجائحــة كورونــا حتــاول أن تهلــك 
النــاس يف أجســادهم ، فوجــدت جنــودا مــن اجليــش 
ــة  ــاإلرادة القوي ــي مســلح ب ــض يف اخلــط األمام األبي
والعزميــة الصلبــة أبطالهــا نســاء أبــن إال أن يشــاركن 
ــة  ــك هــي الصــورة احلقيق ــاذ أرواح البشــر ، تل يف إنق
ــرض يحــاول أن  ــض االستســام مل ــي ترف ــرأة الت للم
يفتــك باجلميــع ، إنهــا ملحمــة بطوليــة تســتحق 
ــار لهــن ،  ــار و اعتب ــا الوقــوف وقفــة إجــال و إكب من
ــت  ــل أضح ــل ب ــة للرج ــط مكمل ــت فق ــرأة ليس فامل
بكفاءتهــا وخبرتهــا يف احليــاة قــادرة علــى القيــادة 
وحتمــل املســؤولية الــى جانــب أخيهــا الرجــل ، 
ــن  ــي ميته ــاء اللوات ــن النس ــض م ــارعت البع ــا س كم
ــد  ــدمي ي ــى تق ــازل إل ــات أو يف املن ــة يف الورش اخلياط
العــون  للمجتمــع ،وأبــت إال أن  تشــارك يف حمــات 

ــتطاعت  ــات ، واس ــن إمكاني ــك م ــا متل ــن مب التضام
ــرة مــن الكمامــات واألقنعــة  ــات معتب أن تقــدم كمي
وحتــى املابــس الواقيــة كعربــون أخــوة وتضامــن مــع 
ــى  ــدا عل ــذا العمــل ليــس جدي ــراد املجتمــع ، وه أف
ــل  ــي تعم ــدم وه ــذ الق ــا من ــت دوم ــي كان ــرأة الت امل
وتكافــح وتناضــل مــن اجــل  مســاعدة الغيــر وتلبيــة 
حاجيــات عائلتهــا واقربائهــا وذويهــا ..، إن املجتمــع 
اليــوم  مبنــي علــى ركيزتــن أساســيتن وهمــا الرجــل 
ــا   ــاب احدهم ــاة ويف غي ــل احلي ــا تكتم ــرأة وبهم وامل
تتحــول احليــاة إلــى جحيــم ، فــا حيــاة لرجــل بــدون 
ــة   امــرأة وال حيــاة المــرأة بــدون رجــل ، هــذه املعادل
التــي تســتوجب توفيــر كل الشــروط ألن تكــون قابلــة 
للتحقيــق ، ان احليــاة املعاصــرة فتحــت بــاب التطــور 
للمــرأة علــى مصراعيهــا ، بفضــل التعليــم  و التكويــن 
و مكاســب اجتماعيــة أخــرى كاحلريــة وغيرهــا ، 
ــى  ــف ال ــة التخل ــن بوتق ــا ألن تخــرج م ســمحت له
عالــم ملــيء باملفاجــآت يتطلــب مــن الفــرد ســواء كان 
ذكــرا أو أنثــى أن يتحلــى بقــدر مــن احلكمــة واملهارة و 
الدرايــة .. ليتمكــن أن يصنــع لنفســه الكيــان الــذي 
يجعلــه مســتقل بذاتــه أو بذاتهــا ، وهــو األمــر الــذي 
جعــل الرجــل يتراجــع عــن تلــك املفاهيــم التــي متــس 
بكرامــة املــرأة ، مــا جعــل هــذا التحــّول اإليجابــي يف 
العاقــات االجتماعيــة يســير يف االجتــاه الصحيــح ، 
مشــكا بذلــك ثــورة حقيقيــة أســهمت  مــن خالهــا 
ــوق  ــن يف احلق ــن اجلنس ــوازن ب ــع مت ــاء مجتم يف بن
أو  العاملــة  املــرأة  اليــوم  وأصبحــت   ، والواجبــات 
ــها  ــام نفس ــك زم ــت ، متل ــة يف البي ــة أو املاكث املوظف
ــؤون  ــؤولية يف إدارة ش ــة ومس ــكل حري ــرف ب ، وتتص
املجتمــع أو األســرة أو غيرهــا مــن العوالــم احمليطــة بهــا 
ــاركة  ــرأة املش ــل وامل ــترط للرج ــع يش ــاء املجتم ، وبن
ــودة  ــات املنش ــق الغاي ــب لتحقي ــى جن ــا ال ــا جنب مع
واملتمثلــة يف اســتمرارية احليــاة علــى كوكــب األرض 
ــرأة يف  ــام ، أن امل ــة ووئ ــش يف ســام  وطمأنين و العي
ــع  ــوم تضطل ــي الي ــا وه ــت جدارته ــذا اثبت ــا ه عصرن
ــى  ــرا عل ــبق حك ــا س ــت فيم ــرة كان ــؤوليات كبي مبس
ــد  ــرأة  بع ــه امل ــذي فرضت ــدي ال ــه التح ــل ، إن الرج
ــك ال  ــى ذل ــادرة عل ــا  ق ــل - بانه ــع  - الرج أن اقتن
ــار  ــادة قط ــم  لقي ــة أو عل ــن دراي ــيء م ــا  ش ينقصه
احليــاة  بــكل مســؤولية الــى مســتقبل أفضــل وواعــد 

.

موقع المرأة في المجتمع المعاصر بين الثبات والجدارةموقع المرأة في المجتمع المعاصر بين الثبات والجدارة
ال يختلف اثنان في عصرنا هذا أن المرأة ليست فقط مكملة للرجل، بل هي العمود الفقري في المجتمع واألسرة، وهذه المكانة المرموقة التي حصلت ال يختلف اثنان في عصرنا هذا أن المرأة ليست فقط مكملة للرجل، بل هي العمود الفقري في المجتمع واألسرة، وهذه المكانة المرموقة التي حصلت 

عليها كانت بفضل كفاحها الطويل، الذي انتزعت من خالله حقها في تحمل الصعاب وتقاسم المسؤولية المشتركة بينها وبين الرجل .عليها كانت بفضل كفاحها الطويل، الذي انتزعت من خالله حقها في تحمل الصعاب وتقاسم المسؤولية المشتركة بينها وبين الرجل .

AKHBAR EL WATANE  25-08-2020

إشــــــــــهــار
    الجمهورية الجزائرية  الديمقراطية الشعبية

والية المسيلة 
مديرية التقنين و الشؤون العامة 

مصلحة التنظيم العام 
مكتب الجمعيات و االنتخابات 

رقم 43 و م/م ت ش ع /م ت ع /م ج ا

وصل إستالم التبليغ بتغيير الهيئة التنفيذية 
هذا  تم   ، بالجمعيات  المتعلق   2012 12يناير  1433الموافق  18صفر  في   المؤرح   06-12 رقم  القانون  من   18 المادة   ألحكام  طبقا 

اليوم03ماي 2020إستالم مذكرة التعديالت المؤرخة في 2019/07/25  المتعلقة بتغيير تشكيلة الهيئة التنفيذية للجمعية المحلية :
المسماة :الجمعية الدينية لمسجد الشيخ المقراني 

المسجلة تحت رقم  :02بتاريخ : 2004/01/13
المقيمة بـــ: كشتة اوالد شريك بلدية عين الخضراء دائرة مقرة والية المسيلة 

يترأسها : شريك عبد السميع
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شركة ذ.م.م
رأسمالها

100.000 دج

المدير العام المسير
تويقر عبد العزيز

المدير التنفيذي مسؤول النشر
رياض هويلي

اإلدارة والتحرير:
023 57 30 15

redaction@akhbarelwatane.net
اإلشهار:

023 57 30 15

اإلتصال بالوكالة الوطنية للنشر واإلشهار: 
01 شارع باستور - الجزائر

الهاتف: 28 71 73 021 -  64 16 71 021
الفاكس: 19 99 73 021 -  59 95 73 021

الطبع:

SIA الوسط
SIA الجنوب

الوثائق والصور التي تصل 
الجريدة لن ترد إلى أصحابها 
حتى في حالة عدم نشرها

كانوا  مما  شيئا  يصلحوا  أن  استطاعوا  وما 
على  أبقوا  هم  فال  إليه،  ويسعون  يحلمون 
استطاعوا  وال  والنضالي،  الفكري  منتوجهم 
كذلك أن يحافظوا على مصداقيتهم لدى األمة، 
الوطن  يف  أساسا  قائم  املشكل  هذا  أن  ويرى 
من  يعاني  مازال  الذي  الثالث،  والعالم  العربي 
كذلك  إليها  ويضاف  لالستعمار،  التبعية  آثار 
وتلد  إال  أزمة  تنتهي  إن  فما  املستدامة  األزمات 
أزمة أخرى، وكأنها قدر محتوم، لكن الوضع يف 
عندهم  فالسياسة  متاما،  يختلف  املتقدم  العالم 
تبنى على املعرفة واألخالق ويؤطرها املثقفون، يف 
حني جند يف العالم العربي اإلسالمي أن السياسة 
والفردية  واملزاجية  االرجتالية  على  تبنى  فيه 
واملصلحة اآلنية الضيقة، بل يرى أن السياسيني 
فيه هم يف الغالب من املصابني بــــــــداء أسماه 
»القابلية لالستعمار« حيث يقول:« أمــا قرينته 
فحصتها  لالستعمار-  -القابلية  الشمطــــاء 
واخليانة«  واخلبث  والنجاسة  والسفالة  الدناءة 
تلك هي السياسة يف الوطن العربي واإلسالمي، 
وال  وطنية،  وال  ضمير،  وال  لها،  أخالق  ال 
شرف، وقد ينطبق عليها قول املازني:« لعنة اهلل 

على السياسة والسياسيني ..«
اقتبس  واإلسالمي،  العربي  فالسياسي 
دون  الغرب  من  احلديثة  السياسية  املفاهيم 
الثقايف  للموروث  صالحياتها  من  يتحقق  أن 
اإلسالمية،  العربية  لألمة  والديني  واألخالقي 
ومنط  احلياة  وأسلوب  االجتماعي  الواقع  وكذلك 
بالعالم  أولى  كان  أنه  يرى  وهو  العام،  التفكير 
وتراثه  أصوله  إلى  العودة  اإلسالمي  العربي 
يسمح  أن  يستطيع  ما  منها  لينهل  اإلسالمي 
إسالمية  عربية  حضارة  بناء  نحو  باالنطالقة  له 
اإلنساني  احلضاري  البناء  يف  تساهم  معاصرة 
استورده  مما  بكثير  أفضل  ذلك  ويعتبر  العاملي، 
يطبق  أن  بشرط  الغرب،  العرب من  السياسيون 
انطلق  فالغرب  وعقالنيا،  منهجيا  تطبيقا  ذلك 
بإحياء تراثه اليوناني-الروماني- وموروثه الثقايف 

ومطابقا  مناسبا  رآه  ما  إليه  مضيفا  املسيحي، 
لعادات وتقاليد وثقافة مجتمعه.

السياسية  وأنظمته  الغرب  ثقافة  فاستيراد 
دراستها  دون  والتربوية  واالقتصادية  واإلدارية 
هندسة  سوى  لنا  يجلب  لم  بعمق،  وحتليلها 
أفسد  املجتمع،  انتشاره يف  والعمل على  الفساد 
ثقته  العربي  اإلنسان  وفقد  واألخالق  السياسة 
مبسؤوليه وتاريخه ولعن ماضيه وحاضره، فنحن 
السياسي  لنظامنا  شاملة  هندسة  إلى  بحاجة 
ويتساءل  الثقايف،  موروثنا  على  بناء  ومؤسساتنا 
ويضاف  اخلليج  إلى  احمليط  من  العرب  ماليني 
باستقاللنا؟  فعلنا  ماذا  املسلمني،  بقية  إليهم 
واإلجابة  السياسية؟  أنظمتنا  لنا  حققت  وماذا 
التشاؤم  يطبعها  الوضوح  على ذلك واضحة كل 

واإلحباط واخلوف من املستقبل.
واإلحباط،  والفشل  النكوص  ذلك  كل 
إلى عدم االستثمار  يعود يف نظر مالك بن نبي 
يف اإلنسان العربي املسلم وذلك بواسطة التربية 
عربي  إنسان  إعداد  إلى  الهادفة  االجتماعية 
مسلم متكامل، حتى يصبح يف مستوى النهوض 
عملية  ممارسة  إلى  األفكار  وبتحويل  باملجتمع، 

قادرة على االستجابة حلاجات األمة واملجتمع.
بشدة  آمله  قد  القرآنية،  الظاهرة  فصاحب 
كان  الذي  اإلسالمية،  العربية  األمة  انحطاط 
الناس قد عرفوا إرهاصاته يف عهد ابن خلدون، 
بعد سقوط دولة املوحدين، والذي يعني حسب 
مالك بن نبي، أن األمة لها سابق عهد بالتحضر 
العرب  أن  هو  فعال  حصل  فما  واالزدهار، 
عن  وال  ثروة،  تسخير  عن  يعجزوا  لم  املسلمني 
تنمية واقتصاد، وال بناء حضارة، كما يلح مالك 
بن نبي يف املالحظة على ذلك بل عجزوا على 
محمد  يرى  بينما  احلضارة،  تلك  على  احملافظة 
اإلسالمية  العربية  األمة  أن  اآلخر،  هو  أركون 
سبقت عصر التنوير األوروبي بعدة قرون، ولكن 

عصر التنوير العربي اإلسالمي لم يستمر يف الزمن 
بسبب قهر السلطة السياسية للفكر الفلسفي احلر 

الذي مثله املعتزلة.
أيه  يرى مالك بن نبي أن حضارة وانطالق 
وموروثها  أخالقها  من  أوال  ينطلق  أن  بد  ال  أمة 
كما  إحياؤها  يعاد  حني  أو  تبدأ  حني  الثقايف، 

فعلت أوروبا بإعادة إحياء تراثها وفلسفتها.
منها  تنطلق  ثقافة  تعدم  ال  العربية  األمة 
إلعادة بناء حضارتها من جديد، فقد بنت بالفعل 
حضارة راقية أشرقت شمسها على الغرب قرونا، 
للتحقيق  قابلة  احلضارة  لهذه  جديدة  وانطالقة 
واإلحياء مرة ثانية، إذا نحن عرفنا األسباب التي 
جعلت العربي املسلم يتوقف عن إنتاج واستمرار 
على  عالة  ويصبح  نفسه  على  ويتقوقع  حضارته، 
حضارة اآلخرين ومنتجاتهم الفكرية والصناعية، 
األمة  جعلت  التي  األسباب  أخرى  بعبارة  أو 
العربية اإلسالمية خارج التاريخ زمننا طويال منذ 
يرى  الوسطى،  العصور  يف  املوحدين  دولة  انهيار 
األسباب  هذه  أن  احلضارة  مشكالت  صاحب 
تراثه  املسلم، ويف  العربي  اإلنسان  فكر  كامنة يف 
الفلسفي والفقهي واألدبي والعلمي والفني، ويف 
تاريخه  ويف  اليومية،  عالقاته  ويف  حياته  أسلوب 
ويف  اإلجنازات،  على  الطاغية  بالنكبات  املثقل 
رؤيته إلى العالم الفاقدة للمعالم الهادية، هذه هي 
نبي يف مشكلة  التي يجعلها مالك بن  األسباب 
السياسية  املشكالت  كل  تنتظم  التي  احلضارة 
واالقتصادية  واالجتماعية  والدينية  واألخالقية 
البناء  مسؤولية  يلقي  فهو  والنفسية،  والتربوية 
احلضاري على اإلنسان املسلم الذي هو محور كل 
بناء حضاري واحملدد للقيمة االجتماعية وللعالقة 
بينه وبني التراب »الطبيعة« املسخر له، وبني الزمن 
الضروري للخروج من هذه العالقة مبنتج حضاري 
الذي  العام  اإلطار  هذا  ويف  نوعية،  مشبع حلاجة 

يجعل اإلنسان محورا للمشكالت احلضارية.

ويرى أن العناصر التي تشكل 
لب مشروع التغيير تتمثل في:

النفس  األخالقية-   – الدينية  -الفكرة 
العالقات  شبكة  الثقافية-  املسألة  اإلنسانية- 
– املنظومة املفاهيمية  االجتماعية- املجتمع والفرد 
نظرية  االقتصادي-   البناء  السياسي-  البناء   –
الدورة احلضارية- عالم األفكار- عالم األشخاص- 

عالم األشياء.
احلضارة  وتقهقر  انحسار  بعمق  وحلل  درس 
العربية اإلسالمية و وظف من خاللها نظرية الدورة 
احلضارية بوصفها اإلطار املفسر ملسار احلضارة، تتيح 
التقهقر  عوامل  على  الوقوف  النظرية  هذه  حسبه 
احلضارة  داخل  اجلمود  قوى  على  أي  واالنحطاط، 
النمو  شرائط  جانب  إلى  اإلسالمية،  العربية 
والتقدم، فقد مرت حضارتنا حسبه بثالثة مراحل:

-طور الروح- طور العقل- طور الغريزة
العربية  األمة  تكبل  التي  األم  األزمة  أن  يرى 
حازمة  هي  احلضاري  االنطالق  عن  اإلسالمية 
فإن  هذا  وعلى  األولى   بالدرجة  أخالقية   فكرية 
نلمحها يف كل جوانب حياتنا  التي  األزمات  سائر 
والتربوية  واالجتماعية  واالقتصادية  السياسة 
والنفسية ما هي إال نتيجة لها ومظهر من مظاهرها ، 
أو انعكاس لها يف جانب محدد ، فاألزمة الفكرية 
األخالقية هي األزمة اآلم والعلة الكبرى وأول خطوة 
مفهوم  بيان  هي   ، العلة  هذه  تشخيص  طريق  يف 
حيث  الكلية  بأبعادها  األخالقية   الفكرية  األزمة 

تتفرع إلى ثالثة أبعاد هي :
أي  األخالقي  الفكري  اخللل   : األول  البعد 

اخللل يف التصورات الفكرية األخالقية
البعد الثاني: اخللل اإلرادي أي ارتخاء الدافع 

احلضاري
يف  اخللل  أي  املنهجي  اخللل   : الثالث  البعد 

التفكير املنهجي    
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أقالم

إشكالية األخالق والسياسة عند مالك بن نبي ..
استطاع مالك بن نبي تشخيص الداء الذي عطل حركة األمة العربية اإلسالمية وعالج بعمق االختالالت التي أعاقت دخول العرب التاريخ، ويرى 
بأن السياسة ليست هي العائق األول في ذلك وأن المشكلة حصرها بالدرجة األولى في الثقافة واألخالق قبل السياسة، وهي الحقيقة التي غفل 
عنها جهابذة المثقفين العرب الذين انجذبوا إلى السياسة وعلقوا عليها كل اإلحباطات التي تعرفها األمة العربية اإلسالمية المعاصرة، انجذبوا 

إلى السياسة بالدرجة األولى كما تنجذب الفراشة إلى النار.

الجزء: 3

د.
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   قبَل عاٍم من اآلَن، كانْت 
ِفكرُة َتأسيِس َشبكِة »أخَبار 
الَوطِن« من ِقبل َمجُموعٍة 
حفينَي َترتِكُز على  من الصُّ

أْرضّيٍة َهدُفها امُلساهمُة 
حافِة  يف َمسعى إعاَدِة الصَّ

حِفّينَي؛ وُهو  إلى الصُّ
ي َرفعناُه ِطيلَة  عاُر الذِّ الشِّ
؛ وألّننا ُكّنا  َمساِرنا امِلهنيِّ
على اّطالٍع بَواِقع الّسوِق 

اإلعالمّي، وُبعِدُه االقتصاديِّ 
جارِي، فقد َحاولَنا  والتِّ
منُذ الِبدايِة وضَع أركاِن 

ُمؤّسسٍة إعالِمّيٍة بأبَعاِدها 
جارّيِة؛  االقِتصادّيِة والتِّ

فَدمُيومُة امُلؤّسسِة اإلعالِمّيِة 
واسِتمراُرها ال َيتوّقفان على 

َمدى احِتراِفّيِتها وال على 
مَدى احِترامَها أخالقياِت 

امِلهَنِة،  وال حّتى على َبعِض 
لها من  ناِنير التي ُتصِّ الدَّ

امَلِبيعاِت؛ إّنا يضَمُن اسِتمراَر 
امُلؤّسساِت اإلعالميِة  َخلُق 

َمصادِر َتويٍل َحقيقيٍة 
ُتساِعُد يف ِصَناعِة ُمحتًوى 

إعالميٍّ قابٍل للّتسويِق ضمَن 
إطاِر اخِلدَمة الُعمومّيِة 

وُمقتضَياِت امِلهَنة. 
    وألّن الَبلد ال مَيِلك اقتصاًدا 

ا - كما َيعترُف  َحقيقّيً
به ُخبراُء االقِتَصاد، وال 

َحركًة ِتارّيًة َقائمًة على 
الَعرِض والّطلِب، فقد أصبَح 

ر  اإلشهاُر الُعموميُّ امُلسيَّ
من قبِل الِوكالِة الَوطنّيِة 

 )ANEP( للّنشِر واإلشهاِر
َعصَب امُلؤّسساِت اإلعالِمّيِة 

حفّيِة الُعمومّيِة  والصُّ
واخَلاصِة؛ هَذا الَوضُع أّدى إلى 
َتسِجيِل انِحرافاٍت، كَما كشَف 

عنُه امُلديُر العاُم للَوكالِة 
وغي قبل أّياٍم؛  الَعربي ونُّ

وزيِع  سِيير ويف التَّ َفساٌد يف التَّ
ويف اسِتغاَلل َمالييِر اإلشَهاِر؛ 
إذ َبرزت ِفئٌة من امُلستِفيديَن 
من الّريِع اإلشهاِري ال َعالقَة 

يهم أنا  لهم باإلشَهار، ُأسمِّ
»َماِفيا اإلشهاِر«، وَسّماُهم 

الَوزيُر عّمار بلِحيمر »الِقَوى 
غيِر امِلهِنّية«؛ َهؤالء أساُؤوا 

إلى امِلهَنة وإلى ِرجاِلها 
وِنساِئها، وَجعُلوا من ِقطاٍع 

إسِتراتيجيٍّ كِقطاِع اإلعالِم 
فاياِت والَفساِد.  َمكًبا للنِّ
ا      ومن هَذا امَلنُظوِر، كنَّ

وماِزلَنا يف »أخباِر الَوطن«، 
مع َضبِط الِقطاِع وَتطِهيره 
وَتنظيِف ُسوِق اإلشَهاِر من 

ُمخّلفاِت الِعَصابِة؛ إذ َنعتِقُد 
فافيَة يف  أّن الُوضوَح والشَّ
َتوزيِع اإلشَهاِر الُعموميِّ 
ِوفَق َمعاِيير َمضبوطٍة 

َوحدُهما ما ُيعيُد للِمهنَة 
، وهَو حُق  َدوَرها اجَلوهريِّ

امُلواطِن يف امَلعلومِة، اإلعالِم، 
وعيِة  اخِلدَمِة الُعمومّيِة،  التَّ

ثقيِف.  والتَّ
َم، ُنباِرك      من أجِل ما تقدَّ
قاِش حوَل اإلشهاِر  فتَح النِّ
يبنا عن  الُعموميِّ رغَم َتغيِّ
قاش،  تْغِيٌب  امُلشاركِة يف النِّ

َنأمُل يف أن َيكوَن ُمجّرَد َسهٍو 
وليَس إقصاًء!  

بلسان: ريـــــــاض هـــــــــويلي

الكهرباء  حتويل  مركز  اإلثنني،   أمس  عطار،  املجيد  عبد  الطاقة  وزير  دّشن 
وزير  أمس،  يوم  دشن،  احلميز.  البيضاء  لدار  اإلدارية  باملقاطعة   )220/60Kv(
الطاقة، عبد املجيد عطار، خالل زيارة عمل وتفقد قادته إلى اجلزائر العاصمة، مركز حتويل 
الكهرباء )220/60Kv( باملقاطعة اإلدارية لدار البيضاء احلميز.  هذا، وكان الوزير 
ُمرفوقا  مبمثلي السلطات احمللية واألمنية على رأسها والي والية اجلزائر يوسف شرفة ورئيس 
الوزير على عرض  القطاع، حيث وقف  الكرمي ومدراء  بالنور عبد  الوالئي  املجلس الشعبي 
برنامج تطوير قطاع الطاقة بوالية اجلزائر منها برنامج الربط بشبكة الغاز الطبيعي والكهرباء 

الطبيعي  الغاز  بشبكتي  سكنا   10080 ربط  برنامج  على  أشرف  حيث   ،2020 لسنة 
والكهرباء من خالل 128 مشروعا سيجري جتسيدها على مستوى إقليم والية اجلزائر، منها 
71 مشروعا خاصا بالربط بشبكة الكهرباء و57 مشروعا خاصا بالربط بشبكة الغاز الطبيعي.
الظل  مبناطق  والكهرباء  الطبيعي  الغاز  بشبكة  الربط  برنامج  على  عطار  أشرف   كما 
 111 من خالل  والكهرباء  الطبيعي  الغاز  بشبكتي  7273 سكنا  منها ربط  اجلزائر،  لوالية 

مشروعا منها 25 مشروع ربط بشبكة الكهرباء و86 مشروع ربط بشبكة الغاز الطبيعي.
أحمد بوكليوة

اإلشَهــــاُر 
 الُعمومــّي.. 
أّم الَمعاِرك!

هالك 11 مصابا خالل الـ 24 ساعة األخيرة

الَجزائـُر ُتحصي 398 إصابًة 
جديـــــدة بُكورونـــا 

أعلنت وزارة الصحة والسكان وإصالح املستشفيات، أمس اإلثنني، عن آخر اإلحصائيات 
املسجلة يف اجلزائر، واملتعلقة بتفشي وباء فيروس كورونا »كوفيد19«.

 كشف الناطق الرسمي باسم اللجنة العلمية ملتابعة تفشي فيروس كورونا، جمال فورار، 
عن تسجيل 398 إصابة جديدة، ليرتفع إجمالي عدد املصابني إلى 41858 شخًصا.

وحسب املتحّدث ذاته، فقد ُسجل خالل آخر 24 ساعة 11 وفاة بني املصابني، ليرتفع 
شفاء  حالة   227 تسجيل  عن  فورار  كشف  حالة. كما   1446 إلى  الوفيات  عدد  إجمالي 
جديدة، ليرتفع إجمالي عدد املتماثلني للشفاء بني املصابني بالوباء إلى 29369 حالة، يف حني 
يخضع 37 مصاًبا بالوباء للعناية املركزة عبر مختلف مستشفيات البالد ومصالح كوفيد19، وفًقا 

للمتحدث ذاته.
خالد دحماني

والية اجلزائر

ُن َمركِز َتحويِل الَكهرباِء بالّداِر الَبيضاء َوزيُر الّطاقِة ُيدشِّ

الرئيــُس تّبــــون 
َيستقبـل سفيـر الهند 
لــــدى الجزائـــر

أمس  تبون،  املجيد  عبد  اجلمهورية،  رئيس  استقبل 
االثنني، سفير الهند لدى اجلزائر »ساتبير سينغ«.

وأفاد بيان رئاسة اجلمهورية بأن السفير الهندي أدى زيارة 
وداع لرئيس اجلمهورية، عقب انتهاء مهامه يف اجلزائر. وجرى 
الدين  نور  اجلمهورية،  برئاسة  الديوان  مدير  بحضور  اللقاء 

بغداد دايج.
ق.و

طالبوا بحضور الوالي 

ُمحتّجـــوَن بَبلدّيـــة »طلميـــن« 
بــأدرار يغلقــون الّطريــــق 

 أقدم محتجون من بلدية طلمني الواقعة شمالي والية أدرار على غلق الطريق الرئيس الرابط بني بلدية طلمني والوالية 
املنتدبة تيميمون. وأقدم احملتجون على قطع الطريق يف قصر »تكيالت« بواسطة األحجار وإطارات السيارات ونصبوا خيمة 
كبيرة بجانب الطريق رقم 51.  وقال هؤالء احملتجون إن إقدامهم على هذه اخلطوة جاء بعد أن ُسدت جميع األبواب يف 
وجوههم ، باإلضافة إلى عدم توفر بوادر حسن نية لدى املسؤولني احملليني ملعاجلة املشاكل التي تراكمت سنوات عديدة 
يف  تنمويا  املتخلفة  البلدية  هذه  منهما سكان  يعاني  اللذين  واإلقصاء  بالتهميش  منددين  احلل،  إلى  طريقها  تعرف  ولم 
جميع امليادين.  وطالب الغاضبون بضرورة التعجيل بإعادة االعتبار للطريق الرابط بني البلدية واملقاطعة اإلدارية تيميمون، 
موضحني أنه غير صالح لالستعمال عبر مسافة تتجاوز الـ 30كلم. كما رفع  هؤالء  مطالب أخرى تتضمن  انتشال املنطقة 

من براثن التخلف وحتريك عجلة التنمية فيها، بتحقيق أدنى مقومات العيش الكرمي.  كما طالبوا 
بفتح حتقيق يف قضايا فساد سجلت على املستوى احمللي، مؤكدين على ضرورة حضور والي الوالية للوقوف على حجم 

التهميش الذي تشهده البلدية.
عبداهلل مجبري

بومرداس

الُمستفيدوَن من َسكنات َعدل بُبرج مَناِيل 
َيعتصمــون أمــام مقــّر الوالَيــــة 

 نظم، صبيحة أمس، سكان حي 800 مسكن عدل ببرج منايل شرقي بومرداس وقفة احتجاجية من أمام مقر الوالية، 
للمطالبة بحلول عاجلة جلملة املشاكل التي يتخّبط فيها حيهم منذ أزيد من سنة، وهو تاريخ شغلهم السكنات.

ورفع احملتجون جملة من املطالب إلى والي بومرداس يحي يحياتن، أهمها فتح مسلك يؤدي إلى احلي وفتح املدرسة 
االبتدائية املغلقة يف وجه التالميذ إلى جانب ربط سكناتهم بشبكة الغاز الطبيعي.

ويف هذا السياق، أكد سكان حي 800 مسكن ببرج منايل يف تصريحهم لــ«أخبار الوطن« أنهم يضطرون إلى قطع مسافة 
15 كلم من الطريق السريع لبلوغ سكناتهم، بسبب غياب مسلك باحلي؛ األمر الذي جعل معظم املستفيدين يفضلون البقاء 

يف مساكنهم السابقة على االنتقال إلى حي عدل اجلديد، رغم ما يعانوه من الضيق ومصاريف الكراء.
كما طرح احملتجون نقائص أخرى اعتبروها ضرورية للحياة، تتعلق أساسا بعدم ربط سكناتهم بشبكة  الغاز الطبيعي، 
اقتراب الدخول املدرسي، ما تزال االبتدائية  الذي فشلت اجلهات الوصية يف توفيره رغم وقوع احلي مبدخل املدينة. ومع 
- حسب قولهم - لم تنته بها األشغال بعد، إلى جانب كوابل اإلنارة العمومية الظاهرة التي تشكل خطرا على الساكنة، 

يضاف إليها انعدام األمن باملنطقة.
سميرة مزاري

الطارف

َتمديـــُد العمـــل بَتوقيـــت الَحجـــر 
الُجزئـــّي ببلدّيـــة القالـــــة

أعلنت وزارة الداخلية واجلماعات احمللية، أمس اإلثنني، عن متديد العمل بتوقيت احلجر املنزلي اجلزئي على بلدية 
العاشرة  اليوم الثالثاء، من الساعة  14 يوًما إضافية، بدًءا من  التعديل ميتد   أّن  الوزارة  القالة، بوالية الطارف.وأوضحت 

مساًء إلى اخلامسة صباًحا.
خ. د.

ستوِر يوَم 1 ُنوفمَبر َموِعُد االسِتفَتاء في  َمشروِع َتعديِل الدُّ
لالنتخابات،  املستقلة  الوطنية  السلطة  رئيس  االثنني،  أمس  تبون،  املجيد  عبد  اجلمهورية،  رئيس  استقبل 
محمد شريف.وحسب بيان لرئاسة اجلمهورية،  شهد اللقاء حتديد تاريخ الفاحت نوفمبر 2020 موعًدا الستفتاء الشعب 
اجلزائري يف  مشروع الدستور. وخالل اللقاء ذاته قّدم محمد شريف لرئيس اجلمهورية عرًضا حول تنظيم االستحقاقات 

االنتخابية املبرمجة.
خ. دحماني



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

http://www.star7arab.com/f.asp?service=journaux  

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 
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