
الّسعيــد بوطــاجـين 	

حــــرُب  الُكسُكِســـي..!
كان يجب أن أضع العنوان بالدارجة 

حتى أكون أمينا ملا ورد من 
تصريحات تناقلتها وسائط التواصل 
االجتماعي، التي اعتبرت الكسكسي 
طبخا أمازيغيا اشتهر به ماسينيسا 
قبل عشرين قرنا، ورمبا شيشناق 

يف طرح الحق، دون أن توضح إن كان 
يتناوله بزيت الزيتون اجلزائري، 
أم بالفول املغربي، أم باملرق الليبي 
واليقطني التونسي واملوريتاني..!
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08
األغواط 

سكـــــاُن َتجّمــــــع 
»وادي الطويــــــل« 
يشَتكـوَن انعـداَم التَّهيَئة!

05
عنابة

بعـُث َنشاِط الُمرّكِب الِجهويِّ 
للُّحـوِم الَحمــراِء ُمجــَددا. 

06
البيض

َموالـوَن باألبيـض ِسيـدي 
ائرَة! يخ يغِلقوَن مقرَّ الدَّ الشِّ

0202
إخـــواُن الَجزاِئــر فــي ُهجـــوٍم 

علــــى إخــــواِن الَمغــــرِب!
 وجه رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، انتقادا الذعا 

لرئيس احلكومة املغربية ورئيس حزب العدالة والتنمية املغربي، بعد 
إقراره التطبيع مع الكيان الصهيوني.  0909

صوَن يف َمجاِل األشغاِل الُعمومّيِة يكِشفوَن لـ »أخباِر الَوطن«: ُخبراٌء ُمتخصِّ

َقنـــاُة صـــرٍف ِصحـــّي َتســّببت 
في َفيـضان وادي القنـطَرة بجيـجل!

قال خبراء متخصصون يف مجال األشغال العمومية إن الفيضان، الذي عرفه 
وادي القنطرة عقب األمطار الغزيرة التي تهاطلت على الوالية، سببه َمّد قناة 

للصرف الصحي بشكل عرضي اعترضت مجرى الوادي، فأدت إلى تراكم األوحال 
وجذوع األشجار التي جرفتها السيول.

02

أكّد، أمس الثالثاء، رئيس املجلس الشعبي 
الوطني »سليمان شنني« أن اجلزائر 
ستبقى فاعال هاما يف حفظ األمن 

واالستقرار إقليميا ودوليا، خالل افتتاحه 
لليوم البرملاني الذي نظمته جلنة الشؤون 
اخلارجية والتعاون واجلالية حول متسك 
الشعب الصحراوي بحقوقه املشروعة 
»حتت شعار: » من أجل تفعيل حق 

الّشعب الصحراوي يف تقرير املصير«.

حـراِء  َموقـُف الَجزائـِر ُتجـاَه الصَّ
ِة غيـُر قـابٍل للُمقــايضِة! الَغربيـّ

03

عبيِّ الَوطنيِّ رئيُس امَلجلِس الشَّ

َمناطـــُقَمناطـــُق    ظــــٍل..ظــــٍل..
بمقيـاس َبعيـد عـن الّشمـس!بمقيـاس َبعيـد عـن الّشمـس!

ل ! ـَطِّ الظِّ  بـــوداود عبــد احلميـــد: إحصــاُء أزَيد من 28 َبلديًة فــي الَعاصمة َتعيُش حتــَت خـ

ِل! إبراِهيم ُمراد: َرصُد 188 ِملياَر ِديناٍر لَتغطّيِة َمشاريِع مَناطق الظِّ

َتساؤالت تطَرُح حول املعايير املعتَمدة يف تصنيفها

صنيِف!  ِجيجــــل..  َمناطُق ظٍل َتسقُط من التَّ
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الحــدث
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رئيس املجلس الشعبي الوطني

موقــف الجزائــر تجـاه الصحــراء 
الغربيــة غيـر قابـل للمقايضـة!

م. ب

 جاء ذلك خالل افتتاحه لليوم البرملاني 
الذي نظمته جلنة الشؤون اخلارجية والتعاون 
الصحراوي  الشعب  متسك  حول  واجلالية 
أجل  من   « شعار:  »حتت  املشروعة  بحقوقه 
تقرير  يف  الصحراوي  الشعب  حق  تفعيل 

املصير«.
ويف السياق نفسه، أشار رئيس املجلس 
قلعة  اجلزائر ستظل  أن  إلى  الوطني  الشعبي 
شامخة للدفاع عن الشعب الصحراوي وحقه 

األمم  مواثيق  يف  املكفول  مصيره  تقرير  يف 
غير  اجلزائر  مواقف  أن  إلى  مشيرًا  املتحدة، 
أو  على حسابات جيوسياسية  إطالقا  قائمة 
ولن  ثابتة  ستبقى  املواقف  هذه  وأن  نفعية، 
مبدأ  اجلزائر قد تبنت  بأن  مذكرا  تتغير«، 
حق الشعوب يف تقرير املصير منذ بيان نوفمبر 
االحتالل  وطأت  من  عانت  أن  بعد   1954

ألزيد من 130 سنة.
ملف  أن  شنني«  »سليمان  أضاف  كما 
الصحراء الغربية هو امللف األكثر قانونية وشرعية 
املكلفة  للمتحدة  األمم  الرابعة  اللجنة  لدى 

الرئيس  إعالن  أن  مضيفا  االستعمار،  بتصفية 
لن  عهدته  املنتهية  ترامب«  »دونالد  األمريكي 
والتاريخي  القانوني  الوضع  يف  حال  بأي  يغير 
للنزاع.كما جدد »شنني« دعم املجلس الشعبي 
وندد  الصحرواوي  الشعب  لنضال  الوطني 
للنظام  والالخالقية  العقالنية  غير  باملقايضة 
الكيان  مع  التطبيع  مقابل  للصحراء  املغربي 
الشعب  متسك  على ضرورة  مؤكّدا  الصهيوني، 
القابلة  الصحراوي بكامل حقوقه املشروعة غير 
للتعدي مع استمراره يف مقاومته من أجل إنهاء 

االحتالل الالشرعي ألرض الصحراء.

السلم،  مجتمع  حركة  رئيس   أطلق 
لرئيس  الذعا  انتقادا  مقري،  الرزاق  عبد 
العدالة  حزب  ورئيس  املغربية  احلكومة 
مع  التطبيع  إقراره  بعد  املغربي،  والتنمية 

الكيان الصهيوني. 
وكتب عبد الرزاق مقري على صفحته 
العدالة  حزب  استمرار  أن  بفايسبوك 
اإلخوان  جماعة  ممثلي  أحد  والتنمية، 
لدعم  الترويج  يف  املغرب،  يف  املسلمني 
وإدعاء  ممجوج  “تدليس  الفسطينية  القضية 

باطل لن يكون له أي أثر”.
احلكومة  رئيس  حمس  رئيس  واتهم 

املغربي واألمني العام حلزب العدالة والتنمية 
مبادئه  “خيانة  بـ  العثماني  الدين  سعد 
شكل  بأي  للتطبيع  املعادي  السابق  وخطه 
هو  به  يصّرح  كان  ما  وفق  األشكال  من 

نفسه”.
وافقت  إن  أنه  “غير  مقري  واضاف 
مؤسسات هذا احلزب هذه اخليانة فهو حزب 

قد دخل رسميا يف دائرة التصهني”.
“نبرئ  الصدد:  هذا  يف  مقري  قال  و 
نكيل  بأننا  وزورا  باطال  به  نتهم  مما  أنفسنا 
مبكيالني وندين التطبيع بشدة وصرامة إال إذا 

كان املطبع إسالميا بزعمهم”.

والتنمية”  “العدالة  حزب  ويعيش 
جدال  احلكومي  االئتالف  قائد  املغربي 
داخل وخارج البيت احلزبي، منذ أن أعلنت 
اعتزامها  اجلاري  ديسمبر   10 يف  اململكة 

استئناف العالقات مع الكيان الصهيوني.
احلزب  وجد  اإلعالن،  هذا   فمع 
عن  عاجزا  نفسه  اإلخوانية(  املرجعية  )ذو 
كبير  الزجاجة”، فجزء  “عنق  اخلروج من 
رفض  على  ُبنيت  السياسية  أطروحته  من 
يف  إسالمي  حزب  أول  أصبح  ثم  التطبيع، 
املنطقة يتخذ تلك اخلطوة وهو يف احلكومة.

 ق.م

»إيغور  جدد سفير روسيا باجلزائر، 
باجلزائر  نظم  برملاني  يوم  خالل  بيليايف«، 
حلل  الداعم  بالده  موقف  تأكيد  العاصمة 
عضو  بالده  إن  بالقول  الصحراوية،  القضية 
لتنفيذ  وصوتت  الدولي  األمن  مبجلس  دائم 

كافة القرارات االممية بالصحراء الغربية.
املنتهية  األمريكي  الرئيس  إعالن   عقب 
»مغربية«  بـ  اعترافه  ترامب«  »دونالد  واليته 

القرار  روسيا  أدانت  الغربية،  الصحراء 
القانون  مع  يتعارض  أنه  معتبرة  األمريكي 
الروسية عن  الدولي. ونقلت وكاالت األنباء 
بوغدانوف«  »ميخائيل  اخلارجية  وزير  نائب 
الدولي«.وأضاف  للقانون  انتهاك  »هذا  قوله 
أن هذا القرار ال يحترم »قرارات مجلس األمن 
الدولي التي وافق عليها األمريكيون أنفسهم«.
ق.د

الناطق باسم األمين العام لألمم املتحدة:

روسيـا تجدد موقفهـا الداعــم 
لحل القضية الصحراوية سياسيا

العربية  اجلمهورية  سفير  أعرب 
طالب  القادر  »عبد  باجلزائر،  الصحراوية 
أمس  يوم  ألقاها  التي  كلمته  خالل  عمر«، 
جلنة  نظمته  الذي  البرملاني  اليوم  مبناسبة 
بقبة  واجلالية  والتعاون  اخلارجية  الشؤون 
الصحراوي  الشعب  مواصلة  عن  البرملان، 
لكفاحه من أجل استكمال سيادته الكاملة 
الصحراوية.  العربية  اجلمهورية  أراضي  على 

التوازن  عوامل  من  واحدا  هذا  معتبرا 
واالستقرار يف املنطقة وضمانًا للسلم الدائم.

كلمته،  يف  الصحراوي،  السفير  وقال 
مهّمة  تطورات  ظل  يأتي يف  البرملاني  اليوم  إن 
االحتالل  نظام  مع  القائم  الصراع  شهدها 
املغربي بعد اقتحامهم املنطقة العازلة وكذا بناء 
جدران وزرع ألغام وأسالك شائكة ومع االعتداء 
املتكرر على املدنيني مبنطقة الكركرات.وأضاف 

الّنظام  أّن  على  تدّل  املؤشرات  كل  أن  السفير 
ويريد  التصعيدية،  مغامرته  يف  ماض  املغربي 
الزج باملنطقة يف مزيد من التوتر والعنف لفرض 
عن  اخلارجة  االستعمارية  األحادية  رؤيته 
االستيطانية  بالقوى  تستقوي  والتي  الشرعية 
كل  من  مرفوضة  أنها  غير  واالستعمارية، 

الشعوب احلّرة واحملبة للسلم والعدل.
منير بن دادي

أكّد، أمس الثالثاء، رئيس المجلس الشعبي الوطني »سليمان شنين« أن الجزائر ستبقى فاعال هاما 
في حفظ األمن واالستقرار إقليميا ودوليا.

املتحدة  األمم  لدى  أملانيا  مندوب  أكد 
خالل  تدخله  يف  هيوسغن«،  »كريستوف 
حول  األمن  مجلس  مشاورات  جلسة 
النزاعات  حل  أن  على  الغربية،  الصحراء 
بالقواعد  االلتزام  يعني  السلمية  بالطريقة 
والقانون  األمن  مجلس  قرارات  وتنفيذ 

الدولي.
وأضاف السفير يف خطابه: »لقد طلبت 
أملانيا هذه اإلحاطة ملنع النزاع، وبعد االطالع 
على صعوبة األوضاع على األرض بعد انهيار 
قرار وقف إطالق النار، الذي مت إقراره منذ عام 
1991. ولهذا، تود برلني التأكيد على النقطة 
التي ظلت تطرحها خالل العامني املاضيني، 
وهي حل النزاعات بالطريقة السلمية، يعني 
مجلس  قرارات  وتنفيذ  بالقواعد  االلتزام 

األمن والقانون الدولي”.
وأكد »هيوسغن« على أن أملانيا “ستظل 
ملتزمة بشدة باحلل السياسي، الذي يصب 

كلها  واملنطقة  اجلميع،  مصلحة  يف  حقًا 
بأسرها  للمنطقة  ميكن  كما  ستستفيد، 
السياسي،  احلل  من  اقتصاديًا  االستفادة 
العنان إلمكانات  يطلق  أن  والذي من شأنه 

املنطقة الهائلة للنمو”.
وذكر السفير األملاني عدة نقاط تاريخية 
الغربية  الصحراء  يف  احلالي  الوضع  لتوضيح 
مستمرًا  زال  وما  النزاع  بدأ  وكيف  احملتلة، 

حتى اليوم.
أن  إلى  األملاني  الدبلوماسي  وأشار 
اإلمكانات  قلة  ورغم  “البوليساريو محبطة، 
لفت  يحاولون  باملغرب،  مقارنة  عسكريًا 
االنتباه عن طريق عرقلة طريق رئيسي. حيث 
شن املغرب العملية العسكرية. ويف املقابل، 
لم تعد البوليساريو تلتزم بوقف إطالق النار؛ 
لذلك هذا هو املكان الذي نقف فيه. سمعنا 

اآلن كل تفاصيل الوضع احلالي”.
ق.د

ترى أن حل قضية الصحراء الغربية ُيكفل بالقانون الدولي 

 ألمانيا تدعـو لاللتزام بتنفيذ 
قــرارات مجلــس األمـــن 

املوريتاني، أمس األربعاء،  أفاد اجليش 
الثالثاء  مساء  تعرضت  له  تابعة  »دورية  بأن 
تابع  دفاعي  موقع  طرف  من  نار  إلطالق 
لقوة مغربية، بالقرب من إينال على احلدود 

الشمالية، وفق ما كشفه حتقيق أولي«.
فجر  بيانا،  املوريتاني  اجليش  ونشر 
األربعاء، من أجل حتديث البيان السابق الذي 

أعلن فيه قبل ساعات وقوع إطالق النار.
 وقال اجليش يف البيان اجلديد إنه »على 
إثر التحقيق األولي الذي أجري بعد تعرض 
دورية عسكرية إلطالق نار، مساء الثالثاء، 
تبني أن الدورية اقتربت من موقع دفاعي تابع 
هدفا  األخيرة  اعتبرتها  حيث  مغربية،  لقوة 
معاديا ومت التعامل معها على هذا األساس«.
الدورية  أفراد  أن  اجليش   وأضاف 
»تصرفوا بالرد على مصدر النيران، وفقا 
يتم  أن  قبل  االشتباك،  قواعد  متليه  ملا 

التعارف ويفض االشتباك«.
إطالق  ينجم عن  لم  أنه  اجليش   وأكد 
وكان  الدورية.  طاقم  يف  أضرار  أي  النار 
له  تابعة  دورية  أن  أمس  أعلن  قد  اجليش 
بالقرب  املهربني،  تطارد مجموعة من  كانت 
للبالد،  الشمالية  احلدود  على  إينال  من 

تعرضت إلطالق نار.
أنه  احلادث  وقوع  فور  اجليش   وأعلن 
يجرى حتقيقا من أجل حتديد مصدر النيران. 
احلدودي  الشريط  من  بالقرب  إينال  وتقع 
والذي  واملغرب،  موريتانيا  بني  ما  العازل 
لتوتر  مسرحا  األخيرة  األشهر  خالل  كان 
عسكري بني اجليش امللكي املغربي ومقاتلي 
معبر  فتح  إعادة  منذ  »البوليساريو«،  جبهة 
لعدة أسابيع  أغلقته اجلبهة  الذي  الكركرات 

يف أكتوبر املاضي.
ق.د

دوريــة للجيــش الموريتانــي 
تتعـرض إلطـالق نـار مغربـي

مقـــري يوجـــه انتقــــادات الذعـــة 
لرئيــس الحكومــة المغربـــي

سفير الجمهورية الصحراوية بالجزائر:

النظام المغربـي فشل في كسب الشرعية الدولية 

قضية  عن  اللثام  الطاقة  وزارة  كشفت 
وبطيوة  أرزيو  يف  والغاز  النفط  مرفأي  إغالق 
 13 إلى   6 املُمتدة من  الفترة  بوهران، خالل 
عن  صدر  بيان  يف  وجاء  اجلاري.  ديسمبر 
املديرية العامة للمحروقات بوزارة الطاقة، أّن 
ديسمبر  بداية شهر  منذ  الذي حدث  الغلق 
كان بسبب “سوء األحوال اجلوية، مما أجبر 

أرزيو  مينائي  غلق  على  أرزيو  ميناء  شركة 
وبطيوة، فترة طويلة إلى حد ما، مما أدى إلى 

تعطيل املالحة البحرية”.
غلق  أدى  فقد  ذاته،  البيان  حسب  و 
إلى  اجلاري  ديسمبر   6 من  اعتبارا  امليناءين 
نقل  سفن  شحن  برامج  يف  تأخر  تسجيل 
وذلك  للخارج،  للتصدير  املعدة  احملروقات 

بطريقة   13 إلى  أيام   3 من  امتدت  فترة  يف 
حتميل  عملية  أّن  البيان  أّكد  كما  متقطعة. 
 9 يوم  تدريجيا  استؤنفت  قد  احملروقات 
الطبيعي  الغاز  ناقلة  أن  حني  يف  ديسمبر، 
املسال “الال فاطمة نسومر” قامت بتحميل 

حمولتها يوم 13 ديسمبر.
ع. نويس

وهران

وزارة الطاقــة توّضــح  سبـب غلـق مرفــأي 
النفــط والغـاز فـي أرزيـو وبطيـــوة
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تساؤالت تطرح حول معايير تصنيفهاتساؤالت تطرح حول معايير تصنيفها

مناطــق ظـل..بمقيـاس مناطــق ظـل..بمقيـاس 
َبعيــد عـن الشمـــس!َبعيــد عـن الشمـــس!

البالد، يعيشون  45 مليون نسمة يف  املقّدر بنحو  السكان  أكثر من ثمانية ماليني جزائري من مجموع   يوجد 
كالسكن  األساسية  احلياة  مقّومات  من  كثير  تنعدم  حيث  الكبرى  املدن  حواف  ويف  األرياف  يف  الهامش  على 
يف  تقاعسهم  فضح  مت  بعدما  بلديات  ورؤساء  والة  عزل  قد  اجلمهورية  رئيس  واملدارس.وكان  والكهرباء  واملياه 
من  العديد  وتشتكي  محاكمتهم.  يتم  أن  انتظار  يف  التسيير  بسوء  اتهام  لهم  توجيه  ومت  الظل  مناطق  تنمية 
مناطق خاصة يف الهضاب العليا واجلنوب من سوء توزيع مقدرات البالد بسبب الفساد الذي رافق إجناز البرامج 
التنموية يف ظل غياب الرقابة. لكن اإلشكالية املطروحة اآلن تكمن يف غياب املعايير املضبوطة التي اعتمدت 
البلديات أنفسهم يف حرج كبير  العديد من رؤساء  عليها حكومة جراد يف تصنيف مناطق الظل،  حيث وجد 
بسبب إقصاء العديد من املناطق الفقيرة من البرامج التنموية املوجهة ملناطق الظل.  يف الوقت الذي يتخوف 

العديد من اخلبراء من ان تذهب االموال املرصودة، كما ذهبت » االلف مليار » ادراج الرياح. 

مطالب بإعادة تصنيفها حتى ال يحرم سكانها من التنمية 

مناطق ظـل.. ُتغفل وتسقط من التصنيف
  ما يزال بعض املسؤولني يف بلديات والية جيجل يف انتظار موافقة وزارة الداخلية على 

طلبهم املودع لدى السلطات احمللية واملتعلق باستدراك تصنيف عدد من املناطق املهمشة 
واملعزولة ضمن البطاقية الوطنية ملناطق الظل.

ــى  ــؤول األول عل ــن أن املس ــم م ــى الرغ عل
رأس الســلطات احملليــة لواليــة جيجــل، عبــد 
القــادر كلــكال، كان قــد أكــد يف تصريحــات 
صحفيــة ســابقة، تخصيــص نحــو 628 مشــروعا 
ــة  ــل املهمش ــق الظ ــدة مناط ــا لفائ ــا موجه تنموي
واملعزولــة علــى مســتوى مختلــف البلديــات، 
والتــي بلــغ عددهــا 238، إال أن العديــد مــن 
عبــر  املنتشــرة  واملهمشــة  املعزولــة  املناطــق 
مختلــف بلديــات هــذه الواليــة اجلبليــة مــا تــزال 
خــارج التصنيــف. كاشــفا عــن إنشــاء جلنــة 
والئيــة مهمتهــا حتديــد احتياجــات هــذه املناطــق 
والنقائــص املوجــودة بهــا، وســط تســاؤالت مــن 
طــرف املواطنــن حــول املعاييــر املعتمــدة مــن 
طــرف اجلهــات املتخصصــة إلدراجهــا ضمــن 

ــل. ــق الظ ــة مناط قائم
أحمــد  غبالــة،  بلديــة  رئيــس   وقــال 
ــار  ــى بهــا لـــ »أخب براهيمــي، يف تصريحــات أدل
الوطــن« بهــذا اخلصــوص، إن مناطــق الظــل 
ــات  ــملها العملي ــم تش ــي ل ــق الت ــد كل املناط تع
عمومهــا  يف  وتفتقــر  الضروريــة،  التنمويــة 
إلــى املنشــآت والهيــاكل القاعديــة األساســية 
والشــبكات املختلفــة مــن كهربــاء واملــاء الصالــح 
التطهيــر والغــاز الطبيعــي  للشــرب وشــبكات 

واملــدارس. العــاج  وقاعــات 
بالتمــاس  تقدمــت  مصاحلــه  أن  مضيفــا 
للســيد والــي الواليــة قصــد إعــادة النظــر يف 
املناطــق  واســتدراك  الظــل  مناطــق  تصنيــف 
ــة  ــن العملي ــكانها م ــرم س ــى ال يح ــاة حت املقص
التنمويــة، تنفيــذا لتوجيهــات الســيد رئيــس 
ــى  ــذي أرســل إل ــاس ال ــو االلتم ــة، وه اجلمهوري
ــذا  ــي ه ــة. يأت ــات احمللي ــة واجلماع وزارة الداخلي
بعــد قيــام مســؤولي البلديــة املعنيــة يف وقــت 
ــة اخلاصــة بـــ 14  ــات الفني ســابق بتقــدمي البطاق
منطقــة ظــل تغيــب فيهــا جــل مقومــات التنميــة 
ــاه  ــة واملي ــاء الريفي ــى رأســها مشــاريع الكهرب وعل
وشــبكات  والطــرق  والغــاز  للشــرب  الصاحلــة 

الصحيــة  واخلدمــات  املرافــق  وكــذا  التطهيــر 
الضروريــة، لكــن املتحــدث تفاجــأ بقيــام اجلهات 
ــن  ــط م ــق فق ــة مناط ــاد ثماني املتخصصــة باعتم

ــة. ــة مقترح ــن الـــ14 منطق ب

مسلسل تهميش املناطق 
املعزولة ما يزال مستمرا

  أكــد املتحــدث ذاتــه، خــال تصريحــه 
جلــوء  أن  الوطــن«،  »أخبــار  بــه  خــص  الــذي 
ــق  ــة مناط ــد قائم ــى حتدي ــة إل ــات املتخصص اجله
الظــل املعنيــة باالســتفادة مــن مشــاريع تنمويــة 
ــة مت  ــس اجلمهوري ــات رئي ــرارات وتعليم ــذا لق تنفي
مــن دون متكــن ممثلــن عــن املجالــس الشــعبية 
البلديــة مــن احلضــور خــال عمليــة التصنيــف 
ــدمي أي توضيحــات بخصــوص  ــار ودون تق واالختي
املعاييــر املعتمــدة يف ذلــك. حيــث قــال : »إن 
ــع  ــة املرب ــتبعاد منطق ــت باس ــة قام ــات املعني اجله
وبولعشــب مــن التصنيــف كمناطــق ظــل رغــم 
أنهــا ال تتوفــر ال علــى طرقــات وال مــاء صالــح 
للشــرب وال غــاز وال شــبكات تطهيــر، كمــا مت 
إقصــاء منطقــة غــار بودرهــم والقياقــب بســوق 
الكهربــاء  مــن  اســتفادتها  عــدم  رغــم  احلــّد 
الريفيــة وعــدم اســتفادتها مــن مشــاريع الربــط 
ــا  ــروب، كم ــاء الش ــي وامل ــاز الطبيع ــبكات الغ بش
اســتبعدت منطقتــي بنــي داود والشــكريد رغــم 
عــدم اســتفادتهما مــن الكهربــاء والغــاز وعــدم 
اســتفادتها مــن مشــاريع شــق الطرقــات، ومت أيضــا 
ــم  ــة رغ ــة بعجيس ــرازم والرعراع ــة امل ــاء منطق إقص
عــدم اســتفادتها مــن شــبكات املــاء والكهربــاء 
والتطهيــر والغــاز والطرقــات والصحــة ومشــاريع 
قطــاع الشــباب والرياضــة كاملاعــب، وهــذا الوضــع 
ينطبــق علــى باقــي املناطــق املســتثناة بهــذه البلديــة 
اجلبليــة«. كمــا قــال رئيــس بلديــة غبالــة :«اعتقــد 
أن عمليــة الغربلــة التــي أجراهــا بعــض املســؤولن 
ــة ». ــر واقعي ــة وغي ــر العادل ــرة غي الســابقن بالدائ

اإلقصاء يعني عدم 
االستفادة من املشاريع 

التنموية املسّطرة
ــة  ــعبي لبلدي ــس الش ــس املجل ــر رئي   واعتب
أدى  املناطــق  هــذه  اســتبعاد  عمليــة  أن  غبالــة 
فعــا إلــى إقصائهــا مــن البرامــج التنمويــة املوجهــة 
ملناطــق الظــل، مثــل مشــاريع قطــاع األشــغال 
العموميــة لفــك العزلــة وكــذا مشــاريع توســيع 
ــاء الريفيــة والغــاز الطبيعــي التــي  شــبكتي الكهرب
أخــرى  ومشــاريع  الظــل  مناطــق  كل  شــملت 
ــق  ــذه املناط ــا ه ــت منه ــتقبا أقصي ــة مس مبرمج
كليــة، علمــا أنهــا بحاجــة ماســة لهــا ب، النظــر 
إلــى أنهــا تشــمل عــددا هامــا مــن الســكنات 
والســكان. ويف رده علــى ســؤال بخصــوص إن 
كان هــذا املطلــب صــدر عــن مســؤولي بلديــة غبالة 
ــب  ــوا بطل ــن تقدم ــار آخري ــاك أمي ــط أم أن هن فق
إعــادة إحصــاء مناطــق الظــل ببلدياتهم، رد الســيد 
براهيمــي بالقــول إنــه ال ميلــك معلومــات عمــا إذا 
تقدمــت بلديــات أخــرى بطلــب االســتدراك، وإنــه 
ــال  ــه ق ــن، لكن ــى اآلخري ــم عل ــتطيع احلك ال يس
إن أغلــب رؤســاء البلديــات الذيــن اتصــل بهــم أو 
ــددا يف  ــكل نفسه.مش ــن املش ــتكوا م ــم اش التقاه
هــذا الوقــت علــى أن اللجنــة الوالئيــة ورئيــس 
دائــرة الســطارة الســابق لــم يقومــا باستشــارته 
أثنــاء عمليــة التصنيــف ولــم تقــدم أي توضيحــات 
ــه  ــم طلبات ــك،  رغ ــدة يف ذل ــر املعتم ــول املعايي ح
املتواليــة التــي وجههــا كتابيــا وشــفهيا. ويف مقابــل 
ذلــك، أعــرب املتحــدث عــن تقديــره للمجهــودات 
التــي تبذلهــا رئيســة الدائــرة احلاليــة التــي بــادرت 
ــو األخــرى،  ــارة تلــك املناطــق الواحــدة تل ــى زي إل
ووقفــت رفقــة مصالــح البلديــة علــى احتياجاتهــم 
ووضعياتهــم الصعبــة، خاصــة يف ظــل انعــدام 
امليــاه الصاحلــة للشــرب وشــبكة الطــرق وكــذا 

ــاز. ــاء والغ ــاريع الكهرب مش

اللجنــة  مــن  مســؤول  مصــدر  كشــف 
بواليــة  الظــل«  بـ«مناطــق  املكلفــة  الوالئيــة 
اجلزائــر، خــال حديــث خــص بــه »أخبــار 
الوطــن« أن مصاحلهــم أحصــت يف حــدود 300 
منطقــة ظــل تقــع خــارج النســيج العمرانــي 
احلضــري، وهــي موزعــة عبــر 34 بلديــة باجلزائــر 
ــة تقــع  العاصمــة، أغلبهــا مناطــق شــبه حضري
خــارج النســيج العمرانــي احلضــري، مؤكــدا 
أجــل  مــن  صارمــة  تعليمــات  تلقــوا  أنهــم 
اســتكمال املشــاريع التنمويــة واملنشــات اجلديــدة 
مبختلــف القطاعــات وفقــا لتوجيهــات رئيــس 

ــون. ــد تب ــد املجي ــة عب اجلمهوري

ــف  ــق املكل ــه أن الفري ــدر ذات ــح املص وأوض
ــر  ــة اجلزائ ــّل يف والي ــق الظ ــة ملناط ــع خريط بوض
ــق  ــف مناط ــر خاصــة لتصني ــى معايي ــد عل اعتم
ــا  ــة أساس ــة، واملتعلق ــر العاصم ــل يف اجلزائ الظ
باملناطــق احملرومــة مــن مقومــات احليــاة األساســية 
والغــاز والكهربــاء  امليــاه  كالســكن وشــبكات 
وحتــى املــدارس، إذ جنــد أن معظــم البلديــات 
ــة،  ــة اجلواري ــاريع التنموي ــذه املش ــى ه ــر إل تفتق
بعــض  يعانيهــا  التــي  العزلــة  إلــى  إضافــة 
بســبب  الريفيــة،  شــبه  املناطــق  يف  الســكان 

ضعــف مشــاريع توســعة الطرقــات.
  أسماء بوصبيع 

اللجنة الوالئية بالعاصمة 

األولويــة ستمنـح للمناطق 
شبـــه الحضاريــــة

ــي  ــعبي الوطن ــس الش ــب باملجل ــد النائ  أك
لـــ  تصريــح  قيــوس، يف  الناصــر  عبــد  ســابقا 
"اخبــار الوطــن"، أن مناطــق الظــل هــي التــي 
ــت  ــا ومازال ــة وضوؤه ــمس التنمي ــا ش ــم تصله ل
التهميــش  وظلــم  التخلــف  ظــام  تعيــش يف 
ــودة يف  ــق موج ــذه املناط ــا أن ه ــرة، مضيف واحلق
ــا  ــل فيه ــبة الظ ــن،  ونس ــات الوط ــع والي جمي
تختلــف مــن واليــة إلــى أخــرى، ومــن املفــروض 
أن تكــون هــذه املناطــق معروفــة ومحــددة مســبقا 
مــن قبــل املســؤولن احملليــن كمــا ينبغــي أن 
ــي يف  ــي ه ــة الت ــاريع التنموي ــم املش ــون حج يك
حاجــة إليهــا وكذلــك تقديــرات األغلفــة املاليــة 
ــة  ــددة بدق ــاريع مح ــذه املش ــاز ه ــة إلجن الضروري
أيضــا، وذلــك مــن خــال جمــع مــا قدمتــه 

ــل  ــق الظ ــة مناط ــات لتنمي ــن طلب ــات م البلدي
علــى مســتوى الواليــة التــي هــي بدورهــا ترســلها 
ــه  ــياق ذات ــدا يف الس ــة. مؤك ــى وزارة الداخلي إل
ــر مســبق ودراســة  ــى حتضي ــاج إل ــة حتت أن العملي
متأنيــة لتحديــد هــذه املناطــق مــع ضــرورة وجــود 
التواصــل  وكــذا  واحلقيقــي  الدائــم  التنســيق 
املســتمر بــن أعضــاء املجلــس الشــعبي البلــدي 
ــات  ــاء البلدي ــن رؤس ــل وب ــق الظ ــي مناط وممثل
ورؤســاء الدوائــر ليكلــل يف النهايــة بتقــدمي التقرير 
النهائــي واحلوصلــة إلــى رئيــس املجلــس الشــعبي 
الوالئــي ووالــي الواليــة. كمــا قــال املتحــدث يف 
ــاك فعــا تنســيق جــاد  ــه إذا كان هن تصريحــه إن
ــل،  ــق الظ ــد مناط ــن بتحدي ــع املعني ــن جمي ب
ووجــود دراســة واقعيــة وموضوعيــة الحتياجاتهــا 

فســيكون التقريــر النهائــي فعــا معبــرا عــن 
طموحــات املواطنــن يف كل منطقــة مــن هــذه 
املناطــق، وهــو مــا يعتبــر مؤشــرا علــى جنــاح فكــرة 
ــن  ــس م ــى العك ــل. وعل ــق الظ ــام مبناط االهتم
ــة  ــلة والدراس ــة فاش ــت االنطاق ــك، إذا كان ذل
ــكايف ويســودها  ــت ال ــم تأخــذ الوق مســتعجلة ول
ــي  ــيق احلقيق ــدم التنس ــش وع ــاء والتهمي اإلقص
فالنتيجــة ســتكون ســلبية.  ليختتــم حديثــه 
بالقــول إن جتســيد املشــاريع يف مناطــق الظــل 
يحتــاج إلــى إمكانيــات ماليــة كبيــرة والدولــة يف 
الظــروف احلاليــة التــي تتميــز بقلــة املداخيــل ال 
ميكنهــا أن تلبــي حاجيــات وطلبــات املواطنــن يف 

ــق. ــذه املناط ه
بوعباني زهرة

املجمــع  ورئيــس  املعمــاري   أعــاب اخلبيــر 
ــن،  ــن املعماري ــاء واملهندس ــراء البن ــري خلب اجلزائ
ــه  ــث خــص ب ــوداود، خــال حدي ــد ب ــد احلمي عب
ــة  ــة املتعاقب ــات احلكومي ــن«، السياس ــار الوط »أخب
ــر، بالرغــم مــن ســنوات البحبوحــة التــي  يف اجلزائ
عاشــتها اجلزائــر، إال أنهــا فشــلت يف حتقيــق التــوازن 
بــن املدينــة والريــف وتكريــس العدالــة اجتماعيــة 
بــن الســكان، وحتــى يف املدينــة بحــد ذاتهــا- 
ــر يف  ــال كبي ــى اخت ــا أدى إل ــه، م ــد قول ــى ح عل
ــة  ــن الســكان بســبب الطبقي مســتويات املعيشــة ب

ــؤولين. ــيير املس ــوء تس ــا س ــي خلقه الت
ــي  ــل ال تعن ــق الظ ــوداود أن مناط ــح ب  وأوض
ــاد،  ــة يف الب ــة واجلبلي ــق الداخلي ــرورة املناط بالض
إال أنهــا موجــودة يف النســيج العمرانــي للمــدن 
وحواشــيها، والتــي تتجــاوز 28 بلديــة، مرجعــا 
ــال  ــر خ ــهدتها اجلزائ ــي ش ــة الت ــى األزم ــا إل إياه
الســكان  مــن  الكثيــر  دفعــت  إذ  التســعينيات، 

باملناطــق الداخليــة إلــى النــزوح نحــو العاصمــة 
بحثــا عــن األمــان لتؤســس »جمهوريــة موازيــة« يف 

حواشــي املــدن احلضاريــة.
ــى أن ســكان هــذه املناطــق  ــوداود إل  وأشــار ب
يعيشــون ظروفــا شــبه ريفيــة صعبــة بســبب غيــاب 
ــبكات  ــرار ش ــى غ ــة عل ــة اجلواري ــاريع التنموي املش
الصحــي  والصــرف  للشــرب  الصاحلــة  امليــاه 
والكهربــاء واإلنــارة العموميــة والغــاز، فيمــا تنعــدم 
واملدارس. وذكــر  والرياضيــة  الصحيــة  املرافــق 
خبيــر العمــران بــوداود »مناطــق الظــل« التــي توجــد 
ــراش  ــرار احل ــى غ ــة عل ــرقية للعاصم ــة الش بالناحي
ــة  ــا الناحي ــة، أم ــة والرويب ــان والرغاي ــرج الكيف وب
ــد  ــيدي عب ــة وس ــويدانية واملعامل ــد الس ــة جن الغربي
ــا  ــكانها ظروف ــش س ــاط يعي ــي نق ــدة، وه اهلل وزرال
صعبــة وشــبه ريفيــة، وهــو الوضــع الــذي يســتدعي 

ــا. ــة عاج ــاكل التنموي ــوية املش ــى تس إل
 أسماء بوصبيع

 رئيس املجّمع الجزائري لخبراء البناء واملهندسين 
املعماريين، بوداود عبد الحميد: 

أزيد من 28 بلدية في العاصمة 
تعيــش تحـت خــّط »الظـل«!

عبد الناصر قيوس نائب بالبرملاني سابقا:

البــد من تنسيــق فّعــال بيــن جميــــع 
المسؤوليــن إلنجــاح مخطــط التنميــة

ــش املركــزي  ــة أخــرى، أكــد املفت مــن جه
بــوزارة الداخليــة واجلماعــات احملليــة دليبــة عبــد 
العزيــز أن مصاحلهــم وضعــت معاييــر خاصــة 
لتصنيــف مناطــق الظــل يف اجلزائــر، مــن خــال 
شــروعهم يف عمليــة مســح شــاملة عبــر مختلــف 
املدنــي  املجتمــع  بإشــراك  الوطــن،  بلديــات 
مــن ممثلــي األحيــاء والقــرى، وهــي املقاربــة 
ــات  ــب األولوي ــمحت بترتي ــي س ــاركية الت التش
وإحصــاء العجــز باالعتمــاد علــى 16 مؤشــرا 
تطبيــق  عبــر  حــددت  والتصنيــف،  للتقييــم 
معلوماتــي مت تطويــره مــن طــرف الدائــرة الوزاريــة، 
وذلــك يف إطــار اإلســتراتيجية املتخــذة مــن قبــل 
وزارة الداخليــة لتوفيــر الضروريــات لهــذه املناطــق 

ــة. ــس اجلمهوري ــات رئي ــذا لتعليم وتنفي
وكشــف دليبــة لــدى نزولــه ضيفــا علــى 
اإلذاعيــة  للقنــاة  الصبــاح"  "ضيــف  برنامــج 

األولــى أنــه مت إحصــاء 13587 منطقــة ظــل علــى 
ــذا  ــي تنفي ــوة تأت ــرا خط ــي، معتب ــتوى الوطن املس
ــون  ــد تب ــد املجي ــة عب لتعليمــات رئيــس اجلمهوري
بإجــراء مســح شــامل لهــذه املناطــق، مشــيرا إلــى 
أهميــة توفيــر الضروريــات ومتطلبــات العيــش 
الكــرمي لســكان هــذه املناطق.وأضــاف دليبــة أنــه 
"يقطــن بهــذه املناطــق أكثــر مــن 8 مايــن نســمة، 
مــا يعــادل 20 باملائــة مــن التعــداد اإلجمالــي 
للســكان، موضحــا أن وزيــر الداخليــة واجلماعــات 
احملليــة والتهيئــة العمرانيــة فتــح ورشــة حــول 
ــي  ــات تقض ــى تعليم ــث أعط ــل، حي ــاط الظ نق
باللجــوء إلــى التكنولوجيــات املعلوماتيــة، مــن 
تســمح  التطبيقــات  مــن  عــدد  وضــع  خــال 

ــجلة. ــاريع املس ــكل املش ــة ل ــة اآلني باملتابع
 أسماء بوصبيع 

 املفتش املركزي بوزارة الداخلية والجماعات املحلية، دليبة عبد العزيز: 

 اعتمدنــا 16 مؤشرا لتصنيف مناطق 
الظل وسنستعين بتطبيقات إلكترونية 

 كشــف مستشــار رئيــس اجلمهوريــة 
ــراد، عــن  ــم م ــف مبناطــق الظــل ابراهي املكل
أن مــا يقــارب 53 باملائــة مــن املشــاريع التــي 
ــل،  ــق الظ ــح مناط ــجلة لصال ــتنطلق مس س
مؤكــدا أن تخصيــص ميزانيــة لتلــك املناطــق 
ــا  ــا قوي ــيقدم دفع ــة س ــنة املقبل ــوان الس بعن

ــا. ــة به ــة احمللي ملســار التنمي
وأوضــح إبراهيــم مــراد لــدى حلولــه 
مــن  أنــه  الدوليــة  اإلذاعــة  علــى  ضيفــا 
ضمــن 480 مليــار دينــار كتكلفــة كليــة 
للمشــاريع املســجلة يف مناطــق الظــل احملصــاة 
يف اجلزائــر مت توفيــر 188 مليــار دينــار لتغطيــة 
ــة  ــل 39.22 باملائ ــا ميث ــروعا، م 12831 مش

بعنــوان ســنة 2020.
ــد  ــوص »لق ــذا اخلص ــراد يف ه ــال م وق
مت إجنــاز أكثــر مــن 6 آالف مشــروع، كمــا 

3916 مشــروعا قيــد اإلجنــاز،  أن هنالــك 
قريــب،  عــن  ســتنطلق  مشــروعا  و2887 
ــن  ــة م ــن 53 باملائ ــر م ــي أن أكث ــذا يعن وه
املشــاريع اخلاصــة باحلاجيــات األساســية 
ــب  ــا أو ه ــروع فيه ــجيلها مت الش ــي مت تس الت

ــا. ــروع فيه ــك الش ــى وش عل
اجلمهوريــة  رئيــس  مستشــار  وذكــر 
ــابق  ــه مت يف الس ــل أن ــق الظ ــف مبناط املكل
ربــوع  كل  يف  الظــل  مناطــق  تشــخيص 
ــر وتشــخيص االحتياجــات اخلاصــة  اجلزائ
بــكل منطقــة، وقــد مت تســجيل 15044 
مايــن   8 بهــا  يقطــن  ظــل،  منطقــة 
مت  احلاجيــات  مســتوى  وعلــى  ســاكن، 
إلــى  يحتــاج  مشــروع   32700 تســجيل 

ماليــة. وألغلفــة  التمويــل 
 أسماء بوصبيع 

مستشار رئيس الجمهورية املكلف بمناطق الظل،  ابراهيم مراد: 

53 % مــن المشاريـع التنموية 
وجـهت لصالـح مناطــق الظــل

بوعباني زهرة
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 عبد اجلالل نويس
 وحســب مــا أفــاد بــه بيــان لــوزارة 
فقــد  األربعــاء،  صــدر  الوطنــي،  الدفــاع 
ــم 17  ــن بينه ــد م ــن يوج ــون والذي كان املعني
ــن  ــى م ــة، عل ــية مغربي ــن اجلنس ــرا م مهاج

قــوارب تقليديــة الصنــع.
ُيضيــف  العمليــات،  هــذه  ومتــت 
عــن  واليــات  مــن  كل  عبــر  املصــدر، 
ــة،  ــتغامن، العاصم ــان، مس ــنت، تلمس متوش

الطــارف. عنابــة،  بومــرداس، 
غيــر  مهاجــرا   81 توقيــف  مت  فيمــا 
ــون جنســيات مختلفــة، بــكل  شــرعي يحمل
ــة،  ــزان، ورقل ــدوف، غلي ــان، تن ــن تلمس م
وجانــت. ســعيدة  ومتنراســت،  غردايــة، 

ــى  ــق عل ــع طواب ــن أرب ــون م ــارة تتك ــكان عم ــاء، س ــس األربع ــا، أم جن
ــاك  ــن ه ــكيكدة م ــة س ــة والي ــب عاصم ــان يف قل ــة الطلي ــي حوم ــتوى ح مس
ــة.  ــكناتهم الهش ــم س ــد مغادرته ــق بع ــارة دقائ ــاض العم ــت األنق ــق حت محق
ــى  ــة واألمــن هرعــت إل ــة املدني ــح احلماي ــإن مصال ــا، ف و بحســب مصادرن
ــار العمــارة القدميــة التــي أخاهــا قاطنوهــا بالكامــل  ــورا إعامهــا بانهي املــكان ف
قبــل انهيارهــا بلحظــات، حيــث مت احتــاذ كل التدابيــر الازمــة بإحاطــة املنطقــة 
بشــريط وقائــي ومنــع أي شــخص مــن االقتــراب منهــا أو الدخــول إليهــا، قبــل 
حضــور جلنــة تقنيــة مــن مصلحــة مراقبــة البنايــات التــي ســبق وأن صنفتهــا يف 
اخلانــة احلمــرا، فيمــا يخشــى الســكان املجاوريــن للبنايــة مــن امتــداد التشــققات 
إلــى بيوتهــم التــي باتــت مهــددة هــي األخــرى بالســقوط، بينمــا طالــب اجلميــع 
ــع  ــرار. ورف ــة األض ــادث ملعاين ــكان احل ــى م ــل إل ــذي تنق ــي،  ال ــل الوال بتدخ

املتضــررون نداءهــم إلــى الوالــي وطالبــوه بترحيلهــم إلــى مســاكن جديــدة.
جمال بوالديس

الدرك يعتـرض الدرك يعتـرض 185185 حراقـا خالل أسبوع حراقـا خالل أسبوع

 السكان أخلوا البناية قبيل سقوطها بلحظات 

انهيار عمارة قديمة بحي حومة الطليان في سكيكدةانهيار عمارة قديمة بحي حومة الطليان في سكيكدة

تم تأجيل محاكمته

حـدادو مهنـي يّتهـم مافيـا العقار حـدادو مهنـي يّتهـم مافيـا العقار 
بعرقلة بلديات »األفافاس« ببجايةبعرقلة بلديات »األفافاس« ببجاية

 جنح حراس السواحل بالتنسيق مع مصالح الدرك الوطني يف إفشال محاوالت هجرة غير 
شرعية هّم بها 185 شخصا، خالل الفترة املمتدة من 16 إلى 22 ديسمبر.

الرئيـس تبون يتلقى مكالمة الرئيـس تبون يتلقى مكالمة 
هاتفية من أمير دولة قطرهاتفية من أمير دولة قطر

 
مــن  هاتفيــة  مكاملــة  األربعــاء،  تبون،أمــس  املجيــد  عبــد  اجلمهوريــة  رئيــس  تلقــى 
ــة  ــى حال ــر عل ــا األخي ــن خاله ــأّن م ــي، اطم ــد آل ثان ــن حم ــم ب ــيخ متي ــر الش ــة قط ــر دول أمي
اجلمهوريــة. لرئاســة  بيــان  بحســب  والعافيــة،  الصحــة  دوام  لــه  ومتّنــى  الصحيــة  الرئيــس 
تبــون  للرئيــس  دعوتــه  جــّدد  قطــر  دولــة  “أميــر  أن  ذاتــه  املصــدر  وأوضــح 
اجلمهوريــة  رئيــس  وشــكر  الوطــن.  أرض  إلــى  وعودتــه  تعافيــه  بعــد  قطــر  لزيــارة 
الدعــوة”. وقبــل  واألخويــة،  النبيلــة  مشــاعره  علــى  األميــر  ســمو  بــدوره 
التحرير 

ــس  ــس املجل ــي رئي ــدادو مهن ــم ح اته
الشــعبي الوالئــي لبجايــة املنتمــي حلــزب 
جبهــة القــوى االشــتراكية جهــات وصفهــا بـ 
"مافيــا العقــار" تعمــل علــى عرقلــة ومحاصــرة 
منتخبــي البلديــات ذات األغلبيــة التابعــة 
بلديــات اجلهــة  حلزبــه، الســيما رؤســاء 
الشــرقية للواليــة )تيشــي،  أوقــاس،  ســوق 
ــن  ــا ( م ــماعيل وغيره ــت إس ــن،  آي االثن
ــر  ــاء عب ــز القض ــم يف دهالي ــزج به ــال ال خ
تهمــا  تتضمــن  )فارغــة(  ملفــات  إعــداد 
بالفســاد وتبديــد األمــوال العموميــة علــى 
غــرار رئيــس بلديــة تيشــي الســابق عيســاني 
الــذي أنهيــت مهامــه مــن طــرف الوالــي ومت 
وضعــه حتــت تصــرف العدالــة واســتخلفه 

ــيم ". ــاش نس ــيد "خوف الس
أدلــى  الــذي  املتحــدث  وحســب   
هــذه  ســبب  فــإن  للصحافــة،  بتصريــح 
ــؤالء  ــوف ه ــو وق ــبوقة ه ــر املس ــة غي الهجم
األميــار يف وجــه أصحــاب النفــوذ الذيــن 
أراٍض  علــى  االســتحواذ  إلــى  يســعون 
قــرب الشــريط الســاحلي لتشــييد فنــادق 

جبيــرة  وادي  مــن  ســياحية  ومنتجعــات 
ببلديــة بوخليفــة مدخــل مدينــة بجايــة إلــى 
غايــة ملبــو عنــد حــدود واليــة جيجــل وهــو 
األمــر الــذي رفضــه منتخبــو احلــزب وســكان 

ككل.  املنطقــة 
اســتدعاء  أســباب  فــإن  وللتذكيــر، 
ــة احملكمــة  ــام هيئ ــول أم الســيد حــدادو للمث
انتقــل  عندمــا  2018م  ســنة  إلــى  تعــود 
منتخبــو املجلــس الشــعبي الوالئــي والبلــدي 
وبرملانيــن ويف مقدمتهــم رئيــس املجلــس 
الشــعبي الوالئــي إلــى حــي ســيدي أحمــد 
بلديــة بجايــة لدعــم مجموعــة مــن املواطنــن 
ــم  ــر إقامته ــن مق ــرد م ــن بالط ــوا مهددي كان
التابــع ملؤسســة "البــال"، الــذي حتصلــت 
عليــه يف عهــد الوالــي الســابق )حمــو تهامــي 
ــب أشــخاص  ــى جان ــه إل (.  وبســبب وقوف
للمثــول  اســتدعاؤه  مت  صعبــة  وضعيــة  يف 
أمــام هيئــة احملكمــة يــوم 22 ديســمبر بتهمــة 
قــرار  احتــرام  و"عــدم   " شــركة  "مضايقــة 
ــة بخصــوص قضيــة مجمــع البــال ". العدال
عبدالسالم.ق

 اختنــاق 5 أشخـاص مـن عائلة 
واحــــدة بباتنــــة

   
ــجيل  ــر تس ــاء، إث ــس األربع ــة، أم ــة باتن ــة لوالي ــة املدني ــح احلماي ــت مصال تدخل

واحــدة. عائلــة  مــن  خّلف وفاة 5 أشــخاص  حادث اختناق بالغــاز، 
ــد.  ــة الزغادي ــة بقري ــن العائ ــة، وتقط ــم الثاث ــاألب واألم وأطفاله ــر ب ــق األم ويتعل
وتتــراوح أعمــار األطفــال الضحايــا مــا بــن 6 و12 ســنة، وعليــه، تنقــل وكيــل اجلمهوريــة 

ــا للوقــوف علــى مابســات احلــادث. والشــرطة إلــى منــزل الضحاي
ق.م

 القائمة ما تزال مفتوحة
19 مخبـرا توافـق على تسقيـف 

أسعــار تحاليــل كورونــا
 

كشــفت وزارة الصحة وإصــاح املستشــفيات والســكان عــن األســعار النهائيــة التــي 
تخــص التحاليــل اخلاصــة بفيــروس كورونــا.

وذكــر بيــان وزارة الصحــة، أمــس األربعــاء، أن ســعر االختبار الفيرولوجي بلــغ 
يخــص  دينار.وفيمــا  بـــ3600  ســقفه  املضاد اجليني فتــم  واالختبــار  دينــار،   8800
االختبار الســيرولوجي، فقــد مت حتديــد ســعره بـــ2200 دينــار جزائري.وكشــفت الــوزارة يف 
بيانهــا عــن قائمة املخابر التــي انضمــت إلــى هــذا االقتــراح، يف حــن أكــدت أن القائمــة 

ــزال مفتوحــة.  مــا ت
ق.م

ــكن  ــن الس ــة لتحس ــة الوطني ــل الوكال -تواص
للشــركات  اإلعــذارات  توجيــه  »عــدل«  وتطويــره 
ــات  ــف والي املتقاعســة عــن إجنــاز املشــاريع يف مختل
الوطــن، وذلــك قصــد دفعهــا لتحســن النوعيــة 
احملــددة،   اآلجــال  يف  األشــغال  مــن  واالنتهــاء 

بحســب مــا ذكرتــه وكالــة األنبــاء اجلزائريــة. 
 ووجهــت الوكالــة الوطنيــة إعــذارا أوال للشــركة 
 Spa Construb( »كونســتروب آســت«
Est(، املكلفــة بإجنــاز 200 ســكن بصيغــة البيــع 
باإليجــار، باملركــز احلضــري عــن كرشــة بواليــة 
أم البواقــي، حســب مــا جــاء يف منشــور الوكالــة 
ــر موقــع التواصــل  الــذي أتاحتــه علــى صفحتهــا عب

ــبوك. ــي فيس االجتماع
لشــركة  اإلعــذار  أبلغــت  أنهــا  وأوضحــت 

يف  األربعــاء  يــوم  صــدر  إعــان  عبــر  اإلجنــاز، 
الصحافــة الوطنيــة بنــاء علــى مختلــف محاضــر 
معاينــة الورشــة، التــي »تؤكــد تأخــر وتيــرة األشــغال 
وإهمــال الورشــة، إلــى جانــب نقــص املــوارد البشــرية 
واملاديــة ومــواد البنــاء بهــا«. وأمــام هــذه الوضعيــة، 
طالبــت الوكالــة، الشــركة املذكــورة بتنفيــذ عــدة 

تعليمــات يف أجــل أقصــاه ثمانيــة )8( أيــام.
ويتعلــق األمــر باســتئناف األشــغال املتبقــي 
مســتوى  علــى  اإلجنــاز  وتيــرة  وتســريع  إجنازهــا 
وتســليم  املســّجل  التأخــر  الســتدراك  الورشــة، 
ــركة  ــت الش ــا طالب ــال. كم ــرب اآلج ــروع يف أق املش
ــواد  ــاد وم ــم الورشــة بالوســائل البشــرية والعت بتدعي
البنــاء الازمــة وكــذا رفــع التحفظــات املســجّلة 
ــادت  ــة أخــرى، أف ــى مســتوى الورشــة. من جه عل

ــرية  ــراءات القس ــة اإلج ــتتخذ كاف ــا س ــة بأنه الوكال
املنصــوص عليهــا يف التشــريع املعمــول بــه، الســيما 
بتنفيــذ  التزامهــا  عــدم  الصفقــة يف حــال  فســخ 

محتــوى اإلعــذار.
 يذكــر أنــه منــذ بدايــة الشــهر اجلــاري، وجهــت 
وكالــة »عــدل« عــدة إعــذارات لشــركات إجناز مشــاريع 
هــذه الصيغــة املوجــودة عبــر عــدد مــن واليــات الوطــن 
لعــدة أســباب، تشــمل أساســا التأخــر يف اإلجنــاز 
ونوعيــة األشــغال بــكل مــن تيــزي وزو والطــارف 
وســطيف وقســنطينة. إلــى جانــب اإلعــذارات، كان 
املديــر العــام للوكالــة، طــارق بلعريبــي، قــد نظــم 
ــرة  ــع بوتي ــد الدف ــاز قص ــركات اإلجن ــع ش ــاءات م لق

ــا. ــة نوعيته ســير األشــغال ومراقب
ق.م

وكالـة »عــدل« توجـه إعـذارات للشركـات وكالـة »عــدل« توجـه إعـذارات للشركـات 
المتقاعســـــة عـــن اإلنجـــازالمتقاعســـــة عـــن اإلنجـــاز

2150 ســكن عــدل   يعيــش ســكان حــي 
بعلــي منجلــي بواليــة قســنطينة حالــة غليــان،  
ــدى  بســبب تســجيل عــدد مــن حــاالت التســمم ل
العائــات القاطنــة باحلــي، عقــب اســتهاكهم ميــاه 
ــد  ــي بع ــارات، والت ــى العم ــج املوجــودة أعل الصهاري
فتحهــا تبــن احتواؤهــا علــى كميــات مــن احلشــرات 

ــدان. والدي
جمعيــة احلــي وبعــد تعــرض عــدد مــن 
متقاربــة  فتــرة  يف  تســمم  حلــاالت  الســكان 
والتطيــر  امليــاه  مؤسســة  مبصالــح  اســتنجد 
»ســياكو«، والتــي قامــت بأخــذ عينــات مــن 
امليــاه امللوثــة يف انتظــار نتائــج التحاليــل، يف حــن 
أبــدى الســكان تخوفهــم مــن تطــور الوضعيــة 
بعــد  بالتســمم، خاصــة  للمصابــن  الصحيــة 
ــور  ــد تده ــال املستشــفى، بع دخــول أحــد األطف
حالتــه الصحيــة عقــب اســتهاكه وعائلتــه ميــاه 
الصهاريــج،  التــي تفتقــر إلــى أدنــى شــروط 
مصالــح  غيــاب  ظــل  يف  والتعقيــم،  النظافــة 
مؤسســة »جاســت إميــو«، التــي اتهمهــا الســكان 
بالتقاعــس عــن أداء مهامهــا، محملــن إياهــا 
باعتبارهــا  حــادث،   عمــا  كاملــة  املســؤولية 
الصهاريــج،   وتعقيــم  وتنظيــف  بفتــح  املخولــة 
تصــل  التــي  امليــاه  مــدى صاحيــة  ومراقبــة 
للســكان لاســتعمال،  مؤكديــن أن ال مبــاالة 

أعــوان الشــركة أوصــل الوضــع إلــى مــا هــو عليــه 
اليــوم مــن تلــوث وانتشــار للديــدان واحلشــرات.

 وطالــب الســكان بتدخــل مصالــح مؤسســة 
بأخــذ  قامــت  التــي  »ســياكو«،  والتطهيــر  امليــاه 
عينــات مــن امليــاه امللوثــة، يف انتظــار إخضاعهــا 
للتحاليــل والكشــف عــن النتائــج املتوصــل إليهــا 
ــة،  ــق كارثي ــن حقائ ــئ ع ــر أن تنب ــن املنظ ــي م والت
التــي  والنقائــص  املشــاكل  إلــى سلســلة  تضــاف 
ــام الســكان برفــع  يعانــي منهــا الســكان، »، التــي ق

دعــوى قضائيــة ضدهــا منــذ فتــرة، بغيــة إلغــاء 
األعبــاء املفروضــة عليهــم مــن قبلهــا، يف ظــل غيــاب 
اخلدمــات التــي مــن املفتــرض أن تقدمهــا لهم،حيــث 
ــاه  ــوث املي ــة تل مــن املنتظــر أن يســتغل الســكان قضي
وإهمــال الصهاريــج إلظهــار عجــز املؤسســة التــام 
وفشــلها يف التســيير، وتقاعســها عــن آداء مهامهــا 
فواتيــر  إصــدار  مقابــل  املرضــي،  الشــكل  علــى 
ــع. ــا املؤسســة يف الواق ــم به ــم تق ــة ل ــات وهمي خلدم
 أمينة. ب

السكان حمّلوا شركة »جاست إيمو« المسؤولية
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انتفــض، أمــس، ســكان حــي »بــارو » 
ببلديــة فلفلــة يف ســكيكدة، وقامــوا بالتجمــع 
وســط الطريــق الرئيســي الوطنــي رقــم 44 
ــي  ــن الوال ــارة واملتاريس،مطالب ــه باحلج وقطع
التدخــل مــن أجــل فتــح حتقيــق قضائــي 
عاجــل، يف مشــروع الطريــق الرئيســي املــؤدي 
إلــى قريتهــم، والــذي انهــار يف أولــى قطــرات 
ــن  ــنوات م ــتة س ــتغرق س ــه اس ــم ان ــر رغ املط

األشــغال.
احملتجــون، حملــوا مصالــح الرقابــة واملتابعــة 
التــي  الوضعيــة  هــذه  يف  املســئولية  كل 
ــق كان  ــام يف طري ــال الع ــداًرا للم ــا إه اعتبروه
حلمــا بنســبة لهــم بعــد ســنوات مــن االنتظــار 
ــس يف  ــة بالتقاع ــح البلدي ــوا مصال ــا اتهم كم
ــات  ــوي ومخلف ــف التنم ــن التخل ــالهم م انتش
الفيضانــات األخيــرة التــي أغرقــت بيوتهــم 
وعزلتهــم عــن العالــم اخلارجــي ومحيطهــم 
العشــرات  اليهــم  انظــم  بينمــا  بالتحديــد، 
الهشــة يف  والبيــوت  الصفيــح  ســكان  مــن 
ترحيلهــم  يف  بالتعجيــل  للمطالبــة  املنطقــة 
مــن  وانتشــالهم  اجتماعيــة  ســكنات  الــى 

املســتنقعات التــي يقطنونهــا.
ــة، أكــد يف اتصــال مــع  ــة فلفل رئيــس بلدي
»أخبــار الوطــن«، بأنــه تنقــل مبعيــة الســلطات 

ــي  ــى عن ــارعوا إل ــرة س ــس الدائ ــة ورئي األمني
الغاضبــن  مــع  حــوار  فتــح  قصــد  املــكان 
وإقناعهــم بفتــح الطريــق احليــوي الــذي يربــط 
عزابــة،  ناحيــة  بعنابــة  ســكيكدة  واليــة 
ــق  ــة الطري ــادة تهيئ ــات بإع ــدمي ضمان ــع تق م
وإصالحــه فــورا والتدخــل إلنهــاء واقعهــم 

املريــر يف القريــة. 
جمال بوالديس 

يف  ســيدة  أمــس،  أول  ليلــة  جنــت، 
ــب  ــق عق ــوت احملق ــن امل ــس، م ــا اخلام عقده
إنهيــار ســقف بنايــة قدميــة عليهــا، وهــذا 
قلــب  يف  بيــار  ســبع  حــي  مســتوى  علــى 
إلــى  تعرضــت  حيــث  الواليــة،  عاصمــة 
إصابــات متفاوتــة اخلطــورة ورضــوض، تطلــب 
ــة  ــى مصلح ــرعة إل ــاح الس ــى جن ــا عل حتويله
اإلســتعجاالت الطبيــة مبستشــفى عبــد الــرزاق 

بوحــارة، قصــد تلقــي العــالج الــالزم. 

و يف نفــس الســياق، طالبــت مختصــون يف 
ــة  ــات القدمي ــات ومهتمــون بالبناي ــة البني مراقب
ــة، ضــرورة التحــرك العاجــل مــن  ــي الوالي وال
ــة  ــى مشــروع ضخــم حلماي اجــل احلصــول عل
مــا تبقــى مــن أثــار املدينــة القدميــة التاريخيــة 
الــذي يتهــاوى بشــكل يومــي ويتــآكل بســبب 
ــة  ــع خاص ــى الترقي ــة وفوض ــرات املناخي التأثي
ــدد  ــة مه ــة قدمي ــن 70 بناي ــد م ــاء أزي وإحص
باالنهيــار                  جمــال بوالديــس 

لفظــت، يف ســاعة متأخــرة مــن مســاء 
ــن العمــر 3 ســنوات  ــغ م ــة تبل أول أمــس طفل
أنفاســها األخيــرة حتــت عجــالت شــاحنة لبيــع 
ــي  ــة الشــرايع غرب ــش ببلدي ــة احلراي ــاء بقري امل
واليــة ســكيكدة، وهــذا عقــب عــودة صاحــب 
ــت  ــه كان ــف ودون أن ينتب ــى اخلل ــاحنة إل الش
الضحيــة تلعــب إلــى جــوار لرفاقــه قــرب منزلها 
العائلــي، حيــث دهســها بعجــالت الشــاحنة 

اخللفيــة وحتــت صــراخ باقــي األطفــال مت حتويــل 
ــى مصلحــة  ــاح الســرعة إل ــى جن ــة عل الضحي
الطبيــة مبستشــفى نطــور يف  اإلســتعجاالت 
القــل، أيــن كانــت قــد فارقــت احليــاة لتحــول 
علــى مصلحــة حفــظ اجلثــث، بينمــا فتحــت 
ــا يف مالبســات  ــي حتقيق ــدرك الوطن ــح ال مصال

ــة املأســاوي. احلادث
ج. ب

ــة  ــاط التابع ــة جري ــون بقري ــل احملتج يواص
لبلديــة القصبــات )واليــة باتنــة( غلــق الطريــق 
ــط بــن بلديتــي احلامــة  ــم 09الراب ــي رق الوالئ
ــوم  ــطيف للي ــة س ــن لوالي ــن آزال التابعت وع
الثالــث علــى التوالــي مندديــن مبــا وصفــوه 
ــة  ــي والي ــن وال ــة، ومطالب ــش والعزل بالتهمي
باتنــة بالقــدوم للقريــة وســماع انشــغاالتهم 

ومطالبهــم. 
املتمثلــة يف حــل أزمــة املــاء الشــروب التــي 
باملنطقــة  ثانويــة  وإجنــاز  لشــهرين،  دامــت 

وقاعــة عــالج وتهيئــة وتعبيــد الطرقــات.
وتســبب غلــق هــذا الطريــق يف متاعــب 
النقــل  وحافــالت  واملســافرين  للمتنقلــن 

بلديتــي  بــن  الرابــط  الطريــق  طــول  علــى 
ــّد  ــق يع ــذا الطري ــون ه ــة ك ــن آزال واحلام ع
الطريــق الرئيســي واألقــرب بــن البلديتــن 
أخــرى  طــرق  ســلك  إلــى  اضطرهــم  ممــا 
مــن  وطالبــوا  مضاعفــة،  مســافات  وقطــع 
ــرة  ــرق املختص ــة الط ــؤولن بتهيئ ــم املس جهته
وااللتفــات ملعاناتهــم اليوميــة التــي تتمثــل يف 
اضطرارهــم للخــروج مــن إقليــم الواليــة واملــرور 
ــة باتنــة مــن أجــل التنقــل  بقــرى تابعــة لوالي
ســطيف  لواليــة  التابعتــن  البلديتــن  بــن 
واملرتبطتــن مــع بعضهمــا حيويــا واجتماعيــا.
جمال الدين الواحدي

ف. سليم
عامــل يف   100 مــن  أزيــد   املركــب ســيوظف 
جميــع التخصصــات البيطريــة والتقنيــة فــور انطــالق 
ــح  ــعة ذب ــإن س ــا ف ــب مصادرن ــة الذبح. وحس عملي
املركــب تقــدر بـــ 30 ألــف رأس بقــر و90 ألــف رأس 
خــروف يف الســنة واملركــب ســينتج ســنويا مــا ســعته 
ــراء.  ــوم احلم ــواع اللح ــف أن ــن مختل ــا م 9750 طن
كمــا أن املركــب يعــد الثانــي يف اجلهــة الشــرقية 

ــة. ــن مليل ــح ع ــد مذب ــاورة بع ــات املج والوالي
وبجــدر اإلشــارة أن مركــب اللحــوم احلمــراء عنابــة 
هــو شــركة عموميــة باســم اجلزائريــة للحــوم احلمــراء 
الكائــن مقرهــا اإلجتماعــي اجلزائــر العاصمــة تســير 
3 مركبــات علــى املســتوى الوطنــي يضــاف إليهــا 
املركــب اجلــاري تأهيلــه وصيانتــه واملســترجع ويتربــع 
2.300.000م2  تبلــغ  مســاحة  علــى  املشــروع 
وباإلمــكان جتــاوز نحــر أكثــر مــن مــن 120 ألــف رأس 

ــق  ــاز مراف ــا مت إجن ــار كم ــام واألبق ــن األغن ــنويا ب س
ملحقــة وبتقنيــات عاليــة منهــا خــزان للميــاه بســعة 
بطاقــة  املســتعملة  امليــاه  لتطهيــر  500م3ومحطــة 
100م3يوميــا بئــر إرتــوازي قيــد اإلجنــاز لالعتمــاد 
ــة بسالســل  ــة كامل ــات اخلاصــة بناي ــى اإلمكاني عل
ــرف  ــام غ ــرى لألغن ــار واألخ ــا لألبق ــح إحداه الذب
ــع  ــرف لتقطي ــد وغ ــة للتجمي ــد 1200م3وغرف التبري

ــب. ــم والتوضي احل

بوعباني زهرة
ــذي عقــد مؤخــرا، تقــدمي  وشــهد االجتمــاع ال
عــرض مــن طــرف املديــر العــام لديــوان الترقيـــــــة 
التحضيــرات  بخصــوص  العقــاري  والتســيير 
اآليلــة  العمــارات  أصحــاب  لترحيــل  اجلاريــة 
للســقوط بحــي تابريحــت مبدينــة امليليــة نحــو 
الســكنات العموميــة االيجاريــة مبوقــع أســردون 
منــذ  املنتظــرة  اخلطــوة  هــذه  البلديــة.  بــذات 
والنــداءات  للدعــوات  تلبيــة  تأتــي  ســنوات 
العديــدة التــي أطلقتهــا العائــالت املتضــررة وكــذا 
املنتخبــن احملليــن والوطنيــن الــذي زاروا املوقــع يف 

عــدة مناســبات وحــذروا مــن االســتمرار يف جتاهــل 
اخلطــر الــذي يهــدد حيــاة الســكان، مؤكديــن 
ــا خــالل  ــي مت إيفاده ــة الت أيضــا أن اللجــان التقني
ــرات الســابقة أكــدت رســميا أن حصــة 660  الفت
ــة تشــكل خطــرا  مســكن عمومــي إيجــاري بامليلي
بهــا  التكفــل  وينبغــي  قاطنيهــا  علــى  وشــيكا 
ــتعجال يف  ــالل االس ــن خ ــرعة م ــه الس ــى وج عل
ــر  ــارات األكث ــد العم ــة لتحدي ــرة تقني ــراء خب إج
تضــررا والتــي يجــب تهدميهــا قصــد حمايــة ســكان 
العمــارات األخــرى، كمــا مت أيضــا التأكيــد علــى 

ــزء  ــق اجل ــتعجل بغل ــكل مس ــام وبش ــرورة القي ض
املتضــرر وخاصــة بالنســبة للعمــارات التــي اقتــرح 
تهدميهــا ومنــع الدخــول إليهــا. وإليجــاد حــل 
بديــل لعشــرات العائــالت املهــددة مت أيضــا اقتــراح 
ترحيــل املتضرريــن إلــى املشــروع الســكني اجلــاري 
ــم  ــردون، بحك ــة أس ــتوى منطق ــى مس ــازه عل إجن
أن أشــغال إجنــازه تــكاد تشــارف علــى نهايتهــا 
وألنــه يعتبــر احلــل املتوفــر أمــام الســلطات احملليــة 
ــر  ــي تواجــه خط ــالت الت إلســكان عشــرات العائ

املــوت يف أي حلظــة.
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بقي مغلًقا عقدين من الزمن 
بعـــث نشـــاط المركـــب الجهــوي بعـــث نشـــاط المركـــب الجهــوي 

لّلحــوم الحمـــراء بعنــابة مــن جديـــدلّلحــوم الحمـــراء بعنــابة مــن جديـــد

جيجل 
نحــــو ترحيـــل قاطنــي عمــارات نحــــو ترحيـــل قاطنــي عمــارات 

المـوت المـوت بــ»تابريــحت« إلـى »أســردون«بــ»تابريــحت« إلـى »أســردون«

سكيكدة 
قاطنــــو حـــــي »بـــــارو«قاطنــــو حـــــي »بـــــارو«

 بفلفلــــة ينتفضـــــون  بفلفلــــة ينتفضـــــون 

نجــــاة سيـــدة مــن مــــوت نجــــاة سيـــدة مــن مــــوت 
محــــقق فـــي انهيــــار بنـــــاية محــــقق فـــي انهيــــار بنـــــاية 

شاحنــــة بيــع المــاء بـ لحرايــش  شاحنــــة بيــع المــاء بـ لحرايــش  
تــــردي طفــــلة قتيــــــلة تــــردي طفــــلة قتيــــــلة 

سكــــان جريـــاط بـــ»باتـــنة« سكــــان جريـــاط بـــ»باتـــنة« 
يواصلـــون قطعــهم الطريـق الوالئـــي يواصلـــون قطعــهم الطريـق الوالئـــي 

أشرف  والي عنابة، بحر األسبوع اجلاري، على عملية إعادة بعث نشاط املركب اجلهوي للحوم 
احلمراء باملنطقة الصناعية الصرول بالبوني، بعد توقف دام عشرين سنة. 

أعلنــت اجلزائريــة للميــاه) وحــدة عنابــة( 
أمــس عــن وضــع كل التســهيالت أمــام 
زبائنهــا بغــرض دفــع مســتحقات اســتهالك 
امليــاه والتــي أكــدت يف بيــان لهــا أنهــا تعتبــر 
العامــل أساســي يف ســير وإســتقرار اخلدمــة 

العموميــة وحتســينها.
ــه  ــا أن ــة ذاته ــان للمؤسس ــب يب  وبحس
ميكــن للزبــون تســديد فواتيــر املــاء عبــر 
جميــع صناديــق اجلزائريــة للميــاه التــي 
ــع  ــبوع م ــام األس ــالل أي ــة خ ــى مفتوح تبق
مراعــاة املؤسســة للتدابيــر واإلحتياطــات 
الالزمــة للوقايــة مــن فيــروس كورونــا كوفيــد 
ــن  ــن للزبائ ــا ميك ــان أنه ــاف البي 19. وأض
التســديد عبــر مختلــف مكاتــب البريــد 
إضافــة الــى خدمــة الدفــع االلكترونــي 
الذهبيــة  البطاقــة  حلاملــي  البريــد  عبــر 
املوقــع www.poste.dz أو  علــى 
علــى   CIB البنكيــة  البطاقــة  حلاملــي 
www.ade. موقــع اجلزائريــة للميــاه

ــر  ــى توفي ــة عل ــرص املؤسس ــا حت dz. كم
كل التســهيالت وأهمهــا إمكانيــة الدفــع 
بالتقســيط يف حالــة ترتــب عنهــم ديــون 
ــة  ــع رزنام ــق وض ــن طري ــك ع ــابقة وذل س
القوانــن  وفــق  الطرفــن  عليهــا  يتفــق 
ــه دعــت املؤسســة  املنصــوص عليهــا. وعلي
زبائنهــا للتقــدم مــن الــوكاالت التجاريــة 
وكــذا املراكــز التابعــة لهــا واألقــرب مــن مقر 
ــول املناســبة  ــك إليجــاد احلل ســكناهم وذل
ــان  ــد ذات البي ــم. وأك ــر مالئمــة له واألكث
ــاه  ــتهالك املي ــتحقات اس ــديد مس ــه بتس أن
ــة األداء وحتســن  ــن يف رفع سيســاهم الزبائ
ــذا الوضــع  ــة خاصــة يف ه ــة العمومي اخلدم
الراهــن الــذي يتطلــب مــن اجلميــع تكاثــف 
وتظافــر اجلهــود كمؤسســة وكزبائن بحســب 

املصــدر. ذات 

الجزائريــة للميـاه تدعـو الزبـائن الجزائريــة للميـاه تدعـو الزبـائن 
لتسديــد ديونـــهم بالتقسيـــط لتسديــد ديونـــهم بالتقسيـــط 

أكد والي جيجل، عبد 
القادر كلكال، خالل 

اجتماع عقده بحضور 
رؤساء الدوائر واملدراء 

التنفيذيني املعنيني 
بقطاع السكن على 

أهمية توفير جميع 
الظروف املالئمة إلجراء 

عملية ترحيل سكان 
عمارات تابريحت املهددة 

باالنهيار.

إعــــــــــــالن 
 تبحث شبكة اخبار الوطن عن مراسلين جادين في الواليات 

التالية :
ورقلة ، بشار ، تمنراست ، بجاية ، الجلفة، وهران، تيزي وزو، 
قسنطينة ،سطيف ،غليزان، باتنة ، بسكرة ، البويرة ،ميلة ، غرداية 

، عين تموشنت ، معسكر .
-    شــــــروط التوظـــــيف 

•  خبرة على األقل سنتين 
•  اتقان  فنيات التحرير والكتابة الصحفية 

•  التحكم  الجيد في اللغة العربية
•  اتقان التصوير و المونتاج 

-    ترسل الطلبات الى اإليميل التالي : 
akhberecrut.dz@gmail.com
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بواليــة  والغــاز  الكهربــاء  كشفت شــركة 
ســيدي بلعبــاس عــن جتســيد 72 مشــروع ربــط 
بشــبكة العــاز الطبيعــي املوجــه إلــى مناطــق 
الظــل متاشــيا مــع برنامــج رئيــس اجلمهوريــة 

املوجــه لهــذه املناطــق
ــح لـــ«  ــام يف تصري ــة باالع ــت املكلف و قال
ــدت  ــونلغاز رص ــركة س ــن«،  إن ش ــار الوط أخب
200 مليــار ســنتيم لربــط شــبكات توصيــل 
الغــاز الطبيعــي مبختلــف بلديــات الواليــة حيــث 
ــن  ــر م ــة أكث ــذه العملي ــال ه ــن خ ــتفاد م إس
ــدر  ــل املق ــق الظ ــن مبناط ــن القاطن 9800 مواط
ــة  ــادت املتحدث عددهــا ب 183 منطقــة ظــل واف
أن عــدد املشــاريع املنجــزة حلــد االن بلغــت 72 

مشــروع مســت عديــد القــرى والبلديــات احملصــاة 
ــى  ــنة 2019/2020 عل ــال س ــا خ ــن طرفه م
ــة  ــة أن العملي ــم وأكــدت املتحدث طــول 395 كل

ــة.  ــنة املقبل ــال الس ــتتواصل خ س
نفــس املتحدثــة أكــدت أنــه مــن خــال 
هــذه العمليــة مت اســتهداف املناطــق اجلنوبيــة 
ــة  ــى طبيع ــر إل ــي بالنظ ــة األول ــة بالدرج للوالي
املنطقــة التــي تتميــز ببرودتهــا اضافــة الــى عــدد 
ــاز  ــر الغ ــى عنص ــدة ال ــر املفتق ــات الكبي البلدي
ــاة  ــا معان ــد مواطنيه ــا كب ــاء م الطبيعــي والكهرب

ــرة.  كبي
حواش.أ

املديــة  التوزيــع  مديريــة  ســجلت مصالــح 
منــذ مطلــع الســنة اجلاريــة 53حالــة تعــدي 
خــال  والغــاز  الكهربــاء  شــبكة توزيع  علــى 
ــة تعــدي  السداســي األول، مــن بينهــا 30 حال
ــة  ــاز الطبيعــي و23 حال ــع الغ ــى شــبكة توزي عل

ــاء. ــع الكهرب ــبكة توزي ــى ش ــدي عل تع
ــار  ــة حتــوز« أخب ــذات املديري ــان ل وحســب بي
الوطــن« نســخة منــه املشــكل يؤثــر ســلبا علــى 
نوعيــة واســتمرارية اخلدمــة املقدمــة للزبائــن 
وخســائر ماديــة للشــركة تتضمــن كميــة الطاقــة 
غيــر املوزعــة وتكاليــف إصــاح مــا تخلفــه 
ــى مســتوى  ــاب عل ــن أعت ــداءات م ــه االعت هات
شــبكات توزيــع الكهربــاء والغــاز، ناهيــك عــن 
ــراد  ــى ســامة األف ــي تشــكلها عل ــار الت األخط

واملمتلــكات.
حيــث تســببت أشــغال احلفــر بالقــرب مــن 
منشــآت توزيــع الكهربــاء يف10 % مــن مجمــل 
ــي  ــال السداس ــجلة خ ــاء املس ــاب الكهرب أعط
األول مــن ســنة 2020، يف حــن متثــل 88 
% مــن أعطــاب الغــاز، وهــو مــا كلــف مديريــة 

التوزيــع املديــة أمــوال طائلــة إلصــاح هــذه 
األعطــاب وضمــان إعــادة متويــن الزبائــن بهاتــن 

ــال. ــن اآلج ــن يف أحس ــن احليويت املادت
ــإن  ــياق، ف ــرى ويف ذات الس ــة أخ ــن جه م
توزيــع  شــبكات  علــى  االعتــداءات  توزيــع 
ــى  ــى تكــرر هــذه الظاهــرة عل ــاء يشــير إل الكهرب
ــي  ــة الت ــة املدي ــة التقني ــم املقاطع ــتوى إقلي مس
ــي  ــال السداس ــداء خ ــة اعت ــجلت 10 حال س
ــر  ــي دوائ ــي تغط ــة والت ــنة جلاري ــن الس األول م
املديــة، وزرة، ســي احملجــوب ووامــري، متبوعــة 
ــي ســجلت يف  ــة الت ــة بالبرواقي ــة التقني باملقاطع
نفــس الفتــرة 05 اعتــداءات. أمــا فيمــا يخــص 
الغــاز الطبيعــي فقــد ســجلت املصلحــة التقنيــة 
باملديــة 25 حالــة اعتــداء خــال السداســي 
األول مــن الســنة اجلاريــة متبوعــة باملقاطعــة 
 03 ســجلت  التــي  ســليمان  بنــي  التقنيــة 
اعتــداءات خــال السداســي األول مــن الســنة 

ــة.  اجلاري
عمر ب

دعــا ســكان مــن أصحــاب طلبات االســتفادة 
 660 اإلفــراج عــن مشــروع  الســكن،   مــن 
ــذ 5  ــز من ــاري،  واجلاه ــي إيج ــكن اجتماع مس
ســنوات تقريبــا،  ويقتــرب مــن عامــه الســادس،  
ــى مســتحقيه،  خاصــة  ــم توزيعــه عل دون أن يت
ســلفا،   وعدوهــم  تنفيذيــن  مســؤولن  وأن 
بتحريــر الســكن واإلفــراج عــن القائمــة يف شــهر 

ــم يحــدث.  ــك ل ــر املنصــرم،  لكــن ذل نوفمب
ــن  ــن،  والذي ــي احملتج ــض ممثل ــح بع و أوض
خرجــوا يف طريقــة غيــر معتــادة،  بنصــب خيــم 
بالســاحة العامــة وســط مدينــة بوينــان،  يف 
داللــة عــن موقفهــم االحتجاجــي،  وتعليــق 
اجلويــة  األحــوال  يف  التغيــر  بعــد  حركتهــم 
وتســاقط كميــة مــن األمطــار،  أنهــم قــرروا 
ــز،  يف  االعتصــام بوســط ســاحة الشــهداء الرم
معنــى ورســالة منهــم لتضحيــات الشــعب،  
ــر  ــي جزائ ــن مواطن ــات م ــل عائ ــم تن ــي ل والت
االســتقال حقهــا لغايــة الســاعة يف الســكن 

باخلصــوص،  
و قــال املعنيــون يف تصريــح لـــ »أخبــار الوطن« 
إن احلصــة الســكنية لـــ 660 مســكن،  جاهــزة 
 5 مــرور  مــن  وبالرغــم    ،2015 العــام  منــذ 

ســنوات علــى نهايــة األشــغال بهــا وجاهزيتهــا، 
أو  التنفيذيــن  املســؤولن  أن ال أحــد مــن  إال 
منتخبيهــم،  كان لــه القــرار يف االفــراج عــن 
ــراج  ــد اإلف ــن وع ــا م ــم أيض ــة،  وبالرغ القائم
نوفمبــر  شــهر  منتصــف  يف  القائمــة  عــن 
املاضــي،  والــذي جــاء يف لقــاء مــع اجلهــاز 
التنفيــذي وممثلــن ونشــطاء جمعويــن منــذ أيــام 
قليلــة فقــط،  وهــو مــا دفــع بهــم إلــى االحتجــاج 
بالشــكل غيــر املعتــاد،  بــل وإحيــاء »حفــل 
5 ســنوات علــى  ملــرور  للمشــروع،   ميــاد« 
اجنــازه واالنتهــاء منــه،  يف تعبيــر ســاخر منهــم،  
للتماطــل يف اإلعــان عــن قائمــة املتضرريــن 
يشــتهر  أصبــح  بعنــوان  الســكن  أزمــة  مــن 
باملدينــة اجلديــدة بوينــان،  لكــن احلقيقــة أنهــم 
إلــى غايــة الســاعة،  هــم يعانــون مــن الســكن،  
ــاء،   ــت يف الفض ــاء ارتفع ــراج وأحي ــت أب يف وق
ــغ  ــن،  يف صي ــتفيدين آخري ــا ملس ومت تخصيصه
ــا  ــي مت إدراجه ــم،  والت ــوق أراضيه مشــكلة،  ف
ــة  ــاريع ذات منفع ــاز مش ــي الجن ــن األراض ضم

ــة.  عمومي
عبد الناصر حمودة 

نورالدين رحماني
ونظمــا املوالــون منــذ يــوم األحــد املاضــي سلســلة 
مــن االحتجاجــات أمــام مقــر الدائــرة مطالبــن 
بتنقــل مديــر الفاحــة إليهــم وإيجــاد حــل للوضعيــة 
ــرة مــع  ــة االخي ــون اآلون املقلقــة التــي يعيشــها املوال
إرتفــاع أســعار األعــاف وتأخــر وصــول العلــف 

ــم.  املدع
ــي احــد احملتجــن  ــوال الطاهــر العرب  وحســب امل
منــذ  املــوال  يعرفهــا  لــم  الوضعيــة حاليــة  فــإن 

ســنوات فاجلفــاف وغــاء األعــاف يحاصــر املوالــن 
ــا  ــى 4 آالف دج م ــف ال ــار العل ــعر قنط ــل س ووص
ــة  ــروة احليواني ــزوال الث ــدد ب ــوال ويه ــق امل ــات يره ب
ــة  ــات املادي ــيولة واالمكاني ــاب الس ــة يف غي باملنطق
ألغلــب املوالــن. املتحــدث طلــب باإلســراع يف 
توزيــع حصــة العلــف املدعــم علــى املوالــن علمــا أن 
ــبب  ــن س ــاءل ع ــدر ب 1500 دج وتس ــعرها يق س
ــم  ــة رغ ــاق العملي ــه يف اط ــح الفاح ــل مصال متاط

ــررة.  ــم املتك نداءاته

احتــواء  وبغــرض  بالبيــض  الفاحــة  مديــر   
األزمــة تنقــل إلــى مدينــة األبيــض ســيري الشــيخ 
وربــط لقــاء مــع املوالــن مبقــر الدائــرة وتعهــد املديــر 
ــعير  ــن الش ــن م ــة املوال ــال حص ــراع يف إيص باإلس
التأخــر  وأرجــع ســبب  وقــت  أســرع  املدعــم يف 
يف  البيــض  بواليــة  املرتفــع  املوالــن  عــدد  إلــى 
ــض  ــة البي ــة لوالي ــه املمنوح ــة القليل ــل احلص مقاب
ــوان  ــا الدي ــي يتحكــم فيه ــم والت ــن الشــعير املدع م

اجلهــوي للحبــوب بواليــة ســعيدة. 

عبدالسالم.ق
ــار  ــح لـــ » أخب ــدر يف تصري ــاف ذات املص و أض
الوطــن »،  »رغــم أن حــوض الصومــام يعــرف 
اليــد  ديناميكيــة كبيــرة فيمــا يخــص تشــغيل 
العاملــة إذ ال متــر ســنة إال ويعلــن عــن افتتــاح 
معمــل أو مصنــع مــا ناهيــك عــن مشــاريع أخــرى 
ــرار منجــم  ــى غ ــدان عل ــب أن تتجســد يف املي يرتق
الزنــك واملنطقــة الصناعيــة غيــر أنــه ال هــذا والذاك 
ــض  ــك رف ــم الزن ــروع منج ــور فمش ــرف الن ــد ع ق
ــن الشــركة  ــق ب ــب إنشــائه نتيجــة عــدم التواف طل
حــول  والســلطات احمللية  )تيرمــان(  األســترالية 
طريقــة االســتغال بينمــا املنطقــة الصناعيــة ال 

ــذ ورد ــن أخ ــزال ب ت

تبــذل  احملليــة  الســلطات  فــإن  ذلــك  ورغــم 
ــب  ــن مناص ــرات م ــر العش ــا لتوفي ــارى جهده قص
القطــاع  يف  ســيما  ال  الشــباب  لفائــدة  الشــغل 
الفاحــي الــذي تتوفرالبلديــة علــى إمكانيــات 

كبيــرة فيــه،
ويف هــذا اإلطــار يقــول الســيد«خراز زهيــر » 
رئيــس بلديــة أميزور«بلديتنــا صنفــت بكونهــا ذات 
ــرة  ــا وباخلب ــة مامحه ــي ضحي ــي وه ــع فاح طاب
ــا ال تســتطيع  ــا رغــم أهميته ــإن الفاحــة لوحده ف

ــة«. ــبح البطال ــه ش أن تواج
املنطقــة  مشــروع  إن  املســؤول  ذات  وأكــد 
الصناعيــة الــذي يتربــع علــى مســاحة 300 هكتــار 
ــة واجلهــود  مــن شــأنه أن يخفــف مــن وطــأة البطال

ــا  ــذا اإلطــار قدمن ــا ويف ه ــة لتجســيده ميداني جاري
طلــب - يقــول امليــر- ملقابلــة الســيد الوالــي لوضعــه 
موضــع التنفيــذ ومــن جهــة أخــرى يعــدد املتحــدث 
أســبابا أخــرى لتزايــد نســبة البطالــة يف البلديــة مــن 
ــن  ــي قلصــت م ــي الت ــزوح الريف ــرة الن ــا ظاه أهمه
ــل  ــب عم ــى مناص ــباب عل ــول الش ــة حص إمكاني
ويف األفــق مؤشــرات ايجابيــة حملاصــرة هــذه الظاهــرة 
ســيما بعــد فتــح القطــب اجلامعــي باملدينــة الــذي 
ــر  ــرة أو غي ــة مباش ــغل بطريق ــب للش ــيوفر مناص س
مباشــرة إلــى جانــب االســتمرار يف املفاوضــات 
مــع الشــركة األســترالية لإلســراع يف فتــح مشــروع 
ــة  ــاح املنطق ــرب افتت ــن ق ــا ع ــك فض ــم الزن منج
الصناعيــة وتوســع األنشــطة الفاحيــة والزراعيــة.

ــا اليقــل  ــة تلمســان،  م ــح والي أحصــت مصال
عــن 125 منطقــة ظــل بالواليــة،  موزعــة علــى 41 
ــة  ــوض بالتنمي ــاريع للنه ــى مش ــة ال ــة بحاج بلدي

بهــا.
ــوري  ــن مرم ــان أموم ــة تلمس ــي والي ــدد وال وش
ــدورة  ــاح ال ــا يف افتت ــة ألقه ــة افتتاحي ــال كلم خ
ــوم  ــدة ي ــي املنعق ــس الشــعبي الوالئ ــة للمجل الثاني
أمــس بضــرورة االهتمــام والوقــوف علــى انشــغاالت 

مناطــق الظــل بالواليــة للنهــوض بهــا، وذلــك 
مــن خال تفعيــل التنميــة وتدعيــم ميزانيــات 

ــل. ــق الظ ــي مناط ــي حتص ــات الت البلدي
 125 مت إحصــاء  انــه  الوالــي  الســيد  وأشــار 
منطقــة ظــل بالواليــة موزعــة علــى 41 بلديــة،  
حيــث مت تخصيــص 227 عمليــة لهــا منهــا 73 

عمليــة اســتعجالية متــت املصادقــة عليهــا.
ــه مت رصــد 1.64  كمــا أكــد أمومــن مرمــوري أن

مليــار دينــار جزائــري للنهــوض مبناطق الظــل،  منها 
ــون  ــة االجنــاز ب1.098.84ملي ــة منتهي 157 عملي
دج و53 عمليــة يف طــور االجنــاز مببلــغ 417.59 و17 
عمليــة يف طــور اإلجــراءات اإلداريــة قبــل برمجتهــا 
ســنة 2021 مببلــغ 125.18 يف حــن مت اقتــراح 334 
عمليــة لتصــل العمليــات اإلجماليــة الــى 561 
عمليــة.                 بــن خالــد عبــد القــادر

احتجوا بسبب عدم منحهم الشعير المدعم شهرين
موالـــون باألبيـــض سيـــدي الشيـــخ موالـــون باألبيـــض سيـــدي الشيـــخ 

بواليـــة البيـــض يغلقــون مقــر الدائــرةبواليـــة البيـــض يغلقــون مقــر الدائــرة

بجاية
1717 % % نسبــــة البطـــالة ببلديـــة أميـــــزور!   نسبــــة البطـــالة ببلديـــة أميـــــزور!  

تلمسان
إحصـــــاء إحصـــــاء 125125 منطـــقة ظــل عبــر  منطـــقة ظــل عبــر 4141 بلــدية  بلــدية 

أفاد مصدر من بلدية أميزور جنوبي بجاية أن نسبة البطالة قد وصلت 17 % وتعدت بذلك املعدل 
الوطني الذي ال يقل عن 9 %،  علما أن عدد سكان البلدية قد بلغ 43 ألف نسمة.

أغلق، أمس األربعاء، موالون مبدينة األبيض سيدي الشيخ بوالية البيض مقر الدائرة 
احتجاجا منهم بسبب عدم منحهم حصتهم من الشعير املدعم، للشهر الثاني على التوالي. 

سيدي بلعباس
تسجــــيل تسجــــيل 7272 مشــــروع مشــــروع

 ربــــط بشبــكة الغــــاز الطبيعـــي ربــــط بشبــكة الغــــاز الطبيعـــي

المدية
تسجيـــــل تسجيـــــل 5353 حــــالة اعتــــداء  حــــالة اعتــــداء 
علـــى شبكــــات الكهربـــاء والغــــازعلـــى شبكــــات الكهربـــاء والغــــاز

البليدة 
سكــــان بوينـــان يطالبــون سكــــان بوينـــان يطالبــون 

باإلفــراج عن حــصة باإلفــراج عن حــصة 660660 مسكـــنا مسكـــنا
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شدد والي  بجاية خالل 
زيارته لورشات مشروع  

تهيئة وعصرنة طريق 
مضائق خراطة على 

ضرورة اإلسراع 
يف وتيرة األشغال 

قصد تدارك التأخر 
املسجل من خالل 

 x 83 تطبيق طريقة
التي تسمح باستمرار 

األشغال على مدار 
24 ساعة ومن جهته 

أكد مدير األشغال 
العمومية لوالية 
بجاية أن األزمة 

املالية للمشروع قد مت 
حلها إلى جانب تسوية 

العراقيل التنظيمية 
واإلدارية التي عرقلت 

املشروع أما بالنسبة 
لألشغال التي كلف 

مجمع حداد بإجنازها 
فقد حولت للشركة 

التركية » أوزغن »  على 
اعتبار أن مسير املجمع 
حداد يوجد بني يدي 

العدالة

تكفلت جمعية إشراق الشباب 
للتنمية الشاملة بحي  

ملخادمة بوالية ورقلة بتركيب 
اإلنارة العمومية من نوعية 
ليد   باحلي بعد توفيرها. 

اين مت إنارة الطريق بني مركز 
املعوقني ومتقنة  مصطفى 
حفيان باملخادمة  ما جعل 

السكان يتهكمون على فشل 
املنتخبني وعجزهم عن 

التكفل بانشغاالت الساكنة 
ويرفعون التحية للشباب 

املثابر واملجتهد  

رغم وجود ميزانية سنوية لصيانة 
الطرقات الوطنية تنمح من الوزارة

 يعرف الطريق الوطني رقم 5 
شطره العابر يف والية بومرداس 

من مدخل أوالد هداج حتى 
الناصرية و بلدية عمال شرقا يف 
وضعية جد كارثية ، عالوة على   
غياب اإلنارة العمومية يف معظم 

االحياء على طول الطريق جعلت 
هذا الشطر منطقة ظل الطرقات 
و جعلته يصنف باخلطير لكثرة 

احلوادث فيه ... فهل يتدخل 
الوالي 

أيــــن والــــي بــــومــــرداس

 االستباقــية الغـــائبة!

يحــــــــدث 
في المخـــادمة 

األتـــــــــــــراك
 بــــدل حــــداد

 خلف التصريح الذي أدلى به والي جيجل، عبد القادر كلكال، حني 
قال أن األمطار الرعدية القوية والسيول اجلارفة التي شهدتها 

الوالية ليلة األحد إلى اإلثنني كانت مفاجئة ولم يتوقعها أحد، 
حيث تسائل بعض املواطنني عن دور نشريات األرصاد اجلوية التي 

يتم إصدارها بشكل دوري، فيما انتقد آخرون غياب اإلستباقية 
والتخطيط يف التعاطي مع متطلبات فصل الشتاء والتساقط، والذي 
ينبغي التحضير له منذ الصائفة وليس يف آخر اللحظات حيث قال 

هؤالء: أين كان هؤالء املسؤولني

بعد منحها أغلفة مالية جتاوزت يف مجموعها 17 
مليار بهدف ربط سبع مشاتي ببلدية التالغمة 
للواقعة جنوب والية ميلة باملاء الشروب : اوالد 
بغور، شارف  واوالد براهم، الى جانب  الزعابة و 

دخلة بلغوم و اوالد نزار . مت استالم املشاريع لكن 
هذا األخير لم يصل سوى ألقل من %35  منهم .
املشاريع ضاعت بني سوء الدراسة و سوء املتابعة 

و رداءة املواصفات .كما حدث على مستوى مشاتي 
اوالد بغور و اوالد نزار و دخلة بلغوم حيث يحتاج 
اخلزان عشرات الساعات ليمتلئ و تفريغه يف اقل 
من ساعة . باإلضافة الى العطب املتكرر و املتوالي 

للمضخات احداها اآلن خارج اخلدمة .
أو بني التماطل و االستهتار كما حدث مبشاتي 

اوالد براهم شارف و اللذان يشهدان توقف املقاول 
املكلف عن ربط اخلزان مبحطة الضخ منذ اكثر 
من عامني دون حترك املجلس البلدي التخاذ 
االجراءات القانونية ضده لفسخ العقد و املنح 

جلهة اخرى ....
مشاريع استهلكت اغلفتها لكنها لم تؤدي الهدف 

املنشود من اجنازها و تبقى عالمة االستفهام 
...من أمضى و أشر لدراستها أو حسم تنفيذها؟!

لغــز المشاتــي السبــع بالتالغــمة ؟

1010 سنـــــــــــوات سنـــــــــــوات
 وأنا أعمـل متطــوع!!   وأنا أعمـل متطــوع!!  

تفاجأ والي والية اجللفة دومي جياللي أثناء زيارته لبلدية فيض 
البطمة من تصريح أحد العمال مبطعم مدرسي، أن األخير يعمل متطوع 
منذ أكثر من 10 سنوات، أين أكد أنه يعمل بهذه الوضعية يف مدرستني إال 

أنه لم يتحصل على منصب!!  
ورد رئيس البلدية على والي الوالية الذي استغرب األمر، أنه ال توجد 

مناصب ولو يف الشبكة االجتماعية، أين وعد دومي جياللي العامل 
بدراسة وضعيته ووعده مبنصب عمل.  
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أخبار الجنوب

دعــا مربــو املاشــية عبــر إقليــم بلديتــي عــن 
صالــح وفقــارة الــزوى بوالية متنراســت الســلطات 
الوالئيــة إلــى تعزيــز التغطيــة األمنيــة يف بســبب 
اســتفحال ظاهــرة ســرقة اإلبــل التــي ترعــى عبــر 
باديــة املنطقــة، وتســببت يف خســائر كبيــرة 
الظاهــرة  واملربــن جــراء اســتفحال  للموالــن 
بشــكل خطيرعلــى مســتوى جميــع مناطــق 

ــي. الرع
وبحســب بعــض املربــن الذيــن صرحــوا 
لســرقة  تعرضــوا  فقــد  الوطــن«  أخبــار  لـــ« 
عــدد مــن االبــل مبنطقــة تبوغــار مــن قبــل 
مجهولــن، وأرجعــت جمعيــات املربــن أســباب 
اســتفحال الظاهــرة إلــى انتشــار عمليــات الصيــد 
مكثــف  تواجــد  لوحــظ  حيــث  العشــوائي، 
والســيارات  الناريــة  الدرجــات  ألصحــاب 
الرباعيــة تتجــول يف باديــة املنطقــة دون حســيب 

ــل  ــرقة اإلب ــة س ــرر حادث ــام تك ــب، وأم وال رقي
وغيــاب األمــن بالبــوادي، اجبــر املربــن للعــودة 
ــة. ــم احليواني ــى ثروته ــا عل ــة خوف ــى املدين ال

ــات  ــدب واجله ــي املنت ــى الوال ــالة إل ويف رس
األمنيــة باملقاطعــة اإلداريــة لعــن صالــح مؤرخــة 
»أخبــار  حتصلــت  احلالــي،  ديســمبر   15 يف 
الوطــن« علــى نســخة منهــا، جــددت جمعيــات 
املربــن مطلبهــا الــى الســلطات بضــرورة محاربــة 
الظاهــرة، وحمايــة أمــاك املربــن حفاظــا علــى 

ــة ــروة احليواني الث
مــن جهتــه اســتقبل الســيد الوالــي املنتــدب 
باملقاطعــة اإلداريــة عــن صالــح ممثلــن عــن 
املربــن، وقــد اســتمع ملشــاكلهم، ووعدهــم 
بالســعي مــن اجــل ايجــاد حلــول جذريــة حملاربــة 
ــة..  ــات االمني ــع اجله ــيق م ــرة، بالتنس الظاه
أحمد كرزيكة

متكــن عناصــر أمــن دائــرة تقــرت خــال 
يف  شــابن  توقيــف  مــن  األخيريــن  اليومــن 
العقــد الثانــي مــن العمــر بحوزتهمــا كميــة 
مــن املؤثــرات العقليــة كانــا بصــدد ترويجهــا 
وســط الشــباب بأحــد األحيــاء الشــعبية بدائــرة 

تقــرت. 
وقائعهــا  تعــود  العمليــة  تفاصيــل   
تقــرت  دائــرة  أمــن  عناصــر  بعد اســتغال 
ملعلومــات مفادهــا قيــام شــابن بترويــج املؤثــرات 
مباشــرة  مت  أيــن  الشــباب،  وســط  العقليــة 
توجــت  التــي  والتحــري  البحــث  عمليــات 
ــن  ــد أماك ــا وحتدي ــتبه فيهم ــة املش ــد هوي بتحدي
أمنيــة  خطــة  إعــداد  ليتــم  بدقــة،  تنقلهمــا 
محكمــة جنــح مــن خالهــا عناصــر شــرطة 

تقــرت مــن توقيفهمــا وضبــط بحوزتهمــا كيــس 
ــرص  ــه 580 ق ــون بداخل ــر الل ــتيكي أحم باس
مــن املؤثــرات العقليــة معــدة للترويــج وســط 
الشــباب ليتــم حتويلهمــا مباشــرة إلــى مقــر أمــن 
دائــرة تقــرت ومباشــرة اإلجــراءات القانونيــة 
للتحقيــق معهمــا ليتــم إجنــاز ملــف قضائــي 
القضائيــة  اجلهــات  أمــام  وتقدميهــا  ضدهمــا 
املختصــة، التــي أصــدرت يف حقهمــا أمــر إيــداع 
إلرتكابهمــا جنحتــي احليــازة والتوزيــع والعــرض 
ــل  ــي وتدخ ــر عقل ــدة ذات تأثي ــة مقل ــع أدوي لبي
هــذه العمليــة يف إطــار مكافحــة آفــة ترويــج 
املؤثــرات العقليــة وســط األحيــاء الشــعبية، 
التــي كانــت ســببا مباشــرا يف كثيــر مــن اجلرائــم 
وحــوادث املــرور باملنطقــة.   زاهيــة ســعاد

عبــر ســكان مدينــة ســيدي عقبــة شــرق 
ــراء  ــديد ج ــم الش ــن تذمره ــكرة، ع ــة بس والي
ــاء  ــا معظــم األحي ــي تعرفه ــة الت ــة املزري الوضعي
بســبب تدهــور شــبكة الطــرق الداخليــة، األمــر 
ــرور.  ــة امل ــر يف حرك ــى شــلل كبي ــذي أدى إل ال
 وقــال ممثلــو الســكان خــال لقائهــم بـ«أخبــار 
ــرور  ــع م ــت م ــكلة حتول ــن »، إن ذات املش الوط
الوقــت إلــى كابــوس حقيقــي نّغــص عليهــم 
حياتهــم يف جميــع الفصــول،و خاصــة بعــد 
أن كشــفت األمطــار املتســاقطة علــى املنطقــة 
مؤخــرا الوضعيــة الكارثيــة للطرقــات، وأظهــرت 
حقيقــة التهيئــة املتبعــة والقائمــة علــى سياســة 

ــع. الترقي
 وقالــت مصــادر مســؤولة مــن البلديــة أن 
بعــض مطالــب الســكان مبرمجــة للتجســيد

التدهــور الفظيــع للطرقــات دفــع بالســكان 
وتذمرهــم  اســتيائهم  عــن  التعبيــر  إلــى 
تنتهجــه  الــذي  التجاهــل  جــراء  الشــديدين 
املرفوعــة  الشــكاوى  رغــم  احملليــة  الســلطات 
إليهــا يف هــذا الشــأن، والتــي لــم جتــد لهــا آذانــا 
ــي انعكســت ســلبا  ــة الت ــة وهــي الوضعي صاغي
علــى احليــاة العامــة، مخلفــة مــع مــرور الوقــت 
ردود أفعــال غاضبــة يف أوســاط املواطنــن الذيــن 
ــوا بالتدخــل العاجــل للحــد مــن الوضعيــة  طالب

ــات. ــا الطرق ــت إليه ــي آل ــة الت الكارثي

ويف هــذا الســياق أشــار الســكان إلــى حجــم 
حيــث  ســوءا  الوضــع  زادت  التــي  املشــكلة 
يشــتكون تدهــور الكبيــر للطرقــات التــي لــم 
تعــرف عمليــات التعبيــد منــذ ســنوات، وخال 
حديثنــا مــع ســكان بعــض األحيــاء علــى غــرار 
ــد  ــدواري عب ــة، ق ــواة القدمي شــارع خطــاب، الن
ــاء  ــذه األحي ــو ه ــدى مواطن ــم أب ــادر وغيره الق
ــاوي  ــع املأس ــذا الوض ــن ه ــر م ــتيائهم الكبي اس
الــذي يتخبطــون فيــه فهــم يعانــون مــن انعــدام 
ــي تعــرف انتشــارا واســعا  ــاء الت ــة باألحي التهيئ
للحفــر، ممــا يصعــب علــى أصحــاب الســيارات 

اســتعمالها.
إلــى  الســكان  أشــار  أخــرى  مــن جهــة   
ــة  ــات املنزلي مشــكلة االنتشــار العشــوائي للنفاي
وتكدســها باألطنــان عبــر معظــم األحيــاء زيــادة 
ــواع  ــف أن ــة ومختل ــكاب الضال ــرة ال ــى ظاه عل
الوضــع  تــردي  الســكان  احلشــرات، وحمــل 
إلــى البعــض منهــم نتيجــة تعمدهــم الرمــي 
ــة  ــي الوضعي ــة، وه ــات املنزلي ــوائي للنفاي العش
ــا  ــم م ــدة لديه ــاكل عدي ــت مش ــة خلف الصعب
ــلطات  ــتغاثة للس ــداء اس ــه ن ــى توجي ــم إل دفعه
ــة  ــل وبرمج ــل العاج ــل التدخ ــن أج ــة م احمللي
ــة  ــار ملدين ــادة االعتب ــاريع إلع ــن املش ــة م جمل

ــع. ــن ناف ــة ب ــاحت عقب ــي الف الصحاب
م. بن مبارك

هــواري  حــي  يف  تقطــن  ســيدة  ناشــدت 
احلدوديــة  مختــار  باجــي  ببــرج  بومديــن 
الســلطات احملليــة مــن أجــل التدخــل، وإيجــاد 

املزريــة. لوضعيتهــا  حــل 
الســيدة تعيــش داخــل منــزل طوبــي مــع 
ــة مــن أبنائهــا اثنــن منهــم معاقــن إعاقــة  ثاث
التــراب  يفترشــون  مريضــة  وطفلــة  حركيــة 
ويرتــدون املابــس الباليــة، وقالــت املعنيــة أنهــا 
دفعــت ملــف طلــب ســكن مــن 2014 إال أنهــا 
إلــى حــد اآلن لــم تتحصــل عليــه كمــا اشــتكت 
مــن وجــود عراقيــل يف اســتفادة ابنيهــا املعاقــن 
ــا  ــي أقرته ــن الت ــة التضام ــادة يف منح ــن الزي م

الــوزارة املعنيــة بســبب عــدم امتاكهمــا لبطاقــة 
التعريــف وتقــول املعنيــة إن عــدم اســتخراج 
هــذه البطاقــة يســتوجب شــهادة اجلنســية وهــذه 
ــذا تطالــب الســيدة مــن  األخيــرة هــي العائــق ل
والــي أدرار والوالــي املنتــدب لبــرج باجــي مختــار 
بالتدخــل وانتشــالها هــي وأبنائهــا املعاقــن مــن 
ــظ  ــكن يحف ــا س ــك مبنحه ــة وذل ــذه الوضعي ه
ــة حتــى  لهــم كرامتهــم وتســوية حقوقهــم املدني
لكــي  لهــم  اجلنســية  شــهادة  ســحب  يتــم 

ــة ــم كامل ــوا بحقوقه يتمتع
عبداهلل مجبري

براهيم مالك 
وحســب أوضــح احملتجــون مــن الطلبــة القاطنــن 
يف كل مــن حــي 80 مســكن لبراريــك ووحــي 
بوضيــاف ببلديــة بــرج عمــر ادريــس يف تصريــح 
ــد يحتمــل  ــم يع ــار الوطــن » »إن الوضــع ل لـــ »أخب
خاصــة مــع انخفــاض درجــات احلــرارة وموجــة 
البــرودة التــي تشــهدها املنطقــة، وهــو األمــر الــذي 
ــتهم  ــة دراس ــم يف مزاول ــر منه ــا للكثي ــكل عائًق يش
ــر  ــذي ينج ــر ال ــن التأخ ــك ع ــح، نهي ــكل مري بش
ــورة  ــاء املذك ــل املدرســي باألحي ــذب النق ــى تذب عل

ــة،  ــى مســتوى البلدي ــراث املســؤولن عل وعــدم اكت
ــار موجــة مــن الغضــب وســط  ــذي أث وهــو األمــر ال
الطلبــة، وأقدمــوا علــى غلقهــا حتــى يصــل صوتهــم 
علــى حــد تعبيرهــم مطالبــن بضــرورة التدخــل 
ــق دون  ــف عائ ــذي يق ــكل ال ــاء املش ــل إلنه العاج

ــروف.  ــن الظ ــتهم يف أحس ــة دراس مزاول
ويف ذات الســياق اكــد مديــر مؤسســة النقــل 
احلضــري بالواليــة خويلــدي محمــود ان البلديــة 
اســتفادت مــن حافــات للنقــل املدرســي واملشــكل 
الــذي وقــف عائــق دون التحــاق الطلبــة مــن النقــل 

علــى مســتوى حــي 80 مســكن وحــي بوضيــاف هــو 
ــاعات  ــون الس ــا يف غض ــا انه ــة مضيف ــل احلافل تعط
القادمــة ســيتم اصــاح العطــب وعــودة النقــل 
ــة  ــم بالثانوي ــام التحاقه ــة وإمت ــي للطلب ــكل طبيع بش
مضيفــا ان املؤسســة يف التنســيق املباشــر مــع رئيــس 
البلديــة لتوفيــر النقــل املدرســي الــذي يعبــر وصيــة 
ــا بالبــاد لهــدف ضمــان  ــة والعلي الســلطات الوالئي
كافــة الوســائل الضروريــة الســتمرار ومزاولــة دراســة 

ــروف.  ــن الظ ــاء يف احس االبن

عبداهلل مجبري
 ومــن املقــرر ان تقــوم هــذه القوافــل الطبيــة 
الــواد  الطيبــة،  الرصفــة  مناطــق  إلــى  بخرجــة 
خلضــر، بوطبيقةوتبلبالــة ببشــار، ومنطقــة غــار 
جبيــات بتنــدوف، مجهــزة مبختلــف الوســائل 
ــف  ــزة الكش ــعاف وأجه ــيارات إس ــن س ــة م املادي
ــى  ــة إل ــد 19، باإلضاف ــا كوفي ــروس كورون ــن في ع

حتــت  املوســمية،  األنفلونــزا  ضــد  اللقاحــات 
إشــراف طاقــم طبــي متكــون مــن أطبــاء وممرضــن 
احلمايــة  مــن  وأطقــم  ومدنيــن،  عســكرين 
ــق  ــذه املناط ــي ه ــح مواطن ــث مت تلقي ــة، حي املدني
ــرف  ــذي يع ــمية، ال ــزا املوس ــرض األنفلون ــد م ض
ــتاء  ــف والش ــي اخلري ــال فصل ــعا خ ــارا واس انتش
اجلــو،  حــرارة  درجــة  يف  اإلنخفــاض  نتيجــة 

ــروس  ــارات الكشــف الســريع عــن في وإجــراء اختب
كوفيــد19-، مــع توزيــع حصــة مــن كمامــات 
الوقايــة علــى جميــع ســاكنة هــذه القــرى واملناطــق 
ــة،  ــف األدوي ــن مختل ــرى م ــة أخ ــة، وحص النائي
وتوجيــه بعــض املرضــى إلــى أطبــاء مختصــن 
ــان  ــم واإلطمئن ــفائية لفحصه ــات اإلستش باملؤسس

علــى صحتهــم

أشــرف الســيد العربــي بهلــول والــي واليــة أدرار 
ــة  ــة التضامني ــاق القافل ــارة انط ــاء إش ــى إعط عل
ــاة مســتقبل  ــة »بن ــا جمعي ــي تنظمه اإلنســانية الت
مشــرق« االجتماعيــة بــأدرار بالتنســيق مــع مؤسســة 
اجلزائــر املتحــدة اخليريــة والتــي ســتجوب بلديــات 

اوالد أحمــد تيمــي، متنطيــط، رقان،،شــروين، 
ــام.  ــدة 3 اي طلمــن، مل

 وحســب القائمــون علــى هــذه القافلــة املجهــزة 
وألبســة  وأفرشــة  أغطيــة  للمســنن  بحفاظــات 
ــوز  ــدة 170 شــخصا مع ــة لفائ ــي موجه ــة ه وأحذي

املذكــورة  املناطــق  هــذه  ســكان  أن  وأضافــوا  ا 
سيســتفيدون مــن إجــراء فحوصــات طبيــة يشــرف 
ــام  ــن القي ــا ع ــبهين فض ــي وش ــم طب ــا طاق عليه
بعمليــات حتسيســية وتوعويــة ملكافحــة جائحــة 
كورونــا كوفيــد19          عبــداهلل مجبــري

يشــتكي ســكان أحيــاء جتمــع الــواد الطويــل 
ثانــي أكبــر جتمــع بالبلديــة خاصــة حــي 148 
مســكن مــن انعــدام التهيئــة وتعبيــد الطرقــات 
ــنة  ــي 20 س ــرور حوال ــم م ــة رغ ــارة العمومي واإلن

مــن إنشــاء هــذه األحيــاء. 
بـــ«  لقائهــم  خــال  الســكان  ممثلــو  وأفــاد 

ــودا  ــون وع ــرة يتلق ــم يف كل م ــن » أنه ــار الوط أخب
ــدوى،  ــن دون ج ــع لك ــات للتجم ــجيل عملي بتس
وأضــاف هــؤالء أن ســيول األمطــار أحلقــت أضــرارا 
ــدم  ــبب انع ــق بس ــكنات واملراف ــد الس ــرة بعدي كبي
األرصفــة. مــن جهــة أخــرى يبقــى تراكــم النفايات 
املنزليــة بالقــرب مــن الســكنات ومــن البئــر الــذي 

ــر  ــؤرق الســكان ويثي ــاه الشــرب ي ــزود التجمــع مبي ي
مخاوفهــم ألنهــا تشــكل خطــرا علــى صحتهــم 
ــا،  ــا يومي ــرددون عليه ــن يت ــم الذي ــة أطفاله وصح
حيــث يطالبــون بتخصيــص مفرغــة لهــا بعيــدا عــن 

التجمــع.                                 ع. نوريــن

احتجوا بسبب تذبذب خدمة النقل بإليزي
طلــبة ثانويــة محمـــد بوضيــافطلــبة ثانويــة محمـــد بوضيــاف
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عن فيروس كورونا 

كوفيد  19

أغلق، يوم أمس، طلبة ثانوية »محمد بوضياف« ببلدية برج عمر إدريس شمالي والية إليزي، 
مقّر البلدية، احتجاًجا منهم بسبب تذبذب خدمة النقل املدرسي، ما يجبرهم على قطع 

مسافات تصل 06 كيلومترات يوميا مشًيا على األقدام، وهو ما أثار استياءهم خاصة اإلناث 

عين صالح
استفحــــال ظاهـــرة سرقـــة استفحــــال ظاهـــرة سرقـــة 
اإلبـــل يــــؤرق المربيــــــناإلبـــل يــــؤرق المربيــــــن

ورقلة 
مروجــــا مؤثـــرات عقليــــةمروجــــا مؤثـــرات عقليــــة

 بتقــــرت فـــي قبــــضة األمــــن  بتقــــرت فـــي قبــــضة األمــــن 

بسكرة 
وضــــع طرقـــات حـــــيوضــــع طرقـــات حـــــي

 »سيـــــدي عقــــبة« كــــارثـّي  »سيـــــدي عقــــبة« كــــارثـّي 

برج باجي مختار
أرمـــلة تنــــاشد السلطــــات أرمـــلة تنــــاشد السلطــــات 
التكفـــل بأبنــــائها  المعاقيــــنالتكفـــل بأبنــــائها  المعاقيــــن



خبراء متخصصون في مجال األشغال العمومية يكشفون لـ »أخبار الوطن«:

قنــــاة صــــرف صحـــــيٍّ تسببــــت قنــــاة صــــرف صحـــــيٍّ تسببــــت 
في فيـــضان وادي القنـــطرة بجيـــجل!في فيـــضان وادي القنـــطرة بجيـــجل!
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ربورتـــاج 

األشغال  مؤسسة  وأكد صاحب 
يف  العايب،  والبناء، حسني  العمومية 
تفسيره  الوطن«، أن  أخبار  لـ«  تصريح 
هذا نابع من جتربته يف ميدان األشغال 
العمومية وطبيعة عمله التي حتتم عليه 
ما  والنصائح خاصة  االقتراحات  تقدمي 
إلى  إضافة  املواطنني،  بسالمة  تعلق 
بشكل  عليها  شاهدا  كان  عديدة  أمور 
املواقف  بتهيئة  قيامه  خالل  مباشر 
بتنبيه  قيامه  مؤكدا  بالسوق،  اخلاصة 
اجلهات املعنية بهذا اخلصوص منذ 10 
تأخذ  لم  األخيرة  هذه  لكن  سنوات، 
املتحدث  اجلد.  محمل  على  األمر 
القنطرة  لواد  الرئيسي  املشكل  أن  قال 
التي  الصحي  الصرف  قناة  وجود  هو 
األشجار  أغضن  تراكم  يف  تتسبب 
من  السيول  جترفها  التي  واألوحال 

حدوث  وبالتالي  املقاسب،  أعالي 
الوادي  مخرج  مستوى  على  انسداد 
احملطة  من  بالقرب  الواقع  اجلسر  عند 
الشرقية، مما يجعل النفق غير قادر على 
هذا  الكبير،  التساقط  استيعاب حجم 
باملياه  للتزويد  قناة  وجود  إلى  إضافة 
الوادي  مجرى  تقطع  للشرب  الصاحلة 
ذات  ويف  النفق،  أعلى  يف  كذلك 
العايب،  السيد حسني  وجه  السياق، 
من  ممثلة يف كل  احمللية  للسلطات  نداء 
الشعبي  املجلس  الوالية، رئيس  والي 
املوارد  مدير  جيجل،  لبلدية  البلدي 
للتطهير  الوطني  الديوان  ومدير  املائية 
وكالة جيجل، داعيا إياهم إلى دراسة 
وتفادي  للمشكلة  حل  إليجاد  األمر 

تكرار هذه الكارثة مستقبال.

  كشفت مديرية أمن والية جيجل 
مستوى  على  أمنية  تشكيالت  وضع 
التي عرفت  النقاط واألماكن  مختلف 
أضاف  كما  السير،  حركة  يف  صعوبة 
الوطن«  »أخبار  حتصلت  رسمي  بيان 
الشرطة  قوات  أن  عنه،  نسخة  على 
املرور،  حركة  تسهيل  على  عكفت 
ركن  أماكن  تغيير  املسالك،  حتويل 
مستوى  على  خاصة  النقل  حافالت 

مرافقة  إلى  إضافة  الشرقية،  احملطة 
عمليات  يف  امليدانيني  الشركاء  كل 
فتح الطرقات وتوفير كل الدعم الالزم 
لتعزيز املجهودات امليدانية املبذولة من 
طرف كل الهيئات، وشدد أمن والية 
تامة  جاهزية  على  بقاءه  على  جيجل 
غاية  إلى  املواطنني  ومرافقة  للتدخل 
نهاية هذا الظرف االستثنائي.                

على  تعليقا  الصحفيني  كلكال أمام  القادر  عبد   قال والي جيجل 
التي  الغزيرة  األمطار  أن  الوالية،  ضربت  التي  الطبيعية  الكارثة  هذه 
تساقطت بداية من الساعة احلادية عشر مساء من يوم األحد وإلى غاية 
الساعة الثالثة صباحا من يوم اإلثنني لم تكن متوقعة متاما، وقد بلغت 
أكثر من 75 ملم منذ بداية التساقط وحتى الساعة الواحدة، وأكثر من 

45 ملم من الساعة الواحدة صباحا إلى الثالثة صباحا.
وقال ذات املتحدث أيضا أن واد القنطرة املوجود باملنطقة كان مكبا 
للنفايات البالستيكية ومخلفات مواد البناء التي تسببت يف غلق جميع 
املنافذ، مبديا ارتياحه بسبب عدم تسجيل أية خسائر بشرية، كاشفا 
عن تشكيل جلنة خاصة مهمتها إحصاء جميع اخلسائر املادية املسجلة 
املواطنني  التي سجلت أضرار مبساكن  تاسيفت  مبدينة جيجل ومبنطقة 
قدم  على  جارية  اجلهود  أن  أيضا  أكد  كما  واحملالت،  املتاجر  وببعض 

وساق إلعادة حركة املرور إلى طبيعتها يف أقرب وقت.

مئات  متوين  عملية  املاضية،  القليلة  الساعات  خالل  اسُتؤنفت، 
املواطنني بوالية جيجل بالكهرباء والغاز، وهذا بعد أن تسببت التقلبات 
اجلوية التي عرفتها والية جيجل مؤخرا يف حدوث خلل بالتزود بهاتني 

املادتني األساسيتني، خاصة يف املناطق املتضررة من الفيضان.
وقد أكدت مؤسسة سونلغاز أن تضافر اجلهود أدى إلى إعادة التيار 
الـ 6000 زبون وهذا  الكهربائي جلميع السكنات املعنية والتي قاربت 
التي عرقلت  الصعبة  الطبيعية  الظروف  ورغم  قياسي،  زمني  يف ظرف 
مهمة أعوان سونلغاز الذين كانوا متواجدين يف املوقع املتضرر من األمطار 
على  جرت  األشغال  أن  إال  الوالية،  عاصمة  شهدتها  التي  الطوفانية 
على  منهم  حرصا  اجلسر  من  املنهار  اجلزء  تأهيل  إلعادة  وساق  قدم 
أو  حادث  أي  من  جيجل  ملدينة  املمونة  للغاز  الرئيسية  القناة  سالمة 
تعدي، وتواصلت العملية إلى غاية التأكد النهائي من كون الشبكات 
الكهربائية والغازية املارة عبر اجلسر يف وضعية سليمة، أين مت تشغيل 
الشبكة الكهربائية بدون أي عطب، هذا وقد اعتبرت املؤسسة أن هذا 
بكل  الظرف  هذا  تتجاوز  أن  استطاعت  التوزيع  امتياز  أن  يعني  األمر 
أعوان  واصل  التوالي،  على  الثاني  ولليوم  آخر،  احترافية. من جانب 
اجلزائرية للمياه-وحدة جيجل- مساهمتهم يف أشغال إعادة التهيئة رفقة 

عديد القطاعات على مستوى اجلسر وما جاوره، وهو األمر الذي كلل بإعادة ربط األحياء املتضررة من تصدع قناة التوزيع ذات قطر 
125مم املارة حتت اجلسر املنهار وكذا بعض مقرات اإلدارات يف املدخل الشرقي جليجل باملياه، حيث أكدت اجلزائرية للمياه أن ذلك مت 

بعد تسخير كل الوسائل البشرية واملادية الالزمة.                                                                                             

قال خبراء متخصصون يف مجال األشغال 
العمومية إن الفيضان، الذي عرفه وادي 

القنطرة عقب األمطار الغزيرة التي تهاطلت 
على الوالية، سببه َمّد قناة للصرف الصحي 
بشكل عرضي اعترضت مجرى الوادي، فأدت 

إلى تراكم األوحال وجذوع األشجار التي 
جرفتها السيول.

استحداث تشكيالت أمنية لتسهيل حركة السير 
األمــن يتدخــل لفتــح الطرقـــات األمــن يتدخــل لفتــح الطرقـــات 

إثــر فيضـــان وادي القنــــطرةإثــر فيضـــان وادي القنــــطرة

والــي جيـجل يؤكـد أن تراكـم والــي جيـجل يؤكـد أن تراكـم 
النفـايات أدى إلى فيضـان النفـايات أدى إلى فيضـان 

جهود كبيرة بذلتها كل من سونلغاز والجزائرية للمياه
إعـــادة تمويــــن األحيـــاء المتضـــــررةإعـــادة تمويــــن األحيـــاء المتضـــــررة

 الفيضــــانات بالكهـربـــــاء والمـــاء الفيضــــانات بالكهـربـــــاء والمـــاء

ملف : بوعباني زهرة
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أن  األربعاء،  امس  فرنسي،  صحفي  تقرير  أكد 
مهاجم  صالح،  محمد  املصري  النجم  تصريحات 
عن  رحيله  إمكانية  إلى  خاللها  أملح  والتي  ليفربول، 

صفوف الريدز، جذبت اهتمام باريس سان جيرمان.
وقال صالح: »أعتقد أن ريال مدريد وبرشلونة من 
األندية الكبرى، ال تعرف أبًدا ما الذي سيحدث يف 
املستقبل، لكن تركيزي يف الوقت احلالي ينصب على 
الفوز بالدوري اإلجنليزي ودوري أبطال أوروبا مرة أخرى 
الفرنسي،  سبور«   10 »لو  موقع  فريقي«.وبحسب  مع 
فإن باريس سان جيرمان سينضم لقائمة املهتمني بضم 

محمد صالح، إلى جانب ريال مدريد وبرشلونة.
لو  سعيًدا  سيكون  صالح  أن  التقرير،  وأوضح 
التي  الشعبية اجلارفة  بعد  ليفربول، خاصة  استمر يف 
انضمامه ألي من  ولكن يف حالة  آنفيلد،  صنعها يف 

كبيري إسبانيا، ستزداد شعبيته أكثر.
ُيقّدر  باريس سان جيرمان  أن  إلى  التقرير،  وأشار 
جيًدا ما صنعه الفرعون املصري يف البرمييرليج، لكنهم 
سيكونون يف حاجة لتقدمي ما يجذب صالح للعب يف 
العاصمة الفرنسية، إذا قرر بالفعل الرحيل عن آنفيلد.
القسم الرياضي

بعد أن ألمح إلى إمكانية رحيله عن صفوف »الريدز«

باريـس ســان جيرمـان مهتــم بخدمـات محمـد صـالح   

كومـان يسعى للتعاقد مع ندومبيلي  
توتنهام،  مدرب  مورينيو،  جوزيه  البرتغالي  عكس  على 
يبدو أن املدير الفني لبرشلونة رونالد كومان، مقتنع متام االقتناع 
بإمكانيات العب خط وسط توتنهام اإلجنليزي تانغي ندومبيلي.

إقناع  يستطع  لم  الفرنسي  الوسط  خط  العب  أن  ورغم 
مدربه بإمكانياته الفنية، أصبح اليوم مطلوبا يف برشلونة كبديل 

لبوسكيتس.. فهل ينجح النادي الكتالوني يف إمتام الصفقة؟
ليكون  ندومبيلي،  مع  للتعاقد  الهولندي  املدرب  ويسعى 
بالون«  »دون  موقع  نقل  حسبما  بوسكيتس،  لسيرجيو  بديال 
الرياضي اإلسباني. ووقع االختيار على ندومبيلي بعد مباحثات 

طويلة بني كومان وإدارة الكرة يف النادي الكتالوني.
يسعى  التي  قيمتها  هي  الصفقة  إلمتام  عقبة  أهم  وتبقى 
برشلونة يف إبقائها حتت مبلغ 40 مليون أورو، بينما كانت صفقة 
انتقال ندومبيلي من ليون إلى توتنهام قد كلفت خزينة النادي 

اإلجنليزي 63 مليون أورو يف صيف 2019.
ندومبيلي  مع  التعاقد  يف  صيغة  إليجاد  برشلونة  ويسعى 
انطالق  من  ابتداء  الفرنسي،  الدولي  من  االستفادة  من  متكنه 

االنتقاالت  فترة  املدرب كومان سيناريو  األمر سيجنب  وهذا  املقبل.  للدوري اإلسباني يف جانفي  اإلياب  مباريات مرحلة 
الصيفية، التي فشل يف احلصول خاللها على العبني لتعزيز صفوف فريقه.

مبابــي يفجــر غضـب توخيل
الفني  املدير  توخيل،  توماس  يعيش   
الغضب  من  حالة  جيرمان،  سان  لباريس 
بسبب كيليان مبابي مهاجم الفريق. وكشفت 
أن  لها،  تقرير  يف  كارلو  مونت  راديو  شبكة 
توخيل واجلهاز الطبي للفريق الباريسي، اتفقا 
ملدة  لوريان  مباراة  يف  إشراكه  على  مبابي  مع 
إصابته  بشأن  مخاطر  أي  لتفادي  دقيقة،   65

العضلية.
األملاني  املدرب  قرر  عندما  أنه  وأضافت 
طالب   ،70 الدقيقة  يف  مبابي  استبدال 
ألنه  امللعب  يف  باالستمرار  الفرنسي  املهاجم 

يشعر بحالة جيدة.
ملواجهة  التالي  اليوم  يف  أنه  إلى  ولفتت 
للفريق  الطبي  اجلهاز  مبابي،  أبلغ  لوريان، 

بشكواه من آالم عضلية، مما أغضب توخيل، وحرمه من املشاركة أساسيا يف املباراة الصعبة 
ضد ليل.

وذكرت الشبكة الفرنسية أن معدل مشاركة مبابي يف املباريات منذ بداية املوسم اجلاري 
يبلغ 732 دقيقة بسبب إصاباته العضلية. وتابعت أن هذه اآلالم حرمت توخيل من إشراك 

مبابي أساسًيا يف مباراتي ليون وليل، وظهر ملدة 38 دقيقة فقط.

االتحــاد اإلنجليــزي يلغـــي 
قــرار طــرد أندرسـن

سيكون بوسع يواخيم أندرسن، مدافع فولهام، خوض مباراة ساوثهامبتون يف البرمييرليغ، 
السبت املقبل، بعدما ألغى االحتاد اإلجنليزي لكرة القدم بطاقة حمراء، حصل عليها خالل 

التعادل )1-1( مع نيوكاسل يونايتد، يف بداية األسبوع احلالي.
وُطرد املدافع الدمناركي، البالغ من العمر 24 عاما، بعدما قرر احلكم أنه ارتكب مخالفة 

ضد كالوم ويلسون، مهاجم نيوكاسل، داخل منطقة اجلزاء.
وأظهرت اإلعادة أن االحتكاك حدث خارج املنطقة، لكن احلكم جراهام سكوت متسك 
بقراره األصلي، بعد مراجعة الواقعة بواسطة الفيديو، وأشهر البطاقة احلمراء ألندرسن، بينما 

نفذ ويلسون ركلة اجلزاء بنجاح.
مباراة  أندرسن  يواخيم  إيقاف  مستقلة  جلنة  »ألغت  بيان  يف  اإلجنليزي،  االحتاد  وقال   
واحدة، بعد قبول الطعن يف واقعة الطرد اخلاطئ«. ويقبع فولهام يف منطقة الهبوط، برصيد 

عشر نقاط من 14 مباراة، بفارق نقطتني عن األمان.

جوردي ألبا يغيب عن مواجهة إيبار
املقبلة  إيبار  مباراة  عن  برشلونة  جنم  غياب  األربعاء،  امس  إسباني،  تقرير صحفي  أكد 
بالليغا. ويلتقي برشلونة وإيبار، الثالثاء املقبل، على ملعب كامب نو، ضمن مباريات اجلولة 

16 لليغا.
ظهيره  خدمات  سيفتقد  برشلونة  فإن  اإلسبانية،  ديبورتيفو«  »موندو  صحيفة  وبحسب 

األيسر جوردي ألبا، خالل مباراة إيبار، بسبب اإليقاف لتراكم البطاقات الصفراء.
وحصل ألبا على بطاقة صفراء يف الدقيقة 62 من الشوط الثاني ملباراة بلد الوليد، اول أمس 
الثالثاء، وهي اخلامسة له يف بطولة الليغا هذا املوسم. وبالتالي، لن يتمكن ألبا من خوض 
مباراة إيبار، األخيرة لبرشلونة يف عام 2020. ويحتل برشلونة املركز اخلامس يف جدول ترتيب 

الليغا برصيد 24 نقطة.

مــدرب نيوكاســـل يونايتــــد 
بــروس يرفــض االستقالــة

قال ستيف بروس مدرب نيوكاسل يونايتد إنه يتقبل االنتقادات املوجهة ضده عقب اخلسارة 
-1 0 أمام برنتفورد املنتمي للدرجة الثانية، واخلروج من كأس الرابطة لألندية اإلجنليزية احملترفة 
لكرة القدم اول أمس، لكنه أكد أن هذا لن يدفعه إلى االستقالة من منصبه. وتسببت النتيجة 
يف غضب عارم على مواقع التواصل االجتماعي وخرجت مطالبات من املشجعني بإقالة بروس.
وقال بروس »اجلماهير لها وجهات نظرها، لذا ينبغي أن أتقبل ما أتعرض له. هذا جزء ال 
يتجزأ من تدريب نيوكاسل. يجب قبول االنتقادات التي تعتبر مستحقة متاما«. وأضاف »لم 
نقدم املطلوب لذا علينا تقبل ما نتعرض له. لم نكن من املفترض أن نخسر يف دور الثمانية مع 

امتالك فرصة الوصول إلى الدور قبل النهائي ألول مرة يف 44 عاما«.
ويحتل نيوكاسل املركز 12 يف الدوري برصيد 18 نقطة من 13 مباراة وسيواجه مانشستر 

سيتي يف اجلولة املقبلة قبل أن يستضيف ليفربول حامل اللقب يف 30 ديسمبر كانون األول.

 ماتيـوس: »هــــــاالنــــد 
مثـــــــل  ليفاندوفسكــــي«

ميونخ،  وبايرن  األملانية  القدم  كرة  أسطورة  ماتيوس،  لوثار  أشاد 
الوقت  إيرلينغ هاالند، مهاجم بوروسيا دورمتوند، مشيًرا يف  بالنرويجي 

ذاته إلى أنه لن يستمر طوياًل يف سيجنال إيدونا بارك.
ديبورتيفو«  »موندو  صحيفة  نقلتها  تصريحات  يف  ماتيوس  وقال 
ولهذا  الفريق،  على  تنعكس  يشعها  التي  »اإليجابية  اإلسبانية: 
أعتقد أنه عندما يحني الوقت، لن يلعب هاالند مع دورمتوند مجدًدا، 
لوجوده  فخورون  ونحن  جاهًزا،  أصبح  حيث  التالية،  اخلطوة  وسيتخذ 
يف البوندسليغا«. وأضاف: »دورمتوند يجب أن يكون ممتًنا ألنه استطاع 
يف  »هو  وتابع:  حًقا«.  الفريق  يناسب  مهاجم  فهو  عليه،  االعتماد 
من  العديد  يقدم  كما  تهديفية،  آلة  ذلك  ومع  عمره،  من  العشرين 

التمريرات احلاسمة، فال ميكن االستغناء عنه«.
روبرت  إلى  ُينظر  مثلما  دورمتوند  يف  هاالند  إلى  »ُينظر  وأكمل: 
ليفاندوفسكي يف بايرن ميونخ، فمثل هؤالء الالعبني بهذا املستوى ال 
يتحملون فقط مسؤولية تسجيل األهداف، ولكن أيًضا جّر الفريق معهم 
إلى األمام«. وزاد: »إنه يدافع أيًضا، وهو أمر أستمتع به حًقا عندما أراه 
ليس مجرد  فهو  وبايرن،  دورمتوند  بذلك يف  يقومان  وليفاندوفسكي  هو 

مهاجم ثابت«.
وأمت: »رائعة هي طريقة تفكيره وهو يف هذا العمر، فهو ال يفكر يف 

نفسه فقط، بل يفكر يف الفريق بأكمله«.

-قال بريندان رودغرز مدرب ليستر 
يف  إيفانز  جوني  املدافع  إن  سيتي، 
النادي،  مع  عقده  لتمديد  محادثات 
القليلة  األيام  يف  التفاق  يتوصل  ورمبا 

املقبلة.
الشمالية  أيرلندا  مدافع  وشارك 

يف  مباراة   87 يف  عاما   32 عمره  البالغ 
وست  من  قدومه  منذ  املسابقات  كل 
من  وبات   ،2018 يف  ألبيون  بروميتش 
املركز  احتل  الذي  ليستر  عناصر  أهم 

اخلامس املوسم املاضي.
وينتهي عقد إيفانز يف نهاية املوسم 

أنه  بريطانية  تقارير  وذكرت  اجلاري، 
يونايتد  مانشستر  إلى  للعودة  مرشح 
املمتاز  الدوري  لقب  معه  حصد  الذي 
ثالث مرات.وأكد رودغرز »لقد سمعت 
من النادي أنه بات قريبا جدا، لذا نحن 
نأمل أن يتم التوصل التفاق يف القريب 
ذلك  يحدث  »رمبا  العاجل«.وأضاف 
العام اجلديد وسننتظر ونرى  قبل بداية 
ممثلي  أن  أعرف  لكني  سيحدث،  ما 
ويحتل  جدا«.  اقتربوا  والنادي  جوني 
هذا  الدوري  يف  الثاني  املركز  ليستر 
أربع  بفارق  نقطة،   27 برصيد  املوسم 
وسيلعب  املتصدر،  ليفربول  عن  نقاط 
يوم  يونايتد  مانشستر  مع  أرضه  على 

السبت املقبل.

رودغرز مدرب ليستر سيتي

»جونــي إيفانــز قريـب من تمديد عقده«

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
إعـــــالن عن حــــــجر

مجلس قضاء عين الدفلى - محكمة خميس مليانة - القسم :شؤون 
األسرة

رقم الجدول : 20/01571
رقم الفهرس :20/02493
تاريخ الحكم : 20/11/22

حكمت المحكمة حال فصلها في قضايا شؤون األسرة حكما 
علنيا ابتدائيا حضوريا

في الشكل : قبول إعادة السير في الدعوى بعد الخبرة شكال 
وافراغ الحكم التحضيري الصادر في 2020/02/09 تحت 

رقم الفهرس 20/465
في الموضوع : المصادقة على تقرير الخبرة المنجزة من قبل 
الخبير بورقعة الجياللي والمودعة لدى أمانة ضبط المحكمة 
في 2020/03/15 تحت الرقم 20/132 وبالنتيجة الحكم 

بالحجر على المدعى عليها جرار محجوبة المولودة في  
1993/08/27 وتعيين والدتها المدعية بكار صليحة مقدما 
عليها لرعايتها والقيام بشؤونها وإدارة أموالها وعلى المقدم 

نشر هذا الحكم في جريدة محلية أووطنية مكتوبة باللغة العربية 
والمصاريف القضائية على عاتق المدعي .

-  بذا صدر الحكم وأفصح به جهارا بالجلسة العلنية المنعقدة 
بالتاريخ المذكور أعاله وأمضى أصله من طرفنا وأمين الضبط  

إشـــــــــــــــــهار

Akhbar elwatan le 24-12-2020
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بعثة الفريق الكيني ستصل غدا الجمعة

»الكاف« تعيد برمجة لقاء شباب بلوزداد  »الكاف« تعيد برمجة لقاء شباب بلوزداد  
غـور ماهيـا يـوم السبـت غـور ماهيـا يـوم السبـت 2626 ديسمبر ديسمبر

وأعلن نادي شباب بلوزداد عن تأجيل 
لقاءه أمام ضيفه نادي غور ماهيا الكيني، 
إلى يوم السبت 26 ديسمبر اجلاري مبلعب 
الساعة  من  ابتداء  األوملبي  جويلية   5
الثاني  التمهيدي  الدور  20:45، حلساب 
أبطال  رابطة  مسابقة  من  ذهاب  األول 
إفريقيا لكرة القدم، بعد أن كان مبرمجا يوم 

األربعاء 23 ديسمبر اجلاري.
صفحته  عبر  العاصمي  النادي  وكتب 
اإلدارة  ''تلقت  الفايسبوك  على  الرسمية 
مراسلة من قبل الكونفدرالية االفريقية لكرة 
السبت  يوم  إلى  اللقاء  تأجيل  مفادها  القدم 

26 ديسمبر اجلاري''.
فبعد أن كان يفترض، أن يحل الفرق 
الكيني باجلزائر مساء يوم االثنني، عبر رحلة 

قادمة من الدوحة القطرية، لم تكن تشكيلة 
املسافرين  قائمة  ضمن  الكيني  ماهيا  غور 
الواصلني، علما أّن طاقم التحكيم التونسي 
باجلزائر  متواجد  املقابلة  هذه  إلدارة  املعني 

منذ يوم األحد.
الرياضي  املدير  قريشي  توفيق  وقال 
لشباب بلوزداد، إن الكاف قرر إعادة برمجة 
 5 ملعب  على  املقبل،  السبت  املباراة، 
بعثة  أن  قريشي،  وأوضح  األوملبي  جويلية 
اجلزائر،  إلى  اجلمعة  غدا  ستصل  غورماهيا 
املقرر  من  كان  أن  بعد  الدوحة،  من  قادمة 
الفارط،  اإلثنني  يوم  الكيني  الفريق  وصول 

حتسبا للعب املباراة أمس األربعاء.
غورماهيا  مسؤولي  أن  إلى  أشار  كما 
برروا تخلفهم عن السفر إلى اجلزائر، بوقوع 

الطيران.يف  لشركة  احلجز  نظام  يف  خلل 
أن  بلوزداد  شباب  أعلن  منفصل،  سياق 
االثنني  يوم  سيجرى  بوسليو  خالد  املهاجم 
القادم عملية جراحية على مستوى الكتف. 
وكتب حامل لقب البطولة احمللية عبر موقعه 
معروفة  غير  الالعب  غياب  ''مدة  الرسمي 

ولكن سيتم حتديدها بعد إجراء العملية''.
كداد،  شعيب  للمدافع  بالنسبة  أما 
وجود  أكدت  أجراها  التي  الكشوفات  فإن 
للراحة ملدة  متزق عضلي وسيخضع الالعب 
الغيابات على  هذه  أسبوعني.وحتما ستؤثر 
مخططات املدرب فرانك دوما الذي يحاول 
دائما االعتماد على كل الالعبني من أجل 

اللعب على مختلف اجلبهات.
محمد هشام

من  ألقل  الوطني  املنتخب  مشاركة  ستكون 
افريقيا  شمال  احتاد  دورة  من  املُقصى  سنة،   20
 2021 افريقيا  أمم  كأس  إلى  واملؤهلة  بتونس 
جميع  على  معمق  تقييم  موضوع  مبوريتانيا، 
املستويات وبعيدا عن أي تسرع من طرف االحتادية 

اجلزائرية لكرة القدم.
الفارط  االثنني  اجلزائر  أواسط  غادر  فقد 
أمام  تعادل  ُمخيبة،  بحصيلة  مبكرا،  املنافسة 
بنفس  وليبيا،  املغرب  امام  وخسارتني  تونس 

النتيجة لينهي البطولة يف املركز األخير.
بخصوص  قرار  أي  األن  حلد  ُيتخذ  ولم 
أن  إال  اسماعني  صابر  الوطني  املدرب  مستقبل 
رأس  على  مهامه  إنهاء  إلى  تشير  املصادر  بعضى 

صغار »اخلضر«.
ستأخذ  »اخلضر«،  ملردود  تقييمها  وخالل 
منها  عوامل،  عدة  احلسبان  يف  الفدرالية  الهيئة 
احملليني  الالعبني  بني  اخللط  اللعب،  طريقة 

والناشطني باخلارج، قبل اتخاذ أي قرار.
ويف تقرير لها نشرته يف موقعها الرسمي على 
االنترنت، وصفت االحتادية اجلزائرية لكرة القدم، 
باملخيب  افريقيا  شمال  دورة  من  اجلزائر  إقصاء 
املرتبتني  احدى  يستهدف  كان  بعدما  لآلمال، 
 2021 افريقيا  امم  كاس  نهائيات  الى  املؤهلتني 

مبوريتانيا.
على شكل  افريقيا،  شمال  احتاد  دورة  وتقام 

دورة مصغرة، حيث يتأهل الفريقان األوالن، إلى 
موعد موريتانيا الذي سيعرف مشاركة 12 منتخبا.
وبعد اقصاء اجلزائر وانسحاب مصر، بسبب 
يف  كورونا،  لفيروس  عديدة  حالت  اكتشاف 
سباق  يف  بلدان  ثالثة  تبقى  الالعبني،  صفوف 
تذكرتني  ضمن  من  واحدة  الفتكاك  التنافس 

مؤهلتني وهم تونس، ليبيا واملغرب.
)موريتانيا(،  املضيف  البلد  إلى  باإلضافة 
إفريقيا  أمم  لكأس  رسميا  منتخبات  تسعة  تأهلت 
بغامبيا  األمر  ويتعلق  20 سنة.  2021 ألقل من 
وبوركينا  وناميبيا وغانا  واملوزمبيق  وتنزانيا  وأوغندا 

فاسو، افريقيا  الوسطى والكاميرون.

بعد الخروج املخيب ألمال الخضر من دورة »لوناف«

»الفــاف« ستفصـل في مصير »الفــاف« ستفصـل في مصير 
المـدرب صابـر بن سماعيـن  المـدرب صابـر بن سماعيـن  

حدد االتحاد األفريقي، السبت المقبل، موعًدا جديًدا للمباراة التي كان يفترض أن يلتقي خاللها شباب 
بلوزداد مع ضيفه غورماهيا الكيني أمس األربعاء، في ذهاب دور الـ 32 لدوري أبطال أفريقيا.

بهدف الفصل يف صيغة املنافسة

الرابطة تضع أندية القسم الرابطة تضع أندية القسم 
الثانــي بيـن الثانــي بيـن 33 خيارات خيارات

قرر االحتاد اجلزائري لكرة القدم، تنظيم استشارة كتابية بني أندية القسم 
النشاط منذ  املقبل، يف ظل توقف  املوسم  املنافسة يف  الثاني، الختيار صيغة 

مارس بسبب انتشار جائحة كورونا.
ألندية  األخضر،  الضوء  أعطت  قد  والرياضة،  الشباب  وزارة  وكانت 
يف  الدوري  ينطلق  أن  على  اجلماعية،  التدريبات  باستئناف  الثانية  الدرجة 

فيفري املقبل.
فريقا من  لـ36  3 مقترحات  الهواة،  برابطة  اجلزائري، ممثال  وقدم االحتاد 

الدرجة الثانية.
إجراء  مع  نادًيا،   18 اإلبقاء على مجموعتني تضم  األول  اخليار  وتضمن 
املباريات دون جمهور وذهابا فقط، أي 17 جولة، مع صعود البطلني إلى الرابطة 

األولى، ونزول األندية املصنفة يف آخر 6 مراكز لكل مجموعة.
خالل  وإياًبا  ذهاًبا  جمهور،  دون  البطولة  إجراء  الثاني،  اخليار  يف  وجاء 
يف  املصنفة  األندية  تلعب  أن  على  نادًيا،   12 من  مجموعات  بـ3  جولة   22
بطولة مصغرة  على شكل  بينها  فيما  الثالث،  املجموعات  من  األولى  املراكز 

على ملعب محايد، تنتهي بتحديد صاعدين فقط إلى دوري احملترفني.
وتضمن اخليار الثالث، 4 مجموعات من 9 أندية، على أن جتري البطولة 
كل  من  واحد  فريق  إعفاء  مع  جولة،   18 مدار  على  وإياًبا  ذهاًبا  دون جمهور 
األولى من كل مجموعة يف  املرتبة  املصنفة يف  األندية  تلتقي  أن  قبل  جولة، 

شكل بطولة مصغرة لتحديد الصاعدين.
م.هشام

انتخـاب عبيد مكي انتخـاب عبيد مكي 
رئيسـا  للرابطــة رئيسـا  للرابطــة 
الوالئيـة لسعيـدةالوالئيـة لسعيـدة

انتخب عبيد مكي رئيسا للرابطة الوالئية لكرة القدم 
لسعيدة أول أمس لعهدة ثانية. وقد جرى انتخاب رئيس 
انعقدت  عامة  جمعية  خالل  القدم  لكرة  الوالئية  الرابطة 
ممثل  بحضور  سعيدة  مبدينة  الشباب  مؤسسات  ديوان  مبقر 

االحتادية اجلزائرية لكرة القدم، ياسني بن حمزة.
التي  بالثقة  للصحافة  تصريح  يف  مكي  عبيد  ونوه 
تسيير  على  لإلشراف  العامة  اجلمعية  أعضاء  فيه  وضعها 
الرابطة الوالئية لكرة القدم. وأشار الى أن الرابطة الوالئية 
ستواصل تنظيمها للتربصات التكوينية لفائدة احلكام وكذا 
مدربي فرق كرة القدم املنتمني لذات الرابطة و ذلك بهدف 

تطوير مهاراتهم.
لسعيدة  القدم  لكرة  الوالئية  الرابطة  أن  اإلشارة  جتدر 

تضم 16 فريقا.
م.هشام

محــرز يقـود مانشستـر سيتـي محــرز يقـود مانشستـر سيتـي 
لسحـــق أرسنـــــاللسحـــق أرسنـــــال

فريقه  محرز  رياض  اجلزائري  الدولي  قاد 
برباعية  آرسنال  للفوز على نظيره  مانشستر سيتي 
كاملة يف إطار الدور ربع النهائي من كأس اإلحتاد 

اإلجنليزي.
وسجل أهداف املباراة كل غابريال خيسوس، 
التعادل  هدف  الكازيت  الالعب  يسجل  أن  قبل 
يف الدقيقة 31، ليتمكن رياض محرز من إضافة 
يف  مباشرة  مخالفة  طريق  عن  الثاني  الهدف 

الدقيقة 55.
هدفا  سيتي  مان  سجل   72 الدقيقة  ويف 
كرة  بعد  برأسية  البورت  إمييرك  طريق  عن  رابعا 
عرضية من فودين، سدد محرز كرة قوية تصدى 
لها احلارس يف الدقيقة 1+90، لينتهي اللقاء بفوز 

مانشستر سيتي 4-1.
مانشستر  بتأهل   محرز،  رياض  وتغنى 

بصورة  املباراة  بدأنا  »قدمنا مستوى صلبا،  وقال  اإلجنليزية  احملترفني  رابطة  نهائي كأس  إلى  سيتي، 
جيدة، وبعدها عدلوا النتيجة، ومتتعنا باحلظ يف الركلة احلرة، وسجلنا بعدها الهدف الثالث، وباتت 
األمور أكثر سهولة بالنسبة لنا«، وأضاف »ال ميكن أن نسيطر على كل مباراة دائًما، بإمكانهم التسجيل 

يف أي وقت، ولكن يف الشوط الثاني سجلنا الهدف الثاني والثالث، وسهلنا األمور على أنفسنا«.
وعن الهدف الذي سجله من ركلة حرة شهدت خطأ من حارس آرسنال، علق محرز »تفاجأت 
من متركزه )أليكس رونارسون(، كان قريًبا للغاية من القائم، وظننت بأنه سيتحرك لكنه لم يفعل، 

وحلسن احلظ لم يتصد للكرة، وكان ذلك جيًدا بالنسبة لنا«.
وأمت: »نعاني بعض الشيء، ولكن هذه هي كرة القدم، ليس من السهل تسجيل 4 أو 5 أهداف 

دائًما، اليوم سجلنا 4 أهداف وقدمنا مستوى صلب«.

انهزم املنتخب اجلزائري لكرة اليد رجال أمام 
األول:  )الشوط   24-26 بنتيجة  البولوني  نظيره 
18-14(، ضمن لقاء ودي جمع بينهما اول أمس 
"اخلضر"  إطار حتضيرات  ببولونيا، يف  بفالديسالوو 

لبطولة العالم 2021 مبصر.
بعد  الوطنية  للتشكيلة  الثاني  هو  اللقاء  هذا 
فوزها االثنني الفارط على نفس املنتخب البولوني 
بنتيجة 23-26. ويواصل السباعي الوطني تربصه 
اجلاري،  ديسمبر   30 بولونيا حتى  التحضيري يف 
الودية  الدولية  وارسو  دورة  يف  املشاركة  تتخلله 
منتخبات.  أربعة  بحضور  ديسمبر   29 و   27 بني 
واجلزائر،  املنظم(  )البلد  بولونيا  إلى  فباإلضافة 
ستعرف هذه الدورة الودية مشاركة روسيا، سويسرا 

أو مصر.
وسيواصل رفاق القائد مسعود بركوس فترتهم 
حتضيري  تربص  بإجراء  للمونديال،  اإلعدادية 
أخير باملنامة بالبحرين ابتداء من 6 جانفي 2021 
املنتخب  أمام  وديتان  مباراتان  ستتخلله  والذي 

قبل  الشهر،  نفس  من  و10   8 يومي  البحريني 
التوجه إلى القاهرة بتاريخ 11 جانفي املقبل.

بطولة  خالل  اجلزائري  املنتخب  ويتواجد 
رفقة  السادسة  املجموعة  ضمن  مبصر  العالم2021 
املغرب والبرتغال وايسلندا. وتستهل العناصر الوطنية 
مواجهة  قبل  جانفي(،   14( املغرب  ضد  املنافسة 

ايسلندا )16 جانفي( ثم البرتغال )18 جانفي(.

يف إطار تحضيراته لبطولة العالم

المنتخــب الوطنــي لكــرة الــد المنتخــب الوطنــي لكــرة الــد 
ينهــزم وديـا أمـام بولونيــاينهــزم وديـا أمـام بولونيــا



وقــد جــاء انطــاق هــذه املســابقة حســب مديرتهــا 
األديبــة وفــاء عبــد الــرزاق تشــجيعا لألعمــال الفكريــة الداعية 
إلــى الســام والتضامــن املجتمعــي، وحتقيقــا للرؤيــة اإلنســانية 
التــي تنتهجهــا املنظمــة يف احلــث علــى قّيــم الســام واالرتقــاء 
باإلبــداع نحــو آفــاق تعلــي مــن شــأن اإلنســان وقيمــه العليــا.
وقــد تنوعــت محــاور املســابقة مــن اإلبــداع الشــعري إلــى 
اإلبــداع الســردي، الترجمــة، النقــد، الســيناريو وكــذا محــور 

السام. 
ــن  ــرا م ــور مؤخ ــة بن ــة عائش ــة اجلزائري ــت الروائي و كرم
طــرف منظمــة أكادمييــة التميــز بالهنــد باجلائــزة التقديريــة 
الدوليــة لرائــدات األدب واإلبــداع يف 17 أكتوبــر 2020.
مــن  العديــد  لهــا  بنــور  عائشــة  اجلزائريــة  والروائيــة 
الفرنســية  إلــى  الروائيــة والتــي ترجمــت منهــا  املؤلفــات 

واالجنليزيــة واالســبانية، ونالــت العديــد مــن اجلوائــز األدبيــة 
عربيــا ودوليــا وكرمــت يف احملافــل العربيــة، مــن أعمالهــا 
الصــادرة :«املــوؤودة تســأل فمــن يجيــب؟«، »مخالــب«، 
»ليســت كباقــي النســاء!!«، »الّســوط والّصــدى«، »اعترافــات 
امــرأة«، »ســقوط فــارس األحــام«، »نســاء يف اجلحيــم«.
 وأخرهــا روايــة »الزجنّيـــة« الصــادرة عــن دار خيــال للنشــر 
ــنوات،  ــاث س ــّدة ث ــا م ــتغلت عليه ــي اش ــة، والت والترجم
ــز  ــوداني ع ــد الس ــب والناق ــا األدي ــول عنه ــي يق ــة الت الرواي
الديــن ميرغنــي يف مقدمتــه لهــا »أنهــا إضافــة للروايــة العربيــة 

واإلفريقيـة«.
تلــج روايــة »الزجنّيــة« يف الفجــوات املســكوت عنهــا، 
ــا  ــزل واقع ــة وتخت ــى اإلفريقي ــراح األنث ــق ج ــوص يف عم فتغ
الســوداء  إفريقيــا  بلــدان  يف  املــرأة خاصــة  تعيشــه  مريــرا 
وبالضبــط يف النيجــر مســرح أحــداث هــذه الروايــة وتطورهــا، 
ــة  ــى اإلفريقي ــكا«، أو األنث ــة »بان ــا البطل ــث تتحــرك فيه حي
ــة يف نفــق التقاليــــد وتتخبــط يف دوامــة اجلهــل والقهــر  الزجنّي
والعنــف كتعرضهــا للعنــف النفســي واجلســدي واجلنســي 
ــى  ــس عل ــلوكية تنعك ــية وس ــار نفس ــن آث ــه م ــم عن ــا ينج وم
ــان الفتيــات وهــن يف  حياتهــا الكاملــة مســتقبا، كظاهــرة خت
ــة  ــات القبلي ــار الصراع ــة آث ــك يف مواجه ــور وكذل ــر الزه عم

ــات. ــروب واإلنقاب واحلـ
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استلهم لوحاته من »القنطرة« مدينة األلوان واجلمال ببسكرةاستلهم لوحاته من »القنطرة« مدينة األلوان واجلمال ببسكرة

 الفنــــان حســـام الديـــن لعلــــى الفنــــان حســـام الديـــن لعلــــى
 ينظـــم معرضـــه األول بـــدار الثقـــافة  ينظـــم معرضـــه األول بـــدار الثقـــافة 

 املنظمة العاملية لإلبداع من أجل السالم بلندن نظمت املسابقة املنظمة العاملية لإلبداع من أجل السالم بلندن نظمت املسابقة

عائــــشة بنـــور تتــوج بالجــائزة عائــــشة بنـــور تتــوج بالجــائزة 
األولـــى فــي فــــن القصــة القصيــــرةاألولـــى فــي فــــن القصــة القصيــــرة

افتتح رئيس املجلس الشعبي البلدي لبلدية بسكرة ومدير دار الثقافة أحمد 
رضا حوحو املعرض األول للفنان التشكيلي حسام الدين لعلى برواق دار الثقافة 

ببسكرة، بحضور كوكبة من الفنانني واملهتمني بعالم الفن واجلمال، وسيظل 
املعرض مفتوحا للزوار إلى غاية األحد القادم. 

توجت الروائية اجلزائرية عائشة بنور يف لندن 
باجلائزة األولى يف القصة القصيرة التي نظمتها 

املنظمة العاملية لإلبداع من أجل السالم، حيث 
أطلقت املنظمة ذاتها الدورة األولى من املسابقة 
اإلبداعية الدولية »مسابقة األديبة وفاء عبد 

الرزاق إلبداع الفكري«.

لوحــة   30 لعلــى  الديــن  حســام  الفنــان  يعــرض 
زيتيــة انتقاهــا مــن بــن مجموعــة أخــرى مــن لوحاتــه 
ــة  ــة الفاتن ــع الطبيع ــة م ــوان الزاهي ــا األل ــي تتداخــل فيه الت
ــة  ــرة« بوالي ــوان »القنط ــة األل ــحر عاصم ــن س ــتمدة م املس
بســكرة، والتــي عــاش فيهــا الرســام طفولتــه وشــبابه.

جــاءت معظــم لوحاتــه الفنيــة لتحكــي تاريــخ القنطــرة 
ــر  ــث تتوف ــاعرية، حي ــة الش ــا الطبيعي ــز مبناظره ــي تتمي الت
ــه  ــر مبياه ــوادي الكبي ــة، وال ــل العالي ــات النخي ــى واح عل
الصافيــة، واألحيــاء العتيقــة بأزقتهــا ومســاكنها املبنيــة 
بالطــوب، ونواتهــا القدميــة املعروفــة بالدشــرة احلمــراء التــي 
ــزال  ــي ال ت ــبات، والت ــة يف املناس ــياح والطلب ــا الس يقصده
ــة  ــة، باإلضاف ــارة التقليدي ــات العم ــى خصوصي ــظ عل حتاف
إلــى أخاديــد جبالهــا وصخورهــا، واجلســر الروماني الشــهير.
يأخذنــا الفنــان الشــاب حســام إلــى كل مكونــات 
القنطــرة ومرافقهــا مــا يتناســب مــع ميوالتــه الذاتيــة، 
واســتطاع بخبــرة املتمــرس أن ميزجهــا بدقــة األلــوان، حتــى 
تشــكلت بأناملــه الرقيقــة لوحــة جتــذب املشــاهد بــكل قــوة، 
وكأنهــا دعــوة منــه للتعريــف مبنطقتــه والترويــج لهــا ســياحيا. 
ومــا ميتــاز بــه الفنــان حســام الديــن لعلــى عــن غيــره، 
أن لوحاتــه ال ميكــن الغــوص يف أبجدياتهــا عــن قــرب، وال 
ــا  ــاد عنه ــد االبتع ــية، إال عن ــا احلس ــع مبناظره ــن التمت ميك

قليــا، فتبــرز التفاصيــل التقنيــة للعمــل، وهــو ديــدن كبــار 
الرســامن.

ــازري أن حســام  ــان املصــور رضــوان م ــد الفن ــا يؤك كم
الديــن لعلــى هــذا الفنــان العصامــي، انفجــرت طاقتــه 
ــري  ــط يف فيف ــدا، وبالضب ــة ج ــرة قريب ــذ فت ــة من اإلبداعي
2020، واســتطاع خــال عــام واحــد فقــط مــن ولــوج عالــم 
األلــوان الزاهيــة التــي تأثــر بهــا بعمــق، ويثبــت إرادتــه رغــم 
ظــرف انتشــار وبــاء كورونــا، ممــا جعلــه يلتجــئ إلــى الريشــة 
ــة،  ــه الداخلي ــات أحام ــوماته مكنون ــب يف رس ــى يص حت
ــرة،  ــة القنط ــه املفضل ــر ملدينت ــقه الكبي ــن عش ــف ع ويكش
وكأنــه كان يســابق الزمــن مــن أجــل توثيــق مــا اكتســبه مــن 
ــرده، أو  ــة مبف ــى الطبيع ــه إل ــال خرجات ــة خ ــال ومعرف جم
مــع أحبــاب الريشــة البارزيــن مــن أبنــاء بلدتــه مثــل الفنــان 
ســليم بوهالــي ولزهــر رحــال، بهــدف احلفــاظ علــى التــراث 

ــار والتجاهــل. ــي مــن االندث احملل
لعلــى  الديــن  حســام  التشــكيلي  الفنــان  يســتلهم 
بصمتــه  عمــل  كل  يف  ويتــرك  أفــكاره،  الطبيعــة  مــن 
املتفــردة وخصوصيــة ملســته املتميــزة، وال نتعجــب مــن 
ــة  ــا أن موهب ــا علمن ــئ، إذا م ــي املفاج ــار الفن ــذا االنفج ه
الفنــان حســام لعلــى ولــدت معــه منــذ نعومــة أظافــره وســط 
محيطــه العائلــي احملــب للجمــال، فوالــده هــو املصمــم الفنــي 

للديكــور يف مصنــع اخلــزف والفخــار مبدينــة القنطــرة، ومنــه 
ــى  ــرة إل ــه املبك ــت ميوالت ــم، واجنذب ــرة الرس ــب خب اكتس
الفــن التشــكيلي، ومنــه تعلــم طريقــة تركيــب األلــوان 
املائيــة والزيتيــة ودمجهــا، مــع تشــجيعه علــى ممارســة هوايتــه 

ــة.  ــب الدراس ــى جان إل

صرخـة 
في واد 

فاطــمة  الزهـــراء 
بولعــــراس

عــــــــودي عــــــــودي 
إلـى قصعتــكإلـى قصعتــك

ال ننكر أن مظهر السيدة وزيرة الثقافة 
مليكة بن دودة رائق وراق وجميل، وحتى 

كلماتها موزونة ومقنعة قياًسا مبا نرى 
ونسمع من وزراء آخرين عاثوا خرابا يف 
نفوس املواطنني مبا يطلقون من كام غير 
مسؤول وكأن مناصبهم تعطيهم احلق يف 

إيذاء املواطن بأفكارهم الغير منطقية على 
اإلطاق، لكن السيدة الوزيرة سرعان 

ما خيبت ظني وهي تصرح برأيها حول) 
فتل( الكسكسي   واعتبار املرأة التي ال 

جتيد ذلك متثل تهديًدا  ألسرتها
ياسيدتي لم يعد الطبخ من اهتمامات 

اجلزائريات واحلال أن املطاعم أصبحت 
أكثر من البيوت فما بالك ) بالفتل( 

الذي الجتيده إال القليات ،لقد تغير 
الزمن ولم يعد للمرأة اهتمام ال بالطبخ 

وال باملطبخ ومع األسف ) باصتها ماشي 
يف الكوزينة( وكان شرًفا لها عندما كانت 
تطعم منها أسرتها حبا واهتماًما  لو كانت 

تعي وتعلم 
ما  يهدد األسرة اجلزائرية ليس عدم 

إجادة فتل الكسكسي فاملتاجر متتلئ 
به   وبغيره من املواد الغذائيةإمنا  اخلطر 
احلقيقي هو تخليها عن مسؤوليتها اجتاه 

أسرتها  وتبني أفكاًرا غريبة عنها وعنا  يف 
حتّد سخيف يشبه سخافة اجتاهها نحو ) 

الطاقوس والبيتزا والهمبورغر( وغيرها من 
املأكوالت السريعة،التي أهلكت الصحة 

وامليزانية معا
ما يشكل التهديد حًقا هي أن املرأة 
ال تقرأ ولو كتابا واحًدا يف الشهر  بينما 

ادمنت مشاهدة املسلسات التركية التي 
غيرت أخاقها وعاداتها ، وأدمنت املواقع 

وابتعدت عن الواقع 
املرأة اجلزائرية يف حاجة إلى  ثقافة 
احلياء والتمسك مببادىء  نشأت عليها 

جداتها) احلرائر( .
إنها يف حاجة إلى  إعادتها إلى   

رشدها وأن تكون  أسرتها أول اهتماماتها 
كما كانت تفعل دائما،  وليس العودة إلى 

) القصعة( وفتل الكسكسي  واحلال أن 
أغلب بناتنا ال يفرقن بني ) سّيار( وآخر 

فما بالك ببقية خطوات ) الفتيل(؟
سيدتي الوزيرة هنيئا لك فتل 

الكلمات يف زمن  التسابق على  ملء 
البطون  ،  ووداعا للثقافة التي ضاعت 

بني املاعق والصحون

األخضـــر  رحمــــوني 

صــــــارة بــــوعيـــاد



اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
وزارة املوارد املائية

 مديرية املوارد املائية لوالية خنشلة 
الرقم اجلبائي : 098440190001/41053

اإلعالن عن منح موقت

طبقا ألحكام املادة 65 من مرسوم الرئاسي رقم 147/15 املؤرخ يف  2015/09/16   املتضمن تنظيم  
الصفقات العمومية ، و تفويضات املرفق العام تعلم مديرية املوارد املائية لوالية خنشلة كافة  

املتعهدين املشاركني يف اإلعالن عن طلب عروض مفتوح مع اشتراط قدرات دنيا اخلاص بعملية : 
جتديد و توسيع جزء من شبكة التزويد باملياه الصاحلة للشرب - يابوس مركز

- احلصة ربط احلزان 1000 م3 بخزان 500 م3 بيابوس مركز .
-  هذه العملية مت اإلعالن عنها يف شكل  طلب العروض مفتوح باشتراط قدرات دنيا - باليوميات 

التالية:
 - اللغة الوطنية يف جريدة أخبار الوطن بتاريخ 2020/06/23 

اللغة األجنبية يف جريدة ال Alger 16  بتاريخ 2020/06/23
.) BOMOP( باإلضافة إلى النشرة الرسمية لصفقات املتعامل العمومي

انه بعد دراسة و تقييم العروض منحت االتفاقية مؤقتا لـــ:

مالحظة:
 -  كل املتعهدين احملتجني على هذا األختيار ،ميكنكم تقدمي الطعون لدى جلنةالصفقات العمومية 

لوالية يف أجل قدره  10 أيام و إبتداءا من تاريخ أول إصدار لهذا املنح املؤقت وهذا طبقا للمادة  82 من 
املرسوم الرئاسي  247/15 املؤرخ يف 2015/09/16 املعدل و املتمم ، املتضمن تنظيم الصفقات العمومية 

و تفويضات املرفق العام . 
- املرشحني واملتعهدين الراغبني يف االطالع على النتائج املفصلة لتقييم  ترشيحاتهم وعروضهم 

التقنية واملالية ميكنهم التقرب إلى مصالح مديرية املوارد املالية لوالية خنشلة يف  آجل اقصاه  )03 ( 
ثالثة أيام ابتداءا من اليوم االول للنشر إعالن املنح املؤقت للصفقة لتبليغهم هذه النتائج كتابيا .

السنة 02  - العدد 370 -اخلميس  09 جمادى األول 1442  هـ  - 24 ديسمبر  132020

إشهار
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التعيني

احلصة/
- احلصة ربط 

احلزان 1000 م3 
بخزان 500 م3 
بيابوس مركز .

مؤسسة األشغال 
العمومية 

الكبرى و الري
 بومعراف رشيد

عالمة العرض املؤسسة 
التقني

شهرا واحد411,502,732,00
-01- 

مؤهل 
تقنيا

املبلغ بكل الرسوم 
بعد التصحيح

املالحظةآجال اإلجنار

 منط الرتبة
التوظيف

 مكان شروط االلتحاق و التخصصات املطلوبة
 التعيني

 شروط
اخرى

 عدد
 املناصب
 املالية

Akhbar elwatane  ANEP : 2016021390 -   -    LE  24-12-2020 N°429
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ــمي،   ــي و اجلس ــاز العصب ــون اجله ــون  ان يك ــكاد التلفزي ي
ــة  ــى صح ــن عل ــا ، ال نأم ــتقرار وجودن ــادي الس ــوي وامل املعن
أهــم األحــداث التــي تعنينــا و متــس أمننــا ، وطننــا ، اســتقرار 
دولتنــا إال مــن خاللــه حتــى و إن وجهــت سياســيا أو فكريــا ، 
أصبــح التلفزيــون فــردا مــن أفــراد عائلتنــا ، جنلــس بالســاعات 
ــة   ــن عــن احلقيق ــزوال باحث ــودا و ن ــوات صع ــب القن ــه نقل أمام
أحيانــا وإن غيبــت ، نطــرد أوقــات امللــل مــن خاللــه ، محللــن 
لألخبــار أو متســامرين حــول برامجــه املســائية ، و أحيانــا أخرى  
ــع  ــم نتاب ــى وإن ل ــا حت ــات وحدتن ــس أوق ــغال ليؤن ــه منش نترك
ــا فهــو مــن  ــع مناحــي حياتن ــون جمي ــه ، يدخــل التلفزي مــا يبث
أهــم وســائل االتصــال اجلماهيريــة املعاصــرة  لتوفرهــا علــى أهــم 
عناصــر اجلــدب مــن األلــوان ، الصــوت ، املؤثــرات الصوتيــة ، 
الصــورة و احلركــة ، إنــه يف متنــاول جماهيــر واســعة يف مختلــف 
بقــاع العالــم بغــض النظــر عــن مســتواهم العلمــي أو املــادي ..

ــا  ــدة تعاملن ــول م ــالل ط ــن خ ــأت م ــدة نش ــادات جدي  ع
ــون منــذ أن كان اختراعــه يف حــد ذاتهخبــرا  مــع شاشــة التلفزي
عاجــال يف ثالثينيــات القــرن املاضــي ، مــرورا باألبيض واألســود 
ــات و  ــوان وجــودة الصــورة والصــوت بتقني ــم األل ــى عال ــم إل ث
آليــات جديــدة ،...أ مــن التلفزيــون الكابلــي إلــى التفاعلــي 
ثــم الرقمــي ، أشــواط مــن التجــارب و التطــورات خاضهــا 
التلفزيــون ليبقــى الراعــي الرســمي علــى مــر الزمــن و مــن غيــر 
ــة  ــات وكســب ثق ــار واملعلوم ــم األول يف نقــل األخب ــازع الرق من
اجلمهــور يف مختلــف الــدول والقــارات كونــه يعتمــد علــى عــدة 
خصائــص فنيــة و عمليــة تؤهلــه لذلــك و أهمهــا املوضوعيــة ، 
ــا يســمى  ــال يوجــد م ــة ف ــة كامل ــى ليســت صف ــا تبق ــر أنه غي
ــار أو يف  ــة األخب ــات وخاص ــدمي املعلوم ــة يف تق ــة التام بالواقعي
غيرهــا مــن املضامــن  التــي تقدمهــا مختلــف وســائل اإلعــالم 
، فمــن الصعــب أن يخلــو اخلبــر أو املعلومــة مــن توجــه خفــي 
يرمــي لــه ضمنيــا ،  يحمــل التلفزيــون قيمــا وثقافــات مختلفــة 
و متنوعــة ، تؤثــر يف ثقافــة مجتمــع آخــر مســتقبل لهــا ، فتعمــل 
ــة عــن أخــرى و  ــة عناصــر ثقاف ــا مــن خــالل تقوي ــى تغييره عل
ــة املســتقبلة  والتــي تضعــف  ــة املجتمعيــة للدول إضعــاف الهوي
الهويــة الثقافيــة للــدول الناميــة باعتبارهــا مســتقبال لهــذه  
التقنيــات والبرامــج التــي حتمــل يف مضامينهــا الهويــة الثقافيــة 
الغربيــة ، إنهــا ســالح مدمــر  يختفــي حتــت ظــل العوملــة 
ــرور يف  ــرح و س ــكل ف ــتقبلها ب ــن نس ــة ، مضام ــة العاملي الثقافي

ــا . ــر منتبهــن خلطورته ــون غي ــر شاشــات التلفزي ــا عب منازلن

ويعــد اإلشــهار مــن بــن أهــم هــذه املضامــن احملمولــة إلينــا 
مــن العالــم الغربــي  والــذي  قد ال نوليــه حق قدره مــن التحليل 
و النقــد حتــى نتجنــب الوقــوع يف أخطــاره و انعكاســاته الســلبية 
ــكل  ــة بش ــام واجلزائري ــكل ع ــة بش ــة العربي ــم والهوي ــى القي عل
خــاص ، مــن غيــر أن نشــير إلــى نتائــج الدراســات الفكريــة ، 
العلميــة ، و السوســيوثقافية املقدمــة مــن طــرف الباحثــن حــول 

خطــورة مــا حتملــه إلينــا مختلــف املضامــن الغربيــة  ، وكمــا ال 
ــا و  ــى له ــري يرث ــة اإلشــهار اجلزائ ــإن حال ــى أحــد ف يخــف عل
ــى باحــث  ــاج إل ــد ال يحت ــذا ق ــا و ه ــن واقعه تلطــم اخلــدود م
ــة ،  ــة ، الثقافي ــة ، الفكري ــوارث اللغوي ــف الك ــن لكش متمك
األخالقيــة التــي ينقلهــا اإلشــهار اجلزائــري ملختلــف اجلماهيــر 

العريضــة يف الداخــل واخلــارج ...

و إذا مــا قدمنــا تعريفــا حــول اإلشــهار فإنه يعد نقطــة الوصل 
ــة ،  ــى الوســائط اإلعالمي ــج واملســتهلك ،يعتمــد عل ــن املنت ب
االتصاليــة بهــدف الترويــج لســلع أو خدمــات معينــة مــن خــالل 
تقــدمي تعريفــا أو توضيحــا  حــول هــذه الســلعة أو تلــك األفــكار 
ــاليب  ــات  و أس ــتخدام تقني ــك باس ــتعينا يف ذل ــة  ، مس املقدم
إعالميــة إقناعيــه عــادة مــا تســتخدم يف مجــال العمــل اإلعالنــي 
و املتمثلــة أساســا يف أســلوبي الترهيــب والترغيــب ، للوصــول 

لتحقيــق الهــدف األهــم وهــو التأثيــر علــى اجلمهــور املتلقــي .

إن العمــل يف ميــدان إنتــاج املضامــن اإلعالمية أو اإلشــهارية 
ــى  ــة إل ــة ، إضاف ــة أكادميي ــارة علمي ــب مه ــة يتطل ــة خاص بصف
وجــود  املوهبــة الفكريــة والقريحــة القويــة التــي تكتســب مــن 
ــرور  ــع م ــال م ــذا املج ــة يف ه ــرة العملي ــة واخلب ــالل املداوم خ
الوقــت ، وهــو مــا يعطــي العمــل املقــدم جناحــا ومتيــزا عــن غيــره 
مــن األعمــال ، فمــن خاللــه ميكــن للمنتــوج املقــدم أو للفكــرة 
املطروحــة أن تعــرف التوســع ،االنتشــار ، القبــول و كســب 
املنافســة والرهــان أمــام غيرهــا مــن املنتوجــات األخــرى ، إنهــا 
حــرب تســويقية بــن املؤسســات املنتجــة يف عالــم الســوق 
ــن خــالل اإلشــهار،  ــي م ــم التســويق اإلعالم ــل عال ــادي قب امل
والــذي عــادة مــا يتطلــب دراســات قبليــة و بعديــة معمقــة قبــل 

ــة . ــة واالتصالي ــائط اإلعالمي ــم الوس ــه يف عال طرح

 كلهــا حســابات دقيقــة ال جنــد لهــا أثــر عنــد مشــاهدة 
ــدو  ــذي يب ــري ،و ال ــون اجلزائ ــات التلفزي ــر شاش ــهار عب اإلش
ــة ،  ــة و ال علمي ــوقية ، ال أخالقي ــر س ــج مبعايي ــه  أنت ــا أن جلي
فغيــاب النــص القانونــي الواضــح الــذي ينظــم ويحــدد أســس 
ــون أو يف الوســائل  ــر التلفزي ــات اإلشــهار عب و قواعــد و أخالقي
الســمعية البصريــة ، قانــون صــارم يلتــزم بعقوبــات عادلــة 
ــرى أو  ــن أخ ــخصية ع ــتثناء ش ــع دون اس ــى اجلمي ــق عل و يطب
ــاب اإلرادة اجلــادة يف اإلصــالح  ــا ،  يف غي ــن غيره مؤسســة ع
ــر يبقــى اإلشــهار ومضــة  والتصحيــح لقانــون اإلعــالم يف اجلزائ
ــن  ــل م ــا أبابي ــل إلين ــج ، يجم ــك ، التهري ــخرية ، الضح للس
الكــوارث األخالقيــة و يصــب يف عيــون  أطفالنــا وشــبابنا  
ــه  ــد ، إن ــد وال ص ــر قي ــن غي ــكار  الغربيةم ــاءات و األف االنتم
عالــم مــن اخليبــات اجلزائريــة املعلنــة عــن طريــق رداءة اإلشــهار 

.

يتربع التلفزيون 
بيوتنا  ليبث الصور  
األصوات ، الوقائع 
ومختلف األحداث  

يلبي رغباتنا في حب 
االطالع على آخر 

األخبار والمستجدات 
الوطنية والعالمية ، 
كما يعد ناقال فاعال 
للحضارة بين مختلف 

الشعوب واألمم ، 
التعليم ، اإلخبار ، 
الثقافة والترفيه 

...وظائف  أساسية 
و أخرى ثانوية مازال 

التلفزيون يعمل على 
تقديمها لمختلف 

الجماهير ، إنه نافذة 
نطل بها على العالم 

أجمع .  

بقلم أستاذة  فاطمة لقمش  
علـــــوم اإلعـــالم واإلتصــال 

جامـعة سكيـكدة – عنــابة .

إعـــالنات  تسويقــــية 
بمعــاييـــر سوقــــية!

اإلشهار ...خيبات معلنة عبر شاشات التلفزيون الجزائري
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أقالم

حـــرب الكسـكســي
للحقائق،  تزييف  املوضوع، على سخافته،          هذا 
للقضايا  لألنثروبولوجيا،  للسانيات،  للمعجم،  للواقع، 
العربي  للمواطن  الفعلية  ولالهتمامات  األكادميية، 
من  عليها  واحملسوبني  النخبة،  على  يفترض  كان  واملغاربي. 
أدعياء وكّتاب ومثقفني النأي عن تقوية املعارك اجلانبية التي 
تفرق أكثر مما جتمع، كما حصل مع أغنية »الراي« التي أثارت 
هذا  سيزكيها  أخرى  ظهور سخافات  بانتظار  مخيفا،  جدال 
النوع من املسوخ الذين أصبحوا منظرين وعلماء باستغالل 
السياق الهش، وما ينشر حولهم من معلومات زائفة بحكم 
تبوأ اجلماعات الثقافية املسلحة على املشهد العام: هؤالء هم 
الذين ميثلوننا يف احملافل الدولية التي عادة ما تقدم صورة باهتة 
عن وطن تقاسمته العصابات السياسية واللغوية واالنتماءات 

األيديولوجية واجلهوية والعرقية.
         بالعودة إلى الوراء، فإننا جند األقالم ذاتها هي التي 
على  الذكي  النظيف  الطيب  اليهودي  تفوق  لفكرة  رّوجت 
أو بتقدمي  التاريخ،  بتبييض  اللئيم، وذلك  العربي املتوحش 
اليهود،  بقهر  كيانه  من  جزء  بتدمير  قام  كإرهابي  اجلزائري 
اجلزائريني  الكتاب  أحد  قدمها  صحفية  ندوة  يف  ورد  كما 
من  نستنتج  كما  أو  املتحدة،  العربية  باإلمارات  املكرسني 
بالتقرب من جلان  روايات كثيرة تبحث عن الشهرة واجلوائز 
القراءة، ومن اجلماعات الفرانكوفيلية املتطرفة، على حساب 
بوجدرة،  رشيد  أشار  لقد  والذات.  والفني  العقلي  اجلهد 
بجرأة كبيرة، إلى جزء من هذه اخلرافات الساذجة يف مؤلفه 
املوسوم: زناة التاريخ، وهو كتاب جدير بالقراءة للكشف عن 
هذه الفئة الباحثة عن متوقع يف جغرافية السرد والسلطة واملال 

مبمارسة التضليل.
         أن يصبح أصل الكسكسي قضية مغاربية يطرحها 
أكادمييون وصحفيون ومدّونون وكّتاب بتزوير مفضوح للمعاجم 
الشعوب  بني  املشتركة  القضايا  وبتحييد  واملعارف،  والعلوم 
نزول  يعني  فذاك  واحلضاري،  الفكري  مأزقها  من  للخروج 
الثقافة واألكادمييات إلى مستوى من التسطيح لتغدّو خردة، 
ومن ثم اختالطها بالطرح السوقي والسياسي الفظ، وذاك ما 
يحصل مع فئات ابتعدت عن املجتمع وأصبحت تؤلب هذا 
اجلعجعة  على  متكئة  والغبراء،  لداحس  تكريسا  ذاك  على 
بتغير  أساطير  التي ستغدو  تلك  أو  للشفقة،  املثيرة  اللفظية 

السياقات والقوى املتحكمة يف دواليب الثقافة والكتابة.
هذا النوع من »املفكرين« يحيطون أنفسهم بهالة من األضواء 
الضحالة،ومبريدين  من  املستفيدة  والصحفية  التلفزيونية 
يقطنون يف شبكة التواصل االجتماعي، لكنهم لم يخرجوا 
على  املتفقة  األجنحة  معطف  ومن  والعشيرة،  الدوار  من 
تدمير األمة بترقية اجلهل والفنت. أولئك هم السند الوحيد 

لبشر يعتدون على األخالق الثقافية، وعلى العقل، بناء على 
مّت حفظه يف مدرسة  منظورات مستوردة، وعلى يقني غيري 
األسياد ليقوموا بدورالعبيد، أو على فكرة: »خالف تعرف«. 
االختالف املنتج للمعنى والتآلف ليس حالة مرضية، وليس 
كذبا وبوقا للشيطان واجلهوية والرداءة، ألّن ذلك ليس سوى 
إفالس للقيم، ومواالة مشينة ال ميكن أن يعّول عليها يف ترقية 

األمة وحتصينها من األوبئة الثقافية والسياسية والدينية.
        إنني أكتب بالعربية كأمازيغي من كتامة العريقة 
ذلك  يف  مبا  منصهرة،  ونحل  وملل  أعراق  عدة  من  املشكلة 
من  قدمي  وكشيعي  املجتمع،  من  جزء  ميثلون  الذين  اليهود 
موطن املعز لدين اهلل الفاطمي، ومن مدينة تاكسانة، القبيلة 
عروج  وبابا  بربروس  خيرالدين  بها  استعان  التي  التاريخية 
أسهمت  الشهداء  من  كبيرة  عائلة  وكسليل  اإلسبان،  لرّد 
الفرنسية  اجلامعة  يف  سابق  وكطالب  االستعمار،  طرد  يف 
التي يحترم لغتها غير املؤدجلة، وكمترجم وكاتب يعتز بكل 
منحته  التي  والنباتية،وبالعربية  واحليوانية  البشرية  اللغات 
نسغها: احلرف واملنطق والفلسفة واآلداب والعلوم والبالغة، 
وباإلسالم الذي وّحد العرب واألمازيغ يف شمال أفريقيا منذ 

قرون، بصرف النظر عن قناعاتنا وخياراتنا الدينية.
مركب  عرق  إلى  ينتمي  مغاربي  و  أنا جزائري           
ومنسجم، وال عالقة له بهؤالء املجندين خلدمة الشّر، وبريء 
من »سكسو ماسينيسا« الذي طفا فجأة على الساحة وأصبح 
والعلماءوأبطال  املفكرين  قيمة  تضاهي  اعتبارية  قيمة  ذا 
الثورات املتعاقبة، وأفضل من اإلسالم والعربية، وبديال عن 
خذلتها  التي  بلداننا  يف  إليه  نحتاج  الذي  العلمي  البحث 
النخب البدوية. لقد كتب جان.ج. ميرشيمر مؤلفا بعنوان: 
مثقفونا  يتهافت  ملاذا  نكتب:  أن  وعلينا  القادة؟  ملاذا يكذب 

املعاصرون على القذارات؟
سياسييها  بسبب  األمة  قّوضت  الصغيرة  املشكالت   
إنتاج أفضل نكبة، وأفضل  ومثقفيها الذين يتصارعون على 
إلى  األوطان  ولتذهب  واملال،  بالشهرة  تعود عليهم  انتكاسة 
اجلحيم إن استفدنا من رثاث التطبيع املّر واجلوائز واملركزيات 
أولى  واملناصب  الدوالر  الدول:  مفاصل  يف  املتحكمة 
بالفنت  املهددة  األوطان  وحدة  من  فائدة  وأكثر  القيم،  من 
تلك محنتنا مع  الفقهاء:  التي يدعمها هؤالء  واالنقسامات 
املتواطئة. هذه  أو  العام،  الشأن  املنسحبة من  النخب  أشباه 
سوى  املتوارثة  األنظمة  عن  تختلف  ال  الصوتية«  »الظواهر 
بعيون  األمة  إلى  تنظر  أنها  مع  بالغيا،  املنمق  اخلطاب  يف 
اآلخرين. هكذا حكم علينا أن نظل تائهني منقسمني بفضل 
بكل  مصابة  نخب  وبفضل  ومشتقاته،  ماسينيسا  كسكسي 

األعطاب واألوبئة املستدامة.  

كان يجب أن أضع العنوان 
بالدارجة حتى أكون أمينا لما 
ورد من تصريحات تناقلتها 
وسائط التواصل االجتماعي 

التي اعتبرت الكسكسي 
طبخا أمازيغيا اشتهر به 
ماسينيسا قبل عشرين 

قرنا، وربما شيشناق 
في طرح الحق، دون أن 
توضح إن كان يتناوله 

بزيت الزيتون الجزائري، أم 
بالفول المغربي، أم بالمرق 
الليبي واليقطين التونسي 

والموريتاني. لكني لم 
أفعل العتبارات أخالقية، 

وحافظت على العتبة 
بالفصحى درء للسفاسف. 
لقد أسهمت هذه األكلة، 

حسب الزعم المسوّق، في 
توحيد الدول المغاربية التي 
فرقتها السياسة واألطماع 
والصدامات التي كان وراءها 
األعراب والبدو الرحل، الشيء 

الذي لم يحققه ال الدين 
االسالمي وال العربية. 

د. السعيــــد بوطاجيــــن
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ببسكرة 

َة  ُمواِطنـوَن يغِلقـوَن الوكالَة الّتجاريـّ
لــــ »سونلغــاز« بالّدوَســن

امُلعتِدي ُوجَد ميًتا

رطِة  َمقتــُل 3 من رجاِل الشُّ
الفرنسّيــة فـي إطالق نـار 
أفرادها  من   3 مقتل  عن  األربعاء،  أمس  الفرنسية،  الشرطة  أعلنت 
لبالغ  إلى منزل استجابة  أن وصلوا  بعد  رابع،  البالد وإصابة  بالرصاص وسط 

عن عنف منزلي.
احلادثة وقعت بعد أن تلقى شرطيان بالغا بأعمال عنف ضد زوجة. وقد 
املرأة  إليه  الذي جلأت  املنزل  االقتراب من  النار عندما حاوال  بإطالق  اسُتهدفا 
املهددة. وتويف أحدهما متأثرا بجروحه بينما أصيب الثاني بجروح يف فخذه نقل 

إثره إلى املستشفى.
وبعدما أضرم النار يف منزله، أطلق الرجل النار مرة أخرى على رجال الشرطة 
املوجودين يف محيط املنزل، ما تسبب يف مقتل اثنني آخرين، بحسب ما صرح به 

مكتب املدعي العام يف كليرمون فيران لفرانس برس.
وبعد ساعات، أعلن وزير الداخلية يف تغريدة نشرها أمس األربعاء أن ُمطلق 
ولم يذكر »جيرالد  ميتا.  ُعثر عليه  رابعا  قتل ثالثة شرطيني وجرح  الذي  النار 

دارمانان« تفاصيَل عن مالبسات وفاة هذا الرجل.
)وكاالت(

بجاية

 اختفاُء أثــر 25 »َحراقا« 
ما يزال أهل 25 شابا ركبوا زوارق املوت للهجرة سرا نحو إسبانيا ينتظرون 
أخبارا عنهم، فقد غادروا اجلزائر من شاطئ وادي داس غربي بجاية منذ 6 أيام 
أثر أو يعلم عنهم خبرا، وهل هل وصلوا  وإلى حّد الساعة لم يظهر عليهم أي 
إلى الضفة الشمالية للمتوسط أم ال، علما أن أهل »احلراقة« أبلغوا السلطات عن 

اختفاء أبنائهم.
عبد السالم قريشي

عدد  أقدم،أمس األربعاء، 
من سكان حي »لقريرات« ببلدية 
غلق  على  بسكرة  يف  الدوسن 
ملؤسسة توزيع  التجارية  املصلحة 
الكهرباء والغاز باملنطقة، تنديدا 
بشبكة  سكناتهم  ربط  بتأخر 
وعودا  تلقيهم  رغم  الكهرباء 

سابقة بتجسيد انشغالهم.
غضبهم  احملتجون  وأبدى 
تهميش  وصفوه  مما  الشديد 
يضم  الذي  السكني  جتمعهم 
محروما  سكنا،   200 من  أزيد 
ينتظرونها  التي  الكهرباء  من 
أن  مؤكدين  سنوات،  منذ 
ظل  يف  تطاق  ال  غير  معيشتهم 
التي  احليوية  املادة  هذه  انعدام 
من  فوضوية  بطريقة  يجلبونها 
يهدد سالمة  مما  مجاورة،  أحياء 

األطفال.  خصوصا  العائالت 
ندائهم  جتاهل  احملتجون  وانتقد 
احمللية  السلطات  تبليغ  رغم 
حيث  سابقا،  بالوضعية 
وعدتهم السلطات ذاتها بتجسيد 
األمور على  بقاء  لكن  انشغالهم 
االحتجاج  إلى  دفعهم  حالها 
ملؤسسة  التجارية  الوكالة  بغلق 
قصد  والغاز  الكهرباء  توزيع 

حتريك اجلهات املعنية. 
أوضحت  السياق،  هذا  ويف 
والغاز  الكهرباء  توزيع  مديرية 
لم  الدوسن  بلدية  مصالح  أن 
تسدد تكاليف إجناز املشروع رغم 
اإلدارية  اإلجراءات  استكمال 
من طرف شركة »سونلغاز« منذ 

عدة أشهر.
م. بن مبارك

   الَفساُد ال َيِقف 
خِص  عنَد ُحدوِد الشَّ

الَقائِم بِه أو الَقائِم 
عَليِه؛ وَلكّنُه َيتدُّ 
ع َعليِه  إلى امُلَشجِّ
من َحيُث َيدِري 

هذا امُلَشِجُع أو ال 
َيدِري. ويف ُمجتَمِعنا 
، انَتشرت  اجَلزاِئريِّ

بريِر  َظاهرُة التَّ
ارِق والَفاسِد  للسَّ
والّزاِني واخَلائِن، 

عبَر َتكريِس امَلقوَلِة 
حرّيِة »وْشفُتوْه  السِّ

ِغير ُهَو؟!«. وَيكِفي أن 
عليَقاِت التي  ُتتابَع التَّ

ُتصاِحُب َغالًبا نشَر 
َخبٍر عن َفساِد ُموّظٍف 
وارِتَكاِبه ِفعَل الّسرقِة 
حتى َيصُدمَك حجُم 
بِريراِت؛ َفيتحّوُل  التَّ
الَفاسُد إلى َضحيٍة! 

َفقط ألّن الَكثيَر 
َيقوموَن بالِفعِل 

َنفِسِه دوَن أن يِتَم 
َكشُفهم. وَغالًبا ما 

َتكوُن ُمنطلقاُت هِذه 
رًة  اهرِة ُمتجذِّ الظَّ

داخَل األسِر؛ فَينتِصُر 
الَوالداِن لَولِدِهما 

مهَما كان َحجُم اخَلطأ 
ي اْرتكَبه َكبيًرا،  الذِّ

وَتتحّوُل الَكلمُة 
حرّيُة »وْشفُتوْه  السِّ

ِغير ُهَو؟!«  إلى خطِّ 
! َيعتِقدوَن  ِدفاٍع أماميٍّ

أّنُهم َيصّدوَن عبَره 
ُهجوماِت احَلاقديَن 

واحَلاسِديَن؛ لِكّنُهم يف 
الَوقِت ذاِته َيزرُعوَن 
بذوَر الّشِر يف َطريِق 
ي َيكُبر  فِل الذِّ الطِّ

ويَتحّوُل - ِبدوِره - إلى 
َفاسٍد أو ُمَشّجٍع على 
الَفساِد عبر َتكٍريِس 
َمنطِق »واْعاَله ِغيْر 

أنا!«.
ُر     إّن ُمجتمًعا ُيبرِّ

ف(  فة )أو ُموظِّ مُلوظِّ
ِغياًبا داَم أكثَر من 

ِستِة أشهٍر َتتقاَضى 
فيه ما ليَس من َحّقها 

بُحّجة أّن هناَك 
الَكثيُر أمَثاُلها هو 

ُمجتَمٌع فاسٌد وَيحتاُج 
إلى َثورٍة أخاَلِقّيٍة 

ُتغّيُر َمفاِهيَمه 
ِدئَة مباَئٍة  الصَّ
وَثماننَي َدرجًة.

بلسان عبد العزيز تويقر

َتبِريـــــُر 
الفســاِد..!

ُل 480 إصابًة    ـِ الَجزائـُر تسّج
بُكورونــــا و9 وَفيـــات

الـ24 ساعة  480 إصابة جديدة بفيروس كورونا و9 وفيات خالل  سجّلت 
الرسمي  الناطق  األربعاء  أمس  ما كشف عنه  األخيرة يف اجلزائر، حسب 

باسم جلنة رصد ومتابعة تفشي كورونا يف اجلزائر، الدكتور جمال فورار.
69549 حالة، فيما ارتفع عدد  وبهذا، يرتفع إجمالي عدد اإلصابات إلى 

الوفيات إلى 2969 شخصا هلك بالفيروس املستجد.
عبد اجلالل نويس

من تنظيم املجلس األىلع لّلغة العربية

نحـــَو َتنظيــم َنــدوة »االنِغَمـــاس 
اللُّغـــوّي فــي الّلغــة الَوظيفّيـــة« 

للغة   األعلى  املجلس  سينظم 
العربية ندوة وطنية بعنوان »االنغماس 
التسويق  الَوِظيفية:  اللغة  يف  الُلغوي 
السنة  أمنوذجا«،  السياحي  الُلغِوي 

املقبلة، باملتحف الوطني للمجاهد.
احملور  يف  املتدخلون  وسيتطرق 
بتحديد  تتعلق  مواضيع  إلى  األول 
مدلول املصطلحات ذات العالقة، وهي 
الوظيفية،  واللغة  اللغوي،  »االنغماس 
احملور  أما  السياحي«.  اللغوي  والتسويق 
يف  اللغوي  »االنغماس  بـ  فيهتم  الثاني 
سيكون  حني،  يف  السياحة«.  قطاع 
يف  اللغة  »أهمية  الثالث  احملور  عنوان 
حتسني  وطرائق  السياحي،  القطاع 
مناقشة  سيتم  بينما  اللغوية«،  املهارات 
مواضيع تتعلق بالتسويق اللغوي يف قطاع 
السياحة والفندقة يف احملور الرابع، فيما 
حمل احملور اخلامس عنوان »جتارب عربية 

وعاملية يف التسويق اللغوي السياحي«.
فإن  امللتقى،  ديباجة  وحسب 

يف  القطاعات  أهم  من  تعد  السياحة 
لذلك  واألجنبية،  العربية  البلدان 
يفرض  القطاع  هذا  يف  االستثمار  فإن 
أن  ذلك  اللغوي،  باجلانب  االهتمام 
فال  االجتماعية،  احلياة  عصب  اللغَة 

وسيطة  تكون  لغة  دون  املجتمع  يكون 
املعامالت بكل أشكالها، وهي عنوان 
عن  فضال  واحلضارة،  الوطنية  الهوية 

كونها اللغة الرسمية للبالد.
صارة بوعياد

كن  أضرَم الّناَر يف جسِده احتجاًجا بَسبِب السَّ

ي أقَدم على االنِتحاِر بُبرج بوعريريج هالُك األِب الذِّ
تويف، صبيحة أمس األربعاء، والد األطفال األربعة الذي أضرم النار يف جسده بواسطة البنزين داخل مقر بلدية احلمادية 

جنوبي والية برج بوعريريج. 
وحسب مصادر »أخبار الوطن«، فإن األب )ح. ع( البالغ من العمر 44 سنة والذي يقطن بقرية لعراقيب كان قد أقدم 
صبيحة اإلثنني املنقضي على االنتحار داخل مقر البلدية من خالل إشعال النار يف جسده احتجاجا على عدم استفادته من 
السكن االجتماعي، حيث أصيب بحروق من الدرجة الثالثة مت على إثرها نقله نحو مستشفى بوزيدي خلضر بعاصمة الوالية 

للعالج قبل أن توافيه املنية متأثرا بإصاباته البليغة. 
صفاء كوثر بوعريسة



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 

 

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