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معابر.. من الَحراك 
إلى الديمقراطية 

د. فياللي عبـد السـالم  	

بيـَن أسلـوِب َتجاهـُل 
األزمــــِة وواقـــِع 
المعرفـــــــــِة!

أقــــالم

د. حسينــة بوشيـــخ 	
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08
بجاية

إضـــراُب مــــــدراء 
االبتدائّيــات يحـــرُم 
الَتالميــَذ اإلطعــاَم!

05
الطارف

ِعشرينــّي َيستخـــِدُم 
»الفايسبــــــــوك« 
الستدراج »الحّراَقة«!

08
أدرار

َعائلــُة »يوســـــف« 
ُتناِشـد الّسلطـاِت َمنحُه 
دراجــة َخاصـــــة!

12
»الّرواية اجلزائرية من التأسيس إلى التكريس« 

الَمكتبــُة الَوطنّيـُة َتحتِضـن 
نـــدوة حــــوَل أعمـــال 
»عبد الَحميـد بن هّدوقـة« 

حتّول املجّمع السكني »حراثن« بوالية جيجل إلى بؤرة لإلجرام 
ووكر لعصابات منظمة يقودها بعض الشباب املنحرف، الذين 

يقومون باالعتداء على العائالت باستعمال األسلحة البيضاء 
والسيوف؛ وضع دفع بالعديد من السكان إلى ترك سكناتهم 
خوفا على حياتهم، يف الوقت الذي لم تفلح فيه السلطات 

األمنية يف احتواء الوضع. 

انتعاُش سوِق »اخُلــــــردِة« يف ظّل ُشروِط االستيَراِد الّتعِجيزّية

02

أعلن الصندوق الوطني للتقاعد عن رزنامة جديدة لصب معاشات ومنح املتقاعدين أعلن الصندوق الوطني للتقاعد عن رزنامة جديدة لصب معاشات ومنح املتقاعدين 
وذوي احلقوق، دخلت حيز التنفيذ مع بداية الشهر اجلاري، وهو اخلبر الذي انفردت وذوي احلقوق، دخلت حيز التنفيذ مع بداية الشهر اجلاري، وهو اخلبر الذي انفردت 

بنشره »أخبار الوطن«، قبل أسابيع.وقال بيان للصندوق الوطني للتقاعد، أمس الثالثاء، بنشره »أخبار الوطن«، قبل أسابيع.وقال بيان للصندوق الوطني للتقاعد، أمس الثالثاء، 
إنه حرصا على التكفل األمثل باملتقاعدين وذوي احلقوق ويف إطار التكامل احلكومي بني إنه حرصا على التكفل األمثل باملتقاعدين وذوي احلقوق ويف إطار التكامل احلكومي بني 
وزارة العمل ووزارة البريد، قام الصندوق الوطني للتقاعد ومؤسسة بريد اجلزائر بوضع وزارة العمل ووزارة البريد، قام الصندوق الوطني للتقاعد ومؤسسة بريد اجلزائر بوضع 

حيز اخلدمة رزنامة جديدة تسمح بتقدمي تواريخ صب معاشات املتقاعدين«.حيز اخلدمة رزنامة جديدة تسمح بتقدمي تواريخ صب معاشات املتقاعدين«.

هــِذه هـي الُرزنامـــُة الَجديـدُة هــِذه هـي الُرزنامـــُة الَجديـدُة 
لصــّب َمعاشــات الُمتقاعديــَنلصــّب َمعاشــات الُمتقاعديــَن

ليلٌة َبيَضاء وَمعارٌك بالّسيوِف واألسِلَحة 

»حراثن« بِجيجل.. ُبؤرُة إجَرام 
ووكــٌر للعصابــات الُمنظمــة!

09

 تأكيًدا للخبر الذي انفرَدْت بنشره »أخبار الوطن« قبَل أسابيع
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قطـع الَغيــار..قطـع الَغيــار..
الموت بثمن بخس!الموت بثمن بخس!

ُلوصيف أمحنــــد: إجراءُات َتقليِص 
ـّة! استيراد قطع الَغيار غيُر َمنطقي

تنظم وزارة الثقافة والفنون ندوة وطنية حول أعمال 
الروائي عبد احلميد بن هدوقة، بعنوان »الرواية 

اجلزائرية من التأسيس إلى التكريس« من 9 إلى 11 
يناير باملكتبة الوطنية باحلامة باجلزائر العاصمة.

ُيوسف نبـــــاش: وزيـــُر 
ناعِة تسّبَب يف ندرِة  الصِّ
قطـع غيـار الّسيـارات! 

إدارُة األزماِت فـــي اجَلزاِئر ..

ٍٍََََ
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عــن  للتقاعــد  الوطنــي  الصنــدوق  أعلــن 
رزنامــة جديــدة لصــب معاشــات ومنــح املتقاعدين 
ــة  ــع بداي ــذ م ــز التنفي ــت حي ــوق دخل وذوي احلق
الشــهر اجلــاري، وهــو اخلبــر الــذي انفــردت بنشــره 

ــابيع. ــل أس ــن«، قب ــار الوط »أخب
وقــال بيــان للصنــدوق الوطنــي للتقاعــد، 
أمــس الثالثــاء، إنــه حرصــا علــى التكفــل األمثــل 
باملتقاعديــن وذوي احلقــوق ويف إطــار التكامــل 
ــدم  ــد، أق ــن وزارة العمــل ووزارة البري احلكومــي ب
الصنــدوق الوطنــي للتقاعــد ومؤسســة بريــد اجلزائر 
علــى وضــع حيــز اخلدمــة رزنامــة جديــدة تســمح 

ــن«. ــات املتقاعدي ــب معاش ــخ ص ــدمي تواري بتق
وحــددت رزنامــة صــب معاشــات املتقاعدين 
اجلديــدة، التــي ســبق لـ«أخبار الوطن« أن كشــفت 
عنهــا مــن 15 إلــى 26 مــن كل شــهر وفقــا ألرقــام 
ــى  ــدف إل ــي ته ــدي اجلاري، والت ــاب البري احلس
تســهيل عمليــة ســحب املتقاعديــن معاشــاتهم 

علــى مســتوى املكاتــب البريديــة.
جديــر بالذكــر أن الصنــدوق الوطنــي للتقاعــد 
يتكفــل بصــب معاشــات أزيــد مــن 3 ماليــن 

ــد.    ــف متقاع و266 أل
    فيصل حمداني

منير بن دادي 
و مت اإلعــالن عــن العمليــة خــالل افتتــاح 
ــر  ــاء مبق ــس الثالث ــم أم ــذي نظ ــي ال ــوم الدراس الي
الصحــة  وزارة  مــن  إطــارات  حضــره  الــوزارة، 
ــات الناشــطة يف مكافحــة  ــذا اجلمعي ــراء، وك وخب
الســمعي  التحــاور  تقنيــة  عبــر  املخــدرات، 

والبصــري لالجتمــاع عــن بعــد.
ــة،  ــدى وزارة الصح ــدب ل ــر املنت ــال الوزي وق
»إســماعيل  املستشــفيات،  بإصــالح  املكلــف 
مصبــاح« إن أول محطــة لهــذه العلميــة النموذجيــة 
فانــون«  »فرانــس  مستشــفى  مــن  ســتنطلق 
بالبليــدة، قبــل أن تعمــم يف نطــاق واســع عبــر 
ــان التحكــم يف  ــد ضم ــذا بع ــي، وه ــراب الوطن الت

ــة الشــباب  ــى مرافق ــا عل ــة وقدرته املراكــز العالجي
ــي واملجتمعــي، مشــيرا  ــط العائل لالندمــاج يف احملي
ــات  ــتوى مؤسس ــى مس ــن عل ــاك تكوي ــى أن هن إل
استشــفائية أخــرى ملعرفــة املزيــد عــن العــالج 

اجلديــد.
ــة  ــراض العقلي ــس مصلحــة األم وكشــف رئي
مبستشــفى فرانــس فانــون بالبليــدة البروفســور »نذيــر 
بوربــون«، مــن جهتــه، أن املرحلــة التجريبيــة التــي 
ســتنطلق األســبوع املقبــل، ســتمتد لســنة كاملــة، 
وأنــه ســيتم تقييــم مســبق للعمليــة بعــد مــرور ســتة 

أشــهر مــن انطالقهــا لدراســة مختلــف النتائــج.
وأشــار البروفســور »نذيــر بوربــون« إلــى أن 
ــود  ــع وج ــتورد م ــى سيس ــه األول ــدواء يف مرحلت ال

إمكانيــة إلنتاجــه داخــل الوطــن يف املســتقبل، 
أمــا بالنســبة إلــى القيمــة املاديــة للــدواء اجلديــد، 
العقليــة  األمــراض  مصلحــة  رئيــس  فأفصــح 
بوربــون«  »نذيــر  البروفســور  البليــدة  مبستشــفى 
ــا  ــر مم ــف املريــض أكث ــن يكل ــادون« ل عــن أن »امليت
تكلفــه حقــن املخــدرات الصلبــة التــي يتعاطاهــا، 
إضافــة إلــى الراحــة النفســية التــي سيشــعر بهــا، 
مــع غيــاب تــام لــآالم واألعــراض اجلانبيــة التــي 

ــالع. ــة اإلق ــببها عملي تس
ــي مت  ــة الت ــور أن الكمي ــف البروفس ــا كش كم
اســتيرادها تكفــي لعــالج 100 مريــض، ومــدة 
ــى خمــس ســنوات.  ــن إل ــن عام ــد م العــالج متت

ــرى.  ــى أخ ــة إل ــن حال ــف م وتختل

رؤســاء  أن  اجلمهوريــة  لرئاســة  بيــان  وأوضــح 
للرئيــس نظيــر  الكونفدراليــات قّدمــوا جزيــل شــكرهم 
إشــراكهم يف إجنــاح خطــة اإلنعــاش االقتصــادي، متمّنــن 
لــه دوام الصحــة والتوفيــق يف مواصلــة أداء مهامــه الســامية 

خدمــًة للشــعب والوطــن.
وبعــد تقــدمي ممثلــي الكونفدراليــات عروضــا وافيــة 
حــول وضعيــة نشــاطاتهم الصناعيــة واالقتصاديــة، بحســب 
كان  توجيهــات  تبــون  الرئيــس  أســدى  ذاتــه،  املصــدر 
أهمهــا، ضــرورة مواصلــة العمــل مــن أجــل زيــادة اإلنتــاج 
الوطنــي يف القطاعــن العمومــي واخلــاص، واحلفــاظ علــى 
ــة،  ــة والصناعي ــف املجــاالت االقتصادي ــف يف مختل الوظائ
خاصــة مــع التحســن امللحــوظ للوضــع الصحــي، ممــا يســاعد 
علــى بعــث احلركيــة االقتصاديــة، الســيما النشــاطات 
املرتبطــة باحليــاة اليوميــة للمواطنــن.                        ق.و

شــرعت كل مــن كينيــا واملكســيك والهنــد 
والنرويــج إلــى جانــب إيرلندا يف ممارســة عضويتها 
رســميا داخــل مجلــس األمــن الدولــي، خــالل 
اجتمــاع مصغــر ألعضــاء  أول  مشــاركتها يف 
املجلــس، الهيئــة األمميــة املســؤولة عــن الســالم 

واألمــن الدوليــن.
ــة  ــدول اخلمس ــل ال ــر أن تعم ــن املنتظ وم
املخصــص  االجتمــاع  يف  شــاركت  التــي   -
ــة  ــس رئيس ــه تون ــل أعدت ــج عم ــة برنام ملناقش
الــدورة احلاليــة للمجلــس االمــن - ملــدة ســنتن 
كأعضــاء غيــر دائمــن يف املجلــس الــذي يضــم 
15 عضــوا منهــم خمســة أعضــاء دائمــن لديهــم 
حــق الفيتــو يشــمل كل مــن الواليــات املتحــدة، 
روســيا، الصــن، فرنســا، بريطانيــا و10 أعضــاء 
غيــر دائمــن جتــدد عضويتهــم نصفيا كل ســنة. 
وتؤكــد املكســيك أن لــأمم املتحــدة دور 
أساســي يف عمليــات إنهــاء االســتعمار غيــر 

احملســومة، فاملكســيك تؤيــد حــق الشــعوب غيــر 
القابــل للتصــرف يف تقريــر مصيرهــا، علــى نحــو 
ــة. ــادئ سياســتها اخلارجي ــه مب ــص علي ــا تن م

املتحــدة  األمم  املكســيك  أبلغــت  وقــد 
ــة  ــا تصفي ــن قضاي ــا م ــالة موقفه ــميا يف رس رس
لتنظيــم  القــوي  دعمهــا  بالعالــم  االســتعمار 
مــن  يتمكــن  الغربيــة  بالصحــراء  اســتفتاء 
ــه الشــعب الصحــراوي مــن ممارســة حقــه  خالل

غيــر القابــل للتصــرف يف تقريــر املصيــر.
اعترافهــا  املكســيك  أعلنــت  وقــد 
وتقيــم   1979 ســنة  الصحراويــة  باجلمهوريــة 
مســتوى  علــى  دبلوماســية  عالقــات  معهــا 
الســفراء، أمــا كينيــا التــي أعلنــت اعترافهــا 
ســنة 2005 فتقيم  الصحراويــة  باجلمهوريــة 
ــفراء. ــتوى الس ــى مس ــية عل ــات دبلوماس عالق
الوكاالت 

يواصــل اجليــش الصحــراوي شــن هجماتــه 
املغربــي  االحتــالل  جنــود  تخندقــات  علــى 
ــي.  ــى التوال ــوم 52 عل ــرات للي ــة الكرك مبنطق

و جــاء يف بيــان لــوزارة الدفــاع الصحراويــة 
»قصفــت  الصحــراوي  اجليــش  وحــدات  أن 
ــة  ــي، أمــس، يف منطق ــالل املغرب قواعــد االحت

ــمارة«. ــاع الس ــة بقط لفريرين
أن  الصحراويــة  الدفــاع  وزارة  وأضافــت 
»قصفــا عنيفــا اســتهدف تخندقــات قواعــد 
علــى  مناطــق  عــدة  يف  املغربــي  االحتــالل 
ــوم أمــس، علــى غــرار  طــول اجلــدار الرملــي، ي
منطقتــي أعظيــم أم أجلــود بقطــاع أوســرد التــي 
تعرضــت للقصــف مرتــن متتالتــن ومنطقــة 

تنوشــاد قطــاع احملبــس«.
وأشــارت اجلهــة ذاتهــا إلــى أن »قصفــا 

شــديدا اســتهدف تخندقــات قــوات االحتــالل 
املغربــي يف منطقــة روس الســبطي قطــاع احملبــس 
ومنطقــة روس تاركانــت قطــاع حــوزة«. كمــا 
اســتهدف »قصــف مكثــف منطقتــي فــدرت 
العــش قطــاع حــوزة وروس فــدرة أعزيــزة بقطــاع 

ــوزة«. ح
األعمــال  اســتؤنفت  فقــد  للتذكيــر، 
القتاليــة لوحــدات جيــش الصحــراوي ضــد 
نوفمبــر   13 منــذ  املغربــي  االحتــالل  قــوات 
املنصــرم، بعــد خــرق املغــرب وقــف إطــالق 
النــار مبنطقــة الكركــرات إثــر هجومــه علــى 
هنــاك  املعتصمــن  الصحراويــن  املدنيــن 
احتجاجــا علــى فتــح ثغــرة الكركــرات غيــر 
الشــرعية.                        الــوكاالت 

 تأكيدا للخبر الذي انفردت بنشره »أخبار الوطن« قبل أسابيع

هـــذه هــي الرزنــامة الجــــديدة لصـــب معـــاشـــات المتقاعــــدين

انضمـــام انضمـــام 55 دول مسانــــدة لكفــــاح  دول مسانــــدة لكفــــاح 
الشــعب الصحــراوي إلى مجلـــس األمـــنالشــعب الصحــراوي إلى مجلـــس األمـــن

» الصحراء الغربية- املغرب«
الجيـــش الصحــراوي يواصـــل هجمــاته الجيـــش الصحــراوي يواصـــل هجمــاته 
علـــى مواقـــع االحتـــالل المغربـــي علـــى مواقـــع االحتـــالل المغربـــي 

املرحلة التجريبية ستنطلق من مستشفى »فرنس فانون« بالبليدة 

الشـــروع فـــي استيـــراد»الميتـــادون« 
لعـــالج اإلدمــان واألمــــراض العقلـــية 

 من املرتقب 
أن تشرع وزارة 

الصحة يف استيراد 
مادة امليتادون 
املستخدمة يف 
عالج اإلدمان 

واألمراض العقلية، 
وهي العملية 

التي ستنطلق من 
مستشفى »فرنس 
فانون« بالبليدة 

كتجربة أولية على 
أن تعمم بباقي 
واليات الوطن. 

الرئيــــس تبـــون يستقــــبل ممثلــــين
 عن كونفدراليـــــات أربــــاب العــــــمل

استقبل، أمس الثالثاء، الرئيس تبون ممثلني عن كونفدراليات أرباب العمل، حيث تباحث معهم 
القضايا املتعلقة بإنعاش االقتصاد الوطني.



 ..االغِتراُب! ..االغِتراُب!
03السنة 02  - العدد 380 -األربعاء  22 جمادى األول 1442  هـ  - 06 جانفي  2021

ملـــف

ــوم  ــي يق ــع الت ــة الدف ــوص عملي وبخص
بهــا املســتوردون يف املؤسســات املاليــة كالبنــوك 
يف إطــار االعتمــاد املســتندي، أوضــح اخلبيــر 
االقتصــادي، عبــد القــادر بريــش، أن أغلــب 
هــذه املؤسســات قامــت برفــع نســبة التغطيــة 
إلــى نســبة 180 باملائــة، بعــد أن كانــت 120 

باملائــة وهــو اإلجــراء الــذي اعتبــره املســتوردون 
تعجيــزي ويقّيــد ســلعهم.

ــال  ــش، خ ــادر بري ــد الق ــاف عب وأض
ــة  ــار الوطــن«، أن عملي ــع »أخب ــه ن حديــث ل
ــتورد  ــه املس ــتعني ب ــراء يس ــي إج ــني ه التوط
خــال فتحــه حلســاب بنكــي مــن أجــل 
ليتــم  محــدد  بنــك  يف  العمليــات  توطــني 
ــم  ــارج باس ــني يف اخل ــلة املتعامل ــا مراس بعده

ــاب. ــه احلس ــاحت في ــذي ف ــك ال البن
يســمح  الــذي  هــو  وقال«التوطــني 
للمســتورد بإيــداع األمــوال بالدينــار اجلزائــري 
ــق  ــن طري ــة االســتيراد ع ــات عملي ــد إثب وبع
ملــف، فيمــا يقــوم البنــك بتحويــل قيمــة 
ــة  ــى العمل ــار ال ــن الدين ــتيراد م ــة االس صفق
األجنبيــة عــن طريــق البنــك املركــزي ويحــول 
املصــدر  لبنــك  األجنبيــة  بالعمليــة  املبلــغ 

األجنبــي باخلــارج«. 
تقييــد  سياســة  أن  املتحــدث  وأكــد 
للســلع  اخلارجيــة  التجاريــة  العمليــة 
إطــار  ضمــن  تنــدرج  التــي  املســتوردة، 
تقليــص حجــم فاتــورة الــواردات واحملافظــة 
علــى مخــزون احتياطــي الصــرف مكنــت مــن 
ــر دوالر  ــورة االســتيراد بـــ8 مايي تقليــص فات

 2020 ســنة  خــال 

أرجــع رئيــس جمعيــة وكاء الســيارات متعــددة 
العامــات يوســف نبــاش، خــال حديــث أدلــى بــه 
ــار مــن  ــار الوطــن«، ســبب اختفــاء قطــع الغي لـ«أخب
رفــوف الســوق الوطنيــة، إلــى البنــود التعجيزيــة التــي 
أقرهــا وزيــر الصناعــة فرحــات آيــت علــى املســتوردين 
ضمــن دفتــر الشــروط املتضمنــة يف قانــون املاليــة 
2021، والتــي جتبرهــم علــى امتــاك مســاحة 6400 
املســتورد صاحــب  متــر مربــع، مبعنــى أن يكــون 
العقــار، باإلضافــة إلــى الشــروط التعســفية التــي 
ــار  ــن خــال إجب ــوك م ــى مســتوى البن ــا عل مت إقراره
ــع  ــار رف ــرى يف إط ــة أخ ــع قيم ــى دف ــتوردين عل املس
نســبة التغطيــة التــي قــد تتعــدى 170 باملائــة، وإلــزام 
ــات اســتيراد  ــوك بحصــر التوطــني البنكــي لعملي البن
ــب الســيارات  ــع تركي ــى مصان ــاكل الســيارات عل هي
الناشــطة وحصرهــا علــى بعــض املتعاملــني، أضــف 
إلــى هــذا التدابيــر التــي أقرهــا قانــون املاليــة لـــ2021 
املاليــة  القيمــة  دفــع  علــى  املســتورد  جتبــر  التــي 
ــن،  ــى أرض الوط ــا إل ــل دخوله ــتوردة قب ــلع املس للس
وهــي إجــراءات - علــى حــد قولــه - تســببت يف 

ــاكل  ــار وهي ــة يف ســوق قطــع الغي ــق أزمــة حقيقي خل
ــة  ــه عــن الكيفي ــت ذات الســيارات، متســائا يف الوق
التــي يتــم بهــا متويــن الســوق بقطــع الغيــار، خصوصــا 
ــع  ــى قط ــة إل ــيارات بحاج ــة للس ــرة الوطني وأن احلظي

ــة. ــن أجــل الصيان ــاكل م ــار وأجــزاء وهي غي
وبخصــوص أســعار هيــاكل الســيارات، اســتدل 
ــهدت  ــي ش ــار الت ــع الغي ــض قط ــاش ببع ــف نب يوس
أســعارا مرتفعــة علــى غــرار املمــول الكهربائــي لســيارة 
مــن نــوع »ســيالو« والــذي وصــل ســعره إلــى 11 ألــف 
ــني  ــار، يف ح ــعره 7 آالف دين ــد أن كان س ــار بع دين
جنــد ســعر عجلــة الســيارة الصغيــرة للعامــة نفســها 
وصــل إلــى 6 آالف دينــار بعــد أن كان ســعره القــدمي 

34 ألــف دينــار.
ومــن أجــل مواجهــة النــدرة، دعــا يوســف 
ــتيراد  ــراءات االس ــاء إج ــراع يف إلغ ــى اإلس ــاش إل نب
ــاط  ــى نش ــر عل ــكل كبي ــرت بش ــي أث ــفية الت التعس
الــوكاء املعتمديــن، الذيــن توقــف أغلبهــم عــن 
ــتيراد  ــراءات اس ــيط إج ــب تبس ــى جان ــاطهم، إل نش

ــار. ــع غي ــعار قط ــض أس ــل خف ــن أج ــع م البضائ

مــن جهــة أخــرى، نفــى أحــد املتعاملني 
الغيــار،  قطــع  ســوق  يف  ينشــط  اخلــواص 
بلحمــري عمــار، خــال تصريــح أدلــى بــه لـــ 
»أخبــار الوطــن« مــن أن تكــون فاتــورة اســتيراد 
ارتفــاع  مبــررا  فيهــا،  مبالــغ  الغيــار  قطــع 
أســعارها بالطلــب املتزايــد عليهــا، خاصــة 
ــر  ــيارات، األم ــتيراد الس ــع اس ــرار من ــد ق بع
الــذي دفــع باجلزائريــني إلــى اقتنــاء قطــع 

ــع الســيارات املســتغنى  ــن فضــاء بي ــار م الغي
ــير. ــوادث س ــا حل ــر تعرضه ــا إث عنه

ــديد  ــتيائه الش ــن اس ــري ع ــر بلحم وعّب
ــة  ــتغرقها عملي ــي تس ــدة الت ــول امل ــال ط حي
ــى  ــل إل ــد تص ــي ق ــار الت ــع الغي ــتام قط اس
ــى  ــة إل ــوزارة الوصي ــا ال ــهر، داعي ــبعة أش س

ــار.  ــع الغي ــال قط ــة إدخ ــهيل عملي تس

الســيارات،  مجــال  يف  اخلبيــر  أكــد 
لوصيــف أمحنــد، مــن جهتــه، أن إجــراءات 
تقليــص االســتيراد يف إطــار احلفــاظ علــى 
الصــرف وتشــجيع الصناعــة احملليــة يف اجلزائــر 
غيــر منطقيــة، وال تســتجيب إلــى معاييــر 
املســاس  أن  مضيفــا  الســوق،  حاجيــات 
أزمــة حقيقيــة  قــد خلــق  احلــرة  بالســوق 
خاصــة لــدى وكاء الســيارات الذيــن توقفــوا 
عــن نشــاطهم، لعجزهــم عــن توفيــر قطــع 
غيــار اخلاصــة بالســيارات التــي مت طرحهــا يف 
الســوق منــذ ســنوات، إذ إن القانــون يلزمهــم 
بتوفيــر قطــع غيارهــا ملــدة ال تقــل عــن 9 

ســنوات بعــد االنطــاق يف تســويقها. 

خــال  محنــد،  لوصيــف  وأوضــح 
أن  الوطــن«  »أخبــار  بــه  خــص  حديــث 
ســوق غيــار الســيارات يعانــي مــن ســوء 
ــي  ــوائية الت ــرارات العش ــبب الق ــيير بس التس
ــى آخــر، كوضــع  ــم اتخاذهــا مــن حــني إل يت
ــتيراد  ــع اس ــة، ومن ــفية وتعجيزي ــروط تعس ش
غيــر  قــرارات  وهــي  املســتعملة  الســيارات 
الســوق،  احتياجــات  مدروســة وال تخــدم 

ولــم تــراع القــدرة الشــرائية للمواطــن.
وبخصــوص األســعار، أكــد لوصيــف 
أمحنــد أن ســعر القطــع احملليــة املســتعملة 
ارتفــع بنســبة 40 باملائــة، بينمــا زاد ســعر 

القطــع املســتوردة بنســبة 50 باملائــة.

التجــارة  وزارة  مبنــى  مــن  مســؤول  مصــدر  أكــد 
تنظــم  جديــدة  إجــراءات  وضعــت  قــد  مصاحلهــم  أن 
عمليــات اســتيراد هيــاكل وأجــزاء الســيارات، محــددة 
ــن خــال عــدم  ــذا النشــاط، م ــط ممارســة ه ــك ضواب بذل
الترخيــص لعمليــات التوطــني ومنــع اســتقدام أجــزاء 

التركيــب. ملصانــع  إال  الســيارات  وهيــاكل 
وأوضــح املصــدر ذاتــه، يف تصريــح أدلــى بــه لـ«أخبــار 
ــوك  ــى البن ــات إل ــت تعليم ــارة وجه ــن« أن وزارة التج الوط
التجاريــة واملؤسســات املاليــة تطالبهــم بعــدم منــح رخــص 
عمليــات التوطــني ســوى للمتعاملــني واملعتمديــن يف مجــال 
لهــؤالء  يحــق  حيــث  واملركبــات،  الســيارات  تركيــب 

ــاكل. ــذه الهي ــى االعتمــادات الســتقدام ه احلصــول عل

حــذر عضــو االحتاديــة الوطنيــة حلمايــة املســتهلكني، 
بــن رابــح مصطفــى، مــن جهتــه، مــن تداعيــات ارتفــاع 
أســعار قطــع غيــار الســيارات علــى املواطنــني، خاصــة على 
ذوي الدخــل احملــدود، بعــد أن ألهبــت جيوبهــم، مــا قــد 
ــع املســتعملة، يف  ــن ســوق القط ــا م ــى اقتنائه ــم إل يدفعه
ــة  ــى مراقب ــة عل ــزة الرقاب ــه أجه ــب في ــذي تغي ــت ال الوق
قطــع الغيــار مــن حيــث اجلــودة والســعر، اذ جنــد أن 
غالبيتهــا مقلــدة وغيــر صاحلــة لاســتعمال، مــا قــد يــؤدي 

ــة.  ــرور مميت ــى حــوادث م إل

ــوكاء،  ــد ال وبحســب تأكي
فرحــات  الصناعــة  وزيــر  فــإن 
آيــت أعلــي قــد فــرض إجــراءات 
وبنــود تعســفية جديــدة علــى 
علــى  خاصــة  املســتوردين 
إطــار  يف  البنــوك،  مســتوى 

واحلفــاظ  االســتيراد  تقييــد 
علــى احتياطــي الصــرف، ليجــد 
علــى  مجبــرا  نفســه  املواطــن 
شــرائها مــن ســوق اخلــردوات 
مــا  غالبــا  والتــي  )الكاص(، 
تكــون غيــر صاحلــة لاســتعمال، 

مــا قــد يعــرض حياتهــم للخطــر. 
حاولــت  الوطــن«  »أخبــار 
اســتقصاء الوضــع مــن خــال 
ــني  ــراء ومتعامل ــع خب ــا م حديثه

وكانــت أرائهــم كاألتــي.

يشهد سوق قطع َغيار السيارات يف اجلزائر منذ أزيد من سبعة أشهر 
ندرة حادة قدرت نسبتها بـ 50 باملائة، بسبب قلة العرض وزيادة الطلب، 
وتراجعت  نسبة االستيراد إلى 20 باملائة، ما أدى إلى ارتفاع سعر قطع 

الغيار املستعملة بنسبة 30 باملائة! 

رئيس جمعية وكالء السيارات متعددة العالمات، يوسف نباش: رئيس جمعية وكالء السيارات متعددة العالمات، يوسف نباش: 

وزيـــر الصنــاعة هــو مــن تســبب وزيـــر الصنــاعة هــو مــن تســبب 
فـي نــدرة قطـع غيــار السيــارات !فـي نــدرة قطـع غيــار السيــارات !

 ملف : أسماء بوصبيع

الخبير االقتصادي، عبد القادر بريش:الخبير االقتصادي، عبد القادر بريش:
 البنــــوك رفعــــت نســـبة  البنــــوك رفعــــت نســـبة 
التغطـــية إلــــى التغطـــية إلــــى 180180  %!%!

متعامل خاص ينشط في سوق قطع الغيار، بلحمري عمار : متعامل خاص ينشط في سوق قطع الغيار، بلحمري عمار : 
عملـــية جلـــب قطــــع الغيــــار عملـــية جلـــب قطــــع الغيــــار 
تستغـــرق سبــعة أشهــر أو أكثــر! تستغـــرق سبــعة أشهــر أو أكثــر! 

الخبير في مجال السيارات، لوصيف أمحند: الخبير في مجال السيارات، لوصيف أمحند: 
إجـــراءات تقليــص استيــراد قطــع إجـــراءات تقليــص استيــراد قطــع 

الغيـــار غيــــر منطقــــية!الغيـــار غيــــر منطقــــية!

وزراة التجارة وزراة التجارة 
إعطـــاء تعليمــــــات إعطـــاء تعليمــــــات 
للبنــوك مـن أجـل منع للبنــوك مـن أجـل منع 
رخـص عمليات التوطـين رخـص عمليات التوطـين 

انتعاش سوق اخلردة يف ظل شروط االستيراد التعجيزيةانتعاش سوق اخلردة يف ظل شروط االستيراد التعجيزية

قطـــــــع الغيـــــــار..قطـــــــع الغيـــــــار..

عضو االتحادية الوطنية لحماية عضو االتحادية الوطنية لحماية 
المستهلكين بن رابح مصطفى : المستهلكين بن رابح مصطفى : 

جزائريــون يعرضــون جزائريــون يعرضــون 
حياتهم لخـطر المـوت! حياتهم لخـطر المـوت! 

 وكالء سيارات أوقفوا نشاطهم بسبب العجز 
عن توفير قطع الغيار

 الـموت بثمـن بخـس! الـموت بثمـن بخـس!
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عقب تطرق »أخبار الوطن« إلى القضية 

الشـروع فـي تصليـح التدفئـة الشـروع فـي تصليـح التدفئـة 
المركزية بدار الرحمة بالبيضالمركزية بدار الرحمة بالبيض

أمــس،  يــوم  انطلقــت، 
التدفئــة  تصليــح  أشــغال 
املركزيــة بــدار الرحمــة بالبيــض 
مــا  أشــهر،   3 منــذ  املعطلــه 
مــن  فيهــا  املقيمــن  عــرض 
البــرد  إلــى  ومســنن  شــيوخ 
القــارس وهــي القضيــة التــي 
تطرقــت إليهــا »أخبــار الوطــن«، 

املاضــي.  األحــد 
 وحســب مديــر النشــاط 
فــإن  بالبيــض،  االجتماعــي 
ــم  ــام يت ــتدوم 5 أي ــغال س األش
التدفئــة  إصــاح  خالهــا 

املركزيــة وإلــى ذلــك احلــن فقــد مت نقــل املقيمــن بــدار الرحمــة إلــى بيــت الشــباب بالبيــض 
ــة  ــر بوالي ــي اخلي ــات وفاعل ــد اجلمعي ــت عدي ــم. وكان ــا لراحته ــة ضمان ــر التدفئ ــث تتوف حي
ــة  ــر يف يومي ــر اخلب ــد نش ــي بع ــاط االجتماع ــر النش ــوا مبدي ــد اتصل ــا ق ــن خارجه ــض وم البي
ــامة  ــة وس ــى راح ــا عل ــة حفاظ ــة املركزي ــاح التدفئ ــوع إلص ــرض التط ــن« بغ ــار الوط »أخب
املقيمــن بــدار الرحمــة، خاصــة يف ظــل البــرودة القارســة التــي تعرفهــا واليــة البيــض اآلونــة 
األخيــرة، والتــي وصلــت معهــا درجــة احلــرارة إلــى ناقــص ثمانيــة. نشــير إلــى أن دار الرحمــة 
بالبيــض دشــنت منــذ نحــو عشــر ســنوات، وهــي مخصصــة إليــواء املســنن والعجــزة كمــا أنهــا 

ــه.  ــأوى ل ــن ال م ــواء م ــتخدم إلي تس
نورالدين رحماني

براهيم. م/عبد اهلل.أ/.ف.سليم / حواش.أ/ جمال.ب
ــا  ــة، غذته ــة عنيف ــركات احتجاجي ــن ح ــات الوط ــن والي ــد م ــهدت العدي  ش
مطالــب اجتماعيــة متثلــت أساســا يف توفيــر الســكن، والتنميــة احملليــة، ودفــع 

مســتحقات العمــال. 

  مقتحمو سكنات »الشابية« يغلقون 
مدخل مدينة عنابة

الســكنات  مقتحمــي  مــن  العشــرات  الثاثــاء،  أمــس  صبيحــة  جــدد، 
ــي  ــق الوطن ــق الطري ــة غل ــي بعناب ــابية بالبون ــكن بالش ــي 500 مس ــة بح اإلجتماعي
ــم.  ــللمطالبة بترحيله ــارة واملتاريس ــكيكدة باحلج ــة وس ــن عناب ــط ب ــم 44 الراب رق

 وقامــت مصالــح الــدرك الوطنــي بتنظيــم حركــة الســير باجتــاه الطرقــات الفرعيــة 
األخــرى باجتــاه حيــي الصــرول ووادي النيــل مــن أجــل الوصــول إلــى البونــي ووســط 

املدينة.
وكانــت مصالــح ديــوان الترقيــة والتســيير العقــاري لواليــة عنابــة وبالتنســيق مــع 
مختلــف املصالــح علــى غــرار البلديــة البونــي قــد قامــت مؤخــرا بإحصــاء املقتحمــن 
املنحدريــن مــن عــدة أحيــاء مــن املدينــة وحتويــل ملفاتهــم علــى اجلهــات القضائيــة 
املتخصصــة مــن أجــل دفعهــم إلخــاء الســكنات، يف حــن يقــول هــؤالء املواطنــون 
ــبب  ــاغرة بس ــكنات الش ــك الس ــى تل ــول إل ــوا بالدخ ــات 2019 قام ــم يف فيضان إنه
وضعيتهــم - آنــذاك - املزريــة بعــد تضررهــم مــن الفيضانــات وســيول األمطــار 
ــى حــد  ــي أتلفــت كل شــيء امتلكــوه - عل ــة، والت ــم الفوضوي ــى بيوته املتســربة إل
تعبيرهــم - داعيــن والــي بالواليــة إلــى النظــر يف وضعيتهــم بإنســانية بحتــة. ويذكــر 
ــى  ــاء عل ــج القض ــار برنام ــكن يف إط ــن الس ــتفيدين م ــة للمس ــراء القرع ــه مت إج أن
ــد شــهرين مــن اآلن، يف انتظــار  الســكن الهــش بحصــة 500 مســكن بالشــابية من
حتديــد موعــد اإلســكان، يف حــن شــرع يف تســليم املســتفيدين مقــررات االســتفادة 

ــج واحلصــة املذكــورة. ــة بالبرنام ــن الســكنات االجتماعي م

  طالِبو السكن االجتماعي يحاصرون 
مقر والية سكيكدة

واليــة  مقــر  االجتماعــي  الســكن  طالبــي  مــن  العشــرات  حاصر،أمــس، 
ــكنات  ــاب الس ــة أصح ــة وخاص ــاء الوالي ــن كل أحي ــوا م ــا التحق ــكيكدة، بعدم س

الهشــة الواقعــة وســط بلديــة ســكيكدة وفلفلــة.. 
ــع الســكن االجتماعــي  ــل يف توزي ــة للتعجي ــي الوالي ــا احملتجــون وال هــذا، ودع
ــت ال حتتمــل  ــي بات ــة الت ــة والقصديري ــة والطوبي ــم القصديري يف ظــل هشاشــة بيوته
االنتظــار كــون معظمهــا مهــدد بالســقوط علــى رؤوســهم خاصــة يف حــي برطاطــو أحــد 
ــث جــددوا مناشــدتهم  ــوخ، حي ــذي يحــوي 1200 ك ــة ال ــاء القصديري ــر األحي أكب

الوالــي قصــد التعجيــل بترحيلهــم إلــى األحيــاء اجلديــدة التــي وعــدوا بهــا. 
والــي الواليــة، مــن جهتــه، اجتمــع مــع ممثلــن عــن تلــك األحيــاء وقــدم لهــم 
ــن  ــات التحس ــق ورش ــد غل ــة بع ــام املقابل ــم يف األي ــروع يف ترحله ــات بالش ضمان

ــر.  ــي بالصب ــم بالتحل ــه له احلضــاري، مجــددا دعوت

  فالحو وموالو جيجل يغلقون 
مقر مديرية الفالحة

نظــم، صبيحــة أمــس الثاثــاء، فاحــو وموالــو ومربــو املواشــي والدواجــن وقفــة 
ــك بســبب  ــة جيجــل، وذل ــة لوالي ــح الفاحي ــة املصال ــر مديري ــام مق ــة أم احتجاجي
ــادات  ــا والزي ــا وندرته ــف أنواعه ــف مبختل ــواد العل ــه م ــذي تعرف ــش ال ــاء الفاح الغ

ــرة يف أثمانهــا.  الكبي
أكــد عــدد مــن الفاحــن الذيــن حتدثــت إليهــم جريــدة »أخبــار الوطــن« أنهــم 
ــل  ــن قب ــا م ــم اعتماده ــي يت ــات الت ــا باملمارس ــوا ذرع ــة وضاق ــذه الوضعي ــئموا ه س
الســلطات املتخصصــة يف توزيــع مــادة النخالــة علــى الفاحــن، فقــد مت حتديــد كميــة 
ــى احتياجاتهــم،  ــة بالنظــر إل ــر كافي ــة وغي ــون عليهــا كل أســبوع لكنهــا قليل يتحصل
ناهيــك عــن االرتفــاع املفاجــئ والكبيــر يف أســعارها، حيــث يتفاجــؤون كل أســبوع 
بارتفــاع أثمانهــا دون مبــررات مقبولــة، مــا عرضهــم إلــى خســائر ماديــة كبيــرة 
ــر  ــام مق ــة أم ــة احتجاجي ــم وقف ــام وتنظي ــى االعتص ــوم إل ــم الي ــرة، وأدى به ومعتب

مديريــة املصالــح الفاحيــة، مطالبــن مباقــاة املديــر لنقــل انشــغالهم ومطالبتــه بفتــح 
ــرة مــن علــف  ــات الكبي ــن تذهــب الكمي ــة أي حتقيــق عاجــل يف هــذا املوضــوع ملعرف
ــه  ــن أســبوع آلخــر، ملتمســن من ــع م ــا يرتف ــل ثمنه ــذي جع املواشــي والســبب ال
ــم  ــم وكبدته ــت كاهله ــي أثقل ــة الت ــذه الوضعي ــة له ــول جذري ــاد حل ــم وإيج إنصافه

ــة.  ــد اخلســائر املادي عدي

  عمال بمشروع »تنهرت« في عين أميناس
 يواصلون احتجاجهم

 »LEAD« يتواصــل، لليــوم الثانــي علــى التوالــي، احتجــاج عمــال شــركة
للبنــاء واملقــاوالت مبشــروع تنهــرت التابــع لشــركة ســونطراك مبنطقــة أوهانــت بإقليــم 
بلديــة عــن أمينــاس والــذي جــاء نتيجــة عــدم االســتجابة للمطالــب املرفوعــة ســابقا 
واملتعلقــة باألجــر القاعــدي وتثبيــت األجــور، مطالبــن اجلهــات الوصيــة بالتدخــل 

وإنصافهــم. 
ورفــع احملتجــون مــن عمــال الشــركة اخلاصــة مطالــب عديــدة، حتصلــت »أخبــار 
الوطــن« علــى نســخة منهــا، مــن أهمهــا الزيــادة يف األجــر القاعــدي والترقيــة وفقــا 
ملشــروع الشــركة والقانــون وكــذا إعــادة النظــر يف تنظيــم اإلقامــي داخــل الغــرف طبقــا 
لقانــون العمــل والوظيفــة، باإلضافــة إلــى تغيــر أوقــات العمــل مــع إعــادة النظــر يف 
ــب  ــا طال ــا. كم ــال وتثبيته ــور العم ــاواة يف أج ــة واملس ــوم اجلمع ــل ي ــاعات العم س

العمــال بتدخــل املنتخبــن إليجــاد حــل يرضــي الطرفــن قبــل تفاقــم املشــاكل. 

 غاضبون في ميلة يحتجون للمطالبة بالغاز 
جــدد، صبيحــة أمــس الثاثــاء، العشــرات مــن ســكان حــي اخلربــة املنكــوب 
ــط ســكناتهم بشــبكة  ــادة رب ــن بإع ــة مطالب ــر الوالي ــام مق ــة أم ــم االحتجاجي وقفته

الغــاز الطبيعــي، بعــد انقطــاع األشــغال أشــهرا، وبالتحديــد مــن تاريــخ الهــزة 
ــي.  ــهر أوت املاض ــع ش ــة مطل ــا الوالي ــي عرفته ــة الت األرضي

و قــال أحــد احملتجــن جلريــدة »أخبــار الوطــن« »إنهــم ســئموا الوعــود الكاذبــة، 
ومتاطــل املســؤولن يف إعــادة إصــاح شــبكة الغــاز الطبيعــي، فيمــا يتقــاذف املســؤولن 
ــع فصــل  ــف أحــد احملتجــن أن معاناتهــم ازدادت حــدة م املســؤولية بينهــم«. ويضي
الشــتاء خاصــة يف هــذا اجلــو البــارد، الــذي أنهــك أجســادهم وجعلهــم عرضــة لكافــة 

األمــراض.
وملعرفــة ســبب هــذا املشــكل، تنقلنــا إلــى مقــر الدائــرة لتزودنــا مبعلومــات حــول 
هــذا املوضــوع، حيــث صــرح رئيــس الدائــرة جلريــدة »أخبــار الوطــن« بأنــه اســتقبل 
ممثلــن عــن احملتجــن وممثــا عــن ســونلغاز وأكــد لنــا بــأن الدراســات قائمــة وســيتم 

تصليــح قنــاة الغــاز الرئيســة يف أقــرب اآلجــال.

  عمال شركة »أوني« 
في سيدي بلعباس ينتفضون 

خــرج عمــال شــركة الصناعــات اإللكترونيــة »أونــي« بســيدي بلعبــاس يف وقفــة 
ــتحقاتهم  ــب مس ــركة يف ص ــل الش ــًدا بتماط ــركة، تندي ــر الش ــام مق ــة أم احتجاجي

املاليــة املتأخــرة. 
احملتجــون الذيــن رفضــوا االلتحــاق بوحداتهــم لليــوم الثانــي علــى التوالــي 
ــدة  ــروا جلري ــي عب ــمبر املاض ــهر ديس ــة لش ــتحقاتهم املالي ــم مس ــدم تلقيه ــب ع عق
ــار الوطــن« عــن مــدى امتعاضهــم مــن ضبابيــة املشــهد داخــل الشــركة التــي  »أخب
بــات العامــل البســيط بهــا يعانــي عــدة بشــكل يومــي خاصــة فيمــا يتعلــق باألجــرة 
الشــهرية ومنحــة املردوديــة التــي هــي محــل نــزاع دائــم، غيــر أن اإلدارة بعيــدة كل 

ــروعة.  ــم املش ــاغلهم ومطالبه ــام مبش ــن االهتم ــد ع البع

 مشاكل السكن والتنمية وأجور العمال العالقة تشعل فتيل االحتجاج 

غليان بالجبهة االجتماعية عبر الوطن.. بداية سنة ملتهبة!غليان بالجبهة االجتماعية عبر الوطن.. بداية سنة ملتهبة!

االعتــداء  عمليــة  أحدثــت 
علــى القنــاة الرئيســة اخلاصــة بتوزيــع 
ــط  ــوز وس ــي الل ــي بح ــاز الطبيع الغ
مدينــة وهــران حالــة مــن الهلــع، 
ــارعت  ــاء، وس ــس الثاث ــاح أم صب
شــركة املقاولــة التــي نفــذت عمليــة 
حفــر لصالــح شــركة االتصــاالت 
"جيــزي" لاتصــال بفرقــة املناوبــة 
أجــل  مــن  "ســونلغاز"  لشــركة 
قــد  كارثــة  أي  لتفــادي  التدخــل 
حتــدث نتيجــة هــذا االعتــداء، األمــر 
ــارعون يف  ــوان يس ــل األع ــذي جع ال
 7 لقطــع  الثالثــة صباحــا  الســاعة 
ــع يف  ــة بالتوزي ــن اخلاص ــوات متوي قن
هــذه املنطقــة، ومت قطــع التمويــن عــن 
عــدة أحيــاء ســكنية يفــوق عــدد 

عائلــة.   2000 مشــتركيها 
يف  الغــاز  تســرب  توقيــف  ومت 
الســتبعاد  وذلــك  احلفــر  منطقــة 
تواصلــت  وبعدهــا،  املخاطــر.  كل 
عمليــة اإلصــاح مــن أجــل ضمــان 
مــع صبيحــة  للعائــات  التمويــن 
أمــس. وحلســن احلــظ أن األشــغال 

كانــت جتــرى يف الفتــرة الليليــة مــن 
ــوم  ــت تق ــي كان ــة الت ــل املؤسس قب
األليــاف  شــبكة  ربــط  بأعمــال 
البصريــة. وتعتبــر هــذا االعتــداء 
ــا  ــي حتدثه ــاكل الت ــن املش ــد م واح
واملقــاوالت  اإلجنــاز  مؤسســات 
ــة  ــا حــدث يف والي ــر كم ــاء احلف أثن
كارثــة  شــهدت  التــي  البيــض، 
قــوي  انفجــار  عنهــا  نتــج  كبيــرة 

للغــاز واشــتعال النيــران مــا أدى إلــى 
ســقوط ضحايــا وهــدم بنايــات. 

 وصــرح مديــر شــركة توزيــع 
رجــع  التمويــن  بــأن  بســونلغاز 
ــا فجــرا،  ــي قطــع عنه ــات الت للعائ
وقــال إن هــذه األخطــاء تقــع نتيجــة 
غيــاب التنســيق بــن اجلهــات التــي 
ــر  ــل احلف ــن أج ــص م ــدم تراخي تق
خصوصــا  ســونلغاز  شــركة  وبــن 

ــن  ــر م ــة باحلف ــة املكلف ــن املقاول وب
ــادل املعلومــات عــن طريــق  أجــل تب
املخططــات واخلــروج ميدانيــا مــن 
التقنيــة،  اخلطــة  ترســيم  أجــل 
ــب نقــل  ــرور أنابي ــة أماكــن م ومعرف
ــار  ــذه األخط ــل ه ــادي مث ــاز لتف الغ

التــي قــد تــودي بحيــاة النــاس.

عمر الفاروق

حادثة انفجار مدينة البيض كادت تتكرر في وهران

اعتــداء علــى قنــــاة الغـــاز الرئيســـة 
بحــي اللــوز أثنــاء أشغــال حفــــر
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القرار يضمن إطعام 40 ألف تلميذ عبر 110 ابتدائيات بقسنطينة

الّلجوء إلى مراكز التكوين لتحضير الّلجوء إلى مراكز التكوين لتحضير 
الوجبــات الساخنــة للتالميـذ الوجبــات الساخنــة للتالميـذ 

شرعت السلطات المحلية لبلدية الخروب في والية قسنطينة في التحضير لتوفير الوجبات 
الساخنة لتالميذ المدارس االبتدائية، عبر مراكز ومعاهد التكوين المهني في خطوة تم 

اللجوء إليها اضطراريا.

أمينة. ب
ترقيًعا  حاًل  اخلطوة  الكثيرون  واعتبرها   
التالميذ  أولياء  جمعية  تطلعات  يبلبي  ال 
بتوفير وجبات ساخنة ألبنائها  التي طالبت 
كما ينص عليه القانون املعمول به يف جيل 
املؤسسات التربوية بالوالية، إال أن هذا احلل 
يعد صعب التنفيذ، خاصة مع وجوب نقل 
الوجبات ألزيد من 100 مؤسسة موزعة بني 
كل  وكذا  وضواحيها،  اخلروب  بلدية  مركز 

من مدينة علي منجلي وقطار العيش.
خاص  اجتماع  األسبوع،  نهاية  عقد 
مستوى  على  املدرسي  اإلطعام  بتنظيم 

والية  إقليم  عبر  التربوية  املؤسسات 
مبقر  اخلاصة  املداوالت  بقاعة  قسنطينة، 
املجلس  رئيس  برئاسة  اخلروب،  بلدية 
التربية  بقطاع  املكلف  البلدي  الشعبي 
»محمد كواشي« ورئيس جلنة التربية »حملة 
املكلفني  الناقلني  وبحضور  السالم«  عبد 
مصلحة  رئيس  وكذا  الوجبات  نقل  بعملية 
بني  املناقشة  وبعد  حيث  العامة،  الوسائل 
احلضور تقرر االلتزام بإجراءات متعددة ممثلة 
 3 تكوين،  ومراكز  معاهد   6 تخصيص  يف 
منها على مستوى اخلروب، 3 على مستوى 
املدينة اجلديدة علي منجلي، للقيام بتحضير 

مدرسة   110 لـ  ومحمولة  ساخنة  وجبات 
التي  املدارس  وهي  تلميذ،   40612 بتعداد 
وضواحيها  وسط،  اخلروب  مبدينة  تتمركز 
بعنوان 57 مدرسة، و53 مدرسة مبدينة علي 
ويف  حيث  العيش،  قطار  ومنطقة  منجلي 
هذا اإلطار مت تعيني 12 ناقال لنقل الوجبات 
الوجبات  لتحضير  املخصصة  املراكز  من 
مدينة  بني  مناصفة  تقسيمهم  مت  الساخنة، 
اخلروب وسط وباقي املناطق احملددة، على أن 
يستمر العمل على هذه الطريقة مؤقتا إلى أن 
يتم إيجاد حل أنسب وأجنع لتغطية حاجيات 

مؤسسات التربية يف مجال اإلطعام.

الطارف

 عشرينــي يستخـــدم »الفايسبــــوك«  عشرينــي يستخـــدم »الفايسبــــوك« 
الستـــدراج »الحراقــــة«الستـــدراج »الحراقــــة«

أوقف عناصر املصلحة لوالئية للشرطة 
لرحالت  منظم  أكبر  بالطارف  لقضائية 
الهجرة غير الشرعية عبر قوارب املوت مقابل 
منفعة مالية وهذا بإستغالل مواقع التواصل 
اإلجتماعي) فايسبوك ( يف إصطياد الشباب 
الراغب يف احلرقة عبر قوارب خشبية بإجتاه 
إلى  وبالتحديد  باملتوسط  األخرى  الضفة 
جزيرة سردينيا إنطالقا من شواطئ املدينة.

اإلعالم  خلية  بيان  وحسب 

فإن  الطارف  والية  ألمن  واالتصال 
املعني يف العقد الثاني من العمر وينحدر 
على  العملية  وجاءت  القالة  مدينة  من 
عناصر  تلقتها  )مؤكدة(  معلومات  إثر 
الشرطة القضائية ألمن الوالية بخصوص 
يف  يشتبه  الذين  األشخاص  أحد  وجود 
وتنظيم  والتحضير  اإلعداد  على  إشرافه 
الرحالت السرية عبر البحر مقابل منفعة 
التواصل  مواقع  بإستخذام  وهذا  مالية 

على  لإلتفاق  اإلجتماعي)فايسبوك( 
ليتم  اإلنطالق  ومكان  توقيت  موعد 
توقيفه. و بعد اإلنتهاء من التحقيق معه 
أجنز ضده ملف قضائي بخصوص اإلعداد 
عبر  السرية  الهجرة  لعمليات  والتحضير 
مبوجبه  ليقدم  مالية  منفعة  مقابل  البحر 
أمام اجلهات القضائية املختصة للنظر فيها 

نسب إليهم من جرم.
ف سليم

عنابة

استقبــال طلبات االستفادة 
مــن منحـة قفـة رمضان 

شرعت بلديات والية عنابة يف عملية 
من  اإلستفادة  وطلبات  ملفات  استقبال 
قفة رمضان 2021 املقدرة ب10 أالف دج 
لكل عائلة معوزة وذلك يف إطار العمليات 
يف  الدولة  أقرتها  التي  الوطنية  التضامنية 
هذه املناسبة الدينية لفائدة األسر احملتاجة 
وبدون دخل. ويف إطار العملية التضامنية 
دعت   2021 لسنة  املبارك  رمضان  لشهر 
بدون  األسر  أرباب  عنابة  بلدية  مصالح 
دخل واملستفيدين من أحد برامج الدعم 
خالل  من  بهم  املتكفل  الهشة  للفئات 
باحلوز  والقاطنني  الوطني  التضامن  برامج 
القطاع  مقر  إلى  التقدم  للبلدية  الترابي 
إيداع  قصد  سكناهم  مقر  احلضري 
طلباتهم لإلستفادة من اإلعانة التضامنية 

املالية مبناسبة شهر رمضان الكرمي.
امللف  فإن  عنابة  بلدية  بيان  وحسب 
إعانة  طلب  إستمارة  يف  يتمثل  املطلوب 
مقرات  من  تسحب   2021 رمضان  مالية 
القطاعات احلضرية أو من مديرية الشؤون 
اإلجتماعية للبلدية متأل بعنابة تودع لدى 
القطاع احلضري مقر سكن طالب اإلعانة 
مرفقة بنسخة من بطاقة التعريف الوطنية 

وصك بريدي مشطوب. 
بالقوائم  املستفيدين  أن  البيان  وأكد 
يعتبرون   2020 لسنة  رمضان  لشهر 
بالتسجيل  معنيني  وغير  تلقائيا  مسجلني 
التسجيالت  أن  البيان  ونبه  مجددا. 

تختتم بتاريخ ال15 جانفي 2021.
ف. سليم

اإلطاحـــة بعصابـة متخصصـة 
فــي سرقــة المواشــــي

للدرك  اإلقليمية  الفرقة  أفراد  متكن 
اإلطاحة  من  بعنابة  بـــبرحال  الوطني 
بعصابة إجرامية مختصة يف سرقة املواشي 
بالوالية،   أقاليم  عدة  مستوى  على  تنشط 
واالتصال  اإلعالم  خلية  بيان  وحسب 
ت  الوطني  للدرك  اإلقليمية  للمجموعة 
إلى  الضحية  تقدم  بعد  العملية  جاءت 
أجل  من  ببرحال  الوطني  الدرك  فرقة  مقر 
رفع شكوى مفادها تعرض ماشيته للسرقة 
من إسطبله املوجود بقرية طاشة من طرف 
عنصري  تفعيل  مت  الفور  وعلى  مجهولني 
التـوصل  إلى  واملفضيان  والتحري  البحث 
الطريق  مستــوى  على  وتوقيفهم  للفاعلني 

بلديتي  بني  الرابط   107 رقم  الـوالئي 
إسترجاع  من  مكن  ما  والتريعات  برحال 
الغنم.  من  رأس  بـ23  املقدرة  املسروقات 
وإستناذا لذات املصدر فإنه تتكون العصابة 
من أربعة أشخاص تتراوح أعمارهم مابني 
من  جميعهم  ينحدرون  و28سنة  19سنة 
التحقيق  إستكمال  وبعد  عنابة،   والية 
عمليات  عدة  يف  تورطوا  املوقوفني  أن  تبني 
سرقة مماثلة يف مناطق مختلفة بالوالية،أين 
مت  فيما  لصاحبها  املسروقات  تسليم  مت 
إقليم  القضائية  اجلهات  أمام  املعنني  تقدمي 
للنظر  برحال  محكمة  لدى  اإلختصاص 

فيما نسب إليهم.

نظم عدد من املستفيدين من مشروع 
سكنات الترقوي املدعم )LPA( بالبركة 
االول  أمس  بعنابة  البوني  ببلدية  الزرقاء 
ملطالبة  الوالية  مقر  أمام  إحتجاجية  وقفة 
ورشات  توقف  ملشكلة  وعاجل  بحل جاد 
معربني  كراطاس،  التركية  للشركة  البناء 
إزاء  الشديدين  وإستيائهم  غضبهم  على 
التي يتعرضون لها يف كل  الكاذبة  الوعود 
مرة يقدمون فيه شكوى ضد الشركة التي 
السكني،   املشروع  إجناز  لها مهام  أسندت 
سنوات   8 من  ألزيد  بهم  تالعبت  والتي 

على حد تعبيرهم.
 وجدد املعنيون يف هذا الصدد املطالبة 
املجيد  عبد  اجلمهورية  رئيس  بتدخل 
مشروع  تعثر  قضية  ل)حلحلة(  تبون 
الزرقاء  بالبركة  مدعم  ترقوي  650 سكن 
 .2012 سنة  منذ  مكانه  يرواح  الذي 
عنابة  والية  عن  بالبرملان  وكان النائب 
كتابي  بسؤال  تقدم  الوهاب«  عبد  »دايرة 
واملدينة  والعمران  السكن  وزير  إلى 
التي  اإلجراءات  يستفسر من خالله عن 
إيفاء صاحب  عدم  بعد  الوزارة  ستتخدها 
بتعهداته  )كرطاس(  التركية  املقاولة 
بصورة  األشغال  وتوقف  املكتتبني  بإجتاه 
650 سكن ترقوي مدعم.  كاملة مبشروع 

أن  السكن  وزير  مخاطب  النائب  وقال 
من  املستفيدين  تالقها  التي  التطمينات 
 lpa(حصة 650 سكن الترقوي عمومي
( بالبركة الزرقاء ببلدية البوني بخصوص 
كل  متكني  ضرورة  على  الوزارة  حرص 
يف  جتسيدا  جتد  لم  سكنه  من  مستفيد 
تخلت  التي  التركية  املقاولة  لدى  الواقع 
على ورشة اإلجناز بشكل نهائي«.  وعليه 
من  يشتكون  املستفيدين  فإن  مضيفا 
من  بالرغم  اإلجناز  بورشة  األشغال  توقف 
السلطات  طرف  من  املبذولة  املجهودات 
املقاولة  على  الضغط  أجل  من  احمللية 
أن  إال  املشروع  وإمتام  األشغال  إلستئناف 
التنبيهات  لكل  تستجيب  لم  األخيرة 
املستفيدين  يطالب  ولذا  واإلعذرات 
بالوالية  مصاحلها  طريق  عن  الوزارة  من 
باإلسراع يف فسح التعاقد مع شركة البناء 
عمومية  لشركة  املشروع  ومنح  »كرطاس« 
النائب  وتساءل  املشروع.   إلمتام  وطنية 
ستتخذها  التي  والتدابير  اإلجراءات  عن 
إستئناف  إعادة  أجل  الوزارة مستقبال من 
عدم  ظل  يف  خاصة  باملشروع  األشغال 
إيفاء شركة البناء األجنبية بتعهداتها أمام 

السلطات احمللية واملركزية.
ف. سليم

مكتتبو السكن الترقوي المدعم 
يستنجـــدون بالرئيـــس 

برج بوعريرج

سكـــان قريــة »المطوشـع« يطالبــون سكـــان قريــة »المطوشـع« يطالبــون 
بالغــاز وبتعبيـــد الطرقـــات بالغــاز وبتعبيـــد الطرقـــات 

برج  »املطوشع«  قرية  سكان  دعا 
بوعريريج التدخل العاجل للسلطات احمللية 
التي  التنموية  املشاريع  بعض  إلضفاء 
وعلى  املعاش  وضعهم  لتحسني  تهدف 
الغاز  بشبكات  سكناتهم  توصيل  رأسها 
وتعبيد الطرقات و كان سكان القرية بداية 
الوطني  الطريق  اغلقوا  قد  اجلاري  االسبوع 
الوصية  السلطات  بتماطل  تنديدا   45 رقم 
يف االستجابة ملطالبهم املشروعة -حسبهم- 
والتي سبق وان رفعوها يف عديد املناسبات.  
التهميش  من  القرية  سكان  ويشتكي 
الكلي  الغياب  ظل  يف  حقهم  يف  املمارس 
لشبكة  وجود  ال  حيث  التنمية،  ملشاريع 

طرقات من شأنها فك العزلة عن القرية وال 
وسائل نقل لقضاء احلاجيات الالزمة خارج 
يجعل  املعبد  غير  الطريق  إن  إذ  القرية، 
الدخول  يرفضون  املركبات  أصحاب  من 
الطريق  هذه  كون  مغامرة،  ويعتبرونها  إليها 
ما  بالسيارات  أعطاب  إحداث  بإمكانها 
باقي  تامة عن  القرية يف حالة عزلة  يجعل 

املناطق املجاورة. 
وال تقتصر مشاكل السكان يف الطريق 
والنقل فقط، بل إن مشكل عدم ربط القرية 
من  السكان  جعل  الطبيعي  الغاز  بشبكة 
وسائل  إلى  يلجؤون  احملدود  الدخل  ذوي 
يضطر  حني  يف  والبدائية،  القدمية  التدفئة 

آخرون إلى اللجوء إلى قارورات غاز البوتان 
ثمنها  إلى  نظرا  جيوبهم  أفرغت  التي 
خارج  من  بجلبها  يقومون  حيث  الباهظ، 
القرية بطريقة صعبة جدا يف حني يستحيل 
أن تزور حتى هذه القارورات بعض البيوت 
نظرا لفقر أصحابها، وهو األمر ذاته بالنسبة 
وأن  خاصة  للشرب،  الصاحلة  املياه  إلى 
حتمية  أمام  أنفسهم  يجدون  منهم  الكثير 
وال  تسمن  ال  التي  املياه  صهاريج  اقتناء 
الغالي  ثمنها  ناهيك عن  من جوع،  تغني 
قرية  يف  املواطنني  حاجيات  تسد  ال  والتي 

املطوشع النائية. 
صفاء كوثر بوعريسة

ف. سليم
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أخبار الداخل

املركــز  أمــام  العمــال  عشــرات  أقــدم 
التجــاري ) إينــو( بعــن الدفلــى،  علــى تنظيــم 
ــة رافعــن شــعارات  ــة تنديدي ــة إحتجاجي وقف
تطالــب بعــدم تســريحهم حيــث جتمــع حوالــي 
ــن  ــن ع ــة،  معبري ــذات املؤسس ــل ب 191 عام
إســتيائهم مــن غلــق املؤسســة فجــأة موضحــن 
أنهــم قضــوا مايزيــد عــن 9 ســنوات عمــل 

قدمــوا مــن خاللهــا جهــد عملهــم مــن أجــل 
وخدمــة  آدائهــا  وحتســن  املؤسســة  تطويــر 
عائــالت  بإنقــاذ  طالبــوا  كمــا  املواطنــن 
ــذا  ــم ه ــن عمله ــة م ــن يقتاتون ــم الذي وأبناءه
ويف حــال توقيفهــم أو تســريحهم مــن عملهــم 

ــة. ــى البطال ــرة عل ــيتحولون مباش ــذا س ه
ياسر عمار

عبدالناصر حمودة.
و تأتــي اخلطــوة املفرحــة، والتــي طاملــا انتظرهــا 
األوليــاء باخلصــوص، واألطفــال املصابــن مبتالزمــة 
ــاعي  ــود واملس ــن اجله ــلة م ــد سلس ــد، بع داون والتوح
التكفــل  ألجــل  وأوليــاء،  مؤطــرون  بذلهــا  التــي 
بهــذه الشــريحة الهشــة، وإثــر الوقفــة االحتجاجيــة 
التــي نظمــت أمــام مقــر مديريــة التربيــة يف الشــهر 
املاضــي، مــن أجــل التعجيــل بالتحــاق الناجحــن 
بقســم  االبتدائــي  التعليــم  شــهادة  يف  خاصــة 

ــا  ــط، وأيض ــور املتوس ــتوى الط ــى مس ــم عل ــاص به خ
ــتوى  ــى مس ــا عل ــة أيض ــام خاص ــح أقس ــل بفت التعجي
متكــن  ألجــل  االبتدائيــة،  التربويــة  املؤسســات 
االلتحــاق  الشــروط  فيهــم  تتوفــر  الذيــن  األطفــال 
مبقاعــد الدراســة مثلهــم مثــل بقيــة أقرانهــم، والذيــن 
لغايــة الســاعة مــا يزالــون ينتظــرون فرصــة التمــدرس.

للتذكيــر، لــم يتمكــن الكثيــر مــن األوليــاء مــن أن 
يجــدوا لصغارهــم املصابــن مبتالزمة داون مقعدا دراســيا 

ــد  ــن التعه ــم م ــي، بالرغ ــط أو باالبتدائ ــواء باملتوس س
بالتكفــل باملؤطريــن مــن معلمــن مؤهلــن ومختصــن 
ــت  ــهم فرض ــتحالة متدرس ــي، وأن اس ــب النفس يف الط
علــى األوليــاء والضحايــا مــن األطفــال الناجحــن 
ــدوا  ــلموا ويعي ــي أن يستس ــم االبتدائ ــهادة التعلي يف ش
الســنة، علــى اعتبــار أن ذلــك أقــل ضــررا، لكــن 
ــذ الناجحــن  ــن التالمي ــل بعضــا م ــوم جع ــرار احملت الق
وإعــادة  التمــدرس  عــن  وميتنعــون  الطــرح  يرفضــون 
ــة. ــة حقيقي ــاء يف متاه ــا وضــع األولي ــو م الســنة، وه

ــذ الطــور املتوســط يف  ــي بعــض تالمي يعان
عــدة مؤسســات تربويــة بواليــة بجايــة ســيما 
القاطنــن يف مناطــق بعيــدة مــن غيــاب وجبــة 
لهــم  تقدمهــا  بــاردة  أم  ســاخنة  اإلطعــام 
مطاعــم مؤسســاتهم وذلــك بســبب اإلضــراب 
املفتــوح الــذي دخــل فيــه مديــرو اإلكماليــات 

ــة. ــة بجاي علــى مســتوى والي
ــى  ــاء عل ــى اإلمض ــدون عل ــع املقتص وامتن
وصــل طلــب شــراء اخلضــر الفواكــه واللحــوم 
وتســليمه  الغذائيــة  املــواد  مــن  وغيرهــا 
للممونــن األمــر الــذي أدى إلــى حرمــان 
التالميــذ مــن حقهــم يف اإلطعــام وخلــق 
ففــي  األوليــاء  لــدى  التذمــر  مــن  نوعــا 
اكماليــة اإلخــوة بومعــزة بقريــة أجيــوان بلديــة 
ذراع القائــد شــرقي بجايــة استفســرت« أخبــار 

الوطــن » رئيــس جمعيــة أوليــاء التالميــذ 
ــاش » حــول املوضــوع  الســيد » ســليمان خرب
وقــال » أن تالميــذ املتوســطة لــم يتناولــوا 
2020م  ديســمبر   30 منــذ  الغــذاء  وجبــة 
وهــو تاريــخ بدايــة إضــراب مــدراء املتوســطات 
وثائــق  علــى  مــن ميضــي  غيــاب  بســبب 
التســليم واإلســتالم » وعــن احلــل الــذي يــراه 
مناســبا لتجــاوز هــذه املشــلكة أكــد املتحــدث 
أن » الكــرة يف مرمــى األوليــاء الذيــن عليهــم 
بالتحــرك نحــو الســلطات احملليــة ومصالــح 
مديريــة التربيــة » وأضــاف قائــال » إن اســتمر 
الوضــع هكــذا ال أســتبعد جلــوء التالميــذ إلــى 

ــم  ــى حقه ــول عل ــات للحص ــن إضراب ش
عبد السالم. ق

عبد القادر بن خالد 
 وقــال املتحــدث ذاتــه إنــه مت علــى مســتوى 
منطقــة هنــن مباشــرة إنشــاء مزرعــة بطاقــة انتــاج 
ــي  ــى الت ــة االول ــى املزرع ــاف إل ــن تض ــغ 70ط تبل
ــروف  ــيدي مع ــا بس ــميا، أم ــن موس ــج 600ط تنت
األولــى  احملــار  لتربيــة  مزعتــن  إنشــاء  مت  فقــد 
بطاقــة إنتــاج 50طــن موســميا والثانيــة ب 27طــن 

موســميا. 
 ويعــرف قطــاع الصيــد البحــري بواليــة تلمســان 

البحــري  طاقمــه  خــالل  مــن  ملحوظــا  تطــورا 
2704 صيــاد  الغــزوات ب  املــوزع علــى مينــاء 
ــة  ــج الســنة املاضي ــذي انت ــد وال و261 ســفينة صي
8512طــن مــن الســمك باإلضافــة إلــى مينــاء 
ــدر ب  ــي يق ــالف مال ــعته بغ ــذي مت توس ــن ال هن
18مليــار ســنتيم والــذي يحــوي 81مركــب للصيــد 
وينشــط بــه 250صيــاد وقــد متكــن مــن انتــاج 
344طــن الســنة املاضيــة فحــن عــرف مينــاء 
ــاج 11طــن مــن األســماك  ــن مهيــدي إنت مرســى ب

بحارتــه  جهــود  بفعــل  املاضــي  العــام  خــالل 
91الذيــن ينشــطون ب 54قــارب حــريف صغيــر هــذا 
وينتظــر أن يتدعــم القطــاع خــالل الثالثــي الثانــي 
ــد بســيدي يوشــع  ــاء جدي ــة مبين ــن الســنة اجلاري م
والــذي تشــرف اشــغاله علــى اإلنتهــاء،  كمــا 
ســيتم تدعيــم مــزارع تربيــة املائيــات بثــالث مفــارخ 
ــزوات  ــد والغ ــق املخل ــتوى مناط ــى مس ــدة عل جدي
وذلــك بغيــة رفــع املنتــوج الســمكي بالواليــة التــي 

ــم. ــى 74كل ــد عل ــاحلي ميت ــاطئ س ــوي ش حت

ــدرك الوطنــي  ــة لل متكنــت الســرية اإلقليمي
بالتنســيق مــع فصيلــة األبحــاث مــن تفكيــك 
ســعر  ذات  النقديــة  االوراق  تزويــر  شــبكة 
ــى محــور  ــة تنشــط عل ــة الوطني ــي بالعمل قانون

ــان ــاس وتلمس ــيدي بلعب ــي س واليت
ــى ورود معلومــات بوجــود  ــة تعــود إل القضي
تــداول أوراق نقديــة مــزورة مــن فئــة 1000دج 
و2000 دج داخــل محيــط واليــة ســيدي 
بلعبــاس لتفتــح اجلهــات املعنيــة حتقيقــا معمقــا 

ــول  ــن الوص ــت م ــث متكن ــة حي ــول القضي ح
ــن  ــي م ــد الثان ــخصن يف العق ــورط ش ــى ت إل
ــون ســنتيم  ــغ 150 ملي العمــر يحــوز تهمــا مبل
مخبــأة علــى مــن ســيارة ســياحية تعــود إلــى 

ــا أحدهم
املتورطــن مت تقدميهــا إلــى وكيــل اجلمهوريــة 
الــذي أمــر بايداعهمــا احلبــس االحتياطــي 
بتهمــة جنايــة تزويــر وتــداول أوراق نقديــة 
مــزورة.                          أمــن حــواش

ناشــد ســكان بلديــة الضايــة جنــوب واليــة 
ســيدي بلعبــاس الســلطات احملليــة لالالتفــات 
ــة بانتشــاهلهم مــن  اليهــم وتغييــر واقــع البلدي
ــع  ــذي يعيشــونه، خاصــة م ــزري ال الوضــع امل

موجــة البــرد القــار التــي جتتــاح املنطقــة. 
 وقــال ممثلــو الســكان خالل لقائهــم بـ«أخبار 
ــام  ــذه األي ــالت ه ــون الوي ــم يعان ــن« إنه الوط
بســبب البــرودة الشــديدة التــي يتجرعونهــا 
وأســرهم بالنظــر إلــى انعــدام التدفئــة املنزليــة 
ــاز الطبيعــي  ــل شــبكة الغ نتيجــة عــدم توصي
ــن  ــارة ع ــت عب ــي بات ــي الت ــازل احل ــى من إل
ــة  ــم اضاف ــب وصفه ــد حس ــن اجللي ــوت م بي
الــى ذلــك تطــرق املتحدثــون الــى غيــاب 
ــهد  ــي تش ــة الت ــل القري ــات داخ ــة الطرق تهيئ
ــار  ــاقط االمط ــع تس ــة م ــرا خاص ــورا كبي تده

والثلــوج حيــث يصعــب علــى ســكان املنطقــة 
التالميــذ  خاصــة  البلديــة  داخــل  التنقــل 
ــاق  ــة يف االلتح ــة بالغ ــدون صعوب ــن يجي الذي
ــلك  ــة املس ــى صعوب ــرا ال ــة نظ ــد الدراس مبقاع

ــل.  املوح
البلــدي  املكتــب  طالــب  جهتــه  مــن 
توفيــر  الصحــة  مديريــة  املدنــي  للمجتمــع 
املســتلزمات الطبيــة الضروريــة بعيــادة متعــددة 
اخلدمــات الوحيــدة التــي باتــت خدماتهــا 
ــر العنصــر  ــى توفي ــة إل ــة باإلضاف شــبه منعدم
ــة  ــب طيل ــاء وممرضــن الغائ ــن أطب البشــري م
بلديــة  مواطنــي  أن  حيــث  األســبوع  أيــام 
ــع  ــذا الوض ــن ه ــرون م ــوا يتذم ــة أصبح الضاي
ويظطرهــم الــى التنقــل خــارج البلديــة لتلقــي 

ميمــون العــالج.                     أمــن حــواش  اوالد  دائــرة  أمــن  مصالــح  متكنــت 
التابعــة ألمــن واليــة تلمســان مــن اإلطاحــة بأكبــر 
ــا  ــن أوروب ــب الســيارات م ــارون مختــص يف تهري ب
ــن  ــه م ــوث عن ــا مبح ــر وثائقه ــر وتزوي ــو اجلزائ نح
ــا  ــد مــن القضاي ــوب يف العدي ــول ومطل طــرف أنترب
اجلنائية.االمــر يتعلــق ب »ب.م« واملدعــو مـــحمد 
الريــح وتبــن انــه محــل أمــر بالقبــض مــن طــرف 
يف  لتورطــه  وتلمســان  ســبدو  مبحاكــم  العدالــة 

تهريــب اكثــر مــن 50ســيارة فاخــرة ضمــن شــبكة 
ــن  ــا م ــوث عليه ــيارات املبح ــب الس ــة لتهري دولي
ــب  ــه نص ــا أن ــن ايض ــا تب ــول، كم ــرف األنترب ط
علــى العديــد مــن املواطنــن ببيعهــم ســيارات ذات 
قيــد مــزور، كمــا ورط معــه العديــد مــن املوظفــن 
البســطاء ببلديــة تيرنــي والبويهــي... وغيرهــا 
بعدمــا نصــب عليهــم بوثائــق مــزورة ومركبــات 

ــق. ــر مطاب ــد غي ذات قي

و كشــفت التحقيقــات مــع املوقــوف أنــه محــل 
ــن  ــه ضم ــبدو لتورط ــة س ــض مبحكم ــر بالقب أوام
ــى عــدة  ــد إل ــة لتهريــب الســيارات متت شــبكة دولي
دول بشــمال إفريقيــا وجنــوب أوروبــا،  كمــا تبــن 
ــة  ــه بحكــم ســالب للحري ــه محكــوم علي أيضــا ان
مــن قبــل محكمــة اجلنايــات لــدى مجلــس قضــاء 
تلمســان يف انتظــار مــا ستســفر عنــه التحقيقــات.
بن خالد عبد القادر.

نجحوا في شهادة نهاية التعليم االبتدائي بتفوق
تخصيـــص قســـم بالطـــور المتــــوسط تخصيـــص قســـم بالطـــور المتــــوسط 
ألطفـــال »التريـــزومــي« بالبليـــدةألطفـــال »التريـــزومــي« بالبليـــدة

تلمسان
 إطــــــالق  إطــــــالق 44 مشــــــاريع جديـــــدة  مشــــــاريع جديـــــدة 
تخــــــص تربــــــية المائــيــــــات تخــــــص تربــــــية المائــيــــــات 

تلمسان
اإلطـــاحة ببـــارون تهريـب السيــــــارات اإلطـــاحة ببـــارون تهريـب السيــــــارات 
المعـــــروف بـــ »مـحمـــــد الريـــــــح«المعـــــروف بـــ »مـحمـــــد الريـــــــح«

كشفت مديرية الصيد البحري لوالية تلمسان عن إطالق أربعة مشاريع جديدة فيما يخص تربية 
االسماك واملائيات من أجل تدعيم منتوجها من السمك الذي بلغ سنة 2019 ما ال يقل عن 8570طن حيث 

مت استحداث أربعة مزارع الستزراع السمك من نوع الشبوط امللكي وذئب البحر.

انطلقت، نهار أمس، وبشكل عملي ورسمي الدراسة بالطور املتوسط بالنسبة إلى األطفال املصابن مبتالزمة 
داون 21 »تريزوميا »، بإحدى املؤسسات التربوية وسط مدينة البليدة، بتخصيص قسم ومؤطرين لفائدة 

التالميذ الذين جنحوا يف شهادة مرحلة التعليم االبتدائي، ومبعدالت ممتازة وجيدة ومقبولة.

سيدي بلعباس
اإلطــــاحة بشبـــكة متخصـــصةاإلطــــاحة بشبـــكة متخصـــصة

 فـــي تزويـــر األوراق نقـــــدية فـــي تزويـــر األوراق نقـــــدية

سكــــان بلديـــة الضــــايةسكــــان بلديـــة الضــــاية
 يعانــــون بسبــب انعــدام التنمـــية يعانــــون بسبــب انعــدام التنمـــية

بجاية
إضــــراب مدـــراء االبتدائيـــات إضــــراب مدـــراء االبتدائيـــات 
يحـــرم التالميــــذ اإلطعـــــاميحـــرم التالميــــذ اإلطعـــــام

عين الدفلى
عمـال»إينو« يحتجون بسبب تسريحـهمعمـال»إينو« يحتجون بسبب تسريحـهم
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أخبار السر ايا

بعدما تناقلت أخبار قرار والي وهران بإنهاء مهام رئيس ديوانه »مولود 
عرنان«، تبني أن املسؤول األول على الوالية أجبر مولود عريان على اخلروج 
يف عطلة وعنّي مكانه »خالد دواجي«، الذي كان يشغل منصب مندوب األمن 
ليصبح رئيسا للديوان بالنيابة، ليتفاجأ عمال الوالية، أمس، بعودة رئيس 

الديوان منتهية مهامه للوالية لكن يف منصب مندوب األمن ليعمل حتت 
وصاية رئيس الديوان بالنيابة،  ما جعل موظفي الوالية يصفون اإلجراء 
بلعبة »القط والفار«، يف انتظار أن تتضح األمور خاصة أن إنهاء مهام رئيس 

الديوان يتطلب مرسوما رئاسيا. هذا، وذكر مقربون من ديوان الوالي أن سبب 
هذه التغيير هو محاولة رئيس الديوان السابق لعب دور الوالي، فيما ربط 

آخرون هذا التغيير بحادثة توبيخ املعلمة!

يوجد بعض والة اجلمهورية، منذ تصريح رئيس 
اجلمهورية يف مجلس الوزراء بأنه غير راض عن أداء 
بعضهم، السيما يف حتريك ملف مناطق الظل الذي 

راهن عليه الرئيس تبون، على دكة االحتياط وفق لغة 
الرياضيني، حيث ينتظر بعض ممن شعروا بالتقصير 

قرارات اإلقالة أو احلركة أو اإلحالة على التقاعد.

حتاول الكثير من األحزاب السياسية تعويض غيابها 
عن النشاط امليداني باستخدام مواقع التواصل 

االجتماعي، السيما »تويتر« و«الفيسبوك«، مما 
جعل بعض املناضلني القدامى الذين اعتادوا على 

االجتماعات يف املقرات والكولسة يف األروقة يرون أن 
العمل السياسي لم يعد له نكهة؛ إذ قال أحد املناضلني 

يف حديث جمعه بـ »أخبار الوطن«: إن النضال عن 
طريق »الفيسبوك« ال ميكنه إال أن يبقى افتراضيا! 

أعربت أحزاب سياسية غير ممثلة يف البرملان عن 
استيائها مما وصفته بإقصاء مسبق من مناقشة 
مشروع قانون االنتخابات، الذي حتضر له جلنة 

لعرابة. ومبعث استياء هذه األحزاب التي توصف 
عادة بالصغيرة يكمن يف تصريحات رئيس السلطة 
الوطنية ملراقبة االنتخابات، محمد شريف، الذي 
قال إن املناقشة ستكون من خالل البرملان فقط!

يعــــود!  الوسيـــط.. 

وّلة علـــى دكـــّة 
الحتيــــــاط!

القــــــط والفــــــار
 فـي ديـــوان والــي وهــران

الفتراضـــي  الّنضــال 
الميدانــي! والمنــاضل 

ل نقـــاش خــــارج 
البرلمـــــان! قّبـــة 

بعد غياب طويل عن املشهد العام، عاد وسيط 
اجلمهورية كرمي يونس إلى النشاط علنا، واضعا بذلك 
حدا لإلشاعات التي حتدثت عن تهميش الرجل الثالث 

يف الدولة، حيث سبق لكرمي يونس أن ترأس املجلس 
الشعبي الوطني، واستقال من رئاسته عقب فور 

الرئيس املخلوع عبد العزيز بوتفليقة بعهدة رئاسية 
ثانية ضد علي بن فليس الذي سانده كرمي يونس.

حتولت والية بجاية اخلالبة 
مبناظرها وطيبة أهلها من 
جنة يقصدها الناس إلى 
جحيم يتفاداه العابرون 
واملسافرون، بفعل كثرة 

االحتجاجات التي تستهدف 
قطع الطرقات، خاصة 

الطرقات الوطنية. الغريب - 
حسب مواطنني كانوا ضحايا 

هذه االحتجاجات التي 
عبر عنها الغاضبون بقطع 

الطرقات - هو بقاء السلطات 
احمللية مبا فيها املصالح 

األمنية تتفرج على هذا 
الوضعية دون حتريك ساكنا.

بجـــــاية.. أوصــــاُلها مقـــــــّطعة 

لقـــاح »فـــايزر«.. لقـــاح »فـــايزر«.. 
ُمعِجــــز ُمعِجـــــــز!ُمعِجــــز ُمعِجـــــــز!

بانطالق حمالت التلقيح ضد فيروس كورونا املستجد، انتبه املشرفون على حملة التلقيح هذه أن ارتكاب أي خطأ  
يف بروتوكول التطعيم اخلاص بلقاح »فايز« كفيل بجعل فعاليته على احملك؛ فحقن اللقاح حتت اجللد وليس داخل 

العضل، وعدم احترام شروط جتميد اللقاح أو ذوبانه أو إسقاط أي خطوة من خطوات بروتوكول التطعيم يجعل 
لقاح »فايزر« غير فّعال يف إنتاج األجسام املضادة لفيروس كورونا املستجد!

 الحظ العديد من األطباء الذين أشرفوا على حملة التلقيح ضد فيروس وباء »كوفيد 19« أن لقاح »فايزر« غالبا 
ال ُيعطى بالطريقة التي حددتها الشركة املنتجة، وأشار هؤالء إلى أن ما يعيب لقاح »فايزر« هي شروط تخزينه 

املعقدة؛ فهي تتطلب درجة حرارة ال ترتفع عن )- 70(، باإلضافة إلى أن اللقاح مرّكب )une composition( ال 
يعطى جرعة واحدة، ويستدعي حتضره الدقة واحلذر، وأي خطأ يشوب عملية التحضير يتلف اللقاح. 
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أخبار الداخل

أحيــاء  مــن  العديــد  ســكان  اشــتكى 
ــكالب  ــف لل ــار املخي ــن االنتش ــس م ــة أدل بلدي
الضالــة ليــال، مؤكديــن أنهــا فرضــت عليهــم 
الســكان  للتجول. ودعــا  حظــرا  يشــبه  مــا 
مــن  ملعاناتهــم  حــد  وضــع  إلــى  الســلطات 
إلبادتهــا واســعة  حملــة  إطــالق  خــالل 
، وحســب مــا اكــد بعــض املواطنــن جلريــدة 
اخبــار الوطــن أن ظاهــرة انتشــار الــكالب الضالــة 
باملنطقــة، تشــهد تزايــدا مقلقــا، وهــذا علــى 
خلفيــة مــا ينجــر عنهــا مــن أخطــار كالعــض 
الذيــن  والشــيوخ  املــدارس،  ألطفــال  خاصــة 
يذهبــون لصــالة الصبح وحتــرم بذلــك الكثيــر مــن 
كبــار الســن مــن اخلــروج ألداء هــذه الفريضــة يف 
املســجد. فقد أصبحت هــذه احليوانــات جتــوب 
الشــوارع والطرقــات واألزقــة بشــكل الفــت للنظــر 
ومفــزع ومقلــق خاصــة يف الليــل، بعــد أن اتخذت 
هــذه الــكالب الضالــة مراتــع خصبــة مــن الفضــاء 
الواســع، وتتحــرك أفــرادا ال ســيما وقــت تكاثرهــا 
وفتــرة تناســلها وتوالدهــا، فيكثــر نباحهــا وعواؤهــا 

ــراب  ــكان االقت ــرة للس ــن املغام ــح م ــال ويصب لي
مهاجمتهــا  مخافــة  لالبتعــاد،  ونهرهــا  منهــا 
احليوانيــة. عدوانيتهــا  غريــزة  إلفــراغ  لهــم 
ــن  ــي والدواج ــم املواش ــت تهاج ــا أصبح  كم
مؤخــرا  قضــت  فقــد  واملراعــي  البســاتن  يف 
عــن  ناهيــك  األهالــي،  ألحــد  ناقــة  علــى 
وحســب  اخلطيــر.  الكلــب  داء  مــن  تخوفهــم 
أنــه  اكــد  فقــد  الظاهــرة  عــن  عيــان  شــاهد 
رأى مؤخــرا حوالــي 20 كلــب مجتمعــة ومــا 
عــن  مكشــرة  نحــوه  إجتهــت  حتــى  رأتــه  إن 
ــه.  ــل منزل ــل داخ ــي إنس ــا حت ــر هارب ــا وف أنيابه
ــات  ــى ب ــت الســكان، حت ــة أرق ــذه الوضعي ه
اخلــروج ليــال أو حتــى يف الصبــاح الباكــر مغامــرة 
غيــر محمــودة العواقــب، ومــن هــذا املنطلــق 
بالتدخــل  املعنيــة  الســلطات  يناشــدون  فهــم 
ــا، ويف  ــاء عليه ــالت للقض ــم حم ــل وتنظي العاج
ــى  ــر، يبق ــذا األم ــة به ــح املعني ــل إنتظاراملصال ظ
الوقايــة. أهــم وســائل  أخــذ احليطــة واحلــذر 
أحمد كرزيكة 

ع.نورين
وحســب رئيــس املجلــس الوطنــي املهنــي الســيد 
يف  شــرعت  الــوزارة  أن  عبدالقــادر«  »طويســات 
ــدة  ــالل ع ــن خ ــا م ــعبة وتثمينه ــذه الش ــم ه تنظي
إجــراءات منهــا الشــروع يف رقمنتهــا حلمايتهــا مــن 
الســرقة والتهريــب ومت اعتمــاد ختمهــا برقم تســجيل 
الواليــة أو عــن طريــق الشــرائح االلكترونيــة، كمــا 
ــى املســتوى  ــروة عل ــذه الث مت الشــروع يف إحصــاء ه
الوطنــي ودعمهــا مبــادة الشــعير والنخالــة نظــرا 
ألهميتهــا اإلقتصاديــة يف مجــال توفيــر الوبــر الــذي 

ــي  ــابية والت ــس والقش ــة البراني ــتعمل يف صناع يس
تبــاع بأســعار جــد مرتفعــة واللحــوم واحلليــب التــي 
تعــرف اســتهالكا واســعا نظــرا ألهميتهــا الصحيــة. 
ــس  ــس املجل ــادر رئي وحســب طويســات عبدالق
الوطنــي املهنــي لشــعبة اإلبــل يف حــوار ســابق 
ــن  ــر م ــاء أكث ــه مت إحص ــن أن ــار الوط ــدة أخب جلري
500 ألــف ناقــة منتجــة و200ألــف رأس بالشــريط 
ــع  ــروة يف التراج ــذه الث ــدأت ه ــد ب ــدودي، وق احل
ــن  ــدم تشــجيع املرب ــا ع ــل منه ــدة عوام بســبب ع
االعــالف  مجــال  يف  خاصــة  الدعــم  وغيــاب 

ــي  ــة املراع ــة وحماي ــق اجلنوبي ــاه باملناط ــر املي وتوفي
ــذه  ــة، وثمــن ه ــواد الطاقوي ــى امل ــب عل ــن التنقي م
ــروة اإلبــل ودعمهــا  اإلجــراءات اخلاصــة برقمنــة ث
بالشــعير والنخالــة متمنيــا أن يتــم فتــح أســواق 
ــح  ــل ومن ــوج االب ــويق منت ــة لتس ــة وخارجي محلي
ــة  ــات رعوي ــة وإنشــاء محمي ــات مهني ــا بطاق مربيه
املجــال  يف  الســتثمارها  للســباقات  ومضاميــر 
بيطريــة خاصــة  الســياحي، وفتــح تخصصــات 
بتربيــة االبــل وغيرهــا مــن املطالــب األخــرى التــي 

ــروة.  ــذه الث ــن ه ــأنها تثم ــن ش م

جدد أمــس بعــض املســتفيدين من التجزئات 
يف أورالل ببســكرة  للبنــاء  املوجهــة  العقاريــة 
القطــع  تســليمهم  يف  باإلســراع  مطالبهــم 
اآلجــال. أقــرب  يف  ألصحابهــا  األرضيــة 

الصيغــة  هــذه  مــن  املســتفيدون  كان  و 
قــد احتجــوا امــس االول وجتمعــوا أمــام مقــر 
ــم ــى أراضيه ــول عل ــر احلص ــبب تأخ ــة بس البلدي

وأبــدى عــدد مــن املســتفيدين خــالل لقائهــم 
بـ«أخبــار الوطــن« اســتيائهم تذمرهــم الشــديدين 
من تواصــل الغمــوض حــول ملــف التجزئــات 
العقاريــة التــي انتظــروا توزيعهــا منــذ فتــرة طويلــة، 
أن وضعيتهــم االجتماعيــة أضحــت  مؤكديــن 
توزيــع  يف  احلاصــل  التأخــر  بســبب  مقلقــة 
ــم  ــغ عدده ــى املســتفيدين البال التحصيصــات عل
450 مســتفيدا بالبلديــة، حيــث أشــاروا إلــى 

معاناتهم من أزمــة الســكن داخــل ســكنات غيــر 
الئقــة وأخــرى ضيقــة األمــر الــذي ضاعــف حــدة 
ــى  ــور عل ــاء األم ــراء بق ــهر ج ــرور األش ــر مب التذم
حالهــا، وخــالل وقفتهــم االحتجاجيــة نــددوا 
بالتماطــل الــذي يواجهونــه رغــم عديــد النــداءات 
املرفوعــة إلــى الســلطات احملليــة والوالئيــة بالتحــرك 
ــرة  ــد مباش ــة قص ــتفادة الفعلي ومتكينهم من االس
عمليــة إجنــاز ســكناتهم بعــد تهيئــة األرضيــة 
ــاج  ــد االحتج ــبكات، وبع ــف الش ــا مبختل وربطه
أمــام مبنــى البلديــة حتــول الغاضبــون إلــى الطريــق 
ــوا حركــة الســير يف خطــوة  ــن منع ــي 46 أي الوطن
تصعيديــة قصــد حتريــك اجلهــات املعنيــة لتجســيد 
املســتفيدين  عديــد  أن  مؤكديــن  انشــغالهم، 
املطلوبــة. املاليــة  األقســاط  بتســديد  التزمــوا 
م. بن مبارك

واليــة  مناطــق شــمال  مؤخــرا  اســتفادت   
اليــزي، يف كال مــن املقاطعــة االداريــة الدبــداب، 
وبلديــة بــرج عمــر ادريــس، مــن مشــروع 13 بئــر 
رعــوي، وهــذا يف إطــار حتســن ظــروف املعيشــية 
ــون نشــاط الرعــي  للمواطنــن، خاصــة مــن ميتهن
بهــذه املناطــق واعتبــاره مصــدر رزق رئيســي لهــم. 
 وقــال بوقــرون ســعد اطــار مبديريــة املــوارد املائية 
باليــزي مــن بــن االبــار التــي اســتفادت منهــا كل 
ــر  ــا البئ ــس منه ــر ادري ــرج عم ــداب وب ــن الدب م
االضــايف مبنطقــة مترولــن بالدبــداب والــذي تصــل 
ــك  ــة وكذال ــر يف الثاني ــى لت ــه 18 ال ــبة تدفق نس
االقليــم  بــذات  احلدوديــة  مركســن  ملنطقــة 
اســتفادت مــن بئــر عميــق والــذي تعــدى تدفقــه 
ــع وجــود  ــدة الفالحــن م ــة لفائ ــر يف الثاني 40 لت
ــد الســاكنة  ــان تزوي ــدف ضم ــذا له ــدمي وه ــر ق بئ

مبنطقــة مركســن بامليــاه الصاحلــة للشــرب, وكمــا 
يضيــف ذات املســؤول انــه ايضــا ببلديــة بــرج 
عمــر ادريــس ايــن قــام قطــاع املــوارد املائيــة باجنــاز 
عــدة ابــار رعويــة علــى غــرار البئريــن العميقــن يف 
كل مــن اوهانــت وتيافتــي باالضافــة الــى منطقــة 
ــا  ــز حالي ــد التجهي ــر قي ــذي يعتب ــص وال رود الن
يقــول املتحــدث وكمــا اســتفادة بــرج عمــر ادريــس 
مــن 08 ابــار رعويــة عميقــة والتــي يتعــدى فيهــا 
ــر 20 لتــر يف الثانيــة وهــي وضعيــة  تدفــق كل بئ
ممتــازة مــن شــانها تلبيــة حاجيــات ســكان ســواء 
تعلــق االمــر باالســتخدامات الرعويــة او الفالحيــة 
مــن املــادة احليويــة الــى غايــة 2060 دون تســجيل 

ــذب حســبه.  اي تذب
براهيم مالك 

أحمد كرزيكة
وحلســن احلــظ لــم يتــم تســجيل 
لبيــان  وفقــا  بشــرية  خســائر  أي 
احلمايــة املدنيــة بعــن صالــح فيمــا 
أســفرت احلصيلــة النهائيــة للحريق 
حوالي 390نخلــة  اتــالف  عــن 
ــا مت  ــة مثمرة.فيم ــم 260 نخل منه
الســيطرة علــى احلريــق وحمايــة 
عــدد كبيــر مــن النخيــل والبســاتن 
األخــرى بســبب التدخــل الســريع 

ــة. ــرق املتدخل ــال للف والفع
أفــراد  عــدة  تســخير  مت  وقــد 
وحــدة  مــن  الرتــب  مبختلــف 
صالــح  بعــن  املدنيــة  احلمايــة 
عــالوة علــى شــاحنات وأليــات 
األحجــام  مبختلــف  إطفــاء 
وأســتمرت عمليــة اإلطفــاء حوالــي 
ثمانــي ســاعات حســب مــا أكــده 
املكلــف باإلعــالم لــدى مديريــة 
احلمايــة املدنيــة بتمنراســت املــالزم 
مواتســي عبــد الفتاح.والــذي اكــد 
ــح  ــن صال ــة بع ــح احلماي ان مصال
ــد واجهــت  ــق ق ــاء احلري ــاء إطف اثت

ــا عــدم وجــود  ــات منه عــدة صعوب
الشــئ  البســاتن  لهــذه  مســالك 
ــا هــؤالء  الــذي عرقــل عملهم,داعي

توســيعها. بضــرورة 
احلرائــق  هــذه  جتــدد  ومــع 
بقريــة أقســطن حيــث كان هــذا 
احلريــق الثالــث, تدعــوا اجلمعيــات 
تكثيف احلمــالت  ضــرورة  إلــى 
للوقايــة  والتوعويــة  التحسيســية 
ــل،  ــق النخي ــن حرائ ــالمة م والس
مــن خــالل التركيــز علــى مختلــف 
الرئيســية  واألســباب  العوامــل 
مــا  ذلــك، خاصــة  املتســببة يف 
ــي  ــق بالســلوكيات البشــرية الت تعل
ــى للمواطــن،  تعــود بالدرجــة األول
جــراء عــدم احترامــه لنظافــة محيط 
ــب  ــاتن والواحات.حس ــذه البس ه
فيصــل  الســيد  إليــه  مــا صــرح 
ناشــط  الوطــن  أخبــار  جلريــدة 
ــة  ــب العــام جلمعي جمعــوي والكات
بصمتــك للبيئــة وتثمــن الواحــات 
ــة املســتدامة اقســطن عــن  والتنمي

صالــح.

ــر ذوي  ــة انزجمي ــرفاء بلدي ــن الش ــر تيطاوي ــح بقص ــن الصال ــف ب ــم يوس ــل معل ــة الطف ــد عائل تناش
ــات.  ــذوي االحتياج ــة بب ــة خاص ــه دراج ــن منح ــة م ــة والوالئي ــلطات احمللي ــنن والس احملس

ــة  ــه الســلطات املعني ــب عائلت ــث تطال ــة باملائة،حي ــة مائ ــن إعاق ــه م ــل حســب بطاقت ــي الطف ويعان
مســاعدته قصــد رفــع الغــن عنــه ملواصلــة دراســته حيــث تبعــد املدرســة التــي مــن املفــروض أن يــزاول 
فيهــا دراســته عــن منزلهــم بـــكلومترين، واســتفادته مــن الدراجــة ضــروري ملواصلــة دراســته، وبدونهــا 
ســيحرم مــن مواصلــة دراســته لذلــك فهــو يطالــب مديريــة النشــاط االجتماعــي بالواليــة ومــن خاللهــا 
ــي  ــن الدراجــة الت ــه بغــرض اســتفادته عاجــال م ــول النظــر يف قضيت ــي بهل ــة الســيد العرب ــي الوالي وال

ستســاعده علــى مواصلــة دراســته 
عبد اهلل مجبري

عن طريق ختمها برقم الواليةبرقم والية األغواظ أو عبر الشرائح اإللكترونية

الشــــــروع فـــــي رقمــــــنةالشــــــروع فـــــي رقمــــــنة
 اإلبـــــل  اإلبـــــل لحمايتــــها من الضيــــاع لحمايتــــها من الضيــــاع 

عين صالح
حريــق مهــــول يتلــف حريــق مهــــول يتلــف 260260 نخــــلة  نخــــلة 
مثمــــــرة بـ »قريــــــة أقســــطن«مثمــــــرة بـ »قريــــــة أقســــطن«

أدرار
عـــائلة »يوســـف« تنــاشد السلــطات عـــائلة »يوســـف« تنــاشد السلــطات 

منــَحه دراجـــة خــاصةمنــَحه دراجـــة خــاصة

تدخلت الوحدة الثانوية للحماية املدنية بعني صالح أمس يف حدود الساعة الساعة اخلامسة مساء، من 
أجل إخماد حريق ببساتني النخيل بقرية أقسطن التي تبعد عن املقاطعة االدارية عني صالح ب 25 كلم 

بااحلي املسمى بــ حي اسول مبنطقة الغسول ( وهي من اقدم البساتني يف القرية.

شرعت وزارة الفالحة والتنمية الريفية يف رقمنة ثروة اإلبل على املستوى الوطني، وكانت البداية خالل األيام 
املنقضية من والية األغواط،  حيث أشرف املجلس الوطني املهني لشعبة اإلبل بالتنسيق مع مديرية املصالح 

الفالحية على ترقيم اإلبل املوجودة عبر تراب الوالية واملقدرة بأكثر من 3500 رأس ميلكها 130 مربيا.

بسكرة 
المستفيـــدون من أراضــي البنــــاء المستفيـــدون من أراضــي البنــــاء 
بـــ »أورالل« يطالبــون باستــالمـهابـــ »أورالل« يطالبــون باستــالمـها

اليزي
االستفــــادة من االستفــــادة من 1313 بئـــرا رعــوًيا  بئـــرا رعــوًيا 
بالدبـــداب وبرج عمـــر إدريــــس بالدبـــداب وبرج عمـــر إدريــــس 

تمنراست 
الكــــالب الضـــالة تفـــرض حظـــَر الكــــالب الضـــالة تفـــرض حظـــَر 
تجــــوال ليلــــي ببلديـــة أدلـــس تجــــوال ليلــــي ببلديـــة أدلـــس 

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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عبد اهلل.ب/ بوعباني.ز
بني  من  واحًدا  املذكور  السكني  املجمع  يعد  و 
الكبيرة،  السكانية  الكثافة  ذات  السكنية  األحياء 
وعمارات  االجتماعي  السكن  عمارات  يضم  ومن 
بصيغة التساهمي والترقوي املدعم، لكنه حتول مؤخًرا 
إلى ساحة للمعارك واالشتباكات التي أصبحت تتكرر 
كل يوم، بالرغم من موقعه اجلغرايف الذي ال يبعد عن 

مقر الدرك الوطني سوي ببعض الكيلومترات. 
دامية  ملعارك  مسرحا  مؤخرا  احلي  كان  حيث   
املعركة  فصول  بدأت  حيث  البيضاء،  باألسلحة 
صباحا باقتحام منزل واختطاف شيخ طاعن يف السن 
مساء  لتتجدد  البيضاء،  باألسلحة  عليه  واالعتداء 
بعد اقتحام عصابة من احلي املجاور غابوشة للمجمع 
السكني حراثن، ومحاولة اقتحام بعض املنازل وسط 

صرخات وهلع كبير للسكان واملواطنني هنالك

 شجارات يومية وعصابات 
منظمة تمارس كل أنواع الجريمة

يشهد هذا احلي، شجارات يومية متكررة أبطالها 
سكان  نفوس  يف  الرعب  تزرع  منظمة،  عصابات 
وجعلتهم  اليومية  حياتهم  عليهم  ونغصت  احلي 
حلول  ومبجرد  أنه  إذ  األشرار،  من  ملجموعة  رهينة 
الرعب، حيث  أفالم  معه سيناريوهات  يبدأ  الظالم، 
وكل  مجموعات  إلى  منقسمون  احلي  عصابات  أن 
احلي  على  ومنطقها  سيطرتها  فرض  حتاول  مجموعة 
بينهم بسبب  املعارك  إلى نشوب شرارة  يؤدي  ما  وهو 
ما جعل  وهو  وتعارضها،  املصالح اإلجرامية  اصطدام 
السكان يعيشون اخلوف والذعر كل يوم على حياتهم 
لتجارة  الرهيب  اإلنتشار  ناهيك عن  أوالدهم،  وحياة 
مجمع  جعله  ما  وهو  واملخدرات،  املهلوسة  األقراص 

سكني مكتمل أركان اجلرمية. 

  التركيبة االجتماعية
 للحي زادت الوضع تأزما

 يقول مختصون يف علم االجتماع ان الشيئ الذي 
زاد من الطني بلة، وأزم الوضع أكثر، هو أن إنتماءات 
سكان احلي، والذي عرف الترحيل إليه من مختلف 
ثقافاتهم  إختالف  على  وذلك  الوالية،  جيهات 
العيش  على  قدرتهم  وعدم  عيشهم  وأمناط  وعاداتهم 
واإلنسجام وسط ثقافة تقبل اآلخر، وهو ما ولد حالة 
من احلقد والضغينة إجتاه بعضهم البعض، وكل جهة 
احلي،  على  وقوتها  هيمنتها  بسط  اجلهات حتاول  من 

بني  السكنية،  الصيغ  تعدد  إلى  كذلك  باإلضافة 
الذي  املدعم  والترقوي  التساهمي  إلى  اإلجتماعي 
اإلجتماعي  والتفاوت  الطبقية  من  نوعا  أيضا  ولد 
واإلعتداءت  كالسرقة  سلوكات  ولد  مما  سكانه،  بني 
هنالك  ويكون  إال  يوم  ميضي  يكاد  ال  التي  واملشاكل 

ضحية للسرقة أو إلعتداء لفضي أو جسدي. 

  هجرة جماعية للعائالت 
خوفا ىلع األرواح 

دفعت  يوم  كل  تتكرر  التي  اإلجرامية  املشاهد 
بالعديد من العائالت إلى الهروب وترك منازلهم مغلقة 
خوفا على أرواحهم وأوالدهم وأيضا عدم حتمل ضغط 
اليومية،  واملشاكل  اخلوف  تأثير  حتت  هنالك  احلياة 
اجلامعة،  إطار يف  وهو  احلي  أحد سكان  يقول  حيث 
من  بجلده  والهروب  مغلقا  منزله  ترك  إلى  اضطر  أنه 
احلي، حيث أنه جلأ إلى كراء منزل آخر بأحد األحياء 
اليومية  واإلعتداءات  املشاكل  من  هروبا  األخرى، 
خاصة وأنه يعمل وزوجته وقد تعرض منزله يف الكثير 
من املرات إلى محاوالت السرقة يف غيابهما، وهو حال 
الكثيرين الذين لم يطيقوا مرارة العيش هنالك خاصة 

وأن األوضاع تسئ أكثر من يوم آلخر. 

  وضع مخطط أمني
 عاجل ضرورة قصوى

على الرغم من وقوع احلي يف منطقة ال تبعد بأكثر 
ووحدات  الوطني  للدرك  مدرسة  على  كيلومترين  من 
يتصدر  أن  من  مينعه  لم  هذا  أن  إال  السريع،  التدخل 
قائمة أكبر حي إجرامي يف الوالية وبؤرة سوداء، ولهذا 
املخطط  النظر يف  إعادة  السلطات األمنية  وجب على 
األمني داخل كل املجمع السكني قبل فوات األوان 
وقبل حلول كوارث أخرى، ألنه كل يوم فيه إعتداءات 
وحرب شوارع بواسطة كل أنواع األسلحة البيضاء من 
مجروحني،  ضحايا  فيه  يوم  وكل  وسيوف  خناجر 
وذلك قبل أن تزهق األرواح هنالك واألكيد أن ذلك 
بعد  يوما  وتتأزم  أكثر  تسوء  األوضاع  ببعيد ألن  ليس 

يوم وهؤالء اللصوص يتمادون كل يوم أكثر. 

    ليلة رأس السنة
 تتحول إلى ليلة بيضاء

عاش هذا احلي اجلديد الذي يقع شرق عاصمة 
هاته  بني  مؤسفة  أحداث  السنة  رأس  ليلة  الوالية 
اجلماعات، جعلت السكان اخلائفني على أرواحهم 

الثقيل  الوزن  طريق  قطع  إلى  يلجئون  وممتلكاتهم 
تعبيرا عن استياءهم واحتجاجهم على هذا الوضع، 
ويف ذات السياق، قال العديد من املنتخبني احملليني 
أن  الوالئي  الشعبي  للمجلس  سابقة  دورة  خالل 
شبه  بصفة  حتدث  أضحت  والشجارات  املناوشات 
اجلرمية  معدل  ارتفاع  على  يدل  مما  بجيجل،  يومية 
استعمال  هو  ذلك  من  واألخطر  الفت،  بشكل 
يخلف  مما  املشاجرات  هذه  يف  البيضاء  األسلحة 
حالة  على  عالوة  بسببها  جرحى  أو  قتلى  ضحايا 
قاطني هذا احلي، كما أكدت  لدى  الشديد  الهلع 
عضو املجلس الوالئي، أسيا حلول أنه ولوال تدخل 
األجهزة األمنية والدرك الوطني حلدث ما ال يحمد 
عقباه، مضيفة أن السكان يطالبون بضرورة تنصيب 
حراثن  حي  مستوى  على  احلضري  لألمن  مقر 
تزايد  نتيجة  ضغوطات  من  سكانه  يعاني  الذين 
واتخاذ  للتدخل  أيضا  الوالي  داعية  الظاهرة،  هذه 
يف  وقت.  أسرع  يف  اخلطوة  بهذه  للقيام  إجراءات 
حني اعتبر منتخبون أن ظاهرة العنف واالعتداءات 
وخاصة  كبير  بشكل  تزايدت  األشخاص  على 
ببعض األحياء اجلديدة بعاصمة الوالية وهذا منذ 

بداية تطبيق إجراءات احلجر الصحي الذي أعقب 
تفشي فيروس كورونا.

 مسؤولو الوالية ينفون خطورة 
الوضع ووعودهم لم تجسد

أن  إال  احلي  هذا  لسكان  املتكررة  املطالب  رغم 
الوالية  تأكيد والي  السلطات احمللية ومن أهمها  وعود 
السابق، بشير فار قبل قرابة السنتني أن هناك مساعي 
من طرف السلطات إلجناز مقر لألمن الوطني لضمان 
حلد  يتحقق  لم  ذلك  لكن  الالزمة.  األمنية  التغطية 
يومي  تتبع  أن هناك  املسؤول  اليوم، حيث شدد ذات 
الوالية،  مستوى  على  األمنية  الناحية  من  للحركة 
فحتى إن كان املقر غير موجود فإن هناك دوريات يومية 
يوميا  متواجدة  املتنقلة  الشرطة  وفرق  الوطني  لألمن 
باملشروع  اخلاصة  األرضية  أن  كاشفا  مكان،  كل  يف 
بالفعل وهو ما يعني إمكانية تسجيل عملية  موجودة 
التغطية  لضمان  باملنطقة  الوطني  لألمن  مقر  لبناء 
األمنية، أما الوالي احلالي، عبد القادر كلكال فأكد يف 
رده على مطالب املنتخبني عدم خطورة الوضع األمني 

كما يروج له البعض.

السكان قضوا ليلة بيضاء شهدت معارك بالسيوف واألسلحة

»حراثن« بجيجل. . حيث استوطن اإلجرام والعصابات المنظمة!»حراثن« بجيجل. . حيث استوطن اإلجرام والعصابات المنظمة!
 تحول المجمع السكني »حراثن« بوالية جيجل إلى بؤرة لإلجرام ووكر لعصابات منظمة يقودها بعض الشباب المنحرف، الذين يقومون باالعتداء على 
العائالت باستعمال األسلحة البيضاء والسيوف؛ وضع دفع بالعديد من السكان إلى ترك سكناتهم خوفا على حياتهم، في الوقت الذي لم تفلح فيه السلطات 

األمنية في احتواء الوضع. 
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حث احتاد العبي كرة القدم يف أوروغواي، االحتاد 
إدينسون  إيقاف  عقوبة  إلغاء  على  للعبة  اإلجنليزي 
مباريات،   3 يونايتد،  مانشستر  مهاجم  كافاني، 

بسبب إساءة عنصرية مزعومة.
واستخدم مهاجم أوروغواي البالغ عمره 33 عاما، 
كلمة تعني »زجني« يف تعليق على إنستغرام بعد الفوز 
2-3 على ساوثهامبتون يف 29 نوفمبر، قبل أن يعتذر 

عن الواقعة ويحذف ما كتبه.
وقال كافاني، بعد ذلك، إن الكلمة كانت تعبيرا 
عن املودة جتاه صديق. ومع ذلك انتقد احتاد الالعبني 
يف أوروغواي االحتاد االجنليزي للعبة، قائال إن »العقوبة 
العرقية لالحتاد اإلجنليزي، حيث  النظرة  تكشف عن 
ارتكب عمال متييزيا ضد ثقافة وطريقة معيشة شعب 

أوروغواي«.
أوروغواي،  منتخب  قائد  غودين،  دييغو  ونشر 
بيان احتاد الالعبني على »تويتر«، وقال االحتاد: »لم 

يرتكب إدينسون كافاني أبدا أي سلوك ميكن تفسيره 
فقط  استخدم  »لقد  وأضاف:  عنصري«.  أنه  على 
شخص  ملخاطبة  الالتينية  أمريكا  يف  شائعا  تعبيرا 

محبوب أو صديق مقرب مبودة«.
والعرقية  املنحازة  الرؤية  العقوبة  »ُتظهر  وأردف: 
إال  تسمح  ال  والتي  القدم  لكرة  اإلجنليزي  لالحتاد 
كانت  مهما  اخلاص  استنتاجه  من  ذاتية  بتفسيرات 
إلغاء  االجنليزي  االحتاد  من  »نطلب  وأمت:  معيبة«. 
العالم  أمام  ساحته  وتبرئة  الفور  على  كافاني  عقوبة 
كله، بعد أن تضررت سمعته بسبب هذا القرار الظالم 
أوروغواي  يف  أكادميية  جهات  وكانت  واملستهجن«. 
ينم عن  بأنه  قرار االحتاد اإلجنليزي ووصفته  انتقدت 
اللغوية  املعلومات  من  بالكثير  اإلجنليزية  الكرة  جهل 

والثقافية.
القسم الرياضي

بسبب إيقاف إدينسون كافاني

أوروغواي تفتــح النار على االتحاد اإلنجليزي

ميالن على أعتاب صفقة فرنسية
اقترب ميالن من التعاقد مع مدافع جديد خالل فترة االنتقاالت الشتوية اجلارية، لتعزيز 

طموح الفريق يف العودة ملنصات التتويج.
ووفقا ملوقع »كالتشيو ميركاتو« اإليطالي، فإن ميالن بات على أعتاب التعاقد مع الفرنسي 
محمد سيماكان، مدافع ستراسبورغ، خالل شهر جانفي اجلاري. وأشار املوقع اإليطالي إلى 

أن ميالن توصل إلى اتفاق مع سيماكان على عقد مدته 5 سنوات.
ميالن  بني  للغاية  متقدمة  باتت  أيًضا  املفاوضات  أن  ميركاتو«  »كالتشيو  وأوضح 
لضم  رسمي  بعرض  تقدم  الذي  الوحيد  النادي  هو  الروسونيري  أن  سيما  ال  وستراسبورغ، 

سيماكان.
وذكر أن ميالن عرض 15 مليون أورو باإلضافة إلى املتغيرات، بينما قد تنتهي الصفقة بني الناديني نظير 17 مليون يورو.

 برشلونـــة متفائــل بلحــاق فاتــي لمواجهــة
 باريــس ســان جيرمـــان

كشف برشلونة، آخر تطورات حالة العبه الشاب، أنسو فاتي، الذي يتعافى من إصابة، تعرض لها خالل مواجهة ريال بيتيس، يف 
نوفمبر املاضي.

وقال البارسا، يف بيان عبر موقعه الرسمي: »خضع العب الفريق األول أنسو فاتي، لعالج بيولوجي من قبل الطبيب رامون كوجات، 
وحتت إشراف اجلهاز الطبي للنادي، ويسير تطور إصابته يف مسار مرٍض للغاية«. وكان فاتي قد خضع لعملية جراحية ناجحة، بعدما أصيب 

يف الغضروف املفصلي الداخلي للركبة اليسرى، ومن املتوقع عودته يف بداية شهر مارس املقبل.
وحسب صحيفة ماركا اإلسبانية، فإن مؤشرات النجاح الكبير للعملية اجلراحية اخلارجية التي أجريت اليوم يف الركبة للنجم اإلسباني 
رفعت األمل يف حلاقه بلقاء باريس سان جيرمان، يف لقاء إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا، واملقرر يف 11 مارس القادم، حيث كان 

من املقرر عودة فاتي بعد 4 أشهر من تاريخ اإلصابة، مضى نصفها.
وسيقام لقاء الذهاب بني الفريقني يف 17 فيفري املقبل على ملعب كامب نو معقل برشلونة.

وشارك فاتي بقميص برشلونة، هذا املوسم، يف 10 مباريات، مبجموع 596 دقيقة، حيث سجل 5 أهداف وصنع واحًدا، وقبل إصابته 
السريعة  واختراقاته  حتركاته  بفضل  اخلصم  دفاعات  بخلخلة  ميتاز  والذي  الهجومية،  كومان  برشلونة  مدرب  أسلحة  أهم  من  واحدا  كان 

وتسديداته اخلطيرة على املرمى.

آرسنــال يتخلــص مــن عـبء ساليبـا
أعلن آرسنال إعارة قلب الدفاع وليام ساليبا إلى نيس الفرنسي لنهاية املوسم اجلاري ملنحه فرصة أكبر خلوض مباريات.

وقضى ساليبا، الذي تعاقد معه آرسنال يف جويلية 2019 مقابل نحو 27 مليون جنيه إسترليني )36.59 مليون دوالر(، املوسم املاضي 
على سبيل اإلعارة يف سانت إيتيان.

ولم يشارك ساليبا حتى اآلن يف أي مباراة مع اجلانرز، واقتصر ظهور الالعب البالغ من العمر 19 عاما، على مباريات فريق حتت 21 عاما 
فقط. كما استبعد العب منتخب فرنسا للشباب من تشكيلة الفريق يف دور املجموعات للدوري األوروبي.

وقال إيدو املدير الفني آلرسنال: »واجه وليام ظروفا صعبة العام املاضي حيث تسببت اإلصابات وإنهاء الدوري الفرنسي مبكرا يف 
قلة مشاركاته بسبب وباء كورونا«. وتابع: »لذلك قررنا بعد التشاور مع وليام أن قضاء ما تبقى من املوسم على سبيل اإلعارة مع نيس هو 
أفضل السبل ملواصلة برنامج تطوره«. ويحتل نيس املركز 12 يف الدوري بعد 16 مباراة وسيستأنف املنافسات بعد العطلة مبواجهة بريست 

يوم األربعاء.

كارليـس ألينيــا يقتـرب 
مـــن خيتافـــي

اقترب أحد أندية مدريد يف الليغا، من حسم صفقة من صفوف برشلونة، 
خالل سوق االنتقاالت الشتوية يف شهر جانفي اجلاري.

ألينيا،  كارليس  فإن  اإلسبانية،  ديبورتيفو«  »موندو  صحيفة  وبحسب 
العب وسط برشلونة، سينتقل إلى خيتايف على سبيل اإلعارة، حيث وافق 

الالعب على االنضمام للنادي املدريدي.
املتوقع أن  ُينهيا االتفاق بينهما حتى اآلن، ومن  وأضافت: »الناديان لم 
يكتمل يف الساعات القليلة املقبلة، وينوي الالعب أن يكون قادًرا على اللعب 

مع فريقه اجلديد، يف نهاية األسبوع ضد إلتشي«.
الدوري  من  وثالث  الليجا،  من  آخر  عرض  لديه  كان  »ألينيا  وتابعت: 
السابق مارك  اإليطالي، لكنه اختار خيتايف، حيث سيلعب بجانب صديقه 

كوكوريال، الذي زامله لسنوات يف فئات الناشئني ببرشلونة«.
ريال  اإلعارة يف صفوف  سبيل  على  املاضي  املوسم  لعب  ألينيا  أن  ُيذكر 
قيادة  حتت  فرصته  على  يحصل  لم  حيث  الشتاء  هذا  الرحيل  وقرر  بيتيس، 
رونالد كومان، ويريد الالعب الشاب إظهار قدراته واكتساب اخلبرات ليتمكن 

من العودة إلى البارسا.

رابطــة »الليغا« ترفـض 
طلـب برشلونــة

 24 يوم  املقررة  إلتشي،  مباراة  بشأن  برشلونة  طلب  الليغا  رابطة  رفضت 
جانفي اجلاري، يف إطار منافسات اجلولة الـ20.

وكان برشلونة قد طلب عدم إقامة املباراة يف ذلك املوعد، بسبب تزامنه 
مع االنتخابات الرئاسية للنادي، واقترح اللعب يوم السبت )23( أو االثنني 

.)25(
وبحسب صحيفة »موندو ديبورتيفو« الكتالونية، فإن كل شيء يشير إلى 
أن املباراة، ستقام يف موعدها يوم األحد )24(، حيث لم يتم االستجابة لطلب 

البارسا.
وكان برشلونة قد أعلن تطبيق الال مركزية يف االنتخابات، ألول مرة يف 
تاريخه، حيث ميكن ألعضائه التصويت يف عدة أماكن، بسبب تفشي فيروس 

كورونا.
ُيذكر أن احلكومة الكتالونية، فرضت قيوًدا صحية من 7 إلى 17 جانفي، 
بسبب زيادة حاالت اإلصابة بكورونا، وتوجد شكوك حول إقامة االنتخابات، 

إذا لم يتحسن الوضع الصحي.

جلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية 
والية املدية 

دائرة شاللة العذاورة
بلدية شاللة العذاورة

وصل تسجيل التصريح بتجديد
مبقتضى القانون رقم 06-12 املؤرخ يف 18 صفر 

عام 1433 ه املوافق ل 12 جانفي 2012 املتعلق 
باجلمعيات مت هذا اليوم 17/11/2020 تسليم 

وصل لتسجيل التصريح بتجديد 
اجلمعية احمللية املسماة : جمعية أولياء التالميذ 

مدرسة لشرف قدور
املقيمة : مدرسة لشرف قدور

رئيس اجلمعية : بوباشة ابراهيم
تاريخ ومكان االزدياد : 1983/07/09 بشاللة 

العذاورة
العنوان شاللة العذاورة
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اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
والية املسيلة

دائرة مقرة
بلدية مقرة

رقم: 15  /2020
وصل تسجيل التصريح  بتأسيس جمعية بلدية.
مبقتضى القانون رقم 12/06 املؤرخ يف 18 صفر 

1433 املوافق ل 12 جانفي 2012 يتعلق باجلمعيات.
مت هذا اليوم : 28/12/2020 تسليم وصل تسجيل 

التصريح بتأسيس اجلمعية البلدية املسماة:
جمعية أمل للمحافظة على البيئة وتطوير احمليط 

الفالحي املطار بلدية مقرة.
املقيمة: حي أوالد املبروك قرية املالح بلدية مقرة.

لرئيس اجلمعية: بورحلة مصطفى.
تاريخ ومكان امليالد: 13/01/1982 صالح باي.

العنوان: حي أوالد املبروك قرية املالح بلدية مقرة 
بلدية مقرة.

رئيس املجلس الشعبي البلدي

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
والية املسيلة 

دائرة بن سرور
 بلدية بن سرور 

الرقم 1419/2020
إشهار إنشاء جمعية محلية 

تطبيقا ألحكام القانون رقم 06/12 املؤرخ يف 
18 صفر 1433 املوافق ل 12يناير 2012 املتعلق 

باجلمعيات 
لقد مت هذا اليوم 24 ديسمبر 2020 إنشاء 

اجلمعية احمللية 
املسماة جمعية أولياء التالميذ ملدرسة 

منصوري رمضان عني أغزال بلدية بن سرور 
املعتمدة حتت رقم 50 بتاريخ 24 أكتوبر 2020

الرئيس رزاق براهيم 
املقر االجتماعي مدرسة منصوري رمضان عني 

أغزال بلدية بن سرور

إشــــــــــــــــهار



1السنة 02  - العدد 380 -األربعاء  22 جمادى األول 1442  هـ  - 06 جانفي  2021 1
أخبار الرياضات

إياب الدور التمهيدي الثاني رابطة أبطال إفريقيا  

غور ماهيا الكيني- شباب بلوزداد... اليوم 13 سا

»أبنـاء لعقيبـة« علـى بعد »أبنـاء لعقيبـة« علـى بعد 9090  
دقيقــــة مــن التأهــلدقيقــــة مــن التأهــل

وتتواجد التشكيلة البلوزدادية منذ يوم 
نيروبي  الكينية  بالعاصمة  الفارط  األحد 
لتحضير لهذا املوعد الذي سيعرف غياب 
حمزة  الفريق  وهداف  املهاجم  من  كل 

بلحول ومحمد سويبع بسبب اإلصابة.
من  حتكيم  ثالثي  تعيني  تعني  ومت 
مبساعدة  كاميل  برنارد  بقيادة  السيشل 
وستيف  بيتروس  داني  هانسلي  مواطنيه 

ماري إلدارة املباراة.
الذي  الذهاب  لقاء  خالل  أنه  يذكر 
األوملبي  جويلية   5 مبلعب  وقائعه  جرت 
الفارط،  ديسمبر   26 يوم  بالعاصمة، 
تفوق الشباب بنتيجة ثقيلة 0-6، جعلته 
على بعد خطوة فقط من دور املجموعات 

للمسابقة القارية.

..مولودية الجزائر يف 
مهمة العودة بتأشيرة 

التأهل من تونس
الثاني  املمثل  سيسعى  جهته  من 
افريقيا  أبطال  رابطة  منافسة  يف  للجزائر 
والعودة  احلدث  صنع  إلى  اجلزائر،  مولودية 
مواجهته  خالل  تونس  من  التأهل  بتأشيرة 
األربعاء  هذا  التونسي  الصفاقسي  لفريق 
الساعة  من  بداية  املهيري  الطيب  مبلعب 
التمهيدي  الدور  إياب  الثالثة مساء، ضمن 
الثاني لرابطة األبطال اإلفريقية لكرة القدم.
الذهاب  لقاء  يف  فاز  قد  العميد  وكان 
أمام الضيف التونسي بنتيجة 0-2، بفضل 
االثنني  يوم  فريوي  سامي  املهاجم  ثنائية 

الفارط مبلعب 5 جويلية األوملبي.

حتمية  أمام  األربعاء  هذا  وسيكون 
النادي  لهذا  مواجهته  يف  قوي  مردود  تقدمي 
العبني  تعداده  يف  يضم  الذي  التونسي، 
مولودية  من  منصوري  زكريا  وهما  جزائريني 
نادي  من  شرايطية  وصبري  سابقا  وهران 
بارادو.واستدعي املدرب نبيل نغيز، املدافع 
ميلود ربيعي، للقائمة املعنية مبواجهة النادي 
الصفاقسي التونسي، يف حني سيغيب وسط 
بسبب  جابو  املؤمن  عبد  الهجومي،  امليدان 
القائمة  عن  علجية  بن  مهدي  املرض، 
إسقاط  املدرب  قرر  كما  فنية.  إلختيارات 
الالعب االيفواري اسال داودي دياموندي، 
يف  للمشاركة  املتاحة  خياراته  الئحة  من 
املباراة، يف ظل معاناته من اإلرهاق بسبب 

وصوله املتأخر إلى تونس.
محمد هشام

عشية انطالق املنافسات الرسمية

أنديــة واليـة بجاية تجـري انتخابات أنديــة واليـة بجاية تجـري انتخابات 
لتعييـــن رؤســاء الفــرقلتعييـــن رؤســاء الفــرق

أعلن رحيله بالتراضي عن شبيبة القبائل، بوزيدي:

»قدمـت كل ما لدي من أجل »قدمـت كل ما لدي من أجل 
إعادة الفريـق إلى السكة«إعادة الفريـق إلى السكة«

يوسف  القبائل،  شبيبة  مدرب  أعلن 
بوزيدي، اول أمس انه توصل إلى اتفاق مع إدارة 
الفريق، يقضي بفسخ عقده بالتراضي، بعد شهر 

ونصف فقط عن التحاقه بالعارضة  الفنية.
للنادي  الرسمي  للموقع  بوزيدي  وصرح 
التمهيدي  الدور  إياب  مباراة  عشية  »القبائلي« 
النيجيري »حتدثت مع  الدرك  أمام  الكاف  لكأس 
تعودت  بالتراضي.  على طالق   واتفقنا  الرئيس 
ورحيلي ال  مدرب.  أي  وهذه حياة  التنقل  على 
نظيفا  مكاني  وساترك  لي  بالنسبة  مشكلة  يعتبر 
كما جرت عليه العادة. أظن أنني قدمت كل ما 
تاركا  السكة. وسأذهب  الى  الفريق  بإعادة  لدي 
أو  فريقا جيدا سيوظف كل مجهوداته مع  ورائي 

دون بوزيدي«.
الفنية  بالعارضة  بوزيدي  التحاق  ومنذ 
للشبيبة، يف نوفمبر الفارط، خلفا للتونسي  يامن 
بداية  بعد  توازنه  »الكناري«  استعاد  الزلفاني، 

الضيف  على  احملقق  الفوز  آخرها  املنافسات،  جميع  يف  هزمية  دون  مباريات   أربع  بتسجيل  صعبة، 
جمعية عني مليلة 0-1، يف البطولة الوطنية ضمن تسوية الرزنامة.

الشتوي. كما أمتنى  امليركاتو  إلى غاية  وأضاف بوزيدي »شخصيا قررت عدم تدريب أي فريق 
للمدرب اجلديد أن يقدم اإلضافة أكثر مني، مبا أن الفريق أمامه مشوار طويل. امتنى ان تلعب الشبيبة 

األدوار األولى وتكون يف املستوى املطلوب من طرف جمهورها«.  
من جهته، أشاد رئيس الفريق، شريف مالل، بالعمل الذي قدمه هذا املدرب قائال  »أشكر 
بوزيدي على العمل الذي قام به منذ التحاقه بالشبيبة، لقد جنح يف مهمته. لكن هناك أمور داخلية 

ال أريد الكشف عنها. وسيبقى صديقا لنا ومرحب به يف تيزي  وزو«.
ويرتقب أن يحل التقني الفرنسي دونيس الفان، الذي سبق له تدريب شباب  قسنطينة خالل 
موسم 2019-2018، قريبا بتيزي وزو حتسبا لترسيم التحاقه بالعارضة الفنية، ليصبح ثالث مدرب 
للفريق منذ بداية املوسم اجلاري يتعلق بالتحكم يف النفقات العمومية واعتماد ترشيد اقتصادي مع 

األخذ يف احلسبان القدرات املالية للبلد.
م.هشام

انطــالق عمليــة تجديــد بســاط انطــالق عمليــة تجديــد بســاط 
ملـعب االتحـاد المغاربي ببجايةملـعب االتحـاد المغاربي ببجاية

أعطى والي والية بجاية، أحمد معبد، بحضور السلطات احمللية، املنتخبني واملدراء التنفيذيني للوالية 
اول أمس، إشارة انطالق عملية جتديد بساط ملعب اإلحتاد املغاربي إذ مت اقتناء بساط جديد من آخر طراز.
ولقيت هذه املبادرة، استحسان أسرة كرة القدم بعاصمة احلماديني سيما فريقيها العريقني مولودية 
مسؤولي  استغل  وقد  املغاربية  الوحدة  ملعب  أرضية  لتدهور  نظرا  اجلميع  مطلب  وظلت  بجاية  وشبيبة 
الفريقني هذه املناسبة لتقدمي طلب إلى السيد الوالي إلصالح غرف تغيير املالبس أيضا ويف ذات السياق 

ستشمل عملية جتديد البساط ملعب تيشي يف انتظار مالعب أخرى.
ق.عبد السالم

سيحسم اليوم فريق شباب بلوزداد تأهله إلى دور المجموعات لمنافسة رابطة أبطال إفريقيا خالل 
مواجهته لنادي غور ماهيا برسم إياب الدور التمهيدي الثاني على ملعب نيايو الوطني بنيروبي، ابتداء 

من الساعة الثالثة بالتوقيت المحلي )13:00 بتوقيت الجزائر(.

أم صالل ينهي عالقته بالجزائري بلحسينيأم صالل ينهي عالقته بالجزائري بلحسيني
أعلن نادي أم صالل القطري إنهاء التعاقد مع اجلزائري عبد النور بلحسيني بصورة مفاجئة. ونشر 
النادي عبر حسابه الرسمي على »تويتر« خبر إنهاء التعاقد. وقدم مجلس إدارة النادي الشكر لالعب 

اجلزائري على الفترة التى قضاها مع الفريق ومتنى له التوفيق يف مرحلته اجلديدة.
الهائلة  اإلمكانيات  من  الرغم  عل  القطري،  الفريق  مع  منه  املنتظر  األداء  بلحسيني  يقدم  ولم 
التي ميتلكها. وتواجد بلحسيني يف تشكيلة املغربي عزيز بن عسكر مدرب أم صالل خالل مباريات 
الدوري حتى املواجهة األخيرة للفريق يف اجلولة 12 من الدوري ولم يتمكن عبد النور من مساعدة فريقه 
باستثناء هدف واحد فقط سجله من ركلة جزاء. وجتدر اإلشارة إلى أن أم صالل تعاقد مع بلحسيني 

خالل فترة االنتقاالت األخيرة قبل انطالق املوسم احلالي.
يف املقابل أعلن نادي أم صالل، التعاقد مع املهاجم املغربي أحمد حمودان لدعم الفريق حتى 
نهاية املوسم احلالي. ووقع الالعب على عقد االنتقال إلى أم صالل، اول أمس، ليكون أول صفقة 

يبرمها النادي يف فترة االنتقاالت الشتوية احلالية.
كان حمودان يلعب يف صفوف اخلور يف املوسم املاضي، وانتقل هذا املوسم إلى صفوف السيلية، 
ولعب معهم حتى جانفي اجلاري، حيث استغني عنه النادي لينتقل بعدها ألم صالل باحًثا عن حتٍد 

جديد، السيما وأنه من احملترفني اجليدين الذين قدموا مستويات طيبة مع اخلور وكذلك السيلية.

إدارة ضمــك السعـودي تقيـل بـن زكـريإدارة ضمــك السعـودي تقيـل بـن زكـري
أقال ضمك، مدربه اجلزائري نورالدين بن زكري، وذلك بعد أيام قليلة من مهاجمته للتحكيم. 
وكان بن زكري قد أبدى استياءه الشديد من مستوى التحكيم منذ بداية الدوري، وحتدث بلهجة حادة 

عن احلكم السعودي تركي اخلضير، الذي أدارة مباراة الفريق السابقة أمام الفتح.
كما عبر املدرب عن عدم قناعته بالعبي ضمك، وطالب اإلدارة بالتحرك يف االنتقاالت الشتوية 

من أجل تدعيم صفوف الفريق.
وأعلن ضمك اول أمس، إقالة بن زكري عبر حساب النادي الرسمي مبوقع تويتر، حيث أرفق 
فيديو شكر فيه املدرب. وكشفت إدارة نادي ضمك، سبب إنهاء عقد املدير الفني من تدريب الفريق 
باسمه  أبونخاع  النادي، صالح  رئيس  وقدم  للمحترفني.  السعودي  الدوري  عمر  من  11 جولة  بعد 
ونيابة عن أعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء الشرف والعاملني واجلماهير شكره وتقديره »للمدرب القدير 
نورالدين بن زكري وجهازه الفني«، وذلك على ما قدموه من عمل فني رائع يشكرون عليه خالل 

تواجدهم رفقة ضمك.
وأكد النادي يف بيان عبر تويتر، أن اإلدارة واملدرب قاموا بإنهاء العقد بالتراضي، »وذلك تقديرا 
لطلبه السابق يف الرحيل يف ظل متسك اإلدارة به لنهاية املوسم ولظروف والده وأسرته الصحية«. ومتنى 
ضمك للمدرب اجلزائري »دوام التوفيق والنجاح يف محطاته القادمة«. وكان بن زكري قد تولى مهمة 
تدريب ضمك يف منتصف املوسم املاضي، وقاده للبقاء يف الدوري السعودي للمحترفني، بعد أن كان 

قريبا من الهبوط حتى اجلولة األخيرة.

القدم  كرة  فرق  من  العديد  سارعت 
األقسام  يف  تنشط  التي  بجاية  لوالية 
وتقدمي  العامة  اجلمعيات  إجراء  إلى  الدنيا 
اجراء تصويت  ثم  واملالي  األدبي  التقريرين 
لتعيني رئيس جديد للفريق أو تزكية الرئيس 
الثقة يف  مت جتديد  اإلطار  هذا  السابق، ويف 
كرمي طاكة كرئيس ألوملبي آقبو املنتمي إلى 

اجلهوي األول.
ياسا  الرحمان  انتخاب عبد  كما أعيد 
الذي  الوقت  يف  شميني،  لشبيبة  كرئيس 
لشبيبة  كرئيس  موسى  عامري  فيه  انتخب 
آقبو املنتمي إلى القسم اجلهوي الثاني، أما 
مصطفى زيدان فقد انتخب كرئيس لشباب 

أوقاس الناشط يف القسم اجلهوي.
ومن جهة أخرى انتخب نسيم حدادو 
لفريق صومام سيدي عيش  كرئيس جديد 
الذي تاسس سنة 2018م، بينما فاز أمني 
غير  وادي  نادي  رئيس  مبنصب  حلحال 

املنتمي إلى القسم الشريف.
انتخاب  اعيد  السياق،  ذات  ويف   
مراد حدادي كرئيس لنادي احلماية املدنية 
الشريف،  القسم  إلى  املنتمي  بجاية  لوالية 
بثانوية  البدنية  التربية  أستاذ  انتخب  كما  
درقينة  أوخالد مجيد كرئيس لنادي شبيبة 

انتخاب  مت  بينما  ثانية،  لعهدة  تامريجت 
تاسكريوت  لنجم  كرئيس  نورالدين  عامر 
تامريجت،  إلحتاد  كرئيس  حامة  والعيد 
رئيس  منصب  أكرور  حفيظ  تقلد  حني  يف 
رئيسا  ادريس  ورواش  برباشة  أمل  فريق 
كرئيس  فاحت  وميالن  درقينة  جمعية  لفريق 
الوالية  ميثل  الذي  أميزور  فتيات  لفريق جنم 

يف رياضة كرة القدم النسوية.
مبنصب  فاز  فقد  حركاتي  زهير  أما 
لبجاية،  الرياضي  الشباب  فريق  رئاسة 
عبد  انتخاب  اعادة  مت  اإلطار  نفس  ويف 
الكرمي عليق لفريق نادي تازمالت املنتمي 

إلى القسم الشريف.
حجريوة  انتخب  أخر،  جانب  ومن   
خراطة  أوملبيك  لنادي  كرئيس  النور  عبد 
انتخاب  اعيد  بينما  الصغرى،  للفئات 
مدرسة  لفريق  كرئيس  يحياوي  شريف 
حداد  وصادق  اإلثنني،  لسوق  الساحل 
على رأس نادي ملبو املنتمي للقسم الشريف 
وعمارة وحيد كرئيس جديد لشباب سوق 
رملي  يف  الثقة  جتديد  مت  بينما  اإلثنني، 
املنتمي  خراطة  لشباب  كرئيس  حمودي 

للجهوي الثاني.
عبد السالم قريشي
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من ديوانه »كش ملك« 

قـــراءة فــــي نـــّص هايكــــو قـــراءة فــــي نـــّص هايكــــو 
للشاعــر »الباهـي قـــراوة« للشاعــر »الباهـي قـــراوة« 
 اعتمد الشاعر الباهي قراوة في نصه »هايكو« جملة »في قافلة التيه« التي تحيل إلى الظرفية المجازية، فالقافلة 

مركب ُيشيد بفكرة السفر المؤدية إلى مكان حقيقي، غير أن التيه ضابط معنوي ال يستقر على حدث، كما أن القافلة ُمنتهاها 
الوصول الذي ُينهي مشقة السفر بلذة االبتغاء، فهي تحمل بذلك كل التقاسيم اإليجابية التي تخُدم صيرورة الحدث، أما التيه 

يشير إلى ُجملة الدروب الملتوية التي ُتبعثر الذوات وُتشتتها، المتبوعة بعلة أرهقتها في التفكير.
فاطمة الزهراء كامل

ــٌن  ــافر حن ــه زاُد املس ــة التي يف قافل
وطيــُف حبيــب عندمــا تعصــف األفئــدة 
ويتأســف،  املطــر  ينتحــب  وجــدًا، 
الريــاح..  تتهــادى وتَدعــي  ُتصفــق 
منهــم  غفلــة  يف  لكــن  الســام، 
ُتطيــر خيــوط احملبــة والعهــود املعلقــة 
ــًا  ــم عبث ــاول إقناعه ــجرة، حت ــى الش عل
ــم،  ــن تغافله ــؤولة ع ــت مس ــا ليس أنه
وحينمــا  خفتهــم..   ســذاجتهم، 
ألغصــان،  تعذيبهــا  علــى  يلومونهــا 
أوراق  شــكل  علــى  الدمــوع  تنهمــر 
ــط  ــي فق ــع أرضــًا، تكتف ــرة وُتصف متناث
بحجــة الوقــوع يف احلــب، وكلمــا أتعبــه 
يجــده  لــم  االختبــاء  لعبــة  يف  ظلــه 
ــه  ــره، ُياحق ــي أث ســوى عمــاق يقتف
كمجنــون ولــه ضَيــع إحــدى عواملــه 
املوشــومة علــى خارطــة الذكــرى. تلــك 
اختزلتهــا  احليــاة،  ضَيعتهــا  أقاصــي 
ــعار  ــه ش ــت في ــوم يتهاف ــا لي واحتكرته
»ال ُســلطة تعلــو علــى القلــب«، وملــا أراد 
ــت  ــده حت ــي لوح ــرد أن يختل ــذا املتم ه
ــة  ــه تفاح ــقطت علي ــجر، س ــل الش ظ
ــن. ــة احلن ــن جاذبي ــن ع ــب لُتعل احل
 اســتهل الشــاعر نصــه بجملــة 
إلــى  حتيــل  وهــي  التيــه«  قافلــة  »يف 
مركــب  فالقافلــة  املجازيــة،  الظرفيــة 
ُيشــيد بفكــرة الســفر املؤديــة إلــى مــكان 
حقيقــي، غيــر أن التيــه ضابــط معنــوي 
القافلــة  حــدث،  علــى  يســتقر  ال 
ــقة  ــي مش ــذي ُينه ــول ال ــا الوص ُمنتهاه
الســفر بلــذة االبتغــاء، فهــي حتمــل 
ــي  ــة الت ــيم اإليجابي ــك كل التقاس بذل
تخــُدم صيــرورة احلــدث، والتيــه يشــير 
التــي  امللتويــة  الــدروب  ُجملــة  إلــى 
ُتبعثــر الــذوات وُتشــتتها، املتبوعــة بعلــة 
الشــاعر  وهنــا  التفكيــر،  يف  أرهقتهــا 
ــاء  ــه أثن ــك توقعات يســتفُز القــارىء وُيرب
املزاوجــة بــن الشــيء ونقيضــه فاملــادي 
»القافلــة« يختــزل دورهــا طبيعة الســياق 
املعنــوي »التيــه« ويجعلهــا تقــوم بعكــس 
عملهــا، وكأن التيــه ُيشــوه ســير القافلــة 
املفاجــأة  فعنصــر  وصولهــا،  وُيعرقــل 
التــي يطرحهــا الســياق حٌتــدث تشويشــًا 

ــي. ــرًا للمتلق وتوت

وُهنــا إقــرار بفكــرة إشــراك القــارئ 
املعنــى،  وُصنــع  التلقــي  عمليــة  يف 
حيــث أنــه ال يصــل إلــى املعنــى إال 
ــان  ــوق الحتض ــاء الش ــُد عن ــن يتكب م
ــة التــي  املعنــى، فهــو يتمثــل يف العاق
ُيحدثهــا صــدى املعنــى بــن النــص 
القــراءات  فتعــدد  وبالتالــي  وقارئــه، 
يفتــح مجــااًل أوســع وأرحــب لتقبــل 
فكــرة التأويــل، وهــذا مــا يصنــع خلــود 
ــن  ــث ع ــة البح ــم رحل ــص يف خض الن
اللغــوي  الســياق  فمفهــوم  املعنــى، 
يرتبــط عنــد »ريفاتيــر« مبفهــوم آخــر 
ــي  ــرة الت ــذه األخي ــأة ه ــمى املفاج ُيس
»يف  بالقــارىء  وثيقــة  صلــة  لهــا 
ــد  ــرر بع ــرة األســلوبية يق ــف الظاه تعري
ــة  ــة كل خاصي ــرة أن قيم ــل الظاه حتلي
ــأة  ــدة املفاج ــع ح ــب م ــلوبية تتناس أس
التــي حُتــدث تناُســبًا طرديــًا بحيــث 
ــا  ــرة كان وقعه ــر ُمنتظ ــت غي ــا كان كلم
ــرق  ــق«، فخ ــل أعم ــس املتقب ــى نف عل
أفــق االنتظــار هــي مــن تصنــع املفارقــة 
ــأة ال  ــدث املفاج ــي حت ــعرية »ولك والش
ُبــد مــن اجتمــاع عنصريــن ُمتضاديــن، 
الســياق  ريفاتيــر-   - ُيعــرف  ولذلــك 
بأنــه منــوذج ألســني مقطــوع بواســطة 
imprevi� ُمتوقــع غيــر   عنصــر 
sible ممــا يخلــق إحساســًا بالتضــاد 

داخــل الســياق«.
املســافر« يكشــف عــن مــا  »زاُد 

مــن  الســفر  بفعــل  القائــم  يحملــه 
ــة  ــه طيل ــأكل ومشــرب تســُد حاجيات م
ــة  ــص بُقفل ــي الن ــة، وينته ــرة الرحل فت
ُتنهــي هــول املشــهد وُتضمــأ عطــش 
اإلقــرار  مــن  أكثــر  الــذي  املتلقــي 
باالحتمــاالت إزاء طبيعــة زاد املســافر 
الرحلــة  هــذه  ســيد  احلنــن  ليكــون 
ــأكل  ــم يكــن امل واملتصعلــك عليهــا، فل
واملشــرب هــو مــن ُيشــبع وُيضمــأ املرحتــل 
ــه، زاُده وأنيســه،  ــن ُعدت ــل كان احلن ب
فالــزاد شــيء مــادي غيــر أن احلنــن 
ــدة  ــد بوح ــر ُمقَي ــوس غي ــوي محس معن
يجعــل  فالغيــاب  ومكانيــة،  زمنيــة 
ــًا  ــارب الســاعة ســباعًا ووحوش ــن عق م
ــى ســبيل  ــن عل ــذوات باحلن وُيطــوق ال
كان  ُمشــتاق  مــن  فكــم  االفتــراس، 
ُمؤنســه طيــف حبيــب وكــم مــن ُمســافر 
كان جليســه هــذا الطيــف املتمــرد علــى 
قوافــل الــذوات، متــى اشــتد الغيــاب.
الصعلــوك  هــذا  يتوقــف  فمتــى 
ــى  ــذات ? ومت ــل ال ــة قواف ــن ُمقاطع ع
ُيقبــض علــى هــذا الطيــف الزئبقــي ?،  
ــن  ــى أن احلن ــارة إل ــب اإلش ــن يج لك
درجــات بحجــم الُبعــد والغيــاب وبقــدر 
ــد عــن  شــغف احملــب باحملبــوب، فالبعي
ــككه  ــدى س ــت إح ــار تعَطل ــن قط الع
بالنــا  ومــا  الوصــول،  مــن  منعتــه 
جُنــر أجســادنا كجثــة ثقيلــة أنهكهــا 
ــا  ــن معن ــة، حامل ــى احملط ــار عل االنتظ

تنفــك  التــي ال  الذكريــات  حقائــب 
ــك إن  ــا بال ــزق، وم ــح والتم ــن التفُت ع
أصبــح زاُد املســافر طيفــًا حينهــا ســُيعلن 
عــن احتــدام حــرب املشــاعر والتســليم 
ــة  ــاء جلال ــل االنحن بســلطة الهــوى، ب
الغاصــب  الســلطان  هــذا  الهيــام، 
ــر أو إهمــال  ــرف بتقصي لشــعبه، ال يعت
أو خطــأ، أو ُبعــد، وال يلتمــُس أعــذارًا 
إن توفــرت فيــك هــذه الصفــات حتمــًا 
ســُتعاقب إمــا بالســجن، ومــا أجمــل أن 
نكــون ُســجناء يف الذاكــرة، ومــا أقســى 
مناســك الُبعــد والغيــاب، ومــن ُينفــى 
جــراء عقوبــة ســيكتُب آالف قصائــد 
الولــه، هــذا امللــك لــن ُيســلمك لزمــام 
املــوت تلتهمــك مــرة واحــدة ولكنــه 
يتــركك تتعــذب كــي ُتــدرك حجــم 

ــر.  التقصي
ــرق  ــو بخ ــن الهايك ــة ف ــط ُقفل ترتب
األخيــر  هــذا  أن  علــى  املتوقــع  أفــق 
ُيثــل ُجملــة االعتبــارات الغيــر املمكنــة 
املتوافــدة علــى املتلقــي والتــي لــم تُكــن 
يف ُحســبان القــارئ تأويــات ُتبرهــن 
لــذة القــراءة وجماليــة التلقــي، فيصــاب 
بخيبــة انتظــار ُتشــركه يف حيــز التأويــل 
وصناعــة املعنــى، فلــم يُكــن تفكيــر 
شــيء  املســافر  زاُد  أن  أبــدًا  املتلقــي 
ــن  ــل يف احلن ــوس يتمث ــوي ومحس معن

ــب.  ــف حبي وطي

من 9 إلى 11 جانفي

المكتبــة الوطنية تحتضــن  ندوة وطنية المكتبــة الوطنية تحتضــن  ندوة وطنية 
حـــول أعمـال عبد الحميد بن هدوقــة حـــول أعمـال عبد الحميد بن هدوقــة 

والفنــون  الثقافــة  وزارة  تنظــم 
نــدوة وطنيــة حــول أعمــال الروائــي 
بعنــوان  هدوقــة  بــن  احلميــد  عبــد 
التأســيس  مــن  اجلزائريــة  »الروايــة 
ــر  ــى 11 يناي ــن 9 إل ــس« م ــى التكري إل
باجلزائــر  باحلامــة  الوطنيــة  باملكتبــة 

لعاصمــة. ا
الثقافــة  لــوزارة  بيــان  وأوضــح 
عــدة  تســتضيف  النــدوة  أن  والفنــون 
ودارســن  ومحاضريــن  متدخلــن 
التــراب  عبــر  الراحــل،  ألعمــال 

طنــي.  لو ا
وأشــار البيــان إلــى أن عبــد احلميــد 
بــن هدوقــة شــكل »طفــرة يف الســرد 
اجلزائــري« وتعتبــر أعمالــه تأسيســية 

يف الكتابــة باللغــة العربيــة لعقــود كاملــة 
ــزال. ــه القــارئ ومــا ي احتفــى ب

بــن  احلميــد  عبــد  ولــد  وقــد 
باملنصــورة   1925 ينايــر   9 يف  هدوقــة 
)واليــة بــرج بوعريــرج( وتــويف يف أكتوبــر 
1996 باجلزائــر ودرس مبعهــد الكتانيــة 
بجامــع  االلتحــاق  قبــل  بقســنطينة 

بتونــس. الزيتونــة 
لــه عــدة مؤلفــات روائيــة وشــعرية 
ومســرحية وتعــد روايتــه »ريــح اجلنــوب« 
والتــي  الروائيــة  أعمالــه  أشــهر  مــن 
مــن  درامــي  عمــل  إلــى  اقتبســت 
إخــراج الراحــل ســليم ريــاض ونــال 

الفيلــم جناحــا جماهريــا كبيــرا.
ق.ث

أسئلة األسماء إثم الليل
لم يعد يفصلني عن غابة المعنى

سوى سر في عيون الموج
ألتوج صيغ الحناء بالجنون

أتهجى خطى الحب
ارحل في دليل الليالي المثخنة باآلثام

افكك رجج األسماء الالهثة في عجينة الصحاري
أرجعها أصل اللوثة أسئلة الدروب
وإذا شاخ الوقت تعذر الكالم 

أمد بساط السالم
اهوي إلى قناديل الشعر 

أطفأ حمى الجدران الهاوية إلى رتل الظالل
استنطق مفردات جامحة
أتسلى بغالل الشتاء 

وإذا داهمتني موسيقى الرمال
أدس زند الرؤى دن الخيال

أواسي مجاري الضوء ورياح األماني
اعلمها لغة العباءات الطرية 

انصب لها خيما قرب زيتون العهود
ثم امضي بمجاديف الزمن المترهل

إلى الوجوه السابحة في صحاري الرمق
استل منها نجما يضئ كف الترانييم 

ليلك السفر في متاريس البهجة
أعيش هذه األيام وضوء القمر

اكسر لفافة العشق
كي يضحك الموت بشفاه غليظة 

يرتل معي صالة الرعاة 
يركن دابة الحنين صواري النحاس

بدايات الحياة
ألف الصباح في خرقة المجاري العابثة

اكتب على شمسها تعاويذ الموج
دمع البحر

ابكي كلما ازدانت السنابل بفراشات السهو
وفي مهب الشرود 

دهشة المطر العابر قرب براعم اليأس 
انهي اليوم قرب شبابيك الفصول

وعشب الشهوة
أطرز األسماء والينابيع القشيبة

على جلد الغبار 
وحينما تنام العصور / القصور / أغصان الجراح

ألوح للجة الفتح بمقافيل السرر المنتهية
وكان الليل نسيجا من صوف
يسامر األحجار والكآبة

ليل كنرد يحبل باحتماالت المرايا 
ووجوه تتكسر كلما هب صهد التشهي 

ليل يرحل قبل الوقت 
إلى سكرة المشاعر 

يهدهد األجفان بوسن الغمامات الخفية 
 يلسع نبض الظالم بنور من شتات

 المصائر ويعشق اإلثم 
بالدة الثلوج،  كنه الرحيل إلى فلزة النخيل 

لجسد يكتسي مفارق الرحيل
جسد هزيل 

أنهكته السوسنة 
يهز جذع الصور القتيلة

المصلوبة فتيل
أنسج من غيمة الفصول طرق الرجوع

اكنس عواصم الوجوه الواجمة
اصبغها تعب الكالم 

وطء الصخور والرخام والبخور
أنمق لمدن العرفان مجاهرة األسرار والنسور

احلل تركيبة الظالم والقبور 
أرتل مع قناع الصبح ما تبقى من دشم الدهور

ألطخ مرآة الجسد الموشى 
المبهور تسانيم اللفظ والسرور

 ثم امضي بساطة النيام والشعور 
العابث بسحب الخصام

اهمس لفنجان الرفض المهمل المكسور 
خرائف المسالك في ضفاف الريب 

راسما بريشة الوهم 
بمخمل الوهم آية النفور 

 بقلم: بادر سيف
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إشهار

Akhbar elwatane  ANEP : 2116000312    -    LE  06-01-2021 N° 455 Akhbar elwatane  ANEP : 2116000293   -    LE  06-01-2021 N° 456

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية 
والية اجلزائر 

الدائرة اإلدارية  لبراقي
بلدية الكاليتوس

NIF :N ° 41000200001608501032
إعالن عن طلب العروض  املفتوح مع اشتراط قدرات دنيا رقم  :2020/10 

تعلن بلدية الكاليتوس عن طلب العروض  املفتوح مع اشتراط قدرات دنيا  طبقا ألحكام املواد 42,40,39 
و44  من املرسوم الرئاسي رقم 15-247 املتضمن تنظيم الصفقات العمومية و تفويضات املرفق العام ، 

خاص بالعملية املسجلة حتت العنوان التالي :

أشغال تهيئة طرق احليدوسي    District 67 ilot 204-208 District 72 ilot 158-205-206   و تكملة 
District 68 ilot 210-01  أشغال الطرق و األرصفة حلي بيلو

بإمكان  املؤسسات و الشركات املهتمة و التي تتوفر فيها جميع الشروط التالية :
           1  -   التأهيل املهني بتقدمي شهادة التأهيل و التخصص املهنيني االختصاص نشاط رئيسي أشغال 

العمومية الدرجة 03و ما فوق سارية الصالحية 
           2  -   اخلبرة املهنية يف إجناز مشروع مماثل وذلك بتقدمي على األقل لشهادة واحدة حلسن اإلجناز 

و تنفيذ األشغال خالل السنوات اخلمسة )2018,2017,2016,2015 و2019 (.
           3 -  األريحية املالية بتقدمي  معدل رقم أعمال لثالث سنوات األخيرة )2019,2018,2017 ( يساوي 

) C20 أو يفوق  20,000,000,00 دج) احلصائل املالية
و الراغبة يف املشاركة ،سحب دفتر الشروط  من مصلحة الصفقات لبلدية الكاليتوس الطريق الوطني 

رقم 08مع تقدمي  نسخة من السجل التجاري أو شهاد ة التأهيل و دفع مبلغ 2000 دج  غير مستحقة 
السداد لدى أمني اخلزينة حقوق السحب .

-  يجب أن تشمل العروض  )نسختني من العرض :نسخة أصلية + نسخة طبق االصل (: على ملف الترشح 
و عرض تقني و عرض مالي 

           -1 يتضمن )الظرف األول ( ملف الترشح ما يأتي :
  -  تصريح بالترشح  مملوء، ممضى  و مؤرخ و مؤشر عليه من طر ف املتعهد حسب النموذج املرفق 
 - تصريح بالنزاهة  مملوء ، ممضى   و مؤرخ و مؤشر عليه من طر ف املتعهد حسب النموذج املرفق

) EURL,SARL,SPA,SNC ( القانون األساسي للشركات فقط - 
-  كل الوثائق املذكورة يف البند 10 من دفتر الشروط 

           2  -  يتضمن )الظرف الثاني  ( العرض التقني ما يأتي :
-  تصريح باالكتتاب مملوء، ممضى  و مؤرخ و مؤشر عليه من طر ف املتعهد حسب النموذج املرفق 

- وثيقة تسمح بتقييم العرض التقني :مذكرة تقنية حسب املالحق 3,2,1و 4  من دفتر الشروط منها 
منوذج مخطط األشغال و اآلجال املقترحة

- دفتر الشروط يحتوي يف آخر صفحته علي العبارة » قرئ و قبل « مكتوبة بخط اليد ، مملوء، 
ممضى  و مؤرخ و مؤشر عليه من طر ف املتعهد

           3 -  يتضمن )الظرف الثالث   ( العرض املالي  ما يأتي :
-  رسالة التعهد  مملوءة، ممضاة  و مؤرخة و مختومة  عليه من طر ف املتعهد حسب النموذج املرفق 

- جدول األسعار بالوحدة مملوء و مؤرخ، ممضى  ومؤشر عليه من طر ف املتعهد
- تفصيل كمي و تقديري  مملوء و مؤرخ، ممضى  ومؤشر عليه من طر ف املتعهد

يوضع ملف الترشح و العرض التقني و العرض املالي يف أظرفة منفصلة و مقفلة بإحكام  يبني كل 
تسمية املؤسسة و مرجع طلب العروض و موضوعه و تتضمن عبارة» ملف الترشح «أو» عرض  تقني « أو 

»عرض مالي«  حسب احلالة .
و توضع هذه األظرف يف ظرف آخر مقفل بإحكام و مغفل و يحمل عبارة :» ال يفتح إال من طرف جلنة 

فتح األظرفة و تقييم العروض «

إلى السيد رئيس املجلس الشعبي البلدي للكاليتوس 
- طلب العروض املفتوح مع اشتراط قدرات دنيا رقم ...../2020 -» أشغال تهيئة طرق 

District 67 ilot ,  204-208  District 72 ilot  158-205-206  احليدوسي
District 68 ilot  210   01 وتكملة أشغال  الطرق و األرصفة حلي بيلو

- حددت  مدة حتضير العروض بـــ 21يوما ابتداء من أول يوم نشر  هذا اإلعالن يف النشرة الرسمية 
للمتعامل العمومي أو يوميتني  وطنيتني باللغة العربية و الفرنسية 

- آخر يوم إيداع العروض يوافق آخر يوم من مدة حتضير العروض الساعة 12 كأقصى حد 
-إذا صادف يوم إيداع العروض يوم عطلة  أو  راحة قانونية  فإن مدة حتضير العروض متدد إلى غاية 

يوم العمل املوالي 
- تفتح العروض يف جلسة علنية بحضوراملتعهدون آخر يوم إليداع العروض املوافق آلخر يوم من مدة 

حتضير العروض على الساعة  13 مبقر البلدية العنوان : الطريق الوطني رقم 08 .
- يظل املتعهدون ملتزمون بعروضهم ملدة 111 يوم إبتداء من أول يوم من نشر هذا اإلعالن يف النشرة 

الرسمية  للمتعامل العمومي أو يوميتني  وطنيتني
يعتبر هذا اإلعالن مبثابة دعوة للمتعهدين حلضور اجتماع فتح العروض 

مالحظات هامة

- ختم املؤسسة  أوالشركة مطلوب  عند سحب دفتر الشروط عند حضور اجتماع جلنة فتح العروض و 
عند سحب رسالة تكملة العرض 

- دفتر الشروط يجب سحبه بحضور املسير أو ممثال عنه بالتفويض
- لن يقبل أي شطب ، حشو أو إستعمال املاحي يف كل  من ) رسالة التعهد ، جدول األسعار بالوحدة و 

تفصيل كمي و تقديري
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التطلعات،  هذه  حول  فكرة  لي  إن 
عوامل  من  بالدنا  حتتويه  مبا  أربطها 
دولتية  مؤسسات  وبناء  التغيير  إجناح 
تستجيب له. إن هذه الفكرة هي ترجمة 
ألوضاع الترقب والدافعية الضاغطة من 
تستمر  أن  مقبوال  يعد  فلم  حتققه،  أجل 
الترويج  عبر  املتهالكة  احلكم  منظومة 
إذ  الوقائع.  وتزييف  املراوغة  خلطاب 
تتسم  تعبيرية جديدة  ينبغي طرح صيغ 
ألجل  والشفافية  والدقة  بالوضوح 
التعبير عنها يف مجموع  مت  لقد  اإلقناع. 
بها  صدحت  التي  واملطالب  الرغبات 
احلراك  شوارع  يف  األصوات  ماليني 
قاعدة  بثبات  أيضا،  وأربطها  املهيب. 
احلكم فوق قناعة تتجذر يوما بعد يوم، 
بأن اجلزائر بلد كبير يواجه حتديات جد 
معقدة على مستوى الداخل أو بالنسبة 
ملقتضيات محيطها اإلقليمي ثم ما ارتسم 
من محددات بعد بروز أقطاب اقتصادية 

ناشئة جديدة.
ما  بلورُت  الفكرتني،  هاتني  من 
بلوره  عقد  مواطناتي«.  »عقد  أسميته 
الذي  الثاني  شعاره  يف  احلراك  شعب 
العهدة  ملشروع  التصدي  بعد  بقوة  برز 
شعب..خاوة  »جيش،  اخلامسة: 
خاوة«. الصراحة تقول أنه يجب إظهار 
ما نفكر فيه كلنا، من جهة عن حتمية أن 
مقدمة  إلى  األساسيون  الفاعلون  يخرج 
تصورهم  يطرحوا  وأن  السياسي  املشهد 
ملؤسسات الدولة وما يجب أن ُيحترم من 
التحريرية  ثورتنا  وثوابت  اجلمهورية  قيم 
الدولة  وبناء  التحرر  وأفكار  املجيدة 
احلركة  مقوماتها  ضبطت  التي  املستقلة 
توجهاتها.  مبختلف  اجلزائرية  الوطنية 
ثانية بتحديد تطلعات شعب  ومن جهة 
القانون والعيش  احلراك، من أجل دولة 
هذا  شروط  بتهيؤ  نفترض  إننا  الكرمي. 
العقد، سواء مما أستخلصناه كجزائريني 
من دروس املأساة الوطنية وزيغ ممارسات 

لالنحراف  إعمالها  مت  التي  احلكم 
والعبث  األمة  مقدرات  على  للسيطرة 
بفضل  حد  لها  وضع  التي  بتاريخها 
أهداف  ببلورة  تعلق  ما  أو  احلراك، 
التي  املكانة  إلى  اجلزائر  توصل  تنموية 

تستحقها.
به،  ونقول  قلنا  الذي  التغيير  هذا 
بروباغاندا  مفردات  أو  يوتوبيا  ليس 
وضع  تثبيت  أجل  من  استعادتها  يتم 
البنى  تعديل  يروم  عمل  هو  بل  هيمنة. 
متطلبات  وفق  والدولة  للمجتمع  العامة 
كدعم  بالتالي،  األمر  فيظهر  احلوكمة. 
حتقيق  على  وحرص  املجتمعي  للعمل 
نفس  تكاملي ويف  فهو عمل  األهداف، 
مراحل  مع  باملقارنة  رقابي.  الوقت 
السياسي/  الفكر  تاريخ سابقة من مسار 
لم  القرار  واتخاذ  احلكم  أمر  أن  نالحظ 
على  يستحوذون  من  فقط  يعني  يعد 
السلطة بل أيضا الذي هم محل فعلها. 
لتحقيق  املسؤولية  دائرة  توسيع  وكذلك 
أهداف عامة، وفق نظرية احلكم املدني 
احللفاء  مسعى  نقرأ  فحني  والدمقرطة. 
لتوجيه الدولة األملانية )الغربية( وإعادة 
العاملية  احلرب  نهاية  بعد  املجتمع  بناء 
الثانية، جند من بني ما شمله البرنامج من 
العمومية،  اإلدارة  هيكلة  إعادة  نقاط: 
يف  أساسي  فاعل  مبا  املرأة  مشاركة  دعم 
وثالثا  الدميقراطية،  وترسيخ  السياسة 
وتشجيع  النقابي  العمل  ودعم  إحياء 

وتأسيس جمعيات املجتمع املدني.
 India مؤمتر  سينغ يف  مامنوهان  قال 
Today Conclave عقد يف أوائل 
عام 2005: »إذا كانت هناك« فكرة عن 
الهند »يجب تعريف الهند من خاللها ، 
فهي فكرة مجتمع شامل ومفتوح ومتعدد 
واللغات.  األعراق  ومتعدد  الثقافات 
للتطور  السائد  أن هذا هو االجتاه  أعتقد 
القرن  يف  املجتمعات  جلميع  السياسي 
احلادي والعشرين. لذلك ، لدينا التزام 

جتاه التاريخ والبشرية إلظهار أن التعددية 
أن  تظهر  أن  الهند  على  يجب  تعمل. 
الدميقراطية ميكن أن حتقق التنمية ومتكني 
هي  الليبرالية  الدميقراطية  املهمشني. 
يف  السياسي  للتنظيم  الطبيعي  النظام 
 ، البديلة  األنظمة  جميع  اليوم.  عالم 
االستبدادية واألغلبية بدرجات متفاوتة 
، هي انحراف«. ويستطرد:« أعتقد أن 
تشكلت  قد  العالم  جتاه  الهند  سياسات 
من خالل هذا االلتزام بالقيم األساسية 
بقيم  فخورين  نكون  أن  ويجب  ألمتنا. 
والعلمانية،  الليبرالية  الدميقراطية 
واالعتراف بأنه كمجتمع مفتوح واقتصاد 
مفتوح ، ميكن للهند مد جسور مع العالم 
الدميقراطية  مرجعيتها  من  أسس  على 

والليبرالية والتعددية والعلمانية«.
فخر يعبر عنه أيضا مهاتير محمد يف 
ودعم  احلضارية  اجلوانب  تكريس  سبيل 
يف  منطلق  أول  إن  النهضوي.  مشروعه 
املشروع،  هذا  »مليزة«  هو  املشروع  هذا 
عندنا.  اجلزأرة  مفهوم  يوافق  مفهوم 
على  املاليزيني  وضع  إلى  سعى  حيث 
الذات  على  واالعتماد  التنمية  سكة 

وفهم التحديات احلقيقية.
ونستطيع  مجتمعنا،  واقع  نعرف 
تسمية السلبيات بشكل واضح وصريح، 
التغيير  أننا نظل نتمسك مبقاربة: أن  إال 
نخبة  قبل  من  املجتمع  توجيه  نتاج  هو 
تركيز  يجب  أين  بذكاء  تدرك  حاكمة، 

عمل التغيير.
يف كل احلاالت ال تغيير بدون حتقيق 
يف  املواطن  منها  يستفيد  شاملة،  تنمية 
حياته اليومية: التعليم، الصحة، النقل 
باالنضباط  املتطور...إلخ.  العمومي 

واخلضوع لسلطة القوانني.
نستعيد أيضا مسار التحديث يف دول 
مجتمعات  من  وسنغافورة،  ماليزيا  مثل 
متخلفة إلى مجتمعات احلداثة والنظام. 

لقد كان كل شيء نتاج خطط تنموية.
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مــن الحـــراك مــن الحـــراك 
إلىالديمقراطيةإلىالديمقراطية

واضح أن الجزائر 
مقبلة على تغيير 

جذري، لم يتحدد أي 
أفق زمني له. بيد أنه 
يمكن تبيُّن تطلعات 
الجزائريين بإحداث 

قطيعة تحقق 
التغيير المنشود، 

وفي مقدمتهم نخبة 
وشباب المجتمع 
الذين يعبرون 

عن طموحاتهم 
في العيش الكريم 

واالحترام والتقدير. 

الدكتـــور عبـد السـالم فياللــي
جامــــــعة عنـــــابة

عـــــابـــــر.. 
م
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أقالم

إدارُة األزمــاِت فــي الَجـزائر
 بيـن أسلوِب َتجاهـل األزمـِة.. 

وواقـِع َتجاهــِل المعرَفة!
كورونا  فيروس  وباء  انتشار  أزمة  ولعّل 
عبر العالم املتفاقمة منذ مطلع العام 2020، 
أمام  لوجه  وجها  الدول  جميع  وضعت  قد 
مجموعة من الّتحديات الكبيرة على رأسها 
صحيا  األزمة  إدارة  على  مقدرتها  مدى 

واتصاليا.
يؤدي  عموما،  األزمة  خالل  فاالتصال 
يف  ومدتها  نطاقها  من  واحلد  الّتنسيق  إلى 
غير  واملعلومات  الّتصورات  ألّن  الغالب، 
أزمة،  أي  عمر  من  تطيل  أن  ميكن  السليمة 
الشائعات  ظهور  أمام  املجال  تفتح  كونها 

ونشر األخبار الكاذبة واخلرافات. 
كيفية   « علميا  تعني  األزمات  فإدارة 
واإلدارية  العلمّية  باألدوات  عليها  الّتغلب 
واالستفادة  سلبياتها،  جتنب  مع  املختلفة، 
من إيجابياتها«، وال ميكن إدارتها والّتحكم 
واالتصال.  اإلعالم  أغفل جانب  إذا  فيها، 
فغياب االتصال املؤّسساتي الفّعال من شأنه 
إتاحة املجال لنشر الشائعات وتوسيع الهوة 
من  جوا  يخلق  مّما  ومسؤوليهم،  الناس  بني 
عدم الثقة ويرهن فاعلية أي إجراءات تتخذ 
احلكومات  تعّودت  وقد   . األزمة  ملواجهة 
أسلوب  اختيار  على  املتعاقبة  اجلزائرية 
اتصالي فاشل يف إدارة األزمات، أو جتاهل 
ظهور  أزمة  مع  حدث  مثلما  كليا،  األمر 
البالد  بوسط  املدن  بعض  الكوليرا يف  وباء 
مفتوحا  الباب  ُترك  أين   ،2018 عام  صيف 
مما  والشائعات،  الكاذبة  األخبار  لتداول 
مضّخمة،  إعالمية  تغطيات  أيضا  أنتج 
يف  كان  أّنه  رغم  املرض  انتشار  من  هّولت 
احلكومات  دأبت  فقد  محدودة.  منطقة 
إنكار   « أسلوب  استخدام  على  السابقة 
وكأنها  معها  التعامل  يعني  الذي  األزمة« 
أسلوب  وهو  األساس،  من  موجودة  غير 
يقوم على االدعاء بأّن األمور على أحسن ما 
يرام، وبأّن من يقول العكس مخطئ، لكن 
نتائج،  إلى  الوصول  وعدم  األزمة  استمرار 
األسلوب،  هذا  سالمة  عدم  عن  يكشف 
ويساهم  اإلعالمي  الّتضليل  يخلق  إّنه  بل 

يف اإلضرار باملواطنني الذين يتلّقون يف هذه 
جهات  من  األكيدة  غير  املعلومات  احلالة 
من  العديد  تعمد  رسمية. كما  غير  أخرى 
أسلوب  انتهاج  إلى  الرسمية،  مؤّسساتنا 
ظهورها  تأجيل  يعني  الذي  األزمة«  »كبت 
أو  علنا يف وسائل اإلعالم،  عنها  واحلديث 
بالّتقليل من شأنها  أسلوب« بخس األزمة« 
أو االدعاء بأّن األمور تسير على أكمل وجه 

أو أنها » حتت السيطرة كليا« . 
حل  إلى  احلكومات  تلجأ  ما  وعادة 
حلل  خاليا  أو  جلان  تشكيل  يف  يتمّثل 
املعلومات  على  احلصول  بغرض  األزمة، 
والبيانات التي تفتقر إليها يف ذلك الظرف 
أسبابها  ومعرفة  تشخيصها  أو  العصيب، 
وحدود انتشارها وإمكانات مواجهتها، لكن 
أيضا  األسلوب  هذا  أّن  تكشف  التجارب 
يؤدي إلى ضياع الوقت ومروره دون التوصل 
إلى حلول حقيقية لألزمات التي ال تنتظر، 
للمصالح  البيروقراطية  الطبيعة  إلى  بالنظر 
لنقص  أو  بالتنسيق،  املعنية  والهيئات 
الكفاءة والدافعية واإلبداع يف العمل لدى 

األفراد. 
ولذلك فإّن جناح خاليا األزمة، يستدعي 
أن تخضع لشروط علمّية وعدد أفراد محكم 
مخطط  ضبط  عليهم  ينبغي  )15فرد(، 
العمل، أو مخطط اتصال األزمة. ويف حالة 
أزمات ترتبط مباشرة بالصحة العامة للناس، 
فإّن املعاجلة اإلعالمية للمعلومة ضرورة ملحة 
انتشار  سرعة  ظل  يف  استراتيجي،  وعمل 
وشغف  اليوم  عالم  يف  واملعلومات  األخبار 
الساعة.  مدار  على  بها  اإلعالم  وسائل 
وعدم إدارة املعلومات يؤدي إلى الّتضخيم 
الّضرر  وإحلاق  احملتملة  اآلثار  أو  اخلسائر  يف 
باملجتمع، بدل البحث عن احللول الواقعية 
من  وأّن  خاصة  والتهدئة.  الطمأنينة  وبث 
الصحية  الكوارث  مجال  يف  احللول  أهم 
والّتحضير  الوقاية  هو  الشاملة،  واألوبئة 
لتقليل  معها  التعامل  املسبق لألزمة وكيفية 
صعبة  كانت  إن  السّيما  احملتملة،  األضرار 

وتعطي مؤشرات بطول أمدها أو عدم معرفة 
األوبئة  مع  األمر  هو  مثلما  انتهائها،  حدود 
فيروسات  أو  أمراض  الناجمة عن  الصحية 
مجهولة يحتاج العلم زمنا طويال ملواجهتها 
مضاد،  لقاح  بإنتاج  نهائيا  لها  والتصدي 
مثل وضعية العالم اليوم أمام فيروس كورونا 

املستجد أو كوفيد 19.
ملواجهة  الفّعال  االتصال  فإّن  وعليه   
الذي  املفتوح  االتصال  ذلك  يبقى  األزمة، 
بني  الهوة  جلسر  اجلهود  كل  فيه  تتظافر 
بتنسيق  يسمح  مّما  املعنية،  املصالح  مختلف 
الّتنظيمية.  واإلجراءات  والعتاد  املوارد 
نقص  أّن  تثبت  اإلنسانية  التجارب  أّلن 
توسع  إلى  يؤدي  واالتصاالت  التفاعالت 
الكوارث وزيادة مشاعر اخلوف والذعر لدى 
األفراد الذين يتأّثرون باإلشاعات أو األخبار 
التواصل  مواقع  عصر  يف  السيما  الكاذبة، 
االجتماعي واالنفجار املعلوماتي عبر مواقع 
التفاعلي  فاالتصال  اإلنترنيت.  شبكة 
الّتعاون  نشر  إلى  النهاية  يف  يؤدي  املفتوح 
املنشود إلدارة األزمات واحلفاظ على الرباط 
ملشاعر  السلبية  اآلثار  لتجنب  االجتماعي 
على  يسيطر  الذي  الغريزي  واخلوف  الذعر 
ولعّل  الصحية،  الكوارث  خالل  الناس 
الناس  ترجمها  واالضطراب  القلق  حالة 
القتناء  التجارية  واملساحات  احملال  غزو  يف 
املواد الغذائية بغية تخزينها، خوفا من شّح 
ينجم  مما  مستقبال،  التمويل  ونقص  املوارد 
السلع  توافر  يف  الّتوازن  وعدم  الندرة  عنه 
بالعديد من املناطق واقتناء الناس أكثر من 
حاجاتهم. فأي خطاب اتصالي غير مدروس 
من  الغريزي  واخلوف  الذعر  إثارة  شأنه  من 
بدورهم  األمريكيون  غزا  فقد  املجهول، 
محال بيع السالح بعد املساحات التجارية، 
إثر خطاب للرئيس دونالد ترامب حتّدث فيه 
واالقتصادي  الصحي  القطاع  ينتظر  ما  عن 
جّراء  صعوبات  من  املتحدة  الواليات  يف 

االنتشار الكبير املرتقب للوباء.

 لطاَلا كانِت األزماُت 
هاجًسا ُمقلقا للّدوِل، 
سواٌء ُصّنَفت أمنّيًة أو 
اقتصاِدّية أو ِصحّيًة، 

ولذلَك فإّن اُلجتمعات 
احَلديثَة تسعى دائًما 

إلى إيجاِد ُحلوٍل لختلِف 
األزَمات التي تقُع ِفيها، 
باالعِتماد على اَلعرفة 

واَلعلوماِت والَوعّي 
ليم. وُهنا،  والَقراِر السَّ

يتحّوُل الّتنظيُر الِفكرُي 
والبحوُث األكادميّيُة 

إلى خّزاٍن لتلك اَلعرفِة 
وليَس مجّرَد ترٍف فكرّي 
يشغُل يومياِت اجلامعات 

 أو مراكز الُبحوث.  
تعّرف األزمات بكونها 

»اضطراب األوضاع 
العادية، مّما يستلزم 

الّتغيير السريع إلعادة 
التوازن«، فاألزمات على 

اختالفها ُتفقد احلياة 
نظامها وتوازنها، ولكن 

ذلك الّنظام والتوازن 
يزداد خطورة إذا كان 
األمر يتعّلق بالصحة 
العامة للناس يف ربوع 

الدولة أو يف مجتمع 
ما، فاألزمات الصحّية 

تضعنا أمام حلظات 
حرجة وخطيرة يزداد 
فيها الّتحدي والتفكير 
للخروج بأقل اخلسائر  

واألضرار . 

بقلم : د. حسينة بوشيخ 
أستاذة محاضرة بقسم 

علوم اإلعالم واالتصال 
جامعة باجي مختار عنابة

متابعات عابرة                                                     
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خبراُء االقِتصاِد قاُلوا إن الَعمليَة تدّر عملًة َصعبًة 

استحداُث َتطبيق يسمُح للَجاليـة الجزائرّيِة 
بَتسديــد ثَمـن مشتريــات أقاربهـم

الجزائــُر تحِصـي 228 إصابـًة 
بَفيــروس كرونــــا 

أحصت وزارة الصحة والسكان 
وإصالح املستشفيات، أمس 

الثالثاء، 228 إصابة جديدة 
بفيروس كورونا يف اجلزائر 

خالل الـ24 ساعة،  فيما 
سجلت 5 وفيات.

سكيكدة

انتحاُر شاب شنًقا بَقرية بوغلُبون
اهتز سكان قرية بوغلبون ببلدية عني بوزيان جنوبي والية سكيكدة، عشية أول أمس االثنني، 

على وقع حادثة انتحار شاب يف ظروف غامضة.
يذكر أن مصالح احلماية املدنية تدخلت بعد تلقيها معلومات تؤكد وجود حادثة شنق بواسطة 
حبل معلق إلى شجرة على مستوى قرية بوغلبون، ويتعلق األمر باملدعو )ب-ف( البالغ من العمر 28 
سنة الذي وجد جثة هامدة. وعليه، حولت املصالح ذاتها جثة الضحية إلى مصلحة حفظ اجلثث، 
فيما باشرت مصالح األمن حتقيقاتها ملعرفة األسباب احلقيقية التي دفعت بالضحية لوضع حد حلياته 

بهذه الطريقة البشعة.
نسيبة شالبي

تيارت

َمصرُع عائلة من 4 أفراد اختناقا بالَغاز
تسبب، صباح أمس الثالثاء، القاتل الصامت يف وفاة عائلة بأكملها تتكون من 4 أفراد، تقطن 
حي األتراك ببلدية تيارت للوالية ذاتها.وحسب مصالح احلماية املدنية، فإّن العائلة التي لقيت حتفها 
تتكون من 4 أفراد، ويتعلق األمر بـ: األب )41 سنة (واألم )39 سنة( وكذا طفلني من جنس ذكر 
)8 - 4 سنوات(. وعليه، مت حتويل جثث الضحايا نحو مصلحة حفظ اجلثث ملستشفى والية البويرة.
جياللي نويس

استحــداُث ِمنصــة إلكتروِنّيــة لَتسديـِد 
ُحقــوق الّتسجيــل فـي االمتحانــات

دعت وزارة التربية الوطنية٫ يف بيان لها نشرته يوم اإلثنني٫ أولياء التالميذ واملترشحني األحرار 
املعنيني باالمتحانات املدرسية الوطنية )دورة 2021( إلى تسديد حقوق التسجيل يف هذه االمتحانات 

عن طريق املنصة اإللكترونية املخصصة لهذا الغرض.
وأوضحت الوزارة أن تسديد حقوق هذه االمتحانات يكون باستعمال البطاقة الذهبية عن طريق 
https://( منصة الدفع اإللكتروني التي مت تصميمها وتطويرها خصيصا لهذا الغرض عبر الرابط

.)epay.education.gov.dz
ق.م

املكلفة  املنتدبة  الوزارة  أعلنت  و 
الناشئة،  واملؤسسات  باقتصاد املعرفة 
أطلقته  تطبيق  عن  لها،  بيان  يف 
للجالية  يسمح  مت«،  »مت  املؤسسة الناشئة 
اجلزائرية بدفع ثمن الطلبيات ببطاقة »فيزا« 

و«ماستركارد« و«أميريكان إكسبريس«.
املنتدبة،  الوزارة  بيان  وبحسب 
هاتف  ورقم  عنوان  بوضع  املعنيون  يقوم 
وان«  مت  »مت  وتتكفل  باجلزائر،  أقاربهم 
خالل  املشتريات،  هذه  بتوصيل 
أو  السريع  البريد  طريق  عن  ساعتني 
أيام،  و5  يوم  بني  تتراوح  مدة  مخالل 

بحسب منطقة اإلقامة.
 وثمن خبراء يف املجال االقتصادي 
بالعملة  مداخيل  سيدر  الذي  التطبيق 

الصعبة. 
كمال  االقتصادي  اخلبير  ويعتبر 
به  أدلى  تصريح  يف  حمد،  سي 
هو  التطبيق  هذا  أن  الوطن«  لـ«أخبار 
اجلزائري،  لالقتصاد  جيدة  خاصية 

بالعملة  مالية  مداخيل  سيوفر  باعتباره 
االبتكارات  هذه  أن  مضيفا  الصعبة، 
الناشئة  املؤسسات  مبدأ  يعكس 
للمواطن،  اخلدمات  توفير  يف  واملتمثل 
الوطني  كما أنه ستوفر فائدة لالقتصاد 
احتياط  ورفع  الضرائب  خالل  من 
دور  وهذا  البنوك،  يف  الصعبة  العملة 
النسيج  تكبير  الضروري  من  لكن  مهم 
وتعميمه  للمؤسسات،  االقتصادي 
مرافقة  من  الناشئة  املؤسسات  ومتكني 

املؤسسات الكبرى لها.
واخلبير  اجلامعي  األستاذ  وقال 
»إن  عية  الرحمن  عبد  االقتصادي 
الرقمنة،  إطار  يف  يدخل  التطبيق 
خاصة وأن أكبر مشكل يعيق االقتصاد 
لكن  اإلدارية،  العراقيل  هو  الوطني 
من  كهذه  أمور  تأطير  الضروري  من 
وأضاف  اقتصادية.  عدالة  إيجاد  أجل 
له  وان«  مت  »مت  التطبيق  أن  املتحدث 
منها  الوطني،  االقتصاد  على  فوائد 

خلق مناصب العمل لكن الربح املادي 
خاصة،  بصفة  املؤسسة  على  مقتصر 
توسيعها  على  العمل  يتم  لو  لكن 
آالت  تشتري  اجلزائرية  اجلالية  وتصبح 
التي  الشروط  وفق  اخلارج  من  إنتاجية 

واملؤسسة  طبعا،  املالية  قانون  ميليها 
حقيقة  يصبح  توصيلها  توفر  الناشئة 
إنتاجي ال  اقتصادي  أثر  لهذه املؤسسة 

طابع جتاري استهالكي.
مـحمد رضوان بلعروسي

مت، أمس األول، اإلعالن عن تطبيق جديد يتيح للجزائريني املقيمني باخلارج دفع ثمن مشتريات أقاربهم باجلزائر، 
بالعملة الصعبة مع توصيلها إلى منازلهم مبختلف واليات الوطن.

وهران

َتقديــُم العـرض األّول لَمسرحّيِة 
"َعربـٌة وحكايـات" افتراضًيـا

األول  العرض  الثالثاء،  أمس  مساء  قّدم، 
إنتاج  من  وحكايات"  "عربة  اجلديدة  للمسرحية 
اجلمعية الثقافية "األمل" بوهرانافتراضيا، وذلك بسبب 

الظرف الصحي الناجم عن جائحة فيروس كورونا.
وتناولت املسرحية املنتجة بدعم من وزارة الثقافة 
والفنون، والتي َعرضت عبر تسجيل فيديو ُبّث عبر 
والفنون  الثقافة  ملديرية  تابعة  فايسبوك  صفحتي 
وديوان الثقافة واإلعالم بوهران قصة أعضاء فرقة فنية 
بصدد إصالحها  كانوا  وعندما  العربة،  بهم  تعطلت 
لسرد على  الفرصة  فاغتنموا هذه  املارة  التف حولهم 

مسامعهم قصص من التراث الشعبي اجلزائري.
ويعد هذا العمل الفني اجلديد من نوع املسرح الغنائي، حيث تتخلل لوحاته الثالثة باقة من األغاني 
من إنتاج اجلمعية. يذكر أن محمد ميهوبي هو مؤلف هذه املسرحية التي مت تصويرها فوق خشبة املسرح 
اجلهوي لوهران "عبد القادر علولة" يف ديسمبر املاضي مع التزام املمثلني بارتداء الكمامات عند التمثيل.
صارة بوعياد

بعد فوزها ىلع إتحاد الدرك من النيجر بثنائية

شبيبـة القبائل تقتطع تأشيرة التأهل 
إلى الدور 16 مكرر من كأس الكاف

من  مكرر  عشر  السادس  الدور  إلى  التأهل  تأشيرة  أمس  القبائل  شبيبة  فريق  إقتطع 
ضيفه  حساب  على  حققه،  الذي  الفوز  بفضل  اإلفريقية،  الكونفيدرالية  كأس  منافسة 
إحتاد الدرك من النيجر بنتيجة 0-2 يف إطار الدور التمهيدي الثاني لكأس الكونفيدرالية 
اإلفريقية.وسجل أهداف املباراة التي احتضنها ملعب أول نوفمبر بتيزي وزو، كل من بن 

سايح يف الدقيقة 7، وأوقاسي يف الدقيقة 60.
وستتعرف الشبيبة، على منافسيهما يف الدور السادس عشر مكرر خالل عملية سحب 

القرعة املقررة يوم اجلمعة املقبل مبقر الكونفدرالية اإلفريقية بالعاصمة املصرية القاهرة.
م.هشام

 يبدو أن التعليمات 
احلكومية تتجه نحو 

تقليص جتميد مختلف 
العمليات التنموية 

املشاريع ذات االرتباط 
بحياة املواطنني، مع 
بعض االستثناءات 
املتعلقة باملدارس 

املستشفيات وبعض 
املشاريع الكبرى كمشروع 
األزوت بتبسة؛ هو األمر 
الذي سيزيد من تعقيد 
الوضعية االقتصادية 

عموما التي تشهد 
تراجعا رهيبا يف القدرة 

الشرائية للمواطن 
املرتبطة أساسا بضعف 

الدينار. 
 إن كل املؤشرات تؤكد 

أن اآلالف من املؤسسات 
سوف تكون ضحية حلالة 
العطالة االقتصادية هي 
متجهة أساسا إلى الغلق 

أو تقليص عدد العمال ما 
يرفع من حّدة البطالة 
املتفشية من قبل التي 

تضاعفت بفعل الوضعية 
الوبائية اإلجراءات 

االحترازية التي أعقبت 
ذلك التي كانت وراء 

فقدان عشرات اآلالف 
من املواطنني وظائفهم 

الهشة املرتبطة بشكل أو 
بآخر بالسوق املوازية. ال 
ميكن معها ضمان األمن 

االجتماعي احلفاظ 
على احلد األدنى من 

القدرة على تلبية 
احلاجيات اليومية؛  إذ 
اعتبرنا أن معدل ثالثة 

ماليني شهريا تضع عائلة 
من خمسة أفراد على 
عتبة الفقر ال تضمن 

لها غير القليل مما يسد 
الرمق. 

 وما يفاقم الوضع زيادة 
على جتميد املشاريع 

املرتبطة بالبنى التحتية 
حياة املواطنني وما 

تعانيه أغلب املؤسسات 
املقاوالتية التي تقف 
على عتبة اإلفالس 

بسبب عدم حصولها 
على مستحقاتها 

املالية؛  هي الوضعية 
التي دفعتها إلى تسريح 

واسع للعمال توقيف 
مشاريعها لعجزها عن 
تغطية األجور تسديد 

مستحقات الضرائب 
االشتراكات يف مختلف 

الصناديق األخرى. 
 فهل نتجه نحو حالة 
من العجز العام الركود 

بسبب عدم القدرة على 
إيجاد بدائل لدوالرات 
احملروقات؟ األكيد أن 
عدم القدرة على خلق 

الثروة يقابلها قدرة 
على تضييعها.

بلسان عبد العزيز تويقر

اإلفالُس..! 



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
http://www.star7arab.com/

