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دوَن َتسجيِل َخسائَر َبشرّيٍة

انهياٌر ُجزئّي لبناية َقديمة بوهَران 

09
»أخباُر الَوطِن« َتزوُر امِلنطَقَة وُتعاِيُش ُمعاناَة ُسّكاِنها

الْخرَبـــة بسكيكــَدة.. َواقــٌع مّر 
وَمصيــــٌر مجهــــــوٌل!

واقع اجتماعي مزٍر خطته معاناة العائالت القاطنة بقرية اخلربة الواقعة ببلدية 
سيدي مزغيش يف والية سكيكدة؛ فانعدام ضروريات احلياة بهذه املنطقة حّول حياة 
سكانها إلى جحيم، ورسم واقعا اجتماعيا مليئا بالتناقضات. ويف الوقت الذي تلتزم 
فيه السلطات احمللية الصمت املطبق، زارت »أخبار الوطن« املنطقة وعايشت معاناة 

سكانها يوما كامال ونقلت انشغاالتهم.

 7 َعائالٍت ُأِبيَدت بأكَمِلها 

تويف 28 شخصا 
إثر اختناقهم 
بالغـــــاز عبر 
الوطن منــــذ 
بداية ينايــر 

اجلاري، حسبما 
أفاد به، أمـــس 
السبت بتيارت، 
املكلف باإلعالم 

لدى املديرية 
العامة للحماية 

املدنيـــــة!

اختنـــــاُق 28 شخًصـــــا 
بالَغــاز فـــي أسُبوَعيـــن!

زيادات َمحسوَسة غيُر ُمعلنة َمّست أسعار  كّل املواد الغذائّية َواسَعة االستهالك

َجيب الُمواطــن في َخطـر!َجيب الُمواطــن في َخطـر!

 أ. فؤاد منصوري 

د. ُمصطفى ِكيحل

اخللدوِنّيُة..  ظرية  النَّ
وسُيولوِجي  السُّ اإلرُث 

! املنســـــــــــــــــيُّ

 رهـــــــــــــــــــاُن 
اجَلاِمعـــــة! 
14

15
أقــــــــــــــــالم   

تسّببت الهزة األرضية التي سجلت بوالية وهران، صبيحة أمس السبت، يف انهيار سقف 
غرفة وتشقق بناية قدمية على مستوى حي »بيالر« بوسط املدينة، دون تسجيل خسائر 

بشرية، حسبما أفاد به املكلف باإلعالم باملديرية احمللية للحماية املدنية.
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08
أدرار

فّلُحو ُمحيطاِت عين الَفتِح 
وْسطــح عزي َيحتّجوَن

06
مستغامن

انِعـــداُم الُمنشـــــآِت 
الَقاعدّيــِة ُيعّمق جـراَح 
الُمواطنيــَن باستيدَيـا

05
الطارف

استــلُم ُشحنـٍة َجديـدة 
من الَفحم الَحجريِّ إلنقاذ 

ُمرّكــب الَحّجــــار!

جارة أخَفقْت يف تنظيم األسَواق!" يــــــش: "وزارُة التِّ  َعبد الَقــــادر برِّ

يــاداُت َسبُبهــــا  اِري ِتيغرِســـي: »الزِّ هـــوَّ
انخــفاُض قيمـــة الُعملــة الَوطنّيـــة«



جمال بوالديس
قــد  املفقوديــن  البحــارة  عائــات  كانــت  و 
ــع  ــرة املجتم ــل أس ــن قب ــعا م ــا واس ــت تضامن عرف
املدنــي احمللــي والوطنــي، حيــث قــال ممثــل عــن تلــك 
العائــات يف اتصــال أجرتــه معــه »أخبــار الوطــن«، 
ــل  ــددا للتدخ ــة مج ــس اجلمهوري ــون رئي ــم يدع إنه
ــم  ــر أبنائه ــن مصي ــف ع ــل الكش ــن أج ــا م عاج
الــذي مــازال غامضــا منــد أزيــد مــن عامــن، ومــن 
ــوا يف  ــن كان ــاء »البحــارة« الذي ــز اختف ــك لغ ــة ف ثّم
رحلــة العــودة إلــى اجلزائــر مــن إحــدى جــزر إيطاليــا، 
ــس2« يف  ــس 1« و«يون ــي »يون ــت باخرت ــث كان حي
ــا ســتة بحــارة يف كل باخــرة،  ــة وعليهم ــرة صيان فت
حيــث عــادت »يونــس 1« وتخلفــت »يونــس 2« 
ــن البحــار  ــا م ــر طقمه ــا ومصي ــي يجهــل مصيره الت
ومــن بينهــم املكانيكــي جمــال مشــري والبحــار 

فريــد العايــب مــن أبنــاء منطقــة القــل الذيــن تركــوا 
ــم. ــد غيابه ــرة بع ــم يف حي أبناءه

ممثــل عــن عائــات البحــارة حّمــل مالــك 
الباخــرة كل املســؤولية يف اختفــاء مــن كان علــى 
متنهــا علــى اعتبــاره جتاهلــه القضيــة برمتهــا ورفضــه 
حتــى التكفــل بعائــات البحــارة املختفــن، حيــث 
ــم  ــا اته ــم – حســبهم. كم ــع أرزاقه ــى قط ســارع إل
ممثــل عــن أســرة البحــار املفقــود فريــد العايــب وزيــر 
ــك  ــل يف ف ــوح« بالتماط ــب ل ــابق »الطي ــدل الس الع
ــض  ــه رف ــة وأن ــض، خاص ــف الغام ــذا املل ــوز ه رم
تســريع كل إجــراءات التحقيــق، خاصــة وأن محامي 
وأســر البحــارة أكــدوا - حســب تصريحاتهــم - وجود 
البحــارة املختفــن يف أحــد الســجون التونســية، وهــم 
اآلن يعانــون، يف ظــل تســرب أخبــار عــن وجــود 

الســجون  يف  جزائــري  معتقــل   1400 مــن  أكثــر 
ــس 2«. ــفينة »يون ــم س ــم طق ــن بينه ــية م التونس

ومــن جانــب آخــر، قالــت زوجــة امليكانيكــي 
جمــال مشــري لـــ »أخبــار الوطــن« إن الســلطات 
ــس 2«  ــرة »يون ــاء باخ ــز اختف ــك لغ ــل يف ف تتماط
ــة،  ــباب مجهول ــة« ألس ــد »التون ــة يف صي املتخصص
حيــث قالــت إن الســلطات أخــذت عينــات مــن 
حمــض النــووي للعائــات منــد أزيــد مــن ســنة بعــد 
العثــور علــى جثــة بحــار يف ســواحل جزيــرة إيطاليــا، 
ــا  ــان عنه ــم اإلع ــم يت ــق ل ــج التحقي ــر أن نتائ غي
ــات  ــاح عائ ــم إحل ــة، رغ ــزال غامض ــباب ال ت ألس
البحــارة املفقوديــن، رغــم أن هــذا البحــار كان يرتــدي 

صدريــة كتــب عليهــا شــعار الباخــرة. 

تــويف 28 شــخصا نتيجــة اختناقهــم بالغــاز عبــر 
الوطــن منــذ بدايــة ينايــر اجلــاري، حســبما أفــاد بــه، 
ــدى  ــف باإلعــام ل ــارت، املكل ــس الســبت، بتي أم

املديريــة العامــة للحمايــة املدنيــة.
وأوضــح الرائــد رابــح بــن محــي الديــن، علــى 
ــر  ــن مخاط ــة م ــية للوقاي ــة التحسيس ــش القافل هام
الغــاز، التــي حلــت اليــوم بســاحة الشــهداء بتيارت، 
أنــه »مت تســجيل منــذ بدايــة شــهر ينايــر اجلــاري وفــاة 
ــع  ــويف جمي ــات ت ــم 7 عائ ــن بينه ــخصا م 28 ش
ــرزا  ــاز« , مب ــاق بالغ ــا نتيجــة حــوادث االختن أفراده
ــن  ــددة, لك ــوادث متع ــذه احل ــوع ه ــباب وق أن »أس
أهمهــا يكمــن يف التهــاون يف التعامــل مــع هــذه املــادة 

ــة ».  القاتل
ــة  ــح احلماي ــه أن مصال ــدث ذات ــاف املتح وأض
املدنيــة قــد ســجلت يف هــذا اإلطــار 513 حالــة 
أصيــب أصحابهــا بعــوارض التســمم بالغــاز والذيــن 
مت إســعافهم ونقلهــم إلــى املؤسســات االستشــفائية، 

كانــت  احلــاالت  مــن  العديــد  أن  إلــى  مشــيرا 
ــزة. ــد مرك ــة ج ــة طبي ــتدعت رعاي ــرة، واس خطي

يقــزول  الديــن  محــي  بــن  الرائــد  وواصــل 
تكثيــف  »اســتدعي  احلــوادث  هــذه  تســجيل  إن 
فصــل  خــال  والتوعيــة  التحسيســية  احلمــات 
املدنيــة  حمايــة  مصالــح  طــرف  مــن  الشــتاء 
وشــركائها مــن أجــل املســاهمة يف نشــر الوعــي، 
وتنبيــه املواطنــن إلــى الســلوكات الوقائيــة الواجــب 

وقــوع هكــذا حــوادث«. لتفــادي  توخيهــا 
ضــرورة  إلــى  املواطنــن  باملناســبة،  ودعــا، 
اآلمــن  الصحــي  والتركيــب  التهويــة  اعتمــاد 
للشــبكات الداخليــة للغــاز واقتنــاء عتــاد منزلــي 
ذي نوعيــة مــن أجــل جتنــب مختلــف املخاطــر التــي 

تنجــم عــن انبعــاث الغــاز.
ومــن جانــب آخــر، تأســف املكلــف باإلعــام 
تيــارت,  لواليــة  املدنيــة  احلمايــة  مصالــح  لــدى 
 6 رابــح بوخــاري، عــن تســجيل وفــاة  النقيــب 

أشــخاص منهــم 4 مــن عائلــة واحــدة قضــوا نحبهــم 
نتيجــة اختناقهــم بالغــاز وإصابــة 25 شــخصا آخريــن 

ــاز. ــرب الغ ــوادث تس ــمم يف ح ــوا بالتس أصيب
ويشــارك يف هــذه القافلــة التــي جتــوب عــدة 
ــح  ــا وفصــل الشــتاء، كل مــن مصال ــات، تزامن والي
ــات  ــودة املنتج ــة ج ــا يف مراقب ــم دوره ــارة بحك التج
املوجهــة للتدفئــة وكــذا مصالــح مجمــع ســونلغاز 
ملؤسســة  التابعــة  املميــع  البتــرول  غــاز  وشــركة 
والتــي عرضــت عــدة تدابيــر موجهــة  »نفطــال« 
لتعزيــز حمايــة املســتهلكن لهــذه املــادة، وكــذا 
عمليــات جتديــد قــارورات غــاز البوتــان وغيرهــا.

كمــا عرفــت القافلــة إقبــاال ملحوظــا مــن قبــل 
املواطنــن الذيــن اســتغلوا هــذه الســانحة لطــرح 
ــوع،  ــذا املوض ــول ه ــاراتهم ح ــغاالتهم واستفس انش
كمــا تلقــوا شــروحا ومعلومــات وافيــة مــن قبــل 

الهيئــات املشــاركة يف هــذه العمليــة.
)ق.و(/ )و.أ.ج(
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الحدث
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لقــي، أول أمــس، طفــل عمــره 4 ســنوات 
للصــرف  خــزان  داخــل  ســقوطه  إثــر  حتفــه 
ــة الدوســن يف بســكرة. وعلمــت  الصحــي ببلدي
»أخبــار الوطــن« أن الضحيــة )ح.س( عثــر عليــه 
ــذرة  ــاه الق ــف املي ــزان لتصري ــدة يف خ ــة هام جث

غيــر بعيــد عــن منــزل عائلتــه مبنطقــة »اخلافــورة« 
ــار  ــه عــن األنظ ــن اختفائ ــد بضــع ســاعات م بع
والبحــث عنــه. ليتــم تبليــغ احلمايــة املدنيــة التــي 
تدخلــت النتشــال اجلثــة مــن داخــل اخلــزان 
الــذي يســتغل كمصــب للميــاه القــذرة بــدل 

ــي تنعــدم باجلهــة.  شــبكة الصــرف الصحــي الت
يذكــر أن مصالــح الــدرك الوطنــي فتحــت حتقيقــا 

ــة. ــات احلادث ــى مابس ــوف عل للوق
م. بن مبارك

ــس,  ــة, أم ــة الليبي ــت وزارة اخلارجي قدم
ــا  ــات ضحاي ــر ولعائ ــة للجزائ تعازيها اخلالص

ــة. ــان بتبس ــل اجلب العم
مبوقــع  نشــر  تعزيــة,  بيــان  يف  وجــاء 
التواصــل  شــبكة  علــى  الليبيــة  اخلارجيــة 
ــص  ــا بخال ــة ليبي ــدم دول ــي: »تتق االجتماع
ــة  ــة اجلزائري ــى اجلمهوري ــاة إل ــازي واملواس التع
الشقيقة رئيســا وحكومــة وشــعبا يف شــهداء 
العمــل اإلرهابــي«, واصفــة إيــاه بـــ »اجلبــان«، 
وذلك »إثــر انفجــار لغــم تقليــدي الصنــع, 

ــة  ــن بوالي ــى استشــهاد خمســة مواطن أدى إل
آخريــن  ثاثــة  وإصابــة  تبســة اجلزائرية, 

بجــروح متفاوتــة«.
يذكــر أن خمســة مواطنــن لقــوا حتفهــم, 
متفاوتــة  بجــروح  آخــرون  ثاثــة  وأصيــب 
ــة  ــرور املركب ــد م ــم عن ــر انفجــار لغ اخلطورة, إث
النفعيــة, التــي كان علــى متنهــا الضحايــا, 
ــة  ــة ثليجــان, بوالي ــروم, ببلدي ــق ال بوادي خني

ــة. تبس
)و.أ.ج(

الســبتبعد صــاة  أمــس  الثــرى،  وري 
)اجلزائــر  يحيــى  ســيدي  مبقبــرة  الظهــر 
موســى  املجاهــد  جثمــان  العاصمــة(، 
ــه  ــذي وافت شرشــالي، املدعــو »مصطفــى«، ال

املنيــة عــن عمــر ناهــز الـــ 83 ســنة.
رئيــس  اجلنــازة  تشــييع  حضــر  قــد  و 
مجلــس األمــة بالنيابــة، صالــح قوجيــل، 
رئيــس اجلمهوريــة عبــد حفيــظ  ومستشــار 
عاهــم، إلــى جانــب رفقــاء املرحــوم وعائلتــه.
جويليــة   30 يــوم  املولــود  الفقيــد  زاول 
تعليمــه  الدفلــى،  عــن  بواليــة   1938
ــى  االبتدائــي مبســقط رأســه لينتقــل بعدهــا إل
ــوي  ــع تعليمــه الثان ــة، حيــث تاب ــة مليان مدين
يف القســم التقنــي ملدرســة »مصطفــى فروخــي« 
- حاليا.وبــدأ املرحــوم مشــواره النضالــي يف 
املشــاركن يف  بــن  إذ كان  مليانــة،  مدينــة 
ــا  ــة عــام 1956، ليلتحــق بعده إضــراب الطلب
بصفــوف الثــورة التحريريــة ويصبــح جنديــا 
ــب  ــغل منص ــل أن يش ــينية قب ــة احلس بالكتيب
كاتــب )ســكرتير( املنطقــة الرابعــة للواليــة 

الرابعــة.
بعــد ذلــك، تولــى املرحــوم مســؤولية 
أوالد  منطقــة  يف  واالتصــاالت  املخابــرات 
فــارس،  باملنطقــة الثانيــة للواليــة الرابعــة، 
مبليانــة  سياســيا  محافظــا  بعدهــا  ليعــّن 

وحتديــدا باملنطقــة األولــى للواليــة الرابعــة، 
قبــل أن يتــم اعتقالــه مــن قبــل الســلطات 
أصيــب  معركــة  إثــر  علــى  االســتعمارية 
ــه  ــث حكــم علي ــة، حي ــا بجــروح بليغ خاله

بالســجن ملــدة عشــرين عامــا.
وبعــد االســتقال، تابــع الفقيــد تعليمــه 
اجلامعــي يف تخصــص احلقــوق، قبــل أن ينــال 
ــا  ــح محامي ــاة، ليصب ــة احملام ــل يف مهن التأهي
قائمــة  يف  عضــوا  ثــم  اجلزائــر،  مبحكمــة 
ثــم مديــرا جهويــا   1984 املعتمديــن ســنة 
لقدمــاء احملامــن مبنطقــة اجلزائــر العاصمــة عــام 
1963.  وبصفتــه مناضــل يف حــزب جبهــة 
ــد  ــى الفقي ــذ 1963، تول ــي من ــر الوطن التحري
العديــد مــن املســؤوليات الهامــة كمفــوض 
حزبــي لواليــة املســيلة مــن 1982 إلــى 1983، 
ثــم عضــو يف اللجنــة املركزيــة مــن عــام 1979 

ــام 2015. ــر ع ــر مؤمت ــة آخ ــى غاي إل
كمــا عــن املجاهــد موســى شرشــالي 
ــة  ــة الوطني ــي للمنظم ــس الوطن ــوا باملجل عض
ــه  ــم تعيين ــذ ســنة 1980، ليت ــن من للمجاهدي
مــن طــرف رئيــس اجلمهوريــة الســيد عبــد 
املجيــد تبــون ضمــن الثلــث الرئاســي مبجلــس 

األمــة بتاريــخ 07 جويليــة 2020.
)و.أ.ج(

اجتمــاع  عــن  الصــادر  القــرار   وأشــار 
ــف  ــرعية موق ــة وش ــى أحقي ــل إل ــق العم فري
اجلمهوريــة الصحراويــة مؤخــرا ملواجهــة تعنــت 
أراٍض  بالقــوة  باحتالهــا  املغربيــة  احلكومــة 
أخــرى والعــدوان العســكري للجيــش املغربــي 
ــر يف  ــن يف 13 نوفمب ــن الصحراوي ــد املدني ض
الثغــرة غيــر الشــرعية بالگرگــرات. مضيفــا أن 
ــار  ــدرج يف إط ــة ين ــلطات الصحراوي ــرار الس ق
ممارســة حقهــا املشــروع يف الدفــاع عــن النفــس 

ــا. ــة مواطنيه وحماي
وإلــى ذلــك - يضيــف القــرار - فــإن 
إعــان حالــة احلــرب مــن جديــد يف الصحــراء 
ــدة  ــى دور األمم املتح ــع عل ــل قاط ــة دلي الغربي
الســلبي يف أداء مهمتهــا والوفــاء بالتزاماتهــا 
التســاهل  إنهــاء االســتعمار، يف مقابــل  يف 
والتســامح مــع االســتفزازات املتكــررة مــن 
ــي تواصــل  ــة، الت ــال املغربي ــوة االحت ــل ق قب
ــرارات األمم  ــي وق ــون الدول وبإمعــان ازدراء القان

املتحــدة.
ويف هــذا الصــدد، جــدد فريــق عمــل 
الشــعب  لدعــم  األوروبيــة  التنســيقية 
ــة  ــرار احلكوم ــل لق ــده الكام ــراوي تأيي الصح
ــا مــن متاطــل  ــة هــذا، بعــد 29 عام الصحراوي
األمم املتحــدة يف إجــراء اســتفتاء تقريــر املصيــر 
الشــعب الصحــراوي، كمــا أدان الفريــق نفســه 
متارســها  التــي  الوحشــي  القمــع  حمــات 
احلكومــة املغربيــة علــى الصحراويــن، ناهيــك 
ــة لهــذا  ــروات الطبيعي عــن النهــب احملمــوم للث

ــار. ــي اجل ــد اإلفريق البل
كمــا طالــب الفريــق ذاتــه باإلفــراج عــن 
ــن يف  ــن السياســين الصحراوي ــع املعتقل جمي

الســجون املغربيــة، ووقــف النهــب والقمــع 
ــة  ــبب حال ــرا بس ــم مؤخ ــذي تفاق ــي ال اليوم

ــرب. احل
األراضــي  اخلطيــر يف  التصعيــد  وأمــام 
ــدة  ــن األمم املتح ــق كا م ــا الفري ــة، دع احملتل
حكومتــي  وكذلــك  األوروبــي،  واالحتــاد 
ــد  ــع ح ــل لوض ــى التدخ ــا، إل ــبانيا وفرنس إس
ــة  ــادة اجلماعي ــوي واإلب ــال الدم ــذا االحت له
الشــعب  لهــا  يتعــرض  التــي  املخزيــة 
آخــر  جانــب  مــن  والعمــل  الصحــراوي، 
علــى زيــادة التعــاون اإلنســاني مــع الاجئــن 
يف املســائل األساســية علــى غــرار الصحــة 
األساســية،  العامــة  واخلدمــات  والتعليــم 
الســيما يف ظــل تفاقــم الوضــع إثــر انتشــار 

»كوفيــد19-«. وبــاء 
التنســيقية  عمــل  فريــق  اختتــم  ويف 
الصحــراوي  الشــعب  لدعــم  األوروبيــة 
املشــروط  غيــر  الدعــم  بتجديــد  قــراراه 
البوليســاريو  وجبهــة  الصحــراوي  للشــعب 
ــرارات  ــاندته الق ــة، ومس ــة الصحراوي واحلكوم
ــوق  ــن حق ــاع ع ــا للدف ــي اتخذته ــة الت احلتمي
احلريــة  وحتقيــق  املشــروعة  الصحراويــن 

الغربيــة. الصحــراء  يف  واالســتقال 
ــذي  ــاع ال ــى أن االجتم ــار إل ــذا، ويش ه
عقــد لتقييــم عمــل 2020 ومناقشــة وتســطير 
ــدار  ــى م ــا عل ــيتم تطويره ــي س ــادرات الت املب
عــام 2021، قــد شــارك فيــه وفــد رســمي مــن 
اجلمهوريــة الصحراويــة، وممثلــو عــن حركــة 
موريتانيــا،  اجلزائــر،  مــن  التضامــن يف كل 
ــكا. ــا وبلجي ــا، فرنســا، أملاني إســبانيا، إيطالي
)ق.و(

 ليبيـــا تعـــزي الجزائــــر ليبيـــا تعـــزي الجزائــــر
 في ضحــــايا انفجــــار تبســــة في ضحــــايا انفجــــار تبســــة

بمقبرة سيدي يحيى بالجزائر العاصمة
جثمــــان المجـــاهد موســـى شرشـــالي جثمــــان المجـــاهد موســـى شرشـــالي 

يــــوارى  الثـــــرىيــــوارى  الثـــــرى

بعد 45 عاًما من النضال املتواصل 
الـ »إيكــوكــــو« تتضــــامن الـ »إيكــوكــــو« تتضــــامن 
مـــع الّشعـــب الصحـــــراوي مـــع الّشعـــب الصحـــــراوي 

أعرب فريق عمل التنسيقية األوروبية لدعم الشعب الصحراوي 
)إيكوكو(، عقب اجتماعه يوم أمس، عن تضامنه ودعمه للشعب 
الصحراوي وقضيته العادلة وحقه القانوني يف إقامة دولة حرة 
ومستقلة يف الصحراء الغربية، بعد 45 عاًما من النضال الدائم، 

حتت قيادة جبهة البوليساريو التي حتظى باعتراف من املجتمع 
الدولي وتسندها القرارات املتعددة الصاتدرة عن مجلس األمن التي 

أكدت حق الصحراويني يف تقرير مصيرهم واالستقالل.

بعد مضيِّ أزيد من عامني عن اختفاء باخرة »يونس 2«

عائــــالت البحــــارة المفقوديــــنعائــــالت البحــــارة المفقوديــــن
 تناشـــد رئيــــس الجمهوريــــة التدخــــَل تناشـــد رئيــــس الجمهوريــــة التدخــــَل

في ظرف أسبوعين 
اختنـــاق 28 شخصــا بالغــاز عبـــر الوطـــن 

ميلة
العثـــــور على جثـــــة شيــــخ بالشيـــــــقارة

جددت، أمس السبت، عائالت 
البحارة الذين أبحروا على منت باخرة 

»يونس 2« املختفية مند أزيد من 
عامني، احتجاجها وطالبوا رئيس 

اجلمهورية، عبد املجيد تبون، 
بالتدخل عاجال من أجل فك لغز 

اختفاء أبنائهم البحار الستة. وجدد 
احملتجون توجيه اتهامهم ملالك 

الباخرة بالتنصل من مسئولياته 
األخالقية والقانونية، عقب جتويعه 

العائالت بقطع رواتب البحار، كما 
متسكوا بتصريحاتهم القائلة بأن 
أبناءهم يقبعون يف سجون دولة 
تونس وهذا وفق املعلومات التي 

حصلوا عليها من مصادرهم.

ــة  ــبت، مجموع ــوم الس ــة ي ــر، صبيح عث
ــن  ــغ م ــخص يبل ــة ش ــى جث ــن عل ــن املواطن م
ــة  ــز مبنطق ــي ورزي ــتة بن ــنة،  مبش ــر 62 س العم

ــة. ــمالي ميل ــيقارة ش ــة الش ــة ببلدي رعوي

 املتوفــى ُوجــد يف الطريــق املؤديــة إلــى 
منزلــه العائلــي مــن طــرف الســكان وقــد مّت 
إجــاء جثتــه مــن طــرف مصالــح احلمايــة 
املدنيــة إلــى مصلحــة حفــظ اجلثــث مبستشــفى 

اإلخــوة مغــاوي مبيلــة.
 ويف هــذا الصــدد، فتحــت مصالــح الــدرك 

الوطنــي حتقيقــا يف حيثيــات القضيــة.
ياسني زويلخ

 اهتــز، ســكان قريــة عــن النشــمة ببلديــة 
أمــس  يــوم  ســكيكدة،  شــرقي  عــزوز  بــن 
الســبت، علــى وقــع جرميــة قتــل بشــعة راح 

ضحيتهــا شــاب يف الثاثــن مــن عمــره.
الضحيــة )د.ح( تلقــى 12 طعنــة علــى 
مســتوى القلــب مــن طــرف اجلانــي، نقــل علــى 
ــل أن  ــدان قب ــد دن ــفى محم ــى مستش ــا إل إثره

يفــارق احليــاة باملستشــفى ذاتهــا، حيــث حــوِّل 
ــث. ــظ اجلث ــى مصلحــة حف إل

ــن  ــة ع ــًا بقري ــا مع ــي كان ــة واجلان الضحي
ــاد  ــجار ح ــا ش ــب بينهم ــث نش ــمة، حي النش
واشــتباك باأليــدي قبــل أن يتطــور إلــى العنــف، 
فيســل اجلانــي خنجــرا كبيــرا وجــه بــه للضحيــة 
12 طعنــة قاتلــة ملوضــع القلــب وتركــه يســبح يف 

بركــة مــن الدمــاء قبــل أن يلــوذ بالفــرار.
 يذكــر أن مصالــح الــدرك الوطنــي متكنــت 
مــن توقيــف اجلانــي يف وقــت وجيــز فــور تلقيهــا 
اخلبــر، عــن طريــق انتشــار عناصرهــا علــى 

ــكان. ــرة امل ــة ومحاص ــتوى القري مس
نسيبة شالبي

سكيكدة
مقــــتل شـــــاب في شجــــــار ببــــــن عـــــزوز

بسكرة
العثــــور على جــــثة طفـــل بخــــّزان للصـــــرف الصحـــي 
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ملـــف

رئيــس  اعتــرف  أخــرى،  جهــة  مــن 
واحلرفيــن  للتجــار  الوطنيــة  اجلمعيــة 
بــأن  بولنــوار،  الطاهــر  احلــاج  اجلزائريــن، 

خاصــة  الغذائيــة  املــواد  شــعب  معظــم 
البقوليــات ومشــتقات العجائــن عرفــت زيــادة 
ــارا،  يف أســعارها، تراوحــت بــن 10 و30 دين
ــة  ــار مقارن ــة الدين ــار قيم ــرة بانهي ــررا الظاه مب
ــة  ــادة األولي ــة، وغــاء امل بالعمــات األجنبي
يف األســواق العامليــة، مشــيرا إلــى أن املتضــرر 

األول منهــا هــو املســتهلك.
ــواد االســتهاكية  وبخصــوص ارتفــاع امل
املدعمــة، نفــى احلــاج الطاهــر بلونــوار حقيقــة 
الزيــادات علــى املــواد الغذائيــة املدعمــة علــى 
غــرار الســكر والزيــت والدقيــق مســتدال يف 
ــق،  ــال رزي ــارة كم ــر التج ــح وزي ــك بتصري ذل
ــاع إال  ــن تب ــة ل ــواد املدعم ــد أن امل ــذي أك ال
ــة. باألســعار التــي حــددت مــن طــرف الدول برئيــس  ربطنــاه  هاتفــي  اتصــال  ويف 

اللجنــة املاليــة باملجلــس الشــعبي الوطنــي 

هــواري تيغرســي، أكــد األخيــر أن قانــون 
قــدرة  علــى  حافــظ   2021 لســنة  املاليــة 
املواطنــن الشــرائية، مــن خــال عــدم فرضــه 
ــتهاكية،  ــواد االس ــى امل ــدة عل ــوما جدي رس
مشــيرا إلــى أن احلكومــة حرصــت علــى الطابع 
االجتماعــي للدولــة، وذلــك بالرغــم مــن 
الصعوبــات املاليــة التــي تعانــي منهــا البــاد، 

بســبب تراجــع مــوارد اجلبايــة النفطيــة.
تســجيل  تيغرســي  هــواري  وأرجــع 
ــاض  ــى انخف ــة إل ــواد الغذائي ــادات يف امل الزي
قيمــة العملــة الوطنيــة مــن 128 إلــى 142دج 
ــلع  ــة الس ــاع قيم ــى ارتف ــا أدى إل ــدوالر، م لل
األساســية ألنهــا مســتوردة بالعملــة الصعبــة، 
ــة. ــواد الغذائي ــعار امل ــى أس ــلبا عل ــر س ــا أث مم

باملنتــدى  اخلبــراء  مجلــس  رئيــس  أرجــع 
القــادر  عبــد  البروفســور  اجلزائــري  االقتصــادي 
بريــش أســباب ارتفــاع أســعار املــواد الغذائيــة ذات 
االســتهاك الواســع إلــى ضعــف نشــاط أجهــزة 
ــه  ــى وج ــة عل ــع التجزئ ــات بي ــر مح ــة عب الرقاب
ــم اســتدراك  اخلصــوص، وجشــع التجــار ومحاولته
ــق يف األشــهر  اخلســائر التــي تكبدوهــا نتيجــة الغل

املاضيــة بســبب وبــاء كورونــا.
وأوضــح اخلبيــر االقتصــادي، خــال تصريــح 
لــه لـ«أخبــار الوطــن«، أنــه بالرغــم مــن تخصيــص 
قانــون  يف  دوالر  مليــار   18 نحــو  ســنويا  الدولــة 

والدعــم  للتحويــات االجتماعيــة   2021 املاليــة 
يكشــف  احمللــي  الســوق  أن  إال  االجتماعــي، 
عكــس ذلــك، بعــد أن تعــدت أيــدي التجــار إلــى 
ــادات  جيــوب املواطنــن، الذيــن ضاقــوا ذرعــا بالزي

ــه. ــد قول ــى ح ــوائية، عل العش
واعتــرف عبــد القــادر بريــش بــأن وزراة التجــارة 
ــة  ــطة التجاري ــواق واألنش ــم األس ــت يف تنظي أخفق
وفــرض الرقابــة عليهــا، وأنهــا فشــلت منــذ ســنوات 
ــة التــي  ــدة يف ضبــط أســعار املنتجــات الغذائي عدي

تدعمهــا الدولــة.
»انخفــاض  بالقــول  اخلبيــر  ويســتدرك 

الــدوالر  الرئيســة  العمــات  الدينــار مــع  قيمــة 
واألورو، ســاهم يف رفــع أســعار الســلع الغذائيــة 
املســتوردة، مشــيرا إلــى أن هــذا االرتفــاع مــّس 
جــّل الســلع وخاصــة مــواد الصيانــة والتنظيــف 
املنزلــي، باإلضافــة إلــى أســعار اخلدمــات وأســعار 

اإللكترونيــة. التجهيــزات 
اخلبيــر  اقتــرح  الوضــع،  هــذا  ظــل  ويف 
الوطنــي  االقتصــاد  تنشــيط  إعــادة  االقتصــادي 
وتشــجيع  االحتــكار  ومنــع  املبــادرات  وحتريــر 
مــن خــال خلــق  احمللــي،  واملنتــج  االســتثمار 
اقتصــاد متنــوع يعتمــد علــى املــواد واملنتوجــات 

ــا قــد يرفــع  ــد مــن الوظائــف، مم ــق املزي احملليــة وخل
نســبة الدخــل واإلنفــاق، وحتســن القــدرة الشــرائية 
للمواطنــن، وكــذا إنعــاش االقتصــاد الوطنــي مــن 
خــال خلــق الثــروة والقيــم املضافــة املنتجــة محليــا 
اعتمــادا علــى تثمــن املــوارد االقتصاديــة الوطنيــة يف 
شــتى القطاعــات الفاحيــة والصناعيــة واخلدمــات 

ــا. ــل وغيره والنق
ــيس  ــة وحتس ــرورة توعي ــى ض ــر إل ــا اخلبي ودع
التجــار بضــرورة التســعير وعــدم حتقيــق أربــاح غيــر 
ــن  ــذا م ــتهلك، وه ــاب املس ــى حس ــة عل موضوعي
خــال إشــراك ممثلــي جمعيــات التجــار واحلرفيــن. 

ــرض  ــرورة ف ــى ض ــر عل ــد اخلبي ــك، أّك ــل ذل مقاب
رقابــة صارمــة مــن طــرف وزارة التجــارة مــن خــال 

ــة وقمــع الغــش. ــرق الرقاب ف
ومــن جهــة أخــرى، حــّذر اخلبيــر االقتصــادي 
كمــال ســي محمــد، خــال اتصــال هاتفــي ربطــه 
ــدرة  ــايف للق ــار اإلض ــن االنهي ــن« م ــا رالوط بـ«أخب
ــر  ــال تأخ ــام 2021، يف ح ــن ع ــرائية للجزائري الش
تدخــل الــوزارة الوصيــة لضبــط هــذه الزيــادات 
واملمارســات غيــر املشــروعة، التــي تزامنــت وتراجــع 

ــة. ــام العمــات األجنبي ــار أم ــة الدين قيم

 يحــدث يف الوقــت الــذي رفعــت الدولــة 
التــي  االســتهاك،  واســعة  املــواد  دعــم  شــعار 
ــن 18  ــو ع ــنويا يرب ــا س ــا مالي ــا غاف ــص له تخص
مليــار دوالر، أضــف إليــه تأكيــد وزيــر التجــارة 
إال  تبــاع  لــن  املدعمــة  املــواد  أن  رزيــق  كمــال 
باألســعار التــي حــددت مــن طــرف الدولــة، يف 
حــن أن املواطــن يصــاب بنوبــة إقفاريــة كلمــا دخــل 
محــا أو ســوقا، واملفارقــة العجيبــة أن جتــار التجزئــة 
قامــوا برفــع أســعار املــواد الغذائيــة احملليــة واملدعمــة 
والزيــت  الســكر  غــرار  علــى  مفاجــئ،  بشــكل 
ــر  ــارا، واحملي ــى 20 دين ــت إل ــادة وصل والســميد بزي
يف األمــر أن الزيــادات مســت عديــد املنتجــات ذات 

ــي. ــع احملل الصن
»املــوس وصــل للعظــم..«، هكــذا كانــت 
أن  حــن  يف  أحوالهــا  عــن  احلكومــات  تقــول 
ــواد  ــررة يف امل ــر مب ــادات غي ــي بزي ــح الزوال املــوس ذب
االســتهاكية، يف ظــل غيــاب الرقابــة الفعليــة علــى 

ــؤالء. ه
»أخبــار الوطــن« كانــت لهــا جولــة اســتطاعية 
بــكل  بالتجزئــة  البيــع  محــات  إلــى  قادتهــا 
مــن األبيــار وبوزريعــة وبــاب الــوادي، باجلزائــر 
العاصمــة، أكــد التجــار بدورهــم أنهــم تفاجئــوا 
خاصــة  واملتفاوتــة  اجلديــدة  الزيــادات  بهــذه 
العجائــن  بالبقوليــات ومشــتقات  املتعلقــة  تلــك 
واملصبــرات وغيرهــا مــن املــواد الغذائيــة واســعة 

االســتهاك، والتــي انحصــرت مــا بــن 10 إلــى 35 
دينــارا عــن كل منتــج، علــى غــرار احلمــص الــذي 
شــهد زيــادة ملفتــة بعــد أن وصــل ســعره إلــى 460 
دينــارا للكيلوغــرام، إلــى جانــب مشــتقات العجائــن 
والرشــتة  والشخشــوخة  الكسكســي  علــى غــرار 
ــا  ــار، حتــى الفاصولي التــي ارتفــع ســعرها بـــ 5 دين
ــل  ــد أن وص ــادة بع ــن الزي ــلم م ــم تس ــاء( ل )اللوبي

ســعرها إلــى 320 دينــارا للكيلوغــرام.
 الســكر والزيــت والفرينــة والدقيــق وغبــرة 
احلليــب كلهــا مــواد مدعمــة مــن طــرف الدولــة، إال 
أن جتــار التجزئــة قامــوا برفــع ســعرها بزيــادة قــدرة بـــ 
ــاع األســعار  ــى ارتف ــر، مرجعــن الســبب إل 5 دناني
علــى مســتوى محــات اجلملــة، إذ بلــغ معــدل 
الزيــادة لبعــض املــواد - علــى حــد تأكيدهــم - 30 
ــة  ــار اجلمل ــدى جت ــعار ل ــن أن األس ــارا، مضيف دين

ــة اجلائحــة. ــذ بداي ــر مســتقرة من أصبحــت غي
واملثيــر لانتبــاه، خــال دخولنــا مختلــف 
احملــات الغذائيــة، هــو اكتشــافنا للفــارق املوجــود يف 
ــد أن ســعر األرز 180  ــادة الواحــدة، إذ جن أســعار امل
دينــارا للكيلوغــرام لنجــده يف محــل آخــر يبــاع بســعر 
220 دينــارا للعامــة ذاتهــا، مــا يســتدعي التســاؤل 
حــول دور أجهــزة الرقابــة يف مراقبــة األســعار، ليظــل 
ــهدها  ــي يش ــى الت ــة الفوض ــيط ضحي ــن البس املواط

الســوق.

حّمــل عضــو املنظمــة اجلزائريــة حلمايــة املســتهلك مكتــب 
ــواد  ــاع امل ــه، مســؤولية ارتف ــن جهت ــاوي محمــود، م ــد ال ــة، عب عناب
االســتهاكية إلــى انعــدام قانــون صــارم يــردع تصرفــات بعــض التجــار 
بســبب تاعبهــم بأســعار املــواد أساســية يوميــة االســتهاك واملدعمــة 

ــة. مــن طــرف الدول
وقــال عبــد الــاوي محمــود يف تصريــح أدلــى بــه لـ«أخبــا رالوطن« 
إن احلكومــة لــم تفــرض منطقهــا يف املنتجــات املدعمــة، منــذ ســنوات 
ــا أدى  ــة، مم ــذه العملي ــة ه ــاب إســتراتيجية واضحــة ملتابع يف ظــل غي
ــون الغــاب« خاصــة وأن  ــرة التحايــل ومبــا أســماه بـ«قان ــى توســع دائ إل

اجلزائــر متــر بفتــرة ماليــة صعبــة.
التجــارة وضــع  وزراة  يتعــن علــى  إنــه  الــاوي  وقــال عبــد 
إجــراءات صارمــة حملاربــة هــذه الظاهــرة التــي أثــرت بشــكل كبيــر علــى 

ــيط ــن البس املواط

يف الوقت الذي تبشر فيه احلكومة اجلزائريني بقانون املالية على أساس أنه ال يحمل أي زيادة متّس جيب »الزوالية«، يكتشف املواطن زيادات عشوائية 
يف أسعار املواد االستهالكية كل يوم، يف لعبة يتقاذف فيها املسؤولية جتار جشعون ووزراء، ليظل املواطن البسيط يدفع غرامة تسّيب الوزارة الوصية يف 

ردع كل تاجر يخرق القانون بفرضه منطق »الغاب«. وبحسب خبراء اقتصاديني، فإن وزارة التجارة أخفقت يف تنظيم األنشطة التجارية وضبط األسواق 
بفرض سلطتها على التجار »االنتهازيني«، الذين باتوا ُيلون شروطهم يف السوق،«ليصبح التاجر أقوى من احلكومة...!«.

 ملف : أسماء بوصبيع

الطاهر بولنوار:الطاهر بولنوار:

 »سجـــلنا زيـــــــادات في أسعـــار  »سجـــلنا زيـــــــادات في أسعـــار 
البقوليــــات ومشتقـــات العجـــائن«البقوليــــات ومشتقـــات العجـــائن«

هواري تيغرسي: هواري تيغرسي: 

»الزيـــادات سببـــها انخفـــاض »الزيـــادات سببـــها انخفـــاض 
قيــــمة العمــــلة الوطــــنية«قيــــمة العمــــلة الوطــــنية«

عبد الالوي محمود: عبد الالوي محمود: 

»علــــى وزراة التجـــارة »علــــى وزراة التجـــارة 
التدخــــل سريــــعا التدخــــل سريــــعا 
لــــردع التجـــــار!«لــــردع التجـــــار!«

َواِسَعة االسِتهالِك الِغذائّيِة  امَلواِد  ُمعلنٍة َمّست آسعار كلَّ  َواِسَعة االسِتهالِك ِزياداٌت َمحسوَسٌة غيُر  الِغذائّيِة  امَلواِد  ُمعلنٍة َمّست آسعار كلَّ   ِزياداٌت َمحسوَسٌة غيُر 

َجيـــــــب الُمواِطــــن َجيـــــــب الُمواِطــــن 
َخطــــــر! َخطــــــر!فــــي  فــــي 

عبد القادر بريش: عبد القادر بريش: 

»وزارة التجــــــارة أخفقـــــت »وزارة التجــــــارة أخفقـــــت 
فــــي تنظيــــــم األســـــــواق!«فــــي تنظيــــــم األســـــــواق!«



04
الحدث

السنة 02  - العدد 388 -االحد   03 جمادىالثاني 1442  هـ  - 17 جانفي 2021م   

حمزة بن حلرش
وأضــاف الوزيــر، يف رده علــى ســؤال لنائب 
برملانــي، أن »مــن ضمــن الشــروط هــي قــدرات 
ــب يف  ــن التدري ــذا ميادي ــي، وك ــر النوع التأطي
هيــاكل ذات طابــع استشــفائي جامعــي تشــمل 
ــى  ــة الرئيســة«، مؤكــدا عل التخصصــات الطبي
»ضــرورة مبــادرة جامعــة اجللفــة إلــى توفيــر 

مجمــل الشــروط واملقاييــس التــي يتضمنهــا 
ــك  ــرض، وذل ــذا الغ ــدِّ له ــروط املع ــر الش دفت
ــة متخصصــة  ــى جلن ــراح عل ــل عــرض االقت قب
التعليــم  قطــاع  ممثلــي  تشــكيلتها  يف  تضــم 
العالــي والبحــث العلمــي وممثلــي قطــاع الصحــة 

والســكان وإصــاح املستشــفيات«. 
ــة  ــى أن الطلب ــان إل ــن زي ــر ب ــار الوزي وأش

املنحدريــن مــن واليــة اجللفــة والذيــن يســتوفون 
الشــروط البيداغوجيــة لالتحــاق بفــروع العلــوم 
ــى  ــا عل ــم بيداغوجي ــل به ــم التكف ــة يت الطبي
مســتوى إحــدى كليــات الطــب القائمــة حاليا، 
كمــا يتــم التكفــل بهــم أيضــا اجتماعيــا علــى 

مســتوى األحيــاء اجلامعيــة املعنيــة. 

ووقــع علــى هــذه االتفاقيــة رئيــس جمعيــة 
»جتمــي« الناشــطة يف مجــال دعــم األعمــال 
اخليريــة والنشــاطات الثقافيــة بغردايــة، بــن 
ــاء  ــة أطب ــب جمعي يوســف محمــد، وعــن جان
العيــون اخلــواص، وقــع رئيســها الدكتــور يعقــوب 

ــن. ــن كا الطرف ــاء م ــور أعض ــعيد بحض س
و أكــد رئيــس جمعيــة »جتمــي« يف تصريــح 
لـــ )و.أ.ج( أن هــذه الشــراكة التــي حتققــت 
بالتعــاون مــع وزارة الصحــة والســكان وإصــاح 
املستشــفيات تهــدف إلــى دعــم فــرص التعــاون 
بــن جمعيــة أطبــاء العيــون اخلــواص و«جتمــي« 
ــاص  ــة يف اختص ــطات مجاني ــيد نش ــة جتس بغي

ــون طــب وجراحــة العي
ــة  ــاءات الطبي ــخير الكف ــيتم تس ــث س حي
التضامنــي  العمــل  لتعزيــز  الطبيــة  وشــبه 
اإلنســاني لتقــدمي خدمــات نوعيــة والتكفــل 

باحلــاالت.
ــز  ــى تعزي ــادرات إل ــذه املب ــدف ه ــا ته كم
التكافــل  قيــم  وترســيخ  اإلنســاني  البعــد 
ــى  ــاظ عل ــع احلف ــع م ــل املجتم ــن داخ والتضام
التنميــة  يف  واملســاهمة  العموميــة  الصحــة 

يوســف. بــن  حســب  االجتماعيــة، 
يف  ســيتم  أنــه  ذاتــه  املصــدر  وأضــاف 

اإلطــار نفســه توفيــر اآلليــات وامليكانيزمــات 
اللوجيســتية خــال هــذه احلمــات التضامنيــة، 
حيــث ســيتم برمجــة عمليــات طبيــة وجراحيــة 
للكشــف والتشــخيص عــن مختلــف األمــراض،  
ــرائح  ــف ش ــدة مختل ــن لفائ ــب الع ــي تصي الت
املجتمــع خاصــة الهشــة علــى مســتوى مناطــق 
الظــل وذلــك يف إطــار أســابيع تضامنيــة طبيــة، 
مبــرزا أنــه ســيتم العمــل علــى نشــر ثقافــة صحة 
طــب العيــون بكافــة األطــر والوســائط التواصليــة 
والكفــاءات  املهــارات  تنميــة  جانــب  إلــى 

ــن. ــز التكوي ــال وتعزي ــن يف املج للعامل
ــات  ــج احلم ــف أن برنام ــن يوس ــد  ب وأك
ــل مبرضــى  ــة للتكف ــة واألســابيع الطبي التضامني
سيســتأنف  الوطنــي  املســتوى  علــى  العيــون 
مباشــرة بعــد حتســن الوضــع الصحــي جــراء 
ووفــق  )كوفيــد19-(،  كورونــا  جائحــة 
ومتابعــة  لرصــد  العلميــة  اللجنــة  توصيــات 
ــذ  ــرع يف تنفي ــن سيش ــا، يف ح ــروس كورون في
بنــود االتفاقيــة مباشــرة بعــد احلصــول علــى 

الوصيــة. الــوزارة  التراخيــص 
ــة  ــس جمعي ــد رئي ــرى، أك ــة أخ ــن جه م
أطبــاء العيــون اخلــواص اجلزائريــن أن هــذه 
ــرات  ــاءات واخلب ــف الكف ــع مختل ــرة تض األخي

يتــم  التــي  احلاجيــات  حســب  الضروريــة 
إلــى  الضــرورة  دعــت  وكلمــا  تشــخيصها، 
ــل يف  ــة تتمث ــرزا أن مســاهمة اجلمعي ــك، مب ذل
ــج  ــف برام ــيد مختل ــة لتجس ــة التحضيري املرافق
العمــل التضامنــي بغيــة تقــدمي خدمــات طبيــة 
وجراحيــة وفحوصــات لفائــدة املرضــى املعوزيــن 
علــى املســتوى الوطنــي، وتخفيــف الضغــط 

علــى املؤسســات الصحيــة العموميــة.
وذكــر املصــدر ذاتــه أن اجلمعيــة ذاتهــا 
ستســاهم لوجيســتيكيا بوســائل ومســتلزمات 

ــة طبي
األولــي  التشــخيص  بعمليــات  للقيــام 
ــدمي  ــون وتق ــرض العي ــة مب ــاالت ذات الصل للح
قائمــة  حتديــد  ثــم  والتوجيــه  االستشــارات 
املرضــى املصابــن وتســطير برنامــج للتدخــل 
اجلراحــي أو الطبــي وفــق العمليــات التضامنيــة 
التــي تنظمهــا جمعيــة »جتمــي« اإلنســانية.
جتمــي«   « جمعيــة  فــإن  لإلشــارة، 
ــت  ــف تأسس ــة العط ــة لبلدي ــانية والثقافي اإلنس
يف 2006،  وهــي تعنــى بالشــرائح االجتماعيــة 
الهشــة والفئــات املعــوزة ضمــن برنامــج تضامنــي 

ــع. واس
)و.أ.ج(

اســتفاد 63 طفــا مصابــا بــداء الشــلل 
وتكفــل  مجانيــة  فحوصــات  مــن  الدماغــي 
العموميــة  االستشــفائية  باملؤسســة  صحــي 
ــة  ــس بوالي ــة قاي ــد« ببلدي ــد املجي »حيحــي عب
إدارة  لــدى  أمــس   علــم  خنشــلة، حســبما 

ملستشــفى. ا
البروفيســور  أن  ذاتــه  املصــدر  وكشــف 
ــام  ــة العظ ــص يف جراح ــار املتخص ــم موق إبراهي
ــس  ــوع أم ــد تط ــري ق ــود الفق ــل والعم واملفاص
اجلمعــة إلجــراء فحوصــات طبيــة مجانيــة لـ 63 
طفــا يعانــون مــن داء الشــلل الدماغــي، يتبعهــا 

ــال. ــؤالء األطف ــي دوري له ــل صح تكف
ــي  ــة الت ــة التضامني ــذه اللفت وأضــاف أن ه
ــن  ــة ب ــة املبرم ــوى االتفاقي ــيدا لفح ــي جتس تأت
ــال الشــلل  ــة أطف ــاة« حلماي ــل احلي ــة »أم جمعي

العموميــة  االستشــفائية  واملؤسســة  الدماغــي 
ســتعقبها  بقايــس  املجيــد«  عبــد  »حيحــي 
لبعــض  مســتقبا عمليــات جراحيــة جتــرى 
األطفــال الذيــن اســتفادوا مــن فحوصــات طبيــة 

ــي. ــة املنقض ــوم  اجلمع ي
وأشــارت إدارة مستشــفى »حيحــي عبــد 
ســتبقى  أبوابهــا  أن  إلــى  بقايــس  املجيــد« 
التــي  املبــادرات  هــذه  أمــام  دومــا  مفتوحــة 
ــون  ــن يعان ــال الذي ــى التكفــل باألطف تهــدف إل
ــذي قــد يتســبب  مــن داء الشــلل الدماغــي، ال
ــة أو  ــة الطفول ــى يف مرحل ــات للمرض يف مضاعف
ــرا. ــه مبك ــل ب ــم التكف ــم يت ــال ل ــوغ يف ح البل
ــي  ــادرة الت ــذه املب ــر املصــدر ذات أن ه وذك
يســهر عليهــا البروفيســور إبراهيــم موقــار قــد 
ــا  ــة لـــ 115طف ــات طبي ــراء فحوص ــبقها إج س

بالعيــادة  الدماغــي  الشــلل  داء  مــن  يعانــون 
متعــددة اخلدمــات ببلديــة عــن الطويلــة بواليــة 

خنشــلة.
عنــد  الدماغــي  الشــلل  داء  ويتســبب 
ــات  ــا يف مجموعــة مــن االضطراب األطفــال غالب
التــي تؤثــر علــى قــوة العضــات أو وضعيتهــا مــا 
ــة  ــى ظهــور مشــكات يف النمــو والرؤي ــؤدي إل ي
ــكات  ــى مش ــة إل ــق، باإلضاف ــمع والنط والس
ذهنيــة يتبعهــا خلــل يف احلركــة مــع ردود فعــل 
ــس يف األطــراف  ــة، كارتخــاء أو تيبُّ ــر طبيعي غي
واجلــذع ووضعيــة غيــر طبيعيــة للجســم ومشــي 
ــارة  ــت اإلش ــبما مت ــل، حس ــتقر للطف ــر مس غي

ــه. إلي
)و.أ.ج(

اخلــام  أســعار  ارتفــاع  يفســر  كمــا 
بالتفــاؤل الــذي أبــداه املســتثمرون بخصوص 
ــريع  ــاش الس ــادي واالنتع ــاش القتص االنتع
ــاح  ــد انتشــار اللق ــرول بع ــى البت ــب عل للطل
املضــاد لفيــروس كورونــا يف العديــد مــن 
عديــدة  بلــدان  أن  حــن،  يف  املناطــق. 
وافقــت علــى لقاحــات مختلفــة حســب 

املنظمــة.
ويف الســياق نفســه،  أشــارت وثيقــة الـــ 
ــزال مدعمــة  ــى أن »الســوق ال ت ــك« إل »أوب
الســوق  اســتقرار  آفــاق  حتســن  إطــار  يف 
العامليــة للبتــرول بعــد أن قــررت منظمــة 
ــع ديســمبر املاضــي  ــا مطل ــك« وحلفائه »أوب
ــكل  ــا بش ــكل إرادي، إنتاجه ــل،  بش تعدي
بســيط ابتــداء مــن الفــاحت ينايــر 2021 كمــا 

ــض«. ــرة التعوي ــد فت ــى متدي ــت عل وافق
يف  أخــرى  عوامــل  ســاهمت  وقــد   
حتســن أســعار البتــرول اخلــام منهــا مبــادرات 
اخلــام  البتــرول  علــى  الشــديد  الطلــب 
ــا  ــادي« خصوص ــط اله ــيا- احملي ــة »آس مبنطق
والهنــد وتراجــع االحتياطــات  الصــن  يف 
ــى  ــرول اخلــام عل ــة يف البت ــة املتمثل األمريكي
شــهر  يف  متتاليــة  ســنوات  ثــاث  مــدار 
ــن  ــت بـــ 10 ماي ــث تراجع ــمبر، حي ديس
برميــل بتــرول يوميــا،  إضافــة إلــى التفــاؤل 
الــذي أبــداه املســتثمرون بخصــوص مخطــط 
ــات املتحــدة  ــي إضــايف يف الوالي ــاش مال إنع

األمريكيــة.
كمــا أن االتفــاق التجــاري مــا بعــد 

ــاد ــدة واالحت ــة املتح ــن اململك ــيت ب بريكس
األوروبــي املبــرم يف 24 ديســمبر قــد 
ــة الســوق،  حســب  املصــدر.  ــن ثق عــزز م
ــف  ــإن ضع ــّدم، ف ــا تق ــى م ــة إل إضاف
قيمــة الــدوالر يف الواليــات املتحــدة مقارنــة 
ــى  ــى أدن ــرى إل ــات األخ ــن العم ــلة م بس
مســتوى لــه منــذ نحــو ســنتن ونصــف 
الســنة ســاهم يف تدعيــم أســعار البتــرول 
اخلــام واملنتجــات األساســية بصفــة عامــة.
وبفضــل جميــع هــذه العوامــل، أنهــت 
ــنة 2020  ــك« س ــة لـــ »أوب ــلة املرجعي الس
باالرتفــاع بـــ 6، 56 دوالرا أو 15، 4 باملائــة 
لتســتقر يف مســتوى  املاضــي  يف ديســمبر 
 61  ،42 مقابــل  للبرميــل  دوالرا   17  ،49

دوالر يف نوفمبــر املاضــي.
الشــهرية  بقيمتــه  األمــر  يتعلــق  و 
  ،2020 فبرايــر  منــذ  ارتفاعــا«  »األكثــر 

األوبــك. وثيقــة  حســب 
انخفضــت   ،2019 بســنة  ومقارنــة 
بـــ 22، 57  لـــ »أوبــك«  الســلة املرجعيــة 
انتقلــت  حيــث  باملائــة   2  ،25 أو  دوالرا 
مــن 64، 04 دوالر للبرميــل يف 2019 إلــى 
معــدل 41، 47 دوالرا للبرميــل يف 2020 
وهــو »أدنــى معــدل ســنوي منــذ 2016« 

حســب معطيــات املنظمــة.
)و.أ.ج(

ــام  ــراء اخل ــج الصح ــعار مزي ــت أس أنه
اجلزائــري املرجعــي ســنة 2020 بارتفــاع 
يفــوق 7 دوالرات، واســتقرت عنــد 99، 
49 دوالرا للبرميــل يف ديســمبر املاضــي، 
املصــدرة  البلــدان  منظمــة  أرقــام  حســب 
للبتــرول )أوبــك(، التــي نشــرتها يف تقريرهــا 

الشــهري األخيــر.
»أســعار  أن  ذاتــه  املصــدر  وأوضــح 
ــراء(  ــج الصح ــري )مزي ــام اجلزائ ــط اخل النف
ــى99،49  ــت إل ــد( وصل ــراء بان أو )الصح
دوالرا للبرميــل يف ديســمبر 2020،  مقابــل 
أي  املاضــي،   نوفمبــر  يف  دوالرا   59،42
 4،17  +( دوالر   40،7 قدرهــا  بزيــادة 
باملائــة(، حســبما أكــده  املصــدر نفســه.
ــى  ــث أغل ــدم، كان ثال ــذا التق ــع ه و م
خــام مــن بــن 13 خامــا عرضتهــا »أوبك« يف 
ديســمبر املاضــي، بعــد جيراســول األنغولــي 
ــا  ــرو غيني ــل(،  وزافي )50،51 دوالرا للبرمي

ــل(. االســتوائية )4،50 دوالرا للبرمي
ــام  ــعار اخل ــنوي ألس ــدل الس إال أن املع
دوالرا   49،64 مــن  انخفــض  اجلزائــري 
دوالر  إلــى 12،42   2019 للبرميــل ســنة 
ــن  ــم م ــى الرغ ــًا عل ــنة 2020،  محافظ س
ذلــك علــى املركــز الثالــث ألغلــى خــام 
يف الســلة املكونــة لـــ »أوبــك« خــال العــام 
ــي )98،42  ــان اإلمارات ــد مرب ــابق، بع الس
األنغولــي  وجيراســول  للبرميــل(  دوالرا 

للبرميــل(. دوالرا   64،42(

و يتــم حتديــد ســعر اخلــام اجلزائــري 
ــا ألســعار البرنــت، وهــو خــام مرجعــي  وفًق
لنــدن  ســوق  مــدرج يف  الشــمال،  لبحــر 
الفيزيائيــة  لصفاتــه  إضافيــة  عــاوة  مــع 
والكيميائيــة التــي تقدرهــا مصانــع التكريــر.
يف  الصحــراء  مزيــج  تقــدم  ويأتــي 
ــات أخــرى يف ســلة  ديســمبر املاضــي وخام
»أوبــك« يف ســياق ارتفــاع أســعار النفــط 
اخلــام املرجعــي وســط مؤشــرات علــى حتســن 

أساســيات ســوق النفــط.
و قــد ارتفعــت ســلة »أوبــك« املرجعيــة 
)نوفمبــر  التوالــي  علــى  الثانــي  للشــهر 
ــعار  ــاع أس ــبب ارتف ــمبر 2020(، بس وديس
ــرات  ــط مؤش ــة وس ــام ذات الصل ــط اخل النف

ــيات ــن أساس ــى حتس عل
السوق«، حسبما أضافت »أوبك«.

ويف هــذا الصــدد، أشــارت »أوبــك« 
إلــى أنــه مت تعزيــز جميــع قيــم مكونــات 
ســلة »أوبــك« املرجعيــة يف ديســمبر 2020، 
ــا،  ــمال إفريقي ــرب وش ــم غ ــك قي ــا يف ذل مب
وعلــى وجــه اخلصــوص النيجيــري بونــي 
اليــت، وزافيــرو لغينيــا االســتوائية ودجينــو 
)الكونغــو( ورابــي اليــت )الغابــون( والســيدر 
ــع  ــذي ارتف ــي جيراســول ال ــا( واألنغول )ليبي
ــة يف  ــبة 9،17 باملائ بـــ 39،7 دوالر أي بنس

املتوســط إلــى 74، 48 دوالرا للبرميــل.

وزير التعليم العالي في ردّه على سؤال لنائب بلماني: 
فتـــح تخصــص الطـــب بالجلـــــفة فتـــح تخصــص الطـــب بالجلـــــفة 

يتطــلب شروطـا وعلـى الجامعـة أن تبـادر!يتطــلب شروطـا وعلـى الجامعـة أن تبـادر!

قدر بـ 7،40 دوالر
مزيـــج الصحـــراء الجزائـــــريمزيـــج الصحـــراء الجزائـــــري

 يسّجـــل ارتفــــاعا نهـــاية  يسّجـــل ارتفــــاعا نهـــاية 20202020  

 قرارات »أوبك« تدعم أسعار البترول اخلام

أكد وزير التعليم 
العالي والبحث العلمي، 
عبد الباقي بن زيان، 

بخصوص إنشاء 
مستشفى جامعي ومعهد 
للطب بوالية اجللفة، أن 

األمر يتطلب استيفاء 
جملة من الشروط 
واملقاييس الهيكلية 

والبيداغوجية والعلمية. 

جرى، أمس، باجلزائر 
العاصمة، التوقيع على 

اتفاقية شراكة بني 
جمعية »جتمي« لغرداية 

وجمعية أطباء العيون 
اخلواص اجلزائريني 
بهدف تكفل أفضل 
مبرضى العيون من 

الفئات الهشة خاصة يف 
مناطق الظل عبر الوطن.

للتكفل األفضل بالمرضى من الفئات الهشة
اتفاقــــــية شراكــــــــة بين »تجمـــــــي«  اتفاقــــــية شراكــــــــة بين »تجمـــــــي«  

وجمعـــّية أطبـــــاء العيــــــون الخـــــواصوجمعـــّية أطبـــــاء العيــــــون الخـــــواص

  خنشلة
التكفــل بـ التكفــل بـ 6363 طفــــال مصـابا بــداء الشــلل الدمـــاغـي طفــــال مصـابا بــداء الشــلل الدمـــاغـي
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أخبار الداخل

نفاذ املخزون يتسبب يف الحاق خسائر فادحة

شحنــة جديــدة مـن الفحـم الحجري شحنــة جديــدة مـن الفحـم الحجري 
إلنقــاذ مركـب الحجـار بالطارفإلنقــاذ مركـب الحجـار بالطارف

توقف االنتاج يرفع أسعار الحديد إلى  1000 دينار للقنطار

ف .سليم
 علمت » أخبار الوطن« أمس أن مركب 
سيدار للحديد والصلب باحلجار تلقى شحنة 
بنحو  تقدر  احلجري  الفحم  مادة  من  جديدة 
30  ألف طن مستوردة من اخلارج وذلك من 
توقف  بعد  العالي  الفرن  تشغيل  إعادة  أجل 
احلجري  الفحم  مخزون  نفاذ  بسبب  طارئ 
الذي يتم استيراده من اخلارج وسط توقعات 
قد  فادحة  خسائر  احلجار  مركب  بتكبد 

تتجاوز ال5 ماليني دوالر.

أولية  مادة  الفحمي  احلجر  مادة  وتعتبر 
لتشغيل الفرن العالي ويحتاج الفرن لتوفر املادة 
مثل  دائم ألن  بشكل  احلجري  والفحم  اخلام 

هذه التوقفات العشوائية تؤثر عليه كثيرا .
طن   2500 يوميا  العالي  الفرن  وينتج 
ملدة  توقفه  إحتساب  وعند  الزهر  حديد  من 
10 أيام جند أن املركب خسر قيمة 25000 
طن يف هذه الفترة و يستورد املركب شحنات 
تتراوح كميتها ما بني 10 إلى 15 ألف طن 

من الفحم احلجري .

الفارط  الشهر  اإلنتاج  توقف  وتسبب   
حديد  أسعار  ارتفاع  إلى  احلجار  مبركب 
بوالية  احمللية  بالسوق  للبناء  املوجه  اخلرسانة 
باألسابيع  مقارنة  باملائة   50 بنسبة  عنابة 
احلديد  سعر  فإن  مصادرنا  وحسب  الفارطة. 
6000دينار   من  قفز  12ملم  قطر  املستورد 
بزيادة  9000دينار   إلى  الواحد  للقنطار 
ملم   8 قطر  احلديد  تسعيرة  و  3000دينار 
وصلت إلى حدود 9600دينار للقنطار الواحد 

يف محالت بيع مواد البناء بالتجزئة.

متوسطة  بوطالب من  بلدية  استفادت   
املتوسطة  عن  الضغط  لتخفيف  جديدة 
الوحيدة يف البلدية التي تستقبل سنويا عددا 

كبيرا من التالميذ يفوق طاقة استيعابها.
تطرقت   قد  الوطن«  »أخبار  وكانت 
بلدية  ومداشر  وقرى  قنيفة  قرية  ملشاكل 
والية  جنوب  أقصى  يف  الواقعة  بوطالب 
سطيف ومنها مشكلة االكتظاظ يف املتوسطة 
من  متكونة  جلنة  أمس  يوم  حلت  ،حيث 
رئيس املجلس الشعبي البلدي وممثل مديرية 
التربية وممثل فرع التعمير والبناء وممثل املوارد 
املائية وممثل املصالح الفالحية وممثل االشغال 
إلجناز  أرضية  اختيار  لغرض  العمومية 
قصد  مختلفة  مواقع  معاينة  ومتت  املشروع 
قرىقنيفة  من  كل  يف  املشروع  هذا  جتسيد 
قرى  مواطنو  والرمايل،  وبوجليخوقبردلح 
بلدية بوطالب عبروا عن سعادتهم وشكرهم 
يف  املساهمة  على  الوطن  أخبار  جلريدة 
السلطات  تكفل  انتظار  انشغالهم يف  إيصال 

باالنشغاالت األخرى.
حمالت تشجير واسعة

قامت املؤسسة العمومية الوالئية لتسيير 
مراكز الردم التقني )إيكوسات( بالتنسيق مع 
بتنظيم  السخنة  حمام  لدائرة  الغابات  فرع 
عملية تشجير على مستوى غابة حي الثورة 
مبعية مؤسسات وسلطات محلية، وجمعيات 
ناشطة يف مجال البيئة باإلضافة إلى تالميذ 
بحمام  بلقاسم  نايت  قاسم  مولود  متوسطة 

السخنة.وشهدت العملية حضورا كثيفا.
تشجير  تنظيم حمالت  سيتم  يف حني 

أخرى يف بلديات ومناطق متفرقة من والية 
القادمة كما علمت أخبار  سطيف يف األيام 

الوطن مصالح الغابات.
االطاحة بعصابة 

مختصة يف ترويج 
املخدرات

من  سطيف  والية  أمن  مصالح  متكنت 
أفراد   05 من  مكونة   عصابة  نشاط  شل 
مدينة  وسط  املخدرات  ترويج  يحترفون 
من  أزيد  بحجز  سمحت  العملية  سطيف، 
املعالج  الكيف  مادة  من  كيلوغرام   01 واحد 
أن  يرجح  سنتيم  مليون   05 الـ  جتاوز  ومبلغ 
كما  السموم  هذه  ترويج  عائدات  من  يكون 
التحريات  أثبتت  سياحيتني  مركبتني  حجز 
بأنها تستعمالن دوما خالل نشاط العصابة 

غير املشروع.
فرقة  عناصر  قبل  من  أطرت  العملية 
مكافحة املخدرات باملصلحة الوالئية للشرطة 
معلومات  استغالل  إثر  وجاءت  القضائية 
على  األشخاص  من  مجموعة  بإقدام  تفيد 
ترويج املخدرات وسط مدينة سطيف، ليتم 
حتديد  من  مكنت  موسعة  أبحاث  إطالق 
التي  واملركبات  العصابة  هذه  أفراد  هوية 
وبعد  السموم،  هذه  ترويج  يف  يستعملونها 
إعداد خطة محكمة مكنت من حتديد مكان 
ستة   06 على  القبض  ألقي  أين  تواجدهم 
سياحيتني،  مركبتني  منت  على  كانوا  أفراد 
من  معتبرة  كمية  على  بحوزتهم  وضبط 

املخدرات )كيف معالج(
جمعها: جمال الدين الواحدي

أخبار سطيف

متوسطـــــة جديـــدة 
فـي بوطالــب قريبـا

قسنطينة

طبيبان ضمن شبكة إجرامية ترّوج المؤثرات العقليةطبيبان ضمن شبكة إجرامية ترّوج المؤثرات العقلية
باملصلحة  اإلجرام  قمع  فرقة  متكنت 
والية  بأمن  القضائية  للشرطة  الوالئية 
شبكة  لنشاط  حد  وضع  من  قسنطينة، 
تضم    ، العقلية  املؤثرات  يف  تتاجر  إجرامية 

06من بينهم طبيبان .
املتهمون  تتراوح أعمارهم ما بني 33 
و 54 سنة يف قضية تخزين و نقل املؤثرات 
البيع  بهدف  شرعية  غير  بطريقة  العقلية 
يف  صورية،  طبية  وصفات  باستعمال 
إطار جماعة إجرامية منظمة و باستحضار 

مركبة ذات محرك، تسيلم وصفات طبية 
على  عقلية  مؤثرات  على  حتتوي  صورية 

سبيل احملاباة .
حيثيات القضية تعود إلى معلومات وردت 
إلى ذات الفرقة مفادها قيام أشخاص على منت 
مركبة من نوع »رونوسامبول« بترويج كمية من 
أحياء  احد  مستوى  على  العقلية  املؤثرات 
مدينة قسنطينة، التحريات و األبحاث املكثفة 
للمعلومات من  مكنت بعد االستغالل اجليد 
بأحد  تواجدها  مكان  و  املركبة  هوية  حتديد 

متنها  وعلى  توقيفها  ليتم   ، الشعبية  األحياء 
بإخضاع  امرأتان،  بينهم  من  أشخاص   05
املركبة و من فيها للمراقبة و التفتيش مت العثور 
على كمية من املؤثرات العقلية مخبأة بإحكام 
بشكل متفرق قدرت بـ 520 قرص باإلضافة 
قدرت  احدهم  بحوزة  أخرى  كمية  إلى ضبط 
الفرقة  مقر  إلى  حتويلهم  ليتم  قرص،   120 بـ 

الستكمال اإلجراءات القانونية الالزمة.
أمينة .ب

الطارف

نجـــاة طفـــل مــــن المـــــوت غرقــــا نجـــاة طفـــل مــــن المـــــوت غرقــــا 
فــي بركـــة مائيــة بحــي ذاغــــوسفــي بركـــة مائيــة بحــي ذاغــــوس

مائية  بركة  املوت غرقا ي  جنا طفل من 
متكنت  بعدما  بالطارف  البسباس  ببلدية 
وحدة من مصالح احلماية املدنية من التدخل 
بحي  املواطنني  من  النجدة  نداء  تلقيها  فور 
يف  غطاسوها  جنح  حيث  الشعبي  ذاغوسة 

إنقاذ الضحية وحتويله الى أقرب عيادة صحية 
بعني  األولية  اإلسعافات  تلقيها  بعد  باجلهة 
املدنية  احلماية  مصالح  جهتها  من  املكان  

لوالية الطارف.
ومع حلول فصل  املائية  البرك  أن  ويجدر 

كابوس  إلى  حتولت  األمطار  وسقوط  الشتاء 
للعائالت باملنطقة خوفا على فلذات اكبادهم 
من  السقوط فيها عند اللعب بالقرب منها أو 

وهم يف طريقهم من وإلى املؤسسة التربوية.
ف.سليم  أطلق  قاضي التحقيق  لدى محكمة 

تبسة ، أوامر بني  اإليداع و اإلفراج املؤقت 
من  شخص   11 ضد  احلكم  تأجيل  مع 
للخزينة  تابعني  وموظفني  ومسيرين  إطارات 
تورطهم  يف  لالشتباه  تبسة  بوالية  العمومية 
يف قضية اختالس أموال عمومية مع التزوير 
وسوء  ادارية  محررات  يف  املزور  واستعمال 

استغالل الوظيفة.
و  اإلعالم  خلية  من  بيان  فحسب 
متكنت  فقد  تبسة،  والية  ألمن  اإلتصال 
قوات الشرطة التابعة للفرقة االقتصادية  من 
معاجلة قضية تتعلق باختالس أموال عمومية 
مع التزوير واستعمال املزور يف محررات إدارية 
،باإلضافة الى سوء استغالل الوظيفة واعاقة 
الذي  القضية  وهي  للعدالة،  احلسن  السير 
تابعون  وموظفون  إطارات  فيها  تورط  التي 
حيث   ، تبسة  لوالية  العمومية  للخزينة 

كشفت التحقيقات عن وجود اختالس مالي 
ناجت عن وجود تالعبات يف حتويل مبالغ مالية 
باستعمال وثائق محاسبية مزورة يف غياب تام 
للملف القاعدي اخلاص بهذه التحويالت يف 
إطار عمليات متوين صورية  مما كّبد اخلزينة ما 
يقارب 2 مليار سنتيم، و بناءا على ذلك مت 
التحقيق مع 11 شخص من اطارات مسيرين 

وموظفني تابعني لذات املؤسسة .
بالتنسيق  أنه    ، املصدر  ذات  وأضاف 
مع النيابة املختصة مت تقدمي املشتبه فيهم أمام 
العدالة لدى محكمة تبسة التي أصدرت يف 
)إطار  القضية  يف  الرئيسيني  املتورطني  حق 
يقضي  أمرا  مورد(  و  للخزينة  تابع  مسير 
باإليداع يف حني استفاد الباقون من االفراج 

املؤقت مع تأجيل النطق.
فيروز رحال

إيداع مسير تابع للخزينة و مورد الحبس املؤقت

إطارات ينهبـون 2 مليار سنتيم 
من الخزينة العمومية بتبسة!

عنابة

كارثــة إيكولوجيـة تهـدد سكـان الكاليتوسةكارثــة إيكولوجيـة تهـدد سكـان الكاليتوسة
مسكن   300 حي  سكان  يشتكي 
كثرة  من  بعنابة  برحال  ببلدية  بالكليتوسة 
باتت  التي  الصحي  الصرف  مياه  تسربات 
انبعاث  بسبب  خطيرة  بأمراض  تهددهم 
الروائح الكريهة رغم ما قد يتسبب يف حدوث 

كارثة ايكولوجية .
و قال ممثلو السكان يف تصريح  لـ« أخبار 
املزري  الوضع  هذا  من  سئموا  أنهم  الوطن« 
املسلط  والتهميش  الالمبااله  سياسة  بسبب 
املوجهة  الكثيرة  الشكاوى  رغم  حيهم  على 
إلى مصالح بلدية برحال يف األسابيع الفارطة 

وتخليص  الوضع  إلصالح  التدخل  بغرض 
حد  على  املأسوية_  الصورة  تلك  من  حيهم 
الصرف شوارع  مياه  تعبيرهم_ حيث غمرت 
وطرقات احلي من عدة زويا األمر الذي يشكل 
األمراض  تفشي  من  خوفا  للسكان  كابوس 
املعدية خاصةيف أوساط األطفال الذين يلعبون 

بالقرب من مياه الصرف الراكدة .
هذا  الساخطني عن  السكان  ممثلي  وهدد 
أمام  إحتحاجية  وقفة  بتنظيم  املتردي  الوضع 
يف  األسبوع  هذا  مطلع  مع  برحال  بلدية  مقر 
حالة استمرار سياسية التجاهل املسلطة عليهم 

او  كتعبير  وذلك  البلدية  مسؤولي  طرف  من 
التي  املزرية  األوضاع  على  منهم  احتجاجا 
بسبب  يطاق  بات ال  بلغت حدا  أنها  يقولون 
العمارات  مداخل  أمام  الراكدة  القذرة  املياه 
للحي  الداخلية  والطرقات  لها  يقطنون  التي 
البيئة  مديرية  مصالح  جهتها  من  املذكور. 
واحمليط ببلدية برحال أكدت أن انشغال هؤالء 
التطهير  ديوان  مصالح  إلى  حول  للمواطنني 
الذي بدوره يتكفل مبعاجلة هذه النقطة السوداء 

املوجودة بحي 300 مسكن بالكليتوسة.
ف سليم
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مستغانم

غيـاب المنشـآت القاعديـة يعمـق جراح غيـاب المنشـآت القاعديـة يعمـق جراح 
المواطنيــن فــي مداشـر استيديــاالمواطنيــن فــي مداشـر استيديــا

يعاني سكان أكثر من 20 »دوارا« تابعا لبلدية استيديا بوالية مستغانم، من عّدة مشاكل نغصت 
حياتهم خاصة الخدمات الضرورية في الحياة، وأهم هذه المطالب، المياه الشروب الذي يأملون أن 

يتجسد في البلدية لرفع الغبن عنهم وعن أبنائهم إلى جانب الماء و تهيئة الشوارع والطرقات.

أمينة.ز
عمار،  أوالد  دواوير  سكان  اشتكى 
دوار  قارة،  دوار  فوالت،  مزرعة  دهامشية، 
ربوخ واحلمادشة من مشكل نقص مياه الشرب 
التزود  مشكل  من  يعانون  أنهم  أكدوا  الذين 
حيث  سنوات،  منذ  للشرب  الصاحلة  باملياه 
عبر  احليوية  املادة  هذه  اقتناء  إلى  هؤالء  يضطر 
طرح  كما  باهضة،  وبأثمان  املتنقلة  الصهاريج 
أهالي قرى الدهايشية، الكراميية مشكل انعدام 
هذا  يحدق  حيث  الصحي  الصرف  قنوات 
الناجت  التلوث  بسبب  العائالت  الوضع عشرات 
عن الروائح الكريهة املنبعثة من احلفر املستعملة 
لصرف املياه القذرة الناجتة عن تلك السكنات، 
وضرورة فتح املسالك وتهيئة الطرقات وتعبيدها 
هاته  سكان  طالب  كما  عنهم،  العزلة  لفك 
القرى بحقهم من احلصص السكنية واإلعانات 

الريفية واإلسراع يف توزيع ما قد مت اجنازه.

من  جملة  عزروق  قرية  سكان  عدد  كما 
الصرف  شبكة  انعدام  غرار  على  االنشغاالت 
الصحي  ومرورا بافتقادهم للمدرسة االبتدائية 
وانتهاء بغياب شبه كلي للنقل، سيما منها تلك 
األحيان  بعض  يف  املدرسي،  بالنقل  املتعلقة 
التالميذ  حتى السنة األولى ابتدائي  مجبرين 
إلى  الوصول  ألجل  طويلة  مسافات  قطع  على 
بالرغم  دراستهم   ملزاولة  النويصي  عني  بلدية 
من انهم تابعني اقليميا إلى بلدية ستيدية دائرة 
السكان  وباقي  العمال  حتى  ماماش،  حاسي 
الغير  األجرة  سيارات  استقالل  على  ملزمون  

شرعية التي أفرغت جيوبهم،
ومسؤول  النقل  مديرية  السكان  ويطالب 
البلدية بحمل همهم على محمل اجلد، سيما 
يوما  طويلة   مسافة   يقطعون  الذين  التالميذ 
ألجل الدراسة، ويف قصاوة الطقس خاصة يف 
فصل الشتاء وذلك بتخصيص حافالت للنقل 

القرية.  من  قريبة  مدرسة  إجناز  أو  املدرسي 
الصحي  الصرف  مياه  لتجميع  الوحيدة  احلفرة 
القذرة  مياهها  و  آخرها  عن  مملوءة  اصبحت 
والتي  الفالحية  األرضي  نحو  مباشرة  تتسرب 
تشكل  وأصبحت  حقيقية  بيئية  بكارثة  تنذر 
خطرا حقيقا على صحة وسالمة سكان القرية. 
كما أن القاذورات منتشرة يف كل مكان حيث 
القرية  سكان  لكل  فقط  واحدة  حاوية  يوجد 
وحتى رفع القمامة مبرمج مرة يف األسبوع ويف 
الشأن  هذا  ويف  يوما،   15 كل  األحيان  أغلب 
وتغييب  التهميش  سبب  عن  السكان  تساءل 
الوصية،  اجلهات  ورفض  املشاريع  هذه  مثل 
حسب تصريحات السكان، وذلك أمام غياب 
أهل  تاركني  احملليني،  املسؤولني  مبادرات  أدنى 
سنوات  منذ  حقيقية  معاناة  يعيشون  القرية 
أيام  خالل  املفقودة  القارورات  نقل  مع  طويلة 

فصل الشتاء، ويحتطبون لسد احلاجة.

املدية

الموالــون يطالبـون بإعـادة 
فتــح أســواق الماشيـــة

من  كال  يف  املوالني  من   العديد  ناشد   
واملدية  سليمان  وبني  البخاري  قصر  بلديات 
املدية  والي  وتابالط  نعمان  وسيدي  البرواقية 
»جهيد موس« إلصدار قرار يقضي بإعادة فتح 
أسواق املاشية تدريجيا  بعد التراجع امللحوظ 

يف عدد اإلصابات بفيروس كورونا .
 و قال ممثل املوالني خالل لقائه بـ »أخبار 
الغلق  قرار  من  كثيًرا  تضرروا  إنهم  الوطن« 
أن  باعتبار  بالوالية  املاشية  ألسواق  املؤقت 
،وأنهم  لعائالتهم  الوحيد  املعيل  هو  السوق 
داخل  الصحي  البروتوكول  لتطبيق  مستعدون 
أسواق املاشية ،وسيساهمون يف تنفيذه ميدانيا 
بالتنسيق مع مختلف املصالح الفالحية حتى 

ال يتم غلقه مجددا .

جتدر اإلشارة إلى أن املوالني كانوا قد قاموا 
األربعاء  سوق  بعث  مبحاولة  سابق  وقت  يف 
للمواشي  ببني سليمان شرقي املدية رغم صدور 
السوق قبل أشهر يف إطار اإلجراءات  قرار غلق 
تدخل  أن  إال  كورونا  بفيروس  اخلاصة  الوقائية 
رجال الدرك الوطني آنذاك حال دون فتحه أين 

مت تفريق التجار وطلبوا منهم مغادرة السوق.
هذا وقد سبق للسلطات الوالئية يف إطار 
فتح  إعادة  االحترازية  اإلجراءات  تخفيف 
السوق أمام التجار بقرار من الوالي السابق غير 
بسبب  قليلة  أسابيع  بعد  عنه  العدول  مت  أنه 
الفيروس  من  الوقاية  إجراءات  احترام  عدم 

والتباعد االجتماعي داخل األسواق .
عمر. ب

غليزان

800800 مليــار لتنميــة مناطـــق  الظــــل  مليــار لتنميــة مناطـــق  الظــــل 
و توزيــــع و توزيــــع 66 آالف سكــن قريـــبــا آالف سكــن قريـــبــا

مليار   800 عن  يقل  ال  ما  تخصيص  مت   
الظل  مناطق  تنموية عبر  سنتيم الجناز مشاريع 
 6 أزيد  من  يف والية غليزان فيما سيتم توزيع 

ألف سكن اجتمتعي خالل السنة اجلارية.
»عطاء  االول  التنفيذي  املسؤول  قال  و   
الوالية  إن  صحفية  ندوة  موالتي«خالل  اهلل 
استفادت من غالف مالي مقدر ب238 مليار 
سنتيم برسم سنة 2021 ، وفيما تعلق بقطاع 
على  موالتي  اهلل  عطا  أشار   ، بالوالية  السكن 
هامش الندوة الصحفية التي عقدها مبقر الوالية 
، أن تأخر إشهار قوائم املستفيدين من السكن 

االجتماعي يعود لعملية تطهيرها .
توزيع  سيتم  أنه  ذاته   املسؤول  اضاف  و 
 2021 سنة  خالل  اجتماعي  سكن   6636
الوطن«  »أخبار  مجيبا   ، املراحل  عديد  عبر 
أن  الوالية ،  املجمدة عبر  املشاريع  واقع  حول 
مدروسة،  خطة  وفق  تعمل  الوالئية  املصالح 
االستعجاالت  عن  التجميد  رفع  مت  بحيث 
يلل  ببلدية  املياه  حتويل  ملشروع  إضافة  الطبية 

، وعن ملف اإلدماج ، إعتبر املسؤول األول 
العائق  أن  إال  متوفرة  املناصب  أن  بالوالية 
يكمن يف الغالف املالي خاصة ما تعلق بقطاع 
مت  موظف   1121 من  أكثر  التي حتصي  التربية 

تفاصيل  عن  وأما   ، فقط  موظف   48 دمج 
 5174 إحصاء  مت  فإنه  الوالية  عبر  العملية 

موظف معني باإلدماج عبر 03 مراحل .
م.حبيب

لقاءبني  األسبوع  هذا  نهاية  انعقد 
جلنة الدفاع عن حقوق اإلنسان وأولياء 23 
بعدما  اختفائهم  عن  أعلن  بجاية  من  شابا 
ركبوا زورقا بحريا نحو اسبانيا وذلك بهدف 
القضية  هذه  حول  املعلومات  آخر  معرفة 
اجلزائرية  السلطات  لدى  بسرعة  والتدخل 
أمام الصمت وغياب أي جديد حول مصير 

هؤالء الشباب.
االتصال  مت  صلة  ذي  سياق  ويف   
املنظمات  وكذا  للهجرة  اجلزائرية  بالشبكة 
املزيد  ملعرفة  املتوسط  احلكومية حلوض  غير 
أسال  الذي  امللف  هذا  حول  التفاصيل  من 
الكثير من احلبر وللتذكير فإن هؤالء املختفني 
منذ  وجاد  رسمي  خبر  أي  عليهم  يظهر  لم 
17 ديسمبر 2020م والذين امتطوا قاربا من 
شاطئ واد داس غربي بجاية وانطلقوا صوب 
أوليائهم  دفع  ما  وهو  اإلسبانية  السواحل 

الهالل األحمر  بوزارة اخلارجية ،  لالتصال 
والعسكرية  األمنية  السلطات  اجلزائري 
عدة  حتى  ونظموا  الشواطئ  حرس  سيما 
جتمعات أمام مقر الوالية للتعبير عن قلقهم 
خالل  طرحت  وقد  هذا  بالتدخل  واملطالبة 
هذا اللقاء ثالثة فرضيات حول هذه القضية 
األولى تتمثل يف أن هؤالء الشباب »احلراقة 
وهم  اإلسبانية  السواحل  إلى  وصلوا  قد   «
الثانية  الفرضية   « احتجاز  مركز  يف  اآلن 
وهي توقيفهم من طرف السلطات اجلزائرية 
عرض  يف  فقدانهم  وهي  الثالثة  والفرضية 
من  بدعم  أهاليهم  فإن  يكن  ومهما  البحر 
كرابطة  املختلفة  واملنظمات  املدني  املجتمع 
الدفاع  وجلنة  راج  منظمة  اإلنسان  حقوق 
واحملافظة على احلريات وكذا جلنة الدفاع عن 

العمال يطالبون بكشف ومعرفة احلقيقة.
عبدالسالم.ق

بجاية

عائــــالت 23 »حراقــــا« 
تستنجــد بالسلطـــات

تلمسان

االطاحـــة بشبكـــة تتاجـر 
بالمـــواد الصيدالنيــة

متكنت عناصر فرقة قمع اإلجرام التابعة 
بأمن  القضائية  للشرطة  الوالئية  للمصلحة 
و  أشرار  جمعية  تفكيك  من  تلمسان  والية 
باملواد  املتاجرة  يف  مختصة  إجرامية  شبكة 

الصيدالنية و األقراص املهلوسة.
و بحسب بيان خللية االتصال و االعالم 
 05 من  الشبكةتتكون  فهذه  ذاتها  للهيئة 
23 سنة و34  أعمارهم بني  تتراوح  أشخاص 
مع  حالةتلبس  غي  لهم  اإلطاحة  متت  سنة 
حجز كمية من األقراص املهلوسة  قدرت بـ 

60 قرص من نوع بريغابالني وإسترجاع مبلغ 
مالي قدره 34000 دينار.

بعد إستكمال إجراءات التحقيق مت إجناز 
الذين  املتهمني  حق  يف  قضائي  إجراء  ملف 
لدى  اجلمهورية  وكيل  السيد  أمام  تقدميهم  مت 
املثول  إلى  أحالهم  الذي  تلمسان،  محكمة 
يف  صدر  حيث  احملكمة  هيئة  أمام  الفوري 
وغرامة  اإليداع  مع  حبس  سنة   01 حقهم 

مالية قدرها 20000 دينار.
بن خالد عبد القادر

تلمسان

مطالــب بتفعــيل ازدواجيـة 
الطريق الوطنــي رقم 22

لوالية  اجلنوبية  املناطق  سكان  طالب 
الطريق  ازدواجية  مشروع  بتفعيل  تلمسان 
الوطني رقم 22 الرابط ما بني مدينة تلمسان 
بني  الرابط  جزءه  يف  خاصة  بشار  والية  و 
التي  34كلم  مسافة  على  سبدو  و  تلمسان 
مما  املنعرجات  كثرة  و  املسلك  بصعوبة  تتميز 
يتسبب يوميا بالكثير من حوادث السير حيث 
تعرف هذه  الطريق  مرور الكثير من  شاحنات 
الوقود و السلع  و كذا السيارات بصفته الطريق 

الوحيد الذي يربط الوالية باجلنوب اجلزائري.
هذا و كشف مصادر من املجلس الشعبي 
األول  الشطر  ،«إن  الوطن«  »أخبار  لـ  الوالئي 
على  بتيرني  تلمسان  يربط  الذي  املشروع  من 
باالزمة  اصطدم  لكنه  مسجل  13كلم  مسافة 
املالية التي تعرفها البالد إذ يبدو أنه مت تفعيله 
الوضعية  حتسن  بعد   األخيرة  اآلونة  خالل 

املالية للجزائر.
بن خالد عبد القادر
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نّصب رسميا املجلس األعلى للصيد 
والثروة الصيدية، والذي يأتي تتويجا 
ملسار طويل للقضاء على أزمة الصيد 

اجلائر وإعادة فرض آليات إدارة الصيد، 
وكذا تنظيم الصيادين للتحكم يف الثروة 

الصيدية. وقال وزير الفالحة، عبد 
احلميد حمداني، يف كلمة ألقاها على 

هامش إشرافه على عملية تنصيب هذا 
املجلس، إن »الصيد هو نشاط ترفيهي 

يلعب دورا أساسيا يف احلفاظ على 
التوازن البيئي من خالل تسيير الثروة 
الصيدية«، مشيرا إلى أن تعدد ممثلي 

املجلس سيساهم يف وضع الوسائل الفعالة 
ملمارسة الصيد واحلفاظ على الثورة 

الصيدية وتنميتها.

أقدم، صباح أمس، عدد من أولياء جمعيات التالميذ يف عدد 
من املدارس بوالية سكيكدة على تنظيم حركة احتجاجية 

ومقاطعة الدراسة، وطالبوا بوقف التدريس يوم السبت 
جتسيدا اللتزام سابق من مدير التربية والوزارة الوصية. 
احلركة االحتجاجية كانت واسعة وشكلت كامل املدارس 
بدوائر القل، احلروش، متالوس وعزابة وعاصمة الوالية 

سكيكدة. هذا، وهّدد احملتجون باللجوء إلى التصعيد إلى 
غاية االستجابة ملطلبهم.

نحـــو تسويــة العقـــود!

للصيـــــــــاديـن ُبشـــــــــرى 
احتجـــــــاجــية حركـــــة 

باخـرة القمـح تحـت المجهـر!

قررت املديرية العامة للوكالة الوطنية 
لتحسني السكن وتطويره »عدل« تسوية 

العقود النهائية ملكتتبي »عدل 1« قبل 
الـ15 من شهر مارس املقبل. وحسب بيان 
لوكالة عدل، فإن القرار اتخذه  املدير 

العام للوكالة، طارق بلعريبي، على 
هامش لقاء تقييمي مع املدراء املركزيني 

واملدراء اجلهويني واملدير املكلف بالعقود. 
وأضاف البيان أن املسؤول األول عن وكالة 
عدل استمع، خالل اللقاء، إلى عرض عن 

تقدم األشغال مبختلف مشاريع صيغة 
البيع باإليجار املوزعة عبر مختلف 
واليات الوطن، خاصة منها التي 

انطلقت خالل سنة 2020.

تواصلت على 
مستوى ميناء 
عنابة عملية 
مراقبة باخرة 
القمح الّلني من 
طرف املصالح 
املسؤولة إلى 

ساعات متأخرة من 
ليلة يوم اجلمعة، 

بحسب مصادر عمالية من مؤسسة تسيير ميناء عنابة، 
حيث مت أخد عينات من الشحنة املستوردة إلخضاعها إلى 
التحاليل املخبرية الالزمة قبل تفريغها ونقلها إلى تعاونية 
احلبوب والبقول اجلافة باحلّجار، يف حال أظهرت التحاليل 

صالحيتها.

نظرا إلى الوجود املكثف 
للجالية الصينية باجلزائر،  يف 

إطار االتفاقيات املبرمة بني 
اجلزائر واحلكومة الصينية 

إلجناز مختلف املشاريع 
القاعدية، تبحث مدرسة 
خاصة ببجاية عن مدرس 
للغة الصينية »املندرين«، 

وهي اللغة الرسمية يف الصني. 
ويف احلقيقة، فإن االتصال 

بني الشركاء الصينيني 
بنظرائهم اجلزائريني ال يتم 
بالشكل املرغوب على اعتبار 

أن اجلزائريني يف العموم 
يتحكمون يف اللغات األوروبية 

دون اللغات األخرى،  ما يتطلب 
وجود مترجم بني الطرفني.

أستـــاذ لغـــة »المندريـــن« مطلــــوب

مهــــازل علــــى قـــارعة مهــــازل علــــى قـــارعة 
الطريــــق! الطريــــق! 

 يتساءل الكثير من مواطني مدن والية بجاية عن سبب تسّرع التجار واملنتجني يف إنزال سلعهم 
وتركها على قارعة الطريق أو قرب احملالت التجارية دون حضور أصحاب هذه احملالت،  خاصة 
يف الصباح الباكر، مما يجعل هذه السلع يف متناول احليوانات كالقطط أوالكالب التي » تتمرغ 
» عليها وتترك سموما عليها، أو قد تقتطع منها ما تأكله؛ مما يهدد صحة املستهلكني الذين 

ال يعلمون ظروف شراء واستالم التجار سلعهم. واألمر يخص عدة مواد منها اخلبز إذ كثيرا ما 
يلفت انتباهنا وجود قطط فوق سالت اخلبز وطواف الكالب حول صناديق اخلضر والفواكه، 

فمتى تتوقف هذه املهازل؟

إسبـــانيا توافـــــق 
كشفت املؤسسة اجلهوية للنقل البحري بوهران 
عن انطالق مشاورات حثيثة لفتح خط بحري 
جديد بني اجلزائر وإسبانيا، انطالقا من ميناء 
الغزوات بتلمسان نحو ميناء مليلية اإلسباني 

خالل األيام القليلة املقبلة، تزامنا مع عودة نشاط 
النقل البحري املتوقف منذ 23 مارس 2020. 

وأشارت املؤسسة ذاتها إلى أن إجراءات فتح اخلط 
البحري اجلديد انطلقت، وسيكون من الغزوات 
نحو مليلية لتدعيم اخلط السابق املفتوح نحو 

أميريا، حيث إن وزارة اخلارجية اإلسبانية أعطت 
املوافقة املبدئية على القرار.
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غرداية

حملــة تحسيسيـــة لطلبــة 
مراكــز التكويـن المهـني

أطلقت مصالح الشرطة بأمن والية غرداية 
توعوية  حتسيسية  حملة  األسبوع  هذا  خالل 
واسعة موجهة للطلبة املتمدرسني على مستوى 
كافة مراكز التكوين املهني و التمهني املتواجدة 
بوالية غرداية، و هذا بإشراك مختلف إطارات 

الشرطة من مختلف املصالح و التخصصات.
أسبوعني  مدار  ميتد على  الذي  البرنامج 
التكوينية  السنة  من  األولى  مرحلته  يف 
مركز   17 ميس  أن  املقرر  من   2020/2021
تكوين مهني و التمهني باإلضافة إلى املعهد 
و  املهني  التكوين  يف  املتخصص  الوطني 
التمهني شريف مساعدية بالنوميرات غرداية، 
الدوائر  على  موزعة  املراكز  هذه  مختلف 

الوطني  األمن  اختصاص  بقطاع  الثمانية 
متليلي  بريان،  القرارة،  املنيعة،  يف  املتمثلة 
زلفانة، بونورة، املنصورة و ضاية بن ضحوة ، 
من خاللها يتم إيفاد إطارات الشرطة لتنظيم 
حمالت و محاضرات و دروس حتسيسية يف 
مجاالت األمن املروري ، الوقاية من مختلف 
اجلرائم على غرار مخاطر استهالك املخدرات 
و  األنترنت  لشبكة  السيء  اإلستغالل   ،
إلى  باإلضافة  اإللكترونية،  اجلرمية  مخاطر 
إعطاء نصائح و إرشادات من شأنها أن تساهم 
يف تعزيز الثقافة األمنية لدى الطلبة املتكونني 

للوقاية من اجلرمية.
حاج قويدر عبد الرزاق

يطالبون بحل مشاكلهم العالقة منذ ربع قرن

فالحــو محيطــات عيــن الفتــح وسطــح 
عـــزي بـــأدرار يحتجـــــون

جدد فالحو مستصلحات سطح عزي وعين الفتح بأدرار وقفتهم االحتجاجية  أمام مقر الوالية ورفع 
المحتجون الفتات وشعارات يطالبون فيها بإنصافهم وتسوية عقاراتهم الفالحية.

عبداهلل مجبري
وطالب احملتجون فالحو عني الفتح بأنزجمير 
ومديرية  الوالية  والي  بزوايةكنتة  عزي  وسطح 
املصالح الفالحية بضرورة تذليل الصعوبات التي 
تواجه  هؤالء الفالحني الذين استصلحوا وهيأوا 
قاحلة  وأراضي  بورا  بعدماةكانت  األراضي  هذه 

منذ أزيد من ربع قرن .
احمللية  والفواكه  اخلضر  جمعية  وطالبت 
للفالحة  االعتبار  رد  بضرورة  كنتة  زواية  لدائرة 
املقدم  الدعم  مراعاة  خالل  من  وهذا  التقليدية 

للفالح يف اجلنوب ومرافقته.
 وقال املعنيون إنه  ليس من العدل حسب 
الفالح  وبني  بينه  مساواة  تكون  أن  الفالحني 

والظروف  املنطقة  خلصوصية  وهذا  الشمال  يف 
عن  ناهيك  الفالح  فيها   ميتهن  التي  القاسية 
احلرارة التي متيز املنطقة ،موضحني أن  األسمدة 
بأمراض  اخلاصة  واألدوية  والكيمائية  العضوية 
النباتات وأجهزة السقي املتطورة على غرار أجهزة 
التقطير والرش احملوري أن تكلفة شراءها ونقلها قد 
أثقلت كاهلهم لذا هم يطالبون بتخفيض ضريبة 
19 باملئة   املفروضة على السلع لغالء النقل وبعد 
املسافة و يف ظل تردي الوضع االجتماعي للكثير 
منهم يضاف لها جائحة كورونا التي أثرت على 

القطاع بشكل عام.
املذكورة  اجلمعية  أعضاء  طالب  كما 
محيطاتهم  إلى  الفالحية  الكهرباء  بتوصيل 

الديون  إلن  الكهرباء  تسعيرة  مراعاة   مع 
ارتفعت و أغرقت الفالح وأصبح غير قادر على 
العزلة عن  إلى ضرورة فك  تسديدها .مشيرين 
شق  خالل  من  وهذا  الفالحية  مستثمراتهم 
املعبد حتى  بالطريق  وربطها  واملسالك  الطرقات 
نقل  وشاحنات  مركباتهم  دخول  تسهيل  يتم 
اخلضروات والفواكه .إلى جانب إعادة النظر يف 
دعم  على  للحصول  املطلوبة  التعجيزية  الشروط 
تتقدمهم  الطماطم  محصول  متتوج  يف  الدولة 
العربي  الوالية  والي  من  .آملني  امللكية  وثيقة 
التدخل العاجل وحلحلة هذه االنشغاالت التي 
تؤرق  كانت  التي  الصعاب  إزالة  يتم  بتحقيقها 

شريحة من  الفالحني يف هذه املنطقة.

املنتدبة  تقرت  والية  سكان  يزال  ال 
يف  املشاريع  من  العديد  جتسيد  ينتظرون 
الهياكل  لتدعيم   ، القطاعات  مختلف 
الرياضية  الثقافية،  و   الترفيهية  واملرافق 

والتربوية احلالية.
 وقال ممثلو  السكان يف تصريح لـ«أخبار 
الوطن« إن مدينة تقرت عرفت توسعا عمرانيا 
املشاريع  إجناز  وتيرة  تسريع  يتطلب  مما  سريعا 
املناسب،  الوقت  يف  وتسليمها  املبرمجة 
العشوائي  العمراني  للتوسع  حّد  وضع  مع 

الفالحية  األراضي  حساب  على  يتم  الذي 
للمنطقة«.

وبالرغم من أن وضعيتها التنموية أفضل 
من الواليات املجاورة لها ،إال أن مدينة تقرت 
التي  املرافق  تشهد عدة نقائص، أهمها قلة 
املتزايد  العدد  استيعاب  على  قادرة  تعد  لم 
مدينتهم  أن  بعضهم  أكد  حيث  للسكان، 
بعد  األخيرة،  السنوات  يف  كثيرا  تغيرت 

تشييد  العديد من األحياء اجلديدة
زاهية.س

ورقلة

سكان تقـرت ينتظرون نصيبهم سكان تقـرت ينتظرون نصيبهم 
مــن المشاريــع القطاعيــةمــن المشاريــع القطاعيــة

بلدية   أحياء  من  العديد  سكان  اشتكى 
أدلس من االنتشار املخيف للكالب الضالة ليال، 
مؤكدين أنها فرضت عليهم حظرا للتجول. ودعا 
من  ملعاناتهم  حد  وضع  إلى  السلطات  السكان 

خالل إطالق حملة واسعة إلبادتها.
لـ«أخبار  تصريح  يف  املنطقة  سكان  وقال 
الضالة  الكالب  انتشار  ظاهرة  إن  الوطن« 
باملنطقة، تشهد تزايدا مقلقا، وهذا على خلفية 
ما ينجر عنها من أخطار كالعض خاصة ألطفال 
املدارس، والشيوخ الذين يذهبون لصالة الصبح 
اخلروج  من  السن  كبار  من  الكثير  بذلك  وحترم 
أصبحت  فقد  املسجد.  يف  الفريضة  هذه  ألداء 

الشوارع والطرقات واألزقة  هذه احليوانات جتوب 
يف  خاصة  ومقلق  ومفزع  للنظر  الفت  بشكل 
الضالة  الكالب  هذه  اتخذت  أن  بعد  الليل، 
مراتع خصبة من الفضاء الواسع، وتتحرك أفرادا 
وتوالدها،  تناسلها  وفترة  تكاثرها  وقت  ال سيما 
املغامرة  من  ويصبح  ليال  وعواؤها  نباحها  فيكثر 
للسكان االقتراب منها ونهرها لالبتعاد، مخافة 
مهاجمتها لهم إلفراغ غريزة عدوانيتها احليوانية.
والدواجن  املواشي  تهاجم  أصبحت  كما 
على  مؤخرا  قضت  فقد  واملراعي  البساتني  يف 
من  تخوفهم  عن  ناهيك   ، األهالي  ألحد  ناقة 
عن  عيان  شاهد  وحسب  اخلطير.  الكلب  داء 

الظاهرة فقد اكد أنه رأى مؤخرا حوالي 20 كلب 
مجتمعة وما إن رأته حتى إجتهت نحوه مكشرة 

عن أنيابها وفر هاربا حتي إنسل داخل منزله.
بات  ، حتى  السكان  أرقت  الوضعية  هذه 
مغامرة  الباكر  الصباح  يف  حتى  أو  ليال  اخلروج 
فهم  املنطلق  هذا  ومن  العواقب،  محمودة  غير 
العاجل  بالتدخل  املعنية  السلطات  يناشدون 
وتنظيم حمالت للقضاء عليها، ويف ظل إنتظار 
احليطة  أخذ  يبقى  األمر،  بهذا  املعنية  املصالح  

واحلذر أهم وسائل الوقاية.

أحمد كرزيكة

تمنراست

الكالب الضالة تفرض حظر التجول في بلدية أدلس ليالالكالب الضالة تفرض حظر التجول في بلدية أدلس ليال

ببلدية عني  الكلوي  القصور  يناشد مرضى 
اميناس الواقعة على بعد 240 كلم شمال والية 
بهم  التكفل  بضرورة  احمللية  السلطات  اليزي 
وتوفير الدعم لهم على مستوى املؤسسة العمومية 
معاناة  من  التخفيف  اجل  من  اجلوارية  للصحة 
التنقل لفئات كبيرة من هؤالئي املرضى إلجراء 
حصص تصفية الدم وخارج البلدية على مسافة 

480 كلم ذهابا وايابا .
دليلة  النساء  احتاد  جمعية  عضو  وقالت 
عمراوي ان معاناة مرضى القصور الكلوي بعني 
اميناس تزداد يوما بعد يوم جراء التنقالت التي 
وهي  اوكثر  األسبوع  يف  حصتني  الى  تصل 
الوضعية التي باتت تؤرق حياة الصحية وتنهك 
أجسادهم مابني قطع املسافات الطويلة ومعاناتهم 
مع املرض من جهة وكما طالبت ذات املتحدثة 
مصغر  مركز  فتح   بضرورة  الوصية  اجلهات 
للتصفية على مستوى املؤسسة العمومية للصحة 
اجلوارية باملدينة عني اميناس لتمكني هذه الفيئة 
التي تعاني يف صمت  من تلقي العالج الضروري 
تزايد  مع  إقامتهم خاصة  مكان  من  مقربة  على 
هاته  جحيم  وإنهاء  ألخرى   سنة  من  احلاالت 

أثقلت  التي  الوالية  عاصمة  نحوى  التنقالت  
مرضى  غرار  على  أجسادهم  وأرهقت  كاهلهم 
الدبداب  االدارية  باملقاطعة  الكلوي  القصور 
الذين استفادوا مؤخرا من  فتح مصلحة تصفية 
الدم والتي أنهت مسلسل معاناتهم وإراحتهم من 

ويالت املسافات الطويلة .
      ويف ذات الصدد اكد مدير مستشفى 
عني اميناس بوغراري جهاد ان الوضعية احلالية 

بفتح  تسمح  ال  قد  االستشفائية   للمؤسسة 
مصلحة بسبب تركيبة مختلف غرفها وهي من  
او  املقر  توفر  حال  يف  انه  موضحا  اجلاهز  البناء 
مع  للمدينة  اجلديد  باملستشفى  األشغال  انتهاء 
الفيئة  بهذه  التكفل  سيتم  الالزم  العتاد  اقتناء 
التي وجب ضمان الرعاية الصحية الكاملة لها و 

توفير الدعم لهم .
براهيم مالك

مرضى القصور الكلوي بعين أميناس يستغيثون

الكهرباء  توزيع  مؤسسة  ديون  بلغت 
والغاز بوالية اليزي،أزيد من 54 مليار سنتيم 
بالسنة  %مقارنة   34.32 زيادة  وبنسبة 
املاضية،والتي بلغت الديون 40 مليار سنتيم  
فرضتها  التي  الصحية  اإلجراءات  بسبب 
جائحة كورونا، وتوقف معامالت التحصيل 
سلبا  أثر  الذي  األمر  وهو  أشهر  ثمانية  منذ 
رئيس  .وقال  للشركة  املالية  الوضعية  على 
الغاز  توزيع  لشركة  التجارية  العالقات  قسم 
والكهرباء«اقايرانسلم« يف تصريحه لـ« أخبار 
رسمية   وبصفة  دخلت  الشركة  الوطن«إن 
حتصيل  إجراءات  اتخاذ  يف   فقط  أيام  منذ 
املعروفة  الطرق  بإتباع  العالقة وذالك   ديونها 
واملراسالت  التحسيس  بعمليات  بدءا  
القانونية  الوسائل  من  وغيرها  األعذار  و 
املؤسسة مقسمة  أن ديون  املتحدث  ويضيف 

على ثالث شرائح منها 32 مليار سنتيم وهي 
النسبة العالية يف ديون املؤسسة اجتاه اإلدارات 
العمومية أي ما يفوق 60 باملائة من إجمالي 
الديون وفيما مت إحصاء 10 مالير سنتيم على 
خواص  مستثمرين  من  االقتصادي  القطاع 
باإلضافة  احملالت  وأصحاب  وصناعيني 
اإلجمالية   املستحقات  من  مليار   11 الى 

لالستهالك املنزلي .
و يف ذات السياق يضيف ذات املسؤول ان 
البلديات لوحدها بلغت قيمة مستحقاتها 13 
مليار سنتيم من إجمالي مبلغ 32 مليار اجتاه 
أين  بالوالية  العمومية  اإلدارات  جميع  باقي 
سجلت بلدية جانت   اعلى قيمة مالية والتي 
الشركة  مستحقات  سنتيم  ماليير   05 تفوق 
اعلى  وهما   600 و  ماليير   03 والدبداب 

النسب على مستوى باقي بلديات الوالية .

إليزي

5454 مليــــار مستحقـــــات  مليــــار مستحقـــــات 
مؤسسـة توزيــع الكهربــاءمؤسسـة توزيــع الكهربــاء

رقان  ببلدية  أنزقلوف  سكان  يشتكي 
أدرار  والية  جنوب  كم   120 بنحو  الواقعة 
الصحي  الصرف  شبكة  بالوعات  انسداد  من 
املؤدية للمصب النهائي  مما  نتج عنها تسرب 

املياه املستعملة  .
لـ«أخبار  تصريح  يف  السكان   وأوضح   
عامني   منذ  االنسداد حاصل  هذا  أن  الوطن« 
وقد  راسلوا فرع ديوان التطهير بدائرة رقان  إال 
على  قادرة  غير  نفسها  جتد  األخيرة  هذه  أن 
نقص  ظل   يف  األزمة  تنهي  خدمة  تقدمي 

هو  معاناتهم  من  ومازاد  والوسائل  املعدات 
السكنات  بعض  من  بالقرب  بالوعات  وجود 
الهشة  مما سهل تسرب  املياه القذرة أمام املنازل 
ويف الشوارع مشكلة روائح كريهة وبيئة مالئمة 
القصر   سكان  .وطالب  البعوض   النتشار 
مدير ديوان التطهير بأدرار بضرورة  دعم الوحدة 
برقان بكافة اإلمكانات  من عتاد وزيادة اليد 
االنسداد  معاجلة  من  يتمكنوا  حتى  العاملة  

احلاصل يف أحيائهم
عبداهلل مجبري

أدرار

كارثـــة بيئيـة تهدد سكـان كارثـــة بيئيـة تهدد سكـان 
قصــر أنزقلـــوف بـرقانقصــر أنزقلـــوف بـرقان
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كأول  الوطن«،  »أخبار  استقبلوا  القرية  سكان  
وسيلة إعالمية تزورهم مند سنوات طويلة،  أكدوا لنا 
عن عميق أسفهم من اإلهمال و التهيمش الذي حلق 
القرية الثورية التاريخية املوجودة يف أعالي جبال بلدية 
سيدي مزغيش، حيث تعاني القرية من جميع مظاهر 
لبلدية  احمللية  اللسطات  متهمني  التنموي  التخلف 
التزاماتها  و  وعودها  على  بالتخلي  مزغيش  سيدي 

بتحريك واقع التنمية املشلول يف القرية التاريخية.

املاء ىلع الدواب والطرقات 
يف وضع كارثي

لـ«أخبار  أكد  القرية  نشطاء  أحد  هو  و  بشير 
الوطن«، عن عميق أسفه ملعانات السكان اليومية يف 
البحث عن املاء الذي هو احلياة حيث ال يزال أزيد من 
الذي  املاء  700 نسمة يشاركون حيواناتهم يف شرب 
يجلب على ظهور الدواب و احلمير من مسافات بعيدة 
و بطرق تقليدية بدائية ووسط ظروف صعبة، كما ان 
املتنقلة  الصهاريج  من  املاء  شراء  على  يجبر  البعض 
التي تكلفهم أمواال باهظة ناهيك عن وضعية الطريق 
الرئيسي يف منطقة جبلية وعرة تفتقد لشبكة الطرقات 
التي ال تزال ترابية و طينية تزيد من معانات السكان 
يف العيش خاصة شتاءا حيث يجبرون على استعمال 
اجلرارات و الشاحنات للوصل إلى بيوتهم  و حتى نقل 
مرضاهم ، حيث أن غالبية العائالت تتطوع باستمرار 
و  القرية  إلى  املؤدي  الرئيسي  الطريق  ترميم  اجل  من 
مساهمة يف وصول أبنائهم إلى املدرسة خاصة و غياب 
الذي  املدرسي  النقل  و حتى  العمومية  النقل  وسائل 
يغيب عنهم مند سنوات اجبر العديد من األولياء على 

توقيف مسار التعيلمي ألبنائهم و خاصة الفتيات

 قاعة عالج تتحول
 إلى خراب

بأن  أكد  رشيد  عمي  بحسب  و  القرية   سكان 
اجلميع ممنوع عليه املرض على أعتبار أن قاعة العالج 
حتولت  بعدما  خراب   الى  حتولت  القرية  يف  الوحيدة 
إلى أطالل أمام غياب الصيانة و عدم تهيئتها من قبل 
يف  املريض  نقل  على  اجلميع  يجبر  حيث  البلدية، 

اجلرارات و النقاالت ملسافات طويلة قصد اخلروج إلى 
الوصل  و  البلدية  مركز  إلى  املؤدي  الرئيسي  الطريق 
اخلدمات  املتعددة  العيادة  أو  احلروش   مستشفى  إلى 
قصد حقنة واحدة أو  العالج ، كما أن احملظوظ منهم 
من يؤجر سيارة فرود مببلغ مالي يصل إلى 1000 دج 
للوصل إلى املستشفى، حيث متسك اجلميع يف القرية 
العالج  قاعة  تهيئة  أجل  من  البلدية  رئيس  بتدخل 
الوحيدة التي هي مهدد باإلنهيار حاليا و إعادة بعث 
احلياة فيها من جديد على إعتبارها هي خرابة اآلن و 

ال تصلح حتى للبهائم.

مطالب بالسكن الريفي 
واإلنارة الريفية

عمي رشيد و هو أحد سكان القرية أكد »ألخبار 
الوطن«، بأن غالبية السكان يعانون من أزمة السكن 
الذي يتهمون فيه البلدية بالكيل مبكايلني بخصوص 
من  مقبولة  بحصة  االستفادة  من  السكان  حرمان 
السكن الريفي الذي يتمسكون به من اجل البقاء يف 
البيوت  أراضيهم الفالحية و انتشالهم من الصفيح و 
الطينية التي باتت ال تقوى على االنتظار و هي اآلن 
مهدد بالسقوط على رؤوسهم ، حيث أكدوا بأن والي 
الوالية مطالب بالتدخل ملنحهم »كوطة« محترمة من 
ميكن  أراضي شاسعة  وجود  و  الريفي خاصة  السكن 
استغاللها يف البناء و يف مساحات كبيرة تكفي لكل 

سكان القرية التاريخية املجاهدة.

الغاز حلم القرية الثلجية
حلمه  يبقى  املجاهدة  اخلربة  قرية  يف  اجلميع 
القارس الذي هلك عظامهم و  البرد  الوحيد هو توديع 
أجسادهم كل موسم شتاء،حيث يجبرون على التنقل 
توفير احلطب  و  الغابة  ملسافات بعيدة من اجل نهب 
يعانيه  الذي  القارس  البرد  و  الثلج  ملواجهة  اليومي 
السكان كل فصل شتاء، خاصة أمام غياب قارورات 
الغاز التي يجبرون على اقتنائها من مركز البلدية مببلغ 
منهم  األغلبية  ان  و  خاصة  جيوبهم،  أرهقت  مالية 
الغاز  يصل  أن  يف  أمالهم  كل  يعلقون  فقراء  و  زوالية 
للقرية يف السنة اجلديدة 2021 كما وعدوا به من قبل 

الوالي و كل املسئولني على هذا امللف.

رئيس البلدية يوضح
من  »املكلف«،  مزغيش  سيدي  بلدية  رئيس 
جهته، أكد يف إتصال مع »اخبار الوطن«، بأن القرية 
قفي  الرئيسي  لطريق  التهيئة  مشروع  من  ستستفيد 

و  الشروب  املاء  شبكة  مثل  مثله  الظل  مناطق  إطار 
فأكد  الريفي،  السكن  أما  الريفية،  للكهرباء  التوسيع 
بأن القرية مت برمجت حصة مقبول لإلستفادة منها وفق 
طلبات املواطنني ، أما مشروع الغاز فأضاف بأنه يسعى 

لبرمجته يف اطار التكفل دائما مبناطق الظل..

»أخبار الوطن« تزور املنطقة وتعايش معاناة سكانها

الخربــة بسكيكـدة.. واقع مّر و مصير مجهول!الخربــة بسكيكـدة.. واقع مّر و مصير مجهول!
واقع  اجتماعي مزري، خطته معاناة العائالت القاطنة بقرية الخربة الواقعة  بلدية سيدي مزغيش في والية سكيكدة، فانعدام ضروريات الحياة بهذه المنطقة حول 
حياة سكانها الى جحيم و رسم واقعا اجتماعيا مليئا بالتناقضات، وفي الوقت الذي تلتزم فيه السلطات الحلية الصمت المطبق راحت »أخبار الوطن« تزور المنطقة و 

تعايش معاناة سكانها ليوم كامل و تنقل انشغاالتهم.
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رغم كورونا

باريــس سان جيرمـان يمنح باريــس سان جيرمـان يمنح 
بوكيتينو عقــدا تاريخًيـابوكيتينو عقــدا تاريخًيـا

يف  »ليكيب«  صحيفة  ووصفت 
بـ«الذهبي«،  بوكيتينو  عقد  تقريرها 
تاريخ  يف  مدرب  أغلى  بات  حيث 
األزمة  رغم  الباريسي،  النادي 
االقتصادية الناجتة عن جائحة كورونا.

بوكيتينو،  أن  الصحيفة  وأضافت 
 525 قيمته  شهري  براتب  سيبدأ 
أورو  ألف   940 إلى  يصل  أورو،  ألف 

بالضرائب.
واعتبرت أن الراتب الشهري ملدرب 
يناسب  وال  »مذهل«،  السابق  توتنهام 
املرحلة االقتصادية احلالية، بل يقترب 
نيمار  الفريق،  جنوم  رواتب  من  كثيرا 

جونيور وكيليان مبابي وكيلور نافاس.
الشهري  الراتب  أن  إلى  وأشارت 
املقبل  املوسم  يف  سيرتفع  لبوكيتينو، 
أورو  مليون   7.5( أورو  ألف   625 إلى 
سنويا، تصل إلى 13.4 مليون أورو بعد 

إضافة الضرائب(.
ولفتت إلى أنه يف حال تفعيل بند 
املوسم اإلضايف، وبقاء بوكيتينو مع بي 
إس جي إلى موسم )2022-2023(، 
ألف   670 إلى  الشهري  راتبه  سيصل 
سنويا،  أورو  ماليني   8 من  )أكثر  أورو 
تصل إلى 14.5 مليون أورو بعد إضافة 

الضرائب(.

وذكرت »ليكيب« أن هذا »الراتب 
تقاضاه  مما  أفضل  يعد  الذهبي«، 
لتوتنهام،  مدربا  كان  عندما  بوكيتينو، 
بل يتفوق على املدربني السابقني لسان 
 600( أنشيلوتي  كارلو  مثل  جيرمان 
املدرب  أنهى  بينما  أورو شهريا(،  ألف 
السابق توماس توخيل مسيرته، براتب 
شهري 625 ألف أورو. أما لوران بالن، 
تتراوح  رواتب  باريس  يف  تقاضى  فقد 
بني 400 و700 ألف أورو، بعد إضافة 
أورو  ألف   600 مقابل  الضرائب، 

لإلسباني أوناي إميري.
القسم الرياضي

روني يعتزل بعد مسيرة أسطوريةروني يعتزل بعد مسيرة أسطورية

تألـق تيــــــر شتيغـــن تألـق تيــــــر شتيغـــن 
يطمئن برشلونة فـي السوبريطمئن برشلونة فـي السوبر

عندما يلتقي برشلونة، نظيره أتلتيك 
النهائية  املباراة  يف  األحد،  هذا  بيلباو، 
لبطولة كأس السوبر اإلسباني، رمبا يكون 
مارك  حارسه  بقفاز  معلًقا  برشلونة  أمل 
أكثر من أي العب  تير شتيجن،  أندري 

آخر بالفريق.
ويضاعف من احتمالية هذا، إمكانية 
ليونيل ميسي  غياب املهاجم األرجنتيني 

عن صفوف برشلونة يف هذه املباراة.
هذا  اإلسباني،  السوبر  بطولة  وتقام 
جانفي   17 إلى   13 من  إسبانيا  يف  العام 
اجلاري، برعاية كل من أرامكو السعودية، 

وطيران السعودية، وروح السعودية.
تير  ارتدى  ميسي،  غياب  ويف 
إلى  برشلونة  وقاد  البطولة  ثوب  شتيغن، 
بالفوز  اإلسباني،  للسوبر  النهائية  املباراة 
الترجيح  بركالت  سوسييداد  ريال  على 
يف املربع الذهبي. وقدم تير شتيغن أفضل 

أداء له مع الفريق، منذ أن تولى الهولندي رونالد كومان تدريب برشلونة.
ويأمل برشلونة يف تعايف ميسي وأن يصبح الئقا للمشاركة أمام بيلباو، لكن مستوى 
تير شتيغن يشجع برشلونة حالًيا على عدم املجازفة مبيسي، ومنحه الوقت الكايف للتعايف. 
وذكرت صحيفة ماركا يف عنوان صفحتها األولى »شخص خارق«، يف تعليقها على تير 

شتيغن.
وعلقت صحيفة سبورت بقولها »سان أندري تير شتيغن«، يف إشارة إلى اللقب الذي 
وهو  كاسياس  إيكر  األسطوري  احلارس  على  سابًقا  إطالقه  اإلسبانية  الصحافة  اعتادت 

»سان إيكر«، وذلك بعدما جنح كاسياس يف املاضي يف إنقاذ ريال مدريد من األهداف.
لكن  شتيجن،  تير  من  رائعة  تصديات   6 سوسييداد،  ريال  أمام  املباراة  وشهدت 
احلارس األملاني نال اإلشادة على قيادته للفريق مثل أدائه يف املباراة. وفيما ال تزال قضية 
جتديد عقد ميسي مع الفريق معلقة قبل شهور قليلة من نهاية العقد احلالي، يرتبط تير 

شتيغن بعقد مع برشلونة حتى 2025.
ق.ر

 كشف تقرير صحفي فرنسي، بعض كواليس تعاقد باريس سان جيرمان مع المدرب 
األرجنتيني، ماوريسيو بوكيتينو.

ميالن يضم رسميا نجم تورينوميالن يضم رسميا نجم تورينو
 أعلن ميالن، تعاقده رسمًيا مع الفرنسي سواليهو ميتي، العب وسط تورينو، خالل 

فترة االنتقاالت الشتوية اجلارية.
وذكر ميالن يف بيان، عبر موقعه الرسمي، أن ميتي انضم لصفوفه، على سبيل اإلعارة 
18 مع  رقم  القميص  يرتدي ميتي،  أن  املقرر  الشراء. ومن  املوسم، مع خيار  نهاية  حتى 
ميالن، فيما تشير تقارير صحفية إلى أن قيمة الصفقة، ستتراوح ما بني 8 و9 ماليني أورو.
يليه  40 نقطة،  الدوري اإليطالي حاليا، برصيد  الروسونيري جدول ترتيب  ويتصدر 

غرميه إنتر ميالن يف املركز الثاني، بـ37 نقطة.

إنجاز تاريخي نادر لفيرنانديز إنجاز تاريخي نادر لفيرنانديز 
فـــي »البريميرليـــغ«فـــي »البريميرليـــغ«

يف  تاريخًيا  إجناًزا  يونايتد،  مانشستر  وسط  العب  فيرنانديز،  برونو  البرتغالي  حقق 
أفضل  بجائزة  فيرنانديز  فوز  اليوم   البرمييرليغ،  رابطة  وأعلنت  املمتاز.  اإلجنليزي  الدوري 

العب يف الدوري اإلجنليزي عن ديسمبر املنصرم.
ونافس فيرنانديز على اجلائزة، محمد صالح )ليفربول( - أنور الغازي )أستون فيال( 
- ماركوس راشفورد )مانشستر يونايتد( - جون ستونز )مانشستر سيتي( - إمييليانو مارتينيز 
)أستون فيال( - بن مي )بيرنلي( - توماس سوسيك )وست هام(. ووفًقا لشبكة »سكواكا« 
 4 البرمييرليغ،  لإلحصائيات، فإن فرنانديز بات أول العب يفوز بجائزة أفضل العب يف 

مرات يف سنة ميالدية واحدة.
ونوفمبر  وجوان  فيفري  أشهر  أفضل العب يف  جائزة  فيرنانديز حصد  برونو  أن  يذكر 

وديسمبر من عام 2020.

آرسنــال يستهــدف حـــارس آرسنــال يستهــدف حـــارس 
»البلوغرانــا« نيتــو »البلوغرانــا« نيتــو 

امليركاتو  خالل  الرحيل،  يف  الراغب  برشلونة،  العب  بضم  اهتمامه  آرسنال  أبدى 
الشتوي احلالي، بحسب تقرير صحفي كتالوني.

وكانت أنباء قد ترددت عن تقدم حارس البلوغرانا، نيتو، بطلب إلدارة النادي، يفيد 
برغبته يف الرحيل هذا الشتاء، لصعوبة حصوله على فرصة للمشاركة، يف ظل تألق زميله 

األملاني، مارك تير شتيغن.
وبحسب صحيفة »سبورت« الكتالونية، فإن آرسنال يرغب يف التعاقد مع حارس مرمى 

جديد، بعد رحيل األرجنتيني إمييليانو مارتينيز إلى أستون فيال، الصيف املاضي.
وأوضحت الصحيفة أن اإلسباني ميكيل أرتيتا، املدير الفني للغانرز، يعتقد أن نيتو 

هو احلارس املثالي ملنافسة بيرند لينو، يف ظل عدم قناعته باأليسلندي أليكس رونارسون.
وال تعد هذه املرة األولى، التي يبدي فيها آرسنال اهتمامه بضم نيتو، حيث كان على 
أجندته الصيف املاضي بعد إصابة لينو، لكن برشلونة رفض التفريط فيه حينها، بداعي 
إصابة تير شتيغن أيضا. واختتمت »سبورت« بأن آرسنال، يرغب يف ضم نيتو على سبيل 

اإلعارة، حتى نهاية املوسم، مع خيار الشراء مقابل 21 مليون أورو.

املنافس يف  كاونتي،  ديربي  أعلن 
اول  اإلجنليزي،  األولى  الدرجة  دوري 
إجنلترا  مهاجم  روني،  واين  أن  أمس، 
أنهى  السابق،  يونايتد  ومانشستر 
تعيينه مدربا  بعد  املالعب  مسيرته يف 
الفريق  للفريق. وقاد روني )35 عاما( 
مؤقتا، مع االستمرار يف اللعب، لكنه 
التدريبية  مهمته  على  سيركز  اآلن 
بشكل كامل. وأعلن الفريق املتعثر يف 
الدرجة األولى، يف بيان، أن روني وقع 

عقدا ملدة عامني ونصف العام.
التاريخي  الهداف  روني،  وانضم 
هدفا،   53 برصيد  إجنلترا  ملنتخب 
ملانشستر  التاريخي  الهداف  وكذلك 
ومدرب  كالعب  ديربي  إلى  يونايتد، 
دي.سي  من  قادما  واحد،  عام  منذ 
35 مباراة  يونايتد األمريكي، وخاض 
ديربي  تدريب  وتولى  الفريق.  مع 
عن  االنفصال  بعد  مؤقتا،  كاونتي 
نوفمبر  يف  كوكو،  فيليب  الهولندي 

تشرين الثاني املاضي.
إيفرتون،  يف  مسيرته  روني  وبدأ 
أهدافه  أول  وسجل  طفولته،  نادي 
يف  عاما،   16 وعمره  رائعة،  بطريقة 

مرمى آرسنال.
وأصبح أحد أشهر العبي البالد، 
وفاز  يونايتد،  مع  هدفا   253 وسجل 
املمتاز، ولقب  للدوري  ألقاب  بخمسة 
هو  أيضا  وروني  أوروبا.  أبطال  لدوري 

إجنلترا،  منتخب  مع  مشاركة  األكثر 
برصيد 120 مباراة دولية.

»احلصول  بيان  يف  روني،  وقال 
برايان  مسيرة  الستكمال  فرصة  على 
وفرانك  سميث،  وجيم  كلوف، 
المبارد، وفيليب كوكو، شرف كبير، 
التام  وميكنني أن أعد اجلميع بااللتزام 
»أنا  وواصل  واجلماهير«.  النادي  نحو 
جهدا  ندخر  لن  املعاون،  وفريقي 
شهدتها،  التي  اإلمكانات  الستغالل 
على مدار آخر 12 شهرا يف هذا النادي 
مراكز  أول  داربي  التاريخي«.ويحتل 
الهبوط، ورغم ذلك حتسن األداء حتت 

يف  فقط  مباراتني  وخسر  روني،  قيادة 
اهتزاز  عدم  مع  بالدوري،  تسع  آخر 

شباك الفريق يف خمس مباريات.
الرئيس  بيرس،  ستيفن  وقال 
»نحن  كاونتي  لديربي  التنفيذي 
سعداء لتأكيد تعيني واين روني مدربا 
األخير  التحسن  للفريق..  جديدا 
جاء  روني،  قيادة  حتت  النتائج  يف 
مصحوبا ببعض العروض اجليدة، ال 
سيما الفوز 0-2 على سوانزي سيتي 
برمنجهام  على  و4-0  أرضنا،  على 

سيتي خارج الديار«.
ق.ر
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اتحاد العاصمة يخطط لصفقات شتوية، عاشور جلول:

»بعــض الخيارات الخاطئــة كلفنا »بعــض الخيارات الخاطئــة كلفنا 
55 مباريــات دون انتصــــار« مباريــات دون انتصــــار«

وكشف عاشور جلول، رئيس نادي احتاد 
مع  التعاقد  يستهدف  الفريق  أن  العاصمة، 
والوسط  الهجوم  مستوى  على  جدد  العبني 
خالل فترة االنتقاالت الشتوية، بعدما تبني 

حاجته لتدعيمات جديدة.
العاصمة  احتاد  أن  جلول،  وأوضح 
إثبات  يف  فشلوا  العبني  عن  سيتخلى 
أنفسهم، مشيًدا يف نفس الوقت بالصحوة 
بتحقيق  مؤخرا  الفريق  سجلها  التي 

انتصارين متتاليني.
وأشار إلى أن اجلهاز الفني قام بتصحيح 
فيما  خاصة  الفنية،  اجلوانب  من  العديد 
ومتركز  األساسي  التشكيل  باختيار  يتعلق 
الالعبني، وهو ما انعكس إيجابًيا على أداء 

املجموعة ككل.
وحتدث عاشور جلول عن استفاقة فريق 
قائال  األخيرة  اجلوالت  يف  العاصمة  إحتاد 
»بعد سلسلة من الهزائم املتتالية، قمنا بإعادة 

جتديد  بإعادة  وقمنا  األمور،  بعض  يف  النظر 
ثقتنا  مننحه  والذي  يحيى،  عنتر  يف  الثقة 
بعض  هناك  كانت  »لقد  وأضاف  الكاملة«، 
الالعبني،  مستوى  على  اخلاطئة  اخليارات 
وحتى الطاقم الفني، وهو ما كلفنا 5 مباريات 
دون إنتصار« ليواصل حديثه »سنقوم ببعض 
ونحن  الهجوم،  مستوى  على  التغييرات 

مجبرين على تدعيم التشكيلة«.
م.هشام

ختام الجولة الثامنة للرابطة 
األولى املحترفة

»العميـــد« يوقـــف »العميـــد« يوقـــف 
زحف الوفاق السطايفي زحف الوفاق السطايفي 
وإتحاد العاصمة يصعق وإتحاد العاصمة يصعق 
سريع غليزان بثالثيةسريع غليزان بثالثية

أخفق وفاق سطيف، يف احلفاظ على سلسلة نتائجه 
اإليجابية، وتعرض للهزمية على يد ضيفه مولودية اجلزائر 
0-1، أمس السبت، يف ختام اجلولة الثامنة لرابطة األولى 

احملترفة.
يف  لعمارة،  نبيل  وقعه  الوحيد،  املولودية  هدف 
الدقيقة 75، وبهذا االنتصار، أصبح رصيد مولودية اجلزائر 
صاحب  سطيف  وفاق  خلف  الثاني،  املركز  يف  نقطة   17

الصدارة بـ 19 نقطة.
وعلى ملعب العقيد لطفي، حقق نادي شبيبة القبائل 
أول انتصار له يف عهد املدرب دينيس الفان، عندما تخطى 
رصيد  وأصبح   .2-0 بنتيجة  تلمسان  وداد  مضيفه  عقبة 
توقف  فيما  التاسع،  املركز  يف  نقطة،   12 القبائل  شبيبة 

رصيد الوداد عند النقطة الرابعة يف املركز 19.
من جهته، فشل شباب بلوزداد، يف جتاوز عقبة ضيفه 
وارتفع   .1-1 اإليجابي  بالتعادل  واكتفى  وهران،  مولودية 
رصيد شباب بلوزداد ومولودية وهران، إلى النقطة 12، يف 

املركزين السابع والثامن على التوالي.
غليزان  سريع  شباك  أمطر  ففد  العاصمة  إحتاد  أما 
إلى  اإلستقرار  أعدت  واحد  هدف  مقابل  كاملة  بثالثية 
إنتهت  بارادو  ونادي  مقرة  جنم   مباراة  أما  اإلحتاد.  بيت 

بالتعادل السلبي 0-0.
محمد هشام

النتائـــــج:

نجم مقرة - نادي بارادو 0-0
وداد تلمسان - شبيبة القبائل 0-2

شباب بلوزداد - مولودية وهران 1-1
وفاق سطيف - مولودية الجزائر 0-1
اتحاد العاصمة- سريع غليزان 3-1

متاعب »املوب« ال تنتهي، فريد حسيسان:

»األزمــة الماليــة قد تدفعنا »األزمــة الماليــة قد تدفعنا 
للمنافسة بالفريق الرديــف«للمنافسة بالفريق الرديــف«

فريد  بجاية،  مولودية  رئيس  كشف 
املنافسة  يف  سيشرع  فريقه  أن  حسيسان، 
بالفريق  القادم  فيفري  شهر  يف  املرتقبة 
الرديف، يف حالة عدم تأهيل الالعبني اجلدد 
نتيجة اشكالية ديون جلنة املنازعات وقال يف 
هذا الشأن »لقد عقدنا اجتماعا يوم األربعاء 
املاضي بحضور رئيس النادي الهاوي، حيث 
املنازعات  جلنة  لدى  الديون  ملشكل  تطرقنا 
تأهيل  أجل  من  أمامنا  عائقا  يعتبر  الذي 
أغلب  قرر  أن  بعد  وهذا  اجلدد،  الالعبني 
لدى  عقودهم  إيداع  املاضي  املوسم  العبي 

نفس اللجنة«.
الهاوي  النادي  رئيس  أكد  جهته  من 
األموال  كل  مت صرف  »قد  أنه  اعراب  بناي 
مليار   3,5 بـ  واملقدرة  اخلزينة  دخلت  التي 
سنتيم، وهو ما يجعلنا يف معضلة حقيقية« 
نحن  وقت  يف  فارغة  »اخلزينة  وأضاف 
لنا  يسمح  الذي  املالي  املبلغ  بتوفير  مطالَبون 

بتأهيل الالعبني اجلدد«.
 ، حسيسان  فريد  »املوب«  رئيس  وتنبأ 

بصعوبة املأمورية يف حالة استمرار الوضع على ما هو عليه  »إذا لم نتمكن من تأهيل الالعبني اجلدد 
من خالل تسوية مشكل جلنة املنازعات، فسنجد أنفسنا أمام حتمية االعتماد على الفريق الرديف 
يف الداربي احمللي أمام شبيبة بجاية، التي ُتعتبر مباراة املوسم  بالنسبة لنا. وسنكون مطالَبني بتفادي 
أي تعثر يف اجلوالت األولى لتحقيق األهداف املسطرة،  وعليه فنحن ننتظر تدخل السلطات احمللية 
على غرار الوالية واملجلس الشعبي الوالئي، لتقدمي ضمانات، حتى نتمكن من التكفل مبستحقات 

الهيئات املعنية من أجل تأهيل الالعبني اجلدد«.
لإلشارة فإن حتضيرات الفريق ال تزال متواصلة على مستوى ملعب اإلحتاد املغاربي حتسبا النطالق 

املوسم الكروي اجلديد.
عبدالسالم.ق

يخطط اتحاد العاصمة، إلجراء تعاقدات جديدة في فترة االنتقاالت الشتوية، لتحسين أداء 
ونتائج الفريق بعد البداية المتعثرة مع انطالق الموسم الجديد.

بلعمــري يقتـرب من أهلي جدةبلعمــري يقتـرب من أهلي جدة
باتت عودة الدولي اجلزائري، جمال بلعمري، مدافع نادي ليون الفرنسي، إلى الدوري السعودي 

وشيكة للغاية، عبر بوابة أهلي جدة.
وقال مصدر باألهلي، إن الساعات القليلة املقبلة ستكون حاسمة يف صفقة بلعمري، مشيرا إلى 
أن اإلدارة تواصلت مع الالعب، وحصلت على موافقته املبدئية. وأضاف: »ما زلنا بانتظار رد ليون على 
العرض، وغير صحيح ما يتم تداوله حول التوقيع بشكل رسمي، حتى هذه اللحظة لم نحصل على الرد 
النهائي«.  وأمت: »من املتوقع أن تكون الساعات املقبلة حاسمة، وبإذن اهلل سنزف خبر انضمام بلعمري 
للفريق«. وكان بلعمري )31عاما(، قد انتقل إلى ليون الفرنسي قبل عدة أشهر، بعدما فسخ عقده مع 

الشباب السعودي.
م.هشام

بحظور إيفانتينو

االتحاد اإلفريقـي ينصب االتحاد اإلفريقـي ينصب 
حياتو رئيســا شرفياحياتو رئيســا شرفيا

احتفى االحتاد األفريقي لكرة القدم، برئيسه الفخري، عيسى حياتو، 
الذي ترأس الكاف ملدة 30 عاًما، من 1987 إلى 2017.

بحضور  الكاميرون،  يف  اجتماًعا  للكاف  التنفيذية  اللجنة  وعقدت 
السويسري جياني إنفانتينو، رئيس االحتاد الدولي لكرة القدم.

وقال كاف يف بيان رسمي: »مت تكرمي رئيس االحتاد األفريقي السابق 
عيسى حياتو اول أمس، بعد تقليده الرئاسة الفخرية، يف ياوندي مسقط 

رأسه بالكاميرون.
وأضاف البيان: »قدم رئيس الكاف باإلنابة كونستانت أوماري لوحة 
الفيفا  رئيس  بحضور  األيقوني  القائد  إلى  الكاف  من  رسمية  مباراة  وكرة 
اإلفريقي  لالحتاد  التنفيذية  اللجنة  أعضاء  حضور  يف  إنفانتينو،  جياني 
يف  قائد  بأطول  االحتفال  مت  عندما  الكاميرون،  يف  حكوميني  ومسؤولني 

تاريخ الكاف«.
أثناء حفل  الرسمي  للموقع  أوماري، يف تصريحات  وقال كونستانت 
على  تطويرها  يف  وساهم  الكثير،  األفريقية  للكرة  قدم  حياتو  أن  التكرمي، 
مدار 30 عاما، ووجه حديثه حلياتو، قائاًل »من اآلن وإلى األبد، ستكون 
الفخري«.  رئيسنا  كل شيء  قبل  لكن  األكبر،  األخ  وعميدنا،  مرشدنا 
منها  األفريقية،  القدم  كرة  يف  قيما  شيد  حياتو  أن  إنفانتينو،  أكد  بينما 

الوحدة والتضامن بني البلدان األفريقية.
وقال حياتو الذي حضر برفقة أسرته الصغيرة »أنا هنا بامتنان عميق، 
الذكريات معكم، دعونا  الكثير من  بينكم هنا، لدي  لوجودي  أنا سعيد 

نتحد ونحمي بعضنا البعض«.
ق.ر

مواعيد  القدم،  لكرة  األفريقي  االحتاد  أعلن 
مبارياته للعام 2021، ورزنامة ارتباطاته بالكامل. 
وجاء على رأس خطة املباريات، مواعيد لقاءات 
يف  الكونفيدرالية  وبطولة  أفريقيا  أبطال  دوري 

نسختها احلالية.
وجاء جدول دوري املجموعات بدوري أبطال 

أفريقيا كالتالي:
اجلولة األولى - 12/13 فيفري 2021

اجلولة الثانية - 23 فيفري 2021
اجلولة الثالثة - 5/6 مارس 2021
اجلولة الرابعة - 16 مارس 2021

اجلولة اخلامسة - 2/3 أفريل 2021
اجلولة السادسة - 9/10 أفريل 2021

الفترة  النهائي يف  ربع  مباريات ذهاب  وتقام 
من 14 إلى 16 ماي، ومباراة العودة: 21 إلى 23 

من نفس الشهر.
مباراتي  تقام  النهائي،  نصف  يخص  وفيما 
بينما  20 جوان،  إلى   18 من  الفترة  الذهاب يف 
 27 إلى   25 من  الفترة  يف  العودة  مباراتي  تقام 
من نفس الشهر. وسيقام النهائي يوم 17 جويلية 

.2021
بالتزامن  الكونفيدرالية  مباريات  تقام  فيما 
نهائي  باستثناء  األبطال،  دوري  مباريات  مع 

الكونفيدرالية والذي سيقام يوم 10 جويلية.
جدير بالذكر أن كاف أعلن فتح باب الترشح 
للدول الراغبة يف استضافة نهائي البطولتني الذي 
قرر كاف إقامته من مباراة واحدة للعام الثاني على 

التوالي.
أفريفيا حتت  أمم  بطولة  أن  الكاف  أعلن  كما 
 12 من  الفترة  يف  موريتانيا  يف  ستقام  عاًما   20

فيفري وحتى 4 مارس املقبل.
كما تستضيف املغرب بطولة أفريقيا حتت 17 

عاما، يف الفترة من 13 إلى 31 مارس املقبل.
اإلفريقي  االحتاد  أعلن  أخر،  جانب  من 

لكرة القدم )كاف(، اول أمس،  أن بطولة السوبر 
يف  ستقام   ،)2020-2021 )نسخة  اإلفريقي 
وجتاهل  املقبل.  سبتمبر   26 إلى   24 من  الفترة 
السوبر  لنسخة  موعد  حتديد  بيانه،  يف  الكاف 
أكثر  تأجيلها  بعد   ،)2019-2020( اإلفريقي 

من مرة.
وتوج األهلي املصري بدوري أبطال إفريقيا، 
فاز  فيما   ،)2-1( الزمالك  مواطنه  حساب  على 
بعد  الكونفيدرالية،  بلقب  املغربي  بركان  نهضة 
التغلب على بيراميدز املصري )0-1(، ولم يلتق 

الفريقان يف السوبر حتى اآلن.
السوبر  لكأس  نسخة  بآخر  الزمالك  وتوج 
املاضي،  العام  قطر  يف  أقيمت  التي  اإلفريقي، 

بفوزه على الترجي التونسي )3-1(.
ق.ر

»كـاف« يعلــن موعــد نهائي دوري »كـاف« يعلــن موعــد نهائي دوري 
األبطال والكونفيدرالية وكأس السوبراألبطال والكونفيدرالية وكأس السوبر
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الدكتور باسم بالم يصدر:

»العــــامية الجزائريــة فـي لسـان العـرب: »العــــامية الجزائريــة فـي لسـان العـرب: 
معجـــم فـــي التأصيــــل اللغــــوي«معجـــم فـــي التأصيــــل اللغــــوي«

بالتعاون مع مخبر التراث واللسانيات

ملتقــى عــن فكــر مــالك بن ملتقــى عــن فكــر مــالك بن 
نبـــي بالطـــارفنبـــي بالطـــارف

يف فئة »األنيميشن«  
White Night انتقـاء فيلـــم

 للمخــرج عصـام تعشيـت في مهرجان بايــران

ذكـــــــــَرى الِغَيــــــــــــاْب
كَرى ُوروِحي َهاِئَمـْه         َعَصَفْت ِبَي الذِّ

 َمــا َبنَي آالٍم وَنْفــٍس الِئـَمـْه 
أْرُنو إَلى َوَطٍن ُيَطـاِوُع ُغْرَبـِتـي      

َياِع َيُصوُغ جَنَوى َناِعَمـْه ِعنَد الضَّ
ٌد ِحـيًنا، َوِحيًنا َحاِزٌم              ُمَتــردِّ

ِحيَل وال أهاُب مَحاِرَمـْه    أَطُأ الرَّ
ْجَوى َوُأرِخي َحـْبَلَهـا            ُد النَّ َوُأَمدِّ

اَهـا ِظالِلي َقاِئَمـْه      وَعَلى ُمَحيَّ
َوَأُعوُد ِمْن َسَفِري أَساِئُل َحاَرِتي        

َبـا، أيَن األَماِني احَلاِلَْه؟ أْيَن الصِّ
َسْت أْعالُمُهْم َغاَب اجَلِميُع وُنكِّ

ْه َوْحِدي أَكاِبُر يِف ُخُشوِعي اخَلاِتَ
َواِطِئ ِمْن َفمي             أسَتلُّ أسِئَلَة الشَّ

اِئَمْه؟  ِفيَنُة َوالِبَحاُر الصَّ أيَن السَّ
ُجوُع َخِطيَئٌة         أيَن اَلَراِفُئ َوالرُّ

ُتشِقي الِذيَن َبنْوا ُهَنـاَك َعواِلَْه؟ 
اِعنَي يِف آَماِلِهْم         أرِوي َعِن السَّ
اِلَْه َفاِف الظَّ  والَعاِبِريَن إَلى الضِّ

َباِح َمَساَءُهْم         اَلاِزجنَي َمَع الصَّ
اَر ُروًحا َواِجَمـْه واجَلاِعِلنَي النَّ

اِسِمنَي َعلى ُكُفوِف اَلاِء  الرَّ
  َأْلَواَن الِغَياِب َمَع الُفُلوِل الَقاِدَمْه

ا َباُحوا وَما           ُتفِشي وُتْخِبُرِني ِبَ
اِقَمْه  أخفْت ُعُيوُن الناِظريَن النَّ

باِب ُهَنا ُهَنا َوَتُقوُل َيا َوْجَه الضَّ
َنَسُجوا احَلِننَي َوأْتَرُعوُه َنساِئَمْه 

َكاُنوا ُهَنا وُقلوُبُهْم ُمنَحاَزٌة         
اِرَمْه َجاِء الصَّ   ِللَموِت يِف أرِض الرَّ

يا جاِمَع األضَداِد ِمن ألٍم ومْن           
 أمٍل وِمْن ِثَقــٍة َوَسْلَوى َداِئَمْه

َمازلَت تذكُر ال َمَحاَلَة َجمَعُكْم           
ْه َماِء الَعاِتَ  وُجُنوَحُكْم َنْحَو الَسّ

ِضْحَكاُتُكْم َصَخٌب طُفوليٌّ
    وأمـــــِتَعــٌة ُمَبْعَثَرٌة وَفْوَضى َعاِرَمْه 
َكاُنوا ُهَنا َرْقَصاُتُهْم َمرُسوَمٌة              

وُقُلوُبُهْم ِفيَمـا ُتِريُد ُمَساَلْه 
ُمتَماِسُكوَن َكريَشٍة َمْحُظوَظٍة         

  ألَقْت ِبَها يِف األرِض ِريٌح َحاِسَمْه 
وأَنا ُهَنا أصِغي َوَأرْثي َما َمَضى           

ُكلُّ اَلَواِسِم يِف َسَماِئي آِثَمْه
ُن َقِبيَلِتي ُمْذ َلْم َتُعْد              احُلْزُن حَلْ

 ِتلَك الُقُلوُب َكَبْدِئَها ُمَتَراِحَمْه 
َوْجُه احَلَداِئِق ُمكَفِهرٌّ َياِئٌس

َوُوُروُدَها يِف َوجِه َوجِهي َواِجَمْه 
ـَــــاُح ي ُعُه الرِّ مِّ َواحُللُم َرْمٌل ال ُتَ

اِهَمْه َياُح الدَّ    الَغاِدَياُت وال الرِّ
ِني            كَرَياُت َتُشدُّ َوحِدي ُهَنا َوالذِّ

َوَيِدي ُتَداِعُبَها احُلُروُف الَكاِظَمْه
اُر َتْسَأُلِني َويِف          َوْحِدي ُهَنا َوالدَّ

 َشَفِتي َتِضيُع اُلْفَرَداُت ُمَزاِحَمْه
ا ُعْدُتْ َمِعي             َ أَنا َعاِئٌد، َفَلُربَّ

  َوَحَقاِئِبي ِبَيِدي ُتَكاِبُر َعاِزَمْه 
ُهْم َنَسُجوا الِغَياَب          َقَدُر الِذيَن ُنِحبُّ

اِئَمْه   َوَألَبُسوا األَمَل الُعُيوَن السَّ
ِحيِق أَجاَبِني:        َوفٌم ِمَن اَلاِضي السَّ

 اَل َتْبَتِئْس واتُرْك ُرؤاَك الَهاِدَمْه
َها اإلْنَساُن ِعْش ُمَتَفاِئاًل               َيا أيُّ

نَيا ِبَعنٍي َحاِلَْه واْنُظْر إَلى الدُّ
شعر: جمال الدين الواحدي 

يقع الكتاب يف 416 صفحة، يشمل على تقدمي بقلم األستاذة 
الدكتورة ذهبية بورويس أستاذة النحو واللغة بجامعة األمير 
عبد القادر للعلوم اإلسالمية بقسنطينة، ومقدمة للمؤلف، 

ومدخل بعنوان »حديث يف التاريخ و حديث يف املنهج«.
جاء هذا املعجم يف التأصيل اللغوي كلبنة جديدة يف صرح 
به  عني  والذي  البحثي،  املجال  نفس  يف  املقدمة  األعمال 
الشيخ  أمثال  اجلزائريني  الكتاب  من  مجموعة  طرف  من 
التليلي  الطاهر  والشيخ محمد  اإلبراهيمي  البشير  محمد 
والدكاترة عبد امللك مرتاض ومختار نويوات ومحمد خان، 
وغيرهم ممن جعل موضوع العامية اجلزائرية مجاال للبحث 

يف دراساته اجلامعية العليا.
قالت األستاذة الدكتورة ذهبية بورويس يف تقديها للكتاب 
ترى أن »هذا املعجم الذي رام منه صاحبه التأصيل لعامية 
منطقة سطيف، جدير بالقراءة واملتابعة الفاحصة من قبل 
رتب  قد  املؤلف  وأن  خاصة  االختصاص،  وأهل  اخلبراء 
مادة معجمه ألفبائيا، واستدرج بهذا الترتيب معظم الصيغ 
أنها  تبني  وقد  املنطقة،  يف  املتداولة  مبعانيها  االشتقاقية 
اللغة  بنت  هي  سطيف  عامية  أن  بذلك  وأدرك  فصيحة، 
كانت  وإن  بينهما،  وال مجال الفتعال اخلصومة  الفصيحة 
متظهرات  يكون  أن  يعدو  ال  فاألمر  بينهما،  فوارق  ثمة 

لسانية وتبدالت أدائية مردودة إلى عوامل شتى«. 
تأثير اللغة األصلية للمغاربة األمازيغ على 

العربية
اهتمامه  أن  إلى  فيشير  بالم  باسم  الدكتور  املؤلف  أما 
اللغة  بنت  العامية  أن  االعتقاد  إلى  يعود  املوضوع  بهذا 
الفصيحة، العصبية لقومه خاصة بوالية سطيف، ومحاولة 
الرد بالبرهان على من يرى أن العربية العامية يف اجلزائر 
أبعد العاميات عن العربية الفصيحة، التأكيد على عروبة 
اجلزائر من خالل إثبات عربية عاميتها. إلى جانب اإلسهام 
يف معاجلة العامية اجلزائرية من خالل تركيز اجلهد على 
إحدى مناطقها، على أمل إمتام مشروع ضخم هو )موسوعة 
العامية اجلزائرية(، إذا ما توفرت رعاية رسمية، وتكاتف 

جهود الباحثني.

وحول انقباض العربية الفصيحة إلى عربية دارجة فيردها 
املؤلف إلى عدة عوامل منها تأثير اللغة األصلية للمغاربة 
قبل  من  املنتهجة  التتريك  سياسة  العربية،  على  األمازيغ 
السلطة يف العهد العثماني، حيث نافست التركية العربية 
وتطعمت الدارجة بكثير من األلفاظ التركية، احلرب التي 
شنتها فرنسا على العربية وعلى املدافعني عنها عن طريق 
االستشراق، وبإثارة الفتنة اللغوية بني األمازيغية والعربية، 
لضباط  وتدريسها  اجلزائرية  اللهجة  بدراسة  واالهتمام 
اجليش الفرنسي، والتعثر الذي شهدته حركة التعريب يف 
اجلزائر بعد االستقالل، رغم أن قوانني الدولة تكرس قيمة 

العربية كمقوم أساسي من مكونات الشخصية الوطنية.
الطبعة الثانية من الكتاب ستصدر عن دار نشر 

مصرية
»لسان  كتاب  على  املتبع  منهجه  يف  املؤلف  اعتمد  وقد 
العرب« البن منظور، و »القاموس احمليط« للفيروز آبادي، 

بعد مراجعته أغلب معجمات اللغة املعروفة. 
كما توقف الباحث عند احملاوالت األولى يف وضع الكتب 
التعليمية التي تشجع على نشر العربية الدارجة من طرف 
و)  بوسي(  دي  و)  برنييه(  )لويس  فعل  كما  الفرنسيني 
مثل  جزائرية  أقالم  بإسهامات  أو  و)ماشويل(،  شيربونو( 
ما نشره عالوة بن يحيى والغوثي بن محمد بن أبي علي 
التلمساني والسيد فتاح والدكتور ابن علي فخار التلمساني 

ونور الدين عبد القادر.
وبعد الدراسة والتحليل وجد الباحث باسم بالم أن عالقة 
اللفظ العامي بالفصيح على ثالث مستويات، ما له عالقة 
يف  يسير  تغيير  عليه  يطرأ  وقد  واملعنى،  باللفظ  وطيدة 
النطق، فيكاد يكون متطابقا مع الفصيح، ما كان له عالقة 
بالفصيح من جهة املجاز، أو املشابهة أو الضدية، ما بعد 
تثبيته، مع توضيح عالقته  ولكن مت  بالفصيح،  ربط معناه 

بالفصيح. 
الكتاب ستصدر خالل هذا  الثانية من  الطبعة  للعلم، فإن 
دار مطبوعات محمد دحروج بجمهورية مصر  الشهر عن 
العربية، وستكون حاضرة يف معرض القاهرة الدولي الذي 

سيدشن قريبا.
وأكادميي  وشاعر  كاتب  بالم  باسم  الدكتور  فإن  لإلشارة، 
اشتغل أستاذا بجامعة األمير عبد القادر للعلوم اإلسالمية 
بقسنطينة، وهو حاال أستاذ األدب العربي بجامعة سطيف 
-01 فرحات عباس - من أعماله املطبوعة- حتقيق: ديوان 
أبي  اإلسالم  شيخ  :رحلة  حتقيق   - القسنطيني،  الفكون 
عمار اجلزائري،  األعمال الشعرية الكاملة حملمد العيد آل 
خليفة ) جمع وضبط وشرح وتعليق(، محمود محمد شاكر 

ومنهج التذوق يف نقد التراث األدبي: التأصيل واملمارسة.

تنظيم  الطارف  بوالية  الثقافة  دار  تعتزم 
امللتقى العلمي عن أبعاد الفكر احلضاري 

عند مالك بن نبي يوم 28جلنفي القادم.
وينظم امللتقي بالتعاون مع مخبر التراث 
جديد  بن  الشاذلي  بجامعة  واللسانيات 
الغد،ويتناول  صناعة  وجمعية  الطارف 

عند  النهضة  وشروط  احلضارية  الرؤية 
املفكر اجلزائري.

الثقافة  قضايا  الباحثون  يدرس  كما 
وتشرف  نبي،  بن  كتابات  يف  املجتمع 
اختيار  على  ودولية  وطنية  علمية  جلنة 

املداخالت.      وليد. ب

البريطانية  التجربة  فيه  املخرج  وينقل 
»شون ذو شيب« الشهيرة والناجحة إلى 
الليالي  أحد  يف  يدور  حيث  اجلزائر، 
وفتاة  ثلج  رجل  بني  الباردة،  الشتوية 

تسكن منزال.
وضم فريق العمل باإلضافة إلى املخرج 
من:  كل  تعشيت،  عصام  والكاتب: 
الدين  حسام  األول:  املخرج  مساعد 
الثاني: جاب  املخرج  ومساعد  سلطاني 
واملدير  التصوير  مدير  محمد،  اهلل 
نصر   prozoom الستودي    العام 
الدين ميلود وكذا املبدع املوسيقي عبد 
النوري عبد احلق مدير العام الستوديو
تعشيت،  عصام  حتريك:   ،nexus
حسام الدين سلطاني، محمد امني جاب 
عبد  احلق  عب  الصوت:  تصميم  اهلل، 
النوري، ريجيسور بالطو: بجاد ملباركية، 

معدات تقنية وفنية: عبد القادر تعشيت، 
سيدعلي دراجي.

وبخصوص تصميم الديكور كان من قبل 
سلطاني،  الدين  حسام  تعشيت،  عصام 
محمد امني جاب اهلل، اكسيسوار منال 
زيادي،  جهان  املالبس:  تصميم  بعلة،  
موسيقى: عبد احلق عبد النوري، مونتاج 
ميلود،  الدين  نصر  االلوان:  وتصحيح 
مصمم غرافيكي ومدير التسويق: احمد 
صباح  التسويق:  مدير  مساعد  لكحل، 
بديرة، العنوان: محمد الياس بن عيسى.
بجائزة  مؤخرا  الفيلم  توج،  قد  وكان 
يف  »أنيميشن«  قصير  فيلم  أحسن 
السينمائي  الذهبية  النحلة  مهرجان 
لألفالم  املخصص  و  لألطفال  الدولي 
القصيرة الروائية و«االنيميشن«، والذي 

نظم بالهند.

صدر عن دار النعمان للطباعة والنشر كتاب حتت عنوان »العامية اجلزائرية يف لسان العرب: معجم يف التأصيل 
اللغوي« للدكتور باسم بالم أستاذ األدب العربي بجامعة فرحات عباس سطيف 1.

 White مت انتقاء فيلم
Night للمخرج عصام 
تعشيت من بني 3078 

فيلما ليدخل املنافسة يف 
فئة »األنيميشن« لتمثيل 
اجلزائر باملهرجان بوكس 
لألفالم القصيرة الدولي 

السينمائي بإيران.

األخضر رحموني 

صارة بوعياد

صارة بوعياد

وزارة الثقافة والفنون تخرج عن صمتها

»تعييــن كاديــر الجابــــونـــي »تعييــن كاديــر الجابــــونـــي 
سفيــرا سفيــرا للتراث الجزائـري إشــاعة«للتراث الجزائـري إشــاعة«

نفت وزارة الثقافة والفنون، خبر تعيني الفنان عبد القادر هيباوي املعروف بـ 
»كادير اجلابوني«، سفيرا للتراث اجلزائري.

وقالت وزارة الثقافة، يف بيان لها، »تداولت بعض صفحات 
وسائط االتصال االجتماعي واملواقع اإللكترونية، إشاعة 
تعيني وزارة الثقافة والفنون للفنان عبد القادر هيباوي 

املعروف بكادير اجلابوني سفيرا للتراث اجلزائري«.
وأضاف املصدر ذاته، »وإذ تنفي وزارة الثقافة والفنون 
هذه اإلشاعة حيث ال يوجد ألقاب من هذا املصاف 
وال رتب ملن يخدم الثقافة والفن والتراث اجلزائري، 
فإنها تشيد مبوقف ومساهمة كل فنان يف تقدمي الفن 
كادير  الفنان  وتختص  اجلزائرية،  والثقافة  والتراث 
للتراث  ترويجي  فيديو  بتقدمي  بادر  الذي  اجلابوني 
اجلزائري، وساهم بحضوره يف مواعيد فنية تطوعا 

بالشكر اجلزيل«.
موقع  جيدا  تعي  أنها  على  الثقافة،  وزارة  وشددت 
اجلزائري  للتراث  للترويج  املتقدم  والفنانني  املثقفني 
دون  سفراء  وتعتبرهم  حضوره،  وتعميم  وحمايته 
نفيها  وجتدد  رسميا،  الصفة  بهذه  للتمتع  احلاجة 
توزيع لقب مشابه، إال يف سياق احلوار أو الكالم 

املوجه احتفاء واعتزاز بدورهم.
يف املقابل الشارة اخلاصة بوزارة 
الفيديو  يف  واضحة  الثقافة 
بالتراث  للترويج  املتداول 
وقد  اجلزائري  الثقايف 
اجلابوني يف  كادير  كتب 
على  الرسمية  صفحته 
إطار  »يف  »انستغرام«: 
التراث  على  احملافظة 
اجلزائري  الثقايف 
املواطن  وحتسيس 
املواقع  زيارة  على 
األثرية  ة  الثقايف 
أشكر  اجلزائرية، 
والفنون  الثقافة  وزارة 
وشرف  الثقة  على 
التراث  سفير  لقب 
اجلزائري.. الثقايف 
لتكتشفوا  بكم  مرحبا 

تراث بالدنا«.
ق.ث
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اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
 والية غليزان

مديرية التجهيزات العمومية 
رقم التعريف اجلبائي : 000148019004353

إعالن عن طلب العروض املفتوح مع اشتراط قدرات دنيا 
رقم 2021/03

تعلن مديرية التجهيزات العمومية لوالية غليزان عن إجراء طلب عروض مفتوح مع اشتراط قدرات دنيا من أجل إجناز املشروع التالي :
املشروع : إجناز عيادة متعددة اخلدمات بواد أرهيو  غليزان

حصة رقم 02 : إجناز جناح السكنات الوظيفية 
   1  - يتضمن ملف الترشح ، ما يلي :

    -   التصريح بالترشح
يشهد املتعهد يف التصريح بالترشح أنه :

   -  غير مقصي أو ممنوع من املشاركة يف الصفقات العمومية طبقا ألحكام املادتني  75 و 89 من املرسوم الرئاسي 15-247 مؤرخ يف 16 سبتمبر  
2015  املتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات املرفق العام 

ليس يف حالة تسوية قضائية و أن صحيفة سوابقه القضائية الصادرة أقل من ) 03( أشهر حتتوي على اإلشارة » ال شيء «  ويف خالف ذلك فإنه 
يجب أن يرفق العرض  بنسخة من احلكم القضائي و صحيفة السوابق القضائية ،وتتعلق صحيفة السوابق القضائية باملتعهد عندما يتعلق 

األمر بشخص طبيعي ، واملسير أو املدير العام للمؤسسة عندما يتعلق األمر بشركة 
    -   إستوفى واجباته اجلبائية وشبه اجلبائية و جتاه الهيئة املكلفة  بالعطل املدفوعة األجر والبطالة الناجمة عن األحوال اجلوية لقطاعات 

البناء واألشغال العمومية والري عند االقتضاء ، بالنسبة للمؤسسة اخلاضعة للقانون اجلزائري واملؤسسات األجنبية التي سبق لها العمل 
باجلزائر .

   -   مسجل يف السجل التجاري  فيما  يخص موضوع الصفقة
   -  يستويف اإليداع القانوني حلساب شركته ، فيما يخص الشركات اخلاضعة للقانون اجلزائري

   -  حاصل على رقم التعريف اجلبائي ، بالنسبة للمؤسسات اجلزائرية واملؤسسات األجنبيةالتي سبق لها العمل  باجلزائر .
   -   تصريح بالنزاهة

   -  القانون األساسي للشركات 
   -    الوثائق التي تتعلق بالتفويضات التي تسمح لألشخاص بإلزام املؤسسة 

   -   كل وثيقة تسمح بتقييم قدرات املرشحني أو املتعهدين 
1/ القدرات املهنية:املؤسسات التي حتمل  شهادة التأهيل و التصنيف الرئيسية يف أشغال البناء درجة الثانية فما فوق 

2/ القدر ات التقنية : املؤسسات التي أجنزت مشروعا من نفس طبيعة األشغال 
3 / القدرات املالية : املؤسسات  التي معدل رقم  أعمالها لثالثة سنوات اآلخيرة ال يقل عن 00 000 000 8 دج 

 2  - يتضمن العرض التقني ، ما يلي :
 -   التصريح باالكتتاب  ممضي و مؤرخ و مختوم وفقا للنموذج املرفق 

 -كل وثيقة تسمح بتقييم العرض التقني  : مذكرة تقنية تبريرية وكل وثيقة مطلوبة تطبيقا ألحكام املادة 78 من املرسوم الرئاسي رقم 247-15 
مؤرخ يف 16 سبتمبر 2015   املتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات املرفق العام 

 1   -     التصريح باالكتتاب  ممضي و مؤرخ و مختوم وفقا للنموذج املرفق 
 2  -  قوائم اإلمكانيات البشرية إلجناز املشروع مثبتة باملؤهالت العلمية ، شهادات النجاح أو شهادات اخلبرة و التأهبل و مصرح بهم كأجراء 

 ) CNAS ملصالح الضمان االجتماعي ) إرفاق تصريح  
 CNAS تثبيت بشهادات النجاح و االنتساب لدى مصالح الضمان االجتماعي -  

 3  - قوائم اإلمكانيات املادية إلجنار األشغال بالورشة :)إرفاق البطاقات الرمادية  أو بطاقات التسجيل أو فاتورات شراء  أو عقود موثقة (
 4  -  دفتر الشروط مملوء ، ممضي و مؤرخ و مختوم من طرف املتعهد و ملحق باملواصفات التقنية و يحمل  يف آخر صفحة من صفحاته عبارة 

» قرئ و قبل «
 5  - مخطط اإلجناز مع إقتراح مفصل لآلجال لكل جزء

 6 - املذكرة التقنية التبريرية 
 7 - محضر زيارة موقع األشغال 

3  - يتضمن العرض املالي  ، ما يلي :
   -   رسالة العرض مملوءة ،ممضية و مؤرخة و مختومة حسب  النموذج املرفق
   -  جدول أسعار  الوحدات مملوء ،ممضي و مؤرخ و مختوم من طرف املتعهد 

  -  التفصيل التقديري و الكمي   مملوء ،ممضي و مؤرخ و مختوم من طرف املتعهد
  -  ميكن للمصلحة املتعاقدة حسب موضوع الصفقة و مبلغها أن تطلب الوثائق اآلتية 

  - حتليل السعر اإلجمالي و اجلزايف 
   - التفصيل الفرعي لآلسعار بالوحدة 

   - التفصيل الوصفي التقديري  املفصل 
أقصى أجل إليداع العروض حدد بـــ إثنان و عشرون يوما )22( على الساعة 12:00 سا إبتداءا من .......................إلى .........

والية المسيلة
مديرية البيئة

مكتب التراخيص

 إجــــراء تحقيـــــق عمـــــــومــــــي
تطبيقا ألحكام المرسوم التنفيذي رقم 06 – 198 مؤرخ في 31 / 05 / 2006 

الذي يضبط التنظيم المطبق على المؤسسات المصنفة لحماية البيئة السيما المادة 05 
منه.

وبناءا على المرسوم التنفيذي رقم 145-07 المؤرخ في 19 ماي 2007 الذي يحدد 
مجال تطبيق ومحتوى وكيفيات المصادقة على دراسة وموجز التأثير على البيئة 

المعدل والمتمم.
يشرفني أن أوافيكم بنسخة من القرار الوالئي رقم 43 المؤرخ في 06 / 01 / 

2021 المتعلق بفتح تحقيق عمومي حول مشروع استغالل مقلع لمادة الجبس لفائدة 
ش . ذ . م . م تواب للمسير ناجوي نصر الدين المتواجد بالمكان المسمى جبل زباش 

2 بين بلديتي الهامل بدائرة بوسعادة و تامسة دائرة سيدي عامر والية المسيلة  .  



مقـــــــــــدمة
)1332م-  خلدون  بن  الرحمن  عبد 
1402م( احلضرمي اليمني األصول الذي هاجرت 
مقر  بتونس  استقرت  ثم  األندلس  إلى  عائلته 
مولده. من عائلة مترست يف علوم الدين ويف ميادين 
السياسة. عاش ابن خلدون يف زمن نكوص وأفول 
ونهضة  انبعاث  بداية  مقابل  اإلسالمية  احلضارة 
الكابح  املعريف  املعطى  هذا  ورغم  الغربية  احلضارة 
استطاع ابن خلدون أن يؤسس لعلم جديد هو علم 
يعتمد يف  اإلنساني  االجتماع  أو  البشري  العمران 

ما يعتمد على التاريخ ولكن مختلف عنه.
لهذا  تأسيسه  يف  خلدون  ابن  مبررات  هي  ما 
مت  وهل  مناهجه؟  موضوعه؟  ما  اجلديد؟  العلم 
إطار  يف  بعده  من  إليه  توصل  ما  حول  االشتغال 

التراكم املعريف أم هي قطيعة ابيستمولوجية ؟
أوال: الدعوة لتأسيس العلم اجلديد

وسياسية  علمية  مناصب  خلدون  ابن  شغل   
االجتماعي  للواقع  مدركا  منه  جعلت  عديدة 
اطلع  التي  البدوية  بالقبائل  احتكاكه  خالل  من 
بصفة مباشرة على ظروف حياتهم وأمناط تفكيرهم 
وطبائعهم، مما أهله إلى أن يكون رجل علم وعمل. 
 دعا ابن خلدون إلى ضرورة وجود علم مستقل 
بذاته يتناول احلياة االجتماعية يف مختلف أبعادها 
بالدراسة العلمية: »وكان هذا علم مستقل بنفسه، 
فإنه ذو موضوع وهو العمران البشري أو االجتماع 
من  يلحقه  ما  بيان  وهي  مسائل  وذو  اإلنساني، 
العوارض واألحوال لذاته واحدة بعد أخرى وهذا 

شأن كل علم من العلوم وضعيا كان أو عقليا ».
العلم مستحدث  بأن هذا   ويذكر ابن خلدون 
التالية:  املناهج  على  يعتمد  الفائدة  عظيم  وهو 
التاريخي  املنهج  املقارنة،  املعايشة،  املالحظة، 

وأيضا على التقصي واملطابقة.
 وحدد ابن خلدون مجاالت الدراسة يف علم 
العمران البشري يف فروعه: العمران البشري على 
احلضري،  العمران  البدوي،  العمران  اجلملة، 

الدولة وامللك، الصنائع وطرق التعليم. 
ثانيا: البداوة واحلضارة يف املنظور 

اخللدوني 
التي  البادية  بأهل  مرتبط  معيشي  منط  البداوة 
البدو يف  ويعتمد  عليه  وسابقة  العمران  تعد أصل 
بساطتها  بحكم  باألساس  الفالحة  على  معاشهم 
كما يكتفون مبا هو ضروري يف معاشهم وال يتعدونه.
حياة  بأتها  البادية  حياة  خلدون  ابن  ويصف   
بالشجاعة  البدو  أهل  ويتميز  والبساطة  الفطرة 

أن  وجند  اخلشنة،  والطباع  والكرم  واإلقدام 
أو  الضبط  متارس  فالقبيلة  قوية  عندهم  العصبية 
القهر االجتماعي على أفرادها عن طريق العادات 
غاية  أن  خلدون  ابن  ويؤكد  واألعراف.  والتقاليد 
جند  ولهذا   « احلضر:  من  يصبح  أن  هي  البدوي 
بسعيه  وينتهي  إليها،  للبدوي يجري  غاية  التمدن 

إلى مقترحه منها ».
 وقّسم ابن خلدون البدو إلى ثالثة أصناف:

وجندهم  األعراب  أو  األقحاح:  البدو  أ - 
متوغلون يف البادية ويتميزون بكثرة الترحال ومصدر 

العيش هو اإلبل ويتميزون باخلشونة الشديدة.
ب - نصف البدو: وهم أقل ترحاال ويعتمدون 

على بعض التنوع يف مصادر رزقهم. 
الريف(:   )مجتمع  املزارعون  البدو  ج- 
مجتمع  من  قريبون  وهم  باالستقرار  ويتميزون 
وأخالق أهل احلضر ألنهم على حواشي احلاضرة 

ويعيشون على الزراعة. 
ما مرد أو مرجعية هذا التصنيف ؟

مبعنى  التحضر  درجة  أي  جغرايف:  أساس   -
البدو  فنجد؛  املدينة  عن  االبتعاد  أو  القرب 
عكس  املدينة  عن  البدو  أصناف  أبعد  األقحاح 
أو  املدينة  الذين جندهم بضواحي  املزارعون  البدو 
احلاضرة، وبهذا املعنى فمجتمع الريف هو مجتمع 

وسيط بني مجتمع البدو ومجتمع احلضر.
- أساس اقتصادي: أي أن هذا التصنيف يفرق 
بني األمناط املعيشية لكل صنف من أصناف البدو.
يف املقابل، جند أهل احلضر يقطنون األمصار أو 
املدن ويعتمدون يف معاشهم على الصنائع والتجارة 
واحلضري ال يكتفي مبا هو ضروري بل يتعداه إلى 
بالترف  تتسم  احلضرية  احلياة  أن  أي  الكماليات، 
والتعقيد واملبالغة يف اقتناء املالبس وتشييد املباني 
الفردية  احلياة  أن  وجند  القوت.  أنواع  يف  والتفنن 
طاغية على احلياة اجلمعية ومنطق الدولة واإلدارة 
وتضمحل  املدينة.  يف  احلياة  على  املهيمن  هو 
االجتماعية  فالعالقات  احلضر  أهل  عند  العصبية 

مصلحية باألساس. 
ما عالقة البادية باملدينة؟ 

املنتوجات  يخص  ما  يف  البادية  املدينة  تتبع   
األول  الزمن  يف  الدفاع  تبعية  وأيضا  الزراعية 
الدولة  فتأسيس  عنها.  والدفاع  املدينة  لتأسيس 
املتواجدة  بالعصبية  تتوفر  التي  القوة  على  يعتمد 
أما  والقرابة.  الدم  عالقات  بحكم  البادية  يف 
باملنتوجات  تزويدها  يف  املدينة  فتحتاج  البادية 
وعالقة  تكاملية  فالعالقة  التصور  وبهذا  الصناعية 

صراع أيضا. 
الذي  املقدمة  كتاب  يف  خلدون  ابن  يذكر 
وديوان  العبر  اجلامع  مؤلفه  من  األول  اجلزء  هو 
ومن  والبربر  والعجم  العرب  أيام  واخلبر يف  املبتدأ 
عاصرهم من ذوي السلطان األكبر:  »غاية العمران 
انقلب  غايته  بلغ  إذا  وأنه  والترف  احلضارة  هي 
الطبيعية  كاألعمار  الهرم  يف  وأخذ  الفساد  إلى 
من  احلاصلة  األخالق  إن  نقول  بل  للحيوانات، 

احلضارة والترف هي عني الفساد ».
لظاهرة  احلضارية  الدورة  يشكل  ما  وهذا   
املجتمع والدولة مبنطق احلتمية التاريخية يف املنظور 

اخللدوني.
اخلــــــــــــــامتة

انطلق ابن خلدون من مفهوم مركزي؛ أال وهو 
ليعود  وتغير  تطور  كل  منها  ينطلق  التي  العصبية 

إليه يف األخير. 
للظاهرة  تفسيراته  يف  خلدون  ابن  أشار  لقد 

االجتماعية إلى مبدأين أساسيني:
الظواهر  يحكم  الذي  احلتمية  مبدأ  أ - 
تلك  إلى  يتوصل  أن  الباحث  وعلى  االجتماعية 

القوانني التي حتكم تطور الظواهر املختلفة.
ب - مبدأ تالزم الظواهر االجتماعية فاملجتمع 
وحدة  من  بل  منعزلة  وحدات  من  يتكون  ال 
متكاملة ومترابطة وبهذا املعنى ال ميكن فهم ظاهرة 
اجتماعية معينة إال يف إطار صالتها ببقية الظواهر 

االجتماعية.
علم  لتأسيس  خلدون  ابن  ودعوة  إشارة   إن 
لالهتمام  صريحة  دعوة  أول  هي  البشري  العمران 
علمية  دراسة  االجتماعية  الظاهرة  بدراسة 
ومنهجية، ولم يجد يف دعوته هذه سندا من قبله 
تعميق  ليواصل يف  بعده  من  أو سندا  منه  لينطلق 
املعريف  املستوى  على  اجلديد  العلم  هذا  وإثراء 
والنظري واملنهجي إلى غاية مساهمات مونتسكيو 
يف كتابه روح القوانني ) 1748م (، ثم دعوة أوغست 
االجتماعية  الظاهرة  يتناول  علم  لتأسيس  كونت 
النظري  اإلطار  ويبقى  عام )1836م(.  تناوال علميا 
تطور  ملعرفة  سوسيولوجيا  مرجعا  اخللدوني 
املجتمعات العربية والظاهرة االجتماعية يف أبعادها 
الثقافية، السياسية، االقتصادية والتربوية. إضافة 
عليها  االشتغال  ميكن  مفاهيمية  ترسانة  كونه  إلى 
وحتليل  قراءة  من  متكننا  ومقوالت  مفاهيم  لتوليد 
الظاهرة السوسيولوجية الراهنة بتشعبها وتعقدها. 
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األستاذ فؤاد منصوري

La théorie d’Ibn Khaldoun.. 
un héritage sociologique oublié !
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رهـــــــــــان 
الجــــــامعـــة 

 ألن املجتمعات املتقدمة هي املجتمعات التي 
تراهن على جامعاتها ومراكز بحثها، وهي التي 

تقوم على بناء رؤية قومية وفلسفة تقدمية وطالئعية 
للجامعة، فلسفة حتدد من خاللها دور اجلامعة 

ووظيفتها التنويرية يف املجتمع، ومكانة اجلامعة يف 
رسم اإلستراتيجيات وحضورها يف وضع السياسات 
وصياغة اخلطط املستقبلية، وقبل ذلك دور اجلامعة 

يف بناء الثقافة الوطنية وخلق األفكار الكبرى 
واملبدعة التي تطبع مجتمع ما بطابعها اخلاص، مع 

ضرورة االنفتاح على حتوالت العالم اخلارجي. 
مثال  أحسن  األملاني  الفلسفي  الفكر  يف  ولنا   
على ذلك، حيث نالحظ كيف انبرى كبار الفالسفة 
التفكير يف اجلامعة، واملراهنة على دورها  األملان إلى 
من  األملانية،  الثقافة  وترقية  األملاني  اإلنسان  بناء  يف 
والتحذير  باجلامعة  املنوط  الدور  على  التركيز  خالل 
والتي  بها،  حتدق  التي  واالنحرافات  األخطار  من 
ومن  بتراجعها.  وتعجل  بقيمتها  متس  أن  شأنها  من 
رؤيتهم  وقدموا  باجلامعة  اهتموا  الذين  الفالسفة  بني 
األملاني  الفيلسوف  اجلامعة،  عليه  تكون  أن  يجب  ملا 
حمل  حيث   ،)1844-1900( نيتشه«  فريديريك   «
انحطاط الثقافة األملانية يف القرن التاسع عشر للتعليم 
اجلامعي السائد بسبب كونه لم يعد امتيازا كما كان 
األمر قبل ذلك، وبسبب النزعة الدميقراطية يف الثقافة 
العامة التي أصبحت شائعة ومبتذلة، ولذلك عارض 
 – ذلك  ألن  العالي،  التعليم  وتعميم  توسعة  نيتشه 
حقيقي  انتخاب  على  القدرة  دون  سيحول   - حسبه 
واجلامعة  املدرسة  تنجزه  ما  وكل  واملواهب،  للعقول 
هو تزويد األفراد بقابلية االنتساب إلى احلياة العامة، 
وتنصيب املجموع ضد االستثناء، ولذلك يؤكد على 
لالستثنائيني،  العالي  التعليم  يخصص  أن  ضرورة 
إلى  يطمح  لكي  موهوبا  يكون  أن  املرء  على  ويجب 
مثل هذا االمتياز الرفيع جدا. فاألشياء العظيمة كلها 
العامة  األمالك  من  تكون  أن  ميكن  ال   – يقول  -كما 
أن  شأنه  من  وتعميمه  العالي  التعليم  فدميقراطية   «
يشّل القدرة على تعيني األفراد املمتازين واألذكياء، 
متوسطي  ويهيمن  القطيع  يف  النخبة  ستضيع  حيث 
والتفاهة، كما  الضحالة  وتنتشر  املشهد  الذكاء على 
أن اجلامعة - حسبه - كانت رمزا للغش، فهي تخدع 
طبيعتهم  ضد  للذهاب  الناس  من  الغفيرة  اجلموع 

وتوجهاتهم. 
على  اليوم  اجلزائرية  اجلامعة  واقع  يف  ننظر  ولو   
أملانيا يف النصف  ضوء نقد نيتشه للتعليم العالي يف 
الثاني من القرن التاسع عشر، ميكن أن نستخلص أن 
تراجع مستوى اجلامعة اجلزائرية يعود إلى جملة من 
األسباب، منها مبدأ دميقراطية التعليم وبصورة دقيقة 
التوظيف السياسي والشعبوي لهذا املبدأ ؛ فاخلطاب 
الرسمي حول اجلامعة هو خطاب كمي جاف ومبتذل 
اجلزائريني  املواطنني  تذكير  عن  يتوانى  ال  ومراوغ، 

اجلزائر  إن  مثال  كالقول  الكمية  احلقائق  ببعض 
وهي  واحدة،  كانت حتصي جامعة  االستقالل  غداة 
حتصي  كانت  وأنها  اجلامعات،  عشرات  حتصي  اآلن 
عشرات الطلبة غداة االستقالل وهي حتصي اآلن ما 
يراد  التي  املرة  يقارب مليوني طالب، ولكن احلقيقة 
تغييبها هي كل ما يتعلق باجلانب الكيفي، فاملستوى 
التعليمي للطلبة واألساتذة يف عمومه يتردى سنة بعد 
جاحد،  إال  ينكرها  أن  ميكن  ال  حقيقة  وهذه  أخرى 
وذلك بسبب جحافل الطلبة الذين يلتحقون باجلامعة 
وعن  احلقيقي  مستواهم  عن  النظر  بغض  سنة  كل 
السلطة  البكالوريا، وإصرار  امتحان  طرق جناحهم يف 
على رفع نسب النجاح يف البكالوريا خدمة ألغراض 
التوظيف  وبسبب  انتخابية،  ومواعيد  سياسية 
على  توفرهم  عن  النظر  بغض  لألساتذة  اجلماهيري 
االستعدادات الالزمة ملمارسة البحث العلمي الذي 

يعد شرطا جوهريا لهوية األستاذ اجلامعي. 
 وبسبب الطلب االجتماعي الكبير على التعليم 
مشاكلها  يف  أكثر  سنة  كل  اجلامعة  تغرق  اجلامعي 
جامعة  إلى  لألسف  وتتحول  واملعقدة،  املتعددة 
مواعيد  تنظيم  كيفية  هو  الوحيد  رهانها  باهتة  حزينة 
بيداغوجية خانقة حسب رزنامة مركزية تبدأ بتسجيل 
طالب  لكل  بيداغوجي  مقعد  لضمان  اجلدد  الطلبة 
وينتهي عملها يف نهاية السنة مبنح أكبر عدد ممكن من 
الشهادات ألكبر عدد ممكن من الطلبة، دون التساؤل 
الهدف  ألن  وقيمتها،  املخرجات  تلك  نوعية  حول 
األسمى هو ضرورة النجاح يف تسجيل جحافل الطلبة 
جديد  طالب  لكل  بيداغوجي  مقعد  وضمان  اجلدد 
حسب اخلطاب الرسمي. وهكذا حتولت اجلامعة إلى 
حضانة كبيرة وفقدت أو تكاد تفقد وظيفتها املعرفية 
والتنويرية. إضافة إلى حتول النجاح عند الطلبة إلى 
كل  باستعمال  واملشروعة  املضمونة  احلقوق  من  حق 
املستويات، حيث  الغش يف كل  بينها  ومن  الوسائل 
تتيحه شبكة  وما  التواصل اجلديدة  تقنيات  تستعمل 
كل  ملمارسة  أداة  إلى  علمية  مضامني  من  االنترنيت 
يف  مبا  املستويات  كل  ويف  العلمية  السرقات  أشكال 
املقاالت  ومختلف  الدكتوراه  أطاريح  حتضير  ذلك 
حق  إلى  اجلامعة  يف  الغش  حتول  لقد  والبحوث، 
املعرفية  املضامني  على  الرقابة  غياب  يف  احلقوق  من 
والعلمية من طرف الهيئات املكلفة بذلك، مما جعل 
أخالقيات البحث العلمي تتراجع إلى أدنى مستوى، 
أمام استشراء الفساد األكادميي الناعم بصوره املختلفة 
العلمية  واملقاالت  املزورة،  الشهادات  مثل  من 
املأجورة،  والبحوث  التافهة،  واملداخالت  املسروقة، 
والترقيات  املبرمج،  والتحكيم  اخلجولة،  واملناقشات 
الزائفة.. .، وغيرها من أشكال الفساد الناعم، الذي 

هو أخطر من باقي صور الفساد املادية األخرى. 
تفقد  اجلامعة  جعلت  التي  األسباب  بني   ومن 
قيمتها وتعجز عن أداء وظيفتها وقوتها التأثيرية، إقدام 

سياسة  على  االقتصادية  األزمة  تأثير  حتت  السلطة 
اجلزأرة، وهي السياسة التي عزلت اجلامعة اجلزائرية 
عن العالم اخلارجي وعن التحوالت العلمية واملعرفية 
فمن  العاملية،  اجلامعات  كبرى  يف  احلاصلة  الكبرى 
غير املعقول أن ال يوجد شركاء أجانب يف اجلامعات 
العلمية،  وجتاربهم  خبراتهم  من  لالستفادة  اجلزائرية 
العالم  يف  اجلامعات  أعظم  فيه  نرى  الذي  الوقت  يف 
يف فرنسا ويف أملانيا ويف اململكة املتحدة ويف الواليات 
املتحدة األمريكية، توظف خيرة األساتذة والباحثني 
العلمية  كفاءاتهم  من  لتستفيد  العالم  دول  كل  من 
وللحفاظ على التبادل املعريف والعلمي، واألخطر من 
ذلك هو بناء جامعات يف مناطق ال تتوفر على أدنى 
شروط احلياة اجلامعية، حيث حتولت تلك اجلامعات 
إلى مؤسسات عائلية وقبلية وجهوية تستفيد من ريع 
الدولة الوطنية. ومن غير املعقول أيضا أن تكون هيئة 
التدريس يف قسم أو يف كلية من والية واحدة أو إقليم 
واملزمنة  الضيقة  اجلزأرة  سياسة  فإن  وهكذا  واحد، 
العالم  لم تخدم اجلامعة، بل عملت على عزلها عن 

اخلارجي وجعلتها تنطوي على نفسها أكثر فأكثر. 
التفكير بجد يف وضع  يتم  اليوم، لم   وإلى حّد 
سياسة جديدة للتكوين والبحث، ولم يتم االهتداء 
الوحيد  الدولة  رهان  زال  وما  جديدة،  فلسفة  إلى 
من  املزيد  وبناء  اجلامعية  األحياء  مئات  تشييد  هو 
يف  تكون  حتى  البيداغوجية  واملقاعد  اجلامعات 
املوعد مع استقبال آالف الطلبة اجلدد كل سنة، دون 
يف  احلال  هو  كما  للتكوين  جديدة  طرق  يف  التفكير 
اجلامعات الغربية حيث يفضل الطلبة التكوين املهني 
على التكوين األكادميي، ألن التكوين املهني القصير 
هو الذي يضمن لهم فرصة للعمل أكثر من التكوين 
الذي شرع  أم. دي(،  )ألـ.  نظام  األكادميي. وحتى 
يف تطبيقه مع بداية األلفية اجلديدة يف اجلزائر عروض 
التكوين التي يقدمها يف غالبيتها القصوى هي عروض 
تكوين أكادميية مع تسجيل انعدام شبه كلي لعروض 
التكوين املهنية، بسبب غياب حركية اقتصادية وطنية 

وهيمنة الطابع الريعي على االقتصاد الوطني. 
 وعليه، فإن احلاجة ملحة اليوم إلى ضرورة التفكير 
اجلاد يف اجلامعة، من خالل اإلجابة عن أسئلة مهمة 
من مثل: ما طبيعة وماهية اجلامعة التي نريد؟ وما هي 
مخرجات اجلامعة احملبذة واملنتظرة؟ وما هي رسالتها؟ 
وما  والسياسية؟  االجتماعية  التنشئة  يف  دورها  وما 
مرة  وبالعودة  التنمية االقتصادية؟  منها يف  املتوقع  هو 
الفيلسوف  جند  األملاني  الفلسفي  الفكر  إلى  ثانية 
تكون  أن  يرفض   )1889-1976( هيدغر«  »مارتن 
اجلامعة وسيلة للتأهيل املهني، أو طريقة يف التكوين 
واالستهالك من طرف  املوجه لالستعمال  والتدريب 
الشعب، بل هي باألساس أداة لتكوين قادة الشعب 

وحماته. 

 ال تقاس املجتمعات 
برأسمالها املادي 

فقط، وإمنا تقاس 
برأسمالها الفكري 

والرمزي أيضا، 
ولذلك فإنها ال تنفك 

تعمل على الرقي 
باملؤسسات التي 

تنتج العلم واملعرفة 
واملعنى، والتي تساهم 
يف مضاعفة التراكم 
الثقايف. ويف مقدمة 
تلك املؤسسات تأتي 
اجلامعات واملدارس 

ومراكز البحث 
العلمي. وتشكل 

اجلامعة موضوعا 
للتأمل والنظر 

الفكري والفلسفي، 
والبحث واالستقراء 

السوسيولوجي.

 د: مصطفى كيحل
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 دون تسجيل خسائر بشرية 

انهياٌر جزئٌي لبَناية َقديَمٍة وسَط َمدينِة َوهران

الجلفة

األمُن َيحجــز ُمخدراٍت وأسِلحًة َبيضاَء 
اجللفة، خالل عمليتني  بوالية  دائرة عني وسارة  التابعة ألمن  الشرطة  حجزت عناصر 
متفرقتني، كمية من املخدرات قدر وزنها بـ 300.16 غرام من الكيف املعالج، باإلضافة إلى 

186 قارورة مشروب كحولي من مختلف األنواع واألحجام. 
وكشفت املصالح ذاتها أنه مت حجز مبلغ مالي قدره 31 ألف دينار يرجح أنه من عائدات 
الترويج، ناهيك عن بعض األسلحة البيضاء، التي عثروا عليها داخل مسكني شخصني يف 

العقد الثالث والرابع من عمرهما، بعد عمليتي تفتيش إيجابيتني. 
وفقًا  وسارة،  عني  محكمة  لدى  اجلمهورية  وكيل  أمام  فيهما  املشتبه  قدم  وعليه،   

إلجراءات املثول الفوري، حيث صدر ضدهما أمر بالوضع رهن احلبس املؤقت. 
ح.ب 

سكيكدة

يـاِد الَمفقتوِد  الَبحـــُث عـــن الصَّ
مـــازاَل ُمتواِصـــــال 

 أفاد بيان صادر عن مصالح احلماية املدنية التابعة لوالية سكيكدة بأن عملية البحث 
عن الصياد املفقود يف على مستوى شاطئ وادي بيبي ال تزال متواصلة ومستمرة لليوم الثالث 
على التوالي. ويتعلق األمر باملدعو )أ. ف( الذي ينحدر من بلدية متالوس، وُفقد وهو بصدد 
صيد السمك، إال أنه سقط من على صخور الشاطئ.وأشار البيان إلى أن صعوبة املسالك 
كون املنطقة جبلية وصخرية وانعدام شبكة االتصاالت باملنطقة صعبا مهمتهم رغم تسخير 
16 فردا من أعوان احلماية املدنية، باإلضافة إلى تسخير 06 غطاسني وقائد للوحدة البحرية. 

نسيبة شالبي

تسببت الهزة األرضية التي سجلت بوالية 
وهران، صبيحة أمس السبت، يف انهيار سقف 
حي  مستوى  على  قدمية  بناية  وتشقق  غرفة 
خسائر  تسجيل  دون  املدينة،  بوسط  »بيالر« 
باإلعالم  املكلف  به  أفاد  حسبما  بشرية، 

باملديرية احمللية للحماية املدنية.
وذكر النقيب عبد القادر باللة لـ )و.أ.ج( 
أنه »على إثر هذه الهزة األرضية تدخلت مصالح 
»الهواري  شارع  مستوى  على  املدنية  احلماية 
انهيار   سقف غرفة  إثر  »بيالر«  هواري« بحي 
على مستوى الطابق الثاني لبناية قدمية متكونة 
األخيرة  تعرض  إلى  باإلضافة  طابقني،  من 
الطابق  مستوى  على  السيما  تشققات،  إلى 
يتم  »لم  أنه  إلى  ذاته  املتحدث  وأشار  األول«. 

تسجيل خسائر بشرية بسبب هذه الهزة.
لوالية  املدنية  احلماية  مصالح  أن  وأضاف 

وهران قد نّفذت، مبجرد حدوث الهزة
كامل  عبر  استطالعية  عمليات  األرضية، 
البشرية  الوسائل  كافة  الوالية، وسّخرت  إقليم 

واملادية.
جاري،  مسعود  وهران،  والي  كّلف  كما 
مختلف املصالح على غرار فرق احلماية املدنية 
والسلطات احمللية بإجراء معاينات ميدانية على 
مخّلفات  للوقوفعلى  الوالية،  بلديات  مستوى 
ذكرته  ما  وفق  وجدت،  إن  األرضية  الهزة 

مصالح الوالية.
 5  ،3 بقوة  أرضية  هزة  سجلت  فقد  للتذكير، 
درجات على سلم ريشتر يف حدود الساعة العاشرة 

صباحا و42 دقيقة بوالية وهران، حسب ما أفاد به 
بيان ملركز األبحاث يف علم الفلك والفيزياء الفلكية 

د مركز الهزة على بعد 10 كلم  واجليوفيزياء. وقد حدِّ
شمالي وهران، وفق املصدر ذاته.

 ليَس َعليُكم أن َتقلُقوا؛ 
َفسيُروَرُة احَلياِة هي 
؛  صاعِديُّ امَلنَحى التَّ
ُنخَلق من ُنطفٍة ثّم 

َنصيُر َعلقًة، ثّم أطفاًل، 
ثّم َشباًبا فُكهوًل؛ هَذا 

َمنِطُق األشَياِء ِمثلَما َتراُه 
ي ل َتعتِرُف  احُلكوَمُة التِّ
كوِص، وُتراِهن على  بالنُّ
مُدِد؛  السِتمراِر يف التَّ

وِبهَذا امَلنطِق َفليَس 
َغريًبا أن َترتفَع األسَعاُر 
ماِء؛ فِهَي  وَتبلَغ َعناَن السَّ

يف َمساِرها الّطبيِعي، 
بيَعُة َتأبى الَفراَغ!  والطَّ

 ل ُيِكنَك أن َتقوَل أكثَر 
من هَذا، وأنَت َترى أسَعاَر 

امَلواِد الِغَذاِئّيِة َتتأّهُب مّرًة 
ُأخَرى لإلقاَلِع؛ َفقْد مّت 

يناِر للَمّرِة كَذا؛  َخفُض الدِّ
واملَنِطُق يف األشَياِء أنَّ 

األسَعاَر سَترتِفُع وَسيفِقُد 
َصاحُب األجِر ُجزًءا 

ليَس بالَيِسيِر من أجِرِه 
راِئّيِة،  ومن الُقدرِة الشِّ

وَينتِهي بَصاحِب الـ 6 والـ 
10 َمالِيني - وُهم ِقّلٌة - يِف 

احَلِضيِض! وَينتِهي 
بقِة  ى من الطَّ مبا َتبَقّ

ي َغالًبا ما  طِة التِّ امُلتوسِّ
ًكا لالقِتصاِد  ُتعتَبر ُمحرِّ

من ِخالِل آليِة السِتهالِك 
إلى خراب، وَنقتِرُب 
بُسرعٍة من ُمجتمٍع 

بَطبَقتنِي ل َثالَث لُهما؛ 
طبقٌة َتِلك األمَواَل 

وَمفاتيَح اإلتَياِن بامَلاِل، 
وَطبقٌة َمطُحونٌة َتدفُع 
رائَب بانِتظاٍم ول  الضَّ
َتستطيُع َتأمنَي اخُلبِز 

»احَلاْف« ألفَراِدها. 
عِب  إنَّ ِسياسَة َتفقيِر الشَّ
ي َتفضُح العجَز امُلزمَن  التِّ
للُحكوَماِت امُلتعاِقَبة يف 
ُمعاَلِة أهمِّ امُلشكالِت 
هوِض  القِتصادّيِة والنُّ

بالّتنِميِة أصَبحْت َأقرَب 
إلى الَعِقيدِة منَها يف هَذا 
الَبلِد إلى أيِّ َشيٍء آخَر؛ 
دمُة ُتتبُع  وها هَي الصَّ

رويِع بعَد أن َعّلَقت  بالتَّ
حوِم  احُلكومُة اسِتيراَد اللُّ
احَلمراِء من اخَلارِج، وهَي 
حكِم يف  الَعاجزُة عن التَّ
ُسوٍق ُيقاُل إّنَها َتتجاوُز 
ِقيَمَة الـ 20 َمليوَن رأٍس 

من األغَناِم واألبقاِر وامَلعِز 
نَي  َمحلًيا، وَتنُع اَلزاِئريِّ

من حُلوِم اِليراِن كـ 
يَجر بُحجٍج  َماِلي والنِّ

هايِة  َواهيٍة. فاألمُر يف النِّ
ل َيختِلُف بنَي الثَننِي؛ 
بنَي َمن استكَثر َعليَنا 

»الَياوورت« ومن َيستكِثُر 
َعلينا خبًزا »حاْف«. ول 

حِم..  أطماَع لَنا يف اللَّ
َأقَررَنا بهذا، فالّلهَم اشَهْد!

بلسان: عبد العزيز تويقر 

 الّتفقيــــُر
 ُمبرَمـــٌج!

 سطيف 

َهــالُك 3 أشَخاص في َحادث َسير بقجال
 هلك ثالثة )3( أشخاص تتراوح أعمارهم بني 24 و26 سنة إثر حادث مرور وقع ليلة اجلمعة إلى السبت 
مبنطقة ملزارة ببلدية قجال جنوب شرقي سطيف، حسبما علم من املكلف باإلعالم لدى مديرية احلماية املدنية 

بالوالية النقيب أحمد لعمامرة.
إثر حادث انحراف سيارة  لبلدية قجال تدخلت  املدنية  النجدة لوحدة احلماية  وأوضح املصدر ذاته أن فرقة 
سياحية واصطدامها بجدار اإلحاطة حملطة الوقود )جواد(، على مستوى الطريق الوطني رقم )75( ببلدية قجال، 
ما أسفر عن وفاة 3 شبان تتراوح أعمارهم بني 24 و26 سنة، وإصابة فتاة تبلغ من العمر 22 سنة بجروح خطيرة.
وأضاف النقيب أحمد لعمامرة أن إجالء الضحايا ونقلهم للمستشفى اجلامعي عبد النور محمد سعادنة تطلب 

تفكيك أجزاء من املركبة، وذلك بحضور مصالح الدرك الوطني ورئيس بلدية قجال.
من جهة أخرى، فتحت مصالح الدرك الوطني حتقيقا لتحديد مالبسات احلادث.

)و.أ.ج(
 بشار

َمقتُل ِطفلٍة وإَصابُة 5 أشَخاٍص في َحادِث َسيٍر 
هلكت طفلة تبلغ من العمر 10 سنوات، وجرح خمسة أشخاص نقل ثالث منهم من قبل احلماية املدنية إلى 

املستشفى، إثر وقوع حادث مرور بتاغيث بوالية بشار.
وتدخـلت الوحــدة الثانويـة للحمـايـة املدنيــة بتـاغيت، عشية أمس، إثر تسجيل حــادث مرور يتمثـل يف 

انحراف سيارة من نوع »كونغو« بالطريق الوطني رقم )110( الرابط بني بشــار وتـاغيت.
لإلشارة، فإن األشخاص كلهم من عائلة واحدة) أم وبناتها(، وكانوا يف طريق العودة من تاغيت إلى بشار.

مصطفى ياسر عثمان

ّزة أرِضّيــٍة بوهــــَران َتسجيـــُل هـــــَ
العاشرة  السبت يف  أمس  ريشتر،  5 درجات على سلم   ،3 قوتها  أرضية  وهران هزة  شهدت والية 
صباحا و42 دقيقة، حسب ما أفاد به بيان ملركز األبحاث يف علم الفلك والفيزياء الفلكية واجليوفيزياء.

وقد حّدد مركز الهزة على بعد 10 كلم شمالي وهران، وفقا للمصدر ذاته.
ق.و

الَجزائــُر ُتحِصــي 04 وفيـات َجديدٍة 
بَفيـــروِس ُكورونـــــا 

أحصت وزارة الصحة والسكان وإصالح املستشفيات، أمس السبت، 04 وفيات جديدة 
و 230 إصابة بفيروس كورونا املستجد، يف الزائر خالل الـ24 ساعة املنقضية، 

فيما بلغ عدد حالت الشفاء 185 حالة مسجلة، يضيف املصدر ذاته.

َتساقُط الّثلوِج يغِلُق الّطرقاِت في بعِض الِوالياِت
كشفت مصالح الدرك الوطني، أمس السبت، أن التقلبات اجلوية األخيرة أسفرت عن غلق بعض الطرقات 
الوطنية.وأهم هذه الطرقات، حسب اجلهة األمنية ذاتها، هي الطريق الوطني رقم )26( الرابط بني واليتي بجاية 
وتيزي وزو، وبالضبط على مستوى بلدية شالطة، وكذلك الطريق الوطني رقم )33( الرابط بني واليتي البويرة 
وتيزي وزو على مستوى منطقة تيكجدة ببلدية األصنام.وأضاف املصدر ذاته أن هذه الطرق مغلقة جراء تراكم 

الثلوج املتساقطة، منذ ليلة البارحة.
)ق.و(

)و.أ.ج(



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 
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