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قاَل إّن َمصاحَلُه َتلّقت الَكثيَر من الّشكاوى

جــّراد َيأمــُر الُوالَة بالتَّعجيـــِل 
بَتسليــم ُعقــود الّتعميــــِر

09
ادَرة باتاِت والَكائناِت احلّية النَّ كاَنت َتضمُّ ِمئاِت النَّ

ْجَبـل الَوحـْش بقسنِطيَنـة.. َمحمّيٌة 
طبيعّيـــة يطاُلهــا الّتخريــب

ُصّنفت كتراث عاملي طبيعي من طرف منظمة األمم املتحدة، وكانت تضّم املئات من 
النباتات واحليوانات الّنادرة،  تعُد متنفًسا للعائالت ورئة حقيقية للمدينة؛ محمية 

جبل الوحش بوالية قسنطينة واحدة من أهم املعالم السياحية باجلزائر، إال أّن 
التخريب وإهمال السلطات احمللية لها باتا يهّددان باختالل توازنها الطبيعي.

دُة َمشروِع َقانوِن االنِتخاَباِت اجَلديِد َتضّمَنتها ُمسوَّ

كشفت السلطة الوطنية 
املستقلة لالنتخابات عن مشروع 

القانون العضوي اجلديد 
املتعلق باالنتخابات، والذي 
حمل عّدة مواد من شأنها أن 

ُتسهم يف تنظيم االستحقاقات 
االنتخابية املقبلة بنزاهة 
وشفافية، على غرار فرض 

املناصفة يف قوائم املرشحني 
بني النساء والرجال، ما عدا يف 

البلديات التي يقل عدد سكانها 
عن 20 ألف نسمة.

الُمناصَفة بيَن الّرجال والّنساِء 
فــي قوائــم الترشــــُح!

بائُن يشَتكوَن انعداَم الّشفافية لَدى َشركات االّتصاالت: »ُموبليس«، »أوريُدو« و»َجازي« الزَّ

ُمتعاملو الّنقال.. الَنهُب الُمقّنن!ُمتعاملو الّنقال.. الَنهُب الُمقّنن!

د. ُعمر َصافــــي

ين َمعزة د. عز الدِّ

اخِليانُة واالنِتقاُم. .
 ِبيُلوِســــي وَمعركُتهــا

 مــــــع تَرامـــــــب       

االسِتعمــاِر  َتِريــُم 
 الِفرنِسيِّ ال يحَتاُج

 إلــــــى َقانــــــــون
14

15
أقــــــــــــــــالم   

وّجه الوزير األّول، عبد العزيز جراد، تعليمات صارمة لوالة اجلمهورية، تقضي باحترام 
اآلجال القانونية لتسليم وحتضير عقود التعمير ورخص البناء.

05
عّنابِة

الّشـُروُع في إيَداع الُعطِل 
الَمرضّيــة عــن ُبعــد! 

06
سيدي بلعباس

االحِتقـاُن فـي الَمجالـــِس 
كـِن َيدفعـان  الَبلدّيِة والسَّ
»األمياَر« إلى االستقالة!

08
األغواط

حِة  ِملّفـاُت التَّشِغيـل والصِّ
ارَع  والّسكن ُتحّرُك الشـّ

 يشتكــي معظــم املواطنيـــن، يوميـــــا، 
 من عمليات نهب واحتيال يتعرضون لها 

يف وضح النهار، من طرف متعاملي الهاتف 
النقال، سواء تعلق األمر بـ »موبيليـــــس« 
أو »أوريدو« أو »جازي«، حيث إن عمليات 
تعبئة الرصيد من أجل إجراء املكاملات 

الهاتفية أو االستفادة من اإلنترنت ال تتيح 
اخلدمة التي ُيرّوج لها؛ فعادة ما ينفذ 

الرصيد قبل أوانه، أضف إلى ذلك انعدام 
الشفافية يف التعامالت التجارية، وعدم 
تغطية مختلف مناطق الوطن بالشبكة، 

ما يضع الزبون يف حرج دائم، بينما تذهب 
أمواله  سدى، دون استفادته من اخلدمة 

التــي دفــع ثمنها نقـــدا.

ُمصطَفــــى زبــــِدي:
»َينبِغــي على امُلتعاِملنَي 

َزباِئِنهــــــم« َتعويــُض 
 ُيونــــس قــــَرار: 

ٍة إلكتُروِنّيٍة  »إنشاُء ِمنصَّ
َتكوُن كَعنِي امُلراقِب على 

» امُلتعاِملني الّثالث َضروريٌّ
03



نويس عبد اجلالل 
ــوالة  ــإّن ال ــة، ف ــاء يف التعليم ــا ج ــب م وحس
ــراع يف  ــل واإلس ــوون للتعجي ــون مدع ــوالة املنتدب وال
ــض  ــغ الرف ــر، أو تبلي ــود التعمي ــر عق ــليم وحتضي تس
املســبب مــن قبــل الســلطة املتخصصــة مــع تنشــيط 
أجهــزة الرقابــة واملتابعــة الدوريــة لتنفيــذ ذلــك. 
وأّكــد الوزيــر األّول جــراد أّن مصاحلــه تلقــت الكثيــر 
مــن العرائــض مــن طــرف املواطنــن واملتعاملــن 
اآلجــال  احتــرام  بعــدم  تتعلــق  االقتصاديــن 
ــن  ــليمها م ــر وتس ــود التعمي ــر عق ــة لتحضي القانوني
قبــل بعــض البلديــات والواليــات، بالرغــم مــن 
الــذي مت وضعــه.  املوحــد  الشــباك  نظــام  وجــود 

ــى  ــا، عل ــة ذاته ــال التعليم ــن خ ــراد، م ــد ج وأك
ــى  ــاء عل ــر للقض ــاذ التدابي ــراع يف اتخ ــرورة اإلس ض
ــا وكل أوجــه  ــة وممارســاتها بشــتى أنواعه البيروقراطي
القصــور األخــرى التــي ال تــزال قائمــة علــى مســتوى 
ــة  ــراءات املرتبط ــف اإلج ــة وتخفي اإلدارات العمومي
بتحضيــر عقــود التعميــر، مشــيرا إلــى أّن الــوالة 
التــي  القانونيــة  اآلجــال  احتــرام  إلــى  مدعــوون 
ــؤرخ  ــم )19-15( امل ــذي رق ــوم التنفي ــا املرس يحدده
ــود  ــليم عق ــص تس ــا يخ ــي2015، فيم يف 25 جانف
التعميــر أو تبليــغ الرفــض املســبب مــن قبــل الســلطة 
املتخصصــة. وأوضــح الرجــل األّول يف قصــر الدكتــور 

ــاع  ــى قط ــلبا عل ــر س ــة تؤث ــذه الوضعي ــعدان أّن ه س
ــرزا أّن  ــة، مب ــة االقتصادي ــرار باجلاذبي ــاء واإلض البن
ــما يف  ــارا حاس ــكل معي ــاء تش ــة البن ــليم رخص تس

ــم. ــاء العال ــر أنح ــال عب ــاخ األعم ــم من تقيي
ودعــا الوزيــر ذاتــه إلــى إنشــاء نظــام معلوماتــي 
أو  الوالــي  يكــون حتــت مســؤولية  بلديــة،  بــكل 
ــات  ــدم يف معاجلــة طلب ــة التق ــدب ملتابع ــي املنت الوال
عقــود التعميــر والطعــون، كمــا أمــر بضــرورة رقمنــة 
امللفــات، والشــروع يف عمليــة  إجــراءات حتضيــر 
تقييــم ســير اإلجــراءات احلاليــة لتحضيــر عقــود 

التعميــر.

ــي الشــعبي،  ــش الوطن ــس أركان اجلي ــال رئي ق
تســتحق  اجلزائــر  إّن  شــنقريحة،  ســعيد  الفريــق 

ــي  ــات الت مــن جيشــها أن يكــون يف مســتوى الرهان
تفرضهــا التغيــرات اجليوسياســية التــي طــرأت علــى 
ــر  ــم وكــذا احلــدود املشــتعلة، مؤكــدا أّن اجلزائ العال

ســيدة علــى أعــداء األمــس واليــوم.
وقــال الفريــق شــنقريحة، يف كلمــة ألقاهــا 
بعــد إشــرافه علــى تنفيــذ متريــن تكتيكــي بالذخيــرة 
إّن  املغــرب،  مــع  احلــدود  علــى  ببشــار،  احليــة 
»اجلزائــر تســتحق أن تبقــى أبــد الدهــر ســيدة علــى 

ــوم«. ــس والي ــداء األم أع
»إنــه  شــنقريحة  الفريــق  كلمــة  يف  وجــاء 
ــليل  ــعبي، س ــي الش ــش الوطن ــم للجي ــرف عظي لش
جيــش التحريــر، أن يرتقــي إلــى مصــاف احلافظــن 

لعهــد الشــهداء«.
إلــى  يســمو  »وأن  بالقــول:  كلمتــه  وتابــع 
مــا يفرضــه عليــه واجبــه الوطنــي، ومتليــه عليــه 
ــات  ــن موجب ــن، وتأم ــن الوط ــاع ع ــؤولية الدف مس

خيراتــه«. وحفــظ  وحدتــه، 
الوطنــي  اجليــش  أركان  رئيــس  وأضــاف 
الشــعبي، »الســيما يف ظــل الظــروف غيــر املســتقرة 

اإلقليميــة«. منطقتنــا  تشــهدها  التــي 
القويــة،  يقــول: »اجلزائــر  وأردف شــنقريحة 
مــن  تســتحق  وجغرافيتهــا،  بتاريخهــا  العظيمــة 
ــات  جيشــها أن يكــون دومــا يف مســتوى هــذه الرهان
ــد  ــى أب ــوم بقــوة، تســتحق أن تبقــى إل املطروحــة الي
الدهــر حــرة، ســيدة وعـصـــية علــى أعــداء األمــس 

ــوم«. والي
وأفــاد الفريــق بالقــول: »إننــي أؤمــن أشــد 
اإلميــان بــأن اجلهــود التــي نبذلهــا خــال تنفيــذ مثــل 
هــذه التماريــن التكتيكيــة هــي جهــود أصبحــت 

ــج«. ــة النتائ ــدان وواضح ــرة باملي ظاه
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منير بن دادي 
ونصــت مســودة القانــون االنتخابــي، الــذي 
ــى  ــه، عل ــى نســخة من ــار الوطــن« عل حصلــت »أخب
أن تتولــى الهيئــة العليــا املســتقلة لانتخابــات وللمــرة 
والنيابيــة  احملليــة  االنتخابــات  تاريــخ  يف  األولــى 
االنتخابيــة  القوائــم  علــى  املوافقــة  اجلزائــر  يف 
للمترشــحن يف هــذه االنتخابــات أو الرفــض املعلــل، 
بعــد أن أشــرفت وزارة الداخليــة علــى العمليــة لعقــود 

ــن. ــن الزم م

ــة يف  ــرض املناصف ــى ف ــروع عل ــص املش ــا ن كم
قوائــم املرشــحن بــن النســاء والرجــال، مــا عــدا يف 
ــف  ــن 20 أل ــدد ســكانها ع ــل ع ــي يق ــات الت البلدي
ــث  ــا أن يكــون ثل ــة ذاته نســمة، كمــا فرضــت اجله
ــن تقــل أعمارهــم عــن  املرشــحن مــن الشــباب الذي
35 ســنة حتــت طائلــة عــدم قبــول القائمــة، بالنســبة 

ــي. ــس الشــعبي الوطن ــى انتخــاب أعضــاء املجل إل
ــى  ــد مقترحــا ينــص عل ــل املشــروع اجلدي وحَم
إنشــاء جلنــة مراقبــة متويــل حســابات احلمــات 

علــى  يشــترط  كمــا  واالســتفتائية،  االنتخابيــة 
ــة  ــغ قائم ــة تبلي ــدر القائم ــح متص ــح أو املترش املترش
الواهبــن ومبلــغ الهبــات، وال يعــد متويــا أجنبيــا 
الهبــات املقدمــة مــن اجلزائريــن املقيمــن يف اخلــارج 

ــة. ــات االنتخابي ــل احلم ــل متوي ــن أج م
وعــن احلملــة االنتخابيــة، مينــع القانــون اجلديــد 
اســتعمال خطــاب الكراهيــة وكل شــكل مــن أشــكال 
يف  يشــارك  شــخص  أو  مترشــح  كل  التمييزعلــى 
احلملــة، كمــا متنــع املــادة 75 مــن اســتعمال اللغــات 

ــه  ــى أن ــادة 91 عل ــت امل ــة، ونص ــة يف احلمل األجنبي
ــات  ــح لانتخاب ــات املترش ــاوز نفق ــن أن تتج »ال ميك
الرئاســية مائــة مليــون دينــار جزائــري يف الــدور األول، 
ويرفــع هــذا املبلــغ إلــى 120 مليــون دينــار جزائــري يف 

الــدور الثانــي«.
بنصــف  الدولــة  تكفــل  املشــروع  وتضمــن 
ــباب  ــة للش ــات االنتخابي ــات احلم ــف ونفق مصاري
واملتعلقــة بطبــع الوثائــق والنشــر واإلشــهار ومصاريــف 

ــات. ــار القاع إيج

كمــا ســجل أيضــا تراجــع جلنــة صياغــة القانــون 
ــة  ــهادة اجلامعي ــرض الش ــألة ف ــن مس ــي ع االنتخاب
ــن يف  ــكل مواط ــق ل ــت احل ــحن، وأعط ــى املترش عل
الترشــح للمجالــس النيابيــة، شــرط أن ال يكــون قــد 
ــورة  ــاء ث ــح الوطــن يف أثن ســلك ســلوكا مضــادا ملصال
التحريــر الوطنــي، أو حكــم عليــه يف جنايــة ولــم يــرّد 
ــة  ــن أجــل جنحــة بعقوب ــه م ــاره، أو حكــم علي اعتب
ــاب  ــق يف االنتخ ــة احل ــن ممارس ــان م ــس واحلرم احلب

ــاره. ــرّد اعتب ــم ي والترشــح، أو أشــهر إفاســه ول

أجــل، أمــس، مجلــس قضــاء اجلزائــر اســتئناف محاكمة قضيــة املديــر العــام ملجمــع النهــار اإلعامــي محمــد مقــدم، املدعــو أنيس رحمانــي، واملتابــع بتهمــة 
تتعلــق بتســجيل ونشــر مكاملــة هاتفيــة متــت بينــه وبــن ضابط ســامي يف اجليــش إلــى تاريــخ الفــاحت مــن فبرايــر القــادم.

و كانت محكمة بئر مراد رايس قضت بتاريخ 15 نوفمبر الفارط محمد مقدم بعقوبة 5 سنوات حبسا نافذة وغرامة مالية بـ 10 ماين سنتيم.
وكان وكيل جمهورية للمحكمة ذاتها التمس عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 100 ألف دج يف حق املتهم.  

       واج
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جــّدد عــدد مــن ســكان منطقــة »الشوشــة« 
بســبب  احتجاجهــم  بســكرة  ليــوة يف  ببلديــة 
ــوا  ــم، وأغلق ــة بيومياته ــص املرتبط ــة النقائ جمل
بتجاهــل  وصفــوه  مبــا  تنديــدا  البلديــة  مقــر 
مطالبهــم رغــم توالــي الوعــود وتعاقــب الســنوات.

احملتجــون جتمعــوا أمــام املدخــل الرئيــس 
ــة  ــي الوالي ــب وال ــات تطال ــن الفت ــة رافع للبلدي
بالتدخــل للوقــوف علــى النقائــص التــي ينتظــرون 
ــا شــديدا  جتســيدها منــذ ســنوات، مبديــن غضب
بواحاتهــم  الفاحيــة  الكهربــاء  انعــدام  جــراء 
ــن  ــذ أشــهر ليبقــى التموي رغــم إجنــاز املشــروع من
أثــار غضــب  الــذي  األمــر  مؤجــا،  الفعلــي 

ــة. ــكان املنطق س

عــّدد  املرفوعــة،  املطالــب  ســياق  ويف   
احملتجــون مطلــب توفيــر النقــل املدرســي بالشــكل 
الــكايف مؤكديــن أن احلافلــة الوحيــدة املتوفــرة 
غيــر كافيــة، ممــا يكلــف املتمدرســن متاعــب 
ــة، كمــا ناشــدوا  يف التنقــل ملؤسســاتهم التعليمي
اجلهــات املعنيــة جتســيد مشــروع لتهيئــة املســالك 
مترديــة،  وضعيــة  تعانــي  التــي  الفاحيــة 
باإلضافــة إلــى ذلــك رفــع احملتجــون نداءهــم 
والســقي،  الشــرب  مبيــاه  التمويــن  بتحســن 
نقائــص  تعانــي  املنطقــة  أن  علــى  مؤكديــن 

باجلملــة وتصنــف منطقــة ظــل بامتيــاز.
 م. بن مبارك

ــن  ــغ م ــاب يبل ــس، ش ــاح أم ــظ، صب لف
ــادث  ــر ح ــرة إث ــه األخي ــنة أنفاس ــر 25 س العم
مــرور أليــم وقــع علــى مســتوى الطريــق الوالئــي 
رقــم )33( الرابــط بــن بلديتــي احلــروش وأمجــاز 

ــكيكدة.  ــة س ــيش بوالي التش
والصحافــة  اإلعــام  خليــة  وبحســب 
التابعــة ملصالــح احلمايــة املدنيــة، فــإن الشــخص 
املتــويف يدعــى )ر. ح( يبلــغ من العمر 25 ســنة، 
ــنت«  ــوع »أكس ــن ن ــيارته م ــن س ــى م كان عل

تعــرض إلــى حــادث أليــم بعــد اصطــدام مركبتــه 
بشــاحنة مــن نــوع »شــاكمان«، كانــت تســير يف 
عناصــر  تدخــل  وعليــه،  املعاكــس.  االجتــاه 
ــى  ــة إل ــة الضحي ــل جث ــة لتحوي ــة املدني احلماي
ــث مبستسشــفى احلــروش،  ــظ اجلث مصلحــة حف
ــا  ــي حتقيق ــدرك الوطن ــح ال ــت مصال ــا فتح بينم

ــم. ــادث األلي ــات احل ــد مابس لتحدي
جمال بوالديس

رفــع، أمــس، مواطــن مــن مدينــة ســكيكدة 
وكيــل  أمــام  مهــدي شــكوى  يدعــى وضــاح 
ــب  ــكيكدة، يطال ــة س ــدى محكم ــة ل اجلمهوري
فيهــا بالتحقيــق يف ظــروف وفــاة أمــه الســيدة لعــور 
وريــدة التــي لفظــت أنفاســها األخيــرة متأثــرة 
االجتماعــي  الســكن  مــن  اإلقصــاء  بصدمــة 
بعدمــا جــرى إســقاطها مــن القائمــة بحجــة أنهــا 

ــاة! ــد احلي ــى قي ــت عل ــا كان ــم أنه ــاة« رغ »متوف
 حيثيــات القضيــة تتعــود عقــب صــدور 
القائمــة األوليــة حلصــة الضيــق التــي اســتفادت 
مبوجبهــا الســيدة العجــوز مــن الســكن، غيــر أنهــا 
ــة  ــى جلن ــرور القائمــة عل ــد م وجــدت نفســها بع
وأبنهــا  ســارعت  حيــث  بإســقاطها،  الطعــون 
ــقاطها،  ــباب إس ــار يف أس ــى االستفس ــدي إل مه

ــرت  ــا اعتب ــو أنه ــس ه ــبب الرئي ــح أن الس ليتض
وقتهــا »متوفيــة«. هنــا تعرضــت الســيدة إلــى 
ابنهــا  حســب   - خالهــا  مت  صحيــة  أزمــة 
ــتعجاالت  ــة االس ــى مصلح ــا إل ــدي - حتويله مه
ــة  ــت يف غيبوب ــث دخل ــفى، حي ــة باملستش الطبي
ــف  ــاة. ويضي ــارق احلي ــل أن تف ــام قب ــدة 10 أي مل
مــن  األبــواب  طــرق كل  أنــه  مهــدي  االبــن 
أجــل إنصــاف والدتــه يف نيــل حقهــا يف الســكن 
االجتماعــي يف حصــة الضيــق، غيــر أن اجلميــع 
أغلــق يف وجهــه األبــواب، مــا دفــع بــه إلــى 
اللجــوء إلــى القضــاء وحتريــك دعــوة ضــد كل 
بصدمــة  متأثــرة  والدتــه  وفــاة  يف  املتســببن 

ــكن. ــن الس ــا م إقصائه
جمال بوالديس

املكلــف  البريطانــي،  الدولــة  وزيــر  أكــد 
بالشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا، جيمــس 
ــي  ــود الت ــل للجه ــاده الكام ــم ب ــي، دع كليفرل
ــى  ــل إل ــل التوص ــن أج ــدة م ــا األمم املتح تقوده
حــق  مــن  الصحــراوي  الشــعب  ميكــن  حــل 
تقريــر املصير.وقــال الوزيــر جيمــس كليفرلــي 

يف رد مكتــوب علــى أســئلة تقــدم بهــا الوزيــر 
ــة  ــام والرياض ــة واإلع ــة والثقاف ــف بالرقمن املكل
يف احلكومــة البريطانيــة، أليكــس ســوبيل، إن 
”اململكــة املتحــدة تدعــم بشــكل كامــل اجلهــود 
ــل  ــى ح ــل إل ــدة للتوص ــا األمم املتح ــي تقوده الت
الشــعب الصحــراوي مــن حــق تقريــر  ميكــن 

املصيــر”. 
حــول  كليفرلــي  ســؤال جليمــس  ووجــه 
لوقــف  بريطانيــا  تتخذهــا  التــي  اخلطــوات 
يف  الدولــي  اإلنســاني  القانــون  انتهــاكات 
الصحــراء الغربيــة، حيــث رد بالقــول ” نحــن 
ــة  نراقــب عــن كثــب الوضــع يف الصحــراء الغربي
وجنــري مناقشــات منتظمــة مــع األطــراف ونبقــى 
املتحــدة  األمم  بعثــة  مــع  وثيــق  اتصــال  علــى 

الغربيــة”. الصحــراء  يف  لاســتفتاء 
بالتأكيــد  رده  البريطانــي  الوزيــر  واختتــم 
ــاق  ــف إط ــاق وق ــى اتف ــودة إل ــرورة الع ــى ض عل
األمم  تقودهــا  التــي  السياســية  والعمليــة  النــار 

املتحــدة.                       )ق.و(

بسبب انعدام الكهرباء واملسالك الفالحية

محتجــون يغلقــون مقـر بلدية »ليــوة«محتجــون يغلقــون مقـر بلدية »ليــوة«

مصـــرع شخــــص فـــي حـــادث مصـــرع شخــــص فـــي حـــادث 
مميــــت  بمجــــاز الدشيـــــشمميــــت  بمجــــاز الدشيـــــش

سكيكدة

سيــــدة تتوفــى إثـــر صـــدمة سيــــدة تتوفــى إثـــر صـــدمة 
إسقاطـــها من قائـــمة السكــــن!إسقاطـــها من قائـــمة السكــــن!

شّددت على ضرورة االمتثال إلى اتفاق وقف إطالق النار

بريطــانيا تؤكـــد حــق الشعــــب بريطــانيا تؤكـــد حــق الشعــــب 
الصحـــراوي فــي تقريــر مصيــــرهالصحـــراوي فــي تقريــر مصيــــره

قال إن مصاحله تلقت الكثير من الشكاوى

جــــّراد يأمـــر الـــوالة بالتعجــــيل جــــّراد يأمـــر الـــوالة بالتعجــــيل 
بتسليــــــم عقـــــود  التعميـــــربتسليــــــم عقـــــود  التعميـــــر  

إلى الفاتح فيفري القادم
 تأجــيل استئنــاف قضـية المديــر العـام لمجّمـــع »النهـــار«

الفريق سعيد شنقريحة من بشار:
»الجزائـــر تستحـــق مـــن جيشـــــها 

أن يكــــون فـــــي مستـــــوى الرهــــانــــات«

وجه الوزير األّول، عبد العزيز جراد، تعليمات صارمة لوالة اجلمهورية، بخصوص احترام اآلجال 
القانونية لتسليم وحتضير عقود التعمير ورخص البناء.

كشفت السلطة الوطنية املستقلة لالنتخابات عن مشروع القانون العضوي اجلديد املتعلق باالنتخابات، والذي حمل عدة مواد من شأنها أن ُتسهم يف تنظيم 
االستحقاقات االنتخابية املقبلة بنزاهة وشفافية.

تضمنتها مُسوَّدة مشروع القانون الجديد لالنتخابات

المناصــفة بيــن الرجــال والنســاء فـي قوائــم الترشـــحالمناصــفة بيــن الرجــال والنســاء فـي قوائــم الترشـــح
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ملـــف

إلــى ذلــك، ســبق وأن قامــت ســلطة 
اإللكترونيــة  واالتصــاالت  البريــد  ضبــط 
ــف  ــة للهات ــن الثالث ــذار للمتعامل ــه إع بتوجي
وموبيليــس«،  وأوريــدو  »جــازي  النقــال 
ــة  ــودة خدم ــة وج ــات التغطي ــال ملتطلب لالمتث

شــبكة اجليــل الرابــع.
وشــملت العمليــة مراقبــة وتقييــم تغطيــة 
ــي  ــة الت ــودة اخلدم ــع وج ــل الراب ــبكة اجلي ش
يقدمهــا املتعاملــون، وذلــك يف إطــار ممارســتها 
املهــام املخولــة إليهــا مبوجــب القانــون رقــم 
)04-18( املــؤرخ يف 10 مــاي ســنة 2018، 

الــذي يحــدد القواعــد العامــة املتعلقــة بالبريــد 
ــكام  ــا ألح ــة، وطبق ــاالت اإللكتروني واالتص
دفاتــر شــروط اجليــل الرابــع اخلاصــة مبتعاملــي 

ــال. ــف النق الهات
و أســفرت نتائــج هــذه العمليــة عــن 
التغطيــة  متطلبــات  بعــض  تلبيــة  »عــدم 
يف  الرابــع  اجليــل  شــبكة  خدمــة  وجــودة 
الواليــات الســالف ذكرهــا بالنســبة للمتعاملن 
الثالثــة«، علمــا أنــه باإلمــكان االطــالع علــى 
هــذه النتائــج عبــر املوقــع االلكترونــي لســلطة 

 .www.arpce.dz الضبــط 

ــات اإلعــالم  ــر يف تكنولوجي انتقــد اخلبي
متعاملــي  جلــوء  قــرار   يونــس  واالتصــال 
ــة  ــات ترويجي ــتعمال إعالن ــى اس ــف إل الهات
عروضــا  تتضمــن  بـ«الكاذبــة«،  وصفهــا 
التعويــل  ميكــن  ال  وخدمــات  للتخفيــض 
اخلبيــر  وأضــاف  للزبائــن،  ومرهقــة  عليهــا 
ــن  ــات املتعامل ــة خدم ــل مراقب ــن أج ــه م أن
الثــالث يجــب ضبــط رزنامــة املعاييــر اخلاصــة 
ــب  ــة تراق ــة إلكتروني ــون منص ــة، وتك باخلدم

احتــرام املعاييــر مــن قبلهــم.
وأوضــح اخلبيــر يونــس قــرار، خــالل 
اتصــال هاتفــي ربطتــه معــه »أخبــار الوطــن«، 
أنــه يتوجــب علــى ســلطة الضبــط إجبــار 
املتعاملــن االقتصاديــن علــى إنشــاء منصــات 
رقميــة وإدراجــه يف دفتــر الشــروط بهــدف 

ــون،  ــا املتعامل ــي يقدمه ــات الت ــة اخلدم متابع
ــاب  ــة حجــم االســتهالك، يف ظــل غي ومراقب
بــكل  العمليــات  توضــح  رقميــة  أدوات 
ــائر  ــى خس ــؤدي إل ــذي ي ــر ال ــفافية، األم ش
معتبــرة تتكبدهــا اخلزينــة العموميــة لعــدم 
ــتهالك  ــة االس ــي لكمي ــم احلقيق ــدمي احلج تق

يف إطــار عمليــة احملاســبة.
بــن  العالقــة  قــرار«إن  يونــس  وقــال 
ــم  ــن واملشــتركن يربطه ــن االقتصادي املتعامل
هــذه  إتاحــة  خــالل  مــن  جتــاري  عقــد 
جديــدة،  واشــتراكات  عروضــا  املؤسســات 
التــي تشــترط أن توافــق عليهــا ســلطة الضبــط 
يف إطــار التأكــد مــن عــدم وجــود إخــالل 
يف  اخلدمــات  هــذه  تكــون  وأن  باخلدمــات 
إطــار املنافســة الشــريفة، وأن تكــون العــروض 

واضحــة وغيــر مبهمــة«.
وأضــاف يونــس قــرار قائــال: » هنــاك 
ــون  ــا املتعامل ــة روجه ــة كاذب ــروض ترويجي ع
مــن أجــل التحايــل علــى جيــوب املواطنــن، 
جيقــا   30 اســتهالك  املعقــول  غيــر  ومــن 
يف ظــرف شــهر بســبب التدفــق الضعيــف 
ــال  ــول: » يف ح ــل بالق ــت«، ويسترس لإلنترن
إخــالل املتعامــل بالعقــد يحــق للزبــون أن 
ــة  ــف اخلدم ــبب نص ــض بس ــب بالتعوي يطال

ــا«. ــل عليه ــي حص الت
وإرشــاد  حمايــة  جمعيــة  رئيــس  أكــد 
ــق  ــن ح ــه م ــدي، أن ــى زب ــتهلك، مصطف املس
الزبــون التقــدم بالشــكوى إلــى مصلحــة ســلطة 
ــد املواصــالت، يف  ــوزارة البري ــة ل ــط التابع الضب
حــال إخــالل أحــد املتعاملــن االقتصاديــن 
بقيمــة  متعلقــة  كانــت  ســواء  باخلدمــة، 
اإلنترنــت أو التغطيــة إلــى جانــب الرصيــد، إذا 
دفــع مقابــل هــذه اخلدمــات مبلغــا مــن املــال.

وأوضــح مصطفــى زبــدي، خــالل تصريــح 
لـ«أخبــار الوطــن«، أنــه يتوجــب علــى متعاملــي 
علــى  زبائنهــم  تعويــض  النقــال   الهاتــف 
اخلســارة التــي تكبدوهــا، خاصــة إذا كانــت 
قيمــة األســعار ال تتوافــق مــع قيمــة اخلدمــات، 
مضيفــا أنــه مــن حــق الزبــون أن يتقــدم بشــكوى 
إلــى املتعامــل مــن أجــل تعويضــه املبلــغ الــذي 

دفعــه لقــاء االشــتراك الــذي حصــل عليــه، 
تلقــت شــكاوى  أن جمعيتهــم  إلــى  مشــيرا 
عديــدة بخصــوص ســوء التغطيــة وتذبــذب 
املتعاملــن  تلبيــة  عــدم  بســبب  اإلنترنــت، 
ــا. ــودة خدماته ــر ج ــة وتوفي ــات التغطي متطلب

 وأضــاف زبــدي »مــن غيــر املعقــول أن 
ــه  ــاء حصول ــال لق ــن امل ــا م ــون مبلغ ــع الزب يدف
املتعامــل  وعلــى  ضعيفــة،  خدمــة  علــى 
االقتصــادي حتمــل املســؤولية واحتــرام دفتــر 
ــة«  ــة مهم ــى نقط ــدث إل ــار املتح الشروط«وأش
قيمــة اإلنترنــت ليســت حقيقيــة ومــن الصعــب 
اســتهالك 30 جيقــا مثــال يف ظــرف شــهر نظــرا 
ــر  ــا يعتب ــو م ــت وه ــق اإلنترن ــف تدف ــى ضع إل
ــروض  ــج ع ــبب تروي ــن بس ــى الزبائ ــال عل حتاي

غيــر حقيقيــة علــى أرض الواقــع«.

النقــال،  الهاتــف  متعاملــو  يتحايــل 
يوميــا، دون أن يحــّرك أحــد ســاكنا، خاصــة يف 
ــت  ــة اإلنترن ــودة خدم ــة وج ــروض الترويجي الع
حــن يدفــع الزبائــن جــزءا مهمــا مــن أجورهــم 
لكــن مقابــل خدمــات رديئــة وضعيفــة، ورغــم 
ــوا شــكاوى حــول  ــن قدم ــن الزبائ ــد م أن العدي
عــدم تقــدمي تعويضــات نتيجــة أعطــاب تقنيــة أو 
احلجــب كمــا حــدث يف فتــرة االمتحــان، وكــذا 
ــات  ــن واإلعالن ــة الزبائ ــرام خصوصي ــدم احت ع
ــة املســتهلك  ــات حماي ــى جمعي ــة، إل الترويجي
ــات الوطــن التــي قدمــت بدورهــا  مبختلــف والي
االتصــاالت  ضبــط  ســلطة  إلــى  إخطــارات 
الســلكية والالســلكية إال إنــه ال شــيء حصــل.
اعتمــاد  منــذ  أنــه  األمــر  يف  والغريــب 
شــركات متعامــل الهاتــف النقــال يف اجلزائــر 
»جــازي،  2001 موبيليــس 2003،  أوريــدو 
ــطة  ــة متوس ــة اجلزائري ــتهلك العائل 2003، تس
ــو 3 آالف  ــهرية نح ــا الش ــن مداخيله ــل م الدخ
دينــار وباملقابــل، تؤكــد التقاريــر والشــكاوى 
ــاالت  ــد واالتص ــط البري ــذارات ضب ــى إع وحت
هــذه  يف  الوحيــد  الضحيــة  أن  االلكترونيــة 
احللقــة هــو الزبــون، يف مقابــل ربــح غيــر مشــروع 
ــر مفهــوم مــن  للمتعاملــن الثــالث وصمــت غي
ــط«  ــلطة الضب ــة يف »س ــة املمثل ــب احلكوم جان
 2001 منــذ  املســتمرة  الوضعيــة  هــذه  وأمــام 
ــع  ــث والراب ــل الثال ــات اجلي ــع خدم ــا م وتفاقمه
يف  خصوصــا  احلقيقيــة،   املنافســة  وغيــاب 
خدمــة اإلنترنــت، يوضــح اخلبــراء يف مجــال 

منصــة  غيــاب  أن  االتصــال  تكنولوجيــات 
ــة حتــت  ــة وآني ــة حقيقي ــاب رقاب ــة وغي إلكتروني
إشــراف ســلطة الضبــط عــزز مــن التهــرب والربح 
غيــر املشــروع للمتعاملــن الثــالث وكــذا غيــاب 

منافســة اقتصاديــة حقيقيــة.
يف هــذا امللــف، تطرقنــا إلــى اجلوانــب 
املتعلقــة بخدمــة الزبــون اجلزائــري التــي يقدمهــا 
ووقوعــه  الثــالث  النقــال  الهاتــف  متعاملــو 
ــة« وعــدم  ــاب الرقاب ــة »المســؤولية« و«غي ضحي
املســتهلك،  حلقــوق  قانونيــة  حمايــة  وجــود 
وحاولنــا اإلجابــة علــى الســؤال اجلوهــري الــذي 
يطرحــه يف كل مــرة املواطــن عنــد تقــدمي شــكواه 
مــن  النقــال؛  هاتــف  تدهــور خدمــات  مــن 
ــة  ــاب الرقاب ــن غي ــري م ــون اجلزائ ــي الزب يحم
ــل  ــرب املتعام ــتهلك وته ــه كمس ــاع حقوق وضي
يف  االقتصاديــة  الشــفافية  مــن  االقتصــادي 

الســوق اجلزائــري؟
النقــال  الهاتــف  إلــى متعاملــي   توَجــه 
الثــالث تهمــا تخــص عــدم احتــرام خصوصيــة 
ــر  ــة يف كثي ــص التغطي ــى نق ــالوة عل ــن ع الزبائ
جعــت  الــذي  األمــر  وهــو  الواليــات،  مــن 
ــر  ــة عب ــق حمل ــتهلك تطل ــة املس ــة حماي جمعي
االجتماعــي  التواصــل  وشــبكات  مكاتبهــا 
إشــارة  يف  ترتــاح«،  »خليهــا  شــعار  حملــت 
ــة، نتيجــة  ــن الشــبكة والتغطي ــم م ــى تذمره ال
اخللــل التقنــي الــذي وقــع علــى مســتوى أحــد 

املتعاملــن.

اعترفــت املكلفــة باالتصــال لــدى متعامــل الهاتــف النقــال 
ــة  ــكاوى متعلق ــم ش ــوص تلقيه ــزة، بخص ــورة عزي ــس«، باك »موبيلي
باخلدمــات وعــدم تلبيهــم متطلبــات التغطيــة لقــاء املبلــغ الــذي يدفعــه 
الزبائــن، مــا دفعهــم إلــى إعــادة النظــر يف الشــبكة وتعويــض الزبائــن 

ــا. ــي تكبدوه ــارة الت ــى اخلس عل
وأكــدت باكــورة عزيــزة، خــالل اتصــال هاتفــي ربطهــا بـــ »أخبــار 
الوطــن«، أن متعامــل الهاتــف النقــال موبيليــس يحــاول قــدر اإلمــكان 
حتســن خدماتــه وتعويــض زبائنــه يف حــال وقــوع إخــالل يف العــروض 

الترويجيــة.

»جـــازي«. .ال تـــــرد!
 رغم محاوالت »شبكة أخبار الوطن«، أمس، االتصال مبتعامل 
الهاتف النقال »جازي«، إال أن ذلك كان دون جدوى، حيث إنه لم 

نتلق أي رد على اتصاالتنا إلى غاية كتابتنا لهذه األسطر.

أكــد املكلــف باالتصــال لــدى متعامــل الهاتــف النقــال »أوريــدو«، 
حكيــم بــن يحيــى، أن مؤسســتهم لــم تتلــَق شــكاوي بخصــوص قيمــة 
اإلنترنــت التــي قــد ال تتوافــق مــع الســعر الــذي دفعــه الزبــون، عــدا 

بعــض الشــكاوي املتعلقــة باضطربــات يف الشــبكة والتغطيــة.
ــع  ــي أجــراه م ــن يحــي، خــالل اتصــال هاتف ــم ب وأوضــح حكي
ــض  ــام بتعوي ــدو ق ــال أوري ــف النق ــل الهات ــن« أن »متعام ــار الوط »أخب
أن  مضيفــا  الشــركة«،  باضطرابــات  تأثــروا  الذيــن  زبائنــه  جميــع 
ــى  ــة مثل ــبكة تغطي ــات وش ــودة للخدم ــر ج ــزم بتوفي ــتهم تلت »مؤسس
ــبكتها  ــن ش ــى حتس ــل عل ــا تعم ــا أنه ــر، كم ــاء اجلزائ ــع أنح يف جمي
للتغطيــة باســتمرار مــن أجــل تلبيــة الطلــب املتنامــي مــن قبــل زبائنهــا 

ــة«. ــة فعال بصف

يشتكي معظم املواطنني، يوميا، من عمليات نهب واحتيال يتعرضون لها يف وضح النهار، من طرف متعاملي الهاتف النقال، سواء تعلق األمر بـ«موبيليس« 
أو »أوريدو« أو »جازي«، حيث إن عمليات تعبئة الرصيد من أجل إجراء املكاملات الهاتفية أو االستفادة من اإلنترنت ال تتيح اخلدمة التي ُيرّوج لها؛ فعادة ما 
ينفذ الرصيد قبل أوانه، أضف إلى ذلك انعدام الشفافية يف التعامالت التجارية، وعدم تغطية مختلف مناطق الوطن بالشبكة، ما يضع الزبون يف حرج 

دائم، بينما تذهب أمواله سدى، دون استفادته من اخلدمة التي دفع ثمنها نقدا. 

الخبير في تكنولوجيات اإلعالم واالتصال، يونس قرار:الخبير في تكنولوجيات اإلعالم واالتصال، يونس قرار:

»ضـــرورة إنشـــاء منصـــــة »ضـــرورة إنشـــاء منصـــــة 
إلكترونـــية تكــون كعيـن المراقــب إلكترونـــية تكــون كعيـن المراقــب 
علـــى المتعامليــــن الثــــــالث«علـــى المتعامليــــن الثــــــالث« رئيس جمعية حماية وإرشاد المستهلكرئيس جمعية حماية وإرشاد المستهلك

 مصطفى زبدي: مصطفى زبدي:

 »ينبغــــي للمتعامليــــــن  »ينبغــــي للمتعامليــــــن 
تعويــــُض زبـــــائنهم«تعويــــُض زبـــــائنهم«

المكلفة باالتصال لدى »موبيليس«، المكلفة باالتصال لدى »موبيليس«، 
باكورة عزيزة:باكورة عزيزة:

»تلقـــينا شكـاوى ونسعــى »تلقـــينا شكـاوى ونسعــى 
لتعويـــض الزبــــائن«لتعويـــض الزبــــائن«

المكلف باالتصال لدى »أوريدو«، المكلف باالتصال لدى »أوريدو«، 
حكيم بن يحيى:حكيم بن يحيى:

»تلقــينا شكــاوى بخصـوص »تلقــينا شكــاوى بخصـوص 
اضطــرابات فــي الشبــكة اضطــرابات فــي الشبــكة 

والتغطـــــــــية« والتغطـــــــــية« 

»أوِريُدو« و«َجاِزي« »ُموِبليس«،  صاالِت:  لَدى َشركاِت االتِّ الّشفاِفيِة  انعداَم  بائُن يشَتكوَن  »أوِريُدو« و«َجاِزي«الزَّ »ُموِبليس«،  صاالِت:  لَدى َشركاِت االتِّ الّشفاِفيِة  انعداَم  بائُن يشَتكوَن  الزَّ

ُمتعـاملـــــو الّنقــال..ُمتعـاملـــــو الّنقــال..
الَنهــــــُب الُمقّنـــــُن!الَنهــــــُب الُمقّنـــــُن!

سلطة الضبط توّجه إعذارات للمتعاملين الثالثسلطة الضبط توّجه إعذارات للمتعاملين الثالث

»املتعاملون ال يقّدمون أرقاما حقيقية حلجم االستهالك «

 تلقينا شكاوى عديدة بخصوص ضعف تدفق اإلنترنت

 ملف : أسماء بوصبيع
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منير بن دادي 
أمــس  نزولــه  البروفيســور، خــال  وأشــار 
ضيفــا علــى فــوروم »اإلذاعــة اجلزائريــة«، إلــى أن 
ــرة  ــة اخلط ــتعجالية والوضعي ــة االس ــة الصحي احلال
تتطلــب اقتنــاء لقاحــات متعــددة ضــد فيــروس 
»كورونــا« رغــم أن اختيــار لقــاح واحــد أحســن 
وأســهل مــن اجلانــب اللوجســتيكي –يضيــف 

املتحــدث.
وقــال املتحــدث إن »جلــوء اجلزائــر إلــى اقتنــاء 
قــرار  كورونــا  لفيــروس  مضــادة  لقاحــات  عــدة 
صائــب بالنظــر إلــى الطلــب العاملــي الكبيــر للقــاح 

ــات«. ــر اجلرع ــاوز مايي ــذي جت وال
وكشــف صنهاجــي أن وكالتــه قامت بدراســة 
اللقاحــات  مــن  أنــواع   10 لـــ  التقنيــة  امللفــات 
واطلعــت علــى املنشــورات العلميــة اخلاصــة بهــا، 
ــج األجســام  ــى أن كل اللقاحــات تنت ــت إل وتوصل
املضــادة نفســها لفيــروس كورونــا مهمــا كان أصلهــا 

ــا. ونوعه
وأفصــح صنهاجــي عــن »عــدم وجــود أي موانــع 
ــل أكــد  ــرأة احلامــل إلجــراء اللقــاح، باملقاب ــدى امل ل
ــن  ــى وجــود تعامــل خــاص مــع األشــخاص الذي إل

يعانــون مــن احلساســية ضــد اللقاحــات، أو ضعــف 
يف املناعــة، حيــث تســتعمل هــذه الفئــة أدويــة 
خاصــة كــي ال تشــكل اللقاحــات خطــرا علــى 

صحتهــا«.
لفيــروس  اجلديــدة  الطفــرة  يخــص  وفيمــا 

كورونــا التــي ظهــرت يف بعــض دول العالــم، كشــف 
ــد  ــد بع ــاح جدي ــاج لق ــيتم إنت ــه »س ــي أن صنهاج
ســتة أســابيع، باســتخدام التكنولوجيــات احلديثــة، 
ــع  ــف م ــدة ويتكي يكــون مناســب للســاالت اجلدي

ــة«. ــروس اجليني ــة الفي ــوالت يف تركيب التح

محمد رضوان بلعروسي 
وأفــاد بيــان املكتــب ذاتــه بأنــه نظــرا إلــى خــرق 
ــدوس علــى النظــام الداخلــي  ــون األساســي وال القان
ــر عــدم  مــن طــرف أحمــد عبــد الســام أحمــد، إث
وال  العاديــة  لدورتــه  الوطنــي  املجلــس  اســتدعاء 
ــري  ــوم 4 فيف ــر ي ــاد املؤمت ــذ أن انعق ــتثنائية من االس
2017، وعــدم اســتدعاء املكتــب التنفيــذي لتنفيــذ 

ــات. ــغال اجللس أش
ــاء  ــتبدال أعض ــر باس ــذا األخي ــام ه ــث ق حي
ــزب دون  ــارج احل ــن خ ــاء م ــي بأعض ــب الوطن املكت
الداخلــي،  والنظــام  األساســي  للقانــون  احتــرام 
ــب  ــار املكت ــر دون اتصــال أو إخط ــوان املق ــر عن وتغيي
واملجلــس الوطنــي، كمــا قــام بتنصيــب مكاتــب 
يف  فوضــى  خلــق  إلــى  أدى  مــا  موازيــة  والئيــة 
ــرات  ــل وتبري ــوال دون وص ــتام األم ــيير، واس التس

وغيرهــا مــن اخلــروق، يضيــف البيــان.
ومــن هــذا املنطلــق، قــرر أعضــاء املكتــب 
الوطنــي مبوافقــة األغلبيــة جتميــد مهــام ونشــاط 
أحمــد عبــد الســام أحمــد، كرئيــس للحــزب 
وحتويلــه علــى جلنــة االنضبــاط، مــع انتخــاب هيئــة 
ــيير  ــل تس ــن أج ــي م ــب الوطن ــن املكت ــة م جماعي
ــرأ  ــي، كمــا تب ــر وطن ــر ملؤمت شــؤون احلــزب والتحضي
أعضــاء املكتــب الوطنــي مــن جميــع تصرفــات 

الرئيــس املزعــوم.

أكــد الناشــط التربــوي بــال بــن زهريــر أن 
ــة،  ــدارس االبتدائي ــيير امل ــلت يف تس ــات فش البلدي
يف  املعــاش  الواقــع  إســقاط  هــو  دليــل  وأكبــر 
االبتدائيــات املســيرة مــن طــرف البلديــات علــى 
واقــع املتوســطات والثانويــات التابعــة لــوزارة التربيــة.

وقــال بــن زهريــر، يف حديثــه مــع »أخبــار 
الوطــن«، إن«املرســوم ) 16/266( ينــص حقيقــًة 
يف مادتــه الثانيــة علــى أن املدرســة االبتدائيــة حتــت 
ــة التــي  ــة الوطني ــة املشــتركة بــن وزارة التربي الوصاي
ــبيها،  ــي ملنتس ــي واملال ــب البيداغوج ــل باجلان تتكف
ــي تتكفــل  ــات( الت ــة )البلدي ــن اجلماعــات احمللي وب

البلديــات  أن  إال  الازمــة،  والتجهيــزات  بالبنــاء 
فشــلت فشــا ذريعــا يف عمليــة التجهيــز وتوفيــر 
ــر  ــة، وأكب ــا املؤسس ــي حتتاجه ــة الت ــائل الازم الوس
التدفئــة  غيــاب  هــو  الفشــل  هــذا  علــى  دليــل 
النظافــة وكذلــك غيــاب شــبه  وغيــاب وســائل 
كلــي للمنظفــن يف بعــض املــدارس، غيــاب الربــط 
بشــبكة اإلنترنــت، قاعــات األســاتذة وغيرهــا.«
»األمــر  أن  إلــى  التربــوي  الناشــط  وأشــار 
يختلــف متامــا عندمــا ُنغيــر الوجهــة إلــى املؤسســات 
التــي يقــع تســييرها علــى وزارة التربيــة، حيــث جنــد 
حســن التســيير هــذا مــا يجعلنــا نتســاءل ملــا الكيــل 

ــات  ــاذا ال جنــد مــن اإلمكان ــن مختلفــن؟ ومل مبكيال
والوســائل التــي تتوفــر عليــه املتوســطات والثانويــات 
يف االبتدائيــات، باعتبــار أن كل التاميــذ هــم أبنــاء 

ــر.  اجلزائ
ــص  ــره والنقائ ــذي مت ذك ــق ال ــذا املنطل ــن ه وم
التــي يتخبــط فيهــا مديــر املدرســة االبتدائيــة لوحــده 
ــن  ــة ع ــدارس االبتدائي ــيير امل ــل تس ــا فص كان لزام
ــة  ــاء الوصاي ــة وإنه ــوزارة التربي ــا ب ــات وإحلاقه البلدي
املشــتركة بينهمــا، ألنــه يوجــد طــرف تخلــى علــى 
الكثيــر مــن االلتزامــات التــي هــي واجبــة يف حقــه.
محمد رضوان بلعروسي

وتطــرق بكيــر إلــى املرســوم التنفيــذي رقــم 
)234-15( احملــدد لشــروط وكيفيــات ممارســة 
األنشــطة واملهــن املنظمــة اخلاضعــة للقيــد يف 
الســجل التجــاري، والــذي يشــجع الشــباب 
ــى إنشــاء املؤسســات، ومتكينهــم  واملتعاملــن عل
ــة  ــدمي رخص ــتثماراتهم دون تق ــرة اس ــن مباش م
مســبقة للقيــد يف الســجل التجــاري بالنســبة 

لألنشــطة املقننــة. 
 كمــا كشــف املســؤول نفســه عــن الشــروع 
ــور  ــا يف ط ــو حالي ــذي ه ــوم تنفي ــداد مرس يف إع
اإلجنــاز، يتعلــق بالبوابــة اإللكترونيــة إلنشــاء 
خــال  جاهــزا  ســيكون  والــذي  املؤسســات 

الثاثــي األول مــن الســنة اجلاريــة 2021.

ــدا يجمــع  ــة شــباكا وحي وتعــد هــذه البواب
الوطنــي  املركــز  ومصالــح  الــوزارة  مصالــح 
ــح  ــح الضرائــب ومصال للســجل التجــاري ومصال
اإلدارة املكلفــة باإلحصائيــات وإدارة الضمــان 
للمتعاملــن  تســمح  والتــي  االجتماعــي، 
ــجيل  ــام بتس ــة بالقي ــاء مؤسس ــن يف إنش الراغب
رقــم تعريــف واحــد  واحــد واحلصــول علــى 

يســمى الرقــم املشــترك.
والهــدف مــن هــذا اإلجــراء، يتابــع بكيــر، 
مســار  لتتبــع  الشــفافية  مــن  املزيــد  »إتاحــة 
الهيئــات  طــرف  مــن  )املتعامــل(  املؤسســات 
منــاخ  حتســن  جانــب  إلــى   )..( املعنيــة 

.« اإلجــراءات  وتبســيط  االســتثمار 

التابعــة  اإلدارات  إصــاح  مجــال  ويف 
أهميتهــا  علــى  املتحــدث  أكــد  للقطــاع، 
اجلزائريــة  بالغرفــة  املتعلقــة  تلــك  خصوصــا 
للتجــارة والصناعــة وغــرف التجــارة والصناعــة، 
حيــث جــرى - يف هــذا اإلطــار - إعــداد مرســوم 
تنفيــذي هــو قيــد الدراســة حاليــا علــى مســتوى 

األمانــة العامــة للحكومــة.
إلــى جانــب ذلــك، يعكــف القطــاع علــى 
ــكام  ــم أح ــدل ويتم ــذي يع ــوم تنفي ــداد مرس إع
الــذي   )07-217( رقــم  التنفيــذي  املرســوم 
التظاهــرات  يحــدد شــروط وكيفيــات تنظيــم 
ــذي  ــروع تنفي ــيرها، ومش ــة وس ــة الدوري التجاري
يحــدد شــروط وكيفيــات وضــع خدمــة مــا بعــد 
بيــع الســلع حيــز التنفيــذ، والــذي متــت املصادقــة 

ــة. ــتوى احلكوم ــى مس ــه عل علي
ويف هــذا الصــدد، ارتــأى القطــاع إعــادة 
النظــر يف تنظيــم مخابــر قمــع الغــش حتــى 
ــة  ــر تابع ــبكة مخاب ــتحداث ش ــن اس ــن م تتمك
ــة  ــة النوعي ــات رقاب ــا بعملي ــوم ميداني ــوزارة تق لل

ــش. ــع الغ وقم
ــنة 2020  ــت س ــرى، عرف ــة أخ ــن جه م
ــا: وضــع  ــدة منه ــة جدي وضــع عــدة أطــر قانوني

ــّدد ــد يح ــص جدي ن
ــع  ــة لدف اســتحداث املناطــق احلــرة التجاري
عمليــات التصديــر ضمــن اتفاقيــة التبــادل احلّر.
ويف مجــال التجــارة اخلارجيــة، مت إعــادة 
النظــر - بحســب املديــر العــام للتنظيــم - يف 
احملــدد   )05/458( رقــم  التنفيــذي  املرســوم 
لكيفيــات ممارســة نشــاط اســتيراد املــواد األوليــة 
البيــع  واملنتجــات والبضائــع املوجهــة إلعــادة 

علــى حالتهــا.

وتهــدف هــذه املراجعــة إلــى إعــادة النظــر، 
مــن جهــة أخــرى، يف كافــة املتدخلــن يف مجــال 
ــى  ــر عل ــة أكث ــاء مهني ــة إلضف ــارة اخلارجي التج

نشــاط االســتيراد.
جديــد  أعبــاء  دفتــر  إدراج  مت  وعليــه، 
للمســتوردين واحلصــول علــى شــهادة احتــرام 
الشــروط التــي ينــّص عليهــا التنظيــم بخصــوص 

ممارســة نشــاط االســتيراد.
بتحقيــق  اإلجــراء  هــذا  ويســمح 
مهنيــة واحترافيــة أكثــر يف نشــاط االســتيراد 
والتخصــص، مــا ميكــن املســتورد مــن اكتســاب 
اخلبــرة وتقليــص نســبة اخلطــأ يف اختيــار املنتــوج 
عمــد  املقايضــة  جتــارة  مجــال  ويف  املعنــي. 
القطــاع، وفــق املصــدر نفســه، إلــى تأطيــر هــذا 
النشــاط عبــر احلــدود والــذي يتضمــن تســهيات 
ــجيع  ــق وتش ــذه املناط ــن ه ــر لتموي ــة أكث ومرون

التبــادالت مــع دول اجلــوار.
وحــّدد القطــاع قائمــة اســمية للســلع التــي 
تســمح الدولــة اجلزائريــة مبقايضتهــا مــع دول 
اجلــوار أهمهــا )النيجــر ومالــي وموريتانيــا( وذلــك 
ــة. ــع باجلمل ــر جتــار متعاملــن يف مجــال البي عب

ــرات  ــى التغيي ــات أول ــذه التعدي ــد ه وتع
املنظمــة  القوانــن  مســت  التــي  اجلوهريــة 
لنشــاط القطــاع منــذ ســنة 2004،  بحســب 
املديــر العــام للتنظيــم، والــذي أشــار إلــى أن 
ــات  ــة والتعدي ــة املدرج ــن القانوني ــذا التحي ه
والنصــوص اجلديــدة، أجنــزت يف إطــار االحتــرام 
التــام للمقاييــس الدوليــة واملتطلبــات احلاليــة 

لاقتصــاد الوطنــي.
)ق.و(/ )واج(

وأوضــح الهــادي يف حــوار مــع )و.أ.ج( 
أن هــذه اإلصاحــات التــي شــرع فيهــا منــذ 
ــق  ــدة عناصــر تتعل ــار ع 2020 تأخــذ يف االعتب
ــا  ــهيل كل م ــراءات وتس ــيط اإلج ــا بتبس أساس
ــى حتســن  ــة إل ــع اإلجــراءات الرامي يتماشــى م
منــاخ االســتثمار، الســيما يف مجــال إنشــاء 
ــر يف عمليــات الرقابيــة. ــة أكث املؤسســات ومرون
أساســا  اإلصاحــات  هــذه  تخــص  و 
ــة بهــدف  ــة والداخلي مجــاالت التجــارة اخلارجي
ــة  ــة فعال ــس رقاب ــة وتكري ــوق الوطني ــم الس تنظي

حلمايــة االقتصــاد الوطنــي.
واســتهلت الــوزارة برنامــج اإلصاحــات 
التــي  األساســية  القوانــن  مبراجعــة  اجلــاري 
تســير القطــاع أهمهــا القانــون )04/08( املتعلــق 
ــون  ــة والقان بشــروط ممارســة األنشــطة االقتصادي
باملمارســة  املتعلــق   )04/02( األساســي 
التجاريــة وقانــون املنافســة إلــى جانــب ســن 
ــون  ــق مبشــروع القان ــدة ملحقــة تتعل قوانــن جدي
ــادل احلــّر  ــة التب ــى اتفاقي ــة عل املتضمــن املصادق
ــدي  ــون التمهي ــة، ومشــروع القان ــارة اإلفريقي للق
لقانــون املتضمــن حتديــد القواعــد العامــة املطبقــة 
ــة،  ــد الدراس ــة قي ــرة التجاري ــق احل ــى املناط عل

ومشــروع قانــون يتعلــق بآليــات مكافحــة التقليــد 
ــداد. ــد اإلع قي

كمــا تكفلــت املديريــة العامــة للتنظيــم 
والشــؤون القانونيــة بإعــداد 27 مرســوما تنفيذيــا 
تنظيــم  إلــى  مجملهــا  تهــدف يف  قــرارا  و24 
ــوق املســتهلك. ــة حق النشــاط التجــاري وحماي
أنشــأت  املبرمجــة  التعديــات  وإلدراج 
الــوزارة - حســب املســؤول نفســه - ورشــات 
داخليــة تخــص القطــاع يف إطــار الهــدف املســطر 
ــان  ــال جل ــن خ ــة م ــطة التجاري ــة األنش ألخلق
ــف  ــة، يضي ــات وزاري ــدة قطاع ــي ع ضمــت ممثل

ــر. بكي
ــة  ــات مراجع ــام عملي ــاع إمت ــب القط ويترق
ــن  ــد م ــا أزي ــغ عدده ــة البال ــوص التنظيمي النص
ــل بـــ 73  ــث مت التكف ــي حي ــص تنظيم 100 ن

ــال 2020. ــا خ ــا منه نص
بحســب  املاضيــة،  الســنة  وخصصــت 
ــوص  ــدوى النص ــة ج ــه، لدراس ــدث نفس املتح

القانونيــة يف عــدة
مجــاالت، )التجــارة اخلارجيــة، املنافســة، 
ومــدى  إلــخ(،  الوطنيــة..  الســوق  الرقابــة، 

ــي. ــاد الوطن ــر االقتص ــدف تطوي ــا ه حتقيقه

رئيس الوكالة الوطنية لألمن الصحي، البروفسور كمال صنهاجي:
»لجــــوء الجزائـــر إلـــى اقتنــــاء»لجــــوء الجزائـــر إلـــى اقتنــــاء

 عــــدة لقــــاحــــات قــرار صـــائب« عــــدة لقــــاحــــات قــرار صـــائب«

لتكييف القطاع مع تحوالت االقتصاد الوطني
ورشـــات بوزارة التجـــارة إلصـــــالح ورشـــات بوزارة التجـــارة إلصـــــالح 

المنظــــومة القــــانــونية والتشريــــعية المنظــــومة القــــانــونية والتشريــــعية 

بوابة إلكترونية موّحدة إلنشاء املؤسسات

إصالح غرف التجارة والصناعة

كشف الدكتور كمال صنهاجي رئيس الوكالة الوطنية لألمن الصحي أن جلنة خبراء يف علم املناعة 
شرعت يف إجراء دراسات علمية على األعراض اجلانبية للقاحات وعلى شروط اقتنائها وتخزينها، 

من أجل ضمان فاعلية وأمن ودميومة اللقاح ضد »كوفيد 19«.

استنكر أعضاء املكتب الوطني التنفيذي حلزب جبهة اجلزائر اجلديدة التصرفات
 الال مسؤولة الصادرة عن أحمد بن عبد السالم أحمد، بصفته رئيسًا للحزب.

أعضاء المكتب يتبرؤون من بن عبد السالم ويجمدون صالحياته
حركـــــــة تصحيحـــــية داخـــــل حركـــــــة تصحيحـــــية داخـــــل 

حـــــزب جبــــهة الجزائـــــر الجديــــدةحـــــزب جبــــهة الجزائـــــر الجديــــدة

الناشط التربوي بن زهرير لـ»أخبار الوطن«:
»البلديـــــات فشـــــلت فــــي تسييـــــر االبتـــــدائيـــات«»البلديـــــات فشـــــلت فــــي تسييـــــر االبتـــــدائيـــات«

• لقاح جديد ضد الطفرة اجلديدة لفيروس »كورونا« بعد 6 أسابيع

الوكــالة الوطــنية لألمــن الّصحـي تستأنـف إنتــاج اللقـاحــاتالوكــالة الوطــنية لألمــن الّصحـي تستأنـف إنتــاج اللقـاحــات
ــاج اللقاحــات، التــي كان  ــى إنت ــة التــي يرأســها إل ــة لألمــن الصحــي عــن عــودة الوكال ــة الوطني كشــف البروفســور صنهاجــي رئيــس الوكال
يشــرف معهــد باســتور علــى إنتاجهــا محليــا، علــى غــرار لقــاح داء الســل. وأشــار املتحــدث إلــى أن 80 باملائــة مــن ميزانيــة وزارة الصحــة موجهــة 

إلــى معاجلــة األشــخاص ذوي األمــراض املزمنــة.
ويف الســياق نفســه، ذكــر الدكتــور صنهاجــي يف فــروم اإلذاعــة الوطنيــة أن »اللقاحــات ومنــذ قــرن قّلصــت مــن نســبة الوفيــات يف األمــراض 

املعديــة بنســبة قدرهــا 50 باملائــة«.
م.ب

فتحت وزارة التجارة ورشات كبيرة تتضمن إصالحات تشريعية 
وقانونية عميقة يف القطاع لتكييفه مع التحوالت التي يشهدها 

االقتصاد الوطني على أكثر من صعيد، حسبما أفاد به، أمس، مدير 
التنظيم والشؤون القانونية بوزارة التجارة السيد الهادي بكير. 
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حملة إعالمية لتبسيط اإلجراءات اإلدارية عن طريق الرقمنة

الشــروع فــي إيـــداع العطـــل الشــروع فــي إيـــداع العطـــل 
المرضيـة عــن بعــد بعنابــةالمرضيـة عــن بعــد بعنابــة

ف.سليم

للتأمينات  الوطني  الصندوق  نظم 
بعنابة  األجراء،  للعمال  االجتماعية 
بالتدابير  للتحسيس  إعالمية  حملة 
لهم  املؤمنني  أعباء  للتخفيف من  املتخذة 
اإلدارية  اإلجراءات  تبسيط  و  إجتماعًيا 
بإطالق  الرقمنة،  طريق  عن  املدرجة 
بالتصريح  تتعلق  جديدة  رقمية  خدمة 
بواسطة  بعد  عن  املرضية  بالعطل 

استعمال األرضية الرقمية.

للضمان  للمنتسبني  ميكن  و   
املرضية  الشهادات  إيداع  االجتماعي 
وهذا  ساعة   48 يتعدى  ال  أجل  يف 
استكمال  مع  به  املعمول  للتشريع  طبقا 
تدوين  وكذا  الحقا  الطبي  امللف  بقية 
خالل  اجتماعيا  له  املؤمن  مقر  عنوان 
أي  تفادي  أجل  من  املرضية  العطلة 
مهامه. أداء  أثناء  الصندوق  مع   إشكال 
ووضع الصندوق دلياًل توجيهيا للراغبني يف 
هذه اخلدمة من أجل موافقتهم وإرشادهم 
نحو مختلف اخلطوات عبر فضاء »الهناء« 

الهاتف  على  التطبيق  هذا  حتميل  وميكن 
النقال أو على الكومبيوتر.أما فيما يخص 
املوعد  حتديد  سيتم  فإنه  الطبية  املراقبة 
أو   SMS نصية  رسالة  طريق  عن 
الطبية وإستكمال  املراقبة  اإلميايل إلجراء 
العطلة  على  املوافقة  بعد  التعويض  ملف 

املرضية.
تسمح  »الهناء«  خدمة  أن  كما 
اإلنتساب  شهادة  بإستخراج  للمواطنني 
على  واإلطالع   Affiliation

التعويضات األخرى.

األسبوع   هذا  بداية  شرعت 
السلطات الوالئية لقسنطينة، يف ترحيل 
العمارات  إحدى  من سكان   عائلة   25
زيغود  ببلدية  سكن   50 بحي  املتواجدة 
يوسف نحو سكنات اجتماعية جديدة ، 
بعد  ثبوت تدهور وضعية سكناتهم التي 

باتت مهددة باالنهيار يف أية حلظة.
عبد   « قسنطينة  والية  والي  قرر  و 
سكان  منح  ساسي«،  احمد  احلفيظ 
املذكور،  باحلي  تضررا  األكثر  العمارة 
أحد  مستوى  على  جديدة  سكنات 
و  الغاز  بتوفير  متعهدا  اجلديدة،  األحياء 
الكهرباء و املاء الصالح للشرب، جاء هذا 
عقب  عقده  الجتماع تنسيقي وتشاوري 

القرار  هذا  ويأتي  احمللية،  السلطات  مع 
بناء على تقرير اخلبرة الذي أثبت خطورة 
يقود  قد  الذي  السيء  ووضعها  العمارة 
لتسجيل كارثة حقيقية يف حال انهيارها 
على رؤوس قاطنيها، بعد تسجيل تضرر 

كبير  منتصف شهر ديسمبر املنقضي .
املتضررة  الشقق  تشميع  املنتظر  من 
و  أصحابها  طرف  من  إخالئها  بعد 
إثبات  إخضاعها خلبرة جديدة من أجل 
للترميم  مستقبال  كانت ستخضع  إذا  ما 
قابلة  غير  أنها  أو  إليها،  أصحابها  وعودة 
ميضي  لم  أنه  رغم  أخرى،  مرة  للسكن 

على استغاللها أكثر من 20 سنة.
أمينة.ب

 قسنطينة

25 عائلــة بزيغـود يوسف 
تستفيد من سكنات إجتماعية

 عنابة

إنشاء مقر حاضنة األعمال و التكنولوجيا بواد القبةإنشاء مقر حاضنة األعمال و التكنولوجيا بواد القبة
مختار  باجي  جامعة  إدارة  كشفت 
و  األعمال  مقر حاضنة  إنشاء  بعنابة عن 
التكنولوجيا التايع بواد القبة بعنابة، سيتم 
تفاعلًيا  ليكون فضاًء  تأهيله وجتهيزه  إعادة 
املشاريع  حاضنات  الستقبال  جاهًزا 

ومرافقتهم باخلبراء و كذا ترقيتهم.
والي  برميي«  الدين  وعقد«جمال 
الوالية جلسة عمل مع ممثلني  الوالية مبقر 
الشبكة اجلزائرية للحاضنات و نخبة  عن 
مختار  باجي  أساتذة جامعة  و  من خبراء 
األستاذ  اجلامعة  مدير  يتقدمهم  عنابة 

املديرين  إلى  باإلضافة   « مـحمد  »مانع 
الوالئيني املعنيني بخلق حاضنات املشاريع 
سبل  إيجاد  إطار  ويف  إطار  يف  ذلك  و 
أمام  املجال  فتح  و  االقتصادي  لإلنعاش 
للثروة  اخلالقة  واألفكار  املشاريع  حاملي 
غرار  على  و  املجاور  احمليط  وكذا  بالوالية 

العاصمة و باقي الواليات.
بالوالية،«يعد  األول  املسؤول  وقال  
هذا اللقاء التفاعلي األول الذي سوف تليه 
تهدف  التشاورية  اللقاءات  من   سلسلة 
واملبتكرين  األفكار  أصحاب  مرافقة  إلى 

خالل  من  الناشئة  املؤسسات  ترقية  يف 
اجلامعة  خبرة  السيما  اجلميع  مشاركة 
موافقة  اإلعتبار  بعني  األخذ  بعد  هذا  و 
حاضنة  إنشاء  إلقتراح  الوصية  الوزارة 
لصالح  تعمل  التي  الناشئة  للمؤسسات 
اإلنعاش  آلليات  جتسيدا  هذا  و  الشباب 
عصرية  مقاربة  من  إنطالقا  اإلقتصادي 
للمؤهالت  األمثل  باإلستغالل  تسمح 
االقتصادية احمللية بوالية عنابة السيما يف 

مجال الصناعة و السياحة و الفالحة«.
ف.سليم

ببلدية  احلمام  قرية  سكان  يشتكي 
والية  غرب  املنصورة  دائرة  داود  بن 
الشروب  املاء  غياب  من  بوعريريج  برج 
بقريتهم الفالحية ، التي صنفت ضمن 
مناطق الظل .وأكد سكان القرية خالل 
لقائهم بـ«أخبار الوطن«،  إن توقف املنبع 
الوحيد يف القرية الذي كان ميدهم  باملياه 

الصاحلة للشرب أدخلهم يف أزمة حقيقية 
دفعتهم  باالعتماد على   الطرق التقليدية  
حاجياتهم،  وسد  املياه  على  للحصول 
من  املياه  جللب  باحليوانات  واالستعانة 
آخرون  يقوم  بينما  بعيدة،  جد  مسافات 

باقتناء الصهاريج و بأسعار باهضة
صفاء كوثر بوعريسة

برج بوعريريج

العطــش يهــدد سكـان قريـة 
الحمــام ببلديــة بـن داود

بعد جفاف حنفياتهم ملدة 3 أشهر

سكان المريـج بتبسة يناشدون الوالي للتدخلسكان المريـج بتبسة يناشدون الوالي للتدخل
يعيش سكان بلدية املريج منذ حوالي 
غياب  بسبب  حقيقية  معاناة  أشهر  ثالثة 
املاء الشروب، ما اضطرهم جللبه بعناء من 

املناطق املجاورة .
السكان  بعض  تصريحات  وحسب 
فإن   ، الوطن«  بـ«أخبار  لقائهم  خالل 
معظم شبكات املاء الصالح للشرب مهترئة 
ما سبب جفاف حنفياتهم ملدة 3 أشهر ، 
وهو ما شكل معاناة يومية  خاصة خالل 

بواسطة  احليوية  املادة  هذه  على  احلصول 
الصهاريج  دون معرفة مصدرها و  بأسعار 
القدرة  الضعفاء  أصحاب  يقوى عليها  ال 
بذلك  مناشدين   احملدودة،  الشرائية 
السلطات املعنية وعلى رأسهم والي والية 
بضرورة  داحاج«  البركة  »محمـد  تبسة 

التدخل وإيجاد حلول سريعة.
مدير  محجوب«  »مراد  رد  ويف 
كمية  أن   أكد  باملريج،  للمياه  اجلزائرية 

جدا،   قليلة  املريج  بلدية  متون  التي  املياه 
ومعظمها يضيع يف التسربات املائية نظرا 
لألعطاب املوجودة ، كما أن هذه املنطقة  
يتم تزويدها بعد بلدية  الونزة و العوينات 
و  األخيرة،  املرتبة  و هي يف  بوخضرة  و  
لإلشارة فإن   بلدية املريج تتزود من سد 

عني الدالية  بسوق أهراس.
فيروز رحال

تعد قرية »العارطة« ببلدية بني زيد 
الوحيدة  ،القرية  سكيكدة  والية  غربي 
بال  تزال  ال  التي  الوالية  مستوى  على 
رغم  االستقالل،  فجر  مند  كهرباء 
العشرات من االحتجاجات و الشكاوى 
التي أودعها السكان للسلطات الوصية .
تصريح  يف  السكان  ممثل  وقال 
يف  القرية  توسع  ،«إن  الوطن«  لـ«أخبار 
ظل مشروع السكن الريفي لم يشفع لها 

بان تستفيد من مشاريع تنموية  .
العائالت  من  العديد  ورفعت 
إلى  العاجل  ندائها  باملنطقة   القاطنة 
العاجل  التدخل  قصد  الوالية،  والي 
من  البلدية  و  سونلغاز  مصالح  لدى 
الريفية  بالكهرباء  بيوتهم  ربط  أجل 
أزيد  مند  النور  ترى  لم  تزال  ال  التي 
أنهم  و  خاصة  كاملة،  عقود  أربع  من 
للكهرباء  الباهظة  التكاليف  من  ملوا 
عبر  بتوصيالت  غالبيتها  تتم  التي 
و  الغابة  يف  فوضوية  كابالت  و  خيوط 
ملسافات طويلة و آخرين فضلوا املولدات 
الكهربائية املكلفة، فيما يشرف البعض 
على تسيير بعض أمورهم »بالكانكيل« 

و الطرق التقليدية األخرى.
يف  قال  املنطقة  سكان  عن  ممثل 

جددوا  بأنهم  الوطن«  »ألخبار  تصريح 
طالبهم إلى البلدية اجلديدة على أمل أن 
باحتجاجات  متوعدين  لهم  تستجيب 
ال تنتهي يف األيام القادمة خاصة و أن 

معاناتهم تدخل عقدها اخلامس.
يف  أكد  زيد،  بني  بلدية  رئيس 
سبق  بأنه  الوطن«،  »ألخبار  تصريح 
الطاقة  مدير  كذا  و  الوالية  راسل  أن  و 
مشروع  من  لالستفادة   املناجم  و 
الريفي يف عدد من  الكهربائي  التوسيع 
بال  تزال  ال  التي  السكنية  التجمعات 
منها،  الريفية  تلك  خاصة  و  تغطية 
استوفت  بعدما  وعودا  تلقت  حيث 
القانونية  اإلجراءات  كل  البلدية 
و  الوالية  إلى  املعنيني  قائمة  وأرسلت 
غير  سونلغاز،  حتى  و  الطاقة  مديرية 
أنها لم تتخذ أي خطوة يف هذا اجلانب، 
يف  سكيكدة  والية  والي  أكد  بينما 
أعطى  بأنه   ، الوطن«  »ألخبار  تصريح 
الكهرباء  أزمة  إلنهاء  صارمة  تعليمات 
كل  اتخاذ  سيتم  حيث  فورا  القرية  يف 
املشروع  يف  لالنطالق  الالزمة  التدابير 
قبل نهاية السنة احلالية 2020.يف إطار 

التكفل  مبناطق الظل.
جمال بوالديس

 سكيكدة

قريــة العارطـــة بال كهرباء 
منــــذ 4 عقـــــود

قسنطينة

حريــق بمستـودع للمتعامل جيزي بحامة بوزيانحريــق بمستـودع للمتعامل جيزي بحامة بوزيان
احلماية  وحدات  أمس،  تدخلت   
الساعة  حدود  يف  بقسنطينة،  املدنية 
ديدوش  الصناعية  باملنطقة  فجرا،  الثالثة 
مراد بدائرة حامة بوزيان، من أجل إخماد 

للمتعامل  تابع  داخل مستودع  حريق شب 
أجهزة  و  معدات  على  يحتوي  كان  جيزي 
خاصة باالتصاالت، عناصر حلماية املدنية 
و  التقليب  مع  اإلخماد  بعملية  قامات 

التبريد حتى التأكد التام من اإلطفاء، مع 
حماية مبنى إداري متكون من 03 طوابق و 
املصانع القريبة من ملستودع من خطر انتشار 

احلريق، دون تسجيل أي خسائر بشرية.

تشهد املؤسسات التربوية  بوالية برج 
النظافة  عمال  يف  فادحا  نقصا  بوعريرج 

وكذا  مواد التنظيف والتعقيم ..
املدرسي  الدخول  بداية  منذ  وكان 
األخير مديرو االبتدائيات خاصة ببلدية 
للسلطات  نداء  وجهوا  قد  بوعريريج  برج 
املعنية من أجل توفير هذه املواد الضرورية 

وسط  كورونا  فيروس  انتشار  لتفادي 
التالميذ وبالتالي حدوث كارثة صحة ، 
كما تشتكي هذه األخيرة من نقص فادح 
املرحلة  النظافة خاصة يف هذه  يف عمال 
من  للحد  أكبر  حرصا  تستدعي  التي 
انتشار الوباء يف صفوف األسرة التربوية .
صفاء كوثر بوعريسة

نقص فادح فــي عمال النظافة 
بالمؤسســات التربويـة

عثرت فرقة الدرك الوطني عشية أمس، 
أستاذ  فياللي  بلقاسم  األستاذ  جثة  على 
غابة  داخل  بقسنطينة،  اإلسالمية  باجلامعة 

بعد  وذلك  حميدان،  بني  بلدية  من  قريبة 
بحي  إقامته  مكان  عن  اختفائه  تسجيل 
 3 منذ  بوزيان  حامة  ببلدية  املذبوع  شعبة 

حفظ  مصلحة  على  حتويله  مت  الضحية  أيام، 
اجلثث قبل فتح حتقيق يف مالبسات احلادثة و 

الكشف ن اسبابها.

العثور على جثة األستاذ الجامعي المختفي منذ أيام داخل غابة

أمينة.ب
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مطالب بتوسيع الصالحيات و توفير األمن بسيدي بلعباس

االحتقــان فـي المجالــس البلديـة والسكن االحتقــان فـي المجالــس البلديـة والسكن 
االجتماعي يدفعان »األميار« إلى االستقالة!االجتماعي يدفعان »األميار« إلى االستقالة!
تعيش العديد من  بلديات والية سيدي بلعباس  في يومها الوطني على وقع مشاكل كثيرة خلفت احتجاجات شعبية 
عارمة ، وصلت حد االعتداء على رؤساء البلديات لفظًيا وجسدًيا، الوضعية دفعت ببعض رؤساء البلديات لإلستقالة 

للهروب من الضغوطات فيما طالب أخرون بتوسيع صالحياتهم و توفير األمن لهم .

أمني حواش
غياب  و   االجتماعية  السكنات  ولعل 
ثقال  امللفات   ابرز  من  يعدان   احمللية   التنمية 
منذ  الشعبية  املجالس  رؤساء  طاولة  على 
على  االحتجاجات  وطأة  تهدأ  لم  سنوات حيث 
مستوى البلديات خاصة منها تلك التي شهدت  
السكنات  صيغة  من  املستفيدين  أسماء  إعالن 
إعالن  عن   التأخير  مت  التي  وحتى  االجتماعية 

قوائم املستفيدين منها.
إلى  للخروج  املواطنني  دفعت  الوضعية 
وغلق  احتجاجية    حركات  تنظيم  و  الشارع  
سلوكيات  إلى  وتعدت  بل  البلديات  أبواب 
و  بالضرب  التعدي  حد  إلى  وصلت  مشينة 
االعتداء اللفظي على رؤساء البلديات  كتعبير 
من  قبل  املواطنني احملتجني لعدم رضاهم على 
إلى  باإلضافة  مشاغلهم  إدارة  و  تسيير  طريقة 
إلعداد  كمقياس  احملسوبية  و  التالعب  اعتماد 
قوائم املستفيدين من السكن االجتماعي  مثال  
رؤساء  عاتق  على  املسؤولية  كامل  ملصقني 
املجالس الشعبية البلدية مبا إنهم ميثلونهم  وهو 
ما تسبب للكثير منهم باضرار نفسية و جسدية 
موجة  طالتهم  التي  عائالتهم  حق  و  بحقهم 
االعتداءات ما دفع بعضهم إلى تقدمي استقالته 

واالنسحاب من املشهد.

السكنات االجتماعية 
تدفع  »األميار« 

لالستقالة
شهدت بلدية  زروالة  وسيدي يعقوب مؤخرا 
القوائم  نشر  عقب   عارمة  احتجاجية  حركات 
االسمية للمستفيدين من السكنات االجتماعية، 
أدت إلى غلق أبواب البلديتني من قبل احملتجني، و 
دفعت برئيسا البلدية لالستقالة جراء الضغوطات  
حد  إلى  وصلت  املواطنني  قبل  من  املنتهجة 
شخصيهما  على  واجلسدي  اللفظي  االعتداء 
من  املستفيدين  قوائم  يف  بالتالعب  اتهامهما  و 
تصريح  زروالة يف  بلدية  رئيس  قال  و  السكنات   
رهيبا  ضغًطا  نعيش  »أصبحنا   ،« الوطن  لـ«أخبار 
أن  يعتقدون  الذين   ، املواطنني  بعض  قبل   من 
رئيس البلدية هو من يقوم بوضع قوائم املستفيدين 
يتم  القوائم  ذلك  غير  احلقيقة  لكن  السكنن  من 
ضبطها بعد التحقيقات االجتماعية التي تقوم بها 
الدائرة  و  البلدية  رئيس  من  متكون  مختصة  جلنة 
صالحياتنا  ان  الى  باالضافة   ، الوالية  مصالح  و 
محدودة يف هذا املجال و ال منلك أي صالحية يف 

توزيع السكن بل مجرد االقتراح«.
من جهته قال رئيس بلدية سيدي يعقوب » 
إن الضغط الكبير املمارس علينا دفعنا لالستقالة 
من هذا املنصب ،  صالحياتنا محدودة و األمر 

االعتداءات  بسبب  خطير،  منحى  يأخد  بدأ 
التغطية  انعدام  مع   ، اجلسدية  حتى  و  اللفظي 

األمنية لرؤساء البلديات «. 
الخالفات السياسية 

تجمد 100 مشروع يف 
بلدية سيدي بلعباس

املدني  املجتمع  فعاليات   دقت  جهته  من 
من  املناسبات   من  العديد  يف  اخلطر   ناقوس 
دعت  التي  و  اصدارها   مت  التي  البيانات  خالل 
البلدية  إليه  آلت  الذي  الوضع  يف  بجدية   للنظر 
األم  التيتحولت إلى هيكل بال روح منذ أكثر من 
ثالث سنوات  و تواصل مسلسل عدم التوافق بني 
الشعبي على سياسة موحدة  ،  املجلس  أعضاء 
البلدية  برئيس  اإلطاحة  الى  أدى  الذي  األمر 

األول  ومؤخرا األمني العام.
سيدي  بلدية  من  منتخب  عضو  قال   و    
الوضعية  إن  الوطن«  لـ«أخبار  تصريح  بلعباس يف 
الزالت تراوح مكانها دون أي جديد يذكر مقابل  
والبدائل  احللول  إيجاد  عن  احلالي  املير  عجز 
الالزمة  لوضع حل توافقي بني أعضاء املجلس، 
األمر تسبب يف ركود التنمية احمللية و تسبب يف   
جتميد أكثر من 100 مشروع تنموي ال يزال معلًقا 
داخل  الصراعات  و  السياسية  اخلالفات  بسبب 

املجلس البلدي«.

بجاية

مديــرو الطـور المتوسط  يواصلون 
إضرابهم والمديرية تلجأ إلى العدالة

مديرية  بني  منقطًعا  التواصل  يزال حبل  ال 
التعليم  مديري  وجمعية  بجاية  لوالية   التربية 
عشر  السابع  يومه  إضرابها  دخل  التي  املتوسط 
اجلهات  استجابة  عدم  خلفية   على  وذلك  

الوصية لالنشغاالت املرفوعة  ، 
 و جتمع مديريو املؤسسات التربوية املضربون  
أمام بوابة مديرية التربية  بحضور ومشاركة ممثلني 
جاءوا من مختلف مناطق الوالية  )الشرق الوسط 

الغرب واجلنوب ( لدعم زمالئهم
تصريح  يف  اجلمعية  أعضاء  أحد  قال  و 
االستمرار  على  عازمون  نحن  الوطن«  لـ«أخبار 
االستجابة  غاية  إلى  االحتجاجية  احلركة  يف  
لالنشغاالت املرفوعة ». و ندد احملتجون  بـ »طعن 

مديرية التربية ومضايقاته لهذه الهيئة » .

و يف سياق ذي صلة   تنقل رئيس املجلس 
إلى  واستمع  التجمع  موقع  إلى  الوالئي  الشعبي 
انشغاالت املضربني وقد توج ذلك  بعقد اجتماع  
بني ممثلني عن املضربني ورئيس املجلس الشعبي 
الوالئي مبقر هذه الهيئة املنتخبة  وعلى هامش هذا 
اللقاء علمت »  أخبار الوطن » بأن املضربني قاموا 
إخطار  مت  كما  الوالي  لدى  تدخل  طلب  بإيداع 
بضرورة  التربية  وزارة  فيها  مبا  املركزية  السلطات 
إرسال جلنة حتقيق ويتزامن ذلك مع قيام مديرية 
علما  املضربني  ضد  ثانية  شكوى  بايداع  التربية 
أن هذه األخيرة وصفت هذه احلركة اإلحتجاجية 
بـ »غير الشرعية » ووعد مديرها بكشف احلقائق 

خالل ندوة صحفية سيتم عقدها الحًقا.
عبدالسالم.ق

البيض

سكان الحي الغربي ببريزينة يطالبون بانجاز متوسطة
الغربي  باحلي  املتمدرسون  التالميذ  يعاني 
ببلدية بريزينه يف والية البيض مع انعدام متوسطة 
باحلي الذي يقطنه 3 أالف نسمة ، حيث يضطر 

التالميذ لقطع مسافات طويلة للحاق باملدرسة .
و قال  رئيس جمعية احلي يف تصريح لـ«أخبار 
الوطن«  ان أبنائهم يضطرون لقطع اكثر من 8 كلم 
يوميا للوصول إلى أقرب متوسطة مع محفظة ثقيلة 

تكون املشقة مضاعفة و احلمل كبير .

بكل  اتصل  انه  إلى  أشار  املتحدث  ذات   
اجلهات للتكفل باملشكل و تلقى عشرات الوعود 
غير أنها تبفى دون حتقيق و ذلك منذ قرابة عشر 
سنوات .ويعتبر احلي من أقدم أحياء بريزينة غير 
احلضرية  التجمعات  باجتاه  العمراني  التوسع  ان 
بها  املنشآت  و  الهياكل  أغلب  برمجة  و  اجلديدة 

جعله يحرم من حقه يف بناء متوسطة جديدة .
البيض  لوالية  التربية  مدير  قال   من جهته 

و  سجلت  متوسطة   58 على  تتوفر  الوالية  ان   «
متوسطات   5 السنة   الجناز   مشاريع  السنة  هذه 
جديدة يف انتظار موافقة اجلهات املركزية عليها و 
سيتم التكفل باملشكل املطروح يف حدود البرنامج 
املسجل مع إعطاء األولوية لتالميذ القرى التي ال 
للتنقل  تالميذها  يضطر  و  متوسطات  على  تتوفر 

إلى الداخليات للدراسة بعيدا عن اهلهم .
نورالدين رحماني

غليزان

إطالق الطبعة الثالثة لحملة شتاء 
دافئ لمساعدة األرامل واليتامى

اخلير  رواد  جلمعية  الوالئي  املكتب  أطلق 
حلملة  الثالثة  الطبعة  بغليزان  اليتيم  و  لألرملة 
هذا  يف  األيتام  و  األرامل  ملساعدة  دافئ  شتاء 
و  الغذائية  املواد  بجمع  ذلك  و   ، البارد  الفصل 

األفرشة و غيرها من املواد.
اخليري  نشاطها  اجلمعية  هذه  تواصل  و 
منذ تأسيسها حيث  متكنت من تنفيذ برنامجها 

تأسيس  على  سنتني  من  أكثر  منذ  املسطر 
املواد  توزيع  منها  مبادرات  بعدة  بالقيام  اجلمعية 
احملتاجني  على  واألفرشة  األلبسة  و  الغذائية 
و  الطبية  القوافل  و   ، اليتامى  و  األرامل  من 
التضامنية التي تزور عائالت مناطق الظل والتي 

جابت أكثر من 25 بلدية.
خالد بلحاج

البويرة

مليـاري دينـار للتكفـل بأكثر 
مــن 272 منطقــة ظــل

فاق  ماليا  غالفا  البويرة  والية  خصصت 
ملياري دينار للتكفل ب396 مشروع عبر 272 

منطقة ظل بالبويرة.
 و أفاد بيان ملصالح الوالية عن انتهاء 311 
مشروع و 47 يف طور االجناز و 38 عملية قيد 
االنطالق بعد االنتهاء من اإلجراءات االدارية 

كمرحلة أولى.
وقد مست هذه املرحلة جميع القطاعات 
احليوية كالربط باملياه الصاحلة للشرب ، شق 
الطرقات و فك العزلة و الربط بالغاز الطبيعي و 
الكهرباء على مستوى جميع بلديات الوالية.

عن  األول  للمسؤول  سابق  تصريح  ويف 
الوالية » لكحل عياط عبد السالم« أكد فيه 
حرصه على إنهاء جميع املشاريع املسجلة قبل 
السياق  ذات  يف  مبرزا   ،  2020 ديسمبر   31
املشاريع  بباقي  التكفل  على  مصاحله  حرص 
احملصاة و املبرمجة بعنوان املرحلة الثانية 2021 
رئيس  خصصه  الذي  الوطني  الصندوق  من 
والية  إستالم  بعد  الظل  ملناطق  اجلمهورية 

البويرة حصتها.
يونس غماري

مدير الصحة لوالية البليدة احمد جمعي 
لـ»أخبار الوطن«

جاهـزون إلنجـاح عملية التلقيح 
ضــد فيــروس كورونــا

و  الصحة  مدير  جمعي  احمد  كشف 
  « الوطن  اخبار   « البليدة،لـ  لوالية  السكان 
الضروريات  جميع  بتوفير  قامت  مصاحله  ان 
على  التبريد  و  التخزين  غرف  من  الالزمة 
اجلوارية  للصحة  العمومية  املؤسسة  مستوى 
مجمدات   05 الى  باإلضافة  يعيش،  بأوالد 
درجة   80 من  بأقل  البرودة  تضمن  التي 
املضاد  اللقاح  حلفظ  مئوية،  درجة   20 الى 
الفالحة  الكورونا، مضيفا ان مديرة  للفيروس 

و حتت إشراف والي الوالية، مت تخصيص 33 
تضمن  التي  الكبير  احلجم  من  تبريد  غرفة 
درجة البرودة أقل من 40 درجة مئوية، و عن 
مراكز التلقيح اكد املدير ان مصاحله خصصت 
فريق   112 الى  باالضافة  تلقيح  مركز   56
عن  ناهيك  الوالية،  اقليم  عبر  موزعني  طبي 
تخصيص عربات متنقلة للوصول الى املناطق 

النائية و االحواش مبختلف بلديات الوالية.
عبد الناصر حمودة

نقص اإلنارة العموميــة بأحياء 
نائيـــة  فــي مفتــــاح

كتانغا  و  السواكرية  احياء  سكان  دعا 
صيانة  و  اصالح  الى  فمتاح  يف  الزوقاري  و 
اعمدة اإلنارة العمومية بها ، و توسيعها الى 
بقية األزقة  التي تنعدم بها ، و كشف السكان 
عن مدى الظالم الذي اصبح يخيم بأجزاء من 
الهامة  السكانية  الكثافة  رغم  األحياء  تلك 

 ،  ) نسمة  الف   20 ) حوالي  بها  تقيم  التي 
و أضاف ممثلون عن السكان أن ظلمة العناوين 
السطو  و  السرقات  انتشار  يف  زادت  املذكورة 
على ممتلكات السكان ، و يف بعض األحيان 

خلفت وقوع إعتداءات خطيرة.
عبد الناصر حمودة

جامعية  طالبة   ، االسبوع  نهاية  اختفت 
حقوق  فرع  السياسية  احلقوق  كلية  يف  تدرس 
بجامعة لونيسي علي بالعفرون بالبليدة، و تقيم 

باإلقامة اجلامعية رقم 02 بالعفرون.
التي  األولية  املعلومات  حسب  و  هذا 
الطالبة  ان  الوطن«   »أخبار  عليها  حتصلت 
بركاني ريام البالغة من العمر 21 سنة و التي 

بجامعة  تدرس  الدفلى،  والية  من  تنحدر 
اختفت  البليدة،  يف  بالعفرون  علي  لونيسي 
عن األنظار و كان أخر اتصال لها مع عائلتها 

يوم اخلميس املنصرم.
رقم  اجلامعية  اإلقامة  مبدير  اتصالنا  يف  و   
لنا  اكد  الرحمان«،  عبد  تايب   « بالعفرون   02
إن عائلة الطالبة اتصلت بإدارته لالستفسار عن 

معها خاصة  التواصل  انقطاع  ،و  ابنتهم  اختفاء 
مجال  خارج  و  مغلقا  ظل  النقال  هاتفها  أن  و 
ما  هذا  املاضي،  اخلميس  مساء  منذ  التغطية 
جعلهم يتحرون عن أمرها ليتبني لهم ان الطالبة 
لم ترجع لإلقامة و لم تلتحق بغرفتها منذ نهاية 

األسبوع املاضي.
عبد الناصر حمودة

البليدة

 اختفـاء طالبـة جامعيـة فــي ظـروف غامضـة
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أخبار السر ايا

قال وزير التعليم العالي 
والبحث العلمي، عبد الباقي 
بن زيان، إن قطاعنا سيعمل 
على تتبع كل اخلطوات التي 

متكن بالدنا من اتباع نهج 
منسق يستفيد من فرص 

الذكاء االصطناعي. وأوضح 
الوزير يف تصريح أدلى به 

لوسائل اإلعالم، خالل 
إشرافه على يوم دراسي حول 
الذكاء االصطناعي يوم أمس، 

أنه ينتظر من هذا اللقاء 
حتقيق اإلسهام يف االستجابة 
إلى متطلبات القطاع، لتثمني 
جهود باحثني جزائريني يف 
التجسيد الفعلي للجهود 

الرامية لإلستراتيجية املتمثلة يف الذكاء االصطناعي، لكن هل 
سينجح الوزير، علما أن سابقيه كثيرا ما حتدثوا عن هذا املوضوع 

إال أن الشيء حتقق يف امليدان؟

طال ترقب 
املهتمني مبلف 

استيراد السيارات 
دون أن تكشف 

وزارة الصناعة عن 
قائمة املتعاملني 
الذين استوفت 

ملفاتهم الشروط 
املنصوص عليها 

يف دفتر الشروط، 
بعد أن وعدت الوزارة باإلعالن عنها عقب 

اللقاء الذي انعقد مبقرها صبيحة أول أمس 
األحد، من أجل استالم الوكالء العتماداتهم 
املؤقتة، فهل تؤمن وزارة الصناعة بالسياسة 
االتصالية، و سيخرج وزير الصناعة فرحات 

آيت علي لتقدمي تفسيرات عن هذا التماطل؟ 
أم أن سياسية الغلق والكتمان تبقى سيدة 

املوقف؟ 

حمـــــلة تطهيـــــر

هـل سينجـــح الوزيــر؟  سيــــد  الكتمـــــان 
الموقـــــــــف!

»سونلغـــــــاز«
 تنفــــذ تهديداتــــــها

 استرجعت والية معسكر 107 
هكتارات من العقار الصناعي 

غير املستغل منحت ملستفيدين 
لم يستغلوها أبدا، وذلك خالل 
عملية التطهير التي أطلقتها 

مديرية الصناعة واملناجم منذ 
السنة املاضية، حسبما علم 
لدى الهيئة ذاتها. وأوضحت 

مديرة الصناعة واملناجم خيرة 
بلغماري أن عملية التطهير التي 

باشرتها مصاحلها بالتعاون مع 
مختلف الهيئات مكنت من إلغاء 193 مشروعا استثماريا لم يلتزم 
أصحابها بدفتر الشروط وتأخروا يف جتسيد مشاريعهم، ما مكن 

من استرجاع 418 وعاء عقاريا مبساحة قدرها 107 هكتارات.

شرعت مؤسسة توزيع الكهرباء والغاز “سونلغاز“ يف حملة لقطع 
التموين بالكهرباء والغاز على املتخلفني عن تسديد ديونهم.

وقالت فاطمة الزهراء 
زروقي ممثلة خلية 

االتصال مبؤسسة سونلغاز 
لإلذاعة الوطنية إن قطع 
التموين يشمل الهيئات 

العمومية واخلاصة 
واملواطنني.وأضافت 

املتحدثة ذاتها أن ديون 
مؤسسة سونلغاز بلغت 

160 مليار دينار، بينها 53 
باملائة لدى اخلواص، و47 

باملائة تخص اإلدارات.

لم تسلم الثروة الغابية وال احليوانية من 
فعل السرقة بوالية برج بوعريريج ؛ حيث 
متكنت عناصر األمن بالوالية من توقيف 

شخص باملدخل الشرقي عثر بحوزته على 
5 من صغار القردة كانت موضوعة بالصندوق 
اخللفي ملركبته. املوقوف ادعى أنه اشتراها 

من عند أحد األشخاص بوالية سطيف بعد 
عرضها على مواقع التواصل االجتماعي. 

وعليه، جرى عرض صغار القردة على 
املفتشية البيطرية للوالية والتي أجرت لها 
معاينة تبنّي على إثرها أن هذه القردة من 
ساللة مكاكا سيلفانوس املغربية األصل. 

ر ملف قضائي ضد املتورط )ق.  وعليه، حرِّ
ع( بتهمة اصطياد أصناف حيوانات محمية، 
ليطرح التساؤل: من يحمي الثروة احليوانية 

بالوالية؟!

من يحمــــي الثــــروة الحيــــــوانيــة؟

»الهنـــاء« للتصريـــح »الهنـــاء« للتصريـــح 
بالعـــطل المرضــــيةبالعـــطل المرضــــية

انطلقت بوكالة الصندوق الوطني للتأمينات االجتماعية للعمال األجراء بخنشلة 
حملة إعالمية بشأن التصريح بالعطل املرضية عن طريق استعمال الفضاء الرقمي 

»الهناء«، حسبما استفيد به أمس من لدن مدير الوكالة، عز الدين شعبان. ويف 
تصريح أدلى به لـ )و.أ.ج(، أوضح شعبان أن أعوان وكالة الصندوق الوطني 

للتأمينات االجتماعية للعمال األجراء بخنشلة شرعوا يف حتسيس العمال املنتسبني 
إلى الصندوق بأهمية استعمال الفضاء الرقمي »الهناء« للتصريح بالعطل املرضية 

وتفادي مشقة التنقل إلى مختلف فروع الوكالة املنتشرة عبر تراب الوالية.

الشـــاب 
الواعــــد 
عند عّطـار

استقبل وزير الطاقة عبد املجيد عطار، أمس، أحد الشباب من أصحاب املشاريع 
اإلنتاجية الواعدة. وحسب بيان أصدرته الوزارة ذاتها، فقد استمع الوزير إلى شرح 

مفصل من صاحب املشروع واآلفاق والتحديات والصعوبات التي يواجهها. كما أمر 
الوزير باألخذ بعني االعتبار الصعوبات التي هي على مستوى دائرته الوزارية، ومت 
التكفل به على الفور.وأكد الوزير على ضرورة التكفل السريع والفّعال باملؤسسات، 

وخاصة منها احمللية املنتجة واملصنعة، وتشجيعها ورعايتها رعاية خاصة.

جعبـــوب مطلــــوب 

تنظم جلنة الصحة والشؤون االجتماعية والعمل 
والتضامن الوطني ملجلس األمة، اليوم، جلسة 

استماع إلى وزير العمل والتشغيل والضمان 
االجتماعي الهاشمي جعبوب. وحسب بيان ملجلس 

األمة، ستخص األسئلة قطاع العمل والتشغيل، 
والضمان االجتماعي، وهذا ابتداء من الساعة 
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احتجاجات تطالب بالتكفل العاجل باالنشغاالت املرفوعة

ملفــات التشغيــل، الصحــة والسكـــن ملفــات التشغيــل، الصحــة والسكـــن 
تحــّرك الشــارع باألغـــواطتحــّرك الشــارع باألغـــواط

شهدت والية االغواط مع مطلع هذا األسبوع عدة احتجاجات متفرقة بكل من االغواط والبيضاء وواد مزي  حركتها ملفات الشغل 
والصحة والسكن ،وكانت أقوى هذه االحتجاجات السلمية بمدينة األغواط حيث تجمع العشرات من الشباب بساحة المقاومة ثم 

توجهوا إلى مقر الوالئية للتشغيل وختمت بإصدار بيان موجه لرئيس الجمهورية تضمن أهم االنشغاالت المرفوعة .

نورين.ع
ديباجة البيان استهلها احملتجون بعبارة 
األغواط  والية  وسكان  أهالي  نحن   «
  « »غازيا  للجزائر  االقتصادية   العاصمة 
مبختلف جهاتها وتنوعها ...خرجنا اليوم 
منتفضني ضد الفساد والبطالة والتهميش 
الذي  اإلداري  التسيير   وسوء  واحملسوبية 
نعانيه يف الوالية ،وهذا يف حالة االنسداد 
الكلي واملقنن لقنوات احلوار مع السلطات 

احمللية يف أغلب مؤسساتنا اإلدارية » .
الشارع يتحرك

املطالب  الئحة  احملتجون  وحصر 
املرفوعة يف ثالث ملفات ظلت حترك الشارع 
من حني آلخر على رأسها الشغل حيث 
ناشدوا رئيس اجلمهورية مبساءلة ومحاسبة 
على  وفروعها  التشغيل  وكاالت  مسؤولي 
حول  حتقيقات   ،وفتح  الوالية  مستوى 
وتسيير  للعمل  الوالئية  املفتشية  عمل 
حالة  على  املسؤول  للشغل  الوالئي  الفرع 
عملية  حول  ،و  والتجاوزات  االنسداد 
مختلف  من  بطال   320 من  أكثر  حتويل 
وحول    ، االغواط  لوالية  الواليات 
جهاز  مبلف  املكلفة  الوالئية  اللجنة  أداء 
يشوب  الذي  والغموض  املهني  اإلدماج 
النظر يف اإلجراء  عملية اإلدماج ،وإعادة 
التعسفي للسن واحملدد ب35 سنة وعامل 

اخلبرة احملدد ب5 سنوات واملفروضان على 
والية األغواط فقط  ،وعدم إشهار عروض 
العمل عبر كل وكاالت التشغيل وفروعها 
توزيع  يف  العدل  وغياب  الوالية  بإقليم 
املناصب على جميع فروع الوكالة الوالئية 
مراكز  بفتح  احملتجون  ،وطالب  للتشغيل 
للتكوين يف املجال الطاقوي ،وإعادة النظر 
غموض  من  يلفه  ملا  الوسيط  برنامج  يف 

حسب البيان .
السكن ..الحلم امَلشُروع

ويف قطاع السكن طالب احملتجون برفع 
حصة الوالية من قطع األراضي والسكن 
لتلبية االحتياجات املتزايدة ،وفتح حتقيق 
يف احملافظة العقارية ملا تشهده من جتاوزات 
احلصص  إجناز  يف  التسريع  ،وضرورة 

السكنية ملختلف الصيغ .
باملشاكل  بالتكفل  احملتجون  وطالب 
املطروحة يف قطاع الصحة والتي منها توفير 
واألجهزة  األشعة  أجهزة  لتشغيل  تقنيني 
األخرى خاصة »I .R.M » ، وحل 
،وفتح  واإلنعاش  الصحة  أطباء  مشكلة 
الوزارة  عليها  صادقت  التي  مصلحة   24
،وتوزيع  احلروق  ملعاجلة  مصلحة  ،وفتح 
بحظيرة  املتواجدة  اإلسعاف  سيارات 
كل  عبر  الليلية  املناوبات  ،وفتح  الوالية 
،وتقدمي  باملرضى  للتكفل  الوالية  بلديات 
 p.c.r « توضيحات حول مصير جهاز

منذ  للوالية  الصحة  وزير  منحه  الذي   «
شهر جويلية الفارط ،وتوفير جهاز سكانير 
باألطباء  ودعمه  احليران  قصر  مبستشفى 

والتقنيني وفتح مصلحة للوالدة .
كارثة بيئية

حل  بإيجاد  بيانهم  احملتجون  وختم 
مدينة  حول  الذي  النفايات  ملشكل 
وإعادة   ، للقمامات  مفرغة  إلى  االغواط 
ملدة  الوالية  على  املطبق  احلجر  يف  النظر 
حاالت  غياب  ظل  يف  شهرين  عن  تزيد 
الوبائي  الوضع  واستقرار  مؤكدة  إصابة 

بالوالية .
عديد  يف  أكد  قد  الوالية  والي  وكان 
قد  الصحة  قطاع  أن  واملناسبات  اللقاءات 
التأطير  مجال  يف  خاصة  بعناية  حظي 
فتح  بعد  خاصة  والتجهيزات  والهياكل 
وجتهيزه  باألغواط  سرير   240 مستشفى 
املتطور  الطبي  والعتاد  الوسائل  بأحدث 
وفتح مركب األمومة والطفولة بأفلو مفيدا 
يف  صعوبات  تواجه  القطاع  مصالح  بأن 
ظل  يف  الطبية  والوسائل  األجهزة  إقتناء 
ملف  بخصوص  ،أما  كورونا  جائحة 
الوالية  بحوزة  مت  أنه  فكشف  السكن 
3000 وحدة سكنية ذات طابع إجتماعي 
إيجاري شرع يف توزيعها عبر البلديات ومت 
رفع طلب للجهات املركزية إلضافة حصة 

أخرى للوالية .

عين صالح

أعوان مفتشيــة الجمارك أعوان مفتشيــة الجمارك 
يتبرعــون بالــدميتبرعــون بالــدم

املديرية  مصالح  أعوان  ساهم 
بتمنراست،ممثلة  للجمارك  اجلهوية 
صالح  بعني  اجلمارك  أقسام  مبفتشية 
بالتنسيق  بالدم  للتبرع  حملة  يف 
باملقاطعة  اإلستشفائية  املصالح  مع 

اإلدارية بعني صالح.
كافة  العملية  لهذه  سخرت  و 
وكل  والبشرية  املادية  اإلمكانيات 
الكفيلة  واملستلزمات  املعدات 
اإلنساني.  العمل  هذا  إلجناحها 
التضامنية  املبادرة  يف  شارك  حيث 
واطارات  وضباط  مستخدمو.أعوان 

هذه املؤسسة.
للجمارك  اجلهوي  املدير  أكد  و 
أن  صالح«   شايب   « بتمنراست 
للعمل  جتسيًدا  جاءت  العملية 

التضامني واإلنساني للجمارك اجلزائرية 
وتنفيذا لقرارات املديرية العامة للجمارك 
إلى  تهدف  والتي  العملية  هذه  ،متت 
املادة  هذه  من   ممكن  عدد  أكبر  جمع 
احليوية التي تساهم يف إنقاذ األرواح، و 
املشاركة يف تغطية احتياجات من هم يف 
اإلقبال  كان  للدم، حيث  احلاجة  أمس 
املسئولني.  و  األعوان  طرف  من  بقوة 
أطباء  إشراف  حتت  التبرع  عملية  ومتت 
اإلستشفائية  املصالح  ومختصون 

باملقاطعة اإلدارية بعني صالح .
كمت اكد ان العملية تندرج يف إطار 
العمل اجلواري إلدارة اجلمارك التي تهدف 

لترقية احلس التضامني ألعوان اجلمارك و 
من  التخفيف  يف  املساهمة  على  حثهم 
ألية  احملتاجني  املرضى  صعوبات  و  آالم 
قطرة دم من أجل االستمرار و البقاء على 

قيد احلياة.
وقد ثمن املواطنون هذه املبادرة داعني 
املؤسسات  و خاصة  املجتمع  أفراد  جميع 
مبختلف هيئاتها إلى تنظيم حمالت التبرع 
باملؤسسة  الدم  بنك  أن  و  خاصة  بالدم 
يعززمن  مما  نقصا  يسجل  االستشفائية 
االقبال  ضرورة  و  احلمالت  هاته  أهمية 

عليها إلنقاذ حياة املرضى.
أحمد كرزيكة

األغواط

الشروع في إنجاز مشاريع جديدة بتجمع مادنـة
جديد  من  ولدنا  بأننا  نشعر  »اليوم 
 « واالستقالل  احلرية  طعم  نتذوق  وبدأنا 
مادنة  العبارة وصف سكان جتمع  بهذه   ،
بني  والقابعني  مزي  واد  لبلدية  التابعني 
شمال  الثوار  قلعة  القعدة  جبال  جتاعيد 
األغواط حياتهم اجلديدة بعد أن خصصت 
لهم الدولة عدة عمليات تنموية انتشلتهم 

من حياة البؤس والشقاء واحلرمان .
بهذا  تسكن  عائلة   40 من  أكثر 
الهمجي  اإلرهاب  ويالت  ذاقت  التجمع 
بهم  ونكل  وشردهم  شملهم  مزق  الذي 
أميا تنكيل ،وبعد أن عم األمن واالستقرار 
اجليش  من  فرقة  الدولة  لهم  ووفرت 
الوطني الشعبي حترسهم ،  ظلوا متشبثني 
بأراضيهم ميارسون الفالحة وتربية املاشية 
احلياة  مرافق  كل  من  محرومون  ولكنهم 

،ومنذ  اخلارجي  العالم  عن  ومعزولون 
تأهيل  إعادة  إلى  السلطات  بادرت  سنتني 
18كلم  يربطهم على مسافة  الذي  الطريق 
وإجناز منشإ فني على الوادي الذي يعزلهم 
كلما تساقطت األمطار وبدأت احلياة تدب 

يف هذا التجمع تدريجيا.
ومع إطالق برنامج تنمية مناطق الظل 
التجمع  حظي  اجلمهورية  رئيس  طرف  من 
مت  ،حيث  املسؤولني  من  جادة  بالتفاتة 
بشبكة  لربطهم  هامة  عملية  تخصيص 
أشغالها  توشك  كلم   18 مسافة  على  الغاز 
على النهاية وهو مشروع ظل حلما للسكان 
قارورات  مع  ملعاناتهم  حدا  سيضع  حيث 
شمل  لّم  قسمني  إجناز  ،ومت  واحلطب  الغاز 
األطفال الذين كانوا مودعني عند أقاربهم،  
طرف  من  مطعم  إلجناز  األشغال  وجتري 

الساخنة  الوجبات  لتوفير  احملسنني  أحد 
لهم  ،كما مت إجناز شبكة للهاتف النقال من 
اجليل الرابع يف انتظار تشغيله، وخزان مائي 
 « الوطن  ل«أخبار  التجمع  سكان  عبر  وقد 
رئيس  من  االلتفاتة  لهذه  ارتياحهم  عن 
اجلمهورية التي أعادت لهم األمل يف احلياة 
أملني أن يتم يف القريب العاجل إمتام تعبيد 
مزي  واد  البلدية  مبقر  يربطهم  الذي  الطريق 
على مسافة 60كلم والذي لم يتبق منه إال 
04 كلم ودعمهم بسيارة إسعاف وحفر بئر 
لتوفر ماء الشرب لهم ،وحسب رئيس دائرة 
واد مرة السيد با إبراهيم عبد الرحمان أنه مت 
قريبا  أشغاله  ستنطلق  للتجمع  بئر  تسجيل 
،كما مت تسجيل عملية لتعبيد الشطر املتبقي 
من الطريق الذي يربط التجمع مبقر البلدية .
نورين .ع

تيميمون بأدرار

مطالــب برفـــع حصــص 
السكـن االجتماعــي

واملراكز  اجلمعيات  إحتاد  طالب 
الريفية  يف الوالية املنتدبة تيميمون برفع 
اإليجاري  االجتماعي  السكن  حصص 
التي   81  وحدة سكنية  وهذا بعد توزيع 
الواحة  يف  وغليان  كبيرة  ضجة  أحدث 

احلمراء.
اجلمعيات  لهذه  بيان  وحسب 
منه  نسخة  على  الوطن  أخبار  حتصلت 
تدخل  التي  احلصة  هذه  إن  اعتبرت  
اإليجاري  العمومي  السكن  إطار  يف 
السكاني  بالتعداد  مقارنة   ضئيلة  تعد 
نسمة  ألف   40 إلى  الذي وصل  للدائرة 
فيم أحصت مصالح السكن أزيد من 13 
.وقد  سكن  على  للحصول  طلب  ألف 
الوطن  من  مماثلة  بلديات  أن  البيان  أشار 
أنها  إال  السكنية  الكثافة  نقص  رغم 
استنكرت  .وقد  أكبر  بحصص  تستفيد 
تعيشه  التي  التهميش  اجلمعيات  هذه 

هذه الوالية املنتدبة على كافة املستويات 
النظر  إعادة  إلى  الوصية  السلطات  داعية 
يف عدد احلصص السكنية املوجهة لدائرة 
وعلى  السكان  بعدد  مقارنة  تيميمون 
قدم املساواة بالدوائر خارج الوالية .كما 
قورارة  إقليم  شباب  اإلحتاد  أعضاء  دعا 
العقل  لغة  وتغليب  النفس  ضبط  إلى 
واحلوار وانتهاج الطرق السلمية والقانونية 
املدني  املجتمع  .ويناشد  انشغاله  لتبليغ 
وتغليب  الصف  بتوحيد  بتيميمون 
ومطالبة  اخلاصة  على  العامة  املصلحة 
بتخصيص  البالد  يف  العليا  السلطات 
حصص إضافية من السكنات يف القريب 
العاجل .وأكد ذات البيان على أن هدف 
خدمة  هو  األساسي  هو  اإلحتاد  هذا 
الصالح العام وعدم وليس لديه أي انتماء  

ألي حزب أو منطقة معينة
عبداهلل مجبري
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ربورتاج: أمينة بنية

قسنطينة،  بوالية  الوحش  جبل  محمية  تعتبر 
متنفس العائالت القسنطينية، ورئة حقيقية للمدينة، 
أنشئت سنة 1906 م، إبان فترة االحتالل الفرنسي، 
150 هكتار، ضمن غطاء غابي  وتتربع على مساحة 

تفوق مساحته الـ 500 هكتار.
املوزعة  النبات  من  صنفا   50 حوالي  تضم 
النباتات  من  جّلها  نباتية،  عائلة   15 من  أكثر  على 
من  مختلفة  مناطق  من  استقطابها  مت  التي  النادرة، 
بحيرات   5 على  حتوز  احملمية  أن  كما  العالم،  غابات 
اصطناعية، مت إنشاؤها خللق تنوع بيئي، بغية ضمان 
حاضنات للبيئة املائية، و إيواء الطيور التي تهاجر إليها 

سنويا من مختلف األقطار.

الألمن يؤرق الزوار
مهجورة  الوحش،  جبل  محمية  أصبحت   ،
ممنهجة، خاصة  وتدمير  تخرمي  تعرضها حلمالت  بعد 
الذي  األمني  النفالت  و  التسعينات  سنوات  خالل 
بعدها  لتصبح  الفترة،  تلك  إبان  البالد  يعم  كان 
واحملضورة  اخلطيرة  املناطق  من  الوحش  جبل  محمية 
إليها،  التوجه  يتفادون  الذي  قسنطينة  سكان  على 
عشرات  تسجيل  و  بها،  األمن  توفر  لعدم  نظًرا 
طرف  من  العنف،  و  االعتداءات  و  السرقة  حوادث 
اتخذوها مرتعا لهم،  الذين  الطرق و املجرمني،  قطاع 
ملمارسة طقوسهم اإلجرامية، من تعاطي للمخدرات 
واملسكرات، و مواعيد غير شرعية، ناهيك عن إخفاء 

املسروقات .
لهذه  احمللية  السلطات  إهمال  ذلك  إلى  ضف 
املنطقة مما أدى إلى تعدي األفراد  على غطائها النباتي 
وحتى  خيراتها،  بنهب  أو  املشروع  غير  بالبناء  سواء 
الرعي العشوائي اجلائر من طرف الرعاة الذين يجهلون 
أهمية الغطاء النباتي الذين يعتدون عليه، ضف إلى 
النفايات والردوم وسطها، ناهيك  إلقاء مختلف  ذلك 
عن  حوادث احلرائق التي تعرضت لها عديد املرات.

 جشع املستثمرين 
يعقد الوضع

و  البيئة  النشطاء يف مجال   ورغم محاولة بعض 
إنقاذه من هذه احلظيرة  إنقاذ ما ميكن  السياحة،  كذا 
الطبيعية النادرة، إال أن جشع املستثمرين واملستغلني 

والتي  املشبوهة  املتعددة  والصفقات  املسؤولني  وتواطؤ 
والفساد  النهب  يف  مستعجل  حتقيق  فتح  تستوجب 
املتعلق بهذه احملمية، عّمقت من مشكلتها، و تسببت 
سلبا  أثر  ما  أسوء،  إلى  سيئ  من  حالتها  تدهور  يف 
كثيرة  ألنواع  هجران  من  باحملمية،  البرية  احلياة  على 
اختالل  بعد  انقراضها،  أو  احلية،  الكائنات  من 
بحيراتها  أما  اإليكولوجي،  ونظامها  البيئي   وسطها 
الذي  اإلهمال  بعد  مزري،  جد  وضعا  تعاني  فباتت 
طالها لسنوات، إذ أن اثنتني منها جّفتا متاما، يف حني 
البحيرات  يف  كبير  بشكل  املياه  منسوب  انخفض 
املتبقية ،  بعد انقطاع املياه عنها و تلوثه  بسب أشغال 
غرب(،   - )شرق  السيار  للطريق  اجلانبي  املسار  إجناز 
وهجران  املائية،  احليوانات  جل  موت  إلى  أدى  ما 

الكائنات احلية املختلفة و الطيور لها نهائيا.

خبراء يف البيئة يدقون 
ناقوس الخطر   

قال خبراء يف مجال البيئة خالل لقائهم بـ«أخبار 
الوطن«  إن هذه التعديات والتجاوزات التي طالت و ال 
تزال متس باحملمية الطبيعية جبل الوحش بقسنطينة،  
لقانون  طبقا  العقاب،  تستوجب  جرائم   تشكل 
البيئة  بحماية  املتعلق  والقانون  اجلزائري،  العقوبات 
يف إطار التنمية املستدامة لسنة 2003، وكذا القانون 

املتعلق باملجاالت احملمية لسنة 2011.
إخالال  األفعال  إن   كما  محدثونا   أضاف  و 
مختلف  مبوجب  للجزائر  الدولية  بااللتزامات 
االتفاقيات الدولية، ومن ذلك اتفاقية حماية التراث 
العاملي الثقايف والطبيعي والتي كانت اجلزائر من الدول 
جانيرو«  دي  »ريو  إتفاقية  عليها،  للمصادقة  السباقة 
املتعلقة بالتنوع البيولوجي والتي صادقت عليها اجلزائر 
املهاجرة  املاء  طيور  على  احلفاظ  إتفاقية   ،1995 سنة 

اإلفريقية األورو آسياوية.
 وأضافوا إن جهل املسؤولني بالقوانني أو تغافلهم 
عن تطبيقها زاد من تدهور حالة احملمية التي لم جتد من 
لسابق  إعادتها  على  يعمل  و  احلقيقية،  قيمتها  يقدر 
عهدها، رغم أنها تعتبر كنزا اقتصاديا حقيقيا، خاصة 
و أن العالم يتجه حاليا إلى توسيع مساحات املجاالت 
األنواع  فعال يف حماية وصون  دور  لها من  ملا  احملمية 
احليوانية والنباتية وأوساطها الطبيعية ونظامها البيئي، 
ناهيك أن الدول املتقدمة تستثمر بشكل مستدام يف 
احملميات الطبيعية نظرا لعائداتها املرتفعة، التي تقدر 

مبليارات الدوالرات سنويا، مما يجعلها تغطي تكاليف 
البيئات  أنشطة حماية  وتدعم  الطبيعية،  املوارد  إدارة 
ذلك  إلى  القومي، ضف  اقتصادها  وتدعم  املختلفة، 
تنشيط قطاع السياحة الذي يعتبر من أفشل القطاعات 

يف بالدنا.

بن خالف يراسل وزيرا 
الفالحة والبيئة

»بن خالف  يف  البرملاني » خلضر  النائب  قال    
تصريح لـ«أخبار الوطن »إنه  رفع رسالة مستعجلة  لوزير 
الفالحة والتنمية الريفية وسؤال كتابي لوزيرة البيئة، 
و  التساؤالت،  دعا من خاللها لالجابة  عن  عديد 
مسؤولي  تضامن  جهود  تكثيف  ضرورة  على  يحثهما 
و  البيئة  الناشطة يف مجاالت  اجلمعيات  و  القطاعني 

إنقاذ  أجل  من  بجدية  للعمل  الفالحة،  و  السياحة 
خالل  من  عقود،  منذ  حتتضر  التي  قسنطينة  رئة 
الوحش كمجال محمي  إعادة تصنيف محمية جبل 
طبقا  والتجاوزات  التعديات  مختلف  من  يحفظه  مبا 
للتصنيفات املنصوص عليها يف القانون رقم 11 - 02 
شدد  كما   ،2011 لسنة  احملمية  باملجاالت  املتعلق 
قضايا  بخصوص  مستعجل  حتقيق  وفتح  على ضرورة 
الفساد املتعلقة باالستثمار يف محمية جبل الوحش، 
والصعوبات  التنموية  املشاريع  عرقلة  أمام  الوقوف  مع 
اإلسراع  وكذا  احملمية،  بهذه  للنهوض  البيروقراطية 
املتعلق  القانون  لفاعلية  التنظيمية  النصوص  يف وضع 
باملجاالت احملمية، وإمكان تطبيقه على أرض الواقع، 
األنظمة  حلماية  الدولي  التشريعي  النظام  ومواكبة 

البيئية والتنوع البيولوجي.

كانت تضم مئات النباتات والكائنات الحية النادرة

جبل الوحش بقسنطينة.. محمية طبيعية يطالها جبل الوحش بقسنطينة.. محمية طبيعية يطالها التخريبالتخريب
صنفت كتراث عالمي طبيعي من طرف منظمة األمم المتحدة ، وكانت تضم المئات من النباتات والحيوانات النادرة ، تعد متنفًسا للعائالت و رئة حقيقية للمدينة، محمية 

جبل الوحش بوالية قسنطينة، واحدة من أهم المعالم  السياحية بالجزائر، أال أن التخريب و إهمال السلطات المحلية، لها باتا يهددان  باختالل توازنها الطبيعي.
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رونالد كومان المدير الفني لبرشلونةرونالد كومان المدير الفني لبرشلونة

»خســـارة السوبـــــر »خســـارة السوبـــــر 
ليــست خطـــوة إلـى الــوراء«ليــست خطـــوة إلـى الــوراء«

الهولنــدي،  املــدرب  وقــال 
خــال تصريحــات نقلتهــا صحيفــة 
»الهزميــة  اإلســبانية:  »مــاركا« 
للــوراء،  خطــوة  ليســت  اليــوم 
ــا  ــار أنن ــبا إلظه ــب كان مناس واللق
نســير علــى الطريــق الصحيــح، 
فنحــن  قريًبــا،  ذلــك  وســنظهر 
وكنــا  للفــوز،  شــيء  كل  فعلنــا 

للغايــة«. متعبــن 
مــن  »العديــد  وأضــاف: 
الاعبــن خاضــوا جتربــة اللعــب 
غاضًبــا  لســت  وأنــا  نهائــي،  يف 
ألن الفريــق كان جيــًدا، وتقدمنــا 

ــد  ــن«. وزاد: »بع ــة مرت يف النتيج
ســنوات عديــدة، عــرف ميســي 
وهــو  ال،  ومتــى  يلعــب  متــى 
ــث كان يف  ــاركة حي ــرر املش ــن ق م
كــم  أعــرف  وال  جيــدة،  حالــة 
ارتكبوهــا  التــي  األخطــاء  عــدد 
ضــده يف امللعــب، فهــو يحــاول 
املراوغــة وال يســتطيع«. وعــن طــرد 
ــد أن أشــاهد  ــق: »ال ب ميســي، عل
اللقطــة«. وأردف: »حكــم املباراة؟ 
مــن األفضــل أال أتكلــم، حيــث 
لألشــياء  تكــراًرا  ذلــك  ســيكون 
ــن  ــك ل ــك، لذل ــب ذل ــا ال أح وأن

أكشــف عــن رأيــي«.
أظهــر  »اخلصــم  وواصــل: 
ارتــكاب  بطريقــة  جودتــه 
األخطــاء، ونحــن ال منلــك العبــن 
طــوال القامــة، ويف الهــدف الثانــي 
لــم نكــن يف خــط منظــم بالدفــاع، 
عاليــة  تذهــب  الكــرة  أن  ويبــدو 

جــًدا«.
وأمت: »لقــد حاولنــا تســجيل 
هــدف التعــادل بــكل الطــرق، ومــع 
التغييــرات التــي قمنــا بهــا، لكــن 

لــم يحــدث ذلــك«.
القسم الرياضي

مبابــــي يثيـــــر الغمــــوض مجــــدًدا مبابــــي يثيـــــر الغمــــوض مجــــدًدا 
حـــــول مستقبــــــلهحـــــول مستقبــــــله

فجــر كيليــان مبابــي، جنــم باريــس ســان جيرمــان، احليــرة مــن جديــد حــول مســتقبله، بعدمــا بــدا غاضًبــا خــال 
ــدوري  ــن ال ــة 20 م ــن اجلول ــس 0-1، ضم ــوز باري ــت بف ــي انته ــي، والت ــبت املاض ــه، الس ــام أجني ــه أم ــاراة فريق مب
ــه،  ــر من ــل واملنتظ ــكل األفض ــام 2021 بالش ــدأ ع ــم يب ــي ل ــبانية، أن مباب ــاركا« اإلس ــة »م ــي.وذكرت صحيف الفرنس

ــق. ــع الفري ــادات بســبب مســتواه الباهــت م ــث تعــرض الاعــب الفرنســي النتق حي
وأضافــت أن مبابــي بــدا غاضًبــا عندمــا اســتبدل يف الدقيقــة 79 مــن عمــر مبــاراة أجنيــه، بعدمــا ســار ببــطء إلــى 

خــارج أرضيــة امللعــب، قبــل اجللــوس يف املدرجــات ملشــاهدة بقيــة املبــاراة.
وحتدثــت الصحيفــة عــن مســتقبل مبابــي، يف ظــل عــدم ســعادته بفترتــه احلاليــة يف باريــس، ومــع 

االنتقــادات التــي يتعــرض لهــا بســبب مســتواه هــذا املوســم رغــم جناحــه يف تســجيل 14 هدًفا.وختمــت بــأن 
ــل مبابــي يرتبــط بعقــد مــع باريــس حتــى عــام 2022، ويف ظــل انزعاجه  ــرارات داخ ــن الق م

ــدة. ــرة جدي ــدء مغام ــل وب ــع للرحي ــه أن يتطل ــادي، ميكن يــر الن جد
بالذكــر أن مبابــي )22 عاًمــا( يرتبــط باالنتقــال لصفــوف ريــال 
مدريــد، يف ظــل رغبــة زيــدان مــدرب امليرجنــي، يف احلصــول 

علــى خدماتــه.
ق.ر

ديــــل بييــــرو قلــــق علــى يوفنتـــوس ديــــل بييــــرو قلــــق علــى يوفنتـــوس 
بعــــد ثنــــائية إنتـــربعــــد ثنــــائية إنتـــر

أبــدى أليســاندرو ديــل بييــرو جنــم يوفنتــوس الســابق، قلقــه جتــاه مــا ظهــر علــى البيانكونيــري خــال مباراتــه أمــام إنتــر 

ــة 18 مــن عمــر الــدوري اإليطالــي. ــزوري 0-2 يف إطــار اجلول ميــان، والتــي انتهــت بفــوز النيرات
وقــال ديــل بييــرو يف تصريحــات لشــبكة ســكاي ســبورت »يوفنتــوس توقــف عــن املبــاراة بأكملهــا ولــم يظهــر خــال 

الشــوطن، أعتقــد أن هــذا هــو الشــيء األكثــر إثــارة للقلــق«.
وأضــاف »حــدث هــذا يف املاضــي أيًضــا، فقــد مينحــون الشــوط األول للخصــم، لكنهــم دائًمــا يتمكنــوا مــن العــودة 
ــه ضــد  ــات مهمــة هــذا املوســم، فكــر يف مباريات والتعــايف يف الشــوط الثانــي، ومــع ذلــك كان يوفنتــوس يفــوز مبباري

ميــان وبرشــلونة«.
ــبب  ــاندرو بس ــوادرادو وس ــت وك ــاس دي ليخ ــاال وماتي ــو ديب ــاب باول ــل غي ــاراة يف ظ ــوس، املب ــب يوفنت ولع

ــتجد. ــا املس ــروس كورون ــم بفي إصابته
ويف هــذا الصــدد، صــرح أليســاندرو »لــم يتحــدث بيرلــو وال كيلينــي عــن الغيابــات، عناصــر مثــل كــوادرادو 
ــون أنهــم يجــب أن ميــروا بهــذه  ــة، ويــدرك الاعب وســاندرو مهمــة، عــدم ذكــر غيابهــم يعنــي أن املجموعــة قوي

الهزائــم الثقيلــة لتحســن األداء«.
 ق.ر

يرى رونالد كومان، املدير الفني لبرشلونة، أن الهزمية أمام أتلتيك بيلباو 
بنتيجة 2-3، وخسارة لقب كأس السوبر اإلسباني، ليست خطوة إلى الوراء.

أوزيـــــل يعلــــــن أوزيـــــل يعلــــــن 
رسمــــيا انتقــــاله رسمــــيا انتقــــاله 

لفنـــاربخــشةلفنـــاربخــشة
  

مســعود  األملانــي  الدولــي  أعلــن 
ــه رســمًيا  أوزيــل، العــب آرســنال، انتقال
إلــى فناربخشــة التركــي، يف امليركاتــو 

الشــتوي اجلــاري.
وقــال أوزيــل يف تصريحــات للتلفزيــون 

ــا  ــة: »أن ــة »ســبورت1« األملاني ــا صحيف التركــي، نقلته
ســعيد ومتحمــس للغايــة، لقــد ســمح لــي اهلل بارتــداء 
قميــص فناربخشــة، ســأرتديه بفخــر، وســأقدم كل 
شــيء للفريــق«.   وبحســب تقاريــر تركيــة، فــإن راتــب 
ــورو  ــن ي ــى 5 ماي ــيصل إل ــة س ــع فناربخش ــل م أوزي

يف املوســم.
ورحــل أوزيــل عــن آرســنال، بعــد اســتبعاده مــن 

قائمــة الفريــق اللندنــي احملليــة واألوروبيــة، حيــث 
ــة املوســم.  ــذ بداي ــق من ــع الفري ــاراة م ــم يخــض أي مب ل
وتوصــل أوزيــل التفــاق مــع آرســنال بشــأن فســخ العقد يف 
جانفــي اجلــاري، قبــل انتقالــه إلــى صفــوف فناربخشــة. 

ورحــل أوزيــل عــن آرســنال بعــد تخليــه عــن راتبــه حتــى 
ــة املوســم، والــذي يبلــغ 7 مايــن إســترليني. نهاي

 ق.ر

بعد ثنائية يوفيتشبعد ثنائية يوفيتش

فرانكفــــــــورت فرانكفــــــــورت 
يسخــــــــر من يسخــــــــر من 
زيـــــــــــــــدانزيـــــــــــــــدان

ــل  ــع التواص ــى مواق ــورت، عل ــت فرانكف ــادي آينتراخ ــابات ن ــوت حس ــم تف ل
االجتماعــي، الفرصــة بعــد ثنائيــة الصربــي لــوكا يوفيتــش مهاجــم الفريــق، يف شــباك 

ــي. ــدوري األملان ــات ال ــن منافس ــة )1-3( ضم ــوز بنتيج ــالكه، يف الف ش
يوفيتــش عــاد لفرانكفــورت قادًمــا مــن ريــال مدريــد خــال امليركاتــو الشــتوي احلالــي، 

بعدمــا فشــل يف إيجــاد فرصــة للعــب أساســًيا حتــت قيــادة زيــدان.
متكــن  لــوكا يوفيتــش، مــن تســجيل هدفــن يف أول 30 دقيقــة لــه مــع آينتراخــت فرانكفــورت، معــاداًل األهــداف و

مدريــد. ريــال  مــع  ونصــف  عــام  يف  ســجلها  التــي 
وكتــب حســاب فرانكفــورت الرســمي باللغــة اإلســبانية، علــى موقــع التواصــل االجتماعــي تويتــر »كان عليــك فقــط أن تلعــب بــه«، 

يف إشــارة إلــى عــدم اعتمــاد زيــدان علــى الاعــب الصربــي. وأضــاف »يــا لهــا مــن عــودة عظيمــة للوطــن، لــوكا يوفيتــش«.
ــل  ــادي امللكــي مقاب ــه صــوب الن يذكــر أن يوفيتــش لعــب بقميــص آينتراخــت فرانكفــورت، بــن عامــي 2017 و2019، قبــل رحيل
60 مليــون أورو.                                                                                                                                                            ق.ر

بيرلو المدير الفني ليوفنتوسبيرلو المدير الفني ليوفنتوس
»الخـــــوف هزمنــــــا»الخـــــوف هزمنــــــا

 أمــــام إنتـــــر ميــــالن« أمــــام إنتـــــر ميــــالن«
اعتــرف أندريــا بيرلــو، املديــر الفنــي ليوفنتــوس، بــأن فريقــه كان خائًفــا مــن قــوة إنتــر ميــان الهجوميــة، خــال 

ســقوطه بهدفــن نظيفــن، اول امــس، ضمــن اجلولــة الـــ18 مــن الــدوري اإليطالــي.
وقــال بيرلــو، خــال تصريحــات لشــبكة »ســكاي ســبورتس إيطاليــا«: »لقــد بدأنــا املبــاراة بشــكل خاطــئ، وعندما 
ال يكــون لديــك العــزم علــى الفــوز بالســباقات، يصبــح األمــر صعًبــا«. وأضــاف: »نحــن لــم ندخــل أرض امللعــب، كنــا 
خائفــن مــن اللعــب الهجومــي إلنتــر.. لذلــك يف أذهاننــا، ركزنــا فقــط علــى الدفــاع، ولــم نكــن عدوانيــن، وســمحنا 
ــم يكــن مــن املمكــن أن  ــة ســيئة، ل ــا هزمي ــع: »إنه ــك«. وتاب ــن بعــد ذل ــادرة، وأصبحــوا مدمري ــام املب ــر بأخــذ زم إلنت
نلعــب بشــكل أســوأ مــن هــذا، وكان ذلــك غيــر متوقــع.. لكــن علينــا رفــع رؤوســنا، واالســتعداد ملبــاراة كأس الســوبر 

أمــام نابولــي«.
ــا تبقــى كمــا هــي، إنهــا هزميــة ضــد خصــم قــوي، وهــذه األشــياء حتــدث.. لكننــي أشــعر  وأردف: »طموحاتن
ــام  ــة يف أخــذ زم ــا بثقــة وطمــوح، والرغب ــى هن ــل يوفنتــوس إل ــق مث ــي فري ــا، يجــب أن يأت ــة أمــل بســبب موقفن بخيب
ــة يف  ــن للغاي ــا بطيئ ــو: »كن ــل بيرل ــة«. وواص ــن للغاي ــا خجول ــا كن ــن، لكنن ــاه مع ــة يف اجت ــه اللعب ــادرة، وتوجي املب
متريراتنــا.. أردنــا أن نخلــق املوقــف، الــذي ميكــن أن يضــع كييــزا أو رامســي بــن خطــوط اإلنتــر، ولــم يحــدث ذلــك، 
ألننــا حتركنــا ببــطء شــديد.. لذلــك لــم نســحب العبــي إنتــر مــن مراكزهــم«. واســتكمل: »املــدرب دائًمــا هــو أول 
مــن يتحمــل اللــوم.. لــو أن الفريــق لــم يفعــل مــا خططنــا لــه، فهــذا يعنــي أننــا لــم نفهــم اخلطــة.. كنــا غيــر منظمــن 

ــة بعــده«. ــر صعوب يف الهــدف األول، وأصبــح كل شــيء أكث
 ق.ر

بعد حصوله على بطاقة حمراءبعد حصوله على بطاقة حمراء

 عقـــــــــوبة  عقـــــــــوبة 
مشـــــــددة تنتـــظر مشـــــــددة تنتـــظر 
ليونيــل ميــــسيليونيــل ميــــسي

بــات ليونيــل ميســي، جنــم برشــلونة اإلســباني، مهــددا 
بعقوبــة كبيــرة بعــد حصولــه علــى بطاقــة حمــراء يف نهائــي 

كأس الســوبر اإلســباني.
ــا  ــت صحته ــرة أثبت ــراء مباش ــة حم ــي بطاق ــال ميس ون
النجــم األرجنتينــي يف  تــورط  بعدمــا  الفيديــو،  تقنيــة 
االعتــداء دون كــرة علــى أســيير فياليبــري، مهاجــم 

بيلبــاو.
وكشــفت صحيفــة ســبورت الكتالونيــة أن »ليــو« تنتظــره 
عقوبــة إيقــاف تتــراوح بــن 4 و12 مبــاراة، وفقــا لنــص املــادة 
98 مــن الئحــة االنضبــاط، التــي تصنــف مــا فعلــه علــى أنــه 
»مخالفــة جســيمة«. وأشــارت إلــى أن القــرار النهائي ســيكون 
ــت  ــباني. وأوضح ــرة اإلس ــاد الك ــاط باحت ــة االنضب ــد جلن بي
ــوف  ــي س ــل ميس ــاف ليوني ــة إيق ــا أن عقوب ــة أيض الصحيف
تنفــذ يف مباريــات برشــلونة ببطولتــي الــدوري وكأس ملــك 

إســبانيا.
ــال  ــي يف ح ــا ميس ــع أن يغيبه ــي يتوق ــات الت واملباري
ــك  ــي، اتلتي ــام التش ــتكون أم ــده س ــة ض ــاذ عقوب مت اتخ
ــاراة آخــرى  ــى مب ــة إل ــا، إضاف ــا يف الليغ ــاو، وكورني بلب
ــيرة  ــو األول ملس ــرد ه ــذا الط ــر أن ه ــك. يذك يف كأس املل

ــي ميس
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علي بوجمعة مساعد له وونوغي محضر بدني

دزيـــري بـــالل مدربـا جديـدا دزيـــري بـــالل مدربـا جديـدا 
لنصــــر حسيــــن دايلنصــــر حسيــــن داي

وكان دزيري قد غادر أهلي برج بوعريريج 
األسبوع املاضي عقب الهزمية الثقيلة املسجلة 
وفاق سطيف  أمام  العليا  الهضاب  داربي  يف 
وضعية  أكثر  عقد  ما  وهو   ،1-5 بنتيجة 
للترتيب  األخيرة  املرتبة  يف  املتواجد  األهلي 
لكناوي  نذير  املدرب  دفع  العام.من جهته، 
اللونني  ألصحاب  السيئة  االنطالقة  ثمن 

حتقيق  يف  فشلوا  الذين  واألصفر«  »األحمر 
 ،1-0 الشلف  جمعية  لقاء  حتى  االنتصار 

حلساب اجلولة السابعة للبطولة.
يوم  سجل  قد  داي  حسني  نصر  وكان 
 2-1 بنتيجة  هزمية  بشار  يف  املاضي  اجلمعة 
املدرب  إشراف  حتت  الساورة،  شبيبة  أمام 
املؤقت علي بوجمعة حلساب اجلولة الثامنة.

نصر  على  أشرف  أن  لدزيري  وسبق 
مرات،  ثالث  فيه،  تكون  الذي  داي،  حسني 
أن  املتوقع  ومن  مساعد.  كمدرب  مرتان  منها 
لنجم  »النصرية«  استقبال  لدى  عودته  تتزامن 
علي  وسيكون  التاسعة،  اجلولة  حلساب  مقرة 
يف  بدني  محضر  ونوغي  له  مساعد  بوجمعة 

إنتظار إستقدام مدرب للحراس.

 بشأن استمراره ىلع رأس 
الجهاز الفني من عدمه

مسؤولي شركة »اآلبــار« مسؤولي شركة »اآلبــار« 
سيجتمعـــون هذا األسبوع سيجتمعـــون هذا األسبوع 

مــــع عمرانــــيمــــع عمرانــــي
سينقل مسؤولي شركة »اآلبار« املالكة لغالبية أسهم النادي هذا األسبوع، 
عمراني،  القادر  عبد  قسنطينة  شباب  مدرب  لالجتماع  قسنطينة،  مدينة  إلى 
والتوصل معه إلى اتفاق نهائي بشأن استمراره على رأس اجلهاز الفني من عدمه.
حصة  عن  غيابه  عقب  واألنصار،  اإلدارة  وقلق  استغراب  عمراني  وأثار 
االستئناف التي خاضها فريقه، أول أمس، دون مبرر من اإلدارة. وكان عمراني 
أمام  السلبي  فريقه  تعادل  عقب  رأسه،  مسقط  تلمسان،  مدينة  إلى  غادر  قد 

مستضيفه شبيبة سكيكدة، يف اجلولة الثامنة من الرابطة األولى احملترفة.
وعلم  من مصادر مقربة من النادي، أن مسؤولي شركة »اآلبار« استاؤوا من 
أسبوع عن خوض  وقبل  وقته،  يأتي يف  لم  غيابه  وأن  خرجة عمراني، خاصة 

كالسيكو الشرق، ضد وفاق سطيف.
م.هشام

بودبــوز يضيــع ضربة جزاء بودبــوز يضيــع ضربة جزاء 
ويسقط أمام ستراسبــورغ  ويسقط أمام ستراسبــورغ  

بودبوز،  رياض  اجلزائري  الدولي  يضم  الذي  ايتيان،  سانت  نادي  انهزم 
أمام مضيفه ستراسبورغ بنتيجة 1-0، أول أمس حلساب اجلولة 20 من الرابطة 

الفرنسية االولى لكرة القدم
بعدما  جزاء  بودبوز، ضربة  اللقاء، ضيع  بداية  عن  دقائق  عشر  مرور  وبعد 
سدد كرة فوق العارضة األفقية. باملقابل، متكن ستراسبورغ من تسجيل هدف 
الفوز عن طريق الالعب أجوركي يف الدقيقة 29. ومت استبدال بودبوز يف الدقيقة 

64 بزميله آوشيش.
بودبوز من تسجيل اي هدف علما  يتمكن  لم  املوسم اجلاري،  بداية  ومنذ 
انه شارك يف 10 مباريات. وعلى اثر هذه اخلسارة، الثانية على التوالي والتاسعة 
يف هذا املوسم، يتراجع النادي االخضر واالبيض الى الصف ال16 ب19 نقطة 
وبفارق أربع نقاط عن ثالث املهددين بالنزول. أما ستراسبورغ فيبتعد عن اخلطر، 

رافعا رصيده الى 23 نقطة محتال الصف ال13 يف »الليغ1«.
م.هشام

خلفا للمدرب محمد مالك

إدارة »البــاك« تعين الفرنسي إدارة »البــاك« تعين الفرنسي 
بيريك لقيادة العارضة الفنيـة  بيريك لقيادة العارضة الفنيـة  

بارادو،  أتلتيك  نادي  عني 
فنيا  مديرا  بيريك،  لوبار  الفرنسي 
الذي  مالك  له، خلفا حملمد  جديدا 
بالتراضي.  الفريق  عن  انفصل 
لنادي  الفني  للجهاز  بيريك  وانضم 
تعيينه  ليتم   ،2016 نهاية  بارادو 

مدربا رئيسيا للفريق األول.
وقرر مجلس إدارة نادي بارادو، 
حكيم  األول،  الفريق  مدرب  إقالة 
نتائج  تراجع  خلفية  على  مالك، 
يف  »الباك«  إدارة  وأعلنت  الفريق. 
أنه »بعد  الرسمي  بيان على موقعها 
الفريق  قيادة  يف  مالك  املدرب  عجز 
بطولة  يف  ايجابية  نتائج  لتحقيق 
عقده  فسخ  تقرر  األولى،  الرابطة 

بالتراضي«.
برئاسة  بارادو،  قرار  ويأتي 
الفريق  تعادل  عقب  زطشي  حسان 
مع جنم مقرة، يوم السبت الفارط يف 
إطار اجلولة الثامنة من عمر املسابقة. 
البيان  »األكادميية« يف  رئيس  وتوجه 
املجهودات  على  للمدرب  بشكره 
التي بذلها منذ بداية املوسم متمنيا 

له  التوفيق يف محطته القادمة.
يشار إلى أن نادي بارادو يحتل املركز 11 بجدول ترتيب مناصفة مع سريع غليزان برصيد 9 نقاط 

جمعها من فوز واحد و6 تعادالت مقابل هزمية واحدة.
م.هشام

أكد المدرب بالل دزيري التحاقه بالعارضة الفنية لنصر حسين داي خالفة لنذير لكناوي بعد أن 
تم االتفاق على جميع تفاصيل الصفقة، وصرح دزيري قائال »أعطيت موافقتي المبدئية لإلشراف 

على النصرية. بقيت تسوية بعض التفاصيل«.

الطائرة  للكرة  الوطني  املنتخب  يواصل   
الثامن  انطلق يف  الذي  األول  التحضيري  تربصه 
الشهر  22 من ذات  إلى غاية  من جانفي ويدوم 
بالسويدانية  الوطنية  الفرق  وحتضير  جتمع  مبركز 

بالعاصمة.
الوطني  الفني  املدير  تلمساني،  مولود  وقال 
لالحتادية اجلزائرية للكرة الطائرة »انطلقنا يف حتضير 
املنتخب الوطني للكرة الطائرة بعد غياب دام أكثر 
من عشرة أشهر. املنتخب متكون من ثالثة فرق 
وهي فريق األكابر وفريق أقل من 20 سنة وآخر 
ألقل من 19 سنة. خصصنا هذا التربص املغلق 
للوقوف على اجلانب البدني لالعبني بعد غياب 

طويل عن امليادين بسبب جائحة كورونا«.
ودخل املنتخب الوطني بتشكيلة تتكون 
من 29 رياضيا ثم مت استبعاد رياضيني ثبتت 
إصابتهما بفيروس كورونا املستجد، ليقضيان 
فترة احلجر الصحي باملنزل، حسب ما أضافه 

املدير الفني.
يف  للمشاركة  الوطنية  العناصر  وتستعد 
املقبل  أوت  شهر  ستقام  التي  اإلفريقية  البطولة 
إلى   8 من  االسالمي  التضامن  وألعاب  باملغرب 
لألمم  العربية  والبطولة  بتركيا  املقبل  سبتمبر   18
كورونا  فيروس  بسبب  املاضي  العام  أجلت  التي 
تصفيات  إلى  باإلضافة  بتونس،   2021 إلى 
بطولة العالم شهر يونيو املقبل وكذا ألعاب البحر 
األبيض املتوسط 2022 التي ستحتضنها مدينة 

وهران.
لنشاط  التدريجية  العودة  وشهدت 
قبل  من  كبيرا  وترحيبا  استحسانا  املنتخب، 
عن  اإلجباري  التوقف  اثر  أن  بعد  الرياضيني 
اثر عليهم من  التدريبات على مستواهم، كما 
الناحية النفسية، مما استدعى مرافقة الالعبني 

من قبل طبيب مختص.
م.هشام

بعد غياب طويل عن امليادين بسبب جائحة كورونا

المنتخب الوطنــي للكرة الطائرة المنتخب الوطنــي للكرة الطائرة 
يواصل تربصـه التحضيري األوليواصل تربصـه التحضيري األول

م.هشام

بعد انتخابه ىلع رأس 
رابطة الكارتي دو

بشيـر ماكني يعد بشيـر ماكني يعد 
بتكويـن الحّكام بتكويـن الحّكام 
والمدربيـــنوالمدربيـــن

أّكد بشير ماكني، رئيس الرابطة الوالئية 
من  العمل  بغرداية على ضرورة  دو  للكارتي 
جديدة خصوصا  وآفاق  أهداف  حتقيق  أجل 
وكذا  واملدربني،  احلكام  بتكوين  تعلق  ما 
مواصلة التحسيس بإنشاء اجلمعيات املهتمة 

بهذا الصنف من الرياضات.
رأس  على  اجلديد  املنتخب  وصرح 
خالل  جهوده  بأن  الوطن"  "أخبار  لـ  الرابطة 
هذه العهدة األوملبية اجلديدة ستوجه ملواصلة 
ودعم  الشابة  املواهب  باكتشاف  االهتمام 
على  الرياضة  هذه  حققتها  التي  املكتسبات 

مستوى اجلهوي والوطني.
برئاسة  ماكني  بشير  املرشح  فاز  حيث 
العامة  اجلمعية  انتخابات  خالل  الرابطة 
املنعقدة نهاية األسبوع املاضي بدار الشباب 
األمير عبد القادر وسط مدينة غرداية والتي 
عرفت أيضا انتخاب املكتب التنفيذي الذي 
كاملة  عهدة  مدة  للرئيس  مساعدا  سيكون 

متتد ألربع سنوات.
الرابطة  رئيس  نائب  أشار  جهته  ومن 
أن  استطاعت  الرابطة  "بأن  تاغدة  السابق 
إلى  مشيرا  بامتياز،  رياضيا  قطبا  تصبح 
وصل   2020 نهاية  يف  املنخرطني  عدد  أن 
مختلف  يف  منخرط  رياضي   2500 حوالي 
رياضي  نادي   22 على  موزعني  األصناف، 

ينشط يف الوالية.
مؤكدا بأن املكتب اجلديد بقيادة رئيس 
تطوير  ملواصلة  سيسعى  املنتخب  الرابطة 
نفس  بإعطاء  ممارسته  قاعدة  وتوسيع  اللعبة 
قاطرة  كونها  يف  دو  الكارتي  لرياضة  جديد 

التنمية للرياضات احمللية األخرى.
منير بن دادي

جمعيتها  للريغبي  اجلزائرية  االحتادية  تعقد 
جانفي   23 بتاريخ   2020 لسنة  العادية  العامة 
الهيئة  مبقر  صباحا    العاشرة  الساعة  من  بداين 
ما  حسب  بالعاصمة،  بولوغني  يف  الفيدرالية 

كشف عنه الرئيس سفيان بن حسان.
وسيتم التطرق خالل اجلمعية العامة العادية 
التي تأتي ختاما للعهدة األوملبية 2017-2020 
إلى عدة نقاط أهمها املصادقة على تقرير اجلمعية 
التصويت  على  ناهيك   ،2019 العادية  العامة 
على التقريرين األدبي واملالي لسنة 2020، هذا 
احلسابات،  محافظ  طرف  من  سيعرض  األخير 

إلى جانب احلصيلة الفنية.
وستعرف أشغال هذه اجلمعية العامة تعيني 
حتسبا  والطعون،  االنتخابات  الترشيحات،  جلان 
لتنظيم اجلمعية العامة اإلنتخابية بتاريخ 7 فبراير 

املقبل مبقر االحتادية.
وشدد رئيس اإلحتادية اجلزائرية للريغبي، 
سفيان بن حسان، على ضرورة حضور جميع 
األندية  رؤساء  و  العامة  اجلمعية  أعضاء 
اجلمعية  هذه  »تدخل  وقال  املعنية  واألطراف 
العامة يف إطار عملية اإلنخراط كعضو دائم يف 
مشارك  عضو  أننا  مبا  للريغبي،  الدولي  اإلحتاد 

منذ 22 ماي 2019«.
الرسمي لطلب انضمام اجلزائر  القبول  وبعد 
كعضو مشارك يف االحتاد الدولي للريغبي يف ماي 
2019، كان واحبا على االحتادية اجلزائرية انتظار 
العضوية  لنيل  الترشح  أجل  من  سنتني  مرور 
دخول  أجل  من  أساسي  شرط  وهو  الدائمة، 
 2023 العالم  لكأس  املؤهلة  التصفيات  سباق 

بفرنسا، وفقا للوائح الهيئة الدولية.
دائم  عضو  مكانة  »كسب  الرئيس  وأضاف 
بالعمل  اإلعتراف  مبثابة  سيكون  الدولي  باإلحتاد 
األندية  ورؤساء  الفيدرالي  املكتب  به  قام  الذي 
اجلهويني  الفنيني  املستشارين  وكذا  املنخرطة، 

على املجهودات املبذولة خالل أربع سنوات«.
لنيل  الترشح  يف  نيته  حسان  بن  وكشف 

عهدة أوملبية جديدة مبعية مكتبه التنفيذي.
الفيدرالية  الهيئة  يف  األول  الرجل  وتابع 
سيعطينا  الدولية  بالهيئة  دائم  كعضو  »إنخراطنا 
على  الريغبي  تطوير  مهمة  ملواصلة  جديدا  دافعا 
املستوى الوطني وكذا ملنتخب األكابر الذي يوجد 

يف سباق التأهل ملونديال فرنسا 2023«.
ق.ر

االتحادية الجزائرية للريغبي   

انعقـاد الجمعيــة العامة العادية انعقـاد الجمعيــة العامة العادية 
يــوم يــوم 2323 جانفــي الجـــاري جانفــي الجـــاري
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من ديوان »مغذي األرواح ومسلي األشباح »من ديوان »مغذي األرواح ومسلي األشباح »

قــــراءة فــي قصيـدة »اإلسالم و الرجعية« قــــراءة فــي قصيـدة »اإلسالم و الرجعية« 
للشاعــــر سعيــــدان التــــومـــيللشاعــــر سعيــــدان التــــومـــي

من إنتاج اجلمعية الثقافية »البسمة« لسكيكدة

مســــرح قسنطيـــنة يحتضــــــن مســــرح قسنطيـــنة يحتضــــــن 
العــــرض الشرفــــي لمسرحـــية العــــرض الشرفــــي لمسرحـــية 

»النعيــم في الجحـــيم«»النعيــم في الجحـــيم«

مبشاركة أكثر من 50 هاويا للفن الرابع
الورشــات التدريبــية لهـــواة الورشــات التدريبــية لهـــواة 
المســرح تختتــم بواليــات المســرح تختتــم بواليــات 

الجنـوبالجنـوب

اختتمت أمس الورش التدريبية التي خصصها املسرح الوطني محي 
فيها  والتي شارك  الغربي،  باجلنوب  املسرح  لهواء  بشطارزي،  الدين 

أكثر من خمسني هاويا.
البيض،  و  النعامة  تندوف،  أدرار،  واليات  من  مشاركون  واستحسن 
هذه املبادرة التي من شأنها أن تساهم يف ترقية مهارات هواة املسرح 

باجلنوب.
وزارة  سطرته  الذي  التكوين  برنامج  ضمن  الورش  هذه  كانت  وقد 
فقد  ولذلك  الثقافية،  اجلمعيات  ملطالب  استجابة  والفنون  الثقافة 
أخذ املسرح الوطني، على عاتقه االهتمام بالتكوين الفني وفق املعايير 

املطلوبة مبا يساهم يف تطوير الفن املسرحي.
وتضمن برنامج هذا التدريب الفني، ورشات التمثيل املسرحي، الكتابة 
املسرحية، مسرح الطفل، التمثيل اجلسماني، السينوغرافيا واإلخراج، 
واجلمعيات  للتعاونيات  واإلجرائي  القانوني  للنظام  ورشة  جانب  إلى 

الثقافية.
صارة بوعياد

مبكتبة »شايب دزاير«
»أنــاب« تستعــــــد إلطالق »أنــاب« تستعــــــد إلطالق 
ورشـات مطالـعة لتالمــــيذ ورشـات مطالـعة لتالمــــيذ 

االبتدائـــــياالبتدائـــــي
خاصة  ورشات  تطلق  أن  »أناب«،  واإلشهار  للنشر  الوطنية  املؤسسة  تستعد 
باملطالعة موجهة لتالميذ االبتدائي، مبكتبة »شايب دزاير«، حسب بيان املؤسسة.
بوخدميي«  »عمار  مدرسة  أطفال  مع  ورشة،  أول  يتكون  املصدر،  ذات  ووفق 

االبتدائية.
على  األطفال  تشجيع  بهدف  أسبوع،  كل  ورشتان  املؤسسة،  ذات  سطرت  وقد 
القراءة، مع تشديدها لضرورة االلتزام بالبروتوكول الصحي جتنبا النتشار وباء 

»كورونا«.
مسخرة  ومساحة  الكتب  لبيع  رحب  فضاء  هي  دزاير«  »شايب  مكتبة  أن  يذكر 
ودكاترة،  لكتاب  أسبوعية  لقاءات  سنوات  منذ  احتضنت  اجلزائرية،  للثقافة 
عرضوا كتبهم، كما أطلقت عديد املبادرات على غرار قافلة أدبية جابت مختلف 

واليات الوطن، اندرجت يف سياق سياسة املؤسسة »الثقافة للجميع«.
صارة. ب

كما جتده أيضا قد ركز الشاعر سعيدان التومي كثيرا على املعجم الديني، 
وهذا بغرض أن تكون لغته سلطوية، تأثيرية يف املتلقي، ويذكر الشاعر الناس 
باملهمة التي بعث ألجلها النبي صلى اهلل عليه وسلم، ودستور املسلمني هو 
ويتضمن  إتباعها،  ينبغي  التي  القوانني  كل  يتضمن  الذي  الكرمي  القرآن 
والترغيب،  أسلوب االستمالة  فيها، ويستعمل  التدبر  التي البد من  اآليات 
ليطلب من أبناء مجتمعه إتباع الطريق الذي بينه الرسول صلى اهلل عليه 

وسلم، الطريق املستقيم.
ومن توحيد هلل وطاعة ملا أمر به املولى عز وجل يف كتابه العزيز، وانتهاء عما 
نهى عنه، له فضل عظيم يف الدنيا واآلخرة، ويشيد مبكانة األمة احملمدية، 
هنا  وهو  اإلسالم،  ونعمة  األخالق،  بكرم  األمم  سائر  عن  اهلل  ميزها  ومبا 

يستعني بالسلطة الدينية إلقناع املتلقي.
ومع اقتراب شهر رمضان الكرمي يدعوهم للتحضير لهذا الشهر، باعتباره 

شهر الرحمة واملغفرة، ويواصل يف شطري البيتني الثامن والتاسع تفصيل 
من  بالضعيف  يوصينا  »راهو  اإلخبار  صيغة  باستعماله  العبادات  بعض 
نفقات املال ... وصانا موالنا يف الكتاب باالحتاد واألعمال ...« ويحث على 
ذلك باستعماله أسلوب الوعيد بذكر ما سيكون عليه احلال يف الدار اآلخرة 
يف عجزي البيتني: »احلالة راهي ما تدوم اآلخر شي الرحماني ... ال ينفع 

مال وال بنون كل شي يف امليزان«.
خالل  من  التوجيه،  لغرض  يوظفها  التي  اإلقناع  استراجيته  ونلمح 
استخدامه للمعجم الديني، إذ عند قراءة األبيات وكأنها حتيلنا إلى آيات 
قرآنية وأحاديث نبوية وهذا ما نسميه بالتناص الديني. أما يف البيت العاشر 
املتلقني،  نفوس  اإلميانية يف  والنخوة  الديني،  الوازع  إلى حتريك  فيعتمد 
فهو يعلم مكانة الدين يف نفوسهم، وهذا ما ساعده على اختيار إستراتيجية 

اإلقناع األنسب.

واعتمد كذلك على أساليب الترهيب حني يستخدم لفظة »يا ويح« يا ويح 
اللي خالف ذا الطريق سخطوا ربي يف احلال.. وكذا لفظ »يا ويل« يا ويل 
اللي يكره خوه يف اإلسالم ويفضل عنو بهتاني، وهي رسالة ترهيب موجهة 
للخونة من اجلزائريني الذين قدموا والئهم للعدو الفرنسي، وباعوا أنفسهم 

ووطنهم مقابل متاع احلياة الدنيا الزائل، يقول:
بدل مومن بطرف خبز وشوية أموال  واحسب هاد الدنيا أتدوم وأنسى قول 
الرحماني، أحفر حسيان خلوه طاح فيهم ضيع األمال ربي تقصر الصاحلني 
والغيئة با القوقاني!، ونراه أيضا يستعمل املجاز يف تقريب املعنى، يف قوله 
حفر حسیان خلوه طاح فيهم، وهو مستوحى من املثل العربي: من يحفر 
حفرة ألخيه وقع فيها، وهو حتذير صريح ألذناب االستعمار الفرنسي، كما 
َيْرُجون  الذين  ناصرا للصاحلني  ليكون  نداء االستغاثة هلل عز وجل  يوجه 

صالح البالد والعباد .

جاءت هذه القصيدة لترسيخ تعاليم الدين اإلسالمي، للشعب اجلزائري، بغية إحباط محاوالت املستعمر الفرنسي يف بث الفرقة والشقاق، بني أبناء الشعب 
الواحد، وينوه الشاعر فيها على مدى حبه للنبي صلى اهلل عليه وسلم، ومدى تغلغل ذلك احلب يف وجدانه، وهو احلب الذي ينبغي أن يكنه أي مسلم للنبي 

صلى اهلل عليه وسلم، كما أنه يلتزم بتكرار لفظة »أسغي للمعاني«، وهي دعوة منه للمتلقي، ليركز على املعاني التي حتملها كلمات هذه األبيات. جلول قطاف

صارة بوعياد

احتضن املسرح اجلهوي محمد الطاهر الفرقاني لقسنطينة بعد ظهر اليوم األحد 
العرض الشريف األول ملسرحية »النعيم يف اجلحيم« من إنتاج اجلمعية الثقافية 

»البسمة« لسكيكدة بالتعاون مع املسرح اجلهوي لذات املدينة.
ويعالج هذا العمل املسرحي الذي كتبه فاروق داودي من برج بوعريريج وأخرجه 
أمين بن أحمد وحضره جمهور محدود من الفنانني والصحفيني تصرفات غير 
سوداء  كوميديا  قالب  يف  وذلك  املهني  الوسط  ويف  املجتمع  يف  ألفراد  شريفة 
تسلط الضوء على عالقات اجتماعية معقدة وسلوكيات منافية للمبادئ األخالقية 

واإلنسانية.
عبد  سينوغرافيته  وقع  الذي  العمل  هذا  يسلط  العرض  من  دقيقة   65 وخالل 
اجلليل بولوداني الضوء على طبيب نفساني ومريضه اللذين أدی دورهما فؤاد بن 

أحمد وصهيب عيسوب.
فيأتي املريض ليتحدث عن خالفاته الزوجية على أمل يف أن يجد لدی الطبيب 

النفساني الذي يعيش بدوره نفس املشكل حال ملشكلته الزوجية.
وتتعاقب املشاهد لتعرض اجلانب القامت لإلنسان عندما يقتل الطبيب النفساني 
النفسية  الضائقة  ومستغال  االبتزاز   مستعمال  مريضه  جترمي  ويحاول  زوجته 

واحلالة الهشة ملريضه.
وصرح مخرج املسرحية أمين بن أحمد بأنه عمل على معاجلة يف إطار فني جانبا 
من املجتمع العصري وعالقات معقدة بني األفراد مشيرا إلى أن هذا العمل يعد 
أول إنتاج للجمعية الثقافة »البسمة« للعام 2021.                                ق.ث

يف مجال اإلنتاج والتوزيع السينماتوغرايف
اتفاقـــية تعـــاون بيــن وزارتـــي الثقـــافة اتفاقـــية تعـــاون بيــن وزارتـــي الثقـــافة 

والدفــــاع الوطنـــــيوالدفــــاع الوطنـــــي
مت األحد، باجلزائر العاصمة، التوقيع على اتفاقية تعاون 
بني وزارة الثقافة والفنون ووزارة الدفاع الوطني »لترقية 
توزيع النشاط الثقايف والفني لفائدة قطاع الدفاع الوطني« 
ويشمل التعاون يف مجال اإلنتاج والتوزيع السينماتوغرايف، 
ومشاركة قطاع الدفاع الوطني يف دعم مكتبات ومدارس 
وفضاءات املطالعة مبناطق الظل مبختلف منشورات وزارة 

الثقافة حسب بيان لوزارة الثقافة.
وتدخل هذه االتفاقية ضمن »املسار االستراتيجي لتعزيز 
الثقافة  بضرورة  خصوصا  واملجند  عموما  املواطن  وعي 
ومكانة املثقفني والفنانني يف املجتمع واألوساط العسكرية« 

حسب ذات البيان.
الثقايف  النشاط  توزيع  »ترقية  األولي على  التصور  ويقوم 
يف  ومبشاركته  الوطني«  الدفاع  قطاع  لفائدة  والفّني 
وفضاءات  ومدارس  »مكتبات  بدعم  الكتاب  مجاالت 
الثقافة  وزارة  منشورات  الظل مبختلف  مبناطق  املطالعة 
اإلنتاج  مجال  يف  املشترك  التعاون  عن  فضال  والفنون 

والتوزيع السينماتوغرايف وخاصة ما له صلة بالتاريخ والذاكرة الوطنية«.
كما تولي االتفاقية »العناية بالبرنامج الثقايف املخصص ملدارس أشبال األمة من مسرح مدرسي ومسرح ناشئة إلى جانب برمجة رزنامة دورية لقوافل 

ثقافية وفنية متنوعة وهادفة«.
وتدخل هذه االتفاقية ضمن »مسعى وزارة الثقافة والفنون لتثمني الروابط بني الثقافة وفضاءاتها وكل فعاليات املجتمع والدولة واستجابة لتعليمات رئيس 

اجلمهورية السيد عبد املجيد تبون والوزير األول السّيد عبد العزيز جراد« حسبما جاء يف البيان.
الشعبي  الوطني  منجزات اجليش  ومواكبة  والنشاط  للعمل  وللفنان اجلزائري  والثقافة  للفنون  »فرصة  االتفاقية  والفنون هذه  الثقافة  وزارة  واعتبرت 

واالحتفاء بها«.                                                                                                                                                      ق.ث
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عهدته  املنتهية  الرئيس  بني  يفصل  كان  الذي  االحترام،  حاجز  احلاجز،  ذلك  بسقوط 
الّرجال،  النواب، راحت مدام بيلوسي تتكلم لغة أخرى، لغة قريبة من لغة  ورئيسة مجلس 
وّسخ صورة  أن  بعد  األمريكيني  ظهر  على  عقاراته  وشركات  ثروته  يدير  الذي  هذا  من  تسخر 
املجتمع  أعماق  يف  بجذوره  ممتدًا  العنصري  التمييز  فيه  كان  أغبر  زمن  إلى  وأعادها  أمريكا 
دفعة  دوٍل  سبعة  أمام  احلدود  غلق  األبيض  البيت  على  اجلديد  الوافد  قرار  كان  األمريكي، 
واحدة، ثّم الّتنصل من االتفاق النووي مع إيران واالستهزاء بالرئيس السابق باراك أوباما وبكل 
تشّربت جزًءا  نادر  بذكاء  لعبتها  تدير  بيلوسي  البعير، ظّلت  التي قصمت ظهر  القّشة  أسود، 
كبيرًا منه يف الصالونات الّسياسية التي ارتادتها منذ صغرها من خالل مرافقتها لوالدها الذي 

كان عضًوا يف الكونغرس. 
سيطرت هذه املرأة على مجلس النواب الذي يضّم أغلبية دميقراطية، واُنُتخبت رئيسة له 
لعهدتني، أرادت أن تنتقم بكل وسيلة قانونية، حّركت دعوى يف مجلس النّواب ثم يف مجلس 
الّشيوخ بهدف محاكمة ترامب واإلطاحة به، وهي املهمة التي ما زالت سارية حلد اللحظة حتى 

ولو غادر البيت الرئاسي!
انتقال  عرقلة  على  يعمل  راح  بنتائجها،  اعترافه  وعدم  الرئاسية  االنتخابات  بسقوطه يف 
السلطة بعد أن أمر املوظفني احلكوميني بعدم التعاون يف فترة االنتقال الرئاسي، كعادته كانت 
شبكات التواصل االجتماعي مجااًل خصبًا لتغريداته، محّرضًا أتباعه على عدم القبول بسرقة 
نتائج االنتخابات، مهّددا ببّث الفوضى يف الشارع والعمل على احتالل املؤسسات السيادية، 
إنه داعية كبير للعنف اللفظي والعملي، وهو العنف الذي طال الكونغرس يف مشهد خطير لم 

يتعود عليه األمريكيون!
قبلها بسنوات طويلة، كان التاجر األمريكي يتجول يف بقاع العالم للدعاية لسلعه الكثيرة 
استجابت  وكباريهاتها،  فيالتها  واستضافته يف  مهمته  روسيا  له  سّهلت  العقارات،  مجال  يف 
الروسية يف  العاصمة  فداء وصل  إنه كبش  الذهبية،  فرصتها  فيه  ومّلذاته، وجدت  ألحالمه 
اللحظة املناسبة بعد أن ظل الـ )كي. جي. بي( يعمل بال هوادة منذ احلرب الباردة للوصول 

إلى مركز القرار األمريكي! 
يف  إلجناحه  لصاحله  بالعمل  روسيًا  وعدًا  العقارات  تاجر  تلقى  موسكو،  يغادر  أن   قبل 
االنتخابات الرئاسية القادمة، صارت روسيا وأوروبا الشرقية قبلته املفّضلة، كان معجبًا ببوتني 
الذي يدير روسيا من مكتبه بقبضة من حديد، مثلما كان معجبًا بزوجته السابقة إيفانا واحلالية 
وثائق  اجللدية  حقيبته  داخل  حمل  التوالي،  على  وسلوفانيا  تشيكيا  من  القادمتني  ميالنيا 
قّدمها لرئيس جهاز األمن الروسي، الـ )كي. جي. بي( سابقًا، وثائق تؤكد برنامج هيالري 
أمريكا،  إلى  التي حملته عائدًا  الطائرة اخلاصة  ولبوتني شخصيا. يف  لروسيا  املعادي  كلينتون 
شرب التاجر األمريكي كوبًا من الفودكا الروسية مع ثالثة مكعبات جليد. أحّس الصقيَع يغادر 
عظامه رويدًا رويدًا. حني فّكر يف ما أجنزه، أخذ الّدم يجري سريعًا حارًا يف عروقه، بضربة واحدة 
التي  األخرى  الكبرى  والشركات  هيالري،  مقدمتهم  ويف  الدميقراطيني  أعداء:  ثالثة  سيقهر 
تنافسه يف استثماراته ومشاريعه التجارية املستقبلية، ومنافسيه اجلمهوريني الذين لم يقتنعوا به 
كمرشح للحزب اجلمهوري، إذ يرون أّن ثروته َمن دفعت به إلى الواجهة احلزبية. بعد وصوله 
نيويورك، صعد تلك الظهيرة إلى الطابق اخلمسني من فندق ترامب بالزا، قضى يومه مسترخيًا 
التاريخية  العناصر  ميلكها أحد  التي  الّسحرية  العصا  إلى  الكبرى مستندًا  لبدء معركته  انتظارًا 
للـ )كي. جي. بي( اجلالس يف قصر الكرملني بعد أن بات يحكم أمًة كاملة يف شرق الكرة 
باريس على  العالم يف  قادة  لقاٍء جمع  البيت األبيض، ويف  إلى  األرضية. بعد وصوله الحقًا 
العاملية  املئوية النتهاء احلرب  الّنصر املطّل على شارع الشانزليزيه مبناسبة الذكرى  منّصة قوس 
األولى، وقفت زوجته ميالنيا، بعد أن صافحها فالدمير، تنظر بإعجاب إلى القيصر الروسي، 
هي  َمن  الّدالالت،  من  الكثير  الكثيرون  فيه  قرأ  الذي  املشهد  وهو  واالهتمام،  الّتحية  بادلها 
ميالنيا املهاجرة ِمن أوروبا نحو أمريكا، العارفون بلغة اإلشارة اهتموا جّيدا باملشهد »اإلنساني« 
املشار إليه، أال تكون ميالنيا حلقة من سلسلة طويلة من البشر تنتمي شعوريا ووجدانيا لعمارة 

»لوبيانكا« مبوسكو؟!
أجهزته  استطاعت  بعدما  هيالري  أسقط  وجه،  أحسن  على  بعمله  فالدميير  قام 
االستخباراتية القوية الوصول حلاسوبها الشخصي، رغم استطالعات الرأي التي أعطتها نسبة 
أنها  الرئيسة اخلامسة واألربعني للواليات املتحدة األمريكية إال  للنجاح لتكون  املائة  ستني يف 
انهزمت بعد التالعب بالنتائج وسط حيرة الرأي العام وغضب الدميقراطيني، ُصدم باراك أوباما 
الذي كان يتابع املشهد من مكتبه البيضاوي دون أن تكون له القدرة على إيقاف الزلزال، تفاجأ 
جتّر  وهي  املشهد  غادرت هالري  األمريكيني،  قلوب  امرأة سكنت  يتوقعوا سقوط  لم  اجلميع، 
أذيال اخليبة، سالت دموعها وبكت تلك الليلة بحرقة كما لم تبك من قبل، إنها املّرة الثانية 
التي راحت تبكي بانفعال شديد بعد أن أدركت حجم اخليانة، مرددًة »كم مرة هزمتنا اخليانة 
مع  األبيض  البيت  داخل  الرذيلة  مستنقع  بيل يف  غرق  األولى حني  املّرة  كانت  قتال«،  دون 
املتدرّبة مونيكا لوينسكي، أُصيبت بالّصدمة واالنهيار وعاشت أيام صرع وهستيريا، لم تتردد 
يف خلع حذائها ورميه على وجه زوجها، ثّم راحت تعايره بأمه بعدما رضيت هذه األخيرة الزواج 
البائع جيفرسون، فلقب كلينتون حصل عليه وهو  بابن  امرأة أخرى، نعتته  برجل متزوج من 
ه رجاًل آخر ُيدعى روجر كلينتون، قال الحقًا يف  يف اخلامس عشر من عمره بعدما تزوجت أمُّ
كتابه »حياتي« الذي جمع فيه مذكراته، إّن زوج والدته مقامر ومدمن خمر، جرى كّل هذا 
وبيل صامت لم ينبس بكلمة، لقد أراد ِبصمته أن يحتويها ألّنه ُمغرم بها منذ أن رآها يومًا يف 
كلية ييل للقانون يف مدينة نيوهافن التي يعمل بها 19 حائًزا على جائزة بوبل. يف ليلة هزميتها، 
التي  االنتكاسة  وطأة  من  ويخّفف  جراحها  يضّمد  جانبها  إلى  واقفًا  زوجها  هيالري  وجدت 
طالتها، راحت تشتم الروس الذين لم يغفروا لها مواقفها املتشددة جتاههم حني كانت متربعة 
البيت  كرسي  إلى  الوصول  يف  هيالري  فشلت  ترومان،  هاري  مبنى  يف  اخلارجية  وزارة  على 
ولعهدتني  األبيض  للبيت  األولى  الّسيدة  كانت  زوجها،  مع  سابقا  سكنته  الذي  البيضاوي 
املواطنني  من  ورضا  موافقة  نسبة  أعلى  على  البيضاوي حاصاًل  املكتب  بيل  غادر  متتابعتني، 

الكذب حتت  إلى  ثّم جّرته  بها  بالّتحرش  اتهمته  التي  »بوال جونز«  بهدلته  بعدما  األمريكيني 
الَقسم، قال عن اتهامها له بأنها حزمة من األكاذيب، لكنه وافق يف األخير على إجراء تسوية 
مالية معها خارج نطاق احملكمة بعد أن دفع لها مبلغًا يقارب املليون دوالر. إنها طريقة الكبار 
الذين يتنفسون حتت املاء خارج األطر القانونية التي تضمُنها اليابسة مستندين إلى ميكيافيلي 
أصبح  الوسيلة«،  تبّرر  »الغاية  األمير  كتابه  يف  والوجداني  الفلسفي  التبرير  ذلك  صاغ  الذي 
الّساسة يسارعون اخلطى نحو ميكيافيلي كّل مرة يعجزون فيها عن االحتكام للقانون واملنطق، 
منذ ذلك احلني، أصبحت عائلة كلينتون منصة إعالمية لألحداث الدائرة وما فيها من أسرار 

وأضغاث وأحالم! 
احلزب  داخل  الوحيد«  »السوبرمان  بيلوسي  أصبحت  السياسي،  املشهد  هيالري  مبغادرة 
تهدف  الكبرى  إستراتيجيتها  وشاردة،  واردة  بكل   - اآلن  من   - ستهتم  فهي  الدميقراطي، 
ثّم االنتقال بعد ذلك إلى مرحلة الهجوم يف أول  الّسياسي،  بالتاجر الكبير يف احلرام  لإليقاع 
فرصة ُتتاح لها بعد أن سقطت كل أوراق التوت. استغّلت تصريحات الرئيس املستفّزة وقراراته 
الشعبوّية لتصب البنزين على النار أكثر، طاردته يف كل مكان ولم تتردد يف فضحه أمام املأل ويف 
عقر داره باملكتب البيضاوي، ُسئلْت يوما هل تكرهني ترامب، أجابت ال، أنا ال أكره أحدًا، أنا 
أدعو اهلل لُيِعني الرئيس، حني نطقت تلك اجلملة كانت عيناها العسليتان مثّبتتنْي على صورٍة 
كبيرة لساكِن البيت األبيض ُزّين بها احلائط املقابل، ووجهها الصغير يحاكي وجه الثعبان حلظة 

االنقضاض على فريسته! 
ذات ليلة من ليالي الّربيع، كان ترامب يرقص يف الّرياض على أنغام املوسيقى السعودية 
عهده،  وولي  سلمان  امللك  مع  اليوم  ذلك  ظهيرة  قضى  فضي،  بسيف  متسلحًا  التقليدية 
القدس،  إلى  السفارة األمريكية  القاضي وتداعيات نقل  القرن  انصّبت احملادثات حول صفقة 
الصهيوني«  »الكيان  بـ  اخلليج  عروش  اعتراف  ومشروع  اململكة،  األمريكية يف  واالستثمارات 
وإقامة عالقات ديبلوماسية كاملة ودفن الفلسطينيني يف شبه جزيرة سيناء، والتفكير يف ضرب 
العدو املشترك لهما »إيران« تنفيذا للبرنامج القاضي بتمزيق دولة فارس وتدمير العراق وسوريا، 
القادم من صحراء  الرمل  البادية، فأقفل احلّراس واخلدم نوافذ القصر يف وجه  فجأة هّب هواء 
الثلث اخلالي، صعد الّضيف األمريكي إلى اجلناح املخصص له، دعا وزير خارجيته تيليرسون 
إلى جولة شطرجن، لّكن الوزير تعّلل بالّتعب وضرورة أن يستريح. بعد عودته إلى واشنطن، ويف 
املمتلئة عن  البيت األبيض، كان ترامب منتشيًا وهو ينظر إلى حقائبه  إلى  املطار  السيارة من 
آخرها بالسبائك الذهبية وماليير الدوالرات التي أغدقها عليه امللك السعودي، فجأة، أحّس 
ترامب بتعٍب يف مفاصله، وهبوط يف املعنويات. األيام السابقة كانت حبلى باألخبار الّسيئة 
واملقلقة، حتالفات يف اجليش، وعالقات مشبوهة بني بعض كبار الضباط ومقّربني من جو بايدن 
ينتمون إلى احلزب الدميقراطي، لكن ما يرعبه أكثر من هذه األخبار املوثوقة، ومن هذه اللقاءات 
وما  ُيزعجه حقًا،  ما  الّسرية،  قبل شرطته  املراقبة من  والعشاء  الغذاء  مواعيد  ومن  املرصودة، 
ُيسّبب له هذا احلكاك يف الذراعني وحتت اإلبطني ال ُيدعى جو بايدن، وليس يعرف ما يسّميه، 
كّل ما يعرفه هو هذا اإلحساس: هناك ظّل مظلم يتربص به وراء منعطٍف ما، يف يوٍم ما، أين 
هو؟ ما اسمه؟ كيف سيضرب ضربته؟ كل هذا ال يعرفه، لكّنه واثٌق أنه هناك، ذلك الّشبح 
الغائب املختفي وراء قناع مخيف. لم يفّكر يف وزير خارجيته تيليرسون الذي بات ال يقاسمه 
األفكار وال مايكل فلني مستشار األمن القومي الذي كذب على نائب الرئيس بنس فعزله بال 
التنفيذي بإغالق حدود  أمره  الدفاع عن  التي رفضت بتحٍدّ  تردد، ولم يفّكر يف سالي ييتس 
نائبه  يفّكر يف  لم  املسلمة، كما  األغلبية  ذات  الدول  والقادمني من  الالجئني  البالد يف وجه 
الكاديالك  يحوي شيئًا،  فضاٍء ال  ويتعلق يف  احلياة  ُيفرغ من  ثقيال  بنس. كان جسمًا  مايك 
بأشكال  غريبة  أجسامًا  فرأى  حلظًة  عينيه  الرئيس«  »السيد  فتح  املصابيح،  أنوار  حتت  تسرع 
مخيفة تقترب نحوه بانعكاسات الضوء املنبعث من املصابيح املتمايلة مع متايل الطريق، أغمض 
عينيه مرة أخرى، ألقى يديه على حقائبه املمتلئة بالذهب السعودي، وترك النوم يحمله إلى 
حيث يحمل النوم كل البشر. نام وهو يفّكر يف ذلك التململ احلاصل يف وسط كبار العسكريني 
يف مبنى البنتاغون بعد رفض وزير الدفاع مارك إسبر قرار الرئيس بالّزج باجليش يف الشارع لقمع 
االحتجاجات الواسعة النطاق الناجتة عن مقتل املواطن األسود جورج فلويد على يد الشرطة، 
القوات  استخدام  يرى  فهو  األبيض،  البيت  مع  أرضية هشة  على  منذ شهور  يقف  إسبر  كان 
أون،  جون  كيم  الشمالي  الكوري  بالزعيم  ترامب  لقاء  عقب  فقط.  أخير  كمالذ  العسكرية 
تغريدة  عبر  تيلرسون  اخلارجية  وزير  أُقيل  اخلارجية،  ووزارة  األبيض  البيت  بني  الهوة  ازدادت 
التليفون  بواسطة  وزراءهم  يعّينون  الذين  العرب  وامللوك  الرؤساء  طريقة  مستعيدًا  تويتر،  على 
كما ينهون مهامهم أيضا مبكاملة من سكريتارية القصر، عنّي ترامب مدير وكالة االستخبارات 
املركزية األميركية مايك بومبيو مكانه، الرجل الذي جتاهله رئيس الديبلوماسية السورية الراحل 
املتحدة، كما عنّي جينا هاسبيل يف منصب  بأروقة األمم  املعلم يف موقف هزلي وساخر  فاروق 
مديرة الـ )سي. آي. ايه(، لكّن تعيني هذه األخيرة لم ميّر دون ضّجة، أثارت هاسبيل الكثيَر 
بسبب  مرة  كّل  يف  ُتطاردها  التي  التعذيب  ُتهم  وكمية  السياسية  مواقفها  بسبب  اجلدل  من 
دورها الرئيسي فيما حصل يف تايالند من تعذيب للسجناء بطرق ُوصفت بـالشنيعة من ِخالل 

تقنيات االستجواب املعززة مبا يف ذلك اإليهام بالغرق.
وراء  غارقة  اللحظة  تلك  مستيقظة  بيلوسي  نانسي  كانت  عينيه،  ترامب  أغمض  حني 
وعناوين وشهادات مقدمة  وأسماء،  وأرقام  وتقارير  بأوراٍق  النواب، مغطى  مكتبها يف مجلس 
من هنا وهناك، لم تكن مدام بيلوسي تعلم شيئًا عن احلقائب التي عاد بها الّلص الكبير من 
والتآمر  بالكذب  مّتهم  رئيس  ملعاقبة  تعد خّطتها  باملقابل كانت  لكنها  وقرى اخلليج،  الرياض 
على أمريكا، بعد أن استيقظ ترامب تذّكر أنه رأى يف املنام ذلك الّشبح الذي ظّل يزعجه منذ أن 
دخل البيت األبيض، هذا الّشبح لن يكون إاّل تلك املرأة التي احتقرها ذات يوم أمام املاليني، 

وها هي اليوم ترد الّصاع صاعني، إنها نانسي بيلوسي..!

مالحظة: النص مزيج من حقائق الواقع وخيال الكاتب.
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بيلوســي ومعركُتــها مع تـــرامب!    بيلوســي ومعركُتــها مع تـــرامب!    

د. عمـــــــــر صــــــــايف
فرنـــــــــسا  

حين أقدمت ناسي 
بيلوسي على تمزيق 
خطاب دونالد ترامب 
أمام وسائل اإلعالم 

وداخل مجلس 
النواب، يومها أدرك 
الجميع أن الزعيم 

على وشك السقوط، 
إّن امرأة تهان في 

كرامتها ال تستطيع 
الصمت أبدًا. في ذلك 

اليوم، ألقى ترامب 
خطابًا أمام مجلس 
النواب األمريكي، 

بعد انتهائه، التفت 
بكبرياء ينظرُ خلفه، 
كانت رئيسة مجلس 

النواب تقف على بعد 
متر واحد منه، مدّت 
يدها مصافحة، لكن 

المغرور تجاهلها، 
منذ تلك اللحظة، 

اقتنع األمريكيون بأن 
رئيسهم مراهق كبير 

ويعاني من تمزّق 
نفسي خطير!

الخيانة واالنتقام..      
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تجريـــم االستعمـار الفرنســـي 
ال يحتـــاج إلــى قـــــانـــون

 قضية جترمي االستعمار الفرنسي االستيطاني للجزائر من 1830 إلى 1962، 
ُطرحت بشكل سيئ خالل السنوات العشرة األخيرة؛ ففي فيفري 2010، قّدم 
الفرنسي  يجّرم االستعمار  قانون  الوطني مشروع  الشعبي  املجلس  نائبا يف   125
العزيز  »عبد  املخلوع  الرئيس  ودفنها  تالشت،  املبادرة  تلك  أن  إاّل  للجزائر، 

بوتفليقة«.
تقدمي االعتذار  ذاته - جرمية ضد اإلنسانية، وعليه   االستعمار - يف حد 
االعتراف  هو  فرنسا  اجلزائري  الشعب  به  يطالب  وما  املادية،  والتعويضات 
بجرائمها يف اجلزائر طيلة 132 سنة، واالعتذار عما ارتكبته يف اجلزائر من جرائم 

ودفع التعويضات.
 هل يكفي حسب تصريح »عبد املجيد شيخي« أّن الشعب اجلزائري قد َجّرم 
فرنسا منذ زمن أن يدفع فرنسا بناء على ذلك إلى االعتراف واالعتذار وتقدمي 

التعويضات للشعب اجلزائري؟
 كل املؤرخني مبا فيهم مؤرخو فرنسا النزهاء يؤكدون على ارتكاب االستعمار 
وعلى سبيل  اإلنسانية.  1962 جرائم ضد  إلى   1830 من  اجلزائر  الفرنسي يف 
املثال ال احلصر سوف أركز على مؤرخة فرنسية اهتمت بالتوثيق جلرائم فرنسا يف 
اجلزائر خالل الثورة التحريرية من 1954 إلى 1962. ففي سنة 2000، ناقشت 
املؤرخة »رافائيل برانش« أطروحة دكتوراه يف التاريخ املعاصر املوسومة بـ »اجليش 

الفرنسي والتعذيب أثناء احلرب اجلزائرية »1954-1962«.
يف  وركزت  اجلزائر  يف  الفرنسية  السياسة  فضح  إلى  موثقة  بأدلة  تطرقت   
أطروحتها على سياسة التعذيب التي مارسها اجليش الفرنسي على اجلزائريني 
املدنيني مبختلف الوسائل، وشرحت أساليب التعذيب باملاء، كرسي االعتراف، 
مخلب القط، قناع العار، التعذيب بأداة التثبيت اخلشبية، وتؤكد بأنها أساليب 

تعذيب ممنهجة مارسها اجليش الفرنسي يف اجلزائر.
 لكن، هذه املؤرخة لم تذكر أن عشر ماليني جزائري كانوا كلهم يف سجن 
واحلدود  املغربية  اجلزائرية  احلدود  على  مكهربة  شائكة  بأسالك  محاصر  كبير 
اجلزائرية التونسية مع تهجير 3 ماليني جزائري ووضعهم يف معسكرات شبيهة 
باملعسكرات التي وضع فيها النازُيون اليهوَد خالل احلرب العاملية الثانية، ورمبا 
أسوء منها بكثير وتهدمي أكثر من 300 قرية جزائرية، وإقامة مناطق محرمة يف 
عدة جهات من الوطن مع جتويع السكان وتقنني الطعام ومنع حركة التنقل داخل 
الوطن إاّل بعد رخصة متنحها فرق اإلدارة املختصة، مع سكوت منظمة حقوق 
اإلنسان التابعة لألمم املتحدة على استعمال اجليش الفرنسي أسلحة محرمة دوليا 

)النابالم وإجراء جتارب نووية فوق التراب اجلزائري(.
 يف شهر جوان 2000، خصصت جريدة »لوموند« الفرنسية ملفا كامال عن 
الفرنسيني«، صدر  وذاكرة  »التعذيب  عنوان  ووضعت  اجلزائر  يف  فرنسا  جرائم 
هذا امللف يف عدة صفحات بالوثائق والصور وامللفات والشهادات احلية، َأذكر 

بعضها:
شهادة »لويزة إغيل أحريز« التي شاركت يف معركة اجلزائر، وألقي القبض 
عليها يف سبتمبر 1957، وتعرضت لتعذيب جهنمي ملدة ثالثة أشهر كاملة متهمة 
اجلنرال »ماسو« واجلنرال »بيجار«. شهادتها هاته أثارت عاطفة السفاح »بيجار« 
بأنها »نسيج أكاذيب«،  الذي هّدد مبحاكمة اجلريدة واصفا تصريحات »لويزة« 
التعذيب  مبمارسة  صراحة  اعترف  الذي  »ماسو«  السفاح  اجلنرال  عكس  على 
أثناء ثورة التحرير قائال: »عندما أفكر يف اجلزائر أشعر باحلزن. . كان بإمكاننا 

القيام بغير ذلك«.
 أما املؤرخ »بيار فيدال ناكيه« فقد عبر بقوله: »لم أتصور أنني سأرى هذا 
يف حياتي«، هذا األخير قد وثق باألدلة ما كان يرتكبه املكتب الثاني للجيش 

الفرنسي من أساليب تعذيب ممنهجة، التي استمدها من »غيستابو« النازية.
 أما اجلنرال املجرم »بول أوساريس«، فقد اعترف صراحة جلريدة »لوموند« 
بإعدامه لـ »علي بومنجل« بإلقائه من على الطابق السادس يوم 23 مارس 1957، 
جلرائم  توثق  التي  االعترافات  هذه  بيديه.  شنقا  مهدي«  بن  »العربي  واغتياله 

ضد اإلنسانية من بعض جنراالت وأطروحات املؤرخني الفرنسيني واجلزائريني 
الفرنسي  الرئيس  جلأ  حيث  املتطرف،  واليمني  الفرنسيني  السياسيني  أقلقت 
أوساريس«،  »بول  اجلنرال  من  الشرف  وسام جوقة  إلى سحب  »جاك شيراك« 
قائال:  أجابهم،  ذلك  عن  األخير  هذا  »لوموند«  جريدة  سأل صحفيو  وعندما 
»لقد عوقبت على ما قلته، وليس على ما فعلته«، مضيفا: »أن ما قمت به يف 
اجلزائر من أعمال غير قانونية كانت بأمر من احلكومة الفرنسية وما أنا إال عسكري 

أطبق األوامر«.
 جرائم فرنسا االستعمارية يف اجلزائر لم تبدأ مع ثورة التحرير أو كما يريد 
بعض املؤرخني الفرنسيني أن يؤكدوه بأن جرائم فرنسا ضد اإلنسانية يف اجلزائر 
بدأت مع معركة اجلزائر التي قادها اجلنرال »ماسو« سنة 1957، بل هي سلسلة 
متواصلة من اجلرائم ضد اإلنسانية يف اجلزائر منذ 1830 إلى تاريخ خروج فرنسا 
من اجلزائر، بل إن كلمة استعمار يف حد ذاتها جرمية ضد اإلنسانية، ومن اخلطأ 
األبرار،  وإحصاء عدد شهدائنا  واإلبادة  القتل  فقط على جرائم  نركز  أن  جدا 
ارتكبها االستعمار  اإلنسانية إال جزءا من جرائم أخرى  تلك اجلرائم ضد  وما 
الفرنسي االستيطاني يف وطننا، منذ نزوله يف سيدي فرج يوم 14 جوان 1830، 
وهو يرتكب جرائم يف حق شعبنا، حارب مقوماتنا من تاريخ ولغة وعادات ودين، 
الشعب اجلزائري، وكل  تفقير وجتهيل  السكان قسرا مع  صادر األراضي، هّجر 
هذه اجلرائم راسخة يف ذاكرة كل جزائري؛ فالشعب اجلزائري جّرب االستعمار 
تعترف  املجيد شيخي« ألن  »عبد  تصريح  ذلك حسب  يكفي  فهل   1830 منذ 
وجهل  فقر  من  عاناه  عما  وتعوضه  اجلزائري  للشعب  وتعتذر  بجرائمها  فرنسا 

وتقتيل وإبادة ونهب لثروات بالده؟
فرنسا  على  بالضغط  لنا  يسمح  وضع  يف  لسنا  إننا  نقول  أن  املمكن  من   
لالعتراف بجرائمها ضد اإلنسانية يف اجلزائر، وتهرب املسؤولني اجلزائريني من 

سّن قانون يجرم فرنسا.
فحراك 22 فيفري 2019 طالب فيه الشعب اجلزائري مبقاطعة فرنسا سياسيا 
وثقافيا واستبدال اللغة الفرنسية باللغة اإلجنليزية، بل وحّملوا فرنسا كل ما آلت 

إليه األوضاع يف اجلزائر منذ 1962.
من املؤكد أن السياسة االستعمارية يف اجلزائر كلها بنيت على إهانة الشعب 
اجليش  فليس  العبيد،  كمعاملة  ومعاملته  وأرزاقه  حقوقه  وسلب  اجلزائري 
الفرنسي وحده من ارتكب جرائم ضد اإلنسانية يف اجلزائر ولكن النظام اإلداري 

كله كان مجرما ومتعسفا وظاملا.
فلماذا ال نفتح نقاشا عاما حول جرائم فرنسا االستعمارية ضد اإلنسانية، 
بعد  ولدت  التي  أدجلة لألجيال  انتقائية وال  بال  هو  تاريخنا كما  بذلك  وننقل 
منتشرة  كانت  التي  التعذيب  مراكز  فمعظم  بليل؟  ُدبِّر  األمر  أن  أم  1962؟ 
ثورتنا  تاريخ  تدريس  ومناهج  آثارها،  وطمست  أزيلت  قد  الوطني  التراب  عبر 
االستعمار  به  قام  ما  على  ومنطقية  عقالنية  بصفة  يركز  ال  ألوالدنا  التحريرية 

الفرنسي يف اجلزائر.
ملاذا استطاع اليهود أن يفرضوا على عدد كبير من الدول األوروبية وغيرها 
قوانني حترم إنكار احملرقة ومعاداة السامية؟ هل الشعب اليهودي هو الذي فرض 
التي ضغطت  هي  الصهيوني  الكيان  أن حكومة  أم  القانون؟  ذلك  الدول  على 
محكمة  تأسيس  وهل  احملرقة؟  وإنكار  السامية  معاداة  حتّرم  بقوانني  الدول  على 
هم  احللفاء  قادة  أن  أم  للنازية،  احللفاء  شعوب  جترمي  بسبب  كانت  »نورينبيرغ« 

الذين أسسوها حملاكمة النازيني الذين ارتكبوا فضائع بحق اإلنسانية؟ 
جترمي  إلى  ندعو  أم  اجلزائر  يف  الفرنسي  االستعمار  بتجرمي  نطالب  هل   

االستعمار الفرنسي يف كل من إفريقيا وآسيا؟
 األحرى بدعاة إصدار قانون يجرم االستعمار الفرنسي يف اجلزائر أن يتعاونوا 
وينسقوا مع كل الدول التي استعمرتها فرنسا وتقدمي شكوى موثقة بكل الدالئل 
حملكمة اجلنايات الدولية، والضغط على فرنسا لدفعها لالعتراف بجرائمها ضد 

اإلنسانية التي ارتكبتها خالل مرحلة استعمارها لتلك الدول.

 صرح السيد »عبد 
المجيد شيخي« مستشار 
الرئيس الجزائري المكلف 

بشؤون الذاكرة خالل 
الفترة االستعمارية 
الممتدة بين »-1830
1962« بما يلي: »إن 

تجريم االستعمار 
الفرنسي للجزائر ال يحتاج 

إلى نص قانوني، ألن 
الشعب الجزائري جرمه 

منذ زمن«. ومضيفا: 
»بالنسبة إليّ كمسؤول 

يشرف على ملف 
الذاكرة، هذا األمر ليس 
بأولوية«، ثم استدرك 

قائال: »مهمتنا األساسية 
هي إبراز نضال الشعب 
الجزائري ضد االستعمار 

ووضعه في متناول 
الجميع«.

د. عــــز الّديــــن معـــــــزة
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بلسان:عبد العزيز تويقر 

الَمسكــوُت َعنــه 
فــي َشـــــارِع 
الَهاتـِف الّنقـاِل!

  َتستعِمُل َشركاُت 
الَهاتِف الّنقاِل يف 

اجَلزائِر، كَغيِرها من 
شَركاِت الَهاتِف الّنقاِل 
يف الَعالِم أجَمع، َمنطًقا 
ا واِحًدا َيرتِكُز  اقِتصاِدّيً
على اسِتهداِف امُلستهِلِك 
وَتعومِيه يف ُمحيٍط من 
الَومضاِت اإلشَهارّيِة، يف 

ُمحاوالٍت السِتقطاِب أكبِر 
َعدٍد من الّزبائِن. وهَي 

إسِتراتيجّيٌة َتسويِقّيٌة يف 
الَواقِع َعادّيٌة و«َحالٌل«، 
وهَي بذِلك َتِني أموااًل 

َطاِئلًة غيَر أّن أكثَر من 45 
َمليوَن ُمشترٍك يف اجَلزائِر 

َيخضُعوَن يف الَواقِع إلى 
َعملياِت َنهٍب ُمنَهجٍة 

َمّكَنت ِتلَك الّشرَكاِت من 
االغِتناِء على ِحساِب 

َجيِب امُلواطِن! وحتى ال 
َيبَقى الَكالُم رمًيا على 
َعواِهنِه؛ فإّن َشركاِت 

الَهاِتف الّنقاِل اجَلزائرّيِة 
لم َتتمّكن - حّتى اآلن - 
من توِفيِر َتغِطيٍة َتسمُح 
بَتقدمِي ِخدمٍة َحِقيقّيٍة 

ُمقابَل األمواِل التي 
َتِنيَها. وَيكِفي الّسفُر 
خارَج الَعاِصَمة لَتبَدأ 

ورُة َتّتضُح، وُهنا أكُتب  الصُّ
عن َتربٍة؛ فَغالًبا ما 

أقَطُع بنَي األلِف واأللَفي 
ِكيلوِمتٍر يف ُعمِق اجَلزائِر، 
وُهناَك َتعرُف أّن َهاِتَفك 
أصَبَح ُمجّرَد ُلعبٍة مُيِكُنه 

َتسِلَيتَك بعَض الَوقِت، 
لكّنه – لألَسِف - لن ُينقَذ 
َحياَتك إن ُكنَت يف َخطٍر!
   َلقد اعَتمَدت َشبكاُت 

الَهاتِف إسِتراِتيجّيًة 
َتعَتِمد على َخفِض 

األسَعاِر ُمقارنًة بسَنواٍت 
َمضْت، لّكَنها أيًضا 

َتقوُم بَسرقِة األرِصَدة 
امُلتبِقّيِة! َفحنَي َتشتِري 

40 جيقا إنترَنت وال 
َتستهِلك ِنصَفها َتقوُم 
الشّركُة باسِتعاَدِتها 

وإَعادِة َبيِعها لَك بِسعر 
»الَباك« األصِلي َنفَسُه، 
وهَي َسرقٌة ُمقّننٌة بكلِّ 

امَلعاِيير. 
  وَعلى الُعموِم، فإّن 
امُلستهِلَك اجَلزائِريَّ 
َيعيُش حالَة َتضِليٍل 

واِسعٍة َتستهِدُف َجيَبه، 
ُق له ِخدمًة يف  وال ُتقِّ
رويُج  ُمستَوى ما َيتمُّ التَّ

له. وُهنا َنحُن ال َنتحّدُث 
ق  عن ُمستَوى َتدفُّ

اإلنترَنت؛ ألنَّ ذلَك أمٌر 
آخَر، وهَو باٌب من أبواِب 

االحِتياِل أيًضا. 

أقدم العشرات من سكان دواوير سيدي اخللفي، 
علي  بن  امحمد  سيدي  ببلدية  والسوايطية  اللغاويط 
بلدية  بني  الرابط   87 رقم  الوالئي  الطريق  قطع  على 
سيدي امحمد بن علي وبلدية تاوقريت التابعة إقليميا 
لوالية الشلف. احملتجون رفعوا شعارات تندد بتهميش 
والي  ودعت  املشاريع،  من  وحرمانها  وعزلها  املنطقة 

الوالية للتدخل عاجال،  إضافة إلى مطالبتهم بتوفير 
الغاز الطبيعي باعتباره مادة حيوية خاصة وأن املنطقة 
بضرورة  احملتجون  طالب  كما  شتاء،   برودتها  تعرف 
ساكنة  وأما  أبنائهم،   لفائدة  املدرسي  النقل  توفير 
السوايطية فقد أبدوا حاجتهم إلى إجناز مجمع مدرسي 
خاص بأبناء املنطقة.                          م.حبيب

تبسة،  والية  بأمن  واملالية  االقتصادية  الفرقة  عاجلت 
نهاية األسبوع املاضي، قضية تتعلق بإبرام صفقات مشبوهة 
العمومية مع  الصفقات  امتيازات غير مبررة يف مجال  ومنح 
إدارية رسمية وإساءة استغالل  املزور يف محررات  استعمال 
إطارات  فيها  تورط  التي  القضية  وهي  والتعسف،  الوظيفة 
سامون وموظفون تابعون لكل من شركة مناجم حديد الشرق 

بلدية الونزة وكذا املعهد العالي للتسيير بعنابة.
اإلعالم  خلية  من  من  ورد  صحفي  بيان  وحسب 
إلى  تعود  القضية  حيثيات  فإن  الوالية،  ألمن  واالتصال 
على  بناءا  ذاتها،  الفرقة  طرف  من  معمق  حتقيق  فتح 
باحتمال  تفيد  العوينات  محكمة  نيابة  عن  صادرة  تعليمة 
وجود تزوير واستعمال املزور يف امتحانات التوظيف اخلاصة 
ذلك،  على  وبناء  بالونزة.  الشرق«  حديد  »مناجم  بشركة 
بالقضية من إطارات  له عالقة  مت استدعاء وسماع كل من 
وجود  فعال  ثبت  حيث  املعنية،  للشركة  تابعني  وموظفني 
تالعب يف عملية التوظيف من خالل إقصاء أحد املشاركني 
يف ظروف مشبوهة، ونظرا إلى الشبهات ذاتها التي حتوم يف 
الناجحني مبناصب  التحاق  إلغاء هذا األخير، وعدم  كيفية 
املقال الصحفي رغم استيفائهم  إلى حد كتابة هذا  عملهم 
الشروط القانونية - توصلت جهة التحقيق إلى أن االتفاقية 

املبرمة بني الشركة واملعهد العالي للتسيير بعنابة والتي فاقت 
قيمتها املالية 800 مليون سنتيم أبرمت بطريقة غير شرعية، 
مما استدعى التحقيق مع إطارات املعهد ذاته.  وعليه، وبعد 
استكمال كافة مجريات التحقيق، مت تقدمي األطراف البالغ 

عددهم 05 أشخاص )إطارات سامون وإطارات تابعون لكل 
محكمة  لدى  العدالة  أمام  املذكورين(  واملعهد  الشركة  من 
مع  باإلفراج  يقضي  أمرا  أصدرت يف حقهم  التي  العوينات 

تأجيل النطق باحلكم.                        فيروز رحال

غليزان

ُسكــان قـــرى َبلــدّية سيــدي 
امحمــد بن عِلـــي َيحتّجــون

تورطوا يف قضايا فساد وإبرام صفقات مشبوهة

ة  امِتثـــاُل إَطـــاراٍت وُموّظِفيـــَن أمــام الَعدالـــِة بتبـــسَّ

بوعِريِريج بُبرج  بامُلخدراِت  ُتتاجِر  َدولّيٍة  شبكٍة  َتفكيُك 

واَد َتدخُل  واَد َتدخُل َحجـــز َكمــّيٍة ُمعتبــرٍة مــن مـــَ َحجـــز َكمــّيٍة ُمعتبــرٍة مــن مـــَ
فـي َتصنيــِع »كـــَراك« الُكوكــــاِييـــن فـي َتصنيــِع »كـــَراك« الُكوكــــاِييـــن 

 
متكنت فرقة البحث والتدخل بأمن والية برج بوعريريج من تفكيك شبكة دولية تقوم بترويج املخدرات 
الصلبة من نوع »كوكايني« باملخرج الشرقي ملدينة البرج، واملكونة من 4 أشخاص من بينهم مغترب يف فرنسا.
املتورطون كانوا يجلبون املخدرات الصلبة من إحدى مدن املغرب اجلزائري إلى والية برج بوعريريج ثم 
يقومون بإنتاج كراك الكوكايني بورشة سرية.  يذكر أن عناصر األمن ذاتها متكنت من استرجاع كمية معتبرة 
من الكوكايني قدرت بـ 0.44 غ باإلضافة إلى مواد كيميائية تستعمل يف إنتاج كراك الكوكايني قدر وزنها بـ 
3.630 كلغ،  وكذا عتاد خاص و14 قرصا من املؤثرات العقلية،  أسلحة بيضاء،  ذخيرة حية،  03 هواتف 
نقالة،  مركبة سياحية ومبلغ مالي قدر بـ 152.900 دج.  كما مت إيداع اثنني من املتورطني باملؤسسة العقابية 
بتهمة حيازة ونقل وتخزين املخدرات الصلبة )كوكايني( قصد عرضها وبيعها بطريقة غير شرعية يف إطار شبكة 
دولية،  إنشاء ورشة واستحضار مواد كيميائية يف تركيب وحتضير املخدرات الصلبة، حيازة مواد كيميائية 

تدخل تركيبتها يف إنتاج الكوكايني. 
صفاء كوثر بوعريسة

إنهــاُء َمهاِم محمد لعَقاب بِصفِته ُمكّلًفا إنهــاُء َمهاِم محمد لعَقاب بِصفِته ُمكّلًفا 
بُمهّمــــة لـــدى الّرئاَســــة بُمهّمــــة لـــدى الّرئاَســــة 

تبون رسميا  املجيد  رئيس اجلمهورية، عبد  أنهى 
مهام محمد لعقاب من منصب مكلف مبهمة يف رئاسة 

اجلمهورية، مبوجب مرسوم رئاسي.
جانفي   3 يف  املؤرخ  الرئاسي  املرسوم  يف  وجاء 
جمادى   19 يف  مؤرخ  رئاسي  مرسوم  »مبوجب   2021
األول 1442 املوافق 3 جانفي سنة 2021، تنَهى مهام 
محمد لعقاب، بصفته مكلفا مبهمة برئاسة اجلمهورية.

وكان رئيس اجلمهورية عبد املجيد تبون عني أستاذ 
اإلعالم واالتصال بجامعة اجلزائر 3 محمد لعقاب مكلفا 
مبهمة على مستوى رئاسة اجلمهورية، مطلع عام 2020.

املدير  منصب  شغل  أن  لعقاب  حملمد  وسبق 
االنتخابية  احلملة  مديرية  طاقم  ضمن  اإلعالمي 

للرئيس احلالي عبد املجيد تبون.
)ق.و(

العملياتي القطاع  وحدات  لتفقد 

قائُد الُقّواِت الَبرّيـِة َيقوُد ِزيارَة عمٍل إلى َجانتقائُد الُقّواِت الَبرّيـِة َيقوُد ِزيارَة عمٍل إلى َجانت
قاد الّلواء عثامنية عمار قائد القوات البرية زيارَة عمل وتفتيش إلى وحدات القطاع العملياتي بجنوب 
شرقي جانت بالناحية العسكرية الرابعة خالل يومي 17 إلى 18 جانفي اجلاري، حسبما أفاد به أمس بيان 

لوزارة الدفاع الوطني.
وأوضح املصدر أنه » يف إطار برنامج الزيارات التفقدية والتفتيشية، قام السيد اللواء عثامنية عمار، قائد 
القوات البرية بزيارة عمل وتفتيش إلى وحدات القطاع العملياتي بجنوب شرقي جانت بالناحية العسكرية 
الرابعة خالل الفترة املمتدة من 17 إلى 18 جانفي2021 . حيث كان يف استقباله اللواء براكني محمد الطيب 

نائب قائد الناحية العسكرية الرابعة«.
القطاع  وحدات  من  عدد  وتفتيش  بتفقد  البرية  القوات  قائد  قام  الزيارة،  »خالل  أنه  البيان  أبرز  و 
العملياتي بجنوب شرقي جانت، حيث كانت له عدة لقاءات توجيهية أسدى خاللها جملة من التعليمات 
والتوصيات، حاث من خاللها إطارات ومستخدمي القطاع على مضاعفة اجلهود واتخاذ اإلجراءات العملية 

امليدانية الهادفة للرفع من القدرات العملياتية واجلاهزية القتالية لوحداتنا«.
)و.أ.ج(

الَجزائــُر ُتحِصــي 259 
إصابة بَفيـروِس ُكـورونا 

أحصت وزارة الصحة والسكان وإصالح 
املستشفيات، أمس اجلمعة، 259 إصابة 

جديدة بفيروس كورونا يف اجلزائر خالل 
الـ24 ساعة، فيما سجلت 04 وفيات.



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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