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د. حسينة بوشيخ

فياللي عبدالسالم

ــِة ياســــــــــ  ِمــــــــن السِّ
 إلى العلم.. الّشعَبوّيُة 

العالــــَم! ُتــــؤذي 

اجَليُش واألّمُة يف ُتركيا واجَلزائٍر..
واألدواُر  الَعقيـــــدُة 

15

14

أقــــــــــــــــالم   

05
جيجل

َرئيـُس َبلدّيـِة غَبالـة 
ُيطالُب بَتصنيف َبعـِض 
الُقـَرى َمناطـَق ظـل

06
مستغامن

ٌر في أشَغـاِل إنَجـاِز  َتأخـّ
َمحّطة الطاقة الَكهربائّية

08
إليزي

ِبطاقّيـــٌة لَتكِييــــِف 
الَمشاريـِع الُمقاوالتّيـة 
وفَق ُخصوصّيـة الَمنطقة

03
 َجدٌل ِبخصوِص عدِم الَكشِف عن أسَماِء امُلستِفيديَن

 من ُرخِص اسِتيراِد الّسياراِت

ناعِة في ورَطٍة! َوزيُر الصِّ

 كشف وزير العمل والتشغيل والضمان االجتماعي، الهاشمي 
جعبـــوب، أن عملية اإلدمـاج املهنــي ألصحاب عقود ما قبــــل 

التشغيل تسجل تباطؤا كبيرا، حيث لم يتم إدماج سوى 35.906 
 شباب إلى حدود نهاية السنة املاضية 2020، أي ما نسبتـــه 

9 باملائــــة مـــن املجمـــوع الكلـــي املعنـــي بالعمليـــة.

َتفتُح أبواَبها من َجديد أمام ُعّشاق الّركح

09

ُتشكل مسألة تطهير منطقة إينيكر بوالية متنراست، التي كانت مسرحـــا ُتشكل مسألة تطهير منطقة إينيكر بوالية متنراست، التي كانت مسرحـــا 
لتفجيرات نووية أجريت إبان احلقبة االستعمارية، باإلضافة إلى التكفل لتفجيرات نووية أجريت إبان احلقبة االستعمارية، باإلضافة إلى التكفل 
باملصابني، مسألًة جد »ملحة«، وفقا ملا أكدته جمعية تاوريرت لضحايـــا باملصابني، مسألًة جد »ملحة«، وفقا ملا أكدته جمعية تاوريرت لضحايـــا 

التجارب النووية باألهقار. ويتعني أن تأخذ هذه املسألة -حسبهم- طابعا التجارب النووية باألهقار. ويتعني أن تأخذ هذه املسألة -حسبهم- طابعا 
»استعجاليا« بعد مرور أكثر من »استعجاليا« بعد مرور أكثر من 6060 سنة على هذه التفجيرات النووية التي  سنة على هذه التفجيرات النووية التي 

خلفت أضرارا فادحة وخطيرة.خلفت أضرارا فادحة وخطيرة.

ُة باألهَقـــار.. ُة باألهَقـــار.. التَّجـارُب النَّوِويـّ  التَّجـارُب النَّوِويـّ
66 ُعقــــود مـن الُمــعانـاة! ُعقــــود مـن الُمــعانـاة!

وزيُر الَعمِل، الَهاشِمي َجعبوب:

»َعملّيــة اإلدَمــاِج الِمهنـــي 
ــل َتباُطـؤا َكبيــًرا« ُتسجِّ

04

َجمعّيُة تاوريرت للَضحاَيا َتدُعو لإلسَراِع يف َتطهيِر امَلنطقِة 

12

 في َنجــدِة الّثقافِة! في َنجــدِة الّثقافِة!
تباينت آراء القانونيني واخلبراء االقتصاديني حول قرار وزارة الصناعة 
املتعلـــق بعــدم الكشــف عن أسمـــاء املستفيدين من رخص استيــــراد 
السيارات؛  فبينما اعتبر البعض اإلجراء »غير قانوني«، كونه يخالف 
مبدأ الشفافية ونظام الصفقات العمومية الذي يشترط اإلعــــــالن 

عن الفائز بأي صفقة، حــــاول آخرون تبرير قرار الوزير، فرحات آيت 
علـــي ابراهيم، بإخفاء قائمة وتفاصيل استيراد السيارات، بداعي أن 

اإلخطارات بقرارات منح الرخص تكون موجهة للمعنيني فقط وال يتم 
إبالغها للعامة، األمر الذي  جعل املسؤول األول عن القطاع يف ورطة!

اجلـــزء الثانـــي

  الَمســــارحُ  الَمســــارُح
الّناصــــر  َعــــــبد   
»امَلســـرح  خــاّلف: 

نشاطـــه   يِستأنُف 
َجديــــــد  بنبـــض 
ُمختلــــٍف« وإيقـاٍع 

»اجَلائحُة واحَلجُر 
 أَصاَبـــــا امَلســــرَح
ميـــِم«  فـــي الصَّ

 ُمحمد زِتيلــــي:



ــق  ــدة مراف ــينه ع ــال تدش ــي خ ــث أونيس ح
ــز شــروط العمــل  ــة لتعزي ــة واجتماعي شــرطية ومهني
ألفــراد األمــن يف إطــار زيــارة العمــل التــي شــرع فيهــا 
إلــى هــذه الواليــة، والتــي تــدوم يومــن وأّكــد علــى 
»ضــرورة اســتعمال كاميــرات احلمايــة واملراقبــة التــي 
أضحــت مبثابة الســند يف مجــال مكافحــة اجلرميــة.«

يف  الوطنــي،  لألمــن  العــام  املديــر  ودعــا 
مواصلــة  إلــى  الشــرطة  قــوات  الصــدد،  هــذا 
ــها  ــى رأس ــة وعل ــكال اجلرمي ــة كل أش جهود مكافح

املخــدرات.
واســتهل أونيســي هــذه الزيــارة يف يومهــا األول 
املدنية والعســكرية  الســلطات  فيهــا  رافقــه  التــي 
وإطــارات مركزيــة وجهويــة لألمــن الوطنــي بتدشــن 
مقــر الشــرطة اإلداريــة بحي 470 ســكنا مبدينــة 
بشــار، الــذي ينــدرج يف إطــار تعزيــز العمــل اجلــواري 
ــز  ــة وتعزي ــغاالته األمني ــل بانش ــاه املواطن بالتكف جت

ــكات. ــة املمتل ــع وحماي ــن يف املجتم األم
مقــر  تدشــن  علــى  أشــرف  كمــا 
والنشــاط  للصحــة  اجلهويــة  للمصلحــة  جديــد 
تلقــى  حيــث  الرياضيــة،  االجتماعي واألنشــطة 
ــية  ــات األساس ــام واخلدم ــول امله ــة ح ــروحا وافي ش
اجلديــد  اإلداري  الهيــكل  هــذا  بهــا  التي يعنــى 

صحيــة. مرافــق  علــى  يحتــوي  الــذي 
ودعــا املديــر العــام لألمــن الوطنــي، باملناســبة، 
ــي  ــذا املركز الصح ــات ه ــال خدم ــيع مج ــى توس إل
الصحيــة  باخلدمــات  يتكفــل  جواريــا  وجعلــه 
ــن  ــن م ــي وذويهم واملتقاعدي ــن الوطن ــبي األم ملنتس

ــن. ــا املواطن ــلك وأيض ــذا الس ه
ويف الســياق ذاتــه، دشــن خليفــة أونيســي مقــر 
ــع بحــي الطــارف مبدينة بشــار  األمــن احلضــري الراب
تطلــب  والــذي  املتطــورة  الوســائل  بــكل  املجهــز 
مليــون دج، حيــث   64 تتجــاوز  برنامــج  رخصــة 
يعــرف هــذا احلــي تعــدادا ســكانيا يقــدر بأكثــر مــن 
 806 لــكل  مبعدل شــرطي  أي  نســمة،  ألــف   25

ــن. مواطن
ــع  ــد، اطل ــي اجلدي ــر األمن ــده املق ــدى تفق ول
الســيد أونيســي علــى مــدى احتــرام شــروط ومعايير 
عمــل الشــرطة وكــذا اخلدمــات املقدمــة للمواطنــن 

يف إطــار تقريــب اإلدارة من املواطــن.
ــكل  ــذا الهي ــاص ه ــاع اختص ــز يف قط وتتمرك
عموميــة  مؤسســات  عــدة  اجلديــد  األمنــي 
وإدارية وخدماتيــة ومنهــا مشــاريع يف طــور اإلجنــاز 
ــن الوطني ببشــار.  ــوي لألم ــر اجله ــرار املخب ــى غ عل
وأكــد املديــر العــام لألمــن الوطنــي أن تدشــن 

ضمن املخطــط  ينــدرج  الشــرطية  املرافــق  هــذه 
الوطنــي للحكومــة لتقريــب الشــرطة مــن املواطــن مبــا 

وحمايتــه. النشــغاالته األمنية  يســتجيب 
ودعــا أونيســي، أمــس، مــن تاغيــت إلــى 
مواصلــة اجلهــود بخصــوص التغطيــة األمنيــة لواليــة 
غــرار  علــى  الســياحية  مناطقهــا  الســيما  بشــار 

تاغيــت.
ــن  ــر أم ــينه مق ــدى تدش ــي ل ــح ا أونيس وأوض
ــن  ــر م ــي واألخي ــوم الثان ــار الي ــت يف إط ــرة تاغي دائ
زيارتــه إلــى هــذه الواليــة أنــه »ينبغــي مواصلــة 
جهــود التغطيــة األمنيــة لواليــة بشــار، الســيما 
علــى مســتوى مناطقهــا الســياحية، علــى غــرار 
ــن  ــان األم ــار( لضم ــي بش ــم جنوب ــت )97 كل تاغي

للمجتمــع«. والســكينة 
وتقــدم هــذه املنشــأة الشــرطية املنجــزة بتكلفــة 
ماليــة قدرهــا 102 مليــون دج خدمــة لنحــو 7.600 
ــن  ــا، وم ــكل 169 مواطن ــرطي ل ــدل ش ــمة، مبع نس
ــذه  ــكات به ــخاص واملمتل ــن األش ــز أم ــأنها تعزي ش

ــي. ــياحي والفاح ــع الس ــة ذات الطاب املنطق
ق.و

ترســو مبينــاء اجلزائــر مفــرزة ســفن حربيــة 
للبحريــة الروســية تتكــون مــن فرقاطــة وقاطــرة أعالــي 
ــي  ــف تقن ــط، يف توق ــداد بالنف ــفينة إم ــار وس البح
يــدوم ثاثــة )03( أيــام، حســب مــا أفــاد بــه بيــان 

ــي. ــاع الوطن ــوزارة الدف ل
التعــاون  إطــار  يف   « أنــه  املصــدر  وأوضــح 
أول  رســت  الروســي«،  »اجلزائــري-  العســكري 
أمــس، مبينــاء اجلزائــر مفــرزة ســفن حربيــة للبحريــة 
ADMI� الفرقاطــة  مــن  تتكــون  »الروســية 

أعالــي  وقاطــرة   »RAL KASATONOV
ــفينة  ــار«NICOLAY TCHIKER« وس البح
اإلمــداد بالنفــط » VYAZMA«، يف توقــف تقنــي 

يــدوم ثاثــة )03( أيــام«.
ــش  ــى هام ــه »عل ــى أن ــه إل ــدر ذات ــار املص وأش
ــية  ــة الروس ــرزة البحري ــد املف ــام قائ ــف، ق ــذا التوق ه
بزيــارة مجاملــة لقائــد الواجهــة البحريــة الوســطى«.

يف  ينــدرج  التوقــف  هــذا  أن  البيــان  وذكــر 
»ســياق نشــاطات التعــاون العســكري بــن البلديــن 
يف مجــال الدفــاع بهــدف تعزيــز تبــادل اخلبــرات بــن 

ــية«.  ــة الروس ــة والبحري ــا البحري قواتن
)و.أ.ج(

أطــاح عناصــر أمــن دائــرة الشــلف بشــبكة 
محليــة تــرّوج املخــدرات، وحجــزوا زهــاء نصــف 
ــه،  ــاد ب ــج، حســبما أف كيلوغــرام مــن الكيــف املعال
ــة  ــات العام ــال والعاق ــة االتص ــان خللي ــس، بي أم

بأمــن الواليــة.
وأوضــح البيــان أن عناصــر أمـــن دائــرة الشــلف 
اإلجــرام  أشــكال  مختلــف  مكافحــة  إطــار  ويف 
ــرات العقليــة عبــر  الســيما االجتــار باملخــدرات واملؤث
ــة  ــد أطاحــوا بشــبكة محلي ــم االختصــاص، »ق إقلي

لترويــج املخــدرات وأوقفــوا أربعــة أشــخاص وضبطــوا 
ــج«. ــف املعال ــن الكي ــرام م ــم نصــف كيلوغ بحوزته
هــذه  متــت  ذاتــه،  املصــدر  إلــى  واســتنادا 
العمليــة اســتغاال ملعلومــات تفيــد بوجــود أشــخاص 
بحوزتهــم كميــة مــن املخــدرات بصــدد ترويجهــا يف 
أوســاط الشــباب بوســط املدينــة، ليتــم اتخــاذ كافــة 
اإلجــراءات القانونيــة ومباشــرة التحريــات، التــي 
كللــت بتوقيــف املشــتبه فيهــم األربعــة )تتــراوح 
كميــة  وضبــط  ســنة(  و30   23 بــن  أعمارهــم 

املخــدرات ســالفة الذكــر وكــذا مبلــغ مالــي يقــدر بـــ 
دج.  31.500

أحيــل  اجلزائــي،  امللــف  اســتيفاء  وبعــد 
املوقوفــون أمــام اجلهــات القضائيــة بالشــلف عــن 
قضيــة »احليــازة واالجتــار باملخــدرات ضمــن جماعــة 
ــر  ــم أم ــدرت بحقه ــي أص ــة«، والت ــة منظم إجرامي

إيــداع باحلبــس املؤقــت.
)و.أ.ج(
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الرملــي لليــوم الـــ 67 علــى التوالــي، وفقــا 
ــة. ــاع الصحراوي ــن وزارة الدف ــادر ع ــان ص لبي

ــم  ــان العســكري احلامــل لرق و جــاء يف البي
67، وفقــا لوكالــة األنبــاء الصحراويــة، أن »قوات 
ــى  ــع عــدة عل ــش الصحــراوي قصفــت مواق اجلي
ــال  ــوات االحت ــز ق ــي لتمرك ــول اجلــدار الرمل ط
ــزة  ــة أميطــرات ملخين ــرار منطق ــى غ ــي، عل املغرب
مســتودع  تدميــر  مت  حيــث  احملبــس،  بقطــاع 
لذخيــرة راجمــة صواريــخ معاديــة »بــي ام 21«.

وأضافــت وزارة الدفــاع الصحراوية أن »قصفا 
مكثفــا اســتهدف متركــز قــوات االحتــال املغربي 
مبنطقتــي روس بنزكــة بقطــاع الفرســية مرتــن 
الدخــان  أعمــدة  مشــاهدة  ومتــت  متتاليتــن، 
تتصاعــد مــن القاعــدة املســتهدفة، وكــذا منطقــة 

ــية«. ــاع الفرس ــديدة بقط ــات أش روس أودي
أمــا نهــار اليــوم، فأشــار البيــان إلــى أن 

»مناطــق عــدة مت قصفهــا مــن قبــل اجليــش 
اجليــش  جنــود  فيهــا  يتمركــز  الصحــراوي، 
ــن  ــي أم أدگ ــرار منطقت ــى غ ــي عل ــي املغرب امللك
بقطــاع البــگاري التــي تعرضــت للقصــف مرتــن 
متتاليتــن وكــذا منطقــة أعظيــم أم أجلــود بقطــاع 

آوســرد«.
اجليــش  »قــوات  أن  البيــان  وأضــاف 
املكثــف  بالقصــف  اســتهدفت  الصحــراوي 
منطقتــي قطــاع احملبــس وأبيــرات تنوشــاد بقطــاع 

احملبــس«.
اجليــش  قــوات  هجمــات  وتتوالــى 
ــال  ــوات االحت ــع ق ــتهدفة مواق ــراوي مس الصح
املغربــي التــي تكبــدت خســائر معتبــرة يف األرواح 

والعتــاد علــى طــول اجلــدار الرملــي.
)و.أ.ج(

ــر  ــرو اجلزائ ــام ملؤسســة ميت ــر الع ــن املدي أعل
ــرو  ــة ميت ــتئناف خدم ــخ اس ــي أن تاري ــي أرزق عل
لــم   2020 مــارس   22 منــذ  املتوقفــة  اجلزائــر 
يحــدد بعــد، وأن القــرار يعــود للســلطات العمومية 
مؤكــدا أنــه مت إعــداد مخطــط الســتئناف اخلدمــة.

اإلذاعــة  أمــواج  علــى  لــه  مداخلــة  يف 
ــم يحــدد  ــي أرزقــي قائــا »ل الوطنيــة، صــّرح عل
بعــد تاريــخ اســتئناف اخلدمــة ونحــن ننتظــر قــرار 
ــا بإعــداد  الســلطات العموميــة )...( لكننــا قمن

ــك«. ــط لذل مخط
أن  املســؤول  أكــد  نفســه،  الســياق  يف 
ــل  ــث يتمث ــن حي ــن جانب ــط يتضم ــذا املخط ه
ــد  ــل قص ــرض النق ــف ع ــب األول يف تكيي اجلان
ضمــان نقــل جميــع املســافرين يف ظــروف صحيــة 

ــة. مواتي
ميتــرو  مؤسســة  إن  يقــول  أضــاف  كمــا 
ــاعة  ــن الس ــة م ــاعات اخلدم ــددت س ــر ح اجلزائ
ــى الســاعة الســابعة مســاء،  الســابعة صباحــا إل
مــع وضــع برنامــج اســتغال قطــار كل 4 دقائــق 

و30 ثانيــة لتفــادي االكتظــاظ بالداخــل.
ــول  ــي، فيخــص البروتوك ــب الثان ــا اجلان أم
الصحــي الــذي وضــع ملكافحــة انتشــار الوبــاء 
والوقايــة منــه حيــث يتضمــن االرتــداء اإلجبــاري 
للكمامــة وأخــذ درجــة احلــرارة عنــد مدخــل 
علــى  خطــوط  وضــع  إلــى  إضافــة  امليتــرو، 
ــل  ــن أج ــر م ــم الطوابي ــرى لتنظي ــة وأخ األرضي

احتــرام مســافة التباعــد اجلســدي.
و بخصــوص التهويــة، أكــد املتحــدث أن 
ــة  ــزة تهوي ــزودة بأجه ــتكون م ــرو س ــات امليت عرب
كمــا ســيتم تطهيرهــا بشــكل منتظــم قبــل وبعــد 

كل رحلــة.
ــرو  ــة امليت ــتئناف خدم ــول إن اس ــع يق و تاب
ســيكون تدريجيــا ومتحكــم فيــه مــع حتديــد عــدد 
ــتيعاب  ــة اس ــن طاق ــة م ــافرين بـــ 50 باملائ املس

ــرو. ــات امليت عرب
و فيمــا يتعلــق باخلســائر التــي تكبدتهــا 
املؤسســة، صــرح املديــر العــام بــأن املؤسســة 
تأثــرت بانعكاســات وبــاء »كوفيــد19-« علــى 
نشــاط النقــل، حيــث قــال »توقفنــا عــن النشــاط 
منــذ 22 مــارس 2020 فيمــا قــدرت اخلســائر 
ــع وســائل  ــار دج تشــمل جمي ــن 13 ملي ــر م بأكث
ــة. ــد هوائي ــواي ومصاع ــرو وترام ــن ميت ــل م النق

ــوع  ــذا الن ــتغال ه ــام اس ــد أن نظ ــا أك كم
حتــى  منتظمــة  صيانــة  يتطلــب  النقــل  مــن 
أعبــاء  إلــى  أدى  ذلــك  »و  التوقــف،  خــال 
ــاك أي  ــن هن ــم تك ــل ل ــات، باملقاب ــرة ونفق كثي

مداخيــل«.
اســتئناف  أن  ذاتــه  املســؤول  أضــاف  و 
النشــاط سيســمح - ولــو قليــا - بتخفيــف هــذه 
اخلســارة التــي تعرضــت لهــا مؤسســة ميتــرو 

اجلزائــر.
ــة  ــرو مدعم ــرة امليت ــى أن تذك ــا أشــار إل كم
ــر تتلقــى  ــة، وأن مؤسســة ميتــرو اجلزائ مــن الدول

ــاء االســتغال. ــض أعب ــن أجــل تعوي دعمــا م
الســياق أن املؤسســة  وأوضــح فيــه هــذا 
ــبة  ــتغال بنس ــاء االس ــة أعب ــن تغطي ــن م تتمك
30 % مــن خــال بيــع التذاكــر، يف حــن أن الـــ 

ــة. ــا الدول ــل به ــة فتتكف 60 % املتبقي
و يف معــرض تطرقــه إلــى مســألة تســيير 
ميتــرو اجلزائــر، أكــد املســؤول ذاتــه أنهــا أوكلــت 
ــرو  ــرع ملؤسســة ميت ــة، ف لشــركة 100 % جزائري
اجلزائــر، والتــي تتوفــر علــى كفــاءات قــادرة 
ــتغال  ــا االس ــرو، منه ــيير امليت ــان تس ــى ضم عل

ــة. ــة املطلوب ــن والنوعي ــع األم ــة م والصيان
ميتــرو  توســيع  مشــروع  بخصــوص  أمــا 
اجلزائــر، فقــد أشــار إلــى أن هنــاك حاليا توســعتن 
ــا  ــاز. أم ــور اإلجن ــدان يف ط ــن« توج ــد هامت »ج
التوســعة األولــى، فهــي تلــك الرابطــة بــن عــن 
النعجــة وبراقــي )4.4 كلــم(، والتوســعة الثانيــة 
ــار  ــن احلــراش وســط ومط ــة ب ــك الرابط ــي تل فه

ــم(. ــي )9.5 كل ــن الدول ــواري بومدي ه
ــا بخصــوص مشــاريع التوســعة األخــرى  أم
مــن اجلهــة الغربيــة للعاصمــة، فقــد أوضــح أنــه مت 
إجنــاز دراســات لكــن األشــغال لــم تنطلــق بعــد.
)و.أ.ج(

بإســبانيا  البوليســاريو  جبهــة  ممثــل  أكــد 
ــارس  ــي مي ــال املغرب ــي أن االحت ــد اهلل العراب عب
ــن  ــة اإلســبانية م ــى احلكوم ضغوطــا شــديدة عل
أجــل أن حتــذو حــذو الرئيــس األمريكــي املنتهيــة 
واليتــه دونالــد ترامــب، واالعتــراف لــه بالســيادة 
ــا  ــي يحتله ــة الت ــراء الغربي ــى الصح ــة عل املزعوم
ــف العــام 1975. ــذ خري ــة من ــر قانوني بصــورة غي

ــه  ــح نقلت ــي يف تصري ــد اهلل العراب ــرز عب وأب
بــن  العاقــات  أن  اجلزائريــة  األنبــاء  وكالــة 
إســبانيا ودولــة االحتــال املغربــي متــر يف الوقــت 
األطمــاع  بســبب  صعــب”  “بوضــع  الرهــان 
التوســعية للنظــام امللكــي علــى حســاب الشــعب 
“الضغــط  املتواصلــة  ومحاوالتــه  الصحــراوي 
بشــدة” علــى مدريــد مــن أجــل “تغييــر موقفهــا” 

جتــاه القضيــة الصحراويــة.

وأكــد الدبلوماســي الصحــراوي أنــه ال ميكــن 
احلديــث عــن العاقــات الثنائيــة بــن هذيــن 
البلديــن دون اإلشــارة إلــى القضيــة الصحراويــة؛ 
ــتْعِمَرة  ــة ُمس ــت دول ــبانيا كان ــى أن إس ــا ننس ف
ولديهــا مســؤولية سياســية وقانونيــة فيمــا يتعلــق 
الغربيــة  الصحــراء  مــن  االســتعمار  بتصفيــة 
ومتكــن الشــعب الصحــراوي مــن حقــه يف تقريــر 

ــر. املصي
يســتعمل  املغربــي  النظــام  أن  أبــرز  كمــا 
ملفــات التعــاون املشــترك مــع إســبانيا، فيمــا 
واإلرهــاب  اجلرائــم  محاربــة  مجــال  يخــص 
الشــرعية كورقــة ضغــط علــى  والهجــرة غيــر 
احلكومــة اإلســبانية وهــذا مــا يضــع إســبانيا “يف 

حــرج”.
)ق.و(

على طول اجلدار الرملي لليوم الـ 67 على التوالي

الجيـــش الصحــراوي يواصـــل هجمــاته الجيـــش الصحــراوي يواصـــل هجمــاته 
علــى مواقــع االحتـــالل المغربــــيعلــى مواقــع االحتـــالل المغربــــي

ممثل البوليساريو يف إسبانيا:

» المغــرب يضغـط على مدريــد لتعتـرف » المغــرب يضغـط على مدريــد لتعتـرف 
بسيــادته علــى الصحـــراء الغربيـــة«بسيــادته علــى الصحـــراء الغربيـــة«

خالل تدشينة مجموعة من املرافق الُشرطية ببشار

أونيســـي يدعـــو إلى استعمــــال كاميـــرات أونيســـي يدعـــو إلى استعمــــال كاميـــرات 
مراقــــبة لمكـــافحة الجريـــــمةمراقــــبة لمكـــافحة الجريـــــمة

الشلف
اإلطــــاحة بشبــــكة محلـــية تــــرّوج المخـــــدرات

مفــــرزة سفـــن حربـــية للبحـــــرية الروســــية
 ترســـو بميـــناء الجزائـــــر

دعا املدير العام لألمن الوطني خليفة أونيسي، من والية بشار، إلى استعمال كاميرات 
احلماية واملراقبة يف مكافحة اجلرمية.

ميترو الجزائر
 تاريـــخ استئنـــاف الخــــدمة تاريـــخ استئنـــاف الخــــدمة

 لم تحــــدده السلطــــات بعـــــد! لم تحــــدده السلطــــات بعـــــد!
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ملـــف

أبــرز النائــب باملجلــس الشــعبي الوطني، 
الصديــق شــهاب، اليــوم الثالثــاء، يف أشــغال 
االجتمــاع اخلامــس لسلســلة املشــاورات التــي 
لصياغــة  املتحــدة  األمم  منظمــة  بهــا  تقــوم 
أحــكام تشــريعية منوذجيــة لضحايــا اإلرهــاب، 
دور املجتمــع املدنــي مــن جمعيــات ومنظمــات 
ضحايــاه  ومرافقــة  اإلرهــاب  مكافحــة  يف 
ــه  ــاد ب ــا أف ــب م ــغاالتهم، حس ــال انش وإيص

ــان. ــفلى للبرمل ــة الس ــان للغرف بي
ــه أن شــهاب أشــاد  وأوضــح املصــدر ذات
خــالل مداخلتــه بـــ »مــا قدمتــه مختلــف 
اجلمعيــات ومنظمــات ضحايــا اإلرهــاب يف 
اجلزائــر لفائــدة الضحايــا وأســرهم، مســتعرضا 

ــي  ــل الت ــن والتكاف ــكال التضام ــف أش مختل
رافقــت بهــا تلــك اجلمعيــات علــى مــدار 
الســنوات اآلالف مــن الضحايــا بهــدف إعــادة 

ــم«. ــم ودعمه تأهيله
النائــب  اعتبــر  ذاتــه،   الســياق  ويف 
بصفتــه عضــوا يف اللجنــة االستشــارية رفيعــة 
املســتوى ملكافحــة اإلرهــاب والتطــرف العنيــف 
باالحتــاد البرملانــي الدولــي، أن دور اجلمعيــات 
ورابطــات الضحايــا »ال يجــب أن يقتصــر علــى 
تقــدمي املســاعدات، بــل يكــون دورا توعويــا 
يســاعد يف احلــد مــن انتشــار ظاهــرة اإلرهــاب 

ــة«. ــة للمصاحل ــات وطني ــاء سياس ويف بن
)و.أ.ج(

ــزاب  ــاء، األح ــس الثالث ــتلمت، أم اس
ــون  ــودة القان ــمي مس ــكل رس ــية وبش السياس
باالنتخابــات،  املتعلــق  اجلديــد  العضــوي 
ــة  ــس اجلمهوري ــف رئي ــد أن كل ــذا بع ــي ه يأت
ــن  ــة م ــد لعرب ــة أحم ــون جلن ــد تب ــد املجي عب
أجــل حتضيــر املشــروع رفقــة جلنــة مــن اخلبــراء 

القانونيــن.
علــى  الرئاســة  مصالــح  وأشــرفت 
ــن  ــواد م ــدة م ــل ع ــي حتم ــودة الت ــع املس توزي
شــأنها أن تســهم يف تنظيــم االســتحقاقات 
ــى  ــفافية، عل ــة وش ــة بنزاه ــة املقبل االنتخابي
األحــزاب والشــخصيات السياســية ومختلــف 
الفاعلــن يف الســاحة الوطنيــة إلثرائهــا وتقــدمي 
ــام. ــا بـــ 10 أي ــة حددته ــات يف مهل املقترح

للقانــون  املتداولــة  دة  املســوَّ ونصــت 
ــن«  ــار الوط ــت »أخب ــي حصل ــي والت االنتخاب
ــى فــرض املناصفــة يف  ــى نســخة منهــا عل عل
ــا  ــن النســاء والرجــال، م ــم املرشــحن ب قوائ
ــل عــدد ســكانها  ــي يق ــات الت عــدا يف البلدي
عــن 20 ألــف نســمة، كمــا فرضــت أن يكــون 
ــل  ــن تق ــباب الذي ــن الش ــحن م ــث املرش ثل
أعمارهــم عــن 35 ســنة، بالنســبة النتخــاب 

ــي. ــعبي الوطن ــس الش ــاء املجل أعض
العليــا  الهيئــة  ســتتولى  أنــه  كمــا 
األولــى  وللمــرة  لالنتخابــات،  املســتقلة 
والنيابيــة يف  احملليــة  االنتخابــات  تاريــخ  يف 
اجلزائــر، املوافقــة علــى القوائــم االنتخابيــة 
ــض  ــات أو الرف ــذه االنتخاب للمترشــحن يف ه
املعلــل، بعــد أن أشــرفت وزارة الداخليــة علــى 

العمليــة لعقــود مــن الزمــن.
ومنعــت بنــود املســودة أعضــاء ســلطة 
ــراض  ــم ألغ ــتغالل مناصبه ــات باس االنتخاب
تتعلــق مبهامهــم، وكــذا  التــي  تلــك  غيــر 
الترشــح لالنتخابــات خــالل  منعهــم مــن 

عهدتهــم.

كمــا تضمنــت املســودة بنــود تشــترط 
علــى املترشــح أو املترشــح متصــدر القائمــة 
ــات، وال  ــغ الهب ــن ومبل ــة الواهب ــغ قائم تبلي
يعــد متويــال أجنبيــا الهبــات املقدمــة مــن 
اجلزائريــن املقيمــن يف اخلــارج مــن أجــل 
متويــل احلمــالت االنتخابيــة، فضــال عــن 
ضمــان حــق وصــول املرشــح لوســائل اإلعــالم 
املعتمــدة، ومينــع أيضــا اســتخدام الوســائل 
املعنــوي  أو  الطبيعــي  للشــخص  التابعــة 

االنتخابيــة. العمومــي ألغــراض احلملــة 
وعــن احلملــة االنتخابيــة، نــص القانــون 
اجلديــد علــى منــع خطــاب الكراهيــة وكل 
شــكل مــن أشــكال التمييــز لــكل مترشــح أو 
شــخص يشــارك يف احلملــة، كمــا متنــع املــادة 
)75( مــن اســتعمال اللغــات األجنبيــة يف 
ــه »ال  ــى أن ــادة )91( عل ــت امل ــة، ونص احلمل
ميكــن أن تتجــاوز نفقــات املترشــح لالنتخابات 
الرئاســية مائــة مليــون دينــار جزائــري يف الــدور 
األول، ويرفــع هــذا املبلــغ إلــى 120 مليــون 

ــي«. ــدور الثان ــري يف ال ــار جزائ دين
اجلديــد  القانــون  أعطــى  كمــا 
ــكل مواطــن يف الترشــح  ــات احلــق ل لالنتخاب
للمجالــس النيابيــة، شــرط أن ال يكــون ســلك 
ــورة  ــاء ث ــح الوطــن يف أثن ســلوكا مضــادا ملصال
ــة  ــه يف جناي ــم علي ــي، أو حك ــر الوطن التحري
ولــم يــرّد اعتبــاره، أو حكــم عليــه مــن أجــل 
جنحــة بعقوبــة احلبــس واحلرمــان مــن ممارســة 

احلــق يف االنتخــاب والترشــح.
األحــزاب  أن  إلــى  اإلشــارة  جتــدر 
السياســية قــد شــرعت يف تنصيــب جلــان 
وإدراج  املشــروع،  علــى  اإلطــالع  مهمتهــا 
ــودة  ــة يف املس ــت متضمن ــا ليس ــات رمب مقترح
حتســبا لرفعهــا إلــى مصالــح الرئاســة علــى 
نفــس مــا كان العمــل بــه مــع الدســتور.
منير بن دادي

ــة  ــد عضــو اللجن ــة أخــرى، انتق ــن جه م
ــواري  ــي، ه ــعبي الوطن ــس الش ــة يف املجل املالي
ــن«،  ــار الوط ــه لـ«أخب ــالل حديث ــي، خ تيغرس
الــوكالء  أســماء  الصناعــة  وزيــر  إخفــاء 
متســائال  الســيارات،  الســتيراد  املعتمديــن 
عــن غيــاب الشــفافية واملصداقيــة واملوضوعيــة، 
متهمــا الوزيــر بـــ »خلــق منــط جديــد يف التســيير 

ــن«. ــن اجلزائري ــز ب ميي
وأوضــح هــواري تيغرســي أنــه »علــى وزارة 
ــة  ــات العمومي ــون الصفق ــرام قان ــة احت الصناع
الشــفافية«،  نقــاط  أهــم  مــن  تعتبــر  التــي 
متســائال عــن املعاييــر التــي مت اعتمادهــا يف 

عمليــات اختيــار الــوكالء، إلــى جانــب ســبب 
الــوكالء اآلخريــن، مشــيرا يف هــذا  إقصــاء 
الســياق إلــى أن »الــوزراء الســابقن كانــوا أكثــر 

ــي«. ــر احلال ــن الوزي ــفافية م ش
وقــال تيغرســي » إن أغلــب النــواب رفضــوا 
قانــون اســتيراد الســيارات واعتبروهــا تبذيــرا 
ــتنزف 2  ــه يس ــا أن ــة باعتباره ــة العمومي للخزين
مالييــر دوالر«، مضيفــا أنهــم »قــد اقترحــوا 
ســابقا منــح حــق اســتيراد كل شــخص عــوض 

ــاء«. ــذه األعب ــة ه ــل الدول أن تتحم
أسماء بوصبيع

اخلبيــر  حــاول  أخــرى،  جهــة   مــن 
ــرار  ــر ق ــة، تبري ــد الرحمــن عي االقتصــادي، عب
وتفاصيــل  قائمــة  إخفــاء  يف  الصناعــة  وزيــر 
املرســوم  »إن  بقولــه  الســيارات،  اســتيراد 
يحــدد  الــذي   )227 /  20( رقــم  التنفيــذي 
الــوكالء  نشــاط  ممارســة  وكيفيــات  شــروط 
ــم  ــمية رق ــدة الرس ــودة يف اجلري ــيارات املوج الس
)49( الصــادرة يف 19 أوت 2020،  لــم يلــزم 
ــات  ــل الصفق ــماء وتفاصي ــن األس ــف ع الكش
العموميــة«، مســتدركا أن »هــذا القــرار غيــر 
ــار أن  ــه مرتبــط مبشــروع وطنــي باعتب ــول ألن مقب
ــا يف  ــف شــهد محاكمــات فســاد أغلبه هــذا املل
تركيــب الســيارات، لذلــك كان لزامــا علــى 
الوزيــر إظهــار الشــفافية، مشــيرا إلــى أن رئيــس 
اجلمهوريــة عبــد املجيــد تبــون أعــد أوامــر تقضــي 

بالشــفافية«. بااللتــزام 
وعــن ســير عمليــة منــح االعتمــادات، 

ــة  ــر االقتصــادي أن الرخصــة املؤقت أوضــح اخلبي
التــي منحهــا وزيــر الصناعــة باســتيراد املركبــات 
ــم  ــداع طلباته ــوا بإي ــة وكالء قام ــدة ألربع اجلدي
ــاد  ــح االعتم ــل من ــا مجــددا قب ســيتم مراجعته
النهائــي، وانــه يف حــال إقصائهــم لــن يتــم بــأي 
ــتيراد  ــتغاللها يف االس ــوال اس ــن األح ــال م ح
وفــق مــا ينــص عليــه القانــون يف املــادة )9( 

ــه. من
كمــا اســتغرب اخلبيــر ســبب إخفــاء الوزيــر 
ــذي  ــت ال ــوكالء، يف الوق ــمية لل ــة االس القائم
ســيتم اإلعــالن عنــه الحقــا علــى مســتوى 
مديــري املصانــع خــالل ترؤســهم اللجنة لدراســة 
امللفــات، مشــيرا إلــى أن »هــذه االعتمــادات 
ــى مســتوى ســبع مســتويات  ــا عل ســيتم توزيعه
علــى غــرار وزارة التجــارة واملاليــة والصناعــة 

والضرائــب«.                      أ. ب

قــال احلقوقــي فــاروق قســنطيني، يف تصريــح 
ــة  ــر الصناع ــم وزي ــس، إن »تكت ــن«، أم ــار الوط لـ«أخب
عــن كشــف أســماء الــوكالء املعتمديــن الســتيراد 
ــر  الســيارات تعســف يف اســتعمال الســلطة وإجــراء غي
قانونــي، وجتــاوز فاضــح«، وذلــك علــى خلفيــة رفــض 
آيــت علــي اإلفصــاح عــن قائمــة  الوزيــر فرحــات 

املســتوردين اجلــدد للســيارات.
هــذه  »مثــل  أن  قســنطيني  القانونــي  وأوضــح 
ــرارات ال تتماشــى مــع الشــفافية املنصــوص عليهــا  الق

ــة يف  ــس اجلمهوري ــا رئي ــد عليه ــي أك ــتور، الت يف الدس
ــا«، مشــيرا  ــة ومحاربته ــى البيروقراطي إطــار القضــاء عل
ــر  ــر غي ــام أم ــرأي الع ــى ال ــة عل ــاء القائم ــى أن »إخف إل
ــن  ــي م ــة وه ــة عمومي ــذه الصفق ــار أن ه ــول باعتب مقب

ــة«. ــوال الدول أم
ــرأي  ــح لل ــب أن يوض ــه يج ــي أن ــاف احلقوق وأض
الصفقــات  بإبــرام  املتعلقــة  األوليــة  املراحــل  العــام 
2021-« بعنــوان  الســيارات  باســتيراد  اخلاصــة 
ــر  ــة بدفت ــود املتعلق ــح البن ــب توضي ــا يج 2022«، كم

ــاء  ــص اقتن ــي تخ ــة الت ــى الصفق ــبة إل ــروط بالنس الش
الســيارات، مضيفــا أن املــادة )25( مــن قانــون الفســاد 
رقــم )01/06( التــي تنــص علــى الوقايــة مــن الفســاد 
ومكافحتــه تؤكــد أن »املشــرع اجلزائــري يفــرض اعتمــاد 
الصفقــة العموميــة مهمــا كان نوعهــا، كمــا يجــب 
احتــرام املعاييــر مــع املصلحــة املتعاقــدة وتتمثــل أساســا 

يف املصداقيــة والشــفافية واملوضوعيــة«. 
أسماء بوصبيع

متعــددي  الســيارات  وكالء  جلمعيــة  الســابق  الرئيــس  أكــد 
ــس،  ــن، أم ــار الوط ــع أخب ــال م ــاش، يف اتص ــف نب ــات، يوس العالم
أنــه »مســتعد للمثــول أمــام وكيــل اجلمهوريــة بتاريــخ 28 جانفــي 
ــا ضــده  ــي رفعه ــة الت ــه بخصــوص القضي ــإدالء بتصريحات اجلــاري ل

ــم«. ــي ابراهي ــت عل ــات أي ــة فرح ــر الصناع وزي
 وذكــر نبــاش يف اتصــال مــع »أخبــار الوطــن« أن »االتهامــات التي 
ــذا  ــي شــخصية، وه ــت عل ــة فرحــات آي ــر الصناع ــا ضــده وزي وجهه
يتنافــى مــع تصريحاتــه املتعلقــة بســوق الســيارات وهــو ملــف يخــص 
ــف  ــر يف مل ــل الوزي ــج عم ــا »نتائ ــخصه«، مضيف ــس ش ــة ولي احلكوم
ــعار  ــي لألس ــاع جنون ــا ارتف ــون، مييزه ــا كل اجلزائري ــيارات يعرفه الس
ــة وتعطيــل مشــروع اســتيراد  ــة اآلالف مــن العمــال علــى البطال وإحال

ــر مساســا بشــخصه«. ــذا يعتب الســيارات املســتعملة، فهــل ه
ــع  ــل رف ــت مح ــي كان ــالم الت ــائل اإلع ــه يف وس ــن تصريحات وع
ــدث  ــال املتح ــة، ق ــر الصناع ــرف وزي ــن ط ــة م ــام احملكم ــة أم القضي
إنها«تتعلــق باملســاس بشــخص الوزيــر وكرامتــه مــن خــالل تصريحــات 
إعالميــة تتعلــق برفــع أســعار الســيارات وعــدم اجلــدارة يف تســيير ملــف 
ــن يتراجــع  ــه ل ــرا يف هــذا الســياق أن«كل تصريحات الســيارات«، معتب
عنهــا أمــام احملكمــة«، معلقــا علــى أســلوب وزيــر الصناعــة آيــت علــي 
ــوري،  ــه »أســلوب دكتات ــف الســيارات بأن ــع مل ــه م فرحــات يف تعامل
ــر  ــن للوزي ــن املنتقدي ــابقا م ــت س ــا »كن ــون«، مضيف ــرم القان وال يحت
ــن يكســر االقتصــاد  ــكل م ــدا ل عبدالســالم بوشــوارب وســأبقى منتق

ــخاص«. ــس لألش ــي ولي الوطن
أسماء بوصبيع

تباينت آراء القانونيني واخلبراء االقتصاديني حول قرار وزارة الصناعة 
املتعلق بعدم الكشف عن أسماء املستفيدين من رخص استيراد 

السيارات؛ فبينما اعتبر البعض اإلجراء »غير قانوني«، كونه 
يخالف مبدأ الشفافية ونظام الصفقات العمومية الذي يشترط 

اإلعالن عن الفائز بأي صفقة، حاول آخرون تبرير قرار الوزير، 
فرحات آيت علي ابراهيم، بإخفاء قائمة وتفاصيل استيراد السيارات، 

بداعي أن اإلخطارات  بقرارات منح الرخص تكون موجهة للمعنيني 
فقط وال يتم إبالغها للعامة، ألن القانون مينع نشر معلومات ذات طابع 

مهني متعلقة باخلواص ألي طرف عدا املعني باألمر، وهي احلجة نفسها التي 
تعّللت بها الوزارة يف بيانها، األمر الذي جعل املسؤول األول عن القطاع يف ورطة!

اجتماع األمم المتحدة اجتماع األمم المتحدة 

شهـــــاب يـــبرز دور المجتمـــــع شهـــــاب يـــبرز دور المجتمـــــع 
المدنـــي في مكـــافحة اإلرهــــابالمدنـــي في مكـــافحة اإلرهــــاب

تحسبا لرفع مقترحاتها إلى الرئاسةتحسبا لرفع مقترحاتها إلى الرئاسة

األحــــزاب تستلــــم نسخـــــــة األحــــزاب تستلــــم نسخـــــــة 
من مســـّودة قـــانون االنتخـــاباتمن مســـّودة قـــانون االنتخـــابات

عضو اللجنة المالية في المجلس الشعبي الوطني، عضو اللجنة المالية في المجلس الشعبي الوطني، 
هواري تيغرسي: هواري تيغرسي: 

»الـــــوزراء السابقـــــون كـــــانوا »الـــــوزراء السابقـــــون كـــــانوا 
أكثــــــر شفــــافــــية«أكثــــــر شفــــافــــية«

الخبير االقتصادي، عبد الرحمن عية: الخبير االقتصادي، عبد الرحمن عية: 
»آيــــت علــــي غيــر ملــــزم »آيــــت علــــي غيــر ملــــزم 
قـــانونا بكشــــف التفاصــــيل«قـــانونا بكشــــف التفاصــــيل«

قال إنه مستعد للمثول أمام القضاء، قال إنه مستعد للمثول أمام القضاء، 
يوسف نباش:يوسف نباش:

»وزير الصناعة دكتاتوري »وزير الصناعة دكتاتوري 
ولن أتراجع عن تصريحاتي«ولن أتراجع عن تصريحاتي«

السيارات المستفيدين من رخص استيراد  الكشف عن أسماء  السياراتجدل بخصوص عدم  المستفيدين من رخص استيراد  الكشف عن أسماء  جدل بخصوص عدم 

الصنـــاعة الصنـــاعة  وزيــروزيــر  
فـي ورطـة!فـي ورطـة!

الحقوقي فاروق قسنطيني: الحقوقي فاروق قسنطيني: 

»وزيـــــر الصنـــــــاعة يتعســــف »وزيـــــر الصنـــــــاعة يتعســــف 
فــــــي فــــــي استعمــــــال السلــــــطة«استعمــــــال السلــــــطة«
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منير بن دادي 
وأفصــح جعبــوب، خــال مداخلتــه أمــس 
ــة  ــة الصحــة والشــؤون االجتماعي ــام جلن ــاء أم الثاث
ــن  ــة، ع ــس األم ــي مبجل ــن الوطن ــل والتضام والعم
وجــود انخفــاض يف نشــاط الوســاطة بنســبة قدرهــا 
ــدد  ــغ ع ــث بل ــنة 2020، حي ــال س ــة خ 30 باملائ
ــر  ــار الوزي ــرض، وأش ــل 306 آالف ع ــروض العم ع
ــاء  ــات البن ــى قطاع ــزت عل ــروض ارتك ــى أن »الع إل
واألشــغال العموميــة والــري والصناعــة واخلدمــات، 

ــاص«. ــاع اخل ــا القط ــا مصدره ــة منه 80 باملائ
ــية  ــن أن مفتش ــوب ع ــح جعب ــل، أفص وباملقاب

ــرية  ــة والبش ــوارد املادي ــا يف امل ــجل نقص ــل تس العم
ووســائل العمــل احلديثــة ممــا يعيقهــا يف أداء مهامهــا 
علــى الوجــه األكمــل، حيــث وعــد الوزيــر بتصحيــح 
القطــاع  ورقمنــة  عصرنــة  يف  واالنطــاق  الوضــع 

ــة. ــة املقبل ــنوات األربع ــال الس خ
الضمــان  صنــدوق  نشــاط  وبخصــوص 
ــر أن املســاهمة الســنوية يف  ــد الوزي ــي، أك االجتماع
ميزانيــة املستشــفيات العموميــة بلغــت 92 مليــار دج 
خــال الســنة املاضيــة، و102 ماييــر دج يف الســنة 
اجلديــدة 2021، كتعويضــات لألدويــة واألداءات 

الصحيــة.

ويف إطــار تعزيــز احلريــات النقابيــة، كشــف 
الوزيــر  أن العــدد اإلجمالــي للمنظمــات النقابيــة بلــغ 
140 نقابــة، 48 منهــا خاصــة بأربــاب العمــل و92 
نقابــة خاصــة بالعمــال األجــراء. كمــا مت تســجيل 13 

نقابــة خــال الســنة املاضيــة.
كمــا صــّرح املســؤول األول عــن قطــاع العمــل 
ــام  ــة ق ــن البطال ــن ع ــي للتأم ــدوق الوطن ــأن الصن ب
بتمويــل أزيــد مــن 4 آالف مؤسســة مصغــرة خــال 
الســنة الفارطــة، ممــا سيســهم – حســب املتحــدث- 
منصــب  آالف  عشــرة  مــن  أزيــد  اســتحداث  يف 

ــغل. ش

املنتهيــة  العقــود  أصحــاب  أمــس،  نظــم،  
عنابــة  واليــة  أمــام   21 رقــم  وقفتهــم   )الداس( 
العقــود  جتديــد  يف  املتمثلــة  بحقوقهــم  للمطالبــة 
ــاء  ــاج وإلغ ــغيل واإلدم ــة التش ــى مديري ــا إل وحتويله

35 ســنة. الســن  شــرط 
»أخبــار  تلقــت  لهــم،  بيــان   احملتجــون، يف 
الوطــن« نســخة منــه أكــدوا أنهــم فئــة العمــال 
املنتهيــة عقودهــم ال متثلهــم أي نقابــة أو جمعيــة 
ــا  ــرة وقضاي ــي واألس ــن الوطن ــوزارة التضام ــن ل تابع
املــرأة يرفعــون يف وقفتهــم الـــ 21 صرختهــم وصوتهــم 
ــد  ــن، قص ــال الدي ــي جم ــة برمي ــة عناب ــي والي لوال
رفــع انشــغاالتهم إلــى الــوزارة الوصيــة إليجــاد حلــول 

ــار. ــن االعتب ــم بع ــذ مطالبه ــة وأخ فوري
جهــاز  ضمــن  عقودهــم  أن  مؤكديــن 
ــهادات  ــي ش ــي حامل ــاج االجتماع ــاعدة اإلدم مس

)PiD( مبوجــب املرســوم التنفيــذي رقــم )08/127( 
ــاط  ــاز النش ــن جه ــل 2008 ضم ــؤرخ يف 30 أفري امل
رقــم  املرســوم  االجتماعي )Fais( مبوجــب 
)09/305( املــؤرخ يف 10 ســبتمبر 2009 املعــدل 
واملتمــم مبرســوم رقــم )12/79( املــؤرخ يف 12 أفريــل 
2012 الــذي أقصــي مــن مرســوم اإلدمــاج رقــم 
ــتركة   ــة املش ــة الوزاري ــب التعليم )19/336(، وحس
رقــم )25( املؤرخــة يف 16 ديســمبر 2019 احملــددة 
لكيفيــة تنفيذهــا وتقييدهــا ببنــد النشــاط الــذي 
ــدة.  ــة محــدودة امل ــم املنتهي ــع عقوده ال يتماشــى م
ــة )1560(  ــى التعليم ــاء عل ــه بن ــى أن ــار إل ــا أش كم
وزارة  عــن   2019 ديســمبر   16 بتاريــخ  الصــادرة 
علــى  وبنــاء  املــرأة،  وقضايــا  واألســرة  التضامــن 
ــول  ــل مكف ــق العم ــتور »ح ــن الدس ــدة )69( م املائ
ــم  ــة املشــتركة رق ــكل مواطــن«.  والتعليمــة الوزاري ل

)25( الصــادرة بتاريــخ 16 ديســمبر 2019 عــن وزارة 
ــى الســلطات  ــة فإنهــم يرفعــون انشــغالهم إل الداخلي
ــن  ــا م ــي تلقوه ــود الت ــد الوع ــة بع ــة واملركزي الوالئي
طــرف احلكومــات الســابقة املتعاقبــة والتــي لــم تلتــزم 
ــة،   ــة املهمش ــه الفئ ــاه هات ــة اجت ــؤولياتها القانوني مبس
األوضــاع  تدنــي  اســتمرار  ظــل  يف  حســبهم، 
ملناقشــة  احلاليــة  احلكومــة  وجتاهــل  االجتماعيــة 
مصيرهــم وغلــق ســبل احلــوار علــى حــد تعبيــر 
البيــان. وطالــب هــؤالء بإعــادة فتــح العقــود املنتهيــة 
ومتديــد العقــود وحتويلهــا ملديريــة التشــغيل واإلدمــاج 
بعــد اســتيفاء الشــروط والعمــل علــى ضــرورة إلغــاء 

ــنة. ــددة ب35 س ــن احمل ــرط الس ــة ش معادل
 ف.سليم

أمينة.ب
ــب   وتتكــون هــذه الدفعــة مــن نحــو 500 طال
ــدرس كل  ــون دراســة 7 مقاييــس عــن بعــد، ت يزاول
سداســي مبجمــل 4 سداســيات، إال أن املشــاكل 
ــة يف  ــا اإلدارة ممثل ــط فيه ــت تتخب ــي كان ــة الت املادي
ــدم  ــبب ع ــس، بس ــوا التدري ــن قاطع ــاتذة الذي األس
حصولهــم علــى مســتحقاتهم املاليــة، مــا حــال ذلــك 
دون اســتكمال الدراســة، حيــث ذكــر الطــاب أنهــم 
لــم يســتكملوا ســنة »املاســتر« األولــى إال بعــد 
ثــاث ســنوات مــن 2017 إلــى 2020، وهــي املهمة 
الصعبــة التــي حتملتهــا أســتاذتن مــن الكليــة ويتعلق 
ــة  ــي جميل ــورة حركات ــم الدكت ــة القس ــر برئيس األم
ونائبتهــا الدكتــورة بلمرابــط حنــان اللتــن عملتــا مــا 
ــا جهــود  ــاذ الدفعــة، وبذلت بوســعهما مــن أجــل إنق
جبــارة مــن خــال تقــدمي الــدروس للطلبــة مــن أجــل 

واســتكمال  الوقــت  اســتدراك  علــى  مســاعدتهم 
ــى ماســتر. دراســة الســنة األول

لســان  علــى  جــاء  مــا  وحســب  أنــه،  إال 
الطلبــة، ورغــم املصاعــب التــي مــرت بهــا الدفعــة، 
والوقــت الكبيــر الــذي ضــاع  ألســباب خارجــة عــن 
نطــاق مســؤولية الطلبــة، إال أن التســجيات للســنة 
ــى الســاعة ألســباب  ــق حت ــم تنطل ــة ماســتر ل الثاني
مجهولــة، رغــم انطاقهــا يف العديــد مــن اجلامعــات 
التــي تتبنــى مشــروع الدراســة عــن بعــد، مــا أدخــل 

ــي. ــى مســتقبلهم اجلامع ــرة عل ــة يف حي الطلب
 احملتجــون الذيــن طالبــوا بضــرورة تســريع وتيــرة 
ــة مــن أجــل اســتئناف الدراســة  اإلجــراءات اإلداري
يف الســنة الثانيــة ماســتر تخصــص إدارة محليــة 
رفعــوا،  إلــى جانــب انشــغاالتهم املقدمــة لــإدارة، 
ــا  ــي وصفوه ــجيل الت ــوق التس ــة حق ــب مراجع مطل

ألــف  ألــف دج،«20   40 بـــ  واملقــدرة  بالباهظــة، 
ــن  ــة ». يف ح ــنة ثاني ــف س ــى و20 أل ــنة األول س
ــى الســابقة واملتخرجــة ســنة 2019  أن الدفعــة األول
وباقــي الطلبــة مبختلــف اجلامعــات لــم يســددوا ســوى 

ــنتن. ــا الس ــف دج لكلت 20 أل
إدارة كليــة احلقــوق بجامعــة قســنطينة1، ممثلــة 
ــد  ــى عمي ــة إل ــا باإلضاف ــم ونائبته ــة القس يف رئيس
ردهــا علــى  الكليــة طاشــور عبــد احلفيــظ، ويف 
ممثلــن  اســتقبلت  الطلبــة،  ومطالــب  انشــغاالت 
ــأن اســتئناف الدراســة بالســنة  عنهــم، وصرحــت ب
ــة ماســتر ســيكون يف غضــون األســبوع املقبــل  الثاني
علــى أقصــى تقديــر، يف حــن أن مطلــب تخفيــض 
ــؤولية إدارة  ــدى مس ــر يتع ــو أم ــجيل فه ــوق التس حق
ــن  ــمية م ــة رس ــق تعليم ــق وف ــا تطب ــة، كونه الكلي

وزارة التعليــم العالــي.

و بحســب التقريــر, فقــد مت يف هــذا اإلطــار 
ــر  ــق باملعايي ــترك املتعل ــوزاري املش ــرار ال ــر الق نش
وخمســة  التجميــل,  ملــواد  امليكروبيولوجيــة 
ــور  ــرى يف ط ــتركة أخ ــة مش ــرارات وزاري )05( ق
النشــر تتعلــق بخصائــص مــواد الســكر واحلليــب 
واألشــياء  القهــوة  وعيــوب  واملربــى  املخمــر 

ــاط. ــن املط ــة م ــوازم املصنع والل
املشــتركة  الوزاريــة  للقــرارات  بالنســبة  و 
قيــد الدراســة علــى مســتوى األمانــة العامــة 
للحكومــة، أشــار التقريــر إلــى 9 قــرارات وأنظمــة 
ملحقــات  أو  املنتجــات  بخصائــص  تتعلــق 

املنتجــات.
ــار  ــل األخط ــا لتحلي ــا تقني و تتضمــن نظام
وكيفيــات املصادقــة علــى دليــل الطــرق احلســنة 
للنظافــة وتطبيــق مبــادئ تقييــم األخطــار, ونظاما 
تقنيــا لتعميــم وضــع الرمــز الشــريطي علــى 
املنتجــات املعبــأة, وقــرارا وزاريــا مشــتركا متعلقــا 

ــوكوالطة. ــص الش بخصائ
و يف مجــال الوقايــة مــن احلــوادث املرتبطــة 
بغــاز البوتــان, لفــت التقريــر الــى القــرار الــوزاري 
ذات  الضغــط  مبخفضــات  املتعلــق  املشــترك 
لغــاز  املنخفــض  والضغــط  الثابــت  التحكــم 

البوتــان املوجــه لاســتعمال املنزلــي.
الغذائيــة,  املنتجــات  مجــال  يف  مت  كمــا 
حتديــد درجــات احلــرارة وطــرق حفــظ املــواد 
الغذائيــة القابلــة للتلــف عــن طريــق التجميــد أو 
التجميــد املكثــف أو التبريــد وكــذا مــدة حفظهــا, 
وحتديــد الشــروط اخلاصــة بالنظافــة والنظافــة 
ــد  ــام وحتدي ــآت اإلطع ــة يف منش ــة املطبق الصحي

ــع. ــد البيـ ــا بع ــة م ــات اخلدم شــروط وكيفي
كيفيــة  حتديــد  مت  الســياق,  ذات  ويف 

اإلعــام اخلــاص املطبــق علــى خدمــة الترحيــل, 
ــوازم  ــة باألشــياء والل ــص املتعلق ــد اخلصائ وحتدي
املوجهــة ملامســة  الباســتيك  املصنعــة مــن 

املــواد الغذائيــة.
الــى جانــب ذلــك قامــت الــوزارة ألول مرة, 
بحصــر وجــرد كل ممتلكاتهــا العقاريــة عبــر القطــر 
الوطنــي واملقــدرة بـــ 656 عقــار )أمــاك موثقــة, 
ملصالــح  مخصصــة  وأمــاك  مؤجــرة  أمــاك 
ــي لتســييرها يف  ــام معلومات ــداد نظ ــوزارة(, وإع ال

ــر. ــف التقري ــة, يضي ــار الرقمن إط
أمــا يف مجــال التكويــن, فقــد مت إطــاق 
برنامــج تكوينــي متواصــل عبــر تقنيــة التواصــل 
 7500 يفــوق  مــا  خــص  بعــد  عــن  املرئــي 
ــة  ــاز 21 دورة تكويني ــن إجن ــفرت ع ــف, اس موظ
حوالــي  منهــا  اســتفاد  دورة,   50 أصــل  مــن 

اآلن. حتــى  موظــف   3272
ــة  ــة حضوري ــة دورات تكويني ــا مت برمج كم
ــي 600 موظــف  ــدة حوال لعــدة تخصصــات لفائ
والتــي مت تأجيلهــا بســبب الوضعيــة الصحيــة 
وبــاء  انتشــار  مــن  الوقايــة  قصــد  احلاليــة 

كوفيــد19-.
ــة  ــق غالبي ــد مت »حتقي ــر فق ــب التقري  وحس
النشــاطات املســطرة لســنة 2020, كمــا متــت 
إضافــة أنشــطة أخــرى لــم تكــن مبرمجــة متاشــيا 
ــة منهــا  ــة الصحي ــة احلالي ــات الوضعي مــع متطلب
ــة  واالقتصاديــة, باإلضافــة إلــى األنشــطة العادي
الســوق  بتمويــن  تعلــق  مــا  خاصــة  للــوزارة 
واحلفــاظ علــى اســتقرار األســعار وحمايــة وأمــن 
املســتهلك«.                                     واج

نظــم، صبــاح أمــس، عــدد مــن النقابيــن 
الغــاز  متييــع  مركــب  وإطــارات  العمــال  مــن 
الطبيعــي بســكيكدة وعائــات ضحايــا االنفجــار 
العنيــف الــذي هــز املركــب ذات صبــاح مــن 
ــر  ــن مبق ــم وتضام ــة ترح ــي 2004 وقف 18 جانف
مؤكديــن  ســكيكدة.  يف   )GL1K( املركــب
ــود  ــوم األس ــك الي ــا ذل ــوا ضحاي ــم  ينس ــم ل أنه
ــا و74  ــف 27 قتي ــد خل ــذي كان ق ــن ال احلزي
جريحــا يف صفــوف عمــال املركــب الذيــن كتبــت 
ــذكاري  ــى نصــب ت ــد، عل ــا بع أســماؤهم، فيم

ــب. ــل املرك ــع داخ وض
ــة وقعــت أول أمــس،  ــإن احلادث لإشــارة ف
ــي يف  ــاز الطبيع ــع الغ ــب متيي ــزت مرك ــي ه والت

حـــدود الســاعة السادســة مســاء و6 دقائــق، 
حيــث حولــت كامــل مدينــة ســكيكدة إلــى 
ــا  ــكاء، اختلط ــل والب ــرة وســط العوي ــازة كبي جن
ظلــت  التــي  اإلســعاف،  ســيارات  مبنبهــات 
تنقــل جثــث القتلــى واجلرحــى إلــى املستشــفى 
ــواد،  ــدت الس ــي ارت ــة الت ــدة البترولي ــن القاع م
ــول  ــذي حت ــاز ال ــب الغ ــات مرك ــة مبلحق وخاص
محيطــه إلــى مقبــرة حلطــام الســيارات، وأشــاء 
القتلــى مــن العمــال الذيــن تقطعــت أجســادهم 
ــق  ــذي كان متبوعــا بحري مــن شــدة االنفجــار ال

ــول. مه
جمال بوالديس

ــات  ــوي والطاق ــال الطاق ــر االنتق كشــف وزي
ــه  تنســيقا  ــن شــيتور، أّن املتجــددة، شــمس الدي
بــن قطاعــه ووزارة الســكن يجــري علــى قــدم 
وســاق لتحضيــر رخصــة بنــاء »خاصــة«، ألجــل 

ــة. ــوائي للطاق ــتهاك العش ــف االس وق
حلولــه  خــال  شــيتور،  الوزيــر  وعــّرج 
ضيفــا، أمــس، علــى منتــدى »الشــعب«، علــى 
الطاقــة،  اســتهاك  لترشــيد  املمكنــة  احللــول 
ــال  ــث ق ــذي – حســبه - يشــهد فوضــى، حي ال
يف الصــدد ذاتــه إّن رخــص البنــاء مــن شــأنها 

ــة.  ــتهاك الطاق ــى اس ــف فوض وق
إجــراء  »ســيتم  إّنــه  ذاتــه  الوزيــر  وقــال 
تشــخيص طاقــوي مــن قبــل مختصــن قبــل منــح 
ــع وزارة  ــي نســعى بالتنســيق م ــاء الت رخصــة البن

الســكن منحهــا«.
ــل  ــه يعم ــأّن قطاع ــيتور، ب ــح ش ــا أوض كم
بالتنســيق مــع وزارة الشــؤون الدينيــة لترشــيد 

ــجد. ــف مس ــة بـــ18 أل ــتهاك الطاق اس
عبداجلالل نويس

وزير العمل، الهاشمي جعبوب:

»عملية اإلدماج المهني تسجل تباطؤا كبيرا«»عملية اإلدماج المهني تسجل تباطؤا كبيرا«
مركب تمييع الغاز الطبيعي بسكيكدة

عـــائالت الضحــــايا تحيـــــيعـــائالت الضحــــايا تحيـــــي
 ذكـــــرى االنفجـــــار ذكـــــرى االنفجـــــار

كشف وزير العمل 
والتشغيل والضمان 

االجتماعي، الهاشمي 
جعبوب،  أن عملية 

اإلدماج املهني ألصحاب 
عقود ما قبل التشغيل 
تسجل تباطؤا كبيرا، 

حيث لم يتم إدماج سوى 
35.906 شباب إلى حدود 

نهاية السنة املاضية 
2020، وبنسبة 9 باملائة 
من املجموع الكلي املعني 

بالعملية.

في وقفتهم الـ 21
أصحــاب العقــود المنتهـــية يحتجــــون بعنـــابةأصحــاب العقــود المنتهـــية يحتجــــون بعنـــابة

تنديدا بتأخر انطالق التسجيالت بجامعة »قسنطينة 1« 
طلبـــــة »الماستــــر« الذيـــن يدرســـون طلبـــــة »الماستــــر« الذيـــن يدرســـون 

عــــن بعد يحتجــــــون عــــن بعد يحتجــــــون 
نّظم، صبيحة أمس، العشرات 

من طلبة »املاستر« الذين 
يدرسون عن بعد يف تخصص 
إدارة محلية الدفعة الثانية، 
على مستوى كلية احلقوق 

بجامعة قسنطينة 1،  وقفة 
احتجاجية داخل حرم كلية 
احلقوق تيجاني هدام، من 
أجل رفع انشغاالتهم إلدارة 

الكلية، قصد إيجاد حل 
ملشاكلهم واستكمال مشوارهم 

الدراسي.

أعدت وزارة التجارة خالل سنة 2020 عدة قرارات وزارية مشتركة 
وأنظمة تهدف إلى ضمان نوعية املنتجات وتعزيز سبل حماية املستهلك 

ووقايته من أية مخاطر قد تنجر عن استعمال أو اقتناء بعض املواد 
املوجودة يف السوق الوطنية, حسب ما ورد يف تقرير للوزارة يتضمن 

حصيلة نشاطات القطاع للسنة املاضية

صدرت خالل سنة 2020
قـــرارات وزاريــــة وأنظمــــــةقـــرارات وزاريــــة وأنظمــــــة
 لتعزيـــــز حمــــاية المستـــهلك لتعزيـــــز حمــــاية المستـــهلك

شمس الدين شيتور يكشف:
رخــــص بنـــاء خـــــاصة لوقـــف رخــــص بنـــاء خـــــاصة لوقـــف 

فوضــــى استهــــالك الطــــاقةفوضــــى استهــــالك الطــــاقة  
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أخبار الداخل

جيجل

رئيس بلدية غبالـة يطالب بتصنيف رئيس بلدية غبالـة يطالب بتصنيف 
بعــض القـرى ضمـن مناطق الظلبعــض القـرى ضمـن مناطق الظل

عبد اهلل إبراهيم

تواجد  البلدية  رئيس  استغل 
باملنطقة  حل   التي  الداخلية  وزارة  جلنة  
الظل غير  الطالعهم  على بعض مناطق 
إعادة  ضرورة   إلى  دعا  حيث  املصنفة، 

تصنيفها يف تطبيقية وزارة الداخلية.
 وحلت بداية هذا األسبوع جلنة وزارية 
تابعة لوزارة الداخلية ببلدية غبالة مرفوقة 
ورئيسة  جيجل  والية  مصالح  مبمثلي 
الدائرة وكذا رئيس البلدية ، ملتابعة مدى 

تنفيد  املشاريع التنموية مبناطق الظل .
املادية  الوضعية  على  وقفت  اللجنة   
مختلف  يف  الظل  مناطق  يف  املسجلة 
السطارة،  دائرة  مستوى  على  القطاعات 
واالنشغاالت  املشاكل  إلى  باإلضافة 

وبعض االقتراحات.
اللجنة  قامت  صلة  ذي  سياق  يف   
املنجزة  املشاريع  مختلف  مبعاينة  ذاتها  
غبالة  طريق  غرار  على  الظل  مناطق  يف 
القى  والذي  أحمد  دار  ،عجيسة، 
إعجاب اللجنة الوزارية من حيث نوعية 

اإلجناز واحترام اآلجال القانونية وحسن 
تسيير املبلغ املمنوح .

 وهو نفس االنطباع بالنسبة للمشاريع 
على  بها  األشغال  اجلارية  األخرى 
بني  وطريق  بوحامد  اخلروبة  طريق  غرار 
على  اإلطالع  مت  كما   ، واملعلقة  أسامة 
 ، الظل  ملناطق  العاجلة  االحتجاجات 
للشرب  الصاحلة  املياه  مشروع  غرار  على 
على مستوى منطقة املايدة وأندلو املسجل 
على مستوى الوالية والذي ينتظر املواطنني 

أنطالق األشغال منذ سنة 2019 .

املخدرات  مكافحة  فرقة  جنحت 
ألمن  القضائية  للشرطة  الوالئية  باملصلحة 
بارون  وتوقيف  اإلطاحة  يف  الطارف  والية 
إجرامية  شبكة  ضمن  ينشط  مخدرات 
باملخدرات  االجتار  يف  مختصة  منظمة 
بطريقة غير مشروعة ميتد نشاطها إلى عدة 

واليات من شرق البالد.
االتصال  و  اإلعالم  خلية  بحسب  و 
بالهيئة ذاته فاملتهم  يف العقد الرابع من العمر 
ينحدر من مدينة بن مهيدي والية الطارف 
أين مت خالل العملية حجز 01 كيلوغرام من 
 08 عن  عبارة  معالج(  كيف   ( املخدرات 

جميع  استيفاء  بعد  احلجم  كبيرة  صفائح 
اإلجراءات القانونية مت تكوين ملف قضائي 
حقه،  يف  سماع  محاضر  وحترير  للموقوف 
قبل تقدميه أمام اجلهات القضائية املختصة 
إليه،  املوجهة  التهم  يف  والنظر  إقليميا، 
احليازة  جناية  قضية  يف  أساسا  واملتعلقة 
البيع  لغرض  ملواد مخدرة  والتخزين  النقل  
بطريقة غير شرعية  يف إطار جماعة إجرامية 
القضائية  أمام اجلهات  منظمة قدم مبوجبها 
صدر  أين  الذرعان  محكمة  لدى  املختصة 

يف حقه أمر إيداع احلبس املؤقت .
ف.سليم

الطارف

 تفكيك شبكـة إجرامية مختصة 
فــي ترويــج المخــدرات

 قسنطينة

تفكيك جمعية أشرار تسرق لواحق السيارات بماسينيساتفكيك جمعية أشرار تسرق لواحق السيارات بماسينيسا
لألمن  القضائية  الضبطية  متكنت 
دائرة  بأمن  ماسينيسا  اخلارجي  احلضري 
جمعية  تفكيك  من  بقسنطينة،  اخلروب 
أشرار تتكون من 4 أشخاص، لتورطهم يف 
قضية تكوين جمعية أشرار تنشط يف سرقة 

لواحق السيارات.
شكوى  إلى  تعود  القضية  حيثيات 
إلى  تعرضه  بخصوص  ضحية  قبل  من 
قبل  من  ملركبته  األربعة  العجالت  سرقة 
امليدانية  والتحريات  األبحاث  مجهولني. 

املكثفة ، و االستغالل اجليد للمعلومات 
تواجد  حتديد  من  مكن  عليها  املتحصل 
املطاطية  إطاراتها  دون  من  عجالت  أربع 
للبيع  معروضة  الذكر  السالفة  للمركبة 
وتصليح  لبيع  مخصص  جتاري  مبحل 
الرابع  الكلم  العجالت على مستوى حي 
احلضري  األمن  مصالح  مع  بالتنسيق   ،
احملل  ذات  إلى  التنقل  مت  عشر  الرابع 
وعرضها على الضحية الذي تعرف عليها 
التحقيق  مكن  كما   ، األولى  الوهلة  من 

املفتوح من حتديد هوية مركبة على متنها 
ليتم  بطارية،  بيع  بصدد  أشخاص   03
بتوقيفها  أثمرت  التي  األبحاث  تكثيف 
الدقسي  الدوران حي  على مستوى محور 
للتفتيش،  إخضاعها  بعد   ، السالم  عبد 
مت ضبط بداخلها على 03 بطاريات يرجح 
أنها محل سرقة ليتم حجزها، كما مكن 
و  آخر  فيه  مشتبه  توقيف  من  التحقيق 
استرجاع 04 عجالت مطاطية من محله 

التجاري بحي اجلذور.

والية  بأمن  اجلنائية  الفرقة  متكنت 
سكيكدة أمس ، من توقيف امرأة  تبلغ 
التزوير  تهمة  عن   ، سنة  العمر37  من 

واستعمال املزور يف محررات رسمية .
التحقيق  إلى  تعود  القضية  حيثيات 
إثر  اجلنائية  الفرقة  طرف  من  املفتوح 
إدارة  مصالح  من  إخطار  عريضة  تلقيها 
عمومية حول وقائع عدم مطابقة الشهادة 
موظفاتهم  إحدى  طرف  من  املقدمة 
إطار جهاز  العاملة ضمن عقود عمل يف 
فترة  منذ  املهني  اإلدماج  على  املساعدة 
مشاركة  بعد  حيث   ، املصالح  ذات  يف 
على  توظيف  مسابقة  يف  مؤخرا  املعنية 

أساس الشهادة و جناحها ، و بعد التحقق 
من الشهادة املقدمة من قبلها منذ )سنة 

2009( ،  تبني أنها ترجع لشقيقتها .
املشتبه  أن  بينت  التحقيق  مجريات 
رسمية  محررات  بتزوير  قامت  فيها 
النقاط  كشف  و  جناح  شهادة  يف  متمثلة 
تغيير  خالل  من  بشقيقتها  اخلاصتني 
يف  استغاللها  و  استنساخها  و  املعطيات 
ملف أودعته سنة 2009  تاريخ توظيفها 
االدماج،  على  املساعدة  جهاز  إطار  يف 
لدى  املختصة  النيابة  أمام  تقدميها  ليتم 

محكمة سكيكدة .
نسيبة شالبي

سكيكدة

امــرأة تزور شهـادة شقيقتهـا 
للحصول علــى منصب شغــل

تبسة

ارتفعــاع بـ ارتفعــاع بـ 2020  %% في نسبة الجرائم العابرة  في نسبة الجرائم العابرة للحــدودللحــدود

دعا رئيس بلدية غبالة في والية جيجل بضرورة تصنيف بعض القرى ضمن مناطق الظل بالنظر النعدام 
العديد من المشاريع التنموية التي من شأنها ان تحسن الوضع المعيشي للسكان.

 يناشد سكان بلدية بني بشير بوالية 
بالتدخل  احمللية  السلطات  سكيكدة 
العاجل و الضروري من اجل الوقوف على 
تخصيص  و  املزرية  املعيشية  أوضاعهم 
تزداد  التي  القرية  طرقات  لتهيئة  مشروع 

تدهورا مع حلول كل فصل شتاء.
لقائهم  خالل  السكان  ممثلو  وقال 
بـ«أخبار الوطن«  ،«إن طريق القرية يتحول 
الى  الى من االوحال يصعب املرور غبرها  
خاصة من طرف تالميذ املدرسة، الذين 
البالستيكية  االحذية  الرتداء   يضطرون 

للذهاب الى املدرسة.
غياب  عن   أيضا  حتدثوا  السكان 

يعتمدون  فهم  الصحي  الصرف  شبكة 
املياه  لصرف  العشوائية  احلفر  على 
ماتتحول  سرعان  االخيرة  القذرة،هذه 
مرتع  و  الكريهة  للروائح  مصدر  الى 
للحشرات الضارة مايهدد صحة السكان 
واضاف   ، املتنقلة  االمراض  من  خوفا 
العمومية  االنارة  نقص  مشكل  السكان 
و  الرياضية  و  الترفيهية  املرافق  غياب  و 
هؤالء  رفعها  التي  النقائص  من  غيرها 
و  حلها  قصد  احمللية  السلطات  الى 
شانها  من  تنموية  مشاريع  تخصيص 

حتسني مستواهم املعيشي.
نسيبة شالبي

سكيكدة

 سكـــان قريــة بنــي بشيــر 
يطالبون بتهيئـة الطرقــات

تساءل سكان مشاتي الثنية، الصراف 
وبئر السمارة التابعة لبلدية البالعة الواقعة 
عدم  سبب  عن  سطيف،  والية  شرق 
بالغاز  ربطهم  مشروع  تاغيوت  إنطالق، 
سبتمبر  شهر  مقررا  كان  الذي  الطبيعي 
الفارط، مطالبني املسؤول التنفيذي األول 

بالوالية التدخل وإنهاء معاناتهم.
فإن  املشاتي  هذه  سكان  وحسب 
قارورة  مع  متواصلة  الزالت  معاناتهم 
كل  فصل  بداية  مع  خاصة  البوتان،  غاز 
قارورة  البحث عن  تبدأ رحلة  أين  شتاء، 
استهالك  بحكم  كافية  غير  وتبقى  الغاز 
يف  الفصل،  هذا  يف  بكثرة  املادة  هذه 
الضعيف  الدخل  أصحاب  يضطر  حني 
الطهي  يف  الستعماله  االحتطاب  إلى 
وجعلهم  كاهلهم،  أثقل  ما  وهو  والتدفئة 

باالحتجاج  يقومون  املرات  العديد من  يف 
وغلق الطرقات، وأضاف هؤالء أنهم قاموا 
مبراسلة البلدية ملعرفة سبب تأخر انطالق 
املشروع ولكنهم لم يتلقوا أي جواب ليومنا 
هذا، مطالبني الوالي اجلديد بالتدخل، من 
جهته مصدر من بلدية البالعة أكد  هذا 
املشروع متت برمجته مباشرة بعد استفادة 
اإلضافية،  امليزانية  من  الوالية  بلديات 
وأن اإلجراءات اإلدارية املتعلقة بصفقات 
املشروع انتهت ومت رصد له مبلغ مالي يقدر 
بـ 21.5 مليار سنتيم، ولم يبقى فقط إال 
لتنطلق  الوالية  من طرف  األخضر  الضوء 
السكان  املشروع، مطالبني من  املقاولة يف 
يف  ستنطلق  األشغال  ألن  فقط  التريث 

القريب العاجل.
آسيا.ع

سطيف

مطالب بتوفير الغاز بمشاتي البالعة

كشف قائد املجموعة اإلقليمية للدرك 
يحيى"  بن  "محـمد  املقدم  بتبسة  الوطني 
 28.57 قّدر بنسبة  ارتفاع   عن تسجيل  
اجلرائم  مجال  يف   2020 سنة  خالل   %
و  باملخدرات  املتعلقة  و  للحدود  العابرة 
املؤثرات العقلية ، حيث مت حجز 23.46 
1 كلغ  أكثر من  املعالج و  الكيف  كلغ من 

من الكوكايني و 164380 قرص مهلوس.
صحفية  ندوة  خالل  ذلك  جاء  و  
و  املنصرمة  للسنة  حول حصيلة نشاطاتها 
التي نشطها ذات املتحدث  مبقر املجموعة 
بحضور  اجلرف  بحي  الكائن  اإلقليمية  
أن  أكد  أين  بالوالية،  اإلعالمية   األسرة 
الوحدات  مسايرة  إلى  راجع  االرتفاع  هذا 

وتوجيه  املستحدثة  اإلجرامية  لألساليب 
عبر  اجلرمية  ملكافحة  واجلهود  االستعالم 
الوطن من خالل  تزويدهم  بعتاد حديث  
مع  التماشي  أجل  من  مختصني  وتكوين 

كل األساليب اإلجرامية.
 فيروز رحال

قسنطينة

1111 جريحــا فــي حـادث اصطـدام حافلـة بشاحنتيـن جريحــا فــي حـادث اصطـدام حافلـة بشاحنتيـن
متفاوتة  بجروح  شخصا   11 أصيب   
على  وقع  مروع   مرور  اخلطورة ،يف  حادث 
مستوى الطريق الوطني رقم 03 بالقرب من 
يف  سليمان   سيساوي  حي  الدوران  محور 
قسنطينة ،عقب اصطدام حافلة بشاحنتني.
املدنية  احلماية  ملصالخ  بيان  وحسب 
حافلة  اصطدام  متثل يف  فاحلادث  بالوالية 
و  اخلروب  بني   الرابط  خط  على  تعمل 
هربني  نوع  من  بشاحنة  الصوف،  بو  حي 
 11 خلف  احلادث   ، كيا  نوع  من  وأخرى 
تراوحت أعمارهم  ضحية من اجلنسني،  
بني 09 سنوات و 45 سنة، لهم إصابات 
لهم اإلسعافات  متفاوتة اخلطورة، قدمت 

نحو  حتويلهم  قبل  املكان،  بعني  الالزمة 
و  باخلروب  بوضياف  مـحمد  مستشفى 

املستشفى اجلامعي بن باديس.
أمينة بنية
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تعد األولى وطنًيا 

تأخــر فــي أشغــال انجــاز محطـــة تأخــر فــي أشغــال انجــاز محطـــة 
الطاقــة الكهربائيــة بمستغانــمالطاقــة الكهربائيــة بمستغانــم

يعرف مشروع محطة توليد الطاقة الكهربائية بمستغانم، التي تعتبر األولى وطنيا وبإمكانها إنتاج 1450 
ميقاواط من الكهرباء، تأخرا فادحا في االنجاز، ترجع أسبابه حسب ممثل الشركة الوطنية إلنتاج الكهرباء الى طبيعة 

األرضية وضرورة تقويتها إلقامة المنشأة على أساسات صلبة والتي استغرقت أكثر من 3 سنوات.

أمينة. ز
 2014 سنة  باملشروع  انطلقت  األشغال 
تبقى  كما   ، دينار  مليار  بـ96.7  قدر  مالي  مبلغ 
مجمع  عليها  سيشرف  التي  التركيب  عمليات 

»سامسونغ« متوقفة.
منطقة  إلى  الوالي  تنقل  الشأن،  هذا  يف 
الطاقة،  مبدراء  مرفوقا  مستغامن  ببلدية  سونكتال 
املوارد  العقاري،  الدولة، احلفظ  أمالك  سونلغاز، 
مجمع  ممثل  وبحضور  البيئة  السياحة،  املائية، 
سامسونغ، أين دعا املسؤولني إلى ضرورة مراجعة 
نسبة  حاليا  تقدر  حيث  املشروع  استالم  مواعيد 
املكلفة  املؤسسات  ودعا  باملائة،  بـ72  األشغال 
ساعات  ومضاعفة  التأخر  استدراك  الى  باالجناز 

االنقطاعات  مشكل  على  القضاء  قصد  العمل 
الكهربائية بالوالية وكذا الواليات املجاورة.

مطلع  مصدر  كشف  السياق،  هذا  ويف   
تتعرض  سونلغاز  مؤسسة  أن  الوطن«  لـ«أخبار 
هذه  فمثل  الكهرباء،  سرقة  عمليات  إلى  يوميا 
األشخاص  بعض  من  الالمسؤولة  التصرفات 
تتسبب يف خسائر هائلة للمؤسسة تتمثل يف تبذير 
واستهالك غير عقالني للطاقة الكهربائية الضائعة 
غير احملتسبة باإلضافة إلى أنها متثل تهديدا مباشرا 
يف  متكررة  انقطاعات  إلى  يؤدي  الشبكة  على 
الكهرباء واختالل يف عملية التوزيع، حيث جلأت 
مؤسسة سونلغاز إلى عملية التحصيل باستعمال 
مت  بفضلها  التي  احلديثة  بي«  أس  »تي  أجهزة 

اكتشاف هذه التجاوزات بصفة دقيقة جدا.

املتكررة  السرقات  و من أجل احلد من هذه 
ضبط  شخص  كل  وبالتالي  األخطاء،  وتفادي 
معرض  فهو  التصرفات  هذه  مثل  يف  متلبس 
اجلزائري يف  املشرع  عليها  قضائية نص  لعقوبات 
ضد  واجلنح  اجلنايات  قانون  من  الثالث  الفصل 
األموال، والقسم األول السرقات وابتزاز األموال، 
كما نصت املادة 350 »كل من اختلس شيئا غير 
سنة  من  باحلبس  ويعاقب  سارقا  يعد  له  مملوك 
دج  ألف   100 من  وبغرامة  سنوات  خمس  إلى 
العقوبة على  نفس  وتطبق  ألف دج«،   500 إلى 
اختالس املياه والغاز والكهرباء، وكذا القانون رقم 
95-10 الصادر يف اجلريدة الرسمية رقم 19 ليوم 
مارس   17 ليوم  املوافق  1431هـ  الثاني  ربيع  أول 

2010 خاصة منها املادة رقم 89.

يطالب بمصنع للغاز

تحالـف المجتمـع المدنـي يهدد بوقفـة احتجاجية

مبدينة  املدني  املجتمع  ممثلو  ينظم  أن  يرتقب 
للمطالبة  سلميه  وقفه  الشيخ  سيدي  األبيض 
بإجناز مصنع للغاز بوالية البيض على احلدود مع 
املجتمع  حتالف  عنه  اعلن  حسبما  ادرار،  والية 

املدني باملنطقة .
»بن  املدني  بالتحالف  الناشط  حسب  و 
طيفور محـمد«،«إن الوقفة يرتقب أن يشارك فيها 
ليست مقتصرة على  و  البيض  كل سكان والية 
سكان مدينة األبيض سيدي الشيخ ألن املصنع 

ما  خاصة  اجلميع  منه  سيستفيد  و  اجلميع  يهم 
العجلة  حتريك  و  الشغل  مناصب  بتوفير  تعلق 

االقتصادية احمللية.
مطلب اجناز مصنع لتكرير الغاز بتراب والية 
البيض يعد من أهم املطالب التي يرفعها  شباب 
املنطقة بالنظر إلى البطاله املتفشية بينهم من جهة 
و بالنظر الى عوامل جغرافية اهمها ان أغلب أبار 
الغاز  التي مت اكتشافها باملنطقة تقع بتراب والية 
حلت  التي  الوزارية  املعاينة  جلنة  البيض حسب 

على  الطاقة  وزير  من  املوفدة  و  سنة  من  باملنطقة 
خلفية االحتجاجات املتكررة للشباب

احلقوقي  الناشط  الطاهر'  'العربي  وقال 
للثروة مبدأ  العادل  التوزيع  البيض ،«إن  بوالية 
اقره الدستور و عليه فإنه من حق والية البيض 
ان يكون لها مصنع للغاز كما حدث بوالية ادرار 
تقع  املكتشفة  الغاز  ابار  أغلب  ان  اعتبار  على 

بتراب البيض« .
و دعا املتحدث ذاته السلطات احمللية للوقوف 
الى جانب الشباب الذي يناضل من سنوات من 
إيصال  و  مرافقته  إلى  دعاها  و  احلق  هذا  أجل 

انشغاله إلى اعلي السلطات و ليس  العكس .
،عند  الطاقه  وزير  أن  إلى  اإلشارة  جتدر   
أجاب  البيض  والية  نواب  لبعض  استقباله 
و  مشروع  مطلب  انه  الغاز  مصنع  بخصوص 
يف  جديد  أي  يظهر  لم  انه  غير  دراسته  سيتم 
للعوده يف  بالسكان  مايدفع  الساعة  األفق حلد 
كل مرة الى االحتجاج  لتحقيق وصفوه  بـ » 

املطلب الشرعي« .
نور الدين رحماني

سيدي بلعباس

مستثمــرات فالحيــة تتحـول 
إلــى مفـــارغ عموميـــة

الفالحية  املستثمرات  أصحاب  اشتكى 
احملاذية للسوق األسبوعية ببلدية سيدي بلعباس 
أطراف  على  عشوائية  مفرغات  تشكل  من 

أراضيهم التي باتت مكًبا ملختلف النفايات
لقائهم  خالل  الفالحون  من  عدد  دعا  و 
بـ«أخبار الوطن« إلى تدارك ومعاجلة هذا األمر  
أو  البيئية  سواء  املعنية  السلطات  طرف  من 
األمنية  للحد من هذا العمل الذي سبب لهم 
جراء  الفالحي  نشاطهم  على  واثر  كبير  ضرر 
الناشطني  التجار  مخلفات  من  أطنان  انتشارا 
النفايات  إلى  األسبوعية«باإلضافة  بالسوق 
من   جعلت  التي  املؤسسات  لبعض  الصناعية 
محيط مستثمراتهم الفضاء املفضل لرمي بقايا 
بكارثة  يهدد   بات  الذي  الوضع  صناعاتهم  
منتوجاتهم  سالمة  و  سالمتهم  تهدد  بيئية 

عليها  انفقوا  التي  األولى  بالدرجة  الفالحية 
ما   هو  و  بها  االستثمار  أجل  من  طائلة  أمواال 
قد يرهن مستقبلهم يف حالة استمرارية الوضع 

على ماهو عليه.
مصالح  الى  تقدموا  محدثونا«إنهم  وأكد 
حل  أجل  من  املرات   من  العديد  يف  البلدية 
االستجابة   يتم  لم  لكن  املتفاقم  املشكل  هذا 
الوعود  بتقدمي   املسؤولون  واكتف  إلى شكاويهم 
ما  واصفني  الساعة  حلد  تتجسد   لم   التي 
لعدم تسجيل  نظرا   الرهيب  بالصمت  يحدث  
قانوني  الغير   النشاط  هذا  من  للحد  حترك  أي 
كل  يضربون  الذين  الفاعلني  هؤالء   طرف  من 
القوانني عرض احلائط ويتسببون يف الضرر املادي 

واملعنوي  لهم .
أمني حواش

 بجاية

اإلطاحة بعصابة تزوير األوراق 
الماليــة فــي أميــــزور

املتنقلة  بالفرقة  الشرطة  عناصر  متكنت 
والية  ألمن  التابعة  أميزور  القضائية  للشرطة 
اإلطاحة  من  األسبوع  هذا  خالل  بجاية 
سنة،   46 و   36 العمر  من  يبلغان  بشخصني 
العملة  من  نقدية  أوراق  تزوير  قضية  يف  تورطا 

األجنبية األورو وطرحها للتداول .
ورود  بعد  جاءت  العملية  تفاصيل    
معلومات مؤكدة إلى الفرقة حول وجود أشخاص 
مجهولني باملدينة يقومون بطرح أوراق نقدية من 
مشكوك يف صحتها،  للتداول  األجنبية  العملة 
على الفور مت تكثيف األبحاث والتحريات وبعد 
توقيف  مت  األمنية  االحتياطات  جميع  اتخاذ 
تفتيشهما  وبعد  شخصني،  متنها  على  مركبة  
 11 على  السائق  مرافق  بحوزة  العثور  مت  واملركبة 
 500 فئة  من  األجنبية  العملة  من  نقدية  ورقة 
مع  التحقيق  بعد  صحتها،  يف  مشكوك  أورو 

هوية شريكه  إلى حتديد  التوصل  مت  فيه  املشتبه 
الذي يزوده بهذه األوراق النقدية املزورة.

سمحت  محكمة  خطة  وضع  مت  عليه   
مركبة  منت  على  وتوقيفه  فيه  املشتبه  بترصد 
املركبة  تفتيش  عملية  بعد  غير،  واد  ببلدية 
ضبط بداخلها على مبلغ مالي معتبر من العملة 
األجنبية املزورة يقدر بـ 10950 أورو من مختلف 
األوراق النقدية، مواصلة للتحقيق وبعد إستيفاء 
الشروط القانونية من اجلهات القضائية املختصة 
مت تفتيش منزلي املشتبه فيهما بكل من مدينة 
العثور  مت  أين  توجة،  بلدية  بلدية  وكذا  بجاية 
من  معتبر  مالي  مبلغ  على  األخير  هذا  مبنزل 
العملة األجنبية األورو مزور كان مخبأ بإحكام 
 247250 بـ  يقدر  بالستيكيني  كيسني  داخل 

أورو مشكل من مختلف األوراق النقدية.
عبدالسالم.ق

املدية

اإلفراج عن قائمة 1146 وحدة سكنية بقصر البخاري
البخاري  قصر  دائرة  مصالح  أمس  أفرجت 
قدرت  سكنية  حصة  عن  املدية  جنوب  كم   65
دراسة  بعد   ، إيجاري  عمومي  سكن   1146 بـ 
إدارية  وحتقيقات  للملفات  ودقيقة  معمقة 
التوزيع أخذت بعني  وإجتماعية موسعة. عملية 
االعتبار طلبات السكن املودعة منذ 1989 ومت فيها 
مراعاة الوضعيات االجتماعية لكل ملف وظروف 

وعدد العائالت بالبيت الواحد ، ويف ذات السياق 
لم  الذين  امللفات  أصحاب  الدائرة  رئيس  طمأن 
فيهم شروط  تتوفر  يستفيدوا من هذه احلصة ممن 
أنه  االجتماعي،  السكن  صيغة  من  االستفادة 
سيشرع ويف القريب العاجل يف استكمال دراسة 
ملفات املرشحني للحصة الثانية املتكونة من أكثر 

من 1600 وحدة سكنية .

كما أشار ذات املصدر أن القائمة املفرج عنها 
تبقى مؤقتة وغير نهائية إلى غاية استنفاذ االجال 
وتودع  تقدم  التي  الطعون  الستالم  قانونًا  احملددة 
الغرض  لهذا  خصيصًا  املفتوحة  الشبابيك  لدى 
على مستوى القاعة املتعددة الرياضات » حركات 

محـمد » حي بلخيرات منصور .
عمر بكيري
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استحسن قراء ومتابعو شبكة »أخبار الوطن« فتح ملف 
حتايل متعاملي الهاتف النقال: »موبيليس«، »جازي« 

و«أوريدو« على زبائنهم، حيث جاءت معظم التعاليق على 
املوضوع إيجابية، وهناك من اعتبر أن جترأ وسيلة إعالمية 

للحديث على هذا املوضوع بكل تفاصيله وتكشف املستور 
سابقة، خصوصا وأن الشفافية تنعدم متاما يف العالقات 

التجارية بني هؤالء املتعاملني وزبائنهم.

هـــذه مهـــام المجلــــس 

»برافـــــــــو«
 لـ »أخبــار الوطـــن«

أولــــويــــــات
 وأهـــداف الجزائــــــر 

صدر يف اجلريدة الرسمية 
رقم 3 مرسوم رئاسي يتضمن 

تشكيلة املجلس الوطني 
االقتصادي االجتماعي 

والبيئي وسيَره. ووفقا لهذا 
املرسوم, رقم )21 37-( واملوقع 

من طرف رئيس اجلمهورية 
عبد املجيد تبون يف 6 جانفي 

2021, فإن املجلس الوطني 
االقتصادي واالجتماعي 

والبيئي هو هيئة استشارية 
وإطار للحوار والتشاور واالقتراح 
والتحليل واالستشراف. ويقوم املجلس على هذا األساس بدوره يف 
مشاركة املجتمع املدني يف التشاور الوطني حول سياسات التنمية 

االقتصادية واالجتماعية والبيئية يف إطار التنمية املستدامة، 
من خالل إقامة أفضية للحوار والتشاور والتعاون مع السلطات 

احمللية وتنشيطها،  وكذا تعزيز االندماج اإلقليمي.

عرض وزير 
االنتقال الطاقوي 

والطاقات 
املتجددة، شمس 

الدين شيتور، 
أمس، أهداف 

وأولويات احلكومة 
اجلزائرية يف 

مجال الطاقات 
املتجددة واالنتقال 

الطاقوي، خالل 
اجللسة العلنية 
للجمعية العامة 

الـ 11 للطاقات 
املتجددة. شاركت 
اجلزائر يف أشغال 

م على  اجلمعية العامة الـ 11 للطاقات املتجددة التي تنظَّ
الشبكة االفتراضية من 18 إلى 21 يناير، والتي خصصت 

ملناقشة املسائل احلساسة لالنتقال الطاقوي العاملي ورسم 
الطريق الواجب انتهاجها بالنسبة للوكالة،  وهذا يف سياق 

وباء »كوفيد 19«, يضيف البيان.

تنظم وكالة اجلزائر للصندوق الوطني 
للتأمينات االجتماعية للعمال األجراء 

حملة حتسيسية وإعالمية لفائدة 
أرباب العمل, حول عملية التصريح 

باألجور واألجراء لسنة 2020, وذلك 
بني الفترة املمتدة من 14 إلى 31 يناير 

2021, حسب ما جاء يف بيان 
للصندوق. ويف هذا الصدد, تدعو وكالة 

الضمان االجتماعي لوالية اجلزائر 
أرباب العمل إلى »إيداع التصريحات 
السنوية عن طريق بوابة التصريح 

http//télédclaration. ( عن بعد
cnas.dz(، املتوفرة على مدار األسبوع 
)24سا /24 سا( دون التنقل إلى مصالح 

الضمان االجتماعي ودون تقدمي أي 
وثيقة«.

رســــــالة إلــــى أربــــــاب العمـــل 

مـــــــن يحمـــــــيمـــــــن يحمـــــــي
 قــردة المـــاغــــوت؟  قــردة المـــاغــــوت؟ 

دعت الدكتورة وحيدة بوسكني املتخصصة يف تسيير احلياة البرية إلى ضرورة وضع 
خطة، وسن مجموعة قوانني حلماية احليوانات التي تعيش يف البراري والغابات من 
خطر اإلنقراض، كما هي احلال بالنسبة إلى قرد املاغوت )القرد البربري( أو )مكاك 

سليفانوس(، الذي يعيش باملنطقة احلدودية بني اجلزائر واملغرب ومنطقة جبل طارق. 
وحذرت املتخصصة من أن »هذا النوع اخلاص بشمال إفريقيا يواجه خطر الزوال، إذا لم 

يتم فعل أي شيء إلنقاذه«، مؤكدة أن خطة العمل الوطنية للحفاظ على هذا احليوان مت 
إعدادها من طرف املديرية العامة للغابات بالشراكة مع االحتاد الدولي حلفظ الطبيعة.

سيــــاسة الغلــــق!

غريب أمر وزارة الصناعة التي أصدرت 
بعد طول انتظار بيانا كشفت فيه عن منح 
االعتماد ألربعة وكالء الستيراد السيارات، 

لكن رفضت ذكرهم وتشخيصهم للرأي 
العام، ما فتح املجال أمام انتشار اإلشاعات 

والتأويالت كالنار يف الهشيم، واألغرب من ذلك 
أن الوزارة حاولت تبرير موقفها حتت طائلة 

حجج واهية. يحدث هذا يف الوقت الذي 
استطرد الوزير فرحات آيت علي براهيم يف 

حديثه كثيرا قبل أن يخوض يف احلديث عن 
الشفافية. لكن، يبدو أن دار لقمان باقية على 
حالها، فال تغيير يف املمارسات وال هم يحزنون، 
بل إن سياسة الغلق تبقى قائمة بكل املقاييس!

جســــر من الجـــــــرارات 
الجنــــــائـز!  لتشييـــــع 
لم يجد مواطنو بلدية كركرة غربي والية سكيكدة وسيلة لقطع 

وادي قبلي يف املدخل الغربي للبلدية، قصد التمكن من الوصول إلى 
املقبرة القدمية وتشييع جنائزهم إال االستنجاد بعدد من اجلرارات، 

واملتطوعني وركنها بجانب بعضها البعض وحتويلها جسرا ليمر 
عليها »املشيعون« واجلنازة على أكتافهم، خاصة عقب ارتفاع منسوب 

مياه الوادي. يحدث هذا يف ظل جتميد مشروع إجناز جسر صغير 
يستعمله املواطنون الذين يقصدون املقبرة أو الفالحون من أصحاب 

احلقول الزراعية يف اجلهة املقابلة للوادي، حيث سبق وأن رفعوا 
أصواتهم عاليا على أمل أن تستجيب السلطات الوالئية لصراخهم.



08
أخبار الجنوب

السنة 02  - العدد 391 -األربعاء  06 جمادى الثاني 1442  هـ  - 20 جانفي  2021

العملية ستتم بالتنسيق مع مختلف القطاعات بوالية إليزي

بطاقية لتكييف المشاريع المقاوالتية بطاقية لتكييف المشاريع المقاوالتية 
وفــق خصوصيــة المنطقــــةوفــق خصوصيــة المنطقــــة

باشرت الوكالة المحلية لدعم وتطوير المقاوالتية باليزي في إعداد بطاقية تكييف المشاريع المقاوالتية وفق متطلبات 
المنطقة واحتياجاتها محليا مع مراعاة خصوصية كل نقطة بما فيها نقاط الظل من تراب الوالية.

براهيم مالك

مع  بالتنسيق  العملية   ستنطلق  و 
على  القطاعات  مختلف  من  شركاء 
الصحة   والرياضة  الشباب  البيئة  غرار 
ومنظمات  الفالحة   السياحة  الفالحة 
اعادة  لهدف  املصغرة  باملؤسسات  تعنى 
وعلى  اقتصادية  مقاربة  وفق  اجلهاز  بعث 
ضمن  تندرج  جديدة  استراجتية  اساس 
االصالحات اجلديدة لتشجيع املؤسسات 

املصغرة .
وقال مدير الوكالة احمللية لدعم وتطوير 
املقاوالتية« رياض رمضاني«، » إن بطاقية 

ان  يجب  احمللي  املستوى  على  املشاريع 
احمللية  التنمية  متطلبات  وفق  تكييف 
االحتياجات  توفر  ضمان  اجل  من  وهذا 
لدى  دفعة  اعطاء  شانها  من  والتي 
املؤسسات املقاوالتية باملنطقة من الفالحة 
مؤخرا  التجميد  رفع  ان  والسياحة مضيفا 
واخلدمات  الفالحة  قطاع  نشاطات  على 
كبير  بشكل  ساهمة  الوصية  الوزارة  من 
الشباب  لفئة  قوي  دفع  اعطاء  اعادة  يف 
مؤخرا خير  احمللية  الوكالة  على  االقبال  و 
عالم  الولوج  يف  الراغب  خاصة  دليل 
تزامنا  املقاوالتيةوإنشاء مؤسسات مصغرة 
من  الوكالة  باشرتها  التي  والتسهيالت 

حتفيزات ضريبية ومرافقة ناجحة تخلصها 
التبعات السلبية التي  قد تؤثر على مشروع 

املؤسسات املقاوالتية
نزوله  خالل  الوكالة  مدير  وأضاف 
البطاقية  ان  احمللية  االذاعة   لدى  ضيفا 
رسم  خاللها  من  سيتم  انطلقت  التي 
وفق  املنطقة  كل  يف  النشاطات  خريطة 
ومرافقتها  انشائها  اجل  من  خصوصياتها 
اجلواري  العمل  تعزيز  شانه  من  ما  وهو 
اوساط  لدى  املقاوالتي  الفكر  ونشر 
تصب  والتي  للمشاريع   احلامل  الشباب 
وفق  املواطن  وتخدم  املنطقة  مصلحة  يف 

االحتياجات الضرورية .

خــالل 2020

8080 بالمائة نسبة التغطية األمنية بالجنوب الشرقي بالمائة نسبة التغطية األمنية بالجنوب الشرقي
مستوى  على  األمنية  التغطية  قدرت 
اجلنوب الشرقي للوطن ب 80 باملائة وفًقا 
أعلنت  التي   )2020( السنوية  للحصيلة 

عنها املفتشية اجلهوية للشرطة بورقلة.
معمر  الشرطة  مراقب  أوضح  و 
لعبدي خالل عرض حصيلة املصالح 
إقليميا  تغطي  التي  لورقلة  األمنية 
والوادي  وبسكرة  ورقلة  واليات 
إن   واألغواط،  وغرداية  إيليزي  و 
ما  يضمنها  التي  األمنية  التغطية 
يفوق 13.650 عنصرا أمنيا 80 باملائة 
مبا  للبالد،  الشرقي  اجلنوب  بناحية 

معدله شرطي لكل 266 مواطنا.

الشأن  هذا  يف  لعبدي  السيد  وأشار 
أجل  من  يعمل  الوطني  األمن  جهاز  أن 
تدعيم منشآته لضمان تغطية أمنية كاملة 
كافة  ملجابهة  اإلختصاص  إقليم  ملجموع 

أشكال اإلجرام.
أمنية  مقرات  توجد  الصدد  هذا  ويف 
بلديات  عدة  عبر  اإلجناز  قيد  جديدة 
واحلجيرة  والطيبات  الرويسات  غرار  على 
 ( والدبداب  أميناس  وعني  )ورقلة( 
وجمورة  )األغواط(  مرة  وواد  إيليزي(، 
استالمها  سيتم  )بسكرة(  الوادي  وزريبة 
يف غضون السنة اجلارية، كما أضاف ذات 
يندرج  إجنازها  أن  الضابط األمني، مشيرا 

يف إطار تنمية وعصرنة القطاع.
ويف إطار مكافحة اإلجرام احلضري أشار 
املتعلقة  القضايا  زيادة يف  إلى  لعبدي  السيد 
باملساس باألشخاص خالل السنة املنقضية 
األمر  ويتعلق  سبقتها،  التي  بالسنة  مقارنة 
بتسجيل 4.307 قضية خالل السنة املاضية 

مقابل 4.187 قضية مماثلة يف 2019.
بالقتل  القضايا  غالبية  وتتعلق 
العمدي  واجلرح  والضرب  القتل  ومحاولة 
ضد  وجرائم  منزل  واقتحام  والتهديد 
والتخريب  والسرقة  واألخالق،  األسرة 

العمدي ملمتلكات اآلخرين.
ق.م

اليزي

المستفيــدون مـن السكنـــات 
االجتماعية يطالبون بالكهرباء

السكنات  من  املستفيدون  طالب 
جنوب  احلواس  برج  ببلدية  االجتماعية 
بضرورة  احمللية  السلطات  من  اليزي  والية 
بشبكة  سكناتهم  لربط  العاجل  التدخل 
الكهرباء يف كل من حي تني قدازن وتني 
التهيئة  مشاريع  من  واالستفادة  متشي 
للمواقع السكنية من أجل انهاء معاناتهم 
املتواصلة التي حرمت الكثير منهم اإلقامة 

يف بيوتهم جراء انعدام الكهرباء .
من  املستفيدين  املواطنني  وأعرب 
لـ«  حديثهم  يف  االجتماعية  السكنات 
مقلقا  أضحى  الوضع  إن  الوطن«   أخبار 
العائالت  من  فالكثير  االنتظار  يقبل  وال 
عن  والتخلي  االستسالم  فضلت 
سكناتهم رغم احلاجة إليها ويف عز الشتاء 
يف  الكهرباء  بشبكة  ربطها  عدم  بسبب 
على  لالعتماد  منهم  البعض  توجه  حني 
طريقة التوصيل العشوائي وعلى مسافات 
طويلة حيث جتتمع أزيد من 05 عائالت 

يف عداد واحد وهو ما يعد خطرا حقيقيا 
على غرار التلف واالنقطاع املتكررة نتيجة 

ضعف التيار الكهربائي .
مصالح  أكدت  السياق  ذات  ويف 
بالوالية  العقاري  والتسيير  الترقية  ديوان 
يف ردها على انشغاالت الساكنة إن حصة 
احلواس مت  برج  ببلدية  114 مسكن  توزيع 
من   املفاتيح يف كل  تسليم  وليس  توزيعاه 
حي تينقدازن الشرقية والغربية وكذا حي 
احياء  توصيل  الى  باالضافة  متشي  تني 
وتبقى  املنخفض  بالتوتر  الكهرباء  بشبكة 
والذي  املتوسط  الضغط  من  االستفادة 
شهد تأخرا نتيجة عدم توفر الغالف املالي 
بسبب وجود املواقع خارج مخططات شغل 
االراضي وكما مت مباشرة االجراءات من 
والغاز  الكهرباء  توزيع  شركة  مصالح  قبل 
االجتماعية  السكنات  استفادة  اجل  من 

من ربطها بشبكة الكهرباء .
براهيم مالك

أدرار

عمليـات جراحيـــة ألزيـد 
مـن 50 مريًضا برقـان

يتكون  مختص  طبي  فريق  شرع 
العامة  اجلراجة  يف  أخصائيني  أطباء  من 
بشار  بوهران  استشفائية  مؤسسات  من 
جراحية  عمليات  إجراء  يف  واملنيعة 
من  مببادرة  ادرار  بوالية  رقان  مبستشفى 
الوالئية  اخليرية  القادم  الغيث  جمعية 

ملساعدة املرضى .
برنامجها  إطار  يف  جاءت  املبادرة 
للتخفيف من  الرامي  املسطر لسنة2021 
لواليات  تنقلهم  وأعباء  املرضى  معاناة 
النقل  وسائل  توقف  بعد  خاصة  أخرى 
جراء  الطيران  ورحالت  الواليات  مابني 
جائحة كورونا . حيث من املبرمج إجراء 
55 عملية جراحية ملرضى مسجلني لدى 
الوالية  بلديات  مختلف  من  اجلمعية 

مرضية  حاالت  تسجيل  إمكانية  مع 
من  املذكورة  اجلمعية  أن  اإلشارة  .جتدر 
مرضى  لشأن  تهتم  التي  اجلمعيات  بني 
السرطان برقان وتسعى إلى التكفل بهم 
العالج  مرافقتهم يف رحالت  من خالل 
يف  املنطقة  إلى  أخصائيني  أطباء  وجلب 
مستشفيات  مع  التوأمة  عمليات  إطار 
اجلمعية  رئيس  ناشد  .وقد  الشمال 
تومي عبداهلل الوفد البرملاني الذي هو يف 
للمؤسسة  زيارته  أثناء  أدرار  لوالية  زيارة 
مركز  جتهيز  بضرورة  برقان  االستشفائية 
وتدعيمه  بأدرار  السرطان  مكافحة 
بكافة الواسائل والتجهيزات على أجهزة 

الفحص باألشعة و التشريح الباطني
عبداهلل مجبري

أدرار

وحدة الحمايـة المدنية بدائرة 
فنوغيل تدخــل حيز الخدمة

بأدرار  املدنية  احلماية  قطاع  تدعم 
الثانوية  الوحدة  اخلدمة  حيز  بوضع 
ضمن  وهذا  فنوغيل  بدائرة  للحماية 
عبر  التغطية  عمليات  توسيع  مخطط 

الطريق رقم 6.
وأشرف والي أدرار الذي كان مرفوًقا 
باملدير الوالئي للحماية املدنية، وبحضور 
وأعيان  فنوغيل  لدائرة  احمللية  السلطات 
السالفة  الوحدة  تدشني  على  القصور 
املشروع  هذا   أن  بالذكر  الذكر.جدير 

املذكور  هو ضمن املشاريع القطاعية التي 
ولكنه  فنوغيل  بلدية  منها  استفادت  
التي  التقشف  سياسة   ضمن  جمد 

انتهجتها الدولة يف السنوات الفارطه .
و عبر السكان عن ارتياحهم لدخول 
شأنه  من  الذي  اخلدمة  حيز  املرفق  هذا 
يتكفل ويزيد من سرعة التغطية لضحايا 
إلن  املرور  ضحايا   وخصوصا  احلوادث 

الطريق يشهد حوادث كثيرة وخطيرة.
عبداهلل مجبري

جانت

55 عائلة بقرية »تيني« النائية تستفيد من الكهرباء
تيني  قرية  من  عائلة   55 ودعت   
من  كلم   30 بعد  على  الواقعة  النائية 
املقاطعة االدارية جانت معاناتها مع غياب 
الربط بشبكة الكهرباء، وهو املشروع الذي 
رسمية  وبصفة  االستغالل   حيز  دخل 
انطالقه   علة  أشرفت  ،حيث  أمس  يوم 

السلطات احمللية باملقاطعة اإلدارية.
االدارية  املقاطعة  مصادرمن  وقالت 
إن  الوطن"  لـ"اخبار  تصريح  يف  جلانت  
املنطقة استفادت أيضا  من عدة مشاريع 
التي  املنطقة  العزلة عن  من شانها فك 
ادرجت ضمن مناطق الظل عبر الوالية 

السياحية  احلركة  انعاش  يف  واملساهمة 
املعيشي  االطار  وحتسني  واالقتصادية 

للساكنة" .
،استفادت   صلة  ذي  سياق  يف 
الكهرباء  بشبكة  التوصيل  من  القرية 
حيث  واملنخفض  املتوسط  التوتر  ذات 
بلغت عدد التوصيالت املنجزة فعليا 30 
امتام  املنتظر   55 ومن  توصيل من أصل 
لدى  واإلجراءات  االشتراكات  عملية 
مصالح مؤسسة الكهرباء والغاز باملقاطعة 
االدارية جانت وكما مت توصيل شبكات 
بها على غرار  املتواجد  باملرافق  الكهرباء 

املصلى وقاعة متعددة النشاط من شبكة 
توصيل الكهرباء ملا يخدم شباب املنطقة 

والساكنة .
ويف ذات السياق مت تخصيص مشاريع 
غرار  على  تيني  الظل  ملنطقة  تنموية 
باملدرسة  جديدة  اقسام  اربعة  بناء  مشرع 
شبكة  مشروع  انطالق  وكذا  االبتدائية 
الطريق  شق  عن  فضال  الصحي  الصرف 
والذي  الساكنة  عن  العزلة  لفك  املعبد 
خصص له غالف مالي قدرة ب 18 مليار 

سنتيم .
براهيم مالك
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احمد كرزيكة

ضمن  اجلمعية  هذه  اخلصوص  هذا  يف  تعمل 
جملة األهداف التي تأسست من أجل حتقيقها ومنذ 
ديسمبر 2011 إلبراز األخطار الفعلية آلثار التفجيرات 
كلم شمال   150( إينيكر  منطقة  الفرنسية يف  النووية 
متنراست( والتي تدعو إلى تصنيفها جرمية إنسانية يف 

حق سكان املنطقة والبيئة

أراض قاحلة        
العام  »الكاتب  بوبكر  »إيباه  أكد  ما  وحسب 
واملكلف باإلعالم  لهذه اجلمعية يف عرض حال للجنة 
البرملانية حتصلت » أخبار الوطن« من نسخة منه  أن 
بسبب هذه التفجيرات النووية أصبحت األهقار أرض 
مقفرة جدباء وقحط,وبشهادة األهالي واألجداد كانت 
جتارة  إطار  يف  والنيجر(  اجلوار)مالي  دول  تزود  أهقار 
الزراعية  والدهن وبعض احملاصيل  بالطماطم  املقايضة 
وغيرها وكانت املنطقة كلما سقطت األمطارإال وأرتفع 
وسيلة  كانت  التي  اآلباروالفقاقير  يف  املياه  منسوب 
أمقل,  تاظروك,إدلسأبلسة,عني  يف  أنداك  السقي 
وغيرها من املناطق  وكان الكالء والعشب متوفر,مبجرد 
سقوط الغيث حتى تخضر األرض وتتكاثر احليوانات 
البرية مثل األروي  ,الغزالن,األرانب,الفهود واألليفة 

مثل اإلبل, املاعز, وحتى األبقار.

جريمة نكراء
بسبب  كل شيءانقرض  ولكن  محدثنا  وأضاف 
فرنسا  خلفتها  التي  والكارثة  النكراء  اجلرمية  هذه 
وبشهادة التاريخ على ذالك.وصرح أن احلالة الصحية 
للضحايا منذ سنوات يف حالة يرثى لها ولليوم نتيجة 
وكما  التجارب.  هذه  التي خلفتها  السرطانية  األورام 
أكد ذات املتحدث أن هذا امللف يعد من أثقل امللفات 
والتكفل  به  اإلهتمام  يتم  لم  زال  ما  اجلزائرلكونه  يف 
الضحايا  تعويض  يف  يكمن  ال  وحله  به.  احلقيقي 
فحسب بل بالبحث عن ميكانيزمات فعالة من أجل 
وكشف  باإلشعاعات  امللوثة  واملناطق  البيئة  تطهير 

أماكن دفن تلك النفايات.
وأضاف أن بخصوص هذه النفايات امللوثة فقد تلقوا 
شهادات حية هامة من بعض العمال يف تلك القاعدة 

أسكيوأمغير,جكالسليمان,وتوكامبي  املرحوم  منهم 
بركة وغيرهم حول جتار اخلردة وهم من أهالي متنراست 
تركه  وما  القاعدة  بتجريد  التجار  هؤالء  قام  حيث 
ما  ونبش  ونحاس  هو حديدي  ما  الفرنسيون من كل 
أناس  باستخدام  األنفاق  داخل  أو  األرض  حتت  هو 
الستخراج  زهيدة  وبأجور  ومالي  النيجر  من  فقراء 
احلديد واملعادن األخرى وجمع ما تبقى من األجهزة 
الكهربائية واملعدات وهذه املواد ال سيما النحاسية منها 
صفائح وكوابل وصلت إلى مدن الشمال لتستعمل يف 

الصناعات النحاسية التقليدية
اجلرمية  لهذه  املدمرة  األثار  هذه  آثار  والتزال  
اإلنسانية ظاهرة للعيان سواء على السكان من خالل 
اإلشعاعات  بفعل  خطيرة  سرطانية  أمراض  تفشي 

املستمرة إلى حد اليوم.

مطالب مشروعة
يف  جاء  ما  حسب  اجلمعية  مطالب  بني  ومن   
البيان املوجه للجنة البرملانية مطالبة اجلهات الفرنسية 
اإلنسانية  اجلرائم  لهذه  السري  األرشيف  بكشف 
من  ومحيطها  املنطقة  وتطهير  تنظيف  على  والعمل 
حركية  ملتابعة  دائم  مرصد  وإنشاء  اإلشعاعات، 
اإلشعاعات النووية يف مناطق التفجيرات. كما تدعو 
إلى تسهيل اإلجراءات التي من شأنها احلصول على 
والوثائق  اإلجرائية  املعوقات  كافة  ورفع  التعويضات 
الفرنسية  السلطات  قبل  من  التعجيزية  البيروقراطية 

التي حتول دون تعويض الضحايا.
ووفقا لنفس املصدر، فإنه يتعني العمل من أجل 
بوالية  متخصصة  ومستشفيات  طبية  مراكز  توفير 
متنراست وضمان الرعاية الصحية للتشخيص والعالج 
والوقاية من األمراض الناجتة عن اإلشعاعات النووية. 

مطالبة فرنسا باالعتراف وحتمل مسؤوليتها البيئية.

 آثار كارثية
تاوريرت،  جمعية  رئيس  نائب  يرى  وبدوره 
تتحمل  الوقت ألن  بأنه حان  الكرمي«  »التوهامي عبد 
املنكوبة  املناطق  وتأهيل  لتطهير  مسؤوليتها  فرنسا 
وامللوثة،  إضافة إلى إعادة النظر يف الشروط املجحفة 
التعويض  مسألة  بخصوص  اجلزائريني  الضحايا  بحق 

املنكوبة  اجلغرافية  املناطق  بتحديد  يتعلق  فيما  أو 
ومحيطها من األقاليم الصحراوية املجاورة. وشدد أيضا 
رعاية  دولي حتت  مؤمتر  تنظيم  الضروري  من  بات  أنه 
منظمة األمم املتحدة للتكفل مبلف ضحايا التفجيرات 

النووية يف جميع أنحاء العالم
الوالئي ألكادميية  الشأن  »املكتب  وأبرز يف هذا   
عضو  أبراهيم  أوزيق  لسان  على   « املدني   املجتمع 
املكتب  أهمية انتهاج كشف خطورة النفايات النووية 
التي خلفتها هذه التفجيرات والتحري عن مواقع دفنها 
حلد  تخلف  والتي  اآلن.   إلى  مجهولة  تبقى  والتي 
وخيمة،  آثارا  و  ومعاناة  وأمراض  ملوثة  بيئة  الساعة 

يف  منتشرة  عديدة  سرطانية  أمراض  مقدمتها  ويف 
إلى حاالت  إضافة  األهقار،  مبنطقة  املواطنني  أوساط 
بالعقم  صلة  ذات  أخرى  وأمراض  خلقية  لتشوهات 
صحة  على  الكارثية  اآلثار  هذه  وملواجهة  وغيرها. 
تبقى  ما  إنصاف  يف  للتفكير  نداءات  ترفع  اإلنسان، 
من ضحايا هذه التفجيرات من املرضى الذين ال زالوا 
على قيد احلياة من خالل تعويضهم والتكفل بهم ورفع 
يقومون  أين  امللف  هذا  بخطر  واعون  وهم  معاناتهم، 
بأنشطة حتسيسية بشأن معرفة حقيقة هذه التفجيرات 
سنتي  بني  بها  قامت  التي  باملنطقة  الفرنسية  النووية 
1961 و 1966 والتي بلغ عددها 13 تفجيرا مصرح به.

جمعية تاوريرت للضحايا تدعوا لإلسراع يف تطهير املنطقة  

التجارب النووية باألهقار ..التجارب النووية باألهقار ..66 عقــود من المــعاناة ! عقــود من المــعاناة !

وفـــد برملانــي 
يــزور املنطقـــة

تشكل مسألة تطهير منطقة إينيكر بوالية 
تمنراست التي كانت مسرحا لتفجيرات نووية 
أجريت إبان الحقبة االستعمارية والتكفل 
بالمصابين، مسألة جد »ملحة« وفقا لما 
أكدته جمعية تاوريرت لضحايا التجارب 
النووية باألهقار. ويتعين أن تأخذ هذه 
المسألة -حسبهم- طابعا »استعجاليا« بعد 

مرور أكثر من 60 سنة على هذه التفجيرات 
النووية التي خلفت أضرارا فادحة وخطيرة.
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بعد أن اتصل به زيدان

إســم مبابــي يرتبــط مجـــددا إســم مبابــي يرتبــط مجـــددا 
باالنتقـــال إلــى ريال مدريدباالنتقـــال إلــى ريال مدريد

 ارتبط الفرنسي كيليان مبابي، جنم 
باريس سان جيرمان، مجدًدا باالنتقال 
إلى ريال مدريد خالل امليركاتو الصيفي 
باريس  مع  مبابي  عقد  املقبل.وينتهي 
يف صيف 2022، ويرفض الالعب كل 
للتجديد.  الفرنسي  النادي  محاوالت 
لبرنامج »الشيرجنيتو« اإلسباني،  ووفًقا 
النهائي  قراره  اتخاذ  بصدد  مبابي  فإن 

حول مستقبله يف جوان املقبل.
زين  الفرنسي  أن  إلى  وأشار 
اتصل  امليرنغي،  زيدان، مدرب  الدين 
املاضية.  للتحدث مع مبابي يف األيام 
ويسعى امليرنغي، للتخلص من اجلناح 
حالة  يف  جونيور،  فينسيوس  البرازيلي 

التعاقد مع مبابي.
وأوضح أن ريال مدريد يتوقع طلب 

نظير  أورو  مليون   150 لـ  جيرمان  سان 
ال  امليرنغي  لكن  مبابي،  عن  التخلي 

يقدر على دفع هذا الرقم.
بوكيتينو،  ماوريسيو  أن  وذكر 
مدرب سان جيرمان، يشترط التعاقد 
يف  السبيرز،  مهاجم  كني،  هاري  مع 

حالة رحيل مبابي.
القسم الرياضي

إبراهيموفيتـــش:»ميـالن بمقــدورها إبراهيموفيتـــش:»ميـالن بمقــدورها 
الفـــــوز بالكالتشيـــــو« الفـــــوز بالكالتشيـــــو« 

صــالح يضــع الكــرة صــالح يضــع الكــرة 
فــي ملعــب ليفربـولفــي ملعــب ليفربـول

واصل النجم املصري محمد صالح، إحاطة مسيرته مع ليفربول مبزيد من الغموض، 
مبيًنا أنَّ مستقبله مع الـ«ريدز« بني يدي النادي.

إمكانية  يستبعد خاللها  لم  املاضي،  الشهر  مثيرة  بتصريحات  أدلى  كان صالح، 
االنتقال مستقباًل لريال مدريد أو برشلونة، وحينها رد يورغن كلوب مدرب ليفربول بأنه 

ال يوجد سبب حقيقي يجعل أي العب يترك الفريق يف هذه املرحلة.
وأجرى صالح مقابلة مع قناة »تي يف 2« النرويجية، وضع مجدًدا من خاللها الكرة 

يف ملعب ليفربول، مؤكًدا أنَّ مستقبله بني يدي املسؤولني بالنادي إلجنليزي.
ونقلت صحيفة »ديلي ميل« عن صالح قوله يف املقابلة: »إذا كنت تسألني، سأقول 

إني أريد البقاء ألطول فترة ممكنة«.
لكنه أضاف »لكن وكما قلت سابًقا، األمر بني يدي النادي. سأبذل كل جهدي 
دائًما حتى الدقيقة األخيرة التي أتواجد فيها هنا. أريد الفوز بكل لقب ممكن. أريد أن 

أقدم كل ما لديَّ للناس الذين أظهروا حبهم لي يف كل األوقات«.
وانتقل صالح إلى ليفربول قادًما من روما صيف العام 2017 مقابل 36.9 مليون 
جنيه إسترليني، وسرعان ما قدم له النادي عقًدا محسًنا يف العام التالي، ما جعله واحًدا 

من أعلى الالعبني أجًرا يف الفريق.
وينتهي عقد صالح احلالي صيف العام 2023، لكن ليفربول غير قادر يف الوقت 
احلالي على تقدمي عقود جديدة لالعبيه، مع تأثر النادي بالتبعات االقتصادية جلائحة 

»كوفيد19-«.
ويف املقابلة، حتدث صالح عن الصعوبات التي تواجه ليفربول على أرض امللعب 
هذا املوسم، وقال: »بدأنا املوسم بشكل جيد حًقا، ولسوء احلظ، لم نقدم ما يكفي 

للفوز باملباريات القليلة املاضية، لكن باستطاعتنا األداء بشكل أفضل«.
أثرت  بالطبع  بطريقتنا.  ونلعب  للوراء  قليلة  خطوات  نخطو  أن  »علينا  وواصل 
ما  دائما  املراكز  هذه  يف  يلعبون  الذين  الالعبني  لكن  بأخرى،  أو  بطريقة  اإلصابات 

يقدمون أفضل ما لديهم«.
وتابع: »فقدنا جنوم من الطراز الرفيع مثل فيرجيل فان دايك، وجو غوميز، وديوغو 
جوتا كان مصاًبا أيًضا. الوضع سيكون أفضل لو تواجد هؤالء الالعبني معنا، لكننا ال 

نتذمر مبا أننا منلك العبني شبان أدوا بشكل جيد حًقا«.
وختم »نعم تأثرنا باإلصابات لكن يجب أن نتعامل مع الوضع ونستمر، وال نتذمر«.

ق.ر

 فيــل نيفيــل مدربـا إلنتر  فيــل نيفيــل مدربـا إلنتر 
ميامــــي األمريكــيميامــــي األمريكــي

أعلن نادي إنتر ميامي األمريكي تعيني فيل نيفيل مدربا للفريق. وميتلك النجم السابق 
ديفيد بيكهام زميل نيفيل السابق يف منتخب إجنلترا، حصة كبيرة من أسهم إنتر ميامي. 
يف  تشاركنا  يونايتد،  مانشستر  أكادميية  يف  صغارا  كنا  أن  منذ  فيل  »أعرف  بيكهام  وقال 
احلمض النووي لكرة القدم وخضعنا للتدريب على يد بعض أفضل مدربي اللعبة، وهذه 
هي القيم التي أردت دائما أن تسري يف نادينا«. وأضاف »أي شخص لعب أو عمل مع 

فيل يدرك أنه قائد بالفطرة، وأعتقد أنه الوقت املناسب له لالنضمام لنا«.
من جانبه قال نيفيل »إنه ناد يافع ولديه الكثير من مقومات النجاح واملزايا، وأنا ملتزم 
بتحدي نفسي والالعبني وأي شخص حولي للتقدم وبناء ثقافة كروية منافسة ميكننا جميعا 

أن نفخر بها«.
ويف وقت سابق أعلن فيل نيفيل املدير الفني للمنتخب اإلجنليزي للسيدات لكرة القدم 

تنحيه عن منصبه بشكل فوري.
وكان من املقرر أن يرحل نيفيل )43 عاما( عن منصبه يف جويلية 2021 ليتولى تدريب 
منتخب بريطانيا العظمى يف أوملبياد طوكيو التي تأجلت بفعل جائحة كورونا، لكنه انتقل 

إلى الدوري األمريكي للمحترفني عبر بوابة إنتر ميامي.
استمتعت  وقد  إجنلترا  منتخب  تدريب  أتولى  أن  لي  بيان »كان شرفا  نيفيل يف  وقال 
بثالث من أفضل سنوات مسيرتي مع االحتاد اإلجنليزي لكرة القدم واملنتخب«. وأضاف 
»أمتنى ملنتخب سيدات إجنلترا كل النجاح يف املستقبل وأتطلع ملتابعة رحلته يف السنوات 

القادمة«.
وحقق نيفيل 19 انتصارا خالل 35 مباراة أشرف فيها على تدريب منتخب سيدات 

إجنلترا على مدار ثالثة أعوام بدءا من جانفي 2018.
وقالت بارونيس سو كامبل مديرة قطاع الكرة النسائية باالحتاد اإلجنليزي لكرة القدم 
»االلتزام والتصميم واالحترام الذي أظهره كان واضحا، وعلى الصعيد الشخصي سأفتقد 
احملادثات العديدة لنا حول كيفية التطوير والتقدم«. ومن املقرر أن يعلن احتاد الكرة قريبا عن 
مدرب مؤقت لفريق السيدات حلني تولي املدربة الهولندية سارينا فيجمان املسؤولية بشكل 

دائم عقب نهاية األوملبياد.
ق.ر

ميسي يبلغ البورتا بشرطه للبقاءميسي يبلغ البورتا بشرطه للبقاء
 

وضع األرجنتيني ليونيل ميسي، قائد برشلونة، شرًطا للبقاء مع الفريق الكتالوني يف 
املوسم املقبل. وينتهي عقد ميسي مع برشلونة يف الصيف املقبل، وال توجد مفاوضات بني 

الطرفني حالًيا بشأن التجديد.
املرشح  البورتا،  خوان  مع  حتدث  ميسي  فإن  اإلسبانية،  »الشيرجنيتو«  لبرنامج  ووفًقا 
الصيف  4 صفقات جيدة يف  أو   3 النادي  أبرم  إذا  بأنه سيبقى  وأخبره  برشلونة،  لرئاسة 
املقبل. ويرتبط ميسي بعالقة جيدة مع البورتا منذ فترة رئاسته األولى للنادي الكتالوني. 
وسبق أن صرح البورتا أكثر من مرة أنه يستطيع إقناع النجم األرجنتيني بالبقاء، إذا جنح 

يف انتخابات برشلونة.
ق.ر

زالتان  السويدي  علق 
على  ميالن،  جنم  إبراهيموفيتش، 
تسجيله هدفني يف انتصار الروسونيري 
اجلولة  يف  أمس،  اول  كالياري،  على 

18 من الدوري اإليطالي.
لشبكة  تصريحات  يف  إبرا،  وقال 
»سجلت  إيطاليا«:  سبورت  »سكاي 
هدًفا، وكان عليَّ أن أحرز آخر لضمان 
حتقيق الفوز. لقد كانت مباراة صعبة. 
يوًما.   57 ملدة  ميالن  مع  ألعب  لم 
أن  ميكن  األمور  هذه  لكن  حزين  أنا 

حتدث«.
وتابع: »طرد ساليميكرس؟ اللعب 
ألننا  سهاًل،  ليس  عددي  بنقص 
نواجه فريًقا من الصعب اللعب أمامه. 
يحفزني الالعبون الشباب ويتحدونني 
ملعرفة من يركض أكثر، أنا ال أستسلم 

وأظهر أنني أستطيع الركض مثلهم«.
جيد.  بعمل  »نقوم  وأكمل: 
تقريًبا  الطريق  نصف  قطعنا  لقد 
املباريات  بدأت  واآلن  املسابقة  يف 
سلسلة  لدينا  سيكون  الصعبة. 
لكننا  للغاية،  صعبة  مباريات 
بوصول  دعم  على  سنحصل 
ماندزوكيتش وميتي. ال أعرف إذا 
كان سيصل املزيد من الصفقات«. 
مهاجم  مع  »التعاقد  واستطرد: 
أنا سعيد  )ماندزوكيتش(؟  جديد 
اثنان  الفريق  لدى  اآلن  بذلك.. 
على  وردا  املنافسني«.  إلرهاب 
سؤال حوال إميانه بإمكانية حتقيق 

أصدق  »أنا  قال:  الدوري،  لقب 
مع  »التجديد  وأمت:  زالتان«.  يف 
ميالن؟ هذا يعتمد على مالديني. 

هذه  ميالن.  يف  جدا  سعيد  أنا 
العودة غيرتني كثيًرا«.

ق.ر

دخل ناديا أتلتيكو مدريد وتوتتنهام 
أحد  مع  للتعاقد  سباق  يف  هوتسبير 
ريال  صفوف  يف  املميزين  الالعبني 

مدريد هذا املوسم.
»الشيرجنيتو«  لبرنامج  ووفًقا 
اإلسباني، فإن هناك صراًعا بني أتلتيكو 

فاسكيز،  لوكاس  مع  للتعاقد  وتوتنهام 
جناح ريال مدريد.

امليرنغي  مع  فاسكيز  عقد  وينتهي 
لالعب  ويحق  احلالي،  املوسم  عقب 
التوقيع مع أي ناٍد مجاًنا يف شهر جانفي 
اجلاري.وذكرت تقارير إسبانية أن ريال 

من  لفاسكيز  واحًدا  عرًضا  قدم  مدريد 
رفضه  الالعب  لكن  التجديد،  أجل 
ووصفه بأنه غير مقنع. ويعيش فاسكيز 
حالة من التألق مع امليرنغي هذا املوسم، 

سواء يف مركز اجلناح أو الظهير األمين.
ق.ر

أتلتيكو وتوتنهام يتنافسان على لوكاس فاسكيزأتلتيكو وتوتنهام يتنافسان على لوكاس فاسكيز

إيطالي،  صحفي  تقرير  كشف 
امس الثالثاء، عن كواليس مفاوضات 
أالبا،  دافيد  النمساوي  مع  يوفنتوس 
املوسم  خالل  ميونخ،  بايرن  ظهير 
أكدت،  إسبانية  تقارير  احلالي.وكانت 
مع  اتفاق  إلى  مدريد  ريال  توصل  عن 
»سانتياغو  إلى  االنتقال  بشأن  أالبا 

برنابيو« ملدة 4 أعوام مقبلة.
ميركاتو«  »كالتشيو  ملوقع  ووفًقا 

مهتًما  كان  يوفنتوس  فإن  اإليطالي، 
بالفعل بضم أالبا، لكن اليويف انسحب 
أن  إلى  وأشار  املفاوضات.  من  مبكًرا 
يف  فقط  واحدة  بخطوة  قام  يوفنتوس 
املفاوضات، حيث اتصل ببيني زاهايف، 

وكيل أالبا، ملعرفة طلبات الالعب.
وأوضح أن زاهايف طلب راتًبا سنوًيا 
جعل  ما  أورو،  مليون   12 يبلغ  ألالبا 
يتحرك  وال  املفاوضات  يجمد  اليويف 

أبعد من ذلك. وذكر املوقع اإليطالي أن 
يوفنتوس أخرج نفسه من سباق أالبا قبل 
شهر من اآلن. وقال »كالتشيو ميركاتو« 
مستقبل  يهدد  ال  أالبا  مع  التعاقد  إن 
رغم  مدريد،  ريال  يف  راموس  سيرجيو 
عدم االتفاق على التجديد حتى اآلن. 
راموس  رحيل  حالة  أنه يف  على  وشدد 
عن ريال مدريد، فإن يوفنتوس ليس يف 

مقدمة السباق لضمه.

يوفنتـــوس ينسحــب من الصــراع على أالبـايوفنتـــوس ينسحــب من الصــراع على أالبـا

ق.ر
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الجزائــر أمــام تحــّدي صعـــب الجزائــر أمــام تحــّدي صعـــب 
خــالل مواجهتهــا لفرنســـاخــالل مواجهتهــا لفرنســـا

ويعول أشبال الفرنسي أالن بورت كثيرا 
ولم  اإلعتبار،  رد  أجل  من  اللقاء  هذا  على 
ال صنع احلدث أمام هذا املنافس القوي ويف 
الوطني«علينا  الناخب  صرح  الصدد  هذا 
اللعب بقوة وشراسة ومستوى أقوى يف الدور 
بشكل  واللعب  التطور  ومواصلة  الرئيسي 

جماعي مميزة وهدفنا مواصلة املنافسة«.
حاج  مصطفى  الالعب  قال  بينما 
وسنقدم  الرئيسي  للدور  »تأهلنا  صدوق 
أن  ونتمنى  املقبل  الدور  يف  أفضل  مباريات 

يحالفنا التوفيق يف حتقيق أهدافنا«.

من جهته، صرح مسعود بركوس رجل 
اللقاء وقائد اخلضر »لعبنا بشكل أفضل من 
فريق جيد خاصة يف  وكنا  السابقة  املواجهة 
الشوط األول، لكن هدفنا اآلن تطوير األداء 

يف الدور الرئيسي«.
املجموعات  مباريات  انقضاء  وبعد 
من  والثامنة  والسابعة  والسادسة  اخلامسة 
الدور الرئيسي، حددت جلنة التنظيم أطراف 
املجموعتني الثالثة والرابعة من الدور الرئيسي 

للنسخة 27 من بطولة العالم لكرة اليد.
ُحسمت  التي  الرابعة  املجموعة  وتضم 

الشمالية  السويد ومصر ومقدونيا  فرق  أوال، 
وسلوفينيا  وروسيا  السابعة،  املجموعة  من 

وبيالروسيا من املجموعة الثامنة.
من  كل  فتضم  الثالثة  املجموعة  أما 
املجموعة  من  وسويسرا  والنرويج  فرنسا  فرق 
من  واجلزائر  وأيسلندا  والبرتغال  اخلامسة، 

املجموعة السادسة.
سيواجهون  »اخلضر«  فإن  لإلشارة 
النرويج يوم اجلمعة 22 جانفي وسويسرا يوم 

األحد 24 جانفي اجلاري.
م.هشام

مولودية وهران

الوالي يلتزم بمساعدة الوالي يلتزم بمساعدة 
النادي ماليا ومعنوياالنادي ماليا ومعنويا

وهران  والي  التزم    
أمس  أول  جاري  مسعود 
''املادي  الدعم  بتقدمي 
احمللية  للمولودية  واملعني'' 
مشاكل  يف  تتخبط  والتي 

مالية كبيرة.
الوالي، خالل  واستمع 
الفريق  إلى  مجاملة  زيارة 
على هامش حصته التدريبية 
»أحمد  الشهيد  مبلعب 
النادي  رئيس  إلى  زبانة«، 
واملدرب  محياوي  الطيب 
املؤقت عمر بلعطوي والالعبني الذين طرحوا عليه انشغاالتهم التي 
اختصروها بوجه خاص يف األزمة املالية التي تواجهها املولودية منذ 

انطالق املوسم اجلاري.
يف  الضرورية  املساعدة  بتقدمي  محدثيه  جاري  مسعود  ووعد  
حدود اإلمكانيات املتوفرة، مشيرا إلى أن جميع األندية اجلزائرية 
تعاني من نفس املشكل والذي زادته تعقيدا الوضعية االقتصادية 

الصعبة التي متر بها البالد، ال سيما نتيجة تداعيات وباء كورونا.
طرف  من  املسجلة  النتائج  عن  رضاه  الوالي  أكد  باملقابل، 
أية خسارة بعد ثماني جوالت من  الذين لم يسجلوا  ''احلمراوة''، 
انطالق البطولة، حاثا إياهم على مضاعفة اجلهود، أين لفت إلى 
أن األمر يتعلق بناد »يحمل مشعل الكرة يف كامل منطقة الغرب 

اجلزائري.
وتأتي زيارة املسؤول التنفيذي للوالية إلى العبي املولودية بعد 
أيام قليلة من اإلعانة املالية التي قدمتها السلطات الوالئية للنادي 
الهاوي لنفس الفريق واملقدرة بنحو 39 مليون دج، مت حتويل مبلغ 30 
مليون دج منها لصالح الشركة الرياضية ذات األسهم التي تشرف 
النادي  مسيري  عنه  كشف  ما  وفق  القدم،  كرة  فرع  شؤون  على 

الهاوي احلاضرين بامللعب.
اجلولة  برسم  املقبلة  اجلمعة  الشلف  استضافة جمعية  وقبل 
التاسعة من البطولة، حتتل مولودية وهران، التي استغنت مؤخرا 
 12 بنحو  السابعة  املرتبة  كازوني،  برنار  الفرنسي  مدربها  عن 
العاصمة  باجلزائر  السابقتني  مباراتيها  لعبت  وأنها  علما  نقطة، 
تعادلني  خاللها  سجلت  بلوزداد،  وشباب  احمللية  املولودية  أمام 

بنفس النتيجة 1-1.
ق.ر

إيقـاف كوكبــو، بن سايح إيقـاف كوكبــو، بن سايح 
واوكريــف بـواوكريــف بـ33 مقابــالت مقابــالت

سلطت جلنة االنضباط التابعة للرابطة احملترفة 
لكرة القدم، عقوبة االيقاق لثالث مقابالت ضد 
شباب  صفوف  يف  الناشط  البنيني،  املهاجم 
بلوزداد، مارسولن كوكبو، واجلناج االيسر لشبيبة 
تلمسان،  وداد  ومدافع  سايح  بن  رضا  القبائل، 
اعلنته  اعتداء، حسبما  بسبب  اوكريف،  محمد 

الهيئة الكروية.
الالعبون  غرم  العقوبة،  هذه  الى  وباإلضافة 
الثالثة -الذين طردوا خالل اجلولة الثامنة للرابطة 
 30  000 ب  املاضي-  االسبوع  نهاية  االولى 

دينار.
نصر  العبي  توقيف  مت  اخرى،  جهة  من 
امليدان  ووسط  مفتاح  محمد  املدافع  داي  حسني 
الدفاعي ألهلي   الوسط  الرؤوف شويتر وكذا  عبد 
ألربع  واحد  كل  قعقع،  أحمد  بوعريريج،  برج 
التنفيذ، بسبب  اثنتان منها مع وقف  مقابالت، 

سلوك غير رياضي اضافة الى دفع غرامة مالية  ب000 40 دينار.
وعوقب سيد علي يحيى شريف العب شبيبة الساورة، وإسحاق قبلي، العب نصر حسني داي، 
وإيهاب غساس، وتاكفاريناس اوشان العبي أهلي شباب برج بوعريريج، باإليقاف مباراة واحدة مع 

تغرميهم ماليا الحتجاجاتهم على القرارات التحكيمية.
فيما أوقف زكريا عبد الهادي بوطهرة، العب احتاد بلعباس، مباراة واحدة بعد طرده جراء حصوله 

على إنذارين.
وقررت جلنة االنضباط إيقاف شريف حجار، املدير الفني لنادي أوملبي املدية مباراة واحدة وتغرميه 

ماليا، بسبب احتجاجاته على القرارات التحكيمية.
ومت تغرمي نصر حسني داي ماليا، على خلفية سوء سلوك الفريق والتصرف غير الالئق لالعبني جتاه 
احلكام يف نهاية املباراة، وشبيبة الساورة ، بسبب تواجد أشخاص يف النفق املؤدي للملعب، ومولودية 

اجلزائر لوصوله املتأخر للملعب، وشباب أهلي برج بوعريريج لسوء سلوك الفريق.
م.هشام

سيواجه المنتخب الوطني لكرة اليد، خالل الدور الرئيسي الذي ينطلق هذا األربعاء نظيره الفرنسي، الذي تأهل 
في صدارة المجموعة الخامسة، بعد اختتامه الدور التمهيدي بفوز صعب على سويسرا بداية من الساعة 20:30 
بقاعة الدكتور حسن مصطفى ب 6 أكتوبر، في إطار الدور الثاني من بطولة العالم لكرة اليد مصر 2021.

حسني  نصر  لفريق  اجلديد  املدرب  شرع   
رأس  على  عمله  يف  رسميا  بالل،  دزيري  داي، 
على  املسيرين  مع  اتفاقه  عقب  الفني،  اجلهاز 

جميع تفاصيل الصفقة.
أن  النصرية  لنادي  الرسمي  املوقع  وأشار 
التي  االستئناف،  حصة  على  أشرف  دزيري 
خاضها الفريق اول أمس، مبلعب 20 أوت 1955 
لهم  وقدم  بالالعبني،  اجتمع  حيث  بالعاصمة، 

طريقة العمل خالل الفترة املقبلة.
بوعريريج  برج  أهلي  غادر  قد  دزيري  وكان 
األسبوع املاضي، عقب الهزمية الثقيلة املسجلة يف 
داربي »الهضاب العليا« أمام وفاق سطيف بنتيجة 
5-1، وهو ما عقد أكثر وضعية األهلي املتواجد يف 

املرتبة األخيرة للترتيب العام.
ثمن  لكناوي  نذير  املدرب  دفع  جهته،  من 

»األحمر  اللونني  ألصحاب  السيئة  االنطالقة 
االنتصار حتى  فشلوا يف حتقيق  الذين  واألصفر« 
لقاء جمعية الشلف 0-1، حلساب اجلولة السابعة 

للبطولة.
وأشارت إدارة النصرية على موقعها الرسمي 
أيضا أن املدرب علي بوجمعة سيكون مساعد له 
إستقدام  إنتظار  بدني، يف  ونوغي كمحضر  رفقة 

مدرب للحراس.
نصر حسني  على  أشرف  أن  لدزيري  وسبق 
داي، الذي تكون فيه، ثالث مرات، منها مرتان 
كمدرب مساعد. وتزامنت عودته لدى استقبال 
»النصرية« لنجم مقرة حلساب اجلولة التاسعة من 
القادم  اجلمعة  يوم  املقررة  احملترفة  األولى  الرابطة 

بداية من الساعة الثانية ونصف.
م.هشام

نصر حسين داي

دزيـري يشرع رسميا في عمله دزيـري يشرع رسميا في عمله 
علـى رأس الجهــاز الفنــيعلـى رأس الجهــاز الفنــي

فريــد بواليــة محل فريــد بواليــة محل 
اهتمام نادي مارسيليا اهتمام نادي مارسيليا 
 يستهدف أوملبيك مارسيليا، التعاقد مع الدولي اجلزائري، فريد 
بوالية، صانع ألعاب ميتز، هذا الشتاء. وقال موقع »فوت ميركاتو« 
الرحيل  تعويض  يريد  الفرنسي  اجلنوب  نادي  إن  الثالثاء،  امس 
بالتعاقد  اإلجنليزي،  الدوري  نحو  سانسون  مورجان  لالعبه  املرتقب 

مع اجلزائري بوالية.
وأضاف أن إدارة مارسيليا باشرت للتو محادثاتها مع نظيرتها من 
ميتز، بشأن حتويل الالعب خالل فترة االنتقاالت الشتوية، خاصة يف 

ظل رغبته يف االنتقال إلى ملعب »فيلودروم«.
وأكد املصدر، أن نادي اجلنوب سيكون مطالًبا بدفع ما يقارب 7 
ماليني يورو، للحصول على خدمات بوالية )27 عاًما(، الذي يرتبط 

مع ميتز بعقد ميتد إلى غاية صيف 2022.
حيث  ميتز،  نادي  رفقة  لالنتباه  ملفت  بشكل  بوالية  وبرز 
املوسم،  هذا  الفرنسي  الدوري  يف  الفريق  بألوان  مباراة   16 خاض 

سجل خاللها 3 أهداف.
ق.ر

إتحـــاد العاصمــة إتحـــاد العاصمــة 
يستهــدف التعاقـد يستهــدف التعاقـد 
مـــع بـــن عيادةمـــع بـــن عيادة

عيادة،  بن  حسني  مع  التعاقد  العاصمة،  احتاد  نادي  يستهدف 
مدافع النادي اإلفريقي التونسي، خالل فترة االنتقاالت الشتوية.

وكان االحتاد اجلزائري »فاف«، قرر فتح فترة تسجيالت استثنائية 
جانفي   31 إلى   25 من  املمتدة  الفترة  األول، خالل  احملترف  ألندية 

.2021
وعلم أن املدير الرياضي الحتاد العاصمة، عنتر يحيى، غير راض 
عن مستوى اخلط اخللفي بعد رحيل الظهير األمين ربيع مفتاح، ويريد 

تعزيز دفاعه بالتعاقد مع بن عيادة.
احتاد  إلدارة  بالنسبة  أولوية  يعتبر  عيادة  بن  أن  أكدت  املصادر 
العاصمة، التي تنوي املنافسة بقوة يف الدوري احمللي وكأس اجلزائر هذا 
املبهمة  الوضعية  استغالل  العاصمي،  النادي  مسؤولو  ويريد  املوسم. 

لالعب رفقة فريقه التونسي، خلطفه بصفة نهائية.
ق.ر

بداية  مع  بجاية  شبيبة  فريق  إدارة  شرعت 
تنظيم تربص قصير يدوم عشرة  هذا األسبوع يف 
الذي  خودة  كرمي  املغترب  املدرب  بقيادة  أيام  
التحق بعاصمة احلماديني منذ أيام قليلة، واستلم 
مواصلة  أجل  من  الفريق  سفينة  قيادة  مهمة 
خطوة  يف  اجلديد،  للموسم  حتسبا  التحضيرات، 
نقائصهم  وحصر  الالعبني  امكانيات  لتقييم 

والسعي لتصحيح مواطن اخللل.
استأنفت  قد  التشكيلة  فإن  ولتذكير 
الوحدة  مبلعب  املاضي  السبت  منذ  التدريبات 
وحضور  الرئيسي  املدرب  إشراف  املغاربية، حتت 
على  الفني  الطاقم  يركز  حيث  الالعبني،  كل 
املباريات  انتظار برمجة بعض  البدني يف  اجلانب 
ستكون  والتي  ببجاية،  محلية  فرق  أمام  الودية 

العناصر  بني  االنسجام  خلق  أجل  من  فرصة 
األساسية،  التشكيلة  واختيار  واجلديدة  القدمية 

التي ستبدأ البطولة يف 12 فيفري املقبل.
مصادر  من  علمنا  صلة،  ذي  سياق  ويف   
إلى  ستتنقل  البجاوية  التشكيلة  أن  بالفريق 
سطيف يف بداية شهر فيفري، أين ستخوض ما 
ال يقل عن أربع مواجهات ودية، قبل العودة إلى 

بجاية وحتضير اللقاء األول أمام »املوب«.
وعلى صعيد آخر، ينتظر أن يجتمع أعضاء 
معبد،  أحمد  بجاية  والية  بوالي  الهاوي  النادي 
من أجل النظر يف املشكل اإلداري، الذي تسبب 
يف جتميد إعانات السلطات احمللية املقدرة بـ 2،5 

مليار سنتيم.
عبدالسالم.ق

 بقيادة املدرب كريم خودة

شبيبة بجاية تتربص لمدة شبيبة بجاية تتربص لمدة 1010 أيام أيام
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تفتح أبوابها من جديد أمام عشاق الركح

المســــارح في نجــــدة الثقــــافة!المســــارح في نجــــدة الثقــــافة!
أخيرا تم رفع الحصار عن النشاط الثقافي في الجزائر ومنه عاد النشاط المسرحي إلى الواجهة بعد عروض كانت افتراضية استمتع بها عشاق الركح بها عن بعد، ولكن 
المسرح كأب للفنون يشكل الجمهور فيه الحلقة التي غابت عن القاعات لمدة 10 أشهر، واقتصرت العروض قبل رفع الحجر الثقافي على أهل الفن فقط، لتفتح أمام 

الجمهور مجددا، ورغم إنه في الجزائر ال يوجد إقبال كبير من طرف المواطنين على المسرح مثلما هو مالحظ في عدة دول، حيث دور المسرح منتشرة في كل األحياء، 
حيث يقتصر الحال عندنا في العادة على أهل الفن والثقافة وبعد الفضوليين والهواة، لكن األكيد أن فتح المسارح أمام العامة قد يخرج الحياة الثقافية من ركودها 

وسباتها، وعودة النشاط المسرحي في قاعات مفتوحة أمام الجمهور يمثل جرعة من األكسجين لعشاق الركح.

ملف: صارة بوعياد
ــاط  ــودة النش ــى ع ــن«، إل ــار الوط ــع لـــ »أخب ــن الراب ــن الف ــاد وممارس ــد نق أك
ــو  ــا، وه ــدا وإيقاعــا مختلف ــايف ســيمنح نبضــا جدي ــع احلجــر الثق املســرحي بعــد رف
ــق، يف حــن أكــد  ــذي يشــكل جرعــة مــن األكســجن بعــد 10 أشــهر مــن الغل ال
آخــرون علــى أهميــة التكويــن الــذي راهــن عليــه املســرح الوطنــي اجلزائــري بإقامــة 

ــوب. ــة يف اجلن ــات تدريبي ورش
يعــود املســرح بعــد رفــع احلجــر الثقــايف إلــى عاداتــه وتعــود معــه تلــك األســئلة 
ــل  ــح، ه ــي الرك ــاد ومحب ــن والنق ــان املمارس ــى لس ــة عل ــا واملتداول ــارف عليه املتع
ســيعود املســرح إلــى مــاكان عليــه، -جمهــور قليــل إال العــروض املســرحية القليلــة 
ــد رزاق أو  ــرج أحم ــروض للمخ ــا كع ــى أخره ــأت عل ــا وامت ــت أبوابه ــي فتح الت

ــاده عــن ســحر اخلشــبة  ــور وابتع للمخــرج محمــد شرشــال-، أم شــغف اجلمه
ــر بعــودة اجلمهــور وبقــوة إال  ــد عــن 10 أشــهر ســتكون الفــارق الكبي ــدة تزي مل
ــن  ــا املمارس ــتغل عليه ــة اش ــة احترافي ــروض املقدم ــون الع ــات، وتك القاع
يف وقــت طويــل علــى عكــس مــا كان عليــه ســابقا -االشــتغال علــى 

ــباتية-. ــدود املناس ــرحيات يف ح املس
ــاد  ــع نق ــذا م ــا ه ــوء يف ملفن ــا الض ــلطنا عليه ــي س ــئلة الت ــي األس ه
وممارســن الفــن الرابــع، هــي أســئلة أن األوان إلــى رفــع الســتار عنهــا ونفــض 

الغبــار عليهــا، فبنايــات املســرح اشــتاقت إلــى إنــارة اإلضــاءة واشــتاق اجلمهــور 
ــوت  ــيقى وص ــى املوس ــتاق إل ــرض، اش ــدء الع ــل ب ــاث قب ــات الث ــى الدق إل

ــرج. ــي واملتف ــاة أخــرى يتعايشــها املتلق ــف ال ويف املســرح حي ــل، كي املمث
ــي  ــن الت ــة التكوي ــور هــي حلق ــة اجلمه ــذا بعــد حلق والنقطــة املهمــة يف كل ه
بــادر بهــا املســرح الوطنــي محــي الديــن باشــطارزي مباشــرة بعــد رفــع احلجــر 
ــع ممارســن  ــر م ــوب اجلزائ ــة يف جن ــة التدريبي ــة اإلبداعي ــت اإلقام املســرحي، فكان
ــو شــغف املســرح  ــا ه ــا، إذا ه ــل وغيره ــا، والســينوغرافيا، وأداء املمث يف الكوريغرافي
يعــود مــن جديــد بعــن التكويــن فهــل ســيعود بثقافــة جديــدة عنــد اجلمهــور الــذي 

ــى تنفــس املســرح. اشــتاق إل
 الناقد املسرحي عبد الناصر خالف:

 »عودة النشاط املسرحي .. نبض
 جديد وإيقاع مختلف«

ــار  ــاف لـــ »أخب ــر خ ــد الناص ــرحي عب ــد املس ــال الناق ق
املــرة  هــذه  لكــن  بامتيــاز  اللحظــة  فــن  »املســرح  الوطــن«: 
ــى منصــة  ــول إل ــم وحت ــي تســع العال ــة الت ــادر اخلشــبة الواقعي غ
افتراضيــة اســتثناء، لقــد كانــت جتربــة جديرة بالدراســة والســؤال 

اجلوهــري: هــل اســتمتع اجلمهــور بهــذه العــروض االفتراضيــة؟. 
ــور  ــد اجلمه ــكل تأكي ــن ب ــافية لك ــة ش ــك إجاب ــخصيا ال أمل وش

املتعــود علــى العــروض احليــة ســيجد الفــارق بن احلضــور والغيــاب ألن 
مشــاهدة عــرض علــى الشاشــة هــو جتربــة جديــدة لكنهــا غيــر حيــة ينقصها 

ــاع«. ــون وإيق دفء ول
يواصــل حديثــه متســائا: »مــاذا اســتفاد املســرح يف اجلزائــر يــا تــرى مــن هــذا 
الغيــاب القيصــري داخــل القاعــات؟، بــدون شــك لقــد منــح مســاحة اشــهارية أكبــر 
للعــروض واملؤسســات وصنــاع العــرض املســرحي، اقتــرب أكثــر مــن اجلمهــور ومنحــه 
غوايــة التخيــل والدخــول إلــى هاتــه اإلبداعــات، لــذا فــإن عــودة النشــاط املســرحي 
ــون  ــة والفن ــرة الثقاف ــن وزي ــرة م ــجاعة كبي ــو ش ــور ه ــودة اجلمه ــات وع ــل القاع داخ
الدكتــورة مليكــة بــن دودة يف هــذا الزمــن املوبــوء الصعــب، لقــد كانــت أكثــر شــجاعة 

أيضــا حــن وافقــت علــى إقامــة نــدوة همــزة وصــل يف زمــن الوبــاء«.
ــا  ــاه جميع ــو موعــد انتظرن ــودة النشــاط املســرحي ه وأضــاف خــاف: »إذن ع
ــدا وإيقاعــا مختلفا.هــو الظمــأ  بشــوق كممارســن ومتفرجــن وســيمنح نبضــا جدي
الــذي حاصــر أرواحنــا منــذ ســنوات ضوئيــة إننــا نعــود إلــى بيتنــا، نلتقــي بالوجــوه 

التــي افتقدناهــا، متــارس علينــا األضــواء والكائنــات املدهشــة ســحرها العــودة معنــاه 
همــزة وصــل مــع مــن قطــع. فاملســرح اجلزائــري يف حاجــة إلــى جمهــوره ومؤسســاته 
ــورش والفكــري  وصناعــه ليــس فقــط علــى مســتوى العــروض إمنــا علــى مســتوى ال

ألن املســرح اجلزائــري هــو فضــاء األفــكار بامتيــاز«.
وختــم حديثــه مــع »أخبــار الوطــن« بجملــة مــن األســئلة: »يعــود لهــذه املــرة 
ليطــرح األســئلة غيــر املنتظــرة يعــود ليقــول أن املســرح هــو نبــض وحيــاة وعاقــات 
حيــة الســؤال األخيــر. وهــل املؤسســات املســرحية  اســتفادت مــن هــذا القطــع كــي 
ــور كان  ــدة جلمه ــاحات جدي ــح مس ــتراجتيتها ومتن ــر يف إس ــد النظ تعي

ــا؟. باألمــس افتراضي
املستشار باملسرح الوطني 

 بوبكر سكيني: »تكوين 
 فني خاص بمسرحيي

 الجنوب الجزائري«
املكّلــف  العــام  املديــر  مستشــار  قــال 
بالتعــاون والتبــادل باملســرح الوطنــي محــي 
ــن باشــطارزي بوبكــر ســكيني بخصــوص  الدي
النشــاط املســرحي والعــودة بعــد احلجــر لـــ »أخبار 
املســرح  أن  علــى  نتفــق  أن  »يجــب  الوطــن«: 
الوطنــي اجلزائــري »محــي الديــن بشــطارزي« قطــع 
أشــواطا طويلــة يف مجــال التكويــن الفنــي املســرحي بــل تعــّدد 
وتنــوع علــى ســبل مختلفــة مــن أســاليب التكويــن املتواصــل يف مختلــف مكونــات 
العــرض املســرحي، مــن هنــا كان علــى املســرح الوطنــي االهتمــام بالتكويــن الفنــي 
وفــق معاييــر َمخبريــة وبيداغوجيــة حتــى يكــون حامــا لأفــكار النّيــرة واملُبدعــة يف 

ــع«. ــن الراب ــر الف ــتمرة لتطوي ــاركة املس ــى املش ــه عل ــاهمة من مس
ــل  ــى تص ــا حت ــي وحده ــة ال تكف ــكيني: »املوهب ــاف س وأض

بالعــرض إلــى أعلــى مســتويات التأثيــر الفنــي واإلمتــاع 
ــة  ــدورة التكويني ــذه ال ــاءت ه ــا ج ــن هن ــي م اجلمال

ــري  ــوب اجلزائ ــة اخلاصــة مبســرحيي اجلن والفني
علــى اعتبــار أّن هــذه املنطقــة تزخــر مبواهــب 
ال يســتهان بهــا إبداعــا يف مجــال التأليــف 
أن  ومــع  اخلشــبة،  ركــح  علــى  أداًء  أو 
ــر  ــه كثي ــذا يعتلي ــي ه ــر الفن ــار التعبي مس
مــن الثــراء والتعقيــدات التــي تفرضهــا 
ــّرة  ــرض يف كل م ــو يف ــة فه ــات الّلحظ متطلب

ــتغال  ــات واس ــف بالتربص ــيه التكّي ــى ممارس عل
ــة واجلماليــة للتحكــم يف  كل األدوات املعرفيــة والنقدي

ــدوره أمــام اجلمهــور«. ــذي ينتهــي ب ــات العــرض ال ــاء مكون بن
وأكــد ســكيني علــى أهميــة التكويــن يف قولــه: »إقامــة ورشــات حتمــل 

اســم »إقامــة التدريــب يف التكويــن الفنــي خاصــة مبســرحيي اجلنــوب اجلزائــري« 
أســاتذة  نخبــة  مــن  وبتأطيــر  املســرحي،  العــرض  مكونــات  مختلــف  يف 
ــا  ــط فيه ــي واإلبداعــي وترتب ــب التطبيق ــم اجلان وممارســن يتداخــل يف مناهجه
أيضــا التجربــة بالبحــث األكادميــي، وهــي موزعــة علــى مراكــز تدريبيــة ثــاث 
متنراســت، أدرار والــوادي، وجتمــع فيهــا لقــاء ثمانيــة عشــرة واليــة مــن اجلنــوب 
اجلزائــري يف مقاييــس فنيــة وتنظيميــة وبإشــراف ومتابعــة مــن قبــل معالــي وزيرة 
الثقافــة والفنــون، هــي إذا انطاقــة بنفــس مســرحي لنشــاط الثقافــة بعــد احلجــر 
ــادرة  ــي ب ــاق وه ــن االنط ــن التكوي ــرض، م ــاءات الع ــات وفض ــي لقاع الصح

ــز أكيــد«. تفــاؤل ســيصنع التمي

الكاتب واإلعالمي محمد 
زتيلي:» الجائحة والحجر 

 أصابت املسرح 
يف الصميم«

محمــد  واإلعامــي  الكاتــب  قــال 
زتيلــي، ومديــر ســابق للمســرح قســنطينة لـــ 
ــة  ــاة الثقافي ــوت احلي ــار الوطــن«: »إن م »أخب

ــع  ــد مــس جمي ــة ق ــق املعروف ــرة الغل خــال فت
مناحــي احليــاة يف اجلزائــر ويف العالــم، ولعــل 

ــة  ــال الكتاب ــو مج ــش ه ــذي انت ــد ال ــال الوحي املج
والتأليــف األدبــي وغيــره، هــذا يعنــي أن احلجــر الصحــي 

الــذي فــرض نســبيا وكليــا كان لــه تأثيــر علــي احليــاة الثقافيــة واإلبداعيــة يف 
مجملهــا، ومــن أكثــر الفنــون التــي تضــررت املســرح فهــو عمــل يعتمــد يف مراحلــه 
ــن مــن  ــى املمثل ــع عل ــة التوزي ــا مــن مرحل ــي انطاق ــكاك والتاق ــي االحت كلهــا عل
طــرف املخــرج ومحاوراتــه امليدانيــة مــع الفنانــن املختاريــن إلجنــاز املســرحية والقــراءة 
ــح«. ــى الرك ــاعات عل ــي لس ــل اليوم ــات والتمثي ــم التدريب ــة ث ــارب املتواصل والتج
وأوضــح زتيلي:«املســرح أصيــب يف الصميــم بفعــل اجلائحــة واحلجــر وهــذا قبــل 
االنتقــال إلــى مرحلــة العــروض التــي تتطلــب اللقــاء بــن اجلمهــور العريــض وبــن 
الطاقــم الفنــي واإلداري واحتضــان فضــاء املســرح خلطــر انتقــال وانتشــار العــدوى، 
واليــوم ال يعنــي فتــح األنشــطة الثقافيــة أن خطــر الوبــاء قــد زال ولكــن هــذه العــودة 
النســبية تعنــي ضــرورة بــذل مقاومــة مــع احلــذر واحليطــة بتطبيــق الشــروط املتداولــة 

بخصــوص البروتوكــول الصحــي«.
ــروض  ــح الع ــاز وفت ــروط إجن ــخصيا ال أرى ش ــه: »ش ــدث نفس ــاف املتح وأض
ــا  ــا إضافي ــاج وقت ــار ونحت ــريع االنتش ــي الس ــر الوبائ ــل اخلط ــرة يف ظ ــرحية متوف املس
ــدة بعــد  ــاج عــروض مســرحية جدي ــر وإنت ــه أن تقــوم املســارح بالتحضي ميكــن خال

ــال«. ــذا املج ــرحية يف ه ــات املس ــال املؤسس ــذي ط ــود ال اجلم
املخرج املسرحي هشام بوسهلة:  

 »بنايات املسرح اشتاقت
 للممثلين والتقنيين«

قــال املخــرج املســرحي هشــام بوســهلة لـــ »أخبــار 
الوطــن«: »إن عــودة النشــاط املســرحي بعــد احلجــر مــا 
هــو إال جرعــة مــن األكســجن لــكل ممثــل ومســرحي 
ــات املســرح اشــتاقت  ــة، فبناي ــة عام ــور بصف وللجمه
ــارة  لوقــوف املمثــل فــوق الركــح، والتقنيــن اشــتاقوا إن
ــة اشــتاقت  ــى جــدران البناي ــد، حت اإلضــاءة مــن جدي
معظــم  كانــت  وان  وحتــى  الرابــع،  الفــن  ملوســيقى 
ــل  ــم نتوص ــا ل ــر إال أنن ــن احلج ــة يف زم ــاطات افتراضي النش
ــب  ــد إال العــرض املباشــرة فالعــروض املســرحية تكــون يف الغال بع
ــو  ــة وه ــة املهم ــكل احللق ــع يش ــن الراب ــا يف الف ــا خصوص ــور هن ــجلة، واجلمه مس

ــات«. ــن القاع ــب ع الغائ
وأضــاف بوســهلة عــن فتــرة احلجــر التــي اســتفاد فيهــا قائــا: »نتمنــى أن تفتــح 
ــات  ــد للجمعي ــن جدي ــه م ــروح في ــود ال ــد احلجــر، لتع ــا بع ــواب املســرح تدريجي أب
والفــرق وإنعــاش العــروض مــن جديــد أمــام اجلمهــور، وشــخصيا انتظــر رفــع الســتار 
عــن مســرحية »جتاعيــد« العــرض اخلــاص مــع طلبــة فنــون باجلامعــة والــذي عــرض 
ــة  ــة طلب ــل أربع ــن متثي ــاس، وكان م ــع مســرح بلعب ــاون م ــار التع ــرة واحــدة يف إط م
صعــدن الركــح ألول مــرة رفقــة املمثلــة احملترفــة ســعاد جناتــي، علمــا أن اإلنتــاج كان 

عبــارة عــن ورشــة تكوينيــة«.
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 والية بسكرة 

مديرية التنظيم و الشؤون العامة
    مصلحة التنظيم العام

مكتب المؤسسات المصنفة و المهن المنظمة
قرار رقم 07 مؤرخ في: 03 جانفي 2021

يتضمن تعديل القرار رقم 2016 المؤرخ في 11/11/2020 و المتضمن فتح تحقيق 
علني حول مدى التأثير على البيئة في مشروع التغذية بالغازالطبيعي قناة نقل الغاز 

)gazuduc) )Ø-8(لفائدة )مستثمرة فالحية(
SPA PROFERT AGRIييلدية سيدي عقبة

ان والي والية بسكرة
-بمقتضى القانون رقم 84/09 المؤرخ في 04/02/1984 المتضمن التنظيم اإلقليمي للبالد، المعدل و المتمم
-بمقتضى القانون رقم 85/05 المؤرخ في 16/02/1985 المتعلق بحماية الصحة و ترقيتها المعدل و المتمم

-بمقتضى القانون رقم 90/29 المؤرخ في 01/12/1990 المتعلق بالتهيئة و التعمير المعدل و المتمم
-بمقتضى القانون رقم 03/10 المؤرخ في 19/07/2003 المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة السيما المواد -2-3-18-25

. 44-45-72-73-74-107
بمقتضى القانون رقم 04/20 المؤرخ في 25/12/2004 المتعلق بالوقاية من األخطار الكبرى و تسيير الكوارث في إطار التنمية 

المستدامة .
-بمقتضى القانون رقم 11/10 المؤرخ في 22/06/2011 المتعلق بالبلدية 
-بمقتضى القانون رقم 12/07 المؤرخ في 21/02/2012 المتعلق الوالية

-بمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 25/01/2020 المتضمن تعيين السيد/ عبد هللا أبي نوار واليا لوالية بسكرة 
-بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94/215 المؤرخ في 23/07/1994 المحددألجهزةاإلدارة العامة في الوالية و هياكلها.

-بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95/265 المؤرخ في 06/09/1995 المحدد لصالحيات مصالح التقنين و الشؤون العامة و اإلدارة 
المحلية و قواعد تنظيمها و عملها.

-بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06/198 المؤرخ في 31/05/2006 المتضمن ضبط التنظيم المطبق على المؤسسات المصنفة لحماية 
البيئة.

بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07/145 المؤرخ في 19/05/2007 المحدد لمجال تطبيق محتوى و كيفيات المصادقة على دراسة و 
موجز التأثير على البيئة.

-بناء على القرار الوالئي رقم 72 المؤرخ في 22/01/2020 المتضمن تعيين محافظي التحقيق حول المالءمة أو عدمها و االستقصاءات 
العمومية لسنة 2020 بوالية بسكرة.

-بناء على القرار الوالئي رقم 2016 المؤرخ في 11/11/2020 المتضمن فتح تحقيق علني حول مدى التأثير على البيئة في مشروع
ببلدية سيدي عقبة   SPA PROFERT AGRI  (مستثمرة فالحية( لفائدة  (gazoduc) )Ø-8(  التغذية بالغاز الطبيعي قناة الغاز

-بناء على مراسلة السيد/ رئيس دائرة سيدي عقبة رقم 5273 المؤرخة في 09/12/2020.
-بناء على مراسلة السيد/ رئيس المجلس الشعبي لبلدية سيدي عقبة رقم 1935 المؤرخة في 03/12/2020.

وباقتراح من السيد/ مدير التنظيم و الشؤون العامة
يقرر

المادة االولى : تعدل أحكام المادة الثانية من القرار الوالئي رقم 2016 المؤرخ في 11/11/2020 المتضمن فتح تحقيق علني حول
(مستثمرة فالحية( لقائدة  (gazoduc) )Ø-8(  مدى التأثير على البيئة في مشروع التغذية بالغاز الطبيعي قناة نقل الغاز

SPA PROFERT AGRI  ببلدية سيدي عقبة
 وتصبح كما يلي:

يعين السيد/ خمولي بشير تقني سامي لإلدارة اإلقليمية في التسيير التقني و الحضري محافظا محققا للمشروع المذكور أعاله بدال من السيد/ 
ناجي الطاهر مهندس رئيسي في الهندسة المدنية بسبب تحويل هذا األخير.

-و باقي المواد بدون تغيير.
المادة 02: يكلف السادة/ األمين العام للوالية، مدير التنظيم و الشؤون العامة، رئيس دائرة سيدي عقبة و رئيس المجلس الشعبي لبلدية 

سيدي عقبة و المحافظ المحقق كل فيما يخصه بتنفيذ هذا القرار الذي سيصدر في نشرة القرارات اإلدارية للوالية.
                                                                                                                              األمين العام للوالية                                                                                       
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الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
والية بجاية 
دائرة صدوق 

بلدية مسيسنة
مكتب اجلمعيات 

الرقم :02/م.ت/م .ج/2021
وصل استالم التبليغ بتغيير الهيئة التنفيذية 

طبقا ألحكام القانون رقم 12-06 املؤرخ يف 18 صفر عام 1433 هـ املوافق لــ12يناير2012 
م املتعلق باجلمعيات ، و ال سيما املادة 18 منه ، و بناء على محضر اجلمعية العامة املنعقد 

بتاريخ 18ديسمبر 2020، و مت استالم مذكرة تغيير تشكيلة الهيئة التنفيذية للجمعية احمللية 
املسماة :

اجلمعية  الرياضية إمسيسن 
املعتمدة حتت رقم :01 /أ.ع /2012 بتاريخ 2012/07/02 

املقيمة :مركز بلدية مسيسنة 
يترأسها السيد : قبي فوزي 

بالتالي يجب بإجراءات اإلشهار وفقا ألحكام املادة 18الفقرة 2من القانون السالف الذكر

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
والية بجاية 
دائرة صدوق 

بلدية مسيسنة
مكتب اجلمعيات 

الرقم :02/م.ت/م .ج/2021
وصل استالم التبليغ بتغيير الهيئة التنفيذية 

طبقا ألحكام القانون رقم 12-06 املؤرخ يف 12يناير2012 املتعلق باجلمعيات ، و ال سيما 
املادة 18 منه ،البند 02لقد مت تغيير تشكيلة املكتب التنفيذي للجمعية البلدية املسماة:

اللجنة الدينية ملسجد دار الهجرة عزابة 
املعتمدة حتت رقم :17  بتاريخ 1998/أوت/18 

الكائن مقرها : مسجد دار الهجرة عزابة
الرئيس )ة(: جمال بعيش

ليصبح املكتب اجلديد مكون من السادة :
جمال بعيش/بو بكر حداد / محمد بودالعة /علي معطي/صالح الدين بورنان/الشريف 

مطالوي /عبد الوهاب كرمي /أمني سعدي/عبد الرحمان حمركروها.
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مرتبط  الدور  هذا  إن  اجلزائرية،  احلالة  يف 
بالقدرات القيادية التي متيز بها العقيد هوراي 
تنظيم«  يف  جناحه  بعد  خاصة  بومدين، 
الغربية  للمنطقة  العسكرية«  التنظيم  جلنة 
الوطني  التحرير  جليش   )com-ouest(
 ،1958 أفريل  يف  رأسها  على  عني  التي 
والحقا يف اجلهة الشرقية مع ما عرف بجيش 
يف  وصرامة  ببراعة  استطاع  حيث  احلدود. 
والطاعة  جتاوز فشل كرمي يف فرض االنضباط 
بروز  إلى  أدى  كان  فشل  داخله،  والوحدة 
املؤرخ محمد حربي :«  يقول  كبيرة.  فوضى 
وكانوا  نفوذ،  مناطق  اقتطعوا  الضباط  بعض 
يرتكزون على عناصر مجندة يف والياتهم ويف 
وزرع  منافستهم  يف  مناطقهم  يف  أو  عشائرهم 
بلقاسم يف  كرمي  فشل   )...( بينهم  الشقاق 
وتنسيق هجمات  إستراتيجية عسكرية  وضع 
إذن  التونسية«.  اجلزائرية  احلدود  على  فورية 
أجهزة  وتطوير  واالحـتراف  االنضباط  فرض 
إعادة  وإجماال  واإلمدادات،  االستعالمات 
وضع  من  خرج  بحيث  احلدود  جيش  تنظيم 
احملترف  اجليش  وضع  إلى  املتشتت  التجميع 

الذي يؤمتر بأوامر قائده.
نعم، ميكن األخذ على هذا الدور بحسب 
والعسكري،  السياسي  بني  العالقة  جدلية 
ولكن يصعب جدا تصور كيفية ضبط النظام 
وضع  يف  املستقلة  اجلزائرية  الدولة  ووالدة 
بعد  اجلزائر  به  مرت  الذي  والصراع  التفكك 
ثم  )ومستلزماتها(  إيفيان  اتفاقيات  توقيع 
غداة االستقالل. إن حتول جيش احلدود إلى 
غير  قد  ومنضبطة  منظمة  جد  عسكرية  قوة 
بعد  هذا  سيتأكد  والتاريخ.  األحداث  مسار 
أعلى  على  من  بلة  بن  أحمد  الرئيس  إزاحة 
هرم احلكم يف 19 جوان 1965. هذا األمر لم 
يحدث يف تركيا، إذ لم يدخل اجليش معترك 
انقالب  بعد   1960 سنة  يف  إال  السياسية 
عسكري. فلقد حسم مصطفى كمال أتاتورك 
السياسة  وإبعاد اجليش عن  الدولة  يف مدنية 
سنة  التركية  للجمهورية  رئيسا  انتخابه  بعد 
الشعب  حزب  على  اعتمد  بأن   ،1923
حاكم.  واحد  كحزب   )CHP( اجلمهوري 
متوازنا  احلديثة  التركية  الدولة  بناء  فكان 
انطالقا من مبدأ الفصل بني السلطات الذي 
سياسي.  نظام  ألي  األساسية  الدعامة  هو 
لثالثية  تبعا  التقسيم  هذا  متييز  فنستطيع 
احلكومة )احلزب( اجليش، هذا األخير الذي 
سيحتفظ له باالعتراف بعد معارك االستقالل 

وحسم خيارات الدولة وريثة السلطنة.
نصل  بعد  ملا  اجلزائر  يف  إننا  القول  ميكن 
اجليش  لدور  املوضوعي  التقييم  مرحلة  إلى 
التأسيس،  الوطني الشعبي يف جتاوز مخاض 
متليه  كانت  الذي  معقد  وضع  داخل  خاصة 

يبرز  كان  وما  فرنسا،  مع  املوقعة  االتفاقيات 
القومي.  أمام اخلط االستقاللي  من حتديات 
عبره  الحت  الذي  املُضر  األخوي  النزاع  ثم 
بوادر انقسام )مؤمتر طرابلس( وصراع دام بني 
كتب  السياسي.  واملكتب  املؤقتة  احلكومة 
الصراع  هدم  الصدد:«  هذا  يف  هارون  علي 
مبادئ  العامة  األركان  وهيئة  احلكومة  بني 
احلكم وخلق فراغا، يف غياب سلطة فعلية. 
إن الواليات تتصرف بدون تنسيق، إن خطرا 
البالد  وحدة  على  فقط  ليس  الوحدة  يهدد 
القرار  بعد  وخاصة  أيضا«.  األمة  وحدة  وإمنا 
قبل  من  العامة  األركان  هيئة  بحل  اخلطير 
قرار مت   ،1962 30 جوان  املؤقتة يف  احلكومة 
وأنه  العسكري  انقالب  مبثابة  واعتبر  رفضه 
الوطني  املجلس  أن  حيث  من  شرعي  غير 
له  يحق  الذي  الوحيد  هو  اجلزائرية  للثورة 

اتخاذ مثل هذا القرار.
وتوالي  املؤقتة  احلكومة  حجية  ضعف  إن 
باملكتب  اعترافها  ثم  منها  االستقاالت 
مسألة  حسم  قد  جويلية(   23 )يف  السياسي 
من  يستمدها  )التي  األخير  هذا  شرعية 
املجلس الوطني للثورة اجلزائرية يف اجتماعيه 
و1962(،  بطرابلس:1961  والثاني  األول 
وبالتالي فتح املجال أمام حسم املوقف بتقدم 
وحدات جيش احلدود نحو الوالية الثانية أوال 
الرابعة. هذا احلسم سمح بإجراء  الوالية  ثم 
التأسيسي  املجلس  أعضاء  اختيار  انتخابات 
يوم  سيجتمع  الذي   ،1962 سبتمبر   20 يف 
25 سبتمبر ويتم اإلعالن عن قيام اجلمهورية 

اجلزائرية الدميقراطية الشعبية.
مخارج  حول  كثيرة  أسئلة  طرحت 
تبني  حيث  من  اجلزائرية،  التحرير  حرب 
احلزب  ونظام  االشتراكية  اإليديولوجية 
الواحد. واألهم من هذا وذاك هو عملية اإلبعاد 
واإلقصاء التي تعرضت لها عديد الشخصيات 
الوطنية.  احلركة  مسار  يف  الفاعلة  السياسية 
ومن ثم خسارة روافد جد هامة يف بناء الدولة 
اجلزائرية. إنه ال يجب أسطرة أي رافد منها، 
الوفاق  روح  غياب  مالحظة  املهم  من  ولكن 
التي  األساسيني،  الفاعلني  بني  والنقاش 
أمام  املجال  لفسح  بالنسبة  مهمة  جّد  كانت 
عام  فشل  نحو  وتؤول  تعززها  التي  املبادرات 
أثر على موجهات الفعل السياسي واالرتهان 
محمد  عنه  يعبر  ما  هذا  القوة.  فعل  إلى 
»حزب  تأسيس  إلى  توجهه  بعد  بوضياف 
ميراث  بأن  دالة  كإشارة  االشتراكية«،  الثورة 
بل  محظية  لفئة  ليس  الوطني  التحرير  جبهة 
جلميع اجلزائريني وأن دورها قد انتهى مع نيل 
االستقالل، متهما بأنه صارت :«أداة هيمنة 
مصالح  عن  مختلفة  مصاحلها  فئة  يد  يف 
السلطة إال  اجلماهير، وهي لهذا ال تبقى يف 

الذي  احلكم  ثم  والرشوة«.  القوة  طريق  عن 
قال به من قبل فرحات عباس بعد استقالته 
جرى  على  التأسيسي  املجلس  رئاسة  من 
توجد  ال  بال جيش  »إنه   :1962 صائفة  يف 
التحرير  جبهة  أن  مستطردا  واقعة«،  حقيقة 
بال  وتنظيما  هامدة،  جثة  »أصبحت  الوطني 
كل  فانتهى  لقاء«.  مجرد  كانت  لقد  قمة، 
شيء إلى تثبيت احلكم الفردي الذي مضى 
مت  بحيث  بعيدا،  فيه  بلة  بن  أحمد  الرئيس 
ُبني  قد  كان  الذي  الشرعية  مفهوم  تعديل 
القيادة اجلماعية يف أدبيات جبهة  على مبدأ 

التحرير الوطني بعد القطيعة مع املصالية.
قوة  بلة سوى  بن  أحمد  الرئيس  يجد  لم 
هذا  جماح  كبح  باستطاعتها  التي  اجليش 
أثناء  يف  مزعج  بشكل  جتلى  الذي  النزوع 
خاصة  شعبية  لتكوين«ميليشيات«  سعيه 
إيجاد قوة موازية  الغرض منها  باحلزب، كان 
قوى  مع  املعركة  »أن  كانت  للجيش. حجته 
مثلما  وأيضا  ذلك«4.  تتطلب  املضادة  الثورة 
ذكر لطفي اخلولي، بقيامه بإنشاء جهاز مواز 

للمخابرات على مستوى رئاسة اجلمهورية. 
أن  دراستنا،  موضوع  سياق  يف  يهمنا  ما 
مهمة القائد التي جنح مصطفى كمال أتاتورك 
يف فرضها، قد أدت صوبا إلى طريق مسدود 
يف حالة الرئيس أحمد بن بلة بتشكل جبهة 
هواري  الدفاع  وزير  تقدمها  له  كبيرة  معارضة 
الثوري  بالتصحيح  عرف  ما  نتيجتها  بومدين 
بتوصيفه  عجزت  الذي   ،1965 جوان   19 لـ 
حيثيات  أالحظ  ملا  العسكري  باالنقالب 
وكيفية إبعاد الرئيس حني دخل عليه الطاهر 
الزبيري يف غرفته معلنا له:« لم تعد رئيسا يا 

سي أحمد«.
سياسي  لنظام  التأسيس  فعل  يحدث  لم 
جوان   19 بعد  التركية  الطريقة  على  مدني 
1965. يف حواره للطفي اخلولي يوجه هواري 
عدة  نقاط  إلى  الثورة  مجلس  مهمة  بومدين 
وضمانات  الثورية  الشرعية  تدعيم   »: منها 
يف  ومؤسساتها  االشتراكية  الدميقراطية 
احلكم  مفهوم  صياغة  أعاد  توجيه  بالدنا«. 
بعد  ثانية،  مرة  الفردي  احلكم  مربع  إلى 
بروز انقسام حاد داخل مجلس الثورة بني ما 
يسمى »جماعة وجدة« من جهة وكبار ضباط 
جيش التحرير الوطني من جهة ثانية، الذين 
تضامنوا مع علي منجلي ورفضهم إبعاده من 
أسباب  أحد  كان  احلدث  هذا  اجتماعاتهم. 
حركة 14 ديسمبر 1964، بنتائجها احلاسمة 
يف  احلكم  ونظام  السياسة  إيقاع  ضبط  يف 
اجلزائر لصالح احلكم الفردي حتت غطاء واسع 

للجيش. 
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))IIII( ( العقيـدة واألدوار

د. عبـــد الســالم فياللــي

الجيش التركي 
هو سليل الجيش 

العثماني، والجيش 
الوطني الشعبي 

الجزائري هو سليل 
جيش التحرير الوطني. 
والمقارنة نفسها تجوز 
بين مؤسِسَيهما، فقد 

كان مصطفى كمال 
أتاتورك قائده قبل أن 
ينزع بدلته العسكرية، 
وهواري بومدين هو 
قائد جيش التحرير 
الوطني منذ تعيينه 

على رأس هيئة األركان 
العامة في جانفي 1960 

ثم وزيرا للدفاع بعد 
االستقالل، المنصب 

الذي لم يتخل عنه بعد 
رئاسته لمجلس الثورة 
سنة 1965 ثم انتخابه 
رئيسا للجمهورية سنة 
1976. وكالهما لعب 
دورا حاسما في المرور 
ببلديهما إلى بر األمان.

الجيــش واألمـــة فـي تركــــيا والجزائـــر.. 
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من السيــاسة إلـــى العلــــم ..
الشعبـــوّية تــؤذي العــــالم!

الشعبوية يف السياسة واحلكم
مرحلة  عيشه  إلى  العالم  ُتنبِّه  مهمة  فكرة  حول  الّتفاهة«  »نظام  كتاب  يدور 
الّتافهني  سيطرة  إلى  تدريجيا،  أّدى،  نظام  »بسيادة  تتعّلق  مسبوقة،  غير  تاريخية 
على جميع مفاصل نظام الدولة احلديثة«. وهو تغيٌر أّدى إلى صعوٍد يصفه الكاتب 
»بالغريب« لقواعٍد تّتسم بالرداءة واالنحطاط املعياريني، فتدهورت بذلك ُمتطّلبات 
اجلودة العالية وُغّيب األداء الرفيع وُهّمشت منظومات القّيم وبرزت األذواق املنحطة. 
كاملة  شريحة  تسّيد  من  قبل،  من  سائدا  كان  عّما  الشاذ  الوضع  هذا  مّكن  وقد 
هدُفه  ذلك،  وكل  قوله  حد  على  الفكرية  البساطة  وذوي  واجلاهلني  الّتافهني  من 
خدمة أغراض السوق، حتت شعارات الدميقراطية والشعبوية واحلرية الفردية واخليار 

الشخصي. 
قاعات  اقتحام  على  يتفّرج  وهو  العام،  هذا  مطلع  بالذهول  العالم  أصيب  فقد 
تلك  بدت  لقد  »الكونغرس«.  األمريكي  الشيوخ  مجلس  »الكابتول« حيث  مبنى 
حلقات  آخر  وكأّنها  الذكّية،  والهواتف  التلفزيون  شاشات  أغرقت  التي  املشاهد 
مسلسل عهدٍة من الشعبوية، كان بطلها اجلمهوري »دونالد ترامب«، لكن درامية 
األحداث وصدمتها لألمريكيني كانت أكبر من خيال مخرجي هوليود، ألّنها كانت 

واقعا صنعه أنصار الرئيس الذي رفض تصديق الهزمية. 
لم يكن صعود ترامب حلكم الواليات املتحدة أمرا هّينا على الّنصف اآلخر من 
هّينا على شعوب دول كثيرة، طالها  لم يكن  ينتخبوه، كما  لم  الذين  األمريكيني 
واملعايير  املوازين  انقالب  لكّنه كان دون شك مؤشرا عن مرحلة جديدة من  أذاه، 
اليمني  حركات  من  بدء  املنابر،  واعتالئها  الشعبوية  صعود  مرحلة  عاملنا،  بلغها 

املتطرف يف أوروبا ووصوال إلى اكتساح عالم السياسة واإلعالم والتعليم. 
التقني  والّتطور  اخلامسة  االتصالية  الثورة  حيث  والعشرين،  الواحد  القرن  يف 
الكبير، لم تعد الشعبوية مجّرد ثورة على نظام النخب احلاكم املتسلط على ِرقاب 
الطبقات األضعف، ولم تعد قّيم الفالحني املطّعمة مبثالية اشتراكية القرن التاسع 
عشر، هي احملّرك لتلك اجلموع املتطّلعة نحو احلقوق أو املساواة، بل إّنها ترتبط اليوم 
بتعومي القّيم واستسهال الّنجاح والعمل لتبوء املناصب املهمة، ألّن التافهني يدعمون 

بعضهم، فيْسِند كٌل منهم اآلخر، ليصلوا إلى السلطة مع كبر جماعاتهم.
القيصرية،  روسيا  يف  ظهوره  إلى  العلمية  الدراسات  تشير  مصطلح  فالشعبوية 
ضد  يثورون  الفالحني  جعل  إلى  االشتراكية  النارودكس«   « حركة  سعت  حينما 
القيصر، ثم سرعان ما ظهر املصطلح يف الواليات املتحدة األمريكية عن طريق حركة 
أّسستها جماعة من املزارعني والنقابيني، كان هدفها آنذاك تعديل القوانني لفائدة 
العشرين  القرن  وخالل  واملهّمشني.  الكادحني  العمال  وطبقة  البسطاء  املواطنني 
استمرت احلركات الشعبوية يف الظهور والتواري يف أوروبا ويف األميركتني، السيما 

أمريكا اجلنوبية. 
ترامب. . املظهر الصارخ للشعبوية

الطبقات  حقوق  مع  ُمنسجمة  الشعبوية  احلركات  مطالب  تبدو  أال  لكن، 
الوطنية يف كل  القوانني والدساتير  العيش بكرامة كما تنص  الضعيفة، كاحلق يف 
بلد ؟ أو باألحرى ما هو نوع الشعبوية الذي يصبح خطرا محدقا بالعالم عندما ميتد 

ويطغى ؟ 
صدمة  معارضيه  إلى  بالنسبة   2016 عام  ترامب  دونالد  انتخاب  شّكل  لقد 
مدوّية لم ينفك يعّززها هو شخصيا بقراراته وتصريحاته املستفزة خلصومه، وادعائه 
واخلارجية،  الداخلية  احلكم  ملفات  إدارة مختلف  أكثر شفافية يف  أسلوٍب  انتهاج 
أي  عن  الّنظر  بغض  لصاحله  صّوتت  التي  الكبيرة  الناخبني  كتلة  إرضاء  ومراعاته 
السياسي  الّنظام  مؤّسسات  معاداة  على  تقوم  السياسة  يف  فالشعبوية  آخر،  شيء 
وُنخبه املجتمعّية، وذلك ما انتهى إليه واقعيا بعد رفضه نتائج االنتخابات الرئاسية 
من  الكابتول  اقتحام  فمشاهد  بايدن«.  »جون  الدميقراطي  منافسه  فوز  أفرزت  التي 
خانة  يف  ُتصّنف  أن  ميكن  ال  وتغريداته،  بخطاباته  املشحونني  واملشاغبني  الغوغاء 
الدميقراطية أو حرية الّتعبير، بل إنها اعتداء على تلك الدميقراطية العريقة كما رآها 

األمريكيون، سواء كانوا من الدميقراطيني أو اجلمهوريني. 
فترامب الذي ال يجتهد يف جتميل خطاباته منذ إعالن ترشحه للرئاسة، ظّل غير 
مكترث بتداعيات خطابه احملّرض على العنف أو الداعم ملجموعات متطّرفة تؤمن 

البالد وكأنه يدير  إدارة  أمريكا، واستمر يف  العرقّيات يف  البيض على سائر  بتفوق 
إحدى شركاته اخلاصة على حد قول أحد مواطنيه. 

الشعبوية يف اإلعالم
منذ سنوات أصبح املبرمجون يف القنوات التلفزيونية يشتغلون يف عالم الندرة كما 
ُيقال، نظرا لكثرة املنافسة بني القنوات وصعوبة جتسيد أفكار جديدة وُمبدعة يف كل 
مرة، لكن ذلك ال يعني نفاذ اإلبداع واألفكار املتجّددة، بقدر ما يعني متهيد الطريق 
التفاهة إلى الواجهة، وقّيام القائمني على املؤّسسات اإلعالمية بإنتاج  أمام صعود 
وتوزيع محتويات تّتسم بالشعبوية وانحطاط الذائقة العامة. حيث أّن االنحدار طال 
الصحافة املكتوبة وبرامج التلفزيون واإلذاعة، وانتقل إلى العالم الرقمي الذي جتاوزت 
األول،  واالنتشار  الّترويج  معيار  ُتعد  إّنها  بل  احلدود،  كل  والشعبوية  التفاهة  فيه 
الّتافهني يف اإلعالم يتعّللون بتقدمي ما تطلبه اجلماهير،  إّن  للكثير من احملتوى. ثم 
ذلك  ألجل  وهم  النجاح،  لتحصيل  بقوة  ومثابرين  مجتهدين  أنفسهم  ويعتبرون 
ينحدرون  بحيث  الشعبوية،  مظاهر  كل  ويكّرسون  واإلسفاف  االبتذال  يف  يغرقون 
باحملتوى اإلعالمي إلى أدنى مستوياته بدل أن يحاولوا االرتقاء بتلك الذائقة العامة 

التي يتحّججون بإرضائها. 
ولذلك نرى أّن البرامج الترفيهية واالجتماعية يف التلفزيون، مثال، قد أمعنت 
يف استعارة خطاب العوام من الناس وإظهار قصصهم أيضا، من خالل ادعاء تسليط 
تقوم بذلك من  لكنها يف احلقيقة  إنسانية مهمة،  أو  الضوء على قضايا اجتماعية 
الصحيحة  األدوات  إلى  فيها  تفتقد  السلع،  لبيع  رخيصة  تعرّية  أساليب  خالل 
مع  اإلعالم  متازج  عن  مصّغرة  صورة  يجعله  مما  باالتصال،  للقائم  الرفيع  واملستوى 
بدل  القاع  من  انتشالها  ُيحاول  أن  به  يجدر  كان  التي  املستويات  أو  البيئات  تلك 
أو  احملارم،  كزنى  الشاذة،  القصص  أصبحت  حتى  إليه،  املشاهدين  باقي  سحب 
تفكك األسر ُتقّدم وكأّنها »الطبق« العادي والرئيسي يف وجبات عدد كبير من تلك 

البرامج، فقط إلرضاء أكبر قدر من املتابعني. 
الشعبوية يف العلم

 بني دميقراطية الّتعليم وشعبوّيته خيط رفيع، فاألولى تعني جعله متاحا جلميع 
فئات الناس ومتكينهم من التعليم لرفع مستوى حياتهم ومحاربة اجلهل، مبا يف ذلك 
للحقائق  الّتلقني  إلغاء  مع  اجلميع،  متناول  يف  وجعلها  واملعارف  املناهج  دمقرطة 
املطلقة، والعمل على زرع الشك العلمي واملعريف يف عقول املتعلمني ليصلوا مرتبة 
التفكير الّناقد، وال فرق يف ذلك بني األغنياء والفقراء، لكن شعبويته تعني النزول 
التي  اإلجازات  أو  الشهادات  حليازة  املسّلمات  من  أمرا  وجعله  احلضيض  إلى  به 
تسمح باحلصول على عمل أو وظيفة يف كل مرحلة، حتى بلوغ اجلامعة، فيصبح 

الّتعليم بذلك مطلبا شعبويا ال مطلبا معرفيا.
 ويف هذا الصدد يشير » أالن دونو« إلى ما يصفه »بخرافة« الّتبسيط العلمي يف 
إلى مستوى غير  الشخص  وبقدرات  باملعرفة  تنزل  يعتبره جرمية  الذي  الّتخصص، 

العارف، بدل رفع القدرات إلى مستوى املعرفة. 
ومنذ أن أصبحت الشهادات اجلامعية هي الغاية للحصول على وظيفة واعتالء 
ونهل  الّتعلم  من  سنوات  الكامنة يف  احلقيقية  قيمتها  تفقد  بدأت  فإنها  املنصب، 
من  لنوٍع  تخضع  بالفعل  الّتعليمية  فالعملية  السليمة،  املناهج  واكتساب  املعارف 
الُسلِمّية أو الّتراتبية التي ال ميكن القفز عليها، وإن كان كثيرا من العلماء قد نادوا 
بالقضاء على الطبقّية االجتماعية، فإّن هنالك طبقّية معرفّية ال يجب أن تختفي 
على األقل يف اجلامعات ومعاهد التعليم العالي، فهنالك فعال يجب أن تبقى طبقة 
الشهادات  حاملي  من  للبروليتاريا  وطبقة  العليا  الشهادات  حاملي  لألرستقراطيني 
الدنيا، التي تسعى لتحسني مكانتها علميا ومعرفيا، كي ال ُتعتلى املناصب ُجزافا 
وال يتأثر املجتمع بالتافهني واملتسّلقني واملخادعني بسهولة، فقد استقالت وزيرة العمل 
والشباب يف حكومة النمسا »كريستني أشباخر« بعد اتهامها بسرقة أعمال أدبية، 

حيث أّنها استخدمتها يف أطروحتها دون اإلشارة إلى أنها اقتباسات ألصحابها. 
وإذا كان األمر هكذا مع شخٍص بلغ منصب وزير حتت األضواء، فكيف يكون 
والوظائف  األعمال  طريق  طول  على  ينتشرون  أخرى  مناصب  أصحاب  مع  احلال 
املؤثرة يف حياتنا اليومية من التعليم إلى الصحة واإلدارة حتى أعلى مناصب احلكم 

يف الدولة.

ال شك في أّن كل من 
يُقارب أمور الحياة 

بنظرةٍ نقدية، قد الحظ 
في العقدين األخيرين 

الصعود المتواصل 
والمتسارع للرداءة 

واالنحطاط، وتراجع 
القيّم والجودة في كل 
المجاالت، فما يحدث 

ليس مالحظات فردية 
أو قلقا شخصيا، بل 

إنّه يكاد يصبح نظاما 
عالميا أو هو بالفعل 
كذلك، على حدّ قول 
صاحب كتاب »نظام 

التّفاهة« الفيلسوف 
وأستاذ العلوم السياسية 
بجامعة كيبك، الكندي 

»آالن دونو«.

بقلم: د. حسينة بوشيخ 
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بلســان: ريــاض هــويلي

فرَحـات علـى 
ُخطــى أحمـَد!

 هناَك ُصورَتان َتاُثليَتان 
شاُؤِم؛ بْل  َتبعثاِن على التَّ

ُتؤِكداِن أنَّ اجَلزائَر الَعظيمَة 
َضحّيُة ُنخبٍة َهزيلٍة، 

َمريضٍة ومغشوشة؛ ُنخبٌة 
َضربْت الّدولَة يف َمقتٍل 

وَخدعْت الّشعَب يف امُلنعرِج 
تيجُة  احَلسِم؛ فكاَنت النَّ
بقاَء اجَلزائِر الَعظيمِة 

َعاجزًة عن اإلقالِع احَلضاريِّ 
. نمويِّ والتَّ

 وحّتى ال ُأكثَر الَكالَم؛ 
أهِمّيُة الُصورَتنِي َتكمُن يف 
َكوِن إحَداُهما ُوِلَدت داِخَل 

ظاِم، ُمّثلًة يف  َرحِم النِّ
ي  َشخِص أحَمد أويحيى الذِّ

لم َيِلك يوًما يف َحياِته 
َموِقفا عاًما وال َرأًيا ُمحّدًدا. 
اِنيُة ُولَدت خارَج  ورُة الثَّ والصُّ

َرحِم الّنظاِم، وَتتجّسُد يف 
ناعِة احَلاِلي،  ُصورِة َوزيِر الصِّ

فرَحات آيت عِلي ابراهيم. 
ظاِم   أحَمد أوَيحيي ابُن النِّ
اعَترَف، ُمؤخًرا، يِف إحَدى 

بَع  ُمحاكَماِته بأّنُه لو اتَّ
فاِفيِة ألغرَق  َمساَر الشَّ

الَبلَد؛ يف إَشارٍة منُه إلى أنَّ 
َحجَم الَفساِد امُلستشِري 
يِف امُلؤّسساِت وَتوّرِط ِكباِر 
امَلسُؤولنَي ِفيِه إن ُكِشَف 

حدَث َفيضاٌن ُيغرُق 
الَبلَد؛ وِمنه فإنَّ احِلكمَة 

َتقَتضي عدَم االحِتكاِم إلى 
فاِفيِة، وعليِه َطمُس  الشَّ
ِملّفاِت الَفساِد يف أدَراِج 

امَلكاتِب! طبًعا، هِذه ُمقاربٌة 
ما أنزَل اهلُل بها ِمن ُسلطاٍن، 

وَما َقالْت ِبَها الَقواننُي 
وِل  الَوضعّيُة َسواٌء يف الدُّ

ي َتترّنُح  مِة أو تلَك التِّ امُلتقدِّ
خلِف. يف ُمؤخرِة التَّ

 ْفرَحات آيت علي ابراهيم 
خبيٌر اقتَصادي وَماليٌّ - 

هكَذا ِقيَل لَنا منُذ َسنواٍت 
- اشُتهَر مُبعارَضتِه منَط 
سِيير  احُلكِم وآلياِت التَّ

لطاِت  امُلعتَمدِة من ِقبل السُّ
امُلتعاِقبِة، َيلتحُق بُحكومِة 

َعبد العزيِز جّراد حتَت 
ِرئاسِة َعبد امَلجيِد تّبون، 

ي ُيرافُع جَلزائَر َجديدٍة  الذِّ
حسَب َبرناَمجِه االنِتخابيِّ 

وَتعهَداتِه الـ 54، ُيخبُرنا 
الَوزيُر الذي ألَغى َقانوَن 
ياراِت األقلَّ  اسِتيراِد الَسّ

من َثالِث َسنواٍت بَتعليمٍة، 
بَدعَوى اسِتحالِة َتطبيِق 
هذا الَقانوِن، بأّنُه ال َيحقُّ 
لَنا ِبصَفِتنا ُمواِطنوَن أْن 
َنعرَف ما آلْت إليِه ُرخُص 

ياراِت، وَيقوُل  اسِتيراِد السَّ
يف َبياٍن َطويٍل َعريٍض إّن 

الَقانوَن َينُع ذلَك؛ مَبعنى: 
ياراِت..؟! لُكم  »ُتريدوَن السَّ
ذلَك، لكْن ليَس من َحّقُكم 

َمعرفُة من َيستوِرُدها 
خصِة  وكيَف حَتّصل على رُّ

االستيراِد!«.
 فرَحات آيت علي ابراهيم 

َيتقاطُع مع أويحَيى؛ أو 
لَنقْل نحُن أماَم ُصورتاِن، 
فافّيُة ُتغرُق  األولى: الشَّ

رّية َمبدٌأ  انيُة: السِّ البلَد، والثَّ
 ! ِتاريٌّ

وُخالصُة اخُلالصِة أن أبناَء 
ظاِم وامَلسوِبنَي على  النِّ
امُلعارضِة ِمّلُتهم َواحدٌة؛ 

فافيُة َخطٌر! الشَّ

لـ  وجزئي«  »كلي  تسيير  اتفاقيات  منح  على 
25 دار شباب لفائدة جمعيات شبانية من مختلف 

واليات الوطن.
»تفعيال  جاءت  العملية  هذه  أن  الوزير  وأوضح 
مع  الشباب  لدور  التشاركي  التسيير  آللية  وجتسيدا 
احلركة اجلمعوية الشبانية، من خالل منح اتفاقيات 
شباب  دار   25 بـ  اخلاصة  واجلزئي  الكلي  التسيير 
لفائدة جمعيات شبانية من مختلف واليات الوطن، 

كعملية أولية يتم تعميمها تدريجيا«.
وذكر الوزير، يف هذا اإلطار، أن العملية األولية 
جاءت بعد »دعوة أطلقتها الوزارة من 15 أكتوبر إلى 5 
نوفمبر 2020 وشهدت مشاركة 622 جمعية شبانية 
محلية ووطنية من مختلف الواليات، وتوجت بتمويل 
إلى  الشباب  92 مشروعا جمعويا وإسناد تسيير دور 
25 جمعية شبانية على أساس مشاريع تندرج يف إطار 

املخطط الوطني للشباب«.                         ق.ر

مقر  أمام  العمال مبصنع »سوفاك«  احتج عشرات 
والية غليزان، صباح أمس، عقب انتهاج إدارة املصنع 
األزمة  نتيجة  العمال  بتسريح  يقضي  خاصا  مخططا 

التي يعيشها املصنع.
 املخطط يقضي بتسريح 800 عامل وفق املغادرة 
رفعوا  احملتجون، حيث  إليه  أشار  ما  اإلرادية، حسب 
واملنظمة  اخلاصة  القوانني  الحترام  تدعوا  شعارات 
التسريح  سياسة  رفضهم  إلى  إضافة  العمل،  لقطاع 

أكفاء  عماال  تضم  شبابية  ثروة  عن  واالستغناء 
ومهنيني.    وقد قدمت إدارة الشركة مقترحا بتعويض 
للعمال  اخلام  األجر  من  خبرة  سنة  كل  عن  أشهر   6
أصحاب العقود غير محددة املدة، وأكثر من شهر من 
العقود  ذوي  للعمال  خبرة  سنة  كل  عن  اخلام  األجر 
محددة املدة، حسب ما أشار إليه الفرع النقابي ملؤسسة 

»سوفاك«.                                       م.حبيب

دافع وزير الشباب والرياضة، سيد علي خالدي، عن 
التي رافقت  اليد، عقب االنتقادات  الوطني لكرة  املنتخب 
أداءه يف النسخة الـ 27 لبطولة العالم 2021 املقامة مبصر إلى 

غاية 31 جانفي اجلاري.
أمس  نّشطها  صحفية  ندوة  خالل  خالدي،  وقال 
الثالثاء باملركب األوملبي 5 جويلية: »أوال، ال أتفق مع من 
أن  يجب  مقبول. ال  املردود  كارثيا،  كان  املستوى  إن  يقول 
ننسى أن املنتخب الوطني عائد لكأس العالم بعد غيابه عن 

نسختني متتاليتني«.
إلى  التأهل  متكنوا من  أن اخلضر  إلى  »أشير  ليضيف: 
من  تطورت  طرفهم  من  املقدمة  والعروض  الرئيسي،  الدور 

مباراة إلى أخرى«.
للبطولة  الرئيسي  للدور  اجلزائري  السباعي  وصعد 
مستفيدا من فوزه على املغرب ) 23-24(، يف افتتاح مشواره 
اخلسارتني  رغم  التمهيدي،  الدور  من  السادسة  باملجموعة 

أمام أيسلندا )23 24-(، والبرتغال )19-26(.
ويواجه املنتخب اجلزائري نظيره الفرنسي هذا األربعاء 
التي  الثالثة  املجموعة  يف  الرئيسي  بالدور  مبارياته  أولى  يف 

تضم أيضا منتخبات النرويج وسويسرا والبرتغال وأيسلندا.
من جانب آخر، عاد وزير الشباب والرياضة للحديث 
مع  تزامنا  اخلاصة  الرياضية  القاعات  فتح  إمكانية  عن 
دراسة  بصدد  مصاحله  أن  وأكد  الصحي.  احلجر  إجراءات 
لكل  التدريجي  بالفتح  قمنا  »لقد  قائال:  فتحها،  إمكانية 
يشاركون  الذين  بالرياضيني  وبدأنا  الرياضية  النشاطات 
املنافسات  يف  املشاركة  واملنتخبات  األوملبية  املنافسات  يف 
القاعات  الذي توجد فيه  الوضع  الدولية«، ليضيف »أتفهم 
للسلطات  تعود  األخيرة  الكلمة  لكن  اخلاصة،  الرياضية 
العلمية إلعادة فتح  اللجة الصحية  وحاليا يجري نقاش مع 

هذه القاعات«.
م.هشام

منـــــُح 25 اتفاِقـــــيَة َتسِييــــر 
لفــــائَدِة َجمعيـــــاٍت ُشّباِنـــــيٍة

قال إن عروضه تتطور من مباراة إلى أخرى، خالدي:

»ُمستــَوى الُمنتــخِب الَوطنــيِّ لُكـرِة اليـدِّ لم َيكـْن كاِرثيــًا« 

ة سكيكد

حجـُز حجـُز 15001500 كلغ من مادِة الَفحـِم بِعـين قشـَرة كلغ من مادِة الَفحـِم بِعـين قشـَرة
 متكنت، أمس، الفرقة املتنقلة للشرطة القضائية بعني قشرة غربي والية سكيكدة من حجز نحو 60 كيسا من 
الفحم، بوزن إجمالي يقدر بـ 1500 كلغ، باإلضافة على توقيف شخص يبلغ من العمر 40 سنة عن قضية »حيازة 

ونقل منتوجات غابية دون رخصة«.
تفيد  دائرة عني قشرة معلومات  بأمن  القضائية  للشرطة  املتنقلة  الفرقة  تلقي عناصر  إلى  تعود  القضية  وقائع 
بقيام أحد األشخاص بنقل منتجات غابية ممثلة يف مادة الفحم، لتقوم عناصر الفرقة بنصب حاجز أمني محكم 
على مستوى الطريق الوالئي رقم )07(، يف اجلزء املؤدي نحو قرية حجر مفروش، حيث مت توقيف مركبة من نوع » 
طويوطا هيلكس« محملة بـ 60 كيسا من احلجم الكبير من مادة الفحم، بوزن أجمالي يقدر بـ 1500 كلغ، وضعت 
باملقصورة اخللفية للمركبة. وعليه، حجز أفراد الفرقة ذاتها كمية الفحم واتخذوا التدابير القانونية الالزمة، بعد 
حتويل املشتبه فيه إلى مقر األمن، وإجناز ملف إداري يف حقه، وتأسس مديرية محافظة الغابات طرفا مدنيا، قبل 

تقدمي امللف أمام اجلهات القضائية املتخصصة.                                                        جمال بوالديس

البويرة 

حـــادُث َسيـٍر يخلِّــف حـــادُث َسيـٍر يخلِّــف 33 َوفيـاٍت وَجريحــيِن  َوفيـاٍت وَجريحــيِن 
لقي 3 أشخاص مصرعهم، وأصيب اَخران، صباح أمس الثالثاء، يف حادث مرور وقع على مستوى بلدية 
احلجرة الزرقة، دائرة سور الغزالن. وأفاد بيان مصالح احلماية املدنية بأن وحداتها بوالية البويرة تدخلت يف الساعة 

8 و4 دقائق على إثر حادث مرور متثل يف اصطدام سيارتني على مستوى الطريق الوالئي رقم 24.
وخّلف احلادث وفاة 3 أشخاص وإصابة اَخرين، مت إسعافهما ثم نقلهما إلى املستشفى احمللي.

محمد رضوان بلعروسي

اجلزائريني  املوسيقيني  بعميد  يلّقب 

يــْخ« الّناُمـوس َينتِقـُل إلى َرحمـــِة اهلل يــْخ« الّناُمـوس َينتِقـُل إلى َرحمـــِة اهلل»الشِّ »الشِّ
 انتقل إلى جوار ربه عميد املوسيقيني اجلزائريني، الشيخ الناموس، الشهير بعزفه على آلتي الباجنو 
100 سنة، حسبما علم من  ناهز  العاصمة، عن عمر  باجلزائر  الثالثاء  إلى  اإلثنني  ليلة  والقمبري، وذلك 

أقاربه.
و كان الشيخ الناموس، واسمه احلقيقي محمد رشيدي، قد ولد يف مايو 1920 بقصبة اجلزائر العاصمة، 

وبدأ العزف يف فرقة محمد سريدك نهاية سنوات الثالثينيات، قبل أن يلتحق بفرقة احلاج محمد العنقة. 
كما رافق الفنان موح الصغير يف كل حفالته التي نشطها بالقصبة، ثم التحق بالفرقة املوسيقية لإلذاعة 
يف 1953.أما بعد االستقالل، فكان الفنان يلبي بحفاوة دعوات مغنيي الطابع الشعبي، السيما فنانني من 

أمثال بوجمعة العنقيس وعمر العشاب، ودحمان احلراشي.
كما أنشأ الراحل مدرسة لتعليم املوسيقى، حيث كّون أجياال عديدة من املوسيقيني.            )و.أ.ج(

بالعاصمة  البيضاء  والدار  زرالدة  بني 

َتوقيــــُف سائــٍق قـــاَم بُمنــــاورٍة َتوقيــــُف سائــٍق قـــاَم بُمنــــاورٍة 
ريـــــِع ريـــــِعَخطيــــرٍة فـــي الّطريـــــق السَّ َخطيــــرٍة فـــي الّطريـــــق السَّ

 
قام أفراد الَسرية اإلقليمية للدرك الوطني بزرالدة باجلزائر العاصمة باالستعانة بكاميرا املراقبة والفيديو املتداول 
عبر مواقع التواصل االجتماعي، وذلك بعد انتشار مقطع فيدو عبر مواقع التواصل االجتماعي يظهر فيه سائق 

سيارة من نوع »إيبيزا« يقود بتهور كبير على مستوى الطريق السريع الرابط بني زرالدة والدار البيضاء.
 ويف ظرف جد قياسي، مت توقيف السائق املتهور وفتح حتقيق قضائي بخصوص تعريض حياته وحياة الغير 

للخطر وانتهاكه املتعمد لتدابير السياقة السليمة. 
ق.م

الَجزائـــُر ُتحِصـــي 03 
وفيات بَفيـروِس ُكـورونا 

أحصت وزارة الصحة والسكان وإصالح 
املستشفيات، أمس اجلمعة، 249 إصابة 

جديدة بفيروس كورونا يف اجلزائر خالل 
الـ24 ساعة، فيما سجلت 03 وفيات.

غليزان

ُعّمــــال »سوفــــاك« َينتِفضـــوَن 
وَيرفُضـــون َتسريَحــــــُهم



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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