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 األغواط

إصــابُة 17 َشخًصــا فـي انفجــاٍر 
للغـــاِز بَحـــي الَمحاِفيـــر

09 
قريُة »العشرَقة« بسِكيكَدة

واُب لَجـلِب المــاِء والَجـّراراُت   الـدَّ
لَنقـــِل الّتالميـــِذ والَمرَضـــى!

قاُعد قاعُد امُلسَبُق ُألِغي بسبِب ِحساباٍت َمالّيٍة َتخصُّ ُصندوَق التَّ التَّ

خّلف انفجار قوي، وقع أمس على مستوى شقة بالطابق الثاني بعمارة بحي 
احملافير باألغواط، 17 ضحية، بحسب ما أفاد به قائد الوحدة الثانوية 

للحماية املدنية، الذي كشف عن أن االنفجار الذي وقع يف حدود الساعة 
الـ11 و55 دقيقة صباحا ناجم عن تسرب للغاز.

َسـواعـد البَنــاء فـــي َسـواعـد البَنــاء فـــي 
ُمواجــهِة معـاوِل الَهــدم!ُمواجــهِة معـاوِل الَهــدم!

ارع يدخُل مرحلَة الفرِز لطة تعيُد ترتيَب أوراِقها والشَّ لمي، السُّ الّذكرى الّثانية للَحراك الّشعبي السِّ

د. مصطفى كيحل  

أ.فؤاد منصوري   

اريُخ يف الِفكر الّسياسيِّ  الُهوّية والتَّ
اس )1899-1985( لفرَحات عبَّ

حلظُة »ِفرنَســا هي أَنا« 
)ج. 2(

امُلــدن الّذكيُة يف اجَلزائِر.. 
ــَن الّتصــُور والَواقــِع ! بيـ

15

14

أقــــــــــــــــالم   

06

قسنطينة
ُمنتخبــوَن ِوالئّيـــوَن 
َيصفـــوَن ِسيـاســــَة 
االسِتثمــاِر بالَفـــاِشَلة!

تلمسان
ــال ُمؤّسســــِة  ُعمــّ
يــاحـيِّ  التَّسييـــِر السِّ
َيخرجـوَن إلى الّشـارِع!

08
برج باجي مختار

نقــابــُة »الّســـات« 
ُتـهّدُد بشــلِّ الِقطـــاِع 
الّتربـويِّ بعد االمِتحـاناِت!

04
َتعليمٌة بأاّل َتتعّدى الَعمليُة هذا األجَل 

معالـــجُة ِملّفـــاِت الُقـــروِض 
فــــي َظــــرِف شهـــــٍر 

أعطت وزارة املالية 
تعليمة للبنوك 
العمومية تتعلق 
بتقليص آجال 
معاجلة ملفات 
القروض، التي 

يجب أال تتعدى 30 
يوما، قصد حتسني 
استقبال وتوجيه 

الزبون.

على بعد 8 كلم من مدينة احلروش جنوبي سكيكدة، تقع قرية »عشرقة« التي يقطنها 
نحو 30 عائلة، تسكن بيوتا يغلب عليها الطابع البدائي. وما يجذب انتباه الزائر لهذه 

القرية، الدواب التي يعتمدها سكان القرية كوسيلة لنقل حاجياتهم الضرورية من 
غاز وماء، كما تستخدم الدواب أيضا لنقل التالميذ إلى املؤسسات التربوية البعيدة 

واملرضى إلى قاعات العالج.

05

  َفاِعلــون و أحــزاب: 
ـَزائُر َدخــلْت ـَزائُر َدخــلْت»اجلـ »اجلـ

 َمرحلــًة َجديــدًة!« َمرحلــًة َجديــدًة!«

03-02



ــر بوتفليقــة«، بعــد مشــاورات  ممارســات »جزائ
ــية  ــزاب سياس ــع أح ــا م ــة أطلقه ــية ماراطوني سياس
ــى  ــه عل ــا مع ــال لقائه ــزت خ ــة، رك ــن املعارض م
ملــف املعتقلــن كأحــد أبــرز امللفــات التــي ستســاهم 
ودعــم  البلــد  يف  السياســية  األزمــة  حلحلــة  يف 
ــدال  ــق ج ــذي خل ــف ال ــو املل ــة، وه ــراءات الثق إج
وســعا يف اجلزائــر، وأثارتــه األحــزاب واملنظمــات 
ــراح  ــاق س ــويته وإط ــت بتس ــي طالب ــة الت احلقوقي

املعتقلــن.
 رحابي: »اإلفراج عن معتقلي احلراك 
بوابة أمل لتحقيق االنفتاح السياسي«

ويف هــذا الصــدد، اعتبــر الوزيــر األســبق، عبــد 
ــراج  ــة باإلف ــس اجلمهوري ــرار رئي ــي، ق ــز رحاب العزي
ــاح  ــق انفت ــل لتحق ــح األم ــي احلــراك مين ــن معتقل ع
ــن  ــراج ع ــول«إن اإلف ــدا بالق سياســي أوســع«، مؤك
ــس  ــن رئي ــرة م ــة منتظ ــادرة تهدئ ــي احلــراك ب معتقل
ــاح  ــق انفت ــل يف حتق ــح األم ــث مين ــة، حي اجلمهوري

ــع«. ــي أوس سياس
ودعــا عبــد العزيــز رحابــي الســلطات العموميــة 
الغتنــام الفرصــة لوضــع الشــروط القانونيــة حتــى ال 
ــرأي،  ــداء ال ــة بســبب إب ــن احلري ــان م يتكــرر احلرم
مشــددا »علــى ضــرورة احتــرام حــق املواطــن يف 
احلريــة والكرامــة«. وأضــاف يقــول »احلــوار والتشــاور 
ــة، يف كل  ــادل ميكــن أن يرســخ الثق ــرام املتب واالحت

ــن االســتقرار ». ــروف، ويضم الظ
بلعيد: »الرئيس تبون له نية قوية يف 

املصاحلة«
قــال رئيــس حــزب جبهــة املســتقبل عبــد 
العزيــز بلعيــد، مــن جهتــه، بخصــوص قــرار رئيــس 
اجلمهوريــة حــول إصــدار عفــو رئاســي عــن عــدد مــن 
ــس يف  ــة الرئي ــى ني ــل عل ــادرة دلي ــن، إن املب املوقوف

ــر. ــة والتغيي املصاحل
وأضــاف بلعيــد، خــال النــدوة الصحفيــة 
ــه  ــه، أن الرئيــس يعقــد أمال ــر حزب ــا مبق ــي عقده الت
ــدا  ــارك، مؤك ــراك املب ــري واحل ــعب اجلزائ ــى الش عل

بالقــول: » احلقــرة واألســاليب القدميــة مــا تــزال 
موجــودة والتغييــر يتطلــب وقتــا، وعليــه يجــب 
ــع  ــل م ــة العم ــن ثم ــة وم ــوة واجلهوي ــة الرش محارب
االســتقرار  إلــى  للوصــول  اخلــارج  يف  الكفــاءات 

الرئيــس«. السياســي وهــذه هــي خطــة 
وقــال املتحــدث ذاتــه : »يجــب االبتعــاد عــن 
ــوه  ــراد«. ون ــي متــس املؤسســات واألف ــات الت اخلطاب

يف هــذا الســياق “ نحــن عندمــا تكلمنــا أول مــرة مــع 
ــاء  ــل بن ــن أج ــا م ــا دعمن ــة عرضن ــس اجلمهوري رئي

ــر اجلديــدة«. اجلزائ
وأضــاف »يجــب أن نتوحــد وندخــل يف حــوار 
ــر  ــع، ألن اجلزائ ــع اجلمي ــاب نحــو مصاحلــة م والذه
ــري  ــى اســتقرار، وأن وعــي الشــعب اجلزائ ــاج إل حتت
ــع  ــن الوض ــر م ــروج اجلزائ ــد خل ــبيل الوحي ــو الس ه

الذي هي فيه اليوم.
قوجيل: »الكلمة عادت للشعب 

والشرعية ملؤسسات الدولة«
ــح  ــة صال ــة برئاس ــس األم ــب مجل ــر مكت  عّب
قوجيــل بالنيابــة عــن ارتياحــه عقــب »خطــاب 
ــوج  ــر بول ــذي يســمح للجزائ املصارحــة واملكاشــفة ال

ــا« ــن تاريخه ــة م ــة مهم مرحل
هــذه  أن  األمــة  مجلــس  مكتــب  وأوضــح 
ــى إعــادة الكلمــة بالفعــل إلــى  ــة ســُتفضي إل املرحل
الشــعب باعتبــاره مصــدر كل ســلطة ومــن ثــّم إعــادة 

الشــرعية للمؤسســات.
عــن مصداقيــة  أخــرى،  مــرة  أبــان،  كمــا 
العاقــة بــن الرئيــس والشــعب، يف حلظــة مفصليــة 
وأضــاف  والتصحيــح«  والتقــومي  التقييــم  تتطلــب 
مــن  الوطنــي  الهــّم  أن حلظــة خــروج حاملــي   «
ــة  ــات الوطني ــائر الهيئ ــزاب وس ــي وأح ــع مدن مجتم
ليســاهموا بتركيــب اســتراتيجيات املرحلــة اجلديــدة 

ــت. ــد حان ق
 إدريس عطية: »ضرورة خلق ديناميكية 

يف احلياة العامة«
السياســي  احمللــل  قــال  آخــر،  ســياق  ويف 
ــوم السياســية إدريــس عطيــة،  ــة العل ــور بكلي والدكت
ــه  ــن«، إن ــار الوط ــس بـــ »أخب ــه أم ــال ربط يف اتص
ينبغــي علــى احلكومــة اجلديــدة أن تتشــكل مــن 
وجــوه مقتنعــة حقيقــة مبشــروع اجلزائــر اجلديــدة 
ومؤمنــة بتنميــة املجتمــع وتطويــر البــاد وقــادرة علــى 
التعاطــي اجليــد مــع املواطنــن، إضافــة إلــى »ضــرورة 
خلــق الديناميكيــة يف احليــاة السياســية واالقتصاديــة 

واملجتمعيــة«.
بوعكويــر  دّون ســمير  أخــرى،  ومــن جهــة 
القيــادي يف جبهــة القــوى االشــتراكية املعارضــة 
ــدم  ــال ع ــه »يف ح ــبوك أن ــع فيس ــابه مبوق ــى حس عل
وكذلــك  املنتظــرة  التشــريعية  االنتخابــات  جنــاح 
ــة  ــن األزم ــد م ــن تخــرج البل ــة فل ــات احمللي االنتخاب
بشــكل نهائــي، األمــر الــذي سيشــكل فرصــة هائلــة 
الذيــن يحركهــم  الشــابة يف احلــراك،  لإلطــارات 
ــن  ــة، م ــل احلقيقي ــي البدائ ــي وحامل الشــعور الوطن
خــال العمــل اجلماعــي للقــوى السياســية، وليــس 
مــن خــال حبــس أنفســهم يف طقــوس االحتجاج«، 
ــة  ــود القانوني ــر القي ــز أكث ــينجحون يف ه ــدا »س مؤك

ــم«. ــع القائ ــة يف الوض ــث احلرك ــة وب صرام

ويف هــذا الشــأن، أعــرب التحالــف 
ارتياحــه  عــن  اجلمهــوري  الوطنــي 
حلصيلــة الســنة األولــى مــن العهــدة 
ــروع يف  ــيما الش ــة، الس ــية احلالي الرئاس
ــرى  ــة الكب ــدات االنتخابي ــيد التعه جتس
كتعديــل الدســتور وجتديــد املؤسســات 
املنتخبــة ورفــع احلــد األدنــى لألجــر 
الوطنــي املضمــون وإلغــاء الضريبــة علــى 
ــل التدريجــي  محــدودي الدخــل والتكف
جناعــة  إلــى  إضافــة  الظــل،  مبناطــق 
ضــد  الوقائيــة  اإلجــراءات  وفعاليــة 

انتشــار وبــاء كورونــا. 
ويف بيــان أصــدره إثــر إلقــاء رئيــس 
اجلمهوريــة خطابــا مبناســبة اليــوم الوطنــي 
املنقضــي،  اخلميــس  يــوم  للشــهيد، 
القــرارات  بسلســلة  احلــزب  رحــب 
إجــراءات  إصــدار  الســيما  املتخــذة 
احملبوســن  مــن  عــدد  علــى  العفــو 
الوطنــي  الشــعبي  املجلــس  وحــل 
ــل دور  ــي وتفعي ــل حكوم ــرة تعدي ومباش
احملكمــة الدســتورية وباقــي املؤسســات 

األخــرى. االستشــارية 
ودعــا، مبناســبة الذكــرى الثانيــة 
للحــراك الشــعبي، إلــى »ضرورة اســتمرار 
الكفيلــة  التهدئــة  مســاعي  وتوســيع 
بترميــم الشــرخ الــذي أصــاب »الدولــة-
األمــة« منــذ بدايــة األزمــة السياســية يف 
ــي«  ــة والوع ــا بـــ »احلكم ــاد«، منوه الب
ــة الســاحقة  ــا األغلبي ــت بهم ــذان حتل الل
مــن احلــراك الشــعبي والتــي عرفــت كيف 
حتافــظ علــى »نبــل مقاصدهــا وحضاريــة 
االنســياق  ورفــض  مســعاها)...( 

وراء بعــض الدعــوات املشــبوهة وغيــر 
املســؤولة التــي حتــاول اســتدراج هــذا 
الشــارع يف ظــل  إلــى  للعــودة  احلــراك 

اســتمرار جائحــة كورونــا«.
ــت التشــكيلة السياســية  كمــا رحب
ــة  ــة اخلارجي ــات« السياس ــا بـــ »ثب ذاته
للدولــة، الســيما يف ملفــات فلســطن 

ــي. ــا ومال ــة وليبي ــراء الغربي والصح
ومــن جهــة أخــرى، ثّمــن التجمــع 
الوطنــي الدميقراطــي مــا جــاء يف خطــاب 
ــي  ــرارات والت ــن ق ــة م ــس اجلمهوري رئي
تعبــر عــن »إرادتــه القويــة يف جتســيد 
يف  األبــي  الشــعب  مــع  التزاماتــه 
إطــار بنــاء اجلزائــر اجلديــدة والتكفــل 
املجتمــع،  فئــات  كافــة  بانشــغاالت 

الشــباب«. الســيما 
ويف هــذا الصــدد، نــوه األمــن العام 
للحــزب، يف رســالة مبناســبة الذكــرى الـــ 
24 لتأســيس التجمــع، باملكاســب التــي 
حتققــت حتــت رعايــة الرئيــس تبــون علــى 
غــرار القــرارات الراميــة إلــى تخفيــف 
العــبء الضريبــي ورفــع احلــد األدنــى 
ــع مســتوى القــدرة الشــرائية  لألجــور ورف
ــة ألصحــاب الدخــل  ــات املوجه واإلعان
احملــدود والتكفــل مبناطــق الظــل، مؤكــدا 
ــادة  ــرورة« إع ــى »ض ــه عل ــت ذات يف الوق
ومحاربــة  الوطنــي  االقتصــاد  هيكلــة 
ــاد ال  ــاء اقتص ــة وبن ــة اإلداري البيروقراطي

ــي )...(«. ــع البترول ــى الري ــى عل يبن
ــدد  ــي، ج ــد اخلارج ــى الصعي وعل
ــش  ــف اجلي ــه خل ــه ووقوف ــزب دعم احل
الوطنــي الشــعبي، رافضــا أي محاولــة 

لـــ »ضــرب مصداقيــة مؤسســات الدولــة 
ــاء«. ــت أي غط حت

ــة  ــادي يف جبه ــر القي ــذا، واعتب ه
العدالــة والتنميــة، خلضــر بــن خــاف، 
ــاء  ــان وإنه ــل البرمل ــرار ح ــان، أن ق يف بي
ــل  ــو »دلي ــة ه ــريعية الثامن ــدة التش العه
علــى أن هــذا البرملــان فاقــد للشــرعية 

واملشــروعية«.
ويف نــدوة صحفيــة، نوهــت رئيســة 
»تــاج«،  اجلزائــر  أمــل  جتمــع  حــزب 
بالقــرارات  زرواطــي،  الزهــراء  فاطمــة 
ــي  ــة والت ــا رئيــس اجلمهوري ــي اتخذه الت
ــر  ــاء اجلزائ ــس لبن ــأنها أن »تؤس ــن ش م
اجلديــدة التــي ســتعرف انطاقــة حقيقية 
ــة يف  ــة«، معرب ــاالت التنموي يف كل املج
هــذا اإلطــار عــن »ارتياحهــا لقــرار التوقيع 
علــى مرســوم العفــو الرئاســي لفائــدة 
معتبــرة  املعتقلــن«،  مــن  مجموعــة 
ذلــك خطــوة »ايجابيــة« مــن أجــل تعزيــز 
ــدى كل  األمــن واالســتقرار والســكينة ل

اجلزائريــن.
حــزب  رأى  آخــر،  جانــب  مــن 
رئيــس  خطــاب  يف  الشــعب  صــوت 
ــة« ملخرجــات يف رســم  ــة »بداي اجلمهوري
اجلديــدة،  للجزائــر  سياســية  خريطــة 
خصوصــا فيمــا تعلــق بحــل البرملــان، 
»إرادة  اخلطــوة  هــذه  مــن  ملتمســا 
ــيم  ــتوى لترس ــى مس ــى أعل ــية عل سياس
مــن  نابــع  حقيقــي  شــعبي  متثيــل 
الســيادة الشــعبية، وذلــك جتســيدا لــروح 

الدســتور«.
كمــا أشــاد احلــزب يف بيــان لــه بقرار 

»العفــو« عــن ســجناء احلــراك الشــعبي، 
معتبــرا قــرار الرئيــس تبــون »جتســيدا 
الدســتورية  باألحــكام  االلتــزام  ملــدى 

ــات«. ــة باحلري ــدة اخلاص اجلدي
ويف الســياق ذاتــه، دعــا احلــزب 
رئيــس اجلمهوريــة إلــى »اختيــار حكومــة 
لاســتحقاقات  للتحضيــر  كفــاءات 
الوطنيــة واحملليــة املقبلــة، تكــون على قدر 
االقتصاديــة«،  والتحديــات  الرهانــات 
ــاركة  ــى املش ــن عل ــث اجلزائري ــا ح كم
ــن خــال »االنخــراط  ــاء الوطــن م يف بن
واختيــار  السياســي،  العمــل  يف 
ــى كل  ــم عل ــح لتمثيله األنســب واألصل

املســتويات«.
أمــا املنظمــة الوطنيــة للمجاهديــن، 
فقــد وصفــت يف رد فعلهــا علــى خطــاب 
بـــ  البرملــان  تبــون قــرار حــل  الرئيــس 
»اخلطــوة اإليجابيــة«، مشــيرة إلــى أن 
اإلعــان عــن انتخابــات برملانيــة مســبقة 
خطــوة »تــؤدي إلــى مجلــس منتخــب 
ميثــل فعاليــات املجتمــع اجلزائــري، وخال 
ــة  ــد«، مثمن ــال الفاس ــاب امل ــن أصح م
ــو الشــامل عــن  ــرار العف - باملناســبة - ق

ــن. ــباب املوقوف الش
ــة  ــرت الرابط ــر، عب ــان آخ ــن ج م
اجلزائريــة للدفــاع عــن حقــوق اإلنســان، 
عبــر صفحتهــا علــى »الفايســبوك«، عــن 
املعتقلــن،  ارتياحهــا إلطــاق ســراح 
مؤكــدة أن مثــل هــذا القــرار » يعتبــر 
ــن  ــهر م ــدة أش ــد ع ــم بع ــا لظل تصحيح

الســجن«.
)و.أ.ج(

العمــل  فــوج  الســبت،  أمــس  باشــر، 
النــص  بإعــداد  املكّلــف  القطاعــات  متعــدد 
التنظيمــي املتعلــق بتشــكيلة ومهــام املرصــد 
الوطنــي للمجتمــع املدنــي أشــغاله مبقــر وزارة 

العــدل.
الوطنــي  املرصــد  إنشــاء  قــرار  وجــاء 
للمجتمــع املدنــي، الــذي يعــد هيئــة استشــارية 
املــادة  مبقتضــى  اجلمهوريــة،  لرئيــس  تابعــة 
األخيــر،  الدســتوري  التعديــل  مــن   )213(
ــات  ــدمي آراء وتوصي ــة تق ــيتولى مهم ــذي س وال
املجتمــع  انشــغاالت  بشــأن  تبــون  للرئيــس 

املدنــي.
للمجتمــع  الوطنــي  املرصــد  وسيســّلم 
ــبما  ــة، حس ــس اجلمهوري ــره لرئي ــي تقاري املدن

نــص عليــه بيــان وزارة العــدل.
ــس  ــد، اخلمي ــد أك ــون ق ــس تب وكان الرئي
ــبة  ــة مبناس ــه لألم ــاب وجه ــال خط ــي خ املنق
اليــوم الوطنــي للشــهيد، أنــه ســيتم خــال 
يســمح  الــذي  األول  النــص  إمتــام  أســبوع 
ــي. ــع املدن ــي للمجتم ــد الوطن ــب املرص بتنصي
منير بن دادي

تلقــى رئيــس اجلمهوريــة، عبــد املجيــد 
رئيــس  هاتفية مــن  مكاملــة  أمــس،  تبــون، 
ماكــرون«،  »إميانويــل  الفرنســية،  اجلمهوريــة 
اســتعرضا مــن خالهــا »آفاق تطويــر العاقــات 
ــة  ــان لرئاس ــه بي ــاد ب ــا أف ــب م ــة«، حس الثنائي

اجلمهوريــة.

وأضــاف البيــان أن الرئيســن اتفقــا خــال 
ــي على«مواصلة التنســيق  ــذا االتصــال الهاتف ه
ــن يف  ــن البلدي ــاون ب ــرة التع ــع وتي ــا لدف بينهم
عديــد املجــاالت وتقريــب وجهات النظــر حــول 

بعــض امللفــات«.
)ق.و(
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اإلفراج عن معتقلي احلراك يساهم يف حلحلة األزمة

فاعلـــون ُيجمعـــون علـــى أن الجــــزائر
 دخلـــت مرحـــلة جديـــدة

أحزاب سياسية تعرب عن ارتياحها

قـرارات الرئيـس تعبـّر عـن إرادتـه فـي تجسـيد التزامـاته 
أعربت أحزاب سياسية، أمس السبت، عن ارتياحها جلملة القرارات التي أصدرها رئيس اجلمهورية، عبد 

املجيد تبون، يف آخر خطاب له وجهه لألمة، مؤكدة أن هذه القرارات تعّبر عن إرادة الرئيس تبون »القوية« يف 
جتسيد التزاماته جتاه الشعب.

 تقاطعت العديد من اآلراء بخصوص عمليات اإلفراج عن املعتقلني يف العديد من السجون، على غرار سجن القليعة غربي اجلزائر العاصمة، 
وسجن برج بوعريريج، وسجن متنراست، وقد كان إجماعهم على أن قرار رئيس اجلمهورية عبد املجيد تبون باإلفراج عن معتقلي احلراك 

سيمنح األمل لتحقيق انفتاح سياسي أوسع، وأن اجلزائر دخلت مرحلة مهمة ستعاد فيها الكلمة للشعب والشرعية ملؤسسات الدولة.

 أسماء بوصبيع

وزارة العدل
مباشــرة إجــراءات تنصــيب المرصـد 

الوطنــي للمجتمـــع المدنــــي

استعرضا آفاق تطوير العالقات الثنائية
تبـــون يتلقـــى اتصــــاال هــاتفـيا 

مـــن نظيـــره الفرنـــسي 



َسواعـــُد البنــــاِء فـــي ُمواجــهِة معــاوِل الَهـــدم!
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ــر،  ــس باجلزائ ــدي، أم ــف بلمه ــاف يوس ــة واألوق ــؤون الديني ــر الش ــد وزي أك
ــم  ــلمية وتبنيه ــرات س ــر 2019 يف مظاه ــري يف 22 فبراي ــعب اجلزائ ــروج الش أن خ
ــع أن  ــت للجمي ــر أثب ــان أول نوفمب ــن بي ــدة وم ــورة املجي ــن الث ــتمدة م ــعارات مس ش

ــه«. ــوا عن ــم ينحرف ــم ول ــم وببلده ــكون بتاريخه ــن »متمس اجلزائري
ففــي كلمــة لــه ألقاهــا بــدار القــرآن عشــية الذكــرى الثانيــة للحــراك الشــعبي، 
قــال الوزيــر إن الشــعارات التــي رفعهــا املواطنــون الذيــن خرجــوا يف مظاهــرات ســلمية 
ــا ومــن بيــان  راقيــة أبهــرت اجلميع، كانــت »نوفمبريــة مســتمدة مــن أبطالنــا ورموزن

أول نوفمبــر 1954« وهــذا دليــل علــى أن الشــعب »متمســك بتاريخــه وببلــده«.
وأضــاف  املســؤول أن الذيــن خرجــوا يف ذلــك اليــوم و«بعيــدا عــن كل شــخص 
أراد أن  يركــب املوجــة ويخــدم أجنــدات أجنبيــة«، لــم »ينحرفــوا أبــدا عــن اجلزائــر 
التــي أرادوهــا أن تكــون جمهوريــة دميقراطيــة مببــادئ وقيــم إســامية كمــا حلــم بهــا 
ــا  ــر كان يراهــن وقته ــد ألن الكثي ــوم »يســتحق التخلي ــرا أن هــذا الي أســافنا«، معتب
علــى نهايــة اجلزائــر مثلمــا راهنــوا علــى ذلــك خــال العشــرية الســوداء التــي مــرت 

بهــا بادنــا«.
)ق.و(

تشــهد اجلزائــر غــدا اإلثنــن الذكــرى الثانيــة 
للحــراك الشــعبي، الــذي رســم حلظــة فارقــة يف تاريــخ 
البــاد، والــذي أحــدث القطيعــة مــع ممارســات ســابقة 
ــر. وتســبب  ــخ اجلزائ ــن تاري ــة م ــة طويل جتــدرت مرحل
نظــام حكــم عشــش ســنوات  إســقاط  احلــراك يف 
طويلــة، باإلضافــة إلــى محاربــة الفســاد ومعاقبــة 
ــات رئاســية حــرة  ــم انتخاب ــه وكــذا تنظي املتورطــن في

ــراك. ــر للح ــيا آخ ــا سياس ــس مطلب ــفافة تعك وش
ــت يف  ــي انطلق ــلمية الت ــعبية الس ــيرات الش املس
ــف  ــر مختل ــري 2019 عب ــن فيف ــرين م ــي والعش الثان
واليــات الوطــن، وشــكلت مطالبهــا أرضيــة لكافــة 
التغييــرات املتواصلــة والتــي تعهــد الرئيــس تبــون 
بتحقيقهــا، مؤكــد يف كل مــرة علــى أن »احلــراك املبــارك 
ــة  ــار الكلــي«، ودفعــت الهب حمــى البــاد مــن االنهي
الشــعبية الســلطة إلــى محاكمــة شــخصيات سياســية 
ــيطرة يف  ــت مس ــرى كان ــلطة وأخ ــرم الس ــت يف ه كان
عالــم املــال واملســيرة لدواليــب االقتصــاد الوطنــي، 
ــر، لينكشــف  ــخ اجلزائ ــى يف تاري ــي األول يف ســابقة ه
ــا  ــذي م ــي ال ــي واملال ــاد السياس ــم الفس ــك حج بذل

ــة  ــام عنــه إلــى غاي ــة متيــط اللث ــزال احملاكمــات اجلاري ت
ــوم. الي

مظاهــرات  أغلــب  توقفــت  الــذي  الوقــت  ويف 
ــت  ــا«، نظم ــروس »كورون ــة في ــبب جائح ــراك بس احل
ــرة مــن  ــل مبقاطعــة كبي الســلطة اســتفتاء دســتوريا قوب
الهيئــة االنتخابيــة، أعقبــه فتــح ورشــات كبــرى أخرى 
مــن أجــل »أخلقــة احليــاة السياســية وإعــادة االعتبــار 
للمؤسســات املنتخبــة، أبرزهــا مراجعــة القانــون املتعلــق 
بتنظيــم االنتخابــات الــذي مــن شــأنه حتديــد مقاييــس 
وشــروط الترشــح بوضــوح، مــع ضمــان »جتــرمي تدخــل 
ــال الفاســد يف العمــل السياســي وشــراء األصــوات  امل

ــذمم«. وال
كمــا ســارع الرئيــس تبــون إلــى تخليــد تاريــخ 22 
فيفــري كـ«يــوم وطنــي لألخــوة والتاحــم بــن الشــعب 
وجيشــه مــن أجــل الدميقراطيــة«، ودســترة احلــراك 
بإدراجــه يف ديباجــة الدســتور،  حيــث متــت اإلشــارة 
»عبقريــة  تعكــس  الســامية  الوثيقــة  هــذه  أن  إلــى 
ــه  ــن تطلعات ــر ع ــي تعب ــة الت ــه الصافي ــعب ومرآت الش
ــية  ــة والسياس ــوالت االجتماعي ــاج التح ــراره ونت وإص

ــا«. ــي أحدثه ــة الت العميق
السياســية  األحــزاب  بــن  املواقــف  وتباينــت 
ــس  ــادر الرئي ــي ب ــرارات الت ــول الق ــراك، ح ــوى احل وق
عبــد املجيــد تبــون، مؤخــرا، عبــر خطابــه الــذي 
ألقــاه مبناســبة اليــوم الوطنــي للشــهيد، بعيــد أيــام مــن 
ــن عــن  ــا، أعل ــة استشــفائية يف أملاني ــن رحل ــه م عودت
حــل البرملــان وتغييــر جزئــي يف احلكومــة مــع إقــرار عفــو 
ــان  ــراك، واإلع ــي احَل ــن معتقل ــدد م ــن ع ــي ع رئاس
عــن تأســيس املرصــد الوطنــي للمجتمــع املدنــي الــذي 
ــات متعلقــة بانشــغاالت  ســيتكفل بتقــدمي آراء وتوصي

ــي. ــع املدن ــن يف املجتم الفاعل
األجنــدة  تتضمــن  أن  املترقبــون  ينتظــر  كمــا 
مــن  البــاد جملــة  العليــا يف  للســلطة  املســتقبلية 
ــة حتقيــق مطالــب  املشــاريع التــي تصــب كلهــا يف خان
األحــزاب  قانــون  مراجعــة  غــرار  علــى  احلــراك، 
ومحليــة  تشــريعية  انتخابــات  وإجــراء  السياســية 
تفضــي إلــى تكريــس صــوت الشــعب الــذي كان قــد 

فيفــري.  22 بدلــوه ذات  أدلــى 
منير بن داي

الّتهدئُة.. خطوٌة يف انتظاِر ُخطوات! 
بــادئ ذي بــدء، البــد مــن الوقــوف حلطــة 
بقيــادة  الســلطة  اتخذتهــا  التــي  القــرارات  عنــد 
الرئيــس عبــد املجبيــد تبــون يــوم اخلميــس 18 فبرايــر 
)اليــوم الوطنــي للشــهيد(، وأهمهــا إقــرار عفــو علــى 
ــي  ــعبي الوطن ــس الش ــل املجل ــرأي، ح ــي ال معتقل
املوصــوف مبجلــس )الكادنــة( أو مجلــس القــوى 
غيــر الدســتورية، إقــرار تعديــل حكومــي، والذهــاب 
ــذه  ــّدل؛ ه ــتور املع ــاء يف الدس ــا ج ــيد م ــى جتس إل
ــس  ــاءت للتنفي ــا ج ــرت إال أنه ــرارات وإن تأخ الق
عــن االحتقــان االجتماعــي والسياســي الــذي غذتــه 
ممارســات تتنافــى واخلطــاب املــروِّج جلزائــر جديــدة، 
مثلمــا يرجــى مــن التعديــل احلكومــي، حيــث 
أظهــرت حكومــة جــراد ضعفــا يف األداء ومتلمــل يف 
التنســيق وأبانــت عــن ظهــور باهــت، نهاهيــك عــن 
ــح  ــؤولن؛ فضائ ــوزراء واملس ــن ال ــر م ــح الكثي فضائ
عمقــت التــردد الشــعبي يف االنخــراط يف املســار 
ــنج  ــيا واملتش ــس سياس ــع البائ ــذا الوض ــد. ه اجلدي
اجتماعيــا دفــع بالكثيــر مــن الساســة واإلعاميــن 
ــى  ــوة إل ــرة بالدع ــى املجاه ــارات املخلصــن إل واإلط
ــات  ــق عــن انتخاب ــذي انبث ــي للمســار ال تقــومي وطن
12-12 2019-،  علــى خلفيــة أن مرحلــة مــا بعــد 

لتكريــس  تكــون  أن  املاضيــة وجــب  الرئاســيات 
اإلرادة الشــعبية يف تســيير الشــأن العــام وجتســيد 
القطيعــة مــع ممارســات القــوى غيــر الدســتورية.
احَلراك َحراكاِن.. حراٌك البناِء وَحراُك 

الفراِغ!
السياســية  والبصيــرة  احِلكمــة  أهــل  يتفــق 
علــى أن خــروج اجلزائريــن يف مظاهــرات شــعبية 
ــة يف  ــة فارق ــو حلظ ــر 2019 ه ــة ذات 22 فبراي عارم
ــو  ــر،  ه ــري املعاص ــي اجلزائ ــخ السياس ــار التاري مس
حلظــة وعــي جماهيــري انبثقــت عــن بصيــرة عفويــة 
بــركات  العصابــات،  حلكــم  بــركات   « لتقــول 
كانــت  الدولــة«،  ملصــادرة  بــركات  للتهميــش، 
ــاء  ــم ببن ــل، واحلل ــة، والصــورة أجم ــة جميل اللحظ
ــق بعــد إســقاط  ــن التحق ــرب م ــدة يقت ــر جدي جزائ
» حكــم الــكادر«، واســترجاع َختْــم اجلمهوريــة مــن 
جيــب » الشــقيق املتصعلــك«. شــقيق حكــم مــدة 
ســبع ســنوات عجــاف خــارج الدســتور. متخــذا مــن 
َعبــدة املــال وأنــذال املناصــب زبانيتــه يف إدارة دولــة 

ــهداء. الش
ــه  وألن احلــراك الشــعبي الســلمي حــدد أهداف
ــر  ــوى غي ــن الق ــة م ــتعادة الدول ــا اس ــا: أبرزه عالي

الدســتورية وماحقــة العصابــة يف احملاكــم، فقــد 
للشــعب  املخلصــة  األمــة  إطــارات  يــد  امتــدت 
ــح  ــعب وأصب ــد الش ــى ي ــات إل ــن يف املؤسس والوط
الشــعب واجليــش »خــاوة خــاوة«، فســار اجلزائريــون 
ــه  ــقيق وزبانيت ــاوالت الش ــم مح ــان، رغ ــن وأم بأم
ــة انتقاليــة  القفــز علــى احَلــراك والبحــث عــن مرحل
مــع  تقاســمها  أو  الســلطة  يف  بقاءهــم  تضمــن 
ــذاك؛ حفــظ  ــة خــارج الســلطة - آن جماعــات نفعي
اجليــش دمــاء اجلزائريــن وصــان كرامتهــم علــى مدار 
ســنة كاملــة مــن احلــراك، فتجســد شــعار القيــادات 
احلفــاظ  إليهــا مســؤولية  آلــت  التــي  العســكرية 
علــى أمــن وســامة البــاد، أاّل قطــرة دم تســيح يف 

حــراك أبيــض ســلمي. خــال هــذه املــدة، ظهــرت 
ــف  ــة كادت أن تعص ــية وإيديولوجي ــات سياس جتاذب
بســلمية احلــراك، لــوال العقــاء مــن أبنــاء الشــعب 

يف الشــارع ويف املؤسســات.
يُر نحو امَلجهوِل!  أنصاُر الَعدمّيِة.. السَّ

أن  احلــق  للمتتبــع  ميكــن  كان  الشــارع،  يف 
يحــّدد التيــارات السياســية واإليديولوجيــة التــي 
كانــت تســير، وكان ميكــن حتديدهــا أيضــا مــن 
خــال شــعاراتها، وحتــى مــن خــال مربعــات 
شــهر  مــن  بدايــة  بالضبــط  هــذا  كان  ســيرها، 
ــدالع  ــى ان ــة أشــهر عل ــاي 2019،  أي بعــد ثاث م
أهــم  ســلمي.  حــراك  يف  الشــعبية  االنتفاضــة 
السياســية  املــدارس  تتمثــل يف  التيــارات كانــت 
والتنظيميــة التقليديــة: اإلســاميون ) املعتدلــون 
والراديكاليــون(، الدميقراطيــون )املجلــس التأسيســي 
ــط  ــم خلي ــون )وه ــة(، اإلصاحي ــة االنتقالي واملرحل
مــن أبنــاء التيــار الوطنــي وإطــارات ســابقة يف الدولــة 

وداخلهــا(.
ــون  ــد، ال ل ــي جدي ــد سياس ــة راف ــن، ثّم لك
فكــري لــه واضــح، ال تنظيــم سياســي تقليــدي 
عددهــا  نعــرف  ال  مجموعــات  هــم  يحتويــه، 
بالضبــط، عهدهــا بالسياســة حديــث، تتخــذ مــن 
ــا  ــاع« - منهج ــاو ق ــعار » تتنح ــت ش ــة - حت العدمي
يف الســير نحــو املجهــول. هــذا التيــار الــذي يعيــش 
الفضــاء  يف  منــه  أكثــر  االفتراضــي  الفضــاء  يف 
ــر كل  الواقعــي، يتلقــى جرعــات مــن لقــاح التخذي
مســاء مــن خــال »اليفــات« مــن يســمون أنفســهم 
نشــطاء اخلــارج: مــا هــي أهدافهــم، برامجهــم، 
ــير نحــو  أدوات عملهــم؟ ال أحــد يعــرف ســوى الّس

املجهــول. 
أتباعهــم ال ميلكــون مــن الرصيــد السياســي 
ســوى شــعارات شــربوها مــن »اليفــات« يبثهــا 
عشــية كل ســهرة مــن يســمون أنفســهم نشــطاء 

اخلــارج أو منظــري الّتغييــر. 
الذيــن حتــوم حولهــم شــبهات  اخلطبــاء«   «
ــي  ــي والسياس ــال اإلعام ــق املج ــن غل ــذوا م اتخ
ــم  ــال إيهامه ــن خ ــاع«، م ــد » األتب ــيلة لتجني وس

ــاة اجلنــراالت  بامتــاك معلومــات حصريــة عــن حي
تلقيــح  ثمــة  ومــن  املســؤولن؛  وكبــار  والــوزراء 
يف  احملمولــة  الكراهيــة  مــن  بجرعــات  الشــباب 
ــة ماشــي عســكرية  ــاع - مدني شــعارات )يتنحــاو ق
ــة  ــا(، وهــي يف احملصل ــروا راين ــا وندي - البــاد بادن

تنشــد الفــراغ والعــدم ال البنــاء.
عشــية الذكــرى الثانيــة للحــراك، حتــاول هــذه 
ــة ركــوب املوجــة الشــعبية، مــن  اجلماعــات العدمي
ــدة  ــه نحــو أجن ــادة احلــراك وتوجيه ــى قي الســعي إل
ــة  ــن بدول ــن احلامل ــب املواطن ــع مطال ــق م ال تتواف
احلــق والقانــون، دولــة احلريــة والدميقراطيــة والعدالــة 
هــذه  مــن  أصــوات  ولعــل ظهــور  االجتماعيــة، 
اجلماعــات ترفــض خطــوة الســلطة للتهدئــة والدعــوة 
إلــى التصعيــد خيــر دليــل علــى أهدافهــا املشــبوهة.

أنصاُر البناِء.. َسواعُد احَلراك
إيجابيــة،  صــورة  هنــاك  ذاتــه،  املشــهد  يف 
ــات  ــن واجلزائري ــك اجلزائري ــمها أولئ ــة، يرس جميل
الرافضــن للعنــف السياســي، الرافضــن الحتــال 
الدولــة مــن قبــل عصابــات غيــر دســتورية، الداعــن 
ــج  ــى النه ــم عل ــم اعتراضه ــاء رغ ــوار والبن ــى احل إل
املتبــع يف تســيير الدولــة والشــأن العــام، هــؤالء ميكننا 
وصفهــم بـــ »ســواعد احلــراك«، هــم ســواعد للبنــاء، 
جزائريــون وطنيــون غيــورون علــى الوطــن ومصاحلــه، 
ــة بســام. ومــن  ــور املرحل ــرون بالثقــة لعب هــم جدي
هــذا املنظــور، فــإن النظــر إلــى احلــراك ككتلــة واحــدة 
ــرت  ــراك تغي ــن احل ــوم؛ فموازي ــا الي ــد ممكن ــم يع ل

ــرت أيضــا. ــداف تغّي ــك،  واأله ــات كذل واملعطي
احلواُر.. ِمفتاُح احللِّ والَعزل

يف ظــل هــذه املعطيــات املتداخلــة، عشــية 
أبهــر  الــذي  الســلمي  الشــعبي  احلــراك  ذكــرى 
العالــم، وجــب علــى أصــوات احلكمــة، علــى 
ــة وداخــل  ــاء، داخــل مؤسســات الدول ســواعد البن
صفــوف احلــراك الشــعبي أن ترفــع صوتهــا عاليــا 
معبــرة عــن هويتهــا السياســية: هويــة عنوانهــا البنــاء 
ورفــض الهــدم، املشــي وراء املعلــوم ونبــذ املجهــول. 
ــى الوســطية. تلكــم  ــكام إل ــة واالحت رفــض العدمي

ــوال.  ــا ح ــا عنه ــي لن ــي ال نبغ ــاة الت ــة النج بواب

الفرِز ارع يدخُل مرحلَة  والشَّ أوراِقها  ترتيَب  تعيُد  لطة  السُّ لمي،  السِّ الّشعبي  للَحراك  الّثانية  الّذكرى 

 بقلم: رياض هويلي

الحراك يسقط نظام حكم عشش سنوات طويلة الحراك يسقط نظام حكم عشش سنوات طويلة 

لمـــــي.. تتواصــــــُل!   َمسيـــرُة الّتغييـــر السِّ

في أجواء شبيهة بالبحث عن الذات وسط ركام سياسي وتراشق اجتماعي خّلفهما 
حكم العصابة على مدار عقدين كاملين، يستعد الجزائريون والجزائريات، 

مواطنون وحكومة لالحتفال بالّذكرى الّثانية للحَراك الشعبي السلمي، التي توافق 
الـ 22 فبراير. حَراك أطاح بالقوى غير الدستورية التي استولت على مؤسسات 

الدولة وصادرت إرادة الشعب. فما ينبغي للّذكرى الثانية لالنتفاضة الشعبية أن 
تحمله؟ هل ستكون الشعلة الثانية بداية لمسار سياسي جديد يقوم على عقد 

سياسي واجتماعي يهدف إلى بناء الجزائر الجديدة المتّفق عليها، كما يأمل غالبية 
الجزائريين؟ أم إن هذه الذكرى ستكون ألهداف أخرى كما تريدها جماعات تعتمد 

أجندة تبدو غير معلومة؟!

وزير الشؤون الدينية واألوقاف  يوسف بلمهدي:وزير الشؤون الدينية واألوقاف  يوسف بلمهدي:

»شعــاراُت الَحــراك ُتثبـــت 
أن الَجــزائرييــَن ُمتمّسكــون 

بَتاريِخـــهم وَبلـــــِدهم«

*   الّسلطُة يف ُمراجعاٍت سياسّيٍة واحَلراُك أمام أسئلٍة ُوجودّيٍة!
*   احَلراك روٌح للّتغيير عنَد عموِم الّشعب وأداٌة للَهدِم لدى أصحاِب الّليفات! 
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أكــد املديــر العــام لوكالــة عــدل، محمــد طــارق 
ــف  ــد 92 أل ــى تزوي ــي، أن مصاحلــه تعمــل عل لعريب
وحــدة ســكنية بالكهربــاء مــن أجــل توزيعهــا خــال 

الســنة اجلاريــة.
بــه  أدلــى  تصريــح  يف  لعريبــي،  وكشــف 
للصحافــة، أن هــذه العمليــة جــاءت لتفادي املشــكل 
الــذي شــهدته 62 ألــف وحــدة ســكنية وزعت الســنة 
املاضيــة، حيــث جــرى تســجيل إشــكاالت يف ربطهــا 
بالكهربــاء والغــاز، مؤكــدا علــى أن رزنامــة الســكنات 
املدرجــة عبــر املديريــات الوالئيــة واجلهويــة ســتحترم 

حرفيــًا.
ــام  ــر الع ــس املدي ــد الرئي ــه، أك ــياق ذات يف الّس
ــراد  ــاز، م ــاء والغ ــع الكهرب ــة لتوزي ــركة اجلزائري للش
ــد  ــل يف تزوي ــاك عراقي ــون هن ــن يك ــه ل ــال، أن لعج
ســكنات “عــدل” بالكهربــاء والغــاز، واألشــغال 

ســتنتهي يف اآلجــال املســطرة.
محمد رضوان بلعروسي

ع.نورين
ــي  ــة الت ــروف الصعب ــن الظ ــون ع ــر احملتج  عب
ــروس  ــن بفي ــم باملصاب ــذ تكفله ــا، من ــون فيه يعمل
حيــث  اآلن،  مــن  عــام  قبــل  املســتجد  كورونــا 
ــى  ــه إل ــات »أتوج ــدى العام ــان إح ــى لس ــاء عل ج
ــك إن اجليــش األبيــض  ــول ل ــة، أق رئيــس اجلمهوري
ــوف  ــف يف الصف ــن وق ــن م ــض. .مريض..نح مري
األماميــة ملواجهــة »كوفيــد 19«، ضحينــا بصحتنــا، 
احلقــرة. ال  مــن  نعانــي  نحــن  واليــوم  بأوقاتنــا، 
ــا  ــات لقــد جازان نتحــدث عــن املنحــة أو عــن الترقي

بــدون ســبب،  رواتبنــا  مــن  باخلصــم  املســؤولون 
مهمــا عاقبتمونــا نبقــى يف خدمــة املريــض »الزوالــي« 
ــم  ــن مت فصله ــال الذي ــة. والعم ــات الدول يف مؤسس
ــي  ــروف الت ــن الظ ــاء اهلل!«. وع ــص إن ش ــي يخل رب
ــي  ــال أحــد األعــوان: »نحــن نعان ــون فيهــا، ق يعمل
مــن الــكاب الضالــة، أكثــر مــن 30 كلبــا يدخلــون 
ــا للمستشــفى، نحــن نعمــل ليــل نهــار وهنــاك  يومي
ــس  ــن. ماب ــة واألم ــال الوقاي ــر يف عم ــص كبي نق
العمــل نخيطهــا بأنفســنا«! كمــا اشــتكى العمــال من 
عــدم تقاضــي منحــة املناوبــة وعــدم التكفــل مبطالبهــم 

املهنيــة وحتســن ظــروف عملهــم مــا أثــر ســلبا علــى 
ظروفهــم املعيشــية خاصــة خــال املــدة التــي قضوهــا 
يف مواجهــة وبــاء« كوفيــد 19«. وناشــد احملتجــون 
واالســتماع  عاجــا  التدخــل  الوصيــة  اجلهــات 
ــات  ــن اخلدم ــا لتحس ــل به ــال والتكف ــب العم ملطال

ــض.  ــة للمري الصحي
الصحــة  مبديــر  االتصــال  حاولنــا  لإلشــارة، 
ــا ننقــل رده علــى هــذه االنشــغاالت،  والســكان علن

ــك. ــن ذل ــن م ــم نتمك ــن ل لك

بجــروح  أشــخاص   10 أمــس،  أصيــب، 
متفاوتــة اخلطــورة بعــد حــادث تصــادم وقــع بحظيــرة 
التســلية والترفيــه مبدينــة مســتغامن »موســتاالند«، 
للحمايــة  الوالئيــة  املديريــة  بــه  أفــادت  حســبما 

املدنيــة.
وأوضــح بيــان تلقــت )و.أ.ج( نســخة منــه أن 
وحــدات احلمايــة املدنيــة تدخلــت يف حــدود الســاعة 
الســابعة مســاء يــوم اجلمعــة املنقضــي إلســعاف 
متفاوتــة  بجــروح  أصيبــوا  ضحايــا   10 وإجــاء 
ــدى  ــل إح ــع داخ ــادم وق ــادث تص ــد ح ــورة بع اخلط
الفضــاءات اخلاصــة باأللعــاب بحظيــرة التســلية 

والترفيــه »موســتاالند«.
ــات  ــا )15 و36 ســنة( إلصاب وتعــرض الضحاي
مختلفــة علــى مســتوى األرجــل والظهــر بعــد تصــادم 
كراســي لعبــة »بــرج التأرجــح«، يضيــف البيــان 

ــه. ذات
يف  األوليــة  اإلســعافات  تقدميهــا  بعــد  و 
مــكان احلــادث عينــه، قامــت الوحــدات ذاتهــا 
مصلحــة  إلــى  وإناثــا(  )ذكــورا  املصابــن  بنقــل 
باملؤسســة  اجلراحيــة  الطبيــة  االســتعجاالت 
ــة  ــا أن حال االستشــفائية »أرنســتو شــيغيفارا«، علم

»مســتقرة«. املصابــن  جميــع 

وعقــب هــذا احلــادث، قــرر والــي مســتغامن 
ــه  ــا ملوافات ــة عاج ــة تقني ــاد جلن ــة إيف ــى بوحلي عيس
بيــان  بتقريــر حــول احلــادث، حســبما جــاء يف 

ملصالــح الواليــة.
أمــر بعــدم وضــع  البيــان أن بوحليــة  وأكــد 
هــذه اللعبــة حيــز اخلدمــة مجــددا حتفظــا إلــى غايــة 
مراجعــة األمــور التقنيــة واألمنيــة حفاظــا علــى 

املواطنــن. ســامة 
ــن  ــتغامن، م ــة مس ــن والي ــح أم ــر أن مصال يذك

ــذا ــات ه ــا يف مابس ــت حتقيق ــا، فتح جهته
 احلادث.                                           )و.أ.ج(

ــح  ــه مصال ــذي فتحت ــي ال ــق األول ــد التحقي أّك
لعبــة  ســقوط  حــادث  أن  مســتغامن  واليــة  أمــن 
»األرجوحــة العماقــة«، الــذي وقــع مســاء اجلمعــة 
داخــل  اخلاصــة  الفضــاءات  بإحــدى  املنقضــي، 
حظيــرة التســلية والترفيــه »موســتاالند«، كان بســبب 
خلــل ميكانيكــي، حســبما أفــاد بــه يــوم أمــس هــذا 

ــي. ــلك األمن الس
تلقــت  الوالئــي،  لألمــن  بيــان  وأوضــح 
)و.أ.ج( نســخة منــه أن أفــراد جهــازي الشــرطة 
القضائيــة والشــرطة العلميــة تنقلــوا إلــى مــكان 
احلــادث وبينــت املعاينــات والتحقيقــات األوليــة 
ارتفــاع  مــن  العماقــة«  »األرجوحــة  ســقوط  أن 
بضعــة أمتــار كان ســببه اختــال يف تــوازن الكوابــل 

الرافعــة.
وأحصــت مصالــح الشــرطة - وفقــا للبيــان ذاتــه 
ــورة  ــة اخلط ــات متفاوت ــرض 14 شــخصا إلصاب - تع
مت نقلهــم علــى مــن ســيارات اإلســعاف التابعــة 
للحمايــة املدنيــة إلــى مستشــفى »أرنســتو شــي 

ــتغامن. ــارا« ملس غيف

وقــد تلقــى املصابــون العــاج الــازم وغــادر 
أغلبهــم االســتعجاالت الطبيــة اجلراحيــة أول أمــس 
ــادرت املستشــفى  ــة واحــدة غ ــدا حال ــة، ماع اجلمع

ــه. ــف املصــدر ذات ــس الســبت، يضي أم
العــام  والنائــب  الواليــة  والــي  إخطــار  ومت 

باملجلــس القضائــي ووكيــل اجلمهوريــة مبحكمــة 
تــزال  ال  فيمــا  واملعاينــات،  بالوقائــع  مســتغامن 
التحقيقــات مفتوحــة علــى مســتوى األمــن احلضــري 

الثامــن املتخصــص إقليميــا، كمــا أشــير إليــه.
)و.أ.ج(

للبنــوك  تعليمــة  املاليــة  وزارة  أعطــت 
معاجلــة  آجــال  بتقليــص  تتعلــق  العموميــة 
ملفــات القــروض التــي يجــب أن ال تتعــدى 30 
يومــا، قصــد حتســن اســتقبال وتوجيــه الزبــون.
موقعهــا  علــى  نشــرت  مذكــرة  ويف 
تعليمــة  املاليــة  وزارة  وجهــت  اإللكترونــي، 
للرؤســاء املديريــن العامــن للبنــوك العموميــة 
ــات  ــة ملف ــى معاجل ــهر عل ــرورة الس ــي بض تقض
القــروض يف أجــل ال يتعــدى »30 يومــا كأقصــى 
الطلــب  إيــداع  تاريــخ  مــن  انطاقــا   ،» حــدٍّ
و«ضمــان جــودة اإلعــام واالتصــال مــع الزبــون 

مــن أجــل فهــم جيــد لإلجــراءات«.
وبخصــوص آجــال املعاجلــة، دعــت الــوزارة 
إلــى التحقيــق يف ملــف القــرض مــن خــال 
تأكــد شــامل لــدى اإليــداع »لتفــادي متديــد غيــر 

مبــرر آلجــال املعاجلــة الــذي يعــود غالبــا لنقــص 
وثائــق املكونــة للملــف«.

وأكــدت الــوزارة علــى ضــرورة تقليــص 
آجــال معاجلــة ملفــات القــروض التــي ال يجــب 
أن تتعــدى 30 يومــا بــدء مــن تاريــخ إيــداع 
بالقــرار  إلــى غايــة اإلخطــار  القــرض  طلــب 
ــاغ  ــرورة إب ــى ض ــة عل ــك«، ملح ــي للبن النهائ

الزبــون بهــذه اآلجــال.
وبخصــوص التوجيــه واإلعــام، أمــرت 
الــوزارة البنــوك بـ«اتخــاذ كل إجــراء ضــروري مــن 
أجــل حتســن فعــال للعمليــة، الســيما فيمــا 
ــي يجــب  ــة الت ــق بجــودة االتصــال واملعلوم يتعل
وضعهــا حتــت تصــرف الزبــون علــى مســتوى 

الــوكاالت ومواقــع اإلنترنــت والبنــوك 
العمومية«.                            ق.و

ــون باملســيلة، يف  ــب األســاتذة اجلامعي طال
ــة  ــى رئاس ــام مبن ــا أم ــة نظموه ــة احتجاجي وقف
اجلامعــة، بإلغــاء نتائــج االنتخابــات اخلاصــة 
باخلدمــات االجتماعيــة، كمــا طعنــوا يف قانونيــة 

ــه. ــت نفس ــوكاالت يف الوق ال
ــالة  ــة، الرس ــال الوقف ــون، خ ــرأ احملتج وق
ــل  ــد التدخ ــاع، قص ــر القط ــا لوزي ــي وجهوه الت
ــي تتضمــن رفــض  وكــذا رســالة املترشــحن الت
ســير  حــول  املقنــع  وغيــر  احملتشــم  املديــر  رد 
عــن  كشــفوا  حيــث  االنتخابــات،  ونتائــج 
االنتخابــات،  تنظيــم  أثنــاء  اإلدارة  خــروق 
ــة تســيير  ــة بتســطير رزنام ــر اجلامع ــراد مدي كانف
العمليــة االنتخابيــة دون إشــراك كل الشــركاء 
ــق  ــز وصنادي ــن مراك ــار م ــن، اإلكث االجتماعي
ونزاهــة  شــفافية  يضمــن  ال  ممــا  االنتخــاب 
عمليتــي االنتخــاب والفــرز ) أربــع مراكــز بتســع 
ــال(،  ــن للعم ــل مركزي ــاتذة مقاب ــب لألس مكات
األســاتذة  شــكاوى  اجلامعــة  مديــر  جتاهــل 
املترشــحن وعــدم الــرد عليهــا )مراســلة رقــم 
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ــدم  ــي أســاتذة مترشــحن(، ع ــرف ثمان ــن ط م

التجــاوب والــرد مــن طــرف مديــر اجلامعــة علــى 
ــات  ــت مقترح ــي قدم ــات الت ــات النقاب مراس
عمليــة تضمــن الســير احلســن لتنظيــم العمليــة 
االنتخابيــة، كمــا ّحــر احملتجــون مــن اســتعمال 
الــوكاالت خــارج اإلطــار القانونــي. كمــا كشــفوا 
إجــراء  وبعــد  أثنــاء  ســجلت  جتــاوزات  عــن 
املفــرط  كاالســتعمال  االنتخابيــة،  العمليــة 
للــوكاالت، حيــث بلغــت 158 وكالــة أي بنســبة 
فاقــت 16 يف املائــة مــن عــدد املنتخبــن، والتــي 
غيــرت نتيجــة االنتخابــات احلقيقيــة، عــدم 
متكــن بعــض مراقبــي املترشــحن مــن االطــاع 
علــى الــوكاالت املقدمــة يف بعــض مكاتــب 
االنتخــاب والتأكــد مــن صحتهــا واســتيفائها 
القانــون،  يف  عليهــا  املنصــوص  الشــروط 
ــاتذة  ــور األس ــوض حض ــة ع ــاب بالوكال االنتخ
مبدرجــات التدريــس يــوم االنتخــاب، الــوكاالت 
ال  منهــا  البعــض  مطابقــة،  غيــر  املســتعملة 
يحمــل البصمــة، التوقيــع، التاريــخ، وانتخــاب 

ــرة. ــن م ــر م ــة ألكث ــه بالوكال ــخص نفس الش
محمد رضوان بلعروسي

قطــع، يــوم أمــس، ســكان جتمــع قريــة 
ــن  ــد م ــم )47( أزي ــي رق ــق الوطن ــة الطري الثني
ســاعتن احتجاجــا منهــم بســبب تأخــر منحهــم 

ــم.  ــة أراضيه ــود ملكي عق
املســتفيدين،  أحــد  محمــد  حســب  و 
فــإن الســكان ينتظــرون منــذ ســنة 2011 تســوية 
اإلدارات  مختلــف  متاطــل  أن  غيــر  عقودهــم 
احملليــة مبــا فيهــا البلديــة أخــر العمليــة إلــى وقتنــا 

احلالــي. 
صــرح  آخــر  مســتفيد  علــي  مجدوبــي 

بالقــول: » اإلدارة بالبيــض تأخــرت كثيــرا يف 
ــع  ــن القط ــتفدنا م ــا اس ــم أنن ــف رغ ــة املل معاجل
ــة البيــض،  ــة مــن بلدي ــة قانوني ــة بطريق األرضي
ومنلــك رخــص البنــاء وقــرارات االســتفادة. 

جتــدر اإلشــارة إلــى أن رئيــس دائــرة البيــض 
ــع  ــاق م ــرى االتف ــوا وج ــن تدخل ــح األم ومصال
ــة  ــي الوالي ــع وال ــاء م ــد لق ــى عق ــن عل احملتج
إليجــاد حــل للمشــكل، حيــث مت تشــكيل جلنــة 
ــذا  ــن ه ــة م ــف بداي ــتتابع املل ــن س ــن احملتج م

األســبوع.               نورالديــن رحمانــي

الوطنيــة  اجلبهــة  حــزب  رئيــس  طالــب 
إشــرافه  خــال  تواتــي،  موســى  اجلزائريــة، 
ــرا  ــرب حتضي ــات الغ ــوي لوالي ــاء اجله ــى اللق عل
ــس  ــاح أم ــة، صب ــريعية املقبل ــات التش لانتخاب
الســبت، بــدار الثقافــة عبــد القــادر علولــة يف 
ــة  ــي الدميقراطي ــة بتبن ــلطة احلاكم ــان، الس تلمس
الشــفافة وإرســاء أســس العدالــة االجتماعيــة 

ــا. ــع فرنس ــري م ــل الس ــع احلب وقط
 وقــال تواتــي إن »كل فرنســي عــدو للجزائــر 
ــن  ــي م ــرى توات ــس«، إذ ي ــت العك ــى ان يثب إل
تتبنــى  اجلزائريــة  »احلكومــة  أن  نظــره  وجهــة 
رغــم  فرنســا  وخاصــة  اخلارجيــة  التوجيهــات 
اخلطابــات املعاديــة لهــا«، إذ صــرح بــأن« فرنســا 
مازالــت تــراود حــكام اجلزائــر ومســؤوليها وحتجــز 
أمــوال اجلزائريــن يف بنوكهــا«، وتســاءل عــن »مــا 
إذا متكنــت اجلزائــر مــن رفــع دعــاوى قضائيــة 
ضــد فرنســا مــن أجــل احلصــول علــى تعويضــات 
عــن مــا اجنــر عــن االســتعمار الفرنســي مــن مــآس 

ــاد«. يف الب
ــى أن  ــه إل ــا يف خطاب ــس األفان ــار رئي و أش
»فرنســا ونظامهــا يقتاتــان علــى أرزاق اجلزائريــن. 
وأصبحــا يســتخدمان أبنــاء اجلزائــر بفرنســا كورقــة 
الغــاز  أن فرنســا تســتفيد مــن  ضغــط، كمــا 
اجلزائــري باملجــان رغــم مــرور مــا يقــارب 60ســنة 
ــر وطالــب بقطــع العاقــات  عــن اســتقال اجلزائ

ــا«. ــا نهائي معه
ــه التــي كانــت  و أكــد تواتــي، يف تصريحات
ــة وحضــرت  ــة الوطني ــا الراي ــت عنه يف قاعــة غاب

فيهــا صــورة رئيــس اجلمهوريــة عبــد املجيــد تبون، 
أن »احلــكام اجلزائريــن والســلطات املتعاقبــة علــى 
ــن  ــاق اجلزائري ــدت أخ ــن أفس ــي م ــم ه احلك
البســطاء  وأن حزبــه حــزب  االســتقال  منــذ 
سياســة  »ينتهــج  إنــه  حيــث  واملســاكن«، 
املعارضــة ولكــن هــي معارضــة لســلوكات وطريقــة 
تســيير شــؤون اجلزائريــن وليســت لضــرب وحــدة 
الوطــن وأبنائــه وهــو أول مــن نــادى بتشــبيب 

ــر«. اجلزائ
اجلبهــة  رئيــس  أشــار  ذاتــه،  ســياق  يف 
الوطنيــة اجلزائريــة إلــى أن »اجلزائــر تعيــش أزمــة 
اقتصاديــة خانقــة جعلــت املواطــن يفقــد الثقــة يف 
ــا يذهــب نحــو اإلفــاس،  ــه وأن اقتصادن حكومت
ــا بحجــة  ــة تتســتر عــن عجزه ــا جعــل احلكوم مم
وبــاء كورونــا وعــادت إلــى جيــوب املواطنــن حلــل 
املتحــدث - بحســب  يــرى  األزمــة«، حيــث 
مــا جــاء يف تصريحــه - أن »كورونــا ُسيســت 
والضائقــة املاليــة التــي نعيشــها منعــت حكومتنــا 
مــن شــراء اللقــاح بكميــات تكفــي اجلزائريــن، 
حيــث إن الكوطــة املوجــودة قليلــة جــدا ووجهــت 

ــن«. ــن اجلزائري ــة م للنخب
ــد  ــد أك ــة، فق ــات املقبل ــن االنتخاب ــا ع أم
املســؤول األول باألفانــا أن »الشــفافية تنعــدم رغــم 
ــة  ــام الكوط ــك وأن نظ ــط ذل ــي تضب ــن الت القوان
مــازال موجــودا، وطالــب ببطاقــة ناخــب بيومتريــة 
ــوع  ــق ن ــد للتحقي ــبيل الوحي ــا الس ــي اعتبره الت

ــن الشــفافية«. م
ع. بن خالد

املدير العام لوكالة »عدل« محمد طارق بلعريبي:

  9292  ألـــف مسكــن ستــوزع خـالل الّسنـة الجاريــةألـــف مسكــن ستــوزع خـالل الّسنـة الجاريــة
االنتخابات اخلاصة باخلدمات االجتماعية
األساتـــذة الجامعيـــون بالمسيــــلةاألساتـــذة الجامعيـــون بالمسيــــلة
 يطالــــبون بإلغــــاء النتـــــائج يطالــــبون بإلغــــاء النتـــــائج

البيض
سكـــان تجّمـــع الثنيــة يغلقــــونسكـــان تجّمـــع الثنيــة يغلقــــون

 الطريــــق الوطنـــي رقــــم ) الطريــــق الوطنـــي رقــــم )4747((

تعليمة  بأن ال تتعدى العملية هذ األجل 
معالجة ملفات القروض في ظــرف شهـــــر معالجة ملفات القروض في ظــرف شهـــــر 

يف خطاب خص به مناضليه بتلمسان
تـــواتي يطالــب بإنهــاء هيمـــــنةتـــواتي يطالــب بإنهــاء هيمـــــنة

 فرنسـا سياسـيا واقتصـاديا علــى الجــزائـر فرنسـا سياسـيا واقتصـاديا علــى الجــزائـر

مستغامن 
إصـابة إصـابة 1010 أشخـاص بجـروح بحظيـرة التسليـة والترفيـه »موستـاالنـد« أشخـاص بجـروح بحظيـرة التسليـة والترفيـه »موستـاالنـد«

سقـــوط األرجـــوحـة العمالقـــة سببـــه خــــلل ميـــكانيـــــكيسقـــوط األرجـــوحـة العمالقـــة سببـــه خــــلل ميـــكانيـــــكي

عبروا عن تذمرهم من تردي ظروفهم املهنية
عمـــال وأعـــوان مستشفـــى عمـــال وأعـــوان مستشفـــى 240240 سريـــرا باألغــــواط يحتجـــــون سريـــرا باألغــــواط يحتجـــــون

خرج عمال وأعوان 
السلك الطبي وشبه 
الطبي العاملون بكل 
من مستشفى 240 
سريرا ومستشفى 

»احميدة بن عجيلة« 
يف وقفة احتجاجية 
نهاية األسبوع، حتت 

غطاء النقابة الوطنية 
املستقلة ملستخدمي 

اإلدارة العمومية، 
للتعبير عن تذمرهم من 
تردي أوضاعهم املهنية 
وانعدام بعض شروط 

العمل مطالبني اإلدارة 
باالستماع النشغاالتهم 

والتكفل بها.
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 1803 توزيع  املاضي  األسبوع  نهاية  مت 
وحدة سكنية اجتماعي ، مبناسبة االحتفاالت 
سيتم  فيما  الشهيد،  يوم  لذكرى  ملخلدة 
استكمال توزيع 400 سكن املتبقية من برنامج 

1100 لسكان عني سمارة قريبا.
املواطنني  على هامش  الوالية  والي  ودعا 
االحتفاالت الرسمية املخلدة ليوم الشهيد التي 
و  بالتريث  السكنية  الوحدات  وتوزيع  تزامن 
الثقة يف املسؤولني ، معلنا عن التحضير لعملية 
االنتهاء  بعد  اخلروب،  مفاتيح سكنات  توزيع 
ديسمبر  شهر  عنها  املعلن  القائمة  ترسيم  من 

عبد  أحمد  ساسي  الوالي  وأشراف  املنصرم. 
احلفيظ ، على عملية التوزيع الرمزي للمفاتيح 
وحدة   1803 حصة  من  املستفيدين  لفائدة 
سكن عمومي إيجاري من النوع االجتماعي.

مصّرحا خالل اللقاء أن  توزيع السكنات 
عني  بلدية  حصة  من  املتبقية  االجتماعية 
الطريق  املستفيدون  بشأنها  أغلق  التي  اسمارة 
على  احتجاجية  خرجة  يف  متتالني،  ليومني 
التدابير  استيفاء  بعد  سيكون  تسليمها،  تأخر 
»السلطات  أن  مصّرحا  الالزمة،  القانونية 
اإلدارية  تسعى بكل جهدها من أجل تسليم 

تلك السكنات ملستحقيها يف أقرب اآلجال«.
مت  التي  السكنية  احلصة  بخصوص  و 
 1203 فمّست  األسبوع،   نهاية  توزيعها 
استفادة لفائدة املسجلني على القائمة األخيرة 
عني  بلدية  لسكان   600 و  قسنطينة،  لبلدية 
 100 وزعت  التي   1100 حصة  من  اسمارة 
وعد  فيما  املاضية،  السنة  نهاية  منها  وحدة 
الوالي باإلعالن عن قائمة املستفيدين اخلاصة 
بأصحاب االستفادات املسبقة باملدينة القدمية، 

خالل األشهر املقبلة«.
أمينة بنية

أمينة بنية

السياسات  فشل  عن  منتخبون  كشف 
االستثمارية  الرؤى  غياب  بها يف ظل  املعمول 
على  اإلدارية  اإلجراءات  وتعقيد  الهادفة  

املستثمرين.
مناطق   4 على  تتربع  التي  قسنطينة 
مبساحة  أرضية  قطعة  لـ590  مقسمة  صناعية 
 13 لـ  بـ655 هكتارا، باإلضافة  إجمالية تقدر 
مقسمة  هكتارا   360 مبساحة  نشاطات  منطقة 
لـ 1189 قطعة أرضية، وهي املساحات التي لم 
ليتقرر  املتزايدة،  االستثمار  طلبات  تستوعب 
خلق  مع  جديدة  صناعية  بحظائر  تدعيمها 
مناطق نشاطات جديدة وأخرى مصغرة، على 
تضم  التي  عبيد  عني  الصناعية  احلظيرة  غرار 
رومان  سيدي  جانب  إلى  أرضية  قطعة   638
ملشروع  باإلضافة  قطعة،  بـ264  اسمارة  بعني 
على  مراد  ديدوش  ببلدية  الدراسة  طور  آخر 
احلرف  منطقة  وتوسعة  هكتار   153 مساحة 
نشاطات  مناطق   4 إنشاء  مع   151 مبساحة 

مصغرة تشمل 49 قطعة.
خالل  واملالية  االستثمار  جلنة  وكشفت 
دورة املجلس الوالئي املنعقدة األسبوع املاضي، 
قدرات  رغم  االستثمار  مجال  يف  عجز  عن 
و  املوضوعة،  السياسات  كل  وفشل  الوالية 
األرقام  وبلغة  حيث  عقود،  منذ  بها  املعمول 
 770 لـ  سوى  االستفادة  قرارات  منح  يتم  لم 
مستثمر من بني 3700  تقدموا بطلباتهم منذ 
سنة 2011، مع إلغاء 243 قرار وحتويل أزيد من 
100 ملف على العدالة، بينما بلغت حصيلة 
يف  لالستثمار  املوجه  الصناعي  العقار  طلبات 
قانون  منذ  للتنازل  القابل  غير  االمتياز،  إطار 
ترسيم  ومنذ   2011 لسنة  التكميلي  املالية 
كصيغة  للتنازل  قابل  الغير  االمتياز  صيغة 
وحيدة للحصول على العقار الصناعي، 3693 
ملفا على مساحة تزيد عن 5600 هكتار والتي 
كان من املفترض أن تشغل 245 ألف منصب 
وبتكلفة تزيد عن 3 آالف مليار، حيث بّينت 
األرقام املقدمة عن دراسة 2359 ملفا منح على 
أثره 770 قرارا مبساحة 425 هكتار وخلق 50 
ألف منصب ما يعني تعطيل 195 ألف منصب 
كان من املمكن استحداثه، بينما مت إلغاء 243 
 10 أعيد منح  107 قطع  باسترجاع  قرار سمح 
منها، فيما حول 108 ملفات على العدالة من 
أجل فسخ عقود االمتياز، ومت الفصل يف 11منها 

سمحت باسترجاع مساحة 26 هكتار.
الدورة وجود  املنتخبون خالل  وانتقد  هذا 
لم   2011 باالستثمار منذ سنة  ملفات خاصة 
يتم الفصل فيها حلد اآلن، رغم استفادة الوالية 
املناطق  لتهيئة  موجهة  معتبرة  مالية  مبالغ  من 
تعكس  ال  بحيث  والنشاطات،  الصناعية 
حيث  املبرمجة،  املشاريع  أهمية  اإلجناز  قيمة 
تأخرها  يف  عقبة  اإلدارية  اإلجراءات  تزال  ال 
العملة، حيث  قيمة  انخفاض  يسبب  ما  وهو 
بلغ معدل تقدم األشغال باحلظائر الصناعية ما 
نسبة  تتجاوز  لم  فيما   ،%  40 إلى   25 بني 
األشغال اخلاصة بتهيئة 7 مناطق نشاط على 
ربط  أشغال  دون   %  40 الوالية  مستوى 

بشبكات الغاز والكهرباء.
كما دعا املعنيون إلى ضرورة خلق منطقة 
للتوسع السياحي، وتفعيل املشاريع املتوقفة مع 
استرجاع األراضي غير املستغلة، بينما كشف 
توفر  عدم  عن  واملالية  االقتصاد  جلنة  رئيس 
املناخ لالستثمار للوالية بداية من تهيئة املناطق 
الصناعية، التي ساهمت يف عدم اتضاح معالم 
معلومات  وجود  وعدم  احمللي،  االستثمار 
حقيقية حول املستثمرين وقدراتهم، ما تسبب 
املوجهة  العقارية  األوعية  من  العديد  رهن  يف 
لالستثمار، واستعمالها يف نشاطات أخرى غير 
منتجة وغير خالقة ملناصب شغل، وأدى إلى 
التنازل عن األوعية العقارية عن طريق البيع أو 

الكراء، خاصة التي استفاد أصحابها من عقود 
األراضي  ملنح  األولى  الصيغة  إطار  يف  امللكية 

لغرض االستثمار.
مرافقة  إلى  بالدعوة  الدورة  وخلصت 
املستثمرين احلاليني اجلدد منهم أو الراغبني يف 
توسعة النشاط، مع اإلسراع يف تهيئة املناطق 
البلديات،  عبر  املتواجدة  والنشاط  الصناعية 
مبالغ  على  اإلبقاء  السياق  ذات  يف  منتقدين 
يعرضها  ما  الصناديق  حبيسة  باملاليير  مقدرة 
على  يحتم  الذي  الوضع  وهو  قيمتها،  لفقدان 
تنفيذ  برنامج  وضع  باإلجناز  املكلفة  املديريات 
يف مدة أقصاها نهاية السنة اجلارية، باإلضافة 
تعرف  التي  البلديات  يف  االستثمار  لتحفيز 
ركودا يف التنمية مع اإلسراع يف تهيئة املناطق 
مناطق  التفكير يف خلق  وكذا  لها،  املخصصة 
صناعية مصغرة مختصة يف مجال معني على 
اإلنتاج  كمجال  البلديات  مختلف  مستوى 
لالستهالك  التحويلية  الصناعات  الصناعي، 
عقد  مع  وغيرها،  الصيدالني  أو  اإلنساني 
ذات  والهيئات  املستثمرين  مع  دورية  لقاءات 
بغرض  شهرين،  كل  مرة  األقل  على  الصلة 
جميع  وطرح  تقدمها،  ونسبة  املشاريع  متابعة 
إشكال  والنظر يف  لها،  حلول  وإيجاد  املشاكل 
التي  املستغلة،  وغير  احملجوزة  األرضية  القطع 
الضوابط  عنها  تغيب  زهيدة،  مببالغ  بيعها  يتم 

التي متنح األولوية يف االستفادة.

املسيلة  والية  امن  مصالح  سجلت 
عدد  يف  تراجعا  املاضية  السنة  خالل 
   2019 بسنة  مقارنه  املرور  حوادث 
واملتواصلة  املعتبرة  املجهودات  نتيجة 
مبشاركة  األمن  عناصر  يبذلها  التي 

مختلف الفاعلني .
واالتصال  اإلعالم  خلية  وأكدت، 
 552 تسجيل  املسيلة  والية  بأمن 
 671 خلف  جسماني،  مرور  حادث 
 ،2020 16 قتيل خالل سنة  و  جريح 
مقابل 601 حادث مرور جسماني سنة 
2019 اجنر عنه 734 جريح و25 قتيل، 
وأرجعت ذات املصالح األسباب املؤدية 
البشرية  العوامل  يف  احلوادث  هذه  إلى 
بالدرجة األولى، كعدم احترام السرعة 
عدم  اخلطيرة،  والتجاوزات  القانونية، 
وغيرها  األحياء  داخل  السائق  انتباه 
من األسباب، وفيما يخص املخالفات 
سنة  خالل  املسجلة  املرورية  واجلنح 
 14948 املصلحة  أحصت  فقد   2020

مخالفة و 3687 جنحة مروية، مع وضع 
مبختلف  نارية  ودراجة  مركبة   1734
سحب  حالة  و5123  البلدية،  احملاشر 
تسجيل  مقابل  سياقة،  لرخصة  فوري 
جنحة   2008 و  مخالفة،   11834
ودراجة  مركبة   618 ووضع  مرورية، 
حالة  و3916  البلدية،  باحملاشر  نارية 
خالل  السياقة  لرخصة  فوري  سحب 
سنة 2019 . ويف حني سجلت شرطة 
  ،2020 لسنة  البيئة  وحماية  العمران 
إجناز 345 ملف قضائي يتعلق بالتجارة 
يتعلق  ملف  و633  الشرعية،  غير 
بتشييد بناية بدون رخصة، مع تسجيل 

144 مخالفة متعلقة بالبيئة.
إلى  األمنية  املصالح  وتسعى 
خالل  من  املرور  حوادث  من  تخفيف 
والتوعية   التحسيس  عمليات  مضاعفة 
األزمة  الردعية  اإلجراءات  واتخاذ 

للحفاظ على سالمة وأمن املواطنني.
ليندة سهلة

احلضري  األمن  عناصر  متكن 
والية  بأمن  بوسعادة  دائرة  الثاني ألمن 
أشكال  كافة  محاربة  إطار  ويف  املسيلة 
بجرائم  منه  تعلق  ما  وخاصة  اإلجرام 
العقلية،  واملؤثرات  باملخدرات  املتاجرة 
من  مهلوس  قرص   1292 حجز  من 
منفصلتني  األنواع يف عمليتني  مختلف 
العمر  من  يبلغان  شخصني  توقيف  مع 
غير  احليازة  يف  لتورطهما  سنة  و34   31
لغرض  العقلية  للمؤثرات  الشرعية 

املتاجرة .
توقيف  من  مكنت  األولى  العملية 
بداخل  عثر  الذي  األول  فيه  املشتبه 
من  مهلوس  قرص   1183 على  مسكنه 
مختلف األنواع، باإلضافة إلى قارورتني 
من سائل مهلوس ، أما العملية الثانية 

قرص   109 على  املتورط   بحوزة  فعثر 
وكيل  أمام  تقدميهما  مت  أين   ، مهلوس 
والذي  املسيلة  اجلمهورية لدى محكمة 
املثول  جلسة  على  أحالهما  بدوره 
بإيداعهما  أمر  صدر  حيث  الفوري، 

مبؤسسة إعادة التربية ببوسعادة.
صفاء كوثر بوعريسة

قوافل   املاضي  األسبوع  نهاية  انطلقت 
طبية وتضامنية لفائدة مناطق الظل لفك العزلة 
الطبية  القافلة  .وبخصوص  املناطق  تلك  عن 
الطبية  للعلوم  الوطنية  اجلمعية  عضو  صرح 
 « الوطن  »أخبار  جلريدة  أسامة  كتاب  الدكتور 
»مبناسبة يوم الشهيد تقوم النخبة الوطنية للعلوم 
اجلزائري  األحمر  الهالل  مع  بالتنسيق  الطبية 
طبية  قافلة  و  حملة  بإطالق  الصحة  ومديرية 

نحو املناطق املعزولة ».
القافلة  »هذه  ذاته  املتحدث  ويضيف 

 ، وخاصة  عامة  الطبية  الفحوصات  تشمل 
كما ستشمل الكشف املبكر والتحسيس حول 
التضامنية  القافلة  األمراض املختلفة«.أما عن 
فقد صرح مدير النشاط اإلجتماعي كنزي زين 
الدين »ألخبار الوطن« قائال :» لقد أطلقنا هذه 
بها  بلديات  لثمانية  املوجهة  التضامنية  القافلة 
تتم  أن  على  والفقر  العزلة  من  تعاني  مناطق 
إطالق قوافل أخرى جتوب كافة بلديات الوالية 

خالل األسبوع املقبل «.
على  حتتوي  التضامنية  فالقوافل  وللعلم 

 ، الواسع  اإلستهالك  ذات  الغذائية  املواد 
دينار  ماليني   8 الوافلب  هذه  تكلفة  وقدرت 
تراب  344 عائلة على مستوى  لفائدة  موجهة 

الوالية.
السلطات  قامت  فقد  اإلشارة   وجتدر 
األول  التنفيذي  املسؤول  يف  ممثلة  الوالئية 
بتكرمي األسرة الثورية بالوالية على غرار املجاهد 
املسبل على بوالطواطو ، و بن رابح زليخة أرملة 

الشهيد بن لعريبي عالوة.
ياسني زويلخ

الدم ملرضى  تشهد عيادات تصفية 
الضغط  من  حالة  تبسة  بوالية  الكلى 
حيز  دخولها  منذ  تشهدها  لم  املستمر 

االستغالل.
فحسب ما كشف عنه البعض من 
مرضى الفشل الكلوي لـ«أخبار الوطن« 
والذي بلغ عددهم أكثر من 700 مريض 
للعيادات  يلجؤون  أنه    ، الوالية  يف 
اخلاصة  لالستفادة من حصص التصفية 
أماكن يف املستشفيات  نظرا عدم شغور 
العاتر  وبئر  والشريعة  تبسة  من  بكل 
والعوينات والونزة ما يهدد بخفض املدة 
الزمنية للحصة حسبهم،  و  بالرغم من 
التكفل اجليد مبختلف العيادات اخلاصة  
املرضى  تؤرق  التي   اإلشكالية  أن  غير 

غياب  وجبة غذائية  من املفروض أن 
تكون حتت الرقابة الطبية يف عني املكان 
من حيث التركيبة الغذائية خاصة بعد 
4 ساعات كاملة من التصفية وهذا يف 
العيادات  مع  »الكناص«  إتفاقية  إطار  

اخلاصة.
املرضى  يناشد  السياق  ذات  ويف 
اخلاصة،  العيادات  يقصدون  والذين 
النظر  إعادة  أجل  من  العليا  السلطات 
على  بنودها  ودراسة  االتفاقية  بنود  يف 
االعتبار  بعني  يأخذ  طبي  أساس 
اجلانب  بعيدا  املختصني  األطباء  رأي 
اإلداري ، مع التكفل  بالتحاليل الطبية 

على مستوى هذه العيادات.
فيروز رحال

ميلة
قوافل طبية تضامنية لفائدة مناطق الظلقوافل طبية تضامنية لفائدة مناطق الظل

تبسة
مرضى الفشل الكلوي يستغيثون

املسيلة
تراجع ملحوظ لحوادث المرور 

املسيلة
حجز 1292 قرص مهلوس 

وتوقيف متوّرطين

حتدث منتخبون ومسؤولون بوالية قسنطينة، عن العجز الذي يعرفه مجال االستثمار 
بالوالية، والعراقيل واملشاكل الكثيرة التي يلقاها املتعاملون االقتصاديون ، رغم كل اإلمكانيات 

الهائلة و التسهيالت املمنوحة للمستثمرين.

قسنطينة
توزيع 1803 سكن اجتماعي

  
قسنطينةقسنطينة

منتخبون والئيون يصفون سياسة االستثمار بالفاشلةمنتخبون والئيون يصفون سياسة االستثمار بالفاشلة
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أخبار الداخل

 أكد رئيس أمن والية البويرة العميد 
» كمال بن عميروش »، خالله احلصيلة 
 2020 لسنة  الوطني  لألمن  السنوية 
عدد  يف  تراجعا  سجلت  مصاحله  أن   ،
املاضية  بالسنة  مقارنة  اإلجرامية  القضايا 
، حيث سجلت 2864 قضية منها 458 
مساس  قضية   706 و  مخدرات  قضية 
3252 شخص  توقيف  ومت   ، باملمتلكات 

على إثرها .
أكد   ، اإلعالم  لوسائل  حديثه  ويف 
مصاحله  أن   ، البويرة  والية  أمن  رئيس 
تركيب  يف  املقبلة  األيام  يف  ستشرع 
 ، الوالية  مستوى  على  مراقبة  كاميرات 
اجلرمية  أنواع  إطار محاربة شتى  وذلك يف 
و ضمان تغطية أمنية واسعة ، قائال : » 

ستشرع يف تركيب كاميرات على مستوى 
ملضاعفة   ، فالوالية  الكبرى  الطرقات 
التغطية األمنية » ، كما أكد أن مصاحله 
تسعى بكل جهودها حملاربة شتى اجلرمية و 
قائال   ، الوالية  يف  أمنيا  إستقرارا  ضمان 
: نسعى ملكافحة شتى أنواع اجلرمية بكل 
اجلهود  لتكاتف  نحتاج  لكن   ، أنواعها 
أن  حديثه  مختتما   ،  « املواطنني  دعم  و 
أمن والية البويرة عرف تراجعا ملحوظا يف 
عدد القضايا اإلجرامية و هذا راجع جلهود 
عناصر األمن الوطني يف امليدان من جهة 
من جهة  الفوري  بالتبيلغ  املواطن  وعي  و 

أخرى.
يونس غماري

أمر قاضي التحقيق مبحكمة البيض 
أشخاص   5 بإيداع  املاضي،  اخلميس 
بجناية  متابعتهم  بعد  املؤقت  احلبس 
وترويج  املتاجرة  و  أشرار  تكوين جمعية 

املخدرات .
 و حسب مصدر على صلة بامللف، 
فان العصابة مت اإليقاع بها من طرف فرقة 
البيض،  ببريزينة جنوب  الوطني  الدرك 
لنشاطها  ومتابعة  مراقبة  عملية  بعد 
الطريق  على  لها  كمني  نصب  مت  حيث 
و  بريزينة  بني  الرابط   107 رقم  الوطني 

من  إليها  املشار  الكمية  و حجز  متليلي 
رباعية  تويوتا  سيارة   منت  على  الكيف 
أفراد  أن  إلى  أشارت  مصادرنا   . الدفع 
العصابة ينحدرون من واليتي النعامة و 
ورقلة و كانوا يهدفون إلى نقل املخدرات 
الشرقية  إلى  للوطن  الغربية  احلدود  من 
منه حيث حتولت البيض إلى والية عبور 
مبختلف  األمن  قوات  دفع  ما  فترة  منذ 
أسالكها إلى تكثيف الرقابة و املتابعة .
نورالدين رحماني

 33 ميمون  أوالد  بلدية  سكان   ناشد 
السلطات  من  تلمسان  والية  شرق  كلم  
الوالئية التدخل العاجل  من أجل العمل  
أمنية  مبراكز   األمنية  احلظيرة  تدعيم   على  
أمن  مركز  دعم   ضمان   بغية   حضرية  
تطورت   التي  للجرمية  التصدي  يف  الدائرة 
باجلهة  سكاني  جتمع  اكبر  يف  كبير  بشكل 

الشرقية لوالية  تلمسان .
الدين  نور  اجلمعوي  الناشط  وأشار 
أن  الوطن«  لـ«أخبار   تصريح   يف  خواتير 
أوالد  بلدية   بإقليم  يطاق  ال  أصبح  الوضع 
ال60  عن  سكانها  عدد  يزيد  التي  ميمون 
أمني وحيد ،  بوجود  مركز  ألف نسمة  ، 
املتاجرة  خاصة  اجلرائم  استفحلت   حيث 

باملهلوسات ، املخدرات ، الكحول ، الدعارة 
، االعتداءات على األشخاص ، السرقة ، 
خالل  قتل  جرائم  حدوث  إلى  ووصلت 
املهلوسات  تأثير  حتت  املاضية   السنوات 
يف   ، تعاطيها  استفحل  التي  واملخدرات  
فيها  تستعمل  حني ظهرت جرائم جديدة  
العصي والكالب املدربة اخلطيرة »دوبارمان 
» والتي أصبحت تشكل خطرا حقيقيا على  
حياة السكان ،رغم جهود  املصالح األمنية 
بالوالية التي يستوجب دعمها مبراكز لألمن 
االمني  التواجد  تكثيف  بغية   احلضري 
التدخل  لضمان  املدينة    مناطق  مبختلف  

االني واملوضعي .
ع. بن خالد

 عبد القادر بن خالد
 

طالب املعنيون ا بضرورة  حتسني ظروف 
التابعة  السياحية  باملؤسسات  القطاع  عمال 
للديوان املوزعة على اربع واليات »تلمسان ، 

سعيدة ، معسكر ، وعني متوشنت .
املؤسسة  هذه  أن  احملتجون  يرى  و  هذا 
غرار  على  واليات  أربع  تضم  التي  اجلهوية 
تلمسان، معسكر، سعيدة و عني متوشنت  
والتي  سياحية    مؤسسات  سبعة   وتشمل 

اإلنهيار يف ظل  و  اإلفالس  نحو  كلها  تسير 
سوء التسيير الذي تعيشه و انعدام كفاءات 
يف اجلانب السياحي ، من شأنها أن تنهض 
كثير  الدولة  عليه  تعول  الذي  القطاع  بهذا 
الدول  يعود على خزينة  الوطن حتى  بغرب 
مبداخيل مالية تساهم يف إخراج الدولة  من 

تبعية احملروقات.
ممثلو  طالب   ، السلمية  الوقفة  وخالل 
بترسيم  املشاركة  جلنة  و  املؤسسة  نقابة 
العمال املتعاقدين البالغ عددهم 125 موظف 

يف مناصب دائمة و تكوينهم  و كذا جتميد 
التوظيف خصوصا يف ظل الضائقة املالية التي 
تعرفها املؤسسة ، مؤكدين  ان كل املشاكل 
إلى عدم تطبيق  املؤسسة راجع  تعرفها  التي 
القانون، خاصة يف ظل  الفضائح التي هزت 
ما  اآلونة  األخيرة  السياحي  خالل  القطاع 
على  اإلطارات  من  العديد  إحالة  إلى  ادى 
تهيئة  عمليات   وتأخر  جهة  من  العدالة 
وتدعيم املشأت السياحية وتطويرها من جهة 

أخرى .

احلضري  األمن  عناصر   متكنت 
اخلارجي مديونة من تفكيك لغز مقتل 
بطعنات  عليه  االعتداء  بعد  شخص 
اجلسم  أنحاء  مختلف  أبيض يف  سالح 
، القضية تعود حيثياتها لألسبوع الفارط 
بني  املدينة  وسط  مرور  حادث  وقع  أين 
مت   ، مصاب  سواقها  أحد  مركبتني 
املؤسسة  إلى  السرعة  جناح  على  نقله 
االستشفائية الذي لفظ أنفاسه األخيرة 
املصالح  ذلك  إثر  على  لتباشر   ، فيها 

القضية  يف  حتقيقاتها  املختصة  األمنية 
املشتبه  أحد  توقيف  عن  أسفرت  التي 
فيهم بعد حتديد هويته رفقة شريكيه مع 
املتمثلة يف سالح  اجلرمية  أداة  استرجاع 
إجناز ملف  ليتم   ، الكبير  أبيض احلجم 
املشتبه  األشخاص  ضد  قضائي  إجراء 
تهمة  العدالة عن  أمام  وتقدميهم  فيهم، 
و  اإلصرار  سبق  مع   العمدي  القتل 

الترصد .
م.حبيب

البويرةالبويرة
تسجيل تراجع في قضايا اإلجرامتسجيل تراجع في قضايا اإلجرام

البيضالبيض
اإلطاحة بشكة مختصة في ترويج المخدراتاإلطاحة بشكة مختصة في ترويج المخدرات

تلمسانتلمسان
سكان بلدية أوالد ميمون يطالبون سكان بلدية أوالد ميمون يطالبون 

بمركز أمنبمركز أمن

غليزانغليزان
القبض على المتورطين في قتل شابالقبض على المتورطين في قتل شاب

 أقدمت الفروع النقابية و مندوبي املستخدمني ملؤسسة التسيير السياحي اجلهوي بتلمسان على  
االحتجاج  أمام مقر املؤسسة الكائن بحي »إميامة« ، ملطالبة  اجلهات الوصية بالتدخل العاجل للوقوف 

على ما آل إليه القطاع السياحي بواليات الغرب اجلزائري، بفعل تراجع النشاط وأداء للمؤسسات 
السياحية .

بسبب تردي األوضاع باملؤسسات الفندقيةبسبب تردي األوضاع باملؤسسات الفندقية

عمال مؤسسة التسيير السياحي بتلمسان عمال مؤسسة التسيير السياحي بتلمسان 
يخرجون إلى الشارعيخرجون إلى الشارع

جمعها:عمر.ب
 

الغاز  من  عائلة   858    استفادت 
الطبيعي ببلديات ام اجلليل ، بعطة ، متزقيدة 

، بني عطلي باملدية بعد طول معاناة .
الوالية  والي  عليها  اشرف   العملية 
ن  الهد  ليوم  الرسمية  االحتفاالت  و  تزامنا 
حيث مت باملوازاة مع ذلك فتح عيادة متعددة 
اخلدمات يف إطار تقريب املؤسسات الصحية 
من املواطن ببلدية بن شكاو مجهزة بأحدث 
بنظام  ستعمل  التي  و  الطبية  التجهيزات 
املداومة 24  ساعة على 24 بدءصمن شهر 

جوان املقبل.
ضخ  حملطة  اخلدمة  حيز  وضع  مت   كما 
لفائدة سكان بلديتي  املياه الصاحلة للشرب 
مائي  خزان  و  ابراهيم،   وأوالد  و  العمارية 
 ، بعطة  ببلدية  مكعب  متر   300 بسعة 
كما مت ربط فرقتي دريدكة و درايسية ببلدية 

متزقيدة باملياه الصاحلة للشرب.

  إطالق الطبعة األولى لمسابقة أحسن 
شركة ناشئة

الطبعة  فعاليات  األسبوع  نهاية   جرت 
األولى ملسابقة أحسن شركة ناشئة يف والية 
الطبعة  كانت محلية ستتوسع  املدية، هذه 
بلدان  وحتى  الوطن  واليات  باقي  لتشمل 
جلنة  حسب   - مستقبال  العربي  املغرب 

التنظيم.

الطبعة أشرف على افتتاح 
فعالياتها كل من  املفتش العام 
لوالية املدية ممثال  لوالي والية 
بالوالية   التنظيم  ومدير  املدية 
األمني  ممثلة   .ر  باباعلي  ولد 
العام للوالية، و مدير اجلامعة 
نائب  و  يوسف  حميدي  أ.د 

مدير اجلامعة  أ.د بوقنداقجي عثمان،
األساتذة  من  كوكبة  احلفل  كما حضر 
جل  ومن  التحكيم   للجنة  املشكلني 
املثال  سبيل  على  ونذكر  الوسط   جامعات 
للري،   العليا  املدرسة   02 البليدة  جامعة 
ملجموعة  باإلضافة  للمناجم  العليا  املدرسة 
كان  والهدف  املدية  جامعة  أساتذة  من  
الناشئة  الشركات  موضوع  حول  حملة  إعطاء 
واالبتكار واالحتضان قدمها كل من األستاذ 
كرمي فاحت الدين األستاذ فيصل زمور الدكتور 

باليلي منير والدكتور عمر هارون .

الوالي يأمر برفع عدد المستفيدين من 
قفة رمضان

الفضيل  الشهر  الستقبال  حتضيرا 
نهاية  املدية  والية   والي  موس  جهيد  أمر 
اللجنة  اجتماع  ترأسه  خالل  األسبوع 
لشهر  التضامنية  للعملية  بالتحضير  املكلفة 
للعملية  البالغة   العناية  بإبالء  رمضان 
الفضيل،  والشهر  املتزامنة  التضامنية 

العائالت  لتمكني  االستفادة  عدد  وتوسيع 
املعوزة من إعانات شهر رمضان و استفادت 
من  عائلة  61الف  من  أزيد  املاضي  العام 
بلغت  تغطية  بنسبة  الفضيل  الشهر  إعانات 
بتكثيف  املدية   والي  أمر  كما    57،67%
العمليات التضامنية مؤكدا يف ذات السياق 
قبل  ملستحقيها  اإلعانات  منح  ضرورة  على 
حلول شهر رمضان لتمكني املستفيدين من 
القيام  استمرار  إلى  باإلضافة  استغاللها 
املتعاملني  وسط  واسعة  حتسيسية  بعمليات 
للمشاركة يف عملية  واحملسنني  االقتصاديني 
صيغة  العام  هذا  تكتسي  التي  التضامن 
خاصة يف ظل الظرف الصحي الراهن الذي 

فرضه وباء فيروس كورونا.
الوالية  بلديات  دخلت  جهتها  من 
قوائم  ضبط  قصد  الزمن  من  سباق  يف   64
املستفيدين من منحة قفة رمضان قبل نهاية 
شهر جانفي تنفيذا ألوامر الوالي ليتم بعدها 
إجراء مداولة لصرف املنحة التي من املنتظر 
معوزي  من  اآلالف  عشرات  تستهدف  أن 

الوالية .

أخبار املديةأخبار املدية
858858 عائلة تستفيد من الغاز الطبيعي عائلة تستفيد من الغاز الطبيعي
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أخبار السر ايا

مـوسى تواتـي يفضـح منــاضليه!

تسديــد الفواتيـــر إلكترونـــيا

»سونلغـــاز« تطمئـــــن 
مكتتبــــــــي عــــــــدل

المطلــــــوب سيـــــــــارات إسعــــــــاف!
كشف رئيس حزب اجلبهة 

اجلزائرية، موسى تواتي، يف 
جتمع بتلمسان، أن مناضليه 
ال يدفعون منذ سنوات قيمة 

االشتراك السنوي للحزب 
املقدرة بـ 200 )د.ج( فقط! 
ما أثر على ميزانية احلزب! 

وتساءل تواتي كيف لهؤالء أن 
ينتبهوا ألداء واجباتهم جتاه 
املواطن، عندما يصبح الواحد 
منهم رئيسا للمجلس الشعبي 

البلدي أو منتخبا بإحدى 
املجالس الوطنية أو الوالئية!

` أفاد رئيس الشركة اجلزائرية 
لتوزيع الكهرباء والغاز، مراد 
لعجال، بأنه لن يكون هناك 

عراقيل يف تزويد سكنات  عدل 
بالكهرباء والغاز. وأوضح مسؤول 

الشركة، خالل لقاء تقييمي 
جمعه باملدير العام لوكالة 

»عدل«، أن قرابة 92 ألف وحدة 
سكنية ستزود سنة 2021 

بالكهرباء والغاز. وأشار املتحدث، 
يف تصريح أدلى به للصحافة، 

إلى أن حصيلة سنة 2020 كانت 
ممتازة، وسجل خاللها توزيع 

أكثر من 62 ألف وحدة سكنية.

كشف مسؤول مبديرية التجارة 
بورقلة عن إعادة فتح املخابر 

املتنقلة ملراقبة اجلودة عبر معابر 
حدودية بـ3 واليات جنوبية.
وأوضح مدير التجارة بورقلة 

عياشي عمروني، خالل ملتقى 
وطني حول املنظومة التنظيمية 
املؤطرة للجودة، أن »إعادة هيكلة 

تلك املخابر تضمن مراقبة 
جودة املنتجات والسلع الواردة 
من اخلارج على مستوى املعابر 

احلدودية«، حيث »مت حتديد 3 
معابر أولية وهي الطالب العربي 

أثارت عملية توزيع 18سيارة إسعاف 
على املؤسسات الصحية باألغواط، 

مبناسبة إحياء الوطني للشهيد، 
ردود فعل غاضبة من طرف سكان 
بعض البلديات، حيث أقدم سكان 
قرية »احلاجب« بتاجموت على 
قطع الطريق الوطني رقم )23( 

يوم اجلمعة املنقضي، كما أحرقوا 
العجالت املطاطية، احتجاجا منهم 

بسبب عدم منحهم سيارة إسعاف 
جديدة. وحتدى احملتجون رئيس 
دائرة عني ماضي الذي تنقل إليهم 
أن يتنقل بالسيارة القدمية 12 كلم 

فقط، كما احتج بعض الناشطني 
ببلديتي احلاج املشري وتاجرونة 

وجتمع الوادي الطويل للسبب ذاته، 
وطالبوا مبنح املؤسسات الصحية 
بهذه البلديات املعزولة سيارات 

إسعاف.

كشف املدير العام لوكالة حتسني 
السكن وتطويره »عدل«، طارق 

لعريبي، عن وضع برنامج جديد 
لتسديد فواتير الكهرباء اخلاصة 
بسكنات »عدل« إلكترونيا.وذكر 

بلعريبي يف ندوة صحفية عقدها 
مبعية املدير العام للشركة اجلزائرية 
لتوزيع الكهرباء والغاز، مراد عجال،  

أن »اخلطوة ستكون بالشراكة مع 
وكالة القرض الشعبي اجلزائري«.

الـــّدرك ينّبــه السائقيـــن 
دعا الدرك الوطني السائقني إلى التحلي باحليطة 

واحلذر على مستوى الطريق السيار »شرق-غرب«، قبل 
نفق البويرة. وأوضح مركز اإلعالم وتنسيق املرور أن 

الطريق املعني بهذا التنبيه يقع حتديدا بعني شريكي 
جتاه اجلزائر، كونه يشهد، تسربا مادة املازوت. ونصح 
الدرك الوطني مستعملي الطريق بتخفيض السرعة 

لتفادي االنزالق، مشيرا إلى أن عناصره موجودون باملكان 
عينه لتسهيل حركة املرور.

هّددت النقابة الوطنية للمشرفني واملساعدين التربويني بالتصعيد 
ميدانيا، وذلك بعد انتهاء اجتماع املكتب الوطني عبر التخاطب املرئي 
والسمعي لالجتماع عن بعد بتقنية الزوم. وردا على مماطلة وتسويف 

الوزارة، قررت النقابة مقاطعة اليومني األّول والثاني من اختبارات الفصل 
األول للموسم الدراسي »2021-2020«، مع إضراب ملدة يومني 28 هما 
فيفري و01 مارس 2021، على أن ُيتبع اليوم الثاني بوقفة احتجاجية 

وطنية أمام ملحقة الوزارة بــ: رويســو يف الساعة 10:00 صباحا. 

 اللقــــاح غيـــــر ُمفــــــطر
أّكد عضو اللجنة العلمية املكلفة 

مبتابعة ورصد تفشي وباء »كورونا« 
يف اجلزائر، بقاط بركاني، استمرار 
حملة التقليح الوطنية ضد فيروس 

كورونا خالل شهر رمضان املقبل. 
وطمأن رئيس عمادة األطباء 

اجلزائريني املواطنني، يف تصريحات 
له، الراغبني يف أخذ لقاح »كورونا« 
خالل شهر رمضان املقبل بأن اللقاح 

غير مفطر استنادا إلى رأي جلنة 
الفتوى والفقهاء.

تصعــــــــيد 
ميــــــدانــي!

مخابر متنقلة
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W أخبار الداخل

عبد اهلل مجبري
  

ظروفا  الوالية  يف  التربوي  القطاع  يعيش 
مازالت  التي  املشاكل  بسبب  عادية  غير 
عالقة ولم جتد حل ويتعلق األمر بتوفير األمن 
الوظيفية  السكنات  يف  واالكتظاظ  للمؤطرين 
منازل  على  املتكررة  االعتداءات  عن  ناهيك 

األساتذة.
وأوضحت نقابة العمال يف بيان حتصلت 
األوضاع  إن  منه  نسخة  على  الوطن«  »أخبار 
املزرية التي يعاني منها املربي يف هذه املنطقة 
اجتاه  بواجبه  القيام  من  متكنه  ال  احلدودية 
بداية  يف  تدخلوا  قد  أنهم  مضيفني  التالميذ 

يف  الصعاب  هذه  لتذليل  املدرسي  الدخول 
اجتماع مع والي املنتدب السابق.

على  مخرجات  بعده  اللقاء  هذا   وخرج 
غرار حل مشكل االكتظاظ  وذلك  بتسليم 10 
جانفي  بحلول شهر  إضافية  وظيفية  سكنات 
األساتذة  جلميع  األمن  توفير  عن  ،فضال 
وعقد اجتماع مع اللجنة األمنية لدراسة سبل 

املمكنة لتأمني عمال القطاع املذكور .
هذه  تتحقق  لم  البيان  ورد  كما  أن  إال 
املطالب و التي فاقم من شدتها هي االعتداءات 
اللواتي  األستاذات  إقامة  محل  على  األخير  
الفصلية  العطلة  من  العودة  بعد  تفاجئن 
بتخريب السكن املخصص لهن وسرقة بعض 

احملتويات األمر الذي أثار استياء القائمني على 
القطاع والشركاء االجتماعيني وقد استنكرت 
وطالبت  التخريبي  الفعل  هذا  التاس  نقابة  

بضرورة محاسبة ومعاقبة املعتدين هذا.
ذات  يف  النقابة  نفس  شددت   وقد 
االجتماع  مطالب  حتقيق  ضرورة  على  البيان 
باجي  برج  يف  املنتدبة  السلطات  مع  األخير 
للوقوف على  وزارية  وإيفاد جلنة حتقيق  مختار 
هذه  املربي ككل يف  وأوضاع  السكنات  حالة 

املنطقة .
قطاع  بشل  املذكورة  النقابة  هددت  كما 
التكفل  يتم  لم  إذ  االمتحانات  بعد  التربوي 

بهذه االنشغاالت وفق جدول زمني.

جسور  ثالثة  مشاريع  استالم  يرتقب 
إيليزي  بوالية  جانت  اإلدارية  باملقاطعة 
احلالية  السنة  من  الثاني  الثالثي  خالل 
بعدما فاقت نسبة األشغال بها 97 باملائة.
العمومية  األشغال  مدير   وقال 
األنباء  لوكالة  تصريح  يف  ذاتها  بالوالية 
املنشآت  تلك  إجناز  يجري  انه  اجلزائرية 
الفنية التي كانت قد أطلقت ورشاتها يف 

2019 واملدرجة ضمن مخطط حماية مدينة 
جانت من أخطار الفيضانات على مستوى 
الرئيسي  املدخل  من  بكل  متفرقة  نقاط 
ملدينة جانت وقريتي ''أجاهيل'' و''إن أبربر''، 
حيث يرتقب استالمها يف غضون الشهرين 

املقبلني كأقصى تقدير
الفنية  الهياكل  تلك  إجناز  يف  ويراعى 
التي رصد لها أكثر من 3ر2 مليار دج معايير 
للسيول  مضادة  عالية  جودة  ذات  هندسية 
أهمية  تكتسي  وهي  والفيضانات،  اجلارفة 
جماليا  وجها  ستعطي  أيضا  لكونها  كبيرة 
على  فرعية  مداخل  وتضمن  للمدينة 
مثلما   ،)  3( رقم  الوطني  الطريق  مستوى 

شرح السيد نعمان صومعة.

املواصفات  كافة  على  تتوفر  أنها  كما 
الهندسية التي تضمن عبور جميع املركبات 
يبلغ طول اجلسر  مبختلف أحجامها، حيث 
الواحد 900 متر طولي و 11 متر عرضا، مما 
ستساهم يف سيولة حركة املرور سيما أثناء 
الفيضانات والتي عادة ما كانت تتسبب يف 
غلق الطرقات وتشل حركة مرور املركبات ، 

حسب ذات املتحدث.
بعد  الفنية  املشاريع  تلك  وستسمح 
عن  العزلة  فك  يف  اخلدمة  حيز  دخولها 
''إيفري''  و  ''أجاهيل''  السكنية  التجمعات 
و''إن أبربر''، وتختصر املسافات بني األحياء 
ووسط مدينة جانت ، وفقا لذات املسؤول.
ق.م

نظمت جمعية فاستبقوا اخليرات يوما 
بقاعة  لشهيد  الوطني  اليوم  مبناسبة  وطنيا 
هدا  حضر  حيث  املدينة  وسط  احملاضرات 
تقارب  بهدف   املنطقة  من  مجاهدين  اليوم 

األفكار وربط األجيال بالقضايا الوطنية .
بخبرة  امتزج  الذي  اليوم  هذا  وتخلل 
الشباب  وطموح  املجاهدين  وحنكة 
الدكاترة  من  مجموعة  ألقاها  محاضرات 
والباحثني يف التاريخ اجلزائري معرجني على 
املعارك التي وقعت يف املنطقة من اجل تعزيز 

ثقافة حب التاريخ واالفتخار باملنطقة.
ويف تصريح ألخبار الوطن »قال ياسني 
هدفنا  اجلمعية  يف  باإلعالم  مكلف  عزواي 

روح  أبناءنا  تطعيم  الوطنية  األيام  هذه  من 
الذي  الوطن  لهذا  حبهم  وتنمية  الوطنية 
ضحى عليه أكثر من مليون ونصف شهيد  
التي  األمانة  أن  املكلف  ذات  وأضاف 
عنها  نتخلى  لن  الشهداء  من  فينا  وضعت 

إلى اآلخر يوم يف حياتنا«.
واختتم هذا اليوم الذي امتاز بجمع كل 
الشهداء  عائالت  بتكرمي  املجتمع  األطياف 
استحسن  ،كما  املنطقة  يف  سقطوا  الذين 
احلضور مثل هذه الفعاليات مؤكدين ضرورة 

احلفاظ على التاريخ اجلزائري .
عبد الرزاق بن منير

بلدية   أحياء  من  العديد  سكان   اشتكى 
الضالة  للكالب  املخيف  االنتشار  من  أدلس 
يشبه  ما  عليهم  فرضت  أنها  مؤكدين  ليال، 
حظرا للتجول. ودعا السكان السلطات إلى وضع 
واسعة  حملة  إطالق  خالل  من  ملعاناتهم  حد 
إلبادتها.وحسب ما أكد بعض املواطنني جلريدة 
»أخبار الوطن« أن ظاهرة انتشار الكالب الضالة 
باملنطقة ، تشهد تزايدا مقلقا، وهذا على خلفية 
ما ينجر عنها من أخطار كالعض خاصة ألطفال 
املدارس، والشيوخ الذين يذهبون لصالة الصبح 
اخلروج  من  السن  كبار  من  الكثير  بذلك  وحترم 
أصبحت  فقد  املسجد.  يف  الفريضة  هذه  ألداء 
هذه احليوانات جتوب الشوارع والطرقات واألزقة 
يف  خاصة  ومقلق  ومفزع  للنظر  الفت  بشكل 
الضالة  الكالب  هذه  اتخذت  أن  بعد  الليل، 
وتتحرك  الواسع،  الفضاء  من  خصبة  مراتع 
تناسلها  وفترة  تكاثرها  وقت  السيما  أفرادا، 
وتوالدها، فيكثر نباحها وعواؤها ليال ويصبح من 

املغامرة للسكان االقتراب منها ونهرها لالبتعاد، 
عدوانيتها  غريزة  إلفراغ  لهم  مهاجمتها  مخافة 

احليوانية.
والدواجن  املواشي  تهاجم  أصبحت  كما 
على  مؤخرا  قضت  فقد  واملراعي  البساتني  يف 
من  تخوفهم  عن  ناهيك   ، األهالي  ناقة ألحد 
عن  عيان  شاهد  وحسب  اخلطير.  الكلب  داء 
الظاهرة فقد أكد أنه رأى مؤخرا حوالي 20 كلب 
مجتمعة وما إن رأته حتى اجتهت نحوه مكشرة 

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

واحلذر أهم وسائل الوقاية.
أحمد كرزيكة

حملو  الوطني  الديوان  ملحقة  شرعت 
يف  اليزي،  بوالية  الكبار  وتعليم  األمية 
املناطق  مستوى  على  جديدة  أقسام  فتح 
حترر  فرص  بتوسيع  يسمح  ما  النائية،وهو 
اجلديدة  األفواج  عبر  األمية  من  املسجلني 
يف  األطراف  املترامية  املناطق  عبر  خاصة 
بالوالية  امللحقة  مدير  الوالية .وقال  ربوع 
الوطن«  اخبار  لـ«  تصريح  يف  خماية  ملهيور 
إن املناطق النائية التي مت تسجيل بها أقسام 
وأفواج جديدة على غرار املنطقة الشبه نائية 

فضنون  وقرية  وكذا  بوصالح  سيدي  تاكبالت 
للنساء من  السماح  الذي من شانه  وهو األمر 
لهدف  باألقسام  بااللتحاق  األعمار  مختلف 
القدرات  واكتساب  والكتابة  بالقراءة  املامهن 
أو  ظروف خاصة  بهن  بعدما عصفت  املعرفية 
التعليمية  األطوار  عبر  دراستهم  يستكملوا  لم 
ذات  معتبرا يف  باملدرسة  إطالقا  يلتحقوا  لم  و 
مكافحة  هو  األساسي  الهدف  إن  السياق  

ظاهرة االمية بجميع التجمعات السكانية عبر 
اجلهات  برنامج  وفق مساعي  الشاسعة  الوالية 
الوصية جلعلها تتماشى والتحوالت الراهنة يف 

مختلف امليادين .
وأضاف ذات املسؤول انه بالرغم من شح 
الديوان يف  ملحقة  تواجه  التي  املالية  املناصب 
ظل تزايد عدد املسجلني عبر األفواج وتسجيل 
كلها  املاضية  السنوات  يف  االيجابية  النتائج 
والسعي  العوائق  كافة  إماطة  شانها  من  دوافع 

مع  بالتنسيق  وذالك  االفضل  تقدمي  الى 
املناطق  عبر  التعليم  سلك  من  متطوعني 
التسيير  ضمان  لغرض  النائية  املعزولة 
املتمدرسات  احتياجات  وتلبية  اإلداري 
لتراب  شاملة  تغطية  ضمان  عن  فضال 

الوالية .
ألقسام  جديدة  أفواج  فتح  إن  ويذكر 
محو األمية خاصة باملنطقة النائية تاكبالت 
جاءت تلبية ملطلب النساء املاكثات بالبيوت 
يف  الوطن«  »اخبار  صفحات  تناولته  والذي 
مصنفة  باعتبارها  املنطقة  حول  مطول  تقرير 
ضمن نقاط الظل ويف اتصالهن باجلريدة اعربن 
عن مدى ارتياحهن فور حتقيق املطلب الشرعي 
يف  بساطة  بكل  باندماجهن  سيسمح  والذي 
مهارات  اكتساب  مع  التطور  ومسايرة  احلياة 

تعليمية تنير دربهن يف مختلف املجاالت .
ابراهيم ماللك

شباب   من  العشرات  احتجاج  يتواصل 
بلدية تامست الواقعة بنحو 35 جنوب  والية 
أدرار،وقفة  أمام مقر البلدية، وذلك للمطالبة 
بحقهم يف التشغيل بشركة التنقيب املتواجدة 
اإلسمية  القائمة  وإلغاء  البلدية،  بإقليم 

واخلالية من أبناء املنطقة على حد تعبيرهم.
قصور  من  احملتجون  أعرب   وقد  هذا 
ايكيس و حلمر، عن سخطهم وامتعاضهم من 
الشركات  إحدى  يف  للتوظيف  املعلنة  القائمة 
أسماء  من  خلت  والتي  البلدية،  بإقليم 
البطالني يف املنطقة ، الذين يحملون مختلف 
التكوين مؤكدين  الشهادات اجلامعية ومعاهد 
وإعطاء  القائمة  هذه  مراجعة  ضرورة  على 
األولوية لشباب البلدية، كما طالبوا بفتح فرع 
أكثر  شفافية  ضمان  قصد  التشغيل،  لوكالة 
البلدية  لشباب  وعمل  شغل  مناصب  وتوفير 

بالشركات املتواجدة باإلقليم.
رفعت  تامست  بلدية  من جهتها مصالح 
ويف  الوصية،  للجهات  الشباب  انشغاالت 

بالتصعيد يف حالة  الرد يهدد  احملتجون  انتظار 
مالم يتم االستجابة ملطالبهم.

عبد اهلل مجبري

المقاطعة اإلدارية برج باجي مختار

نقابة »السات« تهدد بشل القطاع نقابة »السات« تهدد بشل القطاع 
التربوي بعد االمتحاناتالتربوي بعد االمتحانات

اليزي
أقسام جديدة لمحو األمية لفائدة النساءأقسام جديدة لمحو األمية لفائدة النساء

 هددت النقابة الوطنية 
ملستشاري التربية 

بالوالية املنتدبة برج 
باجي مختار بشل القطاع 

التربوي والدخول يف 
إضراب مفتوح بعد 

امتحانات الفصل األول 
املقررة  نهاية الشهر 
احلالي  على خلفية 

األوضاع املهنية املزرية 
التي يشهدها القطاع يف 

ل الصمت املطبق من قبل 
السلطات الوصية.

غراية
 جمعية »فاستبقوا الخيرات« تحيي اليوم  جمعية »فاستبقوا الخيرات« تحيي اليوم 

الوطني للشهيدالوطني للشهيد

تمنراست
كالب ضالة تفرض حظر التجول في بلدية أدلسكالب ضالة تفرض حظر التجول في بلدية أدلس

إعــــــــــــالن 
 تبحث شبكة اخبار الوطن عن مراسلين جادين في الواليات 

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

، عين تموشنت ، معسكر .
-    شــــــروط التوظـــــيف 

•  خبرة على األقل سنتين 
•  اتقان  فنيات التحرير والكتابة الصحفية 

•  التحكم  الجيد في اللغة العربية
•  اتقان التصوير و المونتاج 

-    ترسل الطلبات الى اإليميل التالي : 
akhberecrut.dz@gmail.com

إليزي
استالم استالم 33 جسور بجانت خالل الثالثي الثاني من  جسور بجانت خالل الثالثي الثاني من 20212021

أدرار 
بطالون من بلدية تامست ينتفضونبطالون من بلدية تامست ينتفضون



املهترئة  الوهلة األولى وأنت تشق مسالكها  منذ 
التي يعيش وسطها  القاسية  و  املزرية  الوضعية  تلمح 
عن  الوطن  أخبار  ليومية  عبروا  الذين  القرية  سكان 

معاناتهم و آمالهم التي طال حتقيقها.

الكهرباء حلم ينتظر التحقق
فإنهم  املعزولة،  العشرقة  قرية  سكان  وحسب 
االستقالل  بسنوات  تذكرهم  بدائية،  حياة  يعيشون 
يف  نحن  و  املعقول  غير  من  أنه  مؤكدين  األولى، 
يعانون  هم  و  اجلديدة،  اجلزائر  ظل  يف   2021 سنة 
الذي  األمر  هو  و  منازلهم،  عن  الكهرباء  غياب  من 
يدفعهم إلى استخدام البطاريات أو مولدات الكهرباء 
و منهم من يعيش على ضوء الشموع داخل بيوتهم، 
الذي  األمر  ليال  العمومية  اإلنارة  غياب  ناهيك عن 

يدفع إلى البقاء داخل منازلهم .

غاز المدينة مطلب بعيد المنال
الذين  السكان  حياة  نغص  الذي  الغاز  مشكل 
غاز  غياب  يف  يتمثل  السنني  عشرات  منذ  يقطنون 
املدينة عن القرية مما جعلهم يعانون من نقل قارورات 
بعيدة،  أماكن  من  و  باهضة  بأسعار  البوتان  غاز 
اشتداد  مع  و  شتاء  فصل  كل  مع  معاناتهم  تزداد  و 
يلجأ  حيث  احلرارة،  درجة  انخفاض  و  البرد  موجة 
البدائية،  الطرق  إلى  القرية  هذه  سكان  من  العديد 
أما  التدفئة،  أو  الطبخ  أجل  من  احلطب  باستعمال 
أصحاب اجلرارات و حتى أصحاب األحمرة يتنقلون 

إلى مدينة احلروش للتزود بالغاز أو املازوت .

قنوات الصرف الصحي مصدر لألوبئة
يعاني سكان قرية العشرقة من انتشار املياه القذرة 
كريهة  روائح  منها  تنبعث  التي  منازلهم  من  بالقرب 
عكرت صفو حياتهم اليومية، واستنادا لبعض قاطني 
احمللية  للسلطات  مطالبهم  برفع  قاموا  فإنهم  املنطقة 
الصرف  قنوات  إصالح  أجل  من   التدخل  بضرورة 
الصحي التي أصبحت مهترئة وتصدعت منذ الشتاء 
ولم  بالفشل،  باءت  كلها  طلباتهم  أن  إال  املنصرم، 
اليوم،  غاية  إلى  جتسيدها  يتم  لم  وعود  إال  يتلقوا 
األمر الذي أثار استياء مواطني القرية الذين لم يعد 
أكد  املزرية.كما  الوضعية  هذه  يتحملوا  أن  بوسعهم 
تساقطت  املنصرم  الشهر  منذ  و  أنهم  القرية  ممثل  لنا 
كميات معتبرة من الثلوج و األمطار تسببت يف تصدع 
يف  تصب  اصبحت  التي  الصحي  الصرف  قنوات 
العراء بالقرب من منازل السكان،ما شكل اوحال من 
عن  ناهيك  كريهة،  روائح  منها  تنبعث  القذرة  املياه 
نوافذهم  غلق  على  اجبرت سكانها  البعوض  حشرة 
الوضع يطالب  تأزم  الشتاء، ومع  يف فصل الصيف و 
و  العاجل  التدخل  بضرورة  احمللية  السلطات  السكان 

اتخاذ اإلجراءات الالزمة لوضع حد ملعاناتهم.

طرق مهترئة و الدواب الوسيلة الحل للتنقل
للوقوف  احمللية  السلطات  العشرقة  سكان  يناشد 

مشروع  تخصيص  و  املزرية  املعيشية  أوضاعهم  على 
يف  خاصة  تدهورا  تزداد  التي  القرية  طرقات  لتهيئة 
فصل الشتاء و مع تساقط األمطار التي جتعل الطريق 
سواء  جتاوزها  يصعب  مائية  برك  و  أوحال  عن  عبارة 
يتصدر  حيث  االقدام.  على  سيرا  أو  باملركبات 
بالقرية  الطرقات  واهتراء  التهيئة  غياب  مشكل 
قائمة انشغاالت سكانها الذين يشكون حالة العزلة 
احلمار  يستخدمون  أصبحوا  عليهم،لدرجة  املفروضة 
يرونه  الذي  و  و غاز  ماء  لنقل حاجاتهم احليوية من 
إليه  استطاع  من  اجلرار  بعد  الوحيد  احلل  السكان 

سبيال.

الجرار لنقل التالميذ و المرضى
يف  اجلرار  استخدام  عن  املتحدث  ذات  لنا  اكد 
نقل نقل أبنائهم التالميذ الى الطريق الرئيس خاصة 
يف لعل إحدى احلافالت املارة من هناك تنقلهم الى 
ويستخدم  املدرسي.  النقل  غياب  ظل  يف  املدرسة 
اجلرار يف النقل خاصة يف فصل الشتاء حني تتحول 
برك  و  وحلية  مسالك  الى  املهترئة  املسالك  تلك 
احلذاء  ننسى  أن  دون  عبرها  التنقل  يصعب  مائية 
يسب  الذي  و  التالميذ  يرتديه  الذي  البالستيكي 
إحراجا  أبناء  لثالثة  أب  هو  و  املتحدث  لهم حسب 
عن  ناهيك  مجاورة  بأحياء  القاطنون  زمالئهم  أمام 
الكتلة الوحلية التي بصطحبونها معهم داخل القسم 
الى  الدخول  قبل  احذيتهم  تنظيف  على  مايجبرهم 

حجرات الدراسة.

بالقرية،  هناك  املرضى  يعيشها  مشابهة  حالة 
يستطيع  السيارات  من  نوع  التي  و  إسعاف  فالسيارة 
يضطر  اين  مسالكه،  املهترئة  احلي  أزقة  بني  السير 
الطريق  غاية  إلى  اجلرار  بواسطة  التنقل  إلى  املريض 
يطالب  الصعبة  الوضعية  هذه  إثر  وعلى  الرئيس. 
سكان القرية من السلطات التحرك يف اقرب اآلجال، 
الذين  املرضى  و  التالميذ  عن  الغنب  رفع  أجل  من 
ارهقتهم وسيلة اجلرار يف التنقل و إصالح الطرقات و 
توفير على االقل حافلتني لنقل التالميذ إلى املدرسة 
الن معظم التالميذ يتوقف عن الدراسة يف سن مبكرة 

بسبب الظروف القاسية التي يتمدرسون فيها.

نائب رئيس بلدية الحروش يعترف ويوضح:
حرصا منا على نقل الرأي و الرأي اآلخر اتصلنا 
الرسمي  الناطق  و  احلروش  بلدية  رئيس  بنائب 
اعترف  الذي  بومود"  الهادي  السيد"محمد  للبلدية 
سكان  يعشونها  التي  الصعبة  الوضعية  و  باملشاكل 
من  ستستفيد  القرية  بأن  لنا  العشرقة،مؤكدا  قرية 
تقنيتني  بطاقتني  برمجة  بعد  مستقبال  مشروعني 
عقب زيارة السلطات احمللية للقرية و املتمثلة يف رئيس 

الدائرة و رئيس البلدية قبل اشهر قليلة .
االخر  و  الطريق  بتعبيد  االول  املشروع  ويتمثل 
تزويد سكان القرية باملاء الشروب، الوعود التي يأمل 
يف  حتقيقها  و  الواقع  ارض  على  جتسيدها  املواطنون 

اقرب االجال للتخفيف من معاناتهم.

 الدواب لجلب الماء والجرارات لنقل التالميذ والمرضى!

على بعد 8 كلم من مدينة 
احلروش جنوبي سكيكدة  
تقع قرية "عشرقة" التي 

تقطنها قرابة 30 عائلة يف 
بيوت يغلب عليها الطابع 

البدائي، وما يجذب انتباه 
الزائر لها الدواب التي 

يعتمدها سكان القرية 
كوسيلة لنقل حاجياتهم 

من غاز و ماء كما تستخدم 
الدواب لنقل التالميذ إلى 

املؤسسات التربوية البعيدة 
و املرضى للعالج.

السنة 02  - العدد 418 -االحد  09 رجب   1442  هـ  -  21 فيفري 2021م

روبورتاج
09

قرية العشرقة بسكيكدة

روبورتاج: نسيبة شالبي
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السنة 02  - العدد 418 -االحد  09 رجب 1442  هـ  - 21 فيفري 2021م

بعد أن سجل 7 أهداف بألوان مانشسرت يونايتد

سولسكــــــــاير سولسكــــــــاير 
يرحـــب بفكــــرة يرحـــب بفكــــرة 

تمديــد عقــد كـافـانيتمديــد عقــد كـافـاني

مانشستر  مدرب  سولسكاير،  غونار  أولي  النرويجي  قال 
الفريق سيبحث مع املهاجم األوروغواياني إدينسون  إن  يونايتد، 

كافاني، متديد عقده مع النادي.
وانضم كافاني إلى مانشستر يونايتد يف أكتوبر املاضي، ملدة 
عام مع وجود بند يف العقد يسمح بالتمديد لعام آخر، بعد رحيله 

عن سان جيرمان.
وانتقدت وسائل إعالم بريطانية، صفقة التعاقد مع الالعب 
البالغ من العمر 34 عاًما، لكن بعد أن سجل 7 أهداف، وصنع 
2 آخرين يف 24 مباراة يف كل املسابقات أبدى سولسكاير رضاه 

عن أداء كافاني.
هذا  يونايتد  نيوكاسل  ضيفه  مواجهة  قبل  املدرب  وقال 
مع  متاًما  انسجم  الفريق.  مع  حسنا  بالء  كافاني  »أبلى  األحد: 
للمستقبل.  خططه  ملعرفة  قريبا  معه  وسنجلس  املجموعة، 
باألداء الذي  ونتحدث دائما إلى الالعبني ونحن سعداء جدا 

يقدمه حاليا«.
وأضاف سولسكاير أن كافاني والعب الوسط دوني فان دي 
بيك اللذين غابا عن انتصار كبير، يوم اخلميس الفارط بنيتجة 
0-4، على ريال سوسيداد، يف ذهاب دور 32 للدوري األوروبي، 

بسبب إصابات عضلية قد يلحقان مبباراة نيوكاسل.
وقال مدرب مانشستر يونايتد: »أمامهما فرصة. سيحصالن 
على مهلة حتى جلسة املران حيث نحتاج إلى اختيار التشكيلة 

املناسبة للمباراة. نتمنى حلاقهما باملواجهة«.
 46 برصيد  الثاني  املركز  سولسكاير  املدرب  فريق  ويحتل 
سيتي  مانشستر  عن  نقاط  بعشر  متأخرا  مباراة،   24 بعد  نقطة 
املتصدر، فيما يحتل نيوكاسل املركز 17 برصيد 25 نقطة متقدما 

بست نقاط على منطقة الهبوط.
القسم الرياضي

مبابـي وهاالنـد يدفعــان مبابـي وهاالنـد يدفعــان 
الريال لفسخ عقود نجومه الريال لفسخ عقود نجومه 

تخطط إدارة نادي ريال مدريد التخاذ  
باالنتقاالت  يتعلق  جريء  قرار 
املقبل.  الصيفي  امليركاتو  خالل 
»موندو  لصحيفة  ووفًقا 
فإن  اإلسبانية،  ديبورتيفو« 
ريال  رئيس  بيريز،  فلورنتينو 
عقد  لفسخ  يخطط  مدريد، 
الثالثي غاريث بيل ومارسيلو 
املقبل،  الصيف  يف  وإيسكو 
من  رواتبهم  حمل  لتخفيف 

على عاتق خزينة امليرنغي.
احلل  هذا  أن  إلى  وأشارت 
الوحيد، إذا أراد امليرنغي التعاقد 
مع إيرلينغ هاالند )بوروسيا دورمتوند( أو 
كيليان مبابي )باريس سان جيرمان( يف 

امليركاتو الصيفي.
بيل  أن  الصحيفة  وأوضحت 
إنهاء  يفضلون  ومارسيلو  وإيسكو 
يف  مدريد  ريال  داخل  عقودهم 
فسخ  أن  وذكرت   .2022 صيف 
أحقية  الثالثي  سيمنح  العقد 
دون  اجلديدة،  الوجهة  اختيار 

ضغوط من النادي امللكي.
مدريد  ريال  أن  على  وشددت 
سيواجه صيًفا معقًدا لضم مبابي أو 
االستغناء عن  مت  وإن  هاالند، حتى 

الثالثي املنبوذ.
ق.ر

نيمـار يجهـز مفاجـأة لبرشلـونةنيمـار يجهـز مفاجـأة لبرشلـونة
برشلونة.  السابق  لفريقه  مفاجأة  لتجهيز  باريس سان جيرمان،  دا سيلفا، جنم  نيمار  البرازيلي   يخطط 
ويعاني نيمار من إصابة، تغيب على إثرها عن لقاء باريس وبرشلونة يف ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، 

والذي انتهى بفوز سان جيرمان بنتيجة 4-1.
أمام  اإلياب  لقاء  يف  املشاركة  أجل  من  بقوة  يعمل  نيمار  فإن  الفرنسية،  باريزيان«  »لو  لصحيفة  ووفًقا 

برشلونة. وأشارت إلى أن موعد عودة نيمار للتدريبات سيكون 3 مارس املقبل، أي قبل مباراة برشلونة بأسبوع 
كامل. وأوضحت أن نيمار يسابق الوقت للحاق باملباراة، ألنه كما صرح قبل لقاء الذهاب، إن اللعب ضد برشلونة 

يجعله متحمًسا.
وذكرت أنه رغم ذلك، يرفض مسؤولو باريس، فرضية مشاركة نيمار، حتى ال يكون قراًرا متسرًعا، وينذر 

بعواقب أسوأ على الالعب.
وقالت »لو باريزيان« إن من النقاط البارزة لسان جيرمان، تأكد عودة آنخيل دي ماريا أمام برشلونة، حيث 

أنه سيعود للتدريبات بدًءا من األسبوع املقبل، وسيتم دعوته للقاء ديجون.
ق.ر

برشلـونة يحــبط خــطة برشلـونة يحــبط خــطة 
بيتيـــس لشـــراء  بيتيـــس لشـــراء  

إيـــمرســـونإيـــمرســـون
أكد تقرير صحفي إسباني، امس السبت، أن برشلونة أحبط خطة ريال بيتيس، لالستحواذ على امللكية 
ريال  إميرسون مبلكية مشتركة بني  ويتمتع  املقبل.  أباريسيدو خالل الصيف  إميرسون  البرازيلي  للظهير  الكاملة 
بيتيس وبرشلونة، حيث تواجد مع لوس فيرديبالنكوس ملدة موسمني، كما أن لديه عقًدا مع برشلونة حتى 
صيف 2024.ووفًقا لصحيفة »موندو ديبورتيفو«، فإن بيتيس يخطط لدفع 9 ماليني أورو لبرشلونة، ليتمكن من 
االحتفاظ بامللكية الكاملة إلميرسون. وأشارت إلى أن برشلونة لم يحدد رقم بيع إميرسون، لكنه يرى أن األموال التي 

يعرضها ريال بيتيس ليست كافية.
ويسعى برشلونة لتحقيق أرباح أكبر من صفقة الظهير البرازيلي، مع اإلشارة إلى أن بيتيس سيحصل على 50 باملائة 
من قيمة البيع، إذا مت إلى ناٍد آخر. وأوضحت أن إميرسون ليس لديه أي عروض اآلن، ولم يحصل قبل ذلك إال على عرض 
وحيد من ميالن يف الصيف املاضي. وذكرت أن باريس سان جيرمان حتدث مع ممثلي الالعب هاتفًيا مرة واحدة فقط، لكنه 

لم يتقدم بأي عرض لشراء إميرسون.                                                                                          ق.ر

رايـــوال يعقـــد مفــاوضـات رايـــوال يعقـــد مفــاوضـات 
ميـــالن مع دونــارومـــاميـــالن مع دونــارومـــا

دوناروما حارس  وكيل جيانلويجي  رايوال،  مينو  اإليطالي  زاد 
مع  »جيجو«  عقد  جتديد  مفاوضات  تعقيد  من  ميالن،  مرمى 

الروسونيري.
يصل  ولم  املقبل،  جوان  يف  ميالن  مع  دوناروما  عقد  وينتهي 
لصحيفة  ووفًقا  التجديد.  بشأن  اآلن  حتى  اتفاق  إلى  الطرفان 
»الغازيتا ديللو سبورت«، فإن عرض ميالن هو التجديد لدوناروما 

ملدة 5 سنوات، براتب سنوي يبلغ 7.5 مليون أورو.
عامني  ملدة  العقد  يكون  أن  على  ُيصر  رايوال  أن  إلى  وأشارت 
فقط، مع وضع شرط جزائي بقيمة 40 مليون أورو يف العقد اجلديد.
السابقة  املفاوضات  يف  موقفه  نفس  رايوال،  كرر  أن  وسبق 
لتجديد عقد دوناروما خالل 2017، لدرجة إعالنه أن احلارس لن 

يجدد، وسيرحل عن ميالن فور انتهاء عقده.               ق.ر

بايـــرن ميـــــونخ بايـــرن ميـــــونخ 
يفــــقد كورينتــــين يفــــقد كورينتــــين 
توليـــسو توليـــسو 33 أشهــــر أشهــــر

أعلن بايرن ميونخ رسمًيا، عن املدة املتوقعة 
لغياب العب خط وسطه الفرنسي كورينتني 

توليسو، بعدما خضع جلراحة.
وتعرض توليسو لإلصابة بتمزق 
يف عضالت الفخذ األيسر، خالل 
تدريبات الفريق البافاري، قبل أن 

يخضع جلراحة ناجحة.
عبر  بياًنا  بايرن  وأصدر 
فيه:  جاء  الرسمي،  موقعه 
جراحية  عملية  توليسو  »أجرى 

ناجحة، ومن املنتظر أن يغيب 
ليست  لفترة  املالعب  عن 

بالقصيرة«.
ذلك  »جاء  وأمت: 
يف  إلصابة  تعرض  بعدما 
خالل  األيسر  فخذه  أوتار 
املتوقع  ومن  التدريبات، 

إثر  على  توليسو  غياب 
على  أشهر   3 ملدة  اإلصابة  تلك 

األقل«.
ق.ر

مالكـــو إنتــــر يتفاوضــــون مالكـــو إنتــــر يتفاوضــــون 
علـــى بيـــع أغلبــية أسهـم النـاديعلـــى بيـــع أغلبــية أسهـم النـادي

 أكد تقرير صحفي إيطالي، امي السبت، أن مجموعة »سونينغ« املالكة 
إلنتر تتفاوض على بيع أغلب أسهم النادي إلى صندوق »بي سي بارتنار«.

ستخفض  املجموعة  أن  سونينغ،  رئيس  جيندوجن،  تشاجن  وأعلن 
استثماراتها خالل الفترة املقبلة. ووفًقا لصحيفة »ال ريبوبليكا« اإليطالية، فإن 
سونينج قررت بيع أغلبية األسهم يف النادي، نظًرا للحاجة إلى 200 مليون 
عقب  صعًبا  عاًما  عاشت  سونينج  أن  إلى  وأشارت  البيع.  عائدات  من  أورو 
التي تفرضها احلكومة الصينية على  القيود اجلديدة  جائحة كورونا، بسبب 

االستثمار يف كرة القدم.
وأوضحت أن«بي سي بارتنار« وضع 31 مارس موعًدا نهائًيا لعملية البيع 
أمام املالك الصينيني، ال سيما بسبب وجود فجوة كبيرة بني العرض والطلب. 
تطلب  بينما  أورو،  مليون   750 بقيمة  لسونينج  بارتنار« عرًضا  وقدم«بي سي 
املجموعة الصينية مليار أورو.                                                            ق.ر

بن زيــمة يزرع الرعـــب بن زيــمة يزرع الرعـــب 
فــــي ريــــال فــــي ريــــال مدريـــــدمدريـــــد

من  كبيرة  حالة  مدريد،  ريال  يعيش 
كرمي  جنمه  غياب  احتمالية  بشأن  القلق، 
بن زمية، عن مواجهة أتاالنتا، بدوري 
ضيًفا  الريال،  ويحل  أوروبا.  أبطال 
املقبل،  األربعاء  أتاالنتا،  على 
ثمن  ذهاب  يف  جيويس،  مبلعبه 

نهائي دوري األبطال.
ويعاني الفريق امللكي من كثرة 
الغيابات يف هذه املرحلة احلرجة من 
املوسم، لدرجة أنه سيدخل لقاء بلد 
الوليد، غًدا السبت، يف الليجا، دون 9 
من عناصره األساسية، من بينهم كرمي بنزميا.

وبحسب موقع »ديفينسا سينترال« اإلسباني، فإن ريال مدريد ال 
يضمن حلاق بن زمية ببعثة الفريق املسافرة إليطاليا، الثالثاء املقبل، 

ملواجهة أتاالنتا.
بعض  سيجري  زمية  بن  أن  الريال،  من  املقرب  املوقع  وأوضح 

الفحوصات الطبية، لتحديد موقفه من املشاركة يف مباراة أتاالنتا.
وأشار إلى أن هناك اعتقاد داخل ريال مدريد بأن بن زمية لن ميكنه 
اللحاق مبواجهة أتاالنتا، خاصة وأن اإلصابة عضلية، وبالتالي فإن 
فرص حلاقه باملباراة ال تتخطى 10 باملائة، وهو ما يسبب قلًقا كبيًرا يف 

صفوف امليرنغي.                                                ق.ر
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األفريقية الكونفيدرالية  كأس  األفريقيةإياب  الكونفيدرالية  كأس  إياب 

بعد خصم جزء من راتبهم الشهريبعد خصم جزء من راتبهم الشهريوفاق سطيف - أشانتي كوتوكو الغاني

أزمة المستحقات تفجر أزمة المستحقات تفجر 
بيت«العميد« بيت«العميد« 

 أعرب العبو مولودية اجلزائر، عن استيائهم 
الناصر  عبد  بقيادة  النادي،  إدارة  مجلس  من 
الشهري،  راتبهم  من  جزء  خصم  بعد  أملاس، 

بسبب تراجع النتائج يف اآلونة األخيرة.
عن  باإلضراب  املولودية  العبوا  وهددوا 
التدريبات، ومقاطعة مواجهة الترجي التونسي، 
عمراني،  القادر  عبد  املدرب  يتدخل  أن  قبل 

ويقنعهم بالعدول عن قرارهم.
الترجي،  نظيره  اجلزائر  مولودية  ويواجه 
جويلية   5 ملعب  على  الثالثاء،  غد  بعد 
من  الثانية  اجلولة  ضمن  بالعاصمة،  األوملبي 
ويحتل  إفريقيا.  أبطال  لدوري  املجموعات  دور 
املجموعة  يف  الثاني،  املركز  اجلزائر  مولودية 
مع  متساويا  واحدة  نقطة  برصيد  الرابعة، 

الزمالك، خلف الترجي صاحب الـ3 نقاط.
م.هشام

المدير الرياضي لشباب قسنطينة، بزاز:المدير الرياضي لشباب قسنطينة، بزاز:

»ال نفكر في تسريح »ال نفكر في تسريح 
الالعبين الذين لم يتمكنوا الالعبين الذين لم يتمكنوا 

من إثبات أنفسهم«من إثبات أنفسهم«
شباب  لنادي  الرياضي  املدير  كشف 
عن  تردد  ما  حقيقة  بزاز،  ياسني  قسنطينة، 
قرار مجلس اإلدارة بتسريح عدد من الالعبني، 

بسبب تدني مستواهم خالل مرحلة الذهاب.
وقال بزاز »أؤكد أن إدارة النادي ال تفكر على 
يتمكنوا  لم  الذين  الالعبني  اإلطالق يف تسريح 
الذهاب«،  مرحلة  خالل  أنفسهم  إثبات  من 
قسنطينة،  شباب  احلاضر  الوقت  »يف  وأضاف 
وبالتالي  الالعبني،  جل  تواجد  إلى  بحاجة 
فترة  وصول  حتى  العب  أي  تسريح  ميكننا  ال 
القيام  خاللها  نعتزم  التي  الشتوية،  االنتقاالت 
بصفقات نوعية«. وختم »علينا اآلن أن نفكر يف 
لتجاوز  الالعبني  حول  ونلتف  الفريق،  مصلحة 
مولودية  أمام  الفريق  لها  تعرض  التي  الهزمية 

وهران«.
م.هشام

م.هشام

نبيل  سطيف  وفاق  مدرب  صرح 
النادي  على العبي  يتعني  بأنه  الكوكي 
مالقاتهم  عند  احلذر  درجة  من  الرفع 
 45 ماي   8 مبلعب  املقبل  األحد  هذا 
الغاني  كوتوكو  أشانتي  نادي  بسطيف 
يف إطار الدور ال16 مكرر إياب من كأس 
ألن  القدم  لكرة  األفريقية  الكونفيدرالية 

املقابلة مصيرية.
املقابلة  بأن  التونسي  التقني  وأوضح 
التي تنتظر أشباله هذا األحد »ترشيحية 
من  صعبة  يجعلها  مما  املجموعات  لدور 
نفسية«  أو  كانت  فنية  النواحي  كل 
مضيفا »ال بد أن نكون حذرين أكثر من 

مقابلة الذهاب«.
العبيه  بأن  الكوكي  نبيل  وأردف 
يف  الفوز  ألن  اإلياب  ملقابلة  جاهزون 
مهمتنا  ما  نوعا  يسهل  الذهاب  مقابلة 
األمور  وحسم  التأهل  يعني  ال  لكنه 
املجموعة  تكون  أن  ضرورة  عن  متحدثا 
العزمية  بنفس  للمواصلة  جدا  محفزة 
وحتقيق فوز داخل الديار ميكننا من التأهل 

إلى دور املجموعات.
الالعبني  معنويات  وبخصوص 
االحتجاجية  حركتهم  بعد  خاصة 

األفريقي  املوعد  قبل  الفارط،  األربعاء 
أكد الكوكي بأن الوفاق يوجد يف أحسن 
والالعبون  جيدة  األمور  وكل  أحواله 
بأي  وفقط وال ميكن  الفوز  مركزون على 
النقطة  هذه  تؤثر  أن  األحوال  من  حال 
على معنويات املجموعة مضيفا بأن كل 
املستحقات  مشكل  من  تعاني  الفرق 
 15 الوضع يف ظرف  احتوت  اإلدارة  وأن 

دقيقة.
وسيتواصل حرمان الفريق ذو اللونني 
من  األحد،  هذا  واألسود  األبيض 

خدمات صخرة الدفاع إبراهيم بكاكشي 
بسبب اإلصابة حسب الكوكي الذي لم 
يفصل بعد بشأن إقحام قائد الفريق أكرم 
اندماجه خالل  بعد  جحنيط من عدمه 
األمر  بأن  قائال  املجموعة  مع  التدريبات 
الصحية  احلالة  حسب  وذلك  سيتضح 

لالعب«.
أحمد  امليدان  متوسط  صرح  بدوره 
بأن  يعلمون جيدا  ورفقاؤه  بأنه  قندوسي 
الفوز  من  بالرغم  سهلة  ليست  املأمورية 
املنافس  أن  كون  الذهاب  لقاء  يف  احملقق 

إلى  متطرقا  جميلة  كرة  يلعب  و  قوي 
ضرورة رفع التحدي ألن املقابلة مصيرية 
و حتدد من سيتأهل إلى دور املجموعات.
وقد عني االحتاد اإلفريقي لكرة القدم 
احلكم الدولي التونسي هيثم قيراط إلدارة 
التماس  خطي  على  يساعده  اللقاء  هذا 

مواطناه محمد بكير و أمني برك اهلل.
الذهاب  مباراة  نتيجة  فإن  للتذكير 
الفارط  فيفري   14 يوم  لعبت  التي 
لصالح  انتهت  أكرا  الغانية  بالعاصمة 
يجعل  مما   ،2-1 بنتيجة  سطيف  وفاق 
األفضلية للنسر األسود حسب املختصني 
أرضية  فوق  والتأكيد  الفصل  انتظار  يف 
بسطيف   1945 ماي   8 ملعب  ميدان 
الساعة  على  املقبل  األحد  هذا  مساء 

السادسة بالتوقيت احمللي.
سيواجه  املنافسة  نفس  وحلساب 
املالي  امللعب  نظيره  القبائل  فريق شبيبة 
مبلعب  مساءا  الرابعة  الساعة  من  بداية 

أول نوفمبر بتيزي وزو.
طاقم  سيديرها  التي  املباراة  وهي 
احلكم  من  املتكون  تونس  من  حتكيم 
يساعده  سلمي  بصادوق  األساسي 
جيمي  ويوسف  حساني  خليل  الثنائي 

وأمير لوصيف كحكم رابع.

وتتمسك  تتحدى«الكاف«  إفريقيا  جنوب  وتتمسك أندية  تتحدى«الكاف«  إفريقيا  جنوب  أندية 
مبارياتها مبارياتهاباستضافة  باستضافة 

 رفضت أندية جنوب إفريقيا املشاركة يف مسابقتي دوري أبطال إفريقيا والكونفيدرالية، مقترحات االحتاد اإلفريقي »كاف«، بشأن 
خوض مبارياتها يف املسابقتني القاريتني على مالعب محايدة.

يف  املشارك  بايرتس  وأورالندو  األبطال،  دوري  يف  املشاركان  داونز،  صن  وماميلودي  تشيفز  كايزر  أندية  أمس،  اول  واجتمعت 
الكونفيدرالية، مع جلنة املسابقات بالكاف، للوصول إلى صيغة اتفاق بشأن أزمة مباريات الفريق القارية يف ظل تفشي ساللة جديدة 

من وباء كورونا يف بالد »البافانا بافانا«.
إال أن االجتماع مع »كاف« أعاد األمور لنقطة الصفر بعدما رفضت هذه األندية مجتمعة مدعومة من احتاد بالدها »سافا« مقترحات 

الكاف بنقل مبارياتها ملالعب محايدة.
ودافع احتاد جنوب إفريقيا عن أنديته، مؤكدا أن وباء كورونا حتت السيطرة يف البالد وال صحة لألرقام والتقارير التي تتحدث عن 

تفشيه بسرعة أكبر، وأن احتاد« سافا« ملتزم ببروتوكول وقائي يضمن سالمة أنديته وكذا الفرق املنافسة التي تزور البلد.
كما أكد احتاد جنوب إفريقيا، تشبثه بتطبيق القانون وهو أن جترى املباريات كما متت برمجتها سابقا على مالعب كايزر وماميلودي 

وأورالندو، أو اعتبار األندية التي تفشل يف استقباله وترفض زيارته مهزومة )0-2(.
وأكد مصدر داخل الكاف أن هذا االجتماع فشل يف بلوغ أي حلول وعادت األمور لنقطة الصفر، حيث أكد احتاد جنوب إفريقيا أنه 

سيدافع عن مصالح أنديته وسيلجأ للتصعيد ضد أي قرارات متسها.
وأضاف املصدر »أمام هذه التطورات، وقف االحتاد اإلفريقي عاجزا، بعدما أعلن استضافة ملعب السالم يف مصر لقاء الوداد ضد 

كايز تشيفز، لتتعقد األمور من جديد«.
ق.ر

مدرب مولودية وهران، مضوي:مدرب مولودية وهران، مضوي:
طموحاتنا« من  سيزيد  السياسي  على  طموحاتنا«»الفوز  من  سيزيد  السياسي  على  »الفوز 
مستحقا   فوزا  فريقه حقق  أن  الدين مضوي،  خير  وهران،  مولودية  مدرب  أكد 
أمام مضيفه شباب قسنطينة اول أمس بنتيجة 1-3، يف املباراة التي احتضنها ملعب 

الشهيد عابد حمداني باخلروب، حلساب اجلولة الـ14 من الرابطة األولى احملترفة.
 وأضاف مضوي »كنا أكثر إصرارا، ودرسنا اخلصم جيدا، ومتكنا من استغالل 

اخطائه يف التمركز، التي بدرت من العبي اخلط اخللفي«.
وواصل »صراحة هذا الفوز حتقق بفضل الالعبني، واجلهاز الفني بقيادة املدرب 

السابق عمر بلعطوي، الذي قام بكل شيء طيلة األسبوع وحضر الفريق«.
وأردف املدرب، الذي جنح يف مهمته األولى مع مولودية وهران »كما أن الهدفني 
له  أتيحت  قسنطينة  أن شباب  مأموريتنا، خاصًة  األول سهال  الشوط  املسجلني يف 
فرصتان للعودة يف النتيجة، لكنهم لم ينجحوا يف التسجيل«. وختم: »نحن سعداء 

بأول فوز خارج الديار، وهو ما يزيد من طموحاتنا«.
م.هشام

صاحلي حداد ونساخ يف التشكيل صاحلي حداد ونساخ يف التشكيل 
املثالي جلولة دوري األبطالاملثالي جلولة دوري األبطال

أعلن االحتاد األفريقي لكرة القدم »كاف«، التشكيلة املثالية للجولة األولى لدور 
املجموعات بدوري األبطال، والتي شهدت سيطرة من العبي األهلي املصري بعد 

التفوق على املريخ السوداني بنتيجة )3-0(.
معاذ  هم  العبني،   3 بوجود  التشكيلة  على  اجلزائريني  النجوم  أيضا  -وسيطر 
حداد واحلارس عبد القادر صاحلي ثنائي املولودية، وشمس الدين نساخ ظهير أيسر 

شباب بلوزداد.
-وجاءت تشكيلة اجلولة املثالية كالتالي:

-- حراسة املرمى: عبد القادر صاحلي )مولودية اجلزائر(.
-- خط الدفاع: محمد هاني )األهلي املصري( – معاذ حداد )مولودية اجلزائر( 
– موسى ليبوسا )صن داونز اجلنوب أفريقي( – شمس الدين نساخ )شباب بلوزداد 

اجلزائري(.
)األهلي  دياجن  أليو   - الكونغولي(  )مازميبي  جايودي  جويل  الوسط:  خط   --

املصري( - أميدي ماساسي )فيتا كلوب الكونغولي(.
-- خط الهجوم: جونيور أجاي )األهلي املصري( - جابريل سيال )توينجيت 

السنغالي( - مانديال أوكانسي )حوريا الغيني(.
-ق.ر

بجاية بجايةمولودية  مولودية 
66 أشهر أشهر بـ  الرئيس حسيسان  بـ معاقبة  الرئيس حسيسان  معاقبة 

قرارا  أمس  اول  القدم  لكرة  الوطنية  للرابطة  التابعة  االنضباط  جلنة  أصدرت   
يقضي مبعاقبة رئيس مولودية بجاية فريد حسيسان بتوقيفه عن ممارسة أي نشاط ملدة 
القبة  ورائد  فريقه  لقاء  الرسميني على هامش  الالئق جتاه  6 أشهر بعد تصرفه غير 
يف إطار اجلولة الثانية من بطولة القسم الوطني الثاني الذي انتهى بنتيجة التعادل 
-1،1 وهي املواجهة التي اضطر فيها املدرب مراد كعروف إلى االعتماد على نفس 
التشكيلة التي واجهت شبيبة بجاية يف اجلولة األولى من البطولة بعد ما تعذر على 
بني  الذي حصل  االتفاق  رغم  اإلجازات،  واستالم  اجلدد  الالعبني  تأهيل  اإلدارة 
النادي الهاوي واملساهمني لتسوية هذه املستحقات، إال أن اإلدارة بقيادة حسيسان، 
لم تتمكن من إقناع الالعبني املعنني بالتنازل عن 50 باملائة من مستحقاتهم املالية 
تأهيل  عدم  )أي  املفعول  ساري  املعنية  الهيئات  اتخذته  الذي  القرار  بقي   ومنه 
الالعبني دون حل مشكلة ديون جلنة املنازعات واملقدرة ب 3.7 مليار سنتيم( والذي 
أضحى عائقا لتأهيل الالعبني اجلدد.وعبر املسؤول األول على العارضة الفنية، مراد 
كعروف، عن استيائه من هذا القرار، خاصة أنه كان يعول كثيرا على كل الالعبني 

لتحقيق نتيجة إيجابية، ومواصلة املشوار يف أحسن الظروف. 
باألمر،  املعنيني  الالعبني  باستدعاء  القادم،  اإلدارة، األسبوع  تقوم  أن  وينتظر 

لتسوية مستحقاتهم املالية العالقة، حتى يتسنى تأهيل الالعبني اجلدد.
عبدالسالم
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باحثون وأكادمييون يؤكدون يف ندوة »الفنانون الشهداء.. جدلية احلبر والدم«

»الفنان أهاب فرنسا بحبره وناضل بفنه »الفنان أهاب فرنسا بحبره وناضل بفنه 
يف سبيل حترير الوطن«يف سبيل حترير الوطن«

مت تكرمي يوم أمس يف بجاية الدكتور والباحث البارز يف اللغة 
من  كبير  عدد  بحضور  شيريقن  فوضيل  السيد  واللسانيات 
ووسائل  التخصصات  متعددي  والباحثني  اجلامعات  أساتذة 
أنشطة  إطار  يف  املبادرة  هذه  وتأتي  والوطنية.  احمللية  اإلعالم 
احملافظة السامية لألمازيغية  لعام 2021 التي تهدف إلى تعزيز 

وتطوير اللغة األمازيغية يف بعدها األكادميي والوطني.
وقد اعتبر سي الهاشمي عصاد يف تدخله أمام احلضور أنه من 
املفيد تخصيص يوم تكرميي للدكتور والباحث فوضيل شريقن 
املختص يف اللغة وعلم اللسانيات حتى يلتقي اجلمهور ويقدم 
»قاموس  املتميز  األدبي  العمل  غرار  على  أعماله  أحدث  له 
نشرته  والذي  بالسكان«  املأهولة  للمواقع  اجلزائرية  األسماء 

احملافظة السامية لألمازيغية سنة 2021.
وعلى هامش هذا احلدث مت تزيني قاعة مكتبة بجاية مبعرض 

عن  فضال  والعمرة  احلج  جمعية  مؤخرا  نشرتها  التي  لألعمال 
احلماديني  عاصمة  بضيف  اخلاصة  األدبية  لألعمال  مناذج 
من  اإلنسانية  والعلوم  اآلداب  يف  الدكتوراه  لشهادة  احلامل 
جامعة باريس شمال وهو أيضا أستاذ يف جامعة اجلزائر وبجاية 
األسماء  معجم  منها  األكادميية  األعمال  من  للعديد  ومؤلف 
سيميائية  عن  مقاالت   ،1993 املأهولة  لألماكن  اجلزائرية 
العامة إلفريقيا  الهيدرونيميا  االسم الصحيح والنص، قاموس 

الشمالية اجلزائر، املغرب، تونس.
للمواقع  اجلزائرية  األسماء  »معجم  نشر  مت   2021 سنة  ويف 
املأهولة بالسكان »وهو صادر عن احملافظة السامية لألمازيغية 
يتكون من 863 صفحة، يقول احملافظ السامي لألمازيغية الذي 
حيث  من  العالم  يف  دولة  عاشر  متثل  التي  »اجلزائر  يضيف 
العربي  والعالم  املتوسط  وحوض  إفريقيا  يف  واألولى  املساحة 

يف  وثقافات  حضارات  لعدة  وملتقى  القارات  تقاطع  يف  وتقع 
42 مليون نسمة وجالية أجنبية معتبرة ال  العالم يعيش فيها 
السنني  الغبار عن ماليني  أن تتخلى عن نفض  للسلطات  ميكن 
تقتصر  ال  الذي  الصرف  اجلزائري  املوروث  هذا  تشكل  من 
من  واجلغرافيون  املؤرخون  اللغويون  به  يقوم  ما  على  أهميته 
اقتصاديا  منه  االستفادة  إلى  ذلك  يتعدى  وإمنا  ودراسة  بحث 
اجتماعيا ثقافيا وعسكريا وأمنيا على غرار مجاالت الطيران 

مسح األراضي االتصاالت اإلنقاذ السياحة البحرية واجليش.
أن نعرف كيف يتم حالًيا  الهاشمي تدخله »نريد  واختتم سي 
اجلغرافية،  املواقع  ألسماء  والثمني  الثري  التراث  هذا  تسيير 
العصور  منذ  والثقافات  اللغات  تعدد  مع  سيما  ورثناه  والذي 

القدمية«.
عبد السالم قريشي

قال أحسن ثليالني مقترح ندوة »الفنانون الشهداء.. جدلية احلبر والدم«: 
معاشي،  علي  املغني  ذكرى  فنحي  الفنون  ملختلف  شاملة  الندوة  هذه  »تعتبر 
ومسرحيات رضا حوحو ومحمد بودية، ومن الروائيني كالكاتب مولود فرعون، 
نبرز كل  أن  العربي نبسي من صحفيني، والبد  بوشامة،  الربيع  الشعراء  ومن 
اإلسهامات يف اإلبداع فني اجلزائري خالل الثورة التحريرية ونأمل يف استمرارية 
الندوة يف جزئها الثاني من العام املقبل والتركيز على شخصية من الشخصيات 

الفنية املناضلة يف سبيل الثورة اجلزائرية.«
يف حني ركز الباحث عبد الكرمي بن عيسى، يف مداخلته املعنونة حتت اسم 
حيث  الوطني«،  املسرح  يف  الشهيد  صورة  من خالل  واألرض  العهد  »لزومية 
قال: »صورة الشهيد ما هي إال تلك الصورة التي يرسمها املخرج عندما يجعل 
البطل ابن الشعب، والبطولة باألساس ترتكز على القيم اإلنسانية ومن املالحظ 
أن أغلب الشهداء هم فقراء أبناء الشعب وأبناء الفالحني، وانطلقوا ملواجهة عدو 

الشعب فرنسا، وهذه الصورة هي التي جعلت من الشهيد بطال«.
مجوبي جاء مبشروع اغتالته يد الظالميني

املسرحي  على  ورقتها  يف  اشتغلت  الزقاي  مصطفى  جميلة  الناقدة  أما 
جدلية  الشهداء  الفنانون  الندوة  بني  »جمعت  قالت:  حيث  مجوبي  عزالدين 
ليست  معادلة  حقا  وهي  والتكفير،  التفكير  بني  أخرى  ومعادلة  والدم«  احلبر 
غريبة عن اجلزائر فمنذ الفترة الكولونيالية األديب والفنان يدفعوا يدفع ضريبة 
فكره والتزامه كرائد من رواد املسرح اجلزائري، ولقد تخطى عتبة اإلخراج يف 

أولى أعماله »غابوا األفكار« وعالم الباعوش«.
وأضافت مصطفى الزقاي »إن الفقيد عرف مبدى التزامه بالقضايا اإلنسانية 
والوطنية، وأعددته مدرسة يف التمثيل الذي تتلمذ على يده كوكبة من الفنانون، 
مجهر  حتت  وضع  أن  سببا  كانت  التي  وهي  حساسة  مواضيع  تناول  ولقد 
الظالميني، وجاء مبشروع كبير حسب ما قالت لي الراحلة صونيا التي أتذكر أن 
دموعها كانت تسبقها وهي تتذكر مجوبي لكن أجهض املشروع باغتياله. ولعل 
الصيحة يف »حالفة تسير« »بنتي نوارة« فوق اخلشبة هي دليل ورسالة منه على 
قتل األحالم اجلنينية وهي صغيرة، وهذا ما قاموا به مع مجوبي، حيث دفع 

ضريبة فنه وحبره دما وهو دم عطر جعله شهيدا من شهداء املسرح«.
وواصلت جميلة الزقاي يف مداخلتها: »أقول يف األخير أن الرجل لم ينل 
أنه كان مخرج مساعدا ومخرجا يف »غابو األفكار«  الدراسات، رغم  حقه من 
متثيل الثنائي بن قطاف وزياني شريف عياد، ويروي للشريف األذرع كيف أنه 

متكن من أخذ مسافة وبني مسافة املمثل وإدارة املمثل«.
يف حني قال الباحث واألكادميي إدريس قرقوة أستاذ بقسم الفنون بجامعة 
املسرحي  جتربة  يف  الشهادة  »مسرح  حول  مداخلتي  :تأتي  بلعباس:  سيدي 
الشهيد رضا حوحو« حيث تناولت جزء األول منها عن حياته وأعماله األدبية 
احملترم«،  »النائب  غرناطة«،  »ملكة  مسرحية  الكتابة يف  وسمات  واملسرحية، 
طريقة  ننظر يف  وحني  رضا،  عند  الكتاب  احلديث عن خصائص  جانب  إلى 
منه  خروجه  بعد  ويعدم  السجن  إلى  به  يأخذ  مسرحي  ككاتب  استشهاده 
بالرصاص رفقة رفقاءه يف السالح، وهو رجل أعزل وبدون سالح لكن السؤال 
ونقلت  حفرة  يف  رمي  الذي  الرجل،  هذا  يف  فرنسا  ترى  كانت  الذي  ما  هنا 

جثمانه بعد االستقالة«.
أنا  واليوم  بالدراسة  حوحو  رضا  الشهيد  يحظى  »لم  حديثه:  يف  وأضاف 
ادعوا مؤسسات املسرحية إلعادة إنتاج أعماله لكي يتذكره جيل ويتعرف إليه 

تغير سلوك  جيل آخر بصفته قلم مستنير، حاول 
وصناعة مواطن صالح عن طريق كتاباته النقدية«.

علي معاشي فنان ملتزم دافع عن 
وطنيته ودفع ضريبتها باإلعدام

عائشة  بن  ليلى  واألكادميية  الباحثة  أما 
قالت: »الشاب الذي دافع حياته للجزائر وظلت 
من  أحاول  األخيرة،  اآلونة  يف  مجهوال  جثته 
الشخصية  هذه  على  الضوء  أسلط  أن  خاللها 
الشابة الفنية التي استطاعت أن تستوعب الثورة 
اجلزائرية، وقد دفع حياته من أجل اجلزائر، وهو 
الذي كان يحاول دائما من خالل فنه على تيمة 
الوطن ولعل أغنيته املعروفة عند اجلزائريني تربع 
وهي  هو«،  أما  ناس  »يا  األغاني  عرش  على 
التي قدم من  التي ركزت على األغنية  األغنية 
جديد  عصري  بنفس  مختلف  إيقاع  خاللها 
ومتعدد األوالن من الوهراني واألغنية الشرقية، 
وهنا يسجل متردا على املوسيقى كفن كما سجل 
فرنسا  على  آخر  متردا  األغنية  هذه  خالل  من 

احملتلة بوجه نضالي حلساب الثورة اجلزائرية«.
إلى  عائشة  بن  تتطرق  أكثر  تفاصيل  ويف 
وأغنيته  األطرش  فريد  املصري  املطرب  حادثة 
البلدان  بكل  فيها  تغنى  التي  الريح  »بساط 
قارة،  بحجم  كبلد  اجلزائر  على  وقفز  العربية 
السلطات  الستدعاء  احلادثة  »تعود  بقولها 
الفرنسية لفريد األطرش أيام االستعمار يف اجلزائر 
اجلزائري  للشعب  قدم شكر  احلفل  انتهاء  وبعد 
والسلطات الفرنسية بشكر خاص، هنا لم يفوت 
معاشي  علي  ووقف  استيائهم،  بإبداء  احلضور 
عقب نهاية الفيلم وواجه الشعب الغاضب على 

يذكرها  ولم  اجلزائر  على  قفز  الذي  األطرش 
ووعدهم  املنصة  إلى  أغنيته، حيث صعد  يف 
بأغنية حتمل الروح الوطنية، وفعال كانت »يا 
ناس أما هو« تتغنى بكل ربع من ربوع اجلزائر 
الوطني  بالبعد  موسيقية  فسيفساء  وشكلت 
األغنية،  هذه  مع  سطع  الشاب  جنم  وهما 

الذي  الفرنسي  العدو  يد  على  شنق  الفنان 
الرئيس  تفطن له وتخليدا لذكراه أطلقت جائزة 
اجلمهورية التي حملت اسمه كشاب فنان ناضل 
ومن  الفرنسي  االستعمار  وجه  يف  امللتزم  بفنه 
جهة حتقق اجلائزة أن الشباب املبدع ساعي إلى 

التغيير«.

صارة بوعياد

مببادرة من احملافظة السامية لألمازيغية

ببجــــــاية شيريــــــقن  فوضيـــــــل  الباحـــــــث  تكريـــــم 

 أكد باحثون وأكادميون من خالل ندوة »الفنانون الشهداء.. جدلية احلبر والدم« دورة الشهيدين رضا حوحو ومحمد بودية، 
احتفاال باليوم الوطني الشهيد الذي احتضنه املسرح الوطني محي الدين باشطارزي، أن »الفنان أهاب فرنسا باحلبر، وقدم 

نضاله بوجه فني ملتزم بقضية الثورة اجلزائرية«.
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اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
وزارة السكن و العمران و املدينة 

مديرية التعمير و الهندسة املعمارية والبناء 
لوالية املدية 

إعالن وطني ثاني عن طلب عروض مفتوح مع اشتراط قدرات دنيا رقم ............./ 2021 
رقم التعريف اجلبائي: 0998,2601,9002621

تعلن مديرية التعمير و الهندسة املعمارية والبناء عن طلب عروض مفتوح مع اشتراط قدرات دنيا قصد: 
إجناز أشغال الطرق و الشبكات املختلفة للتجزئات اإلجتماعية على مستوى واليات اجلنوب و الهضاب العليا - برنامج 

 .2017
مخطط شغل األراضي رقم 14 )179 حصة ببلدية الشهبونية )76487 م2( 

وعليه فإن املقاوالت املؤهلة واملصنفة يف الدرجة :
-  اخلامسة )05( فما فوق ) نشاط رئيسي او ثانوي ( بناء أو  ري او اشغال عمومية.

-  مؤهالت بشرية )مهندس معاري أو مهندس يف الطرق و الشبكات املختلفة أو يف األشغال العموية + طبوغرايف  أو 
مساعد طبوغراف(

-   مؤهالت مادية مبررة مبحضر محضر قضائي لسنة 2021 

-   معدل رقم أعمال آلخر ثالث سنوات يساوي أو يفوق 30,000,000,00 دج
-   إجناز على االقل مشروع مماثل يف الثالث سنوات األخيرة: الطرق و الشبكات املختلفة أو التهيئة أو التحسني 

احلضري مببلغ يساوي أو يفوق 30,000,000,00 دج. 
-  مدة االجناز ال تفوق: 05 أشهر 

-  يف حالة ما إذا كان املتعهد متحصل على شهادة تأهيل نشاط رئيسي ري ال بد أن يقدم إظافة إلى مهندس أو ماستر 
يف الري، مهندس أو ماستر يف األشغال العمومية. 

-   يف حالة ما إذا كان املتعهد متحصل على شهادة تأهيل نشاط رئيسي أشغال عمومية ال بد أن يقدم إظافة إلى 
مهندس أو ماستر يف األشغال العمومية ، مهندس أو ماستر يف الري.

-  يف حالة ما إذا كان املتعهد متحصل على شهادة تأهيل نشاط رئيسي بناء ال بد أن يقدم إظافة إلى املهندس 
املعماري، مهندس او ماستر يف األشغال العمومية و مهندس او ماستر يف الري.

 بإمكانها سحب دفتر الشروط على مستوى مديرية التعمير و الهندسة املعمارية و البناء - القطب احلضري اجلديد 
باملدية.

*  يتشكل ملف التعهد ممايلي : يجب على العرض املعد من طرف املتعهد أن يحتوي على الوثائق املذكورة وفقا 
للمواصفات التالية: العرض يحتوي على ثالثة أظرفة منفصلة وفقا للمادة 67 من املرسوم الرئاسي رقم 247-15 

املؤرخ يف 16/ 09 / 2015 املتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات املرفق العام : 
الظرف األول: ملف الترشح ، الظرف الثاني : العرض التقني ، الظرف الثالث : العرض املالي 

ملف الترشح ويتضمن مايلي 
1. التصريح بالترشح ممضي ومختوم ومؤرخ

2. التصريح بالنزاهة ممضي ومختوم ومؤرخ 
3. اإلمكانيات املادية املوجهة إلجناز هذا املشروع ، يجب تقدمي وثائق ثبوتية : البطاقات الرمادية باسم املقاولة 

املتعهدة مرفقة بشهادات التأمني سارية املفعول + املراقبة التقنية للعتاد املتحرك
مع إرفاق محضر جرد للعتاد لسنة 2021 من طرف محضر قضائي للعتاد غير املتحرك، أو عقد كراء مثبت من طرف 

موثق يف حالة كراء للعتاد. 
4. مستخرج اإليفاء الضريبي مؤرخ أقل من 03 أشهر صايف من الديون. سارية املفعول يوم فتح األظرفة أو جدول 

الدفع بالتقسيط ) الرزنامة ( 
5. شهادات هيئات الضمان االجتماعي )CNAS , CACOBATH , CASNOS ( سارية املفعول يوم فتح 

األظرفة . 
6. مستخرج من صحيفة السوابق العدلية رقم 03 للمتعهد عندما يتعلق األمر بشخص طبيعي و للمسير أو املدير 

العام للمؤسسة عندما يتعلق األمر بشركة . 
 C.N.R.C .7. السجل التجاري مصادق عليه من طرف مصالح

8 . شهادة التأهيل و التصنيف املهنيني صاحلة، صنف 05 فما فوق بناء أو ري أو أشغال عمومية ) نشاط رئيسي أو 
ثانوي ( 

9. قائمة إسمية للعمال و االطارات مؤشرة من طرف املستخدم باضافة شهادة االنتساب لدى الضمان االجتماعي 
لكل عامل و اطار مرفقة بشهادة النجاح + السيرة الذاتية بالنسبة لإلطارات. 

10. شهادة إيداع احلسابات االجتماعية بالنسبة للشركات املعنوية بحيث تكون مسلمة من طرف 
)CNRC( لسنة 2019 ) نسخة ( 

11. مخطط و رزنامة االجناز مؤرخ ممضي و مختوم ال تفوق 05 أشهر
12. بطاقة التعريف اجلبائية ) نسخة (

13. الوثائق التي تتعلق بالتفويضات التي تسمح لألشخاص بإلزام املؤسسة.
الظرف الثاني :العرض التقني ويتضمن ما يأتي :

التصريح باالكتتاب ممضي و مختوم و مؤرخ
كل وثيقة تسمح بتقييم العرض التقني: مذكرة تبريرية ممضية و مختومة و مؤرخة 

دفتر الشروط  ممضي و مختوم و مؤرخ  و يحمل يف اخر صفحته علي عبارة » قرء و قبل« مكتوبة بخط 
اليد .

الظرف الثالث :
رسالة التعهد مملوءة و ممضية و مختومة و مؤرخة

جدول األسعار بالوحدة مملوء و  ممضي و مختوم و مؤرخ
تفصيل تقديري وكمي مملوء وممضي ومختوم ومؤرخ

تودع العروض ) ملف الترشح + العرض التقني + العرض املالي ( على مستوى مديرية التعمير و الهندسة 
املعمارية و البناء - القطب احلضري اجلديد باملدية - يف ظرف مغلق ال يحمل سوى عبارة :

إلى السيد مدير التعمير و الهندسة املعمارية و البناء لوالية املدية 
»طلب العروض رقم ......... /2021 ».

موضوع طلب العروض : 
إجناز أشغال الطرق و الشبكات املختلفة للتجزئات اإلجتماعية على مستوى واليات اجلنوب و الهضاب 

العليا
 - برنامج 2017

ال يفتح إال من طرف جلنة فتح األظرفة وتقييم العروض 

*  تقدر مدة حتضير العروض ب 15 يوم ابتداء من أول نشر إلعالن طلب العروض بالصحافة الوطنية أو 
النشرة الرسمية لصفقات املتعامل العمومي ، تودع العروض يف اليوم األخير ملدة حتضير العروض مبقر 

املديرية – األمانة العامة – بني الساعة 00. 8 و الساعة 00 . 12 صباحا و إذا تزامن تاريخ اإليداع مع يوم 
عطلة أو راحة قانونية يتم متديد املدة إلى يوم العمل املوالي. 

* يتم فتح األظرفة التقنية واملالية يف اليوم األخير ملدة حتضير العروض على الساعة 14.00 زواال . 
*  متعهدون مدعوون حلضور جلسة فتح األظرفة التقنية واملالية. 

*  مدة صالحية العروض : ) 03 أشهر + 15 يوم مدة حتضير العروض.

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية  الشعبية 
والية : أدرار

 مديرية التقنني و الشؤون العامة
مصلحة الشؤون العامة وتنقالت املواطنني

 مكتب اجلمعيات
الرقم 07/م ت ش ع/2021

وصل استالم التبليغ بتغيير الهيئة التنفيذية 
طبقا ألحكام  املادة  18  من القانون ر رقم 06/12 املؤرخ يف 18 صفر 1433 املوافق ل  

12 يناير 2012 املتعلق باجلمعيات .
مت هذا اليوم 2021/02/17 استالم مذكرة التعديالت املؤرخة يف 2021/01/31 حتت رقم /

تامتعلقة بتغيير تشكيلة الهيئة التنفيذية للجمعية املسماة 
رابطة النشاطات الهواد الطلق للترفيه و تبادل الشباب بأدرار 

املسجلة حتت رقم :019 بتاريخ :2008/02/20 
املقيمة بـــ: دار الشباب هواري بومدين -بلدية أدرار 

يترأسها السيد)ة( : زيوريو احمد 
و بالتالي يجب القيام  بإجراءات  اإلشهار وفقا ألحكام املادة 18 الفقرة 02 من القانون  

السالف الذكر 

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية 
والية املسيلة

 دائرة عني امللح 
بلدية عني امللح 

03/2021
إشهار جتديد جمعية  ذات صبغة محلية

طبقا ألحكام القانون رقم 06-12 املؤرخ يف 12 جانفي سنة 2012 
يتعلق باجلمعيات ذات الطابع االجتماعي ال سيما املادة 18 منه 

مت هذا اليوم 15 /02/ 2021  جتديد اجلمعية احمللية
 املسماة :النادي الرياضي للهواة أبطال عني امللح للسباحة 

املعتمدة حتت رقم : 28  بتاريخ 23/04/2018
برئاسة السيد مكيدش محمد

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية

والية غرداية 
دائرة غرداية

بلدية غرداية
مديرية التجهيزات 

منح مؤقت  للصفقة
طبقا ألحكام املادة  65 الفقرة 02 من املرسوم الرئاسي رقم 247/15 املؤرخ يف 16 

سبتمبر 2015 املتعلق بتنظيم الصفقات العمومية و تفويضات املرفق العام  
يعلن رئيس املجلس الشعبي البلدي لغرداية لكافة العارضني  املشاركني يف طلب 

العروض املفتوح  مع اشتراط القدرات الدنيا  رقم :2020/05 املتعلق بــــ: 
جمع و كنس و نقل النفايات املنزلية ألحياء بلدية غرداية  )حصة واحدة (

املعلن عنها بجريدتيAkhbar elwatane بتاريخ  :2020/12/27 و
Le Chiffre d ‘ Affaire بتاريخ :2020/12/27 

أسفرت على النتائج التالية :

قررت املصلحة املتعاقدة إسناد املشروع  لهذه املؤسسة مببلغ 46,781,280,00 دج  و 
مبلغ 93,562,560,00 و مبدة إجناز مقدرة بــ: سنة واحدة قابلة للتجديد 
ميكن ألي متعهد معارض  لهذ االختيار أن يرفع طعنا أمام جلنة الصفقات 

العمومية لبلدية غرداية يف آجل قدره )10(أيام  ابتداء  من تاريخ نشر هذا 
Le Chiffre d ‘ Affairو Akhbar elwatan اإلعالن يف جريدتي

Akhbar elwatane  ANEP : 2116003144    -    LE  21 -02-2021 N° 510Akhbar elwatane  ANEP : 2116003276    -    LE  21 -02-2021 N° 512

النقطة االتقنية التحصل املبلغ )دج( القصوى املبلغ )دج( الدنياإسم املؤسسةالرقم 
عليها 177,50 نقطة 

113,75 93,562,560,00 قدم أقل عرض46,781,280,00

املالحظة 

مؤسسة التنظيف،الصيانة ،التطهيز 
و األشغال احلضرية و النظافة 

العمومية سويسي حمزة 

01

 (1 niveleuse + controle technique pour les camions

 1 chargeur et 3 camions a benne 10 tonnes et plus et pelle a chenille+(

 (1 niveleuse + controle technique pour les camions

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية 
 والية املسيلة
 دائر بن سرور

 بلدية بن سرور
الرقم 190 / 2121

شهار جتديد جمعية محلية
 طبقا ألحكام القانون رقم 12/06 املؤرخ يف 18 صفر 1433 املوافق ل  12 يناير

. 2012 املتعلق باجلمعيات
 لقد مت هذا اليوم 08/02/2021 جتديد اجلمعية احمللية

 املسماة جمعية عصافير النور لرعاية املعاقني ذهنيا بلدية بن سرور
املعتمدة حتت رقم 51 بتاريخ 08 فيفري 2021

 الرئيس لعيطر محمد الطيب
املقر االجتماعي مسكن السيد لعيطر محمد بالطريق الوطني 46 بن سرور

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية 
والية املسيلة 

دائر حمام الضلعة 
بلدية أوالد منصور 

إعــــــــــــــالن 
 بناءا على القرار   رقم 44 املورخ يف 2021/01/06 املتضمن فتح حتقيق عمومي 

حول مشروع :استغالل مقلع ملكمن الصلصال لفائدة : م ش و ذ م م سوترامكو 
للمسير : دشوشة عبد الغاني لزهر ، املتواجد باملكان  املسمى : أوالد لقمان 

ببلدية أوالد منصور والية املسيلة 
فإن رئيس املجلس الشعبي البلدي لبلدية  آوالد منصور يعلن الي كافة 

املواطنني عن فتح حتقيق عمومي حول املشروع  املذكور أعاله .ملدة خمسة 
عشر )15(  يوما ابتداء  من نشر هذا اإلعالن يف اجلرائد الوطنية 

فعلى  كل من لديه اعتراض أو اقتراح أن يتقدم به أمام احملافظ احملقق 
السيد : طاجني  الطاهر مبقر البلدية خالل أيام  العمل الرسمية



 مقدمة: 
ملتطلبات   الذكية  املدن   تستجيب 

والعصرنة للحداثة  يتوق  الذي   املواطن 
املشاركة، سيرورة  يف  حقه   وممارسة 
الدميقراطية آلية  عبر  القرار   واتخاذ 

 .احمللية
 تتجسد الدميقراطية احمللية يف إشراك

بأن العام احمللي  الشأن   املواطن يف تدبير 
 يكون فاعال ومؤثرا يف محيطه السياسي

 .والثقايف والعمراني
يف كلية  ينخرط  املعنى،  بهذا   و 

 سيرورة اتخاذ القرار املرتبط بكل نواحي
احمللي. املستوى  على  اليومي    معاشه 
 ويشكل املجال الترابي أحد الفضاءات
 احليوية ملمارسة الدميقراطية احمللية وتعد
 املدينة الذكية أحد جتسيداته العمرانية

  .والثقافية
االستفهامات  نطرح  التصور  هذا    ضمن 
ما  ؟  املدن  تخطيط  محددات  هي  ما  التالية: 
جتسد  هل  الذكية؟  املدينة  محموالت  هي 
فيه  ينخرط  حكاميا  مشروعا  الذكية  مدننا 
الذكية  مدننا  حققت  هل  وممثلوه؟  املواطن 
االجتماعي،   أبعادها:  يف  االستدامة  مبدأ 

االقتصادي والبيئي؟

  أوال- تخطيط المدن: 
املدن بتخطيط  يتزايد  االهتمام   بدأ 

القائمة املدن  احلروب  دمرت   بعدما 
تدميره، مت  ما  وإصالح  الترقيع    بغاية 
إلى املدن  تخطيط  بعد  ما  يف   ليتحول 
اجلديدة املدن  بتشييد  أكثر   االهتمام 
أمثل وباستخدام  مثلى،  مواقع   على 
تهيئة كاملة الحتياجات  لألراضي وفق 
وشبكات وأرصفة  طرقات  من   الساكنة 
حتكمها معايير  وفق   )...(  مياه 
 العقالنية واجلمال.  ويتداخل يف عملية
 التخطيط للمدن احملدد الطبيعي املتعلق
بدراسة أي  الطوبوغرافية   بالدراسات 
لتحديد للمواقع  اجلغرافية   التضاريس 
املستعملة،  شبكات البناء  مواد   نوعية 
واجتاه ارتفاع  املياه،   شبكات   الطرق،  
االجتماعي واحملدد   )...(  املباني 
سوسيولوجية مبعلومات  يتعلق   الذي 
األسر، عدد  التعداد،    : الساكنة    عن 

إضافة   ،)...( االجتماعية   احلالة 
االجتماعية اخلدمات  حتديد   إلى 
والترفيه والصحة  بالتمدرس   املتعلقة 
االقتصادي احملدد  وأخيرا   ،)...( 
للمدينة االقتصادية  باملقومات   املتعلق 
البقاء لها  تضمن  والتي  إنشاؤها   املزمع 
الصناعة التجارة،    : مثل   واالستدامة 

.واالستثمار
عدة   إلى  املدن  تخطيط   ويهدف 

االستجابة بينها:  من  نذكر   مسائل 
توفير الدميغرايف،  النمو   حلاجيات 
يف مبا  للساكنة  املالئمة  املعيشية   األطر 
واالنتشار التوزع  الترفيه،   عنصر   ذلك 
حجم إلى  بالنظر  للساكنة   املتوازن 
يتيح الذي  للبلد  اجلغرافية   املساحة 
للموارد واملستدمي  األمثل   االستغالل 
البيئة. على  احملافظة  مسألة  ذلك  يف    مبا 
تخطيط يف  تخصصات  عدة   وتتدخل 
الترابية، التهيئة   : أهمها  من    املدن 
املعمارية، الهندسة  احلضرية،     التهيئة 
االجتماع، علم  املدنية،     الهندسة 
والعالقة  .)...( االقتصاد   اجلغرافيا،  
املسألة هذه  يف  التخصصات  هذا   بني 
 متكاملة على وجه عام رغم عدم خلّوها
التنازع عن  الناجتة  التوترات  بعض   من 

  .يف املهام،  الصالحيات واألدوار
 ويستوجب تخطيط املدن الذكية عدة  

  عناصر، من بينها: التكامل واالندماج،
الوسائل عالقة  يف  والعقالنية   الواقعية 
وإيجاد والرفاه  االستدامة   باألهداف،  
االجتماعي، األبعاد:  بني    املوازنة 

 .االقتصادي واإليكولوجي

ثانيا - المدينة الذكية: استجالء البدايات 
والدالالت وقراءة للواقع: 

بدءا  التكنولوجي،  التطور   شّكل 
 من العقدين األخيرين للقرن العشرين،
  دعامة قوية ملجمل التحوالت السياسية،
أمناطا ولد  مما  والعمرانية،   االجتماعية 
يعتمد جديد  ملجتمع  جديدة   ثقافية 
والذكاء املعرفة  على  متزايدة   بصفة 
اجلديدة التكنولوجيات  على   باالرتكاز 
 ،)LES NTIC( لإلعالم واالتصال

 .والسيما الوسائط االفتراضية
الذكية  املدن  وميالد  تصور   ارتبط 

أيضا ارتبط  كما  التحوالت   بهذه 
التي الليبرالية  املنظومة   بأيديولوجية 
من والتقليل  الفائدة  تعظيم  إلى   تسعى 
شركة )دور   األمريكية IBM التكلفة 
الذكية(، املدينة  مصطلح  نشأة   يف 
الذكية املدينة  بذالك   وأصبحت 
املدينة إلى  مسمياتها  تعددت   التي 
اإللكترونية، االفتراضية،     الرقمية،  
 التكنولوجية،  اإليكولوجية أو اخلضراء
صناع أوساط  يف  بديل  اختياٌر   )...( 
أرجاء مختلف  يف  العامة   السياسات 
 املعمورة بالنظر إلى تزايد تعداد السكان
 وارتفاع سقف انتظارا تهم من الفضاءات
 العمرانية، مما ولد حتديات وإكراهات يف
التي املدن  تخطيط  بإشكالية  تعلق   ما 
اخلدمات كل  بتوفير  وظيفيا   ترتبط 
البشرية املوارد  ننسى  أن  دون   والهياكل 
 التي من شأنها مجابهة تلك االنتظارات
معيشة بظروف  املرتبطة   »النوعية« 
استمرارية ضمان  ثّم  ومن   الساكنة.  
بالنظر الذكية  املدن  هذه   واستدامة 
النقل، املياه،   الطاقة  معضالت    إلى 
اخلضراء واملنتجات  النفايات   تدبير 
آخر مبعنى  للساكنة  الرفاه  حتقيق   بغاية 
الذكية  )Smart City( فاملدينة 
حياتية نوعية  على  بالضرورة   تتوفر 
التكنولوجية الوسائل   متميزة من حيث 
وال سلكية  اتصاالت  شبكة  توفر   : 
،)...( لإلنترنت  عال  وتدفق    سلكية 
الصحية، اخلدمات  الثقافية،     الهياكل 
 تعليم نوعي،  وسائل الترفيه،  منشآت
 .سياحية نشطة وآمنة وبيئة نقية وجاذبة

الخالصة:
 املدينة الذكية تفترض توفر اقتصاد 

أساسا مرتبط  ذكية  وحكامة   ذكي 
باملسّير ذلك  وقبل  الذكي.   باملواطن 
كل يف  الذكي   - السياسي  باملقرر-   أو 
آخر، ومبعنى  العام.  الشأن   مضارب 
مدينة غرار  )على  الذكية   فاملدينة 
نتاج هي   ( سنغافورة  ومدينة   دبي 
إليها توصلت  واقتصادية  ثقافية   لنماذج 

نوعية عن  البحث  رحلة   املجتمعات يف 
 .احلياة والّرفاه

 إن املدن التي مت تأسيسها يف بالدنا 
الذكية املدن  مسمى   Les( حتت 
Villes intelligentes( هي 
يف الذكاء  ظاهرة  عن  البعد  كل   بعيدة 
 مختلف أبعادها وجتسيداتها.  فهي عبارة
وتفتقد جمال  وبال  روح  بال  مدن   عن 
يتعلق ما  يف  الذكية  املدينة   ملقومات 
الصحية، اخلدمات    بالتكنولوجيا،  
الترفيه وأيضا يف التعليم ووسائل   نوعية 
 كونها أحياًء منعزلة ومغلقة غير مندمجة
 وغير متكاملة، بل منفرة للحياة املشتركة
 ومشجعة لالستقطاب املقيت. لقد بنيت
 هذه املدن بنية استيعاب اجلموع الهائلة
 Des( من طلبات السكن لتكون مراقد
Dortoirs( حيوية فضاءات   وليس 
والتضامن للتعاون  ومنتجة   متكاملة 

  .واإلبداع بغاية النشاط واستدامته
العضوية االختالالت   وهذه 

على اإلدارة  بعجز  مرتبطة   والوظيفية 
تسيير يف  واحمللي  املركزي   املستوى 
القاعدية وحاجياتها  الكالسكية   املدن 
تعبيد منتظم،   بشكل  املاء  توفير   مثل 
األرصفة، املدن،   داخل    الطرقات 
  نظافة املدن وأمنها،  اخلدمات الصحية،
)...( اإلنترنت  وخدمات   املواصالت 
السياسي تغّول  مسألة  ذلك  إلى   إضافة 
املتخصصني جموع  أي  التقني   على 
أن فعوض  ؛  املدن  وتسيير  تخطيط   يف 
 يكون السياسي مرافقا إيجابيا للتقني أو
والدراية أصبح املعرفة   العلمي صاحب 
دقائق يف  الفيصل  الكلمة   صاحب 
أنتج مما  والعلمية  التقنية  املسألة   هذه 
 قرارات عشوائية وفوضوية يف ظل غياب
 الدميقراطية احمللية أو التشاركية املجسدة
احلكامة يف  املدني  املجتمع   النخراط 
 احمللية.  هذه النوعية من القرارات أثرت
أيضا وأثرت  الكالسكية  مدننا   على 
 على مصير املدن التي سميت بالذكية -
 محاكاة للمودة العاملية يف تخطيط املدن
متظهرات عن  البعد  كل  بعيدة  وهي   - 

 .الذكاء الطبيعي واالصطناعي
)للمقال مراجع(
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األستاذ فؤاد منصوري
 )جامعة عنابة( 

الُمــدن الذكية في الجزائر..  
بين الّتصور والواقع!

les Villes Intelligentes en 
Algérie..  conception et 
réalité!
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لحظة »فرنســـا هي أنا« 
كالتجنس  املنتخبني  ومبادئ  أفكار  عباس  فرحات  تبنى  املرحلة  هذه  ويف 
واالندماج، وظهر ذلك من خالل املقاالت التي كان يكتبها يف جريدة »الوفاق« 
الحتادية املنتخبني، ومن بني مقاالته التي عرفت انتشارا كبيرا وجرت عليه ردود 
 1936 أفريل   23 بتاريخ  الصادر  العلماء وحزب الشعب مقاله  أفعال من طرف 
بعنوان :«على هامش الوطنية: فرنسا هي أنا » والتي يقول فيها: » لو اكتشفت 
 . من جرمية.  أخجل  كما  ذلك  من  وملا خجلت  وطنيا  لكنت  اجلزائرية  األمة 
تكرمي  الوطني هم محل  األعلى  املثل  بأنفسهم يف سبيل  الذين ضحوا  الرجال 
هذه  بدلت  ملا  وإال  حياتهم،  من  أغلى  ليست  حياتي  يوم،  بعد  يوما  واحترام 
التاريخ،  عليها، سألت  أعثر  لم  إنني  اجلزائر كوطن هي خرافة،  التضحيات. 
سألت املوتى واألحياء، زرت املقابر : ال أحد حدثني عن ذلك. ال شك يف 
التي   « اإلسالمية  اإلمبراطورية   «  ،« العربية  اإلمبراطورية  على«  عثرت  أنني 
متجد إسالمنا وساللتنا )...( لكن هاتني اإلمبراطوريتني اندثرا )...( إنهما 
الرومانية اجلرمانية يف  الالتينية وكنيسة اإلمبراطورية  يتوافقان مع اإلمبراطورية 
العصور الوسطى. إننا أزحنا وبشكل نهائي تلك الغمائم وتلك اخلرافات حتى 
نقرن نهائيا مستقبلنا مبستقبل أعمال فرنسا )..( يف هذا البلد كتبنا هذا )..( 

وتشكل حماية هذه األعمال محور عملنا السياسي«. 
إن التحليل التاريخي خلطاب فرحات عباس ولظرفية هذا اخلطاب حتيل كما 
يؤكد الكثير من الباحثني أن صيحة »فرنسا هي أنا » متثل حلظة خيبة عاشها 
حيث  السامية،  اإلنسانية  مببادئها  آمن  التي  األنوار  فرنسا  يف  عباس  فرحات 
فرنسا  أن متنح  ينتظر  اللزوم عندما كان  رومانسيا وخياليا فوق  أنه كان  اكتشف 
األهالي كل حقوقهم كاملة غير منقوصة، فهذه الصيحة »ال تعني سوى رغبة 
الكولون  مقابل  يف   1798 ثورة  ألفكار  مجسدا  نفسه  اعتبار  يف  عباس  فرحات 
العنصريني، هؤالء األقدام السوداء الذين عجزوا عن جتسيد أحالمهم التحررية 
فرضا لنفسه االندماج يف فرنسا الدميقراطية وليس املجتمع الكولونيالي العنصري 

الذي ال يعترف باآلخر وال يحترمه. »
لقد كان فرحات عباس متشبعا بالثقافة الفرنسية، وثقافة األنوار واحلريات 
مناصرا  كان  نفسه  الوقت  ويف  منها.  التحلل  يف  يرغب  يكن  ولم  والعقالنية 
وعاداتهم  ودينهم  ثقافتهم  عن  ومدافعا  ترقيتهم  بضرورة  ومطالبا  لألهالي، 
وحضارتهم، فهو منهم وهم منه كما قال، وعندما التقى بوزير الداخلية الفرنسي 
سنة 1935 أخبره أن »اإلسالم ال يعيق التقدم، واالندماج يعني املساواة واملواطنة 
التوازن والدمج بني اإلسالم  ضمن املبادئ اجلمهورية »، وبالتالي ميكن حتقيق 
واملدنية الغربية، و هكذا ظل فرحات عباس يطالب فرنسا باالعتراف باألهالي 
اجلماهير  إرضاء  بني  يتأرجح  أي ظل  نفسه كمسلمني،  الوقت  كفرنسيني ويف 

الرافضة لالستعمار من جهة، وإرضاء فرنسا من جهة أخرى. 
الفترة من  تلك  التوجه االندماجي يف  بهذا  وتعج نصوص فرحات عباس 
 »: وقوله   « آخر  لشيء  وليس  الفرنسي،  العلم  »لقد جندت حتت  قوله:  مثل 
ونحن مسلمون ونحن فرنسيون يوجد هنا يف اجلزائر أوروبيون وأهالي ولكن يوجد 

فرنسيون فقط، باعتبار أن اجلزائر هي إقليم فرنسي » 
االندماجي،  املطلب  على  القائم  عباس  فرحات  عند  التوجه  هذا  ويعود 
وإنكار وجود األمة اجلزائرية إلى تكوينه التعليمي الفرنسي الذي تلقاه من الطور 
»فمن  مزدوج؛  نضال  أمام  نفسه  وجد  حيث  اجلامعي.  الطور  إلى  اإلعدادي 
جهة ضد املعمرين املعارضني لتقدمي احلد األدنى من احلقوق للسكان اجلزائريني 
األصليني، ومن جهة أخرى خاض نضاال ضد البنيات الثقافية واالجتماعية 
أن  وعليها  الزمن،  جتاوزها  أنها  فيها  يرى  التي  التقليدي  اجلزائري  للمجتمع 

تتكيف مع الواقع اجلديد » 
إن هذا التوجه سيظل يشكل اإلزعاج الكبير يف احلياة السياسية لفرحات 
عباس، سواء من قبل العلماء أو من قبل التيار االستقاللي، فبعد شهرين من 
صدور مقال فرحات عباس السابق » فرنسا هي أنا » يرد عبد احلميد بن باديس 
عليه مبقال بعنوان »كلمة صريحة«، حيث يعيب عليه أن يتكلم باسم األمة، 
مقارنة  يعقد  أن  وبعد  إليها،  ينتمي  التي  اجلماعة  باسم  يتكلم  أن  والصواب 
بني الطرقية واالندماجية، أو بني من قال »أنا اهلل » ومن قال »أنا فرنسا » يرد 
بقوة وإميان، فيكتب: »ال يا سادتي نحن نتكلم باسم قسم عظيم من األمة، 
أن  يريد  ولكل من  لكم  فنقول  األمة،  أغلبية  باسم  نتكلم  أننا  أدعي  إنني  بل 
يسمعنا، ولكل من يجب عليه أن يسمعنا إن أراد أن يعرف احلقائق وال يختفي 
تتكلمون  وال  متثلوننا  ال  الناحية  هذه  من  إنكم  لكم  نقول   : اخليال  أكام  وراء 
باسمنا، وال تعبرون عن شعورنا وإحساسنا، إننا نحن فتشنا يف صحف التاريخ 
وفتشنا يف احلالة احلاضرة، فوجدنا األمة اجلزائرية املسلمة متكونة موجودة كما 
تكونت ووجدت كل أمم الدنيا، ولهذه األمة تاريخها احلافل بجالئل األعمال 
ولها وحدتها الدينية واللغوية، ولها ثقافتها اخلاصة وعوائدها وأخالقها، مبا فيها 

من حسن وقبيح، شأن كل أمة يف الدنيا«. 
:«األمة  قائال  للجزائر،  والتجنيس  الفرنسة  محاوالت  كل  يرفض  ثم 

تريد  وال  فرنسا،  تكون  أن  ميكن  وال  فرنسا،  هي  ليست  اإلسالمية  اجلزائرية 
بعيدة  أمة  هي  بل  أرادت.  ولو  فرنسا  تصير  أن  تستطيع  وال  فرنسا،  تصير  أن 
تريد  وال  دينها  أخالقها ويف عنصرها، ويف  لغتها ويف  البعد يف  فرنسا كل  عن 
وإخالص  واجلزائر،  فرنسا  بني  الصداقة  عالقة  على  يؤكد  مت   .« تندمج  أن 
اجلزائري لصديقه الفرنسي، ووقوفه معه يف احملن، وهنا يكمن الفرق بني التصور 
البورجوازي التقليدي للهوية، والتصور البورجوازي الفرانكفوني للهوية، فيرفض 
القومية  عناصر  وهدم  التجنيس  محاوالت  كل  التقليدي  البورجوازي  التصور 
أي  قوانينها،  وطاعة  الفرنسية  للسلطة  باحترامه  يصرح  ولكن  والدين،  واللغو 
يرفض ضياع الهوية مقابل حق االنتخاب، ويرفض أن يصّير جمهور املسلمني 

باجلزائر جمهورا فرنسيا بحثا. 
واملعلوم أن فرحات عباس زار عبد احلميد بن باديس يف مقر جريدته الشهاب 
بعد صدور رد هذا األخير وسجل ذلك بن باديس بقوله »فالسيد فرحات عباس، 
لم يتألم ولم يتكدر، وسلك مسلك كبار رجال السياسة الذين يحبذون النقد 
وينصاعون لكلمة احلق، فزار إدارة الشهاب وأكد لها تقديره جلهودها، وجرت له 
مع صاحب الشهاب محادثة دلت على سمو أدبه وعلو كعبه يف عالم السياسة 

والتفكير ». 
 وعليه، ففي هذه املرحلة كان تفكير فرحات عباس للهوية يتصادم كلية مع 
تصور العلماء وبعيد كل البعد عن الطرح االستقاللي الذي ميثله مصالي احلاج؛ 
فالكولونيالية هي التي فرضت هويتها الفرانكفونية بالعنف على األهالي ومن ثّم 
حصل اليقني أن استرجاع الهوية لن يكون إال بالعنف، وأن فرحات عباس هو 
من ضحايا السياسات التعليمية الفرنسية، فاإلدارة الفرنسية أيقنت أن القضاء 
يعد  الذي  التعليم  خالل  من  إال  يتم  ال  املستقبل  يف  اجلزائريني  ثورات  على 
األداة الفعالة والناجعة للسيطرة على عقول وقلوب السكان األصليني الرافضني 
لألجنبي. والتعليم، حسب »جول فيري«، سوف يوجد أناسا فرنسيني مساملني 
ومعتدلني وغير ثوريني، ويتقبلون األفكار والثقافة الفرنسية ويدافعون عنها بكل 
شراسة. وكل ذلك جتسد يف املرسوم احلكومي سنة 1883 املشهور باسم »مرسوم 
جول فيري«، والذي ينص على إجبارية ومجانية التعليم لألهالي، وهو املرسوم 
الذي عارضه املعمرون بشدة، وكان هدف هذه السياسة التعليمية الفرنسية هو 
إيجاد نخبة محلية ذات ثقافة وتكوين فرنسيني، وجتسيد سياسة اإلدماج لضمان 
الهيمنة الفرنسية على ثقافة السكان احملليني، ولعل فرحات عباس كان ثمرة من 

ثمار تلك السياسة التعليمية يف تلك املرحلة. 
النقيض  على  يقع  جعله  عباس  لفرحات  والثقايف  السياسي  املنحى  وهذا 
من التيار االستقاللي، ففي مقال بتوقيع قيادة جنم شمال إفريقيا، وحتت عنوان 
األمة  صحيفة  كتبت  فيوليت«  مشروع  ضد  انهض  اجلزائري  الشعب  أيها   «
الصادرة يف جانفي 1937 » ال ميكن للشعب اجلزائري قبول الذوبان واالنقراض 
وعاداته  واحد،  ودينه  واحدة،  لغته  واالندماج، شعب  االستيعاب  عن طريق 
من  يتنازل عن جنسيته  ال  الشعب  هذا  واحدة،  اإلسالمية  وتقاليده  واحدة، 
أجل بطاقة اقتراع، يبقى صامدا موحدا ويواصل الكفاح املنظم من اجل انتزاع 

استقالله الوطني ». 
وظل مقال » فرنسا هي أنا » لعنة تطارد فرحات عباس حتى إلى آخر أيامه، 
ولذلك  لفرنسا،  باملواالة  واتهامه  فيه  للطعن  ذريعة  يتخذونه  له  املناوئني  فكل 
يعود يف كتابه »االستقالل املصادر« إلى التوقف عنده وتصحيح كل أمناط الفهم 
اخلاطئة له، ففكرة الوطن اإلقليمي كانت – حسبه - غريبة عن اإلسالم وغريبة 
بدون   « بأنه:  يقول  كما  ننسى  ال  أن  علينا  يجب  املسلمة،  اجلزائر  عن  أيضا 
العدد،  أمثل  أنا، ألنني  الفرنسية، ففرنسا هي  حترير األهالي لن تدوم اجلزائر 
فأنا اجلندي وأنا العامل وأنا احلريف وأنا املستهلك، ولو رفضتم مشاركتي، فإن 
عيشتي الهنية ومشاركتي يف العمل املشترك سيكون كذبة كبيرة )...( كان من 
السهل الفهم أن كلمة »أنا » لم تكن تخصني شخصيا، هذا األنا كان مشتركا، 
فلن  الفرنسية  اجلزائر  بناء  يف  معنيا  نفسه  يجد  لم  إذا  اجلزائري  إن  فقط  قلت 
تدوم هذه األخيرة كثيرا ». وعليه، فإن تصريحه هذا ال ميثل كما يفهمه خيانة 

لإلسالم والوطن. فاجلزائر الفرنسية التي بناها املعمرون لن تدوم طويال. 
املباشر ودون  تلقيه مبعناه  أنا » مت  فرنسا هي  فإن مقال »   ولكن لألسف، 
تطعن يف  معاٍن  املباشر من  الفهم  ما يحمله  يعفي صاحبه من  أن  تأويل ميكن 
انتماء ووطنية الرجل، وظل مسوغا للتشكيك يف جزائريته واملزايدة عليه خاصة 
من طرف بعض الوطنيني الشوفينيني، الذين لم يغفروا له أطروحة »فرنسا هي 

أنا« رغم التحاقه بالثورة سنة 1956 وقيادته للحكومة اجلزائرية املؤقتة.

بعد سنة 1930، التحق فرحات 
عباس باحتادية املنتخبني 

ملنطقة قسنطينة، التي 
كانت حتت رئاسة الطبيب 

محمد الصالح بن جلول زعيم 
االندماجيني، والتي كانت 

تناضل من أجل االندماج ضمن 
الدولة الفرنسية، ومثل التيار 

االندماجي كتابات بعض 
االندماجيني الذين ال يؤمنون 

باجلزائر وباخلصوصية 
اجلزائرية من أمثال الشريف 

بن حبيلس الذي نشر سنة 
1914 كتابه »اجلزائر الفرنسية 
كما يراها اندجان«؛ فاجلزائر 

قبل دخول الفرنسيني - حسبه 
- كانت » عشا للصوص البحر 

وقّطاع الطرق« وأن القطر 
اجلزائري كان قطرا شاغرا 
ولم يعرف ظاهرة الدولة، 
وأن خير األهالي يكمن يف 

خدمة الكولون، واالندراج يف 
الثقافة الفرنسية، والنسج 

على منط الفرنسيني يف احلياة 
والتفكير. وتتكون البورجوازية 

االندماجية من طبقات 
القياد والباشاغات التي كانت 
مقربة من اإلدراة الفرنسية 

ومتضامنة مع طبقة الكولون 
الذين رفضتهم البورجوازية 

الفرنسية، ألنهم كانوا يشكلون 
حثالة املجتمع الفرنسي، 

وعرفوا باجلشع والنهب خليرات 
السكان األصليني. فاجلزائر 
حسب بن جلول : »فرنسية 

وتبقى فرنسية »

د: مصطفى  كيحل

الهوّية والتاريخ يف الفكر الّسياسي لفرحات عباس )1899-1985(:

 )اجلزء الثاني(  )اجلزء الثاني( 
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بلســان:  ريـــــاض هــــــويلي

افتــْح عيَنيـــَك.. 
وامــــــِش!
  يف األزماِت امُلجتمعّيِة 

ياسيِة، عادًة ما َتظهُر  والسِّ
فئاٌت ُتاِول الّسيطرَة على 

امَلشهِد، بإصَداِر َضجيٍج 
ي أصواَت احِلكمِة، أو  ُيغطِّ

إحَداِث َفوضى ُتعرقُل َمساِعي 
ق  الّتنظيِم، أو َرفِع ِشعاراٍت ُتفرِّ

ع، ُتعّمُق اجلراَج وال  وال ُتمِّ
ُتداويَها.

  يف اجَلزائِر، احلاُل ليسْت 
استثناًء، فرغبُة اجَلماهيِر 
لمي  غييِر السِّ الّشعبيِة يف التَّ

الَهادِف إلى إرسِاء َمعالِم َدولِة 
احَلّق والَقانوِن وَتسيِد َمبادِئ 

الَعدالِة واحُلرّيِة، ِوفق نظاِم 
، َتعترُضها  ُحكٍم ِدميقراطيٍّ

هِل القفُز  َحواجٌز ليَس من السَّ
عليها أو َتاوُزها دوَن َمخاطَر؛ 

فِعندَما ُيصبُح هناَك من 
ُيحاوُل تصّدَر امَلشهِد العاِم 

بخطاٍب َعدميٍّ دون الَكشِف 
ياسّيِة، وال  عن ُهوّيِته السِّ

عن ُأطِره الّتنظيِمّية وال عن 
َبرنامِجه وال عن ِقياداِته، 

فنحُن - هنا - أماَم اسِتغالٍل 
حَلراٍك َعفويٍّ مَلالينِي 

افِضنَي للَوضِع  نَي الرَّ اجَلزائريِّ
الَقائِم.

 ُخطورُة هذه الِفئِة 
لَها  الَعدمّيِة َتكمُن يف َتنصُّ
ياسّيِة  من َمسؤولّياِتها السِّ

واألخالِقّيِة أيًضا؛ فهي َتندسُّ 
بني اجَلماِهير الَبريئِة، َترفُع 

ِشعاراٍت اسِتفزازيًة غير 
ِشعاراِت اجَلماِهير، يف ُمحاولٍة 

الفِتعاِل ُمواجهٍة مع ُقواِت 
األمِن الُعمومّيِة، متَّ َتذوُب يف 

الّشارِع. وَتنتِظر ُحلوَل اخلراِب!
  الِفئُة الَعدمّيُة هِذه، َتبُدو 

ُمكتفّيًة مالًيا، َمسنودًة 
ا، ِخطاُبها مُيِكُن أن  إعالِمّيً

ُتّيَزه من خالِل ِسياسِة الّرفِض 
امُلطلِق لكلِّ شيٍء: رفُض احلواِر، 

رفُض االنتخاَباِت، رفُض 
امُلؤّسساِت، رفُض صوِت العقِل؛ 
أَلم َيعتُدوا على الّناشِط سمير 

بلعربي يف َمسيرِة خّراطة 
ملَجّرِد أّنه عّدَل ِخطاَبه؟! أَلم 

نوُه كما َخّونوا كل من  ُيخوِّ
َيحتِكم إلى الَعقِل؟! 

كَرى   إذن: الّيوَم، َعشّيَة الذِّ
عبيِّ  انيِة للَحراِك الشَّ الثَّ

الّسلِمي، نحُن أماَم ِخطاَبني: 
خطاُب العقِل الّذي يدُعو إلى 

امِل، ويضمُّ  لمي الشَّ غييِر السِّ التَّ
خصياِت  كلَّ الّتياراِت والشَّ

ياسيِة وامُلواطننَي  احِلزبّيِة والسِّ
الغالَبى.

وخطاُب الَعدمّيِة: ُتّثله 
َمدرسٌة افِتراضّيٌة، وهو ِخطاٌب 

ريِه  َمشبوٌه بُكّتاِبه وُمنظِّ
ديِه وأهَداِفه. لهَذا وجَب  وُمؤيِّ

حرُك  الّيوَم امَلشيُّ بحذٍر والتَّ
بعقٍل َمفتوٍح!

خّلف انفجار قوي بشقة بالطابق الثاني بعمارة بحي احملافير 
الوحدة  قائد  به  أفاد  ما  بحسب  17 ضحية،  أمس  وقع  باألغواط 
الثانوية للحماية املدنية، الذي كشف عن أن االنفجار ناجم عن 

تسرب للغاز وقع يف حدود الساعة الـ11 و55 دقيقة صباحا.
حتويل  مت  حيث  املدنية  احلماية  أعوان  تدخل  الفور،  وعلى 
مستشفى  إلى  وحروق  بجروح  مصابني  وطفلني  و7نساء  رجال   8
240 سريرا، وقد استدعت وضعية مصابني اثنني بحروق خطيرة 
العاصمة  من  استقدمت  املدنية،  للحماية  تابع  بطائرة  االستنجاد 

لتحويلهم فورا ملصلحة احلروق مبستشفى الدويرة.
وأوضح مدير الصحة والسكان تيغة عبد املجيد أنه مت إخالء 
الطبية. كما  املراقبة  بقوا حتت  املصابني ما عدا خمسة منهم  كل 
مجاورة  سكنات  جدران  من  وأجزاء  الشقة  جدران  انهيار  تسبب 
يف تضرر بعض السيارات التي كانت مركونة بالقرب من العمارة. 
وعليه، تنقل والي الوالية برادعي عبد القادر إلى مكان االنفجار 

ملعاينة األضرار كما تفقد املصابني مبستشفى 240 سريرا. 
 يذكر أن املصالح املتخصصة فتحت حتقيقا لكشف مالبسات 
يف  كبيرا  هلعا  وأحدث  احلي،  سكان  له  اهتز  الذي  احلادث 

أوساطهم، نظرا إلى قوة االنفجار.
ع.نورين

األغواط

إصـابُة إصـابُة 1717 َشخـًصا فـي انفجـاٍر للغـاِز بَحـي الَمحاِفيـــر َشخـًصا فـي انفجـاٍر للغـاِز بَحـي الَمحاِفيـــر

باتنة
ابُة 77 ابُة هــــالُك َرضيــــٍع وإصــــَ هــــالُك َرضيــــٍع وإصــــَ

 أشَخــــاٍص فــــي انفَجـــاٍر للَغــــــاز أشَخــــاٍص فــــي انفَجـــاٍر للَغــــــاز
 تسبب حادث تسرب للغاز متبوع بانفجار داخل بناية بحي تامشطاط مبدينة باتنة يف هالك 
رضيع يبلغ من العمر 7 أشهر وإصابة 7 أشخاص بجروح، حسب ما علم يوم اجلمعة املنقضي من 

املكلف باالتصال مبصالح املديرية احمللية للحماية املدنية.
متت  املصابني  األشخاص  أن  نكاع  زهير  النقيب  أوضح  )و.أ.ج(،  لـ  به  أدلى  تصريح  ويف 
الصحية،  الهياكل  بينهم شاب يف حالة حرجة قبل حتويلهم نحو  معاجلتهم مبكان احلادث، كان 

مفصال بأن أولى املؤشرات تبني أن األمر يتعلق بتسرب غاز البوتان من قارورة تبعه انفجار.
وتسبب احلادث يف خسائر مادية معتبرة، بينها انهيار ستة جدران داخلية وخارجية وتضرر 

غرفتني باملسكن وظهور تشققات يف جدران بناية مجاورة حسب ما مت إيضاحه.
و قد مت فتح حتقيق من طرف املصالح املتخصصة من أجل حتديد أسباب هذا احلادث.

)و.أ.ج(

  توقيف 21 شخصا ينحدرون من عدة واليات
تفكيُك َشبكٍة ُتهّرب »الَحراقة« إلى َجزيرِة ِسردينَياتفكيُك َشبكٍة ُتهّرب »الَحراقة« إلى َجزيرِة ِسردينَيا

على إثر عملية نوعية، متكن األمن احلضري األول بالقالة من تفكيك شبكة إجرامية وطنية 
متخصصة يف تنظيم رحالت هجرة غير شرعية عبر البحر مقابل منفعة مالية.

وقد مت توقيف 21 شخصا ينحدرون من مختلف واليات الوطن الوسطى والشرقية، أعمارهم 
الثاني والرابع، حيث مت خالل العملية حجز قارب نزهة بقوة 220 حصاا،  تتراوح بني العقدين 
ن صدريات بحرية هواتف محمولة، 400 لتر من الوقود مبالغ مالية من العملة الوطنية واألجنبية 

ومعدات أخرى، باإلضافة إلى سيارة سياحية يستعملها أفراد الشبكة يف تنقالتهم.
من  مجموعة  بأن  تفيد  املصلحة  عليها  حتصلت  مؤكدة  معلومات  إثر  على  العملية  وجاءت 

األشخاص هم بصدد التحضير لعملية تنظيم هجرة غير شرعية عبر إحدى شواطئ مدينة القالة.
عن  أسفرت  محكمة  أمنية  خطة  ذاتها  األمنية  املصالح  وضعت  للمعلومات،   واستغالال 
توقيف املعنيني يف حالة تلبس وهم بصدد االنطالق يف رحلة هجرة غير شرعية على منت »يخت« 
)قارب نزهة مترف( بقوة 220 حصانا، حيث مت توقيف 21 شخصا، تبنّي أن 06 منهم يشرفون على 
هذه العمليات. وبعد االنتهاء من التحقيق معهم، قدم املوقوفون أمام اجلهات القضائية املتخصصة 

لدى محكمة القالة.
ف.سليم

 برج بوعريريج
توقيـــُف توقيـــُف 33 أشَخـــاٍص بُتهــمِة الّســرقِة  أشَخـــاٍص بُتهــمِة الّســرقِة 
أوقف عناصر األمن احلضري الرابع التابع ألمن برج بوعريريج 3 أشخاص تتراوح أعمارهم بني 

25 و37 سنة بتهمة السرقة باستعمال العنف والتعدد واستعمال سالح أبيض محظور.
وكان اثنان من املتورطني قد قاما باالعتداء على ضحية، مسببني له إصابات على مستوى 
اليد اليمنى واليد اليسرى. وبينما كان الضحية يحاول حماية وجهه من ضربات املعتدين، تقدم 
مشتبه به ثالث وقام بسرقة مبلغ مالي قدره 05 ماليني سنتيم منه، ليتم القبض على املشتبه بهم 

وتوقيفهم مع إجناز ملف قضائي قدموا مبوجبه أمام النيابة احمللية.
صفاء كوثر بوعريسة
هــــالُك شخـــٍص في َحـــادِث َسيـــٍر بالبــــِويَرةهــــالُك شخـــٍص في َحـــادِث َسيـــٍر بالبــــِويَرة

لقي شخص يبلغ من العمر 39 سنة، ينحدر من والية قسنطينة، حتفه يف حادث سير متثل 
يف اصطدام شاحنة بسيارة على مستوى الطريق السّيار »شرق – غرب« مبنطقة النسيس بالبويرة. 
وحسب ما أفاد به بيان ملصالح احلماية املدنية بوالية البويرة فإن مصاحله تدخلت لنقل الضحية إلى 

مستشفى محمد بوضياف بالبويرة.
من جهة أخرى، فتحت مصالح الدرك الوطني حتقيقا للوقوف على مالبسات احلادث.

يونس غماري

 مصــــرُع كهـــٍل إثــَر  مصــــرُع كهـــٍل إثــَر 
ُسقــــوِطــه ُسقــــوِطــه من علـــوِّ من علـــوِّ 

بنايـــٍة بِجيـــــجلبنايـــٍة بِجيـــــجل
تعرض، صباح أمس، شخص يف العقد اخلامس من 
العمر إلى سقوط قاتل من علة الطابع الرابع يف حي 40 

هكتارا بأعالي مدينة جيجل.
 الضحية كان بصدد إفراغ حمولة من اآلجر بواسطة 
الذي  احلبل  بانقطاع  تفاجأ  حتى  امليكانيكي،  احلامل 
قبل  من  الضحية  نقله  جرى  وعليه،  األسفل.  إلى  جّره 
مصالح احلماية املدنية على جناح السرعة إلى مستشفى 
فارق  أنه  إال  يحي،  بن  الصديق  محمد  الوالية  عاصمة 
احلياة يف الطريق، جراء شدة الصدمة وتعرضه لنزيف حاد 
على مستوى رأسه وكسور يف أماكن متفرقة من جسده، 
اجلثث  حفظ  مصلحة  إلى  مباشرة  حتويله  استدعى  ما 
باملستشفى ذاتها.                                 عبداهلل.إ

هّم بها 21 »حراقا«
إحبــاُط محــاَولِة هجــرٍة إحبــاُط محــاَولِة هجــرٍة 
غيــر َشرعــّيٍة بسِكيــكدةغيــر َشرعــّيٍة بسِكيــكدة

بوالية  السواحل  خفر  أن  مطلعة  مصادر  من  علم 
هجرة  محاولة  إحباط  من  أمس،  فجر  متكنوا،  سكيكدة 
21 حراقا كانوا متوجهني على منت  بها  غير شرعية، هّم 
قارب صيد إلى جزيرة سردينيا، على بعد 15 ميال بحريا 

شمالي شاطيء متنارت ببلدية الشرايع، حتديدا.
وينحدر »احلراقة« املوقوفون، حسب املصادر نفسها، 
وتراوحت  بجاية،  قسنطينة  سكيكدة،  واليات  من 
أعمارهم بني 19 و46 سنة،حيث مت رصد قاربهم من قبل 
األمنية  للجهات  وتسليمهم  توقيفهم  ليتم  السواحل  خفر 
التي حررت بشأنهم ملفات قضائية، حتسبا لتقدميهم أمام 

العدالة.                                           نسيبة.ش

الَجزائـُر ُتحِصي 04 وفيـــات 
بَفيـروس »ُكـورونــــــا «

أحصت وزارة الصحة والسكان وإصالح 
املستشفيات، أمس السبت، 164 إصابة 

جديدة بفيروس كورونا يف اجلزائر خالل 
الـ24 ساعة، فيمـــا سجلــت 04 وفيـــــات.

بناء وإصالح الّسفن

 عقــــُد لقـــاِء أعَمــــاٍل  عقــــُد لقـــاِء أعَمــــاٍل 
بيـــن ُمتعاِمليــــــن بيـــن ُمتعاِمليــــــن 
َجزاِئرييــَن وكـــرَوات َجزاِئرييــَن وكـــرَوات 

تقنية  لقاء أعمال، عبر  الصيدية  البحري واملنتجات  الصيد  نظمت وزارة 
التحاضر املرئي والسمعي لالجتماع عن بعد، جمع متعاملني جزائريني وكروات 
متخصصني يف مجال بناء وإصالح سفن الصيد البحري، حسبما أفاد به أمس 

بيان للوزارة.
وأشرف على افتتاح هذا اللقاء، الذي جرى يوم اخلميس 18 فبراير، كل 
الصيدية،  واملنتجات  البحري  الصيد  بوزارة  الديوان  ورئيس  العام  األمني  من 
باإلضافة إلى سفيري كرواتيا باجلزائر وسفير اجلزائر بكرواتيا، يضيف املصدر.

و يندرج هذا اللقاء يف إطار تنفيذ برنامج قطاع الصيد البحرى واملنتجات 
الصيدية بالنسبة إلى اخلماسي )2024 - 2020(.

كما يتماشي هذا االجتماع مع توصيات املباحثات التي متت ما بني وزير 
القطاع، سيد أحمد فروخي، وسفير كرواتيا باجلزائر، »إليجا زيالليك«، بتاريخ 
وإصالح  بناء  مجال  يف  البلدين  بني  ما  الشراكة  بخصوص  املاضي،  يناير   4

السفن.
وقد شارك يف هذا املوعد عدد من املتعاملني اجلزائريني من القطاعني العام 
يف  قدراتهم  باستعراض  اللقاء  سمح  حيث  كرواتيا،  من  ومتعاملني  واخلاص 
الشراكة  فرص  لدراسة  واملعارف  اخلبرات  وتبادل  السفن  وإصالح  بناء  مجال 
القائمة بني البلدين يف هذا املجال، وفق البيان ذاته.                      )و.أ.ج(

املرة«  »احلقيقة  القصير  الفيلم  تّوج 
للفيلم  اإلعالمية  لأليام  األولى  باجلائزة 
السبت  أمس  يوم  اختتمت  التي  القصير 

مبدينة ورقلة.
مت  الذي  الفني،  اإلنتاج  هذا  ويتناول 
تصويره وإنتاجه ملدة عشرة أيام بوالية ورقلة، 
ملدة  عميري،  ياسني  الشاب  أخرجه  وأّلفه 
اإلعالم  تأثير وسائل  دقائق، موضوع  ست 
خالل  املشاهد  يف  )التلفزيون(  البصرية 

جائحة كورونا )كوفيد - 19(..
كما فاز الشاب بن كادي زكريا باجلائزة 
خدمة  كاين   « القصير  فيلمه  عن  الثانية 
»بوجمعة  الشباب  دار  حتصلت  فيما   ،«
بخديجة » على اجلائزة الثالثة عن إنتاجها 
حول »احَلراك الشعبي«.                    ق.م

األيام اإلعالمية للفيلم القصير بورقلة
 »الحقيــقُة المــّرُة« َيفتــكُّ الَجـائـزَة األوَلــى



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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