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د. الّسعيد بوطاجني  

 أ. ف. الزهراء بولعراس 

أَنا أكرُه البشــَر..!

ِبخيٍر..! لسَنا 
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أقــــــــــــــــالم   

05
عنابة

َطالُبــو الّسكـِن يعَتصمـوَن 
أمـــاَم مقــرِّ الُمقــاطـعِة 
يـش«! اإلَدارّيِة »ذراع الرِّ

06
سيدي بلعباس 

عّمـاُل عقـوِد ما قبـَل 
الّتشغيــِل َيخرُجـــوَن 
إلــى الّشـــــــارِع!
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أعرب عن يقينه باآلفاق الواعدة يف هذا املجال

اقـوُي  تّبـــون:»االنِتقـاُل الطَّ
ُيعــدُّ مـن أهـمِّ أوَلوَيـاِتـنا«

 أحيت اجلزائر، أمس، الذكرى املزدوجة الـ 50 لتأميم احملروقات والـ 65 
لتأسيس االحتاد العام للعمال اجلزائريني، يف وقت ما تزال فيه بالدنا 

تعاني من التبعية الكاملة للنفط، حيث تشكل هذه الثروة الزائلة معظم 
مداخيل اجلزائر، ثروة قد تنضب يوما ما ولن تستفيد منها األجيال 

القادمة، ما يفرض ضرورة التوجه نحو االستثمار يف الطاقات املتجددة 
وخلق اقتصاد بديل ككل، اليوم قبل الغد.

أّكد رئيس اجلمهورية عبد املجيد تبون، أمس األربعاء، أن 
االنتقال الطاقوي يعد من »أهم األولويات« لتعزيز األمن 

الطاقوي، معربا عن يقينه بأن اآلفاق »واعدة« يف هذا املجال.

َسّياراُت األجرِة يف الَوسِط احَلضريِّ

09

يوما بعد يوم، تتفاقم معاناة أكثر من 450 نسمة تعيش يف مشتة »قيقاية » ببلدية 
ميلة،  والتي تبعد بعض الكيلومترات عن عاصمة الوالية. وتزداد حدة هذه املعاناة 

باستمرار حتت حصار ثالثية قاتلة ميزتها العزلة والفقر واحلرمان من مختلف 
أساسيات العيش الكرمي مبناطق الظل يف اجلزائر العميقة، ما جعل منهم ضحايا 

ملنتخبني محليني بعيدين كل البعد عن املسؤولية، أو هكذا يقول سكان املشتة!

ُة ُيكـّدراِن عيــَش   ُة ُيكـّدراِن عيــَش  الَفقـُر والعزلـَ الَفقـُر والعزلـَ
سكـاَن مْشـَتة »قيقـاية« بِميـلة!سكـاَن مْشـَتة »قيقـاية« بِميـلة!

بعد 50 سنة على تأميم احملروقات
.. االقتصـــاُد الَجزائـــــــريُّ

ـُِص مـن التَّبعــيِة للنِّفــِط!  كابـوُس التَّخل

02

انعداٌم تاٌم ملشاريِع الّتنميِة والّسكاُن  يعانون الّتهميَش
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اكسُيــــــور«  يــــُد »الطَّ
بـــــون! فــي َجــيب الزَّ

ُم َنشاَط َسائِقي األجَرِة. .قريًبا«  ُمديرّيُة الّنقِل بالَعاِصمة:»دفتُر ُشروٍط َجديٍد ُينظِّ

ـَن: الَباســـط ُمومـــ  َعبـــد 
»احُلقـَرة هـي التــي َدفـعت 

حايِل!« »الّطاكسُيور« إلى التَّ



فاحت إسعادي 
بالذكــرى هــذه  لقــد جــاءت االحتفــاالت 
الســنة وســط أجــواء سياســية مكهربــة ووضــع 
لــم  البــاد  وأن  الســيما  مضطــرب،  اقتصــادي 
التــي  تتعــاَف بعــد مــن آثــار جائحة«كورونــا«، 
فيهــا  مبــا  الــدول،  باقتصاديــات  كثيــرا  أضــرت 
اجلزائــر التــي شــهدت ركــودا منــذ ســنة شــمل 
مختلــف املجــاالت، خصوصــا وأن اقتصادهــا هــش 

مثلهــا مثــل بقيــة دول العالــم الثالــث.
ــد  ــا ق ــية يف بادن ــلطة السياس ــت الس وإن كان
ســطرت برنامجــا للخــروج مــن التبعيــة الكليــة 
ــن  ــكل 98 يف م ــزال تش ــا ت ــي م ــات، الت للمحروق
مداخيــل البــاد بالعملــة الصعبــة، وذلــك عــن 
طريــق اســتحداث وزارة بأكملهــا لانتقــال الطاقوي، 
ــة حــول  ــات رنان ــرا مــا ســوق املســؤولون خلطاب وكثي
ســبل رفــع الصــادرات مــن القطاعــات األخــرى 
ــا  ــرات حالي ــط، إال أن كل املؤش ــاع النف ــارج قط خ
ــاد يف  ــس ســوى مجــرد ذر للرم ــك لي ــأن ذل ــد ب تفي
العيــون، لتبقــى مختلــف القطاعــات اإلســتراتيجية 
ــد  ــا وللبل ــروة ألصحابه ــدر الث ــا أن ت ــي بإمكانه الت
ككل تــراوح مكانهــا. ورغــم مــا يكتســيه املــرور إلــى 
االســتخدام الكلــي للطاقــات البديلــة مــن أهميــة، 
مــع ضــرورة االســتغناء التدريجــي عــن النفــط املهدد 
بالنفــاذ، ومــا يتطلبــه ذلــك مــن إرادة سياســية قويــة 

وتكنولوجيــا عاليــة، علــى غــرار مــا هــو معمــول بــه 
علــى مســتوى الكثيــر مــن الــدول املتطــورة، إال أنــه 
ولألســف تبقــى العمليــة تســير بســرعة الســلحفاة.

ومــا تــزال الكثيــر مــن العراقيــل تقــف حائــا 
غــرار  علــى  الوطنــي،  باالقتصــاد  النهــوض  دون 
ــة  ــا باملقارن ــة مث ــوزارة الصناع ــة ل ــة الضعيف امليزاني
ــدم  ــا، وع ــأنا منه ــل ش ــرى أق ــدة وزارات أخ ــع ع م
االهتمــام بالقطــاع الفاحــي الــذي بإمكانــه أن 
ــد مصــدر ملختلــف املنتجــات  ــى بل ــر إل ينقــل اجلزائ
ــال  ــّم وط ــذي ع ــن الفســاد ال ــة، فضــا ع الفاحي
معظــم االســتثمارات املنجــزة إلــى حــد اآلن يف 
بادنــا، ســواء تلــك املنجــزة مــن قبــل املســتثمرين 
الوطنيــن، أو مــن طــرف األجانــب، علــى غــرار مــا 
ــره مــن  ــع »نفــخ العجــات«، وغي جــرى مــع مصان
ــط  ــك احملي ــى كل ذل ــاف إل ــرى، يض ــاريع الكب املش
ألي  واملعطــل  املتعفــن،  واالقتصــادي  اإلداري 
عمليــة تنمويــة، والــذي ال يشــجع بتاتــا املســتثمرين 
علــى االشــتغال، اعتبــارا مــن أن«رأس املــال جبــان« 

ــهيرة. ــة الش ــده املقول ــا تؤك مثلم
ومــن أجــل جتــاوز الوضــع، تراهــن اجلزائــر 
فيــه  أدرجــت  قانــون محروقــات جديــد،  علــى 
ــز  ــأنها حتفي ــن ش ــي م ــر الت ــود والتدابي ــض البن بع
الشــركاء األجانــب علــى االستكشــاف، علــى غــرار 

ــف  ــص التكالي ــة وتقلي ــراءات اإلداري ــيط اإلج تبس
واآلجــال، حيــث إن التحــدي حاليــا هــو العثــور على 
آبــار جديــدة، باعتبــار أن االحتياطــي مــن احملروقــات 
ــب  ــع بحس ــتدعي الوض ــا يس ــاد، كم ــوط ح يف هب
الكثيــر مــن اخلبــراء يف هــذا املجــال ربــط شــراكات 
مــع رواد يف التكنولوجيــات احلديثــة لتطويــر الطاقــات 

ــددة. املتج
ــر  ــا أكث ــن الوضــع حــدة يف بادن ــد م ــا يزي وم
البتــرول خــال  لســعر  الكبيــر  هــو االنخفــاض 
ــر مــوارده املمــول  الســنوات األخيــرة، يف حــن تعتب
العمليــات  ومختلــف  الدولــة  مليزانيــة  الرئيــس 
املاليــة ســاري  التنمويــة، حيــث اعتمــد قانــون 
املفعــول 40 دوالرا كســعر مرجعــي لبرميــل النفــط، 
ــه  ــت إلي ــا وصل ــع م ــة م ــف باملقارن ــم ضعي ــو رق وه

ــنوات. ــل س ــود قب ــب األس ــعار الذه أس
ــع  ــر كانــت تبي ــر مــن ذلــك، أن اجلزائ  واألكث
البتــرول اخلــام وتســتورده كوقــود ومشــتقات للبتــرول 
مــن زيــوت مختلفــة ومــواد تشــحيم طيلــة 50 ســنة، 
نظــرا إلــى غيــاب سياســية إســتراتيجية إلنتــاج هــذه 
ــة  ــواال باهظ ــف أم ــي تكل ــي الت ــا، وه ــواد محلي امل
ــلطات يف  ــتفيق الس ــل أن تس ــة، قب ــة الصعب بالعمل
األشــهر األخيــرة، وتقــرر االســتثمار يف مصــاٍف 

ــا. ــود محلي ــع الوق داخــل الوطــن، لتصني

مجلــس  أعضــاء  األربعــاء،  أمــس  زكــى، 
األمــة باألغلبيــة املطلقــة صالــح قوجيــل رئيســا 
ــذي  ــح ال ــن صال ــادر ب ــد الق ــا لعب ــس، خلف للمجل

تنحــى مــن منصبــه يف أفريــل 2019.
وصــوت 126 عضــوا مــن مجمــوع 127 عضــوا 
بـ«نعــم« لتزكيــة صالــح قوجيــل رئيســا ملجلــس 
األمــة، فيمــا امتنــع عضــو واحــد عــن التصويــت، 
يف جلســة علنيــة عامــة ترأســها عبــد احلميــد ماحــي 

باهــي، وحضرهــا ثلثــي أعضــاء مجلــس األمــة.
وأعلــن كل مــن رئيــس كتلــة الثلــث الرئاســي 
باملجلــس، الهاشــمي جيــار، وعلــي جربــاع رئيــس 
كتلــة التجمــع الوطنــي الدميقراطــي، وبوحفــص 
ــد  ــه »بع ــي، أن ــر الوطن ــة التحري ــة جبه ــس كتل رئي
التشــاور داخــل الكتــل مت االتفــاق علــى تثبيــت 
صالــح قوجيــل يف منصــب رئيــس مجلــس األمــة«.

املترشــحن  العضويــن  مــن  كل  وفضــل 
وجغدالــي  قيصــاري  محمــود  ذاتــه  للمنصــب 
مصطفــى، االنســحاب مــن ترشــحهما، قبــل بــدء 

ــة  ــى تزكي ــن الســبب إل ــت، مرجع جلســة التصوي
ــل، وال ميكــن املشــاركة يف  ــث الرئاســي لقوجي الثل

انتخابيــة محســومة. مواجهــة 
ويف كلمــة ألقاهــا باملناســبة، قــال املنصــب يف 
رئاســة مجلــس األمــة إنــه مــن التقاليــد واألعــراف 
ــي،  ــث الرئاس ــن الثل ــس م ــاب الرئي ــم انتخ أن يت
ــر يف  ــا أكث ــة وتعميقه ــاء الدميقراطي ــل إرس ــن أج م
التــي  املســتقبل، خاصــة مــع املرحلــة احلرجــة 

ــن ». ــت الراه ــر يف الوق ــها اجلزائ تعيش
التــي جــرت  واعتبــر قوجيــل االنتخابــات 
مبجلــس األمــة جتســيدا للدميقراطيــة احلقيقيــة يف 
اجلزائــر وبنــاء مؤسســاتها، وهــي مبثابــة رســالة 
الوقــت  واخلــارج«، مؤكــدا يف  الداخــل  ألعــداء 
ذاته«علــى أهميــة املجلــس يف مســتقبل البــاد، 
ــة  ــات الهام ــذه احملط ــس يف ه ــج الرئي ــايرة برنام ملس

مــن تاريــخ اجلزائــر«.
ويف األخيــر، أشــار قوجيــل إلــى أن »املجلــس 
ســيعقد جلســة هامــة عــن قريــب، لتحديــد مهــام 

مجلــس األمــة يف املســتقبل، ودور أعضائــه، مبــا 
ــري«. ــي طموحــات الشــعب اجلزائ يلب

منير بن دادي
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الحدث
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 قــررت محكمــة اجلنايــات مبجلــس قضــاء 
محاكمــة  تأجيــل  األربعــاء،  أمــس  اجلزائــر، 
املتهمــن يف قضيــة تفجيــرات قصــر احلكومــة ومقــر 
ــا يف  ــزوار بالعاصمــة، اللتــن نفذت ــاب ال الشــرطة بب
أفريــل 2007 إلــى الــدورة اجلنائيــة القادمــة، بســبب 

ــن. ــاع املتهم ــاب دف غي
ــن  ــن موقوف ــة 6 متهم ــذه القضي ــع يف ه ويتاب
مــن أصــل 16 متهمــا، قبلــت احملكمــة العليــا الطعــن 
ــي  ــم، والت ــادرة يف حقه ــكام الص ــض يف األح بالنق

قضــت مبعاقبتهــم باإلعــدام.

وتتعلــق تهــم هــذه القضيــة بجنايــة االنخــراط 
يف جماعــة إرهابيــة غرضهــا نشــر الرعــب وجــو 
تعريــض  وكــذا  املواطنــن،  بــن  األمــن  انعــدام 
حيــاة مواطنــن وممتلكاتهــم للخطــر، باإلضافــة إلــى 
القتــل العمــد باســتعمال املتفجــرات. ويذكــر أن 
ــة املقاطعــة  ــى خلفي ــاع املتهمــن جــاء عل ــاب دف غي
ــدة يومــن  ــة محامــي العاصمــة م ــا نقاب ــي قررته الت
متتاليــن علــى خلفيــة حبــس زميــل لهــم مــن 
نقابــة البليــدة، والــذي أفــرج عنــه بعــد أســبوع مــن 

املقاطعــة                        أمينــة. ش

ــعبي  ــي الش ــش الوطن ــس أركان اجلي ــد رئي أك
اجليــل  »حــروب  أن  شــنقريحة  الســعيد  الفريــق 
علــى  وتقــوم  املجتمعــات  تســتهدف  اجلديــد، 

املضــادة«. والدعايــة  الدعايــة 
ــال  ــا خ ــة ألقاه ــنقريحة، يف كلم ــاف ش وأض
أشــغال  افتتــاح  علــى  األربعــاء  أمــس  إشــرافه 
امللتقــى الوطنــي حــول حــروب اجليــل اجلديــد، 
ــة العســكرية  ــة بالناحي ــا احلربي ــد باملدرســة العلي عق
ــى إســتراتيجية  ــدة تتبن ــى، أن »احلــروب اجلدي األول

التأثيــر علــى اإلدراك اجلماعــي«.
ــة  ــات احملتمل ــى أن »التداعي ــق إل ــار الفري وأش

علــى أمــن واســتقرار بادنــا جــراء تدهــور األوضــاع 
األمنيــة يف محيطنــا اإلقليمــي، واحملــاوالت اخلبيثــة 
واملتكــررة، لضــرب االنســجام االجتماعــي، تفــرض 

ــز أواصــر الوحــدة الوطنيــة«. علــى اجلميــع تعزي
وذّكــر شــنقريحة، باملناســبة، بــأّن »الدفــاع 
الوطنــي واجــب مقــدس ومســؤولية جماعيــة، يجــب 
حتملهــا أفــرادًا وجماعــات ومؤسســات، مــن خــال 

ــات«. ــا للوطــن أهــم الغاي ــح العلي جعــل املصال
و شــهد احلــدث العلمــي حضــور وزراء كل مــن 
ــة  ــات احمللي ــة واجلماع ــة، الداخلي ــؤون اخلارجي الش
ــاوة  ــال، ع ــدل، واالتص ــة، الع ــة العمراني والتهيئ
ــة  ــد الناحي ــي وقائ ــدرك الوطن ــوات وال ــادة الق عــن ق
العســكرية األولــى، ورؤســاء دوائــر ومديريــن ورؤســاء 

ــاع الوطنــي. ــوزارة الدف ــة ب ــح مركزي مصال
ومتحــورت محاضــرات امللتقــى حــول دراســة 
القــوة  اجلديــد،  اجليــل  حلــروب  إبســتيمولوجية 
اإلعــام  اجلديــد:  اجليــل  حــروب  يف  الناعمــة 
املعلومــات. وأخيــرا،  النفســية وحــرب  واحلــرب 
اجلديــد  اجليــل  حــروب  مواجهــة  إســتراتيجيات 
ــة. ويهــدف البرنامــج  ــة اجلزائري ــات الدول وخصوصي
العلمــي إلــى تســليط الضــوء علــى مختلــف جوانــب 
وأســاليب هــذه احلــروب، التــي صــارت، منــذ مطلــع 
ــى  ــًا عل ــدًا حقيقي ــكل تهدي ــدة، تش ــة اجلدي األلفي

ــم. ــن دول العال ــد م ــتقرار العدي ــن واس أم
بن دادي.م

ــون،  ــد تب ــد املجي ــة عب ــس اجلمهوري ــد رئي أّك
أمــس األربعــاء، أن االنتقــال الطاقــوي يعــد مــن 
ــا  ــوي، معرب ــن الطاق ــز األم ــات« لتعزي ــم األولوي »أه
ــاق »واعــدة« يف هــذا املجــال. ــأن اآلف ــه ب عــن يقين

وأضــاف الرئيــس تبــون، يف هــذا الصــدد، 
ــدة يف  ــاق واع ــأن اآلف ــن ب ــى يق ــي لعل ــول: »إنن يق
هــذا املجــال، بفضــل رصيــد اخلبــرة والتجربــة، 
ــه لترجمــة  ــه وعمال ــد إطــارات القطــاع وعامات وجتن
احتياطاتنــا  جتديــد  إلــى  الراميــة  اإلســتراتيجية 
الصناعــة  مشــاريع  وتطويــر  والغازيــة،  البتروليــة 

التحويليــة«.
مبناســبة  رســالة  يف  تبــون  الرئيــس  وقــال 
االحتــاد  لتأســيس   65 الـــ  بالذكــرى  االحتفــال 
ــم  ــن والذكــرى الـــ 50 لتأمي ــام للعمــال اجلزائري الع
احملروقــات: »نســتحضر بإجــال وإكبــار يف هــذه 
املناســبة قــرار بســط الســيادة علــى ثرواتنــا، وإصــرار 
مهندســن  مــن  الوقــت  ذلــك  يف  اجلزائــر  أبنــاء 
ــب  ــدي وكس ــوض التح ــى خ ــن عل ــن وفني وتقني

الرهــان«.
الرئيــس  الرهانــات، ذكــر  ومــن بــن هــذه 
ــاء  ــاف، والوف ــث واالستكش ــر البح ــيع وتطوي »توس
ومواكبــة  اخلارجيــة،  األســواق  إزاء  بااللتزامــات 

ــد  ــذي يع ــوي، ال ــال الطاق ــاه االنتق ــوالت باجت التح
مــن أهــم أولوياتنــا لتعزيــز األمــن الطاقــوي مــن 
منظــور القــدرات الواضحــة املتاحــة لبلدنــا يف مجــال 
الطاقــات غيــر التقليديــة، اجلديــدة واملتجــددة«.

باملناســبة  تبــون  املجيــد  عبــد  أشــاد  كمــا 
ــل  ــن وتأهي ــد تثم ــى صعي ــة عل ــازات احملقق »باإلجن
ــا، للنهــوض  ــاره عامــا جوهري ــورد البشــري باعتب امل
التزاماتنــا  توجهــات  ضمــن  احملروقــات  بقطــاع 
علــى  باالعتمــاد  احلتميــة،  الطفــرات  بإحــداث 
توســيع االســتثمارات يف قطاعــات حيويــة كالفاحــة 
والســياحة، للخــروج الفعلــي مــن تبعيــة طــال أمدهــا 

ــاز«. ــرول والغ ــع البت لري
ودعــا تبــون، باملناســبة، االحتــاد العــام للعمــال 
ــة  ــة اجلبه ــعى تقوي ــراط« يف مس ــن »لانخ اجلزائري
ــة وحتصينهــا مــن محــاوالت االســتغال  االجتماعي

ــة. ــة الصعب ــب لألوضــاع االقتصادي املري
ــريع  ــى تس ــون عل ــا لعازم ــا »إنن ــاف قائ وأض
وتيــرة معاجلــة اآلثــار االجتماعية، والتكفــل تدريجيا 
باملتضرريــن مــن العمــال والعامــات، بالســهر الدائم 
ــج  ــة للبرام ــلطات العمومي ــذ الس ــة تنفي ــى متابع عل

ــذا الشــأن«. ــرارات املتخــذة يف ه املســطرة والق
م. بن دادي

بعد 50 سنة على تأميم احملروقات

االقتصـــاد الجزائــــــري.. 
كابــوس التخلــص مـن التبعــية للنفـــط!

نال صوت األغلبية بعد انسحاب منافسيه
ترسيــــم صــــالح قوجــــيل رئيـــسا لمجلـــس األمــــة

الفريق السعيد شنقريحة:
»الدفـــاع الوطنـــي واجــــب مقـــدس 

ومســــؤولية جمـــاعــية«

بسبب مقاطعة احملامني اجللسات
تأجيــل قضــية تفجيــرات قصـر الحكــومة

أعرب عن يقينه باآلفاق الواعدة يف هذا املجال 
تبـــــون:»االنتقــــال الطاقـــــوي
 ُيعـــّد مـــن أهـــم أولــويـــاتــنا«

أحيت اجلزائر، أمس، الذكرى الـمزدوجة الــ 50 لتأميم احملروقات والـ 65 لتأسيس االحتاد العام للعمال 
اجلزائريني، يف وقت ما تزال فيه بالدنا تعاني من التبعية الكاملة للنفط، حيث تشكل معظم مداخيلها 
من هذه الثروة الزائلة، والتي قد تنضب يوما ما ولن تستفيد منها األجيال القادمة، ما يفرض ضرورة 

التوجه نحو االستثمار يف الطاقات املتجددة وخلق اقتصاد بديل َكُكل، اليوم قبل الغد.

ــن  ــراد ع ــز ج ــد العزي ــر األول عب ــف الوزي كش
»صــدور أمــر بالقبــض الدولــي ضــد الضالــع الرئيــس 
يف قضيــة الفســاد املتعلقــة بشــراء مجمــع ســوناطراك 

ملصفــاة النفــط أوغســتا«.
وصــرح الوزيــر األول، يف خطــاب ألقــاه خــال 
زيــارة قــام بهــا أمــس األربعــاء إلــى واليــة األغــواط، 
ــات  ــم احملروق ــرى الـــ 50 لتأمي ــاء الذك ــار إحي يف إط
والـــ 65 لتأســيس االحتــاد العــام للعمــال اجلزائريــن 
ــد  ــي ق ــادي واملال ــي االقتص ــب القضائ ــأن »القط ب

فتــح حتقيقــا يف قضيــة مصفــاة أوغســتا، حيــث 
أصــدر قاضــي التحقيــق أمــرا بالقبــض الدولــي ضــد 

ــع«. ــس يف الوقائ املتســبب الرئي
 وبهــذا الصــدد أكــد جــراد »عــزم الدولــة علــى 
مواصلــة أخلقــة احليــاة العامــة واملجــال االقتصــادي 
ــودها  ــة تس ــة اقتصادي ــة لبيئ ــروط الازم ــر الش بتوفي
الشــفافية واملنافســة الســليمة، مــن جهــة. ومحاربــة 
الفســاد مبــا ميليــه القانــون مــن جهــة أخــرى.«. 
ــة كل املســؤولن  ــول »ســنواصل متابع وأضــاف بالق

الذيــن كانــوا ســببا يف الفســاد ومحاولــة ضــرب 
ــي«. ــاد الوطن االقتص

ــهر  ــت يف ش ــوناطراك أبرم ــركة س ــر أن ش يذك
»إيســو  مــع  صفقــة   2018 ســنة  مــن  ديســمبر 
ــر النفــط يف  ــع تكري ــق بشــراء مصن ــا«، تتعل إيطاليان
»أوغســتا«، غيــر أن عــدة حتفظــات أثيــرت علــى 
املســتوى الرســمي حــول هــذه الصفقــة وجناعــة هــذا 

ــارج ــوناطراك خ ــه س ــت ب ــذي قام ــتثمار ال االس
 الباد.                                        م.ب

الوزير األّول عبد العزيز جراد:
 »صــدور أمر بالقبـض الدولـي ضـد المتسبـب فـي شـراء مصفــاة أوغســتا« »صــدور أمر بالقبـض الدولـي ضـد المتسبـب فـي شـراء مصفــاة أوغســتا«
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ــون  ــم أجمــع الزب ــًا؛ ففــي العال ــون علن ــون القان ــن يخرق ــون مــن جتــاوزات ســائقي ســيارات األجــرة، الذي ــي اجلزائري يعان
يوقــف ســيارة األجــرة يركــب ثــم يخبــر الســائق بوجهتــه، أمــا يف اجلزائــر فيجــب أن تكــون وجهتــك هــي الوجهــة التــي يريدهــا 
الســائق، والتــي ال ولــن يغيرهــا مــن أجــل إرضــاء الزبــون، كمــا يقــدم علــى نقــل عــّدة أشــخاص يف الرحلــة نفســها،  وكل 
هــذه املمارســات ممنوعــة يف القانــون، فأيــن الســلطات مــن كل هــذه التجــاوزات، وأيــن الرقابــة، ومــن يحاســب املتجاوزيــن؟!
ــن، وهــو ســائق  ــار الوطــن« ســألت محمــد عــن التجــاوزات التــي يرتكبهــا ســائقو ســيارات األجــرة يف حــق الزبائ »أخب
ــة يف  ــع االزدواجي ــذي مين ــون ال ــق القان ــة، فقــال »حقيقــًةن ال ميكــن تطبي ــى أي نقاب ــه ال ينتمــي إل ســيارة أجــرة مثلهــم إال أن
نقــل الــركاب، ألنــه املنفــذ الوحيــد للســائق لكــي يغطــي االحتياجــات، كــون العــداد ال يســجل ســعرا »مقبــوال« يف بعــض 
األحيــان«، إال أنــه اســتنكر ســلوك بعــض الســائقني اّلذيــن يطلبــون مــن الــركاب دفــع ضعــف التســعيرة التــي يســجلها العــداد، 

أو يشــترطون عليهــم أن يدفعــوا ثمنــا معينــا مــن غيــر االعتمــاد علــى العــداد، واصفــًا أفعالهــم بالســرقة، والعــار.
أمــا حمــزة رحيــم، العضــو يف االحتــاد العــام للعمــال اجلزائريــني، فــرع ســائقي ســيارات األجــرة واليــة اجلزائــر، فقــال إن 
»مشــكل ســيارات األجــرة األساســي يف اجلزائــر هــو التســعيرة، والتــي يجــب رفعهــا ليطابــق ســعر مســافة 1 كلــم ســعر 1 لتــر 
مــن البنزيــن، أي أقــل شــيء 45 د.ج«، مؤكــدًا علــى أن »ســيارة األجــرة وســيلة نقــل فخمــة، ومــن ال يقــدر عليهــا ال يركبهــا، 
وعليــه التنقــل باحلافلــة«، مضيفــًا أن »الدولــة تريــد أن تقــدم خدمــة عموميــة للمواطــن علــى حســاب ســائق األجــرة، وأن هــذا 
األخيــر ال يســتطيع تغطيــة حاجياتــه بالتســعيرة احلاليــة، مــا يجيــز لــه أن يقــوم باحليــل حتــى يتمكــن مــن جنــي بعــض املــال، 

كاالزدواجيــة، طلــب ضعــف املبلــغ مــن الــركاب الذيــن يفــوق عددهــم 3 أشــخاص حتــى وإن كانــوا عائلــة«.
وتابــع املتحــدث أنــه »مــن أجــل حتســني خدمــة النقــل احلضــري يف اجلزائــر يجــب رفــع التســعيرات مثــل الفنــادق، كلمــا 

تدفــع أكثــر تتلقــى خدمــات أحســن«.
محمد رضوان بلعروسي

الفتــرة  يف  وترشــيده،  املســتهلك  حمايــة  جمعيــة  تتلقــى 
ــيارات  ــتخدمي س ــني ومس ــن املواطن ــدة م ــكاوى عدي ــرة،  ش األخي
ميارســها  التــي  القانونيــة  غيــر  التصرفــات  بخصــوص  األجــرة، 
ــم  ــة«، وتالعبه ــق »الكورس ــم منط ــة تطبيقه ــى خلفي ــائقون عل الس
ــى الوجهــة  ــب رفضهــم إيصــال زبائنهــم إل ــى جان بالتســعيرات،  إل

التــي يطلبونهــا.
وكشــفت التحقيقــات األوليــة التــي قامــت بهــا جمعيــة حمايــة 
املســتهلك أن هنــاك بعــض الســائقني يتحايلــون عبــر تالعبهــم بعــداد 
الكيلومتــرات اإللكترونــي، واســتخدامهم أجهــزة مغشوشــة مــن 
شــأنها مضاعفــة أســعار الرحــالت مرتــني لتحقيــق أرباحــا مضاعفــة.
ــة  ــو املنظم ــوز عض ــن معي ــد الرحم ــال عب ــدد، ق ــذا الص ويف ه
اجلزائريــة حلمايــة املســتهلك، يف تصريــح أدلــى بــه لـ«أخبــار الوطن«،  
إن »هيئتهــم تلقــت شــكاوى عديــدة مــن الزبائــن بســبب التصرفــات 
غيــر قانونيــة التــي يقــدم عليهــا بعــض الســائقني خاصــة مــا تعلــق 
بالتســعيرة، إلــى جانــب رفضهــم إيصــال زبائنهــم إلــى وجهــة التــي 

يطلبونهــا«.
ــائق  ــوخ للس ــدم الرض ــى »ع ــني إل ــوز املواطن ــا معي ــه، دع وعلي
ــة النقــل  ــالغ مديري ــع تســعيرة مضاعفــة وإب يف حــال مطالبتهــم بدف
ومصالــح األمــن يف حــال تعرضهــم لالبتــزاز مــع تســجيل رقــم ســيارة 

األجــرة«. 
أسماء.ب

ــة لســائقي ســيارات اأُلجــرة،  ــة الوطني ــّدد عضــو الفيدرالي ن
ــار  عبــد الباســط مومــن،  مــن جهتــه، خــالل حديثــه مــع »أخب
الوطــن«، بـ«الوضعيــة املزريــة التــي يعيشــها ســائقو ســيارات 
األجــرة، جــراء الفوضــى التــي متيــز نشــاطهم، علــى خلفيــة 
املمارســات غيــر الشــرعية التــي ميارســها أصحــاب ســيارات 
ــى  ــتحوذت عل ــي اس ــة« الت ــات الرقمي ــتان« و«التطبيق »الكلوندس
نحــو 30 يف املائــة مــن هــذا الســوق، مشــيرا إلــى اخلســائر التــي 
ــن منحــة  ــم م ــرة احلجــر الصحــي، وإقصائه ــا خــالل فت تكبدوه

ــرة«. ــائقي األج ــة س ــة لفئ ــا احلكوم ــي خصصته ــا الت كورون

وقــال عبــد الباســط مومــن : »أصبحنــا »متســولني« بعــد أن 
ــف  ــع مصاري ــى دف ــن عل ــر قادري ــوم غي ــا ونحــن الي فرغــت جيوبن
ــى حــق شــراء  ــا ال ميلــك حت ــر األخــرى، وبعضن الكــراء والفواتي
»خبــزة« لعائلتــه، ومــا يثيــر حزنــي تلــك الفئــة التــي تعانــي مــن 
ــف  ــف الكش ــة ومصاري ــى أدوي ــة إل ــم بحاج ــة وه ــراض مزمن أم
الطبــي، فكيــف لهــؤالء أن ال تســّول لهــم أنفســهم  التحايــل 
وخــرق القوانــني مــن أجــل احلصــول علــى »خبــزة« بعــد إقصائهــم 

ــة. مــن املنحــة التــي أقرهــا رئيــس اجلمهوري
أسماء.ب

ــّرر رئيــس الفيدراليــة الوطنيــة لســائقي ســيارات اأُلجــرة،  ب
ــها  ــي ميارس ــة الت ــر القانوني ــات غي ــب، املمارس ــن زين ــد ب محم
بعــض الســائقني بالوضعيــة املزريــة التــي يعيشــها أزيــد مــن 200 
ــرة احلجــر  ــي تكبدوهــا خــالل فت ــف ســائق جــراء اخلســائر الت أل
الصحــي، إلــى جانــب عــدم اســتفادتهم مــن منحــة اإلعانــة التــي 
أقرهــا رئيــس اجلمهوريــة، األمــر الــذي دفعهــم إلــى التحايــل مــن 

أجــل ضمــان قوتهــم اليومــي.
وقــال رئيــس الفدراليــة محمــد بــن زينــب، يف اتصــال 
ــل وضعــت  ــار الوطــن«، إن »وزارة النق ــه »أخب ــه مع ــي أجرت هاتف
شــروطا أساســية تعجيزيــة لالســتفادة مــن هــذه املنحــة واملتمثلــة 
للضمــان  الوطنــي  الصنــدوق  ملســتحقات  التامــة  التســوية  يف 
االجتماعــي، األمــر الــذي حــال دون حصولهــم علــى املســاعدات 
املاليــة للتعويــض عــن األضــرار الناجمــة عــن احلجــر الصحــي، إذ 
مت تهميشــهم وعــدم تقــدمي أي مســاعدات لهــم«، مضيفــا بالقــول« 
إنــه مت إحصــاء نحــو 60 ألــف مــن الســائقني الذيــن مت إقصاؤهــم 

ــا، بعــد أن مت رفــض ملفاتهــم«. ــة كورون ــن إعان م
ــوزارة  ــه وبعــد تقدمهــم بطلــب ل ــن زينب«أن وأكــد محمــد ب

ــن  ــم م ــغاالتهم، بالرغ ــتماع النش ــؤولون االس ــض املس ــل رف النق
ــح  ــى من ــد عل ــذي أّك ــة ال ــس اجلمهوري ــن رئي ــادر ع ــرار الص الق

ــواص«. ــني اخل ــات للناقل إعان
ويف معــرض ســؤالنا عــن حقيقــة بعــض املمارســة غيــر 
القانونيــة التــي ميارســها ســائقو األجــرة، لــم ينــف محدثنــا ذلــك، 
حيــث صــرح يقــول: »إن بعــض الناقلــني اخلــواص تعمــدوا رفــع 
تســعيرة النقــل، وذلــك بعــد قــرار الســماح بعــودة خدمــات النقــل 
ــا  ــة اســتيعاب كل ســيارة أجــرة، لهــذا الســبب قمن بنصــف طاق
بتوعيــة الناقلــني مــن أجــل تفــادي الزيــادات العشــوائية وضــرورة 

احتــرام التســعيرة املعمــول بهــا.
وعليــه، دعــا رئيــس الفدراليــة »إلعــادة النظــر يف صــب منحة 
ــوس« يف  ــب« واشــتراكات »كازن ــاء »الضرائ ــون ســنتيم، وإلغ امللي
ظــل الظــروف املهنيــة واالجتماعيــة القاهــرة التــي يعيشــها ســائقو 
ســيارات األجــرة اليــوم، إلــى جانــب رفــع تســعيرة العــداد الواحــد 
والتــي لــم يتــم مراجعتهــا منــذ 2015 إلــى 50 دينــار للكيلومتــر ».
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وجهــت مديريــة النقــل بواليــة العاصمــة تعليمــات صارمــة 
إلــى كافــة مســتخدمي ســيارات األجــرة بكافــة أصنافهــا، حُتذرهم 
فيهــا مــن أي زيــادات عشــوائية تــرد يف تســعيرات النقــل، داعيــة 
ــك  ــا، وذل ــول به ــة املعم ــعيرة القانوني ــد بالتس ــرورة التقي إلى«ض
ــادة يف هــذه  إلــى غايــة صــدور نــص قانونــي صريــح يســمح بالزي

التســعيرات«.
ويف اتصالنــا مبديريــة النقــل بالعاصمــة، كشــف مصــدر 
مســؤول يف تصريــح أدلــى بــه لـ«أخبــار الوطــن« أن مصاحلهــم 
وجهــت تعليمــات صارمــة إلــى مســتخدمي ســائقي الســيارات، 
جتبرهــم علــى احتــرام دفتــر الشــروط املعمــول بــه، وااللتــزام 
بالتســعيرة املعمــول بهــا واحملــددة بـــ20 دينــار للكيلومتــر الواحــد، 
ــوائية  ــادات عش ــم زي ــبب فرضه ــداد، بس ــب بالع ــدم التالع وع

وخياليــة.
وتأتــي هــذه التعليمــة، بحســب تأكيــد  املصــدر، علــى 
خلفيــة عشــرات الشــكاوى التــي تلقتهــا املديريــة يوميــا معظمهــا 

تتعلــق باعتــراض الســائقني علــى الوجهــة التــي يطلبهــا الزبائــن، 
وفرضهــم منطق«الكورســة« وعــدم تشــغيلهم العــداد، إلــى جانــب 
اســتخدام الســرعة املفرطــة واحتســابهم ضعــف املبلــغ إذا كان أكثــر 

مــن راكــب واحــد وغيرهــا مــن التجــاوزات«.
وأضــاف املتحــدث أن مصاحلهــم ومنــذ اســتئناف نشــاط 
ســيارات األجــرة شــددت الرقابــة علــى ســائقي األجــرة مــن أجــل 

ضبــط هــذا النشــاط واحلفــاظ علــى ســالمة الزبائــن«.
وكشــف املصــدر ذاتــه أن »مصاحلهــم تتجــه إلــى وضــع 
الشــروط، وفــق مــا متليــه  مقترحــات جديــدة تخــص دفتــر 
باجلانــب األخالقــي. تعلــق  املعطيــات احلاليــة خاصــة مــا 

ويف معــرض ســؤالنا عــن إمكانيــة إعــادة مراجعــة التســعيرة 
ــال  ــة، ق ــام املقبل ــا يف األي ــا ســيتم رفعه لســائقي األجــرة، وإذا م

ــه »إن املوضــوع غيــر مطــروح حاليــا«. املصــدر ذات
أسماء.ب

يفرضــون عليــك منطــق »الكورســة« وآخــرون يتحايلــون يف 
جهــاز العــداد ويضاعفــون يف تســعيرته، منتهكــني بذلــك دفتــر 
الشــروط مــن جهــة، فتجــد ســائقي ســيارات األجــرة ال يراعــون 
ــر  ــا يف دفت ــق عليه ــني العمــل املتف ــى قوان ــون أو حت ظــروف الزب
الشــروط اخلــاص بهم. واألمــر ال يتوقــف عنــد هــذا احلــد، بــل 
وصــل بهــم األمــر إلــى ابتــزاز الــركاب وإجبارهــم علــى احتســاب 

املقاعــد الفارغــة، وذلــك بعــد وصولهــم املــكان املــراد إيصالــه.
لتعويــض  الناقلــون اخلــواص مــن حيلــة  لــم يجــد  إذ 
ــرة احلجــر الصحــي، بســبب  ــة فت ــا طيل ــي تكبدوه اخلســارة الت
ــي،  ــروس التاج ــي الفي ــر تفش ــذة إث ــة املتخ ــراءات الصحي اإلج
ســوى مــد يدهــم إلــى جيــب املســافرين أو باألحــرى »ســرقتهم« 
ــت  ــع يف الوق ــذا الوض ــي ه ــم«، يأت ــوس للعظ ــق امل ــد أن »حل بع

ــؤالء. ــى ه ــة عل ــني الرقاب ــه أع ــت في ــذي غاب ال
يف حــني، تكشــف التحقيقــات األوليــة التــي قامــت بهــا 
جمعيــة حمايــة املســتهلك أن هنــاك بعــض الســائقني يتحايلــون 
عبــر تالعبهــم بعــداد الكيلومتــرات اإللكترونــي، واســتخدامهم 
الرحــالت  أســعار  شــأنها مضاعفــة  مــن  مغشوشــة  أجهــزة 

ــة. ــاح مضاعف ــق أرب لتحقي

فرض بعض سائقي سيارات األجرة املتخصصة يف النقل احلضري زيادات جديدة على تسعيرة الرحالت، وذلك بعد استئنافهم 
العمل، ليضطر الزبون إلى دفع مستحقات املقاعد الفارغة، بعد إقحام هؤالء منطق »الكورسة« وحجبهم »شارة التاكسي« 

ورفضهم تشغيل العداد، وغيرها من التجاوزات«، لتمتد سطوة أصحاب السيارات الصفراء إلى جيوب اجلزائريني خلسة، يف ظل 
غياب الرقابة على هؤالء، ليجد الزبائن أنفسهم حتت رحمتهم ومجبرين على دفع ضريبة هم يف غنى عنها، يف حني بررت 
االحتادية الوطنية لسائقي سيارات اأُلجرة هذه التجاوزات بـ »احلقرة« التي متارسها السلطات على سائقي األجرة بسبب 

إقصائهم من »منحة كورونا« وعدم مراجعة التسعيرة التي أكل عليها الدهر وشرب.

عضو الفيدرالية الوطنية لسائقي سيارات اأُلجرة عبد الباسط مومن: عضو الفيدرالية الوطنية لسائقي سيارات اأُلجرة عبد الباسط مومن: 

»الحقـــرة هـــي التــــي دفـــعت »الحقـــرة هـــي التــــي دفـــعت 
»الطاكسيـــور« إلـــى التحايــل«»الطاكسيـــور« إلـــى التحايــل«

رئيس الفيدرالية الوطنية لسائقي سيارات اأُلجرة محمد بن زينب لـ»أخبار الوطن«:رئيس الفيدرالية الوطنية لسائقي سيارات اأُلجرة محمد بن زينب لـ»أخبار الوطن«:

 »نطـالب برفــع تسعيــرة العـداد  »نطـالب برفــع تسعيــرة العـداد 
إلــى إلــى 5050 دج للكيلومتــر الواحــد« دج للكيلومتــر الواحــد«

مديرية النقل بالعاصمةمديرية النقل بالعاصمة
»دفتــر شروط جديـــد ينظـــم »دفتــر شروط جديـــد ينظـــم 

نشــاط سائقــي األجــرة. .قريــبا«نشــاط سائقــي األجــرة. .قريــبا«

سيارات األجرة يف الوسط احلضريسيارات األجرة يف الوسط احلضري

يـــــُد »الّطاكسُيـــــــور« يـــــُد »الّطاكسُيـــــــور« 
في جيــــِب الّزبـــــون!في جيــــِب الّزبـــــون!

ملف:أسماء بوصبيع

الزبائن يعانون يوميا من تصرفات غير قانونيةالزبائن يعانون يوميا من تصرفات غير قانونية
النقــــل الحضـــــــري .. بيــن سائقــي النقــــل الحضـــــــري .. بيــن سائقــي 

األجــــرة وسارقــــي األجـــــرة!األجــــرة وسارقــــي األجـــــرة!

جمعية حماية المستهلكجمعية حماية المستهلك::  
»السائقـــون يستخدمــون »السائقـــون يستخدمــون 

عـــدادات مغشـوشة لمضاعـفة عـــدادات مغشـوشة لمضاعـفة 
تسعيــــرة الرحــــلة«تسعيــــرة الرحــــلة«
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 ويف تصريــح أدلــى بــه إلذاعــة اجلزائــر الدوليــة، أكــد 
العوامــل  أحــد  اجلزائر يبقــى  »اتفــاق  أن  األممــي  املبعــوث 
ــي«. ــلم يف مال ــق الس ــه حتقي ــن بدون ــذي ال ميك ــية ال األساس

ويــرى املســؤول ذاتــه أن املشــكل » يكمــن يف التأخــر 
ــص  ــّرر أن الن ــول وأك ــا »أق ــاق« مضيف ــذ االتف ــجل يف تنفي املس
ــه«،  ــى تطبيق ــة عل ــه متوقف ــن أهميت ــا لك ــا إيجابي ــى اتفاق يبق

قولــه. على حــد 
يف هــذا الشــأن، أوضح املتدخــل أن املماطــات بخصــوص 
ــه  ــع علي ــاق دامــت خمــس ســنوات أي منذ التوقي ــذ االتف تنفي
يف 2015 بباماكــو، فــإذا مت تطبيــق بنوده فــإن العديــد مــن 

ــه«. ــن ســينخرطون في املالي
ــال  ــي أن االنتق ــوث األمم ــد املبع ــد آخــر، أك ــى صعي  وعل
ــر الدســتوري  ــر غي ــذ 5 أشــهر عقب التغيي ــه من ــذي شــرع في ال
الــذي حــدث يف أغســطس 2020 »مينــح فرصــة، وســيكون مــن 

املؤســف أن ال ينتهــز اإلخــوة املاليــون هــذه الفرصــة«.
ــن  ــش حلس ــا نعي ــول إنن ــن الق ــف ع ــم أتوق ــال »ل ــا ق كم
متكنــت  عاقة جديــدة  بــل  جديــد،  ديناميكيــة  احلــظ 
ــة  ــن جه ــركاء م ــن الش ــائها ب ــن إرس ــة م ــلطات االنتقالي الس
واحلركات املوقعــة علــى اتفــاق الســلم مــن جهــة أخــرى«.
ــدة، حســبه، يف  ــة اجلدي ــذه الديناميكي ــوادر ه ــى ب وتتجل
ــدال. ــرة يف كي ــد ألول م ــة االتفاق املنعق ــة متابع ــاع جلن اجتم
وحســب قولــه، فــإن اجتمــاع كيدال«إضافــة إلــى الرمزيــة 
ــاد  ــرى مي ــدة أو باألح ــذه العاقة اجلدي ــد ه ــا يؤك ــي ميثله الت

هــذه الثقــة اجلديــدة«.
ــدورة الـــ 42 للجنــة متابعــة االتفــاق،  ــان ال ولإلشــارة، ف
ــع  ــذ التوقي ــرة من ــدال ألول م ــدت يف كي ــة املســتوى، انعق رفيع

على االتفاق.
وقــد ســمحت ديناميكيــة الثقــة التــي تســود حاليــا الطرف 
املالــي باســتكمال خارطــة طريق محينــة مــن أجــل اإلســراع يف 
تنفيــذ االتفــاق خــال الفتــرة االنتقاليــة. وبهذه املناســبة، 
أكــد املشــاركون )بعثــة مينوســما والوســاطة الدوليــة واحلكومــة 
املاليــة وبلــدان اجلــوار( مائمــة اتفــاق اجلزائــر » كإطــار مناســب 
ــز املصاحلــة  مــن أجــل اســتتباب الســلم بشكل مســتدام وتعزي
يف مالــي« ممــا يشــجع الطــرف املالــي علــى االســتمرار يف تفضيل 

لغــة احلــوار.
ــؤول  ــد املس ــة، أك ــر الدولي ــة اجلزائ ــه إلذاع  ويف تصريح
األممــي أن مــا جــرى أمــس )اإلثنــن( علــى مســتوى املجلــس 
نفســها،   الديناميكيــة  اجتــاه  مــاض يف  االنتقالــي  الوطنــي 
مضيفــا بالقــول: »حقيقــة، يعــد برنامــج احلكومــة طموحــا غيــر 
أننــا نبقــى واقعيــن ألنــه ال ميكننا القيــام بــكل األمــور خــال 

ــه. ــة«،  حســب قول ــة انتقالي مرحل
ــة  ــة االنتقالي ــون املرحل ــب أن تك ــول: »يج ــل يق واسترس
السياســية  اســتكمال اإلصاحات  أو  مباشــرة  علــى  قــادرة 
واملؤسســاتية مثلمــا هــو مطلــوب يف اتفــاق الســلم إضافــة 

إلى إصاحــات أخــرى يفرضهــا تطــور الوضــع بالبلــد«.
يذكــر أن املجلــس الوطنــي االنتقالــي صــادق، أمــس 
ــذي  ــة ال ــرة على مخطــط عمــل احلكوم ــة كبي ــن، بأغلبي اإلثن
عرضــه اجلمعــة املنصرمــة الوزيــر األول املالــي مختــار وان،  
حيــث حصــل علــى 100 صــوت بنعــم و3 بــا و4 امتناعــات.
وبشــكل عــام، أظهــر أعضــاء املجلــس الوطنــي االنتقالــي 
»ارتياحــا« لــرد رئيــس احلكومة االنتقالــي علــى انشــغاالتهم.                               
)و.أ.ج(

صــدر،  يف العــدد األخيــر مــن اجلريــدة الرســمية، رقــم 13، 
مرســوم تنفيــذي يؤســس محيــط احلمايــة جلامــع اجلزائــر ويضبــط 

حــدوده والقواعــد األمنية املطبقــة عليــه.
و يتعلــق األمــر باملرســوم التنفيــذي رقــم )75-21( املــؤرخ يف 
ــز  ــر األول، عبــد العزي ــر 2021، املمضى مــن قبــل الوزي 17 فبراي
جــراد، والــذي يهــدف إلــى تأســيس محيــط احلماية جلامــع 
اجلزائــر ويضبــط حــدوده والقواعــد األمنيــة املطبقــة عليــه، 

ــص املرســوم. حســب ن
و يقصــد مبحيــط احلمايــة،  يف مفهــوم هــذا املرســوم، الفضاء 
ــر،  ــع اجلزائ ــاق جام ــارج نط ــع خ ــوي والبحري الواق ــري واجل الب
ــة خاصــة، حسب املرســوم  ــذي يكــون محــل إجــراءات أمني وال
الــذي حــدد أيضــا اإلحداثيــات اجلغرافيــة املتعلقــة بحــدود 

ــر. ــع اجلزائ ــة جلام ــط احلماي ــة حملي ــة والبحري ــة البري املنطق
و نــص القانــون علــى تكليــف والــي واليــة اجلزائــر بتأمــن 
وحمايــة محيــط احلمايــة جلامع اجلزائــر طبقــا للقوانــن واألنظمــة 
املعمــول بهــا، مضيفــا أنــه تتــم استشــارة مصالح األمــن الوطنــي 
باعتبارهــا الســلطة املكلفــة بتأمــن جامــع اجلزائــر، بخصــوص كل 

مســألة ترتبط بتأمــن محيــط احلمايــة.
و يف هــذا الصــدد، أوضــح املرســوم أنــه يتــم إعــداد مخطــط 
ــة  ــي والي ــراف وال ــت إش ــر حت ــة جلامع اجلزائ ــط احلماي ــن حملي أم
ــر  ــع اجلزائ ــة بتأمن جام ــلطة املكلف ــع الس ــاور م ــر، بالتش اجلزائ
وبالتنســيق مــع املصالــح املعنيــة، ويعــرض للمصادقــة مــن قبــل 
ــة  ــي والي ــف وال ــى تكلي ــر، مشــيرا إل ــة اجلزائ ــة األمن لوالي جلن
ــر،  ــع اجلزائ ــة جلام ــن محيط احلماي ــط أم ــذ مخط ــر بتنفي اجلزائ

وذلــك يف إطــار مهامــه التنفيذيــة املتعلقــة باألمــن واحلفــاظ علــى 
النظــام العــام.

ــط  ــداد مخط ــات إع ــد كيفي ــوم أن حتدي ــاف املرس ــا أض كم
أمــن محيــط احلمايــة جلامــع اجلزائر ومضمونــه يتــم مبوجــب قــرار 

ــر املكلــف بالداخليــة. مــن الوزي
ــي  ــى إنشــاء، حتــت ســلطة وال ــك عل ــون كذل ــص القان و ن
الدائمــن  واملتابعــة  مكلفة بالتقييــم  جلنــة  اجلزائــر،  واليــة 
والتدابير املتعلقــة  األحــكام  وتطبيــق  وتنفيــذ  احتــرام  ملــدى 
ــد تشــكيلتها  ــم حتدي ــر، يت ــة جلامــع اجلزائ بتأمــن محيــط احلماي
ــر املكلــف بالداخليــة. وتنظيمها وســيرها مبوجــب قــرار مــن الوزي
و نــص القانــون، يف ســياق آخــر، علــى تكليــف الســلطات 
محيــط  داخــل  مخطط املــرور  بإعــداد  املتخصصــة  اإلداريــة 
ــر. ــع اجلزائ ــن جام ــة بأم ــع الســلطة املكلف ــة، بالتشــاور م احلماي
و أقــّر املرســوم التنفيــذي بــأن تتكفــل ميزانيــة واليــة اجلزائــر 

بالنفقــات املرتبطة بتأمــن محيــط احلمايــة جلامــع اجلزائــر.
مــن جهــة أخــرى، أوجــب املرســوم علــى الســلطة اإلداريــة 
ــن  ــة بتأم ــلطة املكلف ــبق للس ــتقي الرأي املس ــة أن تس املتخصص
ــل  ــد أو تعدي ــاز أو جتدي ــب إجن ــوص كل طل ــر بخص ــع اجلزائ جام
للبنايــات أو املنشــآت الواقعــة داخــل محيــط احلمايــة جلامــع 
ــاظ  ــد احلف ــوال، وقص ــع األح ــه يف جمي ــيرا إلى أن ــر، مش اجلزائ
علــى الطابــع املعمــاري املتميــز احملفــوظ جلامع اجلزائــر، مينــع 
ــأة  ــاء أو منش ــاز أو بن ــروع يف أي إجن ــة الش ــط احلماي ــل محي داخ
ــة أو  ــة أو كلي ــة جزئي ــع بصف ــب اجلام ــأنها حج ــن ش ــة، م دائم

ــي. ــه اجلمال ــاء وجه ــويه أو إخف تش

اإلداريــة  الســلطات  حتــرص  أن  القانــون  أوجــب  كمــا 
أو  بتنظيــم  التراخيص املتعلقــة  تســليم  عنــد  املتخصصــة، 
ممارســة أي نشــاط أو تظاهــرة داخــل محيــط احلمايــة، علــى 

اجلزائــر. جلامــع  والثقــايف  الدينــي  مراعاة الطابــع 
و فــرض املرســوم كذلــك علــى الســلطات اإلداريــة املختصــة 
ــن  ــر م ــع اجلزائ ــة جلام ــط احلماي ــة وتطهير محي ــى إزال العمــل عل
غير شــرعية،  بطريقــة  املشــيدة  املنشــآت  أو  البنايــات  كافــة 
موضحــا انــه ميكــن أن تكــون محــل حتويــل أو تعديــل أو هــدم أو 
ــة أو منشــأة  ــة، كل بناي ــة، حســب احلال ــازة مــن طرف الدول حي
ــكل  ــأنه أن يش ــة، من ش ــط احلماي ــل محي ــع داخ ــاط يق أو نش
تهديــدا أو خطــرا علــى ســامة وأمــن جامــع اجلزائــر أو يشــوه مــن 

صورته اجلماليــة.
و يف هــذا الصــدد، نــص القانــون علــى اســتفادة أصحــاب 
مــن  اإلجــراءات  بهــذه  العينية املعنيــون  واحلقــوق  األمــاك 
تعويــض، طبقــا للتشــريع والتنظيــم املعمــول بهمــا يف هذا املجــال.
و يف ســياق آخــر، نــص املرســوم علــى منع ممارســة نشــاطات 
التحليــق فــوق محيــط احلماية جلامــع اجلزائــر بواســطة طائــرة 
ــد أو الطائرات الشــراعية أو أي  ــار أو املظــات أو املناطي ــدون طي ب
جســم محلــق، إال بترخيــص خــاص تســلمه اجلهــات املختصــة.
وأضــاف املرســوم كذلــك أنــه ميكــن، عنــد الضــرورة، 
منــع داخــل محيــط احلمايــة، تنصيب جتهيــزات االتصــاالت 
الســلكية والاســلكية أو اللوحــات اإلشــهارية أو أي جتهيــز حــض

ري آخــر.                           
)و.أ.ج(

ــر  ــن مق ــاء، م ــس األربع ــوم أم ــت، ي انطلق
ــجيع  ــة لتش ــة تضامني ــلة قافل ــة خنش ــوان والي دي
املــرأة املاكثــة بالبيــت مبختلــف مناطــق الظــل علــى 

ــي. ــاج الوطن ــار اإلنت ــراط يف مس االنخ
وقــد أشــرف والــي خنشــلة، علــي بوزيــدي، 
االجتماعــي  للنشــاط  احمللــي  باملديــر  مرفقــا 
ــارة  ــاء إش ــى إعط ــواح، عل ــر مل ــن، ناص والتضام
انطــاق القافلــة التضامنيــة التــي توجهــت يف 
ــزة. ــة طام ــل ببلدي ــق الظ ــو مناط ــا األول نح يومه

وأكــد مديــر النشــاط االجتماعــي والتضامــن 
بواليــة خنشــلة أن القافلــة التضامنيــة التــي حتمــل 
علــى  بالبيــت  املاكثــة  املــرأة  »تشــجيع  شــعار 
ــتجوب  ــي« س ــاج الوطن ــار اإلنت ــراط يف مس االنخ

60 منطقــة ظــل عبــر مختلــف بلديــات الواليــة يف 
الفتــرة املمتــدة بــن 24 فبرايــر و11مــارس 2021.

ــة يشــارك  ــة التضامني وأضــاف أن هــذه القافل
فيهــا إلــى جانــب أعــوان وإطــارات اخلايــا اجلوارية 
الســياحة  قطاعــات  عــن  ممثلــون  للتضامــن، 
ــي والتشــغيل  ــة والعمــل العائل ــة التقليدي والصناع
والاســلكية  الســلكية  واملواصــات  والبريــد 
ــم  ــن والتعلي ــاف والتكوي ــة واألوق ــؤون الديني والش
الدعــم  أجهــزة  ومختلــف  والفاحــة  املهنيــن 
لشــرح مختلــف الصيــغ التــي ميكــن للمــرأة الريفيــة 
واملاكثــة بالبيــت االنخــراط فيهــا واالســتفادة مــن 

ــا. ــي تتيحه ــات الت ــف اخلدم مختل
)ق.م(

أطلــق املركــز االستشــفائي اجلامعــي الدكتــور 
بــن زرجــب بوهــران تقنيــة جراحــة األنــف واألذن 
باملنظــار، وهــي التقنيــة التــي تســتعمل للمــرة األولــى 
ــس  ــم أم ــبما عل ــاد، حس ــرب الب ــفيات غ يف مستش

ــه. ــي ذات ــق الصح ــن املرف ــاء م األربع
التدخــات  بإجــراء  التقنيــة  هــذه  وتســمح 
ــف واألذن دون إحــداث  ــى مســتوى األن ــة عل اجلراحي
صغيــر  شــق  بإحــداث  بــل  ظاهــرة،  فتحــة  أيــة 
ــرك  ــك دون ت ــف أو األذن وذل ــواء يف األن ــل س بالداخ
أيــة آثــار ظاهــرة،  وفــق مــا ذكرتــه لـــ)و.أ.ج( رئيســة 

املؤسســة  بهــذه  واحلنجــرة  واألذن  األنــف  مصلحــة 
البروفيســور زبيــدة ســراجي. الصحيــة، 

منظــار  اســتخدام  يف  التقنيــة  هــذه  تتمثــل  و 
داخلــي مكبــر )وهــو أنبــوب رفيــع بنهايــة ضوئيــة مــزود 
ــل  ــف أو داخ ــات األن ــه يف فتح ــم إدخال ــرا( يت بكامي
اجلهــاز الســمعي لرؤيــة وحتديــد االختــال بشــكل 
جيــد ومــن ثمــة إدخــال أدوات جراحيــة إلــى املناطــق 

ــررة. ــة أو املتض املصاب
بكونهــا  ذاتهــا-  للمتخصصــة  وفقــا  وتتميــز  
تعــرض تفاصيــل دقيقــة عــن األعضــاء الداخليــة 

األنســجة  بحمايــة  تســمح  كمــا  واألنــف  لــأذن 
ــب  ــى اجلان ــتحافظ عل ــا س ــا أنه ــل كم ــكل أفض بش
اجلمالــي بشــكل أساســي لأنــف ألنــه »لــن يتــم 
إحــداث فتحــة خارجيــة علــى مســتواه للقيــام بالعمليــة 

اجلراحيــة«.
ــى  ــا إل ــة حتم ــذه التقني ــتخدام ه ــيؤدي اس و س
ــة  ــات اجلراحي ــة بالعملي ــفاء مقارن ــة الش ــريع عملي تس
ــدة  ــن م ــر م ــكل كبي ــل بش ــي التقلي ــرى وبالتال األخ

وتكلفــة اإلقامــة يف املستشــفى.          )و.أ.ج(

قائد بعثة األمم املتحدة مبالي:

»اتفــــاق الجزائـــــر عامـــــل أساســـــي لتحقيــــق الســـــــلم«»اتفــــاق الجزائـــــر عامـــــل أساســـــي لتحقيــــق الســـــــلم«

خنشلة
قافـــلة تضامنيــة لتشجيــع المـــرأة علــى قافـــلة تضامنيــة لتشجيــع المـــرأة علــى 
االنخــراط فــي مســار اإلنتـــاج الوطنـــياالنخــراط فــي مســار اإلنتـــاج الوطنـــي

املركز االستشفائي اجلامعي بوهران 
الّشـــروع فــــي جـــراحــــــة  األنـــــف واألذن بالمنـــــظارالّشـــروع فــــي جـــراحــــــة  األنـــــف واألذن بالمنـــــظار

جامع اجلزائر 

 صــدور مرســوم تنفيــذي متعلــق بمحيــط الحمــاية والقواعــد األمنــية  صــدور مرســوم تنفيــذي متعلــق بمحيــط الحمــاية والقواعــد األمنــية 

صرح قائد بعثة األمم املتحدة املتكاملة متعددة األبعاد لتحقيق االستقرار يف مالي )مينوسما(، محمد صالح النظيف، بأن اتفاق السلم 
واملصاحلة يف مالي املنبثق عن مسار اجلزائر يعد عامال أساسيا ال ميكن بدونه حتقيق السلم يف هذا البلد.

مناطق الظل بالواليات السهبية 
إطـــالق برنامـــــج إرشـــادي لفــائــدة المـرأة وأبنـــاء الفالحـــين

الســهوب،  لتطويــر  الســامية  احملافظــة  ســتقوم 
بإطــاق  قريبــا،  اجللفــة  بواليــة  مقرهــا  الكائــن 
برنامــج إرشــادي جــواري لفائــدة املــرأة الريفيــة وأبنــاء 
ــات  ــة للوالي ــل التابع ــق الظ ــن مبناط ــن واملرب الفاح
مســؤولي  مــن  أمــس،  علــم،  الســهبية، حســبما 

احملافظــة.
وأوضــح مســؤول احملافظــة، مصطفــى أمجكــوح لـــ 
ــه مت خــال اجتمــاع تنســيقي نظــم مبقــر  )و.أ.ج(، أن
املؤسســة مطلــع األســبوع اجلــاري دعــوة احلاضريــن مــن 
إطــارات احملافظــة لانطــاق يف تنفيــذ برنامــج جــواري 
مباشــر يف امليــدان يشــمل مختلــف مناطــق الظــل 

ــة  ــرأة الريفي ــدة امل ــهبية لفائ ــق الس ــر املناط ــرة عب املبعث
ــاء الفاحــن. وأبن

البرنامــج  هــذا  أن  ذاتــه  املســؤول  وأضــاف 
سيشــمل أبنــاء الفاحــن وأبنــاء املربــن واملــرأة الريفيــة 
حيــث  املناطــق  بهــذه  الريفيــة  املــدارس  وتاميــذ 
ــون للميدانــي لضمــان التكويــن املباشــر  ســينزل املكون
واملرافقــة التقنيــة للفئــة املذكــورة، وفقــا لاحتياجــات 
ــن سيشــمل مختلــف  ــى أن التكوي ــة مشــيرا إل احلقيقي
ــز بهــا املنطقــة والعمــل  ــة التــي تتمي الشــعب الفاحي
علــى تثمــن املهــارات احملليــة لــدى املــرأة خاصــة 
ــأنه  ــن ش ــا م ــة، وكل م ــة التقليدي ــال الصناع يف مج

املســاهمة يف ضمــان دخــل مالــي للعائــات، حســب 
رئيســة مصلحــة اإلرشــاد والتكويــن باحملافظــة، عرعــور 

ــة. مبارك
ــر  ــى أن احملافظــة الســامية لتطوي جتــدر اإلشــارة إل
الســهوب التــي ميتــد نطاقهــا ملجمــوع 24 واليــة ســهبية 
عبــر ربــوع الوطــن، تلعــب دورا كبيــرا يف العمــل علــى 

دفــع التنميــة مبناطــق الســهوب الهشــة.
ــاء  ــرة يف الفض ــرات كبي ــة خب ــبت املؤسس واكتس
ــة  ــه بشــكل مباشــر حلماي ــذي تتدخــل في الســهبي ال
ــم  ــن إطاره ــكان وحتس ــة الس ــة ومرافق ــورة احليواني للث
املعيشــي، حســب إطاراتهــا.                 )و.أ.ج(

صدر،  يف العدد األخير من اجلريدة الرسمية، رقم 13، مرسوم تنفيذي يؤسس محيط احلماية جلامع اجلزائر ويضبط حدوده والقواعد األمنية املطبقة عليه.
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بالتنسيق  ميلة  والية  أمن  عناصر  متكن 
االختصاص  متديد  بعد  جيجل  والية  أمن  مع 
جتاري  محل  أغراض  بسرقة  متهمني  توقيف  من 
إطار  وذلك يف  والية جيجل  غرب  العوانة  ببلدية 
مجهوداتها الرامية إلى حماية املواطنني يف أرواحهم 

وممتلكاتهم.
املقدمة من طرف أحد  الشكوى  وبناء على   
العوانة  دائرة  أمن  مصالح  مستوى  على  املواطنني 
محله  تعرض  بخصوص  جيجل،  والية  بأمن 
طرف  من  ليال  السرقة  لفعل  )مقهى(  التجاري 

األغراض  من  مجموعة  على  استولوا  مجهولني 
األبحاث  تكثيف  بعدها  ليتم   ، باحملل  اخلاصة 
متديد  وبعد  املصلحة  عناصر  قبل   من  والتحريات 
إقليم اإلختصاص وبالتنسيق مع مصالح أمن والية 
ميلة، مت إيقافهما على مستوى أحد نقاط املراقبة 
أنهما  فيهما  يشتبه  ،وهما  شخصان  ميلة  بوالية 
الفاعالن، و يتعلق األمر بشابني يبلغان من العمر 
الواليات  إحدى  من  ينحدران  سنة،   26 و   25
املجاورة  حيث مت ضبط على منت املركبة  التي كانا 
يستغالنها يف تنقالتهما و هي ملك لصاحب وكالة 

كراء السيارات، مجموعة من األغراض من بينها 
التي هي محل السرقة، و عليه مت حتويلهما إلى أمن 
الدائرة و فتح حتقيق يف القضية، الذي بني تورطهما 
يف قضية احلال و  قضية سرقة أخرى بوالية مجاورة 
لوالية جيجل، املشتبه فيهما بعد استكمال كافة 
اجلهات  أما  قدما  ضدهما،  القانونية  اإلجراءات 
جمعية  تكوين  جناية  ألجل  املختصة  القضائية 
أشرار لغرض اإلعداد الرتكاب جناية السرقة،أين 

صدر يف حقهما أمر إيداع احلبس.
عبداهلل .إ

ف . سليم

وكشف ممثلي جمعيات األحياء 
مع  لقاء  لهم  كان  احملتجني  ممثلي  أن 
ممثلي جمعيات  رفقة  املنتدبة  الوالية 
ذراع   ، عمار  عايب  خرازة،  أحياء 
الريش القدمية أبن مت مناقشة مطالبهم 
السكن  ملف  مبستجدات  املتعلقة 
انشغاالت  رفع  مت  أين  االجتماعي 
من  لالستفادة  املؤهلني  املواطنني 
التساؤل عن موعد  مت  السكن حيث 

من  السكن  طالبي  ملفات  حتويل 
املقاطعة  إدارة  إلى  بالرحال  دائرة 
السكنات  موقع  ورفض  اإلدارية 
بوقصاص  حي  و  الكاليتوسة  بحي 
أحمد املقدرة ب 130 وحدة سكنية 
يف  فيها  املطعون  سكن   82 ومصير 
التي  اجتماعي  سكن   822 حصة 
استفادت منها البلدية سنة 2016 .

ملفات  بأن  الوالية  رد  وكان   
بها  بالرحال  بدائرة  السكن  طالبي 
وفق  ستحول  و  قانونية  حتفظات 
لتفادي  رسمية  بطريقة  أي  القوانني 

بعد  التجاوزات  و  اخلروقات  جميع 
املكلفة  اللجنة  العملية ستباشر  هذه 
إلى  املقاطعة  اإلدارية  باملتابعة 
بدراسة امللفات يف ظروف قانونية وفقا 
املفعول  الساري  التنفيدي  للمرسوم 
أحمد  بوقصاص  حي  موقع  عن  أما 
الوالية  فصرحت  الكاليتوسة  حي  و 
الوالي  مراسلة  يف  جاء  ما  هذا  أن 
الوالية  الديوان  رئيس  أخطر  قد  و 
املنتدبة الوالي مبراسلة رسمية ليعلمه 
املؤهلني  املواطنني  أن  خاللها  من 
االجتماعي  السكن  من  لالستفادة 

حي  موقع  رافضني   550 حصة 
أحمد  بوقصاص  حي  و  الكاليتوسة 
و  األسباب  لتعدد  تفصيال  و  جملة 
االنشغال  هذا  يف  آخر  شأن  للوالية 
أما عن 82 سكن املتبقية من حصة 
بسبب  العنب  وادي  لبلدية   822
الطعون صرحت الوالية أنها ال متتلك 
معلومة مؤكدة عنها إال أنها ستتصل 
الوطنية  الوكالة  مبدير السكن و مدير 
الدائرة  رئيس  و  العقاري  للتسيير 

للكشف عن مصيرها.

بدائرة احلروش جنوب  200 سكن  املدعم حصة  الترقوي  السكن  املستفيدون من  أقدم 
املدينة،  وسط  الرئيسي  والطريق   الدائرة  مقر  وغلق  احتجاجية  وقفة  تنظيم  على  سكيكدة 
مطالبني من مصالح الدائرة إنصافهم والوقوف معهم يف متابعة مشروع بناء 200 سكن ترقوي 

بذات املدينة.
احملتجون والذين قاموا بغلق مقر دائرة احلروش احملور الرئيسي للمدينة يف الساعات األولى 
من نهار أمس، رفعوا شعارات تندد بالوضع املزري الذي يعيشونه جراء تأخر املشروع السكني 
اخلاص بهم، حيث ويف لقائهم مع »يومية أخبار الوطن« عبروا عن استيائهم من الوضع والتأخر 
الفادح للسكنات التي سيرحلون إليها،  واستياءهم الكبير أيضا من املصالح املسؤولة واملوكلة 
بحسب  دورها  تؤدي  ولم  تقوم  ال  األخيرة  هذه  أن  األشغال، حيث  ونوعية  وتيرة  مراقبة  لها 

احملتجني.
قرابة خمسة سنوات، يف  يراوح مكانه منذ  أن مشروع سكناتهم اليزال  وقال احملتجون 
الوقت الذي سلم قبل أيام مشروع آخر انطلقت األشغال به وراء مشروع بناء سكناتهم بنفس 
إليها مشروعهم السكني تأخرت  املكان، وبحسب احملتجني فإن مؤسسة األشغال التي وكل 

بشكل فادح وكبير وسط صمت محير ملصالح دائرة احلروش.
نسيبة شالبي

برج بوعريريج 
سكان حي الحمامشة يعانون أزمة عطش

أكد سكان حي احلمامشة بقرية الصمة بلدية بن داود الواقعة غرب والية برج بوعريريج 
أن إهمال املقاول وقلة خبرته أدخل حيهم املتواضع يف حالة من العطش مع االنعدام الكلي 

للمياه داخل منازلهم والتي لم تزر حنفياتهم منذ مدة.
سكان احلي بالقرية التي تعتبر من أحد مناطق الظل اعتبروا أن سياسة االقصاء ما هي 
إال تهميش مباشر لهم ، خاصة وأن هذه املادة احليوية ضرورية جدا وبات من الصعب جدا 
احلصول عليها مع احلال الضيق واملدخول الضعيف الذي يدخل جيوبهم ، معربني عن قلقهم 

من استمرارية هذا الوضع خالل الفترة القادمة مع حلول الربيع والصيف فصل العطش .
وأرسل سكان احلي نداء استغاثة من منبر أخبار الوطن للسلطات احمللية والوالئية من أجل 
التدخل العاجل قبل دخول الشهر الفضيل ُبغية حل هذا املشكل خاصة وأن القرية تتوفر على 
املياه إال أن املنازل التي تتوسط القرية على غرار حي احلمامشة ال تستفيد من املياه على عكس 

املنازل املتواجدة يف نهاية القرية .
صفاء كوثر بوعريسة

الطارف  
تفكيك ورشة سرية لصناعة مواد التنظيف ببوثلجة

 ف. سليم
متكن أمن دائرة بوثلجة بوالية الطارف من تفكيك ورشة سرية مختصة يف صناعة مواد 
مكنت  أين  قانونية  غير  الصابون  بطريقة  و  الصانيبو  االيزيس  غرار  اجلافيل  على  التنظيف 

العملية من توقيف شخصان )02( و حجز 3070 لتر من هذه املواد مجهولة املصدر.
 حيثيات القضية تعود إلى حلظة توقيف سيارة نفعية  محملة بخمسة براميل سعة 160 
لتر مبجموع 800 لتر و بعد اإلستفسار مع سائق الشاحنة عن مصدر هذه السوائل و طبيعتها 
صرح بأن البراميل معبأة مبواد اجلافيل اإليزيس الصانيبو و الصابون غير أن مصالح الشرطة لم 
تالحظ أية وسم أو عالمة توضح ذلك ليتم حتويل الشخص و املركبة إلى مقر األمن و من خالل 
التحقيق مع املعني و باإلتصال مع اجلهات املختصة تبني أن هذه املواد مجهولة املصدر و هي 
تشكل خطرا على صحة املستهلك و يجب إتالفها كما توصلت ذات املصلحة إلى أن هذه املواد 
تصنع على مستوى أحد الورشات السرية املتواجدة على مستوى إحدى البلديات املجاورة و بعد 
احلصول على إذن بالتفتيش من اجلهات القضائية املختصة مت التنقل إلى مكان هذه الورشة أين 
مت العثور بداخلها على مجموعة من العتاد اخلاص بصناعة مواد التنظيف و كذا كميات معتبرة 
من مختلف السوائل متثلت يف 350 لتر من سائل صانيبو 900 لتر من سائل جافيل 340 لتر 
من سائل إيزيس 340 لتر من سائل الصابون 340 لتر من سائل أزرق مجهول باإلضافة بعض 
املواد األولية املجهولة املصدر التي تستخدم يف مثل هذه الصناعات ليتم بذلك حجز كامل هذه 
السلعة و بالتنسيق مع اجلهات املعنية وأكدت هذه األخيرة على ضرورة إتالفها  نظرا خلطورتها 

على صحة املستهلك مع اتخاذ كافة اإلجراءات القانونية ضد املخالفني.

يوما  تبسة  قضاء  مجلس  صباح   نظم 
التهريب  جرمية  آليات  تكوينيا  حول  دراسيا 
إدارة  مع  بالتنسيق  مكافحتها  وهذا  وكيفية 
التنظيمية  بالقواعد  التعريف  قصد  اجلمارك 
الشرقية تشهد  باعتبار احلدود  للعمل اجلمركي 

تفشي رهيب لظاهرة التهريب.
مختصون  الدراسي  اليوم  هذا  وقد  حضر 
يف القانون   و قضاة إلى جانب ممثلني عن سلك 
التطرق  مت  أين   ، امليدان  يف  فاعلني  و  اجلمارك 
واملنازعات  تضمنت  اجلرائم  محاور   4 إلى 
اجلمركية و التهريب وآليات التدخل ملكافحته، 
فيها  التصرف  طرق  و  اجلمركية  احلدود  وكذا 
االنشغاالت  مختلف  عن  اإلجابة  متت  كما   ،
التي قدمها إطارات وأعوان اجلمارك والتي تتكرر 

كثيرا على مستوى احلدود.
وحسب ما صّرح به املدير اجلهوي للجمارك 
اليوم  ذا  موضوع  فإن   ، ميني«  »حليمي  بتبسة 

التهريب  يشكله  ملا  مهم  جد  يعتبر  الدراسي  
من خطر كبير على االقتصاد الوطني  والصحة 
التركيز  حيث  مت   ، الوطني  واألمن  العامة 
القوة  احملاضر اجلمركية  فضال عن  على حجية 
محاربة  وكيفية  اجلمركية  للمحاضر  اإلثباتية 
للمصالح  املخولة  والسلطات   ، الظاهرة  هذه 
لهم  تسمح  التي  التهريب  جرمية  ملعاينة  املؤهلة 
باستعمالها لتحقيق  فعالية إلى أكبر حد ممكن 
من هذه الظاهرة اخلطيرة التي تعتبر فيروس يهدد 

االقتصاد الوطني.
تبسة  قضاء  مجل  رئيس  أكد  وبدوره 
»قاسمي بوخميس« ، أن  هذه املناسبة جاءت 
يف محاولة للحد من ظاهرة التهريب التي تفشت 
يف والية تبسة بطريقة رهيبة ، كما من  شأنها 
القطاع  بهذا  بالنهوض  كفيلة  سبل  وضع  

االقتصادي واحليوي.
فيروز رحال

احلجار  مقرها  بالشرق  املخدرات  ملكافحة  اجلهوية  املصلحة  جنحت 
إجرامية متخصصة يف حيازة  لنشاط مجموعة  عنابة من وضع حدا  بوالية 
الوطن حيث مت خالل  للعديد من واليات  نشاطها  يتمد  املخدرات   ترويج 
عن  بيان صادر  وحسب  املعالج  الكيف  من  كلغ   9 مايقارب  العملية حجز 
خلية اإلعالم واإلتصال ألمن والية عنابة أمس فإن املصلحة اجلهوية ملكافحة 
تفكيك  يف  جنحت  باحلجار  الشرق  لناحية  باملخدرات  الشرعي  غير  اإلجتار 
 27 مابني  أعمارهم  تتراوح  03 أشخاص  إجرامية مكونة من  نشاط شبكة 
حيث  اإلجرامي،  لنشاطها  مركزا  جيجل  والية  من  أتخذت  سنة،   38 و 
ميتد نشاطها إلى العديد من الواليات الشرقية للوطن. وحسب ذات البيان 
فإن إحترافية قوات الشرطة مكنت من حجز كمية من املخدرات يقدر وزنها 
بـ  08.720 كلغ من القنب الهندي ، و سيارة سياحية تستعمل يف نقل 
املخدرات و03 هواتف نقالة كانت بحوزة املوقوفني الثالثة وبعد حترير محاضر 

سماع يف حقهم مت حتويلهم على اجلهات القضائية املختصة.
ف .سليم

عنابة 
تفكــيك شبكـــــة إجراميـــة تــــروج المخـــــدرات

سكيكدة 
أصحاب الســـكن التــرقـــوي 

بالحـــــروش يحتجـــــون

تبسة
التهريب  في يوم دراسي بمجلس القضاء 

قام العديد من طالبي السكن االجتماعي باالعتصام أمام  بمقر الوالية المنتدية بالمقاطعة اإلدارية« بن مصطفي 
بن عودة« ذراع الريش ببلدية واد العنب بعنابة للمطالبة باإلفراج عن حصتهم من السكن .

جيجل 
القبـض عـلى المتهميــــن بسرقــــة مقهـــى العوانـــة

عنابةعنابة

طالبو السكن يعتصمون بذراع الريشطالبو السكن يعتصمون بذراع الريش  

برج بوعريريج
االطاحة بشبكة من 17 شخصـــا تزور ملفـــات السيــارات

أوقف عناصر فرقة البحث والتدخل باملصلحة الوالئية للشرطة القضائية بأمن والية 
برج بوعريريج شبكة وطنية متكونة من 17 شخصا متورطة يف العديد من قضايا تزوير أزيد 

من 10 مركبات .
املتورطون الـ 17 الذين ينحدرون من واليات برج بوعريريج ، سطيف وتيارت كانوا 
قد زوروا ملفات 13 مركبة ، أين مت اجناز ملف قضائي ضدهم وقدموا مبوجبه أمام وكيل 
اجلمهورية املختص إقليميا يف قضايا تتعلق بالتزوير واستعمال املزور يف محررات إدارية ، 
غير  مبواصفات  للسير  مركبات  ووضع  املركبات  تهريب   ، والدمغات  الدولة  أختام  تقليد 
مطابقة ، باإلضافة إلى سرقة املركبات وإخفاء أشياء مسروقة وجنحة حترير عمدا شهادة 
تثبت وقائع غير صحيحة ماديا واستعمالها ، وكذا اإلهمال املؤدي إلى تسجيل مركبة يف 

البطاقة الوطنية للترقيم مبلف قاعدي مزور .
صفاء كوثر بوعريسة
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أخبار الداخل

الديوان  مع  بالتعاون  الري  مديرية  تسعى 
وضع  الى  لوالية مستغامن،  للتطهير  الوطني 
الستغالل املياه املستعملة يف  استراتيجية 
والية مستغامن حتتوي  وان  خصوصا  الزراعة، 
على 6 محطات لتصفية املياه املستعملة، وذلك 

بهدف القضاء على مشاكل السقي الفالحي.
لتطهير  ذاتها   الهيئة  تعمل  و 
سقي  وتصفية املياه املستعملة ألجل 
الديوان  مصالح  وتقوم  املنتوجات الفالحية، 
بلدية   32 مستوى  على  للتطهير  الوطني 
من  القاعدية  الشبكات  وصيانة  باستغالل 
بالتطهير  تقوم  كما  والقنوات،  التطهير  محطات 
الوقائي يف كل صائفة، وكشف مدير القطاع عن 
مشاريع جديدة لتجديد الشبكات والقنوات بـ5 
مراكز عمرانية وكذا مست العملية عدة بلديات 
على  الوالية  تراب  كامل  مستوى  على  موزعة 
غرار بلدية وادي اخلير، سوق الليل، دوار بوعزة 
ببلدية النقمارية، بلدية ماسرى، وكذا بلديتي 
احلشم وصيادة، بلدية حجاج، دوار قني ببلدية 

حاسي ماماش وكذا منصورة.
محطات   6 وحتتوي مستغامن على 

محطة  غرار  على  لتصفية املياه املستعملة، 
ما  وتغطي  مكعب  متر   1400 سعتها  ماسرى 
سيرات  بلدية  محطة  نسمة،  ألف   18 يقارب 
 18 أيضا  وتغطي  مكعب  متر   2400 سعتها 
بوقيرات  بلدية  محطة  إلى  إضافة  نسمة،  ألف 
التي تتجاوز سعتها 2600 متر مكعب، ومحطة 
بلدية فرناكة التي تغطي 26 آلف نسمة بسعة 
ومحطة  مكعب،  متر   2094 إلى  تصل  تطهير 
عني النويصي التي تغطي 36 ألف نسمة، بسعة 
تطهير تتعدى 2776 متر مكعب، وكذا محطة 
متر   3000 تغطيتها  نسبة  تصل  التي  حجاج 

مكعب.
يف  تسجل مستغامن نقصا  للعلم، 
يتعدى  ال  حيث  الوالية  مستوى  على  التطهير 
النائية  واملناطق  بالقرى  76 باملائة، خصوصا 
املتعلقة  االنشغاالت  عديد  تسجيل  يتم  أين 
سيتم  القطاع  مسؤولي  املجال وحسب  بهذا 
األشغال مبحطات  انتهاء  بعد  املشكل  استدراك 
تراب  عبر  االجناز  طور  تصفية املياه املتواجدة 

الوالية.
أمينة .ز

عني  ببلدية  يعتمد سكان قرية احلرارثة 
املطامير  النويصي يف والية مستغامن، على حفر 
يف غياب قنوات الصرف الصحي، وبالرغم من 
تخوفهم على حياة أطفالهم، إال ان السبيل إلى 
القضاء عليها مرهون بتخصيص البلدية مليزانية 
معتبرة قصد اجناز قنوات الصرف الصحي، فال 
للقضاء  املطامير  إلى  اللجوء  سوى  أمامهم  حل 

على املياه القذرة.
والواقعة  أهالي القرية املذكورة  يتخوف 
أراضيهم  تلوث  من  النويصي  عني  ببلدية 
احمللية  السلطات  كافة  ناشدوا  أين  الزراعية، 
الصرف  قنوات  لوضع  مالية  أغلفة  تخصيص 
هذه  إلى  املنطقة  تفتقد  حيث  الصحي، 
صحية  مبشاكل  املواطنني  يهدد  مما  القنوات، 
املياه  ركود  نتيجة  املتنقلة  األمراض  وانتشار 
الضارة  احلشرات  انتشار  يف  تساهم  التي  القذرة 
السكان من  يتخوف  وأيضا  والذباب  كالناموس 
يهدد  ما  القذرة  باملياه  الشرب  مياه  اختالط 
دفعت  الوضعية  هذه  التيفؤييد،  السكان مبرض 
هي  تشكل  والتي  املطامير  حفر  إلى  املواطنني 

األخرى خطرا عليهم وعلى أطفالهم.
السلطات  تستجيب  السكان متى  وتساءل 
أهالي  من  محدثونا  بعض  وقال  لنداءاتهم، 
املنطقة أنهم مجبرون على غلق النوافذ واألبواب 
التي  الكريهة  الروائح  انتشار  بسبب  اليوم  طيلة 
يصعب حتملها فما بالك باستنشاقها، مؤكدين 
غير  املرات  عديد  املعنية  اجلهات  راسلوا  أنهم 
الوقت  يف  استجابة،  أي  تلق  لم  نداءاتهم  ان 
الذي من املفترض ان تزيد اهتمامات املسئولني 
املناطق  بقائهم يف هذه  لتدعيم  بسكان األرياف 
السكان ان  ويأمل  الريفي،  النزوح  لتفادي 
يتحرك املسئولون احملليون يف اقرب اآلجال لتفقد 
دراية  لديتهم  وان  خاصة  وإصالحه  الوضع 
املنطقة  كما يطالب أهالي  املشكل،  بهذا  كافية 
بضرورة تدخل السلطات احمللية والوالئية إليجاد 
بشكل  منها  يعانون  أخرى  مشاكل  لعدة  حلول 
أدنى  وغياب  الطرقات  اهتراء  غرار  على  يومي 
معاناة  هؤالء  يتكبد  حيث  العيش  ضروريات 

كبيرة بشكل يومي ويف شتى مجاالت احلياة.
أمينة.ز

األيام  خالل  بجاية   شرقي  كلم   25 االثنني  سوق  بلدية  استفادت 
األخيرة، من غالف مالي يقدر ب 3 ماليير سنتيم قصد اجناز مطعم مدرسي 
وهو األمر الذي سيمكن التالميذ الذين يزاولون دراستهم يف هذه املؤسسة 

التربوية، من تناول وجبات ساخنة، ووضع حد ملعاناتهم اليومية.
وقد سبق جلمعية أولياء التالميذ، أن راسلت اجلهات املعنية للتكفل 
الذين  اإلنشغال  بهذا  البلدية  وأشعرت  مسؤولي  املدرسي،  املطعم  مبشكل 
بدورهم قاموا مبراسلة املصالح الوالئية، التي أفرجت عن هذا املبلغ املالي، 
بهدف جتسيد هذا املشروع، الذي ينتظر أن يتم االنطالق فيه خالل األيام 
القادمة. هذا وقد ترك هذا اخلبر، ارتياحا كبيرا لدى التالميذ وأوليائهم، بعد 
فترة انتظار طويلة، حيث يتم غالبا ما يضطر التالميذ إلى تناول وجبات باردة، 
وهو ما دفعهم إلى مناشدة السلطات للتكفل مبطالبهم، من خالل توفير كل 
الظروف الالزمة التي تسمح لهم مبزاولة دراستهم يف أحسن الظروف، والعمل 
على حتقيق نتائج أفضل يف امتحان شهادة التعليم األساسي مستقبال، يف 
وقت ال زالت العديد من املناطق النائية، تواجه الكثير من النقائص، رغم 
إطالق بعض املشاريع، يف إطار استراتيجية الدولة يف سبيل التكفل مبناطق 

الظل يف الوالية خالل األشهر األخيرة.
عبدالسالم.ق

أمني حواش

التشغيل  قبل  ما  املنطوون ضمن عقود  الشباب 
خرجتهم  خالل  من  أكدوا  التربية  ملديرية  التابعني 
التربية  قطاع  مسؤولي  مراعاة  بضرورة   االحتجاجية 
قبل  عليها من  املنصوص  الشروط  و  للمعايير  احمللية  
الوزارة الوصية اخلاصة بعملية اإلدماج والتي ضربت 
منحى  تتخذ  وأصبحت   - -حسبهم  احلائط  عرض 
البيروقراطية اإلدارية ومنهجية احملسوبية اذ صار معيار 

االقدمية يقول املتحدثون معيار ثانوي يف إدماج عمال 
القطاع  وهو ما تسبب لهم بأضرار نفسية كبيرة .

االسمية  القوائم  جل  أن  احملتجون  وأضاف 
عرف  صدرت  التي  املهني  اإلدماج  بصيغة  اخلاصة 
الكثير  حق  يف  والتجاوزات  التالعبات  من   العديد 
منهم خاصة أرباب األسرة الذين ميلكون كل احلق يف 
اإلدماج إال أن أصحاب القرار داخل مقر املديرية باتوا 
غير آبهني بقرارات الوزارة حيث صرح احد احملتجون 
اخلناق  ضيقت  التالعبات  هذه  إن  لـ«أخبارالوطن« 

كل  رهيب  توتر  و  ضغطا  يعيشون  وأصبحوا  عليهم 
يوم .يف ذات السياق طالبت نفس اجلهة تدخل والي 
الوالية إلعادة السكة إلى مسارها احلقيقي و محاسبة 
العمال  مبستقبل  يتالعبون  باتوا  الذين  املتسبنب  كل 

البسطاء .
يف اجلهة املقابلة حاولت »أخبار الوطن« احلصول 
التربية  على استفسارات حول املوضع من قبل مدير 
يف  كان  املعني  ألن  ذلك  من  نتمكن  لم  اننا  غير   ،
اجتماع حسب ما جاع على لسان مسؤول االستقبال.

احلي التطوري »  سكان  ممثلون  عن  جدد 
األرشبي  » بغابة الزاوش 2 يف بوقرة ، مطلبهم 
املرفوع على ديوان والي البليدة ، لتسوية قضية 
 1997 العام  منذ  املعلقة   « التمليك  عقود   «
الوالي  أن  و   ، كاملة  ملفاتهم  أن  و  ،  خاصة 
لكن   ، ملفهم  بتسوية  تعليمة  أعطى  السباق 

حتى تدخل الوالي لم ينفع .
أعاد ممثلون عن سكان   احلي التطوري ب
ببلدية  مسكن »   100 أرشبي   « غابة الزاوش2 
بوقرة، طلبهم يف احلصول على  » عقود امللكية 
منذ  تسويتها  ينتظرون  يزال  ما  التي  و   ،  «
شكوى  يف  أوضحوا  و   ، تقريبا  سنة   22 العام 
أنهم   ، البليدة  لوالية  الوارد  بالبريد  مسجلة 
حل  بإيجاد   ، لطلبهم  االستجابة  يلتمسون 
لهم  يسمح  و   ، يريحهم  بشكل  العقود  ملشكل 
التصرف يف ملكياتهم و ترميمها و إعادة التوسع 

فيها بالشكل املسوح و القانوني  ، خاصة و أن 
عدد أفراد العائلة تزايد، و لم تعد الغرف األولى 
تكفيهم  ممثلو احلي يف شكوى على املسؤولني، 
عقودهم،  تسليمهم  يف  املبرر  غير  التأخير  أن  و 
حول حيهم إلى صنف التجمعات » الفوضوية » 
بامتياز، و أصبح بؤرة لالنحراف و السمعة غير 
الطيبة، و محاط مبا يشبه املفرغات العشوائية ، 
توفوا دون ان يفرحوا  كما أن بعض املستفيدين 
بتلك الوثائق ، و التي تعقدت مع رحيلهم ، و 
نددوا بالتمييز الذي حصل على مستواهم ، يف 
كون أن البعض من اجليران  مت تسوية ملفات ما 
يزالون  ال  هم  بني   ، مستفيد   115 عن  يقل  ال 
كل  وراء  من  السبب  عن  متسائلني  يتفرجون، 

ذلك التأخر و عدم تقدمي أي توضيح و تبرير.
عبد الناصر حمودة

بجاية 
33 مالييــر سنتيــم إلنجــاز مطعــم مـدرسي بمتوسطــة لوطــة مالييــر سنتيــم إلنجــاز مطعــم مـدرسي بمتوسطــة لوطــة

مستغامن
نحو القضـــاء على مشاكـــل السقــي نحو القضـــاء على مشاكـــل السقــي 
باستغـــالل الميـــــاه المستعملـــةباستغـــالل الميـــــاه المستعملـــة

مستغامن
سكـان قريـة الحرارثـــة يطالبــونسكـان قريـة الحرارثـــة يطالبــون

 بقنــــوات الصـــــــرف بقنــــوات الصـــــــرف

البليدة
مستفيـــدون مــن »أرشبي« بوقــرة مستفيـــدون مــن »أرشبي« بوقــرة 

يطالبـــــون بعقـــــود الملكيـــةيطالبـــــون بعقـــــود الملكيـــة

خرج العشرات من عمال عقود ما قبل التشغيل ببلعباس في وقفة احتجاجية أمام مقر مديرية التربية للمطالبة بفتح 
تحقيق حول ملف اإلدماج المهني.

سيدي بلعباس  سيدي بلعباس  

عمــال عقود مــا قبل التشغيـل عمــال عقود مــا قبل التشغيـل 
يخرجـــــون إلى الشــــارعيخرجـــــون إلى الشــــارع

عن  السلطات  مؤخًرا  أفرجت 
باستئناف  املرخص  النشاطات  قائمة 
قاعات  استثنت  أنها  غير  نشاطاتها 
دوريا  مالكوها  يقوم  التي  احلفالت 
حتى  و  الوالية  مقر  أمام  بتجمعات 
قصد  العليا  السلطات  مراسلة  بتكرار 

إيجاد حل يرضي اجلميع.
تصريح  يف  احملتجني  أحد  قال  و 
قاعات  إن    «  ، الوطن«  لـ«أخبار 
احلفالت ، هي األكثر تضررا من األزمة 
الصحية وستبقى مادام القوانني تفرض 
التدريجي  اإللغاء  من  وبالرغم   « ذلك 
قاعات  نشاط  يبقى  اجلزائر  يف  للحجر 
هذه  مشلوال خالل  الشرعية  احلفالت 
الفترة يف الوقت الذي يتم فيه تسجيل 
سريا  واخلتان  الزواج  حفالت  تنظيم 
مثل قضية تسويق املشروبات الكحولية 
نشاط  مكان  أخذت  املوازية  فالسوق 

قانوني وعليه متر سنة كاملة على توقف 
مارس   16 منذ  وحتديدا  النشاط  هذا 
منع  إجراءات  استمرار  بسبب  األخير 
كل التجمعات العائلية سيما حفالت 
الزواج واخلتان وهو ما أثار قلق واستياء 
أصحاب هذه القاعات الذين شرعوا يف 
إنشاء إطار لالستشارة واملشاورة خاص 
احلفالت  قاعات  ومستغلي  مبسيري 
إلى  سيتحول  الذي  بجاية  بوالية 
الناطق  زياني   فهيم  حسب  جمعية 
االتصاالت  أن  علما  لهم   الرسمي 
عن  ممثلني  جمعت  التي  واللقاءات 
ومديرية  الوالي  مع  احلفالت  قاعات 
رغم  الكثير  الشيء  حتقق  لم  التجارة 
استعدادهم  الصاالت  أصحاب  إبداء 
البروتوكول  تطبيق  على  وحرصهم 
فيه  نبهوا  الذي  الوقت  يف  الصحي 
احلفالت  خطورة  إلى  السلطات  ذات 

أية  والقرى دون  تقام يف األحياء  التي 
وقائية وعليه يطالب مالكو  احتياطات 
منتشرة يف  معتمدة  قاعة حفالت   65
الترخيص باستئناف نشاطاتها  الوالية 

خاصة إذا أخذنا بعني االعتبار أن كل 
قاعة تشغل 20 شخصا بني طباخ نادل 

عون أمن ونظافة.
عبدالسالم.ق

بجاية
أصحاب قاعات الحفالت يطالبون باستئناف نشاطهمأصحاب قاعات الحفالت يطالبون باستئناف نشاطهم
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أخبار السر ايا

فرحــة تتحــول إلى كابـــوس!

خرجـــة زيتــــــونـــــي

الصحــافة المحليــة ممنـوعة مـن التغطـية!

التضحــية بمنـدوب واليـة قـالمة!

مزاجــــية المكــــلفة باالتصـــــال!

برنــــامــج تكوينــي للبحــارة دون شهــادات

بشـــرى لمستعملــــي الطريـــــق
حتولت فرحة سكان 
حي عبد املؤمن ببرج 

بوعريريج، بعد 
قرار ترميم الطرق 

واألرصفة باحلي، إلى 
كابوس حقيقي بعد 

انتشار الغبار واألتربة،  
التي حولت احلي إلى 
صحراء قاحلة بفعل 

متاطل املقاول املسؤول 
عن اإلجناز حسب 

سكان احلي. ويتساءل 
السكان عن النتيجة العكسية لهذا الترميم بعد متاطل املعنيني يف إنهاء 

األشغال باحلي، الذي بات الغبار فيه منتشرا يف كل مكان، مسببا أزمة خاصة 
ملرضى الربو واحلساسية. من جهة أخرى، استغرب سكان حي عبد املؤمن من 

التوقف املفاجئ وغير املبرر لألشغال منذ أزيد من شهر ألسباب غير معروفة، 
موجهني تساؤال حول إمكانية استكمال األشغال أم بقائها على حالها؟

مت إنهاء مهام مندوب وسيط 
اجلمهورية لوالية قاملة،  

عبد الرزاق مسعودية، عقب 
املناوشات الكالمية التي وقعت 

بني رئيس ديوان وزير الصناعة 
السابق أثناء زيارته للوالية 

مؤخرا وبني وسيط اجلمهورية. 
يذكر أنه جرى تكليف مندوب 

وسيط اجلمهورية مأمون سوسة 
لوالية عنابة بتسيير شؤون 
مندوبية والية قاملة بالنيابة 

مؤقتا.

يبدو أن عالقة خلية االتصال واإلعالم 
مع الصحفيني يف معظم األجهزة 
احلكومية مبنية على العالقات 

الشخصية واملزاجية يف،  ويظهر ذلك 
جليا من خالل تقاعس املكلفني باإلعالم 
يف تأدية مهامهم وتسهيل مهمة اإلعالم، 
مما ينعكس سلبا على مهمة الصحفيني،  

وأداء وسائل اإلعالم. فقد وصل األمر 
باملكلفني باإلعالم إلى إقفال اخلط وعدم 
الرد على الصحفيني، األمر الذي أقدمت 
عليه املكلفة باإلعالم واالتصال بوزارة 
الفالحة منذ توليها منصبها، وهي بهذا 

الفعل تعطل مهمة الصحفيني يف الوصول 
إلى املعلومة والتواصل مع املسؤولني.

شرعت، يوم أمس، شركة »سابتا« يف 
تركيب األجزاء األولى من اجلسر 
الذي يربط بني بلديتي بوحمزة 

وآقبو غربي بجاية، علما أن الوالي 
أحمد معبد أّكد خالل زيارته 

األخيرة التي قادته إلى ورشات 
هذه املنشأة على ضرورة اإلسراع 
يف وتيرة اإلجناز من خالل دعم 

املشروع بالوسائل املادية والبشرية 
قصد إنهاء األشغال واستالمه يف 

أقرب فرصة، وبالتالي وضعه حيز 
اخلدمة؛ وهو األمر الذي استحسنه 

املواطنون الذين طاملا انتظروا 
جتسيد هذا اجلسر على أرض 
الواقع لفك عقدة حركة املرور.

أكد األمني العام للتجمع الوطني 
الدميقراطي، الطيب زيتوني، 

خالل زيارته لوالية ميلة إلحياء 
ذكرى تأسيس احلزب، استعداَد 

مناضلي حزبه خلوض غمار 
التشريعيات بقوة. ويأمل ويتوني 

يف تولي مناضليه أكبر عدد من 
الكراسي يف املجالس املنتخبة، 
ونوه أيضا إلى تعرض مناضلي 

حزبه لإلقصاء يف العهدة املاضية، 
كما أكد على قوة حزبه ومساندته 

لرئيس اجلمهورية يف كافة 
قراراته احلاسمة.

مت إقصاء الصحافة احمللية من 
تغطية الزيارة التي قادها يوم أمس 

الوزير األول عبد العزيز جراد 
إلى والية األغواط،  وبالضبط 
إلى حاسي الرمل، ومت توجيه 
الدعوة لإلذاعة والتلفزيون 

ووكالة األنباء اجلزائرية فقط. 
وكان جراد مرفوقا بوزير الطاقة 
واملدير العام لسوناطراك بحاسي 

الرمل باألغواط لإلشراف على 
االحتفاالت املخلدة للذكرى 
املزدوجة لتأميم احملروقات 

وتأسيس االحتاد العام للعمال 
اجلزائريني.

صالـون للسيــاحة والثقــافة 
افتتح، مساء أول أمس، صالون السياحة والثقافة باملتحف 

العمومي للفنون والتعابير الثقافية التقليدية، بقصر »أحمد باي« 
بقسنطينة مبناسبة إحياء يوم التراث الثقايف العربي واليوم العربي 
للسياحة. ويشارك يف هذا الصالون »القسنطيني احملض« الذي يعد 

فرصة »سانحة للتعرف بالقدرات السياحية والثقافية لهذه الوالية« 
نحو عشرين عارضا ميثلون وكاالت السياحة والسفر وجمعيات ذات 

طابع ثقايف وسياحي، حسب ما أفاد به املدير احمللي للثقافة والفنون، 
عريبي زيتوني.

شرعت الغرفة الوالئية للصيد البحري وتربية املائيات بعني متوشنت يف جتسيد برنامج تكويني 
يستهدف املهنيني من البحارة دون شهادات، حسبما علم لدى مدير الهيئة ذاتها،  منور مغني صنديد. 
وشملت العملية- يف مرحلتها األولى التي انطلقت شهر فبراير اجلاري - 70 بحارا مهنيا بقطاع الصيد 

البحري ينشطون مبينائي بوزجار وبني صاف حيث يشرف على تأطير البرنامج التكويني أساتذة 
مدرسة التكوين التقني يف الصيد البحري وتربية املائيات ببني صاف، مثلما أبرزه مغني صنديد.
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أخبار الداخل

براهيم مالك

وحسب مسؤولي املصالح الفالحية باملقاطعة 
احلبوب  لتعاونية  تابع  فرع  افتتاح  فان  اإلدارية 
والبقول اجلافة CCLS  من شانه التخفيف من 
مخلفات سنوات اجلفاف التي تشهدها املنطقة منذ 
أزيد من سنتني وما خلفته من اثار كبيرة على الثروة 
احليوانية باملنطقة والتي تعتبرها مصدر رزق للكثير 
انه من  املصالح  ذات  وكما كشفت  العائالت  من 

خالل املرحلة القادمة سيتم برمجة تزويد الفالحني 
سيشجع  ما  وهو  كاألسمدة  الفالحية  باملدخالت 
املعوقات  مختلف  ومجابهة  باملنطقة  احمللي  املنتوج 

التي تواجه التربة  الزراعية.
براشد  دائرة جانت  رئيس  اعتبر  ومن جهتها 
لفرع  االفتتاح  على  اإلشراف  خالل  القادر  عبد 
للحبوب  اجلهوي  الديوان  ممثلي  رفقة  التعاونية 
الفالحية  املصالح  ومسؤولي  بورقلة  اجلافة  والبقول 

أنها ستساهم بشكل كبير يف إعطاء دفعة جديدة يف 
شعبة تربية املواشي باملنطقة وتقريب مختلف املواد 
للمربي   اجلفاف  مواسم  يف  البديلة  االستهالكية 
اإلبل  تربية  نشاط  ممارسة  ضمان  شانها  من  التي 
فضال  التجارية  السوق  وتزويد  باملنطقة  واملاشية 
تربية احليوان  ايجابية يف  نتائج  عن ما يحققه من 
والذي  اجلفاف  من  لسنوات  عانت  التي  باملنطقة 

يسبب يف خسائر للمربني واملوالني باملنطقة . 

اختفت تلميذة تدرس يف السنة الثانية من 
ثانوية عزوزي من بلدية املشرية والية النعامة ، 
من  خرجت  بعدما  الفارط ،  الثالثاء  من يوم 
ال  باملشرية  و  بحي 344  الكائن  عائلتها  منزل 
يعرف مكانها حتى اآلن و ال سبب اختفائها .

إبنتها  عائلة بالة  فإن  حسب  و 
اختفت  قد   2004 مواليد  املسماة صليحة  من 
املنزل  غادرت  قد  إنها  و   ، غامضة  ظروف  يف 
أشارت العائلة الى  و  املاضي ،  منذ األسبوع 
أنهم بحثوا عنها يف كافة أرجاء الوالية و لم يعثروا 
عليها ، كما أنهم أبلغوا اجلهات األمنية املختصة 
بعد اختفائها ، و نشروا صورة لها بعديد مواقع 
االختفاء  امر   ، كذلك  اإلجتماعي  التواصل 
نفسية سيئة  تسبب يف دخول عائلتها يف حالة 
، والد صليحة املتفوقة يف دراستها يناشد جميع 
تكثيف  و  احملنة  هذه  معه يف  الوقوف  املواطنني 
األبحاث األمنية على أمل العثور عليها يف أقرب 
معلومة  أي  لديهم  الذين  من  تطلب  كما  وقت 

أو  باألمن  االتصال  صليحة  تواجد  مكان  عن 
أسرتها على رقمها 0792846938

م.بلعجان

ورقلة  بوالية  الرانب  ام  قرية  سكان   نظم 
وقفة احتجاجية أمام قاعة العالج التي أصبحت 
تدني  ظل  يف  حسبهم   روح-  بال  هيكال 
اخلدمات الصحية املقدمة من قبل املشرفني على  

قاعة العالج.
الشعارات  من  العديد  احملتجون  رفع  و   
املطالبة بتدخل املسؤولني لتحسني نوع اخلدمات 
الصحية التي أرهقت كاهلهم وجعلتهم يف رحلة 

البحث عن العالج 
لـ«أخبار  تصريح  يف  املعنيون  وأضاف 
الوطن«  إنهم راسلوا املسؤولني عدة مرات لكن 
أن  السكان هو  تنادي  وأهم مطالب  الحياة ملن 
تتوفر  ال  القرية  وسط  يف  الكائنة  العالج  وحدة 
واحلاالت  املرضى  لنقل  إسعاف  سيارة  على 

االستعجالية إلى مستشفى مدينة ورقلة ، حيث 
عبر العديد من املواطنني عن غضبهم واستيائهم 
الشديدين جراء استمرار األوضاع املزرية واملعاناة 

اليومية للمرضى.
متاطل  هو  القرية  سكان  نفوس  يف  وماحز 
اجلديدة  العالج  قاعة  أبواب  فتح  يف  املسؤولني 
موصدة  ظلت  لكنها  املنطقة  بها  تدعمت  التي 
املطلب  ويبقى  يجهلونها  ألسباب  األبواب 
الصحة  واقع  حتسني  القرية  لسكان  األساسي 
اهتماما  وينتظر  حسبهم،  مريضا  الزال  الذي 
من  لتخليصهم  استعجالية  وإجراءات  خاصا 

املعاناة التي رافقتهم منذ فجر االستقالل. 
نبيلة معروف

القضائية  للشرطة  املتنقلة  الفرقة  عناصر  متكنت 
أعمارهما  تتراوح  شخصني  توقيف  من  قزام  بعني 
تتعلقان  متفرقتني  قضيتني  يف  سنة   20-22 بني  ما 
بإستعمال وسيلة نقل مع حجز  بتهريب مواد غذائية 
كمية معتبرة من مادة الفرينة يقدر وزنها بـ 20 قنطار، 

باإلضافة إلى 20 قنطار من مادة السميد.
اإلتصال  خلية  حسب  القضية  حيثيات 
إلى  تعود  متنراست  والية  ألمن  العامة  والعالقات 
عناصر  بها  قامت  ميدانية  وتفتيش  مراقبة  عمليات 

الشرطة املتنقلة للشرطة القضائية بأمن دائرة عني قزام 
إنتباههم  لفت  أين   ، احلضري  اإلقليم  مستوى  على 
الترابية  املسالك  بأحد  تسيران  شبهة  محل  سيارتني 
حيث  واإلدارية  األمنية  للمراقبة  إخضاعهما  مت  عليه 
لتهريب  موجهة  غذائية  مبواد  محملتني  أنهما  تبني 
املركبة  أن  الرخص ،حيث  أو  الفواتير  وجود  مع عدم 
األولى كانت محملة بـ 20 قنطار من مادة الفرينة ال 
يحوز سائقها على أي رخصة أو فواتير تتعلق بالسلعة 
، أما املركبة الثانية فكانت كذلك محملة بـ 20 قنطار 

من مادة السميد ال يجوز كذلك سائقها على رخصة 
املركبتني  حتويل  مت  عليه   ، بالسلعة  تتعلق  فواتير  أو 
والسائقني و كذا السلع احملجوزة إلى املقر مع فتح حتقيق 
اجلزائية  اإلجراءات  استكمال جميع  بعد  القضية  يف 
اجلهات  أمام  الذكر  السالفي  فيهما  املشتبه  تقدمي  مت 
أحكام  حقهما  يف  أصدرت  أين  املختصة  القضائية 
موقوفة  حبس  أشهر   06 بـ  حكم  يف  تتمثل  قضائية 
النفاذ مع غرامات مالية ، باإلضافة إلى حجز املركبتني 

و السلع املهربة.                       أحمد كرزيكة

جانت

فتح فرع لتعاونية الحبوب والبقول فتح فرع لتعاونية الحبوب والبقول 
الجافـــة ببــــرج الحــــواسالجافـــة ببــــرج الحــــواس

عني قزام 
القبض على المتورطين في تهريب المواد الغذائيةالقبض على المتورطين في تهريب المواد الغذائية

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

 النعامة 
اختفاء فتاة في ظروف غامضة بالمشريةاختفاء فتاة في ظروف غامضة بالمشرية

ورقلة
سكــان قريــــة أم رانب يحتجــــون سكــان قريــــة أم رانب يحتجــــون 
عـــلى تدني الخدمـــــات الصحيـــةعـــلى تدني الخدمـــــات الصحيـــة

افتتح أمس ببلدية برج احلواس، جنوب املقاطعة اإلدارية جانت ) 250 كلم ( ،فرع لتعاونية 
احلبوب  والبقول اجلافة، بهدف القضاء على التذبذب يف توزيع األعالف والشعير املدعم 

واحلصول عليها من املربني، بطاقة استيعاب تصل إلى 1400 كيس شعير علفي .

احتج يوم أمس مواطنون و ممثلو جمعيات محلية 
للصحة  العمومية  املؤسسة  الشاللة  أمام  ببلدية 
التي  الصحية  اخلدمات  بتحسني  مطالبني  اجلوارية، 
تنظم  التي  الثانية  تعد  .  الوقفة  باملتدنية  وصفوها 
نظمت  التي  األولى  الوقفة  بعد  الغرض،   لنفس 
األحد املاضي و قطع خاللها املواطنون الطريق الوطني 

رقم 47 ألكثر من 4 ساعات .
جمعوي،  ناشط  اهلل   ربح  حليم  حسب  و 
اجلانب  من  املواطنون  منها  يعاني  التي  املشاكل  فإن 
إنعدام  إلى  نقص  أهمها  متعددة،  و  كبيرة  الصحي 

بسبب  باألشعة  الفحص  نقص  الطبية    التحاليل 
 7 من  ألزيد  واحدة  قابلة  الكشف،  جهاز  تعطل 
آالف نسمة حتصيها بلدية الشاللة إضافة إلى نقص 

سيارات اإلسعاف .
وقال سماحي إبراهيم ، ناشط جمعوي أخر لـ 
» شبكة أخبار الوطن » أن مدير الصحة بالبيض قدم 
وعود كثيرة للمواطنني بعد الوقفة االحتجاجية األولى 
غير أنه حلد الساعة لم يحقق منها أي شيء خاصة 
بجهاز  اخلدمات  املتعددة  العيادة  بتدعيم  تعلق  ما 
كذا  و  الدم   لتصفية  وحدة  فتح  و  باألشعة  الكشف 

بحث كيفية تدعيم ميزانية املؤسسة املتدهورة .
للصحة  اجلوارية  املؤسسة  مبدير  اتصالنا  يف    و 
بالشاللة ، صرح هذا األخير أن املشاكل التي طرحها 
الضعيفة  املؤسسة  ميزانية  تستوعبها  ال  املواطنون 
أغلب  أن  كما  سنويا  سنتيم  ماليير  بأربعة  املقدرة  و 
الطلبات التي قدمها املواطنون تكفل بها مدير الصحة 
و وعد بتحقيقها . يف إنتظار ذلك يبقى املواطن ببلدية 
على  املجاورة  بالبلديات  العالج  عن  يبحث  الشاللة 

غرار األبيض سيدي الشيخ و عسلة و غيرها .
نور الدين رحماني

البيض
تــدني الخدمـــات الصحيـــة يخرج سكــان الشاللـة إلى الشــارعتــدني الخدمـــات الصحيـــة يخرج سكــان الشاللـة إلى الشــارع

زلفانة  بلدية  نحو  ادرار  والية  من  انطلقت 
18شخصا  لفائدة  تضامنية  قافلة  غرداية  بوالية 
مببادرة  املزمنة  األمراض  ذوي  من   معوزا  مسنا 
مع  بالتنسيق  التضامنية  اجلمعيات  إحدى  من 

مصالح مديرية النشاط االجتماعي 
من  العدد  هذا  لتمكني  العملية  تهدف  و 
استجمامية  رحلة  قضاء  املسنني  األشخاص 
أسبوعني  تفوق  ملدة  املعدنية   باملياه  وعالجية 

اطار  يف  وذلك  زلفانة  املعدنية  احلموية  باحملطة 
اجلهود املبذولة للتكفل بهذه الشريحة اجتماعيا 
وصحيا وتلبية لرغبة الكثير من أفرادها الراغبني 
يف التنقل نحو احملطات احلموية بعدة مدة احلجر 
الصحي التي طالت ألشهر بسبب وباء كورونا مما 
تسببت يف حرمانهم من التنقل واالستفادة من 

رحالت استجمامية خارج الوالية.
عبداهلل مجبري

أدرار
رحلة استجمامية لفائدة رحلة استجمامية لفائدة 1818 مسنا معوزا مسنا معوزا

امس،  صباح  تاظروك  مدينة  شهدت 
مخمد  سيدي  صورو  أو  قصر  من  جزء  انهيار 
البكري  أحمد  احلاج  األمنوكال  إبن  بن عثمان 
الذي يتوسط املدينة، دون تسجيل إصابات بني 

املواطنني.
املواطنني  باجلهة  غضب  أثارت  احلادثة 
اليه  آل  الذي  ''السيء''  بالوضع  نددوا  الذين 
املعنية  السلطات  مطالبني  التاريخي  املعلم  هذا 
الالزمة  التدابير  واتخاذ  لترميمه  بالتدخل 

لصيانته وحمايته.
يذكر أن قصر سيدي مخمد بتاظروك بني 
الذي  النموذج  وهو  رائعة  بزخرفة  سنة1912 
يتوسط  العمراني  طابعها  املنطقة  عليه  أخذت 

منيعا  درعا  قدميا  املدينة.كان  بوسط  البنايات 
حلماية األهالي من قطاع الطرق إضافة إلى أنه 
تاظروك.  بلدية  إلى  القادمني  الضيوف  يستقبل 
التاريخية  القصور  من  مجموعة  ضمن  ويعتبر 
بطراز  تتميز  والتى  بتمنراست  أجنزت  التى 
واجلمال،لكن  الروعة  فى  غاية  فريد  معمارى 
يتهاوى  أضحى  به  االهتمام  عدم  بسبب  اآلن 
العديد  طرح  إلى  األهالي  دفع  مما  فشيئا  شيئا 
به  العناية  يتم  لم  ملاذا  االستفهام  عالمات  من 
وإعادة ترميمه والذي بقي اآلن عرضة للخراب و 
تأثيرات عوامل الطبيعة وبذا يناشد هؤالء وزيرة 
الثقافة بالتدخل العاجل وإنقاذ ما ميكن إنقاذه.
أحمد كرزيكة

متنراست
انهيار جزئي لقصر أوصورو األثري بتاظروكانهيار جزئي لقصر أوصورو األثري بتاظروك

مقرة،  لبلدية  التابعة  القوادر  قرية  سكان  يعاني 
شرق والية املسيلة، من نقص التنمية باملنطقة، والتي 
بدائية،  عنها حياة  مايقال  اقل  يعيشون حياة  جعلتهم 
وتتواصل،   . احمللية   للسلطات  املتكرر  ندائهم  رغم 
املرافق  القوادر مبقرة، يف ظل انعدام  معاناة سكان قرية 
الصرف  لقنوات  القرية  تفتقر  اذ  للحياة،  الضرورية 
الطرق  على  االعتماد  الى  اضطرتهم  التي  الصحي، 
التقليدية، واملتمثلة يف حفر التعفن، وما ينجر عنها من 

اخطار صحية وبيئية تهددهم، إضافة الى مشكل غياب 
يتكبدون خسائر  جعلتهم  التي  الطبيعي،  الغاز  شبكة 
خاصة  اسعاره  وتضارب  توفره،  لصعوبة  نظرا  مادية 
 ، التدفئة  يف   حقهم  من  وحرمتهم  الشتاء،  فصل  يف 
رغم عديد الوعود التي تلقوها بخصوص ربطهم بأنبوب 
التزود  التذبذب يف  الى مشكل  الطبيعي، اضافة  الغاز 
الصيف  فصل  مع   خصوصا  للشرب،  الصاحلة  باملياه 
العمومية  االنارة  توفر  عدم  وكذا  معاناتهم،  تزداد  اين 

للقرية لفك عزلتها .  ، وتعبيد وتهيئة املسالك املؤدية 
وعبر، سكان قرية القوادر، عن استيائهم من املشاكل 
ظل  يف  يعيشونه  الذي  واحلرمان  فيها  يتخبطون  التي 
القرية  انعدام ابسط ضروريات احلياة . و ناشد سكان 
وأخذها  بإنشعالتهم،  التكفل  احمللية ضرورة  السلطات 
بعني االعتبار لتحسني ظروفهم املعيشية، وتخفيف من 

معاناتهم اليومية  .                          ليندة سهل

املسيلة
 قرية القوادر بمقرة بحاجة إلى مشاريع تنموية قرية القوادر بمقرة بحاجة إلى مشاريع تنموية

التابعة  والتدخل  البحث  فرقة  عناصر  متكن 
والية  بأمن  القضائية  للشرطة  الوالئية  للمصلحة 
معتبرة  كمية  شخصني وحجز  توقيف  من  متنراست 

من الوقود معدة للتهريب قدرت بـ: 1670 لتر.
االتصال  بيان خلية  حسب  القضية   حيثيات 

لدورية  متنراست تعود  والية  ألمن  العامة  والعالقات 
انتباههم لشاحنة  راكبة لعناصر الشرطة ، أين لفت 
اإلدارية  املراقبة  عملية  وبعد  شخصني،  متنها  على 
واألمنية مت ضبط كمية معتبرة من مادة الوقود معباة 
بكمية   ، بالستكية  صفائح  و  حديدية  براميل  يف 

ليتم حتويل احملجوزات  لتر،   1670 بـ:  إجمالية تقدر 
والشاحنة و املشتبه فيهما إلى املقر وفتح حتقيق.

تقدمي  مت  القانونية  اإلجراءات  استكمال  بعد 
املختصة  القضائية  اجلهات  أمام  فيهما  املشتبه 

بتمنراست.                       أحمد كرزيكة

متنراست 
إحباط محاولة تهريب إحباط محاولة تهريب 16701670 لتر من الوقود لتر من الوقود



طرقات في وضعية كارثية
تشهد طرقات مشتة "قيقة " وضعية كارثية تسببت يف عزل سكان و 
يف هذا الصدد قال ممثل سكان املنطقة يف تصريح لـ "أخبار الوطن" ، أنه 
بالرغم من حترك السلطات احمللية إلجناز أجزاء معينة من بعض الطرقات 
السكنية   جد  األحياء  داخل  املتواجدة  الطرق  باقي  أن  إال  املتدهورة، 
 ، عبرها  السير  السيارات  أصحاب  ويرفض  فيها  احلركة  تصعب  وعرة 
نظرا ملا تخلفه من خسائر يف احلفر واملطبات، وأضاف هؤالء أنه مبجرد 
بداية تساقط األمطار تتوقف احلركة و تقطع الطريق نهائيا بسبب ارتفاع 
منسوب املياه يف أرجاء تلك األحياء  ما يرفع من نسبة األخطار حيث ال 
تستطيع حتى اجلرارات املرور عبرها، ويشهد الطريق الذي يربطهم ببلدية 

عني التني تدهور كبيرة نتيجة انزالق التربة يف مدخل املشتة.

  كارثة بيئية ..!

الصرف  لقنوات  التام  الغياب  من  "قيقاية"  مشتة  سكان  يشتكي   
صغير  مجرى  يف  والفضالت  النفايات  معظم  تكب  بحيث   ، الصحي 
عرضة  السكان  مايجعل  هذا   ، للمنطقة  العمراني  النسيج  يتوسط 
أصبحت  الكريهة  الروائح  وأن  خاصة   ، املختلفة  واألوبئة  لألمراض 
تنبعث منه مما يدق ناقوس اخلطر على ساكنة املشتة ، وتشهد أيضا هذه 
األخيرة غياب حاويات لرمي القاممة ، باإلضافة إلى عدم وجود شاحنة 

لنقل النفايات إلى مراكز الردم التقني .

اقتناء قارورات الغاز عوضا للغاز الطبيعي
كشف سكان املشتة بأنهم يتكبدون عناء التنقل إلى بلديات مجاورة 
على غرار بلدية عني التني وميلة من أجل إقتناء قارورات غاز البوتان، 

الذي يصبح شتاءا كاألكسجني بالنسبة لهم ، هذا يف ظل غياب ربطهم 
بالغاز الطبيعي، وقد نغص عليهم  العيش يف حياة كرمية.

ال مرافق للتسلية و الترفيه
يطالب سكان املنطقة من السلطات احمللية إعادة تهيئة امللعب املتواجد 
هناك ، والذي تعرض للتلف والواقع مبحاذاة االبتدائية، وحسب ماصرح 
به السكان لـ"أخبار الوطن" فأطفالهم أصبحوا يلعبون بالطريق الرئيسي مما 
يجعلهم عرضة للمخاطر و على رأسها حوادث املرور التي كثيرا ما حتدث 
لتوفير  عاجال  التحرك  الوصيىة  السلطات  القرية  دعا سكان  و  باملنطقة 
مرافق للترفيه و التسلية و دور للشباب من اجل متكني أطفالهم من ممارسة 
نشاطاتهم الرياضية و لثقافية عوض اخلروج للعب يف الشارع وقال احد 
السكان يف هذا الصدد "أصبحنا نخشى على أطفالنا من املخاطر احملدقة 
الشارع  و  الطريق  الوحيد  التسلية و ملجئهم  و  للعب  لهم  بهم ال مكان 
فيما باءت كل محاوالتنا يف لفت انتباه السلطات الوصية الجناز مرافق.

استخراجهم  عند  األمرين  السكان  يتكبد  صلة  ذي  سياق  يف  و   
الذي  األمر  شن  باملنطقة  املتواجد  البلدي  بالفرع  املدنية  احلالة  لوثائق 
يضطرهم التنقل إلى املناطق املجاورة، أو  ملقر بلدية ميلة للحصول على 
الوثائق اإلدارية ، غرار كل من بطاقة اإلقامة و شهادة امليالد وغيرها من 
الوثائق التي يتم استخراجها من األرضية الرقمية للحالة املدنية ، وهذا 

راجع لعدم ربط الفرع البلدي باأللياف البصرية.

خدمات صحية متدنية

على  القائمون  ببذلها  والتي  املعتبرة  املجهودات  من  الرغم  على 
القطاع الصحي باملنطقة ، كما وصف السكان، إال أن مستوى اخلدمات 
الصحية بالعيادة املتعددة اخلدمات ال يرقى إلى املستوى املطلوب بالنظر 
املرض  ملتابعة  الالزم  الطبي  العتاد  نقص  و  األخصائية  األطباء  لغياب 
أجل  من  املجاورة  املناطق  الى  التنقل  املرضية  يضطر  الذي  األمر  هو  و 
العالج ن و قال احد سكان املنطقة يف هذا الصدد "إن الطبيب ال يأتي 
املمرضة  وأما   ، إطالقا  يأتي  ال  املرات  بعض  ويف  األسبوع  يف  مرة  إال 
التي تشتغل هناك فمداومتها لعملها ال تكون إال صباحا ، ومع  غياب 
القابلة واألجهزة الالزمة للتكفل بأمراض النساء ومتابعة احلوامل طيلة 
التنقل  على  احلوامل  أجبرت  الوضعية  هذه   ، أخر  أضاف  أشهر"،و   9
التني  عني  بلدية  إلى  التنقل  أو  ميلة  بلدية  ومستشفيات  عيادات  إلى 
توجد   ال  لطفي،حيث  عزابة  وهي  هناك  منطقة  أقرب  إلى  وبالتحديد 

سيارة إسعاف على مستوى العيادة املتعددة اخلدمات".
رئيس دائرة ميلة لـ"أخبار الوطن"

" عاينا مشاكل السكان وسنشرع في تلبية مطالبهم قريبا"
انشغاالت  لنقل  ميله  دائرة  رئيس  للقاء   " الوطن  "اخبار  تنقلت    
باملنطقة  احمللية  التنمية  واقع  و احلصول على استفسارات حول  السكان 
كافة  وعاينت  للمنطقة  شخصيا  تنقلت   " صرح  ذاته  املسؤول  فقال   ،

النقائص املتواجدة باملشتة ، وقد أدرجت املنطقة   ضمن مناطق الظل 
فيما  نفسه"  املتحدث  أضاف  ،و  اآلجال"  أقرب  بها يف  التكفل  وسيتم 
يخص قنوات الصرف الصحي فاملشروع قيد الدراسة ألن املنطقة تتمركز 
الوادي  الفضالت يف  تلك  هارون والميكن صرف  بني  بالقرب من سد 
الذي يكب مباشرة يف السد ، أما عن امللعب فصرح ذات املسؤول بأن 
تهيئة ستتم بالتنسيق مع مديرية الشباب و الرياضة وفقا للمعايير املعمول 
بها من طرف ذات املديرية "، وهذا ماصرح به مدير الشباب و الرياضة 

لـ"أخبار الوطن " سابقا عند نقلنا له هذه االنشغاالت.
مدير المؤسسة العمومية للصحة الجوارية:

"ال تتوفر على الكثافة السكانية الالزمة لتوظيف قابلة"
اجلوارية  للصحة  العمومية  املؤسسة  مدير  أكد  ذي صلة  سياق   يف 
العيادة  بالتحقيق يف عمل  انه سيقوم  الوطن"  كلوز جمال "ألخبار  مبيلة 
اجلوارية، موضحا "سنقوم بالتحري يف قضية عدم مزاولة املمرضة لعملها 
طوال ساعات العمل، أما عن غياب الطبيب يف بعض األحيان  راجع 

إلى عمله يف الليلة التي قبل ذلك اليوم باملستشفى "
وفيما يخص مشكل غياب قابلة بالعيادة، وانعدام املعدات الطبية، 
الالزمة  السكانية  الكثافة  على  تتوفر  ال  املنطقة   " ذاته  املتحدث  قال 
تتعرض  التي  تلك  منها  وخاصة  املعدات  كل  وتوفير  قابلة  لتوظيف 

للتلف".
املشتة بشكل جيد  استقبال مرضى  يتم   " املتحدث  ذات  ويضيف 
يف العيادات املتعددة اخلدمات التابعة لقطاعه بكل من بلدية عني التني 
وميلة، حيث تتوفر تلك املصالح على كافة املعدات واألطباء واملمرضني".

الفقـــر والعزلــة يؤرقـــان سكــان 
مشتـــة  "قيقــــــاية" بميلــــة!

تتفاقم معاناة أكثر من 450 نسمة تعيش يف مشتة "قيقاية "   بلدية ميلة والتي تبعد بعض الكيلومترات عن  عاصمة الوالية 
، وتزداد حدتها يوما بعد يوم، حتت حصار ثالثية قاتلة ميزتها العزلة واحلرمان والفقر من مختلف أساسيات العيش الكرمي 
مبناطق الظل يف اجلزائر العميقة، جعلت منهم ضحايا ملنتخبني محليني بعيدين كل البعد عن املسؤولية، أو هكذا يقولون .
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ماتا على رادار عمالقة الكالتشيوماتا على رادار عمالقة الكالتشيو
 كشف تقرير صحفي إجنليزي، امس األربعاء، عن وجود اهتمام 
يونايتد، لضمه  مانشستر  ماتا، العب  باإلسباني خوان  إيطالي كبير 

يف الصيف.
ويرتبط ماتا )33 عاًما( بعقد يف أولد ترافورد حتى نهاية املوسم، 
وعلى الرغم من أن مانشستر يونايتد لديه خيار التمديد ملوسم إضايف، 

إال أن السيناريو األقرب هو رحيل الالعب بانتهاء املوسم احلالي.
يوفنتوس  أندية  فإن  البريطانية،   وبحسب صحيفة »ديلي ميل« 
وإنتر ميالن وروما حريصة على ضم ماتا يف الصيف، خاصة وأنه لن 

يكلفهم أي شيء سوى راتبه.
وتراجع دور ماتا بشكل ملحوظ مع مانشستر يونايتد هذا املوسم، 
يف ظل اعتماد أولي غونار سولسكاير، على ماسون جرينوود وبرونو 

فرنانديز وماركوس راشفورد وأنتوني مارسيال.
ق.ر

كريسبـــــو: »نصحـــت كريسبـــــو: »نصحـــت 
الوتارو برفض برشلونة«الوتارو برفض برشلونة«

 
وتشيلسي  ميالن  إنتر  مهاجم  كريسبو،  هيرنان  األرجنتيني  أكد 
وميالن السابق، أنه نصح مواطنه الوتارو مارتينيز، مهاجم النيراتزوري، 
رأس  على  الوتارو  وكان  الصيف.  يف  برشلونة  إلى  االنتقال  بعدم 
أمنيات برشلونة يف الصيف املاضي خلالفة لويس سواريز، لوال أزمة 

فيروس كورونا، التي تسببت يف مشاكل مالية كبيرة لألندية.
وقال كريسبو، يف تصريحات لصحيفة »ال جازيتا ديلو سبورت« 
اإليطالية: »أعرف الوتارو منذ فترة طويلة، نصحته يف الصيف برفض 

برشلونة وعدم مغادرة إنتر، ويف النهاية كنت على حق«.
ما  دائًما  حتركاته  اجلزاء،  منطقة  داخل  قاتل  »الوتارو  وأضاف: 
ميلك  كما  املرمى،  على  باستمرار  ويلعب  للخصوم،  إزعاجا  تشكل 

ارتقاءات مرتفعة مع املدافعني أصحاب الطول«.
جدير بالذكر أن عقد الوتارو مستمر مع إنتر حتى 2023، وهناك 

اجتاه قوي لتمديده موسًما آخر، مع حتسني راتبه
ق.ر

توماس توخيل مدرب تشيلسي
»عــلى جيــرو أن يفخر »عــلى جيــرو أن يفخر 
بـــدوره الحـــــاسم«بـــدوره الحـــــاسم«

 
كشف األملاني توماس توخيل مدرب تشيلسي عقب الفوز 0-1 
على أتلتيكو مدريد يف ذهاب ثمن نهائي دوري األبطال، أنه احتفظ 
بأوليفييه جيرو على مقاعد البدالء خالل اللقاء األخير يف البرمييرليغ 
يتعني  الفرنسي  املهاجم  أن  مؤكدا  اإلسباني،  الفريق  لقاء  أجل  من 

عليه »الفخر« بدوره احلاسم.
بوخارست  ملعب  املباراة من  مؤمتر صحفي عقب  أثناء  وأوضح  
ألن  سعيد  جيرو.  حققه  بل  توخيل،  فعله  ما  هذا  »ليس  الوطني: 
كل شيء سار على ما يرام. قدمنا أداء طيبا للغاية. ركزنا طوال 96 
دقيقة. خلق الفرص كان صعبا. لذا أنا راض متاما. وسعيد للغاية«.

)بهدفه من  تندهشوا  فلن  يوميا  »إذا شاهدمت جيرو  توخيل  وقال 
بلياقة بدنية هائلة، وتروق لي سرعة  ركلة مقصية مزدوجة(. يتمتع 
بأنه سعيد يف كل مران يوميا. يبدو كشاب  بديهته، مينحني شعورا 

عمره 20 عاما. يتمتع بالروح اإليجابية دوما«.
لقاء اإلياب من ثمن  إقامة  وأعرب املدرب األملاني عن أمله يف 
النهائي مبلعب ستامفورد بريدج يف لندن، ويف حال لم يكن ذلك ممكنا 

فسيتم البحث »عن أفضل حل«.
ماونت  ميسون  من  كل  لإليقاف  العودة  مباراة  عن  ويغيب 
وجورجينيو اللذين وصفهما توخيل بـ«العبني مهمني. بذال مجهودا 
مسألة  يف  سنفكر  لكننا  املجموعة،  مع  الفارق  يصنعان  اليوم.  وفيرا 
غيابهما عن مواجهة األتلتي بعد أن نخوض املباريات الثالث التي 

تنتظرنا ضد مانشستر يونايتد وإيفرتون وليدز«.
ق.ر

ثنائي تشيلسي يغيب عن ثنائي تشيلسي يغيب عن 
مواجهة اإلياب أمام أتلتيكو مواجهة اإلياب أمام أتلتيكو 

مدريدمدريد
بدوري  نهائي  ثمن  إياب  لقاء  تشيلسي، عن  ثنائي  غياب  تأكد 
أبطال أوروبا، أمام أتلتيكو مدريد، املقرر إقامته على ملعب ستامفورد 

بريدج، يف لندن يوم 17 مارس املقبل.
صفراوين،  بطاقتني  وجورجينيو  مونت  ماسون  الثنائي  وتلقى 
خالل لقاء الذهاب، اليوم الثالثاء، لتكون مبثابة البطاقة الثالثة لهما، 

بعدما حصل كل العب على بطاقتني يف دور املجموعات.
ودخل تشيلسي املباراة وهو ميلك 4 العبني مهددين بالغياب عن 
لقاء اإلياب، فإلى جانب مونت وجورجينيو، هناك أيًضا حكيم زياش 

وماتيو كوفاسيتش.
ق.ر

لضم خليفة كومان

بايرن ميونخ يتواصل مع تشيلسيبايرن ميونخ يتواصل مع تشيلسي
 

الفرنسي  بوليسيتش، جنم تشيلسي، ليحل محل  بايرن ميونخ يف ضم األمريكي كريستيان  تقرير صحفي إجنليزي، عن تفكير  كشف 
كينغسلي كومان.

وارتبط اسم كومان )24 عاًما( باالنتقال إلى مانشستر يونايتد، والذي يضعه كخيار بديل، حال فشل التعاقد مع جادون سانشو، جنم 
بوروسيا دورمتوند.

وبحسب صحيفة »ذا صن« البريطانية، فقد تواصل مسؤولو بايرن ميونخ مع نظراتهم يف تشيلسي ملعرفة موقفهم من بيع بوليسيتش يف 
الصيف.

ويرتبط كومان بعقد مع بايرن ميونخ حتى صيف 2023، إال أن رغبته يف املشاركة بشكل دائم، إلى جانب زيادة راتبه من 140 ألف جنيه 
إسترليني أسبوعًيا إلى 260 ألف إسترليني، قد جتعله يقرر الرحيل إلى مانشستر يونايتد.

ق.ر

سان جيرمان يقدم عرضا الستقطاب ديفيد أالباسان جيرمان يقدم عرضا الستقطاب ديفيد أالبا
 أكد تقرير صحفي أملاني، أن باريس سان جيرمان يستهدف خطف النمساوي ديفيد 

أالبا، مدافع بايرن ميونخ، قبل ريال مدريد.
وأعلن أالبا رسمًيا، رحيله عن بايرن ميونخ بعد انتهاء عقده بنهاية املوسم اجلاري، 

وسرعان ما انتشرت العديد من األنباء التي تفيد باتفاقه مع ريال مدريد.
وبحسب صحيفة »بيلد« األملانية، فإن باريس سان جيرمان قدم عرًضا بالفعل ألالبا 
من أجل ضمه يف الصيف، وطلب الالعب مهلة للتفكير. وأضافت الصحيفة، أن ديفيد 
أالبا التقى بالفعل مع ناصر اخلليفي، رئيس باريس سان جيرمان، من أجل إقناعه بالقدوم 

إلى حديقة األمراء.
وال يعتبر سان جيرمان وريال مدريد فقط املهتمني بضم أالبا، فهناك أيًضا اهتمام كبير 

من قبل مانشستر سيتي وتشيلسي ويوفنتوس وبرشلونة.
ق.ر

بعد أن عرض عليه جتديد عقده ملدة 3 مواسم

فـاسكيز يحـدد مهلــة لحســم فـاسكيز يحـدد مهلــة لحســم 
مستقبلـــه مع ريــال مدريــدمستقبلـــه مع ريــال مدريــد

القسم الرياضي

أفاد تقرير صحفي إسباني، امس األربعاء، بأن جنم ريال مدريد، منح مهلة لنفسه 
التخاذ قراره النهائي بشأن مستقبله.

املوسم  بنهاية  مدريد  ريال  مع  عاًما(   30( فاسكيز  لوكاس  عقد  وينتهي   
اجلاري، مثله مثل سيرجيو راموس، إال أن اهتمام امليرنغي بتجديد عقده ال 

يتساوي ُمطلًقا مع االهتمام بتجديد عقد قائد الفريق.
 ووفًقا إلذاعة »كادينا كوبي« اإلسبانية، فإن فاسكيز رفض العرض 

املقدم من ريال مدريد لتجديد عقده، ولم يتم البت يف املوضوع مرة 
أخرى.

 3 ملدة  عقده  جتديد  فاسكيز،  على  مدريد  ريال  وعرض   
 3.5 الراتب الذي يحصل عليه حالًيا، والبالغ  مواسم، بنفس 

مليون أورو، وهو ما لم يلق قبول الالعب متعدد االستخدامات.
 وأضافت اإلذاعة، أن فاسكيز سيتخذ قراره بشأن وجهته 
هناك  أن  إلى  اإلذاعة،  وأشارت  املقبل.  مارس  يف  التالية 
اهتمام من جانب إيفرتون بضم فاسكيز، خاصة وأن مدربه 
لريال  مدرًبا  كان  أن  منذ  جيًدا،  يعرفه  أنشيلوتي  كارلو 
التوفيز.  مع  الفارق  إحداث  بإمكانه  أنه  ويعلم  مدريد، 

يطمح  والذي  أيًضا،  ميالن  فهناك  إيفرتون،  جانب  وإلى 
لتكرار جناحه يف صفقة ثيو هرنانديز.

ليفاندوفسكي يتجاوز أسطورة الريال راؤول غونزاليسليفاندوفسكي يتجاوز أسطورة الريال راؤول غونزاليس
لم يحتاج روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم بايرن ميونخ، وقًتا طوياًل لهز 
شباك التسيو يف عقر داره، على ملعب األوملبيكو، ضمن منافسات ذهاب 

ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.
واستغل الدولي البولندي هفوة قاتلة لدفاع فريق العاصمة اإليطالية، 

ليوقع على هدف تقدم الفريق البافاري يف غضون 9 دقائق فقط.
التهديفي لإلسباني  الـ32 عاًما السجل  الهدف، جتاوز صاحب  بهذا 
راؤول غونزاليس، أسطورة ريال مدريد، يف دوري األبطال. ووصل أفضل 
العب يف العالم لهدفه الـ72، ليصبح ثالث الهدافني التاريخيني يف بطولة 

دوري أبطال أوروبا.
ويأتي ليفاندوفسكي خلف الثنائي كريستيانو رونالدو، جنم يوفنتوس، 
وليونيل  نقطة،   134 برصيد  الهدافني  صدارة  عرش  على  يتربع  الذي 

ميسي، قائد برشلونة، الذي أحرز 118 هدًفا.
ق.ر
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املدير الفني للترجي التونسي، الشعباني:

»السباق ال يزال طويال 
وسنخوض باقي اللقاءات 

مبعنويات مرتفعة«

معني  التونسي،  الرياضي  للترجي  الفني  املدير  كشف 

الشعباني، إن فريقه جاء للجزائر من أجل االنتصار على املولودية.
فرص  لنا  وأتيحت  جيدا،  اللقاء  »دخلنا  الشعباني  وأضاف 
واضحة الفتتاح النتيجة، لكن لم نعرف كيف نحسمها أمام منافس 

أقلقنا كثيًرا باللعب املباشر«.
وتابع: »الهدف الذي قبلناه كان ثقيال على عقول الالعبني، 
لكن احلمد هلل أننا متكنا يف الشوط الثاني من إصالح بعض األمور 
وتعديل النتيجة، كما أن التغييرات التي قمنا بها يف الشوط الثاني 
أيضا،  نحسمها  لم  لكن  الفرص  بعض  وخلقنا  كثيًرا،  ساعدتنا 
ورغم ذلك أشكر كل الالعبني على كل ما بذلوه من مجهودات«.

جاهزة  املجموعة  أندية  »كل  قال:  املجموعة،  تصدر  وعن 
للمراهنة على التأهل، والسباق ال يزال طويال، وبالنسبة لنا جنحنا 
خارج  وتعادل  ميداننا  فوق  انتصار  بفضل  املجموعة  تصدر  يف 
بقية  نخوض  جتعلنا  التي  احلصيلة  هذه  على  راض  وأنا  قواعدنا، 

اللقاءات األربعة مبعنويات مرتفعة«.
املقبلة  للمباريات  باإلعداد  مطالبون  »نحن  الشعباني:  وختم 
كما يجب، ألنه ليس هناك أي مباراة سهلة، ومستوى كل الفرق 
والنواقص،  األخطاء  بعض  تدارك  على  وسنحرص  متقارب، 

خصوصا على مستوى حسم الفرص والنجاعة أمام املرمى«.
م.هشام

عن حسرته  عمراني،  القادر  عبد  اجلزائر،  مولودية  مدرب  أعرب   
اجلولة  يف  التونسي،  الترجي  ضيفه  أمام  فريقه  تعادل  بعد  الشديدة، 

الثانية من دور املجموعات بدوري أبطال أفريقيا.
وقال عمراني«ال يجب أن ننسى أننا واجهنا فريقا ميتلك خبرة كبيرة 
يف املنافسة، ولديه جتربة أحسن منا، إضافة إلى العبني مميزين، تعودوا 

على خوض البطولة القارية«.
وأضاف »لم نكن سيئني، وأعتقد أن العبي فريقي قدموا ما عليهم، 
وكل ما لديهم فوق أرضية امليدان، قبل أن نتلقى هدًفا كنا قادرين على 
تفاديه«.وواصل عمراني » فريقنا عانى كثيرا من الناحية البدنية، حيث 
إصابة  بعد  اضطرارية،  بتغييرات  القيام  على  مجبرين  أنفسنا  وجدنا 
لم  وبالتالي  عضلية،  مشاكل  من  معاناته  بسبب  حراق  وخروج  سعدو، 

نكن قادرين على تقدمي أفضل من هذا«.
 ،4-3-2-1 املباراة بخطة  وتابع »لقد درسنا اخلصم جيدا، ودخلنا 
قبل أن جند صعوبات كبيرة يف التمركز، لنتحول إلى 1-1-4-4، حيث 

كل  لكن  الهجومي،  التنشيط  يف  وفريوي  ساحة،  بن  على  اعتمدنا 
عمراني  وختم  بالفشل«.  باءت  احملاوالت 

»أعتقد أن األمل الزال قائما بشأن جناحنا يف خطف إحدى تأشيرتي العبور 
إلى الدوري الثاني«.

وأهدر مولودية اجلزائر، فرصة تصدر املجموعة الرابعة بدوري أبطال 
أفريقيا، بعد تعادله 1-1 أمام ضيفه الترجي التونسي، اول أمس يف ثاني 

جوالت دور املجموعات.
يف  ساحة  بن  بالل  عبر  الشباك  لهز  السباق  كان  اجلزائر  مولودية 
الدقيقة 27، قبل أن يتمكن عبد الرؤوف بن غيث، من إدراك التعادل 
يف الدقيقة 60.وأصبح رصيد مولودية اجلزائر، نقطتني يف املركز الثاني 

خلف الترجي متصدر املجموعة برصيد 4 نقاط.
كاد  الذي  التونسي،  الفريق  جانب  من  قوية  كانت  املباراة  بداية 
بعد  الثالثة،  الدقيقة  يف  التسجيل  باب  يفتتح  أن 
انطالقة سريعة من إلياس شتي، قبل أن يوزع 

عبدول  لزميله  دقيقة،  كرة 
رأسية  أن  إال  باسط،  خالد 

األخير علت العارضة.
اإليقاع  وتراجع 

ويف  قلياًل، 

لزميله  ومرر  األمين،  الرواق  على  كرة  حشود،  استقبل   ،27 الدقيقة 
بلخير، الذي توغل يف العمق، ووزع كرة أرضية وجدت بالل بن ساحة، 

الذي أطلق تسديدة زاحفة سكنت الشباك.
من   ،42 الدقيقة  يف  ومتكن  تواصلت،  اجلزائر  مولودية  سيطرة 
احلصول على مخالفة من على بعد 35 متًرا، تولى عبد الرحمن حشود، 
الثاني،  ببراعة.الشوط  الترجي  التصويبة صدها حارس  أن  تنفيذها إال 
لم يختلف عن سابقه، حيث استهله الترجي بقوة، وكاد يدرك التعادل، 
48، برأسية  الدقيقة  عبر خالد باسط، الذي حول توزيعة بن غيث يف 

قوية مرت فوق القائم.
وضغط النادي التونسي، حتى جنح يف إدراك التعادل عن طريق عبد 
الرؤوف بن غيث، الذي سدد الكرة فوق احلارس صاحلي، لتنتهي املباراة 
بالتعادل 1-1.جدير بالذكر أنه وحلساب ذات املجموعة، تعادل الزمالك 
املصري مع تونغيت السنغالي سلبًيا، على ملعب األخير، يف املواجهة 

ليكون بذلك الترجي متصدًرا بـ4 نقاط يليه مولودية األخرى، 
فريق،  لكل  نقطتني  برصيد  والزمالك  اجلزائر 

ويتذيل توجنيت الترتيب برصيد نقطة وحيدة.
م.هشام

مدرب مولودية اجلزائر، عمراني:

»حظــوظنا ال تــزال قائمـة للمــرور إلى الــدور الثـانـي«»حظــوظنا ال تــزال قائمـة للمــرور إلى الــدور الثـانـي«

شباب قسنطينة 

بن يحيى يطالب بوثائق تسريحه
 وصلت عالقة املدافع زين الدين بن يحيى، مع إدارة شباب قسنطينة، 
إلى طريق مسدود بعد استمرار تهميشه، بتحويله إلى الرديف، رغم رحيل 

املدرب عبد القادر عمراني.
وكان املدرب املستقيل عمراني، قد قرر إبعاد بن يحيى عن الفريق األول، 
محمد  املساعد،  املدرب  مع  خالفه  بسبب  الرديف،  رفقة  للتدرب  وحتويله 

بوطاجني.
والتقى بن يحيى مبسؤولي النادي الرياضي القسنطيني، وطالب باحلصول 

على وثائق تسريحه، قبل فتح نافذة التحويالت الشتوية.
ويصر بن يحيى على وضع حد لعالقته مع النادي القسنطيني، يف ظل 
بالرابطة األولى، على غرار نصر حسني  أندية تنشط  تلقيه عدة عروض من 

داي، وأوملبي املدية.
م.هشام

بلقروي محل اهتمام نادي االحتاد الليبي
دخل مسؤولو نادي االحتاد الليبي يف مفاوضات جادة، مع هشام بلقروي، 
املوسم  نهاية  املقبلة، حتى  االنتقاالت  وهران، الستعارته يف  مولودية  العب 
احلالي.ويبحث النادي الليبي، عن التعاقد مع مدافع جديد لدعم صفوفه، 

وحل مشكلة اخلط اخللفي التي ظهرت مؤخرا.
إلقناعه  بلقروي،  بهشام  االحتاد  إدارة  جمعت  اتصاالت  هناك  أن  وعلم 
الفرصة  الليبي، مع تقدمي ضمانات مبنحه  الدوري  بخوض جتربة جديدة يف 
املوسم،  هذا  لالنتباه  الفت  بشكل  وهران  مولودية  رفقة  بلقروي  كاملة.وبرز 
حيث شكل رفقة مصمودي ثنائيا مميزا يف اخلط اخللفي، وأصبح ركيزة أساسية 

يف تشكيلة النادي.
م.هشام

وفاق سطيف يتقدم بطلب ملواجهة 
أورالندو بيراتس بتنزانيا 

بلوزداد،  شباب  مواطنه  خطى  على  السير  سطيف،  وفاق  نادي  قرر 
والتقدم بطلب لالحتاد التنزاني لكرة القدم، من أجل احتضان مباراة أورالندو 

بيراتس، اجلنوب إفريقي يف كأس الكونفيدرالية اإلفريقية.
رفضت  قد  كورونا،  وباء  تفشي  مبتابعة  املكلفة  العلمية  اللجنة  وكانت 
اجلنوب  الفرق  باستضافة  القارية،  املنافسات  يف  املشاركة  لألندية  السماح 

إفريقية، يف ظل ظهور سالالت جديدة لفيروس كورونا.
واختار الكاف  يوم 28 فيفري اجلاري، ملواجهة شباب بلوزداد مع نظيره 

صن داونز اجلنوب إفريقي، يف تنزانيا.
اجلزائري،  االحتاد  مسؤولي  مع  اتصاالتها  سطيف،  وفاق  إدارة  وباشرت 
للتقدم بطلب لالحتاد التنزاني، الحتضان املواجهة، وتفادي أي سيناريوهات.

ويواجه وفاق سطيف، نظيره اجلنوب إفريقي، يوم 10 مارس املقبل، يف 
النيجيري، وأهلي  إنييمبا  أيضًا  التي تضم  أولى مباريات املجموعة األولى، 

بنغازي الليبي.
م.هشام

املكتب الفيدرالي لـ«الفاف« يجتمع يوم 
األحد 28 فيفري اجلاري

 أعلن اإلحتاد اجلزائري لكرة القدم، عن عقده االجتماع الشهري ملكتبه 
الفيدرالي يوم األحد 28 فيفري اجلاري.

االجتماع سينعقد  هذا  أن  الرسمي،  موقعها  عبر  »الفاف«،  وأوضحت 
انطالقا من الساعة العاشرة صباحا مبقرها الكائن بدالي ابراهيم.

أكتوبر   4 اجتماع  املصادقة على محضر  االجتماع،  هذا  وسيتم خالل 
2020، وتقارير مختلف الرابطات ومناقشة العديد من القضايا الكروية.

ق.ر

عطال يعود لتدريبات نيس
أعلن نادي نيس الفرنسي عودة العبه الدولي 

اجلزائري يوسف عطال إلى أجواء التدريبات اجلماعية، 
حسبما كشف عنه املوقع الرسمي للفريق على تويتر.

وغاب عطال منذ اجلولة 21 من منافسات الدوري 
الفرنسي، بسبب اآلالم التي عاودته على مستوى 

اإلصابة التي كان يعاني منها يف وقت سابق 
على مستوى الفخذ.

وحرمت هذه اإلصابة 
عطال من تقدمي موسم 

استثنائي، فلم يشارك كثيرا هذا 
املوسم بسببها، كما أنها أثرت كثيرا على مردوده. 

ق.ر

ماندي يتجه لتجديد 
عقده مع ريال بيتيس

 كشفت جريدة »الديسماركي«، اإلسبانية أن الدولي اجلزائري عيسى 
ماندي يتجه إلى لتجديد عقده مع ناديه ريال بيتيس.

حتركت  األمور  أن  اجلريدة  ذات  وأشارت 
بشكل إيجابي مع إدارة فريقه احلالي، وهو ما 
اإلحترافية يف  مغامرته  مواصلة  على  سيدفعه 

إسبانيا.
ماندي،  بأن  املصدر،  ذات  وأوضح 
سيتحصل على الزيادة التي طالب بها سابقا 
يف راتبه السنوي، لإلستمرار مع األندلسيني.
وكان الدولي اجلزائري، قد رفض سابقا 
التمديد، خاصة وأنه تلقى عرضا مهما من 
موقفه.  عن  تراجع  ولكنه  البوندسليغا، 

سيكون  عاما،  الـ29  صاحب  بأن  يذكر 
جوان  من  بداية  إلتزام،  أي  من  حرا 

القادم.
ق.ر
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الكاتب أشرف مسعي لـ »أخبار الوطن«:

»خطيئـــة قــديس«.. نصــوص »خطيئـــة قــديس«.. نصــوص 
فــــي رواق األدب الكابــــوسيفــــي رواق األدب الكابــــوسي

منذ متى بدأت الكتابة وكيف كانت االنطالقة؟
كنت حينها طفال صغيرا أهرب من حصص الرياضيات 
وأقرأ  املكتبة  زوايا  فيإحدى  وأختبئ  املتوسط  يف  والفيزياء 
لطفي  ملصطفى  مجدولني  رواية  مع  البداية  كانت  الكتب، 
الشغف  بدأ  هنا  ومن  ليلة  و  ليلة  ألف  وقصص  املنفلوطي 
بعد  ما  ترهات  كتابة  إلى  بعد  فيما  حتولت  التي  باملطالعة 
تتمخض  فكرة كما  احلروف عن  فتمخضت  الليل  منتصف 

الشجرة عن ثمرة والنخلة عن مترة.
هل أشرف متأثر بأحد الكتاب أو الشعراء؟

الذي  فرانز كافكا  التشيكي  بالكاتب  التأثر  نعم شديد 
بالكاتب  أيضا  ومتأثر  أكتبه  حرف  لكل  روحيا  أبا  أعتبره 
ماجدولينالتي  له  وقرأت  املنفلوطي  لطفي  والروائي مصطفى 

ترجمها عن اللغة الفرنسية.
»خطيئة قديس«عنوان أول مولود أدبي ما هو 

محتواه؟
»خطيئة قديس« هو باكورة أعمالي، استلهمت العنوان 
من أعماق الالشعور اإلنساني من إحساسي ووجداني من 
لألوثان  ومحطما  العرف  على  متمردا  واألماني  األحالم  بئر 
قاله هشام اجلخ:  مبا  مناشدا بحرية اإلنسان مناديا وصارخا 

بالد العرب أوطاني وكل إخواني.
ما هي املواضيع التي تفضل معاجلتها؟

أغلب املواضيع التي عاجلتها يف نصوص كتاب »خطيئة 
واقعي  من  استلهمها  اجتماعية  مواضيع  هي  قديس« 

االجتماعي.
أنه  أم  الواقعية  األحداث  بعض  الكتاب  يف  توجد  هل 
من نسيخ اخليال جل األحداث أو لنقل أغلبها واقعية تطهى 
وآالم  واملستضعفني  الضعفاء  بآهات  يزخر  كبير  قدر  على 
سخرية،  واملساجني،  األسرى  ونحيب  واملساكني  الفقراء 
داخل  وأبوه  ولد  جنني  قديس  خطيئة  واملجانني،  احلمقى 
القضبان مكبل سجني. السجن االجتماعي حيث ال صوت 
يعلى فوق صوت العرف والعادات والتقاليد الساذجة نعم يا 

صغيري هذه ثقافتنا بل خرافتنا وحماقتنا وسذاجتنا.

ملاذا »خطيئة قديس« ملا اخترت هذا العنوان؟
القديس طفل بريء حتوطه املالئكة من كل جانب، ال 
يعرف الدناسة والنجاسة طريقا، يزخر قلبه باحلب واجلمال 
انقلبت  حتى  للحياة  خرج  أن  مبجرد  العليا  واملثل  والصدق 
من  إلى شر  خير  من  دناءة  إلى  والبراءة  رذيلة  إلى  الفضيلة 

مثل عليا إلى دنيا من القداسة إلى الدناسة.
ما هي طموحاتك علي صعيد الكتابة وهل توجد 

مشاريع مستقبلية؟
قصيرة  كتابة مجموعة قصصية  على  األيام  هذه  أعمل 
تطهى على نار هادئة، وسأخوض معارك الرواية أيضا، مبعني 

أنني أعمل على صقل موهبتي اإلبداعية.
يف  الكتاب  تواجه  التي  العوائق  هي  ما  رأيك  حسب 

اجلزائر وما العوائق التي صادفتك يف أول مولود أدبي؟
أولها  كثيرة  اجلزائر  يف  الكتاب  تواجه  التي  العوائق 
مشكلة التوزيع التي تكاد تكون غائبة وأيضا مشكلة الترويج 
للعمل األدبي وأيضا سيصطدمون بواقع ثقايف ملوث مدجج 

باحملسوبية.

مديرية  بني  لقاء  تنظيم  مت،   
ومختلف  جيجل  لوالية  الثقافة 
احلقل  يف  الناشطة  اجلمعيات 
كثامة  مبتحف  بالوالية  الثقايف 
احلركة  انشغاالت  معرفة  قصد 
املجال  هذا  يف  الناشطة  اجلمعوية 

على مستوى الوالية.
اللقاء  عرف  وقد  هذا 
اجلمعيات  من  العديد  مشاركة 
وحتى  واملسرحية  والفنية  الثقافية 
جملة  طرحت  والتي  التشكيلية 
التي  والعراقيل  االنشغاالت  من 
والتي   عملها  طريقة  تعترض 

متحورت حول مجموعة من النقاط أهمها طلب اإلعانات املالية، املطالبة بإشراكها يف حتريك املشهد الثقايف احمللي 
وذلك من خالل مختلف التظاهرات الثقافية والفنية التي ينظمها قطاع الثقافة، وفتح الفضاءات إلبراز قدراتها الفنية 
يف بعض امليادين كاملسرح والفنون الغنائية، والشعر والفن التشكيلي، كما قدم  املشاركني بعض االقتراحات التي 
من شأنها املساهمة يف حتريك املشهد الثقايف والفني على مستوى الوالية من خالل تقدمي مشاريع فنية ومسرحية 

حتتاج إلى التدعيم .
ويف خضم النقاش التزم السيد مدير الثقافة بالنيابة بوهالي محمد الشريف وكافة مصاحله بتقدمي كل الدعم 
كتامة،  ومتحف  أوصديق  عمر  الثقافة  كدار  الوالية  عليها  تتوفر  التي  الثقافية  الفضاءات  فتح  من خالل  املمكن 
واملساهمة بكل ما أوتي من إمكانيات ووضع حتت تصرفها بعض قاعات املراكز الثقافية املتواجدة عبر العديد من 

بلديات الوالية قصد النهوض بقطاع الثقافة محليا .
كما أكد املدير على برنامج الدعم املالي املقدم من طرف وزارة الثقافة لفائدة املشاريع املقدمة من طرف اجلمعيات 
والتعاونيات الثقافية  بعنوان سنة ،2021 كما حث رؤساء اجلمعيات على ضرورة التسجيل على املنصة االليكترونية 
العمل  لها  الثقافة والفنون، ويتسنى  الوالية ووزارة   املالي من ميزانية  الدعم  قصد االستفادة من مختلف أشكال 
وممارسة أنشطتها بكل أريحية، واملشاركة فعليا وجديا يف تفعيل املشهد الثقايف اجليجلي وترقيته إلى مستوى راقي .
عبد اهلل. إ

حاورته: فيروز رحال

أشرف مسعي كاتب يبحر مع احلرف ويصطاد الكلمات واملعاني بأسلوب فلسفي 
جميل، ميتلك لغة سليمة تؤهله ليكون أديبا مميزا، ميتلك القدرة على توظيف 
الزمان واملكان والشخصيات من خالل ترويض الواقع والتوغل يف غياهب اخليال، 

»خطيئة قديس« هي باكورة أعمال الشاب أشرف وهو كتاب يحمل 38 نصا فلسفي 
كافكاوي ساخر صادر عن دار أدليس للنشر والتوزيع، حيث تندرج هذه النصوص يف 
رواق األدب الكابوسي الذي عرف به فرانز كافكا، وهو الطامع الطامح لتخليد اسمه 

من خالل جتسيد مزيج من األفكار والواقع املعاش من أجل تقدمي فن جميل.

لدراسة املشاكل والعراقيل اإلدارية التي تعترضها

مـــــدير الثقــــافة بجيــــجل يــدرس مـــــدير الثقــــافة بجيــــجل يــدرس 
انشغـــــاالت الجمعيــــات الثقافيــــةانشغـــــاالت الجمعيــــات الثقافيــــة

تتضمن مجموعة من املقاالت املتنوعة والقصائد والدراسات األدبية

صدور العدد الثالث من مجلة الصالون الثقافيصدور العدد الثالث من مجلة الصالون الثقافي

 
الثالث مجموعة من  العدد  الثقايف لشهر فيفري، وقد تضمن  الصالون  العدد من مجلة  مت إطالق نسخة 
املقاالت املتنوعة والقصائد والدراسات األدبية، وميكن للمحبني القراءة والشغوفني مبجال املطالعة اإلطالع على 
العدد على موقع اخلاص الصالون الثقايف. وتضمن العدد عدة مواضيع من بينها حوار مع الشاعرة واإلطار بوزارة 
الثقافة سمية مبارك  وقد تطرقت يف حوارها إلى جتربتها اإلبداعية واآلفاق املنتظرة، كما خاضت يف العديد من 
القضايا الفكرية واألدبية.  كما جاء يف العدد دراسة نقدية للدكتور عالء األديب من العراق إشكالية مفهوم 
الشعر يف ظل احلداثة، أما مسلك ميمون من املغرب فجاءت دراسته حول ق.ق.ج وأخطأ الكتابة  واألستاذ 

إبراهيم النحاس فلسفة املوت واحلياة يف ديوان ليبقى بيننا للشاعر جليل دلهامي.
ويف ركن األدب الشعبي الذي كان له نصيبا يف هذا العدد فقد شمل كل من الشاعر اجلزائري البار يف 
قصيدة »وحشة« والشاعرة املغربية فاطمة بصوريف قصيدة »هانا« أما الشعر الفصيح فكان لكل من الشاعرة صبيرة 
قسامة يف قصيدة مخاض نبوءة وإبراهيم فايز الشعبي من العراق يف قصيدة صرخة وطن وجهاد املثاني من تونس 

يف قصيدة »قديسة«.
أما القصة فكان نصيببها للقاص السعودي عبد اهلل عقيل يف قصة فنذق بسرير فارغ والقاص اجلزائري 

الطيب عبادلية يف قصة لقاء ما بعد املوعد، ومهدي سالم من العراق امرأة تسقط يف النظام.
صارة.ب

مقطع من إبداعه:
لست كاتبا، وحياتي ال تصلح كي تكون سيرة ذاتّية 
على غالف كتاب، كّل حبيباتي الّسابقات صرن عاهرات 
ولست من  زوجات سمينات لست شيطانا وال مالكا،  أو 

أشراف قريش، وال أّدعي الّنبّوة.
الفارغة ألبكي  احلّبة  عن  دائما  أبحث  الّلوز  يف حقل 
مات من  الذي  الّذئب  أفّكر يف  متطر  األطفال، وحني  مثل 
اجلوع ألّنه وقع يف غرام الّراعية، وأحاول أن أعوي مثله كي 

أقلق راحة العالم.
وعندما كبرت، صرت كاتبا يلفظ الّتّرهات أخّط حروفا 
ال أفهم ما تعني، وأكتب تّرهات بعد منتصف الّليل، وأنفخ 

قنبا هندّيا ميأل سواد غرفتي نوًرا أحسبه نورا.
أكتب كي أخرج الوحش من داخلي، أكتب من امللل، 

أكتب بدافع احلقد أيضا، أكتب كي ال أصير كاتبا.



السنة 02  - العدد 422 -اخلميس  13 رجب   1442  هـ  -  25 فيفري 2021م13

إشهار

ر
ـا
ـه

ش
إ

Akhbar elwatane -  LE  25-02-2021

Akhbar elwatane -  LE  25-02-2021

Akhbar elwatane -  LE  25-02-2021 Akhbar elwatane -  LE  25-02-2021

Akhbar elwatane -  LE  25-02-2021Akhbar elwatane -  LE  25-02-2021

Akhbar elwatane -  LE  25-02-2021

Akhbar elwatane -  LE  25-02-2021

Akhbar elwatane -  LE  25-02-2021

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
والية عين الدفلى

دائرة خميس مليانة
بلدية خميس مليانة

مصلحة التنظيم والشؤون العامة
مكتب التنظيم العام

وصـــــل نموذج إشهــــاري لتغيـــير الهــــيئة التنفيــــذية
تحـــت رقم 2020/11 بتاريــــــخ 2020/08/13 

   طبقا ألحكام القانون 06/12 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق ل 12 يناير 
2012 المتعلق بالجمعيات ال سيما المادة 18 منه ، تم تغيير الهيئة التنفيذية للجمعية 

المحلية البلدية المسماة * الجمعية الخيرية التضامنية زهرة األمل * الكائن مقرها بمحل 
السيد/ شرفية مصطفى بحي الدردارة رقم 282 خميس مليانة .    

رئيسة الجمعية : شرفية فاطمة الزهراء .
تاريخ ومكان الميالد : 1991/04/28 بخميس مليانة .

العنوان : حي سوفاي رقم 302 خميس مليانة .

-  إشهار تجديد مكتب جمعية ذات صبغة محلية
- طبقا ألحكام القانون رقم06-12 المورخ في 

12جانفي2012 يتعلق بالجمعيات السيما المادة 18منة
لقد تم هذا اليوم 2021/02/24 تجديد جمعية ذاتصبغة 

محلية 
المسماة : جمعية قدماء العبي نجم بوكحيل كرة القدم.

لمسجلة تحت رقم : 04 بتاريخ 2021/02/24
الرئيس بن سعدي محمد.

المقر االجتماعي : الملعب البلدي.

-  إشهار تجديد مكتب جمعية ذات صبغة محلية
- طبقا ألحكام القانون رقم06-12 المورخ في 

12جانفي2012 يتعلق بالجمعيات السيما المادة 18منة
لقد تم هذا اليوم 2021/02/24 تجديد جمعية ذات صبغة 

محلية 
المسماة : النادي الرياضي الهواة الكرة الطائرة عين 

الريش
المسجلة تحت رقم : 03 بتاريخ 2021/02/24

الرئيس بن نوي عبد الكريم.
المقر االجتماعي : المبنى الحديدي.

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
والية البليدة 
دائرة األربعاء
بلدية ألربعاء

نموذج إشهاري إلنشاء جمعية محلية
- طبقا ألحكام القانون 12-06 المورخ في 12جانفي2012 يتعلق بالجمعيات السيما 
المواد  07 و 08و 12 منه  لقد تم هذا اليوم 2020/11/17 تأسيس جمعية المحلية 

ذات  الطابع  الرياضي المسماة : النادي الرياضي الهااوي السالم  المسجلة  تحت 
رقم : 07 

بتاريخ 2021/فيفري /02
الرئيس بوزيان  نبيل 

المقر االجتماعي : شارع العمراني عبد القادر  األربعاء

الجمهورية الجزائـريـة الديمقراطية الشعبية
والية : المسيلة

دائـرة : أوالد سيدي إبراهيـم
بلدـة : بنـزوه

إعــالن عن إجراء تحقيق عـمــومــي
يعلن رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية بنـزوه عن إجراء تحقيق عمومــي حول 

مشــروع توسعة محطة خدمات بإضافــة خزان غـاز البتـرول المميـع GPL/C بسعـة 
30 م3 ، لفائـدة : ش ذ م م أبـو عبد الرحمـان لإلستثمــار للمسير شــنـافــي عمــار ، 

المتواجدة بالمكان المسمـى واد بوريديـم – بلدية بنـزوه والية المسيلـة.
وقد فتح لهذا الغـرض سجـل خاص لتسجيل وتدوين كافة المالحظات واآلراء حـول هذا 

المشروع وعين السيد : بوذينة منصور مهندس مدنـي – مندوبا محققا.
يمكن للجمهور اإلطالع على الملف المقدم واإلدالء بأي مالحظات أو أراء بالسجل 

الـمعـد لهذا الغرض الـمـوجـود بمقر البلدية – مكتب العمليات التقنية ، خالل أيام 
 30h16 00 إلى الساعة الرابعـة ونصف مساءh8 األسبوع من الساعة الثامنة صباحا

، ولمدة خمسة عشر يومـا )15( إبتــداء من تـاريـخ نشـر هـذا اإلعالن في الجرائد 
اليومية الــوطنيــة.

الجمهورية الجزائـريـة الديمقراطية الشعبية
والية : المسيلة
دائـرة : مقــرة

بلدـة : الـدهاهنــة
إعـــــــالن

يعلن السيد رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية الدهاهـنــة
بأن السـيــد : رحمـاني كمــال

قـــد تقدم بطلـب مـن أجــل فتح تحقيق عمومـي حـول مشـروع إنجــاز وحدة التفريـخ 
الصناعي للبيــض

العنوان : لـنـايـفــة – بلدية الدهـاهـنـة والية المسيلة
بناء على القرار الـوالئـي رقم : 514 المؤرخ في : 21/02/2021.

يعين السيـد / لميــن زوبيـر مندوبـا محققا إلجــراء كل التحقيقات وجمـع المعلومـــات و 
اإلعتراضــات المصرح على مستوى البلدية وذلك لمدة 15 يومـا.

رئيس المجلس الشعبـي البـلدي

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
والية عين الدفلى

دائرة خميس مليانة
بلدية خميس مليانة

مصلحة التنظيم والشؤون العامة
مكتب التنظيم العام

وصــــل نمـــوذج إشهـــاري لتعديـــل القانــون األساســــي  
تحت رقم 2021/01 المؤرخ في 2021/02/16

   طبقا ألحكام القانون 06/12 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق ل 12 يناير 
2012 المتعلق بالجمعيات ال سيما المادة 18 منه ، تم تعديل القانون األساسي للجمعية 

المحلية المسماة : الجمعية الخيرية التضامنية زهرة األمل  الكائن مقرها بمحل السيد/ 
شرفية مصطفى بحي الدردارة رقم 282 خميس مليانة .    

إسم رئيسة الجمعية : شرفية فاطمة الزهراء .
المولودة بتاريخ : 1991/04/28 بخميس مليانة .

المهنة : بدون عمل .

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 
والية المسيلة

 دائرة عين الملح 
بلدية عين الملح 

03/2021
إشهار تجديد جمعية  ذات صبغة محلية

طبقا ألحكام القانون رقم 06-12 المؤرخ في 12 جانفي سنة 2012 
يتعلق بالجمعيات ذات الطابع االجتماعي ال سيما المادة 18 منه 

تم هذا اليوم 15 /02/ 2021  تجديد الجمعية المحلية
 المسماة :النادي الرياضي للهواة أبطال عين الملح للسباحة 

المعتمدة تحت رقم : 28  بتاريخ 23/04/2018
برئاسة السيد مكيدش محمد

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
والية البليدة 
دائرة االربعاء
بلدية االربعاء

رقم 05/2021

وصل تسجيل التصريح بتأسيس جمعية محلية 
ذات طابع إجتماعي 

بمقتضى القانون 06-12 المؤرخ في 18 صفر 1433 
المواقف ل12 جانفي 2012 .تم هذا اليوم :...26..

جانفي..2021
تسليم وصل التصريح بتأسيس الجمعية المحلية المسماة :

منتدى جمعيات المجتمع المدني لبلدية االربعاء 
الكائن مقرها بشارع االمير عبد القادر 

رئيس الجمعية :شريف عبد اللطيف 
تاريخ ومكان الميالد : 16/02/1989 االربعاء -البليدة.

العنوان : شارع اقولمين الطاهر- االربعاء.

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
والية البليدة 
دائرة االربعاء
بلدية االربعاء

رقم 05/2021

وصل تسجيل التصريح بتأسيس جمعية محلية 
ذات طابع إجتماعي

بمقتضى القانون 06-12 المؤرخ في 18 صفر 1433 
المواقف ل12 جانفي 2012 .تم هذا اليوم :...26..

جانفي..2021
تسليم وصل التصريح بتأسيس الجمعية المحلية 

المسماة :
جمعية صناع االمل لحي سيدي صالح.

الكائن مقرها بحي سيدي صالح 
الرئيس : لوباجي بلقاسم        

تاريخ ومكان الميالد :
بخميس مليانة- عين الدفلى  01/01/1979.

العنوان : حي سيدي صالح -االربعاء
Akhbar elwatane  ANEP : 2116003625    -    LE  25 -02-2021 N° 517

Akhbar elwatane  ANEP : 2116003629    -    LE  25 -02-2021 N° 518

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

وزارة السكن و العمران و المدينة
والية بشار 

مديرية التعمير و الهندسة  
المعمارية و البناء

مكتب تحليل العروض 

REPUBLIQUE ALGERIENNA DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

MINISTRE DE L’ HABITAT
ET DE L ‘ URBANISME DE LA VILLE
WILAYA DE BACHAR
DIRECTION DE L ‘ URBANISME
L’ ARCHITACTURE ET DE LA 
CONSTRUCTION 
BUREAU D’ ANALYSE DES OFFRES
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صرخـة 
في واد 

فاطــمة  الزهـــراء 
بولعــــراس

لسنـا بخيــرلسنـا بخيــر
أعرف أنني ما أتيُت باجلديد وأنا أقول 
طول  وال  حول  بال  أني  وأعرف  هذا، 
سوى هذه الكلمات التي ال تغني وال 
يحذوني  ذلك  ومع  جوع،  من  تسمن 
أمل يف أن تقع يف قلب سليم وأن تعيها 

أذن واعية.
وإني أسأل هؤالء الذين ) يسخرون مّنا( 

وإنا )نسخر كما تسخرون(
من  اجلزائر  يف  مازال  أنه  تعتقدون  هل 

يصدق بوجود الغول والعنقاء؟
 ، الزمن  خارج  تعيشون  فأنتم  إذن 
يف  الدراسة  تستحق  ظاهرة  وأصبحتم 

أكبر جامعات العالم.
نحن يف عصر أسرع من السرعة يف كل 
فطنة  أجيال  احلالية  ،واألجيال  شيء 
ذكية رغم أنهم يلبسون سراويل )ممّزقة(، 
لكن بإرادتهم وقناعتهم، فهل تعتقدون 
أنهم يصدقون خرافات »أبو الدحداح« 
واخلطر اخلارجي والتهديدات األمنية؟!
الطوابير  كحكاية  قدمية  حكايات  تلك 
الزراعية  والثورة  الفالح(  )سوق  أمام 
أنها  يصدقون  وال  بها  يسمعون  التي 

كانت يوما ما!
)غباؤكم(  هو  منه  نعاني  الذي  اخلطر 

وضعفكم أمام مصاحلكم.
الذي  األمل  فقدان  هو  احلقيقي  اخلطر 

زرعتموه يف نفوس الشباب.
اخلطر احلقيقي هو املرض والفقر والقهر 

وسّد األبواب.
ولم  اخلوف،  من  حتّرروا  اجلزائريون 
سلطته  كانت  مهما  أحد  يخيفهم  يعد 

وسطوته.
إن ما يخيف اجلزائريني هو الزج بوطنهم 
يف طريق املجهول ، واغتصاب حريتهم 

التي اليرضون عنها بديال.
وما عدا ذلك، فقد ذاقوا مرارة كل مّر 
وقاسوا من كل شّر ثم نهضوا من حتت 
على  وإصرارا  عنادا  أشد  وهم  اجلمر 

السير يف طريق الكرامة.
كذلك  أننا  نعرف  لكنا  بخير،  لسنا 
وهذه هي الكرامة التي جتعلنا ال نصّدق 

شيئا مما تقولون
املصري:  املثل  يقول  كما  صحيح، 

»إللي اختشوا ماتوا«.
يكذبون  الضمائر  صفيقوا  وبقي 
ويكذبون ثم يكذبون ويصّدقون كذبهم!

سمعة  وشوهتم  فضحتمونا  اخسؤوا، 
بدمائهم  الشهداء  رفعها  التي  اجلزائر 

الزكية.
ال نامت أعني ضعاف النفوس!

املتابع للشأن التربوي: 
خيرجه عبد الفتاح

ثالثيـــة الّتسويــــة 
الُمنصفــــة والعـــادلة

بخُصوص  وإعالمّيا  ا  تربوّيً ُيتداول  ما  إطار  يف 
للوظيفة  العاّمة  املُديرية  مصالح  ُموافقة 
استصدار  على  اإلداري  واإلصالح  العمومية 
ُرخصة استثنائية لصالح املُساعدين واملُشرفني 
الّرتب  إلى  الترقية  من  متّكنهم  التربويني 
التربية،   ُمستشار  ُرتبة  فيها  مبا  األعلى، 
مراجعتي  وبعد  التربوي،   للشأن  وكمتتّبــع 
العالقة  ذات  القانونية  الّنصوص  من  للعديد 
االستثنائية  بالّرخص  منها  املتعّلقة  السيما 
الصادرة ُبَعيد صدور القانون األساسي اخلاص 
على  وقفت   ،2012 ماي  يف  التربية  مبوظفي 
وردت  تنظيمية  وأعراف  جلّية  قانونية  حقائق 
أهّمها  لعّل  االستثنائية،  الّرخص  جميع  يف 

على سبيل الّذكر ال احلصر : 
يف  األعلى  الّرتب  إلى  الّترقية   •  
املديرية  عن  الّصادرة  االستثنائية  الّرخص 
تخرج  ولن  لم  العمومية  للوظيفة  العامة 
األساسي  القانون  ألحكام  العام  اإلطار  عن 
االمتحان  هما:  آليتني  وفـق  وتتم  اخلاص، 

املهني أو الّتسجيل على قوائم التأهيل .
• نظرا إلى عدم وُجـود نص قانوني   
اخلاص  األساسي  القانون  يف  وواضح  صريح 
اخلاّصة  األسالك  إلى  املنتمني  باملوظفني 
الترقية  إمكانية  على  ينصُّ  الوطنية  بالتربية 
الّرتب  إلى  للترقية  الشهادة  أساس  على 
مكرر   )84( املادة  يف  ورد  ما  عدا  األعلى،  
التنفيذي )240-12( والتي  )6( من املرسوم 
تتيح للمساعدين الرئيسيني للتربية املتحّصلني 
على شهادة »الديـوا« أو شهادة معادلة لها بعد 
التربية،  مشرف  رتبة  إلى  الترقية  التوظيف 
هذا  اعتماد  وتنظيميا  إجرائيا  يستحيـــل 
الّنمـط للترقية يف الرخص االستثنائية للترقية 
وجود  مع  خاّصة  خارجه  أو  الّسلك  داخل 
املنشور رقم )04( املُؤرخ يف 30 نوفمبر 2017 
والّصادر عن املديرية العاّمة للوظيفة العمومية، 
والذي نّص يف شرطه األول على أن يكون منط 
الترقية على أساس الشهادة منصوص عليه يف 
ُرتبة  يحكم  الذي  اخلاص  األساسي  القانون 
ـّر يف القانون األساسي  الترقية، وهو ما ال يتوف

اخلاص بالتربية .
العُمومي  للوظيفة  العاّمة  املُديرية   •  
تبدي موافقتها على الّرخص االستثنائية عند 
املسار  يف  الترقية  ُيعيق  قانوني  إشكال  وجود 
املهني للموظف، والذي غالبا ما يكون شرط 
الفعلية،  اخلدمية  شرط  أو  املطلوبة  األقدمية 
أو ضمان التأطير اجلّيد البيداغوجي واإلداري 
الهيئة  تلجأ  ثم  ومن  التعليمية،   للمؤسسات 
املطلوبة  األقدمية  تخفيض  إلى  إليها  املشار 
لتمكني أكبر عدد ممكن من املُوظفني املشاركة 
يف مسابقة االمتحان املهني أو التسجيل على 
خيار  إلى  اللجوء  أو  للترقية  التأهيل  قوائم 

األسالك  أو  الرتب  يف  األقدمية  بني  اجلمع 
التي عمل بها املوظف لتقدير األقدمية العاّمة 

واعتبارها معيار ُيؤخذ به يف الّترقية .
قانونية  حقائق  من  رصده  مّت  ما  على  وبنــاء 
وأعراف تنظيمية بخُصوص استصدار الّرخص 
واإلنصاف  العدالة  ولتحقيق  االستثنائية، 
واملشرفني  املُساعدين  سلكي  ُرتب  جلميع 
رئيسي  وُمساعد  التربية،  ُمساعد  التربويني: 
رئيسي  ومشرف  التربية،  مشرف  للتربية، 
للتربية، أعتقد أّن احلّل العادل واملُنصف يكون 

على الّنحو التالي: 
1.إلزامية الّتـسوية الّنهائية   

مللف اآليلني للّزوال:
تبة  الرُّ إلى  الّترقية  أو  اإلدماج  من  بتمكينهم   
على  اعتماًدا  التربية”  “ُمشرف  القاعدية 
يف  األقدمية  بني  اجلمع   ( العاّمة  األقدمية 
رتبة ُمساعد التربية واألقدمية يف ُرتبة ُمساعد 
رئيسي للتربية( يف تقدير األقدمية العاّمة التي 

يُحوزونها والتي تفوق ثمانية 8 سنوات.
2. اعتماد األقدمّية العاّمة   

للُمشرفني الّتربويني وامُلشرفني 
الّرئيسيني للّتربي

ُمساعدي  سلك  يف  واألقدمية  بني  )اجلمع  ة 
 ) الّتربية  ُمشرف  سلك  يف  واألقدمية  التربية 
تب  يف تقدير األقدمية املطلوبة للّترقية إلى الرُّ
األعلى، مبا فيها ُرتبة مستشار التربية، ومتكينهم 
من املُشاركة يف الّتسجيل على قوائم التأهيل أو 
املُشاركة يف ُمسابقات االمتحان املهني للترقية 

تب األعلى  إلى الرُّ
3.تخفيض األقدمية املطلوبة   

للُمشرفني الّتربويني
املُسابقات  يف  املُشاركة  حّق  من  لتمكينهم   
ُمشرف  األعلى  تبة  الرُّ إلى  للترقّية  املهنّية 
عليه  حتّصلت  ما  غرار  على  للتربية،   رئيسي 
رقم  االستثنائية  خصة  الُرّ يف  األسالك  بعض 

)5874( املؤرخة يف 09 ماي 2017.
الوطنية  النقابة  أّن  إلى  نشير  ذلك  وإلى 
 )SNSAE(للمشرفني واملساعدين التربويني
ويف لقائها األخير مع مصالح رئاسة اجلمهورية 
  ،2021 جانفي   14 لقاء  يف  التربية  وزير  ومع 
ـّرت مبقترحاتها اجلاّدة املقّدمة إلى الوزير  ذكــ
املهني  املسار  وتثمني  خدمة  يف  تصبُّ  والتي 
وشّددت  التربويني،  واملشرفني  للمساعدين 
وقبل  اآلجال  أقرب  يف  تبينيها  ضرورة  على 
املهنية  واالمتحانات  املسابقات  يف  الّشروع 
أّن  إلى  منّوهة  اجلديدة  املالية  السنة  بعنوان 

الرخصة حــقُّ ال مكُرمة . 

الّرخصة 
االستثنائية ومسار 
الّتسوية العادلـــة 
وامُلنصفة لكل ُرتب 
سلكي امُلساعدين 

وامُلشرفني 
الّتربويني )ُمساعد 

الّتربية، ُمساعد 
رئيسي للّتربية،  
ُمشرف الّتربية، 
ُمشرف رئيسي 

للّتربية ( .
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أقالم

أنــا أكره البشر..!
لقد منحت هذه اجلائزة للشاعر الروسي »بوريس باسترناك« 
نظير روايته »الدكتور جيفاغو« املناوئة للنظام الشيوعي، علما أن 
املخابرات األمريكية والبريطانية تدخلت حلصوله على اجلائزة 
الشيوعية.  مواجهة  يف  كان  الذي  الرأسمالي  للقطب  خدمة 
الشيء ذاته بالنسبة إلى الرئيس »تشرشل«الذي حصل عليها 
عن مذكراته حول احلرب العاملية الثانية، رغم أنها ال حتمل أية 

قيمة أدبية، لكنه فاز بها بسبب منصبه.
والعربية،  األوروبية  اجلوائز  من  كغيرها  اجلائزة،  هذه   
ليست بالضرورة امتيازا يقّدم ملن يخدم اإلنسان واألدب والعلم 
والسالم، وليس مستبعدا أن تصبح تهمة بالنظر إلى الشبهات 
التي حتوم حولها يف السنني األخيرة، بداية من مصادر التمويل، 
مرورا مبؤهالت جلان التحكيم ومرجعياتها، وصوال إلى الضغوط 
وأشخاص  ومركزيات  وقوميات  ألطراف  والتحّيز  والكواليس 

ذوي ارتباط مبؤسسات ال عالقة لها بالعلم واإلبداع.
وباملقابل، هناك من رفضها، ومن هؤالء: الكاتب اإلجنليزي 
الساخر »برنارد شو« الذي قال بسخريته السوداء: »إنني أغفر 
لنوبل أنه اخترع الديناميت، لكنني ال أغفر له أنه اخترع جائزة 
الفرنسي  والفيلسوف  واألديب  الفيلسوف  إلى  إضافة  نوبل«، 
»جان بول سارتر« الذي قال بدوره: »على الكاتب أن ال يسمح 
لنفسه بأن يتحول إلى مؤسسة...إنني ال أستطيع أن أتخلى عن 
مبادئي مقابل املال«، وهناك السياسي الفيتنامي الذي حصل 
عليها مناصفة مع وزير اخلارجية األمريكي »هنري كيسنجر«، 
كما  بالده.  وضع  من  موقفه  على  تأسيسا  تسلمها  رفض  وقد 
املسرحي  والكاتب  كوهن«،   »ريتشارد  الكيميائي  رفضها 

النرويجي »هنريك إبسن«.
شعر هؤالء باخلجل من جائزة تغذيها حكومات وجماعات 
ماليني  واألموال.أصبحت  السياسات  فيها  غامضةتتحكم 
الدوالرات تقدم يف حفالت أسطورية لبشر يرتدون ثيابا ملطخة 
باخليانات والدم. لإلشارة، فإن »إسرائيل« حصلت على 167 
جائزة، ثم علينا إحصاء عدد اجلوائز التي حصل عليها ثالثة 
ماليير يشكلون العرب واملسلمني واألفارقة واآلسيويني، مقابل 

تسعة ماليني )إسرائيلي(.
ميزانيته  قرابة ٪4 من  العبري يخصص  الكيان  أن  صحيح 
العربية  الدول  وأّن  والعلوم،  والثقافة  واإلبداع  للبحث  خدمة 
من  املرات  بعشرات  أقل  أي  فتاتا،  للعلم  تخصص  مجتمعة 
والسلمية  العلمية  اجلهود  ينفي  ال  ذلك  لكن  »إسرائيل«. 
نفسها  تعتبر  أمم  على  حكرا  أصبحت  أرضية  كرة  يف  املبذولة 
فوق الشعوب، وعلينا أن نتذكر الرسالة التي بعثتها مدام »دو 
وآدابها  الشعوب  بقيمة  فيها  تذكره  »نابوليون«  إلى  ستايل« 
النظرة االستشراقية  اتبع  الذي  الفرنسي  املركزي  الفهم  خارج 

التي نادت باألدب العاملي، مبفهومه العنصري.
أّما عندما يتم التمييز انطالقا من مصالح محدودة بالتخندق 

فإن  واستعمارية،  بفعل عوامل حضارية  األولوية  لها  فئات  مع 
ذلك سيلحق ضررا باجلهد واحلضارة بسبب األحادية القطبية 
ميكن  الذي  احليادي  مظهرها  رغم  األموال،  قبضة  التيفي 
لرغبات  والبحثتلبية  الفّن  مبقومات  االخالل  يف  يتسبب  أن 

األيديولوجيات الظرفية.
لقد منحت هذه اجلائزة لشخصيات لعبت دورا يف التطهير 
وتغذيته، ولشخصيات سكتت  اإلرهاب  العرقي، ويف صناعة 
عن اجلرمية املنظمة على املستوى الدولي، أو ساندت حكومات 
نشطت يف حقل إنتاج األسلحة واملتاجرة بها، ومع ذلك سكت 
»ألفريد  خلطيئة  ضمنية  كتقوية  ذلك  عن  واللجان  املثقفون 
نوبل«، وبدل أن يتطهر الرجل، راح يتسخ أكثر فأكثر بسبب 

هذه التحويالت التي مست جوهر اجلائزة.
 هذا ما يحصل حاليا يف أغلب اجلوائز التي تؤسس على 
خلفيات ضيقة، مبا يف ذلك بعض اجلوائز العربية التي تستدعي 
عدة مساءالت من حيث إنها غير بريئة، كمنطلق وكمقصد، 
خاصة عندما تبني على مرجعيات سياسية تخدم التموقعات 

واألشخاص، أو تخدم التطبيع مع الكيان الصهيوني.
إلبداعات  منحت  جوائز  هناك  أمثلة؟  تقدمي  يجب  هل 
هشة سرديا وبنائيا ورؤيويا وفلسفيا. لقد حصل أصحابها على 
تكرميات ملقاصد أخرى ليست ذات عالقة بتفوق النص فنيا، 
بل ألنه مواٍل، وألنه يخدم جهات لها منطقها يف التعامل مع 
اإلبداع.هكذا يقوم الكاتب مقام احلاكم وميرر خططا بالوكالة، 

كما لو أنه وريث شرعي له.
 الشيء نفسه بالنسبة إلى اجلوائز التي متنحها فرنسا لبعض 
الذين  ألولئك  أو  ولغتها،  توجهها  يخدمون  الذين  اجلزائريني 
ينقلبون على ذواتهم وقناعاتهم وشعوبهم، يف حني يتم إقصاء 
على شخصياتهم،  محافظني  ظلوا  أصحابها  أدبية ألن  هاالت 
دون أن يتنكروا لبلدانهم، والهتماماتهم األدبية: محمد ذيب 
هذه  أّن  غير  عامليا،  مكّرسان  كاتبان  وهما  مثال،  ومالك حداد 
فنيا  ورقّيا  إنتاجا  وأقّل  شأنا،  منهما  أقّل  أدباء  كّرمت  الدولة 

خدمة ألجندة معينة. 
تنازالتهم  أنهم يدركون حجم  أنفسهم، كما  يعرفون  هؤالء 
بوضوح  ذلك  إلى  بوجدرة  رشيد  أشار  وقد  شخصيتهم،  عن 
السينمائيني،  بعض  فيهم  مبن  التاريخ«،  كتابه«زناة  يف  كبير، 
وهم كثر يف هذا السياق الذي يقوم بتصدير القارئ إلى املنظور 
الغيري بحثا عن متوقع ما يف طابور اجلوائز التي على املقاس، 
وسيفلحون مؤقتا ألن القراء واجلامعات والدراسات والصحف 
منسحبة، أو متورطة، مع ذلك فإّن هناك أعماال تستحق اإلشادة 
بها، وهي التي وجب تكرميها من حيث إنها حرة، وبعيدة عن 
األشياء،  إلى  منظوراتها  يخدم  إبداعا  تريد  التي  املؤسسات 

بصرف النظر عن الفّن اخلالص واالنتاج العلمي احملايد.

    هناك جوائز 
متنحها هيئات قد ال 
تكون مؤهلة لذلك، 

ومنها جائزة »نوبل«، 
صاحب مقولة:« أنا 
أكره البشر، لكني 

خّير جدا، كما 
أني مثالي وغريب 

األطوار.«هذه 
اجلائزة تشوبها 

أمراض ال عالقة لها 
أحيانا باجلانبني 
العلمي واألدبي 
بالنظر إلى عدة 
مضمرات مسيئة 
لِلجان والهيئات 

التي تقف وراءها، 
وللحاصلني عليها 

دون أن يستحقوها، 
مقارنة مبا ينجزه 

اآلخرون.

   د. الّسعيد بوطاجني    
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بلســان:ريـــــــاض هــــــويلي

يـِع..! ِسيـادُة الرِّ
 يف ُخالصِة الَقوِل، َينبِغي 

غييَر امَلنشوَد لم  االعِتراُف بأّن التَّ
دُه َحناجُر  َيُعد ُمجّرَد ِشعاٍر ُتردِّ

امُلواطننَي يف الّساحاِت، وال ُمجّرَد 
َمطلٍب ُتِليه ِقوى ِسياسّيٌة 
ا هَو َحتمّيٌة  »حاقدٌة«، إّنَ
َطبيعّيٌة َيفرُضها الّتطوُر 

وِل وامُلجتمعاِت، أو  الّتدريِجُي للدُّ
َكسُل وَتخّلُف امُلجتمِع والّدولِة.

يف َحالِتنا؛ َيتّفُق الَكثيروَن على 
أّن إعالَن َتأميِم امَلروقاِت ذاَت 

ئيِس  24 ِفبراَير 1971 من ِقبل الرَّ
احِل ُهواري ُبومدَين كاَن  الرَّ

يادِة  َقفزًة يف َمساِر اسِتكماِل السِّ
الَوطِنّية، واسترجاع َثرواِتنا، يف 
اعدِة، امُلجتمِع  ولِة الصَّ ِبناء الدَّ

امُلتحّرِك الَهادِف للِبناِء. 
 الّيوَم، وبعَد ُمِضيِّ نصِف َقرٍن 
؛  على هذا احَلدِث الّتاريخيِّ
يادُي ِعبًئا  يَتحّوُل الَقراُر السِّ
على الّدولِة، ُمفرِماًل حَلركِة 
الِبناء، قاتاًل للُمبادرِة. ليَس 
هذا فَحسْب؛ َفِبرميُل الّنفِط 

ما َفتَئ يتحّوُل إلى ُقنبلٍة 
، إذ  ُمدّمرٍة لالقِتصاِد الَوطنيِّ

غاَب اإلنتاُج الَوطنُي، وأصبَحت 
الّدولُة مُبؤّسساِتها الِسياِسّيِة 
واالقِتصادّيِة واالجِتماعّيِة 

ُمرتبطًة ارِتباًطا وِثيًقا بُسوِق 
فِط وَتقلباِته. َترتفُع األسعاُر،  النِّ
فَتتحّرُك َعجلُة الّتنميِة امَلبنّيِة 

يِع، أو ِشراء  على َتقسيِم الرِّ
لِم االجِتماعيِّ أو الَقفِز على  السِّ

َمطالٍب ِسياسّيٍة. ُهنا أيًضا، 
َحركُة َبواِخر االسِتيراِد َتزدهُر 

أيًضا، فُيصبُح َبحُر اجَلزائِر 
ُمزدحًما؛ ألسَنا سوًقا اسِتهالكّيًة 

بامِتياز؟! َتتتهاَوى األسعاُر؛ 
فَتتوّقُف َعجلُة الّتنميِة عن 

وراِن، َتتصاعُد االحِتجاجاُت  الدَّ
االجِتماعّيُة، وُتصبُح البلُد على 

كِف ِعفريٍت! 
عقوٌد َكاملٌة خَلت ونحُن على 
هِذه احَلاِل، ِسياساٌت وَبرامٌج 

ُخّطت بَقطرِة نفٍط، ال أحَد قاَل 
كَفى! نحُن َنستورُد كلَّ شيٍء. 

اخليِة  كلُّ َشيٍء من امَلالبِس الدَّ
إلى ُلقاِح ُكوروَنا، ومن الَقمِح 

ائراِت؛ وهذا ما ُيسّمى  إلى الطَّ
يِع. باقِتصاِد الرِّ

ص  ي ُيلخِّ إذن؛ هَذا الوضُع الذِّ
َتراجَع اجَلزائِر عن ُطموِحها، 
تآُكَل ِسيادِتها االقِتصادّيِة، 

م  تراجَع ُقّوِتها اإلنَتاجّيِة، ُيحتِّ
فكيَر يف َتغييِر الَوضِع،  عليَنا التَّ
يف االنِتقاِل من َبلٍد ُمستهلٍك إلى 
بلٍد ُمنتٍج، ِمن بلِد امَلروقاِت إلى 

رواِت واخَليراِت، من  َبلِد كلِّ الَثّ
يِع إلى بلِد امُلبادراِت، ومن  َبلِد الرِّ
صديِر! بلِد االسِتيراِد إلى بلِد التَّ

هَذا ليَس صعًبا، لكّنُه َيتطّلُب 
ا شاماًل للّتغييِر،  برنامًجا وَطنّيً
ِحينَها َيحقُّ لَنا االحِتفاُل، أَما 

والعكُس هو احَلاصُل؛ فاالحِتفاُل 
يصبُح ُفلكُلوًرا، ليَس إال!

غرفة  أمس،  صبيحة  أفرجت، 
االتهام مبجلس قضاء البليدة عن احملامي 
وقررت  أسبوعني،   نحو  منذ  املسجون 
قضية  القضائية، يف  الرقابة  وضعه حتت 
القضاء  أسرة  حفيظة  وأثارت  تعقدت 

والرأي العام.
بعد  اإلفراج  عملية  وجاءت 
إيداعه  أمر  استئناف احملامي احملبوس يف 
املاضي،  فيفري   14 يف  املؤقت  احلبس 
عنه،  اإلفراج  أمس  االتهام  غرفة  لتقرر 

عن  تولدت  التي  الكبيرة  الضجة  بعد 
اجلبة  أصحاب  دفعت  والتي  ذلك، 
السوداء إلى االحتجاج سلميا، واملطالبة 
بعد  خصوصا  زميلهم،  عن  باإلفراج 
أمر  يف  الفصل  االتهام  غرفة  تأجيل 
موسع،  احتجاج  ذلك  ليعقب  اإليداع، 
نقابة  مع  بتصادمات  مرحليا  انتهى 
القضاة، واإلقرار مبقاطعة العمل القضائي 
واالحتاد  البليدة  محامي  منظمة  قبل  من 

الوطني للمحامني.
عبد الناصر حمودة

قضاء  مجلس  أّجل 
قضية  أمس،  اجلزائر، 
النائب  محاكمة  استئناف 
والقيادي  السابق  البرملاني 
جلول  العمال  بحزب 
القذف  بتهمة  املتابع  جودي 
وزيرة  حق  يف  والتشهير 
الثقافة السابقة نادية لعبيدي 
القادم،  مارس   10 يوم  إلى 

احملامني  غياب  بسبب  وذلك 
عن أشغال هذه اجللسة.

احملكمة  أن  يذكر 
االبتدائية باحلراش كانت قد 
أدانت جلول جودي يف هذه 
القضية شهر أكتوبر املنقضي 
ثالثة  بعقوبة  عليه  وحكمت 
أشهر سجنا موقوفة التنفيذ. 
)و.أ.ج(

متكن عناصر فرقة البحث والتدخل 
للشرطة  للمصلحة الوالئية  التابعة 
من  بوعريريج  برج  ألمن  القضائية 
17 شخصا  اإلطاحة بشبكة وطنية تضم 
وتزوير  املركبات  تهريب  متخصصة 
يوم  علم  ما  بها، حسب  اخلاصة  الوثائق 

أمس الثالثاء، من اجلهاز األمني ذاته.
أفراد  أن  ذاته  املصدر  وأوضح 
بني  أعمارهم  تتراوح  الذين  الشبكة 
التزوير  تهم  لهم  سنة وجهت  و47   23
إدارية  محررات  يف  املزور  واستعمال 
والدمغات  الدولة  أختام  وتقليد 
للسير  املركبات ووضع مركبات  وتهريب 
مبواصفات غير مطابقة،  وسرقة املركبات 

جنحة  وارتكاب  مسروقة  أشياء  وإخفاء 
غير صحيحة  وقائع  تثبت  شهادة  حترير 
ماديا واستعمالها،  واإلهمال املؤدي إلى 
تسجيل مركبة يف البطاقة الوطنية للترقيم 

مبلف قاعدي مزور.
أن  األمني  املصدر  ويضيف 
مركبة   13 أن  بينت  املعمقة  التحقيقات 
مطابقة،  غير  للسير مبواصفات  وضعت 
القاعدية األصلية من  بعد تزوير ملفاتها 

طرف الشبكة املذكورة.
وقد حرر ضد املعنيني ملف قضائي 
عن التهم املذكورة،  قدموا مبوجبه أمام 
إقليميا،  املتخصص  وكيل اجلمهورية 

حسب ما علم من املصدر األمني ذاته.
واج 

بسطيف  املدنية  احلماية  مصالح  أصدرته  بيان  أفاد 
تدخلت،  إسعاف  سيارات   04 من  املتكونة  وحداتها  بأن 
أرضية  هزة  وقوع  إثر  السرعة  جناح  وعلى  أمس،  صبيحة 
بلغت درجتها 4,8 على سلم ريشتر، حسب ما أفاد به مركز 
الذي  واجليوفيزياء،  الفلكية  والفيزياء  الفلك  لعلم  البحث 
دائرة  الرصفة  بلدية  غربي  كلم جنوب   9 بـ  موقعها  حدد 

بشرية.  خسائر  أي  مصاحلنا  تسّجل  لم  حيث  باي،  صالح 
وذكر املصدر ذاته أنه مت تسجيل سقوط صخور جبلية على 
الرابط بني الرصفة والطريق الوالئي  الطريق الوطني )28( 
)09(.وقد مت أيضا تسجيل عدة تشققات على مستوى سلم 

عمارة سكنية واحدة تقع بحي 50 مسكنا صالح باي.
عبد املالك قادري

غرفة االتهام مبجلس البليدة

اإلفــــــراُج عــــن الُمحـــــاِمــي 
الَمحبـــوِس منــــُذ أسُبوَعيــــــن

مجلس قضاء اجلزائر

تأجـــــيُل استئَنــــاِف َقضـــــــّيِة 
جّلـــول ُجـــودي إلــى 10 َمــارس 

أم البواقي
 حجـــُز  حجـــُز 26432643 ُقرًصـــا  ُقرًصـــا مـن مـن 

الُمؤّثـــراِت الَعقلـــّيِةالُمؤّثـــراِت الَعقلـــّيِة
حجز عناصر فرقة البحث والتدخل التابعة ألمن 
الوطني  اجليش  أفراد  مع  بالتنسيق  البواقي،  أم  والية 
املؤثرات  من  قرصا   2643 عن  يقل  ال  ما  الشعبي، 
العقلية، حسب ما علم أمس األربعاء من خلية االتصال 

والعالقات العامة بالسلك النظامي ذاته.
العملية  هذه  جتسيد  مت  أنه  ذاته  املصدر  وأوضح 
قيام  مفادها  معلومات  ذاتها  الفرقة  عناصر  استقاء  إثر 
باستعمال  العقلية  املؤثرات  من  كمية  بنقل  شخصني 
توقيف  من  مكنت  ميدانية  إثرها خطة  وضعوا  مركبة، 
املشتبه فيهما على منت املركبة مع حجز 2643 قرصا من 
املؤثرات العقلية كانت مخبأة داخل الصندوق اخللفي 
عائدات  من  مالي  مبلغ  ضبط  على  عالوة  للمركبة 

الترويج.
وعليه، أجنز للمشتبه فيهما ملف جزائي عن قضية 
درجة  على  فاسدة  صيدالنية  ملواد  الدولي  »التهريب 
باستعمال  العمومية،  الصحة  تهدد  اخلطورة  من  كبيرة 
وسيلة نقل وجنحة ممارسة مهنة الصحة دون رخصة«، 

مثلما متت اإلشارة إليه.
)و.أ.ج(

وزارة العمل تؤكد :

رفــُع ِقيـــمِة الَتعويـــِض 
ببـَطاقِة الّشفــاء إلــــى 

100 % إشـاعــٌة
كافة  أمس،  االجتماعي،  والتشغيل  العمل  وزارة   فندت 
االجتماعي  التواصل  صفحات  عبر  تداولها  مت  التي  املعلومات 
على  تعديالت  إدخالها  بخصوص  اإللكترونية،  املواقع  وبعض 
يلزم  ما  املائة،  يف   100 إلى  التعويض  ورفع  الشفاء  بطاقة  نظام 

الصيدليات منح الدواء مجانا حلاملي بطاقة الشفاء. 
الوطن«  »أخبار  حتوز  لها  بيان  يف  الوزارة،  وأوضحت 
التواصل  وصفحات  اإللكترونية  املواقع  »بعض  أن  منه،  نسخة 
الصحة  من  لها  أساس  وال  مغلوطة  أخبارا  تداولت  االجتماعي 
مفادها رفع التعويض الشامل لبطاقة الشفاء إلى 100 باملائة لفائدة 

ستة قطاعات وزارية.
إلى  الوطنية  اإلعالم  وسائل  كافة  العمل  وزارة  ودعت 
عبر  مصدرها  من  بالقطاع  املتعلقة  واملعلومات  األخبار  »استقاء 
املوقع اإللكتروني ومنصات التواصل االجتماعي التابعة للوزارة، 
قبل  منها  والتأكد  والتحقق  املعلومة  التحري عن مصدر  وضرورة 

نشرها وتداولها، تفاديا لتغليط الرأي العام«.
أسماء بوصبيع

الَجزائـُر ُتحِصي 03 وفيـــات 
بَفيـروس »ُكـورونــــــا «

أحصت وزارة الصحة والسكان وإصالح املستشفيات، 
أمس السبت، 182 إصابة جديدة بفيروس كورونا 
يف اجلزائر خالل الـ24 ساعة، فيمـــا سجلــت 03 

وفيـــــات.
الضحايا نقلوا إلى مستشفى »مجدوب السعيد« بالطاهير

ا إثــَر انِفجـاِر  ا إثــَر انِفجـاِر  َشخصـــً إَصـــابُة إَصـــابُة 1111 َشخصـــً
ارورِة غــاٍز بمسكــٍن في ِجيــجل ارورِة غــاٍز بمسكــٍن في ِجيــجلقـــَ قـــَ

ببلدية  املساكن  أحد  داخل  بوتان  غاز  قارورة  ليال  التاسعة  الساعة  حدود  يف  أمس،   ليلة  انفجرت، 
الشحنة بجيجل،  ما أدى إلى إصابة 11 شخصا بينهم 6 يف حالة خطيرة،  حيث تدخلت مصالح احلماية 
مت  بالطاهير،  حيث  السعيد  مجدوب  مستشفى  إلى  الضحايا  نقل  أجل  من  الطاهير  لبلدية  التابعة  املدنية 

إسعاف 5 أشخاص يف حني أخضع 6 آخرين للعناية املركزة باملستشفى ذاتها.
 هذا، وقد تنقل رئيس املجلس الشعبي البلدي لبلدية الشحنة ورئيس دائرة الطاهير إلى مكان احلادث 
الناجمة عنه.  وحسب شهادة بعض اجليران، فقد سمع دوي  للوقوف على حالة الضحايا وتفقد األضرار 
انفجار كبير أدى إلى حدوث تصدعات كبيرة يف جدران املنزل الذي وجدت به قارورة الغاز واملنازل املجاورة 
له،  وقد سارع السكان لنجدة جيرانهم قبل وصول احلماية املدنية.  هذا، وقد أعطي رئيس دائرة الطاهير 
تعليمات لرئيس املجلس الشعبي البلدي تقضي بضرورة االهتمام بهذه العائلة.  من جهة أخرى، ناشد سكان 
بلدية الشحنة السلطات احمللية فتح وحدة للحماية املدنية على مستوى بلديتهم،  بسبب بعد املسافة بني بلدية 

الطاهير والشحنة،  ما يؤدي إلى تعطل وصول مصالح احلماية املدنية أثناء التدخالت العاجلة.
عبداهلل. إ

برج بوعريريج

اإلطــاحُة بَشبـــكٍة َوطنــــّيٍة 
ُمتَخِصـّصة في َتهريـِب الَمركبــاِت 

عدم تسجيل أي خسائر بشرية أو مادية 

َتسِجــُل هــّزٍة أرضيــٍة بالّرصَفـة في سِطــــيف

ابتداء من يوم األربعاء إلى اليوم 
هبـــوُب ريـــاٍح َقويـّة علــى َعــدٍد مــن ِواليــاِت الَجنـــوِبهبـــوُب ريـــاٍح َقويـّة علــى َعــدٍد مــن ِواليــاِت الَجنـــوِب

حّذر الديوان الوطني لألرصاد اجلوية، يوم أمس، يف نشرية جوية خاصة، من هبوب رياح قوية 
وتطاير للرمال محليا، يسببان تقليص الرؤية بعدد من واليات اجلنوب إلى غاية منتصف اليوم اخلميس.

غاية  إلى  صباحا  العاشرة  الساعة  يف  األربعاء  يوم  من  صالحيتها  متتد  التي  النشرية  وأشارت 
منتصف نهار اليوم اخلميس، إلى أن الواليات املعنية هي: الوادي، ورقلة، تقرت، غرداية، جنوب 
 – »شمالية  إلى  شرقية  رياح  وإليزي.وستهب  صالح  عني  أدرار،  تيميمون،  املنيعة،  البيض،  جنوب  األغواط، 

شرقية« بسرعة تتراوح بني 60 و70 كلم/سا، وقد تصل أحيانا إلى 80 كلم/سا أو تتجاوزها، حسب النشرية ذاتها.
)و.أ.ج(



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 
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