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جيجل

غاضبــوَن يغِلقـــون 
الطريــَق الوطنـــّي 

رقـــــَم )150(
06 

سيدي بلعباس
العراقيـــُل اإلدارّيـُة 
ُل فتــَح أســواِق  تعطـّـِ

الّرحــــمِة 
08

متنراست 
البــدُو الّرحــــُل 
يطالبــوَن بِقيـــمة 
قّفــِة رمضـاَن نقــًدا! 
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بسبِب جائحِة ُكورونا، ارتفاُع أسعاِر الَعلف وامُلضاربُة وأسباٌب أخَرى.. 

َموائـــُد الْمِسيليِّيــــن دوَن لحــــٍم.. 
وأسعــــاُر الُخضــــِر َتلتهــــُب!

أعلن عن حتفيزات هامة للمستثمرين

جـــراد: »تمويـــٌل يصـــُل إلـــى 90 في 
نــاعاِت الّتحويلــّيِة « الَمـــائِة فـــي الصِّ

شهدت مختلف أنواع اللحوم احلمراء، عبر تراب عاصمة احلضنة املسيلة، عشية حلول 
شهر رمضان الكرمي، ارتفاعا رهيبا، أرجعه متتبعون للشأن االقتصادي بالوالية إلى إفرازات 
انتشار فيروس »كورونا«، وارتفاع أسعار األعالف مبختلف أنواعها، وعزوف الكثير من املربني 

عن بيع مواشيهم على أمل انخفاض مرتقب يف أسعار األعالف، جراء السياسة التي انتهجتها 
الدولة مؤخرا، والهادفة إلى رفع الضريبة على األعالف مبختلف أنواعها يف إطار تدعيم

كشف الوزير األول عبد العزيز جراد، أمس، عن »مواصلة الدولة مساعيها يف تشجيع 
املستثمرين يف الصناعات التحويلية، عن طريق منح حتفيزات هامة، ومتويل يصل إلى 

90 يف املائة من كلفة االستثمار، للحفاظ على احتياط العملة الصعبة، وتدعيم الفالحني 
لتطوير الصناعات الغذائية الزراعية لرفع قيمة الصادرات«.
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دخل عدد من عمال 
مراكز بريد اجلزائر، 

صباح أمس اإلثنني، يف 
إضراب مفاجئ ودون 
أي إشعار، استجابت 
له عدد من واليات 

الوطن على غرار 
العاصمة، بومرداس، 

تيزي وزو، ميلة، 
جيجل وقسنطينة.

تسّبَب يف َمشاكَل مع الّزبائِن وَطوابيَر للّراِغبنَي يف سحِب أمواِلهم

اِل  إضـــراٌب مفـاِجــئ لعمـّ
»بريـــِد الَجـزائــر«

شيــــــهوب:  محمــــد  بوجمــــعة   
الوقـــوِع  مـــن  احلـذُر  األساتـــذِة  »علــى 

الَبرنــــامـــِج« إلنهـــاء  العجلة  فـــخِّ  يف 

بوديبـة: مسعــــود   
دون  نتائــــــــَج  لــــنا  »سجَّ

األطـواِر« جميـِع  يف  امُلستـوى 
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د. عمــــــر صـــافــي

وِفرنسا..  اجلزائُر 
امَلريرُة!  احِلكايُة 

14

أقــــــــــــــــالم   
د. عـــزالديــــن معــــزة 

ــ
15

مِلاذا تّقدَمت ســنغاُفورة 
اجلزائُر؟ وتأّخَرت 

أقالم 
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النتائــُجالنتائــُج  الَمدرسّيــة..الَمدرسّيــة..الَحقيـــقُة الُمــــّرة!الَحقيـــقُة الُمــــّرة!
معطياُت امليداِن ُتكّذب وزارَة الّتربية 



02
الحدث
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 منير بن دادي
السنوية  املنحة  بصّب  البريد  عمال  وطالب 
للعمال، غير  املهنية واالجتماعية  الشؤون  وحتسني 
وطوابير  الزبائن  مع  مشاكل  خلف  اإلضراب  أن 

للراغبني يف سحب أموالهم عشية رمضان الكرمي.
وأرجعت بعض املصادر إعالمية، أسباب 
عدم  خلفية  على  جاء  املفاجئ،  اإلضراب 
تلقي العمال ملنح وعالوات، ظلت عالقة منذ 
عشر،  الثالث  الشهر  منحة  غرار  على  سنوات 
من  واالجتماعية  املهنية  املطالب  تلبية  وعدم 

قبل املديرية العامة.

تسبب يف مشاكل مع الزبائن وطوابير للراغبني يف  سحب أموالهم

إضراب مفاجئ لعمال »بريد الجزائر«إضراب مفاجئ لعمال »بريد الجزائر«
دخل عدد من عمال مراكز بريد اجلزائر صباح أمس االثنني يف إضراب مفاجئ ودون أي إشعار، استجابت له 

عدد من واليات الوطن على غرار العاصمة، بومرداس، تيزي وزو، ميلة، جيجل، وقسنطينة.

الرئيس تبون يوقع مرسومًا رئاسيًا يتضمن ذلك

إنشــاء المرصــد الوطنــي 
للمجتمــع المدنـي رسميــا

وقع رئيس اجلمهورية عبد املجيد تبون،  
أمس اإلثنني، مرسومًا رئاسيًا يتضمن إنشاء 
ويعد هذا  املدني.   للمجتمع  الوطني  املرصد 
املرصد هيئة استشارية لدى رئيس اجلمهورية، 
يتمتع بالشخصية املعنوية واالستقالل املالي، 
كما يتولى نشر القيم واملبادئ واقتراح اآلليات 
وتنمية  التطوعي،  العمل  لتشجيع  األساسية 

على  األفراد  قدرات  وتعزيز  االنتماء  روح 
تطوير  على  والعمل  بينها،  فيما  التواصل 
العمل  بروز  وتشجيع  املجتمع  أداء  مستويات 
للصالح العام يف نشاطه، وإبداء املشورة لفائدة 
مختلف فعاليات املجتمع املدني بهدف دعم 

قدراتها الذاتية يف مجال العمل امليداني.
محمد رضوان بلعروسي

ملادة  كامل  غياب  سجل  رمضان  عشية   
و  البيض،  مدينة  أسواق  مبختلف  الزيت 
احلصول  يف  بالغة  صعوبات  يجدون  املواطنون 
على هاته املادة احليوية بكل بلديات الوالية  .
و حسب آراء العديد من املواطنني مبدينة 
البيض،  فإن الزيت الذي يصل إلى احملالت، 
يباع إما يف الصباح الباكر أو ألصحاب املعارف، 
حيث يقوم بعض التجار بتخزين الزيت و بيعه 

لزبائنهم فقط .
بعض  يضطر  الوضعية  هاته  أمام  و 
البيع  محالت  أمام  االصطفاف  إلى  املواطنني 
باجلملة منذ الصباح الباكر،  على أمل احلصول 

على دلو زيت من 5 لترات .
مديرية التجارة بالبيض و حسب املكلف 

أحمد،   بوشريط  السوق،   مراقبة  مبصلحة 
زيت  لتر  آالف   10 مايقارب  تدخلها  البيض 
زيادة  على  ممونني  مع  االتفاق  مت  قد  و  يوميا،  
 20 إلى  لتصل  القادمة  األيام  خالل  احلصة 
املادة  توفر  الذي سيساهم يف  األمر  لتر،   ألف 

و إستقرار السوق .
ما  حجز  مت  أنه  إلى  أشار  املتحدث  ذات 
خالل  للمضاربة  موجه  زيت  لتر  ألف  بقارب 
اليومني املاضيني فقط و هي العملية التي تدخل 
يف إطار قمع املضاربة و احلد من الندرة . ليبقى 
املواطن بوالية البيض، ومع بداية شهر رمضان 
الواسعة  املواد  من  العديد  ندرة  طائلة  حتت    ،

االستهالك على غرار احلليب و الزيت .
 نورالدين رحماني

البيض

الزيت يغيب مـن الرفوف وأعوان 
شمل األطوار الثالثالتجــارة يكثفـون الرقابــة

استجابة »متفاوتة« إلضراب »كنابست« بالجزائر العاصمة
لإلضراب  االستجابة  نسب  تفاوتت 
املستقل  الوطني  املجلس  اليه  دعا  الذي  الوطني 
للتربية  األطوار  ثالثي  التدريس  ملستخدمي 
أمس،  كنابست،  )ابتدائي-متوسط-ثانوي( 
باجلزائر العاصمة، يف االطوار التعليمية الثالثة، 
حسب ما الحظته »وأج« خالل جولة لعدد من 

املؤسسات التربوية.
يف  االضراب  لهذا  االستجابة  وتباينت 
منها  العاصمة  ببلديات  التربوية  املؤسسات 
املدنية والقبة والدويرة و باب الزوار حيث كانت 
نسبة املشاركة »متباينة« على مستوى مؤسسات 
التعليم الثانوي و ضئيلة أو منعدمة يف املتوسطات 

واملدارس االبتدائية.
أساتذة  من  عدد  لإلضراب  استجاب  و 
ثانوية عبد احلفيظ بوصوف بحي الينابيع )القبة( 
سعد  وثانوية  الزوار  بباب  احلياة  قاعدة  وثانوية 
دحلب بالقبة، يف حني التزم أساتذة ثانوية محمد 
محمد  وثانوية  باملدنية  السعادة  بحي  بوضياف 
شهر  عشية  الدروس  بإلقاء  بالدويرة,  خوجة 

رمضان الكرمي.
بودر  محمد  مدرسة  تالميذ  تابع  كما 
)املدنية( وإكماليه فتيحة اراتني و متوسطة عباس 
مدوار  االخوان  ومتوسطة  باملدنية(  )كلها  لغرور 
بباب الزوار ومتوسطة أول نوفمبر بباب الزوار أيضا 
ومتوسطة  بالدويرة  عيسى  بن  محمد  ابتدائية  و 
املقام اجلديد  ابتدائيات  و  بالينابيع  السعيد  عنان 
1 و 2 , و محمد بكاي بالينابيع، دروسهم بشكل 
عادي باعتبارهم »غير تابعني« لنقابة الكنابست.
النقابة  اعتبرت  ل«وأج«،  تصريح  ويف 
نسبة  بلغت  حيث  »ناجحا«،  االضراب  هذا 
الرسمي  الناطق  أكده  ما  -حسب  االستجابة 
للنقابة مسعود بوديبة - »ما بني 50 و 90 باملائة 
يف الطور الثانوي و ما بني 30 و 80 باملائة يف الطور 
املتوسط و 10-5 باملائة يف الطور االبتدائي و قارب 

يف بعض أخر 30 باملائة يف هذا الطور االخير«.
يومني  يدوم  الذي  اإلضراب  هذا  يأتي  و 
)12 و 13 ابريل اجلاري( بناء على قرار للمجلس 
أبريل   3 يف  املنعقد  الكنابست  لنقابة  الوطني 
 « بـ  وصفه  الذي  و  العاصمة  باجلزائر  املاضي 
بسبب  الهدنة  من  »سنتني  بعد  التحذيري«  
االوضاع الصحية و السياسية »-حسب بوديبة - 

آملني يف التكفل بعدة مطالب مهنية واجتماعية 
وايالء  لألستاذ  الشرائية  القدرة  »بتحسني  تتعلق 
باعتبارها  قصوى  أولوية  الفئة  لهذه  السكن  ملف 
وسيلة اساسية وضرورية تضمن استقرار وحسن 
متسكها  عن  أيضا  النقابة  ملهامه«.وعبرت  أدائه 
باملطالب األساسية املرتبطة ب«ملفات التقاعد و 
اخلدمات االجتماعية و طب العمل وحتيني منحة 
املنطقة التي ما زالت حتتسب على أساس األجر 
القاعدي لسنة 1989 ورفع التضييق على العمل 
املدارس  خريجي  بتوظيف  املطالبة  وكذا  النقابي 
منظومة  مراجعة  ضرورة  مع  لألساتذة  العليا 
الشهادة  أساس  على  املسابقة  باعتماد  التوظيف 
وفق املرسوم التنفيذي رقم 194-12 و الذي يثمن 

خبرة و أقدمية االساتذة املتعاقدين«.
على  ب«التخفيف  املجلس  طالب  كما 
االساتذة من خالل فتح املناصب املالية للتوظيف 
بفتح  التعجيل  وكذا  احلصص  حجم  وتسقيف 
املستحدثة  الرتب  يف  للترقية  كافية  مناصب 
)رئيسي -مكون(, و املطالبة ايضا بتطبيق املرسوم 
سبتمبر   28 بتاريخ  الصادر   14-266 الرئاسي 
املوصوفني  وضعية  تسوية  و  رجعي  باثر  و   2014
جوان  يف  تكوينهم  أنهوا  الذين  للزوال  باآليلني 
مكون  استاذ  رتبة  الى  تلقائيا  بترقيتهم   2012
املعلمني  و  للثانويات  التقني  التعليم  استاذ  و 

الرتبة  يف  لترقيتهم  املجال  بفسح  املساعدين 
القاعدية والرتب املستحدثة«.

من جانبها، كانت وزارة التربية الوطنية قد 
دعت الكنابست للحوار بتاريخ 7 أبريل اجلاري و 
مت عقد اللقاء، وهو االجتماع الذي وصفه املكتب 
الوطني للنقابة باللقاء الذي »لم يرق الى تطلعات 

القواعد«-حسب بيان له.
الوطنية  التربية  وزارة  أكدت   ، جهتها  من 
يف بيان لها أنه يف إطار مواصلة سلسلة اللقاءات 
الشركاء  مع  الوزارة  برمجتها  التي  الّثنائية 
النقابة  هذه  مع  لقاء  عقدت  االجتماعيني 
التربوي  الطابع  ذات  االنشغاالت  وتناول  لطرح 
واالجتماعي واملهني.و عن بعض املطالب، كان 
األمني العام لوزارة التربية الوطنية، بوبكر الصديق 
بوعزة، أكد االسبوع املاضي، أن الوزارة حتصلت 
على املوافقة لدفع املخلفات املالية لألساتذة اجلدد 
وللمستفيدين من الترقيات يف الدرجات والرتب 
الالزمة  املالية  االعتمادات  على«  حتصلت  وأنها 
لدفع هذه املخلفات«.كما أشار األمني العام لوزارة 
فيها  سيتم  السنة  أن«هذه  الى  الوطنية  التربية 
العليا  املدارس  خلريجي  األولوية  حصريا  اعطاء 
لالساتذة يف التوظيف«، باعتماد عدة آليات من 

بينها االنتداب.
ق.و/واج

قرية  سكان  اليوم  نهار  منتصف  أقدم 
على  بجاية  شرقي  القائد  ذراع  بلدية  الدرادرة 
اغالق مقر البلدية احتجاجا على عدم اكتمال 
مشروع ربط كل القرية بشبكة غاز املدينة إذ لم 
يتبق سوى 15 عائلة لم يتم ربط سكناتها إذ لم 
تصلها آليات املكلف باملشروع بعد رغم الوعود 
املتكررة لرئيس البلدية  ومسؤولي مديرية الطاقة 

واملناجم بالوالية.
 وقد صرح أحد احملتجني ل »أخبار الوطن 
كثيرا   انتظرنا  لقد   « املوضوع  هذا  بخصوص   «
الغاز  نعمة  من  استفادت  البلدية  قرى  كل 

إلغالق  مضطرون  نحن  وصراحة  قريتنا   إال 
البلدية أو حتى الدائرة ونفق خراطة إن اقتضت 

الضرورة قصد افتكاك حقنا ».
 ومن جهته صرح رئيس البلدية، موهوب 
القرية  مسعود، بخصوص مطالب سكان هذه 
وأعلم  القرية  هذه  سكان  قلق  نتفهم  نحن   «
الغاز متواصلة  الربط بشبكة  أن عملية  اجلميع 
القرى  جميع  وستشمل  تدريجي  بشكل 
يف  باملائة   100 نسبة  إلى  البلدية  وستصل 

غضون سنتني على األكثر«.
عبدالسالم.ق

بجاية

سكــان قرية الدرادرة بـذراع 
القائــد يغلقـون مقر البلدية

للمتيجة  الصناعيني  و  املقاولني  نادي  قام 
على  غذائي  طرد   20.000 من  أزيد  بتوزيع 
وذلك  البليدة  والية  بلديات  كافة  عبر  املعوزين 
يف إطار العملية التضامنية السنوية مبناسبة شهر 
رمضان، حسبما ما ذكره رئيس النادي.و أوضح 
كمال مولة، لـ«وأج«، أن النادي قام مساء أمس 
األحد بتوزيع 15.000 طرد غذائي على أن يقوم 
بتوزيع  رمضان  شهر  من  األولى  األيام  خالل 
العملية،  هذه  أن  أضاف  إضايف.و  طرد   5000
منذ  النادي  لدى  سنوي  تقليد  أصبحت  التي 
املعوزة  العائالت  تستهدف  سنة،   20 حوالي 
عبر ال 25 بلدية التي حتصيها الوالية خصوصا 
الطرود  توزيع  أن  إلى  الفتا  الظل،  مبناطق 
و  البلدية  الشعبية  املجالس  مع  بالتعاون  يتم 
اجلمعيات اخليرية .و قال رئيس نادي املقاولني 

و الصناعيني للمتيجة أن هذه العملية التضامنية 
متت بفضل تعاون املتعاملني اإلقتصاديني الذين 
برهنوا عن وقوفهم إلى جانب العائالت و ذلك 
املؤسسات  تواجهها  التي  املالية  الصعوبات  رغم 
انتشار  جراء  النشاطات  توقف  بسبب  حاليا 
هي  املبادرة  هذه  أن  مؤكدا  كوفيد19-،  فيروس 
تعبير عن حس املواطنة من طرف احملسنني إزاء 

إخوانهم املعوزين خالل هذا الشهر الفضيل .
مخطط  إطار  يف  العملية  تندرج  كما 
النشاط التضامني السنوي للنادي، الذي يضم 
منخرطة  اقتصادية  مؤسسة   1700 من  أكثر 
يتضمن  الذي  و  الوطني،  املستوى  على 
عمليات مماثلة ال سيما خالل الدخول املدرسي 

و األعياد و غيرها من املناسبات، وفقا ملولة .
واج

البليدة 

توزيــــع 20000 طـــــرد 
غذائــي علــــى المعوزيــــن 
عبـر كافـة بلديـات الواليـة

سكيكدة

سكــان »المشتـة« يواصلـون االحتجـاج و يطالبـون 
بالترحيـــل فــي سيــدي مزغيـــش

منطقة  سكان  أسبوع،  مند  يواصل، 
مزغيش يف سكيكدة،  سيدي  بلدية  يف  املشتة 
هذا  و  الدائرة،  مقر  أمام  االحتجاجية  وقفتهم 
و  املرير  لواقعهم  الوالية  والي  أنظار  لفت  قصد 
 55 قائمة  التجميد عن  برفع  التعجيل  ثمة  من 
أيام  قبل  بتجميدها  الوالي  قام  اجتماعي  سكن 

متمسكني بترحيلهم .
احملتجون ، فضلوا هذه املرة جلب عائالتهم 
قالوا  مبا  متمسكني  الدائرة،  مقر  أمام  التجمع  و 
اإلفراج  يف  لتعجيل  الوالية  والي  »لرحمة« 
جمدها  التي  اجتماعي  سكن   55 حصة  عن 
ألسباب قال بخصوصها إدراج أعضاء من جلنة 
احلي  عن  غرباء  أشخاص  الدائرية،  السكن 
شروط  فيهم  تتوفر  ال  احلال  ميسوري  آخرون  و 
املقصيني  العديد من  أن طعون  االستفادة، كما 

كانت ايجابية .
ممثل عن احملتجني، قال يف تصريح »ألخبار 
مقر  أمام  بالبقاء  يتمسكون  بأنهم  الوطن«، 
الدائرة خاصة و أن أكواخهم الهشة باتت غير 

جانب  إلى  استقبالهم،  و  حتملهم  على  قادرة 
افتقارهم لدنى شروط املبيت فيها بعد أزيد من 

5 عقود من االنتظار.
لرفض  صدم  بأنه  قال   ، احملتجني  ممثل 
الوالية  والي  التحاور معهم ما عدا  أي مسئول 
استمعت  سابق  وقت  يف  جلنة  أوفد  الذي 
ملطالبهم الوحيد هو »الترحيل فورا بال شروط و 
ال تأجيل« مهددين بالتصعيد، خاصة و أنهم 
أصروا على جلب عائالتهم اليوم و املبيت ليلة 

الشك أمام مقر الدائرة.
لـ  تصريح  يف  قال  جهته  من  الوالية  والي 
املوجهة  سكن   55 قائمة  بأن  الوطن«،  »أخبار 
و  التجاوزات  العديد من  املنطقة شابتها  لسكان 
كان احملتجون أنفسهم قد قدموا طعونا إيجابية، 
دعا  و  القانونية،  التدابير  كل  إحتاذ  ووجب 
الصبر،  و  الهدوء  التزام  إلى  احملتجني  باملناسبة 
سيكون  القائمة  عن  اإلفراج  موعد  بأن  مؤكدا 
السكن  يعود  حتى  و  الالزمة  التدابير  إمتام  بعد 

ملستحقيه الشرعيني.

إحتراق إسطبل لتربية 
األغنام في بومعيزة

احلماية  مصالح  أمس،  صباح  تدخلت، 
من  سسكيكدة،  والية  شرقي  بعزابة  املدنية 
إسطبل  داخل  شب  مهول  حريق  إخماد  أجل 
مربع  متر   300 حوالي  مبساحة  األغنام  لتربية 

بقرية بومعيزة ببلدية بن عزوز
سريعة  بصورة  شب  الكبير،  احلريق 
عدد  و  صاحبه  سارع  الذي  اإلسطبل  داخل 
التي  املواشي  من  إلخالئه  املتطوعني،  من 
بينما  حقيقة،  كارثة  مجنبني  بسرعة  به  كانت 
تفحمت كل التجهيزات التي كانت داخله من 
عتاد خاص بتربية و علف األغنام ..كما جنب 
الكارثة،  املنطقة  اإلطفاء  رجال  تدخل  سرعة 
لإلسطبل  مالصقة  سكني  حي  ووجود  خاصة 
يف  حتقيقا  فتحت  املختصة  األمن  ..مصالح 

مالبسات احلريق.
جمال بوالديس
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وخيمة  تداعيات  »كورونا«  جائحة  خلفت  لقد 
وكل  واألساتذة  التالميذ  نفسية  على  عميقة  وآثارا 
سواء،  حد  على  والتعليم  التربية  قطاع  يف  الفاعلني 
أمام  السيما  برمتها،  املدرسة  على  سلبا  أثر  ما  وهو 
لتدريس  الوصاية  باشرته  الذي  االستثنائي  املخطط 
غرار  على  الدراسي،  املوسم  مطلع  منذ  التالميذ، 
إقرار نظام التفويج، التي مت بفعله فرض تقسيم الفوج 
ال  حيث  اثنتني،  مجموعتني  إلى  الواحد  التربوي 
يتعدى عدد التالميذ بالفوج الواحد 20 تلميذا على 
األكثر، مع التناوب على الدراسة يوما بيوم، وحذف 
وقبلها جلأت  الشتاء،  وتقليص عطلة  الدروس  بعض 
السنة  »السانكيام«،  امتحان  إلغاء  إلى  التربية  وزارة 
املاضية، ومن املرتقب أن تلغيه هذا املوسم كذلك، ما 

يسفر تلقائيا انتقال اجلميع إلى الطور املتوسط.
بوجود  أقرت  ذاتها  حد  يف  الوزارة  أن  ورغم 
الناجت  االستثنائي  الوضع  إلى  مرده  الدروس  يف  تأخر 
أبناء  أيضا  به  تأثر  الذي  وباء»كورونا«،  تفشي  عن 
بشأن  قرار  اتخاذ  يف  كثيرا  تخلفت  لكنها  القطاع، 
ما  وأن  السيما  الضائعة،  الدروس  استدراك  كيفية 
البرنامج  إلنهاء  كاف  غير  الدراسية  الفترة  من  تبقى 
الدراسي املسطر، ولو أنها أرسلت قبل يومني تكييفا 
ثانيا للبرنامج الدراسي إلى املديريات الوالئية، وهو ما 
التربوية،  أثار موجة غضب لدى مسؤولي املؤسسات 
واألساتذة على حد سواء، حيث ينتقد هؤالء بشكل 
احلساس،  القطاع  هذا  االستشراف يف  غياب  خاص 

السيما وأن الوصاية كانت قد أرسلت تكييفا للبرنامج 
احلالية خالل  الدراسية  السنة  انطالق  مباشرة عقب 

شهر ديسمبر من السنة املاضية.
احلالي  الدراسي  املوسم  يبقى  الوضع  هذا  أمام 
مفتوحا على كل االحتماالت، السيما للمقبلني على 
االمتحانات الرسمية، على غرار ممتحني شهادة التعليم 
مواد  حذف  إقرار  مع  خصوصا  والبكالوريا،  املتوسط 
ودروس من البرامج الدراسية ملختلف األطوار، وإعادة 
توزيع املواد زمنيا لتقليص البرامج وإنهائها يف األوقات 
األساتذة  على  املفتشني  لتزايد ضغوط  ونظرا  احملددة، 
التي شجعت احلشو و»البريكوالج« يف تقدمي الدروس.

وما يزيد من حدة هذه االضطرابات، أن الفترة 
وقت  يف  واحد،  شهر  سوى  منها  يبق  لم  الدراسية 
يطالب فيه العديد من األساتذة الوزارة الوصية بعدم 
ساعة  الربع  يف  القرارات  هذه  مبثل  عليهم  الضغط 
على  سلبا  يؤثر  ما  التسرع  فخ  يف  وإيقاعهم  األخير، 
لكن  للتالميذ،  واملعريف  العلمي  التحصيل  مستوى 
وإلى غاية إثبات العكس تبقى املدرسة اجلزائرية مبثابة 
حقل جتارب لقرارات فوقية غير مدروسة بشكل جيد، 
وأبناؤنا ضحايا لسوء تسيير ومزاج مسؤولني ال يهمهم 
رفع نوعية مستوى التعليم يف اجلزائر بتاتا، بقدر ما أن 
حالها خدمة  على  األوضاع  بقاء  هو  الوحيد،  همهم 
هو  ذلك  على  دليل  أكبر  ولعل  الضيقة،  ملصاحلهم 
عادا  امليدان  ومعطيات  للتالميذ  الدراسي  املردود  أن 

ليفضحا هؤالء مرة أخرى.

رغم أن مصالح وزارة التربية الوطنية استبقت اجلميع وسارعت للتأكيد بأن النتائج املدرسية للفصل األول »مرضية«، إال أن معطيات امليدان تؤكد خالف ذلك 
متاما، حيث إن نتائج املتمدرسني تبقى »دون املتوسط« بحسب النقابات وجمعيات أولياء التالميذ، بل إن فاعلني يف امليدان يسجلون بأنها »كارثية«، ما يثير 

شكوكا حول املغزى من استمرار التستر على اجلزائريني حتى يف معدالت أبنائهم، ولو أن املوسم الدراسي احلالي يبقى استثنائيا بكل املقاييس.

رئيس املنظمة اجلزائرية ألساتذة التربية بوجمعة محمد شيهوب لـ»أخبار الوطن«:رئيس املنظمة اجلزائرية ألساتذة التربية بوجمعة محمد شيهوب لـ»أخبار الوطن«:

»عـلى األساتــذة الحـذر مـن الوقوع »عـلى األساتــذة الحـذر مـن الوقوع 
فـي فـخ الحشــو إلنهـاء البرنامــج«فـي فـخ الحشــو إلنهـاء البرنامــج«

معطيات امليدان تكذب وزارة التربية

ة! النتائــُج الَمدرسّيــُة..الحقيقــُة الُمـــــرَّ

ألساتذة  اجلزائرية  املنظمة  رئيس    حذر 
التربية، بوجمعة محمد شيهوب، من »الوقوع 
طريق  عن  الدراسي  البرنامج  إكمال  فخ  يف 
يف  املسجل  التأخر  بسبب  والتسرع،  احلشو 
الصحي،  الوضع  فرضه  الذي  الدروس  تقدمي 
التي  الرسمية  االمتحانات  تواريخ  على  بناء 

ستكون شهر جوان املقبل«.
شيهوب  بوجمعة  املنظمة  رئيس  استبعد 
البرنامج  إكمال  الوطن«،  لـ »أخبار  يف تصريح 
الوقت احملدد،  النهائي يف  بالنسبة إلى تالميذ 
انطالق  قبل  املتبقي  الوقت  ضيق  إلى  نظرا 
يلغي  ال  هذا  أن  إال  املصيرية،  االمتحانات 
األول  السداسي  خالل  املسجل  التقدم 
على  بناء  الثاني،  والسداسي  الدروس  يف 
املخططات االستثنائية التي أقرتها وزارة التربية 
يف   60 تغطية  نسبة  إلى  الوصول  من  مكنت 

املائة من تغطية البرنامج املقرر«.
على  »الرهان  إن  شيهوب  بوجمعة  وقال 
ومستبعد،  صعب  الدراسي  البرنامج  إكمال 
لشهر  اجلديد  بالتوقيت  تقاطعه  مع  خاصة 

رمضان الذي حددته الوزارة الذي يقلص حجم 
احلصص مما يجعل إمكانية إنهاء البرنامج أمرا 
إشكالية  يف  األساتذة  يوقع  وقد  مستحيال، 
التسرع واحلشو والضغط، الذي يؤثر على أداء 

التالميذ وحتصيلهم العلمي«.
االمتحانات  عن  سؤالنا  معرض  ويف 
مت  فيما  ستكون  األسئلة  إن   « قال  الرسمية، 
تقدميه خالل املوسم الدراسي، وأن جلنة إعداد 
األساتذة  أدعو  لهذا  ذلك،  ستراعي  املواضيع 
وجتنب  للدروس  العادي  بالسير  االلتزام  إلى 
حتصيل  ضمان  أجل  من  واإلسراع،  احلشو 

علمي ومعريف يرقى إلى املستوى املطلوب ».
التي  النقابة  أن  إلى  املتحدث  وأشار 
ملادة  مقلق  غير  طفيف  تأخر  سجلت  يرأسها 
بعض  يف  واجلغرافيا«  »التاريخ  االجتماعيات 
سلبا  يؤثر  لن  األخير  هذا  أن  إال  الواليات، 
املواد  على  النظر  بغض  الدراسي،  املسار  على 

األساسية ».
احملققة  االختبارات  نتائج  وبخصوص 
من املوسم الدراسي اجلاري، قال إن معدالت 

كانت«متوسطة«  األطوار  جميع  يف  التالميذ 
دقيقة  أرقام  توجد  ال  أنه  إال  العموم،  على 

تكشف التقييم احلقيقي ملستوى التالميذ.
أسماء بوصبيع

الوطني  باملجلس  باإلعالم  املكلف    اعتبر 
املستقل ملستخدمي التدريس ثالثي األطوار »ابتدائي 
- متوسط - ثانوي« كنابست، مسعود بوديبة ، أن » 
املخطط االستثنائي والتكييفات التي اعتمدتها وزارة 
الدراسي،  البرنامج  الوطنية غير كاف إلنهاء  التربية 
وأن تقليص احلجم الساعي تسبب يف الضغط على 
األساتذة وكذا التالميذ على حد سواء، مشيرا إلى 
نتائج دون  أن هذه االضطرابات تسببت يف تسجيل 

املستوى يف جميع األطوار«.
 وقال ممثل املجلس الوطني املستقل »كنابست« 

»العمل  إن  الوطن«،  لـ«أخبار  تصريح صحفي  ، يف 
للدروس  الساعي  احلجم  وتقليص  التناوب  بنظام 
بإنهاء  غير كفيل  املعتمد  االستثنائي  املخطط  ضمن 
املقرر الدراسي«، معتبرا أن »الوزارة الوصية لم تدرس 
جيدا سير السنة الدراسية يف ظل التكييفات اجلديدة 
جداول  إعداد  يف  احلاصلة  االضطرابات  إلى  بالنظر 
وجد  حيث  االستثنائية،  املخططات  وفق  التوقيت 
الزمني  التوقيت  ضبط  يف  صعوبة  املؤسسات  مديرو 

بصفة بيداغوجية«.
مراعاة  »ضرورة  على  النقابي  املسؤول  وشدد 
اللجان املكلفة بإعداد املواضيع ظروف الوضع الصحي 
والنفسي للتالميذ، ويف حال عدم التقيد بهذا العامل 
املستوى  دون  املصيرية  االمتحانات  نتائج  ستكون 
على«ثقته  نقابته  إن  بالقول  ويستدرك  املطلوب«، 
باللجنة املكلفة بإعداد األسئلة وفق الرؤية والتمدرس 
والواقع النفسي حتى نتفادى اإلجحاف والضغط يف 

حق التالميذ«. 
وأضاف املتحدث أن »الوضعية االستثنائية لهذه 
ما  التالميذ  حتصيل  على  كبير  بشكل  أثرت  السنة 
يفسر تسجيل نتائج دون املستوى خالل الفصل األول 

من السنة الدراسية«.
أسماء بوصبيع

رئيس نقابة »كنابست« مسعود بوديبة لـ»أخبار الوطن«:

»سجلنــا نتائــج دون المستوى 
فـــي جميــع األطـــوار«

فاحت إسعادي

خالد  التالميذ،  أولياء  جمعية  رئيس  حذر 
أحمد، من سياسة احلشو واإلسراع الذي قد ميارسه 
األستاذة من أجل إكمال البرنامج ، نظرا للضغوطات 
املمارسة على األساتذة الذين صاروا مجبرين شهريا 
البرنامج  استكمالهم  مدى  حول  تقارير  إعداد  على 
على  سلبي  بشكل  يؤثر  قد  الذي  األمر  الدراسي، 
الدروس  أن  إلى  مشيرا  للتالميذ،  العلمي  التحصيل 
الفهم  يف  وساعدتهم  التالميذ  أنقذت  اخلصوصية 
األقسام  املقدمة يف  الدروس  إلى  بالنظر  واالستيعاب 

التي تتم بدون شرح بسبب ضيق الوقت«.
خالد  التالميذ،  أولياء  جمعية  رئيس  وقال 
»االضطرابات  الوطن«:  لـ«أخبار  تصريح  يف  أحمد، 
الساعي  احلجم  جراء  الدراسية  السنة  شهدتها  التي 
واحلشو،  التسرع  على  األساتذة  بعض  أجبرت 
وهو  التالميذ،  مردود  على  أثر  مما  الدروس  تقدمي  يف 
األمر الذي دفع بأولياء التالميذ االستنجاد بالدروس 

املدرسي«،  الرسوب  من  أبنائهم  إلنقاذ  اخلصوص 
ال  األستاذة  بعض  ميارسه  الذي  احلشو  أن   « مضيفا 
املتمدرسني  حتصيل  وال  التعليمية  العملية  يخدم 
إمتام  يف  فقط  يفكرون  أضحوا  األساتذة  أن  باعتبار 

مقررات الفصول يف وقتها«.
أسماء بوصبيع

رئيس جمعية أولياء التالميذ، خالد أحمد لـ»أخبار الوطن«:

»الـدروس الخصوصيـة أنقـذت 
رئيس االحتاد الوطني لعمال التربية والتكوين، صادق دزيري لـ »أخبار الوطن«:التالميــذ مــن الرســوب«

»المخططات االستثنائية خنقت األساتذة!«
التربية  لعمال  الوطني  االحتاد  رئيس   اعتبر 
والتكوين، صادق دزيري، املخططات االستثنائية 
أنها  على  والتكوين  التربية  وزارة  اعتمدتها  التي 
لتكملة  األساتذة  على  رهيبة  ضغوطا  »تشكل 
يخدم  ال  الذي  األمر  وهو  الدراسي،  البرنامج 

العملية التعليمية وال حتصيل املتمدرسني«.
لـ«أخبار  تصريح  يف  دزيري،  صادق  وقال 
األساتذة  على  املمارس  »الضغط  إن  الوطن«، 
هذه  يف  عنها  غنى  يف  هم  متاهات  يف  أغرقهم 
إكمال  حتدي  مع  السيما  الصعبة،  الفترة 
البرنامج الدراسي، األمر الذي يجعل األساتذة 
الذي  التقدم  لتحقيق  الدروس  يف  يسرعون 

يبحث عنه املفتشون، ويسمح بإجراء امتحانات 
رسمية باملستوى نفسه يف ظل التفاوت احلاصل 
بني قسم وقسم، مادة ومادة وبني والية وأخرى، 
أمرا صعبا،  الدروس  الذي يجعل جتانس  األمر 
الدروس  بتقدم  املكلفة  الوالئية  فاللجنة  وبذلك 

التقصي ومتابعة هذا التحدي«.
نتائج  »تكون  أن  النقابي  املسؤول  وتوقع 
من  وأحسن  إيجابية  املصيرية  االمتحانات 
العام املاضي بالنظر إلى املجهودات اجلبارة التي 
بذلها األستاذة بالرغم من الضغوط والتحديات 

التي واجهتهم«.
أسما بوصبيع
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منير بن دادي

كلمتــه  خــال  األول  الوزيــر  وعــد  كمــا 
الفاحــة  يف  االســتثمار  منتــدى  افتتــاح  يف 
مختلــف  »تقــدمي  بـــ  الغذائيــة  والصناعــات 
التســهيات مــن أجــل االســتثمار يف هــذا القطــاع 
كافــة  تنميــة يف  مقاربــة  انتهــاج  مــن خــال 
ــاء مناطــق الهضــاب  ــي كإحي ــراب الوطن ــوع الت رب
ــة  ــرة املقاوم ــجار املثم ــة األش ــر زراع ــا بتطوي العلي
للجفــاف كاللــوز والفســتق«. وأضــاف جــراد، بــأن 
»احلكومــة تراهــن علــى هــذا امليــدان مــن خــال 
ــة  ــق جمل ــث الزراعــة وحتقي وضــع مخطــط لتحدي
مــن األهــداف اإلســتعجالية منها ترشــيد النفقات 
العموميــة، تقليــص فاتــورة االســتيراد التــي فاقــت 
10 ماييــر دوالر يف املــواد الغذائيــة فقــط«. واعتبر 
جــراد بــأن »احلكومــة باشــرت دعمهــا للقطــاع 
مــن خــال جملــة مــن التدابيــر بدايــة مــن 
إنشــاء ديــوان ُيعنــى بتنميــة الزراعــة الصحراويــة، 

اإلســراع يف ربــط الفضــاءات الفاحيــة ومشــاريع 
ــى  ــد عل ــة، والتأكي ــة الكهربائي ــتثمار بالطاق االس
ــكرية،  ــات الس ــي للزراع ــاق الفعل ــرورة اإلط ض
والزيتنيــة والــذرة، توســيع املســاحات املســقية 
واالعتمــاد علــى وســائل حديثــة لتنميــة احلبــوب 

ــتيرادها«. ــن اس ــد م واحل
إلــى جانــب ذلــك أفصــح الوزيــر عــن أن 
»قطــاع الفاحــة يســاهم يف النــاجت الوطنــي مبــا 
يفــوق 12.4 باملائــة، كمــا أنــه يشــغل أكثــر 
ــة  ــد العامل ــن الي ــون م ــف ملي ــن ونص ــن مليون م
ــر  ــد ســاهم  بشــكل كبي ــه ق ــا أن ــمباشرة، كم الـ
يف التخفيــف مــن آثــار جائحــة كورونــا بتوفيــر 

األساســية«. الفاحيــة  املنتوجــات 
ــة  ــم وضعي ــى »ضــرورة تقيي ــد جــراد عل وأك
تســوية  يف  واإلســراع  الواليــات  كل  يف  العقــار 
الفاحيــة  لألراضــي  القانونيــة  الوضعيــة 
مــع  القطيعــة  إحــداث  األمثــل،  واســتغالها 
اإلجــراءات  وتســهيل  القدميــة  األســاليب 
ــة يف  ــة كل أشــكال البيروقراطي ــة ومحارب والعصرن

هــذا القطــاع، مــع ضــرورة تطهيــر العقــار الفاحــي 
ــن  ــتغاله م ــيد اس ــة وترش ــى املضارب ــاء عل للقض

احلقيقيــن«. املســتثمرين  طــرف 
مــن جانــب آخــر، أثنــى الوزيــر األول »علــى 
ــاع  ــا الفاحــون ومنتجــو القط ــي قدمه ــود الت اجله
فرضتهــا  التــي  االســتثنائية  الظــروف  خــال 
جائحــة كوفيــد19-، مــن خــال مســاهمة قطــاع 
ــات  ــر املنتوج ــاء بتوفي ــدي للوب ــة يف التص الفاح
املســتوى  علــى  التســويق  وضمــان  األساســية 
الوطنــي«. وقــال جــراد إن »القطــاع حقــق جملــة 
ــوس يف  ــض محس ــق تخفي ــازات بتحقي ــن اإلجن م
ــى  ــن إل ــف ط ــن 92 أل ــا م ــذور البطاط ــتيراد ب اس
21 ألــف طــن، ممــا ســمح بتشــجيع البــذور املنتجــة 
محليــا وتعميــم اســتعمالها يف 80 باملائــة مــن 

ــة«. ــاحات املزروع املس
ــقية  ــاحات املس ــيع املس ــى توس ــة إل باإلضاف
بـــ20 ألــف هكتــار عبــر 33 والية ووضــع إجراءات 
ــى  ــاء عل ــار والقض ــر اآلب ــص حلف ــة للترخي قانوني

ــاء. ــى امل ــة يف مجــال احلصــول عل البيروقراطي

أعلن عن حتفيزات هامة للمستثمرين

جراد: »تمويل يصل إلى 90 في المائة 
فــي الصناعــات  التحويليـــــة«

كشف الوزير األول عبد العزيز جراد، أمس، عن »مواصلة الدولة مساعيها يف تشجيع املستثمرين يف الصناعات التحويلية 
عن طريق منح حتفيزات هامة، ومتويل يصل إلى 90 باملائة من كلفة االستثمار، للحفاظ على احتياط العملة الصعبة، 

وتدعيم الفالحني لتطوير الصناعات الغذائية الزراعية لرفع قيمة الصادرات«.

 تخص املترشحني األحرار املقبلني على امتحانات التعليم املتوسط و البكالوريا

وزارة التربية تكشف عن موعد اختبار مادة التربية البدنية
لامتحانــات  الوطنــي  الديــوان  أعلــن   
ــة و  ــة البدني ــادة التربي ــار م ــابقات أن اختب واملس
الرياضيــة بالنســبة للمترشــحن األحــرار املقبلــن 
التعليــم  شــهادتي  امتحانــات  اجتيــاز  علــى 
2021، ســيجري  دورة  البكالوريــا  و  املتوســط 
مــن 16 إلــى 27 مــاي املقبــل، حســب مــا أفــاد 
بــه، أمــس، بيــان للديــوان. وأوضــح البيــان أن 
ــا  ــرار مب ــحن األح ــة املترش ــم »كاف ــوان يعل الدي

يف ذلــك مترشــحي الديــوان الوطنــي للتعليــم 
والتكويــن عــن بعــد، المتحانــي شــهادة التعليــم 
 ،  2021 دورة  البكالوريــا  وشــهادة  املتوســط 
أنــه ســيجرى اختبــار مــادة التربيــة البدنيــة 
أعــاه  املذكوريــن  لالمتحانــن  الرياضيــة  و 
يف الفتــرة مــن 16 إلــى 27 مايــو املقبــل«. و 
ــحن  ــع املترش ــوان »جمي ــا الدي ــبة، دع باملناس
ــار التقــرب مــن  األحــرار املعنيــن بهــذا االختب

مديريــة التربيــة التابعــن لهــا، ابتــداء مــن 
25 أفريــل اجلــاري، لســحب اســتدعاءاتهم 
اخلاصــة باجتيــاز هــذا االختبار«.لإلشــارة، 
ــن  ــا م ــهادة البكالوري ــان ش ــراء امتح ــيتم إج س
ــخ  ــل بينمــا حــدد تاري ــو املقب ــى 24 يوني 20 ال
ــن  ــط م ــم املتوس ــهادة التعلي ــان ش ــراء امتح اج

15 الــى 17 جــوان .
ق.و

شدد على ضرورة مواصلة حتسني جودة التكوين

بن زيان يدعو إلى فتح تخصصات جديدة في الصيدلة والطب
والبحــث  العالــي  التعليــم  وزيــر  دعــا 
أمــس،  زيــان،  بــن  الباقــي  العلمــي، عبــد 
ــدة يف  ــات جدي ــح تخصص ــر يف فت ــى التفكي إل
الصيدلــة والطــب األساســي، مشــددا علــى 
التكويــن يف  ضــرورة مواصلــة حتســن جــودة 

الطبيــة. العلــوم 
مبناســبة  ألقاهــا  كلمــة  يف  الوزيــر  وقــال 
يف  بالتكويــن  لالتحــاق  الرســمي  االفتتــاح 
العلــوم  يف  اإلقامــي  التكويــن  ويف  الدكتــوراه 
الطبيــة، بثــت عبــر تقنيــة التحاضــر املرئــي 
عــن بعــد علــى مســتوى كل مؤسســات التعليــم 
فتــح  يف  التفكيــر  »يســتوجب  أنــه  العالــي، 
تخصصــات جديــدة يف الصيدلــة ويف الطــب 
ــي يف  ــاع الصح ــة القط ــذا مرافق ــي وك األساس
عمليــة إنتــاج األدويــة لتلبيــة االحتياجــات 
الوطنيــة وكــذا الدفــع باجلزائــر إلــى مصــاف 

املصــدرة«. الــدول 
وباملناســبة، أبــرز بــن زيــان أن »اجلزائــر 
جنحــت اليــوم إلــى حــد مــا يف التحــدي الكبيــر 
املتمثــل يف التغطيــة الكميــة مــن االخصائيــن 
الطبيــن عبــر مناطــق الوطــن، باســتثناء بعــض 

ــادرة«. ــات الن التخصص
علــى  الوزيــر  شــدد  ذلــك،  لتجــاوز  و 
نوعيــة  لتحســن  اجلهــود  مواصلــة  »ضــرورة 
بالعمــل  الطبيــة  العلــوم  التكويــن يف  وجــودة 
لتوفيــر  الصحــة  وزارة  مــع  والتنســيق  الدائــم 
ــا  ــيما منه ــن الس ــة للتكوي ــروف البيداغوجي الظ

التربــص«. أماكــن 
وباملناســبة، حــث الوزيــر »األســرة اجلامعية 
ــى  ــة إل ــي باجلامع ــود للرق ــذل كل اجله ــى ب عل
وذلــك  املتقدمــة  العامليــة  مصــاف اجلامعــات 
أبحــاث  اجنــاز  قادريــن علــى  بتكويــن طلبــة 

علميــة مبتكــرة وذات جــودة«.
وانطاقــا مــن ذلــك- يقــول بــن زيــان، 
يف  التفكيــر  إعــادة  الضــروري  مــن  »بــات 
تأهيــل التكوينــات يف الدكتــوراه مــن خــال 
اعتمــاد اســتراتيجية شــاملة تضــم كل الفاعلــن 
للتكفــل األمثــل باالحتياجــات الفعليــة ملختلــف 

القطاعــات مــن كفــاءات عاليــة التأهيــل«.
ويف ذات الصــدد، أفــاد الوزيــر بــأن القطــاع 
ــح  ــد لفت ــور جدي ــداد تص ــا إع ــر فعلي ــد »باش ق

مجــال تكوينــات الدكتــوراه سيشــرع يف تنفيــذه 
ــع  ــك م ــل وذل ــي املقب ــم اجلامع ــن املوس ــدء م ب
مراعــاة مجــاالت البحــث ذات األولويــة احملــددة 

ــة البحــث«. ضمــن برامــج البرامــج الوطني
ــا  ــر مخاطب ــا الوزي ــرى، دع ــة أخ ــن جه م
جعــل  يف  »املســاهمة  إلــى  الدكتــوراه  طلبــة 
للمحيــط  وخادمــة  للتنميــة  قاطــرة  اجلامعــة 
علــى  واملجتمــع  واالقتصــادي  االجتماعــي 
جميــع األصعــدة وذلــك جتســيدا ملســعى اجلزائــر 
ــة  ــاء أهمي ــى »إي ــم عل ــا إياه ــدة »، حاث اجلدي
املقدمــة،  األطروحــة  وجــودة  لنوعيــة  كبيــرة 
حيــث ال يبقــى االهتمــام مركــزا علــى املــدة 
ــه« . ــداد أطروحت ــب يف إع ــا الطال ــي يقضه الت
ولــم يفــوت بــن زيــان الفرصــة للتذكيــر 
ــا  ــي توفره ــزات الت ــات والتجهي ــة اإلمكان بجمل
لتمكينهــا مــن  الســلطات لألســرة اجلامعيــة 
ــيما  ــة، س ــة واالقتصادي ــا االجتماعي أداء أدوره
يف ظــل املرحلــة الراهنــة التــي تســتوجب تظافــر 

ــدة. ــر اجلدي ــاء اجلزائ ــع لبن ــود اجلمي جه
ق.و

الرئيس املدير العام شاهر بوخلراص:

» سونلغاز تخطط للتموقع كمستثمر 
في مجال الطاقات المتجددة«

ــع  ــى التموق يخطــط مجمــع ســونلغاز ال
كمســتثمر يف مجــال التكفــل و متويل مشــاريع 
البنيــة التحتيــة للطاقــات املتجــددة، حســبما 
العاصمــة،  باجلزائــر  أمــس،  أول  اكــده 

ــراص. ــاهر بوخل ــام ش ــر الع ــس املدي الرئي
مداخلتــه  يف  بوخلــراص  أوضــح  و 
املديــر  الرئيــس  تنصيــب  حفــل  مبناســبة 
العــام للشــركة التــي انشــاتها مؤخــرا ســونلغاز 
ــر«، ان  ــاء اجلزائ ــركة كهرب ــوناطراك »ش و س
»مجمــع ســونلغاز يخطــط للتموقــع كمســتثمر 
يف مجــال الطاقــات املتجــددة علــى األقــل يف 
ــا الســلطات  ــي أطلقته ــى الت احلصــص األول

العموميــة«.
ــدور  و أوضــح ذات املســؤول أن »هــذا ال
سيســمح بدمــج املهــارات املختلفــة للمجمــع 
يف املشــاريع التــي منولهــا و بالتالــي سيســاهم 
بالتعريــف بهــا و بشــكل ســريع ســنكون 
كفاعــل  أنفســنا  تكريــس  علــى  قادريــن 
ــى  ــن عل ــنكون قادري ــث س ــل حي يف التموي
اســتقطاب املســتثمرين مــن خــال شــركات 
ماليــة مثــل شــركات التامــن و صناديــق 

االســتثمار«.
بوخلــراص  أشــار  الصــدد،  هــذا  يف 
يف  اجلزائــر  كهربــاء  شــركة  خبــرة  إلــى 
ــتركة  ــتثمار املش ــاريع االس ــاء و ادارة مش انش
ــاء و  ــاهميها االقوي ــاء و مس ــاج الكهرب يف انت
املتكاملــن، ســونلغاز )51 %( و ســوناطراك 
)49 %(، علــى دور الراعــي املســتثمر يف 
ــب  ــر فحس ــس باجلزائ ــددة لي ــات املتج الطاق

ــي. ــاري و الدول ــد الق ــى الصعي ــل و عل ب

العــام  املديــر  الرئيــس  أضــاف  و 
ــركة  ــن ش ــر م ــع الكثي ــا نتوق ــونلغاز »إنن لس
كهربــاء اجلزائــر الســيما يف تلبيــة الطلــب 
الوطنــي املتزايــد علــى الطاقــة الكهربائيــة 
ــة و أيضــا يف  ــاج الطاق ــى غــرار شــركة إنت عل
ــيرا  ــددة«، مش ــات املتج ــر الطاق ــال تطوي مج
إلــى أننــا أودعنــا تشــغيل الطاقــات املتجــددة 
الــى شــركة الكهربــاء والطاقــة املتجــددة.
ان  العــام  املديــر  الرئيــس  تابــع  و 
و  بــن ســونلغاز  االســتراتيجية  »الشــراكة 
رؤيتنــا  تؤكــد  و  تدعــم  التــي  ســوناطراك 
تعاوننــا  جعــل  يف  طموحنــا  و  املشــتركة 
مثمــرا مــن خــال انشــاء منــوذج وطنــي ذي 
ــددة  ــات املتج ــر الطاق ــة يف تطوي ــس متين أس
ــر  ــاء اجلزائ ــر و تســجل شــركة كهرب يف اجلزائ
جتميــع  يف  رغبتنــا  فعــال  بشــكل  اليــوم 
الطاقــة  قطــاع  يف  مواردنــا  اداء  حتســن  و 
زيــادة االســتثمار يف  ايضــا  كمــا تســجل 
ــه  ــرون االخضــر«. و يف معــرض تطرق االلكت
علــى  الطلــب  ملواجهــة  املتخــذة  للتدابيــر 
و  الكهربــاء ســيما خــال شــهر رمضــان 
الصيــف املقبــل، اكــد الرئيــس املديــر العــام 
لســونلغاز بــان املؤسســة مســتعدة لاســتجابة 
للتطلعــات، مســتبعدا حــدوث انقطاعــات.
ــتهاك  ــع ذروة اس ــا نتوق ــاف »انن و اض
 17000 و   13000 بــن  تتــراوح  قــد 
ميغــاواط«، مؤكــدا انــه ســيتم تعزيــز طاقــات 
ســونلغاز خــال هــذا الصيــف بانتــاج اضــايف 

يقــدر ب2700 ميغــاواط.
ق.و

بوغازي من خنشلة:

»مجال االستثمار في السياحة 
مفتوح لكل المستثمرين«

والصناعــة  الســياحة  وزيــر  أكــد    
التقليديــة والعمــل العائلــي محمــد علــي 
ــتثمار يف  ــال االس ــلة أن »مج ــازي بخنش بوغ
ــاء  ــن يف إعط ــكل الراغب ــوح ل ــياحة مفت الس

قيمــة مضافــة للقطــاع«.
لــدى إشــرافه علــى  الوزيــر  وأوضــح 
ــة  ــاز قري ــروع إجن ــاس ملش ــر األس ــع حج وض
عطــل ببلديــة يابــوس أن »دائرتــه الوزاريــة 
ــن يف  ــن الراغب ــتثمرين احلقيقي ــم املس تدع
النهــوض بالقطــاع وحتريــك عجلــة الســياحة 

ــروة«. ــا للث ــا خاق ــا قطاع وجعله
وحــث الوزير بعد اســتماعه للشــروحات 
التقنيــة للمشــروع علــى ضــرورة »احتــرام 
آجــال اإلجنــاز مــع مراعــاة معاييــر اجلــودة 
حتــى يســاهم املشــروع يف جعــل املنطقــة قطبا 
ســياحيا بامتيــاز بفضــل الطبيعــة اجلبليــة 

ــا«. ــاز به ــي متت الت
إشــرافه  خــال  بوغــازي  أعــرب  و 
ــع  ــف أرب ــد تصني ــدق جدي ــى تدشــن فن عل
ــة  ــة احلام ــواص ببلدي ــد اخل ــع ألح ــوم تاب جن
ــن  ــدر ب200 ســرير ع ــة اســتيعاب تق بطاق
إعجابــه بالهندســة املعماريــة لــذات الهيــكل 

ــة  ــاكل الفندقي ــدد الهي ــع ع ــياحي ليرتف الس
بطاقــة  7هيــاكل  إلــى  بالواليــة  املصنفــة 

اســتيعاب تقــدر ب682 ســرير.
وبعــد أن وقــف الوزيــر علــى حقيقــة 
االعتراضــات القانونيــة التــي حالــت دون 
اســتكمال مشــروع إجنــاز حديقــة التســلية 
بــه  املتوقفــة  خنشــلة  ببلديــة  احلضريــة 
بســبب  ســنوات  أربــع  منــذ  األشــغال 
ــات  ــة للغاب ــة العام ــن املديري ــات م اعتراض
ــي  ــة الت ــة لألرضي ــة القانوني ــبب الطبيع بس
أقيــم عليهــا املشــروع وعــد الوزيــر بتبليــغ 
ــاد  ــا يف الب ــذا االنشــغال للســلطات العلي ه
و العمــل علــى معاجلتــه بالتنســيق مــع وزارة 

الريفيــة. والتنميــة  الفاحــة 
والصناعــة  الســياحة  وزيــر  واختتــم 
إلــى  زيارتــه  العائلــي  والعمــل  التقليديــة 
املعدنيــة  احملطــة  بزيــارة  خنشــلة  واليــة 
ــة  ــة احلام ــن ببلدي ــام الصاحل ــة حم احلموي
والــذي أعيــد فتحــه يف وجــه اجلمهــور مؤخــرا 
بعــد رفــع تدابيــر احلجــر الصحــي علــى 

الواليــة.
ق.م

  املسيلة:

وسيط الجمهورية يأمر المسؤولين 
المحليين بتلبية انشغاالت المواطنين 

ــة،  ــة وســيط اجلمهوري ــر الدول ــر وزي  أم
يونــس، مبباشــرة اجــراءات عمليــة  كــرمي 
لتلبيــة انشــغاالت املواطنــن بدائــرة أوالد 
دراج باملســيلة، والتــي رفعهــا وفــد ممثــا 
ــات  ــع صاحي ــق م ــا يتواف ــك مب ــم، وذل عنه
هيئــة وســيط اجلمهوريــة، حســب مــا أورده، 
لديــوان وســيط اجلمهوريــة  بيــان  أمــس، 

التابــع لرئاســة اجلمهوريــة.
ووفــق البيــان، »أمــر وزيــر الدولة وســيط 
ــة، خــال لقــاء جمعــه أول أمــس  اجلمهوري
األحــد بوفــد عــن مواطنــن مــن دائــرة أوالد 
إجــراءات  مبباشــرة  املســيلة،  بواليــة  دراج 
عمليــة بالتنســيق مــع القطاعــات املعنيــة مــن 
ــة  ــن املرفوع ــغاالت املواطن ــل انش ــأنها ح ش
ــيط  ــة وس ــات هيئ ــع صاحي ــق م ــا يتواف مب

ــة«. اجلمهوري
-يضيــف  اللقــاء  هــذا  وحضــر 
نفــس املصــدر - املنــدوب احمللــي لوســيط 
وزراء  وممثلــو  الواليــة  بــذات  اجلمهوريــة 

والفنــون،  الثقافــة  والرياضــة،  الشــباب 
الطاقــة واملناجــم الفاحــة والتنميــة الريفيــة.
دائــرة  مــن  القــادم  الوفــد  وحمــل 
يف  متثلــت  عديــدة  انشــغاالت  دراج  أوالد 
ــة  ــة والثقافي ــق الرياضي ــض املراف ــز بع »جتهي
والشــبانية، تزويــد بعــض القــرى النائيــة 
إلــى  إضافــة  والغــاز،  الريفيــة  بالكهربــاء 
انشــغاالت متــس الدعــم يف مجــال الفاحــة 

والصحــة«. الســكن  الريفيــة،  والتنميــة 
مــن جانبهــم، قــدم ممثلــو الــوزارات 
املعنيــة توضيحــات بشــأن هذه االنشــغاالت، 
بخصــوص مجــال اختصاصهــم فيمــا يتعلــق 
ــبة  ــن باملناس ــن، مؤكدي ــغاالت املواطن بانش
اطــار  يف  التدخــل  قطاعاتهــم  اســتعداد 
الســارية  والقانونيــة  التنظيميــة  النصــوص 
املفعــول، كل يف دائــرة اختصاصــه، حلــل 

دراج«. أوالد  املواطنــن يف  انشــغاالت 
ق.و
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عبد اهلل ابراهيم

لـ«أخبار  تصريح  يف  احملتجني  من  عدد  وقال 
الوطن« إن السلطات الوصية شرعت يف إعادة تهيئة 
الطريق الوالئي 150 وسيتم تزفيته يف غضون األيام 
أية  من  يستفد  لم  حيهم  لكن  القادمة،   القليلة 

عملية  تهيئة  

و أضاف محدثونا إن احلي بال قنوات صرف 
الطرق  على  يعتمدون  الزالوا  حيث  صحي، 
التقليدية القدمية، رغم أنهم ال يبعدون عن عاصمة 
الوالية جيجل سوى بـ 4 كيلومترات، وهو ما أدى 
بهم إلى غلق الطريق بصفة كلية ، مطالبني بحضور 

السلطات احمللية من أجل توصيل انشغالهم.
 من جهته قام  رئيس املجلس الشعبي البلدي 

لبلدية جيجل ماطي مسعود  بلقاء احملتجني واستمع 
النشغاالتهم، واعترف بشرعية مطالبهم وأحقيتهم 
يف التنمية، حيث طلب من احملتجني فتح الطريق 
املارة ، يف حني  املرور يف وجه  وعدم عرقلة حركة 
أن مطالبهم سيتم التكفل بها قبل تزفيت الطريق 
الوالئي، وذلك لتجنب قطعه مرة أخرى من أجل 

تزويد هذه املنازل بقنوات الصرف الصحي .

سكيكدة

سكان أم الطوب يخرجون
 إلى الشارع 

الواقعة جنوب والية  الطوب  ام  العشرات من سكان دائرة  أول أمس  خرج، صبيحة 
سكيكدة يف وقفة احتجاجية أمام مقر الوالية، رافعني جملة من الشعارات تندد باإلقصاء 

والتهميش الذي يطال املدينة والتي حتولت إلى دوار كبير يف ظل غياب التنمية.
احملتجون طالبوا برفع التجميد على مستشفى املدينة، حيث ويف ظل غياب  مستشفى 
باملدينة اليزال سكان أم الطوب يعيشون معاناة كبيرة مع رحالت البحث عن العالج بالتنقل 
إلى دائرة متالوس أو إلى عاصمة الوالية، كما طالب احملتجون بإصالح شبكة الطرقات داخل 
مسالك  إلى  الدورية  الصيانة  غياب  ظل  وحتولت  يف  كبير  بشكل  تراجعت  والتي  املدينة 

ترابية.
ودعا احملتجون الذين جتمهروا أمام مقر الوالية يف الساعات األولى من نهار أمس من 
السلطات الوالئية بتسجيل مشاريع السكن والتي التزال هذه املدينة لم تنل حقها كامال 
من مختلف البرامج السكنية والتزال محرومة منه، سوى حصة قليلة من السكن الريفي 
التي ال تكفي حتى  لقرية واحدة يف ظل الطلب املتزايد عن هذه الصيغة، كما ان قاطني 
املدينة داخل املنطقة احلضرية محرومون من هذه الصيغة بقوة القانون كونها مخصصة للقرى 

واملشاتي فقط.
نسيبة شالبي 

اإلطاحة بعامل سرق مليار 
سنتيم من شركة خاصة

متكنت الفرقة اجلنائية بأمن والية سكيكدة من اإلطاحة بشاب يبلغ من العمر 24 
سنة   تورط  يف قضية » السرقة ».

حيثيات القضية تعود الى تلقى مصالح الشرطة لشكوى من قبل مسير احد الشركات 
اخلاصة بخصوص تعرضه لفعل السرقة أستهدف مبلغ مالي معتبر وسيارة الشركة من نوع 

308 بيجو وهذا من قبل احد مستخدمي الشركة .
عناصر الشرطة وفور تلقيها للشكوى ، كثفت من عملية البحث والتحري أين متكنت 

من توقيف املشتبه فيه ، وحتويله ملقر األمن إلستكمال التحقيق .
مليون سنتيم   400 و  مليار  قدره  مالي  مبلغ  بسرقة  قام  فيه  املشتبه  أن  بني  التحقيق 
يف  الذكر  السالف  املبلغ  أجل  إيداع  من  العمل  يف  زميله  رفقة  مهمة  يف  كان  أن  بعد   ،
املشتبه   ، مقرها بوالية سكيكدة  الكائن  البنوك  بأحد  هذا  و  الشركة  زبائن  أحد  حساب 
فيه إستغل انصراف زميله أين قام بإسترجاع النقود بعد أن أخبر العامل بخزينة البنك أنه 
تلقى تعليمات من مسؤوله بشركة  بإسترجاع املبلغ املالي . ليقوم بعدها بسرقة املبلغ وسيارة 
من  نوع بيجو  تابعة للمؤسسة والفرار ليتم بعدها تقدمي املشتبه به أمام النيابة املختصة لدى 

محكمة سكيكدة أين صدر يف حقه أمر إيداع.
نسيبة شالبي 

عنابة

حجز 526 كلغ من المواد 
الغذائية واللحوم الفاسدة 

التجارة لوالية عنابة من حجز أكثر  التابعني ملديرية  املراقبة وقمع الغش  متكنت فرق 
من نصف طن من  املواد الغذائية واللحوم احلمراء والبيضاء وأحشاء الدجاج الفاسدة غير 
صاحلة لالستهالك البشري. وبحسب بيان ملديرية التجارة فإنه مواصلة لعمليات اخلرجات 
اإلقليمية  باملفتشية  الغش  قمع  مراقبة  لفرق  الفضيل  الشهر  حلول  قبل  الفجائية  امليدانية 
للتجارة باحلجار  و املفتشة البيطرية املنتدبة ببلدية سيدي عمار  على مستوى بلديتي احلجار 
و سيدي عمار، أين مت  حجز وإتالف للمواد الغذائية  وتتمثل احملجوزات يف 97,75 كلغ من 
اللحوم احلمراء دون ختم بيطري و 93 كلغ من اللحوم احلمراء الفاسدة و 113 كلغ من اللحوم 

البيضاء )ديك رومي( غير صاحلة لالستهالك و 19,5 كلغ مرقاز فاسد.
و 4,5 كلغ من الكبد الفاسد، غير صالح لإلستهالك و 32 كلغ من األحشاء )كرشة( 
فاسدة غير صاحلة لالستهالك و 56 كلغ من اللحوم البيضاء، دجاج دون وسم ودون توضيب 
و 31 كلغ من الكشبر غير صالح لإلستهالك و 56 كلغ من اجلنب غير صالح لالستهالك و 

24 كلغ من البيض الفاسد حيث بلغ مجموع احملجوزات 526.75 كغ.
ف. سليم

أقدم مساء أمس العشرات من سكان حي املقاسب ببلدية جيجل على غلق الطريق الوالئي 150 بصفة كلية 
يف وجه السيارات وحافالت النقل العمومي ، وذلك بسبب ما أسموه بـ«إهمال« السلطات احمللية ملطالبهم  املتمثلة 

أساًسا يف إجناز مشاريع تنموية باملنطقة.

قام يوم أمس  الناقلون اخلواص على خط قاوس 
جيجل باالحتجاج، واإلضراب عن العمل، حيث 
قاموا بركن حافالتهم أمام مقر البلدية، تنديدا بقرار 
قرار مديرية النقل الذي قامت مبنح خطوط جديدة 
ملنطقة العيايشة احملاذية لبلدية قاوس، والتي تسلك 
نفس املسلك الذي يسلكه الناقلون على خط قاوس 

جيجل .
القرار  هذا  بأن  القرار   هذا  احملتجون  واعتبر 

نقص  من  يعانون  الذين  وهم  كثيرا،  سيضرهم 
املالي  التحصيل  املسافرين على هذا اخلط وضعف 
القرار، حيث  بالك بعد هذا  املادية، فما  واملردوية 
أن  أو  القرار،  لهذا  القاطع  الرفض  رفضهم  أكدوا 
والسماح  قاوس  بلدية  داخل  مسارهم  تغيير  يتم 
الغربي  املدخل  يف  الزيتون  محطة  على  باملرور  لهم 
للبلدية، هذا وقد وجد سكان بلدية قاوس صعوبة 
عملهم  أماكن  إلى  للتنقل  النقل  إيجاد  يف  كبيرة 

ووجهاتهم ، حيث اضطروا إلحتاد نقل بني أحمد 
عن  عبروا  كما  مبتغاهم،  لبلوغ  سبيال  أوتاكسنة 
من  والذي  الناقلني،  سلوك  من  الكبير  استيائهم 
املفروض على األقل أن يحترموا املسافرين ويحافظوا 
على ضمان احلد األدنى من اخلدمة وذلك حتى ال 

تتعطل مصالح املواطنني .
عبد اهلل إبراهيم

جيجل

الناقلون الخواص بقاوس يحتجون

تسبب شجار عنيف بني مجموعتني 
من األشخاص بحي »بنغالدش« بعنابة 
ضحيتها  راح  بشعة  قتل  جرمية  وقوع  يف 
من  العمر  من  الثالث  العقد  يف  شاب 

سكان احلي.
وحسب مصادرنا التي أوردت اخلبر 
مختلف  فيها  استخدمت  مواجهات  فإن 
سيوف  من  البيضاء  األسلحة  أنواع 
بحي  أمس  أول  ليلة  اندلعت  وسكاكني 
»بنغالدش« أسفرت عن إصابة عدد من 
بينهم  من  متفاوتة  بجروح  األشخاص 
امللقب  »رابح«  يدعى  ثالثيني  شاب 
سكني  بطعنة  أصيب  الذي  ب«الروج« 
عرضه  ما  البطن  مستوى  على  خطيرة 

الفور  على  نقله  ليتم  حاد  دموي  لنزيف 
إلى مصلحة  املواطنني  من  قبل عدد  من 
باملستشفى  اجلراحية  االستعجاالت 
اإلسعافات  لتلقي  رشد  إبن  اجلامعي 
األخيرة  أنفاسه  بلفظ  أن  قبل  الالزمة 
تعرض  التي  اخلطيرة  باإلصابة  متأثرا 
لها.وفور بلوغها باحلادث سارعت مصالح 
مالبسات  حول  حتقيق  فتح  إلى  األمن 
اجلاني  توقيف  بغرض  األليم  احلادث 
فيه  املشتبه  أن  للعدالة. لإلشارة  وتقدميه 
األسطر ي  هذه  كتابة  غاية  إلى  يزال  ال 
قبل  من  عنه  البحث  ويجري  فرار  حالة 

األجهزة األمنية املختصة لتوقيفه.
ف.سليم

عنابة

مواجهات بأسلحة بيضاء تنتهي بجريمة قتل

احتجاجا على غياب مشاريع التنمية احمللية

غاضبون  يغلقون الطريق 
الوالئي رقم  150 بجيجل

والية  بأمن  والتدخل  البحث  فرقة  متكنت 
قسنطينة، من وضع حد لنشاط مجموعة إجرامية 
حجز  و  فيهم،  مشتبه  أشخاص   04 من  متكونة 
كمية من املخدرات قدرت بـقرابة 500غرام و كذا 
حوالي 1400 قرص من املؤثرات العقلية املصنفة. 
وجود  بخصوص  معلومات  إثر  على  متت  العملية 

املخدرات  بترويج  يقومون  فيهم  مشتبه  أشخاص 
يقطنون  الذي  احلي  وسط  يف  العقلية  واملؤثرات 
توقيف  القضائية مكنت من  الضبطية  به، حتريات 
املشتبه فيهم وضبط كمية املخدرات، باإلضافة إلى 
مبلغ مالي يعد من عائدات عملية الترويج، حقيبة 
حتتوي على »28 هاتف نقال + 03 مخازن طاقة + 

آلة تصوير + لوحة رقمية + شريط الصق سيلوفان«، 
بعد  املمنوعات،  نقل  يف  تستعمل  نارية  دراجة  و 
االنتهاء من مجريات التحقيق مت اجناز ملف قضائي 
أمام  مبوجبه  وقدموا   ، األربعة  فيهم  املشتبه  ضد 

النيابة احمللية .
أمينة بنية 

قسنطينة 

حجز 1400 قرًصا مهلوًسا
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أمني حواش

مواطني  من  الدخل  ضعيفي  فئة  وتنتظر 
الرحمة  أسواق  افتتاح  بلعباس  سيدي  والية 
الصعبة  للظروف االجتماعية  الصبر نظرا  بفارغ 

التي تعيشها هذه الفئة.
و حمل االمني  العام الحتاد التجار واحلرفني 
لسيدي بلعباس« احلاج صالح الدين » مسؤولية 
العراقيل اإلدارية  للبلديات بسبب  التأخير  هذا 
التي تنتهجها  وعدم  توفير مساحات وفضاءات 
السلع  مختلف  لعرض  مناسبة  عمومية  جتارية 
واملتعاملني  التجار  على  اثر  ما  وهو  واملنتوجات 
بصفة  ينعكس  ما  األسواق  هذه  يف  املشاركني 
من  وتنقص  وفعاليتها  مستوى  على  مباشرة 
القدرة  رفع  إلى  يرمي  والذي  املسطر  هدفها 
الشرائية للمواطن البسيط خالل الشهر الكرمي.

لم  الساعة  وحلد  انه  ذاته«  املتحدث  وأكد 
العرض  موقع  على  نهائي  بشكل  االتفاق  يتم 
الغياب  ظل  يف  بلعباس  سيدي  مبدينة  خاص 
التام ملصالح البلدية وعلى رأسها رئيس البلدية 

الذي لم يحرك ساكنا« .
باسم   املتحدث  أكدت  السياق  ذات  يف 
مديرية التجارة إن عملية فتح األسواق اخلاصة 
دوائر  ثالثة  عبر  إجرائها  املزمع  رمضان  بشهر 
سوقني  يف  املتمثلة  بلعباس  سيدي  غرار  على 

إضافة  لدائرة سفيزف إلى جانب سوق بدائرة 
إدارية  بعراقيل  تصطدم  الوالية  جنوب  تالغ 
مبسؤولياتها   البلدية  السلطات  التزام  وعدم 
البيئة  توفير  عن  عجزت  بعدما  مواطنيها  جتاه 
يف  املشاركة  االقتصاديني   املتعاملني  املناسبة 

هذه األسواق والتي كان من املفروض تسويتها 
أجل  الزمن من  إلى مسابقة  دفعهم  ما  مسبقا  
توفير الظروف املناسبة هو ما وضعهم يف موقف 
صعب قد يرهن فتح أسواق الرحمة يف آجالها 

احملددة.

حمل احتاد التجار واحلرفيني تأخر فتح أسواق الرحمة بوالية سيدي بلعباس 
إلى املجالس البلدية، بسبب العراقيل اإلدارية التي تنتهجها هذا األخير، يف منح 
تراخيص للتجار واملتعاملني االقتصاديني، وتأخرها يف إيجاد مساحات وفضاءات 

جتارية لتنظيم العملية.

إحتاد التجار يحمل املجالس البلدية املسؤولية

العراقيل اإلدارية تعطل فتح أسواق 
الرحمة في سيدي بلعباس

بجاية
اختتام الطبعة الرابعة للمنتدى 

الوطني للتنمية المستدامة

املنتدى  فعاليات  بجاية  جنوبي  كلم   22 أميزور  اجلامعي  بالقطب  أمس   اختتمت 
الوطني الرابع حول التنمية املستدامة والتراث التي نظمها النادي العلمي للهندسة والعمران 
»عرشي- بجاية »بالتعاون مع جمعية البيئة اخلضراء ملدينة أميزور التي افتتحت يف 8 أفريل 

اجلاري  وذلك حتت شعار » التنمية املستدامة واملجتمع«عندما يضع التراث الرابط ».
ولإلشارة فإن هذه التظاهرة العلمية تقرر إهداؤها لروح املرحوم الناشط اجلمعوي  يوبا 
لهذا  وعرفان  تقدير  حتية  توجيه  مت  االشغال  بداية  وقبل  أميزور  بلدية  من  املنحدر  صادي 
الوالئي  الشعبي  املجلس  رئيس  بحضور   ) سنة   31( شبابه  ريعان  يف  تويف  الذي  الشاب 

ورئيس بلدية أميزور وكذا عائلة املرحوم.
وتناول برنامج هذه اللقاءات إلقاء محاضرات نشطها باحثون جامعيون ومختصون يف 
املادة وقد مت فتح ورشات تفكير وعدد من األنشطة العلمية  ومن احملاور التي مت مناقشتها » 
حتليل الرهانات والتحديات التراثية يف مختلف صورها » والتي اعتبرها املتدخلون الرهانات 
السياق قدم األستاذ ملنور عبادة من  التنمية املستدامة  ويف هذا  األكثر حضورا وتأثيرا يف 
جامعة تيزي وزو مداخلة حول موضوع »التنمية املستدامة والتغير املناخي : احمليط والقيادة 
» ومن جهته تناول أستاذ الرياضيات من جامعة بجاية  ورئيس جمعية جيهيماب  جميل 
بوالية  العملي  البحث  وأدوات  أساليب  تطبيق  من  سنة   30  « بعنوان  إشكالية  عيساني 

بجاية » .
ومن جهتهم حاول كل من خير الدين رباحي ، منال وارث الجوز وجنيمة موهوبي 
من كلية الهندسة بجامعة بجاية  اإلجابة عن هذه اإلشكالية والتي تتلخص يف » كيف 
يتم ايقاظ وعي املواطنني بالتراث ؟« ويف اخلالصة حرص املتدخلون إضافة إلى توصيات 
أخرى على » ضرورة تعليم أصول التدريس يف التراث والبيئة يف املجتمع« و »تشجيع إطالق 
مشاريع ترميم » باإلضافة إلى ذلك ، قدم أحد الضيوف من وادي مزاب للجمهور مشروع 
»قصر تافيللت« ملؤسسة أميدول دي غرداية ، احلائزة على جائزة إنرجي غلوب الوطنية. 
احملافظة على البيئة« .وحسب املنظمني فإن الهدف الرئيسي لهذا املنتدى هو »تعزيز احلوار 
والتبادل بني الباحثني والطالب من مختلف التخصصات واملواطنني وأصحاب املصلحة ، 
والبحث عن حلول »ويف ختام هذا  والتراثية.  البيئية  للتحديات  من أجل حتديد مشترك 
أدكار  دائرة  اغيل  تاوريرت  بلدية  عمر  نايت  أقمون  لقرية  بزيارة  املشاركون  املنتدى حظي 

الفائزة بجائزة مسابقة أنظف قرية يف والية بجاية.
عبدالسالم.ق

البويرة
تعيين أحمد حماش مديرا 
إلذاعة البويرة الجهوية

لـ »أكشوط خالد«  البويرة اجلهوية خلفا  أول أمس أحمد حماش مديرا إلذاعة  عني 
الذي حول لوالية بجاية.

للتذكير ، السيد حماش شغل منصب مدير إذاعة البويرة سابقا و كان صاحب مشروع 
تأسيس اإلذاعة أين غادرها يف سنة 2011  ، هذا ولقي خبر تعيني السيد حماش إرتياح 

العمال ، خاصة و أن الرجل معروف بصرامته يف العمل و خيرته يف امليدان.
يونس غماري

وهران
وضع حد لشبكة مختصة في 

التهريب الدولي للمؤثرات العقلية
وضعت مصالح األمن الوالئي لوهران حد لشبكة إجرامية منظمة عابرة للحدود تتكون 

من 11 شخصا، متورطون يف قضية التهريب الدولي للمؤثرات العقلية،.
القضائية  للشرطة  الوالئية  للمصلحة  التابعة  والتحري  البحث  فرقة  عناصر  وفككت 
املتعلقة  العابرة للحدود، خاصة تلك  املنظمة  ألمن والية وهران، يف إطار محاربة اجلرمية 
باالجتار باملؤثرات العقلية، هذه الشبكة اإلجرامية ومت توقيف 11 شخصا تتراوح أعمارهم 
 695 بحجز  العملية  هذه  سمحت  قضائيا.وقد  مسبوقني  جلهم  سنة،  و38   20 بني  ما 
قرص مهلوس ومبلغ مالي يفوق 520.000 دج يعد من عائدات النشاط اإلجرامي لهذه 
الشبكة. وجاءت هذه العملية النوعية استغالال ملعلومات أمنية وردت لدى عناصر نفس 
ترويج  على  تعمل  منظمة  إجرامية  شبكة  ألفراد  مشبوهة  حتركات  وجود  مفادها  الفرقة، 
وترصد  مراقبة  مت  محكمة،  خطة  وضع  وبعد  الواليات،  مختلف  عبر  العقلية  املؤثرات 
حتركات أفرادها قبل توقيفهم عبر مراحل وحجز مركبتني كانتا تستعمالن يف نقل وتوزيع 

هذه السموم و13 هاتفا نقاال.
ومت حترير إجراء قضائي ضد أفراد الشبكة سيحالون مبوجبه أمام العدالة بتهمة التهريب 
الدولي للمؤثرات العقلية والبيع والتخزين والنقل »على درجة من اخلطورة تهدد االقتصاد 

الوطني والصحة العمومية«، يضيف ذات املصدر.
ق.م

ينتطر سكان حي سيدي عمر العريق ببلدية 
إلى  احمللية  السلطات  التفاتة  بلعباس،  سيدي 
تنموية  مشاريع  بإدراج  ،مطالبني  احلي  وضعية 

لتحسني الوضع املعيشي للسكان.
بوالية  األحياء  اعرق  احد  سكان  طالب 
وعلى  احمللية  السلطات  التفات  بلعباس  سيدي 
املنطقة  أهالي  حالة  إلى  الوالية  والي  رأسها 
مع  تتماشى  تنمية  برامج  جتسيد  و  بتخصيص 
متطلباتهم  على غرار تعبيد الطرق املتدهورة  بصفة 
كبيرة إضافة إلى تهيئة األرصفة التي أضحت غير 

صاحلة لالستعمال بالنسبة للراجلني
أين صرح احد سكان احلي لـ«أخبار الوطن« 
الوضعية  هذه  من  ساخطني  باتوا  السكان  إن 
بعاصمة  الواقع  احلي  التي   يشهدها  الكارثية 
على  بتعني  كان  والذي  نواحي   عدة  من  الوالية  
فترة  منذ  تداركها  على  العمل  البلدية  السلطات 
طويلة غير انه يبدوا انه مت حتييد حي سيدي عمر 
بشكل  ساهم  والتي  التنموية  العملية  خارطة  من 
ملفت يف التدهور الكبير الذي آلى إليه احلي املفتقر 

الى أدنى مقومات العيش الضرورية.

أكثر  تصبح   الوضعية  إن  املتحدث  وأضاف 
الشتاء  فصل  أثناء  احلي  لسكان  بالنسبة  تعقيدا 
مع تهاطل األمطار ما يصنع وضعية معقدة داخله 
الكبيرة  الصحية  و  النفسية  األضرار  عن  ناهيك 

التي يتكبدونها  صيفا مع  تصاعد الغبار
سيدي  حي  سكان  أعرب  السياق  ذات  يف 
السلطات  إلى  أصواتهم  وصول  أملهم  عن  عمر 

احمللية لرفع الغنب عنهم.
أمني.ح

سيدي بلعباس
حي سيدي عمر العريق بحاجة إلى مشاريع تنموية

مبناطق  تقطن  معوزة  عائلة   300 استفادت 
غرار  على  طارق  عني  بدائرة  املتواجدة  الظل 
طرود  من  والبواردية،  الشكالة  حد  بوغيدين، 
شجرة  أالف   4 منحها  إلى  باإلضافة  غذائية، 

مثمرة .
مديرية  من  كل  مبساهمة  جاءت   املبادرة 
الشؤون الدينية و األوقاف بالوالية مبرافقة منظمات 
املجتمع املدني جمعية قوافل اخلير، جمعية كافل 

الوطنية  واجلمعية  اخليرات  سبل  فرع  اليتيم، 
لتطويراخلروب .

وباملوازاة مع العملية فقد مت منح األسر املعوزة 
سفي  لالسترزاق  مصدر  باعتبارها  مثمرة  أشجار 
التي  املنتجة  األسر  لدعم  الوطني  املخطط  إطار 
مدير  بالوالية،  الناشطة  اجلمعيات  عديد  تتبناه 
الشؤون الدينية و األوقاف بوالية غليزان ايت قاسم 
كشف عن توزيع 4000 شجرة مثمرة موزعة مّست 

يف  و   ، األيتام  و  األرامل  فئة  و  املعوزة  العائالت 
حديثه عن عودة صالة التراويح خالل شهر رمضان 
بتطبيق  اخلاص  البيان  إحترام  لضرورة  دعا  فقد 
املغرضة  الدعوات  وراء  االنسياق  دون  البروتوكول 
فإّن  لإلشارة   ، الوباء  من  الوقاية  إجراءات  لكسر 
عديد املساجد عبر مختلف بلديات الوالية باشرت 

عمليات تطهير وتعقيم استقباال للشهر الفضيل.
م.حبيب

غليزان
4000 شجرة مثمرة و300 طرد غدائي للعائالت المعوزة

االجتماعية،  الشؤون  جلنة  مصالح  أنهت 
التضامنية،  املنحة  توزيع  يف  البليدة،  بلدية  لدى 
والتي تخص تقدمي مساعدة مادية للعائالت املعوزة 
واستفاد  الفضيل،  الشهر  حلول  مبناسبة  والهشة، 
هذه السنة، أكثر من 3 آالف عائلة، بعد إخضاع 

ملفات الطلبات إلى الغربلة والدراسة .
رئيس جلنة الشؤون االجتماعية ببلدية البليدة  
أنهم   ،  « الوطن  أخبار   « لـ  أوضح   ، ب  الطيب 
رمضان ، على  قفة  منحة  استكملوا عملية صب 
أنهم  و   ، البريدية  منها يف حساباتهم  املستفيدين 
متكنوا بعد دراسة جميع  الطلبات املرفوعة عليهم ، 
و التي جاءت هذه املرة يف ظروف األزمة الصحية 
 ،  19 كوفيد  فيروس  جائحة  النتشار  االستثنائية 

إقصاء  و  غربلة  و   ، مستفيدا   3041 إحصاء  من 
استفادوا  كلهم   ، طلب  صاحب   300 من  أكثر 
من ميزانية إجمالية قدرت بنحو 3.1 مليار سنتيم 
الشروط  فيها  توفرت  عائلة  كل  استفادة  مبعدل   ،

القانونية ، من 10 آالف دينار.
االجتماعية  الشؤون  جلنة  رئيس  أضاف  و 
احملددة  بالشروط  التزموا  أنهم  بالقول   ، البلدية 
للشرائح املستفيدة من منحة قفة رمضان ، و التي 
يف   ، القانونية  التعليمية  حسب  محددة  جاءت 
محدودي او معدومي الدخل و املعوزين من الفقراء 
، و شريحة العاملني و التي رواتبهم تقل او تساوي 
18 ألف دينار ، و حسبه جرت العملية يف ظروف 
او  مشاكل  أي  تشهد  لم   ، جدا  عادية  و  طبيعية 

احتجاج .
بعض  أثارت  مساءلة  حول  بالتأكيد  ليعود 
حرمان  و  إقصاء  خالل  من   ، احملتجني  الغاضبني 
من  العازبات  و  العزاب  مثل   ، الشرائح  بعض 
االجتماعية  وضعيتهم  برروا  الذين  و   ، األيتام 
قفة رمضان ،  يستفيدون من  كانوا سلفا ،  بأنهم 
لكن مت حرمانهم منها و من املنحة هذه السنة دون 
مبرر ، بالقول ، أن القانون واضح و يشترط يف املقام 
مسؤول  عائلة،  لديه  املستفيد  يكون  أن   ، األول 
التعليمة  يف  الواردة  غير  الشرائح   دون  أما   ، عنها 
احملددة للمستفيدين من املنحة ، فهم بقوة القانون 

سيقصون و لن يستفيدوا منها .
عبدالناصر حمودة

البليدة
3 آالف عائلة تستفيد  من منحة شهر رمضان
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أخبار السر ايا

تغريــدة بلمهـــدي

برنامـــج خــــاص برمضـــان

بن دودة تنهـي مهـام جميلـة زقـاي

قال وزير الشؤون الدينية 
واألوقاف، يوسف بلمهدي، 

إن االختالف يف يوم 
ترقب األهلة بني الدول 
أمر عادي، ومعروف منذ 
القدم.وأكد بلمهدي أن 

هذا االختالف البسيط، 
اليشكل خالفًا بتاتًا، وال 

ميكن أن يخرج عن سياقه، 
معرجًا إلى أنه  يف السنوات 

األخيرة كانت قرارات 
اجلزائر من أحسنها 

واألقرب للصواب.

شكلت املشاهد التمثيلية التي بثتها إحدى القنوات 
اجلزائرية اخلاصة والتي مت تصويرها بإحدى األحياء 
العريقة ملدينة غرداية، موجة من السخط واالستنكار 
لدى رواد مواقع التواصل االجتماعي وبعض اجلمعيات 

الناشطة يف املنطقة، معتبرين هذا الفعل انتهاك 
للحرمات وتعد على خصوصية ورمزية املسجد العتيق، 

ويشمل خروقات من حيث اللباس الغريب عن أعراف 
املنطقة واملجتمع، مطالبني بتدخل سلطة الضبط 
السمعي بصري لتوقيف بث هذه الومضة الغنائية، 

والتعامل بحزم ومسؤولية مع األعمال التي ال حتترم 
العرف والتنوع الثقايف للشعب اجلزائري.

كشفت املؤسسة العمومية للنقل احلضري والشبه 
احلضري »ايتوزا«، أمس، عن برنامج عملها لشهر 

رمضان املبارك.وحسب بيان املؤسسة، فإنه مت 
تسخير  270 حافلة، موزعة على 117 خطًا طيلة 

أيام األسبوع، من الساعة 6:00 صباحًا، إلى 
الساعة 18:30 مساًء.ويضيف البيان ذاته أنه يف 

حال رفع احلجر الصحي عن العاصمة، فإن العمل 
سيكون بداية من 8:45 إلى غاية 1:00 ليال، وأنه 

سيتم تسخير كذلك  73 حافلة، لتغطية 51 خط 
خالل أيام األسبوع، يف الفترة الليلية.

أنهت وزيرة الثقافة، مليكة بن دودة، مهام 
جميلة زقاي من مديرية اإلنتاج الثقايف، على 

خلفية حادثة املسرح الوطني التي أثارت ضجة 
واستنكارا وسط الفنانني، عندما أقدمت زقاي 
على توقيف عرض مسرحية »كلثوم« وإنزال 

الستار على الفنانني، وهم فوق الركح بعد دقائق 
فقط من انطالق العرض، بدعوى أن الوزيرة 

قادمة ملشاهدة العرض، األمر الذي أثار ضجة 
وسط الفنانني، واعتبروه إهانة لهم، حيث استنكر 
فريق العرض تصرف زقاي التي استغلت منصبها 

بالوزارة إلهانة الفنانني يف عيد املسرح العاملي 
وطالبوا بضرورة اعتذارها على ما بدر منها.

أمر وزير التجارة، كمال رزيق، باجلزائر، بالتسريع يف 
استحداث األسواق املخصصة للبيع بالتخفيض والبيع 

الترويجي خالل رمضان املقبل والتي سيبلغ عددها 794 
سوق. وأوضح بيان للوزارة أن رزيق، وجه خالل ترأسه 

لالجتماع  الثامن واألخير للجنة الوطنية ملتابعة متوين 
األسواق خالل شهر رمضان، »تعليمات صارمة ملديري 

التجارة املتأخرين يف عمليات استحداث فضاءات 
وأسواق البيع بالتخفيض والبيع الترويجي عبر كامل 

القطر الوطني واملقدرة ب 794 سوق«.

أســــواق رزيــــق

 السعيـــــد بوتفليقـــــة
 أمــام قاضــي التحقيـــق

مثل صبيحة أمس، السعيد بوتفليقة شقيق الرئيس املخلوع، أمام قاضي 
التحقيق بالقطب اجلزائي املتخصص يف القضايا املالية االقتصادية 

مبحكمة سيدي أمحمد.ويتابع السعيد بوتفليقة املتواجد رهن احلبس يف 
عدة قضايا فساد، وكذا جناية »التأثير على قرارات العدالة«.

موجــــة غضــــب! 

مسؤول

األجوبة:

مواطن

عالمة االستفهام

لوحة اإلدارة

أذن املواطن

الوالية

نقاط احلذاء

01

02

03

04

05

06

07

 األخطـــــاء 
السبعــــة
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أخبار الداخل

أحمد كرزيكة

أنهت معظم بلديات والية متنراست التحضير 
املعظم،  التضامنية اخلاصة بشهر رمضان  للعملية 
من خالل إحصاء العائالت املعوزة التي ستستفيد 
من املبلغ املالي املقدر مبليون سنتيم، وبدأت عملية 
قوائم  وفق  املنصرم  األربعاء  يوم  من  املنحة  صب 
على  املطلعني  األحياء  رؤساء  طرف  من  أعدت 

الفقراء واملعوزين يف أحيائهم.

 والية تمنراست: » العملية انطلقن نهاية 
االسبوع الماضي«

تصريح  يف  متنراست  والية  مصالح  أكدت 
تسليمه  بدأ  املالي  املبلغ  أن  الوطن«،  لـ«أخبار 
دخول  قبل  البريدية  حساباتهم  عبر  ملستحقيه 
السلطات  استدركت  أن  بعد  الفضيل،  الشهر 
املعنية  مشاكل التوزيع التي كانت تشهدها العملية، 
التي كانت  فضال عن تخفيف اإلجراءات اإلدارية 
اإلعانة  رفع  رمضان،ومت  لقفة  التحضير  تصاحب 
لهؤالء  يتسنى  حتى  دينار  إلى 10 آالف  اخلاصة 
بعض  شراء  من  التخفيف  ولو  واملعوزين  الفقراء 

مستلزمات رمضان.
متنراست  بوالية  بالعملية  املكلف  اكد  وقد 
النهائية  القائمة  إعداد  ان  أ.أحمد  السيد 
للمستفيدين  سبقتها عملية حتيني ملفات العائالت 
املاضية،  السنة  نهاية  منذ  واملعوزة،  احملرومة 
العدد  إحصاء  أجل  من  البلديات،  مختلف  يف 

احلقيقي، وتطهير القوائم من الدخالء وبعض الذين 
التي  دينار  الـ10 آالف  منحة  يف  احلق  لهم  ليس 
البلديات  تلقت  حيث  لرمضان 2021،  حددت 
تعليمة بهذا اخلصوص يف أكتوبر الفارط، أمرت من 
التحقيقات  مبباشرة  الوالة،  الداخلية  وزارة  خاللها 
بالعملية،  املعنية  املصالح  طرف  من  االجتماعية 
كوزارة  الوزارية،  القطاعات  مختلف  مع  والتنسيق 
البيانات  قاعدة  وتبادل  الدينية،  والشؤون  التضامن 
لتجنب االستفادة املزدوجة من جهة حيث أسفرت 
وقد  مستفيد   25645 التطهير  بعد  النهائية  القائمة 
تلقوا  الضوء األخضر من اجلهات الوصية بخصوص 

صب املبلغ يف احلسابات البريدية،

 البدو الرحل:« ندعوا السلطات لتسليمنا المنحة نقدا«   
والية  أقليم  عبر  الرحل  البدو  سكان  صرح 
املقدرة  رمضان  منحة  من  واملستفيدين  متنراست 
ب10 أالف دينار بأنهم يحبذون بأن تسلم لهم هذه 

األخيرة نقدا بدل احلسابات البريدية ألن أغلبهم 
بعيد عن املدينة ويسكن يف الفيايف والبعض األخر 
واقعون حتت ظل الفقر وال ميلكون حسابات بريدية 
وبهذا  الصحراء  يف  إقامتهم  بحكم  فتحها  لعدم 
هذه  منح  صيغة  إعادة  العليا  السلطات  يناشدون 
البوادي والفيايف  والتنقل عبر  املنحة بتقدميها نقدا 

لتسليمها ملستحقيها.

 مديرية النشاط االجتماعي: » نصبنا لجنة 
خحاصة لغربلة المستفيدين«

النشاط  مديرية  كانت  متصل،  سياق  ويف 
بعد  القوائم  تصفية  على  عملت  قد  االجتماعي 
كل  لغربلة  جهدها  تبذل  خاصة  جلنة  تنصيب 
وال  التضامني  بالعمل  لها  صلة  ال  التي  األسماء 
املنحة، وعليه فإن  تتوفر فيها شروط االستفادة من 
احلقيقيني  املعوزين  واحصاء  امللف  معاجلة  اعادة 
ساهما يف وضع أسماء تخص مواطنني هم بحاجة 

لهذه اإلعانة، خالل الشهر الكرمي
مصلحة  رئيس  بوقموزة  فتحي  صرح  وقد 
أن  الوطن«،  لـ«أخبار  اإلجتماعي  النشاط  مبديرية 
اإلعانة املالية للعائالت الفقيرة،ببلدية متنراست قد 
مت إحصائها من طرف مصالح الوالية  حيث أحصت 
املنحة  تستحق  املعنية 3088 عائلة،  املصالح 
خصص  وقد  لوحدها  متنراست  ببلدية  الرمضانية 
خلزينة  أرسل  الذي   30.997.344.00 مبلغ 

الوالية ومت صبه يف حساب املستفيدين.

أدرار

فالحو قصر ساهل بأولف يطالبون بتعويضهم
الفالحون  يطالب  
حريق  نشوب  من  املتضررون 
مهول بواحات النخيل واحلقول  
ببلدية   ساهل  بقصر  التقليدية 
جنوبي  أولف   بدائرة  أقبلي 
تسببت  والتي  ادرار  والية 
من  مثمرة  نخيل  تلف   يف  
السلطات  األنواع  مختلف 
جتاوز   يف  مساعدتهم  الوالئية 
ودعا  بهم.   حلت  التي  احملنة 
ممثل الفالحني يف لقاء بـ«أخبار 

أتت  التي  الفالحية  لواحاتهم وحقولهم  االعتبار  الوطن« من خالل دعمهم إلعادة  
النيران على آخرها أملني أن جتد نداءاتهم أذان صاغية    مشيدين بتضامن املواطنني 
بأولف  املدنية  للحماية  الثانوية  للوحدة  التابعة  فرقة االطفاء  وتدخل  عناصر  و جتند 
احمللية  السلطات   كافة  بتدخل  منوها  املنطقة  على  قوية  رياح  هبوب  ظل  يف  خاصة 

واألمنية يف الوقت املناسب.
عبد اهلل مجبري

أخبار األغواط

 مشاريع جديدة لدعم شبكة الكهرباء 
توزيع  مديرية  أطلقت 
باألغواط  والكهرباء  الغاز 
اطار  يف  يدخل  مشاريع  عدة 
لدعم  اخلاصة  االستثمارات 
شبكة الكهرباء ملواجهة ظاهرة 
للتيار  املتكررة  االنقطاعات 
فصل  يف  خاصة  الكهربائي 
فيه  تتضاعف  الذي  الصيف 
عملية استهالك هذه الطاقة .

اجناز  يف  شرعت  املديرية 
الكهرباء  شبكة  من  80كلم 
ذات  كهربائيا  محوال  و30 

توسعا  عرفت  التي  بالبلديات  السكنية  واألحياء  التجمعات  عبر  املنخفض  التوتر 
عمرانيا كبيرا بعد إنشاء 300 جتزئة وكذا ربط احمليطات الفالحية ومناطق النشاطات 
التموين  للقضاء على ظاهرة  مليار   35 املديرية   لها  املشاريع  رصدت  الصناعية هذه 
بالطاقة الكهربائية.للتذكير حتصي املديرية 2067 محول كهربائي و 3262 كلم من 
شبكة التوتر املنخفض و3868 كلم من شبكة التوتر املرتفع وارتفع عدد الزبائن إلى 

116483 زبون .

ندرة في وثائق رخصة السياقة  الكالسيكية 
من  االغواط  ببلديات  السياقة  رخص  على  حتصلوا  الذين  املترشحون  يشتكي 
التأخر الكبير املسجل يف تسليم الرخص ،وحسب مصدر من مصلحة رخص السياقة 
بإحدى بلديات الوالية أن املشكل سببه ندرة الوثائق اخلاصة بالرخص الكالسيكية 
منذ عدة أسابيع ، حيث مت إجناز كل الرخص املودعة لدى املصلحة وينتظرون تزويدهم 

بالوثائق للشروع يف إجنازها ورقيا وتسليمها ألصحابها .

تسجيل 128 قضية إجرامية  خالل شهر مارس
مارس من  األغواط خالل شهر  والية  بأمن  القضائية  الشرطة  مصالح  عاجلت 
أمام  فيها  املتورطني  تقدمي  بعد  و  فيها 193 شخص،  اجلارية 128 قضية تورط  السنة 
العدالة مت إيداع 26 شخص منهم احلبس املؤقت، أما البقية صدرت يف حقهم أحكام 
قضائية مختلفة. وعاجلت 12 قضية متعلقة ببيع املؤثرات العقلية، أسفرت عن ضبط 
و حجز 2152 قرص مهلوس، أسفرت عن توقيف 18 شخصا مشتبه يف تورطهم يف 
هذه القضايا. مت إيداع 08 أشخاص منهم احلبس املؤقت، يف حني صدرت يف حق 

الباقني أحكام قضائية مختلفة .
جمعها :نورين.ع

أطلقت جامعة محـمد بوضياف يف 
شعار  حتت  واسعة  تشجير  حملة  املسلة 
شجرة لكل طالب يف إطار حتسيس طلبتها 
املجتمعية،  القضايا  يف  املساهمة  بضرورة 
واالجتماعية  االقتصادية،  البيئية، 
للتنمية املستدامة.  وأكد البروفيسور كمال 
بوضياف  مـحمد  جامعة  رئيس  بداري 
التشجير  حمله  انطالق  هامش  على 
التي  التشجير  عملية  أن   « برمجتها  التي 
و  املؤسسة  قيم  جتمع  باجلامعة  انطلقت 
االجتماعي  الدور  األخالق،  االنفتاح، 
املتحدث  وأعتبر  املستدامة«.  والتنمية 

بتحقيق  املسيلة  التزام جامعة  العملية دليال على  أن 
التنمية املستدامة. و التي تهدف حسبه   إلى احلفاظ 
على اإلرث الغابي الطبيعي وضمان استدامته حيث 
 2020 مارس  شهر  منذ  شجرة   42015 غرس  مت 
بغرس  عام  كل  بوضياف  مـحمد  جامعة  وتساهم 
أكثر من 8000 شجرة حتت شعار شجرة لكل طالب 

طوال فترة دراسته وأضاف نفس املتحدث أن عملية 
التشجير تعود بالفائدة على املنطقة ألنها تساعد على 
جهة  من  العملية  وتعتبر  وإثرائها.  األراضي  إصالح 
أخرى رسالة موجهة الى املجتمع برغم من أنها التزال 
رمزية جزئيا حسب ساسي الطيب األخصائي البيئي 
وعميد كلية العلوم الذي أشار إلى أن انبعاث الغازات 

عن  الناجمة  احلراري  لالحتباس  املسببة 
عن  بعيدة  التزال  والسكان  الصناعات 
هذه  وأن  الكايف   بالقدر  اجلد  محمل 
واجلامعة   الطالب  استعداد  تبدي  املبادرة 
اإلقليم  على  اإليجابي  األثر  إلحداث 
انه  وأضاف  السكان  توعية  مع  احمللي 
من  اجلامعة  احتياجات  تلبية  أجل  من 
إنشاء  مت  مستقبال  والنباتات  الشجيرات 
مشتلة على مستوى الكلية وان هذا العمل 
التي  واملعتبرة  الكبيرة  املجهودات  يؤكد 
جانبه   ومن   . البيئة  جتاه  اجلامعة  تبذلها 
عبد  قاسمي   « الطالبي  النادي  رئيس 
الرحمان«، نوه إلى أن زراعة األشجار جلميع الطالب 
هو تقليد مذهل وطريقة ملموسة للحد من إنبعاثات 
الكربون وانه من الرائع أن يلتزم الطالب باالستثمار 

يف مستقبل بيئي أكثر صحة.
ليندة سهل 

املسيلة 

 حملة تشجير واسعة بجامعة مـحمد بوضياف

دعا البدو الرحل بوالية متنراست من السلطات الوصية منحهم قفة رمضان نقدا 
عوض صبها عبر احلسابات اجلارية باعتبار ان اغلبهم ال ميلكون حسابات بريدية، و 

تفاديا لالكتظاظ مبراكز البريد املتواجدة باملناطق البعيدة.

البدو الرحل يطالبون بقفة رمضان البدو الرحل يطالبون بقفة رمضان 
نقًدا عوض الحسابات البريديةنقًدا عوض الحسابات البريدية

ال ميلكون حسابات جارية وأغلبهم يعيشون يف مناطق نائية بتمنراستال ميلكون حسابات جارية وأغلبهم يعيشون يف مناطق نائية بتمنراست

بني  بحي  شيغيفارة  شارع  ورواد  قاطنو  يشكوا 
نتيجة  البيئي  الواقع  تدهور  من  ورقلة  بوالية  ثور  
فيه  تلعب  وقت  يف  األتربة  وتطاير  القمامة  تراكم 
عن  البحث  عوض  املتفرج  دور  العمومية  السلطات 
احللول للمشكل القائم. أبدا قاطنو وجتار واملتسوقني 
ورقلة  بلدية  ثور  بني  التابع حلي  يف شارع شيغيفارة 
النفايات يف كل مكان يف  تراكم  استيائهم من  عن 

لعدة  يعانون  ظلوا  أنهم  وقالوا  الفت  بشكل  الشارع 
اجلات  من  مبرر  دون  البيئية  املشكلة  هذه  من  أيام 
جوانب  على  والقمامة  األتربة  وتنتشر  املعنية. 
بدورها  املعنية  اجلهات  قيام  عدم  بسبب  الطريق 
للقطط  مرتعا  ماجعلها  املعظلة  هذه  حللحلة  الكايف 
والكالب الضالة باإلضافة الى انبعاث روائح كريهة 
خوفا  احلي  سكان  معاناة  من  زاد  الذي  األمر  منها 

من انتشار امراض معدية يف أواسط أطفال وقاطني 
احلي يف ظل األزمة الصحية التي مير بها العالم جراء 
انتشار فيروس كورونا. وقال ممثلو جمعيات حي بني 
ثور إن تراكم القمامة بالشارع التجاري األكثر نشاطا 
كل  يؤدي  وقد  فيه  املرور  يطاق  ال  أضحى  بالوالية 

ذلك الى تلوث بيئي يفوق املعدالت املتوقعة. 
نبيلة معروف 

ورقلة 

شارع شيغيفارة بحي بني ثور يتحول إلى مفرغة عمومية

املسافرين  لنقل  تعاني احملطة البرية القدمية 
ببسكرة نوعا من اإلهمال والتسيب بعد حتويل نشاط 
الناقلني إلى املنشأة اجلديدة قبل سنوات وبقاء القدمية 
مجرد هيكل شاغر دون استغاللها وحتويلها إلى فضاء 
منحها  أو  العمومية  للمصلحة  به  االنتفاع  ميكن 
املجاالت.  مختلف  يف  االستثمار  قصد  للخواص 
ومناسباتيا  محدودا  نشاطا  وشهدت احملطة املهجورة 
منذ دخول اجلديدة حيز اخلدمة قبل حوالي ثماني 
سنوات اقتصر على تنظيم معارض جتارية واقتصادية 

ذلك  باستثناء  السنة  من  وقصيرة  معينة  فترات  يف 
حّولها  الذي  األمر  تالزمها  اجلمود  حالة  بقيت 
من  الشرعيني  غير  للمهاجرين  مأوى  سنوات  طيلة 
قاسية  افترشوها يف ظروف  الذين  افريقية  جنسيات 
استغاللها  وعدم  شغورها  مستغلني  وشتاءا  صيفا 
باملوازاة مع عمليات ترحيل ودوريات أمنية قامت بها 
املهاجرين األفارقة.  ملراقبة وترحيل  الشرطة  مصالح 
املواطنني تدخل  العديد من  ويف سياق ذلك يناشد 
تتواجد  استغالل احملطة التي  قصد  املعنية  اجلهات 

باإلضافة  معتبرة  مساحة  على  وتتربع  حيوي  مبكان 
ميكن  التي  احملالت  من  عدد  على  توفرها  إلى 
املصالح  تأخر  البعض  انتقد  كما  منها،  االستفادة 
نقاط  تعرض  بعد  لها  االعتبار  إعادة  يف  الوصية 
يف  املنحرفني  بعض  من  واستغالها  للتخريب  منها 
انتظار  يف  حالها  على  لتبقى  احملظورات،  استهالك 
ألحد  منحها  عن  حديث  مع  بالتزامن  التدخل 

اخلواص قصد استغاللها يف إطار االستثمار.
منصف.ب

بسكرة

المحطة القديمة لنقل المسافرين تعاني اإلهمال منذ سنوات
اشهار تجديد مكتب جمعية ذات صبغة محلية

     طبقـــــا ألحكـام القــــانون رقـــم 06-12 املـؤرخ فــي 12 جـــانفي 2012 
املتعلق باجلمعيات السيما املادة 18 منه.
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ليندة سهل 

ارتفاعا  والفواكه  احلضر  أنواع  مختلف  أسعار  شهدت  ذلك  مع  باملوازاة  و 
ارتفاع  مطرقة  بني  أنفسهم  املواطنني  يجد  فيما  األسبوع،  هذا  بداية  ملحوظا، 
األسعار وسندان تلبية احلاجيات اليومية املتزايدة خالل الشهر الفضيل وشراء 

مالبس العيد.
 ولتسليط الضوء أكثر عن أسعار اللحوم  تنقلت » أخبار الوطن » إلى أكبر 
سوق وطني لبيع مختلف اللحوم، الذي يحصي أكثر من 200 محل متخصصة 
للكثير من  باعتبارها مقصد  أنواعها،  واحلمراء مبختلف  البيضاء  اللحوم  بيع  يف 
سكان الوطن لعدة أسباب حصرها الكثير من الزوار ممن التقينا بهم وهم يجوبون 
بأسعار  مقارنة  أسعارها  وانخفاض  اجليدة  نوعيتها  إلى  اللحوم،  لشراء  احملالت 
قسنطينة    ، باتنة   ، بوعريريج  برج  غرار سطيف،  على  والياتهم،  اللحوم  يف 
وبسكرة وغيرها،   وحتى من بجاية واجلزائر العاصمة  حيث أعرب ممن التقتهم 
تكون   تكاد  أنها  بحكم  املعروضة،   باألسعار  رضاهم   »عن  »أخبارالوطن  

مضاعفة بالواليات التي يقطنون بها..

سعر لحم الخروف يتجاوز 1200 دينار 

الوطن  اخبار  عليه«  وقفت  ما  ومن خالل  األسعار  عن  للحديث  وبالعودة 
دينار   1200 ب   اخلروف  حلم  سعر  سجلت  أين  برهوم  بلدية  إلى  »بالزيارتها 
جزائري، بعد أن كان سعره ال يتجاوز حدود 1000 دينار جزائري للكيلوغرام 
الواحد حسب البائعني أنفسهم ، وأما سعر حلم الشاة فقد بلغ سعره 800  دينار 
جزائري للكيلوغرام الواحد   بارتفاع عن القيمة السابقة ب100 دينار جزائري 
للكلغ الواحد   يف حني بلغ سعر  حلم اجلدي  ال1000 دينار جزائري للكيلوغرام 
الواحد بعد أن كان يف ما مضى يقدر ب 900 دينار جزائري للكيلوغرام الواحد   
وأما  حلم البقر فقد بلغ 1200  دينار جزائري للكغ الواحد من اإلضالع  وسعر 
أسمه  عن  الكشف  رفض  اجلزارون  أحد  أكد  كلحم صايف، حيث  دج   1600
أنهم يحاولون قدر املستطاع احلفاظ على استقرار السعر وكسب الزبون،  إال أن  
الظروف فرضت عليهم رفع السعر  ب 200 دج للكغ  مرجعا السبب يف ذلك 
املواشي  وندرة  كورونا  نتج عن جائحة  الذي  والغلق  املواشي  أسعار  ارتفاع  إلى 
 5000 سعرها  جتاوز  التي  األعالف  ارتفاع  مشكلة  عن  ناهيك  األسواق    يف 
دج للقنطار كمادة النخالة   التي تعتبر مطلب الكثير من املربني  باإلضافة إلى 
محاولة تدارك اخلسائر عن الغلق  طيلة فترة احلجر خاصة يف ما تعلق مبصاريف 
كراء احملل والعمال والعديد من التكاليف تكبدوها .مشيرا يف سياق أخر  إلى 
استقرار يف أسعار الكبد مع انخفاضها مع بداية الشهر الكرمي ووصولها إلى 1000 

دج للكغ   ونفس األمر بالنسبة لألحشاء. 

تذبذب أسعار اللحوم البيضاء يثير مخاوف المواطنين
سجلت  أسعار اللحوم البيضاء هي األخرى تراجعا كبيرا عما كانت عليه 
األيام املاضية،  عبر العديد من القصابات ببرهوم، أرجعه الكثيرون  إلى حملة 
املقاطعة الكبيرة التي مت الترويج لها عبر شبكات التواصل االجتماعي، باإلضافة 
إلى الدور الكبير الذي لعبته معادلة الطلب والعرض يف توازن السوق، بعد أن 
كانت الكمية املعروضة يف السوق قليلة جدا ال تتوافق مع ارتفاع الطلب  ولكن 
الدجاج ألن  أسعار  تراجعت  السوق  إلى  الدجاج  من  اجلديدة  الكمية  بدخول 
حجم العرض فاق الطلب  أين بلغ سعر الدجاج ببرهوم أمس 340 دينار جزائري 
بعد أن جتاوز عتبة 440 دينار جزائري ومقارنة باألسعار لقدمية فان سعر الدجاج 
احلالي هو مرتفع جدا  بحكم  ان سعره يف وقت سابق  ال يتعدى 240 دينار 
جزائري يف أحسن أحواله ومن ذات اجلانب  فقد بلغ سعر الديك الرومي 400 
دينار جزائري  أما  حلم الديك الرومي الصايف بلغ سعره حدود 700 دج للكلغ 

الواحد. 

لحوم الجدي واإلبل األكثر طلبا  
احملالت  من  العديد  وعبر  برهوم،  مبدينة  تتجول  وأنت  انتباهك   يشد  مما 
املقابلة للطريق الوطني رقم 40، هو إقبال الناس على شراء حلوم اجلدي والبحث 
عن حلوم اجلمال، دفعنا الفضول إلى االقتراب من احد اجلزارين ومحاولة معرفة 
اجلدي  القصابات القتناء حلم  على  الناس  إقبال  أن  أكد   أين   ذلك   السر يف 
ناجت عن معاناة الكثير منهم  من الكوليسترول وهذا جراء استهالك اللحوم التي 
حتتوي على الشحوم والتي غالبيتها حتتوي عليه حلم اخلراف والبقر بعكس حلم 
اجلدي الذي يحتوي على نسبة قليلة جدا ال تكاد حتسب من الشحوم ضعيفة 

التركيز وغير مؤثر بشكل كبير.
توصف، وخاصة  تكاد  ولذة ال  مميز  ذوق  به  اجلدي  أن حلم  املعروف  ومن 
وانه من ضمن احليوانات التي ترعى باجلبال وتتناول يف طعامها النباتات الطبية 
كالشيح والعرعار والسدر وغيرها من النباتات الطبيعية،  التي يعتبر البعض منها 
طبي كالعرعار. ويف حني أشار بعض الباعة املتخصصون يف بيع  حلم اجلدي، 
إلى أن حلمه ينفذ دائما والكميات املعروضة ال تلبي الطلب جراء النقص احلاد 

يف رؤوس اجلدي عبر األسواق ألسباب يجهلونها.

مديرية المصالح الفالحة  تؤكد: 
تقف  التي  احلقيقية   األسباب  والوقوف عن  احلروف  على  النقاط  ولوضع 
املصالح  مديريه  إلى  الوطن«   »أخبار  تنقلت  لألسعار   املفاجئ  االرتفاع  وراء  
الفالحية باملسيلة  وحتدثت إلى  املفتش البيطري الوالئي« بوعبان رشيد« الذي 
اللحوم احلمراء مستقرة إلى حد كبير مقارنة مبا كانت عليه يف  أكد  أن أسعار 
ارتفاع أسعار الدجاج الى عزوف املربني عن تربية  وقت سابق   مرجعا سبب 
الدواجن بسبب غالء أسعار أغذية األنعام ونقص التصدير بسبب انتشار جائحة 
يف  مشيرا  احلدود    غلق  رأسها  وعلى  املتخذة  االحترازية  واإلجراءات  كورونا 
معرض حديثه إلى أن سعر أغذية الدواجن بلغت 8000 دج للقنطار بعد أن 
اتخذت  اجلزائرية  الدولة  أن  5000 دج مؤكدا  كانت يف وقت سابق  الجتاوز  
الضريبة على استيراد  رفع  الوضع من خالل  للسيطرة على  الالزمة  اإلجراءات 
املواد األولية على غرار مادة الذرى والصوجا حتى تفتح املجال للمربني للرجوع 
ملمارسة نشاطهم يضاف إليه حسبه اتخاذ السلطات إجراء  ثاني  ممثل يف مجمع 
الديوان الوطني  لتغذية األنعام يف القيام يف وقت الحق بتفريغ غرف التبريد من 

الدجاج املجمد لتخفيض سعره وتلبية الطلب عليه. 

أسعار الخضر والفواكه تلتهب

عرفت،  أسعار اخلضر والفواكه هي األخرى خالل اليومني املاضيني وقبل 
بداية شهر رمضان بأيام ارتفاعا مفاجئا  وصل ذروته يف أغلب املواد استهالكا، 
وهو ما أثار استياء املواطنون، وباألخص أصحاب الدخل الضعيف من الفئات 
الهشة، والتي أثرت  انتشار جائحة كورونا بشكل أو بآخر عليهم  أمام فقدان 
مدخولهم أو مصروفهم اليومي دفعت الكثير منهم إلى  تطليق العديد من الفواكه 

وحتى اخلضار مجبرين المخيرين.
ويف نفس السياق باكبر أسواق اخلضر والفواكه باملسيلة بلغ سعر الطماطم  
يف  جزائري  دينار  ال50  تتجاوز   ال  كانت  أن  بعد  جزائري  دينار   130 حدود 
أحسن األحوال، ونفس احلال وصلت  أسعار البطاطا  هي األخرى 70 دينار 
عمليات  إلى  الوطني  االقتصادي  للشأن  املتتبعون  أرجعه  ما    وهو  جزائري، 
التجار يف كل بداية للشهر الكرمي، يضاف  إليها  التي يلجأ  االحتكار واملضاربة 
إليها عدم ضخ السلطات كميات البطاطا االحتياطية يف الوقت والكمية املناسبة  

لكسر األسعار ، ناهيك عن طمع الكثير من التجار يف عمليات التصدير التي 
انطلقت مؤخرا  وعدم االحتفاظ باالحتياطات الالزمة   ومن خالل املعلومات 
املستسقاة من أحد الفالحني املختصني يف مادة البطاطا والذي ارجع سبب ارتفاع 
أسعار البطاطا   الى تأخر الدورة الزراعية بحوالي شهر نتيجة عدم غرس البذور 

يف وقتها.
االستطالعية  اجلولة  الثانية خالل  للمرة  األسعار  عن  للحديث  وبالعودة   
بالسوق  فقد سجلت الكوسة سعر  80 دينار جزائري للكغ الواحد بعد أن كانت 
140 دينار جزائري   إلى  ال تتجاوز ال50 دينار جزائري   ووصل سعر اجللبانة 
وسعر البصل الى 70 دينار جزائري بعد أن كان سعرها ال يتعدى ال40 دينار 
500 دج  األخضر  الزيتون   من  اللكيلوغرام  بلغ سعر  للكلغ  يف حني  جزائري 

للكلغ الواحد.  

 مديرية التجارة  توضح:
ومن جانبه » عالوي عبد السالم » رئيس مصلحة مبديرية التجارة أشار يف 
حديث ل » ألخبار الوطن«  بخصوص ارتفاع  االرتفاع اجلنوني ألسعار اخلضر 
والفواكه ، إلى  أن أسعار اخلضر والفواكه متيل إلى االرتفاع خارج الفصول ويتم  
والتي  التبريد  احملفوظة يف غرف  واملواد  البالستيكية  البيوت  مبنتوجات  تعوضها 
غالبا ما تكون تكاليفها مرتفعة  فيما عدا ذلك فإن معدالت األسعار تتغير يف 

مجاالت محدودة حسبه وهي  يف متناول القدرة الشرائية للمواطن.
وقال  املتحدث ان القطاع يخضع إلى تأثير عوامل كثيرة محددة ملعدالت 
من  وغيرها  والطلب،  العرض  الوسطاء،  النقل،  تكاليف  ارتفاع  مثل  أسعاره 
وخاصة  املناسبات  مبختلف   يتأثر  الطلب  ان   عالوي«   « وأوضح  العوامل. 
الدينية منها  يضاف اليه حسبه  طلب كبار املستهلكني مثل املؤسسات التربوية 
واجلامعية  مرجعا ذلك الى  املنتوج  الذي يدخل يف بداية موسمه غالبا ما يكون  
مرتفع السعر إضافة إلى لهفة املستهلك و مساهمة تغير سلوكه املفاجئ خالل 

املناسبات خاصة يف شهر رمضان حيث يكثر الطلب بغرض التخزين .
الطلب  لتلبية  املتخذة   »عالوي » يف إجابته  عن سؤال حول اإلجراءات 
املتزايد للمواطن على اخلضر والفواكه خالل  شهر رمضان  نوه الى ان الكمية 
املخزنة من البطاطا قدرت ب 11300 قنطار مت إخراج وتوزيع 8300 قنطار ابتداء 
من 02 مارس 2021 بالتنسيق مع مديرية الفالحة والديوان الوطني املهني للحوم 
واخلضر ONILEV إضافة الى إخراج 100 قنطار من التفاح املخزن واملقدر 
القادم.لكسر  األسبوع  املتبقية   الكمية  استخراج  يتم  ان  على  قنطار   130 ب 

األسعار والقضاء على االحتكار املضاربة.
وطمان » عبد السالم » يف ختام حديثه املواطنني  مؤكد ان السلطات يف 
مراقبة مستمرة لألسعار ويف حالة مالحظة ارتفاعها تقوم بإخراج االحتياط حتى 

حتدث توازن يف املستوى بني العرض والطلب.

شهدت  مختلف أنواع اللحوم احلمراء، عبر تراب عاصمة احلضنة املسيلة، عشية  حلول شهر رمضان الكرمي ارتفاعا رهيبا  أرجعه متتبعون  
للشأن االقتصادي بالوالية، إلى إفرازات انتشار جائحة كورونا،  وارتفاع أسعار األعالف  مبختلف أنواعها، وعزوف الكثير من املربني عن بيع 

مواشيهم على أمل انخفاض يف أسعار األعالف، جراء السياسة التي انتهجتها الدولة مؤخرا و الهادفة إلى رفع الضريبة عن األعالف مبختلف 
أنواعها، يف إطار  تدعيم الفالحني واملربني.

موائـــد المسيليين دون لحــم موائـــد المسيليين دون لحــم 
في وأسعار الخضــر تلتهب!في وأسعار الخضــر تلتهب!

بسبب جائحة »كروونا«، ارتفاع أسعار العلف واملضاربة وأسباب أخرىبسبب جائحة »كروونا«، ارتفاع أسعار العلف واملضاربة وأسباب أخرى
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الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 
والية : المسيلة

دائرة : جبل أمساعد
بلدية : جبل أمساعد

الرقم 2020/01 
وصل إستالم ملف تجديد مكتب ذات صبغة جمعية

طبق ألحكام القانون  رقم12-06 املورخ يف18 صفر عام 1433املوافق  لــ  
12جانفي2012 املتعلق باجلمعيات 

 مت هذا اليوم 2021/01/14 إيداع ملف جتديد مكتب   جمعية ذات صبغة 
محلية 

تسمية اجلمعية : جمعية اللجنة الدينية ملسجد عمر بن اخلطاب بلدية جبل 
أمساعد

املقر االجتماعي : مسجد عمر بن اخلطاب جبل أمساعد
املودع : العير بن اسعيد

الوظيفة يف اجلمعية : رئيس اجلمعية 

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 
والية : المسيلة

دائرة : عين الملح
بلدية : عين الريش

 إشهار تجديد مكتب جمعية ذات صبغة محلية
- طبقا ألحكام القانون رقم06-12 المورخ في 12جانفي2012 يتعلق بالجمعيات 

السيما المادة 18منة
لقد تم هذا اليوم 2021/04/08 تجديد جمعية ذات صبغة محلية 

N.A.Rالمسماة : النادي الرياضي الهواة نور عين الريش للسباحة
المعتمدة تحت رقم 7 بتاريخ2021/04/08

الرئيس : مصباح روان
المقر االجتماعي : الملعب البلدي.

إشهـــــــار

إشهـــــــار
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الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 
والية : تمنراست 
دائرة : تمنراست
بلدية : تمنراست

مصلحة النشاطات الثقافية و الرياضية 
مكتب الجمعيات 

الرقم 2020/70 - 
وصل تسجيل التصريح بتأسيس جمعية

مبقتضى القانون  رقم12-06 املورخ يف18 صفر عام 1433املوافق  لــ  12جانفي2012 املتعلق باجلمعيات 
 مت هذا اليوم 2020/03/11تسليم وصل تسجيل التصريح بتأسيس   جمعية ذات طابع اجتماعي 

املسماة : اجلمعية الشبانية الثقافية خوميسة للخياطة و الطرز و الصناعة التقليدية و ترقية األنشطة 
السياحية حي الغربية بتمنراست

اجلمعية الشبانية الثقافية خوميسة للخياطة و الطرز و الصناعة التقليدية و ترقية األنشطة السياحية 
حي الغربية بتمنراست

الكائن مبقرها : حي تيهقارت 
يترأسها السيد )ة( : غالي نسو 
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الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 
والية : سكيكدة 

دائرة : القل
بلدية : الشرايع

رقم :2021/01
 تجديد جمعية محلية

- طبقا ألحكام القانون رقم12-06 المورخ في 12جانفي2012 المتعلق 
بالجمعيات السيما المادة 18منة لقد تم  تجديد الجمعية المحلية المسماة : 

النادي الرياضي الهواة امل عين الريش لكرة القدم
المعتمدة تحت رقم 2008/33 بتاريخ2008/09/06

الكائن مقرها :مسجد الركيكبة بعين آغبال 
الرئيس:  بورخوم كمال
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إشهارإنشاء جمعية ذات صبغة  محلية
- طبقا ألحكام القانون رقم06-12 المورخ في 

12جانفي2012 المتعلق بالجمعيات السيما المادة 18منة
 لقد تم هذا اليوم :12أفريل 2021 تأسيس الجمعية 

المحلية المسماة : جمعية أحفاد أوالد ماضي للصيد البري 
المعتمدة تحت رقم 38  بتاريخ12أفريل 2021

الرئيس: غضبان الحسن 
المقر االجتماعي : قرية السعيدة -ببلدية أوالد ماضي

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
مكتب األستاذ : بلواضح محمد

محضر قضائي
 حي 1500 / 200 عمارة L رقم 145

الطابق األول طريق الجزائر
 بجانب المحكمة الجديدة بوسعاد

محضر معاينة
حضور جمعية عامة استثنائية

بتاريخ : الثامن من شهر افريل سنة ألفين و وواحد وعشرين على 
الساعة : 30: 16 سا بطلب من السيد :/ رئيس الجمعية قوادري 

الطاهر نحن األستاذ : بلواضح محمد المحضر القضائي لدى محكمة 
بوسعادة دائرة اختصاص مجلس قضاء المسيلة . الكائن مقره /

بوسعادة الموقع أدناه . بناء على المادة 02 و 12 /4 من القانون رقم 
: 06/ 03 المنظم لمهنة المحضر القضائي .

انتقلنا بالتاريخ المذكور أعاله الى مقر جمعية العزة للتوعية و 
التنمية الريفية والفالحة لبلدية الحوامد، الكائن مقرها بأم الشمل بلدية 
الحوامد، وحضر أعضاء الجمعية العامة االستثنائية للجمعية المسماة 

جمعية العزة للتوعية و التنمية الريفية والفالحة كل من : قوادري 
الطاهر ، غويني علي ، قوادري الطيب ، غويني رمضان ، قوادري 

كمال ، قوادري مفتاح ، غويني احمد ، قوادري صدام ، قوادري 
صحراوي ، وغياب كل من : غويني نصير ، بن ثامر خيراني، وقد 
تناول جدول االعمال المتمثل في النقطة الوحيدة وهي حل الجمعية ، 

وتم الموافقة باالجماع وبرفع االيدي على حل الجمعية المسماة جمعية 
العزة للتوعية و التنمية

الريفية والفالحة لبلدية ام الشمل
تحت سائر التحفظات وإثباتا لذلك حررنا هذا المحضر في التاريخ 

والساعة المذكورين أعاله. الكل وفقا للقانون
Akhbar elwatane -  LE  13-04-2021

غونار سولسكاير مدرب مانشستر يونايتد

»أتمنــى استمــــرار كافــانــــي»أتمنــى استمــــرار كافــانــــي
 مع النــادي فــي الموســـم  مع النــادي فــي الموســـم 

 قال أولي غونار سولسكاير مدرب مانشستر يونايتد، إنه يتمنى استمرار إدينسون كافاني مع النادي يف 
املوسم املقبل، بعد أن قاد هدف مهاجم أوروغواي يونايتد للفوز )1-3( خارج ملعبه على توتنهام هوتسبير يف 

الدوري اإلجنليزي املمتاز اول أمس.

إلــى  انضــم  الــذي  عامــا(،   34( كافانــي  ويســتعد 
ــيرته يف  ــة مس ــان، ملواصل ــان جيرم ــس س ــن باري ــد م يونايت
أمريــكا اجلنوبيــة بعــد فشــله يف التأقلــم يف إجنلتــرا وفقــا 

لتقاريــر صحفيــة.
أن  وأكــد سولســكاير  تبقــى واضحــة  لكــن قدراتــه 
ــاء  ــة اإلبق ــل محاول ــن أج ــده م ــارى جه ــذل قص ــد يب يونايت
ــد انتصــار  ــن بع ــغ سولســكاير الصحفي ــي. وأبل ــى كافان عل
فريقــه يف شــمال لنــدن »عقدنــا اجتماعــات صادقــة. ال 

ــه«. ــاء علي ــد اإلبق ــن نري ــرار، نح ــد أس يوج

ــي  ــة الت ــر الطبيعي ــروف غي ــكاير أن الظ ــح سولس وأوض
تســببت فيهــا جائحــة كوفيــد19- كانــت صعبــة علــى 
كافانــي الــذي لــم يســتطع أن يأتــي بأســرته إلــى مانشســتر.
وأضــاف املــدرب النرويجــي »إنــه يفكــر مليــا حــول مــا 
ــب أن  ــده، أرغ ــا أري ــرف م ــك. يع ــم ذل ــا أتفه ــده، وأن يري
ــا  ــجل هدف ــورد يس ــد تراف ــتاد أول ــا يف س ــودا هن ــون موج يك
ــعور.  ــذا الش ــن ه ــل م ــد أفض ــرة، ال يوج ــة رأس طائ بضرب

ــيحدث«. ــا س ــرى م ــر ون ــك لننتظ ولذل
ــعوره.  ــرف ش ــا أع ــدا، وأن ــعوري جي ــرف ش ــع »يع وتاب

ــا  ــا صعب ــه كان عام ــرف أن ــا أع ــد وأن ــره بع ــم أم ــم يحس ل
ــدث  ــد ال يتح ــب جدي ــبة لالع ــن بالنس ــع لك ــى اجلمي عل
اإلجنليزيــة وال يشــعر بالثقافــة اإلجنليزيــة مــن أجــل التحــدث 
إلــى النــاس وعــدم وجــود أصدقائــه حولــه، كل هــذا يــدور يف 
ذهنــك إذا كان هــذا مــا تريــده«. وأمت »إذا قــرر االكتفــاء بهــذا 

ــا«. ــة احلــظ لوجــوده هن املوســم فقــط، فســنكون يف غاي
القسم الرياضي

ضربـــة مؤلمـــة ألتلتيكــو مدريــــد في فتــرة حســـــم ضربـــة مؤلمـــة ألتلتيكــو مدريــــد في فتــرة حســـــم 
 تلقــى دييغــو ســيميوني، املديــر الفنــي ألتلتيكــو مدريــد، ضربــة مؤملــة بإصابــة ثنائــي الفريــق، جــواو 
فيليكــس وكيــران تريبييــر، خــالل لقــاء اول امــس ضــد ريــال بيتيــس، يف إطــار اجلولــة 30 مــن عمــر الليغــا. 
وذكــرت صحيفــة »مونــدو ديبورتيفــو«، أن النجــم البرتغالــي جــواو فيليكــس، عانــى مــن جتــدد اإلصابــة يف 
ــاراة بيتيــس، جــاء  ــة 78 مــن عمــر مب ــر يف الدقيق ــران تريبيي ــت أن اســتبدال كي ــن. وأضاف الكاحــل األمي
ألن الالعــب يعانــي مــن ضربــة يف أســفل الظهــر. وقبــل مواجهــة ريــال بيتيــس، كان أتلتيكــو مدريــد قــد 
أعلــن غيــاب تومــاس ليمــار، العــب وســط الفريــق، عــن املبــاراة ألنــه يعانــي مــن إصابــة عضليــة حدثــت 
ــى  ــة عل ــر إجــراء الفحوصــات الطبي ــد ينتظ ــو مدري ــأن أتلتيك ــة ب ــه الســبت املاضــي. وختمــت الصحيف ل
ــار.  ــام إيب ــة أم ــه املقبل ــق يف مبارات ــع الفري ــى املشــاركة م ــم عل ــدى قدرته ــة م ــن أجــل معرف ــن، م الالعب
ــدول  ــدر ج ــوس تص ــي بالنك ــل الروخ ــق، ليواص ــكل فري ــدف ل ــس به ــع بيتي ــد م ــو مدري ــادل أتلتيك وتع
ترتيــب الليغــا برصيــد 67 نقطــة، بفــارق نقطــة عــن ريــال مدريــد الوصيــف، ونقطتــن عــن برشــلونة ثالــث 

الترتيــب.
ق.ر
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بعد 10 أيام من املقاطعة

إدارة سريع غليزان تلتزم بتسوية 
جــزء مـن مستحقـات الالعبيـن

عرجــي يلتحـق بصفوف 
نصـــر حسيــن داي

 متكن نصر حسني داي، اول أمس، من حسم صفقة هجومية مميزة، قبل غلق 
باب امليركاتو الشتوي، وأنهى مسيري النادي العاصمي، كافة إجراءات التعاقد مع 

املهاجم وليد عرجي، العب احتاد العاصمة السابق، يف صفقة انتقال حر.
وقضى عرجي، نصف موسم أبيض، بعد أن قررت إدارة احتاد العاصمة بقيادة 
املدير الرياضي عنتر يحي، يف أكتوبر املاضي، التخلي عن خدماته ، بسبب تراجع 

مستواه الفني.
وميني نصر حسني داي، النفس يف عودة عرجي إلى مستواه املعهود، ملساعدة 

النادي على التألق خالل مرحلة اإلياب، وتفادي الهبوط.
 ويحتل نصر حسني داي، املركز 15 يف جدول ترتيب الرابطة األولى برصيد 

19 نقطة، بفارق 4 نقاط عن أقرب املهددين بالهبوط.
م.هشام

بعد جابو وبلبنة

وفــاق سطيــف يحســم 
صفقـــة زيتـــي

 
مدافع  زيتي،  خثير  محمد  مع  تعاقده  إجراءات  وفاق سطيف،  نادي  أكمل 

النصر الليبي، قبل سويعات قليلة من إغالق نافذة االنتقاالت الشتوية.
وعلم أن إدارة النادي السطايفي، متكنت من احلصول على توقيع الالعب قبل 
انتهاء امليركاتو الشتوي. ذات املصادر أكدت أن العب النصر الليبي السابق، وقع 

على عقد ميتد ملوسم ونصف قابل للتجديد.
وجنح الوفاق يف احلصول على خدمات زيتي، رغم املنافسة القوية من شباب 
بعض  تسريح  يف  فشله  أن  غير  الالعب،  ضم  من  قريبا  كان  الذي  قسنطينة، 

الالعبني حال دون إمتام الصفقة.
القبائل،  شبيبة  يف  اللعب  له  وسبق  اخللفي،  اخلط  يف  اللعب  زيتي  ويجيد 
ووفاق سطيف، وشباب قسنطينة، وشباب بلوزداد، وأهلي البرج ومولودية وهران.
التحويالت  فترة  خالل  السطايفي  النادي  يضمه  العب  ثالث  زيتي  ويعد 

الشتوية، بعد عبد املؤمن جابو، واملدافع نصر الدين بلبنة.
م.هشام

 
 قادما من صفوف جمعية الشلف

»العميـــد« يتعاقـــد 
مــع فتـح اهلل طاهــر  
 أعلن نادي مولودية اجلزائر، تعاقده مع الالعب فتح اهلل طاهر قادما من صفوف 

جمعية الشلف، بعقد ميتد حتى صيف 2024.
وقال النادي العاصمي يف بيان عبر حسابه الرسمي على »فيسبوك«: »تعلن 
الشلف فتح اهلل طاهر،  السابق جلمعية  الالعب  تعاقدها مع  إدارة مولودية اجلزائر 

بعقد مدته 30 شهرا«.
يف  ينشط  حيث  األمامي،  اخلط  يف  املميزين  الالعبني  من  اهلل  فتح  ويعتبر 
عدة مراكز هجومية، وقدم مستويات الفتة يف السنوات املاضية، مع ناديه جمعية 

الشلف.
ولعب صاحب الـ)27 عاًما( لعدة أندية محلية، حيث بدأ مسيرته يف صفوف 
إلى صفوف جمعية  ثم  غليزان،  نادي سريع  إلى  ينتقل  أن  قبل  وهران،  جمعية 

الشلف الذي حمل ألوانه ملوسمني ونصف.
ق.ر

 

 حجــار يدخــل قائمـــة 
اهتمامات مولودية الجزائر

نادي  اهتمامات  دائرة  املستقيل،  املدية  أوملبي  مدرب  حجار  شريف  دخل   
للمدرب  خلفا  املقبلة،  الفترة  خالل  »الشناوة«  تدريب  لتولي  اجلزائر،  مولودية 

املستقيل عبد القادر عمراني.
وكان حجار قد تقدم باستقالته من تدريب أوملبي املدية، بسبب األزمة املالية 
اخلانقة التي مير بها النادي منذ انطالقة املوسم، ما أدى إلى هجرة جماعية لالعبني 

خالل فترة االنتقاالت الشتوية املنقضية.
للنادي  الفنية  األمور  زمام  لتولي  بقوة  املرشحني  أحد  أصبح  حجار  أن  وعلم 

العاصمي، بداًل من عبد القادر عمراني املستقيل.
وذكر املصدر، أن مسؤولي مولودية اجلزائر سيجتمعون باملدرب عمراني، ملعرفة 
موقفه من االستمرار رفقة النادي من عدمه، قبل بدء املفاوضات اجلدية مع حجار.
وخطف حجار األضواء هذا املوسم، بعد أن جنح يف قيادة أوملبي املدية لتحقيق 

نتائج مبهرة يف البطولة، بعد صعوده املوسم املاضي للرابطة األولى.
الترتيب برصيد 32  الرابع يف جدول  وغادر حجار أوملبي املدية وهو يف املركز 

نقطة، جمعها من 9 انتصارات و5 تعادالت، و5 هزائم.
م.هشام

وفاق سطيف يبعث حظوظه من جديد، الكوكي:

»علينـــا أن نطــوي صفحـــة إنييمبـــا 
والتركيـــــز على المواعــد القادمــة«

وصرح املدرب املساعد سباح بن يعقوب يف 
هذا الشأن يقول »اجتمعنا نحن أعضاء الطاقم 
الفني مع رئيس النادي محمد حمري بعد أن 
واتفقنا  السابقة  الفترة  طيلة  األنظار  عن  غاب 
على استئناف العمل بعدما التزم بتسوية جزئية 

للمستحقات املالية لالعبني والطاقم الفني«.
وحسب الذراع األمين للمدرب الرئيسي سي 
الطاهر شريف الوزاني، فإن رئيس السريع، العائد 
ألعضاء  أكد  النخبة،  حظيرة  إلى  املوسم  هذا 
مواجهة  على  يقوى  يعد  »لم  بأنه  الفني  الطاقم 
مبفرده«،  النادي  فيها  يتخبط  التي  املالية  األزمة 
السلطات  طرف  من  وعودا  تلقى  أنه  لهم  مضيفا 

واملدربني  الالعبني  متكني  على  ملساعدته  احمللية 
املالية  مستحقاتهم  من  جزء  على  احلصول  من 
السابق  الالعب  يستبعد  أسبوع.وال  غضون  يف 
ملولودية وهران مغادرة أعضاء الطاقم الفني للفريق 
يف حال عدم وفاء الرئيس بالتزاماته خالل األيام 
القليلة املقبلة، سيما يف ظل االضرابات املتكررة 
األهداف  بتحقيق  يسمح  ال  ما  وهو  لالعبني، 
الالعبني  توقف  أن  »أكيد  بقوله  وتابع  املسطرة. 
سيعيدنا  كاملة  أيام  عشرة  ملدة  التدريبات  عن 
إلى نقطة الصفر، يف الوقت الذي ال تفصلنا فيه 
الثانية  املرحلة  انطالق  عن  فقط  أيام  بضعة  إال 
للموسم، وهو األمر الذي يهدد مستقبل الفريق يف 

التقني  الرابطة األولى«.من جانب آخر، تأسف 
العبني  انتداب  يف  السريع  إدارة  لفشل  الوهراني 
من  الثاني  الشطر  خالل  تشكيلته  لتدعيم  جدد 
املنازعات  جلنة  جتاه  النادي  ديون  بسبب  البطولة 
السابقة  الفترة  طيلة  الرئيس  وغياب  جهة  من 
التحويالت،  مرحلة  وأن  علما  أخرى،  من جهة 
أسدل  املنصرم،  مارس   22 يوم  انطلقت  التي 
اجلزائري  الغرب  نادي  امس.وأنهى  اول  ستارها 
البطولة يف الصف ال12 ب24  الشطر األول من 
نقطة، يف انتظار اجراء باقي املباريات املتأخرة عن 

الذهاب والتي ترشحه للتراجع يف الترتيب.
م.هشام

 يرتقب أن يستأنف العبو سريع غليزان التدريبات بعد عشرة أيام كاملة من التوقف احتجاجا 
على عدم تلقيهم مستحقاتهم المالية، حسبما علم من أحد أعضاء الطاقم الفني للنادي.

مدرب  الكوكي،  نبيل  التونسي  أبدى   
حققه  الذي  بالفوز  سعادته  سطيف،  وفاق 
وحقق  النيجيري.  إنييمبا  ضيفه  أمام  فريقه 
املجموعات  دور  األول يف  فوزه  وفاق سطيف 
بثالثية  اإلفريقية،  الكونفيدرالية  بكأس 
نظيفة على حساب ضيفه إنييمبا النيجيري، 

يف اجلولة الرابعة.
نقاط   4 إلى  وفاق سطيف رصيده  ورفع 
يف املركز الرابع للمجموعة األولى، فيما جتمد 
رصيد إنييمبا عند النقطة 6 يف املركز الثاني.
الذي  بالفوز  جدا  »سعيد  الكوكي  وقال 
أعلى  على  مباراة  قدمنا  لقد  فريقي،  حققه 
مستوى، وجنحنا يف اخلروج بـ3 نقاط سيكون 
وقعها من ذهب فيما تبقى من عمر املنافسة«.
دخلنا  »لقد  الكوكي:  نبيل  وأضاف 
عدة  خلق  يف  وجنحنا  جيد،  بشكل  املباراة 
افتتاح  من  نتمكن  أن  قبل  سانحة،  فرص 
باب التسجيل بعد مرور ربع ساعة فقط، ما 

سهل من مأموريتنا«.
الهدف  تسجيلنا  أن  »أعتقد  وتابع: 
دفعا  منحنا  األولى  املرحلة  نهاية  قبل  الثاني 
بعدم  الالعبني،  نطالب  ما جعلنا  وهو  قويا، 
التهاون، وإضافة أهداف أخرى لتفادي تكرار 

سيناريو مباراة الذهاب«.
علينا  »اآلن  سطيف  وفاق  مدرب  وأمت 
أن نطوي صفحة مباراة إنييمبا، والتطلع إلى 
املتبقيتني  مبباراتينا  الفوز  يف  والتفكير  األمام 

للظفر بتأشيرة املرور إلى الدور القادم«.
اول  سهرة  سطيف  وفاق  نادي  وحقق 
أمس مبلعب الثامن ماي 1945 بسطيف أول 
فوز له يف دوري مجموعات كأس الكاف على 
حساب نادي إينيمبا النيجيري بنتيجة 3-0، 
املنافسة  هذه  من  الرابعة  اجلولة  ضمن  ذلك 

القارية حيث افتتح أمير قروي باب التسجيل 
ثم عمورة  الشوط األول   30 من  الدقيقة  يف 
يف الدقيقة 45 ليضيف أكرم جحنيط الهدف 
الثالث عن طريق ضربة جزاء يف الدقيقة 63 

من الشوط الثاني.
عجزت  وزوي  بتيزي  نوفمبر   1 ومبلعب 
الفريق  أمام  الفوز  القبائل، عن حتقيق  شبيبة 
ثمينة لالقتراب  بذلك فرصة  لتضيع  املغربي 
نحو  الصعود  وبطاقة  الصدارة  كرسي  من 
لنفس  الثاني  اللقاء  ويف  النهائي.  ربع  الدور 
الكاميروني  سبور  كوتون  فاز  املجموعة، 

.5-1 بنتيجة  زامبيا  من  ستار  نابسا  على 
الوصافة  مركز  يف  »الكناري«  يبقى  وبهذا، 
سبور  كوتون  املتصدر  خلف  نقاط   6 مبجموع 
برصيد  بركان  نهضة  وقبل  نقاط،   9 برصيد 
واحدة  نقطة  برصيد  ستارز  ونابسا  نقاط،   5
اجلولة  الترتيب.وبرسم  يتذيل جدول  والذي 
اخلامسة وقبل األخيرة، تتنقل شبيبة القبائل 
 21 بتاريخ  الكاميروني  سبور  كوتون  ملواجهة 
أفريل اجلاري، بينما يستضيف وفاق سطيف 
أهلي بنغازي الليبي بتاريخ 28 أفريل اجلاري.
م.هشام
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ومعروف عن الشاعر واألستاذ اجلامعي مخالفة تفاعله 
التحوالت  ومواكبته  والعربية،  اجلزائرية  السياقات  مع 
يوظفها  أن  قبل  واالجتماعية،  السياسية  والتغيرات 
بتقنيات استدعاء املوروث الشعبي واألسطوري والديني، 
هذه  قصائد  يف  فني  وبهاء  جمالي  بعمق  يتجلى  ما  وهو 
بعد  الثانية  والليلة  »شهرزاد  املطولة  فقصيدته  املجموعة، 
على  إحاالت  فيها  شعرية،  قصة  عن  عبارة  هي  األلف« 
الشأن الوطني يف زمن اإلرهاب والقتل والنار، يف تسعينات 
الفتنة  متاهات  يف  اجلزائر  دخلت  حيث  العشرين،  القرن 

والصراع والتطرف واالغتياالت واملجازر اجلماعية.
ويف النص بحور الشاعر احلدث التراثي واألسطوري، 
تواصل  ال  حيث  الشعبية،  القصة  يف  التحوير  وميارس 
والتجار يف  والشاطر  والغرام  شهرزاد حكاية قصص احلب 
البوادي واألسواق العربية، فهي تريد أن حتكي قصة وطن 
حاصرتهم الدماء والدموع واألحقاد، نقرأ رمزية الفردوس /

اجلزائر، وتبدأ احلكاية:
عن جنة الفردوس

كيف انتهت بجمالها وجاللها
ما بني كثبان الرماد

سأقص عن غول الفناء
وقوافل الشهداء...عن

أسطورة العنقاء والعشر الشداد
ثم يقرأ القارئ مشاهد النواح واأللم يف الوطن، وكيف 
كلمات  شهرزاد  جتد  وال  املكان،  واحترق  اإلنسان  ضاع 
التعبير عن الفجيعة واجلنون، فبعد أن كان الوطن يتغنى 
مجد  وطموحات  والبطوالت  االستقالل  وأحالم  بأفراحه 
يحي  صار  االستعمار،  أخرجت  التي  التحريرية  الثورة 
فأي كلمات حتكي  أبنائه،  والرصاص بني  الفنت  يوميات 

ما حدث؟.
التي  اإلبداعية  النصوص  من  كثير  على  نحيل  وهنا 
حدث  الكتابات  ويف  مشاهدها،  ونقلت  الفتنة  واكبت 
االختالف اجلمالي والفكري يف التعبير عن احملنة واملأساة 
واحلرب األهلية، حتى أنه ظهر يف اجلزائر مصطلح األدب 
تستطع  لم  وقصائد  روايات  على  يدل  وهو  االستعجالي، 
باجلزائر  والدمار  املوت  زمن  يف  حدث  الذي  يف  التعمق 

حينها.
كما كتب عبد احلليم مخالفة عن الشأن الفلسطيني 
 « الشهداء  سيد  »يا  نصه  ومنها  واحملبة،  التفاعل  قصائد 
وفيها  ياسني،  أحمد  العربي  الفلسطيني  الشهيد  عن 
وتاريخية  أسلوبية  داللة  يف  متت«،  لم  »ال  الشاعر  يكرر 
األرض  ذاكرة  يف  الفلسطيني،  الشهيد  أثر  ودينية حلضور 

واإلنسان، مبعاني الفداء والتضحية.
السالم  معنى  القصيدة  يف  قرأناها  التي  املعاني  ومن 
والهرولة واخليانة ورفض التطبيع مع الصهيوني، حتى أننا 
القضية  يف  وامتزج  متاهى  قد  اجلزائري  الشاعر  بأن  شعرنا 
الفلسطينية وحتول لشاعر فلسطيني يكتب عن أمل العودة 
محمود  طريقة  على  والزيتون،  باألرض  االرتباط  وعن 

درويش وعز الدين املناصرة وغيرهما.
شعرية،  مطولة  فهي  شهريار«  »صحوة  قصيدة  أما 
حتكيها  التي  والغرامية  اخلرافية  احلكايات  كل  رفض  عن 
شهرزاد، وفيها يحدث املبدع التحوير يف احلكايات التراثية 
قصص  سكرات  من  شهرزاد  ينهض  حيث  الشهرزادية، 
ولوجود  واململكة،  امللك  لضياع  وينتبه  واملجون،  الغرام 

التاتار ببابه، نقرأ صوت شهريار وعاره:
أصحو على جيش الغزاة

يفاوض األعيان عند مدخل الواحاِت..
يف شأن اصطياد الوحش يف الفلواِت

أو حتديد عقد حراسة اآلبار
وعلى التتار يقهقهون وقد علت

صيحاتهم
عند املساِء ولسُت أدري كم لهم

مذ عسكروا بالقرب من أسواري؟
وعلى البالد رهينة

معروضة
للبيع بالتقسيط وااليجاِر

العربية،  اخلارطة  عبر  واجلمود  الذل  يحاور  نص  إنه 
ربط  يف  شهرزاد   حكايات  واستمرت  األوطان  وضاعت 
الشعوب واألنظمة، وتخلف اجلميع عن ركب األمم وقوافل 
احلضارة واحلداثة، وعادت الدول العربية خلطابات العشيرة 

وحروبا  وتأخرا  تخلفا  زيادتها  هامشية  وصراعات  والقبيلة 
وقد سرت  احلليم؟  عبد  يا  يسمع صرختك  فمن  وفتنا؟! 
والكشف  الصراخ  يف  قباني  ونزار  مطر  احمد  طريق  على 
للفكر  والفضح  الشتم  ويف  اخليانة،  الهرولة،  الذل،  لهذا 

االنهزامي، الهروبي؟!
فيها  أخرى  بقصائد  يتمتع  أن  العربي  للقارئ  وميكن 
وسيجد  األسطوري،  التوظيف  وفيها  الرومانسي  الوهج 
الشعرية  للكتابة  الفنية  اجلوانب  من  متمكنا  شاعرا 
املعاصرة، مع االيجادة يف الشعر العمودي ويف الشعر احلر، 
على  دائم  وحرص  واملجازات،  الرموز  يف  التوغل  وبراعة 

تنويع الصور واملعاني.
وللتذكير فقد كتبت الدكتور شادية شقروس تقدميها 
على  الشاعر  »جدد  وقالت:  الشعرية،  للمجموعة  نقديا 

بني  ديوانه  الرؤية وجمع يف  وعلى مستوى  البنية  مستوى 
األضداد: احلب واحلقد، احلياة واملوت، اجلمال والقبح، 
احلرية والعبودية، احلنني والغربة، السلم واحلرب، والشاعر 

ينشد يف كل ذلك املعني اإلنسانية النبيلة«.
بقسم  أستاذ  مخالفة  احلليم  عبد  الشاعر  أن  نذكر 
اللغة العربية وآدابها، كلية اآلداب واللغات، جامعة قاملة 
اجلزائرية، نشر ديوان »سنظل ننتظر الربيع«، وديوان شعري 
نقدي عن جتليات األسطورة يف  مغاربي مشترك، وكتاب 
»وشوشات  مخطوط شعري  وله  قباني2012،  نزار  أشعار 

أسوار غجرية«.
وهو مشارك يف لقاءات أدبية وطنيا وعربيا، لعل آخرها 
حضوره لبرنامج أمواج الشعر مبدينة سكيكدة الذي تشرف 

عليه جمعية الشاطئ لآلداب والفنون.

يواصل املبدع عبد احلليم مخالفة سفره الشعري املغامر واملختلف، عبر 
قصائد فيها الكثير من احلكي والقص، يف ديوان »صحوة شهريار«، يف 

طبعته التونسية عن دار الفردوس للنشر والتوزيع بجندوبة بعد طبعة 
األولى باجلزائر.

يف مجموعته الشعرية »صحوة شهريار«

الشاعر عبد الحليم مخالفة يعيد 
بناء التراث والتاريخ

وليد بوعديلة

العام،  لهذا  الرمضاني  السباق  دخول  على  التلفزيونية  »لينا«  قناة  تراهن 
بشبكة برامجية قوية ومنوعة، تسعى من خاللها الستقطاب أكبر نسب مشاهدة 
وهي التي جنحت خالل فترة وجيزة يف حجز مكان لها ضمن املشهد اإلعالمي 
اجلزائري. وبحسب معلومات مطلعة فإن إدارة القناة وضعت إستراتيجية خاصة 
اعتمدت فيها على تنويع البرامج واألعمال الدرامية التي ستعرضها طيلة أيام 
الشهر الفضيل، لعل من أبرز تلك األعمال برنامج »احلل« الذي يعد أول وأكبر 

سلسلة وثائقية مبضمون جزائري سيتم بثها على قناة جزائرية.

التي  التحول  ومرحلة  تتماشى  جديدة  مقاربة  من  تنطلق  البرنامج  فكرة 
تشهدها اجلزائر على كافة الصعيد، حيث تعالج حلقاته الـ20 أبزر التحديات 
التنموية واالجتماعية واحلضرية يف الواقع اجلزائري، على غرار مشاكل تسيير 
النفايات، التلوث، رداءة وضعف املرافق العامة، التشوهات البصرية يف العمران 
واحمليط وغيرها من امللفات التي تالمس الهموم احلارقة لغالبية اجلزائريني، عبر 
تسليط الضوء على تلك االختالفات من زاوية موضوعية والبحث عن حلول 

لها يف جتارب عدد من الدول حول العالم.

الالفت يف »احلل« وهو االسم الذي اختارته اجلهة املنتجة لهذا العمل، 
مشاركة كوكبة من الوجوه اإلعالمية البارزة يف احلقل اإلعالمي ضمن رحلة 

استقصائية شيقة جالت خاللها 10 بلدان من مختلف قارات العالم، عايش 
بعضها ظروفا قد تتشابه يف بعض تقاطعاتها التحديات التي مرت بها اجلزائر، 
وذلك بغرض تسليط الضوء على جتربتها يف النهوض وحل مشاكلها والبحث 

يف إمكانية االستلهام منها للوصول إلى اجلزائر اجلديدة التي ينشدها اجلميع.

ومع أن بعض األطراف قد تقرأ يف اختيار إدارة قناة »لينا« االعتماد على 
من  نوعا  يشكل  بأنه  الرمضانية،  شبكتها  لتدعيم  الثقل  وبهذا  جاد  برنامج 
املجازفة يف ظل تعّود املشاهد على نوعية معينة من البرامج التي متيل يف غالبيتها 
إلى الترفيه والفكاهة، إال أن متابعني آخرين للمشهد اإلعالمي يعتبرونها خطوة 
التفاعل  ومتابعة  املشاهدة  ونسب  اآلراء  دراسات سبر  أن كل  ذكية خصوصا 
أكثر  من  كانوا  اجلزائريني  بأن  كشفت  االجتماعي،  التواصل  شبكات  على 
املتابعني لهذا النوع من االنتاجات على قنوات عربية أخرى على غرار البرنامج 
اخليري »قلبي اطمئن« أو السلسلة الشهيرة »خواطر« مبواسمها الـ11 التي تصب 
يف نفس القالب التوثيقي، وكانت هي األخرى رهان قناة »أم بي سي« يف شهر 
رمضان وجنحت جناحا كاسحا أسهم بال شك يف صناعة وعي جديد لدى قطاع 

واسع من متابعيها.

ق.ث

تراهن على دخول السباق الرمضاني  

»الحل« سلسلة وثائقية ضخمة على قناة »لينا«
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لقد أرادت القيادة اجلزائرية آنذاك توجيه رسالة سياسية 
مشّفرة وقوية يف آن واحد للضيف الفرنسي، أن اجلزائر 
من  بكثير  حتتفظ  وأّنها  أبداً  لباريس  تابعة  تكون  لن 
اخليارات والبدائل ! مّرت الزيارة بنجاح لوال ذلك اللغط 
الذي حدث يف تلك األمسية حني وقف جيسكار ديستان 
محّيياً اجلزائر املستقلة من طرف فرنسا التاريخية كما 
قال، هناك فقط فهم املسؤولون اجلزائريون أن الرئيس 
أنه يتعمد اإلساءة  أو  التاريخ شيئاً  الفرنسي ال يفهم يف 
فرنسا  تُطعم  اجلزائر  فيه  كانت  الذي  التاريخ  ذلك  إلى 
جيسكار  شاهد  الشعب،  قصر  حدائق  يف  جوع…!  من 
السابق  الفرنسي  العام  للحاكم  الصيفية  اإلقامة  ديستان 
ينظر  والورود، ظّل  األزهار  تفّرج على أصناف  للجزائر، 
آخر  مكاٍن  يف  مثلها  ير  لم  كأنه  وإعجاب  باهتماٍم  إليها 
إلى سكيكدة،  قسنطينة  من  تنقله  األرض، يف  وجه  على 
أحّس بسطوة النبات األخضر وهو يغمر جوانب الطريق، 
إلى  بدّقة  يحدق  الرحلة،  زمن  وهو  كاملة،  ساعة  جلس 
بهاًء  الربيع  فصل  زاده  الذي  املتمايل  األخضر  الورق 
لم  شيئاً  يستذكر  وكأنه  إليه  ينظر  ظّل  وجماالً،  ورونقًة 
هنا  من  مّر  قريب،  ماٍض  إلى  ينظر  راح  مخيلته،  يغادر 
قبل زمن قصير آالف اجلنود الفرنسيني، كما عاش آالف 

املستوطنني. 
يف سكيكيدة اكتشف مصانع البتروكيمياء التي 
دّشنها بومدين منذ وقت قصير، حني دخل وسط 
أخذت   ،LES ARCADES شارع  يف  مّر  املدينة 
النسوة تولولن وتزغردن من شرفات البيوت، تذّكر 
بهذا  يقمن  النسوة  أّن  الفرنسي  الضيف  حينها 
الفعل يف أي فرح يحّل على البيت، وهّن من زغردن 
الذين  وأبناءهن  أزواجهّن  يوّدعن  وهّن   1955 عام 
ُدفنوا  أنهم  تذّكر  ثّم  احلرب،  ساحة  يف  سقطوا 
وسط املدينة يف قبور جماعية، ُحّولت املقبرة إلى 
ملعب لكرة القدم، ظل الفرنسيون يجدون نشوتهم 
قبور  فوق  اللعبة  هذه  ميارسون  وهم  وَسكرتهم 
بعد  نفسها  الصورة  ظلت  لألسف  الشهداء،  مئات 
خروج فرنسا وعودة السيادة للجزائر، ال أدري أين 
قرأُت »كم هؤالء أغبياء، أّي ذنٍب اقترفه الشهداء 

حتى ُيظَلموا وُهم أموات وأحياء ...! 

نظره  وجهة  يشرح  راح  فرنسا،  إلى  ديستان  عودة  بعد 
نبتلع  أن  يجب  له  قال  احلكومة،  رئيس  شيراك،  جلاك 
كثيرون،  العالم  يف  اجلزائر  أصدقاء  اجلزائري،  املوقف 
فقد باتت تترأس حالياً أكبر منظمة سياسية عاملية »حركة 
املاضي،  طّي صفحة  عن  أعلن  بومدين  االنحياز«،  عدم 
وهو يطالبنا بعدة أشياء مقابل أن تكون عالقتنا متميزة 
معه، نحن بحاجة للنفط اجلزائري، لن نسافر إلى أقصى 
الشرق بحثاً عنه، نحن الشريك األول للجزائريني، ونصف 
ما نستهلكه من الغاز والنفط قادٌم من صحراء اجلزائر، 
املهاجرين  اجلزائريني  بالعمال  باإلعتناء  يطالب  بومدين 
كّل  الذين يعيشون حالياً يف أحياء قصديرية، وهي على 
حال صورة غير الئقة بفرنسا، أضاف ديستان وهو يحّدث 
لتعلم  أوالدهم  أمام  الباب  فتح  من  البد  رئيس حكومته، 
تساءل  األصلية،  ثقافتهم  على  واإلطالع  الوطنية  لغتهم 
حينها شيراك الذي أراد أن يقرأ احداثيات املستقبل: وما 
أربع سنوات  أعلنت قبل  كانت اجلزائر قد  ؟  املقابل  هو 
من هذا التاريخ عن تأميم النفط من جانب واحد، حاول 
قصر اإلليزي الذي سكنه آنذاك جورج بومبيدو أن يثني 
بومدين، لكنه لم يُوفق يف ذلك رغم التهديد املبطن الذي 
أطلقته احلكومة الفرنسية، تزامن ذلك مع النداء الشهير 
دعت  التي  الكبرى  االحتكارية  الشركات  أطلقته  الذي 
صمدت  اجلزائر،  ومحاصرة  اجلزائري  النفط  ملقاطعة 
تويف   ،74 عام  يف  االقتصادي.  احلصار  وفشل  اجلزائر 
فجأة الرئيس بومبيدو، أُجريت انتخابات رئاسية، سقط 
فيها ميتران للمرة الثانية، فقد سبق له أن نافس ديغول 
أراد  احلكم،  سدة  إلى  ديستان  صعد  بالهزمية،  ومني 
سهلة،  ستكون  املهمة  أن  معتقداً  اجلزائر  وّد  يكسب  أن 
اجلليد،  لكسر  ستمهد  اجلزائر  نحو  منه  واحدة  إلتفاتة 
هكذا اعتقد، ظّل يرّدد مقولة ديغول: »ذهبُت إلى الشرق 
بأفكاٍر بسيطة«، حّدث نفسه وهو يذهب ويجيء يف رواق 
االستعمارية  احلسابات  وحل  يف  سقط  فجأة  اإلليزيه، 
االقتصاد  أن  االقتصادي،  تكوينه  بحكم  اعتقد  الضّيقة، 
واملال هما كل شيء، نسي أّن الّسياسة هي مربط الفرس. 
أجاب ديستان رئيَس حكومته شيراك: املقابل، 
وتعزيز  املنطقة،  يف  الّتسلح  نحو  التسابق  تشجيع 

العالقات مع املغرب وموريتانيا يف املجال العسكري، 
ستشق فرنسا طريقها عبر بوابتي البحر املتوسط 
فرنسا  ستبقى  فقط  هنا  من  األطلسي،  واحمليط 
قبلة هؤالء الذين تنّكروا للمعاهدات واالتفاقات، 
اجلزائريني  إلى  عني  بطرف  يشير  ديستان  كان 
تأميمهم  عقب  »التاريخية«  فرنسا  حتدوا  الذين 
ديستان  كالم  من  األخيرة  اجلملة  كانت   ! للنفط 
سيحدث  الذي  األمر  الكأس،  أفاضت  التي  القطرة 
شرخًا يف العالقة بني بومدين وديستان، لم يتأخر 
هذا األخير يف حفر خندق آخر، مبجرد عودته من 
اجلزائر، أطلق اسم يوغرطة على كلبه الذي ينام 
معه على نفس الّسرير…! رفض الرئيس اجلزائري 
الرئيس  إليه  وجهها  التي  الدعوة  رغم  الزيارة  رّد 
أول  كان  وينتظر.  ينتظر  ديستان  ظّل  الفرنسي، 
من  أشهر  ثمانية  بعد  قام  أن  بومدين  من  ِفعل  رّد 
زيارة ديستان بتأميم كل املصانع الفرنسية الكبرى 
ليطرد  وتوتال  ميشالن  مثل  اجلزائر  يف  املتواجدة 
أصاب  هل  اجلزائر،  من  الفرنسيني  نهائية  بصفة 

بومدين يف ذلك، تساءل اخلبراء آنذاك.

ظّل السفير الفرنسي يف اجلزائر يف اتصاالت يومية 
خللية  إقامته  مقر  حتوّل  الكيدورسي،  يف  مرؤوسيه  مع 
نحل، يسابق الزمن وينتظر الفوز بلقاء مع بومدين لشرح 
وجهة نظر فرنسا وتهدئة اجلو، لكن دون ردٍّ من الرئيس 
وهي  ديستان،  من  باخلديعة  بومدين  أحّس  اجلزائري، 
داة،  ولد  املوريتاني  الرئيس  أيضاً  بها  قام  التي  اخلديعة 
ودافعت  أطعمته  التي  اجلزائرية  لليد  األخير  هذا  تنّكر 
عنه يوم أن كان احلسن الثاني ينادي مبغربية موريتانيا، 
الفرنسي  نظيره  وصف  يف  اجلزائري  الرئيس  يترّدد  لم 
بأنه يلبس قندورة وعمامة ويخفي حتتهما سكيناً مغربياً، 
بات  دادة،  الصاع صاعني على ولد  رّد  يترّدد يف  لم  كما 
الوالي مصطفى الّسيد على بعد أمتاٍر قليلة من القصر 
قوة  تدعمه  لياًل  موريتانيا  دخل  نواقشوط،  يف  الرئاسي 
تلقت  الذهب  ووادي  الساقية احلمراء  خاصة من جيش 
تدريبا عالياً، سقطت أمامه كل احلواجز العسكرية التي 
وضعها املوريتانيون، بات على وشك الوصول إلى مخدع 
والهلع، قّرر  بالّدعر  املوريتاني، أصيب ولد دادة  الرئيس 
الذي  الصحن  يف  التبول  جزائري  وبدعٍم  الصحراويون 
يأكل فيه ولد دادة…! يشير محمد بجاوي يف كتابه مهمة 
الذي  اللقاء  إلى  فرنسا«  العادة..ُكراسات سفير يف  فوق 
جمعه مع جيسكار ديستان بتكليف من بومدين لالحتجاج 
الصحراء  قضية  للمغرب يف  الداعم  فرنسا  موقف  على 
الغربية » أّن بومدين احتج بعد أن عقدت فرنسا صفقة 
أسلحة مع امللك احلسن الثاني، وهذا ما أغضبه واعتبر 
أن هذه اخلطوة مبثابة إعالن عداوة من باريس، وهذا ما 
أدى إلى إدخال العالقات اجلزائرية الفرنسية يف الثالجة 

ملدة طويلة.

بداية  يف  احلكم  إلى  االشتراكيني  »بوصول 
بعد  الساحة  عن  بومدين  واختفاء  الثمانينات 
قصر  إلى  الشاذلي  صعد  طوياًل،  ميهله  لم  مرض 
من  القدامى  رفاقه  على  وعيناه  جلس  املرادية، 
قوته  أسرار  يدركون  من  فقط  هم  الثورة،  مجلس 
تقدمي  يف  بدأ  قصير،  وقت  بعد  ولهذا،  وُضعفه، 
وَضعهم  اخلاصة،  بطريقته  إليهم  »الهدايا« 
يبني  زعيم  كّل  اآلخر،  تلو  الواحد  الثالجة  يف 
أن  عّلمهم  يحّبوك  لم  »إذا  هواه  على  مملكته 
يخافوك« هكذا خاطب الشاذلي نفسه ليلة الفاحت 
يف  الشهير  يحياوي  خطاب  بعد   1979 ماي  من 
املنظمات  أبناء  من  اآلالف  أمام  البيضاوية  القاعة 
على  بات  كرسّيه  بأّن  الرئيس  شعر  اجلماهيرية، 
الزلزال،  إليقاف  استباقية  ضربة  من  البد  احملك، 
الفريَق  فالبالد ال تتسع ألكثر من زعيم، استبدل 
الرئاسي بفريق آخر أتى به من الثكنات العسكرية 
فجأة  بوهران،  الثانية  العسكرية  للناحية  التابعة 
صعد العربي بلخير إلى الّسطح، أصبح املتحكم يف 

كل ملفات القصر الرئاسي. 

باعتباره  نزار،  خالد  الضابط  جنم  األفق  يف  سطع 
عسكري مطيع ألوامر قائده الشاذلي، لم يجلسه وال مرة 
الرئيس،  مكتب  إلى  يُستدعى  حني  مكتبه،  يف  الشاذلي 
من  ينتهي  قائده، وحني  أمام  أي جندي  مثل  واقفاً  يظل 
عرض مهمته وتلقي التوجيهات اجلديدة، يأمره الشاذلي 

هذين  بترقية  الشاذلي  قام  دور«،  »خلف  باالنصراف، 
الطاعة  إلى مرتبة جنرال بعد أن رأى فيهما  الضابطني 
عقب  تردد.  دون  على خدمته  واحلرص  ألوامره  العمياء 
اللوم  إليه  املقربني  بعض  وّجه  األليمة،  أكتوبر  أحداث 
ألنه أعطى الضوء األخضر خلالد نزار لقتل املتظاهرين، 
أجابهم: كلّكم تتكلمون، واجليش وحده من يتكلم ويعمل، 
تفاقم  مينع  أخرى  مؤسسة  أي  وال  احلزب  ال  أجد  لم 
األمن  على  للحفاظ  نزل  الذي  اجليش  وجدُت  الكارثة، 

العام«. 

حني أهمل العربي بلخير ذات يوٍم أمرًا من أوامر 
الرئيس، لم يتردد الشاذلي يف إدخال رئيس ديوانه 
عليه  ينص  كما  يومًا  وعشرين  واحد  ملدة  السجن 
أسبوعني  مضي  بعد  العسكري،  العقوبات  قانون 
قضاهما بلخير يف السجن العسكري، دخل محمد 
اإلبراهيمي  طالب  وأحمد  مساعدية  الشريف 
على الرئيس، ترجاه العفو عن بلخير، قال له سي 
محمد الشريف: العربي أثبت والءه لك، وجديته 
عليها،  غبار  ال  بها  ُكّلف  التي  امللفات  كّل  دراسة  يف 

لن جتد أكفأ منه.

ابتسامة  محدثاه  رأى  باملقابل،  الشاذلي،  يعلق  لم   
الّرضا قد بدت على محيا الرئيس، بعد يوم واحد، عاد 
»الراهب الكبير« إلى »محرابه« ليجلس يف مكتبه العريض 
آخر  إلى  معها  ساهراً  امللفات،  كّل  دراسة  على  عاكفاً 
محكم،  مبخطط  عاد،  املرة  هذه  لكن  الليل،  من  ساعة 
البد من أن يحكم بيٍد من حديد، مستعيناً برفاقه الذين 
إلى  املؤدية  الطرق  كل  وغلق  والهدف،  الفكرة  يقاسمونه 
أيام،  بعد  ومنافسيه.  خصومه  أمام  الرئاسي  القصر 
تكشف  أن  »إياك  نفسه:  يحّدث  وهو  آخر  استنتاجاً  بلغ 
اجلميع  يدرك  أن  قبل  قوتك،  مقدار  احلقيقي،  مركزك 
أنك فعاًل مصدر خطر، أنك األقوى واألشرس«. كان هذا 
من  اللعبة  إدارة  األرض،  البقاء حتت  إليه  بالنسبة  يعني 
وراء الكواليس، بانتظار اللحظة احلاسمة: حلظة سقوط 
اخلصوم جميعاً يف الفخاخ التي نصبها بصبر وأناة. بدأ 
أنصار  قال  كما  البومديينية  على  للقضاء  التنازلي  العد 
خالل  ومن  يؤكدون،  آخرون  راح  بينما  الراحل،  الرئيس 
كان  فلو  االستمرارية،  على  بومدين،  خليفة  ممارسات 
سار  الذي  النهج  نفس  على  لسار  يقولون،  حياً،  بومدين 
عليه الشاذلي، لكن هل كان بومدين سيزور باريس، وهو 
وبومبيدو  ديغول  عهد  يف  قبل  من  زيارتها  رفض  الذي 
عام  أواخر  يف  فرنسا  الشاذلي  زار  حني   !  … وديستان 
فستاناً  لبست  قد  باريس  وجد  ميتران،  لزيارة  رّدا   ،82
شتوياً، جلَس على درٍج، الكورنيش خلفه، نهر السني حتته 
ظّل  مائه،  انسياب  حجم  ازداد  وقد  قدميه  قرب  يجري 
يفّكر حللحلة تلك الوضعية التي لم يعد يحتملها البلدان، 
الفرنسيون واجلزائريون يشتمون بعضهم  إلى متى يبقى 
البعض ويكيدون لبعضهم البعض، اكتشف أّن عوَد ودادية 
املغتربون  تعلّم  صلباً،  أصبح  قد  أوروبا  يف  اجلزائريني 
من  ذاقوا  أن  بعد  املريرة  التجارب  حّنكتهم  الكثير، 
العنصرية الكثير، كانت بقايا األقدام السوداء تعمل على 
طردهم عبر تكثيف العمليات االنتقامية يف مقرات الدولة 
اجلزائرية، أُحرقت القنصلية العامة اجلزائرية مبرسيليا، 
بات  اُستُهدفت مقرات اخلطوط اجلوية اجلزائرية،  كما 
اجلالية  أضحت  كما  يومية،  ظاهرة  اجلزائريني  اغتيال 
اليمني  صار  ووجودها،  حياتها  يف  االضطهاد  تعاني 
اجلزائريون  بدا  السياسية،  الساحة  يف  مَمثَّاًل  املتطرف 
كان  التمساح..!  فكي  أمام  وكأنهم  املهاجرين  وبقية 
يف  الشاذلي  الرئيس  به  حظي  الذي  الكبير  االستقبال 
للوطن  اجلاليُة  توليها  التي  األهمية  على  مؤشراً  باريس 
وقيادته السياسية، ظلّت فرنسا مركزاً خصباً للمعارضة 
اجلزائرية، كان آيت أحمد مير من هنا، مثله مثل أحمد 
بن بلة الذي أطلق سراحه الشاذلي، صار هو اآلخر مير 
لكل  عبور  باريس ممر  كانت  بباريس،  لآلخر  احلني  من 
إلى  احلاج  مصالي  من  اجلزائري،  للنظام  املعارضني 
كرمي بلقاسم ومحمد خيضر إلى الطاهر الزبيري، جلس 
دون  بعض  مع  كاملة  ساعات  عشر  وميتران  الشاذلي 
مترجم، تساءل الكثيرون عن سّر طول هذه املدة، وماذا 
كبيراً  محّدثاً  الفرنسي  الرئيس  كان  فإذا  أثناءها،  قاال 
الرئيس  الفلسفي واحلقوقي، فماذا عن  بحكم تخصصه 
اجلزائري؟ نسى هؤالء أّن السياسة ليست فقط كالم أو 
فلسفة، ظّل الشاذلي يرّدد حكمة نيتشه التي سمعها من 
نعثر  »لن  اخلارجية:  وزير  طالب  أحمد  الدكتور  صديقه 
على الظلم يف احلقوق غير املتكافئة وفقط، بل يوجد يف 

التظاهر باملساواة يف احلقوق«...! يُتبع.....
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د. عمـــــر صــــايف 
فرنـــــسا   /

الجزائر وفرنسا..الحكاية المريرة !

 يف أفريل عام 1975، 
قّرر الرئيس الفرنسي 

جيسكار ديستان 
زيارة اجلزائر على 

إثر دعوة رسمية من 
الرئيس اجلزائري 
هواري بومدين، 

وأثناء نزوله يف مطار 
الدار البيضاء ُصدم 

الرئيس الفرنسي 
وهو يخرج من القاعة 

الشرفية من نوع 
السيارة التي تقّل 

الرئيسني، حيث لم 
تكن واحدة من تلك 

التي اعتاد أن يستقلها 
بومدين يف زياراته 

امليدانية داخل الوطن 
ولدى استقباله 

لضيوفه األجانب، 
ففي ذلك اليوم 

الربيعي استبدلت 
مصالح الرئاسة 

السيارة الفرنسية 
سيتروان الشهيرة 

بسيارة »مرسيدس« 
األملانية. 
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أقالم

لماذا تقدمت سنغافورة وتأخرت الجزائر؟
بال  فأننا  االساسية،  القاعدة  تلك  إذا خالفنا  فنحن 
شك نسير حتما وبسرعة نحو الفشل والسقوط واالندثار، 
السياسية  مشاكلنا  ووضع  أنفسنا  مبراجعة  نسرع  لم  إذا 
التشريح  طاولة  على  والتربوية  واالجتماعية  واالقتصادية 
واسناد امر ذلك إلى املختصني النزهاء الشرفاء الشجعان 
مناصب  يودون  وال  السلطة  ألهل  يتملقون  ال  الذين 
املقاربات  نفس  أن  أرى  لألسف  لكن  غيرها،  أو  سياسية 
والسلوكات الفاشلة ما زالت تهمني على نظامنا ومجتمعنا 
العقليات  ثورة يف  ثقافية  ثورة  إلى  اجلزائر  يف حني حتتاج 
يف  انسان  ابسط  إلى  النظام  من  بداية  واملتحجرة  احملنطة 
مجتمعنا، لدينا بؤس اجتماعي يتزايد يوميا الذي يهدد 
االمن النفسي للمواطنني أكثر مما يهدده مدون يف الوسائط 
االجتماعية ينتقد سياسة النظام العرجاء أمال يف العيش 
فهو  يرحل  ان  هناك من يجب  إذا كان  بكرامة يف وطنه، 

جيل الرجعية واملفلسني واملنهزمني يف كل املعارك.
مستقبل  تقرر  النزيهة  املثقفة  الشابة  االجيال  اتركوا 
ينهض  أن  يستطع  لم  نظام  بيدها،  مصيرها  وتصنع  بلدها 
التنمية،  عطل  أحد،  على  يخفى  ال  وعجزه  باجلزائر 
اصطالح  أما  الوطن،  هذا  يف  جميل  هو  ما  كل  أفسد 
الفساد مبدلوالته احلالية فقد ارتبط ظهوره بظهور األنظمة 
عسكرية  أصول  ذو  ومعظمها  املستبدة،  الدكتاتورية 
خلفها،  أو  دبابة  ظهر  على  احلكم  إلى  جاءت  انقالبية 
والتي ما إن استقر لها احلكم حتى افترضت أنها صاحبة 
ـََعْت  احلق يف ثروة البلد التي يحكمون. وهذه األنظمة َدف
إلى سطح السلطة والعمل السياسي مبجموعة من األفراد 
الفطري  واالستعداد  املتواضعة  األخالقية  اخللفية  ذوي 
العتبار املال العام جزءًا من حقوقهم الشخصية. وهكذا 
تخضع  ال  التي  املستبدة  األنظمة  هذه  الفساد  واكب 
للمساءلة أو احملاسبة وال تؤمن بها أصاًل، وكانت البداية 
تتمثل يف إشباع نزوة بناء الثروة الشخصية، وهي نزوة ال 
حدود لها وقد متتد يف معظم األحيان بامتداد عمر احلاكم 
على  االعتداء  عدوى  انتقلت  الوقت  مرور  ومع  املعني، 
املال العام من القادة إلى عائالتهم وأقربائهم الذين ابتدأوا 
ملكًا  باعتبارهما  الوطنية  والثروة  العام  املال  مع  بالتعامل 
ال  اخلاصة  نظرهم  وجهة  ومن  بالتالي  وهم  لهم،  عائليًا 

يسرقون بل يأخذون ما يعتبرونه حقًا لهم.
القيم  منظومة  تغيير  يف  الفساد  استشراء  ساهم  لقد 
بأنواعه  الفساد  ـَُجرِّم  ت كانت  والتي  املجتمع  يف  السائدة 
وذلك عندما أصبح الفساد وسيلة للتفاخر بني املسؤولني 
أكبر  وينهب  يسرق  الذي  هو  واألجنح  األشطر  أن  باعتبار 
الثروة بأشكالها املختلفة يف أقصر وقت ممكن،  كمية من 
املباهاة،  إلى  الفساد  عائلة  البعض ضمن  يدعو  أمر  وهو 
إلى  الوصول  اآلخر حملاولة  البعض  أمام  ويشكل شاخصًا 
إليه اآلخرون من جناح يف ممارسة الفساد وسرقة  ما وصل 
املال العام أو الثروة الوطنية بأشكالها املختلفة. أما النظام 
فموقفه يكون يف العادة إما مشجعًا على ممارسة الفساد أو 
غاضًا الطـَّرَف عنه أو حاميًا له إذا كان األمر يتعلق بأتباعه 
يعطي  القانون حتى  تطبيق  يتم  ومريديه، وبخالف ذلك 

النظام الفاسد انطباعًا زائفًا بأنه شديد على الفساد.
إن تفاقم الفساد يف اجلزائر ويف معظم الدول العربية 
مقاومته  من  جعل  احلاكمة  السياسية  بالطبقات  وارتباطه 
وتداعياته  أهميته  يف  يعادل  عامًا  شعبيًا  مطلبًا  ومكافحته 
وصلت  أن  بعد  وذلك  السائدة  السياسية  املطالب  معظم 
القناعات الشعبية إلى حد الربط العضوي بني االستبداد 
والتسلط السياسي من جهة والفساد من جهة أخرى. وقد 
الفساد من فقر وانهيار يف  تفاقم تداعيات استفحال  أدى 
مستوى اخلدمات العامة للدولة وضعف مؤسساتها الناجت 
عن استنزاف موارد الدولة وإمكاناتها لصالح طبقة صغيرة 
من السياسيني واملتنفذين الفاسدين إلى دفع األمور إلى 
احلد الذي جعل العديدين يعتبرون النضال ضد الفساد 
والفاسدين رديفًا للنضال ضد الظلم السياسي والتعسف 

واالستبداد ويف نفس األهمية، إن لم يكن أكثر.
سنغافورة من بلد املستنقعات الى نهضة تربعت على 
عرش العالم ... سنغافورة مساحتها 728.3 كم² وعدد 
اإلجمالي  احمللي  الناجت  نسمة،  ماليني   6 تقريبا  سكانها 

الفرد من الناجت الوطني  يبلغ دخل  390 مليار دوالر  فيها 
ويعد  أمريكي،  17598 دوالر  حوالي  اإلجمالي سنوًيا 
دخل الفرد السنوي من أعلى املعدالت يف آسيا، ويتمتع 
والرعاية  املعيشة،  مرتفع من  الناس يف سنغافورة مبستوى 
االجتماعية، فهناك طبيب لكل 837 شخًصا، وسرير يف 
مستشفى حكومي لكل 269 شخًصا. ولئن كانت املوارد 
الطبيعية لسنغافورة قليلة وشحيحة فال بترول وال غاز فيها، 
البطالة يف  معدل  وُيعّد  مواردها،  أهم  هو  االنسان  أن  إال 
حوالي   ويعمل   %  2 حوالي  يبلغ  إذ  منخفَضا  سنغافورة 
28% من القوة العاملة يف التصنيع، و23% يف التجارة، 
االجتماعية  واخلدمات  املجتمع  خدمات  يف  و%22 

والشخصية، و10% يف النقل والتخزين واالتصاالت.
سكانها  وعدد  كم²،  اجلزائر2,381,740  مساحة 
فيها171.1  اإلجمالي  احمللي  الناجت  نسمة،  مليون   43,9
اجلزائر  يف  الشهري  الفرد  دخل  معدل  بلغ  دوالر،  مليار 
حوالي 256 دوالر )حوالي 34 ألف دينار(، لتحتل املرتبة 
13 عربيا، حسب تصنيف ملوقع »نومبيو«، وفقا للتصنيف 
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عامليا من حيث قيمة الدخل الشهري للفرد.
فـي  ماليزيـا  عـن  انفـصالها  بعـد  سـنغافورة  جنحـت 
الى  ضعيفة  دولة  من  بلـدها  حتويـل  فـي   1965 العـام 
التي  واملتوازنة  الناجحة  السياسات  بفضل  قوية  دولة 
طبقتها البالد طوال السنوات املاضية والتي جعلت منها 
الفساد  جتعل  أن  واستطاعت  العاملية.  االقتصاديات  أبرز 
أن  مبكـر  وقـت  منـذ  سـنغافورة  قـادة  أدرك  صفرا،  فيها 
التنميـة فـي اجلانـب االجتمـاعي سـتكون مكملة للتنمية 
الـذي  األسـاسي  العنصر  لكونه  االقتصادي  اجلانب  يف 
تعتمـد عليـه عمليـة التنمية واملرتكز الرئيسي الذي يدعم 
تفـوق الـدول علـى املـستويني اإلقليمـي والعـاملي، وهـذا 
التنمويـة مثـاال  الفعـال جعـل جتربـة سـنغافورة  التمـازج 
االستقرار  ودعم  الدولة  بنـاء  كيفيـة  فـي  بـه  يحتـذى 

والنمو فيها.
ادركت سنغافورة منذ وقت مبكر ضرورة اجراء توازن 
فعال ما بني التنمية االقتصادية واالجتماعية، فاذا كانت 
االولى متثل ضرورة للثانية فإن الثانية مكملة لألولى، لذا 
املجتمع  ورفاهية  والصحة  واالسكان  التعليم  قضايا  اولت 
اهمية بالغة وخصصت لها ميزانيات كبيرة نظرا العتقادها 
كما  انتاجيا  عنصرا  يشكل  ان  ميكن  البشري  العنصر  ان 
البشرية متثل مجموعة  فالتنمية  املال،  هي االرض ورأس 
لكي  الفرد  لدى  احلافز  تثير  التي  والوسائل  اآلليات  من 
يكون منتجا وهذا سيجعله ميلك القدرة على حتقيق اكبر 
قدر ممكن من الرفاهية واالكتفاء الذاتي يف جميع جوانب 
حياته الشخصية، وهذا االمر سيخلق لديه املقدرة على 
باقي  مع  التواصل  عبر  ودولته  مجتمعه  بناء  املساهمة يف 
املساواة،  من  اطار جو  معهم يف  والتفاعل  مجتمعه  افراد 

والعدالة والدميقراطية، كما سنرى يف النقاط االتية:
 اوال : السياسات التعليمية : تساهم التربية والتعليم 
يف تطوير مستوى االقتصاد احمللي وتوسيع حجمه وتزويده 
جديدة،  سلع  وابتكار  متطورة،  انتاج  وادوات  بوسائل 
وتوسيع اسواق العمل  وايجاد فرص جديدة فيه، فالنظام 
تكوين  يف  سيساهم  فإنه  متطورا  كان  ما  اذا  التعليمي 
لكن  البلد،  اقتصاد  بناء  على  تعمل  وخبرات  كفاءات 
هذا البناء لن يتحقق يف بلد مثل سنغافورة الذي ال ميلك 
فيه  السياسية  النخبة  توصلت  لذا  طبيعية،  موارد  اي 
املال  استغالل رأس  الى ضرورة  بعد دراسات مستفيضة 
احلقيقي الذي متلكه واالرتكاز عليه يف تنميتها االقتصادية 
اال وهو االنسان. ومبا ان التعليم يعد ركيزة اساسية للتقدم 
والتفوق فقد اولته الدولة عناية فائقة وخصصت له ميزانية 
%3.1من  حوالي  دوالر  مليار   10 الى  وصلت  كبيرة 
اخرى،  الى  سنة  من  للتزايد  قابلة  وهي  الدولة  ميزانية 
مرونة  اكثر  التعليمي  نظامها  يكون  ان  على  عملت  كما 
اختيارات  منحهم  بهدف  الطلبة  الختيارات  واستجابة 
فعندما  وطاقاتهم  كفاءاتهم  مع  تتالءم  ان  ميكن  اوسع 
يكونون احرارا يف االختيار فأنهم سيتمكنون من استغالل 
طاقاتهم وتوظيفها بأفضل شكل ممكن، فضال عن تكوين 

اجيال من القوى العاملة املدربة واملؤهلة اكادمييا، ومتكني 
الشباب من االلتحاق بسوق العمل.

بعد االنفصال شهدت البالد وضع مترديُا جدا يسوده 
كانوا  أن  بعد  االستقرار  وعدم  والفقر  والبطالة  الفوضى 
يأتون  كان  فقد  أخرى  بلدان  من  مواردهم  على  يعتمدون 
باألتربة بالقوارب والسفن ليبنوا بها داخل اجلزيرة النعدام 
ذلك بداخلها وأيضًا املعاناة الكبرى هي قلة وشحة املياه 
كان  ماليزيا.  من  تستورد  فيها  املياه  كان مصادر  فقد  فيها 
هذا  تدهور  مدى  يعكس  طابع  املنحطة  والثقافة  التخلف 
الطبيعية  باملخلفات  مليئة  الشوارع  فكانت  الصغير  البلد 
ترمى  األكل  وبقايا  الصحي  الصرف  ومخلفات  والضارة 
إلى الشوارع، لم يكن لدى الدولة إمكانيات لتخفيف من 
هذه املعاناة يف بلد متخلف بكل ما تعنيه معاني التخلف 
سوى سن وفرض القوانني الصارمة وفرض عقوبات جبارة 
ملن يرتكب أي نوعًا من املخالفات املمنوعة ولذلك سمّيً 

ببلد القوانني.
بدأ »لي كوان يو« يغير يف أنظمة بلده وسن قوانني 
جديدة شيئا فشيئا ووضع حاجزا للفساد االداري واملالي 
نهضة  يبني  أن  يو«  كوان  »لي  استطاع  وشعبه،  حلكومته 
العالم كما كان  بلدان  أهم  بلده من  اقتصادية وأن يجعل 
يحلم، حيث اعتمدت سياسته على االستثمار يف اإلنسان 
البعثات  وتكثيف  التعليم  خالل  من  نفسه  السنغافوري 
العلمية للخارج وتطوير املستوى االنساني والصناعي ... 
على  معتمدة  وثقة  بكل شجاعة  طريقها  سنغافورة  شقت 
الثروة البشرية وذوي الكفاءات، رأى »لي كوان يو« أن ال 
نهضة اقتصادية إال يف استثمار الفرد ذاته وتأهيله فوضعت 
مناهج علمية حديثة وركزت على بناء املعلم فهو القاعدة 
النظام  يؤمن  عندما  القادمة.  األجيال  لبناء  األساسية 

السياسي مبشروع نهضوي ال شيء يقف أمامه ...
مالي  مركز  أهم  رابع  اآلن  أصبحت  أصبحت؟  أين 
يف العالم وخامس أغنى دول العالم من حيث احتياطات 
األجنبية،  للعملة  مصدر  أكبر  ثالث  الصعبة،  العملة 
سائح  ونصف  مليون  خمسة  سنغافورة  إلى  يصل  حيث 
مستوى  على  الثالث  الترتيب  سنغافورة  لتحتلَّ  سنويًا، 
وتعتبر  باملائة  ثالثة  إلى  يصل  ال  البطالة  معدل  العالم، 
أنظف   ... املنطقة  األول يف  والتكنولوجي  املالي  املركز 
 ... الهواء  طيبة  املنظر  جميلة   ... العالم  يف  مدينة 
الهندسية  األشكال  ذات  واملباني  السحاب  فناطحات 
واحلدائق  واألشجار  النخيل  وشموخ  والراقية  احلديثة 

اخلضراء اجلميلة جتعل منها جنة يف األرض. 
وتراجع يف جميع  تقهقر  ذلك؟  كل  من  اجلزائر  أين 
امليادين ال مدن جميلة وال سياح وال نظافة وكأننا ننافس 

يف ذلك الدول الفقيرة.
والفقيرة  ودينيا  عرقيا  املنقسمة  سنغافورة  جتربة  إن 
واالمم  الشعوب  نهضة  امكانية  على  دليال  تقدم  املوارد 
التي تعاني من االنقسام واستفحال املشكالت الداخلية 
اذا ما توفرت لها شروط النهضة من قيادة تنموية وانسان 
ممكن ومتحرر من أي عقد نفسية ورواسب اجتماعية فضال 
عن طاقات علمية خالقة تقود البلد نحو التنمية والتقدم 
الصناعي واالنساني، وهذا بال شك منهج واضح وشرط 
أنه  ثابت يف تقدم االمم ونهضتها فمن سنن اهلل يف خلقه 
بن  »مالك  يقول  كما  الصنم  يبزغ  الفكرة  تغرب  عندما 
نبي«، والعكس صحيح حينما تتوافر االمة على مقومات 
العلم واالبداع فإن طريق اجلهل والتخلف واالنقسام يكون 

قصيرا .
علينا أن نعمل على حتسني املستقبل بدال من التباهي 
بتاريخنا العريق الذي ال ينكره أحد. فالوضع االقتصادي 
واالجتماعي حرج وال يستطيع أحد منا أن ينكره، حيث 
يشكو املواطنون من عدم إحساسهم بتحسن حقيقي على 
األرض مما يجعل من الضروري التركيز على حتسني الوضع 
االقتصادي واالجتماعي واألخالقي بالتعلم من التجارب 
االقتصادية الناجحة كسنغافورة التي استطاعت أن تنجز 
وضعها  صعوبة  من  الرغم  على  وجيزة  فترة  يف  الكثير 

السياسي واالقتصادي واالجتماعي وقت تأسيسها.

يف سنوات 1970 و1980 كنا 
أفضل بكثير من سنغافورة 

وكوريا اجلنوبية وماليزيا ... 
أين هم اآلن وأين نحن؟ رغم 
أننا منلك إمكانات أكثر بكثير 
مما عندهم وعندنا انسجام 
اجتماعي أكثر مما عندهم 

فسنغافورة مثال عندهم 
بود ومسيحيني وهندوس 
وماالويني وصينيني ومع 
ذلك حققت ما حققته، 
ألنهم ببساطة اهتموا 
بالتعليم ووضع الرجل 

املناسب يف املكان املناسب، 
وهناك سنن كونية جتري 
علينا وعلى اجلميع جتري 
على األمم السابقة واألمم 

الالحقة، هناك أسباب لقيام 
واستقرار وازدهار ونهوض 

الدول، وهناك أسباب أخرى 
للسقوط والتقهقر واالندثار 

وفشل وانتهاء دول، هناك 
قاعدة أساسية ورئيسية 

وقانون يحكم كل دول 
العالم وأنظمتها وشعوبها، 

قانون يساهم يف ازدهار 
هذه الدول وتطورها وإطالة 

ى  عمرها وهو: ما لم ُيَولَّ
القوي األمني واحلفيظ 

املكني السلطة واملسؤولية يف 
كل مفاصل الدولة املدنية 
والعسكرية ويوضع الرجل 

املناسب يف املكان املناسب.

الّدكتــور عز الّدين معزة

الهوّية والتاريخ يف الفكر الّسياسي لفرحات عباس )1899-1985(:
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 السنة 02  - العدد 462 
الثالثاء  12 أفريل 2021م

أم  دائرة  سكان  من  العشرات  األحد،  يوم  صبيحة  خرج،   
احتجاجية  وقفة  يف  سكيكدة  والية  جنوبي  الواقعة  الطوب 
باإلقصاء  تندد  الشعارات  من  رافعني جملة  الوالية،  مقر  أمام 
والتهميش الذي يطال املدينة والتي حتولت إلى دوار كبير يف 

ظل غياب التنمية.
احملتجون طالبوا برفع التجميد عن مستشفى املدينة، حيث ويف 
ظل غياب مستشفى باملدينة ما يزال سكان أم الطوب يعيشون 
معاناة كبيرة مع رحالت البحث عن العالج بالتنقل إلى دائرة 
بإصالح  احملتجون  طالب  كما  الوالية،  عاصمة  إلى  أو  متالوس 
كبير  بشكل  تراجعت  والتي  املدينة  داخل  الطرقات  شبكة 

وحتولت يف ظل غياب الصيانة الدورية إلى مسالك ترابية.
 وطالب احملتجون الذين جتمهروا أمام مقر الوالية يف الساعات 
مشاريع  بتسجيل  الوالئية  السلطات  أمس  نهار  من  األولى 
من  كامال  حقها  تنل  لم  املدينة  هذه  تزال  ما  والتي  السكن، 

منه، سوى حصة  تزال محرومة  وما  السكنية  البرامج  مختلف 
على هذه الصيغة، كما أن قاطني املدينة داخل املنطقة احلضرية 
محرومون من هذه الصيغة بقوة القانون كونها مخصصة للقرى 

واملشاتي فقط.
احملتجون اشتكوا من غياب الشبكات احليوية أيضا خاصة شبكة 
الشبكتني  بهاتني  الربط  نسبة  تزال  ما  حيث  واملياه،  الكهرباء 
أبنائها  من  باملئات  دفعت  مدينة  تستحقها  ال  للغاية  ضعيفة 
شهداء يف الثورة التحريرية، كما أن ثاني أكبر سد يف سكيكدة 

يتوسط مدينة أم الطوب.
هذا، وطالب احملتجون السلطات الوالئية االلتفات إلى مدينتهم 
وربط  جديدة  تنموية  مشاريع  بتسجيل  لها  االعتبار  وإعادة 
السكنات غير املعنية بشبكة املاء والكهرباء ورفع التجميد على 

مستشفى املدينة.
نسبية شالبي

بسكيكدة،  الرابع  احلضاري  األمن  مصالح  أمس،  حجزت، 
كلغ   100 من  أزيد  التجارة،  مديرية  مصالح  مع  وبالتنسيق 
الصاحلة  غير  السردين  وسمك  والبيضاء،  احلمراء  اللحوم  من 

لالستهالك، وهذا خالل عملية مراقبة لعدة محالت جتارية. 
العملية التي قام بها عناصر األمن بصورة مفاجئة على مستوى 

عدد من أحياء وسط مدينة سكيكدة منها حي السيما وحي 
عيسى بوكرمة السيسال كانت موجهة لالستهالك يف عدد من 
احملالت التجارية، حيث مت اتخاذ كل التدابير القانونية الالزمة 
ضد أصحابها.                                     جمال بوالديس

بأمن  القضائية  الشرطة   حجزت 
والية الوادي نحو 100.000 قرص 
علم  حسبما  العقلية،  املؤثرات  من 
األمني. اجلهاز  ذات  لدى  أمس 
استغالل  بعد  العملية  هذه  ونفذت 
حتركات  وجود  مفادها  معلومات 
إجرامية  شبكة  ألفراد  مشبوهة 
تنشط يف مجال نقل وترويج املؤثرات 
بلدية  أحياء  مستوى  على  العقلية 
عاصمة الوالية، كما أوضح املصدر 

نفسه.
شخصني  على  القبض  وألقي 
متورطني يف هذه القضية مت تقدميهما 
أمام اجلهات القضائية بعد استكمال 

إجراءات التحقيق األمني.
الفرقة  مصالح  متكنت  سياق،  ويف 
ببلدية  الوطني  للدرك  اإلقليمية 
حجز  من  املغير  بوالية  الطيور  أم 
5.500 قرص من املؤثرات العقلية.
)ق.و(

يف إطار محاربة كافة أشكال اإلجرام 
السرقة،  بجرائم  تعلق  ما  وخاصة 
باألمن  الشرطة  عناصر  متكن 
املسيلة  والية  بأمن  األول  احلضري 
من معاجلة قضية تورط فيها شخص 
واحد من جنس أنثى تبلغ من العمر 

31 سنة. 
عدة  إثر  على  بدأت  القضية  وقائع   
تعرضن  ضحايا  بها  تقدم  شكاوى 
طال  الذي  الفعل  بالعنف،  للسرقة 
احللي  من  ومجموعة  مالية  مبالغ 
سرقة  عملية  يف  األصفر  املعدن  من 
أقدمت عليها امرأة يف الطريق العام 

املسيلة، حيث  مدينة  مستوى  على 
حترياتها  ذاتها  املصالح  باشرت 
األوصاف  وباستغالل  املكثفة. 
املشتبه  عن  الضحايا  من  املقدمة 
يف  وتوقيفها  عليها  التعرف  مت  فيها، 
ظرف وجيز، ليتم إجناز ملف قضائي 
ضدها وتقدميها أمام وكيل اجلمهورية 
أحال  الذي  املسيلة  محكمة  لدى 
املثول  على جلسة  واألطراف  امللف 
اجللسة  قاضي  أمر  حيث  الفوري 
إعادة  مؤسسة  فيها  املشتبه  بإيداع 

التربية باملسيلة.
جمال أبو أشرف

أعلن الصوت الوطني للطلبة اجلزائريني الدخول يف إضراب عن 
الدراسة على مستوى كلية العلوم االقتصادية والتجارية سيدي 

عاشور بعنابة.
وحسب بيان التنظيم الطالبي املذكور، فإنه نظرا إلى عدم تلبية 
اللجان  توصل  وعدم  والتجارية  االقتصادية  العلوم  طلبة  مطالب 
الطالب  إلى حلول ترضي  الكلية  البيداغوجية من طرف عميد 
املطالب  بتلبية  والكلية  اجلامعة  مسؤولي  اهتمام  وعدم  الضحية 
الشرعية التي طالب بها طلبة العلوم االقتصادية والتجارية جراء 
اللجان  تفعيل  ورغم  الدروس.  احلشو يف  بسبب  املتدنية  النقاط 
أجل  من  الكلية  عميد  طرف  من  السنوات  جلميع  البيداغوجية 
احللول  هذه  أن  إال  الطلبة،  ترضي  التي  احللول  إلى  التوصل 
البيان.  بحسب  ورق،  على  حبر  مجرد  وكانت  الطلبة  ترِض  لم 
الوالئي  املكتب  اجلزائريني  للطلبة  الوطني  الصوت  فإن  وعليه، 

والكلية  اجلامعة  إدارة  وإمهال  احلوار  باب  فتح  بعد  عنابة  لطلبة 
فترة من أجل التوصل إلى حلول ترضي الطلبة، وبعد فشل كل 
احللول، قرر الصوت )vnea( مع استشارة ممثلي الطلبة اإلعالن 
والتجارية  االقتصادية  العلوم  كلية  مستوى  على  اإلضراب  عن 
بداية من يوم أمس اإلثنني. ودعا البيان طلبة العلوم االقتصادية 
والتجارية )جميع السنوات( للوقوف وقفة رجل واحد من أجل 

تلبية مطالب الشرعية التي طالبوا بها سابقا.
مؤخرا  عقد  والتجارية  االقتصادية  العلوم  كلية  عميد  أن  يذكر 
اجتماعا عاجال بحضور كل من ممثلي الطلبة وطلبة الكلية ملناقشة 
املطالب املشروعة التي طالبوا بها، حيث قدمت لهم وعود بتسوية 

املطالب املرفوعة.
ف.سليم

استجابة لنداء الصوت الوطني للطلبة اجلزائريني

طلبــــُة كلّيــــِة الُعلــــوِم 
االقِتصــادّية يشنُّــوَن إضــــراًبا

الَجزائـــــــُر ُتحصـي 04 وفيـــــــات 
بَفيـــروس »ُكــــــــــــــورونا« 

أحصت وزارة الصحة والسكان وإصالح املستشفيات، أمس ، 129 إصابة جديدة 
بفيروس »كورونا« يف اجلزائر خالل الـ24 ساعة، فيمـــا سجلــت 04  وفيات.

   ليست املّرة األولى وال 
الّثانية التي أكتب فيها 
عن تصرفات الّناس يف 
رمضاَن أو قبيل حلول 
الّشهر الفضيل؛ شهر 
خّصه اهلل دون باقي 
الّشهور ليكون خير 
الشهور. ولن تكون 

األخيرة بالّتأكيد إن 
بقي يف العمر بقية،  ما 

دام الناُس يعتقدون 
أّن رمضان فرصًة لربح 
نيا عبر االحتكار  الدِّ

ورفع األسعار ونهش ما 
تبقى من حلم املواطن 

املطحون أصال، وما دامت 
احلكومة تسعى إلى أن 
جتعل من هذا الشهِر 

شهرا استهالكيا بامتياز،  
عبر اإليحاءات التي 

حتملها مختلف تدخالت 
وخطابات اجلهات 

املسؤولة؛ فتتحول إلى 
متدخل رئيٍس يف سير 

األسواق وتفقد - بذلك - 
املعادلة التجارية املبنية 

على العرض والطلب 
سطوتها؛ وينتهي األمر 
باإلشاعة والسلوكات 

الظرفية إلى فرض 
منطقها.

   إن غياب الوازع الديني 
وانتقال رمضان من 
شعيرة دينية ذات 
مدلوالت وأهداف 
مرتبطة بترويض 
النفس والسيطرة 

عليها واإلذعان لسلطة 
اهلل وحده إلى فلكلور 

اجتماعي تختلط 
فيه العادات باألوامر 

والنواهي اإلالهية هو 
ما أنتج لنا هذا املشهد 

املسرحي الذي نراه اآلن 
والذي مترغ فيه »سلطة 

املجموعة« ممثلة يف 
سلطة الدولة بيد 

املجموعة ذاتها املمثلة يف 
سلطة اجلماعات املتكئة 

على العادة، وينتهي األمر 
إلى النتيجة نفسها، فال 
التهديد يأتي بنتيجة 

وال الترغيب يسقط 
سطوة املؤمن بأن رمضان 

عبادة بتفكير املائدة 
املجرد. ورغم ذلك، 

رمضانكم مبارك كرمي.

بلسان عبد العزيز تويقر 

َرمَضان..!

 سكيكدة
ــــــوَن  ــــــوَن  سكــاُن أم الطـــّوب يحتجُّ  سكــاُن أم الطـــّوب يحتجُّ
وُيطالبـوَن بـرفِع الُغبـِن عـن َمدينِتـهموُيطالبـوَن بـرفِع الُغبـِن عـن َمدينِتـهم

تنظمها احلماية املدنية
انطــــالُق حمــلٍة للوَقـــــاية مــن انطــــالُق حمــلٍة للوَقـــــاية مــن 
راعــــية راعــــيةَحرائـــِق الَمحـاصيــِل الزِّ َحرائـــِق الَمحـاصيــِل الزِّ

احملاصيل  حرائق  من  للوقاية  حملة  أمس،  يوم  من  ابتداء  املدنية،  للحماية  العامة  املديرية  تنظم 
الزراعية، تنطلق فعالياتها من واليتي أدرار وتيميمون.

الفالحني  فئة  تستهدف  احلملة  هذه  بأن  لها،  بيان  يف  املدنية،  للحماية  العامة  املديرية  وأفادت 
أجل  كاملة من  الوقائية  التدابير  وتطبيق  احترام  بـ »ضرورة  وتوعيتهم  بغية حتسيسهم  واملزارعني، 

تفادي اندالع احلرائق وما يجب القيام به أثناء وبعد االنتهاء من عملية احلصاد«.
نظرا  وكذا  والتوعية  للتحسيس  السنوي  لبرنامج  جتسيدا  تأتي  التي  احلملة،  هده  تتضمن  كما 
لعملية احلصاد املبكر يف الواليات اجلنوبية للوطن، تنشيط دورات تدريبية حول تقنية تطبيق معايير 

السالمة واستعمال وسائل اإلطفاء األولية.
و يف هذا اإلطار، تضع املديرية العامة للحماية املدنية لفائدة الفالحني جهازا أمنيا عمليا ملرافقتهم، 
من خالل تخصيص شاحنات إطفاء للسيطرة على احلرائق وإخمادها عند بداية اندالعها، لتفادي 

حدوث خسائر يف احملاصيل الزراعية.
كما قامت املصالح ذاتها بتدعيم وجتديد وسائل إخماد احلرائق بشاحنات من إنتاج وطني، يتابع 
املصدر ذاته.                                                                                                          )ق.م(

جراء انقالب شاحنة ذات مقطورة ببئر توتة
جريــٌح واضطــراٌب فـي حركـــِة جريــٌح واضطــراٌب فـي حركـــِة 
الّسيــِر بيـن الُبليــدة والَعـــاصمةالّسيــِر بيـن الُبليــدة والَعـــاصمة

 تسبب حادث انحراف شاحنة ذات مقطورة على مستوى الطريق السريع بئر التوتة جتاه بابا علي، 
ليلة األحد إلى اإلثنني، يف إصابة سائق الشاحنة بجروح متفاوتة اخلطورة واضطراب كبير يف حركة 

السير، حسبما علم عن مصالح احلماية املدنية لوالية اجلزائر.
لـ  تصريح  خالد، يف  اهلل  بن خلف  األول  املالزم  املديرية  مستوى  على  باإلعالم  املكلف  وأوضح 
)و.أ.ج( أن حادث مرور سجل ليلة األحد إلى االثنني يف حدود الساعة التاسعة والنصف مساءا 
متثل يف انحراف وانقالب شاحنة ذات مقطورة على مستوى الطريق السريع بئر التوتة جتاه بابا علي، 

ما تسبب يف إصابة سائق الشاحنة بجروح متفاوتة اخلطورة نقل على إثرها إلى مستشفى الدويرة.
ق.م

أقالم 
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وحجُز كمية كبيرة من اللحوم واألسماك الفاسدة

الوادي
حجـُز نحــَو حجـُز نحــَو 100100 ألـــف  ألـــف 
قـرٍص مـن الُمؤّثـرات الَعقلـّيةقـرٍص مـن الُمؤّثـرات الَعقلـّية

املسيلة
األمــُن يطيـــُح بمجــرمـٍة األمــُن يطيـــُح بمجــرمـٍة 
احتــرَفت سرقـــَة الّنســاِءاحتــرَفت سرقـــَة الّنســاِء

مبناسبة حلول شهر رمضان املبارك، يتقدم 
طاقم شبكة »أخبار الوطن« بأحر تهانيه إلى 

األمة اإلسالمية، متمنني للجميع أن يصوموه يف 
كنف الصحة والهناء، راجني من املولى عز وجل 
أن يعيده علينا جميعا باخلير واليمن والبركات.

تهنــــئة



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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