
د. عـز الديــن معــزة 	

ينيِّ والِعلمانيِّ  إشكاِليُة الَفصِل بين الدِّ
فــي الَعالــم الَعربــّي واإلسالمـي

أواصل يف هذا املقال اإلشكالي الكتابة عن 
موضوع جدلي أسال الكثير من املداد منذ 
عقود ، سواء من كتاب وفالسفة غربيني 
وهم الذين سبقونا كثيرا يف هذا املجال، 

وسار على دربهم بعض املثقفني العرب 
واملسلمني خالل القرن العشرين، وإلى 

اآلن؛ حيث ال يزال هذا املوضوع وإشكالية 
الهوية كذلك والوطنية وحقوق اإلنسان 

واملرأة والعدالة االجتماعية وحرية 
التعبير من املواضيع التي ال يتوقف 

احلديث عنها والكتابة فيها!

أقــــالم15
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05
سكيكدة 

5 عائـالت ال َتــزاُل 
َتفتــــــرش األرَض 
وتقُطــن الِخيـــاَم!

06
أدرار

ُمطالَبة بَتسريـِع َوتيرة 
إنجــاِز ُمستشفـى 60 
َسريـرا بزواَيـة كنَتـة

08
تيزي وزو

َتالميـــُذ ابِتدائّيــــة 
»معاتقـة« َيدرُســوَن 
في أقَسام دوَن َتدفئة! 

0404
ضاُمن ابعِة لِوزارِة التَّ ُمسابقُة الّتوظيِف الَوطنّيِة التَّ

األَساتــذُة النَّاجحــوَن ُيناشــدوَن 
الَوزيـــرة إنَصاَفهـــــم

نظم األساتذة الناجحون يف مسابقة التوظيف، أمس اإلثنني، وقفة احتجاجية 
بسبب عدم تنصيبهم إثر  مسابقة التوظيف التي نظمها قطاع التضامن، واخلاصة 

بالتعليم املتخصص لفئة ذوي االحتياجات اخلاصة، وهي املسابقة التي ظهرت 
نتائجها منذ تسعة أشهر، والتي أشرف عليها مديرية النشاط االجتماعي.

0909
رورّيِة يف ظلِّ انِعداِم امَلرافِق الضَّ

ة ُيطالبوَن  ُسكـان َبوابِة الّصحراِء بتبسَّ
بَمشاريــَع ُصنــدوق الَجنــوب!

تتفاقم معاناة سكان بلدية نقرين - الواقعة على بعد يفوق 150 كم جنوبي 
عاصمة الوالية تبسة مبحاذاة بوابة الصحراء من اجلهة الشرقية اجلنوبية بسبب 

حرمانهم من االستفادة من مشاريع صندوق اجلنوب، يضاف إلى ما تقّدم معاناة 
سكان املرموثية إثر غلق قاعة العالج وانتشار العقارب واهتراء املسالك الريفية.

02

َمجلُة الجيـش: َتهديُد أمن الَمنطقة 
يعنيَنــا وَعليَنــا االستعــداُد!

اسِتحداث منّصات إلكتُرونّية لَتنظيِم الَعمل الَتطّوعي مُلواَجهة اجَلائَحة 

أَكّدت أنَّ اجَليَش الَوطِني من َطالئِع الِقوى احَلّيِة لألَمة

الُفلونَتاريا الّصحية..الُفلونَتاريا الّصحية.. جنوُد الّنجَدة! جنوُد الّنجَدة!

03

ورَد يف مجلة اجليش، 
يف عددها الصادر شهر 

ديسمبر اجلاري، 
بخصوص الوضع 

اإلقليمي املتردي على 
طول شريط حدودنا، 
أّن قيام بعض األطراف 

مؤخرا بتهديد أمن 
املنطقة، حتى وإن كانت 

هذه التهديدات غير 
مباشرة، أمر يعنينا 

وعلى اجلزائر االستعداد 
ملواجهة هذه التهديدات«.

اِطي: اسِتحداُث ِمنّصاٍت َرقمّيٍة  ُمصطَفى خيَّ
بّية َضرورّي! لَتعزيز َتطّوع الَكوادر الطِّ

ي: ينَبغي العمُل على َتطويــِر  ـِ بَقـاط برَكانـ
 ! حــيِّ الَتطـوِع فــي القطــاِع الصِّ َمفهــوم 

اجَليــش األبَيُض ُيطلق ُمبـادرَة 
»ُمتطّوعوَن يف خدمة الَوطن«!

الثانـــي اجلزء 



02
الحــدث
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الرئيـس غالي يطالب بإسكات 
صـوت البنادق في الصحــراء 
الغربيـة بجهـد إفريقــي

االحتاد  غالي،  إبراهيم  الدميقراطية،  الصحراوية  العربية  اجلمهورية  رئيس  طالب   
العدوان  مواجهة  يف  مسؤولياتهم  بتحمل  اإلفريقي،  واألمن  السلم  ومجلس  اإلفريقي 
البنادق يف  والعمل على إسكات صوت  الصحراوي،  الشعب  له  يتعرض  الذي  املغربي 

الصحراء الغربية بجهد إفريقي صارم وحازم.
وحذر الرئيس غالي، يف مداخلة له - خالل الدورة االستثنائية الرابعة عشر لالحتاد 
األفريقي حول »إسكات البنادق« التي عقدت أمس األحد، افتراضيا - من أن » الوضع 
حتمل  اإلفريقي  واألمن  السلم  مجلس  ومن  االحتاد  ومن  القمة  من  ويتطلب  جدا  حرج 

مسؤولياتهم جميعا يف مواجهة العدوان الذي يتعرض له الشعب الصحراوي اليوم«.
وشدد يف هذا الصدد، على ضرورة »إسكات صوت البنادق الناطقة اليوم يف الصحراء 
املنطقة،  يف  األمن  استعادة  أجل  من   ، وحازم  صارم  متميز،  إفريقي  بجهد  الغربية، 
فاملسؤولية كبيرة تتطلب جتاوبا وموقفا حاسما من أجل مواجهة العدوان والتوسع املغربي 

الذي هدد ويهدد السلم واألمن والستقرار يف إفريقيا«.
بتبني  »نطالب  قائال:  الصحراوي  الرئيس  يضيف  وسطا،  حال  كونه  من  وبالرغم 
مقترح رئيس وزراء مملكة ليسوتو« ذي الصلة، قبل أن يؤكد أن »القمة سيدة يف اتخاذ ما 

تراه مناسبا من القرارات، خاصة عندما يتعلق األمر باجلمهورية العربية الصحراوية«.

و مت خالل القمة ، قبول مشروع القرار الذي تقدمت به ليسوتو و الذي يسلط الضوء 
على األحداث األخيرة التي شهدتها اجلمهورية الصحراوية بعد العدوان املغربي، مبا 
يضع حدا حملاوالت املغرب اقصاء املنظمة االفريقية  من اجلهود الرامية إلى ايجاد حل 
للنزاع يف الصحراء الغربية يكفل للشعب الصحراوي حقه غير القابل للتصرف يف تقرير 

املصير واالستقالل.
وحسب القرار الذي حتصلت واج على نسخة منه »يطلب من مجلس السلم و األمن 
االفريقي طبقا لألحكام ذات الصلة من بروتوكوله أن يتواصل مع الطرفني وكالهما من 
الدول األعضاء يف االحتاد االفريقي من أجل معاجلة الوضع احلاصل بهدف تهيئة الظروف 
الالزمة لوقف جديد الطالق النار والتوصل إلى حل عادل ودائم للنزاع يكفل تقرير مصير 

شعب الصحراء الغربية«.
كما يكون احلل العادل لنزاع الصحراء الغربية، تضيف الوثيقة  »وفقا لقرارات االحتاد 
القانون لالحتاد االفريقي«  االفريقي و قرارات األمم املتحدة ذات الصلة وأهداف ومبادئ 

الذي ينص على ضرورة احترام احلدود املوروثة عند االستقالل.
ق.د

تسوية القضية الصحراوية:

 مجلس السلم واالمن االفريقي 
يستعيــد زمـام الملــف 

واالمن  السلم  مجلس  ألجندة  مجددا  الصحراوية  القضية  عادت   - ابابا  أديس 
االفريقي، بعدما متت املوافقة أمس االحد على مشروع قرار بهذا الشأن تقدمت به مملكة 
ليسوتو الى القمة االستثنائية الرابعة عشر لرؤساء دول و حكومات االحتاد التي انعقدت 

حتت شعار »إسكات صوت البنادق«.
و مت خالل القمة ، قبول مشروع القرار الذي تقدمت به ليسوتو و الذي يسلط الضوء 
على األحداث األخيرة التي شهدتها اجلمهورية الصحراوية بعد العدوان املغربي، مبا يضع 
حدا حملاوالت املغرب اقصاء املنظمة االفريقية  من اجلهود الرامية إلى ايجاد حل للنزاع 
يف الصحراء الغربية يكفل للشعب الصحراوي حقه غير القابل للتصرف يف تقرير املصير 

واالستقالل.
ويقلل ذات القرار من دور الترويكا االفريقية التي مت إنشاؤها عام 2018 يف نواكشوط 
واألمن  السلم  ملجلس  يعيد  حيث  الغربية  الصحراء  نزاع  حل  يف  فشلها  اثبتت  والتي 
بالسالم  تتعلق  أخرى  الغربية مثل أي مسألة  الصحراء  ملناقشة مسألة  الطبيعي  تفويضه 

واألمن يف إفريقيا.
و  السلم  »يطلب من مجلس  منه  نسخة  »واج« على  الذي حتصلت  القرار  وحسب 
األمن االفريقي طبقا لألحكام ذات الصلة من بروتوكوله أن يتواصل مع الطرفني وكالهما 
تهيئة  بهدف  احلاصل  الوضع  معاجلة  أجل  االفريقي من  االحتاد  األعضاء يف  الدول  من 
للنزاع يكفل  النار والتوصل إلى حل عادل ودائم  الظروف الالزمة لوقف جديد الطالق 

تقرير مصير شعب الصحراء الغربية«.
كما يكون احلل العادل لنزاع الصحراء الغربية، تضيف الوثيقة  »وفقا لقرارات االحتاد 
القانون لالحتاد االفريقي«  االفريقي و قرارات األمم املتحدة ذات الصلة وأهداف ومبادئ 

الذي ينص على ضرورة احترام احلدود املوروثة عند االستقالل.
رامافوزا  سيريل  االفريقي  االحتاد  رئيس  من  كل  االجتماع   هذا  خالل  وتصدى 
اليائسة  ومفوض مجلس السلم واألمن لالحتاد االفريقي، اسماعيل شرقي للمحاوالت 
يخص  ال  البنادق  »اسكات  أن   زعم  الذي  جازولي،  محسن  املغربي،  الدولة  لكاتب 
واحلكومات  الدول  رؤساء  قمة  على  القضية  إثارة  ميكن  ال  وأنه   ، الغربية«  الصحراء 

االفريقية.
ق.د

قالت مجلة الجيش في عدد ديسمبر الجاري، بخصوص الوضع االقليمي المتردي على طول شريط حدودنا، إّن قيام بعض 
األطراف مؤخرا بتهديد أمن المنطقة،  حتى وإن كانت هذه التهديدات غير مباشرة، فهي تعنينا وعلينا االستعداد لمواجهتها«.

أكّدت أن الجيش الوطني من طالئع القوى الحّية لألمة

مجلـة الجيـش: تهديـد بعض األطراف 
ألمن المنطقة يعنينا وعلينا االستعداد

حسان مرابط
 وأوضحت املجلة يف السياق »أّنه يتحتم 
إقليمية  التزامات  لها  بالدنا  كون  ذلكـ  علينا 
مبادئها  إلى  إضافة  احملوري،  دورها  يفرضها 
كل  نصرة  يف  واملتمثلة  عنها  حتيد  ال  التي 

القضايا العادلة«.
أّن  افتتاحيتها  يف  املجلة  وأكّدت 
»املخططات العدائية التي تستهدف اجلزائر، 
حقيقة  الشعب  يدرك  أن  بالضرورة  تستدعي 
املعادية  اجلهات  التي حتاول  اخلفية  األهداف 
لبالدنا حتقيقها، ومن ثم االلتفاف حول قيادة 

البالد إلحباطها«.
سيكون  النحو  هذا  »على  املجلة  ووفق 
األمر  عليه  كان  كما  إفشال،  الشعب  بوسع 
املعادية  الدوائر  هذه  فيه  حاولت  مرة  كل  يف 
النيل من اجلزائر، وهو ما أكّده الفريق السعيد 

شنقريحة«.

الجيش الوطني من طالئع 
القوى الحّية لألمة

عددها  يف  اجليش،  مجلة  أشادت   
الوطني  اجليش  بدور  اجلاري،  ديسمبر  لشهر 
يف  الشعب  جانب  إلى  الوقوف  يف  الشعبي 
التنمية  الفعالة يف  ومساهمته  والنوبات  احملن 
قطاعات  جانب  إلى  بالبالد،  والنهوض 

أخرى.
للقيادة  »سبق  االفتتاحية  وحسب    
انتشار  بداية  مع  أعلنت  أن  للجيش  العليا 
يف  للمشاركة  التامة  جاهزيتها  كورونا  وباء 
الوباء بوضع كل  الوطني ملكافحة  املجهودات 
إمكانياتها حتت تصرف قطاع الصحة الوطني، 

مبا يف ذلك نشر مستشفيات ميدانية«.
وأشارت املجلة إلى أّن »تفشي كورونا لم 
اجليش  ألفراد  االعتيادي  النشاط  على  يؤثر 
الوطني يف ظل احترامهم الصارم لإلجراءات 
الوقائية، مؤكدة أّن »وحدات اجليش تواصل 
على  لإلبقاء  القتالي  التحضير  برامج  تنفيذ 

جاهزيتها ملواجهة أي طارئ«.

رهانات املرحلة املقبلة 
وما أنجز منذ تولي عبد 
املجيد تبون رئاسة البالد

عادت مجلة اجليش، يف عددها األخير 
لشهر ديسمبر، إلى ما أجُنز منذ تولي الرئيس 
البالد يف ديسمبر  عبد املجدي تبون، رئاسة 

2019 وماذا ينتظر حتقيقه.
 وقالت املجلة يف مقال حتت عنوان »عام 
وما  أجنز  ما  اجلمهورية  رئيس  انتخاب  على 
ينتظر حتقيقه« إّن »االستحقاق الرئاسي لـ12 

اجلزائر  استرجاع  من  مّكن   2019 ديسمبر 
الشعب  بتزكية  ركائزها  توطت  والتي  هيبتها 
للتعديل الدستوري يوم الفاحت نوفمبر املاضي، 
املجيد  عبد  الرئيس  التزامات  أحد  باعتباره 
تبون«.وتطرق املقال إلى أهّم األشواط التي مت 
قطعها يف سبيل بناء اجلزائر اجلديدة والظروف 
تاريخ  من  الهامة   املرحلة  هذه  ميزت  التي 
اجلزائر احلديث،  كما استعرضت التحديات 

ورهانات املرحلة املقبلة.«
وتطرق املقال إلى تعزيز اجلبهة الداخلية 
الشعبي  الوطني  للجيش  الثابت  واملوقف 
واإلجراءات  الوطني  املشروع  حتقيق  يف 
طالت  التي  واحملاكمات  الفعالية  االقتصادية 
الذي  الهائل  الفساد  وحكم  املسؤولني  عديد 
نخر جسد البالد، فضال عن االهتمام مبناطق 
ارتياح يف  والشريحة االجتماعية وسط  الظل 

األوساط الشعبية.

 املجموعة الدولية 
واألمم املتحدة تحمل 
املسؤولية إزاء الوضع 

بالصحراء الغربية
األخير  عدد  يف  اجليش،  مجلة  أفردت 
لشهر ديسمبر، ملفا حول القضية الصحراوية 
على  املغربي  النظام  اعتداء  بعد  يحدث  وما 

الشعب الصحراوي مبنطقة الكركرات.
هل  الغربية:  الصحراء   « عنوان  وحتت 

مجلة  يف  جاء  احلرب؟«،   طبول  قرعت 
صحراويني  مدنيني  على  »باعتدائه  اجليش: 
انتهك  قد  املغرب،  يكون  الكركات  مبنطقة 
يعد  لم  وعليه  النار  إطالق  وقف  اتفاق 
امتدت  التي  املمارسات  بهذه  التنديد 
املجموعة  على  بل  كافيا،  طويلة  لسنوات 
مسؤولياتها،  حتمل  املتحدة  واألمم  الدولية 
لكن يف انتظار ذلك، فإّن »هذا الوعض ينذر 
الصحراوية  اجلمهورية  بني  حرب  ينشوب 
املجلة  وتساءلت  املغربية«.  واململكة  العربية 

هل قرعت طبول احلرب؟
وتطرقت املجلة إلى القصة الكاملة ملراوغة 
البوليساريو  جبهة  وعودة  املغربي  االحتالل 
الصحراء  حترير  اجل  من  املسلح  الكفاح  إلى 
ضد  الدول  بعض  تواطؤ  وفضح  الغربية، 
الشعب الصحراوي، كما تناول يف مقال أخر 
موجهة اإلعالم الصحراوي حملاوالت التضليل 
املغربية، وكيف متكن اإلعالم الصحراوي من 
والصورة  بالصوت  املغربي  النظام  مواجهة  من 
ونقل احلقيقة على أرض الواقع، حول الوضع 

يف اجلمهورية الصحراوية.
ونوه املقال باملساعدات االنسانية التي 
الصحراوي،  الشعب  إلى  اجلزائر  منحتها 
واملتمثلة يف 60 طنا من املساعدات مت نقلها 
منتصف  عسكريتني  طائرتني  منت  على 
الالجئني  مخيمات  إلى  املنصرم  نوفمبر 

الصحراويني بتندوف.

الوطني  اجليش  أركان  رئيس  أكد 
أمس  شنقريحة،  السعيد  الفريق  الشعبي، 
طرق  اعتماد  ضرورة  على  العاصمة،  باجلزائر 
تعزيز  من  متكن  حديثة،  علمية  ومناهج 
التعاون بني املؤسسات املعنية بإدارة الكوارث 

الطبيعية.
له  كلمة  يف  شنقريحة،  الفريق  وقال 
منتدى  أشغال  افتتاح  على  إشرافه  خالل 
املخاطر  وتسيير  »الوقاية  عنوان  حتت  وطني 
املدني- التعاون  تدعيم  أجل  من  الكبرى: 
العسكري«، بالنادي الوطني للجيش، اوردتها 
املتزايد  »النمو  أن   ، اجلزائرية  االنباء  وكالة 
تعرض  من  عنه  ينجر  وما  الكوارث،  لهذه 
باإلضافة  ملخاطرها،  واملمتلكات  األشخاص 
إلى الدروس املستخلصة من الكوارث السابقة، 
يدعونا اليوم جميعا، إلى ضرورة اعتماد طرق 

إعداد  من  متكننا  حديثة،  علمية  ومناهج 
أساسها  على  توضع  إستشرافية،  دراسات 
بني  التعاون  تعزيز  إلى  تهدف  ميكانيزمات، 
السيما  الكوارث،  بإدارة  املعنية  املؤسسات 
ملخططات  املتواصل  بالتحيني  منها  تعلق  ما 
مع  بالتنسيق  بالكوارث،  اخلاص  التدخل 
املتدخلني يف مخطط تنظيم اإلسعافات، ألن 

املسؤولية مشتركة بني اجلميع«.
إطارات  تابعها  التي  كلمته  ويف 
القوات  قيادات  عبر  اجليش  ومستخدمي 
والنواحي العسكرية والوحدات الكبرى، أشار 
الفريق شنقريحة إلى أن »تاريخ اجليش الوطني 
الشعبي، يزخر مبواقف مشرفة يف هذا املجال، 
والبناء  الدفاع  معركتي  على  دوره  يقتصر  فلم 
املجهود  يف  املشاركة  إلى  تعداه  بل  فحسب، 
الكوارث  من  الوقاية  إلى  الرامي  الوطني 

األرواح  وحماية  حدوثها  بعد  آثارها  واحتواء 
يف  الفعالة  مشاركته  غرار  على  واملمتلكات، 
منطقتي  ضرب  الذي  الزلزال  مخلفات  محو 
 2003 سنة  وبومرداس   1980 سنة  الشلف 
سنة  بالعاصمة  الوادي  باب  فيضانات  وكذا 
املواقف  هذه  »مثل  أن  2001«.وأضاف 
املشرفة، ليست غريبة عن قيم جيشنا الوطني 
الشعبي، سليل جيش التحرير الوطني، الذي 
إلى جانب شعبنا األبي،  كان وسيبقى دوما 
كعادته  وملبيا  أمة   - جيش  للعالقة  مقدسا 
كل  لذلك  مجندا  الوطني،  الواجب  لنداء 
طول  من  ومستفيدا  واملادية  البشرية  طاقاته 
الصلبة  النواة  بذلك  ليشكل  الثرية،  خبرته 
األمن  حماية  منظومة  حولها  تنظم  التي 

اإلنساني يف اجلزائر «.
 ق.م

التمــاس 10 سنــوات حبسا نافذا ضــد ولـد عبــاس 
و 8 سنــوات لــ بركات فــي قضيــة »التضــامن«

 
 التمست، النيابة العاصمة، مبجلس قضاء اجلزائر، يف قضية تبديد أموال وزارة التضامن 10 سنوات حبسا نافذا يف حق األمني العام السابق 

لألفالن جمال ولد عباس. والتمست النيابة أيضا 8 سنوات حبسا يف حق الوزير السابق سعيد بركات و1 مليون دينار غرامة لكل منهما.
أمينة شابوني

الفريـق شنقريحـة يشـرف على افتتاح أشغال منتدى 
وطنـي حول الوقاية وتسيير المخاطر الكبــرى
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منصات الكترونية فرضتها الجائحة   منصات الكترونية فرضتها الجائحة   

 أطبــــــاء  متطوعــــــون أطبــــــاء  متطوعــــــون
 فـي مواجـهة كـورونا  بكبــسة زر فـي مواجـهة كـورونا  بكبــسة زر

الطبيــب  أغلــق    ،2020 جــوان   7 بتاريــخ 
»ب.م« 41 ســنة  بــاب عيادتــه املتواجــدة ببــاب 
الــزوار، ليــس خوفــا مــن مواجهــة كورونــا، بــل لتلبية 
نــداء الواجــب الوطنــي واســتعدادا ملواجهــة هــذا 
ــة  ــى أرض املعرك ــن توجــه إل ــث، أي ــروس اخلبي الفي
مبصلحــة االســتعجاالت مبستشــفى البليــدة، ببدلتــه 
ــاء  ــبيل إعط ــة، يف س ــإرادة وهم ــحونة ب ــاء مش الزرق
ــن. ــروس اللع ــا الفي ــؤالء لضحاي ــد له ــس جدي نف

قدمــه  وضــع  أن  مــا  انــه  الطبيــب  يقــول 
باملصلحــة، حتــى شــعر  الطاقــم الطبــي باالطمئنــان 
ــن  ــه ع ــن ل ــاوة معرب ــه بحف ــوا ب ــن رحب ــة، أي والثق

فرحتهــم لهــذه املبــادرة االنســانية.
واجلميــل يف القصــة ان مبــاردة الطبيــب الــذي 
رفــض الكشــف عــن اســمه الكامــل أنــه مــا إن 
ــة  ــائل نصي ــر رس ــاء عب ــه األطب ــوة لزمالئ ــه دع وج
بــه  حلــق  حتــى  بــوك،  الفايــس  يف  ومنشــوراته 
عشــرات مــن األطبــاء يف فجــر اليــوم املوالــي معلنــن 
عــن اســتعدادهم خلدمــة الوطــن ومســاعدة زمالئهــم 

ــة. ــة النبيل ــذه اخلدم يف ه
اإلنســاني  العمــل  الطبيــب »ب.م«  ويعتبــر 
ــه واجــب  ــى ان ــذ شــهر جــوان عل ــه من ــام ب ــذي ق ال
وليــس تطوعــا وأن اجلزائــر بحاجــة الــى الكــوادر 
الطبيــة والــى كل شــخص قــادر علــى تقــدمي اخلدمة.

طبيب متقاعد يلبي نداء الوطن 
بالرغم من مرضه

البروفســور بــن يحــي محنــد، طبيــب متقاعــد، 
يبلــغ مــن العمــر 71 ســنة، قــرر التطــوع واالنضمــام 
الــى الكتيبــة كمــا  فضــل تســميتها، والبالــغ عددهــا 

121 طبيــب وممــرض،
عــن  اإلجابــة  مهمــة  لــه  كلفــت   وقــد 
ــى  ــاء وإرســالهم إل االتصــاالت والتنســيق مــع األطب
املنــازل وتامــن العــالج للمرضــى دون حاجتهــم 
للذهــاب إلــى املستشــفيات جتنبــا النتقــال العــدوى.
واألمــر امللفــت لالنتبــاه، ان الطبيــب املتقاعــد 
مريــض ســكري ويعانــي مــن تعقيــدات صحيــة 
ــه  ــح همت ــم تكب ــراض ل ــذه األم ــرة، اال أن ه خطي
يف التضحيــة وخدمــة وطنــه حتــى أخــر  نفــس لــه.

ممرض يعيش حلظات املوت بحس 
شرس

لــم تكــن لديــه اخلبــرة الكافيــة يف التعامــل مــع 
هــذه احلــاالت التــي كانــت تصــارع املــوت وتتخبــط 
داخــل أجهــزة التنفــس، اال أن ثقتــه يف جنــاح مهمتــه 

جعلتــه يتقــدم الــى االمــام دون خــوف.
يتحــدث املمــرض خريــج مدرســة شــبه الطبــي 
بوهــران ل« أخبــار الوطــن« أنــه تلقــى تدريبــات 
ســريعة مــع أطبــاء وممرضــن مختصــن للتعامــل 
مــع احلــاالت املوجــودة يف االســتعجاالت الطبيــة 
وقاعــات اإلنعــاش، وكان برفقتــه قرابــة عشــرين 

متطوعــا جميعهــم أطبــاء وممرضــون.
يواصــل حديثــه« يف أول يــوم مــن املهمــة التــي 
أوكلــت إلــي شــعرت برهبــة شــديدة وأنــا أرى جثــت 
ــؤالء  يف  ــد ان فشــل ه ــي بع املرضــى يســقطون أمام
ــروس اللعــن، إال أننــي  ــة معركتهــم مــع الفي مواصل
بالغــة مــن اســترجاع حســي  متكنــت وبصعوبــة 
ــدم  ــررت ع ــرب وق ــة احل ــل مواصل ــن اج ــرس م الش
التراجــع بالرغــم مــن دعــوات عائلتــي يف التخلــي عن 

ــي« ــى صحت ــا عل ــة واالنســحاب خوف املهم
يؤكــد املمــرض« ســعيد ألننــي خضــت التجربة 
التــي أكســبتني الثقــة، وعلمتنــي أن التطــوع يف هــذا 
الظــرف واجــب إنســاني وأخالقــي، لهــذا ادعــوا 
ــاوز  ــة لنتج ــر والعزمي ــي بالصب ــى التحل ــن ال املمرض

ــة«  ــة الصعب ــذه املرحل ه
طبيبة تتحدى عائلتها وتدخل قلب 

املعركة
 لــم تخبــر عائلتهــا يف بــادئ األمــر، كونهــا 
تعلــم رفــض والديهــا  لقيامهــا بالتطــوع يف هــذا 
الظــرف احلســاس، خلوفهــم علــى حياتهــا، ومــع 
إحلاحهــا وافقــوا علــى قرارهــا اإلنســاني، وقــرروا 
ــة  ــا خاصــة وأنهــم حرصــوا علــى رعاي دعمهــا معنوي
طفليهــا طيلــة 4 أشــهر منــذ توليهــا مهمــة التطــوع.
ــات  ــا بكمام ــة مت تزويده ــا املصلح ــل دخوله قب
مــن نــوع N95 وببذلــة خضــراء خاصــة والتــي بــدت 
كأنهــا رائــدة فضــاء، تقــول الدكتــور » نســيبة معمري 
مختصــة يف أمــراض النســاء والتوليــد وهــي تضحــك 
ــي مصلحــة اإلنعــاش شــعرت بخــوف  ــد دخول » عن
شــديد، وقــد كانــت خطواتــي متثاقلــة وكأنــي ذاهبــة 
ــرآة  ــي م ــد ان قابلتن ــن وبع ــم، لك ــوت احملت ــى امل إل
ــاهد  ــا أش ــك وأن ــرت بالضح ــى انفج ــرواق حت يف ال
ــدد  ــاء لتتب ــدة فض ــي رائ ــدوت وكأن ــي ب ــي الت بذلت

ــي« مخــاويف خاصــة بعــد أن اســتقبلني زمالئ
تضيف:«األمــر الــذي لفــت انتباهــي هــو تعامل 
ــة  ــة عالي ــة بحرفي ــي التعامــل مــع األزم ــق الطب الفري
ــة واحــدة  ــا عائل ــد كن ــات وق ــم تواضــع اإلمكاني رغ

ــن انســاها مهمــا حييــت« ــة ل وهــي جترب

دعــا الدكتــور املختــص بعلــم االجتمــاع، 
الوطــن« علــى  طايبــي احمــد، ل« أخبــار 
كمــوروث  التطــوع  مفهــوم  تطويــر   ضــرورة 
وعــادات  التقاليــد  مــن  نابــع  حضــاري 
آليــات  إيجــاد  علــى  والعمــل  املجتمــع، 
مــن  التطــوع،  لتأصيــل  وحديثــة  جديــدة 
خــالل خلــق منصــات رقميــة إلدارة مهــام 
املتطوعــن ضمــن الهيــكل تنظيمــي ملختلــف 
املــدى  علــى  عليــه  واإلبقــاء  القطاعــات، 

أســاليبه. وتطويــر  وحتديثــه  الطويــل 
وأكــد اخلبيــر االجتماعــي أن األزمــة 
التــي منــر بهــا تعتبــر مقيــاس لقــوة مجتمعنــا، 
ومــدى قدرتنــا علــى مواجهــة األزمــة بشــكل 
منظــم قائــم علــى الوعــي والثقــة، وهــو أيضــا 
وللحكومــة  للســلطات  وامتحــان  اختبــار 

وجميــع مؤسســاتها وإدارتهــا مبــدى جناحهــا يف 
مواجهــة أزماتهــا وقدراتهــا علــى تقــدمي حلــول 
موضوعيــة ســريعة مــن خــالل االســتعداد 

ــوارئ. للط
يف  عشــناه  مــا  انــه  اخلبيــر  وأضــاف 
ــو  ــن، ه ــن مشــاهد للتضام ــرة م ــرة األخي الفت
دليــل واضــح علــى وجــود شــباب لديهــم 
ــة،  ــاغ باملســؤولية االجتماعي وعــي وشــعور ط
وبالتالــي يجــب اســتغالل هــذه الطاقــة ال 
لهدرهــا، بفتــح الطريــق أمامهــا بــدون أي 
عراقيــل روتينيــة حتــد مــن دورهــا وفاعليتهــا، 
خاصــة يف فتــرة احلجــر الصحــي، حيــث كان 
ــح  ــر  يف من ــادة النظ ــة إع ــى احلكوم ــا عل لزام
رخــص لبعــض اجلمعيــات والهيئــات اخليريــة 
للتضامــن وتقــدمي يــد املســاعدة للمتضرريــن.

مــن جهتــه أكــد عضــو اللجنــة العلميــة 
ــاء،  ــادة األطب ــي لعم ــس الوطن ــس املجل ورئي
بقــاط بركانــي،  علــى ضــرورة التلقيــح ضــد 
لألشــخاص  بالنســبة  املوســمية  األنفلونــزا 
خصوصــا  لإلصابــة،  عرضــة  األكثــر 
األشــخاص الذيــن يتعــدى ســنهم 65 ســنة 

ــون  ــن يعان ــال الذي ــنن و األطف ــر و املس فأكث
مــن مــرض مزمــن و الذيــن يعانــون مــن 
ــب  ــى القل ــرار مرض ــى غ ــة عل ــراض مزمن أم
النســاء  و  الكلــوي  القصــور  و  الســكري  و 
احلوامــل، إلــى جانــب مهنيــو قطــاع الصحــة 

مــن جهتــه أكــد البروفســور  بوعافيــة 
عبــد اللطيــف، ل« أخبــار الوطــن« أن وزارة 
وجهــت  قــد  كانــت  والســكان  الصحــة 
تعليمــات بصفــة »املســتعجل« الــى كافــة 
كل  جلــرد  تدعوهــم  الصحــة،  مديريــات 
اإلمكانيــات العالجيــة علــى مســتوى كل 
ــادات اخلاصــة، وإنشــاء  ــا العي ــا فيه ــة مب والي
اإلنعــاش  يف  املختصــن  األطبــاء  قائمــة 
والتخديــر، ووضعهــا حتــت تصــرف احلكومــة 

يف هــذا الظــرف احلســاس.
املراســلة  يف  حرصــوا  أنهــم  مضيفــا 
ــرة، خاصــة  ــدد األســرة املتوف ــى حصــر ع عل
ســجلت  التــي  واملناطــق  البليــدة  واليــة 
تعــداد  جانــب  إلــى  للفيــروس،  بــؤر 
وســائل اإلنعــاش خاصــة أجهــزة التنفــس 

عــي. االصطنا

مديريــات  أن   البروفســور  وأوضــح 
ــات  ــا التعليم ــور تلقيه ــكان وف ــة والس الصح
لألطبــاء  ســجالت  وضــع  يف  ســارعت 
اخلــواص واملتقاعديــن الراغبــن يف العمــل 
جــاوز  الذيــن  خطــر  ملواجهــة  كمتطوعــن 

طبيــب.   120 عددهــم 
ــات الصحــة  ــة أن مديري وأضــاف بوعافي
االجتماعــي  التواصــل  مواقــع  اســتغلت 
ودعوتهــا  نداءاتهــا  لنشــر  الفايســبوك«   «
لألطبــاء املختصــن، والعامــن اخلــواص، 
مبختلــف  طبيــن  والشــبه  واملتقاعديــن، 
األســالك لالســتجابة لنــداء الواجــب الوطنــي 
واألخالقــي،  بالتقــرب إلــى مديريــة الصحــة 
ــة  ــرق الطبي ــاهمة يف الف ــد املس ــكان قص والس
ــة، بالنظــر  ــة املصلحــة املرجعي ــة وتغطي املتنقل

ــاء. ــؤالء األطب ــا ه ــي ميتلكه ــاءة الت للكف

لترقيــة  الوطنيــة  الهيئــة  رئيــس  دعــا 
الصحــة وتطويــر البحــث، البروفســور مصطفى 
خياطــي، لـ«أخبــار الوطــن« الــى اإلســراع 
يف  متخصصــة  رقميــة  منصــات  إنشــاء  يف 
ــاء   قطــاع الصحــة، مــن شــانها متكــن  األطب
ــرص  ــع ف ــى جمي ــن الوصــول إل املتطوعــن م
املشــاركة يف اخلدمــات املتاحــة عبــر مختلــف 
املراكــز  االستشــفائية، للتعامــل مــع الظــرف 
احلســاس، وهــذا يتطلــب خطــة إســتراتيجية 
املؤسســات  تصــرف  لكيفيــة  مســتقبلية 
وقــت  التطوعيــة  اجلهــات  مــع  الصحيــة 

األزمــات، وســبل مواجهتهــا.
كان  أنــه  وأوضــح مصطفــى خياطــي 
لزامــا علــى وزارة الصحــة تنظيــم عمليــات 
خــالل  مــن  الراهــن،  الظــرف  يف  التطــوع 
ــن  ــاء واملمرض ــة لألطب ــة رقمي ــداد  الئح إع
ــم  ــة له ــة مالئم ــر بيئ ــاع و توف ــي القط ومهني
مــن شــانها ان تضمــن جنــاح هــذه العمليــات 
اإلنســانية، وإكســابها الغطــاء القانونــي، مــن 
اجــل أن تعمــل بشــكل مؤسســاتي ومبوجــب 

األنظمــة والتعليمــات.

ــة  ــرازي ملواجه ــراء احت ــي كإج ــر الصح ــر احلج ــة تدابي ــرض احلكوم ــذ ف من
جائحــة كورونــا املســتجد، ســارع اجلزائريــون الــى التطــوع والتضامــن خدمــة 
للوطــن، مــن خــالل جمــع التبرعــات وتوفيــر احلاجيــات الضروريــة  وتوزيعهــا علــى 
العائــالت املتضــررة واحملتاجــة، دون أن ننســى تطــوع اجليــش األبيــض مــن أطبــاء 

ــى ملســاعدة زمالئهــم يف املراكــز  خــواص ومتقاعــدون وجتندهــم يف الصفــوف األول
ــث انتماءهــم  ووالءهــم لوطنهــم  ومجتمعهــم، مــن  ــا أبث ــو م االستشــفائية،  وه

ــة اجلائحــة. ــذ بداي ــادرات التــي أطلقوهــا من خــالل عــدد مــن املب

 مبــادرة »متطوعــون يف خدمــة الوطــن معــا ملواجهــة 
كورونــا«، تضمنــت إعــالن للتطــوع والعمــل خلدمــة 
املرضــى يف منازلهــم والتــي مــا تــزال متواصلــة إلــى حــد 

ــة هــذه األســطر. كتاب
طــرف  مــن  واســعة  اســتجابة  املبــادرة  والقــت 
ــن. ــتعدادهم للتضام ــدوا اس ــن أب ــة الذي ــوادر الطبي الك
مــن جهتــه أعلــن الدكتــور الناطــق الرســمي باســم 
املجموعــة، جحــا محمــود، يف صفحتــه عــن اســتعدادهم 
ملواصلــة التطــوع ومســاعدة الســلطات واملستشــفيات علــى 
ــتعجالي أو  ــط اس ــار أي مخط ــة، يف إط ــة اجلائح مواجه
دعــم تنفيــذ تدابيــر محتملــة تضعهــا الســلطات ملواجهــة 

الوضــع.
ندعو رئيس اجلمهورية أن يخصص يوما 

وطنيا للتطوع
ــر« عــن  ــر اخلي ــة »جزائ مــن جهتهــا أعلنــت جمعي
ــر مناطــق الوطــن،  إطــالق أســبوع للعمــل التطوعــي عب
بهــدف التخفيــف عــن احملتاجــن وســكان األريــاف وذوي 

االحتياجــات اخلاصــة خــالل فصــل الشــتاء. 
وقــال رئيــس جمعيــة اخليــر، عيســى بــن خلضــر،  
أن اجلمعيــة ســترعى مشــروع الشــتاء الدافــئ، مــن 
خــالل جمــع وتوزيــع أكبــر قــدر مــن األفرشــة واألغطيــة 

واأللبســة وجتهيــزات التدفئــة مــن أجــل التخفيــف علــى 
ــرة وذوي االحتياجــات  ــاء الفقي ــاف واألحي ســكان األري
ــرد  ــة “بالتطــوع نحمــي الف ــة، حتــت شــعار احلمل املختلف

ــع”. واملجتم
أن  اجلمهوريــة  رئيــس  املتحــدث  دعــا  وعليــه، 
ــة  ــة حتفيزي ــون محط ــوع يك ــا للتط ــا وطني ــص يوم يخص
وتثقيفيــة للشــباب إلدراك واجبــه نحــو بيئتــه االجتماعية 
والطبيعيــة،  ويامــل عيســى بــن خلضــر إصــدار قــرار 
يــدرج مــادة التطــوع والعمــل اخليــري واإلنســاني ضمــن 
مناهــج املنظومــة التربويــة يف املراحــل األساســية والعليــا.

ــبيبة  ــت وزارة الش ــا، أعلن ــن نوعه ــدة م ــادرة فري ويف مب
ــك  ــي« وذل ــباب التطوع ــلك الش ــاء »س ــن إنش ــة ع والرباض
ــخ  ــي للمتطوعــن املصــادف لتاري ــوم الدول ــاء الي مبناســبة إحي

ــنة. ــن كل س ــمبر م 5 ديس
ــية،  ــم أساس ــة دعائ ــى ثالث ــلك عل ــذا الس ــز ه ويرتك
األولــى هــي إطــالق أول منصــة وطنيــة رقميــة خاصــة 
الشــباب  »ميثــاق  إنشــاء  والثانيــة  املتطــوع،  بالشــباب 
ــيق  ــم وتنس ــة لتنظي ــة وزاري ــيس جلن ــة تأس ــوع«، والثالث املتط

التطوعــي. العمــل 
ــن  ــباب م ــة الش ــة الرقمي ــة الوطني ــذه املنص ــن ه ومتك
احمللــي  الصعيديــن  علــى  التطوعــي  العمــل  يف  املشــاركة 
 »yadi« والوطنــي، مــن خــالل االنخــراط عبــر تطبيــق
)يــدي(، وهــي منصــة أطلقهــا نــادي علمــي جامعــي مكــون 
 micro« ــر  يســمى ــزوار باجلزائ ــاب ال ــة جامعــة ب مــن طلب
ــا تســهيل االنخــراط يف العمــل التطوعــي،  club«، مهمته
حيــث متكــن املتطــوع مــن احلصــول علــى بطاقــة مبثابــة 
»جــواز« خــاص بــه، كمــا تقــدم إحصائيــات مضبوطــة علــى 

ــي. ــل التطوع العم
ومت تأســيس ميثــاق خــاص بالشــباب املتطــوع، الهــدف 
منــه تأطيــر العمــل التطوعــي وضبــط القواعــد التــي تتحكــم 
فيــه، كمــا يحــدد حقــوق وواجبــات املتطوعــن خــالل القيــام 

بنشــاطهم اخليــري ويحميهــم يف نفــس الوقــت.
وفيمــا يخــص اللجنــة الوزاريــة التــي تهتــم بتنظيــم 
وتنســيق العمــل التطوعــي، فســتكون همــزة وصــل بــن 
القطاعــات واملنظمــات مــن جهــة واجلمعيــات التطوعيــة مــن 
ــادرات  ــات واملب ــة العملي ــم ومرافق ــا دع ــرى هدفه ــة أخ جه

التطوعيــة.
وأعلــن وزيــر الشــباب والرياضــة،  علــي خالــدي، الذي 
أشــرف علــى هــذه العمليــة وثمنهــا، عــن إطــالق األســبوع 
ــة  ــات تطوعي ــذي شــهد عملي ــي للتطــوع الشــباني، وال الوطن
ــات الوطــن يف شــتى املجــاالت، ســيما  ــات ووالي ــر بلدي عب
الصحــي واالجتماعــي والبيئــي خاصــة يف مناطــق الظــل«.

ــنة  ــوع لس ــدرع التط ــي ب ــل التطوع ــرمي رواد العم ومت تك
العمــل  مجــال  يف  بذلوهــا  التــي  اجلهــود  نظيــر   ،2020

املجــاالت. التطوعــي يف شــتى 
 وكــرم الوزيــر خالــدي كل مــن املديريــة العــام للغابــات، 
واجلمعيــة الوطنيــة للعمــل التطوعــي، جمعيــة »إيثــرن«، 
وكــذا النــادي اجلامعــي »micro club«، الذين ســاهموا، 
كل بطريقتــه، يف العمــل التطوعــي خــالل ســنة 2020 رغــم 

تفشــي جائحــة كورونــا )كوفيــد19-(.

 طايبي أحمد : 
كــورونا امتحــان للسلـطات... وعليـــها كــورونا امتحــان للسلـطات... وعليـــها 

خلـق منصـات رقمية إلدارة مهـام المتطوعيـن خلـق منصـات رقمية إلدارة مهـام المتطوعيـن 

بقاط بركاني:
يجــب  العمــل علــى تطويــر مفهـوم يجــب  العمــل علــى تطويــر مفهـوم 
التطــوع في القطـاع الصحـي وترقيـتهالتطــوع في القطـاع الصحـي وترقيـته

البروفسور بوعافية عبد اللطيف:
أزيـــد مــن أزيـــد مــن 120120 أطبـاء متقاعــدون  أطبـاء متقاعــدون 
وخــــواص  يلبـــون نــداء الــواجبوخــــواص  يلبـــون نــداء الــواجب

مصطفى خياطي: 
»ضـــرورة إنشــــاء منصـــات »ضـــرورة إنشــــاء منصـــات 
رقمــــية لتعزيـــــز ثقــــافة رقمــــية لتعزيـــــز ثقــــافة 
التطـــوع بيــن الكــوادر الطبيــة«التطـــوع بيــن الكــوادر الطبيــة«

وزارة الشبيــبة والرياضـة وزارة الشبيــبة والرياضـة 
تطلـــق أول منصـة وطنيـة تطلـــق أول منصـة وطنيـة 
رقمــية للشبــاب المتطــوعرقمــية للشبــاب المتطــوع

روبورتاج:  أسماء بوصبيع

 دعا أطباء ومختصون وخبراء وزارة الصحة الى ضرورة إنشاء منصات رقمية، من 
شأنها متكني  الكوادر الطبية الراغبة يف التطوع  ملواجهة كورونا  وتقدمي خدماتها 

يف  مختلف املراكز  االستشفائية، وإكسابها الغطاء القانوني، من اجل ان تعمل 
بشكل مؤسساتي ومبوجب األنظمة والتعليمات.

طبيــــب متطـــوع :
 مــــا قمــت بــه ليـــس تطــــوعا  مــــا قمــت بــه ليـــس تطــــوعا 

بــل واجـــب النقـــــاذ األرواحبــل واجـــب النقـــــاذ األرواح

 الجيش األبيض يطلق مبادرة » متطوعون في خدمة الوطن«
أطـــــلق أطبــــاء وممرضـــون ومهنــــيو قطـــاع الصــــحةأطـــــلق أطبــــاء وممرضـــون ومهنــــيو قطـــاع الصــــحة
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وضــع قاضــي التحقيــق لــدى محكمــة  
اجلامعيــة  اخلدمــات  مديــر  متوشــنت    عــن 
ــة  ــة جامعي ــرة إقام ــنت ومدي ــن متوش ــة ع لوالي
ــات  ــرام صفق ــم إب ــة  بته ــة القضائي حتــت الرقاب
مشــبوهة  وتبديــد أمــوال عموميــة  يف ملــف 
ــتوى  ــى مس ــات عل ــات و صفق ــص مناقص يخ
ــي. ــي اجلامع ــذات احل ــاطات ل ــة النش مصلح

انطلقــت  التحقيقــات علــى خلفية شــكوى 
النشــاطات  مصلحــة  رئيســة  بهــا  تقدمــت 
اإلقامــة  مســتوى  علــى  والرياضيــة  الثقافيــة 
اجلامعيــة بعــد تعرضهــا لضغوطــات مــن طــرف 

مديــر اخلدمــات اجلامعيــة و مديــرة اإلقامــة مــن 
ــة  ــى صفق ــاء عل ــى  اإلمض ــا عل ــل ارغامه اج
مشــبوهة ، هــذه األحــداث جعلــت مســؤولة 
ألزمــة  تتعــرض  ســابقا  املذكــورة  املصلحــة 
نفســيةو تدخــل يف عطلــة مرضيــة مــع رفــع 
ــى  ــف عل ــل املل ــث أحي ــة، حي ــوى  قضائي دع
وكيــل اجلمهوريــة لــدى محكمــة عــن متوشــنت 
ــوف   ــق للوق ــي التحقي ــى قاض ــه عل ــذي حول ال
علــى حقيقــة األحــداث و مت وضــع املعنيــن يف 

ــة. ــة القضائي ــت الرقاب ــة حت القضي
عبد القادر بن خالد

وزارة الشباب والرياضة قدمت مشروعا نموذجيا

6 مليــون دينــار لكـــل مؤسســـة 
مــن بيـن 500 ابتدائـية لالنطـالق 
فــي تجربــة رياضيــة جديـــدة  

حمزة بن حلرش
ــرا يف  ــرض مؤخ ــذي ُع ــروع ال ــي املش ويأت
مجلــس احلكومــة، للتكفــل بتدريــس مــادة 
ــن  ــن م ــرف املتخرج ــن ط ــة م ــة البدني التربي
ــة  ــة العربي ــتاذ اللغ ــدل أس ــة ب ــد الرياضي املعاه
ــع  ــا مت رف ــا، كم ــه حالي ــول ب أو الفرنســية املعم
ــى  الســقف الزمنــي للحصــة مــن 45 دقيقــة إل

ــف.   ــاعة ونص س
ويشــترط لالبتدائيــات املختــارة، أن تكــون 

ــذ  ــمح للتالمي ــة تس ــق رياضي ــن مراف ــة م قريب
التربيــة  حصــة  خــالل  الرياضــة  مبمارســة 
البدنيــة، حيــث مت توفيــر املعــدات البيداغوجيــة 
ــون دج،  ــة بقيمــة 6 ملي ــكل مؤسســة ابتدائي ل
مــن طــرف وزارة الشــباب والرياضــة ســتوزع 

علــى املؤسســات اخلمســمائة.  
يف  املتخــذة  اإلجــراءات  بــن  ومــن 
رياضيــة  حصــة  اعتمــاد  اخلصــوص،  هــذا 
عليهــا  يشــرف  الطلبــة،  لــكل  باجلامعــات 
البدنيــة،  التربيــة  يف  متخصصــون  أســاتذة 

رياضيــة  مهرجانــات  إلطــالق  باإلضافــة 
مدرســية.  

وكشــف النائــب البرملانــي طاهــر شــاوي، 
الوزاريــة  اللجنــة  ينتظــر  املشــروع  هــذا  أن 
املشــتركة املشــكلة مــن الشــباب والرياضــة، 
واملاليــة  الوطنيــة  والتربيــة  العالــي  التعليــم 
والوظيــف العمومــي مــن أجــل توفيــر الظــروف 
النظريــة والعمليــة لالنطــالق يف املشــروع، كمــا 
األولــى  القادمــة  الدراســية  الســنة  ســتكون 

ــة.   ــذه التجرب ــة ه لبداي

بتهم إبرام صفقات مشبوهة  وتبديد أموال عمومية بعين تموشنت

وضـع مدير الخدمـات الجامعيـة 
ومديــرة إقامـــة تحــــت 

الرقابـــة  القضائيــــة

أمنوكال نهقار الحاج إيدابير أحمد 
يندد بالئحة البرلمان األوروبي

احلــاج  أمنوكالنهقــار  أدان 
إيدابيرأحمــد،يف بيــان حتصلــت 
جريــدة اخبــار الوطــن مــن نســخة 
األوروبــي  للبرملــان  منــه الئحــة 
حقــوق  وضــع  تنتقــد  التــي  
اإلنســان باجلزائــر، ، معتبــرا إياهــا 
مبثابــة »تدخــل ســافر« يف الشــؤون 

للجزائــر. الداخليــة 
وأكــد يف هــذا اإلطــار بــأن 
هــذا  اهقار،يســتهجن  »أهالــي 
يف  األوروبــي  للبرملــان  التدخــل 
ــك  ــر متل ــن وان اجلزائ ــؤون الوط ش
ــق  ــائل لتحقي ــات والوس كل املقوم
واملجاهديــن  الشــهداء  حلــم 
بتضحياتهــم  اســتطاعوا  الذيــن 
وحلفائهــا  فرنســا  طــرد  الغاليــة 
واســترجعت حريتــه املســلوبة«.
 مؤكــدا يف نفس الســياق »أن 
أهقــار قــد أستبســل أهلــه مــن اجــل الدفــاع عليــه مــن خــالل املعــارك التــي خاضوهــا األجــداد 
وكشــف يف البيــان أن هــذه املخططــات ترمــي إلــى زعزعــة اســتقرار الــدول”، وقــال أن الواجــب 
يحتــم علــى هــذا البرملــان الوقــوف الــى جانــب هــذه الــدول يف مســاعيها لتجســيد إصالحاتهــا، 

كاشــفا  ان هــذه  عقليــة اســتعمارية للدوائــر التــي حتركهــا”.
ــى  ــة ال ــار خاص ــكان أهق ــة وس ــري عام ــعب اجلزائ ــوكال الش ــا األمن ــار، دع ــذا اإلط  ويف ه
»توخــي احليطــة واحلــذر يف هــذه املرحلــة الصعبــة« و تذكــره بواجــب »حمايــة اســتقالله واحلفــاظ 
علــى وحدتــه املقدســة مــن أي محاولــة داخليــة أو خارجيــة لضــرب اجلزائــر و تقســيمها و جعــل 

ــا فــوق أي مصلحــة خاصــة«. مصلحــة الوطــن العلي
أحمد كرزيكة 

األطباء المقيمون يطالبون بإلغاء 
امتحـــان »ديامــــاس«  

طالــب األطبــاء املقيمــون مــن الســلطات املركزيــة بإلغــاء الطابــع االقصائــي مــن املشــاركة يف 
امتحــان الدراســات الطبيــة املتخصصــة »ديامــاس« والــذي يعــد امتحانــا رمزيــا وشــكليا فقــط، مــع 
االحتفــاظ بطابعــه الترتيبــي مــن أجــل اختيــار مناصــب العمــل يف إطــار تأديــة اخلدمــة املدنيــة.  

وجــاء يف مراســلة النائــب خلضــر براهيمــي، أن األطبــاء املقيمــون يخوضــون كفاحــا مســتمرا 
للقضــاء علــى جائحــة كورونــا، وجهودهــم واضحــة للعيــان بوصفهــم خــط الدفــاع األول يف مواجهة 
ــن طــرف  ــي م ــت اســتمرار التراخــي الوقائ ــد ثب ــر بع ــاق كبي ــم يف إره ــا تســبب له ــروس، م الفي
ــن  ــك ع ــة، ناهي ــل الســلطات الوصي ــن قب ــاع اإلجــراءات املتخــذة م ــن والتســاهل يف إتب املواطن
ــا  ــروس كورون ــة تفشــي في ــذ بداي ــر من ــة يف اجلزائ ــن الكــوادر الطبي ــات م تســجيل عشــرات الوفي

املســتجد.  
وأضــاف براهيمــي أنــه وبالنظــر لهــذه الظــروف االســتثنائية التــي تتزامــن مــع حتضيــر األطبــاء 
املقيمــن المتحــان نهايــة التخصــص »DEMS«، والذيــن هــم مازالــوا يف خضــم هاتــه 
ــون  ــك ك ــة وذل ــي لالمتحــان ضــرورة حتمي ــع االقصائ ــاء الطاب ــب إلغ ــح مطل ــن أصب ــة، أي املعرك
االمتحــان يأتــي كتحصيــل حاصــل بعــد النجــاح يف كافــة ســنوات التكويــن املتخصــص يف العلــوم 
الطبيــة والقبــول واملصادقــة علــى التربــص النظــري والتطبيقــي يف دفتــر الطبيــب املقيــم مــن قبــل 
األســتاذ رئيــس املصلحــة املســؤول األول واملباشــر عــن التربــص، وكــذا رئيــس املجلــس العلمــي 
ــة  ــص النظري ــات ســنوات الترب ــة امتحان ــاز والنجــاح يف كاف ــوي عقــب االجتي البيداغوجــي اجله

ــة.   ــة العملي والتطبيقي
حمزة بن حلرش  

بسبب البروتوكول الصحي ومطالب مهنية 

وقفة إحتجاجية لمدراء المدارس االبتدائية
شــن مــدراء املــدارس االبتدائيــة أمــس 
ــة  ــر مديري ــام مق ــة أم ــة إحتجاجي ــن وقف االثن
التربيــة لواليــة عنابــة علــى غــرار باقــي واليــات 
الوطنــي  املكتــب  لنــداء  اســتجابة  الوطــن  
للنقابــة الوطنيــة ملديــري املــدارس اإلبتدائيــة .
 وقــام احملتجــن خــالل الوقفــة بتــالوة 
ــذي  ــور وال ــام احلض ــي أم ــب الوطن ــان املكت بي
ــزت  ــي مي ــروف الت ــل الظ ــه يف ظ ــه أن ــاء في ج
ــت  ــي أبان الدخــول املدرســي 2020/021 والت
تســيير  يف  املنتهجــة  السياســة  قصــور  عــن 
املدرســة االبتدائيــة وكشــف عــن حالــة مــا 
ســموه بالعشــوائية يف التعامــل مــع الوضــع 
الوبائــي غيــر املســبوق وبنــاء علــى التقاريــر 
ــار  ــة يف إط ــب الوالئي ــن املكات ــا م ــي وردته الت
متابعتهــا املســتمرة لســيرورة املــدارس اإلبتدائيــة 
ــى  ــت عل ــن وقف ــن أي ــاء الوط ــة أرج ــر كاف عب
ــول صحــي  ــرار بروتوك ــى غ ــة املؤســفة عل احلال
الــذي ال يعــدو أن يكــون حبــرا علــى ورق 

توفيــر  يف  احملليــة  للجماعــات  تــام  وغيــاب 
املــوارد املاديــة والبشــرية األمــر الــذي ولــد حالــة 
ــد  ــة بع ــي خاص ــط املدرس ــق يف الوس ــن القل م
موجــة إصابــات التــي ســجلت باملؤسســات 
وســط إهمــال وال مبــاالة يف التكفــل زيــادة 
ــدرس  ــم التم ــوائية يف تنظي ــض وعش ــن تناق ع
ــات  ــى دراس ــتند إل ــتمرة مت تس ــرات مس وتغيي
وغيــاب  التخبــط  عــن  ينــم  ممــا  ميدانيــة 
وتعــرض  احملكــم  والتخطيــط  اإلستشــراق 
بعــض مديــري املــدارس لإلهانــات مــن طــرف 
بعــض املســؤولن احملليــن بلغــت درجــة الســب 
والشــتم وأحيانــا اإلعتــداء اجلســدي والتعســف 
ــرف مســتخدمي  ــن ط يف إســتعمال الســلطة م
مديريــات التربيــة وســلك التفتيــش وإنتهــاكات 
بــن مختلــف  للعالقــات  املنظمــة  للقوانــن 

رتــب األســالك التربيــة.
وأضــاف ذات البيــان أن النقابــة تؤكــد 
علــى جميــع املطالــب التــي تقدمــت بهــا مــن 

ــر   ــي األخي ــا الثنائ ــي لقاءه ــا وغ ــالل بيناته خ
ــاق  ــا إحل ــن ضمنه ــي م ــة والت ــع وزارة التربي م
املدرســة اإلبتدائيــة بــوزارة التربيــة الوطنيــة 
ــر  ــار ملدي ــادة اإلعتب ــة وإع ــن البلدي ــا ع وفصله
 ، املكانــة  حيــث  مــن  االبتدائيــة  املدرســة 
التصنيــف ، املنــح وإعفــاء املديــر مــن التدريــس 
نهائيــا واملباشــرة الفوريــة والفعليــة يف حــل 
كل املشــاكل املتعلقــة بالســكنات الوظيقيــة 
اإللزاميــة للمــدارس وتدعيــم املدرســة باألعــوان 
ــات  ــل اجله ــن وتكف ــال املؤهل ــرفن والعم املش
املســؤولة عــن الشــأن اإلجتماعــي وتوزيعــه 
خــارج املؤسســة )منحــة التمــدرس، احملفظــة، 
ــاءات  ــر يف البن ــاد النظ ــاب املدرســي( وإع الكت
التنظيميــة  القوانــن  بعــض  يف  و  املدرســية 
التغييــرات  كل  مــع  يتماشــى  مبــا  وحتيينهــا 
ــار  والتمســك باحلــق يف التقاعــد املســبق وإعتب

ــاقة. ــن الش ــن امله ــم م ــة التعلي مهن
ف سليم

قدمت وزارة الشباب والرياضة، مؤخرا، مشروع نموذجي من أجل اعتماد 500 مدرسة ابتدائية بمتوسط 10 مدارس 
لكل والية، من أجل االنطالق في تجربة رياضية جديدة لالهتمام بالرياضة المدرسية في المرحلة االبتدائية.  

الناجحــون يف مســابقة  نظــم األســاتذة 
ــة  ــة احتجاجي ــن وقف ــس االثن ــف، أم التوظي
علــى عــدم تنصيبهــم يف مســابقة التوظيــف 
واخلاصــة  التضامــن  قطــاع  نظمهــا  التــي 
االحتياجــات  لــذوي  املتخصــص  بالتعليــم 
ــذ تســعة  ــا من ــرت نتائجه ــذي ظه اخلاصــة وال
أشــهر، والتــي يشــرف عليهــا مديريــة النشــاط 
االجتماعــي، مطالبــن مــن الوزيــرة إنصافهــم.
احملتجــون  بــه  صــرح  مــا  وحســب 
ــابقة  ــاركوا يف مس ــم ش ــن فإنه ــار الوط ألخب
ــرت  ــارط و ظه ــي الف ــهر جانف ــف ش التوظي
النتائــج شــهر مــارس، لكــن إلــى يومنــا هــذا 

وال ناجــه اســتلم منصبــه.
وأكــد احملتجــون أن هــذا التأخــر ســببه 
مت  األخــرى  الواليــات  إداري ألن كل  متاطــل 
ــة  ــه، إال بالعاصم ــح يف منصب ــن كل ناج تعي
ــة النشــاط االجتماعــي بســبب  ــت مديري توقف
كورونــا، وبعــد العــودة وجهــة نــداء للناجحــن 
عبــر صفحتهــا علــى الفايســبوك، طالبتهــم 
بإحضــار ملــف إلــى مقرهــا، أيــن مت إيــداع 
امللفــات يف بــاب املديريــة تبعــا للبروتوكــول 
الصحــي الــذي مينــع االســتقباالت، أُعطــي 
ــرد  ــر كآخــر أجــل لل ــخ 31 أكتوب ــن تاري للممثل
ــم يتلقــى الناجحــن  ــا هــذا ل ــى يومن ولكــن إل

أي رد.وأضــاف احملتجــون أنــه مت االتصــال أمس 
ــة الناجحــن  ببعــض أســاتذة اللغــات األجنبي
ــد أن  ــب بع ــن أجــل إمضــاء محضــر التنصي م
مت اإلعــالن    عــن  الوقفــة االحتجاجيــة، مــن 
ــر  ــتاذات أن احملض ــدى األس ــت إح ــا قال جهته
ــاءه  ــه ومت إمض ــخة من ــتلم نس ــم تس ــى ل املمض

ــط. ــرف واحــد فق ــن ط م
مقابلــة  أردنــا  كصحافــة  جهتنــا  مــن 
املســؤولن بالــوزارة مــن أجــل االستفســار و 
التحقــق إال أنــه مت منعنــا حتــى مــن االقتــراب 

ــوزارة. ــاب ال ــن ب م
محمد رضوان  بلعروسي

مسابقة التوظيف  الوطنية التابعة لوزارة التضامن

األساتذة الناجحون يناشدون الوزيرة إنصافهم
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جمال بوالديس        
العائــات اخلمــس، التــي تضــم أزواج  و 
شــيوخ و حتــى أطفــال متمدرســون، فضلــوا 
ــي  االنقطــاع عــن الدراســة يف ظــل الظــروف الت
يعانونهــا و يف غيــاب اإلقامــة لهــم بعــد أخراجهم 
ــذ  ــة من ــم القصديري ــن بيوته ــة م ــوة العمومي بالق
ــوت  ــى البي ــار القضــاء عل ــا يف إط ســنة و تهدميه
الهشــة و الصفيــح العمليــة، التــي أشــرف عليهــا 
الوالــي األســبق حجــري درفــوف  و أقصــت 
الســكن  مــن  العائــات يف االســتفادة  تلــك 

االجتماعــي و الترحيــل.
املكلــف أخرجــت  اللجنــة  أن  و األغــرب   
ــوة العمومــي مــن أكواخهــا  ــك العائــات بالق تل
عليهــم  »رحيمــة«  كانــت  التــي  القصديريــة 
و جتمعهــا و يحتمــون بســقف صفيحهــا مــن 
ــرد .... ــن الب ــة م ــا الطوبي ــار و جدرانه األمط

ــاء  ــك بالبق ــات التمس ــوم العائ ــت الي فضل
علــى أنقــاض احلــي القصديــري الــذي ال يتزفــر 
علــى أي شــرط مــن شــروط احليــاة و علــى 
اعتبارهــا ال متلــك مــكان تلجــأ إليــه رافعــت 
ندائهــا  إلــى والــي الواليــة اجلديــد، عبــد القــادر 
بــن ســعيد قصــد إعــادة النظــر يف إســقاطها مــن 
عمليــة الترحيــل و منحهــا مثلهــا مثــل باقــي 
يجميــع  الئقــا  ســكن  املســتفيدة  العائــات 

شــتات أبنائهــم..
ــة ســكيكدة، كان قــد  ــي والي ــأن وال نشــير ب
شــكل جلنــة حتقيــق يف وضعيــة تلــك العائــات 
و تنقــل إلــى عــن املــكان شــخصيا و وعــد بــأن 
ينظــر يف تظلمــات تلــك العائــات وفــق القانون، 
خاصــة أمــام متســكها ببقــاء يف املنطقــة و افتقارهــا 

ملــكان تســكن فيــه مؤقتــا.-

ــر 6  ــن العم ــغ م ــه يبل ــع حتف ــي رضي  لق
ــزل  ــع عشــية أمــس يف من ــق وق أشــهر يف حري
ــع  ــعيد بوصب ــة الس ــن بقري ــن طابق ــون م يتك
جنــى  بينمــا  بســكيكدة  احلــروش  ببلديــة 
إصابــة  تســجيل  مــع  املــوت  مــن  شــقيقه 

والدتهمــا بحالــة إغمــاء.
 و حســب مصــادر مــن عــن املــكان ان 
داخــل  بكثافــة  تصاعــدت  النيــران  الســنة 

ــى  ــرأة ال ــع امل ــا دف ــي م ــق الثان ــقة يف الطاب ش
اإلســراع يف إنقــاذ ولديهــا مــن خــال رميهمــا 
مــن النافــدة مــا تســبب يف وفــاة احدهمــا وجنــاة 
ــاء. ــة إغم ــي بحال ــت ه ــا أصيب ــي بينم الثان

ــاد  ــة إلخم ــة املدني ــت احلماي ــد تدخل  وق
ــق  ــباب احلري ــا الزال أس ــران  فيم ــنة الني الس

ــة. مجهول
نسيبة شالبي

أمينة.ب
 إضافــة إلــى املســبح نصــف أوملبــي 25 متــر 
ــذي  ــي، وال ــي منجل ــدة عل ــة اجلدي املتواجــد باملدين
تأخــر تســليمه لســنوات بعــد أن وضــع حجــر أساســه 
ســنة 2010 مرجعــا ذلــك لتســجيل مشــاكل تقنيــة 
وأخــرى خصــت الغطــاء اخلارجــي الكاســيكي 

ــبح. للمس
أيــن اقترحــت مديريــة الشــباب و الرياضــة، 
ــا زاد  ــو م ــدة، وه ــراءات جدي ــع إج ــتبداله ووض اس
ــذي  ــم املشــروع وال ــة وإعــادة تقيي ــاء املالي مــن األعب
لــم يتــاءم مــع امليزانيــة املخصصــة لــه ســابقا، 
حيــث مت إعــادة بعــث املشــروع مــن جديــد مــع 

ــاز  ــركة اإلجن ــع ش ــاق م ــادات واالتف ــول اإلعتم وص
التــي تعانــي مــن عجــز مالــي لإلســراع يف اســتكمال 
مــن  األول  الثاثــي  خــال  وتســليمه  األشــغال 
مت  اســتثمارات   5 ســجلت  كمــا   ،2021 ســنة 
وضــع ملفاتهــا تخــص إنشــاء مســابح خاصــة علــى 

مســتوى الواليــة.
ــة قســنطينة وعلــى مســتوى  كمــا حتصــي والي
ــاع  ــع للقط ــى تاب ــر مغط ــبحا غي ــات، 13 مس البلدي
إال  البلديــة،  للمجالــس  منــح تســييرها  العــام مت 
ــم  ــم تق ــر مســتغلة، ول ــأة وغي ــر مهي ــا غي أن أغلبيته
ــل  ــن اج ــام م ــا الت ــا بدوره ــئولة عنه ــات املس اجله
اســتغالها خــال فصــل الصيــف رغــم احلاجــة 

ــى  ــدث إل ــار املتح ــق، و أش ــذه املراف ــل ه ــة ملث امللح
ــل  ــن أج ــبح م ــكل مس ــي ل ــغ مال ــد مبل ــه مت رص أن
ترميمــه ووضعــه يف خدمــة الســكان وهــو األمــر 
الــذي لــم يتــم، رغــم أن أطفــال البلديــات ويف احلــر 
ــى الســباحة يف الســدود والبــرك  الشــديد يلجئــون إل
املائيــة، مــا يشــكل خطــرا حقيقيــا علــى ســامتهم، 
يف الوقــت الــذي  كان مــن املمكــن اســتغالها عــن 
طريــق حتويلهــا لاســتثمار مــن قبــل اخلــواص وفــق 
ــدة  ــتغل لفائ ــة، و تس ــكات الدول ــن ممتل ــون تثم قان
الســكان و النخــب الرياضيــة احملرومــة مــن التدريــب 
الرياضيــة  املرافــق  لنقــص  نظــرا  الواليــة  داخــل 

ــة. الازم

جتــاوزت بلديــة ابــن باديــس  بقســنطينة، يف 
ــة،   ــم الوالي ــا بإقلي ــن نوعه ــى م ــي االول ــابقة ه س
ــة، و  ــق النائي ــى املناط ــان عل ــاز البوت ــع غ ــة توزي أزم
القــرى و املشــاتي التابعــة لهــا، و التــي تعــرف اليــوم 
اســتغاال كبيــرا لهــذه اخلدمــة احليويــة الســيما يف 

ــتاء. ــل الش فص
بذلتهــا  جبــارة  مجهــودات  بعــد  ذلــك  جــاء 
ــي  ــة، بعــد عشــرات الشــكاوى  الت الســلطات احمللي
كانــت تتلقاهــا بصفــة يوميــة مــن طــرف املواطنــن، 
ــى هــذه املناطــق  مــن أجــل إيصــال شــبكة الغــاز إل
ــن  ــة تضاريســها و تشــتت الســاكنة، أي ــم صعوب رغ
املــادة  هــذه  باســتغال  »بــوزارت«  قريــة  بــدأت 
عارمــة  فرحــة  وســط  قليلــة  أيــام  منــذ  احليويــة 
ــم  ــعادتهم حلصوله ــن س ــروا ع ــن عب ــكان، الذي للس
اســتغال  يف  الطبيعــي  حقهــم  علــى  أخيــرا 
ــدفء  ــر ال ــن توفي ــم م ــم، و متكينه ــرات باده خي
ــن  ــاة م ــن املعان ــود م ــد عق ــم، بع ــذات أكباده لفل
قســوة الطبيعــة يف منطقــة تعــرف ببردهــا الشــديد و 
طبيعتهــا الوعــرة،  فيمــا ال تــزال قريــة حــواء تنتظــر 
ــد شــبكة  ــادة جتدي ــن إع ــاء م ــد االنته ــا، بع نصيبه
ــح   ــى يتســنى ملصال ــة، حت الصــرف الصحــي بالقري
ــغال  ــرة أش ــاز، مباش ــاء و الغ ــع الكهرب ــركة توزي ش

ــي. ــاز الطبيع ــد بالغ ــبكة التزوي ــة بش ــط القري رب
أمينة.ب

 متكنت،أمــس الفرقــة اجلنائيــة التابعــة ألمــن 
وامــرأة  توقيــف رجــل  واليــة ســكيكدة مــن 
ــة  ــن العمــر 38 و 46  ســنة عــن قضي ــان م يبلغ

ــة  . ــال صف ــب وانتح النص
التحقيــق  الــى  القضيــة  حيثيــات  تعــود 
املفتــوح مــن طــرف الفرقــة اجلنائيــة ، حــول 
أحــد  راح ضحيتهــا  واحتيــال  نصــب  قضيــة 
ــث  ــر 54 ســنة ، حي ــن العم ــغ م ــن البال املواطن
ــة  ــغ مالي ــلبه مبال ــن س ــا م ــتبه فيهم ــن املش متك
مجملهــا  يف  قــدرت  مراحــل  علــى  معتبــرة  

ســنتيم. مليــار   1.2 بحوالــي 
الضبطيــة القضائيــة بالفرقــة اجلنائيــة متكنــت 
ــا ،  ــا تباع ــن وتوقيفهم ــة الفاعل ــد هوي ــن حتدي م
ــع  ــي وق ــق أن املعن ــات التحقي ــت مجري كمــا بين
ضحيــة الشــريكن مــن خــال إبــرام صفقــة 
لتبديــل مركبتــه مقابــل تســلميه ســيارة جديــدة 

األغلــى ثمنــا مــع دفــع فــارق املبلــغ علــى فتــرات 
.

ــة ،  ــيارة الضحي ــذ س ــام بأخ ــه ق ــتبه في املش
دون أن يســلمه املركبــة اجلديــدة متحججــا يف 
كل مــرة بحجــج واهيــة ، كمــا قامــت مــن جهــة 
آخــرى شــريكة املشــتبه بــه الرئيســي باالتصــال 
ــه التــي ستســلم  ــه بخصــوص أموال ــه  و طمأنت ب
لــه  ، كمــا انتحلــت عــدة هويــات للتحصــل 
علــى مبالــغ ماليــة أخــرى ، حيــث كانــت تقــدم 
ــر  ــة ، غي ــرة بصف ــف يف كل م ــر الهات نفســها عب
أن التشــابه يف األصــوات جعلــه يشــك أنــه وقــع 
ــدمي  ــكوى و تق ــداع ش ــوم بإي ــب ليق ــة نص ضحي
املشــتبه فيهمــا أمــام النيابــة املختصــة لــدى 

ــس. ــا احلب ــن أودع ــكيكدة أي ــة س محكم
نسيبة شالبي

ــار  ــيدي عم ــي بس ــدرك الوطن ــة ال ــت فرق  أوقف
بعنايــة، خــال هــذا األســبوع، ثــاث أشــخاص 
تتــراوح أعمارهــم مــا بــن 29 و 61 ســنة متورطــن 
يف املتاجــرة باملخــدرات وصيــد املرجــان بطريقــة 
غيــر شــرعية. حتــرك عناصــر الــدرك الوطنــي جــاء 
علــى إثــر تلقيهــم معلومــات تفيــد بقيــام أحــد 
األشــخاص بترويــج املخــدرات بحــي 440 مســكن 
ــه ،  ــم نصــب كمــن ل ــس، ليت ــة حجــر الدي بقري
ــد  ــه وبع ــت بتوقيف ــع إنته ــة رصــد وتتب ــد عملي بع

التحقيــق معــه مت التعــرف علــى بقيــة شــركائه 
ومصــدر الســموم التــي عثــرت بحوزتــه، وبعــد 
توقيــف باقــي أفــراد للعصابــة ،عثــر بحوزتهــم علــى 
مبلــغ مالــي مــن عائــدات املخــدرات ، مــع حجــز 
ــع، و17.2  ــأة للبي ــدرات مهي ــن املخ ــة م 27 قطع
ــغ مــن املرجــان اخلــام، وقــد مت تقــدمي املوقوفــن  كل
أمــام القضــاء مبحكمــة احلجــار، للنظــر فيمــا نســب 

إليهــم.        ف ســليم

مدير الشباب و الرياضة بقسنطينة
وعـــد بتسليــم المسبــح النصــف أولمبـي وعـــد بتسليــم المسبــح النصــف أولمبـي 

بعلـــي منجلـــي بــدايــة  بعلـــي منجلـــي بــدايــة  20212021

بعد عقود من المعاناة في قسنطينة
تعزيــز قــرى و مشـــاتـــي تعزيــز قــرى و مشـــاتـــي 

بلديـــة ابن باديــس بالغــاز الطبيعــيبلديـــة ابن باديــس بالغــاز الطبيعــي

خالل العلمية تم توقيف 3 أشخاص

حجــــز حجــــز 1717 كلـــغ مـــن المرجـان الخــام  كلـــغ مـــن المرجـان الخــام 
بحجـــر الديـــس بعنـــــابة  بحجـــر الديـــس بعنـــــابة  

صّرح مدير الشباب و الرياضة بقسنطينة، أن الوالية تتوفر على العديد من املسابح التابعة للقطاع 
العام وأخرى للخاص، من بينها املسبح املغطي مبركب الشهيد حمالوي، مسبح بشعبة الرصاص ضمن 

قطب رياضي بالقرب من القطب اجلامعي، إلى جانب املسبح القدمي لسيدي مسيد ومسبح عني اعبيد،

في بلدية حمادي كرومة بسكيكدة
55 عـــــائالت ال تـــزال تفتــــرش  عـــــائالت ال تـــزال تفتــــرش 

األرض و الخيــــــاماألرض و الخيــــــام

تفكيــــك عصـــابة نصــــب تفكيــــك عصـــابة نصــــب 
علــــى أصحــــــاب السيـــــاراتعلــــى أصحــــــاب السيـــــارات

سكيــــكدة هــــالك طـــفل ونجـــاة سكيــــكدة هــــالك طـــفل ونجـــاة 
آخـــرون فـــي حريـــق منــزل آخـــرون فـــي حريـــق منــزل 

بقريــة السعــيد بوصبـع فـي الحــروشبقريــة السعــيد بوصبـع فـي الحــروش

ال تزال، خمس عائالت يف منطقة حمروش حمودي بلدية حمادي 
كرومة يف سكيكدة، تفترش األرض و تلتحف السماء يف خيام بعد 
مرور عام على إخراجها من أكواخها القصديرية، التي هدمت يف 

آخر عملية ترحيل لسكان الصفيح و يف ظروف جد قاسية حتت برد 
قارس و األمطار و وباء كورونا الذي بات يهدد اجلميع.
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استئناف  األحد   يوم  مت 
أحمد  مطار  بني  اجلوية  الرحالت 
هواري  ومطار  األغواط  من  مدغري  
أربع  ببرمجة  باجلزائر  بومدين 
رحالت أسبوعية أيام السبت واألحد 
والثالثاء واخلميس لنقل املسافرين إذ 
من املنتظر أن تعرف الرحالت اجلوية 
املنطقة  نظرا خلصوصية  نشطة  حركة 
حيث يتواجد مئات العاملني باملنطقة 
ناهيك  الرمل  حاسي  الصناعية  
واملرضى  األعمال  رجال  حركة  عن 
،وقد  اجلامعيني  واألساتذة  والطلبة 

وفرت إدارة املطار كل اإلجراءات الوقائية واالحترازية التي من شأنها احلد من انتشار عدوى فيروس 
كوفيد 19 ،كما مت اشتراط حجز التذاكر من وكالة اخلطوط اجلوية اجلزائرية 72 ساعة قبل الرحلة .

ببلدية  الصحية  الوقاية  مصالح  سجلت 
باحلمى  200إصابة  من  أكثر  احليران  قصر 
و141 لسعة عقرب خالل عشرة أشهر   املالطية 
تسجيالت  إلى  ،إضافة  اجلارية   السنة  من 
إصابات بداء الليشمانيوز ،وقد سطرت املصالح 

من  للوقاية  و  للتشخيص  برنامج  الصحية 
األمراض املتنقلة عن طريق احلشرات واحلليب 
ومشتقاته  للحد من انتشارها  نظرا ملا تخلفه من 

أثار  سلبية على صحة املواطنني .

احتجاجية  وقفات  يف  األغواط  مولو  رفع 
متكررة  نداء استغاثة للسلطات العليا يف البالد 
االنقراض  ثروتهم من  العاجل إلنقاذ  للتدخل 
وحياتهم االجتماعية من التدهور »إننا منكوبون 
ببرنامج  ...نطالب  حقيقية  أزمة  يف  ونعيش 
استعجالي للرفع من حصة الدعم باملواد العلفية 
حياتنا  حتمي  ،وإجراءات  األسواق  وفتح   ،
أسباب  املوالون  أبناءنا  ..« وخلص  ومستقبل 
أسعار  ارتفاع  يف  يواجهونها  التي  النكبة  هذه 
الشعير  من  القنطار  جتاوز سعر  إذ  العلفية  املواد 
دينار   3600 النخالة  من  والقنطار  4000دينار 

،بينما متنح لهم حصص محدودة جدا من املواد 
واملطاحن  احلبوب  ديوان  من  املدعمة  العلفية 
من  للرأس  20كلغ  التتجاوز  للدولة  التابعة 
التصلهم  املوالني  وبعض  السنة   طيلة  املاشية 
هذه احلصة ، كما سجل املوالون تدهورا كبيرا  
املاشية  أسواق  غلق  ظل  يف  املاشية  أسعار  يف 
اليومية  املالية   الغرامات  إلى  إضافة  بالوالية 
التي ترفع ضدهم من مختلف املصالح األمنية 

املختصة عبر الطرقات .           
                               ع نورين  

العمومية  املؤسسات  نقابات  ناشدت   
املدية  والي  سليمان  ببني  االستشفائية 
ضرورة التدخل من أجل بقاء طبيب التخدير 
االستشفائية  العمومية  باملؤسسة  واالنعاش 
االستقالة  يف  النظر  إعادة  و  سليمان  ببني 
يعمل  والذي  ع.أ  الطبيب  طرف  من  املقدمة 

مبستشفى بني سليمان .
الفرع  بيان  حسب  االستقالة  جاءت   
حتوز  اجلزائريني  للعمال  العام  لالحتاد  النقابي 
نتيجة ضغوطات  منه  نسخة  الوطن«  أخبار   «
عمل بعدما مت حتويل الطبيب للمداومة مؤخرا 
وباء  بسبب  الوالية  عاصمة  مستشفى  إلى 
كوفيد 19 ،ويضيف نص البيان أن مستشفى 
الشرقية  اجلهة  سكان  وجل  سليمان  بني 
النوع من االختصاص  إلى هذا  بحاجة ماسة 
ويف  فقط  بطبيبني  تعمل  املؤسسة  كون  الطبي 
يبقى  املدية  مبستشفى  أحدهما  مداومة  حالة 
إنعاش  طبيب  بدون  سليمان  بني  مستشفى 

العمليات  سير  على  سلبا  يؤثر  ما  وتخدير 
اجلراحية بذات املستشفى السيما يف احلاالت 

االستعجالية .
اجتماعا  الوطن«  أخبار   « وقد حضرت   
مدير  مبكتب  أمس  صبيحة  عقده  مت  مصغرا 
املستشفى ضم ممثلي الفروع النقابية إلى جانب 
املجلس  ورئيس  سليمان  بني  دائرة  رئيس 
الشعبي  البلدي وممثلي املجتمع املدني  وممثل 
املعني  الطبيب  إلى جانب  الوطني  الدرك  عن 
والذي   وضح للحضور سبب االستقالة والتي 
عاصمة  مبستشفى  املداومات  كثرة  مفادها 
إلى  والرجوع  عنها  بالعدول  متعهدا  الوالية  
مزاولة عمله  بشرط عدم املداومة يف مستشفى 
مبستشفى  بالعمل  واالكتفاء  الوالية  عاصمة 
خدمة  يف  أنه  مضيفا   ، فقط  سليمان  بني 

املرضى ليل نهار وحتى خالل أيام عطلته .
عمر ب

التربية  قطاعات  نقابات  استنكرت   –
الشرطة  أعوان  اعتداء  حادثة  املسيلة،  بوالية 
على أساتذة خالل وقفتهم االحتجاجية، أمام 

مقر مديرية التربية.
لها،  بيان  يف  التربية،  نقابات  وقالت 
ينبغي  ال  أحمر  التربية خط  رجل  “كرامة  إّن 

جتاوزه”، داعية إلى وجوب فتح حتقيق فوري يف 
احلادثة، من أجل رد االعتبار.

البيان،  خالل  من  النقابات  دعت  كما 
التعجيل يف دفع مستحقات املعنيني قبل  إلى 
نهاية السنة اجلارية، ومحاسبة املسؤولني حول 

الواقعة.           كوثر صفاء بوعريسة

تسبب حادث مرور وقع يف حدود الساعة 
على  اإلثنني  أمس  صبيحة  من   07:05
01 القدمي باملكان  مستوى الطريق الوطني رقم 
انقالب  يف  متثل   »...« عطلي  »واد  املسمى 

باحلجارة  محملة  شاكمان  نوع  من  شاحنة 
الرمل يف غلق الطريق وشل حركة املرور.

عمر ب

استفادت بلدية تامست التابعة   لدائرة فنوغيل من 
للتنمية  البلدي  املخطط  إطار  يف  مالييرسنتمي  خمسة 
لقطاع  مخصصة  سنتيم  منها2.7ماليير  لسنة2021 
التربية ألجل إعادة االعتبار لعدد من املدارس االبتدائية 
جديدة  عالج  قاعة  إلجناز  تخصيص500مليون  مت  فيما 
املياه  شبكة  لتوسعة  سنتيم  450مليون  و  أغيل  بقصر 
تخصيص400مليون  مت  كما  غاطسة  مضخات  واقتناء 

ألجل توسيع وجتديد شبكة اإلنارة العمومية عبر القصور 
واألحياء اجلديدة.

 وقد  شارك ممثلو جمعيات املجتمع املدني يف لقاء 
املخطط  إثراء  يف  التقنية  املصلحة  وممثلي  املنتخبني  مع 
بحسب  وتوزيعها  املشاريع  اقتراح  خالل  من  التنموي 
تسجيل  بعد  املناطق  واحتياجات  القطاعات  أولويات 

النقائص.

 جدير بالذكر أن قصري تيطافوغرميانو قد  استفادت  
من 60مليار سنتيما إلجل إجناز شبكة الصرف الصحي 
املصب  نحو  ايكيس  قصر  عبر  الرئيسة  بالقناة  وربطها 
الفردية  املطامير  ما من شأنه يضع حد النتشار  النهائي 
واجلماعية يف الشوارع األزقة املتواجدة بهذه القصور.           
   عبداهلل مجبري

 بن خالد عبد القادر 
القضائي  احلكم  خلفية  على  القرار  هذا  جاء 
ميمون  أوالد  جنح  محكمة  عن  الصادر    االبتدائي 
34كلم شرق تلمسان و الذي يقضي بإدانة املعني بعقوبة 
لتورطه  مليون   30 مالية  غرامة  و  نافذ  حبسا  شهرا   18
يف قضية املساس بحرمة احلياة اخلاصة للغير من خالل 

تسجيل فيديو والتقاط صور تسيء ألحد األشخاص.
تنشط  محلية  جمعيات  طالبت  اخرى  جهة  من 
و  الوالي  بتدخل  مجاهد  سيدي  بلدية  مستوى  على 

تطبيق القانون و ناشدوه لتوقيف رئيس املجلس الشعبي 
من  إجراءات  اتخاذ  و  القضية  يف  األول  املتهم  البلدي 

شأنها محاسبته على فعلته.
ويعتبر هذا القرار الصادر ضد رئيس بلدية سيدي 
االنتخابية  العهدة  بداية  منذ  نوعه  من  السابع  مجاهد 
توقيف  مت  ان  و  سبق  حيث   ،2017/2020 احلالية 
عدة رؤساء بلديات على غرار رئيسني لبلدية  الرمشي، 
وسيدي  تالوت  ميمون،عني  ،اوالد  عمير  تلمسان، 
مجاهد كما ان التحقيقات و املتابعات القضائية تالحق 

نائب  أيام  قبل  توقيف  مت  و   . االميار  من  كبير  عدد 
تتعلق  ثقيلة  قضايا  لتورطه يف  بني خالد   بلدية  رئيس 
بالفساد يف مقدمتها االستيالء على ممتلكات دار املسنني 
النائب  هذا  ان  حيث  تلمسان،  ببلدية  »العشعاشي« 
املوقوف قام باالستيالء على بعض املعدات اخلاصة بهذا 
بقيمة  بها محسنون  اعانات تقدم  املرفق كان عبارة عن 
تلفاز  جهاز  يف  واملتمثلة  دج  ألف   200 قدرها  إجمالية 
وطاوالت وألبسة ومواد غذائية منها 30 كلغ من اللحوم.

رصــــد رصــــد 55 مالييــــر سنتيـــم لعمليـــــات  مالييــــر سنتيـــم لعمليـــــات 
تنمـــوية فــــي بلديـــة تــــامست تنمـــوية فــــي بلديـــة تــــامست 

تلمسان
توقيـــف رئيـــس بلديـــة سيــدي مجـــاهدتوقيـــف رئيـــس بلديـــة سيــدي مجـــاهد

بعد أربع سنوات من انطالق األشغال به بأدرار
المطــالبة بتسريــع وتيـــرة إنجـــاز المطــالبة بتسريــع وتيـــرة إنجـــاز 

مستشفـــى مستشفـــى 6060  سريــــر بزوايـــة كنتــــةسريــــر بزوايـــة كنتــــة
طالبت فعاليات املجتمع املدني ببلدية زواية الواقعة ب80 كلم جنوب والية أدرار السلطات الوالئية 
واملديرية الوصية بالضغط على املقاولة املكلفة بإجناز مستشفى 60 سرير بإنهاء األشغال يف أقرب 

اآلجال بعد رفع التجميد عنه ملا يقارب أربع سنوات فيم  رصد له أزيد من 250 مليار سنتيم .

أمر والي والية تلمسان السيد أمومن مرموري  األحد بإنهاء مهام رئيس املجلس الشعبي لبلدية 
سيدي مجاهد التابعة اقليميا لدائرة بني بوسعيد احلدودية غرب والية تلمسان.

أخبار من االغواط
استئنــاف أربــع رحــــالت جـــوية  استئنــاف أربــع رحــــالت جـــوية  

بيـــن االغــــواط و الجزائــــربيـــن االغــــواط و الجزائــــر

قصر الحيران
تسجــــيل تسجــــيل 200200 إصـــابة بالحمـــى  إصـــابة بالحمـــى 
المالطـــية المالطـــية وو141141 لســـعة عقـــرب لســـعة عقـــرب

مولــو ن  يستغيثــون
» نحــن منكوبيــن نريــد برنــــامج » نحــن منكوبيــن نريــد برنــــامج 

استعجــالـــي إلنقــــاذ ثروتـــنا«استعجــالـــي إلنقــــاذ ثروتـــنا«

بني سليمان بالمدية
حـــالة تذمـــر بالمستشفـــــى حـــالة تذمـــر بالمستشفـــــى 

بعـد تحويـل طبيـب التخديـر واالنعـاشبعـد تحويـل طبيـب التخديـر واالنعـاش

المسيلة
 نقـــابــات التربــية ُتديــن اعتــداء  نقـــابــات التربــية ُتديــن اعتــداء 

أعــــوان شرطـــة علـــى أســـاتــذةأعــــوان شرطـــة علـــى أســـاتــذة

انقـــــالب شــــاحنــة محمــــلة انقـــــالب شــــاحنــة محمــــلة 
بالحجـــارة بــــواد عطــــلي  بالحجـــارة بــــواد عطــــلي  

عبداهلل مجبري 
على  كبيرة  آماال  املذكور  الدائرة  يعلق سكان  حيث 
إجنازه بغية حتسني اخلدمات الصحية املقدمة  لهم يف ظل 
الكم  املتعددة اخلدمات على استيعاب  العيادة  عدم قدرة 
وقصور  أحياء  مختلف  من  القادمني  املرضى  من  الهائل 

البلديات املجاورة كأجنزمير وسالي وتامست إذ يقف غياب 
التكفل األمثل  أمام  الطبية عائقا  الواسائل واملعدات  أهم 

باملرضى .
للمجتمع  الوطنية  للمنظمة  الوالئي  املكتب  وطالب 
بثالث  املستشفى  هذا  بتجهيز  املواطنة  وترقية  املدني 

سيارات إسعاف وسيارتني إداريتني موجهتني للفحوصات 
اخلارجية ،وكذا أجهزة الرنني املغناطيسي والسكانير إلى 
.وطالب  والطبية  املخبرية  التحاليل  أجهزة  توفير  جانب 
وجلب  لألطباء  وظيفية  سكنات  بتوفير  املذكور  املكتب 

اإلخصائيني يف مختلف التخصصات الطبية .
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 أنهى  والي والية سيدي بلعباس مهام األمني 
العام لبلدية سيدي بلعباس عبداهلل لهبيل 

على خلفية االنسداد بينه وبني نواب  املجلس 
الشعبي البلدي وعطل ذلك مصالح املواطنني.

شرعت مؤسسة 
امتياز لتوزيع 

الكهرباء و الغاز 
بقسنطينة، يف 

إجراءات املتابعة 
القضائية ضد 
املواطن الذي 
تسبب أمس 

األول، يف حدوث 
تسرب غازي كان 

متبوعا بانفجار و 
نشوب حريق على 
مستوى حي املنى.

وأكدت املكلفة 
باإلعالم على مستوى مؤسسة امتياز لتوزيع الكهرباء 

و الغاز بقسنطينة، السيدة« وهيبة تاخريست« أن 
مصالح سونلغاز قد أودعت يوم أمس، شكوى رسمية 
أمام محكمة قسنطينة،  ضد املواطن الذي اعتدى 
على القناة الرئيسية لتوزيع الغاز الطبيعي حلي 

سركينة، الذي جنم عنه تسرب للغاز و انفجار كبير 
أثار هلعا وسط السكان، وذلك خالل قيامه بتوصيالت 

فوضوية، من أجل مد قنوات الصرف الصحي، 
دون استشارة أي مصلحة معنية على مستوى إدارة 

املؤسسة.

يشتكي سكان غرداية 
من ظاهرة سرقةأغطية 
البالوعات احلديدية يف 

عدة مناطق من الوالية، هذه 
الظاهرة اجلديدة والغريبة 
والفعل الشنيع واملجرد من 

اإلنسانية صار يهدد سالمة 
املواطنني ويشكل خطرًا 

كبيرًاعلى الراجلني وعلى 
األطفال وأصحاب املركبات 

.حيث ناشدت جمعيات 
األحياء السلطات املعنية 

بفتح حتقيق معمق للقبض 
على هؤالء املجرمني وطالبت 
املواطنني باليقظة والتبليغ 
عن هذه املمارسات الشنيعة.

الوالـي يتدخــل            

هــــــدم حائــــط 
مدرســة بسكيكــدة

أغطيــة البالوعــات لم تسلم 
مــــــن السرقــــة!

سونغــاز تـــودع 
شكــوى رسميـة

متت أول أمس األحد عملية هدم احلائط اخلارجي 
ملتوسطة البشير االبراهيمي الواقعة يف قلب مدينة 

سكيكدة  بعد أن قام أولياء التالميذ و الطاقم املدرسي 
مبطالبة مصالح بلدية سكيكدة بهدم احلائط الذي يشكل 
خطرًا على سالمة التالميذ و حتى على سالمة املارة كونه 
يهدد حياتهم . اين استجاب رئيس البلدية ملطلبهم حيث 
أرسل فريق املصالح البلدية التي قامت بهدم اجلدار كليا و 

تسييج املكان مؤقتا لبناء حائط جديد.

       كانت سعادة الكثير من املواطنني باستئناف النقل اجلوي عبر مختلف مطارات 
الوطن، خالل اليومني املاضيني، اال أن سعادة قطاع واسع من سكان والية جيجل 

كانت ناقصة بحكم ان مطار فرحات عباس ال يوفر للراغبني يف التنقل عبر اجلو 
سوى رحلة واحدة يوميا وإلى وجهة واحدة فقط ايضا وهي اجلزائر العاصمة، 

ورغم املطالب املتكررة بدعمه بخطوط أخرى إال أن العزلة من اجلو تكاد تتحول 
إلى قدر للجواجلة الذين يئسوا من عزلتهم البرية وتأخر إجناز منفذ الطريق 

السيار جن جن -العلمة الذي قيل أنه سيفتح نوافذ لهم إلى باقي الواليات، فهل 
من أمل لسكان عاصمة الكورنيش؟

سعـادة منقوصـة بجيجــل

تقريـــــر »مشبــــــوه« 
لرئيــــس بلديــــــة

رفعت، أمس، جمعية ترقية املجتمع املدني و املواطنة لبلدية القل غربي والية 
سكيكدة، تقريرا عاجال إلى والي الوالية تدعوه للتدخل، قصد فتح حتقيق 

بخصوص تواصل جتميد مشروع  منطقة النشاط الصناعي على مستوى طريق 
لولوج الذي ال يزال محل جتميد مند أزيد من أربع سنوات.

اجلمعية الفتية النشطة التي حتركت بناء على إجتماعها أمس مع عدد من الفاعلني 
يف دائرة القل على إعتبار أن املشروع هو إضافة جديدة  يستفيد منها مواطنو 13 
بلدية غرب الوالية، حيث أتهمت تلك اجلمعيات رئيس بلدية مجاورة و الوالي 

األسبق حجري درفوف بالتسبب يف تعطيله، و هذا عقب تقرير »مشبوه« قدمه 
رئيس بلدية مجاورة أكد فيها بأن تلك القطعة األرضية التي تبلغ أزيد من 12 هكتار  

هي حيازة لعائلة من املنطقة و أرض فالحية، رغم أن مصالح مديرية أمالك الدولة 
أكدت بان تلك األرض هي تابعة لها و لم تكن يوميا فالحية.
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أخبار الداخل

جمال ع 
حســب مــا كشــفت عنــه الخبــار الوطــن 
مصــادر مســؤولة مــن اللجنــة الوالئيــة التــي 
ــدة  ــم ع ــي تظ ــة ,و الت ــي الوالي ــها وال يرأس
الصحــة  غــرار  علــى  تنفيذيــة  مديريــات 

الشــؤون الدينيــة و احلمايــة املدنيــة.
أن مديريــة  ذاتهــا  املصــادر  و أضافــت   
ليلــة  كل  تقــوم  االجتماعــي  النشــاط 
تواجــد  أماكــن  إلــى  ميدانيــة  بخرجــات 
بضــرورة  إقناعهــم  ومحاولتهــا  املشــردين 
الــى املركــز املتخصــص,  الذهــاب معهــم 
هــي  و  القــارص  البــرد  ظــل  يف  الســيما 
العمليــة التــي تقــام بالتنســيق مــع الكشــافة 
اإلســامية و الهــال األحمــر اجلزائــري إلــى 

ــات متطوعــة و تتواصــل هــذه  جانــب جمعي
العمليــة لغايــة نهايــة مــارس مــن الســنة 

املقبلــة.
 فضــا عــن هــذا اطلقــت أمــس اجلمعيــة 
ــع  ــة توزي ــر حمل ــر اخلي ــة اإلنســانية دي اخليري
الــى  املتشــردين  علــى  ســاخنة  لوجبــات 
ــؤوالء  ــيما له ــة الس ــا غطي ــم ب ــب مده جان
الذيــن يرفضــون تــرك أماكنهــم التــي اعتــادوا 
عليهــا حتــى يف الشــتاء البــارد, و ينــدرج هــذا 
ــة  ــة اخلامس ــاق الطبع ــار انط ــاط يف إط النش
ــذه  ــيع ه ــار توس ــذا يف انتظ ــئ ,ه ــتاء داف لش
العمليــة اإلنســانية مــن بلديــة تيــزي وزو الــى 

ــة. املناطــق األخــرى مــن الوالي

التربيــة  مديريــة  مصالــح  خصصــت 
,مــن  مبلغ360مليــون ســنتيم  وزو  بتيــزي 
ــي تطــال  أجــل حــل مشــكل التســربات الت
متوســطة دردار ســعيد مبنطقــة مدوحــة ,و 
ــر  ــكل كبي ــت بش ــي تفاقم ــرة الت ــي الظاه ه
مــع األمطــار األخيــرة التــي عطلــت الدراســة 
بهــذه املؤسســة التعليميــة ,حســب مــا ذكرته 
ألخبــار الوطــن مصــادر مســؤولة مــن مديريــة 
ــت  ــي دخل ــار الت ــة ان األمط ــة, مضيف التربي

اإلداري  الطاقــم  أجبــرت  األقســام  إلــى 
ــا  ــام ,بعدم ــة اي ــدة ثاث ــة مل الدخــول يف عطل
انقطعــت الكهربــاء بفعــل دخــول امليــاه الــى 
محــول الكهربــاء, و تبــن أن الطابــق العلــوي 
هــو املتضــرر اكثــر مــن الوضعيــة ,وقــد مت 
ــم  ــة ليت ــة بالعملي ــلطات الوالئي ــار الس إخط
التعجيــل يف اختيــار مؤسســة كلفــت بعمليــة 
الصيانة و اإلصاح.                   جمال ع

معاثقــة  ابتدائيــة  تاميــذ  اوليــاء  دق 
ناقــوس اخلطــر, جــراء  بتيــزي وزو أمــس 
فيهــا  يتخبــط  التــي  الصعبــة  الظــروف 
ابنائهــم داخــل هــذه املؤسســة التعليميــة 
مــا  حســب  للتدفئــة  افتقارهــا  ,بفعــل 
ــاء  ــض األولي ــات بع ــه تصريح ــفت عن كش
التاميــذ  ان  مؤكديــن  الوطــن,  ألخبــار 
يقطعــون مســافات بعيــدة لالتحــاق مبقاعــد 
يصطدمــون  وصولهــم  ومبجــرد  الدراســة 
املنطقــة  وان  الســيما  التدفئــة  بانعــدام 
اجلبليــة  تضاريســها  و  ببرودتهــا  معروفــة 

الوعــرة ,كمــا تكســوها الثلــوج ككل شــتاء, و 
أضافــت ذات املصــادر ان املشــكل ال يقتصــر 
ــاه  ــى هــذا اجلانــب بــل حتــى دورات املي عل
ــون وراء  ــد يك ــا ق ــة م ــا منعدم ــة فيه النظاف
اســتفحال بعــض األمــراض ,خصوصــا مــع 
تفشــي وبــاء كورونــا ,وقــد حــذر االوليــاء من 
ــذه املؤسســة  ــذ به التاعــب بصحــة التامي
ماســة  بحاجــة  تبقــى  ,التــي  التربويــة 
ــلطات  ــرف الس ــن ط ــة م ــم و مرافق ــى دع إل

الوصيــة.
جمال ع

ب. زهرة 
ويرتقــب أن يتــم تنظيــم رحلــة واحــدة بــن 
ــبوع  ــام األس ــول أي ــة ط ــر العاصم ــل واجلزائ جيج
ماعــدا يــوم األحــد. وبالتزامــن مــع ذلــك، كشــفت 
إدارة املطــار عــن مضمــون البروتوكــول الصحــي 
الــذي ســيطبق تفاديــا لتفشــي فيــروس كورونــا 
واحلفــاظ علــى ســامة وصحــة جميــع املســافرين، 
إذ ســيتمثل يف إلزاميــة ارتــداء الكمامــة مــن طــرف 
ــدون اســتثناء  ــاك ب ــن هن ــى العامل املســافرين وحت
التباعــد  ترســيم  احملطــة،  إلــى  الدخــول  قبــل 
باحملطــة  واخلارجــي  الداخلــي  املســتوى  علــى 
ــد املدخــل  ــات عن ــك بوضــع إشــارات والصق وذل
الرئيســي، البهــو وعنــد قاعــات الذهــاب واإليــاب، 
قيــاس درجــة حــرارة املســافرين حلظــة دخولهــم إلــى 
احملطــة اجلويــة وعنــد خروجهــم مــن قاعــة الركــوب 

وذلــك باســتعمال كاشــفن حراريــن وفرتهمــا 
مؤسســة تســيير مصالــح مطــار فرحــات عبــاس 
وضعتهمــا حتــت تصــرف القطــاع الصحــي، وكــذا 
اإليــاب  قاعــة  احلرارّيــة يف  الكاميــرا  اســتعمال 

ــافرين. ــول املس ــة وص حلظ
جتمــع  متنــع  الصقــات  وضــع  إلــى  إضافــة 
ــل  ــض داخ ــم البع ــن بعضه ــارب ب ــركاب والتق ال
ــرام مســافة األمــان، وضــع الصقــات  احملطــة واحت
قريبــة،  علــى مســافة  املســافرين  متنــع جلــوس 
وضــع عــازل زجاجــي علــى مســتوى شــبابيك 
ــكاك  ــب احت ــك لتجن ــوب وذل ــجيات والرك التس
هــون اخلطــوط اجلويــة مــع املســافرين، مــن شــأنها 
منــع كل أشــكال التجمعــات علــى مســتوى احملطــة 
ناهيــك  اجلســماني،  التباعــد  ملســافة  احترامــا 
عــن وضــع عــازل بالشــبابيك اخلاصــة بحجــوزات 

ــركاب لتجنــب االحتــكاك بــن أعــوان اخلطــوط  ال
ــد أكــدت اإلدارة أيضــا  ــة مــع املســافرين. وق اجلوّي
ــى املســافرين  ــى املطــار ســيقتصر عل أن الدخــول إل
اخلاصــة  االحتياجــات  ذوي  باســتثناء  فقــط 
الذيــن سيســمح لهــم بدخــول مرافــق معهــم، 
ــى  ــة عل ــركاب يف احلافل ــدد ال ــص ع ــيتم تقلي وس
أن تقــوم بعــدة دوريــات، مــع إجباريــة التباعــد 
ــى أن  ــاوة عل ــم، ع ــا صحته ــم حفاظ ــا بينه فيم
جميــع اإلجــراءات والتدابيــر الصحيــة املعمــول 
بهــا يف املتاجــر اخلارجيــة ســتطبق علــى الــوكاء، 
ــر  ــاه وتوفي ــة دورات املي ــى نظاف ــهر عل ــيتم الس وس
بــن  التنســيق  وكــذا  باحملطــة  املعقــم  الســائل 
مختلــف الشــركاء حفاظــا علــى الوقــت املخصــص 

للمســافرين داخــل احملطــة.

عبدالسالم قريشي 
إذ  يف بيــان للجمعيــة اإلجتماعيــة والثقافيــة 
ــن  ــاك املفترض ــد امل ــة  يؤك ــة اجلبلي ــذه املنطق له
ــة  ــوا ماحظ ــد وضع ــة ق ــة املعني ــوان املصلح أن أع
» مجهــول« علــى ممتلكاتهــم ولســوء احلــظ أن آجــال 
ايــداع الطعــون قــد انقضــت حســب تعبيــر رئيــس 
اجلمعيــة الــذي أضــاف قائــا »األمــل يف اســترجاع 
ممتلــكات األجــداد متوقــف  علــى إرادة إدارة احملافظة 
العقاريــة بالنســبة لســكان القرية«وبنــاء علــى ذلــك 
ــة  ــة احملافظ ــا فرق ــت إليه ــي توصل ــات الت فاخلاص
العقاريــة مرفوضــة وغيــر مقنعــة حســب  البيــان .
الــذي يؤكــد  الســكان تعلقهــم  الوقــت   يف 
الكبيــر بــأرض أجدادهــم  واســتحالة التفريــط فيهــا 

ــذي  ــدور الســلبي ال ــروا عــن اســتيائهم لل كمــا عب
ــذاك  ــه أعضــاء املجلــس الشــعبي البلــدي أن ــام ب ق
ــم  ــم يف مســألة االتصــال  به ــن خــال تقصيره م
وإعامهــم والتعتيــم الكبيــر الــذي أحيــط بــه هــذا 

ــف. املل
التاريخيــة  املنطقــة  هــذه  فــإن  ولإلشــارة    
ــزور  ــزة وأمي ــة حم ــي تال ــا بلديت ــترك فيه ــي تش الت
قــد شــهدت عمليــة ترحيــل  كبيــرة لســكانها 
التــي  بعــد معركــة   تالــة أوغــراس  املشــهورة 
وقعــت بتاريــخ1956/06/27م وهــو مــا جعلهــا 
ويف  اآلن    ، اجلزائريــن  علــى  محرمــة  منطقــة 
ــكان  ــن الس ــر م ــزال الكثي ــتقال ال ي ــرة اإلس غم

املنحدريــن مــن هــذه املنطقــة اجلبلية واملنتشــرين يف 
مختلــف املناطــق  يرغبــون يف العــودة إلــى ممتلكاتهم 
ــذه  ــي ســيما أن ه ــم بشــكل طبيع وممارســة حياته
ــاط  ــة ونش ــياحية هام ــات س ــع مبؤه ــة تتمت املنطق

فاحــي متميــز .
ــة  ــن مديري ــدر م ــد مص ــرى أك ــة أخ ــن جه وم
ــة   ــذه القضي ــة بأميزوربخصــوص ه احملافظــة العقاري
» أننــا نعمــل يف إطــار قانونــي ووفــق مــا هــو 
ــاك  ــى امل ــا عل ــا وم ــن أيدين ــق ب ــن وئائ ــر م متوف
املفترضــن والذيــن لــم يتقبلــوا نتائــج عمليــة املســح 
ســوى تقــدمي طعــن مؤســس لدراســته والــرد عليــه 

يف اآلجــال القانونيــة »

باشــرت مصالــح مديرية النشــاط االجتماعي 
ــة  ــة ثاني ــع حص ــس, يف توزي ــة أم ــة بجاي لوالي
بهــا مــا ال يقــل عــن 5االف محفظــة مدرســية 
,تظــم مختلــف اللــوزام الضروريــة علــى تاميــذ 
الواليــة, حســب  بتــراب  املعــوزة  العائــات 

ــار الوطــن مصــادر مــن  مــا كشــفت عنــه ألخب
ــار  ــرة و يف إط ــذه األخي ــة أن ه ــة ,مضيف املديري
املســاعدات التــي تقدمهــا الدولــة لهــذه الفيئــة 
متكنــت مــع الدخــول املدرســي للموســم احلالــي 
التاميــذ  علــى  3600محفظــة  توزيــع  مــن 

ــول  ــار وص ــى يف انتظ ــة اول ــن يف حص احملتاجي
مســاعدات أخــرى لصالــح هــذه الشــريحة بغيــة 
ضمــان متــدرس جيــد لهــا الســيما املتواجديــن 

ــر املناطــق البعيــدة.     عب
 جمال ع

إدارة المطار تكشف عن البروتوكول الصحي الذي سيتم تطبيقه...
والــــي جيــجل يشــرف على عملـية استئنـاف والــــي جيــجل يشــرف على عملـية استئنـاف 

الرحـــــالت بمطــــار فرحــات عبـــاسالرحـــــالت بمطــــار فرحــات عبـــاس

بجاية
سكــــــان أيت عمـــريــوب بأميــــزورسكــــــان أيت عمـــريــوب بأميــــزور

 مستـــاؤون مـــن نتــائـــج عملـية المسـح العقـاري مستـــاؤون مـــن نتــائـــج عملـية المسـح العقـاري

داس بجــــاية تــــوزع داس بجــــاية تــــوزع 55 أالف محفـــظة  أالف محفـــظة 
علـــى التالميــــذ المعـــوزيـــنعلـــى التالميــــذ المعـــوزيـــن

      أشرف والي جيجل، عبد القادر كلكال، صبيحة االثنني، على مراسم استئناف الرحالت اجلوية 
الداخلية على املستوى الوطني على مستوى مطار فرحات عباس ببلدية الطاهير، وذلك بعد 

توقف دام ألشهر طويلة على خلفية تفشي وباء كورونا بالبالد.

لم يتقبل سكان أيت عمريوب 
بأميزور عملية املسح العقاري 

التي قامت بها احملافظة 
العقارية لبجاية ببلدية 

أميزور مؤخرا  والتي مست 7 
قرى يف ناحية أيت عمريوب و 
بناء على ذلك فهم يطالبون 
بإعادة النظر يف هذه القطع 
األرضية املسجلة ألن ذلك 
حرمهم من احلصول على 

إعانات الدولة اخلاصة بالبناء 
الريفي وترميم مساكنهم .

تيزي وزو
وضــــع  وضــــع  1515 شخصــا دون مــــأوى  شخصــا دون مــــأوى 

فـــي مركـــز لشعبــــانفـــي مركـــز لشعبــــان

  360360 مليـــون سنتيــم لحـــل مشكــل  مليـــون سنتيــم لحـــل مشكــل 
التسربـــات بمتــوسطة دردار سعيـــدالتسربـــات بمتــوسطة دردار سعيـــد

تالميــــذ ابتدائيـــة معـاثقة يدرســون تالميــــذ ابتدائيـــة معـاثقة يدرســون 
دون تدفئـــة بتيـــــزي وزودون تدفئـــة بتيـــــزي وزو

إعــــــــــــالن 
 تبحث شبكة اخبار الوطن عن مراسلين جادين في الواليات 

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

، عين تموشنت ، معسكر .
-    شــــــروط التوظـــــيف 

•  خبرة على األقل سنتين 
•  اتقان  فنيات التحرير والكتابة الصحفية 

•  التحكم  الجيد في اللغة العربية
•  اتقان التصوير و المونتاج 

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

توصلت اللجنة الوالئية ملتابعة األشخاص دون مأوى بتيزي وزو 
لغاية أمس, من إقناع 15شخصا متشردا بترحيلهم و حتويلهم 
إلى املركز املختص و املتواجد على مستوى حي لشعبان على 

حافة الطريق الوطني رقم12
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فيروز رحال

سكان املرموثية تحت حصار 
طرقات مهترئة و خطر األفاعي 

والعقارب
»املرموثية«  الريفية   املنطقة  سكان    يعيش 
التابعة إقليميا لبلدية نقرين  الصحراوية من العديد 
من النقائص التي وضعتهم يف عزلة تامة خاصة بعد 
انهيار جسرين  متواجدين بالطريق الرابط بني املنطقة 
وبلدية نقرين منذ أكثر من 8 سنوات، فحسب ما 
صّرح به سكان املنطقة ألخبار الوطن، فإن فيضانات 
قوية  ضربت املنطقة منذ 8 سنوات أدت إلى انهيار 
اجلسرين ، ما أسفر إلى  حيث تغير مجرى الوادي 
و قطع الطريق املؤدي إلى  منطقة املرموثية  املشهورة 
بالنشاط الفالحي املتميز و  باالنتاج الوفير للحبوب 
و التمور وغيرهما من املنتوجات الفالحية،  مؤكدين 
أنهم يف حاجة ماسة لعملية صيانة واسعة  للخزان 
املتواجد باملنطقة والذي من شأنه أن يخفف  املائي 
 ، للشرب  الصاحلة  باملياه  تعلق  فيما  معاناتهم  من 
وجتهيزها  للسكان  قريبة  العالج  قاعة  فتح  وإعادة 
موسم،  كل  مع  تزامنا  الضرورية   باألدوية  ومتوينها 
األفاعي  تكثر  أين  احلر  موسم  كل  يف   خاصة 
والعقارب يف ظل انعدام وسائل النقل إلى نقرين أو 
بئر العاتر   واعتماد مخطط وقائي من لدغات السوام 
املنتشرة بكثرة يف املنطقة و تكثيف زيارات األطباء 

أسبوعيا  ومداومة املمرضني 24/س/24سا.

املياه القذرة تهدد واحة النخيل
كشف مصدر عليم ألخبار الوطن ، أن تسربات 
الرئيسي  الواد  يف  تصب  التي  املياه  الصرف  شبكة 
العابر للواحة واحة النخيل تسببت يف إتالف أكثر 
من 1000 نخلة مثمرة بعدما جتاوزت املنطقة سقف 
الـ 4500 ألف نخلة تنتج 30 نوعا من أجود أنواع 
مالية  أغلفة  تخصيص  عدم  وهذا يف ظل   ، التمور 
يحمي  اجتاه  يف  القذرة  املياه  مصب  توجيه  إلعادة 
النخيل مبنطقة غيسران ولوالج يف ظل جفاف منبع 
وذراع  والعيون  لوشيكا   البالد  بواحات  العني  رأس 

الزيتة والهوارين. 

احتجاجات متتالية للمطالبة 
باالمتيازات الصحراوية

عديد  يف  نقرين  بلدية  سكان  يزال  ال 
الطريق  غلق  على  فيها  أقدموا  التي  االحتجاجات 

الرابط بني واليتي تبسة  16 يف  جزئه  الوطني رقم 
بامتيازات  احمللية   السلطات  يطالبون  سوف  واد  و 
الكهرباء  تسعيرة  تخفيض  خالل  من  الصحراء 
طبقا ألحكام قانون املالية لسنة 2017 الذي ينص 
على متويل تخفيض فوترة الكهرباء بنسبة 65 باملئة 
لصالح األسر  يف واليات اجلنوب و التي تستعمل 
الضغط املنخفض يف حدود 12 ألف كيلو واط سنويا 
و يسجل نفس التخفيض بنفس النسبة و الشروط 
و  املنخفض  الضغط  يستعملون  الذين  للفالحني 
املتوسط، أين أكدوا دائما  أن فاتورة الكهرباء تثقل 
من  الكثير  يف  تتجاوز  والتي  العائالت  كل  ميزانية 
األحيان الـ 20 ألف دج وهذا  خالل الفترة الصيفية  
أين يعيشون يف جحيم ارتفاع درجات احلرارة  ، وهو 
املبلغ الذي يتجاوز قيمة األجر الشهري لعامل بسيط 
أن  استفادة دائرة نقرين  حسبهم ، وأضاف هؤالء 
ببلديتيها » فركان ونقرين«  ذات الطابع الصحراوي 
بكل املعايير من امتيازات ،   سيساهم يف رفع الغنب 
التي  املنطقة  لفالحي  و حتفيزا  دفعا  يعطي  و  عنهم 
والزيتون   التمور  أنواع  ملختلف  الوفير  باإلنتاج  تعرف 
لتثمني  وذلك  الفواكه  و  اخلضر  حتى  و  احلبوب  و 
اقتصادي  و  جتاري  فضاء  خلق  و  املنطقة  ثروات 
لها  تفتقر  شغل  مناصب  و  للتبادل  مساحة  يحقق 
و  صيفا  القاسي  املناخ  ذات  احلدودية  املناطق  هذه 

شتاءا .

املطالبة بفتح مكتب لسونلغاز و 
مدرسة ابتدائية

هذه  سكان  انشغاالت  لتسجيل   مواصلة  ويف 
املنطقة اجلنوبية ، أبدى السكان تذمرهم جراء غياب  
بانشغاالتهم  الفوري  للتكفل  باملنطقة  لسونلغاز  فرع 
فيما تعلق بقيمة اإلستهالك املفوتر أو االنقطاعات 
وبعض األخطار الناجمة عن هذه الوضعية بدال من 
أولياء  يطالب  و  هذا  العاتر،  بئر  مدينة  إلى  التنقل 
تالميذ حي  السطحة  أكبر و أقدم األحياء بالدية 
مدرسة  إجناز  بضرورة  والوالئية  احمللية   السلطات 
التالميذ  ملعاناة  حدا  تضع  أن  شأنها  من  ابتدائية 
للوصول  طويلة  مسافات  قطع  إلى  يضطرون  الذين 
إلى أقرب مؤسسة تعليمية يدرسون بها وهذا مبرافقة 
أوليائهم  يوميا بسبب  تخوفهم من األخطار التي قد 
تواجههم يف طريقهم إلى املدرسة على غرار حوادث 
يجدد  لذلك  وغيرها،  املفترسة  احليوانات  و  املرور 
التدخل  بضرورة  املعنية  للسلطات  ندائهم   األولياء 
التالميذ خاصة منهم تالميذ  السريع إلنهاء معاناة 

صف التحضيري.

ومكتب بريدي ألكثر من 11 
ألف نسمة وشرائح تونسية 
لالستفادة من خدمة االنترنت

باملناطق  القاطنني  املواطنني  من  العديد  كشف 
من   ، نقرين  لبلدية  والتابعة  تونس  مع  احلدودية 
يلجأ  أين  واالتصاالت  األنترنت  خدمات  ضعف 
من  للتخلص  تونسية  شرائح  القتناء  منهم  الكثير 
لهذه  التعبئة  بطاقات  أن  و  خاصة  املشاكل  هذه 
يطرح  أين  التهريب،   طريق  عن  متوفرة  الشرائح 
السكان مأساة مركز البريد الوحيد ألكثر من 11 ألف 
نسمة و الذي يشهد  وضعية جد متدهورة ولم يستفد 
من أي عملية تهيئة منذ فتحه سنة 1976 و يفتقر 
لعمال نظافة و كذا األمن و للتجهيزات و اخلدمات 
الوطن   مدن  بباقي  القطاع  يشهدها  التي  اجلديدة 
اخلدمات  على  سلبا  انعكس  ما  التأطير  وضعف 
املقدمة للمواطنني خاصة منهم من يسددون الفواتير 

الشهرية مقابل خدمات جد محتشمة.

يا  مونة   « السيدة  نقرين  دائرة  لرئيس  رد  ويف 
موضوع  بدراسة  ستقوم  أنها  أكدت    ،  « حمدي 
يف  العمومية  األشغال  مديرية  مع  اجلسرين  انهيار 
يصب  مشروع  استلمت  وأنها  خاصة  وقت  أقرب 
املنطقة  عن  العزلة  فك  قصد  السياق   نفس  يف 
باإلضافة  الفيضانات  و  األمطار  مياه  من  وحمايتها 
املرموثية  مبنطقة  توسعة  أقسام   3 مشروع إلجناز  إلى 
إلى أن  االنطالق يف عملية اإلجناز سيكون  مشيرة 
يف القريب العاجل،  كما أكد  أنها نقلت انشغال 
بالتجمع  إنشاء مدرسة  املنطقة حول ضرورة  سكان 
واإلقتراحات  احللول  ومختلف  السطحة  السكني 

ملديرية التربية حول املوضوع.
بوالية  العمومية  األشغال  مدير  كشف  فيما 
عن  تبسة  إذاعة  أمواج  عبر  ساملي«   »رشيد  تبسة 
برمجة العديد من املشاريع التنموية لفك العزلة عن 
عبر  الظل  مبناطق  املعيشي  اإلطار  وحتسني  األرياف 
مختلف بلديات الوالية ، منها  الطريق املؤدي إلى 

منطقة »زروانة« ببلدية نقرين .

ــة ُيطالبـــــوَن  ــة ُيطالبـــــوَن ُسكــان َبوابـــِة الّصحــراِء بتبسَّ ُسكــان َبوابـــِة الّصحــراِء بتبسَّ
بَمشاريـــَع ُصنـــدوق الَجنــــوب!بَمشاريـــَع ُصنـــدوق الَجنــــوب!

تتفاقم معاناة سكان بلدية نقرين - الواقعة على بعد يفوق 150 كم جنوبي عاصمة الوالية تبسة بمحاذاة بوابة الصحراء من الجهة الشرقية 
الجنوبية على الحدود مع والية وادي سوف - بسبب حرمانهم من االستفادة من مشاريع صندوق الجنوب، يضاف إلى ما تقّدم معاناة سكان المرموثية 

إثر غلق قاعة العالج وانتشار العقارب واهتراء المسالك الريفية.

رورّيِة يف ظلِّ انِعداِم امَلرافِق الضَّ
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بديلة،  خطة  جيرمان  سان  باريس  وضع 
جنم  ميسي،  ليونيل  مع  التعاقد  لفشل  حتسًبا 
الفريق  مغادرة  يف  يرغب  الذي  برشلونة، 

الكتالوني يف نهاية املوسم احلالي.
سان  باريس  جنم  سيلفا،  دا  نيمار  وأثار 
بعدما  مؤخرا،  اجلدل  من  حالة  جيرمان، 
وأن  مجدًدا  ميسي  مع  اللعب  يريد  أنه  صرح 
عليهما التفكير يف ذلك بالفترة املقبلة، لتخرج 
ضم  سيحاول  باريس  أن  تؤكد  صحفية  تقارير 

األرجنتيني.
ديبورتيفو«  »موندو  لصحيفة  ووفًقا 
املهتمة  الفرق  أحد  هو  باريس  فإن  اإلسبانية، 
ينهي  أن  مبجرد  املوسم،  بنهاية  ميسي  بضم 
بعد  خاصة  برشلونة،  مع  عقده  األرجنتيني 

تصريحات نيمار األخيرة.

جتنب  احلالي،  الوقت  يف  بأنه  ونوهت 
إمكانية  على  التعليق  الفرنسي  النادي  مسؤولو 
العام املقبل.وأشارت  وصول ميسي لباريس يف 
الصحيفة إلى أن النادي الفرنسي يف حال فشل 
ضم ميسي بسبب قواعد اللعب املالي النظيف، 
وضع خطة بديلة للفعل، وهي التعاقد مع باولو 

ديباال، جنم يوفنتوس اإليطالي.
واملشاركة  اللعب  قلة  من  ديباال  ويعاني 
قد  ما  وهو  املوسم،  هذا  يوفنتوس  يف  باستمرار 
ليشعر  آخر  ناٍد  إلى  مخرج  عن  للبحث  يدفعه 

بأهمية أكبر فيه.
ومن املقرر أن ينتهي عقد ديباال يف صيف 
2022، ولم يتوصل الالعب وناديه يوفنتوس، 

التفاق حول جتديد العقد بعد.
القسم الرياضي

تحسبا لفشل التعاقد مع ليونيل ميسي

سان جيرمــان يخطــط لتعاقــد مــع باولــو ديبــاال

مدرب وولفرهامبتون سانتو:

»نعانــي في غياب خيمينيز«
مثل غياب راؤول خيمينيز ضربة كبيرة لفريقه وولفرهامبتون، لكن املدرب 
نونو إسبريتو سانتو، أكد أنه يتعني عليه البحث عن سبل مختلفة للتهديف يف 

غياب املهاجم املكسيكي املصاب.
جراحية  لعملية  خضوعه  بعد  املقبلة  الفترة  خالل  خيمنيز  وسيغيب 
عقب تعرضه لكسر يف اجلمجمة. ويف غياب هدافه وجنم هجومه لم يشكل 
وولفرهامبتون خطورة تذكر تقريبا على شباك ليفربول يف مواجهتهما يف الدوري 
أنفيلد  ملعبه  يف  اللقب  حامل  بفوز  املباراة  وانتهت  األحد،  أمس  اإلجنليزي 

.4-0
وقال نونو للصحفيني بعد الهزمية الثقيلة »نفتقد راؤول، تأثير غيابه على 
فريقنا واضح متاما وال شك يف ذلك، لكن علينا التوصل إلى حلول، حاولنا 
وضع أكثر من العب يف هذا املركز ولم ننجح يف ذلك، علينا العمل على حتقيق 
ذلك وبسرعة بداية من األسبوع احلالي ألننا ال نستطيع أن نتحمل تكرار هذا 

األداء مرة أخرى«.
ولم يحدد ولفرهامبتون موعدا لعودة خيمينيز إلى التشكيلة وقال إنه لن يتعجل يف إعادته إلى املباريات. وأضاف املدرب 
»يتعافى يف منزل،. األمر يتطلب وقتا ونحن سعداء بعودته إلى بيته، وأعتقد أنه سيكون حتت إشراف األطباء خالل هذه 

الفترة. لكني حتدثت إليه وسأراه قريبا، هو على اتصال بزمالئه يف الفريق وسيعود بالتأكيد إلى التشكيلة«.

مانشستــر يونايتـد يخطـط 
للتعاقد مـع لوكاس فاسكيز

أفاد تقرير صحفي إسباني، بأن أولي غونار سولسكاير، املدير الفني ملانشستر يونايتد، عثر 
على ضالته يف ريال مدريد، لدعم اجلبهة اليمنى للشياطني احلمر.

بشكل  يونايتد  مانشستر  مع  بيساكا  وان  آرون  اإلجنليزي  الدولي  الظهير  مستوى  وتراجع 
ملحوظ، دون وجود بديل أفضل، مما دفع سولسكاير، حملاولة استقدام منافس قوي يف هذا املركز.
مع  للتعاقد  يخطط  يونايتد  مانشستر  فإن  اإلسباني،  سينترال  ديفينسا  موقع  وبحسب 
لوكاس فاسكيز، العب ريال مدريد، يف امليركاتو الصيفي املقبل، ليكون ضمن املشروع اجلديد 

لسولسكاير.
وأوضح التقرير، أن مانشستر يونايتد على استعداد لتقدمي عرض قيمته 15 مليون أورو، من 

أجل إقناع ريال مدريد ببيع العبه الصيف املقبل.
الظهير  مركز  يف  فاسكيز  توظيف  يف  مدريد،  لريال  الفني  املدير  زيدان،  الدين  زين  وجنح 

األمين، بعد إصابة الثنائي داني كارفخال، وألفارو أودريوزوال.
وينتهي عقد فاسكيز مع ريال مدريد يف جوان 2022، األمر الذي سيجبر زين الدين زيدان 
على حسم موقفه قبل حلول الصيف املقبل، التخاذ قرار إما بتجديد عقده، أو بيعه لتجنب 

رحيله مجانا.

صـالح يتفـوق على رونالدو
تفوق املصري محمد صالح جنم ليفربول، على البرتغالي كريستيانو رونالدو جنم يوفنتوس، 

يف الدوري اإلجنليزي املمتاز »البرمييرليغ«.
وافتتح محمد صالح، التسجيل لفريقه أمام ضيفه وولفرهامبتون، اول أمس، ضمن اجلولة 

الـ11 من البرمييرليغ هذا املوسم.
ووفقا ملا ذكرته شبكة »إي اس بي ان«، فإن صالح سجل هدفه رقم 84 يف 131 مباراة له 
بالدوري اإلجنليزي املمتاز، ليتفوق على رونالدو الذي بلغ العدد ذاته من األهداف يف املسابقة 

بعد 196 مواجهة، عندما كان العبا يف صفوف مانشستر يونايتد.
 يذكر أن محمد صالح بات يبتعد بفارق هدفني عن متصدر ترتيب هدايف البرمييرليغ هذا 

املوسم، مهاجم إيفرتون دومينيك كالفرت لوين.

برشلونــة يخســر عثمــــان 
ديمبلــي ضــد يوفنتـوس

أعلن نادي برشلونة، ، تعرض أحد العبيه املميزين يف خط الهجوم إلصابة جديدة. وقال 
دميبلي  عثمان  الفرنسي  أجراها  التي  الطبية  االختبارات  »أظهرت  رسمي:  بيان  يف  برشلونة، 

معاناته من استطالة يف أوتار الركبة بالفخذ األمين«.
وأضاف: »مدة غياب دميبلي عن املباريات تتوقف على وتيرة تعافيه من اإلصابة«.

يذكر أن دميبلي شارك يف الشوط الثاني من خسارة برشلونة أمام قادش بنتيجة 2-1، أمس 
السبت، يف اجلولة الـ12 من الدوري اإلسباني.

اجلولة  الثالثاء، يف  هذا  لها،  املقرر  ويوفنتوس  برشلونة  مواجهة  بذلك عن  دميبلي  ويغيب 
السادسة واألخيرة من دور املجموعات بدوري أبطال أوروبا.

ليفاندوفسكـــي: »ميســي لـن يتكـرر 
قبــــــل 100 عـــــام«

أبدى البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم بايرن ميونخ، إعجابه الشديد باألسطورة األرجنتيني ليونيل ميسي، قائد 
رائع، ومن أعظم العبي كرة  املوندو ديبورتيفو: »ميسي العب  نقلتها صحيفة  ليفاندوفسكي، يف تصريحات  برشلونة.وقال 

القدم على مدار التاريخ«. وأكد: »ما حققه هو شيء رمبا لن يبلغه أحد«.
وأضاف: »رمبا عليك االنتظار 100 عام أخرى، لظهور شخص جديد مثل ميسي، ما قام به بالفعل سيجعله واحدا من 

بني األعظم يف التاريخ«.
كما عبر ليفاندوفسكي عن حزنه لوفاة األسطورة األرجنتيني دييجو أرماندو مارادونا، قائال: »أمر محزن للغاية، رحيل 
أسطورة مثل مارادونا خسارة كبيرة لكل من ينتمي لكرة القدم«.وتابع: »نحن جميعا يغمرنا احلزن، لكن هذا حدث لألسف، 
عندما كان يلعب لم أكن قد ولدت بعد، لكنني أعرف جيدا عن مسيرته وما فعله يف كأس العالم 1986، وكم املباريات الرائعة 

التي لعبها«. وختم: »كشخص أيضا، كان يحب املرح وكان يستمتع باحلياة داخل وخارج امللعب«.

أبدى جنم حراسة املرمى السابق األملاني، بودو 
إليغنر، املتوج مع منتخب أملانيا الغربية بلقب كأس 
العالم 1990، أمله يف عودة توماس مولر العب بايرن 

ميونخ إلى صفوف منتخب املانشافت من جديد.
وقال إليجنر يف تصريحات نشرتها مجلة كيكر، 
اليوم اإلثنني، إن كل مدرب يحب أن يتواجد العب 

مثل توماس مولر يف فريقه، وكذلك الالعبون.
مولر  إعادة  يف  التفكير  ميكنه  لوف  أن  وأضاف 

الذي يظهر مبستويات هائلة حاليا، إلى املنتخب من 
بيد  يبقى  القرار  أن  الوقت نفسه  جديد، مؤكدا يف 

لوف.
وبعد اخلروج من دور املجموعات بكأس العالم 
بينها  من  كبرى  توابع  وحدوث  روسيا،  يف   2018
اعتزال مسعود أوزيل، كان الشغل الشاغل للوف هو 

إعادة بناء الفريق.
ومن بني قرارات مهمة اتخذها لوف حينذاك، 

وماتس  ومولر  بواتينغ  جيروم  على  االعتماد  إنهاء 
هوميلز، مما أدى إلى تعرضه النتقادات من وسائل 

اإلعالم وبعض املسؤولني.
وجتدد احلديث بشكل كبير بشأن الثالثي بعد 
أمام  األملاني  املنتخب  تلقاها  التي  الكارثية  الهزمية 
ضمن  املاضي  نوفمبر  يف   0-6 اإلسباني  نظيره 

منافسات دوري أمم أوروبا.

حـــــارس ألمانيـــــا السابـــــق إليغنـــــر
 يدعــــــو لــــوف إلعــــادة مولـــــر

بايرن ميونخ يثير الغموض حول مدة غياب مارتينيز  
مباراة اليبزيغ األخيرة. وتعرض خايف  بعدما تعرض لإلصابة خالل  لفترة  املالعب  بايرن ميونخ، غيابه جنمه عن  أكد 
مارتينيز، العب البافاري، لإلصابة يف الدقيقة 25 من عمر الشوط األول من مباراة بايرن واليبزيغ باجلولة العاشرة من الدوري 

األملاني، خرج على إثرها من اللقاء.
األيسر،  الفخذ  تعرض إلصابة يف عضالت  مارتينيز  أن  النادي  فيه  أكد  ميونخ،  لبايرن  الرسمي  املوقع  نشره  بيان  ويف 
سيبتعد على إثرها عن املالعب لفترة من الزمن. ولم يكشف النادي مدة غياب الالعب، لتعتمد عودته إلى املالعب على 
سرعة تعافيه.يذكر أن بايرن ميونخ يتصدر جدول ترتيب البوندسليغا برصيد 23 نقطة، بفارق نقطة عن أقرب مالحقيه باير 

ليفركوزن  22 نقطة.

Akhbar elwatane  LE  08-12-2020

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
والية املسيلة

دائرة أوالد دراج
بلدية أوالد دراج

إشهار تأسيس جمعية ذات صبغة محلية
طبقا ألحكام القانون رقم 06-12 املؤرخ يف 12 جانفي 2012 

املتعلق باجلمعيات السيما املادة 18 منه.
- لقد مت هذا اليوم 2020/12/06 تأسيس اجلمعية احمللية.

املسماة: جمعية تواصل للتنمية و ترقية املجتمع.
املعتمدة بتاريخ: 2020/12/06 حتت رقم 2020/18.

الرئيس: غيلوس فاحت
املقر اإلجتماعي: حي لغواليس- بلدية أوالد دراج

إشهـــــــار



1السنة 02  - العدد 356 -الثالثاء  23 ربيع  الثاني 1442  هـ  - 08 ديسمبر 2020م 1
أخبار الرياضات

تسوية رزنامة الجولة األولى للبطولة

مولوديـة الجزائر يبحث عن انطالقـة مولوديـة الجزائر يبحث عن انطالقـة 
موفقــــة أمــام »المكــرة«موفقــــة أمــام »المكــرة«

مبباراة  املوسم  بدأت  التي  املولودية، 
األبطال  لرابطة  )ذهاب(  التمهيدي  الدور 
االفريقية أمام بوفل دو بورغو البنيني ببورتو 
نوفو، تعلق آماال كبيرة على هذا املوسم، 
حيث تبحث عن التموقع سريعا يف املقدمة 
البطولة  يف  األولى  األدوار  لعب  أجل  من 
خزائنها  عن  غاب  الذي  اللقب  واستعادة 

منذ 2010.
املوسم  هذا  األول  منافسها  وسيكون 
هو احتاد بلعباس، الذي جنح، رغم مشاكله 
يوم  العودة  يف  يواجهها،  التي  الداخلية 
تنقله  من  ثمني  بتعادل  املاضي  اجلمعة 
إلى برج بوعريريج أمام األهلي احمللي 1-1 

حلساب اجلولة الثانية للبطولة.
ما  نغيز  نبيل  املولودية  مدرب  ويقول 
يلي »فريق احتاد بلعباس ال يوجد يف أزمة. 
املالية  الناحية  من  يعانون  أنهم  صحيح 

أرضية  على غرار كل األندية، لكن على 
جانبا.  مشاكلهم  سيتركون  ميدانهم، 
يف  املولودية  خسرت  ذلك،  على  والدليل 
كانت  أنها  رغم  ببلعباس  املاضي  املوسم 
مرشحة للفوز. ال يجب أن ننسى بأن نواة 
احتاد بلعباس ال زالت حاضرة، لذا يجب 
تشكيلة  على  يتوفر  الذي  املنافس  احترام 
»املكرة«،  لتشكيلة  بها«.بالنسبة  بأس  ال 
يف  حيث  االرتياح،  على  يبعث  شيء  ال 
عودة  يتوقعون  األنصار  كان  الذي  الوقت 
املكتسبة  النقطة  بعد  مجاريها  إلى  املياه 
املشاكل  طفت  العليا،  الهضاب  مبدينة 
من جديد على السطح، بعدما قام املدرب 
عراب  الياس  ومساعده  بوغرارة  اليامني 
استئناف  مبقاطعة  الالعبني  من  وعدد 
 13 بتأهيل  التقنيان  التدريبات.ويطالب 
العبا جديدا، وهو ما لم يتم بسبب الديون 

الوطنية  الغرفة  مستوى  على  املتراكمة 
الالعبون  يطالب  فيما  النزاعات،  لتسوية 

بتسوية وضعيتهم املالية.
على  مرشحة  املولودية  كانت  وإذا 
يبقى  بلعباس  احتاد  فإن  للفوز،  الورق 
ايجابية، معتمدا  نتيجة  قادرا على حتقيق 
شريطة  لكن  القوية،  إرادته  على  ذلك  يف 
ترك مشاكله جانبا لتسجيل أول فوز له يف 
النادي  إدارة  أمام  والوقوف  اجلديد  املوسم 

من موقع قوة.
اجلولة  رزنامة  تسوية  لقاء  وسيجري 
األولى اآلخر يوم الثالثاء 15 ديسمبر بني 
جمعية عني مليلة وشباب بلوزداد. وقد مت 
الناديني  مشاركة  بسبب  املباراتني  تأجيل 
لرابطة  التمهيدي  الدور  يف  العاصميني 

أبطال إفريقيا.
محمد هشام

سيواجه غور ماهيا الكيني يف الدور القادم

شبـــاب بلــوزداد يخــرج النصــر الليبي شبـــاب بلــوزداد يخــرج النصــر الليبي 
مــــن دوري أبطــال إفريقيــامــــن دوري أبطــال إفريقيــا

اجلزائر  ممثل  بلوزداد،  شباب  تأهل   
لكرة  اإلفريقية  األبطال  رابطة  منافسة  يف 
القدم، للدور التصفوي األول بعد فوزه على 
النصر الليبي بنتيجة 0-2 اول أمس األحد 

بالقاهرة يف اطار إياب الدور التمهيدي.
يف  قداد  بلوزداد  أهداف  وسجل 
الدقيقة 17 وصالح فكرون يف مرمى فريقه 
العاشرة  الدقيقة  الضائع.  بدل  الوقت  يف 
شهدت أول فرصة للنصر بعد تسديدة قوية 
من عبد اهلل الشريف، جنح حارس بلوزداد 

يف التصدي لها.
ويِف الدقيقه 13 كاد فتحي الطلحي أن 
يتسبب بهدف يف مرمى فريقه بعد أن اخطا 

يف استقبال كرة من أحد مدافعي النصر.

لبلوزداد يف  كان  املباراة  أول هدف يف 
الدقيقة 17 برأسيه للمدافع شعيب قداد.

وكثف النصر محاوالته يف الربع ساعة 
يف  يتعادل  وكاد  األول  الشوط  من  األخير 
الدقيقة 30 بعد تسدية من صدام الورفلي، 

أبعدها حارس بلوزداد للركنية.
يف  الليبي  النصر  متاعب  ازدادت 
للنصر  األمين  الظهير  طرد  بعد   36 الدقيقة 
فرصة  الثاني.  باإلنذار  الشيخي  فائز 
 60 الدقيقة  يف  للنصر  الحت  التعديل 
بعد حصوله على ركلة جزاء أهدرها أحمد 
الهرام، بعد تصدي  حارس بلوزداد لكرته 
مضاعفة  فرصة  بلوزداد  وأضاع  ببراعة. 
أبعدها  سعيود  ألمير  كرة  إثر  النتيجة، 

احلارس البديل إسالم الهرام للركنية.
يف  النصر  مرمى  لتهديد  بلوزداد  وعاد 
يف  جنح  فكرون  املدافع  لكن   ،79 الدقيقة 
ولوجها  قبل  احلزائري  الفريق  كرة  إبعاد 
يف  لبلوزداد  الثاني  الهدف  وجاء  للشباك. 
النصر  ملدافع  92 عن طريق اخلطأ  الدقيقة 

صالح فكرون.
يف لقاء الذهاب الذي جرى االسبوع 
املاضي باجلزائر، فاز شباب بلوزداد بنتيجة 
0-2. وسيواجه نادي »العقيبة« يف الدور 
املتأهل  الكيني  ماهيا  غور  فريق  املقبل، 
على حساب اجليش الرواندي )2-1 ذهابا 

و 1-3 إيابا(.
م.هشام

اختارت جلنة التحكيم التابعة للكونفدرالية 
الدولي  احلكم  »الكاف«،  القدم  لكرة  اإلفريقية 
تضم  قائمة  ضمن  غربال،  مصطفى  اجلزائري 
مشروع   إطار  يف  امرأتان،  بينهم  حكمًا،   20
أعلنته  حسبما  واحدة،  سنة  ملدة  االحتراف 

الهيئة القارية على موقعها الرسمي.
اخلطوة  »هذه  بيانها  يف  »الكاف«  وأشارت 
األولى يف إضفاء الطابع اإلحترايف على التحكيم 
 20 من  جتريبية  مجموعة  باختيار  القارة،  يف 
إطار  يف  واحد،  عام  ملدة  تعيينهم  يتم  حكًما، 
مشروع شبه احترايف سيشهد استفادة احلكام من 
عقد والتكوين. ستم انتقاء  18 حكمًا وامرأتني 

لهذا املشروع األول«.
وقاد مصطفى غربال )35 سنة( هذا املوسم 
، نهائي رابطة أبطال إفريقيا، الذي أقيم يف 27 
والزمالك  األهلي  ناديي  بني  الفارط،  نوفمبر 

املصريني مبلعب القاهرة الدولي.
وأوضحت الهيئة الكروية القارية »من خالل 
اختيار املجموعة األولى لهذا املشروع، فإن جلنة 
للتحضير  تتطلع  الكونفدرالية،  لدى  التحكيم 
املمثلني  وستختار  بقطر،   2022 العالم  لكأس 
األفارقة للمونديال من بني هذه املجموعة املكونة 

من 20 حكما دوليا«.
التحكيم  جلنة  رئيس  قال  االطار  هذا  ويف 
»الهدف  أن  مايي،  إيدي  السيشيلي  »الكاف«، 
األولية  املجموعة  اختيار  -عبر  املشروع  هذا  من 
خبراء  سعي  هو  حكًما-،   20 من  املكونة 
الست  املناطق  بني  توازن  إيجاد  إلى  التحكيم 
يف  واألداء  واملهارة  العمر  حسب  للكونفدرالية، 
آخر مباريات املستوى العالي ومدى توافق تقنية 
البدنية  واجلاهزية  »فار«  الفيديو  مساعد  حكم 
والقدرات الفنية. مت أخذ جميع التفاصيل بعني 

االعتبار«.
شهرية  مرتبات  لديهم  »سيكون  واضاف 
من  منطقة  كل  يف  محاضرين  بتعيني  وسنقوم 
بدنًيا  معهم  للعمل  للكونفدرالية  الست  املناطق 
مع  مراقبتهم  وستتم  باملعدات  سنزودهم  وفنًيا. 
استفادتهم بجلسات على منصة »زووم« وإجراء 

تقييمات شهرية«.
اللياقة  متطلبات  لتلبية   « الكاف  وذكرت 
البدنية، ينبغي أن يتدرب احلكام ثالث إلى أربع 
زيادة  يعني  مما  األسبوع،  يف  األقل  على  مرات 

االلتزام بالوقت واملوارد«.
اختبار  مبجرد  انه  على  بالتاكيد  وخلصت 
املشروع التجريبي يف السنوات القادمة، ستسعى 
البرنامج  توسيع  إلى  اإلفريقية  الكونفدرالية 
املذكور انفا، ليشمل احلكام املساعدين باإلضافة 

إلى زيادة حصة احلكام لدى السيدات.

قائمة الحكام المختارين:قائمة الحكام المختارين:
نيان  اليوم  )اجلزائر(،  غربال  مصطفى 
عمر  محمد  أمني  محمد  أمني  )الكاميرون(، 
بابا  )إثيوبيا(،  بامالك  تيسيما  ويسا  )مصر(، 
صادوق  ساملي  )غامبيا(،  غاساما  باكاري 
)تونس(، نغامبو نداال جان - جاك )جمهورية 
سيكازوي  جاني  الدميقراطية(،  الكونغو 
)زامبيا(، رضوان جيد )املغرب(، فيكتور ميغيل 
ندياي  إفريقيا(،  )جنوب  غوميز  فريتاس  دي 
ماجويت )السنغال(، بوندو غوشوا )بوتسوانا(، 
باسيفيك ندابيهاوينيمانا )بوروندي(، أندوفيترا 
راكوتوجونا  أمونيا  ماندا  ريفوالال  أفومبيتانا 
بوبو  آيي الريا )غانا(،  دانيال ني  )مدغشقر(، 
تراوري )مالي(، بيدا داهاني )موريتانيا( كاماكو 

)كينيا(.

ضمن قائمة تضم 20 حكما

»الكاف« تختار الحكم الجزائري »الكاف« تختار الحكم الجزائري 
غربال ضمن مشروعها االحترافيغربال ضمن مشروعها االحترافي

يأمل فريق مولودية الجزائر في تحقيق بداية موفقة خالل الموسم الكروي 2021-2020 للرابطة األولى، 
بمناسبة مباراته هذا الثالثاء أمام اتحاد بلعباس بملعب »24 فبراير 1956« بداية من الساعة الثالثة مساء 

لحساب تسوية رزنامة الجولة األولى للبطولة.

قرر هداف بطولة الرابطة األولى لكرة القدم 
إلى  العودة  مسعود،  محمد   ،2011 و  يف2009 
وقع  حيث  سنة  ال39  يناهز  عمر  عن  امليادين 
لصالح فريق شبيبة بومرداس الصاعد اجلديد إلى 

القسم الثالث.
وبرر املعني قراره بالعودة للعب بعدما توقف 
يف  ساهم  عندما   2017-2018 موسم  نهاية  يف 
فيه،  ترعرع  الذي  النادي  تيارت،  صعود شبيبة 
االجتماعية  بالوضعية  الثالث،  القسم  إلى 

الصعبة التي مير بها، على حد قوله.
األسبق،  ناديه  مطالبته  الالعب  وجدد 
وأنه  علما  املالية،  مبستحقاته  الشلف،  جمعية 
بأول  معه  فاز  الذي  النادي،  هذا  ألوان  تقمص 
كأس  وكذا   2011 عام  باجلزائر  محترفة  بطولة 
2004-( لفترتني   ،2005 لطبعة  اجلمهورية 
ما  خاللهما  لعب   ،)2008-2016 و   2006

مجموعه 229 مباراة سجل فيها 112 هدف.
ويطمح مسعود، الذي لعب أيضا لعدة أندية 
إلى  للتحول  بلوزداد،  شباب  غرار  على  أخرى 
اإلدارية  املشاكل  بعض  لكن  التدريب،  ميدان 

املخصصة  التكوين  تربصات  يف  مشاركته  تعيق 
لالعبني السابقني، على حد تعبيره.

ألوان  تقمص  الذي  مسعود،  وسيلعب 
مناسبات  ست  يف  للمحليني  الوطني  املنتخب 
ما بني عامي 2009 و2011، يف جتربته اجلديدة 
موسوني،  فوزي  السابق،  الدولي  إشراف  حتت 
لشبيبة  الفنية  العارضة  مقاليد  تسلم  الذي 

بومرداس خالل الصائفة املاضية.
م.هشام

يف سن الـ39

محمـــد مسعــــود ينضــــم محمـــد مسعــــود ينضــــم 
إلــى شبيبــة بومـــرداسإلــى شبيبــة بومـــرداس

مهـدي عبيــد يسقـط مع نانت مهـدي عبيــد يسقـط مع نانت 
برباعيــة علــى أرضـــه  برباعيــة علــى أرضـــه  

انهزم نادي نانت، الذي يضم الدولي اجلزائري مهدي عبيد، على أرضه برباعية نظيفة امام 
الضيف ستراسبورغ ااول أمس برسم اجلولة 13 من البطولة الفرنسية لكرة القدم.

 78( واجوركي   )34( وديالو  ض.ج(   16( ليينار  من  كل  النادي"األلزاسي"  رباعية  وسجل 
ض.ج( وزوهي )83(.

وشارك الوسط الدفاعي اجلزائري، مهدي عبيد، أساسيا يف هذا اللقاء، حيث تلقى انذارا، قبل 
ان يغادر امللعب تاركا مكانه لزميله شيريفيال قبل ثماني دقائق عن النهاية.

وعلى اثر هذه اخلسارة، يتراجع "الكناري" الى الصف ال14 مبجموع 13 نقطة، اما ستراسبورغ 
فيغادر املنطقةاحلمراء محتال املركز 17 بعشر نقاط.

م.هشام
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يف دورته اخلامسة

الفيـــلم الجزائـري »جـولـة في رأسـي« الفيـــلم الجزائـري »جـولـة في رأسـي« 
يتــوج بمهرجــان القــدس السينمائــييتــوج بمهرجــان القــدس السينمائــي

صارة بوعياد

توج املخرج اجلزائري حسن فرحاني بجائزة غصن الزيتون الذهبي ألفضل فيلم وثائقي طويل 
عن فيلمه »جولة يف رأسي« باملهرجان القدس السينمائي الدولي يف دورته اخلامسة، يف حني 
عادت جائزة أفضل ممثل مناصفة بني الفنان السوري أمين زيدان والفنان اجلزائري بوجمعة 

جياللي عن دوره يف الفيلم اجلزائري »إلى أخر الزمان« للمخرجة ياسمني شويخ.

بالشراكة مع موقع أبوليوس الثقايفبالشراكة مع موقع أبوليوس الثقايف

جمعــية »جيـــل أهــراس« جمعــية »جيـــل أهــراس« 
تفتــــح مســـابقة وطنــية تفتــــح مســـابقة وطنــية 

فــــي الروايـــــةفــــي الروايـــــة

تلميحــــــــات... فـــــــي قـــــصص تلميحــــــــات... فـــــــي قـــــصص 
قصيـــــــرة جــــــــدا جــــــــــداقصيـــــــرة جــــــــدا جــــــــــدا

ــة وجــوه  ســينمائية هــم:  وكــرم مهرجــان القــدس الســينمائي ثالث
ــطينية،  ــينما الفلس ــه للس ــا قدم ــل م ــن مجم ــري ع ــد بك ــان محم الفن
ــطينية،  ــة الفلس ــم القضي ــا يف دع ــي لدوره ــة لطف ــة نادي ــة الفنان والراحل
ــة الفلســطينية. ــه للقضي ــا قدمت ــي مل ــارا ل ــة ي ــك املخرجــة البرازيلي وكذل
حصــدت الكاتبــة والسيناريســت الفلســطينية األردنيــة إميــان ســعيد 
جائــزة غصــن الزيتــون الذهبــي ألفضــل ســيناريو طويــل بعنــوان: »فــرق 
ــزة غصــن الزيتــون  ــال السيناريســت جمــال جنيــد جائ توقيــت«، كمــا ن

الذهبــي ألفضــل ســيناريو قصيــر بعنــوان: »عــودة الــروح« ســوريا.
كمــا منحــت جلنــة حتكيــم الســيناريو شــهادات تقديــر لثالثــة 
ســيناريوات، األول للسيناريســت عبــداهلل أبــو ســنينه عــن ســيناريو طويــل 
ــد  ــد مرش ــع فري ــت ربي ــطني، وللسيناريس ــة« فلس ــط البداي ــوان: »خ بعن
ــر  ــهادة تقدي ــك ش ــوريا، وكذل ــزن« س ــوان:« م ــل بعن ــيناريو طوي ــن س ع
ــر  ــم آخ ــوان: »ف ــر بعن ــيناريو قصي ــن  س ــد ع ــرين حم ــت نس للسيناريس

ــطني. ــاة« فلس للحي
وبخصــوص جوائــز األفــالم الروائيــة الطويلــة حصــد الفيلــم العراقــي 
ــي  ــون الذهب ــزة غصــن الزيت ــرى جائ ــزة الكب ــال اجلائ ــد حي للمخــرج مهن
ألفضــل فيلــم روائــي طويــل، كمــا حصــد املخــرج املغربــي محمــد 
اليونســي ثالثــة جوائــز عــن فيلمــه »دقــات القــدر« األولــى جائــزة جلنــة 
ــن  ــزة غص ــة جائ ــر، والثالث ــزة التصوي ــة جائ ــة، والثاني ــم اخلاص التحكي
ــا يف  ــن دوره ــارق ع ــرى ط ــة يس ــة للفنان ــل ممثل ــي ألفض ــون الذهب الزيت

ــدر. ــات الق ــم دق ــس الفيل نف
ــزة  ــني اجلائ ــرب« جائزت ــافروا احل ــوري » مس ــم الس ــال الفيل ــا ن كم
ــون الذهبــي  ــزة غصــن الزيت ــة جائ ــزة أفضــل ســيناريو والثاني ــى جائ األول
ألفضــل ممثــل مناصفــة بــني الفنــان الســوري أميــن زيــدان والفنــان 

ــر  ــى أخ ــري »إل ــم اجلزائ ــن دوره يف الفيل ــي ع ــة جيالل ــري بوجمع اجلزائ
ــم الفلســطيني  ــا وحصــد الفيل ــان« للمخرجــة ياســمني شــويخ، كم الزم
ــاج. ــزة أفضــل إنت ــج« ملخرجــة رشــيد مشــهراوي جائ ــى الثل ــة عل » كتاب
أمــا يف فئــة األفــالم الروائيــة القصيــرة، عــادت جائــزة غصــن الزيتون 
ــا  ــه«، أم ــة عــن فيلمــه »هدن ــح اخلطايب ــي صال ــي للمخــرج األردن الذهب
جائــزة التحكيــم اخلاصــة فذهبــت للمخــرج اللبنانــي كامــل حــرب عــن 

فيلمــه »اجلبــل األحمــر«.
فيمــا تــوج الفيلــم الوثائقــي الطويــل للمخــرج اجلزائــري حســن 
فرحانــي عــن فيلمــه »جولــه يف رأســي«، بجائــزة غصــن الزيتــون الذهبي، 
كمــا حصــدت املخرجــة الفلســطينية متــارا أبــو لــن جائــزة محمــد بكــري 
ألفضــل فيلــم وطنــي، ونــال املخــرج التونســي محمــود اجلمينــي جائــزة 

جلنــة التحكيــم اخلاصــة عــن فيلمــه »ال، نعــم«.
ونــال جائــزة غصــن الزيتــون الذهبــي ألفضــل فيلــم وثائقــي قصيــر 
ــا«،  ــى كيني ــة إل ــه »رحل ــن فيلم ــنوبي ع ــم س ــوداني إبراهي ــرج الس املخ
أمــا جائــزة جلنــة التحكيــم اخلاصــة فذهبــت للفيلــم الفلســطيني »وعــد« 

للمخــرج محمــد شــلودي.
وحصــد جائــزة غصــن الزيتــون الذهبــي ألفضــل فيلــم روائــي قصيــر 
للهــواة فيلــم: »عيشــة أهلــك« للمخــرج أحمــد حامــد مصــر، أمــا جائــزة 
جلنــة التحكيــم اخلاصــة ألفــالم الهــواة عــن فئــة األفــالم الروائيــة القصيرة 

فعــادت للمخــرج صــالح أبــو نعمــة عــن فيلمــه »املنطقــة ج« فلســطني.
ونــال املخــرج محمــد نقراشــي جائــزة غصــن الزيتــون الذهبــي 
ــر، أم  ــرة مص ــة القصي ــالم الوثائقي ــة األف ــن فئ ــواة ع ــم لله ــل فيل ألفض
ــرة  ــة القصي ــالم الوثائقي ــة األف ــن فئ ــة ع ــم اخلاص ــة التحكي ــزة جلن جائ

ــري. ــم مغي ــه هيث ــوت« ملخرج ــا ح ــي »عن ــم التونس ــادت للفيل فع

قصة »1«
القرية وعودة األمير

ــل   ــن أه ــن قصــره وع ــر ع ــاب األمي ــال غي ــد ط لق
ــوا  قريتــه رغــم أن القادمــني مــن القريــة املجــاورة قــد قال
القريــة  نــاس  الطريــق عائــدا، وبقــي  بأنهــم رأوه يف 
منشــغلني بأميرهــم وأخبــاره وأســباب غيابــه فمنهــم مــن 
ــأن  حتــدث عــن خــالف مــع زوجتــه ومنهــم مــن قــال ب

ــه الســحري. ــد أخــذ خامت ــه يري عم
ــم  ــة أن فيه ــل القري ــر أه ــد أســابيع، تذك لكــن بع
ــن  ــم م ــم، وفيه ــم يعل ــة ول ــه يف الغاب ــى ابن ــن اختف م
خــرج والــده العجــوز ولــم يســأل عنــه، وفيهــم مــن لــم 
يســأل عــن والدتــه املريضــة فتذكــروا أن األقــارب أولــى 

ــوا. ــل أن يغيب بالســؤال قب

قصة »2«
عن قطع الطرق يف وطني

كان الشــاب مصــرا علــى قطــع الطريــق بــني مدينتــه 
واملدينــة املجــاورة واحتشــد معــه اجلميــع، كانــت املطالــب 
ــا أزعجــت ســواق الســيارات  ــة به ــة املطالب شــرعية لكــن طريق
كان منبــه ســيارة بعيــدة تريــد التجــاوز، لكــن اختلطــت األمــور 
ــذ  ــح منف ــدم فت ــى ع ــوح عل ــاب م ــر الش ــام وأص وازداد االزدح

للمرضــى أو املوظفــني أو أيــا كان.
ورفــض فتــح هاتفــه الــذي يــرن بــل جعلــه صامتــا، 
اســتمر األمــر لســاعات وأخيــرا نظــر بهاتفــه وجــد خالــه الــذي 
أخــذ أختــه ملنزلــه يف املدينــة املجــاورة باألمــس، قــال »توفيــت 
أمــك يف الطريــق داخــل الســيارة، لــم نســتطع التوجــه للمشــفى 
ــي  ــردد: »جيبول ــك ت ــت أم ــة وكان ــت مقطوع ــق كان ألن الطري

ــوح«. ــي م ــوح... جيبول م

قصة »3«  
خارج املسجد

يف مــكان مــا صليــت صــالة اجلمعــة، 
املســجد جميــل نظيــف، اإلمــام خصــص 
اخلطبــة للحديــث عــن موضــوع الوقايــة 
مــن الوبــاء وااللتــزام بالتدابيــر مــن منظــور 
وقــد  بالكمامــة  كان  اجلميــع  الشــرع، 
ــا معنــا الســجدات واملعقــم موجــود  أحضرن
يف املدخــل، انتهــت الصــالة دعونــا اهلل أن 
ــا نزعنــا  ــاء، خرجن يحفــظ البــالد مــن الوب
الباعــة  اســتقبالنا  يف  وكان  الكمامــات، 
ــجد...  ــاب املس ــد ب ــعبي عن ــوق ش يف س

ــى انته

وتأتــي املســابقة وفــق شــروط أهمهــا أن يكــون اجلنــس األدبــي روايــة، أن تبنــى أحــداث الروايــة على 
الســببية، موضــوع الروايــة مفتــوح وغيــر محــدد، أن يكــون الفضــاء الزمكانــي للروايــة يف اجلزائــر، تقصــى 
النصــوص التــي بهــا وعــظ وإرشــاد، أن تتضّمــن األعمــال مــا يشــير إلــى التــراث والتقاليــد اجلزائريــة، 
أن تتضمــن املشــهدية وتقنيــات ســينمائية، يؤهلهــا للتحويــل إلــى فيلــم ســينمائي، أن ال تكــون منشــورة 

ســابقا.
jilah� ــراس ــل أه ــة جي ــي جلمعي ــد االلكترون ــى مســتوى البري ــة عل  وتســتقبل النصــوص الروائي
ras@gmail.com ، ويتــم تأكيــد اســتالمها مبراســلة إلــى بريدكــم اإللكترونــي، كمــا يشــترط 
أن يكــون العمــل باللغــة العربيــة، ملــف وورد وبخــطTimes New Roman حجــم 14. وآخــر 

أجــل الســتقبال األعمــال يــوم 31 جانفــي 2021.
ــع أبوليــوس،  ــى مســتوى موق ــات املشــاركة رســميا يف املســابقة عل ــم اإلعــالن عــن قائمــة الرواي يت
ــخ 28  ــون بتاري ــج يك ــن النتائ ــالن ع ــا اإلع ــري 2020 أم ــخ 1 فيف ــرة، بتاري ــل مباش ــة األج ــد نهاي بع

فيفــري 2021.
وتتألــف جلنــة تقييــم األعمــال مــن الناقــدة د. فوزيــة بوغنجــور، الشــاعر د. محمــد الصديــق بغــورة، 

الروائيــة آســيا رحاحليــة، الناقــد. قلولــي بــن ســاعد والقــاص عيســى بــن محمــود.
يتحصــل الفائــز علــى مبلــغ مالــي قــدره بــــ 50,000 دج )خمســة ماليــني ســنتيم( مــع طباعة ونشــر 
نصــه، تترجــم الروايــة إلــى األمازيغيــة والفرنســية )يتحصــل الفائــز علــى الترجمــات بعــد 5 أشــهر مــن 
إعــالن النتائــج(، وحتــول الروايــة إلــى فيلــم، ويتحصــل الفائــز الثانــي علــى حقــوق نشــر الروايــة وترجمتهــا 

إلــى اللغــة األمازيغيــة والفرنســية، أمــا الفائــز الثالــث ينــال حــق النشــر.
تشــارك الروايــات الفائــزة، يف مختلــف املعــارض والتظاهــرات الثقافيــة األدبيــة، ويتــم تكــرمي الفائزين 

رســميا، باملكتبــة الرئيســية للمطالعــة مبدينــة ســوق أهراس.
كمــا يحصــد الفائــزون الثالثــة علــى بورتريــات كهديــة مــن نــادي الفنــون جلمعيــة جيــل أهــراس، 
ــة مبناســبة تواجدهــم الســتالم هداياهــم، باســتضافتهم  ــخ للجمعي ــادي الســياحة والتاري كمــا يتكفــل ن
ــة ســوق  ــس أوغســتني مبدين ــة القدي ــة ســياحية يف زيتون ــني( يف جول ــدة يوم ــراس )مل ــة ســوق أه يف والي
ــو القاســم الشــابي  ــة يف املنطقــة الغابيــة املزرعــة مبدينــة املشــروحة أيــن قضــى الشــاعر أب أهــراس، وجول
فتــرة هنــاك جولــة يف مدينــة مــادور األثريــة مبدينــة مــداوروش موطــن الروائــي لوكيــوس أبوليــوس، فضــال 

ــة يف مدينــة تبرســق األثريــة يف مدينــة خميســة موطــن الفيلســوف نونيــوس مارســيلوس. علــى جول

أعلنت اجلمعية الوالئية »جيل أهراس« عن مسابقة وطنية 
يف الرواية، بالشراكة مع موقع أبوليوس الثقايف، مبناسبة 

اليوم العاملي للغة العربية املوافق لـ 18 ديسمبر 2020.

ذكـــــــرى وترحـــــــــــم
يــا أيتهــا النفــس املطمئنــة ارجعــي الــى ربــك راضيــة 

مرضيــة، فادخلــي يف عبــادي وادخلــي 
جنتــي..

ــل  ــى رحي ــر 3 ســنوات عل ــوم مت الي
الســيد والــي حســان باملراديــة، وبهــذه 
عائلتــي  تتقــدم  األليمــة  املناســبة 
التعــازي  بأحــر  )طريــف(  و  )والــي( 
واملواســاة ألســرة الفقيــد ســائلني اهلل 
بواســع  يتغمــده  ان  القديــر  العلــي 
ــني وان  ــة الطيب ــه منزل ــه وان ينزل رحمت
ــر والســلوان. ــل الصب ــه جمي ــرزق اهل ي

إنا هلل وإنا إليه راجعون
بقلم: وليد بوعديلة
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اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

وزارة السكن العمران واملدينة

Ministère de L’Habitat  L’ Urbanisme et de Ville

ديوان الترقية و التسيير العقاري بتيسمسيلت 
املديرية العامة 

دائرة التحكم يف إجناز املشاريع 

الرقم: 3969 م ...ع ./...د..ت.إ. م/د.ت.ت. ع/2020
تيسمسيلت يف :...............

إعــــــــــــــــــــــــــــذار
يوجه إعذار إلى مكتب الدراسات املشار إليها يف اجلدول أدناه لتكملة الدراسات )ملف رخصة 
البناء( و ذلك يف أجل أقصاه ثالثة )03( أيام ابتداء من أول صدور لهذا اإلعالن يف الصحافة 

اليومية الوطنية املكتوبة . 

 

يف حالة عدم االستجابة، سوف يتم اتخاذ اإلجراءات القصرية املنصوص عليها قانونا -

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
 مديرية التكوين و التعليم املهنيني لوالية بجاية

الرقم اجلبائي : 099006019001046 

إعالن عن مناقصة وطنية مفتوحة مع اشتراط قدرات دنيا
رقم: 09/ م ت ت م/م ا /2020

تعلن مديرية التكوين و التعليم املهنيني لوالية بجاية، من مناقصة وطنية مفتوحة مع اشتراط قدرات دنيا من اجل : أشغال 
إعادة التأهيل، ترميم، صيانة و تصليح املساكة، تسقيف، الطرق و مختلف الشبكات و التدفئة لفائدة مؤسسات التكوين املهني : 

أوزالقن، سيدي عيش، برباشة، بجاية ذكور، ملبو، مسيسنا، دراع القايد، او قاس، لوطة، صدوق، تزمالت، ادكار و واد غير.
 احلصة رقم 01 : التدفئة املركزية لفائدة م ت م ت : اوزالقن، سيدي عيش، برباشة، بجاية ذكور، ملبو، او قاس، صدوق و تازمالت. 

احلصة رقم 02 : اشغال ترميم الكهرباء و ترميم جدار داعم، لفائدة م ت م ت : اوزالقن و سيدي عيش. 
احلصة رقم 03: أشغال تصليح املساكة، تصليح املباني الصحية، إعادة تأهيل جدار سياج، ترميم الطالء و مختلف، لفائدة م ت م ت : 

ملبو، دراع القايد، أوقاس و لوطة. 
احلصة رقم 4 : أشغال تصليح املساكة ترميم الطالء ، جنارة، ترميم اإلضاءة اخلارجية، الفائدة م ت م ت : بجاية ذكور، ادكار و واد 

غير.
احلصة رقم 5 : اشغال تصليح املساكة، ترميم و صيانة الشبكات ومعاجلة مياه الصرف الصحي و تصريف مياه األمطار، ترميم 

املباني الصحية و مختلف، لفائدة م ت م ت : برباشة، مسيسنا و صدوق
املؤسسات املؤهلة للترشح : 

احلصة رقم 01 : العرض موجه لكل املؤسسات املهتمة و احلاملة لشهادة التصنيف و التأهيل املهني : صنف )II( فما فوق يف 
مجال البناء مختص يف التدفئة املركزية )رمز النشاط : 333/3327 ، 333/3331 ، 335/3522 (  الذين تتوفر فيهم شهادة حسن 

التنفيذ ألشغال من نفس  الطبيعة على مدى السنوات األربع املاضية مبا يف ذلك العام احلالي، الذي يكون املبلغ فما فوق أو 
يساوي 15 ماليني دج، الصادرة عن هيئة عمومية و ميتلكون على قدرات مالية، تقنية و قانونية

ANJEM , ANSEJ , CNAC, احلصة رقم 02: العرض موجه للشركات الصغيرة مت إنشائها يف إطار انظمة 
, املهتمة و احلاملة لشهادة التصنيف و التأهيل املهني يف مجال البناء كل هياكل الدولة، صنف  واحد )1( فما فوق، الذين تتوفر 

فيهم شهادة حسن التنفيذ ألشغال عن نفس الطبيعة على مدى السنوات األربع املاضية مبا يف ذلك العام احلالي، الذي يكون 
املبلغ يساوي أو يفوق 2٫5 مليون دج، الصادرة عن هيئة عمومية و ميتلكون القدرات املالية، التقنية و القانونية املناسبة.

احلصة رقم 03. 04 و 05 : العرض موجه لكل املؤسسات املهتمة و احلاملة لشهادة التصنيف و التأهيل املهني يف مجال البناء 
كل هياكل الدولة مصنف )III( فما فوق، الذين تتوفر فيهم شهادة حسن التنفيذ ألشغال من نفس الطبيعية على مدى السنوات 

األربع املاضية مبا يف ذلك العام احلالي، الذي يكون املبلغ فما فوق او يساوي 10 ماليني دج، الصادرة عن هيئة عمومية و ميتلكون 
على قدرات مالية، تقنية و قانونية. 

مالحظة: 
ميكن للمؤسسة الترشح للحصة 03، 04 و 05( لكن لن يتم االحتفاظ إال على حصة واحدة، سيتم تخصيصها بترتيب زمني

بإمكان املؤسسات املهتمة بهذا اإلعالن سحب دفتر الشروط لدى : مديرية التكوين و التعليم املهنيني لوالية بجاية، تقع يف حي 
05 جويلية، طريق سيدي أحمد، 06000 بجاية

العروض يجب ان تشمل على ملف الترشح، العرض التقني و العرض املالي، سيتم إدراجها يف أظرفة منفصلة و مختومة، يبني 
كل منا تسمية املؤسسة، مرجع و موضوع املناقصة كذلك العبارة » ملف الترشح«، » العرض التقني« و»العرض املالي «توضع 

األظرفة يف ظرف ؛ مغلق، مختوم و مجهول، يحمل العبارة »ال يفتح  إال من طرف جلنة فتح األظرفة و تقييم العروض، مشر وع 
»..................«

موجهة إلى: السيدة مديرة التكوين و التعليم املهنيني لوالية بجاية، حي 05 جويلية، طريق سيدي احمد، 06000 بجاية .
إعالن عن مناقصة وطنية مفتوحة مع اشتراط قدرات دنيا رقم: 09/ م ت ت م م /2020 .

مدة حتضير العروض محددة ب : 15 يوم إبتداءا من تاريخ أول نشر هذا اإلعالن يف الصحف الوطنية و)ن رص م ع ( 
يكون أخر إيداع قبل الساعة 12,00 سا بالنسبة لليوم االخير املوافق آلخر اجل لتحضير العروض، سيتم فتح األظرفة يف نفس  

اليوم على الساعة 13,30 سا يف جلسة علنية
-  يضل املتعاهدون ملزمون بعروضهم ملدة 03  أشهر باإلضافة إلى مدة إعداد العروض

املشــــــــــــــــــروع

الشركة املدنية املهنية 
للهندسة املعمارية

SC SCAL
مسير بسيليا عبد القادر

رقم االتفاقية و تاريخ مكاتب الدراسات 
املصادقة عليها

 رقم 44 /2014 املؤرخة 
بتاريخ

2014/05/22

الدراسة و املتابعة التقنية 
إلجناز مشروع 2000/400/100 

سكن عمومي إيجاري ببلدية 
ثنية احلد-  تيسمسيلت- موقع 

»د« برنامج القضاء على السكن 
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السنة 02  - العدد 356 -الثالثاء  23 ربيع  الثاني 1442  هـ  - 08 ديسمبر 2020م

 مؤامــرة آلـــهة العالـــم....! مؤامــرة آلـــهة العالـــم....!
ــم بشــرقه وغربــه  ــا، مــا زال العال بعــد أن حصــد الفيــروس مالييــن الضحاي
ــن  ــهورا ع ــري ش ــم البش ــز العل ــذي عج ــروس ال ــذا الفي ــدر ه ــن مص ــاءل ع يتس
فهمــه وإيجــاد لقــاح مضــاد لــه، حيــث فرضيــة المؤامــرة مــا زالــت تجــد صــدى 
ــات  ــروس واالتهام ــه الفي ــذي أحدث ــر ال ــزال الكبي ــر، فالزل ــي آذان البش ــرا ف كبي
ــاج  ــروس نت ــأّن الفي ــة ب ــة القائل ــزّز النظري ــن ع ــكا والصي ــن أمري ــة بي المتبادل
مخابــر عالميــة وقــوى دوليــة كبــرى متصارعــة فقــدت فــي لحظــة مــا ســيطرتها 
علــى مقــود الحركــة وســط طريــق موحــش بــدا هــو اآلخــر طويــال وطويــال جــدا 

ــرات اآلالف  ــل عش ــآالف، ب ــا، ف ــروس كورون ــراء في ــا ج ــار اقتصادي ــا تنه أوروب
ــور  ــد ظه ــاطها بع ــف نش ــت أو توق ــة ُاغلق ــات التجاري ــالت والمؤسس ــن المح م
الموجــة الثانيــة مــن الفيــروس وارتفــاع عــدد المصابيــن بــه، حيــث وصــل عــدد 
المصابيــن إلــى أكثــر مــن 20 مليــون شــخص مــن بيــن 66 مليــون مصــاب علــى 
مســتوى العالــم، وهــو عــدد كبيــر جــدا فــي عالــم صــارت دولــه محتكــة ببعضهــا 
البعــض أكثــر مــن أي وقــت مضــى، مــن خــالل التبــادل التجــاري واالقتصــادي وعبر 

الزيــارات اليوميــة لعشــرات اآلالف مــن الســكان لمناطــق أخــرى مــن العالــم….. !

ــاح  ــر لق ــأة ظه ــا، فج ــروس كورون ــور في ــن ظه ــام م ــارب الع ــا يق ــد م بع
ــي«  ــترازينيكا البريطان ــم »أس ــي« ث ــا األمريك ــم »موديرن ــك« ث ــزر- بيونتي »فاي
والروســي »ســبوتنيك V »، ثــم هاهــم األتــراك يتحدثــون أيضــا عــن لقــاح محلــي 
توصلــوا إليــه، لكــن الــرأي العــام مــا زال يتســاءل عــن ســرّ تأخــر تقديــم هــذا 
اللقــاح لوضــع حــدّ »للوحــش« الــذي يلتهــم يوميــا كل مــا يجــده فــي طريقــه، 
ــورًا  ــاك أم ــاح أم أّن هن ــور اللق ــرت ظه ــن أخّ ــر م ــروس الخطي ــة الفي ــل طبيع ه
ــراء  ــو اإلج ــام، وه ــرأي الع ــا لل ــم« أن يظهروه ــة العال ــد »آله ــرية، ال يري ــرى س أخ
الــذي وّلــد ضبابيــة طــال أمدهــا، بعــد أن حُجبــت الرؤيــا عــن البشــرية قاطبــة 
ــر  ــره وينتش ــم بأس ــيغزو العال ــر س ــروس الخطي ــا أن الفي ــدّق يوم ــم تُص ــي ل الت
ــي   ــوره ف ــن ظه ــة م ــابيع قليل ــد أس ــذا بع ــيم، وه ــي الهش ــار ف ــار الن كانتش

ــة ….! ــان الصينيّ ــة يوه مدين

ــال  ــم ط ــن جحي ــه م ــد، ليخلص ــن بعي ــادم م ــَذه الق ــر منق ــم ينتظ العال
ــذي خلــف عشــرات بــل مئــات اآلالف مــن  أمــده، ولوضــع حــدٍّ للوبــاء الخطيــر ال
ــارب  ــن التج ــة م ــة الثالث ــات المرحل ــأن بيان ــزر« ب ــد »فاي ــث تفي ــا، حي الضحاي
تبيّــن أن اللقــاح فاعــل بنســبة 90 فــي المئــة، ومــع كل اإلعجــاب الــذي يثيــره 
هــذا االكتشــاف، إال أن واحــدًا مــن كل 10 أشــخاص لــن يكونــوا محميّيــن، ورغــم أن 
األطبــاء والباحثيــن علــى مســتوى العالــم قــد أعلنــوا، وبمجــرد ظهــور الفيــروس، 
ــالم  ــي، إال أن أح ــف الماض ــن الصي ــهر األول م ــي الش ــزا ف ــيكون جاه ــاح س أّن اللق
العالــم انتكســت بعــد أن َثبُــت عــدم دّقــة توقعــات العلمــاء والباحثيــن، ورغــم 
بــدء الــروس هــذا األســبوع تقديــم لقاحهــم ســبونتيكV، إال أّن أكثــر التوّقعــات 
ــة  ــل الخدم ــن يدخ ــد ل ــاح الجدي ــد أّن اللق ــن،  تُؤّك ــتِ الرّاه ــي الوق ــاؤال ف تف
بشــكل تــام قبــل مــرور أشــهر أخــرى مــن الوقــت الحاضــر، أي لغايــة قــدوم  شــهر 
أفريــل كمــا قــال الرئيــس األمريكــي الحالــي فــي تغريــدة لــه، حيــث يصــرّ علــى 
عــدم تســليم اللقــاح لواليــات معينــة لــم تقــف بجانبــه فــي االنتخابــات األخيــرة، 
وهــو األمــر الــذي فسّــره المالحظــون بأنــه انتقــام حقيقــي مــن طــرف رئيــس 
يفتــرض فيــه الحيــاد وخدمــة الشــعب بغــض النظــر عــن قناعاتــه السياســية، 
هــل هــي خدعــة أخــرى مــن الرأســمالية التــي ال تحتكــم فــي ممارســاتها ألي قيّــم 
أخالقيــة، لتمديــد حيــاة الفيــروس أكثــر والقضــاء بالتالــي علــى أكبــر عــدد مــن 
ســكان العالــم، ليكــون للقــاح »جاذبيتــه الكبــرى«، يتســاءل بعــض المالحظيــن، 

ــة بتعقيداتهــا مــن فرضــت هــذا التوجــه....! أم أّن المرحل

نظــــرية املؤامـــــرة وســــّر  انتشـــــارهــا ….. !
 

طبيعــة نظريــات المؤامــرة أنهــا تنمــو وتزهــر فــي أوقــات الشــك واألزمــات، 
وحيــن يقــع أي عمــل درامــي، فــكل مــا يقــدّم للنــاس فــي وقــت األزمــة، نجــد 
فئــة كبــرى ال تؤمــن بــه، فالحجــج التــي يلوكهــا عــادة أصحــاب القــرار لــم تعــد 
تســتهِو إال القليــل، مثــل مقولــة »نزاهــة االنتخابــات« فــي عالــم ثالــث متخلــف 
تحكمــه بندقيــة العســكر وينّظــم حركتــه »شــطرب« البوليــس السياســي، حيــث 
ــا  ــدم الرض ــن ع ــر ع ــائل التعبي ــن وس ــيلة م ــعبية وس ــة الش ــارت المقاطع ص
وأســلوبا لمقاطعــة االبتــزاز الممــارس مــن طــرف النظــام القائــم. لقــد انعدمــت 
ــم  ــماليون ل ــيون ورأس ــبّبه سياس ــذي س ــوف ال ــس الخ ــرز هاج ــا وب ــة نهائي الثق
يتأخــروا فــي إيــذاء الشــعوب تحقيقــا ألهدافهــم الشــخصية، حيــث تظــل نظــرة 
هــذه الفئــة إلــى التفســير الرّســمي لمــا يحــدث علــى أنــه غيــر مناســب وبعيــدا 
عــن معطيــات الواقــع، بــل ويتعــارض مــع خطــورة الوضــع، فيحــدث »الكفــر« 
ــر  ــادم والتناف ــزداد التص ــم ي ــي، ث ــي أو الملك ــر الرئاس ــن القص ــي م ــا يأت ــكل م ب
ــًا  ــًا ورهيب ــرًا بالغ ــف أث ــد خّل ــع ق ــذي وق ــادث ال ــلوكي، إذ أن الح ــي والس المعرف
فــي حيــاة النــاس، لدرجــة أنــه بــات يتطلــب تفســيرًا دراميــًا أكثــر مــن كونــه 
ببســاطة، فــي هــذه الحالــة، فيروســًا انتقــل مــن فصيلــة إلــى أخــرى ومــن بلــد 

إلــى آخــر.

ــم إلــى مؤيــد لمزيــد مــن اإلجــراءات الوقائيــة، ومعــارض لهــا   انقســم العال
بــل ومكــّذب لوجــود الفيــروس، فــي ظــّل هــذا التبايــن اليومــي، خرجــت تجمعــات 
ــذي  ــي ال ــرم الحقيق ــددة بالمج ــن األرض، من ــرة م ــاع كثي ــي بق ــاك، ف ــا وهن هن
يقبــع فــي قصــوره ويتجــوّل فــي منتزهاتــه، مســتخدمًا كل االمكانــات للســيطرة 
علــى العالــم عبــر زرع الخــوف فــي حيــاة النــاس. هنــاك فــي مــكان مــا، تقــف 
ــخاص  ــرات األش ــم عش ــارة يض ــن الم ــع م ــي جم ــب ف ــي تخط ــة وه ــرأة غاضب إم
ــة  ــة العالمي ــن النخب ــرية م ــة س ــا جماع ــة اخترعته ــا خدع ــروس كورون : »في
ــق  ــط تصفي ــح وس ــم تصي ــر«، ث ــي البش ــى باق ــيطرتها عل ــرض س ــاعية لف الس

الحشــد »هــذه مؤامــرة وراءهــا كبيــر الرأســماليين بيــل غيتــس«. مــا الهــدف مــن 
اســتحداث فيــروس كورونــا ؟ ويأتيــك الجــواب »قــرروا أن عددنــا كبيــر جــدًا، كثيــر 
مــن مســتهلكي الطعــام غيــر ضرورييــن وغيــر منتجيــن ويعيشــون عالــة علــى 

اآلخريــن، لذلــك ســيطبق هــذا اللقــاح تكنولوجيــا لتُحكــم الســيطرة علينــا«.

أصحــاب هــذا الــرأي يذهبــون بعيــدا فــي طرحهــم مشــيرين إلــى الكمامــات 
والتباعــد االجتماعــي وغســل اليديــن بأنهــا ليســت إجــراءات »هدفهــا الســيطرة 
علــى الفيــروس، بــل هــي إجــراءات مــن أجــل التحكــم فيكــم«، وهــو الــرأي الــذي 
ــون  ــن يتخاصم ــن« الذي ــن وتقليديي ــن »حداثيي ــن« م ــض »المتنوري ــاه بع تبن
يوميــا حــول اإليمــان »بالقضــاء والقــدر والغيــب واألجــل« لكنهــم فجــأة يقفــزون 
متّحِدِيــن علــى حقيقــة »وخــذوا حذركــم«. مثــل هــذه األطروحــات، حتــى مــع 
وجــود ذهــن منفتــح وقابــل لتلقــي الصدمــات والضربــات الموجعــة، ال تخلــو مــن 
ــم  ــاس، فبالرغ ــول الن ــًا بعق ــًا وتالعب ــا عبث ــن كونه ــد ع ــوّ، وال تزي ــرف وغل تط
مــن دعــوة الكثيــر مــن المفكريــن والعلمــاء واألطبــاء للتعاطــي بجــد مــع أخطــار 
ــارع،  ــي الش ــرا ف ــدى كبي ــدت ص ــرة، وج ــاة المؤام ــات دع ــروس، إال أن أطروح الفي
فهــل مــا يحــدث فــي بعــض مناطــق العالــم، مــن تــراٍخ فــي االلتــزام بالقواعــد 
الصحيــة، يدخــل أيضــا فــي »اإليمــان« بهــذه المؤامــرة، أم أّن الجهــل قــد أصبــح 
ــية  ــة سياس ــيطرة منظوم ــط س ــات وس ــراد والجماع ــلوكات األف ــي س ــم ف يتحك
ــى  ــي عل ــان حقيق ــي أول امتح ــا ف ــفت عورته ــث انكش ــرار، حي ــى الق ــة عل ومالي

األرض.

النفـــــخ يف النـــــار ….. !
ــي  ــرددوا ف ــم يت ــث ل ــرا، حي ــار كثي ــي الن ــخ ف ــاهير زادوا النف ــض المش بع
الدعايــة لنظريــة المؤامــرة والدفــع بهــا إلــى األمــام، »فأميــر خــان ومادونــا وآالن 
ــى  ــرة عل ــة المؤام ــوا لنظري ــن روّج ــن الذي ــوا م ــون« كان ــوغار ووودي هارلس ش
وســائل التواصــل االجتماعــي أمــام جمهــور واســع، كمــا شــارك الحائــز ســت مــرات 
ــة ســباق الســيارات »الفورميــال واحــد« »لويــس هاميلتــون« فيديــو  علــى بطول
مــع متابعيــه علــى »انســتغرام« وعددهــم 18 مليونــًا، يشــار فيــه إلــى أن اللقــاح 
ــد  ــن ق ــاس، م ــام الن ــي أجس ــة ف ــق إلكتروني ــزرع رقائ ــيلة ل ــتخدم وس ــد يُس ق
يقــف وراء هــذا العمــل اللعيــن؟ بيــل غيتــس، وفقــًا للفيديــو. ذهبت الشــائعات 
ــت وراء  ــن كان ــرة م ــة المصغ ــة العالمي ــس الحكوم ــى أّن نف ــدة عل ــدا، مؤك بعي
ــتياء  ــعرت باالس ــد أن ش ــرا، بع ــه مؤخ ــل إلي ــن التوص ــذي أعل ــاح ال ــاج اللق إنت
ــيه  ــروض بمآس ــع مف ــد واق ــم ض ــي كل دول العال ــي ف ــر والمتنام ــعبي الكبي الش
وكوابســه، وبعــد أن انقلــب الســحر علــى الســاحر، حيــث باتــت مبيعــات الشــركات 
ــطح  ــى الس ــت عل ــي طف ــرة الت ــات الخطي ــراء االنعكاس ــع ج ــي تراج ــرى ف الكب
وانكمــاش النمــو االقتصــادي العالمــي فــي مرحلتــه الراهنــة، لكــن هــذه الشــركات 
قــد خّططــت لذلــك مســبقا، فالتعويــض عــن الخســائر ســيكون بظهــور اللقــاح 
المعلــن عنــه، حيــث تنتظــر تحقيــق أربــاح خياليــة بمجــرد نزولــه إلــى الســوق، 
فشــركات »بيــل غيتــس« والمضــارب المالــي الشــهير »جــورج ســويرس« و«عائلــة 
أورتشــيلد« و«ديــك تشــيني« ســتكون مــرة أخــرى فــي مقدمــة المســتفيدين مــن 

ــم .    كل أزمــات العال

مـــاذا عـــن املطـــــالبـة مبحــــاكمة املتسّببــني 
يف نشـــــر الفيــــــروس….؟

ــوع  ــير وق ــرة لتفس ــات مؤام ــا نظري ــر فيه ــي تظه ــى الت ــرة األول ــت الم  ليس
جائحــة، فقــد اعتقــد الكثيــرون أن اإلنفلونــزا اإلســبانية فــي العــام 1919 كانــت 
ــا  ــى، ربم ــة األول ــرب العالمي ــي الح ــا ف ــأر لهزيمته ــًا للث ــًا ألماني ــالحًا بيولوجي س
الــذي تغيــر اآلن هــو ســرعة مشــاركة وانتقــال هــذه األفــكار واكتســابها التأييــد 
ــرة  ــة المُؤام ــف كتــاب »نظريّ ــورد« مُؤّل ــان بايف ــي. »جوف ــا االفتراض ــي عصرن ف
ــة: » إّن  ــت« البريطانيّ ــة »إندبندن ــٍح لصحيف ــي تصري ــال ف ــدة« ق ــة ناق مقدّم
ــا  ــن الكورون ــي زم ــية ف ــرعة قياس ــد بس ــة تتزاي ــذه النظري ــن به ــداد المؤمني أع
بســبب حالــة الفوضــى الرّاهنــة، وأكثــر مــن أيّ وقــت مضــى«، وهــو الــرأي الــذي 
يشــاركه الكثيــر مــن المتابعيــن، بعدمــا أخّلــت حكومــات العالــم بالتزاماتهــا فــي 
ــون  ــوا يطالب ــرة، بات ــة المؤام ــن بنظري ــكانها، إذ أّن المؤمني ــة س ــة وحماي الوقاي
بإنشــاء محكمــة دوليــة تحاكــم المجرميــن المتســببين فــي نشــر الفيــروس علــى 
غــرار محكمــة »نورنبيــرغ« التــي حاكمــت قــادة الحكــم النــازي بعــد انتهــاء الحــرب 

ــة.  ــة الثاني العالمي

ــن  ــداًء م ــه، ابت ــى غرب ــرقه إل ــن ش ــم م ــق العال ــي تالح ــم الت ــة الهزائ موج
اســتعمار الكثيــر مــن األوطــان والشــعوب، ثــم خلــق توتــرات هنــا وهنــاك تــؤدي 
ــرى  ــة الكب ــركات االحتكاري ــا الش ــق خالله ــات، تحق ــور أزم ــروب وظه ــتعال ح الش
ــلحتها  ــا ألس ــر بيعه ــر، عب ــي قصي ــرف زمن ــي ظ ــية وف ــا قياس ــات أرباح والحكوم
ــاذ  ــدأ ونف ــاب بالص ــل أن تص ــا قب ــطبالت« مصانعه ــي »اس ــة ف ــرة المكدس الكثي
ــات  ــورات وانتكاس ــن تط ــى األرض م ــري عل ــا يج ــدودة، كل م ــا المح صالحيته
ــلم  ــن والسّ ــق األم ــة، فتحقي ــه للصدف ــال في ــًا وال مج ــس بريئ ــات، لي وتصدع
فــي العالــم ســيكون آخــر شــيء فــي ســّلم اهتمامــات المســيطرين علــى العالــم 
بمنظومتــه السياســية والصّحيــة والماليــة، فهــل ســينقذ الّلقــاح المعلــن عنــه 
البشــرية مــن مأســاتها الحاليــة أم أن المؤامــرة ستشــق طريقهــا مــن جديــد غيــر 
عابئــة بصــراخ المالييــن الذيــن أضحــوا يعيشــون البــؤس اليومــي وســط كابــوس 

ــف….. ! ــب ومخي مرع

فجأة سكتت الصني 
كما سكتت أمريكا 

بعد أن سيطر 
»الفيروس« على 

العالم وصار يتحكم 
يف حركة الشرق 

والغرب، حيث 
املؤامرة الصينية 

التي حتّدث عنها 
الرئيس األمريكي 

املنتهية عهدته قد 
سكَت صوتها وخّف 

صداها مبجرد 
دخوله االنتخابات 

الرئاسية، هل ظهور 
اللقاح »فجأة« له 

عالقة بانهزام 
إدارة رونالد ترامب 

املتحكمة يف كل 
احلنفيات الدولية، 

أم أّن هناك معطيات 
أخرى على األرض 

ُتدرج يف خانة »سري 
للغاية« ُأخفيت عن 

الرأي العام للقفز 
على كل االتهامات 
واألطروحات، فلم 

تعد تقدم شيئا 
ايجابيا للبشرية 
التي ظّلت تنتظر 
لقاحا يضع حدًا 

للهزمية التي 
الحقتها منذ أشهر 
عديدة بدت كأنها 

سنني طويلة وطويلة 
جدا …!

د. عمـــــر صــــــايف
 فرنــــــــــسا
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أقالم

إشكالـــية الفصـــل بيــن الدينــي والعلمـانـي 
فـــي العــالم العربـــي واإلسالمـــي

حتبذ  كثيرة  وإسالمية  عربية  أقالم  وهناك 
النقاش واجلدل والكتابة حول قضية فصل الدين 
ويف  الدولة،  بعلمانية  يسمى  ما  أو  السياسة  عن 
بشقيه  اإلسالمي  السياسي  الفكر  أن  نظرهم 
السياسية اإلسالمية ال  السياسي والفلسفة  الفقه 
بـــ  السياسي  اإلسالم  يف  اليوم  يسمى  ملا  وجود 
»اإلخوان«  عليه  يطلق  ما  كذلك  أو  »احلاكمية« 

اإلسالم دين ودولة.

الثالث  خالل  من  السياسي  للفقه  عدنا  إذا 
مؤلفات نعتبرها أساسية وهي:

السياسة   ، للماوردي  السلطانية  األحكام 
علم  يف  الغزالي  كتاب   ، تيمية  البن  الشرعية 
االعتقاد«.  يف  »االقتصاد  بــــ  املوسوم  الكالم 
اإلسالم  يف  اإلمامة  مسألة  تناولوا  الثالثة  هؤالء 
»احلاكمية«  مصطلح  ذكر  منهم  أحد  ال  ولكن 
»املودودي«  عند  كان  ظهر  ما  أول  املصطلح  وهذا 
يف ثالثينات القرن املاضي، فهي حاكمية إسالمية 
يف رأيه مبعنى »ثيوقراطية إسالمية« أي دولة احلق 
اإللهي، وبالعودة أيضا آلراء أهل املدينة الفاضلة 
متأثرا  فلسفي  منطلق  منطلقه  أن  رغم  للفارابي، 
كثيرا بجمهورية أفالطون لكنه منطلق ديني أيضا 
لم يتعرض ملفهوم احلاكمية وال ملصطلح »اإلسالم 

دين ودولة«.

وحتى يف الفكر السياسي العربي واإلسالمي 
الذي عرفه املسلمون خالل عصر النهضة يف القرن 
العشرين،  القرن  ومطالع  امليالدي  عشر  التاسع 
سلطة  حتت  إسالمية  بدولة  يطالبون  ال  كانوا 
الفقهاء وعلماء الدين بقدر ما كانوا يلحون بشدة 
اإلسالم  أن  مبعنى  إسالمية  مدنية  دولة  على 
يتجسد على أرض الواقع واملنظم للمجتمع ويبرز 
وكرامة  القوانني  واحترام  االجتماعية  العدالة  يف 
السياسية عن  السلطة  اإلنسان، مع تشريع يفصل 
السلطة الدينية حتى ال تستغل السياسة ألهداف 
الدين  فصل  بذلك  يقصدون  ال  وهم  دينية،  غير 
عن املجتمع بل يهدفون إلى ربطه به ربطا وثيقا، 
ويرى »أبو يعرب املرزوقي« أن الدولة التي يتبناها 
اإلسالم هي دولة كونية مبنية على االستخالف 
يكونا  أن  فيها  واحملكوم  واحلاكم  والتعمير، 
نفسيهما  على  ومؤمتنني  األرض  يف  مستخلفني 
شرط  ومحققني  لألرض  ومصلحني  ومجتمعهما 
واالستثمار،  بالبناء  العصر  ملتطلبات  االستجابة 
فحسب  ثابتة  قانونية  معايير  هي  ليست  فالدولة 
ثابتة«  بقوانني  وإما  مقدسة  بنصوص  إما  »مقيدة 
بل هي قبل كل ذلك قرار سياسي متحرك ومتغير 
املتغير  مع  تتفاعل  التاريخية،  السياقات  حسب 
واخلارجي،  الداخلي  السياسي  الفضاء  داخل 
فالدولة تكمن سيادتها يف امتالكها لقرار سياسي 
املقدسة  للنصوص  املطلق  اخلضوع  من  متحرر 
فالدهنيات  بذاتها،  املستقلة  واملعايير  والقوانني 

املتخلفة واملتكلسة تسعى دائما إلى إخفاء الفشل 
قراءة  إعادة  علينا  الدين،  باستغالل  والتخلف 
عن  بعيدا  منهجية،  منطقية  عقالنية  قراءة  تراثنا 
قراءة  العمياء  والرؤية  واالنتقائية  املؤدجلة  النظرة 
متطلبات  حسب  تشكيله  وتعيد  تراثنا  تشرح 
كوامن  يف  تغوص  قراءة  ومستقبلنا،  حاضرنا 
واألعطاب  املجتمعي-التاريخي،  اخللل  ومكامن 
علينا  اإلسالمي،  العربي  الفعل  يف  املستشرية 
وضع تراثنا فوق طاولة التشريح واستئصال األورام 
التاريخ  لدخول  واملعطلة  املتعفنة  االجتماعية 
وآلليات السير صوب املستقبل وبناء مجتمع أكثر 
على  والعمل  االجتماعية،  السيرورة  يف  فعالية 
تقوية وتعزيز اإلميان بحرية التفكير والتسامح ونبذ 
يف  النقدي  الفكر  وتشجيع  والتطرف،  التعصب 
املجتمع، فمنذ عصور االنحطاط يف العالم العربي 
وتراجعت  والتطرف،  التعصب  زاد  اإلسالمي 
احلياة  نواحي  على  وهيمنت  التسامح،  ثقافة 
واملنابذة،  املفاضلة  قيم  واالجتماعية  السياسية 
بيئة  إلى  العربي اإلسالمي  التي حولت املجتمع 
بعد  خاصة  الديني،  السياسي  للتطرف  خصبة 
غلق باب االجتهاد وحترمي الفلسفة يف القرن احلادي 
واملفكرين  الفالسفة  ومالحقة  امليالدي،  عشر 
العقل  فانكفأ  وحرقها،  مؤلفاتهم  وحترمي  واغتيالهم 
العربي وتقوقع على نفسه ودخل كهوف الظالم، 
دورها  عن  اإلسالمية  العربية  األمة  وتراجعت 
داخلية  حروب  يف  تدخل  جعلها  مما  التنويري 
عشرات  خاللها  وسقط  الدينية  املذاهب  باسم 
اآلالف من الرؤوس وسالت دماؤهم كأودية، نتج 
جانب  كل  من  عليهم  األعداء  تكالب  ذلك  عن 
وانطفأت حضارتهم وعلومهم ولم تعد ثقافة العرب 
واملسلمني يف مجملها حتفل مببدأ التعدد الثقايف أو 
تقيم اعتبارا الختالف األفكار بل أصبحت حتارب 
كل من يخرج عن ثقافة القطيع وفتاوى الفقيه ونقد 
احلاكم ومعارضته وأصبح احلق املطلق ما يخرج من 

فتاوى الفقيه اخلاضع لسيف احلاكم.

األمة  على  االنحطاط  عصر  كثيرا  طال  قد 
العربية اإلسالمية مما يزيد عن عشرة قرون، وأصبح 
اآلن العربي املسلم متهما باإلرهاب حيث لصق به 

هذا الوصف بعد أحداث 11 سبتمبر 2001.

استطاعت أوروبا خالل القرون الثالثة األخيرة 
الظالم  عصور  يف  األخرى  هي  عاشت  أن  بعد 
الوهم  محاربة  قرون  لعشرة  معها  استمرت  التي 
ملبدأ  األبواب  وفتحت  احلق،  بأحادية  القائم 
والرأي  املعتقد  واحترام حرية  واالختالف  التنوع 
وعلمية  وسياسية  وثقافية  دينية  إصالحات  بعد 
وتكنولوجية  علمية  نهضة  إلى  قاده  املنهج  وهذا 
وسياسية جعلتهم قادة العالم، لكن استغلوا ذلك 
إفريقيا  قارة  يف  املتخلفة  الشعوب  استغالل  يف 
وآسيا وخاصة إفراغ حقدهم على كل ما هو عربي 
إسالمي وذلك انتقاما من العرب املسلمني الذين 

فتحوا األندلس وحاصروا فيينا.

أما يف عاملنا العربي اإلسالمي فقد قابلنا نهضة 
بالهروب  وتكنولوجي  العلمي  وتطوره  الغرب 
مآسيه  إنتاج  وإعادة  االنحطاط  عصور  تاريخ  إلى 
وفتاوى  ديننا  على  احملافظة  بدعوى  وإحباطاته 
فقيه  أو  مفكر  كل  ومحاربة  الوسطى  العصور 
يحاول اخلروج عما جاء به الفقهاء من قبل، رغم 
أن النصوص الدينية حتترم الرأي وكرامة اإلنسان 
الوسطى جعل من  العصور  ففقه  املعتقد،  وحرية 
باحملرمات،  مليئة  ضيقة  نصوصا  النصوص  هذه 
احلاضر،  وقتنا  إلى  معنا  مستمرا  مازال  وهذا 
للعالقات  الناظمة  الدينية  األحكام  فانفصال 
مبرراتها  عن  الدولية  والعالقات  االجتماعية 
العصور  بفتاوى  سطحي  بشكل  وربطها  العقلية، 
الوسطى ال ميكن أبدا أن يسمح للعرب واملسلمني 
التي  فالعلمانية  الشمس،  حتت  لهم  مكان  إيجاد 
يدعو إليها بعض املثقفني العرب دون فهم سياقاتها 
حيادية  حتدد  والتي  فيها  نشأت  التي  التاريخية 
جماعة  بني  وكذلك  الدين  موضوع  يف  الدولة 
الديانات األخرى املختلفة وحرية املعتقد، وعدم 
محاربة األديان والتضييق على املتدينني والتي ال 
ميكن أن يكون لها معنى دون ذلك، لكن العلمانيني 
العرب املؤدجلون أفسدوا مفهوم العلمانية وحولوها 
كسالح ضد كل ما هو متدين، ها هو السعودي » 
تركي احلمد« يقول: »إن الدولة والدين مثل املاء 
والزيت ال ميتزجان، وسوف ندرك ما أدركته أوروبا 
منذ القرن الثامن عشر امليالدي«. رد عليه الكثير 
من جميع أنحاء العالم العربي اإلسالمي بقولهم 
وأن  والدين اإلسالمي  الدولة  تعارض بني  أنه ال 
تستقيم  ولن  ومكان  زمان  لكل  صالح  اإلسالم 

حياتنا إال بديننا.

اختزال مشاكل العالم العربي اإلسالمي كلها 
يف الدين اإلسالمي ما هو إال تبسيط لواقع شديد 
كرامة  واحترام  االجتماعية  فالعدالة  التعقيد، 
للدين  أساسية  قيم  هي  املعتقد  وحرية  اإلنسان 

اإلسالمي.

العربي  العقل  أن  نعترف  أن  علينا  كل  عل 
اإلسالمي مازال عقال ما قبل علمي، وأن املسألة 
العربي  العالم  يف  احلكم  وإشكالية  السياسية 
البحث  من  الكثير  حتتاج  الزالت  اإلسالمي 
األحرار  العرب  املفكرين  وعلى  والنقاش  واجلدل 
تغذيه  الذي  الشعبوي  االستخدام  من  إخراجها 
الشعبوية  السياسية  اإلسالمية  احلركات  بعض 
املتطرفة الذين تغلغلوا يف أوساط الطبقات الهشة 
حيث وجدوا فيها أرضهم الصاحلة لزراعة األفكار 
املتطرفة واإلرهاب مع وجود أنظمة عربية إسالمية 

استبدادية معادية لكل فكر وقلم حر.

أواصل في هذا المقال 
اإلشكالي الكتابة حول 

موضوع جدلي أسال 
الكثير من المداد منذ 
عقود سواء من كتاب 

وفالسفة غربيين 
وهم الذين سبقونا 

كثيرا في هذا المجال، 
وسار على دربهم بعض 

المثقفين العرب 
والمسلمين خالل 

القرن العشرين وإلى 
اآلن حيث ال يزال هذا 

الموضوع وإشكالية 
الهوية كذلك والوطنية 
وحقوق اإلنسان والمرأة 

والعدالة االجتماعية 
وحرية التعبير من 

المواضيع التي ال 
يتوقف الحديث عنها 

والكتابة عليها.

د. عــز الديـــن معـــــزة

- اجلزء الثاني  -

متابعات عابرة                                                     
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 السنة 02  - العدد 356 
الثالثاء  23 ربيع  الثاني 1442  هـ  - 08 ديسمبر 2020م

كرى التَّاِسَعة والَخمسيَن لَرحيِله يف الذِّ

»فرانــْز َفاُنــون« جديــُد ِجيجيَقــة بَراهيمــــي

 َيستعِملها لِشراء أدوَيٍة وُمؤثراٍت َعقلّية 

َتوقيـُف َمسبوق َقضائّيا بقسنِطيَنة 
َيحـوُز َوصفـات طبّيـة ُمـزّورة 

احلضري  لألمن  القضائية  الضبطية   متكنت 
مكافحة  إطار  يف  قسنطينة،  والية  بأمن  العاشر 
بالتزوير  املتعلقة  اجلرمية مبختلف أشكالها، خاصة 
واستعمال املزور، من توقيف مسبوق قضائيا يبلغ 
التزوير  قضية  يف  متورط  سنة،   28 العمر  من 
واستعمال املزور يف وثيقة إدارية )وصفات طبية( 
من  الترخيص  دون  الصحة  مهنة  ممارسة  قصد 

السلطة املخولة. 
حيثيات القضية تعود إلى قيام املصلحة ذاتها 
بدوريات على مستوى إقليم االختصاص، حيث 
لفت انتباههم على مستوى شارع »عبان رمضان« 
اجلسدية،  للمالمسة  أخضع  مشبوه  شخص 
محررة  فيها  مشكوك  طبية  وصفة  بحوزته  وضبط 

مؤثرة  ذات خصائص  أدوية صيدالنية  بعيادة خاصة حتوي  العظام  متخصص يف جراحة  طبيب  قبل  من 
عقليا، ليتم توقيفه وحتويله إلى مقر املصلحة. وأثناء التحقيق معه، مت التأكد من طرف مصالح مديرية الصحة 

أن الوصفة مزورة والعيادة وهمية وال وجود لها يف الواقع.
و باستمرار التحريات وإخضاع مقر إقامة املتهم للتفتيش، عثر على 12 وصفات طبية أخرى بأسماء 

عدة أطباء. وعليه، قدم املعني أمام النيابة احمللية فور االنتهاء من اتخاذ اإلجراءات القانونية يف حقه. 
أمينة. ب

الُعثـوُر على ُجّثِة شاب 
َداخـل بئـر بالجلَفة 

بدار  املدنية  للحماية  الثانوية  الوحدة  أعوان    تدخل 
الشيوخ بوالية اجللفة، أول أمس األحد، من أجل انتشال 

ضحية متوفية من داخل بئر عمقها 5 أمتار. 
ونصف  اخلامسة  الساعة  حدود  يف  احلادثة  ووقعت   
مساًء، مبنطقة عني الروس ببلدية سيدي بايزيد، حيث مت 
مصلحة  إلى  سنة   25 العمر  من  البالغ  الضحية  جثة  نقل 

حفظ اجلثث مبستشفى عاصمة الوالية اجللفة. 
 لإلشارة، فقد أكدت مصادر أن الشاب )ب. ابراهيم( 

اختفى منذ 12 يوما وهو مصاب مبرض نفسي. 
ُل  حمزة بن حلرش ـِ الَجزائـُر تسّج

573 إصابـــة 
جديدة  بُكورونا 

 سجلت 573 إصابة 
جديدة بفيروس 

كورونا و11 حالة وفاة 
خالل الـ24 ساعة 

األخيرة يف اجلزائر، 
حسب ما كشف عنه  
أمس االثنني الناطق 
الرسمي باسم جلنة 
رصد ومتابعة تفشي  

كورونا، الدكتور 
جمال فورار.

»فرانز  كتاُب  والتوزيع،  للنشر  خيال  دار  عن  براهيمي،  جليجيقة  حديثا  صدر 
فانون« يف الذكرى التاسعة واخلمسني لرحليه )1925-1961(،.

قال مدير دار النشر خيال »رفيق طيبي« يف صفحته على الفايسبوك »يف الذكرى 
الّتاسعة واخلمسني لرحيل الطبيب واملفّكر »فرانز فانون« )1961-1925( الذي دافع 
أمنياته  حتّققت  هل  له؟  لنقوله  لدينا  ماذا  سيئة،  ظروفا  واجه  حيثما  اإلنسان  عن 
التي  اجلزائر  والكبيرة؟ هل حتّققت صورة  الصغيرة  العبوديات  انتفت  التحّررية وهل 
هذا  استذكار  حتيط  ثقيلة  أسئلة  االستقالل؟  من  عقود   6 بعد  واشتهاها  بها  حلم 

الرجل الذي لم نحتِف به بعد مبا يليق به«.
التي  براهيمي«  الدكتورة »جيجيقة  التنويه بعمل  أن أجّدد  مضيفا: »يسعدني 

كتبت عن »فانون« وهي ممتلئة بنضاالته وروحه التي من شأنها أن تلهم العالم«.
ألهمت  العشرين،  القرن  اآلخرين يف  مناهضة  عن  كتب  من  أبرز  أحد  ويعتبر 
كتاباته ومواقفه كثيرًا من حركات التحرر يف أرجاء العالم ولعقوٍد عديدة. آمن فرانز 
فانون بأن مقاومة االستعمار تتم باستعمال العنف فقط من جهة املقموع، فما أخذ 

بالقوة ال يسترد إال بالقوة، ومن أهم أعماله »املعذبون يف األرض«.
صارة بوعياد

َدرُك الَحـراش ُيوقـف سارَق الَبراِغي 
الُمثبتــة للّسكــة الَحديدّيــــة

الوطني  للدرك  اإلقليمية  الفرقة  متكنت 
يقوم  شخص  توقيف  السمار من  بوادي 

بالتخريب أمالك الدولة عمدا.
أن العملية  الوطني  للدرك  بيان   وذكر 
أحد  قيام  معلومات مفادها  على  متت بناء 
القطع  على  املثبتة  البراغي  بنزع  األشخاص 
املعدنية،  الصفائح  وتشّد  حتكم  التي  اخلشبية 
السكة  حتويل  مكينة  تثبت  بدورها  التي 
احلديدية، على مستوى طريق السكة احلديدية 
لوادي السمار مبحاذاة شركة الكوابل الكهربائية 

وبالضبط عند احلجر الكيلومتري 16.
على إثر ذلك، مت تشكيل دورية بقيادة قائد 

براغي، طول كل  به 105  دلوا بالستيكيا  الفاعل وهو يحمل  توقيف  املنافذ، مت  تطويق  الفرقة وبعد 
برغي بطول 17 سم. وعليه، مت إخطار اجلهات القضائية املتخصصة، أعطيت أوامر بتقدمي املشتبه فيه 

فور االنتهاء من التحقيق.
ق.م

  عادت جهات فشلت يف زرع 
مفرغة عمومية مبصطلح 

»مركز الردم التقني » 
يف سنة 2012 مبنطقة 

غابية بني بلديات 
الشرايع والزيتونة وبني 

زيد - غربي سكيكدة 
-  إلى إحياء مشروع 

حتويل املنطقة إلى مكبٍّ 
للنفايات،  ُمحاولًة التأثير 
على الوالي عبر ادعاءات 

مفادها متثيل املجتمع 
املدني! وهي اخلطوة التي 

تسعى من خاللها إلى 
حتقيق مصلحة ضيقة 
على حساب مستقبل 

املنطقة البيئي ومصير 
صحة الساكنة.  وإذا كانت 

األسباب والدوافع التي 
قدمها السكان يف 2012 قد 

أقنعت الوالي واملسؤولني 
الوالئيني - آنذاك - فتم 
صرف النظر عن املوضوع 

حينها؛ فإن ما يحدث اآلن 
يعتبر انقالبا على حقائق 

علمية وبيئية ثابتة 
ال تقبل بشكل أو بآخر 

محاوالت زرع هذا الوباء 
يف واحدة من أغنى مناطق 
التنوع الطبيعي بالوالية. 

و ال يتسع املقام - هنا - 
لذكر الكثير من احلقائق، 
لكن اخلطير يف األمر أن 
جهات تستعمل منطق 

العصا واجلزرة مع السكان؛ 
عبر محاوالت التخويف 
بسلطة الوالي والترغيب 

مبا يسمونه مناصب شغل.  
إن مراكز الردم التقني يف 

اجلزائر،  أغلبها ال يعدو أن 
يكون »مزابل محروسة«، 

ومنودج مركز الردم 
التقني بزرالدة الذي 

يوافق املعايير، ويعتبر 
من بني أحسن ما أجنز يف 

هذا الشأن ال ميكن للغالف 
املالي الذي تتغنى به 

والية سكيكدة أن يبني 
ُعشره؛  وحتى لو ُوفقت يف 
ذلك، فإن املنطقة ستكون 
مهّددة على املدى املتوسط 

والقريب مبخاطر ما 
يسمى عصارة النفايات 
)lixiviat(؛ هذه العصارة 
أو املخلفات الّسامة والتي 
ستكون على شكل سوائل 
تلوث التربة وتؤدي إلى 
تلوث املياه كونها مشبعة 

باملعادن، خاصة وأن 
املوقع الذي تسعى جهات 

الفشل  إلى إقناع السلطات 
الوالئية به يعدُّ مرتفعا 
نسبيا على خزانات املاء 

املوجودة؛ ثم إن تلك 
العصارة حتتاج يف األصل 

إلى محطات ملعاجلتها 
تشبه كثيرا محطات 

معاجلة املياه املستعملة؛ 
فتوقفوا عن بيع البهتان 
للناس بـ17 مليار سنتيم!

بلسان عبد العزيز تويقر

دُم.. الَقتُل  الرَّ
الُمبرَمـــج! 

الرحالت  أولى  أمس  انطلقت 
اجلوية  للخطوط  الداخلية  اجلوية 
من  الطاسيلي  وطيران  اجلزائرية 
بوالية  الدولي  زكريا"  "مفدي  مطار 
غرداية،وسط إجراءات صحية صارمة 
حلماية  الطائرة  ووسط  املطار  داخل 
أشار  حيث  الوباء،  خطر  من  الركاب 

ممثل اخلطوط اجلوية اجلزائري بغرداية السيد "مالي ابراهيم ياسني" أنه مت تخصيص طائرات من 
احلجم الكبير لضمان احترام البرتوكول الصحي، وقد مت برمجت رحالت يومية من غرداية إلى 

العاصمة ذهابا وإياباورحالت أخرى باجتاه إليزي ومتنراست وقسنطينة.
منير بن دادي

بعد شهور عدة من الغلق بسبب كورونا

الرحـالت الداخلية تستأنف نشاطها 
بمطار مفدي زكريا الدولي بغرداية



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 

 

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

